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قطعه ای جدید در پازل
جنگ رسانه ای

روزنــامــه نیویورک تایمز روز گذشته از طرح
مشترک آمریکا و اسرائیل برای «ترور فرماندهان
سپاه» و مقابله با «راه اندازی تاسیسات هسته ای
ایران» خبرداد .نیویورک تایمز نوشت که این خبر
را دو مقام اطالعاتی آمریکایی به این روزنامه
داده اند .این که این گزارش چه کارکردی دارد
سوالی است که در چهار نکته کوتاه به آن پاسخ
می دهیم.
 -1اساسا آمریکا و اسرائیل ،دشمنان درجه
یک ایران هستند و خیلی عجیب نیست که کنار
هم بنشینند و علیه ما استراتژی فشار و تخریب
طراحی کنند؛ اگر روزی چنین اتفاقی رخ ندهد
باید تبدیل به خبر شــود! جنگ سوریه ،نفوذ
داعش به عراق ،حوادث تروریستی الاقل یک دهه
اخیر در برخی شهرها و مناطق ایــران ،فعالیت
ادامه دار تروریست ها در مرزهای شرقی و غربی و
 ...تنها تعداد اندکی از این طراحی ها علیه امنیت
ایــران اســت .لــذا فــارغ از میزان صحت و سقم
ادعاهای این گزارش ،یکی از تاثیرات اصلی آن
را باید در حوزه رسانه و جنگ روانی و قطعه ای از

پازل جنگ رسانه ای علیه ایران دانست.
 -2نویسندگان ایــن گــزارش چهره هــای ضد
ایــرانــی و حامی اسرائیل در نیویورک تایمز
هستند .از جمله «رو ِنن برگمن» که از او به عنوان
تحلیل گر نزدیک به موساد یاد می شود و حتی
درباره برنامه هسته ای ایران و تالش های رژیم
صهیونیستی برای مقابله با آن یک کتاب تحت
عنوان «جنگ مخفی با ایران» نوشته شده است.
او همچنین همان طور که خــودش در صفحه
توئیترش عنوان کرده مولف کتاب «بلندشو و
اول بکش» است که به تاریخچه ترورهای موساد
اشــاره دارد .لذا دور از ذهن نیست که یکی از
عناصر اصلی جنگ روانی و امنیتی تل آویو علیه
تهران باشد.
 -3گزارش نیویورک تایمز در شرایطی منتشر
می شودکهطیسههفتهاخیر رسانه هایفارسی
زبــان معاند و اکانت هــای توئیتری وابسته به
براندازان ،تالش کرده اند این طور القاء کنند
که ایران در تامین امنیت خود منفعل و ناتوان
شــده و زیــر ضربات امنیتی و خرابکارانه رژیم
صهیونیستی قــرار دارد .نیویورک تایمز حتی
مدعی شده این اقدامات خرابکارانه توسط برخی
نفوذی ها در ایــران انجام می شــود .موضوعی
که بازهم از منظر جنگ روانــی این روزهــا علیه
ایران قابل تحلیل است اما به نظر می رسد الزم
است دستگاه های اطالعاتی و امنیتی به بررسی
احتمال آن ورود کنند و مثل گذشته اجازه ندهند
که خدای نکرده ،عناصر نفوذی و خود فروخته،
به امنیت تمام وکمال ایران خدشه ای وارد کنند.
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 -4هفتم اردیبهشت ماه در گزارشی از تالش
های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
از  175روز داغ تهران و واشنگتن سخن گفتیم.
دوره ای که هنوز  97روز آن باقی مانده است97 .
روز تا  27مهر که براساس برجام باید به صورت
خودکار تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت
سازمان ملل برداشته شود .اتفاقی که در فاصله
سه هفته تا انتخابات آمریکا ،قطعا یک شکست
تاریخی برای کاخ سفید خواهد بود .لذا آن ها را
واداشته با تمام قدرت به نبرد دیپلماتیک ،امنیتی
وسیاسی و اقتصادی با ایران رو بیاورند .نبردی
که در حقیقت معنایی از «جنگ اراده ها»است.
لذا پیش بینی این که در این سه ماه اذناب آمریکا
همچون اسرائیل یا عربستان به دنبال تحریک
ایران یا کشاندن پای کشورمان به یک درگیری
جدید باشند تا آمریکا بتواند میوه تمدید تحریم
تسلیحاتی را در شورای امنیت بچیند ،اتفاقی
قابل پیش بینی است.
بدون شک این  97روز و ده ها و صدها و هزاران
 97روز دیگر هم مانند دوره های سخت گذشته،
خواهد گذشت اما معادالت بین المللی نشان
میدهد که گرفتار نشدن در جنگ روانــی و
امنیتی آمریکایی -اسرائیلی و عبور مقتدرانه
از این جنگ اراده ها براساس یک استراتژی
مقتدرانه ،هوشمندانه و متکی بر سیاست های
حکیمانه ای که در دهه های گذشته ،ایران را از
یک کشور وابسته به یک قدرت منطقه ای تبدیل
کرده ،این بار دروازه های جدیدی از قدرت را
برای مردم ایران باز خواهد کرد ،ان شاء ا. ...

پیام تشکر مدیر عالی حرم مطهر رضوی از تولیت آستان قدس
محمد مهدی برادران در پیامی از اعتماد تولیت
آستان در انتخابش به عنوان مدیر عالی حرم مطهر
رضــوی قدردانی کــرد .در این پیام آمــده است:
سپاس بی کــران فیاض کریم را و درود بر نبی
گرامی اسالم و ائمه معصومین صلوات ا ...علیهم
اجمعین که در سایه عنایات حضرت سلطان سریر
ارتضاء موالنا اباالحسن الرضا علیه آالف التحیة و
الثناء و بنا به اعتماد فاضل ارجمند و تولیت معزز
آستان قــدس رضــوی ،حضرت حجتاالسالم
والمسلمین مروی دامت توفیقاته ،توفیق خدمت
مضاعف به حــرم مطهر رضــوی را یافتم.ضمن
تشکر از اعتماد ایشان ،از صاحب این مضجع
نورانی استمداد می طلبم تا در انجام این وظیفه
خطیر ،خادم کوچک خود را یاری نمایند .این
حرم ،پناه بی پناهان ،چاره بیچارگان و کانون
معرفت و محبت آل ا ...است؛ امامی که روبند
خاک درش را ،خالیق به مژگان ،مالئک به شه
پر ،خدمت درگاهش مایه مباهات انس و ملک

است و انبیاء و اولیاء ،دربانی اش را می کنند.
کلیددار اصلی ایــن قطعه از بهشت «حضرت
جواد االئمه علیه السالم»است و خادمینش از
«خواجه اباصلت هــروی» تا «شهید حاج قاسم
سلیمانی»مفتخر به این مدال نوکری هستند؛
از ارواح طیبه اولــیــاء الهی رخصت و مــدد می
طلبم .مــوج معنویت گرایی و توجه مظلومین
عالم به مکتب رهایی بخش اســام و گسترش
فزاینده تشیع در سال های اخیر ،نقش حرم مطهر
رضــوی را به عنوان رکن اساسی تمدن سازی
نوین اسالمی و زمینه سازی ظهور حضرت مهدی
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بیشتر نموده است.
خدمت گزاری این حرم مطهر در سایه توجهات
ولی عصر اروحنا فداه و منویات داهیانه و حکیمانه
مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان رئیس
خدمه آستان قدس رضوی و تحت اشراف عالیه
تولیت معزز ،با همکاری سایر ارکان آستان قدس
رضوی و همراهی همه ارادتمندان به این بارگاه،

به ویژه شیعیان خاص و خدام ،حفاظ ،فراشان،
دربانان و کفشداران ،خادمیاران و نیروهای
افتخاری فعال در امنیت ،انتظامات و خدمات
و ...به نحو مطلوب صورت پذیرفته است و این
بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از این جامعه
محترم ،مشق نوکری را از مرحوم پدرم آموختم.
استمرار و ارتقاء کمی و کیفی خدمات فعلی به
زائران در عرصه های تبلیغی ،رفاهی و کالبدی با
رویکرد مدیریت یکپارچه حرم مطهر رضوی ،نیاز
به حمایت معنوی و مادی بیشتر همه ارادتمندان
حضرت رضا علیه آالف التحیة و الثناء دارد.
خصوصا آن که انتظار مومنین از خدام حضرت،
انتظاری بسیار باال بــوده که بــرآوردن آن جز با
دعای خیر و راهنمایی و حمایت عمومی و تالش
شبانه روزی خادمان این درگاه و همکاران محترم
ممکن نخواهد بود.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن    
گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد

ابر پروژه آبی شرق درچند قدمی اجرا
شاید در روزهــایــی که موضوع انتقال آب از
دریـــای عمان مطرح شــد برخی ایــن کــار را
غیر ممکن می دانستند و امیدی به تحقق
آن نداشتند امــا ایــن روزهــا خبرهای خوبی
بــرای قــرار گرفتن ایــن طــرح عظیم در مسیر
اجرا شنیده می شود .مدیر عامل شرکت آب
منطقهای استان به«خراسان» گفت۶۳۰ :
کیلومتر خط انتقال آب از دشت مختاران،
درمیان ،طبس و آهنگران در حال اجراست
بنابراین اجرای  ۸۰۰کیلومتر خط انتقال آب
از دریای عمان تا ورودی استان خارج از تصور
نیست .دکتر «قندهاری» افزود :خط انتقال
طبق برنامه باید تا  1404به خراسان جنوبی
برسد و عــدد قابل توجهی از سهم آب برای
خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است اما
همچنان پیگیر افزایش این رقم هستیم.

حقوق بازنشستگان کشوری
 ۹۰درصد شاغالن میشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :حقوق
بازنشستگان کشوری  ۹۰درصد شاغالن در
نظر گرفته می شود و این همان رقمی است
که دولت برای تصویب به مجلس ارائــه کرده
بود .نوبخت گفت:بعد از همانندسازی حقوق
بازنشستگان کشوری ،بازنشستگان تامین
اجتماعی نیز مطالباتی داشتند ،با وجود این
که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جزو
بودجهعمومینیستامامقررشددولتبخشی
از مطالبات خود را به تامین اجتماعی پرداخت
کندبهشرطاینکهاینپولصرفبازنشستگان
شـــود.وی افـــزود :بــا توجه بــه جلساتی کــه با
نمایندگانبازنشستگانداشتیمقرارشدحقوق
بازنشستگان کشوری  ۹۰درصد شاغالن در
نظر گرفته شود و این همان رقمی است که
دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرده بود.

ربیعی :سوال از رئیس جمهور
اوضاع را پیچیده تر می کند

در پی برخی گــزارش ها دربــاره طراحی سوال
از روحانی در مجلس ،سخنگوی دولــت گفت
که طرح ســوال از رئیس جمهور بر پیچیدگی
اوضاع می افزاید .ربیعی ،روز گذشته در بخشی
از یادداشت خود آورده است« :سؤال از رئیس
جمهور بــه یکباره در ابــتــدای کــار مجلس بر
پیچیدگی شرایط خواهد افزود و به حل مسائل
کمکی نخواهد کرد .قاعدت ًا تذکر و استیضاح باید
ابزاری برای حل مسائل مردم و پیشرفت جامعه
باشدوبایدمرتباینپرسشراداشتهباشیمکهآیا
این اقدام مسئلهای را از جامعه حل خواهد کرد؟

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• آزمون تعیین مرکز استعداد های درخشان
جمعه ۲۰تیرماهبهصورتحضوریبهبدترین
حالت ممکن از لحاظ رعایت نکردن پروتکل
های بهداشتی برگزار شد .البته از آموزش و
پرورش هم انتظاری جز این نیست که خود،
زیر مجموعه دولتی است و به هر قیمتی باید
حرف خودش را به کرسی بنشاند .هر اتفاقی
که برای فرزندان ما بیفتد مسئولیت مستقیم
آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
••برنامه هفتگی مان این جوریه .شنبه:
قیمت دالر باال میره .یک شنبه :قیمت خونه
باال میره .دوشنبه :قیمت سکه باال میره.
سه شنبه :یه بیماری جدید شیوع پیدا می
کنه .چهارشنبه:جنگل آتــش می گیره.
پنج شنبه :همه میرن شمال .جمعه :آقای
روحانی تازه خبردار میشه!
••نباید تمام کاسه کوزه ها را بر سر دولت
بشکنیم ،تحریم های ناعادالنه و تروریسم
اقتصادی آمریکا گرانی ،تورم و  ...را ایجاد
کـــرده ،بــه جــای انتقاد از وضــع کنونی و
استیضاح وزرا ،وحــدت دولــت و مجلس
راهگشا خواهد بود.
•• همین آقایی که یک زمانی به مردم خس
و خاشاک می گفت حاال از بازیگر ایرانی در
هالیوود دفاع می کند ،از خواننده آن ور آب
طرفداری می کند و ...این ها فقط دنبال
میزهای باکالس تر و کاخ های مجلل تر
هستند .آقای احمدی نژاد هم می خواد بره
کاخ پاستور این جوری حرف می زنه.
•• تحریمهایظالمانهترامپبیمنطقباعث
افزایش قیمت ارز و  ...شده .دولت در حد
توان خدمت کرده و در شرایط فعلی به جای
انتقاد از دولت با یکپارچگی مردم ،مجلس و
دولت می توان مشتی بر دهان بی عدالتی
آمریکا زد.
••  4یا  5بازیکن استقالل که  4یا  5روز پیش
کرونا گرفته بودند ،به یک باره خوب شده اند
و مقابل «تراکتور» بازی میکنند! سازمان
لیگ وفدراسیون ترسو باید با قاطعیت پارس

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

جنوبی را مقابل استقالل سه بر صفر برنده
اعالم کند.
•• شما از همین حاال به استقبال انتخابات
رفتید و درباره آینده پاستور حرف می زنید؟
واقعا انتظار دارید ما جوان ترها باز هم گول
حرف هایتان را بخوریم؟ با این اوضاع گرانی
آیا می توانیم ازدواج کنیم که آخرت مان را بر
باد ندهیم؟
•• متاسفانه از دو ماه و نیم قبل حقوق بیشتر
سربازهای ناجای مشهد رو ندادند و کسی
هم چیزی نمی گوید.
••لطفا اسم روزنامه خراسان ورزشی را به
استقالل خراسان ورزشــی تغییر دهید و
خودتون رو اذیت نکنید .حمایت از این علنی
تر هم مگه می شه؟
••به کاربردن اصطالحاتی مانند«:آقازاده
هــا» و فساد اقتصادی و...دادن آدرس
عوضی بــه ملت اســت .مشکالت کشور،
بنیادی تراز این اصطالحات است.
••به تجربه ثابت شده که در دور دوم ریاست
جمهوری ،دولت کارایی الزم را نــدارد اما
چون رئیس جمهور و دستگاه اجرایی در
مسند قدرت هستند ،انتخابات را به نفع
خودشان تمام می کنند.
•• آق ــای روحــانــی بــاز هــم کــار خ ــودش رو
کرد35 .هزار تومان از یارانه تیر کم کرد.
یعنی 30مــاهــه مــی شــه یــک میلیون و
150هــزار تومان .این جوری یک میلیون
وام کرونا دادن ولی بابتش  150هزارتومان
سود گرفتند!
••ناظران سایت دیوار علنی پول برای آگهی
می گیرند و بعد آگهی رو به صورت دلخواه
تغییر می دهند! چرا مسئوالن جلوی این
کار رو نمی گیرند؟
•• با چند مــادر سن بــاال و تنها که صحبت
میکردیم گله مند بودند از فرزندان پسر
خود که از آن ها کمتر خبر می گیرند و کرونا
را بهانه قرار داده اند .در این روزهای دشوار
و حساس با والدین خود مهربان تر باشید !

بین الملل

یک شنبه  22تیر 1399
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تحلیل روز

طرحیجدیدبرایمهارداعش
محمدصادق مصدق -سپهبد عبد االمیر کامل
الشمری معاون عملیات مشترک عراق مدعی
شد قرار است با همکاری تمام نهادهای امنیتی
ایــن کشور مساحتی حــدود  ۱۷هــزار و ۶۸۵
کیلومتر مربع پاک سازی شود .این خبر در حالی
است که در ماه های اخیر داعش در چند عملیات
مهم بر آن بود به منافع ملی عراق در شرق عراق و
مرز مشترک با ایران خسارت فراوانی وارد کند.
طبق گفته های سپهبد الشمری این عملیات به
دستور مستقیم الکاظمی صورت گرفته و قرار
است مرز شرقی پاک سازی کامل شود .اما آورده
این عملیات برای عراق و ایران چیست؟برای
عراق:مهم ترین آورده امنیتی برای عراق پاک
سازی بیش از  17هزار کیلومتر مربع مساحت
عراق از عناصر تروریستی است .عراق نیازمند
بازشدن مرزهای زمینی است .از یک سو تحت
فشار آمریکا قرار دارد و از سوی دیگر مرزهای
شمال ،جنوب و غربش دچار چالش های فراوانی
است و تنها مسیر ترانزیتی و اتصال عراق به دریا و
صادرات نفت مسیر شرقی است .ناامن بودن آن
به معنای توقف صادرات نفت ،واردات مواد اولیه
و برق است .در حقیقت الکاظمی می داند شرق
این کشور تنها مسیر حیات بغداد است و باید پاک
سازی آن اولویت اصلی مقامات عراقی باشد.
برای ایران:امنیت مرزهای ایران همیشه مورد
تاکید تهران است .مرز عراق اهمیت دیگری
هم دارد .عراق بیشترین مرز مشترک را با ایران
داشته و مسیر ترانزیت زمینی عتبات ،صادرات
کاال و تنها مسیر پشتیبانی و حمایت از مقاومت
در برابر تروریسم است .ناامنی این مرز می تواند
تبعات بسیار زیــادی بــرای صــادرات و واردات
داشته باشد .ایــران  28درصد بــازار صادراتی
عراق را در اختیار دارد و این مسئله در شرایطی
که ایران در تحریم های سختی قرار گرفته می
تواند مفید واقع شود .فراموش نشود تنها مسیر
زمینی دسترسی به غرب آسیا از ایران در مرز
عراق است و نا امن بودن این مرز می تواند طرح
های آینده مقاومت را دچار چالش کند .این گونه
پیداست که این عملیات آغاز یک طرح جدید
برای مهار داعش در منطقه غرب آسیاست.

قاب بین الملل

تصویر دست نوشته ای که شهردارسئول پیش
ازترک منزل وخودکشی برای خانواده اش به
جا گذاشته بود« :از همه عذر میخواهم و از تمام
کسانی که در زندگی با من بودند سپاس گزارم.
از خانواد هام شرمند هام که فقط بر رنج آن ها
افزودم .مرا بسوزانید و خاکسترم را روی گور پدر
و مادرم بپاشید .همگی خداحافظ ».شهردار
سئول درپی افشای ماجرای آزار جنسی منشی
خود ،دست به خودکشی زد.پس از کشف جسد
وی چند روز عــزای عمومی در سئول اعالم
شده است.

تــرامپ:پیروز
مـــیشوم
بزرگترینپایگاهرایتاریخ
آمریکا را دارم!
گروه بین الملل-دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکادر مصاحبه با "واشنگتنپست" ،مدعی
شد که او بزرگ ترین پایگاه رای تاریخ آمریکا را
در اختیار دارد و همچنین برای اولینبار اعالم
کرد که او در سال  ۲۰۱۸مجوز حمله سایبری
محرمانه علیه روسیه را صادر کرده بود.درادامه
نکاتمهممصاحبهترامپرابخوانید:
*اوباماقبلازانتخاباتریاستجمهوری۲۰۱۶
میدانستکهروسیهچهکارداشتمیکردیابه
اوگفتهشدهبود....واوهیچچیزینگفتودلیل
این که چیزی نگفت ،این بود که فکر میکرد

(هیالری کلینتون) برنده میشود؛ چرا که او
نظرسنجیهای ساختگی را نگاه میکرد .اما ما
دارای یک اکثریت خاموش بودیم که گفتند "نه
ماترامپرادوستداریم".
*من برخالف اوباما به محض دریافت اطالعات
دربارهمداخلهروسیهدرانتخابات ۲۰۱۸دستور
مقابلهباآنراصادرکردم.ماجلویشراگرفتیم.
*بهنظرمن،آخرینچیزیکهروسیهمیخواهد
درگیر شود ،درگیر شدن در افغانستان است.
اوکی؟ آخرین چیزی که میخواهند این است.
آنهامدتطوالنیآنجابودند.اتحاد(جماهیر)

شــوروی به خاطر افغانستان تبدیل به روسیه
(کنونی) شد؛ چرا که آن ها در افغانستان به طرز
بدیمغلوبشدند.
*ما تقریبا (از افغانستان) خارج شدهایم .اگر
روسیهخواهانبازگشتبهافغانستاناست،بهآن
هامیگویم":ازحضورتانلذتببرید"!
*من مطمئنا یک فرد معتقد به جهانیسازی
نیستم و به نظرم ،هیچ چیز غلطی در گفتن این
موضوع وجــود نــدارد .به نظر مــن ،طرفداران
جهانی شدن اکنون طرفدارانی ندارند؛ چرا که
آنهاهرجابودند،همهمابازندهبودهایم.
*چین در قیاس با روسیه دســت به حمالت
سایبری بیشتری علیه آمریکا زده؛ اما در آمریکا
به این موضوع توجه کمتری شده است .چرا که
دموکراتهاوحامیانمالیشانوصادقانهبگویم،
دیگرافراد،دارندپولزیادیازچیندرمیآورند.
البته ،موقعی که من سر کار آمدم و تا قبل این که
سروکلهاینآنفلوآنزایچینیپیداشود،مابهطرز
بدیآنهارامغلوبکردهبودیم.فوقالعادهبود.
*به همین خاطر ،برخی افراد سوال می کنند
"آیا شما فکر میکنید این صرفا یک اتفاق بوده؟
آیااینیکبیکفایتیمحض(چین)بودهیااتفاق
افتاده؟ البته ،آن ها (چینی ها) اجــازه دادند
(کرونا) از کشورشان فرار کند و این کاری است
که آن ها کردند و با این کار یک تغییر بزرگ از
بسیاری جهات شامل تغییر در حوزه سیاسی
ایجادکردند.
*اگرمنبهیکتوافقخارقالعادهمثالیکتوافق

چهره روز

دونالدترامپ رئيس جمهورآمریکا ،راجراستون
مشاورسابق خود را که درپرونده ای مرتبط با
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۱۶به  ۴۰ماه زندان محکوم شده بود،
عفو کــرد.ایــن دستور رئیس جمهوری ایــاالت
متحده تنها چند روز پیش از اجرای حکم زندان
راجر استون که از دوستان دونالد ترامپ محسوب
می شود صادر شد .راجر استون به دلیل اظهارات
دروغ در برابر کنگره ،کارشکنی در روند تحقیق
مجلس نمایندگان و ارعــاب شاهدان ،مجرم
شناخته شده بود.دموکرات ها ضمن اعتراض
به صدور دستور عفو راجر استون این تصمیم
دونالد ترامپ را «زیر سوال بردن حکومت قانون» و
«سوء استفاده از قدرت» ارزیابی کرده اند .این در
حالی است که رئیس جمهوری ایاالت متحده بنا
به قانون اساسی این کشور اجازه عفو محکومان
جرایم فدرال را دارد.

نمای روز

قلبیمندرآستانهآزادسازی

سازمانملل:ولیعهدسعودی،مظنوناصلیپروندهخاشقچیاست

بنسلمان در باتالق قتلخاشقچی

ائتالفسعودیتجهیزاتخودراازمأربخارجکرد

اســـتـــان مــــأرب در حــالــی صحنه
درگیریهای بسیار شدید بین ارتش
یمن و کمیتههای مردمی این کشور
با مزدوران و سربازان ائتالف سعودی
است که منابع یمنی از خروج بخش
زیــادی از تجهیزات نظامی ائتالف
سعودی از شهر «مـــأرب» به عنوان
مهمترین پــایــگــاه دول ــت مستعفی
یمن در مرکز این کشور خبر دادند.
نیروهای ارتش و کمیتههای مرکزی
یمن هــم اکــنــون از ســه جهت شهر
«مــأرب» را در محاصره خود دارنــد.
همزمان قبایل استان مــأرب نیز به
شــدت از جنایت عناصر وابسته به
حــزب االص ــاح بــه علت قتل فجیع
«محسن سبیعیان» و خــانــواد هاش
خشمگین هستند .شیخ سبیعیان از
بزرگان استان مأرب به شمار میرود
کــه در نهم تیرماه بــه طــرز فجیعی
کشته شد .حزب اخوانی «االصالح»
مهمترین بخش عناصر وابسته به
دولــت مستعفی را تشکیل میدهد
و مرکز این حزب نیز شهر «مأرب» به
شمار میرود .بنابراین با آزادسازی
این شهر یکی از مهلکترین ضربات
به ائتالف سعودی در سالهای اخیر
در بخش میدانی وارد خواهد آمد.

اهمیت راهــبــردی استان مــأرب به
این دلیل است که میدانهای اصلی
نفت یمن را در خود جای داده است و
تولید روزانه آن 200هزار بشکه بود
که بهدلیل بحران جاری در کشور به
50هــزار بشکه در روز کاهش یافته
اســت .تحقیقات موجود و اظهارات
کارشناسان حاکی از وجود ذخیره
بزرگ نفتی در این استان واقع در قلب
یمن اســت ،از همین رو چشم طمع
بیگانگان به آن دوخته شده است.
عــاوه بر ایــن ایستگاه اصلی تولید
نیروی برق برای تمام استانهای یمن
در مأرب قرار دارد .همچنین مأرب از
جنوب با استانهای جنوبی و شرقی
هممرز بوده و از شمال نیز با استان
الجوف و از غــرب با صنعا همجوار
است ،از همین رو نبرد مأرب مسیر
عملیات نظامی در یمن را مشخص
خواهد کــرد،حــاال به گفته دو منبع
نظامی وابسته به دولــت مستعفی،
ائتالف سعودی اقدام به خارج کردن
سال حهای سنگین خود از مــأرب به
سمت منطقه «الودیعه» کرده و صرفا
حضور نمادین در ایــن شهر دارد و
مأرب دیگر برای نیروهای سعودی
جای امنی نیست.

«اگنس کاالمارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در
گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» ،مظنون
اصلی پرونده جمال خاشقچی روزنامهنگار سعودی،
سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستوننویس روزنامه
آمریکایی واشنگتن پست را که دوم اکتبر  ۲۰۱۸در
سرکنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید
«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی دانست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این مصاحبه ضمن
اشارهبهصدورحکمبازداشت ۲۰متهمفراریاینپرونده
از سوی دادستانی کل استانبول ،تاکید کرد :اگرچه این
دادگــاه به صورت غیابی برگزار شد؛ اما از آن جایی که
عربستان سعودی متهمان را به ترکیه تحویل نمیدهد،
این دادگــاه بسیار مهم است و تاکید میکنم که وکالی
دفاعازاینمتهمانازسویدولتتعیینشدهاند«.اگنس
کاالمارد» همچنین افــزود :چون این جنایت در ترکیه
صورت گرفته ،این کشور موظف به رسیدگی به پرونده
است .همان طور که در گزارش تاکید کردم ترکیه در امر
رسیدگی به پرونده خاشقچی بسیار جدی عمل کرد و
هیچسندومدرکیدربارهتخلفدراینپروندهبهدستمن
نرسیده است.وی در ادامه تأکید کرد :این پرونده به صبر
باالیینیازدارد،عدالتدیریازودبرقرارخواهدشد.تصور
میکنم بسیاری از دولتها میخواهند با مانع تراشی
توانمان را برای صبر و عدالت از دست بدهیم.گزارشگر
ویژهسازمانمللتاکیدکرد:تصوراینکهمحمدبنسلمان
دردادگاهحاضرشود،سادگیاست؛اینموضوعدرآینده
نزدیکصورتنخواهدگرفتومستلزمزماناستاماباید
به دولتها یادآوری کنیم که دست یکی از آمران جنایت

خاشقچی به خون آلوده است.جمال خاشقچی دوم ماه
اکتبر ۲۰۱۸بهمنظورانجاماموررسمیواردکنسولگری
این کشور در استانبول شد و هرگز از آن خــارج نشد.
ریاض در  ۲۰اکتبر همان سال قتل خاشقچی در داخل
کنسولگریعربستانسعودیراتأییدکرد.دادستاناین
کشور مدعی شد که خاشقچی بعد از «درگیری» با چند
نفر در داخل کنسولگری «فوت» کرده و  ۱۸شهروند این
کشور نیز در این زمینه بازداشت شدهاند!دادستان کل
عربستانسعودیاعالمکردکهپنجتنازمتهمانپرونده
قتلخاشقچیبهاعداموسهمظنوننیزدرمجموعبه۲۵
سالحبسمحکومشدهاند.سعودالقحطانیازنزدیکان
و مشاور محمد بن سلمان ،احمد العسیری معاون سابق
رئیس سازمان اطالعات و محمد العتیبی سرکنسول
عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان
در این جنایت وجود دارد ،توسط دادگاه تبرئه شدهاند!
بنابر اطالعات منتشر شده جمال خاشقچی در داخل
کنسولگریعربستانبهطرزفجیعیکشتهوقطعهقطعه
شدهاست.اینمسئلهباعثخشمجهانیعلیهعربستان
شدوازهمانابتدابنسلمانبهعنوانعاملاصلیاینقتل
معرفیشد.البتهدونالدترامپتالشزیادیبرایحمایت
وحفاظتازبنسلمانکردوهیچگاهویرامستقیممتهم
نکردوحتیاعالمکردکهمنافعوقراردادهایمالیبرای
ویازهرچیزدیگریمهمتراست.اماسازمانسیادرنهایت
محمدبنسلمانرابهعنوانقاتلاصلیجمالخاشقچی
معرفی و سنای آمریکا نیز این مسئله را تایید کرد .قتل
جمالخاشقچیفشارهایزیادیعلیهعربستانوشخص
بنسلمانواردکردهاست.

نخستوزیرلبنان:استعفا نمیکنم
«حسان دیاب» نخستوزیر لبنان در پی گفتوگو
با «عبداللطیف دریــا ن علی» مفتی اهل سنت
لبنان با تاکید بر استعفانکردن دولــت خود،
خاطر نشان کرد که دولت لبنان با تمام توان
در تالش است مشکالت اقتصادی لبنانیها را
کاهش دهــد.وی تاکید کرد که تمام اقدامات
الزم بــرای حل مشکالت اقتصادی از جمله
اعطای کمکهای مالی و بستههای غذایی
به خانوارهای نیازمند ،تخصیص هزار و ۲۰۰
میلیارد به بخش کــشــاورزی و صنایع و تهیه
پیش نویس قانون حمایت  ۵۰۰میلیاردی از
مدارس در حال انجام است.دیاب در پی حواشی
پیشآمده در خصوص اظهارات مداخلهجویانه
سفیر آمریکا در بیروت و حکم دادگاه لبنان علیه
وی نیز گفت :با «دوروتی شیا» سفیر آمریکا دیدار
کــردم و در خصوص برخی موضوعات رایزنی
کردیم و سفیر آمریکا نیز برای کمک به لبنان
اعالم آمادگی کرد.نخستوزیر لبنان به موضوع
مذاکره با صندوق بینالمللی پول هم اشاره و
خاطر نشان کرد که گفتوگوها با این نهاد را با
هدف اصالحات اساسی مدنظر و برنامهای که
باید با یکدیگر بر سر آن به توافق برسیم ،آغاز
کرد هایم.لبنان چندین ماه است که به شدت
دچــار رکــود اقتصادی و بحران مالی شده و با

تجاری با چین برسم  ،شومر و پلوسی (سران
دموکراتها) خواهند گفت که "این یک توافق
وحشتناک است" .آن ها حتی به توافق نگاه هم
نخواهند کرد .اگر من بگویم که "شما متوجه
نیستید،چینداردبهماهمهچیزمیدهد"؛آنها
خواهند گفت "این یک توافق وحشتناک است و
هرچیزیکهشماانجامدهید،وحشتناکاست".
*مخالفت خــودکــار ســران دمــوکــرات بــا من
"خطمشی و سیاست استاندارد" (دموکراتها)
است؛امااینبرایکشورخیلیبداست.
*تنها راهــی که وجــود دارد ایــن اســت که ما
باید به پیروز شدن (در انتخابات نوامبر) ادامه
دهیم .اوضاع داشت تغییر میکرد تا این که
ویروس چینی به ما حمله کرد .اوضاع داشت
تغییر میکرد .آن ها (دموکراتها) داشتند (با
مواضع دولت ترامپ) همراهی میکردند که
این اتفاق (شیوع کرونا) افتاد و این مسائل را
عوض کرد و حاال آن ها فکر میکنند که شانس
(پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم
نوامبر) دارند.
*من مطمئنم در انتخابات پیروز میشوم؛ چون
بــزرگ ترین پایگاه رای تاریخ را دارم .آیا شما
قایقها در فلوریدا و سراسر کشور را دیدهاید؟
هزاران قایق هوادار من هر هفته هستند .آن ها
هزارانقایقودوچرخهدارند.شماموتورسواران
حامی ترامپ را دیدهاید؟ هفته قبل آن ها یک
صف طوالنی چندین مایلی داشتند و پرچمها و
همهچیزهمراهشانبود.
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کاهش ارزش لیره در برابر دالر ،کمبود شدید
نقدینگی و کاهش قابل توجه ارز خارجی مواجه
اســت .موضوعی کــه باعث فشار مضاعف
بــر دولــت «حــســان دیـــاب» نخستوزیر
ایــن کشور شــده و برخی نیز به شایعه
استعفای وی نیز دامن زدند.در همین
حــال شیخ «نعیم قاسم» معاون
حزب ا ...در واکنش به برخی

صحبتها مبنی بر استعفای
دولت گفت که این سخنان تنها
تبلیغات رسانهای و سیاسی
است که نشان دهنده
آرزوهـــای «دوروتــی
شیا» سفیر آمریکا
و دیگر افراد مانند
اوســــــــــــت.وی

افزود ،این دولت به کار خود ادامه میدهد و باید
با فرصت دادن از آن حمایت شود؛ آن چه امروز
بنشینی
سفیر آمریکا انجام میدهد دلیل بر عق 
تاکتیکی است.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

عكسى از ترامپ با چهره شيطانى كه در فضاى
مجازى بازنشر شده است.اين عكس را ساموئل
كروم عكاس خبرى در واشنگتن گرفته ،در جلسه
ترامپ با رهبران التين تبارها در كاخ سفيد.

پیشخوان بین الملل

انتشار تصویر مهدی مشاط رئیس دولت صنعا
و از سران انصارا ...به عنوان رئیس جمهور یمن
در چــاپ تــازه کتاب اطلس کشورهای جهان
در روسیه موجب خشم کارشناسان سعودی و
اماراتی شده است.روسیه همراهی چندانی با
سیاست های عربستان و امارات در خاورمیانه
نــدارد و ایــن سیاست ها را در زمینه سیاست
های آمریکا می داند ولی وابستگی اقتصادی
این کشور به نفت و قدرت باالی ریاض و ابوظبی
برای تحت تاثیر قرار دادن این بازار موجب ورود
نکردن مستقیم و جدی مسکو به پرونده یمن
شده است.

 #هشتگ
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شاهکارصیادبلوچ ومقایسههزینه تفریحاتمختلفباقلیان!




2.1 M views

2.8 M views

قلیانبهصرفهترهیاورزش؟
هر چند این روزها کرونا باعث شده بسیاری از تفریحات
جوانان و خانواده ها تحت تاثیر قرار بگیرد اما در همین
زمینهمقایسهایصورت گرفتهکه در شبکههایاجتماعی
بازتاب زیادی داشته است .در این مقایسه آمده است:
«وسایل تیر اندازی با کمان ۱۰ :میلیون ،وسایل اسکی:
 ۱۲میلیون ،وسایل کوه نوردی ۷ :میلیون ،دوچرخه:
 ۳میلیون ،قلیون ۱۰ :هزار تومن! شما باشی کدومو
انتخاب می کنی؟» اما در این میان کاربران نظرات متفاوتی
داشتند .کاربری نوشت« :میشه یه دست راکت تنیس
خرید  15هزار تومن و توی خونه هم بازی کرد ».کاربر
دیگری نوشت« :قبوله که لوازم ورزشی گرونه ولی قلیون
کجاش تفریحه آخه ».کاربری هم نوشت« :بهتره مسئوالن
یه جایگزین مناسب رو که هم برای جوونا جذاب باشه و
هم هزینه زیادی نداشته باشه ،به جای قلیون معرفی کنن
تا شاهد گرایش جوونا و حتی نوجوونا به قلیون نباشیم».

مهربانیصیادبلوچ
«چه صحنه عجیب و تاثیرگذاریه!» ویدئویی از یک صیاد
بلوچ در دریای عمان منتشر شده که اقدام صیاد در این
فیلم مورد توجه و تحسین کاربران قرار گرفته است .این
صیاد بلوچ که متوجه میشود یک نهنگ گوژپشت در تور
ماهیگیریاش گرفتار شده دست به کار میشود و با قرار
گرفتن روی پشت نهنگ و چند ساعت تالش ،باالخره موفق
میشود نهنگ را از داخل تور برهاند .کاربری نوشت:
«عجب لحظات نفس گیری بود .یاد کارتون سندباد افتادم.
اون قسمتش که میرن تو یه جزیره ،بعدش میفهمن در
واقع روی پشت یه نهنگ سوارند» .کاربر دیگری نوشت:
«البته داره در واقع لنج و تور خودش رو هم نجات میده»
البته کاربر دیگری در پاسخ به او نوشت« :به احتمال زیاد
این تور مربوط به خود این صیاد نبوده و فقط اون با وظیفه
انسانیش به نهنگ کمک کرده».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
اینعکس
بهتازگیاز
داخلضریح
منتشرشده
،اولینمزار
سمتراست
حضرت
محمد(ص)
استودو
مزاردیگر
خلیفهاولو
دوم

درونضریحمطهرحضرترسول(ص)

کرونا محدودیت سنی ندارد





بیمارستان
هادارهپر
میشهازبچه
هاییکه
کروناگرفتن،
اگهبهخاطر
خودتون
همرعایت
نمیکنیدبه
خاطربچهها
ماسکبزنید

فقطیککالهکاسکتالزمبود

2.9 M views
2.4 M views

محتاطانمیمیرن!
ویدئویی از حضور عزرائیل و فرشتگان نجات در بولوار
جمهوری شیراز که خطر رانندگی با سرعت باال را در پویش
سرعت  60کیلومتر به رانندگان هشدار می دادند ،در
شبکه های اجتماعی پر بازدید شد .در این ویدئو می بینیم
عده ای با لباس های تیره رانندگان را ترغیب به مردن و
سرعت زیاد می کنند و در کنار آن ها فرشته هایی با لباس
سفید حضور دارند که تابلوی سرعت مجاز  60کیلومتر
را با پالکاردی که روی آن نوشته «محتاطا نمی میرن» در
دست دارند .کاربری نوشت« :چقدر ایده خوبیه که هم
توش طنز داره و هم کلی نکته آموزنده ».کاربر دیگری
نوشت«:یه جملهببین چقدرموندگارمیشهکه حاالمحتاطا
نمی میرن رو از روش ساختن!» کاربری هم نوشت« :کاش
خود اینایی هم که اومدن فرهنگ سازی کنن احتیاط کنن
که کنار بزرگراه یه وقت ماشین بهشون نزنه».

زیباسازیشهربرایمقابلهباسیاهیکرونا
در روزهایی که شاید شرایط سخت زندگی حس و حال
خوبی برای مردم باقی نگذاشته باشد ،دیدن کوچک ترین
زیباییها در شهر هم میتواند حال آدمها را عوض کند و با
جلب توجه رهگذران ،حداقل برای لحظاتی لبخند رضایت
را بر لبشان بنشاند .تصاویری که به تازگی در فضای
مجازی منتشر شده و دست به دست میشود ،اقدام
جالب و زیبای شهرداری منطقه  ۹تهران را نشان میدهد
که با سپردن سطلهای زباله این ناحیه به دست جوانی
هنرمند و رنگ و نقاشی این سطل زبالهها ،جلوه دیگری
به خیابانهای محله داده است .کاربری نوشت« :میشه
با هنر کمی این روزهای تلخ و سخت رو راحت تر سپری
کــرد ».کاربر دیگری نوشت« :چقدر خوب می شه اگه
مسئوالن توی این روزها به فکر روحیه مردم هم باشن
از یه طرف گرونی ها فشار میاره ،از یه طرف استرس مبتال
شدن به کرونا!»

اینااستخون
هایجمجمهیه
موتورسواربعد
ازتصادفهاما
اگهکالهایمنی
داشتهمجون
خودشونجات
میدادهم
کادردرمانیرو
دراینشرایط
کروناییخسته
نمیکرد

مراقبهمباشیم





3.4 M views

رمدسیویر هاتقلبی است!
داروی رمدسیویر حدود دو ماه قبل مجوز سازمان غذا و
داروی آمریکا را برای بیماران بدحال نیازمند به دستگاه
اکسیژن دریافت کرده و در مراکز درمانی جهان برای
بعضی بیماران مبتال به کرونا استفاده میشود .این دارو
البته در کشورمان به دلیل تحریم ها و آمریکایی بودن
آن ،به تعداد خیلی کمی موجود است و گفته میشود فقط
در بیمارستان مسیح دانشوری در چند مورد خاص از آن
استفاده شده است .حاال پیگیری خانوادههای بیماران
باعث شده کالهبرداران و دالالن اقدام به فروش داروی
تقلبی کنند که در بازار سیاه با قیمتهای بسیار باال به
فروش میرسد .به همین دلیل به مردم هشدار داده
شده که پولشان را صرف خرید این داروی تقلبی نکنند.
کاربری نوشت« :افرادی که مریض بدحال دارن هر تالشی
برای برگردوندن سالمت بیمارشون انجام میدن و بسیار
در معرض کالهبرداری قرار میگیرند .مردم بدونن این
دارو اصال در بازار وجود نداره».

3.1 M views

مراسمعروسیبالیجانمادرداماداراکی
«نمیفهمم بعضیها چرا هنوز اینقدر بیفکر رفتار
میکنن!» ویدئویی از بخش بیماران کرونا در یک
بیمارستان در فضای مجازی منتشر شده که یکی از
پرستاران با یادآوری بستری شدن چند خانواده در این
مرکز درمانی که با هم در یک عروسی بودهاند ،از مردم
میخواهد برای قطع زنجیره شیوع کرونا موارد بهداشتی
را رعایت کنند .او میگوید« :در همین بیمارستان عروس
و تعدادی از فامیلهایش که در یک عروسی بودند حاال با
هم بستری شدهاند .مادر داماد هم متاسفانه فوت شده
است» .او از مردم میخواهد که برگزاری دورهمیها،
عروسیها و مسافرتهای خود را کنار بگذارند تا بیش از
این روی کادر درمان فشار مضاعف نیاید .کاربری نوشت:
«من نمیفهمم چرا بعضیها به قیمت جونشون حاضر
نیستن از دورهمی بگذرن .آخه اون دورهمی به چه دردی
میخوره وقتی بعدش عزیزانت یکی یکی از دستت برن؟»
کاربری هم نوشت« :بعضی به جای کرونا قصد دارن کادر
درمان رو شکست بدن!»

تاحاال تو ایران
به اندازه سالن
 12هزارنفری
آزادی به
خاطر کرونا
جونشون رو از
دست دادن،
اگه می خواین
به ورزشگاه
100هزار
نفری آزادی
نرسیم ماسک
بزنین

اوضاعبازاراینقدربههمریختهاست
کهتوییکروزودریکقفسهمی
۳
تونییکمحصولروباسهقیمت
شلغمشوربای
کنی!
هزار ۴،هزارو۵هزارتومانپیدا
این روزهای بازار

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

شبکه های اجمتاعی اتریکخانه نیست!
ابعادهمکاریواتساپ،توئیتر،تیکتاک،اینستاگرام،تلگرامو...باپلیسونهادهایامنیتی
چگونهاستوآنهابااطالعاتکاربرانچهمیکنند؟

ناصری -شاید این جمله را بارها شنیده باشید که معموال هیچ چیز یا خدماتی را رایگان در اختیار شخص یا گروهی قرار
نمی دهند و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم جمله درستی است چون زیاد با عقل و منطق هم جور در نمی آید چیزی
را که برای آن هزینه ،زمان و  ...صرف شده است ،رایگان در اختیار شخص یا گروهی قرار داد مگر این که در ازای آن ،چه
در حال و چه در آینده ،هزینه ای پرداخت شود که این هزینه شکل های مختلفی دارد .این موضوع درباره شبکه های
اجتماعی هم صادق است .شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک ،واتس اپ ،توئیتر  ،اینستاگرام ،لینکدین ،تیک تاک
و  ...که این روزها بسیاری از مردم از آن ها استفاده می کنند ،هم از این قاعده مستثنا نیستند .برخی فکر می کنند این
پیام رسان ها تاریکخانه ای هستند که از اطالعات آن ها مراقبت می کنند اما با نگاهی به خبرهای همین چند روز اخیر که
در فضای مجازی بازتاب داشته اند ،می توانیم به این مسئله پی ببریم که مدیران شبکه های اجتماعی اطالعات کاربران
شان را در اختیار پلیس و مقامات امنیتی کشورها قرار می دهند و حتی در بسیاری از موارد به فروش اطالعات کاربران
شان به شرکت ها و گروه های تبلیغاتی رو می آورند .برای این که بیشتر در این باره اطالعات کسب کنید با ما همراه شوید.

اعترافپیامرسانهابههمکاریباپلیس
همین چند روز پیش یعنی  17تیرماه بی بی سی در گزارشی
نوشت« :در پی اجرایی شدن قانون امنیتی جدید جمهوری
خلق چین در هنگ کنگ ،شرکت های فیسبوک ،گوگل،
توئیتر ،واتساپ و تلگرام گفته اند از ادامه همکاری در زمینه
ارائهاطالعاتمربوطبهکاربرانبهپلیسهنگکنگخودداری
میکنند».همچنیندراینگزارشآمدهاست«:تاپیشازاین،
این شرکت ها به درخواست پلیس این سرزمین برای ارائه
اطالعاتدرپیگیریجرایمپاسخمثبتمیدادندامابااجرایی
شدن این قانون ،نگرانی از گسترش محدودیت های سیاسی
سرزمیناصلیدرهنگکنگوسوءاستفادهدولتچینازاین
اطالعات علیه منتقدان و مخالفان سیاسی ،باعث اتخاذ این
تصمیم شده است ».این گزارش نشان می دهد پیام رسان ها
در صورتی اجازه فعالیت دارند که اطالعات مورد نیاز کاربران
شان را به مسئوالن امنیت آن کشورها ارائه دهند و نمونه های
بسیاردیگریوجودداردکهپلیسباکمکاطالعاتیکهازپیام
رسانهاگرفتهتوانستهمجرمانیرادستگیرکند.دراینمیان
میتوانبهکشفهولناکچندروزقبلپلیسهلندازاتاقهای
شکنجه با عایق صوتی که دویچه وله از آن پرده برداری کرد،
اشاره کرد .رمزگشایی اطالعات رد و بدل شده این باند در یک
پیامرسان ،باعثلورفتنوانهداماینباندشد.

افشای اطالعات بر اساس قانون
جالب است بدانید بنا بر اظهارات مدیر فیس بوک ،واتس اپ
و اینستاگرام در گفت و گو با بی بی سی ،پیام رسان ها و شبکه
هایاجتماعیمطابققانون ودرصورت
بازخواست قانونی ممکن است مجبور
بهفاشکردندادههاشوند.البتهمدیر
واتس اپ می گوید« :درخواستها
بــرای در اختیار گرفتن اطالعات
کاربران باید مطابق استانداردهای
شناخته شــده بینالمللی از جمله
حــقــوق بــشــر ومـــقـــررات قــانــونــی
باشد و اطــاعــات اضافی دربــاره
کاربران نیاز به حکم دادگاه دارد
و برای بررسی محتویات حساب
کــاربــران باید حکم تحقیق
محتویات ارائــه شود».بر
اســـاس گـــــزارش شبکه
خبری سیبیاس در انگلیس بزرگترین
مرکز کنترل اینترنت و شبکههای اجتماعی در اروپــا به نام
«جیسیاچکیو» در شهر لستر این کشور قرار دارد .این مقر
مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطالعات با دیگر
کشورهاست«.جیسیاچکیو»بهانگلیسیهاامکانمیدهد
دسترسی افراد و آیپیها به اینترنت را به صورت هوشمند
کنترل کنند ،در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکههای
اجتماعیازجمله«ایدبلیواف»نیزدراینکشوربهویژهدرمورد
پورنوگرافیکودکان،نژادپرستیومسائلتروریستیفعالاند.
دراتحادیهاروپافرانسهیکیازشدیدتریننظارتهایحکومتی
برفضایسایبریرادارد.طبققانونهای«هادویی»و«لوپسی»
مصوبسال ، 2009کاربرانناقضقوانینشبکهازدسترسی
بهآنمحروممیشوند.

فروش اطالعات کاربران
جدایازدرستیاغلطبودنایناقدامشبکههایاجتماعیدر
همکاری با پلیس در کشف جرایم که به نظر می رسد منطقی
باشد ،این افشای اطالعات به همین جا ختم نمی شود و در
کنار ارائه اطالعات کاربران به پلیس ،پیام رسان ها با فروش

اطالعات کاربران به درآمد زایی رو آورده اند .داده هایی مانند
اطالعات شخصی کاربران ،روابط میان دوستان ،موضوعات
مورد عالقه ،تعداد و محتوای نوشت ه ها ،زمان حضور افراد در
شبک ه اجتماعی و غیره که با کاوش آنها میتوان دانش سطح
باالییازکاربرانشبکههایاجتماعیکسبوالگوهایرفتاری
کاربرانرااستخراجکرد.ایندانشدقیقاهمانچیزیاستکه
بوکار()B2Bشبکههای
مبنایقراردادهایکسبوکاربهکس 
اجتماعیمشهورقرارمیگیرد.بیشتراینقراردادهابامحوریت
بازاریابیوتبلیغاتاست.رویکردکلیدراینحاالتیافتنفرد
یا افرادی است که دارای قابلیت خاصی هستند ،رفتار خاصی
دارند،عالیقخاصیدارندو....
نمونه های زیــادی از فــروش اطالعات کاربران شبکه های
اجتماعی را با یک جست و جوی ساده در اینترنت می توان
پیدا کرد اما شاید یکی از بــزرگ ترین رسوایی هایی که در
زمینه فروش اطالعات کاربران تا کنون مشخص شده ،فروش
اطالعاتشخصیبیشاز ۸۷میلیونکاربرفیسبوکباشدکه
دراختیارشرکتمشاورۀکمبریجآنالیتیکاقرارگرفتکهبرای
ستادانتخاباتیترامپکارمیکردوازایندادههابرایدخالت
در انتخابات ریاست جمهوری سال  2016آمریکا استفاده
کرد.ایناتفاقبهحضورمارکزاکربرگدرمجلسسناوپاسخ
گویی به سواالت سناتورها انجامید .البته فروش اطالعات و
عالقهمندیکاربرانبهشرکتهایتبلیغیو...همازراههای
درآمدزاییشبکههایاجتماعیبرشمردهمیشود.

نقضحریمخصوصی
درباره اخالقی بودن اینگونه استفادهها از داد ه های کاربران،
بحثهای فراوانی است .در واقع در بسیاری مــوارد ممکن
اســت حریم خصوصی کــاربــران نقض شــود یــا مشکالت و
خطرات اساسی برای کاربران یا جامعه بــه وجــــود آیــــد .هر
چند اســتــفــاده از
اط ــاع ــات کــاربــر
بــرای ارائــه تبلیغات
متناسب بــا نیازهای
کاربر،موضوعیطبیعی
و مرسوم است اما فروش
اطــاعــات کاربر به شرکت
های تبلیغاتی بدون رضایت یا
اطالع آنها ،اشتباه و خطرناک
اســت .شرکت های تبلیغاتی با
خرید اطالعات خصوصی کاربران
از شبکه های اجتماعی ،تبلیغات
متناسب با عالیق کاربر را برای
او ارسال میکنند که در صورت نارضایتی آنها ممکن است
احساس امنیت را از بین ببرد حتی زمانی که رضایت و آگاهی
کاربران کسب شده باشد ،نباید این دادهها به صورت خام برای
تحلیل استفاده شود.

چه باید کرد
تمامی این مــوارد به این معنا نیست که در فضای مجازی
فعالیت نکنیم اما با دانستن ارزش دادههای ما برای شبکه
های اجتماعی و مخاطرات حاصل از این امر ،میتوانیم
با احتیاط و آگاهی بیشتری در این فضا حضور و فعالیت
داشته باشیم .هدف از بیان مــوارد فــوق ،یاد آوری ارزش
اطالعات است و این که بدانیم در دنیای حاضر ،اطالعات
چقدر ارزشمند است که سازمان ها و شرکت ها با روش های
مختلف از جمله قرار دادن رایگان خدمات و سرویس ها سعی
در جمع آوری اطالعات و ساختن بانک های اطالعاتی و
نهایتا کسب درآمد از آن ها را دارند.

اجتماعی

یک شنبه  ۲۲تیر 1399
 ۲۰ذی القعده .1441شماره ۲۰۴۲۲

خیز کرونا به سویکودکان

جامعه

وزیر رفاه درباره همسان سازی به
مجلس توضیح می دهد

محمد شریعتمداری ،وزیــر رفــاه ،بــرای ارائــه
توضیحات به نمایندگان درباره وضعیت حقوقی
بازنشستگان و موضوع همسان سازی به مجلس
مــیرود .ولــی اسماعیلی ،عضو هیئت رئیسه
کمیسیون اجتماعی در این باره گفت :قرار است
آقای شریعتمداری امروز یک شنبه  21تیر در
کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یابد و به
سؤاالت نمایندگان در حوزه حقوق و دستمزد و
همسان سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی
ارائه دهد.

آغاز واریز مابهالتفاوتهای
فروردین و اردیبهشت
مستمریبگیران
تــاریــخ واریـــز مــابــه الــتــفــاوت حــقــوق فــروردیــن
و اردیــبــهــشــت ســـال  ۹۹بــازنــشــســتــگــان و
مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی اعالم
شد .به گــزارش خراسان ،مستمر ی بگیران و
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حقوق
تیرماه خــود را همراه با مابه التفاوت حقوق
ما ههای فــروردیــن و اردیبهشت خــود دریافت
خواهند کرد.

نمایش تصویر بیماران در رسانه
ملی ممنوع شد
مشاور عالی وزیر بهداشت ،در نامهای به رئیس
ســازمــان صــدا و سیما ضمن تاکید بــر اصل
اخالقی رعایت محرمانگی و حریم خصوصی
بیماران ،پیشنهاد داد که «ممنوعیت نمایش
تصویر بیماران در همه برنامههای رسانه ملی»
بــه عــنــوان یــک قــاعــده کلی ،از ســوی ریاست
ســازمــان صــدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایــران ،مصوب و ابــاغ شود  .بر اســاس اعالم
پایگاه خبری وزارت بهداشت ،باقر الریجانی،
مشاورعالی وزیر بهداشت و نایب رئیس شورای
عالی اخــاق پزشکی ،در بخشی از این نامه
آورده است :در گزارشهای تهیه شده ،تصاویر
بیماران بدون گرفتن رضایت از ایشان یا تصمیم
گیرنده جایگزینشان منتشر نشود و در موارد
ضروری با انتخاب مناسب زاویه دوربین یا با
محو تصویر چهره به صورتی که چهره بیمار
مشخص نشود ،به این مهم توجه شود.

بازنشستگی  ۶۲۰هزار معلم تا
سال ۱۴۰۴
عضو کمیسیون آمــوزش مجلس از بازنشستگی
 ۶۲۰هــزار معلم ظرف پنج سال آینده خبر داد
و گفت :آمــوزش و پــرورش باید هرچه سریعتر
برای جذب نیروهای بالتکلیف چهار گروه قانون
استخداممعلمانحقالتدریساقدامکند.فرهاد
بشیری با اشــاره به ضــرورت سرعت بخشی در
اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان
حقالتدریسیوآموزشیاراننهضت افزود:آموزش
وپرورشبایدبرنامهمدونیبرایجذبمعلمدراین
سالهاداشتهباشدتااینکسری جبرانشود.

5
توئیت روز
توئیت محسن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران

عضو کمیته مقابله با کرونا به خراسان می گوید اکنون 15درصد مبتالیان کودکان هستند

غفوریان -ویروس کرونا هر روز شکل جدیدی
در تاخت و تازش رو می کند .اکنون نگرانی
جدید از خطرات کرونا متوجه کــودکــان و
نوجوانان شده است و این در حالی است که
درهفته ها و ماه های نخست شیوع این ویروس
گفته می شد که کرونا با کودکان مهربان است.
برخی آمــارهــای میزان ابتالی کودکان در
هفته های اول شیوع از رقم  2درصد حکایت
می کرد .روز گذشته برای بررسی تحوالت
جدید درباره کرونا و کودکان به سراغ دو عضو
کارشناسی کمیته کشوری پیشگیری از کرونا
رفتیم .وقتی موضوع پرسشم را با دکتر مسعود
مردانی و دکتر محمدرضا محبوب فر در میان
می گــذارم هر دو بــدون هیچ تردید و تعللی
تصریح و تاکید می کنند که ویروس کرونا در
فرم جدیدش به سمت کودکان و کم سن و
سال ها خیز برداشته است .از آقای محبوب فر
می خواهم که در صورت امکان برای شرایط
جدید میزان مبتالیان کودک و نوجوان رقم
یا درصدی را بیان کند که او در پاسخ چنین
می گوید :اگر بخواهیم برای این بخش عدد و
رقمی اعالم کنیم من به جرئت می توانم بگویم
که  15درصد موارد مبتالیان و  3درصد فوتی
های این ویروس اکنون مربوط به کودکان 3
تا  9سال و  9تا  16سال است و یک درصد
فوتی ها نیز نوزادان تا کودکان  ۳ساله هستند
.دکتر محبوب فر در این زمینه ادامه می دهد:
بر اساس آخرین بررسی ها و اخبار ،متاسفانه
باید بیان کنیم که این ویروس کودکان را هم
درگیر خود کرده است .اگر قبال گفته می شد

قابل توجهی از مبتالیان کم سن و سال را داریم
که عالیمی شبه آنفلوآنزا وکاوازاکی در آن ها
بروز یافته است.
▪کودکان و جوانان و عالیم گوارشی

محبوب فر :

مردانی :

فوتی های کرونا کودکان
 ۳تا ۹سال هستند

اکنون با آسیب های
گوارشی بروز پیدا می کند

کرونای کودکان

 ۳درصد

ابتالی کرونا در افراد باالی  60سال و افراد
با بیماری زمینه ای شیوع بیشتری دارد اما
اکنون می بینیم که کرونا در دوره جهش خود
کودکان و افراد کم سن و سال را درگیر کرده
است .دلیل آن هم حضور کودکان به همراه
والدین در مراکز سرپوشیده با تجمع انسانی
باالست.

▪کرونای کودکان؛ کاوازاکی

این عضو کمیته کشوری پیشگیری از کرونا،
درباره عالیم ابتال در کودکان و نوجوانان این
طور اظهارنظر می کند :کرونا در این گروه سنی
بیشتر همان کاوازاکی است که عالیمی شبه
آنفلوآنزا دارد .ما هم اکنون در بیمارستان های
لقمان تهران و امام حسین(ع) اصفهان تعداد

همین موضوع را که کودکان و جوانان در
آغاز ابتال بیشتر چه عالیمی دارند ،با دکتر
مسعود مردانی دیگر عضو کارشناسی کمیته
کشوری پیشگیری از کــرونــا در میان می
گـــذارم .دکتر مــردانــی هــم مــی گــویــد :فرم
های جدید ابتال اکنون بیشتر با آسیب های
گوارشی همچون بی اشتهایی ،دل درد و
اسهال بروز می یابد که متاسفانه مبتالیان
بااین عالیم بیشتر کــودکــان ،نوجوانان و
جوانان هستند .دلیل آن هم کم توجهی
خانواده ها در همراهی آن ها در محیط های
سربسته و تجمع است.

عکس روز
همدانی ها بــرای ابوعلی سینا هم ماسک
گذاشته اند .همدان این روزها در وضعیت
قرمز کروناست .عکس :تسنیم

▪پیشنهاد چیست؟

درباره این که حاال باید چه کرد تا کودکان این
پاره های تن ما در معرض آسیب این ویروس
خشن قــرار نگیرند ،پیشنهاد دکتر محبوب
فر کارشناس کمیته کشوری پیشگیری از
کرونا و عضو انجمن آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت ایــران این است :پیشنهاد ما در این
کمیته ،وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با
کرونا این است که کودکان تا حد امکان از خانه
خارج نشوند و اگر برای بیرون آمدن از منزل
ضرورتی وجود داشت ،برای آن ها هم ضوابط
بهداشتی مثل استفاده از ماسک رعایت شود.

خبر

روحانی :هیچ کس در دنیا تعطیل
کردن فعالیت ها را نمی پذیرد

 ۱۷۳۹نفر از مبتالیان جدید بستری شدند
قربانیان  24ساعته
۱۸۸

مبتالیان  24ساعته

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

۱۲۶۳۵

۲۵۵۱۱۷

۲۱۷۶۶۶

۲۳۹۷

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
در مجلس کلید خورد
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ،از کلید
خــوردن طــرح تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان در پارلمان خبر داد .احمد
حسین فالحی در این باره به تسنیم گفت :در
شرایط فعلی بحث اول بر سر تعیین تکلیف
پولهایی است که از این صندوق در گذشته
برداشت شده و بازنگشته است و موضوع دوم
پرداخت نشدن حق دولــت به این صندوق
اســت .وی با بیان ایــن که صندوق ذخیره
فرهنگیان حــدود  36شرکت زیر مجموعه
دارد ،ادامه داد :یکی از محورهای تحقیق و
تفحص نیز همین شرکتها هستند که باید
مشخص شود چه میزان درآمــد دارنــد و چه
میزان هزینه کرد .نماینده همدان در مجلس
با بیان این که طبق قانون صندوق ،فرهنگیان
باید حق السهم  5درصدی پرداخت کنند و

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دولت نیز سهم  5درصدی واریز کند ،افزود:
متاسفانه دول ــت بیشتر تعهدات خــود به
صندوق ذخیره فرهنگیان را اجرایی نکرده
است .همچنین گزارش هایی مبنی بر وقوع
تخلفاتدرصندوقذخیرهفرهنگیانبهدست
نمایندگان رسیده اســت که بر اســاس این
مستندات تحقیق و تفحص را کلید زده ایم.
گـــزارش خــراســان حــاکــی اس ــت ،حسینی
سرپرست وقت وزارت آمــوزش و پــرورش در
مرداد  98درباره این صندوق گفته بود :امروز
صندوق ذخیره فرهنگیان به یک آرامــش
رسیده است .صندوق ذخیره فرهنگیان در
سال ۶۲۰  ،97میلیارد تومان سود در بین
فرهنگیان توزیع کرده است و رقم سودآوری
صندوق در سالهای آینده به بیش از پنج هزار
میلیارد تومان در سال خواهد رسید.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

بیماران در وضعیت شدید
۳۳۳۸

روزانه  ۲۰هزار کیت تشخیصی کرونا در کشور
تولید میشود
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :کمبودی
در زمینه کیتهای تشخیصی کرونا در کشور
وجود ندارد و روزانه ۲۰هزار کیت تشخیصی
در کشور تولید میشود .سیما سادات الری،
دربــاره خبر کمبودکیت های آزمایش های
کــرونــا بــه دانشجو گفت :تستهای کرونا
هدفمند شده و این روند در همه کشو رها به
همین صورت است .بیماریابی در کرونا به
دو طریق غیرفعال و فعال انجام میشود.
در بیماریابی غیرفعال ،بیمار پس از بروز
عالیم برای دریافت خدمات مراجعه میکند.
استفاده از روشهای آموزشی و اطالع رسانی
عمومی یا افزایش آگاهی جمعیت عمومی به
حساس شدن بیماران به عالیم بیماری و در
نتیجه مراجعه زودتر مبتالیان منجر خواهد
شد .البته بیشتر روند بیماریابی در کووید ۱۹

بــر روش فعال اســتــوار اســت کــه در شرایط
آزمایشگاهی انجام میشود .الری تصریح
کرد :بیماری کووید  ۱۹طیف گستردهای از
عالیم را دارد و وقتی بیمار با عالیم مراجعه
میکند ،از وی تست گرفته میشود .همچنین
اگر اطرافیان او عالمتدار باشند یا باالی ۶۰
سال داشته باشند یا مبتال به بیمار یهای
زمینهای باشند یا از زنان باردار باشند ،باید
تست بدهند .البته از زندانیان و افراد در تماس
با آنها و همچنین معتادان متجاهر و اطرافیان
در تماس با آنها و اتباع خارجی تست گرفته
میشود .سخنگوی وزارت بهداشت گفت:
این دستورالعمل به صورت کشوری است و
ارتباطی به مباحثی مانند کمبود کیت ندارد
و فقط برای هدفمند شدن و جلوگیری از هدر
رفت منابع است.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای پروتکل
های بهداشتی تصریح کرد :راحتترین راه این
است که بگوییم فعالیت تعطیل؛ از این راحتتر
نمیشود .روز بعد هم مــردم از به همریختگی،
گرسنگی ،فشار و مشکالت بیایند اعتراض کنند
این راحتترین کاری است که می توان انجام داد
ولی هیچکس در دنیا این را نمیپذیرد .به گزارش
ایرنا ،روحانی دیروز در ستاد ملی مقابله با کرونا با
تاکید بر این که باید فعالیتهای الزم اقتصادی
ادامه داشته باشد ،بیان کرد :حتی خارجنشینها
که رسانه برای خودشان درست کرده اند و مرتب
در آن میدمند و میگویند که «چرا گشایش!» ،آن
ها هم زبانشان بریده شده است برای این که این
حرفغیرمنطقیاست.البتهممکناستفعالیتی
ضرورینباشدوممکناستجاییطبقچهارچوب
حرکتکنیم.درجاهایشلوغ،پاساژهاوبازارهای
سرپوشیدهحتم ًاپروتکلهارعایتشود،غیرازاین
امکانپذیر نیست .وی درباره برگزاری کنکور هم
گفت :اکنون نه زمان جشنواره و نه زمان سمینار
است.حتیبهکنکورهماگروزارتبهداشتاشکال
واردکند،حتم ًایکچهارچوبیدرنظرمیگیریمکه
مشکلی نباشد .وی تاکید کرد :گشایشها باید با
رعایت تمامی دستورالعملهای وزارت بهداشت
فراهمشود.اگرچنیننشود،نمیتوانکاریکرد.

سینما و تلویزیون
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سریال تازه «بتمن» در اچبیاو
ساخت سریالی از دنیای بتمن برای اچبیاو در
دستور کار قرار گرفت.به گزارش مهر ،سرویس
استریم اچبیاو مکس قصد دارد سریالی درام از
شهر گاتهام و فضای پلیسی آن با همکاری مت
ریوزوترنسوینتربسازد.اینسریالکهاسپینآف
جدیدی با تمرکز بر جرم و جنایت در شهر گاتهام
اســت ،هنوز عنوانی نــدارد و در همان فضایی
میگذرد که ریوز برای فیلم بلند «بتمن» با بازی
راب ــرت پتینسون خلق میکند .ایــن نخستین
قــراردادی است که ریوز با شرکت بــرادران وارنر
میبنددودرآنبهعنوانتهیهکنندهحضورخواهد
داشــت .مت ریــوز از این پــروژه به عنوان فرصتی
شگفتانگیزیادکردهکهکمکمیکندهمدنیای
بتمنکهدرفیلمسینماییخلقشده،گسترشیابد
و در عین حال به نوعی تعمیق شود و هم جزئیات
بیشتریازآنارائهشود.

تکذیب ابتالی عوامل پشت صحنه
«دنیای ژوراسیک» به کرونا

شرکت یونیورسال فیلم بــرداری پروژه «دنیای
ژوراسیک :قلمرو» را از سر گرفته و توقف تولید به
دلیل موارد مثبت کرونا در میان اعضای سازنده
فیلم را تکذیب کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج ــوان ،سخنگوی شرکت یونیورسال اعــام
کرد :هر گزارشی که اعالم میکند تولید فیلم
سینمایی «دنیای ژوراسیک» به تعویق افتاده ،
به طور قطع غلط است .این پروژه روز پنجم فیلم
بــرداری خود را پشت سر میگذارد و ما از این
که دوبــاره جلوی دوربین چنین پروژه عظیمی
میرویم ،بسیار هیجا نزده هستیم .تعدادی
از رسانههای انگلیسی روز جمعه گزارش داده
بودند که بعد از آغاز تولید این فیلم سینمایی
در تاریخ  ۶ژوئیه در استودیوی پاینوود ،تست
ابتالی چندین نفر از عوامل این پروژه به بیماری
کرونا مثبت اعالم شده است.مراحل پیشتولید
این پروژه که بودجه سنگینی دارد ،در ماه مارس
با شیوع جهانی ویروس کرونا متوقف شده بود.
زمانی که تولید این فیلم متوقف شد چهار هفته
به آغاز فیلم برداری که گفته میشود  ۲۰هفته به
طول میانجامد ،باقی مانده بود .این فیلم برای
اکــران در تاریخ  ۱۱ژوئن  ۲۱( ۲۰۲۱خرداد
 )۱۴۰۰برنامهریزی شده است.
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گروه سینما و تلویزیون -با اوجگیری شیوع
ویروس کرونا در روزهای اخیر ،ضبط برنامه
استعدادیابی «عصر جدید» مجدد متوقف
میشود.
به گزارش ایسنا ،احسان علیخانی تهیهکننده
و مجری برنامه «عصر جدید» با انتشار یک
استوری در صفحه اینستاگرامش از متوقف
شدن ضبط این برنامه برای بار دوم خبر داد.
متن ایــن پیام به ایــن شــرح اســت« :بــه دلیل
رعــایــت هــر چــه بیشتر و بهتر پروتکلهای
بهداشتی و حفظ سالمتی شما ،ضبط مسابقه
استعدادیابی «عصر جدید» متوقف می شود و
استودیوی برنامه از پنج شنبه ( ۱۹تیر ماه) تا
اطالع ثانوی تعطیل است ».ویروس کرونا پیش
از این نیز سازندگان مسابقه «عصر جدید» را
یکبار به تعطیلی برنامه و یکبار به ضبط بدون
تماشاگر وادار کرده بود.
ضبط «عصر جدید» در حالی متوقف می شود

توقفضبط«عصرجدید»

که احسان علیخانی سه روز قبل ،با انتشار
خبری از ضبط فصل دوم برنامه تلویزیونی
«عصر جدید» خبر داده و تاکید کــرده بود،
«بـــه مــنــظــور ســامــت شــرک ـتکــنــنــدگــان و

تماشاگران ایــن برنامه ،تمام پروتکلهای
اعالمی ستاد ملی مقابله با کرونا از جمله
ماسک اجباری در هنگام ضبط برنامه رعایت
میشود ».او همچنین گرفتن تست کرونا از

شرکتکنندگان برنامه «عصر جدید» را یکی از
تمهیدات ،برای مقابله با این بیماری بیان کرده
بود .با این حال با باال رفتن آمار ابتال و مرگ و
میر ناشی از ویروس کرونا در کشور ،ضبط عصر
جدید فعال منتفی شد.
روابـــط عمومی پـــروژه اعـــام کـــرده اســت:
«قسمتهای اول و دوم از دور دوم این رقابت،
اوایــل تیرماه و پیش از دستورالعمل وزارت
بهداشت مبنی بر استفاده اجباری از ماسک
در تمام مکانهای مسقف و عمومی ضبط
شده که شنبه و یک شنبه ۲۱ ،و  ۲۲تیر ،روی
آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت .قسمتهای
سوم و چهارم از دور دوم هم ،با رعایت تمام
موازینبهداشتیاعمازضدعفونیکردنکامل
لوکیشن،حفظفاصلهفیزیکیبینتماشاگران
و استفاده همگان از ماسک در تمام ساعات
حضور در استودیوی برنامه و هنگام ضبط،
تولید شده که هفته آینده پخش خواهد شد».

بازیگرانجدید ،برگهایبرنده«گشت»3

حضورامیرجعفریوبهنامبانیچهتاثیریدرفیلمسعیدسهیلیخواهدداشتوآیامیتوانندجایخالیحمیدفرخنژادرا پرکنند؟
مائدهکاشیان-یکیازفیلمهاییکهبهپشتوانه
استقبال مخاطب و فروش خوب در گیشه ،در
قسمتهای دوم و سوم ادامه پیدا کرده ،فیلم
«گشت ارشــاد» به کارگردانی سعید سهیلی
است که این روزها قسمت سوم آن در حال فیلم
برداری است .این فیلم اولینبار سال ،90روی
پرده سینماها اکران شد و با فروش حدود یک و
نیم میلیاردی ،به فروش بسیار باالیی در گیشه
دست یافت .پنج سال بعد ،قسمت دوم فیلم با
نام«گشت»2ساختهشدوبازهمموفقیتتجاری
کسبکرد.اکنونقسمتسومفیلم،پسازچهار
سال،باغیبتبازیگراصلی،یعنیحمیدفرخنژاد
و با حضور بازیگران جدید در حال تولید است.
کدام چهرهها به «گشت  »3پیوستهاند و اضافه
شدن آنها چه تاثیری در کیفیت و فروش فیلم
خواهدداشت؟

امیر جعفری
امیر جعفری در سینما و تلویزیون ،آثار کمدی
مختلفی بازی کرده و با ستارههایی مانند رضا
عطاران و جــواد عزتی زوج کمدی موفقی را
تشکیل دادهاست؛بنابراینبا توجهبهسابقهای
که این بازیگر دارد ،حتم ًا به سهم خودش ،تأثیر
مثبتی روی بار کمدی فیلم خواهد داشت؛ اما
بعید است که بتواند جای حمید فرخنژاد را پر
کند .البته قرار نیست جعفری به جای کاراکتر
«عباس»بهایفاینقشبپردازد؛اونقشمستقلی
دارد ،اما به هرحال حمید فرخنژاد به عنوان
بازیگر اصلی فیلم ،در این قسمت حضور ندارد
و بعید است که این خالء بتواند با حضور امیر
جعفری پر شود .زوج کمدی «حسن» با بازی
ساعد سهیلی و «عطا» با بازی پوالد کیمیایی در
این فیلم ،در کنار شخصیت «عباس» ،لحظات
کمیکزیادیایجادمیکردندواکنوندرغیبت

حضور او را در فیلم جذاب کند .هرچند که این
موضوع کام ً
ال به کیفیت بازی این خواننده در
فیلم بستگی دارد و اگر حضور راضیکنندهای
درفیلمنداشتهباشد،ضربهسنگینیبه«گشت
»3خواهدزد.

او ،بار کمدی فیلم بیشتر روی دوش «حسن» و
«عطا»افتادهاست.

بهنام بانی
بهنام بانی خواننده موسیقی پاپ ،یکی دیگر از
بازیگران جدید فیلم است که در قسمت سوم
ایفای نقش میکند .این اولین حضور بهنام
بانی در عرصه بازیگری است و پیش از «گشت
 ،»3سابقهای در بازیگری از او سراغ نداریم.
نقشآفرینیبهنامبانیدراینفیلم،اتفاقتازهای
استکهخوداوو«گشت»3رابیشترزیرذرهبین
خواهد برد .قطع ًا حضور بانی در فیلم ،عالوه بر
عالقهمندانسینما،برایطرفداراناینخواننده
نیز،ایجادکنجکاویخواهدکردوبرایهواداران
او هم ،انگیزه خوبی برای تماشای فیلم است.
هرچند که حمید فرخ نــژاد غایب اصلی فیلم
محسوبمیشود،اماحضوربهنامبانیمیتواند
برگ برنده مهمی برای «گشت  »3باشد .طبق
اخباری که از فیلم منتشر شده است ،داستان

فیلم بیارتباط به موسیقی نیست و «حسن» و
«عطا»دراینقسمت،قصددارندآلبومموسیقی
خودرامنتشرکنند.آنهااتفاقیبایکزمیندار
بزرگکهنقشاورابهنامبانیایفامیکند،آشنا
میشوندواینآشنایی،سرآغازماجراهاییبرای
آنها میشود .ارتباط قصه فیلم با سابقهای که
درواقعیتازبهنامبانیدرذهنداریم،میتواند

ریحانه پارسا
ریحانه پارسا سومین بازیگر جدیدی است که به
جمع بازیگران «گشت  »3اضافه شده و در این
فیلم بازی کرده است .او با فیلم کمدی «خوب
بد جلف :ارتــش ســری» به کارگردانی پیمان
قاسمخانی،واردسینماشدوپسازاینفیلم،همه
انتخابهاییکهداشته،مانند«رقصنده»اثربهمن
گودرزی«،کوسه»ساختهعلیعطشانیو«گشت
،»3کمدیبودهاست.ازمیاناینچهارفیلم،تنها
«خوب بد جلف :ارتش سری» اکران شده و سه
فیلمدیگردرمرحلهفیلم برداریهستند.ریحانه
پارسادرفیلم«ارتشسری»نتوانستبهعنوانیک
بازیگر کمدی توانایی خود را نشان دهد و در آن
فیلمبازیگربامزهاینبود،بههمیندلیل،چندان
نمیتوان به تاثیر مثبت حضور او در فیلم «گشت
»3امیدداشت.

چهره ها و خبر ها
مهتاب کرامتی برای بازی در
فیلم «صحنهزنی» به کارگردانی
علیرضا صمدی جلوی دوربین
رفته اســت .او به تازگی فیلم
«بهت» ساخته عباس رافعی را
در سینمای آنالین داشت که آمار فروش مناسبی
نداشت.
بهروز شعیبی در جمع اعضای
شــــــورای س ــی ــاســتگ ــذاری
چــهــاردهــمــیــن جــشــنــواره
فــیــلــم کــوتــاه رضــــوی حضور
دارد .عــاوه بر او محمدعلی
باشهآهنگر نیز جــزو اعضاست .ایــن رویــداد
سینمایی زمستان امسال برگزار میشود.
الهام پاوهنژاد گویندگی کتاب
صوتی «قصه زندگی مــن» به
نویسندگی مریلین مونرو را
برعهده داشته است .او پیش از
این ،کتاب صوتی «مادر» نوشته
لیوبا ورونکوا را نیز روایت کرده بود.
ب ــه ــروز افــخــمــی ایـــن روزهـــا
در روســـــتـــــای درازنــــــــوی
اس ــت ــان گــلــســتــان ،مشغول
تصویربرداری سریال «رعــد و
بــرق» اســت .ایــن سریال ویژه
رمضان  1400تولید میشود و شهرام قائدی و
مهدی زمینپرداز از بازیگران آن هستند.
بهارهکیانافشاربهزودیبافیلم
«بیوزنی» به کارگردانی مهدی
فرد قــادری در سینمای آنالین
دیده خواهد شد .این فیلم که از
اسفند 98اکرانشدهبود436،
میلیونتوماندرگیشهفروختهاست.
پژمانبازغیفیلم«خانهدیگری»
بهکارگردانیبهنوشصادقیرا
درنوبتتوزیعدرنمایشخانگی
دارد .او همچنین فیلم «سلفی
بــا دمــوکــراســی» ساخته علی
عطشانیوفیلم«کودکبازیوو»راآمادهاکراندارد.
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زهرچشمسردارانایرانیازاروپاییهای وحشی

روزیکهشاهعباس
ازخجالتعثمانیهادرآمد!

تالفیشکستچالدران
کناردریاچهارومیه

شکستچالدران،ضربهمهلکیبهاعتبارصفویهوارد
کرد .ایرانیان با وجود فداکاری و ازخودگذشتگی
پس توپ و
بسیار ،نتوانستند با شمشیر و نیزه از ِ
تفنگ برآیند و بهاینترتیب ،آذربایجان و بخشهای
وسیعی از غرب ایران به تصرف عثمانیها درآمد.
پادشاهان بعدی نیز ،نتوانستند توانایی الزم را
برای غلبه بر دشمن اشغالگر بهدست آورنــد .شاه
تهماسب یکم ،با انعقاد پیمان صلح آماسیه با
سلیمان قانونی ،عم ً
ال قدرت عثمانیها را در شرق
پذیرفت و به یک مصالحه چند دهساله تن در داد.
اما عثمانیها در دوره سلطان محمد خدابنده،
به مرزهای ایران تاختند و دوباره دست به غارت و
اشغالگریزدند.هنگامیکهشاهعباسیکمبهتخت
نشست ،غرب ایران عم ً
ال در اختیار عثمانیها بود
و هر دم احتمال میرفت که آنها به سوی قزوین،
پایتخت آن روز ایران ،حرکت کنند .شاهعباسیکم،
تن به مصالحهای ظاهر ًا ننگین با عثمانیها داد؛
او تصاحب استانهای غربی ایران توسط سلطان
عثمانی را به رسمیت شناخت و در عوض ،فرصتی
بــرای سرکوب ازبکان در شرق به دست آورد .در
همین زمــان ،شاه عباس به سازماندهی دوبــاره
ارتش ایــران پرداخت و توانست قشون ایــران را به
توپ و تفنگ مجهز کند .با فرا رسیدن سال 981
هـ.ش ،شاه صفوی خود را آنقدر مقتدر میدید تا
پنجهدرپنجهبزرگترینقدرتنظامیجهانآنروز
بیندازد.عثمانیهاکهاص ً
الانتظارحملهایرانیانرا
نداشتند،ناگهانباهجومسراسریسپاهایرانکهبه
غیرازسربازانعادی،ازوجود 600عرادهتوپو60
هزارتفنگچیخبرهبهرهمیبرد،روبهروشدند.نقاط
اشغالی یکی بعد از دیگری آزاد شد و به دامان ایران
بازگشت .سرعت و تهور سربازان ایران ،عثمانیها
را به عقبنشینی سریع واداشــت .آنها زمانی که
ارتشایرانفاقدسالحآتشینبود،ازتیغآبدارایرانی
حذرداشتند؛حاالباچنینقدرتیکهدراختیارسپاه
ایران قرار داشت ،وضعشان معلوم بود! دو سپاه در
یک نبرد سرنوشتساز ،در کرانههای غربی دریاچه
ارومیه ،روبهروی هم صفآرایی کردند .در این نبرد
سخت و سنگین ،سپاه  100هزار نفری عثمانی به
فرماندهی «جقال اوغلی» ،توسط ایرانیان درهم
کوبیده شد و باقیمانده قشون مهاجم به آناتولی
گریختند و بسیاری از آنها ،در مسیر بازگشت ،به
دلیل جراحت یا گرسنگی ،جان باختند .به این
ترتیب،شکستیکهسپاهایراندرسال 893هـ.ش
در چالدران متحمل شده بود ،پس از  88سال ،به
طور کامل جبران شد و ایران عالوه بر سرزمینهای
از دست رفته ،اختیار بخشهای معتنابهی از خاک
عثمانیراهمبهدستآورد.

استراتژینظامیداریوشهخامنشیبرایپیروزیسپاهایراندرکرانههایرود«دانوب»چهبود؟

جوادنوائیانرودسری–پیروزیقاطعکورش
هخامنشی بر لیدیه و فتح «سارد» در سال546
قبلازمیالد،تسلطقطعیایرانبرآناتولیرادر
پیداشت.پیشازآن،سپاهمقتدرهخامنشیان
توانسته بود مــیــانرودان را مطیع و فینیقیه و
فلسطین را در کرانههای دریــای مدیترانه،
خراجگزار خود کند .در دوره کمبوجیه ،پسر
کــورش ،سپاه ایــران وارد آفریقا شد و مصر به
عنوان نخستین سرزمین بزرگ آفریقا ،در برابر
ِ
اغتشاشاتپسازمرگ
ایرانیانکمرخمکرد.اما
کمبوجیه و تالشهای سهساله داریوشیکم
برایخاتمهدادنبهآنها،آتشطغیانوشورش
رادرمیانمللتابعهروشنکرد.بهویژهدرمغرب
آناتولی،بسیاریازشهرهاکهمردمانشانتباری
یونانی داشتند ،علیه هخامنشیان دست به
طغیان زدند .داریوش توانست همه شورشها
را بهسختی سرکوب کند و آرامش را به مرزهای
ایران بازگرداند .اقتدار ارتش ایران باعث شد
که کشور – شهرهای یونان ،یکی بعد از دیگری
زعامت هخامنشیان را بپذیرند و تحتحمایت
ایران قرار گیرند .در این بین ،آنچه برای اتباع
ایران در غرب آناتولی و سواحل یونان غیرقابل
تحمل بهنظر میرسید ،حمالت غارتگرانه
سکاهایوحشیشرقاروپاواقوامبدویشمال
بالکانبودکهدرحاشیهروددانوبمأواداشتندو
زندگیرابرایساکنانشهرهایحاشیهدریای
سیاهوجنوببالکانبهجهنمتبدیلکردهبودند.
سرکوب و تنبیه این مهاجمان و دور کردن سایه
سیاه آنها از سر شهروندان ایــران ،بیشک از
وظایف فرمانروای هخامنشی بود و داریوش
پس از حمالت پیاپی آنها ،در سال  513قبل
از میالد تصمیم نهایی خود را بــرای سرکوب
مهاجماناروپاییگرفت.
▪مقدماتحملهبزرگ

هرودوت در تاریخ خود آوردهاست که داریوش،
پس از فرونشاندن شــورش در بابل ،شخص ًا
فرماندهیقشونایرانرابرایحملهبهسکاهای
اروپاییبرعهدهگرفت.طبقپژوهش«پیربریان»
در کتاب «تاریخ امپراتوری هخامنشیان» ،این
لشکرکشی درست هنگامی انجام شد که یک
لشکر دیگر از ایران ،در مرزهای غربی مصر و در
سرزمین لیبی ،مشغول جنگ با اقوام مهاجم
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بود .داریــوش فرمان تهیه تدارکات فــراوان را
صادر کرد .هــرودوت مینویسد« :قاصدان به
هر سو اعــزام داشته بود تا در جایی فرمان به
تهیه سپاه زمینی داده شود و در جایی دیگر،
کشتیهابسازندودیگرانبررویرودخانههای
آن سوی [تنگه] ُبسفُ ر ،به ساخت پل بپردازند».
داریوش ،یونانیان ایونی(ساکن غرب آناتولی)
را واداشته بود تا ناوگانشان را به خدمت ارتش
ایران درآورند 30 .کشتی ایونی ،قرار بود خود
را به مصبرود «ایستروس»(دانوب) برسانند و
در انتظار سپاه ایران و دستورهای فرمانروای
هخامنشی بمانند .داریــــوش پــس از عبور
سپاهیانش از تنگه بسفر ،وارد تراکیه(جایی در
شرق یونان امروزی) شد و اهالی یونانیتبار آن
را که از هجوم سکاها به جان آمدهبودند ،برای
همراهی با سپاه ایران برانگیخت .طبق روایت
هـــرودوت ،سکاها کوشیدند تا با تحت فشار
قرار دادن مسیر بازرگانی تراکیهایها ،آنها
را به خــروج از ارتــش ایــران وادارنــد؛ اما از نظر
تراکیهایها،مرگیکباروشیونهمیکباربود!

«سیتاربِس» شاه سکایی که از حمله برقآسای
«آریارمنه»بهخشمآمدهبود،نامهایسراسرناسزا
و توهین برای داریوش فرستاد و تهدید کرد که
والیاتپارسیرادراطرافدریایسیاه،باخاک
یکسانخواهدکرد.اینالفآشکار،نظرداریوش
راجلبنکرد؛پیروزیآریارمنهبهشاههخامنشی
نشاندادکهسکاهاآسیبپذیرترازآنهستندکه
بهنظرمیرسد.
▪ارتش ایران در کرانههای دانوب

سپاه ایران ،اوایل ماه ژوئیه سال  513قبل از
میالد ،به دانوب رسید .در مسیر حرکت ،برخی
قبایل و شهرها ،از در سازش درآمدند و اطاعت
از ایران را گردن نهادند و برخی مانند ِ
«گتها»،
مقاومت سختی از خود نشان دادند« .مگابیز»

سردارداریوشتوانستتماممقاومتهارادرهم
بکوبد .طبق محاسبه مورخان اروپایی ،روز 12
ژوئیه سال  513قبل از میالد ( 22تیر 2533
سال قبل) ،ارتــش ایــران در حاشیه دانــوب با
سکاها و اقوام متحد آنها درگیر شد .ایرانیان
 80هزار نیروی منظم و سازمانیافته داشتند و
پادگانی که در حاشیه دانوب بنا کردهبودند ،با
مساعدتکشتیهاییونانی،کام ً
الازاینسپاه
بزرگ پشتیبانی میکرد .نیروهای مهاجم به
شکلی نامنظم حمله را آغاز کردند .سرداران
ایرانی با نقشه داریوش ،مسیر را برای پیشروی
آنها به سمت جنوب باز گذاشتند .فرمانروای
هخامنشی به طمع و وحشیگری مهاجمان
امید بسته بود؛ طولی نکشید که نقشه کارگر
افــتــاد .در جایی نزدیک رودخــانــه و در پهنه
دشتیسرسبز،سپاهبههمریختهسکاهاواقوام
متحدشان ،با ارتــش سرسخت ایــران روب ـهرو
شد .نبرد سختی درگرفت و ایرانیان توانستند
مهاجمان بسیاری را از دم تیغ بگذرانند .شاید
بتوان این شکست را پایانی بر هجوم سکاها
به جنوب بالکان در دوره هخامنشی دانست.
ضرب شست ســرداران ایرانی در این منطقه،
اروپاییهای وحشی را عقب راند .با این حال،
جنوب بالکان همچنان آرام باقی نماند .چندی
بعد ،ایالتهای یونانینشین سر به شورش
برداشتند و برای دولت هخامنشی دردسرهای
زیادیبهوجودآوردند؛اماغلبهایرانیانتاهجوم
اسکندرمقدونیباقیبود.

▪پیشقراوالنواردمیشوند

پیش از ورود داریوش و سپاه اصلیاش به اروپا،
«آریارمنه» والی ساتراپ «کاپادوکیه»(جایی در
حاشیه جنوبی دریای سیاه) را برای واردکردن
ضربه به سکاها و انجام حمالت ایذایی علیه
آنها ،اعزام کردهبود .او با  30کشتی از دریای
سیاه گذشت و در نبردی خونین ،سکاهای
ــرس
مهاجم را از دم تیغ گــذرانــد و حتی َ
«م َ
ِگ ِتس»،برادرفرمانروایسکاهارابهقتلرساند.

کاشی های رنگی سربازان هخامنشی(موزه برلین) -ارتش منظم نقش مهمی در پیروزی داریوش داشت

7
تاریخ جهان
دربارهپدررهبرنازیهاچهمیدانید؟

آقاجان هیتلر؛ مردی خشن
ِ
با سبیلهای بلند!

شاید جالب باشد که بدانید هیتلر اصالت ًا اهل آلمان
نبود؛ او و خانوادهاش اصالت ًا اتریشی و از اهالی شهر
کوچک «برائونائو» بودند .پدر هیتلر ،یعنی آقای
«آلویس هیتلر» یک کارمند دونپایه در اداره گمرک
بود که در سن باال ،با دختر عمویش «کالرا هیتلر»
ازدواج کرد .ظاهر ًا آلویس آدم باحوصلهای نبود .او
وهمسرشصاحبششفرزندشدندکهفقطدوتااز
آنهازند هماندند؛آدولفکهرهبرنازیهایآلمانشد
و«پائوال»،دختریکههیچگاهازدواجنکردودرنهایت
درسال 1960میالدی( 1339خورشیدی)ازدنیا
رفت .پدر هیتلر مانند بسیاری از مردان اتریشی و
آلمانیآنزمان،چنداناهلمعاشرتهایصمیمانه
نبود و البته بر خالف پسرش ،سبیلهای بلند و از
بناگوش دررفتهای داشــت .هرچند هیتلر مدعی
است که آقاجانش اهل هنر بوده و هنرمند را بر صدر
مینشاندهاست! درباره پدر آلویس اطالعاتی وجود
ندارد ،اما میدانیم که مادرش ،خانمی به نام «ماریا
آنا ْ
شیکل ِگروبر» ،بانویی مذهبی و البته متعصب در
مرام کاتولیک بودهاست .به هر حال ،آقای آلویس
در ســال  1892مــیــادی( 1271خورشیدی)،
موقعی که هنوز ناصرالدینشاه در ایران بر سر کار
بود و آدولف کوچولو فقط سه سال داشت ،به ایالت
بــاواریــا در جنوب آلمان مهاجرت کــرد تا دوران
بازنشستگی خود را در آنجا به راحتی بگذراند؛
چگونه؟ نمیدانیم! بههرحال ،این مهاجرت برای
آلویس خیلی هم خوش ُیمن نبود .او چند سال بعد
بابحرانمالیروبهروورفتارشبامامانهیتلر،یعنی
کالرا که  23سال از وی کوچکتر بود ،به شدت
خشنشد.آلویسدرسال 1903میالدی(1282
خورشیدی) درگذشت و همسرش کالرا هم ،چهار
سالبعدازاو،براثرابتالبهبیماریسرطان،دارفانی
را وداع گفت .خوشبختانه والدین هیتلر شانس
آوردنــد و زنده نماندند تا دیوانهبازی پسرشان را
ببینند .هیتلر در  14سالگی پدر و در  18سالگی
مادرش را از دست داد .خودش میگوید بعد از فوت
کالرا هیتلر ،مامانش ،دیگر به هیچکس و هیچچیز،
احساس تعلقخاطر نمیکرد.

سرگرمی

۸
هوش منطقی
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تست هوش

بازی ریاضی

سودوکو
قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه در
هر سطر ،در هر ســتون و در هر مربع3در 3هیچ رقمی تکراری
نباشد.
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در تصویر زیر بــرای شما تعدادی از حــروف را
نوشتهایمکهبایدبراساسمربعهایخالیدرهر
سطرکلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.
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در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در
هرکدامازشمارههانامیککشوررانوشتهایمکه
شمابایدآنراحدسبزنید.
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چالش ذهن

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

با توجه به شکل های داده شده گزینه مناسب
برای جای خالی را پیدا کنید.
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اختالفتصاویر
آیا می توانید  10تفاوت را بین این  ۲تصویر مشابه پیدا کنید؟
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید .این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.
بازیریاضی:
تست هــوش :گزینه
( )1حرکت نقطه سیاه
را در هــر چــهــارخــانــه
بــه صــــورت جــداگــانــه
بررسی کنید.
هوش منطقی :جواب
معما عــدد  5اســت .در
هر شکل عــدد وســط به
صورت زیر به دست می
آید:حاصلضرب 2عدد
باال را از حاصل ضرب 2
عددپایینکممیکنیم.

اختالفتصاویر:

 .1تونس  .2مکزیک  .3الجزایر  .4لهستان  .5اوکراین  .6ارمنستان

چالش ذهن :

بازی با کلمات:
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما
در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی :فال ،سال ،کال ،الک ،ساک ،فلک ،الف الک ،الف و ...
چهار حرفی :کالس ،سفال ،سالک و ...
پنج حرفی :فالسک

جوابها

جدولسخت | 91۸
افقی-1:سوختوسازبدن-مرتجعالستیکی-2هنوزفرنگی-چوبهاعدام-عددفوتبالی-
عزیز عرب  -3پست-تور کاهکشی -4گاو تبتی-تلخ عرب-نوبت  -5اجرت-ماشین

جدولمتوسط | 771۲
نویسی -واحد وزن روسیه -6صندلی معلولین-دستگاه
آب جــوش صنعتى -7آفرینش-ترفند طلسم خرافاتى
ها -8مرگ-شتر بی کوهان-فوری -9معبد یهود-نگاه
خیره-پوشاندن -10سنگ معدنی-رونوشت -11مرغ
انگلیسی-بوی ماندگی-سرزمین ملکه بلقیس-مکان
-12دلیر-سکتهقلبی

عمودی:

 -1امپراتریس سابق ژاپــن -طنز -2عید ویتنامی ها-
بزرگترین قمر نپتون-برج داستانی-3جدلی-4شروع-
شــایــعــه-خــبــرگــزاری ســوریــه -5دریــاچــه حمام-نوعى
موتورسیکلت -برکت سفره -6از اقوام ایرانی-من و شما-
حزبهیتلر-7منحرف-صابونخیاطی-نوعیپارچهلطیف
-8سنه-واحدپولبوتسوانا-غرور-9موزیکنظامی-حرف
دهانکجی-تمیز
-10علمسیاست
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افقی -1 :ژاله-مثال بی فکر تقلید کــردن -2آموزگار-آش-بهشت شــداد -3
ضمیرجمع-پایتخت -4ویران-بیماری تنفسی -5از جنگهای صدر اسالم-واالد-

تازه -6در بازی می زنند-مشایعت نظامی -7سعادتمند-
کلمه تحسین -8شهر جشنواره-آموختنی لقمان -مقام
-9متعصب-عصاره -10اختراعی از ژرژ استفنسن -سطح
-11چوبه اعدام-قیفی که سر ندارد-بن -12کنایه از
سخن توهینآمیز-مرکز استان مازندران

عمودی :

 -1سوریه قدیم-رمزینه-واحد دارو -2فرکانس-زمین پر
از سنگ -3یادداشت – مذکر-عزیز  -4حیوان مونث-کبد
-5پارکه-جانور تک سلولی -6نا-خدای باستان-مقابل
جفا -7بــیــمــاری مسری-نت چــهــارم -نقطه اینترنتی
-8بخت-یارانه  -9مغازه کوچک-واحد  28گرمى -10
شریف -موجود نامرئی-بله روسی  -11گروه نوازندگان-
جایزه سینمایی -12پایتخت ایتالیا -مقام-منسوب به
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حادثه در قاب
بــا دســتــور قــاضــی دکــتــر رحمانی(معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی )نیروهای
تجسس کالنتری شهرک ناجای مشهد ۵۰
بوته گیاه کشت شده ماریجوانا در یک منزل
مسکونی ویالیی را معدوم کردند.

ازمیانخبرها

چیدن«توتسیاه»
مرگ مرد میان سال را رقم زد!
توکلی-مرد  ۵۳ساله روستایی بر اثر سقوط از
درختتوتجانخودراازدستداد.
فرمانده انتظامی شهرستان راور کرمان گفت :در
پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی
بر سقوط یک فرد از درخت در محدوده پاسگاه
«فیض آباد» بالفاصله ماموران انتظامی به محل
اعزامشدند.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ«علیرضا سوری»
افزود :باحضورمامورانانتظامی درمحلحادثه و
بررسیموضوعمشخصشدیکمرد 53سالهاهل
جوپار کرمان هنگام چیدن توت سیاه از یک اصله
درختبزرگبهعلتبیاحتیاطیبهپایینسقوط
کــرده و توسط نیروهای امــدادی به بیمارستان
منتقلشدهاست.
ایــن مسئول انتظامی بــا  اشــاره به ایــن که فرد
مصدوم هنگام انتقال به بیمارستان،به علت
شدت جراحات جان خود را از دست داد ،تصریح
کرد:باتوجهبهفصلتابستانوموسمبرداشتانواع
میوههاالزماستنکاتایمنیرعایتشودتاشاهد
چنینحوادثناگوارینباشیم.

حملهخونین 2شرورتهرانیباچاقو
وپنجهبوکسبهیکآمربهمعروف

دستبندپلیسبردستانسارق
حرفهای کابلبرقهوایی

کــرمــانــی  -دزد حــرفــه ای کـــه ســیــم هـــا و
کابلهای برق شبکه هوایی را در کرمان سرقت
میکرد،دستگیرشد.
بهگزارشخبرنگارما،بهدنبالوقوعخاموشیهای
گسترده به دلیل سرقت سیم های برق هوایی در
شهرستان کرمان ،دستگیری عامل یا عوامل این
سرقتهادردستورکارپلیسقرارگرفت.ماموران
انتظامی،باانجامبررسیهایتخصصی،تحقیقات
میدانیوافزایشگشتزنیهایهدفمند درمحل
وقــوع سرقت ها دریافتند سرقت ها توسط یک
سارقحرفهایوسابقهدارانجاممیشود.
بنابراین گــزارش ،ماموران کالنتری  12شهر
کرمانپسازهماهنگیبامقامقضایی،یک سارق
را درعملیاتیغافلگیرانه دستگیر وبهمقرانتظامی
منتقل کردند.
سرهنگ«محمدرضا فــداء» فرمانده انتظامی
شهرستانکرمانبااشارهبهکشفمقداریازاموال
سرقتی ازمخفیگاهسارقگفت:متهم دربازجویی
های پلیسی و در مواجهه با دالیــل و مستندات
قانونی پلیس ،لب به سخن گشود و به ارتکاب 25
فقره سرقت سیم برق فشار قوی در شهر کرمان
اعترافکرد.

بخشش پای چوبه دار

ســجــادپــور -یکی از درجــه داران نیروی
انتظامیکهدریکدرگیریشخصی،مرد50
ساله ای را با شلیک گلوله از سالح سازمانی
به قتل رسانده بــود ،با گذشت اولیای دم،
پای چوبه دار بخشیده شد و از قصاص نفس
نجاتیافت.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
پرونده جنایی از نیمه شب پنجم اردیبهشت
ســال  96هنگامی آغـــاز شــد کــه ارتــبــاط
پیامکی بین یک دختر و پسر جوان در منطقه
عباسآبادمشهدلورفتوبهدرگیریخانواده
ها انجامید .پسر جــوان به دختر همسایه
عالقه مند شده بود و به قصد ازدواج پیامک
هایی را برای دختر نوجوان ارسال می کرد.
این در حالی بود که خانواده دختر به شدت
مخالف این ازدواج بودند اما پسر جوان دست
بردار نبود و تالش می کرد خانواده دختر را
راضیکند!دراینمیانمادردخترکهمتوجه
تصاویری از دخترش در تلفن همراه شده بود
با یکی از اعضای خانواده اش و درحالی که
شیلنگی را زیر چادر داشت به طرف منزل
پسر جوان به راه افتاد و مشاجره ای بین آن
ها در گرفت .وقتی نیروهای گشت کالنتری
خلق آباد در پی تماس اهالی به محل آمدند،
خانواده دختر را راهنمایی کردند که موضوع
رابایدبهطورقانونیوازطریقدستگاهقضایی
پیگیری کنند و بدین ترتیب برای لحظاتی
شعلهایننزاعومشاجرهلفظیفروکشکرد.
گزارش خراسان حاکی است ،در این میان
یکی از بستگان نزدیک دختر نوجوان با پدر
ویتماسگرفتوماجرایدرگیریباخانواده
پسر را برای «ابوالفضل -الف» بازگو کرد.
ابوالفضلنیزکهدرجهدارنیرویانتظامیبود
و در کالنتری طبرسی جنوبی (میرزاکوچک
خان) خدمت می کرد از شنیدن این حرف ها
به شدت عصبانی شد .او که با بستن سالح
سازمانی به کمر در حال گشت زنی بود با
گرفتن مرخصی ساعتی از مسئول مافوق
خود،سواربرموتورسیکلتبهطرفمنزلپسر
جوان به راه افتاد و در حالی که خشم سراسر
وجودشرافراگرفتهبودباضربهلگددرحیاط
طرف مقابل را گشود و یک تیر هوایی شلیک

کرد .در این هنگام مرد  50ساله با دیدن این
وضعیتخطرناک،خودرامقابلپسرجوانش
قرار داد ولی مامور خشمگین گلوله دیگری
به سوی او شلیک کرد و بدین ترتیب مرد 50
سالهخونآلودنقشبرزمینشد.

به گزارش خراسان اطرافیان بالفاصله او را
به مرکز درمانی رساندند اما دیگر دیر شده
بود و «م» بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله
به زیــر گلویش جــان باخت .دقایقی بعد با
گــزارش ماجرای این جنایت هولناک ،بی
درنگ قاضی ویژه قتل عمد عازم محل وقوع
حادثه شد و به تحقیق در این باره پرداخت.
بررسی های قاضی کاظم میرزایی نشان
داد گلوله پس از اصابت به گــردن از شانه
سمت راست مقتول خارج شده و به شیشه
در ورودی برخورد کرده است .پسر مقتول
که به همراه یکی از بستگانش پیکر مجروح
پدرش را به مرکز درمانی رسانده بود در پاسخ
بــه س ــواالت تخصصی قاضی شعبه 211
دادســرای عمومی و انقالب مشهد گفت :از
مدتی قبل با دختر نوجوان آشنا شده بودم
و به صورت پیامکی با هم ارتباط داشتیم اما
چندساعتقبلمادروبرادرآندختربهمنزل
ما آمدند و سر و صدا کردند که ما هم با پلیس
 110تماسگرفتیم.بعدهمنیروهایگشت
ما را راهنمایی کردند که درخواست مان را

از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنیم ولی
هنوززمانزیادیازاینماجرانگذشتهبودکه
پدر دختر با سالح وارد حیاط ما شد و پدرم را
باشلیکگلولهبهقتلرساند.
بنابراین گزارش ،در پی اظهارات شاکیان و

شاهدان ،بالفاصله قاضی کاظم میرزایی که
سابقه دادستانی بویین زهرا را نیز در کارنامه
قضایی خود دارد ،دستور دستگیری مرد
مسلح را صادر کرد .ضارب  42ساله که خود
را درجه دار نیروی انتظامی معرفی می کرد
در بازجویی های فنی و تخصصی گفت :در
محل خدمتم بودم که یکی از نزدیکانم تماس
گرفت و از درگیری خانواده ام با پسری خبر
داد که مدعی بود با دخترم ارتباط دارد!
وقتی موضوع ناموسی شد موتورسیکلتی را
از کنار خیابان گرفتم و به سمت روستای مان
حرکت کردم اما آن ها با من درگیر شدند و
پدر آن پسر در حالی که من روی زمین افتاده
بودم قصد داشت اسلحه ام را بگیرد که گلوله
شلیک شد .گــزارش خراسان حاکی است
اما با پیدا شدن مرمی خون آلود که به شیشه
در ورودی ساختمان اصابت کرده بود ،این
پرونده جنایی وارد مرحله جدیدی شد و
بدین ترتیب قاضی میرزایی از کارشناسان
سالح خواست نحوه و چگونگی شلیک را
بررسی کنند .در همین حــال مــادر دختر

در امتداد تاریکی

اثر انگشت قطع شده پای قولنامه!

نوجواننیزبهقاضیویژهقتلعمدگفت:پسر
مقتول عکس ها و تصاویر دخترمان را از تلفن
همراه وی استخراج کرد و قصد داشت آن ها
را در فضای مجازی منتشر کند که من و پسرم
برای اعتراض به این موضوع نزد خانواده اش
رفتیم و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
با تکمیل تحقیقات و صــدور کیفرخواست
در دادســرای عمومی و انقالب مشهد ،این
پرونده با توجه به اهمیت و حساسیت آن
به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان
رضـــوی ارســـال شــد تــا قــضــات باتجربه و
کارآزموده زوایای مختلف این جنایت را مورد
بررسی های دقیق قضایی قرار دهند.
در همین حال و با برگزاری چندین جلسه
محاکمه ،در نهایت قضات دادگــاه کیفری
یک اتهام مامور انتظامی را محرز دانستند
و با توجه به اسناد و دالیــل محکمه پسند،
وی را به قصاص نفس محکوم کردند .بنابر
گــزارش خراسان ،با تایید این رای توسط
قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور ،پرونده
مذکور به اجرای احکام دادســرای عمومی
و انقالب مشهد ارسال شد اما در این میان
تالش ها برای صلح و سازش ادامــه یافت.
خانواده مقتول ابتدا راضی به گذشت نبودند
تا این که مقدمات اجــرای حکم فراهم شد
و قــرار بود هفته گذشته در زنــدان مرکزی
مشهد به مرحله اجــرا درآیــد که در نهایت
تالش اطرافیان و بستگان قاتل با راهنمایی
و یاری قضات اجرای احکام دادسرا به نتیجه
رسید و خــانــواده مقتول باالخره در قبال
دریافت مبلغی کمتر از یک میلیارد تومان از
خونخواهی مرد  50ساله گذشتند و بدین
ترتیب مامور انتظامی پای چوبه دار بخشیده
شد .شایان ذکر است ،طبق قانون پرونده
مذکور باید در دادگاه کیفری یک خراسان
رضــوی دوبــاره از جنبه عمومی جرم مورد
بررسی قرار گیرد.
به استناد مــواد قانونی در صــورت گذشت
اولیای دم ،دادگاه مجرم را به  3تا  10سال
زنــدان با احتساب ایــام بــازداشــت محکوم
می کند.

مرگدلخراشرانندهپژوزیراتاقکامیونحملشن
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد از حادثه
منجر به فوت راننده سواری پژو در پی واژگونی
کامیون حمل شن روی این خودرو در جاده
مشهد به فریمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد سرآتشیار
حسن عظیمیان با بیان این مطلب گفت  :عصر
روز شنبه  21تیر ماه  99در پی اعالم سانحه
رانندگی منجر به واژگونی کامیون بنز حامل
شن روی یک دستگاه خودروی سواری پژو و
محبوس شدن راننده زیر بار کامیون ،ستاد
فرماندهی آتــش نشانی مشهد ،بالفاصله
نجاتگران و آتش نشانان ایستگاه های  ۹و
 ۳۹را به همراه جرثقیل سنگین ایستگاه  ۸به
محل حادثه در جاده مشهد به فریمان ابتدای
دوربرگردان بهشت رضا اعزام کرد.
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد افزود:
بــا حضور نجاتگران آتــش نشانی در محل

مشخص شد یک دستگاه کامیون بنز  ۱۰تن
حامل ماسه و شن به دلیل نامعلومی روی یک
خودروی سواری پژو به صورت کامل واژگون
شده که این حادثه منجر به جان باختن راننده
خودروی پژو و محبوس شدن وی زیر خروارها
خاک شده بود .
آتش نشانان با استفاده از جرثقیل سنگین
آتشنشانی مشهد پــس از بــرداشــتــن اتــاق
کامیون از روی این خودرو  ،پیکر راننده نگون
بخت را با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی
ویژه از البالی آهن پاره های وسیله نقلیه رها
سازی کردند و تحویل عوامل انتظامی حاضر
در صحنه دادند.
شایان ذکر است  ،علت دقیق این حادثه توسط
کارشناسان پلیس راهــور استان در دست
بررسی است و آتشنشانان پس ازاین عملیات
به ماموریت خود پایان دادند و به ایستگاه های
خود در شهر مشهد مراجعت کردند.

عکس از آتش نشانی

دوشرورجواندرتهرانباچاقووپنجهبوکسبهیک
جانبازدفاعمقدسحملهورشدندوویرابهشدت
زخمی کردند .تیر ماه امسال یکی از رزمندگان
دفاع مقدس در پی امر به معروف و نهی از منکر در
منطقه نعمت آباد ،توسط دو جوان هدف حمله با
چاقووپنجهبوکسقرارگرفت.
به گزارش رکنا ،در تاریخ  15تیر  99ساعت 16
یکی از رزمندگان دفاع مقدس ،فرمانده اسبق
پایگاه و مسئول امر به معروف پایگاه بسیج ۵۰
ساله در پارک امام خمینی (ره ) محله نعمت آباد
منطقه  ۱۹تهران ،با مشاهده دو پسر جوان و یک
دختر که در حال انجام عمل خالف عفت عمومی
بودند اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می
کند که متاسفانه توسط دو پسر جوان با ضربات
چاقووپنجهبوکسازناحیهچشموصورتودست
مجروح می شود.
به گزارش رکنا ،متاسفانه بعد از دستگیری دو
جوان ضارب هیچ اقدامی توسط کالنتری منطقه
تاکنون صورت نگرفته و دو ضارب به راحتی آزاد
هستند.

مامورنیرویانتظامیازقصاصنفسنجاتیافت
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طوری با دقت نقشه قتل صاحبخانه ام را طراحی
کرده بودم که هیچ وقت فکر نمی کردم روزی
این ماجرا لو برود و پلیس به همین راحتی مرا
دستگیر کند چرا که ...
جـــــوان 34ســــالــــه ای کـــه بـــه اتـــهـــام قتل
صاحبخانهاش در مشهد با صــدور دستورات
ویژه ای از سوی قاضی جعفری (بازپرس شعبه
407دادســـرای عمومی و انقالب مشهد) و با
تالش گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شده است ،پس
از آن که به ســواالت تخصصی ســروان عظیمی
مقدم(افسر پــرونــده) پاسخ داد ،در تشریح
سرگذشت فالکت بارش گفت :وارد 20سالگی
شده بودم که با دختری نوجوان ازدواج کردم.
دو سال نامزد بودیم اما در همین مدت آرام آرام
اختالفات من و همسرم شروع شد .بیکاری و
بیپولی من به این اختالفات دامن می زد.
با وجود این ،بعد از گذشت دو سال از برگزاری
مراسم عقدکنان ،باالخره زندگی مشترک مان
را در میان هیاهوی همین اختالفات آغاز کردیم.
این در حالی بود که من به خاطر بیکاری آرام
آرام به مصرف مواد مخدر روی آوردم و استعمال
تفریحی آن را با دوستانم به صورت پنهانی آغاز
کردم.
هنوز مــدت کوتاهی از ازدواج مــان نگذشته
بــود که همسرم بـــاردار شد ولــی جنین هفت
مــاهـهاش را سقط کــرد .همین مــوضــوع آتش
اختالفا تمان را شعله ور ساخت به گونه ای
که شعله های سوزناک آن با نیش و کنایه ها و
رفتارهای تحقیرآمیز اطرافیانم هر لحظه بیشتر
زبانه می کشید.
در همین روزها ،همسرم تقاضای طالق داد و من
هم با سوءاستفاده از این شرایط و به بهانه آرام
شدن اعصاب و روانم ،بیشتر به سوی مواد مخدر
گرایش پیدا کردم.
پــدرم نیز که راه و چــاره چگونگی دخالت در
اختالفات خانوادگی را نمی دانــســت ،برای
گرفتن طالق وساطت کرد تا این گونه به من
کمک کند .بعد از ماجرای طالق ،همسرم به
دنبال سرنوشت خودش رفت و من هم در مرداب
مواد افیونی غرق شدم.
از سوی دیگر ،پدرم برای آن که مرا از این شرایط
روحی و روانی نجات بدهد ،یک فروشگاه آجیل
برایم راه اندازی کرد تا سرگرم کار و زندگی شوم.
در میان مشتریانم دختری بود که هر بار به اتفاق
مادرش برای خرید آجیل به فروشگاه میآمد .در
این میان ،عاشق «پریسا» شدم و به او دل باختم.
اما وقتی از پــدرم خواستم به خواستگاری آن
دختر برود ،به شدت با این خواسته ام مخالفت
کــرد چــرا کــه معتقد بــود اخــتــاف فرهنگی و
اعتقادی شدیدی بین ما وجود دارد و این ازدواج
در نهایت فرجامی نخواهد داشت .اما وقتی با
اصرار و پافشاری های من رو به رو شد ،تصمیم
گرفت مرا در تنگنای مالی قرار بدهد ،به همین
دلیل کلید آجیل فروشی را از من گرفت و من باز
هم بیکار شدم.
دیگر شب ها نیز به خانه نمی رفتم و اوقاتم را نزد
دوستانم در پاتوق های استعمال مواد مخدر
سپری می کردم .پدرم که اوضاع را این گونه دید
و متوجه شد زندگی ام را به نابودی می کشانم،
رضایت داد فقط به خواستگاری بیاید و دیگر
کاری به کارم نداشته باشد.
خالصه ،من و پریسا ازدواج کردیم اما اختالفات
فرهنگی و اعتقادی بین خانواده ها شدت گرفت
تا جایی که من مجبور شدم با اجاره یک زیرزمین
در منطقه حاشیه شهر به طور مستقل زندگی
کنم .این در حالی بود که هیچ کدام از اطرافیان
من و همسرم به خاطر لجبازی با یکدیگر کمکی
به ما نمی کردند.
در این شرایط مصرف مواد مخدر من نیز افزایش
یافته بــود و هر بــار تصمیم به تــرک اعتیاد می
گرفتم نمی توانستم هزینه های آن را پرداخت
کنم .سه بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شدم
اما فقط چند روز دوام می آوردم.
با آن که چندین ماه اجاره خانه ام عقب افتاده
بــود ،ولی من فقط سرگرم تامین هزینه های
اعتیادم بــودم و بیشتر اوق ــات را نیز در کنار
برادرزنم به مصرف مواد می پرداختم .با خودم
فکر می کــردم کسی از وضعیت اعتیادم خبر
ندارد ،در حالی که خودم را گول می زدم و همه
اطرافیانم از زندگی آشفته من اطالع داشتند.
خــاصــه ،کـــار بــه جــایــی رســیــد کــه روزی با
صاحبخانه به خاطر نپرداختن اجاره منزل دچار
اختالف شدیم و او قصد داشت مرا از خانه اش
بیرون کند .اگرچه با وساطت یکی از بستگان
دور صاحبخانه ام ،قرار شد در همان جا اقامت
کنم اما وسوسه تصاحب منزل صاحبخانه رهایم
نمی کرد چرا که احساس می کــردم او کس و
کاری ندارد و کسی پیگیر ماجرای گم شدن او
نمی شود .به همین دلیل مهر سال  97او را با
یک نقشه حساب شده کشتم و انگشت سبابه اش
را قطع کردم .سپس اثر انگشت او را پای قولنامه
جعلی زدم اما ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

اقتصاد

10
نبض بازار

قیمت محصوالت بهداشتی
زیر ذره بین
بردبار -این روزهــا که بحران کرونا جدی تر از
گذشته زندگی و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار
داده  ،استفاده از محصوالت بهداشتی همچون
ماسک ،دستکش  ،مواد ضدعفونی کننده و امثال
آن بیشتر مــورد نیاز مخاطبان است و درنتیجه
امکان سوءاستفاده و سودجویی از این محصوالت
نیز به همین نسبت بیشتر شده اســت بنابراین
جای نظارت و اطالع رسانی بیشتری نیز برای این
محصوالت وجود دارد.لــذا امروز در ادامه ستون
دیــروز به ارائــه قیمت برخی از محصوالت دیگر
بهداشتیازسایت 124متعلقبهسازمانحمایت
ازمصرفکنندگانوتولیدکنندگانوالبتهارائهیک
نکته اکتفا میکنیم و آن نکته این که باوجود اعالم
این قیمت ها از طرف یکی از عالی ترین سازمان
های نظارت کننده بر قیمت ها تحت نظر وزارت
صمتامامتاسفانهباگشتیمختصردربازارموارد
تخلف از این قیمت ها دیده می شود ،مثال باوجود
اعالمقیمتدستکشنایلونییکبارمصرف100
تایی به قیمت پنج هزار تومان اما این محصول با
بسته بندی شکیل به سه برابر قیمت(15هزارو
960تومان)تحتعنوانبرندیخاصدرداروخانه
 13آبان که از مهم ترین داروخانه های پایتخت
استبهفروشمیرسدیاماسکسهالیهکشدارکه
قیمتتکیآن 966توماناعالمشدهدرداروخانه
ایدرخیابانبهارتهرانبهقیمت 1900تومانبه
فروشمیرسد.درادامهقیمتهارامیخوانید:
دستکشنایلونییکبارمصرف۹۰گرمی
(بسته۱۰۰تایی)؛قیمتمصوب ۵۰,۰۰۰:ریال
اسپری ضد عفونی کننده دست ۱۵۰میلیلیتر
(الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۱۵۰,۰۰۰:ریال
محلولضدعفونیکنندهدست۱۰۰۰میلیلیتر
(الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۳۳۰,۰۰۰:ریال
ماسکسهالیهکشدار؛ قیمت ۹,۶۶۰:ریال
ژلضدعفونیکنندهدست۲۵۰میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۲۳۰,۰۰۰:ریال
ژلضدعفونیکنندهدست۱۵۰میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۱۴۰,۰۰۰:ریال
ژلضدعفونیکنندهدست۱۳۰میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۱۲۰,۰۰۰:ریال
ژل ضد عفونی کنندهدست۷۵میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۸۵,۰۰۰:ریال

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 500(222/500

245/500

264/138

31/000

54/262

9/637/980

) 500/000(105/000/۰۰۰

نیم سکه

ربع سکه

30/500/۰۰۰ 52/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

112/727

70/000

شاخص

محاکمهمتهمانپروندهارزیهفتتپه
بهپروندهبرخیمدیرانسابقبانکمرکزیرسید

رونماییازکیفپرازسکهمتهمان
دادگــاه رسیدگی به اتهامات برخی مدیران
سابق بانک مرکزی در شرایطی آغــاز شد که
این پرونده با پرونده موسوم به مدیران هفت تپه
ارتباط دارد و متهمان اصلی آن پرونده از جمله
امید اسدبیگی در این پرونده نیز نقش دارند.
پرونده ای که دیروز با رونمایی از کیف اعجاب
انگیز سکه هــای رشــوه داده شــده بــه برخی
مدیران سابق بانک مرکزی گشوده شد.
فهرست متهمان این پرونده امید اسدبیگی،
مهرداد رستمی چگنی ،مجتبی کحالزاده،
جواد بصیرانی ،اکبر الرجانی ،فرشاد طالبی،
مهدی توسلی ،سید رســول ســجــاد ،محسن
صالحی ،سید محمدرضا حسینی ،فــرزاد
محمدی ،اســـدا ...سیفی ،شهریار دربانی،
سید محمدرضا آل علی ،موسی حسینزاده،
محمدرضا قاعدی ،میثم فرجام ،محمد نوری،
محمد بیرانوند ،سید وحید حسینی ،حمیدرضا
مخبر و رضا انصاری هستند.در این جلسه که

به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد،
شاه محمدی نماینده دادستان گفت :متهم
امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از
مدیرانسابقادارهاموالبینالمللبانکمرکزی
به اسامی محسن صالحی و سید رسول سجاد
داشته است؛ گــزارش سازمان اطالعات سپاه
استانتهراننشاندهندهارتباطاتغیرمتعارف
متهم امید اسدبیگی با سید رسول سجاد است،
به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید
اسدبیگی یکی از افرادی بوده است که به دفتر
متهم سید رسول سجاد رفت و آمد میکرد.
پرداخت 450سکه ویکدستگاهخودروبهارزش
 1.6میلیاردیوروبهمتهممحسنصالحیو800
سکه به سید رسول سجاد و تعیین نرخ تبدیل ارز
برای صرافی مرتبط با اسدبیگی توسط محسن
صالحیکهمنجربهسودحدود ۲۰میلیاردو۹۰۰
میلیونتومانیبهمتهمانشدهاست،ازمهمترین
محورهای اتهامات بــود .همچنین پرداخت

عقبگرد 12هزار واحدی بورس در شنبه هیجانی
شاخص کل بورس تهران که آخرین بار نهم
تیرماه یک افت موقت را تجربه کرده بود،
دیروز نیز بعد از هفت روز کاری رشد مداوم،
 12هزار واحد افت کرد .افت  0.7درصدی
شاخص در حالی بود که در ابتدای معامالت
دیروز شاهد افت شدید قیمت ها و شاخص
کل و فشار سنگین عرضه بودیم اما باز هم
به مرور خریداران بورس را به مدار تعادل
برگرداندند.
به گــزارش خــراســان ،رونــد اصالحی بــازار
سرمایه که از نیمه معامالت روز چهارشنبه
گذشته آغاز شده بود ،تا نیمه معامالت دیروز
هم ادامــه یافت .به نحوی که شاخص طی
یک ساعت اول معامالت  34هزار واحد افت
کرد و به سطح یک میلیون و  719هزار واحد

رسید .اما باز هم خــریــداران در بــازار قوی
حاضر شدند و بازار حدود  22هزار واحد از
افت  34هزار تایی را جبران کرد و به سطح
یک میلیون و  743هزار واحدی رسید.
دیــروز صف هــای فــروش نمادهای بزرگی
چــون ملی مس به صف خرید تبدیل شد.
برخی دیگر از نمادهای پرطرفدار مثل بانک
صادرات ،تاپیکو ،فوالد مبارکه و  ...هم که در
ابتدای معامالت منفی یا صف فروش بودند،
معامالت دیروز را با صف خرید به پایان بردند.
نماد شستا و زیرمجموعه اش صباتامین نیز
صف خرید بودند .خودروسازان بزرگ دیروز
به منظور برگزاری کنفرانس اطالع رسانی
تعطیل بودند .پتروشیمی ها نیز دورنــگ و
برخی صف خرید و بعضی منفی بودند.

بورسبازیبهسبکتازهواردها

رشوههای متعدد به مدیران بانک مرکزی ،بانک
کشاورزی و وزارت صمت نیز در این پرونده به
چشم می خورد.سپس متهم اسد بیگی ضمن
رد اتهامات وارد شده گفت :بنده ارتباط خاصی
با صالحی و سجاد نداشتم و میزان کار کارگزاری
بنده0.3وحتی0.2درصدزیرقیمتکارگزاری
دیگرانبود.درادامهنمایندهدادستانکیفیپراز
سکه را در دادگاه نشان داد و گفت :کتمان کافی
استاینهاحدود 400سکهاستکهبستهبندی

سکهها مربوط به صرافی پسرعموی شماست؛
این سکهها از منزل سجاد و صالحی کشف شده
اســت.در ادامــه متهم اسدبیگی دربــاره سکهها
افزود :این صرافی متعلق به عمو و پسرعموی من
است .نمیتوان گفت به صرف این که برچسب
صرافیپسرعمویمنبراینسکههاخوردهمنبا
اینصرافیارتباطدارم.نمایندهدادستانخطاب
به متهم گفت :بسیاری از پول شوییهای شما به
واسطههمینصرافیصورتگرفتهاست.

عرضه اولین صندوق دولتی با نماد دارایکم با
تخفیفمناسببهعموممردم،پایافرادبیشتری
را در بورس باز کرد .اما با شروع معامالت ثانویه
این نماد در بورس شاهد رفتارهایی عجیب و
غریب بودیم .ابتدا خریداران قیمت سهم را تا
 25درصد باالتر از قیمت ذاتی ( NAVابطال)
که صریحا در سایت بورس اعالم می شود باال
بردند بعد که جو بورس کمی منفی شد تا 10
درصد پایین تر از ارزش هم فروختند .در جریان
اینارزانفروشیهیجانیدرانتهایهفتهقبل،
بسیاریازحقوقیهاوباتجربههاخریدارشدند
و در نهایت دیروز دوباره سهم صعودی شد اما
هنوز هم کمتر از ارزش معامله می شود .نمودار
نوسانات شدید باالی  10درصد در بسیاری از
روزهایگذشتهرابهخوبینشانمیدهد.

شکایتیدرباره تخطی از مصوبه اجاره بها نداشتیم
وزیر راه و شهرسازی گفت :تاکنون شکایتی
در خصوص تخطی موجران از مصوبه سقف
اجار هبها دریــافــت نشده که نشان دهنده
آرامش مردم در این خصوص است.
بهگزارشفارس،وزیرراهوشهرسازیدربرنامه
تلویزیونیمتن-حاشیه،بااشارهبهمصوبهسقف
اجــاره بها اظهار کرد :افزایش لگام گسیخته
سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی
موجران که از هیچ مرجعی تبعیت نمی کرد ،ما
را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و
بایدتصمیماتیدراینخصوصمیگرفتیم.به
اینترتیبمقررشدکهسقفاجارهبهادرتهران
،25درهفتکالنشهر 20ودرسایرشهرهای
کشور  15درصد باشد .اقدامی که تاثیر خود
را به جا گذاشته است .اسالمی با بیان این که

تاکنونشکایتیمبنیبرتخطیموجرانازاین
مصوبه دریافت نکردهایم ،افزود( :این مصوبه)
تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص
منجرشدهاست.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ذکر آماری از
معامالت بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان
کرد :پایش معامالت بخش مسکن ،کاهش ۷۰
درصــدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته
نشان میدهد .نکته حائز اهمیت در این بخش
ایــن اســت که  ۶۰درصــد معامالت مربوط به
واحدهایبزرگولوکسوحاکیازسوداگریدر
اینبخشاستکهبازارمسکنراملتهبمیکند.
همچنینسهمکمیازمعامالتاینبخشمربوط
به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت
مناسبتری داشتهاست.

بازار خبر

چندنفربرای K132ثبتنامکردند؟
فارس -قائم مقام ایران خودرو ،آمار ثبت نام فروش
مشارکتیمحصولجدیداینشرکترا 60هزارنفر
اعالم کرد و گفت :مبلغ  149میلیونی تعیین شده
درطرحمشارکتدرتولیداینخودرو،علیالحساب
است و قیمت نهایی آن توسط مراجع ذی صالح در
قیمتگذاریتعیینخواهدشد.

 ۲۰درصد لوازم یدکی خودرو
دربازارتقلبیاست

مهر -سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی
خودرو گفت :متاسفانه منکر وجود جنس تقلبی و
فیکدربازارنیستیموحدود ۲۰درصدازقطعاتدر
بازارهماکنونبیکیفیتهستند.

جناب آقای دکتر بهرام نوازی
با کمال تاسف درگذشت پدر گرامیتان

استاد دکتر محمدعلی نوازی

را تسلیت عرض مینماییم.روح آن عزیز سفر کرده شاد و قرین رحمت الهی باد.
خانوادههایدکترآلهاشمی-دکترابریشمی-دکترمحمدطاهری-دکتروجوهی-دکترنوریفرد
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پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
فيه َف ِا َّن ِش َّدةَ ت ََو ّق ِ
اِذا ِه ْب َت َا ْمرا َفقَ ْع ِ
يه َا ْع َظ ُم ِم ّما ت ُ
َخاف ِم ْن ُه.
هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى ،خود را در آغوش همان كار بيفكن ،چرا كه سختى پرهيز و هراس ،بزرگ تر از چيزى
(نهج البالغه ،حكمت )۱۷۵
ى ترسى .
است كه از آن م 
مشهد اذان ظهر  12:37غروب آ فتاب 19:50

تازههای مطبوعات

اذان مغرب 20:11

نیمه شب  23:45اذان صبح فردا 3:40

طلوعآفتاب فردا5:24

تهران اذانظهر13:10

غروبآفتاب 20:22

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب 20 :42

نیمه شب 00:19

روایتنیویورکتایمزازراهبردآمریکاواسرائیلبرایخرابکاریدرایران
نیویورک تایمز :آمریکا و اسرائیل به دنبال ترور فرماندهان سپاه هستند

••وطن امــروز -این روزنامه در تیتر یک خود با
عنوان «سقوط از طبقه وسط» به بررسی پاسخ این
سوالکهطبقهمتوسطجدیددرسالپایانیدولت
روحانی با چه سرنوشتی در عرصههای سیاسی
و اقتصادی مواجه شده است؟ پرداخته ونوشته
است :شکست ایدههای روحانی به کاهش توان
مالی و انگیزه طبقه متوسط در مواجهه با امور
سیاسی و اجتماعی منتهی شده است.
•• روزگذشتهبرخیروزنامههاباتیترهایمختلف
به تحلیل گفت و گوی اخیر محمود احمدی نژاد
درباره موسیقی پرداختند .از جمله این تیترها:
آفتاب یزد :دوره شما گذشت آقای احمدی نژاد؛
سازندگی :فراموش نمی کنیم؛ هفت صبح:
سمفونی احمدی نژاد.

انعکاس
••تابناک خبرداد :وزارتکشورباصدوراطالعیه
ای هرگونه ارتباط و انتساب تصاویر پخش شده
در فضای مجازی با تصمیم اخیر مجلس شورای
اسالمی در خصوص منتخب یکی از حوزههای
انتخابیهدراستانکهگیلویهوبویراحمدراتکذیب
و اعالم کرد که کوچک ترین درگیری و ناامنی در
گچسارانومناطقاطرافآنواقعنشدهاست.
••انصاف نیوز نوشت  :جواد امام ،فعال سیاسی
اصالح طلب با بیان این که شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات باید برای ادامه فعالیت شورای
عالیسیاستگذارییااصالحساختارآنتصمیم
بگیرد ،گفت :عبدا ...نوری جایگزین خوبی برای
عارف اســت.وی با اشــاره به بحث برانگیز بودن
استعفای عــارف ،اظهار کرد :محمد خاتمی به
موضوع ورود نمیکند ،زیرا هموار ه تاکید دارد که
اعضای شورا باید به جمع بندی برسند و فقط اگر
الزم بوده توصیه مطرح میکند.

روزنامهآمریکایینیویورکتایمزمدعیشدهرژیمصهیونیستیو
آمریکاراهبردجدیدیعلیهایرانطراحیکردهاندتابراساسآن
«بدونورودبهجنگ»دستبه«عملیاتمخفیانهعلیهبرنامههسته
ای» و «ترور فرماندهان نظامی» بزنند .به گزارش فارس روزنامه
«نیویورکتایمز» که این ادعا را به نقل از 2مقام بدون اشاره به نام
آنهامنتشرکرده،مدعیشکلگیری«راهبردیمشترک»میان
آمریکا و رژیم صهیونیستی برای انجام برخی حمالت مخفیانه با
هدف حذف بلند پایهترین ژنرالهای سپاه پاسداران و به عقب

راندن تأسیسات هستهای ایران شده است .نیویورکتایمز ادعا
کرده دیگر گام دولت آمریکا میتواند اقدام علیه چهار نفتکشی
باشد که در حال حمل محموله سوخت ایران به ونزوئال هستند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند وزارتخانههای خارجه ،دادگستری
و خزانهداری آمریکا در حال تالش برای همکاری با دولت یونان
برایمتوقفکردنایننفتکشهاوتخلیهمحمولهآنهاهستند.
نمایندهایراندرسازمانمللگفتهچنیناقدامیمصداق«دزدی
دریایی»خواهدبود.درهمینزمینه،عبدا...گنجی،مدیرمسئول

کدخدایی:دوستاننادانبهخودبیایند
سخنگوی شورای نگهبان به بیان دیدگاه های
خود درباره تازه ترین رخداد های مهم و در عین
حالبحثبرانگیزچندوقتاخیرپرداخت .مهم
ترین بخش های اظهارات عباسعلی کدخدایی
را که روز گذشته هم به صــورت آنالین و هم
حضوری برگزار شد ،به نقل از پایگاه اطالع
رسانی شورای نگهبان و ایسنا می خوانید.
* نسبت به نمایندگانی که وارد مجلس شدند
و اعتبارنامه شان تصویب شده دیگر شورای
نگهبان از لحاظ قانونی ورود نمیکند...
نمایندگان مجلس اعتبارنامه ها را در مواردی
که مسائل جدید دارند بررسی میکنند و فکر
کنم نزدیک  ۲۰یا  ۱۹مورد هم قبال داشتیم
که مواردی در شورا تایید شده ولی  مجلس به
اعتبارنامههارایندادهاست.
*برخیگزارشهاییکهبعدازتأییدصالحیت
یکی،دونفروپسازبرگزاریانتخاباتب هدست
مارسیدکهصالحیتآنهارامخدوشمیکرد
و چونمانمیتوانستیمدیگربهصالحیتآنها
ورود کنیم ،گزارشها و مستندات را به مجلس
ارسال کردیم ،سپس مجلس شورای اسالمی
گفت که ما اینها را در مراحل بعدی رسیدگی
میکنیم؛ازاینرومااطالعاتخودرادراختیار
مجلس گذاشتیم و طبق قانون ،پیگیری این
موضوع و تصویب اعتبارنامهها بر عهده مجلس
است و ما هم نمیتوانستیم در حیطه وظایف
مجلس دخالت کنیم.
* [در پاسخ به سوالی دربــاره اظهار نظر اخیر

زاکانی نماینده مردم قم که به نقل از کدخدایی
گفته بــود «اگ ــر ایــن اســنــاد در دســت مــا بود
اعتبارنامهتاجگردونراردمیکردیم»]:منیک
موضوعکلیرا گفتمواعالمکردمکهاگراسناد
جدیدی به دست مان برسد ،طبیعتا براساس
اسنادجدیداعالمنظرمیکنیم.
* هجمههایی که در ایــن خصوص{بررسی
صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس } به
ش ــورای نگهبان وارد مــیشــود ،مثل دیگر
هجمههایی است که از سوی برخی کینهتوزان
یــا برخی نــادانهــا بــه ش ــورای نگهبان وارد
میشود و امیدواریم که دوستان نادان هم به
خودشان بیایند و توجه کنند که هجمههای
آنهابهشوراینگهبانچهآسیبیمیرساند...
شــورای نگهبان همان شــورای نگهبان سال
 ۸۸است و حتم ًا از آرای خودش دفاع میکند؛
ممکن اســت اشتباهی هم شــده باشد ،اما
ترتیبی که در قانون برای رسیدگیها وجود
دارد ،این است که بر اساس اسناد و مدارک در
صحن شورای نگهبان برای افرادی رأیگیری
میشود و هرکدام از افرادی که رأی بیاورند
ت شده اعالم میشود.
به عنوان تأیید صالحی 

روزنامهجواننیزنوشته«:نیویورکتایمزنهبهعنوانتحلیلبلکهبه
عنوانخبرازقولمقاماتاطالعاتیآمریکانوشته:راهبردآمریکاو
اسرائیلدربارهایرانتمرکزبردومحوراست-۱:ترورفرماندهان
ارشدسپاه-۲تخریبتاسیساتهستهایایران.وقتآننرسیده
که مراتب اعتراض رسمی و در خواست تشکیل شورای امنیت
مطالبه شود؟»در همین حال برخی دیگر از کاربران این خبر را
ادامه همان فضا سازی های روانی برای تاثیر گذاری بر سیاست
گذاریهایایرانوهمچنینفضایافکارعمومیمیدانند.

کاربرانتوئیتربهدنبالاسامیافرادمرتبطباآمدنیوز
جمعهشباینهفتهمصاحبه روحا...زممدیر
کانال معاند آمد نیوز که به تازگی به اعدام
محکوم شده با علی رضوانی خبرنگار20:30
بازتاب های فراوانی به ویژه در شبکه های
اجتماعی داشت .اگرچه زم حرف های مهمی
از جمله نحوه دستگیری اش و حمایت های
صد در صدی از او در خارج از کشور مطرح
کرد اما در بین کاربران توئیتر آن بخش از
حرف های مدیر آمدنیوز بیشتر مورد توجه
قرار گرفت که او حاضر نشد «اسامی بزرگ»
را به وسط بکشد .وقتی رضوانی  از او پرسید
که کجا ها به شما اطالعات می دادنــد و آیا
این منابع از وزارتخانه ها یا ادارات بودند؟
آدم های عادی بودند یا مسئول ؟ اذعان کرد:
«نه یه سری اسامی میاد وسط که این اسامی
یه سری اسامی بزرگیه .اسما خیلی بزرگه و
صالح نیست بگم .و اگه اسماشون برده بشه.
ممکنه از من شکایت بکنن و مجددا شکایتای
دیگه بیاد وسط» اگرچه او نامی از کسانی که
مدعیبودبهمیاننیاوردوپایآنهارابهوسط
نکشید اما این موضوع در توئیت های کاربران
بازتاب داشت .از جمله:
* کاربری با اشــاره به ایــرادات فنی مصاحبه
انجامشدهنوشت«:منترجیحمیدهمبراصل
حرفهایزمتمرکزکنم.مثالمهماستبدانیم
کهزمنگرانشکایتچهکسانی استکهحتی
االن که در مسیر اعدام و هالکت است هم ،از
بردناسمآنهامیترسد».

* البته برخی کاربران بر این باور بودند که
این گفته های زم به خاطر این است که او
هنوز روی کمک «بزرگان» حساب باز کرده
و امیدوار است کاری برای او بکنند « :اسم
نمیگه چون اون افراد آن قدر گنده هستند
که هنوز به کمک اون ها امید داره» یا دیگری
نوشته بود...« :این که در یک قدمی مرگه چه
دلیلی داره اسم گنده ها رو نمی گه؟ این که
به هر حال می میره»...
* از آن طرف برخی کاربران معتقد بودند که
مدیر آمدنیوز در چنته چیزی ندارد و این ها
تنهاادعاهایتوخالیاوست«:زمباهوشبود!
نگران چیزی یا کسی نیست ،خالی بازی می
کنه و انتحاری عمل می کنه ،برخالف تصورم
که دنبال دیده شدن بوده کامال ایدئولوژیک
عمل کرده ،یه ریگی واقعی ».و در همین باره
کاربردیگریبابیاناینکهزمبهتهخطرسیده
و چیزی برای از دست دادن نداره نوشته بود:
«کسی که قــراره اعــدام بشه چرا باید بترسه
از شکایت؟» یا کاربری که نوشت « :آقای
رئیسی ما منتظر اعدام اونایی هستیم که زم
می تونست اسمشون رو بگه ولی (در ظاهر) از
شکایتشون ترسید و نگفت!»
* برخی کاربران هم نوشتند که او مسئول
کشته شدن کسانی است که در آمدنیوز تبلیغ
میشد«:فقطسکوت روح ا ...زم درمقابلیک
سوال...مسئولیتمرگکسانیکهبافراخوان
آمدنیوزبهخیابانهاآمدندباچهکسیاست؟»
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ویژه های خراسان

تذکر قالیباف به روحانی
درباره قانون اعطای تابعیت
در حالی که بر اساس قانون تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
غیرایرانی ،اختیاراتی بــرای وزارت اطالعات و
سازمان اطالعات سپاه برای استعالم مشکالت
امنیتی مشموالن تعیین شده بــود ،محمدباقر
قالیبافرئیسمجلسدرنامهروزهایاخیرخودبه
حجتاالسالمروحانیرئیسجمهورمتذکرشده
مصوبه  13خرداد هیئت وزیران مبنی بر امکان
شکایتازنظرایننهادهایاطالعاتیدرکمیسیون
وزارت کشور ،نمایانگر امکان جایگزینی نظر این
وزارتخانهبهجایاختیاراتنهادهایامنیتیفوق
استکهمغایرباقانونمصوبمجلسخواهدبود.

دستور رئیس جمهور برای
انتقال اموال دولت چه شد؟
درحالیکهحجتاالسالمروحانیرئیسجمهور
در ســال  1397دســتــوری را صــادر کــرد که بر
اساس آن ،ضمن اصالح آیین نامه اموال دولتی
مصوب سال  ،1372نحوه مالکیت وزارتخانه ها
بر اموال خود دچار اصالحاتی شده و نقش وزارت
امور اقتصادی و دارایی در مدیریت و واگذاری این
اموال پررنگ تر می شد ،اما بررسی ها نشان می
دهد با گذشت حدود دو سال از این دستور ،هنوز
تصویب دستورالعمل های مربوط به آن در دولت
به اتمام نرسیده است که همین موضوع موجب
پیگیری برخی مسئوالن نهاد ریاست جمهوری از
دستگاه های مربوط شده است.

پزشکــــــ روح و فکر

یکشنبه

بهمناسبتسالروزدرگذشتاستادعلیصفاییدربارهویژگیآثارش
پوگفتیداشتیم باکارگردانیکهدوستاستادبود
نوشتیموگ 
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گفتوگو با علیرضا داوودنژاد ،کارگردان سینما
که اتفاقی با استاد صفایی حائری آشنا شده
و چندسالی با ایشان معاشرت داشته است
محمدعلی محمدپور| روزنامهنگا ر
علیرضاداوودنژاد،کارگردانباسابقهسینماکهفیلمهایمهمیمثل«نیاز»،
«بچههای بد»« ،مرهم» و ...را در کارنامه هنریاش دارد از کسانی است که
حدودهشتسالبااستادصفاییحائریمعاشرتهاینزدیکداشتهاست.
او گفتنیهای زیادی از این اندیشمند بزرگ دارد .داوودنژاد در گفتوگوی
اختصاصی با ما سالهای آشنایی و رفتوآمدهایش با مرحوم صفایی حائری را
روایتکردهکهدرادامهمیخوانید.

روایتیعجیبازاولینمواجههبااستاد

سری کتاب های «ردپای نور» شامل دفتر اول سیری در سیره تربیتی ،دفتر دوم ازدواج ،مشکالت و راهکارها و دفتر سوم تربیت
کودکدرسیرهتربیتیاستادعلیصفاییحائریاستکهبههمتسیدعبدالرضاهاشمیارسنجانیجمعآوریشدهاست.این
مجموعه،خاطراتچندسالحشرونشروزندگیبااستاداستودرکنارهرخاطره،بریدهایجالبازآثاراستادهمآمدهاست.

اگر وقتش را داری گوش کن| موسیقی
اصیلوقشنگیبود.تمامتاروپودوتخیالتم
را نــوازش مـیداد و از هر فراز و نشیب آن
لــذت م ـیبــردم .در همین حس و حال،
صدای پایی رشته احساسم را پاره کرد .با
خودگفتم:
حتما باید حاج آقا باشه که این موقع شبپایینمیاد.
دستم را آرام به طرف ضبط بردم ،خاموش
کــردم و با عجله دستی به سر و روی اتاق
کشیدم.
حاج آقا وارد شد .سالم کــردم .جوابم را
دادوگفت:
راحتباش.انگارامشبتنهایی؟آره،نمیدونمبچههاکجارفتن.حاجآقانشستوباچایپذیراییمختصری
کردم.شروعبهصحبتکردم.گرمصحبت
بودیم که متوجه شدم به گوشهای خیره
شده.نگاهمرابهسمتزاویهنگاهشتغییر
دادم .حاج آقا به ضبط و نوارهای پخش
و پالیی که دور و بر ضبط ریخته بود نگاه
میکرد.درهمینحالبااشارهسربهطرف
نوارهاگفت:
اهلدلهمکههستی.احساس کردم متلک میگوید .با حالتی
آکندهازشرموحیاگفتم:

چیمیشهکردحاجآقا.از خواننده مــورد عالقهام پرسید .بعد از
شنیدنجوابمگفت:
ها...همونیکه...وقتی اطالعات ایشان را شنیدم ،با خودم
گفتم:
ایبابا،چهفکرامیکردمچیمیشنوم؟ظاهراماخیلیازقافلهعقبیم؛حاجشیخدر
زمینهموسیقیوخوانندهها،چهاینطرفی،
چه اون طرفی ،اطالعاتی داره که ما توی
خوابهمنمیبینیم.
وقتی دیــدم خیلی راحــت تاریخچه آن
خواننده را بــرایــم بــازگــو میکند ،پیش
خودم گفتم بد نیست نظرشان را درباره
موسیقی بپرسم .نظرشان را که خواستم
از جا برخاست ،به سمت در رفت ،پایش را
روی پاگرد دم در گذاشت و پس از اندک
مکثیگفت:
من نمیخوام حکم شرعی بگم که مثالاگه قر توی کمرت بیاد یا فالن بشه ،گوش
دادن حرومه و اگه این جوری نشد حالله،
منمیگم:ببیناگهوقتشروداری،گوش
کن.
ودرحالیکهازپلههاباالمیرفتمرابااین
پاسخخود،تنهاگذاشت.

برگرفته از «ردپای نور» ،دفتر اول ،ص53و54

آخر برای سازندگی افراد به دستک و دفتر نیاز نیست و روده درازی نمیخواهد .رسول
اکرم(ص)دریکبرخوردوحتیباچندنگاهاستعدادهارامیساختوحتیدرنگاهاول
میتوانستند به سه مرحله دست یابند .الف) آنها میتوانستند عظمت خود را ببینند
و کسی که عظمت خود را شناخت ،از قناعتها آزاد میشود و از اسارتها میرهد. ...
ب) آنها میتوانستند وسعت راه را بیابند ...و کسی که وسعت راه را شناخت از رکود و
ایستاییجدامیشود.ج)آنهامیتوانستندپسازشناختخودوراه...محبوبومعبود
خودراانتخاببنمایند.

آمادگیازدواج

خسارتناخواسته

بیچارهگنجشکهاازدستمانبهعذاببودند.مناز
برادرممحمدپرشروشورتربودم.هرجاپامیگذاشتیم
پرندهوچرندهازدستمانفراریبودند.اینبارهمکهبا
خانواده،طبقمعمولبهمشهدرفتهبودیم،باهمراهی
محمد و یکی ،دو دوستی که تازه پیدا کرده بودیم،
مشغولهدفگرفتنگنجشکهاباقلوهسنگشدیم،
هرکدامهدفگیریمانرابهرخدیگریمیکشید.از
اقبال بد ،یک گنجشک روی شورلت سفید و شیکی
نشست و من بیهوا سنگم را به سمتش پرتاب کردم.
پرتابکردنسنگهمانوپایینآمدنشیشهماشین
هم همان .از ترس به خانه پناه بردم .مادرم که دایما

بــــیــــا ایـــنپــول رو بگیر
مـــــقـــــداری
خرید کن و با
دست پر خونه برو تا به اهل خونه؛ به
پدر و مادرت ،نشون بدی که مسئولیت
حالیته و میفهمی که خونه خرج و برج
داره .اگه میبینی در مــوردی قبولت
ندارن شخصیت خودت رو نشون بده.
بعدش هم به جای قدم رو تو خیابونها
و متر کردن کوچهها ،دنبال یه کار باش
که هم قرضت رو پس بدی و هم به همه
بفهمونیکهدستتتوجیبخودتهوفکر
نکننآدمآویزونیهستی!
بعدهمباخندهملیحوطنزآلودیگفت:
هرازگاهیدستتوجیبتکن،پوالترودربیارجلویپدر،مادرتبشمار...
من که خــودم هم از اوضــاع زندگیام
خسته شده بودم به بازار رفتم و با خرید
مقداری سیب زمینی و پیاز با دست پر
وارد منزل شدم .انصافا اولین بار بود
که نگاه متعجب مــادرم به دستهای
پرمسئولیتم ،حس غرورانگیزی به من
داد و از آن روز به بعد اهل خانه واقعا
حسابجدیدیبرایمبازکردهبودند.
روزی وارد منزل شدم و دیدم حاج آقا و
یکی از دوستان ،با مادرم درباره ازدواج
منصحبتمیکنند.
برگرفته از «ردپاینور»،دفتردوم،ص36و37

هرکس ،از نقطه ضعفهایش ضربه میخورد و با تعلقهایش به اسارت میرود.
ایننقطهضعفها،درعملشکلمیگیرد؛بهخاطرتحقیرهاوفرصتندادنهایا
توبیخهایسنگین،انسانازعملمیگریزدومسئولیتنمیپذیرد.بهخاطرجهل
بهمرادوارزشهایآن،گرفتارضعفارادهوترددوتحیرمیشود.

مسئولیتوسازندگی،ص128

باید جواب خراب کاریهای ما را میداد ،شروع به
توبیخم کرد .تا اینجا مشکلی نبود؛ جواب پدرم را
باید چه مـیدادم؟ همین که در خانه باز شد از ترس
رفتم زیر پتو .به محض ورود پــدرم ،مــادرم شروع به
گلهگزاریکردکه:
آقاپسرتونرفتهشیشهماشینمردمروپایینآورده.منکهقلبمبهشدتمیتپید،منتظراینکهچهتنبیهی
در انتظارم نشسته ،گوشم را تیز کردم ببینم پدر چه
میگوید.انگارنهانگارکهاتفاقیافتادهگفت:
خبحواسشنبوده،ازقصدکهنزده.همین که این حرف را شنیدم ،با خوشحالی سرم را از

شماره 20422

جای حرف زدن ،با عمل تربیت میکرد

برشهاییخواندنیازسریکتابهای«ردپاینور»

حاجآقاهروقتمرامیدید،میپرسید:
تو هنوز عزب اوغلی هستی ،موردیزیرسرنداری؟
یک بار که حال و حوصله سوال و جواب
نداشتمباخندهتلخیجوابدادم:
کیبهمنآسمونجلیهالقبایگردنشکستهزنمیده؟!
حــاج شیخ هم که همیشه یک جواب
آمــاده در آستین داشــت ،با قیافهای
حاکیازتعجبگفت:
راســت میگیها! وقتی خــودت رویخودتهیچحسابیبازنمیکنیواصال
خودتروبهحسابنمیاریکدومدختر
بدبخت فلک زدهای حاضر میشه با
طناب یه آدم بدبخت تو چاه بره و روی تو
ومردونگیاتحسابکنه؟
بــا ایــن ج ــواب حسابی بــه رگ غیرتم
برخورد ولی نمیتوانستم چیزی بگویم
و تا مدتی هاج و واج از جوابی که شنیده
بودم ،احساس سرگشتگی میکردم.
حاج آقا که متوجه حالت من شده بود،
چیزی نگفت و بعد از مدتی که با خودم و
اینجوابکلنجارمیرفتمدربرخوردی،
باحالتیتندولیپدرانهگفت:
یهکمبهسرووضعخودتبیشتربرس،مرتبباش...
توگو دستها را در جیب
و در حال گف 
قبایش کرد ،مقداری پول درآورد ،به
عنوانقرضبهمندادوادامهداد:
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«رضامیرکریمی»،کارگردانصاحبنامسینمایکشوربعدازآنکهفیلمجریانسازشیعنی«زیر
نور ماه» را ساخت ،در واکنش به این که ایده ساخت فیلم از کجا آمده است ،گفت« :زیر نور
ماهراباتوجهبهزندگیاستادعلیصفاییوشناختیکهازاوداشتم،ساختم».فیلمی
کهدربارهزندگیطلبهایاست کهوقتیبازیرپوستشهرومشکالتآدمهاارتباط
نزدیکتریپیدامیکند،تصمیممیگیرددرعملاقداماتجدیانجامدهد.
اماعلیصفاییکهبودکهزندگیاشالهامبخشبسیاریازآدمهاشد؟
پدروپدربزرگشهردوروحانیبودندوخودشتشنهحقیقتویادگیری.
دروسحوزهراازسنکمآغازکردوازنوجوانیبهمطالعهادبیاتغرب
همپرداخت.وقتیتنها18سالداشت،مجموعهیادداشتهایی
نوشت که بعدها به صورت کتاب «مسئولیت و سازندگی» منتشر
شد.هموارهنگاهویژهایبهمسائلروزجامعهوپاسخبهشبهاتآدمها
بهخصوصنسلجوانداشتاماآنچهشیوهتربیتیاورامتمایزمیکرد،
اینبودکهجایمخاطبشفکرنمیکردبلکهسعیمیکردموانعیراکهدرذهنوروح
فردباعثمیشوددرکحقیقتدشوارشود،برطرفکندتاخودفردبتوانددرستفکر
کند.تلنگرهایشرادرحینبازی،تماشایفیلم ،کاریافوتبالبهمخاطبمیزدوذهنها
رادرگیرمیکرد.کتاب«آیههایسبز»و«مشهورآسمان»دربرگیرندهخاطراتدوستان
او از سیره عملی و تربیتی مرد بزرگی است که به نوشتن حروف عین صاد روی جلد
کتابهایشبسندهمیکرد.ایندوکتابپراستازداستانهایشیرینیکهنشان
میدهداستادبهآنچهدرآثارشگفتهچهپایبندیعملیزیباولطیفیداشتهاست.او
معتقدبوددربرابرضعفهاومشکالتتوجیهحماقتاست،تضعیفجنایتاستوتکمیل،
رسالتاست.دراینبینهنرمندانزیادیبهشخصیتوآثاراوعالقهمندبودند.روالاین
گونهبودکهبامطالعهیککتاب،شیفتهتفکرشمیشدندوسپسبایکدیدارحضوری،شیفته
رفتار بیریا و مهربانانهاش« .صادق کرمیار» نویسنده رمان «نامیرا» ،رسول مالقلیپور ،نادر
طالبزاده،سهیلمحمودی،ابوالقاسمطالبیو...ازجملههنرمندانیبودندکهتفکرمنسجم،
فراگیرودورازشعارزدگیاستادمجذوبشانکردهبود.استادهراشکالروحیوفکریرابهعنوان
قطعهایکوچکازیکپازلبزرگمیدیدکهبایدبایکتفکرمنسجم،دقیقوروشمندودرعملبارفاقت
ودوستیبهحلآنکمککرد.عینصادخودشرامثلپزشکیمیدانستکهآدمهابانیازهاومشکالت
مختلفبهاومراجعهمیکنندونبایدازتفاوتهاونقدهاونظرهانگرانشدوبایددرصددرفعمشکلبرآمد،
برایهمیندایرهآدمهایپیرامونشمحدودنبودوطیفوسیعیازآدمهاباعقایدمختلفبهاوعالقهمندبودند.
پوگفتیداریم
دراینپرونده،سهگانه«ردپاینور»راکهبرگرفتهازآثاراستادصفاییاست،بررسیکردیمودرادامهگ 
با«علیرضاداوودنژاد»فیلمسازبرجستهکشورمانتاازتجربهدوستیومراودهبااستادبگوید.

زمینهسازیوآمادگیدادن
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نامههایبلوغ،ص155

زیرپتودرآوردموگفتم:
سالم.پدرم ،عباس آقای تبرایی را فرستاد تا برود صاحب
ماشین را پیدا کند ،یا خسارتش را پرداخت کند یا
شیشهماشینرابخردوجابیندازد.

برگرفته از «ردپای نور» ،دفتر سوم ،ص 98و99

دستوراستکههنگامتهدید،یکیبترساندودیگری
این ترس را توجیه کند و این عمل را توضیح دهد و
کودکراازجرمخودآگاهکندوبهاومحبتنماید.

تربیتکودک،ص60

سال 69داوودنژادوگروهشبرایفیلمبرداریفیلم«نیاز»خانهایرااجارهمیکنندکه
درهمسایگیدفترانتشاراتنصرا...تابش(مدیرمسئولفعلیمجلهفیلمنگار)بودهاست.
همینهمجواریومعاشرتباآقایتابشباعثآشناییداوودنژادبااستادصفاییحائریمیشود.
داوودنژادقصهآشناییرااینگونهروایتمیکند«:مندررفتوآمدهایمبهدفترآقایتابشمیدیدماو
گاهیمیرودلبپنجرهوهیباخودشمیگوید«:شیخ...شیخ...کجاییشیخ؟»همینباعثشدکنجکاو
شوماینشیخیکهمیگویدکیست؟اوهمگفتیکآقاییاستکهاورابهعنوانمرشدوپیرخودشقبولداردو
گاهیپیششمیرودومشکالتشراحلمیکند.اظهارتمایلکردماوراببینم.بنابراینیکباررفتیمقم.خان هایشاندریکی
از محالت قدیمی و در بطن زندگی آدمهای آن محله قدیمی بود .خانه دری چوبی داشت که انگار بارها روی آن رنگ خورده بود.
واردحیاطشدیمپلههاهمجوریبودانگارمیلیونهاآدمرویشانپاگذاشتهاند.خالصهکهلوکیشنومیزانسنهاتاهمینجایشبا
چیزیکهفکرشرامیکردممتفاوتبود.واردخانهکهشدیممنتصورماینبودباپیریمواجهمیشویمکهبرمنبریدربخشباالی
اتاقنشستهومثالدیگراندورشحلقهزدهاند.سوالمیکنندواوجوابمیدهد.امادرواقعیتدمدریکقالیکهنهآویزانبود.اتاقهمبهشدت
شلوغبودوجایسوزنانداختننبود.آدمهانشستهبودندوانگارهیچترتیبینداشت.بعضینشستهبودند،بعضیدرازکشیدهیاخوابیدهبودند.
بعضیحرفمیزدندوبرایخودشانمیخندیدند.گوییهمهخانهخودشانباشند!ماهماندمدرنشستیمومنمنتظرشدمببینیماینشیخ
کجاست.بینجماعتهمکسیراندیدمکهبهشبخوردشیخباشد.تااینکهتوجهمبهجمعیجلبشدکهمشغولغذاخوردنبودند.منبین
آنجمعمردجاافتادهایرادیدمکهبرایهمهغذاکشیدوبعدهمکهغذاتمامشدهمهظرفهاراجمعکردوبردبیرون».داوودنژاددراینموقع
صبرشتماممیشودوباالخرهازیکیمیپرسداینشیخکجاستکهجوابمیشنود«:همینآقاییکهظرفهارابرداشترفتاستادصفایی
بوددیگر».اینکارگرداناینبخشخاطرهاشرااینطورادامهمیدهد«:منواقعاخیلیمتعجبشدم.آخرچطورهمهکارهاراخودشکردو
حتیکسیازجایشبلندنشدکمکشکند.تویهمینفکربودمکهاینبارهمانمردباسینیچایواردشد.بازهمکسیبلندنشدسینیرااز
اوبگیردوخودشیکییکیبههمهچایداد.بعدشهمکنارمانشستوبادختربچهاشبازیکرد.تااینکهمدتیبعدهندوانهآوردند.منهمین
طورکهبهشیخنگاهمیکردماوتخمههندوانهایبینانگشتانشقراردادکهپریدسمتچشممن.یکیدوباردیگرهمینکارراکردوباهمخندیدیم
واینسرآغازآشناییودوستیمنبااینمردبزرگبود».

تجربهفیلمدیدنبااستاد

این فیلم ساز خوب سینما ،خاطره جالبی
هم از فیلم دیدن خودش با استاد صفایی
حائری دارد .او در این باره میگوید« :یک
بار استاد به خانه من آمده بودند که تصمیم
گرفتیم با هم فیلم ببینیم .واقعا تا قبلش
فکر نمیکردم این قدر فیلمبین حرفهای و
خوبی باشد .ما به تماشای فیلم آمادئوس اثر
میلوش فورمن نشستیم .فیلمی که درباره
موسیقی دان بــزرگ اتریشی ،موتسارت
است .خیلی بادقت و عالی فیلم را میدید.
در بحثی متوجه شدم چقدر آدمهای فیلم
را خوب درک کرده و لحن و سبک فیلم را به
خوبی تشخیص داده است .صحبت که کرد
دیدمعجبتعابیرخوبیبرایشخصیتهاو
روایت فیلم به کار میبرد».

آشناییمنبامنشایشانبود

مواجههداوودنژادبااستادکامالدرارتباطی
زنده و معاشرتی بوده است .این فیلم ساز
در این باره میگوید« :همانطور که گفتم
نوع آشنایی من با ایشان
از طـــریـــق بحث
معرفتیوکتاب
نــبــود .مــن از
حــضــور و

ارتباط زندهای که با ایشان داشتم و خلقیات
و منشی که از ایشان میدیدم جذب ایشان
شدم .موضوع مهم این است که ایشان آدمی
نبود که خیلی شروع کند به نصیحت و منبر
رفتن .کامال همه چیز در زیستن ایشان بود.
آقایصفاییبهجایحرفزدنباعملتربیت
میکرد به نظر من .شما وقتی نزدیک ایشان
میشدیبهسرعتیکصمیمیتواعتمادی
بهایشاناحساسمیکردی.چیزیکهباعث
میشد آدم مطمئن شود این دوستی ساده و
معاشرت معمولی هم درسها و تجربههای
بزرگی به تو میافزاید .من سعی کردم قدر
همینلحظاترابدانم».

سوالیکهاستادبیمقدمهپاسخ
داد

وقتی در حضور آدمهای اندیشمند و بزرگ
قرار میگیریم دوست داریــم هر چه بیشتر
بتوانیم بــه پــاســخ ســوالهــای مهمی که
ذهنمان را درگیر کرده برسیم .کارگردان
فیلم نیاز ،خاطره جالبی هم دربــاره پاسخ
گرفتن یکی از سوالهایش از استاد دارد .او
میگوید«:یکباررفتهبودیمتهرانجاییدر
محضرایشانبودیم.موقعرفتنمیخواستم
مرخصشومکهگفتکجامیرویبیامسیری
را با ما باش تو را میرسانیم .حاال فکر کنید
وسیله نقلیه یک پیکان بود که شش هفت
نفر سوارش بودند .ایشان برای سوار کردن
افراد آنها را به سختی جا داد و دو سه نفر
را با فشار جلو سوار کرد و من را هم جا
داد .جالب است همین طور که من را
هل میدادند داخل ماشین شوم کنار
گوشم چیزی گفتند .این چیزی که
گفتند پاسخ یکی از سواالتی بود که
مدتها ذهن من را مشغول کرده بود
و اصال در حضورش آن را مطرح نکرده
بودم.خیلیذهنمرادرگیرکرد.بعدش
هم اصال به روی خودش نیاورد که چنین

چیزیبهمنگفتهاستوبقیهمسیربهشوخی
و خنده گذشت .این موضوع خیلی روی من
تاثیر گذاشت .این که میدیدم چه راحت
راهنمایی میکنند .فقط کافی بود دو سه
جملهناگهانبگویندوکلیازماجراهاوگرهها
برای ما باز شود .برای من الزم نبود درباره
موضوعیبحثکنیمخوداینرفتارشانبرای
ماحجتدرستیباورهایشبود».

صمیمیتوهمراهیاستاد
باجوانان

داوودنـــــژاد یــک خــاطــره از شــمــال رفتن
خودش با استاد حوالی سال  77دارد که
آن را اینگونه تعریف میکند« :خانه مادرم
شمال بود .یک بار استاد با ده دوازده تا از
همراهانش آمدند آنجــا .جوانان زیادی
آنجا بودند که ایشان فوری با همه صمیمی
شدند .شوهرخواهرم تار میزد .یک بار در
حضور ایشان تارنوازی کرد که ایشان خیلی
خوشش آمــد .شوهرخواهرم گوشههای
موسیقی اصیل ایرانی را م ـیزد و استاد
صفایی از حــس خوبی کــه ایــن موسیقی
میدهد میگفت .بعد جــوانهــا تصمیم
گرفتند بروند فوتبال که آقای صفایی هم با
آنها همراه شدند .بیرون هوا ابری شده بود
اما آنها رفتند کنار دریا بازی کردند .بعد
هوابارانیشد.هرچهمنتظرشدیمنیامدند.
من رفتم دنــبــالشــان .دیــدم همهشان با
لباسهای خیس و گلآلود کفشهایشان
را دستشان گرفتهاند و دارند با هم بحث
میکنند .جالب بود که استاد هم پا به پای
جوانان خیلی با شور و شوق دربــاره بازی
و جرزنیهایی که اتفاق افتاده بود حرف
مـیزد و شوخی میکرد .میتوانم بگویم
مهمترین ویژگی جذابی که در وجود ایشان
بود و جوانان احساس راحتی میکردند
همینمحبتبینظیر،راحتیودرعینحال
سرزندگی و فروتنیشان بود».

تغذیه

زندگیسالم
یک شنبه
 22تیر     1399
شماره 1642

تأثیربرخیازمیوههادرجلوگیریاز
چاقی

سالمت

مطالعات انجام شده نشان داده اند که ماده ای به نام
آنتوسیانین خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و در برخی
از میوه ها وجود دارد و می تواند به پیشگیری از اضافه
وزن کمک کند.
در ادامــه تعــدادی از میوه هایــی که مصــرف آن ها به
طور روزانه ،باعث پیشــگیری از اضافه وزن می شود،
معرفی شده اند:
سیب ها | سیب سرشار از فالونوئیدها و غنی از فیبر
است .مصرف روزانه ســیب برای کاهش وزن اهمیت
زیــادی دارد .بــرای بهــره بــردن از مزایای ســامتی
ســیب ،آن را با پوســت بخورید چون بیشــترین میزان
آنتی اکســیدان و فیبر این میوه در پوستش گنجانده
شده اســت .مصرف ســیب به بهبود کنترل قند خون
منجر می شــود و در نتیجه شــما کمتر هــوس مصرف
غذاهایی را می کنید که خاصیت چندانی ندارند.
توت فرنگی| توت فرنگی نیز سرشار از آنتوسیانین
است و مصرف یک فنجان از آن در روز به همراه ماست
کم چرب یا بلغور جو ،پیشنهاد می شود .وقتی صحبت
از مصرف زیــاد میوه می شــود ،نگرانــی از اضافه وزن
ناشــی از فروکتوز موجود در آن ها وجود دارد اما میوه
هایی ماننــد ســیب ســبز ،گالبی ،انــواع تــوت مانند
تمشــک ،توت فرنگی و بلوبری بهترین میــوه ها برای
کاهش وزن هســتند ضمن این که قند کمتری نسبت
به دیگر میوه ها دارند.
زغال اخته| سرشــار از آنتوســیانین ها و فالونوئید
اســت ،به طوری کــه یک چهــارم فنجان از ایــن میوه،
 ۱۰میلی گرم آنتوســیانین به بدن می رســاند .هنوز
مشخص نیست که چرا فالونوئیدها باعث کاهش وزن
می شود اما به گفته محققان ،ثابت شده مصرف روزانه
این میوه ،شــما را دچار احساس ســیری و از پرخوری
جلوگیری می کند.
گالبــی| ایــن میــوه نیــز دوز ســالمی از پلیمرهای
فالونوئید را دارد و فیبر باالی موجود در آن به احساس
ســیری طوالنی مدت منجر می شــود .درســت مانند
سیب ،گالبی را نیز باید با پوست بخورید تا از بیشترین
منافع سالمت آن سود ببرید.
فلفل| تعجــب نکنید چــون فلفل ها هم جــزو میوه
ها هستند و البته جزو ســالم ترین آن ها که می توانند
نقش مهمی هم در کاهش وزن داشته باشند .ترکیبی
به نام کپسایســین موجــود در فلفل بــه تبدیل چربی
های سفید به چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن
منجر می شود.
سالمت

ناقالن بدون عالمت کرونا
ی هستند؟
چه کسان 
فوق تخصــص بیماریهــای عفونــی با بیــان این که
ناقالن بدون عالمت ،افرادی هستند که در ترشحات
دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی خود عامل ویروس
هستند اما عالیم بالینی ندارند ،اظهار کرد« :باید فکر
کنیم فردی کــه در مترو و اتوبوس قــرار دارد ،ممکن
است ناقل ویروس باشد».
مســعود مردانی ،فوق تخصص بیماریهای عفونی
گفت « :در افــرادی که عالیــم بالینی ندارنــد با یک
آزمایش معمولی که به صورت روتین انجام میشــود
و در  ،PCRبــه وجــود ویــروس در دســتگاه تنفســی
پی میبرند».
وی با بیان این کــه این افــراد از نظــر اپیدمیولوژی و
انتقال بیماری خیلی مهم هســتند ،افزود« :به دلیل
این که این افــراد به مدت حداقــل  14روز میتوانند
این ویروس را بــه دیگران منتقل کننــد؛ باید آن ها را
جداســازی کنیم و بگوییم در خانه به مــدت دو هفته
اســتراحت کنند ،دســتان خود را مرتب بشــویند و از
ماسک و دستکش استفاده کنند».
مردانی متذکر شــد« :این که ما بیاییم تمــام مردم را
اســکرین کنیم تا ناقالن بدون عالمت را شناســایی
کنیم ،صرفه اقتصادی ندارد؛ بلکه ما به افراد جامعه،
خــود مراقبتــی را توصیه میکنیــم .ما به همــه افراد
میگوییم شما فکر کنید فردی که در مترو و اتوبوس
قرار دارد ،ممکن است ناقل ویروس باشد ،در نتیجه
باید از ماسک اســتفاده کنیم .اگر به سطوح مختلف
دســت زدیم ،دســتمان را با آب و صابون بشــوییم و
اگر امکان داشت در مترو فاصله گذاری اجتماعی را
رعایت کنیم تا در معرض آلودگی قرار نگیریم».
منبع :خبرآنالین

اگردرستکردنربخانگیبرایشمادشواراست،ازروشهایدیگریهممیتوانید
براینگهداریگوجهفرنگیاستفادهکنید

مترجم

باشروعفصلگرما،گوجههایخوش

آب و رنــگ هــم از راه میرســند .به
صورتسنتیبسیاریازخانوادهها،
در فصل تابستان رب گوجه فرنگی

درســت میکنند تا به این صورت بتوانند در بقیه ایام

ســال با کمک رب به غذاهای خود رنگ و عطر بهتری

بدهند .اما درست کردن رب گوجه فرنگی کار آسانی
نیست.جدا ازوقتگیربودنآن،پختربدرآپارتمان

همیشهممکننیست.دراینمطلبمیخواهیمچند

راه دیگر را به منظور نگهداری گوجه فرنگی برای بقیه
ایامسالخدمتشمامعرفیکنیم.

کنرسو کردن گوجه خرد شده
وســایل الزم :گوجههــای رســیده و تــازه ،نمک،
آبلیمو ،شیشههای تمیز با درهایی محکم ،قابلمه
روش کار :ابتدا پوست گوجهها را بکنید .برای این
کار روی گوجهها را با چاقویی تیز برش کوچکی بزنید
و آنها را بــرای حداکثر یک دقیقــه داخل آب جوش
قرار دهید .بعد از خارج کردن از آب جوش ،گوجهها
را داخل آب یخ بگذارید .پوســت گوجه با این روش به
آسانی جدا میشود.
گوجههای پوســتکنده شــده را خرد کنیــد و داخل
شیشــههای تمیز بریزید و به هر شیشــه متوسط ،یک
قاشق چایخوری نمک و دو قاشق غذاخوری آبلیمو
اضافه کنیــد .آب گوجه فرنگی باقی مانــده از فرایند
خرد شــدن را هم سر شیشــهها بریزید یا اگر گوجهها
کم آب بودند ،بخشــی از گوجهها را لــه کنید و داخل
شیشه بریزید تا شیشه خوب پر شــود .در شیشهها را
محکم ببندید.قابلمهای را تا نیمه آب کنید و شیشهها
را داخل آن قرار دهید .ســطح آب باید در حدی باشد
که تا لبه باالیی شیشهها داخل آب قرار گرفته باشد.
شعله زیر قابلمه را بعد از چیدن شیشــهها داخل آن،
روشــن کنید و بگذارید آب جوش بیاید .بعد از جوش
آمدن آب ،شعله را کم کنید .اگر دقت کنید بعد از چند
دقیقه میتوانید ببینید که گوجههای داخل شیشهها
همدرحالجوشیدنهستند.هرزمانگوجههاشروع
به جوشــیدن کردند ،زمــان بگیریــد و  45دقیقه بعد
شعله را خاموش کنید .بگذارید شیشهها داخل همان
آب ،آرام آرام خنک شوند.
مــدت زمــان مانــدگاری :کنســروهای گوجه به
ایــن ترتیب در جای خنــک و تاریک تا شــش ماه قابل
نگهــداری هســتند .فقــط هر زمــان شیشــهای را باز

کردید ،آن را داخــل یخچال نگهداری و دو ســه روزه
مصرف کنید.
مزیــت ایــن روش نســبت بــه رب ،طعــم و عطــر بهتر
گوجههاست.
نکته :اضافه کردن آبلیمو در کنسرو گوجه ضروری
است و مانع از رشد باکتری بوتولیسم میشود.
خشک کردن گوجهفرنیگ
وسایل الزم :گوجههــای رســیده گوشتی ،نمک،
روغن مایع ترجیحا روغن زیتون ،شیشه دردار
روش کار :گوجهها را بشویید ،خشک و سپس خرد
کنید .الزم نیست گوجهها خیلی ریز خرد شود .برای
گوجههای متوســط ،چهار قاچ شــدن کافی اســت.
سپس هستههای وســط گوجه را با قاشق جدا کنید.
(از ایــن بخــش میتوانید به صــورت تازه در آشــپزی
استفاده کنید).
گوجههای خرد شده را روی سینی فر با فاصله از هم
بگذارید و کمی نمک روی آن بپاشید .آنها را داخل
فر گرم با دمای بین  100تا حداکثر  120درجه قرار
دهید .هر نیم ســاعت تا یک ســاعت یک بار سینی را
بیرون بیاورید و گوجهها را بچرخانید تا همه جای آن
ها حرارت ببیند .بعد از سه تا چهار ساعت گوجههای
خشک شما آماده هستند.
اگر میخواهیــد زیر آفتاب گوجهها را خشــک کنید.
بعد از خرد کــردن گوجهها و کمی نمــک زدن ،آن ها
را زیر آفتاب داخل ســینی قرار دهید .بســته به دما و
رطوبت محل زندگی شــما ،گوجهها بین چهار تا 10
روز خشک میشــود .بهتر است شبها ســینیها را
داخل بیاورید تا تمیزتر بماند.
بعد از خشک شدن ،گوجهها را داخل شیشه و روغن
زیتون روی آن ها بریزید تا سطح گوجهها را بپوشاند.

بانوان

مهساکسنوی

شیوا رضایی |  روزنامهنگار
ترفندها

چطور بهصورت مداوم
ورزش کنیم؟

مانــدگاری :بــا ایــن روش تا شــش مــاه میتوانید
از گوجههــای خشــک شــده اســتفاده کنیــد .اگــر
نمیخواهیــد از روغــن اســتفاده کنیــد ،میتوانیــد
گوجههای خشک شده را داخل ظرف دردار برای سه
ماه در فریزر نگهداری کنید .برای اینکه گوجهها به
هم نچسبند ،ابتدا آن ها را در سینی بچینید و برای دو
ساعت داخل فریزر قرار دهید .بعد از اینکه یخ زدند،
آنها را داخل ظرف دردار روی هم بچینید.
فریز کردن گوجه
وسایل الزم :گوجه فرنگی ،شیشههای کوچک در
دار یا کیسههای زیپدار و فریزر
روش کار :بعــد از شســتن گوجههــا بــه دو روش
میتوانیــد گوجههــا را فریــز کنیــد .آنهــا را داخــل
مخلوطکــن بریزید و بعد از له شــدن ،آن هــا را داخل
شیشــه تمیز بریزید و ســپس فریز کنید .یــا اینکه به
صورت درسته آن ها را داخل کیسههای زیپدار قرار
بدهید و فریز کنید .هر کدام از این روشها مزیتهای
خود را دارند.در روش له کــردن گوجهها ،نگهداری
از آن ها در فریزر بــه دلیل قرار گرفتن داخل شیشــه
آسانتر اســت .فقط دقت کنید که شیشه نباید کامل
پر شود .یک سانتیمتر از سر شیشه را خالی بگذارید،
چرا که گوجه له شــده ،بعد از یــخ زدن افزایش حجم
پیدا خواهد کرد.گوجه درسته اما نیاز به آمادهسازی
خاصــی نــدارد و تنها بعد از شســتن و خشــک کردن
میتوانید آن ها را در کیســه زیــپدار بریزید و داخل
فریزر قرار دهید .هر زمان که خواستید استفاده کنید.
بعد از خارج کردن از فریزر ،پوســت گوجه به آســانی
جدا خواهد شد.
ماندگاری :گوجههای فریز شــده تا شش ماه قابل
استفاده هستند.

یکی از بزرگترین مشکالت خانمها در ورزش کردن،
رها کردن آن است .خیلی از خانمها فعالیت بدنی را
ی هم ثبت
شروع میکنند؛ حتی در کالسهای ورزش 
نام می کنند؛ اما بعد از رفتن یک یا دو جلسه از رفتن به
باشگاه سرباز میزنند و بهانه میآورند.
سختترین قدم در ورزش ،داشتن تداوم در آن است.
در ادامه به بررســی چند نکته خواهیم پرداخت که به
شــما کمک میکند به صورت مداوم ورزش کردن را
شروع کنید.
فکرنکنید،شروعکنید
«از شنبه ورزش کردن را شــروع میکنم» .این جمله
معروف را خیلــی از ما شــنیدهایم .اولیــن نکته برای
مداوم ورزش کردن این اســت که اص ً
ال آن را به تعویق
نیندازید؛هرروزفکرداشتنفعالیتبدنیب هسراغتان
آمد ،همان روز آن را شــروع کنید .به تعویق انداختن
ورزش باعث میشود ذهن شما به صورت ناخودآگاه
برای شروع کردن آن دنبال عذر و بهانه بگردد و دفعه
بعد به جای از شــنبه شــروع کردن بگوییــد از اول ماه
شروع میکنم.
تعهدداشتهباشید
داشــتن تعهد بزرگترین حرکت در پیشرفت ورزشی
شما محسوب میشــود .بهانه آوردن را کنار بگذارید.
امروز مهمــان دارم ،ســرم درد میکنــد ،بایــد خانه را
مرتب کنم .هــر روزی که بایــد ورزش کنیــد ،نگذارید
چیزی جلوی شــما را بگیرد ،حتی اگر در سفر باشید.
برای داشــتن تعهد بیشتر از سیســتم پاداش و جریمه
استفاده کنید .مث ً
الاگر یک روز ورزش نکردید ،خود را
یکجریمهسنگینکنیدتااینکاردربرنامهروزمرهتان
قراربگیرد.
برنامهریزیکنید
داشــتن برنامه ریــزی در ورزش بدیهیترین نکتهای
است که هر مربی در اول کار به شما خواهد گفت ،اما
بدیهی بودن برنامهریزی ،دلیل نمیشود که آنرا غیر
مهمتلقیکنید.روزهایورزشخودرامشخصکنید.
روزهایی را انتخاب کنید که فشار کاری کمتری روی
شماست .بهتر است این روزها پشتسرهم نباشند،
زیرا عضالت برای بازسازی ،به استراحت نیاز دارند.
اگر در خانه ورزش میکنید بهتر اســت عالوه بر روز،
ساعت مشخصی را هم برای آن انتخاب کنید .این کار
باعث میشود شما با داشتن تعهد ورزشی بتوانید به
صورت مداوم فعالیت بدنی داشته باشید.
ورزش خودت را پیدا کن
صدها مــدل مختلــف فعالیت بدنــی وجــود دارد که
ضربان قلب شما را باال میبرد .اما شما کدام را دوست
دارید؟عالقه ورزشــی خود را پیدا کنید و شک نکنید
اگــر از آن لــذت ببرید ،خودتــان برای ســاعت ورزش
کردن ،مشتاق خواهید بود.

آزمونهای مهم برای تشخیص کارآیی ماسک
خیلیازمابهاتکایداشتنماسکبهسطحجامعهمیرویمدرحالیکههرماسکیکارآییالزمراندارد

داشتن هر نوع ماسکی بهتر از این است که بدون ماسک از خانه خارج شویم اما تا جای ممکن بهتر است به

اجتماعی هم نیاز داریم .اما چطور از کارآیی ماســکی که تهیه کردهایم ،مطمئن شــویم؟ آیا هر ماســکی که

نباید فراموش کنیم که بهترین ماسک به تنهایی نمیتواند ما را در برابر کرونا ایمن کند و به فاصلهگذاری

که ما به مورد سادهتر اشاره میکنیم.

جای ماسکهای پارچهای از ماسک سه الیه پرستاری استفاده کنیم .به گزارش خبرگزاری آنا  ،در عین حال

ماسک را زیر شیر آب بگیرید

اگر آب رد نشد یعنی ماسک استاندارد است

بهعنوان سهالیه پرستاری بهفروش میرسد ،میتواند مانع عبور ذرات ریز شود؟ آزمونهای متنوعی هست

با قیچی ماسک را برش بزنید
و الیه وسط را جدا کنید و
فندک زیرش بگیرید

اگر آتش گرفت یعنی ماسک استاندارد نیست .اما اگر
بدون شعله سوخت یعنی ماسک سه الیه واقعی است

فوت کردن به سمت شعله
کبریت یا فندک

اگر بعد از فوت کردن  ،شعله خاموش شد یعنی ماسک
مانــع ورود هــوای پیرامــون به ســمت دهــان و مجرای
تنفسی نمیشود و استاندارد نیست.

طرحازسعیدمرادی
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روشهایی برای حفظ گوجههای خوشرنگ اتبستان

تناسب اندام

چگونه اب همرساتن
منصفانه بگومگو
کنید؟

بیشتر گوش بدهید و کمتر حرف بزنید

وقتیزوجهاباهمبحثمیکنندیعنیبه
رابطهشاناهمیتمیدهندالبتهبهشرطی

کهمنطقیواصولیباشد

م
هدی بانکی |   مترج 

منبعglamour.com :

سعی نکنید از جروبحث فرار کنید
خیلی از زوجها وقتی از هم دلخور یا عصبانی هستند،
این احساس را درون خود نگه میدارند زیرا میترسند
کارشان به کشمکشها و جنگ و دعواهای خطرناکی
بکشــد که رابطهشــان را تهدید کند اما اجتنــاب از این
گفت وگوها در واقع احتمال آســیب به رابطه را بیشــتر
میکند تا اینکــه کمکی بــه آن بکند .افــرادی که فکر
میکنند نباید موضوعات حســاس را با همسرشــان به
بحث بکشــند ،باید پیامدها و خطــرات احتمالی حرف
نــزدن و پنهان کــردن را نیــز در نظــر بگیرند و شــرایط
را ســبک و ســنگین کننــد .بزرگتریــن اشــتباهی که
میتوانیدمرتکبشویدایناستکهخودتانرااینگونه
فریب بدهید کــه «صحبت نکردن» دربــاره نگرانیها و
ناراحتیهــا ،احتمال بروز مشــکالت را کمتر میکند؛
خیر ،اینطور نیست!

وقتی زن و شــوهر با هم بحث
زوجین
میکنند یعنی به رابطهشــان
اهمیت میدهنــد .زمانی که در
زندگی مشترک هیچ بگومگویی
وجود ندارد ،باید زن یا مرد یا گاهی هر دو را بررسی
کرد .جروبحث نکردن با همسر میتواند نشان
دهنده مشکلی متفاوت باشد؛ شاید شما از مطرح
کردن احساســات واقعی خود فرسوده و ناامید
شدهاید یا آن قدر به همسرتان اعتماد ندارید که
احساسات خود را با او در میان بگذارید .بنابراین
به جای اینکه به این توجه کنید که چه اندازه با
همسرتان بگومگو میکنید ،به این فکر کنید که
بگومگوهایتان چقدر منصفانه و منطقی است.
حاال سوال پیش میآید که ویژگیهای جروبحث
منصفانهباهمسرچیست؟
قبل از شکوه کردن ،مکث کنید

وقتیازعصبانیتیاناراحتیدرحالانفجاریدوهیجانی
شدهاید،معموالسختاستقبلازاینکهدهانتانراباز
کنید،فکرکنیداماچندلحظهمکثکردنپیشازاینکه
شکوه و شکایت خود را آغاز کنید ،به شما اجازه میدهد
ناراحتیودلخوریوخشمخودراموثرترچارچوببندی
کنید.تنهاچندثانیهمکثوسکوتکافیاستتابیخیال
داد و بیداد شــوید و فکر کنید« :چطــور میتوانم حرفم را
بزنمتاهمسرمبشنودواهمیتبدهد؟».اینتوقفذهنی
فوری کمکتان میکند از روشــی مالیمتر و مهربانانهتر
برایموقعیتپیشآمدهاستفادهکنیدودرنتیجهاحتمال
اینکهحرفتانشنیدهوفهمیدهشودرابیشترکنید.
بهجای«تو»از«من»استفادهکنید

مثالبهجایاینکهبههمسرتانبگویید«:توخیلیاشتباه
کــردی» بگویید« :مــن دلخور شــدم» یا «واقعــا عصبانی
هستم»،تامکالمهایبهترباهمداشتهباشیدوهمسرتان

را در موضع دفاعی قــرار ندهید .اگر گفــت وگویتان را
با اتهام و ســرزنش پیش ببرید ،همســرتان چیــزی را که
شما میخواهید او بشنود نخواهد شنید ،موضع دفاعی
میگیــرد ،احســاس گنــاه میکند و شــما هم بــه آن چه
میخواهیدنمیرسید.
بهشخصیتهمتوهیننکنید
متاسفانه بیشــتر بگومگوها به راحتی به سمت حمالت
شــخصیتی پیــش میرونــد و احتمــال اینکــه دو طرف
لقبهای زشت به هم بدهند ،برچسبهای ناروا بزنند و
شخصیت هم را زیر سوال ببرند زیاد اســت .بدون تردید
ایناتفاقبهضرر رابطهتاناست.وقتیبههمسرتانناسزا
میگویید،یعنیفاصل هبسیارزیادیازاوگرفتهایدوراهرا
بهشدتاشتباهرفتهاید.
حاشیه نروید و به اصل مطلب بپردازید

اگر مــدام اشــتباهات و اختالفهای گذشــته را پیش

بکشــید و بارهــا و بارها ســر یک مســئله با همســرتان
مشــاجره کنید بدون اینکه راه چاره یا توافقی در کار
باشد ،حتما به درد سر خواهید افتاد .یکی از چیزهایی
که زمینه ســاز ایجاد مشــکل بین زوج ها میشود این
اســت که یکی از دو طرف به جای این که به مسئلهای
که ناراحتش کرده بپردازد و روی همان متمرکز بماند،
مــدام ویژگیهای شــخصیتی طــرف مقابــل را هدف
میگیرد .بنابراین مثــا به جای اینکه همســرتان را
ســرزنش کنید کــه« :بــاز هم ظرفهــا را نشســتی ،تو
خیلی تنبلی!» و او را در موضع دفاع از خود قرار دهید
یا باعث شــوید از شــما فرار کند یــا مقابلتان بایســتد
و واکنش نشــان بدهد ،ســعی کنید روی مشــکلی که
خودتان دارید متمرکز بمانید .شما میتوانید بگویید:
«وقتی به خانه برمیگردم و ســینک ظرف شویی را ُپر
از ظرفهای کثیف میبینم واقعا احســاس خســتگی
و ناتوانی میکنــم .موافقی با هم برنامــهای بچینیم تا
دوباره چنین اتفاقی نیفتد؟»

هرگز سمت خشونت کالمی یا فیزیکی نروید

کارشناسان میگویند اگر مشاجره با همسرتان باعث
میشــود از نظر فیزیکی و کالمی و هیجانی احســاس
ناامنیکنید،پساینیکزنگهشداربسیارجدیاست
که نباید آن را نادیده بگیرید .بگومگوهای زن و شوهری
تنهاتاوقتیسالمومفیدندکهمنصفانهوبیخطرباشند.
اگر میبینید زیاد با همسرتان دعوا و کشمکش دارید،
آزار میبینید و هیچکدامتــان نمیتوانید راهحلی پیدا
کنید ،پس وقت آن است که از یک مشاور حرفهای کمک
بگیرید .اغلب یــک درمانگر یا مشــاور خــوب میتواند
کمکتان کند که متوجه شوید الگوهای ارتباطی شما
چــه ایرادهایی دارند .حتــی اگر فقط یکــی از دو طرف
احســاس میکنــد از رابطــه راضی نیســت و بــا ترس و
ناراحتی یا هرگونه احساس منفی دیگری نسبت به این
ث و جدلها او را
رابطه درگیر است و شــدت و تکرار بح 
آزار میدهد باز هم حتما باید با کمک یک مشاور خوب،
به حل و فصل این مسئله بپردازد.

چون نتوانستم برای پدرم مراسم ختم بگیرم ،عذابوجدان دارم
پدرم به تازگی فوت شده است .او در  68سالگی سکته کرد و حتی نتوانستیم برایش یک مراسم ساده
بگیریم و خیلی از این موضوع ناراحتم و عذابوجدان دارم .هرکسی هم من را میبیند ،اولش میپرسد
که پدرتان کرونا داشت که مرحوم شد یا نه؟ از این سوال هم بدم میآید و بیشتر اذیت میشوم .حاال
مشکلم این است که دچار افسردگی شدم و حالم اصال خوب نیست.
دکتر مهدی سودآوری |   روان شناس و مدرس دانشگاه

با سالم خدمت شــما خواننده گرامی
مشاوره
و عــرض تســلیت بــرای فــوت پــدر
فردی
گرامیتان .از آنجا کــه هنوز یک ماه
از فوت پدر خود من نیز به علت عارضه
قلبی ،نمیگــذرد دقیقا آن چــه را که بیــان کردید ،از
جملــه برگزار نکــردن مراســم و واکنشهای مــردم را
به خوبــی درک میکنم .اما در زندگی مســائلی وجود
دارد که خــارج از حیطه کنترل ماســت و بــه اصطالح
چارهناپذیــر اســت .مــرگ عزیــزان هــم متاســفانه از
این دســت اســت .در این بحرانهــا معمــوال بعضی از
واکنشهــای دیگــران بــه جای کمــک ،بیشــتر باعث
رنجش فرد داغدار میشود ،چون دیگران در مواجهه

بانوان

با مرگ انســانی دیگر ،ناخودآگاه به مرگ خویش فکر
می کنند و بــا بیان چند جمله کلیشــهای قصــد دارند
سریع خود را از شر این افکار آزاردهنده خالص کنند.
به عبــارت دیگر آن هــا میخواهند بین شــرایط خود و
فرد متوفی فاصله برقــرار کنند و به خود بگویند که من
مانند او نیستم.
امروزه بیماری کرونا به نوعی یادآور مرگ اســت .پس
اگر فرد فوت شده کرونا نداشــته ،آنها آسایش خاطر
بیشــتری را تجربه میکنند ولی اگــر کرونا باعث فوت
فردی که میشــناختیم باشــد ،گویا خطر بیماری یک
گام بزرگ به ما نزدیکتر شده است .پس آنها در سوال
از علت فــوت پدرتان ،دنبال آرام کردن خود هســتند،

مراحل سوگ معموال  2ماه طول میکشد
موضوع بعدی واکنش سوگ است که به صورت طبیعی
بازه زمانی چهل روز تا دو ماه را در بر دارد .شما به زمان
دقیق فوت پدرتان اشاره نکردهاید اما اگر هنوز دو ماه
نشده است ،هر واکنشی از جمله احساس افسردگی،
اضطراب ،ترس و نگرانی افراطی بابت ســامت دیگر
عزیزان ،بدخوابــی و هر چیــزی از این دســت طبیعی
اســت .ســوگ چنــد مرحلــه دارد :انــکار ،عصبانیت،
چانهزنی با سرنوشت ،افسردگی و در نهایت پذیرش.
انتظار بر این اســت که در برههای دو ماهه این مراحل
طی شوند.
خودتان را سرزنش نکنید

نکته دیگر در سوگ احتمال وجود عذاب وجدان نسبت
به فرد متوفی است.
اگر احســاس کنیم نســبت به او کم کاری یا بدرفتاری
کردهایــم ،واکنش ســوگ از دوری و دلتنگی تبدیل به
سرزنش خود خواهد شــد که بســیار طوالنی و رنجآور

خاطرههای بامزه خانمانه

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشید ،میدانید که هرازگاهی و در همین ستون از خاطرههای بامزه
خانمها مینویسیم .در خور ذکر است که شما هم میتوانید خاطرههای بامزه و تجربههای شیرینی را که
در زندگی برایتان پیش آمده ،در تلگرام به شماره  09354394576بفرستید تا در ستون بانوان به نام
خودتان چاپ کنیم.

کالس دوم دبســتان بــودم .همون اولهای ســال
بود .معلممون به من گفــت برو از دفتر گــچ بیار .منم
شاد و خوشحال رفتم گچ آوردم وموقع برگشتن اصال
حواســم نبود و رفتم ســمت کالس پارســالمون .در
کالس رو باز کردم و تا معلم کالس اولمون رو دیدم،
دوزاریم افتاد که چه ســوتی دادم اما خودمواز دسته
ننداختم و گفتم که خانم فالنی ،خیلی دلم واســتون
تنگ شده ،اومدم بهتونسر بزنم! خانم معلم هم گفت

گرچه که این به قیمت آزار بیشــتر شــما و خانوادهتان
تمام میشود.

دختر گلم بیا داخل ،فکر کردم پایه ات ضعیفه ،گفتن
برگردی دوباره کالس اول رو بخونــی! بعدش منم با
بغض خداحافظی کــردم و از کالس اومدم بیرون و به
سمت کالس خودم رفتم.
یه بار با همســرم رفتیم فروشــگاه ،ماشــین ر و توی
کوچه پــس کوچههای اطرافش پــارک کردیم و رفتیم
به ســمت فروشــگاه که یادم افتاد کیفمــو رو صندلی

عقب جــا گذاشــتم .شــوهرم گفت تــو وایســا اینجا،
من میــرم میارم .من چنــد دقیقهای دم فروشــگاه
وایسادم ،دیدم خبری نشد وهمسرم نیومد.
به موبایلش زنگ زدم ،دیدم مشغوله .خودم
به ســمت ماشــین رفتم ودیدم همســرم
نیســت و کیفم صندلی عقبــه .دوباره به
همسرم زنگ زدم و دیدم از پشت گوشی
سروصدامیاد.گفتمچیشده؟کجایی؟
گفت ،هول نکن اما ماشین رو دزد برده!
همینطور کــه به حرفهای همســرم
گوش مــیدادم و شــوکه بــودم ،دیدم
انتهــای کوچه شــلوغه .دقــت کردم،
دیدم همسرم
روی صندلی
یــه مغــازه

سحرخیزها

 30درصدکمتر افسرده میشوند
معمو ًال اشــخاص از نظــر الگوی خــواب به دو گروه تقســیم می
شــوند؛ گروه نخســت افــرادی هســتند کــه صبحهــای زود از
خواب بیدار میشوند و شــبها هم زود میخوابند و گروه دوم
افرادی هســتند که صبحها تا دیر وقت میخوابند و شبها هم
تا دیر وقت بیدار میمانند .ارتباط نسبی بین عادتهای زمانی
خواب و ریسک افسردگی وجود دارد .به گزارش خبرآنالین ،به
تازگی پژوهشگران متوجه شدند اشخاص سحرخیز در مقایسه
با اشــخاص عادی  ۱۲تــا  ۲۷درصد کمتــر در معــرض ابتال به
افسردگی قرار دارند .همچنين افرادی که صبحها دیر از خواب
بیدار میشوند در مقایسه با اشخاص عادی ۶ ،درصد بیشتر در
معرض ریسک ابتال به بیماری افسردگی قرار دارند .زنان میان
سال و سالمندی که شب زود می خوابند و صبحها هم زود بیدار
میشوند ،کمتر در معرض ابتال به افســردگی قرار دارند .قرار
گرفتن در معــرض نور صبحگاهــی خطر ابتال به افســردگی را
کاهش میدهد به طوریکه در رابطه با زنــان ،این خطر  12تا
 27درصدکمتراست.کسانیکهصبحهاتادیروقتمیخوابند
و شــبها هم تا دیر وقت بیدار میمانند ،بیشتر ممکن است به
بیماری افسردگی که نوعی بیماری روانی است ،مبتال شوند.
همچنین افرادی که اساســا رغبت بــه دیر بیدار شــدن دارند،
میتوانند با زودتر از خواب برخاستن و قرار گرفتن در معرض نور
صبحگاهی ،خطر ابتالی خویش به افسردگی را کاهش دهند.
 75درصد از بیماران افسرده مشــکل در خواب(به صورت بی
خوابی و ُپرخوابی) دارند و همچنين عالیم این بیماران در موقع
صبح تشدید می شود.
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خانواده و مشاوره

وقتی وارد یک بگومگو میشوید ،احتمال اینکه بیشتر
حرف بزنید و کمتر گوش بدهید زیاد است .ما انسانها
به شدت تمایل داریم احساســات خود را بیرون بریزیم
و ممکن است حتی نشــنویم همســرمان که خیلی هم
دوستش داریم سعی دارد چه چیزی به ما بگوید یا نشان
بدهد .روان شناسان میگویند کسی که مشکلی دارد،
همانکسیاستکهنیازداردحرفششنیدهشود.آنها
توصیه میکنند به جای اینکه فــوری از خودتان دفاع
کنید ،فقط گوش کنید و اجازه بدهید همسرتان بفهمد
که شما به او گوش میدهید و توجه میکنید.

از دنیای روان شناسی

خودتان را به سحرخیزی عادت دهید

بر اساس نتایج این پژوهش که محققان دانشگاه «کلرادو بولدر»
در آمریکا روی بیش از  32هزار نفر با ســن متوســط  55ســال
انجام دادند ،موادی مانند کورتیزول ،آندروفین و آنکفالین که
باعث شادمانی شــده و اثر مســتقیم روی بخشهای گوناگون
بدن از جمله عضالت اسکلتی دارند ،منجر به راحتی عضالنی
در طول روز میشــوند .ميزان ترشــح این مــواد در داخل بدن
در ســاعتهای صبحگاهی به شــدت باال میرود ،به طوریکه
مطالعهای بین تعدادی دانشجو نشــان داده است که میانگین
ميــزان بیماری افســردگی در دانشــجویان ســحرخیز کمتر از
غیرســحرخیز بوده اســت .ســحرخیزی عامل آرامش اعصاب
انســان ،مانع بیمــاری افســردگی و کم حوصلگی اســت بدین
جدی داشته باشیم و
ترتیب خوب است برای سحرخیزی اراده ّ
باعلمبهفایدههایسحرخیزیسعیکنیمخودرابهسحرخیزی
عادت دهیم.

قرار و مدار

اســت .امیدوارم شــما دچار این عذاب وجدان نسبت
به پدر بزرگوارتان نباشــید ولی اگر به هر دلیلی وجود
دارد ،توصیــه میکنــم یــک نامــه بــرای او بنویســید و
حرفهایــی را کــه در دل دارید مطــرح و از او حاللیت
طلب کنیــد .در ضمن ،برگزاری مراســم ســوگواری و
ختم برای گذر از این بحران بسیار موثر است .متاسفانه
همهگیری کرونا این امــکان را از شــما و خانواده خود
من سلب کرد اما فراموش نکنید که یادآوری عزیزان از
دســت رفته در هر زمان و مکان و هر روشی امکانپذیر
است.
صحبت روزمره از خاطرات عزیز از دست رفته به ویژه با
اعضای خانواده ،بسیار مفید و مرهم درد سوگ است.
متاســفانه در خیلی از موارد با فرض اینکه اگر درباره
عزیز ســفر کرده صحبت کنیم داغ خود و دیگران تازه
میشــود ،خانواده داغــدار درگیــر ســکوتی دردناک
نسبت به عزیز از دســت رفته میشــوند .این سکوت و
صحبت نکردن درباره خاطــرات و کردارهای او باعث
کندتر شدن پذیرش میشــود زیرا قرار نیست عزیزان
از دســت داده را فراموش کنیم ،بلکه بایــد یاد بگیریم
چگونه بدون حضور فیزیکی آنها و با خاطرات و یاد آن
ها زندگی را ادامه بدهیم.

نشســته ،چند نفر هم دورش جمع شدن وشونههاش
رو ماساژ میدن! خالصه رفتم جلو و به همسرم گفتم که
چی میگی؟ ماشین رو اول کوچه پارک کردیم .شوهرم
میگفت ،نه اشــتباه میکنــی! گفتم نه ،وســایلمو رو
صندلی عقب دیدم .یهو همسرم با شرمساری از رو
صندلی بلند شد و دنبالم اومد و ماشین رو با
چشمای خودش دید .از خنده آدمهایی
که دور همسرم جمع شده بودند ،نگم
براتون دیگه!
مــن معلم ســوادآموزی هســتم و
گاهــی بــه صــورت خصوصــی خونه
دانشآموزان میــرم .چند وقت قبل
یکی از دانشآموزانم که خانم ســن
باالیی هم هســتند ،بهم زنگ زدن و
گفتن با عرض شــرمندگی من امروز
خونه نیســتم ،اگه میشه شــما امروز
مزاحم نشید!

روز نوشیدن شربت در کنار پنجره
حاال که این روزها به خاطر شیوع
دوباره کرونا توصیه میشه که
تا حد امــکان از خونهها
خــارج نشــید ،یــک
لیوان شــربت برای
خودتون درست کنین،
برید کنار پنجره و از
نوشیدنش لذت
ببرین
ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* درباره پرونده زندگیســام ،میخواستم بگم برای
ما که کرونا همه دلخوشیهامون رو گرفته ،چه فرقی
میکنه که طاعون خیارکی هم پاندمی بشــه یا نه .چه
فرقی میکنه اصال.
* ســوپ هویــج بــه ســبک تایلنــدی رو کــه در صفحه
سالمت معرفی کردین،درست کردم و خیلی خوشمزه
شــد .فقط شــیرنارگیل نریختم توش که به نظرم چیز
مهمی نبود.
* نکات مشــاور صفحه خانــواده درباره «ســمیترین
همایــش روانشناســی قــرن» بســیار جالب بــود ،به
ویژه اینکه هیچوقــت در زندگیمشــترک ،خود را به
نشنیدن نزنید.
* کرونا ،همین جوری ترسناک هست بنابراین با چاپ
مطالبی درباره این که این ویروس از همه بیماریهای
قبلی ،تهدیدکنندهتر اســت ،ما را بیشــتر نترســانید.
ممنون.
* در مطلب عوارض روانی گرمای هوا ،باید مینوشتید
که گاهی تو گرمای شدید ،مغز آدم داغ میکنه و واقعا
قدرت تصمیمگیری رو از دســت میــده .من که گاهی
این جوری میشم.
* پسر عزیزم ،ســهیل مهربونم ،خیلی دوستت دارم و
میدونم که همیشه ستون ما و شما در زندگی سالم رو
میخونی ،پس سورپرایزت میکنم و میگم که تولدت
بابا سعید
پیشاپیش مبارک.

3

سالمباشک

گالری

قابل تحملکردن قرنطینه با پیتزای خانگی

جوانه

(ویژه نوجوانان)

زندگیسالم
یک شنبه
 22تیر 1399
شماره 1642

سالم!
با شه و
بهنظر
رفقا
ب
.
م حالتون خو ن خوب بمونه تتر بهعنوان اهمیت
ه
ی
ه حالتو
ر
رو راح
ب
قا شی ،
امیدوا زنین ک
ک
؟ بیایید راجع اسک ن
اسک ب
یتونیم ماس پذیریم
ضوع م
م
یم
ا مو
نب
رستید.
شما چطور گی روزمرهمو نیم .برامون ب ستان بف
ا ز ز ند
ح ر ف بز
عر و دا
ئی
توش
م
جز رورتش با ه یادداش
ض
ون،
مارهها؛
و
ریکاتور ،کارت این ش
زطریق
کا
وری؟ ا
چط
20009
9
9
ه پیامک
09354
شمار
39457
گرام 6
05137
ل
ت
شماره
63400
ریریه 0
لفن تح
ت

مهسا کسنوی| خبرنگار

این روزها که دوباره برای حفظ سالمت خود و خانوادهمان ،مجبور به خانهنشینی شدهایم باید هرطوری
شده سر خودمان را گرم کنیم و چه چیز بهتر از پختن پیتزا؟ بله تعجب نکنید ،ستون را درست آمدهاید؛
امروز میخواهم شــما را به خوردن پیتزا تشــویق کنم .درســت اســت که پیتزا یک غــذای پرکالری
محسوب میشود اما اگر آن را ســالم و در خانه درست کنیم ،نهتنها برای ســامت مضر نیست بلکه
مفید هم هســت .هربرش پیتزا بهطور متوســط ۲۶۰کالری دارد کــه اگر خمیر آن را با اســتفاده از
آرد ،خودتان در خانه درســت کنید ،میتوانید مقدار الزم فیبر و ویتامینها و مواد معدنی موجود در
آن را افزایش دهید و میزان کالریاش را کم کنید .همچنین بهتر اســت بهجای سوسیس و کالباس
از گوشت قرمز کمچرب و مرغ استفاده کنید؛ با اضافه کردن قارچ ،پیتزای خود را به منبع پروتئین
که برای ساخت عضله در این ســن به آن احتیاج دارید ،تبدیل کردهاید .یک برش پیتزا
حاوی فسفر ،ســلنیوم و کلسیم است که به رشــد شــما کمک میکند .تنها چیزی که
در پیتزا ممکن است ســامتی شما را تهدید کند ،پنیر اســت .برای مطمئن شدن از
ســالم بودن پیتزای خانگیتان ،میتوانید بهمیزان کم از پنیرهایی با چربی پایین و
کنترلشده استفاده کنید.

خبعزیزم!دوستداریدرادامهسفرمونروی زمین،بریمکجا؟

ازDennis Goris :

پیشنهاد

سیگنال

غول بازیهای سونی به میدان آمد

سفر به سرزمین رازها

به بهانه رونمایی از پلیاستیشن 5نگاهی انداختیم به همه ویژگی هایی که نسل جدید
کنسول بازی سونی را منحصربهفرد می کند
پس از ماههــا انتظار ،باالخــره پلیاستیشــن 5رونمایی
شــد .مدتی پیــش شــرکت ســونی از ظاهر کنســول بازی
نســل جدیدش پــرده برداشــت .ایــن فقط یــک رونمایی
خشــکوخالی نبــود ،کلــی اطالعــات ســختافزاری و

شــما گفتیــن :در صفحــه نوجــوان ،دربــاره
دنیای فناوری مثل گوشــی و گیم هم مطالبی
بنویســید .خیلــی جالــب هســتن و خیلی هم
طرفدار دارن.

بازیهای مخصوص کنسول هم مشــخص شد .میدانید
 PS5چــه ویژگیها و چه تفاوتی با رفیــق قدیمیاش دارد و
قیمتش چقدر اســت؟ در این مطلب به بررســی اطالعات
رسمی منتشرشده از کنسول پلیاستیشن 5پرداختیم.

پرقدرتتر از همیشه
قدرت پــردازش گرافیکی این کنســول برابر با  10.28ترافالپس اســت .اگر بــا واژه ترافالپس
آشناییندارید،الزمنیستخودتانرادرگیرکنید؛همینقدربدانیدکهپلیاستیشن 5درمقایسه
با کنســول قبلی ســونی یعنی پلیاستیشــن 4حدود  5.5برابر قدرتمندتر اســت .این کنسول
قابلیت اجرای بازیها باکیفیت  8kرا دارد که البته برای بهرهمندی از این ویژگی ،باید تلویزیون
پیشرفتهای داشتهباشید .نســل جدید کنســول در بخش صوتی هم پیشرفتهای چشمگیری
داشتهاست و با کمک پردازنده AMDمیتواند صدایی کامال سهبعدی ارائه دهد PS5.همچنین
دارای هارددیسک  SSDاســت که باعث میشود سرعت لودشــدن بازیها بسیار بیشتر شود.
بهعنوان مثال اگر بازی مرد عنکبوتی روی PS4بعد از گذشت15ثانیه لود میشد ،این زمان روی
پلیاستیشن 5تنها  0.8ثانیه است!
واقعی ابزی کن
یکی از قابلیتهای  PS5افزایش احساس درگیرشدن بازیکن
هنگام بازی کردن است .در نســل قبلی کنسولهای بازی
برای هر اتفاقی ،یک شوک ثابت را تجربه میکردید اما با
کنسول جدید موقع تصادف با یک دیوار ،حس متفاوتی
نسبت به تکل زدن در زمین فوتبال خواهیدداشت .با
قدرت المسه خارقالعاده  PS5حتی میتوانید بافتی
مثل چمن یــا زمین گلــی را کــه در بــازی روی آن راه
میروید ،احساس کنید .این کنسول بازی از قابلیت
ســازگاری معکوس هم پشــتیبانی میکند .تا قبل از

این ،اجرای بازیهای پلیاستیشن 1و پلیاستیشن 3روی کنسول  PS4کار پیچیدهای بود اما
حاال بازیهای کالسیک سونی از طریق شبیهسازی روی کنسول  PS5هم اجرا میشود .البته
هنوز مشخص نیست که این سازگاری به چه شکلی خواهدبود.
600دالر انقابل!
درخصوص قیمت کنسول پلیاستیشن 5اطالعات زیادی دردسترس نیست .چندوقت پیش
وبسایت فروشگاه زنجیرهای  Best Buyصفحهای برای  PS5ساخته و قیمت در این فروشگاه
 ۵۳۹دالر ثبت شدهاست و امکان پیشخرید هم ندارد .یعنی به احتمال قوی این قیمت تغییر
خواهدکرد اما مطمئنا قیمتی بیشــتر از  ۶۰۰دالر نخواهدداشــت .البته ما در کشورمان باید
پول بیشتری برای خرید  PS5بپردازیم .تعرفههای گمرکی و اختصاص ندادن ارز دولتی برای
واردکــردن ایــن محصــول ،اصلیترین دلیل افزایــش قیمت
خواهدبود .حاال فرض کنید که  PS5بــا قیمت  600دالر به
دست ما برسد .اگر هر دالر را 22هزار تومان حساب کنیم
یعنی برای خرید کنســول جدید بیشــتر از 13میلیون
تومــان بایــد بپردازیــد درحالیکــه همیــن حــاال
پلیاستیشن 4با ظرفیت یک ترابایت به قیمت هفت
میلیونو700هزارتومــان و ایکسباکــس one s
به قیمت پنــج میلیونو900هزار تومــان فروخته
میشود.
برای نوشتن این مطلب از این منابع استفاده کردیم:
زومجی ،دیجیکاال ،زومیت

کالس زبان
فاطمهقاسمی|مترجم

یکشنبههااینجاباهمزبانتمرین
می کنیم.به مــا بگویید یاد گرفتن
چهچیزهاییدرزبانانگلیسیبرای
تان ســخت اســت تــا راه آســان تر
کردنشراباهمپیداکنیم.

except
مثال:

بهجز،بهاستثنای

Accept

We work every day except Fridays.

ما هر روز بهجز جمعهها کار میکنیم.

پذیرفتن

We have to accept online learning during The Coronavirus
Pandemic .

ما باید در دوران همهگیری ویروس کرونا ،یادگیری آنالین
را بپذیریم.

کمیک

متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

اگر زرافه ها شهرنشین بودند

میگماینغذاتامیرسه
بهمعدهمونتاریخشنگذره؟

یهکم تندتر بخوری
حله .من االن صبحونه دیروز
رسید به معدهام

حاال شما آدمها
شاکی هستین سیم
هندزفریتون گره میخوره
ما چی بگیم که گردنمون
هر روز گره میخوره!
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مامان چرا
اینقدر تختم رو
دراز خریدین؟

این تخت رو
گرفتیم واسه سه،
چهار سال بعد هم که
گردنت دراز میشه
بهدردت بخوره

تو چرا
اینقدر ماسک
زدی به گردنت؟
دیدم آدمها ماسک ها
رو روی گردن میذارن فکر کردم
ویروس از گردن وارد میشه

ماسک برای
بینی و دهانه ،این
صدبار!

فهیمه فرهادی | خبرنگار افتخاری جوانه

عنوان کتاب :بردیا و ملکه سرزمین عاج
نویسنده :سیامک گلشیری
ناشر :کانون پرورش فکری کودکانونوجوانان
کنجکاویهای ما نوجوانان گاهــی اوقات منجر بــه اتفاقات جالب ،گاهی شــیرین و گاهی
تلخ میشــود اما خب این هم یکی از ویژگیهای نوجوانی اســت؛ خصلتی کــه در این کتاب
جذاب و خواندنی بهشکلی ملموس احساس می شود« .بردیا و ملکه سرزمین عاج» ماجرای
دو نوجوان بــه نامهــای بردیا و بهزاد اســت که بــه اتــاق مرموزی پــا میگذارنــد .پدربزرگ
بردیا ورود به ایــن اتاق را ممنــوع کرده و بههیــچ عنوان اجــازه ورود به آنجــا را به هیچکس
نمیدادهاســت .بعــد از فــوت پدربــزرگ ،بردیا بــا همراهی دوســت کنجکاوتــر از خودش،
مصممترازقبل،راهیبرایورودبهایناتاقپیدامیکنند.اصلداستاناززمانیآغازمیشود
که این دو دوست کتابی در آن اتاق پررمزوراز پیدا میکنند .این کتاب که ازنظر عجیبوغریب
بودن چیــزی از اتــاق کم نــدارد و اصال
هیچچیــزش شــبیه کتابهــای دیگــر
نیست ،یکی از نســخههای «هزارویک
شب» است .خواندن این کتاب ،بردیا و
بهزاد را به جهانی دیگر میبرد .جهانی
پر از اتفاقات خیالــی ،فانتــزی و دور از
اتفاقات روزمره این دنیا که هرکسی را
با هر سلیقهای به خواندن ادامه داستان
تشویقمیکند.

رفقــای جوانه! شــما هــم اگر
کتاب،پادکست،فیلمیاپویانمایی
خوبیسراغداریدکــهمیخواهید
بــه دوســــتانتان معرفــی کنید،
ازطریق شــمارههای باالی صفحه
برایمان بفرستید.
بگو نگو

جوانه پول داری؟
شــاید فکر کنید پیام های ارســالی شــما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان،
خوانده نمی شــود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شــود ،آن هم به طور
کامل اما در کمــال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســاح اســت ،تکه و پاره
می شــود .مــا چــون خیلــی طرفــدار صلحیــم ،ایــن ســتون را راه انداختیــم که با
شــما دوســت باشــیم و اختالط کنیم  .نویســنده این ســتون می داند که چطور به
پیام هایتان جواب بدهد چون بین خودمان بماند به شــکل شگفت انگیزی خودش
هم یک روز نوجوان بوده .
زهرا فرنیا| طنزپرداز

جوانه میشه به مامانم بگی اینقدر بهم نگه کامپیوتر بازی نکن؟ بگو که همهجای
دنیا هشت ساعت بازی طبیعیه! توی روزنامه بنویسی و بخونه باور میکنه.
اوال که ما را قاطی بحثهای خانوادگیتان نکنید .دیگر بزرگ شــدید ،مشکالتتان را
خودتان حل کنید .ثانیا کجای دنیا هشت ساعت بازی کامپیوتری طبیعیاست؟ کدام دنیا؟
واال در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم و این روزنامه در آن منتشــر میشود ،از این خبرها
نیست.کسیکههشتساعتراطبیعیمیداند،البدیکموقعهاییبرایشیطنتده،دوازده
ساعت پای گیم مینشیند و چشمانش هم میشود کاس ه خون .اگر چنین چیزی عادی شود
قطعادردنیایزامبیهایگیمنتیزندگیمیکنیم.ثالثاچطوراینهمهگفتیمدرسبخوانیدو
حرفمادرتانراگوشکنید،اهمیتندادید؟حاالاگربگوییمبازیکردنعینزامبیهادرست
است ،گوش میدهید؟ خجالت نمیکشید؟
جوانه300تومن بزن به کارتم .شمارهاش×××××× :
میدانیم که شــما به ما عالقه داریــد اما بهنظرم دیگر بهتر اســت یکســری حرمتها
حفظ شــود .همینجوری که یکدفعه شــماره کارت نمیدهند .اول کمی از مطالب مفید
و ســرگرمکنندهمان تعریف میکردی ،دفعه بعدی از روزنامه خوبمان تشــکر میکردی،
یکبار هم برای خودشیرینی بیشتر یک بسته شیرینی میفرستادی دفتر روزنامه و بعد از ده
پیام الاقل ،با کمی خواهش و لطفا و اینها ،درخواستت را میگفتی .االن که پیام را خواندم
حس کردم بدهکارم و دســتی از فرســتنده این پیام پول قرض گرفتم ،منتهــا یادم نمیآید.
دفعه بعدی اگر مراحلی را که گفتم ،ســپری کــردی ،پیام بده .دربــارهاش فکر میکنیم اما
قول نمیدهیم.

ژاﭘﻦ ﻣﺪﻋ اﺳﺖ اﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار اﻟﻤﭙﻴ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل  ٢٠٢١را ﻫﻢ دارد!

ﺳﺠﺎدى :ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰارى
ﯾﺎ ﻟﻐﻮ اﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ
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واﮐﻨﺶ ﭘﯿﺮواﻧﻰ
ﺑﻪ رﺧﺘﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ:

ﻋﻠﻰ داﯾﻰ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ آﻗﺎزادهﻫﺎى ورزش!

ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ!

ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺗﻴﻤﻮرﯾﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤـﺎ ﺑﺮد

ﻣﻬﻠﺖ  10روزه ﺑﺸﺎر
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﻣﻬﺪى ﻃﺎرﻣﯽ؛

ﻣﻈﻨﻮن ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ!

ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮاﺑ در ﺻﺪرﻧﺸﻴﻨ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ

ﺷﻠـﻴـﮏﻫـﺎى ٣اﻣﺘﻴـــﺎزى
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮاﺑ در ﺻﺪرﻧﺸﻴﻨ ﺳﺮخﻫﺎ

ﺷﻠﻴﮏﻫﺎى  ٣اﻣﺘﻴﺎزى
در ﻫﻔﺘـــــﻪ ﺑﻴﺴــﺖوﭼﻬــــــﺎرم
رﻗﺎﺑــــﺖﻫﺎ ﻟﻴـــﮓ ﺑــﺮﺗــــﺮ،
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺗﺒﺮ"ﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز
رﻓﺖ و ﺑﺎ ﮔﻞ دﻗﻴﻘﻪ  ٨٥ﻣﻬﺪ ﺗﺮاﺑ* )ﻪ از رو
ﻧﻘﻄــﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘــ* ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ از ﺳــﺪ
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﻮر )ﻨﺪ و ﺑﺎ )ﺴﺐ  ٣اﻣﺘﻴﺎز د"ﮕﺮ
ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻓﺎﺻﻠــﻪ  ٢رﻗﻤــ* ﺧــﻮد ﺑﺎ ﺗﻴــﻢ دوم
ﺟﺪول را ﺣﻔﻆ )ﻨﺪ .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ )ﻪ در ﻓﺼﻮل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻋــﺎدت ﺑــﻪ ﺧﻠــﻖ ر)ﻮردﻫــﺎ ﻣﺜﺒﺖ
داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ* در ا"ﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺒﺪ"ﻞ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﺎر"ﺦ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣ*ﺷﻮد )ﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
 ٤ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ* ﻣﺘﻮاﻟ* )ﺴــﺐ )ﻨﺪ .ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن
ﭘﺎ"ﺘﺨﺖ در ﺣﺎﻟــ* ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز  ٥٦در ﭘﺎ"ﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻴﺴــﺖوﭼﻬﺎرم ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ رﺳــﻴﺪﻧﺪ )ﻪ آﺧﺮ"ﻦ
ﺑﺎﺧﺖ ا"ﻦ ﺗﻴﻢ اول آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن در ﻫﻔﺘﻪ "ﺎزدﻫﻢ رﻗﻢ ﺧﻮرد .ﺑﻪ
ا"ﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ  ٧ﻣــﺎه و  ٢٠روز و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗــ* د"ﮕــﺮ  ٢٣٣روز ﻫﺴــﺖ )ــﻪ در ﻟﻴﮓ
ﺷVﺴﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺑﺎ ا"ﻦ روﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار
در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد؛ ﺗﻴﻤ* )ﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﺑﺮ"ﻞ
)ﺎﻟﺪرون )ــﻪ ﺗﺎ ﭘﺎ"ﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺪا"ﺖ
ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن را ﺑــﺮ ﻋﻬﺪه داﺷــﺖ ﺑــﺮدن را "ﺎد
ﮔﺮﻓﺖوﺑﺎ"ﺤﻴ*ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﺑﻪﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ"ﺶ
اداﻣــﻪ داد" .ﺤﻴــ* ﺷــﺮوع ﻓﻮقاﻟﻌــﺎدها ﺑــﺎ
ﺳﺮخﻫﺎ ﭘﺎ"ﺘﺨﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺮﺑ* ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ
دوم ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ از ﻫﻔﺘــﻪ ﻫﻔﺪﻫــﻢ ﺗﺎ)ﻨﻮن ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤ* اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺪاده و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻤ*
اﺳﺖ )ﻪ در درﺑ* ﭘﺎ"ﺘﺨﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮخﻫﺎ را از
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ٣اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺤﺮوم )ﻨﺪ .ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎ
ﻫﺪا"ــﺖ "ﺤﻴــ* ٨ ،ﺑــﺎز در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ )ﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ٢٤اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤVﻦ ﺑﻪ ٢٢
اﻣﺘﻴﺎز رﺳــﻴﺪهاﻧﺪ .اﻣــﺎ آﻣﺎر ﺧﻮب ﺳــﺮخﻫﺎ در
)ﺴــﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤ*ﺷــﻮد و ا"ــﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدها در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻮ)ﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ*
ﮔﺎم ﺑﺮﻣ*دارد ٨ .ﺑﺮد ﻣﺘﻮاﻟ* ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ و ٧
)ﻠﻴﻦﺷــﻴﺖ در ا"ﻦ  ٨ﺑﺎز از ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ "a
ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﺮﺳــﻨﺎ bﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ
ﭼﻨﻴــﻦ آﻣــﺎر را ﺑﺎ"ــﺪ ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب )ﻞ ﺗﻴــﻢ
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻧﻮﺷــﺖ اﻣﺎ ﺣﺘ* در ورزش ﺗﻴﻤ*

ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻢ ﻧﻤ*ﺗﻮان ﻣﻨVﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ا"ﻦ ﺳــﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " aﺗﻴﻢ
ﻋﻤﻠVــﺮد ﻓﻮقاﻟﻌــﺎدها داﺷــﺘﻪ اﻣﺎ ﭼــﻪ زﻣﺎن
ﺑﺮاﻧVﻮ ،ﭼﻪ زﻣــﺎن )ﺎﻟﺪرون و ﭼﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ "ﺤﻴ*
ﺧﻼﻗﻴﺖﻫــﺎ ﻓــﺮد ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﺰا"* در
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫــﺎ ﺳــﺮخﻫﺎ داﺷــﺘﻪ و اﻣﺴــﺎل ا"ﻦ
ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﺪ ﺗﺮاﺑ* اﺳﺖ .ﻣﻬﺪ ﺗﺮاﺑ*
ﺟﻤﻌﻪ ﺷــﺐ "ــ aﮔﻞ  ٣اﻣﺘﻴــﺎز د"ﮕــﺮ ﺑﺮا
ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن ﺑــﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑــﺎ  ١٠ﮔﻞ زده
ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎ ﻋﻴﺴــ* آل)ﺜﻴــﺮ در رده دوم ﺟﺪول
ﮔﻠﺰﻧــﺎن ﻗــﺮار ﺑﮕﻴــﺮد .ﻣﻬــﺪ ﺗﺮاﺑ* ﺑــﺎ ﮔﻞ ٣
اﻣﺘﻴــﺎز در ﺗﺒﺮ"ــﺰ ﺑﺮا ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺑــﺎر در ﻟﻴﮓ
ﻧﻮزدﻫــﻢ ﮔﻞ  ٣اﻣﺘﻴــﺎز زد .او ﺑﺎ ﺗaﮔﻞﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮد ﺧــﻮد ﺗﺎ)ﻨــﻮن  ١٥اﻣﺘﻴــﺎز ﺑﺮا
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳــﺖ .ﺗﺮاﺑ* در
ﺟﺎم ﺣﺬﻓ* ﻫﻢ زﻧﻨــﺪه ﺗaﮔﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ا"ﻦ ﻓﺼــﻞ ﺑﻮده .ﺗﺮاﺑــ* ﺑﺮا
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ا"ﻦ ﻓﺼﻞ  ٢٢ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺪان رﻓﺘﻪ
و آﻣــﺎر ﻓﻮقاﻟﻌــﺎدها از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ
اﺳــﺖ ١٠ .ﮔﻞ زده و  ٦ﭘــﺎس ﮔﻞ؛ ا"ــﻦ آﻣﺎر در
ﺣﺎﻟ* رﻗﻢ ﺧﻮرده )ــﻪ ﺗﺮاﺑ* در ا"ﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺴــﺖ ﺑﺎز ﺧﻮد ﺷــﺪه
اﺳــﺖ .او در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮔﺎﺑﺮ"ــﻞ )ﺎﻟﺪرون ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان و"ﻨﮕﺮ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺎز ﻣ*)ﺮد و ﺑﺮا
ﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻬﺎﺟﻢ و زوج ﻋﻠ* ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺷﺪ .وﻗﺘ*
"ﺤﻴــ* ﮔﻞﻣﺤﻤــﺪ ﻫﺪا"ﺖ ﺗﻴــﻢ را ﺑــﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎﻓﺒ aراﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان رﻓﺖ
و ﺑــﺎ ا"ﻦ)ــﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻓﺼــﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻧﻮ bﺗﻴﻢ ﻧﺒﻮد وﻟ* ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻠﻴﭙﻮر ﮔﻞ
ﺑﺰﻧﺪ .ﺟﺎﻟــﺐ ا"ﻦ)ﻪ او )ﻨﺎر رﻗــﻢ زدن ﮔﻞﻫﺎ
ﻣﻬﻢ ﺑــﺮا ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ،در ارﺳــﺎل ﭘــﺎس ﻫﻢ
ﺑﻬﺘﺮ"ﻦ ﺑﺎز"Vﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ*رود .ﺗﺮاﺑ* رو
 ٦ﮔﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ داﺷــﺘﻪ و ﭘﺎ"ﻪﮔﺬار  ٤ﮔﻞ
د"ﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ د"ﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺮاﺑ* را
ﻣ*ﺗﻮاﻧﻴــﻢ رو  ٢٠ﮔﻞ از  ٣٦ﮔﻞ ﺗﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ؛
"ﻌﻨ* او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ"* در ٥٥درﺻﺪ از ﮔﻞﻫﺎ زده
ﺗﻴﻤــﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔــﺬار ﺑﻮده؛ "ــ aآﻣــﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺑﺮا " aﻫﺎﻓﺒ aو و"ﻨﮕﺮ )ﻪ ا"ﻦ روزﻫﺎ ﺳــﺘﺎره
ﺑ*ﭼﻮن و ﭼﺮا ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴ*ﻫﺎﺳﺖ.

ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻴﻤﻮرﯾﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎ ﺑﺮد
ﻫﺎﻓﺒــ aﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳــﺘﻘﻼل )ﻪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻟﮋ"ﻮﻧــﺮ ﻫﻢ دارد ﺑــﺮ اﺛﺮ ﺳــﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔ* در )ﻤﺎ
ﺑﺴــﺮ ﻣ*ﺑﺮد .ﭘﻴــﺶ از ﻇﻬﺮ د"ﺮوز ﺳــﺮژ" aﺗﻴﻤﻮر"ﺎن ،ﻫﺎﻓﺒ aﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳــﺘﻘﻼل و ﺑﺮادر
ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﻧﺪراﻧﻴ aﺗﻴﻤﻮر"ﺎن ،ﺑﺎز"Vﻦ ﺳــﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ* و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔ* ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر
آﺳــﻴﺐد"ﺪﮔ* ﺷﺪ و در " *Vاز ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤ* ﺣVﺎ"ﺖ از
آن دارد )ﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐد"ﺪﮔ* ﺳﺮژ" aﺗﻴﻤﻮر"ﺎن ز"ﺎد اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در )ﻤﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ*ﺑﺮد.

ﻣﻬﻠﺖ  ١٠روزه ﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ )ﻪ ﺗﺎ)ﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﺶ
از ٥٠درﺻــﺪ از ﻗﺮاردادﻫــﺎ ﻓﺼــﻞ ﺟــﺎر
ا)ﺜــﺮ اﻋﻀﺎ ا"ــﻦ ﺗﻴــﻢ را ﭘﺮداﺧــﺖ )ﻨﺪ اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺑﺪﻫ* ﺧﻮد در
ﻗﺒﺎل ﺑﺸــﺎر رﺳــﻦ ﺑﺪﻗﻮﻟ* )ﺮده اﺳﺖ .ﺑﺸﺎر
رﺳﻦ ،ﺑﺎز"Vﻦ ﻋﺮاﻗ* ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ )ﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ا"ﺮان و ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺮ"ﻨﺎت ا"ﻦ
ﺗﻴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪ ﺧﻴﻠ* ﺳــﺮ"ﻊ ﺑﻪ ﺗﺮ)ﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ راه ﭘﻴــﺪا )ﻨــﺪ ﻫﻨــﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ
ﺑﺨﺸــ* از ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺧــﻮد را از ﺑﺎﺷــﮕﺎﻫﺶ
ﺑﮕﻴــﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ دﻟﻴــﻞ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎ"* ﻣﺒﻨ*
ﺑــﺮ ﺟﺪا"ــ* او از ﺟﻤﻊ ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣ*رﺳــﺪ .او ٢٣٠ﻫﺰار دﻻر از ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن
ﻃﻠﺒــVﺎر اﺳــﺖ )ــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧــﺮخ ا"ــﻦ
روزﻫــﺎ دﻻر در ﺑــﺎزار آزاد ،ﻣﺒﻠﻐــ* ﺑﻴﺶ از
٥ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣ*ﺷــﻮد! ﻃﻠﺐ ﺑﺸــﺎر ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺶ )ﻮﭼVــ* از ﻣﺸــVﻼت ﻣﺎﻟ* ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اﺳــﺖ )ﻪ ﻫﻮاداران از آن ﻣﻄﻠﻊ
ﻣ*ﺷــﻮﻧﺪ .ﺗﻬﻴــﻪ ا"ــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ در ا"ﻦ ﺷــﺮا"ﻂ
ﺑــﺮا ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺴــﻴﺎر ﺳــﺨﺖ اﺳــﺖ .ﻏﻴﺮ از
ﺑﺸــﺎر ﺑﺎﻗ* ﺑﺎز"Vﻨﺎن ﻫﻢ ﻃﻠﺒVﺎر ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﻓﻌــﻼ ﻫﻴﭻ" aاز آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧــﺪازه ا"ﻦ ﻫﺎﻓﺒa
ﻋﺮاﻗــ* ،ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ را ﺑــﺮا در"ﺎﻓــﺖ ﭘﻮل
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ

و ﻣﻬﺪ رﺳــﻮلﭘﻨﺎه ﺑﺮا راﺿ* ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﺑﺸﺎر رﺳﻦ راه ﺳــﺨﺘ* در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ز"ﺮا او
ﺷــﺎ"ﺪ در ﻇﺎﻫــﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫــﺎ ﻣﺜﺒﺘ* اﻧﺠﺎم
داده و ﻣﺪام از ﻋﺸــﻖ ﺑﻪ ﻫــﻮاداران ﺑﮕﻮ"ﺪ اﻣﺎ
از ﻃﺮ"ﻖ ﻣﺪ"ﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ"ﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﻋﻼم
)ــﺮده ﻓﻘــﻂ ﺗــﺎ  ١٠روز د"ﮕــﺮ ﺑﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮا در"ﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ
ﻣ*دﻫــﺪ و ﭘــﺲ از آن ﺑــﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎ"* )ﻪ
از )ﺸــﻮرﻫﺎ ﺣــﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓــﺎرس ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ
و اﻣــﺎرات دارد ﻓVــﺮ ﻣ*)ﻨــﺪ .ﺑﺪﻗﻮﻟ*ﻫــﺎ
ﭘ*درﭘــ* ﻣﻬــﺪ رﺳــﻮلﭘﻨﺎه ،ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑــﻪ ﺑﺸــﺎر رﺳــﻦ ﺑــﺮا
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ا"ﻦ ﺑﺎز"Vﻦ
ﺣﺴــﺎﺑ* از و دﻟﺨﻮر ﺷــﻮد .ﻫﺎﻓﺒ aﻋﺮاﻗ*
ﺑــﻪ زود ﻗﺮاردادش ﺑﺎ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﭘﺎ"ﺎن
ﻣ*رﺳــﺪ و ﺑﺎ ﺷــﺮا"ﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﻴﺪ اﺳــﺖ در
ا"ــﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧ* ﺷــﻮد .در ﺣﺎﻟ*)ﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه
در ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠــﺐ ا"ﻦ ﺑﺎز"Vﻦ ﺑﺪﻗﻮﻟ* )ﺮده
اﻣﺎ ا"ﻦ ﻣﻮﺿﻮع رو ﺑﺎز ﺑﺸﺎر رﺳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﺎزﻫﺎ درﺧﺸﺎﻧ* از و
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز ﺑﻮد"ﻢ
ﺗﺎ ﺟﺎ"ــ* )ﻪ ﻫــﻮاداران ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ از )ﺎدر
ﻓﻨ* و ﻣﺪ"ــﺮان ا"ﻦ ﺗﻴﻢ ﺧﻮاﺳــﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﻴﻤﺘ* )ﻪ ﺷﺪه ﻗﺮارداد و را ﺗﻤﺪ"ﺪ )ﻨﻨﺪ.

ﭘﺎداش ٣٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ را راﺿﯽ ﻧﮑﺮد
ﺑﺎز"Vﻨﺎن ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد در"ﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﻫﻤﭽﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟ* ﺧﻮد ﻧﺎراﺿ*
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﻃﺮ"ﻖ )ﺎرﮔﺰارش ﭘﺎداش ﺑﺮدﻫﺎ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن
را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آنﻫﺎ وار"ﺰ )ﺮد .ﺳﻬﻢ ﻫﺮ " aاز ﺑﺎز"Vﻨﺎن اﺻﻠ* ا"ﻦ ﺗﻴﻢ از ا"ﻦ ﭘﺎداشﻫﺎ ٣٠ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد )ﻪ ﺟﺪا از ﻗﺮاردادﺷﺎن اﺳﺖ .ا"ﻦ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﺘﺮاض ﺑﺎز"Vﻨﺎن اﺻﻠ*
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺷﺮا"ﻂ ﻣﺎﻟ*ﺷﺎن ﻧﺸﺪ .آنﻫﺎ )ﻪ ﺗﺎ ا"ﻨﺠﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺶ از ٥٠درﺻﺪ ﻗﺮاردادﺷﺎن
را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺎن در"ﺎﻓﺖ ﭘﺎداشﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ و ﺑﺨﺸــﺶ
ﺟﺮ"ﻤﻪﻫﺎ ﻟﺤﺎظﺷــﺪه در ﻗﺮارداد ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ا"ﻦ در ﺣﺎﻟ* اﺳﺖ )ﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﺎﻟ* ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ﻗﺒﺎل ﺑﺨﺸــﺶ ﺟﺮ"ﻤﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮﺧ* از ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن
)ﻮﺗﺎه ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ آن را ﻟﺤﺎظ )ﻨﻨﺪ.

رواﻧﺨﻮاه ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻴﺎرى اﺳﮑﻮﭼﻴﭻ
ﻇﺎﻫﺮا دراﮔﺎن اﺳVﻮﭼﻴﭻ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌ* ﺧﻮد را درﺑﺎره آﺧﺮ"ﻦ ﻋﻀﻮ ا"ﺮاﻧ* )ﺎدر ﻓﻨ* ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺑﻌﺪ از )ﺮ"ﻢ ﺑﺎﻗﺮ ،اﻣﻴﺪرﺿﺎ رواﻧﺨﻮاه ﻫﻢ ﺑﻪ )ﺎدر ﻓﻨ* ا"ﻦ ﺗﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .دراﮔﺎن
اﺳــVﻮﭼﻴﭻ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ اﺑﺘﺪا"* اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳــﺮﻣﺮﺑ* ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ* ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
)ﺮ"ﻢ ﺑﺎﻗﺮ را ﺑﻪ )ﺎدر ﻓﻨ* ﺗﻴﻢ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ )ﻨﺪ؛ اﺗﻔﺎﻗ* )ﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎ"* رﺳــﻴﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ
)ﺎﭘﻴﺘﺎن ﺳــﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ﭘﺎ"ــﺎن ﻟﻴﮓ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑــﻪ )ﺎدر ﻓﻨ* ﺗﻴﻢ ﻣﻠ* اﺿﺎﻓﻪ ﺷــﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
از ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﺒﺮ ﻣ*رﺳــﺪ )ﻪ اﺳــVﻮﭼﻴﭻ رو اﻣﻴﺪ رواﻧﺨﻮاه ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺎﻣﻠ* )ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه )ﺎر او ﻓﻌﻼ ﻧﻬﺎ"* ﻧﺸﻮد ا"ﻦ اﺳﺖ )ﻪ وﺣﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻗــﺮارداد دارد و ﻫﻨــﻮز ﺗVﻠﻴ| ﻫﻤVﺎر او ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ* ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ .اﻣﻴــﺪ رواﻧﺨﻮاه در
ﺳﺎلﻫﺎ )ﻮﺗﺎﻫ* )ﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺮﺑ* ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ*)ﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠVﺮد ﻣﻮﻓﻘ* داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻤVﻦ اﺳﺖ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑ* در ﺗﻴﻢ ﻣﻠ* اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ذوبآﻫﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻣﻦ در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻮﻧﺎﭼﻴﭻ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز  ٥ﮔﻠﻪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎ"ﮕﺎه ﺧﻮد در ﺟﺪول را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ
و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﺑﻪ دﺳــﺘﺎن ﻟﻴﮓ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷVﺴــﺖ دور از اﻧﺘﻈﺎر ذوﺑ*ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
و ﺑﺮاﺑــﺮ ﭘﻴــVﺎن ﻗﻌﺮﺟﺪوﻟــ* ،در دوﻣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻮﻧﺎﭼﻴــﭻ در ﻟﻴﮓ ﻧﻮزدﻫــﻢ در ذوبآﻫﻦ،
ﺳﺒﺰﭘﻮﺷــﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧ* ﺑﻪ ﻣﺼﺎف د"ﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﻗﻌﺮﺟﺪوﻟ* "ﻌﻨ* ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﺑﻮﺷــﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ذوﺑ*ﻫﺎ )ﻪ
ﭘﻴﺶ از ﺣﻀﻮر ﻟﻮ)ﺎ ﺑﺎ  ٢ﺳﺮﻣﺮﺑ* ﻗﺒﻠ* ﺧﻮد ﻧﺘﺎ"ﺞ درﺧﺸﺎﻧ* ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون )ﺴﺐ ﭘﻴﺮوز
در  ٤د"ﺪار اﺧﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺳــﻔﺮ )ﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ دﺳــﺖ ﭘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﻗﻌﺮﺟﺪوﻟ* ﺑﻪ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﺳــﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز  ٥ﮔﻠﻪ ذوﺑ*ﻫﺎ ،آنﻫﺎ  ٢٥اﻣﺘﻴﺎز ﺷــﺪﻧﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٦د"ﺪار ﺗﺎ ﭘﺎ"ﺎن
ﻟﻴــﮓ ﻧﻮزدﻫﻢ در رده دﻫﻢ ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺪول ﺑﺎ ا"ﻦ ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻪ  ٧اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮﺳــﺪ و د"ﮕﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ*رﺳــﺪ ﺧﻄﺮ ﺷــﺎﮔﺮدان ﺑﻮﻧﺎﭼﻴــﭻ را ﺗﻬﺪ"ﺪ )ﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
روﻧــﺪ ﺳﻴﻨﻮﺳــ* آنﻫــﺎ در )ﻨﺎر ﺗﺮاﻓﻴ aﺷــﺪ"ﺪ ﻓﺎﻧﻮس ﺑﻪ دﺳــﺘﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺦ ﮔﻮش آنﻫﺎ ﺑﺎﺷــﺪ و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺳﻴﻨﻮﺳــ* در د"ﺪارﻫﺎ ﺑﺎﻗ*ﻣﺎﻧﺪه ﻣ*ﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ردهﻫﺎ اﻧﺘﻬﺎ"* ﺟﺪول ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

ﻧﻴﻠﺴﻮن :ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﻨﻮز ﭘﻮﻟﻢ را ﻧﺪاده
ﭼﻨــﺪ ﻫﻔﺘــﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻮد )ﻪ ﻧﻴﻠﺴــﻮن )ﻮر"ﺎ ،دروازهﺑﺎن ﺳــﺎﺑﻖ و ﺑﺮز"ﻠ* ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ"* )ﻪ ﺑﺎ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ا"ﺮاﻧ* داﺷــﺖ اﻋﻼم )ﺮد ا"ﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت او را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧVﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ زود از ﺳــﻮ ﻓﻴﻔﺎ ﺑﺎ ﺟﺮ"ﻤﻪا ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ )ﺴﺮ اﻣﺘﻴﺎز
روﺑــﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد )ﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺗﺎر"ﺦ  ٢٢ﺧــﺮداد اﻋﻼم )ﺮد ﻓﻴﻔﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ )ﺮده از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ا"ﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ* ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻃﻠﺐ ٨٣ﻫﺰار دﻻر
ﻧﻴﻠﺴــﻮن را ﺑﺪﻫﺪ .ﺣﺘ* از ﻃﺮف ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ اﻋﻼم ﺷﺪ )ﻪ ﻓﻴﻔﺎ از ا"ﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ
)ﺮده ﺗﺎ ﺷــﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .ﻧﻴﻠﺴﻮن
در ا"ﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﻟ* ﭘﺮداﺧﺖ ﻧVﺮده .و)ﻼ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﻴﻔﺎ در
ﺗﻤﺎس ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻣﺴــﺌﻮل ﺟﺮ"ﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم )ﻪ ا"ﻦ اﺗﻔﺎق
رخ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷــﻖ ا"ﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه و ﻫﻤﻪ ﻫﻮاداران آن و ا"ﺮاﻧ*ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﻴﺪوارم اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل
ا"ﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﺪون ﺟﺮ"ﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺣﻞ )ﻨﻨﺪ«.

اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد
ﻫﺎﻓﺒــ aﺗﻴﻢ ﻣﻠ* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا ﺑﺮا ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و اﺳــﺘﻘﻼل ﻧﺪارد .اﻣﻴــﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤ* )ﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎ"ــﺎن ﻗــﺮاردادش ﺑﺎ ﺑﺎﺷــﮕﺎه "ﻮﭘﻦ ﺑﻪ اﻻﻫﻠ* ﻗﻄﺮ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻪ ﻓﻌﻼ اﻣVﺎن ﻫﻤVﺎر ﺑﺎ ا"ــﻦ ﺗﻴﻢ را ﻧﺪارد؛
اﺗﻔﺎﻗ* )ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺷــﺎ"ﻌﻪ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ او ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷــﻮد و )ﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ"* رﺳﻴﺪ )ﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
اﺑﺮاﻫﻴﻤ* ﻣ*ﺧﻮاﻫﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺮﮔﺮدد و او ﺑﻤﺐ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ* اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺎﻓﺒa
ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ* ا"ﻦ ﻣﻮﺿــﻮع را ﺗVﺬ"ﺐ )ﺮده اﺳــﺖ .اﺑﺮاﻫﻴﻤ* ﮔﻔﺘــﻪ ٥» :ﺑﺎز اﻻﻫﻠ* در ﻟﻴﮓ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن
ﺑﺎﻗ*ﻣﺎﻧــﺪه و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧVﻪ ﻣﻦ ﺑﺮا "ﻮﭘــﻦ در ﻟﻴﮓ ﺑﻠﮋ" aﺑﺎز )ﺮدم اﻣــVﺎن ﻫﻤﺮاﻫ* اﻻﻫﻠ* در
ا"ﻦ  ٥ﺑﺎز را ﻧﺪاﺷــﺘﻢ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺸــﻐﻮل ﺗﻤﺮ"ﻦ ﻫﺴــﺘﻢ و ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﻻﻫﻠ* ﺗﺎ)ﻴﺪ داﺷــﺘﻪ )ﻪ ﺑﺪﻧﻢ را
آﻣﺎده ﻧﮕﻪ دارم«.
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اﺳﮑﻮرﺑﻮرد

ﺳﺎﮐﺎ زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ

در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﺪن

ﺟﮏ ﭼﺎرﻟﺘﻮن ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺳــﺎﺑﻖ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﮐــﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه
ﺳﻪﺷــﻴﺮﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﯽ  ١٩۶۶ﺷــﺪه ﺑﻮد ،در ﺳــﻦ ٨۴
ﺳﺎﻟﮕﯽدرﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﺴــﺌﻮﻻن رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﺗﻨﻴــﺲ وﯾﻤﺒﻠﺪون ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از
ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در ﺳــﺎل ٢٠٢٠ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺟﺎﯾﺰه١٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪى ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ را ﺑﻴﻦ  ٢۵۶ﺗﻨﻴﺴﻮر اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺮوز ﺳﺎﻟﮕﺮد اوﻟﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺎﺗﺎدورﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﻞ ﭘﻮﮔﺒﺎ ،ﺳــﺘﺎره
ﻣﻨﭽﺴــﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ
ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را روى
ﺳﺮ ﺧﻮد ﺣﮏ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﺑﻮ,ﺎــﻮ ﺳــﺎ,ﺎ اوﻟﻴــﻦ ﺑــﺎز #ﺣﺮﻓــﻪا #ﺧﻮد
را اﻧﺪ,ــ) ﺑﻌــﺪ از ﺗﻮﻟــﺪ  ١٧ﺳــﺎﻟﮕ)اش،
زﺮﻧﻈــﺮ ﻣﺮﺑــ) ﻗﺒﻠ) آرﺳــﻨﺎل ،اوﻧــﺎ #اﻣــﺮ ،#در اﺑﺘﺪا#
ﻓﺼــﻞ  ٢٠١٨-١٩اﻧﺠــﺎم داد اﻣــﺎ او ﺑﺮا #ﺣﻀــﻮر ﺛﺎﺑﺖ
در ﺗﺮ,ﻴــﺐ ﺗﻮﭘﭽ)ﻫﺎ ﺑﺎﺪ ( ﻓﺼﻞ دﮕــﺮ ﺻﺒﺮ ﻣ),ﺮد.
ﺳــﺎ,ﺎ ,ﻪ  )Iاز ﻣﺤﺼﻮﻻت آ,ﺎدﻣ) آرﺳــﻨﺎل اﺳــﺖ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﻨﮕﺮ ﺑــﻪ ﺗﻴﻢ اول ﺗﻮﭘﭽ)ﻫﺎ راه ﭘﻴــﺪا ,ﺮد ،زﺮﻧﻈﺮ
ﻣﻴIﻞ آرﺗﺘﺎ در دﻓﺎعﭼﭗ ﺑﻪ ﺑﺎز #ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ #ﺧﺎﻟ)
ﺳــﺌﺎد ,ﻮﻻﺷــﻴﻨﺎچ و ,ﻴﻪران ﺗﻴﺮﻧ) را ﭘﺮ ,ﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺨﺘﮕ)
زﺎد ،ﻧﻤﺎﺶﻫﺎ #درﺧﺸــﺎﻧ) در اﻦ ﭘﺴﺖ اراﺋﻪ داد .آرﺗﺘﺎ
در ﻣــﻮرد او ﮔﻔــﺖ» :او دارد ﺎد ﻣ)ﮔﻴــﺮد ,ﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻴﺪا ,ﻨﺪ و ﺑﺮا #ﺗﻴﻢ دﺳــﺖ ﺑﻪ ﻓﺪا,ﺎر #ﺑﺰﻧﺪ .اﮔﺮ
ﭘﺴﺖ ﺑﺎز #ﺑﺎزIﻨ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ,ﻨﺪ ،ﻣﻤIﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺪ» :ﺧﺐ،
ﻣﻦ ﺧــﻮب ﺑﺎز #ﻧﻤ),ﻨﻢ وﻟ) ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬ) دارم ﭼﻮن در
ﭘﺴــﺖ ﺧﻮدم ﻧﻴﺴــﺘﻢ ،اﻣﺎ درﻣﻮرد او ,ﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
او ﺗﻼش ﻣ),ﻨــﺪ ﺗﺎ ﺎد ﺑﮕﻴﺮد ،ﺗــﻼش ﻣ),ﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧIﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺗﻼش ﻣ),ﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮا #ﺗﻴﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺘﻴ)
در آﺧﺮــﻦ دــﺪار, #ﻪ ﻓــﺮد #ﻟﻴﻮﻧﮕﺒﺮگ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺮﺑ)
ﻣﻮﻗــﺖ ﻫﺪاــﺖ آرﺳــﻨﺎل را ﺑﺮﻋﻬــﺪه داﺷــﺖ و ﻣﻴــIﻞ آرﺗﺘﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ,ﻤ(ﻣﺮﺑ) ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘ) ﺑﻪ اﻣﻴﺮﺘﺲ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺳــﺎ,ﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ,ﻮﻻﺷــﻴﻨﺎچ ﺑﻪ ﺑــﺎز #رﻓــﺖ .آرﺗﺘﺎ ﺑﺎﺪ
ﻧﻤﺎﺸــ) ,ﻪ از او دﺪ ،ﭘﺴﻨﺪﺪه ﺑﺎﺷــﺪ زﺮا ﭘﺲ از آن ،او ﺑﻪ
ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﭗ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻴﻢ ﺗﺒﺪﻞ ﺷــﺪ .ﺳــﺎ,ﺎ ﺑﻪ Iــ) از ﻋﻨﺎﺻﺮ
,ﻠﻴﺪ #دﻓﺎع  ٤ﻧﻔﺮها #ﺗﺒﺪﻞ ﺷــﺪ ,ﻪ در  ١٦ﺑﺎز #زﺮﻧﻈﺮ
آرﺗﺘﺎ, ٨ ،ﻠﻴﻦﺷــﻴﺖ داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ٢ﺑﺎر ﺷIﺴــﺖ ﺧﻮرد .او
ﺧﻴﻠ) ﺳﺮﻊ ﺑﻪ ( ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﭗ ﺑﺎ,ﻴﻔﻴﺖ ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ رو#
ﺣﺮ,ﺎت ﻫﺠﻮﻣ) اﺳﺖ ,ﻪ او ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻋﻤﻠIﺮدش را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺶ
ﻣ)ﮔــﺬارد .ﺑﺎوﺟﻮد اﻦ,ﻪ او ﺗﻨﻬــﺎ در  ٢١ﺑﺎز #از  ٤١ﺑﺎز#
اﻦ ﻓﺼﻞ آرﺳﻨﺎل در ﻫﻤﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان رﻓﺖ و در دﻓﺎع
ﭼﭗ ﺗﻴﻤ) ﺑﺎز #ﻣ),ﻨﺪ ,ﻪ ﺗﻌﺪاد #از ﺑﻬﺘﺮﻦ ﮔﻞﺳﺎزﻫﺎ#
ﺗﺎرــﺦ ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴــﻮت اوزﻞ و ﻧﻴــIﻼس ﭘﻪﭘﻪ ٧٢
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ #را در اﺧﺘﻴﺎر دارد ،اﻦ ﺳﺎ,ﺎﺳﺖ ,ﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ
از ﻫﻤﻪ ﻫﻢﺗﻴﻤ)ﻫﺎﺶ ﭘﺎس ﮔﻞ داده اﺳــﺖ ١٠ .ﭘﺎس ﮔﻞ
او ﺗﻨﻬﺎ  ٢ﭘــﺎس ﮔﻞ ,ﻤﺘﺮ از آﻣﺎر اوزﻞ و ﭘﻪﭘﻪ درﻣﺠﻤﻮع ٥٥
ﺑﺎز#ﺷﺎن اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟ),ﻪ او در  ٢٩ﺑﺎز #اﻦ آﻣﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷــﺖ .ﺑﺎز #ﻃﺒﻴﻌ) ﺳــﺎ,ﺎ ( ،ﺑﺎز #رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺳﺖ و از
او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ,ﻪ اﻦ ,ﺎر را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﺪ
آرﺳﻨﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﮔﺮاﻧﻴﺖ ژا,ﺎ ,ﻪ در آراﺶ ٤-٢-٣-١
آرﺗﺘﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺎﻓﺒ( ﻣﻴﺎﻧ) ﺑﺮﮔﺸــﺖ ،وﻗﺘ) ,ﻪ  )Iاز ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﻣﻴﺎﻧ) ــﺎ ﻫﺎﻓﺒ( ﻣﻴﺎﻧ) ,ﻨﺎر#اش ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ اﺳــﺖ ،ﺑﻪ
دﻓﺎع ﭼﭗ ﻣﺎﻞ ﻣ)ﺷﻮد .ﭘﻴﺮ اﻣﺮ( اوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮓ ,ﻪ ذاﺗﺎ (
ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﻧﻮ| اﺳــﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳــﻤﺖ ﭼــﭗ ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار ﻣ)ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ وﺳﻂ ﻣﺎﻞ ﻣ)ﺷﻮد ﺗﺎ در,ﻨﺎر ﺗ( ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺗﻴﻢ ﻗــﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﺗﻬﺪﺪ ﻫﺠﻮﻣ) ﺑﻴﺸــﺘﺮ #از وﺳــﻂ اﺠﺎد
,ﻨﺪ .اﻦ ( ﻣﺸــIﻞ ﺑﺮا #ﻣﺪاﻓﻊ راﺳــﺖ ﺗﻴﻢ دﻓﺎع,ﻨﻨﺪه
اﺠﺎد ﻣ),ﻨــﺪ -اﻦ,ــﻪ اوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮓ را دﻧﺒﺎل ,ﻨــﺪ و ﻓﻀﺎ را
ﺑﺮا #ﺳــﺎ,ﺎ ,ﻪ ﭘﻴﺸﺮو, #ﺮده ،ﺧﺎﻟ) ,ﻨﺪ ﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎ,ﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻴﺎﻧ) ﺗﻴﻤﺶ را ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢ﻣﻬﺎﺟﻢ
آرﺳــﻨﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕــﺬارد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﻦ,ﻪ ژا,ﺎ ﭼﭗ ﭘﺎﺳــﺖ،
ﻣ)ﺗﻮاﻧــﺪ ﭘﺎسﻫﺎ #ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﻪا #ﺑــﻪ اوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮓ ﺑﺪﻫﺪ و
ﻣﺪاﻓﻌــﺎن ﺣﺮــ} ﺗﻮﻗــ} او را در اوﻟﻮﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨــﺪ و اﻦ
ﻓﻀﺎ #ﺣﺮ,ﺘ) ﺑﻴﺸــﺘﺮ #ﺑﻪ ﺳــﺎ,ﺎ ﻣ)دﻫﺪ .او ﻋــﺎدت دارد
,ﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮ,ــﺖ ،ﭘﺎس ﻫﻢ ﺑﺎز#ﻫﺎﺶ را درﺎﻓﺖ ,ﻨﺪ
و ﺗــﻮپ را ﺑــﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﻤﻪ ﺑﻔﺮﺳــﺘﺪ؛ ﻫﻤﺎنﻃــﻮر ,ﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
وﺮاﻧﮕــﺮش را ﺑﺎ ﭘﺎس ﮔﻞﻫﺎﺶ در اﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺸــﺎن داده-
از ﺟﻤﻠــﻪ ﮔﻞ ﻣﺴــﺎو #اد #اﻧIﺘﻴﺎ در دــﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ اورﺗﻮن و
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﺑﺮا #اﻟIﺴــﺎﻧﺪر ﻻ,ﺎزت ,ﻪ ﮔﻞ اول آرﺳــﻨﺎل را
در ﺗﺴــﺎو ٢-٢ #ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻴﮋ در ﻟﻴﮓ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳــﺎﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺪاﻓﻊ راﺳــﺖ ﺣﺮ} ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ
ﺣﺮ,ﺖ ﻧIﻨﺪ ،ﺳﺎ,ﺎ ﺑﺪون ﻣﺸــIﻞ ﺗﻮپ را درﺎﻓﺖ ﻣ),ﻨﺪ،
او را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣ),ﺸــﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺒﻞﻫﺎ #ﻣﻮﻓﻖ او در
رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ #اﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و ﻟﻴﮓ اروﭘﺎ ٦٤٫٤ ،درﺻﺪ
ﺑــﻮد -و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ( ﻣﺘــﺮ ﻓﻀﺎ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺳــﺎﻧﺘﺮش را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫــﺪ .از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آرﺗﺘﺎ رو #ﻧﻴﻤIﺖ آرﺳــﻨﺎل ،اﻦ ﺗﻴﻢ
ﺳــﺎﻧﺘﺮﻫﺎ, #ﻤﺘــﺮ #اﻧﺠــﺎم ﻣ)دﻫــﺪ ١٣٫٩ -ارﺳــﺎل در
ﻣﻘﺎﺴﻪ ﺑﺎ  ١٥٫٢ﺳﺎﻧﺘﺮ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻟﻴﻮﻧﮕﺒﺮگ و اﻣﺮ#
در ﻓﺼﻞ  ٢٠١٩-٢٠زﺮا ﻣﺮﺑ) اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ) از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﻣ)ﺧﻮاﻫــﺪ ,ﻪ ارﺳــﺎلﻫﺎ #ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ #داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ،
ﺗﺎ اﻦ,ــﻪ ﻓﻘﻂ ﺑــﺎ ﺧﻮشﺑﻴﻨــ) ﺗــﻮپ را رو #دروازه ﺣﺮ}
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺳﺎ,ﺎ دﻗﻴﻘﺎ اﻦ ,ﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣ)دﻫﺪ ٧ -ﺗﺎ از١٠
ﭘﺎس ﮔﻞ او از ارﺳــﺎلﻫﺎ ﺑﻮده ,ﻪ ﺗﻌﺪاد #از آنﻫﺎ را ﻣ)ﺗﻮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎسﻫﺎ #در ﻋﻤﻘ) ,ﻪ ﺑﺮا #ﮔﻞ ﺷﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ (
ﺿﺮﺑﻪ ﺳــﺎده ﻧﻴﺎز دارد ،دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪ, #ﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎس ﮔﻠﺶ
ﺑــﺮا #ﻻ,ﺎزت در ﭘﻴﺮوز #ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻤﭙﻴﺎ,ﻮس .او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑــﺮا #اﻦ,ــﻪ از ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮــ} ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺳــﺮﻋﺘﺶ را
,ــﻢ ﻣ),ﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﺷــﺪن ﭘﺎس ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷــﺘﺎب
ﻣ)ﮔﻴــﺮد ﺗــﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﻴــﺶرو را ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺳــﭙﺲ ﻧﺰد(
ﺑﻪ ﺧــﻂ ﻋﺮﺿ) ،ارﺳــﺎﻟﺶ را اﻧﺠــﺎم ﻣ)دﻫﺪ .ﭘﻴــﺪا ,ﺮدن
ﺑﺎزIﻨﺎن در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ) ,ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎس را ﻣﻘﺎﺑﻞ
دروازه ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ( ﺿﺮﺑﻪ ,ﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،از وﮋﮔ)ﻫﺎ#

دﺧﻪآ رﻮرد اﺷﻤﺎﻞ را ﺷﺴﺖ

اﯾﻦ ﻫﻢ واﮐﻨﺶ ﺳــﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ،ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن رﺋﺎلﻣﺎدرﯾﺪ ﭘﺲ از اﻋﻼم
ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻴﻤﺶ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد
از روى ﺳﮑﻮﻫﺎ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.

ﻻﻟﻴﮕﺎ
رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ  - ٢دﭙﻮرﺗﻴﻮوآﻻوس ﺻﻔﺮ

داوﺪ دﺧﻪآ ،ﺳﻨﮕﺮﺑﺎن ﺗﻴﻢ ﻣﻠ) اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ٣٣٩ﺑﺎز #ﺧﻮد ﺑﺮا #ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪ،
ر,ﻮرد ﭘﻴﺘﺮ اﺷــﻤﺎIﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ﺑﺎز #ﺑﺮا #ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪ ﺗﻮﺳﻂ ( ﺑﺎزIﻦ
ﻏﻴﺮﺑﺮﺘﺎﻧﻴﺎ) را ﺷIﺴــﺖ و از اﻦ ﺣﻴﺚ ر,ﻮرددار ﺷــﺪ .دﺧﻪآ  ٢٩ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل ٢٠١١
در ﻣﻨﭽﺴــﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪ ﺣﻀﻮر دارد و ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺻﺖ زﺎد #ﺑﺮا #ارﺗﻘﺎ #ر,ﻮرد ﺧﻮد دارد اﻣﺎ
اﻦ دروازهﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر #ﺑﺎ راﺎن ﮔﻴﮕﺰ ,ﻪ ﺑﺎ  ٩٦٣ﺑﺎز #ﺑﺮا #ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
ﺳــﺮخ ،ر,ــﻮرددار ﺑــﺎز #ﺑﺮا #اﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺖ ،دارد .دﺧــﻪآ ﺑﻌﺪ از ﺷIﺴــﺘﻦ ر,ﻮرد
اﺷــﻤﺎIﻞ ،ﻃ) ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪا #ﮔﻔﺖ» :از اﺷــﻤﺎIﻞ ﺑﺎﺑﺖ اﻦ ر,ﻮردﺷــIﻨ) ﻋﺬرﺧﻮاﻫ)
ﻣ),ﻨــﻢ .اﻦ ر,ﻮرد ﺧﻮﺑ) اﺳــﺖ زﺮا ﺑﻪ اﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ,ﻪ ﺑﺮا #ﻣﺪت زــﺎد #در اﻨﺠﺎ
ﺣﻀــﻮر دارم و در ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻــ) ﺑــﺎز, #ــﺮدم و از اــﻦ ﺑﺎﺑــﺖ ﺑﺴــﻴﺎر اﻓﺘﺨــﺎر ﻣ),ﻨــﻢ.
اﻣﻴﺪوارم ٤٠٠ﺑﺎز #دﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.

ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ) ﮔﻮاردﻮﻻﺳــﺖ و آرﺗﺘﺎ ﺗــﻼش ﻣ),ﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺳﺎ,ﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﺑﻬ) اﺳﺘﻔﺎده ,ﻨﺪ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺳــﺎ,ﺎ در ,ﺎرﻫﺎ #دﻓﺎﻋ) ﻫﻨﻮز ﺑﺎﺪ ,ﺎرﻫــﺎ #زﺎد #اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫــﺪ .او در وا,ﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎ #دﻓﺎﻋ), ،ﻨﺪ اﺳــﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﻋ) ,ــﻪ ﺟﻠﻮ ﻣ)رود ،ﻣﻌﻤــﻮﻻ در ﻫﻨﮕﺎم
از دﺳــﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮپ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻓﺎﻋ)اش ﻓﺎﺻﻠﻪ
زــﺎد #دارد .آرﺗﺘــﺎ ﺗﻴﻤﺶ را ﻃﻮر #ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ) ,ﺮده ,ﻪ
 )Iاز ﻫﺎﻓﺒ(ﻫــﺎ #ﻣﻴﺎﻧ) ،ﻓﻀﺎ #ﺧﺎﻟ) ﭘﺸــﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
,ﻨﺎر #را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﻣ)ﺗﻮان در اﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ,ﺮد-
ﺑﻮﮋه در ﻏﻴــﺎب ﻟﻮ,ﺎس ﺗﻮرﺮا, -ﻪ آﺎ آرﺗﺘﺎ ﻫﺎﻓﺒ(ﻫﺎ) در
اﺧﺘﻴﺎر دارد ,ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻀﺎﻫﺎ #ﺑﺰرگ ،در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ#
ــ( در ﺑﺮاﺑــﺮ ( ،دﻓــﺎع ,ﻨﻨﺪ ﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ ﺳــﺎ,ﺎ در ﭘﻮﺷــﺶ
دﻓﺎﻋ) ﺿﻌﻴ} ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ آرﺳﻨﺎل ﻣ)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ (
ﻫﺪف ﺑﺮا #ﺣﺮﻔﺎن ﺗﺒﺪﻞ ﺷــﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎ #دوﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎزIــﻦ ﺻﺎﺣــﺐ ﺗــﻮپ ،او ﻣ)ﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺰدــ( ﺑــﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
,ﻨﺎر #ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ دﻓﺎع آرﺳــﻨﺎل ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﺷﻮد و زودﺗﺮ
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ)اش را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺑﻴﺎورد .ﺑﻪ ﺟﺎ #ﻧﮕﺮاﻧ) ﺑﺮا#
ﺑﺎزIــﻦ ﺣﻤﻞ,ﻨﻨﺪه ﺗﻮپ از ,ﻨﺎرهﻫﺎ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳــﺎ,ﺎ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ)ﺷــﻮد ﺗﺎ ﺗﻬﺪﺪﻫﺎ از وﺳﻂ زﻣﻴﻦ ,ﻪ
ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸــﺘﺮ #دارﻧــﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ دﻓﻊ ,ﻨﻨﺪ .وﻗﺘ) آرﺳــﻨﺎل
ﻣﺎﻟIﻴﺖ ﺗﻮپ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻃﻮر ,ﺎﻣﻞ ﺷــIﻞ
دﻓﺎﻋــ) را ﭘﻴــﺪا ﻧIــﺮده ،ﺳــﺎ,ﺎ در ﻣﻮاﻗﻌ) ﺧﻴﻠــ) زودﺗﺮ از
ﻣﻮﻋــﺪ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎزIﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺗــﻮپ ﻣــ)رود و ﻓﻀﺎ) را
ﭘﺸــﺖ ﺳﺮش اﺠﺎد ﻣ),ﻨﺪ ,ﻪ ﺗﻴﻢ ﺣﺮ} اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳ)
را ﺑﻪ آن ,ﺎﻧﺎل ﺑﻔﺮﺳــﺘﺪ ،ﻣ)ﺗﻮاﻧــﺪ ( ﺧﻄﺮ ﺟﺪ #ﺑﻪوﺟﻮد
ﺑﻴﺎورد .آرﺗﺘﺎ ﻋﻼﻗﻪا #ﻧــﺪارد ,ﻪ داوﺪ ﻟﻮﺋﻴﺰ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻴﺎﻧ)
ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ ,ﻪ ﭘﺮاﺷــﺘﺒﺎه ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ
ﺳﺎ,ﺎ ﺑﺎﺪ در ﺟﺎ#ﮔﻴﺮ #ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ,ﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،او اﺻﻮل
ﺧﻄﺎﻫﺎ #ﺗﺎ,ﺘﻴIــ) را ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣ)ﺗﻮاﻧــﺪ وﻗﺘ) ﺗﻮپ در
اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺮ} ﻗﺮار دارد ،ﺿﺪﺣﻤﻠــﻪ آنﻫﺎ را از ,ﺎر ﺑﻴﻨﺪازد.
اﻦ ﻫﻢ از آن وﮋﮔ)ﻫﺎ #اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎ #دﻓﺎﻋ) ﺳﻴﺘ) زﺮﻧﻈﺮ
ﮔﻮاردﻮﻻﺳﺖ ,ﻪ آرﺗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آرﺳﻨﺎل آورده اﺳﺖ.

 ٥٠٠ﮔﻠﻪ ﺷﺪن رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ ﺑﺎ زﺪان
ﺑــﺎ ﭘﻴــﺮوز #رﺋﺎلﻣﺎدرــﺪ ﻣﻘﺎﺑــﻞ آﻻوس اــﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻮﻓــﻖ ﺷــﺪ ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﻴﻦ ﮔﻞ ﺧــﻮد ﺗﺤﺖ
ﻫﺪاﺖ زﻦاﻟﺪﻦ زﺪان ﺳــﺮﻣﺮﺑ) ﻓﺮاﻧﺴــﻮ#اش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ,ﻨــﺪ و از ﻃﺮﻓ) ( ﮔﺎم دﮕﺮ
ﺑﻪ ,ﺴــﺐ ﻋﻨــﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ) ﻻﻟﻴــﮕﺎ ﻧﺰد(ﺗﺮ ﺷــﻮد .زﺪان ﻃــ)  ٢ﺑﺮﻫﻪ در ﺳــﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ
ﻫﺪاﺖ رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷــﺘﻪ ,ﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن  ٢٠٧ﺑﺎز ١٣٩ ،#ﺑﺮد ٤٢ ،ﺗﺴﺎو،#
 ٢٦ﺷIﺴــﺖ ٥٠٠،ﮔﻞ زده ٢١٢ ،ﮔﻞ ﺧــﻮرده و ﭘﻴــﺮوز #در  ٦٧درﺻــﺪ دﺪارﻫﺎ ﺑﻮده و
ﺣﺎﻻ در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ,ﺴــﺐ دوﻣﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ)اش در ﻻﻟﻴﮕﺎ ﻗﺮار دارد, .ﺮﺴــﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺛﻤــﺮ رﺳــﺎﻧﺪن  ١١٢ﮔﻞ ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ﻫﺮ ﺑﺎزIﻦ دﮕــﺮ #ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﺖ زﻦاﻟﺪــﻦ زﺪان در
رﺋﺎلﻣﺎدرــﺪ ﮔﻠﺰﻧــ) ,ﺮده اﺳــﺖ, .ﺮــﻢ ﺑﻨﺰﻣﺎ ) ،(٧٤ﮔــﺮت ﺑﻴﻞ ) ،(٤٤ﺳــﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس
) ،(٣٠اﺴــIﻮ ) ،(٢٧ﻣﺎر,ﻮ آﺳﻨﺴــﻴﻮ ) ،(٢٢آﻟﻮارو ﻣﻮراﺗﺎ ) (١٩و ,ﺎﺳــﻤﻴﺮو ) (١٩دﮕﺮ
ﮔﻠﺰﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻟﻮسﺑﻼﻧIﻮس ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﺖ زﻦاﻟﺪﻦ زﺪان ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ
وﻟﻮرﻫﻤﭙﺘﻮن – اورﺗﻮن١٥:٣٠ ،
اﺳﺘﻮنوﻼ , -ﺮﺴﺘﺎلﭘﺎﻻس١٧:٤٥ ،
ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم – آرﺳﻨﺎل٢٠:٠٠ ،
ﺑﻮرﻧﻤﻮث – ﻟﺴﺘﺮﺳﻴﺘ)٢٢:٣٠ ،
ﺳﺮ' آ
ﺟﻨﻮا – اﺳﭙﺎل١٩:٤٥ ،
,ﺎﻟﻴﺎر – #ﻟﭽﻪ٢٢:٠٠ ،
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ  -ﻫﻼس وروﻧﺎ٢٢:٠٠ ،
ﭘﺎرﻣﺎ – ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ٢٢:٠٠ ،
ﻧﺎﭘﻮﻟ) – ﻣﻴﻼن٠٠:١٥ ،
اودﻨﺰه – ﺳﺎﻣﭙﺪورﺎ٢٢:٠٠ ،
ﻻﻟﻴﮕﺎ
اﺳﭙﺎﻧﻴﻮل – اﺒﺎر١٦:٣٠ ،
ﻟﻮاﻧﺘﻪ  -اﺗﻠﺘﻴ( ﺑﻴﻠﺒﺎﺋﻮ١٩:٣٠ ،
ﻟﮕﺎﻧﺲ – واﻟﻨﺴﻴﺎ٢٢:٠٠ ،
ﺳﻮﺎ – ﻣﺎﻮر,ﺎ٠٠:٣٠ ،

اﺧﺒﺎر
آﻏﺎز ﻣﺠﺪد ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورس از  ٢ﻣﺎه
دﯾﮕﺮ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ,ﻮﭘــﺎ ﻟﻴﺒﺮﺗــﺎدورس از ﺗﺎرﺦ ٢٥
ﺷﻬﺮﻮرﻣﺎه و ﭘﺲ از وﻗﻔﻪا #ﻃﻮﻻﻧ) ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺷﻴﻮع وﺮوس ,ﺮوﻧﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ,ﺮد.
 ٣٢ﺗﻴــﻢ ﺣﺎﺿــﺮ در ,ﻮﭘــﺎ ﻟﻴﺒﺮﺗــﺎدورس ,ﻪ
ﺗﺎ,ﻨﻮن ﻫﺮ,ــﺪام  ٢ﺑﺎز #در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫ)
اﻧﺠــﺎم دادهاﻧــﺪ ،ﻣ)ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از ﺷــﻬﺮﻮرﻣﺎه
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮد ﭘﺸــﺖ درﻫﺎ #ﺑﺴــﺘﻪ و ﺑﺎ
رﻋﺎﺖ ﭘﺮوﺗIﻞﻫﺎ #ﺑﻬﺪاﺷﺘ) اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ,ﻮﭘــﺎ ﺳــﻮداﻣﺮIﺎﻧﺎ
)ﻣﻌــﺎدل ﻟﻴــﮓ اروﭘﺎ ﻮﻓــﺎ( از ﺗﺎرــﺦ  ٦آﺑﺎن
اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ,ﺮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣ)رود ﻓﻴﻨﺎل
ﻫــﺮ  ٢ﺟــﺎم ،در ﻫﻔﺘــﻪ آﺧــﺮ ژاﻧﻮــﻪ ٢٠٢١
ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﻮد .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻟﻴﮓﻫــﺎ#
ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮIﺎ #ﺟﻨﻮﺑ) ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ,ﺸﻮر ﺑﺮزﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ﺧﺴﺎرت را
از ﺷﻴﻮع ,ﻮوﺪ  ١٩دﺪه اﺳﺖ.

دىﺑﺮوﯾﻦ در ﺳﻴﺘﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ) ﺑــﺮا #ﺣﻀــﻮر
در رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ #اروﭘﺎ) دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣﺸــﺨﺺ
ﻣ)ﺷــﻮد و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟــ) ورزش ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎ)
ﺧــﻮد را اﻋــﻼم ﺧﻮاﻫــﺪ ,ــﺮد .در ﺻــﻮرت
ﺗﺎﻴــﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺖ ﺳــﻴﺘ) ،اــﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه
١٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺿــﺮر ﻣﺎﻟ) ﺧﻮاﻫﺪ ,ﺮد.
درﺣﺎﻟــ) ,ﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ)ﺷــﺪ ,ﻮﻦ د#ﺑﺮوﻦ
ﻫﺎﻓﺒ( ﺑﻠﮋ )Iﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ) در ﺻﻮرت
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺳــﻴﺘ) از اﻦ ﺗﻴﻢ ﺟﺪا ﻣ)ﺷﻮد،
ﮔﺰارشﻫــﺎ #ﺟﺪﺪ ﺣﺎ ),از اﻦ اﺳــﺖ ,ﻪ
او و ﻫﻤﺴــﺮش ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪن ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ,ﺎﻣﻼ در ﺷﻬﺮ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ
ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﻔﺘﮕ) ٢٨٠
ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ از ﻃﺮف ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﻴﺘ) ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
دﻻﻠــ) اﺳــﺖ ,ﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣ)دﻫــﺪ ﻫﺎﻓﺒ(
ﮔﻞﺳﺎز ﺳــﻴﺘ) ﺑﺮا #ﺣﺪاﻗﻞ  ٢ﻓﺼﻞ آﻨﺪه
,ﻪ ﻗــﺮاردادش ﺑــﺎ اﻦ ﺗﻴــﻢ اداﻣــﻪ دارد ،در
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘ)ﻣ)ﻣﺎﻧﺪ.

ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻮژه

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰارى ﯾﺎ ﻟﻐﻮ اﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ

ﺳﺠﺎدى :ژاﭘﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى اﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠٢١را ﻫﻢ دارد!
ﺳﺎرا اﺻﻼﻧﻰ

ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ,ﺎروان اﻋﺰاﻣــ 0ا'ﺮان ﺑﻪ اﻟﻤﭙﻴــ) ٢٠٢٠از
اﻋــﻼم آﻣﺎدﮔــ 0ﻣﻴﺰﺑــﺎن ﺑــﺮا ﺑﺮﮔــﺰار رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺧﺒﺮ
ﻣ0دﻫﺪ .ﻧﺼــﺮا ...ﺳــﺠﺎد ,ﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ 0ﺑﺮﮔــﺰار 'ﺎ
ﻟﻐﻮ اﻟﻤﭙﻴ) را ,ﺎر ﺳــﺨﺘ 0ﻣ0داﻧــﺪ در ا'ﻦﺧﺼﻮص ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪﻫــﺎ وز'ﺮ اﻟﻤﭙﻴ) ژاﭘﻦ اﺳــﺘﻨﺎد ﻣ,0ﻨــﺪ .ﭼﺮا,ﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ او اﺧﻴﺮا ﺳــﻴ%ﻮ ﻫﺎﺷــﻴﻤﻮﺗﻮ ﺧﺒﺮداده ,ــﻪ ژاﭘﻦ
ﺣﺘــ 0ا'ﻦ آﻣﺎدﮔ 0را دارد ,ﻪ در ﭘﺎ'ﺎن ﺳــﺎل  ٢٠٢١ﻫﻢ
اﻟﻤﭙﻴ) را ﺑﺮﮔﺰار ,ﻨﺪ .ﺑﺎ ا'ﻦﺣﺎل ﺳﺠﺎد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺗﺎ,ﻴــﺪ ,ﺮد ﺑﻪ ﻋﻘﻴــﺪه او اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ'ــﺎن آذرﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ,ﺴﺐ ﺳــﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد،
آنوﻗﺖ اﺳــﺖ ,ﻪ ,ﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠــ 0اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﺎ'ﺪ ﺑﺮا
ﺑﺮﮔﺰار 'ﺎ ﻟﻐﻮ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻓ%ﺮ اﺳﺎﺳ, 0ﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺪﻧﺴﺎز و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در ﻓﺎز دوم
ﻤﭗ ﻣﺠﺎز
ﺗﻤﺮ'ﻨــﺎت ,ﻤــﭗ ﻣﺠــﺎز اﻟﻤﭙﻴــ) ٢٠٢٠درﺣﺎﻟــ 0از
 ٢٦ﺧــﺮداد آﻏــﺎز ﺷــﺪه ,ــﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ,ﺎروان اﻋﺰاﻣ0
ا'ــﺮان ﺑــﻪ ا'ــﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ در ارز'ﺎﺑــ 0از ﻋﻤﻠ%ــﺮد ,ﻤﭗ
ﺗﻤﺮ'ﻨــﺎت ﻣﺠﺎز اﻟﻤﭙﻴــ)  ٢٠٢٠ﻣ0ﮔﻮ'ــﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷــﻴﻮع و'ﺮوس ,ﻮو'ﺪ  ١٩در ﺟﻬــﺎن و از آنﺟﺎ ,ﻪ ا'ﻦ
و'ــﺮوس ﻓﻌــﻼ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻣﻬﻤــﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه اﺳــﺖ ،در
,ﻤﻴﺘــﻪ ﻣﻠ 0اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﻪ ا'ﻦ ﻓ%ﺮ اﻓﺘﺎد'ــﻢ ,ﻪ ارﺗﺒﺎطﻣﺎن
را ﺑــﺎ ورزﺷــ%ﺎران اﻟﻤﭙﻴ%ــ 0و 'ــﺎ آنﻫﺎ', 0ﻪ در ﺷــﺮف
,ﺴــﺐ ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ,ﻨﻴــﻢ .درﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 ٥٢ورزﺷــ%ﺎر دار'ﻢ ,ﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ,ﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙﻴ)
ﺷــﺪهاﻧﺪ و ﺣــﺪس ﻣ0زد'ﻢ ,ــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪود ورزﺷــ%ﺎر
ﻫﻢ آﻣﺎدﮔ, 0ﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ داﺷــﺘﻨﺪ اﻣﺎ ,ﻮو'ﺪ  ١٩آﻣﺪ و
,ﺎرﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗ, pﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ا'ﻦ ﻓ%ﺮ اﻓﺘﺎد'ﻢ
,ﻪ ﺑﺮا ﺣﻔــﻆ ارﺗﺒﺎطﻣﺎن ﺑﺎ ورزﺷــ%ﺎران, ،ﺎر را از ')
اﻗﺪام ورزﺷ, 0ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺮ'ﻤﻨﺎت آﻣﺎدﮔ 0ﺟﺴﻤﺎﻧ0
ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ,ﻨﻴﻢ .ا'ﻦ اﻗﺪام در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ا'ﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ,ﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ,ﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓ%ﺮﺷﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺧﺎﻃﺮ
') ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﺸ%ﻞ از وﺳﺎ'ﻞ ورزﺷ 0ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و از ﻃﺮ'ﻖ
ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮا'ﺸﺎن ارﺳﺎل ,ﺮد'ﻢ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
آن ﻫﻔﺘﻪ  ٢روز )روزﻫﺎ ')ﺷــﻨﺒﻪ و ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺣﺪاﻗﻞ ')ﺳــﺎﻋﺖ ,ــﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻫﻢ ﺷــﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻤﺮ'ﻨــ 0در ,ﻤــﭗ ﻣﺠــﺎز ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﺮﺑﻴــﺎن آﻣﺎدﮔ0
ﺟﺴﻤﺎﻧ, 0ﻪ در آ,ﺎدﻣ 0ﻣﻠ 0اﻟﻤﭙﻴ) 'ﺎ ﺧﺎرج از آن ﻓﻌﺎل
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ .ﻓﺎز دوم ا'ﻦ ,ﻤــﭗ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺗ) ﺗ) رﺷــﺘﻪﻫﺎ ورزﺷ 0ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺼﺪ دار'ــﻢ ﻓﻌﻼ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷــﻬﺮ'ﻮرﻣﺎه ا'ﻦ ,ﻤــﭗ را اداﻣﻪ
دﻫﻴﻢ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮرﺳــ 0ﺧﻮاﻫﻴﻢ ,ﺮد ,ﻪ ﺷــﻴﻮه اداﻣﻪ
ا'ــﻦ ,ﻤﭗ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺿﻤﻦ ا'ﻦ,ــﻪ از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

اﻧﺪuاﻧﺪ uﻣﺸﺎوران آ,ﺎدﻣ 0در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ رواﻧﺸﺎﺳ،0
ﺗﻐﺬ'ﻪ و ﺣﺘ 0ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕ 0ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ,ﻤﭗ
اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ .ﺷــﺎ'ﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ' 0ﺑﺮﺳﻴﻢ ,ﻪ ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﻴﺸــﺘﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ورزﺷــ%ﺎر ارﺗﺒﺎط داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻴﻢ .ﻫﺪف اﺻﻠ0ﻣﺎن ﻫﻢ ا'ﻦ اﺳﺖ ,ﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓ%ﺮﺷﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ«.
اﺻــﺮار ﺑﻪ ﺑﺮﮔــﺰار ﺗﻤﺮ#ﻦ ﺣﻀــﻮر اﻟﻤﭙﻴﻦﻫﺎ
ﻧﺪار#ﻢ
او در وا,ﻨــﺶ ﺑــﻪ ا'ﻦ,ــﻪ ﭼــﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗــ 0درﺧﺼــﻮص
ﺗﻤﺮ'ﻦ اﻟﻤﭙﻴﻦﻫﺎ در آ,ﺎدﻣ 0ﻣﻠ 0اﻟﻤﭙﻴ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه،
ﻣ0ﮔﻮ'ﺪ» :آنﭼﻪ ﻣﺴــﻠﻢ اﺳﺖ ا'ﻦ,ﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ,ﻤﻴﺘﻪ
ﻣﻠ 0و آ,ﺎدﻣ 0ﻣﻠ 0اﻟﻤﭙﻴ) ،آﻣﺎدﮔ 0ﺑﺮﮔﺰار ﺗﻤﺮ'ﻨﺎت
ﺣﻀﻮر اﻟﻤﭙﻴﻦﻫﺎ در آ,ﺎدﻣــ 0را دار'ﻢ و ﻫﻤﻪ اﻣ%ﺎﻧﺎت
ﻫــﻢ ﻣﻬﻴﺎﺳــﺖ و ﭘﺮوﺗ%ﻞﻫﺎ ﻫﻢ رﻋﺎ'ﺖ ﻣ0ﺷــﻮد .اﻣﺎ ا'ﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳــﻮ ﺳــﺘﺎد ﻣﻠ 0ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ,ﺮوﻧــﺎ در ورزش اﺳــﺖ ,ﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑــﺮا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧ0
رﺷــﺘﻪﻫﺎ ا'ــﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺻــﺎدر ﺷــﺪه .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣــﺎ ا'ﻦﺟﺎ
اﻣ%ﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼ 0ﻣﻬﺎرﺗ 0را ,ﻤﺘﺮ دار'ﻢ و ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎ
ﺧﻮدﺷــﺎن از ا'ﻦ ﻧﻈﺮ اﻣ%ﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸــﺘﺮ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮا
ﺑﻌﻀ 0از رﺷﺘﻪﻫﺎ اﺻﻼ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻤﺮ'ﻦ ﻫﻨﻮز ﺻﺎدر
ﻧﺸــﺪه .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺟﺎزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل
آن ﻫــﻢ ﺑﺪون ﺗﻤﺎﺷــﺎﮔﺮ ﺻﺎدر ﺷــﺪه .در,ﻞ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ا'ﻦ
رﺷــﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎ'ﺖ '%ﺴﺮ ﭘﺮوﺗ%ﻞﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 0ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧــﻮد را ﺷــﺮوع ,ــﺮده «.او ﻣ0ﮔﻮ'ــﺪ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻــﻮرت ﻣﺎ
آﻣﺎدﮔ 0ﺑﺮﮔﺰار ﺗﻤﺮ'ﻨﺎت اﻟﻤﭙﻴﻦﻫﺎ را دار'ﻢ اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳــﻮ ﺳــﺘﺎد ,ﺮوﻧﺎ ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ
اﺧﻴﺮا در ﺑﺮﺧ 0ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺗﻬﺮان و'ﺮوس ,ﺮوﻧﺎ

ﻫﺖﺗﺮﯾﮏ ﻋﺠﻴﺐ ﺷﺎﻫﻴﻨﯽﻫﺎ

ﺑﻌــﺪ از ﻧﺘﺎ'ــﺞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺸــﻮ
ﺳــﺮﻣﺮﺑ, 0ﺮوات ﺑﻮﺷــﻬﺮﻫﺎ ،ﺷﻴﻮع ,ﺮوﻧﺎ
ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ,ﺮﺳــﺘﻴﭽﻮ'ﭻ ﻗﻴﺪ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﻮﺷــﻬﺮ را ﺑﺰﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮان
ﺑﻔﺮﺳــﺘﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ,ﻪ ﻣﺪ'ﺮان ا'ﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه،
ﻫﻤــﻪ ﺗــﻼش ﺧــﻮد را ,ﺮدﻧــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ او
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨــﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺸــﻮ ﺑﻪ دﻻ'ــﻞ ﻣﺨﺘﻠ pاز
ﺳــﻔﺮ ﺑﻪ ا'ﺮان ﭘﺮﻫﻴﺰ ,ﺮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺷــﺎﻫﻴﻦ
وارد ﺑﺤــﺮان ﺷــﻮد .اﻧﺘﺨــﺎب ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ در
ا'ﻦ ﺷــﺮا'ﻂ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ،وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨ 0ﺑﻮد
,ﻪ ﺳــﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻬــﺮداد ,ﺮ'ﻤﻴﺎن

دﺳــﺘﻴﺎر اول ﻣﻴﺸــﻮ و ﻋﺒﺪا ...و'ﺴــ 0اﻧﺠﺎم
ﭘﺬ'ﺮﻓــﺖ, .ﺮ'ﻤﻴــﺎن در دوﻣﻴــﻦ ﺗﺠﺮﺑــﻪ
ﺳــﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮاش ﺗﻴﻤــﺶ را ﺑﺮاﺑﺮ ذوبآﻫﻦ
ارﻧﺞ ,ﺮده و اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺴــﻢ
 ٣ﺑــﺎز ﺑﺪون ﭘﻴــﺮوز ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﭘﺎ'ﺎن دﻫﺪ
اﻣﺎ در ﺑﻮﺷــﻬﺮ ،ﺷــﺎﮔﺮدان ,ﺮ'ﻤﻴــﺎن ﺗﺤﻘﻴﺮ
ﺷــﺪﻧﺪ و ﺷ%ﺴــﺘ ٥ 0ﮔﻠﻪ را ﺗﺤﻤــﻞ ,ﺮدﻧﺪ؛
ﻧ%ﺘــﻪ ﺟﺎﻟﺐ ا'ﻨﺠﺎﺳــﺖ ,ﻪ ﺷ%ﺴــﺖ  ٥ﮔﻠﻪ
ﺷﺎﻫﻴﻨ0ﻫﺎ ،ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷ%ﺴﺖ  ٥ﮔﻠﻪ
آنﻫــﺎ در ﻟﻴــﮓ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑــﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ
ﻫﻢ ﻗﻌﺮﻧﺸــﻴﻦ ﺟﺪول ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫــﻢ ﺑﺪﺗﺮ'ﻦ

واﮐﻨﺶ ﭘﻴﺮواﻧﯽ ﺑﻪ رﺧﺘﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ :ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
ﺟﻤﻌﻪﺷﺐﺗﺼﺎو'ﺮازرﺧﺘ%ﻦﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲﭘﺲازﺑﺎزﻣﻘﺎﺑﻞﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎزﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺑﺎزﺗﺎبز'ﺎد
ﻫﻢ داﺷﺖ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم رﺳﺎﻧﻪ رﺳﻤ 0ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ،اﻓﺸﻴﻦ ﭘﻴﺮواﻧ 0درﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎو'ﺮ
از رﺧﺘ%ﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارم.
ﺷــﺎ'ﺪ ﺑﺮﺧ 0ﺑﻪ ا'ﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧ%ﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣ0داﻧﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﮕﻮ'ﻴﻢ اﮔﺮ ﻗﺼﻮر ﺑﻮده ﻋﺬرﺧﻮاﻫ 0ﻣﺎ را ﺑﭙﺬ'ﺮ'ﺪ .در وﻫﻠﻪ دوم ﺑﺎ'ﺪ ﺑﮕﻮ'ﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﺎ ﺑﺮا
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻴﻢ و ﺷﺎ'ﺪ ا'ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧ 0وﺳﺎﺋﻞ در رﺧﺘ%ﻦ ﺑﻮده .در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺎ'ﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ'ﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ا'ﻦ,ﻪ رﺧﺘ%ﻦ
را ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺤﻮ'ﻞ دﻫﻴﻢ ،اﻗﺪاﻣ 0اﺳــﺖ ,ﻪ ﺑﻪ واﺳــﻄﻪ ز'ﺮذرهﺑﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻴﻢ ﺑﺰرگ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣ0ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻮﻋ 0ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺎ,ﻴﺪ ﻣ,0ﻨﻢ اﮔﺮ ﻗﺼﻮر ﺑﻮده ﻋﺬر ﻣﺎ را ﺑﭙﺬ'ﺮ'ﺪ«.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎ'ﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ,ﻨﻴﻢ.
در درﺟﻪ اول ﺳــﻼﻣﺘ 0ورزﺷــ%ﺎران و ﻣﺮﺑﻴــﺎن ﺑﺮا'ﻤﺎن
ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﭼﻮن ا'ﻦﻫﺎ ﺳــﺮﻣﺎ'ﻪﻫﺎ ورزش ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺎ اﺻﺮار ﻧﺪار'ﻢ ,ــﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺮ'ﻦ ,ﻨﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ ا'ﻦ,ــﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔــﺮاد ﺗﻤﺮ'ﻨﺎت ﺧﺎص
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎ'ﺎن ﺷﻬﺮ'ﻮر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺎز اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
ﺣﻤﺎ#ﺖ ﻣﺎد و ﻣﻌﻨﻮ  IOCاز ﺗﻤﺮ#ﻨﺎت ﻣﺠﺎز
اﻣﺎ ا'ﻦ,ﻪ ﺷــﺮا'ﻂ در ,ﺸــﻮرﻫﺎ د'ﮕــﺮ و ﺑﺨﺼﻮص
ژاﭘــﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑــﺎن ﺑﺎزﻫــﺎ اﻟﻤﭙﻴ) ٢٠٢٠
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳــﺖ ،ﺳــﻮاﻟ 0اﺳــﺖ ,ﻪ ﺳــﺠﺎد در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑــﻪ آن ﻣ0ﮔﻮ'ــﺪ» :ﻣ0داﻧﻴﺪ ,ــﻪ ,ﻤﻴﺘــﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ0
اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻤﺮ'ﻨ 0ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و
ﺣﺘ 0اﺧﻴﺮا دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ 0را ﺑﻪ ,ﺸﻮرﻫﺎ ارﺳﺎل ,ﺮد
و ﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ ,ﺸــﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮ'ﻨ 0ﺧﺎﺻ 0ﺑﺮا
ورزﺷــ%ﺎران در دوران ,ﺮوﻧﺎ ﺗﻬﻴﻪ ,ــﺮده ﻋﻨﻮان ,ﻨﺪ
ﺗــﺎ ﻣــﻮرد ﺣﻤﺎ'ﺖ ﻣــﺎد و ﻣﻌﻨﻮ  IOCﻗــﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
در ا'ــﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ ,ﺸــﻮرﻫﺎ' 0ﻫﺴــﺘﻴﻢ
,ــﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣــﺎه ﻗﺒــﻞ از اﻋــﻼم  IOCﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ،ﻃﺮح
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر'ــﺰ درﺧﺼــﻮص ﺑﺮﮔﺰار ,ﻤــﭗ ﻣﺠﺎز
ﺗﻤﺮ'ﻨ 0را آﻏﺎز ,ﺮده ﺑﻮد'ﻢ .ﻫﻔﺘﻪ آ'ﻨﺪه ﻫﻢ ﻃﺮحﻣﺎن
را ﺑــﺮا  IOCارﺳــﺎل ﺧﻮاﻫﻴــﻢ ,ﺮد .ﺿﻤــﻦ ا'ﻦ,ﻪ
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺗﻤﺮ'ﻨ 0ا'ﻦ ,ﻤﭗ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ,ﻮﺗﺎه ﺑﺮا
,ﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ 0اﻟﻤﭙﻴ) ارﺳﺎل ,ﺮد'ﻢ و آنﻫﺎ ﻫﻢ
اﺳــﺘﻘﺒﺎل ,ﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳــﺎ'ﺮ ,ﺸــﻮرﻫﺎ د'ﮕــﺮ ﻫﻢ ,ﻪ
ﻫﻨﻮز دﺳــﺖ ﺑﻪ ا'ﻦ اﻗﺪام ﻧﺰدهاﻧــﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ,0ﻨﻴﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.

ﺧــﻂ دﻓﺎﻋــ 0ﻟﻴــﮓ را از آن ﺧــﻮد ,ﻨﻨــﺪ.
 ٢ﺷ%ﺴــﺖ ﻗﺒﻠــ ٥ 0ﮔﻠــﻪ ﺷــﺎﻫﻴﻨ0ﻫﺎ ،در
ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴــﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺳــﭙﺎﻫﺎن
و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑــﻮد؛ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ا'ﻦ ﺷ%ﺴــﺖ،
ﺷــﺎﻫﻴﻦ در اﻧﺘﻬــﺎ ﺟــﺪول ﻣﺎﻧﺪﻧــ 0ﺷــﺪ
و در رده ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺎﻗــ 0ﻣﺎﻧــﺪ .آنﻫــﺎ ٦
د'ﺪار ﺣﺴــﺎس د'ﮕﺮ ﭘﻴﺶرو ﺧــﻮد دارﻧﺪ
,ﻪ ﺳــﺮﻣﺮﺑ 0ﺟﻮان آنﻫــﺎ اﻣﻴﺪوار اﺳــﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮاش،
ﺷــﺎﻫﻴﻦ را در ﻟﻴﮓ ﺣﻔﻆ ,ﻨــﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ,ﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ا'ﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ') ﻣﻌﺠﺰه دارد!
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ﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﭘﻴﺎم داد اﻟﻤﭙﻴ /ﺑﺮﮔﺰار ﻣ.ﺷﻮد
او درﺑﺎره ﺗﻤﻬﻴﺪات ژاﭘﻨ0ﻫﺎ در دوران ,ﺮوﻧﺎ ﻫﻢ ﻣ0ﮔﻮ'ﺪ:
»,ﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻤﻴﺸــﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ
داﺷــﺘﻨﺪ .اﺧﻴﺮا ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤ 0ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ا'ﻦ
,ﻤﻴﺘﻪ از ﻃﺮ'ﻖ ﻣﺠﺎز داﺷــﺘﻴﻢ .درواﻗﻊ آنﻫﺎ ﻃ 0ا'ﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻣﺠﺎزﻣ0ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﭘﻴﺎمﺑﺪﻫﻨﺪ,ﻪاﻟﻤﭙﻴ)
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ,0ﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ا'ﻦ,ﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻨﺪ ,ﻪ اﮔﺮ
,ﻮو'ﺪ  ١٩ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﻣﺸــ%ﻠ 0ﺑــﺮا ورزﺷــ%ﺎران در
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ pا'ﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﺎ آنﻫﺎ درﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬار'ﻢ
ﺗﺎ ﺑﺮا ﺣﻞ آن ,ﻤ) ,ﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ'ﻦ ﻫﺪﻓﺸــﺎن ا'ﻦ
ﺑﻮد ,ﻪ ﺑﮕﻮ'ﻨﺪ اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﺮﮔﺰار ﻣ0ﺷﻮد«.
در ﭼﻪ ﺷﺮا#ﻄ .درﺻﺪ ﺑﺮﮔﺰار اﻟﻤﭙﻴ /ﭘﺎ#ﻴﻦ
ﻣ.آ#ﺪ؟
وﻗﺘ 0ﺑﻪ ﺳــﺠﺎد ﻣ0ﮔﻮ'ﻴﻢ ﭘﺲ ورزﺷ%ﺎران ﻧﮕﺮان ﻟﻐﻮ
ﺷــﺪن اﻟﻤﭙﻴ) ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ ،ا'ﻦﻃﻮر ﭘﺎﺳــﺦ ﻣ0دﻫﺪ» :ﺑﺎ'ﺪ
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در آ'ﻨﺪه ﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﻣ0آ'ﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰد')
ﺑﻪ ٥٣درﺻﺪ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ,ﺴﺐ ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه.
ا'ﻦ درﺣﺎﻟ 0اﺳﺖ ,ﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻫﺮ,ﺪام از ا'ﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
زﻣﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷــﺘﻪ .ﺧــﺐ اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ا'ﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻣﺪام ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷــﻮد و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه 'ﺎ
آذرﻣﺎه ﺑﺮﺳﻴﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ,ﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﺸﺪهﺑﺎﺷﺪ،درﺻﺪﺑﺮﮔﺰاراﻟﻤﭙﻴ)ﻫﻢﭘﺎ'ﻴﻦﺗﺮﻣ0آ'ﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ'ﺎن ﺳﺎل ﺑﺮﺳﻴﻢ و ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ,ﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ
اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آنوﻗﺖ اﺳﺖ ,ﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
 IOCﺑﺎ'ﺪ ﻓ%ﺮﻫﺎ' 0ﺑﺮا ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑ%ﻨﻨﺪ«.
دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸــﺘﺮ#ﻦ ﺳــﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙﻴــ /در ﺻﺪر
ﺟﺪول ﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺧ, 0ﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﻌــﺪ از ا'ﻦ,ﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻟﻤﭙﻴ) ﻣ0ﺷــﻮﻧﺪ
وز'ﺮ ﺑــﺎ ﻋﻨﻮان وز'ــﺮ اﻟﻤﭙﻴ) ﺑــﺮا ﺑﺮﮔــﺰار رو'ﺪادﻫﺎ
در ,ﺎﺑﻴﻨــﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ,0ﻨﻨــﺪ ﺗﺎ ,ﺎرﻫﺎ را ﺑﻴﺸــﺘﺮ دﻧﺒﺎل ,ﻨﺪ.
ﺳــﺠﺎد ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ا'ﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺧﺒﺮ ,ــﻪ اﺧﻴﺮا وز'ﺮ
اﻟﻤﭙﻴــ) ژاﭘﻦ اﻋﻼم ,ــﺮده ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣ,0ﻨــﺪ» :اﺧﻴﺮ وز'ﺮ
اﻟﻤﭙﻴ) ژاﭘﻦ اﻋﻼم ,ﺮده ﺑﻮد ,ﻪ ﻣﺎ آﻣﺎدﮔ 0آن را دار'ﻢ ,ﻪ
ﺣﺘ 0در ﭘﺎ'ﺎن ﺳــﺎل  ٢٠٢١ﻫﻢ اﻟﻤﭙﻴ) را ﺑﺮﮔﺰار ,ﻨﻴﻢ«.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ,ﺎروان اﻟﻤﭙﻴ) ا'ﺮان اداﻣﻪ ﻣ0دﻫﺪ» :ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺎ ﻫﻢ اﻣﻴﺪوار'ﻢ ,ﻪ وﺿﻌﻴﺖ ,ﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ,ﻮو'ﺪ ١٩
ﺑﻪ ﺷﺮا'ﻂ ﻋﺎد ﺑﺮﺳــﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻟﻤﭙﻴ) ﺷﺮ,ﺖ ,ﻨﻨﺪ
وﻟــ 0ﻣ0داﻧﻴﺪ ,ﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﮔﻴﺮ ,ﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ا'ﻦ
و'ﺮوس ز'ﺎد اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ,ﺸﻮرﻫﺎ', 0ﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ'ﻦ
ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙﻴ) را دارﻧﺪ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮ'ﻦ درﮔﻴﺮ
ﺑﺎ ,ﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮا'ﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ 0ا'ﻦ ,ﻪ اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ0ﺷﻮد 'ﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ'ﺪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮود
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻟﻤﭙﻴ) ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 'ﺎ ﻧﻪ«.

ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﯾﺎد ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ در ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ TOKYO
 ٤ﻣﺎه از درﮔﺬﺷــﺖ ﺳــﻴﺎﻣﻨﺪ رﺣﻤــﺎن ﻗﻬﺮﻣــﺎن ﭘﺎراوزﻧﻪﺑﺮدار
ﺟﻬــﺎن و ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴــ) و ﻗﻮﺗﺮ'ــﻦ ورزﺷــ%ﺎر ﻣﻌﻠــﻮل ﺟﻬــﺎن
ﻣ0ﮔﺬرد؛ ورزﺷــ%ﺎر ,ﻪ ﻫــﺪف اﺻﻠ0اش را ﺛﺒــﺖ ') ر,ﻮرد
ﺟﺎوداﻧــﻪ در ﺑﺎزﻫــﺎ ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴــ) ٢٠٢٠ﺗﻮ,ﻴﻮ ﻋﻨــﻮان ,ﺮده
ﺑــﻮد ،اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﺳــﺖ'ﺎﺑ 0ﺑﻪ ا'ﻦ ﻫﺪف را ﭘﻴــﺪا ﻧ%ﺮد و در ٣١
ﺳــﺎﻟﮕ 0از دﻧﻴــﺎ رﻓــﺖ .ﺳــﺎ'ﺖ رﺳــﻤ 0ﺑﺎزﻫــﺎ ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴــ)
 ٢٠٢٠ﺗﻮ,ﻴــﻮ در ﮔﺰارﺷــ 0ﺑﻪ ا'ﻦ ورزﺷــ%ﺎر ﻓﻘﻴــﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ
ﺑﺪ'ﻦ ﺷــ%ﻞ 'ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه او را زﻧﺪه ﻧﮕــﻪ دارد .در ا'ﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن ا'ﻦ,ﻪ ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وزﻧﻪﺑﺮدار ﺑﻮده ,ﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وزﻧﻪ
ﺑﻴــﺶ از, ٣٠٠ﻴﻠﻮﮔــﺮم را ﻣﻬﺎر ,ﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃــﻼ او در ﺑﺎزﻫﺎ
ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴــ)  ٢٠١٦ر'ــﻮ ﺑﺎ ر,ﻮرد , ٣١٠ﻴﻠﻮﮔﺮم اﺷــﺎره ﺷــﺪه
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺳــﺎ'ﺖ  tokyo٢٠٢٠ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕ 0آﻏﺎز
دوران ﺣﻀــﻮر ﺳــﻴﺎﻣﻨﺪ در ﭘﺎراوزﻧﻪﺑــﺮدار و ,ﺴــﺐ ﻋﻨﺎو'ــﻦ و
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ0ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ آﺳــﻴﺎ ،ﺟﻬﺎن و ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴ) اﺷﺎره
ﺷــﺪه و از او ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان '%ــ 0از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ,ﻤﭙﻴــﻦ ﺑﺎزﻫﺎ
 ٢٠٢٠ﺗﻮ,ﻴــﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ,ــﺮدن و ﻣﻌﺮﻓ 0ورزﺷــ%ﺎران ﺑﺰرگ
ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴ 0%در ,ﻨﺎر ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎزﻫﺎ  ٢٠٢٠ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه.

اﺧﺒﺎر
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ۶٣٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ داوران
ﺑــﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮ ,ﻤﻴﺴــﻴﻮن داوران و دراداﻣﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت داوران
,ﺸﺘ 0ﻧﻬﻤﻴﻦ و آﺧﺮ'ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ داوران ,ﺸﺘ ،0ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷــﺪ .ﺑﺮ ا'ﻦ اﺳﺎس ﻓﺪراﺳﻴﻮن ,ﺸــﺘ 0در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﻫ 0ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤــﻪ  ١٩١داور ,ــﻪ ﻧﺰد') ﺑﻪ  ٦٣٠ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد را
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ,ﺮد و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴــﻮ'ﻪ ,ﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫ0ﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
داوران ,ﺸﺘ, 0ﻪ از  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

اوﺟﺎﻗﯽ ﻧﺎﯾﺐرﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ووﺷﻮ ﺷﺪ
ﭘــﺲ از ﮔﺬﺷــﺖ  ٦روز از اﻧﺘﺨــﺎب اﻣﻴــﺮ ﺻﺪ'ﻘــ 0ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان رﺋﻴﺲ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ووﺷــﻮ ،او ﺣﺴــﻴﻦ اوﺟﺎﻗ 0را ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣ%ﻤ 0ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎ'ﺐرﺋﻴﺴ 0ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﻨﺼﻮب ,ﺮد .اوﺟﺎﻗ 0ﻃ 0ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑ 0ﺗﻴﻢ ﻣﻠ 0ﺳﺎﻧﺪا ا'ﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ دﯾﺴﮏ اﯾﺮان از ﺑﻼروس ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺣﺴﻴﻦ رﺳــﻮﻟ 0ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ د'ﺴــ) ا'ﺮان ,ﻪ ﺑﺮا اردو آﻣﺎدهﺳﺎز
ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﻬﻨﺎم ﺷــﻴﺮ ﻋﺎزم ,ﺸﻮر ﺑﻼروس ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺻﺒﺢ د'ﺮوز ﺑﻪ ,ﺸــﻮر ﺑﺎزﮔﺸــﺖ .ﭘﻴﺶ از ا'ﻦ ﺑﻬﻨﺎم ﺷﻴﺮ در
ﺗﺎر'ﺦ ١١ﺧﺮداد  ٩٩ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮواز ﺑﻌﺪ از دوران ﺷﻴﻮع و'ﺮوس ,ﺮوﻧﺎ
ﺑﻪ ,ﺸــﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ رﺳﻮﻟ 0اﻋﻼم ,ﺮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑــﻪ ازدواج در ﺑــﻼروس ،ﻓﻌﻼ ﺷــﺮا'ﻂ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ,ﺸــﻮر را ﻧﺪارد.
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ا'ﺠﺎد ﺷﺎﺋﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ 0رﺳﻮﻟ 0در ﺑﻼروس
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ا'ﺮان را ﺑﺎ'ﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻤﺎم ا'ﻦ ﺷﺎ'ﻌﺎت داﻧﺴﺖ.
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ﺗﺬﺐ ﺷﺎﻌﻪ اﺑﺘﻼ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺮوﻧﺎ

ﻣﻬﺪ ﻃﺎرﻣ؛ ﻣﻈﻨﻮن ﻫﻤﻴﺸﮕ!

ﺣﻀــﻮر ﻧﻴﺎﻓﺘــﻦ اﺣﻤــﺪ ﺳــﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل ﺷــﺎﻌﺎﺗ را درﺑﺎره
ﻣﺸــﻮ Jﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴــﻤﺎﻧ او ﺑﺮا اﺑﺘــﻼ ﺑﻪ 2ﺮوﻧﺎ را ﻣﻄــﺮح 2ﺮد .در
اﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷــﺪ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل در ﺗﺴﺖﻫﺎ اوﻟﻴﻪ
ﻣﺸــﻮ Jﺑﻪ 2ﺮوﻧﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃــﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده در ﻣﺤﻞ 2ﺎرش ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸــﻮد ﺗﺎ ﺟﻮاب آزﻣﺎﺶﻫﺎ دﻗﻴﻖ ﭘﺰﺷــاش ﺑﺮﺳﺪ .اﻦ ﺷــﺎﻌﻪ اﻣﺎ ﺧﻴﻠ
زود ﺗﻮﺳــﻂ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺳــﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺗﺬﺐ ﺷﺪ .ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
داﺷــﺘﻦ ﺟﻠﺴــﻪا ﺧﺎرج از ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل ،دﺮوز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 2ﺎرش ﻧﺮﻓﺖ و
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 2ﻪ ﺷﺎﻌﺎت درﺑﺎره اﺑﺘﻼ و ﺑﻪ 2ﺮوﻧﺎ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ورزﺷــﮕﺎه آزاد ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷــﺎ دﺪار اﺳــﺘﻘﻼل و
ﺗﺮا2ﺘﻮر ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ.

ﻣﻬﺪ ﻃﺎرﻣ در آﺧﺮﻦ دﺪار رﻮآوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮرﺗﻴﻤﻮﻧﻨﺰه  nﭘﻨﺎﻟﺘ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد و آن را ﺑــﻪ ﮔﻞ ﺗﺒﺪــﻞ 2ﺮد .ﮔﺰارﺷــﮕﺮ ﺗﻠﻮﺰﻮن ﭘﺮﺗﻐــﺎل در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ
ﻫﺎﻻــﺖ اــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ،زﻣﺎﻧ 2ﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻃﺎرﻣ رﺳــﻴﺪ ،ﺑــﻪ او ﻟﻘﺐ ﻣﻈﻨﻮن
ﻫﻤﻴﺸــﮕ داد .او در ﺗﻮﺿﻴــﺢ اﻦ ﻟﻘﺐ اﻨﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ 2ﻪ ﻣﻈﻨﻮن ﻫﻤﻴﺸــﮕ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﻦ اﺳــﺖ 2ﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ از ﻃﺎرﻣ اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود ﺑﺮا رﻮ آوه ﮔﻠﺰﻧ
2ﻨﺪ .ﺑﺎ اﻦ ﭘﻴﺮوز  ٣اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎ ارزش ﺑﺮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎن رﻮآوه ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ 2ﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺪ اﻦ ﻧﺘﻪ را ﻣﺘﺬ2ﺮ ﺷــﺪ ﺎران ﻃﺎرﻣ در راه رﺳــﻴﺪن ﺑﻪ اﻦ
ﭘﻴﺮوز ﺳــﺨﺘ زﺎد 2ﺸﻴﺪﻧﺪ و ﮔﻞ دوم آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ 2ﺮﻧﺮ 2ﺎتدار ﻓﻴﻠﻴﭙﻪ
آﮔﻮﺳــﺘﻮ در دﻗﻴﻘﻪ  ٩١ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪ .ﺑﺎ اﻦ ﭘﻴﺮوز ﺗﻴﻢ رﻮآوه اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ
در ﺟﺪول ﭘﻴﺪا 2ﺮد و ﺑﻪ رده ﭘﻨﺠﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل رﺳﻴﺪ.

اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺎر آﻗﺎ ﮔﻞ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎرﻟﻮا ﺑﺎزى
ﮐﺮد
در ﺣﺎﻟــ 2ــﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ژوﭘﻴﺮﻟﻴــﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺷــﻴﻮع وــﺮوس 2ﺮوﻧــﺎ در ﺑﻠﮋ nﺑــﺎ اﻋﻼم ﺗﻴﻢ
ﻗﻬﺮﻣــﺎن و ﺑــﺪون ﺗﻐﻴﻴــﺮ در ﺟﺎــﮕﺎه ﺟﺪوﻟ و
ﺳــﻬﻤﻴﻪﻫﺎ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دﺪارﻫﺎ ﺗﺪار2ﺎﺗ ﺑﺮا ﻓﺼﻞ
آﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎرﻟﻮا 2ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﻤﺎم دوران
ﺣﻀﻮر ﻗﺮﺿ 2ﺎوه رﺿﺎ در اﻦ ﺗﻴﻢ ،ا2ﻨﻮن
 ٢ﺑﺎزــﻦ اﺮاﻧ را در اﺧﺘﻴــﺎر دارد ،ﻋﺼﺮ روز
ﺟﻤﻌﻪ در دﺪار دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑــﻞ 2ﻮرﺗﺮn
ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ 2ــﻪ  ٢ﺗﻴﻢ ﺑــﻪ ﺗﺴــﺎو n-n
رﺿﺎــﺖ دادﻧــﺪ .ﻮﻧــﺲ دﻟﻔ ،دﮕــﺮ ﺑﺎزﻦ
اﺮاﻧــ ﺷــﺎرﻟﻮا ﻧﻴﺰ 2ــﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﻴــﺶ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
2ﺮوﻧﺎ ﺷــﺪه و در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﺑﺮد ،در ﻧﻴﻤﻪ
دوم دﺪار دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻴﻤــﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 2ﻮرﺗﺮ nﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻦ ﺗﻌﻮﻀ ﻣﻴﺪان رﻓﺖ.

ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﻋﻼم ﭘﺰﺷ nﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل  nﺑﺎزﻦ
دﮕــﺮ اﺳــﺘﻘﻼل ﻫﻢ ﺑــﻪ وــﺮوس 2ﺮوﻧــﺎ ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪ2 .ﺎوه ﺳﺘﻮده در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ رﺳﻤ
ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎوش
ﺰداﻧــ ﮔﻔﺖ» :اــﻦ ﺑﺎزﻦ روز ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﺣﺴــﺎس درد در اواﺧﺮ ﺗﻤﺮــﻦ از زﻣﻴﻦ
ﺧﺎرج ﺷــﺪ .ﺑﻌﺪ از امآرآ ،آﺳــﻴﺐدﺪﮔ اﻦ
ﺑﺎزــﻦ ﻣﺸــﻬﻮد ﻧﺒــﻮد وﻟــ ﺑﻌــﺪ از ﻣﻌﺎﻨــﺎت
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﭙﺎﺳــﻢ ﻋﻀﻼت اﻦ ﺑﺎزﻦ ﺷﺪﻢ«.
و اﻓﺰود» :در اداﻣﻪ اﻦ ﺑﺎزﻦ دﭼﺎر ﺗﺐ و ﻟﺮز
ﺷــﺪ 2ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از او ﺗﺴﺖ 2ﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷــﺪ و ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ اﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 2ﺮوﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻋﻠﯽ داﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ آﻗﺎزادهﻫﺎى ورزش!
اــﻦ روزﻫــﺎ اﮔﺮﭼــﻪ ﺑﺤــﺚ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻣﺜﻞ روزﻫﺎ اول 2ﻪ ﻧﻘﺎﺺ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
و اﺮاداﺗــ 2ﻪ ﻓﻴﻔﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﺪ
ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﺷــﺪ ،داغ ﻧﻴﺴــﺖ اﻣﺎ
ﺗﻼش ﺑﺮا اﺻﻼح آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧــ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اداﻣــﻪ دارد.
 از ﻣﻮارد 2ﻪ در اﺻﻼح اوﻟﻴﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺷــﺪ اﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ
از  ١٠٠ﺑــﺎز ﻣﻠــ در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻣﺠﻤــﻊ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل و اﺣﺮاز ﭘﺴــﺖ رﺎﺳــﺖ
ﺑــﻮد 2ــﻪ ﺗــﺎ ﭘﻴــﺶ از اــﻦ ﻣﺤﻠــ از اﻋﺮاب
ﻧﺪاﺷــﺖ .اــﻦ ﺑــﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑــﻮد 2ــﻪ ﻧﻔﺮاﺗ
ﭼــﻮن ﻋﻠــ داــ ،ﻋﻠــ 2ﺮﻤــ ،ﺟــﻮاد
ﻧﻮﻧــﺎم ،ﺳــﻴﺪﺟﻼل ﺣﺴــﻴﻨ و ﻣﻬــﺪ
ﻣﻬﺪو2ﻴﺎ در ﺻــﻮرت ﺗﻤﺎﻞ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﺮ2ﺖ 2ﻨﻨﺪ
و ﺷــﺎﺪ روز روزﮔﺎر ــ nﻓﻮﺗﺒﺎﻟــ
رﺎﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷ اﺮان
را ﻋﻬﺪهدار ﺷــﻮد .اﻦ در ﺷــﺮاﻄ ﺑﻮد 2ﻪ
در ﺳــﺎلﻫﺎ اﺧﻴــﺮ ﺑﺴــﻴﺎر از اﻫﺎﻟــ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺒﻮد  nﻓﺮد ورزﺷــ و ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ در
راس ﺗﺸــﻴﻼت ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎ2ﺎﻣ و
ﭘﺴــﺮﻓﺖ اــﻦ ورزش ﻋﻨــﻮان 2ﺮدهاﻧــﺪ و
ﺧﻮاﻫــﺎن ﺣﻀــﻮر ﭼﻬﺮهﻫــﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟــ در
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳــﺌﻮل ﺷــﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺷــ  nاز ﭼﻬﺮهﻫــﺎ ﺧﻮشﻧﺎم و

ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﻋﻠ دا اﺳــﺖ
2ﻪ ﺧﻴﻠﻫﺎ ﺟﺎ او را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺸﻴﻼت
ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺮان 2ﻪ در 2ﻨﻔﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل
آﺳــﻴﺎ ﺧﺎﻟ ﻣداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧ ﻫــﻢ ﺑﻪ آﻗﺎ
ﮔﻞ ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺣﻀــﻮر در ﻋﺮﺻــﻪ
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ و ﻋــﺪم اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﻫﺎ
ﻣﺪﺮﺘــاش در ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﺧــﺮده و اــﺮاد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧــﺪ .اﻣــﺎ آــﺎ ﻋــﺪم ﺣﻀــﻮر دا در
ﺗﺸــﻴﻼت اﺻﻠــ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اــﺮان ﻗﺼــﻮر
اوﺳــﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﺻﻼح اوﻟﻴﻪ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻦ ﻗﺼﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و

اﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑــﻮد اﻣــﺎ ﺣــﺎﻻ 2ــﻪ ﻓﻴﻔــﺎ ﻣﺠﻮز
ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ ﺑﺎ ﺷﺮاﻂ ﺧﺎص
را در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل داده،
ﻫــﻢ دا و ﻫــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺮان ﺑﺎــﺪ از اﻦ
ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ ﺑــﺰرگ اﺳــﺘﻔﺎده 2ﻨﻨــﺪ .اﻣــﺎ ﻋﻠ
دا ﻣﺪتﻫﺎﺳــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼ
از ﻧﻴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﻫﻢ دور ﺷــﺪه ﺎ دور ﻧﮕﻪ
داﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .داــ ﺑﻌــﺪ از ﺟﺪا
2ﺎرﻟﻮس 2ــروش ﺗﺎ nﻗﺪﻣ ﻧﻴﻤﺖ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠــ ﻫﻢ ﭘﻴــﺶ رﻓﺖ اﻣــﺎ ﺑﻪ دﻻﻠــ ﻋﺠﻴﺐ
ﻧﺎﻣﺶ از ﮔﺰﻨﻪﻫﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮ اﺮان 2ﻨﺎر

رﻓــﺖ .او ﺗــﺎ ﻫﺪاﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻫ ﻫﻢ
ﭘﻴــﺶ رﻓــﺖ 2ﻪ آنﻫﺎ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳــﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﻃﻮﻻﻧ ﺷــﺪن دور دا از ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺷﺎﻌﺎﺗ در اﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻪ
دﺳــﺖﻫﺎ ﭘﺸــﺖ ﭘــﺮده ﻣﺎﻧــﻊ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ
ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳــﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠــ و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳــﺖ و وﻗﺘ ﺑــﺮا ﺣﻀﻮرش رو
ﻧﻴﻤــﺖ ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷــ ﻣ2ﻨﻨــﺪ ﻗﻄﻌــﺎ
ﻧﻤﺗــﻮان ﺑــﺮا ﺣﻀــﻮر او در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد .اﻦ ﺷﺎﻌﺎت
ﺑﺎ وا2ﻨﺶ ﻋﻠ دا ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و او ﺑﺎ ﺗﺎ2ﻴﺪ
ﺑﺮ اﻦ2ﻪ »اﻣﻴﺪوارم از اﻨ ﻫﻢ 2ﻪ ﻫﺴــﺖ از
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان دورﺗﺮ ﺷــﻮم .ﺑﺎــﺪ ﺧﻴﻠ وﻗﺖ
ﭘﻴــﺶ از ﻓﻮﺗﺒﺎل دور ﻣﺷــﺪم .آراﻣﺸــ 2ﻪ
اﻻن دارم را دوﺳــﺖ دارم و ﺑــﺎ ﭼﻴﺰ ﻋﻮض
ﻧﻤ2ﻨــﻢ «.در ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ اﺧﻴــﺮش ﺑــﺎ ــn
ﻧﺸــﺮﻪ ورزﺷــ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ وﻗﺘــ آﻗﺎزادهﻫﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧــﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﻣــﻦ ﺑــﻪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ!« اﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ
2ــﻪ اﺳــﻢ آﻗﺎزادهﻫــﺎ ﺣﺎﺿــﺮ در ورزش و
دﺧﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتﺷــﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد
و از ﻗﻀــﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻤﺷــﻮد
اــﻦ اﻓــﺮاد ﭼﻪ 2ﺴــﺎﻧ ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻣــﺎ ﻫﺮﭼﻪ
ﻫﺴــﺖ ﻓﺮد ﻣﺴــﺘﻘﻠ ﭼــﻮن ﻋﻠــ دا ﻫﻢ
ﭘﺸــﺖ ﺗﺼﻤﻴــﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ آنﻫــﺎ ﻣﺎﻧــﺪه؛
ﭼﻬــﺮها 2ﻪ ﻗﺮار ﺑــﻮد ﺳــﺨﻨﮕﻮ ﻓﻮﺗﺒﺎل و
ورزش اﺮان در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ!

آﻣﻴﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﻗﺪوس ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺷﺪ
دﻮان ﻋﺎﻟ ﻓﺮاﻧﺴﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺎﺖ دوﺑﺎره آﻣﻴﺎ ﺑﺮا
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺳــﻘﻮط از ﻟﻮﺷــﺎﻣﭙﻴﻮﻧﺎ را ﻧﭙﺬﺮﻓﺖ و اﻦ ﺗﻴﻢ ﻓﺼﻞ
آﻨﺪه ﺑﺎﺪ در ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺎز 2ﻨﺪ .اﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭼﻨﺪ روز
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﻮﻢ رﺳﻤ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻓﺼﻞ آﻨﺪه ﻟﻮﺷﺎﻣﭙﻴﻮﻧﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺷــﺪ .ﺑﺎ اﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻋﻼم روزﻧﺎﻣــﻪ courrier-picard
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻘﻮط آﻣﻴﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ دوم ،ﺳﺎﻣﺎن ﻗﺪوس
ﻓﺼﻞ آﻨﺪه ﻧﻴــﺰ ﺑﺮا اﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫــﺪ 2ﺮد .اﻦ ﺑﺎزﻦ
اﺮاﻧ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٢٣ﻣﻴﻼد ﺑﺎ آﻣﻴﺎ ﻗﺮارداد دارد.

ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﮑﻮﭼﻴﭻ ﺑﺎ ﻣﺠﻴﺪى
ﻃﺒــﻖ اﻋــﻼم ﺳــﺎﺖ رﺳــﻤ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل ،در اداﻣــﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮ Jﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و
2ﺎدر ﻓﻨ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در راﺳﺘﺎ ﻫﻢاﻓﺰا و ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮات ﻓﻨ ﻣﻴﺎن ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ،
دﺮوز ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮ Jدراﮔﺎن اﺳﻮﭼﻴﭻ ،ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ 2ﺎدر ﻓﻨ ﺗﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

اﺳﺘﻘﻼل – ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ؛ ﺳﯽوﺳﻮﻣﻴﻦ درﺑﯽ دﻧﻴﺎ
و دوم آﺳﻴﺎ
ﺳــﺎﺖ  sport bibleﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از ﻣﺠﻠــﻪ ﻣﻌﺘﺒــﺮ
 FourFourTwoدر ﮔﺰارﺷــ ﻣﻔﺼــﻞ ﺑــﻪ  ٥٠درﺑــ ــﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷــﻬﺮآورد ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل دﻧﻴــﺎ ﭘﺮداﺧﺖ 2ﻪ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻴﺸــﻪ در اــﻦ ردهﺑﻨﺪ دﺪار ﺳــﻨﺘ  ٢ﺗﻴــﻢ ﻣﺤﺒﻮب
ﭘﺎﺘﺨﺖ ﻌﻨ اﺳــﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﻢ در اﻦ ﺟﺪول
ﺟﺎﮕﺎه ﺧﻮدش را دارد .ﺑﺮ اﻦ اﺳــﺎس درﺑ ﺗﻬﺮان ﺑﻴﻦ ٢
ﺗﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در رده  ٣٣اﺳﺖ و ﺟﺎﮕﺎه ﺧﻮد
در رده ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺴﺎسﺗﺮﻦ دﺪار ﺑﺎﺷﮕﺎﻫ در آﺳﻴﺎ را از
دﺳﺖ داده ﭼﺮا2ﻪ دﺪار ﺑﻨﮕﺎل ﺷﺮﻗ و ﻣﻮﻫﺎن ﻫﻨﺪ از ﻧﻈﺮ
2ﺎرﺷﻨﺎسﻫﺎ ﺣﺴﺎسﺗﺮﻦ دﺪار ﺑﺎﺷﮕﺎﻫ در آﺳﻴﺎﺳﺖ.

ﭼﺮا ﻣﺠﻴﺪى ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮى ﻧﺮﻓﺖ؟
ﺳﺮﻣﺮﺑ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﺑﻪ 2ﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ
ﻗﺒــﻞ از ﺑﺎز ﺑــﺎ ﺗﺮا2ﺘــﻮر ﻧــﺮود و دﺳــﺘﻴﺎرش را ﺑﻪ ﺟﺎ
ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳــﺘﺪ 2ــﻪ اــﻦ 2ﺎر او دﻻﻞ ﺧﺎﺻ داﺷــﺖ .در
2ﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮا2ﺘﻮر،
اــﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد داﺷــﺖ 2ﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴــﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎر ﺑــﻮدن و ﺗﻌﺪاد ﺑــﺎﻻ 2ﺮوﻧﺎﻫــﺎ ﺗﻴﻤﺶ
در 2ﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺰﻧﺪ 2ﻪ اﺳــﺘﻘﻼل
وارد ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷــﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻦ
2ﻨﻔﺮاﻧــﺲ ﻧــﺮود و دﺳــﺘﻴﺎرش را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳــﺎﻟﻦ
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

