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نمی دانم یک کشور چقدر باید تورم داشته  •
باشد؟ شما نمی توانید سالی 200درصد 
تورم داشته باشید اما حقوق را 20 درصد 
با همین سیاست دولت  اضافه کنید. اگر 
پیش بروید ظرف پنج سال فقر مطلق برمردم 

حاکم می شود.
چرا هر رئیس جمهوری که می آید در دوره  •

دومش فاتحه این کشور را می خواند؟ هنوز 
یادمان نرفته دوســال آخر احمدی نژاد که 
قیمت ها یک دفعه چند برابر شد! حاال هم 
آقای روحانی کاری کرده که نفس مان باال 
نمی آید! چرا کسی پاسخ گو نیست؟ اصال 

در این کشور، وظیفه یک مسئول چیست؟
 اگر قرار باشد وضعیت مسکن و اجاره سر  •

وسامان بگیرد اول باید جلوی زیاده خواهی 
بعضی امالکی ها گرفته شود. چون خارج از 
تعرفه، کمیسیون می گیرند وحتی حاضر به 
دادن رسید دریافت کمیسیون هم نیستند! 
چرا در برگه های قولنامه جایی برای ثبت 
مبالغ دریافتی به عنوان کمیسیون در نظر 

گرفته نمی شود؟
حکومتی  • مسئولین  ای  کلیشه  جـــواب 

در خصوص افزایش بی ضابطه گرانی ها 
بــرای مــردم کامال عــادی شده است.به این 
عبارت دقت کنید :»ما افزایش قیمت ها را 
قبول نداریم زیرا غیر منطقی و غیر قانونی 
است«اگر قبول ندارید پس چگونه است که 

این افزایش قیمت ها اجرایی می شود؟
من یک کــارگــرروزمــزد هستم. 10 روزه  •

کارنکردم. دیروز پسرم را بردم بیرون، گفت 
ــرام ساندویچ بخر امــا پــول نداشتم.  بابا ب

حاضربودم همون جا خدا جونم رو بگیره!
ــرآوردی  •  سازمان نظام مهندسی باچه ب

قیمت ساخت وساز را محاسبه کرده است. 
ظاهرا این مهندسین گرامی کال ازقیمت ها 
خبر ندارند.اگر بدون آهن و با کاه و گل هم 
ساختمان بسازند بیشتر می شود. امیدوارم 

همین برای باعث و بانی اش اتفاق بیفته.
کمر بازنشستگان زیــر بــارتــورم وگرانی  •

شکسته اســت ولــی  افــســوس از پیگیری 

نمایندگان و دولتمردان!
 اگر دفاع از احمدی نژاد جرم است، مهم  •

نیست. بــگــذاریــد مــن مجرم بــاشــم. درود 
براحمدی نژاد. او برای مردم کار می کرد نه 

برای کسان دیگر.
ــاه پیش  • ــ ــه همین یــکــی دوم  چــطــوریــه ک

تلویزیون و همه مسئولین می گفتند ماسک 
اصال مهم نیست اما االن چپ و راست همه 

گیر داده اند که ماسک بزنید؟
 باچشم گریان ازخدا خواستم یه رحمی به  •

دل این بنده ها بکنه. از دست مشکالت دارم 
له ودیو انه می شم. کاش یکی پیدا بشه و کمکم 

کنه. ای بنده ها به من معلول کمک کنید
 یک مسئول باید چه کــار کند که آقایان  •

تشخیص بدهند چنین فردی برای ریاست 
و مدیریت مناسب نیست؟ در همین دو سه 
سال اخیر پول ملی از یک پر کاه هم بی ارزش 
تر شده است. تورمی که به قول آقایان 30-
40 درصد است 300-400 افزایش داشته 
است، طال 20 برابر شده است و...! احتماال 
آقایان فکر می کنند چون هنوز زنده ایم پس 

مسئولین موفقیت زیادی داشته اند.
ــرادی کــه مدیریت  • چــرا سهام عــدالــت افـ

مستقیم راانتخاب کرده اند،درسبد دارایی 
ایشان قرارنمی گیرد تابتوانند برنامه ریزی 

الزم را داشته باشند؟
 تو رو خدا آقای استاندار به دادمون برس.  •

چرا این قدر با بخشنامه های شما سلیقه 
ای برخورد می شه؟ اداره ما دستورالعمل 
دورکــاری شما رو حتی اطالع رسانی نمی 
کنه چه برسه به اجــرا کــردن. جون بچه ام 

درخطره. لطفا کاری کنید.
شرکت گاز، مصوبات ستاد کرونای استان  •

برای دورکاری را اجرایی نمی کنه و میگه از 
تهران نامه محرمانه داره که دورکاری فقط 
شامل حال مدیران می شود. مِن کارمند که 
بچه کوچک دارم چه گناهی کرده ام؟ تو رو 

خدا این مصوبه ناعادالنه رو پیگیری کنید.
 قیمت ها 10 برابر می شود، می پرسیم چرا  •

حقوق کارگر ر ا زیاد نمی کنید؟ می گویند 

اگر حقوق را زیــاد کنیم خیلی از کارگرها 
بیکار می شوند. ما هم راضی می شویم که 
در بدبختی بیشتر زندگی کنیم و به یک لقمه 

بخور و بمیر هم راضی می شویم!
 اصلی ترین نشانه کم رنــگ شــدن عشق  •

که در صفحه خانواده درباره اش نوشته اید، 
صحبت نکردن با همسر است که در مطلب 

به آن اشاره نشده است. 
 آقای قالیباف برای استرداد سپرده های  •

بلوکه شده ام در بانک قوامین تاحاال هیچ 
ــاری انــجــام نـــداده انــد.  یــک از مسئوالن ک
تقاضامندم شما ورود کنید. شاید ما به حق 

مان برسیم.
لطفا ماسک بزنید! بااین شرایط اوضاع  •

کسب وکار روز به روز بدتر خواهد شد.بعضی 
ها انگار اصال نمی فهمند یا خودشان را به 
نفهمی زده اند. یک ماسک ساده گره خیلی 

از مشکالت را باز می کند. 

جوابیه سازمان خصوصی سازی
با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم 
در اردیبهشت 99 با عنوان »چرا من که با 
پنج سر عائله کارگرم و یک بچه فلج مغزی 
شدید دارم نباید سهام عدالت داشته باشم 
و...« به استحضار می رساند:توزیع سهام 
عدالت بین مشموالن طبق دستورالعمل ها 
و مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و 
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
»44« قانون اساسی و در مهلت زمانی معین 
بین گروه های هدف در سراسر کشور صورت 
گرفته و فرایند شناسایی و تایید نهایی آن 
ها از سوی سازمان ها، نهادهای حمایتی و 
مراجع ذی ربط بوده است. در حال حاضر 
با توجه به نبود ظرفیت قانونی و سهام قابل 
توزیع، ثبت نام و توزیع سهام عدالت به افراد 
ــروه هــای جدید میسر نیست. بدیهی  و گ
است در صورت اخذ تصمیم مبنی بر ثبت 
نام و واگــذاری سهام جدید به افراد و گروه 
های جامانده، مراتب به نحو مقتضی اطالع 

رسانی خواهد شد.

با حضور وزیر ارشاد برگزار شد

رونمایی از سردیس سردار شهید سلیمانی درتاالر وحدت

آیین رونمایی از سردیس شهید سپهبد حاج 
وزیــر  حضور  بــا  گذشته  روز  سلیمانی  قاسم 
ــاد اسالمی و خــانــواده شهید  فرهنگ و ارش
سلیمانی در تاالر وحدت تهران برگزار شد. به 
گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، سید 
عباس صالحی طی سخنانی اظهار کرد: شهید 

مردمی  و  بود  مردمی  سلیمانی 
زیست. هر شخصی می توانست 

ــدون فاصله و حجاب، دردش  ب
را به ایشان بگوید و درمــان بگیرد. 

ــم ســلــیــمــانــی با  ــاس شــهــیــد ق
ــان گــرفــت و  دفـــاع مــقــدس ج

دفاع  سالگرد  چهلمین  در  امسال 
مــقــدس، اولــیــن ســالــگــرد ایشان 
ــاع  اســـت. چهلمین ســالــگــرد دف
با  که  اســت  خوبی  فرصت  مقدس 
نام این شهید بزرگوار ارتباط 

معناداری بگیریم.

 نماینده تهران:طرح سوال از روحانی به هیئت رئیسه مجلس رسید 
ــوال از  ــ ــرح سـ ــ ــی خــضــریــان از ارائـــــه  ط ــل ع
رئیس جمهور با موضوع مشکالت اقتصادی با 
نزدیک به 200 امضا خبرداد . علی خضریان، 
نماینده تهران در مجلس در حساب توئیتری 
خود در این باره نوشت : با توجه به نا به سامانی 
های اقتصادی در بــازار ارز، مسکن و خــودرو، 
بی توجهی دولــت به بخش تولید، انحراف در 
زمینه هزینه کرد ارز 4200 تومانی و همچنین 
اشتباهات دستگاه سیاست خارجی در برجام، 
ــرح ســـوال از رئــیــس جمهور تقدیم هیئت  ط
رئیسه مجلس شد. همچنین موسوی الرگانی 

عضو هیئت رئیسه مجلس  و یکی از طراحان 
این طرح نیز گفت: موضوع از هم گسیختگی 
ــورم عجیب و  ــودرو و ت ــازار مسکن، خ ــاع ب اوض
غریب و همچنین افزایش قیمت روزانــه طال و 
مشکالت ارزی در کشور باعث شد تا ما طرح 
کلید  مجلس  در  را  رئیس جمهور  از  ســـوال 
بزنیم.به گــزارش فارس این سوال در 5 محور 
تدوین شده است. همزمان توکلی عضو مجمع 
تشخیص در گفت وگو با نامه نیوز با بیان این 
که در ایــن برهه از زمــان طــرح ســوال از رئیس 
جمهور  موضوعیت دارد چون رئیس جمهور 

ــال نــزدیــک کــردن کشور بــه لبه پرتگاه  در ح
جمهور  رئیس  استیضاح  کرد:با  است،تاکید 
فضای  در  موضوع  هستم.این  موافق  بیشتر 
 مجازی نیز واکنش هایی در پی داشت از جمله: 
* خب خــدا رو شکر پس بالفاصله بعد انجام 
ســـوال، بـــازار مسکن و خـــودرو و تولید و همه 
ــان به بهترین حالت خــودش می  درد بی درم
ــن نمایش هــا رو. ــرادر ای  رســـد! ولــمــون کــن بـ
* خداقوت،تا باشه از این پرسش ها و البته با 
امید اثرگذاری نهایی نه صرف درگیری لفظی 

و سوال و جواب. 

انتقاد کمیسیون آیین نامه مجلس از طرح اعتبار 
تاجگردون در صحن علنی 

سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس در حالی 
از بررسی شدن اعتبارنامه منتخب گچساران 
درصحن علنی مجلس خبر داد که سخنگوی 
رأی  بــه  مجلس  نامه  آیین  تــدویــن  کمیسیون 
گذاشتن اخطار علیرضا زاکانی را ناشی از نبود 
سلیقه ای  مقداری  و  قانون  روی  کافی  تسلط 
توصیف کــرد. سمیه محمودی در گفت گو با 
باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: برای 
نمایندگان تأیید شده دیگر هم صرفًا گزارش 
اعتبارنامه در صحن قرائت شد، اما متأسفانه 
مجلس یازدهم با آیین نامه کاری ندارد. همکاران 
ما تفسیر هایی از آیین نامه دارند، اما طبق قانون 
ــزارش تأیید اعتبارنامه در صحن ارائــه  باید گ
ــزود: اگر آیین نامه اشکالی دارد،  شــود. وی اف
باید اشکاالتش را برطرف کرد ولی تا زمان وجود 
یک قانون، باید بر اساس آن عمل کرد و با ارائه 

طرح پیشنهاد آن از سوی نمایندگان، الزم است 
بر اســاس آیین نامه وقــت، پیش رفــت. نماینده 
شهرضا گفت: بر اساس آیین نامه داخلی، چنان 
که در روز های گذشته برای اکثریت نمایندگان 
اتفاق افتاد، با تأیید اعتبارنامه نماینده در شعبه، 
گزارش آن در صحن قرائت می شود و در صورت 
رد اعتبارنامه، کمیسیون تحقیق مستقیم مأمور 
بررسی اعتبارنامه خواهد شد و نیازی هم به 
مطرح شدن موضوع در صحن نیست. در همین 
حال سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس گفت: 
ــاره اعتبارنامه  گــزارش کمیسیون تحقیق درب
غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس 
تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده 
است. به گزارش تسنیم حجت ا... فیروزی افزود: 
احتمااًل روز چهارشنبه هفته جاری بررسی این 

گزارش در دستور کار پارلمان خواهد بود.

پول داغ و انتظارات تورمی مردم

آیا این پول داغ است که هم اکنون در دست مردم 
است؟ یکی از موضوعات اساسی که در شرایط 
فعلی ذهن افــراد جامعه را به خود درگیر کرده 
است آن است که با نقدینگی خود چه کاری می 
توانند انجام دهند تا از کاهش ارزش آن در آینده 
جلوگیری شود؟ اما سوالی که در ابتدا باید به 
آن پاسخ داد آن است که آیا کاهش ارزش پول 
و افــزایــش سطح عمومی قیمت ها که موجب 
داغ شدن پول دست مردم می شود تنها ناشی 
از عوامل اقتصادی است یا این که بخشی از آن 
مربوط به انتظارات غیر دقیق مــردم اســت؟ در 
واقع اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی 
قرار گرفته که مردم شاهد تالطم های شدید در 
بازارهای سکه و ارز و روند صعودی سوال برانگیز 
در بازار سرمایه هستند و از سوی دیگر دچار ابهام 
جدی در پیش بینی روندهای آینده این بازارها 
هستند که عدم انتشار آمار رسمی متناوب از سوی 
بانک مرکزی به ابهامات در این خصوص دامن زده 
است. در واقع یکی از ارکان ایجاد کننده تورم در 
اقتصاد کشور ما معمواًل رشد پایه پولی است اما 
انتشار آمار گاه به گاه و آن هم به طور غیر رسمی 
از سوی مقامات بانک مرکزی طی ماه های اخیر، 
این ابهام را در ذهن تحلیل گران ممکن است به 
وجود آورد که آمار افزایش پایه پولی ممکن است 
بیش از آن چیزی باشد که توسط این مقامات 
اعالم می شود و همین موضوع می تواند به شکل 
ــردم منجر  ــاد م گیری انتظارات تورمی در آح
شود.در واقع یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار 
بر اقتصاد، انتظارات مردم است که چنان چه به 

درستی شکل نگیرد حتی ممکن است از بروز 
آثار مثبت سیاست های اجرا شده توسط مقامات 
پولی جلوگیری کند یا در شرایط خوش بینانه آن 
ها را تقلیل دهد. در باره این موضوع، باید اذعان 
کرد که در شرایط فعلی، یکی از اقدامات مثبتی 
که به تازگی از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل 
کسری بودجه در حال انجام است آن است که 
بخشی از کسری بودجه دولت از مسیر غیر تورم 
زا در حال تأمین است و آن فروش هفته ای 5 هزار 
میلیارد تومان اوراق قرضه دولت به بانک ها و 
مؤسسات مالی غیر بانکی است. کاری که در دوره 
های قبلی و حتی در شرایط حاد بودجه ای دولت، 
به این شکل انجام نمی شده است. به هر حال این 
سیاست چنان چه به درستی و به صورت پایدار 
اجــرا شود قطعًا اثــرات مثبت خود را بر اقتصاد 
کشور از طریق کنترل تورم خواهد گذاشت ولی 
اگر انتظارات تورمی مردم اصالح نشود و همچنان 
پول نقد خود را یک دارایی داغ بدانند که ارزش 
آن روز به روز در حال کاهش است، بخش زیادی 
از اثرات مثبت این سیاست پولی خنثی خواهد 
شد.به منظور کنترل انتظارات تورمی و هدایت 
آن در مسیر اهداف سیاست گذاران پولی، باید 
اطالع رسانی دقیق و به موقع از سیاست های 
اجرا شده توسط بانک مرکزی در اختیار مردم و 
تحلیل گران قرار گیرد. به طور مثال باید مشخص 
شود در شرایط کنونی که دولت به شدت کسری 
بودجه دارد، چه بخشی از این کسری از طریق 
استقراض از بانک مرکزی )مطابق با رویه معمول 
همه دولت ها( و چه بخشی از آن از مسیر فروش 
اوراق قرضه به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی )یا 
همان عملیات بازار باز( در حال تأمین است. اگر 
تحلیل گران و آحاد مردم به این درک برسند که 
بانک مرکزی در حال اصالح رویه های پیشین 
ــت هــای فعلی و قبلی اســت و قصد دارد با  دول
اصالح روند فعلی فروش اوراق قرضه دولت به 
نهادهای مالی، رویه ای پایدار برای تأمین کسری 
بودجه دولــت ایجاد کند، آن گاه فرض تــورم زا 

بــودن سیاست های پولی در حال اجــرا توسط 
بانک مرکزی در اذهان کم رنگ تر می شود و خود 
می تواند عامل کلیدی در اصالح انتظارات مردم 
از آینده شود. اصالح انتظارات و همگرا شدن آن 
با اهداف سیاست گذار یکی از عوامل کلیدی در 
مؤثر واقع شدن به موقع سیاست ها و جلوگیری از 

بروز بحران در دوره های بعدی است.
شکل گــیــری انــتــظــارات تــورمــی واقـــع بینانه 
نیازمند پرهیز از تصمیم گیری های یک شبه و 
صالحدیدی از سوی مقامات پولی است زیرا اواًل 
اثرگذاری سیاست های پولی برخالف سیاست 
های مالی بر اقتصاد بسیار سریع است و دومًا بازار 
به شدت به تصمیم سازی های پولی حساس است 
و اثرات منفی این دست سیاست ها به دفعات در 
دوره های مختلف نشان داده شده است. یک 
تصمیم گیری غافلگیرانه می تواند واکنش بازار 
را برانگیزد و چنان چه شکل گیری انتظارات به 
دست دالالن و سفته بازان بیفتد، مانعی بزرگ در 
مسیر تحقق اهداف سیاست های اصالحی پولی 
بانک مرکزی شکل می گیرد. در واقع کاری که 
سیاست گذار باید انجام دهد خارج کردن کنترل 
از دست دالالن در بازارهایی است که می تواند 
اثــرات کلیدی بر سطح عمومی قیمت کاالها و 
خدمات بگذارد و این مهم می تواند از طریق 
سیاست های پولی مبتنی بر قاعده )و نه مبتنی بر 
صالحدید( و همچنین ارائه آمار دقیق و به موقع 
از سیاست های اجرایی توسط مقامات پولی از 
طریق پایگاه های رسمی اتفاق بیفتد. البته این 
موضوع به معنای انکار اثرات شوک های برون زا 
بر اقتصاد ایران که بخشی از آن به تغییر مناسبات 
سیاسی کشورمان در جهان و بخشی از آن به 
بحران های غیر قابل پیش بینی )مانند بحران 
کرونا( مربوط می شود نیست. بلکه به مفهوم آن 
است که شاید بتوان قسمتی از انتظارات تورمی 
غیر واقع بینانه ایجاد شده را که ناشی از عوامل 
داخلی است، برطرف کرد و از شدت گرفتن تورم 

در ماه های آینده جلوگیری کرد. 

یادداشت روز  

  دکتر فرزانه احمدیان یزدی 
info@khorasannews.com

واکنش 2 وزیر رژیم صهیونیستی به حادثه نطنز 

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در پی حادثه 
رخ داده در تاسیسات نطنز ادعاهایی را درباره 
برنامه هسته ای ایــران مطرح کرد. به گزارش 
گابی  پست،  اورشلیم  صهیونیستی  روزنــامــه 
اشکنازی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، 
در پاسخ به سوالی درباره حادثه رخ داده در نطنز، 
هرگونه دخالت این رژیم در این حادثه را رد یا 
تایید نکرد اما مدعی شد که این رژیم اقداماتی 
را انجام می دهد تا آن چه را »تهدید ایران« بیان 
کــرد، متوقف کند. اشکنازی اظهار کــرد: »ما 
اقداماتی انجام می دهیم که بهتر است ناگفته 
بماند«. همچنین بنی گانتس وزیر جنگ رژیم 

صهیونیستی در این خصوص گفت: »این رژیم 
لزوما در حوادثی که طی روزهای اخیر در ایران 
اتفاق افتاده است، دست نــدارد«. وی در گفت 
گو با رادیو ارتش اسرائیل و در پاسخ به سوالی 
درباره دخالت این رژیم در انفجار اخیر یک سایت 
هسته ای در ایران اظهار کرد: »هر حادثه ای که 
در ایران رخ می دهد، لزوما به معنای دخالت ما 
در این حادثه نیست. گانتس ادعا کرد که تمام 
آن سیستم ها پیچیده و با محدودیت های ایمنی 
بسیار باالیی است و »مطمئن نیستم که آن ها 
همیشه طرز نگهداری از آن ها را بدانند«. این 
ادعاهای مسئوالن رژیم صهیونیستی در حالی 

مطرح است که به تازگی یک پایگاه خبری نزدیک 
به شــورای عالی امنیت ملی به تل آویو هشدار 
داد که این فضاسازی های رسانه ای »تبعاتی را 

متوجه رژیم اسرائیل خواهد کرد«.
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منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد دیروز  شاهد دو 
تظاهرات گسترده مردمی علیه رسانه سعودی به 
خاطر اهانت به مرجعیت عالی دینی عراق بود. 
تظاهرکنندگان با در دست داشتن تصاویری 
از آیــت ا... سید علی سیستانی مرجع عالی 
ــراق، در ضلع شمالی و جنوب منطقه  دینی ع

امنیتی سبز با حضور گسترده در پشت درهای 
ورودی این منطقه، اقدام نشریه سعودی »الشرق 
االوسط« در اهانت به این مرجع دینی را محکوم 
کردند. تظاهرکنندگان در شعارهایی رژیم آل 
سعود را فتنه گر و حامی تروریسم خواندند و در 
حمایت از آیت ا... سیستانی به عنوان حافظ 

وحدت ملی و سرزمینی عراق شعار سردادند. 
برخی از تظاهرکنندگان در خصوص علت برپایی 
اعتراضات خــود در ایــن منطقه گفتند که می 
خواستند صدای شان به سفیر عربستان سعودی 
برسد. عراق و عربستان به تازگی پس از رفت و 
آمد برخی از مقام ها به پایتخت های یکدیگر، 
روابــط خود را در سطح سفیر از سر گرفته اند. 
تظاهرکنندگان خشمگین همچنین خواستار 
واکنش رسمی دولت و وزارت امور خارجه عراق 
در برابر این اهانت آشکار رژیم سعودی و رسانه 
هایش به نمادها و رهبران دینی عراق شدند. 
برخی از معترضان قصد داشتند به داخل منطقه 
امنیتی سبز و هتل بین المللی »الرشید« )که 
گفته می شود سفیر سعودی در آن جا مستقر  
اســت( وارد شوند که در نتیجه به درگیری با 
نیروهای محافظ منطقه سبز امنیتی انجامید. 
روزنامه سعودی الشرق االوسط جمعه گذشته در 
کاریکاتوری موهن، آیت ا... سیستانی را به عنوان 
عامل برهم زدن وحدت ملی معرفی کرده بود 
موضوعی که با اعتراض عمومی و سیاسی و تشکل 

های صنفی در عراق مواجه شده است. واقعیت 
این است که فرمان آیت ا... سیستانی در تشکیل 
الحشد الشعبی به منظور جهاد علیه اشغالگری 
های داعــش برای برخی از طرف های حامی 
تروریست ها در منطقه آسیای غربی از جمله رژیم 
آل سعود بسیار گران تمام شده است. رسانه های 
سعودی اعم از شبکه های ماهواره ای، روزنامه 
ها، پایگاه ها و شبکه های اجتماعی، از سال 
2003 هریک دارای پرونده ای سنگین از توهین 
و تعرض به مقدسات و شخصیت های عراق است 
و بدین ترتیب عقاید واقعی وهابی های تکفیری را 
در خصوص عراق نشان می دهند. گاهی روش 
دیپلماتیک عربستان بر اساس منافع و تغییرات 
ژئوسیاسی و اجبار در برابر عراق تغییر می کند 
اما عقیده وهابی تکفیری یک روز نیز نتوانسته 
درباره عراق تغییر کند و به رغم اعتراف دیپلماتیک 
دیرهنگام به عراق جدید پس از گذشت یک دهه، 
هنوز به این عراق با عنوان بدعت گرا، صفوی و 
رافضی می نگرد. عقیده ای که القاعده و داعش 

را برای تخریب عراق به وجود آورد.

پیچیده مثل لیبی 

 در آرایش جدید قدرت ها در کشور پهناور لیبی، 
وزنه آنکارا به شکل چشمگیری افزایش یافته 
اســت امــا به نظر می رســد که میدان جنگ در 
لیبی بازهم شاهد رخدادهایی داغ خواهد بود. 
در رخدادی بی سابقه و به فاصله کوتاهی پس 
از پیروزی های نظامی دولــت وفــاق علیه شبه 
نظامیان ژنرال حفتر، خلوصی اکار، وزیر دفاع 
و یشار غولر، رئیس ستاد ارتش ترکیه عالی ترین 
مقامات نظامی ترکیه در سفری رسمی عازم 
طرابلس، پایتخت لیبی شدند. این سفر با هدف 
بررسی آخرین تجهیزات میدانی و آمادگی  برای 
تعیین تکلیف نهایی دو منطقه راهبردی سرت و 
جفره انجام گرفته است. حاال سوال اساسی این 
است که آیا جبهه مقابل شامل مصر، امارات، 
ســعــودی، فرانسه، یــونــان، قــبــرس، اسپانیا، 
انگلیس و روسیه به راحتی اجازه خواهند داد که 
آنکارا با یکه تازی، صحنه میدانی لیبی را به طور 
کامل دراختیار خود گیرد؟ تا این جای کار که 
ترک ها، در سایه غرور موفقیت و دستاوردهای 
ــی پیشین، درصـــدد ایــن بــودنــد کــه سهم  ارض
سرت را نیز در کیک بزرگ فائز سراج در اختیار 
خود گیرند و جاپای خود را در صحنه پرمنفعت 
مثلث  نفتی لیبی )مناطق راس النوف، برقه و 
بن جواد( تثبیت سازند. اما به هر ترتیب تصرف 
این مثلث  به معنای عبور از تمامی خطوط قرمز 
جناح رقیب خواهد بود و احتماال رقبای ترکیه 
از حداکثر ظرفیت خود برای جلوگیری از طرح 
جسورانه ترکیه و سرنگونی دولت ژنرال حفتر 
استفاده خواهند کرد. انهدام رادارها و سامانه 
هــای پدافند هوایی مــدل »هـــاوک« و سامانه 
اخاللگر »کـــورال« ترکیه در پایگاه »الوطیه« 
لیبی به کمک مصری ها و فرانسوی ها آن هم در 
سایه همکاری های تمامی متحدانش از جمله 
مسکو و البته به نام ژنرال حفتر پیام معناداری 
به آنکارا داده و خواهد داد. هرچند برای ترکیه 
این موضوع حیثیتی شده و این کشور به رغم 
فاصله زیاد جغرافیایی و همسایه نبودن با لیبی 
توافقی هم با دولت وفاق در خصوص تعیین مرز 
در مدیترانه به انجام رسانده است و کوشش 
می کند با مانع تراشی بر سر انتقال گاز از لبنان 
و سرزمین های اشغالی به اروپا، هم خود را در 
مرکز انتقال انرژی  قرار دهد و هم دسترسی اش 
را به نفت و گاز ارزان قیمت تضمین کند. به هر 
حال اوضاع سیاسی و امنیتی در لیبی به معنای 
واقعی پیچیده اســت و حضور چندین قدرت 
منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت شکل دهی 
به تحوالت این کشور، پیش بینی آینده را بسیار 

دشوار ساخته است.

تحلیل روز

دیوارنگاری در یکی از خیابان های سائوپائولو، 
ژائیر بولسونارو و ویروس کرونا را در یک سو و کادر 
درمان برزیل را در سوی دیگر مسابقه طناب  کشی 
نشان می دهد. در بــاالی این طرح نوشته شده 

است: شما در کدام سوی میدان هستید؟

سفارت انگلیس در لیبی: »ما نگران ادامه بسته شدن 
بنادر نفتی لیبی و دخالت های خارجی در آن جا 
هستیم. دخالت خارجی راه حل سیاسی را تضعیف 
می کند.« انگلیس در سال 20۱۱ در قالب ناتو و با 
ادعای حفاظت از مردم لیبی در برابر حکومت معمر 
قذافی به این کشور تجاوز کرد. حال پس از نزدیک 
به یک دهه و اوضاع اسف بار لیبی و آنارشیسم حاکم 
بر آن، لندن تعارفات معمول پیش از تجاوز نظامی را 

کنار گذاشته و دغدغه اصلی خود را اعالم می کند!

نشریه هیل: درست لحظاتی پس از این که دونالد 
ــود را در مــراســم جشن روز  تــرامــپ سخنرانی خ
استقالل آمریکا به پایان رساند، معترضان چپ 
گرا  پرچم آمریکا را در نزدیکی کاخ سفید به آتش 
کشیدند و فریاد زدند: »آمریکا هرگز بزرگ نبوده 
است«. تصاویر ویدئویی، به آتش کشیدن پرچم آمریکا 
را درست مقابل کاخ سفید و معترضان را در حالی 
نشان می دهد که شعار می دهند: »یک، دو، سه، 
چهار، برده داری، نسل کشی و جنگ. پنج، شش، 
هفت، هشت، آمریکا هرگز بزرگ نبوده است.« به نظر 
می رسد معترضان از یک گروه ضد فاشیسم و حزب 
کمونیست انقالبی باشند؛ دو گروهی که پیوسته 

اعتراضاتی را علیه ترامپ راه اندازی کرده اند.

مردم عراق در اعتراض به توهین سعودی ها به آیت ا... سیستانی به خیابان ها آمدند 

حمایت تمام قد از مرجعیت

توئیت روز 

قاب بین الملل 

تغییرات گسترده و پر ابهام درساختار امنیتی عراق کلید خورد 

تحرکات زیر پوستی »الکاظمی« 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر و فرمانده 
کل نیروهای مسلح عــراق تغییراتی را در 
ساختار امنیتی این کشور ایجاد کرد. وی 
ــدی« را  با صــدور حکمی »عبدالغنی األس
به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق 
منصوب کرد. فرماندهی کل نیروهای مسلح 
عــراق همچنین با صــدور حکمی دیگر به 
فعالیت های »فالح الفیاض« به عنوان مشاور 
امنیت ملی این کشور پایان داد. االسدی 
فردی است که در دستگاه رژیم صدام معدوم 
سابقه فعالیت دارد و حدود دو سال پیش 
توسط »عادل عبدالمهدی« به صورت غیر 
رسمی برکنار و به صورت رسمی بازنشسته 
شد. بر این اساس، قرار دادن فردی با این 
سوابق در رأس هرم یک سرویس امنیت 
مختلفی  پیام های  ــاوی  ح می تواند  ملی 
ــدون شک با هدف  باشد؛ پیام هایی که ب
جلب رضایت آمریکایی ها مخابره شده اند. 
در عین حال، حذف »فالح الفیاض« از سمت 
مشاور امــور امنیت ملی از دیگر اقدامات 
شک برانگیز الکاظمی محسوب می شود. 
الفیاض فردی نزدیک به الحشد الشعبی 

است و همواره در جبهه رهبری جهاد علیه 
تروریسم تکفیری حاضر بــوده. بنابراین، 
برکناری او از ُپستش نیز حاوی پیامی منفی 
خطاب به گــروه هــای مقاومت   اســت. در 
عین حــال، حمله اخیر  دستگاه مبارزه با 
تروریسم عراق تحت فرماندهی مصطفی 
الکاظمی به تیپ ۴۵ الحشد الشعبی در 
منطقه الــدوره بغداد نیز مسئله ای نیست 
که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. 
افزون بر آن چه گفته شد، تحرکات نظامی 
موشکی  سامانه  آزمایش  جمله  از  آمریکا 
توسط سفارت ایــن کشور در خــاک عراق 
نشان می دهد که الکاظمی دست واشنگتن 
را برای انجام هر اقدامی در خاک عراق باز 
گذاشته است و این به مثابه نقض حاکمیت 
ملی عراق است. انجام آزمایش موشکی در 
خاک یک کشور دارای حاکمیت مستقل 
نقض قوانین بین المللی محسوب می شود، 
با این حال، نخست وزیر عراق باز هم حاضر 
بــرای جلوگیری  به اتخاذ تدابیر قاطعانه 
از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی توسط 
تروریست های آمریکایی نیست. عالوه بر 
ایــن، موضع  نگرفتن نخست وزیــر کنونی 
ــه سعودی  ــام عــراق در قبال اهــانــت روزن
ــط به آیــت ا... سیستانی را  الشرق االوس
نیز باید به کارنامه وی اضافه کرد. به رغم 
این که بسیاری از شخصیت های عراقی و 
غیر عراقی این اقدام سعودی ها را محکوم 
کردند، اما الکاظمی تاکنون حاضر به موضع 

گیری در این زمینه نشده است.

خواننده جنجالی به رقابت های ریاست جمهوری آمریکا پیوست 

همسر کارداشیان؛ رقیب تازه ترامپ 
 صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ورود 
»کانیه وست« خواننده جنجالی این کشور به این 
عرصه  ابعاد جالب تری به خود گرفته است. وست، 
همسر کیم کارداشیان، مدل، بازیگر و چهره مشهور 
تلویزیونی در ایاالت متحده، طی سال های اخیر 
به دلیل مشکالت روان پریشی، اظهارات جنجالی 
درباره برده داری و نیز حمایت از دونالد ترامپ بارها 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و به تیتر یک روزنامه ها 
در این کشور تبدیل شده بود. او حاال به عنوان یک 
نامزد مستقل وارد رقابت های ریاست جمهوری 
ایاالت متحده شده است. این خواننده ۴3 ساله که 
جدا از شهرت، ثروت مالی هنگفتی نیز دارد، بدون 
شرِح توضیحی بیشتر، تاکید کرده که مصمم است 
به عنوان نامزد در انتخابات ریاست  جمهوری ماه 
نوامبر شرکت کند. کیم کارداشیان همسر وست 
نیز از این اقدام حمایت کرده و گفته: سودای کسب 
عنوان بانوی اول آمریکا را در سر می پروراند.هر 
چند به باور بسیاری در نهایت این زوج به نفع ترامپ 
از رقابت ها کنار می کشند. گام بلند پروازانه کانیه 
وست برای رقابت  با چهره های سرشناس سیاسی 
در انتخابات ریاست جمهوری را می توان برگرفته از 

روحیه جاه طلبی وی دانست که به صورت نمادین در 
یکی از ترانه هایش منعکس شده است. او در ترانه ای 
با مضمون »ستاره را هدف بگیر« این ایده را مطرح 
می کند که اگر سقف آرزوی تو رسیدن به ستاره ها 
باشد در این صورت اگر به ستاره نرسی و سقوط کنی 
دست کم روی ابرها خواهی افتاد. اکنون کانیه وست 
با اتکا به حدود 30 میلیون دنبال کننده در شبکه 
اجتماعی توئیتر امیدوار است که بتواند آرای قابل 
مالحظه ای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
کسب کند. او با توجه به دیدگاه جاه طلبانه ای که 
دارد، امیدوار است حتی در صورت تحقق نیافتن 
سقف آرزوها، همان طور که در ترانه »ستاره را هدف 
بگیر« اشاره شده به مرتبه ای باالتر از آن چه هست، 
دست یابد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
ماه نوامبر برگزار می شود و این در حالی است که 
وضعیت ترامپ به دلیل مسائلی همچون شیوع 
گسترده کرونا در ایاالت متحده و اعتراضات گسترده 
ضد نژادپرستی چندان مطلوب نیست تا جایی که 
شایعه شده اگر ترامپ قبل از برگزاری انتخابات به 
این نتیجه برسد که شانسی برای پیروزی ندارد، از 

رقابت ها کناره گیری می کند.

  دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com

نمای روز 

آمریکا

مجسمه کاشف آمریکا به زیر کشیده شد 

ــه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا،   در ادام
در  آمریکا،  کاشف  کلمب«  »کریستف  مجسمه 
مریلندبه زیر کشیده شد. تخریب و از بین بردن این 
نمادها در حالی است که »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا، با تصویب قانونی مجازات ۱0 سال 
زندان را برای عامالن این اقدامات صادر کرده است. 

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعالم کرد، سازمان  اطالعات 
آمریکا که روسیه را به »تبانی« با طالبان متهم می کند، خودش در قاچاق مواد مخدر 
دست دارد. ضمیر کابولوف گفت: رشوه های بی شماری در خصوص پروژه هایی که 
آمریکایی ها در افغانستان اجرا کرده، مطرح است. آن ها هواپیما هایی دارند که از 
قندهار و بگرام بدون هیچ بازرسی به هر مکانی از جمله آلمان و رومانی پرواز می کنند، 

چطور می شود؟ این یک نوع تجارت است. 

چهره روز
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

غرق کردن 
حشرات مزاحم

عاقبت بازمانده 

معروف 11 سپتامبر

قابل توجه 
ماسک 

نزنندگان 
محترم اما 
بی فكر، 

این تست 
اصلی و 

دردناک 
کروناست!

از روش های 
مبارزه با 
حشرات 

تابستانی اینه 
که یه تشت آب 

می ذارن زیر 
منبع نور، حشره 
تصویر نور رو تو 

آب می بینه و 
غرق می شه!

همین جور سفر کردنه که باعث 
ابتالی 12 نفر از اعضای باشگاه 

استقالل به کرونا می شه!

بترسید، شاید ماسک بزنید

            کمپانی هایی که فیس بوک را تنها گذاشتند
تصمیمی که مارک زاکربرگ در روزهای اوج تظاهرات خیابانی 
آمریکا برای عدم ممانعت از انتشار پیام های نژادپرستانه یا نفرت 
پراکن گرفت، برایش هزینه ساز شد. در همین راستا بود که کارزار 
 )StopHateForProfit( »انتشار نفرت برای سود را متوقف کنید«
با هدف تحریم تبلیغات در این پلتفرم، شروع به کار کرد. نام 
پپسی،  استارباکس،  کوکاکوال،  نظیر  بزرگی  کمپانی های 
خــودرو ســازی هوندا، مایکروسافت، یونیلیور، شرکت تولید 
پوشاک و کفش )North Face( و لیوایز )Levi's( و ده ها شرکت 
بزرگ و کوچک دیگر به چشم می خورد. به گزارش نیویورک 
تایمز، بودجه تبلیغات کوکاکوال تنها در آمریکا در سال گذشته 
حدود 22 میلیون دالر بوده است.اندکی پس از آغاز کارزار تحریم 
تبلیغات فیس بوک، این شرکت روز جمعه 2۶ ژوئن با تصویب 
اصالحات در سیاست های خود اعالم کرد که از این پس مطالب 
سیاستمدارانی که قوانین را نقض می کنند برچسب  می زنند. اما 
منتقدان این شرکت بر این باورند که فیس بوک دست خود را برای 
تعابیر مختلف در اجرای این اصالحات باز گذاشته و اصالحات 
پیشنهادی تغییر بزرگی ایجاد نمی کند. با این حال می توان 
تصمیم جدید فیس بوک را عقب نشینی کوچک دانست. چراکه 
زاکربرگ اواخر ماه می گفته بود »بر خالف توئیتر، ما سیاستی 
برای زدن برچسب هشدار در مقابل پست هایی نداریم که ممکن 
است باعث بروز خشونت شوند چون ما معتقدیم اگر متنی باعث 
خشونت شود، باید بدون توجه به این که دارای ارزش خبری است، 

حتی اگر آن متن از یک سیاستمدار باشد، حذف شود.«

         زاکربرگ امیدوار به بازگشت 

بنابر اطالعاتی که از محتوای یک جلسه مدیران ارشد فیس بوک 
به بیرون درز کرده، مدیرعامل این شبکه اجتماعی گفته بنا ندارد 
به خواسته های کارزار بایکوت سفارش آگهی به فیس بوک تن 
دهد و معتقد است شرکت های بزرگی که در یک حرکت اعتراضی 
سفارشات تبلیغاتی خود را لغو کرده اند، »به زودی« دوباره سراغ 
فیس بوک خواهند رفت. مارک زاکربرگ اما گفته: »ما بنا نداریم 
سیاست ها  یا رویکرد خودمان را تنها به علت تهدید حذف بخش 
کوچکی از درآمدمان تغییر دهیم«. این اظهارات و جزئیات آن به 

وبسایت خبری اینفورمیشن  درز کرده است.

         رسوایی کمبریج آنالیتیکا در کارنامه فیس بوک

برخورد نکردن مارک زاکربرگ و مجموعه تحت مدیریتش با 
پیام های نفرت پراکن رئیس جمهور آمریکا اولین همکاری 

این شرکت کالیفرنیایی با ساکنان فعلی کاخ سفید نیست. 
دو میلیارد و ۶00 میلیون کاربر فعال در فیس بوک که 190 
میلیون آن را کاربران آمریکایی تشکیل می دهند می تواند برای 
هر سیاستمداری جذاب باشد. ترامپ هم از این قاعده مستثنا 
نیست. در همین راستا، رسوایی بزرگ این شرکت و دخالتش در 
انتخابات 201۶ به حضور مارک زاکربرگ در مجلس سنا و پاسخ 
گویی به سواالت سناتورها انجامید. زاکربرگ که سال 2018 در 
مقابل نمایندگان سنای ایاالت متحده حاضر شده بود گفت که 
اطالعات شخصی بیش از 8۷ میلیون کاربر این شبکه اجتماعی 
در اختیار شرکت مشاوره کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته است. 
کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت خصوصی بود که در زمینه واکاوی 
و پردازش داده در انتخابات فعالیت می کرد. این شرکت به عنوان 
 )CLS( یکی از شاخه های آزمایشگاه های ارتباطات استراتژیک
برای مشارکت در سیاست های آمریکا در سال 201۳ احداث 
شده بود و در سال 201۶ میالدی با کارزار انتخاباتی دونالد 

ترامپ همکاری داشت.

            پوست زاکربرگ در بازی ترامپ!

نسیم نیکوالس طالب، نویسنده، تحلیلگر مالی و ریسک در 
کتاب »پوست در بازی« )Skin in the game( می نویسد: 
»به صورت ساده سازی شده اگر بگوییم، وقتی کسی در 
کاری Skin in the game دارد یعنی هم در معرض منافع 
)مثبت( آن کار است و هم در معرض مضراتش )منفی(. 
برای مثال اگر وزیر خزانه داری آمریکا سیاست هایی را 
درپیش می گیرد که دلیل انباشته شدن ریسک های منفی 
پنهان در اقتصاد است و در سال 2008 به بحران بانکداری 
می انجامد و برای همه  خدماتی که در سال های قبل انجام 
داده فقط پاداش می گیرد و جریمه نمی شود، در نتیجه 
»پوست در بازی« ندارد. اما این مفهوم یک طرفه و صرفا به 
معنای در معرض مضرات بودن نیست. اگر منفعت بزرگی 
در میان باشد و من منفعت نبرم، باز یعنی »پوست در بازی« 
ندارم.« انتخابات 201۶ آمریکا، سپس انتخابات برزیل، 
فیک نیوزها، اخبار کرونا و جریان خبری رسانه ای پس از 
مرگ جورج فلوید، نشان داده که زاکربرگ با چالش های 
مجموعه خود آگاه است. این که او حاضر نیست از عقایدش 
دست بکشد که این به راهبرد خودش و پوستش در بازی 
سیاست باز می گردد. در چهارسال گذشته او ریسک کرده 
و توانسته درآمد خود را در مقاطعی افزایش دهد. اما اکنون، 
به گزارش رویترز کارزار تحریم فیس بوک توسط کمپانی های 
بزرگ، این شرکت را با ضرر ۷.2 میلیارد دالری روبه رو و 
سهام آن 8.2 درصد سقوط کرده است. با این حال زاکربرگ 
فعال قصد عقب نشینی ندارد و پای قماری که بر سر ترامپ 
کرده ایستاده، حتی اگر با چالش های اقتصادی دست و 
پنجه نرم کند. چرا که اگر  ترامپ برنده شود او هم برده است و 
حتی اگر ترامپ ببازد فیس بوک با حدود 190 میلیون کاربر 
آمریکایی پلتفرمی نیست که شرکت های بزرگ ، در نهایت از 

آن چشم بپوشانند.

نبی شریفی- »وقتی غارت شروع می شود، تیراندازی هم شروع 
می شود.« همه چیز از این پیام توئیتری و فیس بوکی دونالد ترامپ 
پس از اعتراضات به مرگ جورج فلوید آغاز شد. جمله ای منسوب به 

رئیس پلیس میامی در اواخر سال های دهه شصت میالدی که مقررات 
خشونت باری را در محله های سیاه پوست نشین به اجرا گذاشت. این 

نوشته را توئیتر از نظرها پنهان کرده و به مخاطبان هشدار داده بود که 
محتوای این توئیت در ستایش خشونت است؛ اما اگر کسی میل به تماشای 

آن دارد می تواند با یک کلیک آن را بخواند. فیس بوک اما تصمیم گرفته بود 
که این مطلب را دست نخورده نگه دارد. این اولین باری نبود که زاکربرگ، 

مؤسس و مدیرعامل فیس بوک، با ترامپ همبازی شده بود. آیا او حامی ترامپ 
است یا صرفا به تجارتش می اندیشد؟

استفن کوپر که به خاطر عکس 

معروفی هنگام حادثه 11 

سپتامبر 2001 شهرت یافته بود، 

کرونا گرفت و درگذشت.

نه کفشی به 
پا دارند نه 

لباسی به تن  
اما می دانند 
بهترین راه 

مراقبت در برابر 
کرونا ماسک 

زدن است.

سفر کرونایی آبی ها

پای کالس درس دست فروش فداکار 
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پنجمین فدایی زاگرس

»عرق شرم بر پیشانی مقصرین و مسببین  باد«. در چند 
هفته اخیر که مناطقی از زاگرس درگیر آتش مهیب بوده، 
نیروهای داوطلب و مردمی زیادی برای خاموش کردن 
آتش فعالیت کرده اند. از دو روز پیش خبر سوختگی 
شدید محمدجواد مختاری در فضای مجازی منتشر شده 
بود که گفته می شد 85 درصد بدنش هنگام مبارزه 
با آتش در ممسنی فارس دچار سوختگی شده است. 
او به بیمارستانی در شیراز منتقل شده بود تا این که 
دیروز خبرجان باختنش  منتشر شد. در یک ماه گذشته 
او پنجمین نیروی داوطلبی است که در مبارزه با آتش 
زاگرس جانش را فدای طبیعت میهن می کند. کاربری 
نوشت: »اون هایی که باعث این آتش سوزی ها شدن 
چطور سرشون رو شب ها راحت می ذارن زمین« کاربر 
دیگری نوشت: »آیا باید همه عالقه مندان به طبیعت 
ایران جان بدهند تا یک راهکار مسئوالنه برای جلوگیری 

از آتش سوزی و مقابله با آن تصویب و اجرایی شود؟«
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نمایندگان فرهنگی مجلس چه می بینند و می خوانند؟

روزنامه فرهیختگان در اقدامی جالب به سراغ تعدادی 
از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس رفته و سوال 
ساده ای  را مطرح کرده که البته با پاسخ چالش برانگیزی 
مواجه شده   که این پاسخ ها بین کاربران فضای مجازی 
بحث برانگیز بوده است. از این نمایندگان پرسیده شده: 
»آخرین فیلم و کتابی که دیده و خوانده اید چه بوده؟« 
میرزایی نماینده اصفهان، آخرین کتابی که خوانده قرآن 
مجید بوده و درباره فیلم گفته همین دیشب بوده ولی نام 
فیلم را نمی گویم! نیک بین نماینده کاشمر هم آخرین 
کتاب را تفسیر قرآن در نگاه امام)ره( و آخرین فیلم را 
پایتخت اعالم کرده. محفوظی نماینده آبادان هم به کل 
به حضورش در کمیسیون فرهنگی اعتراض داشته 
و گفته خودم را عضو این کمیسیون نمی دانم! من در 
کمیسیون انرژی مجلس حضور دارم.کاربری نوشت: 
»من به نماینده ها و مسئوالن دیگه کار ندارم ولی انتظار 
میره کسانی که در کمیسیون فرهنگی هستن، محصوالت 

فرهنگی رو دنبال کنن تا از اوضاع مطلع باشن«.
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در جست وجوی کولبر نخبه

»واقعا حق این جوون بعد این همه درس خوندن اینه؟!« 
تصاویری از یک جوان کولبر در فضای مجازی منتشر 
شده که از تحصیالت باالی دانشگاهی اش می گوید و 
این موضوع واکنش کاربران زیادی را در پی داشته. 
این جوان در ویدئویی می گوید که مدرک کارشناسی 
ارشد اقتصاد از دانشگاه ارومیه و کارشناسی آن را از 
دانشگاه تهران دارد و حتی دکترا هم دانشگاه کرمانشاه 
قبول شده اما به خاطر نداشتن پول شهریه و نیاز به 
امرار معاش نتوانسته تحصیلش را ادامه دهد. کولبری 
کردن این جوان تحصیل کرده باعث بحث های زیادی بین 
کاربران شده است و انتشار ویدئویش باعث شده خرج 
تحصیل و استخدامش هم توسط افرادی پرداخت شود. 
حاال در فراخوانی به دنبال او هستند تا نگذارند از ادامه 
تحصیلش بازبماند. کاربری نوشت: »البته از این جوون ها 
زیاد داریم که با مدارک باالی تحصیلی باید به شغل های 

دشوار کارگری رو بیارن تا خرج زندگی شون دربیاد«.
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تصمیمات جهانی، اقدامات محلی!

»این صورت جلسه واقعا خیلی حرف داره!« به تازگی 
تصویری از برگه صورت جلسه یک جلسه دهیاری در 
شهر لنگرود منتشر شده که مورد توجه و شوخی کاربران 
مجازی قرار گرفته است. در این برگه صورت جلسه 
بندهای جالب و عجیبی وجود دارد که مثال در قسمت شرح 
مصوبات آن آمده: »محو کردن ترامپ از صفحه روزگار، 
در خصوص بررسی مسائل خاورمیانه!، احداث پل هوایی 
از لنگرود تا این روستا، بررسی وضعیت افرادی موسوم 
به جفتک زن«. قرار گرفتن این مسائل جهانی و کامال محلی 
باعث شده کاربران زیادی با آن شوخی کنند. کاربری 
نوشت: »حاال از ایرادهای نگارشیش صرف نظر می کنیم 
ولی آقاجان اینایی که تصویب کردید فکر نمی کنید کمی 
برای مسئولیت ها و امکانات دهیاری سنگین باشه؟ یعنی 
واقعا شما باید مسائل جهان رو بررسی کنید؟« کاربر 
دیگری هم نوشت: »شاهکاره این نامه و نشانه بارز 
سیاست زدگی در جامعه ایران.شاید هم مثل اون بنده 

خدا هوس مدیریت جهانی به سرشون زده !«.

شجاعت عنایت 
حادثه تلخ آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر  تهران باعث ناراحتی همه  ما شد و کاربران زیادی از اولین ساعات حادثه 
به آن واکنش نشان دادند. اما این حادثه تلخ صحنه های امیدوارانه ای هم داشته که بوی غیرت و فداکاری می دهد. 
بی شک»عنایت آزغ «جوان دست فروش اهل رامهرمز قهرمان بزرگ این حادثه بوده است. این جوان در شب حادثه 
سر بساط دست فروشی خودش بوده که ناگهان متوجه این اتفاق ناگوار می شود و به محض اطالع کارش را رها می کند 
و خودش را به محل حادثه می رساند. او که می بیند تعدادی زن و کودک پشت شیشه های طبقه باالی ساختمان محصور 
شده اند با غیرتی مثال زدنی دست به کار می شود واز دیوار باال می رود و به گفته خودش حدود 10 تا 12 نفر را از محل 
حادثه نجات می دهد. ماجرای این فداکاری او در فضای مجازی بسیار از سوی کاربران ستوده شده و مورد تمجید قرار 
گرفته است. کاربری نوشت: »انسانیت در این اقدام شجاعانه معنا می شه و این ماجرا نشون داد که جوون های بسیار 
فداکار و شجاعی داریم که باید بهشون افتخار کنیم«.  اما این در حالی است که همان لحظه که او برای کمک به محل حادثه 
رفته افرادی اجناس بساطش را در عین نامردی به سرقت برده اند! حاال هم تصاویر و گزارشی از حضور او در شهرداری 
تهران در فضای مجازی منتشر شده است که  وی مورد تقدیر و عنایت شهردار تهران قرار گرفته است. شهردار حتی به 
او پیشنهاد کرده که دوره های آموزش آتش نشانی را ببیند و پس از قبولی اگر عالقه مند بود وارد این شغل شود. کاربری 
در واکنش به همین موضوع نوشت: »قطعا عنایت آزغ شایستگی های زیادی برای آتش نشان شدن داره. البته امیدواریم 

که مشکالتی که آتش نشان ها در خصوص حقوق و معیشت شون دارن هم هر چه زودتر رفع بشه«.

کودکان فقیر اما فهیم

عدم واکنش به پست ترامپ برای فیس بوک گران تمام شده؛ چرا زاکربرگ حاضر به عقب نشینی نیست؟

پشت پرده رشط بندی روی ترامپ
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 عکس روز

  پیامک به خراسان

 ۷۰۰ کلینیک و 5۰ بیمارستان 
ناایمن فقط در پایتخت!

گــروه اجتماعی- مــاجــرای حــادثــه کلینیک 
سینای اطهر که چهارشنبه گذشته رخ داد و 
جان 19 نفر را گرفت، همچون ماجرای پالسکو، 
تا چند وقتی باعث و بانی خبرهای افشاکننده 
و گاهی نگران کننده می شــود. در کنار خبر 
ــزار ساختمان ناایمن کــه آتــش نشانی  34 ه
در زمستان 98 اعــالم کــرده بــود، دیــروز پیروز 
حناچی شهردار تهران اعالم کرد: » 33 هزار 
پالک پرخطر در تهران شناسایی شده که در 
حقیقت مهم ترین ساختمان های پر خطر شهر 
هستند.« اما خبر جدید و نگران کننده ، پرده 
کلینیک  صدها  ایمنی  وضعیت  از  برداشتن 
دیگر شهر تهران است. آن طور که اقبال شاکری 
عضو کمیسیون عمران مجلس دیروز به تسنیم 
گفته است، 700 کلینیک در وضعیتی شبیه 
سینای اطهر به سر می برند: »طبق آماری که به 
دستم رسیده بیش از 700 کلینیک مشابه سینا 
 به طور ناایمن در تهران شناسایی شده اند «.
 همچنین بیمارستان های پایتخت هم ظاهرا 
شرایط نامساعدی دارند. رضا کرمی محمدی 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  رئیس سازمان 
 شهر تهران هم دیروز عدد هولناکی را درباره 
بیمارستان های نا ایمن اعالم کرده است: »شهر 
تهران ۵0 بیمارستان قدیمی دارد که بیش از ۵0 
سال عمر دارند و فاقد شرایط ایمنی استاندارد 
هستند.« او در پاسخ به این ســوال که نام این 
بیمارستان ها چیست؟ اظهار کرد: مالحظاتی 
وجود دارد که نمی توانیم اسامی آن ها را اعالم 
کنیم، زیرا معرفی آن ها وضع را بدتر می کند و 
موجب تشویش اذهان مردم می شود. اما هر وقت 

که اجازه دهند، اسامی آن ها را اعالم می کنیم.

 ۶۰۰ کارمند مبتال و 1۰ قربانی 
کرونا در شهرداری تهران

بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ســازمــان  رئیس 
شهرداری تهران در خصوص افزایش آمار ابتال 
به کرونا در بین کارمندان شهرداری تهران گفت: 
این آمار  از ابتدای شیوع تاکنون حدود ۶00 نفر 
است .کرمی محمدی به ایلنا گفت: حدود 10 نفر 

نیز بر اثر کرونا فوت شده اند. 

بستری شدن 1۰۰ کودک مبتال 
به کرونا در خوزستان

طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی اهواز، حدود 100 
کودک خوزستانی به ویروس کرونا مبتال شده اند 
که تاکنون موردی از فوت کودکان بدون بیماری 

زمینه ای گزارش نشده است.                                               عکس: ایرنا

۰915...۷۸1۸:
من دیــروز برای خرید ماسک بسته ای به خیابون 
چمران مراجعه کردم نسبت به دوروز قبل قیمت 
 از 7۵بــه 9۵ تغییر کــرده تــازه داروخــانــه ها 1۵0
می فروشند.استداللشون هم اجباری شدن ماسکه!

شوخی تلخ» بیمه بیکاری« با زندگی کرونایی!
گزارش خراسان از برخی رقم های بیمه بیکاری که عضو هیئت امنای تامین اجتماعی آن را توهین می داند

غفوریان-  پنج ســال سابقه کــار دارد یعنی 
ــرده اســت اما  پنج ســال حق بیمه پــرداخــت ک
برای فروردین و اردیبهشت فقط یک میلیون 
ــزار تومان به عنوان بیمه بیکاری  و 300 ه
به او پرداخت شده اســت، یعنی بــرای هر ماه 
۶۵0 هــزار تــومــان. یــا آن دیــگــری کــه کارگر 
هتل بــوده، با سابقه سه سال فقط ۵۵0 هزار 
تومان نصیبش شده است. این ها در زمانی که 
کرونا نبود با حداقل حقوق کارگری یعنی یک 
ــزار تومان هم زندگی شان  میلیون و۵۶0هـ
لنگ بود، حاال که کرونای لعنتی و این گرانی 
ها به جانشان افتاده است معلوم نیست سر و ته 
هزینه های زندگی را چگونه باید جمع و جور 
کنند. با شماره یکی از این کارگران که درباره 
»بیمه بیکاری« به روزنامه هم پیامک داده است، 
تماس می گیرم. می گوید: » با دو فرزند و چهارماه 
ــزار تومان    بیکاری برای هر  ماه فقط  ۶00ه

داده اند خودشان بیایند و بگویند که ما با این 
۶00 هزار تومان چطوری زندگی کنیم؟ گوشت 
و مرغ هم نمی خوریم و نمی خواهیم. آیا باید 

بتوانیم نان بخریم؟!«
 یا به این پیامک که به روزنامه ارسال شده است 
توجه کنید: »آقاچرا ما کارگران متضرر از کرونا 
ــن قدر اذیــت می کنن آقــای رئیس تامین  راای
اجتماعی حقوق بیمه بیکاری مارانمی دین 
حق بیمه  رو هم 30 درصد گران کردین ازکجا 
بیارم سرماه فالن قدر واریز کنم بعدشم االن که 
احتیاج دارم قسط وام واجاره خانه وپول خرج 
خونه نداریم خداشاهده شب ها ازخجالت روی 
خانه رفتن ودیدن سفره خالی واجاق سرد خانه 
ونگاه همسرم راندارم حداقل وعده الکی ندین 
شکم سیر ازگرسنه خبر نداره زیر دست ها تون 

راهم ببینید.«

پس بوق و کرنا برای چه بود؟       
بیکاری  بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  مدیرکل 
»در  ــود:  ــ ب گفته  قــبــل  هفته  ــاون  ــع ت وزارت 
سامانه  در  نفر   8۶4 و  هـــزار   8۵1 مجموع 
ثبت درخــواســت بیمه بیکاری وزارت تعاون 
ثــبــت نــام کــردنــد کــه 711 هـــزار و 800 نفر 
آن  بیمه بیکاری هستند.«  دریــافــت  مشمول 
ــل اسفند که  ــور کــه همه مــی دانــیــم از اوایـ  ط
ــدی شد،  ــای کــرونــا ج تعطیلی هــا و آسیب ه
مسئوالن وعــده هایی بــرای جبران خسارات 
مردم و آسیب دیده ها را در بوق و کرنا کردند، اما 
آن طور که باید خبری از جبران نبود یا آن طور که 
انتظار می رفت نشد. حاال این کارگران بیکار شده 
حرفشان این است که پرداخت بیمه بیکاری چرا 

با تاخیر و چرا این قدر کم؟
در این زمینه با اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت 
امنای سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفتم تا 
حرف هایش و تدابیر احتمالی تامین اجتماعی 

 را جویا شوم. تا موضوع »بیمه بیکاری« را مطرح 
می کنم، انگار داغش تازه می شود. می گوید: »ما 
هم از این عدد و رقم های ۵00 و ۶00 هزار تومان 
ناراحتیم و نگران. نمی دانیم این رقم هایی که 
دولت اعالم کرد برای جبران خسارات مشاغل 
پرداخت خواهد کرد چه شد. دولت قبل از سال 
اعالم کرد پنج هزار میلیارد تومان برای مشاغل 
آسیب دیده پیش بینی کرده است. آن طور که من 
شنیدم حدود 30 درصد هم به کار برگشته اند و 
تعداد باقی مانده ها چندان نباید زیاد باشد، این 
که چرا این گونه رقم ها به این کارگران پرداخت 
شده برای ما هم جای سوال دارد. حتی انتظار ما 
این بود که به گروه های دیگر شغلی مثل کارگران 
ساختمانی ، قالی بافان و... که مشخصات شان 
در سامانه های صندوق بیمه بیکاری ثبت است 
کمک شود .به هرحال کمک به این اقشار که 
 جزو دهک های پایین جامعه هستند جای دوری
ــای شوکت هــم بــه بــوق و کرنای  ــ  نمی رود.آق

عددهای اعالم شده توسط دولت اشاره و تصریح 
می کند که دولت اعالم کرد ،  دو میلیون تومان 
به صاحبان مشاغل بی ثبات تسهیالت حمایتی 

پرداخت می کند که از آن هم خبری نشد.

توهین؟!       
ــاره اقدامات صندوق  از او درب
بیمه بیکاری می پرسم که می 
ــن صندوق زیرنظر  »ای گوید: 
تــامــیــن اجــتــمــاعــی اســـت امــا 

مدیرعامل این سازمان حق قانونی ندارد که غیر 
از مبالغ قانونی ، حتی یک ریال و از حق بیمه سایر 
بیمه شده ها پرداخت کند بلکه این وظیفه دولت 
است که مثل همه دنیا در بحران ها به داد کارگر و 
کارفرما برسد. واقعا ما هم این رقم های ۵00 یا 
۶00 هزار تومان را به عنوان بیمه بیکاری در این 

شرایط نوعی توهین به مردم می دانیم.«

فرمول ها را تغییر دهید       
با توجه به شرایطی که کرونا برای همه پدیدآورده 
و معادالت و فرمول ها را تغییر داده است، انتظار 
ــت بــا مــدد مجلس، فــرمــول های  مــی رود دول
پرداختی به کارگران بیکار شده را تغییر دهند 
و دست کارگری را که سر کار بوده و حاال بیکار 
شده با مهربانی بیشتر بگیرند، بماند که نوع 
دوستی جای دوری نمی رود، اصال وظیفه یک 
مسئول است که به فکر معیشت مردم و خصوصا 
طبقه ضعیف باشد. اجازه بدهید پایان گزارشم 
با درددل یک کارگربیکار شده با تسنیم باشد: 
»مبلغ واریزی برای بیمه بیکاری من و چند تا از 
دوستانم 70هــزار تومان بوده! آقایان مسئول 
چطور محاسبه کردید؟! دو تا بچه دارم؛ به خدا 

صاحبخانه داره بیرونم می کنه...«

1۲95 نفر از ۲5۶۰ نفر مبتالی جدید بستری شدند

بیماران در وضعیت شدیدتعداد بهبود یافتگانجمع کل مبتالیانجمع کل قربانیانمبتالیان ۲۴ ساعته             قربانیان ۲۴ ساعته

   1۶3  ۲5۶۰  115۷1۲۴۰۴3۸۲۰133۰  31۶۸

رکورد قربانیان کرونا دوباره 
شکسته شد

عدد قربانیان کرونا با 1۶3 نفر در یک شبانه روز 
گذشته دوباره رکورد شکست. پیش از این در9تیر 
بود که وزارت بهداشت آمار  1۶2قربانی را برای 
 یک شبانه روز اعالم کرده بود. قبل از 9تیر باالترین 
فوتی هــای روزانــه با 1۵8 نفر مربوط  به یکی از 

روزهای فروردین گذشته بود.

 طرح جدید مجلس برای تعویق در 
برگزاری کنکور 99

احمد حسین فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش به 
تسنیم گفت: پیام های متعددی از  والدین و داوطلبان 
کنکور امسال مبنی بر نگرانی ها از شرایط بحران 
کرونا دریافت کرده ایم که مستلزم تمهیداتی است. 
لذا پیشنهاد طرحی از سوی تعدادی از اعضای 
کمیسیون برای تعویق در برگزاری کنکور سال 99 

مطرح شده که در حال تدوین آن هستیم.
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ــردا با فیلم  آزاده صمدی از ف
کمدی »زیرنظر« به کارگردانی 
نمایش  ــه  ب صــالــحــی،  مجید 
خانگی مــی آیــد. ایــن فیلم که 
ــران شده  دی مــاه ســال 98 اک

بود، پس از تعطیلی سینماها، در سینمای آنالین 
به نمایش درآمد.

امیر جعفری این روزها مشغول 
کمدی  فیلم  در  نقش  ایــفــای 
ــده« کـــاری از بهمن  ــن ــص »رق
گــودرزی است. او در این فیلم 
ــا گــریــم متفاوتی ظــاهــر و با  ب

پارسا  ریحانه  و  حیایی  امین  مانند  بازیگرانی 
همبازی شده است.

فیلم  در  ــاری  ــ ــش ــ اف بـــهـــرام 
کارگردانی  بــه  »صحنه زنی« 
بسیار  گریم  صمدی،  علیرضا 
متفاوتی داشته و با این فیلم، 
بار دیگر ایفای نقش در یک اثر 
غیرکمدی را تجربه کرده است . او اکنون سریال 

»دل« را در نمایش خانگی دارد.

کمدی  فیلم  در  بــانــی  بهنام 
»گشت 3« به کارگردانی سعید 
سهیلی، نقش یــک زمــیــن دار 
بزرگ را برعهده دارد که طی 
شخصیت های  ــا  ب اتــفــاقــاتــی 

اصلی فیلم یعنی »حسن« و »عطا« آشنا می شود.

سحر قریشی به زودی با فیلم 
سینمایی »زن ها فرشته اند 2« 
به سینماها می آید. او همچنین 
را  »نــارگــیــل«  سینمایی  فیلم 
آماده اکران دارد. هر دوی این 

آثار در ژانر کمدی ساخته شده اند.

چهره ها و خبر ها

محسن کیایی فیلم »ایستگاه 
اتمسفر« به کارگردانی مهدی 
جعفری را در نوبت اکران آنالین 
دارد. این فیلم سال 95 ساخته 
شده و ژاله صامتی، رویا افشار، 
شاهرخ فروتنیان و آناهیتا افشار از بازیگران آن 

هستند.

کــاوه آفــاق خواننده موسیقی 
پــاپ و راک در دومــیــن تجربه 
خود در زمینه بازیگری، به جمع 
امن«  »خانه  سریال  بازیگران 
اضافه  معظمی  احمد  ساخته 

شده و در این سریال، نقش یک »قاچاقچی ارز« 
را بازی می کند.

کیهان ملکی درباره حضور در 
ســری جدید ســریــال »روزگـــار 
جــوانــی«، گفته، فعال از سوی 
سازندگان، صحبتی با او نشده 
اســت. پیشتر اعــالم شده بود، 

قرار است یکی از بازیگران دو فصل نخست، در 
سری جدید بازی کند.

افشین هاشمی عضو شورای 
سیاست گذاری جشنواره فیلم 
20« شــد. این  کوتاه »سلفی 
جشنواره، نخستین جشنواره 
سینمایی بــا مــوضــوع زندگی 

پساکروناست که نتایج و تبعات شیوع این ویروس 
را بررسی می کند.

سینمای جهان

از زمانــی کــه    مائــده کاشــیان   - 
اســامی بازیگران ســریال »آقازاده« به 
کارگردانــی بهرنــگ توفیقی منتشــر 
شــد، حضور بعضــی بازیگران ســریال 
»پدر« در این مجموعه، نام های مشــابه 
برای کاراکترهای آن ها و به ویژه حضور 
سینا مهراد در نقش »حامد تهرانی« با 
نام و گریمی مشــابه در ســریال »پدر«، 
باعث شد این سوال در ذهن مخاطبان 
ایجاد شــود که آیا مجموعــه »آقازاده« 
ادامه ســریال »پدر« اســت یا ارتباطی 
میان این دو اثر وجود دارد؟ اکنون پس 
از انتشار دو قسمت از سریال »آقازاده«، 
با مقایسه شخصیت و خانواده »حامد« 
در دو ســریال، بــه ایــن ســؤال پاســخ 
می دهیــم کــه آیــا ایــن دو مجموعــه 

ارتباطی با هم دارند یا نه.

تلویزیون

»حامِد« با ایمان و سربه زیر	 
قبل از مقایسه هر ویژگی و شباهتی، نام »حامد 
تهرانی«، این شخصیت در سریال »پدر« را برای 
مخاطب یادآوری می کند. نه تنها اسم، شباهت 
ظاهری و گریم سینا مهراد، بلکه خصوصیات 
اخالقی او در نقش »حامد تهرانی« هم نشان 
می دهد که کاراکتر »حامد« در سریال »آقازاده«، 
مشابه همان شخصیت »حامد« در سریال »پدر« 
است. او در این سریال نیز مانند مجموعه »پدر«، 
جوانی با ایمان، محجوب و درستکار است و 
ــازاده« دختری  شخصیت مثبتی دارد. در »آق
که به عنوان طعمه برای ریختن آبروی او وارد 
زندگی اش شده، به او عالقه مند می شود و به 
این ترتیب »حامد« درگیر یک رابطه عاشقانه 
می شود. البته در سریال »پدر«، شخصیت »لیال« 
با چنین قصد و نیتی وارد زندگی »حامد« نشده 
بود، اما عالقه یک طرفه او به این شخصیت و ابراز 
عالقه به »حامد«، مسئله ای است که در سریال 

ــازاده« هم دیده می شود، بنابراین ارتباط  »آق
»حامد« و »راضــیــه« در ایــن مجموعه، رابطه 
»حامد« و »لیال« در »پدر« را در ذهن مخاطب 

تداعی می کند.

آقازاده، نه یک دانشجوی معمولی	 
برخالف شخصیت »حامد«، شغل و جایگاه 
کاراکتر  ایــن  با  مهمی  تفاوت   او  اجتماعی 
در سریال »پــدر« دارد. »حــامــد« در سریال 
ــازاده« کارمند دستگاه قضایی و فرزند  »آقـ
یکی از مسئوالن است، در حالی که »حامد« 
در سریال »پدر«، یک دانشجوی معمولی بود 
و به لحاظ جایگاه اجتماعی، موقعیت کامال 
متفاوتی نسبت به »حامد« جدید داشت. سینا 
مهراد در این سریال، به نوعی همان نقش خود 
در سریال »پدر« را بازی کرده، منتها این بار به 
تناسب قصه و مضمون سیاسی سریال، در 

موقعیت خاص و متفاوتی دیده می شود.

خانواده ای شبیه خانواده »پدر«	 
خانواده »حامد تهرانی« در سریال »آقازاده« 
نیز بی شباهت بــه خــانــواده ایــن شخصیت 
در سریال »پــدر« نیست. کاراکتر »شریفه« 
در این خانواده، شخصیتی است که بیشتر 
ــادآوری می کند. در  از همه این شباهت را ی
سریال »آقازاده« هم نقش این کاراکتر را لعیا 
زنگنه بازی می کند و ویژگی های شخصیتی 
و رفتارهای او نیز مشابه »شریفه« در سریال 
ــازاده« هم  »پدر« است. این شخصیت در »آق
مادر دلسوز و نگرانی است که ارتباط خوب و 
صمیمانه ای با پسر و همسر خود دارد. سبک 
ارتباط او با عروسش »راضیه« و رفتارهای 
مهربانانه ای که با او دارد، یادآور »شریفه« در 
سریال »پدر« است. عالوه بر این، بازی لعیا 
زنگنه در »آقــازاده« نیز مانند بازی اش در آن 
سریال است، اما پدر »حامد« یعنی »حاج رضا 
تهرانی« با بازی امین تــارخ، تفاوت هایی با 
»حاج علی تهرانی« با بازی مهدی سلطانی 
ــدر« دارد. غیر از تفاوت نــام و  در سریال »پ
بازیگر این نقش، شخصیت »حاج رضا« یکی 
از مسئوالن دولتی اســت، امــا »حــاج علی« 
شغل بازاری و جایگاه متفاوتی داشت. هرچند 
که »حاج علی« هم مانند »حاج رضا« رابطه 
دوستانه ای با »حامد« داشت، اما جدیت این 
کاراکتر و بازی مهدی سلطانی، با شخصیت 
»حاج رضا« و بازی امین تــارخ، تفاوت هایی 
دارد که باعث شده شباهت این دو شخصیت به 
یکدیگر کمتر به چشم بیاید. با این حال به نظر 
می رسد در نهایت، آن چه »آقازاده« را به »پدر« 
شبیه کرده، تنها شباهت های ظاهری است 
و سازندگان سریال، این بار قصد داشته اند 
تا با استفاده از تداعی کاراکترهای »پدر« در 
ذهن، مخاطب را سریع تر با قصه، اتمسفر و 
شخصیت ها آشنا کنند، وگرنه درام دو سریال 

شباهت چندانی به یکدیگر ندارد.

ادامه سریال »پدر« در »آقازاده«؟
چند نکته درباره شباهت های سینا مهراد و لعیا زنگنه به نقش های قبلی شان در سریال تلویزیونی سال 97

قاضی زاده هاشمی: مجلس به دنبال 
تقویت شبکه های برون مرزی است

عضو هیئت شورای نظارت بر صداوسیما از موافقت 
نمایندگان مجلس با تقویت شبکه های برون مرزی 

صداوسیما خبر داد.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با 
فارس درباره بیانیه نمایندگان در خصوص حمایت 
از شبکه های بــرون مــرزی توضیح داد: »پیش از 
این، در بودجه سال 97 یک ردیف مستقل بودجه 
و اعتبار ویــژه از ســوی مجلس بــرای شبکه های 
برون مرزی جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده 
بود، اما فرایند آن توسط سازمان برنامه و بودجه به 
شکل معکوس انجام و امسال هم به توقف پخش 
تعدادی از شبکه های برون مرزی از ماهواره ها 
منجر شد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست«. وی 
خاطرنشان کرد: »تخصیص نیافتن بودجه ارزی 
شبکه های برون مرزی و توقف پخش این شبکه ها 
از ماهواره ها، در اصل به این معناست که صدای 
نظام جمهوری اسالمی ایران در دنیا قطع شده 
است«. قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: »نه تنها باید 
درصدد حمایت از شبکه های برون مرزی موجود و 
تقویت این رسانه ها باشیم بلکه الزم است از منظر 

کمی هم افزایش یابند«.
وی  با تأکید بر نگاه حمایتی نمایندگان مردم به 
شبکه های برون مرزی گفت: »مجلس شورای 
اسالمی پیش از ایــن نیز با پیش بینی بودجه 
مستقل برای شبکه های برون مرزی جمهوری 
اسالمی درصدد تقویت و برجسته کردن نقش این 
رسانه ها بود. این نگاه حمایتی در مجلس یازدهم 
تقویت می شود و امیدواریم در ادوار بعدی مجلس 

هم ماندگار باشد«.

بازیگر فیلم »محمد رسول ا...« 
درگذشت

ارل کامرون بازیگر نقش »نجاشی« پادشاه حبشه 
در فیلم سینمایی »الرساله« )محمد رسول ا...

)ص(( در سن ۱02 سالگی درگذشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این بازیگر 
قدیمی و مطرح سینمای هالیوود که بیشتر به 
خاطر بازی در فیلم سینمایی »الرساله« )محمد 
رســـــول ا...)ص(( در میان ایــرانــیــان شناخته 
مــی شــود، در ســن ۱02 سالگی درگــذشــت. 
کامرون از اولین بازیگران سیاه پوست سینمای 
انگلستان بود. او در سال ۱95۱ نقش آفرینی 
در سینما را آغاز کرد و در سال ۱959 در فیلم 
ایــن فیلم  سینمایی »یاقوت کبود« درخشید. 
سینمایی در زمان خود پیشرفت چشمگیری را 
رقم زد و همچنین توانست جایزه بفتای بهترین 
فیلم را هم دریــافــت کند. کــامــرون در »گلوله 
آتشین« که از مجموعه فیلم های جیمز باند است 
نیز سابقه حضور دارد. از آخرین نقش آفرینی های 
به  »تلقین«  به فیلم سینمایی  نیز مــی تــوان  او 
کارگردانی کریستوفر نــوالن در سال 20۱0 

اشاره کرد.

اعالم بی هیجان آرای مردمی در »عصر جدید«
۱2 شرکت کننده ای که با رای مردم به مرحله دوم مسابقه استعدادیابی شبکه 3 صعود کردند، مشخص شدند

روز شنبه نتیجه رقابت شرکت کنندگان »عصر 
جدید« در مرحله آرای مردمی اعــالم شد و 
شرکت کنندگانی که به کمک آرای مردم به 
مسابقه بازگشتند، مشخص شدند. برخالف 
ــال گذشته کــه بــرنــدگــان هــر قسمت، در  س
برنامه ای مستقل و با حضور شرکت کنندگان 
اعالم می شدند، امسال نفرات برنده در پایان 

برنامه »هشتگ عصر جدید« معرفی شدند.

مشخص نبودن تعداد دقیق آرا	 
از میان 84 شرکت کننده ای که به مرحله آرای 
مردمی راه پیدا کرده بودند، ۱2 شرکت کننده 
موفق شدند به مرحله دوم صعود کنند. سال 
گذشته تعداد دقیق آرایی که مردم به هرکدام 
از شرکت کنندگان مسابقه داده بودند اعالم 
می شد، اما امسال تنها تعداد کل آرای مردم 
که 26 میلیون رای بود، اعالم شد. حتی نام 
نفرات برنده هم به ترتیب حضور در برنامه اعالم 
شد و به عنوان مثال، اولین و آخرین برنده به 
معنای بیشترین و کمترین رای نبود. برخالف 
سری اول، امسال نتایج آرای مردمی بسیار 
بی هیجان اعالم شد و جذابیت زیادی نداشت. 
حتی در کنار خواندن اسامی ۱2 برنده، تصویر 

یا بخشی از اجــرای شرکت کننده ها نمایش 
داده نشد تا مخاطب برنده ها را به یاد بیاورد.

یک تغییر مثبت و منفی	 
یکی دیگر از تغییرات مهمی که امسال در روند 
تعیین برندگان آرای مردمی اتفاق افتاده، این 
است که از میان همه شرکت کنندگانی که 
در 20 برنامه  مرحله اول، به آرای مردمی راه 
پیدا کرده اند، ۱2 نفر از افرادی که بیشترین 
رای مردم را کسب کرده اند به عنوان برنده 
معرفی شده اند. از آن جایی که قبال در برنامه 
به این موضوع اشاره نشده بود، مخاطبان در 
هر قسمت از برنامه، شرکت کنندگانی را که به 
آرای مردمی راه پیدا کرده اند با یکدیگر مقایسه 
کــرده و نسبت به دیگر استعدادها در همان 
برنامه سنجیده اند. عالوه بر این، ممکن است 
یکی از برنامه ها به دالیل مختلف تعداد بیننده 
میزان  احتماال  پس  باشد،  داشته  بیشتری 
مشارکت مردم نیز در آن برنامه بیشتر بوده و 
شرکت کنندگانی نیز که در آن برنامه به مرحله 
آرای مردمی رفته اند، شانس بیشتری برای 
کسب رای بیشتر داشته اند. نکته مثبت این 
که این شیوه، باعث شده حق شرکت کنندگان 

گروه های خوبی که به عنوان گروه مرگ از آن ها 
یاد می شد، ضایع نشود و شرایط عادالنه تر 

باشد.

هم سو بودن نظرات مردم با داوران	 
نتایج آرای مردمی نشان می دهد، مردم در 
سری دوم »عصر جدید«، بیشترین رأی را به 
استعدادهای خوانندگی داده اند و از مجموع 
۱2 شرکت کننده ای که به مرحله دوم صعود 
کردند، پنج شرکت کننده خواننده هستند. 
استعدادهای ورزشی هم موفق شده اند نظر 

مردم را جلب کنند و چهار شرکت کننده ای 
کــه بــا رای مـــردم بــه مسابقه برمی گردند، 
اجــرای خود را در زمینه رشته های ورزشی 
به نمایش گذاشته اند. از میان ۱2 برنده، دو 
شرکت کننده نیز شعبده باز بوده اند. درباره هم 
سو بودن نظر مردم با قضاوت داوران نیز، آرای 
مردمی نشان می دهد، مخاطبان اختالف نظر 
چندانی با داوران نداشته اند،به طوری که 9 
نفر از برندگان، در مسابقه از داوران چهار رای 
سفید و تنها سه شرکت کننده دو یا سه رأی 

سفید گرفته اند.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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آیا نگاه توراتی به کورش را می توان پذیرفت؟

تاریخ ایران در معرض مصادره 
صهیونیست ها

نوائیان – منبع تاریخ نگاری یهودیان، چیزی جز 
متون مقدس خودشان نیست. نشانه ای دربــاره 
بسیاری از ادعــاهــای آن هــا در آثــار تاریخی دیگر 
اقــوام، به چشم نمی آید. بدبختانه تالش یهودیان 
برای تاریخ سازی و حفظ آن و بی توجهی دیگر اقوام 
به این مقوله راهبردی، راه را برای طرح ادعاهای 
جدید باز گذاشته است. گویی در زنجیره طوالنی 
تاریخ بشر، باید سرنخ بسیاری از حوادث را به تاریخ 
یهودیت گره زد! این مسئله، البته به معنای نادیده 
گرفتن و بــی ارزش انگاشتن تاریخ نگاری یهودی 
نیست بلکه توجه به مقصود ایــن قــوم از نگارش 
رویــدادهــا و ثبت وقایع محل تامل اســت؛ این که 
به زعم تاریخ نگاران یهودی، قوم برگزیده باید در 
همه حال، کانون وقوع تمام وقایع مهم و تأثیرگذار 
تاریخی باشد؛ حال فرقی ندارد که این داستان در 
دوره کورش هخامنشی بگذرد یا در زمان تکاپوهای 
نژادپرستانه آلمان هیتلری! مثبت یا منفی، فرقی 
نمی کند؛ آن ها باید همیشه در مرکز وقایع قرار داشته 
باشند؛ وقایعی که البته نقل آن ها توسط کاتبان 
یهودی انجام شده است. با همین دیدگاه، کورش 
به عنوان یکی از شناخته شده ترین شخصیت های 
تاریخ و البته مورد احترام تمام اقوام، هدف یکی از 
بزرگ ترین دستبردهای تاریخی قرار گرفته است؛ 
به ویژه طی صدسال گذشته و با تکاپوهای استعماری 
صهیونیست ها، این مقوله رنگ  و بویی سیاسی پیدا 
و در تار و پود نگاه های تاریخ نگارانه به کورش، نفوذ 
کرده است. کورش به روایت صهیونیست ها، نه یک 
فرمانروای ایرانِی شایسته احترام به دلیل مماشات 
با تمام اقوام و اعتقاداتشان، بلکه ناجی قوم یهود و در 
واقع زننده مهر تأیید بر تجاوزگری صهیونیست ها به 
سرزمین فلسطین در بیش از 2500 سال بعد است! 
متأسفانه بی توجهی ما به ثبت هنری تاریخ ایران، 
این مجال را به کمپانی های سینمایی صهیونیستی 
داد تا بتوانند خــوراک ذهنی مخاطبان خود را با 
آموزه هایی بپزند که زوایــای کاماًل یک سویه ای را 
درباره تاریخ ایران و شخصیت های برجسته  آن، به 
دنیا عرضه می کند. شاید گفتن این جمله صحیح 
نباشد، اما در منطق صهیونیست ها، کورش همان 
کاربردی را دارد که هیتلر! کورش در ُحکم یک ناجی 
در خدمت ماشین تبلیغاتی صهیونیست هاست و 
هیتلر در کسوت یک قصاب! به نظر می رسد باید برای 
حراست از تاریخ ایران که هویت ما و فرزندانمان را 

شکل می دهد، فکری کنیم.

یادداشت تاریخی 

ِچنگ بنهوا

برای مردم چین، ِچنگ 
یک قهرمان ملی است. 
ژاپنی ها  کــه  هنگامی 
ــی از  ــزرگ بــخــش هــای ب
خاک چین را در اختیار 
داشتند و سیاستمداران 
به جــای اتحاد در برابر 
دشمن، در پی کسب قدرت بودند، او به عنوان یک 
دختر جوان، رهبر گروه مقاومتی را برعهده گرفت 
که در مناطق اطراف نانجینگ، کابوسی هولناک 
را برای ژاپنی ها رقم زد. ِچنگ به عنوان فرمانده 
گروه، در بیش از 100 عملیات حضور مستقیم 
داشت و آن قدر ژاپنی ها را عاصی کرد که وقتی 
بازداشتش کردند، او را به فجیع ترین شکل ممکن 
کشتند. آخرین تصویر از ِچنگ، لحظاتی پیش از 
مرگ، در واقع تنها تصویر باقی مانده از اوست که در 
آن لبخندی معنادار به لب دارد. امروزه مجسمه ای 
پنج متری از وی در شهر نانجینگ نصب شده است 

تا یادش همیشه گرامی داشته شود.

میا می

میا می دختری اهل برمه بود که مبارزه را 
از دوران استعمارگری فرانسوی ها آغاز 
کرد. با ورود ژاپنی ها به سرزمین میا، او 
وارد مرحله جدیدی از مبارزه شد که بعدها 
مبارزان برمه ای آن را به یک الگوی ویژه 
تبدیل کــردنــد. میا از ســالح گــرم برای 
کشتن ژاپنی ها استفاده نمی کرد؛ او در 
همه عملیات هایی که رهبری آن ها را برعهده داشت، شمشیر 
به دست ظاهر می شد و کار سربازان متجاوز را تمام می کرد. افزون 
بر این، میا همیشه یک بطری کوچک حاوی زهر را همراه خود 
داشت تا از آن برای کشتن دشمن یا در صورت اسارت، برای از 
بین بردن خودش استفاده کند. برمه ای ها او را با نام »بانوی شمشیر 

و زهر« می شناسند. 

ِجین ویال

را  هیتلر  کمر  کــه  جاسوسانی  میان  در 
شکستند، ِجین در ردیف اصلی ها قرار دارد. 
روزنامه نگاری بی پروا و البته بسیار زرنگ که 
با دوچرخه، کیلومترها سفر کرد و توانست 
اطالعات مورد نیاز متفقین را جمع آوری 
کند. در واقع باید گفت هنگامی که چرچیل 
روی ورود متفقین در نورماندی حساب باز 
کرده بود، به اطالعاتی که از طریق ِجین به دست وی می رسید، امید 
داشت. آلمانی ها یک بار او را بازداشت کردند؛ اما ویال آن قدر طبیعی 
عمل کرد که نازی ها پس از ساعت ها بازجویی، نتوانستند چیزی از 
وی بیرون بکشند. به همین دلیل، او را آزاد کردند و ویال هم، برگشت 
سِر کار جاسوسی خودش! او در میان فرانسوی ها به شدت محبوب 

بود. جین ویال بعدها عضو مجلس سنای فرانسه شد.

راسونا سعید

راسونا سعید، زنی مسلمان از اهالی اندونزی 
بود که به دلیل سخنرانی های آتشینش، 
ــی داشـــت. هموطنانش به  ــراوان شهرت ف
خطابه های وی »رعد و برق« می گفتند. راسونا 
پس از ورود ژاپنی ها به اندونزی، حزبی را 
تاسیس کرد که ظاهرًا طرفدار ژاپنی ها بود، 
اما در اصل، اطالعات نظامی را برای متفقین 
جابه جا می کرد. در نهایت، پایداری راسونا و دوستانش باعث شکست 
ــا در پی ایــن پــیــروزی، به جنگ با  ــن در انــدونــزی شــد؛ امــا آن ه ژاپ
استعمارگران هلندی پرداختند و در این عرصه نیز، ضرباتی خردکننده 
بر پیکر استعمار وارد کردند. راسونا سعید در میان مردم خود بسیار 
ــروزه یکی از خیابان های مهم جاکارتا به نام وی  محبوب شد. ام

نام گذاری شده است. 

نورعنایت خان

حتمًا قدیمی ترها سریال 
»شمشیر تیپوسلطان« را 
ــاد دارنــــــد؛ خــانــم  ــ ــه ی بـ
ــواده  نــورعــنــایــت خــان، ن
ــود. او در  تیپوسلطان ب
جریان جنگ جهانی دوم 
ــای متفقین  ــروه ــی ــه ن ب
پیوست و پس از طی کردن دوره های آموزشی، با 
چتر در فرانسه اشغالی فرود آمد تا به جمع آوری 
اطالعات بپردازد. او موفق شد طی دوسال، هر نوع 
اطالعاتی را که متفقین نیاز داشتند، از داخل 
آلمان تهیه و ارسال کند. قیافه آسیایی او، برای 
مأموران آلمانی کمتر تردید ایجاد می  کرد. به 
همین دلیل، زیــاد به رفتارهای وی مشکوک 
نمی شدند. او مدتی بعد به برلین رفت و فعالیت 
جاسوسی را ادامه داد. سرانجام گشتاپو بعد از 
ماه ها تعقیب و گریز، نورعنایت را گرفت. وی در 
بــروز نــداد و  بازجویی هایش هیچ اطالعاتی 

یک سال بعد در اردوگاه داخائو تیرباران شد.

لیودمیال پاولیچنکو

لـــیـــودمـــیـــال یـــکـــی از 
مخوف ترین زنان تاریخ 
است! به او لقب »بانوی 
ــرگ« داده انـــد. امــا در  م
واقــع باید او را یکی از 
بهترین تک تیراندازهای 
تاریخ جهان بدانیم. نام او 
بــرای مدتی طــوالنــی، لــرزه بــر پیکر نازی ها 
می انداخت و هیچ گاه نتوانستند لیودمیال را از پا 
درآورند. او به اسطوره سربازان شوروی در جنگ 
جهانی دوم مبدل شد؛ بانویی که در کارنامه خود 
309 افسر آلمانی مقتول داشت و بیشتر آن ها را 
از فاصله چند صد متری هدف قرار داده بود. او 
فقط در سواستوپل و طی یک عملیات ویژه، دو 
ژنرال آلمانی را از پا درآورد. عاقبت نازی ها مجبور 
شدند محل احتمالی حضور وی را بمباران کنند! 
اما او باز هم از خطر جان به در برد و با زخم هایی که 
ــد و در کسوت یک  داشـــت بــه پشت جبهه آم
تبلیغاتچی توانمند، به شکست هیتلر کمک کرد.

نانسی ویک

از  بــایــد یکی  را  نانسی 
خشن ترین زنــان تاریخ 
ــیــم؛ الــبــتــه او حق  بــدان
داشت! نازی ها شوهرش 
قصابی  او  ــل  ــاب ــق م را 
کـــرده بـــودنـــد. ویـــک به 
جنبش مقاومت فرانسه 
پیوست و مبدل به یک نیروی عملیاتی بسیار خبره 
شد. آلمان ها به دلیل توانمندی او در ترور و سپس 
فرار از صحنه، نام »موش سفید« را برایش برگزیده 
بودند. نانسی در میان نیروهای مقاومت فرانسه 
چنان اعتباری پیدا کرد که بردن نام او، توام با 
احترام و غرور بود. نانسی در همان حال که به 
کارهای خرابکاری و اطالعاتی اشتغال داشت، در 
قتل نازی ها با شیوه های بسیار خشن نیز، توانمند 
بود. خودش گفته است: »در سازمان عملیات ویژه 
بریتانیا، حرکت ضربه با تیزی دست به گردن را یاد 
می دادند و من هم آن را خیلی تمرین کرده بودم و 

از آن استفاده می کردم.«

وحشت هیتلر از کابوس 7 زن!
چگونه زنانی از اندونزی تا فرانسه، عرصه را بر آلمان نازی و متحدانش در جنگ جهانی دوم تنگ کردند؟

ایران باستان 

 عروسک های باران

میراثی از ایران باستان

سارا پوراحمدی - ساختن عروسک های باران 
از جمله آیین های سنتی ایرانیان است که حتی 
امــروز نیز، برای باران خواهی، در نقاط مختلف 
ایران انجام می شود. این آیین، ریشه در باوری کهن 
دارد که در آن ایزدبانو آناهیتا، موکل آب های روان 
بر زمین بوده است.  مکان های نیایش این ایزدبانو، 
در کنار آب ها و رودخانه ها ساخته می شد و زنان 
نقش اصلی در انجام آیین های مربوط به آناهیتا 
را عهده دار بودند. عروسک های باران در نقاط 
مختلف ایران با توجه به آداب و رسوم هر منطقه به 
شکل های مختلفی ساخته می شود اما بن مایه های 
یکسانی دارد. عروسک های باران در خراسان، 
»تالو«، »ماتالو« و »ُچْولی ِقزک« نام دارد و در مناطق 
مختلف این استان با اندکی تفاوت ساخته می شود. 
این عروسک ها بدنۀ چوبی صلیب مانندی دارند 
که لباسی بر تن آن می پوشانند و بزک می کنند. 
زنان و کودکان مسئول ساخت آن هــا و اجرای 
مراسم هستند. در بعضی مناطق، به نشانۀ طلب 
باران، روی این عروسک ها آب می پاشند یا گاو و 
گوسفند ذبح می کنند و آش مخصوصی می پزند. 
انجام این قبیل کارها، ریشه در رسوم کهن نیایش 
ایزدبانو آناهیتا در ایران زمین دارد. در این مراسم، 
اشعاری نیز در طلب باران، توسط زنان و کودکان 
خوانده می شود. در برخی مناطق، کودکان در 
حالی که اشعار باران خواهی را می خوانند، به 
در خانه های اهالی می روند و صاحبخانه روی 
عروسک آب می پاشد و به کــودکــان شیرینی 
وآجیل و آرد می دهد. زنان با آن آرد، نان می پزند 
و سپس نان را از باالی تپه ای رها می کنند و تفأل 
می زنند. اگر نان به سمت رو افتاد، باران می بارد 

و اگر به پشت افتاد، 
باران نخواهد بارید. 
تمام ایــن مراسم که 
امروز نیز در خراسان 
دیگر  نقاط  برخی  و 
ایران برگزار می شود، 
ریشه در تاریخ ایران 
بــاورهــای  و  باستان 
نیاکانی این سرزمین 

دارد.

جواد نوائیان رودسری – برخی معتقدند که نقش خانم ها، آن چنان که باید و شاید در تاریخ به چشم 
نیامده است؛ این حرف اصاًل بیراه نیست. تاریخ را معمواًل مردانی نوشته اند که به احتمال زیاد، میانه  
خوبی با زنان مقتدر نداشتند! اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، زنان در بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی، 
نقشی راهبردی، تأثیرگذار و البته، اصلی دارند. بنابراین، دست کم گرفتن خانم ها در عرصه فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی نظامی، کار درستی نیست. طی سال های جنگ جهانی دوم 

که باید آن را بزرگ ترین نبرد عالم گیر تاریخ بشر بدانیم، خانم هایی پیدا شدند که با کارهایشان، مسیر 
جنگ را در بسیاری از جبهه ها تغییر دادند. هرچند نام آن ها در تاریخ معاصر چندان جلوه نمی کند و حتی 
اروپایی های مدعی برابری جنسیتی هم از درج قهرمانی های آن ها در کتاب هایشان طفره می روند، اما 
تأثیرات این خانم ها، انکارنشدنی است. در ادامه، با هفت زنی که در جنگ جهانی دوم علیه متحدین، 

یعنی آلمان نازی و چند کشور همراهش مبارزه می کردند، آشنا می شویم.

اندر احواالت قبله عالم 

شنبه، 4 ربیع الثانی 1306 * - صبح برخاستیم. هوا صاف و آفتاب بود. رخت پوشیده، 
سوار شدیم. عزیزالسلطان هم تهیه سواری می دید که سوار بشود! سوار شدیم 

راندیم برای دهنه ]دره[. اکبری یک قوش طرالنی  دارد؛ کهنه طرالن است. 
مال عبدالحسین خان، برادر زنش است. دیروز انداخت، یک کبک روی هوا 

خوب گرفت. امروز هم یک کبک روی هوا گرفت. خوب می پرد. وقتی 
اکبری قوش را می اندازد، پدرسوخته یک نعره می کشد مثل گاو 

که آدم از خنده می میرد!  *18 آذر 1267

پدر سوخته مثل گاو نعره می کشد!



در سوباسای این هفته سراغ پست دروازه بانی رفتیم و سواالت فقط درباره دروازه بانان داخلی و خارجی است. آماده اید؟

۱   اولین دروازه بان ایرانی که موفق به کلین شیت در جام جهانی شد؟
)10 امتیاز/ ساده(   
۲   دروازه بان پرحاشیه تراکتور و استقالل که در زمان حضور در پارس جم 
جنوبی، در دیدار حساس مقابل پرسپولیس، پنالتی را به تیر دروازه بیرانوند 
زد.  )10 امتیاز/ ساده(
۳    دروازه بان تیم سپاهان در این تصویر.  )10 امتیاز/ ساده(  

راهنمایی: دروازه بان سپاهان در آن مقطع ایرانی نبود. 

۴   دروازه بان تیم ملی ایران در بازی معروف ایران و کره در جام ملت های     
)10 امتیاز/ ساده(  1996 که با نتیجه 6 بر 2 به نفع ما تمام شد.  
۵   دروازه بان سابق استقالل که درزمان حضور در تیم ملی به خاطرنمایش 

 فوق العاده اش برابر تیم ملی دانمارک به شیر کپنهاک معروف شد. 
)10 امتیاز/ ساده(  
۶    دروازه بانی که با تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی 1998 فرانسه شد 
)10 امتیاز/ ساده(  و به خاطر ماچ معروف لوران بالن در ذهن ها ماندگار شد.  

ــی بـــــرزیـــــل در  ــلـ ــم مـ ــیـ ۷   دروازه بــــــــــــــــان تـ
2014 کــه  ــــی  ــان ــ ــه ــ ــام ج ــ ــروف ج ــ ــعـ ــ بـــــــازی مـ
ــد. ــام شـ ــ ــم ــ  بــــا شـــکـــســـت 7 بــــر یــــک بــــرزیــــل ت
)20 امتیاز/ متوسط(  

راهنمایی: اسم این دروازه بان شبیه یک سردار معروف 

رومی است.  
۸    دروازه بان معروف تیم ملی عربستان در دهه 90 میالدی که ما ایرانی ها 
)10 امتیاز/ متوسط(  خاطرات خوشی از او نداریم.  
۹   دروازه بان تیم ملی ایتالیا در یورو 2000 که با مهار پنالتی ها در نیمه نهایی 
سهم زیادی در رسیدن ایتالیا به فینال داشت.  )10 امتیاز/ سخت( 
۱۰   این  دروازه بان نام آشنای  تیم بایرن مونیخ که در کنار علی کریمی قهرمانی 
)10 امتیاز/ ساده(  بوندس لیگا را جشن گرفته کیست؟  

سرگرمی دوشنبه   16 تیر  ۸1399
14 ذی القعده 1441.شماره 2041۷

تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل باال، گزینه مناسب برای جای 
خالی را پیدا کنید.
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  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
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بیگانه 4. پرنده دریاچه-قسمت 5.تولد-فرمانروا  6. 
ورم بناگوش- دوست 7.مخفیانه-مرتفع ترین سد اروپا 
از دست-   9. نمو-قسمتی  8. روزه هندوها-مارقین 
 .11 10.کلمه درد-از مصالح ساختمانی-چه کسی 
مخترع ماشین حساب- سرگرد قدیمی 12.از گیاهان 

طبی-شقایق

 عمودی:
1.  طبل ژاپنی-صحرای مصر 2.نام-خروس مازنی-بال 
بــزرگ 3.پوستین-حرف افسوس-مایه حیات 4.هنر 
فرنگی-باب-امتحان 5.زمانی-قالبی در شعر ژاپنی 
6.پــژواک-پــول کره –استخوانی درپــا 7.ســرو کوهی-
مال بعضی ها رنگ ندارد-ثروت 8.  صمغ گون-تگرگ 
9.کشوری در قاره آسیا-ضمیر فرانسوی-رود فراعنه 

10.روز گذشته-
هــمــایــش-دو یار 
 .11 ــد  ــ قـ ــم  ــ هـ
غـــیـــرنـــقـــدی-
بیهوشی  ــاده  ــ م
قــدیــمــی-کــتــف 
در  12.رده ای 
تیره راســویــان-

آبخست

2 .مقابل رویه- افقی:1.سریالی از شهرام شاه حسینی-خارپشت استرالیایی 
ــای عرب- زهرابه میکروب ها-تصدیق  ایزدبانوی شکار در اساطیر یونانی 3.دری

افقی:1. غذای ایرانی-محیط 2.تشک موس-باایمان-شانه سر  3.بندگی-شستی 
نقاشی-فرورفتگی 4. کشف رازی-نوعی شیرینی 5. ایستاده-سرگرد قدیمی 6. 

فلز تمدن-سرگرمی نمایشی-توپ را می دهند 7. الفبای 
آبادانی-تیره ای از گیاهان ساده آبزی-پایتخت ایتالیا 
8.نام دخترانه-میدان ورزشی  9. سایبان-فانی 10.بزرگ 
منشی-مشهور-اثر قلم 11. بروفه-اسم پسرانه-رها 12. 

عتیقه-دوران تحول اروپا

عمودی :
برنامه های  در  امنیتی  نمایشی-حفره  هــای  هنر  از   .1
کامپیوتر- نمو 2.ناسازگار-وادی 3. آرزو-نت بیماری-
لنگه در  4. اثری با بازی شهاب حسینی   5. ضمیر مودبانه-
زوبین 6.پکر-کلروفیل 7.دارای جال و درخشش-توانا 
8.ضمیر خودخواه-سالح ترکاندنی 9.بازیکن اسبق تیم 
آرژانتینی  10.علم پزشکی-گشوده-فوتبالیست  ملی  
11.پرنده-سبزی 12. یخ-ایتالیای قدیم-پارچه ابریشمی
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هوش منطقی: پاسخ گزینه یک 
اســت. بــرای به دست آوردن عدد 
داخل هر شش ضلعی کافی است 
اعداد داخل رئوس هر مثلث را با هم 

جمع و از ضلع دیگر کم کنیم.

چالش ذهن : 1. انار 2. گریپ فروت 3. بلوبری 4. کدوتنبل 5. خربزه 6. انبه

تست هوش: گزینه )2( با کمی 
دقت می توانید متوجه شوید که در 
هر خط سه شکل ستاره استفاده 

شده است.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

جواب های سوباسا:  1( علیرضا حقیقی،2( محسن فــروزان، 3( آرمناک 
پطروسیان، 4( نکیسا، 5( هادی طباطبایی، 6( فابین بارتز، 7( ژولیوس سزار،   

8( محمدالدعایه،   9( تولدو، 10( الیور کان.
تحلیل امتیاز شما: بین 90 تا 100 یعنی شما فوتبال بین قهار هستین و پست 
بازیکن براتون فرقی نداره. بین 80 تا 90 یعنی شما فوتبال بین قهار هستین 
اما یه نمه قدیمی ها رو خوب نمیشناسین. بین 70 تا 80 یعنی شما فوتبال بین 
قهار هستین اما دو نمه قدیمی ها رو خوب نمی شناسین. بین 60 تا 70 یعنی 
شما فوتبال بین قهار نیستین اما می خواین باشین. بین 50 تا 60 یعنی شما 
فورواردها رو دوست دارین و به پست های دیگه اهمیت نمیدین. بین 40 تا 50 
یعنی شما باید تو تنهایی تون یه کم به رفتارتون فکر کنین. چه وضعشه این همه 

فوتبال دیدین تهش این شد امتیازتون؟    

بازی با کلمات:  ممکن است تعداد 
کلمات بیشتری از آن چه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید ما در این 
جا فقط به تعدادی از آن ها که شما 
می توانید در خانه های خالی قرار 

دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی هــا: خــال، خیل، چای، 

الی، یال و ...
چهار حرفی: خالی، خیال و ..

پنج حرفی: یخچال

ی:
ض

ی ریا
باز

سوباسا 

رفقای واکاشی زوما اینا 

سرگرمی فوتبالی دوشنبه هر هفته                                        شماره پیامک   2000999

چالش ذهن

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته 
در هر کدام از شماره ها نام یکی از خوراکی ها را 

نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید.

عددیاب

شش رقمی: 

  983271 – 967215
891543 - 743259

سه رقمی: 

   316 – 584 – 412
   724 – 951 – 428

125 - 682

چهار رقمی:

  8531 – 7614 – 2534
3672 - 9415 – 2375

پنج رقمی: 

  39452 – 94271
  24857 – 67213
86273 - 63541

در تصویر زیر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات

با توجه به شکل بــاال مشخص کنید به جای 
عالمت سوال، چه عددی بايد قرار داد؟
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در امتداد تاریکی

خواستگار حقه باز!
دروغ گفتم! می ترسیدم اگر ماجرای عشق و 
عاشقی من لو بــرود، دیگر نتوانم به چهره پدر و 
مادرم نگاه کنم. از سوی دیگر هم فریب حیله گری 
و چرب زبانی های »متین« را خورده بودم و او به 
بهانه خواستگاری، النگوهای طالیم را گرفته بود. 
دیگر چاره ای نداشتم جز آن که داستان ساختگی 
زورگیری را برای مادرم بازگو کنم اما نمی دانستم 
او از زورگیر خیالی شکایت می کند و من این گونه 

در مخمصه پلیس می افتم و ... 
ایــن ها بخشی از اظــهــارات دختر 17ساله ای 
است که پس از حضور در کالنتری، ادعا می کرد 
یک زورگیر جوان طالهایش را به زور از دستش 
خارج کرده است. این دختر وقتی در برابر سواالت 
تخصصی افسران زبده دایره تجسس قرار گرفت، 
نه تنها نتوانست مشخصات ظاهری زورگیر مورد 
ادعایش را ترسیم کند بلکه درباره چگونگی وقوع 
سرقت نیز به تناقض گویی افتاد و متوجه شد که 

افسران تجسس ادعاهایش را باور ندارند و ...
در این هنگام دختر نوجوان به دستور سرگرد 
جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( به دایره 
مشاوره و مددکاری اجتماعی هدایت شد و زمانی 
که با سخنان مشاور اطمینان خاطر یافت که بیان 
حقیقت به نفع خودش است، در تشریح این ماجرا 
به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: حدود 
یک سال قبل زمانی که از بازار در حال بازگشت به 
خانه بودم، ناگهان »متین« را مقابل خودم دیدم. 
او از مدت ها قبل مرا زیر نظر داشت و گاهی تعقیبم 
می کرد. احساس می کردم به من عالقه دارد. با 
وجود این توجهی به حضور او نکردم و وارد کوچه 
شدم. در آن ساعت روز، کوچه محل زندگی ما 
کامال خلوت بود. متین تکه کاغذی که روی آن 
شماره تلفنش را نوشته بود به طرفم دراز کرد، 
من هم ناخودآگاه برگه را از او قاپیدم و در حالی 
که ضربان قلبم تندتر می زد وارد حیاط شدم ولی 
وسوسه عجیبی به جانم افتاده بود، به همین خاطر 
بارها به آن شماره تلفن نگاه کردم و باالخره با او 
تماس گرفتم. این گونه بود که ارتباط تلفنی من و 
متین آغاز شد. هرچه بیشتر با او صحبت می کردم 
به همان اندازه عالقه ام به متین زیادتر می شد. او 
مدام از زیبایی های من سخن می گفت و من هم 
خام چرب زبانی هایش می شدم و در رویاهایم او 
را ناجی خودم می پنداشتم تا مرا از زندگی در یک 
خانواده آشفته نجات دهد، چرا که پدرم مردی 
معتاد بود و همواره پای بساطش می نشست. 
مادرم نیز کارگر منازل مردم بود و من باید به عنوان 
فرزند بزرگ خانواده از دیگر خواهران و برادرانم 
مراقبت می کردم. به همین دلیل در آرزوی ازدواج 
با متین لحظه شماری می کردم تا از این سختی ها 
و مشقت های خانوادگی رها شوم و برای خودم 

زندگی مستقلی تشکیل بدهم. 
در واقع، او را در افکار خودم مردی تصور می کردم 
که می تواند تکیه گاه محکمی در زندگی ام باشد. 
خالصه، این ارتباط های تلفنی خیلی زود به 
دیدارهای حضوری کشید ولی متین مشکالت 
مالی را بهانه کرد و به خواستگاری ام نمی آمد. 
تا این که چند روز قبل از من خواست برای یک 
مالقات ضروری با هم قرار بگذاریم ولی من که 
دیگر به خاطر همین عشق و عاشقی های خیابانی 
ترک تحصیل کرده بودم، بهانه ای برای خروج از 
خانه نداشتم و رفتن سر قرار برایم دشوار بود اما با 
اصرارهای متین نقشه ای کشیدم و به بهانه رفتن 
به منزل خاله ام که در محله ما سکونت داشت، از 
مادرم اجازه گرفتم و به محل قرار با متین رفتم. 
او مانند همیشه از دلتنگی هایش سخن گفت و 
سپس با چرب زبانی از من خواست النگوهایم را 
برای فروش به او بدهم که بتواند مقدمات مراسم 
خواستگاری مانند خرید گل و شیرینی و حلقه 
ازدواج را فراهم کند. من هم که حرف هایش را 
باور کرده بودم نگاهی به النگوهایم انداختم و 
آن ها را از دستم بیرون کشیدم چرا که با خودم 
می اندیشیدم اگرچه آن ها را مادرم با کارگری 
در منازل مردم برایم خریده است اما من هم برای 
آینده ام هزینه می کنم ولی از آن روز به بعد دیگر 
متین به تلفن هایم پاسخ نــداد تا این که مادرم 
متوجه نبودن النگوهایم شد و من از ترس این 
که ماجرای عشق و عاشقی ام لو برود، داستان 
زورگیری را برایش بازگو کردم. او هم که برای 
خرید النگوها ماه های زیادی را عرق ریخته بود، 
بی درنگ به کالنتری آمد و شکایت کرد اما ای 

کاش...
شایان ذکر است، ادامه رسیدگی به این پرونده 
پس از اظهارات دختر نوجوان در دایره تجسس در 
حالی وارد مرحله جدیدی شد که مادر این دختر 

حیرت زده از کالنتری خارج شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

بازداشتی های پرونده انفجار »کلینیک  مرگ «به 12 نفر رسید

داوری :گازهای سمی در کمتر از یک دقیقه  جان افراد را گرفته است
 تعداد بازداشتی های حادثه انفجار »کلینیک 
مرگ« به 1۲ نفر رسیده که 1۰ نفر از آن ها مرد 
و دو نفر زن هستند.همزمان مدیر عامل آتش 
نشانی تهران هم در جلسه روز گذشته شورای 
شهر، جزئیات تلخ جان باختن 19 نفر در این 

حادثه را تشریح کرد.
ســردار حمید هداوند جانشین رئیس پلیس 

تهران بزرگ اظهار کرد: تعداد بازداشتی های 
مربوط به حادثه انفجار کلینیک سینا مهر به 1۲ 
نفر رسیده و موضوع توسط پلیس آگاهی و پلیس 
امنیت عمومی تهران بزرگ به صورت تخصصی 

در دست بررسی است.
وی تصریح کرد: بخشی از این پرونده توسط 
پلیس امنیت و بخشی از آن توسط پلیس آگاهی 

تهران بزرگ در حال رسیدگی است.
در همین حال مهدی داوری مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
در جلسه روز گذشته شــورای شهر تهران، در 
تشریح جزئیات این حادثه گفت:  تالش نکردن 
افراد برای نجات خود، نشان می دهد اتفاق در 
کلینیک سینا مهر به سرعت رخ داده و گازهای 

سمی در کمتر از یک دقیقه جان افراد را گرفته 
است. به گزارش مهر،  داوری  با اشاره به این 
که گسترش سریع آتش به خاطر انفجار بوده 
است، گفت: بیش از حدود ۳۰ دستگاه سیلندر 
اکسیژن و نیتروژن وجود داشته و همان روز ۲۵ 
سیلندر شارژ شده اکسیژن که سوزاننده است، 
به این مجموعه اضافه و باعث گسترش حریق 
می شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت: 
تمام محوطه این ساختمان تنها یک دستگاه 
راه پله داشته که با مبحث ایمنی ساختمان 
مغایرت دارد و باید حتمًا سه راه پله داشته 

حد  به  انفجار  شعاع  داوری،  گفته  به  باشد. 
تخریب ساختمان نبوده و تأثیر مستقیمی بر 
افــراد نداشته اما با توجه به شعاع ۲۰متری، 
مقدار زیادی دود و حرارت باال می رود و چون 
در پشت بام بسته بــوده این حجم دود و آتش 
وارد اتاق عمل در طبقه چهارم شده است. در 
همین حال سخنگوی شورای شهر تهران نیز  
با اشاره به حادثه کلینیک سینا مهر گفت: در 
صحن شورای شهر به گونه ای درباره این حادثه 
صحبت می شود که نگرانم همه به نتیجه برسیم 

کشته شدگان، مقصر حادثه هستند.

ماجرای شوک آور قتل یک دختر  10 ساله 
صدای تلویزیون زیاد بود،  دخترم را کشتم!

روز گذشته برخی رسانه ها خبر از قتل دختری 
1۰ ساله دادند که اگر چه چند ماه از آن اتفاق 
گذشته اما نحوه کشته شدن او  شوک آور است.
به گزارش اعتماد آنالین،  ۲۸ اسفند 9۸، تنها 
دو روز مانده به سال نو، صدای شیون از خانه ای 
در خیابان ۲۰ متری جانبازان، نبش کوچه 
گلستان سوم شهرستان »خوی«، شنیده شد. 
صدایی که حکایت از گریه های مادری داشت 
که بدن حدیث دختر 1۰ساله اش را در آغوش 
گرفته بود و به سمت بیمارستان می دوید. پلیس 
از همان ابتدا به پدر خانواده مشکوک می شود اما 
مرد زیر بار نمی رود. تا این که در نهایت اعتراف 
می کند و می گوید: »دخترم صدای تلویزیون را 
خیلی بلند کرده بود. یک لحظه عصبانی شدم 
و دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم.« به گفته 

ــف، یک  الـ حسین 
عصبانیت  لحظه 
عامل قتل دختری 
1۰ساله بوده است.

ــاس ایـــن  ــ ــ ــراس ــ ــ ب
گــزارش، ماجرای قتل »رومینا اشرفی« دختر 
1۴ساله اهل روستایی در تالش استان گیالن 
به دست پدرش و رسانه ای شدن این حادثه سبب 
شد مادر حدیث هم سراغ وکیل برود تا صدای 
دخترش خاموش نماند.»بشیر کریمخانی«، 
وکیل پایه یک دادگستری، وکالت این پرونده را بر 
عهده گرفته است. کسی که از سوی مادر حدیث، 
خواهان اشد مجازات برای پدر این دختر است 
می گوید: قاتل در اعترافاتش نوشته که خواب 

دخترش را دیده و حاال عذاب وجدان دارد.

سجادپور- جــوان ۳۲ ساله ای که با انگیزه 
اختالفات قبلی، دست به جنایت مسلحانه زده 
بود، سپیده دم روز گذشته در زنــدان مرکزی 
مشهد به دار مــجــازات آویخته شد تا فرجام 

شلیک های مرگبارش به طناب دار گره بخورد!
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
اردیبهشت  از بیست و هفتم  پرونده جنایی 
سال 9۴ زمانی رنگ وحشت به خود گرفت که 
نزاعی بین دو گروه از اهالی یک روستا رخ داد و 
افرادی با شلیک گلوله های ساچمه ای از سالح 
شکاری مجروح شدند. در کشاکش مراحل 
شکایت و دادرســـی، ناگهان سرنشینان یک 
دستگاه پژو ۲۰6 که از طرف های مقابل نزاع 
کنندگان بودند، سوار بر خودرو و به قصد انتقام 
از طرف های دیگر به راه افتادند. در همین حال 
سرنشین ۲۰6، جوان تراکتورسواری را دید که 
بین روستای ماریان و زاک در   حرکت بود. او 
که تراکتور سوار ۳۸ ساله را عامل شلیک های 
ساچمه ای می دانست، بعد از گفت وگویی 
کوتاه با وی از درون خودروی در حال حرکت، 
در یک لحظه لوله سالح شکاری اش را به طرف 
»مهدی-خ« )راننده تراکتور( گرفت و از فاصله 
نزدیک به وی شلیک کــرد. گــزارش خراسان 
حاکی است، در حالی که به خاطر اصابت گلوله 
به شکم مرد ۳۸ ساله، وی با مرگ دست و پنجه 
نرم می کرد، پژوسواران به طرف روستای زاک 
گریختند و با شلیک گلوله شیشه بنگاه راننده 
تراکتور را نیز تخریب کردند، از سوی دیگر، 
اهالی با مشاهده وضعیت وخیم راننده تراکتور، 
بالفاصله او را به بیمارستان طالقانی مشهد 
رساندند. مجروح این حادثه که به سختی سخن 
می گفت در آخرین جمالتش تاکید کرد: اگر 
من زنده نماندم، بدانید که »احمد-ف« به من 

شلیک کرد!
بنابراین گــزارش، مجروح ۳۸ ساله بیش از 
دو روز نتوانست به جدال با مرگ بپردازد  و در 
نهایت اوایــل بامداد بیست و نهم اردیبهشت 
تسلیم مرگ شد و بدین ترتیب یک پرونده جنایی 
مسلحانه روی میز قاضی ویژه قتل عمد گشوده 

شــد. دقایقی بعد مــامــوران پاسگاه انتظامی 
فردوسی ماجرای قتل مسلحانه را به قاضی 
علی اکبر صفائیان )قاضی ویژه پرونده های 
جنایی در زمان وقوع حادثه( اطالع دادند که با 
حضور مقام قضایی در مرکز درمانی، تحقیقات 
درباره این جنایت هولناک در حالی ادامه یافت 
که »احمد« متهم ۲7 ساله به مکان نامعلومی 
گریخته بود. به همین دلیل و با صدور دستوری از 
سوی مقام قضایی، گروه ورزیده ای از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
سرپرستی کارآگاه نجفی مامور رسیدگی به 
این پرونده جنایی شدند. ادامــه بررسی های 

تخصصی بیانگر آن بود که قاتل و مقتول به خاطر 
اختالفات قبلی و پرونده نزاع مسلحانه، با هم 
درگیر بودند که جنایت مذکور نیز با انگیزه انتقام 

رخ داده است.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، ردزنی ها و 
رصدهای اطالعاتی برای شناسایی مخفیگاه 
قاتل با نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا 
غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( ادامه 

داشت تا این که دی ماه سال 9۵، کارآگاهان 
شیراز  در  متهم  مخفیگاه  از  هایی  سرنخ  به 
رسیدند. ردیابی های آنان نشان می داد متهم 
۲7 ساله با تغییر چهره و با نام مستعار در یکی 
از محله های شیراز زندگی می کند بنابراین 
گروه ویژه کارآگاهان با گرفتن نیابت قضایی 
عازم شیراز شدند و متهم را در حالی که مشغول 
کار در یک کارگاه مبل سازی بود با شگردهای 
اطالعاتی شناسایی کردند و حلقه های قانون را 

بر دستانش گره زدند.
این گزارش حاکی است بیستم دی سال 9۵ 
متهم به قتل مسلحانه، در پلیس آگاهی خراسان 
رضوی و توسط قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
مورد بازجویی قرار گرفت چرا که قاضی صفائیان 
ــاه کیفری  به ریاست یکی از شعبه های دادگ
منصوب شده بود. متهم این پرونده جنایی که 
با وجود تغییر چهره زیرکانه لو رفته بود، وقتی 
فهمید که دیگر راه گریزی نــدارد به صراحت 
ارتکاب قتل را پذیرفت و گفت: با انگیزه انتقام 
»مهدی- خ« )جوان ۳۸ ساله تراکتورسوار( را با 

شلیک گلوله به قتل رساندم.
متهم این پرونده جنایی همچنین در بازسازی 
صحنه جنایت زوایــای دیگری از این ماجرای 
هولناک را فاش کرد و گفت: »مهدی- خ« با 
شلیک از سالح شکاری، پدرم و یکی دیگر از 
ــود کــه آن هــا در  بستگانم را مــجــروح کــرده ب
بیمارستان بستری بودند اما هنوز گلوله ها را 
پزشکان از پیکر آن ها بیرون نکشیده بودند 
که دیدم »مهدی- خ« آزاد شده است. به شعبه 
بازپرسی رفتم و به آزادی او اعتراض کردم اما 
گفتند که او طبق قانون با سپردن وثیقه به دادسرا 
آزاد شــده اســت! با شنیدن ایــن جمله خیلی 
عصبانی شدم چرا که غرورم لگدمال شده بود 

و خودم تحقیر شده بودم! به همین دلیل اسلحه 
را برداشتم و از یکی از بستگانم خواستم تا مرا با 
خودرو به روستا برساند که در مسیر با »مهدی- 
خ« روبــه رو شدم و در همان حالت عصبانیت 
شلیک کردم اما اگر او فقط 1۰ یا ۲۰ روز زندانی 
می شد ما هم سرد می شدیم و این حادثه رخ نمی 
داد!! به گزارش خراسان، به دنبال اعترافات 
صریح متهم و صدور کیفرخواست در دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد این پرونده جنایی با توجه 
به حساسیت و  اهمیت آن، در شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی و توسط قضات با 
تجربه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در 
نهایت پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه، 
قضات دادگاه، جرم وی را محرز دانستند و رای 
به قصاص نفس دادند. رای صادرشده که مورد 
اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قــرار گرفته 
بود برای بررسی دقیق تر به شعبه چهارم دیوان 
عالی کشور ارسال شد اما قضات دیوان عالی 
نیز رای مذکور را مطابق موازین شرعی و قانونی 
تشخیص دادند و بدین ترتیب با قطعیت یافتن 
حکم صادرشده، این پرونده به اجرای احکام 

دادسرای عمومی و انقالب مشهد رسید.
ادامه گزارش اختصاصی خراسان از ماجرای این 
پرونده جنایی حاکی است در حالی که اولیای دم 
برقصاص نفس تاکید داشتند با صدور دستوری 
از سوی قاضی دشتبان )معاون اجرای احکام 
دادستان مرکز خراسان رضوی( مقدمات اجرای 
حکم قصاص نفس فراهم شد و بدین ترتیب 
سپیده دم روز گذشته »احمد – ف« که دیگر ۳۲ 
ساله بود با نظارت مستقیم قاضی زرگر )قاضی 
با تجربه اجرای احکام( پای چوبه دار رفت و به 
مجازات رسید تا فرجام تلخ شلیک های مرگبار 

باالی چوبه دار رقم بخورد.

عامل جنایت مسلحانه در مشهد 
به دار مجازات آویخته شد

 فرجام شلیک
 برای انتقام!
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شاخص

دلخوشی به جهش بورس همزمان 
با رشد منفی سرمایه گذاری 

رشد بیش از 5 برابری شاخص کل بازار سرمایه 
در سال های 97و 98 و همچنین رشد 3 برابری 
آن تنها در سه ماه اخیر، این ایده را مطرح کرده 
که بازار سرمایه می تواند به مأمنی برای در امان 
ماندن از تبعات خطرناک نقدینگی در اقتصاد 
ایران از جمله تورم تبدیل شود. با این حال، باید 
گفت تا زمانی که این رشد شاخص در بازار ثانویه 
بورس، ارتباط نظام مندی با رشد سرمایه گذاری 
در بنگاه ها پیدا نکند، زیاد نباید به تاثیرات ضد 
تورمی آن دلخوش بود. چرا که در نهایت منجر 
به رشــد تقاضای مصرفی در اقتصاد خواهد 
شد. یکی از دالیل تاکید دولت بر عرضه های 
اولیه در بورس نیز همین موضوع است. در هر 
حال، گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می 
دهد که دقیقًا در دو سال گذشته، نرخ رشد 
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده است. 

بازار خبر

گزارش خبری

دومین ای تی اف دولتی، در راه  است

باشگاه خبرنگاران - علی صحرایی، مدیر عامل 
شرکت بورس تهران  گفت: طبق اطالعات دریافتی، 
دومین صندوق قابل معامله که قرار است در بورس 
عرضه شود مربوط به صنایع فلزی و خودرویی است. 
وی اظهار کرد: از آن جایی که متولی صندوق های 
قابل معامله وزارت اقتصاد  و وزارتخانه های مربوط 
هستند، هر زمانی که آن ها اعــالم آمادگی کنند 

بورس هم اقدامات الزم را انجام می دهد.

افزایش قیمت خودرو در بازار راکد

ایسنا - بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد که 
قیمت خودروهای داخلی طی یکی دو هفته اخیر 
بیش از 20 درصد گران  شده و این روند به رغم حضور 

مشتری و رسیدن سطح معامالت به صفر است.

دو شنبه 16 تیر  1399
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جلسه ارز 4200 تومانی که فروردین ماه 97 
برگزار شــد، منشأ بسیاری از تحوالت بعدی 
در اقتصاد کشور شد. ولی ا... سیف به عنوان 
مسئول بازار ارز کشور در آن زمان و عضو ستاد 
اقتصادی دولت، در این باره گفت وگوی مفصلی 
ــارس داشته که روز گذشته،  با خبرگزاری ف
گزیده ای از بخش اول آن ارائه شد. امروز بخش 
دوم این مصاحبه  را که به اتفاقات رخ داده در این 

جلسه اختصاص دارد ، می خوانیم.
ــزی در پاسخ  ــرک ــل ســابــق بــانــک م رئــیــس ک
ــوال که چطور شد به جلسه معروف  به ایــن س
تصمیم گیری برای ارز 4200 تومانی رسیدید، 
به هشدارهای قبلی بانک مرکزی در خصوص 
جهش ارزی در تیرماه 96 اشاره کرد و گفت: در 
تیرماه 96 ارز باال رفت و گزارش نگران کننده ای 
به ستاد اقتصادی ارائه دادیم و در آن جا اشاره 
کردیم که اگر می خواهید با این روند جلو برویم 
حتمًا به مشکل برمی خوریم. در آن گــزارش 
همچنین با ذکر منابع و مصارف، پیش بینی از 

تغییرات قیمت و پیشنهادها نیز ارائه شده بود.
سیف با بیان ایــن که جلسه ای در نیمه دوم 
شهریورماه 96 برگزار شد اظهار کرد: در آن 
جلسه،  آقای دکتر جهانگیری شروع به صحبت 
کــرد و وقتی آقــای رئیس جمهور متوجه شد 
موضوع چیست چهره اش درهم رفت. در این 
لحظه آقای دکتر جهانگیری ادامه بحث را به 
من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت 
کردم. آقای روحانی عصبانی شد و با پرخاش 
گفتند این حرف ها چیست؟ جمع شده اید این 
حرف ها را بگویید؟ این که نشد مملکت داری. 

جمع کنید این حرف ها را. 

  مصاف  با دالالن ارزی در زمستان 96	 
رئیس سابق بانک مرکزی  به مشکالت قانونی 
در مسیر برخورد با دالالن ارزی و جمع آوری 
آن ها از سبزه میدان و همچنین بستن کانال های 
تلگرامی اعالم نرخ ارز اشاره کرد و گفت : به وزارت 
ارتباطات می گفتیم دو تا کانال در تلگرام است 
و بازار را آتش می زنند. این ها را ببندید. آقای 
جهرمی می گفت نمی توانیم ببندیم. البته مثل 

این که مشکل فنی بود و االن می توانند ببندند.

 نرخ 4200 بدون محاسبه  مطرح شد	 
سیف با اشاره به استعفای خود از ریاست بانک 
ــه شــد، جزئیات  مرکزی که 15 فــروردیــن ارائ
جدیدی از جلسه تصمیم گیری درباره ارز 4200 
تومانی  را که در 21 فروردین 97 برگزار شده 
است، بیان کرد. وی در پاسخ به این سوال که 
نرخ 3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد، گفت: 
همین طوری )مطرح شد(. هیچ محاسبه ای در 
کار نبود. ظاهرًا مدل تصمیم پیشنهادی توسط 
بانک مرکزی مورد قبول همه اعضای جلسه بود 
که دو محور اصلی داشت. اول نرخ واحدی که 
بتواند منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود و دیگر 
این که رژیم ارزی شناور مدیریت شده باشد و بانک 
مرکزی مسئولیت دارد در گذر زمان آن را منطبق 
با متغیرهای اقتصادی تعدیل کند به نحوی که 
همواره تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود. وی 
با بیان این که نرخ 3800 تومان نمی توانست 
مناسب باشد، افــزود: ولی آقای رئیس جمهور 
اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای 
جلسه توضیحاتی دربــاره نامناسب بودن نرخ 
3800 تومان دادنـــد... من گفتم نرخ ارز زیر 
4800 تومان غیر منطقی است و تبعات خودش 
را دارد. این نرخ پیشنهادی ما به شدت با مخالفت 
روبه رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی 
کردند نرخ را از 4200 تومان باالتر ببرند که آقای 
رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام 
شد. سیف در پاسخ به این سوال که آقای روحانی 
استداللی پشت این اصرار برای نرخ ارز 3800 
تومان یا 4200 تومان داشت، گفت: استدالل 

این بود که نرخ ارز باید پایین باشد.

 چانه زنی سرپایی برای اعالم نرخ ارز	 
رئیس سابق بانک مرکزی با بیان این که در این 
جلسه نگاه ها به سمت من رفت که درباره این 
تصمیم مصاحبه کنم، افزود:  گفتم من مصاحبه 
کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می گویید من 
مصاحبه کنم، نرخ ارز را 4800 تومان اعالم 
می کنم. بعد از این جمله آقای رئیس جمهور 
رو به آقای جهانگیری کرد و گفت: این موضوع، 
موضوع مهمی است و در حدی  است که معاون 
اول باید اعــالم کند. پس شما این تصمیم را 
اعالم کن. من به آقای دکتر جهانگیری گفتم 
ــالم کــن. وقتی  ــای دکتر 4800 تومان اع آق
آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید: آقای 
رئیس جمهور اجازه می دهید 4500 تومان 
بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت 
در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید 
4300 تومان بگویم. آقای رئیس جمهور گفت 
نه به هیچ وجه از 4200 تومان باالتر نرود. 
من از نظر خودم عدول کــردم. نظر من همان 
3800 تومان است اما چون دیدم اکثریت این را 
می گویید، گفتم تابع نظر شما باشم. سیف ادامه 
داد: بنابراین روایت آقای آشنا – مشاور رسانه ای 
رئیس جمهور-  که تنها کسی که مخالف بود 
آقای رئیس جمهور بود و همه موافق بودند به 
تعبیری خیلی هم بی ربط نبود و دقیقًا برعکس 
گفته بود. همین هم بود که بعد آقای دکتر نیلی 

گفتند: نوار جلسه را بگذارید.

 واکنش رئیس جمهور به گزارش های بانک 	 
مرکزی: این اعداد و ارقام را قبول ندارم

سیف در پاسخ به این ســوال که پرداخت ارز 
4200 تومانی به همه مصارف، اشتباهی بود 
که در سال 90 انجام و در سال 97 عینًا تکرار 
شد. علت چه بود؟ گفت: می دانید علت چه بود؟ 
در مقابل آن نگرانی  هایی که در مکاتبات بانک 
مرکزی درباره محدودیت منابع ارزی با رئیس 
جمهور ابراز می شد، ایشان می گفتند: من این 
اعداد و ارقام را قبول ندارم . این گزارش ها را 
عده ای در بانک مرکزی که طرفدار افزایش نرخ 

ارز هستند، تهیه کرده اند.

از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
تصویب کلیات طــرح ســامــان دهــی سهام 
عدالت در این کمیسیون خبر داد. به گزارش 
ایرنا، مهدی طغیانی با اشاره به جلسه دیروز 
کمیسیون اقتصادی گفت: در بحث جاماندگان 
سهام عدالت، بخشی از آن ها تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی قرار 
دارند، به افراد تحت پوشش افزوده شده اند یا 
متولدین این دوره هستند یا این که در همان 
مرحله اول هم به آن ها تخفیفی داده نشده 
است. طغیانی اظهار کرد: بحث این است که 
این تعداد باید تحت پوشش قرار گیرند. بخشی 
نیز مربوط به دهک هایی است که مشمول بودند 
و افرادی در آن جاماندگی دارند یا خود آن ها در 
موعد مقرر مراجعه نکردند یا به هر دلیل احصا 
نشده بودندکه قرار شد  این افراد نیز مشمول 
طرح شوند.  پیش از این بسیاری از کارشناسان 
به روند غلط واگــذاری سهام عدالت در دولت 
نهم انتقادهای جدی وارد کرده بودند. پس از 
آزادسازی سهام عدالت نیز کارشناسان با توجه 
به جاماندن بسیاری از افراد نیازمند از دریافت 
این سهام، خواستار اختصاص سهام عدالت 
به افراد جدید شدند. براساس آمار اعالم شده 
اکثر مشموالن سهام عدالت، در سال 95 با 
وجود درخواست دولت برای تکمیل آورده خود 
تا سطح یک میلیون تومان، اقدامی نکردند و 
به این ترتیب نیمی از سهام عدالت حدود 40 
میلیون نفر از سهامداران، به دولت بازگشته 
اســت که اگرچه  دولــت بخشی از ایــن سهام 
برگشتی را  در قالب صندوق های ای تی اف 
مجدد واگذار کرده و خواهد کرد، اما بقیه سهام 
برگشتی در قالب سهام عدالت برای مشموالن 

جدید قابل واگذاری است.

روایت سیف از شب جنجالی ارزی 
 رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی به بیان جزئیات هشدارهای ارزی سال 

96 و نحوه تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز در جلسه فروردین 97 پرداخت 

تصویب کلیات طرح سامان دهی 
سهام عدالت در کمیسیون 

اقتصادی مجلس 

گام نخست مجلس 
برای جاماندگان 

سهام عدالت 

 شاخص کل از نیمه کانال
 1.6 میلیون واحد گذشت 

شاخص بورس، روز گذشته با 34 هزار واحد رشد، 
میانه کانال یک میلیون و 600 هزار تومان را رد کرد. 
به گزارش دنیای بورس، دیروز نیم ساعت بیشتر 
طول نکشید تا مشخص شود عطش خریداران، 
نمادهای مختلفی را به صف خرید خواهد رساند. 
اگر نمادی هم به سمت صف فروش پیش می رفت، 
خریدارانی که به دنبال خرید یک سهم در محدوده 
منفی بودند، تمام عرضه ها روی آن سهم را جمع 
می کردند. در نهایت خــریــداراِن ساعت ابتدایی 
بــازار، خوشحال ترین سهامداران  دیــروز بودند تا 
شاخص با رشدی 34 هزار واحدی به یک میلیون و 
655 هزار و 406 واحد برسد. در معامالت دیروز 
اغلب گروه های بورسی روند صعودی داشتند اما 
در این میان برخی گروه ها مانند سیمانی ها در 
محدوده منفی معامله می شدند. افزایش نرخ سیمان 
مهم ترین مولفه در رشد دسته جمعی نمادهای این 
گروه بود و حاال با فروکش کردن تب افزایش نرخ، 
سیمانی ها مسیر اصالح قیمت در پیش گرفته اند. 
در میان گروه های پرطرفدار، خودرویی ها همچنان 
صدرنشین هستند؛ به گونه ای که برای دومین روز 
متوالی، معامالت دو نماد »خساپا« و »خودرو« به 
ساعت 13:45 موکول شد تا از بار مضاعف هسته 
معامالت بکاهد. صف خرید 8 میلیاردی این دو 
هسته  که  نیست  دلیل  بی  می دهد  نشان  نماد 
معامالت نمی تواند در زمان عادی بازار، معامالت 

ایران خودرو و سایپا را پردازش کند!
 در بین نمادهای فلزات اساسی، دو نماد »فملی« 
و »فــوالد« که لیدر ایــن گــروه به حساب می آیند 
در ابتدای بازار معامالت متعادلی داشتند اما با 
گذشت یک ساعت از شروع بــازار، به صف خرید 
ــازار باقی ماند. در  رسیدند و این صف تا پایان ب
این میان، »ذوب« که با حجم عرضه باالیی مواجه 
بود، در ادامه بازار به محدوده صفر تابلو بازگشت. 
شرایط معامالت گروه بانکی نیز به همین صورت 
بود. »وتجارت« و »وبصادر« در اوایل بازار به صف 
خریدی رسیدند که تا پایان بازار پابرجا بود. رکورد 
بیشترین حجم و ارزش معامالت دیــروز نیز به 
نمادهای بانکی اختصاص داشت.  اما پاالیشی ها از 
همان ابتدا نشان دادند که تمایلی به اصالح قیمت 
ندارند. »شپنا«، »شبندر«، »شبریز« و ... از نمادهای 

پرطرفدار این گروه بودند.
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در هشتمین جلسه دادگاه انجام شد 

بگو مگوی طبری با قاضی و بازشدن پای مه آفرید به دادگاه 
اکبر  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  هشتمین 
طبری و دیگر متهمان در شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی 
روز گذشته برگزار شد.به گــزارش میزان ، در 
ابتدای این جلسه وکیل متهم دانیال زاده در 
دفاع از موکل خود با اشاره به سه  فقره پرونده 
اتهامی موکلش  مربوط به سال ۸۸ در دادسرای 
اقتصادی، سال ۹۱ در دادســرای اوین و سال 
۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان 
دولت گفت، در یکی از پرونده ها یعنی پرونده 
سال ۹۱ ،طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته 
و گفته که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده 
را مختومه کند. پس از آن، پرونده از آن بازپرس 
گرفته شده است.وکیل متهم دانــیــال زاده در 
بخش دیگری از دفاعیه خود با اشاره به پرونده 
سال ۹۱ بیان کرد: زمانی که شخصی به نام 
مه آفرید خسروی بازداشت بوده اظهار می کند 
برای شرکت های دانیال زاده حد مالی باالیی 
در نظر گرفته شده، مبنای تشکیل این پرونده 

همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل می شود.
بر اساس این گزارش وکیل متهم دانیال زاده 
در بخش دیگری از دفاعیه خود درباره ادعای 
اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ۹۵ موکلش، 
گفت: اتهام موکلم در آن پرونده پرداخت رشوه 
به حسین فریدون بــود. موکلم بازداشت و در 
وی  علیه  دیگر  جدید  اتهام  یک  رسیدگی ها 
مطرح شد. وکیل دیگر دانیال زاده در بخشی از 
دفاعیه خود مدعی شد که در پرونده سال ۹۶ در 
ملک کریم خان طبری حداقل ۵ میلیارد متضرر 
شــده اســت و بر همین مبنا بــرای او قــرار منع 

تعقیب صادر می شود. نکته قابل توجه این که 
قهرمانی نماینده دادستان از وکیل دانیال زاده 
نام و شغل افــرادی را پرسید که اقدام به خرید 
سه  واحد برج روما کردندکه  وکیل دانیال زاده 
اظهار بی اطالعی کرد اما دانیال زاده از جایش 
برخاست و گفت که یکی از آن ها ممقانی تاجر 
و کارخانه دار است.نماینده دادستان در این 
هنگام گفت که کاش توضیح می دادید چند 

مدیر بانکی از شما ملک خریدند؟

گله دانیال زاده از رسانه ها	 
به گزارش میزان متهم دانیال زاده بعد از پایان 
صحبت های وکیلش با اجازه قاضی در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: من وارد یک گرفتاری شدم، 
ــود، به یک مسئولی  ایــن گرفتاری فقط آن ب
ساختمان فروختم که اصال وی را نمی شناختم.

دانیال زاده دو نامه به نماینده دادستان داد و از 
او خواست، در فرصتی این نامه ها را بخواند و 
از نحوه پوشش سخنانش در رسانه ها گله کرد 
و  گفت: بنده را در تاریخ ۹۵.۱0.2۵ هنگامی 
ــارج شــدم دستگیر کردند که  که از منزلم خ
هیچ اشکالی ندارد اگر متهم بودم. من به آقای 
فریدون رشوه ندادم، اما هرآن چه کشوری که در 
آن زندگی می کنم برای من تصمیم بگیرد روی 
چشمم است.این متهم افزود: در پایان سال ۹0 
ملکی را به طبری فروختم در حالی که اصاًل وی 
را ندیدم. تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان می کردم او 
مسئول تدارکات قوه قضاییه است و عین واقعیت 
را می گویم. حال اگر در این میان مشکلی هم 
به وجود آید حتما پاسخ گوی آن خواهد بود.
قهرمانی در بخش دیگری از کیفر خواست درباره 
اتهام راه اندازی شبکه دانیال زاده گفت: صرف 

نظر از این که چنین اتهامی متوجه دانیال زاده 
هست یا نه، شخص طبری دارای شبکه بوده 
است حاال دانیال زاده وارد شبکه بشود یا خیر. 
طبری شبکه داشت؛ منصوری یک شبکه اش 
بود؛ انوشه یک شبکه اش بود.قهرمانی تصریح 
کرد: وکیل دانیال زاده گفت مابه ازای رشوه 
ــال زاده چه می تواند باشد؟ آقــای وکیل  ــی دان
آن مابه ازا  عبارت بود از بستن و جمع کردن 
پرونده های دانیال زاده از جنبه کیفری.قهرمانی 
افزود: می گویند طبری در معاوضه کریم خان و 
روما با دانیال زاده متضرر شد؛ یعنی طبری یک 
میلیارد و ۳00 میلیون تومان ضرر کرد و بعد 
گفت خیر سر آقای دانیال زاده! طبری اگر در 
روما ضرر کرد چرا در فلورا نیز پای معامله با کسی 
آمد که به او ضرر زده است؟نماینده دادستان 
بیان کرد: اگر دانیال زاده و طبری همدیگر را 
پرونده  پیگیری  طبری  چطور  نمی شناختند 
دانیال زاده را انجام داده است؟ چرا سیم کارت 
مخفی داشتند؟ وقتی طبری به دفتر دانیال زاده 
می رفته دانــیــال زاده به منشی می گفته اسم 
مهمان را نپرسند. دانیال زاده هم مداوم پیش 
طبری می رفته است. قهرمانی در خصوص ملک 
فلورا نیز گفت: حسین هدایتی هم آن جا ملک 
داشته و اظهاراتش اخذ شده که نشان دهنده 
این است که تفاوت فاحش وجود دارد و طبری 

ارزان تر خریده است.

پول شویی طبری با اطالع دانیال زاده	 
نماینده دادستان دربــاره نحوه انعقاد مبایعه 
نامه گفت: مبایعه نامه را طبری می نویسد و 

امضای دانیال زاده و مهرصادقی را می گیرد و 
تلفنش زنگ می خورد و بیرون می رود و عکسی 
گرفته می شود که سند ما می شود. طبری با 
اطالع دانیال زاده پول شویی می کرده، البته 

دانیال زاده در آن جلسه نبوده است.

بگو مگوی  متهم با قاضی	 
در ادامه جلسه قاضی از متهم طبری خواست در 
جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد . وی 
هرگونه اتهام یا ادعا درباره آشنایی با دانیال زاده 
و ادعای اعمال نفوذ را  از بنیان کذب و ساختگی 
دانست و گفت که اعمال نفوذی در دادسرای 
ویژه امنیت در پرونده دانیال زاده نکرده است.
متهم طبری در بخش دیگری از اظهارات خود 
بیان کــرد کــه  حاضر اســت خسارت ها را پس 
بدهد قاضی خطاب به این متهم گفت: کمی 
دیر شده است و در خصوص این تقاضا دادگاه 
تصمیم خواهد گرفت.به گزارش میزان نماینده 
دادستان درباره اعمال نفوذ طبری در پرونده 
دانــیــال زاده و فریدون گفت: زمانی که طبری 
ــیــال زاده و حسین  ــوده، پرونده دان ــدان ب در زن
ــاه و تجدیدنظر بوده،  فریدون در مرحله دادگ
اما این قسمت را نمی گوید که اعمال نفوذ در 
مرحله دادسرا بوده است. قهرمانی تصریح کرد: 
وکیلتان اظهاری دارد که جنبه مجرمانه دارد 
وکــالی دیگری هستند که محترمانه صحبت 
می کنند و حتی از آن ها تشکر هم می کنیم ولی 
وکیلی که توهین کند، برخورد مناسب را دریافت 
ــالم ختم جلسه  ــاه بــا اع می کند.رئیس دادگـ
دادگاه گفت: جلسه بعد متعاقبا اعالم می شود. 

گزارش مرکز آمار از وضعیت اقتصادی 
خانوارها در سال 98 مشخص کرد: 

کاهش مصرف خوراکی، افزایش 
هزینه مسکن 

ــزارش »عملکرد  ــران با انتشار گ مرکز آمــار ای
بخش واقعی اقتصاد در سال ۹۸«، جزئیاتی 
از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه هزینه کرد 
خانوارها در سال ۹۸ ارائــه کرد. این گزارش 
با اشــاره به مصرف هزینه های خانوار در ۱۱ 
ــروه کــاال و خــدمــات بــراســاس قیمت جــاری  گ
و مقایسه آن با تــورم در همان گــروه های کاال 
و خــدمــات، مصرف خــانــوار به قیمت ثابت را 
محاسبه کرده است که نشان می دهد به جز در 
دو گروه مسکن و ارتباطات، در دیگر گروه ها 
از جمله مواد خوراکی، مصرف خانوار کاهش 
ــزارش، بررسی  ــن گـ یافته اســت.بــراســاس ای
هزینه های خوراکی خانوار نشان می دهد که 
مصرف هزینه های خوراکی به قیمت جاری 
در سال ۹۸ معادل 2۸.۶ درصد افزایش یافته 
است که با توجه به تورم باالی مواد خوراکی، 
مصرف نهایی خانوار در این گروه ۱۱ درصد 
کاهش یافته است. به این معنی که رشد مصرف 
خانوارها در این بخش کمتر از تورم بوده است.
رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت های ثابت 
در گروه هزینه های غیر خوراکی و خدمات، به 
جز گروه مسکن، آب و سوخت و گروه ارتباطات، 
در دیگر گروه ها منفی بوده است.در این میان 
بیشترین رشد هزینه مصرفی در گروه مسکن، 
آب و سوخت رخ داده است و این گروه هزینه ای 
به همراه گروه ارتباطات، تنها گروه هایی بوده اند 
که هزینه های مصرفی خانوار در آن ها بیش از 
تورم افزایش یافته است که به منزله هزینه کرد 
بیشتر در این موارد است. مصرف نهایی خانوار 
در گروه مسکن، آب و سوخت، رشدی معـادل 
۱2.۴ درصد داشته است. در خور ذکر است، 
بیشتر هزینه خانوار در بخش مسکن مربوط به 
برآورد اجاره واحدهای مسکونی شخصی است. 
براساس گزارش مرکز آمار، بررسی خانوار در 
این خصوص نشان می دهــد، افزایش هزینه 
خانوار در این بخش به طور قابل مالحظه ای 
متأثر از افزایش قیمت مسکن است، نه افزایش 
تعداد خانوارهای دارای واحد مسکونی شخصی 

و اجاره ای.

اقتصادی

عملیات سنگین مقابله با ملخ در خراسان جنوبی
میرجلیلی: تا 20 روز دیگر کنترل ملخ ها قطعی است

فرخ نژاد- عملیات سنگین مقابله با ملخ 
صحرایی در خراسان جنوبی با فرماندهی 
سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سمنان 
شروع شد.به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری خراسان جنوبی تا 20 روز آینده 
است. مهندس»  قطعی  هــا  ملخ  کنترل 
میرجلیلی« گفت: بعد از مشاهده هجوم 
ملخ ها به نقاط هم مرز با استان های درگیر 
ملخ صحرایی مانند طبسین، کهنو و... ، 
مبارزه ضربتی آغاز شد و اگر این عملیات به 
موقع نبود نقاطی مانند قاینات و خراسان 
رضوی هم از حضور این آفت در امان نمی 
ماند.به گفته این مسئول با دستور استاندار 
خراسان جنوبی همه امکانات و نیروها در 
استان به خط مقدم مقابله آمدند به  طوری 
که خودروهای مورد نیاز برای پایش، سم 
پاشی، دیده بانی و همچنین موتورسیکلت 
برای نقاطی که امکان تردد خودرو نیست، 
تامین شد و ۵0 نیروی انسانی از جهادگران 
سازمان بسیج سازندگی و هالل احمر به 
میدان مقابله با ملخ های صحرایی در کانون 
های آلــوده ورود کردند.افزون براین چند 
دستگاه تانکر آب رسان برای تامین آب مورد 

نیاز سم پاش ها نیز در اختیار جهاد کشاورزی 
قــرار گرفت.میرجلیلی به بسیج همه دستگاه 
های اجرایی خراسان جنوبی برای مقابله با ملخ 
به دستور استاندار اشاره و اظهارکرد که سازمان 
جهاد کشاورزی نیز موظف به تامین انواع و اقسام 
سم پاش ها و سم مورد نیاز شد که تعدادی سم 
پاش نیز وارد استان شده و در اختیار شهرستان 
ــت.وی اظهارکرد:  هــای درگیر قــرار گرفته اس
به تازگی نیز بنا به دستور استاندار قــرار است 
شهرستان های غیر درگیر و استان های معین 
امدادرسان خراسان جنوبی نیز به این موضوع 
ورود کنند و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در 
اختیار شهرستان های درگیر قــرار دهند.او با 
اشاره به سه برابر شدن امکانات و تجهیزات مقابله 
با ملخ هــای صحرایی افـــزود: اگــر کــشــاورزان، 
دامداران و روستاییان نیز برای مبارزه با این آفت 
به میدان بیایند به طور حتم می توان تا حدودی 
ملخ های صحرایی را ریشه کن کرد.به گفته او 
با امکانات و تجهیزاتی که به میدان مقابله آمده 
است تا 20 روزآینده کنترل این آفت قطعی می 
شود و باید خود را برای مرحله دوم مقابله در آبان 
آماده کنیم چرا که حضور ملخ های مهاجم به طور 

معمول چند ساله است.

روحانی: توطئه دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ایران به نتیجه نخواهد رسید 

رئیس جمهور بــازی با قیمت ارز و سکه را از 
متغیرهای اصلی عملیات روانی دشمن برای 
آشفته کردن اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: 
توطئه دشمنان در فروپاشیدن اقتصاد ایران 
به نتیجه ای نخواهد رسید. روحانی در جلسه 
ستاد اقتصادی دولت گفت: با وجود شرایط 
سخت به وجود آمده ناشی از جنگ اقتصادی با 
دشمنان در دو سال گذشته، آرزوی دیرینه مردم 

و نخبگان در تحقق اقتصاد بدون نفت پی ریزی 
شــده و با وجــود تالطم ها و تکانه های شدید 
اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و شیوع 
ویروس کرونا، روند شاخص های اصلی اقتصاد 
کشور در بخش تولید و صادرات به خوبی پیش 
ــی رود.وی افــزود: از یک طرف مشکل برای  م
صادرات نفت ما به وجود آورده اند و با حداکثر 
توان مانع از انتقال دارایی هایمان به داخل 

کشور می شوند و از طرف دیگر شبانه روز القا 
می کنند که سیاست های اقتصاد بدون نفت 
موفق نبوده و اقتصاد ایران تحت تحریم های 
اعمال شده در حال شکست است و نشانه های 
آن را هــم نــه شــاخــص هــای اصــلــی کــه صرفًا 
نوسانات قیمت برخی کاالها و نرخ ارز اعالم 
می کنند. در حالی که شاخص های اصلی نشان 

از توفیق نیافتن آنان در شکست ایران دارد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشورى

نش به جهش قيمت س�ه و  • * روزنامه رسالت در و̄ا
دالر نوشت : «شا�د بارها در مثال ها�مان برا� نشان 
دادن گران¤ ارز و س�ه، از  دالر ٢٠ هزارتومان¤ و س�ه 
رده بود�م، اما امروز ا�ن  ١٠ ميليون تومان¤ استفاده̄ 
ارستان.  رد�م̄  ار�̄  مثال به واقعيت تبد�ل شد و̄ 

نش به انتقاد برخ¤  • آفتاب �زد- ا�ن روزنامه در و̄ا
از اصولگرا�ان به مح�وميت ا�ران در پرداخت غرامت 
به تر¯منستان با تيتر « قلب واقعيت ؛ ا�ن بار قرارداد 
گاز�»، نوشت: «به رغم مانور رسانه ها� اصولگرا 
ــران بــرا� پرداخت جر�مه به  بر سر مح�وميت ا�
تر¯منستان چنين موضوع¤ صحت ندارد و اطالعات 

جد�د� در ا�ن باره منتشر شده است.»
�يهان- با تيتر «بــازار را دولت اداره م¤ ¯ند �ا  •

برجام و فضا� مجاز�» نوشت : «التهابات بازار ارز 
و س�ه، عامل اقتصاد� نداشته و ناش¤ از سياست 
گذار� غلط دولت است. راه حل پا�ان دادن به ا�ن 
روند خسارت بار، تغيير ر�ل گذار� دولت در دو حوزه 

سياست خارج¤ و مد�ر�ت فضا� مجاز� است.»
صبح نو- در سرمقاله ا�ن روزنامه با تيتر« مراقب  •

غلبه روا�ت آمر��ا�¤ باشيم» آمده است: « ا�ن 
ن�ته محسوس و ملموس را نبا�د از �اد برد؛ روا�ت 
تاب ا�ران هم در  آمر��ا�¤ از جهان حت¤ در بازار̄ 
لينتون، ميشل اوباما،  حال غلبه است.  هيالر�̄ 
وند� شرمن و حاال هم جان بولتون... . نبا�د از 
ه اصوال سياستمداران ا�ران¤ و  ا�ن غافل شد̄ 
همتا�ان همين افراد در جمهور� اسالم¤ نسبت 
ردن تجربيات و خاطرات  چندان¤ با سنت مستند̄ 
و روا�ت خود ندارند. سه، چهار دهه بعد را تصور 
ه از موضوعات¤ مانند حضورها� منطقه ا�  ¯نيد̄ 
ا�ران، ترور ناجوانمردانه شهيد سليمان¤، برجام 
و امثالهم فقط �É روا�ت در تار�خ وجود داشته 

باشد. تصورش هم آدم را نگران م¤ ¯ند.»  

برنانيوز خبرداد: برادر قاض¤ منصور� با بيان  •
ه برادرش در تماس تلفن¤ با خانواده مدام   ا�ن̄ 
ه امنيت جان¤ ندارد ،افــزود:  او  رده̄  اعالم م¤̄ 
ه به دادستان  در تماس تلفن¤ با ا�ن جانب گفت̄ 
ننده به پرونده(شعبه ٥  تهران و شعبه رسيدگ¤̄ 
¯يفر� �É تهران) مراتب عدم امنيت جان¤ مرا 
ه مالقات دادستان مم�ن نشد  گــزارش دهيد̄ 
ل�ن مراتب را به رئيس محترم شعبه ٥ دادگاه  اعالم 
رد: به نظر ما قاض¤ منصور�  ¯ردم.   و� اظهار̄ 

نند. ترور شده و با�د موضوع ترور او را بررس¤̄ 
عصرا�ران نوشت: سيد احمد خمين¤ پسر سيد  •

حسن خمين¤ از ابتال� عروس امام (مادر بزرگش)
رونا و بستر� شدن و� در بيمارستان مسيح  به̄ 

دانشور� خبر داد.
رجا نيوز مدع� شد :  رجانيوز به اسناد� دست  •

�افته ¯ه نشان م¤ دهد محمدسعيد�، رئيس 
ه عضو  شتيران¤ در سال ها� ٩٤ تا ٩٨،̄  شر¯ت̄ 
تيم مذا¯ره ¯ننده حسن روحان¤ در مذا¯رات 
سعدآباد   هم بود نه تنها تبرئه نشده بل�ه بيش از 
ه با تشد�د وثيقه، مجدد بازداشت  �É ماه است̄ 
شده است. ميزان باال� وثيقه ا�ن متهم، نشان از 
باال بودن حجم فساد دوران مد�ر�ت چهارساله  
شتيران¤ جمهور� اسالم¤  سعيد� در شر¯ت̄ 
دارد.پس از بازداشت محمد سعيد� ،تعداد� از 
ه از جمله  عناصر مرتبط با او نيز بازداشت شدند̄ 
ا�ن افــراد م¤ توان به «ع.ا.غ»، از اعضا� هيئت 

رد. مد�ره و� اشاره̄ 
تابنا� نوشت : سيد عباس موسو� سخنگو�  •

وزارت خارجه در برنامه بدون تعارف درباره ميزان 
حقوقش گفت: ١٣ تا ١٤ ميليون تومان م¤ گيرم.

وز�ر امور خارجه در حال¤ برا� اولين بار پا به 
م توجه¤ دستگاه  ه̄  مجلس �ازدهم گذاشت ̄ 
د�پلماس¤ به اقتصاد،     محور انتقاد نما�ندگان از 
و� قرار گرفت. از طرف¤ برخ¤ انتقادها و توهين 
ها به محمدجواد ظر�Ø جلسه د�روز مجلس را 
به ��¤ از جنجال¤ تر�ن جلسات مجلس �ازدهم 

رد. تبد�ل̄ 

د¯تر محمدباقر قاليباف در نشست علن¤ د�روز  
مجلس شورا� اسالم¤ خطاب به محمدجواد 
ظر�Ø وز�ر امور خارجه، گفت: ما امروز در حوزه 
ه  سياست خارج¤ به ا�ن موضوع باور دار�م̄ 
اگر دستگاه د�پلماس¤ بخواهد مسائل سياست 
رده و تحقق بخشد اولين  خارج¤ را پيگير�̄ 

ه بدان نياز دارد توليد قدرت است. چيز�̄ 

و� �ــادآور شد: البته شا�د توقع بنده ا�ن بود 
¯ه وزارت امــور خارجه به وزارت امــور خارجه 
و تجارت بين الملل تبد�ل شود چرا¯ه امروز 
جنگ ما اقتصاد� است و در حوزه مسائل ارز� 
با وجود تمام سخت¤ ها انتظار م¤ رود وزارت امور 
ه اگر نتوانستيم  ند̄  خارجه شرا�ط¤ را فراهم̄ 
به دليل مش�الت ناش¤ از برجام سرما�ه گذار 
نيم، به گونه ا� اقدام شود  شور̄  خارج¤ وارد̄ 
ه  شورها باق¤ مانده̄  ه نزد برخ¤̄  ¯ه پول مردم̄ 
شور معامالت اقتصاد� را  ساليان سال در ا�ن̄ 
ردند در ا�ن شرا�ط سخت ارز�  تجارت م¤̄ 
شور با تالش مضاعØ انجام  انتقال ارز را به̄ 

دهد.
وز�ــر امــور خــارجــه در حال¤ بــرا� اولــيــن بار 
ــه بعض¤ از  پــا بــه مجلس �ــازدهــم گــذاشــت̄ 
نما�ندگان  با ورود در نطق او، ظر�Ø را فرد� 
«دروغگو» خواندند و با شعار «مرگ بر دروغگو» 
به استقبال وز�ر رفتند. ا�ن رفتار ا�ن نما�ندگان 
ه قاليباف با لحن¤ تند اسم  تا جا�¤ پيش رفت̄ 
بعض¤ از نما�ندگان را از پشت تر�بون آورد و از 
نند و حت¤ به ��¤ از  ه س�وت̄  آن ها خواست̄ 

ه سر جا�ش بنشيند. نما�ندگان گفت̄ 

ــرح مــوضــوع مــذا�ــره پــس از ▪  انتقاد از ط
شهادت حاج قاسم

روز گذشته وز�ــر خارجه بــرا� پاسخ به سوال 
تعداد� از نما�ندگان به صحن علن¤ بهارستان 
رفت و ز�ر ذره بين انتقادات صر�ح آن ها قرار 
ه ظر�Ø «پس  گرفت؛ ��¤ از نما�ندگان گفت̄ 

از شهادت حاج قاسم سليمان¤ پيام ذلت به غرب» 
ه در برجام«دستمان  فرستاده  و د�گر� گفت̄ 
اله  اله رفته شا�د هم̄  خال¤ است و سرمان̄ 
نرفته و خودمان م¤ خواستيم». نزد�É به ١٠ 
نما�نده  از جمله آ صفر�، صفا�¤، غضنفر آباد� 
سنگدو�ن¤، مولو�،¯رم¤ وعمو�¤ مي�روفن 
نند   ها�شان روشن شد تا از وز�ر خارجه سوال̄ 
و  صحبت ها� مجتب¤ ذو النور� خاتمه بخش 
ميسيون امنيت مل¤  ا�ن انتقاد ها بود. رئيس̄ 
مجلس با انتقاد از ب¤ مهر� در روابط د�پلماس¤ 
شاند و    شور چين، صحبت خود را به برجام̄  با̄ 
ج رفتيد. تضمين  گفت: « شما مسير را از ابتدا̄ 
نگرفتيد. اگر م¤ دانستيد چرا خالفش را عمل 
¯رد�د و اگر نم¤ دانستيد در طول مذا¯رات 
رارًا تذ¯ر دادند، چرا توجه  مقام معظم رهبر�̄ 
ن�رد�د؟» همچنين مالÉ شر�عت¤ نما�نده تهران 
گفت: در منطقه د�پلماس¤ اقتصاد� وزارت 
رده؟در تمام قراردادها� انرژ�  ار̄  خارجه چه̄ 
رسنت امارات،  منطقه ما مح�وم شده ا�م، در̄ 

تر¯يه و تر¯منستان. قرارداد گاز� ما با پا¯ستان 
شور  جا رسيد؟ چرا همه ظرفيت ها�̄  و هند به̄ 

را به آمر��ا پيوند زد�د و از منطقه غافل شد�د؟

ممنون از مهمان نواز� شما▪ 
ه انتقادات نما�ندگان به پا�ان رسيد  پس از ا�ن̄ 
رئيس مجلس از ظر�Ø خواست برا� پاسخ به 
سوال نما�ندگان به پشت تر�بون بيا�د. هنوز 
اند¯¤ از صحبت هــا�  ظر�Ø نگذشته بود 
¯ه تعداد ¯م¤ از نما�ندگان با همهمه خود  
وارد نطق او شدند. محمد باقر قاليباف بارها  به 
ه نظم جلسه را رعا�ت  ا�ن نما�ندگان تذ¯ر داد̄ 
¯نند اما همچنان نما�ندگان فر�اد «دروغگو» 
«آقـــا� ظر�Ø بــســه»، «دوســـت نــدار�ــم دروغ 
ه رئيس  ــد. پس از ا�ن̄  بشنو�م» سر م¤ دادن
مجلس از وز�ر خواست به سخنان خود ادامه 
دهد، ظر�Ø خطاب به نما�ندگان گفت: « من اگر 
دروغ گفتم رهبر� شنيدند و اگر صادقانه حرف 
زدم رهبر� نيز شنيدند، ا�شان به من صادق 

گفتند اما شما به من دروغگو گفتيد. ا�شان به 
من شجاع گفتند اما شما به من ذليل گفتيد. 
اما بنده برا� نما�ندگان ملت ارزش و احترام 
قائلم. »  ظر�Ø همچنين در وا¯نش  به برخ¤ 
ه مانع از صحبت ها� او م¤ شد، گفت:  فر�ادها̄ 
«انگار دوستان نم¤ خواهند بشنوند؛ من ز�اد 
مزاحم شما نم¤ شوم». در همين لحظه ��¤ از 
نما�ندگان فر�اد زد «بهتر» ظر�Ø هم در پاسخ به 

ا�ن حرف گفت: «ممنون از مهمان نواز� شما».
مجدد و با بــروز همهمه در صحن بهارستان، 
ه عده ا� از نما�ندگان مانع از صحبت  درحال¤̄ 
ها� ظر�Ø م¤ شدند، رئيس مجلس مي�روفنش 
رد و ا�ن بار اسام¤ نما�ندگان را آورد  را روشن̄ 
وبه طور مستقيم و با لحن¤ تند آن ها را مورد 
خطاب قرار داد. قاليباف اسم «صفا�¤» نما�نده 
ه بگذارد  مــردم گناباد را برد و از او خواست̄ 
سخنان ظر�Ø تمام شود و در وا¯نش به داد و 
فر�اد ها� «¯ر�م¤ قدوس¤» نما�نده مشهد، 
ر�م¤ اگر اخطار� دار�د االن  ه آقا�̄  گفت̄ 
موقعش نيست و بگذار�د بعد از صحبت ها� 
آقا� ظر�Ø. ا�ن همه ماجرا نبود و قاليباف در 
نش به جار و جنجال ها� «نيÉ بين» نما�نده  و̄ا
¯اشمر هم با حالت¤ عصبان¤  خواستار نشستن 

و� بر صندل¤ اش شد».

آمر�¦ا اصالح طلب و اصولگرا نم� شناسد▪ 
پــس از آن ¯ــه قاليباف از ظــر�ــØ خواست 
ــه دهــد؛ او خطاب  صحبت ها� خود را ادام
ــه نــمــا�ــنــدگــان مــعــتــرض گــفــت:«شــمــا هر  ب
ــن و شهيد  ــه مــ¤ خــواهــيــد بگو�يد امـــا م چ
و  داشتيم  جلسه  هم  با  هفته  هر  سليمان¤ 
هماهنگ ¯ــرد�ــم، هر چه در منطقه انجام 
ــود. آن ها�¤ ¯ه  داد�ـــم بــا هماهنگ¤ هــم ب
شهيد سليمان¤ را م¤ شناسند و با او دم خور 
ه با سيد حسن نصر ا... و  بودند و آن ها�¤̄ 
مقاومت عراق و لبنان دم خور هستند، آن ها 
ه روابــط ما چگونه بود، نه شما.»  م¤ دانند̄ 
در ا�ن هنگام ��¤ از نما�ندگان با فر�اد به 
ه ظر�Ø   با ا�ن صحبت ها�ش  قاليباف گفت̄ 
به نما�ندگان توهين م¤ ¯ند و م¤ گو�د ¯ه 
نما�ندگان نم¤ فهمند. وظر�Ø در وا¯نش 
به ا�ن نما�نده،تصر�ح ¯ــرد:« من گفتم ¯ه 
بگو�م  ¯ه  م¤ ¯نم  ب¤ جا  نم¤ دانند.  ها  آن 
شما نم¤ فهميد، شما نما�نده ملت هستيد 
ملت ما فهيم است شما هم نما�ندگان ملت 
فه يم هستيد و من در برابر نما�ندگان ملت با 
¯مال خضوع حضور پيدا م¤ ¯نم، حرف ها و 
توهين ها را به جان م¤ خرم. من وظيفه دارم 
از شما به عنوان نما�ندگان مردم بزرگ ا�ران 
نم. از  بشنوم و به گوش جان بشنوم و تش�ر̄ 
انتقادات و حت¤ تند� ها� شما تش�ر م¤ ¯نم 
شت¤ هستيم آمر��ا   ̄É� اما بدانيد همه ما در
ليبرال، اصــالح طلب، اصولگرا، انقالب¤ و 
ضد انقالب¤ نم¤ شناسد رژ�م صهيونيست¤ با 
¯ل  ا�ران و تماميت ارض¤ ا�ران و جغرافيا� 
ا�ران مخالØ است و اصالح طلب و اصولگرا 

نم¤ شناسد.» 

کم توجهی به اقتصاد محور انتقاد نمایندگان از ظریف
انتقادها از جنجال و توهين برخ¤ نما�ندگان

خبر مرتبط
   

واکنش هاى توئيترى به حضور ظریف در مجلس 
 برخ¤ از ا�ن وا¯نش ها را با هم م¤ خوانيم :

 Øردند از جمله : «آقا� ظر� اربران از رفتار برخ¤ نما�ندگان در برابر ظر�Ø انتقاد̄  * بسيار� از̄ 
ه او را ذليل و دروغگو خواندند،¯دها�¤  در جلسه امروز مجلس �ازدهم در پاسخ به نما�نده ها�¤̄ 
ه و� را صادق و شجاع خوانده اند. آقا� وز�رخارجه! از ا�ن پس در برابر  از رهبر معظم انقالب آورد̄ 
اربران در  ه ا�ن ها قبولش داشته باشند!» �ا مثال ��¤ از̄  د بياور�د̄  ا�ن جماعت، از بيانات افراد�̄ 
رد، دلش خنÉ شد  وا¯نش به شعارها� تند تعداد� از نما�ندگان نوشت: « ول¤ پمپئو خيل¤ حال̄ 
پس از ش�ست اخيرش در  شورا� امنيت »  ��¤ از¯اربران نيز  در تذ¯ر اخالق¤ به نما�ندگان نوشت : 
«پاسخ رهبر انقالب به نامه گال�ه آميز ظر�Ø بابت توهين ها� سر�ال گاندو :«من مطلقا راض¤ نيستم 

متر�ن اهانت¤ بشود»» به شما̄ 
ه گفته بود هر هفته با شهيد سليمان¤ جلسه داشتم   ̄Øاربر� هم در وا¯نش به ا�ن جمله ظر� * اما̄ 
نوشت: «اگر هر هفته با حاج قاسم د�دار داشتيد �عن¤ دا�م از مسير منفعت ملت ا�ران خارج م¤ شد�د 

شور و ملت ضربه نزنيد...» ه به̄  ند̄  و حاج قاسم مجبور بود به ا�ران برگردد و شما را توجيه̄ 
ه باعث شد  * تعداد� از نما�ندگان مجلس بعد از ا�ن جلسه توئيت ها� انتقاد� درباره ظر�Ø نوشتند̄ 
ننده نبود ،  اربران ا�ن سوال را از نما�ندگان مجلس بپرسند : « اگر جواب ها� ظر�Ø قانع̄  برخ¤ از̄ 

چرا همان جا در مجلس بازخواستش ن�رد�د و حاال تو� توئيتر دار�د انتقاد م¤ ¯نيد؟»
* همزمان با سخنران¤  ظر�Ø در مجلس (تار�خ نشان خواهد داد برجام سند افتخار ا�ران است)، دالر 

ند اما دمار از روزگارمان درآورد. ٢٢٠٠٠ تومان شد...! برجام قرار بود آب خوردن ما را هم تامين̄ 
شت¤ هستيم و دشمنان به ف�ر نابود�   ̄É� ه همه با هم در * عميقا به حرف ظر�Ø اعتقاد دارم̄ 
شت¤  تمام آن چه ا�ران م¤ دانيم هستند... اما آقا� ظر�Ø همه درد و حرف ما همين است... چرا̄ 

نيد؟ را سوراخ م¤̄ 

و�ژه ها� خراسان  

تا پاستور ١٤٠٠

توئيت سياس¤

ترمز استخدام هاى یواشکی 
در دولت کشيده شد

 çمشتر ابالغيه  در  دولــتــ¤  مهم  مسئول  دو 
خود، با تشر�ح دستورات مندرج در تبصره ٢١ 
قانون بودجه سال ١٣٩٩  متذ¯ر شده اند طبق 
ا�ن بند، تمام اختيارات دستگاه ها� دولت¤ 
-¯ه دارا� مقررات خاص ادار� و استخدام¤ 
ارگير� نيرو�  هستند- در حوزه استخدام و به̄ 
ــرا شــده و  انسان¤ در ســال جــار� موقوف االج
تمام¤ استخدام ها فقط با مجوز صادره از سو� 
سازمان ادار� و استخدام¤ و اخذ تا�يد�ه تامين 

اعتبار از سازمان برنامه و بودجه انجام م¤ شود.

ذره بين جدید مسئوالن روى 
توليد ماسک هاى کارگاهی

�É نهاد دولت¤ ط¤ روزهـــا� اخير با ارســال 
بخشنامه ا� خطاب به تــعــداد� از مسئوالن 
اجرا�¤ و نهادها� صنف¤، از آن ها خواسته است 
باهدف توز�ع دقيق تر و گردآور� هرچه بهتر آمار 
مجموعه ها� توليد ماسÉ، به رصد و پا�ش ميزان 
ارگاه¤ اقدام و آمار  توليد و توز�ع ماسÉ ها�̄ 
نند. در عين  آن را به صورت هفتگ¤ تهيه و ارائه̄ 
حال، مقرر شده با توجه به دستور رئيس جمهور، 
خوار بارفروشان و سوپرمار¯ت ها نيز به صورت 
ارگاه¤  رسم¤ وارد پروسه توز�ع ماسÉ ها�̄ 

استاندارد شوند.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 کرونا باعث تاخير انتخابات 
می شود؟

محمود احمد� بيغش عضو ¯ميسيون امنيت 
ه «پيامدها� سياس¤  مل¤ مجلس با بيان ا�ن̄ 
رونا انتخابات  و امنيت¤ ناش¤ از شيوع و�روس̄ 
١٤٠٠ را تحت الشعاع قرار خواهد داد و حت¤ 
شا�د مانع برگزار� ا�ن انتخابات �ا تأخير در 
آن شود» افزود: با�د تدابير الزم برا� روش ها� 
جا�گز�ن طبق قانون اساس¤ اند�شيده شود./

خانه ملت
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اقوام و زبان بسیار 
قدیمی بلوچ ها

طوایف بلوچ را بامری، یاراحمدزیی، گمشادزیی، 
شیرخان زیــی، سمال زیی یا همان شه بخشی، 

میرمرادزیی، شیرانی، مبارکی و ... تشکیل می دهند 
که از لحاظ آداب و رسوم، تقریبا همه شبیه یکدیگر 

هستند و بیشتر به دلیل تفاوت در محل زندگی، اسم 
طوایف شان با یکدیگر متفاوت است. درباره زبان قوم 
بلوچ هم باید بدانید که برخی این زبان را برگرفته از زبان 
پهلوی میانه می دانند. حتی عده ای شباهت های بین 
زبان مردم بلوچی را با زبان مردم کردی و گیلکی مقایسه 
کرده اند و آن را برگرفته از زبان پارتی می دانند. در هر 
صورت آن چه که قطعا همه محققان مطمئن هستند، 

ریشه بسیار قدیمی و اصیل زبان اقوام بلوچ است.

شیک پویش
بلــوچ ها

                      و اپیبندی شان به عرویس های  
8                 مرحله ای!

 آشنایی با سبک زندگی
  و فرهنگ خاص مردم بلوچ 

 که عروسی هایشان 3 شبانه روز
 طول می کشد، تنوع غذایی 

 خیره کننده ای دارند و گران ترین
 لباس سنتی ایران را می پوشند

همه  عزیزبا  سیستان و بلوچستان   
مردم قهرمان و دوست داشتنی اش، 
دومین استان پهناور ایــران است که 
خاستگاه نخستین تمدن های پیشرفته 
بشری و کانون اجتماعات شهرنشینی بوده است. این 
سرزمین عجیب و پررمز و راز، قصه های بسیاری را از 
روزگاران بسیار گذشته در دل خود دارد. درباره اهمیت 
سیستان و بلوچستان خوب است بدانیم که فردوسی 
نامدار، پهلوانان خود را از آن خطه معرفی کرده است. 
نام قوم بلوچ در حکاکی های هخامنشی یا در نوشته های 
یونانی هم دیده می شود، نوشته هایی که به سال های 
قبل از میالد باز می گردد. سرزمین اقوام بلوچ در دوره 
قاجاریه به دو قسمت بلوچستان غربی و شرقی تقسیم 
شده که بخش شرقی آن در پاکستان قرار گرفته و بخش 
بلوچستان غربی هم درون مرزهای ایران و بخش هایی 
از استان سیستان و بلوچستان را دربرگرفته است. 
بیشتر از هر چیزی، باید اعتراف کرد که بلوچ ها بسیار 
مهمان نوازند و گردشگرانی که پا به این خطه می گذارند 
و مهمان این قوم می شوند به مهمان نوازی بی مانند آن ها 
اشاره می کنند. در ضمن و به دلیل غنی بودن و اهمیت 
این فرهنگ، روزی به نام روز جهانی فرهنگ بلوچ در 
تاریخ نام گــذاری شده است. فرهنگی که نه تنها در 
بخش های پهناوری از سیستان و بلوچستان ایران بلکه 
در افغانستان و پاکستان نیز هنوز هم پابرجاست. در 
پرونده امروز زندگی سالم سعی می کنیم تا شما را با 
گوشه ای از فرهنگ غنی مردم بلوچ که در کشورمان 

زندگی می کنند، آشنا کنیم.

پرونده

نسیم سهیلی| روزنامه نگار 

ورزش های بومی بلوچی
مردم این خطه، بیشتر از هر چیزی به چوب بازی و شترسواری 
عالقه مند هستند. آن ها بیشتر اوقات فراغت شان را با دو بازی 
پر می کنند و هیچ چیزی به این اندازه برای شان سرگرم کننده 
و جذاب نیست. برای انجام چوب بازی، دایره بزرگی از جمع 
بازیکنان تشکیل می شود و همراه با نوای ساز و دهل چوب 
بازی با حرکات آرام و منظمی آغاز می شود. به تدریج همراه 
با تندشدن آهنگ حرکات هم تندتر وتندتر می شود. در این 

حرکات بازیکنان چوب های خود را به هم می کوبند. کوچک ترین غفلت باعث اصابت چوب به بدن بازیکنان می شود. 
هر بازیکن دو چوب در دست دارد و با آهنگ دو قدم به جلو برمی دارد، یک قدم به عقب برمی گردد و یک بار به دور خود 
می چرخد. وقتی بازیکن دو قدم جلوتر می رود، باید چوب های خود را به صورت ضربدر در مقابل صورت خود نگه دارد. 
هر بازیکن وقتی برمی گردد با بازیکن پشت سری خود نیز به بازی می پردازد. این بازی بر پایه مهارت و استقامت استوار 
است. همچنین شترسواری هم از جمله ورزش های بومی و محلی بلوچستان است که به ویژه در شهرستان های خاش و 
ایرانشهر رایج است و به مناسبت های مختلف برگزار می شود. این ورزش هم نیاز به قدرت بدنی باال و تمرکز زیادی دارد.

لباس سنتی بلوچ، گران ترین لباس سنتی ایران
لباس زنــان و مــردان بلوچی قدمتی بسیار دیرینه 
ــردان بــلــوچ را به  ــ ــوار م ــل ــژه ش ــه ویـ دارد. لــبــاس ب
دوره پارتیان نسبت می دهند. لباس مــردم غیور 
سیستان وبلوچستان فقط یک پوشش نیست بلکه این 
پوشش پشتوانه ای به قدرت فرهنگ یکی از اصیل ترین 
اقوام ایرانی را به دنبال دارد. مردم بلوچستان جزو 
معدود اقوام ایرانی هستند که به پوشش محلی خود 
پایبندند تا جایی که نخستین جذابیت گردشگران 
این منطقه سوزن دوزی بلوچ و اولویت خرید مسافران، 
ــای بلوچی و مــحــصــوالت ســـوزن دوزی  لــبــاس ه
است. زنان بلوچ معتقدند لباس های محلی مکمل 
شخصیت و نشانه بارز هویتی آنان است تا جایی که 
در فرهنگ عامه مردم بلوچستان پوشش خود نقش 
تعیین کننده و مهمی دارد و در مناسبات اجتماعی 
نیز این مهم مشهود است. لباس مورد عالقه زنان 
سیستان وبلوچستان، لباسی است که سوزن دوزی 
داشته باشد. نگاهی به تاریخچه سیستان وبلوچستان 
نشان می دهد لباس زنان بلوچ، برگرفته از طرح های 
اصیل ایرانی است. طرح هایی که درهم می آمیختند 

و حس شاعرانه ای به این زنان زحمتکش می دادند. زنان بلوچ گران ترین لباس های ایران را می پوشند. ابریشم سبز، قرمز، 
نارنجی و مشکی در سوزن وقتی با دست درهم می آمیزد، لباس دلخواه شان، آن هم با طرح های اصیل ایرانی را می سازد. 
به شدت پایبند به  لباس هایی هستند که مادربزرگ هایشان زمانی می پوشیدند و قبل از آن ها مادربزرگ مادربزرگ هایشان. 
با این حال، لباس بلوچ ها هم مردانه و زنانه دارد. لباس مردان بلوچ شامل مواردی است که در ادامه به آن ها اشاره می شود: 
پاک)پوششی گرد که بر سر می بندند(، پاجامک)شلوار گشاد و چین دار بلوچی(، سرین بند)کمربندی است پارچه ای برای 

شلوار(، سواس و پوزا)کفشی که با برگ خرمای وحشی می بافند(، کرو)جوراب پشمی برای زمستان( و ... .

8 مرحله عروسی بلوچ ها در 3 شب!
دست کم 8 مرحله از مراحل عروسی همچنان در میان بلوچ ها به اجرا 

درمی آید. گرچه اینک به واسطه تغییر وضعیت اقتصادی، مراسم 7 شبانه روزی 
عروسی بلوچی به برنامه ای 3 شبانه روزی محدود شده اما هنوز پایبندی به سنت ها 
در آن ملموس و مشهود است. در عروسی بلوچی سفره عقد و جهیزیه وجود ندارد و 

بلوچ ها معموال در بهار ازدواج می کنند. به دلیل جذاب بودن و البته خاص بودن مراسم 
ازدواج بلوچی، کمی بیشتر درباره این 8 مرحله توضیح خواهیم داد.

ِگندوِنن |  »ِگند« در بلوچی به معنای دید و»ِنن« نیز به معنای نشستن است. بنابراین، این عنوان بر مراسمی 1
گذاشته شده است که در آن بزرگان خانواده پسر نزد خانواده دختر می روند و در مجلسی که گرد هم آمده اند، موضوع 
عالقه مندی خانواده پسر به دختر آن خانواده را اعالم و خواستگاری را رسمی می کنند. سپس »حلقه کنان« که نوعی 
نشان گذاری بر عروس است نیز به اجرا گذارده می شود و خانواده داماد حلقه  انگشتری به همراه ساعت و طال به عروس هدیه 

می دهند.
2    ِهَبجین|   تقریبا به همان مراسم »بله برون« خودمان گفته می شود و اساس عروسی و زندگی مشترک در این مرحله 
بنا گذاشته می شود. به عبارت دیگر پس از خواستگاری در این مراسم پاسخ مثبت خانواده دختر اعالم و دیگر 

برنامه ریزی ها از این جا آغاز می شود.
3  بربند مال| در مراسم بربندمال اقوام درجه یک دو طرف حضور دارند و به موضوع تعیین مهریه می پردازند. معموال 
مهریه پول نقد است اما در مناطقی چون سرباز گاه دیده می شود که نخل خرما نیز به عنوان مهر عروس تعیین شده 
است. در خاش به سبب رونق دامداری، شتر و گاو نیز به عنوان تعیین مهریه مد نظر قرار دارند. یک رسم نیز در میان بلوچ ها 
این است که طال را به عنوان مال عروس به داماد هدیه می کنند. این رسم با هدیه 20 مثقال تا 2 کیلو طال به اجرا درمی آید. 
بر خالف مهریه که در میان بلوچ ها نه کسی داده و نه کسی گرفته و حتی به هنگام طالق نیز زنان معموال مهریه خود را 

می بخشند، این طالها را حتما رد و بدل می کنند.
4  ُجل بندی| این مراسم بدین صورت است که اتاقی را برای استقرار عروس در نظر می گیرند و پارچه آذین شده 
را که جل خوانده می شود به دو سوی دیوار وصل می کنند و فضایی حائل را در یک اتاق به وجود می آورند که 
عروس باید تا زمان مراسم جایی پشت این جل دور از نظرها منتظر بماند. بلوچ ها معتقدند این رسم برای دور نگاه 
داشتن عروس از جادو و نظر بوده است. در فاصله جل بندی تا پایان مراسم عروسی، عروس را کسی به جز نزدیکان 

خاص و محرمان نمی بیند.
5 ِحنا دوزویک| همان طور که از عنوانش هم به ذهن متبادر می شود، گویا این مراسم به شکل دزدکی برگزار می شود! 
در این مراسم خانواده های دو طرف هرکدام روی سر داماد و عروس حنا می گذارند. فردای مراسم حنادوزوکی 
مراسم دعوت از اقوام و بستگان آغاز می شود. به طور معمول عده ای از زنان و مردان فامیل داوطلب می شوند و به سراغ دیگر 
بستگان در روستاها و آبادی ها و همین طور شهرهای دیگر می روند. آن ها در خانه بستگان را می زنند و چند دقیقه ای درباره 
عروسی توضیح می دهند و سپس آن خانواده را دعوت می کنند. اگر به خانه ای مراجعه شد و کسی حضور نداشت، دعوت 
کننده دو چوب را به شکلی خاص جلوی در خانه مد نظر قرار می دهد که در مراجعه صاحبخانه او متوجه شود کسی به قصد 

دعوت برای عروسی مراجعه کرده بوده و او نبوده است.
6   ِحنا راستیک| به مراسم اصلی حنابندان اطالق می شود. معموال با ساز و آهنگ خاص همراه است و از این به 
بعد نبض کارها برای رسیدن به مراسم عروسی تندتر می زند. دعوتی ها در این مرحله دیگر باید نهایی شده باشند. 
همه وسایل عروسی در این مرحله آماده است. حنابندان عروس و داماد شروع می شود ولی هرکدام جداگانه در محلی 
متفاوت. هرکدام از عروس و داماد توسط بستگان حنا گذاشته می شوند. معموال دست ها حنا بسته می شود. شب 
حنابندان را تا صبح بیدار می مانند و ولیمه عروسی را در همین شب تدارک می بینند و آشپزی برای مهمانان عروسی از 

این شب آغاز می شود.
7  رسآیپ ومشاطه | در عروسی بلوچی عروس را نزد داماد نمی برند و به اصطالح »عروس ِکشان« ندارند و در 
عوض این داماد است که نزد عروس می رود. معموال با توجه به اهمیت آب در زندگی بلوچ ها و نقشی که در حیات 
برای آن قائلند و اهمیتی که در زندگی آنان دارد، قدیم ترها داماد را به نزدیک ترین قنات یا رودخانه جاری می بردند و 
در آن جا خانواده داماد او را در آب استحمام می کردند. امروزه نیز ابتدا داماد به سلمانی یا آرایشگاه می رود و سپس به 
رودخانه و قنات می روند و چند دقیقه ای در آن جا توقف می کنند. برای مثال در ایرانشهر معموال دامادها را به رودخانه 
دامن در شمال این شهر می برند. در همین زمان نیز عروس را برای مراسم عروسی آماده می کنند. این قسمت را مشاطه 
می گویند که تغییر شکل یافته کلمه »مطاشه« به معنای آرایشگر و سلمانی در زبان عربی است. مشاطه بعد از آماده 
کردن عروس و آرایش او وقتی مراسم عروسی در حال آغاز است چیزی به عنوان هدیه می گیرد و نقاب از چهره عروس 

برمی دارد.
8   شب یک جایی| بعد از خوانده شدن خطبه عقد، عروس و داماد در خانه پدرزن یک جا می شوند و معموال تا 
4 روز در خانه پدرزن مستقر هستند. بدین ترتیب در خانه پدرزن زندگی خود را آغاز می کنند. بعد از مراسم شب 
یک جایی و در واقع روز بعد از عروسی مراسم »مبارکیان صبا« برگزار می شود که اقوام برای تبریک گفتن به عروس و 
داماد نزد آنان می روند. عروس و داماد نیز بعد از روز چهارم عروسی به خانه پدر داماد می روند و در آن جا مهمانی دیگری 

برگزار می شود.

 از سوزن دوزی 
تا سفال گری

از مهم ترین صنایع دستی منطقه بلوچستان 
باید به رودوزی و بافتنی اشاره کرد. سوزن دوزی 
یکی از مهم ترین انواع رودوزی است و این صنعت 
دستی در تمام منطقه بلوچستان به جز چابهار 
که در آن ماهی گیری رواج دارد، دیده می شود. 
سوزن دوزی به بلوچ دوزی هم معروف است و سند 
ــان بلوچ اســت یعنی اولین  هویت و موجودیت زن
هنری که تمام زنان بلوچی آن را می آموزند، همین 
سوزن دوزی است! بسیاری از گردشگران نیز هنگامی که به 
بلوچستان سفر می کنند، به دنبال خرید این لباس ها هستند. نوع تزیینات 
روی لباس ها، نشان دهنده نوع طایفه و قبیله در میان اقوام بلوچ بوده است 
و این تزیینات تنها برای زیبایی نیست! از صنایع دستی دیگر بلوچ ها، باید 
به سفال گری و شیشه گری اشاره کرد. مهم ترین سازندگان آن در محدوده 
شهرستان سراوان به ویژه در روستای گلپورگان مشغول به کارند. مراحل 
ساخت این سفال ها، بسیار ساده و سنتی انجام می شود و یکی از دالیل 
خرید این صنعت دستی توسط خارجی ها، شیوه تولید به شدت سنتی آن 
است. شیشه گری در حوالی شهرستان سراوان، توربافی به شکل کامال 
سنتی در نواحی ساحلی چابهار و جواهرسازی از دیگر صنایع دستی معروف 

بلوچستان است.

تنوع خیره کننده غذاهای بلوچی

بعضی از شهرهای کشورمان به داشتن یک یا درنهایت دو غذای محلی 
معروف هستند امــا ماجرای بلوچستان، خیلی متفاوت اســت. »بت« 
مخلوطی است از برنج، ماش  و دیگر حبوبات  به همراه  روغن  و ادویه که 
غذای عمده مردم بلوچستان است. »خوراک خرما« ترکیبی از خرما، نان، 
برنج و حبوبات مخصوص چابهاری هاست و نان بلوچی و آچار)نوعی ادویه( 
به عنوان غذاهای گیاهی در این منطقه صرف می شود. آبگوشت و بزقرمه 
)گوشت به همراه فلفل قرمز و دارچین و زردچوبه که در ظروف سفالی و به 
سبک غذاهای هندی پخته می شود( غذای معروف  میرجاوه ای ها ست. 

ماهی نمک سود، غذای مخصوص نیک شهری هاست. 
»کله جوش« در زاهدان طبخ می شود، کنک نوعی 

حلوا و ترکیبی از خرما، بادام، پسته و شیرخرما 
شبیه مسقطی و »شوده و ده« ترکیبی از خرما، 
کنجد، بادام و پونه در چابهار به عنوان غذاهای 

محلی مصرف می شود.

 این قسمت از مطلب، گوشه ای از تجربه نگارنده 
 از مشاهداتش در سفر به این خطه و صحبت 

با اقوام بلوچ است

آداب مهمان داری| در بلوچستان اولین چیزی که برای مهمان 
می آورند، آب است که احتماال به دلیل ارزش داشتن آن در نگاه 
آن هاست. همچنین در شمال بلوچستان گاهی به جز آب، دوغ 
هم نوشیدنی برای پذیرایی از مهمان در اولین لحظات حضورش 
است. در ضمن، مهمان که می آید فوری سفره می چینند و او را تنها 
می گذارند تا راحت باشد، به ویژه در جنوب بلوچستان خودشان 

بر سر سفره مهمان نمی نشینند.
مراسم ختم| هنگامی که کسی فوت می کند، فرد متوفی را زود 
دفن می کنند و به علت گرمی هوا تشریفات کفن و دفن را ساده 
برگزار می کنند. حتی اگر فرد نیمه شب فوت کند، همان وقت او را 
دفن می کنند. خوردن غذای صاحب عزا برای بلوچ ها ناخوشایند 
است  و اکثرا سعی می کنند که آن غذا را نخورند. همچنین دختران 
و نوعروس ها به هیچ مراسم ختمی نمی روند. بلوچ ها معموال 
چنین مراسمی را طوالنی نمی کنند، لباس مشکی نمی پوشند 

و این جزو فرهنگ قدیمی شان است.
احترام زیاد به زنان| پدرهای بلوچ دختران شان را بسیار دوست 
دارند و این دوست داشتن کامال مشهود است. بلوچ ها برای زنان 
اهمیت زیادی قائل اند مثال  در یک اختالف طایفه ای، زنی که 
زبردست است پیش بزرگان می رود و گوشه چادرش را پیش آن ها 
می گذارد یعنی به نوعی وساطت می کند تا غائله ختم به خیر شود. 
این کار در خیلی موارد جواب می دهد و مردها وقتی زنی از آنان 

طلب بخشش کند، گذشت می کنند.
 زیورآالت بلوچ| دختران بلوچ گردنبندهای دست بافی به نام 
طوق که بسیار زیباست به گردن می آویزند. طوق ها معموال با 
دستبند، گوشواره و پابند هم نقش است. کید، شمس، سربند، 

باری، چلمب و ... از معروف ترین زیورآالت زنان بلوچ است.

مشاهدات اختصاصی

 از سفر به بلوچستان
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ماست خانگی خوش طعم

دسر

نشانه های رسگیجه انیش از کروان
سرگیجه های ناشی از کرونا دورانی است و تب و حالت تهوع و عدم تعادل را نیز به همراه دارد

 دیابت کودکان به راحتی کنترل می شود و کودک تنها با تزریق انسولین و کمی مراقبت در تغذیه 
به زندگی معمولی خود ادامه می دهد

کودکان
    تازمانی که کودکان شیر می خورند، شیر به قند 

ساده گلوکز تبدیل می شود و این ماده در جریان 

خون تحت تاثیر انسولین برای رشد و فعالیت های 

سلولی مورد اســتفاده قرار می گیرد. لوزالمعده 

مسئول ترشح انسولین در بدن است و به طور خودکار مقدار ترشح 

انســولین را تنظیم  می کند؛ اما زمانی پیش می آیــد که لوزالمعده 

انسولین ترشح نمی کند یا انسولین ترشح شــده وارد سلول های 

بدن نمی شــود و میزان آن در خون افزایــش می یابد. حالت اول در 

کودکان اتفاق می افتد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

پزشکی  10 نکته برای کودکان مبتال به دیابت

بانوان
چگونه از شر چربی های 

صورت خالص شویم

از لحاظ علمی، از بین بردن یا اضافه کردن چربی در 
یک ناحیه مشخص بدن امکان پذیر نیست؛ اما در این 
مطلب به شما توصیه هایی می کنیم تا به کمک آن ها 

صورت تان الغر و کشیده تر به نظر برسد.
برای داشــتن صورت کشــیده باید حدود ۴۳ عضله 
در صورت را درگیر کنید. این کار با کمک یک ســری 
ورزش هــای روزانــه باعنــوان »ورزش هــای صورت« 
امکان پذیر است. در ادامه چند نمونه از این ورزش ها 

را معرفی می کنیم:
1   در هــر ســاعت از روز 10 بــار و پشــت ســر هم 

»ایکس«و »اوو« را بگویید؛ حواس تان باشد، شما باید 
این دو حــرف را به گونــه ای تکرار کنیــد که عضالت 
صورت تان کشــیده و منقبض شــود. با ایــن حرکت، 

گردش خون در ناحیه صورت بهبود خواهد یافت.
2   یکــی از ورزش هــای موثر صــورت، ورزش فک 

است. برای درگیری در این ناحیه، تا حد امکان دهان 
خود را بــاز کنید و 10 ثانیه در همــان حالت بمانید و 
سپس استراحت کنید. این حرکت را تا 10 مرتبه در 

روز انجام دهید.
3    یکی دیگر از تمرین های مهم و کاربردی صورت، 

حرکت»صــورت ماهی« اســت. در این حرکــت باید 
گونه یا لپ های خود را به ســمت داخل بکشید)مثل 
حالت ماهــی( و در ایــن موقعیت ســعی کنید لبخند 
بزنید. صورت خود را حدود پنج ثانیه به همین شکل 
نگه دارید و سپس رها کنید. این حرکت را 10 بار در 

روز تکرار کنید.
4   اگــر دوســت داریــد از شــر غبغــب خــود رها 

شــوید، این تمریــن را حتما انجام دهید. به ســقف 
نگاه کنید و لب پایینی خود را به سمت باال بکشید 
و پنج ثانیه در این حالت بمانید. این حرکت را10 

بار تکرار کنید.
5   این حرکــت یک حرکت کامل اســت و عضالت 

گردن، چانه، فک و صورت شما را درگیر خواهد کرد. 
برای انجام این حرکت، روی یک صندلی بنشینید و 
ستون فقرات خود را صاف نگه دارید، اکنون به سقف 
نگاه کنید، لب های خــود را بکشــید و از دهان بازدم 
کنید. این کار را 10 بار تکرار و وسط هر حرکت کمی 

استراحت کنید.

1- شیر را بجوشانید )پس از به جوش آمدن،حرارت را کم کنید و 
بگذارید 1۵ دقیقه شیر به آرامی بجوشد تا آب اضافی اش تبخیر 

شود(.
 2- شیر را داخل ظرفی که برای ماست در نظر گرفته اید، بریزید 
و اجــازه دهید کمی خنک شــود )در زمان اضافه کردن ماســت، 
شیر باید به اندازه ای گرم باشــد که انگشت تان گرما را حس کند 

اما نسوزد(.
۳- مقداری از شــیر را داخل کاســه ای بریزید و با ماست مخلوط 
کنید؛ ســپس آن را به بقیه شــیر بیفزایید و با قاشــق به آرامی هم 
بزنید تا خوب ترکیب شود )این روش برای حل شدن بهتر ماست 

است(.
۴- در ظــرف را ببندیــد و ظرف ماســت را بــا حولــه گرمی خوب 

بپوشانید و در جای گرم بگذارید.
 ۵- بسته به گرمای محیط ۵ تا ۸ ساعت زمان برای بستن ماست 

الزم اســت؛ پس از این که ماســت بسته شــد، ظرف را در یخچال 
بگذارید تا سرد شود.

نکات:
1- اگر ماست آب انداخت و تکه تکه شد یعنی شیر زیاد داغ بوده 
یا ماست خیلی سرد بوده یا مایه ماســت کمتر از مقدار الزم بوده 

است.
2- هرچه چربی شــیر بیشــتر باشــد، ماســت خانگی سفت تری 

خواهید داشت.
۳- برای تهیه ماست شــیرین می توانید همزمان با اضافه کردن 

ماست به شیر، مقداری شکر نیز به آن اضافه کنید.
۴- برای درست کردن ماست سفت حتما از شیر پرچرب استفاده 

کنید. شیر کم چرب ماست را رقیق می کند.
۵- هم زدن شیر قبل از جوشیدن موجب می شود پروتئین شیر در 

ظرف ته نشین نشود و ماست غلیظ و خامه ای می شود.

 شیر- ۴ لیوان
ماست - ۴ قاشق غذاخوری

نکاتی درباره زخم بستر 

افرادی که در خانه بیمار جســمی و حرکتی، سالمند، 
بیمار مبتال به دیابت نوع 2 و ویلچرنشین دارند، بیشتر 
با زخم بستر آشنا هستند و ممکن است با زخم هایی که 

گاهی بیمارشان را درگیر کرده، روبه رو شده باشند.
 برخــی از کارشناســان، زخــم بســتر را زخــم فشــاری 
می دانند، زیرا معتقدند این زخم بر اثر فشار های طوالنی 
مدت بر نقاط مختلف بدن ایجاد می شــود به خصوص 
 نقاطی که دچار زخم یا جراحت شــده  اســت .یک زخم
  فــرو رفته، بــه رنگ صورتــی یا قرمــز در محل تشــکیل
می شود و ممکن است تاول بزند. زخم وقتی پیشرفت 
می کند، پوست ناحیه باز و عالیمی از مرگ بافت، اطراف 
زخم مشاهده می شود. در چنین حالتی احتمال افزایش 
عفونت باال مــی رود و کم کم محل زخــم صورتی و قرمز 
می شــود. اگر باز هم در این مرحله متوجه زخم شــویم 
خوب است و  با آن که بهبود آن چند هفته طول می کشد، 

اما راحت تر می توان عفونت را از بین برد.
  زخم به استخوان می رسد

وقتی زخم به استخوان می رسد مرحله پیشرونده این 
بیماری به حساب می آید. عضله، تاندون یا استخوان 
نمایان و کف زخم بافت مرده و خشکیده دیده می شود. 
در این حالت زخم وسعت یافته و به زیر پوست به ظاهر 
سالم هم گسترش پیدا کرده اســت که در این شرایط 
درمان سخت تر می شود و  متاســفانه می تواند تا فوت  
بیمار پیش برود، به همین دلیل نباید اجازه داد زخم 

بیمار تااین اندازه پیشرفت کند.
  به محل استخوان ها توجه بیشتری داشته باشید

زخم بســتر در نقاطی ایجاد می شــود که پوست روی 
برجســتگی اســتخوانی قــرار می گیــرد و بیــن آن ها 
عضله ای وجود ندارد. پشت سر، پشت استخوان های 
کتــف، پشــت اســتخوان خارجــی درســت بیــن دو 
برجستگی باسن و پشت پاشنه از محل هایی است که 

این زخم ها بیشتر دیده می شوند.

مهسا کسنوی
خبرنگار

بیشتر بدانیم 

تغذیه

تازه ها

5 خوراکی  برای تامین آب بدن

نوشیدن آب بهترین وساده ترین راه تامین آب بدن است؛ 
اما در فصل  تابستان می توانید از خوراکی هایی استفاده 
کنید که هــم آب بــدن را تامیــن می کند و هــم  امالح و 
ویتامین های موردنیاز؛ از جمله این خوراکی ها می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
  ماســت: یک بســته ماســت ســاده حاوی ۸۵ تا ۸۸ 
درصد آب اســت. مصرف  ماســت، نیاز بدن به کلسیم 
و برخی از ویتامین های گروه ب ماننــد ویتامین ب 12 
و ریبوفالوین را برطرف می کند.در خرید ماســت، نوع 
پروبیوتیک آن را برای حفظ ســالمت گوارش و تقویت 

سیستم ایمنی بدن انتخاب کنید.
هندوانــه: تقریبــا ۹2 درصد از یــک هندوانــه را آب 
تشــکیل می دهد. هندوانــه منبــع خوبــی از ویتامین 
ث اســت و لیکوپــن و آنتی اکســیدان موجــود در آن به 
پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی کمک می کند.

توت فرنگی: غنی از ویتامین ث، فــوالت و ویتامین 
ب برای رشد ســلول های جدید است. توت فرنگی ۹1 
درصد ، زغال اخته ۸۵درصد و تمشــک نیز ۸۵ درصد 

آب در هر فنجان دارد.
 گوجه فرنگی: در هر زمان از ســال وجود دارد. یک 
کاســه گوجه فرنگی را می توانید همراه با پنیر و ریحان 
به عنوان میان وعــده مصرف کنیــد. گوجه فرنگی ۹۴ 
درصد آب دارد و بهترین انتخاب برای رفع تشــنگی در 

طول روز است.
  خیار: ۹۵ درصــد از یک فنجان خیار خردشــده را آب 
تشکیل می دهد. خیار حاوی فیبر و برخی از ویتامین ها از 
جمله ویتامین ث است و مصرف یک فنجان از آن،  ۶ درصد 
از میزان نیاز روزانه بدن به این ویتامین را برطرف می کند.            

 
دکتــر عبدالحمیــد حســین نیامتخصص گوش، حلــق و بینی بــا بیان 

این که ویــروس کرونا یک ویروس جدید اســت و شــواهد علمی از 
آن هنوز در کتاب ها وارد نشــده اســت، اظهار کــرد: در جریان 

همه گیری کرونا مشاهده کردیم که سرگیجه در بین بیماران 
زیاد اســت. در التهــاب عصب دهلیــزی که عصــب مربوط به 

تعادل است، برخی ویروس ها دخالت دارند و ویروس کرونا هم 
ممکن است در این امر دخیل باشد .

وی با بیان این که سرگیجه ممکن است در سایر عفونت های ویروسی 
نیز رخ بدهد، تصریح کــرد: ویروس تبخال، آنفلوآنزا، ســرخجه، 

ســیتومگالوویروس و ویــروس اپشــتین بــار نیــز می توانند به 
التهاب عصب دهلیزی منجر شــوند؛ امــا کووید-1۹ بحث 

جدیــدی اســت و این موضــوع یــک فرضیه اســت و هنوز 
به صورت مطالعه به آن پرداخته نشده است.

وی دربــاره تفــاوت ســرگیجه های ناشــی از ابتــال 
بــه کرونــا و ســایر ســرگیجه ها گفــت: ســرگیجه  

در بیماری هایــی ماننــد منیــر و میگــرن نیــز 
اتفاق می افتد؛ همچنین برخی افراد دچار 

ســرگیجه های وضعیتی می شــوند که این نوع ســرگیجه ها از قبل وجود داشته است اما در 
مورد کسی که ســابق بر این دچار سرگیجه نمی شده اســت، می توان به ویروس کرونا 
شــک کرد؛ ســرگیجه های مربوط به ویروس ها، گذرا هســتند. اگر یــک نفر دچار 
سرگیجه شــود در صورتی که این شــرایط را داشته باشــد، می توان به ویروس 
کرونا شــک کرد؛ یکی این که حمالت ســرگیجه قباًل وجود نداشــته باشــد و 
ناشــی از بیماری های گفته  شده نباشــد؛ دوم آن که ســرگیجه های ناشی از 
ویروس کرونا، با شدت و حدت بیشتری بروز می یابد، این سرگیجه ها، دورانی 
اســت و تب و حالت تهوع و عدم تعــادل را نیز به همــراه دارد؛ پس از مدتــی این عالیم 

فروکش می کند و پس از بهبودی نیز دیگر عود نمی کند.
وی با بیان این که گوش انسان دو بخش تعادلی و شنوایی دارد، ادامه داد: 
سرگیجه ناشی از ویروس کرونا، با عالیم شنوایی همراه نیست یعنی در 
سرگیجه ناشــی از ویروس کرونا وزوز گوش و کم شنوایی وجود ندارد. 
این متخصص گــوش و حلــق و بینی با بیــان این که شناســایی این 
عالیم راهی برای پژوهشــگران گشــوده اســت، خاطرنشان 
کرد: این یــک فرضیــه اســت و در پژوهش هــای آینده 
شــاهد آمار و ارقام مربوط به شیوع ســرگیجه در 

بین بیماران کرونا خواهیم بود.
 منبع: برنا

 عالیم دیابت در کودکان 

1- تشنگی
2- پرادراری

۳- اشتهای زیاد 
۴- کاهش وزن

۵- خستگی
۶- تغییر خلق و خو

7- تاری دید
۸- احتمــال عفونت قارچــی دختران 

دیابتی
 دالیل 

یکــی از دالیلــی کــه باعــث می شــود 
کودکان بــه دیابت مبتال شــوند، نوعی 
واکنش سیســتم ایمنی به ســلول های 
تولیدکننــده انســولین در لوزالمعــده 
اســت و بدن این ســلول ها را بــه عنوان 
مزاحم شناسایی  و به آن ها حمله می کند 
و  از بیــن می بــرد. اگر چه ممکن اســت 
ســابقه خانوادگی در بروز بیماری نقش 
داشــته باشــد  اما هنوز محققــان موفق 
بــه شناســایی عوامــل موثــر در بیماری 
دیابت کــودکان نشــده اند.به ایــن نوع 
دیابت، دیابت وابسته به انسولین گفته 
می شــود و اگر چه ۵ تا 10 درصد موارد 
کل بیماری را تشکیل می دهد اما  کنترل 

آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

 نکات رضوری برای  مراقبت  از کودکان 

مبتال 

دیابت مراقبت می کند الزم است 1 هر کســی که از کــودک مبتال به 
با طرز استفاده از دستگاه تست قند خون 

آشنایی داشته باشد.
انسولین را از پزشک خود آموزش 2 بهتــر اســت روش تزریق صحیح 

ببینید.
رژیم غذایی کودک خود را کنترل  3
کنیــد و بــا متخصــص تغذیــه در 

ارتباط باشید.
کــودک را در جریــان بیمــاری و  4
ویزیت های  پزشک قرار دهید تا 

از آخرین وضعیت خود آگاه باشد.
5  با کنترل بیماری، مانع فعالیت و 
جســت وخیزهای کودکانــه او 

نشوید .
6 با مشــورت پزشــک، کــودک را از 
خوردن منع نکنید؛ چــرا که هرم 
غذایی کودک باید شامل انواع موادغذایی 

از کربوهیدرات گرفته تا فیبر و قند باشد.
کودک دیابتی باید دو نوع انسولین  7
تزریق کند؛ یک انســولین پایه که 
الزم اســت هر 2۴ ســاعت یک بار تزریق 
شــود.این تزریق باید شب ها و سر ساعت 

مشــخصی انجــام شــود. دوم انســولین 
کوتاه اثــر که معمــواًل بهتــر اســت قبل از 
وعده های اصلی غذا باشد؛ همچنین باید 
بعــد از شــمارش کربوهیدرات های مواد 

خوراکی ، انسولین تزریق شود.
8 بهتر است قند خون کودک قبل 
از تزریق انســولین در وعده های 

اصلی اندازه گیری شود.
9 در  نوزادانی کــه در ابتدای تولد 
بیشــتر از ۴ کیلــو وزن دارنــد، 

احتمال این که در بزرگ سالی به دیابت 
مبتال شوند، زیاد اســت. بنابر این پدر و 
مادر ها بایــد با مشــاهده  عالیــم، برای 
غربالگری دیابت فرزندشان اقدام کنند.
10 با این که درمــان قطعی برای این 
بیماری وجود ندارد، اما بیماری 
دیابت به معنــای پایان زندگــی یا کوتاه 
شدن آن نیست. دیابتی ها می توانند ۸0 
یا ۹0 ســاله شــوند و به طــور طبیعی به 

زندگی باکیفیت خود ادامه دهند. 

نشانه های دیابت بزرگ سالی از ۸ سالگی بروز می کند

 مطالعه محققان بریتانیایی نشان می دهد از ۸سالگی بروز برخی عالیم حاکی از 
افزایش خطر ابتال به دیابت در بزرگ سالی است.به گزارش مهر، محققان  انگلیسی 
نمونه خون جمع آوری شده بیش از ۴000 شــرکت کننده در سنین ۸، 1۶، 1۸ و 
2۵ را بررسی و الگوهای خاص مراحل اولیه ابتال به دیابت نوع2 را مشخص کردند. 
جوشوآ بل، سرپرست گروه تحقیق می گوید: »ما می دانیم که ابتال به دیابت یک شبه 
اتفاق نمی افتد؛ آن چه نمی دانیم این است که عالیم اولیه بیماری دیابت از چه سنی 
آغاز می شــود.«به گفته محققان، درحالی که دیابت شــایع ترین بیماری در سنین 
سالمندی است اما عالیم و نشانه های آن، حدود ۵0 سال زودتر از تشخیص آن بروز 
می کند. محققان دریافتند در کودکان در معرض ریســک باال، در ۸ سالگی سطح 
برخی انواع کلســترول خوب HDL از انواع دیگر کلســترول ها از جمله کلسترول 
بد LDL، پایین تر بود.  همچنین نتایج این  مطالعات نشان داد تا 1۶ و 1۸ سالگی، 
التهاب و اسیدهای آمینه هم افزایش یافتند. این تفاوت ها با گذشت زمان تشدید شد.

نکات ضدکرونایی در استفاده از 
خودپرداز بانک

 پیــش از مراجعــه بــه بانک  یــا اســتفاده از دســتگاه  
خودپرداز از تمیز بودن دست های خود مطمئن شوید.

 در صورت وجود صف، فاصله یک متری را با دیگران 
رعایت کنید.

 ســعی کنید هنگام کار با این دستگاه ها، از دستکش  
یک بار مصرف یا در نهایت دســتمال کاغذی اســتفاده 

کنید.
 در طول انجام عملیات بانکی هرگز دست خود را به 

بینی، چشم ها و دهان نزنید.
از  چنان چــه  عملیات بانکــی  اتمــام  از  پــس   
دستمال کاغذی یا دســتکش یک بار مصرف استفاده 
کرده ایــد، آن را در محیــط رها نکنید و در ســطل زباله 

دردار بیندازید.
  هنگامی که از بانک خارج شــدید یا عملیات انتقال 
وجه شما به پایان رسید، دســتان خود را با آب و صابون 

بشویید یا از محلول  ضدعفونی کننده استفاده کنید.
  از پول نقد استفاده نکنید و عملیات پرداخت و انتقال 

وجه را به صورت اینترنتی انجام دهید.
 منبع: ایسنا
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    سال اول، بحرانی ترین سال زندگی مشترک است
به رغم همه تمهیداتی که افراد قبــل از ازدواج برای مقوله 
انتخاب همســر در نظر می گیرند، حتی وقتی از جلســات 
مشــاوره پیش از ازدواج کمک می گیرند، اگر اشــتراکات 
زیادی بیــن رفتــار خــود و فرد مــد نظر پیــدا کننــد و دوره 
آشنایی مناسبی داشته باشند و با رعایت بسیاری مسائل 
دیگر، باز نمی توانیم زن و شــوهری پیدا کنیــم که در تمام 
مسائل و پیشامدهای زندگی، با هم متفق القول و هم نظر 
باشند. در خصوص ازدواج باید گفت دو نفر از فرهنگ ها و 
خانواده های متفاوت و با سالیق مختلف با ادعای عاشقی 
وارد زندگی مشترک می شوند اما در واقعیت تا به هم ثابت 
کنند که از زاویه نگاه آن ها تعریف عشــق چیســت و به یک 
تعریف مشــترک و زبان مشــترک تبادل عاطفی برســند، 

زمان می برد. طبق نظر مشاوران خانواده 
و البته تجارب جلســات متعدد مشاوره ای 

خودم، سه ســال اول زندگی مشــترک و به 
خصوص سال اول بحرانی ترین سال برای زوج 

هاست. چراکه دو نفر در حد بررسی نظری و کالمی 
از شخصیت و خانواده یکدیگر وارد زندگی با هم شده اند و در 
عمل و موقعیت واقعی زمانی فرد را حقیقتا می شناسند که 
در زیر یک سقف با هم زندگی کنند. این جاست که چالش ها 
و تعارضــات و اختالف ســلیقه ها رو می شــود و البته نحوه 

برخورد زوج ها تعیین کننده است.

    ضروری ترین مهارت ها برای تازه ازدواج کرده ها
در بررسی مشکالت رایج دخترها و پسرها می توان به نیاز 

آن ها برای یادگیری مهارت های زندگی همچون آموزش 
مهارت خودآگاهی، ارتباط موثــر، مدیریت هیجانی، حل 

مسئله، همدلی، گوش دادن و حل تعارض اشاره کرد.
خودآگاهی| فــرد در خودآگاهــی این مهارت را به دســت 
می آورد که الیه های شــخصیت خود را بشناســد و البته به 
آگاهی از دیگــر نیازهای مهم زندگی اش دســت می یابد. 
همین مسئله از سر منشأ بسیاری از سوء تفاهمات جلوگیری 

خواهد کرد.
ارتباط موثر| بعد از یادگیری مهارت ارتباط موثر، فرد 
تالش می کند با کالم و زبان بدن پیامش را به 

خوبی به فرد مقابل منتقل کند.
همدلی| همدلی مهارتی است که فرد 
می تواند خــود را در جایــگاه دیگری 

تصور کند و نیاز وی را پوشش دهد.
مدیریت هیجانات| زن یا شوهر بعد 
از یادگیری مهــارت مدیریت هیجانات، 
می آموزد کــه نام احساســاتش را بشناســد، 
به آن ها اجازه بروز دهد و حتی به زبان بیــاورد و بیان کند، 
قبل از این کــه آن ها کنتــرل فرد را به شــکل منفــی و بروز 
خلق های منفی مثل خشم، اضطراب، افســردگی و ... به 

دست بگیرند.
حل مسئله| مهارت حل مســئله عبارت اســت از: فرایند 
شــناختی و رفتاری که توســط فرد هدایت می شــود و فرد 
ســعی می کند با کمک آن، راه حل های موثر یا ســازگارانه 
برای مسائل زندگی روزمره خویش پیدا کند. به این ترتیب 

این مهارت یک فرایند آگاهانه، منطقی، تالش بر و هدفمند 
است.

حل تعارض| در مهارت حل تعارض زوج ها فرا می گیرند با 
برقراری روابط متقابل در ارتباط، نیازها و اهداف شــان به 
طور موازی پوشش داده شود و هیچ یک حس نادیده گرفتن 

و فداکاری و امثال آن را تجربه نکنند.

    اشتباه این زوج کویتی چه بود؟
حاال با یک مثال می خواهم اهمیت توجه به موارد گفته شده 
را به صورت مصداقی به شما نشان دهم. بیایید جایگاه این 
مهارت های زندگی را در زندگی زوج کویتی که خبرشان با 
عنوان »ازدواج 3 دقیقه ای« منتشر شده، بررسی کنیم. با 
گفتن واژه »دست و پا چلفتی« توسط داماد در موقعیتی که 
عروس کویتی به زمین افتاده و واکنش عروس یعنی گریه 
کردن، مشخص اســت که احترام و کســب توجه مثبت در 
جمع برای عروس مهم است و داماد انگار از این زبان عشق 
همسرش بی خبر است. داماد با این حرکت، حس تمسخر 
و به دنبال آن فکر زیر سوال رفتن احترام را به عروس منتقل 
کرده و این بی مهارتی داماد در همدلی با همسرش در جمع 
و جور کردن اوضاع به نحوی که عروس همراهی و همدردی 
وی را ببیند، بروز پیدا کرده است. در ادامه با عدم مدیریت 
هیجانی عروس خانم در لحظه موجب بروز واکنش نامناسب 
و در نهایت تصمیم آنی در عصبانیت می شود. در حالی که 
می شد عروس خانم کویتی با کمی خالقیت حس خودش 
را به طور موثر به داماد منتقل می کرد که وای چقدر بد شد، 
لطفا دستم رو بگیر و کمکم کن، که با دست دراز کردن هم 
به تنهایی ارتباط موثر شکل می گرفت. در این حالت پیام 
واضح بود و داماد متوجه می شــد که باید چطــور اوضاع را 
سامان دهد و با کمک به عروس در به پا ایستادن، همدالنه 

حس احترام به همسر منتقل می شد.

    طالق، اولین راه رفع مشکالت نیست
در همین مــورد خــاص، بایــد در آن لحظه تصمیــم گرفته 
نمی شــد و عروس با شــوهرش در زمان مناســب صحبت 
می کرد و بنا بر حســش در آن لحظه و فکــری که به ذهنش 
رسیده، بعدا به او می گفت: »حس ناراحتی و فکر تمسخر در 
جمع من رو آزار داد و من از شما انتظار داشتم تو اون لحظه 
کمکم می کردی بایستم بدون این که بخندی«. به طور کلی 
زوج های جوان باید بدانند که رابطه زوجیت همچون گلی 
نیاز به مراقبت دارد و الزم است هر دو نفر برای نگه داشتن 
رابطه رضایت بخش، نیازهای یکدیگر را شناســایی کنند 
و برای تحقق آن هــا از منابعی مثل گفت وگــو، وقت صرف 
کردن با یکدیگــر و در نهایت کمک از مشــاور برای رشــد و 
توانمندی مهارت های شان بهره ببرند نه این که به عنوان 

اولین راه حل، بدترین گزینه یعنی طالق را انتخاب کنند.

 ماجرا از این قرار است که در کویت، یک عروس و داماد بعد از ثبت رسمی ازدواج و موقع خروج شان 
از دفترخانه، تصمیم به طالق می گیرند! دلیلش هم هرچند مسخره به نظر می رسد اما این بوده که در 
زمان بیرون رفتن از دفترخانه، پای عروس به در گیر می کند و زمین می خورد! داماد بعد از زمین خوردن 
عروس به او می خندد و می گوید: »ای دست و پا چلفتی«! بعدش هم عروس گریه می کند و همان جا درخواست طالق 
می دهد. بنابراین عروس و داماد همان جایی که جشن عروسی را برگزار کرده بودند، بعد از کمتر از 3 دقیقه از هم جدا 
می شوند! یعنی به طور رسمی این زوج حدود 3 دقیقه زن و شوهر بودند! این ماجرا که در یکی از روزنامه های کویتی 
منتشر شده و در شبکه های اجتماعی هم بازنشر زیادی داشته، بهانه ای شد تا چند توصیه به دختر و پسرهایی داشته 

باشیم که اولین روزهای زندگی مشترک شان را تجربه می کنند. زوج هایی که معموال شناخت کافی از یکدیگر 
ندارند و گاهی تفاوت سلیقه ها با همسر برای شان قابل قبول نیست.

محوری

صدیقهمعدنی|کارشناسارشدروانشناسی
* ماجرای ساخته شدن لنت ترمز توسط یک زن که در 
پرونده زندگی ســالم نوشــته بودین، نشــان از اهمیت 

همراهی زنان برای موفق شدن شوهرشان داشت.
* در مطلــب »اعداد ســالمت را به خاطر بســپارید« در 
صفحه سالمت، گفته اید که ۷ تا ۸ وعده سبزی و میوه 
در روز بخورید که به نظرم نشدنی است مگر این که در 

طی روز، فقط میوه و سبزی بخوریم!
* من یــک زن بابــا هســتم و نمی دانم بــا چــه زبانی از 
زندگی سالم تشکر کنم که چنین مطلب خوبی را درباره 
خانم هایی شبیه به من نوشته است. کاش بقیه مردم، 

من و خانم های مثل من را بیشتر درک کنند.
* با دیدن کمیک »ماســک بزنیم« در صفحه نوجوان، 

حالم بد شد! چیه اون بینی بزرگی که کشیدین.
* اصلی ترین نشانه کم رنگ شدن عشق که در صفحه 
خانواده درباره اش نوشته اید، صحبت نکردن با همسر 

است که در مطلب به آن اشاره نشده است. 
* مبحث ماده مخدر وونگا در صفحه خانواده مطلب خوبی 
بود فقط جمله: »فرد بعد از مصرف احساس رضایت، آرامش 
و سرخوشی می کند« را نباید این طور بیان کرد چون سبب 
تحریک روانی برای آدم هاســت. باید این جملــه را طوری 
شیری، قوچان نوشت که غیر محرک و غیر مهیج باشد.  

ما و شما: مخاطب گرامی، ممنون از دقت نظرتان اما بعد 
از همین جمله، نوشــته ایم: »... که البته این آثار خوشایند 
بســیار موقتی اســت و بعــدش عــوارض جبــران ناپذیری 

دارد...«

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز خریدن عینک آفتابی

قرار و مدار

بعد از تحقیق درباره ویژگی های یک عینک 
آفتابی مناســب و اســتاندارد، 
امروز بــرای خودتون 
یــک عینــک 
آفتابی بخرین 
تا از چشم هاتون 
در برابــر ایــن 
آفتاب ســوزان، بیشــتر 

محافظت کنین.

طالق 
 3 دقیقه بعد از 
ازدواج!
 جدا شدن یک عروس و داماد کویتی

  تنها 180 ثانیه بعد از ثبت ازدواج شان

  بهانه ای شد تا از ضروری ترین مهارت ها 

برای تازه ازدواج کرده ها بگوییم

 فرزندان طالق معموال با چالش های 
بســیاری در زندگــی خــود مواجــه 
می شــوند و طبیعتــا والدیــن نیز در 
ایــن زمینــه نگرانی هایــی را تجربه 
می کننــد. جدایی زن و مــرد تغییر بزرگــی در زندگی 
آن هاســت که آینده فرزندا ن شــان را تحــت تأثیر قرار 
می دهد. از طرفی فرزندان، قربانی تصمیم های والدین 
می شــوند. کودکان می توانند با فرایند طالق سازگار 

شوند اما برای این سازگاری نیاز به شرایطی دارند که 
والدین هر دو باید برای فراهم کردن آن بکوشند. با این 

مقدمه، چند توصیه را خدمت تان مطرح خواهم کرد.

این مشکل از آسیب های طالق تان است
درباره دلیل عالقه نداشــتن فرزندتان به شــما به نظر 
می رسد که نبودن صمیمیت، عاطفه و حتی بودن تنفر 
بین شما و همســر سابق تان سبب شــده که فرزندتان 
هم تنفر را فراگیرد و رفتار بی عالقگی را به شــما که از 
وی دور هستید، نشــان دهد. ایجاد شرایطی متزلزل 

با بحــث و جــدل و اســترس های متوالــی در منزل که 
موجب فشــار های روحی برای فرزندتان شــده است، 
آسیب هایی داشته که این مورد، یکی از آن هاست. حتی 
اگر مخاطب اصلی این بحث و جدل ها او نبوده، فشار 
روانی را برای او ایجاد کرده اســت که اکنون با تشکیل 

یک مثلث این بی عالقگی را به شما نشان می دهد.

به شوهر ســابق تان بگویید که شــما را تخریب 
نکند

بعد از طالق، کودک تان باید ارتباطش را با هر دو والد  
حفظ کند. باید بداند هر دو والد در دسترسش هستند 
و به شکل منظم و ثابتی هر دو نفرتان را می بیند و با شما 
ارتباطش را قطع نکند. کودک به وجود هر دو نفرتان در 
زندگی اش نیاز دارد و الزم است حمایت هر دو را داشته 
 باشد. یکی از نکاتی که نباید همسر سابق تان فراموش 
کند، این اســت که کودک شــما از لحاظ ذهنی هم به 
مادر احتیاج دارد، هم به پدر. حضور یکی از شما کافی 
نیست. ممکن است از نظر همسر سابق تان، شما فرد 
مناسبی برای وی نبوده اید ولی در هرصورت شما مادر 
فرزندتان هستید. بنابراین نباید چهره شما را در مقابل 
فرزندتان تخریــب کند. او باید اجازه دهد که پســرتان 

شما را دوست بدارد و رابطه خوبی با شما داشته باشد. 
به همسر سابق تان بگویید باید به این نکته توجه داشته 
باشد که تخریب کردن این رابطه و عالقه، قطعا به ضرر 

پسرتان خواهد بود.

آرامش فرزندتان را در اولویت قرار دهید
در پیامک تان اظهار کردید که پسرتان هفت ساله است. 
با توجه به این که بیشترین سنی که ممکن است افراد در 
مواجهه با طالق والدین شان دچار آسیب شوند، پیش 
از دبستان، دبستان و اوایل دوران بلوغ است بنابراین 
باید بدانید که پسرتان بیشترین آسیب روانی را از این 
جدایی تحمل می کند و سازگار شدن با زندگی جدید 
برای او، تجربه ای اســترس آور است. با ایجاد تغییرات 
گسترده ای که در ســایر ابعاد زندگی وی رخ داده، این 
سازگاری را برای کودک تان دشوار نکنید. در قسمتی 
از پیامک هم اشاره کردید که رابطه او با پدر و زن پدرش 
خوب است که این باید باعث خوشحالی شما شود که 
پسرتان از زندگی جدید رضایت دارد. توصیه آخر هم 
این که حفظ آرامش فرزند را در اولویت قرار دهید و برای 
گرفتن راهنمایی هــای اصولی تر با یک روان شــناس 

کودک مشورت کنید.

 پسرم بعد از جدایی ام از پدرش
 عالقه ای به دیدن من ندارد

10 ماه است که به صورت توافقی از شوهرم جدا شدم. پسر هفت ساله ام را هم به پدرش 
دادم و تا سه ماه پیش، پنج شنبه ها  و جمعه ها می آمد پیش من. از زمانی که پدرش دوباره 
ازدواج کرد، دیگر عالقه ای برای آمدن به خانه مــن ندارد. تلفن هایم را جواب نمی دهد 
و می گوید که دست از سر من بردار و فکر کن که پســر نداری! من بدی در حقش نکردم. شنیدم 

رفتارهایش با پدر و زن پدرش خوب است. تحمل این شرایط برایم سخت است، چه کنم؟

 مشاوره 
طالق

حسینشرافتی|دانشجویدکترایروانشناسی

 تمیز کردن را تبدیل به بازی کنید!
برای شــروع  ابتــدا یــک فهرســت از کارهایــی را که 
باید انجام دهید تهیه و ســپس یک پادکست، برنامه 
رادیویی یا موســیقی مناســب برای زمان کار کردن 
انتخاب کنیــد و در نهایت یک جایزه بــرای پایان کار 
خودتان در نظر بگیرید. به این شکل شما تمیز کردن 
اتــاق را تبدیل به یک بــازی جذاب کرده ایــد و قبل از 
این که خودتان متوجه شوید، اتاق به طور کامل تمیز 

شده است!

قــدم اول| آشــغال ها را از اتاق خارج کنیــد: ابتدا 
ســطل زباله اتاق را خــارج و بعد اتــاق را به طور کامل 
بررســی کنید. اگر دســتمال کاغــذی یا کاغــذ یا هر 
آشغال دیگری روی زمین اســت، آن ها را بردارید و از 

اتاق خارج کنید.
قدم دوم| لباس های کثیف را بشــویید: قدم دوم 
این است که لباس های کثیف را در سطل لباس های 
کثیــف بگذاریــد تــا در اولیــن فرصــت لباس هــا را 

دسته بندی کنید و  بشویید.

قدم ســوم| لباس های تمیز را مرتب کنید: در این 
مرحله بهتر است سراغ کمد لباس ها بروید و  لباس های 
تمیز را سر و سامان دهید. سعی کنید لباس ها را از یک 
سمت تا کنید و لباس های مشابه را کنار هم قرار دهید.

قدم چهارم  | تخت را مرتب کنیــد: مالفه   لحاف و 
تشک و بالش ها را دربیاورید و آن ها را به داخل لباس 
شویی منتقل کنید. حتی اگر هر شب قبل خواب دوش 
می گیرید و عادت به خوردن خوراکی در داخل تخت 

ندارید باز هم مالفه  ها باید به طور مرتب شسته شوند.
قدم پنجم| لــوازم اضافه را ســر جای شــان قرار 
دهید: اگر در اتاق لوازم و وســایلی وجود دارد که در 
جای مناسب خودشان قرار ندار د آن ها را سروسامان 

دهید و به جای اصلی خود برگردانید.
قدم ششم| سطوح را پاک کنید: با استفاده از یک 
دســتمال نرم و با کمک افشــانه تمیز کننده ســطوح 
روی میز، دراورو پاتختی را تمیز کنید. عالوه بر سطوح 
حواس تان به پایه ها و صندلی ها نیز باشد و آن ها را نیز 

تمیز کنید.
قدم هفتم| پرده و لوستر اتاق را تمیز کنید: پرده 
وقاب پنجره و همچنین لوستر و چراغ ها و  پریزها نیاز 
به گردگیری دارند. این کار را می توانید با دســتمال 

کمــی مرطــوب و همچنین جــارو برقی بــا درجه کم 
انجام دهید.

قدم هشتم| شیشــه ها و آینه ها را تمیز کنید: با 
کمک شیشه پاک کن و  یک دستمال شیشه ها و آینه 
اتاق را تمیز کنید. پاک کردن شیشه ها باعث می شود 

نور خورشید به طور کامل به داخل اتاق بتابد.
قدم نهم| جارو برقی یا تی بکشید: تمیز کردن اتاق 
بدون جارو برقــی یا تی تمام نمی شــود. اگر کف اتاق 
خواب پارکت یا سرامیک است ابتدا آن را جاروبرقی 
بکشید و سپس با کمک تی و مواد شوینده مخصوص 

کف آن را تمیز کنید. اگر کف اتاق خواب فرش 
یا موکت است می توانید فقط روی آن را 

جاروبرقی بکشید.
قدم دهم|  تختخــواب را مرتب 

کنیــد: مالفــه  جدید روی تشــک، 
لحاف و بالش ها بکشــید و تختخواب را 

مرتب کنید.
با پایان کار می توانید به سراغ جایزه ای بروید 
که بــرای خودتان تعییــن کرده بودیــد و این 

جایزه می تواند یک  کاسه بستنی یا تماشای 
یک فیلم باشد.

  بیشتر با نوزاد صحبت کنید
قبل از هر چیز باید دانست که کودک تمام وقت در حال دریافت کردن اطالعات 
اســت و این دریافت ها به مرور برایش معنی دار می شو د. بعضی می گویند که 
نوزاد 6 ، 9، 11 یا15 ماهه که چیزی متوجه نمی شــود پس آیا واقعا الزم است 
با او صحبت کنیم یا هنوز زود اســت؟ نه، هیچ وقت برای صحبت با کودک زود 
نیست. هرچه بیشــتر با او حرف بزنیم، فهم او را از جمالت عمیق ترکرده ایم و 
تاثیرات بیشــتری را بر جنبه های مختلف کالمی او خواهیم دید. وظیفه ما به 
عنوان مراقبی که دایم کنار کودک است، شناسایی کردِن احساسات کودک و 
معنی دار کردن تعامل او با محیط است. این گونه کودک نسبت به اعمال و رفتار 
خود آگاه و همزمان هیجانی می شــود. این انعکاس رفتــار به صورت جمالت 
خبری متناسب با حاالت هیجانی کودک است و اعمال و هیجانات کودک را به 
او بازتاب می دهد. بازتاب رفتار کودک معجزه می کند. وقتی احساسات کودک 
را متعادل با حالت هیجانی او بر زبان  می آوریم یا وقتی به جای آن که ترس هایمان 
را به کودک منتقل کنیم و فریاد بکشم: »االن می افتی یا   افتادیا!«، آگاهانه به او 
می گوییم: »تو لبه میز ایستادی« یا به وقِت حمام بردن می گوییم: »تو با مامان 
اومدی حموم. مامان داره دمای آبو مناسب می کنه تا تو احساِس تمیزی و سبکی 

بکنی«، واکنش کودک دیدنی خواهد بود.

  اما او چقدر حرف  های ما را می فهمد؟
ممکن است با خود بگویید او مفهوم لبه یا امثال 
آن را نمی فهمــد. مهــم نیســت کــه او چقــدر 
می فهمــد، اگر شــما از همــان روزهــای اول 
زندگی رفتــار او را بــه او بازتاب دهیــد، مفاهیم 
خودبــه خــود او در میــاِن اثر گذاری هــا و 
اثرپذیری هایی که با دنیای اطراف خود دارد؛ 
در ذهن او نقش می بندد. اگر تا امروز این کار را 
نکردید، ابدا دیر نیست، شــروع کنید. این روش را امتحان و به 
نزدیکان توصیه کنید، لذتی که هم خود شما هم کودک ازاین 

روش می برد وصف نشدنی است.

صحبت با نی نی، وظیفه هر پدر و مادری
 بعضی والدین می گویند که نوزاد یک، 6 ، یا 12 ماهه که

 چیزی متوجه نمی شود پس چرا باید با او گپ بزنیم؟

 همه ما به عناوین مختلف شــنیده یا خوانده ایم از 
زمانی که مادری، کودکی در شکم دارد، بهتر است 
با وی گفت وگو کند و گاهی پدر دستش را روی شکم 
همسرش بگذارد و با فرزندش سخن بگوید و حتی 
لگدهایش را حس کند. زمانی هم که نوزاد به دنیا می آید و او را در آغوش 
می کشیم، همگی ناخودآگاه با او سخن می گوییم و ابراز عالقه می کنیم. 
اما چه می شــود رفته رفته یادمان می رود با او صحبت کنیم و هرچه 

بزرگ تر می شود، کمتر با او حرف می زنیم؟

راضیهقلیزاده

 تربیت
 فرزند 

چگونه اتاق خواب را اساسی تمیز کنیم؟

 

هنگامی که در زندگی احساس نارضایتی می کنید، تنها با اختصاص چند ساعت برای تمیز کردن 
اتاق خواب، می توانید تا حد زیادی آرامش را به خود و زندگی تان برگردانید. شاید تصور کنید که 
تمیز کردن اتاق خواب یک کار سخت و زمان بر است اما باید بگوییم این کار می تواند سریع تر و 
راحت تر از چیزی باشد که تصور می کنید. فقط کافی است بدانید چه کارهایی باید انجام دهید و به 

چه چیزهایی نیاز دارید.

mentalhelp.net:منبع فرنگیسیاقوتی|مترجم
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 سالم کودکانه

رعایت نکات بهداشتی

شهرقصه 

 دم مارمولی
مارمولــک کوچولــو از مادرش اجــازه گرفت 
 تا میــان علف ها بــرود و با دوســتش زنبورک 

بازی کنــد. مامان بــه او اجازه 
داد اما خیلی ســفارش کرد که 
مارمولی مواظب خودش باشد.

مارمولــی هم قــول داد مواظب 
باشد.

 مارمولــی و زنبــورک تصمیــم گرفتند 
قایم باشــک بــازی کننــد. زنبورک 

 رفت تــا قایــم بشــود و مارمولی
چشم گذاشت و شروع به شمردن 

کرد. یک دفعه صدایی شنید.
 صدای فــش فش یــک مار 
بود.  چشــمان مار برقی زد، 

مارمولی ســرجایش ایستاد و 
تکان نخورد.

 برای چند لحظه نمی دانست چه کار باید 
بکند. از آن طرف زنبورک که دید مارمولی دیر کرده است، 

نگرانش شد و به سمت او برگشت. 

سرگرمی و رنگ آمیزی 

بگرد و پیدا کن

بابا همه نکات بهداشــتی را رعایت می کند مثــا وقتی می خواهد 
به ســرکار برود حتما از ماســک و دســتکش اســتفاده می کند. 
وقتی هم به خانه مــی آید اولین کاری که انجام می دهد شســتن 
دست هایش است.من خیلی خوشحالم 
که بابا مراقب خودش هســت و از 
خدا هم می خواهم همیشه مواظب 

بابا باشد.
 ارسال نقایش، قصه
خاطره، عکس و ...

       ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹ 

شاعر: طاهره اکرمی

مارمولک ها در همه جای دنیا، به جز قطــب جنوب زندگی می کنند و انواع 
خیلی زیادی دارند. بیشتر آن ها چهار پا و یک دم دارند. طول بدن آن ها از 

یک سانتی متر تا 3 متر متفاوت است.
بعضی مارمولک ها در اقیانوس شــنا می کنند )ایگوانا(. بعضی روی آب راه 
می روند )باسیلسیک(. بعضی پرواز می کنند )دراکو( و بعضی می توانند رنگ 

خودشان را تغییر دهند )آفتاب پرست(.
بعضی مارمولک ها هم بــه کمک موهای ریزی که کف پاهایشــان )زبرمو( 
وجود دارد، می توانند به راحتی از سطوح عمودی باال بروند. آن ها می توانند 
با عوض کردن زاویه  زبرموهای خود، توانایی چسبندگی را فعال و غیر فعال 
کنند. برای همین همیشــه به یک مکان نمی چســبند.بعضی مارمولک ها 
هنگام احساس خطر، فرار می کنند. اما برخی با ضربه محکم دم تیغ دارشان 
یا گاز گرفتن، شکارچی را دور می کنند. برخی هم دم شان را قطع می کنند. 
دم کنده شــده به طور موقت شــروع به جنبیدن می کند و حواس جانور 
شکارچی را پرت می کند. بعد از مدتی، مارمولک صاحب دم جدیدی می شود 
که کمی با دم قبلی فرق دارد و به جای اســتخوان های کوچک از غضروف 

ساخته شده است.

روی سر من
یک عالمه موست

پایین تر از آن
دو خط ابروست

دو چشم زیبا
کوه دماوند

زیرش شکفته
یک باغ لبخند

هر گونه ی من
باغ انار است
نقاش خوبم

پروردگار است

ی
ی ها : سعید مراد

صویر ساز
ت

شعر

 نقاش هنرمند

هنرمند کوچولو

تلویزیون جعبه ای
چی الزم داریم؟

جعبه  خالی شیرینی، چسب مایع، 
در بطری، عکس دلخواه، لوله های 

مقوایی

چطوری درست کنیم؟ 

  عکسی هم اندازه  در جعبه انتخاب کنید. 
  اطراف در جعبه را چسب بزنید و عکس را روی آن بچسبانید.

  درهای بطری را کنار عکس و روی جعبه چســب بزنید، انگار 
دکمه های تلویزیون شما هستند.

  لبه های لوله های مقوایی را طوری به زیر جعبه چســب بزنید 
که پایه های تلویزیون شــما را 

بسازند.
  حــاال شــما یــک تلویزیون 

جعبه ای  دارید.
   بچه ها شــاید شما تلویزیون 
جعبــه ای در خانــه نداشــته 
باشید اما اگر از پدر و مادرتان 
ســوال کنید، آن ها می توانند 
درباره ایــن تلویزیون ها برای 
شــما خاطرات  جالبی تعریف 
کننــد؛ خاطــرات روزهایی که 
هنوز تلویزیون ها ریموت کنترل 

نداشتند!
     طاهره عرفانی

دوستان خوبم با دقت به تصویر نگاه کنید و 7 تصویری را که اسم 
آن ها با حرف »ش« شروع می شود، پیدا کنید.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

زنبورک با دیدن مار، فهمید که دوستش به خطر افتاده است. 
برای همین باالی سر مار رفت و شــروع به ویز ویز کرد تا حواس 
مار را پرت کند. مارمولی هم از فرصت اســتفاده و فرار کرد. اما 

موقع فرار، نفهمید دمش به کجا گیر کرد که کنده شد.
زنبورک خیالش که راحت شــد دوستش توانســته فرار کند، از 
مار دور شد و پروازکنان پیش مارمولی و مادرش رفت. مارمولی 
و مامان مارمولک از زنبورک به خاطر کمکش، تشــکر 
کردند. زنبــورک خیلی خوشــحال بود 
که توانســته به مارمولی کمک کند 
تا نجات پیــدا کند، امــا از این که 
مارمولی دمش را از دست داده 
بود، ناراحــت بود. زنبورک 
وقتی دید مارمولی و مادرش 
اصا از ایــن قضیه ناراحت 

نیستند، خیلی تعجب کرد.
راســتی شــما می دانیــد چرا 
مارمولی از این که دمش را از دست 

داده بود، ناراحت نبود؟

 نویسنده: عارفه رویین

دنیای حیوانات 

موجودی با  توانایی های
 عجیب و خارق العاده

ره
رف

ف

۱

۲ ۴

۵۳
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١١  امتيـــــاز
 تا  پوکر قهرمانی  تا  پوکر قهرمانی 
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کرونـا بـرودکرونـا بـرود
 کى روش مى آید! کى روش مى آید!

دیاباته جزو دیاباته جزو 3030 بازیکن  بازیکن 
برتر تاریخ باشگاه بوردوبرتر تاریخ باشگاه بوردو

صدور صدور ویزاى بیرانوندویزاى بیرانوند  
براى سفر به بلژیک براى سفر به بلژیک 
تا آخر هفتهتا آخر هفته

برگزارى بازى هاى لیگ برگزارى بازى هاى لیگ 
قهرمانان آسیا در یک قهرمانان آسیا در یک 
کشور قطعى شدکشور قطعى شد

صدور ویزاى بيرانوند 
براى سفر به بلژیک تا آخر هفته

قرارداد عليرضا بيرانوند با تيم پرسپوليس ١١ تير به 
اتمام رسيد و باشــگاه آنتورپ هم با ارسال نامه ا� به 
باشگاه پرســپوليس مخالفت صر,ح خود را با حضور 
و� در تمر,نــات شــاگردان ,حيــ5 گل محمــد� از 
تار,ــخ ١٢ تير اعالم >رد. ا,ن دروازه بان مل5 پوش به 
دليل مشBالت ناش5 از شيوع و,روس >رونا تا>نون 
نتوانسته برا� انجام دادن تست ها� پزش5B آنتورپ 
به بلژ,G ســفر >ند و به همين دليل مد,ران باشگاه 
بلژ,Bــ5 در روزهــا� اخيــر تالش ها� ز,ــاد� برا� 
در,افــت و,ــزا� بيرانونــد انجــام داده انــد. بر همين 
اســاس بــه احتمال فــراوان و,زا� و� تــا پا,ان هفته 
جار� صادر خواهد شد و بيرانوند به زود� با سفر به 
بلژ,G در تست ها� پزش5B آنتورپ شر>ت خواهد 
>رد. طبق اســتعالم5 >ه ا,ن باشگاه از فيفا گرفته، 
مانــدن باز,Bنان تا پا,ــان فصل در ا,ام شــيوع >رونا 
شامل قراردادها� گذشته است و شامل قراردادها� 
جد,د نم5  شــود. بــه همين دليل هم آنتــورپ اجازه 

حضور بيرانوند در تمر,نات پرسپوليس را نم5  دهد.

د>تــر عليرضــا ناج5، مســئول فن5 آزما,شــگاه 
بيمارســتان مسيح دانشــور� تا>يد >رد تســت 
مجــدد از باز,Bنان اســتقالل با,ــد زودتر صورت 
و  اســتقالل  فوتبــال  تيــم  باز,Bنــان  بگيــرد. 
اعضــا� >ادر ا,ن تيــم آخر,ن تســت ها� >رونا 
را ز,ر نظر آزما,شــگاه فوق تخصص5 بيمارستان 
مسيح دانشور� انجام دادند. د>تر عليرضا ناج5 
استادتمام و,روس شناس5 پزش5B و مسئول فن5 
آزما,شگاه بيمارستان مسيح دانشور�، مسئول 
مستقيم آزما,ش >رونا� استقالل5 ها بوده. د>تر 
عليرضا ناج5 در وا>نش به ا,ن >ه سازمان ليگ 
اعالم >رده برا� راســت5 آزما,5 بــار د,گر با,د از 
باز,Bنان استقالل تست >رونا گرفته شود، گفت: 
«ا,ن آزما,ش ها با,د هر چه ســر,ع تر انجام شود. 
ا,ن مســئله هم >ه بخواهند راست5 آزما,5 >نند 
وابســته به تفBر فدراسيون اســت اما برا� انجام 
مجدد تســت ها با,د سر,ع تر اقدام شــود. به ا,ن 
دليل >ه ممBن اســت و,روس از نظــر دفع آن در 
بدن هر >س5 متفاوت باشد. ا,ن >ه چه >س5 ا,ن 
تســت ها را انجام دهد و مهارتش در نمونه گير� 
چگونه باشــد هم در ا,ن موضوع دخيل اســت.» 
و� درباره ا,ن >ه چه تعداد تســت از اعضا� تيم 
استقالل گرفته شد و چه تعداد از آن ها مثبت بود، 
گفت: «ساعت ١٦:٣٠ روز ١٣ تيرماه شخصا به 
همراه همBارم در باشگاه انقالب >ه محل تمر,ن 

استقالل بود، حاضر شد,م و ٦١ نمونه از >ادر و 
باز,Bنان گرفتيم. پاسخ ا,ن تست ها در ٢ مرحله 
و تا ساعت ١٧ روز ١٤ تيرماه به باشگاه استقالل 
اعــالم >ه طــ5 آن ١٢ نمونه مثبت اعالم شــد.» 
اســتادتمام و,روس شناســ5 پزشــ5B و مسئول 
فنــ5 آزما,شــگاه بيمارســتان مسيح دانشــور� 
دربــاره ا,ن >ه >دام باز,Bنان اســتقالل به >رونا 
مبتال شــده اند و گو,ا برخ5 از ا,ن باز,Bنان عضو 
تيم اميد هســتند، تصر,ح >رد: «اســام5 را خود 
باشــگاه اســتقالل اعــالم م5 >نــد امــا م5 توانم 
بگو,ــم >ه ,G نفر از >ادر پزشــ5B بود و بيشــتر 
تســت ها مربوط به باز,Bنان بود اما حضور ذهن 
ندارم >ه اســام5 را به تفBيG اعالم >نم.» د>تر 
ناج5 در پا,ان تصر,ح >رد: «فقط ا,ن نBته را با,د 
بگو,م >ه آزما,شگاه بيمارستان مسيح دانشور� 
از معتبرتر,ن آزما,شــگاه ها� مربوط بــه >رونا و 
دارا� معتبرتر,ن >يت ها� تشــخيص5 اســت. 
افــراد� هــم >ــه نمونه گيــر� م5 >ننــد جــزو 
باتجربه تر,ــن افــراد� هســتند >ه تســت >رونا 
م5 گيرنــد. بيمارســتان مسيح دانشــور� مر>ز 
فوق تخصصــ5 ر,ــه اســت و از ابتــدا بــه بيماران 
>رونا,ــ5 خدمــات درمان5 و آزما,شــگاه5 داده 
است. اگر در ا,ن زمينه مر>ز ما غيرمعتبر باشد، 
صر,حا م5 گو,م >ه هيچ آزما,شگاه د,گر� اعتبار 

الزم را در ا,ن زمينه ندارد.»

 5Bزهــره هراتيــان بــه عنــوان رئيــس مر>ز پزشــ
ا,فمــارj از لــزوم نظــارت ا,فمــارj بــر رعا,ــت 
پروتBل ها� بهداشت5 ستاد مبارزه با >رونا و تداوم 
تست گير� ها برا� باز,Bنان فوتبال سخن گفت. 
حاال او اعتراف م5 >ند >ه پروتBل تنظيم شده برا� 
ليگ فوتبال ا,ــران قابليت اجرا,ــ5 الزم را ندارد. 
حت5 تست گير� مداوم از باز,Bنان فوتبال هم در 
ليگ ما >اربــرد� جز ا,جاد نگران5 و اســترس در 
ميان افراد ندارد. در ادامه بخشــ5 از صحبت ها� 

رئيس ا,فمارj را م5 خوانيم.
 تست ها	 ب� فا�ده

در فوتبــال ما تســت PCR م5 گيرنــد و نتيجه ا,ن 
تســت ها اشتباه اســت. ا,ن روش تســت گير� در 
قطــر جواب م5 دهــد >ــه ٥ هفته مســابقات را به 
طــور >لــ5 در قرنطينه بــرده و باز,Bنــان در طول 
ا,ن مدت از اردو خارج نم5  شــوند. نه درباره ما >ه 
تســت م5 گير,م و بعد از آن باز,Bن داخل هواپيما 
مــ5 رود و بــا ١٠٠ نفــر د,گــر در تماس اســت. ما 
حت5 نم5  دانيم باز,Bنــان در چه محل ها,5 رفت 
و آمــد دارند. مهمان5 ها ,ا رســتوران رفتن آن ها را 
نم5   توانيــم >نترل >نيم. با ا,ــن توصيr چرا با,د 
برا� تست گير� هز,نه >نيم؟ چرا با,د >يت ها,5 
>ه م5 تواند در بيمارستان ها مورد استفاده بيماران 
بدحــال قرار بگيرد را در اختيار فوتباليســت ها,5 
قرار دهيم >ه هيچ عالئمــ5 ندارند؟ درنها,ت هم 

همه را در معرض نگران5 و استرس قرار دهيم؟
 پروت�ل ها	 �اربرد	

مــن ا,ن موضوع را بــه صورت مBتوب به ســازمان 
ليگ ارائه خواهم داد. پيشــنهاد من ا,ن اســت >ه 
د,گر تست PCR از باز,Bنان گرفته نشود تا پروتBل 
>اربرد� تــر� را تدو,ن >نيم. با ا,ن وضعيت همه 
فقط در استرس و نگران5 هستند. با,د به ا,ن شBل 
عمل شــود >ه تنهــا از باز,Bنان5 >ه عالئــم دارند، 
تست گرفته شــود. فرد مبتال برود و بعد از ١٠ روز 
با ٢ تســت منف5 برگردد. بنــده در تدو,ن پروتBل 
بهداشــت5 برگزار� مســابقات حضور نداشتم و از 
من هيچ مشــورت5 گرفته نشــد. همBاران من هم 
حضــور نداشــتند. مطمئن باشــيد اگر مــا بود,م، 
م5 توانستيم تجربيات بين الملل5 خود را در اختيار 
افــراد� قــرار دهيم >ه وظيفــه تدو,ــن پروتBل را 

دارند. 
 نقش صفر ا�فمار�

جالب اســت >ه ا,فمــارj عضو ســتاد >وو,د١٩ 
فيفاســت اما در نوشــتن پروتBل بهداشــت5 ليگ 
داخلــ5 ا,ران ســهيم نبــوده اســت. با,ــد از من ,ا 
همBارانم دعوت شــود تا در ســتاد مقابلــه با >رونا 
پيشنهادات خود را ارائه دهيم و صحبت ها� الزم 
را در ا,ن رابطه داشــته باشــيم چون از نظر خود ما 
هم پروتBل5 >ه در حال حاضر در اختيار ســازمان 

ليگ قرار گرفته قابليت اجرا,5 ندارد.

بــا  آب5 پوشــان  سرپرســت  جلســه  از  پــس 
مســئوالن ســازمان ليگ، ماجرا� اســتقالل 
بــه >ميتــه انضباطــ5 >شــيده شــد. ســعيد 
ســازمان  در  حضــور  خصــوص  در  رمضانــ5 
ليــگ گفــت: «در مــورد بچه ها >ــه ا>ثر آن ها 
متاســفانه >رونــا گرفتند، دوســت نداشــتيم 
فر,بBارانــه برو,ــم و بــاز� >نيــم و بخواهيــم 
نتيجــه بگير,ــم و تيم حر,r را آلــوده >نيم. با 
شــرا,ط5 >ه دار,م نبا,د م5 رفتيم.» رمضان5 
در مورد ا,ن >ه گفته م5 شــود ســازمان ليگ 
مســتندات اســتقالل را قبول نBرده، تصر,ح 
>ــرد: «اصــال چنين چيز� نيســت، انشــاا... 
ا,ن >ــه  خصــوص  در  و�  م5 >ننــد.»  اعــالم 
گفته م5 شــود ســازمان ليگ اعالم >رده اگر 
استقالل به جم نرود، ٣-صفر بازنده م5 شود، 
گفــت: «من بعيد م5 دانم چنين اتفاق5 بيفتد 
امــا با توجه به شــرا,ط قانونــ5 بحث اصل5 ما 
ســالمت5 باز,Bنان و خانواده ها� شــان و تيم 
حر,ــr اســت. م5 توانســتيم اعــالم نBنيم و 
برو,م بــاز� >نيم و هر اتفاقــ5 >ه م5 خواهد 
بيفتــد. متاســفانه در فوتبال خيلــ5 از تيم ها 
بــرا� امتيــاز ممBــن اســت هــر >ار� انجام 
دهنــد.» سرپرســت تيــم اســتقالل در مــورد 
ا,ن >ه تيم پارس جنوب5 مدع5 شده استقالل 
پشــت پرده ا� برا� نرفتن به جم دارد، اظهار 
داشــت: «هيــچ پشــت پــرده ا� ندار,ــم. اگــر 
م5 خواستيم سوءاستفاده >نيم بدون ا,ن >ه 
اعالم >نيم م5 رفتيم باز� م5 >رد,م و امتياز 
م5 گرفتيــم. امــا افاضل5 چون همســرش در 
ا,فمــارj اســت م5 تواند اطالعــات >امل را 
بگيــرد.» و� در خصــوص تعطيلــ5 تمر,نات 
اســتقالل به مــدت ٢ هفتــه عنوان >ــرد:  «ما 
با,د ببينيم شــرا,ط تست ها,مان چه م5 شود 

تــا چه تصميمــ5 بگير,م. فعــال ١٣ نفر مبتال 
دار,ــم و مرحلــه دوم بحــث >ادر ماســت >ــه 
هنوز اضافه نشــده اند.» رمضان5 در خصوص 
ســازمان  دســت اندر>اران  از  ,Bــ5  ا,ن >ــه 
ليگ گفتــه تيم ها م5 توانند به آزما,شــگاه5 
برونــد و پــول بدهنــد و تســت >رونــا� آن ها 
مثبت شــود، گفــت: «ممBن اســت باشــد اما 
ما ا,نطــور نيســتيم. آمادگ5 دار,ــم هر موقع 
سازمان ليگ خواســت تست مجدد بگذارند. 
 ا� >اش بــه جــا� ا,ن >ارهــا، تيم ها� د,گر 
تيم اســتقالل را به عنوان ,G الگو قرار دهند 
نــه ا,ن >ــه بخواهند بــه خاطر منافعشــان هر 
اتفاق5 را رقم بزنند. من فBر م5 >نم درنها,ت 
اســتقالل به عنوان ,G الگو بيــن تمام تيم ها 
مطــرح م5 شــود.» و� در وا>نــش بــه ا,ن >ه 
,5B از اعضا� ستاد مبارزه با >رونا در ورزش 
گفته ليگ برتر ,G هفته تعطيل خواهد شــد، 
عنوان >ــرد: «من ا,ن را نم5 دانم. متاســفانه 
و  داد  اول  روز  از  نيســت.  مناســب  شــرا,ط 
فر,اد زد,م >ه شــرا,ط برا� برگزار� مسابقه 
مناســب نيســت. روز� هم >ه م5 خواســتيم 
بــه اهواز برو,م گفتيم آنجا منطقه قرمز اســت 
و اجــازه بدهيد در شــهر د,گر� بــاز� >نيم. 
فBــر م5 >نم تمــام اتفاقات از آن ســفر ما رقم 
خــورد چون تــا قبل از آن بچه هــا� ما صحيح 
و ســالم بودند اما بعــد از آن د,د,م اتفاقات بد 
م5 افتــد.» سرپرســت اســتقالل در خصوص 
ا,ن >ــه آ,ــا ســازمان ليــگ صحبتــ5 در مورد 
نتيجه باز� با باشگاه استقالل داشته، عنوان 
>ــرد: «نه ما مســتندات و اســناد و مــدارj را 
داد,م. سازمان ليگ هم گزارشش را م5 دهد 
و بعــد از آن >ميته انضباط5 تصميم م5 گيرد 

>ه چه اتفاق5 برا� ا,ن باز� م5 افتد.»

متاسفانه شرا�ط اصال مناسب نيستگرفتن تست �رونا از باز��نان ب� فا�ده استجواب  آزما�شگاه مسيح دانشور	 به ب� اعتماد	 سازمان ليگ

رمضانی: تست هاى ما با پول مثبت نشده!هراتيان: باید پروتکل جدیدى نوشته شوددکتر ناجی: آزمایشگاه ما در کشور معتبرترین است

روزنامه االتحاد خبر داد
برگزارى بازى هاى ليگ قهرمانان آسيا در یک کشور قطعی شد

روزنامــه االتحاد امارات اعالم >رد برگزار� باز� ها� ليگ قهرمانان آســيا در ,G >شــور قطع5 
شــده اســت. روزنامه االتحــاد امارات خبــر داد با تصميــم >نفدراســيون فوتبال آســيا باز� ها� 
باق5 مانــده مرحله مقدمات5 ليگ قهرمانان آســيا تــا د,دار نيمه نها,5 در هر ,G از مناطق شــرق 
و غــرب قــاره به صــورت متمر>ز در ,G >شــور برگزار خواهد شــد. ا,ن مســابقات از ٤ ســپتامبر 
شــروع م5 شود و تا ٣ ا>تبر طول م5 >شد. همچنين با توجه به ا,ن >ه د,دار برگشت فينال فصل 
گذشته ليگ قهرمانان آسيا در شرق قاره برگزار شده بود، د,دار فينال امسال تG باز� و در غرب 
قاره برگزار م5 شــود. پيش از ا,ن گفته م5 شــد ممBن است برگزار� مســابقات باق5 مانده ليگ 
قهرمانان آســيا در ٢ ,ا چند >شور برگزار شود. ا� اف س5 از چند روز د,گر شرا,ط >شورها,5 >ه 

خواهان ميزبان5 باز� ها� متمر>ز ليگ قهرمانان آسيا هستند را شروع م5 >ند.

سهيل مهد� م5 گو,د >ه پرونده باز� استقالل و پارس از سازمان ليگ خارج و 
در اختيار نهادها� قضا,5 فدراسيون خواهد بود. سهيل مهد�، رئيس >ميته 
برگزار� مســابقات ســازمان ليگ >ه د,روز از صحبت با خبرنگاران سر باز زده 
بــود، در گفت وگو� نســبتا طوالن5 با آن ها درباره وضعيــت ليگ بعد از ابتال� 
باز,Bنــان چند تيم به >روناو,روس گفت: «ســواالت5 >ه دار,د پزشــ5B اســت! 
مــا >ميته برگزار� مســابقات هســتيم و دربــاره رو,ه برگزار� بيشــتر صحبت 
م5 >نيم. من از همBارانم در ســازمان ها� پزشــ5B نقل قول م5 >نم، پرسنل 
مســيح دانشــور� خيل5 زحمت >شــيدند اما هر جا,5 >ه مورد تا,يد سازمان 
پزش5B >شور باشد، برا� ما مورد تا,يد است. اما روال5 هست >ه اگر به تعداد 
باز,Bنان مبتال اضافه شــود، بالفاصله از باز,Bنان م5 خواهيم >ه مســير تست 
مجدد و >نترل تست را پشت سر بگذارند. اوال اميدوار,م >س5 مبتال نشود ,ا اگر 
شد زود خوب شود اما اگر ا,ن اتفاق رخ داد در فاصله ٢٤ ساعت ٢ تست از ا,ن 
عز,زان م5 گير,م و با تســت اول مطابقت م5 دهيم و اگر تخلr انضباط5 باشد 
ار>ان قضا,5 فدراسيون به آن رسيدگ5 م5 >نند.» مهد� در مورد صحبت ها� 
سرپرست استقالل >ه گفته ا,ن باشگاه الگو� بقيه تيم ها در >نترل >روناست، 
 Gل >مBعنوان >رد: «عالوه بر اســتقالل خيل5 از باشــگاه ها برا� رعا,ت پروت
>ردند و ما از آن ها ممنون هســتيم. ,5B از جاها,5 >ه نســبت به بقيه صنr ها 

پروتBل خوب رعا,ت م5 شــود، فوتبال است. عالوه بر باشگاه استقالل، فوالد، 
ســپاهان، پرســپوليس، شــهرخودرو، ترا>تور و نســاج5 >مG >ردند و تســت 
الزم را دادند و اگر >اســت5 هم بوده از طرف افســران سالمت در ستاد >رونا در 
ورزش ,ا ا,فمارj اصالح م5 شود. روز� نيست >ه تذ>ر� به باشگاه5 نداشته 
باشيم و سع5 م5 >نيم زندگ5 با و,روس را ,اد بگير,م.» رئيس >ميته برگزار� 
مسابقات درباره لغو باز� استقالل-پارس اظهار داشت: «اگر به هر دليل5 فارغ 
از>رونا، تيم5 در زمين حاضر نشود، گزارش ناظر باز�، داوران و هيئت فوتبال 
استان تهيه و پرونده م5 شود. حاال اگر در >نار ا,ن ,G دليل پزش5B مثل >رونا 
هم باشــد، اظهارات باشــگاه هم ثبت م5 شــود و برا� تصميم گير� از سازمان 
ليگ خارج و در اختيار نهاد قضا,5 فدراسيون قرار م5 گيرد. نتيجه تست ها� 
دوباره ا� >ه در ار>ان قضا,5 مورد بررســ5 قرار م5 گيرد شــامل ا,ن اســت >ه 
 G, ا باز� ٣-صفر م5 شــود ,ا محروميت دارد و... به آن ها بســتگ5 دارد. اگر,
باز� برگزار نشــود ما آن را نگــه م5 دار,م تا >ميته انضباط5 درباره اش تصميم 
بگيرد. قاعدتا اگر تست و مراحل پزش5B به سمت5 برود >ه تيم با,د در قرنطينه 
باشــد، باز� ا,ن تيم معوق نگه داشــته م5 شود تا شــرا,ط برگشت به مسابقه را 
داشــته باشند اما بقيه باز� ها برگزار م5 شوند. باز� ها لغو نم5  شوند به تعو,ق 

م5 افتند.»

پرونده استقالل-پارس به کميته انضباطی می رود

الکس نورى
به ایران نمی آید

سنگ بزرگ مرب� بوندس ليگا�� پيش پا	 فدراسيون فوتبال

هفدهمين برد با ثبت شانزدهمين �لين شيت  

يمتاسفانه شرا�ط اصال مناسب نيست ب

رمضانی: تست هاى ما رمضانی: تست هاى ما 
با پــولبا پــول مثبـت نشـده! مثبـت نشـده!

پرونده استقالل-پارس
 به کميته انضباطی می رود به کميته انضباطی می رود

جواب  آزما�شگاه مسيح دانشور	 به ب� اعتماد	 سازمان ليگ
ب� اعتماد	 سازمان ليگ ب ور	 يح

دکتر ناجی: آزمایشگاه ما در کشور دکتر ناجی: آزمایشگاه ما در کشور 
معــتـبـرتــریــنمعــتـبـرتــریــن اســـت اســـت
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با
رن مونيخ با �ســب  برتــر� ٤ - ٢ مقابــل با
رلور�وزن در 
فينــال جام  حذفــ� آلمان، بــه هفدهمين بــرد متوال� خود 
در تمامــ� رقابت ها دســت 
افت تا ر�ورد جد
ــد� در تار
خ 
فوتبــال آلمان به ثبت برســاند. پيش از ا
ــن با
رلور�وزن در 
ســال ١٩٧٨ موفــق بــه �ســب ١٦ بــرد متوالــ� در تمام� 

رقابت هــا شــده بــود و با
رن مونيخ بــه ر�ورد ٤٢ ســاله با
ر 
لور�وزن خاتمه داد. همچنين با
رن� ها ر�وردها� مختل@ 
د
گر� نيز جا به جا �ردند. با ا
ن قهرمان�  هانســ� فليD به 
اولين آلمان� تار
خ تبد
ل شد �ه به عنوان باز
Hن و سرمرب� 
در رقابت ها� داخل� آلمان موفق به دبل شده است. توماس 

مولر نيز برا� هشتمين بار در د
دار فينال د� اف ب� پو�ال به 
ميدان رفت تا به صورت مشترN با فرانD ر
بر� با ٨ حضور 
در فينال جام حذف� آلمان ر�ورددار باشد. لواندوفس�H هم 
با به ثمر رســاندن ٨ گل بيشتر از هر باز
Hن د
گر� موفق به 

گلزن� در فينال د� اف ب� پو�ال شده است.

 بوندس ليگا
D
نورو
چ صفر - برا
تون 

لسترسيت� ٣ – �ر
ستال پاالس صفر
منچستر
ونا
تد ٥ - بورنموث  ٢

ولورهمپتون صفر - آرسنال ٢
چلس� ٣ - واتفورد صفر

 سر�  آ
D

وونتوس ٤ - تور
نو 

ساسولو ٤ - لچه ٢
التز
و صفر - ميالن ٣

 الليگا
D
سلتاو
گو 
D - رئال بتيس 

رئال وا
ادوليد 
D - د
پورتيوو آالوس صفر
گرانادا ٢ - والنسيا ٢

 ليگ برتر انگليس
تاتنهام – اورتون، ٢٣:٣٠

 پل� آف بوندس ليگا
هيدنهيم – وردربرمن، ٢٣:٠٠

 الليگا
لوانته - رئال سوسيداد، ٢٢:٠٠

ابتالى لوکزامبورگو  به کرونا
واندرلــ� لو�زامبورگو، ســرمرب� ٦٨ ســاله 
برز
لــ� �ه در فصــل ٠٦-٢٠٠٥ ســرمرب� 
رئال مادر
د بود، به و
روس �رونا مبتال شــد. 
لو�زامبورگــو برز
لــ� �ه هم ا�نــون هدا
ت 
پالميــراس برز
ــل را برعهده دارد، با انتشــار 
پيام� در تو
يتر خود نوشــت به و
روس �رونا 
مبتال شــده : « تســت �رونا� من مثبت شده 
و هــم ا�نــون در خانــه قرنطينــه هســتم. در 
حال حاضر آرام هســتم و هيــچ درد� ندارم. 
اميدوارم بتوانم بــه زود� به تيم (پالميراس)

برگردم.» برز
ل پس از آمر
Hا، بيشتر
ن تعداد 
مبتال
ان به و
روس �رونا را در جهان دارد.

بهبود آمار گلزنی رونالدو
در جر
ــان د
ــدار 
وونتوس-تور
نــو �ــه بــه 
پيروز� ٤ - 
D بيانHونر� انجاميد، رونالدو 
از رو� ضربه آزاد گلزن� �رد و 
D پاس گل به 
ثبت رساند تا نشان دهد همچنان آماده است. 
گل �ر
ســتيانو رونالــدو بــه تور
نو، بيســت و 
 ٢٠-٢٠١٩ فصــل  در  و�  گل  پنجميــن 
ســر� آ بود و فاصلــه او با چيــرو ا
موبيله به ٤ 
گل �اهش 
افت. ســتاره پرتغالــ� 
وونتوس 
تا ا
ن جــا� فصــل ٢٠-٢٠١٩ در ٣٨ باز� 
توانســته ٢٩ گل ثبــت �نــد. با مقا
ســه آمار 
گلزنــ� �ر
ســتيانو رونالدو در فصــول ٢٠-
٢٠١٩ و ١٩-٢٠١٨، متوجه م� شــو
م �ه 
آمار گلزن� �ر
س ز
ر نظر مائور
تســيو سار� 
بهتر از دوران ماسيميليانو آلگر� بوده است. 
رونالدو در ا
ن فصل در تمام مســابقات فصل 
تا به ا
ن جــا موفق به ثبت ٢٩ گل شــده، ا
ن 
در حال� اســت �ه در فصل قبل رونالدو تحت 
هدا
ــت آلگــر� در ٤٣ بــاز�، ٢٨ گل به ثمر 

رسانده بود.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

�يــا جورابچيــان تاجــر موفــق ا
رانــ�-
بــه  �ود�ــ�  از  �ــه  ا ســت  بر
تانيا
ــ� 
هوادار� باشــگاه آرســنال افتخار و در سال ها� اخير 
رابطــه نزد
�H با مالHان و مد
ــران توپچ� ها� لندن 
برقرار �رده است. به همين دليل هم حرف ها� اخير 
ا
ــن چهره در خصوص لزوم تغيير در ســاختار باشــگاه 
�وچD تر
ن شــD و ترد
د را در خصــوص تاثيرگذار� 
او در سرنوشــت توپچ� هــا به طــور �امل از بيــن برد تا 
حاال بسيار� از هواداران آرسنال دچار نگران� شوند. 
ا
ــن نگران� ها زمان� بيشــتر شــد �ــه باشــگاه بعد از 
ســخنان جورابچيان، تصميمات� درســت هم راســتا با 
تفHرات تاجر مشــهور گرفت. ا
ن همان چيز� ا ســت 
�ه بحران هو
ت� باشــگاه را در معرض خطر قرار داده 
و باعــث تــرس، دلخــور� و ناراحت� اعضا� ســابق و 
فعل� باشــگاه شــده اســت. نگران� اصل� ا
نجاســت 
�ــه باشــگاه آرســنال به عنوان باشــگاه� �ــه پيش تر 

Hــ� از قدرت هــا� صاحب ســبD در نقل وانتقــاالت 
بــوده، ا�نــون بيش از حــد تصور به ليســت �وتاه� از 
ا
جنت ها �ه جورابچيان هم شــامل آن م� شود، برا� 
جذب باز
Hن وابســته شــده . بلــه؛ همــه م� دانيم �ه 
�يــا 
�H از مد
ربرنامه بزرگ جهان فوتبال محســوب 
م� شود و ســابقه بسيار درخشان� نيز در نها
� �ردن  
انتقال هــا� بــزرگ دارد. ضمن ا
ن �ه او از دوســتان 
قد
م� ادو مد
ر ورزشــ� باشــگاه آرســنال به حساب 
م� آ
د ول� به نظر م� رســد �ه ا
ــن رابطه و همHار� 
نزد
D ا�نون به �اهش قدرت ســرخ ها� شــهر لندن 
منتج شــده است. نشانه ها� آن �ه توپچ� ها به تقو
ت 
تر�يــب و به طبع آن نيازمند �يا هســتند، بســيار ز
اد 
اســت. با ا
ن وجود پنج شــنبه گذشــته وقتــ� قرارداد 
داو
د لوئيز مدافع ٣٣ ســاله - �ه از باز
Hنان پردرآمد 
باشــگاه هم محسوب م� شــود - با وجود بحران مال� 
باشــگاه ناشــ� از شــيوع و
روس �رونا برا� 
D سال 
د
گر تمد
د شــد، بسيار� از ا
ن توافق تعجب �ردند! 
مدافع� �ه بســيار� معتقدند اشتباهات فاحش او در 
ا
ــن فصل ضربــات مهل�H بــر پيHر سرخ پوشــان وارد 
�رده اســت. خبر تعجب برانگيزتر امــا امضا� قرارداد 
دا
م� و طوالن� مدت با ســدر
D ســوارش ٢٨ ســاله 
بود �ــه از زمان انتقال قرض� اش از ســاوتهمپتون، به 
دليل مصدوميت حت� در 
D د
دار هم برا� آرســنال 
به ميدان نرفته ول� حاال با ا
ن قرارداد جد
د پا� ميز 
نشســته تا برا� فصل آ
نده انتخاب نخســت سرمرب� 
توپچ� ها� لندن در ســمت راست خط دفاع� باشد! 
پشــت پرده ماجرا چيســت؟ جورابچيان و شر�تش به 
نــام «Sports Invest UK» مد
ربرنامــه هــر ٢ باز
Hن 
فوق اســت! هرچند چنيــن قراردادها
ــ� هيچ گاه در 
زمره توافقــات غيرقانون� قــرار نم�  گيرند اما واقعيت 
امر ا
ن اســت �ه انتقاالت� از ا
ن دست در عصر آرسن 
ونگر هيچ گاه به ا
ســتگاه پا
ان� نم�  رســيد. سرمرب� 
فرانســو� ســابق توپچ� ها ا
ن قبيــل قراردادها را در 
امارات نفر
ن شده م� دانست و همواره سع� م� �رد 
از معاملــه با مد
ربرنامه ها� بــزرگ دور� �ند. ضمن 
ا
ن �ه او به هيچ عنوان رو� باز
Hنان پا به سن گذاشته 
سرما
ه گذار� قابل توجه� نم�  �رد. در نبود او اما رد 

پا� جورابچيان در بســيار� از نقل وانتقاالت آرسنال 
ط� 
D ســال اخير خودنما
� �رده، رد پا
� �ه خبر 
از تغييــر اســتراتژ� و سياســت ها� �الن توپچ� هــا 
در ا
ــن خصــوص م� دهــد. اولين نشــانه تغييرات نيز 
در ٨ آگوســت ســال گذشــت به تصو
ر �شــيده شــد؛ 
جا
� �ه ادو باز
Hن ســابق آرســنال به لندن برگشت 
تــا در تر�يب توپچ� ها� لندن بــه عنوان مد
ر فن� به 
ا
فا� نقش بپردازد. اتحاد
ه فوتبال انگليس در هفته 
جار� فهرســت� از نقل وانتقاالت صورت گرفته توسط 
واســطه ها را منتشــر �رد �ه در صدر ا
ن ليســت، نام 
«الHــس آ
وبــ�» د
ده م� شــود؛ باز
Hن� �ــه در ازا� 
٣٥ ميليون پوند از آرسنال به اورتون رفت. انتقال� �ه 
شــر�ت جورابچيان در آن نقش ميانج� گر را داشت. 
در ا
ــن انتقــال، نما
ندگ� باز
Hــن و تاف� ها به عهده 

ــD آژانــس هلند� بــود تا امــور حقوق� آ
وبــ� از آن 
طر
ق پيگير� شــود. تا ا
نجا� �ار همه چيز قانون� و 
بدون اشHال به نظر م� رسد اما نHته ا
نجاست �ه بعد 
از حضور جورابچيان، ا�ثر انتقاالت باشگاه آرسنال با 
نظــر و حــول محور او رخ داده اســت. ١٨ ماه پيش تئو 
والHات مهاجم ٣١ ساله و مل� پوش آرسنال، ورزشگاه 
امارات را به مقصد گود
سون پارN ترN گفت. بعد از 
آن نوبت به حضور آ
وب� رســيد و درست در روز انتقال 
الHس به اورتون، لوئيز از چلس� جدا شد تا به آرسنال 
بپيونــد د. ٦ مــاه بعــد از ا
ــن انتقاالت نيز ســوارش به 
توپچ� هــا پيوســت. ا�نــون نيــز شــنيده م� شــود �ه 
و
ليــان هافبــD برز
ل� آب� هــا� اســتمفوردبر
ج در 
روزهــا� آ
نده پا بــه امارات خواهد گذاشــت. در واقع 
ا
ن گونه به نظر م� رســد �ه برنامه ها� نقل وانتقاالت 
مد نظر آرســنال – چه خر
د و چه فروش باز
Hن – تنها 
به باز
Hنان حاضر در ليســت جورابچيان محدود شده 
اســت. ا
ن همان دليل اصل� نگران� هواداران است؛ 
ا
ن �ــه تيــم اجرا
ــ� توپچ� ها تنهــا به مشــورت عده 
معدود� گوش م� دهد و نظرات د
گران را �م اهميت 
م� داند. البته �ســ� شــD نداشــت �ه در دوران پسا 
ونگر، د
دگاه ها در آرسنال با
د بروز شوند ول� ا�نون 

«ادو» بــه عنــوان مد
ــر فنــ� باشــگاه در �نــار «رائول 
ســانيه�» به عنــوان مد
ر ورزشــ� باشــگاه بــه چنان 
قدرت� در حوزه نقل وانتقاالت دست 
افته اند �ه اجازه 
�وچD تر
ن دخالت� در جذب باز
Hنان مدنظرشان را 
به د
گران نم�  دهند. همين امر موجب شده بسيار� 
از هــواداران به ا
ن باور برســند �ه با سياســت فعل�، 
آرســنال از رقابت با ســا
ر باشــگاه ها� اروپا
� در راه 
جــذب بهتر
ــن باز
Hنــان و بهتر
ن اســتعدادها عقب 
خواهــد مانــد. 
�H از �ار�نان ســابق باشــگاه در ا
ن 
خصــوص م� گو
د: «باشــگاه مدت هاســت از فرهنگ 
اصيل خود فاصله گرفته و رو
Hرد باشــگاه د
گر مانند 
عصر ونگر نيست!» شا
د جالب باشد بدانيد �ه برخ� 
باشــگاه ها و مد
ربرنامه هــا د
گــر حتــ� بــه تلفن ها� 
آرســنال� ها پاســخ نم�  دهند. 
Hــ� از آن ها م� گو
د 
وقت� شــماره ا� متعلق به باشگاه آرسنال رو� صفحه 
تلفــن همراهــش م� افتــد، نفــس عميقــ� م� �شــد 
و منتظــر م� مانــد تا تمــاس قطع شــود. ا
ــن طبيع�  
اســت �ه 
ــD مد
ربرنامــه بــه منافع شــخص� خود و 
باز
Hن تحت پوشــش اش بيند
شــد اما قطعا ا
ن رو
ه 
�ه جذب 
ــD باز
Hن تنها به دليل عدم منتفع شــدن 

D مد
ربرنامه خاص، به ســرانجام نرســد، پذ
رفتن� 
نيست. با
د اعتراف �نيم مادام� �ه آرسنال� ها برا� 
«ميــHل آرتتا» مهره هــا� با�يفيــت و مورد نيــازش را 
جذب نHنند، شــرا
ط ا
ن تيم تغيير نخواهد �رد. ا
ن 
 �
درســت نقطه مقابل چيز� ا ســت �ه در باشــگاه ها
همچــون  دورتمونــد و ســالزبورگ رخ داده و شــرا
ط 
ا
ــن تيم ها را دگرگون �رده اســت. توپچ� ها� لندن 
برا� ســاليان متماد� جزو نما
نده هــا� انگليس در 
ليــگ قهرمانــان اروپا بودند و حاال �ســب ســهم ليگ 
اروپا برا
شــان به هدف� رو
ا
� تبد
ل شــده اســت. به 
همين دليل شــا
د الزم باشــد 
D نفر آژ
ــر خطر را در 
قسمت ســرخ لندن به صدا درآورد، چرا �ه در غير ا
ن 
صــورت و عــدم تغيير شــيوه فعل�، توپچ� هــا� لندن 
تا ٢ 
ا ٣ســال آ
نــده، به 
D تيم ميانــه جدول� تبد
ل 

خواهند شد.

آرسنال در حال از دست 
دلتنگ دوران ونگردلتنگ دوران ونگردادن هویت خود

 جيمی واردى مهاجم تيم لستر ســيتی با گلزنی در دیدار این 
هفته تيمش مقابل کریستال پاالس، به رکورد ١٠٠ گل زده در 

ليگ برتر انگليس رسيد.

 رابرت لواندوفسکی با گلزنی در دیدار بایرن مونيخ برابر لورکوزن، 
به رکورد ۵٠ گل زده در فصل ٢٠١٩-٢٠٢٠  براى بایرن در تمامی 

رقابت ها رسيد تا آماده ترین فصل خود را پشت سر بگذارد.

 طرح ویژه کيت باشــگاه یوونتــوس در دیدار برابــر تورینو، به 
مناسبت رکوردشــکنی بوفون با بيشترین تعداد بازى در تاریخ 

سرى آ با ۶۴٨ بازى.

 تقدیر ویژه بازیکنان بارســلونا از جوردى آلبا که ســر انجام در 
٣١ ســالگی و پس از ۵ بار رد شــدن، موفق به گرفتن گواهينامه 
رانندگــی شــد و براى اولين بــار با اتومبيل شــخصی خود به 

تمرینات بارسلونا آمد!

رکوردشکنى بایرن در فوتبال آلمان
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امير صدیقی رئيس فدراسيون ووشو شد
مجمــع انتخابات� فدراســيون ووشــو، صبح د�روز بــا حضور مهد� 
عل� نــژاد معاون وز�ر ورزش برگزار شــد. حســين اوجاق�، محمود 
رشــيد�، اميــر صد�قــ�، محمــود متد�ــن، اميرعباس لشــگر� و 
عل� اصغر شــعبان�، ٦ 8اند�دا� ر�اســت فدراســيون ووشو بودند 
8ه لشــگر� 8ه در ماه ها� گذشته به ر�اســت مر8ز ورزش و تربيت 
بدن� دانشگاه آزاد اسالم� منصوب شده بود، پيش از آغاز مجمع از 
 �حضور در انتخابات انصراف داد. حسين اوجاق�، سرمرب� تيم مل
ووشو، محمود رشيد�، عل� اصغر شعبان� و امير عباس لشگر� هم 
از حضور در انتخابات انصراف دادند تا را� گير� با حضور ٢ 8اند�دا 
�عن� صد�ق� و متد�ن برگزار شود. تعداد اعضا� مجمع فدراسيون 
ووشو ٤٣ نفر بود و در پا�ان امير صد�ق� با 8سب ٣٤ را� به عنوان 
رئيس فدراسيون ووشو برا� ٤ سال انتخاب شد. محمود متد�ن نيز 

٩ را� 8سب 8رد.

شيوع مجدد کرونا ليگ تنيس روى ميز را لغو کرد
بــا توجه به موج جد�د شــيوع 8رونــا در ا�ران بخصــوص  در تهران و 
� فدراســيون تنيس رو� ميز Vها� همه جانبه 8ميته پزش �بررســ
و درخواســت ا�ن 8ميتــه، رئيس فدراســيون تنيس رو� ميــز با لغو 
مسابقات مرحله پل� آف ليگ برتر موافقت 8رد. چگونگ� برگزار� 

�ا عدم برگزار� ا�ن مسابقات مجددا اعالم خواهد شد.

درخواست کاظمی براى حل مشکل اشتغالش
مل� پــوش قا�قرانــ� بانــوان برا� حل مشــVل اشــتغالش از رئيس 
8ميت مل� المپي[ درخواست 8م[ 8رد. هد�ه 8اظم� در جر�ان 
بازد�ــد صالح� اميــر� رئيــس 8ميته ملــ� المپي[ از فدراســيون 
قا�قران� با ارائه �[ درخواســت 8تبــ� به صالح� امير� برا� حل 
مشــVل اشتغال خود از او 8م[ خواست. صالح� امير� هم عنوان 

8رد 8ه پيگير موضوع خواهد بود.

ثبت نام ١۴ نفر براى ریاست پزشکی ورزشی
� ورزشــ� در Vثبت نــام از 8اند�داهــا� ر�اســت فدراســيون پزشــ
شــرا�ط� برابر اطالعيه اعالم� از روز دوم تيرماه آغاز شــده بود 8ه 
راس ساعت ١٥ د�روز به پا�ان رسيد و درنها�ت ١٤ نفر برا� حضور 

در ا�ن انتخابات ثبت نام 8ردند. 

سهراب با رکوردهاى جهانی برمی گردد
سهراب مراد� با وجود تعطيل� اردو� تيم مل�، ا�ن روزها در 8مپ 
تيم مل� وزنه بردار� تمر�ن م� 8ند. ا�ن طور 8ه از و�د�وها� انتشار 
�افته توسط سهراب در فضا� مجاز� به نظر م� آ�د،  او تمر�ناتش را 
8امال ســنگين دنبال م� 8ند و بهبود� 8امل را به دســت آورده. به 
نظر م� رسد سهراب با نها�ت اســتفاده از ا�ن وقفه، م� خواهد بعد 
از بازگشا�� مسابقات بار د�گر به ر8وردها� دوران اوج خود برسد؛ 
ر8وردها�� همچون ١٩٠ 8يلوگرم در �Vضرب و ٢٣٠ 8يلوگرم در 

دوضرب 8ه او را به دومين طال� المپي[ هم نزد�[ م� 8ند.

اخبار

 �هر از چندگاه� نام الVس نور� سرمرب� ا�ران� االصل
8ه ســابقه حضور در بوندس ليگا را دارد در فوتبال ا�ران 
شــنيده م� شود. حدود �[ سال پيش، از ا�ن مرب� ٤٠ ساله به عنوان 
جانشــين احتمال� 8ارلوس 8� روش در تيم مل� نام برده شد و بعد از 
آن نامش به  عنوان گز�نه ها� اصل� پرســپوليس و ترا8تور مطرح شد و 
� از گز�نه ها� فدراســيون برا� تيم ها� پا�ه V� حاال هم از او به عنوان
نام برده م� شــود.گفته م� شود مد�ران فدراسيون در نظر داشته اند تا 
سيستم آموزش� و فن� تيم ها� پا�ه را به صورت 8امل در اختيار الVس 
نور� قرار بدهند تا ا�ن مرب� ا�ران� 8ه در آلمان مربيگر� م� 8ند، در 
�[ پروســه بلندمدت اتفاقات خوب� را در فوتبال پا�ــه ا�ران رقم بزند، 
منته� طبــق اعالم منابــع موثق خبر� الVــس نور� بــرا� همVار� 
با فدراســيون فوتبال پيشــنهاد مال� �[  ميليــون �ورو�� ارا�ــه داده و 
اختيارات تام و امVانات و�ژه ا� هم خواســته اســت. طبيع� اســت 8ه 
فدراسيون فوتبال 8ه مدت هاست با مشVالت بزرگ مال� روبه رو بوده، 
به هيچ  عنوان توانا�� پرداخت چنين مبلغ� برا� قرارداد با الVس نور� 
را نــدارد. پس پول عمال فرصت همVار� با ا�ن مرب� را از فوتبال ا�ران 
� از بهتر�ن ليگ ها� V� گرفــت . البته حضور در بوندس ليگا به عنوان
دنيــا� فوتبال بــه خود� خــود 8ارنامه قابل قبول� بــرا� �[ مرب� به 
حساب م� آ�د اما بدون ترد�د تجربه باال اولين و اصل� تر�ن فا8تور برا� 
حضور �[ فرد در راس امور فوتبال پا�ه به حساب م� آ�د و نبا�د فراموش 

8رد 8ه الVساندر نور� در مجموع، 8متر از ٣٠ ماه سابقه سرمربيگر� 
دارد. در ا�ــن مــدت، افتخار� به دســت نيــاورده و روزهــا� موفقيت و 
8امياب� اش هم به �[ اندازه بوده اند. مهمتر�ن تجربه مربيگر� نور� 
و عامل شهرت او، به وردربرمن مربوط م� شود. نور� سپتامبر ٢٠١٦ 
8ه وردربرمن فصل را با ٣ باخت پياپ� آغاز 8رده بود سرمرب� موقت ا�ن 
تيم شــد. نور� به عنوان مرب� موقت، تيم را از خطر ســقوط دور 8رد و 
نيم فصل دوم، اوج گير� باورنVردن� داشت. تيم او در �[ مقطع از ١١ 
باز�، ٩ باز� را برد و 8اند�دا� سهميه ليگ اروپا شد. هرچند ٣ باخت 
در ٣ هفته آخر، باعث شد با �[ رده اختالف سهميه را از دست بدهند. 

 �هشــتم شــدن با برمن� 8ه در رده هجدهم تحو�ل گرفته بود، حســاب
نــور� را در آلمان معروف 8ــرد. هرچند در بقيه 8ارنامــه، اوضاع برا� 
نــور� به ا�ن خوب� جلو نرفــت و او به همين خاطر مدت  ز�اد� بيVار� 
را تجربه 8رد. نور� بعد از موفقيت روزها� ابتدا��، فصل بعد هم رو� 
نيمVت وردربرمن نشست. فصل� 8ه برا� او وحشتناr آغاز شد. برمن 
از ١٠ باز� ابتدا�� فصل، هيچ برد� به دســت نيــاورد و با ٥ امتياز در 
رده هفدهم قرار داشــت. مد�ران باشــگاه هم با اخراج نــور�، فلور�ن 
8وفت را جانشــينش 8ردند. 8وفت، برمن را به رده �ازدهم رساند. بعد 
از �[ سال بيVار�، نور� به ا�نگولشتات در بوندس ليگا ٢ رفت و ٢ ماه 
بيشــتر دوام نياورد. او از ٨ باز� رو� نيمVت ا�ن تيم، ٥ باز� را باخت 
و ٣ باز� مســاو� 8ــرد و اخراج شــد. از آخر�ن برد الVســاندر نور� به 
عنوان سرمرب�، ٢ فصل م� گذرد. او نه در فصل  ٢٠١٨/ ٢٠١٧   رو� 
نيمVت برمن و نه در فصل ٢٠١٨/٢٠١٩ رو� نيمVت ا�نگولشتات 
برد� به دســت نيــاورد و از هــر ٢ تيم اخراج شــد. 8ارنامــه او در ا�ن ٢ 
فصل، ١٠ باخت و ٨ مســاو� اســت. نور� به خاطــر 8ارا8تر جذابش، 
چهره محبوب� در آلمان محسوب م� شود و شور و هيجان ز�اد�  با خود 
خواهد آورد. 8ارنامه او اما، به ٢ بخش متفاوت تقســيم م� شود. شروع 
مربيگر� در اولدنبرگ و وردربرمن 8ه با 8ارنامه درخشان� همراه بود و 
ادامه راه در برمن و ا�نگولشتات  8ه نا8ام� مطلق� داشت. او ا�ن فصل 
نيز  به عنوان دستيار و مرب� موقت در هرتا عملVرد قابل قبول� نداشته.

الکس نورى به ایران نمی آیدسنگ بزرگ مربى بوندس لیگایى پیش پاى فدراسیون فوتبال

خربين باالتر از طارمی و رضایی ایستاد 
عمر خربين، مهاجم تيم فوتبال الهالل عربستان باالتر از مهد� طارم� و 8اوه رضا��، به عنوان 
بهتر�ن مهاجم ليگ قهرمانان آســيا در ســال  ٢٠١٧ انتخاب شــد. سا�ت رســم� 8نفدراسيون 
فوتبال آســيا (ا� اف س�) هفته گذشته، بهتر�ن مهاجم ليگ قهرمانان آسيا در سال ٢٠١٧ را به 
را� 8اربران گذاشت 8ه مهد� طارم� و 8اوه رضا��، مهاجمان پيشين پرسپوليس و استقالل در 
ا�ن نظرسنج� حاضر بودند. با پا�ان مهلت شر8ت در ا�ن نظرسنج�، عمر خربين مهاجم سور� 
الهالل عربستان 8ه آقا� گل مسابقات ا�ن دوره شد، با 8سب ٣٧ درصد از ٢٦ هزار و ٨٤٣ را�، 
بهتر�ــن مهاجم ليگ قهرمانان آســيا در ســال ٢٠١٧ لقب گرفت. طارم� و رضا�ــ� با ٣٤ و ٢٤ 

درصد، به ترتيب در جا�گاه ها� دوم و سوم قرار گرفتند.

بازدید رئيس کميته ملی المپيک از ۴ فدراسيون دوچرخه سوارى، قایقرانی، وزنه بردارى و واليبال

رئيــس 8ميته  ملــ� المپيــ[ در ادامه 
برنامه ها� بازد�دش از فدراسيون ها� 
ورزشــ� د�ــروز از ٤ فدراســيون دوچرخه ســوار�، 
8ــرد.  بازد�ــد  واليبــال  و  وزنه بــردار�   ،�قا�قرانــ
سيدرضا صالح� امير� در د�دار� 8ه از فدراسيون 
دوچرخه سوار� داشت، تا8يد 8رد دوچرخه سوار� 
دچــار نوگرا�� شــده: «دوچرخه ســوار� دچار �[ 
نوگرا�ــ� شــده و با�ــد زمان بدهيــم تا نســل جد�د 
رو�ــش �ابــد و در آســيا و جهــان بدرخشــد. نVتــه 
د�گر تجهيزات فدراســيون اســت و مــا تعهد 8رد�م 
 �بخشــ� از مشــVالت آن ها را پاســخ دهيم. بخشــ
را هــم وزارت 8مــ[ م� 8ند. با�د بــرا� رفع نيازها 
بــه دنبــال اسپانســر باشــيم از جمله شــهردار� 8ه 
شــعار هــوا� پــاr و روز بــدون ماشــين را مطــرح 
8رده اســت.» رئيس 8ميته ملــ� المپي[ در جر�ان 
بازد�ــد از فدراســيون قا�قرانــ� بــا تا8يد بــر ا�ن 8ه 
ا�ن رشــته ورزشــ� در ا�ران شــتاب خوبــ� گرفته، 
ســهرابيان(رئيس  حضــور  بــا  «فدراســيون  گفــت: 
فدراســيون) شــتاب خوبــ� گرفتــه اما با�ــد از همه 
روسا� قبل� هم تشVر 8نيم 8ه زحمت 8شيده اند. 
ا�ن فدراســيون چند مشــVل داشت از جمله مشVل 
تجهيــزات اســتاندارد 8ــه بــرا� حــل آن ٢٥ هــزار 
دالر بــه فدراســيون 8مــ[ 8رد�ــم و ا�ــن تجهيزات 
درحال انتقال به ا�ران اســت. تجهيزات ا�ن رشــته 
گران قيمــت اســت و با�ــد چند ســال �[ بــار به روز 
شــود. امســال هم  با�د 8م[ 8رد تا ا�ن فدراسيون 
بــرا� حضور در رو�دادها� آســيا�� و جهان� آماده 
شو د. ا�ن فدراسيون برنامه١٠ ساله دارد  و به دنبال 
افزا�ش مدال اســت.» صالح� امير� در فدراسيون 
وزنه بــردار� بــه 8ســب ٢ ســهميه المپي[ توســط 
ا�ن فدراســيون اشــاره 8ــرد تا بگو�ــد: «م� دانيد به 
دليــل محدود�ــت، وزنه بردار� ما فقــط م� تواند ٢ 
ســهميه در المپي[(در بخش مردان) داشته باشد. 
ورزشــVاران ا�ن رشــته به صورت انفراد� تمر�نات 
را آغــاز 8رده اند. 8يانوش رســتم� در 8رمانشــاه و 
بقيه در شــهرها� خود در حال آماده ساز� هستند. 
دغدغه جــد� وزنه بــردار� حما�ت ها�� اســت 8ه 
با�د باشــد بو�ــژه در بخــش دوپينــگ. پيش بين� ما 
ا�ــن اســت 8ــه وزنه بــردار� ٢ ســهميه را بگيــرد.» 
صالح� امير� با تا8يد بر ا�ن 8ه فدراسيون واليبال 
� نيست، در بازد�د Vالمپي[ مت �به پول 8ميته مل
 �داورزنــ واليبــال  «در  گفــت:  فدراســيون  ا�ــن  از 
زحمــات ز�ــاد� 8شــيده و با�د قــدردان او باشــيم. 

من شــخصا با حضــور او در واليبال ا�ن بــاور را دارم 
8ــه واليبال م� توانــد در آ�نــده عالوه بــر ا�ن 8ه در 
رن[ ٨ تيم برتر باشــد، حت� اميدها�� برا� 8سب 
جا�ــگاه در المپي[ دارد. ا�ن رشــته م� تواند برا� 
ما و ملت خبرســاز باشــد. داورزن� 8امــال به اجزا� 
فدراسيون واقz است، منابع مال� را خودش تامين 
� نيســت، با ا�ن وجود V8نــد و به مــا و وزارت مت �م
ما هم 8م[ خواهيم 8رد. مجموعه قهرمان� شرا�ط 
ســخت� را دنبال م� 8نــد، از جمله واليبــال اما ا�ن 
رشــته م� تواند بــا تغيير ذائقــه مردم ماننــد فوتبال 

بدرخشد.»
 قمر�: پيست سرپوشيده ندار�م

خســرو قمــر� رئيس فدراســيون دوچرخه ســوار� 
در بازد�ــد ســيدرضا صالح� اميــر� از فدراســيون 
دوچرخه ســوار� به آغاز تمر�نات ا�ن رشــته اشــاره 
8ــرد تا بگو�ــد: «فعال تمر�نات آغاز شــده اما آنچه به 
ورزشــVار  انگيزه م� دهد مســابقات اســت. مسابقه 
مجاز� طراح� و از آن اســتقبال شــد ول� بازخورد 
خوب� نداشــت چــون تجهيــزات برگزار� مســابقه 
مجاز� در اختيار دوچرخه سوار� نبود.» او در مورد 
8ســب ســهميه المپيــ[ هــم گفــت: «در المپيــ[ 
اگــر بــا امتيازگير� گذشــته بــود، م� توانســتيم ٣ 
تا ٤ ســهميه بگير�م ول� چون شــرا�ط عوض شــد، 
فعال �[ ســهميه در جــاده گرفتيم  و در 8وهســتان 
هم شــانس داشــتيم 8ه 8رونــا در آن تاثير گذاشــت 
و مســابقات لغــو شــد. بــا ا�ن شــرا�ط فعال شــانس 
د�گــر� ندار�ــم.» او با اشــاره به عملVرد ا�ن رشــته 

در باز� ها� آســيا�� جا8ارتــا گفت: «در باز� ها� 
آسيا�� جا8ارتا ٨٠ درصد دوچرخه سواران با تجربه 
از مجموعه رفتند و نتوانســتيم رو� سVو برو�م. ا�ن 
قضيــه برا� ما گران تمام شــد. از آن زمان �[ گروه 
 �اســتعداد�اب� تشVيل داد�م. پيشــرفت ها� خوب
در بخش 8وهستان داشتيم. با �[ روند خوب پيش 
م� رو�م و در مســابقات آســيا�� آ�نده انتظار 8سب 
مــدال دار�م.» او به مشــVل� هم در ا�ن فدراســيون 
 �اشــاره 8رد: «ما پيست سرپوشــيده ندار�م، در حال
8ــه رقبا در ا�ن زمينــه از ما جلوتر هســتند. اگر ١٠ 
پيســت رو بــاز داشــته  باشــيم، به اندازه �[ پيســت 

سرپوشيده مفيد نيست.»
 سهرابيان: قول م� دهم در باز� ها� آسيا�� 

طال�� شو�م
عليرضا ســهرابيان رئيــس فدراســيون قا�قران� در 
جر�ــان بازد�ــد صالح� اميــر� از ا�ــن فدراســيون 
قول داد قا�قران� در باز� ها� آســيا�� ســبد مدال 
 �طــال� 8اروان ا�ــران را افزا�ش دهــد: «8ميته مل
المپيــ[ ســال ٩٨ را بيش از نيازمــان 8م[ 8رد و 
بيــش از آن نيز نم�  توانم چيز� بخواهم. ســال ٩٨ 
اعزام ها� ضرور� انجام  و نتا�ج خوب� 8ســب شد. 
روئينگ بزرگســاالن به آســيا اعزام شــد و اميدوارم 
در روئينــگ ســهميه المپيــ[ بگير�ــم. در آب ها� 
آرام هــم پيش بين� ٢ ســهميه داشــتيم. اگــر با ا�ن 
رونــد و برنامه پيش برو�م، برا� ٨ تا ١٢ ســال آ�نده 
به عنوان �[ 8ارشــناس اعالم م� 8نم 8ه در فينال 
المپي[ م� توانيم حضور داشته باشيم.» سهرابيان 

 �افــزود: «از حاال قول م� دهم در باز� ها� آســيا�
چند مدال از ٧ مدال� 8ه نقره و برنز بود را با همين 
8مبودها به طال تبد�ل م� 8نيم و سبد مدال طال� 

8اروان ا�ران را افزا�ش م� دهيم.» 
 مــراد�: مبالغــ� %ــه گرفتيــم به %ام اســتان 

گيالن شد!
عل� مراد� رئيس فدراسيون وزنه بردار� در بازد�د 
صالح� امير� از فدراســيون وزنه بردار� گفت: «به 
علــت شــيوع 8رونا اردوها تعطيل اســت ولــ� موقتا 
برخــ� از قهرمانــان مثــل عل� هاشــم� و ســهراب 
مــراد� بعضــ� روزهــا تمر�ــن دارنــد. در خصــوص 
تجهيزات مشVل دار�م حت� ا�ن مشVالت در بخش 
تيــم مل� هم هســت. در زمــان گودرز� و ســجاد� 
بخشــ� از تجهيزات وارد شــد ول� د�گر نتوانســتيم 
تجهيزاتــ� بگير�ــم.» او افزود: «ســال قبل شــرا�ط 
مســابقات تغييــر و �[ ســر� اعزام هــا اضافه شــد و 
ا�ن هــا با توجه به تحر�م ها و تــورم، تعهدات� را برا� 
ما ا�جــاد 8ــرد. وزارت ورزش فقط حقــوق را تامين 
 م� 8نــد و تعهدات قبل� پابرجاســت. �Vــ� از آن ها 
جا�زه نقد� اســت 8ــه ا�ن ها تعهدات مال� اســت. 
مبالغــ� از نوبخــت گرفتيم 8ــه به نام فدراســيون و 
بــه 8ام اســتان گيــالن شــد. از شــما م� خواهــم به 
نوبخــت بگو�يد چيز� به فدراســيون وار�ز نشــده و 
به اداره 8ل گيالن رفته اســت. اگر ا�ن گونه باشد از 

سال آ�نده جام ها را به استان ها نم�  سپار�م.»
 داورزن�: م� خواهيم در المپي2 جزو ٤ تيم برتر باشيم

محمدرضــا داورزن�، رئيس فدراســيون واليبال در 
حاشــيه بازد�ــد رئيــس 8ميته ملــ� المپيــ[ از ا�ن 
فدراســيون گفــت: «ســع� 8رد�ــم شــرا�ط را برا� 
� از مســائل، بحث V� .حر8ــت واليبال فراهم  8نيم
ســرمرب� اســت. ا�ن موضوع در دســتور 8ار اســت 
و فعــال تامــل م� 8نيــم تــا دوران 8رونا تمام شــود. 
باشــگاه ها تقر�بــا تمر�نات خــود را بــا پروتVل ها� 
بهداشــت� شــروع 8ردنــد و ما هــم بازســاز� 8مپ 
 ]� �دختــران و پســران را تمــام 8رد�م. بحــث مال
موضــوع جــد� بــرا� همــه فدراسيون هاســت، اما 
فعال در واليبال مســائل مال� دغدغه نيست. برنامه 
فدراســيون ا�ن اســت 8ه واليبال ا�ران در المپي[ 
جزو ٤ تيم برتر باشــد. البته 8ار سخت� است. شا�د 
برخ� بگو�ند قول نده، ول� من ظرفيت ا�ن رشته را 
 �بــاال م� دانم. ما برا� هدا�ت تيم مل� گز�نه داخل
و خارج� دار�م، ول� ا�ن 8ار را مد�ر�ت م� 8نيم تا 

در زمان مناسب انجام شود.»

صالحی اميرى: واليبال در المپيک خبرساز خواهد شد

کرونا برود، کی روش می آید!
8ارلــوس 8� روش گفته وقت� 8رونا به پا�ان رســيد به ا�ران م� آ�د اما ا�ــن اتفاق با توجه به روند 
 �شــيوع ا�ن بيمار� در آ�نده نزد�[ غيرممVن است. 8ارلوس 8� روش، سرمرب� سابق تيم مل
فوتبال همچنان خاطرات خوب� از دوران فعاليت در ا�ران دارد. اخيرا به نقل از عل� 8فاشــيان، 
رئيس ســابق فدراســيون فوتبال گفته شــد 8ه 8� روش به زود� به ا�ران م� آ�د 8ه ا�ن موضوع 
بــرا� هــواداران 8� روش خبر خوب� اســت. بــا ا�ن حال 8ارلوس 8ــ� روش آمدنش بــه ا�ران را 
منوط به پا�ان رســيدن 8رونا 8رده 8ه با توجه به 8شــz نشدن وا8ســن ا�ن و�روس، ا�ن موضوع 
در آ�نده نزد�[ بعيد به نظر م� رســد و شــا�د به ســال آ�نده و زمان� 8ه درمان� برا� ا�ن بيمار� 
پيدا شد، مو8ول شود. 8� روش بجز د�دار با دوستانش در ا�ران، قصد دارد بخش� از طلب خود 
از فدراســيون فوتبال را به خير�ه ا� در ا�ران واگــذار 8ند تا صرف 8م[ به 8ود8ان بيمار� ها� 

خاص شود اما تار�خ مشخص� برا� ا�ن اتفاق وجود ندارد.

ســوژهــســوژهــ
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زمان دیدار ایران و سوریه مشخص شد
فدراســيون فوتبــال ســور�ه رســما د�ــدار دوســتانه تيم مل� 
ا�ن �شــور برابر ا�ــران را تا�يد �رد. ابراهيــم اباز�د، دبير�ل 
فدراســيون فوتبــال ســور�ه در بيانيــه ا) گفت: «بــا موافقت 
نبيل معلول، سرمرب� تيم مل� ســور�ه د�دار تدار�ات� با تيم 
ملــ� فوتبال ا�ران را ســوم ســپتامبر (13 شــهر�ور) در تهران 
برگزار م� �نيم. 5 روز پس از ا�ن باز) نيز به مصاف تيم مل� 
فوتبال عراق در شهر اربيل خواهيم رفت.» و) در ادامه افزود: 
«فدراسيون فوتبال سور�ه در حال هماهنگ� با وزارت �شور 
جهت ورود نبيل معلول به ســور�ه و انجــام اقدامات مرتبط با 
پروتGل ها) بهداشت� جلوگير) از شيوع و�روس �روناست.»

مهاجم استقالل جراحی شد
مرتضــ� تبر�ــز)، مهاجم تيم فوتبال اســتقالل صبــح د�روز 
زانو) مصدومش را به تيغ جراحان سپرد. مهاجم آب� پوشان 
در تمر�نــات آماده ســاز) پيش از د�دار مقابــل فوالد از ناحيه 
ربــاط صليبــ� دچار آســيب د�دگ� شــده بود. تبر�ــز) �ه تا 
تابستان امسال با استقالل قرارداد دارد ادامه مسابقات فصل 
را از دست داد و در باز) ها) بعد) شاگردان فرهاد مجيد) 

را همراه� نم�  �ند.
پاداش بردها امروز در جيب پرسپوليسی ها

طبــق هماهنگ� هــا) بــه عمل آمــده بيــن �ارگزار باشــگاه 
پرســپوليس با مد�ران ا�ن باشگاه، چZ پاداش ١٠ برد اخير 
ا�ن تيم از سو) �ارگزار به باشگاه تحو�ل داده شد و قرار است 
ا�ن پاداش امروز پس از ط� روال ادار) به حســاب شاگردان 
�حيــ� گل محمــد) وار�ز شــود. قرار بــود ا�ن اقــدام پيش از 
باز) پرســپوليس با پيGان انجام شود اما با تاخير در پرداخت  
پاداش هــا از ســو) شــر�ت �ارگــزار، وار�ــز پول به حســاب 

پرسپوليس� ها تا پس از باز) با شاهين به تاخير افتاد.

کرونا براى ميليچ دردسرساز شد
مسئوالن هتل� �ه مدافع �روات استقالل در آن حضور 
دارد بــه دليل ابتــال) ا�ن باز�Gن به �رونــا پذ�را) ا�ن 
باز�Gن نيســتند. هرو�ه ميليچ، مدافع �روات استقالل 
جــزو باز�Gنان� اســت �ه بــه �رونا مبتال شــده و با�د ٢ 
هفتــه قرنطينه شــود اما حاال ا�ن باز�Gن با �Z دردســر 
مواجه شــده اســت. مســئوالن هتل محل اقامت ميليچ 
از ا�ــن باز�Gــن ميزبان� نم�   �نند و مدع� هســتند و) 
نم�   تواند ٢ هفته در هتل قرنطينه شود به همين دليل 
باشــگاه اســتقالل در تدارd تهيه منزل� اســت �ه ا�ن 
باز�Gن را به مدت ١٤ روز قرنطينه �نند. بقيه باز�Gنان 
اســتقالل هم �ه بــه �رونا مبتال شــده اند در منزل خود 
قرنطينــه شــده تــا وضعيت جســمان� آن ها بهبــود پيدا 

�ند.

آوس باوجــود بهره مند) از مهاجم ا�ران� خود برابر براگا شGســت خورد و 
از ليگ برتر پرتغال ســقوط �رد. آوس با شGســت ٤-صفر مقابل براگا ١٤ 
امتيــاز) و در قعر جدول ماند تا با توجه به فاصله امتياز) با ســا�ر تيم ها) 
باالتــر از خود و ا�ن �ه تنها ٤ هفته به پا�ان ليــگ برتر پرتغال باق� مانده به 
طــور قطع� از ا�ن رقابت ها ســقوط �ند. البته ســقوط آوس همراه با ادامه 
حضور محمد) برا) فصل آ�نده در ا�ن تيم نخواهد بود چرا�ه ا�ن ســتاره 
ا�رانــ� �ــه در فصل جــار) ٧ گل به ثمر رســانده و ٥ پــاس گل داده، بنابر 
گفته ها�ــش با پيشــنهادات قابل توجه� از تيم ها) مطــرح پرتغال� مواجه 
اســت و مطمئنــا فصل آ�نــده نيز در ســطح اول ليگ ا�ن �شــور بــه ميدان 

م� رود.

تيم ترا�تور توانســت با نتيجه ٢-صفر از ســد تيم صنعت نفت  بگذرد و با ٤٠ 
امتيــاز بــه طور موقت به رده ســوم جــدول رده بند) صعود �رد. ســتاره اول 
ا�ــن د�دار �ســ� نبــود جز احســان حاج صف�. ســتاره مل� پــوش و �اپيتان 
تيم ترا�تور در ا�ن مســابقه موفق شــد هر ٢ گل تيمش را به ز�باتر�ن شــGل 
ممGــن وارد دروازه محمــد در�ــس �ند. نGتــه جالب توجه ا�ن �ــه از ٥ گل� 
�ــه حاج صفــ� زده تنها �ــZ گل درون محوطه بــوده و بقيه گل هــا بيرون از 
محوطــه جر�مه به ثمر رســيده و به جز �Z گل �ه به صــورت �ل� تاثير) در 
نتيجه نداشــته بقيه گل ها روند مســابقه را تغيير داده است. د�گر نGته نهفته 
در گل ها) احســان ا�ن اســت �ه همه گل هــا) او در تبر�ز به ثمر رســيده و 

هيچ وقت خارج از �ادگار موفق نشده به دروازه حر�فان رخنه �ند.

عالقه خاص حاج صف به ثبت سوپرگل در �ادگارسقوط تيم باز��ن ا�ران در ليگ پرتغال 

ابهام حضور بيرانوند در جلسه کميته 
انضباطی پرسپوليس 

بــا توجــه بــه صحبت هــا) اخير مســئوالن 
پرســپوليس بــا عليرضــا بيرانونــد، احتمال 
حضــور او در جلســه �ميتــه انضباطــ� ا�ن 
بيرانونــد  عليرضــا  گرفــت.  قــوت  باشــگاه 
هفتــه گذشــته در انتقاد به پرداخت نشــدن 
مطالباتش از باشــگاه پرســپوليس مصاحبه 
تنــد) عليــه برخــ� مد�ــران ا�ــن باشــگاه 
انجــام داد �ــه همين موضوع ســبب احضار 
او به �ميته انضباط� ســرخ ها شــد. جلســه 
�ميته انضباطــ� دروازه بــان مل� پوش تيم 
پرســپوليس تا ٢، ٣ روز د�گر برگزار خواهد 
شــد. در حال� �ه مباحث� دربــاره احتمال 
غيبــت بيرانونــد در جلســه ا�ــن �ميتــه بــه 
دليــل اتمــام قــراردادش بــا پرســپوليس به 
گوش م� رســيد امــا طبــق هماهنگ� ها) 
بــه عمل آمــده در جلســه روز گذشــته و) با 
معــاون اقتصــاد) و معاون حقوق� باشــگاه 
پرســپوليس قــرار اســت بيرانوند بــه زود) 
مطالبــات خــود را از ا�ــن باشــگاه در�افــت 
�نــد. با ا�ن تفاســير و) با حضور در جلســه 
�ميتــه انضباطــ� توضيحاتــ� هــم دربــاره 
مصاحبه اخير خود انجام م� دهد. بيرانوند 
مدع� اســت باشگاه پرسپوليس با�د جدا از 
مطالبات مربوط به قرارداد او متمم قرارداد 
و پاداش قهرمان� را هم به و) پرداخت �ند.

دیاباته جزو ٣٠ بازیکن برتر تاریخ 
باشگاه بوردو

مهاجم اســتقالل جزو بهتر�ن باز�Gنان تار�خ 
باشــگاه بــوردو فرانســه قــرار گرفــت. ســا�ت   
بــه  انگليســ� د�ــروز در گزارشــ�   ٩٠ MIN
معرف� ٣٠ باز�Gن برتر تار�خ باشــگاه بوردو) 
فرانســه پرداخت �ه نام شــيخ د�اباته، مهاجم 
استقالل در ميان بهتر�ن ها) باشگاه فرانسو) 
د�ده م� شود. ا�ن رسانه انگليس� زبان درباره 
د�اباتــه نوشــت: «د�اباتــه از جملــه باز�Gنــان 
با اخــالق و شــخص� فروتن اســت. او هيچ گاه 
�س� را مسخره نم� �ند. ا�ن اخالق او نشات 
گرفته از قلب بزرگ اوست. د�اباته نمونه   �امل 
�Z باز�Gــن جادو�� در تار�ــخ فوتبال معاصر 
است و همين اتفاقات باعث شده تا او را ��G از 
برتر�ن مهاجمان قرن ٢١ تلق� �نيم. د�اباته 
از ســال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٦ برا) بوردو فرانســه 
بــاز) �ــرد. او در ا�ــن مدت ٨ ســاله برا) تيم 
فرانســو) ١٢٧ بــاز) انجــام داد و ٥٠ گل به 

ثمر رساند.»

١١ امتياز تا پوکر قهرمانی 
هفدهمين برد سرخ ها با ثبت شانزدهمين ,لين شيت 

�Gــ� از مهمتر�ــن د�دارها) 
تقابــل  بيست وســوم  هفتــه 
پرســپوليس صدرنشــين با شــاهين بوشهر 
قعرجدولــ� بــود �ــه �Gــ� بــرا) قهرمان� 
م� جنگــد و د�گــر) بــرا) بقا. البتــه قابل 
پيش بينــ� بــود �ه پرســپوليس بــا توجه به 
وضعيت شاهين �ه تا چند روز پيش از باز) 
تGليــ{ �ادر فنــ� و ســرمرب� خارج� اش 
مشــخص نبــود بــاز) را م� بــرد و �ــZ گام 
د�گر به قهرمان� و پو�ر نزد�Z م� شود اما 
سرخ پوشــان در مصاف با شاهين هم همان 
�مابيــش  را  پيــGان  بــا  بــاز)  مشــGالت 
داشتند. هرچند پرسپوليس در اواخر نيمه 
نخست با اخراج �مال �امياب� نيا ١٠ نفره 
شــد اما نوع� ســردرگم� در ا�ن تيم د�ده 
م� شــد �ه تا پيش از ١٠ نفره شــدنش هم 
مشخص بود. شاگردان �حي� گل محمد) 
در زمــان حملــه بــه موقــع و ســر�ع حر�ت 
نم� �ردند و ارتباط خطوط سه گانه چندان 
 Zاصولــ� نبــود. بــا ا�ــن همــه ســرخ ها �ــ
پيروز) و ٣ امتياز د�گر هم گرفتند تا با ٥٣ 
دســت نيافتن� تر  جــدول  صــدر  در  امتيــاز 
شــوند. نGتــه مهــم د�گــر ا�ــن باز) بــه جز 
�ســب هفدهمين پيروز) سرخ ها در ليگ، 
بســته مانــدن دروازه پرســپوليس بعد از ٥ 

د�دار رسم� در ليگ و ليگ قهرمانان آسيا 
بــود. سرخ پوشــان پا�تخت �ه پيــش از ا�ن 
١٥ �لين شيت در مسابقات رسم� مختل{ 
به نام خود در ا�ن فصل ثبت �رده بودند در 
٥ بــاز) اخيــر مقابــل اســتقالل، الدحيل، 
گل   ٨ پيــGان،  و  شــهرخودرو  الشــارجه، 
خــورده بودنــد تــا ا�ن �ــه در جــدال برابــر 
شــاهين مجددا �Z �لين شــيت د�گر برا) 
آن ها ثبت شــد و البته برا) رادوشــوو�چ. با 
ا�ــن �لين شــيت پرســپوليس در ا�ن فصل 
١٦ بــار دروازه خــود را بســته نگه داشــته  و 
جالــب ا�ن �ه بار اصل� بســته نگه داشــتن 
دروازه رو) دوش بوژ�دار رادوشــوو�چ بوده 
اســت. دروازه بــان �ــروات ســرخ ها �ــه در 
غياب بيرانوند دروازه بان پرسپوليس مقابل 
شــاهين بــود در ١٠ بــاز) ٩ �لين شــيت 
داشــته و بيــش از ٥٠درصد �لين شــيت ها 
توســط او به ثبت رسيده اســت. بيرو نيز در 
١٧ بــاز) به ميدان رفته و ١٤ گل خورده و 

٧ �لين شيت به ثبت رسانده است.
  

پرســپوليس با ا�ن پيروز) �Z گام د�گر به 
پو�ــر قهرمان� نزد�Z شــد و حاال تــا پا�ان 
فصــل ١١ امتيــاز م� خواهــد تــا چهارمين 
بگيــرد.  جشــن  را  متوالــ� اش  قهرمانــ� 

در حــال حاضــر پرســپوليس بــا ٥٣ امتياز 
قــرار دارد و نزد�Gتر�ــن  در صــدر جــدول 
تعقيب �ننــده اش ســپاهان اســت. ا�ن تيم 
اصفهانــ� حتــ� اگــر هــر ٨ بــاز) اش را با 
پيروز) پشت سر بگذارد و ٢٤ امتياز ممGن 
را �ســب �ند ٦٤ امتياز) خواهد شد، ا�ن 
در حالــ� اســت �ــه پرســپوليس ٧ د�ــدار 

د�گر دارد و ٢١ امتياز ممGن. پرســپوليس 
ا�ــن  از  نيمــ�  از  بيــش  �مــ�  اگــر  حتــ� 
امتيــازات باق� مانده را هــم بگيرد به امتياز 
٦٤ خواهــد رســيد. سرخ پوشــان در ادامه 
ليگ بــه ترتيب بــا تيم ها) ماشين ســاز)، 
نســاج�،  مسجدســليمان،  نفــت  فــوالد، 
ذوب آهن، گل گهر و ســا�پا بــاز) دارند �ه 

از ا�ن ٧ د�دار ٤ د�دار در شــهرها) تبر�ز، 
مسجدسليمان، قائمشهر و سيرجان است و 
٣ باز) هم در تهران برگزار خواهد شــد. به 
نظر م� رســد تنها د�دار سخت پرسپوليس 
باز) با فوالد است �ه شانس �سب سهميه 
دارد و نشــان داده تيــم قلــدر) اســت و بــه 

راحت� امتياز نم� دهد. 

مبلغ پيشنهاد) باشگاه بنفيGا-پرتغال برا) 
جذب مهد) طارم�، مهاجم ا�ران� تيم ر�وآوه 
مشخص شد. ســا�ت TodoFichajes مدع� 
شــد تيــم بنفيــGا مذا�راتــش را بــرا) جذب 
مهــد) طارمــ�، باز�Gــن ا�رانــ� تيــم ر�وآوه 
شــدت بخشــيده اســت. ا�ن ســا�ت نوشــت: 
«باز�Gن تيم مل� ا�ران ��G از برجســته تر�ن 
باز�Gنان ليگ پرتغــال بوده و از مدت ها پيش 
در دســتور �ار تيم اســپورتينگ ليسبون قرار 
داشــته اســت. بنفيــGا مبلــغ ٧ميليــون �ورو 
برا) طارمــ� در نظر گرفته تا باشــگاه ر�وآوه 
به ر�اســت آنتونيو �امپــوس را متقاعد �ند و 
انتظــار دارد بــه زود) جواب پيشــنهادش را 
بگيرد.» رســانه ها) پرتغال پيش از ا�ن اعالم 
�رده بودند ر�وآوه بــرا) فروش طارم� مبلغ 
١٠ميليــون �ــورو درخواســت �ــرده و رئيس 
ا�ن باشگاه منتظر است تا به بهتر�ن پيشنهاد 
پاســخ مثبت بدهد. �Z روزنامــه پرتغال� هم 
ضمــن اعــالم دليل عالقــه باشــگاه بنفيGا به 

مهــد) طارم� به د�گر مشــتر�ان ا�ن مهاجم 
ا�رانــ� هــم اشــاره �ــرد. روزنامــه اوجوگو-

پرتغال در گزارشــ� به آخر�ن وضعيت مهد) 
طارمــ� پرداخــت و اعــالم �رد بنفيــGا برا) 
جــذب طارم� ابــراز عالقــه �رده ولــ� هنوز 
پيشــنهاد) ارائه نGرده اســت. رئيس باشگاه 
ر�ــوآوه ا�ــن پيشــنهاد را تا�يد �ــرده و با بيان 
ا�ن �ــه راز، روح تجــارت اســت از اعالم مبلغ 
درخواســت� برا) فروش طارمــ� خوددار) 
�رد. اوجوگو نوشــت: «واقعيت ا�ن اســت �ه 
عقاب ها(بنفيــGا) بــا اســپورتينگ �ــه در ماه 
ژانو�ــه برا) جذب مهد) طارم� تالش �رد، 
رقابــت ســخت� دارنــد. باشــگاه ها) بوردو-

از  تيم ها�ــ�  و  اسپانيول-اســپانيا  فرانســه، 
ا�تاليا و انگليس هم در ميان مشتر�ان طارم� 
هستند �ه به ا�ن ليست نام پورتو-پرتغال هم 
اضافه شده اســت. ر�وآوه برا) بهتر�ن گلزن 
ا�ن فصل خــود حداقل مبلغ ١٠ميليون �ورو 

را مدنظر دارد. 

٧ ميليون یورو مبلغ پيشنهادى بنفيکا براى خرید طارمی 

پرسپوليسی ها با پرواز اختصاصی به تبریز می روند
اعضا) تيم فوتبال پرسپوليس با پرواز اختصاص� راه� تبر�ز خواهند شد. به نقل از رسانه رسم� 
باشــگاه پرســپوليس، در ��G از باز) ها) هفته بيســت وچهارم ليگ برتر تيم فوتبال پرســپوليس 
جمعه شــب در تبر�ز به مصاف ماشين ســاز) م� رود. قرار اســت اعضا) تيم فوتبال پرســپوليس 
جهــت رعا�ت �امــل پروتGل ها) بهداشــت� با پــرواز اختصاص� بــه تبر�ز رفته و ســپس به تهران 
برگردند. بر ا�ن اســاس �اروان پرسپوليس پنج شــنبه راه� تبر�ز خواهد شد و سرخ پوشان جمعه 

شب و بعد از باز) با پرواز چارتر به تهران برم� گردند.
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