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ــر! شما که میگی مــرغ کیلویی  •  آقــای وزی
15هزار تومانه لطفا بگو کجا مرغ رو به این 

قیمت می فروشند تا ما هم بریم بگیریم؟
قیمت  • کنترل  بخواهند  مسئوالن  ــر  اگ  

زمین و مسکن مشکل نیست زیرا این چیزها 
وارداتی نیست که تحریم  بر آن ها اثر کنه. به 
خدا قشرهای ضعیف جامعه و جوانان رنج 
می برند. شما را به خدا قسم قیمت زمین و 

مسکن را کاهش دهید.
ــده، کافرستان که نیست. چرا  • آم کرونا 

ــارک ها و  شیرهای آب را تــوی خیابان و پ
بوستان ها بسته اید؟ اگر کسی از تشنگی 

تلف بشه آیا درسته؟
کل  • بــه  کمک  بــرای  مگر  همسان سازی 

بازنشستگان نیست؟ خواهشمندیم میزان 
افزایش را مالحظه کنید. لطفًا تجدید نظر 

بفرمایید و فرمول جدیدی تهیه کنید.
حداقل بگیرهای مشاغل سخت و زیان آور  •

و از کارافتادگان کلی را دریابید و حداقل 
همسان ســازی حقوق را اعــمــال کنید با 
بیماری  و  ــورم  ت مستاجری،  عائله مندی، 
شرمنده خانواده ایــم. مسئوالن محترم ما 
را دریابید زندگی سخته، نمی توانیم برای 

دختر و پسرمان لوازم ازدواج تهیه کنیم.
چرا بعضی از قوانین ما این قدر تق ولق  •

اســت؟ هر شخصی، شب تصمیم می گیرد 
ــد زمــیــن چــنــد هــکــتــاری را  ــوان ــی ت صــبــح م
ــابــت ایـــن عمل  قــطــعــه بــنــدی بــفــروشــد و ب
میلیاردی یک ریال مالیات نمی دهد. کدام 

کشور چنین قوانینی دارد؟
 اگر با این وضعیت شیوع بیماری و کمبود  •

انــرژی به جای این که کارمند بدون ارباب 
رجوع صبح یک ساعت زودتر بیاد، فقط ظهر 
نیم ساعت زودتر تعطیل بشه، اثر آن خیلی 

بهتر خواهد بود.
 با این وضع گرانی و تورمی که برایمان  •

درست کردید آیا باز هم انتظار دارید جوان ها 
به ازدواج فکر کنند؟! 

بدون  • و  افسارگسیخته  گرانی  همه  ایــن 
کنترل از سوی دولت فقط برای این است 

که بتواند طی مدت کوتاه باقی مانده دولت 
مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی رو بگیره حاال 
معلوم نیست پشت این قضیه چه برنامه ای 
دارند که می خوان این طور نشان بدن که یک 

وزارتخانه مخصوص ایجاد وتفکیک شود .
بانک کــشــاورزی مانده کــارت هــای عابر  •

بانکی را از5000 به 20 هزار تومان افزایش 
داده. لطفا پیگیری کنید.

 به یاد داریم چندی قبل تعداد مرگ و میر به  •
علت ویروس کرونا در ایتالیا و اسپانیا به قدری 
باال بود که امکان دفن آن ها وجود نداشت اما 
امروز این رقم به یک یا دو نفر در روز رسیده. 
به راستی راز موفقیت آن ها در چه بود؟ آیا 

نمی شود از تجارب آن ها درس گرفت؟
پنجره و در آهنی چهار ماه قبل برای خانه  •

ساختم کیلویی شش هزار تومان دیروز سوال 
کردم کیلویی 24هزارتومان یا بورس کاال را 
تعطیل کنید یا آهن فروش ها را از بورس کاال 

اخراج کنید.
 چرا ماموران ادارات ثبت احوال در گذشته  •

نام و فامیل و پسوند فامیل افراد را باتعصب 
و تبعیض فراوان انتخاب، ثبت و نام گذاری 

می کرده اند؟
 چقدر خوب بود که در این بحران گرانی  •

خیران با دادن وام قرض الحسنه به جوانان 
ــع گــره گشای  و نیازمندان جامعه در  واق
شان  وازدواج  ومسکن  معیشت  مشکالت 

می شدند.
 مشترک قدیمی شما از تهران هستم. بابت  •

پیگیری های مستمرتان برای همسان سازی 
ممنونم.  اجتماعی  تامین  بگیران  حقوق 
ولی خواهش می کنم به این ظلم مضاعفی 
که بابت همین همسان سازی اجرا می شود 
توجه کنید. کسانی که حقوق باال می گیرند 
دو برابر ما که میانه حقوق هستیم دریافتی 

دارند. آخر این چه عدالتی است؟
 من یک معلول جسمی شدید هستم. سال  •

گذشته سازمان بهزیستی مشهد در یک اقدام 
نمادین تاکسی ویژه معلوالن باتوجه به قانون 
جامع حمایت ازحقوق معلوالن را راه اندازی 

کــرد ولــی تاکنون یک مــورد خدمات دهی 
نداشته لطفا کمتر شعار بدهید.

جریمه کردن برای گران فروشان کاربرد  •
مثبتی ندارد! چون آن ها جری تر می شوند!  
باید برای شناساندن محل کسب وکار او را 
پلمب کرد و پرده قرمز زد. درغیر این صورت 

او عمل خود را ادامه می دهد!
که  • کند  تصویب  قوانینی  مجلس  ــر  اگ  

قطعه  حــق  شهرها  ــراف  اطـ شخصی  هیچ 
بندی زمین را نداشته باشد جلوی خیلی از 

سوء استفاده ها گرفته می شود.
و  • از فرهنگ  را  پایت   هموطن گــرامــی، 

فرهنگیان بیرون بکش.به خدا قسم که سال 
هاست به شما آدرس عوضی داده اند!

 خواهش می کنم پیامم را چاپ کنید شاید  •
مشکلم حل شود. چطور می توانم یک وام پنج 
میلیونی بگیرم در حالی که ضامن معتبر ندارم؟

لطفا به خاطر جوان ها هم که شده مردم  •
ماسک بزنند و کمتر رفت و آمد کنند. بذارید 
کنکور شون رو بدن و از این همه استرس 

رهایی پیدا کنند.
 در این شیوع فراگیر کرونا کسی که احیانا با  •

زبان خوش فردی را که ماسک ندارد نصیحت 
می کند و هشدار می دهد، جواب درشت و 
ناسزا دریافت می کند به چه سازمانی باید 

مراجعه بکند که رسیدگی شود؟
 محض رضای خدا این قدر ارزاق مردم را  •

صادر نکنید. آقای خبرنگار! شما نمی توانید 
خودش  مملکت  وقتی  بپرسید  تجارت  از 

کمبود دارد.
شورای رقابت با افزایش قیمت نوشابه به  •

9هزار تومان موافقت کرده. دمش گرم که 
این قدر رقابت رو داغ و مهیج نگه داشته تا 

سرگرم بشیم.
ــذاری  • کــارگــران تأمین اجتماعی در واگ

شستا امتیازی ندارند. چرا؟
پــولــداری»مــنــش«اســت ربطی بــه میزان  •

دارایــی نــدارد. گدایی»صفت«است ربطی 
به بی پولی ندارد. دانایی»فهم وشعور« است 

ربطی به مدرک تحصیلی ندارد.
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از بعثت تا غدیر

و خداوند انسان را آفرید و آن قدر مرتبتش بخشید 
که گل سر سبد آفرینش باشد و مسجود مالئک و 
هر آن در مسیر رشد و کمال و سعادت گام بردارد تا 
شایستگی جانشینی حضرت حق در زمین را پیدا 
کند، آفریدگار حکیم برای طی این طریق توسط 
انسان، بزرگ ترین نعمت را، قدرت اندیشیدن و 
تفکر و عقل را، این »پیامبر درون« را در وجودش 
به ودیعت گذارد و پس آن گاه برای تکمیل نعمت 
در حق برترین آفریده خویش، پیامبرانی پرشمار 
از جنس خود انسان در اعصار و ادوار گوناگون 
برانگیخت تا رسیدن آدمی به آن چه لیاقت اوست 

یعنی سعادت و کمال هموارتر شود.
در میان این بزرگ و بزرگوار رسوالن الهی، نوح 
نبی ا...، ابراهیم خلیل ا...، موسی کلیم ا...، 
عیسی روح ا... پیامبران اولوالعزمی بودند که 
به وجود اعظم و اشرف همه فرستادگان الهی 
حضرت محمد مصطفی بعثت انبیا به اراده و 

مشیت و البته حکمت الهی، ختم شد.
حضرت ختم المرسلین که حبیب ا... است و در 
همه آفرینش بی همتا اولین آیات وحی الهی و 
قرآن کریم را در غار حرا به گوش جان نیوشید 
از آن پس در طول 23 سال پیامبری و هدایت 
امت هر آن چه الزمه رشد و تکامل و سعادت بود و 
هست از جانب حق تعالی برای انسان به ارمغان 
آورد و چه رنج ها و سختی و زجرهایی که حبیب 
خدا برای گسترش کلمه حق و اکمل ادیان به 

جان نخرید.
عظیم الشان پیامبر اولوالعزمی که آن قدر تشنه 
بلکه به فرموده خداوند در قرآن مجید »حریص« 
به هدایت خلق بود که به نص صریح »لعلک باخُع 
نفسک«جان گرانقدر و گرانمایه اش در شرف 
پر کشیدن از جسم مبارکش می شد. حضرت 
سیدالمرسلین همه آن چه را که ضرورت هدایت 
و سعادت بشر بود و هست به بهترین شیوه ها و 
زیباترین و کامل ترین کالم و نیکوترین ُخلق به 
انسان و انسانیت برای همه اعصار تا قیامت هدیه 
کرد تا رسید به حجةالوداع که اراده و مشیت حق 
تعالی بر ابالغ امری بس مهم و سرنوشت ساز 
توسط پیامبر در میان آن خیل مسلمانان از حج 

برگشته و به سرزمین ُجحفه و غدیر خم رسیده 
قرار گرفت، امری که خداوند حکیم ابالغ آن را 
برابر و معادل کل رسالت حضرت خاتم و ابالغ 
نکردنش را مساوی انجام ندادن رسالت حضرت 
برمی شمارد و تنها خدا می داند که در لحن و 
غ ما انزل الیک  آهنگ و دل آیه »یا ایها الرسول بلَّ
من ربک...« چه رازها و چه اسراری نهفته است 
که ابالغ آن امر الهی یعنی اعالم وصایت و والیت 
و امامت علی بن ابی طالب مساوی رسالت حبیب 
خدا و آن روز و آن هنگامه به نص صریح قرآن 
)الیوم اکملت لکم دینکم( روز اکمال دین و اتمام 
نعمت الهی می شود و بدین ترتیب به مشیت حق 
تعالی و البته حکمت بالغه الهی بعثت حضرت 
خاتم االنبیا که نیکوترین تقدیر برای هدایت بشر 
بود و هست به اکمال دین و اتمام نعمت الهی در 
غدیر خم سرانجامی نیکوتر می یابد و چون چنین 
است امام صادق علیه السالم در پاسخ به سوالی 
که پرسیده می شود آیا برتر و بزرگ تر از روز غدیر 

وجود دارد سه بار قسم می خورند که الوا...
حضرت اشرف االنبیا در آن روز امر سرنوشت 
ســازی را به فرمان الهی ابــالغ کردند که اگر 
ابالغ  و  بیعت  و  پیمان  آن  به  مسلمانان  همه 
الــهــی وفـــادار مــی ماندند و فرمایش رســول 
گرانقدر اسالم را از سال ها پیش در »حدیث 
دار« و »حدیث منزلت« و ده ها و صدها روایت و 
فرمایش دیگر حضرتش در صراحت بر وصایت 
و جانشینی علی بن ابی طالب که در غدیر با 
عبارت »من کنت مواله فهذا علی مواله« به اوج 
رسید، به گوش دل و جان می شنیدند، نه پس 
از آن جمل و صفین و نهروانی رخ می داد و نه 
عاشورایی پیش می آمد و سر فرزند رسول خدا و 
سید جوانان اهل بهشت به نیزه می رفت و نه... و 
نه امروز وهابیت و تکفیری و داعشی قد علم می 
کرد و نه ... اگر به فرمان الهی در غدیر عمل می 
شد و حرمت آن ابالغ و اکمال دین و اتمام نعمت 
الهی با والیت امیرمومنان نگاه داشته می شد 
ــروز جهان اســالم بلکه جهان هستی قطعا  ام

تقدیری غیر از آن چه دارد، داشت.
همان علی علیه السالم تنها مولود خانه کعبه که 
خداوند علّی اعلی او را به علی نامبردار فرمود، 
همان علی)ع( که حق تعالی به پیامبر فرمود زین 
پس او را »امیرالمومنین« بخوان، همان علی آن 
بنده و عبد خالص خدا که اولین ایمان آورنده به 
آیین محمدی بود، همان علی)ع( کاتب وحی، 
همان علی)ع( که بزرگ شده و هم نفس حبیب 
خدا بود، همان علی)ع( که تنها کفو زهرای اطهر 
بود، همان علی که جانفدای همیشگی پیامبر 
بود و در ماجرای لیلة المبیت آن مدال افتخار 

تنها برای او مقدر شد، همان علی)ع( که شوی 
صدیقه طاهره بود و پدر حسنین و زینبین، همان 
علی که به نص صریح قرآن بخشنده انگشتری 
به سائل در هنگام رکــوع بــود، همان علی)ع( 
که الفتی االعلی والسیف اال ذوالفقار«، همان 
علی که اعلم، اتقی، ازهد، اعدل، اشجع خلق 
بعد از محمد مصطفی بود، همان علی که در آیه 
مباهله خداوند او را جان پیامبر خواندش، همان 
علی)ع( که َکننده دِر قلعه خیبر بود و به فرمایش 
حضرت رســول، ضربتش در یوم خندق برتر از 
عبادت جن و انس بود، همان علی که شمشیر 
از پی حق می زد، همان علی که جانش به جان 
پیامبر و مرادش گره خورده بود و در هیچ غزوه ای 
لحظه ای از محافظت از جان پیامبر غافل نبود و 
تا آخرین لحظات در سخت ترین جنگ ها سینه 
مبارکش سپر جان گران مقدار حبیب خدا بود، 
همان علی)ع( که قرآن ناطق بود و اما قاسطین به 

تزویر در مقابل اش قرآن بر نیزه کردند.
همان علی)ع( که تنها او امیرالمومنین است 
اما جفا چنان در حق اش روا می دارند که به گاه 
ضربت خوردنش در محراب عبادت و پیچیدن 
خبر این مصیبت عظما در شام اموی مذهب گفته 
می شود علی در مسجد چه می کرده؟ مگر او نماز 

می خوانده؟!
همان عــلــی)ع( که خــود می فرماید اگــر همه 
پرده ها کنار رود ذره ای به ایمان علی اضافه 
نمی شود، همان علی که در مقابل درخواست 
اضافه برادرش عقیل از بیت المال آهن داغ به 
دست او نزدیک می کند، همان که باب علم نبوی 
است ،همان علی که ذکرش عبادت است و همو 
که قسیم نار و جّنت و ساقی کوثر، همان علی که 
همچنان مظلوم است حتی نزد برخی شیعیان، 
شیعیانی که علی و مــراد و مــوالی علی)ع( را، 
حضرت رسول ختمی مرتبت را به رعایت اسالم 
ناب و اصول عقاید پاک و مطابق قرآن و عترت 
ــرای احکام الهی  و مراعات اخــالق نیکو و اج
نصرت و یاری و پیروی نمی کنند، همان علی که 
نهج البالغه اش »اخ القرآن« است ولی برخی 
شیعیانش حتی یک بار آن را دور نکرده اند ولی 
ــرداق آن دانشمندی که مسیحی بود  جرج ج
و ... 200 بار آن را با دقت می خواند و بررسی 
می کند و کتاب صوت العدالة انسانیه را در وصف 
موال می نویسد و امثال او چه خوب دریافته اند که 
»ذکرُ علی عباده«، همان علی)ع( که به لطف و 
کرم و فضل الهی نام همه حق پرستان و مومنان 
و مسلمانان و شیعیان در زمره محبان و موالیان و 
پیروان واقعی حضرتش و جزو وفاداران به پیمان 

الهی غدیر ثبت و ضبط شد.

 قدر خبرنگار و اهالی رسانه 
را بدانیم

سوگندهایی که خداوند متعال در قرآن آورده 
ــدرت پیام، قدر  انگشت شمار اســت و همین ن
ــای الــهــی را  ــن قسم ه و قیمت هــر کـــدام از ای
صدچندان می کند. یعنی وقتی پروردگار عالم به 
قلم و هرآن چه که می نویسد قسم می خورد، یعنی 
قدر و قامت قلم چیزی فرای اندیشه بشری است؛ 
یعنی این ابزار کوچک نگارش با طنین موزون خود 
روی کاغذ، همان گونه که می تواند اندیشه ای 
ژرف و ارزشمند را منعکس کند، می تواند انسان 
را از اوج عزت به حضیض ذلت بیندازد. خالق 
بی همتا به قلم و نگارش آن قسم خورده تا به ما 

بیاموزد قدر و بهای قلم و قلم نگاری چیست. 
بیاموزد که هرآن چه برای تعالی و رشد نیاز است 
از مسیر قلم می گذرد و این را هم بگوید که مواظب 
قلم هایمان باشیم. بعد از این است که ذات مطلق 
هستی، موجودی را به عنوان »نبی« یا پیام آور 
راهــی زندگی بشر می کند تا اخبار زندگی را 
برای اشرف مخلوقات مخابره کند. خداوند منبع 
الیزال خبر و پیامبر، بزرگ خبرنگار هستی است. 
کم لطفی است که به شغل و حرفه خبرنگاری 
کمتر از این نگاه، نگرشی داشته باشیم.خبر و 
خبرنگاری، حرفه ای مقدس و عشقی است که در 
دل و جان یک عاشق می افتد و خواب و خوراک 
شب و روز را برای رسیدن به حقیقت از او می گیرد. 
آوردگاهی خطرناک که اگر پایت بلغزد، تو را به 
انتهای دره ای هولناک سوق می دهد و اگر در 
مسیر حق باشی، خانه دنیا و آخرتت آباد است. 
در این مسیر چه افرادی که به اوج قله های افتخار 
و اعتماد مردمی رسیدند و چه افرادی که خوار 
و زبون رسانه شدند.هفدهم مردادماه، سالروز 
شهادت شهید خبرنگار محمودصارمی به عنوان 

روز خبرنگار نام گذاری شده و بهانه ای است تا 
از دریچه ای دیگر به خبر و رسانه نگاه کنیم. باید 
قدر و قیمت خبرنگار و اهالی رسانه را بدانیم که 
در این گردونه خدمت اگر یاری و شفافیت آن ها 
نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود و قدم از 
قدم برداشته نخواهد شد. طی سه سال اخیر 
نیز مجموعه شــورای اسالمی شهر مشهد بر آن 
بوده اند که همواره تعامل تنگاتنگ و خوبی با 
اهالی مطبوعات و خبرگزاری ها داشته باشند 
و گواه این موضوع نیز صدها خبر و گفت وگویی 
است که از دل این معاشرت بیرون آمده است.
کماکان همانند روز نخست بر عهدمان با مردم و 
خبرنگاران هستیم و راه و مسیر درست خدمت 
را از دریچه شفافیت و ارتباط مستقیم با رسانه ها 
می دانیم. اعضای پنجمین دوره پارلمان شهری 
مشهد، فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار را 
به تمامی خبرنگاران شهری و رسانه های جمعی 
شهر، استان و کشور تبریک عرض می کنند و 
همواره دست خود را برای هم افزایی بیشتر سمت 

آن ها دراز نگه می دارند.
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  محمد رضا حیدری 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد

روحانی: مجلس و قوه قضاییه تالش می کنند دولت را یاری کنند 
بعضی می خواهند تحریم را نبینند، می گویند دولت چه کار کرده؟

رئیس جمهور با اشاره به هماهنگی میان قوای 
سه گانه تاکید کرد: آن هایی که می گویند مجلس 
و قوه قضاییه دنبال این هستند که دولت را زمین 
بزنند، در جلسات مان چنین چیزی نمی بینیم 
و این قضاوت را ناصحیح می دانم. مجلس و قوه 
قضاییه کامال لمس و حس می کنند که دولت 
در چه شرایطی است و می بینیم که آن ها تالش 
دارند تا دولت را یاری و کمک کنند و در جلسه 
دیروز )جلسه روز سه شنبه سران قوا( هم این را 
دیــدم. به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، دکتر روحانی در نشست صبح گذشته 
دولت همچنین با اشاره به سخنان رهبر انقالب 
ــاره  تحریم و تحریف ، افــزود : تحریم بسیار  درب
رنج آور است، ولی مشکل تحریف بسیار دردآور 
است. تحریم را دشمن انجام می دهد و آثار آن را 
لمس می کنیم. تحریف را گاهی دشمن انجام 
می دهد، اما متاسفانه گاهی در درون کشور 

تحریف رخ می دهد و این است که دردناک تر 
ــن کــه در یــک مــیــدان جنگ در برابر  اســت. ای
دشمنان باشیم و بجنگیم و کسی در بیرون بایستد 
و به زخمی که در جنگ با دشمن آن زخم بر بدن ما 
نشسته طعنه بزند، درست نیست و این آدم درک 
نمی کند که این سرباز در میدان جنگ است و 
با دشمنان مملکت می جنگد.وی تصریح کرد: 
بعضی می خواهند تحریم را نبینند، می گویند 
دولت چه کار کرده؟ چرا آن کار را نکرده؟ چرا 
این کار را این جوری نکرده؟  روحانی تاکید کرد : 
اعالم می کنم اگر کسی فکر بکند دولت به تنهایی 
می تواند تمام مشکالت نظام را حل کند این تصور 
دقیق نیست، دولت می تواند مشکالت را حل کند 
به شرطی که مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح 
و صدا و سیما در کنارش باشند. با هم می توانیم با 
دشمن بجنگیم،  دشمن که برای نابودی دولت 
نیامده، دشمن برای نابودی نظام آمده همه باید 

در کنار هم قرار بگیریم. وی افزود: بیاییم در کنار 
تحریم، حداقل تحریف را درست نکنیم. اگر هم 
دشمنان تحریف درست می کنند، در داخل آن 
را دنبال و اجرا و بیان نکنیم. اشکال از تحریم 
آمریکاست، تحریم را نمی بینید، می گوید اشکال 
از آن جاست، از این جاست، ممکن است اشکال 
از آن جا و این جا باشد، ولی اشکال تحریم را باید 
ببینیم. علت تحریم و شرایط تحریم را هم باید 
ببینیم. با همه سختی هایی که هست، قادریم 
تحریم را بشکنیم، به شرط این که اول تحریف 
را بشکنیم. وی اضافه کرد: اولین تحریم را در 
100 روز شکستیم نه یک ســال؛ در 100 روز 
در توافق موقت اولین تحریم را شکستیم. پس 
چنین قدرتی داریم و این همان دولت است و این 
همین امکانات است. ما یک سال فرصت داریم، 
365 روز فرصت داریم خیلی کارها را می توانیم 

انجام بدهیم.

تصمیم جدید برای نقره داغ کردن اپراتورهای متخلف 

ــریــن مــصــوبــه کمیسیون  ــاس جــدیــدت ــ بــر اس
تنظیم مــقــررات، اپراتور های متخلف ملزم به 
ــوه گــران فــروشــی اینترنت به  بــازگــردانــدن وج
کاربران شدند.  کمیسیون تنظیم مقررات، روز 

گذشته درمصوبه ای اپراتور ها را ملزم به توجه 
به اخطار سازمان تنظیم مقررات و بازگرداندن 
وجوه گران فروشی اینترنت به کاربران کرد. در 
صورت تخطی از این مصوبه، سازمان تنظیم قادر 

است روزانه 1۷ میلیارد تومان قبض جریمه برای 
اپراتور متخلف صادر کند. حال باید منتظر ماند و 
دید با مصوبه ای که روز گذشته به اپراتورها ابالغ 

شد، پول کاربران به آن ها بازمی گردد یا نه؟

پیام صفحه توئیتر رهبر 
انقالب در پی انفجار بیروت

توئیتر سایت رهبر انقالب توئیتی در واکنش 
به انفجار بزرگ لبنان منتشر کرد. در این 
توئیت آمده است؛ »در فاجعه دردناک انفجار 
بندر بیروت که منجر به کشته و زخمی شدن 
تعداد زیادی از مردم و خسارات شدید شده 
با شهروندان عزیز لبنانی همدردیم و در کنار 
آنان هستیم. صبر در برابر این حادثه، برگ 

زرینی از افتخارات لبنان خواهد بود.«

تقدیر وزیر بهداشت لبنان از مقام معظم 	 
رهبری، دولت و ملت ایران

همچنین وزیر بهداشت روز گذشته در تماس 
ابراز  خود،ضمن  لبنانی  همتای  با  تلفنی 
سالم و تسلیت به مــردم و دولــت لبنان، از 
آمادگی ایران برای کمک به این کشور خبر 
داد.سعید نمکی در  گفت وگوی تلفنی با وزیر 
بهداشت لبنان ضمن تسلیت و همدردی با 
مردم این کشور گفت: امروز با همکاری هالل 
احمر ایــران، مرحله اول کمک های انسان 
دوستانه شامل امکانات، دارو و تجهیزات را 
به لبنان ارسال کردیم و آمادگی داریم که در 
این مصیبت در همه لحظه ها در کنار شما و 
ملت عزیز لبنان باشیم. وزیر بهداشت لبنان 
نیز ضمن تشکر از مقام معظم رهبری ،دولت 
و ملت ایران برای کمک به لبنان، گفت: حتما 
دولت دوست و برادر خودمان یعنی ایران را 

در جریان نیازمندی ها می گذاریم.
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رقم ماه های حضور حسان دیاب نخست وزیر مورد 
حمایت حزب ا... لبنان و هم پیمانان آن در جریان 
8 مارس، به 8 ماه نرسیده که موج انفجار سوله 
ای در بیروت رسانه های خبری را در می نوردد. 
سوله ای مملو از نیترات آمونیوم. کارشناسان می 
گویند »نیترات آمونیوم« به عنوان یک قلم محصول 
خطرناک طبقه بندی می شود اما این ماده اشتعال 
زا نیست و برای آتش گرفتن به تحریک یا عاملی 
خارجی وابسته است. پذیرفتن غیرعمدی بودن 
حادثه تقریبا محال است؛ اگرچه اثبات عمدی 
بودن آن هنوز ممکن نیست. عده ای می گویند 
پیش از انفجار با چشم خود موشکی را دیده اند یا 
با گوش خود صدای جت جنگنده را شنیده اند. 
حتی تصویری توسط خبرنگار بی بی سی منتشر 
شد که در آن شیئی پرنده به سوله ای که منفجر 

شده برخورد می کند، سپس انفجار بزرگ رخ می 
دهد. سواالت زیادی دراین باره وجود دارد. یکی 
از این سواالت  عمال  جناح مخالف دولت فعلی را 
که مورد حمایت حزب ا... است، نشانه رفته است.
آیا این انفجار با هدف به چالش کشیدن دولتی که 
اقتصاد ویران  این کشور را تحویل گرفته، از سوی 
جریان حریری یا مخالفان خارجی انجام شده؟ 
تنها۳۰ میلیارد دالر اوراق قرضه »یوروبوند« 
یادگار دولت های پیشین برای »دیاب« است. فقر 
گسترده، بیکاری رو به افزایش و پیش بینی رشد 
اقتصادی منفی ۱۲ درصدی برای سال جاری 
میالدی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد کشور 
لبنان اســت.  در این میان از ماه اکتبر تاکنون 
ارزش لیره لبنان بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده 
که عمدتًا به دلیل تحریم های آمریکا بوده است. 

بانک جهانی پیش از وقوع این انفجار، پیش بینی 
کرده بود اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۰ رکودی 
۱۰.9 درصدی را تجربه کند که عمیق ترین رکود 
در میان کشورهای جهان به شمار مــی رود. این 
نهاد مالی بین المللی همچنین برآورد کرده رکود 
اقتصادی لبنان در سال ۲۰۲۱ و برای چهارمین 
سال پیاپی ادامه خواهد داشت. از طرفی، انفجار 
روز سه شنبه، در نخستین گام برای نمایان کردن 
تبعات اقتصادی خود، ذخیره غالت و تامین نان 
مردم بحران زده لبنان را هدف قرار داد. برآوردهای 
اولیه حاکی از آلوده شدن حدود ۱۵ هزار تن گندم 
به مــواد سمی ناشی از انفجار محموله نیترات 
آمونیوم است. به گزارش یورونیوز، لبنان نزدیک 
به 8۰ درصد نیازهای غذایی خود را وارد می کند. 
در این میان، وابستگی لبنان به واردات گندم 
بیش از سایر مواد غذایی است؛ چرا که تنها ۱6.9 
درصد گندم مصرفی لبنان در داخل این کشور 
تولید می شود. ۱۰ ماه پس از بحران سیاسی-

اقتصادی مستمر در لبنان، تقریبا نیمی از مردم 
این کشور توانایی خود را برای تامین مواد غذایی 
مورد نیازشان از دست داده اند. در این میان، نان 
تنها قلمی بوده که به مدد تامین یارانه آن توسط 
دولت دچار افزایش قیمت نشده بود اما این اقتصاد 
نابه سامان ریشه فسادی چند ده ساله دارد. شاید 
یکی از تکان دهنده ترین تیترها را روزنامه االخبار 
زده باشد؛ »فروپاشی بزرگ« کلیدواژه بسیاری از 
تحلیل ها و گفت و گوهای شهروندان لبنانی است 
که معتقدند حتی پیش از انفجار بزرگ هم فساد 
تمام لبنان و زیرساخت هایش را نابود کرده بود. 
بماند که اولین برآوردها نشان می دهد ۳۰۰ هزار 
لبنانی بر اثر این انفجار بی خانمان شده اند و حدود 
پنج میلیارد دالر زیان مستقیم این حادثه بوده 
است .این ارقام را وقتی در کنار  بیش از ۷۰ درصد 
واردات لبنان از طریق  بندر بیروت، قرار می دهیم  

به خوبی حاکی از این است که  این انفجار و تبعات 
اقتصادی آن عمال پازل تحریم و فشاری را که از چند 
وقت قبل آمریکا و متحدانش علیه لبنان آغاز کرده 
بودند کامل می کند.یعنی دو لبه قیچی تحریم و 
فروپاشی اقتصادی عمال باعث افزایش نارضایتی 
و سقوط دولت مخالف اسرائیل و آمریکا در لبنان 
خواهد شد.بحث دیگر بر سر دادگاه حریری است. 
48 ساعت مانده که حکم دادگاه ویژه بین المللی 
درباره قاتالن پدر سعد حریری اعالم شود، انفجار 
رخ می دهد. دادگاهی که متهمان آن ، اعضای 
حزب ا... لبنان اند. همین نزدیکی باعث می شود 
ــی را  ــردازی و جنگ روان جریان حریری دروغ پ
علیه حزب ا... و نخست وزیر منتخبش آغاز کند. 
دروغــی به بزرگی این که حزب ا... برای تهدید 
حریری دست به این اقدام مرگبار و پر خطر زده 
است. سناریویی که عمال با توجه به آن چه درباره 
آثار اقتصادی این انفجار گفته شد  به نوعی محال 
به نظر می رسد که حزب ا... و دولت مورد حمایتش  
برای این موضوع چنین ضربه ای به خود بزند .یعنی 
عمال به پای خودش شلیک کند. سناریوی دیگر 
بحث حمله ای خارجی است. همان طور که گفته 
شد انفجار بزرگ پس از برخورد شیء پرنده واقع 
می شود. حال آن که، لبنان هر آن انتظار بمب و 
موشکی از اسرائیل را می کشد. همین چند روز 
پیش، چیزی نمانده بود آتش جنگ تازه ای میان 
حزب ا... و اسرائیل برافروخته شود و این که ترامپ 
این انفجار را »یک حمله وحشتناک« توصیف می 
کند، می تواند بر این گمانه صحه بگذارد. آمریکا با 
سرعت در حال تخریب دولت لبنان است. شاید این 
که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی 
با سعد الحریری، نخست وزیر سابق به جای حسان 
دیاب نخست وزیر فعلی، از آمادگی کشورش برای 
کمک به لبنان سخن می گوید، بی ارتباط با این 

موضوع نباشد. 

شمشیر دولبه انفجارهای بیروت

 انفجار بندر بیروت نه تنها غرب آسیا بلکه مردم 
سایر نقاط جهان را در شوک عمیقی فرو برد. 
برای بهتر دانستن ابعاد حادثه و علل احتمالی، 
ابتدا باید بدانیم بندر تجاری بیروت تحت کنترل 
جریان المستقبل بوده، از لحاظ جغرافیایی در 
شمال این شهر واقع شده و به مناطق لوکس و 
مراکز تفریحی - تجاری این شهر مانند محله 
اشرفیه و خیابان الحمرا بسیار نزدیک است. 
فارغ از تئوری های توطئه یا توهم توطئه باید 
بدانیم از این رخداد تلخ چه شخص، جریان یا 
کشورهایی سود می برد و برعکس کدام جریان 

سیاسی متضرر می شود.
و اما بعد... کمتر از یک سال پیش سعد حریری 
در پی اعتراضات مردمی، با هدف فشار به جریان 
مقاومت استعفا کرد.تصور وی و پشتیبانانش در 
داخل و خارج این بود که شخص دیگری از اهل 
تسنن نمی تواند از پس اداره امور  برآید و همین 
امر مسبب فشار به حزب ا... برای تسلیم شدن 
به خواسته سران ۱4 مارسی خواهد شد اما با 
هوشمندی رئیس جمهور، رئیس مجلس و حزب 
ا...، حسان دیاب که یک عنصر غیر سیاسی، ملی 
و تکنوکرات از اهل سنت شمرده می شد و اتهام 
فسادی نیز تاکنون متوجه او بود، نخست وزیر 
لبنان شد و توانست امور را به شکل نسبتا مثبت 
مدیریت کند. از این جا بود که تالش جریانات 
غربی خصوصا آمریکا و فرانسه برای زمین زدن 
دولت وی افزایش یافت که به سقوط شدید لیره 
لبنان به یک پنجم طی ۱۰ ماه اخیر منتهی شد.

در  روز  قبل از انفجار نیز پس از فشار شدید و 
تهدید سفیر آمریکا در بیروت »ناصیف حتی« 
وزیر امور خارجه لبنان استعفا کرد و تصور غرب 
این بود که با این شرایط و تحریم های کمرشکن 
به عالوه فشارهای سیاسی حسان دیاب مردد 

می شود و استعفا خواهد کرد .
اما در اقدامی غافل گیرکننده شربل وهبه به 
عنوان وزیر جدید امور خارجه انتخاب شد که 
نشان از عزم دیاب به ایستادگی در برابر فشارها 
داشت. در نتیجه آمریکا وفرانسه دریافتند که 
فشارهای اقتصادی - سیاسی نه تنها موجب 
تسلیم لبنان و دور شــدن ایــن کشور از محور 
مقاومت نشده بلکه برعکس نفوذ اقتصادی و 
سیاسی ایران را در عروس خاورمیانه افزایش 

خواهد داد.
حسن  سید  پیش  روز  چند  سخنان  خصوصا 
نصرا... که اعالم کرد از کاالها و مواد غذایی 
ــرای رفع  ایــرانــی در ازای تادیه لیره لبنانی ب
حاجات مردم بهره خواهیم گرفت، زنگ خطری 
جدی برای جریانات غرب گرا و حامیان آنان 
در لبنان بود. الزم است بدانیم لبنان از قرون 
گذشته هاب تجاری شامات و حلقه وصل اروپا 
به خاورمیانه نام گرفته و درآمد اصلی مردم آن از 
طریق تجارت و گردشگری است و این اتفاق، اوال 
فشار اقتصادی زیادی را به این کشور که تقریبا 
از لحاظ اقتصادی ورشکسته شده و شدیدا به 
واردات محصوالت وابسته بوده خواهد آورد. 
ــت حامی مقاومت و مشخصا حزب  دوم، دول
ا... مسبب اصلی نارضایتی ها معرفی خواهند 
شد. سوم، این انفجار چه عمدی و چه سهوی 
باشد مکمل فشارهای اقتصادی آمریکاست و 
نارضایتی شدیدی را در بین عوام غیر سیاسی 
به وجود خواهد آورد و متاسفانه محل انفجار 
اصلی ترین بندر واردات محصول و رفع حاجات 
خدماتی و غذایی مردم لبنان بود که طبق شواهد 

تا مدت ها غیرقابل استفاده شده است.
چهارم، با التفات به مشکالت عدیده نتانیاهو در 
داخل اراضی اشغالی و تقابل وی با معترضان و 
همچنین وعده حزب ا... برای پاسخ به شهادت 
یکی از نیروهایش در سوریه، می توان گفت اگر 
اسرائیل براثر واکنش این جنبش دچار تلفات 
انسانی می شد، توان عملی کردن وعده هایش 
برای پاسخ متقابل را در خود نمی دید در نتیجه  
منجر به سقوط شدید محبوبیت نخست وزیر 
فعلی اسرائیل می شد؛ اما انفجار بیروت مطمئنا 
حزب ا... را دچار مشکالت داخلی خواهد کرد 
و احتماال برای مدتی لیکودی ها نفس راحتی 

خواهند کشید.
در نهایت معتقدم این رویــداد شمشیری دولبه 
برای حزب ا... است که هم می تواند تهدید و هم 
فرصت باشد ؛ اگر این تشکیالت بتواند با کمک 
جریان 8 مارس و کشورهای متحدش، بسیج نیرو 
کند و برای مرتفع کردن مشکالت حادث شده 
اخیر بر ملت لبنان، دولت فعلی را از این چالش 
موفق بیرون آورد، موقعیتش بیش از پیش تقویت 
می شــود در غیر ایــن صــورت احتماال وضعیت 

سیاسی پیچیده ای در انتظارش خواهد بود.

تحلیل روز

در نخستین سالگرد لغو موقعیت ویژه جامو و کشمیر توسط دولت هند، عمران خان 
دهلی را به چالش کشید 

رونمایی از نقشه جدید سیاسی پاکستان 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان، در نخستین 
سالگرد لغو موقعیت ویژه جامو و کشمیر توسط 
جدید  سیاسی  نقشه  از  مراسمی  طی  هند، 
کشورش که منطقه مورد مناقشه کشمیر میان 
پاکستان و هند در آن به چشم می خورد رونمایی 
کرد. »عمران خان« در این  مراسم گفت: مسئله 
کشمیر راه حل نظامی ندارد بلکه باید براساس 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حل 
شود. او همچنین گفت   پاکستان هرگز معتقد 
به رویکرد نظامی درخصوص مناقشه کشمیر 
نیست بلکه حامی ارائه حقوق به مردم کشمیر 
است تا آنان بتوانند سرنوشت شان را خودشان 
تعیین کنند. مراسم رونمایی از نقشه سیاسی 
جدید این کشور با حضور نخست وزیر، وزیر امور 
خارجه و مقامات ارشد دولت پاکستان در اسالم 
آباد برگزار شد. به گزارش ایرنا، نقشه سیاسی 

جدید پاکستان براساس مرزبندی های بین 
المللی ترسیم شده درحالی که منطقه مورد 
مناقشه جامو و کشمیر، خط کنترل مــرزی با 
هند، مرز کوهستانی »سیاچن« و الحاق مناطق 
قبایلی پاکستان به ایالت خیبر پختونخوا در شمال 
غرب این کشور نیز در این نقشه جدید قرار گرفته 
است. براساس این نقشه، بلندی های سیاچین 
در شمال پاکستان هم مرز با هند نیز در قلمروی 
پاکستان قرار گرفته است. به نظر می رسد دولت 
پاکستان در پاسخ به تصمیم سال گذشته هند 
مبنی بر الحاق منطقه جامو و کشمیر، نقشه 
سیاسی جدید خود را ترسیم کرده است. تصمیم 
دولت پاکستان درحالی اعالم می شود که دیروز 
اولین سالگرد تصمیم هند در لغو امتیازات ویژه 
جامو و کشمیر بود. بر اساس بند ۳۷۰ که در 
اکتبر ۱949 ضمیمه قانون اساسی هند شد، 

ایالت جامو و کشمیر از شمول قانون اساسی این 
کشور مستثنا می شود و به این ایالت اجازه می 
دهد قانون اساسی خودش را تدوین کند. این 
بند همچنین به مجلس جامو و کشمیر این اختیار 
را می داد تا ساکنان این ایالت و امتیازات آن ها 
را تعیین کند. دولت ملی گرای هند به رهبری 
نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس حزب خلق 
این کشور روز پنجم آگوست سال گذشته با لغو 
قانون ۳۷۰ قانون اساسی درباره وضعیت ویژه 

جام کشمیر، به این وضعیت خاتمه داد.

زمانی بیروت را عروس خاورمیانه می نامیدند. 
پایتختی که در جنگ های داخلی لبنان و در پی 
انفجارهای آن زخم برداشت. اما حاال نیمی از 
شهر در پی انفجار مهیب سوله ای در بندر ویران 
شده و در باقی نواحی شیشه خانه ها و ویترین 
مغازه ها در سراسر شهر شکسته و درها از جا 
کنده شده است. به گفته مروان عبود، استاندار 
بیروت ابعاد این فاجعه به حدی بزرگ  است که 
نصف شهر ویران شده و هزاران تن نمی توانند 
دو تا سه ماه دیگر به منازل شان بازگردند. ۳۰۰ 
هزار تن در این شهر آواره شده اند. او همچنین 
گفته که میزان خسارت های واردشده حدود ۳ 
تا ۵ میلیارد دالر و چه بسا بیشتر است. همچنین، 
وزیــر بهداشت لبنان اعــالم کرد تعداد کشته 
شدگان انفجار مهیب عصر سه شنبه بیروت 
تاکنون ۱۱۳ نفر و زخمی ها حدود 4۰۰۰ نفر 
هستند. فاجعه اما در این آمار به پایان نمی رسد. 
حسن حمد، وزیر بهداشت لبنان در سخنانی 
گفت که تعداد مفقودان انفجار بیروت از کشته 
شدگان فراتر رفته است. در پی این فاجعه دولت 
لبنان سه روز عزای عمومی اعالم کرده است. 
»حسان دیاب« نخست وزیر لبنان نیز که دیروز 
جلسه فوق العاده تشکیل داد، در خصوص علت 
وقوع این انفجار تأکید کرد: نمی خواهیم زود 
گمانه زنی کنیم اما چیزی که می توانم بگویم 
این است که اجازه نخواهیم داد عامالن وقوع این 
فاجعه بدون مجازات باقی بمانند. او همچنین 
گفت: »همه طرف ها را به کنار گذاشتن بحث 

و جــدل و عمل کــردن بر اســاس روحیه میهن 
پرستانه در برابر این فاجعه دعوت می کنم. امروز 
همه ما با آزمونی درباره میهن پرستی و اولویت 

دادن به منافع ملی روبه رو هستیم.«

دلیل انفجار چه بود؟	 
یک روز پس از این انفجار همه به دنبال این پاسخ 
بودند که دلیل این انفجار چه بود؟ تا این که 
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان تایید کرد 
که دو هزار و ۷۵۰ تن »نیترات آمونیوم« که در 
تهیه کودهای شیمیایی و بمب ها استفاده می 
شود، عامل این انفجار بوده است. مواد قابل 
اشتعال و انفجاری که به مدت شش سال در بندر 
بیروت و بدون تمهیدات ایمنی نگه داشته شده 
و دلیل انفجار نیز همین بوده است. استاندار 
بیروت گفته است این مواد به شدت انفجاری 
از سوی دستگاه قضایی لبنان توقیف و بدون 
رعایت اصل ایمنی انبار شده بــود. همزمان، 
»سالم زهران« روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی 
لبنانی در توئیتی نوشت: »ســال ۲۰۱4 یک 
کشتی از زامبیا به بندر بیروت وارد شد تا دو 
دستگاه بولدوزر را حمل کند. بعد از آن که دچار 
نقص فنی شد مشخص شد که حامل ۲۷۵۰ 

تن نیترات آمونیوم )دارای قدرت و موج انفجار 
شدید( است بنابراین محموله آن مصادره و در 

انبار شماره ۱۲ توقیف شد.«

نیترات آمونیوم چیست؟ 	 
نیترات آمونیوم در صنعت کشاورزی به عنوان 
یک کود نیتروژنی استفاده می شود. این ماده 
هر چند گران محسوب می شود اما در اغلب 
شرایط از پایداری باالیی در طبیعت برخوردار 
است و به همین دلیل فعاالن صنعت کشاورزی 
آن را به دیگر کودهای نیتروژنی ترجیح می 
دهند. به گزارش یورونیوز، این ماده همچنین 
 )ANFO( »عنصری کلیدی در ساخت ماده »آنفو
است که در انفجارهای کنترل شده صنعتی در 
جهان به وفور استفاده می شود. شرایط خاصی 
باید اتفاق بیفتد که این ماده پایدار بدون سوخت 
جانبی یا دیگر کاتالیزور خارجی خود به خود 
منفجر شود. نیترات آمونیوم یک ماده انرژی 
زاست که با تجزیه قابلیت اشتعال زایی پیدا می 
کند. اگر مقدار زیادی از آن روی هم جمع شده 
باشد، می تواند امکان تولید و گسترش آتش را 
بدون نیاز به عامل محرک خارجی نظیر بنزین یا 

گازوئیل فراهم آورد.

هشدارهایی که جدی گرفته نشد	 
از آنجایی که نیترات آمونیوم بسیار قابل اشتعال 
است قوانین سخت گیرانه ای درخصوص چگونگی 
نگهداری آن وجود دارد. از جمله این الزامات این 
است که محل ذخیره باید کامال ضد آتش باشد و 
هیچ زهکشی، لوله یا کانال دیگری نباید در محل 
باشد که نیترات آمونیوم بتواند از آن برای انفجار 
استفاده کند، مواردی که در سوله بندری بیروت 
رعایت نشده بود. به گزارش النشره لبنان، »بدری 
ضاهر« مدیرکل گمرک لبنان گفته است: ما پیش 
از این در خصوص خطرات نگهداری مواد مزبور در 
بندر بیروت شش بار به قاضی مربوط نامه نوشتیم 
که این مواد تهدیدی برای بندر، امنیت عمومی و 
ایمنی محسوب می شود و درخواست کردیم این 
مواد را دوباره صادر کنیم اما این اتفاق نیفتاد و ما از 
کارشناسان مربوط خواستیم تا دالیل را مشخص 
کنند. مدیرکل گمرک لبنان همچنین مدعی شد: 
»از سه سال پیش پاسخی از قاضی ویژه آن دریافت 
نکردم.« وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ذخیره مواد 
محترقه در نزدیکی این مواد خطرناک که در بندر 
منفجر شده است، گفت: به احتمال زیاد بله )ذخیره 
مواد محترقه در کنار مواد منفجر شده( و مدیریت 
بندر مسئولیت انبار کردن ]مواد محترقه[ را دارد. 
بر اساس گزارش ها این بندر توسط افراد نزدیک 
به سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان اداره می 
شود. از سوی دیگر، روسای جمهور و وزیران خارجه 
بسیاری از کشورها در پیام های رسمی، تسلیت و 

همبستگی خود با مردم لبنان را اعالم کرده اند.

تصویری از حسان 
نخست  دیــــــاب، 
ــان که  ــن ــب ــر ل ــ وزیـ
ــن بــه  ــیـ ــگـ ــدوهـ انـ
ــواری در دفتر  ــ دی
ــارش تکیه داده  ک
است. خرابی های 
ــده از  ــانـ ــا مـ ــه جـ بـ
ــزرگ  ــ ــار ب ــجـ ــفـ انـ

بیروت در دفتر کار نخست وزیری نیز به چشم می 
خورد. گفته می شود همسر و دختر نخست وزیر 

لبنان نیز در نتیجه این انفجار زخمی شده اند.

»بیروتشیما« انفجاری مرگبار

ــرای کویت با  تصویر صفحه نخست روزنامه ال
عنوان: »بیروتشیما« که در آن انفجار بیروت را به 
انفجار اتمی هیروشیما تشبیه کرده است. شکل 
انفجار بیروت )قارچ گونه و شبیه بمب اتمی( و 
حجم گسترده خسارت های شهر، باعث شده این 

روزنامه به حمله اتمی به هیروشیما اشاره کند.

پیشخوان بین الملل 

نمای روز 

چهره روز 

  علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

سناریوهای انفجار مرموز بیروت 
 گمانه های مختلفی درباره انفجار مهیب پایتخت  لبنان مطرح شده است

چه کسی از این حادثه سود می برد؟

رهبر فاالنژها کشته شد
»نـــزار نــجــاریــان« دبیرکل 
ــی  ــراط ــزب بــدنــام و اف حـ
ــان« بــر اثــر  ــن ــب ــب ل ــائ ــت »ک
انفجار اخیر بیروت کشته  
شد. او در زمان انفجار در 
داشته  حضور  ــزب  ح مقر 
یا  لبنان«  ــت. »کتائب  اس
»فاالنژها« حزب افراطی 
مسیحی و از عوامل اصلی 

جنگ داخلی لبنان بودند. اگر چه حزب فاالنژ 
حزب سکوالر است  یک  رسمی  به طور  لبنان 
امــا به کلیسای مارونی منتسب اســت و برای 
حفظ منافع مسیحیان مارونی در لبنان فعالیت 
همان  لبنانی  فــاالنــژ  شبه نظامیان  می کند. 
برای   ۱98۲ سپتامبر  در  که  بودند  گروهی 
انتقام گیری از فلسطینیان به خاطر ترور بشیر 
جمیل رئیس جمهور لبنان و رهبر حزب شان، 
دست به جنایت زدنــد و حــدود ۳ هــزار و پانصد 
پناهنده فلسطینی را با یورش به اردوگاه صبرا و 

شتیال به قتل رساندند. 

شمار قربانیان انفجار لبنان به    113   کشته و 4000 زخمی رسید

»نیترات آمونیوم« مظنون اصلی!

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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سرهای شکسته  معطل  ردیف بودجه و آخرش پژو و پراید چند!
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آخرش پراید و پژو چند؟

صحبت های سرپرست وزارت صمت در حاشیه نشست 
دولت بازتاب زیادی داشت. مدرس خیابانی درباره گزینه 
پیشنهادی وزارت صمت بــرای گــران شدن خودروها 
توسط خــودروســازان گفت: »بخش عمده ای از مواد 
اولیه خودروسازها وابسته به ارز است و خودروسازان 
ما همچنان با این قیمت های فروش زیان ده هستند.« 
کاربران به این صحبت ها واکنش نشان دادند. کاربری 
ــر! یعنی خــودروســازان همچنان با  نوشت: »آقــای وزی
پراید ۹۰ میلیونی ضرر می کنند!؟ شما خودتان بگویید 
پراید و پژو را چند بفروشند ضرر نمی کنند!؟« کاربر 
دیگری نوشت: »با قیمت همین خودروهای داخلی میشه 
خودروهای به مراتب با کیفیت تر خارجی رو خرید، چطوریه 
که اونا سود می کنن اینا نه؟!« کاربری هم نوشت: »به جای 
این که خودرو رو گرون به مردم بفروشید بهتره شرکت 
های خودروسازی رو از مدیران میانی بی شمار خالی کنید 
تا هزینه تموم شده خودرو بیاد پایین. االن خودروسازها 

کلی نیروی مازاد دارن.«
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برای یک مشت فالوئر!

خبر آشتی محسن افشانی و همسرش پس از آبروریزی و 
دعوای جنجالی شان هم یکی دیگر از پربازدیدهای امروز 
بود. البته همان طور که پیش بینی می شد به احتمال زیاد 
این دو برای جمع کردن فالوئر و در خبرها بودن دست به 
چنین کاری زدند. کاربران هم به این اتفاق واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »چقدر بعضی از این سلبریتی ها 
برای توی چشم بودن و مورد توجه قرار گرفتن کارهای 
احمقانه  ای می کنن!« کاربر دیگری نوشت: »باورم نمیشه 
که این مدت سر کار بودیم و یه بچه برای این که بهش 
توجه کنن حاضر شده دعوای صوری راه بندازه و فیلم های 
عروسیش رو هم منتشر کنه.« کاربری هم نوشت: »این 
جور آدما تا زمانی می تونن پول در بیارن که در مرکز توجه 
ها باشن، به همین دلیل حاضرن برای پول در آوردن به هر 

قیمتی شده خودشون رو بولد کنن.«
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امان از این ردیف بودجه ها!

بخش هایی از برنامه »سالم صبح بخیر« که در آن یک 
قاضی جوان از خاطره یکی از رای هایی که داده می گوید، 
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. این قاضی 
از پرونده ای می گوید که در آن تعدادی از بچه ها به دلیل 
سرقت شدن یک شیر آب سرشان به لوله برخور کرده و 
جمجمه شان شکسته است. او می گوید وقتی به شهردار 
منطقه گفتیم آن را درست کنید گفتند باید برود ردیف 
بودجه بگیرد و زمان می برد. خودم هزینه اش را تقبل 
کردم و آن شیر درست شد. کاربران به این اتفاق واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »اون مسئول شهرداری رو 
باید مجازات کنن که می دونسته چندتا بچه این جا آسیب 
دیدن و کاری نکرده!« کاربری نوشت: »هر چند  کار این 
قاضی ارزشمنده اما نمی دونم اون مسئول شهرداری 
اگه سر بچه خودشم اون جا می شکست منتظر ردیف 

بودجه می شد!«
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تهران پنجمین شهر گران دنیا در مسکن

گزارشی از شهرهای گران دنیا در فضای مجازی منتشر شد 
که بازتاب زیادی داشت. در این گزارش به نقل از پایگاه 
داده های آنالین نامبیو )numbeo( آمده است: »درمیان 
شهرهایی که قیمت مسکن در آن ها شرایط بحرانی دارد 
و کمتر خانواری از طبقه کم درآمد و حتی برخی خانوارهای 
طبقه متوسط می توانند با دو یا سه دهه پس انداز صاحب 
خانه شوند، در رتبه های اول تا دهم شهرهای دمشق 
سوریه، شنژن چین، هنگ کنگ، پکن چین، تهران، بمبئی 
هند، شانگهای چین، گوانگژو چین، تایپه تایوان و پنوم  پن 
کامبوج قرار دارنــد، به طوری که نسبت قیمت مسکن 
به درآمد در شهر دمشق 7۰/7، در شنژن 46/3، در 
هنگ کنگ 43/5، در پکن 41/6، در تهران 4۰/4، در 
بمبئی 38/2، در شانگهای 35/۹، در گوانگژو 34/3، در 
تایپه 33/5 و پنوم  پن نیز33/3 است. به عبارتی در این 
1۰شهر بین 33 تا 7۰ سال زمان نیاز است که یک خانوار 

بتواند با درآمد فعلی خود صاحب مسکن شود.«
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مدارس کرونایی روستایی!

بعد از این که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش در 14 مرداد در تلویزیون اعالم کرد در مناطق دور 
دسِت عشایری و روستایی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
آموزش را به صورت حضوری شروع می کنیم، واکنش ها به 
آن شروع شد. یک معلم در سیستان و بلوچستان نوشت: 
»تقریبا تمام معلمین که در مناطق روستایی تدریس می 
کنن از شهر میان به خصوص در سیستان وبلوچستان؛ اگر 
این معلمین ناقل باشن چی؟« کاربر دیگری نوشت: »توی 
این مناطق معموال تعداد دانش آموزها کمه و میشه پروتکل 
ها و فاصله اجتماعی رو رعایت کرد!« کاربری هم نوشت: 
»توی برخی از مناطق عشایری و روستایی دانش آموزان 
به زیر ساخت هایی مثل اینترنت و فضای مجازی دسترسی 
ندارن و اگه سیستم آموزش حضوری هم برقرار نباشه که 

دانش آموزای روستاها از مدرسه جا می مونن.«
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قمه کشی در  خیابان پیروزی

ویدئویی از حمله اوباش به محله پیروزی تهران در شبکه 
های مجازی دست به دست شد که با واکنش های متفاوتی 
همراه بود. دو شب پیش در محله پیروزی تهران تعدادی 
شرور و اراذل و اوباش به خودروهای پارک شده حمله و 
شیشه های خودروها را تخریب کردند و در این درگیری 
به 12 خودرو خسارت سنگینی وارد شده است. ویدئویی 
از دوربین مداربسته یک مغازه در پیروزی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد که نشان از حمله ویرانگر اراذل و 
اوباش در این منطقه دارد. کاربری نوشت: »توی سعادت 
آباد با اسلحه به هم شلیک می کنن، توی پیروزی با چاقو 
و قمه به جون اموال مردم می افتن، مثل این که وقتشه 
یه طرح رعد دیگه اجــرا بشه.« کاربر دیگری نوشت: 
»امیدواریم پلیس، مقتدرانه با این اراذل و اوباش 
برخورد کنه تا دیگه کسی جرئت نکنه این جوری آرامش 

مردم رو به هم بریزه.«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

الغری تضمینی

کولر در دهه 60

حادثه 
بیروت یه 

پیغام داشت: 
جلوی هیچ 
حادثه ای  

تجمع نکنیم 
چون نمی 

دونیم 
بعدش چی 

میشه

تالش پرستار 
لبنانی برای 
حفظ جان 

نوزادان 
تازه متولد 

شده در 
بیمارستان 

نزدیک محل 
انفجار در 

بیروت

با گذاشتن 
یک ترازو 
جلوی در 

یخچال هم 
باعث میشین 
خرج تون کم 

شه و هم روش 
خوبیه برای 

کنترل کالری 
مصرفی!

لطفا درس بگیریم

شهرداری 
پاکدشت 

اعالم کرده 
نصب تصاویر 
درگذشتگان 

در سطح 
شهر موجب 
افسردگی 
شهروندان 

میشه و از این به 
بعد ممنوعه

زیبا، عجیب و تحسین برانگیز

شادی را ترویج دهیم

زمان ما باباها 
با پنکه برامون 
کولر درست 

می کردن 
ولی باز همون 

پنکه رو هم 
خاموش می 
کردن و ما با 

اون تشت آب 
یخ خنک می 

شدیم!

 این هفته طبق روال هر هفته 7 مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با هم مرور می کنیم.

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

هفت تیر کیش هسراب ،شکار جمشید 
و عروس زخمی خاورمیانه! 

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

هشتگ های اپوزیسیون دربــاره تحریک به اعتراض و 
اعتصاب در روزهای اخیر بسیار پررنگ تر از روزهای دیگر 

بود که عموما از خارج از کشور ارسال شده است.
#فقط_به_عشق_علی )ع(: کاربران فضای مجازی 
به صورت خودجوش پویشی را تحت عنوان »فقط به عشق 
علی« در شبکه های اجتماعی آغاز کرد ه اند و قصد دارند 

این پویش مردمی را تا شامگاه عید غدیر ادامه دهند.
#سازمان_سنجش_مردود_شد: این هشتگ هم 
بعد از کنکور دکترا در توییتر داغ شد و با این هشتگ 
کاربران به رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در این 

آزمون اعتراض داشتند.
هشتگی هم در حمایت از کولبران در توییتر به جریان 
افتاد که در آن خواسته شده بود از کولبران حمایت شود 

تا جانشان به خطر نیفتد.
#کارگران_هفت_تپه: جمعی از کاربران و فعاالن 
توئیتر این هشتگ را در صفحات خود داغ کرده و خواستار 
رسیدگی مسئوالن به وضعیت کارگران مظلوم شرکت 
کشت و صنعت نیشکر شدند. کــاربــران در صفحات 
شخصی خود نوشتند صدای آن کارگرانی باشیم که 
در این شرایط اقتصادی، از حق و حقوق خودشان هم 

محروم ماندند.
#bbc_shutup: بعد از آمار دروغین بی بی سی از تعداد 
درگذشتگان کرونایی در کشورمان بسیاری از کاربران با 
این هشتگ به معنای »بی بی سی خفه شو« دروغ هایی را 
که بی بی سی تا کنون علیه کشور و مردم کشورمان گفته، 

بازنشر کردند.
#بیروت: این هشتگ هم بعد از انفجار هولناک بندر 
بیروت شروع به رشد کرد و کاربران توییتر فارسی با این 
هشتگ با مردم لبنان ابراز همدردی کردند. به نظر می 
رسد در هفته آینده این هشتگ در جایگاه های باالتری 

قرار بگیرد.
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1. انفجار و آتش سوزی در نزدیکی بندر بیروت
۶.9۲ میلیون بازدید در ۶4۲ کانال، تاریخ انتشار: 5/14

2. روسیه تا 1۰ روز دیگر دنیا را شگفت زده می کند
4.۸1 میلیون بازدید در ۲۰45 کانال، تاریخ انتشار: 5/11

3. ویروس کرونا ۴ روز روی اسکناس ها باقی می ماند
4.۸۰ میلیون بازدید در 1593 کانال، تاریخ انتشار: 5/13

۴. استاندار کربال پذیرش زائر در عاشورا را ممنوع کرد
4.۶۰ میلیون بازدید در 1913 کانال، تاریخ انتشار: 5/1۲

5. شناسایی 2۶۷۴ بیمار جدید کووید1۹
4.۰۷ میلیون بازدید در 1۶33 کانال، تاریخ انتشار: 5/11

۶. دارایی مالکان سهام عدالت ۴.1 درصد آب رفت
3.5۸ میلیون بازدید در ۶1۲ کانال، تاریخ انتشار: 5/1۰

۷. طرح جدید مجلس درباره یارانه بنزین
3.11 میلیون بازدید در 1145 کانال، تاریخ انتشار: 5/13

جدول لیگ برتر: خب هفته های پایانی لیگ است و 
بسیاری برای مطلع شدن از آخرین وضعیت تیم محبوبشان 

به دنبال وضعیت تیم ها در جدول لیگ بودند.
دانلود خوب، بد، جلف 2: طبق روال همیشه با آمدن 
فیلمی در شبکه نمایش خانگی، عده ای به دنبال دانلود 

آن از اینترنت هستند.
عید قربان: این عید از بزرگ ترین اعیاد مسلمانان است 
و آن ها این روز را به یاد حضرت ابراهیم)ع( و فرزندش 

حضرت اسماعیل )ع(، جشن می گیرند.
درگیری مسلحانه سعادت آبــاد: یکی از ویدئوهای 
پربازدید هفته گذشته ویدئوی درگیری مسلحانه در 
سعادت آباد بود. در این ویدئو می بینیم عده ای اسلحه 
به دستشان می گیرند و در خیابان به هم تیر اندازی می 
کنند و بعد هم زخمی و خونی آن ها را با خودرو می برند. 
گفته می شود درگیری این دو جوان به نام های سهراب و 
خشایار  در سعادت آباد به خاطر دختری بوده که با هر دو 

جوان دوست بوده است!
اعمال روز عرفه: برای این روز دعاها، نمازها و اعمال 
مختلفی ذکر شده که شیعیان از جمله افرادی که در حج 
حضور ندارند به جا می آورند. از جمله مهم ترین این اعمال 

دعای حضرت سیدالشهداء )ع( در روز عرفه است.
جمشید شارمهد: وزارت اطالعات ایــران »جمشید 
شارمهد« سرکرده گروهک تروریستی تندر که از آمریکا 
عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می کرد، 
طی عملیاتی پیچیده دستگیر کرد و همین موضوع باعث 
شد نام این تروریست در این فهرست قرار بگیرد.

حسینی بای: خبرنگار شبکه خبر 
که به دلیل برخی مصاحبه ها و 

لی گزارش های  جنجا
ش  ا
بـــا او 
شــوخــی 
هـــــــــــــای 
ــادی می شود،  زی
ــه خبر  ــت ــف ــن ه ــ ایـ
ــودن تست  مثبت ب
ــالم  ــایــش اع کــرون

شد.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

فیلم سینمایی خوب، بد، جلف 2؛ ارتش سری: این 
فیلم با بازی پژمان جمشیدی و سام درخشانی به تازگی 

در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
گروه تروریستی تندر: این گروه تروریستی بعد از به دام 
افتادن سرکرده اش در تور وزارت اطالعات مورد توجه 
قرار گرفت. این گروه تروریستی پیش از این اقدام به بمب 
گذاری هایی در کشورمان کرده بود که می شود به بمب 
گذاری حسینیه شهدای شیراز در سال 8۷ با 1۴ شهید 

و بمب گذاری حرم امام )ره( در سال 88 اشاره کرد.
خسرو سینایی: خسرو سینایی فیلم ساز، موسیقی دان 
و پژوهشگر که به علت عفونت ریه و مبتال شدن به کرونا در 
بیمارستان امیر علم بستری بود، عصر یازدهم مرداد و در 

۷۹ سالگی از دنیا رفت.
سریال های آقـــازاده و همگناه: ایــن دو سریال که 
در شبکه نمایش خانگی توزیع می شوند با استقبال 
ــزارش ها حاکی اســت که  خوبی همراه شــده انــد و گ
ــازاده بیش از همگناه است.  عالقه بینندگان به آقـ
محمد رضا حیاتی: همکاری این گوینده خبر با سابقه 
با بخش خبری یک روزنامه آنالین هم برای بسیاری 

جالب توجه بود.
این هفته هم  یک مقاله غیر اخالقی پربازدید شد.
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واتس اپ در حال معرفی یک قابلیت جدید به کاربران خود است که 
به آن ها امکان راستی آزمایی محتوای پیام های دریافتی را می دهد. 
با وجود ویژگی جدید، افراد می توانند به سرعت از صحت صحبت های 
مطرح شده مطلع شوند و جلوی گسترش اطالعات دروغین را بگیرند. 
بر اساس گزارش های منتشر شده، به روزرسانی جدید واتس اپ از 
امروز در دسترس بسیاری از کاربران قرار خواهد گرفت. به روزرسانی 
جدید باعث نمایان شدن یک عالمت ذره بین در کنار پیام های دارای 
لینک می شود. این پیام ها باید حداقل پنج بار بین کاربران به اشتراک 
گذاشته شده باشند تا عالمت مذکور نمایان شود. کاربران با لمس 
کردن عالمت مد نظر به صفحه جست وجو برای صحت محتوای به 

اشتراک گذاشته شده  راهنمایی می شوند. هدف مسئوالن پلتفرم 
واتس اپ آن بوده که از طریق این قابلیت جلوی انتشار داده های غلط 
و تئوری های توطئه را بگیرند. در تصویر منتشر شده از طرف شرکت 

واتس اپ نحوه فعالیت این قابلیت به نمایش گذاشته شده است. 
کاربر با مراجعه به صفحه جست وجو می تواند به راحتی از صحت 
خبر مطلع شود. غلط بودن ماهیت یک مقاله در این صفحه با عنوان 
False مشخص می شود و کاربر قادر است پیش از خواندن دالیل دیگر، 
اطالعات الزم را به دست آورد. گفتنی است؛ از ماه مارس بسیاری از 
خبرگزاری ها اعالم کرده بودند که انتشار اخبار غلط و دروغین بین 
کاربران به یک معضل تبدیل شده است. این مشکل بیشتر در برنامه هایی 

دیده می شد که توسط شرکت فیسبوک کنترل و مدیریت می شد.

روش کنترل محتوا توسط فیسبوک	 
روش فیسبوک برای کنترل اطالعات به اشتراک گذاشته شده کمی 
متفاوت است. از آن جایی که این برنامه به صورت کامل رمزگذاری شده 
است، شرکت فیسبوک ترجیح داده به جای بررسی محتوای پیام ها، آن 
را به کاربران بسپارد و وارد رمزگذاری خود نشود. بر اساس گفته های 
مسئوالن این مجموعه، هر پیامی که توسط کاربر برای بررسی محتوا 
انتخاب می شود به صورت مستقیم در موتور جست وجو قرار می گیرد و 
منبع:باشگاه خبرنگاران توسط برنامه واتس اپ خوانده نمی شود.  

قابلیت بررسی صحت محتوا در واتس اپ

ازدحام مردم در آتش سوزی پالسکو
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی پنج شنبه 1۶ مرداد 1399
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یک گفت وگو 

یک توئيت

گزیده 

هشدار یک خبرنگار در یک توئیت 

محمد اکبری/خبرنگار پارلمان
خطر فرونشست شهرها   

فرونشست زمین این بار در کمین شهرها ،  5۰میلیون نفر در18استان در معرض خطرند

مصطفی عبدالهی - 56 ميليون ایرانی 
ــرار دارنــد و  در خطر فرونشست زمين ق
آن طــور که مرکز تحقيقات وزارت راه و 
ــروز این  شهرسازی اعــام کــرده اســت، ب
خطر دو علت مهم دارد: »خشکسالی های 
ممتد چندین ساله در کشور«، »استحصال 
بی رویه آب های زیرزمينی«. این دو اتفاق 
شرایطی را رقم زده که حاال 18 استان 
کشور در خطر فرونشست زمين قرار گرفته 

اند. 
ــام علمی مرکز تحقيقات  ــاس اع بــر اس
راه، مسکن و شــهــرســازی، استان های 
ــاالی  ــا خطر ب دربـــردارنـــده پهنه های ب
فرونشست زمين به ترتيب گسترش، شامل 
اصفهان، تهران، کرمان، خراسان رضوی، 
ــارس، یـــزد، هــمــدان، مــرکــزی،  ــبــرز، فـ ال
چهارمحال و بختياری، آذربایجان شرقی، 
زنجان، قم، اردبيل، کردستان، آذربایجان 
کرمانشاه  و  شمالی  ــان  ــراس خ غــربــی، 
هستند. 18 استانی که بر اساس آخرین 
سرشماری نفوس و مسکن کشور، جمعيتی 
حدود 56 ميليون نفر در آن ها زندگی می 

کنند و در خطر این اتفاق قرار دارند. 
بر اســاس مطالعات انجام شــده، استان 
ــع بــر پهنه های  اصفهان بــا ۳1 شهر واق
باخطر باالی فرونشست زمين در ردیف 
اول از نظر سکونتگاه های شهری است 
و  دارد  را  فرونشست  زون  بيشترین  که 
بعد از آن استان های تهران با ۳۰ شهر، 
کرمان با ۲5 و خراسان رضوی با ۲۴ شهر 
رتبه های بعدی را از منظر این مخاطره 

ــد. از نظر تعداد  به خود اختصاص داده ان
تهران،  استان های  نيز  شهری  جمعيت 
خراسان رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و 
قم، هرکدام با جمعيتی باالی یک ميليون 
نفر در ردیف استان های با ریسک جمعيتی 
بــاالی در معرض خطر فرونشست زمين 

قرار دارند.
حاال اگر طبق این آمار، تمام شهرهای این 
18 استان را در شمار شهرهای در معرض 
خطر در نظر نگيریم و رقمی حدود 6 ميليون 
را از عدد56ميليون کم کنيم بازهم عدد 
نهایی یعنی 5۰ مييليون ایرانی در معرض 

خطر فرونشست شهرها قراردارند. 

مقاومت ساختمان ها چگونه است؟       

حتما یکی از معيارها برای در امان بودن 
از خطر فرونشست زمين و آسيب دیدگی 
کمتر ساختمان ها، اسکلت ساختمان 
است اما قطعا آن هم نمی تواند امنيت 

کامل را به ارمغان بياورد.
 بر اساس آخرین آمار سرشماری کشور 
در ۳1 استان، جمعيتی برابر با ۷۹ 
ميليون و ۹۲6 هزار و ۲۷۰ نفر زندگی 
می کنند که این جمعيت در 1۳ ميليون 
و 5۹ هزار و 5۲۲ واحد مسکونی دارای 
اسکلت و ۹ ميليون و ۷۰۲ هزار و815 
نفر در واحدهای فاقد اسکلت ساکن 
هستند  که استان تهران دارای بيشترین 
جمعيت و تراکم جمعيتی به دليل قرار 

داشتن شهر تهران در آن است. 

جانشین سازمان بسیج دانش آموزی 
از جزئیات یک پویش می گوید

پیش به سوی »همکالسی مهربان«

آستانه  در  عبدالهی- 
ــال تحصيلی،  شـــروع س
پــویــشــی در مــــدارس 
ــه متولی  ــده ک ــاز شـ ــ آغ
بسيج  ــان  ــ ــازم ــ س آن 
ــت.  ــوزی اس ــ ــش آم دانـ
دکتر »مجتبی باستان« 
جـــانـــشـــيـــن رئـــيـــس 
این سازمان برایمان از 

جزئيات این پویش و اهداف 
آن می گوید:

* پویش »همکاسی مهربان« تا ۲۰ شهریور ادامه 
دارد و هدف اول آن تامين نوشت افزار و لباس 
برای دانش آموزان نيازمند و تحویل آن با حفظ 

کرامت آن هاست.
* ایــن طــرح دانــش آمــوز محور اســت و با کمک 
معلمان، خيران و نهادهای مختلف در واحدهای 

بسيج دانش آموزی مدارس اجرایی شده است.
* 1۰8 هــزار مــدرســه در کشور  داریـــم و می 
خواهيم حداقل 1۰8 هزار بسته حمایتی تهيه 
کنيم، یعنی هر مدرسه یک بسته. البته مطمئن 
هستيم مشارکت بيش از این ها خواهد بود و تا 

یک ميليون بسته هم تهيه خواهد شد.
ــش آمـــوزان و  * هــدف دیگرمان، مشارکت دان
خــانــواده ها در تحقق جهش توليد اســت. 1۴ 
ميليون و ۷۷۰ هزار دانش آموز داریم و اگر هزینه 
متوسط خرید نوشت افزار و لباس برای هر دانش 
آموز را ۲5۰ هزار تومان در نظر بگيریم، می توانيم  
با پویش خرید کاالی ایرانی برای دانش آموزان، 
بيش از سه هزار ميليارد تومان سرمایه به کارگاه 
های کوچک و متوسط تزریق کنيم  تا هم توليد 
ملی رونق بگيرد و هم از خروج ارز جلوگيری کنيم. 

آیا مدرک جعلی علت برکناری رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری بود؟

 محمد جــواد رنجبر/ روز 
از رســانــه ها  گذشته یکی 
در گــزارشــی نسبتا مفصل 
از جابه جایی قریب الوقوع 
رئيس سازمان هواپيمایی 
کشوری همزمان با صدور 

حکم قطعی برای وی در پرونده خرید هواپيمای 
فایت چک و همچنين مدرک جعلی او خبر داده 
بود؛ موضوعاتی که طی پاسخی از سوی این سازمان 
به سرعت رد شد، اما در نهایت هيئت وزیــران روز 
گذشته رئيس جدید سازمان هواپيمایی کشوری 

را منصوب کرد.
به گزارش خراسان، شرق دیروز در گزارشی با عنوان 
»مدرک جعلی آقای رئيس «، با اشاره به زمزمه های 
جابه جایی رئيس سازمان هواپيمایی نوشته بود 
که بر اساس شنيده ها، علی عابدزاده پس از چهار 
سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به 
تورج دهقانی زنگنه، مدیرعامل شرکت هواپيمایی 
جمهوری اسامی ایران )هما( می سپارد.در ادامه 
این گزارش آمده است که خبر مربوط به صدور حکم 
قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپيمای 
فایت چک از سوی سخنگوی دستگاه قضا، مربوط 
به علی عابدزاده، رئيس کنونی سازمان هواپيمایی 
کشوری وقت است. در ادامه به نقل از یک منبع آگاه 
آمده بود »بخش های نظارتی دریافته اند که مدرک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که 

از فيليپين دریافت شده، جعلی است«.
اما سازمان هواپيمایی کشوری دیروز در جوابيه ای 

به این گزارش هر دو مورد را تکذیب کرد.
در همين حال عصر دیروز برخی خبرگزاری ها از 
موافقت هيئت دولت با ریاست تورج دهقانی زنگنه 

بر سازمان هواپيمایی کشوری خبر دادند.

استان
)ترتیب بر اساس میزان 
خطر فرونشست(

جمعیت 
)بر اساس سرشماری 
رسمی سال 1395(

5/1۲۰/85۰اصفهان

13/۲۶7/۶37تهران

3/1۶۴/718کرمان

۶/۴3۴/5۰1خراسان رضوی

۲/71۲/۴۰۰البرز

۴/851/۲7۴فارس

1/138/533یزد

1/738/۲3۴همدان

1/۴۲9/۴75مرکزی

9۴7/7۶3چهارمحال و بختیاری

3/9۰9/۶5۲آذربایجان شرقیص

1/۰57/۴۶1زنجان

1/۲9۲/۲83قم

1/۲7۰/۴۲۰اردبیل

1/۶۰3/۰11کردستان

3/۲۶5/۲19آذربایجان غربی

8۶3/۰9۲خراسان شمالی

1/95۲/۴3۴کرمانشاه

مجموع
 5۶ میلیون 

و 18 هزار و 957

عضو کمیسیون حقوقی:

 به دامادهای آینده ام 
سخت نمی گیرم

نماینده جوان مجلس با این توصيه به دختران جوان 
که گذاشتن  تعهدات نامتعارف پيش پای پسران، 
بدبختی می آورد، اعام کرد، به دامادهای آینده 
برای دخترانم سخت نمی گيرم.  می خواهم برای 
دخترم مهریه تعيين کنم نه این که  او را بفروشم.
سلمان اسحاقی  نماینده ۳8 ساله مجلس با بيان 
این که سال 8۲ ازدواج کرده و مهریه اش »انتخابی 
معنوی« بين خود و همسرش بوده که قابل انتشار 
نيست، می گوید: اکنون دو دختر 15 و 5 ساله به 
نام  زینب و محيا دارم که  اگر قرار باشد در آینده 
برایشان با همفکری آن ها  مهریه تعيين کنيم، قطعا 
مهریه باال را نمی خواهيم چون برای دختر باید مهر 
بگذاریم نه قيمت.او با انتقاد از این که بعضی خانواده 
ها  تعهداتی می گيرند که نه تنها در خوشبختی 
دخترشان تاثير نمی گذارد بلکه باعث شوربختی 
زندگی آن ها می شود، می افزاید: باید تعهداتی 
در جامعه از سوی دختران برای ازدواج با پسران 
عرف شود که ضامن خوشبختی باشد.نماینده 
قائن و زیرکوه در مجلس خاطرنشان می کند: مثا 
تعهداتی چون »هيچ گاه به من خيانت نکن« یا آن 
که »باید خود را موظف بدانی در هر وضعيتی رزق 
و روزی را از هر راه حال ممکن در هرشغل با ارزش 
یا بی ارزشی برای خانواده  تامين کنی« انسانی، 
منطقی و دلگرم کننده تر از برخی تعهدات رایج 
است.وی درباره زندگی خودش می گوید: عميقا 
احساس خوشبختی دارم و مدیریت بخش های 
مهمی از زندگی را همسرم عهده دار است. ارزاق 

اصلی خانه اعم از گوشت، مرغ و 
برنج را خودم از بازار تهيه 

می کنم و با پولی که در 
اختيار ایشان قرار دارد، 

 خریدها و هزینه های
  دیگر را انجام 

می دهند.

   گفت و گو ی  مرتبط 

۴ راهکار برای کاهش خطر فرو نشست 

با دکتر »علی بيت الهی« عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات 
راه، مسکن و شهرسازی در این باره گفت وگو می کنيم 
و او با تاکيد بر جدی بودن خطر فرونشست زمين در این 

استان توضيحاتی ارائه می کند:
 * پيش از این تحقيقات درباره فرونشست زمين در دشت ها 

و نقاط غيرمسکونی و بدون ساخت و ساز انجام شده بود اما این بار 
تحقيق متفاوتی انجام شد که کاری زمان بر و جدی بود.

* وقتی بحث فرونشست در نقاط مسکونی مطرح می شود، در واقع 
ریسک فرونشست ارزیابی می شود چرا که با خانه های مسکونی، 
زیرساخت ها و تاسيساتی از جمله لوله کشی آب و گاز مواجه می 

شویم.
* زمين به طور تدریجی نشست دارد و ممکن است هر سال ۲۰ 
تا ۲5 سانتی متر نشست کند که این عدد در مکان های مختلف 
متفاوت است. تصور کنيم ساالنه ۲۰ سانتی متر در یک استان 
نشست زمين داریم، این نشست روی لوله های گاز و آب، جاده ها 

و زیرساخت ها اثر می گذارد. همچنين این نشست روی 
ساختمان ها تاثيرخواهد گذاشت و آن ها را دچار ترک و 

شکاف می کند.
* طبق تحقيقات انجام شده، استان های تهران و خراسان 
رضوی بيشترین جمعيت در معرض خطر فرونشست را دارند.

راهکارها چیست؟       
*خشکسالی یکی از علت های فرونشست زمين است که طبيعتا 

مدیریت آن در دست ما نيست. 
* اما حفر چاه های غيرمجاز هم از دالیل فرونشست است، این 
چاه ها بی رحمانه آب های زیرزمينی را می کشند. برخی چاه ها 
غيرمجاز هستند که باید توسط متوليان آب و آبفا در استان ها، به طور 
کامل »مسلوب المنفعه« شوند. اما برخی چاه ها هم با وجود داشتن 
مجوز، اضافه برداشت دارند، راهکار مقابله با این چاه ها اجباری 
شدن استفاده از کنتورهای هوشمند در استان های پرخطر به ویژه 

خراسان رضوی است.
* راهکار دیگر، تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمينی است. باید روان 
آب های جاری در فصل پایيز و زمستان را به مخازن استخر مانند 
هدایت کرد تا به مرور زمان به زمين نفوذ و سفره های زیرزمينی را 

تغذیه کند.
* موضوع مهم دیگر، آبياری سنتی در حوزه کشاورزی است. وزارت 
جهاد کشاورزی باید از کشاورزان حمایت کند تا سيستم سنتی 
آبياری را با سيستم های نوین جایگزین کنند. همچنين کشت 
محصوالت آب بر در استان هایی که دچار خشکسالی هستند 

توجيهی ندارد.
ــوزه ساخت و ســاز هم باید نظام مهندسی ساختمان،  * در ح
مانيتورینگ ساختمان ها را اجرایی کند؛ هم برای رعایت ضوابط 
ساخت و ساز مقاوم در مقابل فرونشست، هم برای بررسی شکاف 
های ناشی از فرونشست زمين در ساختمان ها و تعيين ساز و 

کارهایی برای ترميم و مقاوم سازی آن ها.
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کامبیز دیرباز از دیــروز با فیلم 
»ســوء تــفــاهــم« بــه کارگردانی 
احمدرضا معتمدی به نمایش 
خانگی آمده است. او این روزها 
بــا ســریــال »آقـــــازاده« ساخته 

بهرنگ توفیقی نیز در این مدیوم دیده می شود.

مهران مدیری دیــروز به دلیل 
ناراحتی معده راهی بیمارستان 
شد. وی دیروز وعده داد تکلیف 
موزه دورهمی را به زودی روشن 
کند. بر اساس اعالم مدیری، از 

فصل چهارم برنامه »دورهمی« تنها سه قسمت 
باقی مانده است.

هنگامه قاضیانی فیلم »دزیره« 
به کارگردانی هنری کاستر را 
پرده خوانی و توضیح دار کرده 
این  توضیح دار  نسخه  ــت.  اس
فیلم ویژه مخاطبان نابینا، امروز 
ساعت 19 از طریق سایت سوینا قابل تماشاست.

پوریا پورسرخ در فیلم کمدی 
ــه مــرتــضــی  ــت ــاخ »هـــولـــیـــا« س
آتش زمزم، بازی کرده و در این 
فیلم با محمدرضا هدایتی، علی 
انصاریان، مریم امیرجاللی و 
هولیا دیکن بازیگر ترکیه ای همبازی شده است.

چهره ها و خبر ها

ــه زودی  افــســانــه بــایــگــان بـ
بــرای بــازی در سریال کمدی 
»بــاخــانــمــان« بــه کــارگــردانــی 
بــرزو نیک نژاد جلوی دوربین 
مـــی رود. حسن پورشیرازی، 
دیگر  امیرسلیمانی  سعید  و  لرستانی  شهره 

بازیگران این سریال هستند.

دارد  قصد  قاسمخانی  پیمان 
سریال »خـــوب، بــد، جلف« را 
بسازد. قصه سریال از این قرار 
است که »فربد« با تماشای فیلم 
»بوچ کسیدی و ساندنس کید« 

به سینما عالقه مند می شود و فیلمی با بازی 
»سام« و »پژمان« می سازد.

سینمای جهان

تقسیمات نوروزی	 
شبکه سه نوروز 99 هم مانند سال گذشته، 
پربیننده ترین برنامه خود را ویــژه پخش در 
تعطیالت تدارک دیده و قرار بود »عصر جدید« 
هر شب پخش شــود، امــا شیوع کرونا باعث 
شد ضبط مسابقه تعطیل شود و قسمت های 
کمتری آماده پخش باشد، بنابراین با پخش 
هر قسمت برنامه طی دوشب، کنداکتور شبکه 
سه تا اواخر تعطیالت نوروز خالی نماند. عالوه 
بر این، در مرحله مقدماتی، در هر قسمت از 
مسابقه هفت شرکت کننده اجرای خود را به 
نمایش می گذاشتند و زمان برنامه طوالنی 
بود، بنابراین پخش یک قسمت از برنامه طی  

دو شب منطقی به نظر می رسید.

کوتاه شدن زمان مفید در بخش دوم	 
در مرحله دوم، با حذف بعضی استعدادها، تعداد 
شرکت کنندگان کمتر شده اند و در هر قسمت 
پنج شرکت کننده  روی صحنه می روند، بنابراین 
معموال در بخش اول که شنبه شب پخش می شود 
شاهدسه اجرا و در بخش دوم که یک شنبه شب 
روی آنتن می رود تنها شاهد  دو اجرا هستیم. در 
شب اول صحبت هایی که احسان علیخانی در 
ابتدای برنامه مطرح می کند، نکاتی که توضیح 
می دهد و شوخی های او با داوران عصر جدید 
است، تعداد سه اجرا در یک قسمت قابل قبول 

است و چون زمان کل برنامه کوتاه نیست، پخش 
تیزرهای مربوط به حامیان »عصر جدید« یا 
حتی آگهی بازرگانی، اتفاق عجیبی نیست، 
اما در نیمه دوم مسابقه که یک شنبه شب ها و 
چهارشنبه شب ها پخش می شود، بخش زیادی 
از صحبت های احسان علیخانی و داوران در 
ابتدای مسابقه که شب قبل دیده ایم، پخش 
می شود. عــالوه بر این در تدوین بخش دوم، 
اجــرای سه شرکت کننده بخش اول نیز مرور 
می شود، بنابراین بخشی از برنامه صرف آن چه 
گذشت و بخش دیگری از آن صرف پخش دوباره 
تیزرهای تکراری تبلیغاتی و آگهی بازرگانی 
می شود، به همین دلیل زمان مفید برنامه کم 

خواهد شد و بخش زیادی از شب دوم به آیتم های 
متفرقه و تبلیغاتی می گذرد.

ضرورت شفاف سازی دربــاره جنبه های 	 
اقتصادی تقسیم 

فارغ از این که ممکن است تقسیم قسمت های 
عصر  جدید صرفا ناشی از بدسلیقگی باشد 
اما همان طور که تهیه کننده بر اساس دقایق 
و میزان زمان پخش برنامه از صداوسیما پول 
دریافت می کند ، بدیهی است  افزایش زمان 
یک برنامه  هزینه تمام شده آن را  نیز بیشتر 
خواهد کرد که به نوعی از بیت المال پرداخت 
می شود.لذا سازندگان برنامه باید درباره  این 
مسئله و سود اقتصادی ناشی از این تقسیم 
شفاف سازی کنند.ضمن این که بیشتر شدن 
پخش آگهی های تبلیغاتی ناشی از این تقسیم، 
نیز به نوعی اجحاف به مخاطب است  و معطلی 

بیشتر بینندگان را در پی دارد. 

انتقاد مخاطبان از حجم تبلیغات	 
ایده تقسیم »عصر جدید« به دو بخش، به دلیل 
آن  از  مهم تر  و  مسابقه  هیجان  ــدن  ش کمتر 
کوتاه بودن بخش دوم، چندان مورد استقبال 
تماشاگران هم قرار نگرفته و نظرات منفی آن ها را 
به دنبال داشته است.  هرچند این انتقادها آن قدر 
گسترده نبوده که واکنش پرتعداد مخاطبان 
را برانگیخته باشد اما موضوع برای بخشی از 
ــدازه ای اذیت کننده و جالب  تماشاگران به ان
توجه بوده که از آن گالیه کنند. در ادامه به بررسی 
جزئیات شب های دوم از  دو قسمت اخیر برنامه 
که یک شنبه هفته جــاری و هفته قبل پخش 

شده اند، می پردازیم:

تقسیم ناعادالنه »عصر جدید«
تدوین قسمت های مرحله دوم مسابقه در 2 بخش، زمان مفید شب دوم را کوتاه و جذابیت آن را کمتر کرده است

»موالن« در سینما اکران نمی شود

فیلم »موالن« از تاریخ 4 سپتامبر با قیمت حدود 30 
دالر در دسترس مخاطبان خواهد بود.

به گــزارش آنا، دیزنی اعالم کرد که قرار است با 
نمایش نسخه آنالین فیلم »موالن« روش جدیدی 
را آزمایش کند. براین اساس از اکــران  این فیلم 
چشم پوشی کرده و در عوض آن را از 4 سپتامبر 
در دیزنی پالس وارد خواهد کــرد. این کمپانی 
معتقد است انتشار این فیلم حماسی می تواند به 
عنوان آزمایشی ارزشمند درنظر گرفته شود که 
دریابیم چه تعداد  از مشتریان مایل به مشارکت در 
این طرح هستند؛ آن هم برای فیلمی که از ابتدا 
ــد. برخالف  ــران درآی قــرار بود در سینماها به اک
دیگر محصوالت موجود در دیزنی پالس، »موالن« 
مستقیما در دسترس مشترکان قرار نمی گیرد، 
بلکه مخاطبان در ایاالت متحده و نیز دیگر مناطق 
باید مبلغ 29.99 دالر برای دریافت فیلم بپردازند؛ 
این درحالی است که هزینه اشتراک ماهانه در این 

سرویس پخش 6.99 دالر است.
باب چابک، مدیرعامل دیزنی می گوید؛ این تصمیم 
به آنان فرصت می دهد تا بخشی از سرمایه گذاری 
خود را با نمایش »مــوالن« پس بگیرند. این فیلم 
200 میلیون دالر برای تولید هزینه داشته است 
و میلیون ها دالر دیگر نیز برای فروش و تبلیغات در 

مقیاس جهانی هزینه خواهد کرد.

استقبال از فیلم راسل کرو در بریتانیا
به دنبال بازگشایی یک سوم سالن های سینمایی 
پس از تعطیالت کرونایی، فیلم »قاطی کرده« با 
بازی راسل کرو در راس باکس آفیس بریتانیا و 

ایرلند قرار گرفت.
به گزارش مهر، این فیلم با فروش بیش از 1۷۵ هزار 
پوند )229 هزار دالر( در طول آخر هفته، فیلم اول 
گیشه های بریتانیا و ایرلند شد. این فیلم در 243 
سالن سینما به نمایش درآمد و در عین بازگشت 
محتاطانه تماشاگران به سالن های سینما، توانست 
موج متوسطی از اشتیاق را ایجاد کند. سینماهای 
بریتانیا ابتدا کارشان را با تریلر »آب سیاه« و کمدی 
»مادر صحنه ای« شروع کردند. در هفته های آینده 
قرار است فیلم »بینوایان« الج لی از فرانسه نیز 

اکران شود.
»به جلو« دیزنی فیلم دیگر سینماهای بریتانیاست 
که با کاهش 4 درصدی، فروشی ۷۷ هزار دالری 
را از نمایش در 239 پرده سینما کسب کرد. این 
فیلم  از 6 مارس )1۵ اسفند( اکران شد و تاکنون 
۵.۷ میلیون پوند )۷.4 میلیون دالر( در بریتانیا 

فروش داشته است.
در بریتانیا یک سوم از 919 پرده موجود شروع 
ــد و بخش دیــگــری از آن هــا یکم  ــرده ان ــار ک بــه ک
سپتامبر )11 شهریور( کارشان را از سر می گیرند. 
سینماهای زنجیره ای اودئون نیز از چند هفته دیگر 
شروع به کار می کنند. بخش دیگری از سینماها 
هم قرار است از ۸ آگوست )1۸ مرداد( شروع به 
کار کنند. در هر حال تماشاگران هم موظف اند با 

ماسک وارد سینما شوند.

مائده کاشیان - از زمانی که ویروس کرونا 
شــیوع پیدا کرد، در زمان و نحوه پخش 
برنامه جذاب و پر بیننده»عصر جدید« 
تغییرات مهمــی اتفاق افتــاد. تعطیلی 
ضبــط باعث شــد وقفه ای بین مســابقه 
ایجاد شود و زمان بندی پخش مراحل آن 
تغییر کند. در ادامه این تغییرات اکنون 
مرحله دوم مســابقه در قالب  دو بخش، 
چهار شــب در هفته روی آنتــن می رود. 
تقسیم هر قسمت از مسابقه به  دو بخش، 
در تعطیالت نوروز ایده خوبــی بود، اما 
این راهکار، برای مرحله دوم مناسب به 

نظر نمی رسد.

بخش دوم از قسمت چهارم

کل زمان مسابقه: یک ساعت و 12 دقیقه
زمان مفید: 49 دقیقه

آن چه گذشت، آگهی بازرگانی و آیتم های تبلیغاتی: 22 دقیقه
در قسمتی که یک شنبه هفته گذشته پخش شد، مخاطبان 12 دقیقه شاهد آن چه گذشت و مرور بخش 
اول مسابقه بودند، یک دقیقه تبلیغ قرعه کشی حامی مالی انجام شد، 6 دقیقه آگهی بازرگانی، 2 دقیقه 
تیزر مربوط به عصر همدلی و یک دقیقه تبلیغ برای اپلیکیشن روبیکا پخش شد. در این قسمت مخاطبان 
پس از اجرای دوم، به مدت 10 دقیقه آیتم های تبلیغاتی را تماشا کرده اند تا فینال مسابقه را ببینند. 
می دانیم که آگهی بازرگانی، آیتم های مربوط به حامیان »عصر جدید« و آیتم هایی که موضوع آن ها 
مشارکت مردم در کار خیر و کمک به هموطنان است، بخش های جدایی ناپذیر مسابقه هستند، اما این که 
همه آیتم های تبلیغاتی که قبال در بخش اول پخش شده در برنامه ای که تنها دو شرکت کننده روی صحنه 

می روند نیز پخش شود، به جذابیت مسابقه لطمه می زند و حوصله مخاطب را سر می برد.

بخش دوم از قسمت پنجم

کل زمان مسابقه: یک ساعت و 32 دقیقه
زمان مفید: یک ساعت

آن چه گذشت، آگهی بازرگانی و آیتم های تبلیغاتی: 30 دقیقه
در بخش دوم از قسمت پنجم مسابقه که یک شنبه شب پخش شد، 16 دقیقه از برنامه به خالصه 
قسمت قبل و مرور اجراهای بخش اول، یک دقیقه به تبلیغ برای یکی از حامیان مسابقه، 3 
دقیقه به صحبت های علیخانی درباره کمک های مردمی به منطقه سیل زده جازموریان، ۷ 
دقیقه به آگهی بازرگانی، یک دقیقه به تبلیغ برای یکی از حامیان »عصر جدید« و 2 دقیقه به 
تبلیغ برای اپلیکیشن روبیکا اختصاص داشت، در نتیجه روی همه رفته 30 دقیقه از بخش دوم 
مربوط به آیتم های تبلیغاتی و بخش های تکراری مسابقه بود. بدتر این که آیتم مربوط به کمک به 
جازموریان، آگهی بازرگانی و تبلیغ برای حامیان »عصر جدید« پس از پایان اجرای دومین استعداد 

پخش شد و در واقع مخاطبان برای تماشای فینال مسابقه، 13 دقیقه منتظر بودند.
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پرسش های خود را در تمام زمینه های 

حقوقــی، از طریــق پیامک به شــماره 

2000999 ارسال کنید. 

گروه اندیشه – شناخت واقعه غدیرخم و اتفاقاتی 
که در آن اجتماع بزرِگ پس از حجةالوداع گذشت، 
بی تسلط بر منابع و کاوش در متون مذاهب مختلف 
اسالمی، ممکن نیست. تحقیقی که مبتنی بر 
یک متن یا دیدگاه های یک گروه باشد، اگرچه 
ارزشمند است، اما نمی تواند حق مطلب را ادا 
کند. چنین رویــکــردی، البته با »ان قلت«های 
فراوان روبه رو خواهد شد. مرحوم عالمه امینی 
که رضوان خداوند بر او باد، با چنین نگاهی گام 
در مسیر نگارش کتاب عظیم الشأن »الغدیر« 
گذاشت؛ گامی بلند برای شناساندن عمیق و 
عینی این رویــداد بزرگ به همه مسلمانانی که 
تشنه شناخت حقیقت هستند. آن بزرگمرد، 
برای جمع آوری اسناد و روایات مربوط به واقعه 
غدیرخم، چهارگوشه جهان اسالم را درنوردید 
ــواری جانکاه فیش برداری ها را به  و رنج و دش
جان خرید؛ چه شب ها که تا صبح، زیر نور یک 
شمع، بیدار ماند، سرما و گرما را تحمل کرد و 
مجموعه ای گــرد آورد که جــاودانــه شــد. کتاب 
ارجمند »الغدیر«، مجموعه ای کامل و جامع از 
روایات و احادیثی است که در کتاب های معتبر 
همه مذاهب اسالمی، یافت می شود. در سلسله 
راویان احادیث درج شده این کتاب، می توان نام 
110 صحابه پیامبر اکرم)ص(، 84 نفر از تابعین 
و 360 تن از محدثان برجسته جهان اهل سنت را 
مشاهده کرد. اینک، در آستانه عید بزرگ غدیر، 
ــداد سترگ را با روایت  نیکوست که یاد آن روی
عالمه امینی در »الغدیر« زنده  و شما خوبان همراه 
را به مهمانی پرشکوه آن دعوت کنیم. آن چه در پی 
می آید، فرازهایی از این کتاب ارزشمند درباره 

وقایع روز غدیرخم است.

باید تاریخ را دوباره خواند	 
»تمام اقــوام و ملل جهان، از هر طبقه، به تاریخ 
محتاج اند و این انگیزه در تمام طبقات و در هر قوم 
و ملت، بدون کم و کاست وجود دارد و هیچ مذهبی 
از مذاهب مسلمین، نیازش به تاریخ کمتر از 
دیگری نمی باشد؛ منتها هر صنفی، مقصود خود را 
از تاریخ می جوید و هر گروهی، هدف مخصوص به 
خود را تعقیب می کند. تاریخ گمشده هر دانشمند، 
مطلوب هر هنرمند، سرمایه اهل تتبع و تحقیق، 
مورد عالقه هر متدین، مقصد هر سیاستمدار و 
هدف هر ادیب است. بالجمله تاریخ، مورد احتیاج 
تمام جامعه بشری اســت. اکنون، باید دانست 
که تاریخ ]قابل اعتنا[، با این ارتباط و پیوستگی 
که با تمام مقاصد و اغــراض کلیه طبقات دارد، 
آن تاریخی است که صحیح و مبتنی بر حقایق و 
واقعیات ]نوشته شده[ باشد. آن تاریخی که بازیچه 
اغــراض گوناگون قرار نگرفته و تمایالت دسته 
مخصوص و مقاصد مغرضانه و خودخواهانه گروه 

خاصی، در تدوین آن راه نیافته باشد.

مهم ترین  جمله  از  »غدیرخم«  تاریخی  واقعه 
موضوعات تاریخی در جهان اسالم است. زیرا 
این واقعه مهم، با بسیاری از برهان های قاطعه، 
مبنا و اساس مذهب کسانی است که از آموزه های 
خاندان پیغمبر اسالم)ص( پیروی می کنند که 

شامل میلیون ها نفر از نفوس مسلمانان است. 

راویان غدیرخم	 
»برای مورخان مقدور و میسر نخواهد بود که بر 
سند و مدارک این قضیه  ]یعنی واقعه »غدیر خم«،[ 
طعنی وارد کنند و یا آن را ضعیف بشمارند. زیرا 
با آن جهد و مشقتی که پیغمبر)ص(، در کیفیت 
زمانی و مکانی ابالغ این امر، در روز غدیرخم، 
بر خــود هموار فرمود، وقــوع ایــن قضیه طوری 
است که حتی دو نفر هم در آن اختالف ندارند. 

ــراض و شائبه هایی که بر  هر چند، به علل اغ
افراد آگاه و بینا پوشیده نیست، در مدلول 
و مفاد آن تشکیل اختالف داده انـــد. ]از 
همین رو،[ اینک به ذکر برخی از مورخانی 
که واقعه غدیرخم را در آثــار و کتاب های 

تاریخی خود ثبت کرده اند، مبادرت 
ــم: بــــالذری)در کتاب  ــی ورزی م

انساب االشراف(، ابن قتیبه)در 
کتاب »المعارف« و »االمامه 

طبری)در   ،)» السیاسه  و 
کتابی که به صــورت ویژه 

در این باره تألیف کرده 
است(، ابن زوالق 
لیثی مصری)در 

تالیف خــود(، خطیب بغدادی)در کتاب تاریخ 
خود(، ابن عبد البر)در کتاب االستیعاب(و غیر 

این ها از مشاهیر فن تاریخ.
این از نظر علم تاریخ و شأن مورخ و اما فن حدیث؛ 
در این فن نیز موضوع استدالل، به همان روشی 
که در علم تاریخ بیان شد، بی کم  و کاست وارد 
است؛ زیرا محدث نیز، به هر جانب و هر دسته از 
حدیث، با توسعه ای که در دامنه آن وجود دارد، 
توجه کند، روایات صحیح و مستند خواهد یافت که 
ُمْشَعر بر این مزیت و تقدم برای ولی دین، علی علیه 
السالم، می باشد؛ به طوری که هر طبقه از طبقه 
قبل از خود، این حدیث را دریافت کرده است تا دور 
منتهی می شود به طبقه صحابه؛ یعنی آنان که خود 
]در »غدیر خم«[ حضور داشته و این خبر را از منبع 
وحی شنیده اند. با چنین کیفیت، اگر محدث از 
ذکر چنین حدیثی که تا این حد از اهمیت و عظمت 
را واجد است، اهمال یا غفلت کند، از ایفای 
حق امت اسالمی کاسته، مسلمانان را از 
روایتی دست اول از رسول خدا صلی ا... 
علیه و آله، محروم و بی نصیب کرده و 
از راه یافتن به شــاهــراه روشنی 
راهنمایی  پیغمبرشان  کــه 
فــرمــوده، بــاز داشته است. 
اکنون ]در ایــن مقدمه،[ 
نــام بــرخــی از محدثان 
بزرگ را که راوی واقعه 
»غدیر خم« هستند، نقل 
می کنیم: ابــوعــبــدا... 
ــن ادریــــس  مــحــمــد بـ

شافعی)پیشوای مذهب شافعی، طبق مذکور 
در »النهایه« ابن اثیر(، احمد بن حنبل)پیشوای 
مذهب حنبلی، در کتاب های »مسند« و »مناقب«(، 
ابن ماجه )در کتاب سنن(، ترمذی )در کتاب 
صحیح(، نسائی )در کتاب خصایص( و غیر این ها 

از محدثان بزرگ اهل سنت.«

روایت آن روز پرشکوه	 
ــول خـــدا)ص(، در دهمین ســال هجرت،  »رس
آهنگ زیارت خانه خدا را فرمود. پس از آن که 
رسول خــدا)ص( مناسک حج را انجام دادند، 
با جمعیتی که همراه آن حضرت بودند، آهنگ 
بازگشت به مدینه فرمودند. وقتی به غدیرخم که 
در نزدیک جحفه است، رسیدند، جبرئیل امین 
فرود آمد  و از طرف خداوند، آن حضرت را امر کرد 
که علی)ع( را به والیت و امامت معرفی و منصوب 
فرماید و آن چه درباره پیروی از او و اطاعت اوامر او 
از جانب خدا بر خلق واجب آمده است، به همگان 
ابالغ فرماید. در این هنگام، آن ها که از آن مکان 
گذشته بودند، به امر پیغمبر بازگشتند و آن ها هم 
که در دنبال قافله بودند، رسیدند و در همان جا 
متوقف شدند. رسول خدا)ص(، پس از فراغت 
از نماز، در میان گروه حاضران، بر محل مرتفعی 
که از جهاز شتران ترتیب داده بودند، قرار گرفت و 
آغاز خطبه فرمود: حمد و ستایش مخصوص ذات 
خداست. یاری از او می خواهیم و به او ایمان داریم 
و توکل ما به او است و از بدی های خود و اعمال 
ناروا، به او پناه می بریم. آن گاه فرمود: آیا نه این 
است که شما به یگانگی خداوند و این که محمد 
بنده و فرستاده اوســت، گواهی می دهید و به 
این که بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت، تردید ناپذیر 
است و این که مردگان را خدا بر می انگیزد و این ها 
ــورد قبول شماست؟ همگان  ــت و م همه راس
گفتند: آری؛ به این حقایق گواهی می دهیم. 
پیغمبر)ص( فرمود: خداوندا! گواه باش. آن گاه 
ادامــه داد: پس از درگذشت من، با دو یادگار 
گران بها و ارجمند که در میان شما می گذارم، 
چگونه رفتار می کنید؟ در این موقع، یکی در 
میان مردم بانگ برآورد که یا رسول ا...! آن دو چیز 
گران بها و ارجمند چیست؟ فرمود: آن که بزرگ تر 
اســت، کتاب خداست؛ بنابراین، آن را محکم 
بگیرید و از دست ندهید تا گمراه نشوید و آن دیگر، 
اهل بیت من می باشد و همانا خدای مهربان و دانا 
مرا آگاه فرمود که این دو، هرگز از یکدیگر جدا 
نخواهند شد تا کنار حوض ]کوثر در بهشت،[ بر 
من وارد شوند. سپس دست علی)ع( را گرفت 
و آن را بلند کرد و مردم او را دیدند و شناختند. 
آن گاه فرمود : هر کس که من موالی اویم، علی 
موالی او خواهد بود. این سخن را سه بار و بنا به 
گفته احمد بن حنبل، پیشوای حنبلی ها، چهار 

بار تکرار فرمود.«

مناسبت

 به مناسبت 17مرداد
 سالروز شهادت محمود صارمی

یک سینه سخن دارد، خبرنگار 

ــاه،  ــردادم  نوائیان – فــردا مــصــادف بــا 17 م
صارمی  محمود  مظلومانه  شــهــادت  ســالــروز 
است. خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی 
که در هنگامه جنگ افغانستان و در زیر آتش 
سنگین طالبان در شمال ایــن کــشــور، بــرای 
پوشش خبری و رساندن واقعیت هایی که در این 
منطقه می گذشت، راهی مزارشریف شد و در 
نهایت مظلومیت، همراه با تعدادی از کارکنان 
کنسولگری ایران در این شهر، توسط نیروهای 
طالبان بــه شــهــادت رســیــد؛ در آن روز، یعنی 
17 مردادماه سال 1377، محمود هنوز 30 
سالش را کامل نکرده بود؛ او در سال 1347، در 
روستای چهاربره شهرستان بروجرد به دنیا آمد. 
روز شهادت صارمی را، روز خبرنگار نامیده اند 
تــا همه یــادشــان باشد کــه ایــن صنف شریف و 
مظلوم، برای اطالع رسانی و انجام وظیفه خطیر 
آگاه کردن مردم، چه  خطرها را به جان می خرد و 
چه مصائبی را از سر می گذراند. شهید محمود 
صارمی، نخستین شهید خبرنگار نیست و آخرین 
 آن ها هم نخواهد بود. الزم نیست خیلی در اوراق 
تاریخی به عقب برگردیم، کافی است هشت سال 
دفاع مقدس را به یاد بیاوریم، تا بفهمیم که امثال 
صارمی کم نبوده اند و سری به سوریه و عراق 
بزنیم تا دریابیم که مانند محمود عزیز، امروز هم 

کم نیست.

یک گپ کاماًل دوستانه	 
وقتی قرار باشد آدم درباره کار خودش بنویسد، 
هزار اما و اگر و تعارف به میان می آید؛ اما بگذارید 
بی تعارف بگویم که خبرنگاری، بی عشق ممکن 
نیست؛ بسیاری از شما بزرگواران و همراهان 
دوست داشتنی که محصول کار همکاران مرا 
دریافت می کنید، شاید از سختی و مرارتی که 
برای تولید یک خط خبر بر آن ها می رود، بی خبر 
باشید. از ساعت ها تالش برای گفت وگو با یک 
که  صاحب نظر  و  استاد  یا  هنرمند  یا  مسئول 
بگذریم، باید از خطرهایی بگویم که خبرنگار 
برای کسب اطالع از یک موضوع، پیش رو دارد؛ 
از درگیر شدن با بزهکاران بگیرید تا مضروب 
شدن و توهین و تهدید شنیدن از این و آن؛ اما 
این فقط یک سر ماجراست. باید بدانی که چه 
می نویسی، بفهمی برای که می نویسی و تعهدی را 
که به مردمت داری، همواره پیِش رو داشته باشی. 
ایــن که جامعه ات را بشناسی و نیازهایش را، 
و درک کنی که یک جمله بــدون تعهد، چقدر 
می تواند افکار عمومی را دستخوش تشویش 
کند و در عین حال، بدانی که این همه کوشش 
و تــالش، بــرای شناخته نشدن اســت! خبرنگار 
برای مشهورشدن نمی نویسد؛ او می نویسد تا 
بذر آگاهی را بپراکند؛ می نویسد، چون رسالت 
قلم بر دوشــش سنگینی می کند؛ می نویسد تا 
باری از روی دوش جامعه اش بردارد؛ می نویسد 
تا مدیری را از کژی و ناراستی یک زیردست غافل، 
آگاه کند و خود در این میانه، نه چیزی مطالبه 
می کند و نه توقعی دارد. خبرنگاری این همه 
هست و این همه نیست! برای درک خبرنگاری 
و دردسرهای جانکاهش، باید خبرنگار باشی؛ 
باید استرس و فشاری را که او برای تولید یک 
خبر تحمل می کند، تحمل کنی؛ اشتباه نشود، ما 
خودمان را تافته جدابافته نمی دانیم؛ می خواهم 
بگویم که این حرفه سهل، بسیار ممتنع است 
و سختی هایش نه به چشم می آید و نه کسی 
پیدا می شود که درست و بایسته از آن ها سخن 
بگوید. با این همه، خبرنگار ایرانی، همچنان 
ایستاده است تا بنویسد و بگوید و از مسئولیتی 

که بر عهده گرفته است، پاسداری کند.

روایت عالمه امینی از رویداد غدیر به نقل از عالمان بزرگ اهل سنت

فردوس به صحرای »غدیر« آمده امروز
»حیدر« به همه خلق » امیر « آمده امروز  

پرسش: خودرویی را که مالکیت آن بین وارثان 
بود، با قولنامه خریداری کردم و تمام وراث هم 
قولنامه را امضا کردند. قرار شد بعد از انحصار 
وراثت برای من سند بزنند؛ کار انحصار وراثت 
انجام شــد، امــا از زدن سند به نــام من طفره 
می روند. تمام مــدارک خــودرو در اختیار من 

است. آیا می توانم خودم برای سند اقدام کنم؟
پاسخ: علیه وارثان )فروشندگان خودرو( دعوای 
الــزام به تنظیم سند رسمی اقامه و مبایعه نامه )یا 
قولنامه( را به عنوان دلیل اثبات ادعای خود ضمیمه 
دادخواست کنید. اگر سند خودرو هنوز به نام متوفی 
است، باید گواهی انحصار وراثت نیز به دادگاه ارائه 
شــود. در صورتی که گواهی انحصار وراثــت را در 
اختیار ندارید، می توانید به شــورای حل اختالف 
مراجعه و به عنوان ذی نفع درخواست کنید برای 
متوفی گواهی انحصار وراثت صادر شود. همچنین، 
اگر به علتی مثاًل در رهن بودن خودرو، انتقال سند 
آن به شکل فعلی مقدور نیست، باید در دادخواست 
در قسمت خواسته »الزام خوانده به تسویه حساب 
و فک رهن از خــودرو« یا هر اقدام دیگری که برای 
تنظیم سند ضروری است هم، ذکر شود. در صورتی 
که در قرارداد شما برای تأخیر در تنظیم سند، مبلغی 
به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد 
در نظر گرفته شده اســت، می توانید با استناد به 
قرارداد خود از دادگاه درخواست کنید که عالوه بر 
الزام فروشندگان به تنظیم سند، آن ها را به پرداخت 
خسارت نیز محکوم کند. ماده 362 قانون مدنی 
مقرر می دارد که »به مجرد وقوع بیع مشتری مالک 
مبیع و بایع مالک ثمن می شود.« یعنی پس از انعقاد 
قرارداد، خریدار مالک خودرو می شود. هر کدام از 
طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود هستند. فروشنده 
باید مبیع )مال فروخته شده یا خودرو( را به خریدار 
تحویل دهد و سند رسمی انتقال تنظیم کند. از 
ــودرو را مطابق  سوی دیگر، خریدار باید بهای خ
آن چه در قرارداد مشخص شده است، بپردازد. اگر 
خودرو را از فردی خریده و برای انتقال سند، وکالت 
رسمی)محضری( دریافت کــرده باشید و پس از 
معامله فروشنده فوت کند، وکالت باطل خواهد شد. 
اگرچه در چنین فرضی نمی توانید با وکالتی که دارید 
راسًا برای انتقال سند مالکیت خودرو اقدام کنید، اما 
ورثه متوفی برای اجرای تعهدات قرارداد )از جمله 
برای تحویل خودرو به خریدار یا برای تنظیم سند 
رسمی( جانشین یا به اصطالح»قائم مقام« فروشنده 
خواهند بود. بنابراین، ابتدا با ارسال اظهارنامه ای، 
از وارثان فروشنده دعوت کنید تا به عنوان قائم مقام 
فروشنده با حضور در دفتر اسناد رسمی، برای 
انتقال سند خودرو به نام شما اقدام کنند. در صورت 
خودداری از تنظیم سند رسمی انتقال، علیه وارثان 
فروشنده در دادگاه محل اقامت شان دعوای »الزام 
به تنظیم سند رسمی« اقامه کنید. در این صورت 

نیز، باید گواهی انحصار وراثت به دادگاه ارائه شود. 

موندال؛ روستایی که بهشت 
کتاب نروژ است

ــد که  در یک روستای نـــروژی، مــردم شعاری دارن
می گوید تعداد کتاب ها باید بیشتر از آدم ها باشد. به 
گزارش ایبنا، به نقل از »بیزینس اینسایدر«، شعار مردم 
روستای موندال )Mundal( واقع در غرب کشور 
نروژ، هرچند غیرواقعی است، ولی به صورت نمادین 
در راستای افزایش عالقه مندی مردم به ادبیات و 
کتاب عمل می کند. در این روستا، هرجایی را که نگاه 
کنید، کتابخانه های کوچکی ساخته شده است که 
کتاب ها را به رایگان، در اختیار ساکنان قرار می دهد. 
البته مردم این روستای 280 نفری می گویند تنها 
150 هزار جلد کتاب در این روستا وجود دارد که به 
نظر کافی نیست، اما همین شعار باعث شده است 
که نام روستای موندال، بر سر زبان ها بیفتد و به 
شهر کتاب نروژ معروف شود. تمام کتاب هایی که در 
قفسه های موجود در سطح روستا عرضه می شود، 
دســت دوم است؛ چون ساکنان اعتقاد دارند نباید 
کتاب های قدیمی قربانی عصر دیجیتال شود. آن ها 
کتاب های یکدیگر را مطالعه می کنند و در نگهداری 
آن ها سعی جدی دارند. روستای موندال در کشور 
نروژ، بهشت دوستداران کتاب شناخته می شود و 
وجود این قفسه های کتاب، باعث جذب گردشگران 
داخلی و خارجی شده است. البته کتابخانه های 
باز این روستا، تنها در فصل های بهار و تابستان باز 
است و در فصول سرد بــرای محافظت از کتاب ها 

بسته می شود.

مشاوره حقوقی

3 انتصاب جدید در وزارت ارشاد

با حکم وزیــر فرهنگ و ارشاد 
خبر

ــل دفــتــر  ــرک ــدی اســـالمـــی، م
برنامه ریزی، آموزش و توسعه 
مشارکت های امور قرآن و عترت، مدیرکل دفتر 
ــرآن و عترت و  تبلیغ و ترویج فعالیت های ق
مدیرکل دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی 
منصوب شدند. به گزارش ایسنا، سیدعباس 
صالحی در احکام جداگانه ای سیدفخرالدین 
اسماعیلی را به عنوان مدیرکل جدید دفتر 
برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت های امور 
قــرآن و عترت، مرتضی خدمتکار را به سمت 
مدیرکل جدید دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت های 
قرآن و عترت، اسماعیل شفاعی را به عنوان 
فرهنگ  شـــورای  دبیرخانه  جدید  مدیرکل 
عمومی منصوب کرد. در احکام وزیر ارشاد،  از 
مسئوالن جدید خواسته شده است اقدامات 
مؤثری را برای افزایش سطح کیفی حوزه های 

مدیریت خودشان، انجام دهند. 

در میان اعمال روز غدیر، نماز 
عید غدیر و زیارت غدیریه، بسیار سخن اندیشه 

سفارش شده است. البته این دو 
عمل، اختصاصی به این روز ندارند و در روایت 
آمده است که در روزهای دیگر هم، می توان آن ها 
را انجام داد. شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، 
درباره این زیارت نوشته  است: »روایت شده به 
ــارت، در هر وقت و هر کجا که  خواندن آن زی
شخص باشد ... ما در کتاب هدیه الزائرین به 
سند این زیارت اشاره کردیم و این که زیارت را هر 
روز، از نزدیک و دور می شود خواند و این فایده 

جلیله ای است که البته راغبان در عبادت و 
شائقان زیارت حضرت شاه والیت، آن را غنیمت 
خواهند شمرد.« با این حال، زیارت غدیریه فقط 
زیارت نیست و می توان در آن، تاریخ صدر اسالم 
را هم مرور کرد و عهدی را که با والیت بسته ایم، 
تازه کرد. این زیــارت، حاوی مطالبی از تاریخ 
والیــت اســت؛ از جمله حدیث غدیر، ماجرای 
فدک، جنگ بدر، احزاب، اُحد، نزوِل »السیف ااّل 
ذوالفقار و ال فتی ااّل علی«، جنگ ُحنین، صفین، 
جمل، نهروان، شهادت جناب عّمار، شهادت 
حضرت امیرالمؤمنین)ع(، بیزاری از دشمنان 

سیدالشهدا)ع(.  حضرت  قاتالن  و  ــت  والی
ــه امـــــام هــــــــادی)ع( در  ــرّیـ ــدیـ زیــــــارت غـ
بخش  در  قمی  عباس  شیخ  مفاتیح الجنان 
زیارات، وارد شده است. اکنون که در آستانه 
عید سعیدغدیر قــرار داریــم، خــوب اســت با 
قرائت این زیارت شریفه، هم از برکت معنوی 
آن توشه برگیریم و هم مروری بر تاریخ پرفراز و 

نشیب صدر اسالم داشته باشیم. 

حــراجــی »بــیــگ بــد ولـــف« که 
بــزرگ تــریــن حــراجــی فــروش جهان کتاب

کتاب در جهان اســت، برای 
اولین بار در تاریخ خــود، به صــورت مجازی 
برگزار می شود. به گــزارش ایبنا، به نقل از 
ــوع ویــــروس کــرونــا اغلب  ــی »مــنــافــن«، ش
نمایشگاه ها و رویدادهای مربوط به کتاب را 
یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده است؛ 
با این حال برخی از این نمایشگاه ها تصمیم 
را  و جــدیــدی  گــرفــتــه انــد تجربه بی سابقه 
ــای خــود را به صورت  ــداده بیازمایند و روی
بزرگ ترین  کنند.  برگزار  مجازی  و  آنالین 
حراجی فروش کتاب، »بیگ بد ولف«، آخرین 
رویداد کتابی است که فضای مجازی در کشور 
سریالنکا میزبان آن خواهد بود تا طرفداران 
این حراجی، دسترسی ایمن و آسان تری را به 
کتاب های ارزان این رویداد بزرگ فرهنگی 

به دلیل فروش  ایــن حراجی  تجربه کنند. 
گسترده و میلیونی کتاب های انگلیسی زبان، 
با تخفیف های 50 تا 90 درصد مشهور است 
و قــرار است  که به صــورت 24 ساعته، بین 
روزهای اول تا چهارم اکتبر و به صورت آنالین، 
خدمات خود را به عالقه مندان ارائه کند.  ایده 
فروش گسترده کتاب به این صــورت، برای 
اولین بار تحت عنوان »big bad wolf«، در 
ــال 2009 مــیــالدی، تــوســط یــک زوج و  س

ــدرو یــاپ، به منظور  شریک تجاری شان، ان
کاهش نرخ بی سوادی در مالزی کلید خورد. 
گرفتند  تصمیم   2006 ســـال  در  آن هـــا 
کتاب فروشی کوچکی را در کواالالمپور با 
هدف تشویق مردم به مطالعه افتتاح کنند اما 
به سرعت دریافتند که برای ایجاد یک تغییر 
اساسی، به اقدام بزرگ تری نیاز دارند و از آن 
جایی که  امکان گشایش کتاب فروشی های 
بیشتر فراهم نبود، آن ها حراجی بزرگی را 
ــروش کتاب  ــق دوبـــاره مطالعه و ف ــرای رون ب
افتتاح کردند. فروشگاه بزرگ حراج کتاب در 
مالزی باعنوان »گرگ بِد ُگنده« که نامش را از 
یک داستان معروف کودکان گرفته است، 
زمانی که صنعت نشر در این کشور بدترین 
دوره رکود خود را تجربه می کرد، افتتاح شد. 
ــون  ــی چ ــای ــره ــه ــون ش ــن ــاک از آن زمــــان ت
کواالالمپور، جاکارتا، مانیال، کلمبو، بانکوک، 
دبــی، تایپه و... میزبان ایــن رویــداد بزرگ 

فرهنگی بوده اند.

نگاهی متفاوت به زیارت غدیریه امام دهم)ع(

میثاقی که تاریخ را یادآوری می کند

کرونا، بزرگ ترین حراجی کتاب جهان را مجازی کرد

گزارش
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هوش منطقی: 

گزینه 4 - اختالف ستون اول و دوم به عالوه اختالف ستون چهارم و پنجم برابر 
با ستون وسطی است.

چالش ذهن : 

1. سوناتا 2. دناپالس 3. کوییک 4. ام وی ام 5. آزرا 6. برلیانس

تست هوش:

گزینه 4 صحیح است. اگر هر سه دایره را به صورت اضالع مثلث در نظر بگیریم 
جمع شکل های غیر مشترک داخل دو دایره پایین می شود دایره باال و شکل 

های مشترک حذف می شوند.

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

بازی ریاضی

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: آهن، شنا، نیش، آیه، این، نهی و ...

چهار حرفی: شانه، ناشی، شهین و ...
پنج حرفی: شاهین

چی شده؟

میله های ترقی!

سالم. دوباره با مسابقه »چی شده« در خدمت تان هستیم و بازهم توصیه می کنیم که حتما از ماسک 
استفاده کنید و دست هاتون رو هم مرتب بشویید تا از شر این ویروس در امان بمونید. شما باید برای 
عکسی که این هفته براتون انتخاب کردیم یک شرح حال بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روزدوشنبه 
هفته آینده  برای ما به شماره پیامک 2000999 بفرستید. در ابتدای هر پیامک، نام ستون »چی 
شده؟« و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید. بنابراین پیامک ارسالی باید این 
جوری باشه: چی شده؟ وقتی ... )نام و نام خانوادگی(. بانمک ترین و خالقانه ترین جمله  های فرستاده 

شده، روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. همیشه خوش باشید.

نمونه :
* وقتــی میــری یــه جا مــی بینی 

هیچکی ماسک نداره!
* وقتــی تــو شــهربازی جوگیــر 
میشــی و ســوار االکلنگ جدید 

میشی!
* وقتی به جــای پله هــای ترقی، 
میله های ترقی  رو طــی کنی این 

جوری میشه!
* وقتــی قیمت دالر ســر به فلک 
مــی زنــه و تــو تمــام تالشــت رو 

می کنی تا بکشیش پایین!

با توجه به الگوی عــددی داده شده به جای 
عالمت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

سینمابیون

بی مقدمه بریم سراغ »سینمابیون« این هفته، امتیاز هر بخش مشخصه، در آخر امتیازها رو جمع بزنین و ببینین در چه سطحی هستین. سعی کردیم 
این هفته آسون تر باشه. به 2000999 پیامک بدین یا در تلگرام به شماره 0935439457۶ نظراتتون رو با ما در میون بذارید.

شماره پیامک 2000999 سرگرمی سینمایی و تلویزیونی آخر هفته از 17 سال تا 97 سال    

۱    دیالوگ »خورشید دم غروب، آفتاب صلوة ظهر 
نمیشه« از دیالوگ های ماندگار کدام فیلم است؟

راهنمایی: در این فیلم بزرگانی چون مرحوم محمد 
علی کشاورز، جمشید هاشم پور، امین تارخ و اکبر 

عبدی بازی کردند. 
)ساده / 10 امتیاز(

۲    بازیگر نقش ناتاشا در سریالی از مهدی فخیم زاده 
چه کسی بود و نام سریال را هم بگویید؟

)ساده / 10 امتیاز(

۳     اولین فیلم تاریخ سینمای ایران است که توسط 
»آوانس اوگانیانس« و شاگردانش ساخته شد؟

)متوسط / 10 امتیاز(

۴    سریالی اسپانیایی که در آن هنرپیشه های اصلی 

نام شهرهای مختلف را دارند و تا کنون سه فصل از آن 
)ساده/ 10 امتیاز( منتشر شده است.  

۵  در ایــن عکس نمایی از فیلمی  به کارگردانی 
عــزیــزا... حمیدنژاد رو می بینید که ســال 1388 

ساخته شد. نام این فیلم چی بود؟
)متوسط / 10 امتیاز(

۶     مسن ترین فردی که در جشنواره فجر سیمرغ 
)سخت/ 15 امتیاز( گرفته است؟  

۷    بازیگر نقش الی در فیلم درباره الی؟
)ساده/ 5 امتیاز(

ناپدید  با  راهنمایی: الی همان شخصیتی بود که 
شدنش، سفر شمال همه را خراب کرد. 

۸    بازیگر اصلی فیلم جوکر که با این فیلم جایزه های 
)ساده/ 10 امتیاز( زیادی را گرفت.  

۹    مادر و دختری که در بیشتر فیلم ها نقش مادر را 
)ساده/ 10 امتیاز( بازی کردند.  

۱0     نام این کارگردان چیست؟ 
)متوسط / 10 امتیاز(

راهنمایی: ایــن کــارگــردان بیشترین  شهرتش را 
به واسطه  ساخت فیلم های وسترن مانند »جویندگان« 
و »دلیجان« و همچنین ساخت نسخه های سینمایی از 
آثار کالسیک برجسته  قرن بیستم مانند »خوشه های 

خشم« به دست آورده است.

 اطالعات عمومی سینما
سینمابیون: 

 1. فیلم مادر، 2. رویا نونهالی در سریال خواب و بیدار3. آبی و رابی، 4. خانه 
پول، 5. آناهیتا،  6. رقیه چهره آزاد در 81 سالگی برای بازی در فیلم مادر 
به کارگردانی علی حاتمی سیمرغ گرفت7. ترانه علیدوستی،   8.واکین 

فینیکس، 9. حمیده خیرآبادی و ثریا قاسمی، 10. جان فورد 

در هر یک از شماره هــای تصویر زیــر نــام یک 
خودرو را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی 
حروف به کار رفته در آن نام خودرو را پیدا کنید. 

چالش ذهن

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات

بازی ریاضی: 
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پادشاهی در قصر!

بعد از 20ســال زندگی عاشقانه، همسرم به گونه ای قلبم را 
شکست که دیگر حتی از حضورش در خانه هم خوشحال نیستم. 
او پس از ازدواج با یکی از بستگانم، مرا همانند کارگر یک منزل 
تحقیر کرده است و هوویم در قصری که من ساخته ام امروز 
پادشاهی می کند و ... زن 38ساله با بیان این که همسرم مرا 
بالتکلیف رها کرده است، درباره قصه زندگی اش به کارشناس 
اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت: 18ساله بودم که با 
»طاهر« ازدواج کردم. پدرم وضعیت مالی مناسبی داشت، به 
طوری که همه خواهران و برادرانم را حمایت می کرد. هر کدام 
آن ها به دنبال سرنوشت خودشان رفتند و زندگی خوبی دارند 
اما در میان خانواده و نزدیکانم، زندگی من از هر نظر خودنمایی 
می کرد. عالقه من و طاهر به یکدیگر زبانزد فامیل بود. از سوی 
دیگر، همسرم به دلیل وضعیت مالی خوبی که داشت بهترین 
هدیه ها را به مناسبت های مختلف برایم تهیه می کرد. مدام به 
مسافرت می رفتیم و روزگار شیرینی را می گذراندیم. همه فامیل 
به زندگی من حسرت می خوردند تا این که سال ها گذشت و 
پسرم به سن جوانی رسید. در این میان، خواهرزاده ام بیشتر 
از دیگر فامیل به منزل ما رفت و آمد داشت. من هم که احساس 
می کردم»سیمین« عاشق پسرم شده است، بیش از اندازه به او 
محبت می کردم و تحویلش می گرفتم. با آن که سیمین از پسرم 
بزرگ تر بود، اما با خودم می اندیشیدم او دختر زبر و زرنگی است 
و به راحتی می تواند اوضاع زندگی پسرم را جمع و جور کند. 
از طرف دیگر نیز همسرم بیشتر از من به او محبت می کرد چرا 
که من دختر نداشتم و احساس می کردم این رفتار همسرم به 
خاطر آن است که حس  داشتن دختر را تجربه می کند. او برای 
سیمین به هر بهانه ای هدیه های گران قیمت می خرید و او را 
به مسافرت می برد تا این که حدود یک سال قبل تازه فهمیدم 
ارتباط همسرم و سیمین از حد فامیل بودن فراتر رفته است و آن 
ها ارتباطی نزدیک تر با یکدیگر دارند. به همین  دلیل از سیمین 
خواستم کمتر به منزل ما رفت و آمد کند اما همسرم با شنیدن 
این ماجرا بسیار عصبانی شد و کارمان به مشاجره کشید. بعد از 
این ماجرا متوجه شدم همسرم و سیمین یکدیگر را در بیرون از 
منزل مالقات می کنند و باز هم پنهانی به منزلم رفت و آمد دارند. 
اگرچه وقتی خواهرم و شوهرش متوجه موضوع شدند خیلی 
تالش کردند تا سیمین را از همسرم جدا کنند ولی تالش های 
آن ها بی فایده بود و باالخره سیمین به عقد همسرم در آمد. حاال 
او در قصری که من سال ها برای هر تکه آجر آن زحمت کشیده ام 
پادشاهی می کند و من هر روز بیشتر از گذشته تحقیر می شوم 
و... شایان ذکر است، این پرونده توسط کارشناسان زبده دایره 

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

 خراسان رضوی 

دادگاه،  تبهکاران مسلح را به بیش از یک قرن  زندان، 740 ضربه شالق و تبعید محکوم کرد

فـرجـام باند رابـیـن هــود هـای قـالبی!
ــاه کیفری یک  سجادپور- شعبه ســوم دادگـ
خراسان رضوی در حکمی قاطع، اعضای باند 
تبهکاران مسلح را در مشهد به تحمل بیش از یک 
قرن زنــدان، 740 ضربه شالق، تبعید و برخی 

محرومیت های اجتماعی محکوم کرد.
 به گزارش اختصاصی خراسان، هشتم خرداد 
سال 96، ماجرای وحشتناک سرقت مسلحانه 
از یک شرکت خصوصی در بولوار شهید کالهدوز 
مشهد، هنگامی رخ داد که دو جوان نقابدار در 
حالی که سالح کلت کمری داشتند وارد یک 
شرکت خصوصی شدند و مدیر آن شرکت را به طرز 
وحشیانه ای زیر مشت و لگد گرفتند به طوری که 
برخی اندام های مرد 44 ساله دچار شکستگی 
شد. تبهکاران خطرناک سپس منشی شرکت 
را که یک خانم 28 ساله بود سوار بر خودروی 
تیبا کردند و به سمت بانک به راه افتادند. این در 
حالی بود که نقابداران مسلح، دست و پاهای مدیر 

شرکت را محکم به صندلی بسته بودند. 
گزارش خراسان حاکی است، آن ها پس از وصول 
چک 110 میلیون تومانی از بانک به طرف دالر 
فروشان رفتند و با تبدیل پول ها به دالر، منشی 
شرکت را به محل کارش بازگرداندند و با بستن 
دست و پاهای او، از محل گریختند. دقایقی بعد 
تالش مدیر و منشی برای رهایی از این وضعیت 
آغاز شد و آنان کشان کشان خود را به در شرکت 
رساندند و با کوبیدن به در، همسایگان را متوجه 
موضوع کردند. وقتی اهالی ساختمان متوجه 
سرقت مسلحانه شدند، با پلیس تماس گرفتند و به 
این ترتیب با حضور گروه ورزیده ای از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
محل وقوع جرم، تحقیقات به فرماندهی سرهنگ 
محمدرضا غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی 
آگاهی( شــروع شــد. منشی 28 ساله شرکت 
ایزوگام که در این حادثه آسیبی ندیده بود در 
تشریح ماجرا گفت: حدود ساعت 8صبح طبق 
معمول با آسانسور به محل شرکت در طبقه سوم 
ساختمان آمدم، در همین حال دو مرد جوان که 
لباس کار به تن داشتند مدعی شدند از سازمان 
آب برای بررسی تأسیسات لوله کشی ساختمان 

آمده اند، اما وقتی من در ورودی شرکت را باز 
کردم، آن ها به زور وارد شرکت شدند و دست و 
پاهای مرا با چسب پهن به صندلی اتاق بستند. 
سپس آن ها که تا آن لحظه ماسک بهداشتی بر 
صورت داشتند، کاله کشی هایشان را بر سرشان 
کشیدند و در حالی که مرا تهدید می کردند، 
منتظر مدیر شرکت ماندند. حدود ساعت 9:30 
صبح وقتی مدیر شرکت وارد شد، او را نیز با تهدید 
اسلحه کمری گروگان گرفتند و پس از کتک کاری 
زیاد به صندلی دیگری بستند. منشی 28ساله 

این شرکت در ادامه اظهاراتش به ماجرای حواله 
بانکی اشــاره کرد و ادامــه داد: یکی از سارقان 
کنار مدیر شرکت ایستاد و سارق دیگر با تهدید به 
مرگ مرا سوار خودروام کرد و به بانکی در منطقه 
سناباد برد تا فیش نقدی 110میلیون تومانی را 
که از مدیر شرکت گرفته بودند، وصول کند.من 
هم از ترس با آن ها همکاری کردم و بعد از دریافت 
پول ها از بانک، به طرف خیابان ارگ سابق به 
راه افتادیم، آن جا سارق مذکور پول ها را به دالر 
تبدیل کرد و پس  از آن هم مرا به شرکت بازگرداند 
و با بستن دست و پاهایم، هر دو نفر از محل فرار 
کردند. به گزارش خراسان، کارآگاهان با تجربه 
پلیس آگاهی در همان بررسی های مقدماتی 
به اظــهــارات منشی شرکت مشکوک شدند و 
او را زیر ذره بین بازجویی های تخصصی قرار 
دادند، چرا که دختر جوان فرصت های زیادی 
برای افشای هویت گروگان گیر مسلح داشت، 
امــا به راحتی با دزدان مسلح همکاری کرده 
بود و حتی در ماجرای وصول چک بین بانکی 

و واریز 15میلیون تومان به حساب خودش در 
حالی که فرصت کافی برای آگاه کردن مأمور 
 مسلح بانک را داشته، هیچ تالشی نکرده است.
این گزارش حاکی است، منشی شرکت به عنوان 
مظنون اصلی این ماجرا با صدور دستور قضایی 
بــازداشــت شد امــا هرگونه همکاری با دزدان 
مسلح را انکار کرد تا این که کارآگاهان به ردیابی 
و رصدهای اطالعاتی پرداختند و به ماجرای 
دوستی خیابانی این دختر با جوانی 30ساله پی 
بردند. تحقیقات نشان می داد، مشخصات دوست 

خیابانی منشی شرکت با سرکرده سارقان مسلح 
مطابقت نزدیکی دارد اما دختر جوان همچنان 
 نقش خــود را در ایــن ماجرا تکذیب می کرد.
با وجود این، کارآگاهان که با تبدیل پول های 
مسروقه به دالر احتمال می دادند اعضای باند 
قصد خروج از کشور را دارند، تحقیقات خود را 
در شاخه ای دیگر از عملیات پلیسی ادامه دادند 
تا این که سرنخ هایی از جعل اسناد به دست آمد. 
بررسی این سرنخ ها نشان می داد سرکرده باند 
مدارکش را به فردی سپرده است تا با شناسنامه 
جعلی بتواند از کشور خارج شود. وقتی کارآگاهان 
این اطالعات را به منشی شرکت نشان دادند و 
او فهمید که فریب یک عشق خیابانی را خورده 
است، لب به اعتراف گشود و راز دستبرد مسلحانه 
به شرکت را فاش کرد. ولی سرکرده مرموز باند 
هیچ اطالعات دقیقی از خودش به دخترجوان 
نداده بود. این دختر 28ساله که از هفت ماه قبل 
با سرکرده باند آشنا شده بود، در اعترافاتش گفت: 
وقتی »سعید« فهمید که مدیر شرکت ایزوگام فرد 

پولداری است به من گفت هیچ آدمی پولدار نمی 
شود مگر آن که دست به کار خالف زده باشد. آن 
ها حق من و تو را خورده اند و ما باید این پول ها را 
از آن ها پس بگیریم تا بتوانیم با یکدیگر ازدواج 
کنیم. این بود که مرا راضی کرد تا با آن ها همکاری 
کنم ولی از محل زندگی سعید و دوستش که در 
این ماجرا نقش داشت، هیچ اطالعی ندارم.  به 
گزارش خراسان، در نهایت کارآگاهان با انجام 
یکسری فعالیت های اطالعاتی و مراقبت های 
پلیسی موفق شدند جوان 30ساله )سرکرده 

باند(  را که در یک خوابگاه دانشجویی ساکن شده 
بود، شناسایی و به همراه همدستش که جوانی 

20ساله بود، دستگیر کنند.
بنابر این گــزارش، در بازرسی از اتاق متهمان، 
ســالح کمری بــه هــمــراه دالرهـــا و لباس های 
 مــورد استفاده ســارقــان کشف و ضبط شــد. 
بررسی ها نشان داد سرکرده این باند که »رحیم« 
نام دارد و معروف به سعید است، هنگام ارتکاب 
جرم ،خود را »رابین هود« معرفی کرده و در حالی 
که مدیر شرکت را کتک مــی زده، اظهار داشته 
است : »من رابین هودم که باید پول های شما 
را بین فقرا تقسیم کنم«، در حالی که او با فریب 
دختر جــوان، پول ها را بین خود و همدستش 
تقسیم کرده است و منتظر آماده شدن مدارک 
 جعلی بود تا بتواند به خــارج از کشور بگریزد.
ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که سرکرده باند 
تحت تعقیب قضایی بوده و از چند سال قبل در 
کشور ترکیه زندگی می کرده است. او سپس در 
کشاکش ماجرای جدایی از همسرش، به مشهد 

گریخته و پس از آشنایی با جوان دانشجو و منشی 
شرکت، نقشه سرقت را طراحی کــرده است. 
همچنین مشخص شد سعید به همراه عضو دیگر 
باند، خودروی یک زن آرایشگر را در کرج به صورت 

مسلحانه سرقت کرده اند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با پایان 
تحقیقات در دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
و اعترافات باند »رابین هود قالبی«، این پرونده 
با توجه به اهمیت و حساسیت آن به شعبه سوم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد 
و توسط قضات باتجربه دادگاه به ریاست قاضی 
»اسماعیل شاکر« زیر ذره بین قضاوت قرار گرفت. 
در این میان متهمان پرونده تالش کردند تا با 
داستان سرایی های دیگر، راه گریزی از مجازات 
بیابند اما در حالی با ســواالت فنی و تخصصی 
قضات دادگاه به مخمصه افتاده بودند که حتی 
برای پاسخ به سواالت معمولی نیز در تنگنا قرار 
می گرفتند. آن ها که در برابر سال ها تجربه 
قضایی قاضی شاکر، عاجز مانده بودند در نهایت 
مجبور شدند حقیقت ماجرا را بیان کنند. بنابر 
این گزارش، پس از چندین جلسه دادگاه که با 
حضور وکالی مدافع سه متهم این پرونده حساس 
برگزار شد، قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی، تبهکاران را به اتهام مشارکت 
در سرقت مسلحانه مقرون به آزار، گرفتن امضا به 
زور، مشارکت در تحصیل مال نامشروع با وصول 
چک، تهدید با اسلحه، ضرب و جرح عمدی، 
نگهداری سالح و ... به تحمل بیش از یک قرن 
زندان، 740 ضربه شالق، تبعید، پرداخت دیه 
سنگین، محرومیت از رانندگی به مدت دو سال 

و ... محکوم کردند. 
گزارش خراسان حاکی است، در رای صادرشده  
ــاه، همچنین سیما  از ســوی شعبه ســوم دادگـ
به  اشتغال  از  ممنوعیت  به  شرکت(  )منشی 
حسابداری و حسابرسی بــرای مــدت دو سال 

محکوم شده است.  
شایان ذکر است با رعایت قاعده تعدد جرایم 
تعزیری، طبق قانون فقط مجازات اشد تعزیری 

متهمان قابل اجرا خواهد بود.



نمایندگان مجلس، در جلسه دیروز، 
جزئیات طرح اصالح ماده 54 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم را که 
مربوط به مالیات خانه های خالی 
است تصویب کردند. خانه هایی که 
اکنون تخمین زده می شود تعداد 
آن هــا در کشور بــه بیش از 2/5 
میلیون واحد می رسد و عرضه آن ها 
حداقل به اندازه چهار سال، عقب 
ماندگی ساخت مسکن را جبران 
خواهد کرد. جزئیات این طرح در 

ادامه می آید:
فرمول مالیات خانه هــای خالی: 
ــای مسکونی  ــ ــده ــ ــان واح ــک ــال م
ــزار  ــاالی 100 ه در شــهــرهــای بـ
به استناد سامانه  نفر جمعیت که 
ملی امــالک و اسکان، در هر سال 
از چهار  مالیاتی در مجموع بیش 
ماه به عنوان خانه خالی شناسایی 
شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، به صورت ماهانه مشمول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد 

اجــاره به شرح زیر می شوند: سال 
اول- معادل 6 برابر مالیات متعلقه، 
سال دوم- معادل 12 برابر مالیات 
متعلقه، سال سوم به بعد- معادل 

18 برابر مالیات متعلقه.
کمیسیون  سخنگوی  این  از  پیش 
خانه  مالیات  میانگین  اقتصادی 
هــای خالی در ســال اول را حدود 
50 میلیون تومان در سال برآورد 
ــای نــوســاز پس  ــده ــود.واح کــرده ب
ــای انبوه  ــاه و در پـــروژه ه از 12 م
سازی پس از 18 ماه از پایان مهلت 

اتمام عملیات ساختمانی، مشمول 
مالیات می شوند.نرخ  مالیات برای 
خانه های خالی متعلق به اشخاص 

حقوقی دو برابر است.

ثبت اطالعات مالکیت	 
وزارت راه حداکثر یک ماه پس از الزم 
ــاده، باید امکان  ــرا شــدن ایــن م االج
اظهار رایــگــان اطــالعــات مالکیت و 
اقامت در سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور را فراهم کند. مالکان واحدهای 
مسکونی در تمام مناطق کشور نیز 

موظف اند اطالعات امالک مسکونی 
تحت تملک خــود را در سامانه ثبت 
اصلی،  اقامتگاه  بــر  عـــالوه  و  کنند 
هر خانوار می تواند حداکثر یکی از 
واحدهای تحت تملک خود در شهر 
به  را  اصــلــی  اقامتگاه  محل  از  غیر 
عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا این 
اقامتگاه نیز از مالیات خانه های خالی 
به  معاف شود.دانشجویان مشغول 
اشخاص  سایر  و  شاغالن  تحصیل، 
می شوند،  تعیین  نامه  آیین  در  کــه 
ــورت اقامت در شهری غیر از  در ص
اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها 
با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک 
واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات 
را دارند.مالکان واحدهای مسکونی 
مکلف بــه تایید اقــامــت اعــالم شده 
توسط خود یا بهره برداران واحد در 
ــورت  سامانه مــذکــور هستند. درص
ــات،  ــالع ــراز تخلف در ثــبــت اط ــ اح
واحــد مسکونی مشمول جریمه ای 
معادل مالیات ســال اول صــدر این 

ماده می شود.کلیه اشخاص مشمول 
موضوع این ماده مکلف اند حداکثر 
ظــرف مــدت یک مــاه پس از هرگونه 
تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش 
ــود، اطالعات  ــد تحت تملک خ واح
جدید را در سامانه امــالک و اسکان 
ثبت کنند. در غیراین صورت به ازای 
هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، 
مشمول جریمه ای معادل مالیات سال 
اجرایی  می شود.دستگاه های  اول 
مکلف اند خدمات خود از قبیل افتتاح 
حساب بانکی و صــدور دسته چک، 
خدمات ناشی از اعمال سیاست های 
حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی و 
سایر خدمات دستگاه ها را صرفًا با اخذ 
کد ملی و بر اساس کدپستی درج شده 
در سامانه امالک و اسکان ارائه کنند.
اگر صاحبان واحدها، کدپستی محلی 
را که در تملک آنان است در سامانه 
اسکان و امالک ثبت نکنند، تعرفه آب 
و برق آنان در باالترین پلکان محاسبه 

خواهد شد.
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بازگشت بورس به 2 میلیون واحد 
در روز مصوبه دوفوریتی مجلس 

دیروز نماگرها و شاخص های مختلف بازار سرمایه 
کشور، نشان دهنده برگشت رونق به این بازار بود  
به نحوی که شاخص کل بورس با رشد 2 درصدی 
به سطح بی سابقه 2 میلیون و 34 هزار واحد رسید 
و شاخص کل فرابورس و شاخص کل هم وزن نیز 
صعودی بود. بازگشت برخی گروه های منفی مثل 
بانکی ها به مدار رشد در حالی رخ داد که مجلس 
دوفوریت الیحه دولت مبنی بر »افزایش سرمایه 
شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از 
طریق صرف سهام با سلب حق تقدم« را تصویب 
کرد.به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل بورس 
حدود 39 هزار واحد رشد کرد و دوباره به باالی 
2میلیون واحد بازگشت. پیشتر یک شنبه گذشته 
این سطح فتح شده بود اما افزایش عرضه ها در 
روزهای دوشنبه و سه شنبه مانع از پایداری شاخص 
در این قله جدید شده بود. با این حال دیروز برخی 

نمادهای بزرگ دوباره به مدار رشد  بازگشتند.  

الیحه دوفوریتی چه هدفی رادنبال می کند؟	 
گفتنی است دیــروز مجلس هم یک مصوبه مهم 
بورسی داشــت. جایی که دو فوریت الیحه دولت 
را بعد از استماع نظرات موافق و مخالف تصویب 
کرد. به گزارش ایسنا جلیلی معاون حقوقی وزارت 
اقتصاد در توضیح این الیحه گفت: الیحه ای که 
امــروز تقدیم مجلس شد الیحه ای بــرای افزایش 
ــورس و  سرمایه شرکت های پذیرفته شــده در ب
فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم 
است. وی افزود: با این الیحه دستگاه های اجرایی 
که شرکت های بورسی را تحت کنترل و تملک دارند 
برای تامین مالی طرح های جاری و توسعه مد نظر 
با افزایش سرمایه موافقت وآن را منوط به عرضه 
سهام آن ها در بورس می کنند. صرف سهام )یا 
پریمیوم، premium( به اختالف قیمت اسمی و 
قیمت روز سهام شرکت ها می گویند. مثال در حالی 
که قیمت اسمی هر سهم فوالد مبارکه اصفهان 
100 تومان است قیمت روز هر سهم در بــازار 2 
هزار تومان است. به خاطر این اختالف قیمت، اکثر 
شرکت ها در افزایش سرمایه از طریق صرف سهام 
می توانند منابع قابل توجهی جذب کنند. افزایش 
سرمایه از طریق صرف سهام مزیت های زیادی 
برای شرکت ها در تامین مالی طرح های توسعه 
ای دارد اما به دلیل ورود سهامداران جدید و امکان 
از دست رفتن کرسی های مدیریتی سهامداران 
فعلی، گاه با مخالفت سهامدار عمده مواجه می 
شود. این موضوع در روش سلب حق تقدم سهامدار 
فعلی جدی تر است. چرا که امکان مشارکت در 
افزایش سرمایه ندارد و ممکن است درصد سهامش 
کاهش یابد. باید دید در الیحه مربوط چه نظارت ها 

و مشوق هایی در این خصوص لحاظ شده است.

 شاخص

فراز و فرود رکوردداران نوسان 
قیمتی درتیرماه 

طی تیرماه مرغ و تخم مرغ بیشترین جهش 
مثبت قیمت و موز و پیاز بیشترین افت قیمت را 
نسبت به  قبل داشتند. موز طی تیرماه با وجود 
جهش نرخ ارز، در پی افزایش عرضه افت قابل 
توجهی در قیمت داشت. اما مرغ کاالیی است 
که انواع مداخالت در بازار آن وجود دارد و طی 
دوره اخیر با ایجاد مشکالت در تامین خوراک 

با نرخ ارز یارانه ای دچار جهش قیمت شد. 

تخلف2۷00میلیاردتومانی24 
تولیدکننده محصوالت مسی

مهر- مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان 
حمایت، از تخلف 2۷00 میلیارد تومانی 24 
شرکت تولیدکننده محصوالت مسی در بورس 
خبر داد و گفت: پرونده شرکت های متخلف به 
سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. به گفته 
سجادی این شرکت ها مواد اولیه خود را از بورس 
تهیه کرده اند، اما  بر خالف الزام کارگروه تنظیم 
ــازار، ۷5 درصــد از کــاالی تولیدی خود را در  ب

بورس عرضه نکرده اند.

جهش نفت و طال درپی انفجار لبنان

ایسنا- قیمت  نفت در پی انفجار شدید در بندر 
بیروت لبنان به میزان چشمگیری صعود کرد و 
به باالترین حد در دو هفته اخیر رسید. به گزارش 
خراسان،  قیمت هر بشکه نفت برنت تا دیروز بعد 
از ظهر با یک دالر و 68 سنت افزایش، 46 دالر و 
2 سنت ثبت شد. همچنین طال که روز سه شنبه 
از مرز 2 هزار دالر فراتر رفته بود به روند صعودی 

خود تا مرز 2050 دالر ادامه داد.

بازار خبر

اخبار
نرخ ارز 

)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر
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جزئیات مالیات بر خانه های خالی 
با تصویب مجلس 2.5میلیون خانه خالی در دوراهی عرضه به بازار یا پرداخت مالیاتی سنگین قرار می گیرند

خبر روحانی از تصمیم 3 قوه برای گشایش اقتصادی بدون اشاره به جزئیات 

رئیس جمهور از تصمیم اتخاذ شده در جلسه 
روز سه شنبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا 
خبر داد که گشایشی در وضعیت اقتصادی 
کشور ایجاد می کند. وی البته درباره محتوای 
این تصمیم توضیحی نداد اگرچه اعالم کرد 
این تصمیم هفته آینده نهایی می شود. پایگاه 
اطــالع رسانی ریاست جمهوری متن کامل 
سخنان حجت االسالم والمسلمین روحانی در 
جلسه دیروز هیئت دولت را در این باره به شرح 
زیر منتشر کرده است: دیروز )روز سه شنبه( بر 
مبنای دستورات ایشان )مقام معظم رهبری( 
اولین جلسه سه قوه بعد از سخنرانی عید قربان 

مقام معظم رهبری تشکیل شد و اتفاقا یک 
موضوع بسیار مهم اقتصادی را در دستور کار 
قرار دادیم و بخش بزرگ آن بحث را هم تقریبا 
انجام دادیم، نظرات بسیار به هم شبیه و نزدیک 
بود. ... ان شاءا... در هفته آینده دوشنبه که 
ادامه آن را تصمیم گرفتیم، امیدوارم آن جلسه 
به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام 
معظم رهبری موافقت کنند و اعالم کنیم، یک 
گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود 
خواهد آمد و بی تردید دست دولت مقداری 
باز می شود، ان شــاءا... امیدوارم آن طرح را 

کامل تر و دقیق تر کنیم.

خبرهای خوش مدرس خیابانی از افزایش تولید و عرضه خودرو 

گزینه  مدرس خیابانی   – محمدی  هــادی 
پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که چهارشنبه هفته آینده باید 
در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شرکت 
کند، حاشیه نشست هیئت دولــت را فرصت 
مناسبی دید تا به بیان دیدگاه هایش بپردازد.

سرپرست وزارت صمت در پاسخ به پرسشی 
ــودرو اظهار کرد:  ــازار خ دربـــاره نابسامانی ب
حدود دو سال است که خودروسازان فرانسوی 
و کره ای از کشور خارج شده اند؛ با وجود خروج 
این خودروسازان امسال یک میلیون و 200 
هزار دستگاه خودرو در برنامه تولید داریم و در 

چهار ماه نخست بعد از دو سال رشد منفی، با 
حدود 20 درصد رشد مواجه هستیم. امروز 
نسبت به چهار ماهه سال قبل حدود 50 درصد 
عرضه خودرو را اضافه کرده ایم و ۷1 درصد از 
تعهدات خودروسازان نیز کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: در این زمینه سایپا تا آخر شهریور 
و ایران خودرو تا پایان ماه جاری دیگر هیچ تعهد 
معوقی ندارند و ما به کارخانه هایی اجازه فروش 
می دهیم که تعهد معوق نداشته  باشند. وی 
افــزود: هنوز خودروسازان ما در حاشیه زیان 
هستند و قیمت فروش هر دو خودرو ساز بزرگ 

ما کمتر از هزینه های اولیه شان است.



پنج شنبه 16 مرداد  1399
11ترحیم و تسلیت16ذی الحجه 1441.شماره 20444 پذیرش تلفنی:37010 -  37009999 پذیرش آگهی های ترحیم و  تسلیت: 

www.37010.ir :پذیرش اینترنتی



طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرتهران     طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرمشهد    

خبرتازه های مطبوعات

چهره ها و گفته ها 

انعکاس

پنج شنبه  16  مرداد 1399، 16  ذی الحجه 1441، 6 آگوست 2020، شماره 20444، سال هفتاد ودوم.

حضرت سیدالشهدا، امام حسین)ع( می فرمایند:
ةٌ  َقَمَع  الُحزَن  ِبالَحزِم  َو َقَرَع  الَعقَل  ِلاِلحتياِل. إذا َوَرَدت َعَلى العاِقِل ُلمَّ

هنگامى که برای عاقل مشكلى پيش آيد، غم خود را با دورانديشى از ميان مى برد و عقل را به چاره جويى وا مى دارد.
)نزهة الناظر و تنبیه الخاطر،ص84(

 13:10 20:04  20 :23  00:23 4:42 6:17  12:3719:3219:52 23:50  4:07 5:43 

051           37009111
051        37615042
051    37657772
051   37612035
051   37009777
051  37644355
051    37674334

میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
84411    021 ، )باظرفیت30خط(

051 37009210-16

روابط عمومی:
نمابرتحریریه:

نمابرجوابیه ها:
نمابرآگهی ها:

تلفن امورمشترکین:
نمابرامورمشترکین:

نمابرشهرستان ها:
دفتر تهران: 

تلفن:
مرکزافکارسنجی:

021    88433270
021    88437330

2000999
شهرچاپ خراسان

شرکت  رواق روشن مهر

نمابردبیرخانه:
نمابر تحریریه:

پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

                www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه خراسان 
را در سایت بخوانید

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان

سیدعلی علوی
مشهد،بلوارشهید صادقی)سازمان آب(

91735-511
051    37634000
051  37624395
051                      37010

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:

سردبیر:
دفترمرکزی:

صندوق پستی:
تلفن:

نمابردبیرخانه:
پذیرش  آگهی و اشتراک:

روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

فرهیختگان- مهدی عبداللهى در يادداشتى  •
با عنوان »تهران پنجمين شهر گــران دنيا در 
مسکن« نوشت: »ايران در بين 106 کشور جهان 
از لحاظ دسترسى خانوار به مسکن يا نسبت 
قيمت مسکن به درآمد خانوار شرايط نامطلوبى 
دارد و در رتبه هفتم جهان است به طــوری که 
ــد خانوار  قيمت مسکن معادل 30 ســال درآم
است. همچنين شهر تهران در بين 458 شهر، 
رتبه پنجم جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلى 
برای صاحبخانه شدن بايد 40 سال صبر کند... 
درحالى که در برخى کشور ها زمــان خانه  دار 

شدن خانوار ها بين دو تا چهار سال است«.
آفتاب یزد- اين روزنامه درخصوص نتيجه  •

بازديد نمايندگان عضو کميسيون صنايع مجلس 
از ايران خودرو، با فونتى بزرگ نوشت: »هيچ!«

جــوان- اين روزنامه با اشــاره به اين نکته که  •
انفجار انبار مواد منفجره در بيروت عادی به نظر 
نمى رســد، نوشت: »بــوی فتنه از انفجاربزرگ 

لبنان«.
دنیای اقتصاد- اين روزنامه با تحليل وضعيت  •

بورس در ايران و با تيتر جالب »نهنگ نقدينگى 
در حوضچه بـــورس« نــوشــت: »بــررســى هــای 
»دنيای اقتصاد« حکايت از تناسب نداشتن دو 
کفه عرضه و تقاضا در بازار سهام دارد. در حالى 
که سمت تقاضا با رشد دو مولفه افزايش حجم و 
گردش نقدينگى به هيئت نهنگى عظيم الجثه 
درآمــده، در مقابل سمت عرضه به دليل تثبيت 
 25 ميزان شناوری سهام شرکت ها در نقطه 

درصد وزن متناسب خود را باال نبرده است«.
ــای  • ــ ــاوران، آدرس هـ ــ ــش ــ ــدام م ــ کــیــهــان- ک

سياستمداران  برخى  ــورد  خ به  گمراه کننده 
مى دهند؟ چه شد که آن سياستمدار مرحوم، 
30 مرداد 95 در اجالس آموزش و پرورش ادعا 
کرد »اگر آلمان و ژاپن محکم ترين اقتصاد دنيا 
را دارنــد، بعد از جنگ جهانى از داشتن نيروی 
نظامى محروم شدند... با اين اقدام، پول هايشان 
آزاد شد و  دنبال کارهای علمى  و توليدی رفتند 
و اقتصاد دانش بنيان برای خود درست کردند. 
اين راه باز شده و مطمئنم دوره دوم دولت روحانى 

مى تواند ما را به آن جا برساند«.

مــوســوی«،  • »سيدنظام الدين  نوشت:  برنا 
نماينده مردم تهران و عضو کميسيون اصل 90 
مجلس که روز شنبه برای بررسى ميدانى اوضاع 
شرکت هفت تپه و رسيدگى به کارکنان آن به 
استان خوزستان سفر کرد گفت: هم اکنون هيچ 

کارگری از هفت تپه در زندان و بازداشت نيست.
فرارو نوشت:  وکيل بقايى در واکنش به اين که  •

بهتر نبود بقايى به جای حضور و آن نوع برخورد 
با کارکنان و خبرنگار روزنامه شرق، اطالعيه 
يا جوابيه مـــى داد؟ اظهار کــرد: چه جوابى به 
اين سوال بدهم؟! بايد عذرخواهى کنند. يک 
روند اشتباه در فضای مطبوعاتى ايجاد شده که 
مى گويند ما هر خبری را مى زنيم، شما اگر شاکى 
و مخالف بوديد به ما بگوييد و جوابيه مى زنيم در 

صورتى که اين رسالت مطبوعاتى نيست.
فعال رسانه  • مقدم  بيژن  نوشت:  نیوز  نامه 

ای اصولگرا دربــاره نقش جهانگيری در دولت 
روحانى و خبر کانديداتوری او برای انتخابات 
رياست جمهوری 1400 گفت: اگر آقای اسحاق 
جهانگيری نامزد شود و بخواهد توجيه بياورد 
که چون »نقشى در اداره دولت نداشته بنابراين 
بيش  شوخى  نمى شود«،  او  متوجه  انتقادی 
نيست. اگر او در پايان دولت نخست خداحافظى 
مى کرد و مى گفت »زمينه ای برای کار و فعاليت 
نمى بينم، چون اختياراتى ندارم، مى روم« شايد 
قابل قبول بود، اما بيان اين حرف در پايان هشت 
سال مسئوليت معاون اولى رئيس جمهور تنها 

مى تواند يک شوخى تلقى شود.
نامه نیوز نوشت: جناح اصولگرايى به طرز  •

عجيبى در سکوت فرو رفته است. نه جلسه ای، 
ــداری، نه خبر پشت پرده ای، نه هيچى!  نه دي
10 مــاه بيشتر تا انتخابات  انگار نه انگار که 
رياست جمهوری باقى نمانده اســت. درست 
است که انتخابات در ايــران هيچ وقت از قبل 
قابل پيش بينى نبوده و اتفاقات و تصميمات 
به  منتهى  ــای  ــ روز ه حتى  و  آخــر  هفته های 
انتخابات نقش تعيين کننده ای در سرنوشت 
آن دارد، اما اين دست روی دست گذاشتن نيز 

مسبوق به سابقه نيست.

حادثه تلخ بعد از ظهر سه شنبه بيروت و انفجار 
مهيب در بندر شهر بيروت که موجب جان 
باختن و مجروح شدن تعداد زيــادی در اين 
شهر زيبای منطقه شد، ابراز همدردی مقامات 
ــرای کمک  ــالم آمــادگــى آن هــا ب ايــرانــى و اع
رسانى به مردم حادثه ديده را در پى داشت. به 
گزارش ايسنا، در همين زمينه رئيس جمهور 
کشورمان در نامه ای به »ميشل عون« همتای 
لبنانى خود با ابراز تاثر از حادثه ناگوار انفجار 
مهيب در بندر شهر بيروت و جــان باختن و 
مجروح شدن جمعى از شهروندان لبنانى، 
تاکيد کــرد که تهران در راســتــای اقدامات 
انسان دوستانه، آمـــاده ارســـال کمک های 
پزشکى و دارويى و مداوای مجروحان و ديگر 
مساعدت های درمانى الزم است و اميدوار 
است هر چه سريع تر ابعاد اين حادثه مشخص 
ــش به ايــن شهر بازگردد. حادثه  شــود و آرام
دردناک اين هفته بيروت در بهارستان ونطق 
پيش از دستور رئيس مجلس هم مطرح شد و 
محمد باقر قاليباف از هالل احمر و نهادهای 
امدادی خواست که هر چه سريع تر وارد عمل 
با  ــد. وی همچنين طــى تماس تلفنى  ــون ش
»نبيه بری« رئيس مجلس لبنان اعالم کرد که 
»جمهوری اسالمى ايران در گذار از اين بحران 
در کنار ملت و دولت لبنان خواهد بود. آيت ا... 
سيد ابراهيم رئيسى، رئيس دستگاه قضا  نيز 
در پيام تسليتى از ستاد حقوق بشر جمهوری 
اسالمى خواست تا پيگيری حقوقى برای لغو 
فشارها و دفاع از حقوق مردم رنج ديده لبنان 

را در دستور کار خود قرار دهد.

وزیر امور خارجه: در حال ارسال 	 
بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان هستیم

حادثه دلخراش بيروت در همان ساعات اوليه با 
واکنش محمدجواد ظريف وزير خارجه کشورمان 
همراه شد و او در توئيتى به زبان عربى نوشت: 
»قلب های ما در اين فاجعه بزرگ با ملت لبنان 
اســت. شهدا مــورد رحمت قــرار بگيرند و صبر و 
آرامش برای خانواده قربانيان و مجروحان نيز شفا 
يابند. سالم و درود خدا به اين ملت غرورآفرين.« 
وی همچنين در توئيت ديگری از تماس با شربل 
وهبه وزير امور خارجه لبنان خبر داد و نوشت: 
»ايران در حال ارسال بيمارستان صحرايى و دارو 
برای کمک به امدادرسانى در برابر اين فاجعه 
اســت.«  سرلشکر حسين سالمى  فرمانده کل 
سپاه نيز ضمن پيام تسليت خود از آمادگى سپاه 
پاسداران »برای هرگونه ياری بخشى به دولت و 
مردم لبنان به منظور کمک به آسيب ديدگان و 

خسارت ديدگان اين حادثه« خبرداد.

کاربران ایرانی توئیتر با مردم لبنان ابراز  همدردی کردند 

#من_قلبی_سالم_لبیروت
پس از انفجار شديدی که در بندر بيروت 
لبنان رخ داد، وزارت بهداشت اين کشور 
آخـــــريـــــن  در 
ــود  گــــــــزارش خـ
شمار کشته ها را 
دســت کــم 100 
نفر و زخمى ها را 
دست کم 5000 
نفر اعـــالم کــرده 
است. ويدئوهای 
مـــنـــتـــشـــر شـــده 
شــبــکــه هــای  در 
اجــــتــــمــــاعــــى 
ــان دهـــنـــده  ــشـ نـ
و  خيابان ها  ساختمان ها،  ــدن  دي آسيب 
ــا در خــيــابــان هــای بــيــروت است  ــودروه خ
ــيــتــر در  ــوئ ــران ت ــ ــارب ــ ــد ک ــه مـــوجـــب شـ کـ
ــراز همدردی با مردم  سراسر جهان به اب
حادثه ديــده لبنان بپردازند. بسياری از 
کاربران ايرانى همدردی مــردم لبنان را 
ــرای کشورمان  در حــوادث مختلفى که ب
بــه وجـــود آمـــده اســـت، يــــادآوری کــردنــد. 
لبيروت« توسط  سالم  قلبى  هشتگ »من 
ــراز  ــران بـــرای ابـ ــاربـ ــداد زيــــادی از کـ ــع ت
ــا مـــردم آســيــب ديـــده بيروت  ــدردی ب ــم ه
 استفاده شد. واکنش ها به اين انفجار را 

مى خوانيد: 
*تــو منطقه ما وقتى يه اتفاق بــدی برای 
کشورمون ميفته اولين دسته ای که ابراز 
ــدردی مــى کنن بچه های  ــم نگرانى و ه
لبنانن، وقتشه جبران کنيم و بگيم که تو غم 

و اندوه لبنان هم ما کنارشونيم.
* امشب قلب هر مسلمان يک بيروِت ويران 

است.
ــل سريع  ــي ــرائ ــور خــارجــه اس ــ ــر ام ــ * وزي
بيانيه داده که ما هيچ ارتباطى با انفجار 
ــاد و  ــت ــه اتــفــاقــى اف ــروت نـــداريـــم! بـــاز ي ــي ب
 .... رو  خودشون  ترسو  صهيونيست های 

کردن.
* رسانه های ضدايرانى دارن روی اين مانور 
ميدن که اين انفجار ناشى از وجود موشک 
های ايــران در لبنانه، يعنى واقعا اين قدر 
نفهمند؟! موشک ها رو بين مردم قايم مى 
کنند! مگه قايم موشک بازيه؟ اول اين که 
2۷00 تن  نيترات آمونيوم بوده نه موشک، 
دوم اين که هيچ کشوری تو منطقه مسکونى 
موشک نگه نمى داره، سوم اين که موشک 
های ما يا زير زمين هستن يا تو زمين )و در 
کل تو بيابونن( چهارم، بابت اين چرت و 
پرت هايى که توی رسانه هاتون ميگيد دالر 

مى گيريد يا پوند؟
* جبهه رسانه ای غرب بعيد نيست بخواهد 
از اين حادثه عليه جريان مقاومت استفاده 
دستاوردهای  از  کفر  جبهه  تحمل  کند. 

مقاومت به تنگ آمده است.
ــردار دل ها در حادثه لبنان به  * جــای س
شدت خالى است ولى روح پاکش همراه 
قلب ما نگران و همراه ملت مقاوم و محور 

مقاومت است.
* تشابه انفجار بيروت و اتمى هيروشيما و 
عجيب تر اين که 6 آگوست )امروز( سالگرد 

بمباران هيروشيماست.

ایران ضمن ابراز آمادگی برای کمک به مردم آسیب دیده از انفجار 
مهیب در لبنان، ارسال کمک های پزشکی را آغاز کرد 

 قاتل شهید سنایی مرهم تهران بر  زخم بیروت
در اصفهان اعدام شد

ــرای يک  دادگستری کل استان اصفهان از اج
حکم قصاص در رابــطــه بــا اعــتــراضــات دی ماه 
96 خبر داد. به گــزارش ايسنا، روابــط عمومى 
دادگــســتــری کــل اســتــان اصفهان اعــالم کــرد: 
ــروز( حــکــم قصاص  ــ »بـــامـــداد چهارشنبه )ديـ
سال  دی  اغتشاشات  در  که  صالحى  مصطفى 
96 پاسدار شهيد شاه سنايى را به ضرب گلوله 
به شهادت  رسانده بــود، به تقاضای اوليای دم 
به اجــرا درآمـــد.« ايــن حکم پس از رسيدگى در 
شعبه اول دادگاه کيفری يک استان و تأييد ديوان 
عالى کشور و طى شدن ديگر تشريفات قانونى 
ــرای حکم وی ، ــروز اجــرا شــد. بعد از اج  صبح ام

 برخى کاربران توئيتری هشتگ »مجازات اشرار« 
را در واکنش به اين اقــدام قوه قضاييه استفاده 
کردند. يکى از کاربران توئيتری با استفاده از اين 
هشتگ نوشت: »امثال اين قاتل با به آشوب کشيدن 
اعتراضات هم امنيت مردم را با خطر مى اندازند هم 
مطالبات به حق مردم را به حاشيه مى رانند و مانع 
شنيده شدن صدای مردم مى شوند. اعدام، برای 
همچين افرادی کمترين مجازاته، بعد ضد انقالب 
بى شرف ميگه اين کارگر ساده بوده«. کاربری ديگر 
نوشت: »مجازات اشرار سرکوب اعتراضات نيست 
بلکه ايجاد فضای امنى است که مردم عادی بتوانند 
بدون سوء استفاده تروريست های اسلحه به دست 
حرفشان را بزنند. نمى توان از کسانى گذشت که با 

سالح گرم انسان بى گناهى را کشتند!«

ضرورت پوست اندازی

صادق زيباکالم در يادداشتى با بررسى عملکرد 
اصــالح طلبان نوشت: ضــرورت پوست اندازی 
اصالح طلبان نه يک مانور تبليغاتى است و نه يک 
ژست سياسى بلکه تنها شانس بقای سياسى شان 
است. آنان در قبال عملکرد »فراکسيون اميد« 
در مجلس دهم سکوت کردند. در قبال عملکرد 
دولت دوم آقای روحانى با وجود نقش شان در 
ترغيب مردم به شرکت در انتخابات ارديبهشت 
ــه دادنــد. اگر  96 همچنان به سکوتشان ادام
تدبير »چه بايد کرد؟« و پوست اندازی در وضعيت 
اصالح طلبان به صورت عاجل صــورت نگيرد، 

آن قدرها طول  نخواهد کشيد 
ــه از دوم خـــــرداد و  کـ

اصالحات به جز نامى 
در تاريخ ايران بعد از 
انقالب چيز ديگری 

نخواهد  بــاقــى 
مـــــانـــــد./

شرق

گفت و گوی صریح محمد مرندی با بی بی سی جهانی درباره بی بی سی فارسی 
عضو هيئت علمى دانشگاه تهران در يک گفت 
و گوی جنجالى با شبکه جهانى بى بى سى، با 
پاسخ هايى صريح، روايت های شبکه فارسى 
بى بى سى را به چالش کشيد تاجايى که مجری 
اين شبکه صحبت های وی را قطع کرد! متن 
ترجمه ايــن گفت و گــوی جالب را که به زبان 
انگليسى و روی آنتن زنده شبکه جهانى بى بى 

سى انجام شده است، در ادامه مى خوانيد.  
ــران آمار   مجری بی بی سی: چرا مقامات اي
حقيقى کشته های کرونا در اين کشور را مخفى 

مى کنند؟
دکتر مرندی: خب اگر بخواهم رک بگويم، 
بى بى سى فارسى دروغ مى گويد. من با مقامات 
ارشد وزارت بهداشت صحبت کردم و گفتند اين 
اطالعات جعلى است. کتمان واقعى اين است 
که آمريکا مانع مبارزه ايران با ويروس کروناست و 
اجازه نمى دهد ايران تجهيزات الزم را تهيه کند. 
همين االن کره جنوبى هشت ميليارد دالر ايران 
را بلوکه کرده است و اجازه نمى دهد ايران از اين 
پول برای مقابله با کرونا استفاده کند. اما آماری 
که ايران ارائه مى کند توسط سازمان بهداشت 
جهانى تاييد شده است. هرکس به سايت بخش 
شرق مديترانه سازمان بهداشت جهانى برود، 
مى بيند که آمار ايران دو سوم محتوای اين سايت 
را تشکيل مى دهد. به عبارت ديگر، آمار ايران 
جزئيات بسيار دقيق تری از عربستان سعودی يا 

هر کشور ديگری دارد.
 مجری بی بی سی: دکتر مرندی! بايد حرف تان 

را قطع کنم تا از همکارانم در بى بى سى فارسى 
دفاع کنم. افشاکننده ای که اين اسناد را به آن ها 
داده جان خودش را به خطر انداخته است. اين 
ها اسناد دولتى با جزئيات هستند که همکاران 

ما مشتاقانه آن ها را ديده  و بررسى کرده اند.
دکتر مــرنــدی:  نــه. ايــن اطالعات ساختگى 

هستند.
مجری بی بی سی: همچنين با پژوهشى در 
دانشگاه »ام.آی.تى«  و دانشگاه فنى ويرجينيای 
آمريکا تطبيق داده شده است. آن ها ماه مارس، 
يک مدل سازی کردند که نشان مى داد ميزان 
ابتال در ايران 10 برابر آمار رسمى است. بنابراين 
اين تطابق با مطالعات آمريکايى ها هم صورت 

گرفته است.
دکتر مرندی:  نه بى معنى است. اجازه بدهيد 
يک دليل بياورم که چرا بى معنى است. سايت 
خــود شما نشان مــى دهــد کــه ايــن اطالعات 

بى معناست. سايت انگليسى شما مى 
گويد که ايران ماجرای کرونا را در جريان 
انتخابات مجلس مخفى کرد تا مشارکت 
در انتخابات زيــاد شود و مدعى است که 
نهادهای اطالعاتى به وزارت بهداشت 
فشار آورده اند. مردم همين حاال به سايت 
شما بروند و قبل از اين که تغييرش دهيد اين 
مطلب را ببينند. ايرانى ها اولين قربانيان 
ويــروس را دو روز قبل از انتخابات اعالم 

کردند. منبع اين حرف علنى است.
 مجری بی بی سی: فکر کنم در سايت 

نوشته که قرنطينه و محدوديت ها بعد از انتخابات 
اعمال شد و شايد با توجه به شدت بيماری بايد 

زودتر اقدام مى کردند.
دکتر مرندی:  دولت دو روز قبل از انتخابات، 
کرونا را اعالم کرد و همين باعث کاهش شديد 
مشارکت در انتخابات شد. اگر دولت تصميم به 
مخفى کاری داشت بايد بعد از انتخابات اعالم 
مى کرد. عالوه بر اين، آمريکايى ها مانع صادرات 
کيت های تشخيصى به ايران شدند. سازمان 
بهداشت جهانى طى يک مراسم اولين مجموعه 
کيت را دو روز قبل از تشخيص اولين موارد ابتال 
به ايران تحويل داد و درست در همان روز و ظرف 
24 ساعت، ايران ابتال را علنى اعالم کرد که دو 
روز قبل از انتخابات بود. چيزی که االن من از آن 
راضى نيستم اين است که چطور شما به بى بى 
سى فارسى اتکا مى کنيد؟ بى بى سى فارسى 
دستگاه پروپاگاندا عليه ايران است. متوجه هستم 

که يک جنگ تبليغاتى از سوی قدرت های غربى 
عليه ايران در جريان است اما فکر مى کنم که بى 
بى سى جهانى بايد از بى بى سى فارسى فاصله 
بگيرد. نخست وزير شما )به دليل ابتال به کرونا( 
تا پای مرگ رفت. روزهای اولى که بيماری کرونا 
ــران شده بــود، بى بى سى فارسى يک  وارد اي
تصوير کامال منفى از ايران به مردم ارائه و سعى 
مى کرد که مردم را افسرده کند. وقتى معاون 
وزارت بهداشت ايران به کرونا مبتال شد، بى بى 
سى فارسى شب و روز از ناکارآمدی دولت ايران 
مى گفت، چرا؟ چون معاون وزير بهداشت مبتال 
شده بود! اما وقتى نخست وزير شما تا پای مرگ 
رفت، بى بى سى فارسى هيچ چيز نگفت چرا که 
دستور کار بى بى سى فارسى ايجاد نااميدی در 
ايران و ايجاد افسردگى است. همين چند روز 
پيش بى بى سى يک روحانى را دعوت کرد تا به 

مردم توصيه کند به تجمعات بزرگ بروند...



سید مصطفی صابری- علیرضا کاردار

حدود یک ماه قبل یعنی 17 تیر ماه سالروز درگذشت الله و الدن 
بیژنی، دوقلوهای به هم چسبیده دوست داشتنی ایرانی بود که 
قبل از جشن تولد 30 سالگی شان در حالی که قلب میلیون ها 
ایرانی و خیلی از مردم دنیا در کنار آن ها بود، بعد از سال ها زندگی 
پر از امید و صبر همه را ناراحت پروازشان کردند. چند روز بعد از سالروز درگذشت 
آن ها خبر رسید که خانه شان، در  شهرستان مالرد با هدف معرفی صبر و شکیبایی این 
دو خواهر به مردم ایران، به مرکز گردشگری و اقامتگاه سنتی تبدیل می شود. حمید 
کریمی، رئیس اداره میراث فرهنگی مالرد در این باره گفت: »هدف از این رویکرد، زنده 
نگه داشتن یاد این خواهران است، خواهرانی که توانستند تا آخرین لحظه عمرشان 

حس مقاومت و صبر را برای مردم زنده نگه دارند.«
الله و الدن با امید و شکیبایی، مبارزه پر از امید و شور زندگی وصف ناشدنی 
محبوب همه مردم ایران بودند. دوخواهری که دوست داشتند دنبال رویاهای شان 
بروند و در زندگی تسلیم شرایط نباشند. برای ما که درگیر روزمرگی ها هستیم و 
مدام یا حسرت گذشته را می خوریم یا استرس آینده را داریم گاهی چنان حجم 
مشغله ذهنی باال می رود که فراموش می کنیم روزی چه رویاهایی داشتیم و دنبال 
دستیابی به چه اهدافی بودیم؟ اما الله و الدن با آن که از خطر عمل جداسازی خبر 
داشتند تصمیم گرفتند به مبارزه برای رسیدن به رویاهای خود ادامه بدهند تا 
هرکدام دنبال آرزویشان بروند، تسلیم شرایط نباشند و زندگی را طوری رقم بزنند 
که دوست دارند و میلیون ها ایرانی در آن روزهای پرالتهاب نگران این دوخواهر 
دوست داشتنی و پای تلویزیون منتظر بودند تا از نتیجه عمل آن ها باخبر شوند. 
لحظه ای که گوینده آن خبر تلخ را اعالم کرد الله و الدن به حافظه تاریخی یک ملت 
پیوستند به خاطر تالش ستودنی شان. جالب است بدانید بسیاری از دوقلوهای به 
هم چسبیده که در کودکی امکان جداسازی آن ها نباشد در بزرگ سالی ترجیح 
می دهند خطر این عمل را به جان نخرند. از هر چند نوزاد، معدودی از آن ها دوقلو 
می شوند و از هر 200 هزار دوقلو، یک مورد به هم چسبیده هستند که از همان 
تعداد کم هم تا 60 درصد مرده به دنیا می آیند و حدود 35 درصد دیگر هم زیاد 
زنده می مانند و بعد از چند روز از دنیا می روند. به همین دلیل  تعداد دوقلوهای به 
هم چسبیده که تا سن باال زنده بمانند بسیار نادر است و همین آمار نشان می دهد 
چرا این قدر الله و الدن بین ایرانی ها و دیگر مردم دنیا مورد توجه و عالقه بودند. 
در این پرونده ضمن مرور زندگی الله و الدن، درباره معروف ترین دوقلوهای به هم 

چسبیده دنیا هم مطالبی داریم. با ما باشید.     

پرونده

به بهانه تبدیل خانه الله والدن بیژنی به مرکز گردشگری، درباره زندگی پر از صبر و امید معروف ترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا
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 پیرترین دوقلوهای 
به هم چسبیده

چه کسانی؟ راب و دانی گیلون
وضعیت: از جناغ سینه تا کشاله ران به هم وصل بودند

راب و دنی گیلون 68 سال روبه  روی هم زندگی کردند و چند وقت قبل در 
حالی که عنوان پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا را تصاحب کرده بودند 
فوت کردند. راب و دانی وضعیت بسیار عجیبی داشتند، آن  ها از جناغ سینه 
تا کشاله ران به هم وصل بودند و حتی سیستم گوارشی مشترکی داشتند. 
همین اعضای مشترک زیاد و عجیب باعث می شد با بیماری هر کدام از آن  ها 
جان دیگری هم به خطر بیفتد. وضعیت عجیبی که در نهایت با عفونت یکی، 
فوت هر دو را در پی داشت. در لحظه  ای که به دنیا آمدند پزشکان به پدرشان 
گفتند آن  ها تا فردا زنده نخواهند بود اما در اتفاقی نادر تا به  حال بیشتر از هر 
دوقلوی به هم چسبیده دیگری زندگی کردند. البته اکنون چند دوقلوی به هم 
چسبیده دیگر هستند که امیدواریم بیشتر از راب و دانی زندگی کنند. این دو 
از سه سالگی توسط پدرشان به سیرک فروخته شدند و مخارج زندگی خانواده 
11 نفره  شان از این راه تامین می  شد. آن   ها به رغم این  که هوش خوبی داشتند 
اما هیچ آموزش رسمی ندیدند و برای همین ارتباطات اجتماعی ضعیفی 
داشتند و خیلی وقت  ها هم به شدت با هم درگیر می  شدند. این موضوعات 

ارزش تحصیالت و زندگی پرشور الله و الدن را 
بیشتر مشخص می  کند. دوقلوهایی که اگر 

اصرارشان به عمل جداسازی نبود 
خیلی بیشتر زندگی می  کردند. 

ــب اســـت بــدانــیــد راب و  ــال ج
دانــی در سیرک کار خاصی 
نمی  کردند، بلکه فقط داخل 
و  یک کانتینر شفاف بودند 

زندگی می  کردند و مــردم به 
تماشای زندگی خــاص آن  ها 

می  آمدند. رفــتــاری که چندان 
انسانی و قشنگ نبود.  

دوقلوهای بدشانس
چه کسانی؟ دیزی و ویولت هیلتون

وضعیت: چسبیده از لگن، بدون عضو مشترک
دیزی و ویولت از اولین دوقلوهای به هم چسبیده ای هستند که 
عکس هایشان ثبت شده است و حالت افسانه ندارند. خواهران 
هیلتون در سال 1۹۰8 به دنیا آمدند. مــادر آن هــا که کارگر 
رستوران بود، دوقلوها را به رئیس اش فروخت. رئیس رستوران 
هم این دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه لگن و مفصل ران را 
برای منافع مالی خود دور جهان می گرداند. دوقلوها در آلمان، 
آمریکا، و استرالیا معروف شدند و در نمایش های مختلف به اجرای 
آواز و موسیقی می پرداختند. آن ها سرانجام در سال 1۹۳1 
توانستند از رئیس رستوران و خانواده اش به دلیل آزار و اذیت هایی 
که در طول سال ها متحمل شده بودند شکایت کنند و به استقالل 
برسند. این دو خواهر به طور مستقل با نام »خواهران هیلتون« 

وارد حرفه نمایش و سرگرمی 
ــای  ــراه ــس از اج ــد. پ ــدن ش
ــراوان، ازدواج و سرانجام  ف
ــالق، خــواهــران هیلتون  ط
پس از یک نمایش عمومی، 
توسط مدیر برنامه های خود 
در کارولینای شمالی بدون 
پول به حال خود رهاشدند 
ــان مـــرگ شـــان در  ــ و تــا زم
سال 1۹6۹ در یک مغازه 
ساندویچ فروشی کارکردند.

دوقلوهای عنکبوتی شاد
چه کسانی؟ شیواناث و شیورام ساهو

وضعیت: چسبیده از کمر، دو پای مشترک
شیواناث و شیورام ساهو، دوقلوهای هندی در سال 2۰۰2 به دنیا آمدند. این 
دوقلوهای به هم چسبیده برای حرکت کردن روی چهار دست و دو پایشان قرار 
می گیرند و همچون عنکبوتی شش پا به این سو و آن سو می روند. توانایی دوقلوهای 
هندی در انجام کارهای روزمره از جمله حمام کردن، لباس پوشیدن و غذاخوردن، 
پزشکان و مردم را شگفت زده کرده است. تولد شیواناث و شیورام در دهکده 
کوچک شان جنجال زیادی به پا کرد. برخی از افراد محلی آن ها را به عنوان موجود 

مقدسی می پرستیدند و گروهی آن دو را فرزند شیطان می نامیدند. پزشکان 
می گویند جداکردن دوقلوها امکان پذیر است اما عوارض جدی برای شیواناث 
خواهد داشت. شیورام می تواند هر دو پا را داشته باشد و به مرور به زندگی عادی 
بازگردد اما شیواناث بدون پا باقی خواهدماند و تا پایان عمر نیازمند مراقبت 24 
ساعته خواهدبود. در هر حال این دو برادر از وضع موجود راضی اند و مصمم 

هستند که هرگز از هم جدا نشوند. پدرشان هم با این موضوع موافق است.

عجیب ترین دوقلوی هماهنگ
چه کسانی؟ ابی و بریتنی هنسل

وضعیت: دو سر روی یک بدن ولی دارای دو قلب  و  دو مغز مجزا
خواهران هنسل شاید عجیب ترین دوقلوی به هم چسبیده تاریخ باشند. 
ابی و بریتنی در سال 1۹۹۰ در مینه سوتای ایاالت متحده در حالی به 
دنیا آمدند که بیش از این که شبیه یک دوقلوی به هم چسبیده باشند، به 
نوزادی دو سر شباهت داشتند. این دو یک جفت دست، پا و یک تنه مشترک 
و اعضا و جوارح داخلی کامال جدا دارند. هر یک از آن ها قادرند نیمی از بدن 
خود یعنی یک دست و یک پا را کنترل کنند. در واقع در زمان نوزادی برای 
یادگیری بعضی حرکات فیزیکی مثل دست زدن و راه رفتن، به همکاری 
هر دو نیاز بود، درحالی که اکنون هر دو همزمان و جداگانه می توانند 
غذا بخورند یا چیزی بنویسند. این دو خواهر عجیب در سال 2۰12 
با مدرک کارشناسی هنر دانش آموخته شدند. در تمام این سال ها 
بریتنی و ابیگل زندگی را با همه مشکالتش 
ــد، با این حال  زیر نظر پزشکان ادامــه داده ان
بــا باالتررفتن ســن شــان، احــســاس رضایت 
بیشتری از تصمیم پدر و مادر خود مبنی بر جدا 
نشدن شان دارند چون زندگی بدون آن یکی 

برای شان غیرقابل تحمل است.

خواهر و برادر خجالتی و هنرمند
چه کسانی؟ لوری و جورج شاپل

وضعیت: چسبیده از سر، 30 درصد مغز مشترک
این دوقلوهای عجیب که یکی دختر و دیگری پسر است، در سال 1۹61 در 
آمریکا متولد شدند. آن ها در یک مرکز نگهداری بیماران با اختالالت ذهنی 
در پنسیلوانیا بزرگ شدند اما در دهه دوم زندگی شان موفق شدند ثابت کنند 
دچار اختالل ذهنی نیستند. به این ترتیب لوری و جورج از این مرکز آزاد شدند 
و توانستند به کالج بروند. جورج با نام هنری »ربا شاپل« به اجرای موسیقی 
در سطح بین المللی پرداخت. او برنده جایزه موسیقی برای بهترین هنرمند 
سبک کانتری شد و برای چند فیلم آهنگ سازی و خوانندگی کرده است. اما 
لوری زندگی آرام تری دارد. او در خشکشویی 
یک بیمارستان مشغول کار اســت  و گاهی 
هم برنامه های موسیقی جورج را مدیریت 
می کند. او در سال 2۰۰6 نامزد کرد اما 
نامزدش در  تصادف درگذشت. این دوقلوهای 
خواهر و برادر در کمال تعجب پزشکان، سالم 
و سرحال در آستانه 6۰ سالگی هستند و 
اکنون در آپارتمان خود در آمریکا زندگی 

می کنند.

ین عمل موفق   آخر
جداسازی

دوقلوهای ویتنامی که چند وقت قبل در 1۳  ماهگی از هم 
جدا شدند آخرین نمونه موفق عمل جداسازی دوقلوهای 
به هم چسبیده بــودنــد. هرچند در طــول تاریخ دوقلوهای 
بسیار خاصی داشتیم که عکس  های بی  کیفیت یا توصیفات 
عجیب درباره آن  ها دیده و شنیده می  شود اما به  نظر می  رسد 
ــوارد خاصی را که زنده  کم کم و با پیشرفت علم بتوان م
می  مانند ، در سن کم جدا کرد؛ مثل دوقلوهای ویتنامی 
که در یک عمل طوالنی و پیچیده و با دخالت حدود 1۰۰ 
متخصص و جراح از هم جدا شدند و تا سه ماه هم تحت 

مراقبت  های ویژه بودند.        

محبوب ترین دوقلوهای جهان

چه کسانی؟ الله و الدن بیژنی
وضعیت: چسبیده از ناحیه سر، اشتراک در بخشی از مغز

اللــه و الدن، معروف ترین دوقلوی ایرانی و یکی از مشهورترین 
دوقلوهای به هم چسبیده جهان در سال 1۳۵2 در شهر فیروزآباد 
استان فارس به دنیا آمدند. دو خواهر پس از تولد به بهزیستی و از آن جا 
به بیمارستان سپرده شدند. دکتر علیرضا صفاییان الله و الدن را در 
سال 1۳۵4 به فرزندی پذیرفت و برای آن ها شناسنامه مجزا گرفت. 
الله و الدن 1۵ ساله بودند که از وجود خانواده اصلی شان در شیراز و 
هویت واقعی خود مطلع شدند. بهزیستی آن ها را از خانواده صفاییان 
جداکرد و سازمان ثبت احوال شناسنامه های دیگری با اسامی الله و 
الدن بیژنی برای دوقلوها صادر کرد. با اصرار والدین اصلی دوقلوها، 
مراجع قانونی از الله و الدن خواستند در حضور پدر و مادرشان و 
خانواده صفاییان، یکی از آن ها را انتخاب کنند که دختران نپذیرفتند 
و از آن پس در خانه ای مستقل به زندگی ادامه دادند. الله و الدن که در 
کنکور دو شهر مجزا برای ادامه تحصیل پذیرفته شده بودند، با تالش 
پدرخوانده شان توانستند مجوز تحصیل در رشته حقوق دانشگاه 

تهران را بگیرند. مشکل اصلی الله و الدن زمانی آشکار شد که با در 
دست داشتن مدرک کارشناسی حقوق و تسلط بر زبان انگلیسی و 
رایانه، موفق به پیداکردن کار نشدند. همان زمان تصمیم گرفتند به 

هر قیمتی از هم جدا شوند.
پروفسور سمیعی و پزشکان آلمانی سال ها قبل هشدار داده بودند که 
عمل جداسازی بسیار پرمخاطره است و امکان جداسازی الله و الدن 
را به دلیل نتیجه قطعی مرگ یکی از دو خواهر یا هر دو، رد کرده بودند. 
اما الله و الدن که از موفقیت جداسازی دوقلوهای نپالی که مانند آن ها 
از سر به هم چسبیده بودند به دست »کیت گوا« جراح سنگاپوری در 
سال 2۰۰1 باخبر شده بودند، از او خواهان عمل جراحی مشابهی 
برای خود شدند. پس از انجام آزمایش ها و معاینات، سرپرست گروه 
جراحی تأکید کرد امکان مرگ یا فلج شدن آن دو وجود دارد و تمام 
این موارد برای آن ها توضیح داده شد. الدن، همان دختر قدبلندتر که 
از روبه رو طرف چپ قرار داشت، می خواست به شهر خود برگردد و به 
وکالت بپردازد. الله هم می خواست در تهران بماند و روزنامه نگار شود.

این اولین عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده بالغ در جهان 

بود که در روز 1۷ تیرماه 1۳82 آغاز شد و تخمین زده 
می شد چهار روز طــول بکشد. ۵2 ساعت از عمل 

جراحی گذشته بود و گروه جراحی 12۵ نفره بیش 
از 8۰ درصد بافت ها را از یکدیگر جدا کرده بودند 

که خون ریزی شروع شد. گردش خون در بدن الدن 
مختل شد و متاسفانه جان سپرد. بالفاصله تالش 
پزشکان برای نجات الله که به حالت اغما فرورفته بود 
شروع شد. یک ساعت و نیم بعد، با وجود تزریق خون 

و تالش بسیار پزشکان، الله هم درگذشت. گزارش 
درگذشت آنان به صورت خبر فوری در بیشتر رسانه ها 
پخش شد و مردم گوشه و کنار جهان را اندوهگین کرد. 
حضور مردم در مراسم تشییع جنازه آن ها به حدی بود 
که ترافیک جاده فیروزآباد قفل شد. پس از مرگ این 
دوقلوی محبوب ایرانی، حرف و حدیث هایی درباره 
سرپرستی آن ها مطرح شد که در نهایت فایده ای به 

حال این دو خواهر دوست داشتنی نداشت.



دومی: این چند روز تعطیلی کجا می رید؟
اولی: جان؟ درسته این ستون طنزه ولی قرار نیست 
هرچی به دهنت می رســه رو بنویســی و بــا هر چیزی 

شوخی کنی.
سومی: صبح تا شب داریم فرهنگ سازی می کنیم که 
مردم مســافرت نرن، بعد تو میای اینو می پرسی؟ یاد 
بعضی برنامه های تلویزیون افتادم که مهمونای برنامه 
هرچی به ز بون شون می رسه، از دوغ شتر تا نیش زنبور 
و »فرکانس کروناز«میگن و مجری هم مثل دسته گل 

میشینه روبه روشون و فقط سر تکون میده!
دومی: منظــورم این بود این چنــد روز قصد دارین به 

کدوم اتاق های خونه تون بیشتر رفت وآمد کنین؟!
سومی: آره تو که راست میگی! من قصد دارم بیشتر 

بین اتاق خواب و آشپزخونه تردد کنم!
دومی: آخیــش، حس فضولیــم خوابیــد! اصال مگه 

میشه االن مسافرت رفت؟
اولــی: چــرا نشــه؟ معــاون اســتاندار گیــالن گفتــه 
نمی تونیم جلوی مســافران رو به بهانــه کرونا بگیریم 
ولی خواهش می کنیم مردم پروتکل های بهداشــتی 

رو رعایت کنن.
دومی: ای بابــا! خب یه ماه مســافرت رو ممنوع کنن 
بلکه این پیک لعنتی تموم بشه. چه پیک ول نکنی بود!
سومی: مثال دروازه های شــهرها رو قفل بزنن؟ یا دم 
خروجی ها میخ بــذارن؟ همون تعطیــالت نوروز هم 
کلی حرف و حدیث بود تو بستن راه ها. فقط خود مردم 

باید رعایت کنن.

دومی: وقتی مردم نه جون خودشون براشون اهمیت 
داره، نه ســالمت بقیه و نه زحمت هــای کادر درمان، 
پلیس باید راه بیفته ماشین های تو جاده ها رو توقیف 

کنه و با جرثقیل برگردونه خونه هاشون.
اولی: مگه میشه؟ تازه رئیس پلیس راهور ناجا گفته: 
»به ماموران گفتیم خودروهایی که باالی یک میلیون 
تومان جریمه دارند چه در شــهر و چــه در جاده ها اگر 
با خانواده بودند توقیف نشــوند« بعد به خاطر یه سفر 

ناقابل، ماشین ها رو توقیف کنن؟
جــواد خیابانی: چه جمله قشــنگی، تیتــر مطلب رو 
بذارین »سفر ناقابلی که ناقل های ناقال می روند«... 
 تماشاگرنماها چقدر سروصدا می کنن تو ورزشگاه ،

 اه!

زندگیسالم
پنجشنبه

16مرداد 1399
شماره1664

2

ای صاحب فال، می بینیم که هنوز درگیر کرونا هستی؟ کی 
درگیرش نیست؟ نگران نباش، این مشکل جهانی است و 
باز قصد نداریم توصیه تکراری بکنیم که دستت را بشوی 
یا ماسک بزن و در خانه بمان! برای این که هفته پیش روی 
خوبی داشته باشی، توصیه می کنیم فقط به توصیه های 
پزشــکان گوش بده و خواهش می کنیم بی خیال شــتر و 

بنفشه و نیش زنبور و سشوار و... بشو! اوکی؟

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال تنبیه می شود

َیگ اتفاقــی هفته پیش افتــاد که هنــوز وقتی یاُدم 
میــه خنــده ام می گیــره. عیــال مواظــب همه چی 
هست ولی بعضی چیزا ره بیشــتر از بعضی چیزای 
دگه دوســت دره. یکیش مبل هامانه. یعنی بعضی 
وقتا اگه روش بشــه ِمگه رو زمین بیشــیِنم تا مبل ها 
ِخراب نــرن! فرش هامان هــم خیلی دوســت دره. 
تا چند ســال بعد از ازدواج مــان روی همه فرش ها 
روفرشــی ِمنداخــت تــا کثیــف نشــن! یا مثــال میز 
ناهارخوری خریده بــودم، روش رومیزی انداخت. 
دلش رضا نداد، ســفارش دادم شیشه هم انداخِتم 
روی رومیزی. بازم آروم نشد و االن روی شیشه هم 
ســفره ِمندازه! یکــی از چیزایی که خیلی دوســت 
دره، از ای ظرف شیشه گی های درداره که درشان 
بد بازِمشــه و خودش بهــش ِمگه ظرف عســل. َیگ 
روز سر صبحانه خواسُتم در یکی شانه بازکُنم که از 
دسُتم ُسرخورد... عین فیلم ها شد، زمان واستاد و 
دیُدم ظرفه افتاد رو میز، بعد قل خورد رو صندلی، 
خوشــحال بوُدم... که زرتــی افتاد رو ســرامیک ها 
و توخ توخ رفــت. اگه نخــوام خالــی ببنــُدم، تقریبا 
هزاروشیشــصد تیکه رفت! در او لحظــه فقط به ای 
فکر مکرُدم که خدا کنه عیال صحنه ره ندیده بشــه 

که ِانا حاال خوب رفت!
یعنی َیگ ثانیه از حادثه نگذشت و هنوز تیکه هاش 
رو هوا بودن کــه گفــت: »آفرین!« خوشــحال رفُتم 
که تشــویُقم کرد که رگباره گیریفــت: »در یه ظرف 
رو هــم نمی تونی باز کنی و اســم خودتو گذاشــتی 
مرد؟ احسنت و...« و دگه گوشام ِنمشُنفت و داشُتم 
به ای فکــر مکرُدم کــه هفته پیــش کارامــه مکرُدم 
که برام نســکافه آورد و زرتی ســینی بــا دو تا لیوان 
نســکافه غلیظ و چســبناک خالــی رفــت رو دفتر و 
ماشین حساب و لپ تاپ و... و اولین کاری که کرُدم 
گفُتم: »خــودت کاریت نرفــت؟ عیب ِنــدره، فدای 

سرت« و فوری دستمال آورُدم!
خالصه جمله آخرشه شنیُدم که گفت: »میری یکی 
عین همین رو می خری، زدی دست ظرفم رو ناقص 
کردی« و تا َیگ هفتــه باهام قهر بود تا ِتنســِتم عین 

همو ظرف لعنتی ره پیداکُنم! ایم از ای.

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

مجسمه: داداش 
اون بچه بیشتر 
حواسش هست 
که تو این اوضاع 
باید مراقب بود، 
این قدر اصرار 
نکن بهش!

دارکوب واقعا 
ازت دلخورم... 
چرا هفته پیش 

عکسی از من 
نزدی؟!

ناقل ناقال در برابر کادر کار درست
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چند سال بعد... 
دوران پساکروان 

ی
ش

کا
ی 

عل
ت: 

س
نی

تو
کار

!

ب
کو

دار

روز خربنگار

امروز در فضای دل انگیز کسب و کار
محشر به پا شده است ز افزایش دالر

در سایه تورم بی حد ماندگار
روزت مبارک است و گرامی خبرنگار

یارمحمد خدنگی
*****

ات اطالع اثنوی!

بپرسی از پیر و جوون، فوری بهت اینو میگه:
تا اطالع ثانوی، ارزونی تعطیله دیگه!

تا اطالع ثانوی، گرونی مرد میدونه
طفلکی ارزونی ولی، حبس ابد تو زندونه

تا اطالع ثانوی، از طرقبه تا به طرق
غول تورم همه شهرمونو کرده قرق!

تا اطالع ثانوی، گوشت صدوسی هزار تومن
میگم به قصاب محل، دیگه نه تو، دیگه نه من!

تا اطالع ثانوی، قیمت خونه... چی بگم؟
میره به باال مثل جت، لحظه به لحظه، دم به دم

تا اطالع ثانوی، من نمیشه زن بگیرم
بیخودی اصرار نکنین، تو بمیری، من بمیرم!

تا اطالع ثانوی، خودم که اصال، ابدا
بچه آوردم اونا هم، حق ندارن زن بگیرن!

مجید رحمانی صانع

ابالی هشر

تو هال خونه شون تمساح دارن
رو بوم خونه هم باشگاه دارن
شدن خسته ز ایران و ز خارج

هوای تور دور ماه دارن!

اپیین هشر

به غیر از خونه دایی نرفتن
فراتر اصال از چایی نرفتن

سه تا کفتر، دوتا هم فنچ دارن
به غیر از پارک، هیچ جایی نرفتن!

امیرحسین خوش حال

 ماسک های
 چند میلیون 
 توماین 
هم به ابزار 
آمد! 

 
بابا این 

صاحب خونه مون 
نیست که ماسک 

الکچری داره ؟!

چرا پسرم
از ماسک 

که بر ماسک!

روحانی: هفته آینده یک گشایشی در 
اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد

دارکوب: که اون سرش ناپیدا؟!

تاثیر نیش زنبور بر درمان بیماری کرونا 
حقیقت دارد؟

زنبورداران: حقیقت نداشته باشه 
ولی سود داره!

آذری جهرمی: گران فروشی اپراتور ها 
تخلف محض است

 کاربران: نگران نباشین
 ما به تخلفات محض عادت داریم!

طرح مجلس برای واریز یارانه ۴۰ لیتر بنزین 
به حساب هر ایرانی )فارس(

هر ایرانی: باز شروع شد!

ویروس کرونا ۴ روز روی اسکناس  ها 
باقی می  ماند

دارکوب: خود اسکناس ها 4 روز 
تو جیب ما نمی مونن!

خبر خوش وزیر آموزش و پرورش: فرهنگیان 
تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال تسهیالت 

می گیرند

فرهنگیان: آخ جون... می تونیم تا 
سقف یک یخچال بخریم!

نعمت زاده، وزیر سابق صنعت: دخترم 
حاضر نشد از کشور فرار کند که بدهی مردم 

را بدهد

مردم: دست شون درد نکنه، 
واقعا راضی به این همه زحمت 

نیستیم!

کفاشیان: منتظریم ببینیم چه بالیی سرمان 
می آید!

دارکوب: که بعدش قاه قاه 
بخندین؟!
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

برای برگزاری کنکور دوشواری نداریم

همان طور که اطالع دارید کنکور دکترا بعد از حرف و 
حدیث های بسیار برگزار شد و به نظر می رسد یک عالمه 
جوان خوش آتیه مملکت درهای خوشبختی به رویشان 
باز شد تا چند ســال دیگر علم بیاموزند و بعد بنشینند 
همراه یک کوزه و مدرک شــان درباره آینده شــان فکر 
کنند. اما امروز و فردا هم بچه های کارشناسی ارشد سر 
آزمون هستند و آن ها هم باید برای راننده موفق شدن 
در تاکسی های اینترنتی خودشان را آماده کنند. از آن 
طرف آخر مرداد هم بچه های کنکور کارشناســی باید 
برای آینده خودشــان کنکور بدهند که باز آن ها هم جا 
پای این جوانــان خوش آتیه قبلی کــه در عالم بیکاری 

دارند پیر می شوند می گذارند.
در تمام این مــدت آدم های مختلفــی موافق و مخالف 
برگزاری کنکور بودند. مثال نماینده مجلســی گفت: 
»تعویق کنکور برای روح و روان جوانان خطرناک است.« 
البته ایشان توضیح نداد که خود کنکور دقیقا چه اثری 
روی روح جوانان دارد؟ اما اجازه دهید من بهتان بگویم 
که خود کنکــور همچــون دم کــرده گل گاوزبــان روح 
جوانان را نوازش می دهد. در کل موافقان خیلی خوب 
گفتند این شتری است که روی میز تحریر همه داوطلبان 
کنکور می خوابد و باالخره باید زودتر برگزارش کنیم. 
کال مسئوالن زیادی در این سال ها تالش کردند کنکور 
را بردارند ولــی همان طور کــه می دانید کنکور خیلی 
ریشــه قوی و قدرتمندی دارد، به طوری که حتی آقای 
توکلی با آن صدای آرامش بخش و توصیه به دو عدد مداد 
نرم مشکی گفتنش هم رفت ولی کنکور باقی ماند. باز 

خدا را شکر چیزی به اسم مافیای کنکور نداریم.
اما یک عــده هم بودنــد که بــا دالیل پوشــالی مخالف 
برگــزاری کنکور بودنــد. این ها می گفتنــد که ممکن 
است کنکوری ها بیمار شوند. ببینید عزیزان اگر خیال 
می کنید کرونا بیکار است که این همه مکان دیگر را رها 
کند برود چهار ساعت توی فضای خسته کننده کنکور 
بنشیند ، معلوم اســت هیچ چیز از ویروس نمی  دانید. 
باز هــم داوطلبان بــرای این که کامل مطمئن باشــند 
می توانند مقداری مایع شتر، دو عدد زنبور نرم مشکی 
و 3 گرم عنبرنسارا همراه خودشان داشته باشند. ضرر 
ندارد. من خودم این ها را از رسانه ملی و فضای مجازی 
یاد گرفتم. به نظرم تنها مشکلی که برای برگزاری کنکور 
امسال وجود دارد غیبت آقای حسینی بای است. این 
تنها دلیل منطقی برای تعویق کنکور است که آن هم با 
بیرون پریدن محسن حاجیلو از پشت شمشادها قابل 
حل است. یک بار دیگر هم تاکید می کنم ما چیزی به نام 
مافیای کنکور نداریم. )متن را ارســال کرده و شــماره 

کارتش را برای مافیای کنکور می فرستد(
  آفرین بــه آقــای محمدجواد طاهــری، کارتــون موزه 

وحشت عالی بود، حسابی دور هم خندیدیم. 
  فائزه، مشهد

  با این تلفات کرونا در همه دنیا
با این همه بیمار در این جا و در آن جا

با این همه بحث و خبر و دل نگرانی
درباره این ویروس منحوس جهانی

یک جمله فقط مانده بگوییم که بی شک
در عقل کسی که نزند ماسک بکن شک!

حبیب احدی  
دارکوب: خب شاید بنده خدا پول نداره؟!

  آق کمــال دمــت گرم بــا راهــکاری کــه بــرای خرید از 
ســوپرمارکت های محل دادی. اونا هم به امیــدی مغازه رو 
باز کردن، قرار نیســت همــه بــرن از فروشــگاه های بزرگ 

خرید کنن.
آق کمال: دقیقا. یکیش همی مسود رفیقم. حیف حواسش 

پرته وگرنه براش تبلیغ مکردم همینجی!
  دارکوب خیلی گرمه! راهکار بده اخوی.

دارکــوب: اخوی دارکــوب بخون، هم خنک میشــی، هم 
می تونی خودتو باد بزنی!

  دارکوب من مطمئنم برای وام مســکن هم باز ســر ما 
بی کاله می مونه و یه عده که 10 تا 10 تا خونه دارن، میرن 
این وام ها رو می گیرن و می زنن بر بدن. میگی نه؟ نگاه کن!
دارکوب: این قدر بدبین نباشین، این طوری به قضیه نگاه 

کنین ، شاید اونایی که 10 تا خونه دارن از ما محتاج ترن!
  دارکوب بیشتر از سریال های شــبکه نمایش خانگی 
بنویس و کارتون چاپ کن. بعضی هاشــون از سریال های 
درجه دهــم تلویزیون هــم بدتر هســتن، با این تفــاوت که 
باید هم پــول خریدشــون رو بدیم و هم پــول اینترنت برای 
یک دانشجو دانلودشون.  
دارکوب: حاال ما می نویسیم ازشون، ولی باورکنین کسی 
مجبورمون نکرده اینا رو ببینیم و پول  و وقت مون رو هدر بدیم!
  کمال جان، مو همیشه به اخالق و رفتارت توی خانه ات 

غوطه مخورم!
آق کمال: برار غوطه نخور، غرق مری، غبطه بخور!

  دارکوب لطفا همیشــه هنگام عبور از عــرض خیابان 
جهت مخالف را هــم نگاه کنید. افراد فاقدشــعور از آن چه 

فکرمی کنید به شما نزدیک ترند.  
دارکوب: اتفاقا من همیشه چهار طرف و حتی باالی سرم 

و زیر پام رو هم نگاه می کنم!

      تازه فهمیدم اگر کولر روشــن باشه بابام خاموشش 
می کنه، اگر خاموش باشه روشنش می  کنه، یعنی هرچی 
باشه برعکسش رو انجام میده. منم واسه این که همیشه 

روشن باشه قبل از اقدام ایشون خاموشش می کنم!
      به عنوان کسی  که از مسواک باباش استفاده می کنه 

می گم: رتبه  کنکور شخصی نیست!
       یه زمانی بود وقتی کارمون با کامپیوتر تموم می شد 
روی مانیتور یه کاور می کشیدیم. من حتی روی کیبورد 
و ماوس هم کاور می کشیدم. انگار حجره عطاری تو بازار 

بود باید کرکره رو دم غروبی می کشیدیم پایین!
       بعــد از کرونــا، همــه عمــل زیبایــی الزم می شــن. 
ماسک ها، دماغ ها رو عقابی و گوش ها رو آینه بغل کرده!
      یه سری رفتم کالس اسکی، جلسه اول مربی گفت 
چرا نشستی؟ پاشو بیا بیرون شروع کنیم. گفتم استاد 
نمی بینی چه برفی اومده؟ باشــه برای یه زمانی که هوا 

خوب شد!
       توی خونه  ما گم کردن کلید گناه نابخشودنیه. چون 
بابــام معتقده طرف هــر جایی پیداش کنه بــا علم غیب 
می فهمه کلیدهای خونه  ماســت و میــاد در خونه رو باز 

می کنه!

       ریاضی خوندنی نیست، باید بشینی حل کنی. این 
جمله رو از 2 سالگی شنیدم!

       صبح بعد از بیدارشــدن با خــودم می گم یه ۵ دقیقه 

گوشی چک کنم بعد می رم سر کار و زندگیم، ولی چرا 
۵ دقیقه هام دو ساعت طول می کشه نمی دونم؟!

       با یه کتاب و یه لیوان قهوه رفتم نشستم پیش بابام و 
گفتم پدرجان، به نظرتون راهی برای نجات بشر هست؟ 
گفت بشر رو نمی دونم، ولی تویی رو که با کتاب ریاضی 

2 دبیرستان این چرندها رو می گی نمی شه نجات داد!
        یادمه هفت ســالم بود با بابام رفتیم شهر بازی یه نفر 
بچه اش رو گم کرده بــود، بابام اصرار داشــت منو بهش 
بندازه. طرف هم هی می گفت نه بابــا دیگه این قدر هم 

زشت نبود!
       فقط کرونا می تونست باعث بشه دل آدم حتی واسه 
سفر با جمع هایی که باهاشون حال نمی کرد و هندزفری 

براش حکم سپر دفاعی رو داشت هم تنگ بشه!
       قبال می رفتی سوپری جمع می زد قیمت رو می گفت، 
االن موقع حساب کردن یه ســری عدد بهت می گن که 

انگار قیمت جنس ها رو در هم ضرب کردن!
      کچلی خودش خوبه، فقط اون جایی که همه درباره  
این که کجا می رن آرایشــگاه و چقدر پول می دن حرف 
می زنــن و تو بــا نــوک کفشــت ســنگریزه ها رو جابه جا 

می کنی یه جوریه!

نیازطنزی

کولر و مسواک باباها
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خرید و فروش وام
 خریدار وام های مشا اب

 بیشرتین مبلغ ابزار
 همچنین وام ازدواج، مسکن

 ودیعه مسکن، وام اجاره، وام کروان، 
وام هشریه، وام کرایه خودرو، وام خرید 

گوشت و مرغ و حبوابت و...

ارائه وام بدون ضامن، اب یک 

ضامن صوری، اب دو ضامن معترب 

یا نیمه معترب

انواع ضامن های یب اعتبار 

)برای وام هایی که منی خواهید 

اقساط شان را برپدازید( و...

کایف است یک ابر امتحان کنید ات 
برای هفت پشت اتن بس ابشد

وام آوران دام هپن کن

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

ربیعی

حاال درسته خودم ماسک نزدم، ولی 
ماشینم همه جاش ماسک داره!

عکاس: لطفا دست هاتون رو بندازین پایین
پوریا پورسرخ: نمیشه، ایشون بازیگر ترک 

هستن و تا حاال بازوهای من رو ندیدن!

توئیت روز

از هر ۸ کروانیی یک نفر دچار 
مشکالت شنوایی یم شود

سخنگوی 
دولت مبتال به 
کروان شد 

ایشون فقط 
سخنگوئه؟ چیزی 

از مشکالت ما 
نمی شنوه؟!

به دل نگیر، 
از عوارض 
کروناست!

کمیک روز

ب
کو

دار

مشکالت کنکور در زمان قدیم 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
مردم اباحتیاط وارد بورس شوند

شنیدم گفت مسئولی به مردم
بیا در بورس اما احتیاطًا

که باشد بورس در جایی از این شهر
که دارد صدخطر در خویش ذاتا

مواظب باش وقت رد شدن از
خیابان و بپا از هر جهاتًا!

اگر وارد شدی در بورس، بپا
بگیری بیست ها را انضباطًا!

مودب باش، هرکس را که دیدی
بگویش چاکراتًا، مخلصاتًا!

بیا ای دوست با پولت در این بورس
ز هر جایی که شد شهرًا، دهاتًا!

نگو در بورس اما: این حباب است
که جمعت می کنند آهًا، بساطًا!

سهامت را بخر بی ِشکوه و غر
 به ما  -باری- کمک می ده ثباتًا!

به جز این ها که گفتم کار دیگر
اگر کردی، کنیمت حذف کاتًا!

بدون  احتیاط ار آمدی تو
شوی یک باره مقطوعًا حیاتًا!

عبدا... مقدمی  
*****

رس به فلک کشیدن قیمت میوه

بی آلو و گردو و گالبی و شلیل
فارغ ز خیار و پرتقال و ازگیل
سیب »زنخ« یار فقط داریم ما

بهتر ز هزار میوه حتی نارگیل!
شیما اثنی عشری  

استاندارد باالی سالن آزمونتوجه به رفاه داوطلبانرعایت بیش از حد بهداشت
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تابستان شاد کرونایی!
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جوانه )ویژه نوجوانان(

نوجوانی یعنی هیچ چیز و همه چیز!   
یگانه موقر | خبرنگار افتخاری جوانه   

خانم ها و آقایــان! به عنوان یــک نوجــوان می خواهم به شــما یادآور شــوم که معنای 
»اقتضای ســن« و »اقتضای نوجوانی« و »دیوانگی« یکی نیســت! درباره ترکیب اول 
می توانم بگویم که از نوزادی تا 1000ســالگی )به جز سنین به خصوصی( رفتار آدمیزاد قابل 
پیش بینی است؛ مثال کودک پنج ساله لجباز اســت و بچه ده ساله به دنبال ابراز عقیده 
است و فرد 50ساله سنش اقتضا می کند سکوت و آرامش و طبیعت بخواهد و موسیقی 
سنتی. اما ترکیب دوم کامال بی معنی است. نوجوان می تواند »هر« چیزی باشد. درواقع 
نوجوانی تنها دوره ای است که هیچ اقتضای مشخصی ندارد. بعضی نوجوان ها افسرده 
می شوند، گروهی گوشه گیر، یک سری به دنبال دیده شدن اند و برخی پی گیر هرنوع خالف 
و اشتباه. دسته ای سعی می کنند بچه بمانند و عده ای هم در تالش اند بزرگ تر از چیزی که 
هستند، باشند. آن هایی هم که این طورها نیستند، در گیجی مطلق به سر می برند. دوستان 
گرامی من، سروران عالی مقام و والدین محترم! بنده فکر می کنم که شما درمقوله دیوانگی 
هم به اندازه کافی توجیه نیستید. نوجوان شما دیوانه نیست! فقط منطقش با منطق شما 
یکی نیست که اگر بود، دیگر نوجوان نبود. دیوانگی که سن و سال ندارد. از من می پرسید، 
همه ما دیوانه به دنیا می آییم! خالصه شــما را دردسر دادم که این را بگویم؛ هرکار عجیبی 
که از فرزندتان ســر می زند به خاطر اقتضای نوجوانی اش هســت و نیســت. اگر قبول 
نداشته باشید که نوجوانی هرچیزی می تواند باشد، این کلمه می تواند شما را گمراه کند چون 
توقع دارید رفتار نوجوان تان را براساسش پیش بینی کنید و همان طور که می دانید این 

کار، امکان ندارد. از شما خواهش می کنم این قدر روی بچه های تان برچسب نزنید!

رقابت بر سر الماس 
امیرمحمد ملک زادگان |  خبرنگار افتخاری جوانه

اسم بازی: مکارتی
دسته: کارتی-فکری

به دو نیم الماس تبدیل شــده اند و این کشــف مشــکل همراه اســت؛ اول این کــه الماس ها قیمتی مکارتــی دارید اما ایــن ماجراجویــی با دو یک کلکسیونر ســعی در جمع آوری الماس های داده است. شما در این دنیای الماس ها به عنوان تقسیم کرده  و هریک را در نقطه ای از جهان قرار الماس های جهان تشکیل شــده ، به قطعه هایی او کلکســیون مشــهور خود را کــه از بی نظیرترین این دنیا را با کار خود مشکوک تر هم کرده است. رمزورازهای عجیب است که پروفسور مکارتی دنیــای المــاس و ســنگ های قیمتــی پــر از قیمت: 95هزار تومان
آن ها را با مشکل مواجه می کند. 
دوم این که شما در مسیر کشف 
کلکسیون مکارتی تنها نیستید و باید 
همراه هفت کلکسیونر دیگر برای 
کسب ارزش باالی الماس ها 

صاحــب اشتباه دیگر کلکسیونرها استفاده کنید و با کمترین سرمایه تان باشــید، گاهی در مزایده می توانید از است. اما الزم نیست زیاد نگران ازدست دادن در مزایده اســتراتژی و هوش ریاضی بسیار مهم و مراقب نقشه دیگر کلکسیونرها هم باشید چراکه نیم الماس های قیمتی و یک جور بیشتر هزینه کنید مزایده باید حواس تان به این نکته باشد که برای و سود بیشــتری را از آن خود کنید. همچنین در یک الماس کامل را تشکیل دهید می توانید امتیاز در مزایده دو نیم الماس مشابه به دست آورید و برای به دســت آوردن آن ها تالش کنید. اگر طاقت فرســا و ســنگین همراه دیگر کلکسیونرها پس از کشف نیم الماس ها باید در یک مزایده رقابت کنید. اما این تمام ماجرا نیست چراکه  قیمــت 
الماس های ارزشمند 
پروفســور مشــکوک 

بازی شوید.

 زندگی سالم
  پنج شنبه

 16 مرداد ۱۳۹۹    
 شماره ۱664

ترس ویروس با ما می ماند
بهاره قهرمان| 1۶ ساله  از گلبهار

 به نظر من دنیا به قبل از کرونا بازنمی گردد چون این ویروس 
تاثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشته است. حتی اگر واکسنی 
ساخته شود و تغییر چندانی در روند زندگی مردم ایجاد نمی کند 
چون آن ها به این شیوه از زندگی عادت کردند. فکر می کنم 
چون این عادت با ترس همراه بوده است حتی تا ماه ها 
بعد از تولید واکسن و نابودی آن مردم همچنان از ماسک و 

ضدعفونی کننده استفاده کنند.
زندگی مان اینترنتی می شود

مهدی گوهری|  1٣ساله از مشهد
 به نظر من مطمئنا جهان به دوران قبــل از کرونا برمی گردد 
چون اگر واکســنی ساخته شــود، دیگر هراس از کرونا معنی 
ندارد و مردم به مرور به زندگی سابق خود بازمی گردند. در ابتدا 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی کاهش شدیدی پیدا 
می کند چون عادت کردن به دوران پساکرونا زمان می برد. 
مهم ترین تفــاوت دوران قبل و بعد کرونا  اینترنتی شــدن 

مشاغل است. شاید تحت تأثیر این شرایط، از این به بعد 
تمام کارهای بانکی، دفاتر پیشخوان، خریدکردن، مدارس و 
کالس های فوق برنامــه به طور کامل مجازی شــود چون در 
این مدت دیدیم که ازطریق اینترنت می توان کارها را با 
سرعت بیشتری انجام داد و جلوی اتالف وقت را گرفت.

عادت به معاشرت با دیگران ازبین می رود
نادیا غفوری| 1۴ساله از مشهد

به عقیده من برگشت به دوران قبل از کرونا محتمل است. 
شــاید در ابتدا ناممکن باشــد اما پس از مدتی مردم به شرایط 
قبلی شان بر می گردند اما بی شک کرونا تفاوت هایی در سبک 
زندگی مردم ایجاد می کند که قبل از آن وجود نداشته است. 
به نظرم خریدهــای اینترنتی و کالس مجازی بعد کرونا بیشــتر 
می شــود و مدارس بــه اهمیــت اینترنت در آمــوزش پی 
می برند. همچنین به دلیل عادت کردن به قرنطینه و دوری از 

دیگران، ممکن است دیدوبازدیدها کمتر از قبل شود.
قدردان تر خواهیم شد
پارسا آرشیا| 15 ساله  از نیشابور

 به عقیده من جهان به دوران قبل از کرونا بازمی گردد چون 
پس از تولید واکسن به مرور مردم به رفتارها و عادت های 
ســابق برمی گردنــد. پــس از کرونا مردم بیشــتر قــدردان 
نعمت هایی که دارند، خواهندبود و سعی می کنند از آن ها 
به درستی اســتفاده کنند. برای مثال شــاید دیدوبازدیدها و 
مهمانی ها بیشــتر شــود و مردم این فرصت هــای کنار هم 

بودن را قدر بدانند. به نظرم بهداشت فردی 
هم نسبت به قبل بیشتر 

رعایت می شود.

جهان پساکرونا چطور خواهدبود؟

زندگی پساکرونا چطور خواهدبود؟ در گپ وگفتی تلفنی با چند نوجوان این سوال ها جامعه جهانی به ایمنی دربرابر آن برسد آیا می توانیم به زندگی قبل از کرونا برگردیم؟ می کنید اگر روزی واکسن کرونا  ساخته شود و تمام مردم جهان از آن استفاده کنند و را جدی نگرفته اند و به نکات بهداشــتی عمل نمی کنند. شــما جزو کدام دسته اید؟ فکر و دستورالعمل های بهداشتی را به درســتی رعایت می کند اما گروهی دیگر موضوع هنوز از همه گیری آن کم نشده است. بخشــی از جامعه با کرونا کنار آمده است حدود پنــج ماه از اولین روزهای شــیوع ویــروس کرونا در کشــور می گذرد و 
را مطرح کرده ایم، با ما همراه باشید.

گفت وگو درباره وضع زندگی ما بعد از ساخته شدن واکسن کرونا 
مهشید رحیمی| خبرنگار افتخاری جوانه

 

علی شاهرخی|  خبرنگار افتخاری جوانه

تنها، متحیر و سرگردان در بیابانی بی آب وعلف و جانسوز! این شــرح حال مختصر زندگی من است در بیابانی که حتی 

اسمش را هم نمی دانم. هرقدر می روم به چیزی جز شن و ماسه، گیاهان وحشی و خشکی پسند و آفتاب سوزان نمی رسم. 

با چشم هایی که آفتاب ناکارشان کرده است و برای دوباره سالم شدْن خوابی طوالنی  می خواهند، سیاهی هایی می بینم. 

کمی آن طرف تر، به نظرم چند درخت  نخل می بینم اما جلوتر که می روم بیشتر شبیه اشیایی متحرک هستند، شاید انسان! 

جای مکث نیســت. بی خیال خســتگی مثل یک دونده تازه نفس به سمت شــان می دوم. به چشــمم آشــنا می آیند. 

هم مسیرهایم هستند، ما با هم سفر می کردیم. آن ها خیلی شتاب زده بودند و معلوم نبود چرا اصرار داشتند راه شان را از 

بیراهه و بیابان رد کنند. من با قافله شان همراه بودم و شتاب زدگی شان کار دستم داد. اما نه! انگار این بیابان برای آن ها 

گذرگاه نیســت. یک شــهر مخصوص زندگی همیشــگی بنا کرده اند؛ بیابان را آبــاد کرده اند، درخــت، رود، خانه. عجب 

دم و دستگاهی، آن هم در بیابان! بی مقدمه در نهر پرآب مشکوکی می پرم که این قافله بنا کرده اند. آب گوارا محو می شود 

و شن و ماسه داغ جایش را می گیرد. بلند می شوم و لباس هایم را می تکانم. خوب به ساز و برگ همراهان قدیمی ام دقت 

می کنم. نهرها و درختان چیزی جز سراب نیست. خانه های شان از جنس شن و ماسه شور و داغ است. چرا؟ چرا چنین 

جایی را که گذرگاهی تلخ است، محل دایمی زندگی شان قرار داده اند؟ چطور فراموش کرده اند که این جا مسیر عبور است 

برای رسیدن به آبادی و نه قرارگاه؟ تصمیم می گیرم از همراهانم جدا شوم و خودم سرنوشتم را بسازم. به امید یافتن آبادی 
و آبی گوارا و واقعی؛ غیرسراب !

رفقا سالم!زندگی 
شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999افتخار می کنیم. شما هم می تونید خبرنگار افتخاری ما باشین.امروز به قلم خبرنگارهای نوجوان جوانه منتشر شده و ما بهشون خب البته ما که نه، خودتون زحمتشو کشیدین. صفحه  یک ویژه نامه براتون ترتیب دادیم. قول داده بودیم، به این مناسبت فردا روز خبرنگاره و همون طوری که 

تلفن تحریریه 
05137634000

 

معلم بی حــال و حوصلــه بود اما ســعی می کرد بــا دقت همیشــگی تدریس کنــد. به جز یکــی دو نفر 
هیچ کس حواسش به درس نبود؛ طبق معمول. خسته بودم و چشم هایم به جای خیره شدن به تخته 
از این صندلی می غلتید روی آن یکی. مجید، نگاهی به مسعود که به زور خودش را توی صندلی جا 
کرده بود، انداخت و با سر اشاره کرد به میز بغل دستی شان. دست چاقالو و پشمالوی مسعود خورد 
به پهلوی احسان و کاغذی افتاد روی پایش. احسان با چشمانی مرموز کاغذ را خواند و سری تکان 
داد. به علی که درحال چرت زدن بود، بود سقلمه ای زد. بیچاره علی طوری از خواب پرید که انگار 
زلزله آمده. عصبانی برگه را گرفت و با چشم های گردشده چندبار باال تا پایین برگه را برانداز کرد. 
حالتش عوض شد. برگه آرام و یواشــکی تک به تک می چرخید، مبادا معلم بفهمد. ُمردم از فضولی. 
کاغذی تاخورده که از عرق ترس پُرچین شده بود، کی به من می رسید؟ به من هم می دادند؟ معلوم 
است که می دهند، برای چه ندهند؟ اصال خودم می گیرم، مگر دست خودشان است؟ برگه کم کم 
داشت نزدیکم می شد. وای که چقدر طولش می دهند. هرکدام شــان یک تکه کاغذ را سه ساعت 
می خوانند و نظریه پردازی می کنند. هزارتا حدس  و گمان می زنم. باالخره برگه را قاپیدم. تایش را که 
باز کردم، خشکم زد. کاش اصال به دستم نمی رسید و درحال خودم می ماندم. هنوز خیره به کاغذ بودم 
که صدای معلم  بلندشد: »میالدخان! حواست کجاست؟« آمد سمتم. تا خواستم بجنبم و برگه را 
جمع کنم، رسید باالی سرم. عصبانی برگه را کشید و زل زد به آن. چشم هایش از برگه ترحیم پدرش 
جدا نمی شد. لحظه به لحظه رنگ صورتش تغییر می  کرد، عین برگ درخت ها در پاییز منتها روی دوِر 
تند! کاش اشک هایش هم برگ می شدند و می ریختند. وقتی چشمش به خط خرچنگ قورباغه مجید 
افتاد، تعجبش را نتوانست مثل ناراحتی اش پنهان کند. از هر کسی توقع داشت ااّل ما؛ »بچه ها 

همه، رأس هشت ونیم، دِر بهشت رضا )ع(«!

اکغذ مچاله 
فاطمه فیروزی| خبرنگار افتخاری جوانه

حاال که باوجود کرونا 
نمی تونیم بریم بیرون 

پس شما رو به 
باغ وحش می بریم که 
هم ببینیم حیوانات در 
این روزها چه می کنند 
و هم حال واحوال تون 

عوض بشه

اولین قفس متعلق به 
غول پیکرترین پرنده است. 
این پرنده های بزرگ اگه 

احساس خطر کنند، سرشون 
رو بین پاها...

 آخ سرم! 
یکی این پرنده رو بگیره

دومین حیوان، 
میمون بامزه است. 
وقتی از میمون ها 
صحبت می کنیم، 
بالفاصله بازیگوشی 
اون ها یادمون 

میاد...

 میکروفنمو 
پس بده

تحقیقات ثابت کرده فیل حیوانی 
فوق العاده باهوشه. رئیس گله از حافظه و 
هوش خود در فصول خشک سال استفاده 

می کنه و...

امیدوارم از این 
گزارش خبری لذت 
برده باشید. اکبری 
باشگاه خبرنگاران 

جوانه، مشهد!

ایده و اجرا: عاطفه اکبری، خبرنگار افتخاری جوانه- سعید مرادی

گزارشی از یک خبرناگر نوجوان
دکمیک پیشنها

داستان

یادداشت

یادداشت

دورهمی
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بنا: نحوه انتخاب کشتی گيران براى 
جهانی بستگی به شرایط دارد

هيچ موقع ليگ را دوست نداشتم 

جنگ آسیایى استقالل و شهرخودرو
جشن قهرمان$ پرسپوليس در آغاز هفته بيست و هشتم 

فرد بازداشت شده پرسپولیسى است
رسول پناه: از نهادهاى 

امنيتی خواستم ورود کنند

 کاردار:  پیشنهاد شد  کاردار:  پیشنهاد شد 
 جاى داماد حجازى را بگیرم!  جاى داماد حجازى را بگیرم! 
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چند روز پيش بود 	ه اســتقالل� ها 	سب دومين 
قهرمان� و ستاره آسيا&� شــان را جشن گرفتند. 
دوشــنبه ٧ مرداد ١٣٧٠ تيم اســتقالل ا&ران با نتيجه ٢  - &, 
ليائونينــگ چين را در فينال مســابقات قهرمان� باشــگاه ها9 
آســيا ش?ســت داد و برا9 دومين بار قهرمان آســيا شــد. اما ٢ 
ســال بعد اســتقالل با &, قانون مــن درآورد9 به ليگ دســته 
سوم رفت 	ه بعدها ناصر نوآموز رئيس وقت فدراسيون فوتبال 
تلو&حــا اعتــراف 	ــرد 	ــه ا&ــن 	ار برا9 عاد9 ســاز9 ســقوط 
احتمالــ� تيم ها9 بــزرگ به ليگ ها9 پا&ين تر بوده اســت! در 
فصل� 	ه اســتقالل به ليگ دسته سوم سقوط 	رد، باز&?نان� 
چــون حســين ترابپــور، احمدرضا عابــد زاده، حميــد بابازاده، 
مهد9 پاشا زاده، شاهين بيان�، ا&مان عالم�، صادق ورمز&ار، 
عباس ســرخاب، ميرشــاد ماجد9، عبدالصمد مرفاو9، عادل 

	اردار،  	اميــار  حردانــ�، 
اميــر  و  حســن زاده  رضــا 
قلعه نو&ــ� آب� پــوش بودند و 
هدا&ــت تيم هم بر عهده بيژن 
ذوالفقار نســب بود. حاال پس 
از گذشــت حدود ٢٨ سال از 
آن فصل تلخ برا9 استقالل، 
	اميار 	اردار پيش?سوت ا&ن 
تيم 	ــه سال هاســت از ا&ران 
مهاجــرت 	ــرده و در 	شــور 
آ	ادمــ�  چنــد  در  امــارات 
بزرگ فوتبــال فعاليت دارد، 

در گفت وگو با خراسان ورزشــ� از اتفاقات آن ســال ها و حال و 
روز فعل� استقالل م� گو&د. 

  آقا6 5اردار پس از خداحافظ$ زودهنگام شــما از فوتبال، 
5متر از شــما خبر6 شــنيده ا;م. در حال حاضــر چه فعاليت$ 

دار;د و آ;ا 5ار مرتبط با فوتبال انجام م$ دهيد؟
من سا	ن امارات هســتم و در شهر دب� با چند آ	ادم� بزرگ 
از جمله پار9 سن ژرمن، بارسا، &وونتوس و آث ميالن هم?ار9 
دارم و با بارسا آنقدر هم?ار9 ام نزد&, بود 	ه تصميم داشتيم 
نوجوانــان مســتعد ا&رانــ� را شناســا&� 	نيم و بــرا9 آموزش 
و 	ار پا&ــه ا9 بــه آ	ادم� بارســا 	ــه نما&ندگــ� خاورميانه اش 
در امارات اســت ببر&م 	ه نشــد. فعاليت فوتبالــ� من محدود 
م� شــود به ا&ن آ	ادم� ها 	ه فعال به خاطر 	رونا ٢ ماه قبل از 
عيــد همه فعاليت ها9 به حالت تعليق درآمد. ما حدود ١٥٠٠ 
دانش آمــوز دختر و پســر بيــن ٨ تا ١٨ ســال دار&م 	ــه من در 
٣ بخــش مرب� گــر9 و برنامه ر&ــز9 و داور9 با ا&ــن آ	ادم� ها 

هم?ار9 دارم. 
 شــما جــزو تيمــ$ بود;د 5ه ٢ ســال پــس از 5ســب دومين 
قهرمان$ اش در آســيا به شــEل عجيــب و ناباورانه ا6 به ليگ 

دسته سوم فرستاده شد. دقيقا چه اتفاق$ آن سال افتاد؟ 
سقوط استقالل به ليگ دسته سوم از آن اتفاقات عجيب و تلخ 

بــود 	ه بــا هيچ 	دام از قواعــد و قوانين فيفا جــور درنم� آمد و 
فدراسيون فوتبال آن موقع با &, قانون من درآورد9 استقالل 
را به دســته سوم فرســتاد، آن  هم  تيم� 	ه ٢ سال پيش از ا&ن 
اتفــاق تلخ قهرمان آســيا شــده  و ســتاره دومــش را گرفته بود. 
همان موقــع هــم م� گفتند 	ه ردپــا9 برخ� افــراد نزد&, به 
پرســپوليس در فدراســيون فوتبال در ا&ن ماجرا دخيل بوده و 

ا&ن واقعا ظلم بزرگ� به استقالل بود. 
 با توجه به فعاليت شــما در تيم ها6 پا;ه ا6، تا5نون باشگاه 
اســتقالل از شــما برا6 همEار6 دعوت 5رده و پيشــنهاد6 

داده است؟ 
واقعيــت ا&ن اســت 	ه چون من ا&ران نيســتم، ز&اد به باشــگاه 
نزد&ــ, نبــودم. فقــط اخبــار را جو&ــا م� شــدم و تقر&بــا همه 
باز9 هــا9 اســتقالل را دنبــال 	رده ام امــا ا&ن گونــه نبوده 	ه 
بــا  همــ?ار9  موضــوع  درگيــر 
باشــگاه باشــم. فقط ٦ ماه پيش 
بود 	ه &, صحبت ضمن� شده 
بــود و از طر&ق� به من ســيگنال 
دادنــد اگــر تما&ــل دار&ــد اســم 
بــرا9  هيئت مد&ــره  در  را  شــما 
مطــرح  اســتقالل  سرپرســت� 
	نيم. ا&ن بحث برا9 زمان� بود 
	ه سعيد رمضان� سرپرست تيم 
بود و بنا بــه دال&ل� اختالف نظر 
پيدا  	رده بودند. البته من  پيگير 
نشــدم چون گفتم در ا&ن مقطع 
اصال صالح نيســت و بعد هم بهتر اســت شــما ببينيد مش?ل و 

درد دل رمضان� چه بوده 	ه 	ناره گير9 	رده است. 
 اســتقالل فصــل نوزدهم ماجراها6 عجيب$ را پشــت ســر 
گذاشــته 5ه هنوز هم ادامــه دارد. نظرتان درباره اســتقالل 

استراماچون$ و ماجراها;$ 5ه رخ داد، چيست؟ 
اســتراماچون� &ــ, موهبــت بــود 	ــه نصيب اســتقالل شــد و 
خيل� راحت م� توانستند از ا&ن الماس گران بها برا9 سال ها 
اســتفاده 	نند 	ه متاســفانه بــه خاطر اتفاقات� ا&ن شــانس از 
دســت رفــت. من هنــوز نم�  توانم هضم 	نم 	ه چه شــد و چرا 
گذاشــتند اســتراماچون� بــرود. البتــه در اول 	ار  ا&ــن مربــ� 
سرشــناس بــه خاطر نبــود ابــزار و ام?انــات 	افــ� و تغييرات 
گســترده در اســتقالل پيش بين� نم� شــد 	ه اســتراماچون� 
موفق باشــد اما تفاوت &, مرب� با تجربه و 	اربلد و مســلط به 
دانــش روز با مربيان� 	ه در &, چرخــه ت?رار9 قرار دارند ، در 
همين مواقع مشــخص م� شــود. اســتراماچون� جواهر9 بود 
برا9 استقالل و ا&ران و م� توانست باز&?نان بزرگ� را تحو&ل 
فوتبــال ا&ــران دهد، درســت مثــل همــان 	ار9 	ــه 	ارلوس 
	ــ� روش در فوتبال ا&ران انجام داد و تا ســال ها اثر آن خواهد 
بود. من هم با استقالل� ها هم عقيده ام 	ه نگذاشتند ا&ن مرب� 
	ار 	ند چون هيچ تيم� جلودار استقالل استراماچون� نبود. 

به نظرم برا9 وزارت ورزش 	ار ســخت� نبود 	ه استراماچون� 
را نگــه دارد اما انگار با&د پو	ر عجيب به ســرانجام م� رســيد و 
استقالل دستش از جام 	وتاه م� ماند. البته در مورد تيم شفر 

هم همين داستان ها رخ داد و ا&ن ها اتفاق� نيست. 
 ا;ن روزها و پس از پو5ر قهرمان$ پرســپوليس شــائبه ها;$ 
در مــورد قهرمانــ$ ا;ــن تيم به وجــود آمده و حتــ$ برخ$ از 
هــواداران اســتقالل با هشــتگ بابــا مســعود موفقيت ها6 
ســر;ال$ پرسپوليس را به وز;ر ورزش ربط م$ دهند، شما در 

ا;ن رابطه چه نظر6 دار;د؟ 
شا&د درست نباشد 	ه شخص وز&ر را در ا&ن موضوع مستقيما 
دخيــل بدانيم اما ف?ر م� 	نم اطرافيان ا&شــان مثل اختاپوس 
رو9 اســتقالل افتاده انــد و دارنــد ا&ــن تيــم را از رگ و ر&شــه 
م� زنند و نابود م� 	نند. حت� دارند گذشــته اســتقالل را هم 
محو و لوث م� 	نند چون نسل جد&د از تاج و قهرمان� گذشته 
چيــز9 نم� دانند و آن ها دارند حت� به افتخارات گذشــته هم 
ب� احترامــ� و توهيــن م� 	ننــد. فقــط اميدوار&ــم 	ه ١٤٠٠ 

زودتر برسد! 
 پس شــما هم مثل ا5ثر اســتقالل$ ها به دســت ها6 پشــت 

پرده در پو5ر قهرمان$ پرسپوليس معتقد هستيد؟ 
قطعــا همين طور اســت. باز9 ها و اتفاقات ليــگ مثل &, پازل 
م� مانــد. انــگار &, اتاق ف?ــر در وزارت &ا جــا9 د&گر9 وجود 
دارد 	ــه &ــ, تيم مشــخص را بــه &, ســر9 اهداف برســاند و 
بقيه تيم ها هم مهم نيســتند. واقعا برا9 خيل� ها ســوال است، 
پرسپوليس 	ه با اســطوره ها&� مثل عل� 	ر&م�، مهدو9 	يا، 
	ر&ــم باقــر9 ١٠  ســال جــام نيــاورد، پس چطــور اســت 	ه با 
ب� ثباتــ� مد&ر&تــ� و ا&ن همــه مشــ?ل مالــ� و بــا باز&?نــان 
متوسط� چون آدام همت�، سيام, نعمت�، مهد9 عبد9 و ... 
٤ تا قهرمان� فقط در ليگ 	سب 	رده است؟ &ا چطور است 	ه 
برا9 پرسپوليس در باالتر&ن سطح د&پلماتي, را&زن� م� شود 
اما در مورد استقالل هرگز چنين اتفاق� نم� افتد؟ پرسپوليس 
در فرستادن رئيس جمهور و وز&ر و و	يل برا9 	ارها9 خودش 
&ــد طوال&� دارد! چطور برا9 پرونده طارم� موضوع به جلســه 
آقــا9 رئيس جمهــور و اردوغــان م� 	شــد امــا وزارت ورزش &ا 

نهادها9 د&گر نتوانستند برا9 استراماچون� 	ار9 ب?نند؟ 
  بــه عنوان ســوال پا;ان$ اســتقالل ا;ن روزها برا6 5ســب 
ســهميه م$ جنگــد امــا شــا;عات$ هــم شــنيده م$ شــود 5ه 
احتمال دارد فصل آ;نده مجيد6 برود و مرب$ د;گر6 بيا;د. 
نظر شــما چيســت مجيد6 با;ــد بماند ;ــا اســتقالل با;د به 

دست مرب$ د;گر6 سپرده شود؟ 
 متاســفانه اولو&ت اســتقالل در چند ســال اخير شــده 	ســب 
ســهميه و تيم� 	ه روز9 دنبال ستاره سوم بود و از گروه مرگ 
باال م� رفت، حاال با&د برا9 ســهميه بجنگند. با همه احترام� 
	ه بــرا9 فرهاد قائل هســتم و خيل� هم دوســتش دارم اما به 
نظر من  تيم� مثل اســتقالل با ٣٠ ميليون هوادار هم به مرب� 

بزرگ نياز دارد و هم به مد&ر و باز&?ن بزرگ.   

پرسپوليس با آن همه اسطوره ١٠ سال جام نگرفت و با چند باز;Eن متوسط ٤ بار قهرمان شد! 

کاردار: به من پيشنهاد دادند جاى داماد حجازى را بگيرم! 

واقعا برا6 خيل$ ها ســوال اســت، پرسپوليس 
5ر;مــ$،  علــ$  مثــل  اســطوره ها;$  بــا  5ــه 
مهدو6 5يا، 5ر;م باقر6 ١٠  ســال جام نياورد، 
پس چطور اســت 5ــه بــا ب$ ثباتــ$ مد;ر;ت$ و 
ا;ن همه مشــEل مال$ و با باز;Eنان متوســط$ 
چــون آدام همتــ$، ســيامX نعمتــ$، مهــد6 
ليــگ  در  فقــط  قهرمانــ$  تــا   ٤ و ...  عبــد6 
5ســب 5رده اســت.  ;ــا چطور اســت 5ــه برا6 
 Xپرســپوليس در باالتر;ــن ســطح د;پلماتي
را;زن$ م$ شــود امــا در مورد اســتقالل هرگز 

چنين اتفاق$ نم$ افتد؟ 

طلسم استقالل در مشهد می شکند؟
 آخر&ن برد استقالل در مشهد به ليگ شانزدهم و با هدا&ت عليرضا منصور&ان باز م� گردد.آخر&ن 
باز9 	ه استقالل توانست در مشهد مقابل پد&ده (شهر خودرو) به برتر9 برسد.  تا	نون آب� ها سه 
بار سرمرب� خود را تغيير داده اند اما د&گر پيروز9 در مشهد برا9 آب� ها به دست نيامده ؛ و&نفرد شفر 
در مشــهد &, تساو9 و &, ش?ســت را تجربه 	رد 	ه ش?ست او مقابل شهر خودرو فصل گذشته 
منجر به اخراج پيرمرد آلمان� شــد. عمر حضور استراماچون� در استقالل هم 	ه به باز9 برگشت 
مقابل شــهر خودرو در مشــهد قد نداد و او آخر&ن تجربه حضورش رو9 نيم?ت اســتقالل را مقابل 
شــهر خودرو در د&دار رفت ســپر9 	رد 	ه توانست آب� ها را پس از سال ها به صدر جدول برساند . 
اما حاال دوباره س?ان هدا&ت به دست &, سرمرب� ا&ران� است و فرهاد مجيد9 ا&ن فرصت را دارد 
تا طلســم ٣ ساله آب� ها مقابل شــهر خودرو را در مشهد بش?ند و از سو9 د&گر اولين برد استقالل 
مقابل &, تيم مشــهد9 در ورزشــگاه مدرن امام رضا(ع) را رقم بزند.آخر&ن برد اســتقالل مقابل 
پد&ــده در ليگ برتر و در مشــهد، به هفته بيســت و نهم ليگ شــانزدهم باز م� گردد 	ــه آب� ها در 
ورزشگاه ثامن االئمه با شلي, تماشا&� اميد نوراف?ن در واپسين دقا&ق موفق شدند تحت هدا&ت 
عليرضا منصور&ان جشن پيروز9 را به پا 	نند.با&د با گذشت ١١٩٥ روز از آخر&ن پيروز9 آب� ها در 
مشهد، فرهاد مجيد9 و شاگردانش م� توانند طلسم ش?ن� 	نند و در خانه شهر خودرو را ش?ست 

دهند &ا همچنان سير نا	ام� برا9 استقالل در شرق 	شور ادامه دار خواهد بود؟

راهکار باشگاه استقالل براى پرداخت طلب بویان و شفر مشخص شد
باشگاه استقالل قصد دارد در هفته آ&نده طلب بو&ان نا&دون� و و&نفرد شفر را از طر&ق ٢ اسپانسر 
خود پرداخت 	ند تا خطر9 متوجه باشــگاه نشــود. باشــگاه اســتقالل با ٢ پرونده ش?ا&ت بو&ان 
نا&دون� و و&نفرد شفر روبه روست 	ه پرداخت مطالبات آن ها نزد&, ٧٥٠ هزار دالر برا9 استقالل 
هز&نه خواهد داشت 	ه با قيمت دالر امروز چيز9 نزد&, به ١٧ ميليارد تومان م� شود. قبل از ا&ن 
عنوان شد بو&ان هافب, مقدونيه ا9 پيشين تيم فوتبال استقالل 	يفيت پا&ين� داشته و به دليل 
سهل انگار9 مد&ران وقت باشگاه و در شرا&ط� 	ه م� توانستند با ٣٠ هزار دالر و قيمت آن زمان 
دالر قراردادش را فســخ 	نند، امــا امروز با&د ٣٣٠ هزار دالر با قيمــت دالر امروز پرداخت 	نند. 
باشــگاه استقالل با فيفا را&زن� 	رده  	ه ٢٠٠ هزار دالر از محل درآمدها9 خود را به طلب بو&ان 
اختصاص دهد و مابق� را خودش پرداخت 	ند تا محروميت آب� پوشان از ٣ پنجره نقل وانتقاالت� 
برداشته شود. عالوه بر ا&ن و&نفرد شفر سرمرب� آلمان� پيشين استقالل طلب ٦٢٠ هزار دالر9 
دارد. باشگاه استقالل قصد دارد با توجه به فرصت &, هفته ا9 برا9 پرداخت طلب شفر، از طر&ق 
&?� از اسپانسرها و همچنين تامين منابع مال� الزم ٧٥٠ هزار دالر طلب بو&ان و شفر را پرداخت 
	ند تا د&گر  خطر9 متوجه آب� پوشــان نباشــد. باشگاه اســتقالل تالش ها9 خود را برا9 ا&ن 	ار 

انجام داده  و با&د د&د م� تواند از پس ا&ن ٢ پرونده برآ&د &ا نه.

آخرین روزهاى باقرى در پرسپوليس
مرب� تيم فوتبال پرســپوليس آخر&ن روزها&ش را در ا&ن تيم سپر9 م� 	ند. قرارداد 	ر&م باقر9 
با فدراســيون فوتبال به زود9 آماده م� شــود تا او با امضا9 آن رســما به 	ادر فن� تيم مل� اضافه 
شود.  اگرچه باقر9 &, فصل د&گر با باشگاه پرسپوليس قرارداد دارد، اما مانع� برا9 جدا&� و9 
وجود ندارد. آنچه مشــخص اســت خود 	ر&م باقر9 تما&ل دارد برا9 	سب تجارب جد&د به 	ادر 
فن� تيم مل� اضافه شــود و به نوع� به دوران پرافتخار خود در 	ادر فن� پرســپوليس پا&ان دهد. 
رفتــار ا&ن روزها9 باقر9 در تمر&نات پرســپوليس با باز&?نان ا&ن تيم، به خوب� نشــان دهنده آن 
است 	ه او روزها9 آخرش را در 	نار آن ها سپر9 م� 	ند. هرچند هواداران پرسپوليس به شدت 
مخال� ا&ن جدا&� هستند، چرا 	ه اعتقاد دارند او نقش عمده ا9 در موفقيت ها9 چند سال اخير 
تيم شــان داشته است. همچنين 	ر&م باقر9 در اقدام� قابل توجه باز&?نان و مربيان پرسپوليس 
را در صفحــه ا&نســتاگرامش آنفالــو 	رد تــا خيل� ها ا&ن موضــوع را به جدا&� ا&ــن مرب� از جمع 
سرخ پوشان و حضورش در تيم مل� ربط دهند. واقعيت امر ا&ن است 	ه باقر9 خودش قبل از ا&ن 
اتفاق اعضا9 تيم پرســپوليس را در جر&ان مســئله قرار داده و به آن ها اعالم 	رده بود 	ه به خاطر 
	مپين تبليغات� اش مجبور اســت برا9 مدت� آن ها را آنفالو 	ند. با توجه به ا&ن موضوع اتفاق رخ 
داده هيــچ ارتباط� به جدا&� باقر9 از سرخ پوشــان نــدارد و او به گفته خودش فقط به خاطر &, 

	مپين تبليغات� ا&ن 	ار را انجام داده است.

پيشنهاد برایتون به پيشنهاد برایتون به 
آژاکس براى جهانبخشآژاکس براى جهانبخش

استيون جرارد به دنبال استيون جرارد به دنبال 
ميالد محمدىميالد محمدى
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رافائل نادال، مرد شماره ٢ تنيس جهان و قهرمان ٤ دوره 
مسابقات (و.اس اوپن، تصميم گرفت در مسابقات امسال 
شــر4ت ن3ند و بــه ا(ن ترتيــب او قادر به دفــاع از عنوانش 
نخواهد بود. ط; چند روز گذشته ني7 4ر(وس اعالم 4رد 
در ا(ن مسابقات شر4ت نخواهد 4رد و اشل; بارت;، بانو? 
شماره (7 تنيس جهان نيز از قبل اعالم 4رده بود به آمر(3ا 
نخواهد رفــت. نادال دربــاره ا(ن تصميم خــود در صفحه 

توئيترش نوشت: «احترام ز(اد? برا? اتحاد(ه ATP جهت 
تالش برا? برگزار? ا(ن مسابقات برا? باز(3نان و پخش 
تلو(ز(ون; آن برا? تماشاگران، قائلم. ما به تازگ; خبردار 
شد(م 4ه مســترز مادر(د نيز امســال برگزار نخواهد شد. 
بعد از ا(ن 4ه بســيار در ا(ن باره ف3ر 4ردم، تصميم گرفتم 
در (و.اس اوپن شــر4ت ن3نم. تعداد افراد مبتال به و(روس 
4رونــا افزا(ش (افته و به نظر م; رســد هنوز نتوانســته ا(م 

ا(ن و(ــروس را 4نترل 4نيم.» عدم حضــور رافائل نادال و 
همچنين عدم حضور راجــر فدرر به دليل مصدوميت زانو 
باعث شــده تا بــرا? اولين بار از ســال ١٩٩٩، هيچ 4دام 
از ا(ــن ٢ افســانه دنيــا? تنيس در (7 گرنداســلم حضور 
نداشــته باشــند. با توجه به حضور نواX جو4وو(چ در ا(ن 
مسابقات، مرد شماره (7 تنيس جهان شانس خوب; برا? 

4سب هجدهمين گرنداسلم خود دارد.

 ليگ اروپا
با(رلور4وزن-رنجرز؛ ٢١:٢٥ (د(دار رفت 

٣-(7 به سود لور4وزن)
ســو(ا-رم؛ ٢١:٢٥ (د(ــدار رفــت تســاو? 

بدون گل)
بازل-فران3فــورت؛ ٢٣:٣٠ ( د(ــدار رفت 

٣-صفر به سود بازل)
ولورهمپتون-المپيا4وس؛ ٢٣:٣٠ (د(دار 

رفت با تساو? (7-(7)

اولویت ویليان پيوستن به آرسنال 
است

و(ليــان، و(نگر برز(ل; باشــگاه چلســ; در 
صــورت خروج قطع; از جمع آب; پوشــان، 
خواهان پيوســتن به آرسنال است. حضور 
در شهر لندن، اهميت بســيار ز(اد? برا? 
و(ليــان دارد و بــه همين دليــل انتقال ا(ن 
و(نگر برز(ل; به آرســنال بسيار محتمل به 
نظر م; رسد. آرسنال آماده است تا با ارائه 
قرارداد? ٣ ساله، و(ليان را به صورت آزاد 
جذب 4ند. با ا(ن حال پس از اتمام قرارداد 
و(ليــان با چلســ; با(د جلســات; ميان ا(ن 
و(نگر برز(ل; و سران توپچ; ها برگزار شود 
و پس از ا(ن جلسات، آ(نده و(ليان مشخص 
خواهــد شــد. بــا وجــود پيشــنهاد د(گــر 
باشگاه ها، اولو(ت اصل; و(ليان پيوستن به 
آرسنال اســت و سران آرسنال نيز خواهان 
جذب ا(ن و(نگر برز(ل; هســتند. در فصل 
جار?، و(ليان در ٤٣ مسابقه برا? چلس; 
به ميدان رفته و موفق شــده ١١ گل به ثمر 

برساند و ٩ پاس گل نيز بدهد.

تورس: پارخو کاپيتان خوبی براى 
والنسيا نبود

پس از4ش وقوس ها? فراوان، فران تورس، 
و(نگر ٢٠ ســاله اســپانيا(; با ٢٣ميليون 
(ورو از والنسيا به منچسترسيت; پيوست. 
تــورس پــس از ا(ــن انتقــال بــه انتقــاد از 
دن; پارخــو، 4اپيتان والنســيا پرداخت و از 
دال(لــش بــرا? جدا(; از جمــع خفاش ها 
گفت: «٣ سال حضور در تيم اصل; والنسيا 
باعث شــد بالغ شــوم. دن; پارخــو باز(3ن 
بزرگ; اســت اما به شــخصه هيچ رابطه ا? 
با او نداشــتم. در ١٧ سالگ; به تيم اصل; 
والنســيا آمدم و هفته ها گذشــت تــا او (7 
صبح بخير ساده به من بگو(د. ف3ر م; 4نم 
دن; پارخــو 4اپيتــان خوبــ; بــرا? من در 

والنسيا نبود.»

برنامه

اخبار

(وفــا  شــد  باعــث  4رونــا  و(ــروس  شــيوع 
رقابت ها? (ورو ٢٠٢٠ را به سال ٢٠٢١ 
مو4ول 4ند. همه گير? ا(ن و(روس منجر شــد برخ; از 
باز(3نــان تيم مل; آلمان از 4ابوس از دســت دادن جام 
ملت ها? اروپا فرار 4نند اما مانشــافت در ا(ن تورنمنت 
چگونــه آرا(ش خواهد (افت؟ (واخيــم  لو در جام جهان; 
٢٠١٨ تيمش را با سيســتم ٣-٤-٣ راه; مســابقات 
4رد 4ه نتيجه خوب; نگرفت. حاال به سيستم ١-٣-٢-

٤ برگشــته و بردها? متوال; قبل از تعطيل; مسابقات 
مل; با ا(ن سيستم برا? تيمش به دست آمد.

 تر�يب برنده
م; تــوان گفــت بهتر(ن ها? فوتبــال آلمــان را م; توان 
بــا چنين سيســتم; آرا(ــش 4رد. لرو? ســانه، ســتاره 
جد(ــد با(رن و مار4ــو رو(س، 4اپيتــان دورتموند 4ه در 
دور انتخابــ; خيلــ; باز? هــا را به  دليــل مصدوميت از 
دســت دادند به تر4يب م; رســند. از طرف; تيمو ورنر، 
مهاجم جد(د چلس; و ســرژ گنبر? 4ه در دور انتخاب; 
بــا ٨ گل زده بهتر(ــن گلزن مانشــافت بــود، م; توانند 
د(گر مهره هــا? هجوم; تيم باشــند. ا(ــن تر4يب ف3ر 
مرب; رقيب را برا? مقابله با آن ها مشغول خواهد 4رد. 
در آلمــان م; توان د(د 4ه خط حمله به خوب; از ســو? 
هافب7 ها حما(ت م; شــود چرا4ه آن ها (3; از بهتر(ن 
زوج ها? ميانه ميدان (عن; تون; 4روس و (اشوا 4يميش 
را در اختيار دارند. 4روس استاد پاس رئال مادر(د است 
4ه با ا(ن تيــم ٣ بار متوال; قهرمان ليگ قهرمانان اروپا 
شــده. او ٢٠٨٦ بار پاس صحيح در فصل جار? الليگا 
داشــته. 4يميش هم 4ه ٢ ســال ابتدا(; اش در فوتبال 
مل; را با جانشــين; فيليپ الم ســپر? 4ــرده بود، حاال 
(ــ7 هافبــ7 ميان; اســت. 4ســ; 4ه ٩٢درصــد پاس 
صحيــح در فصــل جار? برا? با(رن داشــته. در ســمت 
راســت و چپ خــط دفاع; باز(3نــان توانــا? ال(پز(ش 
قــرار م; گيرنــد (عنــ; لــو4اس 4لوســترمن و مارســل 
هالســتنبرگ. حضور 4لوســترمن باعث شده 4يميش 
به خط ميان; منتقل شــود. جانشينان متس هوملس و 
ژروم بواتنگ هم در تر4يب مانشافت، 4ر(ستين گينتر و 
ني3الس زوله هستند. البته رابين 4وخ هم شانس دارد 

به ا(ن تر4يب برسد.
 ستاره ها� نيم�ت نشين

البته سيســتم آلمان بســتگ; بــه رقيب هــم دارد و اگر 
د(د(ــد (وگ; برخــ; اوقات سيســتم ٣ دفاعــه انتخاب 
4رد، تعجــب ن3نيد. آن هــا در گروه مرگ 4نار فرانســه 

و پرتغــال فيناليســت ها? (ــورو ٢٠١٦ هســتند و هــر 
 Xاتفاقــ; مم3ــن اســت. حضــور 4ا? هاورتــس در نو
حملــه مانشــافت جالب توجــه خواهد بود. او 4ه شــا(د 
مهاجــم 4اذب مانشــافت شــود، زودتــر از هــر باز(3ــن 
د(گر? بــه ر4ورد ١٠٠ بــاز? در بوندس ليگا رســيده. 
پشت سر ســتاره با(رلور4وزن ســتاره ها(; مثل (وليان 
برانت و لئون گورتســ3ا قــرار م; گيرنــد؛ باز(3نان; 4ه 
شــا(د گز(نه حضور در تيم اصل; هم باشند. تيلو 4رر از 
پار? ســن ژرمن و ني3و شــولتس از دورتمونــد 4ه مدت; 
باز(3ن ثابت مانشــافت بودند هم در نقش هافب7 ها? 
4نــار? حاضــر م; شــوند. ا(لــ3ا? گوندوغان، ســتاره 
ســيت; و امره جــان، باز(3ــن دورتموند هــم گز(نه ها? 
د(گــر? برا? خــط ميانــ; هســتند. آنتونيــو رود(گر و 
رابين 4ــوخ شــانس بــاز? 4ــردن در تيــم اول را دارند. 
(اناتان تا هم باز(3ن د(گر? است 4ه در ا(ن تر4يب جا? 
گرفته اما مارX آندره تراشــتگن، سنگربان بارسلونا هم 
4ه مدت هاســت با نو(ر برا? شــماره (7 شــدن چالش 
دارد، در ا(ــن تر4يب اســت. شــا(د بعد از (ــورو ٢٠٢٠ 
د(گر نوبت تراشتگن برسد 4ه دروازه بان اول مانشافت 
شود. در هر صورت نو(ر هم ١٥ 4لين شيت در ا(ن فصل 

داشته و لو نم;  تواند از او چشم پوش; 4ند.
 در انتظار فرصت

به ليست سوم 4ه م; رســيم م; بينيم همين باز(3ن ها 
هم در مجموع ١٤٢ باز? مل; انجام داده اند. ا(ن نشان 
م; دهــد (واخيم  لو برا? انتخاب باز(3نان مورد نظرش 
4ار دشوار? دارد. (وليان درا4سلر، قهرمان جام جهان; 

٢٠١٤ شده و (وناس ه3تور هم مدت ز(اد? گز(نه اول 
سمت چپ دفاع بوده. لو4ا والد اشميت (3; از باز(3نان 
آ(نده دار آلمان اســت و هم تيم; اش در فرا(بورگ (عن; 
ني3و شولتبرX شانس انتخاب شدن دارد. والد اشميت 
(3ــ; از برتر(ن باز(3نان آلمان در (ورو ز(ر ٢١ ســاله ها 
بود. بنيامين هنر(شــس، سوات سردار و ما4سيميليان 
اگ اشتا(ن هم از د(گر محصوالت تيم پا(ه آلمان هستند. 
در ا(ن تيم اگر درا4سلر و ه3تور بتوانند فرم خوبشان را 
دوباره به دســت بياورند شــا(د جزو انتخاب ها? نها(; 
باشــند. از طرف; برند لنو هم ســنگربان سوم مانشافت 

است، دروازه بان مستعد آرسنال.
 اخراج� ها

برخ; باز(3ن ها? مطرح و باتجربه به دال(ل مختلف; از 
تف3رات (واخيم  لو خارج شدند و همان ها هم م; توانند 
(7 تيم بسيار خوب را تش3يل بدهند. الرس اشتيندل، 
ســتاره گالدباخ از وقت; گل برتر? آلمان در فينال جام 
4نفدراسيون ها? ٢٠١٧ را به شيل; زد د(گر عضو? از 
مانشافت نبود. مصدوميت ها? بدموقع او را از تيم مل; 
4شورش دور 4رد. او در فصل جار? (7 از ار4ان اصل; 
مونشن گالدباخ در مسير رسيدن به ليگ قهرمانان بود. 
توماس مولر، ژروم بواتنگ و متس هوملس هم به (3باره 
از ليســت مانشــافت 4نار گذاشته شــدند. آن ها قربان; 
انقــالب (وگــ; شــدند. در ا(ن بيــن مولر با ارســال ٢١ 
پــاس گل ر4ورد پاس گلــ; در فصل جار? بوندس ليگا 
را ش3ست و به طرز شگفت انگيز? آماده است. با(د د(د 
آ(ا لو در تصميمش درباره مولر تجد(د نظر خواهد 4رد؟

تيم مستعد و سرگيجه لوتيم مستعد و سرگيجه لوآرایش مانشافت در گروه مرگ

باشــگاه هاى مختلــف اروپایی از جمله چلســی با انتشــار 
توئيتــی در رابطه بــا انفجار در بيــروت، با مــردم لبنان ابراز 

همدردى کردند.

با صعود فولهام به ليگ برتر انگليس، تکليف ٢٠ تيم شرکت کننده 
فصل آینده این رقابت ها مشخص شد.

شباهت عجيب اســتوارت کتلول، سرمربی راس کانترى به دخه آ، 
دروازه بان منچستریونایتد ســوژه جدید کاربران فضاى مجازى 

شده است.

این هم آمارى از بيشــترین کلين شيت هاى دروازه بانان براى یک 
باشگاه در قرن ٢١ به مناسبت خداحافظی نفر اول این فهرست از 

دنياى فوتبال؛ ایکر کاسياس.

نادال از حضور در اوپن آمریکا انصراف داد

پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠
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ASBC پدیده ٨ ساله بوکس ایران مورد توجه
�نفدراســيون بو�ــس آســيا (ASBC) با انتشــار فيلمــ� از عل� 
خداداد'، بو�ســور ٨ ســاله ا"ران� �ه در شهر اصفهان زندگ� 
م� �نــد، از او بــه عنوان ســتاره آ"نده بو�س آســيا نــام برد. در 
عنوان پســت صفحه رســم� ASBC آمده: «شــور و نشاط جد"د 
بو�ســور ٨ ســاله ا"رانــ� عل� خداداد'، ســتاره آ"نــده بو�س 
آســيا.» در ادامــه هــم درباره ا"ن پســر ٨ ســاله اصفهان� چنين 
نوشته شده: «بو�س ا"ران در حال پيشرفت است تا راه� برا' 
بازگشــت به دهه ها' گذشته باشــ<وه خود پيدا �ند. استعداد 
فوق العــاده جد"د، عل� خداداد' بو�ســور ٨ ســاله با تمر"نات 
فوق العــاده خود �ل �شــور را تحــت تاثير قــرار داد. خداداد' 
در ســال ٢٠١٢ در ا"ــران متولد شــد. فقط ٨ ســال دارد اما او 

م� تواند "<� از ستاره ها' بو�س آسيا شود.»

پورعلی فرد مشاور عالی پوالدگر شد
سيدمحمد پوالدگر، رئيس فدراسيون ت<واندو با صدور ح<م�، ناصر 
پورعل� فرد را به عنوان مشاور عال� خود در فدراسيون منصوب �رد. 
ا"ن انتصاب در حال� صورت گرفت �ه پورعل� فرد دبير' فدراسيون 
ت<وانــدو را در ســال ها' ١٣٧٧ تــا ١٣٧٩ و پس از آن نيز ٤ ســال 
نا"ب رئيس� ا"ن فدراســيون را بر عهده داشت. او همچنين به مدت 
١٤ سال ر"است فدراسيون بدنساز' و پرورش اندام را عهده دار بود 

�ه به دليل بازنشستگ� از ا"ن پست �نار گذاشته شد.

بنی تميم مدیرکل توسعه ورزش همگانی شد
مســعود ســلطان� فر، وز"ــر ورزش در ح<م� حميد بن� تميــم  را به 
عنوان مد"ر�ل دفتر توسعه ورزش همگان� منصوب �رد. بن� تميم 

پيش از ا"ن سرپرست اسبق فدراسيون �شت� بود.

رایزنی با استقالل و پرسپوليس براى تيمدارى در 
بسکتبال

بــا  را"زنــ�  از  بســ<تبال  فدراســيون  رئيــس  طباطبا"ــ�،  راميــن 
باشــگاه ها' استقالل، پرســپوليس، ســا"پا و پي<ان برا' حضور در 
ليگ برتر بســ<تبال خبر داد. با ا"ن �ه هنوز ت<ليــc نحوه برگزار' 
و تعــداد تيم ها' حاضــر در ليگ برتر بســ<تبال بــرا' فصل جد"د 
مشخص نشــده اما رامين طباطبا"�، رئيس فدراسيون بس<تبال از 
را"زن� با باشگاه ها"� همچون استقالل، پرسپوليس، سا"پا و پي<ان 
بــرا' تيمدار' در ليگ ها' برتر زنــان و مردان خبر داد و گفت: «در 
حال را"زن� با باشــگاه ها' اســتقالل، پرســپوليس، ســا"پا و پي<ان 
برا' حضور در ليگ برتر هســتيم.» او در خصوص انصراف تيم ها' 
شــهردار' گرگان و پتروشيم� به عنوان تيم ها' قد"م� ليگ برتر 
گفت: «ا"ن ٢ باشگاه هنوز انصراف رسم� خود را به ما اعالم ن<ردند 

و احتمال دارد �ه در ليگ بعد' هم حاضر باشند.»

سوژه

اخبار

هيچ موقع ليگ را دوست نداشتم 

آقا' خاص �شت� فرنگ� به صراحت 
اعــالم �رد هيــچ وقت ليگ �شــت� را 
دوســت نداشــته. اما آنچه باعث شــده محمــد بنا با 
برگزار' ليگ موافق باشد، قطعا درآمد مال� است 
�ه از حضور در ليگ عا"د �شــت� گيران م� شــود. 
ســرمرب� تيــم ملــ� �شــت� فرنگــ� اما برگــزار' 
رقابت هــا' انتخابــ� تيــم مل� �شــت� آمر"ــ<ا در 
شــرا"ط شيوع �رونا را "l �ار ســمبليl خواند. او 
�ه از درگذشــت محمدرضا نوا"�، مرب� اسبق تيم 
مل� �شــت� به شدت ناراحت شــده اخيرا با انتشار 
پست� در ا"نستاگرامش نوا"� را �هنه رفيق مظلوم 

خطاب �رد و او را قهرمان� بزرگ خواند. 
 بمب هم بيا�د بچه ها �واش�� تمر�ن م� �نند
محمــد بنــا وضعيــت ا"ن روزهــا' فرنگــ� �اران را 
ا"نطور ارز"اب� م� �ند: «وضعيت بچه ها �ه طبيعتا 
مشــخص اســت، بهروز حضرت� پور هم بــا آن ها در 
ارتبــاط اســت و �م وبيــش به هــر طر"ق� �ه شــده 
پيگير تمر"نات شــان هســتيم ول� در مجموع برا' 
انجــام فنــ� با"د "l تار"خ مشــخص برا' مســابقه 
داشــته باشــيم. وقت� تار"خــ� وجود نــدارد و هيچ 
چيز' صددرصد' نيســت، نم�  شــود �ار' انجام 
داد. درست اســت �ه ما با"د پيگير' �نيم اما شما 
به من بگو"يــد �داميl از ا"ن بچه ها، چه آزاد و چه 
فرنگ� تمر"ن نم�  �نند؟ همه تمر"ن م� �نند. اگر 
بمب هم از آســمان بيا"د "واش<� تمر"ن م� �نند. 
حاال "ــl نفــر بيشــتر تمر"ــن بدنســاز' م� �ند و 
"l ســر' در باشــگاه حر"c م� برند و �شــت� هم 

م� گيرند.»
 اتحاد�ه جهان� باز� درم� آورد

بنا در مورد ا"ن �ه آ"ا ف<ر م� �ند مســابقات جهان� 
تســنيم  بــه  م� شــود  برگــزار  صربســتان   ٢٠٢٠
م� گو"د: «اصال مســئله مســابقه نيســت، برگزار' 
ا"ن رقابت ها برا' اتحاد"ــه جهان� جنبه انتخابات 
دارد و ا"ــن بــاز' را درم� آورند. اگــر بتوانند اجبار 
�نند برگزار م� �نند اما در خيل� از �شــورها مثل 
مــا �ه وضعيــت اغلب اســتان ها' مان قرمز اســت، 
نم�  شــود تمر"ــن �رد. مــن همــان ابتدا �ــه هنوز 
�رونا ز"اد گسترش پيدا ن<رده بود گفتم اردو' تيم 
مل� را در شرا"ط قرنطينه برگزار �نيد اما بعد د"دم 

�ه شوخ� نيست و نم�  شود.»
 انتخاب� در آمر��ا �% �ار سمبلي% است

سرمرب� تيم مل� �شت� فرنگ� در خصوص ا"ن �ه 
آمر"<ا"ــ� �ه خــودش مخالc برگزار' مســابقات 

جهان� بود، مسابقه برگزار �رده و تار"خ رقابت ها' 
انتخابــ� اش را اعــالم �رده، خاطرنشــان م� �ند: 
«مــا هم م� توانيــم با هم<ار' فدراســيون �شــت� 
در هر اســتان� با رعا"ت تمام پروت<ل ها ٢ مســابقه 
برگزار �نيم اما آ"ا ا"ن به معنا' راه افتادن �شــت� 
اســت؟ ا"ن "l �ار ســمبليl از طرف آمر"<ا"� ها 
بوده، آن ها گرفتار هزار جور مســئله هستند، تعداد 
�رونا"� ها' شــان به شــدت ز"اد شــده اما مسابقه 
�شــت� را در شــرا"ط قرنطينــه برگــزار �رده انــد. 
هميــن ليگ ما، اگر ليگ ما در ســالن در بســته هم 
برگزار شود، فوقش ٢ هزار نفر م� آ"ند اما اسپانسر 
بــرا' آن ٢ هــزار نفر �ــه نم�  آ"ــد، م� تواند خيل� 
راحت بــا صداوســيما هماهنگ �نــد و پخش زنده 
داشــته باشــد و مســابقات را بــا رعا"ــت پروت<ل هــا 
برگزار �ند. خيل� �ارها م� شــود �رد اما همه اش 

ترس و دلهره دارد.»
 بابت سالمت بچه ها نگرانم

او با اشــاره به حســين نور' �ه به تازگ� از بيمار' 
�رونا خالص شده، م� گو"د: «حسين هم ناخواسته 
بــه خاطر شــرا"ط� �ه برا"ــش به وجــود آوردند �ه 
م� خواســت در مســابقات شــر�ت �ند، "ا در ليگ 
�شــت� بگيــرد مجبــور شــد فشــار بيــاورد و تمر"ن 
�ند و اســتان البرز هــم وضعيتش قرمز بــود، �رونا 
گرفت. شــ<ر خدا �ه خوب شــد و برگشت و تمر"ن 

م� �ند. مــن خيل� بابت ســالمت بچه هــا نگرانم. 
اگر بخواهند مســابقه بگذارنــد، نگرانيم. نخواهند 
مسابقه بگذارند هم نگرانيم �ه در استان ها' شان 
هستند و تمر"ن م� �نند ول� ا"ن مش<ل ناخواسته 
بــرا' همه دنيا به وجود آمده و تنها برا' ما نيســت 
اما ما با"د با �متر"ن آسيب نخبه ها' مان را درست 
و عالــ� حفظ �نيم. االن چند وقت اســت مســابقه 
برگزار نم�  شــود، حرارت �شـــت� خوابيده و از ا"ن 
لحاظ نگران� وجود دارد. افت و �م شدن اما دليل 

نم�  شود به هر ش<ل مسابقه برگزار �نيم.» 
 ازدواج در اوج خيل� هم خوب است

قهرمان ســابق �شــت� فرنگــ� ا"ــران در خصوص 
ا"ن �ــه با توجه به عــدم اجرا' چرخــه انتخاب� تيم 
ملــ� تا المپيــl، اگر جهانــ� برگزار شــود، چطور 
تيمــش را انتخــاب م� �نــد و آ"ــا امــ<ان برگزار' 
مسابقه انتخاب� هســت "ا بر اساس شرا"ط اردو"� 
تيمش را انتخاب م� �ند؟ م� گو"د: «بستگ� دارد 
 cبه شــرا"ط. ا"ن �ــه �شــت� گيران در اوزان مختل
چقــدر بــه هــم نزد"ــl هســتند. االن وقتــ� اردو 
ندار"م و شــرا"ط بچه ها را نم�  دانيم نم� توانيم در 
مــورد چگونگــ� انتخاب تيــم صحبت �نيم. شــا"د 
�شت� گير مد نظر من امروز محمدعل� گرا"� باشد 
امــا او چند روز پيــش ازدواج �ــرد. طبيعتا او مدت� 
�نار اســت، شــا"د اصــال در ا"ــن وضعيت پشــتام و 

بو"ر' تمر"ناتشان را سفت و سخت دنبال م� �نند 
و بهتر باشــند. اصال نم�  شــود چيز' گفت.» بنا در 
مورد ا"ن �ه آ"ا موافق ازدواج �شت� گيران در دوره 
اوج شــان هســت، م� گو"د: «اگر هر �دام از بچه ها 
هر چه ســر"ع تر تشــ<يل خانواده دهنــد و حرفه ا' 
ف<ــر �نند هيچ ا"ــراد' نــدارد. مهم ا"ن اســت �ه 
حرفه ا' ف<ر �نند. آن زن� �ه وارد زندگ� قهرمان 
م� شــود با"ــد بداند زندگــ� او با "ــl آدم معمول� 

فرق دارد.»
 نوا��؛ �هنه  رفيق مظلوم بنا

در  نوا"ــ�  محمدرضــا  درگذشــت  از  بعــد  �ــه  بنــا 
ا"نســتاگرامش، قهرمــان ســابق جهان را بــا عنوان 
«�هنه رفيــق مظلومــم» خطــاب �ــرد، در ا"ــن باره 
م� گو"ــد: «محمدرضــا نوا"ــ� واقعــا "ــl قهرمان 
بزرگ بود. شــا"د امــروز همه بچه ها دانشــگاه رفته 
و تحصيل �ــرده و د�تر باشــند اما در رژ"م گذشــته 
او جــزو تحصيل �رده هــا' �شــت� بــود و واقعا من 
قلبا دوســتش داشــتم. ٧، ٨ ســال� هميشــه با هم 
بود"ــم. اتفاقــا هميــن چنــد روز قبل پســرش برا' 
فــوت پدر من، تســليت فرســتاد �ه مــن در جوابش 
نوشــتم انشــاا... خدا پدرت را برا"ــت حفظ �ند �ه 
نم�  دانســتم ا"نقدر بــا عجله ا"ن بزرگــوار م� رود. 
روحش شــاد. واقعــا آدم بااخــالق و مظلومــ� بود، 
آدمــ� �ه اگر در �ار نبود، نم�  خواســت خودش را 
نشــان دهد �ــه از او اســتفاده �نند. خيل� انســان 

واال"� بود.»
 هيچ وقت خودم را در ليگ دخيل ن�ردم

ســرمرب� تيم مل� �شــت� فرنگ� در مــورد ا"ن �ه 
برخ� مربيان در مصاحبه ها' شان اعالم �رده اند 
�ــه �ادر فنــ� تيــم ملــ� نبا"ــد در ليــگ دخالت� 
داشــته باشــد، م� گو"د: «غالمرضا محمد' گفت 
مربيــان تيــم ملــ� درگيــر ليگ نشــوند امــا من نه 
االن، نــه هيــچ زمانــ� از همــان ابتدا"ــ� �ه ليگ 
شروع شد و من �ار مربيگر' را شروع �ردم، هيچ 
موقــع خــودم را در ليــگ دخيــل ن<ردم و دوســت 
هم نداشــتم. �ال ليگ را دوســت نداشــتم ول� به 
خاطــر درآمد بچه ها هميشــه بــا آن موافقت �ردم 
�ه برگزار شود ول� در رابطه با ا"ن �ه دخالت �نم 
�ه ا"ن �شــت� گير را بگير، ا"ــن را نگير، هيچ وقت 
دخالت� نداشــتم. دوست داشــتم مربيان تيم مل� 
اگر ليگ برگزار شــد، با تيم ها هم<ار' �نند چون 
آن ها وقت� اردو' تيم مل� تش<يل نم�  شود هيچ 

حقوق� نم�  گيرند.»

بنا: نحوه انتخاب کشتی گيران براى جهانی بستگی به شرایط دارد

توافق ۵٠ميلياردى باشگاه استقالل با اسپانسر جدید

باشــگاه  سرپرســت  رســول پناه،  مهــد' 
پرســپوليس اعــالم �رد �ه فــرد مورد نظر در 
اطالعيه وزارت ورزش �ه بازداشــت شده، از 
مسئوالن ا"ن باشگاه است. سرپرست باشگاه 
پرســپوليس در ا"ن زمينه گفت: «از روز اول� 
�ــه به باشــگاه رفتــم، بحــث فســاد را مطرح 

�ردم. گزارشــ� در ا"ــن زمينه بــه نهادها' 
امنيتــ� داده و از آن هــا خواســتم �ــه به ا"ن 
قضا"ــا ورود �نند. مد"ران قبل� و جد"د همه 
با"د پاســخگو باشــند.» او در خصوص آخر"ن 
وضعيــت پرداخــت مطالبــات بران<ــو اظهــار 
داشــت: «ا"ن پرونده ها تعدادشــان ٤ پرونده 
اســت؛ زالت<و، ا"گــور، مار�ــو و بران<ــو از ما 
شــ<ا"ت �رده انــد �ــه طلــب ٣ نفــر از آن ها 
پرداخــت شــده اســت. البته چــون رقم خود 
آقا' بران<و سنگين است، "l بخش از آن را 
پرداخت �رد"م. نامه ا' تهيه شده و به �ميته 
انضباط� فيفا ارسال شده است.» و' افزود: 
«همانطــور �ه م� دانيد، عمــان به دليل عيد 
قربــان ١٢ روز تعطيــل بوده و قرار اســت روز 
"l شنبه بخش د"گر' از مطالبات سرمرب� 
سابق پرســپوليس پرداخت شود.» سرپرست 
باشــگاه پرســپوليس در خصــوص نامه جد"د 
بران<و �ه باشگاه را تهد"د �رده ، عنوان �رد: 
«"<� از منابــع درآمد' ما پول بيرانوند بوده 

و رقم� حدود ٥١٥هزار دالر با"د از باشــگاه 
بلژ"<� به حســاب ما منتقل م� شــد تا آن را 
بــه بران<و بدهيم �ــه تازه به حســاب ما وار"ز 
شــده اســت.» رســول پناه در خصوص ا"ن �ه 
و�يــل بران<ــو مدع� شــده پول� به حســاب 
سرمرب� سابق ا"ن تيم ننشسته است، گفت: 
«بخشــ� از ا"ن پرداخت از محل مطالباتمان 
در فيفــا بــوده و ا"ــن زمان بــر اســت. البته ما 
نامــه اســتعالم� را به �ميتــه انضباط� فيفا 
فرســتاد"م. مشــ<ل� �ه به وجــود آمده برا' 
زالت<ــو و ا"گور بوده ول� بخشــ� از مطالبات 
بران<ــو و دســتياران او را پرداخــت �رد"م. تا 
چنــد روز آتــ� هم طلــب ا"ن مربــ� پرداخت 
خواهــد شــد. در "ــl ماهــ� هم �ــه فرصت 
داده شــده، �ار را انجام م� دهيم و مشــ<ل� 
نخواهيم داشــت.» و' تا�يد �ــرد: «ما هفته 
آتــ� بخــش د"گــر' از مطالبــات بران<ــو را 
م� دهيــم و از محل ها' د"گــر هم م� توانيم 

پرداخت� داشته باشيم.» 

باشــگاه اســتقالل برا' تبليغات ٥٠ميليارد 
از  "<ــ�  بــا  خــود  پيراهــن  پشــت  تومانــ� 
و  رســيده  اوليــه  توافقــات  بــه  اسپانســرها 
قرار اســت بــه زود' قــرارداد همــ<ار' بين 
طرفين امضا شــود. باشگاه استقالل با وجود 
مشــ<الت ز"اد مال� از جمله پرداخت بده� 
بو"ــان نا"دونــc و و"نفرد شــفر و پرداخت� به 

باز"<نان قصد دارد با اسپانســرها' مختلف� 
بــرا' فصــل آ"نده بــه توافــق برســد. در ا"ن 
بين، باشــگاه اســتقالل بــه تازگ� بــا "<� از 
اسپانســرها بــرا' توليــد محصول بــا لوگو' 
اســتقالل قــرارداد امضا �ــرده اما اسپانســر 
مذ�ور قصــد دارد بــرا' تبليــغ رو' پيراهن 
اســتقالل با مســئوالن ا"ن باشــگاه بــه توافق 

جد"ــد' برســد. مســئوالن اســتقالل بــرا' 
تبليغ پشــت پيراهن مبلــغ ٥٠ميليارد تومان 
بــرا' "ــl فصــل را درخواســت �رده  اند �ه 
توافقــات اوليه حاصل شــده و قرار اســت اگر 
مشــ<ل� پيــش نيا"د فضــا' تبليغات� پشــت 
پيراهــن اســتقالل به اسپانســر فــوق واگذار 

شود.

فرد بازداشت شده پرسپوليسی است
رسول پناه: از نهادهاى امنيتی خواستم به فساد ورود کنند
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بازیکنان خارجی پرسپوليس پولدار شدند
طبق اعالم رسانه رسم� باشگاه پرسپوليس، باز��نان 
بــا حضــور در  تيــم پرســپوليس روز گذشــته  خارجــ� 
باشگاه بخشــ� از مطالبات خود را در�افت 1ردند. ا�ن 
پرداخت ها در جهت همسان ســاز; ميزان پرداخت� ها 
به اعضــا; تيم انجام شــد. بوژ�دار رادووشــو�چ، بشــار 
رســن و اوساگونا  در محل باشگاه حضور پيدا 1ردند و با 
توجه به درصد ها; در�افت� قبل�، بخشــ� از مطالبات 

خود را در�افت 1ردند.
تغيير محل ساختمان باشگاه پرسپوليس

به احتمال فراوان و در آ�نده ا; نزد�F محل ساختمان 
باشگاه پرسپوليس تغيير م� 1ند. شنيده ها حا�1 از آن 
است 1ه ساختمان باشگاه پرسپوليس به منطقه چيتگر 
تهــران انتقــال پيدا 1ند. ســاختمان� ٥ طبقــه، ادار;، 
مبلــه و بزرگ آماده شــده و به زود; پرسپوليســ� ها به 
ا�ــن محل نقــل مــ�ان م� 1نند. قرار شــده  ســاختمان 
فعل� ا�ن باشــگاه 1ه در ميدان پرسپوليس واقع است، 

به دانشگاه پرسپوليس تغيير 1اربر; پيدا 1ند.
ستاره ایرانی فوتسال به بنفيکا پيوست

باشــگاه بنفي�ا رسما با حسين طيب� باز��ن تيم غيرت 
قزاقســتان قــرارداد بســت. باشــگاه بنفيــ�ا بــه صورت 
رســم� اعــالم 1ــرد حســين طيب� ســتاره تيــم غيرت 
قزاقســتان را به خدمت گرفته اســت. طيب� ٣١ ســاله 
پــس از عقــد قــرارداد بــا باشــگاه بنفيــ�ا به ســا�ت ا�ن 
باشگاه گفت: «خيل� خوشحالم 1ه به بنفي�ا پيوسته ام. 

ا�ن چالش خيل� جذاب� خواهد بود.»
شرط ریوآوه براى فروش طارمی به پورتو

باشــگاه ر�ــوآوه بــرا; فــروش مهــد; طارمــ� و  نونــو 
ســانتوس  به پورتــو عالوه بر پــول، درخواســت جذب ٢ 
باز��ــن ا�ــن تيم را 1رده اســت. رســانه ها; پرتغال� از 
جــد; بودن عــزم تيم پورتو بــرا; جذب ا�ــن ٢ باز��ن 
 Fخبــر داده اند؛ نقل وانتقال� 1ه بــرا; تيم ر�وآوه نزد�

به ١١ ميليون �ورو درآمدزا�� خواهد داشت. 
پيشنهاد وسوسه انگيز به  گزینه گل محمدى

1ادر فنــ� تيم فوتبال پرســپوليس ليســت نفــرات مدنظر 
خود بــرا; فصل آ�نــده و همچنين ادامــه باز; ها; ليگ 
 F� قهرمانان را مشــخص 1رده اســت. در ا�ن ميان جذب
مدافع راست در برنامه ها; اصل� سرخ پوشان قرار دارد. 
دانيــال اســماعيل� فر گز�نه اصل� سرخ پوشــان برا; ا�ن 
پســت بود 1ــه ظاهرا ا�ن روزها با پيشــنهاد وسوســه انگيز 
تيم� ليگ برتر; مواجه شــده است. ا�ن تيم شهرستان� 
1ــه هر فصــل هز�نه  ز�اد; بابــت جذب باز��ــن م� 1ند، 
تحــت هر شــرا�ط� قصــد دارد مانع انتقال اســماعيل� فر 
به پرســپوليس شــود و ا�ن موضوع مربيان پرســپوليس را 

نگران 1رده است.

باشــگاه گالســ�ورنجرز اســ�اتلند 1ه هدا�ت آن را اســتيون جــرارد بر عهده 
دارد، به جذب ميالد محمد; دفاع چپ تيم مل� فوتبال ا�ران عالقه داشــته 
و قصــد دارد ا�ــن باز��ن را با ٧ ميليــون �ورو به خدمت بگيــرد. البته رنجرز 
برا; ا�ن انتقال تنها نيســت و ليدز�ونا�تد 1ه اخيرا با هدا�ت مارچلو بيلســا 
آرژانتين� توانســت بــه ليگ برتر انگليس صعود 1ند نيز خواســتار جذب ا�ن 
باز��ن شده است. محمد; باز��ن� با سرعت غير قابل 1نترل است و بيشتر 
در امــور دفاع� عمل�رد بســيار خوبــ� دارد. او باز��ن� اســت 1ه ت�ل ها; 
موفــق و ســانتر ها; ز�اد; در هر بــاز; ثبت م� 1ند. ميــالد محمد; بعد از 
حضــور در تيــم احمــت گروژنــ� در فوتبال روســيه راه� ليگ بلژ�F شــد و 

پيراهن خنت را به تن 1رد و در ليگ اروپا نيز به ميدان رفت.

مهاجم برز�ل� تيم فوالد خوزستان ر1ورد بيشتر�ن باز; در بين باز��نان خارج� 
ليگ برتر ا�ران را از آن خود 1رد. لوسيانو پر�را مهاجم برز�ل� تيم فوالد خوزستان 
در بــاز; قبل مقابل گل  گهر ســيرجان به ر1ورد ٢٠٤ باز; در ليگ برتر رســيد و 
عنوان بيشــتر�ن باز; را در بين باز��نان خارج� ليگ برتــر ا�ران از آن خود 1رد. 
او از ليــگ دوازدهــم و با حضور در تيم فوالد خوزســتان 1ارش در ا�ران را آغاز 1رد 
و ط� ا�ن ســال ها در تيم ها; فوالد خوزســتان، گســترش فوالد تبر�ز، ســپاهان و 
صنعت نفت آبادان باز; 1رده است. شيمبا همراه با تيم فوالد خوزستان و سپاهان 
٢ قهرمان� در ا�ران را در 1ارنامه دارد. مهاجم برز�ل� فوالد در ليگ برتر ا�ران آمار 
٢٠٤ باز;، ٨١ گل و ٢٨ پاس گل را به ثبت رسانده  و تنها �F گل با 1سب عنوان 

بهتر�ن گلزن خارج� تار�خ ليگ برتر فاصله دارد.

شيمبا ر"ورد دار بيشتر�ن باز� در بين خارج� ها� ليگاستيون جرارد به دنبال ميالد محمد�

جلسه مربيان ایرانی با ونگر 
حضــور  بــا  وبينــار;  در  ا�رانــ�  مربيــان 
سرمرب� ســابق تيم فوتبال آرسنال حضور 
خواهنــد داشــت تــا از تجربيات ا�ــن مرب� 
باتجربه اســتفاده 1نند.  آرسن ونگر  رئيس 
توســعه جهان� فوتبــال 1ه ا�ن مســئوليت 
را در فدراســيون بين المللــ� برعهده دارد 
و ســال ها هدا�ــت تيــم آرســنال را برعهده 
داشــته، قــرار اســت در ســمينار آنال�ــن، 
ا�رانــ�  را در اختيــار مربيــان  تجربياتــش 
قــرار دهــد. ونگــر 1ــه ٢٢ ســال هدا�ــت 
تيــم فوتبال آرســنال را برعهده داشــت، با 
دعــوت 1ميته آمــوزش فدراســيون فوتبال 
خواهــد  حضــور  آنال�ــن  ســمينار  ا�ــن  در 
داشــت و بــه مــدت ٩٠ دقيقــه عالوه بر در 
اختيار قــرار دادن تجربياتش، به ســواالت 
مطرح شده نيز پاسخ خواهد داد. براساس 
هماهنگ� هــا; صــورت گرفته ا�ــن وبينار 
از ســاعت ١١:٣٠  و  روز ٢٦ شــهر�ورماه 

دقيقه برگزار خواهد شد.

۴ بازیکن جدید در ليست مجيدى و 
جدایی احتمالی ٣ بازیکن

قــرار اســت در ا�ــن هفتــه �ــا اوا�ــل هفته 
آ�نده زمــان دقيق نقل وانتقاالت از ســو; 
سازمان ليگ اعالم شــود. تيم استقالل با 
هدا�ــت فرهــاد مجيد; در صورت 1ســب 
سهميه آســيا با 1ادرفن� خود 1ار را ادامه 
آ�نــده  م� دهــد. مجيــد; ليســت فصــل 
اســتقالل را به مسئوالن باشــگاه داده 1ه 
در آن خواســتار حفــظ ٥ باز��نــ� شــده 
1ــه قراردادشــان در پا�ــان فصل بــه اتمام 
م� رســد. باز��نانــ� چون علــ� 1ر�م�، 
فرشيد اســماعيل�، فرشــيد باقر;، روزبه 
نفراتــ�  شــجاعيان،  دار�ــوش  و  چشــم� 
هستند 1ه قراردادشان به پا�ان م� رسد و 
سرمرب� استقالل خواستار حفظ و تمد�د 
قرارداد آن ها شــده است. مرتض� تبر�ز; 
مهاجــم اســتقالل بــه  دليــل مصدوميــت 
چنــد ماهــ� دور از مياد�ــن اســت و هنوز 
ت�ليفــش مشــخص نيســت. هنوز ليســت 
خروج� داده نشده ، اما احتمال جدا�� ٣ 
باز��ن محتمل است. عل� دشت� و محمد 
بلبلــ� باز��نانــ� هســتند 1ــه بــه دال�ــل 
فن� احتمال جدا�� شــان بيشــتر اســت. 
بخصــوص دشــت� 1ــه از نيم فصــل بحــث 

جدا�� اش مطرح است.

جشن قهرمانی پرسپوليس و جنگ 
آسيایی استقالل و شهرخودرو

آغاز هفته بيست و هشتم ليگ برتر

امــروز و فردا با برگزار; ٣ باز; 
هفته بيســت و هفتم رقابت ها; 
ليگ برتر آغاز م� شود و دوشنبه هفته آت� نيز 
با برگــزار; ٥ باز; د�گر پرونــده ا�ن هفته از 
رقابت ها بسته خواهد شــد. در باز; ها; ا�ن 
هفته نيز جنگ برا; ســهميه آسيا�� و بقا در 
 F� ليگ برتر حســاب� داغ خواهد بود. امروز
باز; معوقه هم از هفته بيست و چهارم برگزار 
م� شود. در ادامه به بررس�   باز; ها; امروز و 

فردا; ليگ برتر خواهيم پرداخت.
 فوالد خوزستان - نفت مسجدسليمان 

ا�ن مسابقه معوقه از هفته بيست و چهارم ليگ 
برتر است 1ه در اهواز برگزار م� شود. در ا�ن 
بــاز; فوالد 1ــه در هفته ها; اخيــر امتيازات 
حساس� را از دســت داده، به شدت به دنبال 
بــرد و 1ســب ٣ امتيــاز خواهد بود. در ســو; 
مقابــل باز; امروز برا; نفت مسجدســليمان 

هيچ حساسيت� ندارد.
 سپاهان - نساج�

نتيجه ا�ن باز; برا; سپاهان خيل� ارزشمند 
اســت ز�ــرا اگــر زردپوشــان اصفهانــ� پيروز 
شــوند تــا لحظه هــا; آخر ليــگ برتر شــانس 
نا�ب قهرمانــ� ليــگ را خواهنــد داشــت امــا 
در صورت� 1ه در ا�ن مســابقه امتياز از دســت 

بدهنــد، مم�ــن اســت تــا رده ششــم جــدول 
ســقوط 1نند! اتفاق� 1ه بــه هيچ عنوان مورد 
تا�يد هواداران سپاهان نيست. امير قلعه نو�� 
ا�ن روزها ناخوش است و حال تيمش هم مثل 
خــودش تعر�ف� ندارد! البته امير قلعه نو�� با 
توجه به بهبود; و شرا�ط بهتر; 1ه پيدا 1رده 
در ا�ن بــاز; به نيم�ت ســپاهان بــاز خواهد 
گشــت. غيبت نوراف�ن و مصلــح در ا�ن باز; 

1ار زردها; اصفهان را سخت تر 1رده است.
 شهرخودرو - استقالل

اســتقالل بعــد از پيــروز; ٦ امتيــاز; مقابل 
ســپاهان رو; پلــه دوم جدول ليگ ا�ســتاد و 
ا1نون سرنوشــت نا�ب قهرمان� در ليگ برتر 
در دستان فرهاد مجيد; و شاگردانش است. 
حــاال �F بــاز; ٦ امتيــاز; د�گــر پيش رو; 
آب� هــا و فرهاد مجيد; اســت و بــرد در باز; 
امروز تا حدود ز�اد; م� تواند سهميه آسيا�� 
را برا; اســتقالل� ها تضمين 1نــد. مجيد; 
در ا�ــن باز; هم همه نفرات خود را در اختيار 
دارد و آرش رضاونــد تنها غا�ب آب� ها خواهد 
بود. در ســو; مقابل هم سعيد صادق� و�نگر 
شهرخودرو تنها باز��ن مصدوم ا�ن تيم است 
و عل� فرامرز; هم به دليل محروميت مقابل 
اســتقالل غا�ــب خواهد بــود. شــهرخودرو ٤ 

هفتــه اســت 1ه پيــروز نشــده و اســتقالل هم 
٦ هفتــه اســت 1ــه نباخته امــا حســاب باز; 
امــروز از اعــداد و ارقام جداســت و هــر ٢ تيم 
بــرا; 1ســب ٣ امتيــاز تمــام تــالش خــود را 
خواهند 1ــرد. تقابل ســهراب بختيــار; زاده 
و مجيــد; رو; نيم�ــت ٢ تيــم قطعــا جذاب 
خواهد بود. البته ا�ن باز; به �F دليل خاص 
هــم بــرا; اســتقالل� ها مهــم و خاطره انگيز 
اســت. بــاز; رفت ٢ تيــم در ميان هــواداران 
پرتعداد اســتقالل در آزاد; و با حضور آندره آ 
اســتراماچون� رو; نيم�ت آب� ها برگزار و با 

برتر; �F- صفر پا�تخت نشينان همراه بود و 
اســتقالل پس از چند ماه به صدر جدول رفت 
اما آن بــاز; آخر�ن حضور مرد ا�تاليا�� رو; 

نيم�ت تيم تهران� بود.
 پرسپوليس- ذوب آهن

پرســپوليس قهرمانــ� خود در ليــگ نوزدهم 
را قطعــ� 1ــرده امــا برا; بــرد در بــاز; فردا 
مقابل ذوب آهن به  اندازه 1اف�  انگيزه خواهد 
 F� داشت. سرخ ها خيل� دوست دارند 1ه با
برد شير�ن در ورزشگاه آزاد; جشن قهرمان� 
بگيرنــد. حمله به ر1وردهــا; جد�د نيز د�گر 

 انگيزه ســرخ ها برا; 1ســب ٣ امتياز در باز; 
فردا خواهد بود. د ر ســو; مقابل ذوب آهن با 
٢٦ امتيــاز از ٢٧ باز; در رتبه ســيزدهم قرار 

دارد و وضعيت خطرنا�1 را تجربه م� 1ند. 
 معوقه هفته بيست و چهارم؛ امروز

فوالدخوزستان- نفت مسجد سليمان، ٢١
 هفته بيست و هشتم؛ امروز

شهر خودرومشهد- استقالل تهران؛٢٠:٠٠
سپاهان- نساج� مازندران؛٢٠:٣٠

 فردا
پرسپوليس تهران- ذوب آهن اصفهان؛٢٠:٣٠

پيشنهاد برایتون به آژاکس براى انتقال جهانبخش
جز�يات مذا1ره باشــگاه ها; انگليســ� و هلند; برا; انتقال احتمال� عليرضا جهانبخش 
افشــا شد. به نقل از Soccernews  هلند، آژا1س همچنان برا; جذب عليرضا جهانبخش، 
باز��ــن ا�ران� برا�تون انگليس بــا د�گر رقيب هلند;  اش �عن� آ�ندهــوون رقابت م� 1ند. 
اســ�وت چگ، ��� از اســتعداد�اب ها; برا�تون انگليس نيز برنامه آژا1س� ها برا; جذب 
عليرضا جهانبخش را تا�يد 1رده است. ا�ن در حال� است 1ه آ�ندهوون نيز ابتدا; تابستان 
تصميــم به جــذب ا�ن باز��ن گرفته بــود. برا�تون برا; فروش عليرضــا جهانبخش پول نقد 
م� خواهد و ا�ن مبلغ م� تواند ١٢ ميليون �ورو باشــد. از ســو�� مد�ر ورزشــ� آژا1س برا; 
ارزان تــر 1ــردن ا�ن انتقــال م� تواند �F باز��ن تيمــش را هم به برا�تون بدهــد تا درنها�ت 
عليرضا جهانبخش جذب شــود. هرچند هنوز مشخص نيست 1دام باز��ن آژا1س موردنظر 
برا�تون در روند انتقال عليرضا جهانبخش اســت. اما آنچه 1ه مشخص است احتمال ماندن 

جهانبخش در ليگ جز�ره بسيار 1م است.

کاپيتان تيم ملی سرمربی موقت تراکتور؟ 
در حال� 1ه شا�عه استعفا; سا1ت الهام� از هدا�ت تيم ترا1تور مطرح شده ، اما به نظر م� رسد 
ا�ــن مربــ� در صورت عدم نتيجه گيــر; در باز; ها; پيش رو از ســرمربيگر; تيــم تبر�ز; 1نار 
گذاشــته خواهد شد. روز گذشته شا�عات� پيرامون استعفا; سا1ت الهام� از سرمربيگر; تيم 
ترا1تور مطرح، اما بالفاصله از ســو; مسئوالن باشــگاه تبر�ز; ت�ذ�ب شد. الهام� 1ه به دليل 
بيمــار; ��� از اعضا; خانواده اش ط� روزها; گذشــته در تهران حضور داشــته ، به تازگ� به 
تبر�ز بازگشــته و بحث اســتعفا; ا�ن مرب� مطرح نيســت، اما به دليل نتا�ج ضعي� ترا1تور در 
چند هفته گذشــته و خطر از دســت دادن ســهميه آســيا��، ا�ن ام�ان وجود دارد 1ه در صورت 
عدم نتيجه گير; تيم ترا1تور مقابل شاهين بوشهر در هفته بيست و هشتم، الهام� از 1ادر فن� 
ترا1تور 1نار گذاشــته شــود. در همين زمينه حت� شنيده م� شود مد�ران باشگاه ترا1تور قصد 
دارند هدا�ت ا�ن تيم را موقتا به مسعود شجاع� 1اپيتان تيم مل� بسپارند تا در هفته ها; پيش رو 
ا�ن باز��ن به همراهان د�گر اعضا; 1ادر فن� مسئوليت هدا�ت ترا1تور; ها را بر عهده داشته 
باشــد. البته ا�ن اتفاقات همگ� بستگ� به نظر نها�� محمدرضا زنوز; دارد 1ه پس از مدت ها 
دور; قرار است به زود; به تبر�ز بازگردد و درباره وضعيت آ�نده تيم ترا1تور تصميم گير; 1ند.
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