 15میلیارد دالر سرمایه
در سطلهای زباله!
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ایرانیهاساالنه 35میلیونتندورریزغذادارندکهارزشآن
معادل 80درصددرآمدنفتیسال 2019است
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 ۱۴تصمیمحمایتی
برایکسبوکارهاوخانوارها

دومینپشیمانیلیالحاتمی

حاتمی پساز«نهنگآبی» از
حضوردرپروژهایانصرافداد
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با اعترافات دزدان سابقه دار
در مشهد لو رفت
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مهاجم استقاللکنارگذاشته شد
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در خانه اجاره ای!

ردپایمظلومیدردرگیری
فکریودیاباته!
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«بوکمال»برایمحورمقاومت

بوکمالسوریه،آخرینسنگر
سالروزآزادسازیمنطقه
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ظرفیت مغفول مانده
«بوکمال» برای محور مقاومت
بوکمال سوریه ،آخرین
سالروز آزادسازی منطقه
ِ
سنگر داعش در روزهای پایانی آبان ماه 96یادآور
یکی از عملیات های سرنوشت ساز محور مقاومت
در تراز منطقه ای است .عملیاتی که پایان داعش
را قطعی کرد و یکی از بزرگ ترین مزیت های
راهبردی را برای ایــران و محور مقاومت ایجاد
کرد.بعد از جنگ سی و سه روزه لبنان(حرب
تموز) در سال  ،2006ایران و حزب ا ...توانستند
ســازی معادله آفرین در
دســت به یک مفهوم
ِ
منطقه بزنند و مفهوم «محور مقاومت» را در قالب
واقعیتی عینی و ملموس درآورند و آن را در قامت
بازیگران اصلی منطقه بنشانند و این تعبیر وارد
ادبیات سیاسی و رسانه ای تحلیل گران و ناظران
بین المللی شد و قــدرت بازدارندگی بزرگی
را بــرای مقاومت لبنان و فلسطین و جمهوری
اسالمی تأمین کرد،اما آزادی بوکمال و اتصال آن
به شهر مرزی القائم در عراق نیروهای مقاومت در
عراق و سوریه را به هم پیوند داد و افق اتصال چهار
کشور ایران ،عراق ،سوریه و لبنان را در بستر یک
کریدور یا بزرگراه بین المللی به وجود آورد .این

عملیات توانست قدرت محور مقاومت را عالوه
بر مفهوم سازی و بازدارندگی برای اجزای خود
به صورت مستقل ،وارد مرحله تولید مزیت های
ژئوپلیتیک سازد.اهمیت نبردهای بوکمال تا
حدی بود که رسانههای عربزبان از جمله شبکه
المیادین گــزارش دادنــد که ســردار سلیمانی
شخصا فرماندهی عملیات آزادسازی این شهر
را بر عهده داشته است.تعبیر منسوب به سردار
شهید سلیمانی که می توان در تهران استارت
زد ،به بغداد رسید ،از بوکمال گذشت و در بیروت
پیاده شد که آن روزها در رسانه ها و فضای مجازی
پیچید حکایت از یک دستاورد بی همتا بعد از
سال ها نبرد بی امان در سوریه داشت.آن زمان
تلویزیون های ضدایرانی عربی از بوکمال به
عنوان نبض پروژه ایران در منطقه یاد کردند .از آن
به بعد پایگاه های گروه های مقاومت در این ناحیه
در عراق و سوریه بارها مورد حمله هوایی قرار
گرفت تا اجازه تثبیت این خط اتصال را ندهند.
همزمان منطقه شرق فــرات به صحنه تحرکات
متنوعآمریکاوترکیهتبدیلشدتاشایدبتواندتغییر
موازنهضددستاوردهایبیهمتایمقاومترارقم
بزند اما آن چه مقاومت در اتصال بوکمال به القائم
و در امتداد دوسوی مرز با مرتبط ساختن بغداد و
دمشق به دست آورد از بهترین ظرفیت های اهدا
شده محور مقاومت برای توسعه کشورهای عراق و
سوریه و ایران و لبنان است که می توان اهمیت آن
را با طرح های بزرگ بین المللی مانند راه ابریشم
جدیدیانورداستریموماننداینمواردمقایسهکرد.
در اهمیت گذرگاه بوکمال_القائم همین بس
که تا امروز بارها جریان های مخالف توانمندی
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مقاومت در عراق خواستار تخلیه این ناحیه از یگان
های حشدالشعبی و جایگزینی نیروهای امنیتی
دولتی تحت فرمان نخست وزیر شده اند.هشام
الهاشمی تحلیل گر برجسته عراقی منتقد حضور
ایــران و حشدالشعبی در آخرین مصاحبه خود
گفته بود بوکمال و القائم باید از اختیار مقاومت
خارج شود اما این مسئله بسیار دشوار است.در
حالی که تحوالت اخیر در منطقه قفقاز نگرانی
هایی را راجع به احتمال تهدید یا تضعیف مزیت
های ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی با حمایت رژیم
صهیونیستیبهوجودآوردهاست،حفظدسترسی
به بوکمال و برقراری اتصال میان تهران ،بغداد
تا دمشق و بیروت از طریق بوکمال-القائم می
تواند وزن این دستاورد بزرگ ژئوپلیتیک را برای
محور مقاومت آشکار کند .به اعتقاد برخی ناظران
درخواست و فشار رژیم صهیونیستی برای فاصله
گیری ایران از مرزهای سرزمین های اشغالی بعد
از آزادی بوکمال بود که شدت گرفت و حمالت
مذبوحانه خود بر ضد مواضع مقاومت را به شرق
سوریه و مناطق مرزی این کشور با عراق گسترش
داده است که در طول تابستان امسال به اشکال
گوناگونادامهیافتوحتیدرمردادماهگذشتهدر
یک بیانیه کم سابقه به طور رسمی به این حمالت
اذعان کرد و بهانه آن را ورود چند عضو مقاومت
به خاک جوالن اشغالی بیان کرد .مجموع این
رویدادها بر اهمیت منطقه بوکمال که آزادی و
اتصال آن حاصل مجاهدت جوانان محور مقاومت
است تأکید می کند و پاس داشت خون پاک آنان
در تثبیت این پیروزی و تبدیل آن به مزیتی پایدار
است.

قالیباف:مهم رسیدنکاالی اساسی به دست مردم است نه اینکه دولت یا مجلس آن را اجرا کند
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :در طرح
معیشت تالش کردیم کاالهای اساسی راحتتر
و ارزا نت ــر و با کمک مالی مستقیم به تکتک
خانوارها به ویژه خانوارهای مستضعف که در
جغرافیای دورتــری هستند ،برسد و بر همین
اساس اصال مهم نیست این کار از سوی مجلس
انجام میشود یا دولت.
به گــزارش فــارس ،محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی دیروز (شنبه اول آذر)
در آیین افتتاح ،رونمایی و آغاز عملیات اجرایی
پــروژههــای شــهــرداری قم با اشــاره به شکست
فشار حداکثری ترامپ اظهار کرد  :همه ما
خوشحالیم که امروز آن را میبینیم که او دیگر

در مسند قدرت نیست و این موضوع
نتیجه مجاهدت و مقاومت این
مــردم عزیز است .وی تصریح
کرد:مهم نیست چه کسی چه
کاری را انجام میدهد بلکه
مهم آن است که آن کار انجام
شود ،امروز همه ما در مجلس،
شورای اسالمی و دولت محترم
به این جمعبندی رسید هایم که
در این شرایط سخت مــردم نیازمند
کمک معیشت هستند و بر همین اســاس در
طرح معیشت تالش کردیم کاالهای اساسی
راحتتر و ارزا نتــر و با کمک مالی مستقیم به

تک تک خانوارها و به ویژه خانوارهای
مستضعف کــه در جغرافیای
دورتــــری هستند بــرســد و بر
هــمــیــن اســــاس اصـــا مهم
نیست که ایــن کــار از سوی
مجلس انجام میشود یا از
ســوی دولت.رئیس مجلس
گفت :مهم آن است که این کار
صحیح ،دقیق و سر وقت و با دقت
فراوان انجام شده و به دست کسانی
که در کرونا فعالیت اقتصاد یشان را از دست
داده و فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرده اند
و آن هایی که اشتغال و کار دایمی ندارند برسد.

گزارشی از اجرای اولین روز
محدودیت های کرونایی
در سراسر کشور

جدیت دراجرا،همکاری
نسبی مردم
نخستین روز مــاه پایانی پاییز و سرآغاز
اعمال محدودیت هــای جدید کرونایی
در ســراســر کــشــور بــا ف ــراز و فــرودهــایــی
هــمــراه شــد ،گــزارشهــا ازجــدیــت مقام
هــای مسئول در اج ــرای محدودیت ها
و همکاری نسبی م ــردم بــا ایــن تدابیر
حکایت دارد .روز گذشته شاهد کاهش
تــرددهــای بین شهری ،تعطیلی برخی
اصــنــاف و کــاهــش آم ــد و شــد مـــردم در
شهرهای مختلف بودیم اما در برخی نقاط
نیز برخی همچنان به شرایط کرونایی
کشور بی توجه بوده و فعالیت خود را ادامه
داده اند.به عنوان مثال گزارش خبرنگار
خــراســان از شهر مشهد نشان میدهد
بیشتر صنوف محدودیت های کرونایی
را رعـــایـــت کـــــرده بـــودنـــد  ،اق ــدام ــی
کــــه بــــه خــــوبــــی تــــوســــط بــــرخــــی از
اصــــــنــــــاف صـــــــــورت گــــرفــــتــــه بــــود
نــصــب تــبــلــیــغــات و بــنــر ه ــای ــی بـــرای
اطــــــــاع رســـــانـــــی فـــعـــالـــیـــت خـــود
طـــــی ایــــــن دو هـــفـــتـــه بـــــه صـــــورت
مــــجــــازی و فـــــــروش آنــــایــــن یــــا بــه
صــــــورت تــلــفــنــی بـــــود کــــه بــــا وجــــود
مــــحــــدودیــــت هـــــا مـــــی تــوانــســتــنــد
کـــســـب و کـــــار خـــــود را بــــه صــــورت
مجازی ادامه دهند.در خراسان جنوبی
هــم گ ــزارش میدانی  2خبرنگار نشان
می دهد که در خیابان های اصلی شهر
بــــیــــشــــتــــر واحـــــــــدهـــــــــای کـــســـب
کــــرکــــره هـــــای مــــغــــازه را بــــــرای دو
هفته قفل کــرده اند.این وضعیت اما در
خــراســان شمالی بــه شکلی دیگر اجــرا
شده است و روایــت خبرنگار ما می گوید
که بسیاری از کسبه بــدون محدودیتی
کــرکــره را بــاال زده بــودنــد و ...از شما
دعــوت مــی کنیم  3گ ــزارش متفاوت از
نحوه اجــرای محدودیت ها را در سایت
 khorasannews.comو در سه روزنامه
استان های خراسان رضــوی ،شمالی و
جنوبی بخوانید.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

••هــفــتــه قــبــل چـــای کــوچــک خــریــدم 9
هزارتومان .دیشب همان چای را به قیمت
 14هزار تومان خریدم! یعنی نظارت صفر
اســت .در این مملکت هرکسی هرکاری
می کند ،آزاد اســت .تعزیرات هم راحت
خوابیده!
•• هر نقشه ای مثل گــرانــی ،جیره بندی
و ...برای نان دارین سریع تر انجامش بدین
تا صف نانوایی ها خلوت شود.
•• دولت تدبیر ،شکم مردم را سیر و جیب ها
را پر پول کند تا مردم پروتکل های کرونا و
محدودیت ها را طبق دستور آن ها رعایت
کنند.
•• احتمال مــی دهــم در ص ــورت ساخت
واکسن تمام ایرانی کووید 19اولین کسانی
که آن را «نمی زنند» آقایان هستند با آقازاده
هایشان!
••دالر گران می شود و مسئوالن همه گرانی
ها را گردن آن می اندازند .دالر ارزان می
شود اما آقایان می گویند که افزایش قیمت
هایمان به خاطر دالر نبوده است! ...
•• آقای کی روش هم مزه شش تایی شدن رو
چشید .آقای کی روش زود از کلمبیا خارج
شو آن ها اعصاب ندارند .سرنوشت اسکوبار
را به یاد بیاور.
•• جناب غنی زاده وقتی یادداشت شما در
انتقاد به شخص ریاست جمهوری سرزمین
مــان را روز پنج شنبه خــوانــدم فکر کردم
سرمقاله روزنامه هاآرتص در حمله به رئیس
دولت جمهوری اسالمی ایــران را مطالعه
می کنم! مراقب باشیدکشتی که کف آن
را به آرامی می خراشید بیش از  ۸۰میلیون
ایرانی بر آن سوارند.
••همسرم با یک ماشین مدل پایین در آژانس
کار می کرد .با گرون شدن بنزین وکرونا
بیکار شده .هر چند فقط خرج بخور نمیر در
میاومد .حاال فقط پول یارانه برامون مونده
که با پولش فقط نون می خریم.
••مگر قرار نیست مسکن ارزان شود؟ چرا

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

دولت عوض کمک به کاهش نرخ ها پیوسته
نــرخ مصالح همچون آهــن و سیمان و...
را گران می کند؟ هنوز تثبیت نشده نرخ
جدیدی میاد! لطفا به فکر مــردم بیچاره
باشید.
•• همه جا را تعطیل کردند که کسی بیرون
نیاد و در خانه بمانند حــاال چــون ذخایر
خونی خالی شده به مردم می گین ازخانه
بیان بیرون .معلوم هست با خودتان چند
چندین؟
••دولت که می خواد نفری ۱۰۰تومان به
خانوادهها بده .چجوری تشخیص میده من
روزمزدم و باید پولی برایم واریز کنه؟
••لطفا مثل قبل یک روز در میان صفحه
کــودک رو چــاپ کنین و بــرای سالمندان
هفتهای یک بار .بچه ها طاقت شون کمه
نمیتونن منتظر بمونن.
••در هفته محدودیت های کرونایی این کار
مبارزه تشدید می شود با تعطیلی دو هفتگی
اکثر شهرها به خصوص مشهد باید کلینیک
های زیبایی نیز تعطیل شود چرا که یکی از
فضاهای به شدت آلوده به کروناست.
••درحالی که دولت مردم را تشویق به تجارت
الکترونیک می کند افزایش قیمت خدمات
الکترونیکی و پیامک واقع ًا مسخره است!
••کار پسرم طوری است که دو هفته مشهد
است ،دو هفته تهران و ماشینش نمره تهران
است و سند ملکی ندارد که ساکن مشهد
است .باید با اسنپ تردد کنیم .بسیار سخت
شده برامون.
•• با شما هستیم ای کسانی که کرونا دارید
ولی مخفی می کنید و با تردد در اجتماع
ع ــد های را مبتال مــی کنید و باعث مرگ
عدهای میشوید! بدانید دیر یازود آه و نفرین
خانوادههای داغدار به سراغ تان می آید.
•• هموطنان عزیز! به خدا هیچ جای دنیا
ایــران نمی شــه .نــاکــارآمــدی مسئولین و
رفتارهای بعضی ازخودمان را به پای این
بهشت روی زمین نگذاریم.

بین الملل
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تحلیل روز
علیرضا تقوی نیا

international@khorasannews.com

چرامأربمهماست؟
ارتــش و کمیته هــای مــردمــی یمن توانستند
پس از چند روز نبرد شدید منطقه  ۷در استان
مأرب را به طور کامل آزاد کنند .پایگاه مهم و
راهبردی ماس نیز در این قسمت واقــع شده
بود و تصرف کامل این منطقه ،در واقع تکمیل
محاصره شهر بسیار مهم مأرب است .هم اکنون
انصارا ...از جبهه صرواح در غرب  ۱۲و از شمال
 ۱۵کیلومتر تا شهر مأرب فاصله دارد .از سمت
جنوب نیز مقاومت یمن بر نقاط کوهستانی
حساس و گذرگاه های راهبردی منطقه الجوبه
اشراف عملیاتی دارد و می توان گفت محاصره
ضلع جنوبی مــأرب نیز تکمیل شده اســت .از
تفاصیل فــوق می تــوان نتیجه گرفت که شهر
بسیار مهم و راهبردی مأرب ( که آخرین پایگاه
و پایتخت نیروهای سعودی در یمن به شمار می
رود) از لحاظ نظامی سقوط کرده و انصارا ...در
کمترین زمان ممکن قابلیت تحت اختیار گرفتن
آن را خواهد داشت .این شهر از لحاظ اقتصادی،
کشاورزی و سیاسی بسیار با ارزش است و در
صورت آزادسازی آن توسط ارتش و کمیته های
مردمی  ،عمال سعودی دیگر در یمن نقطه با
ارزش و راهبردی تحت کنترل نخواهد داشت
و دولــت نجات ملی (وابسته به انــصــارا )...نیز
پس از  ۶۹ماه جنگ و درگیری شدید توانسته بر
جغرافیای یمن شمالی به طور کامل مسلط شود
و تکلیف عربستان در زمین را یک سره کند .به
نظر می رسد انصارا ...به دنبال آن است تا قبل
از شروع رسمی دولت جدید آمریکا مأرب را آزاد
کند تا در صورت فشار بایدن به سعودی برای
اتمام جنگ ،بتواند با دستانی پر در معادالت
سیاسی آینده نقش آفرینی کند.

خبر متفاوت

مشتآهنینتوئیتربرایخانهتکانی!
گاردین :نیک پالسیلیو ،سخنگوی توئیتر اعالم
کرد که این شرکت با جدیت در تدارک حمایت از
انتقال حساب های کاربری توئیتر کاخ سفید در
بیستم ژانویه  2021است .وی گفت این روند،
مثل سال  ،2017با رایزنی (نهاد) آرشیو ملی
در دست اجراست .با انتقال این حساب های
کاربری ،همه توئیت های موجود در حساب
های کاربری رئیس جمهوری ،همسر رئیس
جمهوری ،معاون رئیس جمهوری و مقامات دیگر
در اختیار آرشیو ملی قرار خواهد گرفت .سپس
این حساب های کاربری بدون هیچ توئیتی در
روز مراسم تحلیف به (اعضای) کاخ سفیدی
که جو بایدن در آن رئیس جمهور است ،منتقل
خواهد شد.

محدودشدنگزینههایترامپبرایتغییرنتایجباحمایتجمهوریخواهان
میشیگانازپیروزیبایدن

آخرینتیرترامپهمبهسنگخورد
رئیس جمهور آمریکا در تالش برای لغو نتیجه
انتخابات ،با یک ناکامی جدید مواجه شده
است .قانون گذاران ایالت کلیدی میشیگان
گفتهاند که آن ها درصــدد تغییر نتایج این
ایالت که به سود جو بایدن بــوده ،نیستند.
پیشتر برایان کمپ ،فرماندار جمهوری خواه
جورجیا نیز به دنبال تایید پیروزی جو بایدن
در این ایالت اعالم کرد ۱۶ ،رأی الکترال
این ایالت به بایدن تعلق میگیرد .به دنبال
شکستهای حقوقی تــرامــپ در دادگ ــاه
بــرای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات،

ستاد رئیس جمهور آمریکا امیدوار است که
قانون گــذاران جمهوری خــواه ایالتهای
کلیدی را ترغیب کند که با نادیده گرفتن
نتیجه انتخابات ،ترامپ را در آن ایالت پیروز
اعالم کنند .دموکراتها هشدار دادهاند که
ترامپ میخواهد با وارد کردن فشار به قانون
گذاران ،رأی مردم را تغییر دهد و افراد مدنظر
خود را در مجمع الکترال که ماه بعد گرد هم
میآیند ،مستقر کند .در طول تاریخ ایاالت
متحده آمریکا ،اکثر قریب به اتفاق الکتورها
به نامزدهای برنده از سوی مردم رأی داده ،

صبح دلهرهآورکابل

اصابت ۲۳راکتداعشبهپایتختافغانستان ۸،کشتهو ۳۱زخمیبهجاگذاشت
داعش با صدور بیانیهای ادعا کرد که
حمالت راکتی به مناطق مختلف شهر
کابل کار افراد این گروه تروریستی بوده
اســت .در ایــن حمالت که صبح دیــروز
در پایتخت افغانستان رخ داد و طالبان
دست داشتن در آن را رد کرد ،هشت
نفر جان باختند و  31نفر دیگر هم در پی
پرتاب حداقل  31راکت ،زخمی شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
نیز با ابــراز همدردی با دولــت و مردم
افغانستان به خصوص خانواده قربانیان
این اقدام تروریستی اظهار کرد :در حمله
تروریستی به نقاط مختلف شهر کابل از
جمله محله دیپلماتیک این شهر ،طبق
بررسیهای به عمل آمده ،حداقل یک
راکت به محوطه داخلی سفارت ایران
در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن
آسیبهای جزئی به برخی تاسیسات
و تجهیزات سفارت وارد شــده است.
در عین حال خوشبختانه هیچ خطری
متوجه کــارکــنــان ســفــارت کشورمان
نشده اســت .خطیب زاده ایــن حمله

تروریستی را نمونهای از جنگ نیابتی و
اقدامات هم پیمانان تروریست آمریکا
در افغانستان ذکــر کــرد و مسئولیت
مستقیم آن را متوجه این کشور دانست.
این حمالت راکتی درست کمی پیش
از دیــدارهــای جداگانه مایک پمپئو،
وزیر خارجه آمریکا با دولت افغانستان و
طالبان رخ داد که قرار است در قطر و در
بحبوحه مذاکرات روند صلح بر سر خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان برگزار
شود .طالبان با استناد به مفاد توافق
نامه خروج آمریکا که در ماه فوریه در قطر
امضا شد ،متعهد شده است که حمالتی
علیه مناطق شهری در افغانستان انجام
ندهد .البته راکت پراکنی به شهر کابل
بی سابقه نیست .در مرداد امسال نیز
کابل شاهد پرتاب  ۱۴راکت بود .این
راکت ها زمانی در شهر کابل فرود آمدند
که محمد اشرف غنی ،در حال اجرای
مراسم گذاشتن تــاج گل به پــای منار
استقالل در محوطه ساختمان وزارت
دفاع افغانستان بود.

اما برخی چنین نکرده انــد .به این گــروه از
الکتورها که برخالف نظر شهروندان ،به
افــراد دیگری رای می دهند« ،الکتورهای
عهدشکن» یا «الکتورهای بی وفا» می گویند.
درمقابل،جوبایدننامزددموکراتانتخابات
ریاستجمهوری آمریکا که خود را پیروز این
دور از رقابتها معرفی کرده ،در مواجهه با
امتناع ترامپ از پذیرش شکست ،برای
تامین هزینه انتقال قدرت ،دست به
دامن مردم شده است .وی در توئیتی
نوشت :از آن جا که ترامپ در برابر
پــذیــرش شکست مقاومت
می کند و انتقال قدرت
را بــه تاخیر م ـیانــدازد،
مجبوریم خودمان هزینه
دولت انتقالی را تامین
کنیم و به کمک شما نیاز

داریم .اگر میتوانید ،در تامین هزینه دولت
انتقالی بایدن-هریس شریک شوید .این در
حالی است که به ادعای برخی منابع خبری،
کارکنان شــورای امنیت ملی کاخ سفید از
جملهرابرتاوبراینمشاورامنیتملی،بیسر
و صدا مشغول پیشبرد امــور انتقال قدرت
هستند تا در صورت ناکامی ترامپ در اثبات
ادعــای تقلب ،زمــام امــور را به دست
بایدن بسپارند .اوبــرایــان پیش از
این در مصاحبهای گفته بود :به نظر
میرسد بایدن در انتخابات پیروز
شده است .انتقال قدرت به
نــامــزد پــیــروز انتخابات
 ،۲۰۲۰به طور رسمی
در روز ۲۰ژانویه۲۰۲۱
(اول بــهــمــن) انــجــام
خواهد شد.
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اقدام گروه عفو بینالملل پیش از نشست مجازی
سران گروه 20؛ انداختن تصویر دیدار ماکرون با
ولیعهد سعودی روی ساختمان موزه لوور پاریس با
شعار«:دوروییرامتوقفکنید»/خبرگزاریفرانسه

توئیت روز

براینخستینباریکرئیسجمهورسابقدرفرانسهبهاتهامفسادمالیمحاکمهمیشود

و سرانجام دادگاه سارکوزی

برای نخستین بار در تاریخ پس از جنگ فرانسه ،یک
رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی محاکمه
میشود.پیشازسارکوزی،ژاکشیراکرئیسجمهور
اسبقفرانسههمدرسال ۲۰۱۱بهاتهاماختالساموال
عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد اما این
اتهامات مربوط به دورانی بود که او شهرداری پاریس را
برعهده داشت .اما سارکوزی نخستین فردی است که
بهاتهامفسادمالیدردورانریاستجمهوریمحاکمه
میشود .برگزاری جلسه دادگاه به شرایط همه گیری
کووید ۱۹ودرخواستتعلیقدربرگزاریازسویژیلبر
آزیبر ۷۳سالهبهدالیلپزشکیبستگیخواهدداشت.
گفته میشود پرونده موسوم به استراق سمع که به این
دلیل سارکوزی  65ساله به دادگاه می رود با پرونده
قضایی تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۰۷از سوی قذافی ارتباط دارد .بنابر اعالم
دادستانی ،برخی مکالمات آنها وجود فساد مالی را
نشان میدهد .سارکوزی که در سال  ۲۰۱۳از منع
تعقیببرخوردارشد،تالشکرددادگاهاستینافرا
برای لغو دیگر پروندههای دوران ریاست جمهوری
خود متقاعد کند .او به تازگی در گفت وگو با شبکه
ب.اف.ام.تــی وی گفت« :من در دادگاه
حاضرمیشوم،زیراهمچنانتعهداتی

دارم ».یکی دیگر از پروندههای نیکالس سارکوزی
که قرار است به آن رسیدگی شود ،پرونده بیگمالیون
مربوطبههزینههایکارزارانتخاباتیریاستجمهوری
سال  ۲۰۱۲است .سارکوزی متهم است که ضمن
هماهنگیبایکشرکتتبلیغاتیصورتحسابهزینه
انتخابات سال  ۲۰۱۲را به جای کــارزار خود ،به نام
حزبشثبتکردهوبدینترتیبتوانستهاستبیشازدو
برابرسقفقانونیدراینزمینههزینهکند.
▪ماکرونبازهمعلیهآزادیبیان

از ســوی دیگر ،تصویب قانون امنیت جامع پلیس
در فرانسه کــه توسط حــزب مــاکــرون ارائ ــه شــده،
جنجالهای بسیاری را به همراه داشته است؛ یکی
از بندهای ایــن قانون میگوید که هرگونه انتشار
تصویر از نیروهای پلیس که به افشای هویت آن ها
منجر شود ،تخلف محسوب می شود و مجازاتهایی
تا  45هزار یورو در پی دارد .تصویب این قانون
در پارلمان ،نگرانیهای گستردهای را در
میانگروههایحقوقبشروروزنامهنگاران
در پی داشته است .مخالفان این قانون
میگویند که حقوق مدنی و آزادی بیان
باخطروتهدیدمواجهمیشوند.

برنی سندرز ،رهبر طیف چپ حزب دموکرات ،در
توئیتی نوشت« :برای یک رئیس جمهور مستقر
بسیار رقتانگیز است که به منظور تغییر نتیجه
انتخابات تالش کند .از آن بدتر این است که حزب
جمهوریخواه به جز چند مورد استثنا در برابر این
حمله ظالمانه به دموکراسی ساکت بماند .حزب
جمهوری خواه اکنون دیگر یک حزب سیاسی
نیست بلکه به یک فرقه تبدیل شده است».

چهره روز
پس از هفته ها گمانه زنی،
چــهــار مــنــبــع امــنــیــتــی در
پاکستان و افغانستان مرگ
«ایمن الظواهری» سرکرده
گروه تروریستی القاعده را
در افغانستان تایید کردند.
«ایمن محمد ربیع الظواهری»  69ساله ،آخرین
بار در سالگرد حمالت  11سپتامبر امسال در
یک پیام ویدئویی ظاهر شده بود .او پس از کشته
شدن اسامه بن الدن در سال  2011رهبری
القاعده را عهده دار بود.

99064776
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امیر دریادار خانزادی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

برنامهتجهیززیردریاییوناوشکنهابهموشکهایبالستیک
از زمان حضور نیروی دریایی در جاسک ،نقاط ایستایی دشمن  700تا 800کیلومتر از سواحل ایران دورتر شده است
هادی محمدی  -کمی بیش از سه سال از آغاز مسئولیت فرمانده جدید نیرویدریایی ارتش میگذرد .شاید در
روزهای اول سخت بود کسی بر صندلی امیرسیاری با سابقه طوالنی فرماندهی نیرویدریایی تکیه کند و از او امید
موفقیت و پیشرفت داشته باشیم اما امیردریادار حسین خانزادی در این مدت نشان داد با توکل به خدا ،با برنامه و
نظم و با همت نیروهای متخصص و پایکار می توان در همه بخشهای نیرو به دستاوردهایی رسید که حاال بتوان ادعا
کرد نسبت به گذشته توقف یا کندی نبوده و حتی امور سرعت نیز گرفته است .در چهلمین سالگرد شروع دفاع
مقدس و چهلمین سالگرد عملیات پیروز مروارید و در آستانه روز نیرویدریایی ارتش ،با امیر خانزادی گفت و گویی
90دقیقه ای داشتیم و او برای ما از آخرین دستاوردهای تجهیزاتی نیروی دریایی گفت و این که در همین شرایط
تحریمی ،تجهیزات و تسلیحاتی ساخته اند که نه تنها بی نیازشان کرده است بلکه قابلیت فروش دارد و هزینه
اش یک چهارم نمونه خارجی خواهد بود .از توان نیرو برای دفاع از کشتی ها و نفتکش های ایرانی حتی تا ونزوئال
گفت و این که در حال کار روی نصب موشک های عمود پرتاب و حتی بالستیک روی شناورها در آینده هستیم؛ اما
خالصه کالم امیر خانزادی این است که ما توانستیم از یک امنیت عاریه ای قبل از انقالب به امنیت بومی برسیم که
بزرگ ترین دستاورد نظامی کشور به حساب می آید و قابل تحریم هم نیست .دریادار خانزادی از جمله فرماندهان
باسابقه درخشان و آکادمیک در حوزه دریایی است که در تاریخ  14آبان سال  96با حکم فرماندهی معظم کل قوا،
به فرماندهی نداجا منصوب شد .این مصاحبه خواندنی را از دست ندهید:
از جمله نقاط طالیی تولیدات در نداجا ساخت
شناورهای سنگین در این سال ها بوده است .به نظرتان از
ناوشکن جماران تا ناوشکن دنا که در آینده نزدیک الحاق
میشود ،روند پیشرفت چگونه بوده است؟

عرصهتولیددرنداجاچقدرصرفهاقتصادیدارد؟

اوالبایدگفتحوزهامنیتجاییاستکهباخطکشاقتصادنباید
آنراسنجیدچوناگرامنیتنباشددیگرهیچچیزپایدارنخواهد
بود.برایامنیتبهاییپرداختمیکنندکهسایرفعالیتهادر
بستر آن شکل میگیرد اما واقعیت این است که بین امنیت و

به تازگی محدودیت و تحریم تسلیحاتی ایران که
طبققطعنامههایشورایامنیتوضعشدهبود،پایانیافت.
آیا با لغو این تحریمها دنبال خرید تجهیزات دریایی از خارج
کشور خواهید رفت و نیازی در این حوزه دارید؟

ما در دورههایی برای تهیه تجهیزات به شدت احساس نیاز
میکردیم اما امروز در نیرویدریایی اینکه تحریم تسلیحاتی
برداشته یا موضوعی اضافه شود ،برای ما مهم نیست و مسئله
تاثیرگذاری بر نیرویدریایی محسوب نمیشود چون امروز
دیگر آن نیاز وجود ندارد و ما آن را چه میخواستیم ،ساختیم
و به همه آن چه نیاز داشتیم رسیدیم .امروز با ورود اژدرهای
بومیوآزمایشصددرصدموفقآنهااوضاعتغییرکردهو حتی
توانایی اژدرهای ما نسبت به ابتدای کار هم چند برابر شده و
آن را به زیردریاییهای دیگر تعمیم دادیم یعنی بیدلیل دنبال
تنوع نرفتیم .امروز اگر یک اژدر بومی ساختهایم ،میتوانیم از
آن در زیردریایی غدیر و فاتح که ایرانی هستند ،استفاده کنیم.
بنابراین تحریم برای نیرویدریایی بیمعنی بوده و امروز توجه
و نگاهی به بیرون نداریم.

در حــوزه فــروش و صــادرات محصوالت نظامی
چطور؟ به نظرتان محصوالتی که ساختید آن قدر قابلیت
رقابت در حوزه کیفیت و قیمت را دارنــد که مشتریهای
خوبی پیدا کنند؟

درحوزهتولیدانبوهوفروش،محوراصلیمجموعه،وزارتدفاع
است .مثال ما موشک جاسک 2را در جهاد خودکفایی نداجا
و با کمک وزارت دفاع ساختیم و تحویل صنعت دفاعی دادیم
تا آن ها تولید صنعتی را جلو ببرند .این محصوالت جذابیت
بسیار باالیی دارند و میتوانند به شدت در حوزه قیمت و توان
با نمونههای خارجی رقابت داشته باشند .البته از این نمونهها
زیاد داریم.

به جدیدترین محصوالتتان بپردازیم که قرار است
تا پایان امسال به نیرویدریایی الحاق شوند.به ناوشکن دنا
و ناو موشک انداز زره چه ویژگی هایی اضافه شده است ؟

ساخت ناوشکن دنا از 13ســال قبل شــروع شده بنابراین
در ظاهر تفاوت زیادی با جماران ندارد چون ساخت بدنه و
طراحی در آن زمان انجام شده بود اما از لحاظ سیستم رانش

میتوانیم ساخت ناو هواپیمابر در ایران داشته

ساخت ناو هواپیمابر به یکسری مفاهیم و استراتژیهای
دفاعی برمیگردد و به نظرم قبل از رفتن به سمت ساخت ناو
هواپیمابر باید بپرسیم اصوال جمهوری اسالمی ایران به ناو
هواپیمابر نیاز دارد و اهداف و مقاصدش برای داشتن چنین
شناوری چیست؟ اگر هم نیاز ندارد به چه دلیل؟ بسیاری از
کشورهای دنیا در سالهای گذشته ناوهای هواپیمابر خود
را از رده خارج کردهاند و تمرکزشان را روی موضوعات دیگر
گذاشتهاند .یکی از موضوعاتی که ما حتما روی آن تمرکز
خواهیم داشــت و آن را توسعه میدهیم زیرسطحی است.
نیرویدریایی ایران در مجاورت با اقیانوس هند و تهدیداتی که
دارد ،حتما باید یکی از جهتگیریهایش زیردریایی باشد که
هست .این نوید را میدهیم که هرگاه نیاز به ناوهواپیمابر باشد
آن را هم میسازیم و توانش را داریم.

چه برنامه ای برای ساخت ناوشکن های جدید در
شمال و جنوب دارید؟
ناو شکن پیشرفته دماوند در حال ساخت

فرایند ساخت شناورها از دهه  80شروع شد تا  30بهمن
 88که شاهد الحاق جماران به عنوان اولین ناوشکن بومی
با حضور فرمانده کل قوا به ناوگان نیرویدریایی با همه
فناوریهایی بودیم که آن روز در اختیار داشتیم .همزمان
با جماران ،کار ساخت ناوشکن دماوند هم در شمال شروع
شد که الحاقش در سال  1395صورت گرفت .در این فضا
برنامه ساخت ناوشکن دنــا را هم در دســت داشتیم و اگر
امروز ملحق شود به نظرم  13سال ساختش طول کشیده
است که طوالنیتر از جماران بود .یکی از دالیل این زمان
طوالنی،وسواسبیشتردردنابودتافناوریرانشوتسلیحاتی
بهتری برایش پیشبینی شود اما واقعا اگر میخواهیم اوج
به روزرسانی فناوری روی ناوشکنها را ببینیم باید ناوشکن
سهند را در نظر گرفت زیرا سهند الگوی جدیدتری نسبت به
دوناوشکنقبلیخودشداشت.درپاشنهسالحدفاعنقطهای
بومی وجود دارد که یکی از تسلیحات خودکار کامال به روز
دنیاست و به عنوان الیه آخر دفاعی حرف نهایی را میزند و
میتواند هر پرتاب نزدیکشوندهای را هدف قرار دهد .روی
رانش سهند خیلی کار شد حتی روی شکلش هم کار کردیم.
سهند هم بازتاب راداری کوچک تری دارد و هم از فناوریهای
هوشمندساز بهره میبرد ،یکپارچگی سالح در آن رعایت
شده و در عین حال از سرعت بیشتری هم برخوردار است.
بعد از سهند در ناوشکن دماوند ،به بلوغ باالتری رسیدیم و
فناوریهای قویتری به کار گرفته شده که در ناوگان شمال
نیروی دریایی در حال احیاست .ساخت تمام ناوشکنهای
ما بین  10تا  13سال طول کشید(جماران 10ســال و دنا
13سال)ودماوندجدیدکارطراحیواتمامساختشسهسال
به طول انجامید .االن همه چیز دماوند نصب شده و در مرحله
به آب انداختن قرار دارد که امیدواریم تا پایان سال ،دریای
آزمایشی خود را هم برود و این یعنی در ساخت ناوشکنهای
کالس جماران به سطحی رسیدیم که میتوانیم ظرف کمتر
از سه سال ناوشکن بسازیم .حتی امروز ادعا میکنم که ما
میتوانیم در یک سال ناوشکن بسازیم بدون هیچ محدودیت
یا وابستگی به بیرون .معنی این حرف این است که آن قدر
انباشت فناوری و دانش داریم که با کمک مجموعههای وزارت
دفاع و ظرفیتهای کشتیسازی ملی ان شــاءا ...در سال
 1400با یک رشد ویژه در ساخت تسلیحات دفاعی روبهرو
خواهیم شد.برای مثال امروز بلوک اول ناو آموزشی خلیج
فارس کارش به انتها رسیده و اگر این سازه را ببینید خود این
بلوک به لحاظ وزنی نصف یک ناوشکن است در حالی که ناو
خلیج فارس 10بلوک دارد و در کارخانجات ساخته میشود.
 3500تن وزن این شناور است و هدفگذاری ما این بوده که
دوسالهساختهشود.هدفبسیارمهمناوخلیجفارسهمبرای
نیرویدریایی و هم برای کشور به عنوان یک کشور دریایی،
موضوع آموزش کارکنان است .امروز از شناورهای رزمی برای
آموزش کارکنانمان استفاده میکنیم اما با حضور ناو خلیج
فارس یک جریان پیوسته برای کشور در حوزه آموزشهای
دریایی و دریانوردی ایجاد میشود.

اقتصادیکرابطهدوسویهوجودداردیعنیاقتصادبدونامنیت
مثلسراباستوبهراحتیازبینمیرودوامنیتبدوناقتصاد
هم دستنیافتنی است یعنی در امنیت هم نمیشود بدون
حساب و کتاب هزینه کرد .باید با همه شاخصهای بهرهوری
کار کرد تا امنیت تولید شود که االن این اتفاق در حال رخ دادن
است .قیمت ناوشکنی که در جمهوری اسالمی ایران ساخته
میشود یکچهارم ناوشکنی است که بخواهیم از خارج بخریم
یعنی با پول یک ناوشکن چهار ناوشکن میسازیم و من تاکید
میکنمکهبایدخودمانناوشکنبسازیممگراینکهسطحیاز
فناوری باشد که ما نداشته باشیم و نیاز هم باشد ،هرچند فعال
ایناحساسوجودندارد.ثانیااگرامروزمیگوییمناوشکنرایک
سالهمیسازیمچونسالهاتجربهپیداکردیموبهبلوغرسیدیم
پس ویژگی دیگر این است که فناوری بومی میشود .مهم تر
اینکه امنیتی که از این طریق به دست میآید عاریهای نیست.
یک روزی خارجیها به ما تسلیحات میدادند و میدانستند
داخل این شناور چه گذاشتهاند و توانایی آن چیست اما امروز
وقتی ما ناوشکن میسازیم هیچ اطالعی از داخلش ندارند
چوناینهارانمیدانند.بهنوعیکارکرداینسالححتیبدون
شلیک یک گلوله بیشتر از آن چیزی است که ما از خارج بخریم.
این امنیت بومی است که به دست فرزندان این کشور تولید
میشودوبازدارندگیکهتولیدمیکندخیلیبیشترازتسلیحات
خارجیخواهدبود.

باشیم؟

عکس  :علی عباس پور

و فناوریهایی که در دنا به کار گرفته شده و تواناییهای فنی
و تسلیحاتی و راداری این شناور نسبت به جماران جلوتر است
و چون انتهای تولید آن همعصر با ناوشکن سهند بوده برخی
فناوریهای به کار رفته در آن تشابه زیادی با سهند دارد.
ناو موشکانداز کالس پیکان به نامزره نیز برای اولین بار در
ناوگان جنوب ساخته شده و به زودی در ناوگان جنوب نداجا
به کار گرفته میشود چون سایر نمونههایی که از کالس
پیکان ساختیم در ناوگان شمال بود .شناور بسیار تند و تیز و
توانمندی است و بیشتر برای بهرهبرداری در مناطق دریایی
تحت حاکمیت استفاده می شود یعنی تا  200مایل دریایی از
ساحل ،از این شناور استفاده خواهیم کرد .از این تیپ شناور
چندین فروند در اختیار داشتیم و بعد از زره ،تعداد دیگری در
مجموعه وزارت دفاع در حال ساخت داریم که سال آینده به
ثمر میرسد .پس از آن سراغ پروژه سینا تیپ 3خواهیم رفت
که بسیار پیشرفتهتر بوده و یک کالس جدید به شمار میرود.

ناو احیاشده دماوند ناوشکن ویژهای است .ما موقعی که کار
دماوند را در دریای خزر شروع کردیم ،الگوی ساخت ما همان
الگوی جماران در جنوب بود در حالی که شرایط جوی در
دریای خزر به نسبت دریای جنوب کامال متفاوت است .در
دریای خزر در ایامی از سال شناور 4هزار تنی غرق میشود،
ضمن اینکه این جا عمق آب ،شکل ساحل بنادر ورودی و
لنگرگاهها بسیار متفاوت با جنوب است .با نگاه به تجربیات
گذشته همه این ها امروز اصالح شده مثال ورق سازه برای
ناوشکن دماوند تغییر کرد و به ویژه در الیههای پایینی قطر ورق
افزایش یافت .از طرفی چون شناور وارد بنادری میشود که با
مشکلالیروبیمواجههستندپسبایدآبخورکمتریداشته
باشد.ازسویدیگربایدفکرمیشدچطورناوشکنیبسازیمکه
قسمت زیرآبی آن کم باشد اما تعادل و پایداری الزم را داشته
باشد؟ مطالعه ما به این نقطه رسید که به جای دو موتور از چهار
موتور و به جای دو شافت از چهار شافت استفاده کنیم؛ اتفاقی
کهمیافتدایناستکهازدوپروانهبزرگبهچهارپروانهکوچک
تر رسیدیم که باعث میشود به عمق کمتری نیاز باشد .این در
عملیات ویژگیهای جدیدی ایجاد میکند و قطعا این الگوی
موفقرادرناوشکنهایبعدیدرجنوبهمادامهخواهیمداد.
در دریای خزر چطور؟

ساخت ناوشکن در هر کــدام از ناوگانهای ما متناسب با
استعداد شناوری که در هر منطقه تعریف شده خواهد بود و
قطعا این اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود.

گفته بودید سه فروند زیردریایی دیگر از نوع فاتح
در خط تولید است .چه زمانی میتوانیم شاهد حضور فاتح2
در آبهای کشورمان باشیم؟ از فاتح یک و عملکردش در این
مدت راضی هستید؟

بــه تــازگــی شاهد پــرتــاب موشک جــاس ـک 2از
زیردریایی غدیر بودیم .آیا برای فاتح هم چنین آزمایشی
خواهیم داشت و نتیجه این تست چه کمکی به ما میکند؟

زیردریایی به خودی خود یک سالح مخوف و پنهان است چون
دیده نمیشود و دشمن را نگران میکند .وقتی یک زیردریایی
کنار اسکله نباشد ،به عنوان یک تهدید ممکن است هر جایی
باشد .بیشتر زیردریاییهای تاکتیکی دنیا اژدر و مین همراه
دارند و خیلی کم هستند زیردریاییهایی که عالوه بر این دو،
موشکهمحملکنند.زیردریاییوقتیموشکداردیعنینیاز

موشک عمودپرتاب این قابلیت را دارد که تعداد
بیشتری در عرشه نصب می شود و اهــداف متنوعتری را
منهدم میکند .تجهیز شناورهای سطحی به موشکهای
عمودپرتاب در دستور کار شما قرار دارد؟

هدف عمده استفاده از موشکی که عمودپرتاب باشد در تمام
دنیابرایدفاعضدهواییاستیعنیعلیهیکسکویپرندهای
که یا خودش موشک و راکت در دو ارتفاع کوتاه و متوسط پرتاب
میکند یا بمب میآورد .در ناوشکن دماوند طراحی بر مبنای
نصب این موشک اســت .کار صنعتی هم در وزارت دفــاع با
سرعت در حال انجام است و چون نمونه زمینی را داشتیم،
مشکلی نیست و امیدواریم تا پایان امسال نمونه دریایی هم
آماده شود .این کار در ناوشکن دنا پس از آزمایش در ناوشکن
دماوند به صورت اصالحی انجام خواهد شد چون ساخت دنا از
قبل بوده و حاال باید اصالحاتی برای نصب موشک عمودپرواز
انجام شود اما روی دماوند این موشک پیشبینی شده است.
نوع دیگر این موشک عمودپرواز که کروز هم نیست از نوع
بالستیک است و در آینده از آن ها برای ناوشکنهای سنگینتر
و زیردریاییهای سنگینتر استفاده خواهیم کرد چون ما انواع
موشک بالستیک در خشکی داریم و بردن موشک بالستیک
از خشکی روی شناور و زیردریایی برای ما محدودیتی ندارد.

آخرین وضعیت پهپادهای نداجا به کجا رسید؟
درباره پهپاد سیمرغ که تست موفقی هم داشت و گفته شده
از بمب هوشمند و نقطهزن سدید استفاده میکند و توان
رزمی شناسایی و جنگال دارد ،بیشتر بگویید.

در نیرویدریایی موضوع پهپاد با همه نیروهای دیگر فرق
دارد چون اصال عرصه دریا عرصهای است که امکانات نشست
و برخاست ،باند فرودگاه و ...وجــود نــدارد حتی روی نوع
دوربینها اثر رطوبت دریا و شدت نور فرق دارد .فرق دیگر
این است که بیشتر اهداف در خشکی ثابت هستند اما در دریا
این طور نیست و همه اهداف در حال حرکت هستند و باید
اطالعات هدف را به صورت لحظهای داشته باشیم .پهپاد
سیمرغ با سقف پروازی باال و مداومت پروازی و برد بسیار زیاد با
اینرویکرداستکهدستبلندایجادشدهباشدوایندستبلند
در نیرویدریایی هر لحظه در حال تکمیل است .در خصوص
پهپادهای عمودپرواز هم باید گفت که فناوری پیشرفتهای
دارد اما در حال مرزشکنی هستیم .امروز پهپادی که داریم
برای شناسایی استفاده میشود یا حمل برخی محمولهها؛ اما
کارهایفناورانهخیلیخوبیدرجریاناستکهبایدصبرکنید
تا اخبار خوبش را در آینده بشنوید.

در موشکهای کروز دریایی به چه میزان توانی
دست پیدا کردهایم؟

االن همه انواع موشک های کروز را که به صورت بومی تولید
شده اند در اختیار داریم .موشکها را بر مبنای قابلیتهای
تهدید طراحی کردیم یعنی اگــر ناوشکن دشمن قابلیت
سرعت 35گــره را در دریــا دارد ،موشکهای کــروز طوری
طراحی شده که با آن سرعت و جابهجایی به هدف بخورد.

آخرین وضعیت اعزام ناوگروههای ما به آبهای
آزاد و بینالمللی به کجا رسید؟ قول حضور در غرب اقیانوس
اطلس را داده بودید .آیا گلوگاه بودجهای یا فنی دارید؟ با
توجه به افزایش رفتوآمد نفتکشهای ایرانی به ونزوئال و
تهدیدات آمریکاییها برنامهای برای اسکورت این کشتیها
تا ونزوئال دارید؟

نمیدانم چرا این قدر اقیانوس اطلس برای رسانهها جذاب
اســت شاید از ایــن بابت که یک فضای تقابلی و در مقابل
یک دشمن سنتی اســت .امــروز نیرویدریایی ارتــش هیچ
محدودیتی برای رفتن به هر اقیانوسی در دنیا را ندارد و به
هر جا نیاز باشد و نظام صالح بداند ،می رود و محدودیت
فنی و عملیاتی وجود ندارد و با اقتدار هم در این دریاها حاضر
میشویم .اگر الزم باشد شناورهای تجاری و نفتکشهای
خودمان را به هر نقطه و هر بندری اسکورت میکنیم و این کار
رابااقتدارانجاممیدهیموتواناییآنراهمخیلیخوبداریم.
حتی تا ونزوئال؟

بنادر ونزوئال از نگاه ما بنادر معمولی هستند و هیچ فرقی با
سایر بنادر ندارند.

وضعیت ایــران در دریــای خزر در این مدت چه
تغییری داشته است؟

هم ما و هم همه کشورهای اطراف دریای خزر این دریا را دریای
صلح و دوستی میدانیم و نکته مهم برای ما این است که هیچ
کشور و نیروی نظامی خارجی در این دریا فعالیت نکند .این را
توافقکردیموخیلیمحکمپایآنهستیم.معتقدیمتواناییها
و تالشهای مجموعه نیروهای دریایی این منطقه خیلی بیشتر
از نیازهای حفظ امنیت منطقه است .تعامالت خیلی خوبی با
کشورهای اطراف داریم و به جرئت میشود گفت هیچ موردی
ازتردیدواختالفنظامیدرخزروجودنداردوبههیچکسیهم
اجازهنمیدهیمامنیتخزرراخدشهدارکند.حتیباوجودکرونا
درهمینشرایطبارعایتتمامیپروتکلهایبهداشتیبادوناو
موشکانداز در رزمایش قفقاز  2020روسیه شرکت کردیم.
در خزر امنیت خیلی خوبی وجود دارد و کشورهای ساحلی هم
معتقدندامنیتبایدتوسطکشورهایمنطقهحفظشود.
رزمایش با کشورهای آیونس به کجا رسید؟

بهکشورهایعضوآیونس(اجالسفرماندهاننیروهایدریایی
حاشیه اقیانوس هند) هم اعالم آمادگی کردیم تا رزمایشی را
که سال گذشته به واسطه کرونا عقب افتاد ،به محض مناسب
شدن شرایط در سال  2021انجام دهیم.

به نظرتان رشد جاسک چطور بــوده و میتواند
زمانی برای ما نقطه مناسبی به عنوان سپر تنگه هرمز باشد؟

مقام معظم رهبری بارها گفتهاند که سواحل مکران عقبه
خلیجفارس است و اگر در خلیجفارس دنبال امنیت هستیم
نقطه دفاعی و عقبه آن باید در دریای عمان شکل بگیرد .حتما
جاسکبهشکلسپریبرایتنگههرمزعملمیکند.ازموقعی
که ما در جاسک مستقر شدیم و زیردریاییها و ناوشکنهای
خود را بردیم ،نقاط ایستایی دشمن در دریا تغییر کرده و فاصله
زیادی از سواحل ما گرفتند و حدود800،700کیلومتر دورتر
از سواحل ایران پراکنده هستند.

از وقتی که در اختیار روزنامه خراسان قرار دادید،
صمیمانه تشکر میکنم.

ناو شکن دنا /عکس :اختصاصی خراسان

زیر دریایی فاتح /عکس :اختصاصی خراسان

بااینکهدربیشتردنیااولیننمونهمحصولآنقدرمورداعتماد
نیست که وارد عملیات شود اما فاتح را با افتخار و با اقتدار به
صحنه عملیات بردیم چون به دقت با نیازمان منطبق بود .فاتح
تا اعماق بسیار زیاد دریا غوص کرده و شلیک اژدر داشته و در
رزمایش اخیر هم به کار گرفته شد .فاتح 2و  3هم در برنامه
ساختقراردارند،کارساختبدنههاتمامشدهویکیازبدنهها
مونتاژ هم شده و کار تجهیزش در حال انجام است .فاتح  4را با
یک گام بلندتر به جلو میبریم و میخواهیم یک فناوری جدید
در رانش فاتح 4به کار بگیریم .این فناوری در صنعت داخلی
تقریبا به انتها رسیده و نامش فــنــاوری ،AIPسامانه تحرک
مستقل از هواست یعنی برای شارژ باتریها نیاز دارد به سطح
آب بیاید .در واقع یک مجموعه رانشی ویژه دارد که کمک
میکند مدت بیشتری زیر آب بماند.

نیستخیلیخودشرابیشازاندازهبههدفوصحنهعملیات
نزدیک کند .زیردریایی با موشک مثل یک دست بلند در هر
نقطهای اثرگذار است .اتفاقا موشکی برای این کار استفاده
شده که دقت بسیار باالیی دارد .موشک جاسک 2تا به حال
هر آزمایشی داشته با موفقیت به هدف زده است .در رزمایش
اخیر هم این موشک با موفقیت تست شد .البته این موشک
تستشده از نسل قبلی است و در نسل جدید هم برد افزایش
داشته و هم تغییرات دیگری داشته که قابلیتهای تاکتیکی
بیشتری به زیردریایی میدهد ضمن اینکه این موشک از همه
زیردریاییهای موجود ما قابل پرتاب است.

موشک کروز دریایی شهیدابومهدی که برای نیرویدریایی
ارتش طراحی شد و با موفقیت تست خود را انجام داد و بیش
از هزار کیلومتر پرواز کرد ،یک موشک قابل برنامهریزی است
یعنی اگر بخواهید این موشک در نقطهای بچرخد میتواند
این کار را انجام دهد و طبق برنامه و مسیر تعریف شده به سمت
هدف برود.

اجتماعی

یک شنبه  ۲آذر 1399
 ۶ربیع الثانی .۱۴۴۲شماره ۲۰۵۲۹

یک توئيت

15میلیارد دالر سرمایه در سطلهای زباله!

ایرانی ها ساالنه  35میلیون تن دور ریز غذا دارند که ارزش آن معادل  80درصد درآمد نفتی سال  2019است

یک عکس
بــــاغ پـــرنـــدگـــان قـــم در زمــیــنــی به
مساحت  ۱۲هکتار احــداث شده است
که در مرحله نخست  ۲۰۰گونه پرنده
در معرض دید قرار می گیرد.

رسانه های جهان
یورونیوز :شرکت
داروســــــــــــــــــازی
«ســـیـــنـــوفـــارم» در
چین اعــام کرد دو
واکــســن آزمایشی
کرونا را تاکنون بهطور «اضطراری» به
حدود یکمیلیوننفرتزریقکردهاست.
اسپوتنیک :دقیق ًا
 ۳۵ســــال پــیــش،
ویندوز ۱.۰در تاریخ
 ۲۰نوامبر ۱۹۸۵
( ۲۹آبــان )۱۳۶۴
عرضه شد .از آن زمان ،ویندوز تغییرات
زیــادی کرده و اکنون به محبوبترین
سیستمعاملجهانتبدیلشدهاست.

عبدالهی – ارزشــش  15میلیارد دالر
است؛ معادل حدود 80درصد درآمد نفتی
ایــران در ســال  2019مــیــادی(19.2
میلیارد دالر -بر اســاس گــزارش اپک).
همین قیاس نفتی بــرای تخمین ارزش
اقــتــصــادی ایـــن  15مــیــلــیــارد کــافــی
اســت امــا افــســوس کــه جــای ایــن دالرهــا
بین زبالههایی اســت کــه حتی بــه درد
زبالهگردهای شهر هم نمیخورد.
صحبت از ضایعات موادغذایی است که هر
روز در خانهها ،فروشگاهها و کارخانههای
ما تولید و سرنوشتش به سطلهای زباله
ختم میشود.
دکتر «جال لالدین میرزای رزاز» رئیس
انستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذایی
کشور که دل پردردی از این ماجرا دارد،
توگو با خراسان ،آمار و اطالعاتی را
در گف 
ارائه میکند که در پژوهشها و مطالعات
بینالمللی به دست آمده است:
* ســاالنــه  1.3مــیــلــیــارد تــن ضایعات
مــوادغــذایــی در دنیا تولید میشود که
معادل غذای موردنیاز  2میلیارد انسان
است.
* میزان ضایعات موادغذایی در کشور ما
ساالنه  35میلیون تن است ،معادل 2.7
درصد ضایعات غذایی جهان .درحالیکه
از نظر جمعیتی ،مــا فقط یــک درصــد
جمعیت جهان هستیم.
* در کشور ما از چرخه تولید تا مصرف،
حــدود  30درصــد موادغذایی تبدیل به
ضایعات میشود.
* بیشترین ضایعات غذایی ما نان ،برنج،
سبزیجات و میوه است.

ظرفیتتولیدروزانه
ماسکدرکشور
 ۴۵تا ۵۰میلیونعدد
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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دعوای جنجالی
در خط مقدم مقابله با کرونا!

▪نگرانی از عواقب غذایی کرونا

▪چه باید کرد؟

دکتر میرزایرزاز درباره راهکار الزم برای
تغییر این فرهنگ غلط هم توضیحاتی ارائه
میکند« :مهمترین راهکار ،فرهنگسازی
است؛ مردم ما در سهدهه اخیر به فرهنگ
غلطدورریختنموادغذاییعادتکردهاند،
نکته عجیب اینکه ما ایرانیها قبل از این
سهدههبسیاراهلمراعاتوپرهیزازاسراف
بودهایم اما طی سالهای اخیر دچار بیبند
و باری در مصرف شدهایم و خطرات آن همه
ما را تهدید میکند؛ راهکار اول این است که
دوبارهفرهنگگذشتهخودمانرااحیاکنیم
چرا که هم بر اساس اصول فرهنگی و هم بر
اساس اصول مذهبی و اعتقادی ،شرایط
فعلی قابلقبول نیست».
او دومــیــن راهــکــار را هــم ای ـنطــور مطرح
میکند« :راهکار دوم ورود دستگاههای
نظارتی است و باید قوانینی وضع شود که
جلوی اسراف در موادغذایی را بگیرد .مثال
در کشور فرانسه فروشگاههای موادغذایی

حق ندارند کاالهای خود را به دلیل رسیدن
به تاریخ انقضا دور بریزند بلکه موظفاند
حداقل یکماه قبل از انقضا ،این کاالها را به
جاهایی مثل بنیادهای خیریه اهدا کنند،
در غیر این صورت جریمه سنگینی خواهند
شد .ما هم نیازمند اینگونه قوانین برای
نظارت دقیق روی هدررفت موادغذایی
هستیم که میتواند از خانهها و فروشگاهها
شروع شود و به تاالرها و رستورانها برسد».

رئــیــس انستیتو تحقیقات تــغــذی ـهای و
صنایع غذایی کشور نکته مهم دیگری را
هم مطرح میکند« :ما هم میدانیم که
امسال بسیاری از فروشگاهها و رستورانها
به دلیل کرونا تعطیل بــود و سبدغذایی
خــانــوادههــا هــم کــوچـکتــر شــده اســت.
شاید به همین دلیل گفته شود صحبت از
دورریختن موادغذایی جایگاهی ندارد،
امــا نکته مهم ایــن اســت که اتفاقا کرونا
یکی از چالشهای همه جهان و کشور ما
در حــوزه غذایی اســت .هرچند برخالف
برخی کشورهای اروپایی ما توانستیم در
کشورمان کمیت و کیفیت محصوالت
غذاییمان را حفظ کنیم امــا در همین
شرایط ،سه چالش «کرونا در ابعاد جهانی
و ملی»« ،تحریمهای شدید و ناجوانمردانه
اقتصادی» و «وضعیت اقتصادی ناپایدار» ما
را تهدید میکند و نمیتوانیم به آن بیاعتنا
باشیم؛ به همین دلیل است که میگوییم
باید از تولید این حجم ضایعات مواد غذایی
جلوگیری کرد».

فائو :کرونا جهان را در خطر گرسنگی قرار داده است
سازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد«فائو»درگزارشیاعالمکردهاستکهبهدلیل
تبعاتاقتصادیناشیازکرونا،پیشبینیمیشودتاپایانسال 2020میالدی130
میلیون نفر از مردم جهان در معرض خطر گرسنگی مزمن قرار بگیرند .این آمار فرای
 690میلیوننفریاستکهدرسال 2019بهعنوانآمارگرسنگانجهاناعالمشد.
فائوهمچنینگفتهاستباتوجهبهاینشرایط،تحققهدفگذاری«گرسنگیصفردر
سال،»2030نهتنهاامکانپذیرنیستبلکهممکناستتعدادگرسنگانجهانتاآن
سالبهبیشاز 840میلیوننفرنیزبرسد.

سرپرست ادارهکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا
و دارو گفت :هیچگونه واردات ماسک نداریم و ظرفیت تولید
ماسک در کشور نیز حدود  ۴۵تا  ۵۰میلیون عدد در روز است.
سعیدرضا شاهمرادی درباره برخی مطالب منتشرشده مبنی بر
واردات ماسک بیکیفیت از چین بیان کرد :میزان تولید روزانه
ماسک در کشور به حدی است که حتی میتوانیم صادرات هم

انجام بدهیم .با توجه به اینکه قیمت ارز نیز افزایش یافته،
واردات ماسک نسبت به تولید بههیچعنوان جنبه رقابتی هم
نــدارد .وی گفت :مباحثی که دربــاره واردات ماسک از چین
مطرح شده اســت ،صحت نــدارد و وزارت بهداشت و وزارت
صمت مجوز رسمی در این زمینه نداد هاند و گمرک نیز اجازه
ترخیص ندارد.

گروه اجتماعی -در روزهایی که شرایط شیوع کرونا در بدترین
وضعیت خود در 9ماه گذشته به سر میبرد ،دعوای بیسابقهای
میانباالترینمقاموزارتبهداشتویکیازمعاوناناینوزارتخانهرخ
دادهاست.دعواییکهبهنظرنمیرسداتفاقیوبدونمسئلهوسابقه
قبلی صورت گرفته باشد .وزیر بهداشت سه روز قبل در همایشی در
اصفهان اینطور گفت ۹۸ « :درصد از تحقیقات در نظام سالمت،
صرف انتشار مقاالت در فالن مجالت میشود که به کار نمیآید.
بهشدتبهروندتحقیقاتنظامسالمت،انتقاددارم.نامهبندهبهدکتر
ملکزاده (معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت) در روزهای اول
شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که  ۱۰آیتم تعیین شده ،اما
یکی از آنها تاکنون جواب نداده است .کدام وزیر کمخرد با چنین
یافتههای شکستهای میتواند بخش سالمت کشور را اداره کند؟ »
درپیاینگونهاظهاراتنمکیوزیربهداشت،پاسخملکزادهمعاون
وی ،که ادبیات شدیداللحنی هم داشت ،از این اختالف احتماال
باسابقهپردهبرداشت.ملکزادهدراستعفایشنوشت«:مدیریتبسیار
غلط،پرنقصدرپاندمی کرونا کهبهدلیلعدممشورتوتوجهشمابه
توصیهها و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سالمت ،موجب
تلفات انسانی بسیار در ایران شده است و در عین حال مدعی درس
«مدیریتبحران کرونا»دادنبهسایرکشورهاهستید».آقایملکزاده
البته نحوه مواجهه نمکی با واکسن کرونا را هم نوعی معرکهگیری
خواندهوبهورودداروهایسنتیبهعرصهدرمانکشورهمانتقادکرده
بود.همچنینعلینوبختحقیقی،معاونسابقوزارتبهداشتودبیر
شورایمشورتیمدیریتکروناهمدراعتراضبهوزیراستعفاکرد؛در
عینحالنمکیدربخشیازنامهانتصابدکترفریدنجفیجانشین
ملک زاده ،عدم ابتالی مجدد ،گرفتاری  30میلیون نفر هموطن
و ترویج اندیشه ایمنی دسته جمعی را از تراوش های غیرعالمانه
مجموعه قبل (ملک زاده) خواند.
این خبر حاکی اســت ،استعفای ملک زاده در فضای مجازی با
واکنش های زیادی همراه شد ،به نحوی که برخی کاربران وی را
عامل انجام آزمایش واکسن های تایید نشده خارجی کرونا در ایران
وطرفداراجرایروش غلطایمنیگلهایدرکشوردانستهوخواستار
برخوردقضاییباویشدهاند.ادعاییکهالبتهعدهایدیگرآنرایک
بازی سیاسی خواندند .در عین حال به نظر می رسد ،این چالش،
پشت پرده هایی دارد که هنوز زوایایش روشن نیست.

سینما و تلویزیون
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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

معاونسازمانسینماییمطرحکرد:

نــویــد مــحــمــدزاده در اولــیــن
قسمت از برنامه «همرفیق»
حــضــور داشــتــه اســـت .در هر
قسمت از این برنامه که در نماوا
منتشر خــواهــد شــد ،مهمان
برنامه ،همراه بهترین دوست خود در گفتوگویی
با شهاب حسینی شرکت میکند.

مشکلاکرانآنالین،بیانگیزگی
تهیهکنندگاناست

معاونارزشیابیونظارتسازمانسینمایینقطه
عطففعالیتپلتفرمهارامشارکتدرتهیهوتولید
چندسریالجدیددانست.
سعید رجبی فروتن در گفت وگو با مهر ،درباره
عملکرد سامانههای برخط عرضه محصوالت
نمایشی در دوران رکــود و تعطیلی سالنهای
سینما گفت« :خوشبختانه در ماههای اخیر و در
پاسخ به نیاز مخاطبان برای تماشای محصوالت
سرگرمکننده ،پلتفرمهای بیشتری آغاز به کار
کــردهانــد و بعضی از آنه ــا گــرایــش موضوعی
مشخصی را هم برای برقراری ارتباط با مخاطب
برگزیدند .بــا ایــن حــال جــذابتــریــن محصول
پلتفرمهافیلموسریالهایجدیدبهویژهآثارایرانی
بودهاستومزیتنسبیهرپلتفرممتناسببامیزان
سرمایهگذاری بــرای تأمین چنین محتواهایی
نموداروارزیابیمیشود».
ویدربارهوضعیتاکرانآنالیندرشرایطکرونایی
هم توضیح داد« :طی هشت ماه گذشته ،حدود
 ۳۰اثر سینمایی اکران آنالین و بیش از  ۵۰فیلم
دربخشآرشیوپلتفرمهابارگذاریشدکهدرجای
خودقابلتوجهاست.درادامهباتعطیلیسینماها،
اکــران آنالین ریتم گذشته خود را برای نمایش
آثار جدید از دست داد و شمار عناوین آن به طور
محسوسیکاهشیافت.دراینفاصلهنقطهعطف
فعالیت پلتفرمها مشارکت در تهیه و تولید چند
سریال است که بهزودی از تازهترین آثار آن ها در
نمایش خانگی رونمایی میشود و تنوع بیشتری
درسبدمحصوالتاینشبکهمشاهدهخواهدشد».
رجبی فروتن اظهار کرد« :شــورای اکران آنالین
تاکنون چند جلسه را برگزار کرده و به زودی آیین
نامهآنبهتصویباعضاخواهدرسید.دراینشورابه
جزنمایندگانتهیهکنندگانوپخشکنندگان،سه
تنازمدیرانپلتفرمهاهمحضوردارند.همانطور
کهگفتهشدهموارشدنمسیراکرانآنالیندرگرو
برطرف شدن موانع و تهدیدات موجود نرم افزاری
و بازگشایی دوبــاره سینماها ولو با نمایش فیلم
حداقلدرسهسئانسدرشبانهروزاست.پسفع ً
ال
مشکل در چینش آثار برای اکران آنالین نیست،
بلکه مشکل ،بی انگیزه بــودن و تمایل نداشتن
تهیهکنندگانبرایاکرانفیلمهایشاناست».

▪کنارهگیری از همراهی «دسته دختران»

مائده کاشیان

مدتی پیش نام لیال حاتمی به عنوان اولین
بازیگر فیلم جدید منیر قیدی به نام «دسته
دختران» اعالم شد .داستان این فیلم درباره
نقش زنــان در مقاومت  34روزه خرمشهر
در دوران دفــاع مقدس اســت و حضور لیال
حاتمی در آن به معنی بازگشت او به سینمای
دفاع مقدس پس از سالها بود که در همین
صفحه مفصل به آن پرداختیم ،اما چند روز
قبل خبر ایفای نقش نیکی کریمی در این
فیلم و انصراف لیال حاتمی اعالم و همکاری
این ستاره سینما با منیر قیدی منتفی شد.
«دسته دختران» دومین انصراف خبرساز لیال
حاتمی در دو سال اخیر است و دلیل آن هنوز
مشخصنیست.
▪انصراف از بازی در «نهنگ آبی»

تقریبا دو ماه پس از آغاز انتشار سریال «نهنگ
آبــی» بــه کــارگــردانــی فــریــدون جیرانی در
نمایش خانگی ،زمزمههایی دربــاره جدایی
لیال حاتمی از این پــروژه و مرگ شخصیت
«آناهیتا» برای جبران غیبت این بازیگر مطرح
شد .مدتی پس از انتشار اخبار غیررسمی و
سکوت عوامل سریال ،لیال حاتمی باالخره
سکوتش را شکست و با انتشار یادداشتی خبر
از انصراف خود از بازی در این سریال داد .او
در این یادداشت مفصل توضیح داد که قول
و قرارها بــرای ایجاد تغییرات در نقش او و
بازنویسی فیلم نامه عملی نشده و در نهایت
از ادامــه بــازی در این مجموعه کنارهگیری
کرده است .انصراف از بازی در «نهنگ آبی»،
به دلیل ناموفق بودن سریال و مورد استقبال
قــرار نگرفتن آن تا حدی به نفع این بازیگر
تمام شد ،اما در باره «دسته دختران» ماجرا
متفاوت است.

اکنون پس از گذشت کمتر از دو سال از این
اتفاق ،لیال حاتمی بار دیگر با «دسته دختران»
در فاصلهای کوتاه ،برای دومین بار انصراف
از یک پروژه را تجربه میکند .اگر کارنامه لیال
حاتمی را مرور کنیم ،تا به حال اتفاق نیفتاده
است که این بازیگر در مدت کمتر از دو سال،
پسازقطعیشدنحضورشدرفیلمیاسریالی
و رسانهای شدن خبر آن ،دو بار از حضور در
اثریکنارهگیریکند،بنابرایندومینانصراف
او اتفاق معمولی در سالهای فعالیت اش
نیست .در بــاره «دسته دخــتــران» نمیتوان
به راحتی نتیجه انصراف را پیشبینی کرد.
با توجه به تجربه خــوب منیر قیدی در فیلم
«ویالییها» و روایت قصه زنان در میانه جنگ
تحمیلیوبازگشتلیالحاتمی
پساز22سالبهسینمای
دفاعمقدس،پیشبینی
مــیشــد شــاهــد اثــری
متفاوتدرکارنامهلیال
حاتمی باشیم ،اما
اکنون که حضور
او در ایــن فیلم
منتفی شده،
هــمــچــنــان
دوری دو
دهـــــهای او
از ژانر دفاع
مـــــقـــــدس
ادامه خواهد
داشـــــــــــت و
فرصتبازیدر
یکژانرمتفاوت
نسبت به آثــاری
ک ــه در دو دهــه
گذشته در آنها
بــــازی کـــــرده ،از
دسترفتهاست.

مصطفی قاسمیان

ســری پنجم برنامه سینمایی «هفت» که با
تهیهکنندگیمجتبیامینیبهقسمتهشتاد
و چــهــارم رســیــده ،ایــن روزهـــا انتقاداتی را
برانگیخته است .برنامه از سویی کمچالش و
کمواکنش است و از سوی دیگر از تنوع پایینی
رنج میبرد .به عالوه این که مدتهاست به
صورت تولیدی و غیرزنده روی آنتن میرود و
همچنیندرساعتنامناسبیپخشمیشود؛تا
جاییکهگاهیتاساعت3بامدادادامهمییابد.
ایندرحالیاستکه«هفت»دربعضیازفصول
گذشته ،جنجالی ،خبرساز و تأثیرگذار بود و
واکنشهای فراوانی را برمیانگیخت .درباره
نقاطضعفاینبرنامهپیشترصحبتشدهودر
همینصفحهنیزخواندهاید،امادرقسمتاخیر
این برنامه که جمعهشب پخش شد ،دو اتفاق
جدید رخ داد که میتوان از نقاط ضعف جدید
اینبرنامهدانست.
▪نقدفیلمپساز 2ماه

فیلم سینمایی «گیلدا» که جمعهشب و در
میز نقد قسمت اخیر «هفت» ،توسط مسعود
فراستی،جوادطوسیومحمدتقیفهیممورد
بررسی قرار گرفت ،روز  22شهریور امسال،
یعنی بیش از  70روز پیش به صورت آنالین
اکران شده و اکران آنالین آن به پایان رسیده

است.حتیازانتشاراینفیلمدرنمایشخانگی
(به صورت اشتراکی در ویاودیها) نیز بیش
از سه هفته گذشته و به معنای واقعی کلمه،
بیات شده است .این در حالیاستکهدریکی
دو هفته اخیر ،دو فیلم «آبــادان یــازده  »60و
«هایالیت» اکران آنالین شدهاند که فیلم اول،
از قضا کیفیت بسیار باالتری نسبت به «گیلدا»
هم دارد .با این حال «هفت» به این فیلمها
نپرداخت.
▪میزرسانهتلویزیونی؟

بخش میز رسانه «هفت» نیز در این قسمت،
خارج از مأموریت اصلی این برنامه عمل کرد.
در حالی که این برنامه ،به عنوان یک «برنامه
سینمایی» شناخته میشود و این مسئله در
پوستر هر قسمت هم قید میشود ،اما بخش
مهمیازمیزرسانهدرقسمتاخیر،بهموضوع
یک سریال تلویزیونی پرداخت .اگرچه سریال
«حضرت موسی(ع)» و کارگردانی آن توسط
ابراهیمحاتمیکیا،اتفاقمهمیاست،امااین
مسئله در حوزه سینما نیست و ارتباطی به این
مدیوم ندارد .این در حالی است که سینمای
ایــران این روزهــا مشکالت عدیدهای دارد؛
از جمله تولید در سایه کرونا ،مسائل مربوط
به اکران آنالین ،حواشی مربوط به برگزاری
جشنوارههای فرهنگی و . ...در این شرایط
اختصاص وقت کوتاه  20دقیقهای هفتگی
یک برنامه سینمایی به موضوعی تلویزیونی،
جایتأملدارد.

مــحــســن تــنــابــنــده از امــشــب
ساعت  ،21با بازپخش فصل
سوم سریال «پایتخت» ساخته
سیروس مقدم در شبکه آیفیلم
دیده خواهد شد .بخشی از این
فصل ،به ماجراهای ازدواج «ارسطو» با همسر
یپردازد.
یاش م 
چین 
باران کوثری چهارشنبه هفته
جـــاری بــا فیلم «کــشــتــارگــاه»
ساخته عباس امینی در نمایش
خانگی حضور خواهد داشت.
این فیلم به تازگی در جشنواره
بوسان اکــران شد و جایزه کیم جی سوک این
رویداد را دریافت کرد.
پارسا پیروزفر فیلم «بیحسی
موضعی» به کارگردانی حسین
مهکام را آماده توزیع در نمایش
خانگی دارد .این فیلم مهرماه
در سینمای آنالین اکران شد و
 873میلیون و  500هزار تومان فروش داشت.
مهران غفوریان بــرای بــازی در
فیلم «آهک زنده» به کارگردانی
رامیار مشایی به قم سفر خواهد
کرد و از چهارم آذرماه برای بازی
دراینفیلمجلویدوربینخواهد
رفت.پانتهآپناهیهادیگربازیگراینفیلماست.
متینستودهدرفیلم«رویایطبقه
پایین»ساختهاحسانسلطانیان
بازی کرده و در این فیلم با مینا
جعفرزاده و سیاوش چراغیپور
همبازیشدهاست.اواکنون«سه
کامحبس»اثرسامانسالورراآمادهاکراندارد.

ادب و هنر
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موسیقی

همخوانی  40خواننده پاپ
برای ایران

بررسیکالمگذاریبرموسیقی
در رادیو

یک رماناولی« ،بوکر» را ُبرد

دربارهخالقانتصاویرکتابهایدرسیقدیم،مانند«روباهوزاغ»و«خانوادهآقایهاشمی»چهمیدانید؟
اکرم انتصاری  -درسهای کتابهای دبستان ،برای دانشآموزان دهه  60تا اوایل دهه
 ،80با تصاویر خاطرهانگیزی عجین شده است .اص ً
ال برخی از این تصاویر ،مانند درس
سریالی خانواده آقای هاشمی در کتاب اجتماعی سوم دبستان ،به درس معنا داده بود .با
مرور کوتاهی بر کتابهای درسی پیشین و تکیه بر خاطرات دوران دانشآموزی نسلی که
امروز خود به کسوت پدر و مادر درآمده است ،میتوان تصاویر زیادی یافت که اغلب ما ،از
خالق آنها بیخبریم و نمیدانیم ،دست ظریف کدام هنرمند ،این چنین بر صفحه خاطرات
ما نقشهای نوستالژیک را رقم زدهاست .برخی از این تصاویر ،هنوز در کتابهای درسی
وجود دارد و برخی نیز با تصویرگریهای جدید جایگزین شدهاست .در ادامه این مطلب ،به
معرفی خالق برخی از این تصاویر خاطرهساز و مرور آنها میپردازیم.
صادق صندوقی و اصحاب فیل

منوچهر درفشه و خانواده آقای هاشمی

خــانــواده آقــای هاشمی را به خاطر داریــد؟
کارمندی که بعد از دریافت حکم انتقالی ،باید
از شهرستان کــازرون به نیشابور نقل مکان
میکرد و در طول این سفر و ضمن مطالعه

خاطرات و اتفاقات شیرین آن ،دانشآموزان
سوم دبستان ،با مسائل اجتماعی و تاریخی
ایــران بیشتر آشنا میشدند .تصویرگر این
داســتــان ،زنــد هیــاد منوچهر درفــشــه است
کــه شـشســال پیش درگــذشــت .ایــن نقاش
و تصویرگر ،عــاوه بر تصویرگری ماجرای
«خــانــواده آقــای هاشمی» ،تصویرگر درس
«اشــک یتیم» ،شعری از پــرویــن اعتصامی
کــه در کتاب فــارســی پنجم ابــتــدایــی قدیم
وجــود داشــت ،بــوده اســت .آخرین مجموعه
كتابهایی كه وی طرح جلد و تصویرسازیاش
را بــرعــهــده گــرفــت ،مجموعه كــتــا بهــای
انــتــشــارات مــدرســه بــود كــه چندسال پیش
منتشر شد.
پرویز کالنتری و ماجرای روباه و زاغ

شاید نام پرویز کالنتری برایتان آشنا نباشد،

صادق صندوقی

زندهیاد صادق صندوقی از تصویرگرانی است
که سهم پررنگی در خلق تصاویر نوستالژیک
درســی دارد .او عــاوه بر تصویرگری کتاب،
تصویرگر قصههای قرآنی کتابهای درسی
نیز بود که «اصحاب فیل» یکی از معروفترین
آنهاست .دامنه آثار صندوقی بسیار متفاوت
است؛مثالبیشترطرحهایرویجلدکتابهای
ترجمهشده ژول ورن ،نویسنده فرانسوی که
بعد از انقالب به چاپ رسید ،از تصویرگریهای
صادق صندوقی است .همچنین او با طراحی
کارتهای «صد آفرین» و «هزار آفرین» ،در یکی
از خاطرههای جمعی و شیرین دانشآموزان
دهه  60و  70حضور دارد؛ کارتهایی که به
دانشآموزان ممتاز اهدا میشد و اگر خاطرتان
باشد ،وقتی آنها را میگرفتید ،نمیدانستید
از شور و اشتیاق چه کنید؛ یادبودهای مانایی
که برخی از ما ،هنوز در صندوقچه خاطراتمان،
یکی دوتا از آنها را داریم و هر وقت چشممان به
آنها میافتد ،یاد آن دوران شیرین ،لبخندی
خوشایندرابرلبمانمینشاند.

بامرورکوتاهیبرکتابهایدرسی
پیشینوتکیهبرخاطراتدوران
دانشآموزینسلیکهامروزخودبه
کسوتپدرومادردرآمدهاست،میتوان
تصاویرزیادییافتکهاغلبما،ازخالق
آنهابیخبریمونمیدانیم،دستظریف
کدامهنرمند،آنهارارقمزدهاست

منوچهر درفشه

برنامه موسیقایی -رادیویی «عندلیب» ،این هفته
با موضوع کالمگذاری در موسیقیهای اجتماعی
پخش میشود .به گزارش ایسنا ،پایگاه رادیو ایران،
در توضیح این برنامه ،اعالم کردهاست« :یکی از
وظایف مهم موسیقی برقراری ارتباط با مخاطبان
در همه سطوح است که گاهی این موضوع در میان
اهالی موسیقی اصیل ،به اندازه کافی جدی گرفته
نمیشود .استفاده از کالم متناسب با فرهنگ و
ادبیاتعامه،میتوانددرپذیرفتهشدنملودیهایی
که بر اساس دستگاههای موسیقی ایرانی ساخته
شدهاند ،از سوی عموم مردم ،تاثیر بهسزایی داشته
باشد« ».عندلیب» با تهیهکنندگی و نویسندگی
سعیدمبشری،گویندگیداودحیدریوکارشناسی
علیرضا امینی ،جمعهها ساعت  ۲۳و تکرار آن
یکشنبههاساعت،۲۳ازرادیوایرانپخشمیشود.

ادبی

پرویز کالنتری

مرکزموسیقی«مأوا»،اسامیخوانندگانپروژه«منو
بشناس» را با ترانه احمد امیر خلیلی و آهنگسازی
فرزادفرزین،منتشرکرد.بهگزارشخبرگزاریمهر،
 ۴۰خوانندهپاپایران،درتجربهایکمنظیر،دریک
قطعهباموضوعصلحووحدتملیبامحوریتایرانو
عنوان«منوبشناس»همخوانیکردند.ایناتفاقکه
برایاولینباردرتاریخموسیقیایرانرقممیخورد،
با حضور چهرههای شاخص موسیقی پاپ تهیه
وتولید شده است و موزیک ویدئوی خوشساخت و
حرفهایایناثر،مراحلپایانیتولیدراطیمیکند.
از خوانندههای حاضر در این پروژه میتوان به رضا
صادقی،حجتاشرفزادهوخشایاراعتمادی ،اشاره
کرد.تنظیمکنندهایناثر،بهروزصفاریاناست.

نقشخاطره 3تصویرگر برای دههشصتیها

اما به احتمال زیاد «کوکب خانم»« ،چوپان
دروغــگــو»« ،روبـــاه و زاغ» و «مــرغــابـیهــا و
الکپشت» را میشناسید؛ شخصیتهایی که
به واسطه نویسندگان و البته تصویرگریهای
ساده ،اما دلنشین زند هیاد پرویز کالنتری
برای دانشآموزان چنددهه خاطر هسازی
کردند .این هنرمند زنجانی ،سهم بزرگی در
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خلق تصاویر نوستالژیک برای دبستانیها
داشت .تصاویر دیگری همچون تصویر متن
نوستالژیک «حسنک کجایی؟» نیز از آثار
بهیادماندنی این هنرمند فقید اســت .او از
کودکی به نقاشی و رنگها عالقه داشت و به
گفته خــودش ،نقاشی را با خطخطیکردن
دیوار و تمرین نقاشی انتزاعی شروع کرد.

با تصمیم هیئت داوران جایزه بوکر ،این جایزه
معتبر ادبـــی امــســال بــه رمـــان «شــاگــی بین»
( )Shuggie Bainاثر داگالس استوارت رسید .به
گزارشایرنا«،شاگیبین»نخستینرماناستوارت،
نویسنده  ۴۴ساله اسکاتلندی-آمریکایی ،درباره
داستانپسربچهایساکنگالسکویدهه۸۰است
که همراه با مادر معتادش ،در فقر زندگی میکند.
استوارتپساز«جیمزکلمن»،برندهجایزهبوکردر
سال ۱۹۹۴میالدی،دومیننویسندهاسکاتلندی
است که این جایزه  ۵۰هزار پوندی را از آن خود
میکند .سال گذشته مارگارت آتوود و برناردین
اواریستو ،به صورت مشترک ،برنده جایزه بوکر
شدندومبلغ ۵۰هزارپوندیاینجایزهرابایکدیگر
تقسیمکردند.

فریبا کوثری
سفیر کتاب کودک شد
فــریــبــا ک ــوث ــری سفیر
کــتــابهــای کــــودک و
نوجوان شد .به گزارش
خــبــرگــزاری مــهــر ،این
بازیگرسینماوتلویزیون،
با حضور در دپارتمان
تــخــصــصــی کـــــودک و
نـــوجـــوان انــتــشــارات
سیمای شرق(کتابهای زرافه) ،به عنوان سفیر
کتابهای کودک و نوجوان انتخاب شد .لزوم
توجهبیشتربهکتابهایکودکونوجوان،بهویژه
در دوران همهگیری ویروس کرونا ،بهانهای است
تا هنرمندان و چهرههای شناختهشده به حمایت
از این حــوزه بپردازند .بر همین اســاس ،فریبا
کوثری به عنوان نخستین «سفیر کتا بهای
کودک و نوجوان» وارد این عرصه شده است.

/99064914د

سرگرمی
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تست هوش

بازی ریاضی

سودوکو
قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید ،می توانید رمز  4رقمی مخفی شده را بر اساس داده های
باال بیابید؛ فقط کافی است باکمی دقت ،رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.
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در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را
نوشتهایمکهبایدبراساسمربعهایخالیدرهر
سطرکلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.
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بازی با کلمات
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با توجه به اعداد داده شده در شکل باال ،گزینه
مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.

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

حــدس بزنید تصویر ،چه کلمه ای را نشان
میدهد!به نمونه توجه کنید و برای این که
بدانید کلمه چند حرفی است ،تعداد خانه های
زیر را بشمارید.

آیا می توانید  10تفاوت بین این  ۲تصویر مشابه را پیدا کنید؟
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید .این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.
بازی ریاضی:
بازی با کلمات:
ممکن اســت تــعــداد کلمات
بیشتری از آن چــه برایتان
نوشته ایم به دست آورید ما در
این جا فقط به تعدادی از آن ها
اشاره کرده ایم.
ســه حــرفــی هــا :آت ــش ،تــاب،
شته ،هشت و ...
چهار حرفی :ابهت ،بهشت،
تباه ،شتاب ،شهاب
پنج حرفی :اشتها ،شباهت
شش حرفی :اشتباه

اختالفتصاویر:

نمونه

خفن استریپ :دست دوز
گزینه (ب) اختالف اعداد خانه های مقابل هم ثابت است.
هوش منطقی :

گزینه (ج) هر كدام از شكل ها  3بار تكرار می شوند .در هر سطر و ستون نیز یكی
از  3شكل وجود دارد .پس گزینه  3صحیح است.
تست هوش:

جوابها

جدولسخت | 102۵
افقی .1 :جغرافی دان ایرانی در قرن سوم  .2خوره-گیاه پرخار-خدای هندی  .3تبار-
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 ١٧مصدوم در پی تصادف
 3اتوبوس و نیسان
سخنگویسازمانآتشنشانیتهرانگفت:برخورد
سه دستگاه اتــوبــوس بین شهری و یک دستگاه
نیسان وانت در ساعت  1:11بامداد دیروز موجب
مجروح شدن  ۱۷مسافر و راننده شد .جالل ملکی
در گفتوگو با صداوسیما افــزود :ایــن خودروها
در بزرگراه تندگویان ،شمال به جنوب ،پایین تر
از خیابان شقایق در حال تردد بودند که با یکدیگر
تصادفکردند.ویادامهداد:باحضورمامورانآتش
نشانیدرمحلحادثه،افرادمجروحازاتوبوسخارج
شدند و راننده و کمک راننده یکی از اتوبوس ها که
داخلاتوبوسگیرافتادهبودندنجاتیافتند.

دستگیری ۹سارق
و کشف  ۵۲سرقت در کرمان

تصادف زنجیره ای  10خودرو
در جاده قزوین-زنجان
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از تصادف
زنجیرهای ۱۰دستگاهوسیلهنقلیهدرمحورقزوین-
زنجانخبرداد.سرهنگشیرانیدرگفتوگوباایسنا
افزود :در ساعت  ۲۳:۵۰جمعه شب  ۱۰دستگاه
وسیلهنقلیهدرمحورقزوین-زنجاندرحالحرکت
بودند که با تصادف دو دستگاه خودرو ،وسایل نقلیه
دیگرنیزبهشکلزنجیرهایبایکدیگرتصادفکردند.
اینتصادف آسیبجانیدرپینداشت.

سالخی خودروهای سرقتی در خانه اجاره ای!
پو
ششوتابلوی«ایست»پلیسراهورازمخفیگاه سارقانحرفهایکشفشد

سجادپور -با دستگیری اعضای یک باند
حرفه ای سالخی خــودروهــای سرقتی
در مشهد ،راز دستبرد به منازل با شیشه
ه ــای طلقی نیز ف ــاش ش ــد .بــه گ ــزارش
اختصاصی خراسان ،در پی کشف تعدادی
از خــودروهــای رهــا شــده در خیابان های
خلوت که قطعات قابل فــروش آن ها به
سرقت رفته بود ،گروه ویژه ای از افسران
تجسسکالنتریشفایمشهد،ریشهیابی
این پرونده ها را در دستور کار قرار دادند.
آنانباتجزیهوتحلیلهایکارشناسیکهدر
حضورسرگردعلیامارلو(رئیسکالنتری)
صورت گرفت به نتایجی دست یافتند که
نشان می داد با یک باند حرفه ای سرقت
خــودرو روبــه رو هستند و اعضای این باند
خودروها را از مناطق دیگر مشهد به سرقت
می برند و در حوزه استحفاظی کالنتری
شفا ،آن ها را اوراق می کنند .بنابراین گروه
ویژه تجسس به سرپرستی سروان آریایی،
عملیات اطالعاتی و ردیابی را با همکاری
مشترک گشت نامحسوس آغاز کردند تا
این که بیست و دوم آبان ،نیروهای گشت
انتظامیبهسرنشینانیکدستگاهپرایددر
شهرک پردیس مشهد مشکوک شدند و در
حالیبهتعقیبنامحسوسآنهاپرداختند
که استعالم از مرکز فرماندهی نیز نشان
می داد خودروی پراید دارای سابقه سرقت
از منطقه قاسم آباد مشهد است .به گزارش
خراسان،مامورانانتظامیپسازحدوددو
ساعتتعقیبومراقبتبهکوچهایبنبست
درحاشیهبزرگراهشهیدچراغچیرسیدند

دزدانشیشههایطلقیرابافندکمیسوزاندند!

که یک خودروی وانت مزدا نیز درون کوچه
قرار داشت .در این هنگام یک جوان دیگر
از داخل تنها منزل کوچه بن بست آچار به
دستبیرونآمدوبههمراهسرنشینانپراید
مشغول باز کردن قطعات خــودروی مزدا
شدند.مامورانگشتکهدیگربهسالخخانه
خودروهایسرقتیرسیدهبودند،بیدرنگ
مراتب را به گروه ویژه تجسس اطالع دادند
و بدین ترتیب با دستورات محرمانه قاضی
سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز
خراسانرضوی)عملیاتدستگیریدزدان
خودروآغازشدوسهتنازاعضایباندبهطرز
غافلگیرانهایدرچنگپلیسگرفتارشدند.
دقایقی بعد ماموران تجسس با نظارت و
هدایت رئیس کالنتری و کسب مجوزهای

تصویرسهعضوبانددزدانحرفهای

قضایی ،مخفیگاه و منازل متهمان را در
چهار نقطه شهر مورد بازرسی قرار دادند
که در نتیجه دو دستگاه دوچرخه کرسی،
تعدادیمدارکمتعلقبهافراددیگر،مقادیر
زیادیقطعاتولوازماوراقشدهخودروهابه
همراهچندیندستگاهتلفنهمراهسرقتی،
پوششوتابلوی«ایست»پلیسراهورکشف
وضبطشد.گزارشخراسانحاکیاست،با
انتقالمتهمانودوخودرویسرقتیپرایدو

مزدا به کالنتری ،تحقیقات گسترده
در این باره ادامه یافت و مشخص شد
که سالخ های خودروهای سرقتی
در دستبرد به منازل نیز نقش دارند
زیرا آن ها اعتراف کردند با استفاده
از فندک شیشه های طلقی منازل
را می سوزاندند و با همین شیوه از
یک منزل در بولوار صیاد شیرازی دو
دستگاه دوچرخه سرقت کرده اند.
بررسیهایبیشترمامورانانتظامی
که با راهنمایی ها و دستورات ویژه
قاضیحسینیهمراهبود،همچنین بخشیازلوازمکشفشدهازسارقان
گفت:مندرسرقتخودرویپراید،گوشی
نشان داد اعضای این باند از سارقان
حرفه ای و سابقه دار هستند که با استفاده هاودستبردبهمنزلبااعضایباندهمکاری
از شاه کلید خــودروهــای مدل پایین را از کردمامادرسرقتمزدانقشینداشتم.این
متهم که مدعی بود از یک سال و نیم قبل
در زنــدان بــوده و از حــدود  20روز قبل در
اولین مرخصی خود به سر می برد ،اعتیاد
بهشیشهوکریستالراانگیزهخودازسرقت
های مذکور دانست و نقش خود در اوراق
کردن خودروها را نیز به گردن گرفت .عضو
دیگر این باند هم که مدعی بود به شیشه و
کریستال اعتیاد دارد و سابقه دار است ،در
اظهارات خود به سرقت خودروها و اوراق
کــردن آن ها در منزل اجــاره ای اعتراف
کرد .بنابر گزارش خراسان ،با توجه به این
که تاکنون هفت تن از شاکیان این پرونده
شناساییشدهانداماکشفپوششولباس
های فرم و همچنین تابلوی «ایست» پلیس
مناطق مختلف شهر سرقت می کردند و به راهنمایی و رانندگی از مخفیگاه سارقان
اوراق کردن آن ها در منزل اجاره ای کوچه تحقیقات این پرونده را وارد مرحله جدیدی
بن بست ،می پرداختند .یکی از سارقان که کــرده است چرا که احتمال می رود آنان
چندینفقرهسابقهکیفریدارددربازجویی با جعل عنوان مامور پلیس راهــور جرایم
ها گفت :خــودروهــا را دیگر اعضای باند دیگری نیز مرتکب شده باشند .به همین
سرقت می کردند و من فقط آن ها را اوراق دلیلبادستوراتمحرمانهقاضیسیدجواد
می کردم و قطعات را به فروش می رساندم حسینی ،با انتقال دزدان به زندان ،بررسی
ولی در سرقت از منازل نقش داشتم .در های بیشتر در این باره به کارآگاهان پلیس
همین حال متهم جــوان دیگر پرونده نیز آگاهیخراسانرضویسپردهشدهاست.
عکس ها اختصاصی از خراسان

توکلی /درعملیاتهایجداگانهمامورانانتظامی،
سارقان سیم هــای هوایی و لــوازم داخــل خــودرو
دستگیر شدند و  ۵۲فقره سرقت کشف شــد .به
گزارشخراسان،فرماندهانتظامیکرماندراینباره
گفت :به دنبال وقوع چندین فقره سرقت سیمهای
برقشبکههواییدرشهرکرمان،مامورانانتظامی
کالنتری ۱۵بهیکدستگاهخودرویپرایدمشکوک
شدند و دستور توقف آن را صادر کردند .سرهنگ
فداءافزود:متهمانبامشاهدهماموراناقدامبهفرار
کردند ،اما با سرعت عمل ماموران دستگیر و برای
بازجویی به مقر پلیس منتقل شدند .وی با اشاره به
کشف قیچی آهن بر و مقداری سیم برق سرقتی از
خودرویدزدان،ادامهداد:دربازجوییها،دوسارق
به ۱۵فقرهسرقتسیمهایبرقشبکههواییاقرار
کردند .وی همچنین از دستگیری هفت سارق و
کشف ۳۷فقرهسرقتقطعاتومحتویاتخودرودر
اجرایطرحمقابلهباسرقتخبرداد.

بااعترافاتدزدانسابقهداردرمشهدلورفت

9
در امتداد تاریکی

شکایتعجیب!
با هم در یکی از کانال های تلگرامی آشنا شدیم .او به من ابراز عالقه
کردومنهمعاشقششدم،تاجاییکه«هاشم»راشریکزندگیام
میدانستمامااوبعدازآنکههستیوآیندهمرابهنابودیکشاند،حاال
مدعیاستکه...دختر15سالهایکهدرپیشکایتیکزنمبنی
بر ایجاد مزاحمت و ارتباط نامشروع با پسرش به کالنتری احضار
شده بود ،درباره داستان زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتریمیرزاکوچکخانمشهدگفت:دردورانابتداییتحصیل
میکردمکهپدرمرادریکحادثهازدستدادم.ازآنروزبهبعدمنکه
تنهافرزندخانوادهبودمنزدمادرمزندگیمیکردماماتامینهزینه
های زندگی و تحصیل من برای مادرم بسیار سخت بود .به همین
دلیل در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم تا در امور خانه داری
به مادرم کمک کنم .با این حال مادرم با مرد دیگری ازدواج کرد و
سرگرمزندگیجدیدخودشد،بهطوریکهدیگرمرافراموشکرده
بود.ازسویدیگرناپدریامحاضربهپذیرشمننبودومادرمنیزبرای
حفظزندگیاشسکوتمیکرد.بههمیندلیلمنناچارشدمنزد
پدربزرگم زندگی کنم اما آن ها شرایط روحی مرا درک نمی کردند
و اختالف نظر زیادی با هم داشتیم .این گونه بود که من در جست و
جویمحبتوپرکردنخألهایعاطفیزندگیامبهفضایمجازی
رویآوردمودرگروههایمختلفوکانالهایاینترنتیعضوشدم،تا
اینکهدریکیازکانالهایتلگرامبا«هاشم»آشناشدموسرنوشتمبه
گونهایدیگررقمخورد.اوکهششسالازمنبزرگتربود،باارسال
پیامکهایعاشقانهوتماسهایتلفنی،بهمنابرازعالقهمیکرد
تا جایی که من هم یک دل نه ،صد دل عاشق او شدم و بدین ترتیب
ماجرای عشق و عاشقی ما ادامه یافت و به دیدارهای حضوری در
پارکوخیابانکشید.مدتیبعدهاشممرابهمنزلخودشانبرد،آن
روز مادرش در خانه حضور نداشت .پدر و مادر هاشم از یکدیگر جدا
شدهبودندواوبامادرشزندگیمیکرد.ازآنروزبهبعدحتیزمانی
که مادرش نیز در خانه بود مرا به اتاقش می برد و با یکدیگر قلیان و
سیگار می کشیدیم .اگرچه هاشم جوانی خالفکار بود و با فروش
موادمخدرزندگیاشرامیگذراندامامناهمیتیبهآننمیدادم
ورفتوآمدهایمباهاشمادامهداشتتااینکهدریکیازهمینروزها
اوباوعدهووعیدازدواج،هستیمرابهنابودیکشاندوآیندهامراتباه
کردولیمنبازهمبهامیدازدواجرسمیبااوهمچنانبهاینارتباط
عاطفیادامهمیدادم،تااینکهمادرهاشمبهبهانهاینکهپسرشبه
خاطرارتباطبامنخالفکارشدهاستوشبهادیربهمنزلمیآید،از
منشکایتکرددرحالیکههاشممرابهخاکسیاهنشاندهاستو...
شایانذکراست،وقتیبادستورسرهنگباقیزادهحکاک(رئیس
کالنتری میرزاکوچک خان) هاشم به کالنتری دعوت شد ،ارتباط
خود با دختر 15ساله را انکار کرد و او را دختری مزاحم خواند .به
همین دلیل پرونده مذکور با نظر مشاور کالنتری برای رسیدگی به
مراجعقضاییارسالشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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اقتصاد

10
نبض بازار

قیمت چند محصول بهداشتی
در ایام کرونایی
بــردبــار -در شــرایــطــی کــه مــحــدودیــت های
کرونایی هر روز بیشتر می شود و نیاز به برخی از
محصوالت بهداشتی نیز افزایش می یابد ،مروری
بر قیمت های این گونه محصوالت نظیر ماسک و
دستکش خالی از لطف نیست  ،از این رو به سراغ
قیمت های رسمی این محصوالت در سامانه
 124رفتیم که در ادامه می بینید:
ماسک سه الیه (یک عدد) ،قیمت ۱۳,۰۰۰ :
ریال
دستکش نایلونی یک بار مصرف ۹۰گرمی (بسته
۱۰۰تایی) ،قیمت مصوب ۵۰,۰۰۰ :ریال
ژل ضد عفونی کننده دست تیوبی  ۶۰میلی
لیتر (الکل حداقل ۷۰درصد) ،قیمت مصوب:
 ۸۷,۰۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست فوری  100میلی
لیتر (الکل حداقل 70درصد) ،قیمت مصوب:
 ۱۰۴,۵۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست  200میلی لیتر
(الــکــل حــداقــل 70درصــــد) ،قیمت مصوب:
 ۲۰۹,۰۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست پمپ دار  ۵۰۰میلی
لیتر (الکل حداقل ۷۰درصد) ،قیمت مصوب:
 ۳۴۸,۵۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست  880میلی لیتر
(الــکــل حــداقــل 70درصــــد) ،قیمت مصوب:
 ۶۷۵,۵۰۰ریال

مرکز پژوهش های مجلس با اضافه
کردن آمار شاغالن بیکار شده و
بیکاران سال گذشته محاسبه کرد:

نرخ واقعی بیکاری در بهار
امسال 24 ،درصد
مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد :در صورتی
که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار
 98که در بهار  99غیرفعال شدهاند ،همچنان
در بازار کار باقی میماندند نرخ بیکاری در بهار
 99به جای  9.8درصد اعالم شده توسط مرکز
آمار ایران به  24درصد میرسید.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با
عنوان «تحلیل شاخص های بازار کار در فصل
بهار  »1399اعالم کرد« :بررسی وضعیت بازار
کار ایران در بهار  1399نشان میدهد هرچند
نــرخ بیکاری کاهش  1.1درصــدی نسبت به
بهار  1398داشته است ،اما با توجه به این که
در این فصل ،جمعیت غیرفعال افزایش قابل
توجهی داشته؛ لذا کاهش نرخ بیکاری بهدلیل
کاهش نرخ مشارکت بوده است و این شاخص
نمیتواند بهبود وضعیت بــازار کــار را نشان
دهد .درواقــع در چنین شرایطی نرخ بیکاری
شاخصی کام ً
ال گمرا هکننده برای تحلیل آثار
شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.براساس
این گــزارش ،در بهار ، 99تعداد شاغالن نیز
کاهش قابل توجهی نسبت به سا لهای قبل
داشته اســت .در بهار  99نسبت به بهار، 98
یک میلیون و  499هزارنفر از جمعیت شاغالن
کاسته شده است که در این میان  814هزار
نفر از جمعیت مردان شاغل و  685هزار نفر از
شاغالن زن کاهش یافته است .بخش زیادی از
این تغییرات ناشی از بحران بیماری کرونا در
کشور است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

یک شنبه  ۲آذر1399
 ۶ربیع الثانی .1442شماره 20529

یورو

دالر

) 3300(259/500

پوند

یوان

39/700 328/249 308/000

نیم سکه

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

69/532

11/394/750

) ۳/500/000(121/000/۰۰۰

ربع سکه

42/000/۰۰۰ 62/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین هر گرم زعفران پوشال

127/254

101/788

شاخص

باانتشارنرختورمآبانماهازسویمرکزآمارمشخصشد:

ثبت باالترین تورم خوراکی دردهه 90
تــازه ترین داده هــای مرکز آمــار از
شاخص قیمت های مصرف کننده
از اوج گیری شدید قیمت خوراکی
ها در آبان امسال حکایت دارد .بر
ایــن اس ــاس ،متوسط رشــد قیمت
خوراکی ها در این ماه نسبت به ماه
قبل به  13درصــد رسیده که این
رقم حداقل از ابتدای دهه  90بی
سابقه است .به گــزارش خراسان،
ایــن داده هــا همچنین نشان می
دهد قیمت کاالهای غیر خوراکی
در آبان تنها 1.6درصد نسبت به مهر
رشد داشته و این موضوع منجر شده
است تا تــورم ماهیانه کل متشکل
از تــورم کــاالهــای خــوراکــی و غیر
خوراکی ،تا حد زیادی تعدیل شود و
روی  5.2درصد بایستد .از منظری
دیگر ،قیمت کاالهای بــادوام ،پس
از چند ماه روند صعودی و در حالی
که به رشد ماهیانه  22.4درصدی
در مهرماه رسیده بود ،سرانجام نه
تنها متوقف شد بلکه یک درصد هم
عقب نشست .در عین حــال تورم

ماهیانه کاالهای بی دوام اوج گرفته
و به  10.4درصد رسیده که همسو
با تــورم ماهیانه خوراکی هاست.
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است
کــه در گــروه عمده «خــوراکــی ها،
آشامیدنی ها و دخانیات» ،بیشترین
افــزایــش قیمت نسبت به مــاه قبل
مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه
فرنگی ،پیاز ،فلفل دلمه ای ،لوبیا
سبز ،سیب زمینی) ،گروه گوشت

«گــوشــت قــرمــز و مــاکــیــان» (مــرغ
ماشینی ،گوشت گــاو یا گوساله،
گوشت گوسفند) ،گروه «روغن ها و
چربی ها» (روغن نباتی جامد ،کره
غیر پاستوریزه ،روغن مایع) ،گروه
«میوه و خشکبار» (نارنگی ،موز،
انگور) بوده است .گروه هایی که در
مجموع سهمی بیش از 50درصدی
از سبد خوراکی های خانوار را به
خود اختصاص داده و در عین حال

معاون اقتصادی رئیس جمهورتصمیمات اقتصادی ستاد ملی کرونا را تشریح کرد:

 ۱۴تصمیم حمایتی برای کسب وکارها وخانوارها
معاون اقتصادی رئیس جمهور از  ۱۴تصمیم
ستاد ملی مبارزه با کرونا بــرای خانوارهای
بدون درآمد ثابت و کسبوکارها خبر داد که با
محدودیت های اخیر ،درآمدشان تحت تاثیر
قــرار خواهد گرفت.به گــزارش ایرنا ،محمد
نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی
دولت افزود :دو مورد از این  ۱۴تصمیم ناظر به
خانوادههایی است که درآمدشان تحت تاثیر
قــرار خواهد گرفت ،همچنین  ۹مــورد برای
عموم کسبو کارها و سه مــورد بــرای کسبو
کارهاییاستکهبهطورشدیدآسیبمیبینند.
▪تصمیمات برای خانوارها

وام یک میلیون تومانی برای خانوارهای فاقد
درآمد ثابت که شامل  ۳۰میلیون نفر هستند
و کــارمــزد آن را دولــت تقبل خواهد کــرد و
بازپرداخت آن  30ماهه است و اقساط آن
از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد
برداشت خواهد شد.
از آذر تا پایان امسال ماهیانه به ازای هر یک
از اعضای خانوار معادل  ۱۰۰هزار تومان به
سرپرست خانوار پرداخت میشود.
▪تصمیمات برای همه کسب و کارها

عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم برای
ن متوقف می شود.
همه کسبو کارها تا بهم 
صدوریاتجدیدپروانههایکسبوکارواحدهای
اقتصادی اشخاص حقیقی ،نیازی به دریافت
گــواهــی پــرداخــت مالیاتی نخواهد داشــت.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه
ماه یک بار باید تسلیم شود ،مقرر شد به مدت
یک ماه برای سه ماهه سوم و چهارم امسال
تمدید شود.
بخشودگی جــرایــم پــرداخــت نشده بدهی
مالیاتیوعوارضبهشرطپرداختهمهبدهی
تمدید یک و نیم ماهه مهلت قانونی برای
اعتراض به مالیاتهای ابالغی
در صورتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات
ی باشد،
عملکرد اشخاص حقوقی ،در آذر و د 
ن تمدید میشود.
این مهلت تا پایان بهم 
همه مجوزهای صادر شده از سوی دستگاهها
ن به پایان میرسد ،اتوماتیکوار
که تا اول بهم 
تا پایان بهمن تمدید میشود.
پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداریها
ن تمدید میشود.
نیز تا ابتدای بهم 
▪تصمیمات برای  ۱۴رسته شغلی

اقساط تسهیالت با موعد آذر یک ماه تنفس
خواهدداشت،همچنینقسطآذربهپایاندوره
منتقل می شود و مشمول جریمه نخواهد شد.
چنان چــه در فاصله آذر و تعطیلی کسب
و کارها با چک برگشتی روبــه رو شدند ،با
مراجعه به بانک میتوانند آثار مترتب بر چک
برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.
قبوض گاز که پرداخت آن ها از ابتدای آذر تا
ی است به مدت دو ماه تمدید میشود.
پایان د 

عمده آن ها در ماه گذشته حاشیه
ســاز شــده انــد .به عنوان مثال ،در
گروه روغن ،تاخیر در واردات مواد
اولیه کارخانجات ،منجر به نایاب
شدن آن در بازار شد .موضوعی که
به همراه نوسانات نرخ ارز ،در نهایت
رشد قیمت آن را رقم زد .در گروه
گوشت نیز ،ناهنجاری های رخ داده
در تامین نهاده ها و افزایش قیمت آن
ها خبرساز شد .این عامل به همراه

تبعات افزایش قاچاق دام به خارج
در اثر رشد نرخ ارز ،بر افزایش قیمت
گوشت اثــر گــذاشــت .درخصوص
گروه سبزیجات نیز به نظر می رسد
اتفاقی متاثر از رشد نرخ ارز و هجوم
بــرای ص ــادرات ایــن محصوالت به
خارج سبب کمبود نسبی و افزایش
قیمت آن ها شــده اســت .برگشت
خـــوردن گــوجــه هــای صــادراتــی و
هجوم برای صادرات سیب زمینی
را می توان نمونه ای از این رویداد
دانست.
از تغییرات ماهیانه قیمت ها که
بگذریم ،گــزارش مرکز آمــار ایــران
حاکی از این است که نرخ تورم نقطه
به نقطه در آبــان به  46.4درصد
رسید .نرخ تورم کل ( 12ماه منتهی
به آبان  ،99نسبت به  12ماه منتهی
به آبان  )98نیز با روند صعودی به
 29درصــد افــزایــش یافت .ایــن در
حالی است که این دو رقم در مهر به
ترتیب  41.4و  27.2درصــد ثبت
شده بودند.

تداوم رشد بورس در روز رکوردشکنی معامالت و برخورد با متخلفان

سلبامتیاز 21مدیربورسی،اخطاربه 31حقوقی
بازار سرمایه کشور که هفته قبل را با رشد بیش
از  10درصدی پشت سر گذاشته بود در ابتدای
هفته جدید نیز شاهد تقاضای قوی برای سهام
بود .اگرچه در دقایق پایانی معامالت حجم
عرضه ها افزایش یافت و قیمت آخرین معامله
در بسیاری از نمادها منفی شد .این رفت و
برگشت سهام باعث ثبت یک رکورد سه ماهه
در خصوص حجم معامالت نیز شد .همزمان
خبرهایی از برخورد عملی با متخلفان بورسی
و مدیران شرکت های بورسی نیز منتشر شد.به
گــزارش خــراســان ،بــا رفــت و برگشت دیــروز
ســهــام ،حجم معامالت بــه رک ــورد  23هــزار
میلیارد تومان رسید که در سه ماه اخیر بی
سابقه بوده است .شاخص کل بورس هم که در
دقایق ابتدایی تا  29هزار واحد رشد کرده بود،
در نهایت با افزایش عرضه ها به رشد  21هزار
واحــدی بسنده کرد و در سطح یک میلیون و
 366هزار واحد قرار گرفت.در معامالت دیروز
با وجود شروع بسیار قوی و صعودی به مرور
عرضه ها افزایش یافت به نحوی که در هر دو
بازار بورس و فرابورس تعداد نمادهای دارای
صف فروش حدودا دو برابر نمادهای دارای
صف خرید شد .برخی نمادها که در ابتدای
معامالت تا صف خرید هم پیش رفته بودند در
دقایق انتهایی صف فروش شدند تا بار دیگر
شاهد هیجان گسترده در بازار سهام باشیم.
▪سلب صالحیت و جریمه نقدی  21مدیر

گفتنی است دیــروز سازمان بــورس از آغاز

برخورد با متخلفان بورسی نیز خبر داد .به
گزارش سنا ،جعفر جمالی معاونت حقوقی
ســازمــان بــورس در خصوص شرکت های
متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداخته اند،
اظهار کرد :درادامه رسیدگی به پرونده های
تخلفاتی مربوط به بازارگردانی و بازار سازی
به پرونده چهار ناشر رسیدگی شد که هر چهار
شرکت در مرحله رسیدگی بــدوی متخلف
شناخته شدند .وی با بیان این که  ۲۱نفر از
مدیران به دلیل تمرد از اجرا یا اجرای ناقص
مقررات از تصدی سمت مدیریت در ناشران
اوراق بهادار ،نهادهای مالی و تشکلهای
خود انتظام به مدت شش ماه سلب صالحیت
شدند،تصریح کــرد :ایــن  ۲۱نفر به عالوه
شخص حقیقی مدیران به پرداخت جریمه
نقدی نیز محکوم شدند.
▪اخطار به  ۳۱حقوقی دیگر

معاونت حقوقی سازمان بورس تاکید کرد:
در ضمن به شرکت های شخص حقوقی که
به عنوان ناشر به شمار می آیند نیز اخطار
کتبی ارسال شده که این محکومیت برای
شرکت آن ها دارای آثار حقوقی است .وی
تصریح کرد :به این ترتیب تعداد مدیرانی که
به دلیل اجرا نکردن مقررات بازار گردانی
تاکنون متخلف شناخته شده اند به  ۱۵۷نفر
رسیده که از این مجموع  ۳۱ناشر (شخص
حقوقی نیز تاکنون) اخطار کتبی دریافت
کرده اند.

خطر کسری  12.5میلیارد
دالری ارز تا پایان سال
برآورد  27میلیارد دالری از صادرات غیرنفتی
و نفتی و بازگشت ارز تا پایان سال و در مقابل
برآورد  39میلیارد دالری از واردات و تقاضای
ارز نشان میدهد در صورتی که دولــت ثبت
ش واردات را ب ه شدت کنترل نکند و اجازه
سفار 
واردات بدون انتقال ارز را ندهد ،اقتصاد کشور
با کسری  12.5میلیارد دالری روبهرو خواهد
شد که نتیجه قطعی آن رشد قابل توجه نرخ ارز
است(.منبع :خبرگزاری فارس)

بازار خبر

یورو جای دالر را در نخستین ارز
پرکاربرد جهان گرفت
فارس -سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی
بین بانکی) اعالم کرد :دالر آمریکا برای نخستین
بار در هشت سال گذشته ،جایگاه خود به عنوان ارز
نخست در تراکنشهای جهانی را به یورو واگذار
کرد .بر این اساس  37.8درصد نقل و انتقاالت
مالی سوئیفت در ماه اکتبر به یورو بوده است.

نرخ دام ایرانی آن سوی مرزها
باشگاه خبرنگاران -رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی درباره وضعیت قاچاق دام گفت :در
برخینقاطگاهیاختالفچندبرابریقیمتدام،
کولبران را وسوسه میکند که یک تا ۳راس دام را
با خود ببرند چرا که قیمت کنونی هر دام در کشور
ما دو میلیون تومان است و آن سوی مرزها  ۸تا ۹
میلیون تومان پول بابت دامهای ایرانی میدهند.

گزارش خبری

موافقت ستاد تنظیم بازار با
افزایش قیمت روغن ،نهاده های
دامی ،شیر و لبنیات
ستاد تنظیم بازار روز گذشته با افزایش قیمت
نهاده هــای دامــی ،روغــن ،شیر خــام و لبنیات
موافقت کرد .اگرچه قیمت این محصوالت به
تازگی در عمل افزایش یافته بود.براساس مصوبه
دیروز کارگروه تنظیم بازار ،قیمت انواع روغن
نباتی در بستهبندی پت و دیگر بستهبند یها
بین  10تا  13درصد افزایش یافت.ستاد تنظیم
بازار همچنین اعالم کرد :قیمت فروش شیرخام
(با مشخصات  3.2درصد چربی و بار میکروبی
زیر  100هزار) مبلغ  4500تومان به ازای هر
کیلوگرم در دامداری تصویب شد.
بر این اساس قیمت هر یک از محصوالت لبنی به
شرح زیر تعیین شد:
شیر بطری یک لیتری کم چرب 7100تومان
شیر بطری یک لیتری نیم چرب  7500تومان
شیر بطری یک لیتری پر چرب  8500تومان
شیر بطری یک لیتری چربی کامل 8600تومان
شیر نایلونی ( 900گرمی) کم چــرب (1.5
درصد)  5400تومان
ماست  900گرمی کــم چــرب ( 1.5درصــد)
 8000تومان
ماست  900گرمی پر چرب ( 3درصد) 9700
تومان
ماست دبــه ای  2500گرمی کم چــرب (1.5
درصد)  21000تومان
ماست دبه ای  2500گرمی پرچرب ( 3درصد)
 24000تومان
پنیر یواف  400گرمی  14500تومان
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تیم بایدن نیامده پیش شرط گذاشت!

انعکاس
••انــتــخــاب نــوشــت :ســیــد مــحــمــود نــبــویــان،
نماینده مجلس با آن چه وی رفتاری دیکتاتور
گونه خواند ،مدعی شد :در شورای عالی فضای
مجازی رئیس پدافند غیرعامل کشور از نظر
قانونی در این شورا عضو است اما روحانی او را
به جلسات شورا راه نمیدهد یا در شورای عالی
انقالب فرهنگی روحانی چند نفر از اعضا را به
جلسات شورا راه نمیدهد.
••تابناک نوشت :علیرضا پناهیان واعظ مشهور
گفت بی توجهی به کلیات و توجه به جزئیات
وی ــروس کــرونــا سبب مـیشــود ،انــســان از درک
واقعیات باز بماند و برایش پرسش ایجاد نشود
که ایــن کرونا به نفع چه کسانی اســت؟ آیــا یک
ویروس دست ساز انسان است یا خیر؟ منافع کدام
سازمانها با این ویروس تأمین میشود؟
•• مدآرا نوشت :کانال تلگرامی وب سایت مدارا،
تصویری از توزیع بادمجان به عنوان بسته کمک
معیشتی به مــردم! در روستای نظرآقا از توابع
برازجان در استان بوشهر را منتشر کرده که در
فضای مجازی خبرساز شده است.
••اعتماد آنالین نوشت :محسن رضایی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحنه
دردناک تخریب آلونک یک خانواده در بندرعباس
تاکید کرد :نالههای این زن و فرزندانش ،روح
قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحهدار
کرد .آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ
نیستم و حقوق دانم .این چه حقوق دان و مجری
قانون اساسی است که اصل  ۳۱قانون اساسی
را که بیانگر وظایف دولت است ،فراموش کرده
است؟ مردم امروز میگویند کاش یک نفر بیاید و
بگوید من رئیس نیستم ،سربازم.
••عصرایران نوشت :از منتشر کننده فیلم
تخریب آلونک زن بی پناه در بندرعباس ،تقدیر
کنید .همان فیلمی که دو روز پیش در شبکه
های اجتماعی و پیام ها رسان ها منتشر و دست
به دست شد و به رسانه ها رسید تا مسئوالن از
آن چه ساعتی قبل در شهرشان روی داده باخبر
شوند و عذرخواهی کنند و وعده جبران دهند.
فقط یک لحظه می توان تصور کرد اگر این فیلم
ضبط و در شبکه های اجتماعی منتشر نشده بود،
آیا کسی می دانست چه بر سر این زن بی سرپناه
آمده است؟
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لیست ۲۰نفریکارگزاران برای1400

گزینهاحتمالیوزارتخارجهبایدن،محدودکردنبرنامههایموشکیومنطقهایایران

محسنهاشمیاسامیکاندیداهایاحتمالیکارگزارانرااعالمکرد
اسامیکهازسیدحسنخمینیتامعصومهابتکاردرآنبهچشممیخورد

کونز ،سناتور کریس مورفی ،ســوزان رایس
مشاور سابق امنیت ملی دولت اوباما و ویلیام
برنز معاون سابق وزیر خارجه آمریکا از جمله
نامزدهای تصدی وزارت خارجه در دولت
بایدن هستند .جالب این جاست که پیشتر
نیز سالیوان مشاور غیر رسمی بایدن (یکی
از اعــضــای تیم مــذاکــره کننده هسته ای با
ایران ( در مذاکرات برجام )) گفته بود موضع
دمــوکــرات ها «بازگشت مشروط به برجام»
خواهد بــود .یعنی در ابتدا ایــران باید پیش
شرط حذف بند غروب آفتاب( منقضی شدن
تحریم های هسته ای ایران در سال )2025
را بپذیرد و متعاقب آن ،مذاکرات را با آمریکا
بر سر توافقی جدید ( توافق جایگزین برجام)
آغاز کند .همزمان« ،ا نبیسی نیوز» نیز در
تحلیلی به احتمال با زگشت «جو بایدن» به
توافق هستهای برجام اشــاره کرده است .به
نوشته این رسانه آمریکایی ،حتی اگر بایدن
و «حسن روحانی» ،به دنبال دستیابی به یک
توافق باشند ،رسیدن به دستورالعملی که به
آمریکا اجازه دهد به برجام بازگردد و ایران نیز
فعالیتهای هستهای خود را کاهش دهد،
آسان نخواهد بود .در ادامه این تحلیل آمده با
وجود این که دیپلماتهای ایرانی و تیم بایدن
باموضوعتحریمهاغریبهنیستندامادولتبایدن
پس از ادامه روند این توافق باید برای برداشتن
تحریمهایی که دونالد ترامپ علیه ایران از جمله
بانک مرکزی این کشور اعمال کرده ،تصمیم
بگیرد .این رسانه آمریکایی نوشته
بسیاریازتحریمهاییکهترامپ
اعمال کــرده به فعالیتهای
هستهای ایــران ربطی نــدارد
بلکه به موشکهای بالستیک،
مسائل حقوق بشر و حمایت از
نایبان منطقهای ایران از
جمله جنبش حزبا...
و حـــمـــاس مــربــوط
است.

است .رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی با اشــاره به فعالیتهای اخیر این
حزب برای انتخابات ریاستجمهوری ،اظهار
ک ــرد :فهرستی از کــانــدیــداهــای احتمالی
ریاستجمهوری که میتوانند مورد حمایت
اصالحطلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفت
و گو با آن ها ،میزان جدیبودن حضورشان در
انتخابات و همچنین دیدگاههایشان بررسی
شــود .ایــن فهرست بــراســاس دیدگاههای
اشخاص ،احزاب و جایگاه افراد در انتخابات
ریاستجمهوری تهیه شده و وجــود نام یک
شخصیت در فهرست لزوم ًا به معنای اراده وی
برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری
نیست .وی با اشــاره به اسامی کاندیداهای
مدنظر کارگزاران اظهار کرد« :هم اکنون نام
حدود 20کاندیدا در این فهرست به چشم می
خوردکهعبارتندازآیتا...سیدحسنخمینی،
اسحاق جهانگیری ،محمدرضا خاتمی،
محمدرضا عارف ،محمدجواد ظریف ،علی
مطهری ،رضا اردکانیان ،علی الریجانی،
مسعود پزشکیان ،محمدجواد آذری جهرمی،
محمدباقر نوبخت ،سورنا ستاری ،عبدالناصر
همتی ،علیاکبر صالحی ،محمد صدر ،مجید
انصاری و عبدالواحد موسوی الری؛ همچنین
معصومه ابتکار و شهیندخت مــوالوردی نیز
در این فهرست قرار دارند ».به گفته محسن
هاشمی ،تاکنون با برخی از ایــن چهر هها
گفتوگو شده؛ اما بهدلیل شرایط بیماری
کرونا ،برنامهریزی جلسات و مالقا تها با
کندی پیش رفته است .حال باید صبر کرد
و دید چند نفر از این 20نفر پا پس می کشند
یا از طرف کارگزارانیها مناسب شناخته
نمیشوند  .

راشرطبازگشتآمریکابهبرجامدانست

••اعتماد -این روزنامه با اشاره به مواضع اخیر
دولت و ظریف در برابر دولت جدید آمریکا در
گزارشی با تیتر «دوباره برجام» ،تاثیر پیام ظریف
و پالسهای داخلی در طرف خارجی را بررسی
می کند و مینویسد« :ظریف ،هفته گذشته
پیام تهران را به گوش جو بایدن که برجام متولد
دولت متبوعش بود ،رسانده و حاال کارشناسان
میگویند که توپ در زمین جو بایدن است».
••کیهان -این روزنامه در گزارشی درباره مذاکره
با آمریکا نوشت« :زمزمه مذاکره ،راههــای غیر
آمریکا و اروپا را هم برای ما ناامن میکند چرا که
باعث سردرگمی کشورهایی نظیر چین ،روسیه و
هند میشود .آنان با این زمزمهها درباره صداقت
ما در اصالح سیاست خارجی و روی کردن به
«سیاست اولویت شرق» شک میکنند کما این که
شک کرده و بیرغبتی نشان دادهاند».
••هفت صبح -این روزنامه در گزارشی جالب به
عضویت دو بازیکن روسی و آمریکایی در یک تیم
ایرانی واکنش نشان داد و نوشت « :جنگ سرد
در لیگ بانوان»
••فرهیختگان -این روزنامه با اشاره به افزایش
فشار تروئیکای اروپایی به ایران همزمان با قدرت
گرفتن دموکرات ها در آمریکا نوشت« :بازگشت
اروپا به تنظیمات کارخانه»
•• ایــــران -حسین مــرعــشــی ،فــعــال سیاسی
اصال حطلب و سخنگوی حزب کــارگــزاران در
گفت و گویی حول محور ضرورت مذاکره اظهار
کرد« :کسانی را که میگویند دولت دارد پیام
ضعف میفرستد نمیتوانم درک کنم اال این
که بگویم اینها میخواهند استفاده سیاسی از
این موضوع برای مسائل داخلی داشته باشند».
••صبح نو -این روزنامه در گزارشی با تیتر «فشار
جناحی به دیپلماسی» نوشت« :اصال حطلبان
و دولـــت بــه دنــبــال اســتــفــاده از ظــریــف بــرای
دوقطبیسازی در  1400هستند».
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هــادی محمدی – در حالی که تا استقرار
رسمی رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دو
ماه باقی مانده و هنوز در واشنگتن چه به لحاظ
عرفی و چه به صورت قانونی مشخص نشده چه
کسی پیروز قطعی انتخابات سوم نوامبر است،
یکی از سناتورهای دموکرات که گفته می شود
از گزینه های جدی برای وزارت خارجه دولت
جوبایدن خواهد بود ،نیامده برای بازگشت
آمریکا به برجام شرط گذاشت و گفت تنها در
صورتی از بازگشت به توافق هستهای حمایت
میکند که راهی برای محدود کردن برنامه
موشکی ایران و حمایتش از «نیروهای نیابتی»
در منطقه وجود داشته باشد .این اظهارات در
حالی است که محمد جواد ظریف هفته گذشته
در مصاحبه ای تصریح کــرده بــود چگونگی
بازگشت آمریکا به برجام باید مورد مذاکره
قرار گیرد و به دلیل اقدام غیر قانونی ترامپ در
خروج از برجام ،آمریکا در جایگاهی نیست که
صالحیت تعیین شرط برای بازگشت به برجام
را داشته باشد .به گزارش خراسان ،سناتور
کونز در پاسخ به این پرسش خبرگزاری رویترز
که آیا از بازگشت آمریکا به برجام حمایت می
کند ،گفت« :نه بــدون داشتن مسیر روشنی
برای محدود کردن برنامه موشکی و حمایت از
گرو ه های نیابتی در منطقه ».وی همچنین با
اشاره به این که تنها از جانب خودش صحبت
میکند ،گفته است :قبل از آن که از بازگشت
به برجام حمایت کنم ،واشنگتن نیازمند است
که به دنبال راهی برای اعمال محدودیت بر
برنامه موشکی و حمایت آن ها از گروههای
نیابتی باشد .این ها (محدود کردن برنامه
موشکی و فعالیت منطقهای ایران) باید در
یک زمان محقق شوند .نشریه «د هیل» روز
گذشته نوشته بود آنتونی
بــیــلــکــیــن ،مــشــاور
سیاست خارجی
بایدن ،سناتور
کــــــریــــــس

کامیار-کارگزاران سازندگی بیش از سایر
اصالحطلبان ،انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰را جدی گرفته اند و برای پیدا کردن
کاندیدای مناسب خود میکوشند ،از گزینه
ائــتــاف بــا الریــجــانــی کــه بــا وج ــود مخالفت
سایر طیفها کمرنگ شد گرفته تا بررسی
کاندیداهای حزبی .البته اعضای این حزب
عزم خود را بــرای ورود به انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده از خیلی وقت قبل یعنی
بعد از پــیــروزی روحــانــی در ســال  ۹۶جزم
کردند .از همان وقتی که دوگانه الریجانی و
جهانگیری را مطرح کردند و جانب الریجانی را
هم گرفتند ،رویکردشان تا همین امروز تفاوت
چندانینکردهاستجززمانیکهمخالفتسایر
طیفهایاصالحطلبمثلاتحادملتواعتماد
ملی با استفاده مجدد از کاندیدای اجارهای
سبب شد قدری عقب بنشینند و از الریجانی
به عنوان رقیب شریف نام ببرند .کارگزاران
در یکی دو ماه گذشته از احتمال استفاده از
کاندیدای حزبی سخن گفته اند اما گزینههای
مورد اشاره آن ها این امید را تقویت نمیکند و
سبب میشود که گمان کنیم بعد از این باال و
پایین کردنها نهایتا کار به حمایت از الریجانی
میرسد .البته با توجه به فهرستی که به تازگی
از کاندیداهای حزبی ارائــه شــده و تحوالت
بینالمللی اخیر  ،به نظر می رسد میتوان و
باید که ظریف را هم جدی گرفت .چندی قبل
حسین مرعشی ،سخنگوی کارگزاران از شش
نامزد حزبی این جریان نام برد و بعد هم اعالم
شد که محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری به
دلیلتمایلنداشتنبهکاندیداتوریازفهرست
مذکور خط خــوردهانــد امــا محسن هاشمی
دیــروز از فهرستی بلندباالتر رونمایی کرده
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هشداردربارهفسادکاالهایاساسی
قبلازورودبهکشور
یک مقام مسئول در نامه جدید خود خطاب به
تعدادیازنهادهایمربوطدرامروارداتوترخیص
کاال،بهآنهامتذکرشدههماکنونبرخیمحموله
هایکاالهایاساسیوارداتیاعمازخوراکانسان
یا خوراک دام ،به صورت درصدی ترخیص شده
و بخشی از محموله موجود ،به منظور تضمین در
گمرکات نگهداری می شوند که با توجه به شرایط
نگهداری و ماهیت کاالهای مذکور ،احتمال
فسادیاتغییردرویژگیهایآنبهویژهدرخصوص
کاالهایفلهایوجوددارد.

تذکرنظارتیدربارهافزایشاختیارات
شورایعالیاستانها

درحالیکهبراساسمصوبهخردادامسالشورای
عالی استان ها ،دستورالعمل جدیدی برای نحوه
تحلیف شهرداران و دهیاران تعیین و ابالغ شده
بود ،یک نهاد نظارتی در ابالغیه جدید خود به این
شورامتذکرشدهبراساسقانونوظایفشوراهای
اسالمی کشور مصوب سال  ،1375اختیارات
شــورای عالی استان ها در  10بند احصا شده
است اما این دستورالعمل مصوب ،خارج از حدود
اختیاراتقانونیوصالحیتهاینهادمذکوربوده
وامکاناجراییشدننخواهدداشت.

بدون تیتر
رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال دو روزه
شدنانتخاباتریاستجمهوریخبردادوگفت:ما
اینپیشنهادرامیدهیمواجراییشدنآنمنوطبه
موافقتشوراینگهبانوتصویبستادملیمبارزه
باکروناست .معاونسیاسیوزیرکشوراضافهکرد:
پیشنهاد دیگر ما افزایش شعب اخذ رای است.
یعنی فرضا اگر ما ۶۰هزار شعبه داریم ،این تعداد
رابه ۸۰هزارشعبهافزایشدهیم/.تسنیم

جشنواره «تزیین غذای ارواح»
و «حمله به دشمن فرضی»

یک شنبه

 6ربیع الثانی 1442

 2آذر 1399

 22نوامبر 2020
شماره 20529

1749

آشنایی با ناشناختهترین جشنوارههای بینالمللی و تاریخچهشان به همراه آدابورسومی که باورشان سخت است

پروانه موفقی | مترجم
جشنوار ههای مختلفی
پرونده
در سراسر دنیا برگزار
میشود که بیشتر آ نها
ریشه در آیین سنتی و
تاریخی دارد و آغازشان به سا لها قبل باز
م ـیگــردد .بعضی از آ نهــا مثل جشنواره
پرواز فانوسها در ژاپن ،جنگ پرتقالها در
ایتالیا و گوجهفرنگی در اسپانیا ،جشنواره
گلبازی در شهر بوریئونگ کرهجنوبی و ...
از مواردی هستند که بارها و بارها دربارهشان
شنید ه و عکسهایشان را دید هایم اما در
پــرونــده امـــروز زنــدگـیســام فهرستی از
جشنوارههای خاص ،شاد و پر رنگ و لعاب
را مشاهده خواهید کرد که هر سال هزاران
نفر را از سراسر دنیا دور هم جمع میکنند
اما کمتر مورد توجه رسانهها قرار میگیرند.
حاال که شانس شرکت در این رویدادهای
جــذاب و دیــدنــی را تاکنون نداشتهاید،
تماشای تصاویر آنها خالی از لطف نیست.
جشنوار هها و آداب و رسومی که در آ نها
برگزار می شوند ،میتوانند تجربیات جالبی
برای شما به همراه داشته باشند و شما را با
کشورهای جدید ،مراسم و سرگرمیهای
آنها آشنا کنند .با ما همراه باشید.

پرتاب تخممرغ به سمت دشمن فرضی!
چهجشنوارهایودرکجا؟کاسکاموراسدراسپانیا

جشنوارهکاسکاموراسدردوشهرگوئادیکیسوبارسلون،یکیازجشنوارههای
بینالمللی مــورد عالقه گردشگری مــردم اسپانیا اعــام شده اســت .طبق
آخرین برآورد حدود  20هزار نفر ،هر سال در این جشنواره شرکت میکنند.
شرکتکنندگاندرخیابانهامیدوندوسروصورتوبدنیکدیگرراباروغن،
گریس و رنگهای دیگر آغشته میکنند و بیشتر به سمت دیوارها و محلهای
خالی از جمعیت ،تخممرغ و آرد پرتاب میکنند! این جشنواره تاریخچهای
شگفتانگیزداردوافسانههایمختلفیدربارهآنوجودداردکهیکموردقابل
قبولتر به نظر میرسد .گفته شده هنگامی که کارگری اهل گوئادیکیس با
نام مستعار کاسکاموراس در حال ساخت خانهای در بارسلون بوده ،تندیسی
با ارزش پیدا کرده که در زمین دفن شده بود .سپس او تصمیم میگیرد این
تندیس را به شهر خود گوئادیکیس ببرد اما ساکنان بارسلون از این موضوع
مطلعمیشوندوپیشازرسیدناوبهشهرش،تندیسرامیربایند.بدینترتیب
کاسکاموراس دست خالی به شهر خود بازمیگردد .بنابراین در جشنواره
کاسکاموراس،افرادهرسالتالشمیکنندکهاینتعهدراعملیکنندوباپرتاب
تخممرغ ،آرد و روغن به سمت دشمن فرضی نگذارند که آن تندیس با ارزش به
مکاندیگریمنتقلشود!حاالفهمیدیدکهچراشرکتکنندگاناینجشنواره
بهسمتدیوارهاومحلهایخالیازجمعیت،تخممرغوآردپرتابوکلیمواد
خوراکیرااصرافمیکنند؟

معلق شدن در آسمان!

سوزاندن نماد خود!

چهجشنوارهایودرکجا؟مونتهپیانادرایتالیا

چهجشنوارهایودرکجا؟ مردسوزاندرآمریکا

ایــده خوابیدن در بــانــوج معلق
بــه فاصله صــدهــا متر از زمین
در مــکــانــی بـــاورنـــکـــردنـــی به
ســال  2001بــرم ـیگــردد .این
رویــداد که یکی از ترسناکترین
جــشــنــوارههــای جــهــان اســت،
نخستین بــار توسط «الساندرو
د امیلیا» و «آرمــیــن هــولــزر» ،دو
هــایــایــنــری(افــرادی کــه روی
یــک طــنــاب راه مـــیرونـــد) که
میخواستند مناظر دیدنی کوه
مونتهپیانا را در رشته کوههای دولومیت به اشتراک بگذارند ،انجام شد .در سالهای بعد این کار ادامه یافت به طوریکه در
تاریخ دهم سپتامبر  2001ایده تجربه گروهی آن زنده شد که نمادی از صلح و احترام به گذشتگان است .هدف از این رویداد
فراهم آوردن فرصتی برای ورزشکاران حرفهای و عالقهمندان به هیجان و طبیعت در سراسر جهان بود تا مانند بندبازها که
روی طناب راه میروند ،آنها نیز بین قلههای کوهستانی در داخل بانوج زنجیروار در آسمان آویزان باشند و با افرادی شبیه
خودشان روبهرو شوند .این مکان نه تنها به دلیل زیبایی طبیعی بلکه به خاطر اهمیت تاریخی آن ،خاص و به یادماندنی است.
یک قرن پیش ،جنگهای شدیدی در کنار کوههای مونتهپیانا در ایتالیا به وقوع پیوست و جنگجهانی اول آغاز شد .امروز این
منطقه یک موزه روباز برای ادای احترام به  18هزار سرباز جوانی است که در این مکان جان خود را از دست دادند .سنگرهایی
به طول هفت کیلومتر که در آنجا احداث شده ،هنوز هم از داخل بانوجهایی که افراد با شرکت در این جشنواره در آن استراحت
میکنند ،قابل مشاهده است.

سپردن افکار منفی به رودخانه!
چهجشنوارهایودرکجا؟لویکراتونگدرتایلند

چهجشنوارهایودرکجا؟ضیافتمیمونهادرتایلند

برنینگمن به معنی مرد سوزان ،جشنوارهای
است که هر سال به مدت یک هفته در بیابان
بلکراکدرایالتنوادایآمریکابرگزارمیشود.
ایننامگذاریبهایندلیلاستکهاختتامیهاین
جشنوارهباسوزاندنمردحصیرییاسازههای
مشابه آن همراه است .جشنواره مرد سوزان
اولین بار زمانی آغاز شد که فردی به نام «لری
هاروی» در سال 1986با دوستان خود برای
ابــراز احساسات شخصی ،یک آدمــک چوبی
207متریشبیه
خودش را در سن
فرانسیسکو آتش
زد .ســالهــا بعد
بــه دلــیــل افــزایــش
شــرکــت کنندگان،

بعضیازافرادمووناخنهایخودرادرونکراتونگقرار
میدهند .آنها با این کار میخواهند که اشتباهات
گذشته و افکار منفی خود را از بین ببرند .این یک
روش برای روشن کردن ذهن از نظر آنهاست .این
جشنواره در سراسر کشور و حتی در کشورهای
همسایه تایلند مانند الئوس و میانمار برگزار میشود
اما شهرهای تایلند مانند چیانگمای و بانکوک بهترین
مکان برای دیدن آداب و رسوم این جشنواره هستند.

تزیین غذای ارواح در گورستان!
چهجشنوارهایودرکجا؟روزمردگاندرمکزیک

جشن روز مردگان یکی از عجیبترین و
جالبترین جشنوارهها در مکزیک است
که هر سال در روزهــای اول و دوم نوامبر
برگزار میشود .روز مردگان یک سنت
قدیمیبیشازدوهزارسالهاستوبراساس
باورهای مردم این منطقه در این روز ،روح
عزیزان از دسترفته به زمین باز میگردند
تایکروزرادرکنارخانوادهسپریکنند .در

طول این جشنواره در بیشتر شهرها ،سکوهایی ساخته میشود
که روی آن بشقاب های حکاکی شده میگذارند و با شمع،
بخوراکبوقلمونو...آنها
دستههایگل،بادامزمینی،بشقا 
راتزیینمیکنند.کاترینایااسکلتشجاعمشهورتریننمادروز
مردگان و نماد فرهنگی مکزیک است که نشان دهنده مرگ
است .بسیاری از زنان چهره خود را شبیه تصویر بانوی مرگ
گریممیکنندوبهخیابانهامیآیند.یکیدیگرازمکانهای
اصلی برگزاری این جشن ،گورستان است .مکزیکیها
اطرافقبرهایعزیزانشانجمعمیشوندودربعضیاز
روستاها رسم است که کل شب را در گورستان همراه با
غذا،نوشیدنیوموسیقیمیگذرانند.

مکان آن را به نوادا منتقل کردند .این رویداد از
آن زمان هر سال از آخرین یک شنبه آگوست
تا دوشنبه اول سپتامبر(روز کارگر) برگزار
میشود .کسانی که در این جشنواره شرکت
میکنند شخصیت خود را از طریق ساختن
اشکال مختلف و در قالب هنری می سازند و
سپس ،نماد خودشان را به آتش میکشند.
شرکتکنندگانیابهتعبیریمردسوزهاآزادند
هرلباسیراهرچندعجیببپوشندومیتوانند
درکارگاههاوکالسهایساختآثارهنری
شرکتکنند.بسیاریازشرکتکنندگان
ایــن جشن را تجربه جدیدی از زندگی
اجتماعی توصیف میکنند که به افزایش
خالقیتشانکمکمیکندوباعثمیشودبه
مرگونابودیهمفکرکنند.

هر سال ،شهر لوپبوری در استان مرکزی تایلند ضیافتی باشکوه را برای
میمونهابرگزارمیکند.درآخرینیکشنبهماهنوامبر،ساکناناینمنطقه
میزبان ضیافتی برای حداقل سه هزار میمون ماکاک با دم بلند هستند.
این جشنواره در اطراف ویرانههای خانه تاریخی «فراپرانگ سامیوت» در
تایلند برگزار میشود ،جایی که تقریبا نیمی از میمونهای لوپبوری در آن
جا زندگی میکنند .این جشن با اجرای افرادی با لباسهای شبیه میمون
شروع میشود و در آن با برجهای عظیم میوه و سبزیجاترنگی و همچنین
تقریب ًاهرنوعشیرینیکهمیتوانیدتصورکنیدازمیمونهاپذیراییمیشود.
اینجشنوارهبرایقدردانیمردممحلیازمیمونهابرایجذبگردشگربه
شهرشانبرگزارمیشود.بااینحال،ریشههایاینضیافتبسیارعمیقتر
از یک قدردانی ساده است .رسم احترام به میمونها در تایلند به بیش از دو
هزارسالپیشبرمیگردد.طبقداستانهایاساطیری،رامایکشاهزاده
ایزدیتالشمیکندتاهمسرشسیتاراازچنگالاهریمننجاتدهد.سپس
هانومان ،سردار پادشاه میمونها ،به کمک راما میآید تا بار دیگر این زوج را
به هم برساند .در پایان این جشن ،میمونها پس از اینکه سیر شدند شروع
به رقصیدن روی میزها و پرتاب خوراکیها و نوشیدنیها به سمت یکدیگر
میکنندوموجبهیاهووهیجاندرفضامیشوند.

گردش در شهر با لباس وایکینگها
چهجشنوارهایودرکجا؟آپهلیآدراسکاتلند

یکیازبزرگترینرویدادهایاروپاجشنوارهآتش«وایکینگها»یا«آپهلیآ»استکهدرآخرینسهشنبهژانویههر
سال در جزایر شتلندبهخصوصشهرلرویک،واقعدراسکاتلندبرگزارمیشود.هزارانبازدیدکنندهازسراسرجهانبهشمالیترین
گوشهاسکاتلندسفرمیکنندتادرپایانزمستانوبابازگشتخورشیدبهجشنهایسبکوایکینگهایاسکاندیناویملحقشوند.
این جزایر ،جشنواره ساالنه خود را برای بزرگداشت وایکینگها برگزار میکنند که حدود  500سال پیش ،قبل از آن که در سال
1468بخشیازاسکاتلندشونداینسرزمینرااشغالودرآنحکمرانیکردند.دراینجشنوارهجمعیتیرامیبینیدکهلباسیاز
پوست گوسفند پوشیدهاند و با در دست داشتن تبر،
سپر و مشعل در خیابانهای شهر حرکت میکنند و
منظره زیبایی را در تاریکی شب به وجود میآورند.
این مراسم با آوازخوانی که توسط گروه موسیقی
محلی اجرا میشود ،همراه است .سپس گروه رژه
بههمراهفرماندهخودبهسویماکتیکهمانندقایق
بزرگ وایکینگها با دماغه سر اژدها ساخته شده،
پیشمیروند.آنهامشعلبهدستحلقهایدورقایق
تشکیل می دهند و آواز سنتی آپهلیآ را میخوانند.
سرانجام با انداختن مشعلها درون قایق ،آن را به آتش
میکشندوتماشاگرانرابهوجدمیآورند.

منابع این پروندهiflymagazine.comt ، travelvivi.com، asiahighlights.com، dezeen.com، nationalgeographic :

جشن لویکراتونگ یکی از دیدنیترین جشنوارههای دنیاست.
این جشنواره در شب کامل شدن ماه در دوازدهمین ماه تقویم
تایلندکهمعموالدریکیازروزهایماهنوامبرمیالدیاست،برگزار
میشود .در زمان برگزاری این جشنواره ،رودخانهها و آبراههای
تایلند همه روشن میشوند .درباره معنای کلمه لویکراتونگ باید
بدانید که لوی به معنای شناور شدن است و کراتونگ به سبدهای
شناوری میگویند که به طور سنتی از یک تکه درخت موز با شکلی
شبیه گل نیلوفر ساخته شده است و در وسط آن شمع روشنی قرار
میدهندوباگلهاتزیینمیکنندوبهآبمیاندازند.کراتونگکه
روی آب شناور است ،تمایل فرد را برای رهایی از نفرت و عصبانیت
نشانمیدهد.رسماستکهدرزمانبرگزاریاینجشنواره،مردم
تایلند با رها کردن کراتونگ روی رودخانه برای سالمتی خود و
عزیزانشان آرزو میکنند .همچنین در این سبدها یک سکه قرار
داده میشود که نشانه ثروتمندی در سال آینده خواهد بود و گاهی

بفرمایید تماشای مهمانی  3هزار نفره
میمونها

ضدعفوین کردن میوه و سزبی
در دوران کروان

بهداشت

سالمت

زندگیسالم
یک شنبه
 2آذر     1399
شماره ۱۷۴۹

نکاتی برای استفاده
از دستمال توالت
استفاده از دســتمال یا کاغذ توالت بسیار مرسوم
شده است و تقریبا همه از آن استفاده میکنند اما
استفاده از این دســتمال در کنار مزایایی که دارد
میتواند مشکل آفرین هم باشد .بنابراین برای به
حداقلرساندناینمشکالتبهتراستاطالعاتی
راجع به نحــوه اســتفاده و انتخاب نوع دســتمال
توالت داشته باشید.ســوالی که ذهن بسیاری را
به خود مشــغول میکند این اســت که باالخره از
دستمال توالت استفاده کنند یا نه؟ در جواب این
سوال باید گفت که خشــک کردن ناحیه تناسلی
برای جلوگیری از ایجاد قارچ بســیار مفید اســت
اما چگونگی این کار مهم اســت .ناحیه تناســلی
جزو حساسترین مناطق پوست است و میتواند
به راحتی بــا هرنوع محــرک خارجــی مانند مواد
ی تحریک شود.
شوینده عطری یا دستمال کاغذ 
متاسفانهبسیاریازماهنگامخریددستمالتوالت
فقط به ظاهر زیبا یا عطر خوش آن توجه میکنیم،
در حالیکه مهمترین مشــکل این است که مواد و
ترکیبهایموجوددردستمالهایکاغذی ،جزو
موادآلرژناستبهخصوصاگرازنوععطریباشد
که این حساسیت زایی چندین برابر میشود.
چه نوع دستمالی را انتخاب کنیم؟

بیشــتر دســتمال هــای کاغــذی در برگیرنــده
فرمالدئید و مواد تشــکیل دهنده فعال هستند و
برخی از دستمال های کاغذی معموال آلوئه ورا،
لوســیون ،الکل ،فســفات ،کلر ،پروکسید ،عطر،
رنگ و دیگر مواد را هم در خود دارند که همه این
افزودنی هــا می توانــد باعث ایجاد یــک واکنش
آلرژیک در پوست شود و نواحی مربوطه را تحریک
کند .بنابراین بعد از اینکه متوجه شدید تحریک
و حساســیت پوســتی شــما به دلیل اســتفاده از
دستمال کاغذی است ،مصرف آن را متوقف کنید
و به سراغ دستمال های کاغذی بروید که مطمئن
هستید مواد افزودنی زیادی به آن ها اضافه نشده
است .توجهبهایننکتهضروریاستکهدستمال
های کاغذی نازک تر و بدون بــو ،به احتمال زیاد
مواد افزودنی زیــادی ندارند .اگــر بهترین نوع از
دستمال کاغذی را پیدا کنید ،قطعا از شر خارش،
سوزش و حساسیت پوست خالص خواهید شد.
استفاده از جایگزین مناسب

دانستنی ها

مهین رمضانی | خبرنگار
از زمانــی کــه خبــری از کرونــا نبود،

همیشــه متخصصــان بهداشــت و

ســامت جامعه بــرای مصــرف میــوه و ســبزی نکاتی را
یادآوری می کردند تا مردم با خیال راحت بتوانند از این

مواد غذایی مفید استفاده کنند ،چه برسد به امروز که به
دلیل اهمیت ضدعفونی کردن همه لوازم و مواد غذایی

کــه وارد خانــه میشــود ،ضدعفونی کــردن میــوه ها و
ســبزیها هم ضرورت بیشــتری دارد .شــیوه های ضد
عفونی مــواد غذایی با لــوازم و حتی ضــد عفونی کردن

دســتها متفاوت اســت و ما به همین دلیــل در این باره
توضیحاتی داده ایم و این بارهم نکاتی را ارائه می کنیم :

استفاده از محلولهای طبیعی

بعضی از افــراد تمایل دارنــد برای ضد
عفونی کــردن از مــوادی ماننــد نمک،
سرکه و جوش شیرین اســتفاده کنند .
برای ضد عفونــی کردن میوه و ســبزی
با این مواد در ابتدا بایــد آلودگی میوه و
ســبزی را پاک و در ظرف مناســب آب و
سرکه ،جوش شــیرین یا نمک را اضافه
کنیــد و ســپس میــوه و ســبزی را برای
مدت  15تــا  30دقیقــه در این محلول
قرار دهید.
توجــه به ایــن نکته ضــروری اســت که
حجم میوه و ســبزی متناســب با حجم
محلول باشــد .به ویژه برای ســبزیها
به طوری که کامال در آب غوطه ور شود
و به راحتــی بتوان ســبزیها را در آن
جا به جا کرد.
استفاده از مواد شیمیایی ممنوع!

طبق گفته ســازمان بهداشت جهانی،

به هیچ عنــوان نباید از مواد شــوینده یا
شــیمیایی مانند وایتکس برای شســت
و شــوی میوه و سبزی اســتفاده کرد .به
همین دلیل شما هم در هیچ شرایطی از
این مواد استفاده نکنید .بلکه می توانید
از ضد عفونــی کننده هایی کــه در بازار
موجود است استفاده کنید.
دستور العمل کاربردی

 1هنگام خریــد میوه و ســبزی دقت
کافی داشته باشید که جنس خریداری
شــده بــه گل و الی آغشــته نباشــد و در
هنگام جــدا کــردن حتمــا از ماســک و
دستکش استفاده کنید.
 ۲در صــورت امــکان محصــوالت
خریــداری شــده را در بیــرون از منــزل
نگهداری کنید و اگر قرار است به داخل
ببرید ،آن ها را از پالستیک خارج کنید
و در ظرف مناسبی بریزید.
 ۳به هیچ عنــوان کــودکان و اعضای

خانواده به میوه و ســبزی نشسته دست
نزنند.
 ۴قبــل از ضدعفونــی کــردن میوه و
سبزی ابتدا دست خود را کامال بشویید
و ضد عفونی کنید.
 ۵برایشستوشوی سبزیهاومیوه
هایی که سطح ناصاف دارد مانند سیب
زمینــی  ،هویج یــا پرتقال مــی توانید از
برس مخصوص شست وشــو استفاده و
سطح آن را کامال تمیز کنید.
 ۶بعد از اطمینان از تمیزی و شست
وشــو و ضدعفونــی کــردن  ،میــوه ها و
ســبزی ها را خشــک و در جای مناسب
نگهداری کنید تا ماندگاری آن ها بیشتر
شود.
 ۷بعد از اتمام کار ظرف شست و شو را
کامال بشویید و ضد عفونی کنید و بعد از
خشــک شــدن در جــای مناســب قــرار
دهید.

 ۸تــا حدامــکان از ظرفــی کــه برای
شســت وشــوی ســبزی و میوه استفاده
کردهاید برای شست وشوی مواد غذایی
دیگــر ماننــد گوشــت و مــرغ اســتفاده
نکنید.
استفادهازمحلولیاقرصضدعفونی

بــه طــور معمــول از پــودر پرکلرین ۷۰
درصد بــرای شســت وشــوی ســبزی و
میــوه اســتفاده میشــود .روش کار بــه
این صورت اســت که در ظرفی مناسب
محلولــی رقیــق از پرکلریــن و آب تهیــه
کنید و ســبزی هاو میوه ها را به مدت ۵
تا ۱۰دقیقه در آن قــرار دهید و در پایان
آنها را با آب خنک آب کشی کنید.
البته زمــان اســتفاده از این مــاده باید
میوه هاو سبزی ها را با آب خنک کامال
آب کشی کنید تا عالوه بر شست وشوی
ماده ضد عفونی ،از پژمرده شدن آن ها
جلوگیری شود.

پی

ش
غذا

ساالد كدو حلوایى
مواد الزم برای  6نفر
كدو حلوایی پخته و تكه شده 300 -گرم
پودر پنیر پارمزان  3 -قاشق سوپخوری
پیاز قرمز  -یك عدد متوسط
پنیر فتا 100-گرم
تخم كدو  2 -قاشق سوپخوری
كاهو یا اسفناج 200-گرم
روغن زیتون  -به میزان الزم
آبلیمو  5 -قاشق سوپخوری
ادویه ساالد  -یك قاشق چایخوری

حذف لباس زیر نامناسب

نحوه استفاده صحیح از دستمال

بانوان

زوال عقل مشکل دردناکی است که به سراغ
ســالمندان می آید اما بر اساس پژوهشهای
انجام شــده زنان بین  65تا  75ســالگی ،بیش از هر
زمان دیگری در معرض ابتال به زوال عقل هستند.به
همین دلیل توصیــه میکنند از مصرف شــیرینی ها
بپرهیزید و تا حد امکان تمرین های مربوط به تقویت
حافظه را انجــام دهید .به طور معمول این مشــکل با
یائســگی و عوامل ژنتیکی مرتبط اســت زیرا یافته ها
نشانمیدهددورهبحرانیزنانکهبیشتریناحتمال
بروز آلزایمر داده شده  10،سال بعد از شروع یائسگی
است.از دست دادن استروژن در روند یائسگی نه تنها
باروریراکاهشمیدهدبلکهبهمعنایازدستدادن
یک عنصر اصلی در مغز و آسیب پذیری باالتر نسبت به
بیماریهایمرتبطباپیریوآلزایمراست.افسردگی،
اضطــراب ،بیخوابــی و نقص شــناختی از مهمترین
عوارض یائسگی است .استفاده از آنتی اکسیدانها
بــرای محافظت از عملکــرد مغز و میتوکنــدری برای
کاهش ســرعت زوال عقــل در زنــان یائســه ضروری
است .محققاندانشگاهکالیفرنیادرسانفرانسیسکو،
چاقــی ،باریک شــدن شــریان کاروتید ،افســردگی،
ســطح پایین تحصیالت ،فشــار خــون باال ،نداشــتن
تحرک ،استعمال دخانیات ،سطح باالی اسید آمینه و
دیابت نوع 2را به عنوان مهمترین عوامل خطر آلزایمر
برشمرده اند.
احتمالابتالبهآلزایمردرافرادیکهرژیمغذایی
زیررادنبالمیکنند 53،درصدکمتراست:
هر روز از میوه و سبزیجات ،به ویژه سبزیجاتی که
برگ سبز پهن دارند استفاده کنید.
آجیــل را در برنامه غذایی خود بگنجانید و ســعی
کنید به جای تنقالت ناســالم فقط از آجیل استفاده
کنید.
در هفته چند بار لوبیا مصرف کنید.
حداقلدوباردرهفتهازگوشتماکیاناستفادهکنید.
حداقل یک بار در هفته ماهی بخورید.
حداقــل دو بــار در هفتــه از یکــی از محصــوالت
خانواده توت (خشک یا تازه) استفاده کنید.
مصرف گوشــت قرمز ،کره و مارگارین ،شیرینی،
پنیر پرچــرب (مانند پنیر پیتزا) فســت فــود و غذای
سرخ کرده را محدود کنید.

آشپزی من

گاهی برخی از ما بهدلیل اســتفاده از لباسهای
زیــر پالســتیکی یــا نامناســب ،دچــار مشــکل
میشــویم .در این صــورت میتوان بــا حذف این
لباسها و اســتفاده از لباس زیر نخــی که جاذب
رطوبت است مشکل را برطرف کرد.
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رژیمغذاییمناسببرای
پیشگیریاززوالعقل؟

طبق گفته سازمان بهداشت جهانی به هیچ عنوان نباید از مواد شوینده یا شیمیایی مانند وایتکس برای
شست و شوی میوه و سبزی استفاده کرد

وقتــی دســتمال کاغــذی برایتــان یــک آلــرژن
محســوب میشــود ،میتوانیــد از جایگزیــن
دســتمالکاغذی بــرای خشــک کــردن ناحیــه
تناســلی اســتفاده کنید.اســتفاده از حولههای
ســفید و نخــی مناســب اســت .شــما میتوانیــد
خودتــان را در منزل با این حولهها خشــک کنید
و شــب به شــب آنها را بــرای اســتفاده روز بعد،
بشویید .استفاده از حول ه یکبار مصرف ،تنظیف
یا گازهای استریل مناسب است.

انتخابدستمالتوالتمناسبیاجایگزینآنیک
مسئله اســت و نحوه اســتفاده از آن هم مسئلهای
دیگر و به همان اندازه با اهمیت .متاسفانه برخی
افــراد عــادت دارند کــه تمام محــل مورد نظــر را
به شــدت و با فشــار ،با دســتمال کاغذی خشک
کنند ،در حالی که این کار نه تنها توجیه علمی و
بهداشتی ندارد بلکه باعث ایجاد ضایعاتی در این
قسمت خواهد شد که پاپیلوماتوز نامیده میشود.
اینضایعاتبهصورتدانههاییریزبروز میکندو
اغلب بدون درد ،سوزش یا خارش است اما امکان
انتقال آن به همســر یا در صورت زایمان طبیعی،
خطــر انتقال آن بــه نــوزاد وجود خواهد داشــت.
در بســیاری از موارد پاپیلوماتــو ز در صورت قطع
استفاده از دســتمال کاغذی برای خشک کردن
ناحیه تناسلی ،کمکم از بین میرود.
 -1برای خشــک کــردن ناحیــه تناســلی بعد از
شست وشــوی ناحیه تنها قســمتهای خارجی
ناحیه تناسلی و کنار پاهای خود را خشک کنید.
 -2هر نوع دســتمالی باید روی این قسمتهای
ط گذاشــته و برداشته شود .کشیدن
حساس ،فق 
دســتمال روی ناحیــه باعــث ایجــاد تحریــک و
حساسیت خواهدشد.

بیشتر بدانیم

-1كاهو یا اسفناج را خرد كنید و در
الیه اول بریزید.
 -2پنیــر فتــا را بهصــورت مربعــی
برش دهیــد و روی آن بریزید .پیاز را
بهصورت هاللــی نازك بــرش بزنید
و در یك تابه بدون روغــن كمی تفت
دهید تا پیازها نرم شود و سپس روی
ساالد بریزید.
 -3بخشــی از كــدو حلوایــی پخته و
نگینی شــده را بریزید و سپس كمی
دیگــر كاهــو بــه آن اضافه کنیــد ،در
نهایــت روی آن را بــا تكههــای كــدو
و تخــم كــدو و پــودر پنیــر پارمــزان

بپوشانید.
-4آبلیمــو و ادویــه ســاالد را با هم
مخلوط کنید و  15دقیقه استراحت
دهیــد و ســپس روی ســاالد بریزید.
در پایان روی ســاالد را روغن زیتون
بریزید.
نكته
بــرای تهیــه این ســاالد ســعی كنید
كدوحلوایی را فقط 15دقیقه بپزید
تا برشهای چاقویی آن تمیز در آید.
در غیــر این صــورت ممكن اســت با
پخت زیاد بافت كدو باز شود و شكل
زیبایی نداشته باشد.

آنتی کرونا

محافظت از ماسک در روزهای بریف و ابراین
کم کم در ماه آخر پاییز به روزهای سرد بارانی و برفی زمستان نزدیک میشویم و سوالی که برای همه ما پیش می آید این است که در این روزها چگونه از ماسک روی
صورتمان استفاده کنیم و آیا تاثیر ماسک با خیس شدن از بین می رود یا نه ؟ برای اطالع از نکات بهداشتی ماسک زدن ادامه مطلب را مطالعه کنید :

در روزهای بارانی
حتما ماسک اضافه
همراه داشته باشید

همه ماسک ها با
خیس شدن در
برابر رطوبت آسیب
پذیرند

اگر ماسک تان
خیس شد با رعایت
نکات بهداشتی
دفع زباله آلوده آن
را بیرون بیندازید

هنگام استفاده
از ماسک جدید
حتما صورت خود را
خشک کنید

در روزهای بارانی و برفی
برای جلوگیری از خیس
شدن ماسک بدون چتر
تردد نکنید

چنان چه ماسک اضافه
همراه ندارید تا زمان تهیه
ماسک به طور موقت از شال
گردن خود به عنوان ماسک
استفاده کنید و به محض
رسیدن به منزل شال خود
را بشویید و ضد عفونی
کنید

دومینوی
اشتباهات
روانشناسانه
«فکری»

ضرباتیکهازناشکیباییمیخوریم

عصبانیتشدیدسرمربیاستقالل،فراموش

کردنفرستادنبازیکنجایگزینبهزمین،بستن
کامنتهایصفحهاینستاگرامیوبیصبری
هواداران ،دالیل روانشناختی دارد   

بمانید و حتــی با عزیــزان و اطرافیانتان هم،
رفتاریپرخاشگرانهداشتهباشید.اصوالافراد
عجول شخصیت نرمالی ندارند و زود تصمیم
میگیرنــد .به طــور مثال بــا یك پیــروزی تیم
مورد عالقهشان ،دستهای مربی را به نشانه
حمایتمیفشارندوبایکشكستدستهای
خود را به نشانه اعتراض مشت میكنند .این
رفتاربعضیطرفداراناستقاللکهبعدازپایان
بازی به صفحه اینستاگرامی مربی رفتند و به
اوتوهینکردند نشئتگرفتهازهمینعجول
بودناست.

دکترسیدعلیظریفی|روانشناس

با گذشت دو هفته از شروع ليگبرتر فوتبال کشورمان ،تيم استقالل
چهره
اولين باخت خود را تجربه كرد و سرمربي اين تيم با حجم وسيعي از
انتقادها در صفحه اينستاگرام خودش مواجه شد و بالفاصله كامنتهاي
خودش را مسدود كرد تا شاهد انتقادات هواداران نباشد .البته دو هفته،
زمان خیلی کمی در دنیای حرفهای فوتبال برای سنجش عیار یک مربی است و برای
همین ایراد به بعضی هواداران این تیم وارد اســت که در نقد فکری عجله می کنند.
مسئله دیگر در دقیقه  87و قبل از دریافت گل دوم استقالل اتفاق افتاد؛ جایی که محمد
دانشگر در دقیقه  ۸۷مصدوم شد و به رختکن رفت اما هیچ بازیکنی به جای او به میدان
نیامد .با توجه به اين اتفاقها ،خوب است اين رويدادها را از منظر روانشناسانه بررسي
كنيم چراکه درسهای قابل توجهی برای همه ما خواهد داشت.
هواداراننبایداینقدرعجولباشند
قبل از هرچیز باید دانست روند بازیهای هر
تیمی پستی و بلندیهایی دارد و قرار نیست
اگر مربی و بازیکنانش نتیجه دلخواهی را در
یك دیدار كســب نكردند ،به آن هــا زخم زبان
زدهشود .شایداینشكستهاانگیزهایبرای
پیروزیهایپیدرپیشود.اینروزهابیشترما

1

برای
بهتر شدن،
همسرتان را با
دیگران مقایسه
میکنید

2

به
ظاهرتان
در خانه اهمیت
نمیدهید

بدوناینکهمتوجهباشیم،مدام عجلهداریمو
آنقدربهاینوضعیتپرشتابعادتکردهایم
کهتقریبابدونعجلهنمیتوانیمزندگیکنیم.
اما بیصبــری و کمحوصلگی ضعــف بزرگی
بهحســاب میآیــد .بیصبری ممکن اســت
شما را مضطرب و عصبی کند ،باعث شود در
دســتیابی به اهــداف طوالنیمدتتان ناکام

عصبانیت «فکــری» به دلیل نداشــتن

انتظاراتواقعبینانهبود
در اواخــر بــازی ،ســرمربی اســتقالل تــوان
مدیریترفتارهایشراازدستدادونتوانست
عصبانیبودنشراپنهانکند .همینمشکل
بهظاهرساده،تاثیرزیادیرویکیفیتزندگی
همه ما دارد .مطمئنا شــما هم در زندگیتان
برنامههاییداریداماکارهاهمیشهطبقبرنامه

ســرمربی اســتقالل در اشــتباهی عجیب،
فرامــوش کرد که بــه جای بازیکــن مصدوم
تیمش،بازیکندیگریراراهیمیدانکند.
بعضیافرادبهدلیلکمحوصلگی،بیصبری
و ناشــکیبایی ،هر عملی را به سرعت شروع
میکنند و بــه دنبال پایــان دادن به آن عمل
هستندودراینبین،توجهکردنبهجزئیات
را فراموش میکنند .چنین افرادی در تمام
مراحــل زندگی خــود به دلیل ناشــکیبایی
ضرباتی را متحمل میشــوند و رنجهایی را
تحملمیکنندکههمانرنجهاراافرادصبور
میتوانندبابینشوآگاهیوعلمبهشکیبایی
باآرامشبیشتریازسرخودبگذرانند.صبور
بودن اقــدام مهمی برای آســیبهای
کمتر و آرامش خیال بیشــتر اســت.
اولین قدم برای دســتیابی به چنین
هدفــی ایــن اســت كــه چشــمانداز
مثبتــی در زندگــی داشــته
باشــید .داشــتن محیــط
ذهنی مثبت ،در افزایش
تواناییشمابرایتمرین
صبر و شکیبایی ،نقش
مهمــی ایفــا میکند.
دومیــن قــدم ایــن
اســت كــه انتظــار
اتفاقاتغیرمنتظره
را داشــته باشــید.
چیزی که بــه ظاهر
محمود فکری ،اصال

انبودگران عشق در زندیگمشرتک

3

برای یکدیگر
وقت و توجه صرف
نمیکنید

4

تفریحات
دو نفره با
همسرتان را جدی
نمیگیرید

5

آنرا ندارد.

دربــاره اینكــه چــرا ســرمربی اســتقالل
كامنتهایخودشرامسدودكردوآیاتصمیم
درستی بود یا نه؟ باید گفت که یك فرد موفق
همیشهبایدانتقادپذیرومسئولیتپذیرباشد.
وقتیمسئولیتیكتیمرابهعهدهمیگیرید،
درقبالعملكردآنتیممسئولهستید.اگردر
زندگیهدفهاییراداریدنبایداینكامنتها
مانعی برای رســیدن به موفقیت باشــد بلكه
باید شما را در راه رســیدن به خواستههایتان
قویتر كند .انســان در تمــام مراحل زندگی
باید انتقادپذیر باشد چراكه انتقاد باعث رشد
وپیشرفتمیشود.قدماولدربرابرانتقادها
حفظ خونســردی اســت تا با آرامش بتوانید،
گوشکنید.عصبانیشدنمانعدرکسخنان
طرفمقابلمیشود.حساسیتزیادوواکنش
سریعنشانهعزتنفسواعتمادبهنفسپایین
است.درضمنالزماستبهاینباوربرسیدکه
انتقادبهمعنایتوهیننیستبلکهانتقادهای
ســازنده ،باعث رشد میشــود .حتی ممکن
است انتقاد درست نباشــد یا غیر منصفانه یا
به روش غیرصحیح بیان شــده باشــد ،در این
موارد فقــط گوش کنیــد و حق اظهــار نظر را
از طرف مقابل نگیریــد .با این کــه انتقاد تلخ
اســت ،به خصوص اگــر بــه روش غیرصحیح
انجام شود ،با اینحال واکنش تند و دفاعی و
مقابله و سرکوب اشــتباه است.موضوع مهم
دیگر بزرگنمایی انتقاد اســت .درســت
اســت که انتقاد میتواند سازنده باشد،
ولی به این معنی نیست که آن را آن قدر
بزرگکنیدکهازخودوعملکردتان ناامید
و ســرخورده شــوید .بنابرایــن
ســعی کنیــد خــوب گوش
دهیــد و منظــور و انگیــزه
انتقــاد کننــده را مد نظر
قرار دهید و گاهی از وی
راهحــل هــم بخواهید.
هرچه که هست ،بستن
کامنتهــای صفحــه
شــخصی در هفتــه دوم
لیگ ،کار درستی نیست
و پیــام خوبــی بــه هــوادار
نمیدهد.

6

از معجزه
استفاده از کلمات
عاشقانه کمک
نمیگیرید

فقط
عیبهای خانواده
همسرتان را
میبینید

سپیده پورحسین
روانشناس

با خانمی به خاطر قول مساعدش برای گرفتن وام ،ازدواج موقت داشتم!
فرزند دومم سالها پیش ،به دلیل مشکل قلبی در  3سالگی سکته قلبی کرد
و به دیار باقی شتافت .باتوجه به این شرایط بنده از  4سال پیش با خانمی
به علت قول مســاعدش برای گرفتن وام بانکی برایم ،به مدت یک ســال
ازدواج موقت کردم که در این بین فرزند دختری به دنیا آمد .بعد از مدتی ،این زن به دلیل
کالهبرداری به  15سال زندان محکوم شد .سپس این دختر را به خانه مادربزرگش بردم
و حاال پیش خودمان است .همسرم پس از چند ماه از ورود این دختر به خانوادهمان ،بهانه
و ناسازگاری را شروع کرد و حرفش این است که من فرزندی را که از سر هوسرانی و
خوشگذرانی به دنیا آمده باشد ،نمیپذیرم .مدام او را کتک می زند و میگوید یا جای من
این جاست یا جای این بچه! حاال هم میگوید اگر میخواهی این دختر را نگه داری باید
برای من و پسرم که  13ساله است ،یک واحد آپارتمان خریداری کنی و من جدا زندگی
کنم و تو هم با دخترت جدا.
رضا زیبایی | روانشناس عمومی

سوال اول اینکه چرا شما به
مشاوره
گفتهخودتانواردرابطهعقد
ازدواج
موقتباخانممذکورشدیدکه
دلیــل آن را وام بانکی مطرح
کردیــد؟! به نظــر روش حل مســئله شــما باید
تغییر جدی کند .شــما برای حل مشکل مالی
خود ســاختار خانواده خود را به شدت به خطر
انداختیدوبهخصوصباوجودبیماریفرزنددوم
وبیشکنگرانیهایمادرانههمسرتاندست

به این کار زدهاید یعنی شــرایط را اصال درست
درک نکردهاید و متاســفانه باز با فرزندآوری از
همسرموقتخودبهبحرانیترشدناوضاعخود
دامنزدید.شواهدطرحشدهنشانمیدهدکه
شما در تصمیمگیری و مدیریت اوضاع مهارت
کافی ندارید و ابتدا نیــاز به پذیرش بیمهارتی
خود دارید و ســپس ترمیم و درمان آن .همســر
گرامی شــما در این ســالها به این موضوع پی
بردهوبهاحتمالزیادبهشدتبهشمابیاعتماد
شده است و همین مســئله ایشان را بیتحمل،
زود رنج و عصبی کرده که متاســفانه ایشان هم

در تخلیه خشم خود کودک بیگناه و معصوم را
نشانه گرفت ه است .دو راه حل برای این شرایط
پیشنهادمیشود:

1

همسرتان باید مســائل را از هم

جداکند
از روان شــناس خانــواده کمــک
بگیرید تا تالش کند همسر شما را آرامتر کند و
او رفتار مادرانهتری با این دختر داشــته باشــد.
البتهاینموضوعکامالبستگیبهمیزانپذیرش
ایشاندارد.روانشناسبههمسرشمامیآموزد
تا مســائل را از هم جدا کند و پذیرش بیشــتری
در خصوص شــرایط دختر معصوم شما داشته
باشد و در نهایت زندگی آرامتری را تجربه کند.
همچنینازخودگوییهایافراطیخودبکاهد
و ذهن خــود را بر زمــان حال و اکنــون متمرکز
کند .اگر این روش افاقه نکرد ،راه دوم پیشنهاد
میشود.

2

ازهمسرتانجدازندگینکنید

بــا ارزیابــی یــک روان شــناس
کودک و نوجوان ،اگر این دختر از
بودن در خانه شما و زندگی با نامادری نمره
خوبی نمیگیرد ،باید پیش مادربزرگ خود

نبایدکامنتهارامیبستیآقایفکری

برگردد .اگرچه این کار هم تنشهایی را در
بچه ایجاد خواهد کرد ولی به نظر آسیبهای
بودن در کنار نامادری بیشــتر است .ممکن
اســت شــما به عنوان پــدر بــا این پیشــنهاد
مخالف باشــید و نخواهید دختر نازنینتان
را از خود جدا کنید ولی چارهای ندارید بین
بد و بدتر یکــی را انتخــاب کنیــد .چراکه به
احتمال قوی با عملی کردن شــرط همســر
گرامیتان مخالف هستید و نمیخواهید که
جدا زندگی کنید و حتی اگر موافق باشــید،
این کار اصال درست نیست.
راهحلنهایی
البته راه سومی هم میماند که بسته به شرایط
مادرایندختراست،آزادیویازبندوپیوستن
مــادر و دختر به هم کــه بی تردید ممکن اســت
زمان بر باشــد بنابراین به نظر اگــر دختر پیش
مادربزرگ خود بزرگ شود ،به مادر اصلی خود
راحتترخواهدپیوستچراکهخانهمادربزرگ
خــودش هســت و در کنــار مــادری از جنــس
مادر خودش که بیشــک بهتریــن گزینه برای
سرپرستیونگهداریایندختراستبهشرطی
کهتواناییوپذیرشاینکودکمعصومراداشته
باشد.درنهایتاولویتشماحفظآرامشدختر
گرامیتان باشد و نه انتظارات پدرانه خودتان،
که با این کار از آشفتگی بیشــتر خانواده اصلی
خود،همسروپسرتاننیزجلوگیریمیکنید.

روز تقویت عضالت
ورزشهایی مثل شنای سوئدی که در خونه
هم میشه انجام داد ،باعث تقویت عضالت
دست میشن .همچنین اگر دمبل بدن سازی
داشته باشــین ،به شما کمک
زیادی برای دســتیابی به این
هدف میکنه .در این روزها که
بیشترتوخونههستین،به
هیچ وجه بیخیال ورزش
نشین...
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خانواده و مشاوره

پیش نمیرود مثل «فکری» که هدفش بردن
چوخمهای
بود اما باخــت .در این مواقــع ،پی 
زندگی را با متانت بپذیریــد و انتظاراتتان را
واقعبینانهنگهدارید.اینموضوعنهتنهادرباره
شرایط ،بلکه در خصوص رفتار اطرافیانتان
هم صدق میکند .اگر متوجه شدید بهخاطر
ریختنسهویغذاداریدسرهمسریافرزندتان
فریاد میکشید ،یعنی این حقیقت را نادیده
گرفتهاید که مردم کامل نیســتند .حتی اگر
اینموردحادثهنباشدوفقطب هدلیل بیدقتی
واهمالمکررآنهااتفاقبیفتد،ازدستدادن
صبروکنترلتانوضعیترابهترنخواهدکرد.
این چیزی اســت که باید بــا خودکنترلی و در
صورتامکانباگفتوگو،حلوفصلشکنید.

قرار و مدار

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* اتفاقاتی که بــرای آقای خاتونی در تانزانیــا افتاده و در
توگو شده ،باورکردنی
صفحه اول زندگیسالم با او گف 
نیســت .واقعا جهنمی بوده برای خودش .حیف جوانی
این پســر که بر فنا رفته و کابوس اون روزها تــا آخر عمر،
اذیتشخواهدکرد.
*درمطلبمراقبتازپوستدردورانکروناکهدرصفحه
سالمت چاپ شــده ،شــاید دلیل گران شــدن لبنیات و
موز همینه که پولدارها دارن از ماسکش برای مراقبت از
پوستشوناستفادهمیکنن!
* کمکهای ســفارت ایران به این 10نفر که در تانزانیا
دستگیر شده بودند ،بســیار ناچیز بوده .آخر هم که پول
بلیتشونروندادن.پسدقیقاچیکارمیکنن،اونجا؟
*دلآدمهرچقدربرایبچههادرایندورانکرونابسوزه،
فایده نداره .کرونــا ،قاتل آرامش و خنــده بچه های دهه
نودیشده.
* برای اطــاع آقای سیدســورنا ســاداتی عــرض کنم،
ایشــون از چیزی که خبر ندارند لطفا به خودشون اجازه
اظهارفضلندهند.منیکیازاعضایبازاریابیشبکهای
هســتم .مقاله شــما دروغ محضه .اول تحقیــق کن بعد
حرفبزن.
ماوشما :خوشحال می شــدیم خیلی دقیق می گفتید
کجایآنمطلباشتباهبوده!
*آخرشمنیکیکهمتوجهنشدمایندهانشویهکرونا
رو نابــود میکنه یا تاثیــری نــداره؟ هــر روز ،یک چیزی
دربارهاشمیگن.

 9فایده تشویق کودکان
به ساخت کاردستی

بانوان

مارال مرادی

انجام دادن مراحل ساخت یک کاردســتی به همراه کودکان ،پایههای یادگیری در آینده را
برای آنها محکمتر خواهد کرد .مادرها چون وقت بیشتری را با کودک خود میگذرانند ،به
خصوص در این شرایط که بیشتر باید در منزل باشیم و کودکان را سرگرم کنیم ،باید به این
موضوع توجه داشته باشند که یکی از بهترین روشها برای سرگرم کردن کودکان درست
کردن کاردستی است .چون هم کودکان سرگرم میشوند و هم مهارتهای ارتباطی ،هوشی و
حرکتی آنها افزایش می یابد .اما چرا باید کودکان را به درست کردن کاردستی تشویق کنیم؟
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افزایشمهارتحرکتیوارتباطی|هنر
و کاردســتی معمــوال نیاز بــه اســتفاده از
دستها به طور هماهنگ دارد همزمان با این که
بایدذهننیزبهکارگرفتهشود.انجامایندودرکنار
یکدیگرباعثمیشودکهفرزندشمابتوانددرذهن
ودستخودهماهنگیایجادکند.
ثابتکردنخودشانبهدیگران|وقتی
کهکودکانازمهارتطبیعیخوداستفاده
میکنند ،یعنی این که توانســتهاند خودی نشان
دهندوبهدیگرانثابتکنندکهتوانمندهستندودر
نتیجه اعتماد به نفس آنها در نشان دادن افکار،
نظراتوتمایالتدرآیندهنیزافزایشمییابد.
افزایش خالقیت| ابــزار ،رنگها ،مواد،
شکلهاوفعالیتهایمختلفیبرایانجام
کاردستیمورداستفادهقرارمیگیرد.اینموضوع
به کودک اجازه میدهد که دنیای اطراف خود را
کشفوآنرالذتبخشترکند.
ابرازعقایدواحساسات|هنروکاردستی
در کل زمینــهای بــرای ابــراز عقایــد و
احساساتاست.همانندمابزرگساالن،کودکان
هم نیاز به ابراز احساســات و عالیق خود دارند در
نتیجهباکمککاردستیوهنرمیتوانندبهصورت
بصریوبهصورتسالمآنرابیانکنند.
مهارتاجتماعیشدن|هنروکاردستی
زمینهای عالی را برای کــودکان به وجود
میآوردتابتوانندهیجاناتمختلفیراتجربهکنند
که تا به حال درکی از آنها نداشــته اند .زمانی که
خالقیتکودکانافزایشیابد،کمکم برایحضور
در جامعه اعتماد به نفس پیدا می کنند و در نتیجه
میتوانند بهیکفرداجتماعیتبدیلشوند.
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افزایش اعتمادبهنفس| یکی از فواید
مهم کاردســتی برای کودکان افزایش
اعتماد به نفس در آنهاســت .با آموزش دادن
دوختن ،کشیدن نقاشی و خلق کردن یک چیز
جدید در حقیقت به کودکان خود یاد میدهید
که آنها تحت کنترل محیط خود هستند .آن ها
با در دست گرفتن یک ابزار در دستان کوچک
شــان در حقیقت پایههای اعتماد بــه نفس در
خود را محکم می کنند.
افزایــش مهــارت تصمیمگیــری| حل
کردنچالشهایهنریبهکودککمک
میکند تا بتواند تصمیمات تاثیرگذار و صحیحی
بگیرد.ایــن کار توانایی تصمیم گیــری کودک را
افزایشمیدهدوباعثمیشودکهراحتترازپس
حلمشکالتدرزندگیبربیاید.
افزایش بهــرهوری حافظه| کــودکان با
ساختکاردستیجداازیادگیریشکلها
و رنگهای جدید ،میتواننــد الگوها و مفاهیمی
جدید را بیاموزنــد .بعضی از کاردســتیها نیاز به
طراحیهای پیچیــده بصــری دارد و عادت خوب
نگاهکردنرادرکودکانافزایشمیدهد.
افزایــش انعطــاف پذیــری| برخــاف
ریاضیات ،کاردستی به کودکان انعطاف
پذیری را آمــوزش میدهد به این معنــی که برای
اســتفاده از خالقیــت خــود راههــا و جوابهــای
بیشماریوجودداردهمانندمواجههبامشکالت
درزندگی.فرزندشمابادرستکردنکاردستیدر
حقیقــت روش حل مشــکالت را تمریــن میکند
همچنینمهارتروشصحیحفکرکردندرشرایط
بحرانیرانیزپیداخواهدکرد.
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جوری زندگیمیکنمکه

خواب هبرت اب استفاده از «تریپتوفان»

موجود در این  8ماده غذایی
سویا

مثبت شصت

ماهی

انگار100سالدیگرهم زنده هستم

اقبالواحدی،مجری 64سالهوپیشکسوتدربارهامیدبه

پنیر

زندگیوبرنامههایشبرایآیندهمیگوید

بادام

تخمه کدو

مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار

شیر

سبک زندگی

منبعstylecraze.com:

جو

فندق

اصول رانندگی در سالمندی
فاطمه قاسمی|مترجم

منابعmayoclinic، helpguide:

براســاس آمار 20 ،درصد
افرادسالمنددرسالدچار
ترافیکــی
حــوادث
میشوند .این سوانح به
دلیل برخــی اختالالت
عملکردی مثــل ضعف
بینایــی ،نداشــتن واکنش به
موقع،نداشتنزمانبندی،هوشیاریوتمرکزکافی،
ناتوانیهای حرکتی و بیماری اســت که با افزایش ســن مرتبط است ،اما از
طرفی رانندگی ســالمندان موجب دسترسی آنها به دوســتان ،خانواده،
مشاغلوحتیامکانخریدمیشود.هرچند اینروزهابهخاطرکرونا خروج
ازمنزلتوصیهنمیشودولیدرصورتضرورت بهتراستازوسایلحملو
نقلعمومیاستفادهیاپیادهرویکنید.اگربههردلیلیتصمیمبهرانندگی

داشتیدایننکاترا رعایتکنید:
بهتر است فقط برای مســیرهای کوتاه رانندگی کنید و بیشتر از یک
ساعت پشت فرمان ننشینید.
هنگام رانندگــی با تلفن همــراه کار نکنیــد و همچون دیگــر افراد از
کمربند ایمنی استفاده کنید.
مسیرهای کمتردد برای رانندگی مناسبترند پس توصیه میشود به
انتخاب مسیر توجه بیشتری داشته باشید.
چنان چه در گواهی نامه رانندگیتان توصیه به اســتفاده از عینک یا
سمعک شده است حتما این موارد را رعایت کنید.
در هوای برفی یا بارانی ،با احساس خستگی یا خوابآلودگی ،شبها
یا نزدیک غروب رانندگی نکنید و از تمیز بودن شیشهها و چراغها مطمئن
باشید.
درصورت داشــتن بیماری قلبی ،ریوی ،عصبی ،اسکلتی عضالنی،
لرزش دســت و دیگر بیماریها و بهخصوص در صورت مصرف داروهای
خاص حتما با مجوز پزشک رانندگی کنید.

ریشه ضرب المثل

سنگها را وا بکنیم
قدیمهــا کــه ترازوهای امــروزی نبودنــد ،بــرای وزن کردن
اجناس مختلف در فروشــگاهها ،از سنگهای ترازو
استفاده میشد .آن وقتها معمو ًال خریداران
هــم بــرای خودشــان ســنگی داشــتند و
برای اطمینــان اجنــاس را با ســنگ خود
هــم میســنجیدند ،اما چــون معمــو ًال به
خاطر ساییدگی یا خوردگی ،وزن بعضی
از ســنگها تغییــر میکــرد ،گاهــی بین
فروشــنده و مشــتری به دلیل تفــاوت وزن
ســنگها ،اختالف پیــش میآمــد .در چنین

مواقعی دو طرف ماجرا به اماکن رسمی میرفتند و جنس
را با ســنگ معتبر میســنجیدند تا اختالفشــان
برطرف شــود .مردم هم میگفتند «سنگها
را واکندنــد» .رفته رفته ایــن جمله تبدیل
به مثــل شــد و هروقــت دو نفر بــا هم در
مســئلهای اختــاف پیــدا میکردنــد،
میگفتند« :بیا بنشــینیم و ســنگها را
وابکنیم».
برگرفته از :فرهنگ نامه امثال و حکم ایرانی
امین خضرایی

سالمت

یهستند؟
کدامتغییراتبدنیدرسالمندیطبیع 
الهه توانا| روزنامه نگار
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حواس پنجگانــه | تغییرات ســاختاری گــوش ،درجاتــی از کاهش
شــنوایی و اختالل در تعادل را بههمــراه دارد .تاری دید ،نیــاز به عینک
طبی را در دوران سالمندی ،طبیعی و قابل پذیرش میکند .کاهش تعداد
جوانههای چشایی ،باعث میشود مزهها مثل قبل واضح و قابل تفکیک
نباشــند .حس بویایی درنتیجــه کاهش تولید مخاط ،ضعیف میشــود و
ممکن است حساسیت به درد ،تماس پوستی و فشار کمتر شود.
دندانولثه|مینایدندانهاکهازآنهادربرابرخرابیمحافظتمیکند،
بهمرورزمانفرسودهودندانهاآسیبپذیرترمیشوند.مشکالتلثههمدر
سالمندان رایج است .همچنین مصرف بعضی داروها باعث خشکی دهان
میشودکهاحتمالابتالبهبیماریهایدهانراافزایشمیدهد.

عکاس:میثمدهقانی

قبال در همین صفحه راجع بــه تغییرات بدن در دوران ســالمندی
گفتیم و توضیــح دادیــم که تراکــم اســتخوانها ،عملکــرد قلب،
تواناییهای مغز و ســرعت دســتگاه گوارش با باالرفتن سن تحت
تأثیر قرار میگیرند .امروز با دیگر تغییرات بدنی ناگزیر در دوران
ســالمندی آشــنا میشــویم .با این یادآوری که وقتی میگوییم این
تغییرات طبیعی هستند ،منظورمان این نیست که آن ها را نادیده
بگیریم بلکه هدف این است که بدانیم کم و بیش در سن مشخصی
ی
برای همــه رخ میدهند تا میــزان پذیرشمان باال بــرود و با نگران 
کمتری از خودمان مراقبت کنیم.

پوست | با افزایش سن ،قابلیت ارتجاعی پوست کاهش پیدا میکند
و چین و چروک و افتادگی پوست از تبعات رایج آن است .استفاده از کرم
ضدآفتاب ،مرطوب کننــده و دیگر محصوالت مراقبت از پوســت زیرنظر
پزشک ،میتواند مفید باشد.
عملکــرد جنســی | بعــد از یائســگی ،زنــان بهدلیل کاهش ســطح
استروژن ،تغییراتی را تجربه خواهند کرد که عملکرد جنسی آنها را تحت
تأثیر قرار میدهد .تغییرات هورمونی در مردان سالمند هم رخ میدهد
که البته گاهی ممکن اســت طبیعی نباشــد و درنتیجه مصرف دارو یا به
عنوان نشــانهای از یک مسئله پزشکی رخ داده باشــد .درک مشترک در
زندگی زناشویی میتواند کنار آمدن با این تغییرات را آسانتر کند.

منبعeverydayhealth.com:

سید محمد علی را که به اقبال واحدی معروف
اســت  ،هنوز بــا برنامــه «صبح بخیــر ایران»
میشناســیم .ســالها پیــش ،آن جایی که
با صدایی بلنــد فریاد مــیزد« ،صبح بخیر
ایران» و همهمان را بیدار میکرد .بعدها این
صدای بلند و رســا جای خود را به «مستقیم
آبــادی» داد .با اقبــال واحدی که متولد ســال
 1335است درباره زندگی ،ســالمندی ،تالش و
امید به آینده هم صحبت شدیم.
دنیا ارزش سختگیری ندارد
آقای واحدی که دیگر پیش کســوت شــده ،از حــال این روزهایــش میگوید:
«بعضیها میپرسند با این مشــکالت اقتصادی و اوضاع کرونا چطور اینقدر
خوشحال هستی؟ به نظرم این ذات انسان است که میگوید چه شکلی زندگی
کند .من هم مشکالت زیادی دارم ولی دنیا آنقدر ارزش ندارد که آدم بخواهد
برای مشــکالتش ســخت بگیرد .ما اگــر  100ســال زندگی کنیم ،نســبت به
میلیاردهاسالفعالیتکهکشانهاچیزیحسابنمیشود.اگرهم 100کیلو
وزن داشته باشیم ،نسبت به وزن کهکشانها ،خیلی ناچیز هستیم .دنیا خیلی
بیارزش است و چشم به هم بزنیم تمام میشود .توصیهام به همسن و سالهایم
این است که عبادت کنید تا پشتتان به خدا گرم باشد .جوری زندگی میکنم
که انگار  100سال دیگر هم زنده هستم ،اما برای مسائل دنیوی اینطور فکر
میکنم که فردا آخرین روز عمرم است».
زندگی مشترک بدون مشکل
ایــن مجــری پرشــور ،زندگــیاش را
اینگونه توصیف میکنــد« :حدود ۴۰
ســال پیش ازدواج کردم .خدا را شــکر
در این ســالها هیچ مشکلی با همسرم
نداشــتهام .در این سالها حتی یک بار
پیش نیامده که با همکارانم تند صحبت
کنم .چون فکر میکنم اگر آدم بخواهد
دنیا را جدی بگیرد ،سرنوشت همه چیز
را جــدی میگیــرد و زندگی ســختتر
میگذرد .بعد از این  60سال زندگی من اصال حسرت نخوردهام .اکنون هم
بازنشستهام و برای زندگی جایی را انتخاب میکنم که از نظر مالی تحت فشار
نباشم و بتوانم هزینهها را بپردازم ،هم به کارهایمان برسیم و هم منظره شهری
نداشته باشــد .چون من دیگر از شهر خسته شــده ام .هرموقع برای کار و فیلم
برداری از تهران خارج میشویم تازه زندگی من شروع میشود».
ی بداهه
لذت زندگ 
این برنامهساز پیش کسوت ،درباره روش زندگی و اجرای برنامههایش در طول
سالها فعالیتش توضیح میدهد« :همه زندگی من به صورت بداهه و ناگهانی
جلو میرود .زندگی ،ســفر و حتــی اجرای برنامــه! اینهمه برنامه ســاختهام
ولی هیچ وقت بــرای صحبتهــا و شــوخیهایم برنامهریزی نکــردهام .موقع
اجرا ،دوربین و عوامل را نمیبینم و کلکل با مردم برایم جذابیت دارد .اتفاقا
هیچوقت از اجراهایم خوشــم نمیآید! چون به اجرای حرفهای فکر نمیکنم
و ارتباط با مردم برایم مهم اســت .من از آن آدم معروفهایی هستم که شماره
تلفنم را همه دارند!»
فامیل همه مردم ایران
اقبال واحدی از برنامهریزیاش برای زندگی پیشرو میگوید« :ســاکن بودن
را دوســت ندارم .دو فرزند  33و  38ســاله دارم و خیالم از آنها راحت اســت و
بیشــتر وقتها با همســرم ســفر میرویم .ما هیچوقت مقصدی برای سفرمان
انتخاب نمیکنیم .به طــرف جاده مخصوصــا جادههای فرعــی میرویم .اگر
وسط راه ،نام روستایی را روی تابلو ببینیم به آنجا میرویم .هرجایی که خانه و
هتلی گیرمان نیاید چادر برپا میکنیم و از بقیه سفرمان
لذت میبریم .مخصوصا مساجد وسط راه هست و من
همین که وارد مسجدی بشــوم ،چند دوست صمیمی
پیدا میکنم .ســاکن تهرانم ولی احتماال تا چندوقت
دیگر به یک روســتا یا شــهر کوچک میروم.
برایم فرقی نــدارد کجا زندگــی کنم .چون
هرجایی که بــروم مــردم ،فامیل ما هســتند.
زندگی ما فیالبداهه اســت و یکدفعه به روستا
کوچ میکنیم!»

ﻣﻬﻠﺖ اﺑﻼغ را ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻮدو اﺮان ﺗﺎ ٩ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻤﺪﺪ ﺷﺪ

اﺳﻄﻮرهﻫﺎﻻﻟﻴﮕﺎدرﻣﺴﻴﺮﺟﺪا

راى ﻧﻬﺎﯾﯽ  CASورزش اﯾﺮان
را از ﺑﺤﺮان ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯽﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﯽ
و راﻣﻮس ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﯾﺪ

ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  2 /آذر  6 / 1399ﺟﻤﺎدىاﻟﺜﺎﻧﻰ  22 / 1442ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2020

VA R Z E S H I

K H O R A S A N - E

ﭼﺎپ ﻫﻢزﻣﺎن در ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان

WWW.KHORASANNEWS.COM

ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ

رد ﭘﺎى ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ در
درﮔﻴﺮىﻓﮑﺮىودﯾﺎﺑﺎﺗﻪ!
ﭘﻮ-ﺮ -ﺎﭘﻴﺘﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺑاﻧﻀﺒﺎﻃ

ﻋﺎﻟﻴﺸﺎه ﻣﻐﻀﻮب
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﺮخ!
ﺧﻄﺮ از ﺑﻴﺦ ﮔﻮش
ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺬﺷﺖ

ﻧ
ﻴﻤﻪ-ﺎره ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎز ﭘﻴ,ﺎن و ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺗﻼﻗ

ﺑﺮد ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ اﺧﺮاج!
ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ

ﻧﻴﻤﻪ-ﺎره ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎز ﭘﻴ,ﺎن و ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺗﻼﻗ

ﺑﺮد ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ اﺧﺮاج!
ﺑــﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ٢٠ﺳــﺎل از ﺣﺮﻓــﻪا.
ﺷﺪن ﻟﻴﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان 6 ،ﺑﺎز.
از ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺎﺗﻼﻗ ﺷــﺪن
زﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔ  ٢روز اﺧﻴﺮ در ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ
آن ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧــﺪ! در روز ﭘﺎﺎﻧ ﻫﻔﺘﻪ دوم
ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗــﺮ ﺗﻴﻢﻫــﺎ .ﭘﻴــMﺎن و ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو در
ورزﺷــﮕﺎه ﺷــﻬﺪا .ﻗﺪس ﺑﻪ ﻣﻴﺪان رﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
دﻗﻴﻘﻪ  ٢٢داور ﺑﺎز .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷــﺮاﻂ ﻧﺎﻣﺴــﺎﻋﺪ
زﻣﻴــﻦ ﭼﻤﻦ ورزﺷــﮕﺎه ﺑــﺎز .را ﻣﺘﻮﻗ` ــﺮد٢ .
ﺗﻴﻢ در ﺷﺮاﻄ در ورزﺷﮕﺎه ﺷﻬﺪا .ﺷﻬﺮﻗﺪس
ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﻪ زﻣﻴﻦ ﭼﻤﻦ اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺒﺪﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر .ﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم
ــﺮدن ﺑﺎزMﻨﺎن  ٢ﺗﻴﻢ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻬﺮﺑــﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻤﻦ آﺳﻴﺐ دﺪ و از
زﻣﻴــﻦ ﺑﻴــﺮون رﻓــﺖ .اــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺎﻓ ﺑــﻮد ﺗﺎ
ﺎدرﻓﻨــ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﺑــﻪ اﻦ ﺷــﺮاﻂ اﻋﺘﺮاض
ﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ  ٢٢دﻗﻴﻘﻪ از ﺷﺮوع
ﺑﺎز ،.ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ  ٢ﺗﻴﻢ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻂ زﻣﻴﻦ ﭼﻤﻦ
ﻣﺘﻮﻗ` ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻦﻪ ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻼم ﺮدﻧﺪ
ﺑﺎز .اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ اﻣﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو در اﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :دﺪار
ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو و ﭘﻴــMﺎن ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﺷــﺪﺪ ﺗﺎ
اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮ .ﻟﻐﻮ ﺷــﺪ .ﭼﻴــﺰ .درﺧﺼﻮص ﺗﺎرﺦ
ﺟﺪﺪ اﻦ ﺑﺎز .اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ «.در دﮕﺮ دﺪار
روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ورزﺷــﮕﺎه آزاد.
ﻣﻴﺰﺑــﺎن ﻧﻔــﺖ آﺑــﺎدان ﺑــﻮد .ﺗﻴﻤــ ــﻪ ﺑــﺎ ﻫﻤــﻪ
ﻣﺸMﻼﺗﺶ ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴMﺎن
آﻏﺎز ﺮده ﺑﻮد .ﺷــﺎﮔﺮدان ﺤﻴ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ .ﻪ

ﻟﻴﮓ را ﺑﺎ ﺗﺴــﺎو .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﺎﭙﺎ آﻏﺎز ﺮده و ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘــﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺎز .ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺳــﺮاﭘﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺒــﺮان ﻣﺎﻓــﺎت ﻨﻨﺪ .ﺑــﺎز .زﺮ
ﺑﺎرش ﺷــﺪﺪ ﺑــﺎران از ﻴﻔﻴﺖ آن ﺎﺳــﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
اﻦﺣــﺎل ﺳــﺮخﻫﺎ ﺗﻴــﻢ ﺑﺮﺗــﺮ ﻣﻴــﺪان ﺑﻮدﻧــﺪ و در
دﻗﻴﻘﻪ ٤٠ﻫﻢ ﻣﺰد اﻦ ﺑﺮﺗﺮ .را ﺑﺎ رﺳــﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﻤﻼت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑــﺎ اﻋــﻼم  6ﭘﻨﺎﻟﺘــ ﻧﺘﻴﺠــﻪ داد و ﭘــﺎس ﻋﻤﻘ
ﺳــﻴﺪﺟﻼل ﺣﺴــﻴﻨ و ﺣﺮﺖ ﻨﻌﺎﻧــزادﮔﺎن
ﺑﺎزMﻦ ﺟﻨﻮﺑــ و ﻣﻠﭘﻮش ﺳــﺮخﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺟﺮﻤﻪﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖﻣﻮﺟﺐﺷﺪﺗﺎﻣﺪاﻓﻊآﺑﺎداﻧﻫﺎ
رو .او ﻣﺮﺗMــﺐ ﺧﻄﺎ ﺷــﻮد و داور ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘ را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺳﻴﺎﻣ 6ﻧﻌﻤﺘ اﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺗﺒﺪﻞ ﺑﻪ
ﮔﻞ ﺮد .ﮔﻠ ﻪ  ٣اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن
وارﺰ ﺮد و اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺮوز .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑــﺎ  ٤اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ رده ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪ .ﺻﻌﻮد
ﻨــﺪ .اﻣﺎ ﻧMﺘــﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﻦ ﺑــﺎز .ﻋﺪم ﮔﻠﺰﻧ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻮد ﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎز .ﺑﺎ ﺳﺎﭙﺎ در
ﮔﺸﻮدن دروازه ﺣﺮ` ﻧﺎﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻪ زوج اﻣﻴﺮ.
و ﻋﺒﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ آرﻣﺎن رﻣﻀﺎﻧ
و ﻋﻠــ ﺷــﺠﺎﻋ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﻃﻠﺴــﻢ ﺧــﻂ ﺣﻤﻠﻪ
ﺳﺮخﻫﺎ را ﺑﺸMﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺤﻴ و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻫﺎ ﺑﻴﺶ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮان ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ و ﺟﺎ .ﺧﺎﻟ ﻋﻠﻴﭙﻮر و
ﺗﺮاﺑ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺮاج ﺤﻴ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ .در
دﻗﺎﻖ ﭘﺎﺎﻧ ﺑﺎز .ﺑــﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺗﻮپ
ﻨــﺎر زﻣﻴــﻦ در اﻋﺘــﺮاض ﺑــﻪ ﺗﺼﻤﻴــﻢ داور و
ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺖ او از ﺑــﺎز .آﻨــﺪه ﻫــﻢ ﺑــﻪ ﻧﮕﺮاﻧــ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاﻧﮑﻮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﻰ
 ٣ﮔﻞ در  ٣ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ! اﻦ ﺣﺘ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺪﻧﺼﺎﺑ اﺳﺖ ﻪ ﮔﺎدوﻦ ﻣﻨﺸﺎ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮرش
در ﻓﻮﺗﺒــﺎل اــﺮان از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ .ﮔﺬاﺷــﺖ .اﻦ ﺳــﺘﺎره ﻧﻴﺠﺮﻪا .ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺮان ﺑﻌﺪ از
ﺛﺒﺖ  6ﮔﻞ و  6ﭘﺎس ﮔﻞ در ﺑﺎز .اول ﮔﻞﮔﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﭙﺎﻫﺎن ،در ﺑﺎز .ﺑﺎ ﻣﺲ اﺑﺘﺪا رو6 .
ﺿﺮﺑﻪﺳﺮ ﭘﺎس اﺣﻤﺪ زﻧﺪهروح را ﺑﻪ ﮔﻞ اول ﺑﺎز .ﺗﺒﺪﻞ ﺮد و دﻗﺎﻘ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ  6ﻓﺮار ﻋﻤﻘ ﭘﺸﺖ
دﻓﺎع ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪا .ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﺑﺮا .ﺑﺎر دوم داوود ﻧﻮﺷ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧ
را ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺮد ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻞ ﺑﻪ ﻣﺮد ٢ﮔﻠﻪ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ زودﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺎ ٣
ﮔﻞ زده ﺷــﻮد .اﻦ اﺗﻔﺎق  ٥ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ از آن اﺳــﺖ ﻪ ﮔﺎدوﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان  6ﺑﺎزMﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس
وارداﺗ از ﻟﻴﮓ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﭘﺎﺶ را ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﮔﻞﻫﺎ .ﻋﺠﻴﺐو ﻏﺮﺐ ،ﺿﺮﺑﺎت
ﻣﻬﻠ 6و ﻓﺮارﻫﺎ .ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان  Mاز ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺧﺮﺪﻫﺎ .ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘﻴﻮﺳﺖ .او در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ دوران ﺧﻮﺷ را ﻧﮕﺬراﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻴﻔﻴﺖ و درﺧﺸﺶﻫﺎ.
ﻣﻘﻄﻌ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﻧMﻮ را ﺟﻠﺐ ﻧMﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻪ ﺣﺘ ﺑﺮاﻧMﻮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻ ،او را ﺑﺪﺗﺮﻦ
ﺧﺮﺪ دوران ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺶ ﺧﻄﺎب ﻣﺮد .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎزMﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺗﻴﻢ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮ ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪه و در
ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﺎ  ٣ﮔﻞ ﺷﺮوع ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺑﻞ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺲرﻓﺴﻨﺠﺎن و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﻞ او
در  ٢ﻫﻔﺘﻪا .ﻪ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ .ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﮔﺬرد .ﮔﻠ ﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﺎد .ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎ .ﺧﺎص
اﻦ ﺑﺎزMﻦ داﺷﺖ .اﻦ ﮔﻞ ﻣﻨﺸﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﺑﺮد.
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اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ .ﺳــﻮم و ﭼﻬــﺎرم ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ:
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٥آذر ١٣٩٩

ﮔﻞﮔﻬﺮﺳﻴﺮﺟﺎن  ..........ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﺎﭙﺎﺗﻬﺮان  ..............ﻧﺴﺎﺟ ﻣﺎزﻧﺪران
اﺳﺘﻘﻼل  ...............ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎز .ﺗﺒﺮﺰ
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمارا ............. lﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٦آذر ١٣٩٩

ﺷﻬﺮﺧﻮدروﻣﺸﻬﺪ  ......ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن  ............ﭘﻴMﺎن ﺗﻬﺮان
ﺗﺮاﺘﻮرﺗﺒﺮﺰ ..........ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﻧﻔﺖﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن  ............ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﻫﻔﺘﻪﭼﻬﺎرم
دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠آذر ١٣٩٩

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎز .ﺗﺒﺮﺰ  .......ﮔﻞ ﮔﻬﺮﺳﻴﺮﺟﺎن
ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳﺘﺎن  ............آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اراl
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ  ...............ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١١آذر ١٣٩٩

ﻣﺲرﻓﺴﻨﺠﺎن  ................ﺗﺮاﺘﻮرﺗﺒﺮﺰ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن  ..........ﺳﺎﭙﺎ ﺗﻬﺮان
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان  .....ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﭘﻴMﺎنﺗﻬﺮان  ................اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان
ﻧﺴﺎﺟﻣﺎزﻧﺪران  .....ﻧﻔﺖﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻔﺘﻪ دوم
ﻧﺴﺎﺟ ﻣﺎزﻧﺪران  .............6ﺗﺮاﺘﻮر 6
ﺳﭙﺎﻫﺎن ............. 6آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ارا lﺻﻔﺮ
ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن  ............ 6ﺳﺎﭙﺎ6
ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺻﻔﺮ  ................ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ٢
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎز ..............6 .ذوب آﻫﻦ 6
ﻓﻮﻻد  ........................... ٢اﺳﺘﻘﻼل6
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ...... 6ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ﺻﻔﺮ
دﺪارﭘﻴ,ﺎنوﺷﻬﺮﺧﻮدروﺑﻪاﻣﺮوزﻣﻮ-ﻮلﺷﺪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ٢ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻘﻼل
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اﺧﺒﺎر ﺧﺮاﺳﺎن

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ ﮐﻪ از ورزش ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ

روزﮔﺎر ﻧﺎﺧﻮش ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﻴﮏ!

زوج ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ
ﻮﻧﺲ ﺷــﺎﺮ  از ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺧﺮاﺳﺎﻧ اﺳﺖ ﻪ اﻣﺴﺎل
ﺟــﺰو ﺷــﺎﮔﺮدان اﻣﻴــﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮــ در ﮔﻞﮔﻬﺮ اﺳــﺖ ﻪ در ٢
ﺑﺎز اﺑﺘﺪا ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ زوج ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﮔﺎدوﻦ ﻣﻨﺸــﺎ ﺗﺸﻴﻞ
دادهاﻧــﺪ ــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ  ٢ﭘﻴــﺮوز ارزﺷــﻤﻨﺪ ﺑــﺮا ﮔﻞﮔﻬﺮ
ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﺷــﺎﺮ در اﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻴﻠ ﺳﺮﺣﺎل
اﺳﺖ و در اﻦ ﺑﺎز ﺣﺴــﺎس و ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﺰﻧ ﺧﻮدش ﻤ7
زﺎد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺮد .زوج ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﻣﻨﺸــﺎ ﺗﺸــﻴﻞ دادﻢ و ﻫﻤﻪ
ﺑﺎــﺪ از ﻣﺎ ﺑﺘﺮﺳــﻨﺪ .ﺣﺮفﻫــﺎ زــﺎد ﺑﺮا ﮔﻔﺘــﻦ دارﻢ
و ﻫﻤﻪﺟــﻮره ﺑــﺮا رﺳــﻴﺪن ﺑــﻪ ﻫﺪﻓﻤــﺎن آﻣﺎدهاــﻢ «.و
درﺧﺼــﻮص ﺑــﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣــﺲ رﻓﺴــﻨﺠﺎن اﻓــﺰود» :در اﻦ
ﺑﺎز ﺑﺎ اﻦﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ در ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺑﻮد و ﺎر ﺳﺨﺘ
داﺷــﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﻫﺪفﻣﺎن ﺴــﺐ  ٣اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻮد ﻪ ﺧﺪا را ﺷــﺮ
ﺑﻪ آن رﺳــﻴﺪﻢ .در ﺷــﺮوع ،ﺎر ﺳــﺨﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ در اداﻣﻪ و ﺑﻪ
ﺧﺼــﻮص ﻧﻴﻤــﻪ دوم ﻋﻤﻠــﺮد ﺧﻮﺑ داﺷــﺘﻴﻢ و ﺑــﻪ ﺑﻬﺘﺮﻦ
ﺷﻞ ﻣﺰد زﺣﻤﺎت ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ«.

ﻣﺪ0ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺒﺎل آو0ﮋهﺻﻨﻌﺖ:

اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻴــﻢ ﺑﺴــﺘﺒﺎل آوﮋهﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳــﺎ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﮔــﺰار ﺑﺎزﻫﺎ ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺘﻤﺮﺰ در ﺗﻬﺮان
ﮔﻔــﺖ» :در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻴﻮع ﺑﻴﻤــﺎر ﺮوﻧﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻟﻴﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﺰ و ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﺷــﻬﺮ آﻟــﻮده و ﭘﺮﺧﻄــﺮ ﺗﻬــﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳــﺒ
از ﺳــﻮ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻧﺒــﻮد .ﻗﻄﻌــﺎ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ــﻪ اﻣﺎﻧﺎت
ﺳــﺨﺖاﻓﺰار و ﺷــﺮاﻂ ﺑﻬﺘﺮ دارﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮا
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧــ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﻦــﻪ ﺑﺮﮔﺰار
 ٢ﺑﺎز ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  7ﻧﻴﻤﺖ ﻗﻮ و ﺑﺎزﻨﺎﻧ
اﺳــﺖ ﻪ از ﻟﺤﺎظ روﺣ و ﺟﺴــﻤﺎﻧ آﻣﺎدﮔ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﺑــﺪون ﻣﺼﺪوﻣﻴــﺖ و اﺧﺘﻼل ﻓﻨ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻟﻴﮓ را
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﻣﺴﺎل ﺷــﺮاﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎﺻ دارد
و ﻧﺒﺎــﺪ اﻧﺘﻈﺎر  7ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻮﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ .اﻣﻴﺪوارﻢ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮا ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ اﺗﺨﺎذ
ﻨــﺪ ﺗــﺎ ﻋﺪاﻟــﺖ ﺑــﺮا ﻫﻤﻪ رﻋﺎــﺖ ﺷــﻮد «.ﺟﻌﻔﺮ ﻓــﻼح در
ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻴﻢ ﺑﺴــﺘﺒﺎل آوﮋهﺻﻨﻌﺖ ﭘﺲ از  ٢ﺑﺎز
ﻧﺨﺴــﺖ در ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴــﺘﺒﺎل ﺑﻪ اﺴــﻨﺎ ﮔﻔــﺖ» :در ﺑﺎز
اول ﭼﻨــﺪ ﺑﺎزــﻦ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷــﺘﻴﻢ و دﺮ ﺑــﻪ ﺗﻤﺮﻨﺎت
اﺿﺎﻓــﻪ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﺮا ﺑﺎز ﺑﺎ اﺴــﻮن ﺑــﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘــﻪ ﺑﻮدﻢ
اﻣــﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻗﺰوﻦ
ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ .ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرــﺰ و آﻣﺎدهﺳــﺎز ﺧﻮﺑ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﺴــﺐ ﻧﺮدﻢ .ﻗﻄﻌﺎ
از ﻧﺘﺎــﺞ راﺿ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ اﻣــﺎ در ﺑــﺎز اول ﺷــﺎﻧﺲ ﭘﻴﺮوز
داﺷــﺘﻴﻢ وﻟــ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻴﻢ از آن ﺑــﻪ ﺧﻮﺑــ اﺳــﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ.
ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺧﻮﺑ ﺑﺮﮔﺰار ﺮدﻢ ،رو ﻧﻘﺎط ﺿﻌ Rو ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺎر ﺮدــﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻴﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ،
اﻣﻴﺪوارــﻢ در ﺑﺎزﻫﺎ آﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷــﻮﻢ«.
و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد» :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷــﮕﺎه آوﮋه اﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻪ
ﺎدر ﻓﻨــ و ﺑﺎزﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎر ﺑﮕﺬارﻢ ﺗــﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻴﺮوز
ﺷــﻮﻢ .ﺳﻌ ﺮدﻢ در ﺑﺎزﻫﺎ ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮﺑ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﻢ و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻮان و ﺑﻀﺎﻋــﺖ از ﺗﻴﻢ و ﺑﺎزﻨــﺎن اﻧﺘﻈﺎر
دارﻢ .ﺗﻴﻢ ﻗﺰوﻦ در اﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺴــﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺎدر
ﻓﻨــ و ﺑﺎزﻨﺎن ﺧﻮﺑ ﺟﺬب ﺮده و ﺗــﻮان ﻓﻨ  ٢ﺗﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﺴﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺎدر ﻓﻨ و ﺑﺎزﻨﺎن اﻤﺎن دارﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻢ
ﻪ ﺑﺎ اﻦ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻧﺘﺎﺞ را ﻣ ﮔﻴﺮﻧﺪ«.

ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻰ

ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7ﺟﺰو رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺟﺬاب و اﻟﺒﺘﻪ اﻟﻤﭙﻴ اﺳﺖ ﻪ ورزﺷﺎران ﺑﺎ
اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺪﻧ ﻫﺎ ﻪ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Rﺣﺮﺎت زﺒﺎ را ﺧﻠﻖ
ﻣ ﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻴﺸــﻪ از اﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورزش ﭘﺎﻪ ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و
ﻫــﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﺷــﺘﻪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓــﻪا دﻧﺒﺎل ﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا
ﮔﺮﺰ ﺑﻪ ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ 7ﻣ زﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺴــﺐ آﻣﺎدﮔ ﺟﺴــﻤﺎﻧ  ،رﺷــﺘﻪ
ﺣﺮﻓــﻪا ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ .اﻦ رﺷــﺘﻪ ﭘﺎﻪ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدش
را ﻫــﻢ دارد ﻪ در  ٢ﺑﺨﺶ آﻗﺎﺎن و ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺪالﻫﺎ اررزﺷــﻤﻨﺪ ﺴــﺐ
ﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺧﻴﻠ از ﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن و ﭘﻴﺸﺴﻮﺗﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در
ﻋﺮﺻﻪ ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ دارد ﻪ در ﺻﻮرت
 7ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ آﺳــﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود .اﻣﺎ روزﮔﺎر اﻦ
رﺷــﺘﻪ ورزﺷــ ﭼﻨﺪان ﭼﻨﮕ ﺑﻪ دل ﻧﻤ زﻧﺪ و از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮد
اﺳﺘﺎنﻫﺎ دﭼﺎر رﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﭘﻮﺎ و ﻧﺸﺎﻃ در ورزش ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ7
ﺸــﻮر دﺪه ﻧﻤ ﺷــﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﻴﮓﻫﺎ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺎ و دﺪه ﺷــﺪن
ورزﺷﺎران ﻣ ﺷﻮد ،در رﺷﺘﻪ ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺖ و در اﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺿﺮرﻫــﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﻣ ﺷــﻮد ﻪ آوردﮔﺎﻫــ ﺑﺮا ﻋﺮﺻﻪ
ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮﺻﺘ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ 7اﺳــﺘﺎن ﻫﻤﻼم ﺷــﻮﻢ ﻪ اﻦ روزﻫﺎ ﻗﺼــﺪ دارد وارد ﺟﺮﮔﻪ
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﺷﻮد و داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ورزﺷﺎران ﻧﻮﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻨﺪ.
ﺑﻼﺗﻠﻴﻔ ورزﺷﺎران
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮﺷﺎر  ،از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن رﺷﺘﻪ ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7در ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﻪ
ﺣﺪود  ٧ﺳــﺎل ﺟﺰو ﻣﻠ ﭘﻮﺷﺎن ﺸــﻮرﻣﺎن ﺑﻮده و ﺗﺎﻨﻮن اﻓﺘﺨﺎرات زﺎد
ﺴﺐ ﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﻪ  ٤دوره ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸﻮر ﻃ ﺳﺎلﻫﺎ  ٨٦ﺗﺎ ،٩٠
ﺳﻮﻣ آﺳﻴﺎ در رده ﺳﻨ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻮﻣ ﺗﻴﻤ آﺳﻴﺎ در  ٢٠٢٠ژاﭘﻦ ﻫﻢ از
اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻬﻢ اﻦ ورزﺷﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .ﺷﺮاﻂ ﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻨﺎت و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﻴﻠ درﺑﻴﺎﺪ و ورزﺷﺎران ﻓﺮﺻﺘ
ﺑــﺮا ﺗﻤﺮﻦ ﺣﺮﻓــﻪا ﭘﻴﺪا ﻧﻤ ﻨﻨﺪ .ﻣﻴﺮﺷــﺎر در اﻦ ﺑــﺎره ﻣ ﮔﻮﺪ:
»ﺷــﺮاﻂ ﺮوﻧﺎ در ﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ورزش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﻴﻠ درﺑﻴﺎﺪ و
ورزﺷﺎران ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ورزﺷﺎران ﻫﻴﭻ ﻫﺪف ﺧﺎﺻ
ﺑﺮا ﺗﻤﺮﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮاﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و اردوﻫﺎ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮا ﻫﻤﻴﻦ ورزﺷﺎران اﻧﮕﻴﺰها ﺑﺮا ﺗﻤﺮﻦ
ﺣﺮﻓﻪا ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﺎﺪ ﺑﺮا ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔ ﺑﺪﻧ ﺗﻤﺮﻦ ﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﺮﻓﻪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻼﺗﻠﻴ Rﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7ﺑﺮﺧﻼف
دﮕﺮ رﺷــﺘﻪﻫﺎ اﻧﻔﺮاد اﺳــﺖ و ﻫﺮ ﺴــ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻦ ﻨﺪ
ﻪ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﺷــﻴﻪ اﻣﻨ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
و اردوﻫﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﻫﻤﻪ ورزﺷــﺎران را ﺳــﺮدﮔﻢ ﺮده
اﺳــﺖ «.و ــﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳــﺎﻧﺪه و ﺣﺎﻻ ﻗﺼﺪ
دارد از دﻧﻴــﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﻨﺪ و وارد ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﺷــﻮد ،در
اﻦ ﺧﺼﻮص ﻣ اﻓﺰاﺪ» :در ﻣﺪﺗ ﻪ ﺸــﻮر ﺗﺤــﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﻨﺎت و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Rﻫﻢ در اﺳﺘﺎن و ﻫﻢ در ﺸﻮر
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﻴﻠ درآﻣﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎز را ﺗﻤﺎم
ﺮده و از ﺷــﺮاﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ دور ﻫﺴــﺘﻢ .از ﻃﺮﻓ اﻧﮕﻴﺰه و ﻫﺪف ﺧﺎﺻ
ﺑــﺮا ﺗﻤﺮــﻦ ﺣﺮﻓﻪا ﻧﺪارم .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦﻪ ﺳــﻨﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻢ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺪه ،ﻗﺼﺪ دارم ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ را ﺷــﺮوع ﻨــﻢ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﺧﻮﺑ را ﺗﺤﻮﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7ﺑﺪﻫﻢ«.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮار ﻏﻠﻂ
ــ از ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﻬﻤ ﻪ در ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ 7وﺟــﻮد دارد ،ﺑﺤﺚ دﺪه
ﻧﺸــﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻓﺮاوان و اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻦ

رﺷــﺘﻪ ورزﺷ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤ ﺷﻮد ﻪ ﻗﻄﻌﺎ  7ﺑﺨﺶ از
آن ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد .ﻣﻴﺮﺷــﺎر در اﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻣ دارد:
»ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ 7ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺑﺮا ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎ ورزﺷــ ﺟﺬاب اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻤ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از اﻦ رﺷــﺘﻪ ورزﺷــ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻴﻠ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ از آن ﺻﻮرت ﻣ ﮔﻴﺮد .ﻣﺸــﻬﺪ ﻫــﻢ دارا ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ زﺎد
در اﻦ رﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز ﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﺪ
دﺪه ﻧﻤ ﺷــﻮد .ﺑﺮا ﻫﻤﻴﻦ در ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻨﻴﻦ
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺸــﻞ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻪ ﻧﺎﺷــ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰ ﻏﻠﻄ اﺳﺖ ﻪ
ﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﺗﺮار ﻣ ﺷــﻮد و ﺧﻼﻗﻴﺘ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜــﺎل اﮔﺮ اﻣﺴــﺎل ﻃﺮﺣ اﺟــﺮا ﺮدــﻢ و ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﺳــﺎل آﻨﺪه
ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ وﻟ در ﻣﺸــﻬﺪ اﻦ روﻪ ﺗﺮار ﻫﻤﻴﺸــﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷــﻮد ﻪ ﻓﺮ ﻣ ﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ رﻓﻊ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷــﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرم
ﻓﻘﻂ ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ 7ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻪ در دﮕﺮ رﺷــﺘﻪﻫﺎ ورزﺷــ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
روﻪا وﺟﻮد دارد .وﻗﺘ از اﻦ ﻧﻮع رﺷــﺘﻪﻫﺎ ﺣﻤﺎﺖ ﻧﻤ ﺷــﻮد ﺑﻪ ﻣﺮور
ﺣﺎﻟﺖ رﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﮔﻴﺮد«.
ﺗﻌﻄﻴﻠ ﻟﻴﮓ ﺸﻮر
 ازاﺷﻼﺗ ﻪدررﺷﺘﻪژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ7وﺟﻮددارد،ﻧﺪاﺷﺘﻦﻟﻴﮓﺸﻮر
اﺳــﺖ .اﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﺮاﺳــﺎﻧ ﺑﺎ ﮔﻼﻪ از ﻧﺒﻮد ﻟﻴﮓ در ﺸــﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻣ ﻨﺪ»:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪرﺳﺎﻧﻪﻫﺎازژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ7ﺣﻤﺎﺖﻧﻤ ﻨﻨﺪوﺑﺮاﻫﻤﻴﻦ
اﻦ رﺷــﺘﻪ ﻤﺘﺮ دﺪه ﻣ ﺷــﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺸــﻮر ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ داﺷﺘﻴﻢ ﻪ
ﺣﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻫﻢ از ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﺪ ﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟ ورود ﺮده و از ورزﺷــﺎران ﺣﻤﺎﺖ ﻨﻨﺪ وﻟ اﻻن از
ﺳﺎل  ٩١ﻟﻴﮓ ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7در ﺸﻮر ﻧﺪارﻢ .اﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﺷ از ﺗﺼﻤﻴﻢ رﺋﻴﺲ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن وﻗﺖ ﺑﻮده ﻪ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪدار اﺳــﺖ و در ﭘــ آن ﺗﻌﺪاد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻃﻼ ﺗﺮﻦ دوران ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣ ﺷــﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻫﻢ ﻟﻴﮓ ﻣﺸﺨﺼ ﻧﺪارﻢ

ﻪ ورزﺷﺎران رﻗﺎﺑﺖ ﻨﻨﺪ .اﻻن ﺗﻌﺪاد ورزﺷﺎران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﺪه
ــﻪ دﮕﺮ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤ ﺷــﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌــﺪاد ﻪ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺸــﻮر اﻋﺰام ﻣ ﺷــﻮﻧﺪ «.و در اداﻣﻪ ﺳــﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺎره ﻣ ﻨﺪ و ﻣ اﻓﺰاﺪ» :ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺟﺰو اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ در ﺸــﻮر ﺑﻮده و ﺣﺮﻓ ﺑﺮا ﮔﻔﺘــﻦ دارد .ﺑﻪ راﺣﺘ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ 7در ﺸــﻮر ﺗﺒﺪﻞ ﺷــﻮﻢ .ﺣﺘــ ﺑﻪ ﺟﺮات
ﻣ ﮔﻮﻢ ﻪ در ﺳــﻄﺢ آﺳﻴﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ اﻣﺎ
7ﺳﺮ اﺷﺎﻻت و ﺿﻌRﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﻧﻤ رﺳﻴﻢ .ﺑﺎﺪ
ﻨﺎش ﺷﻮد ﻪ ﭼﺮا از اﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﺷﻮد«.
ﺗﺠﻬﻴﺰات  ٢٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺣﻤﻴــﺪ ﻣﻴﺮﺷــﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ درﺑــﺎره وﺿﻌﻴــﺖ ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﺳــﺎﻟﻦﻫﺎ
ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ 7ــﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻴﻠــ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳــﺖ ،ﻣ ﮔﻮــﺪ» :از ﻧﻈﺮ
ﺳــﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ  ،ﻣﺸــﻬﺪ  از ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺸــﻮر را دارد .اﻣﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳــﺎﻟﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷــ ﺳــﺠﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ٧٨اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘــﻪ در اﻦ ﻣﺪت 7ﺳــﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻌﻮﺾ ﺷــﺪه اﻣــﺎ ﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ٢٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﭼﺮاﻪ وﺳﺎﻞ ژﻤﻨﺎﺳﺘﻴ 7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻر
ﺧﻴﻠ ﮔﺮان اﺳــﺖ و از ﻋﻬﺪه ﻓﺪراﺳــﻴﻮن و ﻫﻴﺌﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﻣﺎ
٦٠درﺻﺪ آﺳــﻴﺐدﺪﮔ ورزﺷﺎران ﻧﺎﺷــ از ﺧﺮاﺑ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ.
اﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻪ اﻦ وﺳﺎﻞ  ٢ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ دارد وﻟ در ﺸﻮر در
ﺣﺪود  ٢٠ﺳــﺎل اﺳﺖ ﻪ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ  7ﺳﺎﻟﻦ
دﮕــﺮ ﻫﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺘ اﺳــﺖ ــﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮﺑ ﺑــﺮا ردهﻫﺎ
ﭘﺎــﻪ دارد «.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن و داوران ژﻤﻨﺎﺳــﺘﻴ7
اﺳــﺘﺎن ﻣ ﮔﻮﺪ» :ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻴــﺎن و داوران ﺣﺎﺿﺮ در اﺳــﺘﺎن ﺟﺰو ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺧﻮب ﺸــﻮر ﻫﺴــﺘﻨﺪ ــﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻨــ ﻫﻴﭻ ﻣﺸــﻠ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ
اﻦــﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧ ﻧﺪارﻢ و ﺎ ﭘــﺮورش ﻧﻤ ﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد
ﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 7ﺳﺮ اﻣﺎﻧﺎت و ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻪ اﻻن ﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽاﺑﺮﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ؛ﺳﻴﺘﯽﻗﻬﺮﻣﺎناﻣﺴﺎلاﻧﮕﻠﻴﺲ
در ﺟﺪﺪﺗﺮــﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﻋﻠــﻮم داده7 ،
اﺑﺮﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻪﺗﻮﺳﻂﮔﺮوﻫ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﭘﻴﺶﺑﻴﻨ
ﺮد ﻪ در ﭘﺎﺎن ﻓﺼﻞ ﺟﺎر ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺰﺮه ،ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﻴﮓ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻟﻴﻮرﭘﻮل ،در رﺗﺒﻪ دوم ﺟﺪول اﻦ ﻟﻴﮓ
ﺧﻮاﻫﺪ اﺴــﺘﺎد .اﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ در ﺣﺎﻟ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺻﺪرﻧﺸــﻴﻦ ﻟﺴﺘﺮ٦ ،
اﻣﺘﻴﺎز ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷــﺎﮔﺮدان ﮔﻮاردﻮﻻ  7ﺑﺎز ﻤﺘﺮ از ﻟﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم

دادهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳــﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﻮ ﭘﺮوژه ﻓﺎﻮﺗﺮﺗ اﺖ ،ﺳﻴﺘ
ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺲ ٤٦درﺻﺪ از ﻣﻴﺎن  ٢٠ﺗﻴﻢ ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ﺷﺎﻧﺲ
را ﺑﺮا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ در اﻦ ﻓﺼﻞ دارد .ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ١٧اﻣﺘﻴﺎز
و  7اﻣﺘﻴﺎز ﻤﺘﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺟﺪول ﻗﺮار دارد ﺑﺮا ﺗﺮار
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ٢٨درﺻﺪ ﺷــﺎﻧﺲ دارد .اﻦ اﺑﺮﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ ﺮده ﻪ ﺳﻴﺘ و ﻟﻴﻮرﭘﻮل رﺗﺒﻪﻫﺎ اول و دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣ دﻫﻨﺪ و ﭼﻠﺴ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد.
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ﻣﻬﻠﺖ اﺑﻼغ را ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻮدو اﺮان ﺗﺎ  ٩ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺗﻤﺪﺪ ﺷﺪ

اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﻻﻟﻴﮕﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺪا

راى ﻧﻬﺎﯾﯽ CASورزش اﯾﺮان را از ﺑﺤﺮان ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯽﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﯽ و راﻣﻮس ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﯾﺪ

 ٢٦ﺷــﻬﺮﻮرﻣﺎه ﺑﻮد 0ﻪ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔ ﺑﻪ ﺷ+ﺎﺖ اﺮان از ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﺟﻬﺎﻧــ ﺟﻮدو در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻦ رﺷــﺘﻪ در ﻟﻮزان ﺳــﻮﺋﻴﺲ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷــﺪ و در ﭘﺎــﺎن داوران دادﮔﺎه ﺣ+ﻤﻴــﺖ ورزش ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ  CASﺑــﻪ
ﻃﺮﻓﻴــﻦ  bﻣــﺎه ﻓﺮﺻﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷــﺎﺪ ﺑــﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳــﻨﺪ؛ ﺗﻮاﻓﻘ 0ﻪ
اﻟﺒﺘــﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸــﺪ .اﻦ ﻣﻬﻠﺖ ــ bﻣﺎﻫﻪ در ﺣﺎﻟــ  ٢٦ﻣﻬﺮﻣﺎه
ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳــﻴﺪ 0ﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻮدو 0ﻪ ﻫﻴﭻ bاز ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎﻧ
0ﻪ از ﺳــﻮ" اﺮان در ﺟﻠﺴﻪ رﺳــﻴﺪﮔ ﺑﻪ اﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
درﺧﺼــﻮص ﻣﺬا0ﺮات اﻧﺠﺎمﺷــﺪه در اــﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ
ﺻﺤﺒﺘــ ﺑﻪ ﻣﻴــﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﺗــﺎ اﻦ0ــﻪ  ١٦روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﻬــﺪ" ﻋﻠﻧﮋاد،
ﻣﻌــﺎون وزﺮ ورزش در ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﻣﺠﻤﻊ دووﻣﻴﺪاﻧ ﻣﺠﺒﻮر ﺷــﺪ در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ" 0ﻮﺗﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 0ﻪ در ﺟﺮﺎن آن ،از ﻋﺪم
ﺗﻮاﻓــﻖ اﺮان ﺑﺎ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧــ ﺟﻮدو ﺧﺒﺮ داد و ﺧﻴﻠــ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ
ﺷــﺮوط ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺧﻼف اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺟﻮدو اﺷﺎره
و ﺗﺎ0ﻴــﺪ 0ﺮد ﻓﺪراﺳــﻴﻮن اﺮان ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺷــﺮوﻃ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد 0ﻪ ﻣﻌﺎون وزﺮ ورزش ﻋﻨﻮان 0ﺮد ﺗﻮاﻓﻘ ﺑﻴﻦ
ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا ﺷــ+ﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ورزش اﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
را" دادﮔﺎه ﻋﺎﻟــ ورزش درﻧﻬﺎﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن
ورزش اﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧ+ﺮدﻧﺪ را" دادﮔﺎه ﻋﺎﻟ ورزش ﭼﻪ زﻣﺎن ﺻﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ اﻣــﺎ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ دﻟﻬﺮهﻫﺎ درﺧﺼــﻮص را" اﺣﺘﻤﺎﻟ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓــﺖ ﭼﺮا0ﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺻــﻮرت ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ 0ﻞ ورزش اﺮان ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺘﻔ ﻣﺷــﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﺧﻄــﺮ0 ،ﻞ ورزش اــﺮان را ﺗﻬﺪﺪ ﻣ0ﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن
ورزش 0ﺸﻮر ،ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎﻧ 0ﻪ از ﺳﻮ" اﺮان در دادﮔﺎه ﺣ+ﻤﻴﺖ ورزش
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﻪا" از ﭘﺮوﻧﺪه اﺮان داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﺷــﺎﺪ ﻫﻤﻴﻦ
اﺗﻔــﺎق ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه 0ــﻪ دادﮔﺎه  CASﺑــﺮا" ﺻــﺪور را" ﻧﻬﺎ ﺧﻮد
زﻣﺎن ﺑﻴﺸــﺘﺮ" درﺧﻮاﺳــﺖ 0ﺮده و ﻣﻬﻠــﺖ اﺑــﻼغ را" دادﮔﺎه را ﺗﺎ ٢٩
ژاﻧﻮــﻪ) ٩ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( ﺗﻤﺪﺪ 0ﺮده اﺳــﺖ .در ﺣﺎﻟ 0ﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳــﺪ

در ﺷــﺮاﻂ ﺣﺴــﺎس 0ﻨﻮﻧــ ﻫﻴﭻ bاز ﻣﺴــﺌﻮﻻن ورزش 0ﺸــﻮر ﻓﻌﻼ
ﻗﺼــﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺻﺤﺒﺘ رﺳــﻤ درﺧﺼــﻮص را" اﺣﺘﻤﺎﻟ اــﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آرش ﻣﻴﺮاﺳــﻤﺎﻋﻴﻠ ،رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻮدو و از اﻓﺮاد
ﺣﺎﺿﺮ در دادﮔﺎه  CASدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳــﺎﺖ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه 0ﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ دوﻃﺮف ﭘﺮوﻧﺪه در ﻣﺪت b
ﻣﺎﻫ 0ﻪ از ﺳﻮ" ﺳﺮداور ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دادﮔﺎه  CASروز ﺟﻤﻌﻪ ٣٠
آﺑﺎنﻣﺎه ﺑﺎ ارﺳــﺎل اﻤﻴﻠ اﻋﻼم 0ﺮد 0ﻪ زﻣﺎن ﻣﻬﻠﺖ اﺑﻼغ را" را ﺗﺎ ٢٩
ژاﻧﻮﻪ  ٢٠٢١ﺗﻤﺪﺪ 0ﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﭘﺮوﻧﺪه داوران زﻣﺎن ﺑﻴﺸــﺘﺮ" ﺑﺮا" ﺑﺮرﺳــ ﻧﻴﺎز داﺷــﺘﻨﺪ «.اﻦ اﺗﻔﺎق
درﺣﺎﻟــ رخ داد 0ﻪ ﺟﻮدو" اﺮان ﺑﻴﺶ از  bﺳــﺎل اﺳــﺖ 0ﻪ ﺑﺎ ﺣ+ﻢ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺟﻮدو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﺪ
را" ﻧﻬﺎ  CASورزش اﺮان را از ﺑﺤﺮان ﺧﺎرج ﻣ0ﻨﺪ ﺎ ﺧﻴﺮ.

ﯾﺰداﻧﯽ و  ٣ﮐﺸﺘﯽﮔﻴﺮ دﯾﮕﺮ در راه ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻮﻣﻴﻦ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻟﻴﮓ واﻟﻴﺒﺎل ﺑﻠﮋﯾﮏ

در ﺣﺎﻟــ 0ــﻪ اﺗﺤﺎدــﻪ ﺟﻬﺎﻧ 0ﺸــﺘ ﺧﺒــﺮ از ﻟﻐﻮ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧ
 ٢٠٢٠داد ،ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺘــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧــ اﻧﻔﺮاد" ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧــ ﺻﺮﺑﺴــﺘﺎن اواﺧﺮ آذرﻣــﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧــﻮد را درﺑــﺎره ﻧﺤﻮه اﻋﺰام ﺗﻴــﻢ ﺑﻪ اﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت اﻋﻼم 0ﺮده
اﺳﺖ .ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮرﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﻓﺪراﺳﻴﻮن 0ﺸﺘ
در اﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺳــﺮﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻴﻢﻫﺎ" ﻣﻠ 0ﺸــﺘ
آزاد و ﻓﺮﻧﮕــ در ﻣﻮرد اﻋﺰام 0ﺸــﺘﮔﻴﺮان 0ﺸــﻮرﻣﺎن ﺑــﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ"
ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻓﺪراﺳﻴﻮن 0ﺸﺘ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺰام 0 ٤ﺸﺘﮔﻴﺮ
و  ٢ﻣﺮﺑ در رﺷــﺘﻪﻫﺎ" آزاد و ﻓﺮﻧﮕــ ﺑﻪ اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
داد .ﻣﻘﺮر ﺷــﺪ در 0ﺸﺘ آزاد آﻗﺎﺎن ﺣﺴــﻦ ﺰداﻧ و 0ﺎﻣﺮان ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر
در اوزان  ٨٦و 0٩٢ﻴﻠﻮﮔــﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ" و در 0ﺸــﺘ
ﻓﺮﻧﮕ ﻧﻴﺰ آﻗﺎﺎن ﺣﺴــﻴﻦ ﻧﻮر" و ﻣﺤﻤﺪﻫﺎد" ﺳــﺎرو" در اوزان  ٨٧و
0٩٧ﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺮوز ﺣﻀﺮﺗﭘﻮر راﻫ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻮﻧﺪ«.

درﺎﻓﺖ0ﻨﻨــﺪه ﺟﻮان ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ واﻟﻴﺒﺎل اــﺮان در رده ﺳــﻮم ﺑﻬﺘﺮﻦ
ﺑﺎز+ﻨــﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﻠﮋ bدر ﭘﺴــﺖ ﺧﻮد ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﺮﻧــﺎ ،ﭘــﺲ از ﺑﺮﮔــﺰار"  ٥ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ واﻟﻴﺒــﺎل ﺑﻠﮋ،b
اﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ اﺳــﻔﻨﺪﺎر ﺑــﺎ اﺛﺮﮔــﺬار"  ٠.٣١٧در رده ﺳــﻮم ﺑﻬﺘﺮﻦ
درﺎﻓﺖ0ﻨﻨﺪهﻫﺎ" ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .اﻦ ﺑﺎز+ﻦ ﺗﺎ0ﻨﻮن
 ٨اﻣﺘﻴﺎز از دﻓﺎع رو" ﺗﻮر ٧ ،اﻣﺘﻴﺎز از ﺳــﺮوﺲ و  ٤٦اﻣﺘﻴﺎز از ﺣﻤﻠﻪ
ﺑــﺮا" ﺗﻴــﻢ ﮔﺮﻨﻴﺎردﻣﺎز bﺑﻪ دﺳــﺖ آورده و  ١٧درﺎﻓــﺖ ﻋﺎﻟ ﻫﻢ
ﺛﺒﺖ 0ﺮده اﺳﺖ .ﺟﻮاد 0ﺮﻤ ،ﭘﺎﺳﻮر ﻣﻠﭘﻮش اﺮاﻧ ﮔﺮﻨﻴﺎرد ﻫﻢ
ﺑﺎ ٣١.٦١درﺻﺪ اﺛﺮﮔﺬار" ،در رده دﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮﻦ ﺑﺎز+ﻨﺎن اﻦ ﭘﺴﺖ
ﻗﺮار دارد .ﮔﺮﻨﻴﺎرد اﻣﺸــﺐ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸــﺘﻢ ﻟﻴــﮓ ﺑﻠﮋ bﺑﻪ ﻣﺼﺎف
ﻟﻴﻨﺪﻣﺎﻧﺰ ﻣرود .ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ" ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻔﺘﻢ اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﻖ اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﻨﻴﺎرد ﺑﺎ  ٤ﺑﺮد و  ١٣اﻣﺘﻴﺎز از
 ٥ﺑﺎز" در رده دوم ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪ" ﻗﺮار دارد.

آﻨﺪه ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴــ و ﺳﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ٢ ،ﺳﺘﺎره
ﺑــﺰرگ ﻻﻟﻴــﮕﺎ در ﻫﺎﻟــﻪا" از اﺑﻬﺎم ﻗــﺮار دارد.
روﻧﺎﻟــﺪ 0ﻮﻣﺎن ،ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﺑــﺎ ﺗ+ﺬﺐ
ﺟﻨﺠﺎلﻫــﺎ" ﺣﻮل ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴــ در ﻓــﺮودﮔﺎه
الﭘﺮات و ﺷــﺎﻌﺎﺗ 0ﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸ+ﻼت ﺑﻴﻦ
اــﻦ ﺑﺎز+ــﻦ و آﻧﺘــﻮان ﮔﺮﺰﻣــﺎن وﺟــﻮد دارد،
ﺗﺎ0ﻴﺪ 0ﺮد 0ﺎﭘﻴﺘﺎن ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﺗﻤﺎﻠ ﺑﻪ ﺟﺪا
از اــﻦ ﺗﻴــﻢ ﻧــﺪارد .ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺟﺪﺪ ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ
ﻣﺪﻋ ﺷــﺪ ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴــ در ﻧﻮ0ﻤــﭗ ﻣﻣﺎﻧﺪ
و ﻧﻴــﺎز" ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧــ ﻧﻴﺴــﺖ .زﻦاﻟﺪﻦ زﺪان
ﻫــﻢ ﻣﻮﺿﻌــ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺑﺎ 0ﻮﻣــﺎن داﺷــﺘﻪ و اﺑﺮاز
اﻣﻴﺪوار" 0ــﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻗﺮارداد ﺳــﺮﺧﻴﻮ
راﻣــﻮس ﺗﻤﺪﺪ ﺷــﻮد .زﺰو ﻣﺪﻋ ﺷــﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
زودﺗــﺮ اﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳــﻮد رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ
اﺳــﺖ و او راﻣﻮس را رﻫﺒــﺮ رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ ﺧﻄﺎب
0ــﺮد .اﻣــﺎ ﺗﺮدــﺪ" وﺟــﻮد ﻧــﺪارد 0ﻪ ﺷــﺮاﻂ
اﻨﻘﺪرﻫــﺎ ﻫﻢ راﺣﺖ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴــ در
ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺟﺪا از ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ
ﭘﻴﺶ رﻓﺖ و ﺑــﻪ زﻋﻢ ﺧﻮدش ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﺒﺎدرت
ﺑــﻪ درﮔﻴــﺮ" ﺣﻘﻮﻗــ ﺑﺎ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺗﺼﻤﻴــﻢ او را
ﺗﻐﻴﻴــﺮ داد .ﻗــﺮارداد ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴــ ﺗــﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
دﮕــﺮ ﺑــﺎ ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺷــﻮد و ﺣﺘــ او از
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ رﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ ﻣﺬا0ﺮه 0ﺮده و ﺣﺘ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﻢ دﺳــﺖ ﺎﺑﺪ .ﻫﻨﻮز ﺗ+ﻠﻴ Tﻣﺪﺮﺖ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ

ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ و رﻓﺘــﻦ ﺟــﻮزپ ﺑﺎرﺗﻮﻣﺌﻮ ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴــ را ﻗﻄﻌــ ﻧ+ﺮده اﺳــﺖ .ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣرﺳــﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ" ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ
ﻣﺴ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﺪ ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن
ﺳــﭙﺮ" ﺷــﻮد ،ﺣﻔــﻆ او در ﻧﻮ0ﻤــﭗ دﺷــﻮارﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺪــﺪ ﻗﺮارداد ﭘــﭗ ﮔﻮاردﻮﻻ
و ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب اﻦ
ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺑﺎ ﻣﺴ ،ﺗﺼﻮر اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳــﺎل آﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﺷﺪه و دﮕﺮ
ﻣﺪﺮان ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻫﻴﭻ راه ﺣﻠ ﺑﺮا" ﺣﻔﻆ اﻦ
ﺑﺎز+ﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳــﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﺮا"
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ﺗﻤﺪﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ .اﺧﺒﺎر
ﺣﺎ0ــ از آن اﺳــﺖ 0ــﻪ اــﻦ ﻣﺪاﻓــﻊ ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﺧﻮاﻫــﺎن ﺗﻤﺪﺪ ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﺳــﺎل
اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﻓﻠﻮرﻧﺘﻴﻨﻮ ﭘــﺮز ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺗﻤﺪﺪ
 bﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ او داده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻫﻨﻮز راه زﺎد" ﺗﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ .ﻣﺴ و راﻣﻮس
ﺑﺎوﺟﻮد وﮋﮔﻫــﺎ" اﺧﻼﻗ 0ﺎﻣــﻼ ﻣﺘﻔﺎوت،
 ٢رﻫﺒــﺮ ﺑــﺰرگ و ﺳــﺘﺎره ﻣﺤﺒــﻮب ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ و
رﺋﺎلﻣﺎدرــﺪ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﺷــﻮﻧﺪ و ﺟﺪاــ
اﺣﺘﻤﺎﻟــ اــﻦ  ٢ﺑﺎز+ــﻦ ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻣﻬﻤ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻟﻴﮕﺎ اﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ 0ﺮد.

ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ و ﮐﯽروش اﺟﺒﺎرى اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟!

اﻣﺒﺎﭘﻪ؛ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﻠﺰن ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯽاسﺟﯽ

در ﭘــ  ٢ﺷ+ﺴــﺖ ﻣﺘﻮاﻟ ﺗﻴﻢ ﻣﻠــ ﻓﻮﺗﺒﺎل 0ﻠﻤﺒﻴــﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻢﻫﺎ"
اروﮔﻮﺋﻪ)-٣ﺻﻔﺮ( و ا0ﻮادور) (b-٦در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
 ٢٠٢٢ﻗﻄﺮ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ آﻣﺮ+ﺎ" ﺟﻨﻮﺑ ،ﺳــﺎﺖ روزﻧﺎﻣﻪ 0ﻠﻤﺒﻴﺎ
الﺗﻤﭙــﻮ ﺧﺒﺮ داد ،ﺟﺪاــ 0ﺎرﻟﻮس 0روش از ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ 0ﻠﻤﺒﻴﺎ
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ و اﻦ اﺗﻔﺎق در آﻨﺪها" ﻧﺰدــ bرخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺣﺘ
روزﻧﺎﻣــﻪ ر0ﻮرد ﭘﺮﺗﻐــﺎل 0ﻪ ﺑﻪ 0روش ﺧﻴﻠ ﻧﺰد bاﺳــﺖ ،ﻣﺪﻋ
ﺷــﺪ ﺟﺪاــ اــﻦ ﻣﺮﺑــ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ از ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ 0ﻠﻤﺒﻴــﺎ ﻗﺮﺐاﻟﻮﻗﻮع
اﺳــﺖ و ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل 0ﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺴــﺦ ﻗﺮارداد اﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑ
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﺑﺎﺪ ﻏﺮاﻣﺖ ٢ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر" را 0ﻪ در ﻗﺮارداد ﻃﺮﻓﻴﻦ وﺟﻮد
دارد ،ﺑﭙﺮدازد اﻣﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺣﺎل ﻣﺬا0ﺮه ﺑﺎ +ﺪﮕﺮ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕ
ﭘﺮداﺧــﺖ اــﻦ رﻗــﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ0 .ﺎرﻟــﻮس آﻧﺘﻮﻧﻴﻮوﻟــﺲ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎر
و ﻣﺠــﺮ" ﺗﻠﻮﺰﻮﻧــ ﺳﺮﺷــﻨﺎس 0ﻠﻤﺒﻴﺎــ در ﮔﻔﺖوﮔــﻮ ﺑــﺎ ﺷــﺒ+ﻪ
ﺗﻠﻮﺰﻮﻧــ آﻧﺘﻨــﺎ0 ٢ﻠﻤﺒﻴــﺎ ﺧﺒــﺮ داد 0ﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل 0ﻠﻤﺒﻴﺎ
ﺗﻮاﻧﺎ اﺧﺮاج 0روش  ٦٧ﺳــﺎﻟﻪ را ﻧﺪارد ﭼﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ٣ ،٢ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر" ﺑﻪ اﻦ ﻣﺮﺑ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺟﻮان ﭘﺎر"ﺳــﻦژرﻣﻦ ﺑﺎ دﺑﻞ در دﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻧﺎ0ﻮ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
ﮔﻠﺰن ﺗﺎرﺦ اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد آﻧ+ﻪ ﭘﺎر"ﺳﻦژرﻣﻦ در اﻦ
ﺑﺎز" ﺗﻦ ﺑﻪ ﺷ+ﺴﺖ داد اﻣﺎ اﻣﺒﺎﭘﻪ ﻋﻤﻠ+ﺮد ﺧﻮﺑ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و ﻫﺮ
 ٢ﮔﻞ ﺗﻴﻤﺶ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﺎﻧﺪ .اﻣﺒﺎﭘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎ" ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﻫﻦ
ﭘﺎر"ﺳــﻦژرﻣﻦ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ" ﻣﺨﺘﻠ Tﺑﻪ ﻋﺪد  ٩٩رﺳــﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸــﺖ
ﺳــﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺼﻄﻔ دﺣﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﻠﺰن ﺗﺎرﺦ ﭘﺎر"ﺳﻦژرﻣﻦ
ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻦ ﮔﻠﺰن ﺗﺎرﺦ ﭘﺎر"ﺳﻦژرﻣﻦ ادﻨﺴﻮن 0ﺎواﻧ اﺳﺖ
0ﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ  ٢٠٠ﮔﻞ ﺑﺮا" اﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ
اروﮔﻮﺋﻪا" ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ زﻻﺗﺎن ﻣرﺳــﺪ 0ﻪ  ١٥٦ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺪرو
ﭘﺎﺋﻮﻟﺘﺎ ﺑﺎ  ١٠٩ﮔﻞ و دوﻣﻨﻴ bروﺷــﺘﻮ ﺑــﺎ  ١٠٠ﮔﻞ در ردهﻫﺎ" ﺑﻌﺪ"
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﻣﺒﺎﭘﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ٢١ﺳــﺎل دارد و اﮔﺮ در ﭘﺎر"ﺳــﻦژرﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷــﺘﻦ 0ﺎواﻧ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﮔﻠﺰن ﺗﺎرﺦ
اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻮ" ﺗﺒﺪﻞ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ 0ﻪ او در اﻦ
ﺗﻴﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا0ﻪ ﻫﻢ رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ ﺳــﺨﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اوﺳــﺖ و ﻫﻢ اﻦ0ﻪ
ﺧﻮدش ﻋﻼﻗﻪ زﺎد" ﺑﺮا" ﺣﻀﻮر در رﺋﺎل دارد.

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮى ﺑﻪ ﭘﻴﺎﭼﻨﺰا رﺳﻤﯽ ﺷﺪ
از ﺣــﺪود ــ bﻣﺎه ﻗﺒــﻞ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻮ" ﺑﻪ ﺗﻴــﻢ ﭘﻴﺎﭼﻨــﺰا" اﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑــﺎ درﺎﻓﺖ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد رﺳﻤ از ﺳــﻮ" اﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪ" دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .اﻦ ﺳﺘﺎره ﺗﻴﻢ ﻣﻠ واﻟﻴﺒﺎل اﺮان
0ﻪ ﺑﻌﺪ از  bﻓﺼﻞ ﻣﻮﻓﻖ در ﭘﻼسﻟﻴﮕﺎ" ﻟﻬﺴــﺘﺎن ﺑﺮا" ﻓﺼﻞ ﺟﺪﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﭙﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮا"
اﻧﺘﻘــﺎل ﺑﻪ ﺳــﺮ"آ ﺑﺎــﺪ رﺿﺎﺖ اﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه را ﺟﻠﺐ ﻣ0ﺮد .ﺑﺎﻻﺧــﺮه ﺑﻌﺪ از ﻣﺬا0ــﺮات ﻓﺮاوان،
ﻣﻮﺳــﻮ" ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐ ﺑﻪ ﺳــﺎﭙﺎ ،رﺿﺎﺖﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮا" رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﭼﻨﺰا درﺎﻓﺖ
0ﻨﺪ .ﻃ روزﻫﺎ" اﺧﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﺳــﻮ" در اﻧﺘﻈﺎر درﺎﻓﺖ وﺰا ﺑﺮا" ﺳــﻔﺮ ﺑﻪ اﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ رﺳــﻤﺎ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺎﮔﺮدان ﻟﻮرﻧﺰو ﺑﺮﻧﺎرد" ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد .دﺮوز اﻣﺎ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﻴﺎﭼﻨﺰا ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋ+ﺲ
ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻮ" و  bﺧﻮﺷــﺎﻣﺪﮔﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳــ ،ﻣﻮﺿــﻮع اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ اــﻦ ﺗﻴﻢ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳــﻤ اﻋﻼم 0ﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زود" ﻣﻮﺳــﻮ" ﺑﻪ ﺟﻤﻊ دﮕﺮ ﺑﺎز+ﻨﺎن اﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﭘﻴﻮﻧﺪد
و ﺑــﺮا" اوﻟﻴــﻦ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮ ﺣﺮﻓﻪا" ﺧﻮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺳــﺮ"آ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 0ﻨــﺪ .ﭘﻴﺎﭼﻨﺰا 0ﻪ ﻫﻢا0ﻨﻮن
در ﻣﻴﺎﻧﻪﻫﺎ" ﺟﺪول ﺳــﺮ"آ ﺑﺴــﺮ ﻣﺑﺮد ،ﺣﺴــﺎﺑ رو" ﺗﻮاﻧﺎﻫﺎ" ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮ" ﺑﺮا"
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎ" ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺴﺎب 0ﺮده اﺳﺖ.
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ذوبآﻫﻦ اﻣﻴﺪوار ﺑﻪ ﻣﺤﻮم ﺮدن ﻫﺎﻓﺒ اﺳﺘﻘﻼل

ﺧﻄﺮ از ﺑﻴﺦ ﮔﻮش ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺎﺷــﮕﺎه ذوبآﻫﻦ در ﻧﻘﻞو اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎز0ﻨﺎن زﺎد #را از دﺳﺖ داد.
ذوﺑ&ﻫــﺎ ﺑﺮا #ﭘﻴﮕﻴــﺮ #ﺣﻘﻮﻗ& و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺮاﻣﺖ از ﺑﻌﻀ& از ﻧﻔﺮات ﺟﺪا ﺷــﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﻴﺎل اﺳﻤﺎﻋﻴﻠ&ﻓﺮ)ﺳﭙﺎﻫﺎن( ،اﺣﺴﺎن ﭘﻬﻠﻮان )ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ( و ﻣﻬﺪ#
ﻣﻬﺪ#ﭘﻮر)اﺳــﺘﻘﻼل( اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎ& را در دﺳﺘﻮر ﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﻦﺣﺎل
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪها #ﻪ ذوﺑ&ﻫﺎ ﺑﺮا #ﭘﻴﺮوز #در آن اﻣﻴﺪ زﺎد #دارﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻫﺎﻓﺒ اﺳــﺘﻘﻼل اﺳﺖ .رﺳــﻮل ﺮﺑ0ﻨﺪ #ﺳﺨﻨﮕﻮ #ﺑﺎﺷــﮕﺎه ذوبآﻫﻦ در
اﻦﺧﺼــﻮص ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺷــ0ﺎﺖ ﻣﺎ از ﻣﻬﺪ#ﭘﻮر ﺑــﻪ ﻤﻴﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦوﺿﻌﻴﺖ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻦ ﺷ0ﺎﺖ ﺟﺪ#ﺗﺮ از ﺳﺎﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻮده و
ﺑﺮا #ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﺮ ﻧﻔﺮات ﺑﻨﺪﻫﺎ& در ﻗﺮاردادﺷﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﺮدﻧﺪ وﻟ& ﺷﺮاﻂ ﻣﻬﺪ#ﭘﻮر ﻓﺮق ﻣ&ﻨﺪ«.

ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﺸــ0ﻠ& ﺑــﺮا #ﻫﻤﺮاﻫ& ﺗﻴﻤــﺶ در ﺑﺎز#ﻫﺎ #آﻨﺪه
ﻧﺪارد .ﻣﺤﻤﺪ داﻧﺸــﮕﺮ در اواﺧﺮ دﺪار اﺳﺘﻘﻼل و ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ#
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ& دور زﻣﻴﻦ ورزﺷــﮕﺎه ﻓﻮﻻد آرهﻧﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳــﺎق ﭘﺎ دﭼﺎر آﺳــﻴﺐدﺪﮔ& ﺷﺪ
و ﺑــﺎ ﺑﺮاﻧ0ﺎرد ﺑﻪ رﺧﺘ0ﻦ رﻓﺖ .ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد داﻧﺸــﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫــﺎ #ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ& و اﻦﻪ
زﺮ اﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻧﮕﻪدارﻧﺪه آﻫﻨ& وﺟﻮد داﺷــﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧ& ﺑﺮا #ﺎدرﻓﻨ&
اﺳــﺘﻘﻼل ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﺟﺪ #اﻦ ﺑﺎز0ﻦ ﺷــﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻨﺎت ﻣﺸــﺨﺺ
ﺷﺪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ اﻦ ﺑﺎز0ﻦ ﺟﺪ #ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﻦ ﺑﺎز0ﻦ ﺑﺮا #اﻃﻤﻴﻨﺎنﺧﺎﻃﺮ
دﺮوز از ﭘﺎ #ﺧﻮد ﻋ0ﺴﺒﺮدار #ﻨﺪ و اﻣﺮوز در ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻦ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮوج داﻧﺸﮕﺮ و ١٠ﻧﻔﺮه ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻞ دوم در ﺛﺎﻧﻴﻪﻫﺎ #ﭘﺎﺎﻧ& و ﺑﺎﺧﺖ آﺑ&ﻫﺎ ﺷﺪ.

ﭘﻮﺮ ﺎﭘﻴﺘﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺑ+اﻧﻀﺒﺎﻃ+

ﻋﺎﻟﻴﺸﺎه ﻣﻐﻀﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﺮخ!

رد ﭘﺎى ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ در درﮔﻴﺮى ﻓﮑﺮى و دﯾﺎﺑﺎﺗﻪ!
اوﻟﻴــﻦ ﺷ0ﺴــﺖ اﺳــﺘﻘﻼل در ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه  ﻓﺼﻞ ﺑﺮا #اﻦ ﺗﻴﻢ ﺣﺎﺷــﻴﻪ درﺳــﺖ
ــﺮد ﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﺑﮕﻮﻴــﻢ ﺎدرﻓﻨ& و ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺎ
رﻓﺘﺎرﻫــﺎ #ﻏﻴﺮﺣﺮﻓــﻪا #و ﺑ&ﺗﺪﺑﻴــﺮ #ﻗﺒــﻞ و ﺑﻌــﺪ از ﺑــﺎز#
ﺗﻴﻢﺷــﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺑﺮدﻧــﺪ .اﺗﻔﺎﻗ& ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﻫﻢ ﭘﺎ#
ﻣﺤﻤﻮد ﻓ0ﺮ #ﺳــﺮﻣﺮﺑ& آﺑ&ﻫﺎ ﺑﻪ ﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃ& ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﺑﺎز ﺷــﻮد و ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ  ﺟﻠﺴــﻪا #و ﺟﺮﻤﻪ ٥٠
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧ& او ﺑﺎﺷــﺪ و ﻫﻢ ﺷﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﮔﻠﺰن اﺳﺘﻘﻼل و
آﻗﺎ #ﮔﻞ ﻟﻴﮓ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻮردﻏﻀﺐ ﺳــﺮﻣﺮﺑ&اش واﻗﻊ ﺷﻮد و
در اﺧﺘﻴﺎر ﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃ& ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﻴــﺮد .اﺧﺒﺎر #ﻪ
اﺻﻼ ﺧﻮﺷــﺎﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮاداران اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺴﺖ و دوﺑﺎره
دودﺳــﺘﮕ& ﺑﻴﻦ آنﻫــﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورده و درﺣﺎﻟــ& ﻪ ﺑﺮﺧ& از
ﻓ0ــﺮ #و ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﺶ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎــﺖ ﻣ&ﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧ& ﻫﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓ0ﺮ #در ﺣﺪو اﻧﺪازهﻫﺎ #اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺴﺖ و اﻦ ﺗﻴﻢ
را ﺑﺎ ﺗﻴﻢﻫﺎ #ﻟﻴﮓ  &0و ﻧﺴــﺎﺟ& اﺷــﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺟﺎ& ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳــﻴﺪ .اﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ وﻗﺘ& دﺮوز ﻓ0ﺮ#
ﺷــﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎز0ﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻮاداران را از ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺮﻦ
ﻣﻨﻊ ــﺮد و در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻗﺮار داد ،آﺷــ0ﺎرﺗﺮ ﺷــﺪ .ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎﻋﺖ ﭘــﺲ از ﺑﺎز #ﺑــﺎ ﻓﻮﻻد و دو ﺷــﻮ sﺣﺎﺻــﻞ از ﺑﺎﺧﺖ و
اﺣﻀﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻓ0ﺮ #ﺑﻪ ﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃ& ﺷــﻮ sﺳﻮم را ﻫﻢ
ﺳﺮﻣﺮﺑ& اﺳﺘﻘﻼل وارد ﺮد و ﺷﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻫﻞ ﻣﺎﻟ&
ﺗﻴﻤﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻗﺮار داد .ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل اﻋﻼم
ﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫﻮاداران اﺳــﺘﻘﻼل از ﺳﺮﻣﺮﺑ&
ﺗﻴــﻢ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز0ﻦﺳــﺎﻻر #و اﻦﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎز0ﻦ
و ﺷــﺨﺼ& از ﻫﻮاداران و ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻤ0ﻴﻦ ﺷﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗﻪ از دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻓ0ﺮ #در
ﺑﺎز #ﺑﺎ ﻓﻮﻻد ،اﻦ ﺑﺎز0ﻦ از ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺮﻦ ﺷﻨﺒﻪ آﺑ&ﻫﺎ ﻣﻨﻊ

ﺳــﺎﺖ ﻨﻔﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل آﺳــﻴﺎ ﻫﻔﺘــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ 
ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠ& ﺑــﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑــﺎ آرا #ﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮﻦ
ﺑﺎز0ﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺎرهﻬﻦ در رده ﻣﻠ& را اﻧﺘﺨﺎب ﻨﺪ .در اﻦ
ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠ& ﺎوه رﺿﺎ& و وﺣﻴﺪ اﻣﻴﺮ #ﺑﺎ درﺧﺸــﺶ در
دﺪار دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻴﻢﻣﻠ& اﺮان ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻨ& در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .درﻧﻬﺎﺖ در اﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ& اﻦ  ٢ﺑﺎز0ﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﻮﺳ& اﻟﺘﺎﻣﺎر #ﺑﺎز0ﻦ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠ& اردن در اﻦ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠ& ﺑﺎ ﺴﺐ  ٤٣درﺻﺪ آرا
ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺑﺎز0ﻦ ﻫﻔﺘﻪ آﺳﻴﺎ در رده ﻣﻠ& ﺷﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ٢ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل
 ٢ﺑﺎز0ﻦ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
دوران ﺮوﻧــﺎ ،ﺑــﻪ ﺗﻤﺮــﻦ اــﻦ ﺗﻴــﻢ ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺮﻦ
ر0ﺎور #ﺗﻴﻢ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳــﺘﺎن
در ﻫﻔﺘــﻪ دوم ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ.
اــﻦ ﺗﻤﺮــﻦ ﺑﻪدﻟﻴــﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔ&ﻫــﺎ #ﺗﻬــﺮان ،در ﺳــﺎﻟﻦ
ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧــﺎدر #و اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻮ ٢ #ﺑﺎز0ﻦ
ﺮوﻧﺎ& اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﭘﺎﺎن ﺎﻓﺘــﻦ دوران ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﭘﺲ
از ﺑﻬﺒﻮد ،#در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻦ آﺑ&ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺤﻴ& ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ #ﺳــﺮﻣﺮﺑ& ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘﺲ
از ﻏﻴﺒﺖ اﻣﻴﺪ ﻋﺎﻟﻴﺸﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻨ& ﺟﻤﻌﻪ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻦ ﺗﻴــﻢ ﻗﺒــﻞ از ﺑﺎز #ﺑــﺎ ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ
آﺑــﺎدان ،و #را از ﺟﻤــﻊ ﻫﻢﺗﻴﻤ&ﻫﺎــﺶ ﺑــﺮا#
ﺣﻀــﻮر در اردو ﺧﻂ زد ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺴــ& ﺑــﺮا #ﺑﺎز#
ــﺮدن در ﻫﻔﺘــﻪ دوم رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ #ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗــﺮ
ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻋﺎﻟﻴﺸــﺎه ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺮاض
ﺑــﻪ ﺣﻀــﻮر در ﺟﻤــﻊ ذﺧﻴﺮهﻫﺎ #ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑــﺎ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ #ﻣﺸــ0ﻞ ﭘﻴﺪا ــﺮده ،در اﺧﺘﻴﺎر
ﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃ& اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻪ ﻋﺎﻟﻴﺸﺎه ﺑﻪ ﻤﻴﺘﻪ
اﻧﻀﺒﺎﻃ& ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ اﺣﻀﺎر ﻣ&ﺷﻮد.
او در زﻣــﺎن ﻣﺮﺑ&ﮔــﺮ #ﺑﺮاﻧ0ــﻮ ،ﺎﻟــﺪرون و
ﺣﺘــ& ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ــﻪ ﺤﻴــ& در ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ
ﻫﺪاﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ دﻻﻞ
ﻣﺨﺘﻠ pﻣﻐﻀﻮب ﺎدرﻓﻨ& ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن ﺷــﺪه
ﺑﻮد و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ&رﺳــﺪ ﺎﭘﻴﺘﺎن دوم ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
در اداﻣﻪ روزﻫﺎ #ﺳــﺦ ﺗ& را در اردوﮔﺎه ﺳــﺮخ
ﭘﻴــﺶرو داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .اــﻦ ﺑﺎز0ــﻦ زﻣﺎﻧــ&
ــﻪ ﺳــﺮﺑﺎز#اش ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪ و ﻣ&ﺧﻮاﺳــﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣــﻮرد ﺑ&ﺗﻮﺟﻬ& ﺑﺮاﻧ0ﻮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در زﻣﺎن ﺎﻟﺪرون ﻫﻢ ﺗﻮﺳــﻂ اﻦ
ﻣﺮﺑــ& آرژاﻧﺘﻴﻨ& آﻧﻔﺎﻟﻮ ﺷــﺪ و ﺑــﺎ ﺣﻀﻮر ﺤﻴ&
ﻫــﻢ ﺟﺎ& در ﺗﺮﻴــﺐ اﺻﻠ& ﭘﻴﺪا ﻧ0ــﺮد و ﺣﺎﻻ
دوﺑﺎره ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ #او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑ&اﻧﻀﺒﺎﻃ&
در اﺧﺘﻴــﺎر ﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃ& ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﮔﺬاﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻋﺎﻟﻴﺸﺎه در ﺑ&اﻧﻀﺒﺎﻃ& و رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃ& ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﻮﺮ ﺮده و از اﻦ
ﻧﻈﺮ رﻮرددار ﻣﺤﺴﻮب ﻣ&ﺷﻮد!

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽرﺿﺎﯾﯽواﻣﻴﺮىدرﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اىافﺳﯽ

ﺷﺪ و دراﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﺮان ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ«.

ﻏﻴﺒﺖ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ روى ﻧﻴﻤﮑﺖ اﺳﺘﻘﻼل
اــﻦ اﺗﻔﺎق ﭘــﺲ از آن رخ داد ﻪ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺎرﺑــﺮان ﻓﻀﺎ#
ﻣﺠــﺎز #از زواــﺎ #ﻣﺨﺘﻠ pﺑﻪ درﮔﻴﺮ #ﻟﻔﻈ& ﻓ0ﺮ #و ﺷــﻴﺦ
دﺎﺑﺎﺗﻪ در اواﺧﺮ ﺑﺎز #ﻓﻮﻻد و اﺳــﺘﻘﻼل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال
اﻨﺠﺎﺳــﺖ اﺻﻞ داﺳــﺘﺎن درﮔﻴﺮ #ﻟﻔﻈ& ﻓ0ﺮ #و دﺎﺑﺎﺗﻪ ﻪ
ﺑﺎز0ﻨ& اﺧﻼقﻣﺪار و ﺑ&ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر و
ﻣﻨﺶ ﺧﺎﺻﺶ ﻣﻮردﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘﺼﺮ ﭼﻪ
ﺴــ& اﺳــﺖ؟ در اﻦﺑﺎره دو رواﺖ وﺟﻮد دارد .ﺷﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺑﺎز #ﻓﻮﻻد و اﺳــﺘﻘﻼل در دﻗﻴﻘﻪ  ٨٧زﻣﻴﻦ ﺷــﻮد
وﻟ& ﭼﻮن اﺳﺘﻮﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ رﺧﺘ0ﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و آن را
ﻋﻮض ﺮد اﻣﺎ ﻓ0ﺮ #ﻪ در ﺟﺮﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺷــﺎ& ﺷــﺪ و ﺑﻪ اﻦ
ﺑﺎز0ﻦ ﺗﺸــﺮ زد .ﭘﻴــﺶ از اﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﻣﺎ اﺗﻔــﺎق ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ #رخ
داده اﺳﺖ .اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺮد ﻣ&ﺧﻮاﺳــﺖ و ﺷﻴﺦ ﺗﺼﻮر ﻣ&ﺮد
ــﻪ اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺑﻪﺟــﺎ #ــ ﻫﺎﻓﺒــ وارد زﻣﻴﻦ ﻣ&ﺷــﻮد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞوﻗﺘ&ﻓﻬﻤﻴﺪﺑﻪﺟﺎ#ﻣﻄﻬﺮ#واردزﻣﻴﻦﻣ&ﺷﻮد،
رو ﺑﻪ ﺣﻨﻴ pﻋﻤﺮانزاده دﺳــﺘﻴﺎر ﻓ0ﺮ #ﮔﻔــﺖ» :ﭼﺮا ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺗﻌﻮﺾ ﻣ&ﻨﻴﺪ؟! ﺑﻪ ﺟﺎ #ﺑﻴﺮون ﺸــﻴﺪن ﻣﻄﻬﺮ ،#ﻓﺮﺷﻴﺪ
ﺑﺎﻗــﺮ #را ﺗﻌﻮﺾ ﻨﻴﺪ «.اﻟﺒﺘــﻪ درﻧﻬﺎﺖ اــﻦ ﺗﻌﻮﺾ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸــﺪ و اﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﺎﺧﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘ& ﺳﺮﻣﺮﺑ&
و ﻣﻬﺎﺟــﻢ آﺑ&ﻫــﺎ ﺷــﺪ .اﻣــﺎ رواــﺖ دوم از اﻦ ﻗﺮار اﺳــﺖ ﻪ
ﺳﺮﻣﺮﺑ& اﺳــﺘﻘﻼل ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﺪ و دﺎﺑﺎﺗﻪ
را ﺑﻪ ﺗﺮﻴﺐ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺗﻴﻤﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﺷــﻴﺪ
اﺳــﻤﺎﻋﻴﻠ& ﺑﻪ ﺎدر ﻓﻨ& اﻋﻼم ﻣ&ﻨﺪ ﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ زاﻧﻮ دﭼﺎر
درد ﺷــﺪه و ﻣﻤ0ﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎز #اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﻦ اﺗﻔﺎق
ﺳﺒﺐ ﻣ&ﺷــﻮد ﺎدرﻓﻨ& در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻮﺾ ﻗﺪر #ﺗﻌﻠﻞ ﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺎﻫﺶ درد اﺳــﻤﺎﻋﻴﻠ& ﻓ0ﺮ #ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣ&ﮔﻴﺮد ،ﺗﻌﻮﺾ را

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ دﺎﺑﺎﺗﻪ در ﻨﺎر زﻣﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷــﺖ
و ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋــﺪم ﺣﻀﻮر اﻦ ﺑﺎز0ﻦ ،داور ﭼﻬﺎرم ﺗﻌﻮﺾ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤ&دﻫﺪ .ﻓ0ﺮ #ﻪ از اﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧ& ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ&ﺷﻮد ﺷﻴﺦ ﺑﺮا #ﺗﻌﻮﺾ اﺳﺘﻮsﻫﺎﺶ ﺑﻪ رﺧﺘ0ﻦ
رﻓﺘــﻪ و ﻫﻤﻴﻦﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ&ﺷــﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﻓ0ــﺮ #از ﻮره
در ﺑــﺮود و ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮد ﻓﺮﺎد ﺑ0ﺸــﺪ ــﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﻋ0ﺲﻫﺎ #ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻓ0ﺮ #و واﻨﺶ دﺎﺑﺎﺗﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧ0ﺘــﻪا #ــﻪ در اــﻦ اﺗﻔــﺎق ﻤﺘــﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺎﺪ درﺑﺎره آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺰ
ﻣﻈﻠﻮﻣ& ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ در اﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .درواﻗﻊ اﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣ& ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل درﻨﺎر
ﻧﻴﻤ0ﺖ ،دﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ وﻇﻴﻔﻪا #ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﭼﻪﺎر ﻣ&ﺮده
ــﻪ ﺑﺎز0ﻦ ﺗﻌﻮﻀ& ﺑﺪون اﻃﻼع زﻣﻴــﻦ را ﺗﺮ sﻣ&ﻨﺪ و ﺑﻪ
رﺧﺘ0ﻦ ﻣ&رود؟ ﺑﺪونﺗﺮدﺪ ﺳــﺮﻣﺮﺑ& ﺗﻴــﻢ در ﺟﺮﺎن ﺑﺎز#
ﺑﻪ ﺷــﺪت ﺗﺤﺖﻓﺸــﺎر ﺑﻮده و اﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ اﺳﺘﻘﻼل
اﺳﺖ ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ&ﻫﺎ #ﺑﻴﺮون زﻣﻴﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣ&
ﻪ از زﻣﺎن ﺎﻧﺪﺪا ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮا #ﺳــﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ& ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ
اﻣﺮوز ﻣﻮرداﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮده ،ﺑﺎ اﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺣﻮاﺷ& ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻴﺶ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ زﺮﺗﻴﻎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺷــﺮاﻄ& ــﻪ آرش ﺑﺮﻫﺎﻧــ& در دﺪار اول اﺳــﺘﻘﻼل
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣــﺲ رﻓﺴــﻨﺠﺎن رو #ﻧﻴﻤ0ــﺖ اﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﺸﺴــﺘﻪ
ﺑــﻮد در ﺑــﺎز #ﺑــﺎ ﻓــﻮﻻد از رو #ﺳــ0ﻮﻫﺎ ﻧﻈﺎرهﮔــﺮ دﺪار
ﺗﻴﻤﺶ ﺷــﺪ! دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧ& رو #ﻧﻴﻤ0ﺖ ﺗﻴﻢ ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺟﻮاد ﺧﻠﻴﻔﻪﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎز #و ﭘﺮوﺰ
ﻣﻈﻠﻮﻣ& ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼل از ﺑﺮﻫﺎﻧ& ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻪ
ﺑﻪﺟﺎ #ﻧﺸﺴﺘﻦ رو #ﻧﻴﻤ0ﺖ ﺑﻪ ﺳ0ﻮﻫﺎ ﺑﺮود.

واﮐﻨﺶ ﻫﺎﻓﺒﮏ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات:
رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪام را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوم
ﺑﺎز0ــﻦ ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺳــﺘﻘﻼل ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه از و #در دــﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳــﺘﺎن
واﻨــﺶ ﻧﺸــﺎن داد .ﺑﻌﺪ از ﺷ0ﺴــﺖ اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳــﺘﺎن در ﻫﻔﺘــﻪ دوم ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴــﻴﺎر #از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﻪ اــﻦ ﺗﻴﻢ در ﻓﻀﺎ #ﻣﺠــﺎز #اﻧﺘﻘﺎداﺗ&
را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠ0ﺮد ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮ #در اﻦ دﺪار اﻧﺠﺎم
دادﻧــﺪ و اــﻦ ﺑﺎز0ــﻦ را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠ& ﺷ0ﺴــﺖ در اﻦ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻗﺮ #ﺑﻌــﺪ از ﭘﺎﺎن اﻦ دﺪار
درﺣﺎﻟــ& ــﻪ از اﻧﺘﻘــﺎدات ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه ﻧﺎراﺣــﺖ ﺑﻮد،
اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ» :اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴــﺘﻢ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺎر #ﻨﻨﺪ ﻪ زودﺗﺮ از ﺗﻴــﻢ ﺑﺮوم .اﮔﺮ ﻋﺪها#
ﻓ0ﺮ ﻣ&ﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﮔﺮدن ﻣﻦ اﺳــﺖ ،ﺑﺎﺷــﮕﺎه
رﺿﺎﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوم!«
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