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 و حاال ناصرخسرو
در فضای مجازی! 
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امضا شدن یک توافق در سه نسخه ...
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محمد محسن فایضی
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3 وعده مهم 
برای طرق

  خراسان رضوی

تظاهرات برای استراماچونی 
 احیای لیال حاتمی

 و فن کمر گازی به عبدولی!
    صفحه های 4 ،  6 و   ورزشی 

پنج شنبه
۲۷ | شهریور |1399

۴۰ صفحه 
. 1۲صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
+ ۴صفحه ورزشی + ۴صفحه روزنامه استانی

 + 1۶ صفحه ویژه نامه جیم
. ۲۴ صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. ۲۸ محرم 1۴۴۲ . 1۷ سپتامبر  ۲۰۲۰ 
. سال هفتاد و دوم . شماره ۲۰۴۷۷ 

. تکشماره ۲۰۰۰۰ ریال در مشهد
. تکشماره 1۲۰۰۰  ریال در شهرستان ها

 در شرایطی که این روزها برخی داروها در داروخانه ها نایاب شده است
 اما دالالن در فضای مجازی منبع همه داروها هستند

۲

 شهریار رمانتیک تر است 
یا حافظ؟!

خراسان رضوی

 فساد ارز ۴۲۰۰ 
این قسمت: تخم مرغ

10

فرجام سیاه خیانت کاران
مروری بر  ۳ ویژگی شخصیتی 

غزل سرای نامدار معاصر

مرگ در ساعت  5 عصر 
 تصادف نیسان  و پژو  در جاده 

سرخس - مشهد  8 قربانی گرفت

در تریبون محله ،  مهمان اهالی 
طرق بودیم که پیگیر حل مشکالت 

محله شان هستیم

۷

  صفحه ۳

محکومیت تاریخی باند ریاضی!
۴2۷ سال زندان، 1000 ضربه 

شالق و تبعید برای زورگیران نقابدار

والیتی: برخی دولت های 
 خلیج فارس هزینه 

سازش خفت بار را پرداخت 
خواهند کرد

9

1۲

1۲

10

هفته اوج گیری نبرد 
دیپلماتیک ایران و آمریکا

روحانی: اعتراف می کنم 
قیمت مواد غذایی در بازار 

منصفانه نیست

 بن زاید   و   آل خلیفه در مسیری از خیانت به آرمان فلسطین  گام گذاشته اند که سرنوشت

 سازشکارانی مانند انور سادات ،یاسرعرفات و ... مقابل چشم شان است



 »صلح ابراهیم« ذلیالنه تر
 از »کمپ دیوید«

15 سپتامبر 2020 رسانه های جهان تصاویری 
از امضا شدن یک توافق در سه نسخه به سه زبان 
عربی، عبری و انگلیسی توسط وزیران خارجه 
امارات و بحرین، نخست وزیر اسرائیل و رئیس 
جمهور آمریکا مخابره کردند. توافقی که آن را 
»صلح ابراهیم «نامیده اند و براساس آن دو کشور 
عربی امارات و بحرین پس از مصر و اردن اسرائیل 
را به رسمیت می شناسند و روابط دیپلماتیک 
دوطرفه برقرار خواهند کرد.»صلح« نامیدن 
توافقی که امضای زیر آن میان چهار شخصیتی 
که نه در سال های گذشته بلکه حتی در دو دهه 
اخیر با یکدیگر هیچ دشمنی، نــزاع و جنگی 
نداشتند رخ داده، خنده دار است. البته این به 

معنی کم ارزش نامیدن این اتفاق نیست.
 آغاز به رسمیت شناختن رژیم جعلی اسرائیل 
از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس مسیر 
جدیدی است که احتماال در ماه های پیش رو 
از سوی عمان و مغرب ادامــه دار خواهد بود و 
باید به ظرافت به آن نگریست. تصاویر منتشر 
شده حافظه ها را به تصاویر ثبت شده از توافق 
کمپ دیوید)مصر- اسرائیل( و اسلو )تشکیالت 
خودگردان فلسطین- اسرائیل( سوق می داد. 

اما مقایسه سازش اخیر با سازش های دهه 80 و 
90 میالدی بسیار ناشیانه است.در کمپ دیوید 
اگر انورسادات به نمایندگی از مصر اسرائیل 
را به رسمیت شناخت، تا سه ســال قبلش در 
جنگ تمام عیار نظامی با تل آویو بود و در قبال 
به رسمیت شناختن اسرائیل، صحرای سینای 
اشغال شــده در جنگ شش روزه را همراه با 
انعقاد مفادی از وعده های محقق نشده فراوانی 
مانند آزادی غزه و کرانه باختری و تشکیل دولت 

فلسطینی پس گرفت.
 یا در اسلو، عرفاتی که مظهر رهبر مبارزان و 
آزادی فلسطین بود، در قبال به رسمیت شناختن 
اسرائیل وعده های زیــادی از اسرائیلی ها در 
کاغذ گرفت. از شکل گیری دولت فلسطینی، 
عقب نشینی از غزه تا توقف شهرک سازی ها.  از 
1993 تا 2000، جمعیت شهرک نشینان در 
کرانه باختری از 80 هزار به 150 هزار نفر رسید 
و وعده های اسرائیلی ها در اسلو پوچ درآمد. لذا 
یاسر عرفات زودتر از تصورات پشیمان شد و از 
انتفاضه دوم و نبرد مسلحانه حمایت کرد. لذا 
اسرائیلی ها دفترش را به توپ بستند و از 2001  
در منزلش حصر و 2004 به طرزمشکوکی کشته 
شد. همچنین توافق های اسلو و کمپ دیوید در 
دوران نخست وزیری و روسای جمهور دموکرات 
و به ظاهر طرفدار تشکیل دولت فلسطینی رخ 
داد.  اما سازش امارات و بحرین در تندروترین 
دوران صهیونیست ها با میانجی گری رئیس 
جمهوری آمریکا محاصره شده در بین یهودیان 
تندروی صهیونیسم مانند دامادش کوشنر رخ 
می دهد. اگر در کمپ دیوید کلینتون میانجی گر 
بود که با برخی اشغالگری های صهیونیست 

ها مخالفت می کــرد، اما میانجی گر صلح به 
اصطالح صلح  ابراهیم ترامپی است که طرح 
معامله قرن را روی میز گذاشته، سفارت را به 
قدس اشغالی آورده و در حال حمایت تمام عیار 
از اشغالگری های تل آویو است. سازش مصر 
و اردن »صلح در مقابل زمین« بود اما سازش 
ننگین امارات و بحرین »صلح در مقابل وعده های 
اقتصادی-امنیتی« است. وعده هایی که بیشتر 

یک تسلیم است تا دستاورد.
 رسانه های عربی تنها برای سرپوش بر سازش 
ننگین اخیرشان این توافق را با اسلو و کمپ 
تسلیم  ــک  ی ایــن  کنند.  ــی  م مقایسه  ــد  ــوی دی
تمام عیاری اســت که برخالف سخن یکی از 
نمایندگان سابق مجلس که گفته بود باید از 
عربستان به خاطر عدم تمجید از سازش امارات 
تشکر کرد، با هماهنگی و چراغ سبز سعودی 
ها انجام شده است و پیوستن ریــاض هم دور 
از انتظار نیست. تکه بعدی پازل معامله قرن 
فشار آمریکا بر حکام عرب حوزه خلیج فارس 
برای آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی 
بود که تاکنون امارات متحده عربی و بحرین به 
این توافق تن داده ا ند، دو کشوری که کل تاریخ 
موجودیت آن ها از عمردرختان زیتون فلسطین 
هم کمتر است.یادداشت را با نوشته یک فعال 
مجازی عربستانی به پایان می برم. سخنی که 
بخشی از یک واقعیت صلح روز سه شنبه میان 
ــارات، بحرین با رژیم صهیونیستی را عیان  ام
می کند: »بحرین 41 ساله و امارات 48 ساله با 
رژیمی 72 ساله رابطه برقرار می کنند تا  علیه 
کشوری که کوچک ترین درخت زیتونش 200 

ساله است توطئه کنند«.

یادداشت روز

  محمد محسن فایضی 

کارشناس مسائل فلسطین

اخبار پنج شنبه  27 شهریور21399
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999     تلفن: 37009111 051                 

رفتم معاینه فنی ماشین مردود شد 14 روز  •
وقت دادنــد تا درست کنم بیام اما هر روز به 
وسیله دوربین های پلیس به خاطر نداشتن 
معاینه جریمه می شم. لطفا پیگیر باشید به هر 

کس گفتم جواب درستی نشنیدم.
آقای جهانگیری یادته در دوران احمدی نژاد  •

دارو پیدا نمی شد؟ دالر هر روز گران تر می 
شد و مردم در سختی بودند؟ خودرو قیمتش 
سر به فلک کشیده بود؟ البته این مال دوران 

احمدی نژاد بود، نه حاال!
چرا تامین اجتماعی فکری برای بیمه های  •

اختیاری نمی کند؟ هیچ تسهیالتی برای ما 
در نظر نگرفتند! کارگر بودم، االن دیسک کمر 
دارم. نمی تونم کار کنم ولی برجی۶40هزار 

تومان باید بریزم! از کجا و با کدوم درآمد؟!
 در این وضعیت اقتصادی فوتبال باید تعطیل  •

بشه. از کسانی که می خوان فوتبال ببینند، 
پول مربی ها رو بگیرین. با پول بیت المال که 
به زور و ذره ذره برای آبادانی از مردم مالیات 

می گیرند چرا دستمزد میلیاردی میدن؟
در همین چند روز اخیر برای چندمین بار  •

لبنیات گران شد از دیروز دو برابر شده.چه 
خبره؟

 دیروز در صفحه اقتصاد نوشته بودید ثبت  •
نــام مسکن طــرح اقـــدام ملی مهلت تــا 30 
شهریور. امروز به اداره مسکن مراجعه کردم 
گفتند روزنامه خراسان دروغ نوشته!  لطفا 

مردم را سرکار نگذارید.
خراسان: در شماره روز شنبه 22 شهریور به 
نقل از وزارت راه اعالم شد که مهلت تکمیل 
ثبت نام طرح ملی مسکن تا 30 شهریور تمدید 
شده است. این خبر اطالعیه رسمی وزارت 
راه است. البته باید دقت کرد این مهلت برای 
افرادی است که قبال ثبت نام کرده اند و اکنون 
باید با تکمیل آورده خود، ثبت نام خود را نهایی 
کنند که به معنای مهلت برای تکمیل ثبت نام 

است نه ثبت نام اولیه.
 بعضی کارها به نظر من از بیکاری است.  •

چند سال طرح روی جلد کتاب ریاضی سوم 
دبستان هم دخترها بودند و هم پسرها. چه 

اتفاق بدی افتاد که دخترها رو امسال حذف 
کردند؟!

ــورس! ریاست محترم  •  آقایان مسئوالن ب
مجلس! دادســتــان کل کشور! با ایــن همه 
اولتیماتوم و هشدار اکثریت سهام مثبت و 
سهامداران خوشحال شدند به غیر بانک دی. 
نمی دانیم پشتش به کجا بند است که هیچ 
ترتیب اثــری نمیده و ما سهامداران هر روز 
متضرر و افسرده حال هستیم. تا کی این روند 

ادامه دارد؟ ما را از این بحران نجات دهید.
ما هوادارها گول نمی خوریم. خدا جزاتون  •

ــازی کردین.  رو بــده کــه بــا احساسات مــا ب
متاسفم براتون!

بـــازار دقیقا چــی رو تنظیم  •  ستاد تنظیم 
می کنه؟ گرونی کاالی مورد نیاز مردم رو؟

لطفا به خاطر کمبود کاغذ، چاپ نسخه ای  •
روزنامه را به مطالعه مجازی آن تبدیل نکنید 
چون دیگه نمی شه از صفحه سرگرمی تان 
استفاده کرد. مطالعه مجازی زیاد جالب و 
مناسب هر قشری نیست. خواندن نسخه ای 
ــذاب تــر و عامه  روزنــامــه لــذت بخش تــر و ج

پسندتره.
اداره گاز پس از پرداخت مبلغ گاز وصول  •

پرداخت را اعــالم نمی کند. در صورتی که 
ــالم وصول  اداره آب و بــرق خیلی خــوب اع
می کنند. چرا شرکت گاز زحمتی به خودش 
نمی دهد وصول پرداخت مبلغ را اعالم کند؟

 از روزی که مسئوالن کشورمان نان را که  •
قوت اکثر مردم است دو نرخی کردند ماشین 
هم دو نرخی شد. بعد هم تمامی اجناس. پس 

دولت و مجلس مقصرند.
 مدیر محترم روزنامه! لطفا اگه می شه در  •

ــردم. ستون طنز مردم  کنار ستون حــرف م
بذارین تا بعد از گالیه های مردم با خوندن 

ستون طنز مرهمی بر دردشان باشد.
 واقعا چه اتفاقی داره می افته؟ چه خبر  •

شــده؟ چــرا ایــن قــدر همه چی گــرون شده؟ 
10تــومــان یک پاکت خامه  یک قالب پنیر 

10تومان! کی می خواد به داد مردم برسه؟
روزنامه تان با قدمت باالی چاپ آن محبوب  •

همه خراسانی هاست. چرا مخاطبان خود 
را وادار به نصب اپلیکیشن خود می کنید؟ 
اول صبح مطالعه روزنامه کاغذی شما انرژی 

بخش و نشاط آوره.
آقای رئیسی! مردم مشهد از وضع موجود  •

نگران اند. لطفا قاچاقچیان مواد را اعدام و 
شهرما را پاک سازی کنید. هر چی دزد و معتاد  
یا مواد فروشه اومده این جا آرامش نداریم همه 

نگران فرزندان خود هستند.
بدهد:   • پاسخ  اجتماعی  تامین  ســازمــان 

وضعیت مستمری بگیرانی که جزو مشاغل 
ــان آور بودند و در حق و حقوق  سخت و زی
همسان سازی به آن ها بی اعتنایی و در حق 

شان اجحاف شد، چه شد؟
 تنها توسعه و پیشرفتی که در هشت سال  •

دولت حسن روحانی شاهد بودیم پیشرفت 
قیمت  سکه، دالر، طال، خودرو، مسکن، ارزاق 

عمومی اجناس و... بود.
خدایا شکرت از این وضعیتی که در پیش  •

داریم! چقدر وضعمان خوب است! متشکریم 
روحانی. هر روز دعایتان می کنیم!

 قیمت مودم 800 هزار تا یک میلیون و200  •
هزار تومان! گوشی حداقل چهار تا پنج میلیون 
ــود روش هــای دیگر  تــومــان. بــا توجه بــه وج
آموزشی بیایید دانش آموزان فقیر و خانواده 
هایشان را به خاطر حضور نداشتن در فضای 

مجازی بیش از این تحقیر نکنیم.
 آقای روحانی خدا قوت. ما نیازمندان هنوز  •

موفق به فروش30 درصد اول سهام عدالت 
مان  که در روز عید غدیر آزاد شد، نشده ایم!

ــد زنــان که بــرای خــودرو ثبت نام  •  95درص
می کنند برای داللی و سود است نه استفاده 

شخصی. باید در این روند تجدید نظر بشه.
می فرمایند 32 تن کره احتکاری در استان  •

البرز کشف شده اما چه فایده؟ می رود کنار 
آن ۶00 هزار گوشی موبایلی که با ارز 3700 
تومانی وارد شده بود و معلوم نیست که چه 

شد!
ــاره! چــرا  • ــ ــک کــاغــذ پ ــون کـــار شـــده ی ــان  ق

کارفرماها تمکین نمی کنند؟

اصرارمجلس بر دو فوریت طرح جهش تولید مسکن 

هشدارتعدادی ازاقتصاددانان درباره تبعات تورمی طرح کمیسیون عمران مجلس 

محمد اکبری-به رغم اعالم مخالفت جمعی از 
پژوهشگران اقتصادی و تعدادی از نمایندگان، 
طرح  فوریت  سلب  با  مجلس  اکثریت  مخالفت 
جهش و رونق تولید مسکن موجب شد تا بررسی 
این طرح همچنان با قید دو فوریت دربهارستان 
پیش برود. طرحی که شنیده ها حاکی از نقدهای 
کمیسیون اقتصادی به بخشی از آن است. طرح 
جهش رونــق تولید مسکن که هفته پیش با قید 
دوفــوریــت به تصویب مجلس رسیده بــود پس از 
بررسی در کمیسیون عمران روز گذشته بار دیگر در 
دستور کار صحن قرار گرفت.در این نشست،احمد 
اعالم  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  امیرآبادی 
مخالفت دولت با این طرح با استناد به ماده 158 
آیین نامه داخلی مجلس به تقاضای تعدادی از 
نمایندگان برای »سلب یک فوریت« از طرح اشاره 
کرد و در توضیح آن گفت: مجلس با تصویب دو 
فوریت ،موضع خود را درباره  اهمیت حل مشکل 
مسکن اعالم کرد اما موضوع بر سر آن است که ما 
مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند 
پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای 
اجرای این طرح ضروری است. علیرضا سلیمی 
با  عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس در مخالفت 
سلب فوریت با اشاره به این که دولت در هفت سال 
گذشته طرحی برای بهبود وضعیت مسکن ارائه 
نداده و اکنون برای هماهنگ شدن با طرح مجلس 
زمان می خواهد، اظهار کرد:  باید مشخص شود 
که بانک مرکزی و دو وزارتخانه اقتصاد و  راه برای 
سامان دهی مسکن چه برنامه ای دارند؟ در نهایت 
مجلس با ۶1 رای موافق، 107 رای مخالف و 
8 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در 
صحن با سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی جهش 

تولید و تامین مسکن موافقت نکرد.

نامه پژوهشگران اقتصادی مخالف فوریت 	 
جهش تولید مسکن به قالیباف 

ــی از  ــع ــم ــه ،ج ــت ــذش ــال روز گ ــ در هــمــیــن ح
پژوهشگران اقتصادی در نامه ای به محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس بــا اشـــاره بــه دغدغه 
تدوین  به  منجر  که  مجلس  نمایندگان  مندی 
طرح »جهش تولید و تأمین مسکن« شده است، 
خواستار لغو دو فوریت آن شدند. براساس این 
نامه بزرگ ترین مشکل این طرح در نحوه تأمین 
منابع الزم است. در این طرح بانک ها موظف 
شده اند که حجم تسهیالت اعطایی به بخش 
مسکن را تا 25 درصد از کل تسهیالت افزایش 
دهند که برابر 300 هزار میلیارد تومان خواهد 
بود. براساس این نامه تأمین مالی این طرح صرفًا 
با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم های باال ممکن 
خواهد شد. امری که خصوصًا در شرایط فعلی 
اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد 
ایران وارد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم 

بیش از پیش خم خواهد کرد.

اما و اگرهای یک عضو کمیسیون اقتصادی 	 
درباره طرح

سید ناصر مــوســوی الرگــانــی عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز در این باره با تاکید بر لزوم 
پرهیز از شتابزدگی در ارائه طرح مسکن در مجلس 
به خبرنگارخراسان گفت: به طور قطع طرح جهش 
تولید مسکن اگر با قید یک فوریت بررسی می شد 
می توانست از نگاه کارشناسانه و علمی تری بهره 
ببرد اما از آن جا که فرصت کم است نمایندگان 
تصمیم به اقدام سریع تر دراین زمینه گرفتند. وی 
افزود: از هرجهت الیحه دولت اولی بر طرح مجلس 
در زمینه مسکن است اما جای تاسف دارد که زمان 

بسیاری هدر رفت و تصمیم مناسبی از سوی دولت 
در این زمینه گرفته نشد. طبعا طرح مجلس بدون 
مشارکت دولت ،تصمیمی ناتمام خواهد بود چرا 
که براساس قانون، مجلس صرفا می تواند سراغ 
مصوباتی بــرود که بــرای دولــت هزینه زا نباشد. 
نماینده فالورجان در مجلس تصریح کرد: مسکن 
به  یکی از مشکالت اقتصادی آسیب زا در جامعه 
مبدل شده و این که دولت طی هفت سال اخیر هیچ 
راهکارمناسبی دراین زمینه ارائه نکرده  و صرفا 
بیان برنامه هایی چون مسکن اجتماعی و مسکن 
ملی خود مزید برمشکل شده است. در همین حال 
شنیده های خراسان نشان می دهد این طرح که با 
وجود ابعاد اقتصادی آن صرفا در کمیسیون عمران 
بررسی شده با مخالفت هایی از سوی کمیسیون 

اقتصادی مواجه است.

دست رد سازمان ملل به درخواست غیرقانونی آمریکا

گوترش: درباره برجام بر اساس نظر شورای امنیت عمل می کنیم

دبیرکل سازمان ملل درباره ادعای آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران، 
ــاره برجام بر اســاس نظر شــورای  گفت: ما درب
امنیت عمل می کنیم. گوترش در نشست خبری 
خود که به مناسبت آغاز هفتاد و پنجمین مجمع 
عمومی سازمان ملل که امسال به دلیل شیوع 
کرونا در جهان به ویژه آمریکا به صورت مجازی 
برگزار می شود، این مطلب را در پاسخ به این 
سوال مطرح کرد که آمریکا مدعی است مکانیسم 
ماشه را فعال کرده است، در حالی که تقریبا همه 

ــورای امنیت با آن مخالفت کــرده  و  اعضای ش
همچنان در برجام باقی مانده اند. آیا با شورای 
امنیت در این باره همکاری دارید یا با مقامات 
آمریکا برای جلوگیری از هرج و مرج در سازمان 
ملل تماس داشته اید؟وی تصریح کرد: موضع 
ما بسیار ســاده و به همان صــورت باقی است. 
این شــورای امنیت به عنوان یک رکن سازمان 
ملل متحد است که وظیفه تفسیر قطعنامه های 
شورای امنیت را دارد. از این رو، ما همان گونه 

عمل می کنیم که شورای امنیت عمل کند.

رئیس دفتر رهبرانقالب:بسیاری از مردم در پرداخت اجاره خانه های خود مانده اند 

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که 
بسیاری از مــردم در پرداخت اجاره خانه های 
خود وامانده اند، گفت: حکومت اگر به اندازه 
کافی مسکن تولید کند، بخشی از این مشکالت 
ــزارش مهر، حجت االســالم  حل می شود.به گ
والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری دیروز در مراسم معارفه 
ــالم حسین روحانی نــژاد نماینده  حجت االس
جدید ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفت: حضرت امام )ره( در فرمان تشکیل بنیاد 
مسکن در 21 فروردین 58 به مسئله مسکن 

در رژیم منفور پهلوی اشاره کردند و آن را یکی 
دانستند  مــردم  مشکالت  بارترین  مصیبت  از 
که برخی تمام عمرشان را زیــر بــار بانک ها و 
سودجویان بــوده انــد تا بتوانند خانه ای برای 
خود دست و پا کنند. قشر عظیمی از فقرا در 
بیغوله ها بوده اند و بخش مهمی از درآمد خود 
را صرف اجاره آن می کردند. نظام اسالمی این 
را برنمی تابد و همه بندگان خدا باید از زمین 
و مسکن بهره مند شوند.محمدی گلپایگانی 
یــادآور شد: امیرالمؤمنین نیز در نامه تاریخی 
خود به مالک اشتر چهار رکن اساسی را برای 

حکومت اسالمی برمی شمارند که یکی از آن ها 
ــادی، مصادیق زیادی  آبادانی شهرهاست. آب
دارد که یکی از آن ها شهرسازی اســت مانند 
ساخت بیمارستان، دانشگاه و خانه دار کردن 
بی خانمان ها.رئیس دفتر رهبر معظم انقالب 
با بیان این که هم اکنون نیز بسیاری از مردم در 
پرداخت اجاره خانه های خود وامانده اند، گفت: 
عــده ای هم بی انصاف، سودجو و فرصت طلب 
هستند که به مردم رحم نمی کنند. حکومت اگر 
به اندازه کافی مسکن تولید کند، بخشی از این 

مشکالت حل می شود.

قالیباف:تالش می کنیم قبل ازهر تصمیم،حرف مردم و مسئوالن قوه مجریه را بشنویم

ــود همه  رئیس مجلس با بیان ایــن که با وج
تحریم ها،  دلیل  به  شــده  ایجاد  سختی های 
ــود دارد، بر  امکان حل مشکالت کشور وج
ــردم و مسئوالن قــوه مجریه  شنیدن حــرف م
قبل از هر تصمیمی تاکید کرد و گفت: مجلس 
به دنبال گره گشایی از کار تولیدکنندگان، 
ــی اســـت. به  ــرای ــران اج ــدی صنعت گـــران و م
گزارش خانه ملت، قالیباف در دیدار وزیر جهاد 
کشاورزی، سرپرست وزارت صمت و جمعی 

از تولیدکنندگان مهم ترین چالش موجود در 
کشور را مدیریتی اعــالم کرد و گفت: با نگاه 
کالن به موضوعات، مشکلی به چشم نمی آید اما 
به محض ورود به بدنه مسائل متوجه می شویم 
چــرخــه هــای امــور بــه درســتــی نمی چرخند، 
درواقـــع بــایــد گــفــت؛ مشکالت ســاخــتــاری و 
اســاســی در نــظــام اداری، تــولــیــدی و حتی 
سیاست گذاری های کشور وجود دارد.  قالیباف 
به راه حل های عبور از این مشکالت اشاره کرد 

و افــزود: بهترین راه حــل این است که مجلس 
و دولــت در کــار مــردم دخالت نکنند. رئیس 
قوه مقننه ادامه داد: به عنوان نماینده مردم 
تالش می کنیم قبل از هر تصمیم حرف مردم و 
مسئوالن قوه مجریه را بشنویم و بدون شنیدن 
حرف دوستان تصمیمی نگیریم. درواقع قانونی 
را وضع کنیم که زمینه اجرایی شدن آن وجود 
داشته باشد چرا که اگر خالف این اتفاق بیفتد 

یعنی خودمان اولین قانون شکن ها هستیم.
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فازجدید مقاومت در عراق 

گروه سرایا المنتقم از عملیات مهم امنیتی علیه 
گروهی از آمریکایی هایی که به گفته آنان ، افسران 
سازمان جاسوسی آمریکا به شمار می رفتند ، خبر 
داد.همچنین در بیانیه این گــروه آمــده است : در 
این عملیات سه نفر از افسران آمریکایی که درون 
خودروی محافظت شده حضور داشتند، به هالکت 
رسیدند.نکته مهم اما این جاست که دوربین های 
امنیتی خیابان فرودگاه ،  حدفاصل فرودگاه تا میدان 
عباس بن فرناس ) صرفا مسیر رفت و نه برگشت ( 
لحظات عملیات خاموش شده بودند. این عملیات 
چند نکته و پیام مهم در بطن خود داشــت :۱- با 
توجه به فاصله بسیار کم میدان عباس بن فرناس تا 
فرودگاه بغداد ، باید گفت افسران CIA از بدو پیاده 
شدن از هواپیما ، تحت نظر نیروهای سرایا المنتقم 
قرار داشته اند و به همین علت در یک عملیات دقیق 
لحظاتی پس ازخروج از فرودگاه بر اثر انفجار بمب 
هدایت شونده کشته  می شوند.۲- در سطح باالتر 
باید سوال کرد چگونه این گروه مبارز عراقی از تاریخ و 
ساعت ورود این نیروها و خودروی حامل آن ها اطالع 
دقیق داشته است؟۳- چرا صرفا دوربین های مسیر 
رفت فرودگاه تا میدان عباس بن فرناس خاموش 
شده و دوربین های مسیر مجاور روشــن بودند ؟ 
سطح دسترسی امنیتی و شاید فناوری گروه های 
عراقی تا کجاست ؟۴- چطور در یک مسیر پر رفت و 
آمد و بسیار محافظت شده ،نیروهای عراقی توانسته 
اند بمب کنار جاده ای را جاسازی کنند بدون آن که 
کسی متوجه شود ؟پس از حمله چند روز پیش گروه 
های مقاومت عراقی که برخالف دفعات پیشین 
با موشک سنگین به مواضع نیروهای آمریکایی در 
بغداد حمله شد ، بسیاری از صاحب نظران معتقد 
بودند مقاومت علیه حضور آمریکا در عراق وارد فاز 
جدیدی شده و عملیات اخیر نشان داد برخالف پیش 
بینی آمریکایی ها گذشت زمان ، کمیت و کیفیت 
عملیات علیه آنان را کاهش نــداده  است بلکه این 
حمالت ،پیچیده و دقیق تر شده اند و به نظر می رسد 
تا انتخابات نوامبر ، ایاالت متحده شاهد تعرضات 
بیشتر و گسترده تری علیه کارکنان و نظامیانش 
خواهد بود.هدف این حمالت هم قاعدتا دو چیز 
است؛اول این که گستره زمانی انتقام عراقی ها از 
قاتالن شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس 
محدود نیست و دوم وقوف یافتن سران کاخ سفید بر 
این تحلیل که نخست وزیری امثال الکاظمی برای 
آنان امنیت فراهم نخواهد کرد و هزینه باقی ماندن 

در عراق بر فواید آن به شدت می چربد.

تحلیل روز

علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

طبق نظرسنجی جدید موسسه پیو، ذهنیت منفی 
مردم کشورهای مختلف از آمریکا با افزایش قابل 
توجهی در سال های اخیر مواجه شده است.تنها۴۱ 
درصد از مردم بریتانیا، ۳۱ درصد از مردم فرانسه، 
۲6 درصد از مردم آلمان، ۴۱ درصد از مردم ژاپن، 
۳5 درصد از مردم کانادا و ۳۳ درصد از مردم استرالیا 
نگاه مثبتی به آمریکا دارند که این آمار در سال های 
اخیرحتی با کاهش نیز مواجه شده است.کشورهای 
مذکور از متحدان سیاسی آمریکا محسوب می شوند 

که از این نظر قابل توجه به نظر می رسد.

جشن سازش نتانیاهو دوام نیاورد 
هالکت 5صهیونیست و زخمی شدن13نفر در 

حمالت راکتی مقاومت به اشدود و عسقالن 

نیروهای مقاومت اسالمی فلسطینی، همزمان با 
امضای توافق عادی سازی روابط امارات و بحرین 
با رژیم صهیونیستی ، با پرتاب موشک مناطقی از 
" أشدود" و " عسقالن " در سرزمین های اشغالی را 
هدف قرار دادنــد  که این اقدام به کشته شدن پنج 
صهیونیست و زخمی شدن حداقل۱۳نفر منجر 
شد، این اقدام گروه های مقاومت، " بنیامین نتانیاهو 
" را پریشان و مضطرب کــرده است.نخست وزیر 
رژیــم صهیونیستی سه شنبه شب هنگام پــرواز از 
مبارزان  از  اشغالی،  سرزمین های  به  واشنگتن 
فلسطینی که بــرای دفــاع از سرزمین خود مقابل 
اشغالگران ایستادگی می کنند به عنوان تروریست 
نام برد و توئیت کرد که فلسطینی ها همزمان با این 
"مراسم خاص تاریخی"، موشک شلیک کردند. وی 
که نخست وزیر رژیمی است که از سال ۱۹۴۲ با 
توطئه انگلیس سرزمین های فلسطینی را به اشغال 
خود درآورده است، افزود: به همه کسانی که دست 
خود را برای حمله به سوی ما دراز می کنند، ضربه 
خواهیم زد، ولی دست خود را به سوی  همه کسانی 
که  دستشان را برای صلح دراز می کنند، باز خواهیم 
ــم صهیونیستی  ــرد. در توئیت نخست وزیر رژی ک
آشکار است که وی از شلیک موشک های مقاومت 
به سرزمین های اشغالی و ناکارآمدی "گنبد آهنین" 
در هدف قراردادن آن ها که به هدف اصابت کرده و 
منجر به کشته شدن پنج صهیونیست و زخمی شدن 

شماری دیگر شده، نگران است.  

قاب بین الملل 

فلسطین

خادم- سرانجام نوبت به نمایش انتخاباتی 
ــا بـــرای آن  ــاه ه ــپ م ــرام ــه دولـــت ت رســیــد ک
ــود؛ جــشــن تــوافــق  ــ ــرده ب ــ بــرنــامــه ریــزی ک
ــط میان امـــارات و بحرین  عــادی ســازی رواب
با رژیــم صهیونیستی در کاخ سفید. اگرچه 
حامیان ترامپ و نتانیاهو پیش از این اعالم 
با مشارکت  کــرده بودند که چنین توافقی 
نظیر  مؤثرتری  و  بزرگ تر  عربی  کشورهای 
عربستان سعودی یا حتی مراکش به امضا 
کمپین  می رسد  به نظر  امــا  رسید،  خواهد 
همین  به  فعال  دست کم  ترامپ  انتخاباتی 
اندازه بسنده کرده است و تغییر مواضع بحرین 
و امــارات نسبت به اسرائیل را دستاوردی 
خود  انتخاباتی  رقابت های  ــرای  ب مناسب 
ــا نگاهی بــه رویـــدادهـــای مهم  ــد.ام ــی دان م
گفت وگوهای به ظاهر صلح میان اعــراب و 
رژیم صهیونیستی در چهار دهه گذشته نیز 
نشان می دهد که توافقاتی همچون امضای 
توافق نامه کمپ دیوید، کنفرانس مادرید، 
گفت وگــوهــای اسلو یا مــذاکــرات نقشه راه 
برای صلح، همگی در ماه های پایانی منتهی 
ــزاری انتخابات ریــاســت جمهوری  ــرگ بــه ب
ــاالت متحده آمریکا و با وساطت روســای  ای
جمهور وقت انجام شده است.تنها نتیجه این 
مذاکرات معموال گسترش شهرک سازی در 
سرزمین های اشغالی، عقب نشینی گروه های 
ملت  مسلم  حقوق  از  فلسطینی  سازشکار 
به  صهیونیستی  رژیــم  تشویق  و  فلسطین 
جنایات بیشتر در قبال ملت فلسطین و دیگر 

ملت های منطقه بوده است.

فریبی با اسم »زمین در برابر صلح«	 
نخستین گام بــرای ســازش، چند ماه پس از 
جنگ شش روزه آغــاز شد. این قطعنامه در 
۱۹6۷ به تصویب رسید و در  نوامبر ســال 
آن اصلی که بیشتر طــرح صلح هــای بعدی 
بر اساس آن صورت گرفته لحاظ شده است 
،یعنی »معاوضه زمین با صلح«.  در قطعنامه 
از  ــروج نیروهای مسلح اسرائیل  ۲۴۲ »خ
سرزمین هایی که در جریان جنگ ۱۹6۷ 
ــد« درخــواســت شــده اســت.  ــرده ان اشــغــال ک
صراحت  نداشتن متن انگلیسی این قطعنامه 
ــروج  ــوع اصــلــی یعنی خ ــوض در خــصــوص م
نیروهای اسرائیلی موجب جر وبحث های 
ــت. در ایــن قطعنامه صرفا  زیــادی شــده اس
گفته شده »تخلیه سرزمین ها« و اسرائیلی 
ها می گویند این عبارت لزوما به معنی تخلیه 
»تمام سرزمین ها« از نیروهای صهیونیستی 
 6 ــاس فصل  بــر اس  ۲۴۲ نیست. قطعنامه 
منشور سازمان ملل متحد نوشته شده که در 
آن قطعنامه های شورای امنیت جنبه توصیه 
دارند. در حالی که قطعنامه هایی که شورای 
۷ منشور ســازمــان ملل  امنیت طبق فصل 
متحد صادر می کند، دستوری بوده و جنبه 

اجرایی دارد. 

 نخستین خون خیانت	 
ــال ۱۹6۷،  پــس از جــنــگ سـ
پیشنهاد  صلح  طــرح  چندین 
شد ولی تا بعد از جنگ اعراب و 
اسرائیل در اکتبر۱۹۷۳، هیچ 
اتفاقی نیفتاد. در پی این جنگ 
بود که جو تازه ای برای دستیابی 
ــود آمــد و به سفر  به صلح به وج
ــادات«، رئیس  ــورس تاریخی »ان
جمهوری وقت مصر به اسرائیل 
شد.  منجر   ۱۹۷۷ نوامبر  در 
جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت 
آمریکا، از این جو تازه استفاده 
و از انور سادات و مناخم بگین، 
نخست وزیر اسرائیل دعوت کرد 
نزدیکی  در  دیوید  کمپ  به  که 
واشنگتن که استراحتگاه روسای 
جمهور آمریکاست، سفر کنند. 
مــذاکــرات کمپ دیــویــد۱۲ روز 
دو  آن  نتیجه  و  کــشــیــد  ــول  طـ
ــود. در موافقت  ب موافقت نامه 
نامه اول، تهیه چارچوبی برای 
صلح در خاورمیانه درخواست و 

ابراز امیدواری شده که با گسترش قطعنامه 
۲۴۲ راهی برای حل مشکل فلسطین پیدا 
شود. ضعف این موافقت نامه ناظر بر بخش 
مربوط به فلسطینیان بود. هدف، »تاسیس 
یک حکومت خــودگــردان« در کرانه غربی و 
نوار غزه بود که به مذاکرات دربــاره تعیین" 
در  بینجامد،  حکومت  این  نهایی"  وضعیت 
حالی که فلسطینیان در تهیه این موافقت نامه 
سهمی نداشتند. دومین موافقت نامه ناظر 
بود بر این که رژیم اسرائیل شبه جزیره سینا 
را تخلیه کرد. این اولین بار بود که یک کشور 
مهم عرب، رژیم صهیونیستی را به عنوان یک 
کشور، به رسمیت می شناخت. چهار سال 

ــرارداد بود که انــور ســادات 6۲  پس از این ق
ساله، رئیس جمهور وقت مصر در جریان یک 
رژه نظامی در قاهره ترور شد. او که به همراه 
مناِخم بگین نوبل صلح را دریافت کرده بود، 
توسط »خالد اسالمبولی« از اعضای جهاد 

اسالمی کشته شد.

سازشگری ملک حسین اردنی	 
ــدف از کنفرانس مــادریــد کــه آمریکا  ــا ه ام
و شــوروی برگزارکننده آن بودند و در پی 
پیمان صلح اسرائیل و مصر بود، ترغیب دیگر 
کشورهای عرب به امضای پیمان مشابهی با 
اسرائیل بود. از اردن، لبنان، سوریه، اسرائیل 
و مصر برای شرکت در این کنفرانس دعوت 
ــود. فلسطینیان نیز در این  ــده ب به عمل آم
عنوان  به  ولــی  داشتند  نماینده  کنفرانس 
بخشی از هیئت مشترک با اردن بودند و به 
دلیل مخالفت اسرائیل، شخص یاسر عرفات 
در مذاکرت شرکت نداشت. نتیجه نهایی این 
کنفرانس، پیمان صلح اسرائیل و اردن در 
سال ۱۹۹۴ بود.  ملک حسین، پادشاه اردن، 
کشوری که چرچیل در سال ۱۹۲۱ به عنوان 
سپری میان فلسطین و کشورهای دیگر عربی 
پدید آورده بود، در این سال با اسحاق رابین، 
نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن دیدار کرد. 
در این دیدار دو طرف بیانیه مشترکی انتشار 
دادند که بیل کلینتون رئیس جمهورآمریکا 
نیز پای آن را امضا کــرده بــود. در این بیانیه 
قید شــده بــود که اسرائیل و اردن به حالت 
جنگ بین دو کشور پایان می دهند. در این 
بیانیه، اسرائیل همچنین حق دولت اردن را 
در نظارت بر اماکن مقدس اسالمی در شرق 
اورشلیم به رسمیت شناخته بود که منظور 
در درجــه اول صحن مساجد االقصی و قبة 
الصخره  است. بر اساس همین توافق منطقه 
الباقوره در شمال و منطقه الغمر در جنوب 
اردن بــرای ۲5 سال به رژیــم صهیونیستی 

اجاره داده شد.

سازش اسلو، استخوانی در گلو	 
در مذاکرات اسلو )سال ۱۹۹۳( سعی شد 
مذاکره  یعنی  سابق  وگــوهــای  گفت  نقص 
نکردن مستقیم بین فلسطینیان و اسرائیلی ها 
برطرف شود. اهمیت مذاکرات 
این بود که اسرائیل و سازمان 
آزادی بخش فلسطین درنهایت 
یکدیگر  متقابل  شناسایی  با 
موافقت کردند. این مذاکرات 
ــت نــروژ  تحت سرپرستی دول
آن  نتیجه  و  ــت  ــرف گ ــورت  ــ ص
ــود کــه در  مــوافــقــت نــامــه ای ب
با   ۱۹۹۳ سپتامبرسال   ۱۳
رئیس  کلینتون،  بیل  حضور 
جمهور وقت آمریکا در محوطه 
باغ کاخ سفید امضا شد. یاسر 
عرفات رهبر ســازمــان آزادی 
بخش فلسطین و اسحاق رابین 
ــر اسرائیل پس از  نخست وزی
امضای موافقت نامه با یکدیگر 
دست دادنــد. طبق این توافق 
چند  در  اسرائیلی  نیروهای 
مرحله از نوار غزه و کرانه غربی 
خـــارج مــی شــدنــد. قطعنامه 
به »پایان دهــه ها رویــارویــی و 
مناقشه« تاکید کــرده و در آن 
هر دو طرف به طور متقابل مشروعیت و حقوق 
سیاسی یکدیگر را پذیرفته بودند. اگر چه 
در متن توافقنامه به صراحت به تشکیل یک 
کشور فلسطینی اشاره نشده بود. حماس و 
دیگر گروه های مخالف فلسطینی توافقنامه 
اسلو را نپذیرفتند و به یک رشته بمب گذاری 
های انتحاری در اسرائیل دست زدنــد. در 
داخل اسرائیل نیز مخالفت هایی درباره این 
توافقنامه ابراز شد که رهبری آن با ساکنان 
شهرک های یهودی نشین بــود. نتیجه این 
قرارداد این بود که اسحاق رابین، در دومین 
دوره نخست وزیری اش بر رژیم صهیونیستی، 
در شامگاه ۴ نوامبر ۱۹۹5 در میدان تل آویو، 

با شلیک سه گلوله یک یهودی به نام »ایگال 
عمیر« کشته شد. 

 شاخه زیتون در کام مرگ	 
پس از سادات، خائن بعدی که هدف ترور قرار 
گرفته بود، یاسر عرفات بود. یاسر عرفات در سال 
۱۹۲۹ از والدین فلسطینی در قاهره متولد شد. 
او در غربت زاده شد و در غرب درگذشت. ۴5 
ساله بود که با شاخه زیتون در یک دست و تفنگ 
در دست دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل 
سخن گفت: »نگذارید که این شاخه از دستم 
بیفتد.« یاسر عرفات، ســال ها پس از دست 
دادنش با اسحاق رابین، در اکتبر سال ۲٠٠٤ 
به شدت بیمار شد و منابع رسمی فلسطینی در 
آن زمان، بیماری او را ابتال به آنفلوآنزای شدید 
اعالم کردند. اما با شدت گرفتن بیماری، رهبر 
فلسطینیان که دچار حالت تهوع، درد شدید در 
ناحیه شکم، اسهال و کاهش غیرعادی سلول 
های قرمز شده بود، برای درمان به بیمارستان 
نظامی پرسی در حومه پاریس انتقال یافت و 
مرد. در نوامبر سال ۲٠۱۲، با نبش قبر یاسر 
عرفات در رام ا...، از جسد او نمونه برداری شد 
و نمونه ها برای آزمایش در اختیار متخصصان 
فــرانــســوی، روســی و سوئیسی قــرار گرفت. 

موسسه »رادیوفیزیک لوزان« در سوئیس 
ــالم کــرد که  در مــاه ژوئیه همان ســال اع
در اشیای شخصی یاسر عرفات »بقایای 
ماده رادیواکتیو پلوتونیوم ۲۱٠« را یافته 
 است. سندی که نشان از ترور بیولوژیک 
او داشت اما ماجرا به این جا ختم نشد و 
موسی عرفات، پسرعموی یاسر، که ریاست 
سازمان امنیت فلسطین در نوار غزه را بر عهده 
داشــت، سپتامبر ۲٠٠5، توسط چندین فرد 
نقابدار مسلح با شلیک گلوله از پشت به سرش، 
به قتل رسید. طی سال های گذشته با مرگ 
عرفات، ادامه مسیر کشتی فلسطین به محمود 
عباس سپرده شده است. فردی که هیچ اقدام 
چشمگیری برای فلسطین انجام نداده است. 
این کشور اکنون با طرح خیانت بار »معامله قرن« 
مانند پنیر لیقوان درآمده که حفره های ریز متعدد 
سرزمین فلسطین را تشکیل می دهند و باقی به 
تصاحب رژیم اشغالگر درآمده است. رژیمی که 
ترامپ برای به رسمیت شناختن رئیس جمهور 
صربستان را شگفت زده می کند و از بحرین و 
امــارات امضای آغاز دوستی می گیرد.اگرچه 
نتیجه این انفعال حکام عرب حوزه خلیج فارس 
که از هم اکنون نشانه های آن پیدا شده، اتحاد 
میان گروه های فلسطینی حول محور مقاومت 
در مقابله با رژیم صهیونیستی است، ضرورتی 
که سال هاست به دلیل فتنه انگیزی حکام عرب 
محور سازش مخدوش شده بود و اکنون با هدف 
و آرمانی مشخص که نتیجه آن سرعت گرفتن 
شمارش معکوس فروپاشی رژیم صهیونیستی 

است، در حال وقوع است.

فرجام سیاه خیانتکاران 
بن زاید و آل خلیفه در مسیری از خیانت به آرمان فلسطین گام گذاشته اند که سرنوشت 

سازشکارانی مانند انور سادات ،یاسرعرفات و ... مقابل چشم شان است 

پیشخوان بین الملل

چهره روز

اهمیت اقتصاد در 
آرای عمومی ایالت 
پنسیلوانیا در کنار 
هشدار به دوقطبی 
فزاینده چپ گرایان و 
حزب جمهوری خواه 
در آمریکا، از تیترهای 
اصلی روزنامه 
واشنگتن تایمز است.

نمای روز 

۳٠سال پس از جنگ اول خلیج فارس، عراق 
بقایای اجساد ۲۱ شهروند کویتی را که هنگام 
حمله رژیم بعث صدام به خاک این کشور مفقود 

شده بودند به کویت تحویل داد.

ــی کــه »الکساندر  ــال درح
لوکاشنکو« رئیس جمهور 
فعلی بالروس حرفی درباره 
واگذاری قدرت نزده ، رقیب 
بازنده وی در انتخابات اخیر 
ــارج از کشور فرار  که به خ

ــورت کناره گیری  کــرده است می گوید که درص
لوکاشنکو از قدرت به صورت مسالمت آمیز حاضر 

است تضمین های امنیتی را برای وی فراهم کند.

نگاهی به رویدادهای 
مهم گفت وگوهای به 

ظاهر صلح میان اعراب 
و رژیم صهیونیستی 
در چهار دهه گذشته 
نیز نشان می دهد که 

توافقاتی همچون امضای 
توافق نامه کمپ دیوید، 

کنفرانس مادرید، 
گفت وگوهای اسلو 
یا مذاکرات نقشه راه 

برای صلح، همگی در 
ماه های پایانی منتهی 
به برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا و با وساطت 

روسای جمهور وقت 
انجام شده است
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

نسخه  عقیم سازی گوشی و فن کمر گازی  به عبدولی!
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آموزش عقیم سازی گوشی!

تازه ترین اتفاق نمکین این روزها طرح عقیم سازی گوشی 
های هوشمند بود که ویدئوی آن در شبکه های اجتماعی 
بازتاب زیادی داشت. روح ا... مومن نسب که پیش از 
این هم صحبت هایش درباره باردار شدن دختر ۱۲ ساله 
به واسطه دو گیگ اینترنت رایگان حسابی در شبکه های 
اجتماعی خبرساز شده بود، این بار از عقیم سازی گوشی 
های هوشمند می گوید. او در این باره توضیح می دهد که 
برای عقیم سازی گوشی باید هر بخشی را که نمی خواهید 
از آن استفاده کنید از مدار خارج کنید. مثال در صورتی 
که نمی خواهید از دوربین استفاده کنید، سیم دوربین 
آن را قطع کنید و ... . کاربران به این ویدئو واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »اگه قرار باشه از امکانات گوشی 
استفاده نکنیم چرا گوشی هوشمند بخریم؟« کاربری هم 
نوشت: »فکر کنم داره شوخی می کنه، باورم نمیشه این 

صحبتا واقعی باشه.«
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سونامی کرونای دانش آموزان در اصفهان

خبر ابتالی ۱63 دانش آموز و 48 معلم به کرونا در 
اصفهان طی دو هفته اخیر بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشت. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان در نشست خبری روز گذشته ادعا کرده  در دو 
هفته گذشته 48 معلم مبتال شده اند و ۱83 معلم دارای 
اعضای خانواده هم مبتال بودند؛ ۱63 دانش آموز مبتال 
شده اند و خانواده دو هزار و 863 دانش آموز درگیر 
کرونا هستند. کاربران به این ادعای بهروز کلیدری 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »این همه اصرار به 
حضوری برگزار کردن مدرسه ها عواقبش همین میشه 
که آمار مبتالها به این شکل باال میره.« کاربر دیگری 
نوشت: »این ممکنه به مدرسه ربط نداشته باشه ولی 
حضور دانش آموزان ناقل در مدرسه می تونه خطرات 
زیادی داشته باشه.« کاربری هم نوشت: »بهتره خانواده 
ها بچه هاشون رو اگه بیماری زمینه ای یا عالیم خفیف 
کرونا دارن به مدرسه نفرستن حتی اگه توی خانواده ای 
یک کرونایی هست و بقیه عالیم ندارن، بچه رو مدرسه 

نفرستین.«
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خودروهای صاحب دار بی پالک!

 صاحبانش مشخص اما ترددشان نامشخص است! 
این حکایت بخشی از خودروهای در پارکینگ خوابیده 
خودروسازهاست که به دلیل نداشتن استانداردهای 
الزم اجازه پالک شدن ندارند. در ویدئویی که در خبر 
بیست و سی پخش شد، دلیل پالک نشدن خودروهایی 
که بیش از دو سال است تولید شده ولی در پارکینگ 
مانده اند، نداشتن استاندارد یورو 5 بیان می شود. 
کاربران هم به این اتفاق و خودروهای پالک نشده 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »چرا پول مردم 
رو گرفتید و چیزی تولید کردید که می دونستید 
استانداردهای الزم برای شماره گذاری رو نداره؟« 
کاربر دیگری نوشت: »معلوم نیست چقدر پول به این 
رپرتاژ بیست و سی دادن که با فشار مردم، مسئوالن 
پالک گذاری رو مجبور کنن این خودروها رو پالک کنن.« 
کاربری هم نوشت: »خودروسازها با تولید محصوالت بی 
کیفیت هم پول مردم رو می گیرن و هم جونشون رو«.
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واکنش پلیس به ویدئوی درگیری

در روزهــای گذشته، ویدئویی از درگیری یک راکب 
موتورسیکلت با پلیس راهور در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده بود که بازتاب زیادی داشت. اما روز گذشته 
پلیس درباره این ویدئو واکنش نشان داد. سرهنگ عین 
ا... جهانی معاونت اجتماعی پلیس راهور در واکنش به این 
ویدئو گفته: »منتشر کننده کلیپ بدون اعالم واقعیت و 
به قصد تخریب و زیر سوال بردن مأموران، فقط صحنه ای 
را که مأموران اقدام به دستگیری فرد مذکور کرده اند، 
منتشر کرده است. همچنین در صحنه هایی که قسمت 
هایی از آن از طریق دوربین های سازمان ترافیک ضبط 
شده است، اشخاص با توسل به زور و درگیری قصد به 
دست آوردن موتورسیکلت خود را داشته اند که مأمور 
انتظامی در راستای وظایف محول شده و تا زمانی که موفق 
به پیاده کردن آن ها نشده با اسپری کردن افشانه به 
سمت آنان باعث شده که مأموران راهور بتوانند فرد 
مذکور را به پایین منتقل کنند، در حالی که در فیلم 
منتشر شده این قسمت برش خورده است.«کاربری 
نوشت : »به نظرم در این شرایط ، هم پلیس و هم مردم 

باید خویشتندار باشن. «
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سویای انسانی برای خوراک دام!

این روزها به جز نهاده های کشاورزی، نهاده های دامی 
هم در بازار کمیاب و بسیار گران شده و دامداران را 
با مشکل مواجه کرده است. به تازگی ویدئویی از یک 
دامداری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان 
می دهد در برخی دامــداری ها در پی کمیاب شدن 
سویای دامی به سراغ سویای بسته بندی شده برای 
مصرف مردم رفته اند تا از آن به عنوان خوراک دام 
استفاده کنند. کاربران به این اتفاق واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »نهاده های کشاورزی و دامی 
چون با زنجیره غذایی مردم در ارتباطه باید خیلی مورد 
توجه قرار بگیره که متاسفانه به نظر می رسه اصال 
بهش توجه نمیشه.« کاربر دیگری نوشت: »این که 
دامداری ها برای تامین خوراک دامشون مجبور شدن 
رو به سویای انسانی بیارن می تونه یه زنگ خطر برای 

مسئوالن باشه.«
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فن کمر گازی  به سعید عبدولی!

سعید عبدولی یکی از قهرمانان کشتی کشورمان 
روز گذشته ویدئویی در صفحه شخصی اش منتشر 
کرد که در آن می گوید، گاز خانه من را قطع کرده اند! 
صبح از خواب بیدار شدم که صبحانه بخورم، دیدم 
گاز قطع شده و مامور اداره گاز اقدام به پلمب فلکه 
گاز کرده است. این ویدئوی سعید عبدولی کشتی 
گیر اندیمشکی خیلی زود پربازدید شد و کاربران به 
آن واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »آقا سعید 
به جای گرفتن این ویدئو قبض گاز رو پرداخت می 
کردی، مامور قطع گاز از کجا بدونه این خونه ای که 
داره گازش رو قطع می کنه متعلق به کیه!« کاربر 
دیگری نوشت: »از مسئوالن گاز اندیمشک می خوایم 
گاز آقا سعید رو وصل کنن چون اعصاب معصاب نداره 
ها!« کاربری هم نوشت: »مگه قرار نبود آب و برق و 

گاز مردم قطع نشه؟!«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

 اثر هنری 
پیکاسو

ماسک بو گیر

تو اینستا آگهی 
کرده که راکون 
سه ماهه توی 
سعادت آباد 

گم شده، 
راکونی که 

محل زندگیش 
آمریکای 

شمالیه توی 
سعادت آباد چه 

می کنه؟

وقتی به 
سختی نون 

حالل در 
میاری ولی 

وجدان و 
روحت آسوده 

باشه میشه 
این جوری 

ز غوغای 
جهان فارغ 

بود

اشتباه نکنین 
این نقاشی  
کوکب پنج 

ساله از 
برازجان 

نیست، این یه 
اثر هنری از 

پیکاسویه که یه 
عده میلیاردها 

تومن بهش 
پول میدن

راکون در سعادت آباد

یه شیء باستانی 800ساله ای که 
بسیار شبیه گوشی های امروزی  است و 
در یکی از کاوش های باستانی در اروپا 

کشف شده!

ز غوغای جهان فارغ

 تلفن همراه 
800 ساله

 محققان
  موفق به

 ساخت  یک  
ماسک
 N95    

شدن که همراه 
با نابودی 

ویروس ها و 
باکتری ها، بوی 
بد دهان رو هم 

از بین می بره

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

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی بودند؟
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#استراماچونی_را_برگردانید: این هشتگ همچنان 
داغ است و هواداران درخواست بازگشت استرا به تیم 
شان را دارند. این در حالی است که خود این مربی مذاکره 

با استقالل را تکذیب کرده است.
بعد از اعدام نوید افکاری که به جرم قتل بازداشت بوده و 
به درخواست اولیای دم 21 شهریور قصاص شد، برخی 

از خارج نشین ها از او حمایت کردند.
#جریان_تحریف: با حمایت همه جانبه رسانه های آن 
ور آبی از نوید افکاری این هشتگ در توئیتر به راه افتاد. 
کاربران با به راه انداختن این هشتگ از دفاع کورکورانه 
و بی گناه جلوه دادن یک قاتل در رسانه های غربی که 

خودش به جرمش اعتراف کرده، نوشتند.
 #ما_ملت_امام_حسینیم)ع(: از روزهای ابتدایی 
محرم این کالم شهید سلیمانی به عنوان هشتگ داغ 
مورد استقبال بسیاری از کاربران توئیتر  قرار گرفته است.
#تحریم دارویــی: بحث تحریم دارویی این روزها در 
فضای مجازی حسابی داغ شده، به طوری که کاربران با 
انتشار پست هایی در این خصوص این اقدام خصمانه علیه 
مردم ایران را محکوم کردند. کاربران در اعتراضات خود 
نوشتند که تحریم دارویی، ذات پلید و دشمن ستیز آمریکا 

علیه کشورمان را بیش از پیش آشکار کرد.
#پناهیان: واکنش پناهیان به شراکتش با یک فرد 
متمول و شایعاتی دربــاره خانه اش این هشتگ را داغ 
کرد. او گفته بود: »من یک واحد آن خانه را بیشتر ندارم 

آن هم با هدیه رفقا.«
#ایران: این هشتگ هم از آن مواردی است که در بسیاری 

از اوقات توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد.

نوید افکاری: این فرد که بر اساس اطالعات منتشر شده 
توسط قوه قضاییه به جرم قتل در بازداشت بوده روز 6.26 

به درخواست اولیای دم قصاص شد.
آیت ا... یوسف صانعی: این مرجع تقلید که به دلیل 
شکستگی استخوان لگن در بیمارستان  بستری شده 

بود، متاسفانه در حین دیالیز در 22 شهریور از دنیا رفت.
مختارنامه: بازپخش سریال مختارنامه که امسال از شبکه 
های آی فیلم و تماشا انجام می شود، مثل همیشه مورد 

استقبال قرار گرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: انتخابات آمریکا 
13 آبان برگزار می شود یعنی کمتر از 50 روز، هرچه به 
این رویداد نزدیک تر می شویم، مردم درباره آن جست 

وجوی بیشتری دارند.
حبس تعزیری: این واژه بعد از محکومیت طبری به 31 
سال حبس تعزیری پر بازدید شد. این نوع حبس برای 
جرایمی در نظر گرفته می شوند که ریشه شرعی دارند 
اما مجازات معینی در شرع برای آن ها تعیین نشده است. 
حبس تعزیری بر خالف حبس تعلیقی اجــرا می شود 
و نوعی تأدیب به شمار می آید که طبق ماده 16 قانون 

مجازات اسالمی به نظر حاکم واگذار شده است.
شارلی ابدو: بعد از اقدام اهانت آمیز مجله فرانسوی 
»شارلی ابدو« و انتشار مجدد کاریکاتور موهن   پیامبر 
اعظم)ص( در هفته های اخیر بسیاری این اقدام مجله 

فرانسوی را محکوم کرده اند.
این هفته یک مقاله غیر اخالقی پربازدید شد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

کریم آتشی و مرجانه گلچین: چهارشنبه هفته پیش   در 
خبرها آمده بود، کریم آتشی همسر سابق مرجانه گلچین 
با شلیک  گلوله از اسلحه کالشینکف همسایه اش را به 
قتل رسانده است. هرچند در زمان این قتل کریم آتشی 
و مرجانه گلچین از هم جدا شده بودند اما بسیاری نام این 
دو را در کنار هم آوردند که موجب ناراحتی مرجانه گلچین 

هم شده بود.
ثبت نام و قرعه کشی ایران خودرو: همچنان اختالف 
های نجومی خــودرو از کارخانه تا بــازار باعث شده که  
بسیاری برای ثبت نام به سایت های فروش خودروسازها 
مراجعه کنند و در آخرین مرحله که سه شنبه قرعه کشی آن 
انجام شد 250 هزار نفر ثبت نام کرده بودند که تنها به 16 

هزار نفر خودرو رسید!
مریم میرزاخانی: به نظر می رسد حذف تصویر نقاشی 
دختران از جلد کتاب ریاضی سال سوم دبستان باعث 
شده نام این دانشمند موفق ایرانی که 23 تیر سال 96 و 
در سن 40 سالگی به دلیل سرطان از دنیا رفته پر جست 

وجو شود.
اخبار بورس: هرچند چند روزی است که شاخص بورس 
افزایشی است و سبز اما به دلیل ریزش های پیشین، 

بسیاری از فعاالن بــورس بــرای رصد 
اخبار بورس به سراغ گوگل رفتند.

تخم مــرغ: تخم مــرغ ایــن روزهــا 
مانند دالر و طال هر روز قیمتش 

تغییر می کند و هر لحظه 
باال و باالتر می رود.

ــم کــه به  ــان ــام یــک خ نـ
ــف  ــش تـــــازگـــــی ک
حـــجـــاب کـــــرده و 

سابقه فعالیت در 
ــو و شبکه  ــ رادی
را  سیما  ســـوم 
ــه  ــتـ هــــم داشـ
ــورد جست  ــ م
وجـــــــو قـــــرار 

گرفت.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل 7

1. 31 سال حبس برای طبری
3.2۱ میلیون بازدید در ۱۱66 کانال، تاریخ انتشار: 6.22

2. اعالم نتایج کنکور سراسری در هفته اول مهر
3.08 میلیون بازدید در ۱۴۹2 کانال، تاریخ انتشار: 6.22

3. پایان رسیدگی به پرونده روح ا... زم
2.8 میلیون بازدید در 8۴۴ کانال، تاریخ انتشار: 6.25

4. عضو ستاد ملی کرونا: روی واکسن کرونای تولید 
داخل زیاد حساب باز نکنید

2.6۱ میلیون بازدید در 65۱ کانال، تاریخ انتشار: 6.2۱

5. سکه به مرز13 میلیون رسید
2.58 میلیون بازدید در 8۴3 کانال، تاریخ انتشار: 6.2۴

6. شناسایی 2063 بیمار جدید کرونایی در 21 
شهریور

2.5۴ میلیون بازدید در ۱۱۴۷ کانال، تاریخ انتشار: 6.2۱

7. اکبر عبدی: 25سال معتاد به تریاک بودم!
2.5۱ میلیون بازدید در ۱۱5۹ کانال، تاریخ انتشار:6.22

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

 تخم مرغ ابلدار و
 هدیه های زوریک دوستان!

7

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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عبدالهی – آرنج هایش را روی زانو گذاشته 
و دستانش زیــر چانه قفل شــده اســت. چند 
لحظه ای به او خیره می شوم، پریشان حال 
است و هاج  و واج؛ آشفتگی در چهره اش موج 
می زند. شبیه آن هایی است که انگار به آخر 
خط رسیده و از همه چیز و همه کس ناامید 
شــده انــد. سن و سالش حــدود 50 را نشان 
می دهد و زمختی دستانش از سختی روزگار 
و رنج های کارگری حکایت دارد. کنارش 
می نشینم تا چند لحظه ای با او همکالم شوم. 
از مهسا برایم می گوید؛ دختر 8 ساله اش که 
تشنج می کند و حاال چند روزی است داروی 
ضدتشنج او در داروخانه ها پیدا نمی شود. 
پدرش می گوید : »حاضرم همه زندگی ام را 

بدهم و هرطور شده دارویش را پیدا کنم«.

دارو به داروخانه نرسیده اما ...       
با یکی از مسئوالن داروخانه گفت وگو می کنم. 
از پریشان حالی همراهان بیماران پریشان 
است و دل نگران، اما پاسخی برای درد آن ها 
ندارد و می گوید: »برخی داروها کمیاب شده 
و نمی دانیم پاسخ بیماران و همراهانشان را 

چه بدهیم؟«

دردم افزون می شود...       
ــی  شــرایــط سخت کشور و تحریم های داروی
را درک می کنم و می پذیرم که چــاره ای جز 
مدیریت اوضاع نیست؛ اما این را نمی فهمم که 
چطور می شود خودمان هم به خودمان رحم 
نمی کنیم. روی صحبتم با اعضای یک گروه 
تلگرامی است که بعد از صحبت با پدر مهسا، 
پیدایشان می کنم و معامالت دارویی آن ها را 
رصد می کنم. بیش از 3 هزار عضو دارد و خیلی 
از آن ها فهرستی از داروهای کمیاب را لیست 
کــرده انــد. از »انسولین« دیابتی ها گرفته تا 
»رواتینکس« بیماران مبتال به سنگ کلیه، قرص 
»سلسپت« برای بیماران پیوندی، »مادوپار« 

برای مبتالیان به پارکینسون و هر داروی دیگر، 
به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد ... .

هر دارویی که بخواهید داریم       
با یکی از اعضای گروه وارد گفت وگو می شوم. 
فهرست کاملی از داروهای کمیاب را برایم می 
فرستد. کاری نفرت انگیز است اما باید خودم 
را جای یکی از کاسبان جان بیماران جا بزنم و 
اطالعات بیشتری کسب کنم. به او می گویم: 
ــای خاص مشتری های زیادی  »بــرای داروه
دارم، اگه با هم راه بیایم، بازار خوبی میشه«. 
پاسخش این است که »باشه، هر دارویی رو که 
خواستین چند روز زودتر بگین که تهیه کنم«. 
دربــاره دردسرهای احتمالی انجام این کار 
می پرسم؛ آن هم در روزهایی که با تحریم های 
دارویی مواجه ایم و احتماال باید نظارت های 
سازمان های مربوط شدیدتر شــود. اما این 
پاسخ را می شنوم : »چه دردسری؟ همه دارن 
همین طوری کار می کنن، تا حاال که مشکلی 

پیش نیومده، ازین به بعد هم پیش نمیاد«.

کمبود دارو و پرپرشدن بیماران        
قبل از نوشتن خطوط پایانی گزارش، خبرها 
را مرور می کنم و مشاهده خبری ناگوار، تلخی 

این گــزارش را دوچندان می کند. تصاویری 
از کودکان مبتال به بیماری پروانه ای، مات 
که  معصومی  کــودکــان  می کند.  مبهوتم  و 
روز گذشته همراه با خانواده هایشان مقابل 
ــذا و دارو جمع شدند تــا صــدای  ســازمــان غ
دردهایشان به گوش همگان برسد. حرفشان 
هــم چیزی جــز آن نوشته هایی نبود کــه در 
دست گرفته بودند : »داروها برای زندگی ما 

حیاتی اند...«.

انجمن داروسازان ایران چه می گوید؟       
بــا دکــتــر »سیدعلی فــاطــمــی« نــایــب رئیس 
انجمن داروســـازان ایــران گفت وگو می کنم 
و او می گوید : »طی چندماه گذشته بارها به 
ــم و  مسئوالن سازمان غذا و دارو نامه زده ای
سایت ها و کانال های فروش دارو را معرفی 
کرده ایم؛ در این سایت ها عالوه بر داروهای 
نسخه ای بیماران، داروهای قاچاق هم خرید و 
فروش می شود. روزانه آن ها را رصد می کنیم و 
می بینیم که متاسفانه خیلی از داروهای مورد 
نیاز بیماران را خرید و فروش می کنند در حالی 
که یافتن برخی از این داروها در داروخانه ها 
ــب رئــیــس انجمن  ــای ــت«.ن دشـــوار شــده اس
داروسازان ایران می افزاید : »بررسی های ما 

نشان می دهد که برخوردهای قانونی و قضایی 
با متخلفان ایــن حــوزه جوابگو نبوده است، 
درخواست ما این است در شرایطی که با تحریم 
دارویی مواجه هستیم، نظارت های مسئوالن 

بیشتر و برخورد با تخلفات شدیدتر شود«.

وابستگی 60 درصدی صنعت داروسازی        
به واردات

ــا ادامـــه صحبتم  ام
با  فاطمی  دکتر  بــا 
ــاره  ــ ــو درب ــت وگ ــف گ
وابستگی  ــزان  ــی م
صنعت دارو به خارج 

از کشور تلخ می شود؛ وقتی که می گوید: فقط 
3 درصد داروهــای مورد استفاده ما وارداتی 
است اما متاسفانه بیش از 30 درصد بودجه 
دارویـــی کشور بــرای همان 3 درصــد هزینه 
می شود. عالوه بر آن باید این واقعیت را هم 
گفت که اگرچه ما 97 درصد داروی مورد نیاز 
کشور را تولید می کنیم اما همین تولید داخلی 
هم 60 درصد وابستگی به خارج دارد که شامل 
مواد اولیه و اقالم بسته بندی داروها می شود، 
بنابراین متاسفانه وابستگی صنعت دارویی ما 

به خارج از کشور کم نیست«.

خیلی از داروها نمونه داخلی خوب دارد       
ــه نکته مهمی هم  الــبــتــه دکــتــر فــاطــمــی ب
اشــاره می کند که می تواند جلوی این گونه 
سوءاستفاده ها و کسب و کارهای غیرقانونی 
را بگیرد: »بیماران عزیز و خانواده های آن ها 
ــا جایگزین  باید بدانند که بسیاری از داروه
مناسب داخلی دارد، تالش کنیم این فرهنگ 
را به وجود بیاوریم که نباید حتما به دنبال نمونه 
خارجی دارو بروند، با این کار هم مشکالتی 
مانند کمبود دارو به وجود نمی آید، هم امکان 
فرصت طلبی بــه بــرخــی ســودجــویــان داده 

نمی شود«. 

یک توئیت

یک عکس  

این سازه های چشم خراش هر روز بیشتر می شوند

وحاال ناصرخسرو درفضای مجازی!
در شرایطی که این روزها برخی داروها در داروخانه ها نایاب شده است، اما دالالن در فضای مجازی منبع همه داروها هستند

سیم کارت »شاد« نداریم؛ مراقب 
کالهبرداران باشید

آذری جهرمی وزیر ارتباطات دیــروز در پی برخی 
تبلیغات درباره فروش سیم کارت های دانش آموزی 
گفت: سیم کارتی به نام »شاد« نداریم؛ همراه اول 
سیم کارت کودک با عنوان انارستان و ایرانسل هم 
سیم کارتی به عنوان سیم کارت کودک ایرانسل ارائه 
کرده است.  در همین زمینه رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری جرایم سایبری پلیس  فتا ناجا هشدار داد: 
خانواده ها فریب تبلیغات فروش سیم کارت شاد 
را نخورند؛ سودجویان سعی می کنند از این طریق 
کالهبرداری کنند. سرهنگ رجبی در این باره به 
فــارس گفت: کالهبرداران و سودجویان فضای 
مجازی این بار به سراغ دانش آموزان و خانواده های 
آن ها آمده اند و با ارائه طرحی به اسم سیم کارت شاد 
قصد دارنــد تا از ایــن افــراد کــالهــبــرداری کنند. 
تبلیغاتی و  ــال پیامک های  کالهبرداران با ارس
به  تا  می کنند  سعی  مجازی  فضای  در  فعالیت 
اهداف شوم خود دست یابند؛ این افراد به دو روش 
کالهبرداری می کنند یا از خانواده ها می خواهند که 
اطالعات محرمانه خود را برایشان ارسال کنند و با 
این روش سعی در جمع آوری اطالعات افراد دارند یا 
با ارسال لینک هایی در فضای مجازی و درخواست 
اطالعات کارت افراد برای تشخیص هویت حساب 
بانکی آن ها را خالی می کنند. وی گفت: اگر قرار 
باشد سیم کارت دانش آموزی و خدمات رایگانی 
برای این دسته از اقشار جامعه ارائه شود،  حتما 
از طریق پرتال رسمی اپراتورها یا وزارتخانه های 
مربوط اعــالم می شود؛ پس مــردم به ایــن پیام ها 

و لینک ها اعتمادی نکنند.

جامعه

گزیده 

نمکی: درآینده از کشورهای پیشتاز 
در واکسن کرونا خواهیم بود

وزیر بهداشت دیروز در بخشی از پیامش به نشست 
مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در ایران 
نوشت: تردید ندارم که جمهوری اسالمی ایران 
با قابلیت هایی که دارد و با سابقه قابل توجهی که 
در ساخت واکسن از حدود ۱00 سال پیش دارد، 
در آینده یکی از کشورهای پیشتاز در دستیابی به 

واکسن کووید-۱9 خواهد بود.

 نام گذاری خیابانی درتهران
 به نام آیت ا... صانعی

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران از نام گذاری خیابانی در پایتخت به نام 
آیت ا... صانعی خبر داد و گفت: این نام گذاری 
جزو پیشنهادهای ما در کمیسیون نام گذاری 
شورای شهر خواهد بود و به زودی در این زمینه 
به  خلیل آبادی  حسن  می شود.  تصمیم گیری 
فارس گفت: محل دقیق خیابانی که قرار است به 
نام آیت ا... صانعی گذاشته شود، هنوز مشخص 
نشده است و ما پیگیری های الزم را برای تحقق 

این موضوع انجام خواهیم داد.

2هزارنیروی جدید در اورژانس 
استخدام می شوند

وزیر بهداشت گفت: قرار است ۲000 نیروی 
جدید را در اورژانـــس کشور استخدام کنیم. 
آن طور که ایلنا گزارش کرده، نمکی همچنین 
گفته است: خوشبختانه تعداد آمبوالنس  ها از 
۲۴00  به 5700 آمبوالنس افزایش یافت و 
تعداد بالگردهای ما که هفت پایگاه اورژانــس 
هوایی داشتیم، به ۴5 پایگاه افزایش یافته است.  

صدور شناسنامه برای فرزندان بدون 
پدرمشخص فقط با حکم دادگاه

ــوال، خبر صــدور  سخنگوی ســازمــان ثبت احـ
ــدان حــاصــل از رابطه  ــرزن شناسنامه بـــرای ف
نامشروع از سوی ثبت احــوال را تکذیب کرد. 
ابوترابی بیان کرد: اخباری در این خصوص به 
نقل از بنده منتشر شد که آن را تکذیب می کنم؛ 
فرزندان نامشروع در صورتی که دادگاه تایید کند 
و حکم دهد می توانند شناسنامه دریافت کنند. 
سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به این که 
این موضوع، مسئله جدیدی نیست و از قبل نیز 
مطرح بوده است، افزود: این مسئله ای است که 
تنها دادستانی باید آن را تایید کند و سازمان ثبت 
احوال هیچ دخالتی در آن نخواهد داشت. او با 
اشاره به این که نام پدر فرزندان نامشروع نامعلوم 
است، گفت: آماری در دسترس نیست که تاکنون 

چند شناسنامه برای این افراد صادر شده است.

واکسن آنفلوآنزا برای گروه های 
خاص رایگان است

مدیرکل دارو و مــواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با اشــاره به این که واکسن آنفلوآنزا برای 
ــت، گفت: توزیع  گــروه هــای خــاص رایــگــان اس
حدود دو و نیم میلیون دوز واکسن از طریق مراکز 
ــان و به شرط  بهداشت وزارت بهداشت و درم
ارائــه کد ملی و تزریق در محل انجام می شود. 
محمدی گفت: در فاز نخست واکسن آنفلوآنزا 
برای کودکان زیر شش سال و افراد باالی 65 سال 
تزریق می شود. البته فاز دوم تزریق واکسن با توجه 
به شرایط اعالم می شود.  این خبر حاکی است، 
این واکسن قرار است، هفته اول مهر توزیع شود. 

یورونیوز گزارش داد

کدام کشورها پرابتالترین و پرتلفات ترین های کرونا هستند؟ 
 ده ماه پس از اعالم نمودارشدن ویروس کرونا 
در چین، بیش از نیمی از مبتالیان جهانی 
بیماری کووید۱9 در آمریکا، هند، برزیل و 
روسیه ساکن هستند؛ اما قطر بر پایه شاخص 
تعداد بیماران به نسبت جمعیت در جایگاه 
ــران نیز از نظر تعداد  نخست قــرار دارد و ای
بیماران حاد، چهارمین کشور جهان است. 
بر اساس گزارش دیروز چهارشنبه یورونیوز، 
هم اکنون 57 درصد از ۲9 میلیون و 73۴ 
هزار مبتال به بیماری کووید۱9 ساکن چهار 
کشور آمریکا، هند، برزیل و روسیه هستند. 
در این میان آمریکا با گزارش 6.78 میلیون 
مورد ابتال به ویــروس کرونا بیشترین تعداد 
بیمار را در میان کشورهای جهان دارد. البته 
96/6 میلیون آزمایش  این کشور تاکنون 
تشخیص بیماری کووید۱9 را انجام داده که 
باالترین حد در میان کشورهای جهان است.

پس از ایاالت متحده، هند با 5، برزیل با ۴/38 
و روسیه با یک میلیون، بیشترین تعداد مبتال 
ــزارش کرده اند.  به بیماری کــوویــد۱9 را گ
ایاالت متحده همچنین با ثبت فوت بیش از 
۲00 هزار نفر به دلیل دچارشدن به ویروس 

کرونا باالترین میزان مرگ ومیر ناشی از این 
ویروس را داشته است. اما با وجود همه گیری 
باالتر این بیماری در هند، برزیل با ثبت بیش از 
۱33 هزار مرگ ومیر باالتر از هند که فعال 8۲ 
هزار فوتی را گزارش کرده است، قرار دارد. 
روسیه از این نظر با گزارش فوت ۱8/7 هزار 
ــم است ولی مکزیک که  نفر در رتبه دوازده
از نظر تعداد مبتالیان هفتمین کشور جهان 
است، با ثبت مرگ ومیر 7۱/6 هزار نفر در 
ــت.از نظر تعداد  رتبه چهارم قــرار گرفته اس

بیماران حاد نیز آمریکا با اعالم بیش از ۱۴ 
هزار فرد بستری در بخش مراقبت های ویژه، 
بیشترین بیمار بحرانی را دارد. هند و برزیل 
هم به ترتیب با 8/9 و 8/3 هزار بیمار حاد 
کرونایی در میان کشورهای جهان دوم و سوم 
هستند. ایران که از نظر تعداد مبتالیان)بیش 
ــم قرار  از ۴۱0 هزارنفر( در جایگاه دوازده
دارد و با گــزارش مرگ ومیر بیش از ۲3/6 
هزارنفر در رتبه دهم است، دارای سه هزار و 
8۲7 بیمار حاد است که پس از آمریکا، هند 

می شود.  محسوب  شمار  باالترین  برزیل  و 
افغانستان نیز با گــزارش ابتالی 38 هزار و 
855 نفر به بیماری کووید۱9 از نظر تعداد 
جهان  کشور  چهارمین  شصت  و  مبتالیان 
است. در این کشور تاکنون هزار و ۴36 نفر 
جان خود را به دلیل دچارشدن به ویروس 
کرونا از دست داده  اند که از این نظر در رتبه 
چهل وششم قرار دارد. اما بر پایه شاخص تعداد 
بیماران به نسبت جمعیت، قطر به ازای هر یک 
میلیون نفر بیش از ۴3/5 هزار بیمار مبتال 
به کووید۱9 را داراست که از این نظر باالتر 
از دیگر کشورهای جهان اســت. همچنین 
سن مارینو با ثبت هزار و ۲37 فوتی به ازای 
جهانی  نسبت  باالترین  نفر  یک میلیون  هر 
ــروس کرونا را دارد.  مرگ ومیر ناشی از وی
چین به عنوان خاستگاه ویروس کرونا تاکنون 
85 هزار و ۲۱۴ مورد ابتال به ویروس کرونا 
را گــزارش کــرده است که از این میان چهار 
هزار و 63۴ نفر جان خود را از دست داده اند. 
تاکنون بیش از 939 هــزار نفر در جهان به 
دلیل ابتال به بیماری کووید۱9 جان خود را 

از دست داده اند. 
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ــادی در فصل دوم  همایون ارش
سریال »جالل« اثر حسن نجفی 
بازی می کند. این سریال در سال 
56 از قیام مردم تبریز تا انقالب 
روایت می شود و حمیرا ریاضی و 

عمار تفتی مانند فصل اول در آن حضور دارند.

مرضیه برومند نگارش سومین 
قسمت فیلم »شهر موش ها« را 
آغــاز کــرد. این فیلم با همکاری 
ساخته  فارابی  سینمایی  بنیاد 
می شود. فیلم »شهر موش ها 2« 

در سال 93، با فروش 12 میلیارد تومانی نمایش 
موفقی داشت.

حبیب رضایی در نشست خبری 
فیلم »بی حسی موضعی«، گفته 
است که آن را پیش از تدوین نهایی 
بــرای اصغر فرهادی به نمایش 
درآورده اند تا درباره آن اظهارنظر 

کند و او همکاری بسیار خوبی داشته است.

فریبا کوثری در هیئت داوران آثار 
داستانی کوتاه در بخش مدافعان 
سالمت جشنواره مقاومت حضور 
ــوران درخشنده، منیره  دارد. پ
انسیه  و  خامنه  گیتی  قــیــدی، 

شاه حسینی دیگر اعضای این هیئت هستند.

چهره ها و خبر ها

سعید آقاخانی فصل زمستان 
ــان تــصــویــربــرداری  ــای ــس از پ پ
تولید   ،»2 خ  ــون  »نـ مجموعه 
ســریــال »شـــاخ آفــریــقــا« را آغــاز 
خواهد کرد. داستان این سریال 
نوشته مهراب قاسم خانی، درباره سفری پرماجرا از 

تهران به شاخ آفریقاست.

ــازی در فیلم  مــهــران احــمــدی ب
ساخته  ــه«  ــاف ــت »وان تلویزیونی 
محمدحسین امانی را به پایان 
رساند. این فیلم طنز به زودی از 
شبکه سه پخش می شود و افسانه 

چهره آزاد، نفیسه روشن و امیر کربالیی زاده دیگر 
بازیگران آن هستند.

سینمای ایران

سینمای جهان

تلویزیون

لیال حاتمی پس از سریال »نهنگ آبی« که در 
نمایش خانگی توزیع شد، با دوفیلم روی پرده 
سینما و یک فیلم در سینمای آنالین حضور 
داشته اما هیچ کدام از این آثار، دستاوردی 
بــرای او نداشتند. آخرین حضور موفق لیال 
حاتمی در سینما به فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« 
به کارگردانی پیمان معادی برمی گردد که آذر 
سال 97 پیش از »نهنگ آبی« اکران شد. لیال 
حاتمی اکنون پس از گذر از این دوران، فیلم 
»قاتل و وحشی« به کارگردانی حمید نعمت ا... 
ــران دارد که پیش بینی می شود  ــاده اک را آم

دوباره او را احیا کند.

نهنگ آبی	 
یکی از ستاره هایی که ســال 97 ورودش به 
نمایش خانگی حسابی خبرساز شد، لیال حاتمی 
بود. او با ایفای نقش در سریال »نهنگ آبی« اولین 
حضور در مدیوم نمایش خانگی را تجربه کرد اما 
نتیجه ای جز شکست برای او نداشت. حاتمی که 
کمتر سابقه بازی در نقش های منفی را داشت، 
در این سریال نقش شخصیتی به نام »آناهیتا« را 
بازی کرد که با تصور عموم مخاطبان از او یعنی 
یک زن مظلوم، آرام و ضعیف بسیار متفاوت بود. 
لیال حاتمی در این سریال بازی ضعیفی نداشت، 
اما در حد انتظار هم ظاهر نشد. در نهایت وی به 

دلیل بــرآورده نشدن توقع اش در رشد و عمق 
پیدا کردن نقش در قصه، از بازی در این سریال 
انصراف داد. هرچند که »نهنگ آبی« در جلب نظر 
مخاطب چندان موفق عمل نکرد، اما کناره گیری 
حاتمی از حضور در این مجموعه هم تأثیر منفی 
بر سریال گذاشت، به این ترتیب شکست لیال 
حاتمی در اولین سریال نمایش خانگی اش 

اتفاق افتاد.

ما همه با هم هستیم	 
لیال حاتمی چند ماه پس از »نهنگ آبی«، با فیلم 
کمدی »ما همه با هم هستیم« ساخته کمال 
تبریزی روی پرده سینما دیده شد. بسیاری از 
ستاره های محبوب سینمای ایران در این فیلم 
حضور داشتند و انتظار می رفت فیلم بتواند 
گیشه را زیر و رو کند، اما اوضاع طور دیگری 
پیش رفت. داستان بی سروته، ستاره هایی 
که انگار تنها برای فروش فیلم در آن حضور 
داشتند و کمدی ضعیف آن دست به دست 
هم دادند تا فیلم مورد استقبال مخاطبان قرار 
نگیرد و در گیشه شکست بخورد. فروش حدود 
10 میلیاردی برای فیلم پرستاره ای مانند »ما 

همه...« چیزی جز شکست نبود.

مردی بدون سایه	 
پس از فیلم »ما همه با هم هستیم«، اثر بعدی 
لیال حاتمی هم ناامیدکننده بود. »مردی بدون 
سایه« ساخته علیرضا رئیسیان اواخر شهریور 

98 اکران شد و با فروش یک میلیارد و 300 
میلیونی به معنای واقعی در گیشه شکست 
خورد. هرچند وقتی این فیلم در سی وهفتمین 
جشنواره فجر اکران شد و نه تنها نظر منتقدان، 
بلکه نظر مخاطبان را هم جلب نکرد، پیش بینی 
می شد اکران عمومی موفقی هم نداشته باشد. 
لیال حاتمی هم با بازی متوسط خود در این فیلم 
نتوانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد. با 
فاصله کمی از »ما همه با هم هستیم«، شکست 

تازه حاتمی با »مردی بدون سایه« اتفاق افتاد.

حکایت دریا	 
لیال حاتمی پس از گذشت تقریبا یک سال از 
اکران فیلم رئیسیان، خرداد ماه امسال با فیلم 
»حکایت دریا« به کارگردانی بهمن فرمان آرا به 
سینمای آنالین آمد. این فیلم سال 95 ساخته 
شده بود و لیال حاتمی پیش از آثــاری که نام 
بردیم در آن بازی کرده بود، اما اکران آنالین 
فرصتی فراهم کرد تا این اثر پس از چهار سال به 
نمایش درآید. اکثر ساخته های بهمن فرمان آرا، 
آثاری نیستند که توجه عموم تماشاگرانی را 
جلب   ، هستند  قصه گو  فیلم های  دنبال  که 
کنند و »حکایت دریا« هم از این قاعده مستثنا 
نیست. هرچند نمی توان از فیلم هایی که در 
سینمای آنالین اکران می شوند انتظار فروش 
عجیبی داشــت، اما »حکایت دریــا« با فروش 
580 میلیونی در سینمای آنالین دیده نشد و 

مورد توجه قرار نگرفت.

قاتل و وحشی	 
اکنون تنها فیلمی که لیال حاتمی آماده اکران 
دارد »قاتل و وحشی« اســت که ایــن ستاره 
سینما انتظار اکران آن را می کشد. این فیلم 
در سکوت خبری جلوی دوربین رفته و تا به 
حــال عکس و جزئیات مهمی از آن منتشر 
نشده، اما شنیده ها می گویند اثری متفاوت 
در کارنامه نعمت ا... است و در ژانر جنایی 
ساخته شده است. امین حیایی که در کنار لیال 
حاتمی یکی از نقش های اصلی فیلم را برعهده 
داشته، در برنامه »کافه آپارات« حسابی بازی 
او را تحسین کــرده و گفته اســت که در این 
فیلم انــرژی عجیبی بــرای ایفای نقش خود 
صرف کرده است. حیایی همچنین به تاثیر 
بازی خوب او بر بازی دیگر عوامل کار اشاره 
و از دقت و وسواس نعمت ا... برای درآمدن 
فضای فیلم صحبت کرده. حمید نعمت ا... 
کــارگــردان خوش سابقه ای اســت، بنابراین 
روایت امین حیایی از »قاتل و وحشی« عجیب 
بــه نظر نمی رسد و مــی تــوان روی موفقیت 
ــژه ای باز کــرد. پس از اکران  فیلم حساب وی
فیلم هایی که نه در جشنواره موفقیت خاصی 
به دست آورده اند و نه در گیشه جایگاه مناسبی 
داشته اند، »قاتل و وحشی« دقیقا همان چیزی 
است که لیال حاتمی به آن نیاز دارد، یک فیلم 
مهم و نقش ویژه ای که بار دیگر او را به دوران 
اوجش بازگرداند و تبدیل به نقطه عطفی در 

کارنامه این ستاره موفق شود.

در انتظار رسیدن 
»قــاتل و وحـشی«

 لیال حاتمی پس از حضور ناموفقی که در 2 سال گذشته 
 در نمایش خانگی و سینما داشته با فیلم حمید نعمت ا... 
دوباره احیا می شود؟

مائده کاشیان 

کاوه خداشناس در نقش شهید 
شهریاری

تصویربرداری اولین مجموعه تلویزیونی مربوط 
شهید  زندگی  موضوع  با  هسته ای  شهدای  به 
شهریاری آغاز شده است. این سریال بناست در 

سال 1400 روانه آنتن شود.
به گزارش فارس، پس از 10 سال از شهادت شهید 
شهریاری، معاونت امور استان های صداوسیما 
تصمیم گرفته سریالی با موضوع زندگی شهید 
شهریاری بسازد. این سریال که نام اولیه اش »آن 
وقت صبح« اســت، در 30 قسمت نوشته شده و 
در آن از یک سال قبل تا روز شهادت این دانشمند 
هسته ای به تصویر کشیده می شود. همچنین 
سریال گریزی به اتفاقات حوزه هسته ای در چند 
سال بعد از شهادت دارد. این سریال با مشارکت 
سازمان انــرژی اتمی و استانداری زنجان تولید 

می شود. 
کارگردانی سریال را حسین تبریزی بر عهده دارد. 
تبریزی در کارنامه خود کارگردانی سریال هایی 
نظیر »تا رهایی« و »قسم« را دارد. همچنین او 
حدود 30 فیلم تلویزیونی در حوزه های مختلف 
کارگردانی کرده است. از نکات قابل توجه این 
سریال که مصطفی علمی فرد تهیه کنندگی آن را بر 
عهده دارد، این است که بازیگران بسیاری بناست 
در آن ایفای نقش کنند. طبق برنامه ریزی های 
ــت حـــدود 500 بازیگر و  انــجــام شــده، قـــرار اس
شخصیت در این اثر ایفای نقش کنند. سریال 
در لوکیشن هایی واقــع در زنــجــان کــه زادگــاه 
شهید شهریاری است و بخش هایی هم در تهران 
تصویربرداری خواهد شد. همچنین بخش هایی 
از کار نیز در شهر شیراز به تصویر درخواهد آمد و 
برای ایفای نقش شهید شهریاری، کاوه خداشناس 

انتخاب شده است.

گالیه کارگردان »کاکا« از پخش 
نشدن تیزرهای فیلمش

کارگردان فیلم سینمایی »کاکا« ضمن انتقاد از 
تلویزیون به دلیل پخش نکردن تیزرهای تبلیغاتی 
فیلم های در حال اکران، گفت: در شرایط فعلی 

سالن های سینما از رستوران ها امن تر است.
علی سرآهنگ در گفت وگو با مهر درباره این فیلم 
اظهار کرد: »خوشحالیم که فیلم ما بعد از سه 
سال انتظار، باألخره رنگ پرده را به خود دید و 
هرچند در این شرایط کرونایی به نمایش درآمد، 
اما باز هم جای شکرش باقی است، چون آرزوی 
هر فیلم سازی است که یک روز فیلمش را روی 
پرده ببیند.« وی درباره شرایط تبلیغاتی این فیلم 
گفت: »شرایط تبلیغ واقعًا عجیب وغریب است، 
تلویزیون هیچ کمکی برای دیده شدن فیلم ها 
نمی کند برای مثال بچه های پخش ما با دوستان 
صداوسیما رایزنی کرده اند اما موفق نشده اند. 
هیچ کــدام از فیلم های روی پــرده در تلویزیون 
تبلیغ نمی شوند و ایــن جــای گله دارد، چون 
مردم با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی 
می توانند به سینماها بروند به همین دلیل متوجه 
نمی شویم چرا تلویزیون به تبلیغ فیلم ها کمک 

نمی کند.«
سرآهنگ گفت: »دوستان صداوسیما به بچه های 
شرایط  ــن  ای در  گفته اند  مــا  فیلم  پخش  دفتر 
تیزرهای تبلیغاتی فیلم ها را پخش نمی کنند. 
ایــن در حالی اســت که با توجه به ضدعفونی 
مکرر، سالن های سینما واقعًا جای امنی است. 
این روزها رستوران ها و فست فودها باز، شلوغ و 
در عین حال پرخطر هستند و در مقایسه با این 
اماکن سینما واقعًا مظلوم است. ضمن این که ما با 
شهرداری هم برای تهیه بیلبورد صحبت کرده ایم 

اما آن ها هم اصاًل کمکی نمی کنند.«

تجربه ساخت »پدرخوانده« 
سریال می شود

شبکه پارامونت پــالس از ساخت یک سریال 
تلویزیونی درباره تجربه ساخت و تهیه مجموعه 

فیلم های معروف »پدرخوانده« خبر داد.
ــزارش ایسنا، ایــن مجموعه 10 اپیزودی  به گ
که »پیشنهاد« نام دارد درباره تجربه »آلبر اس. 
رودی« در تهیه کنندگی سه گانه برنده اسکار 
ــورد کاپوال  »پــدرخــوانــده« ساخته فرانسیس ف
خواهد بود. فهرستی از برترین های تاریخ سینما 
را نمی توان یافت که نامی از »پدرخوانده« ساخته 
تحسین شده فرانسیس فورد کاپوال در آن نباشد. 
کاپوال این فیلم را در سال 1972 برای شرکت 
پارامونت کارگردانی کرد که داستان جنایی آن 

بین سال های 1945 تا 1955 اتفاق می افتد.
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لذت شعر

دریای خیالیم و َنمی نیست در این جا
جز َوْهْم وجود و عدمی نیست در این جا

رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم
جزَگْرد تحیر رقمی نیست در این جا

بیدل دهلوی  
*****

دنیا به مثل چو کوزه زرین است
گه آب در او تلخ و گهی شیرین است

تو غره مشو که عمر من چندین است
کاین اسب عمل مدام زیر زین است

ابوسعید ابوالخیر  
*****

دیشب من و پروانه سخن می گفتیم
گاه از گل و گه ز شمع ، می آشفتیم

شد صبح نه پروانه به  جا ماند و نه من
گل نیز پر افشاند که ما هم رفتیم

ملک الشعرا بهار  
*****

جانا غم تو به هر عطایی ارزد
وصلت به کشیدن بالیی ارزد
در تهمت تو اگر بریزندم خون

این تهمت تو به خون بهایی ارزد
انوری  

*****
عشقت جگرم خورد و به دل روی آورد

رنگ از رخ من برد زتو بوی آورد
پای از در تو باز نگیرم که مرا

سودای تو سرگشته درین کوی آورد
سیف فرغانی  

*****
هر الله آتشین دل سوخته ای است

هر شعله برق جان افروخته ای است
نرگس که ز بار غم سرافکنده به زیر

بیننده چشم از جهان دوخته ای است
رهی معیری  

اشعار فارسی 40 شاعر غیر ایرانی 
در »کاروان شعر فارسی«

کتاب »با کاروان شعر فارسی« تازه ترین اثر دکتر 
محمدحسن مقیسه است که توسط انتشارات 
انقالب اسالمی به زیور طبع آراسته شده است. 
به گزارش خراسان، این کتاب دربرگیرنده 65 
قطعه شعر از 40 شاعر غیرایرانی است که از 
ابتدای دوران رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای، 
در جلسه دیـــدار اصــحــاب شعر و ادب بــا رهبر 
انقالب، در شب های نیمه  ماه مبارک رمضان، 
حضور پیدا کرده و به شعرخوانی پرداخته اند. 
خراسان،  با  گفت وگویی  در  کتاب  نویسنده 
ضمن اشاره به انتشار این اثر در آستانه روز ملی 
شعر و ادب فارسی، تأکید کــرد:»در این کتاب، 
یک مقدمه ادبی به قلم دکتر علیرضا قزوه و یک 
رشته تحریر  به  اینجانب،  قلم  به  علمی  گفتار 
درآمــده است. این کتاب نشان دهنده اهتمام 
رهبر معظم انقالب اسالمی به شعر،به عنوان 
یکی از هنرهای فاخر و کارای ایرانیان است که 
از دیرباز موردتوجه بوده و ضمنًا، نشان دهنده 
توجه رهبرانقالب به اهمیت زبــان فارسی به 
عنوان زبان دوم جهان اسالم است. در این کتاب، 
عالوه بر آشنایی با رویکردهای ادبی شاعران، به 
دیدگاه های مختلف ابرازشده در جهان اسالم که 
در چارچوب اشعار انعکاس  یافته است و نیز، به آرا 
و نقطه نظرهای ادبی رهبر معظم انقالب اسالمی 

در نقد اشعار خوانده شده، پرداخته می شود.«

اشعار نوجوانانه شمس لنگرودی، 
در راه انتشار

گــزیــده شعرهای محمد شمس  لــنــگــرودی از 
مجموعه کتاب های »شعر ما«، برای نوجوانان 
ــزارش ایسنا، مجموعه   به چــاپ می رسد. به گ
۱0 جلدی »شعر ما«، با هدف آشنایی نوجوانان با 
شاعران بزرگ سال و پیش کسوت، در قالب های 
کالسیک، نیمایی، سپید و... و با تنوع طیف ها، 
نگاه ها و سبک های مختلف شعری، بــه زودی 
وارد بازار کتاب می شود. شعرهای محمد شمس 
لنگرودی یکی از کتاب های این مجموعه به شمار 
می رود که در ۹0 صفحه، برای نوجوانان باالی 
ــن کتاب  ــاپ خــواهــد رســیــد. ای ــال بــه چ ۱5 س

دربردارنده ۱۸۳ قطعه شعر از این شاعر است.

 اعالم 6 نامزد نهایی
 جایزه ادبی بوکر

فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر ۲0۲0، 
دربرگیرنده نام شش نویسنده، منتشر شد. در این 
فهرست، اسامی چهار نویسنده رنگین پوست قرار 
دارد. به گزارش مهر، درحالی که هیالری مانتل، از 
راه یافتن به دور نهایی رقابت بوکر ۲0۲0 جاماند، 
چهار نویسنده نوقلم با آثارشان برای دریافت این 
جایزه رقابت می کنند. هیالری مانتل اگر برنده 
می شد، سومین جایزه بوکرش را برای مجموعه 
»تاالر گرگ« و این بار با کتاب »آینه و نور« دریافت 
می کرد؛ نام وی در فهرست نهایی این رقابت به 
چشم نمی خورد. نامزدهای نهایی امسال که از 
فهرست اولیه ۱۳ اثر انتخاب شده ، عبارت است 
از: »بیابان جدید« نوشته دایان کوک، »پیکر سزاوار 
سوگواری« نوشته تسیتسی دانگارمبگا، »شکر 
سوخته« نوشته آونی دوشی، »شاه سایه« نوشته 
مــازا منگیستی، »شاگی بین« نوشته داگالس 
استوارت و »زندگی واقعی« نوشته برندون تیلر. 
لی چایلد که از داوران امسال است، درباره حذف 
رمان مانتل گفت: »از نظر ما این رمان فوق العاده و 
شگفت انگیز است، جای شک ندارد، اما کتاب های 
دیگر بهتر از آن بودند، این همه چیزی است که من 
می توانم بگویم.« این شش نویسنده برای جایزه 50 
هزار پوندی بوکر، با هم رقابت می کنند و نام برنده از 
میان این فهرست کوتاه، ۱۷ نوامبر اعالم می شود. 

معرفی کتاب

ادبی

ــردی به شهریار از  گــروه ادب و هنر - هر ف
را  او  یکی  می کند؛  نگاه  متفاوت  ــه ای  ــ زاوی
به واسطه شعر »همای رحمت« که در وصف 
حضرت علی)ع( است، می شناسد؛ دیگری او 
را به واسطه اشعارش به زبان ترکی و منظومه  
»حیدربابایه سالم«  و فردی دیگر، او را با اشعار 
و به ویژه غزلیات رمانتیک و پرسوز و گدازش 

در باب عاشقی و فراق و اشعاری 
نظیر »آمدی جانم به قربانت 

ولی حاال چرا...«. مهم این 
است که اشعار شهریار 
به  و  ــده  ــرآمـ بـ دل  از 

همین دلیل بر دل نشسته است. اغلب مردم 
با اشعارش ارتباط برقرار می کنند و شاید به 
همین دلیل است که ۲۷ شهریور را که سالروز 
درگذشت اوســت، به نام روز ملی شعر و ادب 
فارسی نام گذاری کرده اند. به همین مناسبت، 
چند فراز جالب از زندگی این شاعر بزرگ را 
ــاده کردیم. او در یکی از گفت وگوهایش  آم
متوسط  شعر  می کنم  است:»توصیه  گفته 
نخوانید، شعر متوسط آدم را متوسط می کند؛ 

تا شاهکار نباشد، نخوانید.«

تخلص شهریار و رقابت او با حافظ   
نام اصلی شهریار، محمدحسین بهجت 
ــت. اوایـــل اشــعــارش را بــا نام  تبریزی اس
»بهجت« منتشر می کرد و برای انتخاب 
تخلص، به دیوان حافظ شیرازی تفال 
زد و بر اساس بیت »غم غریبی و غربت 
چو برنمی تابم/ به شهر خود روم 
و شهریار خود باشم«، نام شهریار 
را انتخاب کرد. شهریار همه عمر 
عاشِق حافظ بود و به قول استاد 
شفیعی کدکنی، در قرن اخیر 
یکی از دو ســه شــاعــری است 
که بیش از همه عاشق حافظ 

اســت. در عین حال، شهریار در جایی گفته 
بود:»خیلی از کارهای من از غزلیات حافظ 
باالترند، برخی همدوش حافظ اند و برخی هم 
نزدیک به حافظ هستند.« البته چون احتمال 
می داد که برخی او را به جاه    طلبی متهم کنند، 
پیشاپیش در جواب آن ها گفته است:»حافظ 
دیگر افسانه شب، دو مرغ بهشتی، هذیان دل 
و ای وای مادرم را ندارد«. این ها مبالغه نیست 
در  هم  و  شعرفارسی  در  هم  شهریار،  وقتی 
شعرترکی شاهکار دارد که اگر این طور نبود او 

چیزی جز یک حافظ تکراری نمی شد.

منابع الهام خاص شهریار و اشعار یک شبه  
شعرگفتن شهریار ماجراهای عجیبی دارد. 
بسیاری از اشعار او یک باره به او الهام می شد 
و شاهکار از آب درمی آمد. مثل خواب عجیبی 
که در وصف حضرت علی)ع( دید و »همای 
رحــمــت« را ســـرود. یکی دیگر از ایــن مــوارد 
عجیب به منظومه شهریار درباره تخت جمشید 
برمی گردد. یکی از بزرگ ترین آثــار شهریار 
حدود چهارصد بیت دارد و می گویند که در دو 
یا سه جلسه آن را ساخته و پرداخته است. در 
اشعار این منظومه می توان به عالقه وافر او به 
ایران و تخت جمشید که نماینده ای از فرهنگ 
و هنر ایرانی  است، پی برد. البته برخی از منابع 
الهام او در شعر تلخ و ناراحت کننده  است؛ مانند 
وقتی سه سال بعد از ناکامی در رسیدن به عشق 
دوران جوانی خود، زمانی که از تبعید به تهران 

بازگشت،  در روز سیزده به در، در تفرجگاهی، 
آن دختر را به همراه همسر و فرزندش می بیند و 
شعر »من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم« 

را می سراید.

شهریار رمانتیک از دیدگاه شفیعی کدکنی  
شهریار ذاتا یک شاعر رمانتیک است. استاد 
»با  کــتــاب  در  شفیعی کدکنی  محمدرضا 
چــراغ و آینه« که در جست وجوی ریشه های 
تحول شعر معاصر ایران است، درباره شهریار 
می نویسد:»شهریار بی هیچ تردیدی بزرگ ترین 
شاعر رمانتیِک زبان فارسی است. روِی کلمه 
رمانتیک باید قدری درنگ کنیم. اگر بگویند 
ــالن شــاعــر، رمانتیک اســـت، مـــردم از آن  ف
»آبکی« بودن و »سطحی«بودن و »سوزناک و 
بی ارزش«بودن را می فهمند و نمی دانند که 
بزرگ ترین جنبِش فرهنگی و ادبی و هنرِی 
تاریخ بشری در اروپا و آمریکا، جنبِش رمانتیسم 
است؛ بزرگ ترین نوابِغ هنری و ادبِی تاریِخ بشر، 
امثال گوته و شیلر و... همه، رمانتیک هستند. 
ما از رمانتیسم چه می دانیم، کــدام شاهکاِر 
رمانتیِک جهان را خوانده ایم یا ترجمه آن را 
به زبان فارسی ارائه داده ایم؟ شهریار، از مادر 
رمانتیک زاده شده بود؛ او نیازی به خواندِن 
بیانیه مکتب رمانتیسم نداشت. او همه عمر در 
»خیال« زیست و با »تخّیل« شاعرانه خویش ما را 
به فضاهایی ُبرد که دیگر شاعران هم عصِر او، با 

آن فضاها بیگانه بودند.«

شهریار رمانتیک تر است یا حافظ؟!
مروری بر 3 ویژگی شخصیتی غزل سرای نامدار معاصر که برخی اشعار خود را، همسنگ سروده های لسان الغیب می دانست 

اکرم انتصاری - امروز ۲۷ شهریور سالروز 
درگذشت شهریار و روز ملی شعر و ادب 
فارسی است. زبان فارسی ابزاری قدرتمند 
در دست شاعران کالسیک و معاصر ما بوده 
ــروزه می توان ده ها  اســت؛ به طوری که ام
مقاله درباره تاثیر زبان فارسی بر شاعران 
اقصی نقاط جهان یافت و معرفی کرد. به 
بهانه این روز، به سراغ محمدعلی بهمنی، 
شاعر و ترانه سرای شاخص کشورمان رفتیم 
و با او درباره شهریار و اوضاع کنونی شعر و 
ادب فارسی گفت و گو کردیم که در ادامه آن 

را خواهید خواند.

شاعر درجه یک معاصر  
محمدعلی بهمنی، شهریار را جزو شاعران 
ــد. او ضمن  ــی دانـ درجـــه یـــک مــعــاصــر مـ
ــن شاعر  اشـــاره بــه عــالقــه  قــلــبــی اش بــه ای
می گوید: »شهریار یکی از شاعرانی است 
که به راستی او را دوســت دارم؛ با این که 
خیلی ها از انتخاب سالروز درگذشت او به 
عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی انتقاد 

داشتند و بعضًا، برخی از ایــن انتقادها و 
چراها هنوز ادامه دارد. به نظر من یا باید این 
مناسبت گذاری ها حذف شود یا منشا آن 

مشخص شود تا جایی برای انتقاد نماند.«

شعر پسرفت نمی کند  
ــده ام هنوز و غزل فکر  شاعر کتاب »من زن
می کنم«، دربـــاره وضعیت فعلی شعر در 
پاسخ  در  او  دارد.  جالبی  نظر  کشورمان 
ایــن کــه جایگاه کنونی شعرفارسی را  بــه 
می گوید:»شعر  می کند،  ارزیــابــی  چطور 
سکوت  شعر  نمی کند.  پسرفت  هیچ وقت 
می کند. شاعران زیادی را به طور خصوصی 
می شناسم که اشعار بسیار خوبی دارند، اما 
آثارشان را منتشر نمی کنند. آن ها ترجیح 
می دهند در اوضاع هرج و مرج شعری، اشعار 
ناب شان را پیش خود نگه دارند. این شاعران 
نمی خواهند شعرشان به بهای اندکی در 
کنار یک شعر بی کیفیت قرار بگیرد. شعر 
حرمت دارد و این سکوت دلیل پسرفت شعر 

و شاعری نیست.«

شعرهای حال خوب کن   
محمد علی بهمنی بیش از ۱0 جلد کتاب شعر 
در کارنامه حرفه ای خود دارد. او کتاب شعر 
جدیدی در دست چاپ ندارد و در توضیح آن 
اضافه می کند:»در اوضاع فعلی نیازی به چاپ 
کتاب شعر جدید ندارم. همه ما حال و روز مردم 
را می دانیم. چرا باید کتابی چاپ کنم که با 

هزینه باالیی تولید شود و مردم حتی اگر دوست 
داشته باشند، از پس خرید آن برنیایند؟چاپ 
کتاب در این دوره برای من بی معناست.« او در 
پایان برای تغییر روحیه مردم بعد از ماه ها مبارزه 
با ویروس کرونا می گوید:»پیشنهاد می کنم 
مردم در این روزها، به سراغ اشعار طنز بروند تا 

روحیه شان تقویت و حالشان بهتر شود.«

با شعر طنز، کرونا رو سر می کنم!
وگو با خراسان به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی، از کاربردهای ادبیات برای تغییر حال مردم گفت استاد محمدعلی بهمنی در گفت 

4 راز نهفته در 4 نقاشی مشهور
پشت طراحی های اسرارآمیز در آثار داوینچی، ون گوگ و  میکل آنژ چه پیام هایی نهفته است؟

آفرینش

مونالیزا

شام آخر

کافه تراس در شب

علی لهراسبی برای »دل« خواند

از سومین خواننده سریال 
شبکه نمایش خانگی »دل« 
رونمایی شــد. به گــزارش 
ــران آرت، پس از شهاب  ــ ای
مظفری و رضا بهرام، علی 
لهراسبی به عنوان سومین 
ــال »دل«  ــری ــده س ــن ــوان خ
معرفی شد. این سریال به 
کارگردانی منوچهر هادی 

به قسمت های پایانی خود نزدیک و در قسمت ۳۹ 
سریال، ترانه ای از علی لهراسبی پخش می شود. 
منوچهرهادی از علی لهراسبی بابت پذیرفتن این 
همکاری تشکر کرد و گفت: لهراسبی سه اثر برای 
»دل« خوانده است. حامد بهداد، ساره بیات، یکتا 
ناصر، نسرین مقانلو و افسانه بایگان از بازیگران 
این سریال هستند. لهراسبی اولین آلبوم خود را 
در سال ۸4، با عنوان »دریایی ها« منتشر کرد و با 
خواندن تیتراژ سریال های تلویزیونی »فاصله ها« و 

»دلنوازان« به شهرت رسید.

کمای 25 ساله موسیقی!

اهــورا ایمان معتقد است 
ــای مـــانـــدگـــار،  ــه هـ ــرانـ تـ
که  هستند  تــرانــه هــایــی 
ترانه سرای آن شاعر بوده 
است و لزوما قرار نیست که 
یک شاعر حتما ترانه سرا 
باشد، ولی ترانه سرا باید 
شاعر باشد! ایــن شاعر و 
ترانه سرا در پاسخ به این که 

چرا موسیقی امروز نسبت به گذشته ترانه ماندگار 
کمتری دارد، به هنرآنالین گفت:»نمی توانیم 
بگوییم موسیقی ماندگار ندارد، چون دارد؛ ولی 
تعداد آن ها کم است. جدای از آن که موسیقی ۲5 
سال در کما بود، وقتی برگشتیم و شروع کردیم 
با موسیقی روز دنیا همراه نشدیم، بلکه  هم، 
دوباره آمدیم از آن جایی که موسیقی قطع شده 

بود، ادامه دادیم. «

موسیقی 

مترجم: یاسمین مشرف - هنر نه  تنها یک 
منبع الهام است، بلکه منبعی از رمز و رازهای 

بزرگ نیز است.
 هنرمندان، اغلب جزئیات غیرعادی و گاه 
ــود اضــافــه مــی کنند یا  دقیقی را  بــه آثــار خ
پیام هایی را در دل این آثار به جا می گذارند 
که در نگاه اول، قابل مشاهده نیست. مواردی 
که در ادامه مطلب بررسی می کنیم، درباره 

تعدادی از این رمز و رازهاست.

آفرینش   میکل آنژ

ما معموال میکل آنژ را به عنوان یک هنرمند، 
معمار و مجسمه ساز استثنایی می شناسیم. 
بااین حال، بسیاری از مردم نمی دانند که 
او یک کالبدشناس نیز بوده که در دوره ای 
تولید  منظور  به  را  اجساد  اش،  زندگی  از 
طرح های علمی، تشریح می کــرده است! 
می توان باور کرد که میکل آنژ در بسیاری از 
آثار خود ردپایی از این حرفه را به جا گذاشته 
است. تابلوی آفرینش، یکی از شاخص ترین 
ــار او در کلیسای سیستین ، یکی از این  آث

نمونه هاست.  
میکل آنــژ با تسلط بر آناتومی بــدن انسان و 
ساختار مغز، موضوع مدنظر خود را در هاله ای 
شبیه مغز آدمی تصویر کرده است و حتی دو 
انگشت اتصال در این نقاشی، کامال شبیه 
سیناپس های نورون های عصبی انسان است. 
بسیاری معتقدند این نوع تصویرگری، تالش 
هنرمند برای انتقادی پنهان از کلیسا به دلیل 

تحقیر علم بوده است!

کافه تراس در شب   ونسان ون گوگ

کافه تراس در شب، تابلویی است از ونسان 
ون گوگ که در سال ۱۸۸۸ تکمیل شد و به 
تازگی موردتوجه محققان قرار گرفته است. 
ــا می کنند کــه ایــن تابلو ادای  محققان ادع
احترامی به تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی 
است. از نگاه نزدیک، این نقاشی دوازده نفر 
ــال شــام خــوردن و  را درحالت نشسته و درح
یک نفر را ایستاده و درحال سرو غذا نشان می 
دهد و چیزی به صــورت چلیپا، در پشت سر 
این فرد دیده می شود. ون گوگ هرگز اشاره  
به نماد مذهبی را در این تابلو، به صراحت 
بیان نکرد؛ اما در نامه ای که بالفاصله پس از 
اتمام نقاشی به برادرش نوشت، ادعا کرد که 
»به آموزه های مذهبی احتیاج زیادی دارد«، 
چیزی که اشاره به شام آخر در نقاشی را بسیار 

محتمل می کند.

شام آخر لئوناردو داوینچی

در سال ۲00۷، یک نوازنده ایتالیایی ادعا 
کرد نت هایی از موسیقی را که منجر به یک 
40 ثانیه ای خوش آهنگ  ترکیب موسیقی 
می شود، در این تابلو پیداکرده است. نت ها 
که در رول های نان و دستان افراد حاضر در 
نقاشی »پنهان« هستند، از راست به چپ، یعنی 
درست مثل سبک نوشتاری داوینچی خوانده 
می شوند. اگرچه ایــن دیــدگــاه تأیید نشده 
است، اما بسیاری آن را دیدگاهی قابل قبول 
می دانند؛ به ویــژه آن کــه داوینچی خود یک 

موسیقی دان برجسته نیز بود.

مونالیزا  لئوناردو داوینچی 

ایتالیایی  محقق  وینستی،  سیلوانو  گفته  به 
و رئیس کمیته ملی میراث فرهنگی ایتالیا، 
پرتره زن مشهور لئوناردو داوینچی، رازهایی 
در چشمان مرموز خود دارد. وینستی و تیمش 
تصاویر با وضوح باال از این نقاشی را مطالعه و 
گزارش کردند که این نقاشی را پر از پیام های 
رمزآلود، از جمله حروف و اعداد بسیار کوچک 
در چشمان پرتره می دانند. این محققان ادعا 
 LV کردند چشم راست مونالیزا، حاوی حروف
است که تصور می کنند روش داوینچی برای 

اثبات مالکیت اثر بوده است.
 منبع:

artisera.com  / howstuffworks.com 
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کدام گزینه می تواند شکل را کامل کند؟ )شکل ها 
را ستونی بررسی کنید.(
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بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

986724351
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حل جدول شماره  ۷۷66 حل جدول شماره 9۷2   

ولی-ثمر-رفیق مشهدى 6. لغت نامه فرانسوى-داستان 
عاشقانه 7.عطش-نغمه 8.خرس ترکی-خداى هندى-

آلت نوازندگی 9.امتحان-وحشی-کوچک  ترین گوزن 
ایران 10.خمیده 11.مساوى- نظریه پردازانه-یسار 

12.فرز- نقاش تابلوى آزادى

عمودی :
2.ضمیر  کــاهــانــی  از  انگلیسی-فیلمی  1.بــاشــگــاه 
خودخواه-اکسید آهن-خداى باستان 3.هــرج و مرج 
طلبی 4-بله روســی-درخــت جدول-نوعی نان قندى 
عبدالعظیم  حضرت  شهر  مسی ساز-  5.بلیغ-ظروف 
6.حرف دهان کجی-عدد ماه-مراسم بزرگداشت کسی 
7.ویرایشگر-باب روز-نقش هنرى 8.باز- لنگه-سازمان 
مخوف آمریکایی 9.عظیم- امر به آوردن -حشره جهنده 

ــود  ــ ــ ــوج ــ ــ 10.م
عصر ژوراســیــک 
11.مـــــنـــــقـــــار 
کــوتــاه-وحــشــت 
انــگــیــز-شــایــعــه 
12.گـــاومـــیـــش 
فیلمی  - تبتی
ــا بــــــازى رضـــا  ــ ب

عطاران

افقی:1. نام دیگر رود جیحون-  موسس 2. رود اروپایی-بیمارى کلیوى-از ویتامین 
ها 3. واحد سنجش طول انگلیسی 4.وال-واحد والیبال-قدیمی ترین بخش اوستا 5. 

افقی:1. ورزش تیمی-پیک 2.گوسفند جنگی-از وسایل تنیس-از رنگ هاى 
اصلی   3.مساوى- نام گذارى شده-قلب 4. ادغام  فرنگی-بخش اصلی یاخته5. 

از هفت سین-فالنی 6. وحشی-سبکی از فیلم-تعجب 
8.کهن  7. عدد فوتبالی-نشست-بله انگلیسی  بانوان 
ترین بخش ادبیاتی اوستا-متداول 9. ژنرال-ابر سفید 
10.شعله آتش-سانتی متر مکعب-لقب فرگوسن 11. 
هوش-فرمانده-بخیه لباس 12.پهلوان-خوراک سه گوش

عمودی:
1. کادر عینک-محصول الهیجان-ژرف 2.بیمارى تورم 
رگ هاى پا-ضد عفونی شده 3.یگانه- کم سرعت-ساز 
موالنا-خداى باستان  4.  محلی که نماز جماعت جمعه 
ــدى بر سطح  در آن اقامه می شــود 5. ســرو کوهی- واح
6.چراغ-گرفتگی عضالت 7.درشکه-پیشوا 8.گفت و 
گوى اینترنتی-خونابه 9- بازیگر سریال برادر  10.ستون 

بدن-من و شما-
ــف  ــاشـ ــوه کـ ــ ــیـ ــ مـ
ست  کجا - به ذ جا
11.مومیا-ستون 
12.جـــاده  پنجم 
قـــطـــار-دریـــاچـــه 

حمام-آبگیر
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چالش ذهن :    1. پیکان 2. ساینا 3. تیبا دو 4. اکسنت 5. سوناتا 6. پیکانتو

هوش منطقی :   )11( در هر ضلع مثلث، مجموع دو عدد گوشه اى در یکی از 
دوایر همان ضلع نوشته شده به همین ترتیب تفاضل دو عدد گوشه.

تست هوش: گزینه )4( مجموع تعداد نقاط در ستون هاى اول و دوم 13 تا 
است. پس باید مجموع نقاط ستون سوم نیز 13 شود. با توجه به این که خانه 
هاى اول و سوم ستون آخر 3 و 5 نقطه دارند پس خانه وسط هم باید 5 نقطه 

داشته باشد.

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 بیشترى از آن چه برایتان نوشته ایم 
به دست آورید ما در این جا فقط به تعدادى از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: آفت، ترس، راس، سرا، سفت، سفر و ...
چهار حرفی: راست، فرات، فارس، افسر و ...

پنج حرفی: سفارت

با توجه به منطق اعــداد موجود در مثلث، عدد 
مربوط به جای عالمت سوال را پیدا کنید.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یک خودرو 
را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف،  آن را 

پیدا کنید.

سینمابیون: 1( سرنوشت نهایی،2( چل تیکه،  3( ابد و یک روز،  4( ونوم 5( 
بهرام زند، 6( جت لی، 7( سربداران، 8( بندیکت کمبریج، 9( نظریه بیگ بنگ، 

10( نبرد با تایتان ها

چی شده؟

ماجراهای انگشت کوچک پا!

سالم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از شر کرونا هم در امان باشید. برای این هفته یک عکس کامال 
طبیعی از طبیعت رو براتون انتخاب کردیم که  شما باید با کمی خالقیت برای اون، یک شرح حال 
کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روز دوشنبه برای ما به شماره 2000999 یا تلگرام 
093543945۷6 ارسال کنید. حتما کلمه »چی شده؟« و نام و نام خانوادگی تون رو هم بنویسید. 
بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. همیشه خوش 

باشید.

نمونه :

  وقتــی روز اول دانشــگاه 
میــری ســر کالس و در حــال 
خمیازه کشــیدن اســتاد سر 

میرسه!
  وقتی تو صف دالر نفر پشت 

سری فریاد می زنه برو جلو! 
   وقتی انگشت کوچک پات 
می خــوره به ســنگ و جیغت 
بلنــد میشــه و خواهــرت بــا 
نگاهــش میگه هیــچ ربطی به 

من نداشت!

سینمابیون

مثل همه  پنج شنبه ها با »سینمابیون« سرگرمی سینمایی و تلویزیونی آخر هفته در خدمت شما هستیم. 

شماره پیامک 2000999 سرگرمی سینمایی تلویزیونی پنج شنبه ها   

سرى  از  قسمت  پنجمین  پوستر       ۱
فیلم هاى اسلشر آمریکایی با موضوع بازى 
مرگ با زندگی آدم ها. در این سرى فیلم ها 
ــرگ عنصرى هوشمنده کــه بــراســاس  م
ــه کــام مرگ  عــکــس هــا، قربانیانش رو ب
می کشه.  )10 امتیاز/ متوسط( 

۲    برنامه اى در اتمسفر خاطره بازى با 
اجراى محمدرضا علیمردانی که از شبکه 
)10 امتیاز/آسون( نسیم پخش میشه. 
معروف    فیلم هاى  از  یکی  الــمــان     ۳
سینماى ایران. یک فیلم اجتماعی تلخ از 
سعید روستایی.  )10 امتیاز/ ساده(

۴    یکی از متفاوت ترین ابرقهرمانی هاى 
سینماى جهان با بازى تام هاردى. داستان 
درباره یک انگل فضاییه که به یک میزبان 
می چسبه. میزبان یک خبرنگار خبره است 
که به خاطر این انگل فضایی قدرت عجیبی 
)10 امتیاز/ متوسط( پیدا می کنه.  

وقتی مرگ باهوش می شود

بازی با کلمات

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 ریاضی: 

۵    مدیر دوبالژ مطرح و فقید کشورمون 
که در سریال »میرزا کوچک خان« هم بازى 
کرد. مجرى مسابقه تلویزیونی »حافظه برتر« 
بود و به عنوان داور در مسابقه »جادوى صدا« 
حضور داشت. جنگجویان کوهستان و ناوارو 
معروف ترین کارهاى این دوبلور توانمند بود 
که در سال 97 فوت کرد.  )10 امتیاز/ متوسط(

ــو کــه با  ۶    قهرمان چینی دنــیــاى ووش
فیلم هایی مثل »بی همتا«، »روزگــارى در 
چین« و  به تازگی»بی مصرف ها« با حضور 

استالونه شناخته می شود. 
)10 امتیاز/ متوسط( 

ــاره قیام مردم  ۷   مجموعه تاریخی درب
ایران به خصوص در سبزوار، علیه مغول ها 
به رهبرى شیخ حسن جورى و با بازى امین 
)10 امتیاز/ آسون(  تارخ.  

۸    بازیگر سریال محبوب »شرلوک« 
معروف  کارآگاه  شخصیت  بازسازى  که 
انگلیسی در قرن جدیده. این بازیگر مطرح 
در سرى فیلم هاى انتقام جویان هم بازى 
)10 امتیاز/ متوسط(  کرده.  

ــاره چند نخبه کــه از  ــ ۹    ســریــالــی درب
کشورهاى مختلف در بهترین دانشگاه آمریکا 
درس می خونن. این نخبه ها در عین حال 
که هوش باالیی دارن اما روابط اجتماعی 
ضعیفی دارن. این سریال به سبک سریال 
معروف »دوستان« و در ژانر کمدى سیتکام 
ساخته شده.  )10 امتیاز/ متوسط(      

۱۰    یکی از مــعــروف تــریــن انیمه هاى 
ژاپنی که طرفداران زیادى در سراسر دنیا 
داره.قصه این انیمه درباره آینده است که 
مــردم داخــل حصارهاى عجیبی زندگی 
می کنن تا از شر موجودات عجیبی به نام 
تایتان در امان باشن.   تایتان ها موجودات  
بی عقلی هستن که از آدم ها تغذیه می کنن. 
)10 امتیاز/ متوسط(   
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در امتداد تاریکی

از میان خبر ها

خط زرد

توصیه های پلیس به والدین

  والدین و مسئوالن مدرسه به دانش آموزان 
درباره شوخی نکردن در خارج از محیط مدرسه 
تــذکــرات الزم را بدهند و  از دانـــش آمـــوزان 
از  ــارج  بخواهند در خیابان و دیگر اماکن خ
مدرسه به هیچ عنوان بازی و شوخی نکنند و در 

پی هم ندوند.
 به والدین توصیه می شود هیچ گاه با گمان 
این که فرزندان شما مرتب در مدرسه حاضر 
می شوند آنان را به حال خود رها نکنید و با توجه 
خاص و مراقبت منطقی و هوشمندانه خود حامی 

فرزندان خود باشید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

طالق عاشقانه!

با آن که هنوز یک سال از آغــاز زندگی مشترکم 
نگذشته است، خانواده ام اصرار دارند از همسرم 
طالق بگیرم و به شهرستان برگردم چون  پدر و 
مادرم عامل بیماری کم خونی و کم کاری تیروئیدم 
را همسرم می دانند و بر خواسته خودشان اصرار 
دارند، در حالی که من، همسرم را عاشقانه دوست 

دارم و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 17ساله ای است 
که برای راضی کردن همسرش به طالق با چهره 
رنگ پریده و پریشان وارد کالنتری الهیه شد. این 
زن نوجوان که گویی دچار افسردگی شده و شرایط 
روحی مناسبی نداشت، به دستور سرهنگ توفیق 
حاجی زاده )رئیس کالنتری الهیه( برای بهره 
گیری از خدمات مشاوره و روان شناختی، به دایره 

مددکاری اجتماعی هدایت شد. 
ــاره داســتــان زنــدگــی اش، بــه کارشناس  او دربـ
اجتماعی گفت: پنج سال قبل زمانی که 12سال 
بیشتر نداشتم، به اصرار پدرم پای سفره عقد نشستم 
در حالی که هیچ آگاهی درباره ازدواج و زندگی 
مشترک نداشتم. فقط شنیده بودم که هر دختری 
باید شوهر کند. »کرامت« 17سال از من بزرگ تر 
بود و من تا روز عقدکنان او را ندیده بودم. آن زمان 
پدرم، برادرش را با چاقو زده بود و همواره مقابل 
چشمان من، مادرم را نیز به شدت کتک می زد. او 
وقتی عصبانی می شد دیگر نمی توانست خودش را 
کنترل کند، به همین دلیل قیامتی در منزل به پا می 
کرد به گونه ای که هیچ کدام از اعضای خانواده نمی 
توانست از مقابل مشت و لگدهایش بگریزد. من 
هم برای فرار از این وضعیت بهتر دیدم تن به ازدواج 
بدهم و به خانه شوهرم بروم اما متاسفانه همسرم 
درآمد مناسبی نداشت و نمی توانست با کارگری 
ــزد هزینه های برگزاری جشن عروسی را  روزم
فراهم کند. به همین دلیل دوران نامزدی ما چهار 
سال طول کشید تا این که باالخره همسرم کاری در 
تهران پیدا کرد و ما با برگزاری یک مجلس کوچک 
ازدواج کردیم. چند روز بعد همسرم در حالی مرا 
با خودش به تهران برد که رفتار خیلی خوبی با من 
داشت و تالش می کرد خواسته های مرا تامین 
کند. در حالی که من دچار بیماری های کم کاری 
تیروئید و کم خونی شده بودم، »کرامت« شرایط 
روحی و روانی مرا درک می کرد و خیلی مراقبم بود 
اما در این میان پدر و مادرم در تماس های تلفنی 
اصرار می کنند از همسرم جدا شوم و به شهرستان 
باز گردم چون آن ها کرامت را عامل بروز بیماری 
های من می دانند، اما من، همسرم را دوست دارم 
و از یادآوری کتک کاری ها و روزگار تلخ گذشته در 
منزل پدرم وحشت دارم. این تشویش های عصبی 
به حدی رسیده است که دچار افسردگی شدید 
شده ام و از طرف دیگر دلم به حال همسرم می سوزد 
و نمی خواهم او در ماجراهای من و خانواده ام آسیب 
ببیند. به همین دلیل به کالنتری آمدم تا همسرم را 
به جدایی راضی کنم و به تنهایی به زندگی خودم 

ادامه بدهم چرا که از پدرم نیز می ترسم و...
شایان ذکر است، این زن نوجوان که شرایط روحی 
نامناسبی داشت، ابتدا توسط امدادگران اورژانس 
به مرکز درمــانــی منتقل شد و پس از بهبودی 
نسبی مورد مشاوره های روان شناختی در دایره 

مددکاری اجتماعی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سارق سینی های مسی دستگیر شد

تیم تجسس كالنتری امام رضا)ع( عامل سرقت 
سینی های مسی از فروشگاه های شهر مشهد 
را دستگیر كردند. سرهنگ كرمانی ، فرمانده 
انتظامی ثامن پلیس مشهد گفت: متهم كه زنی 
23 ساله است در تحقیقات اولیه اعتراف كرد با 
مراجعه به بازارهای بزرگ مشهدوسوءاستفاده 
ازغفلت فروشندگان سینی های مسی را سرقت 
می کــرده  وبه یك مغازه ضایعاتی می فروخته 
است. متهم تا كنون به سرقت 25 عدد سینی 
مسی از دو مغازه دیگردر كمتر از چند روزاعتراف 

كرده است و تحقیقات  ادامه دارد.  

6 فقره سرقت در كارنامه سیاه 
مردجوان

تیم های تجسس كالنتری شفا یكی از عامالن 
سرقت خــودرو و محتویات داخل وسایل نقلیه 
راشناسایی و دستگیر كردند.سرهنگ شجاع 
پور،سركالنترشمال پلیس مشهد گفت: ماموران 
كالنتری شفا در این عملیات ضربتی با پیگیری 
سرنخ هایی كه در دست داشتند یكی از عامالن 
ــودرو را در حوزه  ــل خ دستبرد به وسایل داخ
استحفاظی خود دستگیر كردند. وی افــزود: 
از متهم یك خــودروی پراید و مقادیری وسایل 
ــواد مخدر  مسروقه كشف شــد. متهم كــه بــه م
صنعتی اعتیاد دارد تا كنون به 5 فقره سرقت  
وسایل داخل خودرو نیز اعتراف كرده و تحقیقات 

پرونده ادامه دارد.

 2 هکتار نخلستان و باغ مرکبات 
شهداد کرمان در آتش سوخت 

کرمانی/ دو هکتار نخلستان و باغ مرکبات بخش 
شهداد کرمان در آتش سوخت.دهیار چهارفرسخ 
شهداد گفت: با تالش 10 ساعته آتش نشانانی از 
شهداد، ماهان و کرمان آتش مهار واز سرایت آن 
جلوگیری شد. پورعلی، علت این حادثه را بی 
احتیاطی باغداران ذکر کرد و افزود: وزش باد 
نسبتا شدید باعث گسترش این آتش سوزی شد.

سیدخلیل سجادپور- سه عضو مسلح باند 
نقابداران معروف به »ریاضی« که با حمله شبانه 
به مغازه داران  یا عابران پیاده اموال آن ها را با 
تهدید به مرگ می ربودند با صدور حکمی قاطع 
از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی به تحمل حدود 427 سال زندان، بیش 
از 1100 ضربه شالق، 5 سال تبعید، محرومیت 
از رانندگی، پرداخت دیه سنگین و ... محکوم 

شدند تا مجازاتی تاریخی را تجربه کنند.
ــان، ماجرای  ــراس بــه گـــزارش اختصاصی خ
نقابداران زورگیر از فروردین سال 95 زمانی 
در مشهد دهــان به دهــان پیچید و موجی از 
نگرانی را بین مغازه داران به راه انداخت که سه 
جوان زورگیر نقابدار شبانه وارد یک قصابی در 
منطقه طرق شدند و بی رحمانه با قمه و شمشیر 
به سوی قصاب حمله کردند.زورگیران مسلح 
ــاری و تهدید بــه مرگ  خشن پــس از کتک ک
مرد قصاب حدود سه میلیون تومان وجه نقد، 
گوشی تلفن، انواع کارت های بانکی، مدارک 
شناسایی و ... را ربودند. این گزارش حاکی 
است درحالی که زورگیران مشغول سرقت 
بودند ناگهان مرد دیگری برای خرید گوشت 
وارد قصابی شد و به دام زورگیران خشن افتاد. 
آن ها مشتری بخت برگشته را نیز به درون مغازه 
کشاندند و با ایراد ضرب و جرح با قمه، پیکر خون 
آلود او را مورد بازرسی قرار دادند و همه اموال 
وی را نیز به سرقت بردند. در پی این سرقت 
هولناک، مرد قصاب و مشتری وی ماجرا را به 
پلیس گــزارش دادنــد و بدین ترتیب ماجرای 
وحشتناک باند زورگیری »ریاضی« در منطقه 
پیچید چرا که طبق اظهارات شاکیان یکی از 
سارقان مسلح سرکرده خود را »ریاضی« صدا 

کرده بود!
به گزارش خراسان، هنوز یک ماه از این ماجرا 

نگذشته بود که در اوایل اردیبهشت 
مغازه دار دیگری طعمه زورگیران 
مسلح شد. این مرد که »حسین« نام 
دارد  بعد از تعطیل کردن مغازه در 
ساعات نیمه شب به سوی منزلش 
به راه افتاد اما ناگهان سه جوان 
او را سد  موتورسوار نقابدار راه 
کردند. زورگیران بی رحم که سر 
و صــورت شان را مانند بازیگران 
ــرده بودند  آب حــوضــی ســیــاه کـ
زیــر گلویش  را  قمه وحشتناکی 
گذاشتند و مبلغ 300 هزار تومان 
کاسبی روزانه او را به همراه گوشی 
تلفن به سرقت بردند. مرد مغازه دار 
که از شدت ترس حتی جرئت فریاد 
هم نداشت، برای حفظ جان خود 
سکوت کرد و دزدان نقابدار که در 
منطقه جوالن می دادند با احساس 
یک پیروزی دیگر از محل گریختند.

گزارش خراسان حاکی است، با 
افزایش زورگیری های خشن در 
منطقه نیروهای انتظامی وارد عمل 
شدند و با کمک شاکیان شماره 

پالک موتورسیکلت زورگیران را به دست آوردند 
اما آن ها وقتی در محاصره نیروهای تجسس 
کالنتری قرار گرفتند موفق شدند با ترفندی 
خاص از چنگ پلیس بگریزند. این در حالی بود 
که همچنان زورگیری های هولناک اعضای این 
باند با حمله شبانه به مغازه داران و عابران پیاده 
شدت گرفت. رصدهای اطالعاتی پلیس بیانگر 
آن بود که سه عضو باند معروف به »ریاضی« در 
یکی از مراکز ترک اعتیاد با هم آشنا شده اند  و 
پس از ترخیص از مرکز ترک اعتیاد، نقشه های 
ترسناک زورگــیــری هــای مسلحانه را برنامه 

ریزی کرده اند. براساس این گزارش، در نهایت 
نیروهای انتظامی در چند عملیات هماهنگ و 
ضربتی موفق شدند سه عضو این باند مخوف و 
برخی از عوامل مرتبط با آنان را دستگیر کنند و 

به پنجه عدالت بسپارند.
با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرای سرقت 
های باند »ریاضی« که موجی از نگرانی را بین 
شهروندان ایجاد کرده بود، این پرونده پس از 
بررسی های مقدماتی در دادســرای عمومی و 
انقالب مشهد به شعبه سوم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضاتی مورد 

کنکاش قضایی قرار گرفت که 
ریزبینی و موشکافی این پرونده 
حساس از اولویت های اصلی 
آنان به شمار می رفت. بنابراین 
گزارش، اعضای باند زورگیران 
معروف به »ریاضی« که در همان 
جلسات اولیه و با طرح سواالت 
تخصصی قضات باتجربه دادگاه 
ها  سرقت  انکار  که  دریافتند 
فایده ای ندارد ، به ناچار لب به 
اعتراف گشودند و راز حدود 
فــقــره ســرقــت مسلحانه   10
شبانه و روزانه را در حالی فاش 
کردند که چندین دستگاه تلفن 
همراه سرقتی نیز از آنان کشف 
شده بود. سه عضو اصلی باند 
به حمله شبانه با تبرزین و قمه و 
شمشیر به شهروندان و مغازه 
داران اعتراف کردند تا جایی 
که گفتند »حتی کاپشن یک 
عابر پیاده را هم از تن او بیرون 

آوردیم!«
متهمان در جلسات دادگاه که 
به ریاست قاضی اسماعیل شاکر برگزار شد به 
صراحت اقرار کردند که در یورش های شبانه به 
شهروندان آن ها را با سالح سرد هدف قرار داده 

و زخمی کرده اند.
گزارش خراسان حاکی است، در موشکافی این 
پرونده زورگیری توسط قضات شعبه سوم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی همچنین مشخص 
شد که متهم معروف به »ریاضی« دارای سابقه 
شرب خمر است و در سرقت های دیگری نیز به 
همراه همدستانش نقش دارد که تصاویر دوربین 
های مداربسته این موضوع را به اثبات می رساند.

پس از پایان برگزاری جلسات دادگاه، متهمان 
در آخرین دفاعیات خود ضمن اقرار به ندامت و 
پشیمانی، به جرایم هولناک خود اعتراف کردند 
و بدین ترتیب قضات دادگاه که با توجه به اهمیت 
پرونده وارد شور شده بودند، حکمی را صادر 
کردند که در حافظه تاریخی متهمان و دیگر 

زورگیران ماندگار خواهد شد.
طبق رای دادگاه، سه عضو اصلی باند زورگیران 
مسلح معروف به »ریاضی« به اتهامات مشارکت و 
معاونت در سرقت های مسلحانه شبانه و روزانه، 
ــراد ضــرب و جــرح عمدی با چاقو، تحصیل  ای
مال سرقتی و ... به تحمل حدود 427 سال 
زنــدان، بیش از 1100 ضربه شالق، 5 سال 
از  تبعید، پرداخت دیــه سنگین، محرومیت 
رانندگی با وسایل نقلیه، رد اموال مسروقه به 
شاکیان و انتشار حکم در روزنامه کثیراالنتشار 
محل وقوع جرم، محکوم شدند. این رای که به 
امضای قاضی شاکر مستشار دادگــاه رسیده 
بود با اعتراض متهمان و وکالی مدافع روبه رو 
و پرونده مذکور برای رسیدگی ویژه به دیوان 
عالی کشور ارســال شد اما قضات شعبه 31 
دیوان عالی که سال های زیادی از عمرشان را 
در رسیدگی ویژه به این گونه پرونده ها گذرانده 
اند، پس از مطالعه دقیق و خط به خط اوراق 
پرونده زورگــیــران خشن، رای صــادر شده از 
ــاه کیفری یک  سوی قضات شعبه سوم دادگ
خراسان رضوی را عینا تایید کردند و این رای را 
کامال دقیق و مطابق با موازین قانونی و شرعی 
تشخیص دادند. به گزارش خراسان، این گونه 
بود که پرونده سه عضو باند مخوف معروف به 
ریاضی در حالی برای اجرای حکم به اجرای 
احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد ارجاع 
شد که مجرمان باید با لحاظ قاعده تعدد جرایم 

تعزیری، فقط مجازات اشد را تحمل کنند.

متهم تحت تعقیب با تیراندازی پلیس زمین گیر شد

مــامــوران تجسس كالنتری سیدی مشهد در 
اجرای طرح تشدید مقابله با سرقت های خیابانی 
، متهم سابقه دار و تحت تعقیب كارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی را ردزنی كردند.سرهنگ 
گفت:  مشهد  پلیس  سركالنترجنوب  مالكی 

ماموران پلیس با تعقیب سایه به سایه ،متهم را 
غافلگیرو درحالی كه در برابر ماموران انتظامی 
مقاومت نشان می داد او را دستگیر کردند.ازاین 
ــودروی پراید مسروقه كشف شدو  متهم یك خ

تحقیقات پرونده ادامه دارد.    

خطر از بیخ گوش مسافران پرواز کرمانشاه گذشت 

نقص فنی باعث شد ایرباس 320 که از تهران 
ــود، به مهرآباد بــازگــردد. ــازم کرمانشاه ب  ع
 A به گزارش مهر، یک فروند هواپیمای ایرباس
320 شرکت هواپیمایی معراج به رجیستری 
ــروز در  ــرواز 2۸29 دی EP-AJI و با شماره پ
مسیر تهران به کرمانشاه، به علت نقص فنی در 

میانه مسیر ناچار به بازگشت شد و در فرودگاه 
مهرآباد فرود اضطراری کرد.

ــراری این  ــط ــرود اض گفته مــی شــود در پــی ف
هواپیما، هیچ یک از مسافران مصدوم نشدند 
ولی ظاهرًا برای مدت کوتاهی باند L 29 )باند 

29 چپ( مهرآباد مسدود شده بود.

دزد سابقه دار با اسلحه قالبی به دام افتاد

جوان 34 ساله ای که دارای دو سابقه کیفری 
است این بار در حالی هنگام به دام انداختن 
طعمه در پارک منطقه اسماعیل آباد مشهد 
کلت  که  شد  دستگیر  بسیج  عوامل  توسط 
قالبی را درون پاکت چیپس مخفی کرده بود.به 
گزارش خراسان، این دزد سابقه دار که در دایره 

تجسس کالنتری سپاد مشهد مورد بازجویی 
های تخصصی قرار گرفته بود در اعترافات خود 
گفت: من ساکن بولوار امامت هستم ولی برای 
زورگیری به پارک اسماعیل آباد آمده بودم!این 
متهم به دستور سرگرد عامری )رئیس کالنتری 

سپاد( به مراجع قضایی معرفی شد.

دیوان عالی کشور مجازات 3 زورگیر خشن را تایید کرد 

محکومیت »تاریخی« باندمخوف »  ریاضی«!
427 سال زندان، 1000 ضربه شالق و تبعید ، بخشی از مجازات زورگیران نقابدار در مشهد است

اختصاصی خراسان

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

دستگیری زن قاچاقچی سابقه دار با 300 کیلو حشیش  
توکلی/ ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرستان سیرجان از منزل زن قاچاقچی، 300 
گــزارش  کردند. به  کشف  حشیش  کیلوگرم 
خراسان، فرمانده انتظامی استان کرمان در 
تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر سیرجان با رصد و اقدامات اطالعاتی 
دریافتند زنی سابقه دار   منزلی را برای نگهداری 

و تحویل موادمخدر به باندهای کالن استان های 
دیگر اجاره کرده است. سردار عبدالرضا ناظری 
افزود: اقدامات الزم برای شناسایی و دستگیری 
متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت که در 
ادامه نیروهای پلیس با شناسایی منزل مزبور 
در عملیاتی هماهنگ، این زن قاچاقچی  را به 
دام انداختند و 303 کیلوگرم حشیش را کشف 

کردند.وی با بیان این که این متهم  40 ساله 
سابقه دستگیری در یکی از استان های کشور 
را دارد، ادامه داد:متهم با همدستی خواهرزاده 
24 ساله اش این منزل را به پاتوق معتادان و 
توزیع مواد افیونی تبدیل کرده بود. وی اضافه 
کرد :دستگیری افراد و اعضای باندهای مرتبط 

با این قاچاقچی ادامه دارد. 

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از 
کشف۸16 کیلوگرم مواد مخدر  شامل 21۸ 
کیلوگرم تریاک و 477 کیلوگرم حشیش در 
عملیات پلیس شهرستان رابر و 120 کیلوگرم 
تــریــاک از یــک قاچاقچی مسلح در عملیات 
ماموران یگان تکاوری 115 و دستگیری دو 

قاچاقچی خبر داد.
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شاخص

جهش نرخ ها در بازار ملک 
فراتر از رشد دستمزد 

نرخ رشد ساالنه قیمت ملک و  اجاره در شرایطی 
در بهار امسال بین 36 تا 72 درصد افزایش یافته 
که نرخ تورم ساالنه در بهار امسال بین 19.8 تا 
22.5 درصد بوده و مالک اصلی رشد دستمزد 
و حقوق نیز همین تورم است. با این شرایط به 
نظر می رسد تا مدت ها قدرت خرید مزد و حقوق 
بگیران نسبت به کاالهای بادوامی مانند مسکن 
پسرفت خواهد داشــت. یک دلیل اصلی این 
مسئله رشد نقدینگی توسط نظام بانکی است. 
لذا تا این مسئله حل نشود، ماجرا به همین 
منوال خواهد بود و اگر هم افزایش وام های 
مسکن را دوای این درد بدانیم، بعد از مدتی این 
کاهش قدرت اقتصادی به بازپرداخت اقساط 
وام های مسکن نیز خواهد رسید. )مرکز آمار(

بازار خبر

نبض بازار

پنج شنبه   27 شهریور 1399
28 محرم 1442.  شماره  20477

 بهبود وضعیت خرده فروشی 
در مرداد

ــوم طرح  مهر- در حالی کــه گـــزارش دوره س
»شامخ« افزایش میزان رکود خرده فروشان در 
تیر نسبت به خرداد 99 را نشان داده بود، گزارش 
وضعیت  بهبود  از  حاکی  شامخ  چــهــارم  دوره 
خــرده فــروشــی در مـــرداد نسبت بــه تیر اســت. 
ــزارش، شامخ کل )51.19(،  بر اســاس این گ
نشان دهنده بهبود وضعیت بخش خرده فروشی 
در مــرداد ماه 1399 نسبت به تیرماه 1399 
بخش  عمده  مشکل  هفت  ــت.  اس  )37.50(
خرده فروشی بر پایه این گزارش، »کاهش تقاضا 
ــادوام به دلیل بحران کرونا«،  بــرای کاالهای ب
»کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای مؤثر 
در بازار«، »عدم شفافیت زنجیره تأمین کشور«، 
»خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس«، »قیمت 
تمام شده باال به دلیل خرد بــودن«، »وابستگی 
بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز«، »تورم 

باال و گران شدن کاال و خدمات در کشور« است.

حکم سازمان تجارت جهانی علیه 
جنگ تجاری آمریکا با چین

فارس - سازمان تجارت جهانی اعالم کرد، دولت 
ترامپ در سال 2018 و در پی اقدام در اعمال 
تعرفه وارداتـــی بر میلیاردها دالر کــاال از چین 
قوانین بین المللی را نقض کرده است. به گزارش 
رویترز هیئت سه نفره سازمان تجارت جهانی 
می گوید از آن جا که هم این تعرفه ها باالتر از میزان 
مجاز برای آمریکا بوده و هم تنها علیه چین اعمال 

شده اند به همین خاطر غیرقانونی بوده اند.

بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها 
برای دریافت وجوه نقد

ایسنا - بانک مرکزی پیرو بخشنامه  های قبلی 
در خصوص ضـــرورت انــجــام عملیات نقدی در 
شعب بانک ها در دوران شیوع ویــروس کرونا، در 
بخشنامه ای تاکید کرد: تمام بانک ها و موسسات 
ــوه نقد  اعتباری غیربانکی ملزم به دریــافــت وج
مشتریان و مراجعه کنندگان هستند و این امر باید با 
ایجاد یک باجه مخصوص و رعایت کامل مالحظات 

بهداشتی و مراقبتی در شعب انجام شود. 

هشدار مالیاتی به شهرداری تهران

فارس - دادستان انتظامی مالیاتی به شهرداری 
تهران هشدار داد ،در صورت استنکاف از اجرای 
تکالیف قانون مالیات های مستقیم، ضمن اعالم 
جــرم به مراجع قضایی، شــهــرداری باید زیان 
واردشده به دولت را نیز بپردازد. به نظر می رسد 
این هشدار مربوط به ارســال نشدن اطالعات 
اقتصادی در اختیار شهرداری تهران برای تکمیل 

سامانه بانک اطالعاتی نظام مالیاتی است.

قاچاق 2 میلیارد دالری قطعات 
خودرو به کشور

ایرنا - دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازی کشور گفت: بررسی های مشترک 
این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز حاکی از قاچاق نزدیک به دو میلیارد 
دالری قطعات خودرو به کشور در سال 98 است. 
ــزود: این آمــار در مقایسه با  آرش محبی نژاد اف
متوسط سال های گذشته که حدود  1.3 میلیارد 

دالر بود، رشد چشمگیری را نشان می دهد.

 قیمت های عمده حبوبات 
باالتر از قیمت های رسمی

بــردبــار- حبوبات جــزو محصوالتی اســت که 
اغلب انــواع آن در داخل کشور تولید می شود 
و بنابراین موضوعاتی مثل قیمت دالر و تالطم 
های  برخی بازارها نباید تاثیر زیادی روی قیمت 
 آن داشته باشد، برای بررسی بیشتر این موضوع و 
مقایسه ای میان قیمت های رسمی سامانه 124 
و قیمت های بازار ، سری به بازار عمده فروشی 
حبوبات در میدان محمدیه تهران زدیم که حاصل 

کار برای بررسی تقدیم خوانندگان می شود.

قیمت های عمده بازار محمدیه:	 
لوبیا قرمز  هرکیلو  24 هزار تومان
لوبیا چشم بلبلی هر کیلو  26 هزار تومان
ماش ، هرکیلو  20هزار تومان
نخود کرمانشاه هر کیلو  17هزار تومان
لوبیا چیتی خمین هر کیلو  25هزار تومان
26 هزار تومان لپه آذرشهر هر کیلو  
23 هزار تومان لوبیا سفید، هرکیلو  
عدس درشت هر کیلو  21 هزار تومان
باقالی زرد، هرکیلو  20 هزار تومان

اما قیمت های رسمی سامانه 124 غالبا از قیمت 
های بازار پایین تر است که به شرح ذیل اند:

نخود درجه یک )یک کیلوگرم(
قیمت حداقل : 117,000 ریال  
قیمت حداکثر : 139,000 ریال  

لوبیا چیتی درجه یک )یک کیلوگرم(
قیمت حداقل : 220,000 ریال  
قیمت حداکثر : 249,000 ریال  

لوبیا قرمز درجه یک )یک کیلوگرم(
قیمت حداقل : 217,000 ریال  
قیمت حداکثر : 244,000 ریال  

عدس درجه یک )یک کیلوگرم(
قیمت حداقل : 180,000 ریال  
قیمت حداکثر : 214,000 ریال  

لپه درجه یک )یک کیلوگرم(
قیمت حداقل : 233,000 ریال  
قیمت حداکثر : 257,000 ریال  

گزارش خبری

سخنگوی گمرک: 

 کاالهایی که وارد کشور نشده اند 
در گمرک نگهداری نمی شوند 

انــوار - سخنگوی گمرک ایــران در واکنش به 
اظهارات نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان 
ــران مبنی بر این  و صادرکنندگان مبلمان ای
که میلیارد ها دالر کــاال و سرمایه ایــن کشور 
در گمرکات در حال از بین رفتن است گفت: 
کاالهایی که به هر دلیلی وارد کشور نشده اند 
در گمرک نگهداری نمی شوند. سید روح ا... 
لطیفی در گفت وگو با خراسان با تاکید بر این که 
دراین خصوص تقصیری متوجه گمرک نیست 
افــزود: کاالهای مــورد اشــاره به دالیــل مختلف 
ارز   نشدن  تامین  و  نیافتن  تخصیص  جمله  از 
یا تایید نشدن منشأ ارزی برای ورود به کشور 
با مشکل مواجه شده انــد.   وی با بیان این که 
کاالهایی که به هر دلیلی وارد کشور نشده اند 
در گمرک نگهداری نمی شوند، افزود: کاالیی 
که از طریق دریــا وارد شده باشد در انبارهای 
سازمان بنادر نگهداری می شود و اگر از مسیر 
هوایی وارد کشور شود تحویل شرکت فرودگاه ها 
 خواهد شد و اگر زمینی باشد تحویل حمل و نقل 

جاده ای می شود.
لطیفی تاکید کرد: گمرک قانونی بعد از اظهار 
کاال، در قبال آن مسئولیت  دارد. اما این کاالها  
عموما منشأارزی شان مشخص نشده و تیک بانک 
مرکزی نخورده اند و به مرحله اظهار نرسیده اند. 
گفتنی است علی رسول زاده نایب رئیس اتحادیه 
تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران 
در گفت و گوی ویژه خبری با بیان این که 20 
هفته است که هیچ ارزی دریافت نکردیم، تصریح 
کرد: میلیارد ها دالر کاال و سرمایه این کشور در 

گمرکات در حــال از بین رفتن اســت و 
دولت برای نگهداری آن ها هزینه 

می کند اما اجــازه نمی دهد 
صــنــعــتــگــر،  مــــواد  اولــیــه 

 خود را به کارخانه خود 
انتقال دهد.

روحانی: اعتراف می کنم 
قیمت موادغذایی در بازار 

منصفانه نیست 
رئیس جمهور درباره وضعیت قیمت مواد غذایی در بازار ابراز نارضایتی 
کرد و گفت که اعتراف می کنم قیمت ها ناعادالنه و غیرمنصفانه است.

به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با 
بیان این که ما در توزیع مشکل داریم، افزود: در شرایط تحریم، توزیع 
گاهی معادل تامین کاالست. ما در سیستم توزیع مشکل داریم و از اول 
دولت دوازدهم اصرار کردم بر این که در شرایط تحریم ،ما نیاز به وزیر 
مستقل بازرگانی داریم که 24 ساعت کارش توزیع باشد و دنبال تامین 
و توزیع درست باشد که به هر حال نشد. حاال که نشد، مردم و کشور ضرر 

کردند و اگر می شد حتما وضع بازار از حاال به مراتب بهتر بود. 
وی ادامه داد: امروز هم در دولت عرض کردم معاون اول رئیس جمهور 
بیشترین وقت خود را برای هماهنگی های الزم در توزیع بگذارد. 
مردم ما امروز دچار گرفتاری هستند، جنسی تولید می شود و به اندازه 
کافی اضافه داریم و بحث این است صادر کنیم و نکنیم، همزمان گران 

می شود.
روحانی تاکید کرد: امروز اعتراف می کنم که مواد غذایی از لحاظ 
ــازار وجـــود دارد امــا  ــ ــواد، در ب ــ اصـــل م
غیرمنصفانه،  نــاعــادالنــه،  قیمت ها 
ــت. چــرا مردم  غلط و نــادرســت اس
باید  ــرار می گیرند؟ ما  ق در فشار 
پایش و نظارت کنیم. باید تعزیرات 
حکومتی ما با تمام توان در بازار باشد، 
قوه قضاییه باید بیاید و اعالم آمادگی 
کند و به میدان بیاید و کمک کند. 
من وزیر معرفی می کنم و البته حق 
مجلس است و نمی توانم ایراد حقوقی 
بگیرم اما وزیر رای نمی آورد. 
دومرتبه معطل می شویم تا 
وزیر بعدی را معرفی 

کنیم.

پایان سبز بورس در هفته پایانی شهریور 
بازار سرمایه کشور در روز جدال عرضه و تقاضا، اعالم حمایت صندوق توسعه و حمایت های جدید از بزرگان صعودی ماند 

دیروز برای دومین روز پیاپی همه شاخص های 
قیمتی بورس و فرابورس مثبت شد. اما همچنان 
جدال عرضه و تقاضا در بازار قوی و در بخشی از 
بازار عرضه ها قوی تر است و این در حالی است 
که همچنان حمایت ها از بــورس ادامــه دارد؛ 
صندوق توسعه ملی تخصیص یک درصد منابع 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه را تصویب کرد و 
شرکت های بزرگ هم به راه اندازی ابزارهای 

مالی حمایتی ادامه می دهند.
به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل بورس 
تهران با رشد 39 هزار واحد توانست به کانال 
1.7 میلیون واحد بازگردد. همزمان شاخص 
کل هم وزن بــورس و شاخص کل فرابورس 
هم رشد کرد که نشان از غلبه جو مثبت در 
بازار دارد. اگرچه شاخص کل هم وزن فقط 

نیم درصــد رشد کرد که بسیار کمتر از رشد 
ــدی شاخص کل بــورس اســت  اما  2.5 درص
ــه دارد و همچنان  حمایت ها از بــورس ادام
اهالی نوسانگیر و کوتاه مدتی بازار یک پای 
خود را بیرون در گذاشته اند تا در اولین فرصت 
سرمایه ها را نقد و در قیمت های پایین تر خرید 
انتهای  در  شد  باعث  موضوع  همین  کنند! 
معامالت دیــروز مجدد جدال عرضه و تقاضا 
تشدید شود و در انتها عرضه ها افزایش یابد.
یکی از مصادیق جدال سنگین عرضه و تقاضا 
معامله 2.6 میلیارد سهم شرکت ایران خودرو 
در معامالت دیروز بود که موجب نوسان شدید 
قیمت سهم این شرکت شد.  بر اثر این شرایط، 
صف خرید برخی سهم های بزرگ باز شد و 
برخی سهم های کوچک هم به محدوده منفی 

بازگشتند. یک نمونه بــارز صندوق دارایکم 
است که در نیمه اول معامالت در محدوده 
26 هزار تومان معامله می شد اما در انتها با 
افت بیش از 10 درصدی به محدوده 23 هزار 

تومان بازگشت.
دارایکم اولین صندوق قابل معامله دولت است 
که بهار امسال به قیمت هر واحــد 10 هزار 
تومان عرضه شد و اکنون حدود 150 درصد 
رشد کرده است. دولت قرار بود تا انتهای دیروز 
پذیره نویسی صندوق دارادوم یا همان پاالیشی 
یکم را هم به پایان برساند اما فرصت مشارکت 

تا 30 شهریور تمدید شد.
ایــن تحوالت و رشــد بــازار در حالی رقــم می 
خورد که انــواع حمایت ها از بورس همچنان 
ادامه دارد. دیروز صندوق توسعه ملی به حرف 

و حدیث ها در خصوص حمایت ایــن نهاد از 
بورس پایان داد و به طور رسمی اعالم کرد که 
یک درصــد منابع را در صندوق توسعه بازار 
سپرده گذاری خواهد کرد. به گزارش تسنیم 
ــت: "صندوق  ــده اس در اطالعیه ایــن نهاد آم
توسعه ملی در راستای اجــرای مفاد تکالیف 
قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه 
آمادگی خود را جهت سپرده گذاری در صندوق 
تثبیت بازار سرمایه اعالم کرد".گفتنی است، 
در جلسه ای که صبح دیروز  با حضور اعضای 
هیئت عامل صندوق توسعه ملی و محمد باقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار 
شد، سازوکار حمایت از بازار سرمایه با استفاده 
از سپرده گذاری  یک درصــد منابع صندوق 

توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت.

فساد ارز 4200 ؛ این قسمت: تخم مرغ 
تخم مرغ به عنوان یکی از آخرین پناهگاه های اقشار کم 
بضاعت برای تامین پروتئین، این روزها با جهش قیمت 
مواجه شده است. به طوری که به گزارش اقتصاد نیوز، در 
حدود یک هفته گذشته، نرخ آن از حدود شانه ای 20 هزار 
تومان به 38 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که 
تخم مرغ از جمله کاالهایی است که70  درصد  نهاده های 
آن یعنی خوراک مرغ از خارج و با ارز دولتی وارد می شوند و 
به نظر می رسد ناکارایی سازوکار حمایت از کاالهای اساسی 
با تخصیص ارز یارانه ای یک بار دیگر خود را نشان داده است. 
در این زمینه فعاالن بازار از مدیریت نامناسب توزیع نهاده ها و 

حتی رانت های موجود در این میان سخن گفته اند.

صورت مسئله: کمبود و گرانی نهاده ها	 
در این زمینه خبرگزاری صدا و سیما 24 شهریور به نقل از 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار، گفته است: در دو 
ماه گذشته قیمت نهاده ها افزایش چند برابری داشته و علت 
افزایش روزانه قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالش های 
تامین نهاده ها ست. به گفته نبی پور، سویا در بازار آزاد با قیمت 
13 هزار و 500 تومان عرضه می شود درحالی که قیمت 
مصوب آن دو هزار و 450 تومان است، همچنین ذرت در بازار 
آزاد به سه هزار و 650 تومان رسیده درحالی که قیمت مصوب 
آن هزار و 500 تومان است. وی نقش صادرات در گرانی تخم 
مرغ را رد می کند و به وعده های عمل نشده چهارماهه در 
خصوص تامین نهاده ها اشاره می کند و می افزاید: خریدهایی 
که از بازار آزاد و با چند برابر قیمت انجام می شود طی چند 
ساعت به دســت مرغدار می رسد، امــا خریدهای دولتی 
برای رسیدن به دست مرغداران زمان چندماهه می برد.

باز هم ردپایی از فساد ارز 4200 تومانی	 
به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی، 
به الیه ای دیگر از ماجرا اشاره کرده است. رهنمایی می 
ــرای واردات  گوید: »بــا تخصیص ارز 4200 تومانی ب
نهاده های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از 

این وضعیت سوءاستفاده می کنند.« این موضوع را نبی پور 
نیز به نوعی تایید می کند. به گزارش تسنیم، وی گفت: از 4 
میلیون و 20 هزار تن ذرت و سویای وارد شده، یک میلیون 
و 500 هزار تن آن به صورت رانتی به کارخانه های گلوکز 
و فروکتوز داده شده و این موضوع به صراحت در جلسه 
روز چهارشنبه )گذشته( ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شده 
است. این ها همه در حالی است که خبرگزاری فارس نیز 
28 مرداد به طور مفصل به ابعاد فساد در این باره پرداخته 
است. به گفته شالچیان مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی 
های کشاورزی، حدود  1000 میلیارد تومان در انحصار 
یک واردکننده خاص است و دیگران امکان ورود ندارند. 
سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران نیز گفته 
است سال گذشته 15 میلیون تن نهاده با ارز 4200 تومانی 
وارد کشور شد در حالی که سهم اتحادیه از این واردات تنها 
2درصد بود. این در حالی است که بیش از 90 درصد دام 
کشور در حوزه اتحادیه دامداران مدیریت می شود. گزارش 
فارس همچنین حاکی از این است که طبق اظهارات برخی 
از مرغداران، محموله های نهاده ها که از گمرک ترخیص 
می شود تا رسیدن به مقصد اصلی 4 بار خرید و فروش 
می شود. این نوع خرید و فروش تحت عنوان )روباری( مرسوم 
شده است. یعنی دالالن و واسطه ها محموله ها را در بین راه 
خریداری و در انبارهای خود  ذخیره می کنند و موقعی که 

بازار تشنه است به چندین برابر قیمت می فروشند. 

تغییر اولویت ارز نهاده های دامی به تولیدکنندگان	 
در هر حال، با این شرایط، کمیته ارزی تصمیم جدیدی در 
خصوص تامین ارز نهاده های دامی گرفته  است. به گفته 
قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، قرار بر این 
شده که از این پس اولویت تأمین و تخصیص ارز با واحدهای 
تولیدکننده خوراک دام و زنجیره های تولید، مرغداران 
و دامداران بر اساس پروانه ظرفیت و بهره برداری باشد و 
پس از آن تخصیص ارز به شرکت های واردکننده و تجاری 

به ترتیب تاریخ ثبت سفارش تعلق گیرد.

رونمایی از حربه جدید بانک مرکزی علیه نوسان گیران ارزی 
همتی از تصمیم بانک مرکزی برای تشویق صادرکنندگان به فروش ارز به صرافی های غیربانکی خبر داد، معنای این تصمیم و آثارآن چیست؟ 

دیروز و در شرایطی که نرخ دالر مجدد از میانه 
کانال 26 هزار تومان به 27 هزار تومان رسیده 
بــود، بانک مرکزی از حربه جدید خود علیه 
ــرده بـــرداری کرد.  ــازار ارز پ نوسان گیران ب
تصمیمی که می توان آن را به منزله افزایش 
نرخ ارز صادرکنندگان بزرگ برای بازگشت 
ارز دانست. این بانک که دوشنبه این هفته با 
سه اقدام لغو ممنوعیت عرضه ارز سهمیه ای 
ــازار نیما و  کد 24، حــذف سقف قیمت در ب
نزدیک کردن قیمت ارز در صرافی ها و بازار 
متشکل ارزی، مقدمات کاهش قیمت ارز به 
حدود 26 هزار و 500 را فراهم کرده بود، به 
صورت عملی دومین آزادسازی را در سامانه 
نیما نیز انجام داد. در این زمینه همتی رئیس 
کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: »بانک 
مرکزی ضمن افزایش عرضه در بــازار ثانویه 
تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این 
بازار را به پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها 
اعالم کرد که آن ها نیز می توانند ارز حاصل از 
صادرات خود را عالوه بر صرافی های بانکی، 
مستقیم به صرافی های مجاز برای واردات 

کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند.« این 
تصمیم جدید در حالی است که به گزارش 
بزرگ  صادرکنندگان  پیشتر  اقتصادنیوز، 
اعم از پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها 
الزام داشتند ارز حاصل از صادرات خود را در 
بازار نیما، با نرخ دو روز قبل سامانه سنا عرضه 
کنند. عالوه بر این فروش ارز صرفًا محدود به 
صرافی های بانکی بود و این شرکت ها داد و 
ستد با صرافی های تضامنی نداشتند. اما از 

فردا محدودیت فروش برداشته می شود البته 
در خصوص سقف قیمتی تعیین شده برای 
این شرکت ها هنوز تصمیمی گرفته نشده اما 
شنیده ها حکایت از آن دارد که به  احتمال  زیاد 
سقف قیمتی برای این شرکت ها نیز برداشته 
خواهد شد و قیمت ارز این صادرکنندگان بر 

اساس عرضه و تقاضا تأمین می شود.
با این حساب می توان گفت اواًل حلقه های 
خرید و فروش ارز در نیما کمتر خواهد شد  زیرا 

در رویه قبلی صرافی بانک ها ارز خریداری شده 
می فروختند  مرکزی  بانک  و  بانک ها  به  را 
و تخصیص ارز به واردات از کانال بانک ها 
انجام می شد اما با تصمیم امروز، صرافی های 
تضامنی نیز می توانند تأمین نیازهای وارداتی 
از کانال ارز پتروشیمی ها را انجام دهند. این 
به معنای سرعت گرفتن فرایند رسیدن ارز 
صادراتی به دست متقاضیان است. ثانیًا با این 
اقدام ،عرضه ارز در صرافی ها تقویت می شود 
که ضمن تامین بیشتر نیازهای وارداتی، می 
تواند بخشی از فشار تقاضای با ماهیت نیمایی 
به بازار آزاد و رشد قیمت ها را تعدیل کند. البته 
این ماجرا ،یک وجه دیگر هم دارد و آن احتمال 
افزایش هزینه های تولیدکنندگانی است که به 
هر دلیل بخشی از مواد اولیه  یا واسطه ای خود 
را وارد می کنند. بر این اساس، این اقدام بانک 
مرکزی می تواند مجوزی رسمی برای انتقال 
بخشی از تورم ارزی به تورم بازارهای کشور 
باشد، موضوعی که تاکنون بخش زیادی از آن 
به طور غیر رسمی و در قالب تورم های موجود 

به بازار تحمیل شده است!

باز هم وعده تسریع در پرداخت وام اجاره! 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: با توجه به این که مشکل نرم افزاری بانک ها 
حل شده است امیدواریم از این به بعد پرداخت های تسهیالت اجاره مسکن، تسریع 
شود.به گزارش صداوسیما، شهرزاد دانشمندی با حضور در استودیوی بخش خبری 
21 شبکه یک سیما افزود: مصوبات ستاد ملی کرونا حدود یک ماه پیش ابالغ اما سامانه 
قابل نام نویسی برای این تسهیالت از حدود دو هفته پیش به بانک ها وصل شد.وی 
ادامه داد: راهکارهایی برای بازپرداخت اقساط دیده شده که یکی از آن ها این است 

که سود تسهیالت در هر ماه و اصل تسهیالت در آخر دوره گرفته شود و اساسًا چنین 
سیستمی در نرم افزار بانک ها تعریف نشده است بنابراین تا زمانی که این نرم افزار تعریف 
و پیاده سازی شود در پذیرش متقاضی تأخیر می شود بنابراین بدیهی است که پرداخت 
تسهیالت به کندی انجام شود.خانم دانشمندی افزود: بر اساس آمارها، این نرم افزار 
در 13 بانک از 15 بانک نصب شده است و از حدود 18 هزار نفری که تا کنون در بانک ها 
پذیرش شده حدود 10 هزار و 270 نفر تسهیالت را گرفته اند و از آن جا که مشکل نرم 

افزاری بانک ها حل شد امیدواریم از این به بعد پرداخت ها تسریع شود.وی ادامه داد: 
متأسفانه مواردی دیده شده است که اشخاصی در سامانه به بانک ها معرفی شدند که 
دارای تسهیالت مسکن یا جعاله هستند یعنی سند ملکی و خانه دارند و با این حال 
می خواهند ودیعه اجاره مسکن را هم بگیرند که امکان پذیر نیست. مدیر اداره اعتبارات 
بانک مرکزی گفت: تا کنون 122 هزار نفر به بانک ها معرفی شدند با توجه به این که 
بانک های بیشتری پذیرش را شروع کرده اند، از این به بعد، روند سریع تر خواهد شد.
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شرق- این روزنامه در گزارشى به افشاگری  •
»باب وودوارد« نویسنده کتاب »خشم« علیه دونالد 
ترامپ پرداخت. واکنش اولیه ترامپ به شیوع 
ویــروس کرونا از موضوعات جنجالى این کتاب 
است. وودوارد هفته گذشته افشا کرده بود که در 
یکى از گفت وگوهایش با ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا گفته بود که با وجود اطالع از خطرناک بودن 
ویروس کرونا، عمدا آن را ساده انگاری مى کرده 
است. این افشاگری واکنش زیــادی حتى میان 

جمهوری خواهان حامى ترامپ ایجاد کرد.
اعتماد- على مطهری نماینده تهران در مجلس  •

دهم در یادداشتى در این روزنامه با اشاره به مخالفت 
شورای شهر تهران برای نام گذاری خیابانى به اسم 
مهندس بازرگان نوشت: »چگونه معتدالنى در 
هیئت تطبیق فرمانداری تهران هستند که این طور 
تصمیم مى گیرند؟! وزیر کشور چه انتصاباتى انجام 
داده که کار به این جا کشیده اســت؟ همین طور 
رئیس جمهور باید توجهى به انتصاباتش کند که کار 
را به این جا رسانده اند که زیرمجموعه او مى گوید 
مهندس بازرگان در ردیف شخصیت های انقالب 

نیست و نمى تواند خیابانى به نام او باشد.«
وطن امروز- خالد قدومى نماینده حماس در  •

تهران در یادداشتى با عنوان »سازشکاران در 
زباله دان تاریخ« درباره طرح عادی سازی امارات 
و بحرین با رژیم صهیونیستى نوشت: »ما شاهد 
یک طنز تلخ در عصر حاضر هستیم که ترامپ برای 
اعراب تعیین تکلیف مى کند اما در همین وضعیت 
هم مى بینیم شواهدی از سست بودن این توافق 
وجــود دارد که نخستین مــورد آن هم مربوط به 
مخالفت اسرائیل با فروش هواپیماهای »اف 35« 

به امارات است.«
نماینده  • نیا  سبحانى  حسین  ملی-  ــان  آرم

اسبق مجلس در گفت و گو با ایــن روزنــامــه در 
برای  خصوص احتمال کاندیداتوری خانم ها 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: »بــه تازگى 
یکى از مسئوالن گفته بود که امکان دارد در آینده 
خانم ها هم بتوانند کاندیدا شوند اما در قانون 
اساسى از رجل سیاسى نام بــرده شده است و 
از مــردانــى که در صحنه های سیاسى کشور، 
عملکرد مطلوبى داشته اند، یاد مى کند. این افراد 

مى توانند به عنوان رجل سیاسى مطرح شوند.«

خبرآنالین نوشت: هادی غفاری عضو مجمع  •
نیروهای خط امام گفت: کشور نیازمند رئیس 
جمهوری است که فن مذاکره را بداند و بر اساس 
قانون عمل کند. شاید برخى از کاندیداهای 
انتخاباتى با نیات پوپولیستى موضوع معیشت را 
مطرح کنند اما این موضوع قطعا یکى از مسائل 
مهم امــروز کشور اســت. این که اعــالم مى شود 
خدمات رسانى کمیته امداد امام خمینى )ره( سه 
برابر شده است، افتخار نیست؛ مشکالت موجود 
با حضور یک رئیس جمهور خانم، چهره های 
برجسته حوزوی و حتى نظامى؛ قابل حل نیست.
بــرای کاندیداتوری زنــان در انتخابات ریاست 
جمهوری؛ همه پرسى برگزار کنیم. بنده فکر 
ــورت دو  مى کنم انتخابات ســال 1400 به ص

مرحله ای برگزار شود.
تابناک مدعی شد : در حالى که هفته گذشته  •

حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضى 
ســوم دبستان با اعتراض های گسترده ای در 
فضای مجازی همراه شد که به عذرخواهى وزیر 
انجامید، بررسى ها نشان مى دهد که جــرح و 
پایه های  تعدیل در کتاب تعلیمات اجتماعى 
هفتم و نهم به محیط زیست هم کشیده شده است.
یکى از تصاویر حذف شده، بازدید دانش آموزان 
دختر از موزه تاریخ طبیعى و تنوع زیستى سازمان 
حفاظت محیط زیست است که مشخص نیست به 
چه دلیلى آن را حذف کرده و عکس یک ساختمان 
نیمه کاره را جای آن قرار داده اند. نکته عجیب این 
است که در عکس حذف شده معلم چادر به سر 
داشت، دانش آموزان دختر نیز یونیفرم مدرسه 
پوشیده  بودند و حتى هدبند داشتند که مو از 

مقنعه بیرون نیامده باشد.
عضو  • خلیل آبادی  حسن   : نوشت  تابناک 

شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد من این است 
که شورای شهر خیابانى را به نام مرحوم آیت ا... 
ــذاری کند. عضو شــورای  یوسف صانعى نــام گ
شهر تهران تصریح کرد: هنوز در باره این که کدام 
خیابان به نام آیــت ا... صانعى نام گذاری شود، 

پیشنهادی مطرح نکرده ام. 

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به توافق امارات 
و بحرین با رژیــم صهیونیستى، با بیان این که 
حاکمان آن ها  نه دین را مى فهمند و نه احکام دین 
را، خاطر نشان کرد که تمام عواقب وخیمى که در 
این منطقه پیش بیاید، به عهده خود آن هاست. 
سه شنبه شب این هفته و در مراسمى در کاخ 
سفید، نمایندگان کشورهای امارات متحده عربى 
و بحرین به شکل رسمى با رژیم صهیونیستى 
توافق صلح امضا کردند. توافق ننگینى که واکنش 
های زیــادی را به همراه داشت از جمله حجت 
االسالم حسن روحانى در واکنش به اقدام این دو 
کشور گفت: »متأسفانه برخى کشورهای منطقه 
که مردم شان مسلمان و متدین و طرفدار اسالم 
هستند، حاکمانشان نه دین را مى فهمند، نه 
احکام دین را متوجه هستند و نه اجرا مى کنند و نه 
نسبت به دین خودشان، نسبت به ملت فلسطین و 
برادرانشان، هم زبان هایشان. الاقل این ها ادعای 
عربیت مى کنند. خب چى شــد؟ عربیت کجا 
رفت؟ عروبت چه شد؟« به گزارش پایگاه اطالع 
رسانى دفتر ریاست جمهوری، روحانى خاطر 
نشان کرد: »در فلسطین هر روز دارنــد جنایت 
بیشتری مى کنند، چطور شما دست دراز کردید 
به سمت اسرائیل، بعدش هم به اسرائیل در این 
منطقه پایگاه بدهید. تمام عواقب وخیمى که پیش 
بیاید در این منطقه به عهده شماست. شمایى که 
یک کار بر خالف مقررات و امنیت منطقه انجام 

مى دهید.«

برخی دولت های خلیج فارس خانه هایشان 	 
را روی آب بنا کرده اند

ــزارش تسنیم، على   در همین خصوص به گ
اکبر والیتى مشاور رهبر انقالب در امور بین 
الملل  با تاکید بر این که این طرح شوم پیش 
زمینه اجرای کامل طرح معامله قرن و نمایشى 
تبلیغاتى اســت، تصریح کــرد: »برخى دولت 
های وابسته حاشیه خلیج فارس به جای تکیه 

به وعده های الهى، وحدت کلمه، اراده هــای 
مردمى و ظرفیت های بى بدیل جهان اسالم، 
امید پوچ بر هیچ بسته اند و خانه ای روی آب 
بنا کــرده انــد، به گونه ای که هم هزینه و هم 
پیامدهای این سازش و عادی سازی خفت بار را 
باید از سرمایه  های ملى و معنوی کشورهایشان 

پرداخت نمایند.«

 واکنش های توییتری به توافق ننگین	 
ــارات و  * نتانیاهو در حال امضای توافق با ام
بحرین: »ما اصاًل منزوی نیستیم، ایران منزوی 
اســت. مى خواهم اسرائیل را قوی کنم چون 
قـــدرت امنیت مــى آورد.« پــس از اظــهــارات 
نتانیاهو، شش موشک مقاومت از گنبد آهنین 
عبور و صهیونیست ها را تارومار کرد! راستى 

موشک ها ساخت کجا بود؟
* کاربری با انتشار تصویری از یک قالب سنگ 
نوشت: »بیش از 70 ساله از پس همچین سالحى 
بر نیومدین، تا کمتر از 20 سال دیگه هم که قراره با 
موشک شخم زده بشید، حاال هى برید با امارات و 

بحرین و جاهای دیگه قرارداد ببندید.«
* همزمان با توافق عادی سازی، فشار البى های 
سیاسى امارات در آمریکا بر رسانه های قطری 
به اتهام »حمایت تلویحى از تروریسم اسالمى« 
ــران« شدت یافته  و »مواضع مثبت نسبت به ای
است. یکى از نتایج این توافق، تقویت موضع البى 
امارات در واشنگتن برای فشار بیشتر بر قطر، 

ترکیه و ایران خواهد بود.
* دو خانواده حاکم بر ملت های بحرین و امارات، 
ــه نوکری و چاکری را از دست  باالترین درج
پلیدترین افراد دریافت کردند. پادشاهان بحرین 
و امــارات قدرتشان را مدیون آمریکا هستند 
حمایت  از  را  موقعیتشان  آمریکا  ــای  رؤسـ و 
صهیونیست ها دارنـــد. دور نیست روزی که 
مردم تحت سلطه و ستمدیده، بساط همه شان 

را برچینند.

در واکنش به توافق ننگین امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بیان شد: 

هشدار صریح روحانی به امارات و بحرین  
هفته اوج گیری نبرد 

دیپلماتیک ایران و آمریکا
دیوان الهه ،شورای حکام و شورای امنیت  عرصه  تقابل جدی  

تهران و  واشنگتن است

هادی محمدی – این روزها کالف روابط بین 
الملل با محوریت ایران پیچیده تر از هر زمان 
دیگری شده و جمهوری اسالمى همزمان در 
چند جبهه با ترفندها و رفتار خصمانه آمریکا 
در حال مبارزه است. از یک سو در الهه برای 
رد استدالل آمریکا در خصوص صالحیت 
نداشتن دیــوان بین المللى دادگستری در 
رسیدگى به شکایت ایران از آمریکا تالش مى 
کند و در شورای حکام، آژانس بین المللى 
انرژی اتمى در وین برای خنثى سازی نقشه 
PMD آمریکا در خصوص باز کردن پرونده

مبارزه مى کند. اما نبرد اصلى در نیویورک 
است که هفته آینده شاهد یکى از نقاط عطف 
تاریخ شورای امنیت در مبارزه با یک جانبه 
گرایى آمریکایى ترامپ در مقابل چندجانبه 
گرایى اروپایى و شرقى خواهد بود و در این 
ــران محور اصلى  میان پرونده هسته ای ای
است، با این حال روحانى رئیس جمهور ایران 
پیشاپیش پیروز این جبهه را جمهوری اسالمى 
مى داند و در جمع دولتمردانش گفته است: 
»از االن پیروزی ملت ایران را در روزهای شنبه 
و یک شنبه هفته بعد تبریک مى گویم.« این 
سخنان روحانى که با استقبال رسانه های 
خارجى نیز همراه بود، ریشه در اقدامات و 
رایزنى های فشرده چند ماه اخیر دستگاه 
سیاست خارجى کشورمان به همراه پنج 
دولت باقى مانده در برجام دارد چراکه منابع 
آگاه به خراسان گفته اند تاکنون نظر 13 عضو 
شورای امنیت و حتى دبیرکل سازمان ملل 
متحد برخالف تفسیر غیر قانونى آمریکا از 
اجرای مکانیسم ماشه است و امیدوارند در 
روز یک شنبه نیز اتفاق ویژه ای در این حوزه به 

نفع آمریکا رقم نخورد.

تکرار ادعاهای مضحک اروپا در وین 	 
امــا در کنار کـــارزار نیویورک، در ویــن و در 
نشست شورای حکام آژانس هم بحث ها از 
روز چهارشنبه با موضوع ایران آغاز شد و در 
ابتدای این روز، تروئیکای سه کشور آلمان ، 
فرانسه و انگلیس با بیان دو ادعای مضحک 
»عمل اروپــا به برجام و نقض برجام از سوی 
ایران« در بیانیه ای ضمن تاکید بر تعهد خود 
برای حفظ و اجرای کامل توافق هسته ای، 
ادعا کردند: »تروئیکای اروپایى به شدت کار 
کرد تا توافق را حفظ کند. ما بیش از تعهدات 
خود عمل کردیم تا تجارت مشروع با ایران را 
تسهیل کنیم که شامل مکانیسم اینستکس 

نیز مى شود.«

تروئیکای اروپایى با متهم کردن به نقض مداوم 
الزامات برجام و تضعیف رژیــم عدم اشاعه 
در این توافق، مدعى شدند: »برخى از آن 
اقدامات، عواقب غیرقابل سنجشى دارند. به 
همین دلیل بود که تروئیکای اروپایى در تاریخ 
چهاردهم ژانویه، مکانیسم حل اختالف را 
کلید زد. ما این کار را با حسن نیت و با امید به 
یافتن راه پیشرفت دیپلماتیک در عین حفظ 
توافق، انجام دادیم«.در ادامه این بیانیه آمده 
اســت: »همان طور که قبال گفته شد، ما از 
خــروج آمریکا ]از برجام[ متأسف هستیم. 
ــورای امنیت  در خصوص نامه آمریکا به ش
سازمان ملل در تاریخ بیستم آگوست و ارجاع 
به رویه های ذیل قطعنامه 2231، ما یادآوری 
مى کنیم که موضع بیان شده از سوی وزیران 
خارجه تروئیکای اروپایى در بیانیه مشترک 

بیستم آگوست، هنوز هم معتبر است«.
تکرار ایــن ادعاها در حالى صــورت گرفت 
که به تازگى ایــران و آژانــس به توافق خوبى 
رسیدند که براساس آن در مقابل پایان دادن 
به سواالت دیگر مبتنى بر اسناد مورد ادعای 
رژیم صهیونیستى، به دو مکان در کشورمان 
دسترسى داده مى شود . یکى از این دسترسى 
ــورای حکام  ها قبل از بــرگــزاری نشست ش
صــورت گرفت و یک منبع آگــاه به خراسان 
گفته است دسترسى دوم پس از پایان نشست 
شــورای حکام و در صــورت رضایت ایــران از 
نتیجه نشست و مسائل مربوط به مکانیسم 
ماشه، در اواخر سپتامبر ) هفته دوم مهرماه ( 

انجام خواهد شد .

ارائــه استدالالت ایــران در دیــوان بین 	 
المللی دادگستری 

در جبهه سوم، دیوان بین المللى دادگستری 
الهه هلند، میدان نبرد دیپلماتیک ایران و 
آمریکا بود . دوشنبه آمریکا دالیل خود را ارائه 
کرد و روز گذشته نوبت ایران بود تا دفاعیات 
ــودن ایــرادهــای  ــاس ب خــود مبنى بر بى اس
آمریکا و صالحیت دار بــودن دیــوان مذکور 
برای رسیدگى به پرونده را ارائه کند.  دکتر 
علومى رئیس مرکز امور حقوقى بین المللى 
ریاست جمهوری ایـــران، در سخنان خود 
گفت : تصمیم دولت آمریکا در 8 مى 2018 
نقض فاحش تعهدات آمریکا بر مبنای عهدنامه 
مودت بود. آمریکا تالش مى کند دادگــاه را 
به بیراهه بکشاند اما ایران مطمئن است که 
دادگــاه اجــازه نخواهد داد اقدامات ایاالت 

متحده عدالت را نابود کند.

 دست رد دانشمند ایرانی 
به سینه آمریکایی ها 

گزارش نیویورکر از سیروس عسگری 
و امتناع او از پذیرش 5 هزار دالر برای 

جاسوسى از ایران 

روزنامه آمریکایى »نیویورکر« در گزارشى مفصل 
به شکست دستگاه اطالعاتى آمریکا در متقاعد 
ــردن سیروس عسگری دانشمند ایــرانــى به  ک
ــت. بــرای  ــرداخ ــن کــشــور پ جاسوسى بـــرای ای
عسگری آمریکا کشور دوم بود؛ او در دهه 1990 
از دانشگاه »درکسل« در فیالدلفیا دانش آموخته 
شده بود، یکى از دخترانش متولد آمریکا بود و 
دو فرزند دیگرش بعد از تحصیل در آمریکا در 
همین کشور سکونت داشتند. به گزارش فارس، 
مسئله پیشنهاد جاسوسى، طبق روایت نیویورکر، 
مربوط به یک روز در آوریل سال 2013بود که 
عسگری متوجه شد یک کارت تجاری بیرون در 
آپارتمانش افتاده است. کارت متعلق به »متیو 
اولسون«، افسر ویژه اف بى آی بود و در پشت آن 
از عسگری خواسته شده بود با او تماس بگیرد. 
اولسون در آن جا به دانشمند ایرانى گفت چنان 
چه برگه ای را که در دستان مرد دیگری در همین 
کافه است امضا کند 5000 دالر دریافت خواهد 
ــرد. عسگری متوجه شــد کــه اولــســون بــرای  ک
دستگیر کردن او به آن جا نیامده بلکه هدفش 
این بوده او را به عنوان مخبر به خدمت بگیرد. 
عسگری به مرد دیگری که در کافه بود نگاه کرد و 
گفت نه برگه  ای را امضا و نه یک پنى از اف بى آی 

پول دریافت خواهد کرد.
نیویورکر نوشته مرد دیگری که در آن کافه برگه 
به دست داشت »تیموتى باگز«، مأمور ویژه ضد 
اطالعات اف بى آی در دفتر کلیولند و متخصص 
امور ایران بود. این روزنامه آمریکایى همچنین 
نوشته است بسیاری از ایرانى هایى که به آمریکا 
ــد  ــن کشور اقــامــت دارن ــد یــا در ای ــرده ان سفر ک

تجربیات مشابهى دارند. 
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 خنده دار ترین عکس های 
حیات وحش 2020

 کل کل  ۲طوطی، دزدی خرس ها برای سرگرمی
  گوریل خسته و ... جزو آثار برگزیده 
در مسابقه عکاسی کمدی حیات وحش امسال هستند

مسابقه 
جــــــــذاب و 

پرطرفدار انتخاب بهترین عکس 
کمدی حیات وحش، یک ماراتن ساالنه است 

که در آن عکاسان سراسر جهان، بهترین عکس هایی 
را که از حیوانات شکار کرده اند به نمایش می گذارند. در بین 

عکس های راه یافته به مرحله نهایی این مسابقه در سال ۲0۲0 
که به تازگی اعالم شده است، تصاویر بامزه و جالبی از گفت وگوی 
ــاه و مــوش، ماهی که دنــدان هــای سفیدش به طرز  جدی یک روب
شگفت انگیزی برق می زند، تالش یک زرافه برای قرار گرفتن در کادر 
عکس، نصیحت کردن به شیوه الک پشت ها و ... دیده می شود. در 
این مرحله، ۴۴ عکس وارد دور نهایی مسابقه شد ه اند که از میان آثار 
ارسالی، هیئت داوران یک اثر را به عنوان برگزیده نهایی انتخاب 
می کنند. »پل جانسون هیکس« و »تــام ســاالم« که خودشان نیز 
عکاسان حرفه ای هستند، مسئولیت برگزاری این مسابقات را در 
سال ۲0۲0 بر عهده گرفته اند. هیئت داوران این دوره از مسابقات 
عالوه بر این دو عکاس،  »کیت هامبل« مجری معروف تلویزیون و 
روزنامه نگار، »هیو دنیس« بازیگر کمدی و »ویل بوراردلوکاس« عکاس 
معروف حیات وحش هستند. هدف از این مسابقه، ضمن ارائه چهره 
کمتر دیده  شده طبیعت، افزایش آگاهی همگانی درباره نیاز به حفظ 
جانوران و محیط زیست مشترک ما و آن هاست و این که نباید از توجه 
به محیط زیست و حیات وحش، غافل شد. در خور ذکر است برنده 
عکس برگزیده این ماراتن، تقریبا یک ماه دیگر و در ۲۲ اکتبر اعالم 
خواهد شد. در پرونده امــروز زندگی سالم، عالوه بر عکس های 
منتخب این مسابقه، توضیح کوتاهی را که هر عکاس برای ثبت آن 

لحظه نوشته است، خواهید خواند.

پرونده

دزدی خرس ها برای سرگرمی!
   عکاس: یک کوتزیان

توضیح عکس: »من دوست دارم تصور کنم این دو بچه خرس، یک 
دزدی پیچیده برای سرقت الستیک این خودرو را برنامه ریزی کرده اند 

تا بعد از موفقیت، بتوانند با آن بازی و خودشان را سرگرم کنند«.

خودت برو برای خودت ماهی بگیر!

عکاس: کریستیزان اسچف
توضیح عکس: »دوستی را می بینیم که به وضوح درخواست یک 
یا چند ماهی از دوستش بــرای خــوردن کــرده اما پرنده ای که کار 
سختی برای به دست آوردن آن همه ماهی انجام داده، تصمیم به 
اشتراک گذاری ندارد و نمی خواهد هیچ کدام از آن ها را کنار بگذارد.«

باالخره »بله« رو گفت!
  عکاس: لویس برگانو

توضیح عکس: »من به آن ها گفتم که اگر همدیگر را دوست دارید، 
چرا با هم ازدواج نمی کنید؟ که در عکس معلوم است دیگر، یکی شان 

باالخره بله را گفت!«

 زرافه ای که 
عکس دوستش را خراب کرد

  عکاس: آلکاالی مارکون
توضیح عکس: »هدفم گرفتن عکس از یک زرافه به ظاهر 
ناراحت بود که دوستش پرید وسط کادرمان تا عکس را 

خراب کند اما نتیجه برعکس شد! نظر شما چیست؟«

چیزهایی که از عکس های 
طبیعت یاد می گیریم

لحظه ها را ثبت کنیم اما به شکل مصنوعی 
خلق نکنیم تا برای فردا خاطرات واقعی 

داشته باشیم

عکس های طبیعت وقتی عنصر زنده ای مثل یک جانور 
داشته باشند به شدت پویا هستند، اگر در یک قاب فقط 
با کوه یا درخت سروکار داشته باشیم می دانیم عکاس 
بارها و بارها شانسش را امتحان  و  زوایای مختلف را تست 
کرده تا عکسی را  ثبت کند و از دریچه لنزش به ما بگوید: 
»من این زاویه را انتخاب کردم؛ تو هم انتخاب من را ببین«. 
اما وقتی عکس از حیوانات است، انگار عکاس می گوید: 
»من این لحظه را شکار کردم، شکار من را ببین«. در دنیای 
اینستاگرامی امروز، عکس ها روایتی از زاویه دلخواه ما یا 
شکار لحظه ها نیستند، ما در آتلیه ها عکس می گیریم بدون 
این که زمان و مکان عکس مشخص باشد، عکس ها روایتی 
از زمانه و تجربه زیست ما نیستند، عکس های بی روحی که 
دو کاربرد بزرگ دارند: القاء چیزی که نیستیم یا فراموش 
کردن چیزی که هستیم. ما انسان ها در آتلیه با ژست های 
آن چنانی عکس می گیریم تا بگوییم شیک، باکالس و 
اهل مدروز هستیم و با هر عکس می خواهیم خودمان را به 
مخاطب فراتر از چیزی که هستیم معرفی کنیم. در مواردی 
هم در حال فرار از چیزی هستیم که دوستش نداریم. در 
عکس شکم بزرگ یا  ترک روی دیوار را مخفی می کنیم. 
گاهی فقط در پارک، باالشهر، رستوران، شهربازی و... 
عکس می گیریم تا معلوم نباشد کجا زندگی کردیم، چطور 
زندگی کردیم. القاء چیزی که نیستیم یا مخفی کردن 
چیزی که هستیم هر دو یک کارکرد و معنی دارند. فاصله 
زیادی بین ما و چیزی که دوست داریم باشد، وجود دارد و 
با ثبت لحظه های ساختگی به صورت عکس و اشتراکش با 
دیگران،   بیزاری از این فاصله  را فریاد می زنیم. نمی توانیم 
طبیعی باشیم و عجیب این که مصنوعی بودن چنان فراگیر 
شده که انگار طبیعی ترین حالت زندگی است. ترک روی 
دیوار یا پارگی لباسی که مدت هاست با آن زندگی می کنیم 
بخشی از زندگی ماست که نباید در هیچ قابی ثبت شود. 
باور عمومی به ما القا می کند که انعکاس واقعیت زندگی 
در عکس درست نیست بنابراین غیرواقعی بودن برای مان 
عادت و حتی یک باور شده. نمی شود زندگی را برش زد و 
در آینده امروز را فقط با کافی شاپ رفتن ها و رستوران ها و 
جشن تولدها به یاد آورد اما تالش عجیبی داریم که همین 
کار را انجام دهیم. برعکس در دنیای عکاسی از طبیعت با 
حضور جانوران همه چیز واقعی است. شیرین است. خب 
قیاس آدمیزاد با جانوران درست نیست. قصد توهین هم 
نداریم. اما دنیای آن ها در عکس ها شیرین است چون 
واقعی است و کامال ناخودآگاه. عکس، ماندگار کردن 
لحظه هاست نه ساختن لحظه ها. اگر می خواهیم روزهای 
قبل را با خاطرات شیرین و واقعی به یاد بیاوریم باید لحظات 
را برای فردا ثبت کنیم نه این که بعد از کلی ژست و طراحی 
صحنه و فیگور عکسی بگیریم که واقعیت ما نیست. باید 
بی واسطه امــروز را با تلخی و شیرینی اش به آینده گره 
بزنیم و در عکس های مان چشم در چشم فردا شویم. با 
ثبت تلخی امروز، روزهای شیرین فردا لطف دیگری دارد. 
خوبی دنیای حیوانات هم همین است، واقعی هستند 
چون نمی توانند ژست بگیرند برای همین درون شــان 
را می بینیم و با دیدن عکس هایشان انگار ذهن شان را 

می خوانیم.  

سید سورنا ساداتی 

از این ماهی خجالت 
بکشید!

  عکاس: آرتور تله
توضیح عکس: »وقتی بــرای اولین 
ــدم از خودم  بــار و در زیــر آب، او را دی
خجالت کشیدم! نه به دلیل زیبایی 
خــیــره کــنــنــده اش، بــه خــاطــر این که 
دندان هایش این قدر سفید است و من 
هنوز بعضی شب ها از زدن مسواک فرار 

می کنم!«

 خسته است
 ولی خوابش 

نمی آید!

  عکاس: مارکاس وستربگ
توضیح عکس: »گوریل ها هم خسته 
می شوند و همان طور که در عکس 
نــدارنــد،  حوصله  وقتی  می بینید، 
حسی برای خوردن ندارند، عالقه ای 
به خوابیدن ندارند و انگیزه ای برای 
ــان هم  ــت ــوردن از روی درخ ــاب خـ ت

نخواهند داشت.«

نصیحت این الک پشت 
را گوش دهید

  عکاس: مارک فیترپیک
توضیح عکس: »این الک پشت واقعا دارد 
به ما اعتراض می کند و کاش به نصیحتش 
گوش کنیم. نصیحت او درباره همه نی های 
پالستیکی و سایر آالینده هایی است که ما 

در اقیانوس می ریزیم.«

 تماشای کنسرت
 در مزرعه! 

  عکاس: رولند کانتیز
توضیح عکس: »من چندین ساعت 
از عمرم را به نشستن در یک مزرعه 
اختصاص دادم تا شاهد رفتارهای این 
حیوان دوست داشتنی باشم. در این 
لحظه انگار او با قلبش آواز می خواند 
ــاده  و بـــرای حــضــور در کنسرتش آم

می شود.«

یخ های من کو؟

  عکاس: جاکاس پوالرد
توضیح عکس: »این خرس قطبی نتوانسته با تغییرات جهانی آب و هوا که ناشی 
از اشتباهات محیط زیستی انسان است، کنار بیاید. قباًل یخ هایی برای بازی و 
زندگی در این جا وجود داشته و اکنون، بیشترشان ذوب شده است و انگار در 

این لحظه می گوید که یخ های من کو؟!«

فقط گوش کن!

  عکاس: پیرت اسکاچمن
توضیح عکس: »واضح است دیگر، طوطی نمی خواهد چیزی بشنود. دلیلش 
مهم نیست اما هرچه که هست، دارد به طرف مقابلش می گوید که فقط گوش 

کن و هیچ چیزی نگو«

فیلی که 
به بزرگی 

گوش هایش 
عادت ندارد

  عکاس: تیم هارنری
توضیح عکس: »تصور کنید یک بچه فیل هنوز به گوش های غول پیکر و تنه 
بزرگ خود عادت نکرده است! شرط می بندم هر فیلی در حالی که بزرگ 

می شود، حداقل روزی یک بار با صورت روی زمین می افتد.«

یاد بچگی هایتان نیفتادید؟

  عکاس: مکاس توی
»بله،  عکس:  توضیح 
مــن هــم مــثــل شــمــا در 
ــان ثبت ایــن عکس  زمـ
یاد لحظاتی افتادم که 
پدر و مادرها با بچه شان 
بــوس  را  او  ــا  ی صحبت 
می کنند! کاماًل مطمئنم 
که در آن زمــان، صورت 
من هم به این شکل بوده 

است.«

ترس از خورده شدن

  عکاس: تیم هرن
توضیح عکس: »آیا می توانید تصور کنید  در 
چه حالتی چشمان تان این طور خواهد شد 
که نیمی از بدن شما را اشغال کنند؟! ترس از 
خورده شدن، احتمال قابل قبولی است زیرا 
موجودات زیادی در کنار این موجود هستند 

که می خواهند او را بخورند.«



مســئول صفحه: خب امروز می خوایم یــه تغییری تو 
این ســتون بدیم...چند تا ســوال می کنم، شماها باید 

براساس اخبار روز جواب بدین.
اولی: خیلی هم خوب، امروز می فهمی که من از دست 

این دوتا چی می کشم!
مسئول صفحه: ســوال اول، اون چیه که آب شده اش 

ارزون تر از آب نشده شه؟
سومی: من بگم؟ کره!

دومی: نه بابا، االن کاغذ مچاله شــده پوســت کره بازم 
ارزشش بیشتر از یه هفته پیشه! من فکر کنم دل باشه، 
دلی که آب شد دیگه اون دل سابق نمیشه... یاد سریال 

دل و آبی که بهش بستن افتادم!
اولی: جواب که معلومه، طالست. سوال بعدی لطفا!

مســئول صفحه: یکی از مهم ترین عواملــی که باعث 
پیشرفت میشه؟

سومی: تالش، پشتکار، انگیزه، اطالعات باال...
دومی: ژن خوب و دوست مهربون!

مسئول صفحه: بهترین بازار سرمایه گذاری  این روزها؟
ســومی: کره؟ پنیر؟ مربا؟ تخم مرغ؟ خــود مرغ؟ دان 

مرغ؟ کود مرغ؟
اولی: طال؟ ارز؟ مسکن؟ خودرو؟ زمین؟

دومی: نخیر، صبح ها نشستن در بنگاه معامالت امالک 
و شب ها راه اندازی کالس های اینترنتی آموزش بورس!
مســئول صفحه: خیلی اوضاع تون خرابه! یه ســوال 

ساده می کنم، االن در پیک چندم کرونا هستیم؟
سومی: سومین یا چهارمین؟

دومی: دوست عزیز االن دیگه پیک ها به هم چسبیدن، 
کال رو قلــه کرونــا ایســتادیم، حــاال فوقش اون بــاال یه 

دست اندازی ایجاد میشه و باز میریم رو قله بعدی!
مسئول صفحه: تا دیوونه نشدم سوال آخر رو می کنم 

 و میرم، اون چیه برای ما خوبه ولی برای مسئوالن بده؟
اولی: حضور در مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید، که 

برای ما مشکلی نداره ولی برای مسئوالن بده!
دومی: فکر کنم برعکس پرسیدی، خیلی چیزها هست 
که برای ما مناسب نیســت ولی برای مسئوالن خیلی 
خوبه، مثل زندگی بی قرض و قولــه، وام، نون خوردن، 

آب راحت، سر آروم...
مسئول صفحه: بیزار می کنین آدم رو از سوال کردن، 

بسه دیگه، جمع کنین بریم تا کار دست مون ندادین!
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ای صاحب فال، باید اعترافی بکنیم. گاهی وقت ها اوضاع 
طوری می شود که پیشگوها و پیش بین های حرفه ای هم 
در گرفتن فال به در بســته می خورند. نمونــه اش خود ما! 
باور کنید االن نمی توانیم همین یک ساعت بعد خودمان 
را پیش بینی کنیم، چه برسد به یک هفته بعد شما را! پس 
این قدر پیام ندهید که »بریم بورس یا سکه بخریم یا خودرو  یا 
طال یا دالر یا...« از ما فقط در حد این که بگوییم »هفته خوبی 

برایتان آرزومندیم« برمی آید!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال شراکت می کند

مســود رفیُقم پیله کرده بود َوخه بیا شــریک مو بشــو. 
َیــگ روز دگــه حوصلــه ام ســررفت، رفُتم ُمغــازه اش و 
گفُتم حرف حســابت چیه؟ گفت: »برار گُلم، بیا تو ای 
سوپرمارکت با مو شریک بشو، قول مُدم سر سال بارته 
ببندی!« گفُتــم: »دداش، به قول آقاجاُنــم مو چغوک 
روزی ام. یعنی همــی آب باریکه که دُرم خدا ره شــکر 
از ســُرم هم زیاده، ول کن ما ره جــان عزیزت!« گفت: 
»خجالت بیکیــش، خیر ســرت تو تحصیل کــرده ای. 
حاال چرا ورپایی؟ بیشــین تا برات علمی توضیح بُدم. 
نگا کن، مــو االن ای ُمغــازه ره اجاره کرُدم بــه آ تومن. 
دخُلم آخر هر ماه ِمشه ب تومن. ای وسط سود خالص 
خرج دررفته ِمشــه پ تومن. بعد اگه تــو بیای ت تومن 
سرمایه گذاری کنی، ســودمان ِمشه ث تومن که سهم 
تو ِمشــه جیم تومن و مویم دال تومن ورمــدُرم.« یعنی 
گرگ هــای وال اســتریت هــم ِنمتنســتن ای جــوری 
توضیح بدن و بزرگ تریــن اقتصاددان های دنیا هم تو 
کف این فرمول ها ِممانن! گفُتم: »اخوی، مو االن َیگ 
ربعه اینجی نشســُتم و حتی َیگ نفر نیامده َیگ شیشه 
آب معدنــی ازت بخره، بعــد از رو چی حســابی باهات 
شــریک بُرم؟« خندید و گفت: »اشتباه استراتجیک تو 
همیه! مو که نمخوام تو بیای پای دخل واستی، مخوام 
کار ره گسترش بُدم...« وســط حرفش پریُدم و گفُتم: 
»دسُتم به دامنت مسودجان، تو ای بازار خراب، اجاره 
آ تومنی اینجی ره به زور ِمــدی، باز مخوای بزرگ ترش 
کنی؟« گفت: »صبر بده! مخوام اینجی ره آنالین کُنم! 
مسودمارکت در خدمت شمایه!« ِانا حاال خوب رفت! 
خنده ام گیریفت، گفُتم: »جان ما بی خیال شــو! االن 
ایقد ســوپرمارکت اینترنتی و تلفنی هست که چیزی 
بری ما ِنِممانــه. اونایم ِانقد تخفیف ِمــدن که اگه بخی 
جلوشــان کم نیاری، بایــد از مایه بــذاری!« گفت: »نه 
دگه، مو برنامه خاصی دُرم. بیشــین تا برات به صورت 
علمی توضیح بُدم. ببین تو اگه آ تومن بدی به مو، مُرم 
َیگ پیج اینه ستای فالوور باال مخُرم، بعد معصوم خانم 
عیالــم مشــه ادمین تا عکــس  اجنــاس ره بــذاره و بگه 
تحویل رایگان. مردم همی که کلمه رایگان ره بشُنفن، 
دهن شان آب میفته. بعدم خوُدم با موتور مبُرم براشان« 
گفُتم: »برار گُلم، اگه مو بهت به جای آ تومن، قاف تومن 
قرض الحسنه بُدم، دست از سُرم ورِمداری؟« خندید و 

گفت: »ها خودشه، همیه«! ایم از ای.

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

حاال که 
مدرسه ها 
آنالین 
شدن، بذار 
ضدعفونیت 
کنم که سیستم 
ویروسی نشه!

وزیر نفت: 
صد بار گفتم 

صندلی منو 
کنار این جوونا 

نذارین، به بوی 
ادکلن شون 

حساسیت دارم!

پاسخ به پرسش های روز
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ییک از مدیران وزارت هبداشت پس از 
 
 گران شدن کره گفت کره برای سالمیت مرض است، 

به جایش روغن زیتون، آووکادو و آجیل بخورید!
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در حاشیه 
رواج اجاره 
و فروش 
پشت ابم!

رئیس جمهور: اعتراف می کنم قیمت مواد 
غذایی در بازار غیرمنصفانه  است

 مردم: همین اعتراف شما به اندازه 
10 کیلو آووکادو برامون ارزشمنده!

حریرچی: از موج کرونا گذشتیم و درگیر 
دریای توفانی هستیم

مردم: دکتر نگران نباش، ما آبدیده ایم!

بهروز مفید، تهیه کننده: نباید نگران کاهش 
مخاطب در تلویزیون باشیم

دارکوب: اصال مخاطب مگه مهمه؟!

حباب سکه به یک میلیون تومان رسید

حباب روی آب: بقیه حباب میشن، ما 
هم حباب شدیم!

روحانی: کاش پروتکل ها اجازه می داد در 
جمع دانشجویان حاضر شوم

دانشجویان: کاش پروتکل ها اجازه 
می داد ما خودمون هم حاضر نشویم!

معاون وزیر بهداشت: واکسن کرونا تنها جنبه 
اقتصادی دارد

ویروس کرونا: بازم از این حرف ها 
بزنین،  ما به روحیه نیاز داریم!

معاون وزیر خارجه: در سال های اخیر حداقل 
۴۰۰ هزار ایرانی مقیم کانادا شده اند

 بعضی مقیم های کانادا: 
 لطفا ایرانی  های غیرمختلس 

نیان کشور ما، مرسی اه!

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده: 
خودرو گران شد، چرا ما گران نکنیم؟

مردم: اختیار دارین، اصال هرکی 
دوست  داره گرون کنه، کیه که 

جلوش رو بگیره؟!

سکه
نرخ جان با تو چرا گشته برابر، سکه؟

می کنم سکته من از دست تو آخر، سکه
قیمتت رفته به مریخ! عطارد! به زحل!

نه، عطارد که همین جاست، فراتر! سکه
من نه تنها، که هر آن کس شده داماد، کنون

با دو دستش بزند یک سره بر سر، سکه
تقی و اصغر و محمود و خشایار و غالم
صمد و نعمت و مسعود، َو اکبر، سکه
اعترافی بکنم، خام شدم روز نخست
خورده ام بنده بالنسبت شّکر، سکه

ِمهر کردم ز تو من سیصد و پنجاه عدد
همسرم را و نوشتند به دفتر، سکه
حال محبوس به زندان وکیل آبادم

جرمم این است که نامم شده شوهر، سکه!

مجید رحمانی صانع  

ما و کوچه معشوق!
ما؛ دربه در از کوچه معشوق گذشتیم

هر شب پکر از کوچه معشوق گذشتیم
بابا و عموزاده و صدتا کس دیگر

با دردسر از کوچه معشوق گذشتیم
در منزل شان بنز و دوتا پورشه مشکی
ما بی سپر از کوچه معشوق گذشتیم

آهو شد و با ناز گذشت از سر کوچه
ما مثل خر)!( از کوچه معشوق گذشتیم

یک روز شنیدیم که او گشته عروس و
بی بال و پر از کوچه معشوق گذشتیم

هنگام سحر رابطه مان کات شد و رفت
با چشم تر از کوچه معشوق گذشتیم

اوضاِع پریشانی ما خوش شد و یک شب
ما با »سحر« از کوچه معشوق گذشتیم!

یک ساِل دگر ما و سحرجان عزیزم!
با یک پسر از کوچه معشوق گذشتیم

یک ساِل دگر خنده به لب؛ خوشگل و خوش تیپ
با یک خبر از کوچه معشوق گذشتیم

گفتیم که: »ما گرگ ترین آدم بورسیم«!
با صد نفر از کوچه معشوق گذشتیم

گفتند که معشوق جدا گشته ز همسر
ما مفتخر از کوچه معشوق گذشتیم

گفتند که: »معتاد شده همسر ایشان«
چون شیر نر از کوچه معشوق گذشتیم
ناگاه شبی بورس به هم ریخت شدیدا

ما پر ضرر از کوچه معشوق گذشتیم
دیدیم که او بار دگر کرده عروسی
مثل فنر از کوچه معشوق گذشتیم
خوردیم زمین و زن مان نیز جدا شد

ما بی سحر از کوچه معشوق گذشتیم
دیدم پسرم داخل یک برگه نوشته:

»ما بی پدر از کوچه معشوق گذشتیم«!

امیر حسین خوش حال  

 ویوی عالی، 
هوای مناسب، نورگیر 

خوب و کف ایزوگام  
فقط یه خرده باید 

جمع و جورتر بشینین 
که جا بشین!
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

خوش آمدید به کافه کلنگ زنی

امروز می خواهم دربــاره دوران پســت مدرن حرف 
بزنــم. چون معتقــدم بشــر امروز با شــعار »بــه عقب 
برنمی گردیــم« بــه ســرعت به ســمت جلــو حرکت 
می کنــد. بــه گونــه ای کــه آدم یک پنج شــنبه شــب 
خواب بماند و صبح جمعه بیدار شــود ممکن اســت 
از تغییراتــی کــه در جهــان می بینــد دچــار کچلــی 
شــود. مثال شــما ببینیــد امــروزه نقاشــی هایی در 
گالری ها وجــود دارد که وقتی بهــش نگاه می کنید 
فکر می کنید ارشیا شش ساله از تهران آن را کشیده 
اما در واقع آن اثر یک نقاشی بی نظیر حاصل لحظات 
مکاشــفه و الهام یک اســتاد صاحب ســبک نقاشی 
است. اصال تابلوهایی داریم که قشنگ معلوم است 
بــا آفتابه رنــگ را روی بــوم ریخته  اند ولی به شــدت 
مورد تحســین قرار می گیرند چون هنر پست مدرن 

هستند.
یکی از محافل هنر پست مدرن این روزها کافه های 
شــهر اســت که همیشــه  خدا انگار پول برق شــان را 
نمی دهند و برق شان قطع است. بعد یک عده جوان 
موفرفری آشفته و صاحب بیوی »این دنیا دیگه به درد 
نمی خوره« در آن مشغول مباحثه هستند. اغلب شان 
هم معتقدند تارکوفسکی خوب اســت منتهی روی 
کســل کنندگی پالن هایش باید بیشــتر کار کند. بر 
همین اساس کافه ها هم دارای دکورهایی متناسب 
با مباحث پست مدرن شــده اند. مثال بعضی کافه ها 
هســتند که به جای صندلی، تنه درخت برای شــما 
می گذارنــد که کلی شــاخه هــم ازش بیــرون زده و 
نشستن رویشان هزینه بســیاری دارد. اما به تازگی 
هم عکســی از یــک کافــه  در فضای مجازی منتشــر 
شده که با تم ســاختمان نیمه کاره است. یعنی پر از 
درز و آهن بندی و آجرهای بیرون زده. انگار که موقع 
ساخت پول کم آورده  باشــند اما کافه را راه انداخته 
باشند. بهش می گوییم تم بّنایی. من خودم اگر وارد 
چنین کافه ای شــوم همه اش منتظر هســتم یکی از 
باال داد بزند: »ممد یه چارک بنداز باال« من نمی دانم 
ســفارش را چطــور جلوی مشــتری می آورنــد، ولی 
به نظــرم باید با فرغــون بیاورند و با بیــل خالی کنند 
وســط میز تا ایده شان عالی اجرا شــود. حتی اگر به 

مشتری ها کاله ایمنی بدهند که خیلی بهتر است.
دیوارهــای نیمــه کاره کافه هم قشــنگ بــه درد این 
می خورد که رویش شــعر عربی بنویســی مثال: »من 
شــب هایی که بهت پیام می دهم »بیــداری؟« یعنی 
دوســتت دارم و من خیلــی بیــداری« به هرحال من 
نمی دانم دقیقا داریم به کدام سمت حرکت می کنیم 
ولی می ترسم فرداروز ی یکی هم پیدا شود در محل 
گودبــرداری یک ســاختمان کافه برپا کنــد و ضمن 
خوش آمد به هر مشتری از او بخواهد دوتا کلنگ  هم 

بزند کار ساخت پروژه جلو برود.

     دارکــوب بیمــه ماشــینم رو تمدیــد کردم، به نســبت 
پارسال تقریبا دو برابر شــده بود. با این حساب که تخفیف 

هم داشتم. پیدا کن پرتقال فروش را.
دارکــوب: بــه پرتقــال فــروش بینــوا چیــکار داری؟ بایــد 
خودروفروش رو پیدا کنیم که قیمت ها رو این قدر برده باال 

که بیمه این جوری شده!
     دارکــوب همــه دوســت های آن چنانــی دارن، ما هم 
عمو جغد دانا دل مون خوشه که تو دوست مایی!  

دارکوب: انصافا جواب حرف تون نباشه، من غلط بکنم با 
شما دوست بشم عموجان!

     کره گرون شد، به توصیه بعضی مسئوالن این مورد رو 
هم نمی خوریم. میشه ازشون بپرسی برای موارد ضروری 

مثل نان، برنج، میوه و... چه راهکاری دارن؟
دارکوب: یا اونا رو نخوریم، یا گرون بخریم. دیگه برای این 

موارد پیش پاافتاده نباید وقت این عزیزان رو گرفت!
     دارکوب یک  معمای  ساده: اون  کدوم  بانکی  است  که  
در این اوضاع قمر در عقرب مســکن، دارای هــزاران خانه 

خالی  است؟!
دارکوب: کجاش ساده است؟ اگه جوابش رو می دونستیم 

که براش یه کارتون می کشیدیم!
     دارکوب راست میگن که قراره مشترکان کم مصرف، 
قبض برق شون رایگان بشه؟ اگه این طوریه که من از امروز 
دیگه یک المپ هم روشن نمی کنم، تلویزیون و یخچال هم 

که مدت هاست خاموشن!
دارکوب: حاال یک المپ رو روشــن کنین. شاید مسئوالن 
پشیمون شــدن، بعد غصه نخورین که این مدت تو تاریکی 

زندگی کردین!
     دارکوب تو کارت ملیت رو گرفتی؟ دیگه اسم و فامیل 

خودم داره یادم میره از بس منتظر کارت ملیم موندم!
دارکوب: من که کارت ملیم رو گرفتم، اگه کار شما خیلی 

گیره می خواین کارت خودم رو تقدیم کنم؟!
     دارکوب می دونی االن کیا دارن کیف می کنن تو این 
اوضاع مملکــت؟ گرون فروش ها. نه به خاطــر این که دارن 
ســود می کنن، به خاطــر این که کســی کاری به کارشــون 

نداره!
دارکوب: انصافا نکته خوبی بود، استفاده کردیم!

        یه بار داشــتیم می رفتیم شــمال داداش کوچیکم 
موند خونه که درس بخونه، منم موندم خونه که مواظب 
داداشم باشم، مامانم هم موند که ما گشنه نمونیم و بابام 

هم زنگ زد مرخصیش رو کنسل کرد و رفت سر کار!
   بعضی چیزها خیلی واسم عجیبه. مثال از بیرون غذا 
سفارش می دیم میاد، ولی آشغال های اون غذا تو همون 

نایلونی که اومده جا نمی شه!
     یکــی نوشــته بــود: فنــدک یــادگاری دوســتم مرا 
ســیگاری کرد! حاال اگه کتاب فیزیک بهــت داده بود 
واقعا فیزیکدان می شــدی؟ جدی مــردم دنبال بهانه  

می گردن!
   چــرا بیشــتر اســتادها عکــس 4×٣ میــذارن 

پروفایل شون؟ مگه فرم ثبت نامه؟!
      یکی از همســایه هامون حوله پالتویی خریده بود، 
بلیت می فروخت تو محل نوبتی می رفتیم می پوشیدیم 

آب پرتقال می خوردیم!
   صبح یکی جلوی پل خونــه پارک کــرده بود و با 

تاخیــر راه افتادم و داشــتم فکر می کــردم حتما 
حکمت این تاخیر اینه که مثال قرار بوده تصادف 

کنم و این تاخیر جلوش رو گرفته که یه موتوری از 
پشت کوبید به ماشین!

      موهبتی که نصیب کوآال شــده این نیست که 
می تونه ۱۸ ســاعت در روز بخوابه، اونو که منم 

می تونم، مهم اینه کسی نیســت بیدارش کنه که پاشه 
بره سر کار!

    اپل توی مراسم رســمیش قیمت می ده، ولی هنوز 
بعضی از مزون های اینستاگرامی ایرانی می گن برای 

قیمت دایرکت بدید!
      یه بــوق خریدم کــه اگــه یــه روز پولدار شــدم روش 

دوچرخه نصب کنم!
   از یکی پرســیدم تو این کوچه پالک ۲۱ کجاست؟ 
گفــت: ببیــن باید نــگاه کنــی. گفتــم مرســی داداش 

راهنماییم کردی، حواسم نبود، داشتم بو می کشیدم!

    تلگرام باید تو آپدیت بعدی پین کردن پیام توی چت 
رو هم اضافه کنه تا یه چیزهایی همیشه یاد طرف مقابل 

بمونه!
      دارم زندگی نامه نیوتون رو می خونم، از بس این بشر 
تالش کرد من خسته شدم، آروم بگیر مرد، فکر کردی تو 

گرانش زمین چه خبره مثال؟!
   چون کیف و کفش زیــاد دارین تو صفحه تون نزنین 
»فشــن بالگر«، مثــل ایــن می مونه چــون مــن از بقیه 

اسکرین شات زیاد دارم بزنم ثبت اسناد و مدارک!
     من خیلــی نگران این نســل از دانشــجوهام. با این 
آلودگی هــوا و  کرونــا و غیــره، اینا همــش تعطیل اند. 
می ترسم نسل بعدی بیکارهاش مدرک نداشته باشن!

   حتی تو پیام رسان شاد هم می شه پیام ها رو ویرایش 
کرد، اما تو وآتس اپ نه!

      انتگرال شاید یه روزی به کار بیاد ولی انفعل ینفعل 
انفعال چی؟!

   بورس فقط ساعت خواب مون رو درست کرد!
       یه بار رفته بودیم رستوران باالشهر، برای این 
که پیشخدمت رو صدا کنم بشکن زدم، نمی دونم 
چرا پرتم کردن بیرون؟ فکر کنم نباید بعد از بشکن 

زدن ِکل می کشیدم!
     حاال چون گوشی دارم حتما باید جواب تلفنت 

رو بدم؟!

نیازطنزی

 سفر خانوادگی و 
موهبت کوآال!
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واگذاری فوری
 چندین قطعه مرغ اهیل،

  تمضین  تخم گذاری 
به واجدان رشایط فروخته یم شود

 به دلیل مهاجرت
 )از خانه حیاط دار به آاپرمتان( و 
گراین دان مرغ، این حیواانت 

زابن بسته را به کساین که از عهده 
اتمین خوراک شان بربیایند 

تحویل یم دهیم

به خریدار واقعی یک شانه 
تخم مرغ، به عنوان تخفیف داده 

یم شود

کوکب خانوم و خانواده

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

مانکن: ببین تو این بازار خراب چه جنگولک بازی هایی باید 

دربیاریم تا مشتری بیاد!

 تمرین تیم ملی هندبال جوانان  
دارن عکس می گیرن، بذار یه ماسک هم به 

زانوت ببندم که دیگه حرفی توش نباشه!

توئیت روز

 معاون رئیس جمهور: صنعت گردشگری امروز 

در ییک از سخت ترین رشایط قرار گرفته است 

ظهور و سقوط سلطان های مختلف!

می دونم شرایط کارِتون 

سخته، بیاین یک کم 

گردشگری کنیم با هم 

تا حوصله تون سر نره!
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ما و کودکان کار

همه از پرخوری تا صبح بیدار
فقط ماهی دو میلیون خرج گیتار

سرا تو گوشی و دنبال هشتگ
همه بیکار و فکر کودک کار!

امیرحسین خوش حال  

 معاون وزیر راه: وام ۵۰ میلیوین
 ودیعه مسکن ۲ ضامن یم خواهد

مگر خوابیده این جا گنج قارون
که بی ضامن دهم پنجاه میلیون؟

برو دوتا، سه تا ضامن بیاور
شود انجام کارت طبق قانون!

الهه ایزدی الی بیدی  

صبحونه تعطیل!

اگه به غلط نگم من، تا االن غیر پنیر
همه اقالم صبحونه شده بی مایه فطیر

پنیُر بمال رو نونت؛ بزنش که نوش جونت
قیمت گردو داره میشه به قدر پول خونت!
ُشل شدم مثل کره، با دیدن نرخ جدیدش

بعد از این ماییم که آب میشیم و هی میشیم اسیرش!
شونه های استوارم چند روزه همش می لرزن

شونه های تخم مرغ علت این حال نزارن
الاقل کاش  اون و اینا رو می ذاشتین که برای ما بمونه

قدیما همش می گفتن »اونه که قّوت جونه«!
خالصه که ناشتایی بی ناشتایی، صبحونه تعطیل!

چایی تلُخ بخور بزن بیرون با ساک و زنبیل
دیگه البته نیازی به ساک و سبد نداری

جنسای فروشگاها فقط برا دیدنه، نه خریداری!
با این اوضاع قاراش میش، مجبوریم دو وعده در روز

بخوریم و راضی باشیم که نشه قوز باال قوز
صبحونه خدا نگهدار، کره به امید دیدار

آه از این فراق و هجران، آه از این روز و روزگار!
شیما اثنی عشری ی 
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 معاون رئیس جمهور: صنعت گردشگری امروز 

در ییک از سخت ترین رشایط قرار گرفته است 

سلطان عهد بوق
سلطان کره سلطان قیر

منم سلطان غم!

کمیک روز

موزه
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 سالم کودکانه

من درس می خوانم

امسال درس و مدرسه با سال های پیش فرق دارد. تعدادمان از هر 
سال در کالس کمتر است. در مدرسه باید بیشتر از همیشه، نکات 
بهداشــتی را رعایت کنیم. اصالً نباید هیچ وسیله ای از دوستانمان 
بگیریم و نباید هیچ وسیله ای هم به دوستانمان بدهیم. ما روزها و 
ساعت های کمتری به مدرسه می رویم اما این دلیل نمی شود که   به 

اندازه  سال های پیش درس نخوانیم.
من امسال درس هایم را خیلی خوب 
می خوانم چرا که می خواهم 

نتیجه خوبی بگیرم. 
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من خیلی مفیدم
احسان سطل را برداشت. داخل سطل یک مایع سفید رنگ بود که اسم خودش را نمی دانست و...  
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  دوستان خوبم اسم تصاویر را در جدول پیدا کنید. 
در پایان حروفی را که باقی می ماننــد  کنار هم قرار 

بدهید تا رمز جدول را به دست آورید.   

 مورچه کوچولو داره
راه می ره توی دستم
یواش یواش قدم زد
 اومد تا روی دستم

امروز در شهر اسب ها، مسابقه  لبخند برگزار می شد. معلم 
کالس اسب کوچولو به دانش آموزانش گفته بود که هر کس 
بتواند مسابقه  لبخند را ببرد، جایزه  خوبی می گیرد. به این 
خاطر، اسب کوچولو تصمیم گرفته بود هر طور که هست 
برنده شود. اسب کوچولو خیلی کنجکاو بود بداند که جایزه  
مسابقه چه چیزی است؟! کسی که می توانست اسب های 
بیشتری را بخنداند، برنده  مسابقه می شد. اسب کوچولو 
به فکر فرو رفت و با خودش گفت: »حاال که کرونا ســت، 
من باید به فکر یک راه حل باشم که چطور اسب ها را بیشتر 
بخندانم«. وقت مسابقه فرا رسید. نوبت اسب کوچولو شد. 
همین که او ُسمَش را روی صحنه گذاشت، سالن از خنده 
ترکید. انگار که یک بمب خنده منفجر شده بود. چون اسب 
کوچولو روی ماسک خود با ماژیک یک خنده  خیلی خیلی 
بزرگ دندانی کشیده بود. اسب کوچولو آن روز برنده شد. 

او به معلمش گفت: »خانم معلــم، حاال جایزه  من چیه؟« 
معلم گفت: »اســب کوچولو، جایزه  اصلی تو همین بمب 
خنده ای بود که منفجر شد.« بعد معلم یک لبخند زد و یک 

کادو به اسب کوچولو داد. 

 دوستان خومب آاثر مشا به دست ما رسید

دوستان خوب فرفره؛
روزنامــه خراســان هــر 
هفته روزهای چهارشنبه 
ضمیمــه »آبنبــات« را 
بــرای کــودکان 5 تا 12 
ساله  منتشر می کند. در 
ضمیمــه آبنبات در کنار 
شــعر و داســتان های 
دانستنی هایی  متنوع، 
جالب برای شما داریم. 
آموزش کاردستی های 

جــذاب، معرفــی بــازی و 
سرگرمی های متنوع از دیگر بخش های 

این ضمیمه اســت. از آن جایی که در آبنبات 
می توانیم در 28 صفحه در کنار شما باشیم، تصمیم 

گرفتیم به جای فرفره، از هفتــه آینده در روزهای فرد در صفحه 
آخر زندگی ســالم، صفحــه متفاوتــی بــرای مادربزرگ ها و 
پدربزرگ های شما داشته باشیم. برای همین این آخرین شماره 

فرفره است.
راستی اگر ضمیمه آبنبات در شهر شــما توزیع نمی شود، نگران 
نباشید شما می توانید همه  مطالب جذاب آن را در سایت روزنامه 

خراسان ببینید و بخوانید.

 چی کار داره خدایا؟
  دلم می خواد بدونم

 کاشکی که می تونستم
 یه دفعه ای گاز گرفت فکر اونو بخونم

 دستمو با دندوناش
 با جیغ من فرار کرد

پیش مامان و باباش

ره
رف
ف

سرگرمی

جدول الفبا

با تشکر از همه  دوستانی که در این مدت ما را همراهی کردند، خدانگهدارِ همه  شما دوستان خوب »فرفره« .  

ممنون. 
 این خستگیمو 

در می کنه و سرحال 
میشم .

حاال با این 
یک صبحونه  خوشمزه درست 

می کنیم و با خرما یا گردو می خوریم.   

با این 
یک نوشیدنی خوشمزه 

درست می کنم که خوردنش تو 
گرما می چسبه .

با این 
کره درست می کنم که بچه ها 

همراه عسل بخورن  .

با این 
کشک درست می کنم 

که روی آش رشته بریزم .

۴

فاطمه جهدی ۷ساله از بیرجند
 امیرحسین پیرنیا ۴ساله

 کوثر ابراهیمی ۶ساله از چناران
ریحانه قهرمان زاده

     داستان ارسالی از دوست خوب »فرفره« 

هلنا بیژنی، 1۰ساله

   نقاشی ارسالی از دوستان خوب »فرفره«

احسان و محدثه قربانی

دمککعس

عدخاصم

رحاساا

 و ظفها و

سیراگر

که رقرق

مایع سفید رنگ حاال 
می دانست اسمش 

چیست و چه فایده هایی 
دارد. آیا شما هم فهمیدید 

نام این مایع سفید 
چیست؟   

رمز جدول : خداحافظ
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بدون صدرنشين در پایان 
هفته سوم

نگاه� به وضعيت تيم ها� ا�ران در آسيا

استراماچونی دوباره شهر  را بهم ریخت! 
از س'وت مسئوالن تا تجمع هواداران استقالل 

 لبخنـد ســرخ  با تـازه واردها  لبخنـد ســرخ  با تـازه واردها 
نگاهى به برد شیرین پرسپولیس مقابل التعاون
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در ادامــه هفتــه ســوم رقابت ها� 
ليگ قهرمانان آســيا پرســپوليس 
در دوحه قطــر به مصاف التعاون عربســتان رفت 
و درنها3ت توانســت با ت1 گل شجاع خليل زاده 
حر3ــ7 عربســتان6 خــود را از پيــش رو بــردارد. 
در ادامــه نگاهــ6 خواهيم داشــت بــه اولين برد 

سرخ ها� پا3تخت در ليگ قهرمان آسيا.
 ٦ تازه وارد در تر*يب

3حيــ6 گل محمد� در بــاز� برابر التعــاون از ٦ 
بازC3ــن تازه به خدمت گرفتــه ا3ن تيم در ترBيب 
خود استفاده Bرد تا بعد از سال ها شاهد تغييرات 
ز3اد� در ترBيب ا3ن تيم باشيم. از ميان بازC3نان 
جذب شــده پرسپوليســ6 ها، به انتخــاب 3حي6 
گل محمد� ٥ بازC3ن در ترBيب اصل6 ا3ن تيم و 
13 بازC3ن نيز به  عنوان جانشين به ميدان رفتند. 
در ا3ــن باز� حامد ل1، احســان پهلــوان، ميالد 
سرل1، سعيد آقا63 و عيس6 آل Bثير، ٥ بازC3ن6 
بودنــد Bه با تشــخيص Bادر فن6 پرســپوليس از 
ابتــدا در ترBيب اصل6 قــرار گرفتنــد و در د3دار 
برابــر حر73 عربســتان6 به ميدان رفتنــد، آرمان 
رمضان6 هم در نيمه دوم به جا� عيس6 آل Bثير 
وارد زمين شد تا ششمين خر3د 3حي6 هم اولين 
باز� خــود را با پيراهن پرســپوليس تجربه Bند.  
عل6 شــجاعB 6ه در آخر3ن روزها قبل از سفر به 
دوحه به ا3ن تيم پيوست، به علت ا3ن Bه از لحاظ 
بدن6 به آمادگ6 الزم نرسيده بود از رو� سCوها 

باز� را دنبال مB 6رد.
 پرسپوليس تنها برنده ا�ران�

پرسپوليس Bه موفق شد حر73 عربستان6 خود 
را شCســت دهد، تنها تيم پيروز هفته سوم بود تا 
حاصل Bار تيم ها� ا3ران6 در هفته ســوم آســيا، 
مجموعا ٣ امتياز باشد Bه آن هم توسط شاگردان 
گل محمد� و به لط7 گل نســبتا د3رهنگام 13 
مدافع پيش Bشــيده به نام شــجاع خليل زاده به 

دست آمد. ا3ن گل، تنها گل ا3ران6 در هفته سوم 
آســيا بود Bه زننده آن هم 13 مدافــع بود تا همه 
مهاجمــان ا3رانــ6 دست شــان از زدن گل خال6 

باشد.
 ل7 و اولين *لين شيت

حامــد لــ1 در بــاز� مقابــل التعــاون بــا ٢ مهار 
فوق العاده خوب C3ــ6 از بهتر3ن ها� ميدان بود 
و ضمن Bســب اولين Bلين شيت در پرسپوليس 
توانســت نقــش بســزا63 در Bســب اوليــن بــرد 
ســرخ ها ا3فــا Bنــد. همچنيــن تنها Bلين شــيت 
ا3ران6 در هفته ســوم نيز به حامد ل1 دروازه بان 

پرسپوليس تعلق دارد.
 شروع خوب تازه واردها

حامد  ل1 تنها تازه وارد� نبود Bه در اولين باز� 
خود برا� پرســپوليس نمــره قبولــ6 گرفت. در 
باز� سه شــنبه شــب عيســ6 آل Bثير هم 6C3 از 
خوب ها� پرسپوليس بود. در شبB 6ه در ترBيب 
پرســپوليس د3گــر خبــر� از زوج تراب6-عليپور 
نبــود، 3حيــ6 گل محمــد� به خر3ــد جد3د خود 
اعتماد Bرد و عيســ6 آل Bثيــر را از همان ابتدا� 
باز� در ترBيب ١١ نفره خود مقابل التعاون قرار 
داد؛ مهاجم  جد3د سرخ پوشــان تمام تالش خود 
را بــه Bار گرفت تا بتواند در همان باز� نخســت 
قدرت نما3ــB 6نــد. آل Bثيــر با دوندگــ6 فراوان 
بــه خوبــ6 حر73 را تحت فشــار و پرس قــرار داد 
و چنــد موقعيــت خــوب را هم ا3جاد Bــرد. او 13 
موقعيــت عال6 را هم برا� وحيد امير� ســاخت 
Bــه ضربه او به بغــل دروازه التعاون برخورد Bرد. 
چند3ن فرار تند  و تيز به ســو� قلب دفاع التعاون 
نشــان از آمادگ6 آل Bثير داشــت و بــه Bادرفن6 
پرســپوليس اميــدوار� داد Bه م6 توانــد با مرور 
زمان و هماهنگ6 بيشــتر در ترBيب پرسپوليس 
روزها� خوب6 را در ا3ن تيم سپر� Bند. احسان 
پهلوان و ســعيد آقا63 نيز در باز� مقابل التعاون 

جزو خوب ها� پرسپوليس بودند.
 راه پرسپوليس برا� صعود

پيــش از ا3ن Bه د3دار پرســپوليس برابــر التعاون 
Bه با ٦ امتياز صدرنشــين گروه ســوم مســابقات 
ليــگ قهرمانان آســيا بود، با ســوت احمد الCاف 
آغاز شــود، الدحيل با درخشش رامين رضا3يان 
موفق به شCســت الشارجه شــده بود و ا3ن 3عن6 
تيــم قدرتمند قطــر� ٦ امتيــاز� شــد و در Bنار 
التعــاون قرار گرفت. حاال التعــاون و الدحيل هر 
دو با ٦ امتياز به ترتيــب رتبه ها� اول و دوم را در 
اختيار دارند ول6 ا3ن نما3نده عربستان است Bه 
با تفاضل گل بهتر رتبه اول را در اختيار خود دارد 
و پرســپوليس با ٤ امتياز رتبه سوم گروه را به نام 
خود زده اســت. در هفته چهارم رقابت ها� ليگ 
قهرمانان آسيا، بار د3گر مسابقات هفته سوم تCرار 
خواهدشد؛ پيروز� شاگردان 3حي6 گل محمد� 
در هفتــه چهــارم م6 تواند ا3ن تيــم را در بهتر3ن 
حالت با ٧ امتياز به رتبه اول (درصورت شCست 
الدحيل مقابل شارجه) و در بدتر3ن حالت به رتبه 
دوم (در صــورت پيروز� الدحيل برابر شــارجه) 
برســاند و معــادالت صعــود از گــروه ســوم را در 
شــرا3ط6 به ٢ هفته پا3ان6 بCشاند Bه سرنوشت 
صعود در دستان خود پرسپوليس6 ها قرار خواهد 
گرفت.  البته سنار3وها� د3گر� نيز مطرح است 
Bه م6 تواند منجر به افزا3ش اختالف پرسپوليس 
بــا الدحيل و التعاون شــود؛ نظير شCســت برابر 
نما3نده عربستان و پيروز� دوباره الدحيل برابر 
الشــارجه، Bــه در ا3ــن صــورت Bار پرســپوليس 
برا� صعود ســخت خواهد شد. چرا Bه شCست 
برابر نما3نده عربســتان و حت6 تساو�، م6 تواند 
سرنوشت گروه را از دست پرسپوليس خارج Bند 
و Bار در ٢ هفتــه پا3انــ6 بــا توجه به شCســت در 
باز� رفت برابر الدحيل، به اما و اگر بCشــد. پس 

بهتر3ن راه همان دبل التعاون است و بس. 

پروژه مهم استقالل در دوحه
صعود مقتدرانه براى فرار از الهالل

 رقابت ها� ليگ قهرمانان آسيا بعد از وقفه ا� 
طوالن6 مدت ســرانجام دوشــنبه از سر گرفته 
شــد و ســه شــنبه نيز باز� ها� هفته سوم ا3ن 
رقابت هــا در غــرب آســيا بــه اتمام رســيد. در 
باز� ها� دوشنبه قرار بود استقالل به مصاف 
الوحــده امــارات بــرود Bه ا3ــن باز� بــه دليل 
انصراف تيم امارات6 برگزار نشد. در د3گر باز� 
گروه اول تيم ها� االهل6 عربستان و الشرطه 
عراق به مصــاف هم رفتند Bه تيم عربســتان6 
با 3ــ1 گل پيــروز شــد. تــ1 گل ا3ن بــاز� را 
مارBو مار3ن، بازC3ن آلمان6 االهل6 در دقا3ق 
پا3ان6(٨٧) به ثمر رســاند؛ ضمــن ا3ن Bه عال 
علــ6، بازC3ن الشــرطه در دقيقــه ٤٥ از باز� 
اخراج شــد. االهل6 با پيــروز� مقابل نما3نده 
عراق ٦ امتياز� شد و با توجه به ا3ن Bه در ا3ن 
گروه هر تيم   با3د درنها3ت ٤ باز� انجام دهد، 
تيم عربستان6 راه6 مرحله بعد شد. البته اول 
3ا دوم شــدن ا3ن تيم در ا3ن گروه قطع6 نشده 
و از ميان اســتقالل و الشــرطه 3ــ1 تيم راه6 
مرحلــه بعد م6 شــود. د3دار رفت اســتقالل و 
الشــرطه با تســاو� 13-13 به پا3ان رســيده 
و هــر ٢ تيــم در د3ــدار رفــت خود مقابــل تيم 
عربستان6 شCست خورده اند. اگر الشرطه در 
باز� برگشت خود هم مقابل االهل6 شCست 
بخورد، Bار استقالل برا� صعود بسيار آسان تر 
خواهد شــد و 3ــ1 برد مقابــل نما3نــده عراق 
م6 توانــد ســند صعود آب6 هــا بــه دور بعد� را 
امضا Bند. نتيجه باز� دوشــنبه شب در گروه 
اول صعود آســان و ب6 دردسر استقالل به رتبه 
دوم جــدول را بــه دنبــال داشــت. آب6 ها حاال 
رقيب قدر� مثل الوحده را مقابل خود ندارند 
و برا� صعود فقط Bاف6 اســت از سد الشرطه 
عــراق بگذرند. اما بــا توجه به ا3ن Bــه تيم دوم 
گروه استقالل با3د با صدرنشين گروه ٢ روبه رو 
شود و آن تيم به احتمال ز3اد الهالل عربستان 
خواهد بود، آب6 ها برا� پيشــگير� از برخورد 
با الهــالل با3د به  دنبــال صدرنشــين6 در ا3ن 
گروه باشــند، در غير ا3ن صورت در دور بعد� 
با سخت تر3ن قرعه ممCن مواجه خواهند شد. 
با حذف الوحده هم اBنون استقالل از ٢ باز� 
3ــ1 امتيــاز دارد و االهل6 و الشــرطه هر Bدام 
از ٢ بــاز� صاحــب ٦ و 3ــ1 امتيــاز هســتند. 
استقالل تا ٣٠شهر3ور استراحت مB 6ند و در 
ا3ن مدت شــاهد ٢ باز� رفت و برگشت ميان 
االهل6 و الشرطه خواهد بود. اگر االهل6 هر ٢ 
بار پيروز شود، صدرنشين قطع6 گروه خواهد 
بود و استقالل حت6 با ٦ امتياز Bامل از ٢ باز� 

باق6 مانده هم به سرگروه6 نخواهد رسيد. 

نگاه� به برد شير�ن پرسپوليس مقابل التعاون

پنجره نقل وانتقاالتى پنجره نقل وانتقاالتى 
پرسپولیس بسته شدپرسپولیس بسته شد

پا�ان تلخ داستان پرسپوليس و بران'وپا�ان تلخ داستان پرسپوليس و بران'و

مجتب6 توتون6، ســرمرب6 ســپاهان (به دليل ا3ن Bه محرم نو3دBيا مدرr الزم را برا� سرمربيگر� در آسيا ندارد، توتون6 به عنوان سرمرب6 سپاهان معرف6 
شده ) در نشست خبر� بعد از شCست تيمش برابر النصر اظهار Bرد: «ما در ليگ قهرمانان آسيا باز� مB 6نيم. چيز� Bه مهم بود ا3ن Bه ما از عملCرد بازC3نان 
راض6 بود3م. باز� پا3اپا� و برابر� داشــتيم. بازC3نان تا حد ز3اد� خواســته ها� ما را برآورده Bردند، مخصوصا در نيمه دوم Bه شرا3ط بهتر و موقعيت ها� 
بيشتر� برا� گلزن6 داشتيم. ا3ن فوتبال است و ممCن است بعض6 از روزها، روز شما نباشد. مدت زمان Bوتاه6 است Bه Bادر جد3د با بازC3نان Bار مB 6ند. 
ما ســعB 6رد3م روش و نوع باز� ســپاهان را تغيير بدهيم و م6 دانيم Bه ا3ن نياز به زمان دارد و با3د با صبر و حوصله باشــيم. در مدت زمان محدود� Bه با تيم 
بود3م از عملCرد بازC3نان راض6 هستيم.» توتون6 درباره باز� بعد� با النصر و تغييرات احتمال6 تيمش هم گفت: «ما پيروز� النصر را تبر13 م6 گو3يم ول6 
هر باز� شرا3ط خاص خودش را دارد. با3د ا3ن باز� را تحليل Bنيم و ببينيم مشCالت ما Bجا بوده تا خودمان را برا� باز� بعد� آماده Bنيم. اميدوار هستيم 
باز� بهتر� ارائه بدهيم. بازC3نان اصل6 و ذخيره در تيم تفاوت ز3اد� با هم ندارند و سپاهان مجموعه ا� از بازC3نان با Bيفيت را در اختيار دارد. خواهيم د3د 

Bه برا� باز� بعد� تغييرات6 دار3م 3ا نه.»

ليــگ  رقابت هــا�  ســوم  هفتــه 
قهرمانان آسيا در حال6 سپر� شد 
Bــه اســتقالل C3ــ6 از ٤ نما3نده ا3ــران به دليل 
غيبــت حر73 خــود الوحده امــارات، بــه ميدان 
نرفت و به استراحت اجبار� پرداخت. در ا3ن روز 
از مسابقات پرســپوليس حر73 عربستان6 خود 
را شCســت داد و ســپاهان و شــهرخودرو مقابل 
حر3فــان خود تن به شCســت دادند. ســپاهان و 
شــهرخودرو در حالــ6 مقابل النصر عربســتان و 
االهل6 امارات تن به شCســت دادند، Bه هدا3ت 
ا3ــن ٢ تيــم بــه مربيان6 جوان ســپرده شــده بود 
Bــه اوليــن ســال مربيگــر� را تجربــه مB 6نند. 
مهد� رحمت6 و محرم نو3د Bيــا در اولين تجربه 
ســرمربيگر� رسم6 خود در آســيا رو� نيمCت 
نشستند و Bارشان را با شCست آغاز Bردند. پيام 

نيازمند دروازه بان سپاهان هم ناBام تر3ن بازC3ن 
در بيــن تيم ها� ا3ران6 بود Bه در ا3ن شــب ٢ بار 
دروازه اش مقابل بازC3نان تيم النصر عربســتان 
باز شد. در پا3ان هفته سوم مسابقات پرسپوليس 
با ٤ امتياز  پر امتياز تر3ن تيم ا3ران6 است، سپاهان 
با ٣ امتياز تيم بعد� و اســتقالل با 13 امتياز در 
رده دوم است. شهرخودرو نيز با ٣ شCست، تنها 
تيم بدون امتيــاز ا3ران6 در پا3ان دور رفت مرحله 
گروه6 ليگ قهرمانان آسيا ســت. ســپاهان با ٤ 
گل زده بهتر3ن خط حمله ا3ران6 در آسيا را دارد 
و شــهرخودرو هنوز در ا3ن مسابقات گل6 به ثمر 
نرسانده اســت. همين تيم مشهد� با در3افت ٦ 
گل بدتر3ن خط دفاع ا3ران6 در آســيا  و استقالل 
با در3افت ٣ گل بهتر3ن خط دفاع ا3ران6 در آسيا 

را دارد. 

نگاه� به وضعيت تيم ها� ا�ران در آسيا

بدون صدرنشين در پایان هفته سوم

A جدول گروه

1
2
3
4

تیم
االهلى عربستان

استقالل
الشرطه عراق

-

بازي
2
2
2
-

امتیاز
6
1
1
-

تفاضل
2
-1
-1
-

B جدول گروه

1
2
3
4

تیم
الهالل عربستان

پاختاکور
شباب االهلى
شهرخودرو

بازي
3
3
3
3

امتیاز
9
6
3
0

تفاضل
4
3
-1
-6

C جدول گروه

1
2
3
4

تیم
التعاون عربستان

الدحیل
پرسپولیس 
شارجه

بازي
3
3
3
3

امتیاز
6
6
4
1

تفاضل
2
1

-1
-2

D جدول گروه

1
2
3
4

تیم
النصر عربستان

السد
سپاهان

العین امارات

بازي
3
3
3
3

امتیاز
7
5
3
1

تفاضل
3
3
-1
-5

گل محمدى: هنوز به هماهنگی کامل نرسيده ایم
ســرمرب6 پرســپوليس م6 گو3د ا3ن تيــم با توجه به باز� ها� دوســتانه Bم، هنــوز به هماهنگ6 
Bامل نرســيده اســت. 3حي6 گل محمد�، ســرمرب6 تيم فوتبال پرســپوليس در نشست خبر� 
پــس از پيــروز� 13 - صفــر برابر التعــاون اظهار Bــرد: «باز� خيل6 ســخت6 بود ز3ــرا از لحاظ 
هماهنگ6، هنوز به  هارمونB 6امل نرسيده ا3م و به زمان نياز دار3م. با توجه به تغييرات، Bارمان 
در باز� ها� تدارBات6 سخت شده بود و فCر مB 6نم باز� به باز� بهتر م6 شو3م. باز� را خوب 
شروع Bرد3م اما در ادامه حر73 بهتر شد و حت6 م6 توانست به ما گل بزند. در نيمه دوم  شرا3ط 
روح6 و روان6 بهتر� نســبت به حر73 داشــتيم. در نيمه دوم باز� 13 طرفه ا� را انجام داد3م 
و از موقعيت ها� مان اســتفاده Bرد3م. باز� مهم6 بود و با3د برنده م6 شد3م. دوباره با التعاون 

باز� دار3م و م6 دانيم هنوز صدرنشين جدول است و Bار سخت6 دار3م.» 

خليل زاده: باید التعاون را می بردیم
شــجاع خليــل زاده مدافع پرســپوليس و زننــده ت1 گل ا3ن تيــم در باز� مقابــل التعاون پس از 
پيــروز� تيمــش گفت: «بــاز� خيل6 خوب6 بــود. ما از قبل م6 دانســتيم Bه التعــاون تيم خيل6 
خوب6 اســت و هميشــه باز� تيم ها� ا3ران6 مقابل عربستان6 شــرا3ط خاص خودش را دارد. با 
تدابيــر Bادر فنــ6 به برد نياز داشــتيم و حCم فينال را برا� ما داشــت. با3د م6 برد3م تا شــانس 
صعود را زنده نگه دار3م. ما 13 هدف دار3م و آن هم صعود به مرحله بعد� اســت. ان شــا ا... در 

مراحل بعد� هم موفق از زمين بيرون بيا3يم و به هدفمان برسيم.»

سرمربی سپاهان: فوتبال است و  روز ما نبود

منصوریان سرمربى تراکتور شدمنصوریان سرمربى تراکتور شد

علیپور همچنان منتظر ویــزاعلیپور همچنان منتظر ویــزا

لبخند سرخ  با تازه واردها لبخند سرخ  با تازه واردها 

مظاهرى: انتقالم به استقالل مظاهرى: انتقالم به استقالل 
قانـــونى بود!قانـــونى بود!

دروازه بان استقالل مستندات *اف� برا� 
اثبات ادعا�ش نداشت! 
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سرمرب� فرش آرا
 توانایی قهرمانی در ليگ برتر را داریم

ســرمرب� تيم فوتسال فرش آرا مشــهد درباره هدفگذار� در 
ليگ برتر امســال گفت: «هدفگذار� مــا برا� ا"ن فصل قرار 
گرفتــن در جمع ٣ تيم برتر گروه خــود و صعود به مرحله بعد 
اســت. با باز� ها"� ;ه پارســال به نما"ش گذاشــتيم، نشان 
داد"ــم ;ه فــرش آرا توانا"� قهرمانــ� در ليگ برتــر را دارد و 
پارســال هــم اگر اشــتباه داور� نبــود، م� توانســت "< پا� 
بــاز� پا"ان� ليگ باشــد.» مجيد مرتضا"� افــزود: «برنامه ما 
 Cبــرا� امســال، تقو"ت قــدرت گلزنــ� تيم و رفــع نقاط ضع
پارســال بــود ;ــه باز"Jنان مــورد نظر خــود را به ا"ــن منظور 
بــه خدمــت گرفتيــم.» و� همچنيــن بــا اشــاره بــه وضعيــت 
قرعه ;شــ� تيم هــا� حاضر در ٢ گــروه مســابقات ليگ برتر 
اظهــار ;ــرد: «رو� ;اغذ هــر ٢ گــروه متعادل هســتند اما با 
توجه بــه "ارگيــر� و آغــاز تمر"نات برخــ� از تيم هــا� گروه 
دوم، به نظر ا"ن گروه ســخت تر اســت. هرچنــد هنوز فرصت 
نقل وانتقاالت باق� مانده اما شا;له اصل� تيم ما تقر"با بسته 
شده است. تيم فوتســال فرش آرا برا� فصل آ"نده تا;نون ٣ 
باز"Jن جد"د را بــه خدمت گرفته و قرارداد ٨ باز"Jن خود را 

تمد"د ;رده است.»

رتبه برتر هيئت پزشکی-ورزشی خراسان رضوى 
هيئت پزش�J-ورزشــ� خراســان  رضو� در حوزه نظارت بر 
ســالمت باشگاه ها� ورزشــ� در ;شــور، حائز رتبه برتر شد. 
رئيس هيئت پزش�J-ورزشــ� خراســان  رضو� در ا"ن باره 
گفــت: «ا"ن عنــوان برتر از بررســ� عملJرد ســتاد نظارت بر 
ســالمت اما;ن ورزش� استان در سال گذشته و عملJرد ا"ن 
هيئت توســط فدراســيون پزش�J-ورزشــ� ;شــور به دست 
آمــد.» د;تر گلدوز"ــان همچنين درباره نظارت بر باشــگاه ها 
افــزود: «نظارت بر باشــگاه ها� ورزشــ� و جلوگيــر� از بروز 
تخلفات با جد"ت ادامه دارد. رعا"ت پروتJل ها� بهداشــت� 
و ضدعفونــ� باشــگاه ها با"د به صورت منظم انجام شــود و با 

باشگاه ها� خاط� برخورد م� شود.»

٨٠ مربی خراسانی در کالس درس آرسن ونگر 
وبينار دانش افزا"� مربيان فوتبال ;شــورمان د"روز با حضور 
آرســن ونگر، رئيس توسعه جهان� فوتبال در فيفا برگزار شد. 
در ا"ــن ;الس آموزشــ� ;ه به صورت مجاز� تشــJيل شــد، 
فلســفه ها� تازه مربيگر�، توانا"� ها� الزم برا� مربيان در 
عصر جد"د، نقش مباحث انگيزش� برا� موفقيت و... در ا"ن 
وبينار مورد تبادل نظر قرار گرفت. طبق اعالم ;ميته آموزش 
بيش از ٥هزار مرب� در سطح ;شور به خصوص مربيان ليگ 
برتر� و سرمرب� تيم مل� ا"ران در ا"ن وبينار حضور داشتند. 
همچنين از خراســان رضو� هم حــدود ٨٠مرب� فوتبال در 

ا"ن ;الس دانش افزا"� شر;ت ;ردند.

تيــم فوتبــال شــهرخودرو در هفتــه چهــارم ليــگ آســيا بــه مصــاف تيم 
شــباب االهل� امارات م� رود. تيم فوتبال شــهرخودرو در اولين تجربه 
مربيگــر� مهــد� رحمت� در مصــاف با تيم شــباب االهل� امــارات در 
چارچوب ليگ قهرمانان آســيا با نتيجه "<-صفر باز� را واگذار ;رد تا 
د"گر اميد� برا� صعود از گروه خود نداشــته باشــد. شهرخودرو"� ها 
حاال در چهارمين باز� خود در ليگ آســيا ;ه انگيزه ا� هم برا� صعود 
ندارنــد  از ســاعت ١٩:٣٠ امشــب در باز� برگشــت به مصاف شــباب 
االهل� م� روند ;ه ا"ن باز� م� تواند تجربه ا� برا� باز"Jنان در فصل 
جد"د رقابت ها� ليگ برتر ا"ران باشد. اما خداداد عز"ز�، پيشJسوت 
فوتبال خراســان رضو� درباره شرا"ط شهرخودرو در ليگ آسيا و آ"نده 
ا"ــن تيــم در فصل جد"ــد رقابت هــا� ليگ برتر ا"ــران نJاتــ� را عنوان 
;ــرده و معتقد اســت مهد� رحمت� در شــهرخودرو بــا چالش جد"د� 

رو به روست.
 انتظار صعود نداشتيم

 خداداد عز"ز� ابتدا درباره وضعيت شــهرخودرو در ليگ آسيا و ا"ن ;ه 
چقــدر شــانس برا� صعــود دارنــد، م� گو"د: «شــهرخودرو بــا توجه به 
حضــور ٢ تيــم الهــالل و پاختا;ــور در گــروه خــودش و ا"ن ;ــه ٢ باز� 
اولــش را هــم برابر ا"ــن ٢ تيم واگذار ;ــرده بود، عمال شــانس چندان� 
بــرا� صعــود از ا"ن گروه نداشــت. حتــ� همين تيم شــباب االهل� هم 
;ه شــهرخودرو را شJســت داده باالخره قهرمان ليگ امارات است. در 
مجموع شــهرخودرو در گروه بســيار ســخت� قــرار گرفته اســت. قبل از 
اعزام تيم به رقابت ها� ليگ آســيا، جلســه ا� با مهد� رحمت� داشتم 
و در خصوص ا"ن ;ه در ا"ن باز� ها به  نوع� عيار تيمش را مح< بزند و 
باز"Jنــان جد"دش را مورد آزما"ش قرار دهــد و در واقع انتظار چندان� 
برا� صعود نداشته باشد، صحبت ;رد"م.» و� در خصوص صحنه گل� 
;ه شــهرخودرو مقابــل تيم امارات� در"افت ;ــرد، م� گو"د: «به نظرم ٢ 
مدافع چپ شــهرخودرو در صحنه گل مقصران اصل� بودند. زمان� ;ه 
مهاجــم االهل� مدافــع چپ ما را "ــ< دور ;امل زد و به ســمت محوطه 
جر"مه متما"ل شد، مدافعان وسط اصال به سمت مهاجم حر"C نرفتند 
و مهاجم االهل� هــم بدون مزاحمت پا به توپ به داخل ١٨ قدم آمد ;ه 
در ادامــه ضربــه اش را از زاو"ه بســته زد و با اشــتباه دروازه بان تبد"ل به 
گل شــد. برا� همين اگر از ا"ن باز"Jنان توقع صعود از ا"ن گروه بسيار 
ســخت داشته باشيم، اشــتباه بزرگ� را مرتJب شــده ا"م. ا"ن در حال� 
اســت ;ه تيــم فوتبال پرســپوليس با وجود تمــام ســابقه اش و باز"Jنان 
بسيار خوب� ;ه در اختيار دارد همچنان باوجود پيروز� مقابل التعاون 
صعودش مشخص نيست، در مورد سپاهان و استقالل هم شرا"ط از ا"ن 
بدتر است. پس بيا"يم نسبت به اولين حضور شهرخودرو در رقابت ها� 
ليگ قهرمانان آسيا ;م� واقع گراتر صحبت ;نيم ;ه از نظر من در گروه 

مرگ ا"ن رقابت ها قرار گرفته است.» 
  ضع� خط دفاع�

ا"ــن پيشJســوت فوتبال خراســان همچنين دربــاره تر;يب شــهرخودرو 
م� افزا"د: «شهرخودرو خيل� از باز"Jنان با ارزش خودش را از دست داده 
و ا"ــن موضوع در روند تيم خواه، ناخواه بســيار تاثيرگذار اســت؛ به عنوان 

مثال محمدحســين مرادمند در ا"ن چند ســال جزو باز"Jنان ;ليد� ا"ن 
تيم محسوب م� شد و قطعا غيبت او در ا"ن فرصت بسيار ;م قابل جبران 
نيســت. در خصوص خط دفاع� هم بــا رحمت� صحبت ;ردم. با"د حتما 
در آ"نده ا"ن خط دفاع با جذب نفرات جد"د تقو"ت شــود چرا;ه در پست 
مدافع وسط با وجود ا"ن ;ه عل� نعمت� تا حد ز"اد� مدافع مطمئن� است 
اما با ا"ن  حال وقت� "< مدافع ميان� مثل مرادمند را از دست م� دهند، 
با"ــد "ــ< باز"Jــن در حــد و انــدازه او جــذب ;ننــد وگرنه دچار مشــJل 
م� شــوند.» عز"ز� در پاســخ به ا"ن ســوال ;ه آ"ا با تصميم رحمت� مبن� 
بر ا"ن ;ه صفا"يان جوان را به جا� خودش در تر;يب گذاشــت، موافقيد، 
م� گو"د: «با توجه به ا"ن ;ه شهرخودرو شانس ز"اد� برا� صعود نداشت، 
ميــدان دادن به گلــر جوان فرصت خوب� برا� محــ< زدن بود. البته اگر 
شــهرخودرو برا� صعود از گروه تنها به "< برد احتياج داشت، قطعا خود 
رحمتــ� درون دروازه قرار م� گرفت. فJر م� ;نم ;ار� ;ه رحمت� ;رد، 
غيرحرفه ا� نبود. فرض ;نيــم او خودش درون چارچوب قرار م� گرفت، 
گل هــم نم�   خــورد و بــاز� صفر-صفر تمام م� شــد، چه فرقــ� به حال 
شهرخودرو م� ;رد؟ باالخره آنچه مسلم است مهد� رحمت� اگر بخواهد 
در ليگ ا"ران مربيگر� ;ند از درون دروازه ا"ن امر ممJن نيست، تعارف 
هــم ندار"ــم. پس چه اشــJال� دارد از رقابت ها� آســيا"� ;ــه باز� ها� 

سنگين� هم است گلرش را مح< بزند.»
 روند نزول� شهرخودرو 

خداداد عز"ز� درباره ا"ن ;ه تيم شهرخودرو روند نزول� در پيش گرفته و 

نسبت به فصل گذشته باز� ها� خوب� به نما"ش نم� گذارد، م� افزا"د: 
«داســتان تيم هــا� خصوصــ� در فوتبــال ما به هميــن نحو اســت و ا"ن 
مسئله تنها شــامل شهرخودرو نم�   شــود. "< زمان� استقالل اهواز هم 
در سال ها� گذشــته قهرمان و نا"ب قهرمان ليگ شد اما در فصل بعد� 
به دســته پا"ين تر سقوط ;رد. ابومسلم مشهد در مقطع� و "ا استيل آذ"ن 
;ه "ــ< زمان� داعيــه قهرمان� در ليگ برتر داشــت، ســال بعدش اصال 
منحــل شــد. در ;ل م� خواهــم بگو"ــم تيم هــا� خصوصــ� در فوتبــال 
ا"ران نم�   توانند ثبات ;اف� داشــته باشــند و مد"ران ا"ن تيم ها ;متر"ن 
تقصير� در ا"ن رابطه ندارند. به ا"ن دليل ;ه فوتبال ما تنها فوتبال هز"نه 
اســت و از درآمد هيچ خبر� نيســت.» و� ادامــه م� دهد: «حت� به خود 
مهــد� رحمت� هم گفتــم ;ه باز"Jنان� ;ه در حال جذبشــان هســتيد، 
ممJن اســت از نظر خودت باز"Jنان� باشند ;ه بتوانند به تو ;م< ;نند 
اما انتظار از شــهرخودرو در شــهر مشهد باالســت چرا;ه ا"ن تيم ٣ سال 
است ;ه در رده ها� اول تا چهارم ليگ قرار گرفته و در مردم مشهد توقع 
ا"جاد ;رده است. به عنوان مثال شما وقت� مرادمند را از دست م� دهيد 
نم�   توانيــد با "< باز"Jن جوان نما"ش خوب� داشــته باشــيد. به همين 
دليل ;ار مهد� رحمت� با توجه به باز"Jنان جوان خيل� ســخت است و 
آرزو م� ;نــم او از پس چالش جد"دش بربيا"د.» عز"ز� همچنين درباره 
ا"ن ;ه شا"عه شده قرار اســت با تيم شهرخودرو همJار� ;ند، م� گو"د: 
«جلســه ام بــا مهــد� رحمت� بيشــتر دربــاره مباحث فنــ� بــود و در ا"ن 

خصوص هرگز صحبت� به ميان نيامد.»

چالش هاى رحمتی با شهرخودرو از نگاه خداداد عزیزى اخبار خراسان

رئيس هيئت دوچرخه ســوار� خراســان رضــو� از برگزار� مســابقات ليگ برتر بزرگســاالن و 
جوانان ;شــور در آبان ماه به ميزبان� شــهر مشــهد خبر داد. مهد� روزبهانه در ا"ــن باره افزود: 
«هفتــم، هشــتم و نهــم آبان ميزبــان مرحلــه دوم رقابت ها� ليگ برتر پيســت ســرعت آقا"ان در 
بخش بزرگســاالن و دهم، "ازدهم و دوازدهم آبان، ميزبان مســابقات ليگ برتر پيســت ســرعت 
جوانان در بخش آقا"ان در مجموعه ثامن االئمه(ع) مشــهد هســتيم.» و� خاطرنشــان ;رد: «در 
ليگ برتر جوانان مدع� قهرمان� هســتيم و در بخش بزرگســاالن نيز جزو ٥ تيم برتر ;شــور"م و 
قهرمان� در ا"ن بخش ;ار ســخت� خواهد بود.» و� درباره مجوز ها� صادرشــده برا� برگزار� 

مســابقات اظهار ;رد: «مجوز برگزار� مســابقات انفراد� صادر شــده اما در خصوص مسابقات 
ليگ برتر ;ه گروه� برگزار م� شود، فدراسيون با رعا"ت پروتJل ها� بهداشت� مجوز برگزار� 
آن را صادر ;رده اســت.» روزبهانه همچنين در خصوص وضعيت مســابقات دوچرخه سوار� در 
اســتان تصر"ح ;رد: «تا;نون ٢ دوره مســابقه انفراد� جاده در ٤ رده ســن� نوجوانان، جوانان، 
بزرگســاالن و پيشJســوتان باال� ٥٠ ســال در بخش آقا"ان در شهرســتان ها� سبزوار و مشهد 
و "ــ< دوره مســابقات انفــراد� ;وهســتان در ٣ رده ســن� نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن در 

;وهستان پار| خورشيد برگزار ;رده ا"م.»

میزبانى مشهد از لیگ برتر دوچرخه سوارى
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رئيس کميته ملی المپيک عزادار شد
سيدرضا صالح� امير�، رئيس �ميته مل� المپي
 در غم از دست 
دادن برادر خود به ســوگ نشســت. سيدحســن صالح� امير�، 
بــرادر رئيس �ميتــه مل� المپي
، پــس از حدود -
 ســال و نيم 
درگير� با بيمار� ســرطان، شــامگاه سه شنبه در ٦٥ سالگ� در 
بابل درگذشــت. روزنامه خراســان ا-ن ضا-عــه را به رئيس �ميته 

مل� المپي
 و خانواده ا-شان تسليت م� گو-د.

پيگيرى بيمه ورزشکاران در دستور کار کميسيون 
�ميسيون ورزش@اران خواستار ا-جاد تفاهم نامه بين �ميته مل� 
المپي
 و وزارت �ار برا� بيمه ورزشــ@اران شد. افشين نوروز�، 
عضــو و ســخنگو� �ميســيون ورزشــ@اران گفــت: «در نشســت 
�ميسيون مقرر شد تا از سو� �ميسيون نامه ا� به اعضا� هيئت 
اجرا-� �ميته نوشته شــود تا در صورت ام@ان تفاهم نامه ا� بين 
�ميتــه مل� المپي
 و وزارت �ار در خصوص بيمه ورزشــ@اران و 

استفاده ا-ن عز-زان از تسهيالت آن را-زن� ها-� صورت پذ-رد.» 

آخرین مهلت تسویه حساب تيم هاى ليگ برترى بسکتبال 
تسو-ه حساب با فدراسيون بس@تبال و همچنين مربيان و باز-@نان 
ســابق -@� از شــروط مورد نظر �ميته مســابقات بــرا� پذ-رش 
قطع� تيم هاســت. به همين منظور از سو� فدراسيون بس@تبال 
مهلت� بــرا� پرداخت ا-ن بده� ها و تسو-ه حســاب �امل تيم ها 
تعيين شــده. ا-ن مهلت �ه تا ٣١ شــهر-ورماه ادامه داشــت هفته 
آ-نده به پا-ان م� رســد. زمان مقرر برا� تسو-ه حســاب تيم ها در 
نشست هماهنگ� ٢ هفته پيش مطرح و در قالب صورت جلسه به 

تمام تيم ها اعالم رسم� شد. 

دریاچه آزادى پاک شد، ایلخان نورى تودیع!
پا�ســاز� در-اچــه آزاد� بــا همــ@ار� فدراســيون قا-قرانــ� و 
فدراســيون نجات غر-ق و غواصــ� انجام شــد و در آخر-ن مرحله 
پا�ســاز� �ي@اووس ســعيد�، دبيــر �ل �ميته ملــ� المپي
 و 
مسئوالن فدراسيون قا-قران� و نجات غر-ق حضور داشتند. رضا 
صالح� اميــر�، رئيس �ميته ملــ� المپي
 هم قرار بــود در ا-ن 
مراســم حاضر شــود �ه بــه علت فوت بــرادرش به مراســم نيامد. 
مهــد� عل� نژاد، معــاون قهرمانــ� وزارت ورزش در حاشــيه ا-ن 
مراســم گفت: «از زحمات ٢ فدراســيون قا-قرانــ� و نجات غر-ق 
تشــ@ر م� �نم. به و-ــژه از ا-لخان نور� تشــ@ر م� �نم �ه شــا-د 
هفته آ-نده مجبور شــو-م به دال-ل� از خدمتش خداحافظ� �نيم 
و از ا-ن فرصت استفاده م� �نم و از تالش ها� او در مدت تصد� 
پســت ر-اســت تشــ@ر م� �نم.» ا-لخان نور�، رئيس فدراسيون 
نجات غر-ق نيز در ادامه گفت: «٣١ ماه از مسئوليت من م� گذرد 
و تمام موفقيت ها را مرهون حما-ت عز-زان هســتيم. ا-ن مراسم، 
هماهنطــور �ه آقا� عل� نژاد گفت به نوع� مراســم خداحافظ� 
من نيز هســت. بنا بر مصلحت مقرر شــد مسئوليت فدراسيون به 
شــخص د-گر� واگذار شــود. تشــ@ر و-ژه از پدرم دارم چرا�ه من 

محيط ز-ست را با او شناختم.»

اخبار

 مهد� تراب� مدع� شد برخالف شا-عات� �ه در برخ� رسانه ها 
منتشــر شــده، با باشــگاه العرب� قرارداد بســته اســت. ط� ٤٨ 
ســاعت اخيــر خبــر� در برخ� رســانه ها و البته فضــا� مجاز� 
مبن� بر ا-ن �ه باشــگاه العرب� از خر-د تراب� عقب نشين� �رده 
و بــه نوع� منصرف شــده، منتشــر شــد؛ بــه گونه ا� �ه باشــگاه 
ترا�تــور با اطــالع از ا-ــن موضــوع در گفت وگــو با مد-ــر برنامه 
مهد� تراب� خواهان جذب او شــدند. انتشار ا-ن خبر به خود� 
خود �اف� بود تا باشــگاه پرسپوليس نيز پيگير ا-ن موضوع شده 
تا اگر مشــ@ل� برا� انتقال تراب� به العرب� ا-جاد شــد، بار د-گر 
زمينه بازگشــت او به پرســپوليس فراهم شــود. بر همين اساس 
صبح د-روز باشــگاه پرســپوليس در تماس با مهد� تراب� پيگير 
آخر-ــن وضعيت او شــد و البته ا-ن باز-@ن گلــزن اعالم �رده �ه 
�ار انتقال او به باشــگاه العرب� تمام شده و او ا-ن روزها در حال 
گذراندن روزها� قرنطينه اســت. مهد� تراب� در ا-ن استعالم 
تلفنــ� تا�يــد �ــرد �ه پــس از گذرانــدن دوران قرنطينه رســما 
بــه تمر-نــات العرب� اضافه خواهد شــد. مهد� ترابــ� به زود� 
و بــا اتمام مهلت قرنطينــه به عنوان خر-د جد-ــد العرب� معرف� 

م� شود.
 مبلغ قرارداد

در شــرا-ط� �ه پيش از ا-ن گفته شده بود العرب� باال� -
 ميليون 

دالر به ستاره فصل گذشته پرسپوليس پرداخت خواهد �رد اما طبق 
شنيده ها در-افت� تراب� از تيم جد-دش ز-ر -
 ميليون دالر خواهد 
بود �ه البته آن هم با توجه به قيمت روز دالر پول قابل توجه� است. 
 
قــرارداد اصلــ� ا-ن باز-@ــن با العربــ� ٨٥٠هــزار دالر برا� -
فصل اســت �ه با احتســاب آن به مبلغ دالر امــروز م� بينيم �ه او 
برا� -
 ســال حدود ٢٥ميليارد تومان دســتمزد در-افت خواهد 
�ــرد �ه هيچ تيم� در ا-ــران توانا-� پرداخت چنيــن مبلغ� را به 

ا-ن باز-@ن ندارد.

 سهم پرسپوليس؛ هيچ!
پيش از ا-ن گفته شده بود اگرچه تراب� به خاطر بند� در قراردادش 
م� تواند هيچ پول� بابت لژ-ونر شدن به پرسپوليس ندهد اما او گفته 
حاضــر اســت ٣٥درصد از قــراردادش با العرب� را بــه تيم قبل� اش 
بدهد. بعد از بررســ� ها� خراســان ورزشــ� مشــخص شــد تراب� 
چنين قول� را به مســئولين پرسپوليس نداده و سهم پرسپوليس از 
لژ-ونر شدن ستاره جوانش هيچ است. ا-ن در حال� است �ه با توجه 
به درخشــش تراب� در ليگ نوزدهم و ســن و سال او، لژ-ونر شدنش 
�امال قابل پيش بين� بود و مد-ران پرسپوليس م� توانستند با تمد-د 
قرارداد ســتاره جوان خود و گنجاندن بند جدا-� به راحت� �ســب 
درآمد �نند و بخشــ� از مش@الت ارز� خود را حل �نند اما درست 
زمان� �ه تراب� مذا�رات خود را با باشگاه ها� متمول قطر� پيش 
م� برده مســئولين پرسپوليس در خواب خرگوشــ� بسر م� بردند 
تا ســهم باشــگاه از انتقال -
 ســتاره جوان صفر باشــد! البته گفته 
م� شــود تراب� برا� ا-ن �ه هواداران پرســپوليس را خيل� ناراحت 
ن@ند و درها� ا-ن باشگاه را به رو� خود باز نگه دارد تصميم گرفته 
مطالبــات خود را ببخشــد. مجموع مطالبات مهد� از پرســپوليس 
بابت بيش از ١٥درصد قراردادش و همچنين آپشن ها-� �ه داشته، 
نزد-
 به ٢ميليارد م� شود �ه او تصميم گرفته تمام ا-ن مبلغ را به 

سرخ ها ببخشد و هيچ ادعا-� در ا-ن خصوص نداشته باشد.

گل ۵٠هزار دالرى شجاع سهم پرسپوليس؛ صفر! قرارداد 25میلیاردى ترابى با تیم متمول قطرى
شــجاع �ه پيش از اعزام تيم به دوحه از عدم تما-ل مســئوالن باشگاه برا� توافق در زمينه تمد-د 
قــراردادش صحبت �رد، در ادامه در اولين باز� ا-ن تيم به عنوان مهره ا� تاثيرگذار ظاهر شــد. 
در شرا-ط� �ه پرسپوليس از ٢ باز� قبل� خود در ا-ن رقابت ها تنها -
 امتياز �سب �رده بود و 
تساو� برابر التعاون ٦ امتياز� م� توانست �ار را برا� صعود شاگردان -حي� گل محمد� تقر-با 
غيرمم@ن �نــد، او با حضور� به موقع در محوطه جر-مه حر-t، با ضربه ا� تمام �ننده ٣ امتياز 
را بــرا� تيمــش به ارمغان آورد. عالوه بر �ســب ٣ امتياز ن@ته د-گر برا� گل شــجاع خليل زاده، 
پاداش� است �ه �نفدراسيون برا� پيروز� در نظر گرفته. طبق قوانين پاداش، پيروز� در مرحله 
گروه� ليگ قهرمانان ٥٠ هزار دالر خواهد بود و مدافع سرخ ها با ا-ن گل، در شرا-ط� �ه باشگاه 

مش@الت مال� دارد ارز مناسب� را وارد خزانه باشگاه �رد. 

نامه وزیر ورزش به اینفانتينو براى حق پخش
ط� روزها� اخير �نفدراسيون فوتبال آسيا در نامه ا� به فدراسيون فوتبال از عدم ارسال سيگنال 
حق پخش تلو-ز-ون� باز� ها� ليگ قهرمانان آسيا به ا-ران به خاطر تحر-م ها خبر داد. طبق اعالم 
عل� نژاد، عالوه بر اعتراض فدراســيون فوتبال به ا� اف ســ�، وز-ر ورزش نيز در نامه ا� به رئيس 
فيفا به ا-ن اتفاق اعتراض �رده است. عل� نژاد، معاون وز-ر ورزش در ا-ن باره گفت: «همانطور �ه 
مطلع شد-د ا� اف س� در نامه ا� به فدراسيون فوتبال اعالم �رد به خاطر تحر-م ها� بين الملل� 
امــ@ان پخش رو-دادهــا در ا-ــران وجود ندارد. ا-ن اشــتباه بزرگ� اســت �ه م� گو-نــد ما دچار 
تحر-م ها� بين الملل� هستيم. تحر-م ها� ما تحر-م ها� -
 جانبه آمر-@است و اساسا ا� اف س� 
و آن شر�ت مربوطه اجازه ندارند ا-ن تحر-م ها� -
 جانبه را به سازمان صداوسيما� ا-ران تعميم 
بدهند. ا-ن تضييع حقوق ميليون ها مخاطب فوتبال ا-ران است. شخص آقا� وز-ر اعتراض رسم� 
خود را برا� آقا� ا-نفانتينو، رئيس فيفا ارسال �رد و همچنين فدراسيون فوتبال به شيخ سلمان 

اعتراض �رد. �ار اشتباه بود و ا-ن دخالت سياست در ورزش به شمار م� رود.»

فدراسيون به دنبال تخریب من است و من هم دیگر هيچ برنامه اى براى المپيک ٢٠٢٠ ندارم!

سر-ع تر-ن مرد ا-ران بار د-گر از فدراسيون دووميدان� 
انتقاد �رد. حســن تفتيان، مرد المپي@� دووميدان� 
ا-ن بار مدع� شد فدراسيون قصد تخر-بش را دارد. او 
در حال� از عدم موافقت فدراسيون با �ليه برنامه ها و 
اردوها� داخلــ� و خارج� اش حرف م� زند �ه حاال 
ا-ن ذهنيت برا-ش شــ@ل گرفته �ه شــا-د فدراسيون 
اصال ورود� المپي@ش را قبول ندارد! تمام ا-ن مسائل 
دســت به دســت هم داده �ه دونده المپي@� ا-ران در 
مصاحبــه با خراســان تا�يد �ند هيچ برنامــه ا� برا� 
 
المپي
 پيــش رو ندارد. تفتيان �ه اخيــرا اردو� -
ماهه ا� هم در فرانســه داشت، با وجود نظر منتقدان، 

�م و �يt ا-ن اردو را خوب ارز-اب� �رد. 
 از اردو' اخيرتان در فرانسه راض� بود�د؟

بله. اردو� -
 ماهه ا� در فرانســه داشتم و البته با-د 
تا�يد �نم تمام هر-نه ها� ا-ن اردو را شخصا پرداخت 
�ردم تا ز-ر نظر مرب� ام انتانون در فرانسه تمر-ن �نم. 
ط� برگزار� ا-ن اردو، در ٢ مسابقه در فرانسه شر�ت 
�ردم؛ -@� تور بين قاره ا� بود �ه ورزشــ@اران مطرح 
هر رشــته به ا-ن مسابقات دعوت شــدند و از ا-ران هم 
من دعوت شده بودم �ه موفق شدم به فينال برسم. با 
توجه به وضعيت �رونا، قرنطينه خانگ� ٢ ماهه و قطع 
تمام تمر-نات و دور بودن از مســابقات، نتا-ج� �ه در 
ا-ن مسابقات گرفتم برا� خودم و مرب� ام نتا-ج خوب� 

بود چون موضوع را فن� نگاه م� �نيم.
 شــما در حال� ا�ن نتا�ج را به لحاظ فن� خوب 
ارز�ابــ� م� 9نيــد 9ــه منتقــدان نظــر مخالف� 
دارند؛ ضمن ا�ن 9ه به برگزار' اردوها' شما در 

فرانسه هم ا�رادها�� وارد م� دانند.
ببينيد با توجه به شرا-ط موجود و شيوع و-روس �رونا، 
با افت ر�ورد ١٠٠متر در سراســر دنيا مواجه بود-م و 

طبيعتا من هم با ر�ورد اصل� خودم فاصله دارم. منتها 
دوســتان و مخصوصا فدراسيون دووميدان� به عنوان 
مرجع اخبار، تنها نتيجه اولين مســابقه من در اردو� 
فرانســه را؛ آن هــم به شــيوه ا� بــد رســانه ا� �ردند؛ 
مســابقه ا� �ه اولين رقابت من در زمان شــيوع �رونا 
و بعد از پشــت سر گذاشتن آســيب د-دگ� ام بود. ا-ن 
در حال� اســت �ه نتيجه دومين مسابقه ام در فرانسه 
�ه ط� آن ر�ورد ١٠:٣٠ را داشــتم، رسانه ا� نشد و 
با ا-ن شــرا-ط مشهود است �ه دوستان چه اهداف� را 

دنبال م� �نند.
 منظورتان از اهداف مشهود دوستان چيست؟

متاســفانه فدراســيون دووميدانــ� در ا-ــن مقطــع 
نــه تنهــا نــگاه حما-تــ� بــه مــن نــدارد بل@ــه �امال 
غرض ورزانه قصد تخر-ب مرا دارد؛ از مصاحبه ها-� 
�ه مشاور فدراسيون انجام داده تا موافقت ن@ردن با 

 !
هيچ -
 از برنامه ها� آماده ساز� ام برا� المپي
مسئوالن فدراســيون حت� طور� برخورد م� �نند 
�ه انــگار ورود� المپي
  مرا هم قبول ندارند. حال 
آن �ــه IOC تمام ســهميه ها� �سب شــده را قبول 
دارد. متاســفانه ٧ ماه اســت نه مربــ� دارم، نه اردو 
و نــه حتــ� �وچ@تر-ــن حما-ت�. حت� درخواســت 
-ــ
 ر�وردگيــر� در تهران داشــتم �ه فدراســيون 
بــا آن هم موافقــت ن@ــرد. بنابرا-ن مجبــورم صفر تا 
١٠٠ �ارها-ــم را خودم انجام دهــم. ط� ا-ن مدت 
هيچ تماســ� از فدراسيون نداشتم �ه حت� بپرسند 
چــه برنامه هــا� تمر-نــ� دارم. بــا ا-ن حــال خودم 
برنامه ها-م تا ارد-بهشت ماه به سرپرست فدراسيون 
اعــالم �ردم �ه متاســفانه با هيچ -ــ
 از اردوها-م، 
چــه داخل� و چــه خارجــ� موافقت ن@ردنــد. حت� 
بــا قــرارداد مرب� ام هــم موافقت ن@ردنــد؛ به همين 

خاطــر من برا� برگزار� اردو� اخيرم در فرانســه، 
قرارداد -
 ماهه به صورت شخص� با مرب� ام آقا� 
انتانــون منعقــد �ــردم. مســئوالن فدراســيون تنها 
�ار� �ــه �ردند ا-ن بود �ه گفتنــد با-د چند-ن ماه 
صبــر �ن� تــا برنامه ها-ت از لحاظ فن� تا-يد شــود؛ 
ضمــن ا-ن �ه تا�يــد داشــتند با-ــد در ر�وردگير� 
شــر�ت �نم و ر�ورد بزنم. دســت آخر هم گفتند ما 
پــول ندار-م و تمــام! البته موضوع برگــزار� اردوها 
و مســابقات� �ــه با-ــد در آن شــر�ت م� �ــردم را با 
�ميتــه مل� المپي
 هــم مطرح �ــردم ول� جواب� 
نگرفتم و تا ا-ن لحظــه هيچ قول� هم برا� پرداخت 

هز-نه ها-م به من داده نشده. 
 با ا�ن شــرا�ط هدفگذار' تــان برا' حضور در 

المپيF پيش رو چيست؟
اردو-م در فرانسه تمام شده و برنامه  د-گر� ندارم. من 
سال گذشــته هم با هز-نه شــخص� به اردو� فرانسه 
رفتم و ورود� المپي
 را �سب �ردم. البته با حما-ت 
صالح� امير�، رئيس �ميته مل� المپي
 بخشــ� از 
هز-نه ها-م بعد -
 ســال از سو� ا-ن �ميته پرداخت 
شد به همين خاطر از رئيس �ميته مل� المپي
 تش@ر 
م� �نم. اما سوالم ا-ن است �ه چرا با-د -
 ورزش@ار 
المپي@ــ� ارودوها-ــش را به صورت شــخص� برگزار 
�ند؟ پس فدراسيون چه �اره است؟ من هميشه فقط 
و فقــط از فدراســيون توقع حما-ت ورزشــ� داشــتم. 
 
درخواستم تامين ابتدا-� تر-ن ام@انات مورد نياز -
 ورزش@ار المپي@� بوده؛ مثل داشتن مرب� و اردو ول� 
هميشه با بدتر-ن جواب ها مواجه شدم. در حال حاضر 
هــم برا� المپي
 هيچ برنامه ا� ندارم. فقط دوســت 
دارم مــردم بداننــد من خيل� جنگيــدم  ول� تنها-� و 
دست خال� نم�  توان به جنگ -
 ارتش مسلح رفت؛ 

 .
آن هم در ميدان� به بزرگ� المپي

تفتيان: با دست خالی نمی  توان به جنگ یک ارتش مسلح رفت

تصميم نگران کننده براى تيم ملی فوتبال ایران 
�نفدراســيون فوتبال آسيا برا� برگزار� مسابقات انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ در قاره آسيا 
به شــ@ل متمر�ز و شــبيه به نحوه برگزار� ليــگ قهرمانان، در انتظار در-افت تا-يد از ســو� 
فيفاســت. روزنامه االتحاد امارات گزارش داد �ه �نفدراســيون فوتبال آسيا در ف@ر برگزار� 
مسابقات انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ و انتخاب� جام ملت ها� ٢٠٢٣ آسيا به ش@ل متمر�ز 
و شبيه به نحوه برگزار� مسابقات ليگ قهرمانان آسياست. ا-ن روزنامه نوشت: «�نفدراسيون 
فوتبال آسيا ا-ن طرح را در جر-ان جلسه مشتر� با مسئوالن فيفا در ماه جوال� به عنوان راه 
حل جا-گز-ن در صورت بســته بودن مرز برخ� از �شــورها پيشنهاد داده بود.» در آن جلسه، 
فيفا بر تعو-ق افتادن مســابقات تا ماه مارس سال آ-نده تا�يد �رد. ا-ن در حال� است �ه تيم 
مل� فوتبال ا-ران برا� صعود به مرحله نها-� انتخاب� جام جهان� و �سب سهميه حضور در 
جام ملت ها� ٢٠٢٣ آسيا با-د در هر ٤ مسابقه باق� مانده اش پيروز شود؛ به خصوص ٢ د-دار 
حساس برابر بحر-ن و عراق. اگر ا-ن باز� ها به صورت متمر�ز در �شور� به جز ا-ران برگزار 

شود، بدون ترد-د تيم مل� �ار سخت تر� برا� صعود خواهد داشت.

پاسخ جالب ونگر به سوال قلعه نویی
امير قلعه نو-� سرمرب� تيم گل گهر سيرجان در وبينار دانش افزا-� مربيان پرسش مورد نظر خودش 
را از آرســن ونگر مطرح �رد. به نقل از ســا-ت فدراســيون فوتبال، امير قلعه نو-� ابتدا از مســئوالن 
فدراســيون فوتبــال در خصوص برگزار� ا-ن وبينار با حضور آرســن ونگر قدردان� �ــرده و از مرب� 
صاحب نام فرانســو� پرســيد: «شما ٢٢ سال در باشگاه آرســنال فعاليت و تالش �رد-د همچنين 
روش و-ژه خودتان را در پيش گرفتيد �ه باز-@ن ســاز� و پرورش اســتعدادها� جوان بود. البته در 
بعض� مقاطع به موفقيت ها و افتخارات� هم دست -افتيد اما با ا-ن وجود انتقادات� نسبت به عمل@رد 
شما در ا-ن دوران وجود داشت. اگر به گذشته بازگرد-د باز هم از ا-ن روش استفاده م� �نيد؟» آرسن 
ونگر در پاسخ به پرسش قلعه نو-� گفت: «هر مرب� با توجه به باورها، دانش و تحصيالت همچنين 
فلسفه �ار� �ه دارد روش موردنظرش را انتخاب م� �ند و من هم بر اساس ا-ده آل ها و روش �ار� 
خودم فعاليت �ردم �ه از ا-ن سب
 �ار پشيمان نيستم. به اعتقاد من شما با-د به اصول خودتان در 
�ار پا-بند باشيد و به بعض� موضوعات -ا حت� انتقادات� �ه م� شود توجه نشان ندهيد. من اگر به 

گذشته بازگردم باز هم ا-ن فلسفه و روش را انتخاب خواهم �رد و از انتخاب آن پشيمان نيستم.»

خط دفاع� اســتقالل در رقابت ها� آسيا-� 
به انــدازه �اف� باز-@نان دارد و شــا-د بتوان 
را  فنــ�  �ادر  حيــث  ا-ــن  از  نگرانــ�  گفــت 
تهد-د نم�  �ند. هرچند اســتقالل نتوانست 
برخــالف رقبا� خــود از خر-دها� جد-دش 
بهره ببرد اما آن هــا باز-@نان با�يفيت� دارند 
تــا از رقبــا� خــود در مرحلــه گروهــ� عبــور 

�ننــد و به مرحله حذف� برســند. بــه و-ژه در 
خــط دفاعــ� و حــاال بــا بازگشــت احتمالــ� 
علــ� �ر-م�، آن هــا 4 مدافع ميانــ� آماده و 
سرحال دارند؛ روزبه چشم�، عارف غالم�، 
محمد دانشگر و شاهين طاهرخان�. در �نار 
ا-ــن باز-@نان با-د نام ســياوش -زدان� را هم 
آورد �ه در حال گذراندن دوران نقاهت است 

و بــرا� د-ــدار هفته آ-نــده با الشــرطه عراق 
آماده م� شــود. طاهرخان� جوان در ٢ باز� 
اخير آب� ها در آســيا حضور داشت اما ا-ن بار 
بعيد اســت به او فرصت نما-ش برســد. روزبه 
چشــم� �ه باز� هــا� پا-ان� فصــل و فينال 
جــام حذفــ� را از دســت داده بــود احتمــاال 
نامجومطلــق خواهــد  انتخاب هــا�  از  -@ــ� 

بود و دانشــگر -ا غالم� زوج او خواهند شــد. 
اگــر عــارف غالم� انتخــاب ســرمرب� آب� ها 
باشــد، او برا� اولين بــار در د-دارها� فصل 
جار� ليگ قهرمانان آسيا باز� خواهد �رد. 
د-دار بعد� اســتقالل در آسيا، -
 شنبه ٠٣ 
شــهر-ور در دوحه قطر مقابل الشــرطه عراق 

خواهد بود.

 ترافيک خط دفاعی استقالل؛ فيکس ها حریف می طلبند

سارا اصالنى

اعضا� �ميســيون رســانه ها� شــورا� المپي
 آسيا 
OCA سه شنبه برا� نخستين بار پس از انتصاب اعضا� 
 
جد-د به ر-اســت چارلز لــو، رئيس �ميته مل� المپي
ما�ائو تشــ@يل جلســه دادند و ط� آن به تشــر-ح شرح 
وظا-t و مســئوليت ها� رســانه منطبق بر اساســنامه 
OCA پرداختنــد. محمــود عبداللهــ�، مد-ــر روابــط 
عمومــ� �ميته مل� المپي
 به عنــوان نما-نده ا-ران� 
عضو �ميســيون در ا-ن نشســت آنال-ن حضور داشت. 

در ا-ن جلســه اعضــا پيشنهاداتشــان بــرا� دور جد-د 
فعاليت �ميســيون را تشــر-ح �ردند. ارائه گــزارش از 
روند آماده ساز� و فعاليت ها� ستاد برگزار� باز� ها� 
باز� هــا�  آســيا-� ســاحل� ســانيا، ششــمين دوره 
داخل سالن آســيا و هنرها� رزم� بان@و�، باز� ها� 
آســيا-� جوانان و باز� ها� آســيا-� هانگژو٢٠٢٢ از 
جمله رو-دادها� مطرح شــده بين اعضا� �ميســيون 
رســانه بود �ه طــ� آن در خصــوص تعداد ســهميه هر 

�ميته مل� المپي
، سرو-س ها-� �ه به خبرنگاران و 
ع@اسان حاضر ارائه خواهد شد، صدور �ارت شناسا-� 
و محدود-ت هــا� رســانه ا� نيز بحث و گفت وگو شــد. 
ســردبير مجله ورزش� آسيا، مســئول وب سا-ت جد-د 
و همچنين شــب@ه ها� اجتماع� OCA، مد-ر توســعه 
فنــاور� نيز هر �ــدام در خصوص تغييــرات و ام@انات 
جد-د بخش ها� مختلt رسانه ا� شورا� المپي
 آسيا 
گزارش ها-� را به اعضا� �ميسيون رسانه ارائه دادند 

و در خصوص سرو-س ده� هر چه بهتر هر بخش بحث 
و تبادل نظر انجام شد. گفتن� است؛ اعضا� �ميسيون 
رســانه از �شــورها� ا-ــران، چين تا-په، ژاپــن، ما�ائو، 
مالد-و، عربستان، قطر، عمان، مغولستان، و-تنام و هند 
در ا-ن نشست حضور -افتند؛ ضمن ا-ن �ه حيدر فرمان، 
معاون اجرا-� شــورا� المپي
 آســيا و مسئول بخش 
باز� هــا� ا-ن نهاد نيــز به نما-ندگ� از هيئت رئيســه 

OCA در ا-ن نشست حضور داشت.

نشست OCA با حضور نماینده ایران برگزار شد
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تکذیب توافق هافبک استقالل با گل گهر 
عل� دشت� و�نگر ت�ني�� آب� ها �ه باوجود درخواست برا� 
جدا��، با توجه به شرا�ط ا�ن تيم در سفر به دوحه برا� ليگ 
قهرمانان آن ها را همراه� �رده ، در انتظار پا�ان ا�ن رقابت ها 
و مذا�ره با تيم بعد� خود است. ا�ن در حاليست �ه  شا�عات� 
دربــاره مذا�ره ا�ــن باز��ن با گل گهر ســيرجان و حضور در 
جمع شاگردان امير قلعه نو�� ش�ل گرفته است. با ا�ن حال 
ا�ــن باز��ن هنوز به توافق� با ا�ن تيم دســت نيافته و به نظر 

م� رسد برا� ادامه فوتبال بار د�گر راه� جنوب شود.
رضایی نامزد بهترین لژیونر هفته فوتبال آسيا 

ســا�ت �نفدراســيون فوتبال آســيا �A نظرســنج� بــه راه 
 انداخته تا بهتر�ن لژ�ونر هفته گذشــته قــاره �هن را انتخاب 
�ند. �اوه رضا��، مهاجم ا�ران� شــارلوا ��ــ� از نامزدها� 
ا�ــن نظرســنج� ا� اف ســ� انتخــاب شــد . لــ� �انگ  ا�ن  
(�ره جنوب�، والنسيا)، ل� ســئونگ وو باز��ن (�ره جنوب�، 
ســنت ترو�دن هلند)، ســام �ر (اســتراليا، بانوان چلســ�)، 
هيرو�� ســا�ا� (ژاپن، المپيA مارســ�)، باســل جراد� 
لــ� (چيــن،  (لبنــان،  هاجــدوN اســپليت �رواســ�)، وو 
اسپانيول)، جاســتين مرام (عراق، رئال سالت ليA آمر��ا) 

سا�ر رقبا� رضا�� در ا�ن نظرسنج� هستند.
یک بلوار تبریز به نام تراختور 

طبق اعالم روابط عموم� باشگاه ترا�تور، در جلسه شورا� 
نام گذار� معابر و اما�ن عموم� شهر تبر�ز، نام گذار� بلوار� 
به نام  تراختور  تصو�ب شد. بر ا�ن اساس، نام گذار� م�ان� به 
نام ترا�تور در شهر تبر�ز در دستور �ار شورا� نام گذار� قرار 
گرفته و مقرر شــد از تقاطع شهيد �سا�� تا ز�رگذر �ارخانه 

ترا�تورساز� به نام  تراختور  نام گذار� شود.
انتقاد عجيب روزنامه قطرى از رضایيان!

روزنامــه الــرا� قطر با وجود درخشــش باز��ــن ا�ران� 
الدحيــل در د�ــدار برابر الشــارجه به انتقــاد از عمل�رد 
او پرداخــت. راميــن رضا�يــان در د�ــدار الدحيــل برابر 
الشــارجه گل دوم و پيــروز� تيمش را بــه ز�با�� به ثمر 
 A� -رســاند. رضا�يــان در ا�ن د�ــدار �ه با پيــروز� ٢
الدحيل به پا�ان رسيد، به عنوان بهتر�ن باز��ن ميدان 
هم انتخاب شــد. ن�ته جالب ا�ن �ه روزنامه الوطن بعد 
از ا�ــن باز� بــه انتقاد از عمل�ــرد رضا�يــان پرداخت و 
تا�يد �رد �ه انتظار مــ� رود  باز��ن ا�ران� در �ارها� 

هجوم� مشار�ت بيشتر� داشته باشد.
فرهاد مجيدى ۵ ميليون جریمه شد

سا�ت رسم� فدراسيون فوتبال نوشت؛ �ميته انضباط� 
را� د�ــدار تيم هــا� اســتقالل و ترا�تــور در فينــال جام 
حذفــ� فوتبال �شــور را اعــالم �ــرد. بر اســاس ��� از 
را� ها� صادره فرهاد مجيد�، سرمرب� سابق استقالل 
به دليل رفتار غيرورزشــ� به پرداخــت ٥٠ ميليون ر�ال 

جر�مه نقد� مح�وم شد. ا�ن را� قطع� است.

عليرضا منصور�ان برا� هدا�ت تيم فوتبال ترا�تور با مسئوالن ا�ن تيم به توافق 
نها�� رســيد. عليرضا منصور�ان، سرمرب� پيشين تيم فوتبال ذوب آهن، برا� 
هدا�ت تيم فوتبال ترا�تور در فصل جد�د ليگ برتر با مسئوالن ا�ن تيم به توافق 
نها�� رســيد و در ليگ بيستم هدا�ت پرشورها را برعهده خواهد داشت. پيش 
از ا�ن ترا�تور� ها با عل� دا�� مذا�ره �رده بودند �ه به توافق نرسيدند. پس 
از آن هــم گز�نه ها�� مانند جواد ن�ونام و عل� �ر�م� هم مطرح شــدند و در ٢ 
روز گذشــته مسئوالن ترا�تور مذا�رات جد� را با عل� �ر�م� انجام دادند اما 
صحبت هــا� آن ها با �ر�م� هــم راه� به جا�� نبرد . در حــال حاضر عليرضا 
منصور�ان با مد�ران باشگاه ترا�تور به توافق نها�� رسيده  و امضا� قرارداد او 

و حضور قطع� اش در تبر�ز تا آخر هفته نها�� و امضا خواهد شد. 

رئيــس باشــگاه مار�تيمــو پرتغــال در جد�دتر�ــن مصاحبــه اش اعــالم �ــرد 
مهاجم پرســپوليس به دليل عدم صدور و�زا هنوز به پرتغال نيامده اســت. به 
نقل از نشــر�ه  اوجوگو  پرتغال، �ارلوس پر�را، رئيس باشــگاه مار�تيمو اعالم 
�ــرد عل� عليپور، مهاجم تيم پرســپوليس ا�ران به زود� بــه جمع تيم اضافه 
م� شود. رئيس باشــگاه پرتغال� عنوان �رد: «عل� عليپور خر�د جد�د ما در 
فصل جد�د برا� تقو�ت خط حمله است. او منتظر صدور و�زا� پرتغال است 
تا ا�ران را به مقصد ا�ن �شور ترN �ند.» و� افزود: «انتظار دار�م تا چند روز 
آ�نــده عليپور و �الد�ــو و�نگ برز�ل� را به عنوان باز��نــان جد�د تيم معرف� 
�نيم.» عليپور ٢٤ ســاله در فصل گذشته ١٠ باز� انجام داد و ١٢ گل برا� 

پرسپوليس به ثمر رساند. 

عليپور همچنان منتظر صدور و�زا� پرتغالمنصور�ان سرمرب� ترا�تور شد

رشيد مظاهر�، دروازه بان تيم فوتبال استقالل به خاطر ش�ا�ت 
باشــگاه ترا�تور بابت فســخ �A طرفه قراردادش روز گذشــته در 
جلسه �ميته وضعيت فدراسيون فوتبال حاضر شد. ا�ن در حال� 
است �ه شا�عات� درباره احتمال محروميت او و باشگاه استقالل 
شــنيده م� شــد و در ا�ن جلســه  هم و�يل مظاهر� درخواســت 
اســتمهال �رده، تــا بحــث محروميت احتمالــ� ا�ــن دروازه بان 
جد� تر شــود. در ا�ن باره �A �ارشــناس حقوق� فوتبال توضيح 
�وتاه� درباره اســتمهال و چرا�� درخواست آن داد و به آخر�ن 
خبــر گفت: «و�يــل ترا�تــور از اســتمهال ادعــا� مظاهر� خبر 
داده. �عن� در ا�ن جلســه او مســتندات �اف� برا� اثبات ادعا�ش نداشته و از �ميته وضعيت 
مهلــت خواســته تــا بتواند دليل و مســتندات ارائــه دهد.» هرچنــد مظاهــر� در گفت وگو�ش 
بــا خبرنــگاران پس از پا�ان جلســه تا�يد �ــرده �ه او محروم نم� شــود اما درخواســت زمان و 
مهلت بيشــتر برا� ارائه مستندات باعث نگران� اســتقالل� ها شده و شا�عات� درباره احتمال 
محروميت او و باشــگاه اســتقالل شنيده م� شــود. مظاهر� درباره جلسه گفت: «ف�ر م� �نم 
جلســه خيل� خوب� بود. به شخصه جو را خيل� خوب د�دم. منتظر�م �ه را� صادر شود. ف�ر 
م� �نــم هفته آ�نده هم با�د ��ســر� مــدارN ارائه �نيــم.» مظاهر� در مورد ا�ن �ــه آ�ا برا� 
صــدور ا�ن را� زمان خواســته،  گفت: «ا�ن چيــز� بود �ه گفتند انجام بدهيــم.» و� در مورد 
ا�ن �ه آ�ا مم�ن اســت محروميت شــامل حال او شــود، گفــت: « االن نم�  دانم با�ــد چه بگو�م 
م� ترســم چيز� بگو�م.» و� در مورد ا�ن �ه آ�ا انتقالش به اســتقالل قانون� بوده، گفت: «بله، 
صددرصــد. مطمئن باشــيد اگر غيرقانون� بــود اولين نفر� �ه مخالفــت م� �رد خودم بودم، 

به خاطر ا�ن �ه وقت� به باشگاه� تعهد دار� نبا�د با باشگاه د�گر� وارد مذا�ره شو�.»

دروازه بان استقالل مستندات �اف� برا� اثبات ادعا�ش نداشت! 

مظاهر�: انتقالم به استقالل قانون� بود!

استراماچونی دوباره شهر 
را بهم ریخت! 

از س;وت مسئوالن تا تجمع هواداران استقالل 

همان طور �ه پيش بين� م� شد 
و مشخص بود �ه وعده مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل بــرا� بازگردانــدن آنــدره آ 
اســتراماچون� به جا�� نخواهد رســيد، مرب� 
ا�تاليا�� با اســتور� �ه سه شــنبه شب منتشر 
�رد آب پا�� را رو� دست استقالل� ها ر�خت. 
البته از اســتور� اســتراماچون� برداشت ها� 
مختلفــ� شــده، امــا پيام واضــح آن ا�ن اســت 
�ــه ام�ان بازگشــت او به اســتقالل حداقل در 
شــرا�ط فعل� وجود ندارد و بنابرا�ن مسئوالن 
ا�ن باشــگاه با�د دنبــال گز�نه د�گر� باشــند 
و او هــم دنبال شــ�ا�تش از اســتقالل در فيفا! 
استراماچون� در ا�ن اســتور� اش نوشته بود: 
«امروز بســيار عصبان� هستم. به نظر م� رسد 
�ــه فدراســيون مجــوز را رد �ــرده اســت. من 
هيچ پيشنهاد� را رد ن�ردم، چون پيشنهاد� 
ارسال نشده اســت. من عشق شما و قلب ها� 
آبــ� را احســاس �ــردم. م� خواهــم بگو�ــم تا 
بدانيد، برا� هميشه. من امروز خيل� ناراحت 
بودم.» استراماچون� ضمن انتقاد از فدراسيون 
فوتبال ا�ران تا�يد �رده �ه اصال پيشنهاد� از 
ا�ران و اســتقالل نداشته �ه رو� آن ف�ر �ند! 
ا�ــن اظهارنظر صر�ح مــرد ا�تاليا�ــ� در تضاد 
با آن چيز� اســت �ه هفته هاســت مســئوالن 

احمــد  آن هــا  راس  در  و  اســتقالل  باشــگاه 
ســعادتمند در همه جا اعالم �ــرده بود. همين 
چند خط و پيام �وتاه اســتراماچون� �اف� بود 
تــا دوباره خــون هــواداران اســتقالل به جوش 
بيا�د و آن ها به نشانه اعتراض مقابل ساختمان 
فدراســيون فوتبــال تجمع �ننــد و عليــه وز�ر 
ورزش، مد�ــران باشــگاه و مد�ران فدراســيون 
شعار ســر بدهند. هواداران استقالل خواستار 
حضور نب� و بهاروند در جمــع خود بودند تا به 
نوع� اعتراضشان را به تصميم فدراسيون برا� 
قانون منــع جذب مربــ� و باز��ــن خارج� به 
آن ها نشان دهند. پس از ساعات� از ا�ن تجمع، 
هواداران استقالل ا�ن بار مقابل باشگاه تجمع 
�ردنــد. ا�ن افراد بعــد از ورود نيرو� انتظام� 
به خيابان ســئول، راه ســاختمان ا�ن باشــگاه 
در ســعادت آباد را در پيــش گرفتــه و در آنجــا 
مستقر شدند و با در دست داشتن ع�س ها�� 
از مرحــوم حجــاز� و پورحيــدر� �نار ع�س 
اســتراماچون� خواســتار بازگشــت ســرمرب� 

ا�تاليا�� و سابق استقالل بودند. 
  

با وجــود ا�ن اعتراض ها هيچ �A از مســئوالن 
باشــگاه حاضــر بــه پاســخ گو�� و حضــور بين 
هواداران معترض نشدند و ا�ن در حال� بود �ه 

آن ها در مصاحبه با رسانه ها از مذا�ره باشگاه 
با ال�ســاندر نور� مرب� دو رگــه ا�ران� آلمان� 
خبر دادند. بهمــن ني�خو، مشــاور مد�رعامل 
استقالل در گفت وگو با ا�سنا، درباره حواش� 
پيــش آمــده در خصــوص مذا�ــرات با آنــدره آ 
اســتراماچون� و ت�ذ�ــب هر گونــه مذا�راتــ� 
برا� پيوستن به ا�ن باشگاه گفت: «به نظر من 
ا�شان نســبت به ا�ن مسئله �م لطف� �ردند. 
واقعيت ا�ن نيست. باشگاه قطعا آن چيز� �ه 
واقعيت اســت را به طور مستند ارائه م� دهد. 
ا�ــن موضوعــات با�ــد بــه طور شــفاف روشــن 
شــود �ه هــواداران بداننــد واقعيت چيســت. 
مد�ــران باشــگاه بــه خاطــر ا�ن مســئله حت� 

بــه ا�تاليــا رفتنــد و صحبت هــا� الزم را انجام 
دادنــد.» او با تا�يد ا�ن �ه ال�ــس نور� ��� از 
جا�گز�ن هــا� اســتراماچون� در صورت عدم 
توافق با ا�ن مرب� ا�تاليا�� است، خاطرنشان 
�رد: «قطعا ال�س نــور� ��� از گز�نه ها� ما 
در صورت عدم توافق با اســتراماچون� است.» 
ال�ســاندر نور� هم به طــور ضمن� حضورش 
در ليست گز�نه ها� ســرمرب� گر� استقالل 
را تا�يــد �ــرده و گفــت: «تماس ها�ــ� بــرا� 
حضور در باشگاه جد�د با من گرفته شده ول� 
�ار درســت� نيســت فعــال دربــاره آن ها حرف 
بزنم.» ظاهرا ٢ مشــ�ل اساســ� بر ســر توافق 
اســتقالل� ها با ال�س نور� وجود دارد. ��� 

بحــث چگونگــ� تعييــن و پرداخت دســتمزد 
ارز پرداختــ� و دوم موضــوع جهانــ�  نــوع  و 
�رونــا! نور� به واســطه پدر ا�رانــ� اش دارا� 
پاسپورت ا�ران� اســت و از ا�ن رو شامل قانون 
منع جذب مرب� و باز��ن خارج� نم� شود اما 
زندگ� اش خارج از ا�ران اســت و دســتمزد� 
�ــه م� خواهد به �ورو �ــا دالر خواهد بود و ا�ن 
در حالــ� اســت �ه قانــون منع جــذب مرب� و 
باز��ن خارجــ� برا� جلوگيــر� از خروج ارز 
تصو�ب شــده ! بحــث �رونــا و محدود�ت ها� 
رفت و آمــد و پــرواز� بودن و نبــودن نور� هم 
از د�گر موضوعات� اســت �ه قطعا مذا�رات را 

طوالن� تر خواهد �رد.  

پنجره نقل وانتقاالتی پرسپوليس بسته 
شد

همانطــور  پرســپوليس  و  بران�ــو  داســتان 
�ــه پيــش بينــ� م� شــد پا�ــان تلخــ� برا� 
سرخها� پا�تخت داشت. باشگاه پرسپوليس 
بــا توجه بــه پا�ان مهلــت فيفا بــرا� پرداخت 
بــا جر�مــه ٢  ا�وان�وو�ــچ  بران�ــو  مطالبــات 
محروميــت نقل وانتقاالتــ� مواجــه شــد. بــه 
گزارش خبرآنال�ن، ط� نامه فيفا به باشــگاه 
پرســپوليس آن ها از ٢ پنجــره نقل وانتقاالت� 
محــروم شــدند. ا�ن باشــگاه �A مــاه فرصت 
دارد بــرا� فــرار از جرا�ــم بعد� و بــاز �ردن 
پنجره خود، مطالبات بران�و را پرداخت �ند. 
پرســپوليس �ه پيــش از ا�ن با توجــه به پا�ان 
مهلــت خود در خصــوص پرداخــت مطالبات 
جر�مــه  بــا  خــود  ســابق  �ــروات  ســرمرب� 
نقــد� و مهلــت �A ماهــه فيفــا مواجه شــده 
بود، طــ� ا�ن مــدت نيز نتوانســت بــا بران�و 
تسو�ه حســاب �نــد. با پا�ان مهلــت �A ماهه 
دوم سرخ پوشــان، ا�ن باشــگاه با ح�م فيفا با 
محروميت از ٢ پنجــره نقل وانتقاالت� مواجه 
شــده اســت. در ا�ــن ح�ــم آمــده بــا توجه به 
پا�ــان مهلت بــرا� تسو�ه حســاب بــا بران�و، 
ا�ن موضوع نها�� نشده و توافق� نيز صورت 
نگرفته، روال پرونده برا� بســته شدن پنجره 

نقل وانتقاالت� دنبال خواهد شد.

قول اى اف سی به پرسپوليس براى 
تعویض هتل

اقامــت ٤ تيم ا�ران� حاضر در ليگ قهرمانان 
آســيا و تيم  هــا� الشــرطه عــراق و پاختا�ــور 
ازب�ســتان در هتل دوسيت شــهر دوحه قطر 
و  انتقــاد مد�ــران  در روزهــا� اخيــر ســبب 
اعضا� نما�ندگان �شــورمان به ا� اف ســ� 
شــد. بر هميــن  اســاس پــس از پيگير� ها� 
افشــين پيروانــ� و اعتــراض و� بــه مد�ــران 
�نفدراسيون فوتبال آسيا و مسئوالن فوتبال 
بــه پرسپوليســ� ها  قطــر درنها�ــت نامــه ا� 
ارســال شــده و به آن هــا قول داده شــد محل 
اقامت ا�ن تيم بــه زود� تغيير �ند. همچنين 
مهد� شــير� �ــه نتوانســت همــراه �اروان 
سرخ پوشــان عــازم قطــر شــود، بــه زود� بــا 
رفــع مشــ�ل خود بــه دوحه ســفر �ــرده و به 
ا�ــن  شــد.  خواهــد  اضافــه  هم تيم� ها�ــش 
باز��ــن در روزها� اخير تحــت مراقبت ها� 

پزش�� قرار گرفته است.

٢ سوال مهم اسکوچيچ از آرسن ونگر
دراگان اســ�وچيچ ســرمرب� تيم ملــ� در جر�ان وبينــار دانش افزا�� مربيان درباره اســتفاده از 
ت�نولوژ� ج� پ� اس  پرســش و پاســخ �ــرد. او در وبينار دانش افزا�� مربيگر� با حضور آرســن 
ونگــر گفت: «م� خواهم نظر شــما را درباره بهره منــد� از ت�نولوژ� ج� پ� اس بــرا� تيم ها در 
تمر�ن بدانم.» آرســن ونگر در ا�ن باره گفت: «ا�ن �A واقعيت روشــن اســت �ه اعداد و ارقام به 
مــا �مA م� �ند. ا�ــن موضوع را نم�  توان ان�ار �رد.» و� افزود: «مــن به اطالعات و آمار دقيق 
اعتقاد ز�اد� دارم، چرا �ه م� تواند بســيار اثرگذار باشد. در تجارب مربيگر� هم از ا�ن موضوع 
اســتفاده �رده ام.» پس از ا�ن، اســ�وچيچ پرســيد؛ در بحــث تعادل ميان ت�نيــA و تا�تيA چه 
توصيــه ا� دار�ــد، ونگر گفــت: «باز��ن حتما با�د تابع تصميمات مرب� باشــد و هيــچ بهانه ا� از 

سمت باز��ن قابل قبول نيست.» 

برگزارى جلسه رسيدگی به شکایت پرسپوليس از مجرى تلویزیون
جلســه رســيدگ� به شــ�ا�ت باشــگاه پرســپوليس از مجــر� تلو�ز�ــون برگزار شــد و ا�ــن مجر� 
با�ــد رضا�ت پرســپوليس را جلب �ند. به نقل از رســانه باشــگاه پرســپوليس، به اطــالع هواداران 
پرســپوليس م� رساند: «پيرو شــ�ا�ت صورت گرفته از مجر� شب�ه �A صدا و سيما، روز سه شنبه 
جلســه رسيدگ�، با حضور، عليرضا قد�ر، مشــاور حقوق� باشگاه و نامبرده در مجتمع شورا� حل 
اختالف برگزار و پس از شنيده شدن اظهارات طرفين، مقرر شد متشا�� رضا�ت باشگاه فرهنگ� 
ورزشــ� پرســپوليس را جلب نما�د. در همين راســتا تار�خ� برا� جلســه بعــد�، جهت اخذ نظر 
باشــگاه پرســپوليس در ارتباط با رضا�ت �ا عدم رضا�ت، تعيين گرد�د.» گفتن� اســت ا�ن مجر�، 
پــس از قهرمانــ� مقتدرانه پرســپوليس �ــه منجر به اوليــن پو�ر قهرمانــ� در تار�خ فوتبــال ا�ران 
شــد، در ��� از برنامه ها� خود به طعنه مســا�ل� را مطرح �رد. ا�ن مســئله با اعتراض بسيار ز�اد 
هواداران، اف�ار عموم� و رســانه ها روبه رو شد و وا�نش تعداد� از د�گر مجر�ان تلو�ز�ون را نيز به 
همراه داشــت و روابط عموم� شب�ه �A سيما نيز در اطالعيه ا� از هواداران و باشگاه پرسپوليس 

دل جو�� �رد. با ا�ن وجود، مجر� مذ�ور در برنامه د�گر�، مجددا، مسا�ل� را مطرح �رده بود.
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