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 مسکن از بیراهه نقدینگی
 به مقصد نمی رسد 

ــاره خطر رشد  ــای اخیر بحث ها درب طی روزه
فزاینده نقدینگی باال گرفته است. تصمیمات 
ناگزیر درباره تامین مالی برنامه های مواجهه 
با کرونا و برداشت های ریالی متعدد از صندوق 
ــه منزله  ــط فعلی ب ــرای ــه در ش تــوســعــه مــلــی ک
استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود، 
موجب شد تا رکورد رشد 34 درصدی نقدینگی 
در یک سال منتهی به خرداد امسال ثبت شود. 
این رکورد در شرایطی است که کسری بودجه 
ادامــه دار دولت و فقدان راهکار کارآمد برای 
جبران کسری بودجه موجب شده است تا در 
عمل برای ادامه سال نیز استقراض مستقیم یا 
غیرمستقیم از بانک مرکزی و دیگر تصمیمات 
منتهی به رشد نقدینگی کامال متصور باشد. 
روند رشد نرخ ارز و آمار ماه های اخیر از رشد 
نرخ تــورم نشان می دهد که رونــد رشد بیشتر 
نقدینگی و تورم در حال تحقق است. در چنین 
شرایطی سیاست های تثبیت اقتصادی و مهار 

تورم و اجتناب از افزایش نقدینگی حتما باید در 
دستور کار باشد.در این شرایط مجلس با نیت 
بهبود وضعیت اقتصادی مردم و جبران کمبود 
چشمگیر ساخت مسکن، تالش دارد در زمینه 
مسکن تصمیمات کارگشایی بگیرد. در این میان 
تغییر در قانون مربوط به مالیات خانه های خالی 
در همین راستا انجام شد که با ابالغ آن در آینده 
ای نزدیک بخشی از واحدهای مسکونی خالی 
به تدریج روانه بازار خواهد شد و قیمت مسکن و 
اجاره را تا حدی تعدیل خواهد کرد. با این حال 
دومین تصمیم مجلس درباره مسکن با تدوین 
طرحی در کمیسیون عمران مجلس با عنوان 
طرح جهش تولید مسکن همراه شد، طرحی که 
با وجود اهداف خوب وبرخی مواد قانونی راه گشا 
برای رونق تولید مسکن با ابهامات و اشکاالتی 
در تصمیمات اقتصادی کالن مرتبط با بخش 

مسکن مواجه است.
واقعیت این است که هر طرحی درباره مسکن به 
ویژه از جنبه تامین مالی می تواند تاثیرات مهمی 
بر شاخص های اقتصادی کالن کشور داشته 
باشد. به عنوان مثال در ایــن طــرح قــرار است 
تغییرات اساسی در نحوه ارائه تسهیالت بانکی 
صورت گیرد. این تغییرات می تواند نقدینگی 
کشور را کامال تحت تاثیر قرار دهد. در گزارش 
روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس درباره این 
طرح آمده است: »تامین مالی این طرح، رقمی 
حدود ساالنه 300 هزار میلیارد تومان برآورد 

می شود که این رشد نقدینگی در نهایت خود را 
در تورم های باال و التهابات مجدد و چندباره در 

بازار مسکن، خودرو، ارز و... نشان خواهد داد.«
این موضع صریح بازوی پژوهشی مجلس درباره 
خطر رشد نقدینگی در صورت تصویب این طرح 
نشان می دهد که باید درباره تصویب این طرح 
تامل کرد. به ویژه در شرایطی که این طرح با وجود 
آثار اقتصادی کالن، صرفا در کمیسیون عمران 
مجلس بررسی و نهایی شــده اســت و دیدگاه 
کمیسیون های تخصصی مرتبط با اقتصاد از 
جمله کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه 
دیده نشده است. اگرچه مجلس با مصوبه دیروز 
که پس از تصویب کلیات طرح، جزئیات آن را به 
کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه نیز 
ارجــاع داد، مشخص کرد که خود نمایندگان 
مجلس نیز در خصوص تبعات اقتصادی این طرح 
دغدغه دارند و حتما هشدارهای اقتصاددانان 
درباره رشد نقدینگی و قیمت گذاری دستوری 
اهمیت  آن  به  و  شنیده  را  ساختمانی  مصالح 

داده اند.
در هر صورت شرایط اقتصادی کشور به گونه ای 
است که کسری بودجه امسال در عمل تاثیر خود 
را بر رشد نقدینگی خواهد گذاشت، بنابراین 
نباید با تصمیمات دیگر، بار اضافه تری بر رشد 
نقدینگی سوار کرد. چرا که دمیدن در تنور داغ 
نقدینگی، آتش قیمت ها را شعله ورتر و تبعات آن 

زندگی مردم را سخت تر خواهد کرد.
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ــالک از  •  ایــن همه پولی که بنگاه هــای ام
خریدار و فروشنده می گیرند برای چیه؟ آیا 
این همه پول برای نوشتن یک مبایعه نامه 

حالله؟ دولت نمی خواد رسیدگی کنه؟
 چرا همه ادعا داریــم مقصر اصلی گرانی  •

ــت؟ درسته که من و شما مقصر  ــت اس دول
نیستیم اما آیا فردی که خودرو ثبت نام کرده و 

50میلیون سود کرده مقصر نیست؟
 آن عزیزی که نوشته بود با یک میلیارد در  •

مشهد می توان یک خانه 240متری خرید 
بفرمایند کجای این شهر با این پول چنین 

خانه ای را می شود تهیه کرد؟
 لطفا به گوش مسئولین آموزش و پرورش  •

برسونید پس وعــده رایگان بــودن شاد کجا 
رفت؟ مگه ما کارگرها چقدر می گیریم؟ توی 

این اوضاع چرا کسی به فکرمان نیست؟
نماینده محترمی گفته خــودروی دنا خوب  •

نیست و بـــرای سفر بــه مناطق روســتــایــی و 
سرکشی از حوزه های مربوط، برایش شاسی 
بلند بخرند! این آقایون رو بفرستید حاشیه 
شهر زندگی کنند تا بفهمند مردم چه زجری 
می کشند. کاش آن نماینده کمی به مردم آن 
روستاها فکر کنه. مگه همه شاسی بلند دارند؟!

 از آن بزرگواری که به حضور قشر متوسط  •
به پایین جامعه در رســتــوران هــای طرقبه و 
شاندیز حساس شدند، سوال می کنم آیا سیب 
سرخ دست بچه یتیم، حیف است؟ این روزها 
ــوردن در کنار  تنها تفریح خــانــواده ها غــذا خ
یکدیگر است. چشم دیدن همین را هم ندارید؟! 

انصاف... هم خوب چیزی است.
 فقط برای گرفتن شهریه چند روز، مدرسه  •

ها رو باز کردند، ثبت نام ها که تمام شد و پول 
رو از جیب خانواده ها درآوردند، حاال یادشان 
آمده بچه ها با ویروس خطرناک کرونا مواجه 
انــد. اگر راســت می گویند و ریگی به کفش 
شان نیست اعالم کنند شهریه ها را به خانواده 

ها عودت می دهند!
در این گیر ودار گرونی، قیمت پوشک بچه،  •

چراغ خاموش دوبرابر شد. این بود حمایت از 
فرزندآوری؟!

 یعنی واقعا خجالت نمی کشید؟ از گران  •
ترین شهرها می نویسید و ما را با بقیه مقایسه 
می کنید؟! سنگاپور  5۸00 دالر درآمــد 
داره و اجاره فقط ۱۷۹0 دالره اما در ایران 
متوسط درآمــدهــا ۱40 دالره ولــی هزینه 

هایمان ماهانه تا 2۷0 دالر هم می رسد.
 لطفا پیگیری کنید به خاطر این کرونای  •

لعنتی و کالس های نصفه و نیمه مجازی، 
قانون مشروطی رو لغو یا حداقل معدل ۱0 به 

پایین رو مشروط کنند.
چرا سازمان بورس همه شرکت ها را موظف  •

نمی کند ســود ســاالنــه سهام را بــه حساب 
سامانه سجام واریز کنند؟

 آن هایی که استعفای آقای روحانی را در سر  •
می پرورانند آیا فکر می کنند با رفتن ایشان 

مشکالت حل می شود؟
 تو رو خدا فکری برای کپسول گاز بکنید. من  •

شاندیز هستم. شهرک پرستو گاز نداره. متاسفانه 
کپسول گاز کمه و در بازار آزاد هر کپسول رو 50  
هزارتومان دارن می فروشن. چند روز دیگه که 

هوا سردتر بشه باید چی کار کنیم؟
 خوردن حقوق کارگران ساختمانی از شیر  •

مادر هم برای کارفرماها حالل تر شده! هیچ 
مرجعی هم پاسخ گو نیست و با این قشر طبق 

قانون کار رفتار نمی شود.
 ایــن که ساعت رو پس و پیش بکشند اما  •

هیچ  تلویزیون  هــای  برنامه  پخش  ساعت 
تغییری نکند، در مصرف انــرژی برق صرفه 

جویی نمی شود.
 نمایندگان مجلس مگر حقوق ندارند؟ چرا  •

می خواهند به آن ها اتومبیل دنا بدهند؟
 مــن عضو انجمن دیــابــت هستم و کــارت  •

عضویت دارم. امــروز زنگ زدم به انجمن و 
پرسیدم آیا به اعضای انجمن که طبق اعالم 
وزارت بهداشت دارای بیماری زمینه ای 
گیره؟  می  تعلق  آنفلوآنزا  واکسن  هستند 
ــد: مــا واکــســن نــداریــم ولــی هر  ــواب دادنـ ج
براتون  ما  بیارید  گرفتید،  جایی  از  موقع 
تزریق می کنیم! از این همه لطف و محبت و 
این حجم از هماهنگی انجمن دیابتی ها با 

وزارت بهداشت دارم اشک شوق می ریزم. 
متشکریم!

 چرا سازمان دام پزشکی کشور با وجود  •
تعرفه های بسیار پایین برای واکسیناسیون، 
باز هم واکسیناتورهای بخش خصوصی را 

ملزم به مفت کاری می کند؟
 صدای ما نگهبانان مسلح شرکتی در مشهد  •

رو دیگه کسی نمی شنود. ما نگهبانان مسلح 
بانک ها هیچ گونه بیمه تامین اجتماعی، مزایا، 
پاداش، عیدی و... نداریم. انگار ما نگهبانان 
برای پلیس پیشگیری مهم نیستیم. مهم پولی 
هست که شرکت ها برای هر اسلحه روزانه 
به آن ها می دهند. از این شرکت ها حمایت 
می کنند چون برای آن ها سودآور است ولی 

ما از نگهبانان محله و پاساژها بی ارزش تریم.
حمایت  • بـــرای  مجلس  نــگــرانــی  و  تدبیر 

معیشتی از مردمی که حتی از تامین کاالهای 
اساسی خودشان عاجزند، جای خوشحالی و 
تشکر دارد. امیدواریم باهمدلی دوقوه دیگر 
به ویژه دولتمردان به عنوان صاحب اختیاران 
امور اجرایی کشور، هرچه زودتر طرح مدنظر 
مجلس وارد مراحل اجرایی شود. قبول داریم 

سخت وسنگین است ولی چاره ای نیست.
 در هفته دفاع مقدس، نیروی انتظامی که  •

حافظ جان و مال مردم است، لطف کند به من 
که مجروح جنگ هستم و توان رفتن به صف 
معاینه فنی را ندارم یک راهکار نشان بدهد. 
ما باید چه کار کنیم؟ من دست برادران نیروی 
انتظامی را می بوسم که باامنیت در منزل 

خود نشسته ام.
 خیری پیدا نمیشه؟ من با شوهر مریضم  •

توان پرداخت کرایه خانه را نداریم. دخترم به 
خاطر نداشتن گوشی نمی تونه درس بخونه. 

یک خانه به ما بدهید، خدا اجرتان دهد.
همین که سالی یک بــار از ما ایثارگران  •

در هفته دفاع مقدس یاد می کنید، از شما 
ممنونم.

ــا واردات دومیلیون  • ــوان ب  وقــتــی مــی تـ
خودروی مشابه داخلی کل قیمت ها را کنترل 

کرد، چرا این واردات انجام نشود؟

رئیس کل بیمه مرکزی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد: 

ضرب االجل جدید برای جلوگیری از تقلب های بیمه ای 
ــار-  رئیس کــل بیمه مرکزی  حسین بــردب
از ضرب االجــل نهاد ناظر بر صنعت بیمه به 
شرکت  های بیمه ای برای دریافت کد یکتا تا 
3۱ شهریوربه منظور ارائه خدمات برخط در 
رشته های بیمه زندگی و درمان خبر داد و در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خراسان 
درباره جلوگیری از تخلف و تقلب در این صنعت 
افزود: سامانه ثبت و اعالم تخلفات در صنعت 

بیمه به زودی دایر خواهد شد.
غالمرضا سلیمانی در پاسخ به پرسش خراسان 
مبنی بر این که نهاد ناظر بر صنعت بیمه چه 
تدابیری برای جلوگیری از ایجاد خسارت های 
کرد:  دارد؟تاکید  درنظر  تقلب  و  ساختگی 
مرکز فاوا با همکاری نظارت فنی بیمه مرکزی، 
ــالم تخلفات در  به زودی »سامانه ثبت و اع
صنعت بیمه« را با هدف جمع آوری و متمرکز 
کردن مشخصات متخلفان و تبادل سیستمی 
اطالعات افراد و خودروهای مشکوک به تقلب، 
راه انــدازی خواهد کرد.معاون وزیر اقتصاد 
افزود:پس از جمع آوری اطالعات این سامانه، 
پیش نویس آیین نامه شناسایی و مقابله با تقلب 
های بیمه ای در دفترهای حقوقی و برنامه 
ریزی و امور فنی،  تکمیل می شود و پس از طی 
مراحل تصمیم گیری، به شرکت های بیمه 

ابالغ خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درخصوص 
برخط شدن خدمات در رشته های مختلف 
بیمه ای به خراسان گفت: سرویس های اقالم 
بیمه درمــان  و  زنــدگــی  بیمه های  تخصصی 
توسط بیمه مرکزی طراحی و پیاده سازی و 
ــال شــده است.  ــرای شرکت های بیمه ارس ب
همچنین به شرکت های بیمه ابالغ شده است 
که باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/06/3۱ این 
سرویس ها در شرکت های بیمه به کار گرفته 
ــال اطالعات به  شــود و شرکت ها ضمن ارس
صورت آنالین به بیمه مرکزی برای آن ها کد 

یکتا دریافت کنند.

سامانه ای برای مقابله با ثبت خسارت های 	 
واقعی بیمه شخص ثالث

وی درخصوص جلوگیری از تخلفات افزود: 
سامانه دیــگــری کــه بــه زودی راه انـــدازی و 
عملیاتی خواهد شد؛ سامانه »ثبت اطالعات 
پرونده های خسارت رشته شخص ثالث« است. 
این سامانه هوشمند، از طریق صحت سنجی 
داده های جمع آوری شده و بررسی قواعد 

و شاخص های تعیین شده، پرونده خسارت 
غیر واقعی را شناسایی می کند. عالوه بر آن، 
در هر مرحله از ثبت اطالعات افراد مرتبط با 
مشخصات  چه  چنان  خسارت،  پرونده های 
فردی در سامانه ثبت و اعالم تخلفات، به عنوان 
فرد متخلف درج شده باشد، هشدارهای الزم 
به کاربران شرکت بیمه و بیمه مرکزی، ارسال 

می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این که همزمان 
با برنامه هــای کــارگــروه، از نتایج تحقیقات 
پژوهشکده بیمه درخــصــوص راهــکــارهــای 
های  بیمه  در  تقلبات  با  مقابله  و  شناسایی 
اتومبیل، بهره مند هستیم،افزود:کارشناسان 
بیمه با دقت و تیزهوشی، پرونده های خسارت 
غیرواقعی را شناسایی می کنند، بخش قابل 
توجهی از شناسایی و پیشگیری از پرداخت 
خسارت هــای غیر واقعی نیز با دلــســوزی و 
تالش کارشناسان متخصص و مجرب سازمان 
پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و دستگاه قضا 

میسر می شود.
وی افــزود:درخــصــوص رفع مسائل و چالش 
تقلب هــا، گفت  با  و مقابله  هــای پیشگیری 
وگوها و مباحث بر محور قانون مترقی بیمه 
اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر 
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال  
۹5 چرخید و برای بهره مندی از ظرفیت های 
این قانون و دستیابی کامل به اهداف آن، مواد 
قانونی نظیر الزام دولت به ایجاد سامانه جامع 
حوادث رانندگی و جرم انگاری و وضع مجازات 
کیفری و مالی برای اقدامات متقلبانه، مدنظر 

قرار گرفت. 
 از نظر اعــضــای کــارگــروه، عملیاتی شدن 
»سامانه جامع حوادث رانندگی« موضوع ماده 
4۱ قانون مذکور تاثیر زیــادی در پیشگیری 
از ایجاد حــوادث رانندگی ساختگی و اعالم 
ــودرو،  خــســارت غیر واقــعــی در بیمه هــای خ

خواهد داشت.سلیمانی تاکید کرد: قرار است 
در این سامانه به هر سانحه و حادثه رانندگی کد 
یکتا اختصاص داده شود تا در زمان بروز سانحه 
و حادثه، اطالعات مشخصی از سوی دستگاه 
ها وسازمان های دخیل در موضوع، به صورت 
بر خط در سامانه ثبت شود.همچنین براساس 
مصوبه کارگروه، به مدیران شرکت های بیمه 
تاکید شــده اســت کــه دفــاتــر حقوقی آن ها، 
اجرای ماده6۱ و ماده62 قانون بیمه شخص 
ثالث، یعنی تعقیب کیفری افراد متخلفی را که 
مرتکب تقلب های بیمه ای می شوند با جدیت 

پیگیری کنند.

تالش نهاد ناظر برای آنالین شدن خدمات 	 
بیمه ای

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش 
دیگر خراسان مبنی براین که آیا برنامه ای 
برای پرداخت برخط و همچنین مکانیزه شدن 
صدور بیمه نامه ها در همه بخش های صنعت 
بیمه عالوه بر شخص ثالث، نظیر بیمه های 
بدنه، زندگی،  باربری، حوادث، آتش سوزی 
و ... داریــد؟ گفت:در بیمه نامه های باربری 
ــی، صادراتی و ترانزیت( از  )داخلی، واردات
ابتدای سال ۹۹بیشتر شرکت های بیمه برای 
کلیه عملیات بیمه گری )صدور بیمه نامه/ 
الحاقیه، پرونده خسارت، حواله خسارت و 
...( به ارسال اطالعات از طریق وب سرویس 
حمل کاال و دریافت کد یکتای بیمه مرکزی 

اقدام کرده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی افــزود:درخــصــوص 
ــخ  ــاری ــوزی از ت ــ ــش سـ ــ ــای آت ــه ه ــام ــه ن ــم ــی ب
۹۹/05/0۱ کلیه شرکت های بیمه برای 
تمامی عملیات بیمه گری )صدور بیمه نامه، 
الحاقیه، پرونده خسارت، حواله خسارت و 
...( به ارسال اطالعات از طریق وب سرویس و 
دریافت کد یکتای بیمه مرکزی اقدام کرده اند.

ــالم تخصصی  به گفته وی ،ســرویــس هــای اق
ــان توسط  ــ ــی و بیمه درم ــدگ بــیــمــه هــای زن
برای  و  پیاده سازی  و  طراحی  مرکزی  بیمه 
شرکت های بیمه ارسال شده است. همچنین 
به شرکت های بیمه ابالغ شده است که باید 
حداکثر تا تاریخ ۹۹/06/3۱ این سرویس ها 
ــود و  ــار گرفته ش در شــرکــت هــای بیمه بــه ک
شرکت ها ضمن ارســال اطالعات به صورت 
آنالین به بیمه مرکزی بــرای آن ها کد یکتا 

دریافت کنند.

مخالفت مجلس با تشکیل شورای عالی محیط زیست به ریاست معاون اول رئیس جمهور

محمداکبری- نمایندگان مجلس دو فوریت 
ــورای عــالــی محیط زیست  ــرح تشکیل شـ ط
توسط معاون اول رئیس جمهور را بررسی و 
کردند.محمدرضا  مخالفت  آن  با  نهایت  در 
دو  متقاضیان  نماینده  عنوان  به  صباغیان 
فوریت ایــن طــرح، در صحن گفت: ما شاهد 
حجم بــاالی کارهای رئیس جمهور و حضور 

وی در شوراهای مختلف فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی هستیم و این موضوع باعث شده 
است که جلسات شورای عالی محیط زیست 
ــزود: بعضا صدها طرح  تشکیل نشود.وی اف
پشت در شورای عالی محیط زیست باقی مانده 
است و جلسات این شورا سالی یک بار تشکیل 
می شود. تاخیر در برگزاری جلسات این شوراها 

باعث شده تا طرح های مهمی پشت در این شورا 
و بافق در  باقی بماند.نماینده مــردم مهریز 
مجلس اظهار کرد:  بر اساس این طرح، زمانی 
ــدارد، معاون اول  که رئیس جمهور فرصت ن
رئیس جمهور می تواند جلسه شــورای عالی 
محیط زیست را تشکیل دهد و مشکالت مردم 

را برطرف کند.

خبر خوش شریعتمداری برای بازنشستگان فوالد کشور

هادی محمدی –  وزیر کار  دیروز در حاشیه نشست 
دولــت با اشــاره به توافق اخیر با سازمان برنامه و 
بودجه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
فــوالد، از اختصاص ۱0 هزار میلیارد ریال برای 
ــزود: در ادامه  این کار خبر داد.شریعتمداری اف

فعالیت های دولــت بــرای متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان، آخرین بخش باقی مانده در حوزه 
صندوق دولتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان 
فوالد کشور بود که دو مشکل داشتند؛ یکی معوقات 
ماه های قبل که بیش از چهار هزار میلیارد ریال 

منابع برای آن فراهم شد و امروز )دیروز، چهارشنبه( 
نیز با توافقی که با سازمان برنامه و بودجه به عمل 
آمد، برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فوالد 
۱0 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت تا در اولین 

فرصت ممکن این مورد را هم برطرف کنیم.

با اشاره به این که ما نمایندگان امکانات اولیه برای رسیدگی به امور مردم می خواهیم 

نماینده خلخال: با آبروی ما بازی نکنید! 
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی 
برای  اولیه  امکانات  نمایندگان،  »مــا  گفت: 
رسیدگی  به امور مردم می خواهیم، با آبروی 
ما بــازی نکنید.« به گــزارش ایسنا، سید غنی 
نظری در تذکری در جلسه علنی دیروز مجلس با 
اشاره به حواشی ایجاد شده در تحویل خودروی 
دناپالس به نمایندگان اظهار کرد: »نمایندگان 
ــاده ۷۱ قــانــون مدیریت خدمات  بــراســاس م

کشوری معادل وزیــر هستند اما حکایت آش 
نخورده و دهن سوخته شده است ما ماشین و 
امکانات به اندازه استاندار، فرماندار و بخشدار 
نمی خواهیم مــا را بــه انـــدازه دهــیــار در نظر 
ــزود: »ما امکانات اولیه برای  بگیرید.« وی اف
رسیدگی به امور مردم می خواهیم، با آبروی 
نمایندگان بازی نکنید. ما نه دنا می خواهیم 
نه پژو، فقط می خواهیم آبرویمان حفظ شود 

و نوکر مــردم باشیم به ما امکانات اولیه برای 
خدمت بدهید.« حسین زاده بحرینی، نماینده 
مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی نیز در 
واکنش به حواشی اخیر، در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »نه تنها در این دوره بلکه در 
دوره های قبل هم که در مجلس حضور داشتم، 
ــودرو نگرفته  و متقاضی دریافت  هیچ گــاه خ

خودرو نبوده ام.«

فرمانده نیروی دریایی سپاه خبر داد: 

 رهگیری ناوگروه 

 هواپیمابر آمریکایی

 با پهپادهای بومی سپاه 

ســـردار علیرضا تنگسیری در مــراســم الحاق 
 ۱۸۸ فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی 
سپاه از رهگیری ناوگروه هواپیمابر آمریکایی 
با پهپاد های بومی سپاه خبر داد و  اظهار کرد: 
» در این رهگیری، ناو هواپیمابر نیمیتز به همراه 
ناو های اسکورت کننده شامل دو فروند ناوشکن 
۱۱4 و ۱04، رزم ناو های 5۸ و 5۹، دو ناوچه 
گشتی ۹ و ۱2 و یک فروند شناور گارد ساحلی 
هــزار و 333 ارتــش تروریستی آمریکا، قبل از 
ــارس شناسایی  ورود به تنگه هرمز و خلیج ف
شدند.« به گزارش تسنیم فرمانده نیروی دریایی 
سپاه در بخش دیگری از سخنان خود  با اشا ره 

به الحاق  ۱۸۸ فروند پهپاد و بالگرد به نیروی 
دریایی سپاه تصریح کرد: » فیلم برداری و عکاسی 
برای انهدام اهداف ثابت و متحرک دریایی از 
قابلیت های این پهپادهاست.« وی با بیان این 

که »همه مأموریت های نیروی دریایی سپاه، زیر 
پوشش پهپادهای بومی ایرانی قرار می گیرد« 
خاطرنشان کرد: »رصد و پایش همه تحرکات 

دریایی با این پهپادها انجام می شود«.

جهانگیری : تاخیر در ترخیص کاالها از گمرک با هدف سود بیشتر، اخالل در اداره کشور است
با اشـــاره به برخی  معاون اول رئیس جمهور 
گزارش ها مبنی بر تمایل نداشتن برخی از وارد 

ــرای ترخیص کــاال از  کنندگان کاالها ب
گمرکات و بنادر کشور، اظهارکرد: 

اگر وارد کننده ای که برای واردات 
کــاال ارز دریافت کــرده ، فرایند 
و  گمرکات  از  کــاالهــا  ترخیص 
بنادر را با هدف افزایش قیمت ها 

ــازار به تأخیر بیندازد، این  در ب
اقــدام اخــالل در اداره کشور 

است و باید با او برخورد 
ــزود:  ــ ــود. وی  اف ــ ش

فشار بر دولــت جز 

ــردم دســتــاورد دیگری به  افــزایــش مشکالت م
همراه نخواهد داشــت. جهانگیری در  جلسه 
بررسی کارگروه تنظیم بازار و کاالهای اساسی  
خاطر نشان کرد :این که تصور شود دولت 
به تنهایی قادر است همه مسائل کشور را 

حل و فصل کند تصور اشتباهی است. 

خط قرمز کشور تعطیل نشدن 	 
جریان تولید است

ــر ایــن کــه  ــا تــاکــیــد ب وی ب
تــمــرکــز بـــر تــامــیــن 
کــاالهــای اساسی 
ــواد  مـ و  دارو  و 

اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامه های 
دستگاه های اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران 
دستگاه های اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت 
مهم متمرکز شوند و با تالش شبانه روزی اجازه 
ندهند تا فعالیت کارخانه ای متوقف شود چون 
تولید  جریان  نشدن  تعطیل  کشور  قرمز  خط 

کشور است.
ــا بــیــان ایــن کــه کــشــور در جنگ  جهانگیری ب
اقتصادی است و اقتصاد کشور تاکنون با اتکا 
تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا  به 
ایستاده است، افزود: نباید اجازه دهیم به هیچ 
عنوان کارخانه ای در کشور تعطیل شود چرا که 

این خواست دشمنان است.
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۲۱ سپتامبر؛نقطه عطف انقالب یمن 

» سید عبدالملک الحوثی« رهبر انصارا... یمن در 
سخنانی به مناسبت ششمین سالگرد انقالب 21 
سپتامبر تاکید کرد که این انقالب، آغازی برای 
خروج از گذشته تاریک و گامی در جهت ساخت 
آینده ای بر اساس ارزش ها و اصول مردم یمن بود.
مردم یمن با برگزاری تظاهرات علیه دیکتاتوری 
33 ساله »علی عبدا...صالح« قیام کردند. با وجود 
دخالت همه جانبه برخی کشورهای عربی و آمریکا، 
در نهایت قیام مردم یمن نتیجه داد و عبدا... صالح 
برکنار شد.به قدرت رسیدن »عبدربه منصورهادی« 
اگرچه مطلوب مردم یمن نبود، اما از آن جایی که به 
برکناری عبدا... صالح منجر شد یک پیروزی بزرگ 
بود. منصور هادی فوریه 2012 به قدرت رسید و 
سپتامبر 2014 یعنی کمتر از سه سال بعد موقعیت 
خود را از دست داد.پرسش مهم این است که چرا 
یمنی ها طی کمتر از سه سال شاهد دو انقالب 
بودند؟به نظر می رسد مهم ترین دلیل، تداوم نوع 
حکومت کــردن عبدا... صالح در دوران منصور 
هادی بود. منصور هادی، 18 سال معاون عبدا...
صالح بود و از سوی دیگر با حمایت آمریکا و عربستان 
و در یک فرایند انتخابات نمایشی و تک نامزدی 
به قدرت رسید. بنابراین، منصور هادی در عمل 
توان مستقل عمل کردن نداشته و حتی به مراتب 
بیشتر از عبدا... صالح به مجری سیاست های 
آمریکا و عربستان در یمن تبدیل شد. در واقع، در 
دوران منصورهادی، یمن به حیاط خلوت عربستان 
سعودی و ابزاری در خدمت آل سعود تبدیل شده 
بود. این در حالی است که مهم ترین هدف مردم 
یمن از برکناری عبدا... صالح، رسیدن به استقالل 
بود، موضوعی که انقالب 21 سپتامبر آن را با وجود 
هزینه های سنگین ناشی از جنگ ائتالف سعودی 
محقق کرد.وابسته بودن و استقالل نداشتن یمن 
به حدی حائز اهمیت بود که عربستان سعودی با 
حمایت مستقیم آمریکا تنها شش ماه پس از انقالب 
21 سپتامبر به یمن حمله کرد، جنگی که 66 ماه از 
آن می گذرد.دلیل دیگر درخصوص چرایی وقوع 
انقالب 21 سپتامبر، نبود اراده نزد دولت موقت 
منصورهادی برای برگزاری انتخابات و تشکیل 
دولــت دایمی بــود. عبد ربه منصورهادی فوریه 
2012 به عنوان رئیس جمهور موقت و دو ساله 
یمن قدرت را در اختیار گرفته بود اما فوریه 2014 
کنگره مردمی یمن برای مدت یک سال ریاست 
جمهوری منصور هادی را تمدید کرد، اقدامی که 
ــود.از سوی دیگر حتی در دوران  خالف قانون ب
تمدید شده یک ساله نیز هیچ نشانه ای مبنی بر 
تمایل دولت منصورهادی برای برگزاری انتخابات 
و تشکیل دولت دایمی دیده نمی شد. بر همین 
اساس، تابستان 2014 تظاهرات مردمی علیه 
دولت موقت منصورهادی شکل گرفت که به توافق 
21 سپتامبر دولت موقت با انصارا... و سهیم شدن 
انصارا... یمن در قدرت منجر شد. دلیل سوم این 
بود که دولت موقت منصورهادی به حدی سرگرم 
منافع سیاسی و فرقه ای شد که توجهی به معیشت 
مردم یمن نداشت. از زمانی که منصورهادی قدرت 
را در یمن در اختیار گرفت، بر مشکالت اقتصادی 
مردم یمن افــزوده شد. این موضوع نیز به عاملی 
برای شروع تظاهرات در یمن با هدف کنار گذاشتن 

منصورهادی از قدرت تبدیل شد.

تحلیل روز

سفیرآمریکا در اسرائیل: 7سال طول می کشد تا امارات اولین جنگنده اف 35 را دریافت کند 

وعده 7 ساله به شیوخ ابوظبی! 
اظهارات سفیر آمریکا در مناطق اشغالی درباره 
موضوع تحویل جنگنده های اف 3۵ به حاکمان 
سازشکار امــارات، آب پاکی را روی دست آن ها 
برای تحویل فوری آن ریخت.به گفته دیوید فریدمن 
، حدود هفت سال طول خواهد کشید تا امارات 
اولین جنگنده اف 3۵ را دریافت کند. از زمانی که 
خبر عادی سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم 
صهیونیستی منتشر شد، خبر فروش هواپیمای 
اف 3۵ از سوی آمریکا به امارات نیز به طور موازی 
در رسانه ها دست به دست شده است. خبری که 
بسیار ضد و نقیض مطرح شد از این قرار بود که 
امارات متحده عربی به شرط فروش هواپیماهای 
اف 3۵ از سوی آمریکا به این دولت حاضر به عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده است. هر 
چند این خبر همه ماجرا نبود اما خالصه موضوع 
این بود که یکی از شرط های امارات متحده عربی 
برای امضای توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، دستیابی به هواپیماهای اف3۵ 
بــوده است.طی پنج سال اخیر بین کشورهای 
منطقه غــرب آسیا، رقابتی جــدی بر سر خرید 
هواپیماهای اف 3۵ وجود داشته است. با توجه 
به این که توافق استراتژیک نظامی ایاالت متحده با 
رژیم صهیونیستی مبنی بر تبادل جدیدترین سالح 
های پیشرفته بین دو طرف با رعایت توازن منطقه 
ای از سال 2017 در جریان بوده است ایاالت 
متحده قــرارداد واگــذاری دست کم 30 فروند از 
این هواپیما را به صهیونیست ها داده اما پس از رژیم 
صهیونیستی که هم اکنون این هواپیما را در نیروی 
هوایی خود عملیاتی کرده است، کشورهای ترکیه، 
امارات متحده عربی و عربستان سعودی رقابت 

شدیدی را بر سر دستیابی به این هواپیما آغاز کرده 
اند.ترکیه با آن که تا تحویل یک فروند هواپیمای اف 
3۵ پیش رفت، اما به دلیل خرید سامانه موشکی 
اس 400 از روسیه ، از سوی آمریکایی ها تحریم شد 
و آمریکا اعالم کرد دیگر به هیچ وجه این هواپیما را 
به ترک ها نخواهد فروخت.عربستان نیز از زمان 
آغاز جنگ یمن به شدت به دنبال دستیابی به اف 
3۵ بود. سال 2017 طی سفر دونالد ترامپ به 
ریاض قرارداد تسلیحاتی بزرگی میان عربستان 
سعودی و ایالت متحده منعقد شد اما آمریکایی ها 
با وجود عقد این قرارداد که بخش قابل توجهی از 
مشکالت اقتصادی آن ها را حل می کرد حاضر به 
واگذاری این هواپیما به سعودی ها نشدند چرا که 
مورد اعتراض صهیونیست ها قرار گرفت اما امارات 
متحده عربی، سومین دولت خواستار اف 3۵ بود 
که چندان مورد توجه آمریکایی ها قرار نگرفت. 
آمریکایی ها با بازی های سیاسی درخواست های 
امارات متحده عربی را جدی نگرفتند و در رفت و 
آمدهای اماراتی ها بیشتر آن ها را مشغول مسائل 
حاشیه ای کردند. در این درخواست هم رژیم 
صهیونیستی مهم ترین مانع دستیابی امــارات 
متحده عربی به هواپیمای اف 3۵ بود.حاال گفته 
های سفیر آمریکا در مناطق اشغالی نشان می دهد 
که اف3۵ وعده ای سرخرمن بیش نبوده است. در 
پی تناقض در اظهارات مسئوالن  اسرائیلی درباره 
فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ابوظبی به 
عنوان یکی از بندهای توافق صلح میان دو طرف، 
پیشتر نیز وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی اعالم 
کرده بود که مخالف فروش جنگنده های اف 3۵ 

ساخت آمریکا به امارات است.

مادورو "سیا" را به انجام فعالیت های تروریستی در ونزوئال متهم کرد 

کاراکاس،درگیر در جنگ اطالعاتی 
رئیس جمهور ونزوئال به دنبال افشای عملیات 
تروریستی مخفیانه سازمان اطالعاتی آمریکا 
)سیا(، بر لزوم ایجاد »ستاد فرماندهی مخفی« 
تاکید  واشنگتن  جاسوسی  ــات  ــدام اق علیه 
کرد.»نیکالس مادورو« در گفت وگویی تلویزیونی 
با بیان ایــن که دولــت دونالد ترامپ عــالوه بر 
سازمان سیا، اداره مبارزه با مواد مخدر را نیز به 
عنوان ابزاری برای سازمان دهی عملیات سّری 
و حمالت تروریستی علیه ونزوئال به کار گرفته 
است، از ایجاد ستاد فرماندهی عملیات مخفی 
در این کشور خبر داد.این خبر زمانی منتشر شد 
که مقامات آمریکا به عوامل سازمان سیا اجازه 
اجرای عملیات تروریستی مخفی را دادند. در 
همین خصوص،  رئیس جمهور ونزوئال تصریح 
کــرد: افشا شده که سازمان سیا در عملیاتی 
پنهانی و تروریستی به دنبال حمله به صنایع 
نفت و انرژی و تاسیسات الکترونیکی و تجهیزات 
نظامی و انتخاباتی ونزوئال بوده است. به همین 
دلیل باید با تقویت ظرفیت های فناوری خود این 
عملیات  فوری را در تمام مناطق کشور اجرا کنیم.

مادورو در ادامه برای خنثی سازی توطئه های 
پنهانی آمریکا  بر لزوم ایجاد ستاد "فرماندهی 
عملیات سّری" برای انجام امور جنگ اطالعاتی 
تاکید کرد و گفت: دولت دونالد ترامپ عالوه 
بر سازمان سیا، اداره مبارزه با مواد مخدر را به 
عنوان نهادی عملیاتی برای حمله تروریستی به 
ونزوئال و ایجاد بی ثباتی در این کشور به کار گرفته 
است.رئیس دولت کاراکاس با اشاره به بازداشت 
جاسوس آمریکایی در نزدیکی پاالیشگاه های 
نفتی این کشور گفت: این آمریکایی به انجام 

کرده  اعتراف  واشنگتن  مخفیانه"  "عملیات 
است.دادستانی ونزوئال، جاسوس آمریکایی 
به نام »متیو جان هیث« را به اتهام دست داشتن 
در عملیاتی تروریستی علیه تاسیسات نفتی و 
برقی این کشور تحت پیگرد قرار داد.پیش از این 
نیز در اردیبهشت دو شهروند آمریکایی به همراه 
یک نظامی کهنه کار به اتهام عملیات تروریستی 
علیه مادورو، در حمله مسلحانه ناکام موسوم به 
عملیات »گدئون« به 20 سال زنــدان  محکوم 
شدند. نیروهای امنیتی ونزوئال، 13 نفر دیگر را 
که در این طرح تروریستی مشارکت داشتند نیز 
دستگیر کردند.تاسیس پایگاه های اطالعاتی و 
ضد جاسوسی به دفاع از ونزوئال در راه برگزاری 

انتخابات مجلس 6 دسامبر کمک خواهد کرد.

لوکاشنکو برای ششمین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور بالروس بی سر و صدا سوگند خورد 

سوگند در سکوت 
خادم- صدای معترضان بالروسی علیه تمدید 
دوران ریاست جمهوری الکساندر لوکاشنکو 
آن قدر بلند بود که او تصمیم گرفت، در سکوت 
سوگند ریاست جمهوری اش را یاد کند. ساعت 
10:30دیــروز، در حالی که رسانه های داخلی 
بــالروس در سکوت خبری به سر می بردند، 
لوکاشنکو 66 ساله، در حضور مقامات ارشد 
دولتی و نمایندگان پارلمان این کشور در کاخ 
استقالل، بــرای آغــاز ششمین دوره ریاستش 
سوگند یاد کرد. خبر برگزاری این مراسم بی 
سر و صدا که به صورت معمول با تبلیغات و خبر 
رسانی گسترده همراه است، روز چهارشنبه 23 
سپتامبر به صورت ناگهانی از سوی خبرگزاری 

دولتی بالروس اعالم شد. پاول التوشکو یکی 
از مخالفان لوکاشنکو برگزاری این مراسم را به 
»جلسه مخفیانه دزدها« تشبیه کرده و در توئیتر 
خــود نوشته اســت: »شهروندان شادمان کجا 
هستند؟  کجا  خارجی  مهمان های  هستند؟ 
واضح است که لوکاشنکو رئیس جمهور پلیس 
ضد شورش و مشتی سیاستمدار دروغگوست.«  
در انتخابات ۹ اوت بالروس، الکساندر لوکاشنکو 
پس از 26 ســال حکومت در ایــن کشور ۹.۵ 
میلیون نفری، بار دیگر به عنوان برنده معرفی 
شد. او مدعی شد که 80 درصد آرای ریخته شده 
در صندوق ها را از آن خود کرده است. انتشار این 
خبر موجی از اعتراضات را در سراسر بالروس 

برانگیخت که با سرکوب شدید نیروهای پلیس 
روبه رو شد. در انتخاباتی که حدود یک ماه و نیم 
پیش برگزار شد لوکاشنکو ادعای پیروزی کرد 
اما مخالفان او در اعتراض به نتایج اعالم شده، در 
مینسک، پایتخت و شهرهای دیگر به خیابان ها 
آمدند و در طول شش هفته چندین تظاهرات و 

تجمع گسترده را شکل دادند. این اعتراض ها در 
بسیاری از موارد به خشونت کشید و با بازداشت 
بسیاری از معترضان و رهبران آن ها همراه بود. 
اکنون گفته می شود، آلمان و استونی و لتونی 
و لیتوانی و اسلواکی  اعالم کردند که ریاست 
جمهوری لوکاشنکو را به رسمیت نمی شناسند.

چهره روز

توئیت روز

بلومبرگ میلیاردر معروف با پرداخت 20 میلیون 
دالر بدهی 31 هزار مجرم اهل فلوریدا، اجازه 
رای دادن در انتخابات را به آن ها می دهد. 
بلومبرگ فردی است که روی برنده شدن بایدن 
است.فلوریدا  کــرده  سنگینی  سرمایه گذاری 
هم جایی است که سرنوشت انتخابات 2000 
عوض  رای   ۵37 خاطر  به  جمهوری  ریاست 
شد.رون دسانتیس فرماندار فلوریدا پیشتر گفته 
بود که این 31 هزار نفر اول باید بدهی خود را 
تسویه کنند تا بتوانند در انتخابات سوم نوامبر 
رای دهند.بلومبرگ که ۵0 میلیارد دالر ثروت 
دارد، ضمن پرداخت 20 میلیون دالر از دیون 
این افراد،پیشتر متعهد شده است تا 100 میلیون 

دالر نیز به کمپین جو بایدن کمک کند.

سیاستمدار مخالف پوتین که با سم "نوویچوک" 
ــس از بــهــبــودی نسبی  مــســمــوم شـــده بـــود، پ
بیمارستان شاریته برلین را ترک کرد.پزشکان 
معالج او گفته اند که ناوالنی می تواند سالمتی 
ــار مسمومیت شدید او  خــود را بــازیــابــد، امــا آث
طوالنی مدت خواهد بود.ناوالنی از هفته قبل 
می تواند بدون کمک دستگاه تنفس کند و روی 
پای خود راه برود. او ابراز تمایل کرد که دوباره 
به کشورش برگردد.ناوالنی 20 اوت در حالی 
که با هواپیما به مسکو می رفت، بیهوش شد. تیم 
ناوالنی می گوید بطری آب حاوی آثار سم اعصاب 
را در هتل محل اقامت او قبل از سوار شدن به 
هواپیما یافته   است. مسکو هر گونه دخالت در 

مسموم کردن ناوالنی را رد می کند.

  دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

نمای روز 

پیشخوان بین الملل 

قاب بین الملل 

بنری جالب در دست معترضان آمریکایی:  "همه 
کمک های آمریکا به اسرائیل را خاتمه دهید، 

فلسطین آزاد خواهد شد."

تیتر یــک روزنــامــه 
 Leفــــرانــــســــوی
Parisien"لــــــــــو 
ـــن"  ـــزیــــ پـــــــاریــــ
)پاریسی("آخرین 
اســــــــرار مــیــشــل 
ــل  ــات ــره""ق ــی ــورن ف
پیش  که  سریالی 
از این برای هشت 

قتل محکوم شده و در چهار  پرونده دیگر مظنون است 
افراد بیشتری را قربانی کرده؟ DNA  که به تازگی 
پیدا شده به ما امکان می دهد 30 پرونده حل نشده 
را بررسی مجدد کنیم"میشل فورنیره قاتل سریالی 
و 78 ساله فرانسوی به اتهام آزار جنسی، قتل 
دختران و زنان جوان فرانسوی و بلژیکی بین سال 
های 1۹87 تا 2003 در سال 2003 دستگیر شد.

دو سال از زمامداری ترامپ می گذشت که دیانا 
ویمار )Diana weymar( تصمیم گرفت توجهات 
را به پست های تند و تحریک آمیز وی در توئیتر 
جلب کند. وی برای انجام این کار به جای استفاده 
از رسانه اجتماعی محبوب ترامپ، نخ و سوزن 
را به عنوان ابــزار انتخاب کرد. تعابیر طعنه آمیز 
وی از برخی از به یادماندنی ترین توئیت های تند 
رئیس جمهور آمریکا در آستانه برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در این کشور، در یک مجموعه 
نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته می شود.ترامپ 
ژانویه سال 2018 در واکنش به انتشار کتاب آتش 
و خشم که مایکل وولف در انتقاد از دولت وی تالیف 
کرده بود، در توئیتی نوشت: دو دارایی بزرگ من 
برخورداری از ثبات روانی و باهوش بودن است. 
وی در پایان این توئیت خود را یک نابغه باثبات 
توصیف کرد، ادعایی که ویمار را برآن داشت تا در 
حرکتی کنایه آمیز آن را گلدوزی کند.این بانوی 
هنرمند وقتی تصویری از این گلدوزی را روی 
صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد بازخورد مثبت 
گرفت و ترغیب شد این کار را برای دیگر توئیت های 
جنجالی ترامپ نیز انجام دهد.هدف از این پروژه 
ثبت رویدادهای ریاست جمهوری ترامپ و جنبش  
بر ضد آن است. توئیت ها بی دقت نوشته و به راحتی 
پاک می شود اما گلدوزی ماندگارتر است و انجام آن 

به زمان و مهارت نیاز دارد.

کامیار-کارزار انتخاباتی جو بایدن، نامزد حزب 
دموکرات آمریکا در حالی که تنها 42 روز به 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور باقی مانده 
است به سرمایه گذاری در برخی ایالت هایی رو 
آورده است که تاکنون پیروزی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورکنونی ایــاالت متحده در آن ها 
قطعی به نظر می رسید.نامزد حزب دموکرات 
که بنا به ارقام منتشر شده از سوی هر دو کارزار 
انتخاباتی، 140 میلیون دالر بیشتر از رقیب خود 
در اختیار دارد تبلیغات تلویزیونی جدیدی را در 
ایالت های آیووا و جورجیا آماده پخش دارد. این 
در حالی است که نامزد جمهوری خواهان چهار 
سال پیش با پیروزی در این دو ایالت آرای الکترال 
آن ها را به خود اختصاص داد. جو بایدن اکنون 
به نظر می رسد با تکیه بر نظرسنجی هایی که از 
پیشتازی او در بیشتر ایالت های کلیدی حکایت 
دارد، در نظر دارد تا با سرمایه گذاری در ایالت 

هایی که دونالد ترامپ چهار سال پیش به راحتی 
در آن ها پیروز شد بخت خود را برای غلبه بر چهل 
و پنجمین رئیس جمهوری ایاالت متحده در کالج 
الکترال افزایش دهد.رای دهندگان در ایالت 
های آیــووا و اوهایو در سال 2016 میالدی با 
اختالف قابل توجهی دونالد ترامپ را به هیالری 
کلینتون ترجیح دادنــد. ایالت های جورجیا و 
تگزاس هم به طور سنتی ایالت های جمهوری 
خــواه محسوب می شوند و دهــه هاست که به 
نامزدهای این حزب رای می دهند. با این حال 
کارزار نامزد حزب دموکرات با توجه به بودجه 
بیشتر و کسب نتیجه مطلوب در نظرسنجی ها 
به سرمایه گذاری در این چهار ایالت روی آورده 
است. موضوعی که می تواند در هفته های آینده 
دونالد ترامپ را مجبور به اتخاذ راهبردی دفاعی 
و صرف وقت و پول در ایالت هایی کند که خود را 
پیش از این در آن ها پیروز می انگاشت. آخرین 

نظرسنجی انجام شده در ایالت آیووا نشان می 
دهد که دونالد ترامپ و جو بایدن در رقابتی 
شانه به شانه هر دو 47 درصد محبوبیت دارند. 
نظرسنجی های قبلی از پیشتازی 2یا 3درصدی 
دونالد ترامپ در آیووا حکایت داشت.در اوهایو نیز 
جو بایدن 4۹ درصد و دونالد ترامپ 4۵ درصد آرا 
را کسب خواهند کرد. نامزد جمهوری خواهان 
در نظرسنجی قبلی ایالت اوهایو با اختالف 
یک درصد از جو بایدن پیش افتاده بود.آخرین 
نظرسنجی انجام شده در ایالت جنوبی جورجیا 
؛ ایالتی که دموکرات ها از سال 1۹۹2 دیگر در 
آن پیروز نشدند نشان می دهد که رقابت دونالد 
ترامپ و جو بایدن در این ایالت بسیار فشرده 
است. در این نظرسنجی هر دو نامزد 47 درصد 
محبوبیت داشتند.ایالت تگزاس طی دهه های 
اخیر یکی از مهم ترین ایالت های قرمز )جمهوری 
خواه( در نقشه سیاسی آمریکا بود. انتخابات سال 
1۹76 آخرین باری بود که نامزد دموکرات ها 
)جیمی کارتر( توانست آرای الکترال تگزاس را به 
خود اختصاص دهد. اکنون اما آخرین نظرسنجی 
انجام شده در این ایالت نشان می دهد که دونالد 
ترامپ با اختالف تنها 2درصد از جو بایدن پیش 
ــت.آرای هیالری کلینتون در ایالت  افتاده اس
پرجمعیت تگزاس چهار سال پیش ۹ درصد کمتر 
از دونالد ترامپ بود. عملکرد بهتر جو بایدن نسبت 
به هیالری کلینتون در نظرسنجی های تگزاس 
باعث شــده اســت که کـــارزار انتخاباتی نامزد 
دموکرات ها اعالم کند 13 نفر دیگر را به کارکنان 
خود در تگزاس اضافه خواهد کرد.تغییر ترکیب 
جمعیتی تگزاس و افزایش شمار رای دهندگان 
اسپانیایی تبارها در این ایالت جنوبی باعث شده 
است که موقعیت جمهوری خواهان در پر جمعیت 
ترین پایگاه شان تضعیف شود. با این حال بسیاری 
از تحلیل گران بر این باور هستند که جو بایدن 
در انتخابات امسال امکان پیروزی در تگزاس را 

نخواهد داشت زیرا جمهوری خواهان همچنان 
در جذب آرای ساکنان حومه های شهرهای 
بزرگ تگزاس بهتر عمل می کنند.به نظر می 
رسد که جو بایدن در ایالت تگزاس نیز بیش از آن 
که به کسب آرای الکترال آن امید بسته باشد به 
دنبال بازی در زمین رقیب و وادار کردن دونالد 
ترامپ به صرف وقت و پول در ایالتی است که 
تاکنون پیروزی جمهوری خواهان در آن قطعی 
قلمداد می شد. در عین حال باید توجه داشت 
که هنوز سه مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ 
با یکدیگر برگزار نشده است.این مناظره ها و 
همچنین نزاع سیاسی پیش رو بین دموکرات 
ها و جمهوری خواهان بر سر تعیین جانشین 
روث بیدر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا 
87 سالگی درگذشت می تواند نظر  که در 
رای دهندگان را نه تنها در چهار ایالت آیووا، 
اوهایو، جورجیا و تگزاس بلکه در ایالت های 
کلیدی فلوریدا، میشیگان، ویسکانسین، مینه 
سوتا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، آریزونا، 

نیوهمپشایر و نوادا تغییر دهد.

 ترامپ: بایدن سگ دست آموز مک کین بود 	 
در ایــن میان،دونالد ترامپ به حمایت همسر 
»جان مک کین« سناتور سابق آمریکایی از جو 
بایدن واکنش نشان داد.وی در توئیتی نوشت: 
»سیندی مک کین را خیلی کم می شناسم و 
فقط می دانم او را به درخواست همسرش در 
یک کمیته قرار دادم. جو بایدن، سگ دست آموز 
مک کین بــود. تصمیم های بسیار بدی دربــاره 
جنگ های بی پایان و وزارت امور کهنه سربازان 
آمریکایی گرفته شد. هرگز جزو هــواداران جان 
}مک کین{ نبودم. سیندی می تواند جو خواب 
آلود را داشته باشد!«همسر جان مک کین، سناتور 
سابق آمریکایی پیشتر اعالم کرد از جو بایدن در 

انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند.

 رخنه دموکرات ها 
در ایالت های جمهوری خواه 

بایدن به سرمایه گذاری در ایالت هایی رو آورده که تاکنون پیروزی ترامپ در آن ها 

قطعی به نظر می رسید 
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

به اسم خبرنگاران به کام  جهرمی و مراسم ختم آنالین چند میلیونی!
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درس »مانه«

تصویری از بازیکن سنگالی تیم لیورپول در حالی 
که یک گوشی با شیشه شکسته در دست دارد در 
فضای مجازی منتشر شد که خیلی زود در شبکه های 
اجتماعی بازنشر شد. در شرح عکس آمده: »ایشون 
سادیو مانه بازیکن میلیاردر لیورپول است که وقتی 
بهش گفتن چرا گوشی شکسته ات رو عوض نمی کنی؟ 
گفت: کشور فقیری دارم، به جای خریدن اجناس 
لوکس برای خودم در کشورم بیمارستان و مدرسه 
و...ساختم.« کاربران هم ضمن استقبال از این کار 
»سادیو مانه« به آن واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »اگه همه مثل مانه فکر کنن در هیچ کشوری 
فقیر پیدا نخواهد شد.« کاربر دیگری نوشت: »این 
کار این بازیکن فوتبال می تونه درس بزرگی برای 
همه آدم ها باشه و این کارش الگویی برای بازیکن 
های فوتبال مون.« کاربری هم نوشت: »برای کمک 
به دیگران الزم نیست حتما پولدار باشی می تونی با 

هنرت هم به دیگران کمک کنی.«
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مراسم ختم آنالین چند میلیون تومانی!

به تازگی و با گسترش بیماری کووید ۱۹ در برخی 
از صفحات اینستاگرامی و کانال های تلگرامی تبلیغ 
مراکزی که مراسم ختم آنالین را انجام می دهند دیده 
می شود و به نظر می رسد این روزها بسیار پر رونق 
شده اند. در این مراسم ترحیم مجازی خانواده متوفی 
می توانند پیش از موعد اجرای مراسم، عکس ها و 
فیلم هایی را نیز در اختیار این مجموعه قرار دهند 
که کلیپ هایی را برای پخش آماده کند. یکی از این 
موسسات برگزاری مراسم آنالین ختم مدعی شده 
در مراسم ختم مقامی که قبل از فوت بر اثر کرونا، 
در یکی از حوزه های اقتصادی مسئولیت داشته، ۱۵ 
هزار نفر شرکت کرده اند. قیمت برگزاری این مراسم 
با توجه به خدمات دریافتی از ۱00 هزار تا ۵ میلیون 
تومان متفاوت است. کاربری نوشت: »ببین کرونا ما 
رو به کجا رسونده که مجبوریم مراسم ختم رو هم از 

پشت موبایل برگزار کنیم.«
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کوه خواری برج های الکچری در کرج!

خبر ساخت دو برج در محدوده میدان بعثت عظیمیه 
کرج با همسطح سازی تپه های منطقه در فضای مجازی 
سر و صــدای زیــادی به پا کــرد. در گــزارش فارس 
آمده است: جواز ساخت این پروژه توسط شهرداری 
براساس رأی کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر کاربری 
زمین به تجاری-مسکونی صادر شده و  شهرداری 
بعد از تغییر کاربری نمی توانست مانع اجرای پروژه 
شود. همچنین یگان حفاظت منابع طبیعی اعالم کرده 
شرکت توسعه ساختمانی »بهمن« و شرکت »کیسون« 
در حال اجرای این پروژه هستند و ما امکان ورود به 
موضوع را نداریم. باید یادآوری کرد که دو لوله بزرگ 
انتقال آب سد طالقان به تهران در زیر مسیر عبوری 
کامیون ها قرار گرفته که با توجه به میزان آب انتقالی 
در صورت وقوع حادثه، شهر کرج با سیالب ویرانگری 
مواجه خواهد شد. کاربران از قوه قضاییه خواستند 

تا هنوز این منطقه تخریب نشده است، اقدام کند.
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به اسم خبرنگار ان به کام  جهرمی!

ویدئویی از آذری جهرمی در شبکه های اجتماعی 
بازنشر شد که در آن وزیــر ارتباطات در حالی که 
قرار است به سوال خبرنگاران پاسخ دهد خطاب 
به حجت االسالم ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت 
ملی در مجلس می گوید: »حاج آقا ماسک بزن شما 
الگویی!« بعد هم می گوید: »امر به معروف کردیم 
و یک مالتی هم برای این ها درست کردیم.« با این 
حال کاربران به این حرکت وزیر جوان واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »موج سوم کرونا شروع شده و 
مسئوالن وزارت بهداشت میگن مردم نباید کرونا رو 
شوخی بگیرن و باید ماسک بزنن اون وقت مسئوالن 
کشورمون از زدن ماسک اجتناب می کنن!« کاربر 
دیگری نوشت: »این مالت برای خودت بود آقا جواد، 
حاال توی شبکه های اجتماعی دارن همین شوخی شما 
رو دست به دست می کنن.« کاربری هم نوشت: »به 
جای این شوخی ها بگو پــروژه شبکه ملی اطالعات 

چی شد.«

 

  3.1     M   views 

فرار مالیاتی 400 شرکت در یک واحد!

مطلبی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می 
دهد تعدادی شرکت برای گریختن از مالیات دست به 
یک کار عجیب زده اند که بازتاب زیادی داشته. این 
شرکت ها که نزدیک به 400 شرکت هستند با پیدا 
کردن یک صندوق پستی مشترک در کیش و اجاره 
کردن آن شرکت را ثبت می کنند. همین راهی می شود 
که دیگر خیلی راحت مالیات  پرداخت نکنند. این آمار  
را درباره تعداد شرکت هایی که در یک آدرس ثبت 
شده اند یکی از روزنامه های رسمی منتشر کرده 
است. کاربری نوشت: »مگه برج صدف، طبقه سوم، 
واحد ۳0۱ چقدر جا داره که این همه شرکت اون جا 
دفتر دارن؟« کاربر دیگری نوشت: »به این می گن 
شرکت جادویی. یه هل دیگه بدین هزار تا شرکت 
هم فکر کنم اون جا باشن.« کاربری هم نوشت: »این 
شرکت هایی که این جوری از مالیات فرار می کنن باید 

حسابی جریمه شن.«
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رودخانه خواری در روز روشن!

ویدئویی از تخریب ویال و باغ های شخصی در فضای 
مجازی از بهادران اصفهان منتشر شده که در آن 
مشخص اســت با دستور قانون در حــال تخریب 
ساخت وساز غیرمجاز اطراف زاینده رود هستند تا 
حریم طبیعی رودخانه حفظ شود. اما سوالی که پیش 
می آید این است که چطور ممکن است کسی بتواند 
در حاشیه رود،  در روز روشن،  در یک روند چندین و 
چند ماهه، خانه ای و ویالیی علم کند و هیچ کس نباشد 
بگوید چرا داری اصال می سازی! اگر فساد و رابطه بازی 
نباشد و رشوه گرفتن و پرداخت کمیسیون و تخلف 
در شهرداری اجازه ساخت این بناها را ندهد آیا این 
ملک سازی ممکن می شود؟ کاربری نوشت: »البته 
که نمایش تخریب این ویالها در بهادران اصفهان و 
جای جای ایران باعث  خوشحالیه اما خوشحالی واقعی 
اون جاییه که بدونیم یک روز بساط تخلف فروشی و 
کمیسیون گیری و شهرداران رشوه بگیر جمع شده 

باشن«.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

قدرت خرید جوان ها

این اثر به 
زیبایی نشون 
میده یه مادر 

چه باری 
رو به دوش 
می کشه و 

آخرش هم تا 
بچه هاش رو 

نخوابونه 
نمی خوابه!

 این روزها 
ماسک های 

استفاده شده، 
به بخشی از 

دکور و تزیینات 
خودروها 

تبدیل شده 
یا در گوشه و 

کنار خودروها 
گذاشته 
شده اند

سال 97 
با 200 
 میلیون

 می تونستیم 
یه هیوندای 
دو در بخریم 

و امسال 
با این پول 
میشه یه 

نیسان آبی 
خرید!

با این طرح خوب 
به زودی دیگر 
پمپ بنزینی 
نمی بینیم؛ 
هرجا بنزین 

خواستیم مثل 
تاکسی اینترنتی 

درخواست 
میدیم میاد 

واسمون می زنه 
و میره

میم مثل مادر

تزیینات خطرناک کرونایی!

پمپ بنزین اینترنتی!

ماشین 2 در الکچری از 97 تا 99

با این وضع 
گرونی 
ماشین 

دیگه تنها 
خودرویی 

که می تونیم 
بخریم همینه 

تازه همینم 
باید حقوق 6 

ماه رو خرج 
نکنیم!

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

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

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#ما_ملت_امام_حسینیم و حب_الحسین_یجمعنا 
:  از ابتدای محرم این کالم شهید سلیمانی مورد استقبال 
کاربران  قرار گرفته اما با نزدیک شدن به اربعین حسینی 
و صحبت های رهبری در خصوص نحوه زیارت اربعین 

در خانه ها این هشتگ ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
#خامنه ای_عزیز: شهید سلیمانی در وصیتنامه خود 
بــرای رهبر انقالب خامنه ای عزیز را به کار بــرد؛ حاال 
کاربران بــرای نشان دادن ارادت خود به رهبر معظم 

انقالب با یاد حاج قاسم این هشتگ را  داغ کردند.
#دنا_پالس: تحویل دناپالس به  قیمت کارخانه به 
نمایندگان   مجلس باعث شده کاربران در توئیتر  ازتبعیض 
میان مردم و نماینده ها  در این شرایط اقتصادی گالیه 
داشته باشند.البته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این 
باره توضیح داده و گفته که این خودروها به اسم مجلس 
شماره گذاری می شود و این کار حتی هزینه های مجلس 

را برای حمل و نقل کاهش داده است .
#نادر_مختاری: رسانه های فارسی زبان خــارج از 
کشور در راستای پروژه تبلیغاتی علیه دستگاه قضا، بعد 
از تحریف پرونده یک قاتل محکوم به قصاص به تازگی 
هم مدعی شده اند که یک زندانی به نام »نادر مختاری« 
از دستگیرشدگان اغتشاشات آبان 9۸ بوده و در زندان 
فوت کرده است. این در حالی است که مدیرکل زندان 
های تهران گفته: مختاری در آبان 9۸ به جرم سرقت در 

زندان بوده و به دلیل بیماری فوت کرده است.
#شاد: نارضایتی ها از اپلیکیشن شاد که قرار است عهده 

دار مدرسه آنالین دانش آموزان باشد باال گرفته است.
#ایران: این هشتگ هم از آن مواردی است که در بسیاری 

از اوقات توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020: انتخابات 
آمریکا 13 آبان برگزار می شود یعنی حدود 40 روز دیگر 
و هرچه به این رویداد نزدیک تر می شویم، مردم درباره آن 

جست وجوی بیشتری دارند.
نوید افکاری: این فرد که بر اساس اطالعات منتشر شده 
توسط قوه قضاییه به جرم قتل در بازداشت بوده روز 26 
شهریور به درخواست اولیای دم قصاص شد اما نامش 

هنوز در لیست پر بازدیدهای هفته قرار دارد.
جنگ ایران و عراق: 31 شهریور سالروز شروع تجاوز 
عراق به خاک ایران است و هفته دفاع مقدس شروع می 

شود و بسیاری در این هفته به سراغ این مقاله رفتند.
قانون تغییر ساعت رسمی ایران: هر سال در ساعت 
24 روز اول فــروردیــن مــاه یک ساعت به جلو کشیده 
و در ساعت 24 روز سی ام شهریور ماه به حالت قبلی 
برگردانده می شود. این کار به منظور استفاده بیشتر از 

روشنایی روز انجام می شود. 
سعید راد: اظهارات جنجالی این بازیگر درباره سریال 
»دل« باعث شد نام این بازیگر در این لیست قرار بگیرد 
او گفته: »اشتباه کردم و سعی می کنم چنین کار هایی را 

نپذیرم تا به شعور مخاطب توهین نشود.«
سریال آقازاده: این سریال نمایش خانگی هم در حالی 
به قسمت های پایانی خود می رسد که تقریبا از زمان 

انتشارش هر هفته پای ثابت این ستون بوده است.
این هفته یک مقاله غیر اخالقی پربازدید شد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

نتیجه بازی التعاون-پرسپولیس: هر چند پرسپولیس 
هر دوبازی اش در جام باشگاه های آسیا مقابل التعاون با 
نتیجه یک بر صفر برد اما باخت پرسپولیس مقابل الدحیل 
وضعیت صعود از این مرحله را برای پرسپولیس سخت 

کرده است.
مهران رجبی: این بازیگر خوش خنده سینمای کشور هم 
که ردی از او در اکثر فیلم و سریال ها دیده می شود به کرونا 
دچار شد. البته برخالف آن چه در شبکه های اجتماعی 
ادعا شده بود که حالش وخیم است، خوشبختانه حالش 

خوب است.
مصاحبه احمدی نــژاد با رادیــو فــردا: احمدی نژاد 
که ظاهرا این روزها هر کاری را برای دیده شدن انجام 
می دهد این بار مصاحبه با رسانه ای ضد انقالب را انتخاب 
کرد و با رادیو فردا که از جمله رسانه های حامی تحریم و 
فشار حداکثری ترامپ علیه ایران است، گفت و گو و دوباره 

خود را سوژه کاربران فضای مجازی کرد.
اعمال ماه صفر: با شروع ماه صفر بسیاری این واژه را 

جست و جو کردند.
وضعیت هوای فردا: پاییز شروع شد و هر لحظه احتمال 
تغییر وضعیت هوا می رود برای همین برخی برای این 
که از وضعیت آب و هوای روز بعد خبر داشته باشند به 

ــراغ  گوگل رفتند.سـ
دوم  دارا  ــام  ن ثبت  مهلت  دارادوم: 
در 30 شهریور تمام شد و بهتر است 
ــه داراســـوم منتظر  جاماندگان تا ارائ

بمانند.
ثبت نام 
الســتــیــک 
ــی: آن  ــ ــ ــت ــ ــ دول
طور که اعالم شده سالی یک 
جفت الستیک با نرخ دولتی به 
صاحبان خــودرو خواهد رسید 
و بسیاری بــرای ثبت نام اقدام 
کردند اما شواهد حاکی از آن 
است که برای خرید الستیک با 
قیمت دولتی فعال امکان ثبت نام 

وجود ندارد.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل 7

1. سهمیه بنزین مهر ماه واریز شد
3/8۲ میلیون بازدید در ۲1۷۰ کانال، تاریخ انتشار: 6/31

2. تالش برای پیش خرید 20 میلیون دوز واکسن 
کرونا

3/5۰ میلیون بازدید در 8۲۰ کانال، تاریخ انتشار: 6/۲9

3. مقایسه هزینه زندگی در تهران با استانبول و باکو
3/31 میلیون بازدید در 6۰3 کانال، تاریخ انتشار: 6/31

4. گل چهارم بایرن مونیخ توسط گنبری
3/۲۰ میلیون بازدید در 1۲1 کانال، تاریخ انتشار: 6/۲9

5. الزام درج کدپستی و کدملی روی مرسوالت از اول مهر
۲/9۷ میلیون بازدید در 1۰۴6 کانال، تاریخ انتشار: 6/۲9

6. نتایج کنکور سراسری اعالم شد
۲/۷۷ میلیون بازدید در 159۴ کانال، تاریخ انتشار: 6/۲8

7. گل اول برایتون به پورتسموث با پاس جهانبخش
۲/۷۰ میلیون بازدید در ۴۲8 کانال، تاریخ انتشار: 6/۲8

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

 عذرخواهـــــــــی سعید راد و
 ماشین پردردرس مناینده ها!

7

 عکاس : تهمینه رحمانی

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید
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یک توئيت

یک عکس  

قدیمی ترین صــابــون فــروشــی تــهــران، در 
خیابان صاحب جمع همچنان  اصالت خود 
را حفظ کرده و با همان شکل و شمایل به کار 

خود ادامه  می دهد.  

  رکورد کشتار کرونا گفت وگو
1.000.000 قربانی 

جهان در کشاکش موج سوم کووید19 و آینده نامعلوم واکسن   
چينی  زن  کــه  قبل  روز   289  - عبدالهی 
ــازار شهر ووهــان  ــازه در ب فروشنده ميگوی ت
ــی بيمارستان شد،  بــه دليل تــب شدید راه
یک  نشانه  اتفاق  ایــن  نمی دانست  هيچ کس 
بيماری همه گير ناشناخته و آغاز یک بحران 
جهانی است؛ اما حاال که تعداد قربانيان کرونا 
در جهان به حدود یک ميليون نفر رسيده است، 
دیگر کسی نيست که کرونا را نشناسد و نداند 
این ویروس لعنتی چه بر سرمان آورده است؛ 
بحرانی که نه فقط سالمت که اقتصاد، آموزش 
و حتی سياست را به چالش کشيده است. البته 
احتماالت دیگری هم دربـــاره »بيمار صفر« 
ــرح  ــط ــا م ــ ــرون ــ ک

 شده است؛ همچون این ادعای روزنامه معتبر 
هنگ کنگ که اعالم کرد : »اولين فرد مبتال به 
کرونا، مردی 55 ساله از ایالت هوبی چين بوده 
و تاریخ شناسایی اش هم 17 نوامبر ثبت شده 
است، یعنی 26 آبان ماه«؛ که در صورت صحت 
این احتمال، باید گفت 313 روز از تولد ویروس 

منحوس کرونا گذشته است.

یک میلیون نفر جان باختند       
اگرچه در روزهای ابتدایی شيوع این بيماری، 
خيلی ها آن را جدی نگرفتند و تصور می کردند 
با قرنطينه شدن شهر ووهان چين، ماجرا ختم به 
خير می شود، اما طولی نکشيد که این ویروس 
قاره ها  و  کشورها  شهرها،  مرزهای  بی رحم 
را درنورید و همه جا را تسخير کرد. بر 
 worldometers اساس آمار سایت
که  بين المللی  معتبر  )ســایــت 
آمارهای بــه روز شده جهان 
در همه حــوزه هــا را 
منتشر می کند(، 
تــا ســاعــت 16 
ــر  ــ ــهـ ــ ظـ
دیـــروز 

تعداد کل مبتالیان به کرونا در جهان به حدود 
32 ميليون نفر رسيد )31 ميليون و 831 هزار 
و 394 نفر(. در کنار این آمــار بهت برانگيز، 
را در سينه  ــددی دیگر هم نفس  مشاهده ع
حبس می کند : مرگ 976 هزار و 381 نفر بر 
اثر کرونا. هرچند اعداد و ارقام نشان می دهد از 
حدود 32 ميليون مبتال به این بيماری، بيش 
از 23 ميليون نفر بهبود یافته اند و این یعنی 
می توان به درمان مبتالیان اميدوار بود، اما آمار 
حدود یک ميليون جان باخته در حدود 300 روز 
گذشته آن قدر ترسناک است که یقين داشته 
باشيم نگرانی در این باره و ابتالی به آن، به جا 

و منطقی است.

ایران؛ ۴3۲ هزار مبتال، ۲۴ هزار فوتی       
نگاهی به آمارهای جهانی نشان می دهد که 
آمریکا، هند و برزیل با فاصله زیادی نسبت به 
دیگر کشورها بيشترین تعداد مبتالیان جهان 
ــد: به ترتيب بيش از  7 ميليون، 5.6  را دارن
ميليون و 4.6 ميليون مبتالی قطعی. در ایران 
هم تا ظهر روز گذشته تعداد مبتالیان به کرونا 
ــزار و  ــه 432 هـ ب
798 نفر 

رسيد و آمــار جان باختگان هم با 184 فوتی 
جدید به 24 هزار و 840 نفر افزایش یافت. 
اگرچه در مجموع همچنان شرایط ایران نسبت 
به 10 کشور اول جدول جهانی بهتر است اما 
ارزیابی رونــد بيماری در کشور نگران کننده 

است.

پاییز و موج سوم کرونا       
با گذشت بيش از 7 ماه از شيوع کرونا در ایران، 
برای سومين بار است که با موج این بيماری 
مواجه می شویم، موجی که با پایيز همزمان شده 
است و سرمای هوا، احتمال شيوع آنفلوآنزا و 
فاکتورهای دیگر، نگرانی ها را درباره روند این 
بيماری افزایش داده است. دو روز قبل بود که 
بعد از حدود 3 ماه، تعداد مبتالیان روزانه کرونا 
در کشور با رسيدن به عدد 3712 نفر، رکورد 
زد و به بيشترین ميزان خود طی دوره شيوع این 
بيماری رسيد. طی 24 ساعت منتهی به ظهر 
دیروز هم تعداد موارد جدید شناسایی شده در 
کشور 3هزار و 605 نفر اعالم شد؛ یعنی دومين 

عدد باال طی 7 ماه اخير.

کاهش نگرانی عمومی، تکرار تجربه های تلخ       
ــران، مــربــوط به  ــ ــوج کــرونــا در ایـ اولــيــن مـ

فروردین ماه بود و نيمه خرداد نيز موج دوم 
باالرفتن  این حال  با  را پشت سرگذاشتيم. 
آمار مبتالیان و جان باختگان در این دو موج، 
به حدکافی عبرت آموز نبود و حاال ما را به موج 
سوم این بيماری رسانده است. آمارها نشان 
می دهد نگرانی عمومی نسبت به کرونا کاهش 
یافته است و بار دیگر شاهد افزایش روزانــه 

تعداد مبتالیان و جان باختگان هستيم. 
نگرانی ها در این باره فقط از زبان مسئوالن 
وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا مطرح نشده 
است، بلکه رهبر معظم انقالب هم بارها از بی 
توجهی ها نسبت به این بيماری گالیه کرده اند 
و درباره آن هشدار داده اند. تازه ترین صحبت 
ایشان هم، همين 3 روز قبل بود که گفتند : 
»کرونا را دست کم نگيرید؛ ]این که[ روزی 
150 هموطن از دست بروند مسئله  کوچکی 

است؟«
است  آن  بيانگر  اظهارنظرها  و  آمــارهــا  همه 
چندان  کرونا  با  ــردم  م مواجهه  وضعيت  که 
مطلوب نيست و با وجــود تالش های فــراوان 
کادر درمان، شاهد تکرار تجربه های تلخ موج 
اول و دوم کــرونــا هستيم. زنــگ خطری که 
دوبــاره به صدا درآمــده و نگرانی ها را درباره 

روند این بيماری تشدید کرده است.

 انتقاد متفاوت وزیر بهداشت
 در یک دل نوشته:

از سرنوشت آن یک میلیارد دالر 
بی خبرم!

از  بخشی  بهداشت  در  وزیـــر  نمکی،   سعيد 
دل نوشته ای خطاب به سردار سليمانی نوشته 
اســت: پایيز سنگينی فرامی رسد. موج حمله 
جدیدی شکل گرفته، یک ميليارد دالری که 
از صــنــدوق توسعه موافقت کردند،  رهــبــری 

ماه هاست به جز سهم کوچکی نگرفته ام. 
نمی دانم برای کدام کار مهم تر گذاشته اند؟

وزیر بهداشت نوشته است: حدود 8 ماه خودم 
و یارانم یک روز آرام نداریم. هرچه می گویيم 
همه گيری را نمی شود با التماس و تمنا و بدون 
کمک های ویژه مهار کرد، کسی باور نمی کند. 
نمکی ادامــه داده است: من امــروز از سربازانم 
مطالبات شان  شرمسارم.  سالمت  جبهه  در 
معوق مانده، انبارهایم از سالح خالی می شود.

شب های زیادی ا ست با دل نگرانی نخوابيده ام 
و برای آن که مردم مشوش نشوند روزه سکوت 

گرفته ام اما تاب آوری تا کجا؟!

تعداد جان باختگانتعداد مبتالیان 

31,۸31,39۴97۶,3۸1کل جهان

7,۰9۸,۶7۴۲۰5,5۰3آمریکا

5,۶5۰,5۴۰9۰,۰77هند

۴,595,33513۸,159برزیل

1,1۲۲,۲۴119,799روسیه

777,537۲۴,57۰کلمبیا

77۶,5۴۶31,5۸۶پرو

7۰5,۲۶37۴,3۴۸مکزیک

۶۸۲,۲۶73۰,9۰۴اسپانیا

۶۶3,۲۸۲1۶,11۸آفریقای جنوبی

۶5۲,17۴13,95۲آرژانتین

۴۶۸,۰۶931,۴1۶فرانسه

۴۴۸,5۲31۲,3۲1شیلی

۴3۲,79۸۲۴,۸۴۰ایران

۴۰3,551۴1,۸۲5انگلستان

353,۸۴۴5,۰۴۴بنگالدش

* آمارها تا ساعت 16 روز گذشته به روزرسانی شده است.
* رده بندی سازمان جهانی بهداشت و دیگر سایت های معتبر، براساس تعداد مبتالیان قطعی در هر 
کشور انجام می شود اما با در نظر گرفتن تعداد موارد فوتی کرونا، رده بندی کشورها متفاوت خواهد بود.

طی ماه های اخير اظهارنظرهای زیادی درباره توليد واکسن کرونا مطرح 
شده اما تالش ها در این زمينه هنوز به نتيجه قطعی نرسيده است. تازه ترین 
اظهارنظر در این باره، صحبت های »والدیمير پوتين« رئيس جمهور روسيه 
و »شی جين پينگ« رئيس جمهور چين در سخنرانی مجازی نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل طی دو روز گذشته است. پوتين در این نشست قاطعانه 
از واکسن توليدشده در کشورش دفاع کرد و حتی گفت : » قابليت اطمينان، 
ایمنی و اثربخشی واکسن روسی کرونا اثبات شده و ما آماده هستيم تجربه 
خود را با همه کشورها و ساختارهای بين المللی به اشتراک بگذاریم«. پوتين 
این را هم گفت که کشورش حاضر است به کارکنان داوطلب سازمان ملل به 

صورت رایگان واکسن کرونا بزند. بر اساس اخبار منتشرشده برخی کشورها 
برای خرید واکسن »اسپوتنيک 5« از روسيه قرارداد امضا کرده اند؛ واکسنی 
که در مرحله آزمایشی است و به گفته شهردار مسکو بيش از 60 هزار نفر 
به عنوان داوطلب تست این واکسن نام نویسی کرده اند. اما چينی ها هم که 
نامشان به عنوان کشور مبدا شيوع کرونا ثبت شده است، برای توليد واکسن 
نشست  در  کشور  این  رئيس جمهور  داشته اند.  تالش هایی  بيماری  این 
مجازی مجمع عمومی سازمان ملل گفت : »چند واکسن ضد کرونا ساخت 
چين در مرحله آزمایش بالينی فاز سه قرار دارد و با تکميل مراحل توسعه و 

توليد نهایی، در اختيار کشورهای در حال توسعه قرار می گيرد«.

 خبر دیگر درباره واکسن کرونا این که 64 کشور ثروتمند و توسعه یافته هم 
به ائتالف سازمان جهانی بهداشت پيوسته اند تا در برنامه جهانی »کواکس« 
مشارکت داشته باشند و واکسن احتمالی کرونا را به مردم 92 کشور جهان 
برسانند. خبرهای رسمی دربــاره تالش ایــران برای تهيه واکسن کرونا، 
به صحبت روز شنبه وزیر بهداشت در جلسه ستاد ملی کرونا برمی گردد. 
شرکت  یــک  از  ــت  اس »قـــرار  گفت:  جلسه  ــن  ای در  نمکی«،  »سعيد  دکتر 
هندی که صاحب آن یک ایرانی زرتشتی است، 20 ميليون دوز واکسن 
کرونا خریداری کنيم«. البته وزیر بهداشت این نکته را هم گفت که مراکز 

تحقيقاتی کشور هم در تالش برای توليد واکسن کرونا هستند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی:
خرید سربازی نداریم

رئيس سازمان وظيفه عمومی  گفت: هم اکنون 
ــدارد.  ــود ن چيزی بــه نــام خرید ســربــازی وج
قانونی مبنی بر امکان خرید سربازی برای 
افراد دارای 8 سال غيبت در سال 94 تا 97 در 
مجلس تصویب شده بود که پس از آن لغو شد. 
ســردار تقی مهری دیــروز یــادآور شد:  امکان 
ــدارد، امــا کسانی که  خرید سربازی وجــود ن

متولد سال 55 و قبل از آن هستند، از سربازی 
معاف اند. در صورت فرار از سربازی، سربازان 
باید با مراجعه به یگان مربوط، مراحل قضایی 
را طی کنند. وی دربــاره اهميت کارت پایان 
خدمت اظهار کــرد: کــارت سربازی اهميت 
زیادی برای استخدام در دستگاه ها، گرفتن 

وام و بسياری از فعاليت های دیگر دارد.

از واکسن کرونا چه خبر ؟
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شهرام مکری با فیلم »جنایت 
مسابقه  بخش  در  ــت«  ــی دق ب
ــواره شــیــکــاگــو حضور  ــن ــش ج
ــن فیلم به  ــت. ای خــواهــد داشـ
تازگی موفق شد پس از رونمایی 

در جشنواره ونیز، جایزه بهترین فیلم نامه را از 
انجمن منتقدان مستقل از آن خود کند.

نرگس آبیار در مراسم نمایش 
فیلم »شبی که ماه کامل شد« 
در شهرستان رباط کریم حضور 
داشته. ایــن فیلم به مناسبت 
هفته دفــاع مقدس و با حضور 

ــردم ایــن شهرستان در  فــرمــانــدار و نماینده م
مجلس، به نمایش درآمده است.

ــی در مــقــام  ــم ــاط ــی ف ــض ــرت م
ــردار  سـ ســریــال  تهیه کننده 
سلیمانی، در صفحه توئیتر خود 
نوشته است که هنوز کارگردان 
ایــن مجموعه مشخص نشده و 
این پروژه همچنان در مرحله مطالعه و تحقیق است.

کالسیک  فیلم  نظریه  پریوش 
»همشهری کین« اثر اورسن ولز را 
ویژه مخاطبان نابینا پرده خوانی 
و توضیح دار کرده. پیشتر سحر 
دولتشاهی »کازابالنکا« و شبنم 

مقدمی »بر باد رفته« را توضیح دار کرده بودند.

مــحــمــد لــقــمــانــیــان در جمع 
شرکت کنندگان مسابقه نمایش 
ــی« حضور  ــران خانگی »شـــام ای
داشته و سه شنبه شب میزبان 
چهره هایی مانند مهدی کوشکی، 
محمدرضا علیمردانی و امیرمهدی ژوله بوده است.

چهره ها و خبر ها

مسابقه  در  مــقــانــلــو  ــن  ــری ــس ن
»شب های مافیا« به کارگردانی 
سعید ابوطالب شرکت خواهد 
کــرد. عــالوه بر او، بهاره رهنما و 
فریبا نــادری نیز در این مسابقه 
حضور دارند و یک چهره هدایت مسابقه را برعهده 

خواهد داشت.

ــا فیلم  ــار ب ــش ــان اف ــی ــاره ک ــه ب
»پــســرکــشــی« بــه کــارگــردانــی 
محمدهادی کریمی به نمایش 
خانگی آمده است. این فیلم در 
سی وهشتمین جشنواره فجر به 

نمایش درآمد و چندان مورد استقبال منتقدان و 
مخاطبان قرار نگرفت.

روزبه حصاری در فصل چهارم 
ــدس« به  ــن ــه ــه م ــچ ســریــال »ب
کارگردانی علی غفاری بازی 
خواهد کــرد. فیلم نامه فصل 
جدید این مجموعه اکنون زیر 

نظر حسن وارسته در حال نگارش است. حصاری 
این روزها مشغول بازی در سریال »افرا« است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اخبار

سریال پرحاشیه »دل« دیــروز باألخره در 
قسمت چهلم به پایان رسید و سرنوشت 
شخصیت های اصلی آن روشــن شــد. این 
مجموعه از همان قسمت  های ابتدایی تا 
قسمت های پایانی، به دالیل مختلف و از 
سوی مخاطبان و منتقدان مورد انتقاد بود. 
صحبت های سعید راد به عنوان بازیگر این 
سریال هم در آستانه انتشار قسمت پایانی، 
باعث شد موج تازه ای از واکنش های منفی به 
سوی »دل« روانه شود. در گزارش امروز پس 
از بررسی اجمالی اتفاقات قسمت پایانی، به 
مرور انتقادات پرتکرار درباره این مجموعه 

می پردازیم.

پایان قابل پیش بینی	 
سریال »دل« همان طور که انتظار می رفت، به 
نقطه پایان رسید و اتفاق غافلگیرکننده یا خاصی 
نداشت. در این مجموعه هم به سبک بسیاری از 
سریال های تلویزیونی و غیرتلویزیونی، آدم های 
بد به سرنوشتی که برای آن ها دور از انتظار نبود، 
گرفتار شدند و آدم های خوب و بی گناه قصه هم 
پاداش خوبی خود را گرفتند. با همه اتفاقات ریز و 
درشتی که از ابتدا بر سر وصال »آرش« و »رستا« رخ 
داد ، پیش بینی سرنوشت این دو شخصیت در پایان 

قصه خیلی سخت نبود و قبال در یکی از تیزرهای 
سریال هم به شکل غیرمستقیم، عاقبت »آوا« نشان 
داده شده بود، بنابراین پایان »دل« را می توان یک 

پایان متوسط و قابل پیش بینی دانست.

قصه کم اتفاِق ُکند	 
سریال »دل« از همان ابتدا شروع خوبی نداشت. 
مــاجــرای ناپدید شــدن شخصیت »رســتــا« که 
سرمنشا همه اتفاقات بعدی قصه بود و این که 
شب عروسی چه بالیی بر سر او آمده بود با ریتم 
بسیار کند و کم هیجانی روایت شد. پس از آن هم 
چندین قسمت طول کشید که »رستا« به خانواده 
خود بگوید چطور شب عروسی ناگهان گم و پس 
از چند روز سروکله اش پیدا شد. مخاطب چندین 
قسمت شاهد سکوت »رستا«، تالش بی فایده 
ــاره به هم  »آرش« و واکنش های خنثی  او درب
زدن عقد توسط نامزدش بود که هیچ اتفاقی را 
از پیش نمی برد. هرچند که تالش شده بود با 
شخصیت های فرعی مانند »رابی«، »مرسده« و 
»فاراب« خرده داستان هایی همراه داستان اصلی 
روایت شود، اما ماجراهای آن ها هم به اندازه ای 
ظرفیت نداشت که حفره های قصه را پر کند. 
یکی دیگر از نقاط ضعف مهم سریال، کم اتفاق 
بودن آن است. یک قصه ساده عاشقانه با ریتم 
کند و کم اتفاق، نمی توانست تا 40 قسمت ادامه 
یابد، اما افزایش قسمت های سریال ضربه مهمی 
به »دل« زد و باعث شد ضعف های آن بیشتر به 

چشم بیاید.

تیتراژ، ویدئو کلیپ و اسلوموشن	 
تقریبا 6 دقیقه ابتدایی هر قسمت از سریال 
»دل«، صــرف آن چه گذشت و تیتراژ ابتدایی 
می شد و هر قسمت از 3-2 دقیقه پایانی قسمت 
قبلی شــروع می شد. بنابراین حــدود 8 دقیقه 
اول هر قسمت، مربوط به تیتراژ و تکرار قسمت 
گذشته بود. آن چه خواهید دید و تیتراژ پایانی هم 
دقایقی از سریال را به خود اختصاص می دادند، 
بنابراین زمان مفید سریال بسیار کم می شد. 
عالوه بر این ها، در بعضی از قسمت های سریال 
به  مربوط  یا  که  می شد  پخش  نماهنگ هایی 

صحنه های گذشته بود  یا اگر سکانس های 
ــا تصویربرداری شده  ــرای آن ه جدیدی ب
بود، مربوط به اتفاقات جدید نبود و قصه را 
پیش نمی برد. یکی دیگر از نقطه ضعف های 

ســریــال نشان دادن صحنه های 
اسلوموشن بود که لحظه ویژه 

یا خاصی در قصه به حساب 
نمی آید، به عنوان مثال صرف 
بــاال رفتن یک شخصیت از 
پله ها اتفاقی نیست که 2-3 
دقیقه از سریال به صورت 
باشیم.  آن  شــاهــد  آهسته 
ایــن موضوع، انتقاداتی را 
از  متفاوت  کــه  برانگیخت 
کم اتفاق بودن قصه بود؛ چرا 

که »دل« عالوه بر قصه ای الغر، 
بخش های زاید زیادی داشت.

انتخاب نامناسب بازیگران	 
هم  سریال  بازیگران  نامناسب  انتخاب 

موضوعی بود که پیش از انتقاد سعید راد، توجه 
مخاطبان را جلب کرده بود. ساره بیات و حامد 
بهداد برای نقش جوانان عاشق قصه »رستا« و 
»آرش« مناسب نبودند و چهره شان با دختر و پسر 
جوانی که قصد داشتند زندگی مشترک شان را 
شروع کنند تناسب نداشت. سعید راد هم برای 
پدر آرام و بیش از اندازه منطقی »رستا« انتخاب 
خوبی نبود. بازی ضعیف این بازیگران به ویژه 
ساره بیات، باعث شد سریال از این نظر هم ضربه 
بخورد و مورد انتقاد قرار بگیرد. دیگر بازیگران 
هم به استثنای بهرام افشاری، بازی مصنوعی و 

غیرقابل باوری داشتند.

نمایش افراطی تجمالت	 
در سال های اخیر بیشتر سریال های نمایش 
خانگی، تجمالت و زندگی قشر مرفه را نمایش 
داده انـــد، اما ایــراد »دل« آن جا بود که 
ــی  ــراط ــت بــا نــمــایــش اف ــ ســعــی داش
تجمالت، مخاطب را سرگرم ظواهر 
کند و تاکید بیهوده ای روی زندگی 
الکچری شخصیت ها داشت. شاید 
بتوان از ظواهر و تجمالت برای 
استفاده  مخاطب  جـــذب 
کــرد، اما این اتفاق زمانی 
رخ می دهد که کارکردی 
در قصه داشته باشند و 
تاکید بیهوده  و ظاهری 
روی آن نباشد. پوشش 
شخصیت های داستان نیز 
همواره در طول سریال مورد 
انتقاد بود. بسیاری از مخاطبان 
مــی گــفــتــنــد هــیــچ شخصیت 
ثروتمندی وجود ندارد که حتی 
در خانه هم در همه لحظات، 
شیک باشد و با کفش پاشنه بلند 

یا کراوات راه برود!

»دل« سرانجام تمام شد!
نگاهی به پایان بندی سریال منوچهر هادی و مرور اتفاقاتی که واکنش منفی مخاطبان را برانگیخت

مائده کاشیان 

عرضه 14 مستند دفاع مقدسی 
اوج

۱4 مستند از تولیدات سازمان هنری رسانه ای اوج 
همزمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، برای 

اولین بار در فضای VOD عرضه اینترنتی شدند.
ــه عــرضــه بسته آثــار  ــزارش ایلنا، در ادامـ بــه گـ
مناسبتی همزمان با فرا رسیدن چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس، سازمان اوج با انتشار ۱4 مستند به 
استقبال قهرمانان و دالوران تاریخ 8 سال جنگ 
تحمیلی و رشادت های شهدا و خانواده شهدای 

ایران اسالمی رفت.
بر این اساس »عقبه« به کارگردانی احمد کشاورز، 
»عقبه دو« به کــارگــردانــی امیرحسین آقاپور، 
»مردی که آن جا بود« به کارگردانی مریم فرهنگ، 
ــردان قاطریزه« به کارگردانی مجتبی خیام  »گ
ــاج علی« به کارگردانی حبیب  الحسینی، »ح
باقرزاده، »آخرین زمستان مجید« به کارگردانی 
مجید قرائتی، »چشم مجنون« به کارگردانی مازیار 
ــا« به کارگردانی هــادی حاجتمند،  حاتمی، »آن
مستند دو قسمتی »سینمای دفــاع مقدس« به 
کارگردانی ضیا حاتمی، »معلم« به کارگردانی 
محمد حبیبی منصور، »والفجر« به کارگردانی 
مجتبی خیام الحسینی، »از کردستان تا حلب« به 
کارگردانی اصغر بختیاری، »کوچه نقاش ها« به 
کارگردانی محسن قزلی و »زمانی برای دیدن« به 
کارگردانی حبیب باقرزاده، آثار مستندی هستند 
که به مناسبت هفته دفاع مقدس برای اولین بار 
در سایت های اشتراک گذاری فیلم نظیر فیلیمو، 

نماوا، فیلم گردی و عماریار اکران شده اند.

انتقادمدیر فیلیمو از صداوسیما

مدیرعامل هلدینگ صباایده درباره چالش های 
سرویس های آپارات و فیلیمو توضیح داد.

محمد جوادشکوری مقدم در گفت وگو با برنامه 
اینترنتی »تک شاخ« گفت: »این که رگوالتور شما 
کیست و چیست؟ مهم است؛ از لحاظ ریاضی این 
که رگوالتور شما کسی باشد که در چنین جایگاهی 
است این کار غلط است اما ما این کار را قبول و با 
ساترا کار خود را شروع کردیم و رگولیشِن سازمانی 
را زیر نظر صداوسیما پذیرفتیم و کار می کنیم و 
همیشه از روز اول از ایشان می پرسیدیم که شما 
از رشد ما خوشحال می شوید یا ناراحت؟ سوال 
ساده ای است. بحث منطقی بود و اصال بنای دعوا 
و کری خواندن نبود. پاسخی که می شنیدم این بود 
که حتما بله! اما به صورت کامال مشهود صداوسیما 
نه از رشد ما خوشحال می شود نه از پیشرفت مان، 
ولی موضع ساترا این گونه نیست و فکر می کنم دچار 
یک تضاد است، هم می خواهد ما رشد کنیم هم 
نمی داند جواب صداوسیما را چه بدهد، این خیلی 
غم انگیز اســت.«وی درباره تبلیغات محصوالت و 
تولیدات صباایده در تلویزیون اظهار کرد: »عید 
امسال که سریال پایتخت پخش شد خیلی روی 
اینستاگرام تبلیغ کردند. یک سریال داشت یک 
سرویس خارجی را به صورت رایگان تبلیغ می کرد. 
این  رگولیشن  تحت  هستیم  سرویسی  یــک  مــا 
کشور و می خواهیم پول بدهیم و تبلیغ شویم ولی 

نمی توانیم یا نمی گذارند این کار را بکنیم.«

دعوای خانوادگی روی »زمین گرم«
سریال شبکه سه با بازی خوب علیرضا خمسه، اصغر همت و نادر فالح، به شب های پایانی نزدیک می شود

تا به حال ۱8 قسمت از سریال »زمین گرم« به کارگردانی سعید 
نعمت ا... روی آنتن رفته و قرار بوده قسمت ۱9 سریال دیشب پخش 
شود. این مجموعه به دلیل مضامین اخالقی و مذهبی که دارد، ماه 
محرم روی آنتن رفته است. سریال »زمین گرم« مانند »برادرجان« 
آخرین سریالی که به قلم نعمت ا... در تلویزیون دیده بودیم، با تمرکز 

بر یک قصه برادرانه داستان خود را روایت می کند. 

در ستایش خانواده و اهمیت حق الناس	 
همان طور که قبال به این موضوع پرداختیم، این که »خانواده« در آثار 
سعید نعمت ا... جایگاه ویژه ای دارد و نشان دادن احترامی که آن ها 
برای همدیگر قائل هستند یا فداکاری هایی که به خاطر یکدیگر انجام 
می دهند در بستر قصه، جزو ویژگی های مثبت و ثابت در آثار اوست. 
در سریال »زمین گرم« رابطه »علی یار« با پدربزرگش »یارعلی« و حتی 
پدر بدسابقه اش »استوار« نمونه هایی از این احترام و ارزش ا ست که او 
برای اعضای خانواده اش قائل است. »علی یار« به خاطر برادرزاده  اش 
از خودگذشتگی می کند و همه تالشش را می کند تا او با پول حرام و 
دزدی بزرگ نشود. موضوع حق الناس و حرام و حالل هم از مسائلی 
است که معموال در آثار او، تاکید زیادی روی آن وجود دارد. فارغ از نوع 

پرداختن به این موضوعات، بیان آن ها ارزشمند است.

درگیری تکراری »فروغ« و »علی یار«	 
ــالن« و تغییراتی که این  قصه سریال »زمین گــرم« با وصیت »اص
وصیت در زندگی »علی یار« ایجاد کرد، آغاز شد و بعد از آن با اختالف 
»فروغ« و پدرش با »اصالن« و »استوار« ادامه یافت. یکی از ایراداتی 
که در قصه »زمین گرم« وجود دارد این است که پس از پیدا شدن 

سروکله »استوار« در زندگی »علی یار« و همسرش، مدام شاهد 
درگیری این زوج با یکدیگر بر سر نادیده گرفتن یا نگرفتن »استوار« 
بوده ایم. در قسمت های گذشته پافشاری »علی یار« برای مراقبت 
از پدرش و به دنبال آن مخالفت »فروغ« و »ماجد« با این شخصیت 
تکرار شده، تا جایی که این درگیری جذابیت اش را از دست داده، 
به تکرار افتاده است و جای خالی اتفاقاتی که قصه را پیش ببرند 
احساس می شود. یکی دیگر از ایرادهای قصه، اتفاقاتی است که به 
اندازه ای سرسری رخ می دهند که در نظر مخاطب باورپذیر نیستند. 
به عنوان مثال تحول »فروغ« یا عالقه ای که میان او و »علی یار« شکل 
می گیرد، ناگهانی اتفاق می افتد و مخاطب به خوبی انگیزه های این 

شخصیت ها از تغییرات مهم و اساسی شان را درک نمی کند.

همان دیالوگ های همیشگی	 
سعید نعمت ا... بیش از هر چیز، با سبک دیالوگ نویسی خاصی که 
دارد شناخته می شود. دیالوگ هایی که او برای شخصیت هایش 
می نویسد آهنگین است و کنایه دارد. یکی دیگر از ویژگی های 
دیالوگ های او تکرار است. مثال وقتی شخصیت ها با یکدیگر در حال 
گفت وگو یا بحث هستند، یکی از شخصیت ها برای تاکید روی منظور 
صحبت خود یا تاثیر بیشتر حرفش، کلمه خاصی را چند بار تکرار 
می کند و جمله هایش را یکی پس از دیگری با تاکید روی آن کلمه 
می گوید. نعمت ا... معموال برای شخصیت های قصه اش از اسم هایی 
استفاده می کند که شاید کمتر شنیده باشیم. »ماجد«، »استوار« و 
»علی یار« در »زمین گرم« نمونه ای از اسامی خاص او هستند. بنابراین 
»زمین گرم« را این نظر نمی توان نسبت به دیگر آثاری که نعمت ا... 

نگارش فیلم نامه شان را برعهده داشته، متفاوت دانست.

خوب ها: خمسه، همت و فالح	 
»فــروغ« و »علی یار« دو شخصیت اصلی قصه هستند که مرجان 
شیرمحمدی و صادق برقعی نقش آن ها را ایفا می کنند. صادق 
برقعی که سابقه بازی در تئاتر دارد و اکنون با »زمین گرم« اولین 
حضور خود را در تلویزیون تجربه می کند، در نقش شخصیت اصلی 
سریال بازی کامال متوسطی داشته و نتوانسته با این مجموعه در 
اولین کار تصویری خود به اصطالح گل کند. مرجان شیرمحمدی 
در قسمت های گذشته سریال نسبت به ابتدای آن بازی روان تری از 
خود به نمایش گذاشته، اما به طور کلی نمی توان از بازی او در نقش 
»فروغ« به عنوان یکی از بازی های خوب سریال یاد کرد و این نقطه 
ضعف به ویژه در قسمت های اول سریال بیشتر به چشم می آمد. نادر 
فالح که قبال در فیلم »درخونگاه« تجربه بازی در نقش یک بیمار روانی 
را داشته در این سریال هم مشابه آن نقش را بازی کرده و در نقش 
چنین شخصیت خاصی بازی خوب و باورپذیری داشته است، عالوه 
بر او علیرضا خمسه به عنوان یک شخصیت روستایی درستکار و اصغر 
همت در نقش یک پدر زخم خورده و تنها، بازی های خوبی داشته اند. 
کامران تفتی که آخرین بار در سریال »برادرجان« نقشی منفی را بازی 
کرده بود، در »زمین گرم« هم یکی از شخصیت های قلدر و بی رحم 
سریال یعنی »اصالن« را برعهده داشته و بازی متفاوتی از خود به 

نمایش نگذاشته است.
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چراغ سبز آمریکا به صدام برای حمله شیمیایی به ایران
چگونه آمریکایی ها، برای جلوگیری از پیروزی های راهبردی رزمندگان اسالم در سال 1367، به رژیم بعث کمک کردند؟ 

 نخستین پیام امام)ره( 
پس از آغاز جنگ تحمیلی

اذناب آمریکا قابل ذکر نیستند

 31 روز   19 ســـاعـــت 
شهریورماه سال 1359، 
ــس از آغــــــاز جــنــگ  ــ پ
تحمیلی توسط رژیم بعث 
عراق، امام  امت در پیامی 
رادیــویــی و تلویزیونی، 
را به ملت  نکات مهمی 
بزرگ ایران متذکر شد؛ 
پیش بینی امـــام)ره( در 
آن نطق مشهور، با گذشت چندسال تحقق یافت 
و نشان داد که آن چه دیگران در آینه می دیدند، او 
در خشت خام می دید و با ایمان راسخش به امداد 
الهی، راه سعادت را پیش روی ملت ایران قرار 
داد. امام خمینی)ره( در فرازی از آن پیام تاریخی 
فرمود: »گمان نكند ملت ما كه دولت ایران و ارتش 
ایران عاجز از این است كه جواب به این ها بدهد. 
هر وقتی كه مقتضی بشود، من پیامی به ملت 
خواهم داد و به صدام و امثال او ثابت خواهم كرد 
كه این ها، این اذناب آمریكا، قابل ذكر نیستند و 
ما همیشه بنا داریم كه در این برخوردها، طوری 
برخورد بشود كه جواب برخورد آن ها داده بشود 
كه به ملت عراق- خدای نخواسته- صدمه ای وارد 
نشود. لكن ما، عازم بر این هستیم، مصّمم بر این 
هستیم كه اگر عراق حّد خودش را نداند و تجاوز 
را تكرار بكند، ما دستور بدهیم و ملت ما بسیج 
بشوند و آن وقت برای ملت عراق معلوم باشد كه 
ما با آن ها هیچ كار نداریم، بلكه این صدام است كه 
به واسطه تحریک آمریكا به ما تجاوز كرده است و 
ما اگر جوابی به او بدهیم، هرگز به ملت عراق، كه 

برادر ما هستند، مربوط نیست.«
  )صحیفه امام، ج 13، ص: 222(

 تاریخ شهدای جنگ تحمیلی
  در آینه آمار

یکی از مــوارد مهمی که در بررسی رویدادهای 
تاریخی، نظر مورخان را به خود جلب می کند و 
بررسی آن ها می تواند در شناخت شرایط سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک رویداد مؤثر 
بــاشــد، آمــار انسانی اســت؛ در جنگ تحمیلی 
هشت ساله، جمع کثیری از مردم ما به شهادت 
رسیدند. این شهدا به لحاظ طبقات اجتماعی 
و سن و سال، شرایط مختلف و متفاوتی داشتند 
که نشان دهنده حضور همه قشرهای جامعه در 
این دفاع جانانه است. محمدحسین قاسمی در 
اثر تحقیقی خود به نام »کتابک مقاومت« که با 
همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
و توسط انتشارات ُبراق در سال 1389 به چاپ 
رسیده، اطالعات آمــاری قابل توجهی را درباره 
شهدای دوران دفاع مقدس ارائه کرده است. بر 
اساس این آمار، در مجموع 188 هزار و 15 نفر در 
دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند که از این 
تعداد، 172 هزار و 56 نفر در جبهه ها و 15 هزار و 
959 نفر در بمباران شهرها به فیض شهادت نائل 
آمدند. سه هزار و 728 نفر از این شهدا را معلمان 
تشکیل می دادند و 36 هزار و 167 نفر از آن ها، 
دانش آموز و دانشجو بودند. دو هزار و 757 نفر از 
شهدای دوران دفاع مقدس، لباس روحانیت بر 
تن داشتند و چهار هزار و 363 نفر از این شهیدان 
را بانوان تشکیل می دادند. طبق گزارش موجود 
در این کتاب، در مجموع، 113 نفر از اقلیت های 
مذهبی نیز، در دفاع از میهن جان خود را تقدیم 
کردند و به شهادت رسیدند که 88 نفر از آن ها 
مسیحی، 16 نفر کلیمی و 9 نفر زرتشتی بودند. 
طبق محاسبه محمدحسین قاسمی، میانگین سن 
شهدای جنگ تحمیلی 22 سال بود و 71 درصد از 
شهدا، متأهل نبودند. طبق این گزارش، در مجموع 
85 هزار و 222 نفر از شهدای جبهه ها، از افرادی 
تشکیل می شدند که داوطلبانه و در قالب نیروهای 

بسیج، عازم جبهه های حق علیه باطل شده بودند.

آمریکا به داد صدام رسید	 
دولت ایاالت متحده، طی جنگ سوریه اعالم 
کرد که قصد دارد دربــاره حمالت شیمیایی 
ــراف دمشق تحقیق کند. با  احتمالی در اط
این حال، طبق اطالعاتی که فارین پالیسی 
در اختیار دارد، یک نسل قبل، سازمان های 
اطالعاتی و نظامی آمریکا از حمالت شیمیایی 
با گاز اعصاب ]علیه نیروهای ایرانی[ اطالع 
ــاری انجام نــدادنــد. در سال  داشتند، امــا ک
ــران و  ــای پایانی جنگ ای 1988، طی روزه
عراق، آمریکایی ها ازطریق تصاویر ماهواره ای 
متوجه شدند که نیروهای ایــران، در تالش 
هستند با رخنه در خطوط دفاعی عراق، یک 
پیروزی راهــبــردی به دســت آورنـــد. مقامات 
کاخ سفید، اطالعات محل استقرار نیروهای 
ــد؛ ]ایــن در حالی  ایرانی را به عراقی ها دادن
بود[ که دولتمردان آمریکا از قصد صدام برای 
استفاده از سالح های شیمیایی و به ویژه گاز 
ســاریــن)یــک عامل ُکشنده اعــصــاب(، علیه 
نیروهای ایرانی، کاماًل باخبر بودند. اطالعاتی 
که آمریکایی ها در اختیار عراق قرار دادند، 
شامل نقشه های مربوط به تحرکات نیروهای 
ایرانی، قرارگاه های تدارکاتی آن ها و همچنین، 
جزئیات مربوط به پدافند هوایی ارتش ایران 
بود. عراقی ها در تمام چهار حمله اصلی خود، 
ــل سال 1988 که در آن از گاز خــردل و  اوای
سارین ]با گستردگی[ استفاده کردند، کاماًل 
به تصاویر ماهواره ای و اطالعات ]راهبردی[ 
ــد. ایـــن حمالت  ــودن آمــریــکــایــی هــا متکی ب
]می توانست[ کفه جنگ را به نفع عراق تغییر 
دهد و ایران را وادار به قبول مذاکرات ]مدنظر 
آمریکا[ کند ... بااین حال، پیش از این هم عراق 
از سالح های شیمیایی استفاده کرده بود و 
ــدام، آگاهی کامل  دولــت ریگان هم از این اق

داشت؛ اما حرفی درباره آن نزد. 

کاخ سفید از همه چیز خبر داشت	 
مقامات آمریکایی مدت ها منکر اطالع داشتن از 
حمالت شیمیایی صدام بودند و اصرار داشتند 
که او، اصاًل به آن ها اعالم نکرده است که قصد 
استفاده از سالح های شیمیایی را دارد. اما 
سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی، ریک فرانکونا 
که در زمــان حمالت شیمیایی ســال 1988 
وابسته نظامی آمریکا در بغداد بود، تصویری 
متفاوت را ارائه می کند. ]او می گوید:[ »عراقی ها 
هیچ وقت به ما نگفتند که قصد استفاده از گاز 
اعصاب را دارند؛ آن ها مجبور نبودند؛ ]چون[ 
ما از قبل می دانستیم]![« طبق اسناد سازمان 
سیا و مصاحبه مقامات نظامی و اطالعاتی، 
مانند فرانکونا، ایاالت متحده مدارک غیرقابل 
انکاری در اختیار داشت که نشان می داد صدام 
از سال 1983 به بعد، از سالح های شیمیایی 
علیه نیروهای ایــرانــی استفاده کــرده اســت. 
در آن زمــان، مقامات ایرانی اتهام استفاده از 
این سالح ها را علیه عراقی ها مطرح کردند؛ 
پرونده ای در سازمان ملل تشکیل شد، اما در 
آن مدارکی که بتواند عراق را درگیر کند، وجود 
نداشت. ]با این حال، بیشتر مواردی که ایران در 

شکایت خود مطرح کرده بود،[ در گزارش های 
محرمانه ای که به عالی ترین مقامات اطالعاتی 
آمریکا ارســال می شد، وجــود داشــت؛ اما سیا 
هیچ حرفی در این باره نزد. برخالف جنجال 
آمریکا برای متهم کردن دولت سوریه به استفاده 
از سالح های شیمیایی، کــاخ سفید سه دهه 
قبل از آن، با موضوع استفاده گسترده صدام از 
سالح های شیمیایی، با بی تفاوتی برخورد کرد. 
]واقعیت آن بود که[ دولت آمریکا به این نتیجه 
رسیده بود که در صورت تغییر روند ]جنگ به 
نفع ایران[، بهتر است بگذارد صدام به استفاده از 
سالح های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی ادامه 
دهد؛ ]آمریکایی ها تصمیم داشتند که[ حتی اگر 
قضیه به نحوی لو برود، آن را محکوم نکنند و سیا 

هم واکنشی نشان ندهد.

اسرار  مدارک »کالج پارک«	 
]تا پیش از انتشار این اسناد[ گمان می رفت 
که ایاالت متحده در زمان حمالت شیمیایی 
صــدام به نیروهای ایرانی و مــردم خــودش، 
ــه اطالعات تاکتیکی به  تنها مظنون به ارائ
وی است؛ اما اسناد جدید که در بایگانی ملی 

»کالج پارک« در دسترس است ... جزئیات 
جدیدی درباره عمق و اندازه اطالعات آمریکا 
در مــورد چگونگی و حتی زمــان استفاده از 
سالح های شیمیایی توسط عــراق ]را افشا 
می کند.[ ایــن اطالعات نشان می دهد که 
مقامات آمریکایی به طور منظم در جریان حجم 
و مقیاس حمالت شیمیایی با گاز اعصاب به 
ایرانی ها، قرار داشتند و این، در واقع اعترافی 
ترسناک از سوی مقامات ایاالت متحده درباره 
همکاری در وحشتناک ترین حمله شیمیایی 
تاریخ بشر است. مقامات ارشد سیا، از جمله 
مدیر اطالعات مرکزی، ویلیام.جی.کیسی، 
دوست نزدیک رونالد ریگان، در مورد محل 
شیمیایی  سالح های  مونتاژ  کارخانه های 
عراق ]اطالعات کافی دریافت می کردند.[ 
صدام در تالش بود به اندازه کافی گاز خردل 
خود  جبهه  مقدم  خط  نیاز  بتواند  تا  بسازد 
ــُرف خرید تجهیزات  را تأمین کند. او در ُش
از ایتالیا بود تا بتواند سرعت تولید گلوله و 
بمب های شیمیایی را افزایش دهد. افزون بر 
این، سیا کاماًل آگاه بود که عراق قصد دارد و 
می تواند از عامل اعصاب علیه سربازان ایرانی 

و غیرنظامیان استفاده کند.

رمضان؛ بزرگ ترین عملیات 
زرهی پس از جنگ جهانی دوم

فتح خرمشهر باعث شد که ایران نسبت به دشمن 
بعثی، در موقعیت بهتری قرار گیرد. اما همچنان 
بخش هایی از خــاک کشور در اشغال نیروهای 
بیگانه بود. به همین دلیل، بالفاصله پس از آن فتح 
نمایان، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش 
جمهوری اسالمی ایــران، در عملیاتی مشترک، 
موسوم به عملیات »رمــضــان«، وارد خــاک عراق 
شدند و کوشیدند به سمت بندر راهبردی بصره 
پیشروی کنند. این عملیات، نخستین عملیات 
رزمندگان ایران در چارچوب راهبرد تنبیه متجاوز 
بود. عملیات در شب 21 ماه مبارک رمضان برابر 
با 22 تیرماه سال 1361، با رمز »یا صاحب الزمان 
ادرکنی« در منطقه عملیاتی شلمچه و شرق بصره 
آغاز شد؛ عملیاتی سنگین که کارشناسان نظامی، 
آن را بزرگ ترین عملیات  زرهی، پس از جنگ جهانی 
دوم می دانند. عملیات رمضان در چهار محور و 
پنج مرحله، طراحی و اجرا شد تا با عبور از خط مرز 
بین المللی، یک زمین مثلث شکل به وسعت 16۰۰ 
کیلومتر مربع در اختیار نیروهای ایرانی قرار گیرد 
و باعث ازکار افتادن توپخانه دشمن شود که هنوز 
می توانست به سوی اهدافی در خرمشهر و آبادان 
شلیک کند. در این حمله، 1۰ تیپ از سپاه و دو 
لشکر از نیروی زمینی ارتش حضور داشتند که تحت 
امر چهار قرارگاه عملیاتی کار می کردند. در این 
عملیات از ادوات زرهی، به طور گسترده استفاده شد 
و نیروهای ایران توانستند با مانورهای گسترده، سه 
تیپ زرهی، یک تیپ مکانیزه و یک تیپ مختلط عراق 
را به طور کامل منهدم کنند. دشمن بعثی در این 
عملیات، دو هزار کشته، هشت هزار مجروح و هزار 
و 5۰۰ اسیر داد. همچنین، ۴5۰ دستگاه تانک و 
25۰ نفربر زرهی، 15۰ دستگاه خودرو، 1۴ فروند 
هواپیما، دو فروند بالگرد و تعداد زیادی جنگ افزار 
سبک و سنگین دشمن منهدم شــد. رزمندگان 
ایرانی 7۰ دستگاه تانک که تعداد 1۰ دستگاه از 
آن ها، تی 72 بود و 3۰ دستگاه نفربر و تعداد زیادی 
جنگ افزار و مهمات نیز از دشمن به غنیمت گرفتند.

 روایتی متفاوت از رویدادهای 
جنگ تحمیلی

تاریخ پزشکی دفاع مقدس

یکی از زوایـــای کمتر شناخته شده تاریخ دفاع 
مقدس، بررسی تحوالت پزشکی و اقداماتی است 
که طی هشت سال جنگ تحمیلی توسط پزشکان 
و کادر درمانی مستقر در مناطق عملیاتی به انجام 
رسید. این اقدامات، از جنبه تجربی نیز، بسیار 
حائز اهمیت هستند و می توان دستاوردهای آن 
را همچون گنجینه ای ذی قیمت حفظ کرد و در 
حوادث احتمالی آینده به کار بست. کتاب »تاریخ 
پزشکی دفــاع مقدس« نوشته دکتر سیدعباس 
فروتن روایتی جــذاب از اقدامات و فعالیت های 
کادر پزشکی در جبهه هاست. نویسنده که خود 
در دوران دفاع مقدس حضوری فعال در جبهه ها 
داشته، این کتاب را براساس مشاهدات عینی خود 
از مجروحان جنگی، جانبازان و شهدا نوشته است 
که در مجموع 18۰ روایت را در برمی گیرد که در دو 
جلد به زیور طبع آراسته شده است.  نویسنده درباره 
چگونگی نگارش کتاب »تاریخ پزشکی دفاع مقدس« 
می گوید: »من ابتدا 12 مقاله پزشکی دفاع مقدس 
در یکی از مجالت منتشر کردم که همین مقاالت، 
پایه نوشتن این کتاب شد. چند سال بعد، کتابی با نام 
جنگ شیمیایی عراق نوشتم که به تجارب پزشکی 
جنگ شیمیایی پرداخته شده است. بعد از ورود 
به فرهنگستان و توصیه فرهنگستان، این کتاب 
را نوشتم. یکی از مشکالت ما پزشکان درجنگ 
تحمیلی، نحوه درمان جانبازان شیمیایی بود. زیرا 
در آن زمان، نه کتابی و نه استادی بود که سابقه 
درمان مجروحان شیمیایی را داشته باشد. این یکی 
از دالیلی بود که تصمیم گرفتم دستورالعمل های 
پزشکی دوران جنگ، جراحی در بیمارستان های 
صحرایی و نحوه درمــان مجروحان شیمیایی را 
در این کتاب جمع آوری کنم.« این کتاب توسط 
ــوره مهر منتشر شــده و در اختیار  انتشارات س

عالقه مندان قرار گرفته است. 

گروه تاریخ - باورش سخت است؛ اما از دوران 
فتحعلی شاه قاجار به این سو، ایران دستخوش 
ناامنی های گسترده در مرزهای خود بوده است. 
گویی 2۰۰ سال زمان الزم بود تا ایرانیان بتوانند 
به خود آیند و با شناخت ظرفیت های داخلی و 
بهره مندی از یک رهبر توانمند، خصم متجاوز را از 
خاک میهن بیرون برانند و بر صفحه تاریخ این مرز 
و بوم، برگی زرین را رقم بزنند. هشت سال دفاع 
جانانه از تمامیت ارضی کشور، افتخاری است که 
به هیچ وجه نمی توان آن را از سپهر تاریخ ایران پاک 
کرد. شاید برای برخی از ما که به لحاظ تاریخی به 
این رویداد سرنوشت ساز نزدیک هستیم، درک 
عظمت پیروزی چندان ممکن و میسر نباشد؛ اما 
وقتی آن را با مقیاس تاریخی و رویدادهایی که 
طی 2۰۰ سال گذشته بر این سرزمین رفته است، 
مقایسه می کنیم، بزرگی و عظمت این افتخار 

جاودانه را درخواهیم یافت.

قد علم کردن یک ملت	 
جنگ تحمیلی هشت ساله، در 31 شهریور سال 
ــت در زمانی که کشور  ــاز شــد؛ درس 1359 آغ
درگیر شرایط بحرانی روزهای پس از انقالب بود. 
ارتش هنوز انسجام الزم را نداشت و درگیری های 
سیاسی، مسئله دفاع از ایران را بغرنج تر می کرد. 
در ایـــن پیچیدگی ســیــاســی، گــروهــک هــای 
معاند و منافق، برای ضربه زدن به نهال نوپای 
جمهوری اسالمی ایران از هیچ اقدامی، حتی 
دست خیانت دادن به دشمن بعثی، خودداری 
نمی کردند. سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
نهادهای نظامی و انتظامی کشور، هنوز تجربه 
الزم را بــرای ورود به چنین جنگ تمام عیاری 
نداشتند. این همان شرایطی بود که صدام را به 
طمع انداخت تا آتش یک جنگ ناجوانمردانه را 
علیه تمامیت ارضی ایران و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، به راه اندازد. روزهای نخست، خرمشهر 
سقوط کرد و آبادان به محاصره درآمد؛ اما ملت، با 
هدایت رهبرش، از زیر بار سنگین مشکالت کمر 
راست کرد و دفاع مقدس، با استواری مردان و 
زنان دالور این مرز و بوم، تا شکست کامل دشمن 
بعثی و بیرون راندن بیگانه از خاک پاک ایران، 

ادامه یافت. در پایان این دفاع هشت ساله، مرزهای 
ما حتی یک وجب تغییر نکرد و سودای اهریمنی 
تجزیه ایران و تصرف خوزستان که صدام در ذهن 
بیمارش می پروراند، در حد وهم و خیال باطل، 

باقی ماند.

به یاد روزگار ناخوش ایران 	 
ــال 1192  ــدود سـ ــ ــال قــبــل، ح ــا 2۰۰ سـ امـ
خورشیدی، هنگامی که دشمن از شمال به حریم 
مقدس کشور تاخت و قفقاز را اشغال کرد، حاکمان 
قاجار نتوانستند برای نجات میهن از چنگ دشمن 
تزاری، کاری انجام دهند. فتحعلی شاه قاجار که 
نسبت به موجودیت سلطنت خود بیمناک بود، 
خیلی زود حمایت از فرزند دالورش عباس میرزا 
ــای  ــران، به رغم دالوری ه را قطع کرد تا سپاه ای
فــرزنــدان میهن در اچمیازین و سپس جنگ 
باکو، به دلیل فقدان تدارکات، قافیه را ببازد و با 
وجود حضور مــردم، ناچار به عقب نشینی شود 
و به دو قـــرارداد ننگین گلستان و ترکمانچای 
ــای بعد، حال ایــران زارتر  تن دردهد. در دوره ه
شد. محمدشاه در جنگ هرات شکست خورد و 
با فشار انگلیسی ها، ناچار از محاصره آن دست 
کشید تا مقدمات جدایی افغانستان از ایران، طی 
دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار فراهم شود. 
در دوران طوالنی حکومت او، شکست جنگ 

مرو پیش آمد و پس از آن، قرارداد آخال و جدایی 
اراضی شمال رود اترک و خداحافظی همیشگی 
این مناطق از سرزمین مادری شان، ایــران. در 
دوران مظفرالدین شاه، کار به جایی رسید که 
انگلیسی ها در شرق ایــران خط کش گذاشتند 
و بلوچستان را به دو قسمت تقسیم کردند؛ گلد 
اسمیت انگلیسی، هرچه خواست با مرزهای 
ایران کرد و قاجارها توان ایستادگی در برابر آن را 
نداشتند. در همین حال، بریتانیا مشغول تثبیت 
قدرت خود در جزایر و سواحل خلیج فارس بود و 
می کوشید با لطایف الحیل، بحرین و عمان را از 
ایران جداکند. اغتشاشی که در دوره مشروطیت 
پیش آمد، زمینه را برای این کار فراهم کرد. در 
هیاهوی جنگ جهانی اول، هرکدام از دولت های 
متخاصم، از عثمانی و روس و انگلیس، بخشی از 
خاک ایران را عرصه تاخت و تاز خود کردند و کشور 
ما عماًل به چند منطقه نفوذ تقسیم شد و ملت، 
با وجود حمیت و غیرت، به دلیل فقدان رهبری 
با مسئولیت، نتوانست از پس دشمن برآید. در 
دوره پهلوی اول، با وجود ادعاها و غرور کاذب 
رضاشاه، بلندی های شمال غربی ایران به ترکیه 
واگذار شد تا دوستی ها پایدار بماند! فاجعه بارتر 
از همه، هجوم متفقین به ایران در شهریور 132۰ 
بود و اشغال کشور و البته، از هم پاشیدن ارتشی 
که قزاق پیر، آن همه ُپزش را مــی داد. از آن سو، 

در دوره پهلوی دوم، جدایی بحرین از ایــران را 
رسمیت بخشیدند و آن را راهی برای پس گرفتن 
سه جزیره ایرانی خلیج فارس معرفی کردند! غافل 
از این که هم سه جزیره ایرانی بود و هم بحرین، 
جزئی از خاک میهن ما محسوب می شد. تمام 
این مصیبت ها، طی سال های طوالنی دوقرن 

اخیر رقم خورد.

چگونه پیروزی رقم خورد؟	 
انقالب اسالمی ایران، تنها نوع حکومت را در کشور 
ما دگرگون نکرد؛ این جا، در ایران، نظامی مردمی 
مستقر شد که برخاسته از ملت بود و حراست و 
حفاظت از آن را هم، ملت برعهده داشت. راز آن 
دفاع جانانه و عقب راندن خصم، در حضور ملتی 
بود که به فرموده امام خمینی)ره(، مالک و صاحب 
حقیقی جمهوری اسالمی بودند. تولد بسیج، 
اتفاقی بی سابقه بود که در تاریخ ایران نمی توان 
نظیری برای آن پیدا کرد؛ نهاد خودجوشی که 
از بطن مردم به وجود آمد و در نوک پیکان دفاع 
از تمامیت ارضی و استقالل میهن، سلحشورانه 
پایداری کرد و درخشید. می توان گفت که تفاوت 
اساسی هشت سال دفاع مقدس با موارد مشابه 
تاریخی آن، طی 2۰۰ سال گذشته، مردمی بودن 
این دفاع است. نکته دیگری که نباید از منظر دور 
داشت، کاریزمای رهبری بزرگ و انقالبی است؛ 
خمینی بزرگ با شخصیت منحصربه فرد خود، 
محوری بود که شور ملت حول آن شکل گرفت و 
با شعور درآمیخت و شرف را به تمامی، آشکار کرد. 
در پرتو رهبری داهیانه چون اویی، دفاع مقدس 
شاهد پیروزی را در آغوش کشید و پس از 2۰۰ 
سال حرمان و شکست، طعم شیرین پیروزی بر 
دشمن اشغالگر را بر کام ملت زجردیده ایران 
نشاند؛ آری، پس از 2۰۰ ســال، ایــران و ایرانی 
پیروز شد تا تاریخ پرغرور خود را دوبــاره بسازد و 
بماند و بر تارک هستی، پایدار باشد؛ طرفه این جا 
بود که این پیروزی بزرگ، در جنگی رقم خورد که 
بیش از 6۰ کشور به حمایت همه جانبه دشمن 
اشغالگر پرداخته بودند و ما، در کشاکش این جدال 
ناجوانمردانه، تنها بودیم و این، ارزش پیروزی 

تاریخی ما را بیش از پیش می کند.

نخستین دفاع پیروزمندانه، پس از 2 قرن
طی 200 سال گذشته، دفاع مقدس تنها نبرد بزرگی بود که در آن حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت

سند تاریخی

مترجم : جــواد نوائیان رودســـری- باگذشت بیش از 
۴۰ سال از آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله علیه جمهوری 
اسالمی ایران، هنوز ابعاد این رویداد مهم، چنان که باید و 

شاید شناخته نشده است.
 بخش مهمی از ایــن ناشناخته ها، با نقش غــرب و به ویژه 
آمریکا در حمایت از صدام در این نبرد نابرابر ارتباط دارد؛ 
آمریکایی ها، به ویژه هنگامی که ارتش بعث نتوانست در برابر 

سلحشوری رزمندگان ایرانی مقاومت کند، ابتدا به صورت 
پنهان و سپس، آشکارا حجم حمایت های تسلیحاتی و نظامی 

خود را به صدام افزایش دادند.
 سال 2۰13 بود که اسناد مهم این رابطه، از بایگانی های 
سیا خارج شد؛ »شین هریس« و »ماتیو.ام.ِاید«، نویسندگان و 
تحلیلگران »فارین پالیسی«، در مقاله ای به بررسی اطالعات 
مندرج در این اسناد پرداختند؛ اسنادی که فاش می کرد 

آمریکایی ها در حمالت شیمیایی صدام به نیروهای ایرانی، 
اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین، مردم خودش، نقش 
داشته و در هدایت آن مؤثر بوده است. آن چه در پی می آید، 
 CIA Files   ترجمه مقاله این دو پژوهشگر است با عنوان
 Prove America Helped Saddam as He Gassed
Iran  )پرونده های سیا ثابت می کند که آمریکا هنگام حمالت 

شیمیایی به ایران، به صدام کمک کرده است(.

سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی، 
ریک فرانکونا که در زمان حمالت 

شیمیایی سال 1988 وابسته 
نظامی آمریکا در بغداد بود، می گوید: 

»عراقی ها هیچ وقت به ما نگفتند که 
قصد استفاده از گاز اعصاب را دارند؛ 
آن ها مجبور نبودند؛ ]چون[ ما از قبل 

می دانستیم]![«

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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با کمی دقت در تصاویر زیر گزینه ناهماهنگ تر با 
دیگر گزینه ها را انتخاب کنید.
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عمودی :
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چالش ذهن :

 1. الهیجان 2. سیاهکل 3. رودبار 4. جویبار 5. جواهردشت 6. ماسوله 

هوش منطقی :

 گزینه )2(  با کمی دقت حتما متوجه شدید که مجموع اعداد در هر ردیف و 
ستون برابر 15 است پس گزینه 2، گزینه مناسب است.

تست هوش: 

 گزینه های )الف(، )ب( و )د( با دوران با هم منطبق می شوند اما گزینه )ج( بر 
آن ها منطبق نمی شود و نوک پیکان دار آن برخالف دیگر گزینه ها به داخل 

است نه بیرون.

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

بازی ریاضی

بازی با کلمات:  
 ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما 

در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: آتش، تشک، شال، شکل، کات، کال، کشت، کلت و ...

چهار حرفی: تالش، کاشت، کالت و ...
پنج حرفی: شکالت

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.

سینمابیون:  
 1. از کرخه تا راین، علی دهکردی،2. تنگه ابوقریب،3. بمب؛ یک عاشقانه، 4. 
لیلی با من است،5. محمدرضا شریفی نیا، 6. هادی حجازی فر، 7. ابراهیم 

حاتمی کیا،  8. شیار 143   9. پژمان بازغی

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر بــاال، نام یکی از 
شهرهای استان گیالن را نوشته ایم که شما باید با 
جا به جایی حروف به کار رفته در آن نام آن شهر را 

پیدا کنید.

عددیاب

شش رقمی: 

   576829 – 536281
961582 – 283291

سه رقمی: 

   435 – 283 – 542
  296 – 538 – 748

985 - 832

چهار رقمی:

   2918 – 2873
   8572 – 3682
8762 - 2963

پنج رقمی: 

   97628 – 92185
   86245 – 53216

38495 - 52431
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بازی با کلمات

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

ی: سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.
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عدد یاب :

سینمابیون

خب در هفته دفاع مقدس هستیم و ببینیم اطالعات شما درباره فیلم های جنگ تحمیلی چطوره. 

شماره پیامک 2000999 سرگرمی سینمایی تلویزیونی پنج شنبه ها   

۱      در این فیلم یک رزمنده به نام سعید که بر اثر بمب های 
شیمیایی نابینا شده به همراه گروهی از همرزمانش برای 
معالجه به آلمان اعزام می شود و ... نام این فیلم و بازیگری 
سخت  که نقش سعید را بازی می کرد.  

۲      این فیلم بهرام توکلی با بازی ویژه جواد عزتی و 
امیر جدیدی  به واسطه ساخت ویژه و استفاده حداکثری 
از تکنولوژی  های جدید سینمایی مورد استقبال ویژه 
متوسط  تماشاگران قرار گرفت.   

۳     پیمان معادی هم یک فیلم درباره دفاع مقدس دارد 
که در آن خودش به همراه لیال حاتمی، سیامک انصاری و 
متوسط حبیب رضایی بازی می کند. نام فیلم؟   

۴      این فیلم شاید یکی از بهترین فیلم های کمدی جنگی 
سینمای ایران است که کمال تبریزی آن را ساخت و پرویز 
پرستویی هم در آن بازی کرد. تماشای دوباره این فیلم هم 
برای چندمین بار لذت بخش است و اصال به نظرتان کهنه یا 
متوسط تاریخ مصرف گذشته نمی آید.  

۵     در فیلمی که کامبیز دیرباز نقش مجید سوزوکی را 
بازی می کرد   نقش حاجی گرینوف را کدام بازیگر به عهده 
متوسط داشت.  

۶     پوستری متعلق به فیلم مستندی از محمد حسین 
ــای صــوتــی بــه جــا مانده  ــت کــه بــا فــایــل ه مــهــدویــان اس
از حــاج احمد متوسلیان ساخته شــده اســت. شما باید 
ــازی کــرد نــام ببرید.  بازیگری که نقش حــاج احمد را ب
  آسان

۷     کارگردان فیلمی که درباره مدافعان حرم و جنگ 
در سوریه ساخته شده بود وموفق به دریافت 3 سیمرغ 
بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شد 
متوسط که بود.  

راهنمایی: هــادی حجازی فر و بابک حمیدیان از 
بازیگران این فیلم بودند و تکیه کالم »چطوری ایرانی« 

از این فیلم شروع شد.

ــه پسرش  ۸       روایـــت دلتنگی هــای مـــادری ک
مفقوداالثر است و نمی داند او به شهادت رسیده یا 
در جنگ اسیر شده است و همچنان منتظر بازگشت 
اوســت. نام این فیلم که نرگس آبیار آن را ساخته و 
 مریال زارعی هم نقش مادر را بازی می کرد چیست؟ 
متوسط  

ــول یــک گاوصندوق  ۹      داســتــان فیلم دوئــل ح
می چرخد. در بحبوحه جنگ عده ای تالش می کنند 
از خروج یک گاو صندوق از کشور جلوگیری کنند. 
نقش اول فیلم، زینال، در این بین به حسن نیت آن ها 
شک کــرده و سعی می کند گــاو صندوق را از چنگ 
 آن ها در بیاورد .نام بازیگری که نقش زینال را داشت 
سخت  چه بود؟ 

مرور فیلم های دفاع مقدس
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

دستبرد 1.8 میلیون لیتری به  خط لوله انتقال سوخت  خط زرد
توکلی/ فرمانده انتظامی استان کرمان ازسرقت 
یک میلیون و 200 هــزار لیتر گازوئیل از خط 
لوله اصلی  انتقال سوخت خبر داد و گفت: در 
این زمینه  سه متهم دستگیر و بازداشت شدند. 
به گزارش خراسان، سردار »عبدالرضا ناظری« 
در تشریح جزئیات این خبر  افزود: در پی کشف 
20 هــزار لیتر گازوئیل از خودرویی که از خط 
لوله اصلی انتقال سوخت »رفسنجان-کرمان« 
برداشت می کرد و متواری شدن متهم، مراتب با 

عنوان قاچاق سازمان یافته فــراورده های نفتی 
 در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی  ادامه داد: در این زمینه با استفاده از اطالعات 
و سرنخ هایی که از خودروی توقیفی به دست آمد، 
دو نفر از همدستان متهم متواری، شناسایی و 
در دو عملیات پلیسی در شهر کرمان دستگیر 
شدند. فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار 
کرد:  مخفیگاه متهم فراری نیز در یکی از استان 
های جنوبی کشور شناسایی شد و وی با دریافت 

نیابت قضایی در یک عملیات غافلگیرانه به دام 
افتاد. وی با اشاره به شگرد مجرمان، خاطرنشان 
کرد: متهمان با تعبیه سه شیر تخلیه و نصب فشار 
شکن  روی خط لوله انتقال سوخت، در  زمان های 
خلوت و بدون تردد به برداشت سوخت و بارگیری 
آن در خودروهای حمل سوخت و انتقال آن ها 
تحت پوشش مصالح ساختمانی اقدام می کردند. 
ناظری افزود: براساس اعالم شرکت خطوط لوله 
نفت ایران، یک میلیون و 200 هزار لیتر گازوئیل 

)نفت گاز( از خط لوله اصلی سرقت و برداشت 
شده که کارشناسان ارزش آن را 108 میلیارد 

ریال برآورد کرده اند. 

کشف سرقت از خط انتقال   ری - تبریز	 
همچنین به گــزارش رکنا، دادستان شهریار از 
کشف و دستگیری عوامل سرقت ۶00 هزار لیتر 
فراورده های نفتی از خط انتقال سوخت ری به 
تبریز در شهریار خبر داد. حمید عسگری پور افزود: 
در این خصوص دو نفر دستگیر شده اند  اما پرونده 

در شعبه دوم بازپرسی همچنان مفتوح است.

سجادپور-با رای قضات شعبه ششم دادگــاه 
کیفری یک خراسان رضــوی، عامالن ربایش و 
شکنجه پزشک مشهدی در حالی به تحمل 27 
سال زنــدان محکوم شدند که در آخرین جلسه 
دادگاه ادعا کردند برای اجرای نقشه آدم ربایی به 

رمل و اسطرالب روی آورده اند.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، ایــن حادثه 
هولناک بیست و سوم دی سال 98 در منطقه 
کوهسنگی مشهد هنگامی رخ داد که سرنشینان 
یک دستگاه پراید، پزشک مشهدی را تا خیابان 
حکیم نظامی تعقیب کردند. آن ها در تاریکی شب 
این پزشک میان سال را که پیاده به طرف منزلش 
در حرکت بود به زور داخل خودرو انداختند و او 
را به مکان نامعلومی بردند. چند دقیقه بعد در 
شرایطی که عقربه های ساعت حدود 9:30 را 
نشان می داد یک پزشک متخصص زنان و زایمان 
با پلیس 110 تماس گرفت و در حالی که از شدت 
نگرانی صدایش به لرزه افتاده بود خبر   ربوده 
شدن شوهرش به دست افــراد ناشناس را داد. 
او گفت: شوهرم که پزشک عمومی است از خط 
تلفن خودش با من تماس گرفت که افرادی او را 
ربوده اند و من باید 200 سکه طال برای آزادی 
اش فراهم کنم! این زن ادامه داد: در همین حال 
مردی ناشناس گوشی تلفن را از دست همسرم 
چنگ زد و مرا تهدید کرد که فقط باید 200 سکه 

طال برایشان تهیه کنم تا بعد با من تماس بگیرند!
ــزارش ماجرای آدم ربایی، بالفاصله  در پی گ
نیروهای انتظامی مشهد وارد عمل شدند و ماجرا 
را به دیگر یگان های اطالعاتی و امنیتی نیز اطالع 
دادند اما با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و با 
دستور سردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( بی درنگ پیگیری این پرونده 
به گروه تخصصی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی سپرده شد و بدین ترتیب 
جلسات کارشناسی برای بررسی زوایای مختلف 
ماجرای آدم ربایی درحضور سرهنگ جواد شفیع 
زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( در 
دستور کار قرار گرفت. گزارش خراسان حاکی 
است، در حالی که عملیات ردیابی و رصدهای 
محمدرضا  سرهنگ  فرماندهی  با  اطالعاتی 
غالمی ثانی )رئیس سابق اداره جنایی پلیس 
آگاهی( آغاز شده بود، همزمان آموزش های الزم 
برای برخورد و نحوه پاسخ گویی خانواده گروگان 

به تماس های آدم ربایان توسط کارآگاهان ارائه 
شد تا خونسردی خود را هنگام گفت و گو با گروگان 
گیران حفظ کنند چرا که پلیس در کنار آن ها قرار 
داشت و مراقب اوضاع بود. از سوی دیگر نیز حفظ 
جان گروگان مهم تر از سرعت عمل پلیس در 
این پرونده آدم ربایی بود و کارآگاهان باید طوری 
غیرمحسوس عمل می کردند که گروگان گیران 
متوجه حضور پلیس در ماجرا نشوند به همین 
دلیل کارآگاهان برای شناسایی مخفیگاه گروگان 
گیران به همکاری سربازان گمنام امام زمان)عج( 
نیاز داشتند. به گزارش خراسان، این گونه بود که 
گروهی از نیروهای اداره کل اطالعات خراسان 
رضوی به یاری کارآگاهان پلیس آگاهی آمدند و با 
استفاده از شیوه های اطالعاتی وارد عمل شدند. 
همزمان با رصدها و پایش های اطالعاتی، بررسی 

های میدانی کارآگاهان 
ــرد پزشک  مشخص ک
میان سال )گروگان( که 
در منطقه شهرک شهید 
رجایی مطب دارد، در 
ــر  ــه ــدازظ ــع ــت ب ــف ــی ش
ــت  ــ ــداش ــ مـــنـــشـــی ن
وهمچنین  با اتوبوس 
یا مترو به منزلش می 
رفت بنابراین آدم ربایی 
باید در همین مسیر رخ 

داده باشد. با مشخص شدن مسیر تردد پزشک 
عمومی، عملیات وارد مرحله جدیدی شد تا این 
که دوباره گروگان گیران با همسر پزشک مذکور 
تماس گرفتند و ادعاهای خود را تکرار کردند. این 
در حالی بود که ردیابی های اطالعاتی از حضور 
آدم ربایان در منطقه کمربند سبز مشهد و در 
نزدیکی یک روستا حکایت داشت. از طرف دیگر 
شناسایی افراد مشکوکی که به مطب پزشک رفت 
و آمد داشتند یا با او در ارتباط بودند، کارآگاهان 
را به سوی مردی کشاند که در سال های گذشته 
به عنوان راننده در خدمت دکتر بــود! گزارش 
خراسان حاکی است، شاخه دیگری از فعالیت 
های اطالعاتی کارآگاهان که در مسیر ربایش 
پزشک متمرکز شده بــود، نشان داد وی با یک 
دستگاه پراید ربــوده شده است که مشخصات 
خــودروی مذکور با خــودروی پراید دختر راننده 
سابق پزشک گروگان مطابقت داشت. در حالی 

ــاره راننده مذکور  که بررسی های میدانی درب
ادامه داشت، سرنخ هایی از پسر راننده به نام رضا 
به دست آمد که مردی معتاد و بیکار است و در 
منطقه شهرک شهید رجایی سکونت دارد! همین 
اطالعات کافی بود تا عملیات پلیس در این باره 
متمرکز شود به همین دلیل کارآگاهان بالفاصله با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 
که سوابق ارزشمندی در رسیدگی به پرونده های 
جنایی و مهم قضایی را در کارنامه خود دارد، به 
سراغ دختر راننده سابق پزشک رفتند. آن ها که از 
تجربیات ارزنده قاضی عندلیب بهره می بردند، در 
یک عملیات اطالعاتی و نامحسوس به سرنخ هایی 
مهم از کالف پیچیده ماجرای آدم ربایی رسیدند 
که نشان می داد مادر رضا ساختمانی نیمه ساز 

در شهرک شهید رجایی دارد، چند ساعت بعد با 
همکاری صمیمانه سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات خراسان رضوی، کارآگاهان 
مخفیگاه مذکور را در حالی شناسایی کردند که 
بررسی ها مشخص کرد پزشک مشهدی با پراید 
خواهر »رضا« ربوده شده است بنابراین عملیات 
با دستور بازپرس شعبه 410 دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد آغاز شد و نیروهای دایره مبارزه با 
آدم ربایی پلیس آگاهی نیمه شب وارد ساختمان 
نیمه ساز شدند و دو عضو باند گروگان گیری را 
در همین منزل مسکونی به دام انداختند.  این 
درحالی بود که پزشک مذکور با دست و پاهای 
بسته و در طبقه دوم ساختمان به طور اسفباری 

نگهداری می شد.
وقتی کارآگاهان، پزشک را نجات دادند و دست و 
پاهایش را گشودند هنوز باور نمی کرد که پلیس به 

یاری او شتافته است.

مرد میان سال در شوک بود و از سرما به خود 	 
می لرزید! 

بنا بر گــزارش خراسان ، کارآگاهان بالفاصله 
عملیات را برای دستگیری نفر سوم باند ادامه 
دادند و او را نیز در منزلی در همان اطراف خیابان 
بسکابادی به دام انداختند. پزشک که بعد از 
بازشدن قفل و زنجیر از دست و پاهایش اشک 
می ریخت و اطرافش فقط با مقداری پالستیک 
به صورت آلونک درآمــده بود، با اشــاره دست از 

کارآگاهان تشکر می کرد و ...
گـــزارش خــراســان حاکی اســت کشف گوشی 
گروگان در جاده کمربند سبز مشهد نیز بیانگر 
آن بود که گروگان گیران گوشی تلفن همراه 
پزشک را در کنار جاده مخفی کرده بودند و هر بار 
از همان مکان تماس می گرفتند. در همین حال 
ــن پرونده  ســه متهم ای
که رضا 3۶ ساله، علی 
 31 30 ساله و عماد 
ساله بودند برای انجام 
تحقیقات بیشتر به مقر 
انتظامی هدایت شدند 
ــا به  و در بــازجــویــی ه
جرم خود اقرار کردند. 
آن ها در حضور قاضی 
امیری نیز آدم ربایی به 
قصد اخاذی را به گردن 
گرفتند و مدعی شدند که با وسوسه های رضا 
دست به آدم ربایی زده اند. بنابر گزارش خراسان، 
با پایان مراحل تحقیقات، کیفر خواست متهمان در 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد صادر شد و این 
پرونده با توجه به اهمیت و حساسیت خاصی که 
داشت با نظر مدیران قضایی استان در شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مورد رسیدگی 
دقیق قرار گرفت. درجلسات محاکمه که به ریاست 
قاضی جواد شاکری و مستشاری قاضی هادی 
دنیا دیده برگزار شد متهمان به صراحت ارتکاب 
جرم را پذیرفتند چرا که می دانستند در حضور 
قضات با تجربه دادگاه هیچ راه گریزی برای فرار از 
مجازات ندارند و باید حقیقت موضوع را بیان کنند. 
این بود که از همان جلسه اول که پای میز محاکمه 
ایستادند به سواالت تخصصی قضات پاسخ دادند 
و راز این آدم ربایی وحشتناک را فاش کردند. رضا 
جوان 3۶ ساله در پاسخ به سوال قاضی دنیادیده 

که چگونه به نقشه آدم ربایی رسیدی؟گفت: پدرم 
راننده دکتر )گروگان( بود ولی برخی از روزهایی 
که پدرم کاری داشت من به جای او پزشک را با 
خودرو به منزلش می رساندم. در مسیر حرکت 
زمانی که با یکدیگر گفت وگو می کردیم او از قیمت 
ارز و سکه سخن می گفت یا مرا نصیحت می کرد که 
طال بخرم! به همین دلیل فکر می کردم او باید سکه 
های طالی زیادی داشته باشد! از همان موقع چند 
بار وسوسه شدم که با همدستی عماد و علی دست 
به آدم ربایی بزنیم ولی شرایط مهیا نمی شد تا این 
که دوباره در سال 98 همین وسوسه به سراغم آمد 
و این بار نقشه خودمان را عملی کردیم. او همچنین 
در پاسخ به سوال قاضی شاکری )رئیس دادگاه( 
که پرسید آیا برای گروگان گیری با افراد دیگری 
هم مشورت کردید؟ گفت: بله! سه نفری نزد یک 
رمال رفتیم تا آینده را پیش بینی کند البته درباره 
این موضوع که قصد چه کاری را داریم به رمال 
چیزی نگفتیم . او هم گفت که فقط یک نفر از شما 
حرف بزند که در این میان »عماد« صحبت کرد و با 
تایید رمال که کار خوبی است اطمینان پیدا کردیم 

و نقشه را به اجرا گذاشتیم! 
بنا بر گزارش خراسان، متهمان دیگر پرونده نیز 
هرکدام به تشریح بخشی از ماجرای آدم ربایی 
پرداختند و گفتند که قرار بود 200 سکه بهار 
آزادی از همسر  دکتر بگیریم و بین خودمان تقسیم 
کنیم ولی همسر دکتر مدعی بود که بیشتر از 50 
سکه نمی تواند تهیه کند به همین دلیل ما دچار 
مشکل شده بودیم و نمی توانستیم گروگان را آزاد 
کنیم تا این که 9 روز بعد کارآگاهان ما را دستگیر 

کردند.
مــا  او را شکنجه نکردیم، فقط به پاهایش می 
زدیــم که غذایش را بخورد و حتی برایش هیتر 
برقی آوردیم که از آن سوز سرمای زمستان دچار 
بیماری نشود و ... این گــزارش حاکی است با 
ــاه ، قضات با تجربه  پایان یافتن جلسات دادگ
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با 
توجه به همکاری و اقرار صریح متهمان در مراحل 
رسیدگی به پرونده و همچنین با استفاده از قانون 
کاهش حبس تعزیری، هریک از متهمان به آدم 
ربایی را به تحمل 9 سال زنــدان و پرداخت دیه 
محکوم کردند. رای صادرشده از سوی دادگاه 
قابل فرجام خواهی است و متهمان می توانند به 

رای مذکور اعتراض کنند.

بازداشت سارقان منازل تهران در زندان اصفهان! 
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران از 
دستگیری دو برادر سارق منزل که با همدستی 
یکی از دوستانشان مرتکب سرقت می شدند، 
خبر داد و گفت: این دو برادر در زندان اصفهان 
بــازداشــت شدند. به گـــزارش صــدا و سیما، 
سرهنگ اختیاری افزود: سی ام تیر یک شاکی 
با حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی درباره 
جزئیات پرونده به کارآگاهان گفت  بعد از ظهر 
بیست و نهم تیر برای رفتن به مهمانی از منزل 
خارج و در نیمه های شب پس از بازگشت به 
منزل با در تخریب شده واحد مسکونی ام روبه رو 
و متوجه به هم ریختگی خانه و سرقت مقداری 
طال، وجه نقد و پنج عدد ساعت مچی به ارزش 
دو میلیارد و 500 میلیون ریال شدم. این مقام 
انتظامی گفت: کارآگاهان  آگاهی به نشانی 
اعــالم شــده مراجعه کردند و ضمن بررسی 
صحنه جرم موفق شدند دو تن از سارقان را 
شناسایی کنند. وی افزود: با شناسایی هویت 

سارقان مشخص شد که متهمان دو برادر به 
نام های سیامک و سیروس هستند و تاکنون 
چندین مرتبه به جرم سرقت دستگیر شده اند 
و به تازگی هنگام انجام سرقت توسط ماموران 
 استان اصفهان دستگیر و روانه زندان شده اند.
کــارآگــاه اختیاری گفت: با هماهنگی های 
قضایی، متهمان به تهران منتقل شدند و به 
سرقت از منزل شاکی اعتراف و اظهار کردند که 
تاکنون با همکاری یکی از دوستانشان چندین 
فقره سرقت منزل در شمال غرب و غرب تهران 
را مرتکب شده اند. سومین متهم پرونده نیز در 

مخفیگاهش در21مرداد دستگیر شد.

3 کشته در تصادف نیسان  حامل گوجه با سمند 
بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان با خودروی 
سمند در محور قدیم ساوه – همدان، سه نفر 

کشته و سه تن راهی بیمارستان شدند.
به گزارش رکنا، ظهر دیروز براثر برخورد یک 
دستگاه نیسان وانت پر از بار گوجه فرنگی و 
یک دستگاه سمند در محور جاده قدیم ساوه-
همدان نزدیک روستای مسلم آباد، سه نفر در 
دم فوت کردند و سه نفر به شدت مجروح شدند. 
در این حادثه رانندگی سه نفر از سرنشینان 
به علت شدت جراحات وارد شده در صحنه 
حادثه فــوت کردند و سه مصدوم دیگر این 
حادثه بعد از ثابت سازی شرایط حیاتی توسط 

تیم های عملیاتی به بیمارستان شهید مدرس 
ساوه منتقل شدند. تیم های عملیاتی بعد از 
رسیدن به محل حادثه بالفاصله عملیات تریاژ 
مصدومان و اقدامات درمانی پیش بیمارستانی 

را روی مصدومان این حادثه انجام دادند.

هشدارهای پلیسی

       پیشگیری مطمئن تر و ارزان تر از پیگیری است.
     از جابه جایی، حمل و نگهداری اموال و وسایل 
شخصی خود توسط افراد ناشناس خودداری کنید. 
     هرگز به افــراد ناشناس اعتماد نکنید و بدون 
شناخت کامل از سپردن اموال و اثاثیه خود و برقراری 

روابط صمیمانه با آن ها خودداری کنید.
    در اماکن شلوغ و پرجمعیت بیشتر مراقب پول و 

اشیای قیمتی خود باشید.
    هرگز وجوه نقد، اشیای با ارزش و اسناد و مدارک 

خود را در معرض دید دیگران قرار ندهید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سرگذشت عجیب زن آواره!

از حدود دو سال قبل که از پسر بزرگم به دلیل 
کودک آزاری شکایت کرده ام دیگر نتوانستم در 
خانه او زندگی کنم این در حالی بود که دادگاه 
حضانت نوه ام را به من سپرد و اکنون که خودم 
آواره و سرگردان شده ام مرا تهدید می کند حق 

ندارم فرزندش را به بهزیستی بسپارم و ...
زن 58 ساله با بیان این که پنج فرزندم را به 
سختی بزرگ کرده ام و این نوه ام را نیز با چنگ 
و دندان سرپرستی می کنم اما به حمایت مالی 
نیاز دارم تا خانه ای اجاره کنم، درباره سرگذشت 
تلخ خود به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد 
مشهد گفت: 20 ساله بودم که با »عزیزخان« 

ازدواج کردم. 
خانواده همسرم از اوضاع مالی خوبی برخوردار 
بودند به طوری که خیلی زود وضعیت زندگی ما 
نیز خوب شد و من صاحب پنج فرزند شدم اما این 
روزگــار خوب زیاد طول نکشید و من بعد از آن 
تصادف لعنتی دیگر هیچ گاه رنگ خوشبختی 
را ندیدم. 24 سال قبل زمانی که بزرگ ترین 
فرزندم در کالس اول راهنمایی تحصیل می 
کرد و نــوزاد 20 روزه ای را در آغــوش داشتم، 
سوار خودرو شدیم تا به منزل پدر شوهرم برویم 
اما در مسیر جاده روستایی دو عابر قصد عبور 
از عرض جــاده را داشتند که ناگهان همسرم 
به دلیل حــواس پرتی، خــودرو را به آن دو عابر 
کوبید و صحنه وحشتناکی مقابلمان رخ داد. 
همسرم خیلی ترسیده بــود، هر دو عابر خون 
آلود کف جاده افتاده بودند. با اورژانس تماس 
گرفتیم اما یکی از آن ها فوت کرد و دیگری تا 
چند ماه در بیمارستان بستری بود. آن لحظه 
همسرم از من خواست تصادف را به گردن بگیرم 
و بگویم من پشت فرمان بودم. من هم که از نقشه 
و  به خاطر همسر  شــوم همسرم خبر نداشتم 
فرزندانم در حالی تصادف را به گردن گرفتم 
که اصال گواهی نامه رانندگی نداشتم. فکر می 
کردم همسرم از فرزندانم مراقبت می کند ولی 
زمانی که من راهی زندان شدم تازه فهمیدم که 
»عزیزخان« مدتی قبل با زن دیگری ازدواج کرده 
و همه این ها یک نقشه است. مادرم سرپرستی 
پنج فرزندم را به عهده گرفت و من هفت ماه در 
زندان بودم، آن زمان حتی قاضی دادگاه متوجه 
ماجرا شد و به من تذکر داد که جــرم همسرم 
را به گردن نگیرم ولی من به او اعتماد داشتم 
و ... خالصه پدرم با فروش چاه آب کشاورزی 
دیه آن افراد را پرداخت کرد و من آزاد شدم اما 
همسرم همه اموالم را باال کشید و ناپدید شد! 
از روی خانواده ام شرمنده بودم چرا که آن ها به 
اصرار من با ازدواج من و عزیزخان موافقت کرده 
بودند. به همین دلیل فرزندانم را برداشتم و در 
یکی از روستاهای اطراف خانه ای اجاره کردم. 
گاهی چنان در تنگنای مالی قرار می گرفتم که 
حتی نمی توانستم برای فرزندانم صبحانه تهیه 
کنم و گاهی به آن ها روغن نباتی یا رب می دادم 
که با نان بخورند! در همین حال به کارگری در 
منزل یک زوج کارمند پرداختم. آن ها با هزینه 
خودشان مرا به زیارت کربال فرستادند. در این 
میان پزشک انسان دوستی فرزندانم را رایگان 
معاینه می کرد و حتی پول داروهایم را به من می 
داد اما یک شب وقتی حال فرزند کوچکم خراب 
شد او را به آغوش گرفتم و پیاده به طرف شهر 
دویدم. در بین مسیر راننده شریفی از راه رسید 
و مرا از چنگ سگ هایی که به طرفم حمله کرده 
بودند نجات داد و به شهر رساند. چند سال بعد 
از این حادثه نزد پسرم رفتم. دراین زمان دیگر 
همه فرزندانم سر و سامان گرفته بودند و هر کدام 
زندگی مستقلی داشتند. احساس می کردم بقیه 
عمرم را زیر سایه پسرم زندگی می کنم اما این 
روزگار هم طولی نکشید چرا که »سعید« متوجه 
خیانت همسرش شد و اختالفات شدیدی بین 

آن ها درگرفت.
وساطت های من نیز کارساز نبود و در نهایت او 
همسرش را طالق داد ولی این پایان ماجرا نبود 
چرا که پسرم دچار ناراحتی های روحی و روانی 
شده بود و مدام نوه کوچکم را به شدت کتک می 
زد تا جایی که با دیدن این صحنه های وحشتناک 
جگرم کباب می شد و برای نجات نوه ام دخالت 
می کردم. در این هنگام پسرم در همان حالت 
خشم و عصبانیت مرا نیز به طور هولناکی زیر 
مشت و لگد می گرفت و آن قدر کتک می زد که 
از حال می رفتم. وقتی شرایط را این گونه دیدم 
از پسرم به جرم کودک آزاری شکایت کردم و 
دادگــاه حضانت نوه ام را به من سپرد اما دیگر 
جرئت نکردم پا به خانه پسرم بگذارم به همین 
دلیل به خانه دامادم رفتم و حدود دو سال نزد آن 
ها زندگی کردم ولی مدتی بعد دامادم به خاطر 
شرایط شغلی اش به شهرستان منتقل شد و من 
از یک ماه قبل دوباره آواره شدم و هر روز را در 
منزل یکی از اقوام می مانم. پسرم نیز تهدیدم 
می کند اگر فرزندش را به بهزیستی بسپارم مرا 
می کشد و ... شایان ذکر است به دستور سرگرد 
تالش  سپاد(  کالنتری  )رئیس  عامری  جعفر 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری برای معرفی 

این زن به مراکز حمایتی و خیریه ای آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

تسنیم/ پیش از ظهر دیــروز یک دستگاه 
خودروی پژو 405 به دلیل نامعلوم در خیابان 
پیروزی تهران، تقاطع بزرگراه امام علی )ع( از 

ناحیه موتور دچار آتش سوزی شد.

*ایسنا/ با دستگیری یک سارق لوازم داخل خودرو  
در تهران  50 فقره سرقت کشف شد و 48 تن از مال 

باختگان شناسایی شده اند.
*شبکه خبر/  در آتش سوزی گسترده شهر لبنیات 
میهن که سه شنبه شب به وقوع پیوست، یک آتش 

نشان مصدوم شد.
*ایسنا/  سرکالنتر هفتم تهران از کشف ۶9 هزار و 

550 عدد ماسک قاچاق در پایانه جنوب   خبر داد.
*رکنا/ عده ای از سارقان حرفه ای با استفاده از یک 
روش جدید، از خانه های مسکونی سرقت می کنند.
آن ها در این روش به قفل در ورودی خانه ها چسب 
زده و بعد از گذشت چند روز، آن ها را بررسی می کنند 
و در صورتی که چسب از روی قفل کنده نشده باشد، 

از آن خانه سرقت خواهند کرد.
*رکنا/ مردی 37 ساله که قصد عبور از عرض ریل 
قطار متروی بین ایستگاه های گرمدره و اتمسفر  را 

داشت،  با قطار برخورد کرد و جان باخت.
*مهر/ بزرگ ترین تاسیسات تلویزیونی کالیفرنیا 
- برج های مخابراتی MT. Wilson دیروز طعمه 

حریق شد.
*رکنا/ به تازگی ویدئویی دردنــاک از خودکشی 
یک زن جوان با سقوط از ارتفاع یک برج در فضای 
مجازی منتشر شده که تعجب کاربران فضای مجازی 
را به دنبال داشته است. در این ویدئو که احتماال در   
چین   ضبط شده، یک زن که به گفته حاضران قصد 
خودکشی داشته، از ارتفاع باالی برج به پایین پرتاب 
شده و پس از سقوط روی مرد جوانی که پایین برج 

ایستاده بود، خود و او را به کام مرگ کشانده است.

عامالن ربایش پزشک مشهدی به 27 سال زندان محکوم شدند

گروگان گیری با رمل و اسطرالب!



بعد از چند ماه از فروش سهام عدالت و اعتراضات گسترده اعالم شد: 

علت پرداخت نشدن پول فروش 
سهام عدالت؛ناهماهنگی!

در حالی که تاخیر گسترده در پرداخت 
مبالغ حاصل از فروش سهام عدالت 
را درآورده مدیر  بــســیــاری  ــدای  صـ
توسعه و برنامه ریــزی شرکت سپرده 
ــذاری مرکزی علت ایــن موضوع را  گ
ناهماهنگی دانست و از مردم خواست 
شکایت  ثبت   1569 گویای  تلفن  با 
کنند! این در حالی است که چند ماه 
از شروع این فرایند و وقوع اختالالت 
می گذرد و هنوز هم مشکل پابرجاست. 
حتی در مقطعی مجلس ورود کرد اما 

مشکل برطرف نشد!
به گزارش تسنیم، در این خصوص مدیر 
سپرده  شرکت  ریــزی  برنامه  و  توسعه 
ــذاری مرکزی در خصوص بی نتیجه  گ
مــانــدن فـــروش مستقیم ســهــام گفت: 
دارنــدگــان سهام عدالت بــرای رفع این 
ــود یــا بانک  ــزار خ ــارگ مشکل باید از ک
مسئول در قبال فروش سهام، درخواست 
گزارش کنند و در صورت مشاهده هرگونه 
مشکل، معامله گران می توانند از طریق 
تلفن گویای 1569 برای ثبت شکایت 
ــزود: علت این  ــدام کنند. وی اف خــود اق
اتفاق ناهماهنگی در دو نظام پرداخت 
کارگزاری و بانکی است و مردم آگاه باشند 
که به محض اجرا شدن سفارش ها، تمامی 
ــرع وقــت به حساب  مبلغ حاصل در اس
معامله گران واریز می شود و هیچ مبلغی 
در حساب کارگزاران و بانک ها نمی ماند.
ایــن مــقــام مسئول ادامـــه داد: حــدود 
11500 میلیارد تومان سهام عدالت 
تا به این لحظه به فــروش رسیده است.
گفتنی است مشکالت متعدد در مسیر 
سهامداری  مستقیم  روش  از  استفاده 
در حالی اســت کــه روش غیرمستقیم 
هم اکنون روی روال افــتــاده و شرکت 
های استانی با قیمت های مناسب قابل 

معامله هستند. این در حالی است که در 
روش مستقیم افراد باید به کارگزاری ها 
یا بانک ها بــرای فــروش وکالت بدهند. 
یعنی در واقع مسئوالن عمال آن چه را که 
وعده داده شده بود برعکس عمل کردند. 
به  می توانند  غیرمستقیم  سهامداران 
صــورت مستقیم و با قیمت مناسب  و با 
تصمیم شخصی در زمان مناسب سهام 
خود را بفروشند اما سهامداران مستقیم 
مشکالت بسیاری دارنــد و حتی بعد از 
درخواست فروش وکالتی هم پول خود را 
به درستی نمی گیرند و حتی یک گزارش 
ساده در خصوص قیمت و زمان فروش هم 

دریافت نمی کنند.

حال و هوای سبز بورس در روز 	 
پایانی هفته

ــروز بــورس بعد از یک  گفتنی است دی
هفته سخت بــاالخــره صــعــودی شــد و 
شاخص کل هم حدود 30 هزار واحد 
رشد کرد و به سطح یک میلیون و 611 
هزار واحد بازگشت تا فرضیه کف بودن 
کانال 1.5 میلیون تقویت شود. به طور 
کلی وضعیت نوسانی بازار تثبیت شده 
و این شرایط برای نوسان گیران بسیار 
مساعد است و به ضرر کم تجربه ها تمام 
می شود. در این شرایط مدیریت نظارت 
بر بورس های سازمان بورس ،استفاده از 
معامالت الگوریتمی و تقسیم سفارشات 
توسط کلیه مشتریان برخط در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را 
ممنوع کرد. موضوعی که می تواند از 
حجم سفارش های کوتاه مدت و سفته 
بازانه تا حدودی بکاهد. این ممنوعیت 
در حالی است که پیشتر این روش تبلیغ 
و رقابت های دانشجویی نیز به منظور 

ترویج آن برگزار می شد. 

ــروز به کلیات  نمایندگان مجلس در شرایطی دی
طرح دو فوریتی جهش تولید و مسکن رای مثبت و 
جزئیات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران 
ارجاع دادند که تاکنون دولت، مرکز پژوهش های 
مجلس و 21 نفر از اقتصاددانان کشور به صراحت 
با آن مخالفت کرده اند. بخش مهمی از این مخالفت 
مربوط به تاثیر 25 تا 37 درصدی آن بر رشد نقدینگی 
است. با این حال، به نظر می رسد ارجاع این طرح 
به کمیسیون تخصصی و نیز تاکید بر اعــالم نظر 
کمیسیون های دیگر نظیر برنامه و بودجه و اقتصاد، 
ــالح  یا رد این طرح  پشتوانه قوی تری را بــرای اص
فراهم می کند.در یکی از مهم ترین مواد این طرح که 
خالصه آن، در تاریخ 14 مرداد و در همین صفحه از 
روزنامه خراسان منتشر شده، دولت موظف شده تا در 
چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه ریزی 
ــدام کند تا ساالنه حداقل یک میلیون واحد  و اق
مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و 
عرضه شود. بخشی از منابع این اقدام از طریق ایجاد 
حسابی در بانک مسکن به نام »حساب ملی مسکن« 
تامین می شود. به این حساب، منابع مالیات های 
مرتبط با حوزه زمین و مسکن، منابع پیش بینی شده 
برای بخش مسکن در بودجه سنواتی، منابع حاصل 
از بازگشت وام های مسکن مهر، اقساط برگشتی 
صندوق پس انــداز مسکن یکم در هر ســال، منابع 
وقف و خیران و.. .واریــز خواهد شد. از سوی دیگر 
بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند حداقل 
25 درصــد  از تسهیالت پرداختی از محل منابع 
داخلی خود را           در هر سال مالی با نرخ سود مصوب 
ــورای پــول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص  ش
دهند. درایــن زمینه اظهارنظر کارشناسی مرکز 
پژوهش های مجلس حاکی از این است که هر چند 
تامین مالی این طرح متکی به منابع بانک مرکزی 
نیست، اما اختصاص 25 درصد تسهیالت پرداختی 
به بخش مسکن، در خوش بینانه ترین حالت، معادل 
پرداخت 300 هزار میلیارد تومان تسهیالت بخش 

مسکن خواهد بــود. رقمی که نسبت به 34 هزار 
 ،98 میلیارد تومان پرداخت تسهیالت در ســال 
رشد 782 درصدی را نشان می دهد.با این اوصاف 
پرداخت این تسهیالت در شبکه بانکی از منظر تاثیر 
بر حجم تسهیالت پرداختی به سایر بخش ها و نیز 
نقدینگی قابل تامل است. به طوری که اگر بانک ها، 
تسهیالت این بخش را کاماًل جایگزین تسهیالت 
بخش های دیگر اقتصادی نظیر سرمایه در گردش 
صنعت، کــشــاورزی و ... کنند، عماًل رونــق بخش 
مسکن را  به قیمت رکود سایر بخش ها رقم زده اند. 
در این وضعیت، این طرح به تنهایی نقدینگی را 25 
درصد افزایش می دهد. اما اگر تسهیالت این بخش، 
جایگزین درصد کمتری از تسهیالت سایر بخش ها 
شود، نقدینگی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد به 
طوری که در نهایت تا 37.1 درصد افزایش خواهد 
ــرادات قابل  یافت.بدین ترتیب، در شرایطی که ای
تامل دیگری نیز توسط مرکز پژوهش های مجلس به 
این طرح وارد شده،  عالوه بر آن دولت با آن مخالفت 
کرده و همچنین 21 اقتصاددان کشور نیز در نامه ای 
سرگشاده به نمایندگان، مخالفت خود را با این 
طرح اعالم کرده اند، این طرح به کمیسیون عمران 
ــاع شــده تا ضمن بررسی مجدد، نظر  مجلس ارج
برخی از کمیسیون ها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد 

هم گرفته شود. 

اقتصاد پنج شنبه  3 مهر101399
6صفر 1442.شماره 20483

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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 حریری: ۷00 پورشه مگر نخود
  و لوبیاست که واردکننده اش

 معلوم نباشد؟!

ــاق  ات رئــیــس  ــری،  ــری مجیدرضا ح  - تسنیم 
ــه توضیحاتی در  ــران و چین با ارائ بازرگانی ای
خصوص ماجرای واردات 700 پورشه با کارت 
بازرگانی یک پیرزن گفت: از ســال 91 مدام 
این داستان را تعریف می کنند؛ مشخص است 
که چه کسی این خودروها را به نام پیرزن وارد 
کرده است. طرف از فالن وزیر و وکیل نامه گرفته 
و پورشه ها را وارد کرده؛ مگر نخود و لوبیاست 
که مشخص نشود چه کسی 700 پورشه داخل 
کشور فروخته است؟ وی افــزود: به جای فرد با 
نفوذی که پشت ماجراست، پیرزن را معرفی 
می کنند؛ تنها چیزی که می شود گفت این است 
که خودتانید. به رئیس جمهور رای می دهیم که 
در حساب ها سرک بکشد تا متوجه شود چه کسی 

حق مردم را می خورد.

حقوق ماهانه یک کارگر  در کمتر 
از 10 روز تمام می شود

ایسنا - علی اصالنی عضو هیئت مدیره کانون 
عالی شورای اسالمی کار با بیان این که اختالف 
میان هزینه های خــانــوار کــارگــری و دستمزد 
کارگران حداقل به پنج میلیون تومان رسیده 
اســت، گفت: با حقوق های کنونی و دستمزد 
امسال، یک خانواده کارگری حتی 10 روز از ماه 
هم نمی تواند زندگی کند.  وی با بیان این که در 
طول این شش ماه به خصوص از خرداد ماه به بعد 
قیمت بسیاری از اقالم افزایش چشمگیری داشته 
ــزود: هم  ــدارد، اف و با ابتدای ســال همخوانی ن
اکنون هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره 
کارگری به هفت میلیون و 600 هزار تومان و در 
شهرهای بزرگ به 9 میلیون تومان رسیده است.

سرمایه گذاری که با فراخوان 
دولت آمد و ممنوع الخروج شد

ــدام  ــارس - یــک تولیدکننده بــا انتقاد از اق ف
غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی در توقیف 
کــارخــانــه اش، گفت: در ســال 83 با فراخوان 
دولــت، برای سرمایه گــذاری از آلمان به ایران 
ــورت نگرفت بلکه  ــدم ولــی نه تنها تولید ص آم
شدم. کلیددارزاده یکی  هم  ممنوع الخروج 
از ایرانیان مقیم آلمان است که در پی دعوت 
مسئوالن دولت ایران برای اشتغال زایی و تولید 
به کشور آمده ولی حاال نه تنها کارخانه فعالی 
نــدارد بلکه سرمایه خود را نیز از دست داده و 
می گوید: سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی 
غیرقانونی، کارخانه اش را توقیف و کلید همه 

درهایش را عوض کرده است.

 رد پای پتروشیمی ها 
در افزایش قیمت کاالها!

ایسنا - مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون 
انجمن های صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش 130 تا 
150 درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن 
افزایش هزینه های بسته بندی صنایع غذایی در 
ماه های اخیر خبر داد و گفت: وقتی صنایع مادر 
مثل پتروشیمی، فوالد، برق و... به صورت بی رویه 
افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر 
هم تاثیر می گذارند. بنابراین قطعًا یکی از دالیل 
افزایش قیمت  کاالهای مختلف در ماه های اخیر 

همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.

نگاهی به قیمت های رسمی لبنیات 

بردبار- به تازگی قیمت برخی از انواع لبنیات 
افزایش هایی داشت ازجمله قیمت کره که تا 
حدود دو برابر افزایش یافت،این در حالی است 
که پیشتر کارگروه تنظیم بازار طبق مصوبه ای 
در تیرماه امسال با افزایش قیمت این کاالها 
موافقت کرده بود که بر اساس آن، قیمت یک 
لیتر شیر بطری کم چرب 1/5 درصد چربی 
پنج هزار و 600 تومان، شیر بطری نیم چرب 
2 درصد چربی پنج هزار و 900 تومان، شیر 
ــزار و  ــد چربی شش ه بطری پرچرب 3 درص
500 تومان و شیر کامل 3/2 درصــد چربی 
شش هزار و 600 تومان تعیین شد. همچنین 
هزار  چهار  گرمی   900 نایلونی  شیر  قیمت 

تومان اعالم شد.
در هفتم تیرماه امسال همچنین قیمت هر 900 
گرم ماست کم چرب 1/5 درصــد چربی شش 
هزار و 300 تومان و ماست پرچرب 900 گرمی 3 
درصد چربی هفت هزار و 300 تومان تعیین شد. 
حال برای مقایسه قیمت های زمان حاضر با قیمت 
های مصوب تیرماه ؛ قیمت های برخی از انواع 
لبنیات را به نقل از سایت 124 ، مرجع رسمی 
متعلق به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان در ذیل آورده ایم:
شیر کم چرب )بطری یک لیتری(،قیمت مصوب 

مصرف کننده : 56,000 ریال
شیر خام در دامـــداری، قیمت مصوب مصرف 

کننده : 29,000 ریال
شیر استریل پرچرب )پاکت یک لیتری(، قیمت 
ــال و قیمت حداکثر :  حــداقــل : 71,334 ری

92,616 ریال
ماست پاستوریزه پرچرب )900 گرم(؛ قیمت 

مصوب مصرف کننده : 73,000 ریال
ماست کم چرب )دبه  2/5 کیلوگرمی(؛ قیمت 

مصوب مصرف کننده : 175,000 ریال
کره پاستوریزه بسته بندی )100 گرم(؛ قیمت 

مصوب مصرف کننده : 80,000 ریال

نبض بازار

 طرح جنجالی مسکن روی میز
 اقتصاددانان مجلس 

 طرح جهش تولید مسکن پس از تصویب کلیات به کمیسیون های اقتصادی
 و برنامه و بودجه رفت تادغدغه ها از جمله افزایش نقدینگی رفع شود

بازار خبر  شاخص

خودروهای  رکورددار گرانی 
کدام اند؟ 

ــودرو پس از چند روز ثبات، شیب  ــازار خ ب
مالیم افزایش قیمت را از سرگرفته و رصد 
بازار خودروهای منتخب از 27 شهریور تا 2 
مهرماه حاکی از رکوردداری تیبا صندوقدار 
در میزان رشد قیمت است.  بر این اساس، 
قیمت این خودرو با 17 میلیون و 800 هزار 
تومان افزایش به 139 میلیون تومان رسید. 
در دیگر خودروهای مورد بررسی نیز، قیمت 
تیبا 2 به 137، ساینا به 143، پراید 131 
به 104، پراید 111 به 120، سمند ال 
ایکس به 190، سمند سورن به 253، پژو 
206 تیپ 2 به 207، پژو 206 تیپ 5 به 
266 و پژو 206 صندوقدار به 285 میلیون 
تومان رسیده است.  فعاالن بازار با اشاره به 
بازگشت خریداران پس از فروکش کردن جو 
روانی مکانیسم ماشه، کاهش ارزش پولی 
کشور )رشد نرخ ارز( و نیز روند نزولی تولید 
خودروسازان در هفته های اخیر با گرانی 
مواد اولیه، پیش بینی می کنند مولفه های 
رشد دهنده قیمت کماکان در بــازار نقش 

بازی کنند.  
)منبع: اقتصادنیوز(

 وضعیت آبی خوبی در سال آینده داریم  

اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت 
وزیران با بیان این که روز سه شنبه اول مهرماه 
اولین روز سال آبی جدید 99-1400 بود، 
گفت : سالی که پشت سر گذاشتیم 99-98 
ــود. متوسط  از حیث بــارش هــا ســال خوبی ب
50 ساله ما 250 میلی متر است درحالی که 
سال گذشته 317 میلی متر بارش داشتیم 
یعنی 27 درصد بارشمان از متوسط درازمدت 
بیشتر و باعث شد بتوانیم پاسخ گوی همه بخش 

ها باشیم. وی گفت: در بخش کشاورزی حتی 
بیش از سال های گذشته توانستیم آب تحویل 
دهیم. االن هم از حدود 51 میلیارد متر مکعب 
حجم مخازن حدود 27/5 میلیارد متر مکعب 

آب داریم که وضعیت خوبی است. 
جز در دو مورد که ان شاء ا... شرایط مدیریت 
خواهد شد دغدغه ای نداریم. حتما هم مردم 
رعایت خواهند کرد که بدون مشکل این سال 

آبی را پشت سر بگذاریم.

آمار پرداخت وام ودیعه مسکن به 30 هزار نفر رسید

هادی محمدی – در شرایطی که روند کند 
پرداخت وام ودیعه مسکن صدای مسئوالن 
وزارت راه را درآورده بود، اسالمی وزیر راه در 
تازه ترین آمار در این زمینه اعالم کرد که تاکنون 
حدود 30 هزار نفر وام ودیعه مسکن را دریافت 
کرده اند. اسالمی وزیر راه در حاشیه نشست 
هیئت دولــت در پاسخ به ســوال خراسان در 
خصوص آخرین وضعیت مالیات بر خانه های 
خالی با بیان این که تا این لحظه 109 هزار 

نفر اعتبار سنجی شده اند، گفت : مشخصات 
این افــراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی 
ــاره طــرح اعطای ودیعه  ــم. وی درب قــرار دادی
مسکن تصریح کرد: بانک ها به ترتیب خود را با 
سامانه طرح ملی مسکن بخش ودیعه هماهنگ 
کردند و تاکنون 30 هــزار نفر وام دریافت و 
10 تا 15 هزار نفر جدید نیز برای دریافت وام 
ودیعه مسکن ثبت نام کردند که نسبت به هفته 

گذشته رشد دوبرابری داشته است.

روز گذشته قیمت دالر در بازار آزاد به مرز 28 هزار 
ــه رونــد صعودی قیمت ارز،  تومان رسید. در ادام
دیروز صرافی ملی، نرخ ارز صرافی های بانکی را  
27هزارو 500 تومان اعالم کرد تا همچنان فاصله 
صرافی های بانکی و صرافی های آزاد در حداقل 
باقی بماند، اما رونــد صعودی قیمت ارز در بازار 
همچنان ادامه پیدا کرد و قیمت ارز در صرافی های 
غیربانکی و بازار داللی به 28 هزار تومان رسید. در 
همین حال بانک مرکزی اعالم کرد: میزان عرضه 
ارز در سامانه نیما در شهریور به یک میلیارد و 628 

میلیون یورو رسیده که از خرداد سال 98 تاکنون 
بی سابقه است.به گزارش فارس، میزان عرضه ارز در 
سامانه نیما در شهریور ماه امسال به عدد یک میلیارد 
و 628 میلیون یورو رسید که این رقم در مقایسه با 
ماه های قبل بی سابقه اســت.از ابتدای امسال تا 
پایان شهریور ماه شش میلیارد و 708 میلیون یورو 
در سامانه نیما عرضه شده است و در صورتی که در 
شش ماه دوم امسال میزان عرضه ارز همانند شهریور 
باشد، تا پایان سال 9 میلیارد و 768 میلیون یوروی 
دیگر ارز حاصل از صادرات به سامانه تزریق خواهد 

شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال 
99 در نیما به 16 میلیارد و 476 میلیون یورو خواهد 
رسید. این میزان، 682 میلیون یورو بیشتر از میزان 
عرضه ارز در سال 98 است. با این حال به گزارش 
خراسان به دلیل کاهش قابل توجه اختصاص ارز 
4200 تومانی و انتقال بخش عمده ای از تقاضای 
14 میلیارد دالری ارز 4200 به سامانه نیما، میزان 
عرضه فعلی ارز در سامانه نیما کمتر از نیاز است و 
ضرورت دارد تا روند صادرات غیرنفتی افزایش یابد 

و بازگشت ارز به کشور تسریع شود.

 دالر در مرز
 28 هزارتومان 
رکورد شکنی فروش ارز در 

نیما هم جلوی روند رشد 
قیمت را نگرفت
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واعظی: شاهد عالمت های مثبتی از کره جنوبی هستیم

هــادی محمدی – واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت در روز 
گذشته از آغاز اقدامات حقوقی برای دریافت 
مطالبات از کره جنوبی خبرداد و گفت:  با مقامات 
ــره ای مذاکره کردیم و حتی کار به مقداری  ک
تهدید  هم انجامید و مقدمات یک سری فعالیت 
هــای حقوقی را آغــاز کردیم. به تازگی شاهد 
عالمت های مثبتی از سوی کره جنوبی هستیم و 

منتظریم به آن چه که گفته اند، عمل کنند.

ــران و چین در دولت 	  امیدواریم سند ای
دوازدهم به امضا برسد

واعظی همچنین درباره اهمیت سند راهبردی 
ایران و چین گفت: سند ۲۵ ساله روابط ایران و 
چین بسیار مهم است و هم بر روابط ایران و چین 
و هم بر ارتباط مسائل منطقه تاثیر گذار است. در 

دولت و همچنین محافل دیگر در این زمینه گفت 
و گوو بحث کردیم و امیدواریم این سند در دولت 
دوازدهم نهایی به امضا برسد. وی افزود : وزیر 
امور خارجه در آینده ای نزدیک به چین سفر می 
کند و در این سفر به طور حضوری درباره برخی 
موضوعات مذاکره می کنند. این سفر فرصت 
مغتنمی است و تیم اقتصادی هم همراه وی 
هستند که امیدواریم این موضوعات نهایی شود.

شرط حضور روحانی در جلسه رای اعتماد وزیر صمت 
ــدی- حسینعلی امیری معاون پارلمانی  زاه
رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت 
با اشــاره به معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر 
پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، افزود: 
به طورقطع رای باال به گزینه پیشنهادی دولت 
می تواند وی را در انجام وظایفش دلگرم تر کند و 
از عهده مشکالتی که حل آن ها وابسته به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است،برآید.امیری در 
پاسخ به سوالی مبنی بر حضور رئیس جمهور 

در جلسه رای اعتماد وزیــر پیشنهادی صمت 
اظهارکرد: حضور رئیس جمهور در جلسه رای 
اعتماد وزیر پیشنهادی بستگی به نظر ستاد ملی 
مبارزه با کرونا دارد. اگر نظر ستاد ملی مبارزه با 
کرونا بر حضور رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد 
باشد، ایشان شرکت می کنند و اگر ستاد ملی 
مبارزه با کرونا نظر دیگری داشته باشد، رئیس 
جمهور مقید است که از مصوبات ستاد تبعیت 
کند.معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ 

به سوال دیگری مبنی بر امکان حضور رئیس 
جمهوری در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی به 
صورت ویدئو کنفرانس اظهار کرد: این که رئیس 
جمهوری در این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس 
شرکت کنند بستگی به توافق ما با مجلس دارد. 
فکر نمی کنم از جهت شرکت رئیس جمهوری 
در جلسه رای اعتماد به شکل ویدئوکنفرانس 
مشکلی وجود داشته باشد اما این موضوع بستگی 

به توافق دولت و مجلس دارد. 

روحانی بار جنگ اقتصادی تنها بر دوش دولت نیست
رئیس جمهور با بیان این که بار جنگ تنها بر 
دوش دولت نیست افــزود: نباید عــده ای کنار 
بنشینند و بگویند اگــر دولــت آن گونه رفتار 
می کرد بهتر بود. دکتر روحانی تصریح کرد: 

ما وارد جنگ بزرگی شده ایم و پیروز می شویم، 
ــاور کــردنــد در جنگ هستیم و  ــردم ب البته م
مسئوالن هم باید کنار هم باشند. وی افزود: 
امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم، مردم این 

جنگ را باور کنند و بدانند مسئوالن اقتصادی 
کشور در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری 
هستند؛ البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی 

وجود دارد.
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روزنامه خراسان           رتبه ۴ نشریات کشوری

صبح نو- اين روزنامه در گزارشى با عنوان  •
»اعضای   : نوشت  تنبل ها«  روانـــى  »عمليات 
ــورای شهر تهران بعد از روی کــار آمــدن در  ش
شهريور 96 بالفاصله بحث بدهى ها و واگذاری 
ــرح کـــردنـــد، ايــن  ــط ــرداری را م ــهـ ــــالک شـ ام
ــت تا ايــن که با آرام  ــه داش موضوع مدتى ادام
شدن فضای سياسى و خوابيدن تب انتخابات 
به مــرور از اولويت طرح و پيگيری خــارج شد، 
انگار که از همان ابتدا هم دغدغه آن ها نبود. 
بعد از گذشت سه سال حاال که به پايان دوره 
ــورای شهر نزديک مى شويم باز  مسئوليت ش
هم بحث امالک پيش کشيده شده است. اين 
ــا فعاليت شورای  در حالى است که اين روزه
ــرار گرفته اســت.« ــورد انتقاد ق  شهر بسيار م
ایران- حسن بهشتى پور در سرمقاله اين روزنامه 
نوشت : »در حقيقت پيامى که آقای روحانى در 
آخرين سخنرانى خود و در بحبوحه شديدترين 
فشارهای دولت آمريکا عليه ايــران، به جامعه 
بين الملل ارسال کرد، اين بود که ايران توانسته 
با گذر از توفان فشارها و در عين پايبندی به 
و  کند  مقاومت  بين المللى  قوانين  و  تعهدات 
بکوشد با حفظ استقالل خود از يک موقعيت 

برابر سر ميز گفت وگو بنشيند.«
هفت صبح- اين روزنامه در گزارشى با عنوان  •

»بازيکن ها ، بازيگرها را جا گذاشتند« به نتايج 
و  جالب مقايسه دستمزد ستاره هــای سينما 

فوتبال در سال جاری اشاره مى کند.

ــت : ابــوالــفــضــل  • ــوش هــمــشــهــری آنــایــن ن
اسالمى  از  شـــورای  نماينده مجلس  ابوترابى 
پايتخت  انتقال  خصوص  در  نامه نگاری هايى 
بين قرارگاه خاتم االنبيا و رئيس جمهور خبر داد: 
»جانمايى و همه موارد در زمينه انتقال پايتخت 
مشخص شده است، قرارگاه خاتم االنبيا )ص( نيز 
نامه ای را به طور رسمى به رئيس جمهور ارسال 
کرده و بدون اين که پولى از دولت بخواهد، بيان 
کرده که سامان دهى تهران را انجام مى دهد و 
انتقال پايتخت سياسى و اداری را نيز به سرانجام 

مى رساند.«
رجا نیوز نوشت :  رسانه های فارسى زبان  •

خارج از کشور به تازگى مدعى شده اند که يک 
زندانى به نام نادر مختاری که از دستگيرشدگان 
اغتشاشات آبان 98 بود، در زندان فوت کرده 
است.سيد حشمت ا... حيات الغيب مدير کل 
زنــدان هــای استان تهران در ايــن خصوص به 
سوابق کيفری متعدد نــادر مختاری با عنوان 
ــان محکوميت فرد  ــاره زم سرقت اشـــاره و دربـ
مورد اشــاره، تصريح کرد:  مرحوم مختاری در 
زمان اغتشاشات آبان 98 در زنــدان و در حال 
ــوده و  ــردن دوران محکوميت خــود ب سپری ک
ادعاهای مطرح شده مبنى بر اين که اين محکوم 
در زمان اغتشاشات بازداشت شده و به علت ضربه 
باتون به کما رفته کذب محض است.محکوم 
به دليل نداشتن شرايط در سال 98 حتى يک 
 ساعت نيز از مرخصى خود استفاده نکرده است.
ــت : حـــجـــت االســـالم حسين  ــوش ــاک ن ــن ــاب ت
انصاريان که مدتى در بيمارستان به علت ابتال 
به کرونا بستری بود، از بيمارستان مرخص شد. 
نشانه های بيماری به طور کلى از او رفع شده 
و طبق گفته دکتر کوليوند، رئيس بيمارستان 
بسيار  او  ــى  ــان درم رونـــد  بهبود  خاتم االنبياء 
معجزه گونه بــوده اســت. او اعــالم کــرده بهبود 
ايشان با توجه به سن و سالى که داشتند آن هم در 

اين شرايط خاص، خيلى کم پيش مى آيد.
 افکار نیوز نوشت : يک روزنامه لبنانى نوشت،  •

وزير امور خارجه ايران به درخواست فرانسه در 
ــاره لبنان و موضوع تشکيل  سفر به روسيه درب
دولت جديد اين کشور نيز با طرف روسى رايزنى 
خواهد داشت. روزنامه »الجمهوريه« در خصوص 
ارتباط اين سفر با پرونده تشکيل دولت در  لبنان  
به نقل از منابع آگاه نوشت: در سايه نبود موضع 
جديدی نزد فرانسوی ها )برای لبنان( به جز تمديد 
زمان پيشنهادی پاريس تا مدت نامشخص )برای 
تشکيل کابينه(، تماس های مسکو با پاريس و 
درخواست کمکى که در اين باره داشته منجر به 
دعوت از محمد جواد ظريف به مسکو برای ديدار با 

همتای روس خود »سرگئى الوروف« شد. 

با شروع هفته دفاع مقدس شبکه BBC با انتشار  
صوت يکى از جلسه های فرماندهان درپاييز 
سال 63 و اعتراض هايى که در آن صوت به نحوه 
فرماندهى جنگ مى شود؛ سعى کــرده هدف 
خاصى را تحت عنوان سياسى کاری و بى تدبيری 

فرماندهان جنگ دنبال کند.
اين درحالى است که در اين مستند که عنوان 
»کودتای خزنده در سپاه « را يدک مى کشد 
هيچ اشاره ای به زمينه ها و به اصطالح کانتکس 
بحث های فرماندهان نمى شود چرا که هدف 
بى بى سى نه واکاوی بى طرفانه تاريخ که پيگيری 
چند هدف همزمان اســت.جــدای از عزم اين 
رسانه در تحريف روايت های دفاع مقدس که در 
مستند های قبلى آن هم وجود داشت بى بى سى 
با انتشار بخش هايى از اين فايل صوتى خواسته 
اختالفات فرماندهان را که بيشتر مربوط به حوزه 
دفاعى و نظامى است ، سياسى جلوه دهد و آن را 
دليل اصلى تعداد شهدای جنگ  قلمداد کند  تا 
بحث  کليدی و مهم  يعنى نقش کشورهای غربى 
به ويژه انگليس در ارائــه سالح های پيشرفته 
و کشتار جمعى به رژيــم بعث به حاشيه برود.

بماند که ضعف های جدی اين مستند با کار 
های قبلى اش هم به وضوح مشخص است .در 
ادامه به بخشى از اشتباهات استنتاجى و روايى 
اين مستند و هدف های پشت پرده آن اشاره 

مى کنيم.

این جلسه نشان دهنده عمق سعه صدر 	 
فرماندهان است 

در همين زمينه،سايت نور نيوز نزديک به شورای 
عالى امنيت ملى در نقد اين مستند با اشاره به 
اين که اين مستند را بدون اشاره به زمينه های 
ايجاد کننده آن و شرايط خاص کشور در آن 
زمان بازخوانى کرده و نتيجه دلخواه خود را از 
آن گرفته است، نوشت:» اين مستند در حالى 
سعى مى کند اصل برگزاری چنين جلسه  و بروز 
چنين انتقاداتى را به عنوان يک نقطه ضعف در 
دوران دفاع مقدس و نشانه ای بر خودکامگى 
فرماندهان سپاه القا  کند که اتفاقا اين مسئله 
نشان دهنده عمق سعه صدر فرماندهان و يکى 
دانستن خود با ديگر نيروهاست، به گونه ای 
که شخص اول تشکيالت با پيشنهاد خود پای 
صحبت گروه اندکى از نيروها مى نشيند و سعى 
مى کند آن ها را دربــاره  موارد طرح شده اقناع 
ساختارهای  از  هيچ يک  در  که  چيزی  کند، 

نظامى دنيا مشابه ندارد.«
 نور نيوز در ادامه توضيح داد:»يک مثال روشن 
برای همين مسئله که اخيرا اتفاق افتاد، اخراج 
کاپيتان »برت کروزير« فرمانده ناو هواپيمابر 
ــت بود به اين دليل که تنها يک  تئودور روزول
اعتراض کوچک به کم کاری نيروی دريايى 
آمريکا برای متوقف کردن شيوع کرونا در ناو 

تحت مديريتش کرده  بود.«

گنجی:طبیعتًا جنگیدن، با همه 	 
پیچیدگی های آن، منتقدانی در روش و 

تاکتیک دارد
روزنامه  مسئول  مدير   عبدا...گنجى 
جوان در همين زمينه  مى نويسد : امام 
سال 1362 از ارتباط مهدی هاشمى با 

بيت آيت ا... منتظری 
ــات ســپــاه  ــالعـ از اطـ
سؤال مى کند و توصيه 
بــه بــرخــورد مى کند. 
حــــــال بـــى بـــى ســـى 
بدون اين که بفهمد از 

اعتراض به فرماندهى جنگ به تقابل طرفداران 
ــذاران سازمان  آيـــت ا... منتظری با بنيان گ
مجاهدين انقالب اسالمى در سپاه مى رسد 
که بحث کاماًل سياسى اســت. از اين جلسه 
چيزی عايد دشمنان نمى شود، چرا که سه 
مــاه و نيم بعد از همين جلسه عمليات بدر 
و  انجام  مى شود  با همان فرماندهان سپاه 
سه نفر از کسانى که بى بى سى در جلسه ۵ 
آذر 1363 معترض مى داند، به فرماندهى 
نهايت  فرماندهى  در  و  فرماندهان  همين 
امــام )ره( شهيد مى شوند.  وی مى افزايد: 
طبيعتًا جنگيدن، با همه پيچيدگى های آن، 
منتقدانى در روش و تاکتيک دارد و احتمااًل 
بى بى سى و حسين باستانى نمى دانند که 
 برای بسياری از عمليات ها مانند والفجر 8 
برخى فرماندهان لشکر بايد قانع مى شدند تا 
وارد عمليات شوند که برخى از آنان هنوز  در 
قيد حيات و از مسئوالن عالى کشورند و اين 
افتخار سپاه است که اطاعت در آن کورکورانه 

نبوده و نيست.  

مهاجرانی : کودتا تعریف مشخصی دارد	 
سيد عطاء ا...مهاجرانى نيز در صفحه توئيتر 
خود به ســراغ اين مستند رفت و در اين باره 
نوشت:» بعد از عمليات خيبر فرماندهان و 
پاسداران به فرماندهى سپاه اعتراض دارند. 
ــان را در جلسه ای  فرمانده سپاه همگى آن
دعــوت مى کند و به سخنان آنــان گــوش مى 
کند و حتى مى گويد اعتراض و نظرتان را به 

فرماندهى عالى برسانيد. چگونه مى توان از 
برگزاری چنين جلسه ای  يا حتى برکناری 
تعبير  به کودتای خزنده  برخى فرماندهان 
کرد؟ البته اين تعبير را وقتى در مجلس 
ــودم،  از  اول عضو کميسيون دفـــاع بـ
سيد مهدی هاشمى شنيدم. افرادی از 
بيت مرحوم آيــت ا... 
که  ــد  ــودن ب منتظری 
سيد مهدی هاشمى را 
اليق فرماندهى سپاه 
ــاور  ب و  دانستند  مــى 
ايشان  حــق  داشتند 
رعايت نشده است. جنگ طبعا با فراز و فرود 

همراه بود.«

کوچک محسنی : با نامه امام ) ره (  غائله 	 
تمام شد

 در اين ميان يکى  از فرماندهانى که در اين 
صــوت بــه عــنــوان معترض بــه سياست های 
فرماندهى وقــت و محسن رضــايــى معرفى 
ــت. وی  ــده، منصور کوچک محسنى اس ش
در اين خصوص با انتقاد از اين که چرا اين 
مسائل دوباره مطرح مى شود، اظهار کرد:»اين 
موضوع چند سال پيش است و مسائلى که آن 

زمان وجود داشت با نامه حضرت امام)ره( که 
توسط آقــای محالتى قرائت شد غائله تمام 

شد.«

شما که سر فوتبال بیشتر به هم می پرید	 
پــوريــا استرکى کارشناس رســانــه  نوشت : 
 چهاربرابر تانک،سه برابر هواپيما،دو برابر 
نيروی سازمان يافته،بمب شيميايى،پشتيبانى 
اطالعاتى و منابع سرشار مالى.اين وضعيت 
نابرابر صدام در قياس با ما بود دشمن قوی 
ــن محشر سپاهى از آحـــاد مــردم  بـــود.در اي
مى خواهد  خاصى  بى شرفى  شــد،  تشکيل 
ــت کــم تــجــربــگــى يا  ــاب ــاه را ب ــپ کــه امــــروز س
اختالفات تخطئه کنيد. کسانى که سپاه را 
بابت اختالفات داخلى تخطئه مى کنند در 
حــد پختن يــک ديــگ آش رشــتــه کارگروهى 
نکرده اند.چطور مى شودچندصدهزار جوان 
داوطلب دورهم جمع شوند و اسلحه روی هم 
نکشند؟هماهنگى سپاه در جنگ ايده آل بوده 
که حداکثر اختالفات بشود دو جلسه داد و 
بيداد.شما که سر فوتبال بيشتر به هم مى پريد!
در اين ميان نگاهى به تعداد شهدای ايرانى و 
تلفات عراقى ها و اسرای دو طرف هم  نشان 
مى دهد  اين ادعا که فرماندهان گروه گروه 
بچه ها را به وسط ميدان مى فرستادند و رها 
مى کردند هم با آمار همخوانى ندارد در حالى 
که ايران در بخش هايى از جنگ تحميلى برای 
خارج کردن بعثى ها از خاک خود  در موضع 
آفندی بودند و عراقى ها در سنگر های خود 
بازهم تعداد شهدای جنگ و اسرای ايرانى از 
تعداد تلفات عراقى ها واسرای آن ها هم بسيار 

کمتر است .

کودتای خزنده بی بی سی علیه دفاع مقدس یک ملت
بى بى سى فارسى در مستندی با عنوان کودتای خزنده در سپاه درحالى سعى مى کند بى تدبيری فرماندهان را برجسته کند که نگاهى 

به واقعيت های گفته نشده در اين روايت حکايت ازپشت پرده های ديگری دارد

 الیحه انتخاباتی دولت 
در مقابل طرح جدید مجلس 
دولت در واکنش به طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس مى خواهد به جای تدوين طرح جديد   به 

سراغ اليحه انتخابات برود و روی همان وقت بگذارد 

اهالى خانه ملت اين روزها درگير طرح اصالح 
هستند.  جمهوری  ريــاســت  انتخابات  قــانــون 
ــم و  ــ ــال پــايــان دولــت دوازده طرحى کــه در س
رسيدن به انتخابات 1400، تبديل به يکى از 
بحث برانگيزترين موضوعات اين روزهای عالم 
سياست شده و موجب شده  که بسياری به آن 
واکنش نشان بدهند. حال در اين ميان، اهالى 
پاستور در واکنش به طرح جديد مجلس، از اهالى 
بهارستان مى خواهند که پيش از ايجاد يک طرح 
جديد به سراغ اليحه ای که پيشتر توسط دولت به 
مجلس دهمى ها ارائه شده است، بروند و همان را 
چکش کاری کنند. در همين زمينه  »جمال عرف« 
معاون سياسى وزيــر کشور با اشــاره به  » اليحه 
جامع انتخابات« گفت:» اين اليحه کارشناسى و 
زمان زيادی صرف تدوين آن شده است و انتظار 
مــى رود مجلس جديد ضمن بررسى و ويرايش 
اين اليحه، نواقص آن را رفع کند تا اين که مجدد 
طرح جديدی را آماده کنند.« موضوعى که چندی 
پارلمانى  معاون  اميری   حسينعلى  هم  قبل 
رئيس جمهوری به آن اشاره کرده بود و نوشتن 
طرح جديد اصالح قانون انتخابات را با وجود 
» اليحه جامع انتخابات« اتــالف وقت توصيف 
کــرد و از نمايندگان خواست کــه  روی همان 
اليحه وقت بگذارند :» بايد گفت که ما در مجلس 
گذشته هم اليحه جامع انتخابات را که نتيجه 
بررسى های دقيق بود ،عرضه کرديم... وقت 
زيادی از سوی دولت و کارشناسان با سليقه های 
مختلف سياسى برای آن صرف شد. وی در ادامه 
يــادآور شد :» اين اليحه به مجلس يازدهم ارائه 
شد اما مورد بررسى قرار نگرفت و االن معتقديم 
که مجلس اگر به آن اليحه بپردازد، هم از غنای 
کارشناسى خوبى برخوردار است و هم اين که 
وقت بيشتری را صرف يک طرح ديگر و بررسى 
آن در صحن   نمى کند. به نظر ما اگر مجلس اليحه 
انتخابات را کنار بگذارد و به طرح فعلى بپردازد، 

مناسب مصالح کشور نيست.«  

الیحه جامع انتخابات چیست؟	 
بين بردن  از  ــدف  ه بــا  انتخابات  جامع  اليحه 
پراکندگى قوانين انتخاباتى و همچنين به روز 
رسانى اين قوانين، اسفند سال 9۷ در دولت 
تصويب و با قيد يک فوريت به مجلس فرستاده شد. 
ساکنان بهارستان در همان زمان، اين اليحه را 
با حذف و اضافاتى طى  ۵۵ ماده برای  تصويب 
به شورای نگهبان فرستادند که مواردی از آن از 
جمله » انتخابات استانى مجلس« مورد تاييد قرار 
نگرفت و اين اليحه دوباره به مجلس عودت داده 
شد. در همين باره »محمدجواد کوليوند« رئيس 
کميسيون شوراها و امور داخلى مجلس دهم، 
دربــاره سرانجام اين اليحه در مجلس دهم اين 
طور گفته بود که » بررسى نهايى و جمع بندی طرح 
اصالح قانون انتخابات در  مجلس دهم امکان پذير 
نيست و به مجلس يازدهم موکول مى شود.« 
گفتنى است  در اين اليحه ازتغيير اعضای هيئت 
اجرايى، شفافيت مالى نامزدهای انتخاباتى و 
همچنين نحوه حضور زنان در انتخابات سخن 
به ميان آمده بود.  مسئله ديگری که اليحه جامع 
انتخابات به آن پرداخته، چند و چــون نظارت 
شورای نگهبان است. در اين اليحه تاکيد شده که 
هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام 
نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط 
مجری انتخابات است و بايد مستند به عدول يا 
تخطى مجری از فرايندها، ابعاد و مراحل قانونى 
پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت 

کشور باشد. 
 از سوی ديگر اما اهالى بهارستان معتقدند که 
اين اليحه ضعيف بــوده و آن قدر نياز به چکش 
کــاری دارد که  به انتخابات رياست جمهوری 
نمى رسد. درهمين زمينه، محمدصالح جوکار، 
رئيس کميسيون شوراها و امور داخلى مجلس 
گفت:» اليحه جامع انتخابات به طورقطع زمان 
بيشتری برای بررسى نياز دارد. البته به  تازگى 
اليحه در دستورکار قرار گرفته ولى تا انتخابات 
1400 به هيچ عنوان امکان تصحيح آن وجود 
ــدارد. ان شــــاءا... بــه اليحه جامع انتخابات  نـ
ــال کــرده در فرصت های بعدی  که دولــت ارس
ــت.« و شهريار حــيــدری نايب  ــرداخ خواهيم پ
رئيس کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس در اين خصوص اظهار کرد:» اليحه جامع 
قانون انتخابات، مجلس قبل را قانع نکرد زيرا 
ضعيف بود و نمايندگان مجبور به اصالح شدند 
و نمى توان بر آن نام اليحه گذارد، بلکه اين اليحه 
به دليل نياز به تغييرات زياد در مجلس تبديل 
به طرح مى شود.« گفتنى است که طرح جديد 
مجلس ، منتقدانى از هر دو طيف اصولگرا و 
ــالح طلب را پيش روی خــود دارد و بايد تا  اص
تصويب و نهايى شدن مسير پر پيچ و خمى را طى 
کند.  منابع: ایرنا و ایلنا 

ادامه واکنش ها به افتضاح ماشه 
ــالم اجــرای  هــادی محمدی – چهار روز از اع
توخالى مکانيسم ماشه توسط آمريکا گذشته اما 
نه تنها تحريم و قطعنامه ای به خيال خام ترامپ 
و دارودســتــه اش برنگشته بلکه اين موضوع به 
دستاويزی برای تحقير و نقد سياست های احمقانه 
واشنگتن بدل شده است و هر مقام و رسانه ای که 
دستش مى رسد طعنه ای مى زند و عبور مى کند .

آمریکایی ها اگر الفبای سیاست 	 
می دانستند قمار نمی کردند

در داخــل کشور، محمود واعظى رئيس دفتر 
رئيس جمهوری در حاشيه نشست دولت درباره 
تحريم های اخير آمريکا بر ضد ملت ايران، گفت: 
آمريکايى ها اگر الفبای سياسى و اقتصادی را مى 
دانستند وارد قماری نمى شدند که از ابتدا هم 
معلوم بود در آن بازنده هستند. وی افزود: رئيس 
جمهوری آمريکا روز گذشته هم گفت که »از يک 
توافق بد خارج شده ام« مشخص نيست وی چگونه 
به همان توافق استناد مى کند و قصد دارد يکى 
از بندهای همان توافق را اجرا کند ؟ البته امروز 
همه چيز مشخص است آن ماشه ای که ترامپ و 
پمپئو به دنبال آن بودند و تبليغات زيادی هم در 
اين زمينه کردند، به هيچ وجه نه طرفدار پيدا کرد 

و نه عملياتى شد.
وی با تاکيد بر اين که »مواضع جامعه جهانى 
ــت آمريکا درس عبرت شــود تا  ــرای دول بايد ب
مسائل تبليغاتى را با مسائل سياسى گره نزنند«، 
خاطرنشان کرد: جامعه جهانى و شورای امنيت 

سازمان ملل به درخواست های آمريکا پشت کرد 
و يک بار ديگر از برجام و قطعنامه 2231 و اين 
که هم اکنون در منطقه ما سندی بهتراز برجام 
برای مسئله هسته ای ايران وجود ندارد؛ قاطعانه 

حمايت کردند.

مکرون: بر سر بازگردانی تحریم ها علیه ایران 	 
با آمریکا سازش نمی کنیم

امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه نيز در 
سخنرانى در سازمان ملل با بيان اين که اقدام 
واشنگتن به بازگردانى تحريم ها عليه ايران موجب 
کارشکنى در شــورای امنيت مى شــود، افــزود: 

فرانسه بر سر اين موضوع سازش نخواهد کرد.
وی روز سه شنبه هــشــدار داد کــه اين 

بازگردانى تحريم ها ،مى تواند موجب 
کارشکنى شــورای امنيت و افزايش 
تنش های منطقه شــود. مــکــرون به 
سياست  »فشار حداکثری«  دونالد 

ترامپ رئيس جمهور آمريکا 
ــرد و گفت که  انتقاد ک

ايــن رويکرد نتوانسته 
است آن چه را »مداخله 
ايران در منطقه «بيان  
کـــرد، متوقف کند يا 
اطمينان حاصل کند 
که به سالح هسته ای 

دست نخواهد يافت.
رئيس جمهور فرانسه 

تصريح کرد: ما بر سر فعال کردن مکانيسمى که 
آمريکا پس از خروج از توافق هسته ای در جايگاه 
فعال کردن آن قرار نــدارد، سازش نمى کنيم. 
اين موجب کارشکنى در اتحاد شورای امنيت و 
تماميت تصميم های آن و ايجاد خطر تنش های 

بيشتر در منطقه خواهد شد.
وی تاکيد کرد که اين کشور به همراه انگليس و 
آلمان  درخواست شان برای  »اجرای کامل« توافق 
هسته ای ايران را ادامه مى دهند و آن ها  آن چه 
را»تخطى های انجام شده توسط ايران« مى خواند 

، نخواهند پذيرفت.

نیویورک تایمز: آمریکا نتوانست ایرانی ها را 	 
به زانو درآورد

همچنين روزنــامــه نيويورک تايمز 
با اشــاره به ناکامى اخير آمريکا در 
اجماع جهانى عليه ايران، گزارشى 
با اين تيتر منتشر کرد: " آمريکا برای 
اطــالع از عملکرد توافق 
نامه های بين المللى، 
به يک دوره آموزشى 

نياز دارد."
نيويورک تايمز نوشت: 
دولت ترامپ ،اتحادی 
را که جامعه جهانى در 
ــران  داشــت،  قبال اي
ــرده  ــ ــود کـ ــ ــابـ ــ نـ
است. اين دولت 

همچنين شانس رفع  شدن نواقص برجام را از 
بين برد؛ به دنبال خروج غمبار آمريکا از برجام، 
مى شد با اقدامات غيرخصمانه اين فرصت ها را 
احيا و مذاکرات را ممکن ساخت. ديپلمات های 
آمريکايى با غرور به همتايان اروپايى خود مى 
گفتند که ايرانى ها به  زودی به زانو درخواهند 
آمد و برای ازسرگيری مذاکرات التماس خواهند  

کرد؛ اما چنين نشده است.
از سوی ديگر روزنامه واشنگتن تايمز نيز نوشت : 
متحدان و همچنين دشمنان آمريکا در روزهای 
اخير با تالش دولت ترامپ برای اعمال مجدد 
تحريم های جهانى اقتصادی عليه ايران مخالفت 
کردند، تا زمينه ای برای نمايش قدرتى بالقوه در 
سازمان ملل فراهم شود که مى تواند واشنگتن را 

در صحنه جهانى منزوی کند.
در همين حال شبکه فرانسه – 24 در گزارشى 
بــا عــنــوان "انـــزوای حداکثری آمريکا" در وب 
سايت خود نوشت، تهران به تالش واشنگتن 
در اعمال مجدد تحريم های سازمان ملل پاسخ 
داد.  فرانسه-24 گزارش خود را با اين جمله آغاز 

کرد "آمريکا با شکست مواجه شده است".

بلینکن: بایدن رئیس جمهور شود، برجام 	 
را تمدید و با رفتارهای ایران مقابله می کند

در فاصله 41 روز تا برگزاری انتخابات رياست 
بلينکن«   مشاور  آمريکا،»آنتونى  جمهوری 
سياست خــارجــى نــامــزد دمــوکــرات در اين 
ــات در مــصــاحــبــه بــا »ســى بــى اس  ــاب ــخ ــت ان
نــيــوز« وعــده داد که بــايــدن، ضمن تقويت و 
طوالنى کردن مفاد برجام با »رفتارهای ثبات 

زدای ايران« مقابله خواهد کرد.

واکنش های توئیتری 
اين مستند مورد توجه بسياری از کاربران 
توئيتری هم قرار گرفت و واکنش های جالبى 

را در پى داشت که مى خوانيد:
  واقعا بده همچين سند مهمى رو آخرش 
بى بى سى رو مى کنه و بعد آقايون به هول و 
وال مى رسن که کلش رو پخش کنند و.... خب 
شما که اين همه کار فرهنگى و نرم و سفت 

و فالن بلديد، يه بار هم شما جلو باشيد بابا.
ــن مستند بــرام عجيب   چيزی کــه تــو اي
ــه بعد  بـــود اون فــرمــانــده هــايــى بـــودن ک
اختالف و کنار کشيدن به عنوان سرباز 
 ساده بازم رفتن و جنگيدن و شهيد شدن.
صوتى  :  فايل  نوشت  مهاجری  محمد   
که BBC  تحت نــام کودتای خزنده پخش 

کــرد بــدون   سانسور حتى يک کلمه قابل 
پخش از تلويزيون خودمان بود.بى بى سى 
مى خواست با اين مستند،   دفاع مقدس را 
مخدوش کند اما نفهميد که دارد   آزادی بيان 

بچه های جنگ را تبليغ مى کند.
ــای تسليحاتى و   انــگــلــيــس کــمــک هـ
اطالعاتى مهمى به صدام داشته و دستش 
BBC به خون جوانان ايرانى آلوده است و
فارسى هم ارگــان رسمى دولــت انگليس 
است. سوال پيچيده ای نيست: آيا انگليس 
و رسانه پروپاگاندايى اش حق دارند قبل از 
اعتراف به نقش شان در شهادت ايرانيان 
دربـــاره اشتباهات طــرف ايــرانــى مستند 

بسازند؟

مهاجری :بى بى سى مى خواست با 
اين مستند،   دفاع مقدس را مخدوش 
کند اما نفهميد که دارد   آزادی بيان 

بچه های جنگ را تبليغ مى کند
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باورش سخت است اما هستند 
افرادی که در رشته هایی مثل 
»مدیریت دوشیدن شیر گاو«، 
»سیمپسون ها و فلسفه« و حتی 
به  می کنند!  تحصیل  بکهام شناسی«  »دیوید 
تازگی هم یک مرد ژاپنی به اولین نفر در جهان 
ــدرک کارشناسی ارشد در  تبدیل شــده که م
رشته مطالعات نینجا را به دست آورده است. 
وی توانسته پس از گذراندن دوره هایی شامل 
هنر های رزمی پایه و چگونگی باال رفتن از کوه ها 
ــود، بــه ایــن مــدرک  ــدون ایــن کــه شناسایی ش ب
دست یابد. »گنیچی میتسوهاشی« ۴۵ ساله، 
چندین سال از عمرش را صرف مطالعه تاریخ، 

سنت ها و تکنیک های مبارزه نینجا ها 
در دانشگاه مایه در ژاپن کرده 

اســت. به همین بهانه و در 
پرونده امروز زندگی سالم 

عجیب و غریب ترین  بــا 
دانشگاهی  رشته های 
دنیا آشنا خواهید شد، 
رشته هایی که می تواند 

ذهنیت همیشگی تان به 
درس و دانشگاه را عوض 

کند و به چالش بکشد.

پرونده

آشنایی با عجیب و غریب ترین رشته های دانشگاهی دنیا به بهانه این که یک مرد ژاپنی به عنوان اولین نفر در جهان 
مدرک کارشناسی ارشد رشته مطالعات نینجا گرفته است

 رابین هود شناسی 
و مدیریت دوشیدن  گاو!
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مطالعات نینجا
نینجا ها در واقع ماموران مخفی رازآلود و ماهری بودند که در جامعه فئودالی ژاپن 
فعالیت می کردند و ماموریت هایی مانند ماموران مخفی و جاسوسان امروزی را 
انجام می دادند. »گنیچی میتسوهاشی« که به تازگی موفق 
به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات نینجا 
شده، چنان به سبک زندگی و تاریخچه نینجا ها عالقه مند 
است که به مناطق کوهستانی ایگا در ۲۲۰ مایلی توکیو 
سفر کرده تا سبک زندگی یک نینجا را بهتر درک کند. اکنون 
این استاد نینجا خود برنج و سبزیجاتش را می کارد و یک 
مهمانخانه محلی را اداره می کند. او تحصیل در رشته نینجا 
در مقطع کارشناسی ارشد را در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد، 
یک سال پس از آن که دانشگاه »مایه« یک مرکز تحقیقاتی 
بین المللی درباره نینجا را در منطقه ایگا راه اندازی کرد که اولین 
مرکز تحقیقاتی با تمرکز بر مطالعات نینجا در سراسر جهان به 
شمار می آید. جدای از تاریخ، دانشجویان این رشته ،سبک های 
سنتی مبارزه و مهارت های بقای نینجاها، شامل هنر های رزمی 
پایه و چگونگی عبور از مناطق کوهستانی را بدون این که دیده 
شوند آموزش می بینند. میتسوهاشی می خواهد تحصیالت خود را 

در رشته مطالعات نینجا در مقطع دکترا ادامه دهد.

دیوید بکام شناسی
»پروفسور آلیس کشمور« ۱۸ سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۰ برای افرادی که به شدت 

به دیوید بکام، فوتبالیست معروف انگلیسی عالقه مند بودند، طرحی ارائه کرد 
که بر اساس آن رشته »دیوید بکام شناسی« در دانشگاه »استنفورد« ایجاد و 

آموزش داده شود. هدف او از این طرح ،این بود که دانشجویان از »بکام« 
اخالق ورزشی بیاموزند و دروسی مبنی بر زندگی حرفه ای این ستاره 

فوتبال ارائه و تدریس شود. هرچند کار وی با مخالفت های رسانه ای 
مواجه شد اما هم اکنون با پیگیری های او، دانشجویان انگلیسی 
می توانند در این رشته تحصیل و مباحث مربوط به ورزش، رسانه و 
فرهنگ ورزشی را مطالعه کنند. وی در گفت و گویی در دفاع از ایجاد 
این رشته جدید مدعی شده: »رشته مطالعات فیلم نیز در ابتدا از نظر 

بسیاری بی فایده بوده در حالی که امروزه مورد استقبال تعداد زیادی از 
دانشجویان قرار گرفته است«.

رابین هودشناسی
همان رابین هودی که در جنگل های شروود در حال 
جــدال با داروغـــه بــود، هم اکنون یکی از واحدهای 
درسی رشته تاریخ آن  هم در مقطع کارشناسی ارشد 
است. رشته رابین هود در دانشگاه »ناتینگهام« تدریس 
می شود. در رشته رابین هود شناسی ،آوازهای خوانده 
 شده در این فیلم، نقد و بررسی می شوند. در پایان 
دوره  تحصیلی، دانشجویان رابین هودشناس درباره 
آوازهای قهرمانان قرون وسطی نیز تحقیق می کنند. 
در رشته »رابین هودشناسی« همچنین سرگذشت 
و سبک زندگی این شخصیت که نکات جالب و کمتر 

شنیده شده ای دارد، نقد و بررسی می شود.

استخراج شیره درخت افرا
با این که زندگی ما عمدتا تبدیل به زندگی شهری شده اما عالقه 
به گل و گیاه چیزی است که در وجود خیلی از ما دیده می شود تا 
جایی که بالکن های کوچک خودمان را هم به یک باغچه کوچک 
تبدیل می کنیم. البته بعضی گیاهان به دلیل خواص دارویــی یا 
کاربردهای دیگر می توانند گران قیمت و حتی پول ساز باشند. 

یکی از ایــن درختان افــرا ست. 
این درخــت دارای شیره بسیار 
گران قیمت و ارزشمندی است . 
به همین دلیل دانشگاه آلفرد 
نیویورک، بــرای افـــرادی که به 
گیاهان و مخصوصا درخت افرا 
عالقه دارند دوره آموزشی ارائه 
می دهد و دانشجویان در این دوره 
آموزشی، بیشتر بر تولید شربت 
افرا و بررسی روند تغییرات فرایند 

تولید این شربت ،تمرکز دارند.

مدیریت دوشیدن 
شیرگاو

ما که این روزها مصرف  کننده لبنیات به شمار می رویم و 
از مراحل فراوری و رسیدن محصول به دست مان با خبر 
نیستیم به احتمال زیاد دوشیدن شیر گاو را کاری ساده 
و آسان می دانیم. ولی جالب است بدانید برای همین 
مسئله به ظاهر ساده، یک رشته دانشگاهی ایجاد شده 
است. این رشته در دانشگاهی در انگلیس به وجود آمده 
است. دانشجویان این رشته دانشگاهی، طی یک دوره 
دو ساله در دانشکده کشاورزی با مهارت های شیردوشی 
و البته مدیریت آن آشنا می شوند. افرادی که این رشته 
را می گذرانند ضمنا مهارت های اقتصادی مرتبط با 
رشته شان، باید و نباید های قانونی و نکات مدیریتی 

راه اندازِی یک شرکت لبنیاتی را هم فرا می گیرند.

تربیت هکر
یکی از عجیب ترین رشته هایی که در برخی دانشگاه های خارجی 
تدریس می شود، آموزش چگونگی هک کردن است. بد نیست 
بدانید این رشته مخرب نیست و برای اهداف مهم تری به وجود آمده 
که در بحث حفظ امنیت آن کشور بسیار اهمیت دارد. حتما می دانید 
که دو نوع هکر داریم، هکر بد یا کاله سیاه که برای خرابکاری دست 
به هک کردن سیستم ها می زند و هکر خوب یا کاله سفید که برای 
مقابله با این نوع هکرها، با فنون هک آشنا می شود. به این معنا که در 
بعضی کشور ها برای اقدامات امنیتی به تربیت هکر های حرفه ای 

می پردازند تا بتوانند در مواقع لزوم از وجود آن ها بهره ببرند.

سیمپسون ها و فلسفه
اگرچه این رشته فقط طی یک دوره دو واحدی در دانشگاه 
کالیفرنیا در برکلی تدریس می شود اما واقعیت این است 
که فلسفه موجود در این مجموعه تلویزیونی، گواهی بر 
تاثیر این نمایش است. مجموعه پویانمایی سیمپسون ها 
از سال ۱9۸9 از تلویزیون پخش می شود که بعضی ها 
مدعی هستند که خیلی از مسائل را پیشگویی کرده است 
و همین موضوع، هرازچندگاهی در شبکه های اجتماعی 

مطرح می شود. جان دونالدسون، استاد فلسفه می گوید: 
»سریال سیمپسون ها نمایشی درباره زندگی است و با 
موقعیت هایی سروکار دارد که به زندگی ما نزدیک است 
و بر موضوعاتی دست می گذارد که در زندگی روزمره با 
آن ها سروکار داریم؛ پس چندان هم عجیب نیست برخی 

مسائل مطرح شده در آن، به واقعیت تبدیل 
شوند!«

دلقک شناسی
افراد  یا  بازیگران عجیبی در دنیا هستند.  دلقک ها 
ــه شـــدت طــرفــدار آن هـــا هستند و از شــوخــی هــا و  ب
مسخره بازی های آن ها لذت می برند، یا گروهی دیگر 
به شدت از دلقک ها بدشان می آید و حتی می ترسند. 
فوبیای دلقک یکی از معروف ترین ترس های دنیاست 
ولی با این حال، فلسفه پشت زندگی یک دلقک به شدت 

مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرد، این که دیگران 
را بخندانی، حتی اگر خودت کوهی از غم باشی. کسی 
که برای اولین بار ایده ایجاد چنین رشته  دانشگاهی به 
سرش زد، دکتر فرانسیس بوزو بود. این فکر نشئت گرفته 
از جریانی به عنوان »باهات شوخی ندارم« بود و به مرور 

تبدیل به یک رشته دانشگاهی شد.

هری پاتر شناسی
چندی پیش خبری منتشر شد که دانشگاه اوهایو 

یک سری واحد ها و دوره های دانشگاهی 
را برای شخصیت معروف و جهانی 

هــری پاتر بــرگــزار می کند. در 
ــا، اســتــادان روی  ایــن دوره هـ

تکنیک های ادبی و ریشه های 
فرهنگی که یک رمــان دارد 
ــا را  تمرکز مــی کنند و آن ه

درس می دهند. محوریت این 
دوره جدید بر داستان های هری 

پاتر بود. هری پاتر نام مجموعه ای از 
رمان های سبک خیال پردازی است که 

توسط نویسنده معروف انگلیسی، جی.کی.
ــت. ایــن کتاب ها به شرح  رولینگ نوشته شــده  اس
ماجراهای یک جادوگر نوجوان به نام هری پاتر به همراه 
بهترین دوستانش، رون ویزلی و هرماینی گرنجر، در 

مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز می پردازند.

جادوگری
پس از اشتیاقی که هری پاتر در بین جوان ها و 
نوجوان ها به راه  انداخت، آموزشگاهی 
در انگلیس راه انـــــدازی شــد که 
ــوزش می دهد  جادوگری را آم
ــورت خــیــالــی. از  ــه ص البته ب
آن جایی که مدرسه جادوگری 
ــوای  ــ ــال و ه ــ بـــــــوث ول حـ
کتاب های هــری  پاتر را در 
ذهن مخاطب تداعی می کند، 
با مدرسه ای طرف هستیم که 
ــادی به آن مراجعه  جــوان هــای زی
می کنند و مشغول ماجراجویی و تجربه 
ــای دنیای جادوگران می شوند. جالب  رازه
این جاست که مکان برگزاری کالس های آموزشی 
نیز در قلعه ای زیبا و باشکوه با نام هرستمن زو برگزار 
می شود که قلعه ای باستانی است و دور این قلعه یک 

خندق عمیق نیز حفر شده است.

بهداشت شخصی و خودآرایی
یکی از رشته های عجیب و در عین حال جالبی که در دانشگاه های 
آلمان تدریس می شود، رشته بهداشت شخصی و خودآرایی 
است. دانشجویان این رشته، مطالبی را درباره رعایت 
درست بهداشت شخصی و اطالعاتی را درباره مواد 
شیمیایی می آموزند تا بتوانند در بحث خودآرایی 
دانــش بیشتری داشته باشند و به سالمت خود 
آسیب نزنند. واضــح است که رعایت بهداشت 
شخصی ،یکی از موثرترین عوامل برای کاهش 
احتمال مبتال شــدن افـــراد بــه بیماری های 
مختلف است اما متاسفانه بعضی افراد آن را 
جدی نمی گیرند. در ضمن و به طور مثال کار 
ساده ای مثل مسواک زدن برای موثر بودن، 
نیاز به دانستن یک سری نکات برای انجام 

آن به شیوه صحیح دارد.

مدیریت و طراحی گل
جالب است بدانید در انگلیس و آمریکا، رشته ای دانشگاهی 
به نام مدیریت گل وجود دارد. دانشجویان این رشته تحصیلی 
ــاره صنعت گل و گیاه  مایل به کسب اطالعات علمی درب
هستند و با دوره هایی از قبیل تزیینات گل، گلدان، تئوری 
رنگ و به طور کلی روش های کاشت و مراقبت از گل و بسیاری 
از فنون علمی و سنتی در این حوزه آشنا می شوند. دانشگاه 
ایالتی می سی سی پی در کشور آمریکا، ساالنه تعدادی 
دانشجو در این رشته جذب می کند. دانشگاه مایرکلو هم 
رشته ای تحت عنوان طراحی گل دارد. در این رشته طراحی 
و آناتومی گل ها و برنامه ریزی کسب و کار برای دانشجویان 
این رشته تدریس می شود. جالب است که بدانید کالس های 
درس، خوابگاه ها و حتی سرویس های بهداشتی این دانشگاه 

هم مملو از انواع گل و گیاه است.

روان شناسی اسب سواری
این روزها اهمیت برخورداری از روانی سالم برای موفق شدن 
در هر کاری بر کسی پوشیده نیست اما شاید به نظر شما، تاثیر 
آن در اسب سواری آن قدر مهم نباشد که یک رشته تحصیلی 
در این باره ایجاد شود. با این حال و در یکی از دانشگاه های 
انگلیس، افراد می توانند این رشته را انتخاب کنند و در آن 
ادامه تحصیل بدهند. در رشته روان شناسی اسب سواری، 
تمرکز بر درک بهتر رابطه اسب و انسان همچنین رفتار 
اسب سواران است. برای پاس کردن واحد های درسی این 
رشته باید سفر هایی به کانادا، استرالیا یا مجارستان داشته 

باشید و با اسب ها سر و کله بزنید.

مدیریت ماجراجویی
دانشگاهی  غریب  و  عجیب  رشته های  از  دیگر  یکی 
در دنیا در دانشگاه ایالتی پلیموث انگلیس تدریس 
می شود، رشته ای عجیب اما پرطرفدار به نام مدیریت 
ماجراجویی. فراگیران این رشته با تحصیل در آن با مبانی 
صخره نوردی، اصول قایقرانی و نکات بیابان گردی آشنا 
می شوند. عنصر و مولفه مهم در یادگیری و موفقیت در 

این رشته، هیجان، کنجکاوی و ماجراجویی دانشجویان 
است. در این رشته به افــراد می آموزند چگونه با قرار 
گرفتن در معرض خطر و ماجراجویی در موقعیت های 
مخاطره آمیز به رشد شخصیت و شکوفایی و توانایی 
خود بپردازند تا خطرات کمتری، جان و حتی روان آن ها 

را تهدید کند.

منابع این پرونده: باشگاه خبرنگاران، روزیاتو، عصرایران، تابناک و عجیب ترین

آداب تماشای تلویزیون
ما عمده اوقاتی که جلوی تلویزیون می نشینیم ،برنامه خاصی 
نداریم و ساعات هیچ کاری نکردن مان را به نشستن جلوی تلویزیون 
اختصاص می دهیم. پس طبیعتا خیلی عجیب خواهد بود که 
بشنویم رشته دانشگاهی به نام »آداب تماشای تلویزیون« وجود 
دارد. اما واقعیت دارد و این عنوان یک رشته دانشگاهی است که 
در دانشگاه مونت کلیر ایالت نیوجرسی آمریکا تدریس می شود. 
در این دوره آموزشی درباره نقشی که رسانه تلویزیون در زندگی 
امروز بشر دارد، مباحثی مطرح می شود و دانشجویان یاد می گیرند 
چطور مخاطب جدی تلویزیون باشند. با در نظر گرفتن این نکته که 
تماشا کردن تلویزیون این روزها، جزء جدانشدنی زندگی مدرن 
امروزی شده و  بر روند زندگی خانواد ه ها تأثیرگذار است، این رشته 

می تواند برای افزایش دانش و آگاهی بسیار مفید باشد.
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چند نکته برای هتیه غذای کودک

 غــذای کــودک بایــد 

بســیار مقوی باشــد تا 

کودک تمــام نیازهای 

روزانــه اش را تامیــن 

کند. غذای او باید  شــامل انواع ویتامین 

هــا و فیبر غذایی باشــد. بــه عبارتی باید 

غذای کودک را بــا افزودن مــواد غذایی 

سالم غنی کرد.از آن جا که کودکان هنوز 

تجربــه هــای اول خــوردن موادغذایی را 

دارند و دســتگاه گوارش شــان هنــوز به 

غذاهای جامد عادت پیدا نکرده اســت ، 

الزم است نکاتی را برای اضافه کردن مواد 

مغذی به رژیم غذایی شان رعایت کنیم :

کودک

طب سنتی

آشپزیآشپزی من

نوشیدنی

 چای سبز زنجبیلی  با نعناع و عسل 
تقویت سیستم ایمنی

بیشتر بدانیم

بانوان  علت خستگی
 بعد از زایمان

خانم هــا بعــد از زایمــان بنا بــه دالیلی 
دچــار ضعف و خســتگی شــدید می شــوند. شــدت و 
میزان خستگی بعد از زایمان در خانم های مختلف بر 
اســاس عوامل متعددی از جمله طول مدت زایمان و 
 عوارض آن، درد، حمایت های خانوادگی و اجتماعی و
 بــی خوابی های مکرر متفاوت اســت و می تــوان با در 

پیش گرفتن توصیه هایی، از شدت آن کم کرد.
   دالیل این خستگی 

  روند زایمان 
زایمان می تواند ساعت ها طول بکشد و انرژی زیادی 
از شــما بگیرد. عالوه بر خســتگی طبیعی، داروهای 
کاهــش درد کــه در زمــان زایمان اســتفاده می شــود 

می تواند شما را خواب آلود و خسته نگه دارد.
  کمبود خواب

وقتی یک نوزاد در خانه اســت،به خصوص وقتی مادر 
باشید، خواب شبانه بسیار سخت است .

  شیردهی
شیردهی نیازمند آن است که برای حفظ سالمت خود 
و همچنین نوزادتان کالری بیشتری مصرف کنید و این 

می تواند به شما از لحاظ فیزیکی فشار بیاورد.
  کم خونی

 دلیــل مهم دیگر خســتگی پــس از زایمــان کم خونی 
است که در نتیجه از دست دادن خون در زمان زایمان 
رخ می دهــد. می توانید میزان هموگلوبیــن خود را با 
مصرف مکمل هــای آهن یــا غذاهای سرشــار از آهن 
بازسازی کنید اما اگر باز هم احساس خستگی کردید 

از پزشک کمک بگیرید.
  کم کاری تیروئید

 برخــی بانوان یــک تا چهــار ماه پــس از زایمــان دچار 
کم کاری غــده تیروئیــد می شــوند. خســتگی پس از 
بارداری می تواند نشــانه این عارضه باشــد که در این 
صورت نیازمند دخالت پزشــکی، رژیم غذایی و شیوه 

زندگی سالم هستید.
 راهکارهای  کاهش خستگی

هفته هــای اول بعد از زایمــان را به مراقبت بیشــتر از 
نوزاد و خــود اختصاص دهید تا رســیدن بــه کارهای 
جانبی. در طول روز، چرت های کوتاه داشته باشید. 
از همســر یا اطرافیانتان کمک بگیرید و ســعی نکنید 
همه کارها را یــک تنه انجــام دهید. نــوزاد را در پایان 
عصر حمام کنید تا خواب راحتی داشــته باشد و شما 

نیز بتوانید استراحت کنید.

  اضافه کردن گوشت به غذا

مقدار گوشتی را که قرار است به رژیم غذایی کودکتان 
اضافه کنید به صــورت تکه های کوچک  یــا چرخ کرده 
باشد . برای تهیه سوپ یا کته از گوشت های با استخوان 

استفاده کنید .
  اضافه کردن حبوبات به غذا

حبوبات مثل نخــود ، لوبیا ، عدس و مــاش منبع خوبی 
از پروتئین اســت. بــا در نظــر گرفتن وضعیــت مزاجی 
کودک با شــروع ۹ ماهگی برای تأمیــن پروتئین مورد 
نیاز او حبوبــات کاماًل پخته و له شــده به ســوپ کودک 

اضافه کنید .
  چگونگی مصرف تخم مرغ

پروتئیــن تخم مرغ مــی تواند پروتئین غــذای کودک را 
بیشــتر کند . تخم مرغ آب پز را داخل پوره سیب زمینی 
یا سوپ کودک بعد از طبخ رنده کنید.) در کودکان زیر 
یک سال باید فقط زرده تخم مرغ به کودک داده شود ( 

  مصرف سبزیجات

سبزیجات برگ ســبز مثل اســفناج ، جعفری یا هر نوع 
سبزی دیگری که در دسترس اســت در داخل سوپ به 
کودک داده می شــود. )به کودکان زیر یک ســال نباید 

اسفناج داد( 
ســبزیجات زرد و نارنجــی رنگ،کدو حلوایــی ، هویج و 

گوجه فرنگی دارای ویتامین A هستند و استفاده از این 
سبزیجات در غذای کودک به تأمین ویتامین A مورد نیاز 

برای رشد کودک کمک می کند .
جوانه ماش یا جوانــه گندم یا پــودر این جوانه هــا را در 
سوپ کودک بریزید زیرا عالوه بر تامین ویتامین به هضم 

غذا هم کمک می کند.
  اصول تغذیه در کودکان

  غذای دلخواه کــودک را تهیه کنید و اگــر به دالیلی 
کودک میل بــه غذاخوردن نــدارد از یک اســباب بازی 
مــورد عالقــه کــودک بــرای تشــویق او بــه غذاخوردن 

استفاده کنید .
به تدریج مــواد غذایی مقوی و مورد نیــاز کودک را به 
غذای او اضافه کنید )اضافه کردن گوشت به ماکارونی 

( البته این کار باید با احتیاط صورت گیرد.
  برای کم کردن حساسیت کودک به غذا ، او را در تهیه 
غذا دخالت دهید ، مانند مخلــوط کردن مواد غذایی با 

یکدیگر یا دادن غذا به عروسک.
  فاصله بین وعده های غذایی کودک را کنترل کنید .
 فاصله زمانی دادن تنقالت تا وعده های اصلی غذا را 

هم کنترل کنید .
  مقوی کردن غذای کودک

مقوی کردن غذای کودک به این معنی است که کودک 

با خوردن این غذا انرژی بیشــتری دریافــت کند. برای 
این منظور :

  غالت و حبوبات را تمیز کنید و بشویید.
  حبوبات وغالت را جداگانه   داخــل ماهیتابه و روی 

شعله مالیم به مدت ۱۵-۳۰ دقیقه تفت دهید.
  حبوبات و غالت را به خوبی آسیاب و سپس آن ها را از 

الک بسیار ریز رد کنید.
  آرد حبوبات و غالت را می توان در ظرف در بسته و 
در محل خشــک به مدت چهار ماه نگهداری کرد این 
آرد منبع بســیار خوبی از پروتئین و انرژی است و می 
توان در تهیه انواع ســوپ هــا یا به صــورت فرنی از آن 

استفاده کرد.
  اضافه کردن عصاره استخوان هم به غذای کودک 

باعث افزایش امالح و مقوی کردن غذا می شود.
  نکته 

 اضافه کردن شکر به غذای کودک باعث می شود ذائقه 
کودک به طعم شیرین عادت کند به همین دلیل اضافه 
کردن شکر به غذای کودک در سال اول زندگی توصیه 
نمی شود . البته باید توجه کرد در صورتی که در دستور 
تهیه غذا شکر وجود دارد مصرف کم آن اشکالی ندارد 
ولی اضافه کردن شکر به غذاهای دیگر مثل پوره یا سوپ 

توصیه نمی شود. 

مقوی کردن غذای کودک به این معنی است که کودک با خوردن این غذا انرژی بیشتری دریافت کند
 از گروه های غذایی مختلف برای این منظور می توان استفاده کرد

 راهکارهای 
کاهش خشکی مغز

بیشــتر منابع طب ســنتی مزاج مغز را سرد و تر 
معرفــی می کند؛ امــا در بخش مقایســه با دیگر 
اندام ها برای مغز کمترین سرما نسبت به واحد 
مرجع محاســبه می شــود. یکی از مــواردی که 
مرطوب بودن مغــز را توجیه می کنــد، افزایش 
ظرفیــت تحمــل و تجزیــه و تحلیــل اطالعات و 
پاســخ دهی به آن هاســت؛ اگر مغزخشــک بود 
نمی توانست مسئولیت های مهم خود را دقیق 
انجام دهد. بــه عنوان مثال وقتی انســان دچار 
کم خوابی می شود، مغزش به سمت داغ شدن 
پیش می رود و تمرکزش را از دســت می دهد و 
شروع  به پرخاشــگری می کند. به همین دلیل 
افرادی که مزاج ســرد و رطوبتی دارند، تحمل 

و صبرشان بیشتر از افرادی با مزاج گرم است.
  عالیم خشکی مغز

از  زیــادی  مــوارد  ســنتی  طــب  متخصصــان 
جمله  خواب ســبک و سوت کشــیدن گوش، کم 
خوابی و وسواس را به علت خشکی مغز می دانند. 
فرد مبتال به خشکی مغز همچنین ممکن است به 
نوعی دچار فراموشــی شــود، به طوری که نتواند 
اطالعات جدید را پذیرا باشــد. اگرخشــکی مغز 
زیاد شود سردردهای شدید و مکرر به همراه دارد.

  خشکی مغز چه پیامدهایی دارد؟

به طور طبیعی گرم شدن مغز می تواند به خشکی 
آن )کاهــش نســبی درصــد رطوبــت و انعطاف 
پذیری مغــز( منجر شــود. در این حالــت بینی، 
چشــم، مخاط و تــه حلق و گاهی پوســت ســر و 
صورت و موها خشک می شود و فرد ممکن است 
عطش ناشی از خشــکی دهان پیدا  کند.نتایج 
پژوهــش ها حاکی اســت کــه در افــراد مبتال به 
زوال عقل ، کمبود آب بدن ممکن اســت شیوع 
بیشــتری داشــته باشــد زیرا احســاس تشنگی 
کاهش می یابــد و معمواًل نوشــیدن آب در طول 

روز را فراموش می کنند.
 نکاتی برای حفظ رطوبت مغز

از توقف طوالنی در مناطقی با آب و هوای خشک 
یا مواجهه بــا آفتاب یا باد طوالنی اجتناب شــود 
همچنین  مصرف ســرکه، تندی زیــاد )فلفل( و 
شــوری جات را که خشــک کننده هستند نیز به 
حداقل برسانید.از یک بطری آب نشاندار شده 
که به شما نشان می دهد در طول روز  چه مقدار 
آب باید بنوشید استفاده کنید.ادرار شما اغلب 
نشانه خوبی برای وضعیت آب رسانی شماست. 
زرد کــم رنگ بــه معنــای این اســت که شــما به 
خوبی هیدراته شــده اید.درخصوص این که چه 
مقدار آب برای شما مناسب است با پزشک خود 
مشورت کنید. برای کاهش خشکی مغز پرهیز از 
هیجان زدگی، کاهش بی خوابی ، تغییر و اصالح 
شــیوه زندگی ، ورزش، اســتراحت و استفاده از 
سبزیجاتی مانند ریحان و کاهو در هنگام عصر، 
مصرف شیربرنج به عنوان یکی از خوراکی های 
رطوبت بخش وهمیــن طور چکانــدن دو قطره 
روغن بادام شــیرین داخل بینی قبــل از خواب 

مفید است.
netxneuro، tajarobteb.ir :منبع

مهدیس مرادیان 
خبرنگار

  چه کسانی باید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟

 کادر درمان و به ویژه پرستاران

   زنان باردار و کودکان

  افراد باالی 6۵ سال

  افراد دارای بیماری های ریوی

۱- درون یک قابلمه کوچک، آب و زنجبیل را با هم مخلوط کنید 
و روی حرارت بگذارید تا بجوشد.

۲-  سپس از روی حرارت بردارید، کیســه های چای سبز و برگ 
های نعناع را در آن بیندازید و ۱۵ دقیقه کنار بگذارید تا دم بکشد. 

۳- چای را از صافی عبور دهید.
۴- عسل و آب لیموترش را اضافه کنید و هم بزنید.  

۵-برای ســرو  ،  دو برش لیموترش و برگ نعناع در لیوان اضافه 
کنید.

 6- در صورت تمایل چند تکه یخ کوچک استفاده  کنید .

تاثیر مولتی ویتامین ها در مبارزه با کرونا
 شروع اپیدمی ویروس کرونا در سراسر دنیا تمام متخصصان و محققان را برای درمان این ویروس جدید به تکاپو وا داشت

از جمله توجه به  نقش مکمل ها و ویتامین ها برای پیشگیری و افزایش توان سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری کووید 19 

معطوف شد. مصرف ویتامین ها باید منطقی باشد زیرا مصرف زیاد برخی ویتامین ها با عوارضی همراه است. پژوهشگران 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی شواهد موجود به این پرسش پاسخ دادند که آیا مصرف مولتی 

ویتامین یا تزریق نوروبیون برای ضعف و عوارض بعد از درمان کرونا توصیه می شود؟

  آب – 6 پیمانه
 زنجبیل – یک چهارم پیمانه

  چای سبز کیسه ای – ۳ تا 6 عدد
 برگ نعناع – نصف پیمانه

 عسل – یک سوم
   لیموترش – یک عدد

اما و اگرهای تزریق واکسن آنفلوآنزا
امسال اهمیت تزریق واکسن آنفلوآنزا بیشتر از سال های دیگر است و باید دقت کافی داشت تا این 

واکسن به دست افرادی که در اولویت تزریق هستند برسد.

C ویتامین   

به نظر می رسد مصرف ویتامین C توسط بیماران دارای بیماری های 
شدید و بحرانی مفید باشد. این ویتامین دارای اثر ضد  التهابی است و 
موجب افزایش ایمنی سلولی و یکپارچگی عروقی می شود. مطالعات 
نشان داده اند که ویتامین C در درمان بیماران مبتال به ذات الریه که 
حالت شدید بیماری کووید ۱۹ را تجربه می کنند،آثار مفیدی دارد. 
توصیه می شــود این بیماران روزانه ویتامین C را به صورت مکمل یا 
در رژیم غذایی مصرف کنند اما برای حالتی که بیماری شدید نیست 

محققان دلیل کافی برای مصرف ویتامین C پیدا نکرده اند.

 D ویتامین  

یافته های جدید تأثیر مکمل های ویتامین D را در کمک به سیستم 
ایمنی بدن در مبارزه با کووید ۱۹ تأیید کرده است. به این معنی که 

ویتامین D به شدت روی پاسخ به عفونت تأثیر می گذارد.

B12  ویتامین   

کمبــود ایــن ویتامیــن موجــب کم خونــی، احســاس ضعف، 
افســردگی، زخــم دهان و زبــان، اختــالالت روحــی، کاهش 
حافظه و کاهش وزن  می شود. بیماران مبتال به کووید ۱۹ که 
کم خونی و بیماری های التهابی روده دارند باید حتما ویتامین 
B12 را به صورت تزریقی یا خوراکی مصرف کنند اما با توجه به 
شرایط پیش آمده به دلیل ازدحام در مراکز ارائه خدمات، توصیه 

محققان به مصرف نوع خوراکی است.

  توصیه 

بر اساس اعالم کمیته اطالع رسانی و آموزش همگانی کرونا 
در دانشــگاه علوم پزشــکی تهران؛ توصیه می شــود افــراد از 
مولتی ویتامین ها برای افزایش سیستم ایمنی بدن  و مبارزه 
با بیماری کووید ۱۹ اســتفاده کنند. نکته مهم این اســت که 
مصرف ویتامین ها باید منطقی باشد. زیرا مصرف زیاد برخی 

ویتامین ها با عوارضی همراه است.
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   چه زمانی بدن مقاوم می شود؟    

   ۱۴ روز بعد از تزریق طول می کشد تا پادتن در بدن تولید شود

  چه کسانی نباید واکسن بزنند؟
   افــرادی که به تخــم مرغ حساســیت دارنــد یا تحــت درمان بــا داروی 

نئومایسین هستند

  افراد دارای بیماری قلبی

  افراد دارای بیماری زمینه ای

   افراد مبتال به بیماری کلیوی

  افراد دارای دیابت
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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    3 مهر 1399   
شماره 1703 

* نگاه شاعرانه و تحسین برانگیز آقای »میالد عرفان پور« 
به پاییز و اتفاقاتی که برای طبیعت در این فصل می افته 
و در پرونده امروز زندگی ســالم بهش اشاره شد، بسیار 

جالب بود و آدم رو به فکر فرو می بره.
* دربــاره مطلــب »امید کــه خوش بنشــیند ایــن پاییز« 
می خواســتم بگم پاییزی که نشــه با خیــال راحت بری 
بیرون، به جنگل های دیدنی شمال سفر کنی، دورهمی 

بری و ....، چه جوری خوش بنشیند؟
* شــما که برای هر قشــری از قبیل کــودک و نوجوان و 
ســالمند یک صفحه اختصــاص می دهیــد، تعجبه چرا 
برای بانوان یک صفحه نمی گذارید و فقط گاهی اوقات 
یک ستون در صفحه دوم زندگی ســالم راجع به بانوان 
می نویسید. مگر نه این که میگن از دامن زن مرد به معراج 

می رسد و پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب است؟
ما و شما: مخاطب گرامی، ستون بانوان هر روز در صفحه 

سالمت و خانواده)2 و 3 زندگی سالم( چاپ می شود.
* عجیبــه برام بــا این که می دونــم ســتون »پرونده های 
مجهول« در صفحه نوجوان الکی و ســرکاریه اما بازم تا 
می بینمش مجبــورم بخونم و آخر هیچ کدومشــون هم 

معلوم نمیشه واقعا چه اتفاقی افتاده! واقعا برام عجیبه!
* شــاید چاپ نکنید ولی دلم می خــواد بدونم هواپیما 
چطوری پرواز می کنه؟ از کودکی آرزو داشــتم راجع به 
هواپیما بدونم و دوست دارم روزی خلبان بشم و بدونم تو 

آسمون چه خبره. 
رامین نژادرحیم، کالس دوم  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز گردگیری لوستر و مهتابی ها

قرار و مدار

به دلیــل باال بودن و دسترســی ســخت به 
مهتابی ها و لوسترها در خونه ها، کمتر 
به گردگیری و تمیز کردن شــون توجه 
میشــه. امروز یک وقتی بذارین 
دســتمال  بــا  و 
لوســترها  خیس، 
مهتابی هــای  و 
خونه تون رو گردگیری 

کنین

   درونی یا بیرونی؟ مسئله این است!
در روان شناســی مفهومــی بــه نــام »منبع 
کنترل« وجــود دارد. به زبانی ســاده منبع 

کنترل، عللی است که ما برای موفقیت ها 
و شکســت های خــود در نظــر می گیریــم. 
یکــی از مهم تریــن دســته بندی های منبع 

کنترل، درونــی یا بیرونی بودن آن اســت. 
به این معنی که فرد وقتی موفقیتی کسب 
می کند آن را به عواملــی در درون خودش 
مرتبــط می کند یــا بــه عواملــی بیــرون از 
خود. به عنــوان مثال کســب نمــره خوبی 
در امتحــان را در نظــر بگیریــد. کســی که 
منبــع کنتــرل درونــی دارد ممکن اســت 
دلیل موفقیــت در امتحــان را خوب درس 
خوانــدن بدانــد  امــا در مقابل افــرادی که 
منبع کنترل بیرونی دارنــد دلیل موفقیت 
خود را ممکن اســت راحت بودن سواالت 
امتحانی در نظر بگیرند. حاال بیایید نگاهی 
به عوامل موفقیــت بیندازیم و بعــد ببینیم 
آن ها در کدام گروه درونی یــا بیرونی قرار 

می گیرند؟

   عوامل موفقیت کدام اند؟
هر کســی که تجربــه کار کــردن به ویــژه به 

مخاطــب گرامی، 9 ســال از شــروع زندگی 
مشــترک تان گذشته اســت و بهتر بود زودتر 
به فکر حل این مشکل می افتادید. متاسفانه 
بســیاری از مــردان تصــور می کننــد ازدواج 
مساوی است با خداحافظی از همه دوســتان، در حالی که این 
گونه نیســت و بــا ازدواج فقط ماهیــت روابط با دوســتان تغییر 
می کند. نکته حائز اهمیت در دوره بعد از ازدواج، مدیریت صحیح 
روابط با دوســتان مجرد و دوســتان خانوادگی است که ظاهرا 
شــما در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته اید و هم اکنون 
شایسته است با دیدن ویژگی های مثبت همســرتان و توجه به 
اعضای خانواده خود به عنوان بهترین جایگزین ها 

برای دوســتان در جهت خلق لحظات لذت بخش برای خود و 
خانواده تان گام بردارید و مسئولیت تان در قبال آن ها را بپذیرید. 
بهتر بود اطالعات بیشــتری در این بــاره می دادید ولی با توجه 
به این که اکنون احساس پشیمانی در شما به وجود آمده است 
و متوجه نامتعادل بودن زندگی خود شــده ایــد، نکاتی را برای 

کنترل زندگی تان بیان می کنم.

 وضعیت فعلی خود را بررسی کنید

آن چه را که در این مدت تاکنون انجام داده اید، به دقت بررسی 
کنید و جاهایی را که از خط تعادل خارج شــده اید، شناســایی 
کنید. به عبارت دیگر، در این مرحله شما همه موقعیت هایی را 
که دچار افراط و تفریط شــده اید و باعث پشیمانی تان شده، به 
طور دقیق مشخص کنید تا در مراحل بعدی بتوانید با برنامه ریزی 

صحیح برای جبران آن ها اقدام کنید.

 اهداف تان را مشخص کنید
برای این منظور فهرســتی از اهداف تان را بنویسید و بر اساس 
اولویت دســتیابی، آن ها را مرتب کنید. ســپس به طور دقیق و 
واضح هر یــک از اهــداف را با دالیل منطقی توضیــح دهید. در 
این مرحله شایسته اســت اهداف تان را بر مبنای واقعیت های 
موجود و توانمندی های خود مشخص و از آرمان گرایی افراطی 

و خیال پردازی خودداری کنید.

 جنبه های مختلف زندگی تان را بشناسید

عالیق، مســئولیت ها، توانمندی هــا و نیازمندی هــای خود را 
بشناسید و نگذارید آن ها کنترل شما را به دست بگیرند. البته 
الزم است باز هم یادآوری کنم در بررسی عالیق و نیازهای خود 
همواره واقع بین باشید و آن ها را بر اساس توانمندی های واقعی 
خود در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... 
مشخص کنید. با شناسایی این جنبه ها می توانید در مواقع لزوم 

به آن ها بپردازید.

دکتر حسین محرابی |    کارشناس و مشاور خانواده

مشاوره 
زوجین

پشیمانم که رفیق باز بودم اما نمی توانم دل به زندگی مشترکم بدهم

شــما در قــدم اول، بایــد انگیزه هــای روان 
شــناختی خــود را بازیابی کنیــد. گفته اید: 
»هر روز منتظرم تا یکی بیایــد نجاتم بدهد« 
و »به خاطر پســرم هم شــده بایــد اعتیادم را 
ترک کنم.« باید بپذیرید که اولین و مهم ترین 
فردی کــه می توانــد شــما را در فرایند ترک 
یاری دهد خود شما هســتید. باورها، اراده 
و انگیزه هــای روان شــناختی قــوی شــرط 
الزم)امــا نــه کافی( بــه منظور تــرک اعتیاد 
هستند. بپذیرید که به رغم همه سختی ها، 
مشکالتی که تجربه کرده اید، شرایط فعلی 

شــما محصول انتخاب خودتان بوده اســت 
و هم اکنون نیز خود شــما مســئولیت تغییر 

شرایط فعلی را بر عهده دارید. 

 از دیگران کمک بگیرید
با توجه به این که شــما در ســوال تان مطرح 
کردید که بــه مــاده گل اعتیاد داریــد، آگاه 
باشــید کــه مصــرف ایــن نــوع مــاده غالبــا 
وابستگی روانی را به دنبال دارد که به صورت 
وسوســه و ولع مصــرف دوباره در فــرد دیده 
می شــود. تحقیقات مختلف نشان می دهد 
کــه در فرایند تــرک، کمــک افــراد حامی و 
دلســوز، فرایند تــرک و درمان را بــه مراتب 

آســا ن تر می کند. بنابراین به شما مخاطب 
گرامی  پیشــنهاد می شــود که با گســترش 
شبکه اجتماعی)اعضای خانواده، دوستان 
و...( خودتان را بیش از پیش برای مقابله با 

پدیده اعتیاد آماده کنید.

 انگیزه تان از ترک، پسرتان نباشد!
ترک اعتیاد به خاطر همسر، فرزند، شغل و ... 
می تواند به عنوان انگیزه های ثانویه و مشوق 
بسیار راه گشا باشد اما به یاد داشته باشید که 
انگیزه اولیه و اصلی ترک مواد باید با تکیه بر 
باورها و انگیزه های درونی فرد صورت بگیرد. 
تحقیقات مختلف در این راستا نشان می دهد 
تکیه صرف بــر انگیزه هــای ثانویه)به عنوان 
مثال به خاطر فرزندم ترک می کنم( احتمال 

بازگشت و عود اعتیاد را افزایش می دهد.

 محرک های مصرف مواد را حذف کنید
محرک هــای پیشــایند، بــه محرک هایــی 

می گویند کــه احتمال مصرف شــما به مواد 
را افزایش می دهــد. این محرک ها می تواند 
از یک محیط خــاص، فرد، حالــت  یا هیجان 
خاص، فشار عصبی و اســترس تا دیدن ابزار 
آالت مواد )مثال دیدن سیگار، استشمام بوی 
سیگار و...( متغیر باشد. به عبارتی متغیرهای 
پیشایند نقطه شروع استعمال مواد و اعتیاد در 
افراد درگیر اعتیاد است. بنابراین قبل از هر 
چیز با مدیریت و حذف این محرک ها فرایند 

تغییر و ترک مواد را برای خود آسان تر کنید.

 سرخوشی ناشی از گل موقتی است

سرخوشــی ناشــی از مصرف گل، می تواند 
مرهم و مســکنی موقتی بر آالم شــما باشد و 
دقیقا به دلیل همین مکانیزم اثربخشی درگیر 
اعتیاد به گل شده اید. اما آگاه باشید با توجه 
به عوارض شدید این ماده)وابستگی روانی، 
توهم، تغییرات خلقی، اختــالل خواب و...( 
گل هرگز جایگزین مناسبی برای رفع دردها 
و آالم روانی و جسمانی شما نیست. بنابراین با 
کمک یک روان درمانگر درباره به هیجان های 

خودتان بینش الزم را کسب کنید.

بانوان

 توانایی فرزندان به خاموشی می گراید

وقتــی والدیــن فرزندان خــود را تحقیــر می کنند، 
عالوه بر این که به آن ها احساس ناچیز بودن دست 
می دهد، احساســات مخــرب و آزار دهنده دیگری 
همچون خشم، اضطراب و شرم و غم در آن ها پدید 
می آیــد. تحقیرکــردن و نادیده انگاشــتن عالیق و 
استعدادهای مثبت فرزندان می تواند زمینه پرورش 

و قدرت زایــش فکــری را از آن ها 
سلب کند و باعث تقویت حس بی 
کفایتی در آن ها  شود. همچنین به 
جای آن که بر توانایی خود تمرکز 
کنند، به دلیل خودانگاره منفی 
ایجاد شده و همچنین بی توجهی 
والدیــن، تــرس از نزدیک شــدن 
بــه عالیــق و توانایی هایشــان را 
خواهند داشــت. این پیامدهای 
منفی ممکن است در پسری که در 
مقدمه به ماجرای آن پرداختیم، 
ایجــاد شــود و او را از مســیر مورد 

عالقه اش یعنی خوانندگی که ظاهرا در آن استعداد 
هم دارد، دور کند.

 صمیمیت بین فرزند و والد نباید نابود شود

در بخشی از این ویدئو مشاهده شد که پدر به فرزند 
خود فحاشــی می کنــد و او را با الفاظ ناســزا مورد 
خطاب قرار می دهد و با نوع گفت وگوی خود بر تنش 
ایجاد شده، می افزاید. الزم است بدانید به کاربردن 
کلمــات منفی هنــگام برقــراری ارتبــاط والدین و 
فرزندان، حال از ســوی هر طرف که باشد عالوه بر 
هتک حرمت، باعث سرد شدن روابط پدر یا مادر با 
فرزند، خدشه دارشدن و خاتمه دوستی و صمیمیت 

بین آن ها خواهد شد و حس توجه و پذیرش از سوی 
همدیگر از بین می رود. ماهیت رابطه بین این پدر و 
پسر که صحبت آن ها شد، بی شک تحت تاثیر این 

مشاجره ها قرار خواهد گرفت.

 ایجاد حس ناکارآمدی، عاقبت تنبیه فرزند
در این ویدئوی اینســتاگرامی، پدر برای رسیدن 
به خواسته خود به تنبیه پسرش 
روی مــی آورد. مطالعــات روان 
نشــان  بســیاری  شــناختی 
می دهند کــه تنبیه بدنی فرزند 
نــه تنهــا  نتیجــه ا ی نــدارد بلکه 
آســیب های جســمانی و از همه 
بدتــر، عــوارض روانــی فراوانی 
برای تنبیه شونده در پی خواهد 
داشــت. از جمله این کــه ابتکار 
و اســتقالل عمــل را از فرزندان 
می گیــرد و در نتیجه عزت نفس 
آن هــا کاهش مــی یابــد. تنبیه 
بدنی، کودک و نوجوان را از نظر عاطفی و اجتماعی 
تحت تاثیر  قرار می دهد و باعث تزلزل در رابطه با 
والدین خواهد شــد. همچنین باعــث غمگینی و 
انزوای فرزند می شود و در او حس ناکارآمدی ایجاد 
می کند. روان شناسان در اصطالح دقیق تر به آن 
ناکارآمدی تصوری می گویند که باعث می شــود 
فرزند از متــن جامعه و مشــارکت در فعالیت های 
اجتماعی دور شود. همچنین ممکن است فکر فرار 
از خانه و خانــواده را در او تقویت کند و فرزند برای 
رســیدن به یک آرامش آنی و کاذب بــه رفتارهای 

مخاطره آمیزی همچون اعتیاد و ... روی  آورد.

القای ناکارآمدی در الیو اینستاگرامی
واکنش پدری که پسر نوجوانش به صورت الیو برای یکی از دوستانش خوانندگی می کرد، از منظر 

روان شناسی قابل بررسی است

 پسر نوجوانی به صورت الیو در اینستاگرام برای یکی از دوستانش خوانندگی می کند 
و در همین حین، پدر این نوجوان وارد اتاق می شــود و به نشانه اعتراض از این کار 
فرزند خود انتقاد می کند که چرا در خانه با صدای بلند آواز سر می دهد و او را به باد ناسزا 
می گیرد و همچنین وی را به تنبیه فیزیکی تهدید می کند. با ادامه مشاجره لفظی بین 
این دو، در نهایت و آن طور که در ویدئو به نظر می رسد، پدر اقدام به کتک زدن فرزند خود می کند. اما آیا 
چنین برخوردی از سوی پدر خانواده که فرزندش در حال نمایش استعداد و توانایی ذاتی خود بود، صحیح 

است؟ در ادامه می خواهیم از منظر روان شناسی به آسیب شناسی این موضوع بپردازیم.

صادق جهانی |    روان شناس

شبکه های 
اجتماعی 

خانمی 33 ساله ام و منتظرم   از اعتیاد نجاتم بدهند

خانمی 33 ساله ودارای یک پسرهستم. وضع مالی ام خیلی خوب بود تا این  که 
درگیر اعتیاد شدم. حدود دو سالی است به گل اعتیاد دارم. ماجرای معتاد شدنم 
مفصل است اما حاال هر روز منتظرم یکی بیاید از اعتیاد نجاتم بدهد.  به خاطر 

پسرم هم که شده باید اعتیادم را ترک کنم اما نمی توانم. چه کنم؟

مصطفی نجمی |     پژوهشگر اعتیاد

9 سال پیش ازدواج کردم و االن یک فرزند چهار ساله دارم. خودم هم 32 ساله هستم و راننده تاکسی. 
وضعیت مالی ام متوسط است. تاکنون فقط به دنبال رفیق بازی بودم اما االن به شدت پشیمان هستم اما باز 
هم نمی توانم دل به زندگی مشترکم بدهم. حوصله در خانه ماندن و به گردش رفتن با خانواده ام را ندارم و 

لذتی از آن نمی برم. می توانید به من کمک کنید؟

 

ویدئوی کوتاهی از برنامه تلویزیونی »میدون« که روزهای آخر هفته 
ساعت 22:30 از شبکه 3 پخش می شــود، منتشر و در شبکه های 
اجتماعی پربازدید شده است. طی آن دختربچه ای وقتی می خواهد 
از عوامل موفقیت بگوید به دو مورد »پدر پولدار« و »پارتی داشتن« اشاره می کند. او 
در پاسخ به این ســوال یکی از عوامل برنامه که به نظرت برای موفق شدن باید چه 
کرد، خیلی جدی جواب می دهد: »بابات پولدار باشه، پارتی داشته باشی« و هیچ جمله 
دیگری هم به آن اضافه نمی کند! البته که با توجه به محتوای برنامه »میدون« و این که 
یکی از اهداف این برنامه حمایت از کارآفرینان اســت، می توانیم با قطعیت بگوییم 
جایی در برنامه این گزاره ها زیر سوال برده می شود اما جدای از این ویدئو، متاسفانه 
این تصور که برای موفقیت نیاز به پدری پولدار یا پارتی داریم، تصوری فراگیر است. 
تصوری که خود می تواند مانع مهمی بر سر راه موفقیت افراد باشد اما چرا این تصور 

مانع موفقیت است؟

محوری

نرگس عزیزی |   کارشناس ارشد مشاوره
صورت کارآفرینی را داشــته 
باشــد، خــوب می دانــد کــه 
بــرای موفقیــت در چنیــن 
مجموعــه ای  مشــاغلی، 
دارنــد.  نقــش  عوامــل  از 
عواملی چون تالش فردی، 
برنامه ریزی مناسب، داشتن 
مهارت های مرتبط، داشتن 
ســرمایه مالی مناسب، بهره 
بردن از مشاوره، فراهم بودن 
فضای کسب و کار و البته پدر 
پولدار و پارتی! و ... . اما آیا با 
توجه به توضیحاتی که باالتر 
داده شد، می توانید بگویید 
کــدام یــک از ایــن عوامــل 

»درونی« اســت و کدام »بیرونی«؟ در ادامه 
به صورت شفاف تر در همین باره چند نکته 

مهم را مطرح خواهیم کرد.

   مراقــب باشــیم بیرونی هــا را زیادی 
پررنگ نکنیم

پــدر پولــدار و داشــتن پارتــی، یــک وجــه 
مشــترک مهــم دارنــد؛ هــر دوی آن هــا 
»بیرونی« محسوب می شــوند اما در مقابل 
عواملی چون تالش، برنامه ریزی، داشتن 
مهارت های مرتبط و بهره بردن از مشاوره 
بــا متخصصــان، از جملــه عوامــل درونــی 
هســتند. زمانی که عوامل بیرونی بیش از 
حد پررنگ می شــوند، نقش عوامل درونی 
کم رنگ مــی شــود و احتمال ایــن که فرد 
به آن هــا توجه کافی نشــان دهــد، کاهش 
می یابد. بر این مبنا هــم وقتی نقش پارتی 
و پول درخانــواده زیاد شــد، احتمــال این 
که فــرد تالش زیــاد کند یا متوجــه اهمیت 

برنامه ریزی دقیق باشد، کاهش می یابد.

تصــور  چنیــن  داشــتن  عواقــب     
اشتباهی

این بی توجهی به بخشی از عوامل موفقیت 
در طوالنــی مــدت، احتمــال موفقیــت در 
کســب و کار را کــم می کند و البتــه در نظر 
داشــته باشــید کــه پررنــگ کــردن عوامل 
بیرونــی در موفقیت ها، تنهــا در یک ُبعد به 
نســل بعد از ما آســیب نخواهد زد. نســلی 
که عوامــل بیرونــی برایش پررنگ شــود و 
در تبییــن اتفاقات، عادت بــه منبع کنترل 
بیرونی پیدا کند، تالشــش 
در همــه  ابعــاد زندگــی کم 
می شــود و ســالمت روان او 
هــم در معــرض مخاطــرات 
بــود.  خواهــد  بیشــتری 
بنابرایــن حتــی به شــوخی 
هــم از گفتــن عبارت هایــی 
ماننــد: »برای موفق شــدن 
فقــط نیــاز بــه پــدر پولــدار 
است یا پارتی« در زمانی که 
بچه ها به حرف هایتان گوش 
می دهنــد، پرهیــز کنید. به 
همیــن  در  آســیب هایش 
مطلب تــا حــدودی اشــاره 
شــد و نکته اصلی همان باال 
بــردن توجه کــودکان بــه اهمیــت تالش، 
برنامه ریــزی و پشــتکار برای دســتیابی به 

موفقیت است.

آسیب های 
 دلخوش شدن 

به پدر پولدار و اپریت
 تصوری اشتباه اما فراگیر که می تواند مانع مهمی

بر سر راه موفقیت افراد باشد به بهانه پاسخ دختربچه ای 

در برنامه »میدون« به سوالی درباره عوامل موفقیت

زمانی که عوامل 
بیرونی برای موفق 
شدن بیش از حد 
پررنگ می شوند، 
نقش عوامل درونی 
کم رنگ می شود و 
احتمال این که فرد 
به آن ها توجه کافی 
نشان دهد، کاهش 

می یابد



شیوا رضایی | روزنامه نگار 

کاهش احساس انزوا با پیدا کردن موضوع برای گفت و گو

تحریک حافظه به ویژه هنگام  تماشای فیلم های کالسیک

افزایش احساسات خوشایند مانند خوشحالی

سرگرم شدن و تجربه لحظات لذت بخش

کاهش استرس و آرامش بخشی

داده تصویری

توصیه های تغذیه ای عمومی برای گروه سنی باالی 60سال

سالمند سالم باشیم
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هومن محمدطالبی | کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

ســالمندی، ابعاد مختلفی از ســامت فرد را شامل می شــود و تغییرات 
زیادی در جســم و روح اتفاق می افتد. یکــی از این تغییــرات، مربوط به 
تغذیه است. شاید بعضی سالمندان تصور کنند که الزم نیست مثل سابق 
به خورد و خوراک شــان دقت کنند درحالی که تغذیه یکــی از مهم ترین 
مقوله های دوران سالمندی به حساب می آید چون این گروه سنی حجم 
عضله کمتر، چربی بیشتر و آب کمتری در بدن شان دارند و تغذیه سالم 
می تواند آن ها را از بسیاری بیماری های حاد و مزمن درامان نگاه دارد. 
مهم ترین مسئله در تغذیه ســالمندان، توجه به نیازهای تغذیه ای است. 
نیازهای تغذیه ای هر فرد بیان می کند که بدن او چه نوعی از موادغذایی 
 را الزم دارد. با این حال توصیه های زیر برای تمام سالمندان مفید است:

1- مایعات؛ 5 تا 8 لیوان نسبتا بزرگ در روز
2- میوه و سبزیجات؛ 5 وعده در روز

3- لبنیات؛ به خصوص شیر و ماست، 2 لیوان در روز
4- موادغذایی حاوی ویتامین A و D مانند مغزها   

5- رعایت بهداشت دهان
6- استفاده نکردن از تنقالت و نوشابه

7- مصرف کم گوشت قرمز و استفاده از غذاهای دریایی
 8- مشاوره با متخصص تغذیه درخصوص مصرف مکمل های حاوی 

موادمعدنی و ویتامین ها

برخــی فوایــد حل  کــردن جــدول ســودوکو 
عبارتند از:

  افزایــش ســن باعــث کاهــش قــدرت حل 
مسئله در افراد و تبدیل به یک چالش واقعی 
می شــود، جــدول ســودوکو باعــث تقویــت 
مهارت حل مسئله می شود و تمرکز و توجه را 

تقویت می کند.
   اگرچه نمی توان آثار پیــری را متوقف کرد 
اما می توان تاثیرات منفــی آن را کاهش داد. 
ســودوکو فرایندهای ذهنــی و توانایی تفکر 

سریع را بهبود می بخشد.
  گاهی دوره سالمندی همراه با شک بیشتر 

و اعتماد به  نفس پایین اســت کــه نتیجه اش 
ایجاد اشــکال در تصمیم گیری است. جدول 
ســودوکو کمک می کند تا فرد بــا اطمینان و 

سریع تصمیم بگیرد.  
 حل کردن جدول سودوکو عالوه بر سرگرم 
شدن، باعث می شود فرد با آن احساس خوب 

و خوشحالی ناشی از موفقیت را تجربه  کند.
   باعث جوان سازی مغز می شود و پیری آن 
را تا 1۰ ســال به تاخیر می انــدازد. همچنین 
حافظــه کوتاه مــدت را تقویت می کنــد و آثار 

منفی آلزایمر را کاهش می دهد.
gamesver :منبع

سودوکو ؛ سرگرمی ایده آلی برای سالمندان 

تنظیمات اولیه گوشی برای استفاده راحت تر

ظرف شویی زنان در دهه 5۰

ممکنه االن دیدن این صحنه برامون عجیب باشــه ولی 

اون زمان یک روش  معمولی بوده.

خوشحال می شیم نظر، پیشنهاد، خاطره و عکس های 

قدیمی تون رو برامون بفرســتین تــا با نــام خودتون در 
صفحه60  +چاپ کنیم.

پیشنهاد

 روان شناسی 

»دوباره زندگی«؛ فیلمی دل انگیز از یک زندگی

»دوباره زندگی« بــه کارگردانی 
رضا فهیمی، قصه  زن و مرد پا به 
سن گذاشته ای با بازی گاب 
آدینه و شمس لنگرودی است 
که سال های خوبی را در کنار 
هم عاشــقانه زندگی کرده اند، بچه های شــان 
را پی زندگی خودشان فرستاده اند و حاال با تصمیم مرد خانواده 
قصــد ادامــه زندگــی در خانــه ســالمندان را دارند. مــرد که هزینــه  خانه 
سالمندان را هم از قبل پرداخته، معتقد است اگر روزی بیمار شوند کسی 
هســت که به دادشــان برســد. زن عاقه ای برای رفتن به خانه سالمندان 

ندارد، اما فراموشی گاه و بی گاهش او را هم باالخره راضی به دل  کندن از 
خانه اش می کند. هنگام آماده شــدن برای رفتن، دست روزگار وادارشان 

می کند تا در کنار هم و در خانه خودشان همچنان بمانند و بقیه ماجرا...
گاب آدینه و شمس لنگرودی در نقش یک زوج ســالمند رابطه باور پذیر، 
عاشقانه و دلنشــینی در فیلمی با ریتم آهسته، داستانی ســاده و آرام ارائه 
داده اند. نقطه قوت »دوباره زندگی« فیلم نامه سرراست آن است که بی هیچ 
شــاخ و برگ اضافه ای فقط به قصه می پردازد و مخاطب بدون خستگی به 
تماشای این فیلم می نشیند تا از تماشایش لذت ببرد. فیلمی که زیبایی های 
زندگــی را نمایش می دهد و تماشــاگر را بــه دوباره زندگی  کردن تشــویق 

می کند.

نامبرگرافی

درصد جمعیت جهان تا ســال 2۰5۰ میالدی 
را سالمندان تشکیل خواهند داد. جالب است 
بدانید در سال 19۰۰ میالدی جمعیت سالمند 
باالی 65 ســال حــدود یــک درصد و در ســال 
2۰۰۰ کمتر از 1۰ درصد کل جمعیت دنیا بوده 

است.
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فواید تماشای فیلم و تلویزیون

 برای سالمندان

پیامک 2۰۰۰999 و تلگرام ۰9354394576

ممکن است این روزها شما بیشتر از جوانان 
بــا گوشــی های هوشــمند کار کنیــد. از 

تمــاس تلفنــی بــا فرزنــدان و دیــدن 
پیامک های بانکی گرفته تا اســتفاده 
از پیام رسان های اینترنتی و عکاسی 
و حتی بــازی! به مــرور در این ســتون 

تنظیمات و روش کار با این گوشــی ها 
و برنامه های کاربردی را به شما آموزش 

خواهیم داد. این را هم به یاد داشته باشید 
که ممکن اســت تنظیمات در هر نوع گوشی 

کمــی متفــاوت باشــد ولی بــا جســت وجوی نکات 
کلیدی که ارائه می دهیم، می توانید تغییرات را انجام دهید. کافی اســت به 
Setting یا »تنظیمات«، همان شکلی که شبیه »چرخ دنده« است وارد شوید و 

آن بخش را پیدا کنید.
    ساده سازی محیط

اولین کار ساده سازی محیط کاربری گوشی است تا از دیدن آن همه امکانات 
گیج نشــوید. کارهایی مانند پاک کردن برنامه ها و آیکون های اضافی، نصب 
نرم افزارهای مدنظــر و... توجه به این نکته که هرگز از گوشــی متصل به برق 
نباید استفاده کرد، همچنین استفاده از قاب و محافظ صفحه و بدنه فراموش 

نشود.
    برای درشت کردن حروف از مسیر زیر اقدام کنید:

تنظیمات =< صفحه نمایش =< اندازه متن
Settings => Display => Text size

    برای بزرگ کردن اندازه صفحه کلید این مسیر را بروید:
تنظیمات =< زبان هــا =< صفحه کلید =< تنظیمــات =< اولویت ها =< ارتفاع 

صفحه کلید
 Settings => Languages & input => Keyboard => Preferences =>

Keyboard height
    برای غیرفعال کردن تصحیح خــودکار لغات هم این مراحل را طی 

کنید:
تنظیمات =< زبان ها =< صفحه کلید =< تصحیح =< تصحیح خودکار

 Settings => Languages & input => Keyboard => Text correction
=> Auto-correction

مثبتشصت

10 تا 20درصــد از انرژی به دســت آمده از غذا درطول روز باید به وســیله 
مصرف پروتئین تأمین شود. این مقدار برای ســالمندانی که منع مصرف 
پروتئین ندارند، بــا مصرف 66 گــرم پروتئین )معادل 200گرم گوشــت 
قرمز کم چــرب( در روز حاصل می شــود. گرچه کلســیم برای پیشــگیری 
از اختاالت اســتخوانی مفید اســت اما مصــرف خودســرانه و بیش ازحد 
آن آسیب زاســت و در این بــاره باید با پزشــک متخصص مشــورت کنید. با 
 این حال مصرف یک گرم کلســیم در روز توصیه می شــود و مصرف بیش از
 2 گرم در روز می تواند مشکاتی همچون سنگ کلیه به همراه داشته باشد. 
برای آگاهی از میزان کلسیم موادغذایی می توانید شاخص های تغذیه ای 
روی جلد موادغذایی را ببینید. مشــکلی که بســیاری از ســالمندان با آن 
دست وپنجه نرم می کنند، یبوست است. برای پیشگیری از یبوست، مصرف 
کافی ســبزیجات توصیه می شــود اما مصرف زیاد ســبزیجات می تواند به 
انسداد روده منجر شــود و عایمی مانند احســاس پربودن، تب، دل درد و 
حالت تهوع ایجاد کند. از دیگر مشــکات تغذیه ای سالمندان می توان به 
کمبود آب اشــاره کرد. مصرف مایعات در این گروه سنی به دالیل مختلف 

کاهــش می یابــد. افــت فشــارخون، 
خشــکی دهــان، زبــان قهوه ای رنگ 
و بی میلــی به غــذا از عایــم کم آبی 

است. سالمندان باید هر دو تا چهار 
ماه یک بــار ازنظر تغذیه ای 

ارزیابــی شــوند تــا از 
مشکات تغذیه ای 

ی  پیشــگیر
شود.

سالمت

قاب خاطره

 به گفته پژوهشگران افراد باالی 5۰ سال که عادت به حل جدول متقاطع و سودوکو دارند 
دارای  عملکرد مغزی بهتری هستند

فناوری
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 توقيف ۵٠ هزار دالر و وثيقه 
سنگين براى معاون باشگاه

جز�يات جد�د از بازجو�� مد�رعامل استقالل در فرودگاه

صعود با هنرنمایى فیل و فنجان 
استقالل ا�ران ٣- االهل� عربستان صفر

نياز نياز ١٠۵١٠۵هزار هزار دالرى استقالل دالرى استقالل 
براى حفظ شيخ براى حفظ شيخ 

 گل محمدى: براى برد و  گل محمدى: براى برد و 33 امتیاز به میدان  مى رویم امتیاز به میدان  مى رویم
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  پرســپوليس مقابــل الدحيــل با 
اشتباه داور سر�الن�ا�� ٣ امتياز 
حســاس را از دســت داد تا ا$نون $ارش برا" 
صعــود از گــروه C بــه روز آخــر $شــيده شــود. 
حر�7 ا�ن تيم شارجه امارات است $ه توانست 
بــا نتيجه عجيب ٦-صفر التعاون عربســتان را 
فرصــت  آخر�ــن  امــروز  دهــد.  ش�ســت 
سرخ پوشــان برا" صعود به مرحله �@ هشــتم 
نها�ــ� ليــگ قهرمانان آسياســت و با�ــد برا" 
صعود از گروه مرگ شــارجه امارات را ش�ست 
بــه درد پرســپوليس  دهنــد. نتيجــه مســاو" 
نم�  خــورد ز�ــرا تفاضل گل حر�ــ7 امارات� ٦ 
اســت و باز" رفت ٢ تيم هم با نتيجه مســاو" 
٢-٢ تمام شد. پرســپوليس در حال� امروز به 
گل نياز دارد $ــه در باز" ها" اخير ا�ن تيم به 
شــدت جا" خالــ� عليپــور و تراب� احســاس 
شــده و خر�دهــا" جد�ــد در خــط حملــه هم 
نتوانســته اند جــا" خالــ� ســتاره ها" ســابق 
تيمشــان را پر $نند. با ا�ن وجود نا�ب قهرمان 
فصل گذشته آســيا اگر م� خواهد نا$ام بزرگ 
ا�ــن فصل نباشــد فقــط �ــ@ راه دارد و آن هم 
ش�ست دادن تيم شــارجه است. مسلما امروز 
گل محمــد" با�د تر$يبــ� هوشــمندانه برا" 
حساس تر�ن مسابقه ا�ن فصل تيمش انتخاب 
$ند. بــاز" بــا شــارجه فوتبال� شــطرنج گونه 
اســت. جالب ا�نجاست $ه شــارجه رو" $اغذ 
هم مثل پرسپوليس در خطر حذف است و اگر 
مقابل پرســپوليس مســاو" $ند و التعاون تيم 
الدحيــل قطر را ش�ســت بدهــد در آن صورت 
و  م� شــوند  حــذف  شــارجه  و  پرســپوليس 
تيم ها" الدحيل و التعاون از گروه شان صعود 
خواهنــد $ــرد. گروه مــرگ در حال� بــه هفته 

پا�ان� رســيده $ه هر ٤ تيم هم شــانس صعود 
اگــر  دارنــد و هــم در خطــر حــذف هســتند. 
الدحيــل مقابــل التعــاون بازنــده شــود در آن 
صورت برنده مســابقه پرســپوليس و شارجه به 
همراه تيم عربســتان� صعــود خواهد $رد و در 
ا�ن شــرا�ط هــر ٢ باز" ا�ــن گروه حســاس و 
نفســگير خواهد بود. شــا�د در دقا�ــق و حت� 
ثانيه هــا" آخر ت�ليــ7 تيم هــا" صعود $ننده 
مشــخص شــود. تيم امارات� در ٢ بــاز" اخير 
خود برابر الدحيل و التعاون موفق به زدن ١٠ 
گل شــد. ا�ــن تيم توانســت ٤ گل بــه الدحيل 
پرســتاره بزنــد و التعــاون را هــم ٦تا�ــ� $ند. 
رقيب امروز پرســپوليس بهتر�ــن خط حمله را 
در بيــن تمام تيم هــا" حاضــر در فصل جار" 
ليــگ قهرمانــان در غــرب آســيا دارد. ا�ن تيم 
موفــق شــده در ٥ بــاز" خــود ١٣ گل بــه ثمر 
برســاند. ســوارز، مهاجــم خطرناa الشــارجه 
ســر�ع تر�ن هت تر�@ را به نام خود ثبت $رد و 
موفــق شــد تنهــا در ١٢ دقيقــه ٣ گل برابــر 
التعــاون به ثمر برســاند. ن�ته جالب ا�ن $ه هر 
٣ تيم الدحيل، پرســپوليس و التعاون ١٤ گل 
ثمــر  بــه  قهرمانــان  ليــگ  جــار"  فصــل  در 
رســانده اند، ا�ن در حال� اســت $ه الشــارجه 
نشــان  ا�ــن  و  زده  گل   ١٣ تنها�ــ�  بــه  خــود 
م� دهد $ــه چه خــط حمله خطرنا$ــ� دارد. 
خــط حملــه زهــردار الشــارجه باعــث شــده تا 
پرســپوليس $ار بســيار ســخت� برابــر ا�ن تيم 
داشــته باشــد. امــروز حامــد لــ@، حســين�، 
نعمت�،  ســيام@  $نعان� زادگان،  خليل زاده، 
سرل@، نورالله�، بشار رسن، احسان پهلوان، 
آل $ثيــر و وحيــد امير" احتمــاال ١١ مرد اول 

سرخ ها در باز" مرگ و زندگ� خواهند بود.

شب گذشته در هفته پا�ان� مرحله گروه� ليگ 
قهرمانان آسيا تيم استقالل از گروه A مسابقات 
بــه مصاف االهل� عربســتان، صدرنشــين گروه 
رفت و با $ســب �@ پيــروز" قاطع به عنوان تيم 
دوم گروه به مرحله حذفــ� صعود $رد. نما�نده 
عربستان صعودش مسجل شده بود اما آب� ها" 
ا�ــران در صورتــ� م� توانســتند جــواز صعــود 
بــه مرحله حذفــ� را بگيرنــد $ه ط� شــرا�ط� 
خــاص االهل� را ش�ســت بدهند. بــا توجه به ٥ 
امتياز" بودن الشــرطه عراق، استقالل مح�وم 
به پيــروز" بود و ا�ن برد با�د بــا بيش از �@ گل 
�ا �ــ@ گل بدون در�افت بيــش از ٢ $ارت زرد و 
قرمز به دست م� آمد تا در شرا�ط برابر به لحاظ 
تعداد گل هــا" زده و خــورده با حر�ــ7 عراق�، 
تعــداد $ارت زرد و قرمــز $متــر ح�م بــه صعود 
نما�نــده ا�ران دهد. اما اســتقالل $ــه با تر$يب 
سيدحســين حســين�، روزبــه چشــم�، عارف 
غالمــ�، ور�ــا غفــور"، هرو�ــه ميليچ، مســعود 
ر�گ�، عل� $ر�م�، فرشــيد اسماعيل�، مهد" 
قا�د"، اميرارســالن مطهر" و شــيخ د�اباته به 
ميــدان رفته بــود از همــان آغاز باز" نشــان داد 

$ــه ميل به حمله و زدن تعداد گل ها" ز�اد دارد 
تــا $ارش برا" صعود به $ارت شــمار" ن�شــد. 
حضــور همزمــان ٣ مهاجــم زهردار اســتقالل و 
بــاز" خوب د�گر باز��نان ا�ن تيم از جمله عل� 
$ر�م� $ــه �@ گل زد و �@ پاس گل داد نتيجه 
داد و شــاگردان مجيــد نامجومطلق با نما�شــ� 
$م نقص موفق شدند با ٣ گل حر�7 عربستان� 
را در دوحه قطر ش�ست دهند. مهد" قا�د" $ه 
ســتاره ا�ن روزها" استقالل است، �@ گل ز�با 
زد و �@ پــاس گل داد و $نار زوج خط حمله اش 
د�اباته $ه لقب فيل و فنجان گرفته اند، همراه با 
عل� $ر�م� $ه آقا" خاص آب� هاســت، ســتاره 
باز" بود. شــيخ هم با �ــ@ گل و گل د�گر" $ه 
زد و آفسا�د گرفته شد پس از چند باز" پا�ش به 
گلزن� باز شــد تا استقالل شب خوب� را در قطر 
ســپر" $ند و در ورزشــگاه آب� الجنوب جشــن 
صعــود بگيــرد. اســتقالل در مرحله بعــد" با�د 
به مصاف الهالل د�گر نما�نده عربســتان برود. 
گفتن� است هرو�ه ميليچ با در�افت $ارت زرد از 
داور اردن� باز" اســتقالل-االهل� د�دار آ�نده 

تيمش را از دست داد.

استقالل ا�ران ٣- االهل� عربستان صفرسرخ ها برا* صعود فقط برد م� خواهند

صعود با هنرنمایی فيل و فنجان و آقاى خاص! پرسپوليس-الشارجه؛ مرگ و زندگی در گروه مرگ

بشار مشکلی براى بازى ندارد
بشــار رسن $ه در شروع دوباره ليگ قهرمانان آســيا در نقش ستاره خط ميان� سرخ پوشان ظاهر 
شده و نما�ش موفق� از خود به جا گذاشته، در تمر�ن صبح د�روز $نار پزش@ تيم حضور داشت تا 
نگران� ز�اد" درباره وضعيت بدن� او در آستانه باز" حساس با الشارجه ش�ل گيرد. سا�ت باشگاه 
پرسپوليس تصاو�ر" از آخر�ن تمر�ن ر��اور" تيم بعد از ش�ست مقابل الدحيل رو" خروج� خود 
قرار داد $ه بشار رسن را هم $نار پزش@ تيم و عيس� آل $ثير نشان م� داد. بانداژ چسب پزش�� 
رو" زانو" راســت بشار نيز شا�عه مصدوميت او را شدت بخشــيد اما طبق آخر�ن اخبار رسيده از 
قطر ستاره سرخ ها مش�ل� برا" باز" نخواهد داشت و در تر$يب اصل� تيمش قرار خواهد گرفت.

جلسه ویژه یحيی با شجاع خليل زاده
پرســپوليس ا�ــران در باز" مقابــل الدحيل قطر بــا نتيجه �@-صفر ش�ســت خورد. شــاگردان 
گل محمــد" در شــرا�ط� ا�ن بــاز" را واگذار $ردند $ــه الدحيل از رو" نقطه پنالت� $ه شــجاع 
خليل زاده مرت�ب شــده بود، موفق به گلزن� شــد. بر همين اســاس �حي� گل محمد" جلسه ا" 
خصوصــ� بــا خليل زاده برگزار $ــرد تا ا�ن باز��ــن را از لحاظ روح�-روان� آماده باز" حســاس 

تيمش مقابل الشارجه $ند.

مصدوميت به وریا امان نداد
ور�ــا غفور" $ه قبل از د�دار با االهل� عربســتان دچار مصدوميت شــده بود و گفته م� شــد مم�ن 
اســت به مسابقه مقابل االهل� نرســد، با تالش $ادر پزش�� در تر$يب ثابت تيمش به ميدان رفت. 
غفور" در نيمه اول د�دار استقالل-االهل� ��� از ستاره ها" تاثيرگذار آب� ها بود و عمل�رد خوب� 
داشت اما در ثانيه ها" پا�ان� دوباره مصدوم شد و از زمين باز" بيرون رفت. در حال� $ه همه منتظر 
سوت پا�ان باز" در نيمه نخست بودند، ور�ا غفور" بعد از �@ استارت سرعت� پشت پا" چپ خود 
را گرفت و رو" زمين افتاد. او ســرانجام از زمين بيرون رفت و در بين ٢ نيمه نيز با وجود تالش $ادر 

پزش�� نتوانست برا" تيمش باز" $ند و از ابتدا" نيمه دوم جا" خود را به محمد دانشگر داد.

�حيــ� گل محمــد" در نشســت خبر" پيش 
از د�ــدار تيمش برابر شــارجه امــارات گفت: 
«بــاز" ســخت و حساســ� در پيــش دار�ــم و 
بــا الشــارجه ��ــ� از حســاس تر�ن  مصــاف 
باز" ها" ا�ــن فصل ما خواهد بود. ا�ن باز" 
بــه ما $م@ م� $ند تــا بتوانيم در جام بمانيم 
و بــه خاطــر هميــن با همه تــوان و نيــرو باز" 
م� $نيــم. باز" جــد" و با تمر$ز بــاال انجام 
م� دهيــم. حر�ــ7 باز��نان خوبــ� دارد $ه 
خيل� خطرناa هســتند. اگر تمر$ز نداشــته 
باشــيم دچار مش�ل م� شــو�م. با همه وجود 
بــاز" م� $نيــم تــا انشــاا... ٣ امتيــاز بــاز" 
را بگير�ــم. باز��نــان مــا آمــاده هســتند و از 
حساســيت باز" خبر دارند. اميدوارم شاهد 
�ــ@ بــاز" فنــ� و خــوب از طــرف باز��نــان 
پرسپوليس باشيم. شــارجه از تيم ها" خوب 
ا�ن دوره اســت و ما هم در گروه� هستيم $ه 
همه تيم ها شانس صعود دارند. ما باز" ها" 
خوبــ� بــه نما�ش گذاشــتيم. ٣ بــاز" انجام 
داد�ــم $ه ٢ پيــروز" داشــتيم و در �@ باز" 
هــم به خاطر اشــتباهات پ� درپ� داور، باز" 
را باختيــم اما م� دانيم مقابــل �@ تيم خوب 
بــاز" دار�ــم و مقابل ا�ــن تيــم در دور رفت، 
در حضور هواداران خودشــان توانســتيم �@ 
امتياز بگير�م. چيز" $ه از قوانين ا" اف س� 
م� دانيم ا�ن اســت $ــه باز" هــا" رودررو و 
گل ها" زده در خانه حر�7 تاثير ز�اد" دارد 
و مــالa صعــود اســت. حــاال چــه اتفاق� رخ 

داده $ه ا�ن قانون تغيير $رده، من دليلش را 
نم�  دانم. تيم هــا" ا�ران� در باز" ها" رفت 
ميهمان بودند و در ٨ باز" تيم ها" ا�ران� گل 
زدند و امتياز گرفتند. ما برابر شــارجه مقابل 
هوادارانش ٢ گل زد�م $ه $ار سخت� بود اما 
االن م� گو�نــد گل هــا" زده اهميت ندارد و 
تفاضل گل مهم است. از فدراسيون خودمان 
و باشــگاه خودمــان با�د ســوال $نيــم چرا از 
حــق تيم هــا" ا�ران� دفــاع نشــده و زحمت 
مربيــان ا�رانــ� به راحتــ� به هدر مــ� رود.» 
�حي� درباره مشــ�الت داور" در باز" برابر 
الدحيل قطر هم گفت: «من �@ مرب� هستم 
و تمر$ــزم رو" باز" اســت. دربــاره اتفاقات 
بــاز" باشــگاه با�د وا$نــش نشــان بدهد اما 
متاســفانه باشــگاه مــا در ا�ن مســئله منفعل 
بود و ع�س العمل نشــان نداد. ف�ر نم�  $نم 
اگــر من $ار" م� $ردم، تاثير" داشــت. ا�ن 
وظيفه باشگاه است $ه از حق تيم و هواداران 
دفاع $ند چون وقت� ع�س العمل� از ســو" 
باشگاه و فدراسيون نيست، صحبت ها" من 
هم تاثير نخواهد داشــت. شــ@ ن�نيد تيم ما 
هجومــ� به ميــدان م� رود و بــرا" گرفتن ٣ 
امتياز تالش م� $نيم چون نتيجه باز" برا" 
هــواداران مــا مهم اســت. م� دانيــم آن ها به 
دنبــال اخبار خــوب هســتند و م� خواهيم ٣ 
امتيــاز را بــه آن ها هد�ه دهيــم. با�د موقعيت 
گل ا�جــاد  $نيم و از طرف� هــم با�د رو" گل 

نخوردن تمر$ز $نيم.»

تيم فوتبال سپاهان ا�ران $ه شانس� برا" صعود در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا ندارد، در آخر�ن 
د�دار مرحله گروه� خود به مصاف السد قطر م� رود. ژاو" هرناندز، سرمرب� تيم السد در نشست 
خبر" پيش از باز" گفت: «خوشحالم $ه قبل از باز" آخر به مرحله بعد" صعود $رد�م و نبا�د برا" 
راهياب� به مرحله بعد نگران نتيجه مقابل �@ رقيب بســيار دشــوار باشــيم. مقابل ســپاهان مسلما 
با�د برا" پيروز" به ميدان برو�م. ســپاهان تيم� بسيار قو" و با د�سيپلين است $ه به خوب� دفاع 
م� $ند، باز" با توپ قدرتمند" دارد و  رو�ارو�� با آن ها برا" هر تيم� در آسيا بسيار دشوار است. 
ما هنوز شــانس $سب مقام نخست گروه را دار�م و تمام تالش مان را خواهيم $رد تا در صدر جدول 
قــرار بگير�ــم.» و" در خصوص احتمال رو�ارو�� الســد با پرســپوليس در مرحله �@ هشــتم نها�� 
تصر�ح $رد: «پرسپوليس �ا هر تيم د�گر" در جمع ٨ تيم مرحله بعد، رقبا" دشوار" خواهند بود. 
ســال گذشــته مقابل الدحيل قرار گرفتيم اما در �@ قدم� فينال ليگ قهرمانان آسيا با �@ اشتباه 

از صعود به فينال ليگ قهرمانان آسيا بازماند�م. فعال تمام تمر$ز ما رو" باز" با سپاهان است.»

السد به دنبال بهبود رکوردش مقابل ایرانی ها
تيم فوتبال سپاهان امروز در آخر�ن باز" خود از مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا به مصاف السد 
قطر م� رود. د�دار الســد با ســپاهان م� تواند از جهات� اهميت داشته باشد. اگرچه صعود السد به 
مرحله بعد قطع� و سپاهان هم از ا�ن رقابت ها حذف شده اما السد با پيروز" در ا�ن باز" م� تواند 
بــه عنوان صدرنشــين به مرحله بعد راه پيــدا $ند. ن�ته مهمتر در تار�خ تقابل ها" الســد با تيم ها" 
ا�رانــ� ا�ن اســت $ه در ٢٦ بار" $ه ا�ــن تيم مقابل ا�ران� ها باز" $رده ٩ بار ش�ســت خورده و ٨ 
بار به پيروز" رســيده اســت. الســد در باز" مقابل ســپاهان فرصت ا�ن را دارد تا آمار بردها�ش با 
ا�ران� ها در تار�خ ليگ قهرمانان آســيا را به ٩ برســاند و با بردها" آن هــا برابر" $ند.ضمن آن�ه با 

برد مقابل السد چند هزار دالر نصيب سپاهان خواهد شد.

چرا داوران ایرانی در قطر حضور ندارند؟
هيچ �ــ@ از داوران ا�ران� در مســابقات ليگ قهرمانان آســيا $ــه به صورت مجتمــع در قطر برگزار 
م� شــود حضور ندارند. ا�ن در حال� اســت $ه شــاهد حضور داوران� از ســر�الن�ا در ا�ن رقابت ها 
هســتيم. داود رفعتــ� در مورد ا�ن $ه چــرا داوران ا�ران� به قطر نرفته اند، گفــت: «دليل آن حضور 
٤ نما�نــده ا�ران در ليگ قهرمانان اســت $ه در ٤ گروه حضور دارند و به ا�ــن ترتيب داوران ا�ران� 
نم�  توانســتند در هيچ $دام از مســابقات ا�ن گروه ها" چهارگانه قضاوت $نند. البته در مسابقات 
منطقــه شــرق آســيا داوران ا�رانــ� قطعا قضــاوت خواهند $ــرد. عليرضــا فغان� و احتمــاال موعود 

بنياد" فر در رقابت ها" ليگ قهرمانان در شرق آسيا قضاوت خواهند $رد.»

واکنش ژاوى به احتمال رویارویی دوباره با پرسپوليس 

گل محمدى: براى برد و گل محمدى: براى برد و ٣٣ امتياز به ميدان می رویم امتياز به ميدان می رویم

پرسپوليس-الشارجه؛پرسپوليس-الشارجه؛
 مرگ و زندگی در گروه مرگ مرگ و زندگی در گروه مرگ

سلطانى فر: ورود سلطانى فر: ورود 
خارجى ها تا یک سال خارجى ها تا یک سال 
آینده ممنوع استآینده ممنوع است

سرخ ها برا* صعود فقط برد م� خواهند

پرداخت مرحله به مرحله پول دیاباته 

استقالل با درخشش آقاى خاص حریف الهالل شد
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چمنيان: سخنانم عليه شهرخودرو و رحمتی تحریف 
شده  

ســرمرب� مشــهد� ســابق تيم مل� نوجوانــان ا�ــران درباره 
حواشــ� به وجــود آمــده بابــت اظهار نظــرش درمــورد ســيد 
مهد� رحمت� گفــت: «با ا�ن +ه همه اخــالق مرا م� دانند و 
همــه عز�زان م� فهمند +ــه قصد ب� احترام� به هيچ +ســ� 
را نداشــته و نــدارم، اما متاســفانه با�د بگو�ــم حرف ها� مرا 
عليــه شــهرخودرو و مهــد� رحمتــ� تحر�ــ> و برداشــت بد 
+ردند، در حال� +ه من در ا�ن همه ســال ســابقه مربيگر� ام 
در تيم مل� و باشــگاه� عليه هيچ همــAار� صحبت نAرده و 
نم�   +نم.» عبــاس چمنيان خاطرنشــان +رد: «ما در مشــهد 
زمان� آرزو داشــتيم در ليگ برتر تيم داشته باشيم، اما ا+نون 
هــواداران بــا مد�ر�ــت مجموعه شــهرخودرو دغدغــه صعود 
بــه مراحل باالتــر در آســيا را پيــدا +رده اند و وقت� تيــم ما به 
حر�ــ> نتيجــه را نزد�Q واگــذار م� +ند، ناراحت م� شــوند 
چون خود شــهرخودرو توقعات را به ا�ن جا رســانده +ه از ا�ن 
بابت با�د خوشــحال باشــيم.» و� اظهار +رد: «به اعتقاد من 
به عنوان �Q پيشAســوت، همين +ه تيم� از خطه خراســان 
در ليگ قهرمانان آســيا به ميدان م� رود، �Q پيروز� بزرگ 
برا� فوتبال اســتان� است +ه واقعا بعض� از سال ها حسرت 
داشتن تيم در ليگ برتر را +شيد و حاال نامش مقابل تيم ها� 
ابرقدرت آسيا در باز� ها� ليگ قهرمانان برده م� شود. ا�ن 
اتفاق +م� نيســت.» چمنيان در پا�ان بــرا� مهد� رحمت� 
آرزو� موفقيت +رد و گفت: «آرزو م� +نم  رحمت� با تجربيات 
خوب� +ه از مسابقات آسيا�� به دست آورده، �Q تيم خوب، 
جوان و جنگنده و ا+نون باتجربه را در ليگ مهيا +ند و بتواند 
توانا�� ها� باال� خود را برا� موفقيت فوتبال استان بزرگ 
خراســان به +ار گيرد. رحمت� بــا حما�ت م� تواند �Q مرب� 

آ�نده دار باشد.» 

فوتباليست مشهدى: یاغی خودروسازان شدم
باز�Aــن مشــهد� تيــم فوتبــال پيــAان در مــورد حضــور در 
تيــم جد�ــدش نظــر جالبــ� دارد و م� گو�ــد �اغــ� تيم ها� 
خودروســاز شــده. معيــن عباســيان، فوتباليســت مشــهد� 
درباره جدا�� اش از تيم فوتبال ســا�پا و پيوستنش به پيAان، 
گفت: «بعد از ٢ ســال +ه با تيم سا�پا به ميدان رفتم، تصميم 
گرفتــم  از ا�ــن تيــم جدا شــوم و بــه تيم پيــAان ملحق شــدم. 
خوشــبختانه جلســه خوب� هم با مســئوالن پيAان داشــتم تا 
ا�ــن فصــل باز�Aن ا�ن تيم باشــم.» و� ادامــه داد: «من االن 
�اغــ� تيم ها� خودروســازان شــدم! همــه باز�Aنــان �اغ�، 
پرسپوليســ� و اســتقالل� م� شــوند، اما من �اغــ� تيم ها� 
خودروســاز شدم.» و� در پاسخ به ا�ن سوال +ه آ�ا غير از تيم 
پيAان پيشنهاد د�گر� هم داشــته �ا خير، اظهار +رد: «واقعا 
٢ ســال خوب را در ســا�پا گذرانــدم، امــا در نيم فصل آخر به 
خاطر تصميم سرمرب� +ه تصميم قابل احترام� است، +متر 
باز� +ردم. آخر فصل چند پيشنهاد خوب داشتم، اما  تصميم 
گرفتم به پيAان ملحق شــوم تا چالش� جد�د را تجربه +نم.» 
عباســيان افزود: «م� خواستم به تيم� بروم +ه بدون حاشيه 
باشــد و بتوانم بدون دغدغه باز� +نم، به خاطر همين پيAان 
را انتخاب +ردم تا �Q ســال بدون حاشــيه و بدون مشــAل را 

پشت سر بگذارم.»

باشــگاه ها� ورزشــ� از جملــه مAان ها�� هســتند +ه شــيوع و�روس 
+رونــا آســيب ز�ــاد� به آن هــا وارد +ــرد و بــرا� مدت ز�ــاد� تعطيل 
شــدند +ه بــه دنبــال ا�ــن موضــوع ورزشــAاران و باشــگاه داران هم با 
ضرر هــا� جانــ� و مال� ز�اد� مواجه شــدند، به طــور� +ه حت�  چند 
نفر از جامعه ورزشــ� خراســان رضو� هم جان خود را از دست دادند . 
امــا مدت� اســت  +ه بــا توجه بــه مجوز هــا� صادر شــده، باشــگاه ها با 
حداقــل ظرفيت فعاليت هــا� خود را دوبــاره آغاز +رده  و ورزشــAاران 
هــم تمر�نــات خود را از ســر گرفته اند. هرچند  در ا�ــن مدت هم برخ� 
از باشــگاه ها به صورت غير مجاز فعاليت ها�� داشــتند +ه ا�ن موضوع 
باعث شــد   جان ورزشAاران  تهد�د شــود، اما آمار دقيق� از مبتال شدن 
ورزشــAاران به و�روس +رونــا وجود ندارد. در حال حاضــر با ورود موج 
ســوم +رونا همچنان ا�ــن و�روس جــان ورزشــAاران را تهد�د م� +ند 
و با�ــد بــا تدابير شــد�د بهداشــت� فعاليت ها� ورزشــ� دنبال شــود.  
رئيس هيئت پزش�A ورزشــ� خراسان رضو� در خصوص عملAرد ا�ن 
هيئت در دوران شــيوع بيمار� +رونا  به ا�رنا گفــت: «��A از مهم تر�ن 
اقدامــات هيئــت در ا�ــن دوران، +نتــرل رعا�ــت صحيــح پروتAل ها� 
بهداشــت� بــود +ه بــه تمام پزشــAان معتمد ابــالغ +رد�م. بســيار� از 
پزشــAان در مرا+ز ســطح �ــQ و دو +رونا شــاغل بودند. در ســتاد مل� 
+رونــا در زمينه ها� آموزش و اطالع رســان� فعال بود�ــم و بر تمر�نات 
تيم ها� ليگ برتر� نظارت داشتيم.» د+تر رضا گلدوز�ان در خصوص 
بازگشا�� باشگاه ها� ورزش� با تدو�ن پروتAل ها� بهداشت�،  افزود: 
«ســع� +رد�م در تمــام تمر�نات تيم ها� ورزشــ�، نما�نــدگان هيئت 
حضور داشته باشــند تا در صورت لزوم از مهارت و دانش پزش�A آن ها 
اســتفاده شــود. برا� تدو�ن پروتAل ها� بهداشــت�، پيشــنهادات� به 
فدراسيون پزش�A ورزشــ� داد�م. پس از عبور از بحران اوليه بيمار� 
+رونــا، در خصوص بازگشــا�� باشــگاه ها� ورزشــ� با دانشــگاه علوم 
پزشــ�A مشهد را�زن� +رد�م و توانســتيم با ارائه راهAار� در خصوص 
نحوه بازگشــا��، +م� از مشAالت اقتصاد� باشگاه ها +م +نيم.» و� 
با بيان ا�ن +ه بازرســ� از اما+ن ورزشــ� در دستور +ار ا�ن هيئت قرار 
دارد، اضافه +رد: «بازرس� اما+ن ورزش� ��A د�گر از اقدامات هيئت 
پزش�A ورزش� استان در دوران همه گير� بيمار� +رونا بود +ه منجر 
به پلمپ شــدن تعداد� از باشــگاه ها� غيرمجاز شــد. همچنين برخ� 
موضوعات آموزشــ� را از طر�ق وب ســا�ت هيئت به صورت مجاز� در 
اختيــار مربيان و پزشــAان قرار داد�ــم و ا�ن آموزش هــا همچنان ادامه 
دارد.»  گلدوز�ــان خاطرنشــان +ــرد: « توز�ــع اقــالم بهداشــت� بــرا� 
پرســنل اداره +ل ورزش و جوانان، فرآ�ند بيمار�اب� و تب سنج� برا� 
مرا+ــز ورزشــ�، از د�گــر اقدامات هيئت در راســتا� +نتــرل و +اهش 
ابتال به بيمــار� +رونا بود. در حال حاضر نظارت بر فعاليت باشــگاه ها 
بــا همAار� ســازمان نظام پزشــ�A و دانشــگاه علوم پزشــ�A مشــهد 

همچنان ادامه دارد.»

آمار فوت� ها 
رئيس هيئت پزش�A ورزش� اســتان همچنين درباره آمار ورزشAاران� 
+ه بــه و�روس +رونــا مبتال شــده اند، م� گو�ــد: «٢٠٠ هزار ورزشــAار 
در اســتان دار�ــم +ه متاســفانه بســيار� از آن ها به +رونا مبتال شــدند. 
باشــگاه ها نيمه  تعطيل بودند و بسيار� از مسابقات برگزار نشده است . 
بنابرا�ــن نم�  تــوان آمــار دقيقــ� از ورزشــAاران مبتال به ا�ــن بيمار� 
ارائــه +رد، ضمنا بيمار� +رونا در ز�رشــاخه ها� آســيب ها� ورزشــ� 
قــرار نم�  گيرد +ــه پرونده ا� از ورزشــAاران در هيئت ثبت شــود.» و� 
درباره فوت� ها� جامعه ورزش� به خاطر +رونا م� افزا�د: «خوشبختانه 
تا+نون فوت� ز�اد� در بين جامعه ورزشــ� به خاطر +رونا نداشتيم. اما 
تا+نون  ٣ ورزشــAار در رشــته ها� اســAيت و جودو به خاطر +رونا فوت 
+رده اند.» و� عنوان +رد: «با وجود بازگشــا�� باشــگاه ها نگران� بابت 
فعاليت ورزشــ� ورزشــAاران ندار�م؛ چرا+ه پروتAل ها� بهداشت� در 
تمام اما+ن ورزشــ� رعا�ت شــده و  باشــگاه ها  هم با تمــام ظرفيت خود 
فعاليــت نم� +نند.» گلدوز�ان در خصوص بيمه ها� ورزشــ� و حما�ت 
هيئــت از ورزشــAاران� +ه گرفتار +رونا شــدند، توضيح م� دهد: «بيمه 
ورزشــ� مخصوص آســيب ها� ورزشــ� اســت. پزشــAان ورزش� چند 

ســامانه مجاز� را پشــتيبان� +ردند و به مردم مشــاوره دادنــد. با ادامه 
روند ابتال به بيمار�، طبيعتا ا�ن +ار ادامه خواهد داشــت.» و� با بيان 
ا�ن +ــه هيئــت پزش�A ورزشــ� متول� ســالمت مــردم نيســت، تصر�ح 
م� +ند: « امAانات هيئت پزشــ�A ورزشــ� استان مثل وزارت بهداشت 
نيست +ه بتواند متول� سالمت مردم باشد. پوشش آسيب ها� ورزش� 
وظيفه هيئت پزش�A ورزشــ� اســت، اما در دوران +رونا سع� +رد�م با 
سا�ر ارگان ها� ســالمت همAار� الزم را داشته باشيم.» رئيس هيئت 
پزش�A ورزش� خراســان رضو� در خصوص +سب عنوان برتر +شور� 
در زمينــه نظارت  بر ســالمت باشــگاه ها، عنوان م� +ند: « رتبه نخســت 
در زمينــه نظــارت بر ســالمت باشــگاه ها حاصــل همــAار� همه جانبه 
همAاران در هيئت پزش�A ورزشــ�، اداره +ل ورزش و جوانان مشهد و 
خراسان رضو� است. بازرســان هيئت با به خطر انداختن جان خود بر 
فعاليت باشگاه ها� مختل> استان نظارت +رده و اگر تذ+ر� الزم بود، 
به مســئوالن باشــگاه مربوطه اعالم +ردند . به   جــرات م� توانيم بگو�يم 
باشــگاه ها� فعال و مجاز در ســطح اســتان، پروتAل ها� بهداشــت� را 
رعا�ت م� +نند و اميدوار�م باشــگاه ها� بيشتر� هم  فعاليت خود را از 

سر بگيرند.»

گلدوزیان: آمارى از ورزشکاران کرونایی نداریم!
رئیس هیئت پزشکى  ورزشى با اشاره به وجود 200 هزار ورزشکار خراسانى اخبار خراسان

على ترابى

پذیرش آگهى با پیک رایگان
حضور حضور ٣٣ بسکتباليست صربستانی در مشهد بسکتباليست صربستانی در مشهد٣٧٠١٠

تيم بسAتبال آو�ژه صنعت مشهد +ه فصل گذشته با مرب� خارج� و صربستان� خود عملAرد بسيار خوب� در ليگ داشت، برا� فصل جد�د ٢ باز�Aن صربستان� هم 
جذب +رد. تيم بسAتبال آو�ژه صنعت مشهد برا� فصل آ�نده ليگ برتر نيز با  سرجان ا�وانوو�چ  مرب� صربستان� فصل گذشته خود به توافق رسيده و ا�ن مرب� هم ا+نون 
در حال آماده +ردن  تيمش برا� شروع ليگ برتر است. برهمين اساس آو�ژه صنعت ٢ باز�Aن خارج� هم جذب +رده است. الAساندر پونياو�چ  فوروار د صربستان�  با ٢ 
متر قامت قرار است در موقعيت ٣ برا� نما�نده مشهد دست به توپ شود. ا�ن باز�Aن سابقه حضور در ليگ +شورها� مجارستان، فرانسه، اسلوون� و صربستان را هم در 
+ارنامه اش دارد. نيو+وال جوتيQ  د�گر باز�Aن صربستان� تيم آو�ژه صنعت است +ه با ٢٠٥ سانت� متر قامت  در موقعيت ها� ٤ و ٥ برا� نما�نده مشهد باز� خواهد +رد. 
ا�ن باز�Aن ٣٣ ساله سابقه حضور در ليگ +شورها� آرژانتين، بوسن�، فنالند، فرانسه، اسلوون�، اروگوئه، صربستان و مقدونيه را در +ارنامه اش دارد و برا� نخستين بار 
به ليگ ا�ران م� آ�د.  جعفر فالح  مد�رعامل تيم بسAتبال آو�ژه صنعت مشهد با تا�يد ا�ن خبر، گفت: «امسال شرا�ط بسيار سخت شده و هز�نه تيم ها بسيار باال ست. لذا 

اميدوار�م با جذب ا�ن باز�Aنان همچون فصل گذشته بتوانيم نما�نده شا�سته ا� برا� خراسان رضو� در ليگ برتر بسAتبال +شور باشيم .»
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کشتی قربانی تسویه حساب شخصی معاون وزیر؟!
در حال� �ه جوا�ز قهرمانان در ســال ٩٧ مدت هاســت �ه آماده 
پرداخــت اســت و پيش از ا�ن نيــز بارها مهد& عل� نــژاد معاون 
ورزش حرفه ا& و قهرمان� وزارت ورزش از آمادگ� ا�ن وزارتخانه 
برا& پرداخت ا�ن جوا�ز خبر داده بود، اما گفته م� شود معاون 
مال� وزارتخانه به  دليل مشــ:الت شخص� جلو& ا�ن پرداخت 
را گرفته اســت. به گزارش ميزان گفته م� شــود پاداش ٣ و نيم 
ميليــارد& قهرمانــان �شــت� در ســال ٩٧ هم آمــاده پرداخت 
اســت، اما ژاله فرامرز�ان �ه شنيده م� شود زاو�ه شد�د& نه با 
عليرضا دبير بل:ه با �شــت� دارد، مقابل ا�ن پرداخت ا�ستاده. 
گفته  م� شــود او در زمان رســول خادم هم موانــع ز�اد& در راه 
پرداخــت بودجه �شــت� ا�جــاد م� �رد، بــه گونه ا& �ــه بارها 
صدا& رئيس پيشين فدراسيون نيز درآمده بود. در  هر حال ا�ن 
موضوع با معيشــت �شت� گيران رابطه مســتقيم دارد و با توجه 
 ،�به شرا�ط ســخت زندگ� و شغل�، بسيار& از قهرمانان �شت
هر روز �ه در پرداخت ا�ــن جوا�ز تاخير صورت گيرد ارزش ا�ن 
جوا�ــز �م و �متر خواهد شــد. در ا�ن شــرا�ط نبا�د مشــ:الت 
شخص� مانع از پرداخت حق قهرمانان شود و صدمه اختالفات 
شخص� متوجه �شت� گيران شــود. ا�ن درحال� است �ه گو�ا 
بسيار& از روســا& د�گر فدراسيون ها& ورزش� هم از عمل:رد 

فرامرز�ان گله مند هستند. 

a

سوژه

گزارش

واکنش مربی ميرزاطبيبی به رکوردشکنی تاریخی شاگردش در پرش با نيزه

 �مرحله دوم مسابقات دووميدان� قهرمان
باشــگاه ها با ثبت �ــR ر�ــورد تار�خ� به 
پا�ان رســيد. مهســا ميرزاطبيب� �ه هفته گذشــته و در 
جر�ــان مرحلــه اول رقابت هــا& قهرمان� باشــگاه ها& 
�شــور با ثبــت ر�ــورد ٣.٩١ متر هم قهرمان شــد و هم 
ر�ــورد مل� و باشــگاه� ا�ن ماده را بهبود بخشــيد، در 
مرحلــه دوم امــا با عبــور از مانع ٤ متر& بــرا& اولين بار 
در تار�ــخ ا�ن مــاده در ا�ران �R ر�ورد افســانه ا& برا& 
دووميدان� �شــورمان به ثبت رساند تا هم طال�� شود 
و هم مل� رده ســن� بزرگســاالن و ر�ورد باشگاه� ا�ن 
ماده را بهبود بخشــد. ر�ــورد& �ه البته هنوز به صورت 
رسم� به ثبت نرســيده و بعد از انجام تست ها& مربوط 
به دوپينگ ا�ــن اتفاق رخ خواهــد داد. اما همين ر�ورد 
غيررسم� حاال اميدها را برا& ا�ن دختر بلندپرواز ا�ران 
 Rزنده �رده �ه به �ســب ر�ــورد ورود& المپي �تا جا�
پار�س ف:ر م� �ند. چرا�ه مهســا فعال ٧٠ســانت� متر 
تا رســيدن به دروازه هــا& المپيR فاصلــه دارد (ر�ورد 
ورود& المپيــR ٤٫٧٠ اســت). فاصلــه ر�ــورد& �ــه 
 �قطعا برا& المپيR تو�يو پر نخواهد شــد و ميرزاطبيب
اگر به ف:ر المپي:� شــدن اســت با�د به دنبــال اجرا& 
برنامه ها�ــش در المپيــR ٢٠٢٤ پار�س باشــد. با ا�ن 
حال او درحال� به ر�ورد تار�خ� ٤ متر رسيده �ه بارها 
در مصاحبه هــا& مختلــg تا�يد �ــرده بــرا& خلق ا�ن 
ر�ورد نه حما�ت شــده و نه حت� �س� آن  را د�ده: «من 
 �هميشه تنها بوده ام، تنها مسابقه داده ام و هيچ حما�ت
نشــدم. در واقــع خــودم با خــودم رقابت م� �نــم و هيچ 

تجهيزات� ندارم.» 
 نم� خواهم درباره �م و ز�اد بودن ام�انات حرف 

بزنم
ميرزاطبيبــ� درحال� به محدود�ت ها& موجود بر ســر 
 �راهش و �مبود ام:اناتش اشــاره �رده �ه محسن ربان

 �مرب� مهسا، قصد ندارد در ا�ن خصوص صحبت خاص
را مطــرح �نــد. ربانــ� در وا�نــش بــه �مبــود ام:انات 
شــاگردش در ثبــت ا�ــن ر�ــورد تار�خــ� بــه خراســان 
م� گو�د: «حقيقتــا نم�   خواهم درباره �م �ــا ز�اد بودن 
ام:انات مــان صحبت �نم. فقط خيل� خوشــحاليم �ه 
ا�ــن دختر بــه ا�ن ر�ورد رســيد و ان شــاا... هــم ما، هم 
 Rبتوانيم به او �م Rالمپي  �فدراسيون و هم �ميته مل
�نيــم �ــه به ســ:و& باز& هــا& آســيا�� برســد. چون 
ميرزاطبيب� پتانسيل رسيدن به چنين س:و�� را دارد.» 
 �او درحالــ� از �مــR و حما�ــت فدراســيون دووميدان
و �ميتــه ملــ�  المپيــR صحبــت به ميــان مــ� آورد �ه 
ميرزاطبيبــ� در مصاحبه ها�ش گفته بود نگاه به ورزش 
بانــوان نــگاه چنــدان حما�ت� نبــوده، ربانــ� م� گو�د: 
«نم� دانم ميرزاطبيب� چه گفته. اما باالخره ورزش:اران 
با�د به �R موفقيت� برسند تا نگاه ها به آن ها جلب شود. 
ما �ل� ورزشــ:ار دار�م �ه مدام از حما�ت نشدن حرف 
م� زنند، درصورت� �ه هنوز موفقيت� �سب ن:رده اند. 
اما در حال حاضر ميرزاطبيب� با ر�ورد خوب� �ه �سب 

�رده، م� تواند توقع حما�ت داشته باشد.» 
 حضور در باز� ها� آسيا�� برنامه بعد� ميرزا 

طبيب� است
 �ربان� در پاســخ بــه ا�ن �ه با ر�ورد فعلــ�، ميرزاطبيب
 �نيازمنــد �ســب چــه ميــزان حما�ت اســت و چــه افق
برا& آ�نده ورزشــ� شــاگردش متصور است، م� گو�د: 
«درحال حاضر فدراســيون و من بــه عنوان مرب� و عضو 
�ميته فن� فدراســيون، ٢ مدل برنامــه م� توانيم برا& 
ميرزاطبيب� در نظر بگير�م. �:� برنامه بلند مدت مثل 
حضــور ميرزاطبيب� در مســابقات المپيــR و جهان� و 
د�گر برنامه �وتاه مدت مثل حضور او در قهرمان� آســيا 
و باز& ها& آســيا��. برا& حضور در ا�ن مســابقات با�د 
فدراســيون برنامه ر�ز& داشــته باشــد.» ربان� اما تا�يد 

 �م� �نــد �ه ر�ورد ميرزاطبيب� هنوز به صورت رســم
تا�يد نشــده: «ر�وردها بعد از انجام آزما�شــات دوپينگ 
 �به صورت رسم� ثبت م� شود. برا& ثبت هر ر�ورد مل
�:ــ� از ملزومات، ارائــه آزما�ش منف� دوپينگ اســت. 
برا& رسيدن جواب آزما�ش ميرزاطبيب� و ثبت ر�ورد او 
به صورت رســم�، ٢ ال� ٣ هفته بيشتر زمان نم�   برد و 
 �بعد از رســيدن جواب تست ها، ر�ورد او هم ثبت رسم

خواهد شد.» 
 ر�ورد ميرزاطبيب� قابل احترام است

او در تشر�ح برنامه پيش رو& ميرزاطبيب�  برا& حضور در 
باز& ها& آسيا�� و المپيR هم م� گو�د: «خودش آرزو& 
 �حضــور در باز& ها& آســيا�� و المپيــR را دارد و وقت
 .��ــه آرزو�� در ســر دار&، قطعا برا�ــش تالش م� �ن
ميرزاطبيب� شرا�ط خوب� دارد و ر�ورد ٤ متر او، ر�ورد 
قابــل احترام� اســت �ه م� تــوان رو& آن بحــث �رد و 
برا& رســيدگ� به آن توقع داشــت. اما با�د د�د سيستم 
ورزش �شــور چه برنامــه ا& برا& ورزشــ:اران� دارد �ه 
خود را ثابت �رده اند.» او نحوه برگزار& رقابت ها& ليگ 
را هم خوب ارز�اب� م� �ند و م� گو�د: «جابه جا شــدن 
چند ر�ورد مل� و باشــگاه� در رقابت ها& ليگ نشان 

 �داد �ه جامعه دووميدان� بي:ار ننشســته. وقت� �ســ
ر�ــورد ملــ� را جابه جا م� �نــد، �عنــ� در تار�خ ورزش 
توانســته بهتر�ن نتيجه را �ســب �ند. بــه همين دليل 
 �ف:ر م� �نم با شرا�ط امروز، ليگ در شرا�ط قابل قبول
برگزار شــد. جا دارد از باشــگاه فرهنگ�  ورزشــ� پلمير 
خليج فارس به خاطر حما�ت ها& سخت افزار&، معنو& 
و مال� اش از بچه ها& دووميدان� �ار تشــ:ر �نم. چون 
بخش اعظــم ا�ن نتا�ج ناشــ� از حما�ت ا�ن باشــگاه از 

دووميدان� �اران بود.» 
 عرب هيچ شناخت� از دووميدان� نداشت

ربانــ� امــا ارز�ابــ� جالب توجهــ� هــم از شــرا�ط 
فدراســيون دووميدانــ� دارد: «از زمان� �ــه آقــا& 
مبينــ� سرپرســت فدراســيون دووميدانــ� شــده، 
آرامش خوب� بر فدراســيون حا�م شــده. متاسفانه 
ا�ــرج عــرب (سرپرســت قبلــ�) هيــچ شــناخت� از 
دووميدان� نداشــت و پيش از او هم �يهان�(رئيس 
اســبق) بــه رونــد رو بــه رشــد فدراســيون لطمــات 
بســيار& زد. در حال حاضر هــم منتظر�م �ه رئيس 
جد�ــد فدراســيون انتخــاب شــود تــا بــا برنامه ها& 

مدون بتوانيم موفقيت ها را روز افزون �نيم.»

ربانی: کيهانی به فدراسيون دووميدانی لطمات زیادى زد!

مد�رعامل باشگاه استقالل �ه قصد داشت برا& اضافه شدن به اردو& 
ا�ن تيم به قطر برود، نه تنها در فرودگاه مورد بازجو�� قرار گرفت، بل:ه 
بخشــ� از پول همراهش نيز توقيg شــد. احمد ســعادتمند، مد�رعامل 
باشــگاه اســتقالل  در حالــ� �ــه قصد ســفر به قطر را داشــت، بــه دليل 
داشــتن مقدار ز�اد& ارز �ه برا& خروج آن از �شــور مجوز نگرفته بود، 
در فــرودگاه مورد بازجو�� قرار گرفت . پيگير&  تســنيم نشــان م� دهد 
�ه پول همراه مد�رعامل اســتقالل ١٠٠ هزار دالر بوده �ه با احتســاب 
دالر ٢٧ هــزار تومان� مبلــغ ٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون تومان م� شــود. 
پــس از بازجو�� از ســعادتمند، ٥٠ هزار دالر ا�ن پول توقيg م� شــود، 
١٥ هــزار دالر بــه ســعادتمند پــس داده شــده و ٣٥ هــزار دالر آن بــه 
باشــگاه بازگردانده م� شــود. با توجه به ا�ن �ه پرونــده در فرودگاه امام 
خمين� (ره) با�د مورد بررســ� بيشتر قرار م� گرفت،  �اظم قيم  معاون 
امــور بين الملل باشــگاه به عنوان نما�نده باشــگاه بازداشــت م� شــود. 
و& تــا ٣:٣٠ صبح نيز در بازداشــت به ســر برد و ٣ ميليــارد تومان برا& 
آزاد& و& به عنوان وثيقه در نظر گرفته شــد. اقدام نسنجيده مد�رعامل 
اســتقالل و عــدم �ســب مجوز باعث شــد �ــه ٥٠ هــزار دالر از ا�ن پول 
توقيg شــده و معاون باشــگاه اســتقالل نيز با�د به دادســرا برود. گفته 
م� شــود سعادتمند نيز پس از بازگشت از قطر با�د توضيحات الزم را در 

ا�ن باره به مراجع قانون� ارائه �ند.
 جز�يات� از د�دار دوستانه ا�ران و مال�

 �پس از مدت ها و بعد از نزد�R به �R ســال �ه از آخر�ن اردو& تيم مل
بــرا& د�دار با عــراق م� گذرد و �رونا باعث لغو باز& هــا و اردوها& تيم 
مل� شــد، تيم مل� فوتبــال با برگزار& ٢ د�دار دوســتانه تشــ:يل اردو 
 �خواهد داد. ا�ن اردو در مهر ماه ســال جار& برگزار م� شود و �ادر فن
تيم مل� در انتظار پا�ان ليگ قهرمانان آسيا و بازگشت نما�ندگان ا�ران 

از قطر اســت. در ا�ن اردو تيم مل� �R د�دار دوســتانه مقابل ازب:ستان 
انجام خواهد داد �ه ا�ن د�دار ١٧  مهر ماه در تاشــ:ند برگزار م� شــود. 
از هميــن رو تيم مل� فوتبال �شــورمان ١٥ مهر ماه با پرواز اختصاص� و 
همراه با تيم مل� فوتســال راه� تاش:ند خواهد شد تا تيم مل� فوتسال 
 �٢ �شــور نيز ٢ د�دار دوســتانه با �:د�گر برگزار �نند. ســپس، تيم مل
فوتبال �R د�دار دوســتانه د�گر خواهد داشــت �ه هماهنگ� ها& الزم 
برا& انجام آن در حال صورت گرفتن است. ا�ن د�دار دوستانه قرار است 
با تيم مل� مال� برگزار شــود �ه محل برگزار& آن �شــور تر�يه خواهد 
بود. فدراســيون فوتبال هماهنگ� ها& برگزار& ا�ن د�دار دوســتانه را 
با فدراســيون فوتبال مال� برا& تار�خ ٢١ مهر ماه انجام داده و در حال 
حاضــر هماهنگ� ها& نها�ــ� درباره شــرا�ط برگزار& باز& در �شــور 
 �تر�يه در حال انجام اســت. ســپس برگزار& ا�ن باز& به صورت رسم
از سو& فدراســيون اعالم خواهد شــد. برا& ا�ن د�دار نيز، مل� پوشان 
�شــورمان پــس از برگزار& د�ــدار با ازب:ســتان با پــرواز اختصاص� از 
تاشــ:ند به تهران بازم� گردند و ســپس بالفاصله راه� تر�يه خواهند 
شــد. قرار است در هر ٢ د�دار، تمام لژ�ونرها& دعوت شده به اردو، تيم 
ملــ� را همراه� �نند. ا�ن اولين اردو�� اســت �ه دراگان اســ:وچيچ 

پس از ٨ ماه از انتخابش به عنوان سرمرب� تيم مل�، برگزار م� �ند. 

 توقيف ۵٠ هزار دالر و وثيقه سنگين براى معاون باشگاهجزیيات جدید از بازجویی مدیرعامل استقالل در فرودگاه

بنا: در انتخاب کشتی گيران حرف اول و آخر را خودم 
می زنم

آقا& خاص �شت� فرنگ� ا�ران در حال لحظه شمار& برا& فرارسيدن 
١٤ مهــر اســت. روز& �ــه اتحاد�ه جهانــ� باالخره ت:ليــg برگزار& 
رقابت هــا&  جهانــ� را مشــخص خواهد �ــرد. محمد بنا امــا به خاطر 
راه انــداز& ليگ برتر �شــت� بــار د�گر از عليرضا دبيــر رئيس و حميد 
 �سور�ان نا�ب رئيس فدراسيون �شت� تقد�ر �رد: «صد در صد �شت
با�ــد از �R جا�� شــروع م� شــد، از عليرضا دبير، حميد ســور�ان به 
 �خاطــر تالش ها�شــان بــرا& راه انــداز& ليــگ برتر �شــت� قدردان
م� �نــم، چرا�ه با ا�ــن �ار دوباره رونق به �شــت� باز م� گــردد.» بنا 
در مــورد برنامه هــا& تيــم مل� �شــت� فرنگ� هم م� گو�ــد: «منتظر 
روز ١٤ مهرمــاه و اعالم اتحاد�ه جهانــ� در مورد برگزار& رقابت ها& 
جهان� �ا عدم برگزار& آن هســتيم. اگر مسابقات جهان� بزرگساالن 
در آذرمــاه برگزار شــود، ليــگ م� تواند معيار& بــرا& �ادر فن� برا& 
سنجش �شــت� گيران از نظر ميزان آمادگ� آن ها باشــد. در انتخاب 
�شــت� گيران از �ادر فنــ� نظــر م� خواهم ولــ� حــرف اول و آخر را 
خــودم خواهــم زد. در ا�ن ١٥، ١٦ ســال نگاه �نيد �ــه آ�ا محمد بنا 
با �R �شــت�، �ســ� را انتخاب �ــرده �ا نه، اما حــاال �ه بحث چرخه 
م� شــود، با�ــد بگو�م �ــه من �ــR �شــت� گير را از روز& �ــه در اردو 
وارد م� شــود ز�ر نظر م� گيرم، در چند�ن مســابقه ميــدان م� دهم و 
عمل:رد آن را در اردوها و مســابقات م� ســنجم و در واقع در �R دوره 
و �R چرخه بلند مدت �R �شــت� گير را امتحان و آزما�ش م� �نم تا 
او را برا& تيم مل� انتخاب �نم.» ســرمرب� تيم مل� �شت� فرنگ� در 
وا�نش به ا�ن �ه تصميمات فن� �شت� فرنگ� با نظر حميد سور�ان 
گرفته م� شــود هم م� گو�د: «حرف حميد سور�ان، حرف من است، 
مــن احترام ز�اد& برا& حرف او قائلم. حميد بزرگ �شــت� اســت. با 
ا�ن �ه من �R موقع ســمت اســتاد& او را داشتم اما در ا�ن مواقع ما با 
�:د�گر تبادل نظر م� �نيم و نظر ا�شان را قبول دارم و به ا�شان افتخار 
م� �نــم. ما به عشــق حميد ســور�ان زندگ� م� �نيــم و رابطه من با 

حميد سور�ان مانند رابطه �R پدر با فرزندش است.»

در ح:م� از سو& مسعود سلطان� فر وز�ر ورزش، مستجاب الدعوه �ه پيش از ا�ن سمت دبير مجامع امور مشتر� فدراسيون ها& 
ورزش� را بر عهده داشت، سرپرست فدراسيون غواص� و نجات غر�ق شد.  ا�ن ح:م درحال� به نام مستجاب الدعوه صادر شد 
�ه سه شــنبه خبر رسيد فرهنگ شــادنيا �ه سابقه دبير& فدراســيون ورزش ها& رزم� را در �ارنامه دارد، به عنوان سرپرست 

جد�د فدراسيون نجات غر�ق انتخاب شده است.

مستجاب الدعوه 
سرپرست فدراسيون 

نجات غریق شد
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زنيت از دعوت آزمون به تيم ملی خبر داد 
طبق اعالم سا�ت رسم� باشــگاه زنيت سن پترزبورگ، 
ســردار آزمــون برا$ شــر"ت در باز$ هــا$ تدار"ات� به 
اردو$ تيــم مل� فوتبال ا�ران فرا خوانده شــد. تيم مل� 
فوتبال ا�ران روز ٨ ا"تبر(١٧ مهر) در تاش4ند به مصاف 
تيم مل� ازب4ستان م� رود. دومين باز$ تدار"ات� ا�ران 
١٣ ا"تبر(٢٢ مهر) در تهران برابر تاجي4ســتان خواهد 
بود. ســردار آزمون ٢٥ ســاله با ٤٨ باز$ برا$ تيم مل� 

فوتبال ا�ران ٣١ گل به ثمر رسانده است.
٣ ایرانی در ميان بهترین لژیونرهاى هفته آسيا

"نفدراســيون فوتبــال آســيا نامزدها$ بهتر�ــن لژ�ونر 
هفته گذشته آسيا را معرف� "رد "ه عليرضا جهانبخش، 
هافبN برا�تون "ه در د�دار با پورثموث موفق به گلزن� 
و پــاس گل شــد در ميــان نامزدها حضور داشــت. عل� 
قلــ� زاده و "اوه رضا�ــ� هــم با درخشــش با شــالروا-

بلژ�N در ا�ن ليست قرار گرفتند.
پرسپوليسی ها تست کرونا دادند

همــه اعضا$ تيــم فوتبال پرســپوليس در محــل اقامت 
خود در دوحه قطر تســت "رونا دادند. به نقل از رســانه 
رســم� باشــگاه پرســپوليس، "ليه اعضا$ تيم فوتبال 
پرســپوليس در هتل دوسيت دوحه تســت "رونا دادند. 
باز�4نان پرســپوليس "ه در روزها$ قبل هم ا�ن تست 
را انجــام داده بودنــد، بــا حضــور ماموران بهداشــت در 

محل اقامت خود تست "رونا را انجام دادند.
انصارى فر در ليست آ.ا.ک براى پلی آف ليگ 

ليســت آ.ا.\ �ونــان بــرا$ د�ــدار بــا تيم سوئيســ� در 
مرحله پل� آف ليگ اروپا اعالم شــد. باشگاه آ.ا\ �ونان 
ليســت تيمش برا$ د�ــدار در دور ســوم مرحله پل� آف 
ليگ اروپا مقابل تيم گالن سوئيس را منتشر "رد. "ر�م 
انصار$ فر، مهاجم مل� پوش "شورمان در ليست آ.ا.\ 

برا$ حضور در د�دار پل� آف ليگ اروپا حضور داشت.

پرداخت مرحله به مرحله پول د�اباته 
نياز ١٠۵هزار دالرى استقالل براى حفظ شيخ 

باشــگاه  اعــالم  طبــق 
اســتقالل، با پيگير$ ها$ 
ســو$  از  انجام شــده 
مد�ر�ت باشگاه استقالل، 
بــرا$ پرداخت  منابع الزم 
د�اباتــه،  شــيخ  مطالبــات 
مهاجم ا�ن باشــگاه تامين 
شــده و در حــال پرداخــت 
اســت.  باز�4ــن  ا�ــن  بــه 
بــا توجــه بــه شــرا�ط موجــود بــرا$ نقل وانتقــال پول، 
باشــگاه اســتقالل پرداخت مرحله به مرحله بــه د�اباته 
را آغاز "رده اســت. ا�ن در حال� اســت "ه د�اباته برا$ 
چندمين بار از بدعهد$ و بدقول� مســئوالن باشگاه در 
پرداخت مطالباتش شا"� است و حت� چند هفته پيش 
نامــه ا$ در ا�ــن زمينه به باشــگاه و فيفا ارســال "رد. با 
توجه به طلب ٤٣٠هزار دالر$ شــيخ و تداوم مش4الت 
مال� باشــگاه، به نظر م� رسد "ار استقالل برا$ حفظ 
ببرســياه بســيار ســخت باشــد چرا"ــه چنــد ماه اســت 
پيش پرداخت ١٠٥هــزار دالر$ برا$ تمد�د قرارداد او 

به تاخير افتاده و پرداخت نشده است. 

وز�ر ورزش با بيان ا�ن "ه ورود مرب� و باز�4ن خارج� تا �N سال آ�نده ممنوع است، 
گفت: «ا�ن تصميم حداقل برا$ �N ســال پابرجا بوده تا ببينيم وضعيت تحر�م ها 
به "جا خواهد رسيد.» مسعود سلطان� فر در مورد ممنوعيت جذب مرب� و باز�4ن 
خارجــ� گفت: «با وجود تمام� دردســرها و فشــارها جلــو$ ورود باز�4ن و مرب� 
خارج� را حداقل برا$ �N سال آ�نده گرفتيم تا پس از آن ببينيم وضعيت تحر�م ها 
به "جا خواهد رســيد.» و$ با اشاره به فشارها$ برخ� دالالن برا$ لغو ممنوعيت 
جــذب مربــ� و باز�4ن خارج� افــزود: «ممنوعيت جذب مربــ� و باز�4ن خارج� 
مصوبه فدراســيون فوتبال و در حيطه اختيارات آن اســت.» او در پا�ان خاطرنشان 
"رد: «فدراســيون فوتبال اختيــار دارد به خاطر محدود�ت هــا$ نقل وانتقال ارز و 

مش4الت پيش آمده از ورود مرب� و باز�4ن خارج� جلوگير$ "ند.»

باز�4ن اســبق اســتقالل و ســرمرب� جد�د خيبر خرم آبــاد م� گو�ــد: «اگر جلو$ 
شــرط بند$ ها گرفته نشــود، سال آ�نده ر�شــه فوتبال ا�ران خشــN خواهد شد.» 
اميدرضــا روانخواه با بيان ا�ن "ه شــرط بند$ در فوتبال ا�ران وجود دارد به ا�ســنا 
گفــت: «نم�  توانيم خودمان را گول بزنيم و بگو�يم فوتبال ما پا\ اســت. برخ� از 
باز�4نان و مربيان نيز در شرط بند$ ها فعاليت ها�� دارند. البته شرط بند$ در همه 
جا$ دنيا وجود دارد ول� ا�ن موضوع بين باز�4نان و مربيان خارج� نيســت.» و$ 
تا"يد "رد: «با�د جلو$ شرط بند$ بين باز�4نان و مربيان گرفته شود چون اگر ا�ن 
مش4ل همچنان وجود داشته باشــد در سال ها$ آ�نده فوتبال� ندار�م "ه در مورد 
آن حــرف بزنيــم. با صراحت م� گو�م "ه برخ� ها تيم خر�ــدار$ م� "نند "ه با آن 

شرط بند$ "نند و متاسفانه ا�ن موارد در فوتبال "شورمان وجود دارد.»

هشدار روانخواه در مورد شرط بند% ها% فوتبال ا�رانسلطان� فر: ورود خارج� ها تا �� سال آ�نده ممنوع است

شرکت مهاجم مورد نظر سرخابی در 
تست پزشکی سانتاکالرا 

شهر�ار مغانلو، مهاجم فصل گذشته تيم فوتبال 
پي4ان "ه مورد توجه ســرخاب� قرار گرفته بود 
در تســت پزش�4 باشگاه سانتا"الرا$ پرتغال 
حاضــر شــد. او ٢ روز پيــش ا�ــران را به مقصد 
پرتغــال تر\ "ــرد تا با باشــگاه ســانتا"الرا$ 
پرتغــال قــرارداد امضــا "نــد. بــر اســاس ا�ن 
گــزارش، مغانلــو در تســت ها$ پزشــ�4 ا�ن 
باشگاه شر"ت "رد و به زود$ قراردادش با ا�ن 
باشگاه را رسما امضا خواهد "رد. ا�ن در حال� 
اســت "ه تا چند روز پيش بحــث ماندن مغانلو 
در ليگ برتر ا�ران هم مطــرح بود ول� با توجه 
به ا�ن "ه ا�ــن باز�4ن چند ماه پيش قرارداد$ 
با باشگاه پرتغال� امضا "رد، راه� جز رفتن به 

ا�ن تيم برا�ش باق� نمانده بود.

خبر خوش براى پرسپوليسی ها در 
آستانه بازى با شارجه

باشــگاه پرســپوليس بخــش د�گــر$ از اصل 
قــرارداد باز�4نــان و اعضــا$ "ادر فنــ� را به 
حسابشــان وار�ز "رد تا ميزان در�افت� آن ها 
بــه حــدود ٩٠درصــد برســد. البتــه تا"نــون 
ا�ــن مبلغ بــه حســاب باز�4نان ننشســته اما 
بــه زود$ ا�ــن اتفــاق رخ م� دهد. از باشــگاه 
پرســپوليس خبر م� رســد تا �N شــنبه هفته 
آ�نده بخش د�گر$ از طلب بران4و ا�وان4وو�چ 
"ه حدود ١٥٠هزار �وروســت به حســاب و$ 
وار�ز م� شــود. همچنين مهد$ رســول پناه، 
سرپرست باشگاه پرســپوليس پس از در�افت 
و�زا$ قطر و تهيه بليت راه� دوحه شــد تا در 
د�دار حساس تيمش با شارجه "نار "ادر فن� 

و باز�4نانش باشد.

آغاز فعاليت رسمی منصوریان در تراکتور 
عليرضــا منصور�ــان "ــه هدا�ــت تيــم فوتبال 
ترا"تور را در فصل بعد$ رقابت ها$ ليگ برتر 
بر عهــده گرفته امــروز همراه دســتياران خود 
راه� تبر�ز م� شــود تا به طور رسم� "ار خود 
را در ا�ن باشــگاه شــروع "ند. منصور�ان قرار 
اســت فردا از مجموعه ورزش� باشگاه ترا"تور 
بازد�ــد "رده و موارد مورد نيــاز خود برا$ آغاز 
تمر�نات بدنساز$ تيم را اعالم "ند. همچنين 
از شــنبه هفتــه آ�نــده تمر�نــات تيــم فوتبــال 
ترا"تــور آغاز م� شــود "ه احتمــاال باز�4نان� 
نظيــر اشــ4ان دژاگــه و احســان حاج صف� در 
روزهــا$ ابتدا�� تمر�نات به دليل ســفرها$ 

اخير خود غا�ب هستند.

ابقاى رسول پناه در گرو 
صعود سرخ ها 

پشت پرده عدم صدور ح0م مد�رعامل� سرپرست پرسپوليس

 امــروز ت4ليــ} صعــود �ــا عدم 
ليــگ  در  پرســپوليس  صعــود 
ا�ــن  م� شــود،  مشــخص  آســيا  قهرمانــان 
در حالــ� اســت "ــه هنــوز ت4ليــ} مد�ر�ت 
و  نيســت  مشــخص  پرســپوليس  باشــگاه 
باشــگاه با ح4م سرپرســت� و توســط مهد$ 
رسول پناه اداره م� شــود. پرسپوليس اواخر 
محمدحســن  اســتعفا$  بــا  گذشــته  ســال 
انصار$ فــرد برا$ چندمين بــار در �N فصل 
دچــار تغييــر مد�ر�تــ� شــد و وزارت ورزش 
مهد$ رســول پناه را با ح4م سرپرست موقت 
جانشين انصار$ فرد "رد. انتظار م� رفت در 
مدت "وتاه� از سرپرســت� رسول پناه ح4م 
مد�رعامل� او صادر شود؛ اتفاق� "ه در مورد 
احمد سعادتمند، مد�رعامل استقالل خيل� 
زود رخ داد و او پــس از چند هفتــه فعاليت با 
ح4ــم سرپرســت، ح4ــم مد�رعاملــ� اش را 
گرفــت. در مدت� "ه رســول پناه سرپرســت� 
باشــگاه را بر عهــده داشــته اتفاقــات ز�اد$ 
رخ داده اســت؛ از صدور را$ پرونــده بران4و 
ا�وان4وو�چ "ه درنها�ت منجر به بســته شدن 
پنجــره نقل وانتقــاالت ســرخ ها شــد تــا عقد 
قــرارداد با "ارگــزار$ و جذب چنــد باز�4ن 
جد�ــد و جدا�ــ� چند ســتاره پرســپوليس از 

جملــه مهــد$ تراب� و عل� عليپــور. در ميان 
ا�ــن اتفاقات، هواداران بيشــتر رو$ موضوع 
بران4و حساســيت بــه خــرج داده و م� دهند 
و برا$ شــان مهم بود "ه مد�ر�ت باشــگاه در 
قبــال ا�ن پرونــده و مربــ� ا$ "ــه افتخارات 
ز�اد$ برا$ سرخ پوشان پا�تخت "سب "رده 
چه اقدامــ� م� "ند. خيل� ها به رســول پناه 
بابت عدم پرداخت بــه موقع مطالبات بران4و 
و دســتيارانش "ه منجر به بسته شدن پنجره 
نقل وانتقــاالت باشــگاه شــد ا�ــراد گرفتــه و 
معتــرض هســتند اما سرپرســت باشــگاه هم 
دال�لــش را گفتــه و تا"يد "ــرده در مواجه با 
معضــل بران4ــو و طلب باز�4نــان و "ادر فن� 
فعل� ترجيح داده اند پــول اعضا$ فعل� تيم 

را پرداخت "نند و از بران4و مهلت بگيرند. 
  

در چند ماه اخير بارها بحث مد�ر�ت باشــگاه 
پرســپوليس هــم از بعــد تغييــر دوبــاره "ادر 
و هــم صــدور ح4ــم مد�رعاملــ�  مد�ر�تــ� 
رســول پناه مطرح شــده اما هر بــار به دال�ل� 
به نتيجه نرســيده است. هيئت مد�ره باشگاه 
پرســپوليس پس از مدت ها "ــه ٣ نفره بود با 
تعييــن ٢ عضــو جد�د بــه حدنصــاب قانون� 
رســيد و دوباره بحث مد�رعامل� رســول پناه 

مطرح شــد امــا دربــاره ا�ن "ــه چرا تــا امروز 
ا�ــن ح4ــم صــادر نشــده شــا�عات� شــنيده 
م� شود. بر اســاس شنيده ها در بين اعضا$ 
هيئت مد�ره باشــگاه پرســپوليس و برخ� از 
مد�ران وزارت ورزش وجوانان مخالفت ها�� 
با مد�رعامل� رســول پناه وجود دارد و همين 
مســئله باعث شــده ح4ــم مد�ر�ــت او صادر 
نشــود. از طرفــ� بحــث ورود پرســپوليس و 
اســتقالل بــه بورس هم مســئله ا$ اســت "ه 
تحوالت احتمال� در باشــگاه پرســپوليس را 
تحــت تاثير قــرار داده اســت. به زعــم برخ� 

اگر ورود ســرخاب� به بورس هرچه زودتر رخ 
بدهد احتمــال بقا$ رســول پناه در باشــگاه 
پرسپوليس بيشــتر از قبل خواهد بود چرا"ه 
او بــه اوضــاع و احوال باشــگاه اشــراف دارد 
و در ا�ــن شــرا�ط بهتر از هر "ســ� م� تواند 
امور را رتق وفتق "ند. اما گفته م� شــود عمر 
مد�ر�ت فعل� بســتگ� به نتا�ج پرســپوليس 
در ليگ قهرمانان آسيا دارد. اگر سرخ پوشان 
بتوانند از گروهشــان صعود "نند، سرپرست 
باشگاه شانس باال�� برا$ ابقا خواهد داشت 
در غير ا�ن صورت احتمال ا�ن "ه رسول پناه 

پيش از ورود سرخاب� به بورس بر"نار شود و 
جا�ش را به فرد جد�د$ دهد "ه در موردش 
هيــچ گمانه زنــ� وجــود نــدارد ز�ــاد اســت. 
هرچند هميشــه عل� رغبت�، ��4 از اعضا$ 
هيئت مد�ره به عنوان گز�نه مد�ر�ت باشگاه 
پرســپوليس مطــرح بــوده و شــا�د در صورت 
"نــار رفتن رســول پناه او جانشــينش شــود. 
بنابرا�ــن عمر مد�ر�ــت رســول پناه به صعود 
ســرخ ها گره خورده و شا�د امشب و با صعود 
پرسپوليس سرپرست ا�ن باشگاه بيش از هر 

"س د�گر$ خوشحال شود. 

من عاشق بردنم

ســامان قدوس، باز�0ن تيم مل� در اولين 
مصاحبه خود با باشگاه برنتفورد انگليس 
در خصــوص شــيوه بــاز% خــود و تمجيد 
آرســن ونگــر صحبت Cــرد. او بــه صورت 
قرض� و به مدت �� ساله از آميا-فرانسه 

راه� چمپيونشيپ انگليس شد.
 به برنتفورد خوش آمد%. حست در ا�ن 

مدت چطور بود؟
بســيار عال� اســت. من در تمام مــدت پنجره 
نقل وانتقــاالت منتظر چنيــن لحظه ا$ بودم و 
ســرانجام ا�ن اتفاق افتاد و بســيار خوشحالم 

"ه ا�نجا هستم.
 شيوه و استا�ل خاص خودت را دار%. در 
ا�نترنت و�د�وها% ز�ــاد% از تو د�ده ا�م 
 Mول� اگر بخواه� شيوه باز% ات را توصي

Cن� چه م� گو��؟
خيل� ســخت اســت "ه خودم را توصي} "نم 
ول� من عاشق برد هستم و هر چيز$ "ه برا$ 
برد الزم باشــد را انجــام م� دهم. برا$ ا�ن "ه 

تيمم ببرد هر "ار$ در زمين م� "نم.
 در و�د�وها د�دم Cــه گل ها% ز�با�� از 
راه دور بــه ثمر رســاند% و ضربه ها% آزاد 
عال� به گل تبد�ل Cرد% ول� برا�م جالب 
بــود Cه گاه� در چپ باز% م� Cن� گاه� 
در راست و گاه� هم در ميانه ميدان. Cجا 

دوست دار% باز% Cن�؟
پســت مورد عالقه من شــماره ١٠ و مهاجم ٩ 
"اذب اســت. مثال در آن پســت وقت� توپ در 

اختيار تيم شماســت، م� توانــ� آزادانه عمل 
"ن�. 

 زمان� Cه ليگ آغاز شــده بــه تيم اضافه 
شد%.

ا�ن هفته ها بســيار برا�م پر اســترس گذشت. 
من خيل� خــوب تمر�ن ن4رده ام مثال از ٥ روز 
گذشــته خوب تمر�ن ن4رده ام به همين دليل 

با�د فصل را با تالش آغاز "نم.
 وقتــ� در اوسترشــوندس بــاز% Cــرد% 
 �� عمل0رد عال� در اروپا داشت� و حت� 
آرسن ونگر، مرب� آرســنال در آن د�دار از 

تو تمجيد Cرد، آ�ا او با تو صحبت Cرد؟
 نه، من فقط ا�ن حرف ها را در رسانه ها شنيدم 
"ــه او در خصــوص من تعر�ــ} و تمجيد "رده 
است. ا�ن اتفاق هم برا$ من �N افتخار است 

"ه چنين مرب� بزرگ� از من تعر�} "ند.
 چــرا ف0ر Cــرد% Cــه برنتفــورد تصميم 

درست� است؟
تنها باز$ ها�شــان را تماشــا "ــردم و مطمئن 
شــدم "ه ا�نجا بهتر�ــن تيم برا$ مــن خواهد 
بود. نياز نبود "ســ� به مــن بگو�د "ه ا�ن تيم 
چقدر خوب اســت. مــن باز$ آن هــا را د�دم و 

بسيار هيجان زده شدم.
 تــو باز�0ــن تيــم ملــ� ا�ــران هســت�. 
مردم ا�ــران هم بســيار به فوتبــال عالقه 
دارنــد. ف0ــر م� Cنــ� آمــدن تو بــه ا�نجا 

دنبال Cنندگان ما را افزا�ش م� دهد؟
بله به نظرم چنين اتفاق� م� افتد.

قدوس: تمجيد ونگر برا�م افتخار بود
بازدید کادر فنی پرسپوليس از چمن ورزشگاه السد!

تيم فوتبال پرســپوليس ســاعت ٢١:٣٠ امشــب با الشــارجه امــارات در هفته 
ششــم گروه C ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه جاسم بن حمد رقابت م� "ند. 
از ا�ــن رو "ادر فنــ� پرســپوليس از چمــن محل برگــزار$ باز$ "ه ورزشــگاه 
اختصاص� باشــگاه الســد قطر محسوب م� شــود بازد�د داشت و در خصوص 
نحوه چينش باز�4نان در تر"يب اصل� صحبت "ردند اما باز�4نان پرسپوليس 
و الشــارجه به دليل پروت4ل ها$ بهداشــت� نم� توانند از هتل خارج شده و از 
چمن ورزشگاه بازد�د داشــته باشند. طبق قوانين ا$ اف س� تيم ها م� توانند 

از چمن ورزشگاه� "ه برا$ اولين بار در آن باز$ م� "نند د�دن "نند. 

نادرى در چه صورتی در پرسپوليس می ماند؟
مدافع چپ پا$ تيم فوتبال پرسپوليس در �N صورت در جمع سرخ پوشان ماندن� خواهد شد. 
مطرح شــدن خبر پيشــنهاد ٣ تيم ليگ برتر$ به محمد نادر$ با وا"نش هواداران پرســپوليس 
در شــب4ه ها$ اجتماع� مواجه شــد و آن ها از مســئوالن ا�ن باشــگاه خواســته اند به هر ش4ل� 
"ه هســت نادر$ را حفظ "نند. ا�ن در حال� اســت "ه پرســپوليس در پست دفاع چپ در حال 
حاضر فقط سعيد آقا�� را در اختيار دارد "ه او هم مصدوم است. محمد انصار$ نيز از نيم فصل 
دوم به جمع سرخ پوشــان اضافه خواهد شد و م� تواند در جناح چپ خط دفاع� به سرخ پوشان 
"مــN "ند. محمد نادر$ در آخر�ــن مذا"رات� "ه خود و مد�ربرنامه ها�ش با مد�ر�ت باشــگاه 
پرســپوليس داشــته اند، موضوع افزا�ش رقم قــرارداد را مطــرح "رده اند. در واقع اگر باشــگاه 
پرســپوليس خواســته مال� و$ را برآورده ســازد، احتمــال ماندنش در جمع سرخ پوشــان ز�اد 
اســت. از آنجا "ه ســعيد آقا�� با قرارداد$ حدود ٤ ميليارد تومان ســرخ پوش شد، پرسپوليس 
بــرا$ حفظ نــادر$ هم مبلغ� در همين حــدود را با�د هز�نــه "ند. غير از نــادر$، خيل� د�گر 
از باز�4نان پرســپوليس هم خواســتار افزا�ش چشمگير رقم قراردادشــان نسبت به فصل پيش 
شــده اند "ه حت� برخ� رقم هــا از ١٠ميليارد هم تجاوز "رده و برخــ� تازه وارد ها مبالغ باال$ 

٧ميليارد پيشنهاد داده اند. 


	P01-7-3
	P02-7-3
	P03-7-3
	P04-7-3
	P05-7-3
	P06-07-03
	P07-7-3
	P08-07-03
	P09-07-03
	P10-7-3+
	P11-7-3
	P12-07-03
	Zendegi1
	zendegi2-7-3
	Zendegi3-7-3
	zendegi4-7-3
	13
	14
	15
	16

