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 اعتراف روحانی در باره مسکن
و خبر خوش از سهام عدالت 

 روحانی اعالم کرد درباره مسکن در دولت یازدهم عقب ماندگی داشتیم 
و همزمان خبر خوبی از آزادسازی باقی مانده سهام عدالت  داد

 برای نجات رفتم
بساطم را دزدیدند !

گفت و گو با دست فروش فداکاری 
که  د ر آتش سوزی  کلینیک 

سینامهر، جان 11 نفر را نجات داد

زندگی

ساز همسان سازی کوک شد
با مصوبه دیروز دولت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  5۰۰تا ۸۰۰  هزار تومان افزایش می یابد

 گزارش میدانی از جهش 
قیمت ها با افزایش قیمت ارز

 خواب نظارت بر بازار همزمان 
با زمزمه گرانی و احتکار
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 توافق مهم پدافندی
 ایران و سوریه

12

 محدودیت های کرونایی 
در راه بازگشت

5

 تسهیالت گران کرونایی 
فقط 13 درصد متقاضی داشت

خراسان رضوی

 به مناسبت سالروز حضور رهبر 
انقالب  در شهر تاریخی توس

بازخوانی بیانات رهبر انقالب 
درباره حکیم فردوسی

خراسان رضوی
 زن خیانتکار، عاشقش را برای 

قتل شوهرش اجیر کرد

کلیک واتس اپی یک جنایت!
9
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راه عالج همسان سازی 
حقوق بازنشستگان

سرانجام با تحقق نسبی یکی از مصوبات برنامه ششم 
توسعه کشور مبنی بر ادای دیون ...
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پسرهفت ساله ام به من گفت: مامان گوشت  •
داریم؟خیلی هوس آبگوشت کردم. به بابایی 
بگم گوشت بخره؟ گفتم: نه مامان هرموقع 
خودشون صــاح بدونن می خــرنــد... خدا 
مسئوالن  رو هدایت کنه. یک پدر هشت ماهه 

قدرت خریدیک وعده گوشت رو نداره.
دولت اعام کرده افزایش قیمت مرغ به  •

خاطر معدوم ســازی جوجه های یک روزه 
است. مسئولین برای افزایش قیمت روغن، 
برنج، حبوبات و هزاران چیز دیگه چه بهانه ای 

دارند؟
شش ماهه بیکارم. باالی صد میلیون بدهکار  •

شدم.به خاطر کرونا ورشکسته شدم. برای 
مخارج زندگیم ماندم. عیال وار وآبرومندم. 
آن وقت ازاین برج یارانه معیشتی من راهم 
قطع کردند! سهام عدالت هم ندارم. درحالی 
که میلیاردرهای زیادی سراغ دارم که سهام 
عدالت، یارانه و کمک معیشتی می گیرند. این 

چه جور سنجش وعدالتی است آخر؟!
 اگر کروناراجدی بگیریم بیکاری ، گرانی  •

و گرسنگی ما رامی کشد واگرجدی نگیریم 
کرونامارا می کشد ...

من با تورم باهم دویدیم. او می دوید ومن  •
می دویدم...من خسته شدم راه رفتم ولی 
تورم خوب می دوید... من بیشترخسته شدم 
وایستادم ولــی تــورم بازباسرعت بیشتری 
می دوید .االن من دیگر اورانمی بینم! چون 
دیگر توانایی دیدن ندارم! چون دیگر نفسی 

برایم نمانده!
 آقای روحانی داری مملکت رو به کجا می  •

بری؟ با این همه گرانی به خدا سه سال و نیمه 
که پسرم توی عقده اما حتی یکی از وسایل اش 
رو نتونسته بخره و بره سر زندگیش. همین 

طوری حمایت می کنید از جوان ها؟
دولــت تا وقتی بــورس را به روال منطقی  •

و  دالر  میلیاردها  اگــر  حتی  بــرنــگــردانــد 
ــزاران تن طا وارد چرخه اقتصاد کشور  ه
کند،  نمی تواند نرخ دالر و طا را کنترل کند. 
بورس باعث انفجار نقدینگی شده است و در 

آخر همه باختیم.

ــاش آن هایی کــه در کــشــورهــای دیگر  • ک
حساب های میلیارد دالری ذخیره کرده اند 
و...بااین شرایط اقتصادی، پول هایشان را به 
کشورانتقال دهند تا شاید شرایط کشور بهتر 

شود البته که چنین نخواهند کرد... 
 من بهترین ماه های عمرم یعنی جوانی ام را  •

در خاکریزها وسنگرها برای این وطن، برای 
کشورم ایران گذاشتم اما االن در 50 سالگی 
بایدزندگی ام از بیکاری و بی در آمدی ازهم 
بپاشد. شبانه روز غبطه می خورم که چرا من 

ماندم وشهیدنشدم؟
به خدا کارد به استخوان مردم رسیده. آقای  •

رئیس جمهور و هیئت دولت اگر نمی توانید 
اوضــاع فاکت بار اقتصادی را سروسامان 
مردم  خــدا  به  کنید.  استعفا  بهتره  بدهید 
خوشحال می شن. صبر مردم هم اندازه داره. 

نگذارید کاسه صبر مردم لبریز بشه.
 نماینده مجلسی که اولین حقوقش ۲۳۱  •

میلیون تومان باشد، هیچ گاه درد مــردم و 
مشکات معیشتی را درک نخواهد کرد . ای 
کاش عملکرد نمایندگان مجالس کشورهای 
ــادآور می شدید. فکر  دیگر را بــرای آقایان ی
نکنم در هیچ جای دنیا نمایندگان این جور 

رانت و امکاناتی داشته باشند.
کم کم مردم باورشان می شود که به حال  •

خود رها شده اند .چطور  پاکستان قادر است 
تعداد مبتایان به کرونا را روزانه از ۱0هزار 
نفر به دو هزار نفر کاهش دهد اما در ایران 
روز به روز به تعداد مبتایان افزوده و کشته ها 

بیشتر می شود؟
 معاون وزیربهداشت دربرنامه تلویزیونی  •

اعام می کند تا۱۲ماه آینده واکسنی وجود 
نخواهد داشت. ازطرفی دکترمردانی عضو 
کمیته کرونای کشور اعام می کند واکسن 
کرونا تولیدشده وتااواخرپاییز به قیمت ۳پوند 
به دست مردم ایران خواهدرسید. ای کاش 
این آقایان باهم هماهنگ باشند ومــردم را 

دچار امیدواری یا نگرانی کاذب نکنند.
جدول هاتون بسیار اشتباه دارد و بسیار  •

ساده است چون مخاطبان زیادی دارد، بهتر 

است بیشتر دقت شود.
 آن چه به جایی نرسد فریاد اســت. کسی  •

نیست جلوی رشد بی رویه گرانی را بگیرد؟ 
مردم ازگرانی به ستوه آمده اند.

ازته دل وبا تمام وجود برای نماینده های  •
مجلس شورای اسامی متأسفم! شما باتمام 
وجودتان آب به آسیاب دشمن می ریزید.االن 
که همه کاره اید چرا دالر و طا سیرصعودی 
داره؟ اگرقبلی ها یه تکه نون خالی دادند 
شما با این نگرش تان به مسائل همون را هم 

ازمردم خواهید گرفت.
ــور کــه در صفحه سامت نوشتید  •  آن ط

تمام کارهایی که تا چند وقت پیش به عنوان 
سرگرمی انجام می دادم، حاال همه شان جزو 
خطرناک ترین فعالیت های روزانه از لحاظ 

کروناست!
 قابل توجه اون شهروندی که پیام داده  •

ــت دارن بابورس قبرخودشون  مــردم ودول
رومی کنن: شما یا داللی یا سم پاش یا حسود!

 االن حدود 40 روز است ۳0درصد سهام  •
عدالتم رو دادم به بانک سپه اما از واریزش 
خبری نیست.  لطفا یک گزارش تهیه کنید. 

مردم مانده اند چه کار کنند؟
 تا گوشی، صدای ما بازنشستگان را نشنود،  •

گوشی ها را رها نمی کنیم. نمایندگان عزیز 
مجلس انقابی! لطفا صدای ما را بشنوید. 

تمام خواسته ما برقراری عدالت است.
 دولت چون در مقابل تعطیلی مشاغل قادر  •

به همکاری و جبران خسارت نیست کشور را 
به حال خودش رها کرده است.

در این تورم وگرانی، دولت اشتباه نکرده که  •
تغییر مسیر دهد. فکرش درست بوده چون 

به نتیجه نرسیده به گردن تحریم می اندازد!
ــودم و فــرزنــدانــم لیسانس هستیم اما  • خ

نتوانستیم خط دکتر را در نسخه ام بخوانیم. 
چرا واضح تر نمی نویسند تا ما هم متوجه شویم 

چه دارویی را برایمان تجویز کرده اند؟
یعنی  • گــرانــی  بدانند  سامت  مسئوالن 

تسریع در شیوع بیماری کرونا و مقابله با 
مقاومت سربازان ستاد کرونا!

راه عالج همسان سازی حقوق 
بازنشستگان

سرانجام با تحقق نسبی یکی از مصوبات برنامه 
ششم توسعه کشور مبنی بر ادای دیون دولت 
به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان جان 
تازه ای گرفت و مکلف شد با این سرمایه جدید، 
پــروژه همسان سازی یا متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان را اجرایی کند. اگرچه رقم این 
ادای دیــن که در قالب واگـــذاری چند شرکت 
دولتی فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان است، در 
برابر عدد ۳00هــزار میلیارد به عنوان مجموع 
بدهی دولت به تامین اجتماعی رقم چندانی به 
شمار نمی آید اما می توان برایند این مصوبه را 
که اعتبار اجرای بخشی از قانون همسان سازی 
را تامین می کند، در شمار مهم ترین اقدامات 
دولت در مسیر توانمندسازی بازنشستگان به 
شمار آورد.  در عین حال آن طور که کارشناسان 
و ناظران امر بیان می کنند، مسیر همسان سازی 
با رقم ۳۲هزار میلیارد تومان فقط برای دو سال 
پیش رو هموار است و اگر وضعیت بودجه ای برای 
متناسب سازی حقوق به منوال قطره چکانی 
سابق پیش رود، ادامه مسیر آن در سال ۱40۱ 
دوبـــاره پشت سد بی اعتباری معطل خواهد 
ماند. بنابراین دولت )به طور قطع دولت آینده(  
به عنوان متولی قانونی تامین اعتبار همسان 
سازی حقوق بازنشستگان، چاره ای جز اجرای 
تام و تمام این قانون ندارد تا آن جا که یک بار برای 
همیشه سطح حقوق دریافتی بازنشستگان با 
شاغان را متناسب کند و طعم عدالت معیشتی 
اراده  به بازنشستگان بچشاند.اما در کنار  را 
مجریان  و  گـــذاران  سیاست  کــه   اهتمامی  و 
اقشار  معیشتی  عدالت  توسعه  و  ایجاد  ــرای  ب
مختلف جامعه باید داشته باشند، آیا نمی توان 
در سازوکارهای موجود تغییراتی ایجاد کرد که 

زمینه اجرای همسان سازی فراهم تر شود؟
در این مجال دو موضوع در هم تنیده تعیین حقوق 
پایه ساالنه و نقش دولــت در حمایت از بخش 

کارفرمایی را بررسی می کنیم.
الزام قانونی دولت به تعیین عادالنه 

بازنشستگان پایه ســاالنــه   مــیــزان حقوق 
در واقع آن چه طی سال های متعدد در تعیین 
میزان حقوق و دستمزد کارگران و به تبع آن 
بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داده است، 
هیچ گاه نتوانسته سطح معیشتی این طبقات را 
متناسب و همسان با تورم واقعی پیش ببرد، ضمن 
ایــن که هر ســال سفره بازنشستگان کارگری 
ــدرت خریدشان  تر و ق نسبت به قبل کوچک 
ــت. نمونه ایــن ماجرا را در  محدودتر شــده اس
جریان تعیین حقوق و دستمزد سال 99 مشاهده 
کردیم که رقم ۲۱ درصد تعیین شده آن قدر به 
مــذاق بازنشستگان ناخوش آمد که سرانجام 
دولت مجبور به بازنگری و پذیرفتن پیشنهاد ۲6 
درصدی انجمن های صنفی بازنشستگی شد. 
اما آیا نمی توان با تغییر فرمول سهم دولت در 
پرداخت حق بیمه ها، به سمتی رفت که جناح 

کارفرما را مورد حمایت بیشتری قرار داد؟ 
حمایت از کارفرما با تغییر فرمول سهم دولت 

در حق بیمه ها
 در شرایط کنونی حق بیمه پرداختی از سوی 
کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، حدود 
کارگر  مستمر  دستمزد  و  حقوق  درصــد   ۳۳
است که ۳0 درصد مربوط به حق بیمه عادی و 
۳ درصد، بر اساس ماده 5 قانون بیمه بیکاری، 
مربوط به بیمه بیکاری کارگران اســت. از این 
میزان حق بیمه، 7 درصد توسط کارگر، ۳ درصد 
توسط دولت و ۲۳ درصد توسط کارفرما پرداخت 
می شود.  حاال این اعداد را با کشورهای اتحادیه 
اروپا مقایسه کنید: در فرانسه، کارفرما ۱۲/8 
درصــد حق بیمه و دولــت، ۱۲ درصــد حق بیمه 
پرداختی را تقبل می کند و در برخی کشورها 
مانند آلمان، سوئد و انگلیس، سهم کارفرمایان 
 از پــرداخــت حــق بیمه بــه مــراتــب کمتر اســت.
ــام ضمن این که حوزه  ــداد و ارق در واقــع این اع
کارفرمایی را به سرمایه گــذاری اشتغال محور 
بیشتر ترغیب می کند، بر اندوخته صندوق های 
بازنشستگی نیز می افزاید. اگرچه در شرایط 
موجود و در وضعیت کنونی انقباض بودجه ای 
دولت نمی توان چنین رقم هایی را از دولت انتظار 
داشت، اما به نظر می رسد حوزه تامین اجتماعی 
کشور نیازمند تغییر نگاه کان و حرکت چابک تر 
به سمت و سوی توسعه درآمد و استقال بیشتر 
است. نمی توان باور داشت دولت طبق آن چه 
گفته می شود ۳00هزار میلیارد تومان به تامین 
اجتماعی بدهی داشته باشد و ما از این سازمان 

انتظار معجزه برای بازنشستگان داشته باشیم.

دفاع روحانی از عملکرد وزارت خارجه و برجام 
رئیس جمهور: وزارت خارجه سمبل قدرت سیاسی کشور است 

رئیس جمهور در آستانه ۲۳ تیر که سالروز 
نهایی شدن برجام است و در تقویم ایــران به 
عنوان روز »تعامل سازنده با جهان« ثبت شده، 
به دفاع از این توافق و نیز عملکرد وزارت خارجه 
ــاع رسانی  پــرداخــت. به گــزارش پایگاه اط
ریاست جمهوری، حجت االسام و المسلمین 
جلسه  در  گذشته  روز  روحانی  حسن  دکتر 
هیئت دولت در این باره گفت: از ملت ایران در 
حمایت شان، از هدایت ها و حمایت های مقام 
معظم رهبری و کمک شورای عالی امنیت ملی 
و مخصوصا از وزارت خارجه در پیشبرد سیاست 
تعامل سازنده تشکر می کنم.وی وزارت خارجه 
را سمبل قــدرت سیاسی  کشور دانست و با 
بیان این که سمبل وزارت خارجه نیز شخص 
وزیــر خارجه اســت، به تشریح دستاوردهای 
ــوزه طــی هفت سال  عظیم کشور در ایــن ح
گذشته پرداخت و تاکید کرد: »در مدت این 
هفت سال کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام 
شده است. این کار آن قدر با عظمت است که 
دشمنان هم ناچارند در برابر این عظمت کار 
پذیرا باشند، بپذیرند و قبول کنند. در این مدت 
قطعنامه های شورای امنیت کنار گذاشته شده 

 PMD است...جمهوری اسامی ایران پرونده
را بسته است؛ پرونده ای که آمریکا و اسرائیل 
سال ها آرزو داشتند که این پرونده را سالیان 
دراز یا برای همیشه به عنوان یک معضل برای 
جمهوری اسامی ایران ادامه دهند... درباره 
»FATF« هم بعد از این که سال ها در دولت دهم 
حاضر نشدند ایران را بپذیرند، دولت یازدهم 
کاری کرد که ما از فهرست سیاه »FATF«خارج 
شدیم...کنوانسیون دریای خزر انجام شد، 
توافق با عراق برای الی روبی اروند در بغداد 
انجام شد، توافق اوراسیا و حضور ما در این 
اتحادیه انجام شد و این ها اقدامات بسیار 
مهمی بود که انجام شده است.« رئیس جمهور 
تصریح کرد: امــام)ره( در دوران رهبری شان 
همیشه برای این مسئله اهمیت خاصی قائل 
بودند که وزیر خارجه مورد احترام باشد. مقام 
معظم رهبری هم همیشه هر کجا بودیم شاهد 
این بودیم که از دولت و وزیر خارجه حمایت 
کردند. وی همچنین گفت: همیشه به دنبال 
روابط نزدیک و خوب با کشورهای آمریکای 
التین و آفریقا بودیم و این روابط هم به خوبی 

ادامه یافته است. 

ماجرای خالفکارانی که با سوء استفاده از کودکان، بدبختی عرضه می کنند

فروش مواد مخدر با پوز!

نازلی حیدرزاده- دست های کوچک شان 
به جای این که بوی توپ پاستیکی یا اسباب 
بازی بدهند بوی مواد مخدر می دهند و لباس 
های کهنه ای که بر تن دارند به جای این که 
بر اثر دویدن در کوچه پس کوچه های خاکی 
محله شان، کثیف شوند به دلیل فروختن مواد 
مخدر زیر آفتاب داغ تابستانی رنگ باخته اند.

تصور این که کودکی به بهانه بــازی کــردن در 
کوچه ها پرسه می زنــد تا کــار مشتری را راه 
بیندازد و بسته مواد مخدر را به دست او برساند، 
بسیار دردناک است اما حقیقتی است زیر پوست 
شهر.به گفته همراهم  و به پیشنهاد او به یک 
محله پایین شهر آمده ایم تا با چشمان خودم این 
موضوع را ببینم.بچه ها به دنبال توپ می دوند 
و بدون توجه به هوای گرم، با لذت هر چه تمام 
تر قــدرت خود را بــرای به دست آوردن توپ و 
شوت کردن آن در دروازه خیالی به نمایش می 
گذارند اما این چهره واقعی ماجرا نیست. به 
گفته همراهم تعدادی از آن ها خودشان را این 
جا سرگرم و به شکل نمایشی بازی می کنند تا 
مشتری از راه برسد و مواد مخدر را به او برسانند.
صدای فریاد بچه ها کوچه را برداشته است و 
پسری که روی تکه سنگی نشسته است با دیدن 
ما از جای خود بلند می شود و به سوی مان می 
آید.هنوز شروع به صحبت نکرده ایم که آن هایی 
که بــازی می کنند از جنب و جوش دست می 
کشند و با گوش های تیز شده در گوشه ای می 
ایستند. پسر نوجوان با شک و تردید نزدیک تر 
می شود و وقتی می بیند ما از او نشانی جایی را 
می پرسیم ناامید نمی شود و می گوید: چیزی 
الزم دارید در خدمتم. نشانی را کامًا اشتباه 
آمــده اید اما طور دیگری می توانم کمک تان 
کنم.وقتی همراهم از او سراغ خانه ای را که مواد 
مخدر در آن به فروش می رسد می گیرد، می 
گوید: کارهای فروش موادش را به من سپرده 

و خودش آفتابی نمی شود. چون چند بار گیر 
افتاده است. هر چقدر الزم دارید می توانم برای 
تان فراهم کنم.این بار به سمت تکه سنگی که 
رویش نشسته بود، می رود و از زیر آن مقداری 
را که همراهم گفته بود بیرون می آورد اما بعد 
از این که می بیند ما مشتری واقعی نیستیم 
عصبانی می شود و به سمت بچه های دیگر می 
رود.نوجوانی که در یکی از پارک های شهر، با 
دوستش سرگردان است زمانی که از کنار ما 
می گذرد خیلی آهسته می گوید: هر نوع ماده ای 

که می خواهی در خدمتم!
وقتی از او می پرسیم چه چیزهایی داری؟ 
ــه می دهــد: کافی است لب تر کنی و تا  ادام
سه بشماری، هر چه خواستی برایت فراهم 
ــن را ایــن جا  ــی کــنــم. فقط دفــعــه دیــگــر م م
نخواهی دید و باید دنبالم بگردی.او در پاسخ 
به این پرسش که مــواد مخدر را از کجا تهیه 
می کند؟ می افزاید: همسایه مان مواد مخدر 
می فروشد و برای این که بتوانم باری از روی 
دوش خانواده ام بردارم، به او کمک و برایش 
ــدی از  بازاریابی می کنم و او هر هفته درص
فروشم را به خــودم بــاز می گرداند.به یکی 
دیگر از محله های حاشیه شهر سر می زنیم. 
نوجوانی که ۱4 ساله به نظر می رسد، با ورود 
هر تازه واردی به محله شان، به سویش می رود 
و به بهانه ای سر صحبت را باز می کند.همراه 
من، خیلی رک و راست می رود سر اصل مطلب 
و می گوید: برای مادربزرگم تریاک می خواهم، 

دور و برت چیزی داری؟
او در حالی که آب دهانش را قورت می دهد ما را 
ورانداز می کند و می گوید: چند گرم می خواهی؟ 
بسته های من ۱0 گرمی است و کمتر از آن نمی 
توانم بدهم....مشروح این گزارش را در شماره 
امــروز روزنامه »خراسان شمالی« یا در  سایت

www.khorasannews.com   بخوانید. 

مصطفوی-»متاسفم برای بازیگری که ازش 
دفاع کرده بودم!« چند روز پیش بود که برای 
اولین بار نوید محمدزاده را در آگهی آب میوه 
دیدیم. جایی که آقای بازیگر با حالتی خسته 
توی آینه نگاه می کند و بعد هم احساس اش را 
درباره آب میوه می گوید. آگهی ساده ای بود 
اما انتظار چنین چیزی را از نوید محمدزاده 
نداشتیم. هرچند که در فاصله یکی دو روز بعد 
تصویری از عطر نوید در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد و مطمئن شدیم که آقای هنرمند وارد 
فاز تجارت شده است. همه این ها حرف و حدیث 

هایی به دنبال  داشت تا این که منتقد 
آقــای  یعنی  سینما  منتقد  همیشه 
فراستی در گفت و گویی به شدت به 
ستاره سینما تاخت. بعد از این اتفاق، 

گفتی  و  گپ  محمدزاده  نوید 
کــوتــاه بــا فــریــدون جیرانی 

داشت و از عملکردش دفاع 
کرد: » من کاری کردم که 

ــرت دنیرو هم انجام  راب
تبلیغ  خیلی ها  داده. 

ــد، چـــرا فقط  ــردن ک
دربـــــــاره مـــن ایــن 

شد  زده  حـــرف هـــا 

و....« در گزارشی همه ماجرای نوید محمدزاده 
و فراستی را نوشته ایم.  صفحه 6 را بخوانید.

*»هنگامی که ترامپ دانش آموز دبیرستان 
ــون ورودی  بــوده به کسی پــول داده تا در آزم
کالج شرکت کند و نمره باالیی که ایــن فرد 
کسب کرد به دونالد ترامپ کمک کرد بتواند 
به عنوان دانشجوی مقطع کارشناسی وارد 
دانشگاه مطرح پنسیلوانیا شود. ترامپ اغلب 
با لحنی غرورآمیز از دانشگاهی که در آن درس 
خوانده سخن گفته و بارها خــودش را فردی  
نابغه توصیف کــرده اســت و...« دعــوا آن قدر 
ــرادرزاده ترامپ حاال زیرپای  باال گرفته که بـ
عمویش را خالی می کند. »مــری ترامپ«، 
دختر »ِفِردی ترامپ« برادر بزرگ تر دونالد 
قرار است هفته آینده کتابی افشاگرانه علیه 
منتشر  آمریکا  رئیس جمهور  ــواده  ــان خ
کند. ظاهر قضیه این است که کتاب 
می خواهد  نقاط تاریکی از زندگی 
رئیس جمهور آمریکا را بازگو کند. 
پاراگراف  جماتی مثل همین 
بــاال که دربـــاره تقلب 
در امتحان ورودی 
به کالج روایت شده 
است. بخش های مهمی از 

این کتاب را در صفحه ۳ نوشته ایم.
ــم؛ با  * »امــروز یک نمایش هم بــرای عــوام داری
عنوان شاه در زیارت! در این مجلس تازه و بدیع، 
موضوع به شیوه ای نو ارائه می شود؛ نه  ُقُرقی 
در کار اســت، نه بگیر و ببندی! رعیت آزادنــد 
در زیــارت همدوش سلطان دعاگو به شکرانه 
پنجاهمین سال سلطنت باشند. شتاب کنید 
که باید نماز ظهر را در حرم حضرت عبدالعظیم 
بخوانیم.« این دیالوگ آشنا، ما را به فیلم کمال 
الملک برد. سخنانی که از دهان ناصرالدین شاه 
با بازی زنده یاد عزت ا... انتظامی خارج می 
شــود در حالی که پشت سر او، اتابک اعظم 
ایستاده است و بازیگر نقش او، کسی جز مرحوم 
محمدعلی کشاورز نیست. البته روایــت علی 
حاتمی، ربطی به ماجرای ترور ناصرالدین شاه 
ــدارد اما پس از  به دست میرزا رضا کرمانی ن
این دیالوگ، شنیده شدن صدای چند گلوله و 
ورود کالسکه شاه به کاخ و جسد او روی دست 
اتابک، روایتی ناقص را از این ترور تاریخی عرضه 
می کند؛ امــروز سالروز همان رویــداد تاریخی 
است و در گزارشی، روایت زنده یاد علی حاتمی 
را از ناکامی ناصرالدین شاه برای رسیدن به 
پنجاهمین سالروز سلطنت وی، گفتیم. صفحه 

7 را بخوانید. 

آرتیست بازی های اتابک، چالش نوید با فراستی و تقلب ترامپ دلقک !

ــس مــوبــایــلــی  ــک ع
اســــــــــت وپـــــــوز 
عـــابـــربـــانـــک را 
نشان می دهد که 
کودکان به وسیله 
آن، پـــول فـــروش 
ــدر را  ــخـ مـــــواد مـ

دریافت می کنند!
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شریفی- روزهــای گذشته و همزمان با مانور 
دریایی 5 روزه پکن در نزدیکی مجمع الجزایر 
پاراسل، آمریکا دو ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« 
و »یو اس اس رونالد ریگان« را به دریای چین جنوبی 
اعزام کرد. اقدامی که باعث شد سخنگوی وزارت 
خارجه چین آن را مصداق »قدرت نمایی تحریک 
آمیز« توصیف کند. اما به نظر آمریکایی ها که برای 
رسیدن به »توافق بــزرگ« تجاری با چین مدتی 
سکوت کرده و از تنش خود کاسته بودند، دوباره 
نبرد سیاسی و امنیتی شان را علیه چین آغاز کرده 
اند. دیــروز، کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال 
آمریکا )اف بــی آی( اعالم کرد، این نیرو هر ۱۰ 
ساعت یک پرونده جدید ضدجاسوسی علیه چین 
باز می کند. او اعتراف کرد: »چین درگیر اقداماتی 
بسیار گسترده شده که تمامی ارکان حکومت در 
پکن را به کار گرفته و هدفش تبدیل شدن به تنها 
ابرقدرت برتر جهان است، آن هم به هر قیمتی که 
شده.« این سخنان خشم آلود در حالی است که در 
دهه های گذشته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی، آمریکا این جایگاه را تنها برای خود تعریف 
کرده و تالش کشورهای بزرگ برای رسیدن به 
این جایگاه را تهدیدی علیه خود و امنیت ملی اش 
می داند. »ری« که روز سه شنبه، هفتم ژوئیه، در 
اندیشکده هودسون در واشنگتن سخن می گفت 
مدعی شده دولت چین کارزاری چند الیه و چند 
وجهی را علیه آمریکا آغاز کرده است. اما این همه 
ماجرا نبود، روز گذشته هم راستا با این سخنان 
ــی آی، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا  رئیس اف ب
در آستانه یک ساله شدن ریاستش بر پنتاگون با 
انتشار عملکرد خود، مدعی شد که طی این مدت 
پنتاگون مانع اقدامات تهاجمی کشورهایی چون 
روسیه، چین، کره شمالی و ایــران شده است. 
تارنمای رسمی وزارت دفاع آمریکا در گزارشی 
از عملکرد نخست سال مسئولیت مارک اسپر، 
به نقل از وی، نوشت: از زمان تصدی این سمت از 
تابستان سال گذشته، مهم ترین اولویت  من در به 
اجرا گذاردن »راهبرد دفاع ملی« است که  در دوره 
کنونی مربوط به »رقابت قدرت های بزرگ« است و 

این که چین و روسیه اساسا در اولویت رقابت های 
راهبردی آمریکا در حوزه نظامی قرار دارند. وزیر 
دفاع آمریکا همچنین، بدون اشاره به حمایت های 
آشکار و پنهان کشورش از تروریست ها، در این 
گزارش مدعی مبارزه با تروریسم شده و آورده است:  
در یک سال گذشته، این وزارتخانه  عملیات مقابله 
با تروریسم را انجام داده یا از روند مبارزه با تروریسم 

حمایت کرده است. 

وقتی واشنگتن در مهار پکن شکست خورد	 
در همه این سال ها قدرت گرفتن چین و توسعه اش 
در آسیا، آفریقا و حتی در کشورهای اروپایی برای 
غرب و نه فقط آمریکا یا دولت ترامپ نگرانی هایی 
را ایجاد کرد و همواره در فکر این بودند که چگونه 
می توانند چین را نیز مانند آن چه درباره شوروی 
سابق اتفاق افتاد مهار کنند. امــا چینی ها در 
مقابل  هوشمندانه وارد تنش های حاد نشدند و 
در سیاست های اقتصاد داخلی شان نیز با کمترین 
اشتباه عمل کردند. حاال پکن توانسته طی همه 
این سال ها کشورهای توسعه یافته صنعتی را 
پشت سر بگذارد و برای رقابت اقتصادی، سیاسی 
و تا حدودی نظامی با آمریکا خیز بــردارد. همان 
تالشی که کاخ سفید آن را بر نمی تابد. ژائوین 
فنگ، گزارشگر بی بی سی در مسائل چین درباره 
اظــهــارات اخیر »کریستوفر ری« می گوید این 
نخستین بار نیست که رئیس اف بــی آی چین را 
»باالترین تهدید امنیتی« می خواند اما آن چه جدید 
است این است که کریستوفر ری حاال انتقادها را به 
روی تالش های همه جانبه پکن برای تنها ابرقدرت 

جهان شدن متمرکز کرده است.

متحدان آمریکا به چین چراغ سبز نشان می 	 
دهند؟

یکی دیگر از چالش های واشنگتن در مواجهه با 
قدرت چین، رابطه متحدان آمریکا در خاورمیانه 

با پکن است. مایکل روبین کارشناس آمریکایی 
موسسه »امریکن اینترپرایز« در گزارشی برای 
وب سایت نشنال اینترست نوشت: چین حضور 
اقتصادی خود را در خاورمیانه گسترش داده اما 
به لحاظ دیپلماتیک بی طرف و از حیث نظامی 
غایب بوده و روابط دوستانه ای با ایران و عربستان 
سعودی داشته است. مواضع کنشگرانه و قاطع 
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ممکن است 
به حوزه پیرامونی این کشور محدود نباشد. چین 
به عنوان مثال نه تنها پایگاهی نظامی در جیبوتی 
به فاصله چند مایلی از مقر نیروهای آمریکایی 
تاسیس کرده بلکه در همین منطقه نیز شروع به 
برنامه های پروازی کرده است. در این گزارش آمده 
است: آمریکا در نیم قرن گذشته ادعای سیطره بر 
آبراه های بین المللی در خلیج فارس را داشته اما 
همانند دریای جنوبی چین و تنگه باب المندب 
ممکن است چین قصد به چالش کشیدن آمریکا 
را داشته باشد. در این زمینه، جرئت و جسارت 
نظامی فزاینده چین پیامدهای مختلفی دارد. 
وزارت امور خارجه آمریکا بارها فرض را بر این 
قرار داده که هر جا به عنوان پیشرو حرکت کند، 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس 
نیز دنباله روی خواهند کرد. چون این کشورها 
همواره این سیاست را در پیش می گرفتند اما بعد از 
تقویت قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی چین در 
سطح جهان آن ها به تدریج می روند به نوعی یاس 
و سرخوردگی از آمریکا دچار شوند بنابراین برای 
حفظ توازن در منطقه به نوعی به چین گرایش پیدا 
کنند. در این میان، واشنگتن باید برای رقابت در 
سطح منطقه آماده شود و دیگر نمی تواند همراهی 
کشورهایی مانند امارات ، عربستان و بحرین – چه 
رسد به کویت و قطر و عمان – را تضمین شده بداند. 
همچنین در صورتی که چین بخواهد حضور 
خودش را در خاورمیانه قوی تر کند توهم دوستی 

اسرائیل با چین هم باید به پایان برسد.

نوبت کاخ های سعودی 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به کشف 
تسلیحات آمریکایی در نزد مزدوران وابسته به 
آل سعود، از شهروندان عربستانی و افراد مقیم 
این کشور خواست که از مراکز نظامی و کاخ 
هــای سعودی دور شوند.مفهوم ایــن هشدار 
یحیی سریع آن است که در بانک اهداف یمنی 
ها که در آن تعداد اهــداف مد نظر ۳۰۰ عدد 
اعالم شده بود حاال نوبت به هدف گیری قلب 
سعودی در قالبی ویژه رسیده است.پیشتر قصر 
یمامه طعم حضور ناگهانی و حمالت غافلگیر 
کننده انصارا... را چشیده بود. این کالم ژنرال 
سریع در حالی در رسانه ها بازتابی وسیع داشته 
که از یک سو مارب در آستانه سقوط قطعی قرار 
دارد و از دیگر سو گفته می شود آمریکا به واسطه 
گریفیتس به انصارا... پیام داده است در صورت 
تصرف مارب به الحدیده حمله خواهد کرد .اما 
تاکنون کاهش تــوان و تمرکز دشمن در دیگر 
موثر  پشتیبانی  امکان  شدن  خنثی  جبهه ها، 
هوایی و تنگ تر شدن حلقه محاصره مارب از 
مواهب همکاری قبایل منطقه با انصارا... بوده 
است.در همین حال سعودی و امارات آخرین 
تالش ها برای احیای ولو نیم بند توافق ریاض 
ــرارداده انــد و حسب اخبار  را در صــدر توجه قـ
قربانی این نقشه جدید محسن االحمر معاون 
شرایطی  چنین  در  ــت.  اس منصورهادی  اول 
سخنان یحیی سریع را می توان پاسخی درخور 
ــارات تلقی  هم به آمریکا و هم به سعودی و ام
کرد. از دیدگاه انصارا... نه تهدیدهای آمریکا 
مانع از تصرف مارب خواهد بود و نه باز آرایی 
صفوف مزدوران سعودی منعی جدی در مبارزه 
با اشغال یمن حاصل خواهد کرد.به نظر می 
رسد که انصار ا... تصمیم استراتژیک و مهمی 
گرفته است که راهی جز پیشروی در این مسیر 
ــداوم سیطره انــصــارا... بر  ــدارد. در صــورت ت ن
و  نظامی  اقتصادی،  مهم  گلوگاه های  ــارب  م
ــارا... خواهند بــود  و  ــص سیاسی در اختیار ان
گروه های وابسته به عربستان می توانند تنها به 
بیابان های شرقی و استانی مثل حضرالموت 
تکیه کنند. تکیه گاهی که در صورت تداوم مسیر 
فعلی می تواند سرنوشتی همچون مارب را برای 
آن متصور شد. در واقــع با وجــود سختی های 
راه انتخاب شده، پیشروی های نظامی بهتر از 
استراتژی قبلی است،چرا که حالت تدافعی 
انصارا... باعث گستاخی بیشتر  دشمنان و در 
نتیجه محدودیت های مهم اقتصادی، سیاسی 
و نظامی برای انصارا... شده بود.خالصه آن که 
هشدارهای اخیر ژنــرال سریع مبنی بر دوری 
گزیدن شهروندان سعودی از اطراف قصرهای 
سلطنتی نشان دهنده عــزم جــدی انــصــارا... 
برای غلبه بر دشمنان خارجی و مزدوران داخلی 
است.انصاراللهی که در عمل ثابت کرده است 
اساسا میان قول و فعلش هیچ فاصله ای نیست.

تحلیل روز

طرح جلد نشریه  »اشپیگل«: در این شماره از 
ــده اســت که »دوران پــرواز کردن  اشپیگل  آم
سرآمده« است ؛ اشپیگل از »پایان مسافرت آن 
طور که می شناختیم« در این روزهای کرونایی 

سخن گفته و آن را »ماجراجویی« دانسته است.

کمپین حامیان ترامپ!

 محمد البخیتی از رهبران انصارا... در توئیتر 
خود از دیدار با شیخ محمد علی عامر الخزاعی 
ــالح در  از رهــبــران قبایلی و نظامی حــزب اص
استان مارب خبر داد. به گفته وی الخزاعی که  
از نیروهای هادی جدا شده و به انصارا... پیوسته 
مدعی شده است بسیاری از رهبران حزب اصالح 
به دنبال همپیمانی با انصارا... هستند و نیروهای 
حزب اصالح پس از هر ضربه ای که انصارا... به 
عمق سعودی می زند جشن می گیرند. به گفته 
الخزاعی زمان اتحاد گروه های سیاسی در یمن 

نزدیک شده است.

نصرا... : لبنان برای روابط گسترده با 
چین اقدام کند 

سید حسن نصرا... ، دبیرکل حزب ا... لبنان  گفت:  
الگوی اقتصادی ایران موجب شده است که تهران به 
مدت ۴۰ سال زیر تحریم های گسترده مقاومت کند. 
او در ادامه مقاومت ایران در برابر تحریم های ظالمانه 
آمریکا طی چند دهه را ستود و به مقایسه ایران و لبنان 
پرداخت و گفت: »مطمئن باشد که لبنان عناصر 
ــدارد؛ الگویی  و عوامل نمونه و الگوی ایرانی را ن
که باعث شد که ایران در برابر تحریم های آمریکا 
بایستد و مقاومت کند.« دبیرکل حزب ا... لبنان 
همچنین گفت: »برخی تالش کردند که موضوع 
نگاه به غرب را به جایی دیگر سوق دهند؛ برخی 
می گویند غرب برای ما به منزله اکسیژن است. ما 
از شما نخواستیم که این اکسیژن را رها کنید ولی 
اگر غربی ها این اکسیژن را از ما قطع کنند، ما باید 
چه کار کنیم؟ داشتن روابط تجاری و اقتصادی با 
کشورهای شرق مانند ایران و چین و عراق این فایده 
را دارد که به آمریکایی ها و دیگران این پیام را خواهد 
فرستاد که لبنان گزینه های دیگر نیز دارد. چین به 
دولت لبنان پیشنهاد کرد شرکت های چینی آماده 
سرمایه گذاری میلیاردها دالر در لبنان هستند. 
شما به عنوان مسئول در دولت لبنان، کشوری که 
در معرض تهدید و خطر قرار دارید باید پیش قدم 
شوید و از چین بخواهید بیاید و شرایط و شروط آن را 
جویا شوید. آمریکایی ها با تهدید، وعده و وعید مانع 
هر گونه حل بحران در لبنان هستند. اگر پیشنهاد 
چین مفید و جدی نبود آمریکایی ها به همپیمانان و 

دوستان یا ایادی خود در لبنان متوسل نمی شدند.

  دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com

لبنان
مهم ترین افشاگری ها علیه ترامپ در کتاب برادرزاده اش چیست؟ 

تقلب »دلقک« در امتحان 
»مری ترامپ«، دختر »ِفِردی ترامپ« 
ــر و مــتــوفــای دونــالــد  ــزرگ ت ــرادر بـ ــ ب
ترامپ، قرار است هفته آینده کتابی 
افشاگرانه علیه خانواده رئیس جمهور 
آمریکا منتشر کند. او که روان شناس 
بالینی است و تألیفاتی در این حوزه 
دارد گفته اســت قصد دارد در این 
کتاب به شرح این بپردازد که چگونه 
سال ها تاریکی، کژکاری و شقاوت ها 
عمویش را به سیاستمداری آن چنان 
خــطــرنــاک تبدیل کـــرده کــه اکنون 
و  امنیت  بــهــداشــت،  علیه  تهدیدی 
ثبات ایاالت  متحده و جهان به شمار 
ــاال رسانه های آمریکایی  ــی رود.ح م
مهم  بخش های  از  برخی  انتشار  به 
ایــن  کتاب پرداخته اند. روزنامه  از 
ترامپ  مــری  نوشته  نیویورک تایمز 
ــالش کـــرده توضیح  ــن کتاب ت در ای
ــپ در  ــرام دهـــد چــگــونــه موقعیت ت
یکی از مشهورترین و ثروتمندترین 
امپراتوری های مستغالت نیویورک 
ــای  ــاره ــت ــب شــکــل گــیــری »رف ــوج م
تحریف شده« در رئیس جمهور کنونی 
آمریکا شد. منظور مری ترامپ از عبارت 
ــور که خودش  »تحریف شده«- آن ط
توضیح داده- »تعریف دیگران بر حسب 
پول« و »روی آوردن به تقلب به عنوان 

یک سبک زندگی« است. مری ترامپ 
55 ساله نخستین عضو خانواده ترامپ 
است که با نوشتن کتابی درباره اسرار 
این خانواده از آن ها فاصله گرفته است. 
از ماه گذشته میالدی، خانواده ترامپ 
ــرادران کوچک تر  به رهبری یکی از ب
دونــالــد ترامپ تالش هایی را برای 
جلوگیری از انتشار ایــن کتاب آغاز 
کــرده انــد. مهم ترین بخش های این 

کتاب در زیر آمده است:

تقلب در امتحان ورودی کالج	 
مری ترامپ نوشته هنگامی که ترامپ 
دانش آموز دبیرستان بوده به کسی پول 
داده تا در آزمون ورودی کالج شرکت 
کند. او همچنین نوشته نمره باالیی 
که این فرد کسب کرد به دونالد ترامپ 
کمک کرد بتواند به عنوان دانشجوی 
مقطع کارشناسی وارد دانشگاه مطرح 
پنسیلوانیا شود. ترامپ اغلب با لحنی 
غرورآمیز از دانشگاهی که در آن درس 
خوانده سخن گفته و بارها خودش را 

فردی  نابغه توصیف کرده است.

اعزام برادر تنها به بیمارستان	 
یک مسئله معروف دربـــاره خانواده 
ترامپ این است که فرزند ارشد »فرد 

ترامپ« )پدر دونالد ترامپ( که به او 
»ِفـــِردی« می گفتند در حکم »جوجه 
ــت« خــانــواده بــود.»فــردی  اردک زش
ترامپ« )پدر نویسنده کتاب جدید( 
مــردی خوش تیپ و خوش سر و زبان 
بود که زیاد مشروب می خورد. او بعد 
از پشت سر گذاشتن تجارب سخت 
ــدرش، شغلش در  ــرای پ ــردن ب کــار ک
مستغالت را رها کرد و دنبال آرزویش 
برای خلبان شدن رفت. دونالد ترامپ 
همیشه گفته خروج برادر بزرگ ترش از 
شغل پدری فضا را برای ورود او به کسب 
و کار خانوادگی باز کرد. او در مصاحبه  

سال ۲۰۱۶ با روزنامه نیویورک تایمز 
ــرای من اوضــاع خوب پیش  گفت: »ب
رفت. برای فردی ماجرا خوب پیش 
نرفت.«مری ترامپ در کتابش نوشته 
پدر دونالد ترامپ رفتار بی رحمانه ای 
ــروی  بــا کسی کــه گــمــان مــی رفــت آب
خانوادگی را به باد می دهد داشت و 
یک بــار جلوی گروهی از کارمندان 
سر فردی فریاد زد: »دونالد ۱۰ برابر 
تــو مـــی ارزد.«»فـــردی تــرامــپ« سال 
۱۹۸۱، هنگامی که ۴۲ سال داشت 
بر اثر حمله قلبی ناشی از مصرف الکل 
فوت کرد. مری ترامپ در کتابش نوشته 
که خانواده اش آن شب »فردی« را تنها 
روانه بیمارستان کرده اند و کسی همراه 
او نرفته است. او نوشته دونالد ترامپ آن 

شب به اتاقش رفت تا فیلم تماشا کند.

خواهر ترامپ: دونالد دلقک است	 
ــارزارش را  زمانی که دونالد ترامپ ک
برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز 
کرد خواهرش، »ماریان ترامپ باری« 
که یک قاضی بازنشسته فدرال است به 
این که او برای ریاست جمهوری مناسب 
باشد شک داشت. مری ترامپ به نقل از 
عمه اش »ماریان ترامپ« نوشته است: 
»او دلقک اســت. این اتفاق نخواهد 

ــت، خواهر  افتاد.«مطابق ایــن روایـ
ترامپ به ویژه از این که مسیحی های 
انجیلی از بــرادرش حمایت می کنند 
شگفت زده بوده. او به نقل از عمه اش 
نوشته است: »تنها وقتی که دونالد به 
کلیسا رفته وقتی بود که آن جا دوربین 
وجود داشت. حیرت آور است. از همین 
می شود همه چیز را درباره حامیانش 
فهمید. او به هیچ اصلی پایبند نیست. 

هیچ اصلی!«

دونالد خودشیفته	 
مری ترامپ به عنوان یک روان شناس  
ــد  واج عمویش  ــه  ک نوشته  بالینی 
ــرای  ب تشخیصی  مـــالک   ۹ تمامی 
اختالل شخصیت خودشیفته است. 
با این حال، او نوشته که این برچسب 
ــمــام مشکالت  ــده ت ــرن ــی ــرگ ــم درب ه
روان شناختی او نیست. او می نویسد: 
ــه مشکالت  »واقــعــیــت ایـــن اســـت ک
آسیب شناختی دونالد آن قدر پیچیده 
و رفتارهایش آن قدر غیرقابل توضیح 
هستند که رسیدن به یک تشخیص 
دقیق و جامع مستلزم گرفتن مجموعه 
کاملی از تست های روان شناسی و 
عصب شناختی است که او هیچ گاه 

آن ها را نخواهد پذیرفت.« 

کارتون روز 

توئیت روز 

پیشخوان بین الملل 

بارها  برزیل،  بولسونارو، رئیس جمهور  ژائیر 
اپیدمی کووید۱۹ را به تمسخر گرفت و بدون 
ــراد مبتال بــه کــرونــا رفــت.  ماسک بــه میان افـ
او که محدودیت های مربوط به کرونا را زاید 
می دانست، اکنون به کرونا مبتال شده و تحت 
درمان قرار گرفته است. رئیس جمهور راستگرای 
برزیل زمانی دربــاره ویروس کرونا رجزخوانی 
می کرد که بیماری کــوویــد۱۹ به سرعت در 
کشورش گسترش می یافت و جان هموطنان 
او را که بیشتر آن ها از مردم تنگدست و محروم 
بودند، می گرفت. برزیل هم اکنون با بیش از 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار بیمار و بیش از ۶5 هزار 
فوت شده در سراسر جهان پس از ایاالت متحده 
در مقام دوم گسترش اپیدمی کرونا قرار گرفته 
است. بولسونارو به دنبال ظهور برخی عالیم 
کرونا مانند تب و سرفه، برای چهارمین بار تست 
تشخیص کرونا انجام داد و روز بعد اعالم شد که 
نتیجه آزمایش او مثبت بوده و آقای رئیس جمهور 
به کرونا مبتال شده است. بولسونارو در اوایل ماه 
مارس گذشته در فلوریدا با دونالد ترامپ دیدار 
کرد و همزمان با او در ناچیز شمردن کرونا داد 
سخن داد. او کرونا را شبیه یک "سرماخوردگی 
کوچک" دانسته بــود.از همان زمان مقام های 
قضایی برزیل از او خواستند که تست کرونا   دهد 
و او امتناع ورزید، تا سرانجام دیوان عالی کشور 
به او دستور داد که باید تست کرونا   دهد.رئیس 

جمهور ۶5 ساله برزیل در ماه های گذشته بارها 
از برقراری محدودیت های اجتماعی به خاطر 
پیکار با کرونا انتقاد کرده و خواستار بازگشت 
مــردم به زندگی عــادی و از سرگیری فعالیت 
اقتصادی کشور شده بود. چند روز قبل او با رأی 
پارلمان مبنی بر اجبار به گذاشتن ماسک در 
برخی از اماکن مخالفت کرده بود.در شرایطی 
ــدوه و  که در کشور به خاطر گسترش کرونا ان
ماتم حاکم بود، او شاد و خندان بدون ماسک به 

میان هــواداران خود می رفت، با آن ها دست 
می داد و در آغوش شان می گرفت.در برابر این 
رفتار غیرمسئوالنه بود که در پایان ماه ژوئن 
دادگاهی رئیس جمهور را تهدید کرد چنان 
چه از رعایت مقررات کرونا مانند زدن ماسک 
خودداری کند، او را به پرداخت جریمه نقدی 
محکوم خواهد کرد. او حتی پس از آن نیز در 
شبکه های اجتماعی عکس هایی از خود منتشر 
کــرد که او را در مالقات های متعدد بدون 
زدن ماسک نشان می دادند. بولسونارو که به 
گذشته "ورزشی" خود می بالد، در شبکه های 
اجتماعی مدعی شد که "یک سرماخوردگی 
جزئی" هرگز نمی تواند فرد ورزشکاری مانند 

او را از پا درآورد. 

سرنوشت غم انگیز انکارکنندگان کرونا 
رئیس جمهور برزیل که بارها اپیدمی کووید19 را به تمسخر گرفت ، اکنون به کرونا مبتال 

شده است 

رئیس اف بی آی: چین می خواهد »تنها ابرقدرت برتر جهان« شود 

ترس واشنگتن از خیز اژدها 

تصویری از دو دختر فوتبالیست فلسطینی که در 
حمالت رژیم صهیونیستی دچار قطع پا شدند 
اما در جلسه تمرینی که برای اولین بار پس از رفع 
محدودیت های ویروس کرونا در نوار غزه توسط 

صلیب سرخ ترتیب داده شد، حضور یافتند.

نمای 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.

حتی نمیشه ُمرد!

فاصله هایی که رعایت نمی شود!

باز خوبه کرونا 
شده و نمیشه 
این ور اون ور 
رفت و گرنه 

با این گرونی 
بلیت ها هم 

نمیشه از جات 
تکون بخوری، 

بخوای بری 
تورنتو و بیای 

باید 13 میلیون 
بدی

کاش توی این 
ایام کرونایی 

 هوای این
  پدر بزرگ و 

 مادربزرگ هایی 
که خرج زندگی 
شون رو از دست 
فروشی به دست 

میارن بیشتر 
داشته باشیم

اگه 100 
میلیون داری 

بمیر و گرنه 
مراقب باش 
نمیری چون 
هزینه کفن و 
دفن، جاقبر، 
سنگ قبر و 

مراسم بیشتر 
از اینا نشه 

کمتر نمیشه

از جاتون  تکون نخورید!

امروز چند 
خط مترو را 
سوار شدم و 
حتی یک نفر 
بدون ماسک 
ندیدم. همین 

ماسک رو 
نمی تو نستن  
زودتر اجباری 

کنن ؟

به هوای هم

اعتبارنامه هایی که ردشدند
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مالقات شرعی برای هدایتی هر روز، برای بقیه ماهانه !

روز گذشته گزارشی از روایت زندانیان »تهران بزرگ« از 
شرایط زندگی در زندان منتشر شد که در بخشی از آن یک 
زندانی درباره وضعیت حسین هدایتی؛ ابربدهکار بانکی 
که دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می کند، 
اظهاراتی را بیان کرده که بازتاب گسترده ای در فضای 
مجازی داشته است. این زندانی دربــاره وضع حسین 
هدایتی در زندان به اعتماد گفته است: »حسین هدایتی 
در واحد سرقت و شرارت قرار دارد. برای واحد، فرش و 
یخچال و تلویزیون خریده و سالن واحد را آذین بندی کرده 
است. وقتی می رود حمام، ۱۶ تا کابین حمام خالی می شود. 
هر روز هم مالقات شرعی دارد در حالی که این جا مالقات 
شرعی برای زندانی ماهی یک بار است«. کاربری نوشت: 
»حاال مالقات شرعی هر روزه یک طرف ولی این همه 
تبعیض بین زندانی ها قابل پیگیریه که امیدواریم این 

تبعیض ها حداقل توی زندان برداشته بشه«.
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افتتاح پروژه آب رسانی مردمی

تصاویری از افتتاح پروژه آب رسانی یک گروه خیریه به 
پنج روستا در منطقه دشتیاری که به دست خود مردم و 
بدون حضور مسئوالن برگزار شد، در شبکه های اجتماعی 
بازتاب خوبی داشت. یک گروه خیر با کمک هایی که از خود 
مردم جمع کرد، این پروژه را به سرانجام رساند تا مردم 
پنج روستا در منطقه دشتیاری مجبور نباشند از هوتگ 
هایی که بین دام و انسان مشترک است، آب بنوشند. 
کاربری نوشت: »25 سال پیش با افتتاح سد پیشین 
تو اون منطقه باید آب به این روستاها می رسید، هفت 
سال پیش با افتتاح سد زیردان آب باید به این روستاها 
می رسید، چیزی که حق طبیعی این روستانشینان بود. 
االنم ده ها روستای دیگه تو اون منطقه هستن که آب 

شرب لوله کشی ندارن«. 
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ظهور پدیده حجاب استایل ها در اینستاگرام

تبلیغ های الکچری برای آدم های محجبه هم این روزها 
در اینستاگرام به وفور دیده می شود و این تبلیغ ها زنگ 
خطری است که نشان می دهد عده ای در اینستاگرام 
به دنبال تعریف جدیدی از حجاب در جامعه هستند. 
در گزارشی که در همین باره در فضای مجازی دست به 
دست می شود، آمده: »حجاب استایل ها برش هایی از 
زندگی مرفه خود را در صفحه  پر فالوور خود به اشتراک 
می گذارند و به سوال های مخاطبان دربــاره خریدهای 
الکچری مورد استفاده شان در عکس ها پاسخ می دهند 
و به این ترتیب سبک زندگی خود را نیز تبلیغ و ترویج 
می کنند«. این در حالی است که بسیاری از دنبال کننده های 
آن ها از سطح رفاهی پایین تری برخوردارند ولی از آن جا 
که این استایل ها به نوعی الگو برای باکالس بودن تبدیل 
شده اند، بسیاری می کوشند خود را به این طبقه  نزدیک 

کنند و این خود رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی است.
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جنبش نیسان آبی!

فیلمی از ده ها نیسان در فضای مجازی منتشر و در گروه ها 
و صفحات مختلف بازنشر شد که ادعا شده است مربوط به 
قاچاق گازوئیل در مرزهای شرقی کشور و نزدیک سراوان 
است. کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »اصل این که قاچاق صورت نگیره همسان 
سازی قیمته ولی مسئوالن این قدر در اقتصاد ناتوان 
بودن که وضعیت معیشت مردم بحرانی شده و دیگه طاقت 
گرونی چیزی رو ندارن«. کاربر دیگری نوشت: »انگار با 
دوربین تلفن همراه سکانسی از یک فیلم سینمایی ضبط 
شده، اونم با اسم »جنبش نیسان آبی« بس که توش 
نیسان آبی داره«. کاربر دیگری نوشت: »وقتی ارزش پول 
ملی کم میشه و قیمت دالر میره باال باید هم منتظر قاچاق 
سوخت باشیم. بهتره مسئوالن به جای گرون کردن فکری 

برای نجات ارزش پول ملی بکنن«.

خب زودتر اجباری می کردید 

انتظاری 
که از قانون 

گذاران میره 
اینه که حداقل 

خودشون 
قوانین رو 

رعایت کنن و 
الگو باشن نه 
این که فاصله 

رو رعایت نکنن 
و یه عده ماسک 

نزنن!

این هفته طبق روال هر هفته هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی با هم مرور می کنیم.

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی بودند؟

حاج احمد، سیروس گرجستاین و 
ازدواج جدید پیمان قامس خاین

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#تعویق_کنکورهای_ و  #ســالمــت_دانــشــجــو 
سراسری: بسیاری از کسانی که کنکور دارند   به دلیل 

شیوع کرونا درخواست تعویق کنکورها  را دارند.
#کرونا: خب با اوج گرفتن دوباره کرونا و افزایش آمار 
مبتالیان و جان باختگان، دوباره این هشتگ در توئیتر 

بسیار مورد استفاده قرار گرفت.
#ظریف: حضور وزیر امور خارجه در مجلس و اتفاقاتی که 
در مجلس افتاد باعث شد این هشتگ در توئیتر داغ شود. 
عده ای بر این باورند که دروغ گو خواندن ظریف در مجلس 

کار صحیحی نبوده است.
#احمد_متوسلیان: کاربرانی بعد از شنیدن شایعه پیدا 
شدن پیکر شهید متوسلیان  با این هشتگ به استقبال 

او رفتند اما به نظر هنوز هم باید منتظر حاج احمد ماند.
#تاجگردون: باالخره بعد از کش و قوس های فراوان 
اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران 
در صحن مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان به 

اعتبارنامه او رای اعتماد ندادند.
#من_ماسک_میزنم: بعد از این که اعالم شد هر 33 
ثانیه یک ایرانی به کرونا مبتال می شود و هر 13 دقیقه یک 
نفر به علت کرونا در کشورمان جان خود را از دست می 
دهد، پویش من ماسک می زنم شروع شد و این هشتگ 

هم برای ترغیب مردم در توئیتر داغ شده است.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

1. اجباری شدن استفاده از ماسک از 15 تیر
4.۵3 میلیون بازدید در ۲۶۷۵ کانال، تاریخ انتشار 4.14

2. روحانی: کارمندانی که ماسک نزنند، غیبت می خورند
4.۵1 میلیون بازدید در 1۸۹۸ کانال، تاریخ انتشار: 4.14

3. شناسایی 2۴5۷ بیمار جدید کووید1۹ در 13 تیر
4.4۷ میلیون بازدید در 1۹33 کانال، تاریخ انتشار: 4.13

۴. رشد 132 درصدی آمار فوتی های کرونا
4.30 میلیون بازدید در 11۵۲ کانال، تاریخ انتشار: 4.1۶

5. دکتر مردانی: 1۸ میلیون ایرانی کرونا گرفته اند
4.13 میلیون بازدید در 1310 کانال، تاریخ انتشار: 4.14

۶. فوت 1۶3 بیمار کووید 1۹ در 15 تیر
4.0۵ میلیون بازدید در 1۷۹4 کانال، تاریخ انتشار: 4.1۶

۷. طرح مجلس برای اخذ مالیات از سکه و ارز
3.۷0 میلیون بازدید در ۹0۸ کانال، تاریخ انتشار: 4.13

رد اعتبارنامه ها در ادوار مختلف مجلس

دوره هفتم دوره ششمدوره پنجمدوره چهارمدوره سومدوره دومدوره اول
دوره یازدهمتا دهم

1نفر30نفر1نفر1نفر2نفر2نفر12نفر

اعتبارنامه هایی که تایید نشدند
باالخره بعد از کش و قوس های فراوان، اعتبارنامه تاجگردون 
نماینده مردم گچساران و باشت از سوی همکارانش تایید 
نشد. اما مروری بر تاریخچه بررسی اعتبارنامه ها از مجلس 
اول تا کنون نشان می دهد، بیش از 20 نفر نتوانسته اند از 
دیگر نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرند و جایی در مجلس 
نداشته اند آن هم به دالیلی همچون ارتباط با رژیم طاغوت، 
عضویت در گروهک های معاند در مجلس ابتدای انقالب، 

تخلفات انتخاباتی، تحصیلی و همچنین فساد مالی.
مجلس دوره اول: ایرنا نوشته است، در بررسی اعتبارنامه 
منتخبان مجلس اول، بر اساس یک روایت ۹ و بر اساس 
بررسی دیگری ۱2 نفر از نمایندگان نتوانستند اعتبار حضور 
خود در مجلس را به دیگر نمایندگان ثابت کنند. دلیل این حجم 
باالی رد اعتبارنامه نبود نظارت هنگام ثبت نام نماینده ها بود.
مجلس دوره دوم: از مجلس دوم تنها »بیوک آقاشریف« و 

»جاوید رمضان پور« رد اعتبار شدند.
مجلس دوره سوم: در این دوره »محمدتقی صابری انصاری« 

نماینده بروجرد رد اعتبار شد و جایگزین وی در انتخابات 
دور دوم یعنی »هادی خاتمی« هم دوباره در ایستگاه تایید 

اعتبارنامه ایستاد و نتوانست به جمع نمایندگان راه یابد.
مجلس دوره چهارم: »سیدحبیب هاشمی« نماینده فسا در این 

دوره تنها منتخب رداعتبار شده   مجلس بود.
مجلس دوره پنجم: »حمید بهرامی احمدی«، از ادامه نمایندگی 
مردم رفسنجان باز ماند و اعتبارنامه نمایندگی وی مورد تایید 

دیگر منتخبان قرار نگرفت.
»براتعلی  کاظمی«،  مطهر  »سید  ششم:  دوره  مجلس 
محمدی فر« و »حسن مرادی« منتخبان خلخال، سنقر و اراک 

از ادامه همراهی با مجلس ششم بازماندند.
مجلس دوره هفتم تا دهم:  با وجود اعتراض های بی سابقه 
منتخبان به اعتبارنامه های یکدیگر در این سه دوره اما 
اعتبارنامه همه نماینده ها تایید شد و این سه دوره رد 

اعتبارنامه ای نداشت.
مجلس دوره یــازدهــم: در ایــن دوره هم تنها »غالمرضا 

تاجگردون«   اعتبارنامه اش در مجلس تایید نشد.

قیمت روز سکه، دالر و طال: این روزها که هر لحظه نرخ 
سکه، دالر و طال باال و پایین می شود بسیاری برای دانستن 

قیمت این اقالم به گوگل مراجعه کردند.
حادثه نطنز: صبح روز پنج شنبه 12 تیرماه ۹۹، یکی 
از ساختمان های تأسیسات هسته ای نطنز دچار انفجار 
و آتش سوزی شد. به گزارش یورونیوز،  شواهدی درباره 

»عمدی بودن« این اتفاق وجود دارد.
حاج احمد متوسلیان: خبر شهادت فرمانده لشکر 
ــران و  ــول ا... در جنگ هشت ساله ای 2۷ محمد رسـ
عراق خیلی زود در فضای مجازی  به خبر داغ تبدیل 
شد. متوسلیان  اواخر خرداد سال ۶1، طی ماموریتی 
برای دفاع از مردم لبنان، به سوریه و لبنان سفر کرد 
اما ظهر روز چهاردهم تیر سال ۶1 هنگام عزیمت به 
بیروت ربوده شد  .  البته 2۴ ساعت بیشتر از این خبر 
نگذشته بود که اعالم شد هنوز هم سرنوشت این فرمانده 
مشخص نیست. دو مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس 
هم ادعا کردند که حاج احمد و همراهانش همان لحظه 
دستگیری به شهادت رسیده اند و پیکرشان به تهران 

منتقل شده است.
حادثه کلینیک سینا: هر چند این اتفاق در هفته گذشته 
رخ داده اما در فهرست پربازدیدهای این هفته هم قرار 
دارد. 10 تیر ماه در کلینیک سینا مهر تهران به دلیل 
تجمع کپسول  های اکسیژن و نگهداری نامناسب آن ها 
انفجار شدیدی رخ داد که متاسفانه 1۹ نفر از کادر درمان 

و بیماران این کلینیک جان خود را از دست دادند.
ثبت نام ایران خودرو:  ثبت نام خودروی برقی جدید 
گروه صنعتی ایران خودرو در کنار هشت محصول دیگر، 

به مدت چهار روز از روز گذشته کلید خورد.
میترا ابراهیمی و پیمان قاسمخانی: 
مدتی است عکسی   از قاسمخانی و 
میترا ابراهیمی، مستند ساز و روان 

شناس، در شبکه های اجتماعی 
در حال دست به دست شدن   
و حاکی از ازدواج مجدد این 
است. البته  معروف  نویسنده 
تاکنون این خبر توسط پیمان 
قاسم خانی و میترا ابراهیمی 

تایید یا تکذیب نشده است.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

احمد متوسلیان: گمانه هایی درباره پیدا شدن پیکر 
شهید متوسلیان در بیروت چند روزی در فضای مجازی 
منتشر و بعد تکذیب شد اما هنوز هم درباره زنده بودن یا به 
شهادت رسیدن این سردار و همراهانش حرف و حدیث 

های متفاوتی وجود دارد.
ســیــروس گرجستانی: عــلــی اکــبــر مــحــمــودزاده 
گرجستانی با نام هنری سیروس گرجستانی 12 تیر به 
دلیل سکته قلبی درگذشت. این هنرمند در فیلم ها و 
سریال های زیادی ایفای نقش کرده بود و بسیاری با نقش 

های کمدی او خاطرات شیرینی دارند.
ــازاده مــجــمــوعــه ای نمایشی  ــ ــازاده: آقـ ــ ســریــال آقـ
ــی در  ــازگ ــه ت ــه ب ــه نویسندگی حــامــد عنقاست ک ب
های  قسمت  و  ــده  ش تــوزیــع  خانگی  نمایش  شبکه 
ــوده اســت. ــ  اول و دوم آن بــا اســتــقــبــال هــمــراه ب
سریال همگناه: این سریال هم که در آن پرویز پرستویی 
و هدیه تهرانی ایفای نقش می کنند، مورد توجه قرار 

گرفته است.
طاعون خیارکی: طاعون خیارکی متداول ترین حالت 
طاعون است که طی نیش کک یا گازگرفتگی توسط 
موش آلوده   به وجود می آید و به تازگی در چین دیده شده 
است. این خبر بازتاب داشته و باعث ترس برخی شده 
است. عده ای هم صادرات بیماری توسط چین را مورد 

توجه قرار داده اند.
برنامه 2۵ ساله همکاری های مشترک ایــران و 
چین: این توافق میان ایران و چین برای سرمایه گذاری 
چینی ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر حوزه 
های اقتصادی  ایران است که البته هنوز تکمیل و اجرایی 

نشده است.
در بین پربازدیدهای این هفته یک مقاله غیر اخالقی هم 

به چشم می خورد.
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خبرجامعه  ساز همسان سازی کوک شد
با مصوبه دیروز دولت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  5۰۰تا ۸۰۰  هزار تومان افزایش می یابد شرایط ضمن عقد در سند 

عقدنامه ثبت می شود

شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این که 
با تالش های این معاونت، درج شرایط ضمن عقد در 
سند نکاحیه تسهیل شد، افزود: با بخشنامه جدید 
و هماهنگی های صورت گرفته میان قوه قضاییه، 
سازمان ثبت، دفاتر ازدواج و محاکم، زوجه هر وقت 
خواست می تواند از شروط ضمن عقد که در سند 
نکاحیه قید شده، استفاده کند. بنابر خبر ایرنا در 
متن بخشنامه جدید آمده است: »مراتب به سران 
دفاتر رسمی ازدواج ابالغ تا در هنگام تنظیم و ثبت 
واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت 
به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج 
اقدام گردد و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی 
خودداری نمایند.« شهناز سجادی در توضیح بیشتر 
گفته است:این موضوع تازه ای نیست اما چالش 
 ماجرا در این بود که دفاتر ازدواج نمی توانستند
 این شرایط را در سند ازدواج درج کنند و در صورت 
درج هم ارزش حقوقی و قضایی نداشت و زوجین 
اگر به توافقی همانند حق خروج از کشور یا حق 
طــالق می رسیدند باید به دفاتر اسناد رسمی 

مراجعه می کردند و زوج به زوجه وکالت می داد.

ایران در رتبه پنجم دنیا در تولید 
علم طب سنتی  

مجله اتنوفارماکولوژی اعــالم کــرد: در زمینه 
ــش در حــوزه  علم سنجی و وضعیت تولید دان
داروشناسی بومی، طب سنتی و گیاهان دارویی، 
ایران در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، جایگاه 
پنجم دنیا را به خود اختصاص داده است. وزارت 
بهداشت در این باره اعالم کرد: بر اساس گزارش 
حاصل  اتنوفارماکولوژی که  مجله  تحلیلی 
چین،  از  پژوهشگرانی  بین المللی  همکاری 
انگلیس، پرتغال، بلغارستان، آلمان، لهستان 
و اتریش است و اطالعات آن از پایگاه استنادی 
علمی )Web of Science (ISI به دست آمده، 
ایران در میان همه کشورهای مشارکت کننده 
در چاپ مقاالت حوزه داروشناسی بومی، طب 
سنتی و گیاهان دارویی در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا 
۲۰۱۸، با ۲۴۳۹ مقاله و اختصاص۶/۳درصد 
مقاالت چاپ  شده در این بازه زمانی به خود، در 

رتبه پنجم قرار گرفته است.

تنها پستاندار خزردر حال انقراض

به گفته مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست، فوک خزری که تنها 
گونه پستاندار دریای خزر بوده به دالیل مختلف در 
حال انقراض است. داوود میرشکار به میزان گفت: 
فوک خزری، تنها گونه پستاندار دریای خزر است 
که متاسفانه بر اثر عوامل بسیاری مانند بیماری ها، 
صید و شکار، آلودگی آب ها و تغییرات اقلیمی در 
شرایط نابودی قرار دارد . وی افزود: فوک ها در 
قسمت شمالی دریای خزر که هوا سردتر است، 
زادآوری می کنند و توله های خود را روی یخ ها به 

دنیا می آورند.

سفیر ایران در عراق:

بعید می دانم راهپیمایی اربعین با 
حضور زوار خارجی برگزار شود

سفیر ایران در عراق گفت:  پیش بینی ام آن است 
که امســال بعید می دانم عراق زوار خارجی را در 
اربعین بپذیرد و به احتمال زیاد به دلیل وضعیت 
کرونــا مراســم اربعین امســال بــرای عراقی ها با 
حضور اتبــاع این کشــور خواهد بود. بــه گزارش 
فــارس، ایــرج مســجدی  در نشســت تخصصــی 
تحوالت سیاسی اخیر در عراق که به همت مجمع 
بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها برگزار شد 
دربــاره آخریــن وضعیــت برگــزاری راهپیمایــی 
اربعین اظهار کرد:  مسئوالن عراقی درباره اربعین 
ســاکت هســتند ضمن این که درباره برگزاری یا 
برگزارنشــدن این راهپیمایی هم نظری ندارند. 
وی افــزود: آن هــا می گویند از هم اکنــون درباره 
اربعین صحبت کردن با  توجه به وضعیت کرونا در 
این کشور سخت است بنابراین دستور و تصمیمی 
از ســوی طرف عراقی در ایــن باره وجــود ندارد. 
سفیر ایران در عراق تصریح کرد: وضعیت کرونا در 
عراق و کمبود امکانات بهداشــتی در این کشــور 
موضــوع نگران کننــده  ای اســت. وی افــزود: 
پیش بینی من آن اســت که بعید می دانم کشــور 
عراق امسال زوار خارجی اربعین را بپذیرد از این 
رو به احتمال زیاد عراقی ها فقط این راهپیمایی را 
برای هموطنان خودشــان برگزار خواهندکرد و 
شاید محدودیتی  هم برای عراقی ها ایجاد شود و 
عماًل اجازه برگزاری اربعین به شــکل ســال های 
گذشته وجود نخواهد داشت. سفیر ایران در عراق 
گفت:  مراسم شهادت امام موسی بن جعفر )ع) که 
شبیه راهپیمایی اربعین است ،امسال به صورت 
خاصی برگزار شــد که البته چون کرونا در عراق 
وجود داشت و حرم بســته بود مردم از روستاها و 
شهرهای مختلف به سمت کاظمین حرکت کردند 
اما دولت عراق و نظامیان این کشــور ورودی این 
شــهر را بســتند و با احترام ویــژه به زائــران اعالم 
کردنــد اجــازه ورود بــه ایــن شــهر را نمی دهند. 
مســجدی گفت: در اربعیــن احتمــااًل از راه های 
فرعی و ... مردم عراق به سمت کربال حرکت کنند 
اما شبیه مراسم شهادت حضرت موسی بن جعفر 
)ع) نظامیان عراقی اجازه ورود  زائران به این شهر 
را نخواهنــد داد. وی افــزود: امســال احتمــااًل 
برگــزاری اربعین ســخت اســت اما نبایــد درباره 
اربعین جلسات اعالمی داشته باشــیم و با شور و 
هیجان دربــاره ایــن راهپیمایی صحبــت کنیم. 
ضمن ایــن که اگر جلســاتی هــم در این بــاره در 
کشورمان برگزار می شــود باید داخلی باشد چرا 
که اگر تصمیم به برگزارنشــدن ایــن راهپیمایی 

گرفته شود مردم ناراحت خواهند شد. 

غفوریان- باالخره پس از گذشت چهار ماه از 
سال که از تنور تعیین تکلیف حقوق ساالنه برای 
بازنشستگان تامین اجتماعی چندان آبی گرم 
نشد و پس از رفت و برگشت درنهایت به افزایش 
 ۲۶ درصــدی ختم شد، حاال اما بازنشستگان 
 می توانند به یک خبر خــوش دل ببندند که 
نمونه اش را مدت هاست برای این قشر نداشتیم. 
این خبر که دیروز با مصوبه ای در هیئت دولت رقم 
خــورد، به نوعی تحرک جدیدی را در متناسب 
سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی پدید خواهد آورد. آن طور که مصطفی 
ساالری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیروز 
تصریح کرد، با این مصوبه برای متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، حقوق هر 
بازنشسته حداقل 5۰۰ و حداکثر ۸۰۰ هزار 

تومان افزایش می یابد.

مصوبه هیئت دولت چه بود؟       
مصوبه هیئت دولت به ماجرای بدهی های دولت 
به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد که طبق 
گفته اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای این 
سازمان رقمی حدود ۳۰۰هزارمیلیارد تومان 
است. همان طور که نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه هفته های قبل هم اعالم کرده بود، دولت 
بنایش را بر این گذاشت تا با پرداخت بخشی از 
بدهی هایش به تامین اجتماعی، زمینه اجرای 
پــروژه همسان ســازی حقوق بازنشستگان را 
تسهیل کند. اگرچه تامین اجتماعی ها معتقدند، 
منابع همسان سازی اساسا باید توسط دولت 
تامین شود و ارتباطی با بدهی دولت به تامین 
اجتماعی ندارد اما سرانجام مصوبه ای دیروز در 

هیئت دولت به تصویب رسید که سایت سازمان 
تامین اجتماعی آن را با عنوان »متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی در هیئت دولت تصویب شد« گزارش 
کرد و نوشت:  »هیئت دولت با پیشنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ 
هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی 
در تأدیه بدهی اش به سازمان تامین اجتماعی 

موافقت کرد به این ترتیب دست سازمان برای 
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی باز شد.«
حاال این مصوبه مهم که مدت ها مــورد انتظار 
بازنشستگان تامین اجتماعی بــوده اســت، از 
چه زمانی اجرایی می شود؟ در این زمینه چه 
کسی بهتر از مدیرعامل تامین اجتماعی که در 
این بــاره توضیح دهــد. آقــای ســاالری دیــروز در 
این باره گفت: »در جلسه هیئت دولت ۳۲ هزار 
میلیارد تومان بابت رد بدهی ها به تامین اجتماعی 
داده شد تا از این طریق، متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان اجرا شود. این تصمیم را رئیس 
جمهور و دولت با پیگیری های وزیر کار، تعاون و 
امور اجتماعی گرفتند. هزینه متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان، در هر 
ســال ۱5 هزار 
ــارد  ــی ــل ــی م
ن  ما تو

خواهد بود. امیدواریم که بتوانیم در نهایت تا ۳۰-
۴۰ روز آینده محاسبات و صدور احکام را انجام 
دهیم و این افزایش ها را پرداخت کنیم. بر این 
اساس میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل 
بگیر، 5۰۰ تا ۶۰۰ هــزار تومان است و برای 
بازنشستگان غیر حداقل بگیر هم این افزایش تا 
۸۰۰ هزار تومان نیز افزایش می یابد. میزان این 
افزایش متناسب با سنوات خدمت بازنشستگان 
و میزان وصولی فعلی شان است.«مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی همچنین از احتمال 
تصویب افزایش بن خــوار بار و حق مسکن هم 
خبر داد که قرار شد روز شنبه  جزئیات بیشتر را 

تشریح کند.  

حقوق حداقل بگیرها چقدر می شود؟       
آقای ساالری در پاسخ به این سوال که باالخره 
حقوق حداقل بگیرها چقدر می شود؟ چنین 

گفت: به عنوان مثال کسی که با ۳۰ سال سابقه، 
حداقل بگیر بوده است، در پایان سال گذشته یک 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان دریافتی داشته که با 
اعمال ۲۶ درصد افزایش سنواتی، در آغاز سال 
جدید دریافتی اش به حدود دو میلیون تومان 
رسیده است و با اعمال متناسب سازی و افزایش 
بن خوار بار و حق مسکن دریافتی اش حتمًا بیش 

از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد.

تحقق مطالبه 1۰ ساله         
در پی این مصوبه اظهارنظر علی دهقان کیا 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  رئیس 
ــروز چنین گفت:  تهران  هم جالب بــود که دی
»متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطالبه 
۱۰ ساله بازنشستگان بود که با این تصویب 
پرداخت ۳۲ هــزار میلیارد تومان از مطالبات 
ــران به  تامین اجتماعی از دولــت در هیئت وزی

نتیجه رسید.«

 سرمایه تامین اجتماعی نباید از بین برود       
ــت ،مــا هم به  با انتشار خبر مصوبه دیــروز دول
سراغ اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای 
تامین اجتماعی رفتیم تا در خصوص این تحول 
دیدگاهش را جویا شویم. آقای شوکت که البته 
از عملکرد پیشین دولت در میزان افزایش ساالنه 
حقوق پایه کارگران و بازنشستگان به شدت 
گالیه مند است، می گوید: این که دولت بدهی 
هایش به تامین اجتماعی را به حساب تامین 
بودجه همسان ســازی بگذارد، مــورد قبول ما 
نیست. دولت وظیفه اش این است که بودجه 
همسان سازی را تامین کند ضمن این که اگر 
حقوق ساالنه را مبتنی بر تورم و روال منطقی 
افزایش می داد، الزم نبود این قدر بازنشستگان 
عزیز را معطل خودمان کنیم. او می گوید: دولت 
باید در لوایح ساالنه به وظایف خودش در قبال 
کارگران و بازنشستگان عمل کند تا سرمایه های 
سازمان تامین اجتماعی صرف هزینه های جاری 
نشود چرا که با این روند، آینده این سازمان و 
بازنشستگان دچار بحران خواهد شد.

محدودیت های کرونایی در راِه بازگشت
معاون ستادکرونای تهران: احتماال از شنبه شاهد محدودیت ها خواهیم بود

گروه اجتماعی/ افزایش آمارهای مبتالیان و فوتی های کرونا در 
کشور باعث شنیده شدن زمزمه های بازگشت محدودیت های 
کرونایی شده است.به گزارش خراسان، آن طور که علیرضا وهاب 
زاده مشاور وزیــر بهداشت به مهر گفته است احتمال بازگشت 
محدودیت های شهر تهران در پی افزایش شیوع ویروس کرونا وجود 
دارد و اصناف و مراکز متخلف نیز در صورت رعایت نکردن پروتکل ها 
پلمب می شوند.ایرنا نیز گزارش داده که فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالن شهر تهران دیروز گفته است: باید محدودیت های کرونایی 
را حتی کوتاه مدت بازگردانیم.علیرضا زالی با اشاره به افزایش موارد 

کرونا تصریح کرده است: معتقدیم باید محدودیت های غیر منفعالنه و 
سختگیرانه ای ولو در بازه زمانی کوتاه انجام شود که عمده هدف ما از 
این موضوع استراحت دادن موقت به کادر بهداشتی و درمانی است.
در این میان پلیس هم به نوعی مهر تایید بر احتمال بازگشت 
محدودیت های کرونایی زده  است .رئیس پلیس اماکن عمومی 
پایتخت در گفت و گو با میزان اعالم کرده که از آن جایی که میزان 
مــرگ و میر بر اثــر کرونا افزایش یافته اســت، احتمال بازگشت 
محدودیت ها وجود دارد.سرهنگ نادر مرادی افزود: در جلسه آینده 
ستاد ملی مبارزه با کرونا قطعا در این باره تصمیماتی گرفته می شود و 

منتظر ابالغ این ستاد هستیم.به نظر من به احتمال زیاد دوباره مراکز 
تجمعی تعطیل خواهند شد و محدودیت ها باز می گردند.در این بین 
هم ایسنا گزارش داد ، دکتر علی ماهر معاون برنامه ریزی و نظارت 
ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران زمانی را  برای بازگشت 
احتمالی محدودیت های کرونایی اعالم کرد و با اشاره به این که 
آمار ابتال به کووید-۱۹ در کشور در حال افزایش است و یک چهارم 
تخت های مراکز علوم پزشکی  تهران به بیماران کرونا اختصاص 
یافته، از احتمال دوبرابر شدن میزان اشغال تخت ها در ۱۰ روز آینده 

و بازگشت محدودیت ها و کنترل بازگشایی ها از شنبه خبر داد.

افزایش وام قرض الحسنه بازنشستگان

 وام قرض الحسنه بازنشستگان از بانک رفاه که 
پیش از این ۲۰۰ میلیارد تومان بود به دوهزار و 
۲۳۰ میلیارد تومان افزایش می یابد. وزیر رفاه 
دیروز در حاشیه نشست دولت در این باره گفت: 
سازمان تامین اجتماعی از طریق شرکت های 
شستا وارد بــورس شد که خوشبختانه مردم 
استقبال گسترده ای کردند. در نخستین اقدام 

با افزایش سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد تومانی 
بانک رفاه کارگران این امکان را فراهم کردیم 
که به بازنشستگان خدمات بیشتری ارائه شود. 
همچنین وام قرض الحسنه بازنشستگان از بانک 
رفاه که پیش از این ۲۰۰ میلیارد تومان بود، به دو 
هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت که بدون 

ضامن به بازنشستگان پرداخت می شود.

ساالری : 
امیدواریم 
که بتوانیم 
در نهایت تا ۳۰-۴۰ روز 
آینده محاسبات و صدور 
احکام را انجام دهیم 
و این افزایش ها را 
پرداخت کنیم
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ــی«  حبیب رضایی فیلم »روان
اثــر آلــفــرد هیچکاک را ویــژه 
پرده خوانی  نابینا،  مخاطبان 
ــرده اســـت.  ــ و تـــوضـــیـــح دار ک
کالسیک  فــیــلــم هــای  پیشتر 

ــدای سحر  ــاد رفــتــه« بــا ص ــر ب »کــازابــالنــکــا« و »ب
دولتشاهی و شبنم مقدمی پرده خوانی شده بود.

فاطمه معتمدآریا قرار است در 
سریال »خاتون« به کارگردانی 
تینا پاکروان، بازی کند و در این 
سریال با مهران مدیری و نگار 
جواهریان همبازی  شود. این 

اولین تجربه حضور او در مدیوم نمایش خانگی 
خواهد بود.

رویا نونهالی امشب به عنوان 
مهمان در برنامه »دورهمی« 
دیده می شود. او در سری های 
قبلی این برنامه حضور نداشته 
ــرای اولــیــن بــار در  ــ ــت و ب اسـ

»دورهمی« با مهران مدیری گفت وگو می کند.

فــاطــمــه گـــــودرزی در ســری 
ششم مسابقه »شام ایرانی« به 
ابوطالب،  سعید  کارگردانی 
ــت کـــرده اســـت. نسیم  ــرک ش
ــادری و شهره  ــی، فریبا نـ ادبـ
سلطانی، دیگر شرکت کنندگان این سری از 

مسابقه هستند.

چهره ها و خبر ها

بهرام رادان اوایل مردادماه با 
فیلم »سونامی« به کارگردانی 
میالد صدرعاملی، به نمایش 
خانگی می آید. این فیلم سال 
گــذشــتــه در اکــــران عمومی 
شکست خورد و تقریبا 365 میلیون تومان در 

گیشه فروخت.

رزیتا غفاری بــازی در تله فیلم 
»تپه آدم برفی« به کارگردانی 
ــه پــایــان  ــری را ب ــام حسین ع
رساند. او در سال های اخیر، 
ــور کــمــرنــگــی در عرصه  ــض ح

بازیگری داشته اســت و آخرین بــار ســال 96، 
سریال »هاتف« را روی آنتن داشت.

  مائده کاشــیان   - مدتی اســت که نوید 
محمدزاده از فعالیت  های تبلیغاتی خود 
رونمایی کرده و به تازگــی نیز عطری را 
با نشــان تجاری خودش وارد بازار کرده 
اســت. حضــور او در عرصــه تبلیغــات، 
واکنش هــای فراوانــی را برانگیختــه و 
بسیار پرسروصدا بوده است. تازه ترین 
واکنش به فعالیت تبلیغاتــی او، مربوط 
به مسعود فراستی بوده و صحبت های 
ایــن منتقــد دربــاره نوید محمــدزاده، 
بازتاب فراوانی در فضای مجازی داشته 
اســت. نوید محمــدزاده پــس از مدتی 
سکوت درباره تصمیم خود برای حضور 
در تبلیغــات، روز سه شــنبه در برنامــه 
اینترنتی »کافه آپارات«، در گفت وگوی 
تلفنی کوتاهی به انتقادات نسبت به این 

موضوع پاسخ داده است.

سینمای جهان

ابراز تاسف مسعود فراستی	 
جمعه هفته گذشته، محمدتقی فهیم در برنامه 
»هفت« بدون نام بردن از نوید محمدزاده، با 
اشاره به حضور او در تبلیغات، گفت که این 
روزهــا سلبریتی ها فروشنده کاال شده اند. 
مسعود فراستی نیز در ادامه صحبت او، در این 
باره گفت: »متاسفم برای بازیگری که ازش 
دفاع کرده بودم.« فراستی همچنین گفت که 
ممکن است با این کارها دفاعش را پس بگیرد! 
ــاره  درب تیترهایی  با  منتقد  ایــن  اظهارنظر 
پشیمانی مسعود فراستی از تمجید از نوید 
محمدزاده، در فضای مجازی دست به دست 

شد.

پاسخ نوید محمدزاده به انتقادات	 
ــدن نظر مسعود  ــرال ش چند روز پــس از وایـ
فراستی، نوید محمدزاده به صــورت تلفنی 
در برنامه »کافه آپارات« گفت وگوی کوتاهی 
ــاره فعالیت  با فریدون جیرانی داشــت و درب
تبلیغاتی خود توضیح داد. البته او عالوه بر 

ــاره این موضوع، گالیه هایی هم  توضیح درب
نسبت به واکنش ها مطرح کرد. نوید محمدزاده 
ــرای ورود به عرصه  ــاع از تصمیمش ب در دف
خارجی  چهره های  با  را  ــودش  خ تبلیغات، 
مانند رابرت دنیرو، کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی مقایسه کرد و از این که چرا حضور آن ها 
در تبلیغات، از سوی مردم ایران مورد استقبال 
و تحسین قرار می گیرد، اما درباره بازیگران 
ایرانی موضوع فرق می کند، گالیه کرد. او در 
صحبت های خود راجــع به تصمیمش برای 
حضور در تبلیغات ابراز اطمینان کرد و گفت: 
پایش  و  خوشحالم  گرفتم  که  تصمیمی  »بــا 
ایستادم، قطعا آدم ها من را با تبلیغاتم به یاد 
نمی آورند، چون می دانم دارم چه فیلم هایی 

را بازی می کنم.«

مواجهه متفاوت با انتقادها	 
نوید محمدزاده چهره بی حاشیه ای نیست و 
معموال در مواجهه با حاشیه های مختلفی که 
برایش به وجود آمــده، بیشتر سکوت کرده و 

چندان اهل توضیح، واکنش رسمی و مصاحبه 
نبوده است. اما این بار پس از اظهار نظر مسعود 
فراستی، برخالف رویکرد معمول خود عمل 
کرده و به انتقادات پاسخ داده است. البته این 
بازیگر صراحتا به نظر فراستی اشاره نکرده، 
اما در بخشی از صحبت خود گفته است: »اگر 
از بازی من تعریف شده، اگر من تبلیغ کردم، 
آدم هــا نباید از تعریف خود پشیمان شوند.« 
که تلویحا به اظهارنظر مسعود فراستی اشاره 
دارد. گرچه پیش از صحبت های این منتقد، 
فضای انتقادی علیه حضور نوید محمدزاده در 
تبلیغات، وجود داشت اما انگار واکنش مسعود 
فراستی باعث شده که این بازیگر تصمیم بگیرد 
رسما درباره این موضوع صحبت کند و مصاحبه 

کوتاهی با فریدون جیرانی داشته باشد.

این یعنی جهان سوم؟	 
همیشه فعالیت های حرفه ای و حتی شخصی 
چهره های شناخته شده، زیر ذره بین بوده 
و واکنش های موافق و مخالف زیــادی را 

ــن اتــفــاق بـــرای همه  برانگیخته اســـت، ای
محمدزاده  نــویــد  و  مــی دهــد  رخ  چهره ها 
بنابراین  این قاعده مستثنا نیست،  از  هم 
ــت کــه تصمیم جــدیــد او بــرای  طبیعی اس
واکنش هایی  تبلیغات  عرصه  در  حضور 
انتقادی به دنبال داشته باشد. این بازیگر در 
صحبت های خود در برنامه »کافه آپارات«، 
تبعیض قائل شدن میان بازیگران ایرانی با 
خارجی را مربوط به جهان سوم دانسته و 
گفته است که چرا راجع به فعالیت تبلیغاتی 
دیگر بازیگران انتقاد نشده است! گذشته از 
این که انتقادها درباره فعالیت تبلیغاتی یک 
بازیگر اتفاق تازه ای نیست که فقط برای نوید 
محمدزاده افتاده باشد، شاید واکنش های 
تفکر  به  که  ایــن  از  بیشتر  منتقدان  منفی 
جهان سومی مربوط باشد، به علت حضور 
زودهنگام نوید محمدزاده در روزهای اوج 
شهرتش در سینما باشد و حضور او در تبلیغ 
محصولی مانند آب میوه، آن ها را غافلگیر 

کرده باشد.

تغییر دوباره در شرایط ضبط »عصر جدید«
مسابقه »عصر جدید« که به دلیل شیوع کرونا 
مدتی متوقف یا بدون تماشاگر ضبط شد، 
بار دیگر تحت تاثیر افزایش آمار مبتالیان به 
بیماری کووید 19، قرار گرفته است و شرایط 
ضبط این مسابقه در مرحله دوم با تغییراتی 
همراه خواهد بود. اکنون تنها 2 قسمت از مرحله 
جدید مسابقه آماده پخش است که شنبه و یک 
شنبه روی آنتن خواهد رفت و مخاطبان داوران 

این مرحله خواهند بود.
احسان علیخانی سه شنبه شب در گفت وگوی زنده ای 
ــاره ادامــه  ــت، درب که از طریق روبیکا با مخاطبان داش
داد.  توضیح  فعلی  بحرانی  شــرایــط  در  برنامه  ضبط 
با  تاکنون  برنامه  ضبط  کــه  گفت  ابــتــدا  در  علیخانی 
از  و  شــده  انجام  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
شرکت کنندگان مسابقه، تست کرونا گرفته می شود. 
طبق صحبت های احسان علیخانی، ادامه مرحله دوم با 

تعداد کمتری از تماشاگران در استودیو و با حضور 150 
نفر تماشاچی انجام خواهد شد و طبق قانون، همه آن ها 
برای حضور در مسابقه، باید ماسک داشته باشند. او درباره 
ضبط »عصر جدید« در روزهای آینده نیز گفت ؛ ممکن است 
شرایط طوری پیش برود که این مسابقه بار دیگر بدون 
حضور تماشاگران ضبط شود. احسان علیخانی در ادامه، 
به احتمال توقف ضبط برنامه در صورت دستور وزارت 

بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز اشاره کرد.
حضور جود الو در »پیتر پن«

جود الو بازیگر انگلیسی هالیوود به احتمال 
قریب به یقین در نقش »کاپیتان هوک« کاراکتر 
شرور الیواکشن »پیتر پن« شرکت دیزنی بازی 

خواهد کرد.
به گزارش صبا، کارگردانی این پروژه الیواکشن با 
عنوان »پیتر و وندی« که یک بازسازی از انیمیشن 
کالسیک »پیتر پن« )1953( دیزنی به حساب 
می آید، بر عهده دیوید الوری، کارگردان فیلم 
فانتزی »اژدهای پیت« است. نسخه سال 1953 
از  سینمایی  اقتباس  موفق ترین  هنور  دیزنی 
داستان »پیتر پن« به قلم جیمز بری، رمان نویس 
اسکاتلندی به حساب می آید. داستان این رمان 
دربـــاره پسری به نــام »پیتر« اســت که خودش 
و بچه هایی که توسط او به سرزمین جادویی 

»نورلند« راه یافته اند، هرگز بزرگ نمی شوند.
اگر مذاکرات دیزنی و جود الو به نتیجه برسد، او 
پا در جای پای ستارگانی چون داستین هافمن، 
جیسون آیزکس و گرت هدلند خواهد گذاشت 
که پیش از این در نسخه هایی متفاوت از این 
داستان در نقش این دزد دریایی شــرور بازی 
کرده اند. این فیلم برای اکران سینمایی ساخته 
خواهد شد و سر از سرویس آنالین دیزنی پالس 

در نخواهد آورد.

مستند تازه اسکورسیزی مشخص 
شد

کارگردان نامدار قصد دارد یک بار دیگر زندگی 
یکی از چهره های موسیقی آمریکا را در قالب یک 

فیلم مستند به تصویر بکشد.
به گزارش مهر، مارتین اسکورسیزی قراردادی 
ــردان و  ــارگ بــا شبکه شوتایم امضا کـــرده تــا ک
تهیه کننده اجرایی یک فیلم مستند سینمایی 
درباره دیوید جوهانسن، نفر اول گروه موسیقی 
نیویورک دالز بشود. این فیلم داستان رسیدن 
جوهانسن به ایست ویلج نیویورک در اواخر دهه 
شصت و آغاز مسیر حرفه ای کاری او در صنعت 
موسیقی را در دهــه هفتاد میالدی به تصویر 
می کشد. اسکورسیزی در این باره گفت: »من 
چند دهه است که دیوید جوهانسن را می شناسم 
و موسیقی او از نخستین باری که به دالز گوش 
کردم، برایم یک سنگ محک بوده است. همان 
موقع و حاال، موسیقی دیوید انرژی و هیجان شهر 

نیویورک را به تصویر می کشد«.
اسکورسیزی تا به حال مستندهای موسیقی 
زیادی ساخته که نخستین آن ها »وود استاک« 
سال 19۷1 بود. او همچنین کارگردان »آخرین 
والس«، »نوری بیندازد« رولینگ استونز، »جورج 
هریسون: زندگی در دنیای مادی« که برنده 2 
جایزه امی شد و همچنین »داستان باب دیلن« 
بوده است. او برای فیلم »هیچ مسیری به خانه« که 
آن هم درباره باب دیلن است، برنده جایزه گرمی 

بهترین فیلم موسیقی شد. 

تأثیر مثبت کرونا بر سهام نت 
فلیکس

غول استریمینگ آمریکایی با ظهور کووید-19 
ــه  ــود ادام ــد خ ــده و همچنان بــه رش تقویت ش

می دهد.
به گزارش مهر، سهام نت فلیکس به باالترین 
ارزش تاریخ خود یعنی 499/50 دالر به ازای 
هر سهم رسید. این رقم نمایانگر افزایش 4/5 
ــدی نسبت به روز قبل بــود و باعث شد  درص
ارزش بازار این شرکت به تقریبًا 219 میلیارد 
دالر برسد. دیوید میلر تحلیل گر، در گزارشی 
که در ارتباط با سهام نت فلیکس منتشر کرد 
به این نکته اشاره داشت که تا این جا در سال 
2020، ارزش سهام این غول استریمینگ 
50/2 درصد رشد داشته است. این تحلیل گر 
4 دلیل برای توضیح دادن این نمایش قدرتمند 
بــرای سهام نت فلیکس آورد. او گفت: »این 
یکی از معدود نام ها در بازار اس اندپی 500 
است که تا حدود زیادی هیچ اثری از پیامدهای 
اقتصادی کووید -19 نمی پذیرد و مقابل رکود 
ــت.« او اضافه کرد که در حقیقت،  مقاوم اس
19 باعث شــده ارزش سهام  ظهور کووید -
نت فلیکس به طور تدریجی 1۸4 دالر به ازای 
هر سهم رشد کند و این رشد بسیار بیشتر از 
حالتی بوده که کرونا ویــروس وجود خارجی 

نداشت.

فراستی، سکوت نوید محمدزاده را شکست
 ستاره سینما در گفت وگو با فریدون جیرانی

 به انتقادات از فعالیت های تبلیغاتی خود واکنش نشان داد

روایت محسن کیایی از نقشی که در »هم گناه« برای خودش نوشته بود
نویسنده و بازیگر سریال »هم گناه« درباره تجربه نگارش و ایفای 
نقش در این سریال که در شبکه نمایش خانگی در حال پخش 

است، توضیحاتی ارائه کرد.
ــاره این سریال گفت:  محسن کیایی در گفت وگو با مهر درب
»هرکسی به دنبال این است که کار خوب بسازد، چه دوستانی 
که کــار می سازند و خــوب از آب درنمی آید و چه ما که کار 
ساخته ایم و برخی معتقدند که خوب از آب درآمــده، همه در 
تالشیم خروجی کار خوب باشد. با این حال به نظر خودم ما 
خیلی برای این خروجی تالش کردیم، چون واقعًا برای فیلم 
نامه، قصه و انتخاب بازیگر زمان گذاشتیم.« وی یادآور شد: »به 
نظرم نوعی بی اعتمادی به سریال های نمایش خانگی به وجود 
آمده بود البته من نمی گویم ما آمدیم تا شبکه نمایش خانگی 
را نجات دهیم، اما به نظرم می شود کار نزدیک به استاندارد 

ساخت.«
وی که نویسندگی سریال »هم گناه« را هم بر عهده داشته است، 
اظهار کرد: »من حدود یک سال به صورت مداوم روی فیلم نامه 
کار کردم و به همین دلیل هم کاراکترها همه به هم ربط دارند و 
گره هایی دارند که به هم مربوط است و تالش کردیم کار از این 

نظر از کیفیت قابل قبول برخوردار باشد.« کیایی در پاسخ به این 
که چرا در »هم گناه« و دیگر سریال های شبکه نمایش خانگی، 
محور اصلی داستان معمواًل خانواده های باالشهری هستند، 
بیان کرد: »خانواده ها در سریال »هم گناه« باالشهری نیستند. 
باالشهری یعنی آدم هایی که تازه به پول رسیده اند، با این حال 
آدم هایی از قشر مرفه و پولدار یکی از اجزای قصه های ما هستند 

و محور نیستند.«
بازیگر »بارکد« درباره نقشی که در سریال »هم گناه« دارد نیز 
گفت: »من قرار نبود نقش »آرمان« را بازی کنم. خودم دوست 
داشتم نقش »پیمان« با بازی پدرام شریفی را بازی کنم چرا که 
از نظر بازیگری این نقش برای خود من چالش بود ولی این جا 
مصطفی )کیایی( ترجیح داد که من ایفاگر شخصیت »آرمان« 
باشم در حالی که من طراحی این شخصیت را برای خودم 
ننوشته بودم.« وی درباره این که چرا هر یک از خانواده ها در 
قصه دچار مشکل ارتباط و حتی اکثرًا درگیر جدایی هستند، 
پاسخ داد: »این تأثیری است که اجتماع روی خانواده ها گذاشته 
است. در ظاهر و از بیرون که به خانواده صبوری نگاه می کنید 
پوسته ای دارد که وقتی داخلش می شوید متفاوت است و آدم ها 

از هم دور شده اند و ما خواستیم این را نشان دهیم.« وی در پایان 
درباره ممیزی هایی که در فرایند نظارت بر فیلم نامه یا پس از 
آن داشته اند بیان کرد: »بیشترین ممیزی ما در موقعیت هایی 
بود که شوخی هایی بین دو نقش »آرمان« و »سامان« یعنی من 
و حسین امیدی شکل گرفت و این شیطنت ها و شوخی ها 

ممیزی شد.«
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602 سال قبل؛ افتتاح مسجد گوهرشاد با حضور شاهرخ تیموری

نوائیان – دوران شاهرخ تیموری را باید 
ــن تــاریــخ هنر معماری  یکی از ادوار زری
ایــران بدانیم. شاهرخ که شخصًا به امام 
رضــا)ع( ارادت فراوانی داشت و هرسال 
ــرات، به  ــارت از پایتخت خــود، ه بــرای زی
مشهد عزیمت می کرد، برای توسعه این 
شهر اقدامات مهمی انجام داد و یکی از 
مهم ترین شاهکارهای معماری ایران، یعنی 
مسجد جامع گوهرشاد با نظارت همسر 
گوهرشاد  یعنی  وی،  خّیر  و  هنردوست 
بــنــا شـــد. روز اول مــهــرمــاه ســـال 797 
خورشیدی)12 شعبان 821(، مراسم 
افتتاح مسجد گوهرشاد با حضور شاهرخ 
تیموری در مشهد برگزار شد و او ضمن 
از فضای مسجد که معماری آن  بازدید 
توسط قوام الدین شیرازی به انجام رسیده 
بود، آن را پسندید و طبق گزارش نویسنده 

مطلع الشمس، دستور داد تا طرح باقی 
را در جانب شرقی مشهد، محدوده پایین 
خیابان)خیابان نواب صفوی فعلی( بریزند. 
این که آیا دستور شاهرخ به انجام رسید، 
به تحقیق معلوم نیست. اما می دانیم که بر 
اساس گزارش »حافظ ابرو«، شاه تیموری 
در شعبان سال بعد، دوباره به مشهد آمد و 
این بار قندیلی ساخته شده از هزار مثقال 
طال را به حرم مطهر امام رضا)ع( تقدیم کرد 
تا زیر گنبد اصلی روضه منوره، آویخته شود.

روچیلدها چگونه به دومین قدرت مالی 
انگلیس تبدیل شدند؟

آتش یهودی در بورس لندن!

روچیلدها خانواده ای سرمایه دار و یهودی بودند 
که مسقط الرأس آن ها، هامبورگ در آلمان بود. 
کلمه روچیلد به معنای »سپر سرخ« است و این اسم 
را از روی سپر قرمز رنگی که بر فراز خانه اجدادی 
آن ها در بندر هامبورگ نصب شده بود، گرفته اند. 
این خانواده یهودی که به بانکداری و صّرافی بیش 
از دیگر حرفه ها عالقه داشت، به تدریج توانست با 
زد و بندهای گسترده و دادن رشوه و اعطای وام 
به دولت های اروپایی، جای پای خود را در قاره 
سبز محکم کند. همزمان با قدرت گرفتن ناپلئون، 
روچیلدها به دنبال توسعه قدرت خود در بریتانیا 
بودند. شکست ناپلئون در جنگ و تبعید نخست 
وی به جزیره »البا«، باعث برقراری ثبات در بازار 
بورس لندن شد و امید روچیلدها برای نفوذ در این 
بازار که به ایجاد شرایط بحرانی بستگی داشت، به 
جایی نرسید؛ اما بازگشت ناگهانی ناپلئون و حرکت 
صد روزه وی برای قبضه کردن دوباره قدرت، بازار 
بورس لندن را با تنش هایی روبه رو کرد. در همین 
ایام، نیروهای انگلیسی با فرماندهی آرتور ولزلی، 
خود را به سپاه ناپلئون رساندند و در دشت واترلو، 
جایی در بلژیک امــروزی، در برابر فرانسوی ها 
صــف آرایــی کردند و البته توانستند ناپلئون را 
شکست دهند. نتیجه این جنگ، تأثیر بسیار مهمی 

در اقتصاد بریتانیا داشت.

کبوتربازی برای سفته بازی!	 
 روچیلدها که بین لندن و پاریس، با کبوترهای 
شکست  با  کرده بودند،  برقرار  ارتباط  نامه بر 
ناپلئون، آخرین امید خود را برای غلبه بر بورس 
لندن از دست می دادند. در این شرایط، یکی از 
برادران روچیلد، دست به ریسکی بزرگ زد. او 
نزد ولزلی رفت و از او خواست که خبر پیروزی 
در واترلو را، دو روز دیرتر به لندن بفرستد و در 
برابر آن، دو هزار سکه طال دریافت کند. ولزلی 
پذیرفت و همزمان، برادران روچیلد در لندن، 
کارگزاران خود را به بورس فرستادند و شروع به 
روانی ایجاد شده،  فروش سهام خود کردند. جو
سهامداران جزء را به بازار بورس کشاند و فروش 
سراسری آغاز شد؛ در چند ساعت، قیمت سهام 
ــوارد تا 90  به شــدت سقوط کــرد و در برخی م
درصد قیمت اصلی پایین آمد. درست در همین 
زمــان، تعدادی از افــراد وابسته به روچیلدها، 
شروع به خرید سهام به صورت مخفیانه کردند. به 
این ترتیب، حجم باالیی از سهام در بورس لندن 
توسط روچیلدها بازخرید شد. دو روز بعد خبر 
پیروزی انگلیس بر ناپلئون به لندن رسید؛ بورس 
دوباره به قیمت پیشین بازگشت و روچیلدها به 
دومین خانواده ثروتمند بریتانیا تبدیل شدند؛ 
در حالی که هزاران خانواده انگلیسی را به خاک 

سیاه نشانده بودند! 

تاریخ اقتصاد 

 نقش سامانیان در اقتصاد
 هزار سال پیش اروپا

 داد و ستد اجداد وایکینگ ها
 با سکه های ایرانی

یکی از ناشناخته ترین فصل های تاریخ اروپا در 
قرون قدیم و اوایل قرون وسطی، ارتباط میان 
اقوام اروپــای شمالی و شرقی با سرزمین های 
ــداد وایکینگ ها به عنوان  اسالمی اســت. اج
ــا را عرصه  مردمی مهاجم که تقریبًا تمام اروپ
تاخت و تاز خود قرار داده بــودنــد، در ارتباط با 
سرزمین های اسالمی، با مــدارای کامل رفتار 
می کردند. هرچند که در قــرن ســوم و چهارم 
هجری، گزارش های متعددی از هجوم روس ها 
به سواحل جنوبی دریــای خزر و به ویژه جزیره 
»آبسکون« وجود دارد، اما این ستیزه جویی ها، 
بیشتر حالت موقتی داشت و پس از مدتی جای 
ــط بازرگانی مـــی داد. طی یک  خــود را به رواب
قرن اخیر، در نواحی مختلف شمال روسیه و 
اسکاندیناوی، سکه های طال و نقره متعددی 
یافته شده که متعلق به دولت ایرانی سامانی 
است. این سکه ها که ضرب بیشتر آن ها، مربوط 
به پیش از سال 400 هـــ.ق)حــدود هــزار سال 
قبل( است، نشان می دهد مردان شمالی که در 
حال عبور از شیوه های اولیه مبادالت اقتصادی 
به شیوه جدید، یعنی استفاده از پول برای خرید 
کاال بودند، به دلیل نداشتن فناوری ضرب سکه 
و همچنین، فقدان حکومتی مقتدر که بتواند 
چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد، به استفاده 
از سکه های خارجی در فعالیت های بازرگانی 
خود رو آوردند. مخاصمه شدید اروپای مسیحی 
با مردان شمالی که عمومًا افرادی چندان معتقد 
به کیش عیسوی نبودند، باعث شد که آن ها برای 
تجارت و انعقاد قراردادهای نظامی، به جهان 

اسالم رو بیاورند.
 فرستادن احمد بن فضالن از سوی خلیفه، نزد 
سران این اقوام که گزارش سفر وی امروزه در 
دسترس ما قرار دارد، نشان دهنده جدی بودن 
این موضوع است. در همین زمــان، سامانیان 
که به فکر گسترش حوزه قلمرو خود در خارج 
ــراوده را با اقوام  از جهان اســالم بودند، باب م
شمالی گشودند و به این ترتیب، روابط بازرگانی 
این دولت ایرانی با روس ها و اجداد وایکینگ ها 
گسترش یافت. به تدریج سکه های سامانی در 
میان آن ها رایج و به این ترتیب، اقتصاد پولی 
آن ها به ضّرابخانه های بخارا و خراسان وابسته 
شــد. ایــن رویــه تا پایان دوره اقتدار سامانیان 
ادامــه داشــت. محمدعلی جمالزاده در کتاب 
ارزشمند »تاریخ روابط روس و ایران« که به همت 
بنیاد موقوفات افشار به طبع رسیده، به صورت 
مبسوط این موضوع را مورد توجه قرار داده و 
اسناد متعددی را برای اثبات آن ارائه کرده است.

تاریخ جهان

جواد نوائیان رودسری - »امروز یک نمایش 
هم برای عوام داریم؛ با عنوان شاه در زیارت! 
در این مجلس تازه و بدیع، موضوع به شیوه ای 
نو ارائه می شود؛ نه  ُقُرقی در کار است، نه بگیر 
ــارت هــم دوش  و ببندی! رعیت آزادنــد در زی
سال  پنجاهمین  شکرانه  به  دعاگو  سلطان 
نماز  باید  کــه  کنید  شتاب  باشند.  سلطنت 
ظهر را در حرم حضرت عبدالعظیم بخوانیم.« 
ــالــوگ آشــنــا، حــاصــل خــامــه روانــشــاد  ــن دی ای
استاد علی حاتمی اســت؛ در فیلم جــذاب و 
سخنان  ایــن  »کمال الملک«.  یادماندنی  به 
از دهــان ناصرالدین شاه خــارج می شود که 
نقش وی را زنــده یــاد عـــزت ا... انتظامی ایفا 
اتابک  او،  ســر  پشت  کــه  حالی  در  می کند؛ 
اعظم ایستاده است و بازیگر نقش او، کسی 
جز مرحوم محمدعلی کشاورز نیست. البته 
روایــت علی حاتمی، ربطی به ماجرای ترور 
کرمانی  میرزارضا  دست  به  ناصرالدین شاه 
نــدارد؛ اما پس از این دیالوگ، شنیده شدن 
صدای چند گلوله و ورود کالسکه شاه به کاخ 
و جسد او روی دست اتابک، روایتی ناقص را از 
این ترور تاریخی عرضه می کند؛ امروز سالروز 
همان رویداد تاریخی است و می خواهیم در این 
نوشتار، روایت زنده یاد علی حاتمی را از ناکامی 
ناصرالدین شاه بــرای رسیدن به پنجاهمین 

سالروز سلطنت وی، کامل کنیم.

چرایی یک سوءقصد	 
در ایــن کــه چــرا مــیــرزارضــا کرمانی دســت به 
چنین اقدامی زد، هنوز هم حرف و حدیث های 
بسیاری وجــود دارد و نمی توان به سادگی 
ــاره آن اظــهــارنــظــر کـــرد. نــاظــم االســالم  ــ درب
کرمانی در کتاب »تاریخ بیداری ایرانیان«، 
رونــوشــتــی از متن بــازجــویــی مــیــرزارضــا را 
آورده اســت که اگر آن را بپذیریم و بر صّحتش 
مهر تایید بزنیم، باید بگوییم که دلیل اصلی 
ترور ناصرالدین شاه، ظلم جانکاهی بود که بر 
رعیت روا می داشت. میرزارضا در دفاعیات 
خود گفته است: »سالی یک کرور پول که به 
این خونخواری و بی رحمی از مردم می گیرند، 
خرج عزیزالسلطان)ملیجک( می کنند که نه 
بــرای دولــت مصرف دارد و نه بــرای ملت و نه 

برای حفظ نفس شخصی و غیره و غیره.« مسئله 
ولخرجی برای ملیجک، یکی از هزاران مورد 
ظلم و جوری است که ناصرالدین شاه نسبت به 
ملت خود روا می داشت. بااین حال، مورخان در 
ماهیت این ترور و عوامل دخیل در آن، تشکیک 

فراوان وارد کرده اند.

اتابک؛ نفر دوم ماجرای ترور	 
از میرزارضا کرمانی که البته در روایت زنده یاد 
حاتمی اثری از اسم و رسم او نیست که بگذریم، 
ــن واقــعــه،  شخصیت دوم و تــأثــیــرگــذار در ای
اتابک اعظم، مشهور به امین السلطان است؛ 
فــردی که نقش وی را در فیلم کمال الملک، 
ایفا  مرحوم محمدعلی کشاورز با هنرمندی 
می کند؛ سیاستمداری زیرک و آشنا با فنون 
ــت و  ســیــاســت ورزی کــه اصالتی ُگــرجــی داش
پدرش قاطرچی دربــار قاجار بود و خود او هم 
عصر  حکومتی  ساختار  در  منصب  همین  با 
ناصری ترقی کرد؛ قاطرچی دیروز، به صدراعظم 
ایــران تبدیل شد و در بسیاری از رویدادهای 
مهم دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و 
حتی محمدعلی شاه به ایفای نقش پرداخت 
و دســت آخــر هــم، ظاهرًا به دلیل مخالفت با 
مشروطه، عباس آقا صراف تبریزی او را مقابل 
مجلس شورای ملی هدف گلوله قرار داد و به قتل 
رساند. اتابک بین سال های 1267 تا 1286 
خورشیدی، با کم و بیشی مختصر، صدراعظم 
ایران بود؛ مردی که بتواند حدود 15 سال در 
دربار قاجار دوام بیاورد و کرسی صدارت و قدرت 

را به رقبا واگذار نکند و به خشم شاه دمدمی  مزاج 
قاجار گرفتار نشود، حقیقتًا اعجوبه ای در عرصه 
سیاست و زد و بندهای پنهانی است. در فیلم 
کمال الملک، جلوه هایی از سیاست ورزی اتابک 
را در تقابل او با کامران میرزا، نایب السلطنه و 
فرزند ناصرالدین شاه، می بینیم. امین السلطان 
بــرای کسب رضایت شاه قاجار و بــردن وی به 
ــای کــالن از دولــت هــای اروپایی  فرنگ، وام ه
گرفت و امتیازات عجیب و غریبی را به آن ها 
واگذار کرد. بااین حال، زیرکی های وی برای 
حفظ قدرتش در دربار قاجار به این امور منحصر 
بحرانی،  و  خــاص  لحظات  در  او  نــمــی شــد؛ 
تصمیم های مؤثری می گرفت که نشان از هوش 
وی در این عرصه داشت. ماجرای رفتار او با جسد 
ناصرالدین شاه، یکی از این تصمیم های مؤثر و 

زیرکانه است.

عروسک گردانی با شاِه ُمرده!	 
ناصرالدین شاه، مقابل چشم مردم و با گلوله های 
پنج لول میرزارضا کرمانی، حدود 124 سال 
پیش در چنین روزی، به قتل رسید؛ پیکر او پس 
از اصابت تیرها، به جلو خم شد و اتابک آن را نگه 
داشت. مأموران به سرعت ضارب را گرفتند، اما 
شش دانگ حواس اتابک به وضعیت شاه بود. 
او می دانست که اگر خبر مرگ شاه در کشور 
بپیچد، گردنکشان و مدعیان سر برخواهند 
داشت و رشته امور از دست ولیعهد بیرون خواهد 
رفت. به همین دلیل، دستور داد پیکر بی جان 
شاه را به کالسکه سلطنتی منتقل کنند. اتابک 

که از مرگ ناصرالدین شاه مطمئن بود، اجازه 
نداد کسی جسد را معاینه و وارسی کند و مدعی 
شد که شاه هنوز زنده است. او در کالسکه کنار 
جسد نشست و آن را در مجاورت پنجره نگه 
داشت تا مردم نیم رخ شاه را ببینند؛ آن گاه دست  
شاه را گرفت و شروع به تکان دادن آن در کنار 
پنجره و در مسیر بازگشت به تهران کرد. با این 
ترفند، هرکس کالسکه را می دید، شاه را زنده 
به حساب مــی آورد. اتابک این آرتیست بازی و 
عروسک گردانی را با جسد، تا داخل کاخ ادامه 
داد و بالفاصله پس از ورود به تهران، محرمانه 
ولیعهد را به پایتخت فرا خواند. به این ترتیب، 
مظفرالدین شاه با سرعت خود را به تهران رساند 
و ابتکار هنرمندانه اتابک، جلوی شــورش و 
ایــن سیاستمدار  بی نظمی را گرفت. کــاش 
کهنه کار دوره قاجار، اندکی از این ذکاوت را 
خرج مسائل مهم مملکتی می کرد تا ایران در 
پایان عهد ناصری به ویرانه ای تبدیل نشود که هر 
تازه از راه  رسیده ای به طمع چپاول ثروت های 

مادی و معنوی آن بیفتد!

تپه سیلک، یکی از مشهورترین 
مکان های 

ایــران تاریخی  باستانی  محوطه های 
است که در نزدیکی کاشان قرار 
دارد. برخی این منطقه را قدیمی ترین مکان 
زندگی انسان از این نوع، در سراسر فالت ایران 
می دانند.  اعتقاد به زندگی پس از مرگ در 
میان ساکنان سیلک رواج داشت و به همین 
دلیل، دفن مردگان با آیین ها و مراسم ویژ ه ای 
انجام می شد. اهالی سیلک برای درگذشتگان 
ــژه ای قائل بودند. در کاوش ها  خود مقام وی
مشخص شده است که برخی از آن ها، گور فرد 
فوت شده را کنار اجاق خانه می کندند و در 
آن جا به خاک می سپردند. قرار داشتن گور در 
آشپرخانه، ظاهرًا با تغذیه متوفی در دنیای 
دیگر ارتباط داشــت. اهالی سیلک در هفت 
که  می پنداشتند  چنین  قــبــل  ســـال  ــزار  هـ
می توانند در قبال تغذیه متوفی، از روح وی در 
شرایط دشوار کمک بگیرند. آن ها پیش از دفن 

مرده در آشپزخانه، بدن او را به رنگ ُاخرایی در 
مــی آوردنــد و بــرای ایــن کــار از ِگــل و گیاهان 

مخصوصی استفاده می کردند. 

دنیای ُمردگان 7 هزار سال قبل در »تپه سیلک«تاریخ مشهد 

قبرهایی که در آشپزخانه کنده می شد!

زنده یاد محمد علی کشاورز در نقش 
»اتابک« و روانشاد عزت ا... انتظامی در 
نقش »ناصرالدین شاه« در نمایی از فیلم 

»کمال الملک« اثر مرحوم   علی حاتمی
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بازخوانی ابعاد ناشنیده  ترور ناصرالدین شاه در سالروز آن

ِ آرتیست بازی »اتابک« علی حاتمی با جسد قبله عالم!



این هفته از فیلم و سریال ها یا برنامه های خاطره انگیز قدیمی سوال داریم. ببینیم 
چقدر اهل خاطره بازی هستین و روزهای شیرین گذشته رو به خاطر سپردین. 

1     نام شخصیتی که مرحوم گرجستانی 

در سریال »امام علی)ع(« نقشش رو بازی 
کرد.  

)10 امتیاز/ متوسط(   

2     مجری مهربان تلویزیون در دهه 60 

که در تصویر می بینیدشون. 
)10 امتیاز/ فوق ساده(  

3     بازیگر نقش حسام بیگ در سریال 
به یاد ماندنی »روزی، روزگاری«، راهنمایی: 
این شخصیت رقیب و دشمن مراد بیگ بود. 
)10 امتیاز/ متوسط(  

4     اســم شخصیت منفی فیلم هندی 

معروف »شعله«.  
)10 امتیاز/ متوسط(  

5     روحانی شیرین و محبوبی که در دهه 

60 با استفاده از بازی با کلمات درس های 
جذابی از قرآن و مسائل دینی به کودکان و 

نوجوانان می داد. 
)10 امتیاز/ متوسط(        

6     برنامه محبوبی که طی چهار سال 

ظهرهای جمعه از شبکه اول پخش می شد 
با بازی مهدی بهنام، علیرضا خمسه و بهروز 

کریمی. 
)10 امتیاز/ متوسط(  

7     گزارشگر بی حاشیه فوتبال در دهه 

70 که بازی معروف ایران و عربستان در 
مرحله رفت مقدماتی جام جهانی 98 رو 
گزارش کرد و در سریال »معمای شاه« هم 
)10 امتیاز/ سخت(  حضور داشت.  

8     سریال معروف آلمانی که در سال 

1370 از تلویزیون کشورمان پخش شد 
و داستان پسری بود که به سیرک فروخته 
یاد  با مشقت کارهای سخت  تا  می شود 
)10 امتیاز/ سخت(  بگیرد.  

9     سریالی چینی که قصه جنگجویانی 

افــســانــه ای رو روایـــت مــی کــرد کــه در یک 
کوهستان غیرقابل نفوذ دورهم جمع شدن 
تا علیه حاکم مستبد چین شــورش کنن. 
عجله نکنین اسم سریال که ساده است، 
لطفًا اسم شخصیت منفی سریال رو بگین. 
)10 امتیاز/ متوسط(   

10     اسم شخصیت اصلی کارتون سوئدی 
که در تصویر می بینید. 

)10 امتیاز/ متوسط(  
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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 کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای 
جای خالی مناسب است؟

تست هوش هوش منطقی

بازی کلمات
چالش ذهنچی شده؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

3 6
5 8 6 4

6 2 9 1
4 3 6 2 7

8 9
2 7 9 8 4

3 6 7 2
9 4 5 7

5 1

3 9
4 8 2

8 2 5
5 7 9 4
3 6 8 1

8 3 2 5
9 7 1

8 7 6
3 1

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

126785394
759463182
483921756
567219438
342658971
918347265
295874613
874136529
631592847

342571986
915836472
867249315
491362857
786154293
253798164
134687529
629415738
578923641

آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد 
مناسب برای جای خالی را پیدا کنید؟

ــر بــرای شما تــعــدادی از حــروف را  در تصویر زی
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات: ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید، ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم. سه حرفی: 
شور، مار، شوم، موش، ورم، امر، شام، شرم، ماش و ... چهار حرفی: شورا، 

مارش، شمار و ... پنج حرفی: مشاور

هوش منطقی: پاسخ صحیح عدد 9 است. اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید 
برای به دست آوردن عدد انتهای هر سطر باید عدد اول هر سطر را از عدد دوم کم 

و با عدد سوم همان سطر جمع کنید.

چالش ذهن: 1. داودی 2. میخک 3. رازقی 4. بنفشه 5. شیپوری 6. لیلیوم 
7. محمدی

سینمابیون:1( اباقطام، 2( الهه رضایی،3( محمود پاک نیت، 4( جبار سینگ،   
5( حجت االسالم راستگو، 6( هوشیار و بیدار،   7( اسکندر کوتی، 8( سیالس، 

9( کائوچیو، 10( الفی اتکینز 

تحلیل امتیازها: با توجه به این که بیشتر سوال های این هفته متوسط یا ساده 
بود اگه بین 90 تا 100 امتیاز گرفتین یعنی شما دهه پنجاهی یا دهه شصتی 
هستین و تلویزیون رو قورت دادین در کودکی. اگه بین 80 تا 90 امتیاز گرفتین 
یعنی شما تلویزیون رو قورت دادین منتها یه جزئی حافظه تون ضعیفه. اگه بین 
70 تا 80 امتیاز گرفتین یعنی اواسط دهه شصت به دنیا اومدین، اگه بین 60 

تا 70 امتیاز گرفتین یعنی شما تو کوچه دنبال فوتبال بودین.

تست هوش: گزینه 4. در ابتدا خانه های ردیف پایین تغییر نمی کنند ولی خانه 
های ردیف باال، آن هایی که رنگی هستند، سفید و آن هایی که سفید هستند 
رنگی می شوند. بنابراین شکل بعدی به دست می آید. در مرحله بعد خانه 
های ردیف باال تغییر نمی کند و در ردیف پایین همان اتفاق رخ می دهد. اگر 
همین روند را ادامه دهیم این بار نوبت ردیف باالست و گزینه 4 به دست می آید.

حل جدول شماره 7709   حل جدول شماره 915   
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ر ا ز و ر ت ر ا س ا
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دور دهان-انبار غله-شامل همه 7.اسب آذری-محفوظ-
نوعی شیرینی 8.عنصر الماس ساز-خودبینی 9. مراسم 
بزرگداشت کسی-اسب بارکش 10.عدد تنفسی-تکرار 
حرف-خدای باستان 11.نوعی بستنی-طلق نسوز-نگاه 

12.رود اروپایی-کارگردان فیلم دارودسته نیویورکی

عمودی: 1.نظام فکری-کیف ورزشی-سپاس گزاری2.
بــزرگ ترین سرخرگ بدن-کرم گوشت خوک3.خاک 
صنعتی-ذره باردار-حرف همراهی4. شکل اروپایی نام 
اسکندر 5.حرف انتخاب-فلز تمدن 6. شعله آتش-نمادین 
7.ماده ضد بید-ابزار برقی خودرو 8.گشوده-واحدی 
در سطح 9.  نخستین سفینه فضایی 10.ضمیر بیگانه-
ــرد11.از بخش های چشم-شهر بدون  دورویــی-مــاه س

گدا12.کابوی خوش شانس-سروکوهی-بیابان

افقی:    1. از اصحاب کهف-نگاه خیره2. چین-از حروف یونانی-میوه تلفنی 3.داخل-
همراه آشغال-آسیب 4. خط نابینایان-آویزه لباس افسران 5.پرنده شمالی-فعال 6. 

افقی:    1. سربازخانه-خورشید 2.همسر حوا-تندرست 3.مخفف شاد-رئیس قبیله 
مغولی-حرف صلیب 4.ولی-گیاه-نشانه 5. شکوه-خدای قلندر-رفیق مشهدی 

6. دریــای کاسپین-دوربین نجومی 7. وسیله شخم زنی 
در قدیم-پست 8.جرقه آتش-تساوی-ویرایش 9.زادگــاه 
نیما-واحد کامپیوتری-دانه نهانزا 10.طرف-جمجمه-راز 
11.از خشکبار-سالح ترکیدنی 12.خط کش طرح دار-باغ 

افالطون

سواد-سرزمینی  ــی  2.ب پیشرو-آشوب   .1 عمودی: 
باستانی بین دو رود دجله و فرات 3.مادر لر- نصیب-درون 
4.سائل-لقب پادشاهان روسیه-پایه کارمندی  دهــان 
انقالب  کوتاه-ماه  طریق  محمد)ص(-  حضرت  5.لقب 
6.حاشیه-دعا  7. بخشش-دورویی 8.ابزارها-دشمن 
سرسخت-ضرب 9. قتلگاه امیر کبیر-کهن ترین بخش 
ادبیاتی اوستا – پرنده سعادت 10.زمینه-از گل ها-ناپسند 

11.پرنده-گل نومیدی 12.کوک-حامی

جدول متوسط  |  7710جدول سخت  |  916

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها نام یک گل زیبا را نوشته ایم که شما 

باید آن را حدس بزنید.

ماسک علفی!
سالم. دوباره با مسابقه »چی شده« در 
خدمتتونیم و این بار عکس کسی که 
ماسک نزده و از خجالتش زیر یک گل 
قایم شــده رو براتون انتخاب کردیم. 
آدمایی  دسته  اون  از  شما  امیدواریم 
که ماسک نمی زنــن نباشید و به فکر 
ــون و اطــرافــیــان تون  ــودت سالمتی خ
باشید.  باید برای این عکس یک شرح 
حــال بــامــزه بنویسید و تــا ساعت 24 
روزدوشنبه هفته آینده  برای ما به شماره 
پیامک 2000999 بفرستید. در ابتدای 
هر پیامک، نام ستون »چی شده؟« و در 
آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو 
حتما بنویسید. بنابراین پیامک ارسالی 
باید این جوری باشه: چی شده؟ وقتی 
... )نام و نام خانوادگی(. بانمک ترین و 
خالقانه ترین جمله  های فرستاده شده، 
روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها 

چاپ می شه. همیشه خوش باشید. 

نمونه:
* وقتی ماسک یادت رفته و خجالت می کشی دیگران ببینن 

بدون ماسکی.
* وقتی منتظر پیامک از طرف کسی هستی و رو سرت علف سبز 

می شه!
* وقتی گوشیت رو برای شارژ زدی به پریز توی گلخونه!

* وقتی می خوای از گیاه سبز به عنوان ماسک استفاده کنی!

سینمابیون

دهه پنجاهی  و شصتی ها بشتابید

شماره پیامک 2000999 سرگرمی سینمایی تلویزیونی پنج شنبه ها   

ی
ض

ریا
ی 
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ب
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در امتداد تاریکی

قرص های اعتیادآور!

وقتی قرص های اعتیادآور را از داخل کیف دخترم پیدا کردم 
انگار دنیا روی سرم ویران شد چادرم را روی سرم انداختم و 
نمی دانم چگونه خودم را به کالنتری رساندم تا .... زن 35 ساله 
در حالی که دریایی از اندوه، تشویش و نگرانی در چشمانش 
موج مــی زد به کارشناس اجتماعی کالنتری شفای مشهد 
گفت: در یک خانواده پرجمعیت در حاشیه شهر مشهد متولد 
شدم پدرم کارگر ساختمانی و مادرم خانه دار بود در یکی از 
روزهای گرم تابستان هنگامی که عروسکم را در آغوش گرفته 
بودم و در ایوان خانه با سمیه دختر همسایه خاله بازی می کردم 
مادرم صدایم زد و گفت: »دخترم! پسر علی آقا را می پسندی 
یا رضا برادرزاده آقا غالم؟« برای آن که زودتر به بازی ام برسم 
با صدای بلند گفتم: »رضا برادرزاده آقا غالم!« این را گفتم و 
مشغول بازی شدم دو هفته بعد لباس عروس به تنم کردند و پای 
سفره عقد نشستم. آن روزها کودکی 11 ساله بودم و چیزی از 
زندگی مشترک نمی دانستم از این که می دیدم پدر و مادرم 
خوشحال هستند من هم خوشحال بودم .زمان عقد مادرم تذکر 
داد موقع خواندن خطبه زن بیوه و دو بخته ای در اتاق نباشد! 
و عمه ام که خوشبخت ترین زن فامیل بود باالی سرم کله قند 
عروسی را سایید وقتی برای بار سوم جواب »بله« را به عاقد دادم 
تصور می کردم این هم یک بازی کودکانه همچون خاله بازی 
با سمیه دختر همسایه است آن روزها هیچ نمی دانستم که با 
گفتن این »بله« جدی ترین، مهم ترین و تلخ ترین اتفاق زندگی 
ام رخ خواهد داد... رضا 9 سال از من بزرگ تر بود او گاهی 
وقت ها به منزلمان می آمد من هم داخل اتاق پنهان می شدم 
مادرم دعوایم می کرد و می گفت برو یک چای برای شوهرت 
بریز و کنارش بنشین! اما من از چشم های رضا می ترسیدم. 
اولین بار که رضا دستانم را گرفت احساس گناه کردم و تا یک 
هفته با او قهر بودم و خودم را در خانه زندانی کردم. دو سال 
بعد به خانه بخت رفتم و بعد از مدت کوتاهی بــاردار شدم به 
طوری که در سن 14 سالگی مادر بودن را تجربه کردم بیتای 
من همچون عروسکی زیبا بود به یاد بازی های دوران کودکی 
ام او را در آغوش می گرفتم و برایش شعر می خواندم من در 
منزل مادر شوهرم زندگی می کردم خانواده شوهرم از این که 
نوه شان دختر بود ناراحت بودند و این ناراحتی را با رفتارها و 
اذیت و آزارهایشان  بروز می دادند شوهرم فرزند اول خانواده 
اش بود او هم از این که فرزند من دختر است ناراحت بود 
حتی بعد از زایمان در بیمارستان به دیدن من و فرزندم نیامد. 
بی مهری های همسرم قلبم را شکست اما حضور دخترم رنگی 
تازه از عشق و امید به زندگی تیره و تارم بخشید. خالصه دختر 
دومم که به دنیا آمد متوجه شدم که رضا به مواد مخدر اعتیاد 
پیدا کرده است او خمار که می شد من را به باد کتک می گرفت 
فرزندانم نیز از دست آزار و اذیت های او در امان نبودند چندین 
بار همسرم را به کمپ بردم تا ترک کند اما هر بار بعد از مدت 
کوتاهی دوباره مصرف مواد مخدر را آغاز می کرد وقتی گرفتار 
مواد مخدر صنعتی شد دیگر در منزل آسایش و امنیت نداشتیم 
چاره ای نبود جز این که با بخشیدن تمام مهریه و مطالباتم طالق 
بگیرم رضا مسئولیت و حضانت نگهداری از فرزندانم را به من 
سپرد چون توان نگهداری از آن ها را نداشت به همراه فرزندانم 
در منزل پدری ام در حاشیه شهر ساکن شدم مادرم از فرزندانم 
مراقبت می کرد و من سر کار می رفتم بچه هایم که بزرگ تر 
شدند با پولی که پس انداز کرده بودم منزلی را در نزدیکی محل 
کارم اجاره کردم دوست نداشتم فرزندانم در محیط نامناسب و 
آلوده در حاشیه شهر بزرگ شوند خواستگاران زیادی داشتم اما 
به خاطر فرزندانم به همه آن ها پاسخ منفی دادم کم کم دخترانم 
بزرگ شدند. دختر بزرگم عالقه ای به ادامه تحصیل نداشت و 
پس از گرفتن دیپلم، ترک تحصیل کرد و دختر دومم نیز پس از 
پایان دوره متوسطه وارد دانشگاه شد من هم به دلیل مشکالت 
مالی از صبح تا شب سر کار بودم دختر بزرگ ترم نیز به امور 
منزل رسیدگی می کرد تا این که متوجه رفتارهای مشکوک 
دختر بزرگم شدم گاهی بدون اجازه من از منزل خارج می شد 
و مدام با گوشی تلفن همراهش مشغول بود روزی از محل کارم 
مرخصی گرفتم و صبح از منزل خارج شدم اما به سر کار نرفتم تا 
این که بعد از چند ساعت دخترم از منزل خارج شد او را تعقیب 
کردم دخترم به داخل پارک نزدیک خانه مان رفت و در کمال 
ناباوری پسری را دیدم که روی نیمکت پارک منتظرش است او 
با دیدن دخترم بلند شد و مدتی داخل پارک قدم زدند و صحبت 
می کردند من هم پشت سرشان حرکت کردم بعد از چند دقیقه 
از شدت ناراحتی نتوانستم خودم را کنترل کنم و به سمت آن 
پسر حمله ور شدم و هر چه فحش بود نثارش کردم و دست 
دخترم را کشیدم و با خودم به منزل بردم دخترم ابتدا شرمسار 
بود اما بعد گفت که قصد ازدواج با آن پسر را دارد بعد از گذشت 
چند روز پسر جوانی که خود را میعاد و دوست دخترم معرفی 
کرد با من تماس تلفنی گرفت او اظهار کرد که مدتی است  با 
دخترم آشنا شده و قصد ازدواج با او را دارد وقتی از او خواستم 
که با خانواده اش به خواستگاری بیاید گفت که خانواده اش در 
شهر تهران زندگی می کنند خالصه وقتی برای خواستگاری 
از دخترم به منزلمان آمد و صحبت هایش را شنیدم آن فرد را 
مناسب دخترم ندیدم از آن جایی که همسرم اعتیاد داشت از 
رفتارها و ظاهر میعاد شک کردم که شاید او هم معتاد باشد با 
دخترم حرف زدم اما او حاضر نبود حرف های من را بپذیرد و 
گفت تصمیمش برای ازدواج قطعی است کارم را رها کردم 
تا بیشتر در کنار دخترانم باشم و آن ها را کنترل کنم از میعاد 
خواستم که آدرس محل کار یا منزل یکی از آشنایانش در مشهد 
را بدهد تا درخصوص او تحقیق کنیم اما او هر بار به بهانه ای از 
این کار امتناع می کرد دخترم هم دیگر به حرف هایم گوش 
نمی داد و می گفت که میعاد را به طور کامل می شناسد و نیازی 
به تحقیق ندارد او حتی بدون اجازه من از منزل خارج می شد 
و دیروقت به خانه می آمد چیزی را از من پنهان می کرد انگار 
کسی تهدیدش می کرد و می ترسید حرفی بزند تا این که به طور 
اتفاقی از داخل کیفش این قرص ها را پیدا کردم وقتی دخترم را 
بازخواست کردم در حالی که اشک از چشمانش سرازیر می شد 
گفت: »مامان کاش زودتر تعقیبم می کردی«!شایان ذکر است 
به دستور سرگرد امارلو )رئیس کالنتری شفا( این پرونده در 

دایره مددکاری اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- مرد 45 ساله ای که سه سال قبل همسرش را 
به دلیل اختالفات خانوادگی به قتل رسانده بود، سپیده دم 
روز گذشته در حالی به دار مجازات آویخته شد که مدعی 
بود سوءظن و بی اعتمادی زندگی اش را به نابودی کشاند. 
ــزارش اختصاصی خــراســان، ماجرای ایــن جنایت  به گ
هولناک هفدهم شهریور سال 96 زمانی لو رفت که پسر 
14 ساله ای هر چه با تلفن مادرش تماس می گرفت کسی 
پاسخ گوی تلفن نبود! پسر نوجوان که به دلیل اختالفات 
شدید پدر و مادرش به منزل دایی اش رفته بود تا از این 
هیاهوی خانوادگی دور بماند، دچار نگرانی اضطراب 
آمیزی شد و خیاالت متفرق، افکارش را به هم ریخت. او به 
ناچار صبح جمعه به طرف منزل خودشان حرکت کرد که 
در نزدیکی منزل دایی اش بود. پسر نوجوان هراسان کلید 
را درون قفل منزل ویالیی 50 متری چرخاند و به طرف 
پذیرایی دوید ولی با دیدن پیکر غرق در خون مادرش که 
کنار پشتی منزل قرار داشت وحشت زده فریاد کشید و 
با دایی اش تماس گرفت. چند دقیقه بعد و با تماس برادر 
مقتول، نیروهای انتظامی عازم خیابان بهمن در منطقه 
خواجه ربیع شدند. آنان با مشاهده وضعیت به هم ریخته 
منزل به حفظ صحنه حادثه پرداختند و مراتب را در غیاب 
قاضی میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( به قاضی 
سیدجواد حسینی )معاون دادستان و بازپرس ویژه جرایم 

خاص( اطالع دادند. 
با حضور معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در صحنه 
جنایت، تحقیقات قضایی و علمی در این باره آغاز شد. 
جسد زن 34 ساله که سمیه نام داشت به صورت نیمه 
نشسته در کنار پشتی منزل افتاده بود و آثار جسم سخت 
روی سر و بریدگی زیر گلوی وی، حکایت از آن داشت که 
مقتول با ضربات چاقو و میله آهنی به قتل رسیده است. 
پــاره شدن بخشی از لباس ها و خراشیدگی های روی 
ساعد و دستان مقتول همچنین بیانگر آن بود که بین قاتل 
و مقتول درگیری رخ داده است و آثار و عالیم دفاعی روی 
پیکر مقتول خودنمایی می کرد از سوی دیگر نیز تکه های 
شکسته یک بشقاب و آثاری از خون روی میز تلویزیون و 

دیوار منزل این موضوع را تایید می کرد.
گــزارش خراسان حاکی است، در حالی که سرنخ های 
تحقیقات جنایی به سوی اختالفات خانوادگی کشیده 
می شد، کشف لباس های خون آلود مردانه در اتاق خواب 
کوچک و تایید پسر نوجوان که پیراهن و شلوار مردانه 
متعلق به پدرش است، بر این فرضیه قضایی مهر تایید زد 
و بدین ترتیب با صدور دستوری از سوی قاضی حسینی، 
»جواد-الف« )مرد 42 ساله( تحت تعقیب کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت اما صبح 
روز بعد، متهم فراری که شب را در اطراف کالنتری سپری 
کرده بود، خود را تسلیم قانون کرد. گزارش اختصاصی 
خراسان حاکی است، این گونه بود که ادامه رسیدگی به 
این پرونده جنایی را قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد( به عهده گرفت و بازجویی های تخصصی 

از متهم 42 ساله در شعبه 211 دادســـرای عمومی و 
انقالب آغاز شد. مرد همسرکش که تحت الحفظ نیروهای 
انتظامی به شعبه ویژه پرونده های جنایی هدایت شده 
بــود، در حالی که با ســواالت تخصصی قاضی میرزایی 
هیچ راه گریزی را تصور نمی کرد لب به اعتراف گشود و 
قتل همسرش را به گردن گرفت. او سپس در بازسازی 
صحنه جنایت هم با بیان جزئیات دیگری از ماجرای قتل 
همسرش با انگیزه سوءظن گفت: »سمیه« دختر دایی 
من بود ولی از همان روزهای آغازین دوران نامزدی با هم 
اختالف داشتیم چرا که رفتارهای همسرم موجب بی 
اعتمادی من شده بود! وقتی فرزندم به دنیا آمد من در 
شهرداری استخدام شدم و زباله  جمع آوری می کردم. 
در همین زمان هم بود که معتاد شدم و به مصرف شدید 
مواد مخدر روی آوردم ولی هیچ وقت درباره مواد مخدر با 
هم درگیری نداشتیم چرا که بسیاری از اطرافیان همسرم 
نیز آلوده به مواد مخدر بودند و او نمی توانست از این طریق 

مرا تحقیر کند! 
ولی سوء ظن و بی اعتمادی از هنگامی بین ما فاصله 
عمیق انداخت که با یکدیگر در یک کارگاه تولید شیشه 
مشغول کار شدیم و او بر خالف میل من رفتار می کرد 
گاهی ساعت های زیادی را در خارج از خانه به سر می برد 
و اعتراض های مرا نیز تحویل نمی گرفت وقتی می پرسیدم 
کجا بودی؟ جواب سر باال می داد، می گفت: با دوستانم 
بودم! همین موضوع همواره به مشاجره ودرگیری بین ما 
می انجامید و در نهایت »سمیه« با قهر منزل را ترک می کرد 

تا به خانه پدرش برود! متهم این پرونده جنایی ادامه داد: 
یک بار وقتی به جرم مواد مخدر دستگیر و زندانی شدم 
دیگر رشته زندگی هم از دستم در رفت! این اختالفات بعد 
از آزادی من طوری شدت گرفت که دیگر همسرم توجهی 
به من نداشت چند ماه قبل از این حادثه )قتل( او مهریه اش 
را اجرا گذاشت و از من شکایت کرد! با آن که خیلی عصبانی 
بودم باز هم خانه کوچکم را به نام او ثبت کردم ولی هیچ گاه 
مشاجرات و درگیری ما که به خاطر سوء ظن شکل گرفته 
بود، پایان نیافت تا این که ساعت 1:30 جمعه )هفدهم 
شهریور( به خانه آمد من که دیگر به شدت خشمگین شده 
بودم از او درباره دیرآمدنش به منزل پرسیدم اما باز هم با 
همان پاسخ تکراری روبه رو شدم »با دوستانم بودم!« وقتی 
این جمله را از زبانش شنیدم دیگر خون جلوی چشمانم را 
گرفت. همه درگیری های قبل مانند سکانس های فیلم 
از مقابل چشمانم عبور کــرد. آن قدر عصبانی بــودم که 
نمی فهمیدم چه می کنم! میله آهنی لوله آب را برداشتم 
و ضرباتی به سرش کوبیدم! سپس چاقوی میوه خوری را 
در گلویش فرو کردم طوری که تیغه آن از آن طرف بیرون 
زد! و خون به اطراف پاشید! در همان حال پیکر مجروح 
همسرم را رها کردم و با تعویض لباس های خون آلودم از 
منزل گریختم! تا صبح در اطراف کالنتری خواجه ربیع 
پرسه می زدم ، تا این که خودم را از تردید رها کردم و تسلیم 
قانون شدم! االن هم بسیار پشیمانم چرا که دوفرزندم یتیم 

شدند و ...
به گزارش اختصاصی خراسان، پس از تکمیل تحقیقات از 
زوایای علمی کارشناسی و قضایی و همچنین جمع آوری 
اسناد و مدارک محکمه پسند از سوی قاضی کاظم میرزایی، 
ــرای عمومی و  کیفرخواست این پرونده جنایی در دادس
انقالب مشهد صادر شد و بدین ترتیب متهم همسرکش 
در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پای میز 
محاکمه ایستاد. قضات با تجربه این شعبه که سابقه سال ها 
رسیدگی به پرونده های خاص و مهم را در کارنامه قضایی 
خود دارند، پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه با حضور 
اولیای دم و وکالی مدافع، در نهایت رای به قصاص نفس 
»جواد – الف« دادند چرا که استدالل های قاطع قضایی 
در محتویات این پرونده جنایی موج می زد و متهم هیچ راه 
گریزی برای فرار از مجازات نداشت. این گزارش حاکی 
است، با تایید رای صادرشده در دیوان عالی کشور، مقدمات 
اجرای حکم قصاص نفس مرد 45 ساله با دستور قاضی 
محمدرضا دشتبان )معاون اجرای احکام دادستان مرکز 
خراسان رضوی( فراهم شد و بدین ترتیب مرد همسرکش 
که با تیغ سوء ظن دست به جنایتی هولناک در مشهد زده 
بود، پای چوبه دار رفت و با نظارت قضات اجرای احکام، 
در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد تا درس 
عبرتی باشد برای آنان که با سوء ظن های بیهوده، آبروی 
دیگران را به بــازی می گیرند و در حالت خشم دست به 
رفتارهای جنایت آمیزی می زنند که فرجام آن باالی چوبه 

دار رقم می خورد.

حکم قصاص مرد همسرکش در زندان مرکزی مشهد اجرا شد ازمیان خبرها

باند»داش سیاه« عامل سرقت 
قطعات خودروهای سنگین 

توکلی-باند سرقت  قطعات و باتری خودروهای  
که  شد  متالشی  درجیرفت  درحالی  سنگین 
افــزایــش پــرونــده سرقت محتویات و قطعات 
خودروهای سنگین   مشخص کرد  که افرادی 
ــدام بــه ســرقــت می کنند.به  در قــالــب بــانــد اقـ
گزارش  خبرنگارما ، باتوجه به اهمیت موضوع 
، به دستور مقام انتظامی  جیرفت ، دستگیری 
سارقان در دستور کار ماموران قرارگاه مبارزه 
با سرقت  این شهرستان قرار گرفت.در ادامه 
،ماموران دایره تجسس کالنتری 15  جیرفت  
با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی سوابق 
سارقان سابقه دار موفق به شناسایی باند دزدان 
ــان  را  زیــر نظر  شدند  و به طــور نامحسوس آن
گرفتند.بنابراین گزارش ،کارآگاهان پلیس در 
 یک عملیات ضربتی سرکرده باند معروف به
» داش سیاه«را به همراه دو  همدستش و یک نفر 
مالخر دستگیر کردند که  در بازرسی از منزل  
متهمان ، مقادیری از اقالم سرقتی  وسه دستگاه 
خودروی سواری که با آن ها اقدام به انجام سرقت 
محمد  شد.سرهنگ»رضا  می کردند،کشف 
رضایی«فرمانده انتظامی جیرفت با اشــاره به 
این که  این  سارقان دارای سوابق متعدد کیفری 
هستند ، گفت :متهمان پس از تحقیقات پلیسی 
و مواجهه با ادله و مستندات به 13فقره سرقت 
قطعات و محتویات داخل خودروهای سنگین 
اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی  شدند.

 دستگیری شکارچی  سنگدل
10 راس آهو  در کرمان

کرمانی -شکارچی سنگدل پس از فرار از دست 
ماموران با 10 راس آهو به دام ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان انار کرمان  
افتاد.به گــزارش خبرنگار ما ،احمد شجاعی 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
انار گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
اطالعات  پلیس  همکاری  بــا  شهرستان  ایــن 
امنیت نیروی انتظامی و مقام قضایی    موفق 
به دستگیری یک شکارچی حرفه ای و بی رحم 

شدند. 
وی اظهار کرد: طی گشت زنی و کنترل مناطق 
آزاد  دشت انار )مناطق شمش و کــازه( متوجه 
حضور شکارچی شدیم که با تعقیب کــردن و 
دواندن حیوان و پس از خسته کردن آن اقدام به 
تلف کردن حیوان کرده بود. این  متخلف   پس 
از حمل آهوی شکار شده به مخفیگاه  خود  به 
مناطق مسکونی بسیار نزدیک بود و توانست 
از فرصت استفاده کند و از محل متواری  شود  
که طی  عملیات اطالعاتی محل های متعدد 
مخفیگاه متهم  شناسایی  و وی دستگیر شد.وی 
خاطرنشان کــرد:از مخفیگاه های این متخلف 
،غیر از الشه آهوی مزبور ،بقایای 9 راس آهوی 
شکار شده دیگر، یک دستگاه موتور سیکلت، 
یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنوی غیر مجاز، 
یک قنداق اسلحه بــدون متعلقات و تعداد دو 
عدد فشنگ گلوله زنی نیز کشف و ضبط شد. 
وی افزود: طبق ماده های 11و12 قانون شکار 
وصید جرم محسوب می شود که از 91 روز تا 6 
ماه حبس و جریمه هر حیوان تلف شده  جنس 
نر 25 میلیون تومان و جنس ماده ۷5 میلیون 
تومان حسب آخرین تعرفه شورای عالی حفاظت 
محیط زیست در هیئت دولت تصویب شده است 

که متخلف باید به حساب خزانه واریز کند.

جنایت با تیغ سوءظن!
قاتل:ضربه ای  با چاقو به گلویش زدم که تیغه آن ازسوی دیگر بیرون آمد!

سجادپور- با اعترافات عامالن قتل مرد 33 ساله، در 
حالی زوایای هولناک یک پرونده جنایی دیگر در مشهد 
فاش شد که ارتباط عاشقانه در شبکه اجتماعی واتس اپ 
به ایــن حادثه وحشتناک منجر شــده است.به گــزارش 
فریادهای  تیر،  شانزدهم  شب  خــراســان،  اختصاصی 
مرموز زن جوانی در خیابان شاهنامه 18، اهالی محل 
را در نیمه های شب از منازلشان بیرون کشید. زن جوان 
که وانمود می کرد به دنبال سرنشینان نقابدار خودرویی 
می دود که چند لحظه قبل از محل دور شدند، با جیغ و داد 
به همسایگانش گفت: »آن ها شوهرش را در خواب کشتند 

و فرار کردند!«
گزارش خراسان حاکی است، با حضور شبانه قاضی ویژه 
قتل عمد در منزل محل جنایت، تحقیقات قضایی در این 
باره آغاز شد. زن جوان گفت: در تاریکی شب با صدای 
خرخر شوهرم بیدار شدم! وقتی کلید برق را زدم، شوهرم را 
غرق در خون دیدم! و به طرف دو جوانی دویدم که با خودرو 
از محل گریختند اما اظهارات این زن دارای تناقض های 
زیادی بود که با فرضیه های جنایی قاضی باتجربه ویژه 
قتل عمد مطابقت نداشت به همین دلیل قاضی علی اکبر 

احمدی نژاد دستور بازداشت زن جوان را صادر کرد و او را 
برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار داد. این زن 22 
ساله که سعی می کرد وقوع جنایت را به مهاجمان نقابدار 
ناشناس نسبت دهد در نهایت به ارتباط عاشقانه خود 
در فضای مجازی با جوانی متاهل به نام احسان اعتراف 
کرد و این گونه راز این قتل وحشتناک فاش شد. گزارش 
اختصاصی خراسان حاکی است، کارآگاهان اداره جنایی 
که به فرماندهی سرهنگ غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی( 
وارد عمل شده بودند با انجام یک سری تحقیقات گسترده 
اطالعاتی، موفق شدند احسان را دستگیر کنند. این جوان 
29 ساله که خود سه فرزند دختر دارد در بازجویی ها 
مدعی شد: از حدود سه ماه قبل در فضای مجازی با زن 
جوان ارتباط برقرار کردم. ولی او ادامه این ارتباط را به 
قتل شوهرش گره زد و گفت: باید شوهرم را به قتل برسانی! 
من هم با پسر خاله ام یاسین موضوع را مطرح کردم و چند 
بار خواستیم او را بکشیم که هر بار بنا به رخدادهای پیش 
بینی نشده نتوانستیم این کار را انجام بدهیم اما شب 
حادثه، زن جوان که یک دختر چهار ساله دارد در حیاط 

را باز گذاشت. من و یاسین هم با موتورسیکلت تا نزدیکی 
منزل آن ها رفتیم و موتور را داخل باغی گذاشتیم. وقتی 
به خانه رسیدیم شوهر آن زن روی تشک افتاده بود که در 
یک لحظه با ضربات چاقو به قفسه سینه اش حمله ور شدم 
و یاسین هم با آجر به سرش کوبید.بنابر گزارش خراسان، 
به دنبال اعترافات   جوان 29  ساله همدست 20ساله وی 
نیز دستگیر شد و آنان پس از تشریح صحنه جنایت در حضور 
قاضی احمدی نژاد، برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 
کارآگاهان اداره جنایی قرار گرفتند و بدین ترتیب بررسی 
ها زیر نظر سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه یافت.

مزاحم اینترنتی  به قانون سپرده شد 
کرمانی-مزاحم اینترنتی درحالی به  قانون سپرده 
شد که  متهم  با ایجاد مزاحمت اینترنتی و ارسال 
پیام  برای زن  جوانی قصد بر هم زدن زندگی اش  را 
داشت. به گزارش خبرنگار ما، چندروز پیش زن جوانی 
به  پلیس فتای کرمان  مراجعه وبا ارائه  شکایتی در 
اظهاراتی  بیان کرد،  فردی ناشناس به طور   دایم از 
طریق یکی از شبکه های اجتماعی برای او مزاحمت 
ایجاد می کند و قصد دارد کانون گرم زندگی اش  را 
مختل کند که  بررسی موضوع در دستور کار پلیس  فتا  
قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما ،شاکی  توضیح داد 

: فرد مزاحم با اکانت ها و آی دی های مختلف به او پیام 
ها و استیکرهای دوستانه ارسال می کند و آسایش 
روحی وروانی اش   را برهم زده است.بنابراین گزارش، 
درحالی که شاکی پافشاری زیادی در رسیدگی  به این 
پرونده  داشت کارشناسان  سایبری پلیس با انجام 
اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی ،متهم را که 
جوانی مجرد بود شناسایی  و درادامه وی   را  دستگیر 
کردند.سرهنگ یادگار نژادرئیس پلیس فتای استان 
کرمان با بیان این که متهم  در مقر انتظامی به مزاحمت 
خود برای این   زن  اعتراف کرد ،افزود :متهم  یکی از 

انگیزه های خود را دیدن تصویر آن زن  در پروفایلش و 
در نتیجه عالقه مند شدن به او مطرح  کرده است!این 
مسئول انتظامی اظهار کرد : وقتی شاهد چنین پرونده 
بــا مشاهده عکس شخصی  ــردی  هایی هستیم کــه ف
یک خانم در فضای مجازی می تواند برای او مزاحمت 
ایجاد کند و خانواده هایی به دلیل همین موضوع از هم 
گسیخته می  شوند  یا روابــط ســردی بین آن ها ایجاد 
می شود ،بنابراین بایدآگاه باشیم عکس شخصی خود 
را در معرض دید عموم قرار ندهیم و  تصاویر شخصی و 

خصوصی خود را به اشتراک نگذاریم .

زن خیانتکار عاشقش را برای قتل شوهرش اجیر کرد

کلیک واتس اپی یک جنایت!
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اختصاصی خراسان

اختصاصی خراسان

  قاتل درحال تشریح صحنه جنایت
در حضور قاضی میرزایی

تصویر متهمان به قتل
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شاخص

 بی اعتنایی بازارهای جهانی
 به موج دوم کرونا 

در حــالــی کــه شــیــوع کــرونــا در بــســیــاری از 
کــشــورهــای جــهــان مــجــدد شــدت گرفته و 
نگرانی های جدیدی ایجاد کرده است، بازارها 
این بار مثل دفعه قبل نگران و ریزشی نیستند. 
مثال طبق نمودار باال که قیمت جهانی مس را 
نشان می دهد، قیمت این فلز اساسی، نه تنها 
تمام افت اخیر خود در اثر کرونا را جبران کرده 
بلکه در همین روزها در حال عبور از قله 14 ماه 
اخیر خود است. نفت هم در محدوده باالی 
40 دالر پایدار مانده و سایر کاالهای اساسی و 
فلزات هم یا پایدارند یا صعودی. به نظر می رسد 
علت اصلی این ماجرا آن است که کمتر کشوری 
در موج دوم کرونا سراغ قرنطینه همگانی و 
تعطیلی کسب و کارها رفته و همه دنیا در حال 
ترویج سیاست هایی مثل استفاده از ماسک و 
برخی دیگر از مراقبت ها و انجام فعالیت های 

روزمره همزمان با آن هستند. 

بازار خبر

خبر

واریز یک روز جلوتر یارانه تیرماه

فارس- سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم 
کرد: پنج شنبه شب، 19 تیر یارانه نقدی تیرماه 
به حساب سرپرستان خانوار واریــز می شود. بر 
اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطالع رسانی 
های قبلی، اقساط تسهیالت قرض الحسنه یک 
میلیون تومانی از این ماه از یارانه سرپرستان 

خانوار کسر خواهد شد.

 پیش فروش ایران خودرو آغاز شد

فارس-  طرح مشارکت در تولید )12 تا 14 ماهه( 
 )K132( محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو
به همراه هشت محصول دیگر، از دیروز چهارشنبه 
آغاز شد و تا تاریخ 21 تیرماه ادامه خواهد داشت. 
حداکثر سه روز پس از پایان ثبت نام نیز قرعه کشی و 

اسامی منتخبان اعالم می شود.

 سود ال جی کره جنوبی سقوط کرد

مهر- داده هــــای جــدیــد شــرکــت ال جـــی، غول 
الکترونیک کره جنوبی، نشان داد که تحت فشار 
شدید ناشی از بحران کرونا، سود عملکردی این 
شرکت در سه ماه دوم امسال با سقوط 2 رقمی 

)17.9 درصدی( مواجه شده است.

 آمادگی سامانه امالک برای 
 شناسایی خانه های خالی 

تا چند روز آینده

تسنیم- خبرها از سازمان امور مالیاتی حاکی 
از آن است که کار بارگذاری اطالعات سامانه 
امــالک تا چند روز آینده به اتمام می رسد و بر 
اساس آن امالک خالی از سکنه شناسایی خواهد 
شد. بر اساس این طرح قرار است بعد از شناسایی 
ــالک خالی توسط سامانه مــذکــور، ملک به  ام
موجب قانون اخذ مالیات های مستقیم وارد فرایند 
رسیدگی مالیاتی شود و بر اساس آن برگه مطالبه 
مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به مالکان 
داده می شود. پس اگر فردی از پرداخت مالیات 
ــرد، فرایندهای مطالبه و وصول  خـــودداری ک
مالیات در چارچوب قانون مالیات های مستقیم 

برای این فرد اجرا می شود.

پنج شنبه 19 تیر  1399
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صابر -این روزها که قیمت ارز روند 
صعودی بی سابقه ای به خود گرفته 
اســت، برخی کاالها و خدمات در 
داخــل هم مسیر افزایش قیمت را 
در پیش گرفته اند که زمزمه احتکار 
نیز از آن شنیده می شــود. درایــن 
گزارش ضمن مراجعه ای میدانی 
به بازار، به برخی راهکارها از زبان 
مسئوالن اتحادیه های مرتبط نیز 

پرداخته ایم.

گرانی درقطعات خودرو	 
بازار قطعات یدکی خودرو از جمله 
بازارهایی است که همواره از افزایش 
به  ــت.  تاثیر پذیرفته اس ارز  قیمت 
تعمیرات  ــای  ه مکانیکی  از  یکی 
خودروهای چینی در خیابان آزادی 
قطعه  کنیم،  می  مراجعه  پایتخت 
یدکی که پیش از ایــن 800 هزار 
تومان بوده است توسط متصدی این 
مکانیکی یک میلیون تومان اعالم 
می شود، این قطعه برای تعمیرات 
موتور این نوع خودروهای وارداتی 
کاربرد دارد اما نرخ آن افزایش یافته 
و نکته مهم تر این که وقتی از مکانیک 
مذکور، این قطعه را برای انجام کار 
استوک نمونه  کنیم،  می   مطالبه 
) دست دوم نزدیک به نو( آن را نشان 
می دهــد و می گوید: اگــر استوک 
نخرید و نو بخرید بهتر است. با این 
حال قطعه نو نیز اکنون وجود ندارد 
و مکانیک مذکور وعده تهیه آن را به 
قیمتی باالتر از گذشته از دوستانش 
در بازار می دهد.با مراجعه به یکی 
از مکانیکی های خیابان تختی در 
تهران نیز نتیجه مشابهی به دست 
ــد؛ ایــن مکانیک با بیان این  می آی

که افزایش قیمت ارز درایــن روزها 
ــی و احــتــکــار برخی  ــران مــوجــب گ
ــودرو شــده است،  قطعات یدکی خ
می افزاید: قیمت برخی قطعات که 
تا چند روز پیش 300 هزار تومان بود 
االن 40یا 50 هزار تومان افزایش 
یافته است یا وقتی به بازار مراجعه 
می کنیم ، پاسخ می دهند که موجود 
نیست و معلوم است که می خواهند 
گران تر بفروشند یا احتکار کنند. وی 
معتقد است این موضوع فقط ویژه 
قطعات خودروهای خارجی نیست 
و برای قطعات ایرانی نیز متاسفانه 

گاهی وجود دارد.

کشف ۵ هزار بسته انواع مواد 	 
شوینده تقلبی

در همین حال در البه الی اخبار، 
استان  ــرق  ش انتظامی  فــرمــانــده 

ــزار و 368  تهران از کشف پنج ه
ــواد شوینده تقلبی  بسته انـــواع م
ــه مــیــلــیــارد ریـــال در  ــه ارزش س ب
شهرستان ورامین خبر داد. سردار 
ــزی« اظــهــارکــرد:  ــزی »کــیــومــرث ع
ماموران در بازرسی انجام شده، 
1342 بسته 4 عددی انواع مواد 
تقلبی کشف  برندهای  با  شوینده 

کردند.

متخلفان طوری مجازات شوند 	 
که جرئت تخلف نیابند

علیرضا رضــایــی قــهــرودی رئیس 
اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده 
و پاک کننده، در پاسخ به پرسش 
خراسان درباره این که اتحادیه برای 
جلوگیری از احتکار و گران فروشی 
در مـــواد شــویــنــده چــه بــرنــامــه ای 
دارد؛ به خبرنگار ما می گوید: باید 

کاری کنیم متخلف جرئت خالف 
متخلفان  و  باشد  نداشته  کــردن 
باید طوری مجازات شوند که دیگر 
کسی جرئت خالف نداشته باشد.

به گفته وی تا چندی پیش قیمت 
مواد شوینده مقداری بی ضابطه بود 
ولی با افزایش تولید در این بخش 
با مشارکت بسیج و سپاه و وزارت 
صمت،مقداری شرایط بهتر شد اما 
قطعا افزایش قیمت ارز به دلیل تاثیر 
روی قیمت مواد اولیه،بر قیمت ها 
دراین بخش نیز ناخواسته تاثیر می 
ــاره به برخی  گــذارد.رضــایــی با اش
احتکارهای گسترده مواد شوینده 
در گذشته ادامه می دهد: اتحادیه 
ــازرس  ــازرس دارد و ب مــا دو نفر بـ
های اتاق اصناف و صنعت و معدن 
هم جداگانه فعالیت و نظارت می 
کنند اما بنده معتقدم دستگاه های 

قانونی آن طوری که باید در برخورد 
با تخلفات اعمال قانون نمی کنند.

بگذاریم بازار با ساز و کار خودش 	 
کار کند

مــنــش، رئیس  مــحــمــدرضــا نجفی 
انجمن همگن قطعه سازان کشور و 
استان تهران نیز در پاسخ به این که 
باید  چه نظارتی در شرایط کنونی 
بر بــازارهــا اعمال کنیم، می گوید: 
اگربگذاریم بازار با ساز و کار خودش 
کار کند نیازی به نظارت نیست، با 
توجه به این که قیمت دالر از 10 هزار 
تومان اکنون به بیش از 21 هزار تومان 
افزایش یافته، طبیعی است مقداری 
قیمت ها تفاوت کند ولی اگر بگذاریم 
بازار کار خودش را انجام دهد قیمت 
ها متعادل می شود و هر چه بیشتر 
برای کنترل قیمت دخالت کنیم، کار 
بدتر می شود.وی در پاسخ به این که 
االن وضعیت در بازارهای پولی کشور 
سیر طبیعی خــود را از دســت داده 
و در نتیجه باید نظارت بیشتری بر 
بازارها اعمال شود، می گوید: احتکار 
زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک 
قطعه 10 تومان باشد و شما بخواهید 
اجبار کنید به 8 تومان فروخته شود 
ولی اگر قیمت ها سیر طبیعی داشته 
باشد، کسی دنبال احتکار نخواهد 
بود. نجفی منش با اشــاره به این که 
مدتی است به دلیل تحریم ها، واردات 
انجام می شود،  به سختی  قطعات 
ــه می دهــد: البته برخی از این  ادام
محصوالت درحـــال داخــلــی ســازی 
شدن است که قیمت های محصوالت 
ــده بـــرای مصرف  داخــلــی ســـازی ش

کننده تا حاال خوب بوده است.

ماندگی  عقب  به  اعتراف  با  جمهور  رئیس 
بخش مسکن در دولت یازدهم، از تصمیمات 
جدید دولت در این حوزه و همچنین خبرهای 
خوش برای مستاجران تا دو هفته دیگر خبر 
داد. روحانی در خصوص معامالتی سازی 
مستقیم  روش  متقاضیان  عــدالــت  ســهــام 
گفت: 30 درصد این اقدام در عید غدیر و 30 
درصد دیگر در 22 بهمن انجام می شود. وی 
همچنین به صادرکنندگانی که ارز صادراتی 
خود را به کشور برنگردانده اند، هشدار داد 
پس از مهلت سه ماهه، بانک مرکزی به نرخ 
آخرین مهلت، ارزها را خریداری خواهد کرد 
و این افراد حق فروش ارز خود در سامانه نیما 

را نخواهند داشت.
ــزارش پایگاه اطــالع رســانــی ریاست  بــه گـ
جمهوری، حجت االسالم روحانی در جلسه 
هیئت دولت گفت: درباره مسکن به عنوان 
رئیس جمهور اعتراف می کنم که یک عقب 
ماندگی را در دولت یازدهم داشتیم. به دلیل 
این که برخی از طرح های مسکن ما اجرایی 
و عملیاتی نشد. تالش کردیم مسکن های 
ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و 
دچار عقب ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم 
با تــالش فـــراوان باید ایــن عقب ماندگی را 

جبران کنیم.
روحانی درباره تمهیدات و برنامه های دولت 
درخصوص مسئله مسکن تصریح کرد: اولین 
اقدام ما این بود که 250 هزار هکتار زمین 
اطــراف شهرها و روستاها به وزارت مسکن 
تخصیص یافت. این رقم اولیه است و این 
میزان به زودی به یک میلیون هکتار می رسد.
وی اضافه کرد: اولویت نخست دولت که در 
این هفته تصویب شد، تامین مسکن افرادی 
است که به عنوان مسکن یکم پول در بانک 
سپرده گذاری کرده اند که تعداد آن ها بیش 
از حدود 300 هزار نفر است. اولویت دوم 
اقتصادی  شرایط  که  هستند  مستاجران 
مسکن  متقاضی  و  می گذرانند  را  سختی 

هستند. 
رئیس جمهور بیان کرد: وزارت مسکن برای 
مردم سامانه را باز کرده  است، آن هایی که 
اعالم نیاز کردند ثبت نام شده اند و غربالگری 

اولیه انجام شده است.

خبرهای خوب برای مستاجران	 
روحانی مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا برای 
سقف اجــاره بها را در این بــازار موثر دانست 
و از نهایی شــدن و اعــالم برخی تصمیمات 
مثبت دیگر برای مستاجران تا دو هفته دیگر 
خبر داد. وی وعده داد مردم در طول امسال 
و ماه های اولیه سال آینده و تا پایان دولت 
شاهد تحول خوب و مثبتی در زمینه مسکن 

خواهند بود.

مراحل آزادسازی سهام عدالت	 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خــود، به مسئله سهام عدالت پرداخت و با 
بیان این که سهام عدالت در شرایط فعلی 
برای مردم خوب و نشاط آور بود، تصریح کرد: 
30 درصد از سهام عدالت  قباًل آزاد شده بود 
و 30 درصــد دیگر آن بــرای عید غدیر و 30 
درصد نیز برای 22 بهمن آزاد خواهد شد. 
وی در خصوص متقاضیان روش غیر مستقیم 
مدیریت سهام عدالت اظهارکرد: ما برای 
شرکت های استانی نیز مقررات الزم را تدوین 
کردیم و کار خود را به زودی انجام می دهند و 
شاهد مسیر مثبتی در این زمینه خواهیم بود.

هشدار به متخلفان ارزی	 
موضوع بازگشت ارز صادرکنندگان، محور مهم 
دیگر سخنان روحانی در جلسه هیئت دولت 
بود. رئیس جمهور در این باره گفت: همان طور 
که بارها گفته ام کسی که صادرکننده کاال یا 

خدماتی به خارج است، نباید فکر کند این )ارز 
حاصل از صادرات( مال اوست و می تواند آن را 

به هر شکل )به داخل کشور( بیاورد.
 هر کس کاالیی را به خارج صادر می کند، باید 
تا سه ماه پولش را برگرداند و اگر این کار را 
انجام داد، به سامانه نیما می رود و ارز خود را 
می فروشد. اما اگر در سامانه نیما عرضه نکرد 
و به تأخیر افتاد، بانک مرکزی ارز او را به  قیمت 
پایان مهلت خریداری می کند و حق ندارد )ارز 
خود را( به بازار نیما بیاورد. متأسفانه برخی 
صادرکنندگان »این پا و آن پا« می کنند و ارز 
خود را نمی آورند، به  تصور این که نرخ ارز باید 
باال برود و خودشان هم در جامعه می دمند 
تا قیمت ارز باال برود و با قیمت باال بفروشند. 
این کار خیانت به ملت ایران و اقتصاد کشور 
است. )صادرکننده( باید کاالیی را که در این 
کشور به صورت یارانه ای در اختیارش قرار 
می گیرد، صادر کند و سود خود را هم ببرد 
ولی تا سه ماه باید ارز آن را بیاورد و در سامانه 
نیما عرضه کند. لذا اگر خواست تخلف کند 
و به مردم فشار بیاورد و از لحاظ اقتصادی به 
ملت ایران فشار وارد کند، این برای ما قابل 

تحمل نیست.
روحانی با تشکر از روســای قــوای قضاییه و 
مقننه که در این مسیر از دولت حمایت کردند، 
گفت: کسی که ارز خود را برنگرداند با او 
برخورد قضایی می شود. این یکی از نمودهای 
هماهنگی سه قوه بود که در روزهــای اخیر 

شاهد آن بودیم و این ارزشمند است.

رشد کم جان شاخص کل در روز غلبه 
منفی ها در بورس و رکوردشکنی 

حجم معامالت

 مجوز روحانی برای عرضه
 آتش به اختیار سهام دولتی

بازار سرمایه کشور آخرین روز هفته را با رشد 19 هزار 
واحدی شروع کرد اما با تشدید عرضه ها، میزان رشد 
به 6600 واحد محدود شد. رشد محدود شاخص 
کل به مدد چند نماد بزرگ مثل فوالد مبارکه، شستا، 
شپنا و تاپیکو رقم خورد چرا که بسیاری از نمادهای 
دیگر بازار منفی یا صف فروش بودند و به طور کلی 
منفی ها غلبه جدی بر مثبت ها داشت.این اتفاق 
همزمان با دستورات جدید روحانی برای عرضه سهام 
شرکت های دولتی در بورس و اظهارات وی مبنی بر 
حمایت از سرمایه های مردم در بورس و استحکام 
بخشی به بازار سرمایه بود. به گزارش خراسان، در 
پی تحوالت دیروز، رکورد حجم معامالت بازار سرمایه 
یک بار دیگر جابه جا شد. به نحوی که برای اولین بار 
مجموع معامالت خرد بورس و فرابورس از 30 هزار 
میلیارد تومان عبور کرد. این در حالی است که  همین 
چند روز پیش رکورد 20 هزار میلیاردی شکسته 
شده بود.ازاتفاقات جالب بازار دیروز، سقوط قیمت 
دارایکم )صندوق etf تازه عرضه شده( به 10 درصد 
پایین تر از قیمت ذاتی )NAV ابطال( بود. این در 
حالی است که یک هفته قبل این نماد با قیمت 50 

درصد باالتر از قیمت ذاتی خریدار داشت!

روحانی: مسئول حراست از امــوال مردم در 	 
بورس هستیم

رئیس جمهور که روز سه شنبه هم از تصمیمات 
دولت برای بورس گفته بود، صبح دیروز در جلسه 
ــازار سرمایه و تصمیمات  ــاره ب هیئت دولــت درب
دولت در این خصوص گفت  بورس باید راه خود 
را با استحکام ادامه دهد. مردمی که وارد بورس 
شدند به دولت، وزارت اقتصاد و شورای بورس 
اعتماد کردند و ما مسئول هستیم که از اموال 
مردم حراست کنیم. برای این که بورس بتواند در 
حرکت به سمت افزایشی خود، راهش را مطمئن 

طی کند باید عرضه اولیه ها را افزایش دهیم.

عرضه آتش به اختیار سهام شناور	 
روحانی ادامه داد: روز گذشته به سازمان بورس 
اعالم کردیم خودشان سهم شناور را عرضه کنند 
و این دستوری است که به بورس صادر شده است. 
وزارتخانه هایی که معین شده اند باید سهام الزم 
را عرضه کنند و این بحث در دولت هم مطرح شده 
است. روحانی درباره تداوم عرضه اولیه ها نیز گفت: 
شرکتی از وزارت نیرو که به زودی عرضه می شود 
شش هزار میلیارد ارزش دارد. ما بورس را موظف 
کردیم بررسی  دربــاره شرکت ها را که طی هفته 
انجام می دهد افزایش دهد. با اقداماتی که وزیران  
محترم انجام خواهند داد، شاهد استحکام بورس 
خواهیم بود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
رئیس جمهور همچنین گفته است: عرضه اولیه 

سهام شرکت ها در بورس باید افزایش یابد.
ــرای عرضه سهام دولتی در  دستور روحــانــی ب
بورس و افزایش سهام شناور در حالی است که 
هم اکنون عرضه جدید باید با تصمیم سهامداران 
عمده هر شرکت انجام شود. طبیعتا درباره سهام 
شرکت های غیر دولتی به خاطر نقض مالکیت، 
چنین امکانی وجود ندارد اما احتماال درباره سهام 
دولتی با دستور روحانی و دادن اختیار به سازمان 

بورس، شدنی باشد.

گزارش میدانی خراسان از وضعیت  بازار همزمان با اوج گیری قیمت ارز

 خواب نظارت بر بازار همزمان با زمزمه گرانی و احتکار

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مطرح کرد

اعتراف درباره مسکن؛ خبر خوش از سهام عدالت
 روحانی اعالم کرد  درباره مسکن در دولت یازدهم عقب ماندگی داشتیم

 و همزمان خبر داد که باقی مانده سهام عدالت در عید غدیر و 22 بهمن آزاد می شود
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

* روزنامه فرهیختگان با اشاره به جهش قیمت ها  •
در سه سال اخیر دولت روحانی مثل 700درصد 
رشد سکه ، 472درصد رشد دالر و 316درصد رشد 

مسکن نوشت : » غوغای روحانی نگر«.
* اکثر روزنامه های ديروز صبح به موضوع کرونا  •

و 200 کشته در 24 ساعت اخیر پرداخته اند. در 
تیترهای اين روزنامه ها آمده است: صنعت: »قاتل 
سريالی« ؛ جام جم: »روز وحشت« ؛ جوان: » دوصد 
کشته ز بیخیالی« ؛ سرآمد: »مردم به هم رحم کنید«.

اعتماد- محمود احــمــدی نــژاد، رئیس دولت  •
های نهم و دهم در ادامه نامه نگاری های خود اين 
 بار به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
نامه ای نوشته اســت. يک منبع آگــاه اطــاع داده 
که احمدی نژاد برای میانجیگری در جنگ يمن با 
سران دو طرف درگیر و سازمان ملل وارد گفت وگو 
شده است و تاش دارد يک هیئت میانجیگر راکه 
در آن چهره های بین المللی حضور داشته باشند 
تشکیل دهد. او خبر داده که احمدی نژاد مکاتباتی 
با بدرالدين، رهبر حوثی های يمن و آنتونیو گوترش، 

دبیرکل سازمان ملل نیز انجام داده است.
آرمان ملی- محمدرضا بادامچی نماينده مجلس  •

دهم با بیان اين که عقای مجلس يازدهم واقعیات را 
ببینند و درست نیست همه مسائل به گردن دولت 
بیفتد ، تصريح کرد: » اين روزها وضعیت ناخوشايند 
ارزی در کشور به علت عدم ورود ارز به کشور است. 
متاسفانه چشمان خود را بر اين قضیه بسته اند و 
نمی خواهند باور کنند که عدم تصويب  fatf  باعث 
شده است تا ارتباطات مالی کشور با جهان قطع 

شود و امروز در اين عرصه با مشکل مواجه شده ايم.«
صبح نــو- در سرمقاله اين روزنامه با عنوان »  •

تخريبگران سیاست« آمــده اســت: » راديکالیسم 
اصاح طلبان يکی از عوامل تخريب سیاست ورزی 
اســـت. ايــن راديکالیسم بعد از دوم خـــرداد با 
انحصارطلبی مدعیان اصاحات به اوج رسید و 
حتی منجر به بیان علنی تئوری خروج از حاکمیت 
ــراط گرايی  شد. اين جريان سیاسی اکنون از اف
برای متهم کردن رقیب استفاده می کند. راديکال 
خواندن رقیب از جانب راديکال ها، عملیات روانی 
اصاح طلبان از قديم تا کنون بوده و نوعی فرار به جلو 
برای پاسخ ندادن به ناکارآمدی نهادهايی است که 

در اختیارشان بوده.«

آفتاب نیوز نوشت : صید شبانه کشتی های  •
ــای  ــارس دل نگرانی ايــن روزه چینی در خلیج ف
صیادان جنوب است. آن طور که خلیل ا... درخشان، 
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز می گويد: ازآنجاکه 
اين کشتی ها اکوفايندر )ماهی ياب( دارند، شبانه 
گله های ماهی را شناسايی و اين گله ها را شکار 
می کنند.او ادامه می دهد: ارزش محموله ای که در 
يک شب شکار می شود، گاه به انــدازه قیمت خود 
کشتی هاست. در حال حاضر از 91 کشتی چینی 
ــران را به نزديک  که فعالیت صید و صیادی در اي
دو دهه عقب تر بازگردانده اند، هنوز 17 کشتی 
باقی مانده اند تا همچنان ذخاير آب های جنوب را 

قلع و قمع کنند.
خبرانالین نوشت : وکیل مدافع روح ا... زم از  •

اعتراض به رای صادرشده از سوی دادگاه بدوی در 
خصوص موکل خود مبنی بر اعدام خبر داد. دبیر 
دريابیگی بلوردی، وکیل مدافع روح ا... زم عنوان 
کرد: ما به رأی دادگاه اعتراض کرده ايم و در حال 
حاضر اطاعی از اين که پرونده به ديوان عالی کشور 
رفته است يا خیر ندارم؛ چرا که دادگاه بايد پرونده را 

به ديوان عالی کشور ارسال کند.
ضرغامی،  • ا...  ــزت  ع سید   : نوشت  تابناک 

ــورای عالی انقاب فرهنگی، در حساب  عضو ش
اينستاگرامی خــود پستی دربـــاره ازدواج زينب 
سلیمانی، فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی منتشر 
کرد. ضرغامی در اينستاگرام خود نوشت: از صمیم 
قلب، ازدواج زينب خانم را به او تبريک گفتم. چه کار 
خوبی کرد که به توصیه بزرگان، امر ازدواجش را که 
مقدمات آن قبل از شهادت پدر، طی شده بود بیش از 
اين به تأخیر نینداخت. مانند پدرش، شجاع، متواضع 

و با کیاست است.
آفتاب نیوز نوشت : در تاريخ 1۵ تیرماه سال  •

جــاری يک برنامه اقتصادی ساعت 16 از شبکه 
يک سیما پخش شد که مجری اين برنامه حرکات 
جنجالی  در برابر يک تولیدکننده موبايل ايرانی 
که مهمان اين برنامه بود، داشت.  نتیجه ای که از 
برخورد اين مجری با اين تولیدکننده گرفته می شود 
اين است که دو سال تحقیق فايده ای ندارد و وقتی 
که بازار نداری، شکست می خوری و در آخر چرا در 

حال تولید هستی؟

باالخره پس از کش و قوس های فراوان اعتبارنامه 
غامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران 
ديروز در جلسه غیرعلنی مجلس رد شد. از زمان 
آغاز به کار مجلس يازدهم يکی از پرحاشیه ترين 
اتفاق ها، موضوع اعتبارنامه تاجگردون بود؛ فردی 
که براساس ادعا و مستندات و اخبار معترضین ، 
اتهاماتی را با عنوان سوءاستفاده ، رانت و مفاسد 
اقتصادی و اداری و دست بردن در بودجه های 
ساالنه متوجه خود می ديد. برخی نمايندگان نیز 
وی را متهم به »فساد شبکه ای« کرده اند؛ رای 
ديــروز نمايندگان پايانی بود بر حضور 8 ساله 
تاجگردون در بهارستان.  قبل از اين نیز احمد 
توکلی برخی از تخلفات وی را در قالب نامه ای 
به کمیسیون تحقیق ارسال کرده بود. در بخشی 
از اين نامه آمده است:  »آقای تاجگردون برای 
جلب پشتیبانی مراکز قــدرت، همه ترفندهای 
بودجه ريزی، تصويب، تخصیص و پرداخت را به 
کار می گرفت و از سوی ديگر با کاهش اعتبارات 
طرح هايی که قانونًا اولويت داشتند، اعتبارات 
مدنظر خــودش را افزايش مـــی داد.« غامرضا 
تاجگردون در جوابیه اين نامه، تمام اتهامات وارد 
شده را تک به تک رد و بیان کرد : » من را از مواد 
قانون مجازات اسامی نترسانید، اين قوانین بر 
اساس شرع مقدس تنظیم شده است و هر گاه 
قاضی منصفی از من سؤال کند، پاسخ الزم را 

تقديم خواهم کرد.«  

در جلسه غیر علنی چه گذشت ؟	 
آخرين پــرده از ماجرای بررسی اعتبارنامه ها 
در مجلس يــازدهــم ديـــروز در يــک جلسه  غیر 
علنی حدودا يک ساعته به نمايش گذاشته شد. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در خصوص 
جلسه غیر علنی ديــروز  مجلس گفت : » در اين 
جلسه نمايندگانی که به موضوع اعتراض داشتند 
در 1۵ دقیقه وقــت خــودشــان، مطالبشان را           
بیان کردند و آقــای تاجگردون نماينده مردم 
گچساران هم به مدت 30 دقیقه نکاتی را           که الزم 
بود نمايندگان از آن مطلع باشند، مطرح کردند.« 

ظاهرا علیرضا زاکانی به عنوان مخالف تايید 
اعتبارنامه ابتدا نکات خود را برای نمايندگان 
بیان کرد و سپس تاجگردون 30 دقیقه برای 
بیان مطالب خود فرصت داشت که 1۵ دقیقه 
از زمان خود را در اختیار مسعود پزشکیان قرار 
داد. بعد از اين نیز گزارش کمیسیون تحقیق در 
تايید اعتبارنامه تاجگردون قرائت و به رای مجلس 
گذاشته شد و در نهايت 128 نفر از مجموع 2۵1 
نماينده حاضر، رای به رد اعتبارنامه غامرضا 
تاجگردون دادند، 102 نفر هم موافق تايید اين 
اعتبارنامه بودند و 21 نفر ديگر هم رای ممتنع 
داشتند تا سرانجام تاجگردون ردای نمايندگی 
را از تن بیرون بیاورد و به قول خودش کیفش را 

بردارد و برود.

واکنش ها به رد اعتبارنامه	 
* علیرضا زاکانی به عنوان کسی که اولین بار به 
اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرد و مستنداتی 
را به کمیسیون تحقیق مجلس ارائــه داد ، چند 
ساعت پس از رد اعتبارنامه در صفحه شخصی 
خود نوشت: » هزاران درود و سام بر ملت ايران 
به ويژه مردم گچساران و باشت. گرچه مجلس در 
اصاح خود امروز گامی مهم برداشت ولی تازه در 
آغاز راهیم. ان شاء ا... گام اصلی، حرکت در رفع 
مشکات اقتصادی مردم خواهد بودکه بی شک 
خدمت به همگان به خصوص عزيزان گچساران و 

باشت اولويت نمايندگان مجلس است.«
* غامرضا نوری از نمايندگان مخالف رد اعتبار 

نامه تاجگردون در جمع خبرنگاران حاضر شد و با 
اشاره به روند بررسی اين اعتبارنامه گفت: »آن چه 
در جلسه مجلس رخ داد، اتفاقی نادر و برخاف 
آيین نامه بود. اعتبارنامه آقای تاجگردون به تايید 
شعبه و کمیسیون تحقیق رسیده بود پس ديگر 
رای گیری در جلسه علنی معنايی نداشت و کاری 

خاف قانون صورت گرفت.«
* مالک شريعتی نماينده مــردم تهران در اين 
خصوص گفت: » تصمیم هیئت رئیسه درخصوص 
رأی به اعتبارنامه آقای تاجگردون عاقانه و مدبرانه 
بود و با اين تصمیم از التهابات احتمالی جلوگیری 
شد.« وی با اشاره به اين که طبق ماده 32 آيین نامه 
داخلی مجلس شورای اسامی، تصريح نشده بود 
در مواردی که کمیسیون تحقیق اعتبارنامه فرد را 
تايید کرده، منتخب اجازه صحبت داشته باشد، 
ادامه داد: برای رعايت انصاف در حد اعلی هیئت 
رئیسه مجلس فرصت کافی را در اختیار آقای 

تاجگردون قرار داد تا مطالب خود را بیان کند.«
ــوش نماينده صــومــعــه ســرا  که  ــخ * کــاظــم دل
به اعتبارنامه او هم در ابتدای مجلس يازدهم 
اعتراضاتی وجود داشت اما سرانجام اعتبارنامه 
اش تايید شد، با تشکر از سال ها تاش تاجگردون 
در مجلس گفت : » ان شاءا... در جای ديگر موفق 
باشند و به هر حال تشخیص مجلس اين بود که 

ايشان در جای ديگر خدمت گزاری کنند.«
* مجتبی رضاخواه نماينده تهران هم يکی از 
داليل رد اعتبارنامه تاجگردون را دفاع بد پزشکیان 
دانست و نوشت : »دفاع بد و مغلطه تعجب برانگیز 

پزشکیان يکی از داليل رد اعتبارنامه تاجگردون 
بود. ايشان با اشاره به حديثی نتیجه گرفت که اگر 
کسی اتهامات علیه خودش را رد کند، بايد آن ها را 
ناديده گرفت! پس نقش دادگاه چیست؟ از اين 
پس تاش می کنیم پیگیر حقوق مردم شريف و 

فهمیده باشت و گچساران هم باشیم.«
* تاجگردون پس از رد اعتبارنامه اش ابتدا مردم 
را دعوت به خونسردی کرد و سپس اين بیت شعر 
را در صفحه شخصی خود قرار داد: »محتاج قصه 
نیست گرت قصد خون ماست ؛ چون رخت از آن 

توست به يغما چه حاجت است.«
* بسیاری از کاربران فضای مجازی و همچنین 
اتحاديه انجمن های اسامی دانشجويان مستقل، 
اتهامات  به  قضا خواستند  دستگاه  رئیس  از 
واردشده به غامرضا تاجگردون ورود و آن ها را 

بررسی کند.

تکلیف نماینده مردم گچساران چه می شود؟	 
هیئت  سخنگوی  فرهنگی  حسین  محمد 
رئیسه مجلس با بیان اين که تکلیف حوزه هايی 
که انتخابات آن ها به دور دوم کشیده شده، در 
21 شهريور ماه مشخص می شود، اظهار کرد: 
»جايگزين 2 نماينده فوتی و غامرضا تاجگردون 
که اعتبارنامه اش در مجلس رد شد نیز در انتخابات 
 1400 انتخابات  با  دوره ای  همزمان  میان 

مشخص می شود.«

تاریخچه رد اعتبارنامه ؛ آخرین بار کی بود؟	 
حاال تاجگردون تنها منتخبی است که در مجلس 
يازدهم اعتبارنامه اش رد شــده؛ اتفاقی که در 
طول 11 دوره مجلس شورای اسامی تاکنون 
به ندرت رخ داده است. در مجلس اول به دلیل 
شرايط خاص پس از انقاب 12 منتخب با رد 
اعتبارنامه از ورود به مجلس بازماندند. در دوره 
شدند.  اعتبارنامه  رد  نفر  دو  نیز  مجلس  دوم 
مجلس سوم يک رد اعتبارنامه داشت که البته 
منتخب جايگزين همان نماينده رد شده باز هم 
رد اعتبارنامه شد. مجالس چهارم و پنجم هم هر 
کدام يک مورد رد اعتبارنامه منتخب داشته اند. در 
دوره ششم مجلس شورای اسامی اعتبارنامه سه 
منتخب رد شد اما دوره های هفتم تا دهم با وجود 
اعتراض منتخبان به اعتبارنامه های يکديگر، رد 

اعتبارنامه ای نداشتند.

با رای ۱28 نماینده، داستان اعتبارنامه جنجالی تاجگردون خاتمه یافت 

رای مجلس به رد اعتبار نامه پرحاشیه 

فراخبر :
   

آغاز پدافند ایرانی از بیخ گوش رژیم صهیونیستی 
هادی محمدی – روز گذشته در میان خبر ديدار فرماندهان ارشد نظامی ايران و سوريه در 
دمشق و امضای توافق نامه جامع همکاری نظامی بین دو کشور، سرلشکر باقری به اين نکته 
اشاره داشت که  »ايران اقدام به تقويت سامانه های پدافندی موشکی سوريه خواهد کرد«. بر 
اين اساس به نظر می رسد در صورت چنین اتفاقی می توان يک تحول جدی را در حوزه حضور 
ايران در عرصه نظامی سوريه در راستای حفظ امنیت سوريه ، منطقه و به تبع آن امنیت خاک 
جمهوری اسامی انتظار داشت و با رويکردی، ايران را از حوزه مستشاری نظامی و کمک های 
سبک به ارتش سوريه در مقابله با تروريست ها و تجاوزهای  گاه و بیگاه رژيم صهیونیستی وارد 
حوزه راهبردی پدافند هوايی خواهد کرد به گونه ای که می تواند با استفاده از سامانه های 
بومی و پیشرفته ايرانی که نمونه ای از آن موفق شد پهپاد مدرن گلوبال هاوک آمريکا را سال 
گذشته سرنگون کند، به دفاع از مرزهای هوايی اين کشور نیز کمک کند. اين اتفاق از طرفی 
نه تنها يک سنگر جديد برای تهران در مرز رژيم صهیونیستی می سازد بلکه از حمات اين 
رژيم به پايگاه های مستشاری ايران در سوريه نیز جلوگیری خواهد کرد و از اين جهت سود 
مضاعفی برای ما خواهد داشت. اگرچه جزئیات بیشتری از اين توافق منتشر نشده اما پیش 
بینی وضعیت مذکور  نمی تواند سخت باشد و می توان در آينده نزديک و در صورت سنگ 

اندازی نکردن کشورهای ديگر، شاهد تقويت توان پدافندی سوريه توسط ايران بود .

توئیت سیاسی

چهره ها و گفته ها

محمدرضا باقری
@ biataberavim

آدم
@ EbneHava

تعطیل نکردن سفرهای نوروزی و بعدش 
عدم محدوديت برای سفرهای عید فطر، 
محدوديت جدی نگذاشتن برای عروسی 
و عزا، برگزاری مسابقات ورزشی و ... هم 
به خاطر تحريم و وضعیت اقتصادی بود؟ 

آقای نمکی اگر شما خواستار محدوديت 
در اين ها بوديد و کسی مانع شده، نامش 

را بگويید.
بی کفايتی به تحريم ربطی ندارد.

کاش گل بگیريد اون بخشای خبری رو 
که از سه هفته اعتراضات مسالمت آمیز 
کارگرای هفت تپه يک دقیقه پخش نکردن! 

فرمانده بسیج وزارتخانه ها و 
ادارات: 

شورای عالی امنیت ملی 
»بسیج« را مسئول دفاع از 

وزارتخانه ها کرده است 
فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات سپاه 
محمد رســول ا... )ص( با بیان اين که »در 
بسیج وزارتخانه ها از شورای عالی امنیت 
ملی در مهر سال 1398 مصوبه ای داريم 
که بر اساس آن، عهده دار دفاع از »مقر« 
در همه وزارتخانه ها و ادارات هستیم« 
گفت: در تهران بــزرگ، چون ساختمان 
وزارتخانه ها در محیط سرزمینی سپاه 
محمد رســول ا... )ص( اســت، به همین 
دلیل بسیج وزارتخانه های تهران بزرگ 
عهده دار تأمین امنیت و دفــاع از »مقر« 
و تأمین گــروه هــای واکنش سريع برای 
مقابله با مخاطرات و حوادث غیرمترقبه 
در وزارتخانه ها و ادارات است.  به گزارش 
خــبــرگــزاری بسیج، »ســیــد حمیدرضا 
ــاع پرس  ــا دفـ قــريــشــی«  در گفت و گــو ب
همچنین اظهارکرد: يکی از کار هايی که 
از اسفند سال گذشته با شیوع کرونا انجام 
داديم، تاش برای جبران کمبود ماسک در 
جامعه با به کارگیری پتانسیل های موجود 
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
بــود؛ در اين خصوص طی تفاهم نامه ای 
که با اين سازمان منعقد شد، مقرر شد يک 
میلیون ماسک در 483 کارگاه سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای تهران آماده شود.

مثل خلخالی!

حبیب ا... دهمرده نماينده مردم زابل در مجلس  
با اشاره به نوسانات قیمت کاال های اساسی گفت: 
گرانی کمرشکن و افسارگسیخته در ابعاد مختلف 
ــودرو، سکه و ارز، مــردم را رنج  ــازار، مسکن، خ ب

مــی دهــد و ضـــرورت دارد در 
برخورد جدی با مفسدان دانه 
درشت و آقازاده ها همچون 

مرحوم خلخالی عمل 
کنید./فارس

همه محافظ داشتند

پس از آن که محمد غرضی چندی قبل گفته بود 
که »از آقای رفیق دوست بپرسید، در دوران او 4 
نفر در محراب به شهادت رسیدند،  چرا برای آن 4 
شهید بزرگوار محافظ نگذاشتید«، محسن رفیق 
دوست که در دهه 60 وزير سپاه بود، گفت: »تمام 
ائمه جمعه مخصوصاً مشاهیر آن ها محافظ داشتند 
و شهدای آن ها اکثرا با يک يا دو محافظ خود 
شهید شدند. توصیه می کنم برادر عزيزم جناب 

آقـــای غــرضــی، قـــدری تاريخ 
40 ساله انقاب را مطالعه 
کرده و به دانسته های خود 

اکتفا نکنند.«/اعتماد 
آناين

وزیر دفاع سوریه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران توافق همه جانبه  ای در زمینه همکاری نظامی امضا کردند 

توافق مهم پدافندی ایران و سوریه 
ايران و سوريه روز گذشته پای توافق نامه مهم 
نظامی را امضا کردند که براساس بخشی از 
اين توافق، کشورمان اقدام به تقويت سامانه 
های پدافندی موشکی سوريه در چارچوب 
تقويت روابــط نظامی بین دو کشور خواهد 
ستاد  رئیس  باقری  محمد  سرلشکر  ــرد.  ک
کل نیروهای مسلح کشورمان و سپهبد علی 
ــوب جانشین فرمانده نیروهای  عــبــدا... اي
مسلح و وزير دفاع سوريه روز گذشته در دمشق 
پايتخت اين کشور توافق نامه جامع همکاری 
نظامی بین دو کشور را امضا کردند. اين توافق 
نظامی به منظور گسترش همکاری نظامی 
و امنیتی در عرصه هــای فعالیت نیروهای 
مسلح ايران و سوريه و ادامه هماهنگی های آن 
هاست. به گزارش خبرگزاری رسمی سوريه 
،دو طرف پیش از امضای اين توافق نامه با 
يکديگر ديدار و در آن درباره تحوالت سوريه و 
ضرورت خروج نیروهای بیگانه که به صورت 
غیرقانونی در خاک اين کشور حضور دارند، 
گفت و گو و تبادل نظر کردند. سپهبد ايوب 
تاکید کرد اسرائیل شريک قدرت های ديگر در 
جنگ علیه سوريه است و گروه های تروريستی 
جزئی از اقدامات خصمانه اسرائیل هستند 
و اگر دولت آمريکا می توانست سوريه و ايران 
و محور مقاومت را به زانو درآورد، لحظه ای 
درنگ نمی کرد. سرلشکر باقری نیز تصريح 
کرد توافق امضا شده میان دو کشور اراده و 
تصمیم ما در همکاری مشترک برای مواجهه 
با فشارهای آمريکا را تقويت کرده و ايران اقدام 
به تقويت سامانه های پدافندی موشکی سوريه 
در چارچوب تقويت روابط نظامی بین دو کشور 
خواهد کرد و توافق امضا شده، اراده ما را برای 
همکاری مشترک در زمینه مقابله با فشار های 
آمريکا باال می برد. رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ايران افزود: ترکیه 
بايد بداند که راه حل هرگونه مشکل امنیتی 
حضور در خاک سوريه نیست همچنین ترکیه 
کمی در اجــرای تعهدات خود به تفاهم نامه 
آستانه در خصوص ضرورت خروج نیروهای 

تروريستی از سوريه، تأخیر کرده است.
ــل نـــیـــروهـــای مــســلــح  ــ ــاد ک ــتـ ــس سـ ــیـ رئـ
کشورمان  28 اسفند 1397 نیز در سفر به 
سوريه با مقام های اين کشور به ويــژه بشار 
اسد رئیس جمهور سوريه ديــدار و از برخی 

مناطق درگیری نیروهای سوری با تروريست 
های داعش در ديرالزور و بوکمال در شرق 
سوريه بازديد کرده بود. در اين سفر همچنین 
اجاس سه جانبه فرماندهان نظامی ارشد 

ايــران، عراق و سوريه برگزار و درآن، اوضاع 
میدانی در سوريه و راه های تحکیم هماهنگی 
بین سه کشور در مبارزه با تروريسم به رايزنی 

گذاشته شد .

پاسخ مقام روسیه به ادعــای بولتون 
درباره ترور سردار سلیمانی

پس از آن که جان بولتون مشاورامنیت ملی 
سابق آمريکا، در توئیتی مدعی شده بود که 
تــرور ســردار سلیمانی اجــرای قانون اساسی 
آمريکا بوده؛ میخائیل اولیانوف نماينده روسیه 
در ســازمــان هــای بین المللی، خطاب به او 
گفت: ترور مقام يک کشور خارجی در خاک يک 
کشور ثالث، اجرای قانون اساسی آمريکا ست؟
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 برای نجات رفمت
بساطم را دزدیدند

مشغول دست فروشی بود که ناگهان دود زیادی در آسمان دید و توجهش جلب  شد. همان 
لحظه، یاد سال ها پیش می افتد که در روستای  شان، خانه ای آتش می گیرد و او قبل از 

رسیدن آتش نشانی، دلش را به دریا می زند و می دود وسط آتش تا زن و بچه صاحبخانه را 
نجات دهد. عملیاتی که آن دفعه با موفقیت انجام شده بود. در حال مرور 

ماجرای آن روز در ذهن اش بوده که می رسد جلوی کلینیک »سینامهر« تهران؛ 
»کمک، کمک، داریم خفه میشیم، داریم می سوزیم و ... « صدای زنان از طبقه 

چهارم بیمارستان، توجهش را جلب می کند. جمعیت زیادی با شنیدن این 
صداها، گوشی هایشان را درمی آورند و شروع می کنند به فیلم برداری. 

اما عنایت، غیرت دارد و خودش می گوید که غیرتم در آن لحظات اجازه 
نداد که یک بیننده باشم و ناموس  مردم در آتش بسوزد. بنابراین، 
شجاعانه دل به آتش می زند، مثل مرد عنکبوتی ، شیشه طبقات را 
یک به یک می شکند، باال می رود و قهرمان اتفاق تلخ آتش سوزی 
کلینیک سینامهر می شود. او بیش از 11 زن و کودک را از میان 
شعله ها و زبانه های آتش نجات داد و ویدئوی فداکاری اش به یکی از 

پربازدیدترین پست ها در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. در پرونده 
امروز زندگی سالم، به سراغ »عنایت آزغ« رفتیم تا از اتفاقات آن روز 
بپرسیم و این که چطور چهار طبقه را با دست خالی باال رفته تا 11 نفر 
را از مرگ حتمی، نجات دهد؟ شایان ذکر است هفته گذشته، کلینیک 
درمانی سینامهر در منطقه تجریش تهران در پی انفجار چند سیلندر 
گاز بزرگ و کوچک، آتش گرفت و منجر به فوت 1۹ نفر و مصدوم 

شدن ۲۴ تن از کارکنان و مراجعه کنندگان این کلینیک شد.

 گفت و گو با دست فروشی که در ماجرای 
آتش سوزی کلینیک سینامهر ، جان 11 نفر را نجات داد 
بازویش سوخت و دستش هم 11 بخیه خورد

!

پرونده

درآمدم از دست فروشی 
روزی 40 هزار تومان بود

ابتدا از عنایت ۲۹ ساله می پرسم که چه شد از روستای 
باوج شهرستان رامهرمز در استان خوزستان به تهران 
آمدی که می گوید: »روستای خودمان از نظر امکانات، زیر 
صفر است. باالی 80 یا ۹0 چاه نفت در روستای ماست 
ولی بیشتر جوانان روستای مان بیکار هستند. بنابراین، 
همین دست فروشی در تهران برایم درآمد بیشتری دارد. 
دست فروشی در تهران برایم روزی ۴0 یا 50 هزارتومان 
درآمد دارد اما اگر در روستای مان مانده بودم، روزی 5 
هزار تومان هم درآمد نداشتم. البته برای دست فروشی به 
تهران نیامدم و سرنوشتم، این طور رقم خورد. به امید پیدا 
کردن کار و پولدار شدن بود که مشکالت سفر به تهران و 
زندگی در پایتخت را پذیرفتم. تا سیکل درس خواندم 
و تقریبا اوایل سال 8٥ بود که همراه برادرم از رامهرمز 
به تهران آمدیم. ما در یک شرکت خصوصی به عنوان 
تکنیسین برق مشغول به کار شدیم اما بعد از هفت سال، 
بیکار شدیم. آن  زمان مهندسی که با او کار می کردم، در 
یک مناقصه باخت و زندگی اش نابود شد. من و برادرم 
هم  بیکار شدیم. خیلی دنبال کار گشتم ولی فایده ای 
نداشت. مدتی هم کارگری کردم تا این که تصمیم گرفتم 
دست فروشی کنم. حاال سال هاست که بساط فروش 
نقره و زیورآالتم در یکی از همین خیابان های اطراف 
کلینیک سینامهر که دچار آتش سوزی شد، برپاست و از 

این راه، زندگی ام را می گذرانم.«

بساط دست فروشی ام را 
همان شب دزدیدند!

عنایت که خــودش هم تصور نمی کرده تبدیل به 
قهرمان دردناک ترین حادثه چند وقت اخیر پایتخت 
شود، درباره روز آتش سوزی و تصمیم شجاعانه ای که 
گرفته، می گوید: »سه شنبه هفته پیش، تقریبا ساعات 
اولیه شب بــود. حاال 8 یا ۹، دقیقش یــادم نیست. 
مثل هر روز، بساطم را پهن کردم و مشغول کار بودم 
که صدای مهیب انفجار را شنیدم و در مدت بسیار 
کوتاهی، تمام آسمان را دود گرفت. فرصت نشد که 
بساطم را جمع کنم، بساطی که همه دارایی ام بود 
و دیگر هم ندیدمش چون همان شب دزدیــده شد. 
گوشی ام را هم نمی دانم در آتش افتاد یا کنار بساط 
جا گذاشتم، هرچه که بود، تلفنم هم آن شب گم شد.«

اگر دیرتر رسیده بودم...
بساط او تقریبا 500 یا 600 متر با کلینیک فاصله داشته 
است. درباره مشاهداتش از اولین لحظاتی که به جلوی 
کلینیک رسیده، می گوید: »بعد از دیدن دود در آسمان، 
سریع خودم را به کلینیک سینامهر رساندم و تا آن جا 
دویــدم. چندباری از جلویش رد شده بــودم. یک مرکز 
دندان پزشکی و تصویربرداری و جراحی های ساده در 
شمال تهران بود. جمعیت زیادی جلوی کلینیک جمع 
شده بودند، به نظرم حداقل 500 یا 600 نفر آن جا بودند. 
سر و صدا خیلی زیاد بود و همه یا مشغول تماشا بودند یا با 
گوشی هایشان از خانم هایی فیلم می گرفتند که در طبقه 
چهارم کلینیک گرفتار آتش شده بودند، فریاد می زدند و 
درخواست کمک داشتند. آتش نشانی با شیلنگ های آب 
به جان آتش افتاده بود اما کافی نبود و اگر چند دقیقه ای 
دیرتر دست به کار می شدم، بعید می دانم که این افراد از 

آن مهلکه جان سالم بدر می بردند.«

 پنجره ها را شکستم
 و 4 طبقه رفتم باال

از این جوان ۲۹ ساله خوزستانی می پرسم که آیا ترس از 
ارتفاع ندارد که ۴ طبقه را مثل اسپایدرمن باال رفته ؟ او جواب 
می دهد: »راستش من مجبور بودم برای نجات خانم هایی که 
تقریبا از همه جا و همه کس ناامید شده بودند، از ساختمان 
چهار طبقه باال بروم. می ترسیدم اما غیرتم اجازه نمی داد 
مثل بعضی از رهگذرها، دست به گوشی شوم و به جای تالش 
برای کمک کردن به آن ها، فقط نگاه شان کنم یا فیلم بگیرم. 
مگر می شد فقط تماشاگر باشم و ضجه های زنان و مردانی 
را  بشنوم که در حال مرگ بودند؟ باید از دیوار باال می رفتم. 
از در نمی شد. آتش خیلی زیاد بود. همان طور که گفتم، من 
 سال ها در آن منطقه بودم. برای همین تمام اطراف کلینیک 
را می شناختم. بالفاصله به پشت ساختمان  رفتم. شیشه ها 
را می شکستم و طبقه به طبقه باال می رفتم. اولش با دست 
شیشه ها را شکستم که دستم زخمی شد. بعد فریاد زدم و 
درخواست میله آهنی یا چیزی را کردم که بشود با آن شیشه ها 
را شکست. تنها کسی که به من کمک کرد، نگهبان بود. میله 
آهنی را گرفتم و شیشه ها را شکستم و به طبقه چهارم رسیدم. 
آن جا تعداد زیادی زن و کودک بودند. یک زن باردار هم بود 
که بیهوش شده بود. همه ترسیده بودند.  هنگامی که داشتم 
باال می رفتم با خودم دستمال خیس و شیلنگ بردم. شیلنگ 
را رویشان گرفتم. بالفاصله  دستمال خیس روی صورت شان 
گذاشتم. نمی خواستم خفه شوند. حتی کفش های خودم را 
به یکی از خانم  ها دادم. چون در اتاق عمل بود و کفش نداشت. 
در آن جا شیشه خرده زیاد بود و برای این که پاهایش  آسیب 

نبیند کفش هایم را به او دادم.«

با دست خالی، نیم ساعت با آتش جنگیدم
از عنایت می پرسم که چطور 11 زن و بچه را از ساختمان در حال سوختن خارج کرده که می گوید: »آن باال 
در مجموع یک دختربچه، یک زن باردار، هفت تا هشت زن دیگر و یک مرد بودند که آتش داشت نفس شان 
را می گرفت. تقریبا نیم ساعتی به تنهایی مشغول کمک به این خانم ها بودم تا آتش سمت شان نرود و خفه 
نشوند. با دست خالی با آتش جنگیدم تا این که نگهبان بیمارستان، پیش من آمد  و با هم همه بیماران را از 
آن طبقه خارج کردیم. از طریق راه پله ها آنان را به پشت بام ساختمان کناری بردیم و آتش نشان ها آن ها را 
نجات دادند. در تمام این لحظات، آتش  نشانی در حال خاموش کردن آتش بود و همزمان بادبزن را هم روشن 
کرده بود  که این مسئله کمک زیادی به ما کرد چون حجم آتش و دود خیلی زیاد بود و هر لحظه ممکن بود 
خفه شویم. برای همین، هر چند لحظه سر یک به یک آن ها را از پنجره بیرون  می بردم تا بتوانند نفس بکشند 

و خفه نشوند . خودشان آن قدر ترسیده بودند که توان ایستادن روی پای شان را هم نداشتند.«

بازویم سوخته و دستم 
11 تا بخیه خورده است

او در همین گفت وگو اشاره کرد در زمانی که شیشه ها 
را می شکسته تا باال برود، دستش زخمی شده است. 
از او می پرسم االن حالش  چطور است که می گوید: 
»بازویم سوخته که هنوز کمی درد می کند. باال رفتن 
از ۴ طبقه و پا گذاشتن روی شیشه های شکسته ، واقعا 
دردناک بود، به خصوص که آتش هم از ساختمان زبانه 
می کشید. در ضمن، دستم 11 تا بخیه خورده و هنوز 
یک شیشه ریز در پایم است که فقط باید عمل کنم تا 
دربیاید. همین شیشه ریز، االن خیلی اذیتم می کند 
و راه رفتن را برایم مشکل کرده است اما این ها برایم 
مهم نیست. وقتی آن خانم ها را نجات دادم، خیلی 
خوشحال بــودم اما از طرفی هم ناراحت شدم که 
شنیدم 1۹ نفر دیگر در این حادثه، جان شان را از دست 

دادند. ای کاش می توانستم بقیه را هم نجات بدهم.«

قبال هم یک خانواده را از 
آتش نجات داده بودم 

عنایت در زمانی که هنوز به تهران نیامده بوده، 
تجربه مشابهی داشته و زن و فرزند یکی از اهالی 
روستایش را هم از آتش نجات داده است. او در این 
باره می گوید: »من سال ها پیش هم همین کارها را 
انجام داده بودم. ساختمان کوچکی در روستای 
رامهرمز آتش  گرفته بــود. سه نفر از اعضای یک 
خانواده داخل بودند. من به آن جا رفتم و هر سه 
نفر را نجات دادم.  برای همین در آتش سوزی اخیر 
کلینیک سینامهر هم بلد بودم که در این گونه مواقع 
باید چه کار کنم و خیلی هول نشده بــودم. البته 
به محض این که جلوی کلینیک رسیدم، متوجه 
شدم حجم آتش زیاد است و قطعا تلفات هم داریم. 
برای همین، فقط می خواستم از  افزایش تلفات 

جلوگیری کنم که به لطف خدا، موفق هم شدم.«

 از آتش نشانی، شرکت نفت و فوالد 
پیشنهاد کاری دارم

این جوان ۲۹ ساله خوزستانی، این روزها سرش حسابی شلوغ است و سازمان های مختلفی از او تقدیر کرده اند. 
شهردار تهران هم قول داده که امکان استخدامش در آتش نشانی تهران را فراهم کند. از او درباره میزان هدیه 
نقدی که تا امروز گرفته و استخدام اش در آتش نشانی تهران می پرسم که می گوید: »به جز سکه ای که از شهردار 
تهران گرفتم، هنوز هیچ هدیه نقدی دیگری نگرفتم و جاهای دیگر فقط به من لوح تقدیر داده اند و بس. البته در 
این چند روز از آتش نشانی تهران، فوالد خوزستان و شرکت نفت با من تماس گرفتند و گفتند که برای استخدامم، 

با من همکاری خواهند کرد. من هنوز تصمیم نگرفتم که به کجا بروم. باید بررسی کنم و زودتر تصمیم بگیرم.«

 شب ها در پارک 
می خوابیدم

از او می پرسم چطور این همه سال در تهران با این همه مشکالت 
دست و پنجه نرم کرده و تا قبل از این اتفاق، چه برنامه هایی برای 
ــت کــه مــی گــویــد: »دســـت فــروشــی کــه بــرای  ــده اش داشــتــه اس ــن آی
ــدش در حد بخور و نمیر بــود. شب ها هم که در پارک ها  من درآم
می خوابیدم اما هیچ وقت، ناامید نشدم. در این سال ها، خدا خیلی 
کمکم کرد و امید زیادی داشتم که باالخره با تالش، سرنوشت بهتری 
در انتظارم خواهد بود و خدا دستم را خواهد گرفت. این را هم بگویم 
که اصال فکرش را نمی کردم این ویدئو، مورد توجه مردم قرار بگیرد. 
این لطفی که مردم در این روزهــا به من دارنــد را هیچ گاه فراموش 
نخواهم کرد و امیدوارم که روزی بتوانم دوباره برایشان جبران کنم.«

 در اینستاگرام از نام من 
سوء استفاده شده است

دقــایــقــی بــعــد از انــتــشــار ویــدئــویــی 
حرکت  از  اجتماعی  شبکه های  در 
ستودنی عنایت برای نجات تعدادی از 
هموطنان مان در آتش سوزی کلینیک 
سینامهر تهران، نام او با هشتگ دهقان 
فداکار و قهرمان وطن، پربازدید شد 
و اکنون بیش از 10 یا 15 صفحه که 
بعضی هایشان بیش از ۲0 یا 30 هزار 
فالوئر هم دارند، به نام او ساخته شده 
اســت. خــودش در این بــاره می گوید: 
»عده ای دارند در شبکه های اجتماعی 
به خصوص همین اینستاگرام از نام من 
سوء استفاده می کنند و همه شان در 
توضیحات صفحه شان زده انــد که این 
صفحه، تنها صفحه رسمی عنایت آزغ 
است که این طور نیست. من یک صفحه 
شخصی دارم که به تازگی چندتا الیو در 
آن گذاشتم و بقیه این صفحات، ربطی به 
من ندارند و نمی  دانم چه افرادی آن ها را 

ساخته اند و مدیریت می کنند.«

»این که فقط برای من شغلی پیدا شود، کافی نیست. کاش 
مسئوالن به داد جوانان بیکار روستای مان هم برسند«، عنایت 
با این توضیح می گوید: »درخواست من این است که مسئوالن 
به وضعیت روستای مان هم برسند. همه جوانان در آن جا بیکار 
هستند، بیشترشان دارند روستا را ترک می کنند، مسکن و 
کار نیست و باید به آن ها هم شغل بدهید. این تنها خواسته من 
است. پدرم اکنون بیکار است و مادرم هم بیمار. پدرم قدیم یک 
زمین کشاورزی داشت و از همان طریق، روزگار می گذراندیم 
ولی االن چند سالی است که به علت محروم بودن منطقه مان، 
به شدت با مشکل خشکسالی دست و پنجه نرم می کنیم و کال 
کشاورزی هم بی ثمر شده است. روستای مان در حال نابود 
شدن است. کاش یک نفر صدای من را بشنود و برای آینده 

جوانان روستا کاری بکند.«

به داد جوانان بیکار 

روستای مان برسید

مجید حسین زاده| روزنامه نگار 



اولی: شماها نمی خواستین کنکور بدین؟
دومی: به قیافه من می خوره دانشــجو باشم یا استاد 

دانشگاه؟
ســومی: اگــه بــه قیافــه باشــه کــه بیشــتر بهــت میاد 
ستون نویس روزنامه باشــی که همیشه هشتش گروی 
نهشه و االن دست و دلش می لرزه کرونا نگیره و تو فکرش 
داره حساب می کنه اگه حق التحریرهای عقب افتاده اش 

رو بگیره بعد از چند سال می تونه یه دونه سکه بخره!
اولی: قصدم بــود این خبــر رو بــدم که قــراره کنکور 

برگزار بشه.
دومی: تو این شرایط انصاف نیست بچه های مردم رو 
برای یک کیک بکشیم سر جلسه. چند ساله هرکی تو 
کنکور شرکت کنه قبول میشه، تازه حتی شرکت هم 
نکنی قبولی و می تونی انتخاب کنی تو کدوم دانشگاه 

درس بخونی. مهم همون کیکه!
اولی: وزیر علوم گفته هیچ کدوم از اعضای کمیسیون 
آموزش مجلس موافق تاخیر یا حذف برگزاری کنکور 

نیستن.
دومــی: حــاال برگزارکننده های کنکور و انتشــارات 
کتاب تست و دانشگاه های پولی، یک امسال رو اجازه 
بدن کنکور برگزار نشه، قول میدیم سال دیگه اگه زنده 
موندیم، حتی ماها هم بریم دوباره کنکور بدیم تا ضرر 

این دوستان جبران بشه!
اولی: البته وزیر علــوم گفته دانش آمــوزان حدود دو 
هفتــه در کالس هــای درس حضور یافتــن و حتی در 
امتحانات نهایی شــرکت کردن، در حالی که ما برای 
آزمون سراســری فقط حدود سه ســاعت وقت اونا رو 
می خواهیم تا در یک فضای با استاندارد باال در آزمون 

شرکت کنن.
ســومی: اوال کــه نتیجــه اون دو هفتــه ســر کالس 
رفتن دانش آمــوزان هم داره خودشــو نشــون میده، 
بعدشم اســتاندارد باال یعنی دم در یه پیس پیس مایع 
ضدعفونی کننده می زنن به دســت ها و بدون ماسک 
راه نمی دن؟ خــب اون طفلیا با ماســک  و دســتکش 
و استرس چه جوری ســه ســاعت تمرکز کنن و تست 
بزنن؟ تــازه گویا گفتن کرونایی ها هــم می تونن بیان 

سر جلسه و کافیه یک نفر سرفه کنه!
اولی: باالخره میگن یک ســال این کرونا با ما هست، 

نمیشه که هی کنکور رو تاخیر بندازن.
دومی: تــازه ممکنه تو پاییز چینی هــا یه مرض جدید 
پخش کنن تو دنیا که حتی با ماســک و پیس پیس هم 

نشه کنکور داد!

زندگیسالم
پنجشنبه
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ای صاحــب فــال، هرچــه الزم داری بخر، هرچــه خراب 
شــده را بــه تعمیــرگاه ببــر و هرچــه را فکــر می کنــی در 
آینــده الزم خواهی داشــت یا خــراب خواهدشــد همین 
امروز بــه فکر تامینــش باش. نــه این که تشــویق کنیم به 
احتکار و این حرف ها، نه! شــب می خوابــی و صبح بیدار 
می شــوی می بینی نــه تنها مثال پــودر لباس شــویی گیر 
نمی آید و واردات دمپایی لغو شــده، که حتی قیمت قلم 
سوسک کش هم 10 برابر شده است! یخچال و گوشی و 

لپ تاپ و برنج و کدو که جای خود دارد!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

روحانی: اعتراف می کنم که در ساخت مسکن 
عقب ماندگی داشتیم

مردم: هورا... باالخره از یک 
مسئول اعتراف شنیدیم!

روحانی: برنامه های خوبی در زمینه کاهش 
فشار به مستاجران داریم

مستاجران: شنیدن همین جمله 
فشار خون مون رو دوبرابر کرد!

واکنش نوید محمدزاده به تبلیغاتش

زندگی خرج داره، چقدرهی  
زیرپوش   پاره  بپوشم و بگم 

سمیه برو،   سمیه    نرو؟!

اقساط وام یک میلیونی دوران فاصله گذاری 
اجتماعی از این ماه از یارانه کسر خواهد شد

مردم: پس اگه فاصله گذاری رو 
رعایت نکردیم ناراحت نشین ها!

رئیس کمیسیون عمران مجلس: اگر دستور 
روحانی نبود، میزان اجاره بها ۷0 تا ۸0 درصد 

افزایش پیدا می کرد

دارکوب: بهتر از االن بود که 100 
درصد و بیشتر افزایش پیدا کرده!

 وزیر جهاد کشاورزی: ذخایر عظیمی از مرغ
  وجود دارد که با ابالغ وزارت صنعت در بازار توزیع  

می شود و قیمت را به شدت کاهش می دهد

مردم: نگه داشتین کپک بزنن یا ما 
مزه مرغ یادمون بره؟!

روایت اینستاگرامی آذری جهرمی از بیماری و 
خانه نشینی اجباری

کاربران: حیف که چند وقت دیگه 
با این قیمت اینترنت و فیلترینگ 

دیگه نمی تونیم روایت های جذاب 
وزیر ارتباطات رو بخونیم!

 آق کمال نگران شماست که 

 چشم نخورید

تو خانواده ما بعضی چیزا هســت که نسل اندرنســل 
منتقل ِمشه. هیچ جورم ِنمشه جلوشه گیریفت. مثال  
همی جــن کچلی یا دمــاغ بادمجونــی جنتیکی، که 
خب همه دختر و پســرای فامیل ِمدنــن فراری ازش 
نیســت، عین مو! َیگ چیز دگه هم هست که خب ای 
ره مشــه کاری کــرد و تقریبا نســل های جدید موفق 
هم بودن ولی بازم هنوز َیــگ خرده ازش مانده. اویم 
چیزی نیســت جز اعتقــاد مافوق طبیعی به چشــم و 
نظر. حاال وقت نیســت کامل وارد جزئیات بُشم ولی 
همی قــدر بدِنن کــه خانم بزرگــم تو ای مــدت کرونا 
ِتنســته حدود پنجاه نفره با تخم مرغ شیکستن مداوا 
کنــه! البتــه از زحمت هــای کادر درمــان و دواهــا و 
کفســول های اکســیجن هم نباید غافل شد، ولی به 
هرحال خود مادربزرُگم و او پنجاه نفر که فکر مکنن 
اثر شیکستن تخم مرغا بوده که حال شان خوب رفته!
زمانی کــه عیــال وارد خانــواده مــا رفــت، از بعضی 
چیزا خیلی جا مخورد. یعنی هنــوزم جا مخوره ولی 
َیگ کم عادت کرده. سال اول ازدواج مان رفته بودم 
خانه یکی از اقوام عیددیدنی، عیال تعریف مکنه که 
صابخانه نوه تازه به دنیا آمده اش ره آورده بود نشون 
بــده. از دم در هموجور کــه بچه ره بــه هرکی مداده، 
طرف مگفته »واه واه چقدر هم زشته« و مداده دست 
نفر بعدی. عیال تعریف مکنه: »داشتم می ترسیدم، 
مگه طفلک چه شکلیه که این قدر همه دارن بد میگن 
ازش و اگه به من برسه جرئت نمی کنم به بچه معصوم 
نگاه کنــم. جالب بود کــه هرکی بیشــتر و غلیظ تر از 
شکل بچه بد می گفت، مادربزرگ و مادرش و خاله ها 
و عمه هــاش بیشــتر کیف می کــردن و لبخندشــون 
عریض تر می شــد! تا بچه رســید به من و با ترس و لرز 
نگاهش کردم و دیدم وای شــبیه فرشته هاست. یهو 
بلنــد گفتم این کــه خیلی خوشــگله... که انــگار بال 
گفتم! اخــم همه رفت تو هم و مــادرت یه نگاهی بهم 
کرد و چشــمک زد و بلند گفت ماشــاال هزار ماشاال« 
بعد او جریان ،عیال فهمیده بود که دگه نباید از هیچ 
بچه و بزرگ و خانه و ماشــین و لباس و دکور و هیچی 
تعریف کنــه و باید بد بگــه، چون بخشــی از فامیل ما 

معتقدن که چشم مخورن!
حاال شــمایم بری ای که چشــم نخورن، همو ماکسه 
ره بزنن رو دک و دهن تان، ایشــاال تو خوشــی هاتان 

جبران مکِنم. ایم از ای.

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

داداش 
بی زحمت 
کروناش رو 
چرب تر بریز، 
دمت گرم!

ببین اسحاق، 
شنبه برو بگو دالر 

نیمایی تموم شده، 
دالر مینایی داریم 

20 تومن. نه، 
19 هزار و 247 

تومن، خب؟!

کنکور با پیس پیس !

ی
یک

ت ن
راو

 ط
ت:

س
نی

تو
کار

در حاشیه گراین اینرتنت و گویش
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دوبییت های خربی هفته

قیمت سکه 
از قیمت سکه هی ننالید مدام

تاثیر گذاشت روی ما خوب و تمام
چون شد بسیار احترامم به زنم

این رابطه این گونه کمی یافت دوام!

***
دلشوره یب پویل

کمی دلشوره و تشویش دارم
و پولی کم درون فیش دارم

ز الطاف زیاد اقتصادی
نه راهی پس نه راهی پیش دارم!

***

ماسک
باز هم هی احتکار این بار در بحران ماسک
غرق حیرت از کرامات چنین ارزان ماسک

این همه سلطان سکه، قیر و کاغذ بس نبود؟
حال سرگرمیم و دل مشغول با سلطان ماسک!

بهار نژند  

*****

 در حاشیه خربهای

 کشف و ساخت دارو

شود هر شب یکی دارو روانه
ز تلویزیون کشور توی خانه

خدایا زندگی می کردم ای کاش
همیشه توی اخبار شبانه!

***

 صدور شناسنامه رفاهی
 برای ایرانیان

نه دامن ناز زرزری می دادند
نه زر ز دکان زرگری می داند

حاال که شناسنامه دادند ای کاش
با آن دو سه نان  بربری می دادند!

***

در حاشیه افزایش شغل زابله گردی

سازند زباله بیش و کم بعضی ها
بر سطل زباله مانده خم بعضی ها

هستند همیشه هر دو تا در گردش
هم طفل زباله گرد، هم بعضی ها!

عبدا... مقدمی

!
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نگران نباشین 

این جوری ذهن تون 

درگیر دالر و سکه شده و 

دیگه استرس کرونا

 ندارین!

ی
یع

رب

افزایش 
قیمت سکه 
 و دالر
 رمق مردم را 
گرفته است! 
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

چرا بازار به حرف مسئوالن

 گوش نمی دهد؟

در فصلی از سال هستیم که جابه جایی مستاجران زیاد 
است و در این اوضاع باید به دنبال خانه باشند. در این 
شرایط بعضی صاحبخانه ها هستند که مشکلی با ادامه 
پیدا کردن قراردادشــان با مســتاجر ندارند، فقط یک 
مقدار ناگهانی مبلغ رهن و اجاره را چندبرابر می کنند. 
شنیده شده حتی بعضی از آن ها اجاره را به دالر و یورو 
می خواهند. می بینید آقای مدیــری؟ برخالف آن چه 
شــما گفتید خیلی مــردم مجبورند فرق دســته دالر و 
صابون سبز را بفهمند. حاال در این شرایط، مسئوالن 
به نظر شما چه کار می کنند؟ آیا اساسی ورود می کنند و 
بازار مسکن را سامان دهی می کنند؟ یکی از مسئوالن 
درباره مشــکالت مســتاجران در پیامی زیبــا گفت که 
صاحبخانه ها فقط تــا 25 درصد حق باالبــردن اجاره 
را دارند. یعنی بیشتر از آن را مستاجران قبول نکنند. 
فهمیدید چی شــد؟ این عزیزان مثل پنیر و تخم مرغ و 
گوجه سبز که قیمتش باال می رود می گویند فعال نخرید، 
در این زمینه هم معتقدند فعال با مبلغ باال، خانه اجاره 
نکنید تا ببینیم چه پیش می آید. واقعا ما نمی دانیم چرا 
بازار چموش مسکن به حرف مسئوالن گوش نمی دهد 
ولی این را می دانیــم که وقتی خانه با قیمت مناســب 
نباشد، مجبور می شویم توی کوچه زندگی کنیم یا پشت 
بام یا توی راهرو. آن وقت باز مســئول بنده خدا مجبور 
است بیاید پدیده پشت بام خوابی و راهروخوابی را هم 
تکذیب کند. کاش بازار مسکن حرف گوش کن تر بود 
تا این طور عاقبت ما به این جا نکشد و مسئوالن مجبور 

نباشند اظهارنظرها و تکذیب های زیاد کنند.
در یک فقره دیگر اعالم شد واردات گوشی باالی 300 
یورو ممنوع می شود. خب این جا دیگر ما فرق بسته یورو 
و صابون را هم فهمیدیــم آقای مدیری. همین موضوع 
باعث شد قیمت گوشی ناگهان سر به فلک بکشد. در 
این مورد به نظر شما چه کاری انجام شد؟ در این مورد 
هم مسئوالن بعد از گذشت یکی دو روز و نوسانات باالی 
بازار، میکروفن خود را روشن کردند و گفتند: »چنین 
خبری درست نیست و قرار نیست واردات این گوشی ها 
ممنوع شود«. حاال بازار آیا این صحبت مسئول محترم 
را شنید؟ خیر. بازار به کار خودش ادامه داد. می بینید؟ 
مشــکالت می آیند ما را بیچــاره می کنند. مســئوالن 
دربــاره اش اظهارنظــر می کننــد. گویا فکــر می کنند 
مسئولیت شــان فقط اظهارنظــر کردن اســت ولی در 
کل چیزی نیســت چون که آقای جهانگیری گفته اند 
به رغم مشکالت بسیار، برای تامین کاالهای اساسی 
مشکلی نداریم، حاال معلوم نیست خودشان را گفته اند 

یا منظورشان ما بودیم ولی به هرحال خسته نباشند.

     کارتون تکذیب خانه های 25 متری عالی بود! هنوز 
وقتی می بینمش خنده ام می گیره! دمتون گرم

     آق کمال راضی باش، مویم هشتگ 
#جان_آق_میرزات_ماکس_بزن ره نشر دادم!

آق کمال: نه تنها راضُیم که اصال باید همه همی کاره بکنن 
تا یگ نفر هم بدون ماکس نمنه.

     دارکوب واقعــا الزم بود تو این اوضاع ما رو بکشــونن 
سر جلسه کنکور؟ من از اسفند از خونه درنیومدم از ترس 
کرونا، حاال برای کنکور مجبورم پاشم برم قاطی اون همه 
آدم که حتی گفتن کرونایی ها هم می تونن بیان سر جلسه.
دارکوب: از بس بحث کنکور مهمه و دانشگاه رفتن خیلی 
تو آینده مون تاثیرگذاره! شما نکات ایمنی رو رعایت کن، 

به امید خدا مشکلی برای کسی پیش نمیاد.
     به عنوان یــک پرســتار خواهش می کنم اگــر به فکر 
خودتــون نیســتید بــه فکــر کادر درمــان باشــید. مــا هم 
خســته ایم و هم تعــدادی از همکاران مان بــه کرونا مبتال 

شده اند.
دارکوب: حق دارین، خدا قوت تون بده، ما تمام سعی مون 
رو می کنیم تا شما بیشتر از این تو دردسر نیفتین. یک کم 

دارکوب بخونین تا حال و هواتون عوض بشه!
     دارکوب عزیز؛ سزای  کسی  که  پروتکل های  بهداشتی 

 را رعایت  نمی کنه  چیه؟
دارکوب: ما کــه بــد کســی رو نمی خواهیــم، امیدواریم 

مطالب  ما رو بخونه و به خودش بیاد و رعایت کنه.
     دارکــوب تو محله مــا مغازه هــا یکی در میــون بنگاه 
امالک، ســوپری و میوه فروشــیه. به نظرت چــرخ کار اینا 

می چرخه که منم بزنم تو این کارها؟
دارکوب: بهتره از خودشون بپرسین ولی فکر کنم نونوایی 
تنها شــغلیه که تا یه مدت دیگه پولمون فقط بهش میرسه 

خرید کنیم!
     دارکوب عزیــز؛ بــا شــنیدن  کــدوم  خبــر زیــر از فرط  

خوشحالی    بال  درمیاری: پایان  کرونا، پایان  گرانی؟
دارکوب: نمیشه با جفتش بال دربیارم؟!

     دارکوب؛ چرا در برخی ادارات  ما متاسفانه  کاغذبازی 
  رایج  است؟!

دارکوب: فکــر کنم چــون بعضــی کارمندهاش بــازی با 
کاغذ رو دوست دارن! جواب از این سیاستمدارانه تر دیده 

بودین؟!

  خوشــبختانه طبــق مشــاهداتم 90 درصــد مردم 
ماسک دارن که حدود 10 درصدشون می زنن رو دماغ 
و دهن شون، بقیه هم یا دور گردن یا آویزون از گوش و آینه 

ماشین یا توی جیب شون نگه می دارن که خراب نشه!
   کرونا گرفتن مثل سربازی رفتن پسرا شده: هرکی 
گرفته سخت درگیرشه، هرکی تمومش کرده خوشحاله 
و کلی خاطره داره ازش، هرکی هم نگرفته استرس داره 

که بگیره زود تموم بشه بره!
 لذت خاروندن جای کش ماسک از خاروندن جای 

کش جوراب هم بیشتره!
   خوبی ماســک زدن واســه ما دماغ بزرگ ها اینه که 
دیگه الزم نیســت از اندازه دماغ مون خجالت بکشیم، 
بدیش هم اینه که داخل ماســک بین دهن و دماغ مون 

همش دعواست که تو چرا جای من رو گرفتی!
  تنها راهش اینه که کشــورهای دنیا یه مدت هر روز 
نوبتی برای چین غذا درست کنن ببرن قابلمه رو بذارن 
جلوی مرزشون، بیان ببرن بخورن، تا دست به آشپزی و 

خوردن هر چیزی نزنن!
   مامانم هر متنی رو که توش لیمو و عسل داشته باشه، 

باور می کنه!

  االن فقیرشدن می تونه با سوختن یه یخچال شروع 
بشه!

  به صرفه ترین کار اینه که آدم یه آیفون ۴ بگیره خودش 
بزرگش کنه برسونه به 11!

 قیمت آیفون شده ۶0میلیون، با ۶0میلیون یه زمان 

خونه می خریدیم االن فقط زنگشو بهمون می دن!
   آیفــون 50 میلیونــی رو فقــط باید بــذاری تــو بوفه 
بغل بشــقاب ها، فقط وقتی مهمون میــاد درش بیاری 

استفاده اش کنی!
  آخرین باری که رفتم کافه نمی دونستم آخرین باریه 

که دارم میرم کافه!
   باشــگاه رفتن فقط اون جــاش که وقتــی داری وزنه 
می زنی یکی از داداشــیا بهت می گه ماشــاءا...، تو هم 
همزمان که زیــر وزنه داری له میشــی باید جــواب این 

محبتش رو بدی!
  یه بــار بابام یه تیشــرت واســم خرید کوچیــک بود، 
نمی دونســت چی بگه گفت: خریدم که ســال قبل هم 

بتونی بپوشی!
  آقای ســبیل گنده ای که امروز اومدی ساندویچی 
و یه چیزی ســفارش دادی و  من جرئت نکردم همون 
لحظه ازت انتقاد کنم، االن هرجا که هســتی اگه اینو 
می خونی بدون سوئیس بلغاری اســم دو تا کشوره نه  

یک ساندویچ!
  رفیقم تازه بچه دار شده، پرسید بچه شارژر گوشی رو 

می خوره ضرر نداره؟ گفتم واسه شارژر چرا!
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آموزش آنالین بورس
بشتابید که غفلت موجب 

پشیماین است!

آموزش صفر ات صد بورس و 

اصطالحاتش که حیت به گوش 

همکارانتان هم نخورده، معریف 

هسام هایی که دوستانتان انگشت 

به دهان مبانند، ارسال سیگنال 

اختصایص روزانه که ابجناق یا جاری اتن 

کف کند، به هرماه انجام کارگزاری هسام 

مشا اب ابالترین سود ممکن

کایف است مبلغ مدنظر را به حساب 

ما واریز کنید، به بقیه اش کاری 

نداشته ابشید

بورس ابزان دو دره ابز

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

یری
هانگ

ج

ب سکه
شها

غول کنکور

ی
ی گران
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هیوالی کرونا
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الو... االن دکتر اعصاب نداره... بذار وقتی 

خوش اخالق شد ازش می پرسم ماسکش رو 
از کجا خریده!

 خواهش می کنم برگرد خونه... 
قول میدم دیگه جلوی شوهرخواهرت 

حرفی از بی پولیم نزنم!

توئیت روز

زمان برگزاری کنکور ها تغییری نکرده است 

آفرین جوان 
ایرانی... تو 

می تونی، چیزی تا 
غول مرحله آخر 
کنکور نمونده!

کمیک روز

ب
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دار

روان شنایس 
ماسک زدن!

بعد از اجباری شدن ماسک در اداره ها قبل از اجباری شدن ماسک در اداره ها

 حدیث آرزومندی
 خطاب به مخاطب خاص!

تو از هر در که برگردی، ز بس از خویش خرسندی
دری باشد که از رحمت، به روی بنده می بندی!

ز شب تا صبح من یک ریز از دست تو می گریم
تو از صبح سحر تا شب به ریش بنده می خندی!
نشاید گفت باالی دو چشمت هست ابرو، چون

همیشه با نق و ُغرُغر، تو مشغول پدافندی
از اول هم غلط بوده است این پیوند فرخنده

گل میمون ندارد با گل خرزهره پیوندی!
چو بر قند لبت بستم طمع، دیدم بز آوردم
نمی بینی کمی هستم شبیه بزبزقندی!

الهی مار می زد این زبان بنده را وقتی
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی!
تو از هر در روی آخر دوباره بازمی گردی

تو چون حلوای قندی و به ریشم تا ابد بندی!
مجید رحمانی صانع  

*****

قیمت دالر و بقیه چیزها

بخت وارونه عجیب از خان قلی برگشته است
وعده های آبکی بهرش مکرر گشته است
دوش بشنیدم خیار و خربزه گشته گران

زین خبر افکارمان قدری مکدر گشته است
قیمت ران کالغ و پشکل ماچه االغ
تابع افزایش ارز شناور گشته است

لوبیا و لپه و ماش و عدس، بلغور آش
آن هم از اقبال بد از سفره پرپر گشته است

بس شنیدم چند ماهی است از حقوق و دستمزد
زین هیاهوی خیالی گوش مان کر گشته است

از دالر و از یورو دیگر نمی گویم که چون
قیمت مرغ و دالر حاال برابر گشته است!

یارمحمد خدنگی  



 این که همسایه باالیی، بغل دستی و پایینی، »پلی لیست« آهنگ های ما را به ترتیب اولویت  حفظ باشند، عجیب 
ولی واقعی است. آدم توی اتاقش نشسته و »بهنام بانی« را رد می کند و »سمفونی نهم بتهوون« گوش می دهد تا 

موزیک های قبلی را بشوید و ببرد، اما برای همسایه بغل دستی خیلی سخت است که از حال وهوای »قرص قمر« 
به »بتهوون« تغییر فاز دهد. اصوال آدم فکر می کند »خودش است و خودش« درحالی که کور خوانده و کل خانواده و 

همسایه ها  دارند آهنگ های پخش شده ما را می شنوند. گهگاهی با بشکن زدن همراهی می کنند و وقتی هم ساعت 
خواب و استراحت شان باشد ما را با الفاظی زیبا مورد لطف و عنایت خود قرار می دهند. اگر از این بگذریم که وقتی 

»محسن یگانه« گوش می دهیم همسایه ها لبخند رضایت می زنند ولی با آلبوم های »ماکان بند« به دیوار مشت 
می کوبند تا صدایش را کم کنیم باید حواس مان باشد که واقعا بد زمانه ای شده  است؛ دیوارها نازک اند و سقف ها 

ناجوانمردانه صدا را از خود عبور می دهند. دوستان خواننده هم که جدیدا اصال رعایت نمی کنند و توی هر 
ترانه آن قدر داد می زنند که باالخره همه متوجه شوند آدم توی تنهایی هایش بیشتر چه آهنگ هایی گوش 

می دهد. خالصه این که اگر شما هم بدون هندزفری موسیقی گوش می کنید و صدای سیستم را هم تا 
جایی که امکان دارد بلند  می کنید، باید بیشتر به فکر دیگران باشید. به فکر همسایه بغل دستی که تازه از 

سر کار آمده و له و داغون است، همسایه باالیی که بعد از سه ساعت پیاده روی در خانه و تکان دادن بچه باالخره 
توانسته او را بخواباند و همسایه طبقه پایین که شیفت شب بیمارستان است و االن باید چندساعتی استراحت کند 

تا بتواند شب را باالی سر بیمارها بگذراند. 

4

گالریاتیکت

همسایه  های شما هم پلی لیست آهنگ های تان را می شناسند؟ 

آثار شما

سرگرمی 

 

من، مدرسه و کرونا

امیرمحمد یوسفی | کالس ششم از تربت جام  

پنج شنبه هشتم اسفند 98 بود و من مثل همیشــه با انجام تکالیف مدرسه و نظافت شخصی، خودم را 
برای روز شنبه آماده می کردم. جمعه وقتی اعالم شد به دلیل شیوع بیماری کرونا مدرسه تعطیل است، 
خوشحال شدم. با خودم گفتم چند روزی استراحت می کنم. راستش نمی دانستم چه بالیی قرار است 
بر ســرمان بیاید فقط به این فکر می کردم که چند روزی راحت هســتم و این چند روز تبدیل شد به یک  
هفته، دو هفته و همین  طور ادامه یافت تــا تعطیالت نوروز. دو هفته اول از این  که وقتم آزاد شــد ه  بود و 
صبح ها تا دیروقت می خوابیدم، خوشحال بودم. بعد با افزایش ابتال به بیماری و همه گیری اش نگران 
شدم و نگرانی ام گاهی وقت ها به ترس تبدیل می شد. ظهرها جلوی تلویزیون می نشستم و منتظر اخبار 
کرونا بودم. وقتی پدرم که کارمند بانک اســت از ســرکار برمی گشــت، با محلول ضدعفونی پشــت در 
ایســتاده  بودم تا دســتانش را تمیز کند و مواظب باشــم لباس هایش را داخل حیاط دربیاورد و حرکت 
غیربهداشــتی انجام ندهد. گاهی اوقات هم پدرم عصبانی می شد. با طوالنی شــدن تعطیلی مدرسه، 
نگرانی عاقبت درس و مدرسه هم به ترس از کرونا اضافه شد. گرچه از فروردین با نصیحت ها و تذکرات 
مادرم، به درس و مشــق برگشــتم البته گمان می کردم چون عید امســال اصال مثل عید نبــود نه دید و 
بازدیدی و نه مسافرتی، مامان این طوری می خواهد  سرگرمم  می کند. بعد از تعطیالت خبر رسید که 
از 20 فروردین مدرسه ها باز می شود ولی نشد. این جا بود که دیگر از تعطیلی مدرسه خوشحال نبودم. 
کم کم تمام وقتم با آموزش های آنالین، مجازی و تکالیفی که معلمم در گروه می گذاشت، پر شد. به من 
که به لطف مادرم با دنیای مجازی، اینترنت و گوشــی بیگانه بودم، ســخت می گذشت. اوایل حتی بلد 
نبودم چطور از گروه مجازی فایل آموزشــی بارگذاری کنم ولی خیلــی زود همه چیز را یاد گرفتم و تمام 
زحمات چندین ساله مامانم برای دور نگه داشتن من از دنیای مجازی و اینترنت بر باد رفت. این یکی از 
بهترین فایده های کرونا برای من بود. یادم می آید برای نصب اپلیکیشن شاد و ثبت نام من، مامانم خیلی 
اذیت شد. با اینترنت تلفن همراه مادرم نمی توانستم برنامه را باز کنم، پدرم گفت باید مودم بخریم. من 
اصال نمی دانستم مودم چی هست. مامانم مخالفت کرد و گفت ما از صبح تا ظهر اداره هستیم. دوست 
ندارم این بچه تمام این مدت پای لپ تاپ و اینترنت بنشــیند. صبح ها مدرسه تلویزیونی و بعد از ظهرها 
مدرسه شاد. به  این  ترتیب تمام  وقتم پر شد. گمان کنم وضع معلمم خیلی بدتر از من بود. وقتی مدرسه 
باز بود، معلمم فقط صبح تا ظهر درگیر آموزش بود ولی این روزها از صبح تا شب گوشی  به  دست و آماده  
به  خدمت بود، حتی گاهی که بچه ها توی گروه دعوای شــان می شــد، با میانجی گری و ارشاد معلم َجو 
عوض می شد و فضای گروه پر می شــد از صمیمیت و دوســتی. بعد از معلم عزیزم، طفلکی مامانم! این 
روزها تلفن همراه مامانم شده  بود گوشی من چون درس های من مهم تر بود. حتی مامانم بدون گوشی 
اداره می رفت. گاهی اوقات هم از مسئوالن باالدستی زنگ می زدند و با مامانم کار داشتند و من مجبور 
بودم بگم: »مامانم گوشی شونو جاگذاشتند«. بعد از این همه تجربه های جدیدی که کرونا برای من رقم 
زد، باالخره سال تحصیلی تمام شد ولی کرونا تمام نشد. این قصه همچنان ادامه دارد؛ نه سالن ورزشی، 
نه استخری و نه هیچ چیز دیگر. سال تحصیلی جدید هم که خدا به خیر کند ولی مطمئنم به یاری خداوند 

این دوران به پایان خواهد رسید.

ایراد این2 تصویر چیست؟

سینما، همین دوروبر!

زندگیسالم
پنجشنبه

19 تیر۱۳۹۹
شماره۱640
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     آمبر چطور غیب شد؟
ــار عـــادی خود  ــ ــاخ روزگ ــای ک ــاق ه ــن اتـــاق مثل دیــگــر ات ای

ــا در ســال 1941 به  ــازی ه ــه ن ــن ک ــا ای ــد ت ــذران ــی گ را م
سن پترزبورگ حمله و شروع به غارت گنجینه های هنری 
و احتماال اتاق آمبر کردند. گفته می شود که نازی ها اتاق 
را با ۶تن سنگ کهربا تنها در چند ساعت ناپدید کردند! 
البته براساس منابع تاریخی همیشه نازی ها چشم شان 

به اتــاق بود و براین بــاور بودند که آمبر متعلق به کشور 
خودشان است چون ابتدا برای پادشاه آلمان ساخته شد 

و بعدها در سال 171۶ به »پترکبیر« روسیه رسید. پیش از 
حمله نازی ها، نگهبانان اتاق سعی کردند اتاق را کامل جا به جا 

کنند و به قسمتی از روسیه که احتمال رسیدن هیتلر به آن کمتر بود، 
ببرند اما ایده خوبی نبود چون با اولین حرکت دیوارها شروع به ریزش کردند. 

بنابراین با پوشاندن دیوارها با کاغذ دیواری سعی کردند تا آن را یک اتاق معمولی جلوه 
بدهند. در نهایت نازی ها اتاق را پیدا و آن را از کاخ خارج کردند. می گویند آن ها اتاق را 
در کشتی جاسازی و به قلعه »کونیگسبرگ« منتقل کردند. برای مخفی نگه  داشتن اش، 
منابع: mymodernmet، amusingplanet، سرنخجواهرات را باز و در جعبه ای مخفی کردند. چند سال بعد که قلعه به  دست روس ها افتاد 

اتاقی که ناپدید شد! 

تــا حــاال شــده صحنه هایــی از فیلم هــای 
موردعالقه تان را توی ذهن تان بازسازی کنید 
یا مثال آن ها را در اتفاقات و اشیای اطراف تان 
ببینید؟ یک هنرمند جوان ایــن کار را خیلی 
خوب بلد اســت. او در صفحه اینستاگرامش 
بــه آدرس »paperboyo« بــا ایــن توضیح »با 
من چیزها را متفاوت ببین«، حاصل این نگاه 
خالقانه را با دیگران به اشــتراک می گذارد. 

چندتا از کارهایش را با هم ببینیم. 

 پیش از این درباره گنج های پنهان و مرموز، داســتان ها نقل کرده ایم اما گنجینه 
این هفته مجهول، یک اتاق کامل با ویژگی های خاص است. اتاق پرماجرای »آمبر« 
در کاخ »کاترین« سن پترزبورگ قرار دارد یا بهتر است بگوییم قرار داشته  است. 
این اتاق در اوایل قرن ۱۸ در آلمان ساخته شد. جنسش از کهربا بود و در تزیینات، 
موزاییک های کف و همه لوازم موجود در آن از طال و ســنگ های قیمتی استفاده 
شده  بود. هر کدام از ضلع های این اتاق بزرگ که به شکل مربع ساخته شده  بود، 
حدود 35 متر طول داشت و محل استراحت شخصی و گردهمایی های دوستانه 
ملکه کاتریــن اول بود. امروز خبری از سرنوشــت واقعی آمبر در دســت نیســت. 
تاریخ نگاران می گویند اگر فهرست عجایب هفت گانه، هشت تایی بود اتاق آمبر 

حتما در این فهرست جای داشت.

درباره »آمبر«، منحصربه فردترین گنجینه گمشده تاریخ چه می دانید؟

مبارزه

پنج شنبه ها 

بخوانید

  
 

وسیله به  درد بخوری اســت ولی مهارت عجیبی در گم شدن دارد. اصوال 
همیشه وقتی می خواهی برنامه تلویزیونی مورد عالقه ات را ببینی باید دنبالش بگردی تا 

کنی اما در کنار ایــن حرص دربیاری هــا، انصافا شبکه را عوض 
خانه بدون آن صفایی نــدارد. تصور کنید 

برای هربار زیادکــردن صــدای تلویزیون یا 
عوض کردن شــبکه قرار بود از جای تان بلند 
شــوید. حاال این کنترل بی ادعا که سال هاســت 

تماشــای تلویزیــون را برای مــان راحــت  کرده اســت، 
چطــور کار می کنــد؟ از اختــراع اولیــن 

کنترل تا امروز 70ســال می گذرد. یک قطعه الکترونیکی به نام »ُبــرد« در کنترل وجود 
دارد که قطعــات مهم و کاربــردی مثل خــازن و مقاومــت و ترانزیســتورها روی آن نصب 
می شوند. کلیدهای کنترل به وســیله یک صفحه الســتیکی به یکدیگر متصل می شوند 
و می توانند جریان را در مدار قطع و وصل کنند، اما قســمت هیجان انگیز کنترل، بخش 
جلویی آن اســت. در ایــن بخش یــک قطعه تولیدکننده اشــعه مــادون قرمز )فروســرخ( 
قرار دارد که ظاهرش درســت شــبیه المپ های LED کوچک اســت. وقتی یــک کلید را 
می فشارید قطعه ای به نام IC مکان آن کلید را شناسایی می کند و به صورت سیگنال برای 
تقویت کننده می فرستد و ســیگنال های قوی شده به باالترین قســمت کنترل یعنی 
قســمتی که LED مادون قرمز وجود دارد، فرستاده می شــوند. پرتوهای فروسرخ 
با فرکانسی مشخص به ســمت گیرنده ای که روی تلویزیون نصب است، می روند 
و گیرنده که به آن فرکانس حساس است آن ها را دریافت می کند و به این ترتیب 
دستوری که داده اید، اجرا می شود. کمی فکر کنید. دوروبرتان به جز تلویزیون 
چه وسیله های دیگری هستند که قابلیت کنترل از راه دور را  دارند؟ کنترل در 
پارکینگ، کنترل پنکه و کولر و سوییچ خودروها هم به لطف همین پرتوهای 

فروسرخ کار و زندگی را برای ما ساده تر کرده اند. 

کنترل تلویزیون چطور کار می کند؟ 

بالتازار

مریم ملی  | روزنامه نگار

فاطمه قاسمی| مترجم

Brightside :منبع

جواب۱: طبق ساعت، االن نمی تواند وقت غروب آفتاب باشد.  جواب2: کلید و قفل، به هم نمی خورند.

پرونده های مجهول

جوانه)ویژهنوجوانان(

اثر: سمیرا محمدی، ۱9ساله از تهران

رفقا سالم!
این شب ها یه دنباله دار مهمون منظومه 

شمسی شده؛ رسیده نزدیک خورشید و به دلیل 

این نزدیکی، دِم خیلی زیبایی پیدا کرده که با چشم 

غیرمسلح می تونیم ببینیمش البته تحت شرایطی خاص؛ یعنی در 

افق شمال شرقی، اون هم درصورتی که ساختمون و کوه تو مسیر دیدمون 

نباشه. این دنباله دار تا آخر هفته هر روز ساعت چهاروربع صبح 

شماره پیامک 2000999دیده میشه. تو مشهد طلوع می کنه و تا وقتی خورشید باال بیاد تو آسمون 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

و از طرفی گزارش شده  بود که صندوق حاوی جواهرات در جایی از قلعه پنهان شده  است، 
روس ها کونیگسبرگ را منفجر کردند تا گنج را پیدا کنند. در نهایت به این نتیجه رسیدند 

که گنجینه کامال نابود شده و  سرنوشتش تا امروز در هاله ای از ابهام است.

  گمانه زنی ها درباره معمای آمبر چه می گویند؟
ــش روسیه خــود عامل ناپدید شــدن اتاق  بــراســاس فرضیه ای، ارت
است. می گویند در دوران محاصره شهر عمدا گنجینه را از بین 
برده  است تا به دست نازی ها نیفتد. فرضیه ای دیگر ادعا 
می کند نازی ها با حفر تونل های زیرزمینی سعی کردند 
گنجینه را به آلمان ببرند. البته حفر تونل و انتقال ارتش 
و لوازم از روش های معمول در جنگ جهانی بوده و این 
فرضیه برهمین اساس گفته شده است. گفته شده که 
با بمباران ارتش روسیه، قسمت هایی از تونل فروریخته 
و گنجینه مدفون شده است. در سال 201۶ میالدی 
محققان دو انبار زیرزمینی در لهستان پیدا کردند که 
احتمال دادند محل نگهداری جواهرات اتاق باشد. این خبر 
در رسانه ها سروصدای زیادی به  پا کرد اما تحقیقات به هیچ رد 
و نشانی از جواهرات منجر نشد. هنوز با وجود کاوش ها برای یافتن 
گنج و سرنوشتش، نتیجه ای به دست نیامده است و کسی نمی داند که گنج 
را نازی ها به آلمان برده اند یا زیر خروارها خاک مدفون شده است. آمبر در یک پروژه 
24ساله، از روی نقاشی ها و عکس های سیاه و سفیدی که از آن به جا مانده، به صورت 

نمادین در کاخ کاترین بازسازی شده است.

دیدنی
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هروى: قطعا طالى المپيک به 
پورشيب یا گنج زاده خواهد رسيد 

بار مدال آور� ورزش ا�ران بر دوش مربيان غيرتوپ� و رزم� هاست

فالفل خوردن ما و ميهمانی گرفتن 
قایدى خنده دار است

دانشگر: هر بال�� خواستند سر استقالل آوردند

 مشخص شدن وضعیت دو پرونده سنگین استقالل  مشخص شدن وضعیت دو پرونده سنگین استقالل 

 فـــراخوان پرسپوليسی ها   فـــراخوان پرسپوليسی ها  
بـــراى رد صالحيت کردن بـــراى رد صالحيت کردن 
عضو هيئت مدیره استقالل! عضو هيئت مدیره استقالل! 

 دفاعیه براى پرونده شفر، قطعیت پرداخت طلب بویان 
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در روزهــا� گذشــته برخــ� رســانه ها از خطر 
بزرگ� �ه از ســو� بو�ان و و�نفرد شفر باز��ن 
و مرب� ســابق اســتقالل ا�ن باشــگاه را تهد�د 
خيــال  ظاهــرا  امــا  م� دادنــد  خبــر  م� �ــرد 
اســتقالل� ها از بابــت ا�ــن ٢ پرونده تــا حدود 
ز�اد� راحت شده است. چند روز پيش برخ� 
رســانه ها از پا�ان مهلت باشگاه استقالل برا� 
پرداخت طلب ٩٠٠ هزار دالر� بو�ان و شــفر 
خبــر دادند �ه تا ١٦ تير بيشــتر زمان نبود. در 
ادامه خبر آمده بود اگر باشگاه استقالل تا پا�ان 
ســاعت ادار� ١٦ تير طلب ٥٥٠ هزار دالر� 
شــفر و طلــب ٣٥٠ هزار دالر� بو�ــان باز��ن 
مقدونيــه ا� را پرداخــت ن�نــد، خطر ســقوط 
به دســته پا�ين تر آب� ها را تهد�ــد م� �ند. در 
روزها� گذشــته اخبار مربوط به تســت مثبت 
باز��نان اســتقالل �ه به �رونا مبتال شــده اند 
آنقدر همه مسائل را تحت الشــعاع قرار داد �ه 
�س� ســراغ� از پرونده شــفر و بو�ان نگرفت. 
اما ا�ن ظاهر قضيه بوده، چرا �ه هم در مقر فيفا 
و هــم در تهران پيگير� ها�� برا� حل و فصل 
مســالمت آميز ا�ــن ٢ پرونده در جر�ــان بوده و 
گو�ا خطر �ســر امتياز و سقوط از سر استقالل 
دور شــده است. طبق اعالم مد�رعامل باشگاه 

استقالل جلســه رسيدگ� به شــ�ا�ت و�نفرد 
شــفر ٢ روز پيــش در فيفــا برگزار شــد. احمد 
ســعادتمند در توضيح بيشــتر م� گو�د: «را� 
بو�ان قطع� اســت. شفر هم همين طور. البته 
قســمت اعظم پرداخت� بو�ان طبق م�اتبات� 
�ــه با فيفــا داشــتيم از طر�ــق آن هــا پرداخت 
خواهد شــد و بخشــ� �ه مربوط به ما ســت به 
زود� پرداخــت م� شــود. بنابرا�ــن خطر� ما 
را تهد�ــد نم�  �نــد و م� توانيــم بر مشــ�الت 
غلبــه �نيــم. در مورد شــفر هــم از طر�ــق فيفا 
دفاعيــات خــود را فرســتاده ا�م. آن ها جلســه 
انضباطــ� داشــتند و دفاعيات مــا را د�ده اند. 
حاال با�ــد منتظر را� فيفا باشــيم چــون ارقام 
بســيار ســنگين اســت ولــ� تــالش م� �نيم 
مش�الت را �\ به �\ از پيش رو بردار�م.» ا�ن 
بدان معناســت �ــه پرداخت طلــب ٣٥٠ هزار 
دالر� بو�ــان از محل درآمدها� اســتقالل در 
فيفا قطع� شده و با�د پروسه ادار� اش را ط� 
�ند اما بحث شفر و تا�يد سعادتمند بر قطع� 
بودن را� به ا�ن معناست �ه استقالل� ها با�د 
هرچه زودتر ٥٥٠ هزار دالر مرد آلمان� را تهيه 
و پرداخــت �ننــد تــا در ادامه خطر� باشــگاه 

استقالل را تهد�د ن�ند.  

تمرینات اختصاصی دژاگه در تبریز
درحال� �ه تا�نون ت�لي^ برگزار� د�دار ترا�تور با 
استقالل در هفته بيست و چهارم ليگ برتر مشخص 
نشده ، تمر�نات شــاگردان سا�ت الهام� پيگير� 
م� شود. البته اشــ�ان دژاگه �ه به تازگ� از آلمان 
به ا�ران بازگشــته، پس از نيم�ت نشــين� در باز� 
با صنعت نفــت به دليل نرســيدن به شــرا�ط بدن� 
ا�ده آل ز�رنظر بدنساز ترا�تور تمر�نات اختصاص� 
انجام م� دهد. با ا�ن تفاســير بعيد به نظر م� رســد 
هافب\ مل� پوش ترا�تور در صورت برگزار� باز� 

با استقالل در تر�يب اصل� تيمش قرار بگيرد. 

عماد رضا به کرونا مبتال شد
مهاجــم پيشــين باشــگاه ها� ســپاهان و فــوالد 
به همراه خانواده اش به و�روس �رونا مبتال شــد. 
به نقــل از رســانه ها� عراق�، وضعيت جســم� 
عمــاد رضــا مل� پــوش ســابق فوتبــال عــراق در 
روزها� گذشــته موجب شــد از و� تســت �رونا 
گرفته شود �ه نتيجه ا�ن تست روز گذشته اعالم 
شد. بر ا�ن اساس عماد رضا هم به  همراه اعضا� 
خانواده به �رونا مبتال شده  و در قرنطينه خانگ� 
به ســر م� بــرد. عمــاد رضــا از اوليــن چهره ها� 
شناخته شده در ورزش عراق بود �ه فعاليت ها� 
خيرخواهانــه قابل توجهــ� در مقابله بــا و�روس 

�رونا انجام داد.

 دفاعيه براى پرونده شفر، قطعيت پرداخت طلب بویان 

پرسپوليس بعد از استقالل، هزار امتيازى می شود!

مشخص شدن وضعيت دو پرونده سنگين استقالل

٦ امتياز تا ر.ورد بزرگ سرخ پوشان 

تيم پرسپوليس فرصت ا�ن را دارد �ه در پا�ان 
به هزار امتياز در ليگ برتر برسد. سرخ پوشان 
پا�تخت با پيروز� مقابل شاهين در ليگ برتر 
٥٣ امتياز� شــدند و شــمارش مع�وس خود 
برا� �ســب جام قهرمان� را آغــاز �ردند اما از 
�\ طرف د�گر، شاگردان گل محمد� فرصت 
ا�ــن را دارند �ه تا پا�ان فصل به هزار امتياز در 
ليگ برتر هم برســند. آن هــا از دوره اول ليگ 
حرفه ا� تا حاال ٩٩٤ امتياز �ســب �رده اند و 
بــرا� ٤ رقم� �ردن امتيــازات خود تنها به ٦ 
امتياز د�گر احتياج دارند. قرمزها در ا�ن مدت 
٤ سال امتياز خود را به باال� ٦٠ رساندند. ٩ 
بــار در بــازه ٥٠-٥٩ امتياز �ســب �ردند و ٦ 
بــار هم فصل را بــا �متر از ٥٠ امتيــاز به پا�ان 
رســاندند. ن�ته جالب ا�ن است �ه ليگ ا�ران 
در دوره ها� نخست با ١٤ تيم برگزار م� شد، 
ســپس ١٦ تيم� شــد و برا� ٦ ســال هم ١٨ 

تيمــ� بود تا ا�ن �ه از ليگ ســيزدهم دوباره با 
ســاختار قبلــ� (١٦ تيم-٣٠ بــاز�) به انجام 
م� رســد. پرســپوليس �ه بــا ٥ قهرمانــ� و ٢ 
نا�ب قهرمان� پرافتخارتر�ــن تيم ليگ برتر به 
حساب م� آ�د، قهرمان� ها� خود را به ترتيب 
با ٤٩ امتياز، ٦٥ امتياز (�ســر ٦ امتياز)، ٦٦ 
امتيــاز، ٦٤ امتيــاز و ٦١ امتياز �ســب �رد  و 
حــاال فرصت ا�ــن را دار د �ه بــا هدا�ت �حي� 
گل محمــد� ا�ــن ر�ــورد را بشــ�ند. بهتر�ن 
فصل ســرخ ها بــا بران�ــو ا�وان�وو�ــچ در ليگ 
شانزدهم رقم خورد �ه قاطعانه قهرمان� ليگ 
برتر را به ارمغان آوردند. استقالل رقيب سنت� 
پرســپوليس البتــه زودتــر از قرمزها بــه ر�ورد 
هزار امتياز رســيد. دليل ا�ن موضوع، نا�ام� 
پرســپوليس در ليگ هــا� ١٨ تيمــ� اســت. 
سرخ ها� تهران� از ليگ هفتم تا دوازدهم تنها 

�\ بار بيش از ٦٠ امتياز به دست آوردند.

فوتباليست نابينا� قهرمان جهان 
به خاطر بيکارى زندگی ام در حال 

فروپاشی است! 
فوتباليســت نابينــا� قهرمــان جهــان اعالم 
�ــرد: «بــه دليل بيــ�ار� زندگــ� متاهل� ام 
روزم  و  حــال  و  اســت  فروپاشــ�  حــال  در 
خــوب نيســت.» حجــت ا... مزارعــ� �ه ١٢ 
ســال ســابقه عضو�ــت در تيــم مل� ا�ــران را 
در �ارنامــه دارد و �ارشــناس روان شناســ� 
اســت، به ا�رنــا گفــت: «دوم مردادماه ســال 
٩٨ در جلســه ا� �ــه در اســتاندار� فــارس 
بــه منظور تجليــل از قهرمانان جهــان برگزار 
شــد به عنوان ورزشــ�ار اخالق معرف� شدم 
و عنا�ــت ا... رحيمــ�، اســتاندار فــارس ا�ن 
فرصــت را به من دادند تــا صحبت �نم.» و� 
اضافــه �ــرد: «تمام مشــ�الت� �ه داشــتم از 
جمله بيــ�ار�، داشــتن فرزند و مســتاجر� 
را بيــان �ــردم و گفتم پدرم �ارگر اســت و ٣ 
فرزنــد نابينــا دارد و د�گر خجالت م� �شــم 
بگيــرم.»  زندگــ�  خــرج  پــدرم  از  بخواهــم 
دارنــده مدال طــال� باز� ها� پاراآســيا�� 
�ره جنوبــ� ادامــه داد: «زمانــ� �ــه  ٢٠١٤
برا� در�افت لوح تقد�ر نزد استاندار رفتم او 
دستش را رو� شانه ام گذاشت و گفت نگران 
نبــاش در �وتاه تر�ن زمان مم�ن اســتخدام 
خواه� شــد و به معاونان اســتاندار� فارس 
دســتور داد موضــوع را پيگيــر� �ننــد و من 
از خوشــحال� در پوســت خــود نم� گنجيدم 
امــا حدود �\ ســال از آن ماجــرا م� گذرد و 

همچنان منتظرم ا�ن قول محقق شود.»

حمایت تمام قد پرسپوليسی ها
 از گل محمدى

باز��نان پرســپوليس با انتشــار اســتور� در 
ا�نســتاگرام به حما�ت از �حي� گل محمد� 
پرداختنــد. سرخ پوشــان تهران� بــا مصاحبه 
�حي� گل محمد� شو�ه شدند؛ مصاحبه ا� 
با لحن گال�ه آميز �ه تهد�د جد� به اســتعفا 
در آن قابــل لمس بود. در حالــ� �ه مد�ران 
پرســپوليس وا�نشــ� به ا�ن تهد�د نداشتند 
امــا باز��نــان پرســپوليس وارد عمل شــدند 
و بــا انتشــار تصو�ــر� از �حيــ� گل محمد� 
از او حما�ــت �ردنــد. آن ها استور� شــان را 
به صــورت همزمان و متحد منتشــر �ردند تا 
نشان دهند پشت ســرمرب� خود ا�ستاده اند 
د�ــد  با�ــد  حــاال  م� �ننــد.  حما�ــت  او  از  و 
وزارت  همچنيــن  و  پرســپوليس  مد�ــران 
ورزش وجوانان چه وا�نشــ� به صحبت ها� 

گل محمد� خواهند داشت.

پاداش پرسپوليسی ها با تاخير واریز شد
پاداش باز��نان و مربيان پرســپوليس با چند روز تاخير به حســاب آن ها وار�ز شــد. مســئوالن باشــگاه 
پرســپوليس �ه قرار بــود ط� روزهــا� ابتدا�� هفته جار� پــاداش بردها� ا�ن تيم را به سرخ پوشــان 
پرداخــت �نند، درنها�ت ظهر د�ــروز ا�ن �ار را انجام دادند.  تاخير به وجود آمــده در ا�ن مورد ناراحت� 
سرخ پوشــان را در پ� داشت، از ا�ن جهت �ه �ارگزار باشگاه پرسپوليس روز شنبه مبلغ موردنظر برا� 

پرداخت پاداش را در اختيار مد�ر�ت ا�ن باشگاه قرار داده بود.

شوک به تنها نماینده مشهد در ليگ برتر؛ سرآسيایی از هدایت شهرخودرو استعفا کرد
ســرمرب� تيم فوتبال شهرخودرو از ســمت خود اســتعفا �رد. به گزارش فارس، مجتب� سرآسيا�� �ه 
بعد از جدا�� �حي� گل محمد� به عنوان ســرمرب� شــهرخودرو از نيم فصل دوم �ار خود را در ا�ن تيم 
آغاز �رده بود، ظهر د�روز اســتعفا� خود را به مد�ران ا�ن باشــگاه تحو�ل داد. و� عصر د�روز در تمر�ن 
شــهرخودرو حاضر شــد و با باز��نان ا�ن تيم خداحافظ� �رد. ا�ن اتفاق در شــرا�ط� رخ داده �ه هنوز 
دليل استعفا� سرآسيا�� مشخص نيست اما به نظر م� رسد اختالفات درون� باعث شده تا سرآسيا�� 
قيد هدا�ت شهرخودرو را بزند. به احتمال فراوان �وز�ن دستيار ا�تاليا�� و� هدا�ت تيم مشهد� را در 

ادامه مسابقات برعهده خواهد گرفت.

چالـــش هاى یحيییحيی 
در دیار ستـــارخانستـــارخان 

پرسپوليس بعد از استقالل، پرسپوليس بعد از استقالل، 
هزار امتيازى می شود!هزار امتيازى می شود!

٦ امتياز تا ر.ورد بزرگ سرخ پوشان 

آغاز هفته بيست و چهارم با چاشن� حاشيه و شا�عه 

اظهارات عضو شورا� شهر تهران 
جنجال آفر�ن شد
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در جرــان پيــروز� ٤-٢ ميالن برابــر وونتوس، زالتان 
 �ابراهيمووچ با ثبت $ گل و $ پاس گل نقش مهم
در 0امب$ ددن� روســونر� داشت. ابراهيمووچ پس 
 �از پيــروز� ميــالن، صحبت هــا� مغرورانه و هميشــگ
خــود را انجــام داد: «من باز;ن، مرب� و رئيس هســتم. 
فقــط ن;تــه منف� ماجــرا انجاســت 0ــه تنها بــه عنوان 

باز;ن دســتمزد م� گيــرم. اگر از اول فصــل در ميالن 
حضــور داشــتم، اســ;ودتو را فتــح م� 0ردــم. آا فصل 
 $بعــد هم در ميــالن خواهم بود؟ خواهيــم دد. هنوز 
مــاه دگر م� توانيم از مســابقات لذت ببرــم. نم� دانم 
هــواداران چه زمان� دوبــاره م� توانند باز� مــرا زنده و 
از نزدــ$ تماشــا 0نند. واقعــا از حضــور در ميالن لذت 

م� برم چون وقت� به آمر;ا رفتم، در آنجا مصدوم شدم. 
م� خواستم دوباره احساس زنده بودن داشته باشم. من 
٣٨ ساله ام و فيز$ سال ها� گذشته را ندارم و طبيعتا 
� 0ه در ٢٠ ســالگ� م� 0ردم را ســع� نم� 0نم 0ارها
ت;ــرار 0نــم. به ميالن نيامده ام 0ه مترســ$ باشــم بل;ه 

م� خواهم به ميالن و هوادارانش 0م$ 0نم.»

 ليگ برتر انگليس
٣ �0رستال پاالس ٢ - چلس

$واتفورد ٢ - نورچ 
$ �آرسنال $ - لسترسيت

 سر� آ
$لچه ٢ - التزو 

ميالن ٤ - وونتوس ٢
 الليگا

$والنسيا ٢ - واادوليد 
$سلتاوگو $ - اتلتي;ومادرد 

 ليگ برتر
بورنموث- تاتنهام؛ ٢١:٣٠

اورتون- ساوتهمپتون؛ ٢١:٣٠
آستون وال- منچستروناتد؛ ٢٣:٤٥

 الليگا
ابار- لگانس؛ ٢٢

ماور0ا- لوانته؛ ٢٢
اتلتي$ بيلبائو- سوا؛ ٠٠:٣٠

 سر� آ
اسپال- اودنزه؛ ٢٢

ورونا- انتر؛ ٠٠:١٥

مانزوکيچ به سرى آ برمی گردد؟
بــا توجه به ان 0ه انتر در ان فصل جاگزن 
مناســب� برا� روملو لو0ا0و نداشت و فقدان 
آن حــس شــد، اــن باشــگاه قصــد دارد در 
� برا� ;نقل وانتقاالت آنده $ باز;ن فيز
خط حمله به خدمت بگيرد. به تازگ� قرارداد 
مارــو مانزو0يــچ، مهاجــم ٣٤ ســاله ســابق 
وونتوس با الدحيل قطر فسخ شد و او ا0نون 
باز;ن آزاد است. حال طبق ادعا� گاتزتا ان 
� انتر به باز;ن 0روات 0ه ماروتا، مدر اجرا
خوبــ� از او شــناخت دارد، گزنه جد� برا� 
نرآتزور� محسوب م� شود و نام انتر در ميان 

تيم ها� عالقه مند به او دده م� شود.

محروميت دایر به خاطر درگيرى با 
تماشاگران

در ماه مارس گذشــته و پــس از باخت تاتنهام 
مقابــل نورچ در جــام حذف�، ارــ$ دار به 
هواخواه� برادرش با ورود به بخش ســ;و� 
تماشــاگران بــا ــ$ نفــر درگيــر شــد. حال 
اتحاده فوتبال انگليس ار$ دار را ٤ جلسه 
محــروم و ٤٠ هزار پوند جرمه 0رد. در ح;م 
اتحادــه فوتبــال انگليس به ان ن;ته اشــاره 
شــده 0ه داــر پذرفتــه حر0تش نامناســب 
بوده ول� آن را تهدد0ننده ندانســته اســت. 
خوزه مورنيو هم در ان مورد از دار حمات 
0رده بود و احتماال به ان ح;م وا0نش نشان 

خواهد داد.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

 �همزمان 0ه ســرود بارسلونا در ورزشگاه
0ــه ماننــد چشــمان باز;نان تيــم خال� و 
 �ب� رمق بود طنين انداخت، ليونل مســ� اولين باز;ن
� به سمت تونل رفت. بود 0ه از زمين خارج شد و به تنها
تقربا نيمه شب آخرن روز مال� سال بود و ان سال هم 
به پاان رســيده بود. مدران باشــگاه توانستند تا جوال� 
دوام بياورنــد و $ فصل دگر را نيز ســپر� 0نند اما ان 
تنهــا 0ار� بود 0ه آن ها انجــام داده بودند و تمام اميدها 
برا� 0سب الليگا از بين رفته بود. وضعيت بارسلونا دگر 
� اوال دهه گذشته را ندارد. چندان شباهت� به تيم روا
باز;نان ان تيم همه با هم پا به سن گذاشته و ضعيh تر 
 �;شده اند؛ حداقل درون زمين. آنسو فات� ١٧ ساله و ر
پوچ ٢٠ ســاله است. آن ها شاد آنده بارسلونا باشند اما 
بســيار� از باز;نان� 0ه در 0نار آن ها هستند به گذشته 
بارسا تعلق دارند. پي;ه، ســوارز، مس� و ودال ٣٣ سال 
دارند، را0يتيچ ٣٢ ســاله است و بوس;تس و آلبا نيز ٣١ 
ساله هستند و هنوز هم مسئوليت تيم بر دوش آن هاست. 
مســئوليت تيم بيــش از همه بــر دوش ليونل مســ� قرار 
دارد؛ مســئوليت� 0ه او هميشــه از آن استقبال نم�  0ند 
اما هرگــز آن را ان;ار ن;ــرده و نباد هم اــن 0ار را ب;ند. 
او شــاهد گــذران دوران اوج زندگ� حرفــه ا� اش بدون 
� در ٥ ســال اخير بوده است. ان 0ســب $ جام اروپا
باز;ــن باــد گاه� بــه دور و برش نگاه 0نــد و ببيند چه 
0ار� انجام داده 0ه مستحق چنين اتفاق� باشد. احترام 
و تحســين� 0ه متوجه اوســت همــه چيز را تحت ســلطه 
درآورده و ان 0ــه $ فرد شــجاع بخواهد برا� اولين بار 
آن را زر سوال ببرد، خال� از مش;ل نخواهد بود. اگرچه 
خيلــ� زود $ نفر باد ان 0ار را انجام دهد. مشــ;الت 
چنان بر همه چيز ســاه انداخته 0ه بســيار� از آن ها در 
ان مطلب نم� گنجد و شــراط به اندازه ا� بد اســت 0ه 
غضب مســ� نيز علن� شــده اســت. اختالف باز;نان و 
هيئت مدره بر ســر 0اهش دســتمزدها از هميــن موارد 
� بارساگيت 0ه در آن باشگاه متهم شد بوده است. رسوا
0ه پشــت صفحات� بوده 0ه به شــخصيت ها� مخالh و 
باز;نان خود� حمله م� 0رده نيز از دگر اتفاقات� است 
 $0ه عصبانيت مســ� را در پ� داشته است. مس� از ار
آبيدال، مدر ورزش� تيم به دليل مقصر دانستن باز;نان 
� ان مرب� در � والورده انتقاد 0ــرد. توانادربــاره جدا

ســرپوش گذاشــتن بر تنش ها تا زمان� 0ه از ان تيم جدا 
نشد، مشخص نبود و شاد حاال بسيار� دلتنگ او باشند. 
او 0ارزما� واضح� نداشــت اما ان وژگ� در وجودش 
بود. هدات ان باشگاه به آن اندازه ا� 0ه بسيار� تصور 
م� 0نند، آســان نيســت. جمله معروف والــورده «همين 
هســت 0ه هســت» بود 0ه انتقادات بســيار� را به دنبال 
داشت اما اگر ان حرف او درست باشد، چه؟ اگر تصميم 
ژاو�، 0ومان و پوچتينو برا� رد پيشــنهاد هدات بارســا 

درست بوده باشد، چه؟ 
  

ســتين ان مســئوليت را پذرفــت. او 0ار� 0ــه والورده 
انجــام داد را دــده بــود و شــاد خيلــ� زود بفهمــد چرا 
والورده چنيــن 0ار� 0رد. اختالف نظرات خيل� راحت 
در بارســلونا ش;ل م� گيرد و با فشار� 0ه همه را احاطه 
0رده، گســترده م� شود. شواهد در ســلتا نشان م� داد 
0ه مســ�، ســوارز و را0يتيچ ظاهرا ادر ســارابيا، دستيار 
ســتين را نادــده م� گيرنــد. خبرهــا حا0ــ� از بحــث و 
جــدل در رخت;ن بود. ســرمرب� بارســلونا در 0نفرانس 
خبر� اش صحبت هــا� دور از انتظــار� را مطرح 0رد و 
با خودبين� شــگفت آور� گفت: «من هم باز;ن� نبودم 
0ه 0نترل 0ردنم 0ار آســان� باشد. باد وجدان خودم را 
آزاد 0نم. مش;ل� با تايد ان موضوع 0ه ان شراط برام 
جدد اســت، ندارم و در آن لحظات� هســتم 0ه چيزها� 

� 0ه م� خواهيد ابيد. آرام آرام 0ارها �بسيار� را درم
را انجــام م� دهيد. همــه باد برا� منفعــت تيم 0م� از 
خودگذشــتگ� داشته باشــيم و ان شــامل باز;نان نيز 
م� شــود. ان $ تيم است و باد مانند $ تيم نيز عمل 

0ند.» 
  

 �مطرح 0ردن ان حرف شــاد آسان باشد اما ع;س ها
� ها برابــر اتلتي;ومادرد چيزها� از ددار قبل� بارســا
دگر� به ما نشــان م� دهد. باز;نان اتلتي;و در جران 
0ولينگ برw همگ� مانند $ تيم دور ده گو ســيمئونه 
حلقــه زده بودند اما باز;نان بارســلونا پرا0نــده بودند. 
بعضــ� از باز;نــان نيم;ت نشــين در 0نار زمين پرســه 
م� زدند، بقيه در جاگاه نشسته بودند. در بين آن ها آرتور 
نيز حضور داشت 0ه به تازگ� برا� نجات هيئت مدره از 
بحران خودســاخته و در شــب باز� اتلتي;ــو به وونتوس 
فروخته شــد. مدرعامل برا� تماشــا� ان باز� حاضر 
نشــده بود. دــدار� 0ه در آغاز آن هنوز شــانس 0ســب 
قهرمانــ� وجــود داشــت و با از بيــن رفتــن احتمال� ان 
شــانس به پاان رســيد. با بــه صدا درآمدن ســوت پاان، 
هر $ از باز;نان به راه خودشــان رفتند. مســ� اولين 
باز;ن� بود 0ه از زمين خارج شد. گرزمان 0ه احساس 
تحقير شــدن داشــت نيز آخرن نفر بــود. او در تيم رقيب 
هنوز دوستان� دارد 0ه م� خواست با آن ها صحبت 0ند.

بحران پشت بحران 
وضعيت قرمز در بارسلونا قسمت دوم

ميــ;ل آرتتــا پــس از تســاو� خانگــ� مقابــل 
لسترســيت� گفت: «بابت ان نتيجه و از دست 
رفتــن پيروز� مــان ناراحتــم اما باــد از چنين 
باز� هاــ� درس بگيرــم. از زمــان آمــدن من 
بــه آرســنال اــن چهارمين بــاز� بــود 0ه ١٠ 
$ باز;ــن 0متر  �نفــره بــاز� 0ردــم و وقتــ
 �دارــد، نم�  توانيد آنطور 0ه باــد مقابل تيم
همچــون لسترســيت� بــاز� 0نيــد. گلــ� 0ــه 

 �خوردم را دوســت نداشــتم اما ان هم بخش
از بــاز� اســت.» و� افــزود: «بــه تيمــم بابــت 
ســب$ باز� مان و ان 0ه بــاز� را تحت 0نترل 
داشــتيم، افتخار م� 0نم. در نيمــه اول ما باد 
٣، ٤ گل م� زدــم و 0ار لسترســيت� را تمــام 
م� 0ردــم. م� توانيــد ببينيــد 0ــه باز;نان با 
وجــود فشــردگ� باز� ها چــه تالشــ� از خود 
بــه نماــش گذاشــتند.» ســرمرب� ٣٨ ســاله 

توپچ� هــا� لنــدن در خصــوص تصميــم داور 
برا� اخراج مهاجم ٢١ ساله اش در دقيقه ٧٥ 
� (VAR) اظهار با استفاده از 0م$ داور ودو
داشــت: «اد� ان;يتــا باز;ــن لســتر را ندــد. 
حر0ت او م� توانست 0ارت قرمز داشته باشد، 
با ان شراط لسترسيت� هم باد از دقيقه ٤٥ 
به بعد بابت برخورد جيم� وارد� با ش;وردان 

موستاف� ١٠ نفره به باز� ادامه م� داد.»

طبق ادعــاى نشــریه ایندیپندنت، دیوید مویس، ســرمربی 
وستهام عالقه دارد تا ٢ بازیکن از منچستریونایتد را به تيمش 

بياورد؛ جسی لينگارد و فيل جونز! 

در جریان دیدار واتفورد و نوریچ، دنی ولبک ٢٩ ساله به ۶٨٢ روز 
گل نزدن خاتمه داد و توانست با حرکت زیباى قيچی برگردان گل 

برترى نوریچ را به ثمر رساند.

از لباس دوم فصل آینده چلســی خيلی زود رونمایی شد؛ آن هم در 
بازى این هفته با کریستال پاالس. طرح آن هم یک طرح کالسيک است 

و البته اسپانسرى که خيلی جلوه خوبی روى این پيراهن ندارد.

در اتفاقــی عجيب، در دیدار ٢ تيــم التزیو و لچه، پاتریک بازیکن 
التزیو، بازوى مدافع لچه را گاز گرفت و از زمين بازى اخراج شــد تا 

یاد و خاطره سوارز را براى فوتبال دوستان زنده کند!

انتقاد آرتتا 
از داور�

زالتان: اگر از اول فصل به میالن مى آمدم فاتح اسکودتو مى شدیم
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نامه کميته ملی المپيک به اللوویچ 
پــس از محرز شــدن دوپينــگ دارندگان مــدال طال و نقــره وزن 
١٢٥+يلوگــرم +شــت) آزاد باز$ ها$ المپيــ! ٢٠١٢ لندن؛ 
صالح) اميــر$، رئيس +ميته ملــ) المپي! ا3ــران م2اتبات) با 
+ميته بين المللــ) المپي!(IOC) به عنوان نهاد باالدســت) در 
ا3ن امر مبن) بر ارســال تا3يد3ه تغيير رنگ مدال +ميل قاســم) 
انجام داد. صالح) امير$ سه شــنبه و پس از مالقات حضور$ با 
ا3ن قهرمان ارزنده و اخالق مدار ا3ران، با ارســال نامه ا$ به نناد 
اللوو3ــچ، رئيس اتحاد3ه جهان) +شــت) خواســتار پيگير$ ها$ 
الزم ا3ن نهاد بين الملل) جهت تسهيل در روند تغيير رنگ مدال 
+ميل قاســم) از برنــز به طال و به روزرســان) نتا3ج رســم) ا3ن 
باز$ ها شــد. در بخش) از نامه صالح) امير$ خطاب به اللوو3چ 
آمده است: «از جنابعال) م) خواهم تا پروسه تخصيص رده بند$ 
جد3د ا3ن باز$ ها را تسهيل نموده و مدال آقا$ +ميل قاسم) را 
در جدول مدال ها$ باز$ ها$ ٢٠١٢ لندن به طال تغيير دهيد. 

منتظر در3افت پاسخ مثبت شما در اسرع وقت هستم.»

کسر قرارداد تيم سایپا پيش از شروع مسابقات!
تيم واليبال سا3پا از جمله تيم ها$ ليگ پيش روست +ه قرار است با 
هدا3ت مصطف) +ارخانه +ه ا3ن روزها به +رونا هم مبتال شــده وارد 
مسابقات شود. به گزارش فارس، اعالم مبالغ غيررسم) از قرارداد 
باز23نان ســا3پا موجب شد تا اهال) ا3ن رشــته نسبت به تيم بستن 
+ارخانــه گال3ه ها3) مطرح +نند اما حاال خبر م) رســد مســئوالن 
ا3ن باشــگاه تصميم گرفتند تا درصد$ از مبلغ قرارداد اعضا$ ا3ن 
تيم را پيش از شــروع رقابت ها +ســر +نند. گفته م) شــود انصراف 
23) از اسپانســرها$ ا3ن باشگاه موجب شده تا خودروسازان برا$ 
جلوگير$ از مش2الت بعد$ تصميم به ا3ن +ار بگيرند. فعال موضوع 
+ســر ١٠درصد از مبالغ قرارداد مطرح شــده +ه برخ) از باز23نان 

نسبت به آن اعتراض دارند.

آغاز تمرینات تنها بانوى پارالمپيکی قایقرانی 
مســعود مهــدو$ نيا، ســرمرب) تيم ملــ) قا3قران) معلــوالن از آغاز 
تمر3نات تنها بانو$ پارالمپي2) قا3قران) در در3اچه آزاد$ خبر داد و 
به ا3سنا گفت: «با هماهنگ) صورت گرفته با سرپرست دبير اجرا3) 
+ميته مل) پارالمپي!، شهال بهروز$ راد، تنها قا3قران پارالمپي2) 
تمر3نــات خــود را به صــورت انفــراد$ از روز شــنبه هفتــه آ3نده در 
در3اچــه آزاد$ آغاز خواهد +ــرد. از آنجا +ه بهــروز$ راد در در3اچه 
آزاد$ اســتقرار پيدا نم) +ند، قرار اســت با هماهنگ) خانواده اش 
م2ان مناســب) را با رعا3ت پروت2ل ها$ بهداشــت) در تهران فراهم 
+ند +ه بخش) از هز3نه ها$ اردو$ غيرمتمر+ز او توسط +ميته مل) 
پارالمپي! پرداخت خواهد شد. سا3ر قا3قرانان نيز در در3اچه آزاد$ 

حضور دارند و تمر3نات خود را پيگير$ م) +نند.

سوژه

اخبار

باز��ــن تيم فوتبال اســتقالل گفــت: «من به 
جرات م! توانم بگو�م در ا�ن فصل استقالل 
بهتر�ن  باز, ها را از خود به نما�ش گذاشته و 
در تمام باز, ها, بزرگ موفق عمل 0رده، اما 
هر بال�! خواســتند سر اســتقالل آوردند.» 
محمــد دانشــگر  0ه به و�ــروس 0رونــا مبتال 
شــده ، هم ا0نــون در قرنطينــه بســر م! برد.  
و, در مصاحبه با ا�رنا حرف ها, جالب! را به 

زبان آورد.
 دوران 0رونا�! چطور سپر, م! شود؟

را  راســتش  اگــر  و  هســتم  قرنطينــه  خانــه  در 
بخواهيد با3د بگو3م ا3ن دوران سخت و صد البته 

ناراحت +ننده است.
 شرا�ط جسمان! ات چطور است؟

نســبت به روزها$ گذشــته بهتر هستم. روزها$ 
اول شــرا3ط خوبــ) نداشــتم امــا حــاال شــرا3ط 

جسمان) ام به مراتب بهتر شده است.
 منشا ا�ن و�روس 0جا بود؟

منظورتان را متوجه نشدم.
 �عن! چطور به و�روس 0رونا مبتال شد,؟

ا3ن2ــه +جــا و چطور به ا3ن و3روس مبتال شــدم از 
آن ب) خبر هســتم اما بعــد از باز$ با ســا3پا تب و 
لرز شد3د$ +ردم و اصال شرا3ط خوب) نداشتم. 
ا3ن وضعيت نه تنها برا$ من، بل2ه برا$ خيل) از 
باز23نان وجود داشــت و باعث شد تا در مجموعه 
ورزشــ) انقــالب ز3ر نظــر پزشــ2ان بيمارســتان 
مســيح دانشــور$ تســت ها$ +رونا را پشــت سر 

بگذار3م و از جواب آن با خبر هستيد.
 حتما از شــا�عه ها�! 0ه درباره علت مبتال 
شــدن اســتقالل! ها به و�ــروس 0رونا مطرح 

شده ، باخبر هست!..
نه.

 واقعا؟
حقيقــت را م) گو3ــم. من ٢ هفته اســت گوشــ) 
لمســ) ندارم و با 3! گوش) ساده +ار م) +نم و 
از همه چيز ب) خبر هســتم. حاال ا3ن شا3عات) +ه 

مطرح شده ، چيست؟
 فالفــل خوردن اســتقالل! ها در اهــواز و �ا 

حضور در مهمان!  مهد, قا�د,؟
در اهــواز فالفــل +ــه نخورد3ــم و مهــد$ قا3د$ 

ميهمانــ) نگرفتــه بود +ه بخواهيــم در آن حضور 
داشــته باشــيم. واقعا ا3ن حرف ها خنــده دار و در 
عين حال تاســr برانگيز اســت. هر +ســ) دلش 
بخواهــد شــا3عه ا$  بــه راه م) انــدازد و هيچ +س 
نيســت جلو$ آن ها را بگيرد. هواداران استقالل 

نبا3د ا3ن شا3عات ب) اساس را باور +نند.
 در ابتــدا گفته م! شــد اســتقالل! ها 0رونا 
ندارنــد و ا�ن باز, را بــه راه انداخته اند 0ه در 

ليگ برتر شر0ت ن�نند.
چرا نبا3ــد در ليگ برتر شــر+ت +نيــم؟ آن ها3) 
+ه ا3ن مطالــب و حرف ها را بيان +ردند، وجدان 
ندارند و د3د3د +ه جواب آزما3شــات درســت بود 
و همه تا3يــد +ردند +ه باز23نان اســتقالل +رونا 

دارند. 
و  بــود  نگرفتــه  خوبــ!  نتا�ــج  اســتقالل   
باز��نــان مصدوم ز�ــاد, داشــت و وقفه در 
باز, هــا, ا�ــن تيم باعث م! شــد تــا فرصت 

برا, ر��اور, داشته باشيد.
چه ارتباط) دارد؟ من به جــرات م) توانم بگو3م 
در ا3ــن فصل اســتقالل بهتر3ــن  نما3ش هــا را از 

خود نشــان داده و در تمام باز$ ها$ بزرگ موفق 
عمل +رده ، در ا3ن فصل هر بال3) خواســتند سر 
استقالل آوردند و اتفاق) نبود +ه برا$ استقالل 
نيفتد. شــا3د شــانس +م) برا$ قهرمان) داشته 
باشــيم اما فوتبال بــا اتفاقات عجيــب و غر3ب آن 
جذاب شــده  و دليل نداشــت +ــه بخواهيم عقب 

ب2شيم.
 رفتن  اســتراماچون! از اســتقالل چقدر به 

ا�ن تيم لطمه زد؟
اســتقالل پــس از چند فصل پر  حاشــيه بــه ثبات 
نســب) رسيده بود +ه م) توانست به موفقيت ا3ن 
تيم +م! +ند و حت) به صدر جدول هم رسيد3م 
اما دوباره حاشــيه شــ2ل گرفت +ه بــه تيم لطمه 
زد. البته با3د ا3ن ن2ته را در نظر داشته باشيد +ه 
استقالل با فرهاد مجيد$ نتا3ج خوب) گرفت. ما 
موفق شد3م الر3ان قطر را با نتيجه عال) ش2ست 
دهيــم +ه مطمئن هســتم بيشــتر تيم هــا$ ليگ 
برتــر$ نم)  توانســتند ا3ــن +ار را انجــام دهنــد. 
الر3ان به اســتقالل باخت اما هفته بعد توانســت 

الدحيل را ببرد.

هر بالیی خواستند سر استقالل آوردنددانشگر: فالفل خوردن ما و میهمانى گرفتن قایدى خنده دار است

بار مدال آورى ورزش ایران بر دوش مربيان غيرتوپی و رزمی هاست

شــهرام هرو$ +اراته را رشــته مظلوم ورزشــ) در سطح 
جهــان م) دانــد؛ هم به خاطــر المپي2ــ) نبودنش و هم 
بيشــتر به ا3ن خاطر +ه در اولين دوره المپي2) شدنش 
با مشــ2ل) بــه بزرگ) پاندمــ) +وو3د١٩ مواجه شــده. 
سرمرب) تيم مل) +اراته ا3ران اميدوار است ا3ن و3روس 
هرچــه زودتــر از بين برود تــا +اراته +اها طعم مبــارزه در 
المپي! را بچشند. او +ه رقابت ذبيح ا... پورشيب(٨٤-
+يلوگرم) و سجاد گنج زاده(٨٤++يلوگرم) برا$ +سب 
ت! سهميه المپي! در وزن ٧٥++يلوگرم را 3! رقابت 
تمام ا3رانــ) م) دانــد، در مصاحبــه بــا خراســان تا+يــد 
م) +ند هــر +دام از ا3ــن دو قهرمان راه) تو+يو شــود، 

قطعا مدال طال$ المپي! را به گردان خواهد انداخت.
0رونا آسيب بزرگ! به 0اراته زد

شهرام هرو$، سرمرب) تيم مل) +اراته معتقد است 
+رونا آســيب بزرگ) بــه ورزش +شــور و به خصوص 
+اراتــه زد: «متاســفانه و3روس +رونا آســيب بزرگ) 
+ــه  +اراتــه  رشــته  بــه  به خصــوص  زد؛  ورزش  بــه 
هميشــه در بين رشته ها$ ورزشــ) در سطح جهان 
بــه خاطــر المپي2) نبودنــش مظلوم بــود. ا3ن دوره 
هم +ه المپي2) شــد، مشــ2ل +رونا ا3جــاد به وجود 
آمــد. اميــدوارم ا3ن مشــ2ل هرچه زودتر حل شــود 
تــا بتوانيــم در المپيــ! ٢٠٢٠ شــر+ت +نيــم. در 
خصوص شــروع تمر3نات مل) پوشان هم با3د بگو3م 
+ه هنوز مجوزها$ الزم به ما داده نشده اما در رشته 
+اتــا مجوزها صــادر شــده و اميدوار3ــم در روزها$ 
آ3نــده هم برا$ رشــته +وميتــه ا3ن اتفــاق بيفتد؛ به 
هــر حال مــا اردو3) ندار3ــم. به همين خاطــر ما در 
باشــگاه آقا$ جعفر$ +ه 23) از اعضا$ ســابق تيم 
مل) اســت تمر3ــن م) +نيــم. بچه ها$ تيــم مل) از 
جمله آقا3ان ذبيح ا... پورشيب و سجاد گنج زاده هم 
گاهــ) م) آ3ند و در +نار هم تمر3ن م) +نيم. ســا3ر 
مل) پوشــان را هم تحت نظر دار3ــم و هر روز با آن ها 
در تماســيم تا انشــاا... ا3ن روزها را هــم بگذرانيم و 
اردوها را مجددا شــروع +نيم تــا بچه ها بتوانند خود 

را به مسابقات برسانند.»
  فرصت بزرگ! برا, پورشيب ا�جاد شد

مســابقات +سب ســهميه المپي! مرا+ش در حال) 
در تقو3ــم فدراســيون جهان) +اراته قــرار گرفت +ه 
بــا ا3ن اتفــاق حاال ا3ن شــانس به +اراته ا3ــران داده 
شــده +ه هم ســهميه ها$ خود را افزا3ش دهد و هم 
فرصتــ) طال3) برا$ ذبيــح ا... پورشــيب، +اپيتان 
تيــم ملــ) ا3جاد +نــد +ه بتوانــد در رقابت با ســجاد 
گنج زاده شانس خود را برا$ تصاحب بليت المپي! 
امتحان +ند. هــرو$ م) گو3د: «مســابقات مرا+ش 
ا3ن فرصت را به ا3ران داد +ه ســهميه ها$ المپي2) 
خود را بــه خصوص در بخش بانــوان افزا3ش دهد و 
در بخــش +وميتــه آقا3ان هــم فرصت بزرگــ) برا$ 
پورشــيب ا3جاد شــد +ه دوباره برا$ +ســب سهميه 
المپي! در مســابقات شر+ت +ند. مهمتر3ن چيز$ 
+ــه در وزن ٨٤- و ٨٤++يلوگرم وجود دارد، ا3جاد 
3! رقابت تمام ا3ران) برا$ +ســب سهميه المپي! 
اســت و مــن م) توانم واقعا ا3ــن قول را بدهــم +ه از 
ا3ــن ٢ قهرمان هــر +دام ســهميه بگيــرد، م) تواند 
طال$ المپي! را به گردن بيندازد.» وقت) به هرو$ 
م) گو3يم واقعا قول مدال طال$ وزن ٧٥++يلوگرم 
المپي! را م) دهيــد، م) گو3د: «بله در ا3ن وزن هر 
+ــدام از ا3ــن دو قهرمان بــه المپيــ! بروند، طال$ 

ا3ن وزن را خواهند گرفت. خدا را شــ2ر +ه شــرا3ط 
برگــزار$ المپيــ! طور$ شــد +ــه ا3ــن دو قهرمان 
م) توانند با طيب خاطــر خود را برا$ المپي! آماده 

+نند.» 
 اميدوارم مربيان رزم! هم به اندازه توپ! ها د�ده 

شوند
ســرمرب) تيــم مل) ميــزان حما3ــت  مســئوالن ورزش 
+شور از +اراته را هم ا3نطور ارز3اب) م) +ند: «باالخره 
رشــته ا$ +ه وارد المپي! م) شود مطمئنا رو$ مدال 
آن حســاب م) شــود؛ به خصوص +اراته. سال گذشته 
مسئوالن ورزش +شور، +اراته را بسيار حما3ت +ردند 
و ما چيز$ حدود ١٢ اعزام داشــتيم +ه بدون مشــ2ل 
راهــ) شــد3م. اما در حــال حاضر ٤ باز23ــن در بخش 
آقا3ان دار3م +ه برا$ المپي! و +سب سهميه المپي! 
م) جنگند. بهمن عســگر$ ســهميه المپي2ش قطع) 
اســت و پورشــيب، گنج زاده و مهد$ زاده برا$ +ســب 
ســهميه المپيــ! م) جنگنــد. انشــاا... +ميتــه ملــ) 
المپيــ! و وزارت ورزش از ا3ن ٤ ورزشــ2ار ما حما3ت 
+نند +ه آن ها دغدغه ا$ نداشته باشند و بتوانند با ف2ر 
باز به مسير المپي2) خود ادامه دهند.» 23) از موارد$ 
+ــه برا$ حما3ت از ورزشــ2اران المپي2ــ) به آن توجه 

شــده، پرداخت حقوق 3! ســاله تا برگــزار$ المپي! 
بود. اما بــا تعو3ق 3! ســاله المپيــ! صحبت ها3) در 
خصوص تمد3د نشــدن ا3ــن حقوق ١٢ماهه از ســو$ 
مسئوالن مطرح شد. هرو$ در پاسخ به ا3ن +ه آ3ا قطع 
شــدن حقوق المپي2) ها به ورزش ا3ران ضربه خواهد 
زد، م) گو3ــد: «گو3ــا +ميتــه ملــ) المپيــ! و وزارت 
ورزش دارنــد به ا3ــن جمع بند$ م) رســند +ه مجددا 
پرداخت حقــوق به المپي2) ها را دا3ــر +نند چون 3! 
قهرمان شــغل آنچنان) ندارد. اميــدوارم ا3ن اتفاق رخ 
دهــد.» اما ا3ن +ــه در ا3ن بيــن ت2ليr حقــوق مربيان 
چه خواهد شــد، ســوال) اســت +ه هرو$ در پاســخ به 
آن م) گو3ــد: «انشــاا... مربيان رزمــ) همانند مربيان 
توپ) د3ده شــوند چون بار مــدال آور$ ورزش ا3ران در 
باز$ ها$ المپي!، آســيا3) و جهانــ) رو$ دوش ا3ن 
مربيــان زحمت2ش اســت. نه تنها من +ه ســا3ر مربيان 
زحمت2ش ما هم واقعا تالش م) +نند. انشــاا... بيشتر 

د3ده شوند.»
0نترل سالمت در اردو بهتر صورت م! گيرد

اردو$ تيم ها$ مل) با هدف +اهش ر3ســ! ابتال$ 
ورزشــ2اران به +وو3ــد١٩ اتفاق افتــاد. اما در عمل 
د3د3م +ه ورزش2اران در شهرها$ خود تمر3ناتشان 
را در حالــ) دنبال +ردند +ه شــا3د نظارت ها آنطور 
+ــه در اردوهــا$ تيــم مل) اتفــاق م) افتــد، صورت 
نم)  گيرد. شاهد ا3ن مدعا ابتال$ چند3ن قهرمان و 
ورزش2ار ا3ران به و3روس +رونا بود. هرو$ در پاسخ 
به ا3ن +ــه آ3ا با تعطيل) اردوها ورزشــ2اران بيشــتر 
در معــرض خطر ابتال به +وو3د١٩ قــرار نگرفته اند، 
م) گو3ــد: «تعطيلــ) اردوهــا بــا ا3ــن هــدف اتفــاق 
افتاد +ه تعداد مبتال3ان به +رونا بيشــتر نشــود ول) 
متاســفانه +ســ) هم رعا3ت نم)  +ند و همانطور +ه 
م) بينيم ورزش2اران در شهرها$ خود با هم تمر3ن 
م) +نند. ا3ن در حال) اســت +ه اگر اجازه برگزار$ 
اردوهــا را به ما بدهنــد و ما پروتــ2ل را رعا3ت +نيم 
ر3ســ! ابتال هــم +اهــش پيــدا م) +ند. اميــدوارم 
وزارت بهداشت و وزارت ورزش به ا3ن نتيجه برسند 
+ــه مجــوز برگــزار$ اردوهــا را صــادر +ننــد و ف2ر 

م) +نم +ه +نترل ورزش2اران بهتر خواهد شد.»

هروى: قطعا طالى المپيک به پورشيب یا گنج زاده خواهد رسيد 

باتوجه به موج جد3د شيوع +رونا در +شور و پس  از بررس) ها$ به عمل آمده توسط فدراسيون تنيس رو$ ميز در خصوص برگزار$ 3ا عدم برگزار$ مرحله پل) آف بيست وهشتمين 
دوره ليگ  برتر آقا3ان، ا3ن فدراسيون تصميم گرفت مرحله پل) آف برگزار نشود و نتا3ج نها3) طبق  رده بند$ مرحله مقدمات) ليگ برتر آقا3ان اعالم شود.  طبق نتا3ج رده بند$ 
مرحله مقدمات)، پتروشيم) بندرامام به عنوان قهرمان ليگ برتر فصل ٩٨ معرف) شد.  دانشگاه آزاد اسالم) آذربا3جان شرق) در م2ان دوم ا3ستاد و تيم ها$ شهردار$ +رج و 
رعدپدافند هوا3)  مشتر+ا مقام سوم ا3ن مسابقات را به خود اختصاص دادند.  گفتن) است؛ زمان برگزار$ مراسم اختتاميه ليگ برتر بانوان و آقا3ان به زود$ اعالم خواهد شد.  

پتروشيمی قهرمان ليگ 
برتر تنيس روى ميز شد

در ليست CAS خبرى از جودو و شکایت برانکو نيست!
با انتشــار ليســت برنامه ها$ دادگاه بين الملل) ورزش مشخص شد تا آبان ماه جلســه دادگاه جودو 
برگزار نم)  شود. به گزارش فارس، دادگاه بين الملل) ورزش(CAS) در تار3خ سوم جوال$(١٣ تير) 
برنامه ها$ خود را تا آبان ماه اعالم +رده اما در ا3ن برنامه ها خبر$ از جلســه جودو$ ا3ران و ش2ا3ت 
+شورمان به تعليق صورت گرفته از سو$ فدراسيون جهان) نيست. در حال) +ه ال3حه ش2ا3ت ا3ران 
تنظيم شده و مراحل پا3ان) +ار در حال انجام است و اعالم شده قرار است ٢٦ شهر3ور هيئت ا3ران) 
راه) لوزان شــوند. در خصوص پرونده ها$ ا3ران در ا3ن چندماه م) توان به ش2ا3ت ذوب آهن عليه 
رضا ش2ار$ اشاره +رد +ه دادگاهش روز ٢٣ مهر برگزار م) شود. بنابرا3ن طبق برنامه CAS خبر$ 

از جلسه ش2ا3ت بران2و عليه پرسپوليس و ش2ا3ت جودو$ ا3ران عليه فدراسيون جهان) نيست.

سارا اصالنى
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فرهاد مجيدى در کميته انضباطی
فدراســيون  انضباطــ�  �ميتــه 
فوتبــال درصــدد اســت فرهــاد 
مجيد" سرمرب� تيم استقالل را 
برا" ادا" توضيحات فرا بخواند. 
فرهاد مجيد" پس از ماجراها" 
باز" با فوالد و اظهارات� �ه پس 
از اخراج از زمين عليه مســئوالن 
فدراســيون بــه زبــان آورد، ا8ــن 

جدل را در صفحه ا8نســتاگرام� اش ادامه داد و حاال با8د 
بــرا" ادا" توضيحات در مورد ادعاها" مطرح شــده در 
�ميته انضباطــ� حضور پيدا �ند. ا8ن مســئله به اطالع 
نما8نده باشگاه استقالل �ه روز گذشته در سازمان ليگ 

حضور پيدا �رد، رسيده است.
طارمی بهترین لژیونر ایران
روز  پرتغــال  ر8ــوآوه  باشــگاه 
از  فيلمــ�  انتشــار  بــا  گذشــته 
درخشــش و گلزن� ها" مهد" 
مل� پــوش  مهاجــم  طارمــ�، 
�شــورمان و عضــو ا8ن باشــگاه 
در فصل جار" ليــگ پرتغال به 
تمجيد از ا8ــن بازO8ن پرداخت. 
ا8ــن باشــگاه پرتغالــ� نوشــت: 

«طارمــ� ٢ بــار بــه عنــوان بهتر8ــن بازO8ــن زميــن در 
ليــگ پرتغال انتخاب شــده اســت. او در ا8ن فصل برا" 
ر8وآوه ١٦ گل به ثمر رســانده اســت. بدون شS آمار او 
نشــان دهنده ا8ــن واقعيت اســت �ــه او بهتر8ــن لژ8ونر 

ا8ران در خارج از �شور است.»
منصوریان طلب ٢ ميليا ردى اش را بخشيد

ســابق  ســرمرب�  و  پيشOســوت 
اســتقالل تمام مطالبات گذشته 
خــود از ا8ــن تيــم را بخشــيد. بــه 
نقل از ســا8ت باشــگاه استقالل، 
پيشOســوت  منصور8ان  عليرضــا 
فوتبــال  تيــم  پيشــين  مربــ�  و 
اســتقالل، روز گذشــته  با حضور 
در محل باشــگاه اســتقالل، تمام 

مطالبات خود از ســال ها" ٩٥ و ٩٦ �ه بالغ بر ٢ ميليارد 
تومان بود را بخشــيد. باشــگاه اســتقالل به همين دليل از 
عليرضا منصور8ان تشــOر و قدردانــ� م� �ند. منصور8ان 
در حال� طلبش را بخشيده �ه مربيان� چون امير قلعه نو8� 
هم سال هاست از اســتقالل طلب دارند اما هنوز شOا8ت� 

مطرح نOرده اند و وضعيت طلب شان مشخص نيست. 

مصاحبه مقابل باشگاه پرسپوليس ممنوع شد
باشــگاه پرســپوليس در اطالعيــه ا" اعــالم �ــرد برا" 
رعا8ت پروتOل ها" بهداشت� مصاحبه مقابل ساختمان 
ا8ــن باشــگاه ممنــوع اســت. بــه نقل از رســانه رســم� 
باشــگاه پرســپوليس، بــا توجــه به اعــالم ســازمان ليگ 
فوتبــال ا8ــران مبنــ� بــر ممانعــت از مصاحبــه اصحاب 
وزارت  ا�يــد  توصيه هــا"  و  ورزشــ�  ار�ان  بــا  رســانه 
بهداشــت، پروتOل هــا" تصر8ح� ســتاد مل� مبــارزه با 
�رونــا و رعا8ت فاصله گذار" فيزO8ــ� و به منظور حفظ 
ســالمت� همگان، با نظر مد8ر8ت باشــگاه پرســپوليس، 
انجام هرگونه مصاحبه با مد8ران، مســئوالن، �ادر  فن� 
و بازO8نان، مقابل ساختمان باشگاه پرسپوليس ممنوع 
است. از اصحاب محترم رسانه نيز ا8ن انتظار م� رود �ه 
با حضور نيافتن در مقابل ســاختمان باشــگاه، به رعا8ت 

پروتOل ها" بهداشت� مربوط �مS �نند.

کميته انضباطی استقالل تشکيل می شود
باشگاه استقالل قصد دارد با تشOيل �ميته انضباط�، 
متشــOل از �ارشناســان خبــره بــه وضعيــت انضباط� 
بعضــ� از بازO8نــان خــود رســيدگ� �نــد. دليــل ا8ــن 
امــر هــم جالب اســت؛ آن ها �ميتــه انضباط� را شــOل 
م� دهنــد تا در طول فصل شــاهد رفتارهــا" منطق� از 
ســو" بازO8نان باشيم و آب� پوشــان در ميدان مسابقات 
�متر �ارت زرد  و قرمز در8افت �نند. ا8ن �ميته مســلما 
بازو" اجرا8� باشــگاه اســتقالل خواهد بود و خروج� 
آن م� تواند درنها8ت به نفع بازO8نان باشــد. اســتقالل 
مقابل فوالد ٢ بازO8ن اخراج� داشت �ه �ار ا8ن تيم را 
در گرما" شد8د اهواز سخت تر �رد. ضمن ا8ن �ه در آن 
باز"، فرهاد مجيد" هم با در8افت �ارت قرمز از مهد" 
ســيدعل� داور مسابقه اخراج شد و در نيمه دوم، تيمش 
را از رو" ســOوها هدا8ــت �ــرد. فرهاد مجيــد" مقابل 
سا8پا هم مجبور شــد از رو" سOوها" ورزشگاه آزاد"، 

دستورات تا�تيO� را به بازO8نانش بدهد.

استقالل مصاحبه را براى اعضایش ممنوع کرد
باشــگاه اســتقالل انجــام مصاحبــه بــرا" اعضــا" ا8ن 
باشــگاه را در جهت جلوگير" از شــيوع گســترده �رونا 
ممنوع �رد. به نقل از رســانه رســم� باشگاه استقالل، 
بــا توجــه به شــيوع و8ــروس �رونــا و توصيه هــا" مو�د 
وزارت بهداشــت جهت حفظ فاصله گــذار" اجتماع�، 
از ا8ــن پس مصاحبــه �ردن مد8ران، اعضــا" �ادرفن� 
و بازO8نان باشــگاه اســتقالل در مقابل ســاختمان ا8ن 
باشــگاه، محــل تمر8ــن، هتــل و ... ممنــوع اســت و از 
اصحاب محترم رســانه انتظار مــ� رود �ه در رعا8ت ا8ن 

موارد همراه� داشته باشند.

هافبــS تيم فوتبال ســپاهان پــس از ٢ روز اســتراحت از د8ــروز در تمر8نات 
گروه� شــر�ت �رد. رفيع� در نيمه دوم د8دار برابر ســا8پا بود �ه رو" تOل 
از پشــت روزبه شاه عليدوســت �ه رو" مچ پا" او وارد شــد، با مصدوميت از 
ناحيه مچ پا روبه رو شد؛  البته شماره ٧٣ سپاهان� ها به �ارش ادامه داد و در 
دقا8ق انتها8� باز" بود �ه توســط اميرقلعه نو8� تعو8ض شد. ا8ن بازO8ن �ه 
بار د8گر از ناحيه مچ پا مصدوم شــده بود و آســيب د8دگ� قد8م� اش تشد8د 
شد، ط� چند روز گذشته در تمر8نات طال8� پوشان حضور نداشت ول� حاال 
پــس از ٢ روز فيز8وتراپ� توانســت در �نار ســا8ر نفرات بــه تمر8نات گروه� 
بپردازد. د8دار بعد" ســپاهان در ورزشگاه نقش جهان مقابل پارس جنوب� 

جم برگزار خواهد شد.

�ميتــه تعيين وضعيت فيفا به تازگ� باشــگاه پرســپوليس را به دليل شــOا8ت 
گابر8ل �الدرون، ســرمرب� ســابق ا8ن تيم و دســتيارانش بــه پرداخت مبلغ� 
بيش از ٧٥٠  هزار دالر محOوم �رد. بر همين اســاس با نظر مهد" رسول پناه 
مد8ران و معاونان بخش ها" مختلo پرســپوليس روز گذشــته تشOيل جلسه 
دادنــد تــا درباره ا8ــن حOم و همچنيــن آخر8ن وضعيت ســا8ر احOامــ� �ه به 
تازگ� عليه ا8ن باشــگاه صادر شده، بررس� ها" الزم را انجام بدهند. مد8ران 
سابق پرسپوليس تا�يد �رده بودند با جدا8� �الدرون خطر" متوجه باشگاه 
نخواهد شــد اما با حOم فيفا، �الدرون و دســتيارانش رقمــ� نزدS8 به ٧٥٠ 
هــزار دالر در8افــت خواهند �رد. دفاعيه پرســپوليس در قبال باقــ� قرارداد، 

مورد قبول فيفا واقع نشده و پرسپوليس به طور �امل بازنده ا8ن پرونده بود. 

جلسه پرسپوليس� ها برا� رسيدگ� به پرونده �الدرون بازگشت سروش به تمر	نات سپاهان

 �ورود عضــو دوما� روســيه بــه ماجرا
رخت+ن زنيت 

واکنش ها به اقدام غيراخالقی عليه 
سردار آزمون

تيم فوتبال زنيت ســنت پترزبــورگ ا8ن هفته 
موفق شــد با غلبه بر تيم �راسنودار روسيه به 
عنوان قهرمان� ليگ فوتبال ا8ن �شور برسد. 
ســردار آزمــون �ــه  ٢ گل در ا8ن بــاز" به ثمر 
رســاند، برا" دومين بار پياپ� قهرمان� با تيم 
زنيــت را تجربه �ــرد. البته انتشــار S8 و8د8و 
ناخواسته از آزمون بعد از پا8ان باز" در داخل 
رختOن و هنگام برپا8� جشن قهرمان�، باعث 
شد سر و صدا" ز8اد" در روسيه ا8جاد شود و 
ا8ن حر�ت بازتاب فراوان� داشت. به گزارش 
مهــر آزمون در حال� مشــغول شــادمان� بود 
�ــه  آرتم جيوبــا  د8گــر مهاجم زنيــت در حين 
جشــن و خوشــحال� حر�ت غير اخالق� را با 
آزمــون انجام داد. الOســاندر مــدودوف مد8ر 
باشــگاه زنيت از جمله �ســان� بود �ه اولين 
وا�نش هــا" رســم� را بــه حر�ــت آزمــون و 
جيوبــا داشــت. و" گفــت: «ا8نجــا رختOــن 
تيمــ� اســت �ــه قهرمــان شــده . ب� پروا8ــ� 
و هيجــان در ا8ــن فضــا حOمرانــ� م� �نــد. 
بازO8نــان مــدام همد8گر را اذ8ــت م� �نند و 
حر�ات هيجان انگيز انجــام م� دهند. ا8نجا 
جا8ــ� بــرا" اخالق گرا8ــان خســته �ننده و 
نگهبانــان نجابت نيســت!» و8تالــ� ميلونوف 
بــه  وا�نــش  در  هــم  دومــا  ا8التــ�  معــاون 
حر�ــت غيراخالقــ� آزمــون و جيوبــا  گفت: 
«مــن  عالقــه ا" بــه جاسوســ� از رختOن هــا 
نــدارم. اگر ا8ن موضوع درباره جشــن گرفتن 
تيم  ها�ــ� ژو�ــر بــود، دربــاره آن اظهار نظر 
م� �ــردم چون مــن ا8ــن باشــگاه و  ها�� را 
دوســت دارم.» امــا عجيب تر8ــن وا�نــش بــه 
ا8ــن حــر�ات را رشــيد مظاهــر" دروازه بان 
مل� پــوش تيم ترا�تورســاز" داشــته اســت. 
مظاهر" �ه مشخص نيســت چطور با سا8ت 
�ــرده ،  مصاحبــه  روســيه   «metaratings»
 S8 در ا8ــن ارتبــاط گفت: «ا8ن حر�ــت فقط
شوخ� اســت. مردم ا8ران به خوب� م� دانند 
�ــه آزمون و جيوبا با هم شــوخ� م� �ردند .» 
مظاهر" ادامــه داد: «آن ها از قهرمان� زنيت 
خوشــحال بودند و تصميم گرفتند با شوخ�، 
ســردار  عاشــق  ا8ران� هــا  بگيرنــد.  جشــن 
هســتند.» دروازه بــان تيــم مل� ا8ــران تا�يد 
�ــرد: «مردم ا8ران م� فهمنــد �ه ا8ن حر�ت 
صرفا S8 شــوخ� بوده . فOر م� �نم �ه هيچ 

مجازات� برا" آزمون وجود نخواهد داشت.» 

حجــت نظــر" عضــو هيئت مد8ــره باشــگاه 
اســتقالل  و عضو شورا" شهر تهران چند روز 
پيش و پس از مثبت شــدن تست چند بازO8ن و همراه تيم 
استقالل به �رونا مصاحبه ا" انتقاد" عليه سازمان ليگ 
و نهادها" مرتبط با برگزار" مسابقات ليگ برتر داشت و 
گفته بود: «اگر اصرار" هست �ه قهرمان ا8ن فصل حتما 
معلوم شــود و جام به تيــم مدنظر برخ� افراد داده شــود، 
م� توانند از منير8ه تهيه �نند و بيش از ا8ن با جان جوانان 
�شــور باز" نOنند. من هم حاضرم هز8نه اش را پرداخت 
�نــم و خــودم با اســنپ به آن باشــگاه ارســال �نــم.» ا8ن 
اظهارنظــر جنجال� وا�نش ها" مختلف� در پ� داشــت و 
با وجود استقبال هواداران استقالل از صحبت ها" عضو 
هيئت مد8ره باشــگاه �ه آن را در راستا" حما8ت از منافع 

باشگاه و هواداران تفســير و تعبير �ردند، پرسپوليس� ها 
شــد8دا به اظهــارات  نظــر" موضــع گرفتنــد و در فضا" 
مجــاز" �ار بــاال گرفــت. البتــه وا�نــش پرسپوليســ� ها 
فقــط ناســزا و بــد و بيراه گفتــن نبــود و برخــ� �انال ها و 
صفحه ها" هوادار" از هواداران پرســپوليس خواســتند 
 Sعليه عضو هيئت مد8ره باشــگاه اســتقالل بــه اتهام هت
حرمت شــOا8ت �نند. آن ها با ذ�ــر ا8ن �ه همه هواداران 
م� توانند از طر8ق دفاتــر خدمات قضا8� از حجت نظر" 
به اتهام هتS حرمت شــOا8ت �نند و دادســرا" �ار�نان 
دولــت هــم مOلــo بــه رســيدگ� اســت و هز8نــه ا" هــم 
نــدارد، در نظر داشــتند �مپينــ� بــرا" محOوميت عضو 
شورا" شــهر تهران به راه بيندازند. از ا8ــن رو در چند روز 
گذشته به تشــو8ق و ترغيب هواداران برا" اعالم شOا8ت 

از حجت نظر" پرداخته اند، چرا �ه معتقدند هر چه تعداد 
شــOا8ات بيشــتر باشــد بهتر اســت و بــا محOوميــت عضو 
هيئت مد8ــره باشــگاه اســتقالل، از و" در شــورا" شــهر 
تهران هم ســلب صالحيت م� شــود. ا8ن �ه ا8ن فراخوان 
و �مپيــن بــه چه ســرانجام� برســد مشــخص نيســت اما 
ا8ــن وضعيت نشــان دهنده انحراف در مســئله هوادار" و 
دور شــدن از ذات هــوادار" فوتبال و ورزش اســت. البته 
�ــه اظهارنظــر عضــو هيئت مد8ره باشــگاه اســتقالل هم 
احساســ� و هيجانــ� بوده اما او اســم� از تيمــ� نبرده  و 
ا8ــن حجم از بد اخالق� و تشــOيل �مپين برا" دادگاه� 
�ــردن S8 چهــره حقوق� باشــگاه ورزشــ� در جا" خود 
جا" تعجــب و تامل دارد. از ا8ن رو احتمال دارد باشــگاه 

استقالل هم به ا8ن موضوع وا�نش نشان دهد.

اظهارات عضو شورا� شهر تهران جنجال آفر	ن شد

فراخوان پرسپوليس� ها برا� رد صالحيت �ردن عضو هيئت مد	ره استقالل! 

چالش هاى یحيی 
در دیار ستارخان 

آغاز هفته بيست و چهارم با چاشن� حاشيه و شا	عه 

در حالــ� �ــه به خاطــر افزا8ــش  
تعداد بازO8نان و عوامل تيم ها" 
ليــگ برتر" مبتال به و8ــروس �رونا و لغو چند 
د8دار در هفته ها" گذشــته، احتمال تعطيل� 
دوبــاره ليگ قــوت گرفته اســت، اما ســازمان 
ليگ برنامه هفته بيست و چهارم را اعالم �رده 
�ه بــر اســاس آن با انجــام ٢ د8دار مســابقات 
ا8ــن هفتــه در تبر8ــز و بوشــهر آغــاز م� شــود. 
پرسپوليس صدرنشين جدول در تبر8ز ميهمان 
ماشين ساز" تبر8ز است �ه برا" بقا م� جنگد 
و شــاهين بوشــهر قعرنشــين هم ميزبــان تيم 
ذوب آهن اســت �ــه از قضا ا8ن تيــم اصفهان� 
هم بــرا" بقا تــالش م� �ند! ا8ن دو مســابقه 
در حال� در تبر8ز و بوشــهر برگزار م� شــود �ه 
با افزا8ش آمار مبتال8ان به �رونا در چند استان 
�شور و بازگشــت محدود8ت ها در استان ها" 
آذربا8جــان شــرق� و بوشــهر برگــزار" ا8ن ٢ 
مســابقه هم با ابراز نگران� اعضــا" ا8ن ٤ تيم 
همراه بوده است. روز گذشته بود �ه رسانه ها از 
تعطيل� مسابقات فوتبال در استان بوشهر خبر 
دادند و نوشــتند: «دبير هيئت فوتبال اســتان 
بوشــهر گفته  با توجه تداوم وضعيــت �رونا8� 
تمامــ� مســابقات باق� مانــده فوتبــال در ا8ن 
استان مربوط به فصل ٩٨-٩٩ لغو شد.» البته 

او تا�يد �رده بود مسابقات ليگ ها" �شور" 
همچنان بــه قوت خود باق� اســت و ا8ن هفته 
نيز مطابق برنامه شاهين بوشــهر در ورزشگاه 
شــهيد مهدو" به مصــاف ذوب آهــن اصفهان 
م� رود و پارس جنوب� جم د8گر نما8نده ليگ 
برتر" ا8ن استان نيز در اصفهان با تيم سپاهان 

د8دار خواهد �رد.
  

پرســپوليس همچنــان O8ه تــاز ليگ اســت 
 S8نزد �و بيــش از پيــش به پو�ــر قهرمانــ
شــده اســت. امــا در چنــد روز اخير شــاهد 
اتفاقات و حواشــ� در اردوگاه ســرخ بود8م 
�ه شا8د همين مســائل ترمز تيم را بOشد و 
قهرمان� پرســپوليس را به تاخيــر بيندازد. 
مصدوميــت چنــد بازO8ن، بيانيه مشــتر� 
بازO8نان عليه باشــگاه و تهد8د به استعفا" 
8حي� گل محمد" در وا�نش به مشــOالت 
مد8ر8تــ� و مالــ� و حOم هــا" جد8ــد فيفا 
عليه پرســپوليس درباره شOا8ت �الدرون و 
دستيارانش، مســائل� است �ه صدرنشين 
ليگ را احاطه �رده اســت. حــال در چنين 
فضا8ــ� پرســپوليس ســاعت ٢٠:١٥ فردا 
شــب با8ــد در ورزشــگاه بنيان د8ــزل تبر8ز 
�ادر  �ــه  بــرود  ماشين ســاز"  مصــاف  بــه 

فنــ� اش در چنــد روز گذشــته دســتخوش 
تغيير شــده و رضا مهاجر" هدا8ت ا8ن تيم 
را بر عهــده گرفتــه اســت. ماشين ســاز" با 
قبول شOســت در هفته گذشته شرا8ط اش 
در جــدول بغرنج تر شــده و برا" بقــا نياز به 
�ســب امتياز �امل د8دارها" خانگ� دارد 
و شا8د همين مسئله �ار 8حي� گل محمد" 
و تيمش در تبر8ز را با دشــوار" روبه رو �ند، 
بخصــوص آن �ه پرســپوليس چنــد بازO8ن 
�ليــد" اش را هــم در ا8ن بــاز" در اختيار 
ندارد. به احتمال ز8اد اميد عاليشاه و وحيد 

امير" بــه باز" تيــم فوتبال پرســپوليس با 
ماشين ســاز" در چارچــوب هفته بيســت و 
چهارم ليگ نوزدهم هم نم�  رسند و اگر ا8ن 
اتفــاق بيفتد پرسپوليســ� ها S8 بار د8گر با 
چالش مهاجم مواجه م� شوند. در شرا8ط� 
و  نيامــده  اوســاگونا  رفتــه،  اســتو�س  �ــه 
عاليشــاه و امير" هــم آماده نيســتند، خط 
حمله پرســپوليس از هميشــه �م خطرتر به 
نظر م� رســد. به ا8ن ها مصدوميت محسن 
ربيع خواه، شجاع خليل زاده و محمد نادر" 
را هم اضافه �نيد تا مشــخص شــود سخت� 

�ار 8حي� در تبر8ز چقدر است.
  

٦ د8ــدار د8گــر هفته بيســت و چهــارم قرار 
اســت روز شــنبه برگزار شــود. البتــه د8دار 
تيم هــا" فوالد و اســتقالل با حر8فان شــان 
بــه خاطــر مثبت بودن تســت �رونــا" چند 
بازO8ــن و همــراه ٢ تيم در  هالــه ا" از ابهام 
قــرار دارد و در ا8ن باره همــه منتظر تصميم 
ســازمان ليگ و مشخص شدن نتيجه د8دار 
پــارس  و  و نســاج�  فــوالد  هفتــه گذشــته 
جنوب� و استقالل هستند �ه لغو شده بود.

عضو هيئت مد8ره باشــگاه استقالل معتقد است �ه در ا8ن شــرا8ط بحران� با8د ليگ 
تعطيل شده و با برگزار" نشست� با حضور مد8ران تيم ها" ليگ برتر"، قهرمان ليگ 
معرف� شــود. به نقل از ا8رنا، مهد" عبد8ان عضو هيئت مد8ره باشگاه استقالل اظهار 
داشــت: «در ا8ن شــرا8ط ليگ برتر با8د تعطيل شود و مد8ران باشگاه ها" ليگ برتر" 
برا" تصميم گير" در ا8ن خصوص با8د نشســت گذاشته و قهرمان را مشخص �نند و 
به طور حتم هر تيم� به عنوان قهرمان معرف� شــود، مورد احترام و تا8يد همه خواهد 
بود.» عضو هيئت مد8ره باشگاه استقالل در خصوص حواش� ا8جاد شده پس از مثبت 
شدن تســت �رونا برخ� بازO8نان استقالل، گفت: «سهيل مهد" سرپرست سازمان 
ليگ �رونا" بازO8نان اســتقالل را تا8يد �رد و ا8ن نشان م� دهد همان طور �ه پيش 
از ا8ن اعالم �رده بود8م بر مبنا" صداقت عمل �رد8م.» و" افزود: «به نظر م� رســد 
با صحبت ها8� �ه سرپرست سازمان ليگ در تلو8ز8ون انجام داد، بحث �شيده شدن 
باز" اســتقالل و پارس جنوب� جم به �ميته انضباط� منتف�  اســت.» ســهيل مهد" 
اعــالم �ــرد �ه بــه داوران گفته  بودند به ورزشــگاه نرونــد. عضو هيئت مد8ره باشــگاه 
اســتقالل درباره ا8ن �ه پيش از ا8ن گفته بود بازO8نان اســتقالل در هيچ  آزما8شــگاه 
د8گــر" تســت �رونا نخواهنــد داد، گفــت : «نظر د�تر بر ا8ــن بود �ه تســت دوباره از 

بازO8نان گرفته شود و به نظر معاونت پزشO� باشگاه استقالل احترام گذاشتيم.»

هافبS پرســپوليس هر بار برا" ا8ن تيــم باز" �رده، جزو بهتر8ن ها" مســابقه بوده 
تا ســهم ز8ــاد" در موفقيت هــا" تيمش در فصل جار" ليگ برتر داشــته باشــد. تيم 
فوتبال پرســپوليس پس از �سب پيروز" S8 - صفر مقابل شاهين شهردار" بوشهر 
٥٣ امتياز" شــد تا به O8ه تــاز" خود در نوزدهمين دوره رقابت هــا" ليگ برتر ادامه 
دهد. سرخ پوشــان پا8تخت در حال� به پيروز" هــا" متوال� خود در رقابت ها" ليگ 
برتر ادامه م� دهند �ه در باز" برابر شــاهين بار د8گر مهد" تراب� توانست برا" ا8ن 
تيم گل ٣ امتياز" بزند. هافبS سرخ پوشان پا8تخت �ه هر بار به عنوان مهاجم �اذب 
در تر�يــب ا8ن تيم قرار گرفته موفق به زدن گل شــده، نهمين گل خود را در حال� به 
ثمر رســاند �ه ارزش ٣ امتياز" داشت. گل ٣ امتياز" تراب� برا" پرسپوليس مقابل 
شــاهين اولين بار" نبود �ه توسط هافبS شماره ٩ پرسپوليس رقم م� خورد. او در 
بــاز" بــا پيOان تهران، پــارس جنوب� جم و فــوالد نيز گل ٣ امتياز" زده بود تا ســهم 
ز8اد" در صدرنشــين� فعل� ا8ن تيم داشــته باشــد. تراب� به تنها8� ١٢ امتياز برا" 
پرســپوليس �ســب �رده �ه ســهم ٢٢ درصد" در مجموع امتيازات پرســپوليس تا 
پا8ان هفته بيســت و سوم رقابت ها" ليگ برتر داشته اســت. تراب� �ه طعم قهرمان� 
با پرســپوليس را در فصل گذشــته چشــيده، بدش نم� آ8د پو�ر قهرمان� ا8ن تيم را با 

هنرنما8� خودش رقم بزند. 

انتخاب قهرمان با اجماع نظرات! نقش ویژه ترابی در پوکر قهرمانیسوژه روز چهره روز
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