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 15 میلیارد دالر سرمایه 
در سطل های زباله!

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

فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
گفت و گو با خراسان مطرح کرد: 

 برنامه تجهیز 
 زیردریایی و ناوشکن ها 

به موشک های بالستیک

4

 قالیباف: مهم رسیدن کاالی 
اساسی به دست مردم است نه 

اجرای آن توسط دولت یا مجلس
2

 ۱۴ تصمیم حمایتی 
برای کسب و کارها و خانوارها

10

 محدود شدن گزینه های ترامپ 
برای تغییر نتایج انتخابات

آخرین تیر ترامپ به سنگ خورد
3

مهاجم  استقالل کنار گذاشته شد

 رد پای مظلومی در درگیری 
فکری و دیاباته!

خراسان ورزشی

 دومین پشیمانی لیال حاتمی

حاتمی  پس از »نهنگ آبی«   از 
حضور در پروژه ای انصراف داد

 با اعترافات دزدان سابقه دار 6
در مشهد لو رفت

 سالخی خودروهای سرقتی 
در خانه اجاره ای!
9
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 ظرفیت مغفول مانده
»بوکمال« برای محور مقاومت

سالروز آزادسازی منطقه بوکماِل سوریه، آخرین 
سنگر داعش در روزهای پایانی آبان ماه 96 یادآور 
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 2006، ایران و حزب ا... توانستند 
دســت به یک مفهوم ســازِی معادله آفرین در 
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 رسانه های عرب زبان از جمله شبکه 
ــردار سلیمانی  ــد که س ــزارش دادن المیادین گ
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 
متنوع آمریکا و ترکیه تبدیل شد تا شاید بتواند تغییر 
موازنه ضد دستاوردهای بی همتای مقاومت را رقم 
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 
جدید یا نورداستریم و مانند این موارد مقایسه کرد. 
در اهمیت گذرگاه بوکمال_القائم همین بس 
که تا امروز بارها جریان های مخالف توانمندی 

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 
صهیونیستی به وجود آورده است، حفظ دسترسی 
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 
گوناگون ادامه یافت و حتی در مردادماه گذشته در 
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.
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ــک خــریــدم 9  • ــوچ ــای ک هــفــتــه قــبــل چـ
هزارتومان. دیشب همان چای را به قیمت 
14 هزار 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.
ــم در صـــورت ساخت  •  احتمال مــی ده

واکسن تمام ایرانی کووید19 اولین 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 ه اآرتص در حمله به رئیس 
دولت جمهوری اسالمی ایــران را مطالعه 
می کنم! مراقب باشیدکشتی که کف آن 
را به آرامی می خراشید بیش از ۸0 میلیون 

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 
می اومد. حاال فقط پول یارانه برامون مونده 

که با پولش فقط نون می خریم.
مگر قرار نیست مسکن ارزان شود؟ چرا  •

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 100تومان به  •

خانواده ها 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 
هفته ای یک بار. بچه ها طاقت شون کمه 

نمی تونن 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 واقعًا 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 
عـــده ای را مبتال مــی کنید و باعث مرگ 
عده ای می شوید! بدانید دیر یازود آه و نفرین 

خانواده های 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.

 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 فـــراز و فــرودهــایــی 
ــا ازجــدیــت مقام  ــزارش ه ــد، گ هــمــراه ش
هــای مسئول در اجـــرای محدودیت ها 
ــن تدابیر  ای بــا  و همکاری نسبی مـــردم 
حکایت دارد. روز گذشته شاهد کاهش 
برخی  تعطیلی  شهری،  بین  تــرددهــای 
ــردم در  ــد مـ ــاف و کــاهــش آمـــد و ش ــن اص
شهرهای مختلف بودیم اما در برخی نقاط 
کرونایی  شرایط  به  همچنان  برخی  نیز 
کشور بی توجه بوده و فعالیت خود را ادامه 
داده اند.به عنوان مثال گزارش خبرنگار 
خــراســان از شهر مشهد نشان می دهد 
 بیشتر صنوف محدودیت های کرونایی
ــد ، اقـــدامـــی  ــودنـ ــرده بـ ــ ــت کـ ــایـ را رعـ
ــی از ــ ــرخ ــ ــط ب ــ ــوس ــ ــی ت ــ ــوب ــ  کــــه بــــه خ
ــود  ــ ــه ب ــ ــت ــ ــرف ــ ــاف صـــــــــورت گ ــ ــ ــن ــ ــ اص
ــرای ــر هـــایـــی بـ ــن ــب تــبــلــیــغــات و ب ــص  ن
ــت خـــود  ــیـ ــالـ ــعـ ــی فـ ــ ــانـ ــ اطــــــــالع رسـ
ــورت ــ ــه صـ ــ ــه بـ ــتـ ــفـ ــی ایــــــن دو هـ ــ  طـ
مــــجــــازی و فـــــــروش آنــــالیــــن یــــا بــه 
ــود ــ ــا وج ــ ــه ب ــ ــود ک ــ ــی بـ ــن ــف ــل  صــــــورت ت
ــی تــوانــســتــنــد  ــ ــا مـ ــ مــــحــــدودیــــت هـ
ــورت ــ ــه ص ــ  کـــســـب و کـــــار خـــــود را ب
مجازی ادامه دهند.در خراسان  جنوبی 
2 خبرنگار نشان  هــم گـــزارش میدانی 
 می دهد که در خیابان های اصلی شهر
ــر واحـــــــــدهـــــــــای کـــســـب  ــ ــت ــ ــش ــ ــی ــ ب
ــازه را بــــــرای دو ــ ــغ ــ ــای م ــ ــره هـ ــ ــرک ــ  ک
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 
ــوت مــی کنیم 3 گـــزارش متفاوت از  دع
ــرای محدودیت ها را در سایت  نحوه اج
khorasannews.com و در سه روزنامه 
استان های خراسان رضــوی، شمالی و 

جنوبی بخوانید.

قالیباف:مهم رسیدن کاالی اساسی به دست مردم است نه این که دولت یا مجلس آن را  اجرا کند

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: در طرح 
معیشت تالش کردیم کاالهای اساسی راحت تر 
و ارزان تـــر و با کمک مالی مستقیم به تک تک 
خانوارها به ویژه خانوارهای مستضعف که در 
ــری هستند، برسد و بر همین  جغرافیای دورت
اساس اصال مهم نیست این کار از سوی مجلس 

انجام می شود یا دولت.
ــارس، محمدباقر قالیباف رئیس  ــزارش ف به گ
مجلس شورای اسالمی دیروز )شنبه اول آذر(  
در آیین افتتاح، رونمایی و آغاز عملیات اجرایی 
ــاره به شکست  پــروژه هــای شــهــرداری قم با اش
ما  کرد:  همه  اظهار  ترامپ  حداکثری  فشار 
خوشحالیم که امروز آن را می بینیم که او دیگر 

در مسند قدرت نیست و این موضوع 
این  مقاومت  و  مجاهدت  نتیجه 

مــردم عزیز است .وی تصریح 
کرد: مهم نیست چه کسی چه 
کاری را انجام می دهد بلکه 
مهم آن است که آن کار انجام 
شود، امروز همه ما در مجلس، 

شورای اسالمی و دولت محترم 
به این جمع بندی رسیده ایم که 

در این شرایط سخت مــردم نیازمند 
ــاس در  کمک معیشت هستند و بر همین اس
طرح معیشت تالش کردیم کاالهای اساسی 
ــر و با کمک مالی مستقیم به  راحت تر و ارزان ت

تک تک خانوارها و به ویژه خانوارهای 
جغرافیای  در  ــه  ک مستضعف 
ــری هستند بــرســد و بر  ــ دورت
ــاس اصـــال مهم  ــ هــمــیــن اس
نیست که ایــن کــار از سوی 
مجلس انجام می شود 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 اقتصادی شان را از دست 
داده  و فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرده اند 
و آن هایی که اشتغال و کار دایمی ندارند برسد. 
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نمای روز تحلیل روز

چرا مأرب مهم است؟ 

ــش و کمیته هــای مــردمــی یمن توانستند  ارت
پس از چند روز نبرد شدید منطقه ۷ در 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 ۱۲  و از شمال 
۱۵ کیلومتر تا شهر مأرب فاصله دارد. از سمت 
کوهستانی  نقاط  بر  یمن  مقاومت  نیز  جنوب 
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 ۶۹ ماه 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.

رئیس جمهور آمریکا در تالش برای لغو نتیجه 
انتخابات، با یک ناکامی جدید مواجه شده 
است. قانون گذاران ایالت کلیدی میشیگان 
گفته اند 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 می گیرد. به دنبال 
دادگـــاه  در  تــرامــپ  حقوقی  شکست های 
بــرای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات، 

ستاد رئیس جمهور آمریکا امیدوار است که 
قانون گــذاران جمهوری خــواه ایالت های 
کلیدی را ترغیب کند که با نادیده گرفتن 
نتیجه انتخابات، ترامپ را در آن ایالت پیروز 
اعالم کنند. دموکرات ها هشدار داده اند که 
ترامپ می خواهد 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 
می آیند، مستقر کند. در طول تاریخ ایاالت 
متحده آمریکا، اکثر قریب به اتفاق الکتورها  
به نامزدهای برنده از سوی مردم رأی داده  ، 

اما برخی چنین نکرده انــد. به این گــروه از 
به  شهروندان،  نظر  برخالف  که  الکتورها 
افــراد دیگری رای می دهند، »الکتورهای 
عهدشکن« یا »الکتورهای بی وفا« می گویند. 
در مقابل، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا که خود را پیروز این 
دور از رقابت ها 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 

مقاومت  شکست  پــذیــرش 
می کند و انتقال قدرت 
ــدازد،  ــی ان را بــه تاخیر م
مجبوریم خودمان هزینه 
دولت انتقالی را تامین 
کنیم و به کمک شما نیاز 

داریم. اگر می توانید، 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 
جمله رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی، بی سر 
و صدا مشغول پیشبرد امــور انتقال قدرت 
هستند تا در صورت ناکامی ترامپ در اثبات 
ــای تقلب، زمــام امــور را به دست  ادع
بایدن بسپارند. اوبــرایــان پیش از 
این در مصاحبه ای گفته بود: به نظر 
می رسد بایدن در انتخابات پیروز 
شده است. انتقال قدرت به 
نــامــزد پــیــروز انتخابات 
۲۰۲۰، به طور رسمی 
در روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ 
)اول بــهــمــن( انــجــام 

خواهد شد.

  علیرضا تقوی نیا 
international@khorasannews.com

توئیت روز 

برنی سندرز، رهبر طیف چپ حزب دموکرات، در 
توئیتی نوشت: »برای یک رئیس جمهور مستقر 
بسیار رقت انگیز است که به منظور تغییر نتیجه 
انتخابات تالش کند. از آن بدتر این است که حزب 
جمهوری خواه 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«.

اقدام گروه عفو بین الملل پیش از نشست مجازی 
سران گروه ۲۰؛ انداختن تصویر دیدار ماکرون با 
ولیعهد سعودی روی ساختمان موزه لوور پاریس با 
شعار: »دورویی را متوقف کنید«/ خبرگزاری فرانسه

خبر متفاوت 

مشت آهنین توئیتر برای خانه تکانی!

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 ۲۰۲۱ است. وی گفت این روند، 
مثل سال ۲۰۱۷، با 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.

چهره روز 

پس از هفته ها گمانه زنی، 
ــار مــنــبــع امــنــیــتــی در  ــه چ
پاکستان و افغانستان مرگ 
»ایمن الظواهری« سرکرده 
گروه تروریستی القاعده را 
در افغانستان تایید کردند. 

»ایمن محمد ربیع الظواهری« ۶۹ ساله، آخرین 
بار در سالگرد حمالت ۱۱ سپتامبر امسال در 
یک پیام ویدئویی ظاهر شده بود. او پس از کشته 
شدن اسامه بن الدن در سال ۲۰۱۱ رهبری 

القاعده را عهده دار بود.

صبح دلهره آور کابل 
اصابت 23 راکت داعش به پایتخت افغانستان، ۸ کشته و 31 زخمی به جا گذاشت

داعش با صدور  بیانیه ای 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 3۱ نفر دیگر هم در پی 
پرتاب حداقل 3۱ راکت، زخمی شدند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
ــراز همدردی با دولــت و مردم  نیز با اب
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 
بررسی های به عمل آمده، حداقل یک 
راکت به محوطه داخلی سفارت ایران 
در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن 
آسیب های جزئی به برخی تاسیسات 
و تجهیزات سفارت وارد شــده است. 
در عین حال خوشبختانه هیچ خطری 
متوجه کــارکــنــان ســفــارت کشورمان 
ــن حمله  نشده اســت. خطیب زاده ای

تروریستی را نمونه ای از جنگ نیابتی و 
اقدامات هم پیمانان تروریست آمریکا 
مسئولیت  و  کــرد  ذکــر  افغانستان  در 
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 ۱۴ راکت 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.

برای نخستین بار یک رئیس جمهور سابق در فرانسه به اتهام فساد مالی محاکمه می شود 

و سرانجام دادگاه سارکوزی 
برای نخستین بار در تاریخ پس از جنگ فرانسه، یک 
محاکمه  مالی  فساد  اتهام  به  سابق  جمهور  رئیس 
می شود. پیش از سارکوزی، ژاک شیراک رئیس جمهور 
اسبق فرانسه هم در سال ۲۰۱۱ به اتهام اختالس اموال 
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 
به اتهام فساد مالی در دوران ریاست جمهوری محاکمه 
می شود. برگزاری جلسه دادگاه به شرایط همه گیری 
کووید ۱۹ و درخواست تعلیق در برگزاری از سوی ژیلبر 
آزیبر ۷3 ساله به دالیل پزشکی بستگی خواهد داشت. 
گفته می شود پرونده موسوم به استراق سمع که به این 
دلیل سارکوزی ۶۵ ساله به دادگاه می رود با پرونده 
قضایی تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۰۷ از سوی قذافی ارتباط دارد. بنابر اعالم 
دادستانی، برخی مکالمات آن ها وجود فساد مالی را 
نشان می دهد. سارکوزی که در سال ۲۰۱3 از منع 

تعقیب برخوردار شد، تالش کرد دادگاه استیناف را 
برای لغو دیگر پرونده های دوران ریاست جمهوری 
خود متقاعد کند. او به تازگی در گفت وگو با شبکه 

ب.اف.ام.تــی وی گفت: »من در دادگاه 
حاضر می شوم، زیرا همچنان تعهداتی 

دارم.« یکی دیگر از پرونده های نیکالس سارکوزی 
که قرار است به آن رسیدگی شود، پرونده بیگمالیون 
مربوط به هزینه های کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۲ است. سارکوزی متهم است که ضمن 
هماهنگی با یک شرکت تبلیغاتی صورت حساب هزینه 
انتخابات سال ۲۰۱۲ را به جای کــارزار خود، به نام 
حزبش ثبت کرده و بدین ترتیب توانسته است بیش از دو 

برابر سقف قانونی در این زمینه هزینه کند.

ماکرون باز هم علیه آزادی بیان	 
از ســوی دیگر، تصویب قانون امنیت جامع پلیس 
در فرانسه کــه  توسط حــزب مــاکــرون  ارائـــه شــده، 
جنجال های بسیاری را به همراه داشته است؛ یکی 
از بند های ایــن قانون می گوید که هرگونه انتشار 
تصویر از نیرو های پلیس که به افشای هویت آن ها 
منجر شود، تخلف محسوب می شود و مجازات هایی 
تا ۴۵ هزار یورو در پی دارد. تصویب این قانون 
در پارلمان، نگرانی های گسترده ای را در 
میان گروه های حقوق بشر و روزنامه نگاران 
در پی داشته است. مخالفان این قانون 
می گویند که حقوق مدنی و آزادی بیان 

با خطر و تهدید مواجه می شوند.

محدود شدن گزینه های ترامپ برای تغییر نتایج با حمایت جمهوری خواهان 
میشیگان از پیروزی بایدن 

آخرین تیر ترامپ هم به سنگ خورد 
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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 

می شود، روند پیشرفت چگونه بوده است؟
فرایند ساخت شناورها از دهه 80 شروع شد تا 30 بهمن 
88 که شاهد الحاق جماران به عنوان اولین ناوشکن بومی 
با حضور فرمانده کل قوا به ناوگان نیروی دریایی با همه 
فناوری هایی بودیم که آن روز در اختیار داشتیم. همزمان 
با جماران، کار ساخت ناوشکن دماوند هم در شمال شروع 
شد که الحاقش در سال 1395 صورت گرفت. در این فضا 
برنامه ساخت ناوشکن دنــا را هم در دســت داشتیم و اگر 
امروز ملحق شود به نظرم 13 سال ساختش طول کشیده 
است که طوالنی تر از جماران بود. یکی از دالیل این زمان 
طوالنی، وسواس بیشتر در دنا بود تا فناوری رانش و تسلیحاتی 
بهتری برایش پیش بینی شود اما واقعا اگر می خواهیم اوج 
به روزرسانی فناوری روی ناوشکن ها را ببینیم باید ناوشکن 
سهند را در نظر گرفت زیرا سهند الگوی جدیدتری نسبت به 
دو ناوشکن قبلی خودش داشت. در پاشنه سالح دفاع نقطه ای 
بومی وجود دارد که یکی از تسلیحات خودکار کامال به روز 
دنیاست و به عنوان الیه آخر دفاعی حرف نهایی را می زند و 
می تواند هر پرتاب نزدیک شونده ای 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 فناوری های 
هوشمندساز بهره می برد، 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 
فناوری های قوی تری به کار گرفته شده که در ناوگان شمال 
نیروی دریایی در حال احیاست. ساخت تمام ناوشکن های 
ما بین 10 تا 13 سال طول کشید)جماران 10ســال  و دنا 
13سال ( و دماوند جدید کار طراحی و اتمام ساختش سه سال 
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 ناوشکن های 
کالس جماران به سطحی رسیدیم که می توانیم ظرف کمتر 
از سه سال ناوشکن بسازیم. حتی امروز ادعا می کنم که ما 
می توانیم 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 مجموعه های وزارت 
دفاع و ظرفیت های کشتی سازی ملی ان شــاءا... در سال 
1400 با یک رشد ویژه در ساخت تسلیحات دفاعی روبه رو 
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 10 بلوک دارد و در کارخانجات ساخته می شود. 
3500 تن وزن این شناور است و هدف گذاری ما این بوده که 
دو ساله ساخته شود. هدف بسیار مهم ناو خلیج فارس هم برای 
نیروی دریایی و هم برای کشور به عنوان یک کشور دریایی، 
موضوع آموزش کارکنان است. امروز از شناورهای رزمی برای 
آموزش کارکنان مان استفاده می کنیم اما با حضور ناو خلیج 
فارس یک جریان پیوسته برای کشور در حوزه آموزش های 

دریایی و دریانوردی ایجاد می شود.
عرصه تولید در نداجا چقدر صرفه اقتصادی دارد؟
اوال باید گفت حوزه امنیت جایی است که با خط کش اقتصاد نباید 
آن را سنجید چون اگر امنیت نباشد دیگر هیچ چیز پایدار نخواهد 
بود. برای امنیت بهایی پرداخت می کنند که سایر فعالیت ها در 
بستر آن شکل می گیرد اما واقعیت این است که بین امنیت و 

اقتصاد یک رابطه دوسویه وجود دارد یعنی اقتصاد بدون امنیت 
مثل سراب است و به راحتی از بین می رود و امنیت بدون اقتصاد 
هم دست نیافتنی است یعنی در امنیت هم نمی شود بدون 
حساب و کتاب هزینه کرد. باید با همه شاخص های بهره وری 
کار کرد تا امنیت تولید شود که االن این اتفاق در حال رخ دادن 
است. قیمت ناوشکنی که در جمهوری اسالمی ایران ساخته 
می شود یک چهارم ناوشکنی است که بخواهیم از خارج بخریم 
یعنی با پول یک ناوشکن چهار ناوشکن می سازیم و من تاکید 
می کنم که باید خودمان ناوشکن بسازیم مگر این که سطحی از 
فناوری باشد که ما نداشته باشیم و نیاز هم باشد، هرچند فعال 
این احساس وجود ندارد. ثانیا اگر امروز می گوییم ناوشکن را یک 
ساله می سازیم چون سال ها تجربه پیدا کردیم و به بلوغ رسیدیم 
پس ویژگی دیگر این است که فناوری بومی می شود. مهم تر 
این که امنیتی که از این طریق به دست می آید عاریه ای نیست. 
یک روزی خارجی ها به ما تسلیحات می دادند و می دانستند 
داخل این شناور چه گذاشته اند و توانایی آن چیست اما امروز 
وقتی ما ناوشکن می سازیم هیچ اطالعی از داخلش ندارند 
چون این ها را نمی دانند. به نوعی کارکرد این سالح حتی بدون 
شلیک یک گلوله بیشتر از آن چیزی است که ما از خارج بخریم. 
این امنیت بومی است که به دست فرزندان این کشور تولید 
می شود و بازدارندگی که تولید می کند خیلی بیشتر از تسلیحات 

خارجی خواهد بود.
به تازگی محدودیت و تحریم تسلیحاتی ایران که 
طبق قطع نامه های شورای امنیت وضع شده بود، پایان یافت. 
آیا با لغو این تحریم ها دنبال خرید تجهیزات دریایی از خارج 

کشور خواهید رفت و نیازی در این حوزه دارید؟ 
ما در دوره هایی برای تهیه تجهیزات به شدت احساس نیاز 
می کردیم اما امروز در نیروی دریایی این که تحریم تسلیحاتی 
برداشته یا موضوعی اضافه شود، برای ما مهم نیست و مسئله 
تاثیرگذاری بر نیروی دریایی محسوب نمی شود چون امروز 
دیگر آن نیاز وجود ندارد و ما آن را چه می خواستیم، ساختیم 
و به همه آن چه نیاز داشتیم رسیدیم. امروز با ورود اژدرهای 
بومی و آزمایش صددرصد موفق آن ها اوضاع تغییر کرده و حتی 
توانایی اژدرهای ما نسبت به ابتدای کار هم چند برابر شده و 
آن را به زیردریایی های دیگر تعمیم دادیم یعنی بی دلیل دنبال 
تنوع نرفتیم. امروز اگر یک اژدر بومی ساخته ایم، می توانیم از 
آن در زیردریایی غدیر و فاتح که ایرانی هستند، استفاده کنیم. 
بنابراین تحریم برای نیروی دریایی بی معنی 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 مشتری های 

خوبی پیدا کنند؟
در حوزه تولید انبوه و فروش، محور اصلی مجموعه، وزارت دفاع 
است. مثال ما موشک جاسک 2 را 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 می توانند به شدت در حوزه قیمت و توان 
با نمونه های خارجی رقابت داشته باشند. البته از این نمونه ها 

زیاد داریم.
به جدیدترین محصوالتتان بپردازیم که قرار است 
تا پایان امسال به نیروی دریایی 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 

و فناوری هایی که در دنا به کار گرفته شده و توانایی های فنی 
و تسلیحاتی و راداری این شناور نسبت به جماران جلوتر است 
و چون انتهای تولید آن هم عصر با ناوشکن سهند بوده برخی 

فناوری های به کار رفته در آن تشابه زیادی با سهند دارد.
ناو موشک انداز کالس پیکان به نام  زره نیز برای اولین بار در 
ناوگان جنوب ساخته شده و به زودی در ناوگان جنوب نداجا 
به کار گرفته می شود چون سایر نمونه هایی که از کالس 
پیکان ساختیم در ناوگان شمال بود. شناور بسیار تند و تیز و 
توانمندی است و بیشتر برای بهره برداری در مناطق دریایی 
تحت حاکمیت استفاده می شود یعنی تا 200 مایل 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 می رسد. پس از آن سراغ پروژه سینا تیپ3 خواهیم رفت 

که بسیار پیشرفته تر بوده و یک کالس جدید به شمار می رود.
می توانیم ساخت ناو هواپیمابر در ایران داشته 

باشیم؟
ساخت ناو هواپیمابر به یک سری مفاهیم و استراتژی های 
دفاعی برمی گردد 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 سال های گذشته ناوهای هواپیمابر خود 
را از رده خارج کرده اند و تمرکزشان را روی موضوعات دیگر 
گذاشته اند. یکی از موضوعاتی که ما حتما روی آن تمرکز 
خواهیم داشــت و آن را توسعه می دهیم زیرسطحی است. 
نیروی دریایی ایران در مجاورت با اقیانوس هند و تهدیداتی که 
دارد، حتما باید یکی از جهت گیری هایش زیردریایی باشد که 
هست. این نوید را می دهیم که هرگاه نیاز به ناوهواپیمابر باشد 

آن را هم می سازیم و توانش را داریم.
چه برنامه ای برای ساخت ناوشکن های جدید در 

شمال و جنوب دارید؟

ناو احیاشده دماوند ناوشکن ویژه ای 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 می شود، 
ضمن این که این جا عمق آب، شکل ساحل بنادر ورودی و 
لنگرگاه ها 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 الیه های پایینی قطر ورق 
افزایش یافت. از طرفی چون شناور وارد بنادری می شود که با 
مشکل الی روبی مواجه هستند پس باید آب خور کمتری داشته 
باشد. از سوی دیگر باید فکر می شد چطور ناوشکنی بسازیم که 
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 
که می افتد این است که از دو پروانه بزرگ به چهار پروانه کوچک 
تر رسیدیم که باعث می شود به عمق کمتری نیاز باشد. این در 
عملیات ویژگی های جدیدی ایجاد می کند و قطعا این الگوی 
موفق را در ناوشکن های بعدی در جنوب هم ادامه خواهیم داد.

در دریای خزر چطور؟ 
ساخت ناوشکن در هر کــدام از ناوگان های 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 می توانیم شاهد حضور فاتح2 
در آب های کشورمان باشیم؟ از فاتح یک و عملکردش در این 

مدت راضی هستید؟
با این که در بیشتر دنیا اولین نمونه محصول آن قدر مورد اعتماد 
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 3 هم در برنامه 
ساخت قرار دارند،کار ساخت بدنه ها تمام شده و یکی از بدنه ها 
مونتاژ هم شده و کار تجهیزش در حال انجام است. فاتح 4 را با 
یک گام بلندتر به جلو می بریم و می خواهیم یک فناوری جدید 
در رانش فاتح4 به کار بگیریم. این فناوری در صنعت داخلی 
تقریبا به انتها رسیده و نامش فــنــاوریAIP، سامانه تحرک 
مستقل از هواست یعنی برای شارژ باتری ها نیاز دارد به سطح 
آب بیاید. در واقع یک مجموعه رانشی ویژه دارد که کمک 

می کند مدت بیشتری زیر آب بماند.
بــه تــازگــی  شاهد پــرتــاب موشک جــاســک 2 از 
زیردریایی غدیر بودیم. آیا برای فاتح هم چنین آزمایشی 

خواهیم داشت و نتیجه این تست چه کمکی به ما می کند؟
زیردریایی به خودی خود یک سالح مخوف و پنهان است چون 
دیده نمی شود و دشمن را نگران می کند. وقتی یک زیردریایی 
کنار اسکله نباشد، به عنوان یک تهدید ممکن است هر جایی 
باشد. بیشتر زیردریایی های تاکتیکی دنیا اژدر و مین همراه 
دارند و خیلی کم هستند زیردریایی هایی که عالوه بر این دو، 
موشک هم حمل کنند. زیردریایی وقتی موشک دارد یعنی نیاز 

نیست خیلی خودش را بیش از اندازه به هدف و صحنه عملیات 
نزدیک کند. زیردریایی با موشک مثل یک دست بلند در هر 
نقطه ای اثرگذار است. اتفاقا موشکی برای این کار استفاده 
شده که دقت بسیار باالیی دارد. موشک جاسک 2 تا به حال 
هر آزمایشی داشته با موفقیت به هدف زده است. در رزمایش 
اخیر هم این موشک با موفقیت تست شد. البته این موشک 
تست شده از نسل قبلی است و در نسل جدید هم برد افزایش 
داشته و هم تغییرات دیگری داشته که قابلیت های تاکتیکی 
بیشتری به زیردریایی می دهد ضمن این که این موشک از همه 

زیردریایی های موجود ما قابل پرتاب است.
موشک عمودپرتاب این قابلیت را دارد که تعداد 
بیشتری در عرشه نصب می شود و اهــداف متنوع تری را 
منهدم می کند. تجهیز شناورهای سطحی به موشک های 

عمودپرتاب در دستور کار شما قرار دارد؟
هدف عمده استفاده از موشکی که عمودپرتاب باشد در تمام 
دنیا برای دفاع ضدهوایی است یعنی علیه یک سکوی پرنده ای 
که یا خودش موشک و راکت در دو ارتفاع کوتاه و متوسط پرتاب 
می کند یا بمب می آورد. 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 پیش بینی شده است. 
نوع دیگر این موشک عمودپرواز که کروز هم نیست از نوع 
بالستیک است و در آینده از آن ها برای ناوشکن های سنگین تر 
و زیردریایی های سنگین تر 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 نقطه زن سدید استفاده می کند و توان 

رزمی شناسایی و جنگال دارد، بیشتر بگویید.
در نیروی دریایی موضوع پهپاد با همه نیروهای دیگر فرق 
دارد چون اصال عرصه دریا عرصه ای است که امکانات نشست 
و برخاست، باند فرودگاه و... وجــود نــدارد حتی روی نوع 
دوربین ها 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 لحظه ای داشته باشیم. پهپاد 
سیمرغ با سقف پروازی باال و مداومت پروازی و برد بسیار زیاد با 
این رویکرد است که دست بلند ایجاد شده باشد و این دست بلند 
در نیروی دریایی هر لحظه در حال تکمیل است. در خصوص 
پهپادهای عمودپرواز هم باید گفت که فناوری پیشرفته ای 
دارد اما در حال مرزشکنی هستیم. امروز پهپادی که داریم 
برای شناسایی استفاده می شود یا حمل برخی محموله ها؛ اما 
کارهای فناورانه خیلی خوبی در جریان است که باید صبر کنید 

تا اخبار خوبش را در آینده بشنوید.
در موشک های کروز دریایی به چه میزان توانی 

دست پیدا کرده ایم؟
االن همه انواع موشک های کروز را که به صورت بومی تولید 
شده اند در اختیار داریم. موشک ها را بر مبنای قابلیت های 
قابلیت  دشمن  ناوشکن  اگــر  یعنی  کردیم  طراحی  تهدید 
ــره  را در دریــا دارد، موشک های کــروز طوری  سرعت 35گ
طراحی شده که با آن سرعت و جابه جایی به هدف بخورد. 

موشک کروز دریایی شهیدابومهدی که برای نیروی دریایی 
ارتش طراحی شد و با موفقیت تست خود را انجام داد و بیش 
از هزار کیلومتر پرواز کرد، یک موشک قابل برنامه ریزی است 
یعنی اگر بخواهید این موشک در نقطه ای بچرخد می تواند 
این کار را انجام دهد و طبق برنامه و مسیر تعریف شده به سمت 

هدف برود.
آخرین وضعیت اعزام ناوگروه های ما به آب های 
آزاد و بین المللی به کجا رسید؟ قول حضور در غرب اقیانوس 
اطلس را داده بودید. آیا گلوگاه بودجه ای یا فنی دارید؟ با 
توجه به افزایش رفت وآمد نفتکش های ایرانی به ونزوئال و 
تهدیدات آمریکایی ها برنامه ای برای اسکورت این کشتی ها 

تا ونزوئال دارید؟
نمی دانم چرا این قدر اقیانوس اطلس برای رسانه ها جذاب 
اســت شاید از ایــن بابت که یک فضای تقابلی و در مقابل 
ــروز نیروی دریایی ارتــش هیچ  یک دشمن سنتی اســت. ام
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 
می شویم. اگر الزم باشد شناورهای تجاری و نفتکش های 
خودمان را به هر نقطه و هر بندری اسکورت می کنیم و این کار 
را با اقتدار انجام می دهیم و توانایی آن را هم خیلی خوب داریم.

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 می دانیم و نکته مهم برای ما این است که هیچ 
کشور و نیروی نظامی خارجی در این دریا فعالیت نکند. این را 
توافق کردیم و خیلی محکم پای آن هستیم. معتقدیم توانایی ها 
و تالش های مجموعه نیروهای دریایی این منطقه خیلی بیشتر 
از نیازهای حفظ امنیت منطقه است. تعامالت خیلی خوبی با 
کشورهای اطراف داریم و به جرئت می شود گفت هیچ موردی 
از تردید و اختالف نظامی در خزر وجود ندارد و به هیچ کسی هم 
اجازه نمی دهیم امنیت خزر را خدشه دار کند. حتی با وجود کرونا 
در همین شرایط با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی با دو ناو 
موشک انداز در رزمایش قفقاز 2020 روسیه شرکت کردیم. 
در خزر امنیت خیلی خوبی وجود دارد و کشورهای ساحلی هم 

معتقدند امنیت باید توسط کشورهای منطقه حفظ شود.
رزمایش با کشورهای آیونس به کجا رسید؟

به کشورهای عضو آیونس)اجالس فرماندهان نیروهای دریایی 
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 2021 انجام دهیم.
به نظرتان رشد جاسک چطور بــوده و می تواند 
زمانی برای ما نقطه مناسبی به عنوان سپر تنگه هرمز باشد؟
مقام معظم رهبری بارها گفته اند که سواحل مکران عقبه 
خلیج فارس است و اگر در خلیج فارس دنبال امنیت هستیم 
نقطه دفاعی و عقبه آن باید در دریای عمان شکل بگیرد. حتما 
جاسک به شکل سپری برای تنگه هرمز عمل می کند. از موقعی 
که ما در جاسک مستقر شدیم و زیردریایی ها و ناوشکن های 
خود را بردیم، نقاط ایستایی دشمن در دریا تغییر کرده و فاصله 
زیادی از سواحل ما گرفتند و حدود 700، 800کیلومتر دورتر 

از سواحل ایران پراکنده هستند.
از وقتی که در اختیار روزنامه خراسان قرار دادید، 

صمیمانه تشکر می کنم.

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

برنامه تجهیز زیردریایی و ناوشکن ها به موشک های بالستیک 
از زمان حضور نیروی دریایی در جاسک، نقاط ایستایی دشمن 700 تا800 کیلومتر از سواحل ایران دورتر شده است 

  هادی محمدی    - کمی بیش از سه سال از آغاز مسئولیت فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش می گذرد. شاید در 
روزهای اول سخت بود کسی بر صندلی امیرسیاری با سابقه طوالنی فرماندهی نیروی دریایی 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 پای کار می توان در همه بخش های 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 نیروی دریایی 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 14 آبان سال 96 با حکم فرماندهی معظم کل قوا، 

به فرماندهی نداجا منصوب شد. این مصاحبه خواندنی را از دست ندهید:
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یک توئيت

یک عکس  

15 میلیارد دالر سرمایه در سطل های زباله!
ایرانی ها  ساالنه 35 میلیون تن دور ریز غذا دارند که ارزش آن معادل 8۰ درصد درآمد نفتی سال ۲۰19 است

ــان قـــم در زمــیــنــی به  ــدگـ ــرنـ بــــاغ پـ
مساحت 1۲ هکتار احــداث شده است  
که در مرحله نخست ۲۰۰ گونه پرنده 

در معرض دید قرار می گیرد. 

رسانه های جهان 

شرکت  یورونیوز: 
داروســــــــــــــــــازی 
»ســـيـــنـــوفـــارم« در 
چين اعــام کرد دو 
آزمایشی   ــن  ــس واک
کرونا را تاکنون به طور »اضطراری« به 
حدود یک ميليون نفر تزریق کرده است.

اسپوتنیک: دقيقًا 
پــيــش،  ۳۵ ســــال 
ویندوز ۱.۰ در تاریخ 
 ۱۹۸۵ نوامبر   ۲۰
)۲۹ آبــان ۱۳۶۴( 
عرضه شد. از آن زمان، ویندوز تغييرات 
زیــادی کرده و اکنون به محبوب ترین 

سيستم عامل جهان تبدیل شده است.

 عبدالهی – ارزشــش ۱۵ ميليارد دالر 
است؛ معادل حدود ۸۰ درصد درآمد نفتی 
ــران در ســال ۲۰۱۹ مــيــادی)۱۹.۲  ای
ميليارد دالر- بر اســاس گــزارش اپک(. 
همين قياس نفتی بــرای تخمين ارزش 
ــيــارد کــافــی  اقــتــصــادی ایـــن ۱۵ مــيــل
اســت امــا افــســوس کــه جــای ایــن دالرهــا 
ــت کــه حتی بــه درد  بين زباله هایی اس

زباله گردهای شهر هم نمی خورد.
صحبت از ضایعات موادغذایی است که هر 
روز در خانه ها،  فروشگاه ها و کارخانه های 
ما توليد  و سرنوشتش به سطل های زباله 

ختم می شود.
دکتر »جال الدین ميرزای رزاز« رئيس 
انستيتو تحقيقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور که دل پردردی از این ماجرا دارد، 
در گفت و گو با خراسان، آمار و اطاعاتی را 
ارائه می کند که در پژوهش ها و مطالعات 

بين المللی به دست آمده است:
ــن ضایعات  ــه ۱.۳ مــيــلــيــارد ت ــاالن * س
مــوادغــذایــی در دنيا توليد می شود که 
معادل غذای موردنياز ۲ ميليارد انسان 

است.
* ميزان ضایعات موادغذایی در کشور ما 
ساالنه ۳۵ ميليون تن است، معادل ۲.7 
درصد ضایعات غذایی جهان. درحالی که 
درصــد  یــک  فقط  مــا  جمعيتی،  نظر  از 

جمعيت جهان هستيم.
* در کشور ما از چرخه توليد تا مصرف، 
حــدود ۳۰ درصــد موادغذایی تبدیل به 

ضایعات می شود.
* بيشترین ضایعات غذایی ما نان، برنج، 

سبزیجات و ميوه است.

چه باید کرد؟       
دکتر ميرزای رزاز درباره راهکار الزم برای 
تغيير این فرهنگ غلط هم توضيحاتی ارائه 
می کند: »مهم ترین راهکار، فرهنگ سازی 
است؛ مردم ما  در سه دهه اخير به فرهنگ 
غلط دور ریختن موادغذایی عادت کرده اند، 
نکته عجيب این که ما ایرانی ها قبل از این 
سه دهه بسيار اهل مراعات و پرهيز از اسراف 
بوده ایم اما طی سال های اخير دچار بی بند 
و باری در مصرف شده ایم و خطرات آن همه 
ما را تهدید می کند؛ راهکار اول این است که 
دوباره فرهنگ گذشته خودمان را احيا کنيم 
چرا که هم بر اساس اصول فرهنگی و هم بر 
اساس اصول مذهبی و اعتقادی، شرایط 

فعلی قابل قبول نيست«.
او دومــيــن راهــکــار را هــم ایــن طــور مطرح 
می کند: »راهکار دوم ورود دستگاه های 
نظارتی است و باید قوانينی وضع شود که 
جلوی اسراف در موادغذایی را بگيرد. مثا 
در کشور فرانسه فروشگاه های موادغذایی 

حق ندارند کاالهای خود را به دليل رسيدن 
به تاریخ انقضا دور بریزند بلکه موظف اند 
حداقل یک ماه قبل از انقضا، این کاالها را به 
جاهایی مثل بنيادهای خيریه اهدا کنند، 
در غير این صورت جریمه سنگينی خواهند 
شد. ما هم نيازمند این گونه قوانين برای 
نظارت دقيق روی هدررفت موادغذایی 
هستيم که می تواند از خانه ها و فروشگاه ها 
شروع شود و به تاالرها و رستوران ها برسد«.

نگرانی از عواقب غذایی کرونا       
و  تــغــذیــه ای  تحقيقات  انستيتو  رئــيــس 
صنایع غذایی کشور نکته مهم دیگری را 
هم مطرح می کند: »ما هم می دانيم که 
امسال بسياری از فروشگاه ها و رستوران ها 
به دليل کرونا تعطيل بــود و سبدغذایی 
ــا هــم کــوچــک تــر شــده اســت.  ــواده ه ــان خ
شاید به همين دليل گفته شود صحبت از 
دورریختن موادغذایی جایگاهی ندارد، 
امــا نکته مهم ایــن اســت که اتفاقا کرونا 
یکی از چالش های همه جهان و کشور ما 
در حــوزه غذایی اســت. هرچند برخاف 
برخی کشورهای اروپایی ما توانستيم در 
محصوالت  کيفيت  و  کميت  کشورمان 
همين  در  امــا  کنيم  حفظ  را  غذایی مان 
شرایط، سه چالش »کرونا در ابعاد جهانی 
و ملی«، »تحریم های شدید و ناجوانمردانه 
اقتصادی« و »وضعيت اقتصادی ناپایدار« ما 
را تهدید می کند و نمی توانيم به آن بی اعتنا 
باشيم؛ به همين دليل است که می گویيم 
باید از توليد این حجم ضایعات مواد غذایی 

جلوگيری کرد«.

 دعوای جنجالی
 در خط مقدم مقابله با کرونا! 

گروه اجتماعی- در روزهایی که شرایط شيوع کرونا در بدترین 
وضعيت خود در ۹ماه گذشته به سر می برد، دعوای بی سابقه ای 
ميان باالترین مقام وزارت بهداشت و یکی از معاونان این وزارتخانه رخ 
داده است. دعوایی که به نظر نمی رسد اتفاقی و بدون مسئله و سابقه 
قبلی صورت گرفته باشد. وزیر بهداشت سه روز قبل در همایشی در 
اصفهان این طور گفت: » ۹۸ درصد از تحقيقات در نظام سامت، 
صرف انتشار مقاالت در فان مجات می شود که به کار نمی آید. 
به شدت به روند تحقيقات نظام سامت، انتقاد دارم. نامه بنده به دکتر 
ملک زاده )معاون تحقيقات و فناوری وزیر بهداشت( در روزهای اول 
شيوع کرونا در کشور را مشاهده کنيد که ۱۰ آیتم تعيين شده، اما 
یکی از آن ها تاکنون جواب نداده است. کدام وزیر کم خرد با چنين 
 یافته های شکسته ای می تواند بخش سامت کشور را اداره کند؟ «
در پی این گونه اظهارات نمکی وزیر بهداشت، پاسخ ملک زاده معاون 
وی، که ادبيات شدیداللحنی هم داشت، از این اختاف احتماال 
باسابقه پرده برداشت. ملک زاده در استعفایش نوشت: »مدیریت بسيار 
غلط، پرنقص در پاندمی کرونا که به دليل عدم مشورت و توجه شما به 
توصيه ها و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سامت، موجب 
تلفات انسانی بسيار در ایران شده است و در عين حال مدعی درس 
»مدیریت بحران کرونا« دادن به سایر کشورها هستيد.« آقای ملک زاده 
البته  نحوه مواجهه نمکی با واکسن کرونا را هم نوعی معرکه گيری 
خوانده و به ورود داروهای سنتی به عرصه درمان کشور هم انتقاد کرده 
بود. همچنين علی نوبخت حقيقی، معاون سابق وزارت بهداشت و دبير 
شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در اعتراض به وزیر استعفا کرد؛در 
عين حال نمکی در بخشی از نامه انتصاب دکتر فرید نجفی جانشين 
ملک زاده، عدم ابتای مجدد، گرفتاری ۳۰ ميليون نفر هموطن 
و ترویج اندیشه ایمنی دسته جمعی را از تراوش های  غيرعالمانه 

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 تایيد نشده  خارجی کرونا در ایران  
و طرفدار اجرای روش  غلط ایمنی گله ای در کشور دانسته و خواستار 
برخورد قضایی با وی شده اند. ادعایی که البته عده ای دیگر آن را یک 
بازی سياسی خواندند. در عين حال به نظر می رسد، این چالش، 

پشت پرده هایی دارد که هنوز زوایایش روشن نيست.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد »فائو« در گزارشی اعام کرده است که به دليل 
تبعات اقتصادی ناشی از کرونا، پيش بينی می شود تا پایان سال ۲۰۲۰ ميادی ۱۳۰ 
ميليون نفر از مردم جهان در معرض خطر گرسنگی مزمن قرار بگيرند. این آمار فرای 
۶۹۰ ميليون نفری است که در سال ۲۰۱۹ به عنوان آمار گرسنگان جهان اعام شد. 
فائو همچنين گفته است با توجه به این شرایط، تحقق هدف گذاری »گرسنگی صفر در 
سال ۲۰۳۰«، نه تنها امکان پذیر نيست بلکه ممکن است تعداد گرسنگان جهان تا آن 

سال به بيش از ۸۴۰ ميليون نفر نيز برسد.

   فائو: کرونا جهان را در خطر گرسنگی قرار داده است

  سرپرست اداره کل تجهيزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو گفت: هيچ گونه واردات ماسک نداریم و ظرفيت توليد 
ماسک در کشور نيز حدود ۴۵ تا ۵۰ ميليون عدد در روز است. 
سعيدرضا شاهمرادی درباره برخی مطالب منتشرشده مبنی بر 
واردات ماسک بی کيفيت از چين بيان کرد: ميزان توليد روزانه 
ماسک در کشور به حدی است که حتی می توانيم صادرات هم 

انجام بدهيم. با توجه به این که قيمت ارز نيز افزایش یافته، 
واردات ماسک نسبت به توليد به هيچ عنوان جنبه رقابتی هم 
نــدارد. وی گفت: مباحثی که دربــاره واردات ماسک از چين 
ــدارد و وزارت بهداشت و وزارت  مطرح شده اســت، صحت ن
صمت مجوز رسمی در این زمينه نداده اند و گمرک نيز اجازه 

ترخيص ندارد.

ظرفیت تولید روزانه 
 ماسک در کشور
 ۴5 تا 5۰ میلیون عدد 



پارسا پیروزفر فیلم »بی حسی 
موضعی« به کارگردانی حسین 
مهکام را آماده توزیع در نمایش 
خانگی دارد. این فیلم مهرماه 
در سینمای آنالین اکران شد و 

873 میلیون و 500 هزار تومان فروش داشت.

سینما و تلویزیون 6

ــدزاده در اولــیــن  ــم ــح ــد م ــوی ن
»همرفیق«  برنامه  از  قسمت 
ــت. در هر  ــه اسـ ــت حــضــور داش
قسمت از این برنامه که در نماوا 
ــد، مهمان  منتشر خــواهــد ش

برنامه، همراه بهترین دوست خود در گفت وگویی 
با شهاب حسینی شرکت می کند.

مهران غفوریان بــرای بــازی در 
فیلم »آهک زنده« به کارگردانی 
رامیار مشایی به قم سفر خواهد 
کرد و از چهارم آذرماه برای بازی 
در این فیلم جلوی دوربین خواهد 

رفت. پانته آ پناهی ها دیگر بازیگر این فیلم است.

چهره ها و خبر ها

مــحــســن تــنــابــنــده از امــشــب 
ساعت 21، با بازپخش فصل 
سوم سریال »پایتخت« ساخته 
سیروس مقدم در شبکه آی فیلم 
دیده خواهد شد. بخشی از این 
فصل، به ماجراهای ازدواج »ارسطو« با همسر 

چینی اش می پردازد.

متین ستوده در فیلم »رویای طبقه 
پایین« ساخته احسان سلطانیان 
بازی کرده و در این فیلم با مینا 
جعفرزاده و سیاوش چراغی پور 
همبازی شده است. او اکنون »سه 

کام حبس« اثر سامان سالور را آماده اکران دارد.

باران کوثری چهارشنبه هفته 
ــا فیلم »کــشــتــارگــاه«  ــاری ب جـ
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.

سینمای ایران

 مصطفی قاسمیان  

یک شنبه 2   آذر  1399
6  ربیع الثانی 1442.شماره 20529

 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 34 روزه خرمشهر 
در دوران دفــاع مقدس اســت و حضور لیال 
حاتمی در آن به معنی بازگشت او به سینمای 
دفاع مقدس پس از سال ها 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 

مشخص نیست.

انصراف از بازی در »نهنگ آبی«	 
تقریبا دو ماه پس از آغاز انتشار سریال »نهنگ 
آبــی« بــه کــارگــردانــی فــریــدون جیرانی در 
نمایش خانگی، زمزمه هایی دربــاره جدایی 
ــروژه و مرگ شخصیت  لیال حاتمی از این پ
»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 کناره گیری 
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.

کناره گیری از همراهی »دسته دختران«	 
اکنون پس از گذشت کمتر از دو سال از این 
اتفاق، لیال حاتمی بار دیگر با »دسته دختران« 
در فاصله ای کوتاه، برای دومین بار انصراف 
از یک پروژه را تجربه می کند. اگر کارنامه لیال 
حاتمی را مرور کنیم، تا به حال اتفاق نیفتاده 
است که این بازیگر در مدت کمتر از دو سال، 
پس از قطعی شدن حضورش در فیلم یا سریالی 
و رسانه ای شدن خبر آن، دو بار از حضور در 
اثری کناره گیری کند، بنابراین دومین انصراف 
او اتفاق معمولی در سال های فعالیت اش 
نیست. در بــاره »دسته دخــتــران« نمی توان 
به راحتی نتیجه انصراف را پیش بینی کرد. 
با توجه به تجربه خــوب منیر قیدی در فیلم 
»ویالیی ها« و روایت قصه زنان در میانه جنگ 

تحمیلی و بازگشت لیال حاتمی 
پس از 22 سال به سینمای 

دفاع مقدس، پیش بینی 
ــد اثــری  ــاه ــد ش ــی ش م
متفاوت در کارنامه لیال 

اما  باشیم،  حاتمی 
حضور  که  اکنون 

او در ایــن فیلم 
منتفی شده، 

ــان  ــن ــچ ــم ه
دو  دوری 
ــه ای او  ــ دهـ
از ژانر دفاع 
مـــــقـــــدس 

ادامه خواهد 
داشـــــــــــت و 

فرصت بازی در 
یک ژانر متفاوت 

نسبت به آثــاری 
دهــه  دو  در  کـــه 
آن ها  در  گذشته 
ــرده، از  ــ ــازی کـ ــ ب

دست رفته است.

معاون سازمان سینمایی مطرح کرد:
مشکل اکران آنالین، بی انگیزگی 

تهیه کنندگان است

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نقطه 
عطف فعالیت پلتفرم ها را مشارکت در تهیه و تولید 

چند سریال جدید دانست.
سعید رجبی فروتن در گفت وگو با مهر، درباره 
محصوالت  عرضه  برخط  سامانه های  عملکرد 
نمایشی در دوران رکــود و تعطیلی سالن های 
سینما گفت: »خوشبختانه در ماه های اخیر و در 
پاسخ به نیاز مخاطبان برای تماشای محصوالت 
سرگرم کننده، پلتفرم های بیشتری آغاز به کار 
ــد و بعضی از آن هـــا گــرایــش موضوعی  ــرده ان ک
مشخصی را هم برای برقراری ارتباط با مخاطب 
ــال جــذاب تــریــن محصول  ــن ح برگزیدند. بــا ای
پلتفرم ها فیلم و سریال های جدید به ویژه آثار ایرانی 
بوده است و مزیت نسبی هر پلتفرم متناسب با میزان 
سرمایه گذاری بــرای تأمین چنین محتواهایی 

نمودار و ارزیابی می شود.«
وی درباره وضعیت اکران آنالین در شرایط کرونایی 
هم توضیح داد: »طی هشت ماه گذشته، حدود 
30 اثر سینمایی اکران آنالین و بیش از 50 فیلم 
در بخش آرشیو پلتفرم ها بارگذاری شد که در جای 
خود قابل توجه است. در ادامه با تعطیلی سینماها، 
اکــران آنالین ریتم گذشته خود را برای نمایش 
آثار جدید از دست داد و شمار عناوین آن به طور 
محسوسی کاهش یافت. در این فاصله نقطه عطف 
فعالیت پلتفرم ها مشارکت در تهیه و تولید چند 
سریال است که به زودی از تازه ترین آثار آن ها در 
نمایش خانگی رونمایی می شود و تنوع بیشتری 
در سبد محصوالت این شبکه مشاهده خواهد شد.«
رجبی فروتن اظهار کرد: »شــورای اکران آنالین 
تاکنون چند جلسه را برگزار کرده و به زودی آیین 
نامه آن به تصویب اعضا خواهد رسید. در این شورا به 
جز نمایندگان تهیه کنندگان و پخش کنندگان، سه 
تن از مدیران پلتفرم ها هم حضور دارند. همان طور 
که گفته شد هموار شدن مسیر اکران آنالین در گرو 
برطرف شدن موانع و تهدیدات موجود نرم افزاری 
و بازگشایی دوبــاره سینماها ولو با نمایش فیلم 
حداقل در سه سئانس در شبانه روز است. پس فعاًل 
مشکل در چینش آثار برای اکران آنالین نیست، 
بلکه مشکل، بی انگیزه بــودن و تمایل نداشتن 

تهیه کنندگان برای اکران فیلم هایشان است.«

ســری پنجم برنامه سینمایی »هفت« که با 
تهیه کنندگی مجتبی امینی به قسمت هشتاد 
ــا انتقاداتی را  ــن روزهـ و چــهــارم رســیــده، ای
برانگیخته است. برنامه از سویی کم چالش و 
کم واکنش است و از سوی دیگر از تنوع پایینی 
رنج می برد. به عالوه این که مدت هاست به 
صورت تولیدی و غیرزنده روی آنتن می رود و 
همچنین در ساعت نامناسبی پخش می شود؛ تا 
جایی که گاهی تا ساعت 3 بامداد ادامه می یابد. 
این در حالی است که »هفت« در بعضی از فصول 
گذشته، جنجالی، خبرساز و تأثیرگذار بود و 
واکنش های فراوانی را برمی انگیخت. درباره 
نقاط ضعف این برنامه پیشتر صحبت شده و در 
همین صفحه نیز خوانده اید، اما در قسمت اخیر 
این برنامه که جمعه شب پخش شد، دو اتفاق 
جدید رخ داد که می توان از نقاط ضعف جدید 

این برنامه دانست.

نقد فیلم پس از 2 ماه	 
فیلم سینمایی »گیلدا« که جمعه شب و در 
میز نقد قسمت اخیر »هفت«، توسط مسعود 
فراستی، جواد طوسی و محمدتقی فهیم مورد 
بررسی قرار گرفت، روز 22 شهریور امسال، 
یعنی بیش از 70 روز پیش به صورت آنالین 
اکران شده و اکران آنالین آن به پایان رسیده 

است. حتی از انتشار این فیلم در نمایش خانگی 
)به صورت اشتراکی در وی اودی ها( نیز بیش 
از سه هفته گذشته و به معنای واقعی کلمه، 
بیات شده است. این در حالی است که در یکی 
ــادان یــازده 60« و  دو هفته اخیر، دو فیلم »آب
»هایالیت« اکران آنالین شده اند که فیلم اول، 
از قضا کیفیت بسیار باالتری نسبت به »گیلدا« 
هم دارد. با این حال »هفت« به این فیلم ها 

نپرداخت.

میز رسانه تلویزیونی؟	 
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 می شود و این مسئله در 
پوستر هر قسمت هم قید می شود، اما بخش 
مهمی از میز رسانه در قسمت اخیر، به موضوع 
یک سریال تلویزیونی پرداخت. اگرچه سریال 
»حضرت موسی)ع(« و کارگردانی آن توسط 
ابراهیم حاتمی کیا، اتفاق مهمی است، اما این 
مسئله در حوزه سینما نیست و ارتباطی به این 
مدیوم ندارد. این در حالی است که سینمای 
ــا مشکالت عدیده ای دارد؛  ــران این روزه ای
از جمله تولید در سایه کرونا، مسائل مربوط 
به اکران آنالین، حواشی مربوط به برگزاری 
جشنواره های فرهنگی و... . در این شرایط 
اختصاص وقت کوتاه 20 دقیقه ای هفتگی 
یک برنامه سینمایی به موضوعی تلویزیونی، 

جای تأمل دارد.
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صادق صندوقی و اصحاب فیل

زنده یاد صادق صندوقی  از تصویرگرانی ا ست 
که سهم پررنگی در خلق تصاویر نوستالژیک 
درســی دارد. او عــاوه بر تصویرگری کتاب، 
تصویرگر قصه های قرآنی کتاب های درسی 
نیز بود که »اصحاب فیل« یکی از معروف ترین 
آن هاست. دامنه آثار صندوقی بسیار متفاوت 
است؛ مثا بیشتر طرح های روی جلد کتاب های 
ترجمه شده ژول ورن، نویسنده فرانسوی که 
بعد از انقاب به چاپ رسید، از تصویرگری های 
صادق صندوقی است. همچنین او با طراحی 
کارت های »صد آفرین« و »هزار آفرین«، در یکی 
از خاطره های جمعی و شیرین دانش آموزان 
دهه 60 و 70 حضور دارد؛ کارت هایی که به 
دانش آموزان ممتاز اهدا می شد و اگر خاطرتان 
باشد، وقتی آن ها را می گرفتید، نمی دانستید 
از شور و اشتیاق چه کنید؛ یادبودهای مانایی 
که برخی از ما، هنوز در صندوقچه خاطراتمان، 
یکی دوتا از آن ها را داریم و هر وقت چشممان به 
آن ها می افتد، یاد آن دوران شیرین، لبخندی 

خوشایند را بر لبمان می نشاند. 

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 
می کرد و در طول این سفر و ضمن مطالعه 

خاطرات و اتفاقات شیرین آن، دانش آموزان 
سوم دبستان، با مسائل اجتماعی و تاریخی 
ایــران بیشتر آشنا می شدند. تصویرگر این 
ــاد منوچهر درفــشــه است  ــده ی ــان، زن ــت داس
کــه شــش ســال پیش درگــذشــت. ایــن نقاش 
بر تصویرگری ماجرای  و تصویرگر، عــاوه 
»خــانــواده آقــای هاشمی«، تصویرگر درس 
پــرویــن اعتصامی  ــک یتیم«، شعری از  »اش
کــه در کتاب فــارســی پنجم ابــتــدایــی قدیم 
ــت، بــوده اســت. آخرین مجموعه  وجــود داش
كتاب هایی كه وی طرح جلد و تصویرسازی اش 
ــت، مجموعه كــتــاب هــای  ــرف را بــرعــهــده گ
انــتــشــارات مــدرســه بــود كــه چندسال پیش 

منتشر شد.

پرویز کالنتری و ماجرای روباه و زاغ

شاید نام پرویز کانتری برایتان آشنا نباشد، 

اما به احتمال زیاد »کوکب خانم«، »چوپان 
ــو«، »روبـــاه و زاغ« و »مــرغــابــی هــا و  ــگ دروغ
الک پشت« را می شناسید؛ شخصیت هایی که 
به واسطه نویسندگان و البته تصویرگری های 
ساده، اما دلنشین زنده یاد پرویز کانتری 
برای دانش آموزان چنددهه خاطره سازی 
کردند. این هنرمند زنجانی، سهم بزرگی در 

خلق تصاویر نوستالژیک برای دبستانی ها 
داشت. تصاویر دیگری همچون تصویر متن 
آثار  از  نیز  کجایی؟«  »حسنک  نوستالژیک 
به یادماندنی این هنرمند فقید اســت. او از 
کودکی به نقاشی و رنگ ها عاقه داشت و به 
گفته خــودش، نقاشی را با خط خطی کردن 

دیوار و تمرین نقاشی انتزاعی شروع کرد.

با مرور کوتاهی بر کتاب های درسی 
پیشین و تکیه بر خاطرات دوران 
دانش آموزی نسلی که امروز خود به 
کسوت پدر و مادر درآمده است، می توان 
تصاویر زیادی یافت که اغلب ما، از خالق 
آن ها بی خبریم و نمی دانیم، دست ظریف 
کدام هنرمند، آن ها را رقم زده است 

نقش خاطره 3 تصویرگر برای دهه شصتی ها  موسیقی
درباره خالقان تصاویر کتاب های درسی قدیم، مانند »روباه و زاغ« و »خانواده آقای هاشمی« چه می دانید؟

یک رمان اولی، »بوکر« را ُبرد

با تصمیم هیئت داوران جایزه بوکر، این جایزه 
ــی بین«  ــاگ ــه رمـــان »ش ــال ب ــس معتبر ادبـــی ام
)Shuggie Bain( اثر داگاس استوارت رسید. به 
گزارش ایرنا، »شاگی بین« نخستین رمان استوارت، 
نویسنده ۴۴ ساله اسکاتلندی-آمریکایی، درباره 
داستان پسربچه ای ساکن گاسکوی دهه ۸0 است 
که همراه با مادر معتادش، در فقر زندگی می کند. 
استوارت پس از »جیمز کلمن«، برنده جایزه بوکر در 
سال ۱۹۹۴ میادی، دومین نویسنده اسکاتلندی 
است که این جایزه ۵0 هزار پوندی را از آن خود 
می کند. سال گذشته مارگارت آتوود و برناردین 
اواریستو، به صورت مشترک، برنده جایزه بوکر 
شدند و مبلغ ۵0 هزار پوندی این جایزه را با یکدیگر 

تقسیم کردند.

 فریبا کوثری
 سفیر کتاب کودک شد

ــبــا کـــوثـــری سفیر  فــری
ــودک و  ــ ــای ک ــاب ه ــت ک
نوجوان شد. به گزارش 
خــبــرگــزاری مــهــر، این 
بازیگر سینما و تلویزیون، 
دپارتمان  در  حضور  با 
تــخــصــصــی کـــــودک و 
نـــوجـــوان انــتــشــارات 

سیمای شرق)کتاب های زرافه(، به عنوان سفیر 
کتاب های کودک و نوجوان انتخاب شد. لزوم 
توجه بیشتر به کتاب های کودک و نوجوان، به ویژه 
در دوران همه گیری ویروس کرونا، بهانه ای است 
تا هنرمندان و چهره های شناخته شده به حمایت 
از این حــوزه بپردازند. بر همین اســاس، فریبا 
کتاب های  »سفیر  نخستین  عنوان  به  کوثری 

کودک و نوجوان« وارد این عرصه شده است.

 همخوانی 40 خواننده پاپ
 برای ایران 

مرکز موسیقی »مأوا«، اسامی خوانندگان پروژه »منو 
بشناس« را با ترانه احمد امیر خلیلی و آهنگ سازی 
فرزاد فرزین، منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، 
۴0 خواننده پاپ ایران، در تجربه ای کم  نظیر، در یک 
قطعه با موضوع صلح و وحدت ملی با محوریت ایران و 
عنوان »منو بشناس« همخوانی کردند. این اتفاق که 
برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران رقم می خورد، 
با حضور چهره های شاخص موسیقی پاپ تهیه 
وتولید شده است و موزیک ویدئوی خوش ساخت و 
حرفه ای این اثر، مراحل پایانی تولید را طی می کند. 
از خواننده های حاضر در این پروژه می توان به رضا 
صادقی، حجت اشرف زاده و خشایار اعتمادی،   اشاره 

کرد. تنظیم کننده این اثر، بهروز صفاریان است.

بررسی کالم گذاری بر موسیقی 
در رادیو

برنامه موسیقایی- رادیویی »عندلیب«، این هفته 
با موضوع کام گذاری در موسیقی های اجتماعی 
پخش می شود. به گزارش ایسنا، پایگاه رادیو ایران، 
در توضیح این برنامه، اعام کرده است: »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 
نمی شود.  استفاده از کام متناسب با فرهنگ و 
ادبیات عامه، می تواند در پذیرفته شدن ملودی هایی 
که بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی ساخته 
شده اند، از سوی عموم مردم، تاثیر به سزایی داشته 
باشد.« »عندلیب« با تهیه کنندگی و نویسندگی 
سعید مبشری، گویندگی داود حیدری و کارشناسی 
علیرضا امینی، جمعه ها ساعت ۲۳ و تکرار آن 
یک شنبه ها ساعت ۲۳، از رادیو ایران پخش می شود.

ادبی

اکرم انتصاری - درس های کتاب های دبستان، برای دانش آموزان دهه 60 تا اوایل دهه 
۸0، با تصاویر خاطره انگیزی عجین شده است. اصًا برخی از این تصاویر، مانند درس 
سریالی خانواده آقای هاشمی در کتاب اجتماعی سوم دبستان، به درس معنا داده بود. با 
مرور کوتاهی بر کتاب های درسی پیشین و تکیه بر خاطرات دوران دانش آموزی نسلی که 
امروز خود به کسوت پدر و مادر درآمده است، می توان تصاویر زیادی یافت که اغلب ما، از 
خالق آن ها بی خبریم و نمی دانیم، دست ظریف کدام هنرمند، این چنین بر صفحه خاطرات 
ما نقش های نوستالژیک را رقم زده است. برخی از این تصاویر، هنوز در کتاب های درسی 
وجود دارد و برخی نیز با تصویرگری های جدید جایگزین شده است. در ادامه این مطلب، به 

یمعرفی خالق برخی از این تصاویر خاطره ساز و مرور آن ها می پردازیم.
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای 
جای خالی مناسب است؟
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493568712
617932845
371629584
542381679
869754123 
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جیمزباند  5. چهار راه تقاطع خیابان های فردوسی و جمهوری 
6. توده بخار متراکم –گروه 7. رختخواب – سگ گزنده 8. از 
جمهوری های آسیای مرکزی  9. حرف انتخاب–قمر- بت 
قوم نوح –شهر رطب 10. نحس–کوشش-پاسخ مثبت 11. 
واحد پول آذربایجان –از اقوام ایرانی-کوی 12. رمانی نوشته 

بوریس پاسترناک

  عمودی : 1. جاده تاریخی بین خاورمیانه و چین 2. زینت 
- کافی- ظرف  3. از خوشحالی در می آورند – اسم پسرانه به 
معنی راستی - آغوز  4.رطوبت کم- فلزسرچشمه -پیکار- عید 
ویتنامی ها 5. کابوس – پول زورکی 6. واحد پول کامبوج - 
مغازه کوچک - جایگاه ویژه  7.واحد دارو-حرارت- گستاخ 
8. واحد شمارش مغازه –طرح مقدماتی 9. صدف نشین 

ــدا- نام آذری  -ج
– حرف همراهی 
بم  ــدای  ــ ص  .10
-روزه هندو- قلعه 
حــکــومــتــی  11. 
تصدیق  لــنــگــه- 
آلمانی - نوه رستم  
12.  داروی ضد 

افسردگی

افقی: 1. جغرافی دان ایرانی در قرن سوم 2. خوره-گیاه پرخار-خدای هندی 3. تبار- 
مخترع تلفن - آهن و فوالد  4. ُخم قیراندود –مرکز اندیشه- سیستم عامل قدیمی – رئیس 

افقی:1. خواننده موسیقی اندک اندک 2.نمره عالی- مظهر بهار -سمبل 3. شهر 
بی قانون–  برگ برنده- درخت خوش قامت 4. طریق کوتاه- حیوان باوفا– پارچه ای 

لطیف – طرف 5. عارضه ترافیک 6. سرخ نای –نام پسرانه 
7. بــرادران مخترع هواپیما –آموختنی مدرسه 8. ژنرال  
9. سرای محبت – کل– رخت پوستی - آسیب 10. طایفه 
- عظیم –قسمت 11. ستون دین اسالم - صابون خیاطی 

–مالیمت 12.خالق اثر بینوایان

عــمــودی:1. بازیگر فیلم بــارکــد 2. عــصــاره –عالمت 
مفعولی- از مرکبات 3. وجود دارد - کارفرما– رسوب قنات 
4. برهنه– پسوند شباهت- تل- نصف زکات 5. خبر- پرنده 
سعادت 6. از حشرات موذی – زردی روی گیاه– درخت 
انگور  7.بــرق منفی– کم سرعت-  دروازه بان 8.کس - 
تنهایی 9.تهمت –تمیز- با آشغال می آید – مقابل کهنه 
10. خاک گور –کمیاب-نوعی کباب 11. فالنی – تکرار 

حرف–ترشرو 12. 
کمال  از  سریالی 

تبریزی
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هوش منطقی :   

گزینه )ب( اختالف اعداد خانه های مقابل هم ثابت است.

تست هوش:  

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

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

بازی با کلمات: 
ممکن 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: آتـــش، تــاب، 

شته، هشت و ...
چهار حرفی: ابهت، بهشت، 

تباه، شتاب، شهاب
پنج حرفی: اشتها، شباهت

شش حرفی: اشتباه

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

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی ریاضی: 

خفن استریپ:  دست دوز

اختالف تصاویر:

شرح در متن

حل جدول:

د  ق  ن    د   پ  ر  ش   خ   ى         
خ ى  م  ر   د س  و  ر  ن   ت  ا  ى       
ن ک  ا  ى  س  ر  ى   د  ا  ى  ز  ن  ز     
ى ت  د ش  م   ى   م  ا  م  س       ى 
ا ه  ر   ا  س  و   ن  ن   ى  ق   د    

 

ب ک  ر  م  ا   ن  ز  ا    

ا س ا   د  ا   م  ن    
  

ا ه  ه  ر  ه  چ  خ   و   ش 

ل و  ک   ا  ن   ت  ن    
 

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر 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.

اختالف تصاویر
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در امتداد تاریکی
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شکایت عجیب!
با هم در یکی از کانال های تلگرامی آشنا شدیم. او به من ابراز عالقه 
کرد و من هم عاشقش شدم، تا جایی که »هاشم« را شریک زندگی ام 
می دانستم اما او بعد از آن که هستی و آینده مرا به نابودی کشاند، حاال 
مدعی است که ... دختر 15ساله ای که در پی شکایت یک زن مبنی 
بر ایجاد مزاحمت و ارتباط نامشروع با پسرش به کالنتری احضار 
شده بود، درباره داستان زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت: در دوران ابتدایی تحصیل 
می کردم که پدرم را در یک حادثه از دست دادم. از آن روز به بعد من که 
تنها فرزند خانواده بودم نزد مادرم زندگی می کردم اما تامین هزینه 
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 
سرگرم زندگی جدید خود شد، به طوری که دیگر مرا فراموش کرده 
بود. از سوی دیگر ناپدری ام حاضر به پذیرش من نبود و مادرم نیز برای 
حفظ زندگی اش سکوت می کرد. به همین دلیل من ناچار شدم نزد 
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 
جوی محبت و پر کردن خألهای عاطفی زندگی ام به فضای مجازی 
روی آوردم و در گروه های مختلف و کانال های اینترنتی عضو شدم، تا 
این که در یکی از کانال های تلگرام با »هاشم« آشنا شدم و سرنوشتم به 
گونه ای دیگر رقم خورد. او که شش سال از من بزرگ تر بود، با ارسال 
پیامک های عاشقانه و تماس های تلفنی، به من ابراز عالقه می کرد 
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 
پارک و خیابان کشید. مدتی بعد هاشم مرا به منزل خودشان برد ، آن 
روز مادرش در خانه حضور نداشت. پدر و مادر هاشم از یکدیگر جدا 
شده بودند و او با مادرش زندگی می کرد. از آن روز به بعد حتی زمانی 
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 
موادمخدر زندگی اش را می گذراند اما من اهمیتی به آن نمی دادم 
و رفت و آمدهایم با هاشم ادامه داشت تا این که در یکی از همین روزها 
او با وعده و وعید ازدواج، هستی مرا به نابودی کشاند و آینده ام را تباه 
کرد ولی من باز هم به امید ازدواج رسمی با او همچنان به این ارتباط 
عاطفی ادامه می دادم، تا این که مادر هاشم به بهانه این که پسرش به 
خاطر ارتباط با من خالفکار شده است و شب ها دیر به منزل می آید، از 
من شکایت کرد در حالی که هاشم مرا به خاک سیاه نشانده است و... 
شایان ذکر است، وقتی با دستور سرهنگ باقی زاده حکاک )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 

مراجع قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

با اعترافات دزدان سابقه دار در مشهد لو رفت

پوشش و تابلوی »ایست« پلیس راهور از مخفیگاه  سارقان حرفه ای کشف شد

سالخی خودروهای سرقتی در خانه اجاره ای!
 1٧ مصدوم در پی تصادف 

3   اتوبوس و نیسان 
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: برخورد 
سه دستگاه اتــوبــوس بین شهری و یک دستگاه 
نیسان وانت در ساعت 1:11 بامداد دیروز موجب 
مجروح شدن 1۷ مسافر و راننده شد. جالل ملکی 
در گفت و گو با صداوسیما افــزود: ایــن خودروها 
در بزرگراه تندگویان، شمال به جنوب، پایین تر 
از خیابان شقایق در حال تردد بودند که با یکدیگر 
تصادف کردند. وی ادامه داد: با حضور ماموران آتش 
نشانی در محل حادثه، افراد مجروح از اتوبوس خارج 
شدند و راننده و کمک راننده یکی از اتوبوس ها که 

داخل اتوبوس گیر افتاده بودند نجات یافتند.

 دستگیری 9سارق
 و کشف 52 سرقت در کرمان  

توکلی/ در عملیات های جداگانه ماموران انتظامی، 
ــوازم داخــل خــودرو  سارقان سیم هــای هوایی و ل
دستگیر شدند و 5۲ فقره سرقت کشف شــد. به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی کرمان دراین باره 
گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت سیم های 
برق شبکه هوایی در شهر کرمان، ماموران انتظامی 
کالنتری 15  به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک 
شدند و دستور توقف آن را صادر کردند. سرهنگ 
فداء افزود: متهمان با مشاهده ماموران اقدام به فرار 
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 
خودروی دزدان، ادامه داد: در بازجویی ها، دو سارق 
به 15 فقره سرقت سیم های برق شبکه هوایی اقرار 
کردند. وی همچنین از دستگیری هفت سارق و 
کشف ۳۷ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در 

اجرای طرح مقابله با سرقت خبرداد.

 تصادف زنجیره ای 10 خودرو 
در جاده قزوین-زنجان 

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از تصادف 
زنجیره ای 1۰ دستگاه وسیله نقلیه در محور قزوین - 
زنجان خبر داد.سرهنگ شیرانی در گفت وگو با ایسنا 
افزود: در ساعت ۲۳:5۰ جمعه شب 1۰ دستگاه 
وسیله نقلیه در محور قزوین - زنجان در حال حرکت 
بودند که با تصادف دو دستگاه خودرو، وسایل نقلیه 
دیگر نیز به شکل زنجیره ای با یکدیگر تصادف کردند.  

این تصادف  آسیب جانی در پی نداشت. 

سجادپور- با دستگیری اعضای یک باند 
ــای سرقتی  ــودروه حرفه ای سالخی خ
در مشهد، راز دستبرد به منازل با شیشه 
ــه گـــزارش  هـــای طلقی نیز فـــاش شـــد. ب
اختصاصی خراسان، در پی کشف تعدادی 
از خــودروهــای رهــا شــده در خیابان های 
ــروش آن ها به  خلوت که قطعات قابل ف
سرقت رفته بود، گروه ویژه ای از افسران 
تجسس کالنتری شفای مشهد، ریشه یابی 
این پرونده ها را در دستور کار قرار دادند. 
آنان با تجزیه و تحلیل های کارشناسی که در 
حضور سرگرد علی امارلو )رئیس کالنتری( 
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 
انتظامی به سرنشینان یک دستگاه پراید در 
شهرک پردیس مشهد مشکوک شدند و در 
حالی به تعقیب نامحسوس آن ها پرداختند 
که استعالم از مرکز فرماندهی نیز نشان 
می داد خودروی پراید دارای سابقه سرقت 
از منطقه قاسم آباد مشهد است. به گزارش 
خراسان، ماموران انتظامی پس از حدود دو 
ساعت تعقیب و مراقبت به کوچه ای بن بست 
در حاشیه بزرگراه شهید چراغچی رسیدند 

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 
دست بیرون آمد و به همراه سرنشینان پراید 
مشغول باز کردن قطعات خــودروی مزدا 
شدند. ماموران گشت که دیگر به سالخ خانه 
خودروهای سرقتی رسیده بودند، بی درنگ 
مراتب را به گروه ویژه تجسس اطالع دادند 
و بدین ترتیب با دستورات محرمانه قاضی 
سیدجواد حسینی )معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( عملیات دستگیری دزدان 
خودرو آغاز شد و سه تن از اعضای باند به طرز 
غافلگیرانه ای در چنگ پلیس گرفتار شدند. 
دقایقی بعد ماموران تجسس با نظارت و 
هدایت رئیس کالنتری و کسب مجوزهای 

قضایی، مخفیگاه و منازل متهمان را در 
چهار نقطه شهر مورد بازرسی قرار دادند 
که در نتیجه دو دستگاه دوچرخه کرسی، 
تعدادی مدارک متعلق به افراد دیگر، مقادیر 
زیادی قطعات و لوازم اوراق شده خودروها به 
همراه چندین دستگاه تلفن همراه سرقتی، 
پوشش و تابلوی »ایست« پلیس راهور کشف 
و ضبط شد. گزارش خراسان حاکی است، با 
انتقال متهمان و دو خودروی سرقتی پراید و 

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. 
بررسی های بیشتر ماموران انتظامی 
که با راهنمایی ها و دستورات ویژه 
قاضی حسینی همراه بود، همچنین 
نشان داد اعضای این باند از سارقان 

حرفه ای و سابقه دار هستند که با استفاده 
از شاه کلید خــودروهــای مدل پایین را از 

مناطق مختلف شهر سرقت می کردند و به 
اوراق کردن آن ها در منزل اجاره ای کوچه 
بن بست، می پرداختند. یکی از سارقان که 
چندین فقره سابقه کیفری دارد در بازجویی 
ها گفت: خــودروهــا را دیگر اعضای باند 
سرقت می کردند و من فقط آن ها را اوراق 
می کردم و قطعات را به فروش می رساندم 
ولی در سرقت از منازل نقش داشتم. در 
همین حال متهم جــوان دیگر پرونده نیز 

گفت: من در سرقت خودروی پراید، گوشی 
ها و دستبرد به منزل با اعضای باند همکاری 
کردم اما در سرقت مزدا نقشی نداشتم. این 
متهم که مدعی بود از یک سال و نیم قبل 
در زنــدان بــوده و از حــدود ۲۰ روز قبل در 
اولین مرخصی خود به سر می برد، اعتیاد 
به شیشه و کریستال را انگیزه خود از سرقت 
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 
ــاره ای اعتراف  کــردن آن ها در منزل اج
کرد. بنابر گزارش خراسان، با توجه به این 
که تاکنون هفت تن از شاکیان این پرونده 
شناسایی شده اند اما کشف پوشش و لباس 
های فرم و همچنین تابلوی »ایست« پلیس 
راهنمایی و رانندگی از مخفیگاه سارقان 
تحقیقات این پرونده را وارد مرحله جدیدی 
کــرده است چرا که احتمال می رود آنان 
با جعل عنوان مامور پلیس راهــور جرایم 
دیگری نیز مرتکب شده باشند. به همین 
دلیل با دستورات محرمانه قاضی سیدجواد 
حسینی، با انتقال دزدان به زندان، بررسی 
های بیشتر در این باره به کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراسان رضوی سپرده شده است.

تصویر سه عضو باند دزدان حرفه ای

بخشی از لوازم کشف شده از سارقان

دزدان شیشه های طلقی را با فندک می سوزاندند!
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 گزارش خبری

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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خطر کسری 1۲.5 میلیارد 
دالری ارز تا پایان سال 

برآورد 27 میلیارد دالری از صادرات غیرنفتی 
و نفتی و بازگشت ارز تا پایان سال و در مقابل 
برآورد 39 میلیارد دالری از واردات و تقاضای 
ارز نشان می دهد در صورتی که دولــت ثبت 
سفارش  واردات را به  شدت کنترل نکند و اجازه 
واردات بدون انتقال ارز را ندهد، اقتصاد کشور 
با کسری 12.5 میلیارد دالری روبه رو خواهد 
شد که نتیجه قطعی آن رشد قابل توجه نرخ ارز 

است.)منبع: خبرگزاری فارس(

موافقت ستاد تنظیم بازار با 
افزایش قیمت روغن، نهاده های 

دامی، شیر و لبنیات 

ستاد تنظیم بازار روز گذشته با افزایش قیمت 
ــن، شیر خــام و لبنیات  ــی، روغ نهاده هــای دام
موافقت کرد. اگرچه قیمت این محصوالت به 
تازگی در عمل افزایش یافته بود.براساس مصوبه 
دیروز کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن 
نباتی در بسته بندی پت و دیگر بسته بندی ها 
بین 10 تا 13 درصد افزایش یافت.ستاد تنظیم 
بازار همچنین اعالم کرد: قیمت فروش شیرخام 
)با مشخصات 3.2 درصد چربی و بار میکروبی 
زیر 100 هزار( مبلغ 4500 تومان 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 چرب7100 تومان

شیر بطری یک لیتری نیم چرب 7500 تومان 
شیر بطری یک لیتری پر چرب 8500 تومان 

شیر بطری یک لیتری چربی کامل8600 تومان 
نایلونی )900 گرمی( کم چــرب )1.5  شیر 

درصد( 5400 تومان 
ماست 900 گرمی کــم چــرب )1.5 درصــد( 

8000 تومان
ماست 900 گرمی پر چرب )3 درصد( 9700 

تومان 
ماست دبــه ای 2500 گرمی کم چــرب )1.5 

درصد( 21000 تومان 
ماست دبه ای 2500 گرمی پرچرب )3 درصد( 

24000 تومان 
پنیر یواف 400 گرمی 14500 تومان

نبض بازار

 قیمت چند محصول بهداشتی
 در ایام کرونایی 

ــه مــحــدودیــت های  ــار- در شــرایــطــی ک ــردب ب
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 

124 رفتیم که در ادامه می بینید:
ماسک سه الیه )یک عدد(، قیمت : 13,000 

ریال
دستکش نایلونی یک بار مصرف90 گرمی )بسته 

100تایی(، قیمت مصوب: 50,000 ریال
ژل ضد عفونی کننده دست تیوبی 60 میلی 
لیتر )الکل حداقل 70درصد(، قیمت مصوب: 

87,000 ریال
ژل ضد عفونی کننده دست فوری 100 میلی 
لیتر )الکل حداقل 70درصد(، قیمت مصوب: 

104,500 ریال
ژل ضد عفونی کننده دست 200 میلی لیتر 
)الــکــل حــداقــل 70درصــــد(، قیمت مصوب: 

209,000 ریال
ژل ضد عفونی کننده دست پمپ دار 500 میلی 
لیتر )الکل حداقل 70درصد(، قیمت مصوب: 

348,500 ریال
ژل ضد عفونی کننده دست 880 میلی لیتر 
)الــکــل حــداقــل 70درصــــد(، قیمت مصوب: 

675,500 ریال

مرکز پژوهش های مجلس با اضافه 
کردن آمار شاغالن بیکار شده و 

بیکاران سال گذشته محاسبه کرد: 

نرخ واقعی بیکاری در بهار 
امسال، ۲4 درصد 

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: در صورتی 
که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار 
98 که در بهار 99 غیرفعال شده اند، همچنان 
در بازار کار باقی می ماندند نرخ بیکاری در بهار 
99 به جای 9.8 درصد اعالم شده توسط مرکز 

آمار ایران به 24 درصد می رسید.
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با 
عنوان »تحلیل شاخص های بازار کار در فصل 
بهار 1399« اعالم کرد: »بررسی وضعیت بازار 
کار ایران در بهار 1399 نشان می دهد هرچند 
ــدی نسبت به  نــرخ بیکاری کاهش 1.1 درص
بهار 1398 داشته است، اما با توجه به این که 
در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل 
توجهی داشته؛ لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل 
کاهش نرخ مشارکت بوده است و این شاخص 
ــازار کــار را نشان  نمی تواند بهبود وضعیت ب
دهد. درواقــع در چنین شرایطی نرخ بیکاری 
شاخصی کاماًل گمراه کننده برای تحلیل آثار 
شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.براساس 
ــزارش، در بهار99 ، تعداد شاغالن نیز  این گ
کاهش قابل توجهی نسبت به سال های قبل 
داشته اســت. در بهار 99 نسبت به بهار98 ، 
یک میلیون و 499 هزارنفر از جمعیت شاغالن 
کاسته شده است که در این میان 814 هزار 
نفر از جمعیت مردان شاغل و 685 هزار نفر از 
شاغالن زن کاهش یافته است. بخش زیادی از 
این تغییرات ناشی از بحران بیماری کرونا در 

کشور است.

 بازار خبر

یورو جای دالر را در نخستین ارز 
پر کاربرد 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 تراکنش های جهانی را به یورو واگذار 
کرد. بر این اساس 37.8 درصد نقل و انتقاالت 

مالی سوئیفت در ماه اکتبر به یورو بوده است.

نرخ  دام ایرانی آن سوی مرزها

گوشت  اتحادیه  رئیس  خبرنگاران-  باشگاه 
گوسفندی درباره وضعیت قاچاق دام گفت: در 
برخی نقاط گاهی اختالف چندبرابری قیمت دام، 
کول  بران را وسوسه می کند که یک تا 3 راس دام را 
با خود ببرند چرا که قیمت کنونی هر دام در کشور 
ما دو میلیون تومان است و آن سوی مرزها 8 تا 9 
میلیون تومان پول بابت دام های ایرانی می دهند.

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

14 تصمیم حمایتی برای کسب و کارها و خانوارها 
معاون اقتصادی رئیس جمهور از 14 تصمیم 
ستاد ملی مبارزه با کرونا بــرای خانوارهای 
بدون درآمد ثابت و کسب وکارها خبر داد که با 
محدودیت های اخیر، درآمدشان تحت تاثیر 
ــزارش ایرنا، محمد  قــرار خواهد گرفت.به گ
نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی 
دولت افزود: دو مورد از این 14 تصمیم ناظر به 
خانواده هایی است که درآمدشان تحت تاثیر 
قــرار خواهد گرفت، همچنین 9 مــورد برای 
عموم کسب و کارها و سه مــورد بــرای کسب و 
کارهایی است که به طور شدید آسیب می بینند.

تصمیمات برای خانوارها	 
وام یک میلیون تومانی برای خانوارهای فاقد 
درآمد ثابت که شامل 30 میلیون نفر هستند 
ــت تقبل خواهد کــرد و  و کــارمــزد آن را دول
بازپرداخت آن  30 ماهه 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 100 هزار تومان به 

سرپرست خانوار پرداخت می شود.

تصمیمات برای همه کسب و کارها	 
عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم برای 

همه کسب و کارها تا بهمن  متوقف می شود.
صدور یا تجدید پروانه های کسب و کار واحدهای 
اقتصادی اشخاص حقیقی، نیازی به دریافت 
ــت. گــواهــی پــرداخــت مالیاتی نخواهد داش

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 
مالیاتی و عوارض به شرط پرداخت همه بدهی
تمدید یک و نیم ماهه مهلت قانونی برای 

اعتراض به مالیات های ابالغی
در صورتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات 
عملکرد اشخاص حقوقی، در آذر و دی  باشد، 

این مهلت تا پایان بهمن  تمدید می شود.
همه مجوزهای صادر شده از سوی دستگاه ها 
که تا اول بهمن  به پایان می رسد، اتوماتیک وار 

تا پایان بهمن تمدید می شود.
پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری ها 

نیز تا ابتدای بهمن  تمدید می شود.

تصمیمات برای 14 رسته شغلی	 
اقساط تسهیالت با موعد آذر یک ماه تنفس 
خواهد داشت، همچنین قسط آذر به پایان دوره 
منتقل می شود و مشمول جریمه نخواهد شد.

کسب   تعطیلی  و  آذر  فاصله  ــه در  چ چنان 
و کارها با چک برگشتی روبــه رو شدند، با 
مراجعه به بانک می توانند آثار مترتب بر چک 

برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.
قبوض گاز که پرداخت آن ها از ابتدای آذر تا 
پایان دی  است به مدت دو ماه تمدید می شود.

ــازه ترین داده هــای مرکز آمــار از  ت
شاخص قیمت های مصرف کننده 
از اوج گیری شدید قیمت خوراکی 
ها در آبان امسال حکایت دارد. بر 
ایــن اســـاس، متوسط رشــد قیمت 
خوراکی ها در این ماه نسبت به ماه 
قبل به 13 درصــد رسیده که این 
رقم حداقل از ابتدای دهه 90 بی 
سابقه است. به گــزارش خراسان، 
ایــن داده هــا همچنین نشان می 
دهد قیمت کاالهای غیر خوراکی 
در آبان تنها 1.6 درصد 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 5.2 درصد بایستد. از منظری 
دیگر، قیمت کاالهای بــادوام، پس 
از چند ماه روند صعودی و در حالی 
که به رشد ماهیانه 22.4 درصدی 
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 10.4 درصد رسیده که همسو 
با تــورم ماهیانه خوراکی هاست.
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است 
ــروه عمده »خــوراکــی ها،  کــه در گ
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 

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

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 
ــر گــذاشــت. درخصوص  گوشت اث
گروه سبزیجات نیز به نظر می رسد 
اتفاقی متاثر از رشد نرخ ارز و هجوم 
ــرای صـــادرات ایــن محصوالت به  ب
خارج سبب کمبود نسبی و افزایش 
قیمت آن ها شــده اســت. برگشت 
ــی و  ــادرات ــای ص ــوردن گــوجــه ه خـ
هجوم برای صادرات سیب زمینی 
را می توان نمونه ای از این رویداد 

دانست.
که  ها  قیمت  ماهیانه  تغییرات  از 
ــزارش مرکز آمــار ایــران  بگذریم، گ
حاکی از این است که نرخ تورم نقطه 
ــان به 46.4 درصد  به نقطه در آب
رسید. نرخ تورم کل )12 ماه منتهی 
به آبان 99، نسبت به 12 ماه منتهی 
به آبان 98( نیز با روند صعودی به 
ــد افــزایــش یافت. ایــن در  29 درص
حالی است که این دو رقم در مهر به 
ترتیب 41.4 و 27.2 درصــد ثبت 

شده بودند.

تداوم رشد بورس در روز رکوردشکنی معامالت و برخورد با متخلفان 

سلب امتیاز ۲1 مدیر بورسی، اخطار به 31 حقوقی 
بازار سرمایه کشور که هفته قبل را با رشد بیش 
از 10 درصدی 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 رکـــورد 23 هــزار 
میلیارد تومان رسید که در سه ماه اخیر بی 
سابقه بوده است. شاخص کل بورس هم که در 
دقایق ابتدایی تا 29 هزار واحد رشد کرده بود، 
در نهایت با افزایش عرضه ها به رشد 21 هزار 
واحــدی بسنده کرد و در سطح یک میلیون و 
366 هزار 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 ۲1 مدیر	 
گفتنی است دیــروز  سازمان بــورس از آغاز 

برخورد با متخلفان بورسی نیز خبر داد. به 
گزارش سنا، جعفر جمالی معاونت حقوقی 
ــورس در خصوص شرکت های  ســازمــان ب
متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداخته اند، 
اظهار کرد: در  ادامه 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 21 نفر از 
مدیران به دلیل تمرد از اجرا یا اجرای ناقص 
مقررات از تصدی سمت مدیریت در ناشران 
اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های 
خود انتظام به مدت شش ماه سلب صالحیت 
شدند،تصریح کــرد: ایــن 21 نفر به عالوه 
شخص حقیقی مدیران به پرداخت جریمه 

نقدی نیز محکوم شدند.

اخطار به 31 حقوقی 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 157 نفر 
رسیده که از این مجموع 31 ناشر )شخص 
حقوقی نیز تاکنون( اخطار کتبی دریافت 

کرده اند.

با انتشار نرخ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار مشخص شد: 

ثبت باالترین تورم خوراکی دردهه 90 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــت: ســیــد مــحــمــود نــبــویــان،  • ــوش انــتــخــاب ن
نماینده مجلس با آن چه وی رفتاری  دیکتاتور 
گونه   خواند، مدعی شد:  در شورای عالی فضای 
نظر  از  کشور  غیرعامل  پدافند  رئیس  مجازی 
قانونی در این شورا عضو است اما روحانی او را 
به جلسات شورا راه نمی دهد یا در شورای عالی 
انقالب فرهنگی روحانی چند نفر از اعضا را به 

جلسات شورا راه نمی دهد.
تابناک نوشت: علیرضا پناهیان واعظ مشهور  •

به جزئیات  توجه  و  به کلیات  گفت بی توجهی 
ویـــروس کــرونــا سبب مــی شــود، 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 

سازمان ها با این ویروس تأمین می شود؟
 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: ناله های این زن و فرزندانش، روح 
قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه دار 
کرد. آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ 
نیستم و حقوق دانم. این چه حقوق دان و مجری 
قانون اساسی است که اصل 31 قانون اساسی 
را که بیانگر وظایف دولت است، فراموش کرده 
است؟ مردم امروز می گویند کاش یک نفر بیاید و 

بگوید من رئیس نیستم، سربازم. 
فیلم  • کننده  منتشر  از  نوشت:  عصرایران 

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؟ 

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 پالس های داخلی در طرف خارجی را بررسی 
گذشته  هفته  »ظریف،  می نویسد:  و  کند  می 
پیام تهران را به گوش جو بایدن که برجام متولد 
دولت متبوعش بود، رسانده و حاال کارشناسان 

می گویند که توپ در زمین جو بایدن است.«
کیهان- این روزنامه در گزارشی درباره مذاکره  •

با آمریکا نوشت: »زمزمه مذاکره، راه هــای غیر 
آمریکا و اروپا را هم برای ما ناامن می کند چرا که 
باعث سردرگمی کشورهایی نظیر چین، روسیه و 
هند می شود. آنان با این زمزمه ها درباره صداقت 
ما در اصالح سیاست خارجی و روی کردن به 
»سیاست اولویت شرق« شک می کنند کما این که 

شک کرده و بی رغبتی نشان داده اند.«
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«
ــران- حسین مــرعــشــی، فــعــال سیاسی  • ــ  ای

اصالح طلب و سخنگوی حزب کــارگــزاران در 
گفت و گویی حول محور ضرورت مذاکره اظهار 
کرد: »کسانی را که می گویند دولت دارد پیام 
ضعف می فرستد نمی توانم درک کنم اال این 
که بگویم این ها می خواهند استفاده سیاسی از 
این موضوع برای مسائل داخلی داشته باشند.«

صبح نو- این روزنامه در گزارشی با تیتر »فشار  •
جناحی به دیپلماسی« نوشت: »اصالح طلبان 
ــرای  ــبــال اســتــفــاده از ظــریــف ب ــه دن ــت ب و دولـ

دوقطبی   سازی در 1400 هستند.«

هشدار درباره فساد کاالهای اساسی 
قبل از ورود به کشور

یک مقام مسئول در نامه جدید خود خطاب به 
تعدادی از نهادهای مربوط در امر واردات و ترخیص 
کاال، به آن ها متذکر شده هم اکنون برخی محموله 
های کاالهای اساسی وارداتی اعم از خوراک انسان 
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 
احتمال  مذکور،  کاالهای  ماهیت  و  نگهداری 
فساد یا تغییر در ویژگی های آن به ویژه در خصوص 

کاالهای فله ای وجود دارد.

تذکر نظارتی درباره افزایش اختیارات 
شورای عالی استان ها

در حالی که بر اساس مصوبه خرداد امسال شورای 
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 
شورا متذکر شده بر اساس قانون وظایف شوراهای 
اسالمی کشور مصوب سال 1375، اختیارات 
ــورای عالی استان ها در 10 بند احصا شده  ش
است اما این دستورالعمل مصوب، خارج از حدود 
اختیارات قانونی و صالحیت های نهاد مذکور بوده 

و امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.

ویژه های خراسان   لیست ۲0 نفری کارگزاران برای1400 
محسن هاشمی اسامی کاندیداهای احتمالی کارگزاران را اعالم کرد 

اسامی که از سیدحسن خمینی تا معصومه ابتکار در آن به چشم می خورد 

کامیار-کارگزاران سازندگی بیش از سایر 
جمهوری  ریاست  انتخابات  اصالح طلبان، 
1400 را جدی گرفته اند و برای پیدا کردن 
کاندیدای مناسب خود می کوشند، از گزینه 
ائــتــالف بــا الریــجــانــی کــه بــا وجـــود مخالفت 
سایر طیف ها کم رنگ شد گرفته تا بررسی 
کاندیدا های حزبی.  البته اعضای  این حزب 
عزم خود را بــرای ورود به انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده از خیلی وقت قبل یعنی 
ــال 96 جزم  بعد از پــیــروزی روحــانــی در س
کردند. از همان وقتی که دوگانه الریجانی و 
جهانگیری را مطرح کردند و جانب الریجانی را 
هم گرفتند، رویکردشان تا همین امروز تفاوت 
چندانی نکرده است جز زمانی که مخالفت سایر 
طیف های اصالح طلب مثل اتحاد ملت و اعتماد 
ملی با استفاده مجدد از کاندیدای اجاره ای 
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 گزینه های 
مورد اشاره آن ها این امید را تقویت نمی کند و 
سبب می شود که گمان کنیم بعد از این باال و 
پایین کردن ها نهایتا کار به حمایت از الریجانی 
می رسد. البته با توجه به فهرستی که به تازگی 
ــه شــده و تحوالت  از کاندیدا های حزبی ارائ
بین المللی اخیر ، به نظر می رسد می توان 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 
دلیل تمایل نداشتن به کاندیداتوری از فهرست 
مذکور خط خــورده انــد امــا محسن هاشمی 
دیــروز از فهرستی بلندباالتر رونمایی کرده 

است.  رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی با اشــاره به فعالیت های اخیر این 
حزب برای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار 
کـــرد: فهرستی از کــانــدیــدا هــای احتمالی 
ریاست جمهوری که می توانند مورد حمایت 
اصالح طلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفت 
و گو با آن ها، میزان جدی بودن حضورشان در 
انتخابات و همچنین دیدگاه های شان بررسی 
ــن فهرست بــراســاس دیدگاه های  شــود.  ای
اشخاص، احزاب و جایگاه افراد در انتخابات 
ریاست جمهوری تهیه شده و وجــود نام یک 
شخصیت در فهرست لزومًا به معنای اراده وی 
برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 
نیست. وی با اشــاره به اسامی کاندیدا های 
مدنظر کارگزاران اظهار کرد: »هم اکنون نام 
حدود 20کاندیدا در این فهرست به چشم می 
خورد که عبارتند از آیت ا... سیدحسن خمینی، 
خاتمی،  محمدرضا  جهانگیری،  اسحاق 
محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف، علی 
اردکانیان، علی الریجانی،  مطهری، رضا 
مسعود پزشکیان، محمدجواد آذری جهرمی، 
محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر 
همتی، علی اکبر 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 چهره ها 
گفت وگو شده؛ اما به دلیل شرایط بیماری 
کرونا، برنامه ریزی جلسات و مالقات ها با 
کندی پیش رفته است. حال باید صبر کرد 
و دید چند نفر از این 20نفر پا پس می کشند 
یا از طرف کارگزارانی ها مناسب شناخته 

نمی شوند.  

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 هسته ای حمایت 
می کند 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 
می کند، 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 گروه های 
نیابتی باشد. این ها )محدود کردن برنامه 
موشکی و فعالیت منطقه ای ایران( باید در 
یک زمان محقق شوند. نشریه »د هیل« روز 

گذشته نوشته بود آنتونی 
ــن، مــشــاور  ــی ــک ــل ــی ب

سیاست خارجی 
بایدن، سناتور 

کــــــریــــــس 

کونز، سناتور کریس مورفی، ســوزان رایس 
مشاور سابق امنیت ملی دولت اوباما و ویلیام 
برنز معاون سابق وزیر خارجه آمریکا از جمله 
دولت  در  خارجه  وزارت  تصدی  نامزدهای 
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« 
ــران باید پیش  خواهد بــود. یعنی در ابتدا ای
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، »ان بی سی نیوز« نیز در 
تحلیلی به احتمال باز گشت »جو بایدن« به 
توافق هسته ای برجام اشــاره کرده است. به 
نوشته این رسانه آمریکایی، حتی اگر بایدن 
و »حسن روحانی«، به دنبال دستیابی به یک 
توافق باشند، رسیدن به دستور العملی که به 
آمریکا اجازه دهد به برجام باز گردد و ایران نیز 
فعالیت های هسته ای خود را کاهش دهد، 
آسان نخواهد بود. در ادامه این تحلیل آمده با 
وجود این که دیپلمات های ایرانی و تیم بایدن 
با موضوع تحریم ها غریبه نیستند اما دولت بایدن 
پس از ادامه روند این توافق باید برای برداشتن 
تحریم هایی که دونالد ترامپ علیه ایران از جمله 
بانک مرکزی این کشور اعمال کرده، تصمیم 
بگیرد. این رسانه آمریکایی نوشته 
بسیاری از تحریم هایی که ترامپ 
فعالیت های  به  ــرده  ک اعمال 
هسته ای ایــران ربطی نــدارد 
بلکه به موشک های بالستیک، 
مسائل حقوق بشر و حمایت از 
نایبان منطقه ای ایران از 
جمله جنبش حزب ا... 
ــاس مــربــوط  ــمـ و حـ

است.

تیم بایدن نیامده پیش شرط گذاشت! 
گزینه احتمالی وزارت خارجه بایدن، محدود کردن برنامه های موشکی و منطقه ای ایران 

را شرط بازگشت آمریکا به برجام دانست 

بدون تیتر

رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال دو روزه 
شدن انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ما 
این پیشنهاد را می دهیم و اجرایی شدن آن منوط به 
موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه 
با کرونا ست. معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: 
پیشنهاد دیگر ما افزایش شعب اخذ رای است. 
یعنی فرضا اگر ما 60 هزار شعبه داریم، این تعداد 

را به ۸0 هزار شعبه افزایش دهیم./تسنیم 
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مختلفی  جشنواره های 
برگزار  دنیا  سراسر  در 
می شود که بیشتر آن ها 
و  سنتی  آیین  در  ریشه 
تاریخی دارد و آغازشان به سال ها قبل باز 
ــا مثل جشنواره  مــی گــردد. بعضی از آن ه
پرواز فانوس ها در ژاپن، جنگ پرتقال ها در 
ایتالیا و گوجه فرنگی در اسپانیا، جشنواره 
گل بازی در شهر بوریئونگ کره جنوبی  و ... 
از مواردی هستند که بارها و بارها درباره شان 
شنیده  و عکس هایشان را دیده ایم اما در 
پــرونــده امـــروز زنــدگــی ســام فهرستی از 
جشنواره های خاص ، شاد و پر رنگ و لعاب 
را مشاهده خواهید کرد که هر سال هزاران 
نفر را از سراسر دنیا دور هم جمع می کنند 
اما کمتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرند. 
حاال که شانس شرکت  در این رویدادهای 
ــذاب و دیــدنــی را تاکنون نداشته  اید،  ج
تماشای تصاویر آن ها خالی از لطف نیست. 
جشنواره ها و آداب و رسومی که در آن ها 
برگزار می شوند، می توانند تجربیات جالبی 
برای شما به همراه داشته باشند و شما را با 
کشورهای جدید، مراسم و سرگرمی های 

آن ها آشنا کنند. با ما همراه باشید.

پرونده

آشنایی با ناشناخته ترین جشنواره های بین المللی و تاریخچه شان به همراه آداب و رسومی که باورشان سخت است

جشنواره »تزیین غذای ارواح« 
و »حمله به دشمن فرضی«
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گردش در شهر با لباس وایکینگ ها
چه جشنواره ای و در کجا؟آپ هلی آ در اسکاتلند

یکی از بزرگ ترین رویدادهای اروپا جشنواره آتش »وایکینگ ها« یا »آپ هلی آ «است که در آخرین سه شنبه ژانویه هر 
شتلند به خصوص شهر لرویک، واقع در اسکاتلند برگزار می شود. هزاران بازدیدکننده از سراسر جهان به شمالی ترین سال در جزایر 

گوشه اسکاتلند سفر می کنند تا در پایان زمستان و با بازگشت خورشید به جشن های سبک وایکینگ های اسکاندیناوی ملحق شوند. 
این جزایر، جشنواره ساالنه خود را برای بزرگداشت وایکینگ ها برگزار می کنند که حدود 500 سال پیش، قبل از آن که در سال 
1468بخشی از اسکاتلند شوند این سرزمین را اشغال و در آن حکمرانی  کردند. در این جشنواره جمعیتی را می بینید که لباسی از 

پوست گوسفند پوشیده اند و با در دست داشتن تبر، 
سپر و مشعل در خیابان های شهر حرکت می کنند و 
منظره زیبایی را در تاریکی شب به وجود می آورند. 
این مراسم با آوازخوانی که توسط گروه موسیقی 
محلی اجرا می شود، همراه است. سپس گروه رژه 
به همراه فرمانده خود به سوی ماکتی که مانند قایق 
بزرگ وایکینگ ها با دماغه سر اژدها ساخته شده، 
پیش می روند. آن ها مشعل به دست حلقه ای دور قایق 
تشکیل می دهند و آواز سنتی آپ هلی آ را می خوانند. 
سرانجام با انداختن مشعل ها درون قایق، آن را به آتش 

می کشند و تماشاگران را به وجد می آورند.

بفرمایید تماشای مهمانی 3 هزار نفره 
میمون ها

چه جشنواره ای و در کجا؟ ضیافت میمون ها در تایلند

هر سال، شهر لوپبوری در استان مرکزی تایلند ضیافتی باشکوه را برای 
میمون ها برگزار می کند. در آخرین یک شنبه ماه نوامبر، ساکنان این منطقه 
میزبان ضیافتی برای حداقل سه هزار میمون ماکاک با دم بلند هستند. 
این جشنواره در اطراف ویرانه های خانه تاریخی »فراپرانگ سام یوت« در 
تایلند برگزار می شود، جایی که تقریبا نیمی از میمون های لوپبوری در آن 
جا زندگی می کنند. این جشن با اجرای افرادی با لباس های شبیه میمون 
شروع می شود و در آن با برج های عظیم میوه و سبزیجات رنگی و همچنین 
تقریبًا هر نوع شیرینی که می توانید تصور کنید از میمون ها پذیرایی می شود. 
این جشنواره برای قدردانی مردم محلی از میمون ها برای جذب گردشگر به 
شهرشان برگزار می شود. با این حال، ریشه های این ضیافت بسیار عمیق تر 
از یک قدردانی ساده است. رسم احترام به میمون ها در تایلند به بیش از دو 
هزار سال پیش برمی گردد. طبق داستان های اساطیری، راما یک شاهزاده 
ایزدی تالش می کند تا همسرش سیتا را از چنگال اهریمن نجات دهد. سپس 
هانومان، سردار پادشاه میمون ها، به کمک راما می آید تا بار دیگر این زوج را 
به هم برساند. در پایان این جشن، میمون ها پس از این که سیر شدند شروع 
 به رقصیدن روی میزها و پرتاب خوراکی ها و نوشیدنی ها به سمت یکدیگر

 می کنند و موجب هیاهو و هیجان در فضا می شوند.

پرتاب تخم مرغ به سمت دشمن فرضی!
چه جشنواره ای و در کجا؟کاسکاموراس در اسپانیا

جشنواره کاسکاموراس در دو شهر گوئادیکیس و بارسلون، یکی از جشنواره های 
بین المللی مــورد عالقه گردشگری مــردم اسپانیا اعــالم شده اســت. طبق 
آخرین برآورد حدود 20 هزار نفر، هر سال در این جشنواره شرکت می کنند. 
شرکت کنندگان در خیابان ها می دوند و سر و صورت و بدن یکدیگر را با روغن، 
گریس و رنگ های دیگر آغشته می کنند و بیشتر به سمت دیوارها و محل های 
خالی از جمعیت، تخم مرغ و آرد پرتاب می کنند! این جشنواره تاریخچه ای 
شگفت انگیز دارد و افسانه های مختلفی در باره آن وجود دارد که یک مورد قابل 
قبول تر به نظر می رسد. گفته شده هنگامی که کارگری اهل گوئادیکیس با 
نام مستعار کاسکاموراس در حال ساخت خانه ای در بارسلون بوده، تندیسی 
با ارزش پیدا کرده که در زمین دفن شده بود. سپس او تصمیم می گیرد این 
تندیس را به شهر خود گوئادیکیس ببرد اما ساکنان بارسلون از این موضوع 
مطلع می شوند و پیش از رسیدن او به شهرش، تندیس را می ربایند. بدین ترتیب 
کاسکاموراس دست خالی به شهر خود بازمی گردد. بنابراین  در جشنواره 
کاسکاموراس، افراد هر سال تالش می کنند که این تعهد را عملی کنند و با پرتاب 
تخم مرغ، آرد و روغن به سمت دشمن فرضی نگذارند که آن تندیس با ارزش به 
مکان دیگری منتقل شود! حاال فهمیدید که چرا شرکت کنندگان این جشنواره 
به سمت دیوارها و محل های خالی از جمعیت، تخم مرغ و آرد پرتاب و کلی مواد 

خوراکی را اصراف می کنند؟

سوزاندن نماد خود!
چه جشنواره ای و در کجا؟ مرد سوزان در آمریکا

برنینگ من به معنی مرد سوزان، جشنواره ای 
است که هر سال به مدت یک هفته در بیابان 
بلک راک در ایالت نوادای آمریکا برگزار می شود. 
این نام گذاری به این دلیل است که اختتامیه این 
جشنواره با سوزاندن مرد حصیری یا سازه های 
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 

207 متری شبیه 
خودش را در سن 
فرانسیسکو آتش 
بعد  ســال هــا  زد. 
ــش  ــزای ــل اف ــی ــه دل ب
کنندگان،  شــرکــت 

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 
می شود. کسانی که در این جشنواره شرکت 
می کنند شخصیت خود را از طریق ساختن 
اشکال مختلف و در قالب هنری  می سازند و 
سپس، نماد خودشان را به آتش می کشند. 
شرکت کنندگان یا به تعبیری مرد سوزها آزادند 
هر لباسی را هرچند عجیب بپوشند و می توانند 
در کارگاه ها و کالس های ساخت آثار هنری 
شرکت کنند. بسیاری از شرکت کنندگان 
ایــن جشن را تجربه جدیدی از زندگی 
اجتماعی توصیف می کنند که به افزایش 
خالقیت شان کمک می کند و باعث می شود به 

مرگ و نابودی هم فکر کنند.

تزیین غذای ارواح در گورستان!
چه جشنواره ای و در کجا؟ روز مردگان در مکزیک

جشن روز مردگان یکی از عجیب ترین و 
جالب ترین جشنواره ها در مکزیک است 
که هر سال در روزهــای اول و دوم نوامبر 
برگزار می شود. روز مردگان یک سنت 
قدیمی بیش از دو هزار ساله است و بر اساس 
باورهای مردم این منطقه در این روز، روح 
عزیزان از دست رفته به زمین باز می گردند 
تا یک روز را در کنار خانواده سپری کنند.  در 

طول این جشنواره در بیشتر شهرها، سکوهایی ساخته می شود 
که روی آن بشقاب های حکاکی شده می گذارند و با شمع، 
دسته های گل، بادام زمینی، بشقاب  خوراک بوقلمون و ... آن ها 

را تزیین می کنند. کاترینا یا اسکلت شجاع مشهورترین نماد روز 
مردگان و نماد فرهنگی مکزیک است که نشان دهنده مرگ 

است. بسیاری از زنان چهره خود را شبیه تصویر بانوی مرگ 
گریم می کنند و به خیابان ها می آیند. یکی دیگر از مکان های 

اصلی برگزاری این جشن، گورستان است. مکزیکی ها 
اطراف قبرهای عزیزان شان جمع می شوند و در بعضی از 

روستاها رسم است که کل شب را در گورستان همراه با 
غذا، نوشیدنی و موسیقی می گذرانند.

سپردن افکار منفی به رودخانه!

چه جشنواره ای و در کجا؟لوی کراتونگ در تایلند

جشن لوی کراتونگ یکی از دیدنی ترین جشنواره های دنیاست. 
این جشنواره در شب کامل شدن ماه در دوازدهمین ماه تقویم 
تایلند که معموال در یکی از روزهای ماه نوامبر میالدی است، برگزار 
می شود. در زمان برگزاری این جشنواره، رودخانه ها و آبراه های 
تایلند همه روشن می شوند. درباره معنای کلمه لوی کراتونگ باید 
بدانید که لوی به معنای شناور شدن است و کراتونگ به سبدهای 
شناوری می گویند که به طور سنتی از یک تکه درخت موز با شکلی 
شبیه گل نیلوفر ساخته شده است و در وسط آن شمع روشنی قرار 
می دهند و با گل ها تزیین می کنند و به آب می اندازند. کراتونگ که 
روی آب شناور است، تمایل فرد را برای رهایی از نفرت و عصبانیت 
نشان می دهد. رسم است که در زمان برگزاری این جشنواره، مردم 
تایلند با رها کردن کراتونگ روی رودخانه برای سالمتی خود و 
عزیزان شان آرزو می کنند. همچنین در این سبدها یک سکه قرار 
داده می شود که نشانه ثروتمندی در سال آینده خواهد بود و گاهی 

بعضی از افراد مو و ناخن های خود را درون کراتونگ قرار 
می دهند. آن ها با این کار می خواهند که اشتباهات 
گذشته و افکار منفی خود را از بین ببرند. این یک 
روش برای روشن کردن ذهن از نظر آن هاست. این 
جشنواره در سراسر کشور و حتی در کشورهای 
همسایه تایلند مانند الئوس و میانمار برگزار می شود 

اما شهرهای تایلند مانند چیانگ مای و بانکوک بهترین 
مکان برای دیدن آداب و رسوم این جشنواره هستند.

معلق شدن در آسمان!
چه جشنواره ای و در کجا؟ مونته پیانا در ایتالیا

ایــده خوابیدن در بــانــوج معلق 
زمین  از  متر  صــدهــا  فاصله  ــه  ب
ــی بـــاورنـــکـــردنـــی به  ــان ــک در م
ــال 2001 بــرمــی گــردد. این  س
رویــداد که یکی از ترسناک ترین 
ــت،  ــان اس ــه ــای ج ــواره ه ــن ــش ج
»الساندرو  توسط  بــار  نخستین 
د امیلیا« و »آرمــیــن هــولــزر«، دو 
ــه روی  ــرادی ک ــری)اف ــن ــالی ــای ه
ــد( که  ــی رونـ ــاب راه مـ ــن یــک ط
می خواستند مناظر دیدنی کوه 
مونته پیانا را در رشته کوه های دولومیت به اشتراک بگذارند، انجام شد. در سال های بعد این کار ادامه یافت به طوری که در 
تاریخ دهم سپتامبر 2001 ایده تجربه گروهی آن زنده شد که نمادی از صلح و احترام به گذشتگان است. هدف از این رویداد 
فراهم آوردن فرصتی برای ورزشکاران حرفه ای و عالقه مندان به هیجان و طبیعت در سراسر جهان بود تا مانند بندبازها که 
روی طناب راه می روند، آن ها نیز بین قله های کوهستانی در داخل بانوج زنجیروار در آسمان آویزان باشند و با افرادی شبیه 
خودشان روبه رو شوند. این مکان نه تنها به دلیل زیبایی طبیعی بلکه به خاطر اهمیت تاریخی آن، خاص و به یادماندنی است. 
یک قرن پیش، جنگ های شدیدی در کنار کوه های مونته پیانا در ایتالیا به وقوع پیوست و جنگ جهانی اول آغاز شد. امروز این 
منطقه یک موزه روباز برای ادای احترام به 18 هزار سرباز جوانی است که در این مکان جان خود را از دست دادند. سنگرهایی 
به طول هفت کیلومتر که در آن جا احداث شده، هنوز هم از داخل بانوج هایی که افراد با شرکت در این جشنواره در آن استراحت 

می کنند، قابل مشاهده است.
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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 می شــود، ضدعفونی کــردن میــوه ها و 

ســبزی ها هم  ضرورت بیشــتری دارد. شــیوه های ضد 

عفونی مــواد غذایی با لــوازم و حتی ضــد عفونی کردن 

دســت ها متفاوت اســت و ما به همین  دلیــل در این باره 

توضیحاتی داده ایم و این بارهم نکاتی را ارائه می کنیم :

دانستنی ها

رژیم غذایی مناسب برای 
پیشگیری از زوال عقل ؟

زوال عقل مشکل دردناکی است که به سراغ  
ســالمندان می آید اما بر اساس پژوهش های 

انجام شــده زنان بین 65 تا 75 ســالگی، بیش از هر 
زمان دیگری در معرض ابتال به زوال عقل هستند.به 
همین دلیل توصیــه می کنند 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 
نشان می دهد دوره بحرانی زنان که بیشترین احتمال 
بروز آلزایمر داده شده ، 10 سال بعد از شروع یائسگی 
است.از دست دادن استروژن در روند یائسگی نه تنها 
باروری را کاهش می دهد بلکه به معنای از دست دادن 
یک عنصر اصلی در مغز و آسیب پذیری باالتر نسبت به 
بیماری های مرتبط با پیری و آلزایمر است. افسردگی، 
اضطــراب، بی خوابــی و نقص شــناختی از  مهم ترین 
عوارض یائسگی است. استفاده از آنتی اکسیدان ها 
بــرای محافظت از عملکــرد مغز و میتوکنــدری برای 
کاهش ســرعت زوال عقــل در زنــان یائســه ضروری 
است.  محققان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو، 
چاقــی، باریک شــدن شــریان کاروتید، افســردگی، 
ســطح پایین تحصیالت، فشــار خــون باال، نداشــتن 
تحرک، استعمال دخانیات، سطح باالی اسید آمینه و 
دیابت نوع 2 را به عنوان مهم ترین عوامل خطر آلزایمر 

برشمرده اند.
  احتمال ابتا به آلزایمر در افرادی که رژیم غذایی 

زیر را دنبال می کنند، 53 درصد کمتر است:
   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.

  حداقل دو بار در هفته از گوشت ماکیان استفاده کنید.
  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.

بانوان
 ضدعفوین کردن میوه و سزبیبهداشت

 در دوران کروان
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

1-كاهو یا اسفناج را خرد كنید  و در 
الیه اول بریزید.

2- پنیــر فتــا را به صــورت مربعــی 
برش دهیــد و روی آن بریزید. پیاز را 
به صورت هاللــی نازك بــرش بزنید 
و در یك تابه بدون روغــن كمی تفت 
دهید تا پیاز ها نرم شود و سپس روی 

ساالد بریزید.
3- بخشــی از كــدو حلوایــی پخته و 
نگینی شــده را بریزید و سپس كمی 
دیگــر كاهــو بــه آن اضافه کنیــد، در 
نهایــت روی آن را بــا تكه هــای كــدو 
و تخــم كــدو و پــودر پنیــر پارمــزان 

بپوشانید.
4-آب لیمــو و ادویــه ســاالد را با هم 
مخلوط کنید  و 15 دقیقه 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 برش های چاقویی آن تمیز در آید. 
در غیــر این صــورت ممكن اســت با 
پخت زیاد بافت كدو باز شود و شكل 

زیبایی نداشته باشد.

ساالد كدو حلوایی

آشپزی من آشپزی من

پیش غذا

مواد الزم برای 6 نفر
  كدو حلوایی پخته و تكه شده - 300گرم
   پودر پنیر پارمزان - 3 قاشق سوپ خوری

   پیاز قرمز - یك عدد متوسط
   پنیر فتا -100گرم

   تخم كدو - 2 قاشق سوپ خوری
  كاهو یا اسفناج -200گرم

   روغن زیتون - به میزان الزم
   آب لیمو - 5 قاشق سوپ خوری

   ادویه ساالد - یك قاشق چای خوری

آنتی کرونا

 نکاتی برای استفاده 
از دستمال توالت

استفاده از دســتمال یا کاغذ توالت بسیار مرسوم 
شده است و تقریبا همه از آن استفاده می کنند اما 
استفاده از این دســتمال در کنار مزایایی که دارد 
می تواند مشکل آفرین هم باشد. بنابراین برای به 
حداقل رساندن این مشکالت بهتر است اطالعاتی 
راجع به نحــوه اســتفاده و انتخاب نوع دســتمال 
توالت داشته باشید.ســوالی که ذهن بسیاری را 
به خود مشــغول می کند 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 حساس ترین مناطق پوست است و می تواند 
به راحتی بــا هرنوع محــرک خارجــی مانند مواد 
شوینده عطری یا دستمال کاغذی  تحریک شود. 
متاسفانه بسیاری از ما هنگام خرید دستمال توالت 
فقط به ظاهر زیبا یا عطر خوش آن توجه می کنیم، 
در حالی که مهم ترین مشــکل این است که مواد و 
ترکیب های موجود در دستمال های کاغذی،   جزو 
مواد آلرژن است به خصوص اگر از نوع عطری باشد 

که این حساسیت زایی چندین برابر می شود.
  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 این که 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.  توجه به این نکته ضروری است که دستمال 
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

وقتــی دســتمال کاغــذی برایتــان یــک آلــرژن 
جایگزیــن   از  می توانیــد  می شــود،  محســوب 
دســتمال کاغذی بــرای خشــک کــردن ناحیــه 
تناســلی اســتفاده کنید.اســتفاده از حوله های 
ســفید و نخــی مناســب اســت. شــما می توانیــد 
خودتــان را در منزل با این حوله ها خشــک کنید 
و شــب به شــب آن ها را بــرای اســتفاده روز بعد، 
بشویید. استفاده از حوله  یک بار مصرف، تنظیف 

یا گازهای استریل مناسب است.
  حذف لباس زیر نامناسب

گاهی برخی از ما به دلیل اســتفاده از لباس های 
زیــر پالســتیکی یــا نامناســب، دچــار مشــکل 
می شــویم. در این صــورت می توان بــا حذف این 
لباس ها و اســتفاده از لباس زیر نخــی که جاذب 

رطوبت است مشکل را برطرف کرد.
 نحوه استفاده صحیح از دستمال

انتخاب دستمال توالت مناسب یا جایگزین آن یک 
مسئله اســت و نحوه اســتفاده از آن هم مسئله ای 
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 می شود.
این ضایعات به صورت دانه هایی ریز بروز  می کند و 
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 پاپیلوماتــوز  در صورت قطع 
استفاده از دســتمال کاغذی برای خشک کردن 

ناحیه تناسلی، کم کم از بین می رود.
1-  برای خشــک کــردن ناحیــه تناســلی بعد از 
شست وشــوی ناحیه تنها قســمت های خارجی 

ناحیه تناسلی و کنار  پاهای خود را خشک کنید.
2- هر نوع دســتمالی باید روی این قسمت های 
حساس، فقط  گذاشــته و برداشته شود. کشیدن 
دســتمال روی ناحیــه باعــث ایجــاد تحریــک و 

حساسیت خواهد  شد.

   استفاده از محلول های 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 15 تــا 30  دقیقــه در این محلول 

قرار دهید.
توجــه به ایــن نکته ضــروری اســت که 
حجم  میوه و ســبزی متناســب با حجم 
محلول باشــد. به ویژه برای ســبزی ها 
به طوری که کامال در آب غوطه ور شود 
 و به راحتــی  بتوان ســبزی ها 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 

هنگام خریــد میوه و ســبزی دقت  1  
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.
در صــورت امــکان محصــوالت  ۲
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.
به هیچ عنــوان کــودکان و اعضای  ۳

خانواده به میوه و ســبزی نشسته دست 
نزنند.

قبــل از ضدعفونــی کــردن میوه و  ۴
سبزی ابتدا دست خود را کامال بشویید 

و ضد عفونی کنید.
برای شست وشوی  سبزی ها و میوه  ۵
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.
بعد  از اطمینان از تمیزی و شست  ۶
وشــو و ضدعفونــی کــردن ، میــوه ها و 
ســبزی ها را خشــک و در جای مناسب 
نگهداری کنید تا ماندگاری آن ها بیشتر 

شود.
بعد از اتمام کار ظرف شست و شو را  ۷
کامال بشویید و ضد عفونی کنید و بعد از 
خشــک شــدن در جــای مناســب قــرار 

دهید.

تــا حدامــکان از ظرفــی کــه برای  ۸
شســت وشــوی ســبزی و میوه استفاده 
کرده اید برای شست وشوی مواد غذایی 
دیگــر ماننــد گوشــت و مــرغ اســتفاده 

نکنید.
 استفاده از محلول یا قرص ضدعفونی

بــه طــور معمــول از پــودر پرکلرین 70 
درصد بــرای شســت وشــوی ســبزی و 
میــوه اســتفاده می شــود. 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 5 
تا10 دقیقه در آن قــرار دهید و در پایان 

آن ها 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.

 محافظت از ماسک در روزهای بریف و ابراین
 کم کم  در ماه آخر پاییز به روزهای سرد بارانی و برفی زمستان نزدیک می شویم 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 اطاع از نکات بهداشتی ماسک زدن ادامه مطلب را مطالعه کنید :

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

تردد نکنید

 اگر ماسک تان  
خیس شد با رعایت 

نکات بهداشتی 
دفع زباله آلوده آن 
را  بیرون بیندازید

 همه ماسک ها با 
خیس شدن در 

برابر رطوبت آسیب 
پذیرند

  در روزهای بارانی 
حتما ماسک اضافه 
همراه داشته باشید

 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

  هنگام استفاده 
از ماسک جدید 

حتما صورت خود را 
خشک کنید



 انبودگران عشق در زندیگ مشرتک
برای 

بهتر شدن، 
همسرتان را با 

دیگران مقایسه 
می کنید

تفریحات 
دو نفره با 

همسرتان را جدی 
نمی گیرید

فقط 
عیب های خانواده 

همسرتان را 
می بینید

از معجزه 
استفاده از کلمات 

عاشقانه کمک 
نمی گیرید  

به 
ظاهرتان 

در خانه اهمیت 
نمی دهید

برای یکدیگر 
وقت و توجه صرف 

نمی کنید

 1
4

5
6

2
3

سپیده پورحسین
روان شناس

ره 
شاو

 و م
واده

خان

3

زندگی سالم 
 یک شنبه 
    2 آذر 1399   
شماره 1749 

* اتفاقاتی که بــرای آقای خاتونی در تانزانیــا افتاده و در 
صفحه اول زندگی سالم با او گفت و گو شده، باورکردنی 
نیســت. واقعا جهنمی بوده برای خودش. حیف جوانی 
این پســر که بر فنا رفته و کابوس اون روزها تــا آخر عمر، 

اذیتش خواهد کرد.
* در مطلب مراقبت از پوست در دوران کرونا که در صفحه 
سالمت چاپ شــده، شــاید دلیل گران شــدن لبنیات و 
موز همینه که پولدارها دارن از ماسکش برای مراقبت از 

پوست شون استفاده می کنن!
* کمک های ســفارت ایران به این 10 نفر که در تانزانیا 
دستگیر شده بودند، بســیار ناچیز بوده. آخر هم که پول 
بلیت شون رو ندادن. پس دقیقا چی کار می کنن، اون جا؟
* دل آدم هر چقدر برای بچه ها در این دوران کرونا بسوزه، 
فایده نداره. کرونــا، قاتل آرامش و خنــده بچه های دهه 

نودی شده.
* برای اطــالع آقای سیدســورنا ســاداتی عــرض کنم، 
ایشــون از چیزی که خبر ندارند لطفا به خودشون اجازه 
اظهارفضل ندهند. من یکی از اعضای بازاریابی شبکه ای 
هســتم. مقاله شــما دروغ محضه. اول تحقیــق کن بعد 

حرف بزن.
ماوشما: خوشحال می شــدیم خیلی دقیق می گفتید 

کجای آن مطلب اشتباه بوده!
* آخرش من یکی که متوجه نشدم این دهان شویه کرونا 
رو نابــود می کنه یا تاثیــری نــداره؟ هــر روز، یک چیزی 

درباره اش میگن.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز تقویت عضالت 

قرار و مدار

ورزش هایی 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 می کنه. در این روزها که 
بیشتر تو خونه هستین، به 
هیچ وجه بی خیال ورزش 

نشین...

9 فایده تشویق کودکان
 به ساخت کاردستی

 انجام دادن مراحل ساخت یک کاردســتی به همراه کودکان، پایه های یادگیری در آینده را 
برای آن ها محکم تر خواهد کرد.  مادرها چون وقت بیشتری را با کودک خود می گذرانند، 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 روش ها برای سرگرم کردن کودکان درست 
کردن کاردستی است. چون هم کودکان سرگرم می شوند و هم مهارت های ارتباطی، هوشی و 
حرکتی آن ها افزایش می یابد. اما چرا باید کودکان را به درست کردن کاردستی تشویق کنیم؟

مارال مرادی

سوال اول این که چرا شما به 
گفته خودتان وارد رابطه عقد 
موقت با خانم مذکور شدید که 
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 
انداختید و به خصوص با وجود بیماری فرزند دوم 
و بی شک نگرانی های مادرانه همسرتان دست 

به این کار زده اید یعنی شــرایط را اصال درست 
درک نکرده اید و متاســفانه باز با فرزندآوری از 
همسر موقت خود به بحرانی تر شدن اوضاع خود 
دامن زدید. شواهد طرح شده نشان می دهد که 
شما در تصمیم گیری و مدیریت اوضاع مهارت 
کافی ندارید و ابتدا  نیــاز به پذیرش بی مهارتی 
خود  دارید و ســپس ترمیم و درمان آن. همســر 
گرامی شــما در این ســال ها به این موضوع پی 
برده و به احتمال زیاد به شدت به شما بی اعتماد 
شده است و همین مســئله ایشان را بی تحمل، 
زود رنج و عصبی کرده که متاســفانه ایشان هم 

در تخلیه خشم خود کودک بی گناه و معصوم را 
نشانه گرفته  است. دو راه حل برای این شرایط 

پیشنهاد می شود:

 همسرتان باید مســائل را از هم 

جدا کند1 
از روان شــناس خانــواده کمــک 
بگیرید تا تالش کند همسر شما را آرام تر کند و 
او رفتار مادرانه تری با این دختر داشــته باشــد. 
البته این موضوع کامال بستگی به میزان پذیرش 
ایشان دارد. روان شناس به همسر شما می آموزد 
تا مســائل را از هم جدا کند و پذیرش بیشــتری 
در خصوص شــرایط دختر معصوم شما داشته 
باشد و در نهایت زندگی آرام تری را تجربه کند. 
همچنین از خود گویی های افراطی خود بکاهد 
و ذهن خــود را بر زمــان حال و اکنــون متمرکز 
کند. اگر این روش افاقه نکرد، راه دوم پیشنهاد 

می شود.

 از همسرتان جدا زندگی نکنید

بــا ارزیابــی یــک روان شــناس 2 
کودک و نوجوان، اگر این دختر از 
بودن در خانه شما و زندگی با نامادری نمره 
خوبی نمی گیرد، باید پیش مادربزرگ خود 

برگردد. اگرچه این کار هم تنش هایی را در 
بچه ایجاد خواهد کرد ولی به نظر آسیب های 
بودن در کنار نامادری بیشــتر است. ممکن 
اســت شــما به عنوان پــدر بــا این پیشــنهاد 
مخالف باشــید و نخواهید دختر نازنین تان 
را از خود جدا کنید ولی چاره ای ندارید بین 
بد و بدتر یکــی را انتخــاب کنیــد. چراکه به 
احتمال قوی با عملی کردن شــرط همســر 
گرامی تان مخالف هستید و نمی خواهید که 
جدا زندگی کنید و حتی اگر موافق باشــید، 

این کار اصال درست نیست.

 راه حل نهایی
البته راه سومی هم می ماند که بسته به شرایط 
مادر این دختر است، آزادی وی از بند و پیوستن 
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 
راحت تر خواهد پیوست چراکه خانه مادربزرگ 
خــودش هســت و در کنــار مــادری از جنــس 
مادر خودش که بی شــک بهتریــن گزینه برای 
سرپرستی و نگهداری این دختر است به شرطی 
که توانایی و پذیرش این کودک معصوم را داشته 
باشد. در نهایت اولویت شما حفظ آرامش دختر 
گرامی تان باشد و نه انتظارات پدرانه خودتان، 
که با این کار از آشفتگی بیشــتر خانواده اصلی 

خود، همسر و پسرتان نیز جلوگیری می کنید.

رضا زیبایی |    روان شناس عمومی

مشاوره 
ازدواج

 با خانمی به خاطر قول مساعدش برای گرفتن وام، ازدواج موقت داشتم!

1 افزایش مهارت حرکتی و ارتباطی| هنر 
و کاردســتی معمــوال نیاز بــه اســتفاده از 
دست ها به طور هماهنگ دارد همزمان با این که 
باید ذهن نیز به کار گرفته شود. انجام این دو در کنار 
یکدیگر باعث می شود که فرزند شما بتواند در ذهن 

و دست خود هماهنگی ایجاد کند.
2 ثابت کردن خودشان به دیگران| وقتی 
که کودکان از مهارت طبیعی خود استفاده 
می کنند، یعنی این که توانســته اند خودی نشان 
دهند و به دیگران ثابت کنند که توانمند هستند و در 
نتیجه اعتماد به نفس آن ها در نشان دادن افکار، 

نظرات و تمایالت در آینده نیز افزایش می یابد.
افزایش خالقیت| ابــزار، رنگ ها، مواد،  3
شکل ها و فعالیت های مختلفی برای انجام 
کاردستی مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع 
به کودک اجازه می دهد که دنیای اطراف خود را 

کشف و آن را لذت بخش تر کند.
4 ابراز عقاید و احساسات| هنر و کاردستی 
در کل زمینــه ای بــرای ابــراز عقایــد و 
احساسات است.همانند ما بزرگ ساالن، کودکان 
هم  نیاز به ابراز احساســات و عالیق خود دارند در 
نتیجه با کمک کاردستی و هنر می توانند به صورت 

بصری و به صورت سالم آن را بیان کنند.
5 مهارت اجتماعی شدن| هنر و کاردستی 
زمینه ای عالی را برای کــودکان به وجود 
می آورد تا بتوانند هیجانات مختلفی را تجربه کنند 
که تا به حال درکی از آن ها نداشــته اند. زمانی که 
خالقیت کودکان افزایش یابد ، کم کم  برای حضور 
در جامعه اعتماد به نفس پیدا می کنند و در نتیجه 

می توانند   به یک فرد اجتماعی تبدیل شوند.

6 افزایش اعتمادبه نفس| یکی از فواید 
مهم کاردســتی برای کودکان افزایش 
اعتماد به نفس در آن هاســت. با آموزش دادن 
دوختن، کشیدن نقاشی و خلق کردن یک چیز 
جدید در حقیقت به کودکان خود یاد می دهید 
که آن ها تحت کنترل محیط خود هستند. آن ها 
با در دست گرفتن یک ابزار در دستان کوچک 
شــان در حقیقت پایه های اعتماد بــه نفس  در 

خود را محکم می کنند.
7 افزایــش مهــارت تصمیم گیــری| حل 
کردن چالش های هنری به کودک کمک 
می کند تا  بتواند تصمیمات تاثیرگذار و صحیحی 
بگیرد.ایــن کار  توانایی تصمیم گیــری کودک را 
افزایش می دهد و باعث می شود که راحت تر از پس 

حل مشکالت در زندگی بر بیاید.
8 افزایش بهــره وری حافظه| کــودکان با 
ساخت کاردستی جدا از یادگیری شکل ها 
و رنگ های جدید، می تواننــد الگوها و مفاهیمی 
جدید را بیاموزنــد. بعضی از کاردســتی ها نیاز به 
طراحی های پیچیــده بصــری دارد و عادت خوب 

نگاه کردن را در کودکان افزایش می دهد.
9 افزایــش انعطــاف پذیــری| برخــالف 
ریاضیات، کاردستی به کودکان انعطاف 
پذیری را آمــوزش می دهد به این معنــی که برای 
اســتفاده از خالقیــت خــود راه هــا و جواب هــای 
بی شماری وجود داردهمانند مواجهه با مشکالت 
در زندگی. فرزند شما با درست کردن کاردستی در 
حقیقــت روش حل مشــکالت را تمریــن می کند 
همچنین مهارت روش صحیح فکر کردن در شرایط 

بحرانی را نیز پیدا خواهد کرد.

فرزند دومم سال ها پیش، به دلیل مشکل قلبی در 3 سالگی سکته قلبی کرد 
و به دیار باقی شتافت. باتوجه به این شرایط بنده از 4 سال 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 15 سال 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 خانواده مان، بهانه 
و ناسازگاری را شروع کرد و حرفش این است که من فرزندی را که از سر هوسرانی و 
خوشگذرانی به دنیا آمده باشد، نمی پذیرم. مدام او را کتک  می زند و می گوید یا جای من 
این جاست یا جای این بچه! حاال هم می گوید اگر می خواهی این دختر را  نگه داری باید 
برای من و پسرم که 13 ساله است، یک واحد آپارتمان خریداری کنی و من جدا زندگی 

کنم و تو هم با دخترت جدا.

بانوان

  هواداران نباید این قدر عجول باشند
قبل از هرچیز باید دانست روند بازی های هر 
تیمی پستی و بلندی هایی دارد و  قرار نیست 
اگر مربی و بازیکنانش نتیجه دلخواهی را در 
یك دیدار كســب نكردند،  به آن هــا زخم زبان 
زده شود.  شاید این شكست ها انگیزه ای برای 
پیروزی های پی در پی شود. این روزها بیشتر ما 

بدون این که متوجه باشیم، مدام  عجله داریم و 
آن قدر به این وضعیت پرشتاب عادت کرده ایم 
که تقریبا بدون عجله نمی توانیم زندگی کنیم. 
اما بی صبــری و کم حوصلگی ضعــف بزرگی 
به حســاب می آیــد. بی صبری ممکن اســت 
شما را مضطرب و عصبی کند، باعث شود در 
دســتیابی به اهــداف طوالنی مدت تان ناکام 

بمانید و حتــی با عزیــزان و اطرافیان تان هم، 
رفتاری پرخاشگرانه داشته باشید. اصوال افراد 
عجول شخصیت نرمالی ندارند و زود تصمیم 
می گیرنــد. به طــور مثال بــا یك پیــروزی تیم 
مورد عالقه شان، دست های مربی را به نشانه 
حمایت می فشارند و با یک شكست دست های 
خود را به نشانه اعتراض مشت می كنند. این 
رفتار بعضی طرفداران استقالل که بعد از پایان 
بازی به صفحه اینستاگرامی مربی  رفتند و به 
او توهین کردند  نشئت گرفته از همین عجول 

بودن است.

  عصبانیت »فکــری« به دلیل  نداشــتن 
انتظارات واقع بینانه بود

در اواخــر بــازی، ســرمربی اســتقالل تــوان 
مدیریت رفتارهایش را از دست داد و نتوانست 
عصبانی بودنش را پنهان کند. همین مشکل 
به ظاهر ساده، تاثیر زیادی روی کیفیت زندگی 
همه ما دارد. مطمئنا شــما هم در زندگی تان 
برنامه هایی دارید اما کارها همیشه طبق برنامه 

با گذشت دو هفته از شروع لیگ برتر فوتبال کشورمان، تیم استقالل  
اولین باخت خود را تجربه کرد و سرمربي این تیم با حجم وسیعي از 
انتقادها در صفحه اینستاگرام خودش مواجه شد و بالفاصله کامنت هاي 
خودش را مسدود کرد تا شاهد انتقادات هواداران نباشد. البته دو هفته، 
زمان خیلی کمی در دنیای حرفه ای 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 87 و قبل از دریافت گل دوم استقالل اتفاق افتاد؛ جایی که محمد 
دانشگر در دقیقه 87 مصدوم شد و به رختکن رفت اما هیچ بازیکنی به جای او به میدان 
نیامد. با توجه به این اتفاق ها، خوب است این رویدادها را از منظر روان شناسانه بررسي 

کنیم چراکه درس های قابل توجهی برای همه ما خواهد داشت.

چهره

دکتر سیدعلی ظریفی| روان شناس

پیش نمی رود مثل »فکری« که هدفش بردن 
بود اما باخــت. در این مواقــع، پیچ و خم های 
زندگی را با متانت بپذیریــد و انتظارات تان را 
واقع بینانه نگه دارید. این موضوع نه تنها درباره 
شرایط، بلکه در خصوص رفتار اطرافیان تان 
هم  صدق می کند. اگر متوجه شدید به خاطر 
ریختن سهوی غذا دارید سر همسر یا فرزندتان 
فریاد می کشید، یعنی این حقیقت را نادیده 
گرفته اید که مردم کامل نیســتند. حتی اگر 
این مورد حادثه نباشد و فقط به  دلیل  بی دقتی 
و اهمال مکرر آن ها اتفاق بیفتد، از دست دادن 
صبر و کنترل تان وضعیت را بهتر نخواهد کرد. 
این چیزی اســت که باید بــا خودکنترلی و در 
صورت امکان با گفت وگو، حل وفصلش کنید.

  ضرباتی که از ناشکیبایی می خوریم
ســرمربی اســتقالل در اشــتباهی عجیب، 
فرامــوش کرد که بــه جای بازیکــن مصدوم 
تیمش، بازیکن دیگری را راهی میدان کند. 
بعضی افراد به دلیل کم حوصلگی، بی صبری 
و ناشــکیبایی، هر عملی را به سرعت شروع 
می کنند و بــه دنبال پایــان دادن به آن عمل 
هستند و در این بین، توجه کردن به جزئیات 
را فراموش می کنند. چنین افرادی در تمام 
مراحــل زندگی خــود به دلیل ناشــکیبایی 
ضرباتی را متحمل می شــوند و رنج هایی را 
تحمل می کنند که همان رنج ها را افراد صبور 
می توانند با بینش و آگاهی و علم به شکیبایی 
با آرامش بیشتری از سر خود بگذرانند. صبور 

بودن اقــدام مهمی برای آســیب های 
کمتر و آرامش خیال بیشــتر اســت. 
اولین قدم برای دســتیابی به چنین 
هدفــی ایــن اســت كــه چشــم انداز 

مثبتــی در زندگــی داشــته 
باشــید. داشــتن محیــط 

ذهنی مثبت، در افزایش 
توانایی شما برای تمرین 

صبر و شکیبایی، نقش 
مهمــی ایفــا می کند. 

ایــن  قــدم  دومیــن 
انتظــار  كــه  اســت 
اتفاقات غیرمنتظره 
را داشــته باشــید. 
چیزی که  بــه ظاهر 

محمود فکری، اصال 

آن را ندارد.

  نباید کامنت ها را می بستی آقای فکری
دربــاره این كــه چــرا ســرمربی اســتقالل 
كامنت های خودش را مسدود كرد و آیا تصمیم 
درستی بود یا نه؟ باید گفت که یك فرد موفق 
همیشه باید انتقادپذیر و مسئولیت پذیر باشد. 
وقتی مسئولیت یك تیم را به عهده می گیرید، 
درقبال عملكرد آن تیم مسئول هستید. اگر در 
زندگی هدف هایی را دارید نباید این كامنت ها 
مانعی برای رســیدن به موفقیت باشــد بلكه 
باید شما را در راه رســیدن به خواسته هایتان 
قوی تر كند. انســان در تمــام مراحل زندگی 
باید انتقادپذیر باشد چراكه انتقاد باعث رشد 
و پیشرفت می شود. قدم اول در برابر انتقادها 
حفظ خونســردی اســت تا با آرامش بتوانید، 
گوش کنید. عصبانی شدن مانع درک سخنان 
طرف مقابل می شود. حساسیت زیاد و واکنش 
سریع نشانه عزت نفس و اعتماد به نفس پایین 
است. در ضمن الزم است به این باور برسید که 
انتقاد به معنای توهین نیست بلکه انتقادهای 
ســازنده، باعث رشد می شــود. 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 این حال واکنش تند و دفاعی و 
مقابله و سرکوب اشــتباه است.موضوع مهم 
دیگر بزرگ نمایی انتقاد اســت. درســت 
اســت که انتقاد می تواند سازنده باشد، 
ولی به این معنی نیست که آن را آن قدر 
بزرگ کنید که از خود و عملکردتان  نا امید 
و ســرخورده شــوید. بنابرایــن 
ســعی کنیــد خــوب گوش 
دهیــد و منظــور و انگیــزه 
انتقــاد کننــده را مد نظر 
قرار دهید و گاهی از وی 
راه حــل هــم بخواهید. 
هرچه که هست، بستن 
صفحــه  کامنت هــای 
شــخصی در هفتــه دوم 
لیگ، کار درستی نیست 
و پیــام خوبــی بــه هــوادار 

نمی دهد.

دومینوی 
اشتباهات 

روان شناسانه 
»فکری«

عصبانیت شدید سرمربی استقالل، فراموش 

کردن فرستادن بازیکن جایگزین به زمین، بستن 

کامنت های صفحه اینستاگرامی  و بی صبری 

هواداران، دالیل روان شناختی دارد   
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 جوری زندگی می کنم که

 انگار 100 سال دیگر هم زنده هستم
اقبال واحدی، مجری 64 ساله و پیش کسوت درباره امید به 

زندگی وبرنامه هایش برای آینده می گوید  

ت
شص

ت
مثب

داده تصویری

 خواب هبرت اب استفاده از »تریپتوفان« 
موجود در این 8 ماده غذایی

مصطفی میرجانیان|  روزنامه نگار

سید محمد علی را که به اقبال واحدی معروف 
اســت ، هنوز بــا برنامــه »صبح بخیــر ایران« 
می شناســیم. ســال ها پیــش، آن جایی که 
با صدایی بلنــد فریاد مــی زد، »صبح بخیر 
ایران« و همه مان را بیدار می کرد. بعدها این 

صدای بلند و رســا جای خود را به »مستقیم 
آبــادی« داد. با اقبــال واحدی که متولد ســال 

1335 است 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 می گوید: 
»بعضی ها می پرسند با این مشــکالت اقتصادی و اوضاع کرونا چطور این قدر 
خوشحال هستی؟ به نظرم این ذات انسان است که می گوید چه شکلی زندگی 
کند. من هم مشکالت زیادی دارم ولی دنیا آن قدر ارزش ندارد که آدم بخواهد 
برای مشــکالتش ســخت بگیرد. ما اگــر 100 ســال زندگی کنیم، نســبت به 
میلیاردها سال فعالیت کهکشان ها چیزی حساب نمی شود. اگر هم 100 کیلو 
وزن داشته باشیم، نسبت به وزن کهکشان ها، خیلی ناچیز هستیم. دنیا خیلی 
بی ارزش است و چشم به هم بزنیم تمام می شود. توصیه ام به همسن و سال هایم 
این است که عبادت کنید تا پشت تان به خدا گرم باشد. جوری زندگی می کنم 
که انگار 100 سال دیگر هم زنده هستم، اما برای مسائل دنیوی این طور فکر 

می کنم که فردا آخرین روز عمرم است.«

زندگی مشترک بدون مشکل
ایــن مجــری پرشــور، زندگــی اش را 
این گونه توصیف می کنــد: »حدود ۴0 
ســال پیش ازدواج کردم. خدا را شــکر 
در این ســال ها هیچ مشکلی با همسرم 
نداشــته ام. در این سال ها حتی یک بار 
پیش نیامده که با همکارانم تند صحبت 
کنم. چون فکر می کنم اگر آدم بخواهد 
دنیا را جدی بگیرد، سرنوشت همه چیز 
را جــدی می گیــرد و زندگی ســخت تر 

می گذرد. بعد از این 60 سال زندگی من اصال حسرت نخورده ام. اکنون هم 
بازنشسته ام و برای زندگی جایی را انتخاب می کنم که از نظر مالی تحت فشار 
نباشم و بتوانم هزینه ها 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 می شویم تازه زندگی من شروع می شود.«

لذت زندگی  بداهه
این برنامه ساز پیش کسوت، درباره روش زندگی و اجرای برنامه هایش در طول 
سال ها فعالیتش توضیح می دهد: »همه زندگی من به صورت بداهه و ناگهانی 
جلو می رود. زندگی، ســفر و حتــی اجرای برنامــه! این همه برنامه ســاخته ام 
ولی هیچ وقت بــرای صحبت هــا و شــوخی هایم برنامه ریزی نکــرده ام. موقع 
اجرا، دوربین و عوامل را نمی بینم و کل کل با مردم برایم جذابیت دارد. اتفاقا 
هیچ وقت از اجراهایم خوشــم نمی آید! چون به اجرای حرفه ای فکر نمی کنم 
و ارتباط با مردم برایم مهم اســت. من از آن آدم معروف هایی هستم که شماره 

تلفنم را همه دارند!«

     فامیل همه مردم ایران
اقبال واحدی از برنامه  ریزی اش برای زندگی پیش رو می گوید: »ســاکن بودن 
را دوســت ندارم. دو فرزند 33 و 38 ســاله دارم و خیالم از آن ها راحت اســت و 
بیشــتر وقت ها با همســرم ســفر می رویم. ما هیچ وقت مقصدی برای سفرمان 
انتخاب نمی کنیم. به طــرف جاده مخصوصــا جاده های فرعــی می رویم. اگر 
وسط راه، نام روستایی را روی تابلو ببینیم به آن جا می رویم. هرجایی که خانه و 
هتلی گیرمان نیاید چادر برپا می کنیم و از بقیه سفرمان 
لذت می بریم. مخصوصا مساجد وسط راه هست و من 
همین که وارد مسجدی بشــوم، چند دوست صمیمی 
پیدا می کنم. ســاکن تهرانم ولی احتماال تا چندوقت 
دیگر به یک روســتا یا شــهر کوچک می روم. 
برایم فرقی نــدارد کجا زندگــی کنم. چون 
هرجایی که بــروم مــردم، فامیل ما هســتند. 
زندگی ما فی البداهه اســت و یک دفعه به روستا 

کوچ می کنیم!«

قدیم هــا کــه ترازوهای امــروزی نبودنــد، بــرای وزن کردن 
اجناس مختلف در فروشــگاه ها، از سنگ های ترازو 

استفاده می شد. آن وقت ها معمواًل خریداران 
هــم بــرای خودشــان ســنگی داشــتند و 
برای اطمینــان اجنــاس را با ســنگ خود 
هــم می ســنجیدند، اما چــون معمــواًل به 
خاطر ساییدگی یا خوردگی، وزن بعضی 
از ســنگ ها تغییــر می کــرد، گاهــی بین 

فروشــنده و مشــتری به دلیل  تفــاوت وزن 
ســنگ ها، اختالف پیــش می آمــد. در چنین 

مواقعی دو طرف ماجرا به اماکن رسمی می رفتند و جنس 
را با ســنگ معتبر می ســنجیدند تا اختالف شــان 
برطرف شــود. مردم هم می گفتند »سنگ ها 
را واکندنــد«. رفته رفته ایــن جمله تبدیل 
به مثــل شــد و هروقــت دو نفر بــا هم در 
مســئله ای اختــالف پیــدا می کردنــد، 
می گفتند: »بیا بنشــینیم و ســنگ ها را 

وابکنیم.«
برگرفته از: فرهنگ نامه امثال و حکم ایرانی 

امین خضرایی

بکنیم سنگ ها را وا

اصول رانندگی در سالمندی
فاطمه قاسمی|مترجم

براســاس آمار، 20 درصد 
افراد سالمند در سال دچار 
ترافیکــی  حــوادث 
می شوند. این سوانح به 
دلیل برخــی اختالالت 
عملکردی مثــل ضعف 
بینایــی، نداشــتن واکنش به 
موقع، نداشتن زمان بندی، هوشیاری و تمرکز کافی، 
ناتوانی های حرکتی و بیماری اســت که با افزایش ســن مرتبط است، اما از 
طرفی رانندگی ســالمندان موجب دسترسی آن ها به دوســتان، خانواده، 
مشاغل و حتی امکان خرید می شود. هرچند این روزها به خاطر کرونا  خرو ج 
از منزل توصیه نمی شود ولی درصورت ضرورت  بهتر است از وسایل حمل و 
نقل عمومی استفاده یا پیاده روی کنید.اگر به هر دلیلی تصمیم به رانندگی 

داشتید این نکات را  رعایت کنید:
  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 کم تردد برای رانندگی مناسب ترند پس توصیه می شود به 

انتخاب مسیر توجه بیشتری داشته باشید.
  چنان چه در گواهی نامه رانندگی تان توصیه به اســتفاده از عینک یا 

سمعک شده است حتما این موارد را رعایت کنید.
  در هوای برفی یا  بارانی، با احساس خستگی یا خواب آلودگی، شب ها 
یا نزدیک غروب رانندگی نکنید و از تمیز بودن شیشه ها و چراغ ها مطمئن 

باشید.
  درصورت داشــتن بیماری قلبی، ریوی، عصبی، اسکلتی عضالنی، 
لرزش دســت و دیگر بیماری ها و به خصوص در صورت مصرف داروهای 

خاص حتما با مجوز پزشک رانندگی کنید.
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گفت و گو 

سبک زندگی 

الهه توانا| روزنامه نگار

قبال در همین صفحه راجع بــه تغییرات بدن در دوران ســالمندی 
گفتیم و توضیــح دادیــم که تراکــم اســتخوان ها، عملکــرد قلب، 
توانایی های مغز و ســرعت دســتگاه گوارش با باالرفتن سن تحت 
تأثیر قرار می گیرند. امروز با دیگر تغییرات بدنی ناگزیر در دوران 
ســالمندی آشــنا می شــویم. با این یادآوری که وقتی می گوییم 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 
برای همــه رخ می دهند تا میــزان پذیرش مان باال بــرود و با نگرانی  

کمتری از خودمان مراقبت کنیم.

حواس پنجگانــه | تغییرات ســاختاری گــوش، درجاتــی از کاهش 
شــنوایی و اختالل در تعادل را به همــراه دارد. تاری دید، نیــاز به عینک 
طبی را در دوران سالمندی، طبیعی و قابل پذیرش می کند. کاهش تعداد 
جوانه های چشایی، باعث می شود مزه ها مثل قبل واضح و قابل تفکیک 
نباشــند. حس بویایی درنتیجــه کاهش تولید مخاط، ضعیف می شــود و 

ممکن است حساسیت به درد، تماس پوستی و فشار کمتر شود.
دندان و لثه | مینای دندان ها که از آن ها دربرابر خرابی محافظت می کند، 
به مرور زمان فرسوده و دندان  ها آسیب پذیرتر می شوند. مشکالت لثه هم در 
سالمندان رایج است. همچنین مصرف بعضی داروها باعث خشکی دهان 

می شود که احتمال ابتال به بیماری های دهان را افزایش می دهد.

پوست | با افزایش سن، قابلیت ارتجاعی پوست کاهش پیدا می کند 
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، می تواند مفید باشد.
عملکــرد جنســی | بعــد از یائســگی، زنــان به دلیل کاهش ســطح 
استروژن، تغییراتی را تجربه خواهند کرد که عملکرد جنسی آن ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد. تغییرات هورمونی در مردان سالمند هم رخ می دهد 
که البته گاهی ممکن اســت طبیعی نباشــد و درنتیجه مصرف دارو یا به 
عنوان نشــانه ای از یک مسئله پزشکی رخ داده باشــد. درک مشترک در 

زندگی زناشویی می تواند کنار آمدن با این تغییرات را آسان تر کند.
everydayhealth.com :منبع

کدام تغییرات بدنی در سالمندی طبیعی  هستند؟
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راى نهایی CAS ورزش ایران 
را از بحران خارج می کند؟

مذاکرات بی نتيجه مسی
 و راموس براى تمدید

اسطوره ها� الليگا�� در مسير جدا��مهلت ابالغ را� پرونده جودو� ا�ران تا ٩ بهمن  تمد�د شد

برد نوبرانه  با طعم اخراج!
� نيمه -اره ماندن باز� پي,ان و شهرخودرو به خاطر زمين باتالق
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٣ گل در ٣ مسابقه! ا�ن حت� بهتر از حدنصاب� است �ه گادو�ن منشا در اولين فصل حضورش 
در فوتبــال ا�ــران از خود به جا. گذاشــت. ا�ن ســتاره نيجر�ه ا. ليگ برتر فوتبــال ا�ران بعد از 
ثبت �6 گل و �6 پاس گل در باز. اول گل گهر مقابل ســپاهان، در باز. با مس ابتدا رو. �6 
ضربه سر پاس احمد زنده روح را به گل اول باز. تبد�ل �رد و دقا�ق� بعد با �6 فرار عمق� پشت 
دفاع مس رفسنجان صاحب توپ شد و با ضربه ا. هوشيارانه برا. بار دوم داوود نوش� صوفيان� 
را تســليم �رد تا تبد�ل به مرد ٢ گله ا�ن مسابقه و صدرنشين زودهنگام جدول گلزنان ليگ با ٣ 
گل زده شــود. ا�ن اتفاق ٥ فصل  بعد از آن اســت �ه گادو�ن منشا به عنوان �6 باز�Mن ناشناس 
واردات� از ليگ ارمنستان پا�ش را به فوتبال  ا�ران گذاشت و با گل   ها. عجيب و غر�ب ، ضربات 
مهل6 و فرارها. پا به توپ طوالن� معروف شد  و سپس به عنوان ��M از بهتر�ن خر�دها. فصل به 
پرسپوليس پيوست. او در پرسپوليس دوران خوش� را نگذراند و با وجود �يفيت و درخشش   ها. 
مقطع�، هرگز نظر برانMو را جلب نMرد تا جا�� �ه حت� برانMو در محافل خصوص�، او را بدتر�ن 
خر�د دوران فوتبالش خطاب م� �رد. حاال همين باز�Mن به ستاره تيم قلعه نو�� تبد�ل شده و در 
پا�ان هفته دوم با ٣ گل شروع خوب� داشته است. دبل منشا برابر مس رفسنجان و سومين گل او 
در ٢ هفته ا. �ه از رقابت   ها. ليگ بيستم م� گذرد. گل� �ه شباهت ز�اد. به گل   ها. خاص 

ا�ن باز�Mن داشت. ا�ن گل منشا را به تنها�� به صدر جدول گلزنان برد.

بدترین خرید برانکو، بهترین بازیکن قلعه نویى
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بــا گذشــت ٢٠ ســال از حرفــه ا. 
شدن ليگ فوتبال ا�ران، �6 باز. 
از هفته دوم ليگ بيســتم به دليل باتالق� شــدن 
زمين بر اثر بارندگ� ٢ روز اخير در تهران و حومه 
آن نيمه تمام باق� مانــد! در روز پا�ان� هفته دوم 
پيــMان و شــهرخودرو در  تيم     هــا.  برتــر  ليــگ 
ورزشــگاه شــهدا. قدس به ميدان رفتند اما در 
دقيقه ٢٢ داور باز. به دليل شــرا�ط نامســاعد 
زميــن چمن ورزشــگاه بــاز. را متوق` �ــرد. ٢ 
تيم  در شرا�ط� در ورزشگاه شهدا. شهر قدس 
به مصاف هم رفتند �ه زمين چمن ا�ن مجموعه 
تبد�ل به باتالق شده بود، به طور. �ه هنگام گرم 
�ــردن باز�Mنان ٢ تيم حســين مهربــان مهاجم 
شهرخودرو به دليل وضعيت چمن آسيب د�د و از 
زميــن بيــرون رفــت. ا�ــن موضــوع �اف� بــود تا 
�ادر فنــ� شــهرخودرو بــه ا�ن شــرا�ط اعتراض 
�ند. در ادامه هم با گذشــت ٢٢ دقيقه از شروع 
باز.، مســابقه ٢ تيم به دليل شرا�ط زمين چمن 
متوق` شد. با ا�ن �ه برخ� رسانه    ها اعالم �ردند 
باز. امروز برگزار خواهد شــد اما روابط عموم� 
باشگاه شــهرخودرو در ا�ن زمينه نوشت: «د�دار 
شــهرخودرو و پيــMان به دليل بارندگ� شــد�د تا 
اطالع ثانو. لغو شــد. چيــز. در خصوص تار�خ 
جد�د ا�ن باز. اعالم نشده است.» در د�گر د�دار 
روز گذشــته تيم پرسپوليس در ورزشــگاه آزاد. 
ميزبــان نفــت آبــادان بــود. تيمــ� �ــه بــا همــه 
مشMالتش ليگ بيستم را با پيروز. مقابل پيMان 
آغاز �رده بود. شــاگردان �حي�     گل محمد. �ه 

ليگ را با تســاو. مقابل ســا�پا آغاز �رده و مورد 
انتقــاد قرار گرفتــه بودند، در باز. با نفت ســراپا 
حمله شــدند تا جبــران مافــات �نند. بــاز. ز�ر 
بارش شــد�د بــاران از �يفيت آن �اســته بود، با 
ا�ن حــال ســرخ    ها تيــم برتــر ميــدان بودنــد و در 
دقيقه ٤٠ هم مزد ا�ن برتر. را با رســيدن به گل 
گرفتند. حمالت همه جانبه پرسپوليس باالخره 
بــا اعــالم �6 پنالتــ� نتيجــه داد و پــاس عمق� 
ســيد جالل حســين� و حر�ت �نعانــ� زادگان 
باز�Mن جنوبــ� و مل� پوش ســرخ    ها در محوطه 
جر�مه صنعت نفت موجب شد تا مدافع آبادان� ها 
رو. او مرتMــب خطا شــود و داور نقطه پنالت� را 
نشان دهد. سيام6 نعمت� ا�ن ضربه را تبد�ل به 
گل �رد. گل� �ه ٣ امتياز به حساب سرخ پوشان 
وار�ز �رد و اولين پيروز. پرسپوليس ثبت شد تا 
بــا ٤ امتياز به رده چهارم جدول رده بند. صعود 
�نــد. اما نMتــه قابل توجه ا�ن بــاز. عدم گلزن� 
مهاجمان پرسپوليس بود �ه مثل باز. با سا�پا در 
گشودن دروازه حر�` نا�ام بودند. نه زوج امير. 
و عبد. موفق به گلزن� شدند و نه آرمان رمضان� 
و علــ� شــجاع� توانســتند طلســم خــط حمله 
سرخ    ها را بشMنند تا �حي� و پرسپوليس�    ها بيش 
از گذشته نگران خط حمله و جا. خال� عليپور و 
تراب� باشند.  البته اخراج �حي� گل محمد. در 
دقا�ق پا�ان� باز. بــه دليل ضربه زدن به توپ 
و  داور  تصميــم  بــه  اعتــراض  در  زميــن  �نــار 
محروميــت او از بــاز. آ�نــده هــم بــه نگرانــ� 

پرسپوليس�  ها اضافه شد.

� نيمه -اره ماندن باز� پي,ان و شهرخودرو به خاطر زمين باتالق

برد نوبرانه  با طعم اخراج!

برنامه هفته ها. ســوم و چهــارم ليگ برتر به 
شرح ز�ر اعالم شد:

 چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٩
..........  فوالد خوزستان  گل گهرسيرجان 
..............  نساج� مازندران سا�پا تهران 

...............  ماشين ساز. تبر�ز  استقالل 
.............  مس رفسنجان   lآلومينيوم ارا

 پنجشنبه ٦ آذر ١٣٩٩
شهرخودرو مشهد ......  صنعت نفت آبادان 
............  پيMان تهران  ذوب آهن اصفهان 
ترا�تورتبر�ز..........  فوالد مبار�ه سپاهان 
نفت مسجدسليمان ............  پرسپوليس 

هفته چهارم
 دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩

.......  گل گهرسيرجان  ماشين ساز. تبر�ز
 lآلومينيوم ارا  ............ فوالد خوزستان 
پرسپوليس ...............  شهرخودرو مشهد 

 سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
................  ترا�تورتبر�ز  مس رفسنجان 
..........  سا�پا تهران  فوالد مبار�ه سپاهان 
.....  ذوب آهن اصفهان  صنعت نفت آبادان 
................  استقالل تهران  پيMان تهران 
نساج� مازندران .....  نفت مسجدسليمان  

نساج� مازندران �6.............  ترا�تور �6
.............  آلومينيوم اراl صفر سپاهان �6

نفت مسجد سليمان �6 ............ سا�پا �6 
مس رفسنجان صفر ................ گل گهر ٢
ماشين ساز. �6..............  ذوب آهن �6 
فوالد ٢ ........................... استقالل �6 
...... صنعت نفت آبادان صفر پرسپوليس �6 
د�دار پي,ان و شهرخودرو به امروز مو-ول شد 

اعالم برنامه هفته هاى سوم و چهارم 
ليگ برتر فوتبال

تابلوى نتایج هفته دوم

خطر از بيخ گوش خطر از بيخ گوش 
مدافع استقالل گذشتمدافع استقالل گذشت

رد پاى مظلومی در رد پاى مظلومی در 
درگيرى فکرى و دیاباته!درگيرى فکرى و دیاباته!

بازگشت ٢ بازیکن 
کرونایی به تمرین 
استقالل

مهاجم  استقالل کنار گذاشته شد

عاليشاه مغضوب 
همه مربيان سرخ!

�پو-ر -اپيتان پرسپوليس در ب� انضباط
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زوج خطرناک مهاجم خراسانی با منشا
�ونس شــا�ر� ��� از مهاجمان خراسان� است �ه امسال 
جــزو شــاگردان اميــر قلعه نو�ــ� در گل گهر اســت �ه در ٢ 
باز� ابتدا�� ليگ برتر زوج خوب� با گادو�ن منشــا تش�يل 
داده انــد �ــه منجــر به ٢ پيــروز� ارزشــمند بــرا� گل گهر 
شــده اند. شــا�ر� در ا�ن باره گفت: «منشا خيل� سرحال 
است و در ا�ن باز� حســاس و مهم با گلزن� خودش �م7 
ز�اد� به ما �رد. زوج خوب� با منشــا تشــ�يل داد�م و همه 
با�ــد از ما بترســند. حرف هــا� ز�ــاد� برا� گفتــن دار�م 
و همه جــوره بــرا� رســيدن بــه هدفمــان آماده ا�ــم.» و� 
درخصــوص بــاز� مقابل مــس رفســنجان افــزود: «در ا�ن 
باز� با ا�ن �ه مســابقه در چمن مصنوع� بود و �ار سخت� 
داشــتيم اما هدف مان �ســب ٣ امتياز بود �ه خدا را شــ�ر 
به آن رســيد�م. در شــروع، �ار ســخت بود اما در ادامه و به 
خصــوص نيمــه دوم عمل�ــرد خوب� داشــتيم و بــه بهتر�ن 

ش�ل مزد زحمات خودمان را گرفتيم.»

ژ�مناستي7 جزو رشته ها� جذاب و البته المپي�� است �ه ورزش�اران با 
انعطاف بدن� ها�� �ه دارند در حالت ها� مختلR حر�ات ز�با�� را خلق 
م� �نند. هميشــه از ا�ن رشته ورزشــ� به عنوان ورزش پا�ه نام م� برند و 
هــر نوجوان� �ه بخواهد رشــته ا� را به صورت حرفــه ا� دنبال �ند، ابتدا 
گر�ز� به ژ�مناســتي7 م� زند و پس از �ســب آمادگ� جســمان�، رشــته 
حرفــه ا� خود را ادامه م� دهد. ا�ن رشــته پا�ه، قهرمانــان خاص خودش 
را هــم دارد �ه در ٢ بخش آقا�ان و بانوان مدال ها� اررزشــمند� �ســب 
�رده اند. به گواه خيل� از �ارشناســان و پيش�سوتان، خراسان رضو� در 
عرصه ژ�مناستي7 ظرفيت و استعداد ها� خيل� خوب� دارد �ه در صورت 
�7 برنامه بلندمدت م� تواند تا حد آســيا�� هم پيش برود. اما روزگار ا�ن 
رشــته ورزشــ� چندان چنگ� به دل نم� زند و از فدراسيون گرفته تا خود 
استان ها دچار ر�ود شده اند و هيچ پو�ا�� و نشاط� در ورزش ژ�مناستي7 
�شــور د�ده نم� شــود. به خصوص ليگ ها �ه باعث پو�ا�� و د�ده شــدن 
ورزش�اران م� شود، در رشته ژ�مناستي7 تعطيل است و در ا�ن 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 
ژ�مناســتي7 اســتان هم�الم شــو�م �ه ا�ن روزها قصــد دارد وارد جرگه 

مربيگر� شود و دانش و تجربيات خود را به ورزش�اران نوپا منتقل �ند.
 بالت�ليف
 ورزش�اران 

حميد ميرش�ار�، ��� از قهرمانان رشته ژ�مناستي7 در مشهد است �ه 
حدود ٧ ســال جزو مل� پوشان �شــورمان بوده و تا�نون افتخارات ز�اد� 
�سب �رده است. سابقه ٤ دوره قهرمان� �شور ط� سال ها� ٨٦ تا ٩٠، 
سوم� آسيا در رده سن� جوانان و سوم� تيم� آسيا در ٢٠٢٠ ژاپن هم از 
افتخارات مهم ا�ن ورزش�ار محسوب م� شود. شرا�ط �رونا�� باعث شده 
تا تمر�نات و مسابقات هم به حالت تعطيل� دربيا�د و ورزش�اران فرصت� 
بــرا� تمر�ن حرفــه ا� پيدا نم� �نند. ميرشــ�ار� در ا�ن بــاره م� گو�د: 
«شــرا�ط �رونا در �شور باعث شده تا ورزش ما به حالت تعطيل� دربيا�د و 
ورزش�اران متضرر شده اند. در حال حاضر ورزش�اران هيچ هدف خاص� 
برا� تمر�ن ندارند چرا�ه وضعيت مسابقات مشخص نيست و اردو ها� تيم 
مل� هم تعطيل شده است. برا� همين ورزش�اران انگيزه ا� برا� تمر�ن 
حرفه ا� ندارند. شا�د برا� حفظ آمادگ� بدن� تمر�ن �نند اما به صورت 
حرفه ا� برنامه ا� ندارند و بالت�ليR هستند. البته ژ�مناستي7 برخالف 
د�گر رشــته ها انفراد� اســت و هر �ســ� م� تواند تنها�� هم تمر�ن �ند 
�ه در ا�ن زمينه حاشــيه امن� وجود دارد. اما همين �ه وضعيت مسابقات 
و اردوها� تيم مل� مشــخص نيســت، همه ورزشــ�اران را ســردگم �رده 
اســت.» و� �ــه به تازگ� خدمت ســرباز� را به پا�ان رســانده و حاال قصد 
دارد از دنيــا� قهرمان� خداحافظ� �ند و وارد جرگه مربيگر� شــود، در 
ا�ن خصوص م� افزا�د: «در مدت� �ه �شــور تحــت تاثير �رونا قرار گرفته 
است، تمر�نات و مسابقات رشته ها� مختلR هم در استان و هم در �شور 
به حالت تعطيل� درآمده اســت. من هم به تازگ� خدمت ســرباز� را تمام 
�رده و از شــرا�ط مسابقه هم دور هســتم. از طرف� انگيزه و هدف خاص� 
بــرا� تمر�ــن حرفه ا� ندارم. همچنيــن با توجه به ا�ن �ه ســنم باال رفته و 
دغدغه ها�م بيشــتر شــده، قصد دارم مربيگر� را شــروع �نــم و قهرمانان 

خوب� را تحو�ل جامعه ژ�مناستي7 بدهم.»
 برنامه ت�رار� غلط

 ��ــ� از موضوعــات مهم� �ه در ژ�مناســتي7 وجــود دارد، بحث د�ده 
نشــدن است. با وجود اســتعداد ها� فراوان و اســتقبال خانواده ها ا�ن 

رشــته ورزش� به خوب� در جامعه مطرح نم� شود �ه قطعا �7 بخش از 
آن به عدم مد�ر�ت برم� گردد. ميرشــ�ار� در ا�ن باره اظهار م� دارد: 
«ژ�مناســتي7 هميشــه برا� همه نسل ها� ورزشــ� جذاب است و اگر 
�م� تبليغات از ا�ن رشــته ورزشــ� بيشتر باشــد، قطعا استقبال خيل� 
بيشــتر� از آن صورت م� گيرد. مشــهد هــم دارا� ظرفيت ها� ز�اد� 
در ا�ن رشــته اســت اما برنامه و چشــم انداز� �ه همراه با نوآور� باشد 
د�ده نم� شــود. برا� همين در جذب استعداد ها به خصوص در سنين 
پا�ين با مشــ�ل روبه رو هستيم �ه ناشــ� از برنامه ر�ز� غلط� است �ه 
هر ســاله ت�رار م� شــود و خالقيت� در ا�ن زمينه وجود ندارد. به عنوان 
مثــال اگر امســال طرح� اجــرا �رد�ــم و نتيجــه نگرفتيم، ســال آ�نده 
طرح خود را تغيير دهيم ول� در مشــهد ا�ن رو�ه ت�رار� هميشــه انجام 
م� شــود �ه ف�ر م� �نم به نوع� رفع مســئوليت باشــد. البته منظورم 
فقط ژ�مناســتي7 نيســت بل�ه در د�گر رشــته ها� ورزشــ� هم چنين 
رو�ه ا� وجود دارد. وقت� از ا�ن نوع رشــته ها حما�ت نم� شــود به مرور 

حالت ر�ود به خود م� گيرد.»
 تعطيل
 ليگ �شور  

��� از اش�الت� �ه در رشته ژ�مناستي7 وجود دارد، نداشتن ليگ �شور� 
اســت. ا�ن قهرمان خراســان� با گال�ه از نبود ليگ در �شــور خاطرنشان 
م� �ند: «متاسفانه رسانه ها از ژ�مناستي7 حما�ت نم� �نند و برا� همين 
ا�ن رشــته �متر د�ده 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 ورزشــ�اران حما�ت �نند ول� االن از 
سال ٩١ ليگ ژ�مناستي7 در �شور ندار�م. ا�ن هم ناش� از تصميم رئيس 
فدراســيون وقت بوده �ه هنوز ادامه دار اســت و در پــ� آن تعداد قهرمانان 
ما هم �م شــده اســت. به نظرم طال�� تر�ن دوران ژ�مناستي7 مربوط به 
زمان ما م� شــود. همچنين در خراسان رضو� هم ليگ مشخص� ندار�م 

�ه ورزش�اران رقابت �نند. االن تعداد ورزش�اران قهرمان� به حد� شده 
�ــه د�گر مســابقات انتخاب� برگزار نم� شــود و همين تعــداد� �ه وجود 
دارند به رقابت ها� �شــور� اعزام م� شــوند.» و� در ادامه ســخنانش به 
ظرفيت ها� خراسان اشاره م� �ند و م� افزا�د: «خراسان رضو� هميشه 
جزو اســتان ها� برتر در �شــور بوده و حرف� برا� گفتــن دارد. به راحت� 
م� توانيم به قطب ژ�مناســتي7 در �شــور تبد�ل شــو�م. حتــ� به جرات 
م� گو�م �ه در ســطح آسيا هم م� توانيم قهرمانان خوب� داشته باشيم اما 
�7 سر� اش�االت و ضعR ها�� وجود دارد �ه به هدفمان نم� رسيم. با�د 

�ن�اش شود �ه چرا از ا�ن ظرفيت ها به نحو احسن استفاده نم� شود.»
 تجهيزات ٢٠ سال قبل 

حميــد ميرشــ�ار� همچنيــن دربــاره وضعيــت تجهيــزات ســالن ها� 
ژ�مناســتي7 �ــه دغدغه خيلــ� از خانواده هاســت، م� گو�ــد: «از نظر 
ســازه ساختمان�، مشــهد ��� از بهتر�ن سالن ها� �شــور را دارد. اما 
تجهيزات ســالن در مجموعه ورزشــ� ســجاد مربوط به سال ٧٨ است. 
البتــه در ا�ن مدت �7 ســر� تجهيزات تعو�ض شــده امــا �ل تجهيزات 
مربوط به ٢٠ سال قبل است چرا�ه وسا�ل ژ�مناستي7 با توجه به دالر 
خيل� گران اســت و از عهده فدراســيون و هيئت استان خارج است. اما 
٦٠درصد آســيب د�دگ� ورزش�اران ناشــ� از خراب� تجهيزات است. 
ا�ن در حال� است �ه ا�ن وسا�ل ٢ سال گارانت� دارد ول� در �شور در 
حدود ٢٠ ســال است �ه مورد اســتفاده قرار م� گيرد. البته �7 سالن 
د�گــر هم در مجموعه تخت� اســت �ــه تجهيزات خوب� بــرا� رده ها� 
پا�ــه دارد.» و� همچنين درباره وضعيت مربيان و داوران ژ�مناســتي7 
اســتان م� گو�د: «تمام مربيــان و داوران حاضر در اســتان جزو مربيان 
خوب �شــور هســتند �ــه از نظر علم تمر�نــ� هيچ مشــ�ل� ندارند. اما 
ا�ن �ــه قهرمانان� ندار�م و �ا پــرورش نم� �ابند، به مد�ر�ت برم� گردد 
�ه نيازمند �7 سر� ام�انات و توجه است �ه االن �مرنگ شده است.»

روزگار ناخوش ژیمناستيک! 
گفت وگو با یکى از قهرمانان خراسانى که از ورزش پایه مى گوید اخبار خراسان

على ترابى

در جد�دتر�ــن پيش بين� ها بر اســاس هــوش مصنوع� و علــوم داده، �7 
ابر�امپيوتر �ه توسط گروه� تحقيقات� مورد استفاده قرار گرفت پيش بين� 
�رد �ه در پا�ان فصل جار� ليگ برتر جز�ره، منچسترسيت� قهرمان ليگ 
خواهد شد و قهرمان فصل گذشته، ليورپول، در رتبه دوم جدول ا�ن ليگ 
خواهد ا�ســتاد. ا�ن پيش بين� در حال� صورت گرفته �ه منچسترســيت� 
در حال حاضر در رتبه دهم جدول قرار گرفته و با تيم صدرنشــين لستر، ٦ 
امتياز فاصله دارد. البته شــاگردان گوارد�وال �7 باز� �متر از لستر انجام 

داده اند. بر اســاس گزارش منتشرشده از سو� پروژه فا�و ترت� ا�ت، سيت� 
با شانس ٤٦درصد� از ميان ٢٠ تيم حاضر در ليگ برتر بيشتر�ن شانس 
را برا� قهرمان� در ا�ن فصل دارد. ليورپول �ه در حال حاضر با ١٧ امتياز 
و �7 امتياز �متر نســبت به لستر در رتبه سوم جدول قرار دارد برا� ت�رار 
قهرمان� فصل گذشــته خود تنها ٢٨درصد شــانس دارد. ا�ن ابر�امپيوتر 
پيش بين� �رده �ه سيت� و ليورپول رتبه ها� اول و دوم را به خود اختصاص 

م� دهند و چلس� در رتبه سوم قرار م� گيرد.

پيش بينی ابرکامپيوتر؛ سيتی قهرمان امسال انگليس

مد�رعامــل تيــم بســ�تبال آو�ژه صنعت پارســا در خصوص 
برگــزار� باز� ها� ليــگ برتر به صــورت متمر�ز در تهران 
گفــت: «در حــال حاضــر بــا توجه بــه شــيوع بيمــار� �رونا 
بهتر�ن تصميــم، برگزار� ليگ به صورت متمر�ز و مجتمع 
اســت امــا شــهر آلــوده و پرخطــر تهــران انتخاب مناســب� 
از ســو� فدراســيون نبــود. قطعــا شــهرها�� �ــه ام�انات 
ســخت افزار� و شــرا�ط بهتر� دارند، انتخاب بهتر� برا� 
ميزبانــ� رقابت ها� ليگ هســتند؛ ضمن ا�ن �ــه برگزار� 
٢ باز� پشــت ســر هم نيازمند �7 نيم�ت قو� و باز��نان� 
اســت �ه از لحاظ روح� و جســمان� آمادگ� باال�� داشته 
باشــند تا بــدون مصدوميــت و اختالل فن� بتواننــد ليگ را 
ادامه دهند. رقابت ها� امسال شــرا�ط بسيار خاص� دارد 
و نبا�ــد انتظار �7 ليگ برتر پو�ا داشــته باشــيم. اميدوار�م 
فدراســيون تصميم بهتر� برا� تيم ها� شهرستان� اتخاذ 
�نــد تــا عدالــت بــرا� همه رعا�ــت شــود.» جعفر فــالح در 
خصوص وضعيت تيم بســ�تبال آو�ژه صنعت پس از ٢ باز� 
نخســت در ليــگ برتر بســ�تبال به ا�ســنا گفــت: «در باز� 
اول چنــد باز��ــن را در اختيار نداشــتيم و د�ر بــه تمر�نات 
اضافــه شــدند. برا� باز� با ا�ســون بــه تهران رفتــه بود�م 
امــا با درخواســت فدراســيون باز� برگشــت مقابــل قزو�ن 
برگــزار شــد. نتوانســتيم برنامه ر�ــز� و آماده ســاز� خوب� 
انجام دهيم و طبيعتا نتيجه خوب� هم �ســب ن�رد�م. قطعا 
از نتا�ــج راض� نيســتيم امــا در بــاز� اول شــانس پيروز� 
داشــتيم ولــ� نتوانســتيم از آن بــه خوبــ� اســتفاده �نيم. 
تمر�نات خوب� برگزار �رد�م، رو� نقاط ضعR و قوت خود 
�ار �رد�ــم و با توجــه به تغييرات تيم نســبت به فصل پيش، 
اميدوار�ــم در باز� ها� آ�نده بهتر و موفق تر ظاهر شــو�م.» 
و� خاطرنشان �رد: «سياست باشــگاه آو�ژه ا�ن نيست �ه 
�ادر فنــ� و باز��نان را تحت فشــار بگذار�م تــا حتما پيروز 
شــو�م. سع� �رد�م در باز� ها عمل�رد خوب� از خود نشان 
دهيم و نســبت بــه توان و بضاعــت از تيم و باز��نــان انتظار 
دار�م. تيم قزو�ن در ا�ن فصل بســيار قدرتمند است و �ادر 
فنــ� و باز��نان خوب� جذب �رده و تــوان فن� ٢ تيم قابل 
مقا�سه نبود. به �ادر فن� و باز��نان ا�مان دار�م و معتقد�م 

�ه با ا�ن بضاعت بهتر�ن نتا�ج را م� گيرند.»

مد0رعامل بس�تبال آو0ژه صنعت:

انتظار ليگ برتر پویا نداشته باشيم
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اسطوره ها� الليگا�� در مسير جدا��

آ�نده ليونل مســ� و سرخيو راموس، ٢ ستاره 
بــزرگ الليــگا در هالــه ا" از ابهام قــرار دارد. 
رونالــد 0ومان، ســرمرب� بارســلونا بــا ت+ذ�ب 
جنجال هــا" حول ليونل مســ� در فــرودگاه 
ال پرات و شــا�عات� 0ه در مورد مش+الت بين 
ا�ــن باز�+ــن و آنتــوان گر�زمــان وجــود دارد، 
تا0يد 0رد 0اپيتان بارســلونا تما�ل� به جدا�� 
از ا�ــن تيــم نــدارد. ســرمرب� جد�د بارســلونا 
مدع� شــد ليونل مســ� در نو0مــپ م� ماند 
و نيــاز" به نگرانــ� نيســت. ز�ن الد�ن ز�دان 
هــم موضعــ� مشــابه با 0ومــان داشــته و ابراز 
اميدوار" 0ــرد هر چه زودتر قرارداد ســرخيو 
رامــوس تمد�د شــود. ز�زو مدع� شــد هر چه 
زودتــر ا�ن اتفاق رخ دهد به ســود رئال مادر�د 
اســت و او راموس را رهبــر رئال مادر�د خطاب 
0ــرد. امــا ترد�ــد" وجــود نــدارد 0ه شــرا�ط 
ا�نقدرهــا 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 
د�گــر بــا بارســلونا تمام م� شــود و حتــ� او از 
زمستان م� تواند رسما با مشتر�ان خود مانند 
منچسترســيت� مذا0ره 0رده و حت� به توافق 
هم دســت �ابد. هنوز ت+ليT مد�ر�ت بارسلونا 

مشــخص نيســت و رفتــن جــوزپ بارتومئو نيز 
ماندن مســ� را قطعــ� ن+رده اســت. بعيد به 
نظر م� رســد تا انتخاب رئيس بعد" بارسلونا 
مس� تصميم به تمد�د بگيرد و هر چقدر زمان 
ســپر" شــود، حفــظ او در نو0مــپ دشــوارتر 
خواهد شــد. با تمد�ــد قرارداد پــپ گوارد�وال 
و منچسترســيت� و همچنيــن رابطه خوب ا�ن 
ســرمرب� با مس�، تصور انتقال او به ليگ برتر 
در تابستان ســال آ�نده محتمل تر شده و د�گر 
مد�ران بارسلونا هيچ راه حل� برا" حفظ ا�ن 
باز�+ن ندارند. ســرخيو راموس نيز هنوز برا" 

تمد�د قرارداد به توافق نرســيده اســت. اخبار 
حا0ــ� از آن اســت 0ــه ا�ــن مدافــع متعصب 
خواهــان تمد�د قرارداد خود به مدت ٢ ســال 
اســت امــا فلورنتينو پــرز تنها پيشــنهاد تمد�د 
�b ساله را به او داده و به همين دليل طرفين 
هنوز راه ز�اد" تا توافق دارند. مس� و راموس 
باوجود و�ژگ� هــا" اخالق� 0امــال متفاوت، 
٢ رهبــر بــزرگ و ســتاره محبــوب بارســلونا و 
جدا�ــ�  و  م� شــوند  محســوب  رئال مادر�ــد 
احتمالــ� ا�ــن ٢ باز�+ــن تغييــرات مهم� در 

ساختار الليگا ا�جاد خواهد 0رد.

مذاکرات بی نتيجه مسی و راموس براى تمدید
مهلت ابالغ را� پرونده جودو� ا�ران تا ٩ بهمن ماه تمد�د شد

٢٦ شــهر�ورماه بود 0ه جلسه رسيدگ� به ش+ا�ت ا�ران از فدراسيون 
جهانــ� جودو در خصوص تعليق ا�ن رشــته در لوزان ســوئيس برگزار 
شــد و در پا�ــان داوران دادگاه ح+ميــت ورزش موســوم بــه CAS بــه 
طرفيــن �b مــاه فرصت دادند تا شــا�د بــه توافق برســند؛ توافق� 0ه 
البتــه هرگز حاصل نشــد. ا�ن مهلت �ــb ماهه در حالــ� ٢٦ مهرماه 
به پا�ان رســيد 0ه نه تنها فدراســيون جودو 0ه هيچ �b از نما�ندگان� 
0ه از ســو" ا�ران در جلسه رســيدگ� به ا�ن پرونده حاضر شده بودند 
درخصــوص مذا0رات انجام شــده در ا�ــن مدت با فدراســيون جهان� 
صحبتــ� به ميــان نياوردند تــا ا�ن 0ــه ١٦ روز بعد، مهــد" عل� نژاد، 
معــاون وز�ر ورزش در حاشــيه مجمع دووميدان� مجبور شــد در جمع 
خبرنگاران صحبت ها" 0وتاه� داشته باشد 0ه در جر�ان آن، از عدم 
توافــق ا�ران با فدراســيون جهانــ� جودو خبر داد و خيلــ� مختصر به 
شــروط غيرقانون� و خالف اساسنامه فدراســيون جهان� جودو اشاره 
و تا0يــد 0رد فدراســيون ا�ران نم� تواند شــروط� فراتر از اساســنامه 
داشته باشد. ا�نگونه بود 0ه معاون وز�ر ورزش عنوان 0رد توافق� بين 
طرفين دعوا شــ+ل نگرفته و مسئوالن ورزش ا�ران منتظرند تا ببينند 
را" دادگاه عالــ� ورزش درنها�ت چه خواهد بود. هرچند مســئوالن 
ورزش ا�ران مشخص ن+ردند را" دادگاه عال� ورزش چه زمان صادر 
خواهد شــد امــا از همان زمان هم دلهره ها درخصــوص را" احتمال� 
باال گرفــت چرا0ه اگر توافق� بين طرفين صــورت م� گرفت، موضوع 
تعليق �ا محروميت 0ل ورزش ا�ران هم عمال منتف� م� شــد. اما حاال 
خطــر، 0ل ورزش ا�ــران را تهد�د م� 0ند. البته طبق گفته مســئوالن 
ورزش 0شور، نما�ندگان� 0ه از سو" ا�ران در دادگاه ح+ميت ورزش 
حاضر بودند، دفاع جانانه ا" از پرونده ا�ران داشــته اند. شــا�د همين 
اتفــاق هم باعث شــده 0ــه دادگاه CAS بــرا" صــدور را" نها�� خود 
زمان بيشــتر" درخواســت 0رده و مهلــت ابــالغ را" دادگاه را تا ٢٩ 
ژانو�ــه(٩ بهمن ماه) تمد�د 0رده اســت. در حال� 0ه به نظر م� رســد 

در شــرا�ط حســاس 0نونــ� هيچ �b از مســئوالن ورزش 0شــور فعال 
قصــد ندارند صحبت� رســم� درخصــوص را" احتمال� ا�ــن پرونده 
داشته باشند، آرش ميراســماعيل�، رئيس فدراسيون جودو و از افراد 
حاضر در دادگاه CAS در مصاحبه با ســا�ت فدراســيون به گفتن چند 
 b� جمله بسنده 0رد: «با توجه به عدم توافق دوطرف پرونده در مدت
ماه� 0ه از سو" سرداور تعيين شده بود، دادگاه CAS روز جمعه ٣٠ 
آبان ماه با ارســال ا�ميل� اعالم 0رد 0ه زمان مهلت ابالغ را" را تا ٢٩ 
ژانو�ه ٢٠٢١ تمد�د 0رده است. به نظر م� رسد با توجه به حساسيت 
پرونده داوران زمان بيشــتر" برا" بررســ� نياز داشــتند.» ا�ن اتفاق 
درحالــ� رخ داد 0ه جودو" ا�ران بيش از �b ســال اســت 0ه با ح+م 
فدراسيون جهان� جودو تعليق شده است. حال با�د منتظر ماند و د�د 

را" نها�� CAS ورزش ا�ران را از بحران خارج م� 0ند �ا خير.

راى نهایی CAS ورزش ایران را از بحران خارج می کند؟

یزدانی و ٣ کشتی گير دیگر در راه صربستان
در حالــ� 0ــه اتحاد�ــه جهان� 0شــت� خبــر از لغو مســابقات جهان� 
٢٠٢٠ داد، قرار اســت تورنمنتــ� به عنوان جام جهانــ� انفراد" به 
ميزبانــ� صربســتان اواخر آذرمــاه برگزار شــود. باالخره فدراســيون 
تصميم خــود را دربــاره نحوه اعزام تيــم به ا�ن مســابقات اعالم 0رده 
است. حميد سور�ان در گفت وگو با روابط عموم� فدراسيون 0شت� 
در ا�ن باره گفت: «پس از اعالم نظر ســرمربيان تيم ها" مل� 0شــت� 
آزاد و فرنگــ� در مورد اعزام 0شــت� گيران 0شــورمان بــه رقابت ها" 
جام جهان� صربستان، فدراسيون 0شت� اقدامات اعزام ٤ 0شت� گير 
و ٢ مرب� در رشــته ها" آزاد و فرنگــ� به ا�ن رقابت ها را انجام خواهد 
داد. مقرر شــد در 0شت� آزاد آقا�ان حســن �زدان� و 0امران قاسم پور 
در اوزان ٨٦ و 0٩٢يلوگــرم به همراه غالمرضا محمد" و در 0شــت� 
فرنگ� نيز آقا�ان حســين نور" و محمدهاد" ســارو" در اوزان ٨٧ و 

0٩٧يلوگرم به همراه بهروز حضرت� پور راه� ا�ن مسابقات شوند.»

کلمبيا و کی روش اجبارى ادامه می دهند؟!
در پــ� ٢ ش+ســت متوال� تيم ملــ� فوتبال 0لمبيــا مقابل تيم ها" 
اروگوئه(٣-صفر) و ا0وادور(٦-�b) در مرحله انتخاب� جام جهان� 
٢٠٢٢ قطر در منطقــه آمر�+ا" جنوب�، ســا�ت روزنامه 0لمبيا�� 
ال ت� �مپــو خبر داد، جدا�ــ� 0ارلوس �0 روش از تيــم مل� 0لمبيا 
قطع� اســت و ا�ن اتفاق در آ�نده ا" نزد�ــb رخ خواهد داد و حت� 
روزنامــه ر0ورد پرتغــال 0ه به �0 روش خيل� نزد�b اســت، مدع� 
شــد جدا�ــ� ا�ــن مربــ� پرتغال� از تيــم ملــ� 0لمبيــا قر�ب الوقوع 
اســت و فدراســيون فوتبال 0لمبيا بابت فســخ قرارداد ا�ن سرمرب� 
پرتغال� با�د غرامت ٢ميليون دالر" را 0ه در قرارداد طرفين وجود 
دارد، بپردازد اما طرفين در حال مذا0ره با �+د�گر بر ســر چگونگ� 
پرداخــت ا�ــن رقــم هســتند. 0ارلــوس آنتونيوولــس، روزنامه نــگار 
و مجــر" تلو�ز�ونــ� سرشــناس 0لمبيا�ــ� در گفت وگــو بــا شــب+ه 
تلو�ز�ونــ� آنتنــا٢ 0لمبيــا خبــر داد 0ه فدراســيون فوتبــال 0لمبيا 
توانا�� اخراج �0 روش ٦٧ ســاله را ندارد چون در حال حاضر قادر 
به پرداخت غرامت ٢، ٣ميليون دالر" به ا�ن مرب� پرتغال� نيست.

اسفندیار سومين دریافت کننده برتر ليگ واليبال بلژیک
در�افت 0ننــده جوان تيــم مل� واليبال ا�ــران در رده ســوم بهتر�ن 
باز�+نــان ليگ بلژ�b در پســت خود قــرار گرفته اســت. به گزارش 
 ،bا�رنــا، پــس از برگــزار" ٥ هفته از مســابقات ليگ واليبــال بلژ�
اميرحســين اســفند�ار بــا اثرگــذار" ٠.٣١٧ در رده ســوم بهتر�ن 
در�افت 0ننده ها" مســابقات قرار گرفته اســت. ا�ن باز�+ن تا0نون 
٨ امتياز از دفاع رو" تور، ٧ امتياز از ســرو�س و ٤٦ امتياز از حمله 
بــرا" تيــم گر�نياردماز�b به دســت آورده و ١٧ در�افــت عال� هم 
ثبت 0رده است. جواد 0ر�م�، پاسور مل� پوش ا�ران� گر�نيارد هم 
با ٣١.٦١درصد اثرگذار"، در رده دهم برتر�ن باز�+نان ا�ن پست 
قرار دارد. گر�نيارد امشــب در هفته هشــتم ليــگ بلژ�b به مصاف 
ليندمانز م� رود. مســابقات هفته ها" پنجم و هفتم ا�ن رقابت ها به 
تعو�ق افتاده اســت. در حال حاضر گر�نيارد با ٤ برد و ١٣ امتياز از 

٥ باز" در رده دوم جدول رده بند" قرار دارد.

امباپه؛ پنجمين گلزن برتر تاریخ پی اس جی
مهاجم جوان پار" ســن ژرمن با دبل در د�دار برابر مونا0و به پنجمين 
گلزن تار�خ ا�ن باشگاه تبد�ل شد. باوجود آن+ه پار" سن ژرمن در ا�ن 
باز" تن به ش+ست داد اما امباپه عمل+رد خوب� از خود نشان داد و هر 
٢ گل تيمش را به ثمر رســاند. امباپه تعداد گل ها" خود را با پيراهن 
پار" ســن ژرمن در رقابت ها" مختلT به عدد ٩٩ رســاند و با پشــت 
ســر گذاشتن مصطف� دحلب به پنجمين گلزن تار�خ پار" سن ژرمن 
تبد�ل شد. بهتر�ن گلزن تار�خ پار" سن ژرمن اد�نسون 0اوان� است 
0ه توانســت ٢٠٠ گل برا" ا�ن تيم به ثمر برساند. بعد از ا�ن مهاجم 
اروگوئه ا"، نوبت به زالتان م� رســد 0ه ١٥٦ گل به ثمر رساند. پدرو 
پائولتا با ١٠٩ گل و دومنيb روشــتو بــا ١٠٠ گل در رده ها" بعد" 
هســتند. امباپه تنها ٢١ ســال دارد و اگر در پار" ســن ژرمن بماند به 
راحت� م� تواند با پشــت سر گذاشــتن 0اوان� به بهتر�ن گلزن تار�خ 
ا�ن باشگاه فرانسو" تبد�ل شود؛ البته بسيار بعيد است 0ه او در ا�ن 
تيم بماند چرا0ه هم رئال مادر�د ســخت به دنبال اوســت و هم ا�ن 0ه 

خودش عالقه ز�اد" برا" حضور در رئال دارد.

از حــدود �ــb ماه قبــل بحث انتقال ســيدمحمد موســو" به تيــم پياچنــزا" ا�تاليا بــا در�افت 
پيشــنهاد رسم� از ســو" ا�ن تيم به صورت جد" دنبال شد. ا�ن ستاره تيم مل� واليبال ا�ران 
0ه بعد از �b فصل موفق در پالس ليگا" لهســتان برا" فصل جد�د به سا�پا پيوسته بود، برا" 
انتقــال به ســر" آ با�ــد رضا�ت ا�ن باشــگاه را جلب م� 0رد. باالخــره بعد از مذا0ــرات فراوان،  
موســو" توانست با پرداخت مبلغ� به ســا�پا، رضا�ت نامه خود را برا" رفتن به پياچنزا در�افت 
0ند. ط� روزها" اخير هم موســو" در انتظار در�افت و�زا برا" ســفر به ا�تاليا بود تا رســما به 
جمع شاگردان لورنزو برنارد" بپيوندد. د�روز اما صفحه رسم� باشگاه پياچنزا با انتشار ع+س 
ســيدمحمد موســو" و �b خوشــامدگو�� به زبان فارســ�، موضــوع انتقال او به ا�ــن تيم را به 
صورت رســم� اعالم 0رد. احتماال به زود" موســو" به جمع د�گر باز�+نان ا�ن تيم م� پيوندد 
و بــرا" اوليــن بار در عمر حرفه ا" خود م� تواند در ســر" آ فعاليت 0نــد. پياچنزا 0ه هم ا0نون 
در ميانه ها" جدول ســر" آ بســر م� برد، حســاب� رو" توانا�� ها" ســيدمحمد موسو" برا" 

رسيدن به رتبه ها" باالتر حساب 0رده است.

انتقال محمد موسوى به پياچنزا رسمی شد
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ناکامی رضایی و اميرى در نظرسنجی اى اف سی
ســا�ت �نفدراســيون فوتبــال آســيا هفتــه گذشــته �� 
نظرســنج& بــه راه انداخت تا بــا آرا# �اربرانش بهتر�ن 
باز�0ن هفته قاره �هن در رده مل& را انتخاب �ند. در ا�ن 
نظرســنج& �اوه رضا�& و وحيد امير# با درخشــش در 
د�دار دوستانه تيم مل& ا�ران با بوسن& در ليست نامزد ها 
حضور داشتند. در نها�ت در ا�ن نظرسنج& ا�ن ٢ باز�0ن 
نتوانستند به ا�ن عنوان برسند. موس& التامار# باز�0ن 
تيم مل& اردن در ا�ن نظرســنج& با �سب ٤٣ درصد آرا  

بهتر�ن باز�0ن هفته آسيا در رده مل& شد.
بازگشت ٢ بازیکن کرونایی به تمرین استقالل

٢ باز�0ن تيم فوتبال استقالل بعد از پشت سر گذاشتن 
دوران �رونــا، بــه تمر�ــن ا�ــن تيــم بازگشــتند. تمر�ن 
ر�0اور# تيم  اســتقالل بعد از باخت به فوالد خوزســتان 
در هفتــه دوم ليگ برتــر، بعدازظهر د�روز برگزار شــد. 
ا�ــن تمر�ــن به دليــل بارندگ& هــا# تهــران، در ســالن 
برگــزار شــد. محمد نــادر# و احمد موســو# ٢ باز�0ن 
�رونا�& اســتقالل با پا�ان �افتــن دوران قرنطينه و پس 

از بهبود#، در محل تمر�ن آب& ها حاضر شدند.
غيبت عجيب برهانی روى نيمکت استقالل

در شــرا�ط& �ــه آرش برهانــ& در د�دار اول اســتقالل 
مقابــل مــس رفســنجان رو# نيم0ــت ا�ن تيم نشســته 
بــود در بــاز# بــا فــوالد  از رو# ســ0وها نظاره گــر د�دار 
تيمش شــد! دليل غيبت برهان& رو# نيم0ت تيم هنوز 
مشخص نيست اما جواد خليفه سلطان ناظر باز# و پرو�ز 
مظلوم& سرپرست تيم استقالل از برهان& خواستند �ه 

به جا# نشستن رو# نيم0ت به س0وها برود.

واکنش هافبک استقالل به انتقادات: 
رضایت نامه ام را بدهيد تا بروم

باز�0ــن تيــم فوتبــال اســتقالل نســبت بــه انتقادات 
مطــرح شــده از و# در د�ــدار مقابل فوالد خوزســتان 
وا�نــش نشــان داد. بعد از ش0ســت اســتقالل مقابل 
فوالد خوزســتان در هفتــه دوم ليــگ برتر بســيار# از 
عالقه منــدان به ا�ــن تيم در فضا# مجــاز# انتقادات& 
را نســبت به عمل0رد فرشيد باقر# در ا�ن د�دار انجام 
دادنــد و ا�ــن باز�0ــن را مقصر اصل& ش0ســت در ا�ن 
مســابقه قلمداد �ردند. باقر# بعــد از پا�ان ا�ن د�دار 
در حالــ& �ــه از انتقــادات مطرح شــده ناراحــت بود، 
اظهار داشــت: «اگر واقعا من مقصر هســتم، مسئوالن 
باشــگاه �ار# �نند �ه زودتر از تيــم بروم. اگر  عده ا# 
ف0ر م& �نند همه تقصيرها گردن من اســت، باشــگاه 

رضا�ت نامه مرا بدهد تا بروم!»

باشــگاه   ذوب آهن در نقل و انتقاالت ليگ برتر باز�0نان ز�اد# 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 (اســتقالل) اقدامات قضا�& را در دستور �ار قرار دادند. با ا�ن حال 
ظاهرا تنها پرونده ا# �ه ذوب&  ها برا# پيروز# در آن اميد ز�اد# دارند، مربوط 
به هافب� اســتقالل است. رســول �رب0ند# سخنگو# باشــگاه   ذوب آهن در 
ا�ن خصــوص به مهر  گفت: «شــ0ا�ت ما از مهد# پور بــه �ميته تعيين وضعيت 
فدراســيون رسيده است. به نظرم ا�ن ش0ا�ت جد# تر از سا�ر پرونده ها بوده و 
برا# ما بهتر است. سا�ر نفرات بندها�& در قراردادشان داشته اند �ه بر اساس 

آن اقدام به فسخ �ردند ول& شرا�ط مهد# پور فرق م& �ند.»

مدافع تيم فوتبال اســتقالل مشــ0ل& بــرا# همراه& تيمــش در باز# ها# آ�نده 
ندارد. محمد دانشــگر در اواخر د�دار استقالل و فوالد بعد از برخورد  به تابلوها# 
تبليغات& دور زمين ورزشــگاه فوالد آره نا از ناحيه ســاق پا دچار آســيب د�دگ& شد 
و بــا بران0ارد به رخت0ن رفت. نوع برخورد دانشــگر با تابلوهــا# تبليغات& و ا�ن �ه 
ز�ر ا�ن تابلوها نگه  دارنده آهن& وجود داشــت، باعث ا�جاد نگران& برا# �ادر فن& 
اســتقالل پيرامون مصدوميت جد# ا�ن باز�0ن شــد اما بعد از معا�نات مشــخص 
شد مصدوميت ا�ن باز�0ن جد# نيست. قرار بود ا�ن باز�0ن برا# اطمينان خاطر 
د�روز از پا# خود ع0سبردار# �ند و امروز در تمر�نات تيم فوتبال استقالل حاضر 
شود. البته ا�ن مصدوميت به خاطر خروج دانشگر و ١٠ نفره شدن استقالل، منجر 

به خوردن گل دوم در ثانيه ها# پا�ان& و باخت آب&  ها شد.

خطر از بيخ گوش مدافع استقالل گذشت  ذوب آهن اميدوار به مح�وم �ردن هافب� استقالل

پو�ر �اپيتان پرسپوليس در ب+ انضباط+
عاليشاه مغضوب همه مربيان سرخ!

�حي&   گل محمد# ســرمرب& پرسپوليس پس 
از غيبت اميد عاليشاه در جلسه تمر�ن& جمعه 
گذشــته ا�ن تيــم قبــل از باز# بــا صنعت نفت 
آبــادان، و# را از جمــع هم تيم& ها�ــش بــرا# 
حضــور در اردو خط زد تا شانســ& بــرا# باز# 
�ــردن در هفتــه دوم رقابت هــا# ليــگ برتــر 
نداشــته باشــد. عاليشــاه �ه به دليل اعتراض 
بــه حضــور در جمــع ذخيره ها# پرســپوليس 
بــا   گل محمد# مشــ0ل پيدا �ــرده، در اختيار 
�ميته انضباط& ا�ن باشگاه قرار گرفته است  . 
البته ا�ن اولين بار نيست �ه عاليشاه به �ميته 
انضباط& باشگاه پرسپوليس احضار   م& شود. 
و  بران0ــو، �الــدرون  او در زمــان مرب& گــر# 
حتــ& فصل گذشــته �ــه �حيــ& در نيم فصل 
هدا�ت پرسپوليس را بر عهده گرفت، به دال�ل 
مختلp مغضوب �ادرفن& سرخ پوشــان شــده 
بود و به نظر   م& رســد �اپيتان دوم پرسپوليس 
در ادامه روزها# ســخ ت& را در اردوگاه ســرخ 
پيــش رو داشــته باشــد. ا�ــن باز�0ــن زمانــ& 
�ــه ســرباز# اش تمــام شــد و   م& خواســت به 
پرســپوليس برگردد، مــورد   ب& توجه& بران0و 
قرار گرفت و در زمان �الدرون هم توســط ا�ن 
مربــ& آرژانتين& آنفالو شــد و بــا حضور �حي& 
هــم جا�& در تر�يــب اصل& پيدا ن0ــرد و حاال 
دوباره   گل محمد# 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 پو�ر �رده و از ا�ن 

نظر ر�ورد دار محسوب   م& شود! 

رد پاى مظلومی در درگيرى فکرى و دیاباته!
مهاجم  استقالل �نار گذاشته شد

اوليــن ش0ســت اســتقالل در ليگ بيســتم به 
اندازه �� فصل برا# ا�ن تيم حاشــيه درســت 
�ــرد �ا بهتر اســت بگو�يــم �ادرفن& و مســئوالن باشــگاه با 
رفتارهــا# غيرحرفــه  ا# و ب& تدبيــر# قبــل و بعــد از بــاز# 
تيم شــان 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 �� جلســه  ا# و جر�مه ٥٠ 
ميليون& او باشــد و هم شيخ د�اباته بهتر�ن گلزن استقالل و 
آقا# گل ليگ نوزدهم مورد غضب ســرمرب& اش واقع شود و 
در اختيار �ميته انضباط& باشــگاه قرار بگيــرد. اخبار# �ه 
اصال خوشــا�ند و مطلوب هواداران استقالل نيست و دوباره 
دو دســتگ& بين آن هــا به وجود آورده و در حالــ& �ه برخ& از 
ف0ــر# و تصميم ها�ش دفاع و حما�ــت م& �نند، برخ& هم 
معتقدند ف0ر# در حد و اندازه   ها# استقالل نيست و ا�ن تيم 
را با تيم   ها# ليگ �0& و نســاج& اشــتباه گرفته و استقالل 
با او به جا�& نخواهد رســيد. ا�ن مســئله وقت& د�روز ف0ر# 
شــيخ د�اباته باز�0ن محبوب هواداران را از حضور در تمر�ن 
منع �ــرد و در اختيار باشــگاه قرار داد، آشــ0ارتر شــد. چند 
ســاعت پــس از باز# بــا فوالد و دو شــوs حاصــل از باخت و 
احضار محمود ف0ر# به �ميته انضباط& شــوs سوم را هم 
سرمرب& استقالل وارد �رد و شيخ د�اباته مهاجم اهل مال& 
تيمش را در اختيار باشــگاه قرار داد. باشگاه استقالل اعالم 
�رد: «با توجه به درخواســت هواداران اســتقالل از سرمرب& 
تيــم در جهت مقابله با باز�0ن ســاالر# و ا�ن �ه هيچ باز�0ن 
و شــخص& از هواداران و باشــگاه استقالل بزرگ تر نيستند، 
به دليل عدم تم0ين شيخ د�اباته از دستور محمود ف0ر# در 
باز# با فوالد، ا�ن باز�0ن از حضور در تمر�ن شنبه آب& ها منع 

شد و در اختيار مد�ران باشگاه استقالل قرار گرفت.»
  

ا�ــن اتفاق پــس از آن رخ داد �ه رســانه ها و �اربــران فضا# 
مجــاز# از زوا�ــا# مختلp به درگير# لفظ& ف0ر# و شــيخ 
د�اباته در اواخر باز# فوالد و اســتقالل پرداختند. اما سوال 
ا�نجاســت اصل داســتان درگير# لفظ& ف0ر# و د�اباته �ه 
باز�0ن& اخالق مدار و ب& حاشيه است و بارها به خاطر رفتار و 
منش خاصش مورد تحسين قرار گرفته، چه بوده  و مقصر چه 
�ســ& اســت؟ در ا�ن باره دو روا�ت وجود دارد. شيخ د�اباته 
قرار بود در باز# فوالد و اســتقالل در دقيقه ٨٧ زمين شــود 
ول& چون استو�ش مناسب نبود، به رخت0ن برگشت و آن را 
عوض �رد اما ف0ر# �ه در جر�ان نبود، شــا�& شــد و به ا�ن 
باز�0ن تشــر زد. پيــش از ا�ن ماجرا اما اتفــاق جالب تر# رخ 
داده است.  اســتقالل برد م& خواســت و شيخ تصور م& �رد 
�ــه احتمــاال به جــا# �ــ� هافبــ� وارد زمين م& شــود، به 
همين دليل وقت& فهميد به جا# مطهر# وارد زمين م& شود، 
رو به حنيp عمران زاده دســتيار ف0ر# گفــت: «چرا مهاجم 
تعو�ض م& �نيد؟! به جا# بيرون �شــيدن مطهر#، فرشيد 
باقــر# را تعو�ض �نيد.» البتــه در نها�ت ا�ــن تعو�ض انجام 
نشــد و ا�ن مسئله و باخت استقالل باعث ناراحت& سرمرب& 
و مهاجــم آب& هــا شــد. امــا روا�ــت دوم از ا�ن قرار اســت �ه 
سرمرب& اســتقالل قصد داشت تغيير سيستم دهد و د�اباته 
را به تر�يب مهاجمان تيمش اضافه �ند اما ناگهان فرشــيد 
اســماعيل& به �ادر فن& اعالم م& �ند �ه از ناحيه زانو دچار 
درد شــده و مم0ن است نتواند به باز# ادامه دهد. ا�ن اتفاق 
سبب م& شــود �ادر فن& در انجام تعو�ض قدر# تعلل �ند و 
با �اهش درد اســماعيل& ف0ر# تصميم م& گيرد، تعو�ض را 

انجام دهد اما آن لحظه د�اباته در �نار زمين حضور نداشــت 
و به دليل عــدم حضور ا�ن باز�0ن، داور چهارم تعو�ض انجام 
نم& دهد. ف0ر#  �ه از ا�ن اتفاق به شدت عصبان& شده بود، 
متوجه م& شود شيخ برا# تعو�ض استوs ها�ش به رخت0ن 
رفتــه  و همين عامــل باعث م& شــود محمود ف0ــر# از �وره 
در بــرود و بر ســر مهاجم خود فر�اد ب0شــد �ــه منجر به ثبت 

ع0س   ها# عصبانيت ف0ر# و وا�نش د�اباته  شده است.
  

ن0تــه  ا# �ــه در ا�ــن اتفــاق �متــر مورد توجــه قــرار گرفته و 
مسئوالن باشــگاه با�د درباره آن پاسخگو باشند، نقش پرو�ز 
مظلوم& سرپرست تيم در ا�ن ماجراست. در واقع ا�ن پرسش 
مطرح است �ه مظلوم& به  عنوان سرپرست استقالل در�نار 
نيم0ت، دقيقا چه وظيفه  ا# بر عهده داشته و چه �ار م& �رده 
�ــه باز�0ن تعو�ض& بدون اطالع زميــن را ترs م& �ند و به 
رخت0ن م& رود؟  بدون ترد�د ســرمرب& تيــم در جر�ان باز# 
به شــدت تحت فشــار بوده و ا�ن وظيفه سرپرســت استقالل 
است �ه هماهنگ& ها# بيرون زمين را انجام دهد و مظلوم& 
�ه از زمان �اند�دا بودنش برا# ســمت سرپرست& تا همين 
امروز مورد انتقاد بوده، با ا�ن اتفاقات و حواش& قطعا بيش از 

گذشته ز�ر تيغ انتقادات خواهد بود . 
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