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بورس و ارز قربانی تناقض های
سیاست گذاری
بسیاری از ما در قبال هر تصمیمی که می گیریم،
بــرآوردی از نتایج بعضا متفاوت این تصمیمات
داریم و بر مبنای هزینه  -فایده هر یک از نتایج،
تصمیم نهایی را می گیریم .ایــن وضعیت در
حوزه اقتصاد کامال خود را نشان می دهد چرا که
بسیاری از تصمیمات اقتصادی همزمان نتایج
مثبت و تبعات منفی دارد .از این منظر می توان به
تحوالت بورس و نرخ ارز و رابطه این دو پرداخت.
نرخ ارز از اواخر سال گذشته و به ویژه اوایل امسال
روند صعودی شتابانی داشت و تا پایان تابستان
به حداکثر رسید و سپس روند نزولی داشت تا
این که در روزهــای اخیر این روند نزولی شدت
یافت .بورس نیز تقریبا از همین روند تبعیت کرد
و قیمت سهام و شاخص کل به عنوان نماینده
قیمت سهام با رشدی حتی شتابان تر و بیشتر
به نسبت افزایش نرخ ارز ،جهش یافت و پس از
چهار برابر شدن طی پنج ماه ابتدای سال ،روند
نزولی در پیش گرفت و اکنون تقریبا به نصف رقم
ثبت شده در  19مرداد امسال نزدیک می شود.
درباره این که چه مقدار دعوت به حضور مردم در
بورس با وجود آشکار شدن نشانه های حباب در
این بازار ،غلط بود ،سخن فراوان گفته شده است.
استفاده از ادبیاتی که القای بیمه کردن بورس

توسط دولت را می داد و عرضه سهام دولتی مثل
دارایکم و پاالیشی یکم این برداشت را مطرح می
کرد که دولت از بورس حمایت می کند و اجازه
ریزش شاخص را نمی دهد ،اما زمانی که جرقه
ریزش بازار زده شد ،بازار حدود هفت هزار هزار
میلیارد تومانی (هفت میلیون میلیارد تومانی)
با دخالت حقوقی ها و خرید چند هزار میلیارد
تومانی سهام توسط آن ها قابل مهار نبود و چنین
ریزشی رقم خورد .اکنون بحث بر سر این است
که در دو راهی دالر ارزان و همزمان ریزش بورس
و دالر گران و حفظ وضعیت فعلی بورس و رشد
تدریجی آن چه باید کرد؟
دقیقا بحث بر سر این است که حمایت از رشد
شتابان بــورس در مــاه هــای نخست ســال با هر
انگیزه ای از جمله جبران کسری بودجه ،باید با
این مالحظه همراه می شد که بخش قابل توجهی
از این رشد معلول جهش نرخ ارز است و اگر ورق
بازار ارز برگردد نمی توان بورس را صعودی نگه
داشت .این یک گزاره اثبات شده در اقتصاد ایران
است که شاخص کل بورس به میزان قابل توجهی
به طور مستقیم و غیرمستقیم ،تحت تاثیر رشد
نرخ ارز است و در صورت افت نرخ ارز نیز ،بورس
با ریــزش مواجه می شــود .وقتی چنین واقعیت
تاریخی تکرار شده ای در اقتصاد ایران وجود دارد
و مشخص است که دالر بــاالی  30هــزار تومان
به دالیل سیاسی و اقتصادی پابرجا نیست و از
آن مهم تر ،رئیس جمهور به امید گشایش منابع
بلوکه شده ،وعده دالر  15تومانی را می دهد،
ریزش شدید بورس هم گریزناپذیر است.مهم ترین
وظیفه دولت به عنوان متولی اجرایی کشور این
است که در شرایط کالن اقتصادی بتواند شرایط
نسبتا پیش بینی پذیری را برای سرمایه گذاری
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فراهم کند چرا که ثبات قیمت ارز چه بسا مهم تر از
کاهش هیجانی باشد .وعده دالر  15و حتی 12
هزار تومانی اگر تاریخ مصرف کوتاه مدت داشته
باشد و پس از چند ماه مثال به حدود  18تا 20
هزار تومان بازگردد ،خیلی بدتر از این است که
برای یک دوره مثال یک ساله نرخ ارز روی بازه ای
در حد  18تا  20هزار تومان تثبیت شود .واقعیت
ایناستکهجهشهایشدیدوسقوطهایبزرگ
چه در نرخ ارز و چه در بورس هم به معیشت مردم
بیشتر از همه چیز آسیب می زند و هم به سرمایه
گذاری .اگر با وجود جهش نرخ ارز ،سیاست گذار
با استفاده از ابزارهای قانونی ،جلوی جهش شدید
بورس را می گرفت و ورود نقدینگی به این بازار
را کنترل می کرد و یک رشد تدریجی تر را رقم
میزد،باچنینریزشسنگینیمواجهنمیشدیم.
اکنون نیز بر سر نرخ ارز و بــورس همین مسئله
رقم می خورد .زمانی که وعده دالر  15تومانی
مطرح می شود باید بورس زیر یک میلیون واحد
و زیان گسترده تر سهامداران ،از جمله خریداران
سهام دولتی پاالیشی یکم و دارایکم را هم در نظر
بگیریم.نگارنده به هیچ وجه مخالف کاهش نرخ
ارز نیست بلکه بحث بر سر تناقض سیاست هایی
است که مردم را آزار می دهد .سیاستی که بورس
را با جهش نرخ ارز به عرش اعال می برد و با افت
نرخ ارز بر زمین می زند! شاید جهش نرخ ارز و
افت امروز آن گریزناپذیر و بلکه بسیار خوب باشد
و همه از رسیدن نرخ ارز به مثال  15هزار تومان
و حتی  18هزار تومان خوشحال هم بشویم اما
کاش روزی که بورس را با موتور نرخ ارز حرکت
می دادید ،فکر امروز را هم می کردید و با چنین
تناقضی در سیاست گذاری ،مردم را حیران نمی
کردید .کاش ...

تاکید رئیسی برای تسریع در رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی

رئیس قوه قضاییه :هیچ شکایت و گزارشی نباید در کارتابلها بماند و مشمول مرور زمان شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به روزهای پایانی امسال
بر همت و تالش مضاعف همکاران قضایی برای
تسریع در رسیدگی دقیق به پروندههای معوقه و
دستورالعملها و بخشنامههای اخیرالصدور تأکید
کرد و گفت :هیچ گونه اطاله بالوجه در رسیدگی به
پروندهها و گزارشهایی که از گذشته مانده ،قابل
پذیرش نیست .به گزارش میزان ،آیت ا ...رئیسی با
تأکید بر این که پروندههای معوقه در دادگستریها
و واحدهایقضاییبایدتاپایانامسالتعیینتکلیف
شوند،سرعتراازعناصرمهمدراحقاقحقدانست،
اما در عین حال متذکر شد که «دقت در کار» نباید به

خاطر سرعت در رسیدگی به پروندهها نادیده گرفته
شود.رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم رسیدگی
فــوری به شکایات و گــزارشهــای مردمی تأکید و
اظهار کرد :هر شکایتی که به کالنتری یا دادسرا
میشود ،به محض وصول باید به مقام مسئول ارجاع
و رسیدگی به آن آغاز شود و حتی یک روز هم نباید
معطلبماند.آیتا...رئیسیبابیاناینکهانجامکار
به موقع هم وظیفه قانونی است و هم موجب افزایش
اعتماد عمومی میشود ،متذکر شــد :به تازگی
گزارشهایی دریافت شده و بررسیهایی صورت
گرفته که حکایت از این دارد برخی گزارشها در

تولیتآستانقدسرضویمطرحکرد:

روایت قالیباف از ابهام بودجه شرکتهای دولتی

تحولآفرینی در آستان قدس با
تدوین سند «سیاستهای کالن»
تولیت آستان قدس رضوی ابراز امیدواری کرد
که با اجــرای دقیق و کامل سیاستهای کالن
آستان قدس ،ضمن تحقق منویات رهبری معظم
در خصوص تحولآفرینی ،آثار مثبتی در افزایش
بهر هوری ،تقویت هم سویی و همافزایی و نظم
بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید .به گزارش
آســتــان نــیــوز ،حــجـتاالســام مــروی در جلسه
شورای معاونین آستان قدس رضوی الزمه تحقق
سیاستهای کالن آستان قدس را باورمندی
مسئوالن و مدیران به این سیاستها و بهرهگیری
حداکثری مجموعههای مختلف از ظرفیتهای
خود برای اجرای صحیح و کامل آن معرفی کرد
و افزود :الزمه عملیاتی شدن این سیاستهای
کالن ،همت جدی و تالش پیگیر مدیران ارشد،
به خصوص معاونان و روســای بنیا دهاست که
ابتدا خود باید در گفتار و کردار ،ملتزم و متعهد
به این سیاستها باشند و سپس این بــاور را به
زیرمجموعه خود منتقل کنند .وی وظیفه نظارت
بر اجرای دقیق این سیاستهای کالن را بر عهده
قائم مقام آستان قدس رضوی گذاشت و تصریح
کرد :قائم مقام محترم ،نظارت بر اجرای دقیق این
سیاستها را در دستور کار جدی خود قرار دهند و
همچون چشم بینایی رصد کنند تا این سیاستها
کامال اجرایی شود و مورد توجه قرار گیرد .تولیت
آستان قدس با بیان این که هر تصمیمی پیش
از تصویب و ابالغ باید از انطباق با سیاستهای
کالن بازبینی شود ،افزود :تمام بخشهای آستان
قدس رضوی شرع ًا و قانون ًا موظف به صیانت و
اجرای دقیق این سیاستها هستند و تمام امور
باید بر اساس این سیاستها اجرا و پیگیری شود
تا بتوانیم به اهداف مدنظر نائل شویم .وی تأکید
کــرد :همه کارکنان آستان قــدس رضــوی باید
درباره این سند احساس مسئولیت کنند ،نباید به
آن کمتوجهی شود و تنها در قفسه کتابخانهها قرار
گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود ،باید مدام
در معرض دید مدیران و کارکنان قرار داشته باشد
و بر اساس آن ،امور انجام گیرد.

کارتابلهای الکترونیک برخی مراجع مانده است
و شکایات مردمی با تأخیر ارجاع میشود که باید
نظارت صورت گیرد و تذکر جدی داده شود؛ هیچ
شکایتوگزارشینبایددرکارتابلهابماندومشمول
مرور زمان شود.وی همچنین دفاع از حقوق زنان را
وظیفه همه دستگاهها در نظام اسالمی دانست و با
تأکید بر این که دستگاه قضایی نیز خود را موظف به
صیانت از حقوق زنان میداند ،تدوین الیحه ارتقای
کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را که
سال گذشته تهیه و به دولت ارائه شد ،نمونهای از
این اقدامات دانست.

رئیس مجلس ۱۵۰۰ :میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی است
بگویند اینها چه کسانی هستند؟

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :از دو هزار
و  ۴۶۰میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی
کشور ،رقمی حدود هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
(بیش از  ۶۰درصد بودجه) به صورت یک جا به
عنوان بودجه شرکتهای دولتی کنار گذاشته
شده است؛ خب بگویند این شرکتها چه کسانی
هستند؟
به گزارش خانه ملت ،قالیباف با اشاره به بررسی
الیحهبودجه 1400درمجلسگفت :بیشاز60
درصد بودجه به عنوان بودجه شرکت های دولتی
کنار گذاشته شده است .بگویند این شرکت ها
چه کسانی هستند و جزئیات بودجه چیست؟
وی افزود :بودجه عمومی هم خودش چهار پنج
خزانه دارد ،جایی براساس تبصره  14و جایی
براساس تبصره  16برای بانک ها و ...تعیین می
شود و در نهایت فقط مسئولیت تقسیم حقوق ها
باقی میماند! و شاید حداکثر  100هزار میلیارد

تومان در بخش عمرانی پــول پیدا شــود! این
اشکاالت و نقیصه ها به دلیل تمرکزگرایی است.
وی با اشاره به چرخه  60ساله دیوان ساالری که
بین همه دستگاه های مختلف وجود دارد ،اظهار
کرد :متاسفانه افرادی وارد چرخه نظام اداری و
استخدام های چندگانه می شوند و پس از 30
سالخدمت،سهدههدیگربهصورتغیرمستقیم
با همین سیستم در ارتباط اند .به این صورت که
در قالب قانون های ایجاد صندوق های مختلف،
تعاونی های کارکنان یا  ...به کارگیری این افراد
به صورت کارشناس در سطوح مختلف تعریف
شده و حاکمیت دیــوان ســاالری بر این چرخه
سوار است .صدها مورد هم از این دست افراد در
دستگاههایمختلف،بخشخصوصی،نهادهای
عمومی غیردولتی و ...وجود دارد.وی افزود :در
همین زمینه یکی از موضوعاتی که به ام الفساد در
کشور ما تبدیل شده ،تمرکزگرایی است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••سران سه قوه تصمیمی بگیرند و قانونی
تصویب کنند کــه استثنائا امــســال مانده
مرخصی کارمندان که به خاطر کرونا بیشتر
از حد مجاز است ،ذخیره شود تا در این ماه
های پایانی سال شاهد افزایش مرخصی های
اجباری و به تبع آن افزایش سفرها نباشیم.
•• لطفا به فریاد ثبت نام کنندگان کوییک آر
سایپا برسید که بعد از یک سال انتظار از ثبت
نام ،حال باید خودرویی را تحویل بگیرند که
قیمت حاشیه بــازار از قیمت کارخانه اش
کمتر است.
•• آقای محترم! گرانی قند و روغن و چای و...
به علت تحریم های ظالمانه و ترور اقتصادی
کشور بود .حاال مرغت یک پا دارد ،دوست
داری به عملکرد دولتمردان ربطش دهی،
چه می توان گفت؟
•• بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق شان
کم است و واقعا در مضیقه هستند ،مسئولین
به فکر باشند.
•• آقای رحمتی اگر می خواهی با شهرخودرو
ادامــه بدهی خــودت درون دروازه بایست.
شــهــرخــودرو شــده زنــگ تفریح لیگ برتر!
الجبوری را هم بفرست برود خانه اش که به
درد لیگ برتر نمی خوره.
وقایع اخیر در بورس ایران و نابودی
•• درباره
ِ
سرمایه مــردم ،فقط باید یک جمله گفت،
آقایان َدر دیــزی باز اســت ،پس حیای گربه
کجاست؟ مسلمانی شما کجاست؟
•• تورم روزانه کم بود قطعی هر روزه برق اونم
تو چند نوبت به مشکالتمون اضافه شد! مگه
نگفتید دیگه قطعی برق نداریم؟
••چرا پلیس جلوی ماشین هایی رو نمی گیره
که منع تردد رو رعایت نمی کنن ؟ منظورم
اونایی است که برای دور دور کردن بیرون
میان! انگار از ساعت  9به بعد خیابون ها مال
اون هاست و هر کاری دلشون می خواد می
کنن و پلیس هم فقط نظاره گره .نکنه منع
تردد فقط مال مردم فقیره و اونایی که پول
دارن بعد از  9شب صاحب خیابون ها می شن
و مسابقه می دن و  ...؟!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• آقــای رئیس جمهور! آقــای وزیــرآمــوزش
و پــرورش! نیروهای بخش درمــان ما جان
خــودشــان را فــدا کــردنــد .ایــن قــدر زحمت
کشیده شد تا آمــار کرونا کم شد ولی شما
با بازگشایی مــدارس باعث باال رفتن آمار
خواهیدشد .لطفا محض رضای خدا مدارس
را باز نکنید.
•• دوست عزیزی که از افزایش  ۸۰درصدی
قــبــض بـــرق بــــدون افـــزایـــش مــصــرف گله
داشتی .این همون وعده برق مجانی آقای
روحانی هست و من همون موقع در همین
صفحه پیش بینی کرده بودم.
•• بیاییددیگربهاینستونهمپیامکندهیمزیرا
پیامدادندوستانبهاینروزنامهبهجزاینکههر
روز بیشتر از دیروز فقط حال ما خوانندگان این
ستون را بدترمی کند ثمر دیگری در پی ندارد.
خداوندا تو حرف ما را بشنو.
•• بیشترین درصــد آلــودگــیهــوا ناشی از
خــودروهــاســت .در حــالــی کــهرشــد بــازار
ی در دنیا به60درصد رسیده
خودروهای برق 
ن مصرفسوخترا کم
و اگرخودروسازان شا 
نکنند ،تایک میلیارد دالرجریمهمی شوند
امــا دولــتما بــرایبرقیوهیبرید یکردن
بــــهخــــودروســــازانفــــشــــارنــــمــــیآورد.
چــــونازمــــحــــلخــــودروآلــــودهکــــنــــنــــده
ف،درآمد دارد.
وپرمصر 
••همه اون افـــرادی رو کــه در ایــن شرایط
شکننده کرونا در سفر تفریحی قشم هستند
جریمه کنند تــا درس عبرتی باشد بــرای
دیگران.
••چرا روزنامه شما گزارشی از گران فروشی
و قیمت های افسارگسیخته تهیه نمی کنه؟
شیر و نوشابه چه ربطی به دالروتحریم داره
که هر روزیک قیمتی دارن؟
••لطفا فکری برای ریزش بورس بکنید .مردم
را بدبخت کرده اید.
•• فشار باال داشتم و پیش دکتر رفتم .بعد از
تمام آزمایش هایی که انجام شد دکتر گفت
قلبت مشکلدارهوبا یکپالستیکبزرگدارو
برگشتم .باز به کلینیک قلب یکی از پزشکان

نمابر05137009129 :

معروف رفتم ،بعد از ویزیت و نوار قلب و رویت
کردن مدارک قبلی گفتند شما سالمی و این
داروها رو مصرف نکنی! اون جا هم یک کارت
که آدرس مرکز سی تی اسکن بــود دادن و
گفتناینجابرین!حاالنمیدونممشکلقلب
دارم یا نه؟! چرا پزشکان این قدر عجله دارند!
•• به سرپرستی بیمه معلم بفرمایید چرا
هزینههای درمـــان را بــا تأخیر پــرداخــت
میکند؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ بیمه
تکمیلی برای چیست؟
••مــدل مدنظر اصولگرایان درانتخابات
ریــاســت جــمــهــوری پــیــش رو هــمــان مــدل
انتخابات مجلس یــازدهــم اســت  .۱حذف
جــنــاح رقــیــب در انــتــخــابــات  .۲مشارکت
حداقلی مردم در انتخابات.
••من یک دانش آموز منطقه محروم مشهد
هستم .امسال در کنکور شرکت کردم و به
رغم کسب رتبه خوب در دانشگاه فرهنگیان
پذیرش نشدم .به من گفتند ظرفیت دانشگاه
تکمیل نشده و قــراره تکمیل ظرفیت بشه
اما بعد از مدتی زیــاد و قولی که رئیس این
دانشگاه دادند هنوز تکمیل ظرفیت که جزئی
از قانون سازمان سنجش است برگزار نشده
است .خواهشمندم رسیدگی کنید.
••تو رو خدا به فکر سهام عدالت مردم باشین.
این ها دارنــد سهام را بی ارزش می کنند.
کنترل سهام را از دست مردم گرفتند و ما نه
قدرت معامله داریم و نه معاوضه .جان هر کی
دوست دارید به فکر حق مردم باشید.
••با تمام قدرت آماده باشید .هنوز هم احتمال
وقوع زلزله بزرگ در ایران و جهان وجود دارد.
•• حدود سه ماه می شه که تلفن ثابت واینترنت
درمحدوده شریعتی 41تا45وحسابی  2به
علت کابل دزدی قطعه .یک ترمیم شبکه برای
این کشور چقدر باید طول بکشه؟ چرا هیچ
کس پاسخگو نیست؟
•• چرا هیچ گزارش مدون و دقیقی از گرانی
بی حساب و کتاب روغن موتور کار نمی کنید؟
چه دالر بره باال چه بره پایین هر بار می ریم
تعویض روغن چندین درصد گران شده!

بین الملل

سه شنبه  30دی1399
 5جمادی الثانی .1442شماره 20578

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

افبیآیازخودشهممیترسد!
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا فردا
در مقابل ساختمان کنگره در شهر واشنگتن
دی سی برگزار می شود و همزمان ،ساعت به
ساعت نگرانی های امنیتی مقامات مسئول
شدت می یابد .در جدیدترین مورد از نگرانی
های امنیتی ،اعالم شد که پلیس فدرال آمریکا،
اف بی آی مشغول بررسی امنیتی  25هزار
نیروی گــارد ملی آمریکاست که بــرای تامین
امنیت مراسم تحلیف جو بایدن در بیستم ژانویه
به واشنگتن فرا خوانده شده اند .این موضوع
نشان مــی دهــد کــه شکاف عمیق سیاسی -
اجتماعی در آمریکا ،به داخل نیروهای نظامی
و امنیتی این کشور نیز سرایت کرده است .به
هر حال ،بخشی از  74میلیون آمریکایی که در
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا
رای دادند ،جزو نیروهای نظامی و امنیتی بوده
اند و قابل انتظار است که گروهی از آنــان نیز
در زمره معترضان به نتایج انتخابات جنجالی
پیشین باشند .ضمن این که ترامپ و یارانش طی
چهار سال گذشته تالش کردند خود را حامی
نظامیان و نهادهای امنیتی معرفی و چنین القا
کنند که با روی کار آمدن رقیب دموکرات ،بار
دیگر روند افزایش بودجه های نظامی  -امنیتی
معکوسشدهوفشارهایمالیرامتوجهنظامیان
و خانواده هایشان خواهد کرد .به همین دلیل نیز
کهنه سربازان آمریکایی و اتحادیه های پلیس
از جمله بلوک های رای دهنده بودند که در
انتخابات نوامبر سال گذشته از ترامپ حمایت
کردند .البته در ادوار گذشته انتخابات در آمریکا
نیز نظامیان ،کهنه سربازان یا اتحادیه های
پلیس ،موضع انتخاباتی خود را بیان می کردند و
جانب یکی از نامزدهای انتخابات را می گرفتند.
با این حال ،عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی
وتشدیددرگیریهایسیاسی-ایدئولوژیکیدر
آمریکا ،بر این جدایی افزود .به همین دلیل نیز
فرماندهان ارشد ارتش آمریکا طی دو ماه اخیر
به کرات بر بی طرفی ارتش و حمایت نظامیان
از نتایج نهایی انتخابات تاکید کردند .حتی
چند روز پیش نیز رئیس ستاد مشترک ارتش
به همراه فرماندهان شاخه های اصلی نیروی
مسلح آمریکا الزم دیدند در یک بیانیه کم سابقه
و پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید،
جو بایدن را چهل و ششمین فرمانده کل قوا
خطاب کنند تا شاید به اعتراضات و شبهات در
داخل نیروهای مسلح و دستگاه های اطالعاتی
 امنیتی درخصوص انتخابات ریاست جمهوریپایان دهند .با اینحال ،تصمیمبهبررسیسوابق
امنیتی نیروهای گارد ملی مستقر در واشنگتن
نشان می دهد ،حمایت فرماندهان ارشد ارتش
آمریکا از نتایج انتخابات سال گذشته تضمین
کننده تبعیت بدنه نیروهای مسلح از انتقال
قدرت به بایدن نخواهد بود.

آلکسیناوالنیهنگامبازگشتبه
روسیهدرفرودگاهمسکوبازداشتشد

چالشپوتینبا
منتقدمسموم

شریفی-هواپیماپرحادثهترینمکانبرایآلکسی
ناوالنی،منتقدسرشناسوالدیمیرپوتین،رئیس
جمهورروسیهبودهاست.ناوالنیکهآگوستسال
گذشته در یک پرواز داخلی روسیه با سم عصبی
نوویچوک مسموم شده و به کما رفته بود ،این بار
در بازگشت از برلین ،پیش از آن که چرخ های
هواپیمای حامل او در آسمان فــرودگــاه مسکو
باز شود دستگیر شد .هواپیمای حامل آلکسی

ناوالنی،ابتداقراربوددرفرودگاهونوکووایمسکو
فــرود بیاید ،اما در آخرین لحظات تغییر مسیر
داد و در فرودگاه بینالمللی شرمتیوو در مسکو
به زمین نشست .خبرنگارانی که در هواپیمای
حامل ناوالنی از برلین با او همراه بودند ،گفتهاند
که خلبان ابتدا  ۳۰دقیقه تأخیر به دلیل «مشکل
فنی» اعالم کرد ،اما بعد از آن گفت که هواپیما
به سمت شرمتیوو در حرکت است و در فرودگاه

79درصدآمریکاییها:کشور
درحالفروپاشیاست

پیشخوان بین الملل

روزنــامــه انگلیسی «مــتــرو» :متاسفیم ،تخ 
ت
خالی نیست /به علت افزایش شمار مبتالیان
کرونا و شلوغی بخشهای مراقبت ویــژه در
بیمارستا نهای انگلیس ،مقامات درمانی
درباره کمبود نیروی انسانی هشدار میدهند.

کارتون روز

فرا خبر
از« دیگ مذاب» تا «ظرف ساالد»

نظرسنجی«آکسیوس-ایپسوس»نشانمیدهدکهازهر ۵آمریکایی

 ۴نفرمعتقدندکهکشورشانروبهزوالگذاردهوفروپاشیآنحتمیاست
نــتــایــج نــظــرســنــجــی جــدیــد موسسه
آکسیوس -ایپسوس نشان می دهد 83
درصد از جمهوری خواهان و  78درصد
از دموکرات ها و در مجموع  79درصد
از مردم آمریکا (از هر پنج نفر چهارنفر)
معتقدند که این کشور در حال فروپاشی
اس ــت.ای ــن نظرسنجی کــه یــک هفته
بعد از حمله هــواداران «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور فعلی آمریکا بــه کنگره
انجام شد در واقع منعکس کننده بحران
هایی است که این کشور با آن ها در زمینه
همه گیری کرونا  ،رکود اقتصادی ،جدا
شدنآمریکایجمهوریخواهودموکرات،
بیعدالتینژادیوناآرامیهادرکنگرهو
دومین استیضاح ترامپ دست به گریبان
است.ایپسوس یک شرکت تحقیقات
جهانی بــازار و متخصص در نظرسنجی
است که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد
و اکنون به عنوان سومین بنگاه بزرگ
تحقیقات و نظرسنجی جهان شناخته
می شــود .ایــن نظرسنجی با همکاری
موسسهووبگاهآمریکاییآکسیوس انجام
شــده اســت  22 .درصــد دمــوکــرات ها و
 19درصد افراد مستقل شرکت کننده

ونوکووا فرود نخواهد آمد .ناوالنی مدت کوتاهی
قبل از بازداشت گفت« :من میدانم حق با من
است ،از هیچ چیز ترسی نــدارم» .او به ماموران
امنیت حاضر در فرودگاه گفته بود «مدت طوالنی
منتظر من بودید؟» سازمان زندانهای روسیه در
روزهایاخیراعالمکردهبودکهدرصورتبازگشت
ناوالنی از مراجع قضایی کشور تقاضا خواهد کرد
حکمبازداشتاوراصادرکنند،تهدیدیکهمانعاو

نشدتابهکشورخودبازگردد.ناوالنیدرکشورش
پروندهایگشودهداردکهبرپایهآندرسال۲۰۱۴
به حبس تعلیقی محکوم شده است .این معترض
روسی بر مبنای محکومیت قبلیاش باید هر ماه
دو بار خود را به مقامات قضایی معرفی میکرد و
به او گفته شده بود که چون در مدت اقامتش در
آلماننتوانستهخودرامعرفیکند،بههمیندلیل
در بازگشت بازداشت میشود .در ماه دسامبر
گذشته نیز پرونده دیگری با اتهام کالهبرداری
علیه ناوالنی در روسیه گشوده شد .این مخالف
سیاسی  ۴۴ساله در این پرونده متهم شده است
که  ۳۵۶میلیون روبل (حدود  3.9میلیون یورو)
پول دریافتی برای تشکیالت مبارزه با فسادی که
خودش ایجاد کرده ،برای خودش برداشته است.
آمریکا،فرانسه،ایتالیاوشارلمیشلرئیسشورای
اروپا خواستار آزادی وی شدهاند .با این حال این
سوال مطرح است که چرا این منتقد مانند رهبر
مخالفان بالروس یا ونزوئال برای مدتی پناهنده یا
فرارینشدهاست؟
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در این نظرسنجی گفتند که آن ها به این
که آمریکایی هستند افتخار نمی کنند.
نتایج ایــن نظرسنجی همچنین نشان
می دهد  7درصــد جمهوری خواهان و
 17درصد آمریکایی ها در کل نیز همین
نظر را دارند.بر اســاس این نظرسنجی
حمایتآمریکاییهاازبرکناریترامپبعد
از حمله هواداران وی به کنگره 5درصد
افزایش داشته است .بر اساس نتایج این
نظرسنجی ۵۶ ،درصــد از آمریکاییها
مــوافــق «ب ـرکــنــاری فــــوری» تــرامــپ از
قــدرت هستند.از ســوی دیگر،درصد
آمریکاییهاییکهفکرمیکنندکشورشان
درمسیرنادرستحرکتمیکند،اینماه
بعد از آشوب خشونتبار در کنگره آمریکا
و در بحبوحه نگرانیها از خشونت بیشتر
در زمــان تحلیف جو بــایــدن ،جهش دو
رقمی داشته است.نظرسنجی روز یک
شنبه یو اسای تودی و دانشگاه سافولک
نیز نشان مـیدهــد کــه اکــنــون دو سوم
آمریکاییها باور دارند که کشورشان راه
درستیراطینمیکندواینیکافزایش
دورقمیرانسبتبهنظرسنجیگذشتهدر
ماهدسامبرنشانمیدهد.

بحث شکاف اجتماعی و چند پارگی در آمریکا بحث
جــدیــدی نیست ،بلکه ایــن شکاف در دوران دونالد
ترامپ و تحوالت اخیر نمایان و علنی شده است .سالها
قبل از جامعه آمریکا به عنوان دیگ مذابی یاد میشد
که میتوانست افــراد و قشرهای مختلفی را از جوامع
و کشورهای دیگر دور هم جمع و آن ها را با اصــول و
ارزشهــای آمریکایی سازگار کند.اما مدتی است که
چنین گزارهای زیر سوال رفته است .شکاف اجتماعی و
ادغامنشدنگروههاونژادهایمختلفدرجامعهآمریکایی
باعث شده تا عدهای به جای عبارت دیگ مذاب ،از ظرف
ساالد استفاده کنند؛ یعنی این که جمعیت ساکن آمریکا
مانندتکههاوقطعاتمنفکیاستکهدورهمجمعشدهاند
ولی در سیستم ذوب و با آن هماهنگ نشدهاند.آمریکا
در دوران ترامپ بسیاری از واقعیتهای خود را نشان
داد .استقرار گارد ملی و نیروهای ارتش در خیابانهای
واشنگتن که تعداد آن ها بیش از تعداد نظامیان آمریکا
در عراق و افغانستان است ،قبل از مراسم تحلیف رئیس
جمهورجدید،نشانمیدهدکهدستگاههایاطالعاتیو
امنیتیاینکشورنگرانبروزناامنیغیرقابلکنترلدراین
کشورهستند.آنهاحتینگراناندکهدرمراسمتحلیف
اقدام امنیتی مانند ترور علیه مقامات مطرح اتفاق بیفتد.
اعتراضاتسیاهپوستانبرضدتبعیضسیستماتیکعلیه
آناندرآمریکاوحضورگروههایسفیدپوستنژادپرستدر
مقابلآنها،نشانمیدهدکهآمریکاطیفهایمتنوعی
داردکهگاهی180درصدباهممتفاوتهستندیاصراحتا
در تقابل با هم قرار دارند .ماجرا زمانی جدی میشود که
بدانیم بسیاری از گروههای حامی این طیفها ،مسلح

هستند .آمریکا به رغم توسعه و پیشرفت در عرصههای
مختلفهمچنانبامشکالتاساسیمواجهاست.فاصله
بین فقیر و غنی،نداشتن تحمل صدای مخالف سیاسی
که در جریان انتخابات مشاهده شد ،در کنار حوادثی
مانند حمله به کنگره که در کمتر کشوری اتفاق میافتد،
حکایتازجامعهایمتشتتداردکههرآنظرفیتحوادث
پیشبینینشدهوغافلگیرکنندهرادارد.ماجرازمانیبرای
آمریکاییهابغرنجترمیشودکهقرارباشدترکیبجمعیتی
آنهاطیچندده هآیندهبهضررسفیدپوستانتغییرکند.
مشخص نیست که در صورت تحقق چنین ماجرایی و
افزایش جمعیت رنگین پوستان ،چه اتفاقی در انتظار
آمریکاخواهدبود.طبیعتاجریاننژادپرستسفیدپوست،
تابوتحملتغییرشرایطبهضررخودرانخواهدداشت.به
عبارتی ،ناآرامیها و اتفاقات اخیر در اصل نوک کوه یخی
استکهبدنهعظیمآنهنوززیرآباست.اگربدبینانهتربه
ماجرانگاهکنیمدورنمایوقوعاختالفاتوجنگداخلی
درآیندهدرآمریکا،اگرمحتملهمنباشد،الاقلامکانپذیر
است.جنگدرآمریکاهمپیشزمینهتاریخیداردوهماین
که بهانههایی به مرور در حال رشد هستند .حال سوال
این است که آیا سیستم حاکم در آمریکا خواهد توانست
مانع رشد بیشتر این بهانهها در آینده شود یا نه .اگر کمی
به احتماالت دیگر بهای بیشتری بدهیم ،بحث تک روی
ایالتها در موضوعات مختلف یا حتی ساز جدایی زدن
آنهاتاحدودیشنیدهمیشود.چنینسناریوهاییاالن
غیرمحتملوبعیدبهنظرمیرسندامااینکهایناتفاقات
تاچهحدامکانوقوعخواهندداشت،سوالیاستکهگذر
زمانمیتواندبهآنپاسخدهد.

حذف عکس نتانیاهو در کنار ترامپ از صفحه
توئیتر نتانیاهو /پایگاه اینترنتی عربی 21
کاریکاتوری منتشر کرد که در آن نشان می دهد
ترامپ در حالی که نتانیاهو روی دوشش نشسته
است ،عرق ریزان و به سختی در حال باال رفتن
از پله هاست و زمانی که به باالی پله ها می رسد،
نتانیاهو با یک لگد او را به زمین پرت می کند.

چهره روز

دادگــاهــی در کــره جنوبی نایب رئیس شرکت
سامسونگ،بزرگترینسازندهتراشههایحافظهو
تلفنهایهوشمندجهانرابهاتهامفسادمالیبهدو
سالونیمحبسمحکومکرد.لیجی-یونگ،نایب
رئیس و تصمیمگیرنده اصلی شرکت سامسونگ،
متهم است که برای دریافت امتیازات از دولت ،به
یکی از دوستان رئیس جمهور سابق کشور رشوه
دادهاست.

قاب بین الملل

عبور خودروها از گذرگاه مرزی «ابو سمرا» به خاک
عربستان سعودی پس از رفع محاصره قطر از سوی
همسایگانعرب/رویترزوخبرگزاریفرانسه
99078878

99078894

 #هشتگ
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حیراندرآتشومیمونهایکاسب!




سه شنبه  30دی 1399
 5جمادی الثانی .1442شماره 20578

مایرنها
مقرص شدند

درحالیکههنوزدلیلاصلیقطعیبرقمشخص
نشدهاماصحبتهایمدیرعاملتوانیرنامیکی
3.1 M views
3.9 M views

حیراندرآتش

احترامبهطبیعت

خبرآتشسوزیجنگلهایحیران،بیشترازفضای
رسانه ای کشور در شبکه های اجتماعی دیده شد.
این جنگل ها که سال هاست از دست قاچاقچیان
درخــت در حال نابودی قــرار دارد و زباله های
گردشگران امانش را بریده حاال آتش به جانش
افتاده و  ۵6روز است که در حال سوختن است.
گفته می شود بیش از  4هکتار از این جنگل ها
سوخته است .کاربری نوشت« :تا کی باید جنگل
ها بسوزن و فکری برای یک تیم مجهز آتش نشانی
مخصوص جنگل ها و مراتع نداشته باشیم ».کاربر
دیگری نوشت« :با میزان زیان آتش سوزی یکی
از این اتفاق های اخیر می شد چندین تیم آتش
نشانیهواییروتجهیزکردتاشاهداینهمهجنگل
سوزی که زیان های نهفته زیادی داره نباشیم».

تصویری از بیمارستان توحید سنندج که
معماران آن هنگام بازسازی اش به طبیعت
احترام گذاشته و به جای قطع کردن درخت
آن را در جای خودش حفظ کرده اند بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .کاربران
زیادی این کار را مورد تحسین قرار دادند.
کاربری نوشت« :واقعا حیفه درخت هایی که
اکسیژن ما رو تامین می کنند و توی این هوای
آلوده هوای پاک به ما هدیه میدن رو نابود
کنیم ».کاربر دیگری نوشت« :به اندازه کافی
با کارهامون به محیط زیست آسیب می زنیم
دیگه درخت قطع نکنیم ».کاربری هم نوشت:
«در کنار شنیدن هوای آلوده و جنگل هایی که
داره توی آتش می سوزه شنیدن این خبر کمی
حال مون رو خوب کرد».





2.8 M views

میمونهایکاسب!

3.4 M views

درآمد 170میلیونیازتصادفساختگی!

گــزارشــی دربـــاره میمون هــای جزیره بالی در
اندونزی در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب
زیــادی در شبکه های اجتماعی داشــت .در این
گزارش آمده میمونهای جزیره بالی در اندونزی
راهی برای معامله پایاپای یافتهاند .آن ها اشیای
بازدیدکنندگان را می دزدند و در ازای خوراکی
پس میدهند .میمونها از قرار معلوم ارزش اشیا
راتشخیصمیدهندوبستهبهآنمعاملهمیکنند.
کاربری نوشت« :به نظرم اونا خودشون یاد نگرفتن
ما با رفتارامون اینو بهشون یاد دادیــم ».کاربر
دیگری نوشت« :باز خوبه با معامله پایاپای عوض
می کنن و اال که کلی دردسر داشت ».کاربری هم
نوشت« :برخالف کشور ما که بلد نیستیم از جاذبه
های کشورمون برای جذب توریست استفاده
کنیم همین میمونای سارق شدن جاذبه گردشگری
جزیره بالی!»

یکی از ویدئو های جالب توجه در چند روز اخیر
ویدئوی مربوط به دستگیری  ۳برادر است که با
ایجاد تصادف ساختگی اخاذی می کردند .این سه
برادر با ایجاد تصادف در برخی مناطق باالشهر با
ماشین های مدل باال بدون زنگ زدن به پلیس
به دریافت وجه از راننده خــودرو اقــدام می
کردند .به گفته سرهنگ کالوسی سر کالنتری
یکم پلیس پیشگیری پایتخت این افراد تمام
تصادف های خود را در یک دفتر ثبت می کردند.
در ادامه گفته می شود این افراد طی دو ماه
 ۱۷۰میلیون تومان از این راه کسب درآمد کرده
بودند .کاربران فضای مجازی واکنش های جالبی
به این ویدئو داشتند .کاربری نوشت« :به نظرم
بهتره همیشه اجازه بدیم پلیس در این موارد
حضور داشته باشه تا گرفتار شیادها نشیم».





2.4 M views

برند ُکشیبهجایبرندسازی!
صحبت های رئیس اتاق بازرگانی ایران در فضای
مجازی بازتاب پیدا کرد و واکنش هایی به همراه
داشت.غالمحسینشافعیگفته«:متأسفانهبهجای
برندسازی در کشور ما ،برندکُشی رقم میخورد
بهدفعات دید هایم و شنید هایم که یک فعال
اقتصادی ،عمر خود را صرف توسعه و حضور در یک
بازاربینالمللیوجلباعتمادمشتریانخارجیخود
کرده اما یک مقررات یا بخشنامه یا دستورالعمل
جدید(بیتوجهبهشرایطبخشخصوصی)صادرات
کاالی او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است».
او در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید:
«همین حاال هم نمیدانیم اگر امشب سر بر بالین
بگذاریم ،فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه
خواهیم شد ».کاربری نوشت« :در چنین شرایطی،
اقتصاد پر ریسک تلقی میشه و سرمایه گذارها به
سمت اون اقتصاد نمیرن».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

ازمتهمانخاموشیهارابرمالکرد

2.1 M views

حلمشکلبیماراننادردردستروحانی؟
صحبت های دالوری مجری برنامه تهران 20
درباره بیماری های نادر بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت« .دالوری» در این برنامه گفت:
«خانواده های بیماران نادر به شدت از لحاظ
روانی در رنج اند چون بیمه ها این بیماری ها را
پوشش نمی دهد .یک سند ملی طراحی شده و
در دفتر رئیس جمهور االن موجود است که اگر
امضا شود بخش قابل توجهی از مشکالت این
بیماران حل می شود ».او در پایان هم خطاب
به رئیس جمهور گفت« :مدت دو ماه است که
این سند امضا نشده ،لطف کنید هرطور هست
امضا بفرمایید تا مشکالت خیلی ها حل شود».
چشم انداز اصلی این سند پیشگیری از تولد
نوزادان مبتال به بیماریهای نادر و رفع مشکالت
دارویی و درمانی بیماران نادر کشور است.

خاموشی های چند روز پیش در کشورمان که
گفته شد به دلیل مصرف باالی برق و کمبود گاز
ورودی به نیروگاه ها اتفاق افتاده متهمانی داشت
که در چند روز پیش به آن پرداختیم یکی از آن ها
ماینرها بودند که با استفاده از آن ها بیت کوین
استخراج می شود .هر چند در آن موقع سخنگوی
شرکت برق آن را تکذیب کرد اما حاال صحبت های
مدیرعامل توانیر که گفته همین  ۴۵هزار ماینر
غیر مجازی که کشف شده برای رفع خاموشی ها
کافی است ،به نظر می رسد ماینرها نقش مهمی
در خاموشی ها داشته اند .البته به گفته سخنگوی
شرکت برق ماینرهای مجوز دار هم تا ثبات برق از
مدار خارج شده اند .امروز می خواهیم با توجه
به صحبت های مسئوالن و کارشناسان به همین
موضوع بپردازیم.
▪انگشت اتهام به سمت ماینرها

آمار های کلی حکایت از فعالیت گسترده ماینر
های غیر مجاز دارد و این دستگاه ها حضوری پر
رنگ در کشور دارند .به عنوان نمونه می توان
به صحبت مدیر عامل توانیر اشــاره کرد که از
شناسایی و کشف  ۴۵هزار ماینر که مصرف ۱۰۰
مگا وات داشته اند خبر داده بود .البته این آمار
به غیر از تعداد کشف  ۱۶۲۰ماینر در ری و ۵۰۰
ماینر در قم بوده است .اگرچه آمارهای دقیقی
در خصوص تعداد دستگاه های استخراج ارز
دیجیتال منتشر نشده ولی آمــار های رسمی
نشان می دهد که چیزی حدود ۱۸۰هزار ماینر
وجود دارد که سهم اشخاص حقیقی حدود ۸۰
هزار است که اغلب شان بدون مجوز فعالیت
می کنند .مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی
شرکت برق چند روز پیش در خصوص ماینرهای
مجوز دار گفته بود تاکنون ۳۱۰مگاوات انشعاب
به صــورت قانونی در اختیار فعاالن حــوزه ارز
دیجیتال قرار گرفته و نزدیک به همین میزان
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز نیز شناسایی
شده است.
▪ مشکل مصرف باالست

مصرف باالی ماینر ها همیشه مورد بحث بین
بسیاری از کارشناسان بــوده اســت ،ولی برای
ارزیابی بهتر میزان مصرف برق دستگاه های
ماینینگ میتوان یکی از مــدل هــای ماینر به
نام «انت» را در نظر گرفت .این دستگاه به طور
معمول چیزی حدود  ۱۵هزار کیلو وات در هفته
برق مصرف می کند که معادل استفاده دو یخچال
فریزر و یک تلویزیون مسطح روشن در یک هفته
است .با توجه به مصرف باالی این دستگاه ها
و صحبت های مدیر عامل توانیر که گفته بود
همین  ۴۵هزار ماینری که کشف شده برای رفع
خاموشی ها کافی است می توان نقش ماینرها در
خاموشی را دید.

ما ایراین ها پر مرصفیم؟

سالهاستاینموضوعراشنیدهایمکهمیزانمصرفبرقوگازدرکشورمابیشترازدیگرکشورهاست،آیاایننحوهمقایسهدرستاست؟
رعیت نواز -به نظر می رسد زمزمه هایی از گران کردن انرژی مطرح شده که به تازگی باز صحبت هایی با این مضمون که مصرف برق و گاز به دلیل ارزان
بودندرکشورمابیشترازچینو دیگرکشورهاستیااینکهانرژیارزاندرکشورمانباعثشدهمیزانمصرفدرکشورمانسبتبهکشورهایدیگر
بسیارباالباشد.بهتازگیهممحمدمجابی،رئیسکمیتهمحیطزیستمجمعتشخیصمصلحتنظامگفتهاست«:مصرفگازطبیعیدرایرانتقریبا
برابرباکشورچیناستهمچنینماسهبرابرکلجمعیتکشورهندگازمصرفمیکنیم».هرچندکهماهمقبولداریمکهانرژیدرکشورماارزاناست
و همین ارزان بودن باعث استفاده نامتعارف و اسراف میشود اما به نظر می رسد باید در هر گونه مقایسه ای مواردی چون سبک زندگی  ،کیفیت لوازم
مصرفی،ماشینآالتو...رادرنظرگرفت.بااینحال نگاهیبهآمارهایجهانینشانمیدهدکهکشورماآنچنانهمدرمصرفانرژیپیشگامنیستو
دلیلاینکهگازبیشترینسبتبهدیگرکشورهامصرفمیکندایناستکهکشورهایدیگربهدلیلنداشتنگازطبیعیازانرژیهایجایگزیندیگری
استفادهمیکنند.امروزمیخواهیمبهاینپرسشکهچرادرمصرفبرخیازانرژیهاپیشگامهستیمپاسخدهیموالبتهبهاینموضوعهمپرداختهایم
کهآیامصرفباالیبرقوگازدرکشورماتقصیرمردماست؟
▪چراکشورهایدیگرگازکمتریاستفادهمیکنند
منابع انرژی تنوع زیادی دارند از انرژی های فسیلی مانند نفت ،گاز و زغال
سنگ گرفته تا انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی ،بادی ،آبی
و  ...به این انرژی ها انرژی هسته ای را هم اضافه کنید .خب حاال که درباره
انرژی ها و تنوع آن ها آگاهی پیدا کردیم بهتر می شود به این پرسش که چرا
کشورهایدیگرگازکمتریاستفادهمیکنند،پاسخدادالبتهدربخشهای
بعدی به سراغ آمار و ارقام هم خواهیم رفت اما در این مطلب می خواهیم به
شمایادآوریکنیمکهکشورهایمختلفازانرژیهایمختلفمانندنفت،
گاز ،زغال سنگ ،انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی
خورشیدی،بادی،آبیو...استفادهمیکنند.بهدلیلاینکهمادرکشوری
زندگیمیکنیمکهمنبععظیمیازنفتوگازراداردمدیرانکمتربهسراغ
انرژیهایتجدیدپذیررفتهاندوهنوزهمنتوانستهایمازظرفیتعظیمانرژی
اتمیبرایتولیدبرقدرکشورماناستفادهکنیمپسبهناچاربهسراغگازو
نفترفتهایمایندرحالیاستکهدیگرکشورهاازانرژیهایمختلفبرای
تامین برق و گرمایش استفاده می کنند و دولت ها به دلیل مقرون به صرفه
بودنسرمایهگذاریدراینبخشاهمیتبیشتریبهآندادهاند.
▪مقایسهکشورهایمختلفدرمصرفانرژی
برایاینکهتنوعانرژیدرکشورهایمختلفرابرایتانروشنترکنیمشما
رابهدیدننمودارتوزیعمنابعانرژیدرچندکشوردعوتمیکنیم.

آمریکا رتبهاولمصرفانرژیدرجهان
از نظر مصرف انرژی ایاالت متحده در جهان رتبه اول را دارد .نفت ،گاز و
زغــال سنگ به عنوان سه منبع
اصلی انــرژی فسیلی هنوز 80
درصد از کل انرژی مصرفی را در
این کشور تشکیل میدهد .این
منابعانرژییابهصورتمستقیم
یاابتدابهبرقتبدیلشدهوسپس
به مصرف میرسند .همان طور
که در نمودار می بینید انــرژی
هایتجدیدپذیروهستهایهمدرمجموعحدود 20درصدازتامینانرژی
رابهعهدهدارند.

ترکیه سرمایهگذاریدرانرژیهایتجدیدپذیر
برای این که از کشورهای اطراف
همنمونهایداشتهباشیمنمودار
توزیعمنابعانرژیمصرفیترکیه
را هم در این فهرست قرار دادیم.
ترکیه هم بیش از  85درصد از
انرژی مورد نیاز خود را از سوخت
هایفسیلیتامینمیکندامادر
سال های اخیر به دنبال افزایش
سهم انرژی تجدیدپذیر همانند خورشیدی ،بادی و سوخت های زیستی
بودهتاجاییکه درسال 2018پیشرفتچشمگیر 32درصدیداشتهکه
بسیارقابلتوجهاست.
ایران وابستهبهنفتوگاز
برخالفدیگرکشورهاکهبهجزنفتوگازازدیگرمنابعانرژیهمبرایتولید
انرژی و برق استفاده می کردند سهم ایران از انرژی های تجدید پذیر بسیار
اندکبودهوطبقگفتهسخنگویشرکتبرقاینمیزانکمترازیکدرصد
است که رقم بسیار ناچیزی به حساب می آید .در کشور ما برای تولید برق
72درصدگازمصرفمیشودو 18درصدمحصوالتنفتیمانندگازوئیلو
مازوت 5.درصدانرژیآبی 1.2،درصدانرژیهستهایوکمترازیکدرصد
انرژی های خورشیدی و بادی که نشان می دهد الگوی مصرف انرژی در
کشور ما تفاوت هایی با کشور های دیگر دارد که در مقایسه میزان مصرف
بایدمدنظرقرارگیرد.
▪مقایسهمصرفخانگیگازدرکشورهایمختلف
در گزارش آژانس بین المللی انرژی که میزان سرانه کل مصرف نهایی به
تفکیکبخشهابرایکشورهایمختلفراارائهکرده،میبینیم کهدربخش
خانگیکشورماحدود 2.7برابربیشترازمتوسطجهانیمصرفمیکند.
البتهدرکشورهایاروپاییمعموالگازندارندوازگرمایشگرفتهتاپختوپز
توسط برق تامین می شود .این در حالی است که مصرف گاز در کشور ما در
فصل های سرد سال به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی به شدت افزایش
مییابد.البتهراندمانپاییننیروگاههاکهدرازایسوختبیشتربرقکمتری
تولیدمیکنندهممیتواندباعثافزایشمیزانمصرفگازباشد.

چین استفادهحداکثریاززغالسنگ
چینبیشترینانرژیموردنیازخودراازسوختنزغالسنگتامینمیکند
که این میزان حدود  60درصد
از کل انرژی مورد نیاز این کشور
است .چین فقط  7.5درصد از
گاز طبیعی برای تامین انرژی
کشورش استفاده می کند که در
مقایسه مصرف گاز ایران با چین
باید این نکته مد نظر قرار گیرد.
انــرژی های هسته ای و تجدید
پذیر هم در مجموع  15درصد از انرژی این کشور را تامین می کنند.
آلمان رتبه اول مصرف انرژی در اروپا
آلمان به عنوان صنعتی ترین
کشور اروپایی رتبه یک مصرف
انرژی در این قاره و رتبه هفتم
را در دنــیــا در ســال 2019
داشته است .در این کشور هم
زغال سنگ اصلی ترین منبع
تامین انرژی به حساب می آید و
گاز طبیعی و نفت در رتبه های
بعدی قرار دارند .آلمان از حدود  21درصد از انرژی مورد نیاز کشورش
را از طریق انرژی های
تجدید پذیر و انرژی
هــســتــه ای تــامــیــن
می کند.

▪مصرفسرانهبرقکمترازمتوسطجهانی
برخالف گاز که به دلیل استفاده بیشتر از آن در کشورمان باالتر از متوسط
جهانیاست،برقدرکشورماطبقگزارشآژانسبینالمللیانرژیتقریبا
نصف متوسط مردم دنیا ست .این یعنی برخالف آن چه که در کشور مطرح
است ایران از اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا سرانه برق کمتری مصرف
میکند .دلیل این موضوع هم این است که در بیشتر کشورها برق به عنوان
انرژی اصلی در خانه ها استفاده می شود وبرای گرمایش و پختو پز از برق
استفادهمیشود .همینموضوعمتوسطجهانیمصرفبرقراباالمیبرد.
▪مقصراصلیمصرفگاز
بنابرآنچهنوشتیموگزارشهاییکهآمارهایآنرامنتشرکردیممسئوالن
باید در وهله اول انگشت اتهام در خصوص مصرف باالی گاز را به سمت
خودشاننشانهبگیرندکهچرادراینسالهااقدامیبرایاستفادهازمنابع
انرژیدیگرمانندانرژیهایتجدیدپذیربهعملنیامدهتابتوانآنراجایگزین
گاز کرد .به هر حال برخالف آن چه در این روزها مطرح است برق در کشور
مابسیارکمترازمتوسطجهانیدرحالمصرفاستودربارهگازهمبایددر
ساختوسازهایجدیدبهاستفادهازعایقحرارتیبرایکمترشدنمیزان
مصرفانرژیدرساختمانهاتوجهکردوازاینموضوعهمنبایدغافلشدکه
وسایلمورداستفادهدرزمینهگرمایشوپختوپزخانههاهمانرژیزیادی
راهدرمیدهدوبهاصطالحپرمصرفهستند.شاید میزانمصرفخودرو
های داخلی و خارجی مثال بهجایی باشد چرا که راننده نقشی در میزان
مصرفسوختنداردبلکهاینتکنولوژیاستکهمصرفراتعیینمیکند.

اجتماعی
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یک توئيت

2هزارپالسکویخاموش!
ساختمان جدید پالسکوآماده بهره برداری است ،اما دستکم  2هزار مجموعه
در کشور وضعیت مشابه پالسکو را دارند ،این در حالی است که الیحه مدیریت
یکپارچه ایمنی شهرها سال ها بال تکلیف مانده است

رویـــتـــرز دیـــــروز نـــوشـــت :مــصــر در
جدیدترین کشف باستان شناسی ،از
تابوت های  3هزار ساله رونمایی کرد.

یک عکس
نمایی متفاوت و زیبا از دماوند؛ دماوند
این دیو سپید پای در بند در بام ایران سر
عکس :میزان
به ابرها میساید.

مصطفی عبدالهی -درســت چهار سال قبل
بود؛ تهران ،چهارراه استانبول .از ساعت 7صبح
چشمهابهتصاویریدوختهشدکهآتشبهجانها
میانداخت .آتشنشانان برای خاموشکردن
پالسکوبهدلآتشمیزدند.اماافسوسکهآتش
 54سال غفلت ،آنقدر پرقدرت بود که پس از 4
شنشان
تمامپالسکورافروریختو 16آت 
ساعتِ ،
و 6شهروند را هم به کام مرگ کشاند .پالسکو در
سال 1341افتتاحشدهبودو 54سالبیتوجهی
به ناایمنبودن آن ،تلخترین آتشسوزی کشور را
رقمزد.حاالچهارسالپسازآنحادثه،ساختمان
جدید پالسکو با رعایت تمامی استانداردهای
ایمنی آماده بهرهبرداری شده است ،اما صدها
پالسکوی دیگر در کالنشهرها وجود دارد که
هرلحظه ممکن است حادثهای تلختر از پالسکو
در آنها رقم بخورد .نگاهی به خبرها و آمارها،
وضعیتراروشنمیکند:
▪ 1000ساختمانناایمندرتهران

آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا

ازخردادماه 1400

رئیسانستیتوپاستورگفت:درخصوصواکسنهای
تولید داخل خوشبینانهترین حالت این است که
خردادماه میتوانیم در صورت موفقیت برنامههایی
که پیش میرود ،واکسنهای تولید داخل را برای
واکسیناسیون عمومی داشته باشیم  .علیرضا
بیگلریبااشارهبهاینکهواکسن کرونایایرانوکوبا
اسفندماهواردفازبزرگآزمایشانسانیمیشود  ،در
پاسخ به این ســؤال که « کــدام یک از واکسنهای
داخلی به لحاظ مراحل ساخت و آزمایش جلوتر از
بقیهاست»،توضیحداد:واکسنمشترکایرانوکوبا
ازنظرکارآزماییبالینیازبقیهجلوتراست.

«عبدالرضا گلپایگانی» معاون شهردار تهران:
بیش از  1000ساختمان در تهران با خطر
جدی مشابه پالسکو مواجه است که در بین
آنها برخی از ساختمانهای دولتی هم قرار
دارند(.ایسنا26-دی)99
▪ 188مجتمع و بازار مشهد ،بدون تاییدیه
ایمنی

«محمدجوادحیدری»معاونآتشنشانیمشهد:
به غیر از  12مجتمع و بازار ناایمن که نام آنها
رسانهای شده است 176 ،مجتمع دیگر تاییدیه
ایمنی ندارند که در بین آنهــا ،نام دو مجتمع
مسکونیوبرخیهتلهایاطرافحرممطهرنیز
دیدهمیشود.البتهبرخیازاینمجتمعهاممکن
است به دلیل اختالف با شهرداری و نداشتن
پایانکار موفق به گرفتن تاییدیه ایمنی نشده
باشند(.روزنامهخراسان-دی)99
▪ 150مجتمعناایمندراصفهان

«منصور شیشهفروش» مدیرکل مدیریت
بــحــران اس ــت ــان ــداری اصــفــهــان :از ۲۵۰

▪واقعاچهکسیمتولیاست؟

مرکز و مجتمع ناایمن شناساییشده در
اصفهان ،فقط  ۱۰۰ساختمان بــرای رفع
نواقص اقدام کردهاند( .صداوسیما -تیر )99
▪اخطار به 13پاساژقدیمیتبریز

استناد گــزارش ایسنا ،برخی از پاساژهای
این شهر فرسودهاند و اقدامات چندانی برای
ایمنسازی آنها انجام نشده است.
▪حداقل 2هزارپالسکو

پس از حادثه پالسکو ،تا به امروز به  13پاساژ
قدیمی و ناایمن تبریز تذکر داده شده است.
برخی از بازارهای قدیمی و تاریخی این شهر
هم در سیستم برقرسانی دارای نقص است
که ضوابط میراث فرهنگی ،ایمنسازی آنها
را مشکل کرده است(.طبق اعالم شهرداری
تبریز به روزنامه خراسان)

خبرهایی که به آن اشاره شد ،نشان میدهد
که هماکنون بیش از  1500مجتمع و بازار
ناایمن در هفت کالنشهر وجود دارد؛ حاال اگر
آمار مجتمعهای ناایمن در همه کالنشهرها،
مراکز استانها و شهرها را به این آمار اضافه
کنیم ،قطعا تعداد مجتمعهای مشابه پالسکو،
به بیشتر از 2هزار مورد خواهد رسید .هرچند
طی سالهای اخیر با همکاری شهرداریها
و دستگاه قضایی ،میزان نظار تها و پلمب
مجتمعهای ناایمن بیشتر شده اما نبود نظارت
ملی و قوانین بــازدارنــده ،باعث شــده است
همچنان خطر این پالسکوها بیخ گوش مردم
این شهرها باشد.

«علی اصغر سلطانی» مــعــاون دادســتــان قم:
تاکنون  ۱۰پاساژ ناایمن در شهر قم شناسایی
شــده کــه صاحبان آنهــا بــا وجــود اخطارهای
متعدد به این موضوع مهم توجهی نمیکنند.
(باشگاهخبرنگاران-دیماه)99

▪سازمانمدیریتبحران:ماسیاستگذاریم

▪ 174مجتمعناایمندرمرکزشهراهواز

«ابراهیم قنبری» رئیس آتشنشانی اهواز :فقط
درهستهمرکزیشهراهواز ۱۷۴،مجتمعناایمن
شناساییشدهاند(.ایسنا-مرداد)99
▪ 10مجتمعتجاریناایمندرقم

▪زنگ خطر در اراک

آمــار دقیقی از تعداد بازارها و مجتمعهای
ناایمن در اراک اعــام نشده اســت امــا به

مــوضــوع را از «علی بختیاری» ،سخنگوی
سازمان مدیریت بحران ،پیگیری میکنم و
او به خراسان میگوید« :ســازمــان مدیریت
بحران عمدتا مسئولیت سیاستگذاری،
برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت را دارد.
درباره وضعیت مجتمعهای ناایمن هم وزارت
راه و شهرسازی ،وزارت کار و شهردار یها
ایفای نقش میکنند».

اما گفتوگوی سخنگوی آتشنشانی تهران با
خراسان ،بیانگر آن است که این حوزه متولی
مشخصی ندارد« :همه آتشنشانی را نوک
پیکان نظارتها میدانند اما ما طبق قانون
فقط میتوانیم اخطار و تذکر کتبی بدهیم.
واقعا برای ما هم سوال است که چه کسی متولی
رسیدگی به وضعیت مجتمعهای ناایمن است؟
سازمانهاینظارتیوبازرسیدراینماجراکجا
هستند؟» «جالل ملکی» این حقیقت تلخ را هم
میگوید که« :با اینکه نظارت و برخورد قانونی
الزمه کار است ،اما برای فرهنگسازی چه
کردهایم؟ از کالس اول تا مقطع دکترا هزاران
صفحه جزوه تدریس میشود اما  20صفحه هم
آموزش اصول ایمنی نداریم».
▪چشمامیدبهالیحهدولت

صحبتهای ملکی نشان
میدهد او و همکارانش که
در فجایعی همچون پالسکو
ج ــانش ــان را هــم بــه خطر
میاندازند ،از نبود قوانین
محکم بــرای بــرخــورد بــا مجتمعهای ناایمن
گلهمندند و باید قــانــونگــذاران فکری به حال
این موضوع کنند .تیرماه امسال بود که «البرز
حسینی»،سخنگویکمیسیونعمران،گفتهبود
«درنخستیننشستکمیسیونعمرانبهموضوع
ایمنسازیساختمانهایپرخطرورودمیکنند»،
حاالاما 6ماهازآنروزگذشتهوآنطورکهخوداوبه
خراسانمیگوید«،بهدلیلاولویتهایدیگرهنوز
فرصتی برای بررسی این موضوع در کمیسیون
مهیا نشده است».ساعت  11:30سیام دیماه
 ،1395همزمان با فروریختن پالسکو ،بغض
چهارساعته همه ما فروریخت و ایرانمان عزادار
شد؛ اما این همه غمهای آن حادثه نبود؛ نابودی
زندگی کارگران و کاسبان پالسکو هم نمکی بود
که بر زخمهایمان پاشیده شد .حاال پالسکو پس
از چهارسال دوباره زنده شده ،اما ماییم و هراس از
2هزارپالسکویدیگریکههرلحظهممکناست
دوبارهعزادارمانکند.

5
گزیده

تلف شدن 4هزار قرن از عمر

ایرانیها در اثر «آلودگی هوا»
رئیس گروه سالمت هوای مرکز سالمت محیط
وزارت بهداشت ،با اشاره به مرگ ساالنه 41هزار
ایرانی در اثر آلودگی هوا ،گفت :ایران رتبه 19
آلودگی هوا در دنیا را دارد؛ این در حالی است که
قانون هوای پاک به خوبی اجرا نمیشود .دکتر
عباس شاهسونی به فارس گفت :در کشورمان
از سال  96قانون هوای پاک ابالغ و آییننامه
آن در دولــت مصوب شد که اگــر ایــن قانون به
خوبی اجرا میشد و آییننامههایی که مصوب
شد به مرور لغو نمیشد،ما نیز حداقل یک تغییر
محسوسی در میزان آلودگی هوا داشتیم .به
گفته وی ،براساس آخرین مطالعه انجا مشده
آلودگی هوا هفتمین علت مرگ در کشور است.
اکنون میانگین غلظت آلودگی هوا در ایران
سهبرابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است.
شاهسونی یــادآور شد :آخرین بــرآوردی که از
سالهای ازدسترفته عمر در اثر آلودگی هوا
داشتیم ،این بــوده که بهطور میانگین در دنیا
 1.8دهم سال عمر ازدسترفته به علت مواجهه
با ذرات معلق است .در کشور ما این عدد 1.15
صدم سال است؛ یعنی یکسال و  45روز است.
تعداد کل سالهای عمر ازدسترفته در کشور
ما به طور میانگین  486هزار سال است؛یعنی
بیش از  4هزار و  800قرن از عمر مردم ایران
در اثر آلودگی هوا ازدست رفته است؛البته ما از
میانگین جهانی پایینتر هستیم.

احتمال افزایش  ۵۰درصدی
قیمت سیگار
رئیس انجمن تولیدکنندگان ،واردکنندگان
و صادرکنندگان محصوالت دخانی گفت :در
صورتتصویبمالیاتنخیبرایسیگار،بادرنظر
گرفتن افزایش سایر هزینههای تولید ،سال آینده
قیمت پایه سیگار برندهای داخلی و بینالمللی
تا  ۵۰درصد افزایش مییابد .به گزارش ایسنا،
محمدرضا تاجدار اظهار کــرد :بر اســاس ماده
 ۷۳قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار تولید
داخل  ۱۰درصــد ،تولید برندهای بین المللی
 ۲۵درصد و واردات سیگار  ۴۰درصد مالیات
تعریف شده ،اما کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم
گرفته برای سال  ۱۴۰۰این مالیات را با مالیات
 ۵۰تومانی برای هر نخ سیگار تولید داخل۱۰۰،
تومانی برای هر نخ سیگار با برند بینالمللی و
 ۱۵۰تومانی برای واردات هر نخ سیگار جایگزین
کند که در مجموع قیمت پایه (قیمت تمامشده
بــرای تولیدکننده) سیگار برندهای داخلی و
بینالمللی تا 50درصد افزایش مییابد.

سینما و تلویزیون
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تلویزیون

چهره ها و خبر ها

بودجه 3000میلیاردیتولیدات
مجازی،فقطبرایصداوسیمانیست

لیالحاتمیامسالبافیلم«قاتل
و وحشی» اثرحمید نعمتا...
شانس باالیی برای موفقیت در
جشنواره فجر دارد .او آخرین بار
در سیوهفتمین دوره با «مردی
بدونسایه»حضورموفقیدراینرویدادنداشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰در
پی اعالم تخصیص بودجه برای تولید محتوای
فرهنگی در فضای مجازی ،تاکید کرد این بودجه
فقط برای صداوسیما نیست.
بهگزارشروابطعمومیرسانهملی،رحیمزارعدر
نشست خبری خود تاکید کرد« :بحثی در فضای
مجازی درباره بودجه سه هزار میلیارد تومان برای
تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده
است که باید توضیح دهم در حالی که در خبرها
آمده این بودجه فقط برای صداوسیماست؛ اما
این گونه نیست وای کاش افرادی که اظهار نظر
کردهاند جدول جدید را مطالعه میکردند؛ چرا
که تقریبا  ۲۷دستگاه فرهنگی از جمله وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی بــرای تولید محتوای
فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت
خواهند کرد و در این خصوص مسئول هستند».
وی افــــزود" :الــبــتــه یکی از ایــن  ۲۷دستگاه
صداوسیماست که برای این سازمان هم حکم
دادیم .در واقع سه هزار میلیارد تومان مذکور میان
 ۲۷دستگاه توزیع خواهد شد".

سینمای جهان

همکاری مجدد کارگردان و بازیگر
«داستان ازدواج»
آدام درایور در اقتباسی سینمایی از رمان «برفک»
نوشتهداندلیلو درنقشپروفسورمطالعاتهیتلر
ظاهر میشود.
به گزارش مهر ،نوا بامبک کارگردان فیلم «داستان
ازدواج» آماده شده است تا فیلم بعدیاش را تولید
کند .وی پس از دریافت تحسینهای بسیار برای
فیلم «داستان ازدواج» که شاید بزرگترین فیلم
دوران کاریاش باشد ،اکنون بار دیگر با آدام درایور
بازیگر آن فیلم همکاری میکند .فیلم جدید آنها
اقتباسیازرمان«برفک»نوشتهداندلیلونویسنده
شهیرآمریکاییاست.گفتهشدهدراینفیلمکهقرار
است تولید آن از ماه ژوئن آغاز شود ،گرتا گرویگ
همسر بامباک هم نقشآفرینی میکند .این فیلم
براینتفلیکسساختهمیشودکهسازنده«داستان
ازدواج» هم بود و آن فیلم را پخش هم کرد.
«بــرفــک» دربـــاره اســتــاد دانشگاهی اســت که
مطالعاتی درباره هیتلر را در کالج لیبرالی در میانه
آمریکا انجام میدهد وی حاال با همسر چهارمش
زندگی میکند .در همین حین رویدادی ناگوار
رخ میدهد که این زوج تصور میکنند که با هم
بودنشان مرگبار خواهد بــود .نقش این زوج را
درایــور و گرویک بازی میکنند .این دو در فیلم
«فرانسیسها» اثر بامباک در سال  ۲۰۱۲نیز
همکاری کرده بودند.

مائده کاشیان

مریم سلطانی سریالهای کمدی و غیرکمدی
مختلفی مانند «روزگار قریب»« ،سه در چهار»،
«رستگاران»« ،دارا و ندار» را در کارنامه خود
دارد ،اما کاراکتر او یعنی «مریم مــوزی» در
سریال خاطرهانگیز «سه در چهار» بیش از همه
در ذهن مخاطبان ماندگار شده اســت .این
بازیگر آخرینبار سال  92در مجموعه «دولت
مخفی» ایفای نقش کرد و پس از آن از عرصه
بازیگری فاصله گرفت .او اکنون با سریال
کمدی «باخانمان» به این عرصه بازگشته و
مدتی است که این مجموعه را از شبکه سه روی
آنتن دارد .به بهانه پخش این سریال ،درباره
دوری مریم سلطانی از بازیگری و حضور در این
سریال ،گفتوگویی با این بازیگر داشتیم که در
یخوانید.
ادامه م 
▪چرا در چند سال گذشته کمکار بودید؟

بله ،مــن حــدود هفت ســال اســت کــه کمکار
بو دهام .خودم دوست داشتم که کمکار باشم و
تصمیمکامالشخصیبود.شغلدیگریرابرای
خودم انتخاب کردم و مدیر یک مجموعه زیبایی
هستم .االن هم به دعوت خانم تقوایی ،کار در
سریال «باخانمان» را پذیرفتم و اگر نقشی را
دوست داشته باشم ،حتما بیشتر کار میکنم.
▪چه اتفاقی باعث شد تصمیم بگیرید به
عرصه بازیگری برگردید؟

بعد از این همه سال االن دوباره دلتنگ شدم و
دوست دارم که کار کنم.
▪و چه شد که حضور در سریال «باخانمان»
را پذیرفتید؟

قصه در حال نگارش بود و خیلی کامل نبود،
اما داستان برایم جذابیت داشــت .همچنین
بــرایــم مهم بــود کــه کــار از شبکه ســه پخش
میشود و کارگردان و یک مجموعه قوی آن را
میساختند.
▪قصه یا شخصیت چه جذابیتی برایتان
داشت؟

این نقش کمی با کارهای دیگر متفاوت بود و تا
به حال چنین شخصیتی را بازی نکرده بودم.

محسن تنابنده در فیلم «روزی
روزگاری آبادان» به کارگردانی
حمیدرضا آذرنــــگ ،بــا گریم
متفاوتی حضور داشته و نقش
مــردی بزر گتر از سن واقعی
خــودش را بــازی کــرده اســت .او با این فیلم در
جشنواره فجر حضور دارد.

▪کاراکتر شما یعنی «ماهرخ» با «مصطفی»
اختالف سنی زیادی دارد ،علتش چیست؟

چون همسر دوم این شخصیت است.

▪تجربه همبازی شدن با آقای پسیانی در
این مجموعه چطور بود؟

من قبال هم با آقــای پسیانی همبازی شده
بودم ،ایشان استاد هستند .همبازی شدن با
ایشان برایم جذابیت خاص خودش را داشت.

▪سریال «باخانمان» برای شما بازگشت به
کمدی هم بوده ،تصمیم دارید در آثار کمدی
بازی کنید؟

نه ،من قبال هم کار کمدی انجام دادم و برایم
فرقی ندارد .قصه جذاب باشد ،مجموعه کار
حرفهای باشند ،خیلی برایم فرقی نمیکند
که کار کمدی ،اجتماعی یا عاشقانه باشد.
هرچیزی که باشد ،نقش و گروه برایم اولویت
دارد.
▪یــکــی از ســریــا لهــای کــمــدی محبوب
تلویزیون سریال «سه در چهار» است که در
کارنامه شما وجود دارد.

بله ،این سریال را مردم همچنان خیلی دوست
دارند و مدام میگویند ای کاش فصل دوم آن
ساخته شود.
▪چرا «سه در چهار» تا این اندازه محبوب
شد؟

سریال بازیگران بسیار قوی و خوبی داشت.
قصه را آقــای مسعودی خیلی خــوب نوشته
بود و خوشحالم که ایشان دارند کارگردانی
میکنند ،مبارکشان باشد .آقای صالحی که
سالها کار طنز کرده بود ،کارگردان سریال
بود که این هم در بیشتر کردن جذابیتهای
قصه ،بیتاثیر نبود .همه این موارد به نظرم
تاثیرگذار بود.
▪به نظرتان چــرا سریا لهایی شبیه این
مجموعه کمتر ساخته میشود ،به دلیل
دوری آقـــای صــالــحــی و امــثــال ایــشــان از

تلویزیون؟

من چون مدتی فاصله داشتم نمیدانم ،اما
دربــاره خودم یکی از دالیلش این بود که آن
زمان مدیران شبکه تصمیمگیری و فقط عده
خاصی کار میکردند .البته به نظرم این مسئله
در سینما هم وجود دارد و انگار فقط باید یک
عده کار کنند ،یک عده کار نکنند ،تلویزیون
هم همین بود .اینها مسائلی است که خیلی از
بازیگران را ناراحت میکند .انگار یک یا چند
کارگردان خاص باید برای عید یا ماه رمضان
سریال بسازند .همان طور که گفتم من اکنون
دقتم کم شده ،اما این تکرار و باندبازی که
وجود دارد به نظرم خودش باعث میشود که
آدم کمی فاصله بگیرد .االن هم اصال اصراری
ندارم که دوباره کار کنم .به تازگی بعد از پخش
سریال «باخانمان» که متوجه شدند دارم کار
میکنم پیشنهاد کار داشتم ،اما برایم خیلی
مهم است که قصه خوب باشد و باند و باندبازی
نباشد.
▪پس وجود این مسائل هم در کمکاری و
آن تصمیم شخصی که گفتید ،تاثیر داشته
است.

بله و همین االن هم اصــراری به کــار کردن
نــدارم .کاری را میپذیرم که قصه و گروه را
دوست داشته باشم و شان آدم حفظ شود ،نه
این که این و آن سفارش کنند.

▪در سریال « 87متر» هم حضور داشتید،
در این مجموعه چه نقشی بازی کردید؟

قصه ایــن ســریــال دربــــاره یــک ســری افــراد
است که خریدار خانهای هستند و من جزو
خریداران هستم.
▪در این سریال پس از «روزگار قریب» با آقای
عیاری برای دومینبار همکاری کردید .این
تجربه چطور بود؟

ایشان همیشه عالی هستند ،هم کارهایشان
و هم شخصیت خودشان .به خاطر گروه خوب
این کار ،خانم عرفینژاد که مدیر برنامهریزی
و خودشان هم کارگردان هستند و همکاری
دوبــاره با آقای عیاری سر این کار رفتم .کار
کردن با ایشان یک اتفاق خوب است که در
مجموعه «روزگار قریب» هم برای من افتاد.
اگر ایشان دعوت کنند و من هم بتوانم یعنی
قصه را دوست داشته باشم و فرصت داشته
باشم ،همیشه هستم .قصه سریال « 87متر»
را حتی نخواندم ،چون مدام در حال نگارش
بود ،نمیدانستم چیست ،اما اعتماد کردم
و میدانم که کار آقای عیاری همیشه عالی
میشود.

کامبیز دیرباز درباره تجربه بازی
در نقش شخصیتی کمحرف
مــانــنــد «شــهــنــام» در ســریــال
«آقـــازاده» گفته که کــار بسیار
سختی بوده است و قبال در فیلم
«عیار  »14نیز این چالش را تجربه کرده بود.
سعید آقاخانی تصویربرداری
 10قسمت از ســریــال «نــون.
خ  »3را به پایان رسانده است.
طبق گفته او ،در ایــن فصل
عالوه بر زیباییهای کرمانشاه،
کردستان و مهاباد ،بخشهای کردنشین استان
آذربایجان نیز نمایش داده شده است.
مریم بوبانی به زودی برای بازی
در فیلم تاریخی «مــاه بیبی»
جلوی دوربــیــن مـــیرود .این
فیلم در خانه بروجرد یها در
کاشان ساخته میشود و حمیرا
نونهالی نیز در آن ایفای نقش میکند.
جهانگیر الماسی در گفتوگو
با ایسنا خاطر نشان کرده است
که اگر فوتبالیستها به راحتی
میتوانند بازیگر شوند ،چرا
بازیگرها نمیتوانند بــه این
راحتی وارد فوتبال شوند .او از نمایش تجمالت
در فیلم ها و سریالها نیز انتقاد کرده است.

ادب و هنر
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پیک خبر

برگزاری نخستین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران از فردا

زمان برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب
تهران که به دلیل شیوع ویروس کرونا چندبار به
تعویق افتاده بود ،مشخص شد .به گــزارش آنا،
متولیان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران اعالم
کردند این نمایشگاه از اول تا ششم بهمنماه به
صورت مجازی برگزار خواهد شد .به گفته ایوب
دهقانکار ،مدیرعامل موسسه خانه کتاب ،هر
ناشری که در چهارسال اخیر دارای پروانه نشر
فعال بوده و حتی یک اثر را منتشر کرده باشد،
امکان درخواست غرفه مجازی را دارد .دهقانکار
همچنین گفته اســت کــه سایت طراحیشده
نمایشگاه همزمان ظرفیت بــازدیــد یکونیم
میلیون نفر را دارد و کتابهای داخلی با تخفیف
 ۲۰درصد و کتا بهای خارجی با تخفیف ۵۰
درصد عرضه میشود.

نمایشگاه نقاشی مجازی
«من پیروزم» در وبسایت محک
نخستین نمایشگاه نقاشی مجازی با عنوان «من
پیروزم» ،از سوم تا دهم بهمنماه با شعار«من یک
هنرمندم و برای پیروزی کودکان مبتال به سرطان
تالشمیکنم»،برگزارخواهدشد.بهگزارشروابط
عمومی مؤسسه خیریه محک،برگزاری نمایشگاه
نقاشی شاگردان تارا بهبهانی ،سنتی ساالنه است
که امسال ،زمان و نحوه اجرای آن با توجه به شرایط
کرونایی ،تغییر کرده است .بهبهانی دربــاره علت
انتخابموضوعنمایشگاهامسالکه«پیروزی»است،
گفت« :کودکان پیروزی را دوست دارند و نگاه هر
کدامشانبهاینمفهومنیزمتفاوتاست».ویادامه
داد«:ایننمایشگاهبهانهایاستکهچشمانامیدوار
کودکان مبتال به سرطان را دریابیم و کمک کنیم تا
مخارجسنگینبیماریشانتأمینشود».

آوازخوانها در سودای سیمرغ!

باحضوربیسابقهخوانندههایپاپدرفیلمهایفجر،99شانسکدامیکبرایدرخشیدنبیشتراست؟
اکرم انتصاری  -امسال جشنواره فیلم فجر در
حالی کلید میخورد که برخی از خوانندههای
پاپبافیلمسینماییدراینجشنوارهحضوردارند.
شایدایننخستینتجربهحضورخوانندههادراین
جشنواره نباشد ،اما به لحاظ کمی ،پرتعدادترین
حضورآنهامحسوبمیشود؛ایندرحالیاست
که فیلم برخی خوانندهها به جشنواره نرسید و از
حضوردراینرقابتجاماندند!خوانندههاباتوجه
بهشیوعکروناوتعطیلیکنسرتها،ازاسفندسال
گذشته ،سال سختی را پشت سر گذاشتهاند و با
توجه به برخی ابهامات درباره برگزاری و شکل
اجــرای جشنواره موسیقی فجر ،مجبور شدند
پرونده هنری امسال را ،با معدود کنسرتهای
آنالینوتکآهنگهاببندند.درادامهاینمطلب،
بهخوانندههاییکهامسالدرجشنوارهفیلمفجر
حضور دارنــد و خوانندههایی که از گردونه این
رقابتحذفشدهاند،خواهیمپرداخت.
▪یکتجربهمتفاوتبرایفرزادفرزین

فــرزاد فرزین که چندسالی است بازیگری را به
اندازه خوانندگی جدی گرفته ،امسال با «آهنگ
دونفره» در جشنواره فیلم فجر حضور دارد .این
فیلم ،به کارگردانی آرزو ارزانــش ،یکی از 62
فیلم پذیرفتهشده در فهرست نهایی جشنواره
اســت .فرزین ،در این فیلم با احمد مهرانفر یا
هــمــان ارســطــوی ســریــال «پایتخت» و بهاره
کیانافشار همبازی شده است .جالب اینکه
او همزمان در شبکه نمایش خانگی هم ،با
سریال «ملکه گدایان» حضور دارد.
تجربه بازیگری فــرزاد فرزین به
فیلمهای سینمایی «کنسرت
روی آب» و «پــســران آجــری»
بــرم ـیگــردد .همچنین ،او
سالهای گذشته با سریال
«مانکن»بهکارگردانیحسین
سهیلیزاده و «عاشقانه» به
کارگردانی منوچهر هادی،
در شبکه نمایش خانگی
مشغول فعالیت بود .فرزاد
فرزین هفت آلبوم رسمی

در کارنامه خود دارد و «شانزهلیزه» عنوان آخرین
آلبوماوستکهدرسال 96منتشرشد.
▪بندهادر 2فیلمجشنوارهای

گروهپازلبا«گلبهخودی»،ساختهاحمدتجری
و آرش عدلپرور ،یکی از خوانندههای گروه آرش
و مسیح با «حکم تجدیدنظر» ساخته محمدامین
کریمپور ،در سیونهمین جشنواره فیلم فجر
حاضرهستند.حضورعلیرهبریوآرینبهاری،
دو خواننده گــروه پــازل در فیلم سینمایی «گل
به خودی» ،جزو اولین تجربه آنها در جشنواره
فیلم فجر است؛ این فیلم در ژانر کودک و نوجوان
ساخته شده و قصه آرزوهای چند کودک را که در
پرورشگاه زندگی میکنند ،روایت کرده است.
همصدایی پــازل بند و حمید هیراد ،در قطعه
«بیتاب» ،یکی از معروفترین آهنگهای این
گروه است .آرش عدلپرور نیز ،با بازی در«حکم
تجدیدنظر»،اولینتجربهبازیگریخودراپشتسر
گذاشتهاست.عدلپروردراینفیلم،باهنرمندان
شاخصی مانند ژاله صامتی و همایون ارشادی

همبازی شده است .جالب اینکه کارگردان این
فیلم سینمایی ،یعنی محمدامین کریمپور ،کار
خود را با ساخت فیلمهای طنز چندثانیهای در
اینستاگرام آغاز کرد و به سرعت به شهرت رسید
و اکنون ،با حضور در جشنواره فیلم فجر ،اولین
حضور رسمیاش را به عنوان کارگردان به ثبت
میرساند .عجیبتر اینکه چندی پیش اعالم
شدفریدونشهبازیان،آهنگسازورهبرارکستر
برجسته کشورمان ،آهنگسازی فیلم سینمایی
«حک متجدیدنظر»رابرعهدهگرفتهاست.
▪جاماندهها

حضور بنیامین بهادری و بهنام بانی در فیلم
سینمایی «موافقت اصولی» و «گشت ارشاد،»3
با حاشیههای زیادی همراه بود .چندی پیش،
ویدئوییدرفضایمجازیپربازدیدوبعدمشخص
شد که ایــن ویدئو سکانسی از فیلم سینمایی
«موافقت اصولی» به کارگردانی امیر پورکیان
و بــازی بنیامین بــهــادری اســت .در ابتدا قرار
بود«موافقت اصولی» در جشنواره فیلم فجر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

امسالحضورداشتهباشد،امادرنهایتاعالمشد
کهاینفیلم،بهعلتمسائلفنیوآمادهنبودن،از
شرکت در جشنواره انصراف داده است و به این
ترتیب ،بنیامین بهادری نیز شانس حضور در
جشنواره را از دست داد .انتشار آخرین آلبوم این
خواننده ،به سال  94برمیگردد و او پیشتر در
فیلم سینمایی «سالم بمبئی» بازیگری را تجربه
کردهاست.بهنامبانییکیدیگرازخوانندههای
جاماندهازجشنوارهفیلمفجراست.اودراینفیلم
مقابل امیر جعفری ،ساعد سهیلی ،سینا مهراد
و میرطاهر مظلومی بازی کرده است .بازی او در
فیلم سینمایی «گشت ارشاد ،»3به کارگردانی
سعید سهیلی ،با انتشار گریم عجیب او مطرح
شد .فیلمبرداری این فیلم چندماهی است که به
پایان رسیده ،اما به دلیل مسائل مربوط به یکی
از بازیگران آن ،خبری از اکــران یا حضور آن در
جشنوارهنیست.بهنامبانیدراینفیلم،درنقش
یکخوانندهپاپبدصدابازیکردهاست.
▪کدامیکمیدرخشند؟

هرچند هنوز برای قضاوت زود است ،اما به
نظر میرسد فرزاد فرزین به پشتوانه بازیهای
نسبتا موفقی که پیش از این ،در شبکه نمایش
خانگی و سینما داشته است ،شانس بیشتری
بــرای دید هشدن و موفقیت ،نسبت به سایر
همصنفیهای خود در جشنواره فیلم فجر
امسال داشته باشد .البته موضوع شهرت را
هم نباید در این زمینه دستکم گرفت و ای
بسا اگر کارهای جا مانده از جشنواره،
میتوانستند در جمع آثار امسال
عر ضاندام کنند ،شرایط برای
فرزین دشوارتر میشد .با این
حال ،باید منتظر ماند و دید که
حضور بیسابقه خوانند هها
در جــشــنــواره فیلم فجر،
او ًال برای خود آ نها و ثانی ًا
بــرای فیلمهایی که در آن
به ایفای نقش پرداختهاند،
چه دستاوردهایی خواهد
داشت.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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بازار داغ کنسرتهای
350هزار تومانی در کیش

پس از اعالم برگزاری کنسرت رضا بهرام و مسعود
صادقلو ،از خوانندگان موسیقی پــاپ ،محسن
ابراهیمزادهوبهنام بانی همبهجمعخوانندههایی
پیوستند که قــرار است در جزیره کیش میزبان
طرفداران خود باشند .به گــزارش مهر ،محسن
ابراهیمزادهروزدوشنبهششمبهمنماهکنسرتیرا
در تاالر شهر جزیره کیش برگزار میکند؛ کنسرتی
که بلیتهای آن از  ۱۳۰تا  ۳۵۰هــزار تومان
قیمتگذاری شدهاست .بهنام بانی هم روزهای
اول و دوم بهمنماه طی دو نوبت کنسرتهایی را
در تاالر کنسرت هال جزیره کیش برگزار خواهد
کــرد .قیمت بلیت ایــن کنسرتها نیز  ۲۲۰تا
 ۳۵۰هزارتومان تعیین شده است .داغشدن بازار
برگزاری این کنسرتها و امکان تأثیر احتمالی
آن بر افزایش مسافرتهای غیرضروری به جزیره
کیش ،همزمان با برخی نگرانیها بابت افزایش
دامنه شیوع ویروس کرونا در کشور ،با انتقادهایی
مواجه شده است که هنوز مسئوالن مربوط چه در
وزارت ارشاد و چه در ستاد ملی مقابله با کرونا ،به
آن واکنشی نشان ندادهاند.

ارزیابی  4هزار ترانه برای رقابت
در جشنواره موسیقی فجر
پس از ارزیابی اولیه حدود چهارهزار ترانه ارسالی
برای رقابت در جایزه ترانه سیوششمین جشنواره
موسیقیفجر100،ترانهانتخابشدکهبرگزیدگان،
پس از ارزیابی نهایی معرفی میشوند .به گزارش
هنرآنالین ،مسلم نادعلیزاده ،دبیر جایزه ترانه،
در نشست شورای داوران گفت« :متأسفانه بیشتر
ترانهها سطحی شدهاند و دستیابی به ترانههایی که
شاخصهایالزمراازنظرحرفهایوفنیومحتوایی
داشتهباشند،کاردشواریاست».جایزهترانهباهدف
تجلیل و تشویق ترانهسرایان برتر ،ترویج مفاهیم نو
و ارزشمند در تران ه و حمایت و معرفی ترانههای برتر
اهدامیشود.سیوششمینجشنوارهموسیقیفجر
 ۲۸بهمنتا ۳اسفندماهامسالبرگزارخواهدشد.

سرگرمی
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تست هوش

بازی ریاضی

سودوکو
قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.

با توجه به اعداد درشکل باال ،گزینه مناسب را
انتخاب کنید.

بازی با کلمات

اگر این شکل ها را از روی خطوط نقطه چین تا
بزنیم،کدامیکتبدیلبهیکمکعبمیشوند؟

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

شرح در متن

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را
نوشتهایمکهبایدبراساسمربعهایخالیدرهر
سطرکلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.
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بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد شما می توانید تعداد اعداد
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید همچنین مشخص می شود که چه تعداد
از آن اعداد در جای درست قرار دارند که می تواند شما را به پاسخ نزدیک تر کند.
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست می
آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.
راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:
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آیا می توانید  10تفاوت بین این  ۲تصویر مشابه را پیدا کنید؟
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید .این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.
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بازی ریاضی:
بازی با کلمات :ممکن است تعداد
کلمات بیشتری از آن چه برایتان
نوشته ایم به دست آورید ما در این
جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره
کرده ایم.
سه حرفی ها :آتش ،تاب ،شته،
هشت و ...
چهار حرفی :ابهت ،بهشت ،تباه،
شتاب ،شهاب
پنج حرفی :اشتها ،شباهت
شش حرفی :اشتباه

اختالف تصاویر:

علی ،رادین ،امید ،رضا و رامین مطابق شكل« الف»
در صف پرتاب توپ به سمت سبد قرار دارنــد .هر
شخص یك پرتاب انجام می دهد و اگر پرتاب او گل
شود به انتهای صف می رود و اگر پرتاب او گل نشود
از صف خارج می شود.
حداقل چند پرتاب باید گل شود تا صف مطابق
شكل« ب» شود؟
(هر یك از دو شكل تصویر مربوط به قبل از پرتاب توپ
توسط نفر اول صف را نشان می دهد).
ب)  3پرتاب
الف)  2پرتاب
د)  5پرتاب
ج)  4پرتاب

د ت ر

پرتاب حذفی

ن

د

معما

اختالفتصاویر

معمای پرتاب حذفی :پاسخ می شود گزینه (ب) .همان طور که در تصویر می
بینید و با توجه به آن چه در معما آمده برای این که تصویر دوم اتفاق بیفتد .علی
موفق به گل کردن توپ شده و پشت سر رامین قرار گرفته ،رادین و امید نتوانسته
اند این کار را انجام دهند و از صف خارج شده اند رضا موفق به گل کردن توپ
شده و پشت سر علی در آخر صف ایستاده و رامین هم بعد از این که توپش را گل
کرده بعد از علی و رضا در صف قرار گرفته .پس مشخص می شود که حداقل 3
پرتاب به گل تبدیل شده است.
هوش منطقی  :گزینه ( )1عدد داخل هر مثلث برابر است با مجموع دو عدد
راس پایین مثلث ضرب در عدد راس باالیی.
تست هوش :گزینه3

جوابها

جدولسخت | 1074
افقی .1 :کتاب ادبی ایوان تورگنیف  .2قانون مغولی-از برونته ها -فاقد تازگی
 .3هوش -فیلمی با بازی جمشید مشایخی  -خاتون  .4کاله فرنگی -چیز-قمر-

جدولمتوسط | 7868
مساوی  .5داروی بیماران پیوند کلیه  .6جد-شنبه
عرب -جهنم  .7از اجزای هفت سین-تیغ گل-سگ .8
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–کلید موسیقی-سودای ناله  .10پرستار بچه-باوفای
حــیــوانــات -آذرخـــش .11آســایــش– مغز اســتــخــوان –
فوتبالیست اسبق تیم ملی  .12رئیس فیفا
عمودی  .1 :پدر علم ستاره شناسی جدید  .2تارنما–
پول ژاپــن -از حــروف الفبای یونانی  .3درخــت تسبیح
–عــنــوان حاکم هــنــدوســتــان-جــواب هــوی  .4وســط-
مخفف شاد-تله-نفس چاق  .5برگک –بن بست بدن
 .6تــرس خــودرو-جــزیــره -ضمیر اول شخص جمع .7
ریشه -برگزیده -کــام  .8سوغات الهیجان-میدان
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افقی .1 :شاعر قرن پنجم  .2از حروف یونانی -آزاد –مایل  .3حق ناحق سازمان ملل-
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حوادث

سه شنبه  30دی 1399
 5جمادی الثانی .144۲شماره 2057۸

خط زرد

هشدارهایانتظامی
با توجه به این که مأموران برای ورود به منزل
افــراد ،باید عالوه بر کارت شناسایی معتبر ،حکم
قضایی ورود به منزل (با درج مشخصات کامل) را
ارائه کنند بنابراین به افرادی که بدون حکم و صرف ًا
با نشاندادن کارت شناسایی ،قصد ورود به منزل
شما را دارند ،اعتماد نکنید و مراتب را از طریق تلفن
 110به سرعت به پلیس اطالع دهید .مواردی از
این قبیل به فوریت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
به نوع درخواست مأمور توجه کنید؛ مأموران
واقعی در ابتدا بهدنبال احراز هویت افراد هستند.
بههمین دلیل کارت شناسایی افراد را درخواست
میکنند .اگر مأموری در همان ابتدا کیف یا سوئیچ
خودرویشمارادرخواستکرد،بهویشککنید.
پلیسپیشگیریخراسانرضوی

کوتاه از حوادث
توکلی /وحدت عیدی فرماندار شهرستان کهنوج
از قتل جوان کهنوجی در حمله چند فرد مسلح در
شهرک امام این شهر خبر داد و گفت :طبق گزارش
اولیهضاربانشناسایی شدندواقداماتپلیسبرای
دستگیریمتهماندرحالانجاماست.
*ایرنا /شادی نیا سخنگوی اورژانــس آذربایجان
شرقیگفت:براثرسانحهرانندگیصبحدیروز بین
پراید و نیسان در محور بستان آباد  -سراب سه نفر
جانخودراازدستدادندودونفرمصدومشدند.
*ایرنا/هاشمینژادرئیسجمعیتهاللاحمرکرج
گفت :صبح دیروز بر اثر انفجار گاز در یک نانوایی در
منطقهمحمدشهرکرجیکنفرکشتهشدوچهارنفر
دیگرمصدومشدند.
*مهر/سرهنگمومنیرئیسادارهتصادفاتپلیس
راهور تهران بزرگ از فوت راکب موتورسیکلت در
اثر بی احتیاطی راننده وانت نیسان در بزرگراه امام
علی(ع)طییکشنبهشبگذشتهخبرداد.
*پلیس/سرهنگسلیمانآبادیرئیسپایگاهدهم
پلیسامنیتعمومیتهرانبزرگبااشارهبهانهدام
باندفروشندگانسالحدرفضایمجازیگفت۱۲۸:
قبضهسالحشکاریقاچاقدرمخفیگاهمتهماندر
محدودهصالحآبادپایتختکشفشد.
*مهر/سردارمعصومبیگیرئیسپلیسپیشگیری
از فعالیت شبانه روزی  ۶۰۷پاسگاه محیط بانی و
کشف چهار هزار و ۲۰۰قبضه سالح غیر مجاز طی
امسالتوسطیگانحفاظتمحیطزیستخبرداد.
*ایسنا /بنا بر اعالم مرکز مدیریت بالیا در اندونزی
در پی وقوع زمین لرزه اخیر که جزیره سوالوسی را
لرزاندبیشاز ۸۱نفرجانخودراازدستدادند.
*میزان/مجیدی رئیسپایگاهچهارمپلیسآگاهی
تهران ازدستگیریدوبرادرسازندهکهباپیشفروش
کردنواحدهایساختمانی 6.5،میلیاردریالازدو
مالباختهکالهبرداریکردهبودند،خبرداد.

 2باندسرقتخودرووموتورسیکلتمتالشیشد
سجادپور -مــامــوران کالنتری هــای شفا و طبرسی
شمالی مشهد در عملیات های جداگانه موفق شدند
دوباندسرقتموتورسیکلتوخودرو رامتالشیکنند.
به گزارش خراسان ،اولین باند سرقت خودرو که پس از
چندروزفعالیتهایاطالعاتیتوسطنیروهایکالنتری
شفایمشهدمتالشیشد،هنگامیواردمرحلهعملیاتی

شدکهنیروهایانتظامیدراجرایطرحمبارزهباسرقت
هایخرد،بهتقویتگشتهایغیرمحسوسپرداختند
و هر تحرک مشکوکی را در حوزه استحفاظی زیرنظر
گرفتند .در همین حال ماموران انتظامی که با هدایت
مستقیمسرکالنترواردعملشدهبودند،سرنشینانیک
دستگاه پراید را در حال بازکردن باتری خودروی پارک
شدهمشاهدهکردندوبالفاصلهبهتعقیبآنهاپرداختند.
سرنشینان پراید نیز با دیدن ماموران انتظامی درحالی
از تقاطع خیابان هدایت و خیام به سوی صدمتری فجر
گریختند که استعالم شماره پالک خودرو از مرکز پیام
نشانمیدادخودرویمذکورسابقهاعالمسرقتندارد!
اما ماموران کارآزموده گشت که یقین داشتند با دزدانی
حرفهایروبهروشدهاندهمچنانبهعملیاتتعقیبوگریز
ادامهدادندتااینکهباالخرهرانندهپرایدرادستگیرکردند
وسرنشینآننیزبااستفادهازتاریکیشبمتواریشد.با
انتقالمتهمبهمقرانتظامی،ویبادستورسرگردامارلو

(رئیس کالنتری شفا) در دایره تجسس مورد بازجویی
های تخصصی قرار گرفت اما او در حالی ارتکاب سرقت
را انکار می کرد که لوازم سرقتی و یک دستگاه گوشی
تلفن همراه در بازرسی از داخل خودرو کشف شده بود.
درهمینحال افسرانتجسسبابازبینیدقیقخودروی
پراید به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد شماره
سریال خودرو تغییر کرده است .با این سند انکارناپذیر،
متهم به ناچار لب به اعتراف گشود و راز سرقت های
زیادیرافاشکرد.ازسویدیگرتحقیقاتبیشتربیانگر
آنبودکهمتهمدستگیرشدهسوابقمتعددکیفریدارد.
گزارش خراسان حاکی است ،با صدور دستورات ویژه
قضایی ،عملیات پلیس کالنتری شفا برای دستگیری
اعضایفراریاینباندادامهدارد.
▪ماجرایسرقتسهچرخه!

عملیات دیگری که اعضای باند سرقت موتورسیکلت
را به دام انداخت از هجدهم دی زمانی آغاز شد که سه
چرخه متعلق به یک خانم کم توان جسمی از اطراف
میدان بــار نوغان مشهد به سرقت رفــت .به دنبال
گزارش این ماجرا به پلیس  ،110گروهی از نیروهای
ورزیــده تجسس با دستور سرگرد کسروی (رئیس
کالنتریطبرسیشمالی)واردعملشدندوباهمکاری
شهروندانومنابعومخبرانمحلیبهتحقیقدراینباره
پرداختندتااینکهیکیازشهروندانبادیدنمشخصات
سه چرخه سرقتی در فضای مجازی ،به مرد جوانی
مشکوکشدکهدرخیابانرسالت 113مشهددرحال
برشزدنکابینیکدستگاهسهچرخشبیهسهچرخه
سرقتی بود .او زیرکانه تصاویری از صحنه مذکور تهیه
کردوبهاینترتیبمامورانتجسسکالنتریطبرسی
شمالیدرجریانموضوعقرارگرفتندوباصدوردستور
ویژهایازسویقاضیعندلیب(معاوندادستانمرکز

 5سرنشینپرایدوساینادرآتشسوختقاچاقجانباختند
توکلی /تصادف پراید با ساینا در شرق کرمان پنج کشته و
یکمجروحبرجاگذاشت.
به گــزارش خراسان ،سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه
شمال استان کرمان در تشریح این حادثه گفت:در حادثه
برخوردپرایدباساینادرکیلومتر ۱۵محورریگان-نرماشیر،
رانندهسایناوسهسرنشینمردخودرویپرایدبهعلتشدت
جراحت های وارد شده به طرز هولناکی جان باختند و

تصویر صحنه اوراق کردن سه چرخه توسط سارق

خراسان رضوی) عامل اوراق کردن سه چرخه را در
حالی دستگیر کردند که دارای سوابق کیفری زیادی
بود .با انتقال این متهم به کالنتری مشخص شد که
او به همراه دیگر همدستانش در سرقت های دیگر
موتورسیکلتنیزنقشداردبنابراینعملیاتاینپرونده
ادامه یافت و ماموران انتظامی در بیست و هفتم دی
موفق شدند یکی دیگر از اعضای 40ساله باند سرقت
موتورسیکلت را به دام اندازند .در بازرسی از پشت بام
منزل این متهم نیز قطعات دو دستگاه موتورسیکلت
اوراق شده کشف و ضبط شد .گزارش خراسان حاکی
است،مامورانانتظامیدرپیگیریاینپروندهوباتوجه
به اعترافات متهمان در بازجویی های فنی ،ضایعات
فروشی را نیز در خیابان رسالت دستگیر کردند که
قطعات اوراقی سه چرخه سرقتی را خریده بود .تالش
برای دستگیری دیگر اعضای این باند و شناسایی مال
باختگاندیگرهمچنانادامهدارد.
راننده پراید و سرنشین زن خودروی ساینا نیز مجروح و به
بیمارستان منتقل شدند .علیپور سرپرست مرکز مدیریت
حوادثبمنیزازافزایشتعدادکشتههایاینحادثهبهپنج
نفرخبردادوافزود:یکیازمصدوماناینحادثهدرهنگام
انتقال به بیمارستان بر اثر شدت سوختگی جان باخت.
سروان افتخاری فرمانده پلیس راه ریگان -ایرانشهر علت
تصادف را انحراف به چپ پراید ذکر کرد و گفت :ساینا
حامل سوخت قاچاق بود که به دلیل شدت برخورد دچار
آتشسوزیشد.

9
در امتداد تاریکی

قربانییککینهقدیمی!
بعد از مرگ مادرم ،در حالی به خواستگاری پسرخاله ام پاسخ مثبت دادم
کهفکرمیکردمخالهامجایمادرمرابرایمپرمیکنداماحاالکهبهنقشه
زیرکانهوشوماوپیبردم،زندگیچنانبهکاممتلخشدهاستکه...
زن  35ساله که به امید یافتن راهکاری برای طالق از همسرش وارد
کالنتریشدهبود،دربارهسرگذشتخودبهکارشناساجتماعیکالنتری
آبکوه مشهد گفت 15:سال بیشتر نداشتم که در سوگ مادرم سیاه پوش
شدم.اوبراثرایستقلبیفوتکردومنودوبرادرکوچکمراتنهاگذاشت.
یک سال بعد از این ماجرا ،پدرم نیز ازدواج کرد و مسئولیت من که فرزند
بزرگ خانواده بــودم ،خیلی بیشتر شد ولی سعی می کردم از درس و
مدرسهغافلنشوموبهتحصیالتمادامهدادم .خالصهسالآخردبیرستان
را می گذراندم که خاله ام مرا برای «محمود» خواستگاری کرد .با آن که
عالقه ای به ازدواج با پسرخاله ام نداشتم و او را مثل برادرم می پنداشتم،
اما به خاطر خاله ام به خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم چرا که احساس
می کردم خاله ام جای مادرم را برایم پر می کند اما نمی دانستم خاله ام به
خاطر ازدواج پدرم کینه عمیقی از او را در دلش جای داده است و این گونه
قصدانتقامگرفتنازپدرمرادارد.خالهامهمیشهبهاطرافیانمیگفتبه
خاطرخواهرمزیربالوپردخترشراگرفتهام .باالخرهمندرحالیازخانه
پدرم رفتم و زندگی مشترک با محمود را آغاز کردم که خاله ام حرف اول را
در زندگی ما می زد .به طوری که حتی بارداری من نیز به دستور خاله ام
بود.محمودهمبدوناجازهمادرشآبنمیخورد.مندرطبقهاولمنزل
خالهامسکونتداشتموبدوناجازهاوبرایخریدهمنمیتوانستمبیرون
بروم.محمودهممانندیکروباتعملمیکرد.بااشارهمادرشمراکتک
میزدیابهدستوراودستنوازشبرسرممیکشید.باآنکهزندگیبرایم
زجرآورشدهبوداماچارهایجزسکوتنداشتمچراکهپدرمدرگیرزندگی
خودشبودومننمیتوانستمبهخانهنامادریامبازگردم.آرامآراممحبت
و عاطفه بین من و محمود کمرنگ شد ولی دو فرزندم وابستگی شدیدی
به پدربزرگ و مادربزرگ شان داشتند .به گونه ای که بیشتر اوقاتشان را
در کنار آن ها می گذراندند و خیلی کم به خانه خودمان می آمدند .در این
شرایطبودکهچندروزقبلمحمودمانندهمیشهبیدلیلبهانهجوییکرد
وسروصداراهانداخت.اوسپسازفرزندانمخواستکهبه طبقهباالبروند.
ساعتیبعدوقتیمنهمبهمنزلخالهامرفتمتاغذایپسرکوچکمرابدهم،
ناگهانازپشتدرشنیدمکهبههمسرممیگفتدیگروقتآنرسیدهاست
کههمسرتراطالقبدهیواورانزدهماننامادریاشبفرستی!باشنیدن
اینجملهوباچشمانیاشکباربهمنزلخودمبازگشتموتازهفهمیدمکه
چراخالهامفرزندانمرابهخودشوابستهکردهاست.اوباهمانکینهقدیمی
قصدانتقامازپدرمراداشتهومراقربانیاینانتقاموحشتناککردهاست.
درصورتیکهمنخالهامراحامیوپشتوپناهخودممیدانستم.حاالهم
قصد دارم از محمود طالق بگیرم اما ای کاش  ...شایان ذکر است ،با توجه
به اهمیت موضوع و صدور دستوری از سوی سرهنگ محمدی (رئیس
کالنتری آبکوه) این پرونده برای انجام امور مشاوره ای و روان شناختی به
کارشناساندایرهمددکاریاجتماعیسپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اقتصاد

10
شاخص

نرخ ارز

سه شنبه  30دی 1399
 5جمادی الثانی .144۲شماره 20578

دالر

(سامانهسنا) ) 13/554(217/900

یورو

پوند

313/800 263/900

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

-

67/812

9/176/280

) 5240000(98/000/000

روزهایسیاهبورس

نیم سکه

ربع سکه

35/000/۰۰۰ 53/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین هر گرم زعفران پوشال

125/070

84/000

مرغ دوباره در مسیر افزایش قیمت

ریزش ادامه دار شاخص کل با وعده کلی و مبهم وزیر اقتصاد به سهامداران معترض همراه شد

رکوردشکنی دی ماهی بورس!
در هــفــتــههـــای اخــیــر پــایــی ـنتــریــن رقــم
بــازدهــی ماهانه ب ــورس ثبت شــده اســت.
به گزارش اقتصادنیوز ،با افول شاخص
بــورس بــه سطح یک میلیون و  186هزار
واحــد ،بازدهی بــورس در دی ماه به منفی
 17/7درصــد رسید کــه پایینترین رقم
تغییرات ماهانه در سال  99است.

خبر

ارز و طال همچنان درحال سقوط
دالر در کانال  21هزار
سکه در کانال  9میلیون

نرخ ارز در ادامه روند نزولی روزهای اخیر خود،
دیروز یک گام دیگر عقب نشینی کرد و با هزار و
 300تومان کاهش به نیمه کانال 21هزار تومان
رسید .اگر چه وعده رئیس جمهور برای کاهش
نرخ دالر به  15هزار تومان و نیز خوش بینی بازار
به تحوالت سیاسی آمریکا و کاهش تحریم ها علت
اصلی آغاز این روند نزولی بیان شده است ،اما
دیروز خبرگزاری تسنیم این مطلب را هم اضافه
کرد که ریزش قیمت ها ،بر تعداد فروشنده ها
افزوده و به همین دلیل کاهش قیمت دالر و سکه
در بازار لحظه ای شده است .بنا بر این گزارش،
فعاالن بــازار پیش بینی می کنند که اگر اتفاق
خاصی در حوزه سیاست رخ ندهد ،قیمت دالر
طی روزهــای آینده به کانال  20هزار تومان یا
کمتر از آن هم برسد.گزارش فوق همچنین وضع
بــازار سکه را همسو با ارز اعالم کرده است .به
طوری که قیمت سکه دیروز از  10میلیون تومان
به کانال  9میلیون تومان ( 9میلیون و  770هزار
تومان) بازگشت .قیمت طال هم که ماهها باالی
یک میلیون تومان در نوسان بود ،دیروز به زیر یک
میلیون تومان (حدود  920هزار تومان) رسید.

در حالی که بورس برای چهارمین
روز پیاپی درگیر فشار فروش سنگین
بود و بیشتر نمادها و شاخص ها سرخ
پــوش شــده انــد ،برخی نمایندگان
مجلس به وزیر اقتصاد ضرب االجل
دادند و نایب رئیس مجلس در نامه
نگاری با رئیس قوه قضاییه خواستار
بررسی تخلفات و تــرک فعل های
دولــت در خصوص بــورس شدند.
همزمان وزیر اقتصاد در پاسخ گفت:
مسئوالن اقتصادی و بورسی کشور
تــمــام تــاش شــان را بـــرای بهبود
وضعیت بورس به کار میگیرند.
به گزارش خراسان ،دیروز شاخص
کــل ب ــورس  36ه ــزار واح ــد دیگر
افت کرد تا به سطح یک میلیون و
 150هــزار واحــد بازگردد .عددی
کــه کمترین مــقــدار در هفت ماه
گذشته (از اواخر خردادماه) است و
به معنی از دست رفتن حجم زیادی
از سود بورس بازان قدیمی است و

تازه واردها زیان سنگینی را تجربه
کــردنــد .افــت شدید بــورس و صف
های فروش سنگین در حالی است
که حجم معامالت هم کاهش یافته
و خروج پول از بازار بسیار زیاد است.
در این شرایط تجمعات اعتراضی
و جریان های مجازی در خصوص
شرایط بــورس جــزو خبرهای مهم
فــضــای اقــتــصــادی کــشــور اســت.
در همین بـــاره ،حاجیدلیگانی

نماینده مجلس گفت :در روزهای
اخیر بیش از  ۵۰۰پیامک از مردم
رسیده که همگی از ریزش روزهای
اخیر در ارزش سهام بورس گلهمند
و خواستار رسیدگی به این وضعیت
بودند .به گزارش فارس ،وی تصریح
کــرد :چنان چه وزیــر اقتصاد طی
یک هفته آینده برای شفافسازی و
تعیین تکلیف بورس اقدام نکند ،با
ابزارهای نظارتی همچون شکایت

احتمال  2برابر شدن یارانه نقدی
سخنگوی کمیسیون تلفیق از مصوبه جدید این
کمیسیون مبنی بر دو سقفی شــدن پرداخت
یارانه نقدی در بودجه سال آینده خبر داد.بــه
گــزارش تسنیم ،رحیم زارع در نشست خبری
دیروز خود از مصوبات جدید این کمیسیون در
خصوص تبصره  14یعنی همان تبصره مربوط
به قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد .به گزارش
خراسان ،اظهارات زارع در حالی مطرح می
شــود که در الیحه تقدیمی دولــت ،رقــم منابع
هدفمندی یارانه ها 267 ،هزار میلیارد تومان
محاسبه شده بود .بدین ترتیب به نظر می رسد
افــزودن منابعی از جمله مابه التفاوت نرخ ارز
 4200تومان با  17500تومان ( 106هزار
میلیاردتومان)بهمنابعاینقانون،موجبافزایش
مجموع منابع شده باشد .زارع در ادامه سخنان
خود ،با بیان این که منابع یارانهها یک جا دیده
شده است ،افزود( :سال آینده) یارانه نقدی در

بازار خبر

دو سقف پرداخت می شود که بر این اساس 58
میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر  58میلیون نفر
مبلغ دیگری دریافت خواهند کرد .آصفری عضو
کمیسیون تلفیق بودجه دربــاره نحوه افزایش
یارانه ها در سال آینده به خبرنگار خراسان گفت:
این افزایش تقریبا دو برابری رقم یارانه ها از267
هزار میلیارد قبلی به  ۴۳۶هزار میلیارد به منزله
افزایش یارانه های نقدی دریافتی افراد جامعه
است.وی با بیان این که ما بنا داریم یارانه دهک
های اول تا ششم جامعه را براساس محاسبات
افزایش دهیم افزود :در واقع بودجه یارانه ها نه
دو سقفی بلکه چند سقفی خواهد بود به طوری
که طبق تصمیم مجلس دهک یک جامعه یک
مبلغ ،دهک دوم و سوم مبلغی دیگر و یارانه دهک
های سوم تا ششم هم رقم دیگری افزایش خواهد
داشت.آصفری تصریح کــرد :بخشی از منابع
افزایش یارانه ها از محل ارز 4200تومانی است.

درقالبماده ۲۳۴وتحقیقوتفحص
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.در
پاسخ وزیر اقتصاد در اظهاراتی کلی
گفت :مسئوالن اقتصادی و بورسی
کشور تمام تالش شان را برای بهبود
وضعیت بــورس به کــار میگیرند.
دژپسند تصریح کرد:برای صعودی
شــدن بــورس باید برنامههای مان
اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را
دید .وی البته اشاره ای به این برنامه
ها و کم و کیف آن نکرد.
در ایــن میان قاضی زاده هاشمی
نایب رئیس اول مجلس در نامهای
به رئیس قوه قضاییه ،گزارشی از
جزئیات تخلفات و ترک فعلهای
صورت گرفته در بازار سرمایه ارائه
کــرد .به گــزارش مهر ،قاضی زاده
ضمن اشاره به جمله رئیس جمهور
،چند روز قبل از شروع ریزش بورس
مبنی بر این که «مردم باید همهچیز
را به بورس بسپارند» به موضوعاتی

نظیر دعـــوت عــمــومــی مسئوالن
دولتی بــرای حضور مــردم در بازار
سرمایه ،بی تدبیری تیم اقتصادی
دولت از جمله وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،وزارت نفت و شرکتهای
دولتی یا تحت مدیریت دولــت به
عنوان بازیگر و قدرت بالمنازع بازار
سرمایه پــرداخــت و مستنداتی در
خصوص تخلفات شرکت های بزرگ
دولتی ارائه کرد.در عین حال برخی
کارشناسان معتقدند یکی از عوامل
اصــلــی ریـــزش بـــورس افــت قیمت
ارز است زیــرا در دوران اوج گیری
قیمت ارز و همچنین سرازیر شدن
نقدینگی به بازار سرمایه بسیاری از
شاخص های بورسی نیز به همین
نسبت در حــال رشــد چند برابری
بودند و اکنون بخشی از این سقوط
نیز طبیعی است و استیضاح وزیر
اقتصاد دراین فرصت کمکی به رشد
شاخص نخواهد کرد.

 40درصد عایدی سرمایه مسکن مشمول مالیات
بــردبــار -نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلسبااشارهبهتصویبطرحمالیاتبرعایدی
سرمایه در این کمیسیون به ارائه جزئیاتی از آن
پرداخت،ازجملهاینکه 40درصدمابهالتفاوت
خانه دوم و بیشتر هر فرد ایرانی در سال اول
شامل مالیات بر عایدی سرمایه می شود که این
رقم در سال های بعد هر سال  3درصد کاهش
می یابد.خاندوزی در گفت وگویی با بیان این
که باید در باره کنترل قیمت و نقدینگی و دارایی
هایی که با زندگی مردم گره جدی خورده است
مثل مسکن ،فکر اساسی کنیم ،افزود :به دلیل
این که نقدینگی های متعلق به سایر بخش ها
قابلیت سیالن دارد  ،ناچار هستیم برای سایر
منافذ نقدینگی نیز همزمان چاره ای بیندیشیم
.وی با اشاره به تصویب طرحی در کمیسیون
اقتصادی مجلس درب ــاره مالیات بر عایدی
سرمایه گفت :در این طرح برای امالک با انواع

کاربری ها ،وسایل نقلیه موتوری ،انواع طال و
شمش و انواع ارزها مالیات بر عایدی سرمایه
درنظرگرفتهشدهاست.خاندوزیمیزانمالیات
بر عایدی سرمایه در باره امالک و مستغالت(به
استثنای اولین مسکن متعلق به هر فرد ایرانی)
را در سال اول  40درصد مابه التفاوت خرید
و فروش ذکر کرد و افزود :این رقم از سال دوم
به بعد هر سال  3درصد کاهش می یابد که در
پایین ترین پله روی  4درصد ثابت می ماند.وی
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه طال ،ارز و خودرو
را نیز برای معامالت کوتاه مدت  30درصد ذکر
کرد و گفت :برای تمام این دارایی ها خریدهای
مصرفی خانوارها مستثنا شده اند.

ایسنا -قیمت مرغ در خرده فروشی های تهران به
 21تا 22هزار تومان رسید .این رقم نسبت به هفته
های گذشته با افزایش  ۱۰۰۰تا  ۲۰۰۰تومانی
مواجه شده است .این گزارش می افزاید :قیمت
مصوب مرغ براساس اعالم ستاد تنظیم بازار۲۰ ،
هزارو۴۰۰توماناست،بااینحالمرغبااینقیمت
فقط در برخی از خرده فروشی ها عرضه می شود.

حذف برچسب تخفیف درصدی
از قفسه فروشگاه ها
فارس -رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای
زنجیرهای گفت :با توجه به اتهامات وارد شده
به فروشگاههای زنجیرهای مقرر شده از امروز
قیمت مصرف کننده و درصد تخفیف کاال از قفسه
فروشگا ههای زنجیر های حذف و فقط قیمت
فــروش کــاال روی قفسهها درجشــود .فخریان
همچنین اظهار کرد :قیمت برخی از مواد غذایی
مانند خرما با کاهش نرخ دالر در روزهای اخیر
 10درصــد کاهش یافته اســت و قیمت سایر
محصوالت نیز که هنوز از سوی تولید کنندگان
کاهش نیافته  ،روند کاهشی به خود گرفته است.

احتمال افزایش  ۵۰درصدی
قیمت سیگار
ایسنا-رئیسانجمنمحصوالتدخانیگفت:در
صورتتصویبمالیاتنخیبرایسیگار،بادرنظر
گرفتن افزایش سایر هزینههای تولید ،سال آینده
قیمت پایه سیگار برندهای داخلی و بینالمللی به
ترتیب  ۵۰و  ۳۰درصد افزایش مییابد.

افزایش  ۴۰درصدی سپردهبانکی
صدا و سیما -آمارهای بانک مرکزی از افزایش
40/7درصـــــدی مــانــده ســپــردههــا و 42/8
درصدی مانده تسهیالت بانکی در پایان مهرماه
 ۹۹نسبت به مقطع مشابه سال قبل ،حکایت
دارد .به گزارش خراسان با این حال ،نرخ تورم
نقطه به نقطه در مهرماه امسال  41/4درصد
بوده بنابراین سپرده های بانکی به طور واقعی و
به نسبت ،رشدی نداشته اند.
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تازه های مطبوعات

•• رسالت – یکی از جالب ترین تیتر ها در واکنش
به رزمایش اخیر موشکی سپاه را این روزنامه زد :
«سخنرانیبهزباندنیا»
••آرمانملی–سیدمحمدعلیابطحیمسئولدفتر
رئیس دولت اصالحات در گفت وگو با این روزنامه
بیانکرد«:اصالحطلباننمیخواهندبرایانتخابات
 ۱۴۰۰کاندیدایاجارهایمعرفیکنندوبهدنبالآن
میگردندکهیکاصالحطلبواقعیبرایانتخابات
ریاستجمهوریکاندیداشود».
••جــوان – این روزنامه در گزارشی با تیتر «نابود
شدهایم،امابهچنگاندازیهزارفامیلاصالحاتبر
پستهایقدرتامیدواریم!»نوشت«:اصالحطلبان
آدمهایشبانتخاباتنیستندواغلبازماههاجلوتر
بحثهای انتخاباتی را آغاز میکنند .طی  ۱۰ماه
گذشته هم آنان بیشتر ظرفیت رسانهای خود و نیز
فعالیتهای سیاسیشان را بر انتخابات ۱۴۰۰
گذاشتهاند و از این رو هر روز خبرهای متفاوتی از
اردوگاهاصالحطلبیبیرونمیآید».
••هفت صبح – ایــن روزنــامــه درگــزارشــی با تیتر
«غافلگیریدرجزایرتوریستی»نوشت«:حضوردهها
هزارمسافردرکیشوقشمهمهناظرانراشگفتزده
کردهاست».
غم از دست
••همشهری-روزنامهنگاران ایران در ِ
دادن شیده اللمی روزنامهنگار باسابقه و دبیر گروه
ِ
جامعهاینروزنامهسوگوارشدند.
••آفتاب یــزد – ایــن روزنــامــه در تیتر یک خــود به
بررسی جایگاه قطر در منطقه پرداخت و به نقل از
محمدعلیبصیریاستادروابطبینالمللدانشگاه
اصفهان نوشت« :قطر جاه طلبی بـیآزار است....
قطرهمچناندرمرحلهبازیگریاستوهنوزبهمرحله
بازیگردانیواردنشدهاست».

انعکاس
••نواندیش نوشت  :پنج نامزد احتمالی جوان و
مطرح انتخابات به ترتیب سن عبارتند از :محمد
جــواد آذری جهرمی  ٣٩سال  ،وزیــر ارتباطات و
فناوریاطالعات.مهردادبذرپاش ٤٠سال،رئیس
دیوان محاسبات.سورنا ستاری  ٤٨سال  ،معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور.امیرحسین قاضی
زادههاشمی ٤٩سال،نایبرئیسمجلسیازدهم.
سعیدمحمد ٥٢سال،فرماندهقرارگاهخاتماالنبیا
••عصر ایران مدعی شد :یک منبع دیپلماتیک به
یونهاپگفت:کرهجنوبیواحددریایی خودراکهدر
نزدیکیتنگههرمزفعالیتمیکندازآبراهدورکرده
استتا روحیهمثبت راقبل از مذاکره باایران درباره
نفتکش توقیف شده و ملوانان ایجاد کند .این اتفاق
همزمانباورودهیئتکرهایبهایرانرخدادهاست.
••آفتاب نیوز نوشت:روابط عمومی شرکت سرآوا
دربــاره خبر دستگیری معاون سابق این شرکت
توضیحاتیارائهکردودربیانیهاینوشت:درروز۲۵
دی ماه  ۱۳۹۹چند رسانه داخلی خبری مبنی بر
بازداشتیکیازمعاونانسابقسرآواهنگامخروجاز
کشور را منتشر کردند که در رسانههای خارجی نیز
بازنشرشدهاست.بهاطالعمیرساندپروندهقضایی
آقایعمادشرقیدرابتدایسال ۹۷شکلگرفتهوبر
اساسپیگیرینهادهایقضاییهیچگونهارتباطی
بیناینپروندهباشرکتومدیرانسرآوا وجودندارد.
بر این اساس ارتباط دادن خبر دستگیری ایشان به
سرآواهدفیجزمغشوشکردنافکارعمومیوایجاد
جوناامیدیدراکوسیستمکارآفرینیکشورندارد.
••تابناک نوشت  :رئیس پلیس امنیت عمومی
استان کرمانشاه از دستگیری عوامل مربوط به
انتشار یک ویدئو در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت:
اقداماینافرادباعثجریحهدارشدنافکارعمومی
شده بود .سرهنگ "حسن حیدری" اظهار کرد:
در بررسیهای تخصصی همکاران پلیس امنیت
عمومی مشخص شد چند نفر خانم در یک مراسم
آوازخــوانــی کــرده و سپس ویدئوی آن در فضای
مجازیمنتشرشدهبود.درتحقیقاتتکمیلیپلیس
مشخصشدکههمکارانمابهدستگیریخانمهای
هنجارشکن ،صاحب واحد صنفی و صاحب کانون
تبلیغاتی اقدام کردند.
••جهان نیوز مدعی شد  :با توجه به شرایط
کرونایی،فیلمهاییکهسالگذشتهموفقبهاکران
نشده و مجوز نگرفته بودند امسال از فضای کرونا
استفادهوفرمجشنوارهپرکردهاند.برخیازفعاالن
فرهنگیابرازنگرانیمیکنندکهباتوجهبهنزدیک
شــدن به انتخابات ریاست جمهوری و ماههای
پایانی دولت تدبیر و امید برخی از سیاسیون تالش
کنند تا این فیلمهای مسئلهدار در جشنواره فجر
اکران شود.
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وزیرخارجههرچندباردیگرحضوردرانتخاباتراردکردامااینبارگفتکهتسلیمتقدیرم!

زاهدی – هربارکهمحمدجوادظریفبارسانه
ای گفت وگو می کند حتما باید شاهد بخش
هایجنجالیوحاشیهسازهمدرآنگفتوگو
باشیم  .حاال وزیر خارجه کهنه کار کشورمان
در آغاز ششمین سال اجرای برجام با روزنامه
همدلی صحبت کرده و از گذشته و آینده گفته
از جمله تاکید بر این موضوع که نمی خواهد
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود هرچند
اینبارکمیتردیدهمچاشنیکارکردهوگفته
البتهباتقدیرخداوندکارینمیشودکرد.جمله
ای که بسیاری آن را مستقیم ترین و مثبت
ترین پاسخ ظریف بــرای حضور در انتخابات
 ۱۴۰۰دانسته اند.چند روز قبل و پس از
سخنانسیدحسنخمینیمبنیبراینکه«اگر
به هر علتی این جامعه به کسی نیاز پیدا کرد
نسبت به مسئولیت نباید شانه خالی کند».
خیلی ها ظریف را مخاطب این سخن تلقی
کردند .ظریف همچنان از جمله معروفش که
گفت " این راهــی است که خودمان انتخاب
کردیم " دفاع می کند اما می گوید با بازخورد
بدیکهداشتهدیگراینحرفرانمیزند.نکات
مهماینمصاحبهرادرادامهمیخوانید*:قبل
ازتصدیوزارت ،خطاببهاعضایخانوادهامو
همچنین همکارانم عرض کردم که این حوزه،
حوزهایبرایقهرمانشدننیست،بلکهحوزه
قربانی شدن است.آن چه برای من مهم است،
احساس مــردم اســت .ناراحتی و نارضایتی
مردم ،من را نیز ناراحت و دلگیر میکند اما در
نهایتفکرمیکنمکهوظیفهمنایننیستکه
از محمد جواد ظریف یک شخصیت محبوب
یا منفور بسازم ،وظیفه من آن است که کاری
را که به من واگذار شده ،به نحو مطلوب انجام
بدهم*.مسئولیت یکوزیرامورخارجه،دفاع
از کل کشور است .نمیتوانم بگویم که مثال
با فالن کار قوه قضاییه مخالفم ،یا با این کار
اطالعات سپاه مخالفم واز آن دفاع نمیکنم.
اطالعاتسپاهجاییاستکه سریال«گاندو»را
علیهمنساخته.ازاینصریحترکهنداریم،بااین
حالمنوظیفهدارمکهدرخارجازکشورازاین
نهادداخلی،دفاعکنم* .برخیمردممیگویند
ماباسیاستهایجمهوریاسالمیدرمنطقه
موافق نیستیم ،چون برای ما ایجاد فشار کرده
است .اما همزمان برای مراسم شهادت شهید
سلیمانی،باجمعیتمیلیونیدرهمهشهرهای
کشور به میدان میآیند .ایــن نشان دهنده
این است که انتخاب مردم ما ،این است که در
دنیا سربلند باشند .مردم ما ،کسی را که نماد
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صالحی :بیاعتمادی ما بهآمریکا
براساس واقعیتهاست
در ۲۴ساعتتوانستیمتولیدسوخت 20درصدراازسربگیریم

مقاومت است  ،اینگونه بزرگ میدارند .این
یکواقعیتاست.بنابرایناگرمنمیگویمکه
ماانتخابکردهایمبقیهجملهمنراهمببینید.
من گفتم که ما انتخاب کردیم مانند عربستان
سعودینباشیم.تفاوتماباعربستانسعودی
چیست؟تفاوتماشهیدسلیمانیاست.یعنی
آنها زیر بار آمریکا میروند اما ما نمیرویم.
من نگفتم مردم انتخاب کردند که تحت فشار
اقتصادیباشند،فشارهایروانیبهآنهاوارد
شود ،دارو نداشته باشند ،من گفتم مردم این
روش را انتخاب کردند ،این روش هم پیامدها
و نتایجی دارد *.اگر آن جمله را( مردم ما خود
انتخاب کردهاند که این طور زندگی کنند) من
گفتمبیحسابنگفتمودروغهمنگفتم.بلهمن
حتم ًاقبولدارممردمانتقاددارند،حتم ًاقبول
دارم معیشت مردم سخت شده ،اما چیزی را
همکهگفتم،قبولدارمهرچنددیگرنمیگویم
چون مردم ناراحت شدند*.درباره احتمال
نامزد شدن در انتخابات ،واقع ًا دیگر فکر من
برای مقابله با این وضعیت کار نمیکند،مگر
اینکهتهدیدکنمدرانتخاباتشرکتمیکنم!
چراکه من هرچه گفتم شرکت نمیکنم تاثیر
منفی گذاشتهاست .دوستان دایم خوششان
میآید که بگویند من برای انتخابات میآیم،
من باید چهکار کنم که آقایان این ماجرا را رها
کنند؟*ترجیح بنده این است که از مرداد در
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران که
بنده آنجا سمت دانشیاری دارم تدریس کنم،
از تجربیاتم در چهل سال گذشته استفاده و
دانشجو تربیت کنم .اما تقدیر خداوند هرچه
باشد همان است ،چراکه هیچوقت با تقدیر
خداوند نمیشود جدال کرد .ترجیح ام برای
آیندهتدریساست،اماتسلیمتقدیرم* .اینکه
بعضی میگویند ،من با جو بایدن رفیق بودیم،
هیچ دو مسئول خارجی با هم رفیق نیستند.
مندرزمانیکهسفیربودموایشانهمسناتورو
یکمدتهمرئیسکمیتهروابطخارجیسنای
آمریکا بود ،با ایشان دیدار داشتم و بحثهای
متعددیانجامدادیم.ایشانآدمبسیارزیرکی
استو درروابطخارجیبسیارمتخصصاست.

هشدارتکرار 84برای اصالحطلبان

رهامیدرگفتوگوباخراسانبابیاناینکهعارفوجهانگیریشخصیتهایمناسبیبرای
 1400هستند،افزود:باچنددستگیاصالحاتممکناست ۸۴تکرارشود

هادی محمدی – اصالح طلبان این روزها
در حال تکمیل سازوکاری هستند به نام نهاد
اجماعسازکهقراراستنامزدنهاییآنهابرای
انتخابات 1400را معرفی کند .در گفت و گو
با حجت االسالم دکتر محسن رهامی وکیل
دادگستری که دفاعیات وی از دانشجویان
آسیب دیده کوی دانشگاه در سال  78و در
دادگاه عبدا ...نوری از او چهره ای شاخص در
میان اصالح طلبان ساخته ،دربــاره وضعیت
این روزهــای جبهه سیاسی اش و آینده چند
ماهه تا انتخابات28خرداد ریاست جمهوری
گپ زدیم که در ادامه می خوانید*:در بحث
شخصی ،جهانگیری یا عــارف تجربه خیلی
خوبی دارند .برخی به خود من هم می گویند
و من معتقدم باید پویش های مختلف ایجاد
کنیموهمهکسانیکهزمینهدارند،پویشایجاد
و فعالیت کنند .البته جهانگیری می گوید،
چون من در دولت هستم معذوریت دارم .همه
در شهرها و استان ها حرف های خودشان را
مطرح کنند تا به تدریج مثل کشورهای دیگر
روییکنفربهتوافقنهاییبرسند.معتقدمچه
خودمباشمچهدیگرانهمینمدلرابایدجلو
ببریمالبتهدرگذشتههماینمدلجوابداده
است.بهآقایجهانگیریگفتم،برنامهخودتان
چیستکهگفتمنهنوزبهجمعبندیقطعی
نرسیدم و در حال رایزنی هستم*.اگر امروز
ارزیابی کنیم اقبال سال های 92و  94و 96
بــرای اصــاح طلبان وجــود نــدارد و مقداری
سرمایهاجتماعیماآسیبدیدهاست.بخشی
بهشرایطکلیجامعهبرمیگرددوتوقعاتیکه
از روحانی داشتند .طبیعی است که توقعات
مــردم توسط دولــت روحانی و شــورای شهر
برآوردهنشدهاستکهالبتهبهمعنیایننیست
که رقیب ما اقبال بیشتری دارد .در واقع امروز
با پدیده ناامیدی مردم به صندوق رای ،روبه رو
هستیم ،چنان چه در همین انتخابات مجلس
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نمابرآگهیها:
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اخیر دیدید که مشارکت در شهرها کمتر از
20درصــد بود که نگران کننده است،همه
تــاش ما ایــن اســت که مــردم را نه به اصالح
طلبان که به اساس انتخابات و صندوق های
رای امیدوار کنیم*.یک بخش از کار ما به این
مربوط است که آیا دولت روحانی می تواند
حداقل برخی از وعده های خودش را انجام
دهد؟ چون به شکلی سرنوشت اصالحات به
سرنوشت دولت روحانی و شورای شهر تهران
مربوطاست.جلساتیبامسئوالندولتداریم،
از جمله با آقای جهانگیری هفته قبل جلسه
مفصلی داشتم و مشکالت را گفتم .اگر دولت
بتواند با رفتن ترامپ و گشایشی که ایجاد می
شود بخشی از وعده هایش را اجرایی کند،
کمک خواهد بود البته باید دنبال قانع کردن
عقبهاصالحاتهمباشیمکهکارمهمیاست.
اگر کاندیداهای جدی نداشته باشیم سازمان
رای ما به هم می ریزد و ایجاد دوباره اش کار
سختی است .البته وحدت نظر فعال در اصل
حضورجدیوارائهفهرستبینماایجادنشده
است *.نگرانی زیاد ما این است که اختالفات
بین دولــت و اصالحات باعث شــود نتوانیم
از عملکردهای مثبت دولت دفاع کنیم و به
مصیبت 84گرفتارشویم.تالشمانایناست
که اشتباهات استراتژیک  84به هیچ وجه
تکرار نشود*.اصالح طلبان در انتخابات 76
و 80و  92و  94و  96به پای نظام و جمهوری
اسالمی 160میلیون رای ریختند ،این یک
بحث حزبی و شخصی نیست .اصالح طلبان
رایخاکستریرامیتوانندبهصحنهبیاورند.

توکلی-پایگاه اطالعرسانی KHAMENEI.
 IRدر ادامــه پرونده «حــرف قطعی» موضع
جمهوری اسالمی در زمینه تحریمها و برجام،
با دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان
انــرژی اتمی و از اعضای هیئت نظارت بر
اجرای برجام گفت وگویی انجام داده است،
مواضعی که به نوعی چــارچــوب بازگشت
آمریکا به برجام را هم ترسیم می کند که
گزیده ای از آن را می خوانید:
* از اوایــل دهه  ،80ما را به اعتبار این که
فعالیتهای سری انجام میدادیم و به آنها
نگفتیم ،تحریم کردند که این کذب مطلق
است .اشتباه نکنم سال  ،۸۱بنده نمایند ه
ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی بودم.
وقتی که منافقین اعالم کردند ایران در نطنز
دارد مث ً
ال تأسیسات سری میسازد ،قبل از
آن ما آقای البرادعی را به ایران آورده بودیم
و به اصفهان هم رفته بــود ...بعد از یکی دو
سال تأسیسات نطنز کلید خورد و منافقین
اعــام کردند که جمهوری اسالمی دارد
مخفیانه این کار را میکند؛ چون به آقای
البرادعی اطالع داده بودیم که ما میخواهیم
غنیسازی بکنیم ،فوری جواب داد که من
مطلع بودم و از قبل به من اطالع دادند
و اینها کار سری انجام نمیدهند
و تمام شد؛ اما دستگاه تبلیغاتی
و رســانـهای قــوی غــرب ایــن دروغ
بزرگ را جا انداختند و از آن جا ما
را وارد یک چالش جدی کردند.
* تحریمها از اســاس
یک امر ظالمانهای
بـــود و اصــــ ً
ا ما
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چرا تحریم شدیم؛ چون دنیا ،دنیای منطق
نــیــســت .دنــیــای منطق زور اس ــت نــه زور
منطق؛....محور یترین چالش ما با غرب
همان شیو ه حکمرانی ماست .برای آ نها
یک چیز مجهولی است و چنین چیزی در
دنیا وجود نداشته که بر اساس اصل والیت
فقیه باشد.
* عمد ه بخش تحریم ما به تعامالت بانکی
بــرمــیگــردد .اگ ــر مــا دادوس ــت ــد بــانــکـی و
نقلوانتقاالت مالیمان روان بشود و مشکلی
نداشته باشیم و فروش نفتمان هم مشکل
نداشته باشد ،دیگر مشکلی نداریم و کارمان
را انجام میدهیم .این محوریترین قسمت
تحریم است.
* ما وقتی  ۲۰درصد را شروعکردیم ،در ۲۴
ساعت طبق آخرین خبری که دارم  ۲۰گرم
در ساعت دارند تولید میکنند؛ یعنی عم ً
ال
داریم نیم کیلو در روز تولید میکنیم .ما این
 ۲۰درصد را تولید و ذخیره میکنیم و اگر
آنها به برجام برگشتند ،ما هم به تعهدمان
برمیگردیم.
* اول باید این دیوار بیاعتمادی که از بین
رفته ،دوباره اعتمادسازیاش انجام بگیرد .نه
ما به آنها اعتماد داریم و نه آنها به ما
اعتماد دارند .البته بیاعتمادی ما
به آنها بر اساس واقعیتهاست
و حقانیت ما را نشان میدهد،
ولی آنها بیاعتمادیشان به ما
بر اساس این ضر بالمثل است
که میگوید :کافر همه
را ب ــه کــیــش خــود
پندارد.
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ویژه های خراسان

ضرباالجلروحانیبرایگزارش
آنالینتخلفدرادارات
بر اســاس ابالغیه روزهــای اخیر رئیس جمهور،
مقرر شده ادارات و سازمان های دولتی ،ظرف90
روز با ایجاد زیرساخت های الزم ،امکان مشارکت
حداکثری مردم در ساده سازی فرایندهای ارائه
خدمات را فراهم کنند و این سامانه به گونه ای
برنامهریزیشودکهدرصورترعایتنشدنقوانین
ومقررات،باسریعترینروشممکناینمشکالترا
بهنهادهایمربوطگزارشدهند.

مجوزجالببرایانتصابراحتتر
مدیراندردولتآینده!
در حالی که شــورای عالی اداری در سال 95
دستورالعملی را برای انتخاب و تایید بخشی
از بدنه مهم مدیریتی در وزارتخانه ها و سازمان
های دولتی تایید و الزامی کرده بود ،به پیشنهاد
یک عضو هیئت دولت ،قرار است برخی شروط
انتصاب در سطوح مدیریت حرفه ای پایه و
عملیاتی در نهادهای مذکور ،از زمستان امسال
به مدت سه سال الزامی نباشد.

بدون تیتر
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی
دربــاره پــرواز دو هواپیمای «بی  » 52آمریکایی در
منطقهاظهارکرد:پروازاینهواپیماهاارزشعملیاتی
ندارد.سرلشکرباقری افزود«:درهمین ۲۰روزاخیر
کهرئیسجمهورکمخردآمریکاتهدیداتیکرد،مااین
تهدیدات را جدی گرفتیم و در این مدت بیش از ۱۰
رزمایش تخصصی برگزار شد ،البته این رزمایش ها
میتوانستدرسهروزبرگزارشوداماماآنهارابرای
این که مردم بتوانند در جریان آن قرار بگیرند در۲۰
روزبرگزارکردیم».رزمایشاقتدار ۹۹نیرویزمینی
ارتشنیزازامروزدرسواحلمکرانآغازمیشود.

دوربین مخفی ،آینه اجتماع است

سه شنبه

امیرحسین قهرایی ،پدر دوربین مخفی ایران از کاربرد این برنامهها ،در بروز الیههای درونی شخصیتها
و نمایش زندگی واقعی سلبریتیها و مردم میگوید
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صادق جهانی | خبرنگار
«شما در مقابل دوربینمخفی قــرار گرفتهاید ،لطفا
دســت تکان دهید و لبخند بزنید» .همه ما انسا نها
یک شغل
این جمله را بارها و بارها از قاب تلویزیون و برنامههای
دوربینمخفیاش شنید هایم .برنامههایی که درواقع
میتوان آن را ابزارمناسبی برای ارزیابی آستانه تحمل انسانها و مشاهده
ویژگیهای شخصیتیشان تلقی کرد .از معروف ترین این برنامهها،دوربین
مخفی هــای امیرحسین قهرایی اســت ،او که با بیش از  30سال
فعالیت در عرصه ساخت این برنامهها ،لقب پدر دوربین مخفی
ایــران را گرفته ،دوربینمخفی را صرفا بــرای سرگرمی
مخاطب نمیسازد و سعی و اهتمامش بر این بوده که
بیشتر با اهداف آموزشی و مردمشناسانه پیش برود.
آدمهای جذابی مقابل دوربین مخفی او قرار گرفتند
از پژمان بازغی تا رامبد جوان .آدمها چه مشهور
باشند چه نباشند در زندگی ،فرصت چندانی
برای قرار گرفتن در لحظات نفسگیر ندارند
تا زمینه بروز الیههای مختلف شخصیتشان فراهم شود .دوربین
مخفی به ما کمک میکند با خودواقعی آد مهــا در موقعیتهای
سخت بیشتر آشنا شویم .البته رسیدن به چنین هدفی
نیاز به یک تیم حرفه ای هم دارد و بسیاری از دوربین
مخفی هایی را که این روزهــا با زیرپا گذاشتن حریم
خصوصی آدم ها ،یا با کارهای خطرناک تولید شده و
با هدف جذب فالوئر و تبلیغات در اینستاگرام پخش
می شود ،نمی توان در زمره آثاری تلقی کرد که به
ما دید بهتری از جامعه می دهد .به همینمنظور
در پرونده امروز زندگی سالم با قهرایی گفتوگویی
داشتیم تا برای ما و شما از اتاقفکر ،اتفاقات جلو و پشت
دوربین و ایدههایی که به ساخت چنین برنامههایی ختم
میشود بگوید .او خاطرات جالبی از بازغی ،مهران مدیری ،
رامبد جوان و ...دارد؛ پس ما همراه باشید.

دوربین مخفی کمدی
نیست ،موقعیت
اجتماعی است
از قهرایی میخواهم کــه از نحوه ورودش
بــه دنــیــای جـــذاب و الــبــتــه چالشبرانگیز
دوربین مخفی بگوید« :من اصــوال از بچگی
آدم شو خطبعی بــودم ،البته من به دوربین
مخفیهایم شوخی نمیگویم ،ایـنهــا در
حقیقت ،یک سری موقعیتهای اجتماعی
هستند .بچگی شوخی بود ،ولی خب زمانی
که بزرگتر شدم سعی کردم کارهایم شوخی
صرف نباشد و بیشتر جنبه آموزشی داشته
باشد .یکی از کارگردانان معروف دوربین
مخفی آمریکا ،ســال  1955یک برنامه به
نام کندید کامرا را ساخت و زمانی که من در
انگلیس دانشجو بودم کارهای او را میدیدم
تااین که از آثارش خوشم آمد و گفتم چه کار
جالبی اســت ،آینه اجتماع است و آدم را در
موقعیتهای بدیع و تــاز های میگذارد که تا
به حال با آن روبهرو نشدهاند ،بعدا درباره این
موضوع بیشتر تحقیق کــردم و متوجه شدم
عالوه بر سرگرمی و شوخی ،خیلی آموزشی
است ،میتوانیم عکسالعملهای دیگران را
ببینیم و با خودمان مقایسه کنیم ،اینجا بود
که با خودم گفتم یکروزی اینکار را میکنم.
بعد که به ایران برگشتم ،یعنی سال 1368
با دوربین ام اول از خودم یک ویدئوگرفتم و
خودم بازیگرش شدم .بعد کمکم این طرح را
به صدا و سیما بردم و شبکه تهران تاییدش کرد
و شروع به ساخت جدی و رسمی این برنامهها
کردم».

دوربینمخفی یک کار
و جریان علمی است
در ادامه از پدر دوربین مخفی کشورمان ،درباره
جذابیتها و قشنگیهای این کار میپرسم
که این طور توضیح میدهد« :گرایش کار من
کمدی است ،چون همیشه به طنز عالقهمند
بــودم یعنی اگر شما در مواقع عــادی هم من
را با مردم ببینید ،سعی میکنم روح مردم را
شاد کنم و شــادیام را با مردم شریک شوم و
هیچ وقت غمم را با کسی شریک نشدهام .در
کار طنز هم ،یک فرمولی به نام «طنز موقعیت»
داریم ،یعنی فرمولی که تماشاچی میداند،
ولــی بازیگر نــم ـیدانــد .نکته دیــگــر ایــن که
دوربینمخفی ،یک کار و جریان علمی است،
درست است یک عدهای شوخی میکنند ،اما
به خاطر پایه علمیاش است که خندهدار جلوه
میکند و من از آن استفاده میکنم و همین
انتظار یک اتفاق بامزه باعث خنده میشود».

قبل از این که آمپر سوژه به قرمز برسد
کات می دهم
شاید با خود تصور کنید ساخت یک برنامه دوربین مخفی کار سادهای به نظر
ی که
میرسد و هیچ سختی ندارد ،اما پیداکردن سوژه مناسب و اطمینان از کس 
بااوشوخیمیشود،خودشسختترینکا ِردستاندرکاراناینحوزهاستکه
قهراییبیشتردربارهاشتوضیحمیدهد«:سختیهایاینکارخیلیزیاداست،
برای همین هیچ کس دیگری پیدا نشده است که برای تلویزیون دوربین مخفی
بسازد .یک بار که در شبکه تهران بودم ،یکی از تهیهکنندهها ،پایش را در کفش
ما کرد و گفت ،میخواهم دوربین مخفی بسازم و واقعیت اش خیلی از دستش
ناراحت شدم ،چون من یک قیمت داده بودم و گفتم دقیقهای  nتومان ،ولی او
گفت :من با نرخی کمتر از قیمت قهرایی میسازم .بعد از مدتها دیدم در یک
گوش هتلویزیوننشستهوپایچشماشهمکبودشده.رفتمسراغشوگفتم:
چطوری؟ گفت :عه! تو چهکار میکنی که کتک نمیخوری؟ باالخره
دیگر ول کرد و خودم رفتم ساختم .این را میخواهم بگویم که باید از
مخاطب مان شناخت داشته باشیم ،یک خطقرمزهایی را نباید رد
بکنیم ،آمپر طرف را باید درنظر بگیریم؛ از زرد که میرود نارنجی و
نرسیده به قرمز باید کات بدهیم و بگوییم که دوربین مخفی است،
چوناگربهقرمزبرسد،ممکناستبرخوردناجوریکند،خیلیباید
مواظبباشیمکجاشوخیمیکنیم،باچهکسیشوخیمیکنیم،چه
نوعشوخیمیکنیم.فرضکنیددرپیادهروایستادیمومیخواهیمبایک
رهگذرشوخیکنیم،مندریکنقطهدیگرباهمکارانمدرارتباطمویکیاز
دوربینها روی صورت شخصی که از دور میآید زوم میکند و به من میگویند:
اینچطوراست؟مننگاهشمیکنموحالتراهرفتناشو...رابررسیمیکنم
و میگویم ولش کنید؛ این احتماال چکبرگشتی دارد و امکان دارد تو صورتت
بکوبد ،بگذارتابرود،امانهیکنفردیگررامیگویندومنهممیگویمآرهاینشاد
وشنگولاست،پشتتلفنهمراهشمیخندد،اینرابگیر.یادماستیکباردر
دبیداشتمیکشوخیمیکردمکهیکسیاهپوستآمریکاییباقامتبلندحدود
دومترو20سانتیراکهپهنایش،چهارتایبدنمنبود،دیدموازپشتبیسیمبه
همکارانگفتمبچههاجلویاینرابگیریدوآنهاگفتند،آقایقهراییبیخیالاین
بشویم ،این صد در صد کتکمان میزند ،گفتم :نه ،این غول بزرگ مهربان است،
یکحسیبهممیگفتکهبااینآدممیشودشوخیکردودرستهمازآبدرآمد
واینمردآنقدرنازنینبودکهیکعالمخندیدومرابغلکرد،بنابراینقبلازاین
کهبخواهمدرتلهبیفتم،آدمهارامیبینمویکدوربینهممخصوصاینآدمهایی
کهدرحالعبورهستند،داریمتارویصورتشانزومکنیم».

غربالگری از چه اختالالتی
پیشگیری میکند؟
دخترهای ایرانی به مقام های
داخلی قناعت نمی کنند

توگوییصمیمانهبا«عاطفهرضایی»نامزد
گف 
بهترینمربیسال 2020جهان
3
درردهباشگاهیفوتسال

سکوت؛قاتل خاموش
زندگیمشترک
آیا با پا به سن گذاشتن
خردمندتر میشویم؟
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سوژه را آن قدر میچرخانم تا هزار جنبه شخصیت اش بروز کند
«در برنامههایم نمیگذارم کار به جای باریک کشیده شود ،مخصوصا در ایران» قهرایی با
این مقدمه اضافه میکند :کار خیلی سختی است ،متاسفانه در مملکت ما مردم زیر فشار
اقتصادیهستند،درنتیجهآستانهتحملشانهمپایینتراست.دوربینمخفیهایخارجی
ایستاستوموقعیتیچندثانیهایوبدونسناریوبرایسوژهایجادمیکندامادوربینمخفی
من 10دقیقهاست،یعنیمنشخصیرادریکموقعیتمیگذارموآنقدردرآنموقعیت
میچرخانمتاهزارجنبهشخصیتاشبروزکند.بگذاریدیکمثالدیگربرایتانبزنم،مادر
یکدوربینمخفیوباکمکپلیسراهنماییورانندگییکچراغقرمزرابیشترازدودقیقه
نگهداشتیم،ماشینهایردیفجلوهمماشینهایهمکارانخودمبودند،بابیسیمبهآنها
گفتمقرمزکهشدراهبیفتیدوصبرنکنیدتاسبزشود،وقتیآنهاراهمیافتادند،ماشینهای
عادی هم بالاستثنا پشتسرشان حرکت میکردند ،من برای این مورد
از عبارت شیدایی اجتماعی استفاده میکنم ،یعنی وقتی مردم

میبینندبیشترافراداجتماعیککاریراانجاممیدهندهرچقدرهمخالفباشد،آنهاهم
انجاممیدهند،اینهارفتندعیبندارد،ماهمبرویم.منهمینشوخیرادرلسآنجلس
آمریکاهمکردم،هیچماشینیتکاننخوردوهمهمیگفتند:طرفدیوانهاست؟چراچراغ
قرمزراردکرد؟درواقعسوادجامعهایهمدرهرمنطقهایفرقمیکندونتیجهمیگیریمکه
عکسالعملافرادمتغیرفرهنگیاست.شوخیدیگریدرایرانکردمکهملتدرپیادهروی
خیابان ولی عصر در حال قدمزدن بودند ،پیادهرویی که بغل آن فقط یک دیوار بلند بود و از
ساختمانخبرینبود،چهارتامامورشهرداریمانندباکالهایمنیآنجامستقرشدندوگفتم
جلویعابرانرابگیریدوبهآنهابگوییدبرایعبورازاینقسمتپیادهروبایدکالهایمنیبر
سربگذاریدوصدقدمآنورترکالهراپسمیگرفتمومیگفتمخیلیممنونوادامهدهید،
همهردشدندبدوناینکهبپرسندچراکالهبگذاریم؟باالیسرماکهچیزینیست.بعداز
اینکهمیرفتند،برمیگشتندببینندچرا؟آنلحظههمنمیگفتندچراوجریانچیست؟»

برخی از بازیگران کشورمان
ظرفیت سلبریتیشدن را ندارند
مابایدازنوعرفتاروبرخوردافراددرمواجههبادوربینمخفیچیزی
یادبگیریم،پدردوربینمخفیکشورمانبااینمقدمهبهانعکاسرفتار
افرادجامعهوتاثیرآنهابرزندگیاجتماعمیگوید«:یکشوخیدیگر
داشتم که یک بازیگر پلیس در حالی که دو دزد را دستگیر کرده است با
فرار کردن یکی از دزدها ،هفتتیرش را به رهگذری که در حال آمدن به
سمتشان بود ،میدهد و میگوید :آقا این را نگهدار تا من بروم آن یکی دزد را
بگیرم،بهمحضتحویلدادناسلحهبهآنرهگذرعادیکهدرواقعسوژهمابود،طرفیک
آدمخشنوبیاخالقشدوبهبازیگردزدگفت:خفهشوپسر!وگرنهتیرمیزنمبهپاهات!متاسفانهطرف
دانشجوبودوچنینچیزیرادیدیم.ازساختاینصحنهدردوربینمخفیاممیخواهمایننکتهرابگویم
به نظر من اینها آینه جامعه است و ما از این نوع رفتارها باید چیزی یاد بگیریم ».قهرایی در همینباره به
رفتاراجتماعیبرخیازبازیگرانکشورمانهمکهبابهقدرترسیدنشان،همهچیزوهمهکسرافراموش
میکنند اشاره میکند « :برخی از بازیگران کشورمان ظرفیت و گنجایش دیدهشدن و سلبریتیشدن را
ندارند .بازیگران ما تا سلبریتی میشوند و قدرتی پیدا میکنند ،جواب رفیقهایشان را هم نمیدهند،
خودشان را میگیرند ودر حقیقت من خیلی از دست شان ناراحت میشوم ،میگویم چرا؟ تو خواستی
سلبریتی و قابل توجه بشوی ،ولی ظرفیت اش را داشته باش .ولی میخواهم یک مثال قشنگ از همین
هنرمندان برایتان بزنم و آن هم محمدرضا علیمردانی است؛ آن قدر این مرد ماه و مهربان است که وقتی
رفتارشبامردمرامیبینملذتمیبرم،میگویم:بارکا...اینانسانیاستکهبلداستسلبریتیباشد.
حرفمایناستکهآدمهابایدگنجایشقدرتپیداکردنراداشتهباشند».

پشت پرده شوخی با مدیری و رامبد جوان
در ادامه از کیفیت شوخیاش با پژمان بازغی ،منصرفشدنش از
شوخی با مهران مدیری و سربهسرگذاشتن با رامبد در شوخی با
ستارگان میپرسم« :فکر میکنم شوخی را که با پژمان بازغی کردم
یکنفربهاولودادهبود،چونعکسالعملاشآنچیزیکهمنانتظار
داشتم نبود ،اگر مردم به خاطر داشته باشند،
خیلی آرام با آن چاقوکش برخورد کرد ،به
خودش هم گفتم یکی به تو گفته جریان
چیست ،چون غیرممکن بود که اصال
نترسد .البته خودش هیچوقت قبول
نکرد .در شوخی با مهران مدیری
میخواستیم روی خودرواش یک
کامیون آجر خالی کنیم ،برای
اینکار از پسرش فرهاد پرسیدم
وگفتاشکالیندارد،ولیازآخر
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ترسیدوگفت:نه،پدرمازدستمنعصبانیمیشودکهباشماتبانی
کردم و به او نگفتم .قضیه دقیقا این بود که مهران یک بنز خوشگل
 500میلیونی داشت که اتفاقی من یک اوراق ـیاش را پیداکرده
بودم ،میخواستیم رنگش کنیم و دقیقا مثل ماشین مهران مدیری
دربیاوریم و پسر مهران هم سوئیچ را از او بگیرد و ماشین رنگکرده
ما را به جای ماشین پدرش بگذارد تا وقتی که راننده کامیون ضامن
رامیکشدوآجرهاراخالیمیکند،پسرش
به او بگوید عه بابا این ماشین شماست؟!
درنهایت منصرف شدیم وگرنه مهران
مدیریجیغمیکشیدومیآمدبیرون.
خــودم هــم همان زمــانــی کــه نقشه را
میکشیدم با خودم میگفتم امکان
دارد از کــوره در بــرود .دختر من
هم اگر بود این کار را نمیکرد،

مردم ما در برخورد با بعضی از
شوخیها بخشندهترند
قهراییدرپایانبهیکموضوعجالبوآنهممعرفتمردمشریف
ایران اشاره میکند« :مردم ما در برخورد با بعضی از شوخیها
بخشندهترند ،اگر یکهو نترسانیم شان تا از جا بپرند آستانه
تحمل شــان خیلی خــوب اســـت ،مــردمــان عــزیــز سرزمینم
سختیکشیدهاند .یک بار در آمریکا در حال ساخت دوربین
مخفی بودم و یک متکدی آمریکایی یک گوشهای نشسته بود و تا
فهمیدماداریمفیلمبرداریمیکنیم،آمدسراغموگفت:منهمدر
فیلمشماهستم،گفتم:آره،گفت:پولبدهید،گفتم:چرا؟گفت:
باالخرهمیخواهیدپخشکنیدومنهمدرفیلمشمابودهام.طرف
دایمالخمر بود ،گفتم :بنشین بابا ،اصال فیلم ات را پاک میکنیم
و نمیخواهیم قیافهات را ببینیم .البته بقیه رهگذران آمریکایی
همپولمیخواستندوگفتمبرویدبابا!شماهادیگهکیهستید؟
گفتمهمینکهدوربینمرارویصورتتانگرفتمخداراشکرکنید.
ولیمردمماشریفوبامعرفتهستندوهیچ وقتنشدهکهچنین
درخواستی کنند .یک نکته دیگر هم الزم میدانم بگویم که فعال
دوربین مخفی نمیسازم ،چون آستانه تحمل مردم ما به خاطر
کرونا و مسائل اقتصادی ناشی از آن پایین آمده است .تا چندوقت
پیشمردممابهترینمردمدنیابرایشوخیکردنبودند».

البتهاشتباهمنهمبودکهرفتمباپسریکهنرمندبرنامهریختم.اما
برای رامبد جوان با کارگردانش ،فواد منصوریان برنامه ریختم تا با
او شوخی کنیم .اینجور مواقع ما به یک آدم خودی از این افراد نیاز
داریم که اینها را به تله و موقعیت بیاورد .برای همین به دفتر فواد،
کارگردان تلویزیونی خندوانه رفتم و ماجرا را با او درمیان گذاشتم
که میخواهم با رامبد اینجور شوخی بکنم و او هم استقبال کرد و
گفت:فکرخوبیه!ازاوپرسیدمرفتوآمدشچطوریاست؟ماشین
دارد؟ گفت :نه راننده دارد ،گفتم :رانندهاش اهل شوخی است تا با
ماهمکاریکند؟گفت:فکرمیکنمباشدتااینکهرانندهراآوردیمو
بهاوگفتیموقبولکردوگفتاینکاررامیکنم،امابعداوسطکارآن
قدر بندهخدا ترسیده و پشیمان بود که چه کاری کرده است و اصال
نتوانست بازیاش را درست انجام دهد و عمال بازی را خراب کرد و
منهمآنوسط،بازیرابهیکسمتدیگرچرخاندمودرمجموعبد
نشد.مناینشوخیرانوشتمومیدانستمرامبداهلاینجورچیزها
نیست،ولیاگرمثالیکیاهلاینجورچیزهابود،هیچوقتچنین
شوخیبااونمیکردم،چونمیترسید».

غرابلگری از چه اختالالیت پیشگیری یمکند؟

پزشکی

درمانحساسیتپوستی

غربالگری بارداری نقش مهمی در سالمت مادر و نوزاد دارد
که در ادامه در گفت و گو با یک متخصص آن ها را بررسی می کنیم

زندگیسالم
سه شنبه
 ۳۰دی     1399
شماره ۱۷۹۸

مهدیس مرادیان | ،خبرنگار

سالمت

تازه ها

این روزها بحث درباره
غربالگــری زایمــان
بسیار داغ شده است.

آمــار اعــام شــده از

اگر سیستم ایمنی بدن شما به چیزی که دیگران
را اذیت نمیکند واکنش نشــان دهد شــما دچار
واکنش حساســیت شــدهاید .برخی از مهمترین
عواملی که موجب بروز واکنشهای حساســیت
تاند از:
یشوند عبار 
م 
 -1گرد ه گیاهان
 -2ذرات غبار
 -3مو و ذرات پوست حیوانات خانگی
 -4هاگهای قارچ
 -5نیش حشرات
 -6غذا
 -7داروها
عالیم حساسیت

 -1عطسه
 -2آب ریزش بینی
 -3خارش
 -4جوش و اگزما
 -5تورم
 -6تنگی نفس

درمانهای طبیعی و خانگی

-1پیشگیری | بهتریــن درمان طبیعی حساسیت
ایــن اســت که تــا جایــی کــه ممکــن اســت از عامل
حساســیتزا دوریکنیــد .اگــر شــما بــه داروهای
مثال حاوی سولفانیالمید حساسیت دارید پزشک
خود را در جریان بگذارید تا داروی جایگزین برایتان
تجویزکند.
 -2شست وشوی بینی با محلول نمکی| شست
وشــوی بینی با محلول نمکی بــرای مبتالیان به
التهاب بینــی مفید اســت کــه معمــو ًال بهعنوان
حساسیت فصلی شناخته میشود.
 -3طــب سوزنی|بررســی  ۱۳پژوهش در ســال
 ۲۰۱۵بــه ایــن نتیجه رســید کــه طب ســوزنی
نتایج مثبتی در درمان التهابات آلرژیک فصلی و
همیشگی دارد.
 -4پروبیوتیکها| بررسی  ۲۳پژوهش در سال
 ۲۰۱۵نشــان داد کــه پروبیوتیکهــا میتوانند
عالیم التهابی حساسیت را بهبود دهند.
 -5گزنــه| درمانگران طبیعــی گزنــه را یک ضد
حساســیت طبیعی میدانند و آن را برای درمان
حساسیت پیشنهاد میکنند.
 -۶روغن عصار ه نعناع فلفلی| مطالعهای در
سال  ۱۹۹۸نشان داد که روغــن نعناع فلفلی
آنقدر اثر ضد ورم و التهاب دارد که میتوان از آن
برای درمان عالیم تنگی نفس و التهابات آلرژیک
در درمانهای بالینی استفاده کرد .روغن اسانس
را میتوان در هوا منتشر کرد ،اما برای درمان
موضعی باید آن را در یک روغن پایه حل کرد.

سوی ســازمان بهزیســتی از تولد ساالنه

 17هزار کودک معلــول دارای اختالالت

ژنتیکی در کشور خبر میدهد .در ادامه
به تشــخیص بیماری ها با روش غربالگری

جنین اشاره می کنیم.

دکتر مینا موحدی جراح و متخصص بیماری هــای زنان و زایمان
دارایفلوشیپنازاییازپژوهشکدهرویاندرهمینبارهبهخبرنگار
«زندگیسالم»میگوید«:آزمایشغربالگریکهیکیازروشهای
مــادرزادی جنین اســت  ،از طریــق آزمایش
تشــخیص نقصهای
ِ
خون و ســونوگرافی ،ســامت جنین را در ماههای مختلف بارداری نشان میدهد.
آزمایشغربالگریوآزمایشهایتشخیصیدرسهماهاولبارداری،برایتشخیص
نقصهای مادرزادی جنین حیاتی است و برای غربالگری سندروم داون ،سندروم
ادوارد ،سندروم پاتو ،بیماری SLOSو ریسک مسمومیت حاملگی یاپره اکالمپسی
مورد استفاده قرار میگیرد .سونوگرافی از هفته 11تا 13توسط کادر مجرب و در
مکان های مجهزی انجام میشود .ما برای خانمهای باردار دو آزمایش سونوگرافی
کاملبارداریوقطرتیغهپشتگردن()NTدرنظرمیگیریم.اختاللسهتاییشدن
کروموزو مهای 13،18و 21شایع است که در13و 18امکان سقط قبل از زایمان
باالســت .اما در ســندروم داون ،بارداری تا زایمان ادامه می یابد و با اینکه کودکان
مبتالبهسندرومداونانسانهاینازنینوبیآزاریهستنداماهزین هودرگیریهای
زیادیرابرایخانوادهوجامعهبهارمغانمیآورند.اینافراددرهفته 12باتفاوتیکه
قطر تیغ ه گردن و انتهای تیغ ه بینیشان( کوتاه و گود) دارد ،قابل شناسایی هستند
و بعد از ســونوگرافی آزمایش غربالگری ســه ماه اول با دقت 60تــا 70درصدی در
در ادامــه بیمــاری هایــی را که اختــاالت ژنتیکی
موجبآنهامیشوندمرورمیکنیم:
سندروم داون

سندرومداونمشکلیژنتیکیاستودرصورتتشخیص
سندروم داون ،مادر مجوز سقط جنین تشخیصی را دارد.
نوزادانی که با این ســندروم متولد میشــوند ویژگیهای
فیزیکیخاصیدارندوعمومامیزانیازناتوانیدریادگیری
راتجربهمیکنند.اینکودکانبرخیتواناییهایکودکان
همســن خود را ندارند و اجزای چهره آن ها هــم با دیگران
فرقدارد.
سندروم ادوارد

بروز این بیماری در حدود یــک در 5هزار تولد تخمین زده
شدهاست .تنها نیمی از جنینهای مبتال به این سندروم تا
زمانتولدزندهمیمانند.پسازاینکهایناختاللازطریق
آمنیوسنتزتشخیصدادهشد،خطرسقطخودبهخودجنین
 70درصداستودرصورتزندهماندنجنینمتوسطامید
به زندگی برای نوزاد مبتال به این بیماری 15 ،روز اســت.
تقریبا 10درصدازبیمارانتایکسالگیویکدرصدتا10
سالگیزندهمیمانندکهاغلبمعلولیتذهنیشدیددارند.

آزمایشگاههای مجهز با ابزار و حساسیت باال انجام و به سه رنگ ریسک باال ،ریسک
متوسطوریسکپاییننشاندادهمیشود».
سنبیشتربارداری ،آسیببیشترمادر
اینمتخصصدرادامهمیگوید«:هرچهسنجنینبیشترشود،سقطآسیببیشتری
بهمادرمیزند.پسدرانجامآزمایشهایبعدیتعجیلمیکنیمودرهفته 15تست
چهارگانهمکملتستخونراانجاممیدهیمکهبهجزبررسیسهکروموزومآزمایش
اول،مارکر(نشانگر) ضایع هنخاعیهمبررسیمیشود.در 90درصدمواقعجنین
مشکل خاصی ندارد .در این حالت اگر ســن مادر زیر  40باشد ،حساسیت به خرج
نمیدهیم و به بررســی بیماری های ارثی و تســت غربالگری تمــام اندامهای بدن
نوزادمیپردازیم.امااگرریسکاختاللدرجنینباالبودازمایعآمونیومجنیننمونه
برمیداریم و تســت خون تشــخیصی مادر را انجام میدهیم که البته در 80درصد
مواقعهمهچیزراعادینشانمیدهدومانتایجقبلیرابهاشکاالتنمودارییاسن
مادرمرتبطمیدانیم.اماهزینهآنباالستودربرخیمواردنادرهمخودخانمباردار
با پیشــین ه خانوادگی ما را از خطر آگاه میکند .در هر صورت حساسیت تست های
تشخیصیجنینباالستوپزشکاندرصورتصادرنکردنمجوزسقطبرایجنینی
کهمبتالبهبیماریژنتیکیقابلتشخیصباشد،محکوممیشوند.پسبسیاردقیقو
بادرنظرگرفتنکلیهاحتماالتاینبررسیهاراانجاممیدهند».

سندرومپاتو

نوعیاختاللکروموزومینادربابروزبینیکدر10000
تایکدر 20000نوزادتازهمتولدشدهاست.سونوگرافی
بین هفتــه 20تــا 22بــارداری به طــور معمــول میتواند
اختالالتکروموزومیبهویژهاینبیماریراتشخیصدهد.
وضعیت امید به زندگی در مبتالیان به این سندروم به طور
متوسطهفتروزاست.بیشاز 90درصدکودکانمبتالبه
سندرومپاتودرسالاولزندگیشانمیمیرند،بازماندهها
هم اغلب دچار کم توانی روانی – حرکتی شــدید هستند.
زندهماندنکودکدراینسندرومبهشدتاختالالتقلبی
 ،کلیوی و مغزی بســتگی دارد .عالیم بالینی این اختالل
معموال در صورت فرد ظهــور پیدا میکند و شــامل فاصله
نزدیکچشمها،کوچکبودناندازهسروشکافکامولب
است .همچنین انگشتان اضافه در دســت و پا ،اختالالت
کلیوی،نابیناییوناشنواییونقایصپوستسر همازدیگر
یاستکهاینسندرومبههمراهدارد.
مشکالت 
سندرومSLOS

یک اختالل مادرزادی اســت کــه در افراد مبتــا ،توانایی
تولید کلسترول را کاهش میدهد .کلسترول در عملکرد

از درمانهای خانگی بــرای درمان واکنشهای
آلرژیکشدیدیاواکنشهایحساسیتیشدیدکه
با عالیم زیر همراه است استفاده نکنید:
 -1اختالل تنفسی
 -2انقباض ریوی
 -3درد قفسه سینه
 -4تغییرات در فشارخون
 -5سرگیجه
 -6غش کردن
 -7اگزما و بثورات جلدی
 -8استفراغ
اگــر دچــار این عالیــم شــدید ســریع بــه دنبال
درمانهای پزشــکی بروید .واکنشهای شدید
حساســیتی میتوانــد خطــرات جانــی داشــته
باشد.

مهم در غذای انســان به شــمار

مــیرود و یكــی از مســائلی كه
در باره روغن هــا اهمیت دارد،

فاســد شــدن آنهاســت .هــوا

(اكسیژن) ،رطوبت ،نور ،درجه
حــرارت ،كاتالیزورهــا و برخی
آنزیمها ،از عوامل اصلی فســاد

روغنها و چربیهاســت .ادامه

2

مطلب را در ایــن زمینه مطالعه
کنید:

مارال مرادی
خبرنگار

امروزه خانمهای زیادی از مشــکل اضافه وزن خود
ناراضی هســتند و همیشــه دنبــال راههایی ســریع
برای کاهش وزن میگردند که برخی از این روشها
نه تنها موثر نیست بلکه ســبب بیماریهای مختلف
هم میشــود .بهترین راه برای کاهش وزن و رهایی
از چاقی  ،داشتن یک رژیم کم کالری در کنار برنامه
ورزشــی منظم و یــک برنامه مناســب بــرای زندگی
است .در ادامه هفت راه حل برای کاهش وزن همراه
با سالمتی برای شما آوردهایم.
 -1تمریناتهوازی
بدن بــرای تأمین انرژی عضــات ،نیاز به اکســیژن
دارد ،کلیه تمرینات ریتمیک و ســبک ،مثل دویدن
آرام ،پیــاده روی ،دوچرخه ســواری و  ...از تمرینات
هوازی هستند.
-2لزومصرفصبحانه
هرگز صبحانــه را از وعده غذایی خــود حذف نکنید.
بسیاریبهدلیلنداشتنوقتکافی،صبحانهراحذف
میکنند ،اما باید بدانید صــرف صبحانه ،دهها مزیت
داردکهیکیازآنهادستیابیبهوزندلخواهشماست.
 -3افزایشوزنعضالتباپروتئین
در رژیــم غذایی خــود ،از غذاهــای حــاوی پروتئین
استفاده کنید .برخی از آنها عبارت است از :گوشت
انواع ماهی ،گوشت قرمز ،سینه مرغ ،عدس ،لوبیا،
نخود ،ماش ،ســفیده تخــم مرغ ،مغز گــردو ،فندق،
بادام و ...
 -4ثابتنگهداشتنسوختوساز
بهجایسهوعدهغذا،پنجیاششوعدهغذایسبکتر
طیروزداشتهباشید.وقتیمقدارزیادیغذاواردبدن
میشود،تمایلبدنبرایذخیرهچربیبیشتراززمانی
استکهغذاکمکمواردبدنمیشود.
 -5جایگزینکردنغالتکاملباسایرغالت
افــرادی کــه در رژیــم غذایــی خــود از غــات کامل
اســتفاده میکنند ،میزان چربیهای بدنشان ،به
خصوص در ناحیه شکم ،کمتر است.
-6داشتنخوابکافی
افــرادی کــه روزانــه بیــن هفــت تــا هشــت ســاعت
میخوابنــد ،راحتتــر از افــرادی کــه پنــج ســاعت
میخوابند ،میتوانند چربی بسوزانند.
 -7پرهیزازاسترس
بــا افزایــش اســترس و ترشــح هورمــون کورتیــزل
(هورمون چاقی)در افراد ،روند چربی ســوزی آنها
کاهش مییابد.
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کوکوی باقالی و شوید ،فوالت و کلسیم با هم
باقالی ۲-پیمانه
پیاز-یکعدد
آرد 2-قاشقغذاخوری
تخممرغ 2-تا ۳عدد
شوید–یکچهارم قاشقچایخوری
پنیرفتا 30-گرم
نمک ،فلفل ،زردچوبه  -به میزان الزم
پودرسیر-بهمقدارالزم
روغنسرخکردنی-بهمیزانالزم

هوا (اكسیژن)

شود ،سرعت فساد آنها بیشتر میشود.

هرگاه روغنها و چربیها در معرض هوا قرار گیرد،
اكسیده میشود كه این عمل طعم نامطلوبی ایجاد
میکنــد .هــر انــدازه درصد اســیدهای چــرب غیر
اشباع در روغن بیشتر باشد ،بیشتر در معرض خطر
اكسیداسیون قرار میگیرد.

از جمله عواملی كه بهشدت سبب تغییر طعم و رنگ
در چربیها و روغنها میشود  ،نور است .بنابر این،
مناســب اســت كه این مواد در معرض مســتقیم نور
قرار نگیرد.

میــزان رطوبــت در روغنهــا و چربیهــا كم اســت.
بنابرایــن ،میكروبهــا كمتــر موجــب فســاد آن ها
میشــود .وقتی مقدار كمی رطوبــت وارد روغنها

هنــگام پخــت مــواد غذایــی اســتفاده از درجــه
حرارت باال ســبب تغییــر رنگ و طعــم در روغن و
خــروج دود آبی و ســپس دود ســیاه میشــود كه

رطوبت

بانوان

پرهاکالمپسی

 -1اول باقالی ها را پاک میکنیم و میشوییم .
 -2ســپس داخــل قابلمــه آب میریزیــم و روی
حــرارت میگذاریــم -3 .باقالــی هایــی را که شســته
بودیــم  ،داخــل قابلمــه میریزیــم تــا بپــزد -4.زمانی
که باقالــی ها پخــت ،آنها را آبکــش میکنیــم و کمی
می کوبیــم  -5.شــوید را پــاک میکنیم و میشــوییم.
بعــد از اینکــه آبــش رفــت ،ریــز خــرد میکنیــم .
 -6پیــاز را خاللی ریــز میکنیم  -7.در یــک تابه کمی
روغن می ریزیم و روی حرارت قرار میدهیم.
 -8پیازهایی را که خاللی خرد کرده بودیم  ،سرخ
می کنیم  -9.در یک ظرف تخم مرغها را میشکنیم و
هم میزنیم -10.ســپس آرد را الک و به مخلوط تخم

عوامل اصیل فاسد شدن روغن

چربیها و روغنها از مواد بسیار

 7راز چربی سوزی آسان
و سالم

یکی از عوارض بارداری است که موجب فشــار خون باال و
آســیب رســاندن به اندامهای بدن (معموال کبد و کلیهها)
میشود.معموالپرهاکالمپسیپسازهفتهبیستمبارداری
درزنانیبروزمیکندکهپیشازآن،فشارخونطبیعیبوده
است .درمان نشدن پره اکالمپسی در بارداری میتواند به
عوارضخطرناکوحتیمرگباریبرایمادروکودکمنجر
شود.
منابع www.dnalab.ir, radoir.org:

آشپزی من

موارد احتیاطی

ترفندها

طبیعی سلولها و اعصاب و همچنین در رشد اولیۀ انسان
نقش مهمی دارد .به همین دلیل در افراد مبتال بسیاری از
سیستمهایبدندرگیرمیشوند.
عالیم و نشــانه های این بیماری درافراد مختلف ،متفاوت
است و بستگی به شــدت جهش ژنتیکی ایجاد شده دارد.
بهطور کلــی مبتالیان به ســه دســتۀ خفیف ،کالســیک و
شدیدتقسیممیشوندکهاینطبقهبندی،براساسشدت
اختالالت مغــزی ،شــنوایی ،دهانی و تناســلی اســت .در
فرم خفیف فرد تنهــا اختالالت فیزیکــی کوچک بههمراه
مشکالترفتاریویادگیریدارددرحالیکهفرمشدیدبه
ناتوانیشدیدذهنیمنجرمیشود.

تناسب اندام

نور

درجه حرارت

نشــانه فســاد روغن اســت .همچنین ،قرار دادن
روغنها در كنار شعله گاز ســبب تسریع در فساد
آ نها میشود.
تند شدن روغنها

هر تغییری در روغن ها را کــه موجب طعم نامطلوب
آن شــود « ،تند شــدن» میگویند.همچنین ،گاهی
میكروبها رنگدانههایی تولید میكنند كه در چربی
محلول اســت و داخل آن نفوذ میكنند كه این عمل
ســبب تغییر رنگ در چربی میشــود.از مصرف این
روغن ها باید پرهیز کرد .

مرغها اضافه میکنیم.
 -11شــوید های خرد شــده را هــم اضافه مــی کنیم و
خوب هم میزنیم و در آخر نمک ،فلفل ،زردچوبه و پودر
سیر را به همراه پیاز داغ به مایه کوکو اضافه میکنیم .
 -11باقالی هــای پخته شــده و پنیــر فتا را هــم اضافه
میکنیــم -12.تابــه را روی حــرارت قــرار میدهیــم
و از مایه با قاشــق در روغن میریزیم و دوطرف کوکو را
سرخ می کنیم  -13.شوید حاوی مواد مغذی و چربی
سوز فوق العاده ای اســت .حاوی ویتامین  Aو Cاست.
باقالی نیز منبع خوبــی از ویتامین Cاســت که چین و
چروک پوســت را از بین میبرد .باقالــی حاوی فوالت
و کلسیم است که برای زنان باردار بسیار مفید است .

راهمقابلهباآنچیست؟

باوجود تاثیر مثبت گفتوگو در بهبود روابط زوج ها
برخی هنگام بروز اختالفات فقط سکوت میکنند

م
فاطمه قاسمی | مترج 

منبعmomjunction:

همسرش ازاومیخواهدکهبهاتفاق،سریبهپدرومادرشبزنندامازنبهدلیلخستگیوفشارکاری
محوری
طول روز ،خواسته او را رد میکند .مرد ناراحتیاش را با سکوت و بیمحلی به او ابراز میکند .صرفنظر
از خواسته مرد و شرایط زن ،این روش در صورت ادامهدار شدن بهشدت بر روابط زوج تاثیرگذار
است .در روابط زن و شوهری اینکه زوج بهدلیل اختالف نظر عصبانی شوند و حتی جر و بحث کنند،
طبیعی است اما یک رفتار اشتباه آسیبزا بعد از این مجادالت روی میدهد یعنی سکوت! درحالیکه گفتوگو در بهبود
هر نوع رابطهای نقش مهمی ایفا میکند ،در مقابل راهبرد سکوت که از آن به عنوان قاتلخاموش هم یاد میشود ،هر
رابطهای را تا حد خطرناکی آسیبپذیر میکند .چه شما این راهبرد را به کار گرفته باشید چه در برابرتان اعمال شده
باشد ،در هر دو صورت این موضوع نشانه یک رابطه ناسالم است به خصوص اگر مدت طوالنی ادامه یابد .در این مطلب
به دالیل به کارگیری این رفتار ،آثار مخرب و راهکارهای مقابله با آن در زندگیمشترک خواهیم پرداخت.
چرایکیاززوج سکوتراانتخابمیکند؟

گاهیزن یا شوهرباسکوتش میخواهدکهشریک زندگی
خود را مجازات و به احساســاتش تلنگر واردکند یا با ایجاد
احســاس گناه در او ،ســعی در کنتــرل و مدیریــت او به نفع
خواستههایش دارد .همچنین بعضی اوقات یکی از زوج با
اینگمانکههمسرشاورانادیدهگرفتهیااحترامیبرایش
قائل نیست این شیوه را در پیش میگیرد .خواه این که این
تصور واقعی باشد یا خیر ،به همسرش بیمحلی میکند تا
توجهاورابهخودجلبکند.امابابهکارگیریاینروشلزوما
قصد آسیب رســاندن به او را ندارد .برخی هم در مجادالت
زن و شــوهری به دلیل ترس از درگیری سکوت میکنند و
معتقدندجروبحثکردنرابطهآنهارابیشتردرمعرضخطر

بانوان

قرار میدهد .گاهی یکی از طرف ها تنها به دلیل دلسوزی
غلط و بــرای آزار نــدادن طرف مقابــل ،در مجادالت لفظی
سکوت میکند .دیده شده که وقتی شخص در به اشتراک
گذاشــتن احساســاتش و دفاع کردن ناتوان است ،سکوت
میکند .از آنجا که مشــاجره هــا و دعواهای مــداوم بعد از
مدتیطاقتفرسامیشود،یکیازطرفهابهدلیلخستگی
ودرماندگیازاینوضعیتبااختالفگریزی،آرامشکاذب
رابهسکوتکردنترجیحمیدهد.
اینرفتارچهتاثیریبرزندگیمشترکدارد؟
منجربهاسترسدرطرفمقابلمیشود|اگراینسکوت
بهطولبینجامدفردبهتدریجمنزویمیشود،احساسگناه

دخترهایایرانیبهمقامهایداخلیقناعتنمیکنند
توگوییصمیمانهبا«عاطفهرضایی»نامزدبهترینمربیسال 2020جهان
گف 
درردهباشگاهیفوتسال

  مهدیس مرادیان | خبرنگار

نام یک زن موفق و ورزشکار ایرانی در فهرست  10مربی برتر باشگاهی سایت معتبر و پربازدید فوتسال
پلنت موجی از شور و افتخار را  بین عالقهمندان به این رشته ورزشــی به همراه داشت؛ «عاطفه رضایی»
بانویی است که با تالش و پشتکار مثال زدنیاش توانسته مسیر دستیابی به موفقیت را برای خودش هموار
کند .او فوتسال را در دهه   80و با حضور در کالسهای آموزشی شروع کرد و چهار سال بعد هم با شرکت در
کالسهای مربیگری این راه را ادامه داد .در ستون بانوان امروز ،گفتوگوی «عاطفه رضایی» با ما را بخوانید.
 14سالاستدرمسرفسنجانهستم
عاطفه ضمن مروری بر سابقه کاریاش میگوید14« :
سالاستکهدرتیممسرفسنجانهستمودراینمدت،
توانستیمتیمراازلیگاستانپلهپلهبهسطوحباالترارتقا
دهیم،باتوجهبهروندروبهرشدمانهمیشهجزوتیمهای
باالیجدولبودیموبهواسط هتالشبیوقفهمانپارسال
نایبقهرمانوامسالقهرمانشدیم».
درخارجازکشوربیشتردیدهمیشویمتاداخل!
«انتخاب شــدن من به عنوان نامزد بهترین مربی ســال
 2020جهان توســط ســایت فوتســال پلنت بــه دلیل
توجهی بود که به فعالیت مســتمر ما طی این 14سال،
بهرغــم تمام ســختیها داشــتند ».او بــا ایــن مقدمه در
باره وضعیت فوتســال ایران میگوید« :فوتســال ایران

قوی و شناختهشــده است اما متاســفانه فدراسیون ،از
بانوان حمایت نمیکند در حالیکه تیمها کم توقعاند
و در پاسخ به کمترین حمایتها ،افتخارات
مهمی کسب میکنند .با اینکه اسم ما
در میــان برترینهای فوتســال2020
چ توجهی
ذکر شــده ،فدراســیون هیــ 
نداردوحرکتدلگرمکنندهایدرقبال
ما انجــام نمیدهــد .هدف ما رســیدن
بــه مــدارج باالســت .دختــران ایرانی به
مقامهایداخلیقناعتنمیکنندواهداف
بلند مدت ،در سطح جام باشگاههای آسیا
دارند اما نباید فراموش کرد که رسیدن به
چنینجایگاهیهمتفدراسیونوپشتکار
مسئوالنرامیطلبد».

میکندودرنهایتفشارروحیوروانیناشیاز
سردرگمی و رفتار گیجکننده همسری
که سکوت اختیار کرده ،او را وادار به
واکنشیغیرمنطقیمیکند.
منجر بــه شــک و خودناباوری
در همسر میشــود| فرد ممکن
است هرگز متوجه نشود که دلیل
ســکوت همســرش چیســت .او بــا
این رفتار دچار شــک در رفتــار خود و
گمانهزنیهای نادرست برای پیداکردن
دلیلناراحتیاومیشود.فکرکردنمداومبهاین
که«آیااشتباهیازمنسرزده؟!»«،آیااوراآزاردادهام؟»و...
اورادچارآشفتگیمیکند.
بر سالمت جسم تأثیر میگذارد| اختالفات حل نشده
و مبهم زن و شوهری ،همسر را با احتمال بیشتری به انواع
بیماریهایمزمنمثلفشارخونباالیاحمالتقلبیو...
مبتال میکند .ضمن این که فکر کردن مداوم در باره علت
ِ
سکوتهمسربرروابطاجتماعی،تمرکزوشغلاوهمتاثیر

میگذارد.
رابطه را بــه خطر میانــدازد| اگر این روش بــه یک عادت
تبدیل شود ،اعتماد ،احترام ،همدلی و ارتباط زوج متزلزل
می شــود و شــاید منجر به جدایی شــود .این که ســکوت و
کممحلی تا چه مدت ادامه داشته باشد به شخص و دلیلش
بســتگی دارد .اما هرچه بیشــتر ادامه یابد ،شانس درست
کردنرابطهکمتراست.

مربیگری و انجام وظایف همســرداری و مادری

سختاماشدنی

او کــه هنــوز مجــرد اســت ،در بــاره تداخــل وظایــف
همسرداری و مادری با فعالیت حرفهای در مقام مربی
میگوید« :همســر و مادر بودن مانعی برای پیشرفت
در ایــن حرفه نیســت؛ اما برای شــخص مــن مدیریت
کردن این موارد و دنبال کــردن ورزش حرفهای کنار
هم ســختی هایــی دارد کــه بــا تــاش و برنامهریزی،
شدنی است».
خانوادهنقشمهمیدرپیشرفتمنداشتند
حضور حرفــهای در هــر رشــتهای مســتلزم حمایت
خانواده است .عاطفه در این باره میگوید« :خانواده
من را آزاد گذاشــتند و در کل
این  14سال همراهم بودند،
بــرای هیچکدام از ســفرهای
کاری و آموزشــی ،حضــور در
کالسها و  ...سختگیری نمیکردند.
اگــر محدودیتهای مرســوم کــه در برخی
خانوادهها دیده میشــود اعمال میشد امکان
نداشت بتوانم در این حرفه پیشرفت کنم».
عاشــق فوتســالم اما فوتبال برایــم جذاب

نیست
رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا روزی وارد
حــوزه فوتبال هم خواهد شــد یا نــه ،میگوید:
«جدا از برخی نکات مهم در وضعیت جسمانی،

همسر برادرم بدون دلیل به منوپسرم حسادت میکند
خانمی  35سالهام و پسری  13ساله دارم .بنا به دالیلی که توضیحاش
مفصل است ،مجبوریم با برادرم و همسرش در خانه آنها زندگی کنیم.
نمیدانمچراهمسربرادرمبهمنوپسرم،اینقدرحسادتوپشتسرمان
بدگویی میکند .چه کنیم؟ لطفا راهنماییمان کنید.
فریبا البرز | مشاورهخانواده

مخاطــب گرامــی ،کاش
مشاوره
میدانســتم که آیــا اکنون
زوجین
همسری دارید یا نه؟ چند
ســال اســت با بــرادر خود
زندگی میکنید؟ آیا به لحاظ مالی مستقل
هستید؟ و  . ...از رفتارهای همسر برادرتان

به عنوان حســادت یاد کردید ولی اطالعات
کافی درباره آن ندادید .قبــل از هر چیز باید
بدانید حســادت به معنی آرزو کــردن زوال و
نابودینعمتازکسیاستکهآنرابهدست
آورده است .شخص حسود کسی است که از
وجودنعمت،شادکامی،موفقیتوپیشرفت
دیگــران در حیطههــای مالــی ،تحصیلی و
شغلیوموردتوجهواقعشدندیگرانتوسط

فردیاافراددیگرو...رنجمیبرد.
آیاهمسربرادرتانواقعاحسوداست؟
با توجه به تعریفی که از حســادت شــد ،بهتر
اســت بررســی کنید آیا واقعا ایشــان به شما
حسادتمیکندیارفتارهایشدلیلدیگری
دارد؟ شــاید ایشــان از این که شــما با آنها
زندگــی میکنید ،احســاس خوبــی ندارد
و راضــی نیســت و در نتیجــه در ایــن زمینه،
کارشــکنی میکنــد .شــاید حضور شــما را
مانعی جدی در رابطه بین خود و شــوهرش
میبیندوآزادیهایشگرفتهمیشود.اگربه
لحاظاقتصادیمستقلنباشید،ایناحتمال

انتخاب هریــک از این دو رشــته صرفا بــه عالقه فرد
بستگی دارد مثال خود من به هیچوجه حاضر نیستم
بــرای مربیگــری تیمهــای فوتبــال بــروم چــون نه
عالقهای به آن دارم و نه برایم جذاب است اما انرژی
و هیجانی که از فوتسال بازی کردن بچههای تیم ام
دریافت میکنــم من را غــرق لذت میکنــد .در کل
کســی که به فوتبال عالقهمنــد باشــد نمیتواند در
سالن بازی کند و همین طور کسی که فوتسالیست
باشــد حضور در چمن برایش مشــکل خواهــد بود.
گاهی هم شــرایط جوی و کمبود امکانات میتواند
در این انتخاب تاثیرگذار باشد مثال نبود زمین چمن
باعث شده تعدادی از بچهها که به فوتبال عالقهمند
بودند ،عضو تیم فوتسال شوند .خیلی اوقات همین
محدودیتها ،زمینه را برای رشد هموار میکند».
همدلیدرگروهموفقیتبهارمغانمیآورد
عاطفــه رضایــی با بــا لهجه شــیرین کرمانــیاش که
رنگ و بوی خاصی به حرفهایــش میدهد ،درباره
حضــورش در فهرســت  10مربــی برتــر ایــن نکته را
اضافه میکنــد« :مربیهای بهتر و بــا تجربهتر از من
هم بودند اما مبنــای انتخاب مــن ،تالشهایی بوده
که در طول ســال ها کردهام .در مجموع این نتیجه،
حاصل کوششهای مســتمر و مداوم افراد تیم بوده
است .درپایان باید بگویم حضورم در فهرست برترین
مربیها را مدیون تالش و جدیت چندین نفره تیم ام و
بقیه اعضا هستم و همدلی در گروه است که موفقیت
به ارمغان میآورد».

وجود دارد که حضور شــما و پســرتان باعث
نگرانیودغدغهاقتصادیبرایایشانشود.
شاید بین پسر شما و فرزند ایشان مشکالتی
به وجــود میآید که شــرایط را دشــوارتر می
کند.درزندگیجمعیگاهیحتیناخواسته
توگوهاییردوبدلمیشودکه
حرفهاوگف 
ناراحتی و دلخوری دیگری را به دنبال دارد.
شــاید چنین موضوعی در زندگی شــما هم
صدق میکند .چنــد گزینه احتمالی مطرح
شدهوبسیاریاحتماالتدیگر،ممکناست
دربروزمشکالتشماموثرباشد.
برادرتان را سر دوراهی قرار ندهید
ابتدابهتراستبهطوردقیقبهبررسیدالیلی
که در باال بیان شــد ،بپردازید و ببینید تا چه
اندازه درباره شــما صدق میکند .بعد از آن

در یک موقعیت مناســب به طور خصوصی و
در نهایت آرامش با ایشــان صحبت کنید .از
ایشان بپرسیداحساسونظرشدربارهشما
و حضورتان در منزل ایشــان چیست؟ اجازه
دهید ایشان هم شفاف صحبت کند ،سپس
بپرسید چه انتظاری از شما دارد و برای بهتر
شدنشرایطچهبایدبکنید؟بهتراستابتدا
ازدردوستیواردشویدوبیغرضبودنخود
را نشان دهید .به برادر خود شکایت و گالیه
نکنیدوایشانرادرشرایطسختانتخاببین
شما و همســرش قرار ندهید .به پسرتان هم
آموزشهایالزمبرایارتباطموثررابدهید.
اگرشغلینداریدسعیکنیدباتوجهبهتوانایی
خودشغلیبادرآمدهرچنداندکپیداکنید.
در ضمــن چنانچه داشــتن منزل مســتقل
برایتانمقدوراست،بهسرعتاقدامکنید.

روز لگو بازی با بچهها
معموال لگو از اســباببازیهاییه که همه
بچههای امــروزی دارن .امــروز و در لحظات
اوقات فراغتتون ،یک بچــه رو با لگو بازی
ســرگرم کنین .هم خالقیت بچه رو پرورش
می ده و هم بــرای خودتون
نوستالژیه و جذاب...
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خانواده و مشاوره

قاتل خاموش
یگمشرتک
زند 

به دالیل احتمالی این رفتار فکر کنید .آیا به تازگی
1
جدالی بینتان رخ دادهاست؟ شریک زندگیتان
از چه چیزی اینقدر ناراحت اســت که قادر به صحبت در
باره آن نیست؟ مشکل ایجاد شده همیشه شخص شما یا
رابطه بین شــما نیســت .گاهی دلیل ســکوت او ریشه در
محل کارش ،خانواده یا دوســتانش دارد بنابراین ســعی
کنید در موقعیت مناســبی کــه آمادگــیاش را دارد با او
صحبت کنید.
اگر نخستینبار است که چنین شــیوهای را پیش
2
میگیرد ،آرامش خود را حفظ  ،لحنتان را مالیم و
همدردی کنید و به او اطمینان خاطر بدهید که بهدنبال
راهحلی برای دغدغه ذهنی اش هستید .اگر خود را مقصر
میدانید ،عذرخواهی کنید .اما اگر این شیوه ،تبدیل به
عــادت شــده اســت ،در گفــت وگویــی او را آگاه کنید که
رفتارش زندگی عادی شما را مختل کرده است.
گاهی ،زمان حالل مشــکالت اســت .ســوالپیچ
3
کردن طرف مقابل و گفتوگو در زمانی نامناسب،
مشــکالت بینتان را بیشــتر میکند .به همسرتان زمان
بدهید تا در تنهاییاش ،اشــتباه رفتاریاش را ارزیابی و
بررســی کند که ســکوتش چقــدر میتواند
مشکلی را رفع کند یا به بدتر شدن آن
دامن بزند.
اگرچــه از ســکوت
4
همسرتان آزرده شدهاید،
منیــت خــود را کنــار بگذارید و
حفظ رابطهتان را در اولویت قرار
دهیــد .مقابلــه بهمثــل کــردن و
صحبت نکــردن چاره کار نیســت و
وضعیــت را از آن چــه کــه هســت بدتــر
میکند.
بــرای پایــان دادن به ســکوتی که کمــی طوالنی
5
شدهاست ،همیشه الزم نیست شما نصیحتگر و
ســخنران باشــید .وقتــی طــرف مقابلتــان ســعی در
صحبتکــردن دارد ،گوش دهید و پیــشداوری نکنید.
متوجه خواهید شد که تنش بینتان آرام میشود.
اگر بعد از هر مجادله برای تجدید روحیه به سکوت
6
و تنهایی نیاز دارید ،خواســته خود را به همسرتان
بگویید تا او به اشتباه علت این کار را تنبیه کردن خودش
نداند .به او بگویید«:به کمی زمان نیاز دارم تا به حال قبل
برگردم .در فرصت مناسبتر با هم حرف میزنیم».
اگر هیچیک از راهکارهای باال کمکی نکرد به فکر
7
یــک مشــاور متخصــص باشــید .اگــر شــریک
زندگیتان نتواند نگرانیهایش را با شما در میان بگذارد،
احتماال بتواند در اینباره با متخصصان صحبت کند.

قرار و مدار

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

* با دیدن عکس روحانی قائمشهری که در کنار قبری پر
از آهک نشسته ،ناخودآگاه گریهام گرفت .درود بر ایشان
وخداوندانشاءا...اوراحفظکند.
* مطلب «بــرق ت روتمیز چطور تولید میشــود؟» رو که در
صفحه نوجوان چاپ شده ،ارســال کنین برای مسئوالن
شرکتبرقکهبهجایقطعکردنبرق،دنبالراهحلهای
دیگریباشن.واال،اینمطلببهدردمامیخورهآخه؟
* در ستون بانوان در صفحه سالمت و در چند وقت اخیر،
بارها درباره ماســاژ کودک مطلب چاپ کردین .احتماال
با ماساژ دهندههای کودک قرارداد بستین و دارین برای
شغلشونتبلیغمیکنین،درسته؟
ماوشــما :این مطلب دو قســمت بود کــه الزم بــود برای
حفظ وحدت موضوعی در ذهــن مخاطب با فاصله کمی
منتشرشود.
*ازیادداشتمشاورزندگیسالمدربارهسریال«بیگانهای
بامناست»بسیارممنونم.خوباستکهپیامیکمخاطب
راپیگیریوازلحاظروانشناسیبررسیکردین.
توگویصفحهاولزندگیسالمباروحانی
*امیدوارمگف 
که مسئول دفن فوتشــدگان کرونایی است ،باعث بشه
مردم از ماسک زدن و ضدعفونی کردن دستهاشون در
اینشرایطحساس،خستهنشن.
*دراینروزها،همهچیزوهمهافراددوروبرمان،سالمت
روانمارانشانهگرفتهاندمگرخالفشثابتشود!آلودگی
هواکهضعیفترینشاناست.

تصور اشتباه از مقوله
بیاعتمادی در جلسه مشاوره
دکتر پرستو امیری | متخصص روان شناسی سالمت

زندگیاش پر است از ماجراهایی که ته
یادداشت همه آنها به بیاعتمادی ختم میشود
از دوست و همکار گرفته تا آشنا و حتی
فامیل  .به هیچ فردی اعتماد ندارد .اجازه
نمیدهد کسی وارد حریم خصوصیاش شود و همیشه
تنهاست.میگویدآدمها قابلاعتمادنیستندوهمهبهدنبال
سوء استفاده و منافع شخصیشان هستند .دو سه باری هم
که تالش کرده به کسی اعتماد کند ،آن چیزی را که توقع
داشته دریافت نکرده است .میگوید« :من خیلی دیر به
آدمها اعتماد میکنم اما گاهی هم که فکر کردم یک آدم
خاص با دیگران فرق دارد و همه جوره بهش اعتماد کردم،
از اعتمادم سوء استفاده کرد و پشیمان شدم».
آدمهایی کــه بــا مقولــه «اعتماد/بیاعتمادی» مســئله دارند
معموال در زندگی از این نقطه ضربههای زیادی میخورند .اما
آگاه نیستند که بســیاری از مواقع با رفتارها و انتخابهایشان
خودشــان را در معرض این ضربهها و آســیبها قرار میدهند.
نگاه دوقطبی یا دو روی سکهای به اعتماد و بیاعتمادی باعث
میشــود این افراد ،دیگران را به دو دســته افــراد قابل اعتماد
و غیرقابل اعتماد تقســیم کنند؛ به غیرقابــل اعتمادها (از نظر
خودشــان) به هیچ وجه اعتماد نمیکنند و بــه قابل اعتمادها،
چشم بسته اعتماد میکنند و مشــکل دقیقا از همینجا شروع
میشــود .مســئله اعتماد مانند هــر پدیــده انســانی دیگری،
مقولهای دوگانه و دو روی سکهای نیست ،بلکه یک طیف است
که آدمهای مختلف در شــرایط مختلف ،در نقــاط مختلف این
طیف قرار میگیرند .کسانی که بیاعتمادی مزمنی نسبت به
دیگران دارند ،معموال تنها دو ســر طیف را میبیننــد .آنها به
هیچ فردی اعتماد نمیکنند و خود را از بســیاری وجوه روابط
انسانیمحرومیابرعکسگاهیبهیکنفربهصورتکورکورانه،
کودکانه و غیرمنطقی اعتمــاد میکنند و چــون معموال آنچه
کــه در ازای این اعتماد تمام و کمال در نظر داشــتند به دســت
نمیآورند ،دوباره به آن سوی طیف پرتاب میشوند و میگویند:
«دیدی هیچ فردی قابل اعتماد نیســت! این هم نتیجه اعتماد
کردن به آدمها!»
آنچه این افراد باید بیاموزند این است که یاد بگیرند اعتماد را به
صورتیکطیفنگاهکردهوبههرآدمیبستهبهاینکهدرکجای
طیفقراردارد،اعتمادکنند.اعتمادوبیاعتمادیبیشازحد،هر
دوبهیکاندازهمیتواندآسیبزنندهباشد.
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در این روزهای یبتحریک
چگونه استخوانها را تقویت کنیم؟
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جلوگیری از
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شدید وزن
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خشکی پاشنه پا | با افزایش سن،
پوست خشــکتر میشــود .در این بین
پاشنه پا میتواند بسیار خشک و دچار
زخم شــود .بــرای کاهش مشــکل از
کرمهایی که روی آنها نوشــته شده
«دارای اوره» اســتفاده کنید .کیسه
کردن و سنگ پای مالیم در حمام را
فراموش نکنید و بعد از حمام حتما
از کرم مرطــوبکننده اســتفاده
کنید.
از دست دادن بالشتکهای چربی | همه
افراد به صورت طبیعی در کف پای خود بالشــتکهای کوچکی از چربی
دارند که جلوی ضربات را میگیرد .با افزایش ســن حجم این بالشتکها
کاهش پیدا می کند و میتواند باعث پادرد شــود .برای کاهش عوارض از
کفشها یا دمپاییهایی با بالشتکهای اضافه در کف استفاده کنید.
خار پاشــنه | زمانی که در پاشــنه پا به خاطر التهاب رباط کف پا درد
خاطره

ایجاد شود ،به آن خار پاشنه میگویند .برای کاهش شدت درد سعی کنید
برای زمانهای طوالنی نایستید یا راه نروید .گذاشتن کیسه یخ روی پاشنه
هم میتواند به کاهش درد کمک کند .توجه کنید که داشــتن اضافه وزن
میتواند مشکل را تشدید کند.
فرو رفتن ناخن در گوشت | این وضعیت نه فقط دردناک است که در
افراد دیابتی میتواند عوارض خطرناکی هم به دنبال داشته باشد .برای
پیشگیری از این موضوع ناخنهای خود را بیش از حد کوتاه نکنید .کفشی
که جلوی تنگی دارد نپوشید و البته باز هم مانند بسیاری از مشکالت دیگر،
اگر اضافه وزن دارید ،سعی کنید با کمک متخصص قدمهایی برای کاهش
وزن بردارید.
کف پای صاف | با افزایش سن رباطهای پا میتوانند کشیده و باعث
شوند تا قوس کف پا کاهش پیدا کند .در نتیجه این وضعیت افراد زمانی که
راه میروند در وسط کف پا احساس درد میکنند .برای کاهش شدت این
مشکل میتوان از ماساژ و فیزیوتراپی استفاده کرد .شاید تکراری باشد اما
متاسفانه در این مورد هم اضافه وزن باعث شدت پیدا کردن درد و عالیم
میشود.
منبعwebmd.com :

تاثیر جوراب بر فشارخون!

آخر این چه زندگی اســت که آدم در این ســن دکتر رفتن هم بلد نیست!
چند روز بود فشــارم خیلی باال بود .دیــروز صبــح  20روی  !10اینطور
وقتها چند حبه سیر یا دوتا قرص فشار یا چای ترش همراه با استراحت،
معموال جواب میدهد .این بار جواب نداد .شــب قبل لباسها را شســته
بودم ،جوراب خشــک نداشــتم .دوتا لنگه جــوراب پاره کــه معموال وقت
جوشکاری به پا میکشم پیدا کردم و پوشــیدم .فکر کردم میروم دکتر،
فشــار را میگیــرد ،قــرص میدهــد و برمیگــردم .چــه
کســی جورابها را خواهد دید؟ هیچکس.صبح خیلی
زود رفتم دکتــر ،هیچکس نبود ،فشــار را گرفت و گفت:
«برین رو تخت دراز بکشین ،جورابهاتون رو دربیارین و
دکمههای پیراهن رو هم باز کنین ».جورابها را درآوردم
و انداختم زیر صندلی تا کسی نبیند .موقع بیرون آمدن
دستپاچه شدم که خانم پرستار نبیند ،یادم رفت جوراب
بپوشم .نشستم منتظر جواب .خانم پرستار در حالی که
جورابهای من را با دو انگشــت گرفته بود و جورابهای
توری توی هــوا تــاب میخوردند ،آمــد کــه« :جورابهاتون رو
روانشناسی

نمیخواین؟» در حالی که از خجالت قرمز شده بودم گفتم نه.
من را فرســتادند داروخانه .کنار پیادهرو یک بســاطی دیــدم که جوراب
داشت .چون هوا سرد بود دو جفت مثل هم خریدم .کنار خیابان جوراب
پوشــیدن ســخت بود ،بهجای این که مرتب پا عوض کنم ،چپ ،راســت،
چپ ،راست ،جفت اول را به پای چپ و جفت دوم را به پای راست
کشیدم و رفتم مطب.
دکتر گفت« :آزمایــش قند و چربی کی دادیــن؟» گفتم« :هفته
قبل ،ولی همــهش خوب بوده» گفــت« :پس واســه اطمینان یه
ســرم کوچولو هم بزنیم که خاطرمون جمع شه ».دراز کشیدم و
سرم وصل شد .در مدت نیم ساعتی که زیر سرم بودم الاقل پنجاه
تا پرستار (از کجا؟ نمیدانم!) هی آمدند و رفتند .یکی دستمال
کاغــذی را میگذاشــت ،آن یکــی میآمد برمیداشــت و...
خانه که رســیدم جورابها را درآوردم دیدم هردو ســیاه
هســتند ،ولی یک جفت گل درشــت قرمز دارد ،جفت
دیگر گل ریز سبز!
جواد نوابپور ،دبیر بازنشسته

آیاباپاب هسنگذاشتنخردمندترمیشویم؟
الهه توانا| روزنامه نگار

کاس  :میث
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کیلوکالری ،معادل 6قاشق چایخوری ،مقدار مجاز
روزانه قند افزوده برای زنان است که این مقدار برای
مردانحداکثرمیتواند150کیلوکالری(معادل9
قاشق چایخوری) در روز باشد .این مقدار براساس
توصیه نهادهای معتبر جهانــی مانند انجمن قلب
آمریکا ارائه شده و بدیهی است با باالرفتن سن ،این
میزان نیز باید کاهش یابــد تا باعث ابتال به دیابت و
بیماری قلبی نشود.

بارها شنیدهایم که سالمندان ،افراد
عاقلتر و خردمندتری هستند؛ آیا
این گــزاره صرفــا از روی احترام به
ســالمندان بیــان میشــود؟
افسانهای قدیمی است که ریشه
در داســتانهای کهــن دارد یــا
موضوعی اســت قابل ارزیابی و
ســنجش؟ در ادامــه بــه ایــن
سواالت جواب خواهیم داد.

ترکیب طالیی زمان و تجربه
همانطور که میدانید با افزایش ســن ،عملکرد حافظه افت پیدا میکند
ن چه احتمــاال نمیدانید این اســت که طبــق تحقیقات ،با پا بهســن
امــا آ 

گذاشتن استراتژی افراد در فرایند پردازش افکار و اطالعات بهتر میشود.
افراد مسن ،با استفاده از قشر پیشپیشــانی (مرکز کنترل افکار منطقی)
معموال تصمیمهای بهتری میگیرند .تصویربرداری مغز نشــان میدهد
ســاالن جوانتــر هنگام حل مســئله فقــط از یک نیمکره مغزشــان
بزرگ
ِ
ی که افراد مســن غالبــا هر دو نیمکــره را ب ه کار
اســتفاده میکنند درحال 
میگیرند .بــه کارگیری ظرفیت بیشــتری از قــدرت مغز ،به افــراد اجازه
میدهد کــه ارتبــاط معنیدارتری بــا مســئله و موقعیت برقــرار کنند.در
واقع همه ما وقتی با موقعیتهای مختلفی مواجه میشویم ،مغزمان یک
مجموعه اطالعات شــناختی تشــکیل میدهد که ما را قادر میســازد در
موقعیتهای مشــابه بعدی واکنشهای ســنجیدهتر و مناسبتری نشان
بدهیم.پسطبیعیاستکهغوطهوربودنسالمنداندردریایتجربهبرای
آنها گنجینه شناختی غنیتری فراهم کند که نتیجهاش را در تصمیمات
عاقالنهتر نشان میدهد.

منبعpsychologytoday.com :

میرزالغت!
اگر از حل کــردن جدول خوشتــان میآید
و ســروکله زدن با کلمهها ســرتان را گرم
میکنــد ،هنــوز معرفــی بــازی امــروز
درستوحســابی تمــام نشــد ه تلفــن
همراهتــان را برمیداریــد و دانلــودش
میکنیــد .قبــول ندارید؟ خــب امتحان
کنید.
اسم بازی :آمیرزا
حجم51 :مگابایت (که حجم باالیی نیســت و اگر حافظه گوشــیتان فضای
زیادی ندارد ،باز هم میتوانید دانلودش کنید)
از کجا دانلود کنیم؟ کافهبازار
آمیرزا یک بازی فکری است که جزو خانواده جدولها ب ه شمار میرود .جدول
منحصر به دو نوع رایج کلمات متقاطع و شــرحدرمتن نیست و انواع مختلفی
دارد؛ ازجمله بازی حروف ب ه هم ریخته .در این نوع جدول شما با تعدادی حرف
پراکنده ،کلمههای معنیدار میسازید .در آمیرزا که حالوهوایی سنتی دارد،
این حروف روی یک ســینی نقره چیده شدهاند و شــما باید با حرکت انگشت،
سختی کار ،از شما خواسته
حرفها را ب ه هم بچسبانید .در هر مرحله بسته به
ِ
حرفی معنیدار بســازید .اگر واژه
میشود کلمههای سه ،چهار ،پنج و شــش
ِ
شــما درســت باشد
ولی همــان جوابی
نباشــد که بــازی از
شــما میخواهــد،
امتیــازش برایتان
ذخیــره میشــود
امــا تــا پیــدا نکردن
کلمه مدنظــ ِر بازی
نمیتوانیدبهمرحله
بعــدی برویــد .اگر
دوست دارید ضمن
سرگرمی ،ذهنتان
را به چالش بکشید،
آمیــرزا پیشــنهاد
مناسبیاست،چون
هنــگام بــازی بایــد
مرتــب بــه گنجینه
واژههایتــان ســر
بزنیــد و حافظهتان
را ب ه کار بیندازید.

قاب خاطره

کاربــری در توئیتــر بــا انتشــار ایــن
عکس نوشــته اســت« :هروقت که از
زندگیتون ناامید شدین ،مامان من
یادتونبیفتهکهتو ۵۸سالگیمشق
مینویسه و میخواد تحصیلکرده
بشــه ».در زیر این عکس که توجه
کاربران زیــادی را به خــود جلب
کــرده ،جملههــای تشــویقی و
زیبایــی به چشــم میخــورد که
همــت و پشــتکار ایــن مــادر را
ستود هاند.
شما هم اگر عکسی از تحصیل
بزرگترهــای خــود داریــد،
بفرســتید تا در صفحه +60
چاپ کنیم.

پیامک 2000999و تلگرام09354394576
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آﻣﺎرﻣﺮداﺘﺎﻟﻴﺎﺑﻬﺘﺮازاﺳﺘﻘﻼلﻟﻴﮓﺑﻴﺴﺘﻢ

روﻧﻤﺎ از ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮد ٨ﺳﺎﻟﻪ ﺸﺘ

ﻓﮑﺮى در اﻧﺪﯾﺸﻪ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ رﮐﻮرد اﺳﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧﯽ

دﺑﻴﺮ :ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ اﻓﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ!
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رﻗﺎﺑﺖ  2ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﺑﺮاى ﺟﺬب ﺗﺮاﺑﻰ

ﺧﻄﺮ از ﺑﯿﺦ ﮔﻮش
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻰ ﮔﺬﺷﺖ

ﭘـﺎـﺎن ﺧــﻮش ﻫﻔﺘــﻪ ﺎزدﻫﻢ ﺑﺮا ﺳﺮﺧﺎﺑ

اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺻﺪر ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﮐﻮرس
آﻣﺎر ﻣﺮد اﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﻘﻼل ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ

ﻓﮑﺮىدراﻧﺪﯾﺸﻪرﺳﻴﺪنﺑﻪرﮐﻮرداﺳﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧﯽ
اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺗﺮاﺘــﻮر ﺑــﺎ
درﺧﺸﺶ ﺷﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ
 ! -٣رﺳــﻴﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺪر
ﺟــﺪول ﺑﺮﮔــﺮدد .آﺑ%ﻫــﺎ ﺑﺎ اﻦ
ﺑــﺮد ﻫﺸــﺘﻤﻴﻦ دــﺪار ﻣﺘﻮاﻟــ%
ﺑــﺪون ﺷ0ﺴــﺖ را ﭘﺸﺖﺳــﺮ
ﮔﺬاﺷــﺘﻨﺪ اﻣــﺎ ﻧ0ﺘــﻪ ﺟﺎﻟــﺐ
اﻨﺠﺎﺳــﺖ ﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎــﺎن ﻫﻔﺘــﻪ ﺎزدﻫﻢ اﺳــﺘﻘﻼل
 ٨ﺑــﺮد ﻣﺘﻮاﻟــ %را ﺗﺠﺮﺑﻪ ــﺮده ﺑــﻮد و ﺣﺎﻻ در
ﭘﺎــﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺎزدﻫﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ اﺳــﺘﻘﻼل ٦
ﺑــﺮد دارد و  ٨ﺑــﺎز ﻣﺘﻮاﻟــ %ﺑﺪون ﺷ0ﺴــﺖ.
ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻪ آﻧﺪرهآ اﺳﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ %ﻫﺪاﺖ
اﺳــﺘﻘﻼل را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷــﺖ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﺎزدﻫﻢ
آﺑ%ﻫﺎ ﺑــﻪ ﻣﺼﺎف ﻧﺴــﺎﺟ %رﻓﺘﻨﺪ و ﺑــﺎ ﭘﻴﺮوز
 ! -٢ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺑﺮد ﻣﺘﻮاﻟ%ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻫﺪاﺖ
ﻣﺮﺑ %اﺘﺎﻟﻴﺎ %ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳــﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ %ﭘــﺲ از ﺷ0ﺴــﺖ دادن ﺗﻴــﻢ
ﻧﻔﺖآﺑــﺎدان ﺑﻪ رــﻮرد  ٧ﭘﻴــﺮوز ﭘﻴﺎﭘ %ﺑﺎ ﺗﻴﻢ
اﺳﺘﻘﻼل دﺳﺖ ﺎﻓﺖ .رﻮرد ﻪ ﭘﻴﺶ از اﻦ

در اﺧﺘﻴﺎر اﺳــﺘﻘﻼﻟ %ﺑﻮد ﻪ در
ﺳﺎل  ١٣٧٦ﺑﺎ ﻫﺪاﺖ زﻧﺪهﺎد
ﻧﺎﺻــﺮ ﺣﺠــﺎز ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪه
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷ0ﺴــﺖ دادن ﻧﺴﺎﺟ%
و ﺛﺒــﺖ  ٨ﭘﻴــﺮوز ﻣﺘﻮاﻟــ %از
اﻦ ﺣﻴﺚ رﻮرددار ﺷــﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﺳــﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ %ﻣ%ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻦ
رﻮرد را ﺗﺎ١٠ﺑﺮد ﻣﺘﻮاﻟ %ﻌﻨ%
ﺗــﺎ زﻣﺎﻧ%ــﻪ ﺗــﺎ ﭘﻴــﺶ از ﭘﺎــﺎن
ﻧﻴﻢﻓﺼــﻞ ﺳــﺮﻣﺮﺑ %آﺑ%ﻫــﺎ ﺑــﻮد ،ارﺗﻘــﺎ دﻫﺪ.
اﺳــﺘﻘﻼل ﭘﺲ از ﻧﺴــﺎﺟ %ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺳــﭙﺎﻫﺎن
رﻓــﺖ ــﻪ ﺗــﺎ دﻗﻴﻘــﻪ  ٩٥ﺑــﺎ ﻧﺘﻴﺠــﻪ  ! - ٢از
ﺣﺮــ Sاﺻﻔﻬﺎﻧ %ﭘﻴﺶ ﺑﻮد اﻣــﺎ ﮔﻞ دﻗﻴﻘﻪ ٩٥
اﻣﻴــﺪ ﻧﻮراﻓ0ﻦ ﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪ آﻓﺴــﺎﺪ ﻫﻢ
ﺑــﻮد ،ﻣﺎﻧــﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺑــﺮد ﻣﺘﻮاﻟــ %آﺑ%ﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳــﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ %ﺷــﺪ .ﭘﺎﺎن ﺎر اﺳــﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ%
ﺑﺎ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻮد
ــﻪ ﺑــﺎ  ٩ﺑﺮد ﺑــﻪ ﻫﻤــ0ﺎراش ﺑﺎ آﺑ%ﻫــﺎ ﭘﺎﺎن
داد .ﺣــﺎﻻ ﺑﺎــﺪ دﺪ ﻓ0ﺮ ﻣ%ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﻪ رﻮرد
اﺳﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ %ﺑﺮﺳﺪ و از او ﻋﺒﻮر ﻨﺪ ﺎ ﻧﻪ!
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اﺧﺒﺎر ﺧﺮاﺳﺎن

ﮔﻼﯾﻪﻫﺎى ﻣﻠﻰﭘﻮش ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﻰ از ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﺎن ﻗﺎﯾﻖﺷﮑﺴﺘﻪ!

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎن در دووﻣﻴﺪاﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر
ﺗﻴﻢ ﻧﻴﺎن اﻟﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ از ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت
دووﻣﻴﺪاﻧ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ %ﺎرﮔﺮان %ﺸــﻮر ﺷــﺮ%ﺖ ﻣ%ﻨﺪ .اﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ
 ١٢ورزﺷــﺎر ﻣﺘﺸــﻞ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن در رﺷﺘﻪﻫﺎ ﭘﺮﺗﺎپ وزﻧﻪ،
دو ١٠٠ﻣﺘﺮ٥٠٠ ،ﻣﺘﺮ٨٠٠ ،ﻣﺘﺮ ١٥٠٠ ،ﻣﺘﺮ ،ﭘﺮﺗﺎب دﺴ،
ﭘﺮش ﻃــﻮل ،ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻴــﺰه و ...ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت دووﻣﻴﺪاﻧــ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ
%ﺎرﮔﺮان %ﺸــﻮر ،ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺷــﻬﺪا %ﺎرﮔﺮ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻼﻣﺖ
اﻋﺰام ﻣﺷــﻮد .اﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت در ﻣﺤﻞ اﺳــﺘﺎدﻮم ﺗﺨﺘ اﻫﻮاز ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن اﻫﻮاز از  ٣٠د ﺗﺎ  ٢ﺑﻬﻤﻦ ﺳــﺎل ﺟﺎر در ٢
ﺑﺨﺶ آﻗﺎﺎن و ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ورزﺷــ %ﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن %ﻪ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ١٤٠٠
در اﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺷﺮ%ﺖ ﻣ%ﻨﻨﺪ.

اﺑﺘﻼى ﯾﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ %ﺮوﻧﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﭘﻪ ،اردو
ﺷﻤﺸــﻴﺮﺑﺎزان را ﻟﻐﻮ %ﺮد .اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺷﻤﺸﻴﺮﺑﺎز در اﺳﻠﺤﻪ
اﭘــﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﺷــﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ آﻏﺎز ﺷــﻮد %ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ اﺑﺘﻼ
ﺳﺮﻣﺮﺑ ﻣﺸــﻬﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﭘﻪ ﺑﻪ وﺮوس %ﺮوﻧﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .در ﺗﺴﺖ
% PCRﻪ از اﻋﻀﺎ ﺗﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ ،ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﻠ ﻌﻘﻮﺑﻴﺎن،
ﺳــﺮﻣﺮﺑ اﭘﻪ ﺑﻪ %ﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼﺳــﺖ؛ از اﻦ رو ﻓﻌﻼ اﻦ اردو ﻟﻐﻮ ﺷﺪه
اﺳــﺖ .ﻌﻘﻮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷــﺪن ﺗﺴــﺖ %ﺮوﻧــﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار اردوﻫﺎ ﺑﺎﺪ از ﺗﻤﺎم %ﺎدر ﻓﻨ و ورزﺷﺎران ﺗﺴﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ رﻋﺎﺖ ﺷﻮد %ﻪ اﻦ %ﺎر
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و درﻧﻬﺎﺖ ﺗﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﻧﺸــﺎﻧﻪا ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم ﺷــﺪ «.و اداﻣﻪ داد» :ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ
%ﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎﺪ  ٢ﻫﻔﺘﻪ در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻌﺪ از آن اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ را
در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار %ﻨﻴﻢ«.

اﻓﺖ ﺟﻮدوى ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮ ﺟﻮدوى ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد
ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﺟﻮدو ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻀﻌﻴ\ و درﮔﻴﺮ
ﺷــﺪن ﺟﻮدو ﺧﺮاﺳــﺎن ﺑﺎ ﺣﻮاﺷــ ﺑﺮ ﺟــﻮدو %ﺸــﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ
ﻣﮔــﺬارد «.ﺑــﻪ ﮔــﺰارش اﺴــﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺑــﺮ ﮔﺮاﻠــ در ﺧﺼﻮص
وﺿﻌﻴــﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﺟﻮدو ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ اﻇﻬﺎر %ــﺮد» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﻣﺎده ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺠﻤﻊ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا ﺑﺮا آن ﺗﺪار cدﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎﻧ %ﻪ اداره %ﻞ ورزشوﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ و
ﻓﺪراﺳﻴﻮنﺟﻮدوﺑﻪﺟﻤﻊﺑﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ،زﻣﻴﻨﻪﺑﺮﮔﺰار ﻣﺠﻤﻊﺟﻮدو
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ %ﺮد «.و اﻓﺰود» :ﺟﻮدو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻓﺪراﺳــﻴﻮن اﺳــﺖ و اﮔﺮ درﮔﻴﺮ ﺣﻮاﺷ و ﻣﺸﻼت
ﺷﻮد ﺑﺮ ﺟﻮدو %ﻞ %ﺸﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﻴﺸﻪ از ٧وزن
ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ٥ ،وزن در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺮاﺳــﺎﻧﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺣﺮف ﺑﺮا ﮔﻔﺘﻦ دارﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎﻫ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷــﻮد و ﺟﻮدو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣرود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﺴﻮﺗﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻮدو ﭘﺎ %ﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ و %ﻤ ﻣ%ﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ در ﺟﻮدو اﺳﺘﺎن اﺠﺎد ﺷﻮد«.

ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻰ

ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ  از رﺷﺘﻪﻫﺎ ورزﺷ ﺧﻴﻠ ﺿﻌﻴ\ در ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ  ،ﻗﺎﻘﺮاﻧ اﺳــﺖ %ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ %ﺸــﺘ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد
ﭼﺮا%ﻪ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل اﺳــﺖ اﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷــ درﺟﺎ ﻣزﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ر%ﻮد دارد.
اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و اﻓﺘﺨﺎر %ﺴــﺐ ﻣﺷﻮد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ورزﺷﺎراﻧ
اﺳــﺖ %ﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻨﻪ ﺷــﺨﺼ و ﺑﺪون %ﻤﺘﺮﻦ ﺣﻤﺎﺖ ﺗﻤﺮــﻦ ﻣ%ﻨﻨﺪ و رواﻧﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺷﻮﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻘﺮاﻧ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
اﺳﻤﺶ را ﺪ cﻣ%ﺸﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد %ﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ اﻦ %ﺎر ﺗﻴﻪ زدهاﻧﺪ،
ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻦ ورزش آﺑ ﺗﻼش ﻧﺮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷــﺨﺼ ﺧﻮدﺷــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ %ﻪ در اﻦ ﺑﻴــﻦ ﺿﻌ\ ﻧﻈــﺎرت اداره %ﻞ
ورزشوﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺑﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮا
اﺣﻴﺎ اﻦ ورزش ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ .ﺣﺎﻻ روزﮔﺎر ﻗﺎﻘﺮاﻧﺎن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪا اﺳــﺖ %ﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻖﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺗﻤﺮﻦ ﻣ%ﻨﻨﺪ ،ﺗﺎزه اﮔﺮ ﻣﺎﻧ ﺑﺮا
ﺗﻤﺮــﻦ ﭘﻴﺪا ﺷــﻮد .اﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔــﺰار ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺮﻣﮔــﺮدد %ﻪ در
اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺮا رﺎﺳــﺖ ﺑﺎﺪ ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷــﻮد و ﻫﺮ %ﺴ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ
رﺎﺳــﺖ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ ورزﺷ ﻧﮕﺬارد .ﺣﺘ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه اﻋﻀﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻴﺌﺖ
ﻗﺎﻘﺮاﻧ از ﻋﻤﻠﺮد رﺋﻴﺲ ﻓﻌﻠ ﻫﻴﺌﺖ ﮔﻼﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺰل
او را داﺷــﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻘﺮاﻧ آﻗﺎﺎن ﻫﻴﭻ
ﺟﺎﮕﺎﻫ در ﺳــﻄﺢ %ﺸــﻮر ﻧﺪارد وﻟ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻌﺪاد ﻗﻬﺮﻣﺎن دارد
%ﻪ ﻣﻬﻼ ﻋﺎﻃﻔﻪدار ا%ﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﭘﻮش ﺧﺮاﺳــﺎﻧ در رﺷﺘﻪ %ﺎﻧﺎﭘﻮﻟﻮﺳﺖ %ﻪ
ﺳﺨﺘ و رﻧﺞﻫﺎ زﺎد %ﺸﻴﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﺗﻤﺮﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺳــﺨﻨﺎن ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و ﺗﺎﺳــ\آور اﻦ ورزﺷــﺎر
ﺧﺮاﺳــﺎﻧ را %ﻪ در ﭼﻪ ﺷــﺮاﻄ ﺗﻤﺮﻦ ﻣ%ﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮا اﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺪالآور
%ﻨﺪ را ﺗﻘﺪﻢ ﻣ%ﻨﻴﻢ.
ﻋﻤﻠ ﺮد ﺿﻌﻴ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﻬﻼ ﻋﺎﻃﻔﻪدار ﺑﻴﺶ از  ٨ﺳﺎل اﺳﺖ %ﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﺖ در ﺗﻴﻢ ﻣﻠ %ﺎﻧﺎﭘﻮﻟﻮ
ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن را دارد .در اــﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﻢ ﻣﻠــ ﻣﺪالﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ %ﺴــﺐ %ﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮاﺳــﺎﻧ اﺳــﺖ %ﻪ در ﺑﺎز ﻫﺎ
آﺳﻴﺎ ﺟﺎ%ﺎرﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪال ﻃﻼ ﺗﻴﻤ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﻴﺎورد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻦ%ــﻪ ﺗﻤﺮﻦ ﺧﺎﺻــ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒــﻮد ﻣﺎن ﺗﻤﺮﻨ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﻗﺮار اﺳــﺖ در
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺮود .و درﺑﺎره ﺷﺮاﻂ ﺧﻮدش و ﺗﻤﺮﻦﻫﺎ
%ــﻪ داﺷــﺘﻪ ﻣﮔﻮــﺪ» :اﻣﺴــﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ %ﺮوﻧﺎ ﺷــﺮاﻂ ﺳــﺨﺘ داﺷــﺘﻴﻢ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺗﻤﺮﻦ زﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻓﻘﻂ  ٢ﻣﺎه آن ﻫﻢ در ﺷﻬﺮﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎه
در ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻟﻴﺪره ﺗﻤﺮﻦ داﺷﺘﻴﻢ و ﺗﺎ%ﻨﻮن ﻫﻢ دﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺮﻦ آﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ.
ﻓﻘﻂ ﺳــﻌ %ﺮدهاﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔ ﺑﺪﻧ ،ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺧﻮد را
دﻧﺒــﺎل %ﻨﻴﻢ .اﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳــﺖ %ﻪ ﺗﻤﺮﻦ اﺻﻠ ﻣﺎ در آب اﺳــﺖ و ﺑﺎﺪ ﭘﺎرو
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮا ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت آﻣﺎده ﺷﻮﻢ .اﻻن ﻫﻢ ﻫﻮا ﺳــﺮد اﺳﺖ و ﺑﺎﺪ ﺗﻤﺮﻨﺎت
ﺧﻮد را در داﺧﻞ اﺳــﺘﺨﺮ دﻧﺒﺎل %ﻨﻴﻢ %ﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺮاﻄﺶ ﺑﺮا ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه
اﺳــﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪا اﺳﺖ %ﻪ ورزﺷﺎر ﻣﻠﭘﻮش ﺟﺪا از اﻦ%ﻪ
ﺑﺎﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻤﺮﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﺎن ﺗﻤﺮﻨ ﻫﻢ ﺑﺎﺪ ﺑﺎﺷﺪ %ﻪ در دﮕﺮ
رﺷﺘﻪﻫﺎ ورزﺷ %ﻤﺘﺮ ﻣﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻄ را دﺪ «.و ﺗﻌﻄﻴﻠ ﻣﺎن

ﺗﻤﺮﻦ را ﺑﻪ ﺿﻌ\ ﻣﺪﺮــﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻘﺮاﻧ رﺑﻂ ﻣدﻫﺪ و ﻣاﻓﺰاﺪ:
»رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺒﻠ ﻗﺎﻘﺮاﻧ اﺳــﺘﺎن ﻫﻴــﭻ اﻗﺪاﻣ ﺑﺮا ورزﺷــﺎران اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در زﻣﺎﻧ %ﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ اداره ﻣﺷﺪ،
%ﻤــ ﺣﻤﺎﺖ ﺷــﺪﻢ اﻣﺎ ﺑــﺎ آﻣﺪن رﺋﻴــﺲ ﺟﺪﺪ ﻫﻴﺌﺖ ،ﺷــﺮاﻂ ﺑﺎز ﺑــﻪ روال
ﻗﺒﻠ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﺮد ﺗﺎ%ﻨﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.و اﺿﺎﻓﻪ
ﻣ%ﻨﺪ» :در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻫﻢ ﻧﻤﺗﻮان ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎز ﺗﻤﺮﻦ %ﺮد.
راﺰﻧﻫﺎ ﺑﺮا ﺗﻤﺮﻦ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷ %ﻮﺛﺮ داﺷﺘﻴﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ
اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﻮد ﺗــﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻦ ﺑﭙﺮدازﻢ اﻣــﺎ اﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻫﻨﻮز
ﺑﺮا ﻣﺎ ﻣﻠﭘﻮﺷــﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸــﺪه ﻌﻨ اﻦ%ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٣ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮا اﺟﺎره ﻣﺎن ﺗﻤﺮﻦ ﻣﻠﭘﻮﺷﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ«.
ﻗﺎﻖﻫﺎ ﺷ ﺴﺘﻪ
اﻦ ﻣﻠﭘﻮش ﺧﺮاﺳــﺎﻧ در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻣﺴــﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮا ﺗﻴﻢ
ﺷــﻬﺮ%ﺮد ﭘــﺎرو ﺑﺰﻧﺪ و دﻟﻴــﻞ آن را ﻫﻢ ﺿﻌ\ ﻣﺪﺮﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻘﺮاﻧ اﺳــﺘﺎن
ﻣداﻧــﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣــدارد» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم  رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ورزﺷــ ﺑﺎﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟ و ﻣﺪﺮﺘ ﻗﻮ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺷــﺮاﻄ را ﺑﺮا ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ رﺷــﺘﻪ ورزﺷ
ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﻓﺮاﻫﻢ %ﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد %ﻪ ﻣﺪﺮﺖ ﻫﻴﺌــﺖ ﻗﺎﻘﺮاﻧ را ﺑﺮ
ﻋﻬــﺪه ﻣﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ دﻧﺒﺎل اﻫﺪاف ﺷــﺨﺼ ﺧﻮدﺷــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺣﺘ
ﻧﻤﺧﻮاﻫﻨــﺪ  رﺎل ﻫﻢ ﻫﺰﻨﻪ %ﻨﻨﺪ .ﺎدم ﻣآﺪ %ﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺒﻠ ﺑﻪ
ﻣــﻦ دﻟﺪار ﻣداد و ﻣﮔﻔﺖ %ﻪ ﺑﺪون ﺗﻤﺮﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮﻓﻖ

ﺷــﻮم .اﻦ ﻌﻨ اﺻﻼ ﺷــﻨﺎﺧﺘ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻦ و ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارﻧــﺪ «.رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﺟﺪﺪ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﺮد درﺧﺸــﺎﻧ ﭘﺲ از  ﺳــﺎل ﻣﺪﺮﺖ ﻧــﺪارد و در اﻦ
ﺑﻴﻦ ورزﺷــﺎران ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﺷــﻮﻧﺪ .اﻣﺴــﺎل ﻫﻢ ﺑﺮا ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺟﻮاﻧﺎن راﻫ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺷﻮد .ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ وﻟ
ﺷﺮاﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪا ﻧﻴﺴﺖ %ﻪ دﻟﮕﺮم ﺷﻮﻢ و ﺑﺮا ﺷﻬﺮﻣﺎن ﭘﺎرو ﺑﺰﻧﻴﻢ«.
و در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﺗﻤﺮﻨ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣ%ﻨﺪ و ﻣاﻓﺰاﺪ:
»ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺗﻤﺮﻨ ﺛﺎﺑﺖ %ﻪ ﻧﺪارﻢ و ﻫﻤﻴﺸــﻪ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸــﻞ
روﺑﻪرو ﻫﺴــﺘﻴﻢ .از ﻃﺮﻓ ﻗﺎﻖﻫﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻤ و ﺷﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻌﻨ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻤﺮــﻦ ،ﻗﺎﻖﻫﺎ ﭘﺮ از آب ﻣﺷــﻮد و ﻫﺮازﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫ ﺑﺎــﺪ ﺗﻤﺮﻦ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﺎ
آب ﻗﺎﻖﻫــﺎ را ﺧﺎﻟ %ﻨﻴــﻢ .ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻘﺮاﻧ ﻫﻢ اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ اﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﻧــﺪارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻦ%ﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻦ رﺷــﺘﻪ ورزﺷــ زﺎد ﻫﺴــﺘﻨﺪ و
اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎن ﺗﻤﺮﻨ ﻧﺪارﻢ %ﻪ ﺿﻌ\ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮا 
ورزﺷﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد «.و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻦ ﺳﻮال %ﻪ آﺎ در اردوﻫﺎ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ﺣﻘﻮق ﻫﻢ درﺎﻓﺖ ﻣ%ﻨﻴﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣ%ﻨﺪ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺳــﺖ %ﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻗﺎﻘﺮاﻧ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ را ﻗﻄﻊ %ﺮده اﺳــﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸ
از ﻫﺰﻨﻪﻫﺎ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣــﺎ ﺑﻪ اردوﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ%ﻨﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻮﻗ
ﻧﺪارﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ در اﻦ ورزش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ%ﻨﻴﻢ .ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ
از ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت %ﺎپ آﺳﻴﺎ ﭼﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ %ﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻘﺮاﻧ اﺳﺘﺎن
ﺣﺘ  ﺗﻘﺪﺮ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﻧﺮد«.
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ﺳﻮژه

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ورزش از ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدى  ٨ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﺘﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ

دﺑﻴﺮ :ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎ  از ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ %ﺸﺘ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮر ﺖ اﻟﻤﭙﻴ= و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺳــﻴﺪن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ %ﺸــﺘ آزاد و ﻓﺮﻧﮕ در اﻟﻤﭙﻴ=
 ٢٠٢٨ﺑــﻪ ﻫﻤﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ دﺑﻴﺮ ،رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
%ﺸــﺘ و ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﻬــﺪ 5ﻋﻠﻧــﮋاد ،ﻣﻌــﺎون وز ﺮ
ورزش ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ .در اداﻣــﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دﺑﻴــﺮ ،رﺋﻴﺲ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن %ﺸــﺘ ﺑــﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ %ﻼ  ،ﺷــﻬﺮدار
ﻣﺸــﻬﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻤﺎر 5اﻣﻀﺎ %ــﺮد .در ﺣﺎﻟ از
ﺳــﻨﺪ راﻫﺒﺮد% 5ﺸــﺘ روﻧﻤﺎ  ﺷــﺪ %ﻪ ا ﻦ ﺳــﻨﺪ
 ٧ﻣــﺎه ﻣﻮرد %ﺎرﺷﻨﺎﺳــ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑــﻮد و در اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻔــ ﺗﻬﻴــﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﺪه %ﻪ اوﻟﻮ ــﺖ اﺻﻠ آن
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻟﻤﭙﻴ= اﺳﺖ .ا ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ٨ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮا5
ﺳﺎلﻫﺎ ٢٠٢١ 5ﺗﺎ  ٢٠٢٨ﺗﺪو ﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺗﺎق ﺷﻴﺸﻪا در ﺣﺎل رﺻﺪ ﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ دﺑﻴــﺮ در ﺗﺸــﺮ ﺢ ﻟــﺰوم ﺗﺪو ــﻦ ا ــﻦ ﺳــﻨﺪ
ﻣﮔﻮ ﺪ» :زﻣﺎﻧ %ﻪ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن آﻣﺪم ،ﺧﻮاﺳــﺘﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ %ﺸــﺘ را ﺑﺒﻴﻨــﻢ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا% 5ﻪ ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪه
آ ﻨــﺪه و دورﻧﻤــﺎ% 5ﺸــﺘ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻣﺸــﺨﺺ %ﻨــﺪ
%ــﻪ ﻗــﺮار اﺳــﺖ در آ ﻨﺪه ﺑــﻪ %ﺠﺎ ﺑﺮﺳــﻴﻢ اﻣــﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا 5ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻦ = ﺗﻴﻢ از داﻧﺸــﮕﺎه ﺷــﺮ k
دﻋﻮت %ﺮدم و در ﻣﺪت  ٧ﻣﺎه ﺳــﻨﺪ راﻫﺒﺮد 5را ﺗﻬﻴﻪ
%ﺮد ﻢ «.او ﺑﺎ ﺗﺎ%ﻴﺪ ﺑﺮ ا ﻦ%ﻪ ﺳــﻨﺪ  ٨ﺳﺎﻟﻪ راﻫﺒﺮد5
%ﺸــﺘ ﺑــﺎ ﻣﺤﻮر ــﺖ اﻟﻤﭙﻴــ= و ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ
%ﺸــﺘ آزاد و ﻓﺮﻧﮕ ا ﺮان در اﻟﻤﭙﻴ=  ٢٠٢٨ﺗﻬﻴﻪ
ﺷــﺪه ،ﺣﺮفﻫﺎ ﺶ را ا ﻨﻄﻮر اداﻣــﻪ ﻣدﻫﺪ» :ﺑﺪون
ﺗﻌﺎرف ﻧﮕﺎه ورزش در %ﺸﻮر ﻣﺎ اﻟﻤﭙﻴ=ﻣﺤﻮر ﻧﻴﺴﺖ.
اوﻟﻴــﻦ %ﺎر% 5ــﻪ %ﺮد ﻢ ا ﻦ ﺑــﻮد %ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣــﺎن را ﺗﺎ
 ٢٠٢٨ﻧﻮﺷــﺘﻴﻢ و ﮔﻔﺘﻴــﻢ ﻣﺧﻮاﻫﻴﻢ در  ٢٠٢٨در
%ﺸــﺘ آزاد و ﻓﺮﻧﮕ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻟﻤﭙﻴ= ﺷﻮ ﻢ .در  ٧ﺎ
 ٨ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕ ،ﻓﻨ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﺰ 5و% ...ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
را دﻋﻮت %ﺮد ﻢ ﺗﺎ ﺳــﻨﺪ را ﺗﻬﻴﻪ %ﻨﻴﻢ .در ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﮕﺎه در %ﺸــﺘ ،ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﻣﺤــﻮر ﺑﻮده اﻣﺎ

اﻻن ﺑﺮ اﺳﺎس ا ﻦ ﺳﻨﺪ ،اﻟﻤﭙﻴ=ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .ﻣﺎ د ﮕﺮ
در آﺳــﻴﺎ  دﻧﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻢ %ﺸــﺘﮔﻴﺮان ﺟﻮان را ﺑﺒﺮ ــﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺪ
ﻣﻬــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺑﺎز5ﻫــﺎ 5آﺳــﻴﺎ  ﺑﻌــﺪ از اﻟﻤﭙﻴ= و
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــ ﺟﻬــﺎن ،اوﻟﻮ ــﺖ ﺳــﻮم ﻣﺎﺳــﺖ .اﻟﻤﭙﻴــ=
ﻣﺜﻞ = ﺧﻮرﺷــﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣــﺎ ﻣﺗﺎﺑﺪ .ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ درﺟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻣﺪام %ﺸﺘﮔﻴﺮان
ﺧﻮب را ﺑﻪ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺑﺮدﻧﺪ و %ﺸــﺘ ﻣﺎ ﺧﺎﻟ ﺷﺪه
اﺳﺖ «.رﺋﻴﺲ ﺟﻮان %ﺸﺘ اﻣﺎ ﺗﺎ%ﻴﺪ ﻣ%ﻨﺪ از ﺣﺎﻻ
د ﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در %ﺸــﺘ ﺷﻔﺎف و ﺷﻴﺸﻪا 5ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد  » :از ﻣﺸــﻼت ﻣﺎ ا ﻦ اﺳــﺖ %ﻪ ﺑﺮﻧﺪ %ﺸﺘ
اﻓــﺖ %ﺮده .ﺑﺤﺚ رﺳــﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫــﺎ 5د ﮕﺮ ﻧﻴﺰ
د ﺪه ﺷــﺪه .ﺗﻤــﺎم اﻋﺰامﻫــﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳــﺖ .از اﻣﺮوز
در اﺗــﺎق ﺷﻴﺸــﻪا 5ﻧﺸﺴــﺘﻴﻢ و %ﺎﻣﻼ در ﺣــﺎل رﺻﺪ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺎن ﭼﺎﻟﺸ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺧﻴﻠ
دور و ﻧــﻪ ﺧﻴﻠ ﻧﺰد = اﺳــﺖ .در دل ا ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ =

ﺳﻮال اﺳﺘﻘﻼﻟﻫﺎ درﺑﺎره ﺟﺎ#ﺰه آﻗﺎ ﮔﻠ و ﺟﺎم اﺳﻨﭙ!
ﺷــﻴﺦ د ﺎﺑﺎﺗــﻪ ﻣﻬﺎﺟــﻢ اﻫــﻞ ﻣﺎﻟــ
اﺳــﺘﻘﻼل در د ــﺪار ﺗﻴﻤﺶ ﺑــﺎ ﺗﺮا%ﺘﻮر
ﮔﻞ اول ﺑــﺎز 5را ﺑــﻪ ﺛﻤــﺮ رﺳــﺎﻧﺪ و درواﻗــﻊ ﺑــﺎ ا ــﻦ
ﮔﻞ ﻃﻠﺴــﻢ ﮔﻞ ﻧﺰدنﻫﺎ ــﺶ در ﻟﻴــﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ را ﻫــﻢ
ﺷﺴــﺖ .ﺷــﻴﺦ %ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﭼﻨــﺪ ﺑﺎز5
اﺑﺘﺪا ــ ﻟﻴﮓ را از دﺳــﺖ داده ﺑﻮد ،ﭘــﺲ از رﻫﺎ  از
ﺑﻨــﺪ آﺳــﻴﺐد ﺪﮔ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﻧﺎآﻣﺎده ﺑــﻮدن %ﻤﺘﺮ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑــﺎز 5داﺷــﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻦ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻴــﻢ ﺗﺮا%ﺘﻮر ﭘﺎ ــﺶ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺎز ﻧﺸــﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘــﻪ او در
د ﺪار درﺑ = ﮔﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ زد %ﻪ آﻓﺴﺎ ﺪ ﺑﻮد
ﺗــﺎ ا ﻦ%ﻪ ﻃﻠﺴــﻢ ﮔﻞ ﻧﺰدنﻫﺎ ﺶ ﻣﺜﻞ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷــﺘﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن ﺗﺒﺮ ﺰ 5ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ
ا ﻨﺠﺎﺳــﺖ %ــﻪ ﻓﺼــﻞ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫــﻢ د ﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑــﻪ دﻻ ﻞ
ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻠﺰﻧ %ﻨﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺮا%ﺘﻮر ﻃﻠﺴﻢﺷــﻨ %ﺮد و ﺑﺎ ﻫﺖﺗﺮ ــ= ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﻦ
ﺗﻴــﻢ %ــﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﻄﻔ دﻧﻴﺰﻟ ﺳــﺮﻣﺮﺑ اش
ﺑﻮد ،ﺑــﻪ ﻧﺎ%ﺎﻣاش در ﻓﺘﺢ دروازهﻫــﺎ ﭘﺎ ﺎن داد و ﮔﺎم
ﺑﻠﻨﺪ 5ﺑﺮا 5آﻗﺎ 5ﮔﻠ ﺑﺮداﺷﺖ .د ﺎﺑﺎﺗﻪ در ﭘﺎ ﺎن ﻟﻴﮓ
ﻧﻮزدﻫــﻢ ﺑﺎ ١٥ﮔﻞ زده آﻗﺎ 5ﮔﻞ ﺷــﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ا ﻦ ﻟﺤﻈﻪ
%ــﻪ ١١ﻫﻔﺘــﻪ از ﻟﻴــﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،او ﺟﺎ ﺰهاش
%ــﻪ %ﻔﺶ ﻃــﻼ 5آﻗﺎ 5ﮔﻞ اﺳــﺖ را در ﺎﻓــﺖ ﻧﺮده!
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ %ﻪ در ﭘﺎ ﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻦﻫﺎ

ﺷﻮرا ﺗﺮﺳــﻴﻢ %ﺮد ﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ %ﺠﺎ% 5ﺎر
ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻣﺎﻫ = ﺑﺎر ﺷﻮرا رﺻﺪ ﻣ%ﻨﺪ«.
ﻋﻠﻧــﮋاد :ﺸــﺘ اوﻟﻮ#ــﺖ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــ
ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﻬــﺪ 5ﻋﻠﻧــﮋاد ،ﻣﻌــﺎون ﺗﻮﺳــﻌﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــ
و ﺣﺮﻓــﻪا 5وزارت ورزش ﻫــﻢ ﺑــﺎ ﺗﺎ%ﻴــﺪ ﺑــﺮ ا ﻦ%ــﻪ
در ﺣــﺎل ﺳــﭙﺮ% 5ﺮدن ﺳــﺎل ﭘﺎ ﺎﻧــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ و ﺳﺎل  ١٤٠١ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد،
ﻣﮔﻮ ﺪ ٣٠» :ﺳﺎل اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا 5دﻧﺒﺎل و در
ﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎ 5ورزﺷ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ٤ 5ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺎده
ﻣﺷــﻮد .ا ﻦ%ﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن %ﺸــﺘ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ٨ﺳﺎﻟﻪ
ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑ اﺳــﺖ و ﻫﺪفﮔﺬار 5ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻖ
و درﺳــﺖ اﺳــﺖ %ﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣدﻫﺪ %ﺎر %ﺎرﺷﻨﺎﺳــ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .ا ﻦ ﺳــﻨﺪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ = 5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
راﻫﺒــﺮد 5را رﻋﺎ ﺖ %ــﺮده .اﮔﺮ ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺑــﻪ روزﻣﺮﮔــ ﻣاﻓﺘﻴــﻢ «.ﻣﻌــﺎون

ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻧﺎﯾﺐرﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺪراﺳﻴﻮن واﻟﻴﺒﺎل ﺷﺪ
وز ــﺮ ورزش ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ا ﻦ%ﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن %ﺸــﺘ
وﻇﻴﻔﻪ ﺳــﻨﮕﻴﻨ در ﺑﺤﺚ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــ و ﻓﺮﻫﻨﮕ دارد
ﻣﮔﻮ ﺪ» :در %ﺸﺘ روز 5ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن و اﻟﻤﭙﻴ=
ﺑﻮد ﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوز اﻓﺖ %ﺮد ﻢ و ا ﻦ ﺗﻮاﻧﺎ  را دار ﻢ %ﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﮕﺎه ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﺮﺳــﻴﻢ .دﺑﻴﺮ درﺳــﺖ ﻣﮔﻮ ﺪ %ﻪ
ﺑﺮﻧﺪ %ﺸــﺘ اﻓﺖ %ﺮده .رﺷــﺘﻪ د ﮕــﺮ 5ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﻬﺘــﺮ 5دارد ﭼﻮن از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ 5در %ﺸــﻮر
ﺑﻬــﺮه ﻣﺑــﺮد .ا ــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘــﺎ 5ﺑﺮﻧﺪ %ﺸــﺘ
%ﻤــ= ﻣ%ﻨﺪ و آﺛــﺎر اﻗﺘﺼﺎد 5ﺑﺮا% 5ﺸــﺘﮔﻴﺮان
ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ .وزارت ورزش در %ﻨﺎر ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
%ﺸﺘ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﺪا 5ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﻮ ﻢ اوﻟﻮ ﺖ ورزش
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻣﺎ %ﺸﺘ اﺳﺖ«.
ﻼ ٥ :#ﺧﺎﻧﻪ ﺸﺘ در ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺎده ﻣﺷﻮد
ﺑﻌــﺪ از روﻧﻤﺎ  از ﺳــﻨﺪ راﻫﺒﺮد 5ﺗﻮﺳــﻌﻪ %ﺸــﺘ،
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دﺑﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ %ﻼ  ،ﺷــﻬﺮدار 5ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻤــﺎر 5اﻣﻀــﺎ %ــﺮد .در ا ــﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ
ﻣﺴــﻌﻮد ر ﺎﺿــ ،رﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌــﺖ %ﺸــﺘ ﺧﺮاﺳــﺎن
رﺿﻮ 5ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷــﺖ% .ﻼ  ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ %ﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮد% 5ﺸــﺘ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
اﺳﺖ ،در ا ﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﮔﻮ ﺪ%» :ﺴ %ﻪ ا ﻦ ﺳﻨﺪ
را ﺳﻔﺎرش داده ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ %ﻪ دﻧﺒﺎل %ﺎر اﺳﺖ«.
او در ﺗﺸــﺮ ﺢ ﻋﻠﺖ اﻣﻀــﺎ 5ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎر 5ﺑﻴﻦ
ﺷﻬﺮدار 5ﻣﺸــﻬﺪ و ﻓﺪراﺳﻴﻮن %ﺸﺘ ﻫﻢ ﻣﮔﻮ ﺪ:
»%ﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ز ﺮﺳــﺎﺧﺘ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ اﻣﻴﺪوارم
در ﭼﻨــﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑــﺎ رو ﺮد اﺳــﺘﻌﺪاد ﺎﺑ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن و ﺑﺮﮔﺰار 5ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت و در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰ
و ز ﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ %ﺎر %ﻨﻴــﻢ .ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ا ﻦ ﻫﺴــﺘﻴﻢ %ﻪ
ــ= رو ﺪاد ﺟــﺪ 5را ﺑﺮﮔــﺰار %ﻨﻴﻢ .اﻟﻤﭙﻴــ= ا%ﻮ را
در  ٥رﺷــﺘﻪ دار ﻢ %ﻪ %ﺸــﺘ ﺟﺰو آن اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن آ ﻨﺪه ا ــﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را
ﺑﺮﮔﺰار %ﻨﻴﻢ .ﺿﻤﻦ ا ﻦ%ﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ  ٥ﺧﺎﻧﻪ %ﺸﺘ
در ﻣﺪت  ٣ﻣﺎه در ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد«.

ﮐﻔﺶ ﻃﻼى ﺷﻴﺦ دﯾﺎﺑﺎﺗﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ%ﺮد ،اﻣﺴــﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ %ﺮوﻧﺎ ا ﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را
ﻟﻐﻮ و اﻋﻼم %ﺮد ﻣﺮاﺳﻢ در زﻣﺎن د ﮕﺮ 5ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ %ﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺰار 5آنﻫﻢ
%ﻢ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال ﻫﻮاداران اﺳﺘﻘﻼل و ﺷﺎ ﺪ ﺧﻮد
د ﺎﺑﺎﺗــﻪ ﻫــﻢ از ﻣﺘﻮﻟﻴــﺎن ﻓﻮﺗﺒــﺎل و ﺳــﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ ا ﻦ
ﺑﺎﺷــﺪ %ﻪ %ﻔﺶ ﻃﻼ %ﺠﺎﺳــﺖ و ﭼﺮا آن را ﺑﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ارﺳﺎل ﻧﻤ%ﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در = ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎد ﻦ ا ﻦ
ﻫﺪ ﻪ ﺑﻪ آﻗﺎ 5ﮔﻠ ﻟﻴﮓ اﻫﺪا ﺷــﻮد؟ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ %ﻪ
ﺑﺎ ارﺳــﺎل ﺟﺎم ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎم  ٩٧ﺑﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
%ﻪ ﺑﻪ ﺟﺎم اﺳــﻨﭙ ﺷــﻬﺮت دارد و ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎد ﻦ ﭼﻨﺪ
ﻣﺴــﺌﻮل در ا ﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮا 5اﻫﺪا 5ﺟﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
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رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن واﻟﻴﺒﺎل در ﺣﻤ ﻓﺮ ﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﺎ ﺐرﺋﻴــﺲ ﺑﺎﻧــﻮان ﻣﻨﺼﻮب %ﺮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳــﺎ ﺖ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
واﻟﻴﺒــﺎل ،ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ داورزﻧ ،رﺋﻴــﺲ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن واﻟﻴﺒﺎل در
ﺣﻤــ ﻓﺮ ﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺎن را ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﻧﺎ ﺐرﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻨﺼﻮب
%ﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺎن %ﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖرﺋﻴﺴﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن واﻟﻴﺒﺎل اﺳﺖ،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان وزارت ورزشوﺟﻮاﻧﺎن و ر ﺎﺳــﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
اﺳﻴﺖ را در ﭘﺮوﻧﺪه %ﺎر 5ﺧﻮد دارد.

اﺧﺒﺎر
ﻣﺎرﺳﻠﻴﻨﻮ ،اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ رﮐﻮرد
ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺗﻠﺘﻴ=ﺑﻴﻠﺒﺎﺋﻮ ﺳــﻮم ژاﻧﻮ ﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﺳــﻠﻴﻨﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﻴﻪ
رﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳــﺮﻣﺮﺑ اﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ  ﻫﺪا ﺖ ا ﻦ ﺗﻴﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد
و ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ ﮔﺎ ﺴــﺎ ﮔﺎر ﺘﺎﻧﻮ ﺷــﻮد .ﺗﻨﻬﺎ  ١٤روز ﻃﻮل %ﺸﻴﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎرﺳــﻠﻴﻨﻮ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺟﺎﻣﺶ را ﺑﺎ اﺗﻠﺘﻴ= ﻓﺘﺢ %ﻨﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧا5
%ﻪ در ﻓﻴﻨﺎل ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎم اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز ٢-٣ 5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ ،دوﻣﻴﻦ ﺟﺎم ﺳﺮﻣﺮﺑ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآ ﺪ .او
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎم را ﺑﺎ واﻟﻨﺴﻴﺎ در  ٢٠١٩و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .ﻫــﺮ  ٢ﺟﺎم در = ﺷــﺮا ﻂ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪﻧــﺪ؛ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎرﺳﻠﻴﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑ در ﺗﺎر ﺦ ﻟﻘﺐ
ﮔﺮﻓــﺖ %ﻪ در  ٢ﻓﻴﻨﺎل ﭘﻴﺎﭘ ،آﺑاﻧﺎر5ﻫﺎ را ﺷﺴــﺖ ﻣدﻫﺪ.
ﻣﺎرﺳــﻠﻴﻨﻮ ﺗﻴﻤ را %ﻪ ﺗﻨﻬــﺎ  ٢اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎ ﺳــﻘﻮط در ﻻﻟﻴﮕﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
داﺷــﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤ ﺗﺒﺪ ﻞ %ﺮد %ﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از رﺋﺎلﻣﺎدر ﺪ و
ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎم ﺷﻮد.

ﺑﺤﺮان ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﻠﺰﻧﯽ در ﻟﻴﻮرﭘﻮل
در ﺣﺴــﺎسﺗﺮ ﻦ د ــﺪار ﻫﻔﺘــﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ =
د ﺪار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ %ﻪ ﻟﻴﻮرﭘﻮل در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ د ﺪار ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻮﻧﺎ ﺘﺪ،
ﺗﻴﻢ ﺻﺪرﻧﺸــﻴﻦ رﻓﺖ %ﻪ ا ﻦ د ﺪار ﺑﺎ ﺗﺴــﺎو 5ﺑﺪون ﮔﻞ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺎن
رﺳــﻴﺪ .ﺑﻪ ا ﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﺑﺮا 5ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎز 5ﭘﻴﺎﭘ در ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗــﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﻧﺸــﺪ .ا ﻦ اﺗﻔﺎق از ﺳــﺎل ٢٠٠٥
رخ ﻧــﺪاده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ 5آﻧﻔﻴﻠﺪ %ﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ
ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ در د ــﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﻮ%ﺎﺳــﻞ ،ﺳــﺎوﺗﻬﻤﭙﺘﻮن و
ﻣﻨﭽﺴــﺘﺮ ﻮﻧﺎ ﺘﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﻧﺸــﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤــﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ
آﺗﺶ ا ــﻦ ﺗﻴﻢ در ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻌﻨ ﺳــﺎد ﻮ ﻣﺎﻧــﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح و
روﺑﺮﺗــﻮ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ﺑﺎﺷــﺪ %ﻪ اﺛﺮ ﺑﺴــﻴﺎر %ﻤــ در ﺑﺎز5ﻫــﺎ 5اﺧﻴﺮ
داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﻴﻮرﭘﻮل در د ﺪار ﺑﻌﺪ 5ﺑﻪ د ﺪار ﺑﺮﻧﻠ ﺗﻴﻢ ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﺟــﺪول ردهﺑﻨﺪ 5ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺳــﭙﺲ در ﺟــﺎم ﺣﺬﻓ ﺑﺎ ﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻮﻧﺎ ﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺮود .ﺑﺎ ﺪ د ﺪ ﺗﻴﻢ ﻮرﮔﻦ %ﻠﻮپ
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ا ﻦ  ٢د ﺪار ﭘﻴﺶ رو ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﻣﺷﻮد ﺎ ﺧﻴﺮ.

اوﻟﻴﻦ ﮐﺎرت ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺴﯽ در دوران ﺣﺮﻓﻪاى

ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در ا ــﻦ اﻣﺮ ﺳــﺎﺑﻘﻪدار اﺳــﺖ ،ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ
%ﺎر 5را ﺑﺮا 5د ﺎﺑﺎﺗﻪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺮده اﺳﺖ؟

٣٧٠١٠
ﭘﺬﯾﺮش
آﮔﻬﯽ
ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴــ در دﻗﻴﻘــﻪ  ١٢٠ﻓﻴﻨﺎل ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎم اﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ اﺧﺮاج
ﺷــﺪ و ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ٢-٣از اﺗﻠﺘﻴ=ﺑﻴﻠﺒﺎﺋﻮ ﺷﺴــﺖ ﺧﻮرد
ﺗﺎ ﺳــﺘﺎره آرژاﻧﺘﻴﻨ  از ﺗﻠﺦﺗﺮ ﻦ ﺷــﺐﻫﺎ 5دوران ﺑﺎز5اش
را ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎرﺳــﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺎ رو 5و ﺎﻟﻴﺒﺮه
ﺣﺪاﻗﻞ  ٢ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ% .ﺎﭘﻴﺘــﺎن آﺑاﻧﺎر5ﻫﺎ از
ﺑﺎزواﻧــﺶ ﺑــﺮا 5ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑــﻪ ﺑﺎز ﻦ ﺣﺮ  kﺑﻬﺮه ﺑــﺮد و ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳــ ﺻﺤﻨﻪ ﺑــﺎ  VARداور ﺑــﻪ او %ﺎرت ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸــﺎن داد .ا ﻦ
اوﻟﻴــﻦ %ﺎرت ﻗﺮﻣﺰ 5ﺑﻮد %ﻪ ﻣﺴــ در ﻃﻮل دوران ﺣﻀﻮرش در
ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﺣﺮﻓﻪا 5ﻣﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷــﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ5
ﻣﺴــ ﻣﻤﻦ اﺳــﺖ ا ﻦ ﺑﺎز ﻦ ﺑﻴﺶ از = ﺟﻠﺴــﻪ از ﻫﻤﺮاﻫ
ﺗﻴﻤﺶ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
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دﻓﺎع ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺟﺪﺪ آﻧﺘﻮرپ از ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ

ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎ!ﻮس ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮﺎن ﺣﺴﻴﻨ

ﺳــﺮﻣﺮﺑ آﻧﺘﻮرپ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز" ﺑﺎ ﺧﻨﺖ از دروازهﺑــﺎن ا#ﺮاﻧاش دﻓﺎع ﺮد .ﺗﻴﻢ
ﻓﻮﺗﺒــﺎل آﻧﺘﻮرپ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴــﺖو K#ﻢ ﻟﻴــﮓ ﺑﻠﮋ R#ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺧﻨــﺖ رﻓﺖ و ﺑﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ  - R#ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوز" رﺳﻴﺪ .ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ دروازهﺑﺎن ا#ﺮاﻧ در اﺑﺘﺪا
در ﺗﺮﻴــﺐ اﺻﻠ آﻧﺘﻮرپ ﻗﺮار داﺷــﺖ و  R#ﺧﻄﺎ" ﭘﻨﺎﻟﺘ ﺑــﻪ رﻗﻴﺐ داد وﻟ
ﺿﺮﺑــﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺗﺒﺪ#ﻞ ﻧﺸــﺪ ﺗﺎ آﻧﺘﻮرپ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎز" ﺷــﻮد .در ﻫﻤﻴﻦراﺑﻄﻪ
ورﻮﺗﺮن ﺳــﺮﻣﺮﺑ آﻧﺘــﻮرپ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز" درﺑﺎره ﻋﻤﻠKــﺮد ﺑﺎزK#ﻦ ا#ﺮاﻧ ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺒﺎ#ﺪ واﻗﻌــﺎ ا#ﻨﻘﺪر درﺑﺎره دروازهﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ــﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ
در ا#ــﻦ ﺑﺎز" ﻋﻤﻠKﺮد ﺧﻮﺑ داﺷــﺖ و ﺑﺎ#ﺪ ﺑﻪ او زﻣــﺎن داد .ﻣﺎ ﺑﺎ#ﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد
ﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ#ﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻘﺪر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺪ «.ا#ﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮﺧ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮﺿ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻴﻤ #ﻮﻧﺎﻧ ﺧﺒﺮ دادهﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮ#ــﻦ ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﺑﺎﺷــﮕﺎه #ﻮﻧــﺎن ﺑﻪ ﺟﻤــﻊ ﻣﺸــﺘﺮ#ﺎن ﻣﺪاﻓــﻊ ا#ﺮاﻧ
ﺗﺮاﺑﺰوناﺳــﭙﻮرﺗﺮﻴﻪ ﭘﻴﻮﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﻧﺎﺗﻴ Rﺗﺮﻴﻪ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨ
درﺧﺸــﺶ ﺧﻴﺮهﻨﻨﺪها" در  ٣ﺑﺎز" اﺧﻴﺮ ﺗﺮاﺑﺰوناﺳــﭙﻮر در ﺳــﻮﭘﺮﻟﻴﮓ ﺗﺮﻴﻪ
داﺷــﺖ و ﺳــﺮﻣﺮﺑ و ﺳــﺮان ا#ﻦ ﺗﻴﻢ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺪ#ﺪ ﻗــﺮاردادش ﺮد .ﻣﺠﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻨ ﻪ ﺑﺎ آﺳﻴﺐد#ﺪﮔ ﻫﻮﮔﻮ ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻴﺐ اﺻﻠ ﺗﺮاﺑﺰوناﺳﭙﻮر
ﺑﺎزﮔﺸﺖ،ﺑﺎﺛﺒﺖآﻣﺎرﻓﻨﺧﻮبﻣﻮردﺳﺘﺎ#ﺶﺳﺮﻣﺮﺑا#ﻦﺗﻴﻢﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.اﻨﻮن
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﺑﺰوناﺳﭙﻮر اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ٢ﺳﺎﻟﻪ و دﺳﺘﻤﺰد ٧٥٠ﻫﺰار
#ــﻮرو ﺑﺮا" ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ا#ﺮاﻧاش را ﺣﻔﻆ ﻨﺪ .اﻟﻤﭙﻴﺎﻮس ﻧﻴﺰ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ
ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻨ را ﺟﺬب ﻨﺪ ٤ .ﺗﻴﻢ ﺳــﻮﭘﺮﻟﻴﮓ ﺗﺮﻴﻪ و  ٢ﺗﻴﻢ اروﭘﺎ #ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﻣﺪاﻓﻊ ا#ﺮاﻧ ﺗﺮاﺑﺰوناﺳﭙﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎ#ﺎن ﻗﺮاردادش در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ رادوﺷﻮوﯾﭻ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دروازهﺑﺎن ﺮوات ﺧﻮد ﻣﺬاﺮات
ﺟﺪ#ــﺪ" اﻧﺠــﺎم ﻣدﻫــﺪ .ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘــﺲ
از ﺑــﺎز" ﻓﻴﻨﺎل ﻟﻴــﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳــﻴﺎ ﺑــﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ٦١
ﻫــﺰار دﻻر ﺑــﻪ ﺑﻮژ#ــﺪار رادوﺷــﻮو#ﭻ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ و" را ﺗﺴــﻮ#ﻪ ﺮد و ﻗﺮار ﺷــﺪ ﻗﺴــﻂ اول
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ا#ﻦ دروازهﺑﺎن ﺑﺮا" ﻓﺼﻞ ﺟﺪ#ﺪ در ﻓﺮورد#ﻦ
ﺳــﺎل آ#ﻨــﺪه ﺑــﻪ رادو ﭘﺮداﺧﺖ ﺷــﻮد .ﺑﺎ ا#ﻦوﺟــﻮد ا#ﻦ
دروازهﺑﺎن ﺮوات ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪا" ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ درﺧﻮاﺳــﺖ ــﺮده ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓــﻖ ﻗﺒﻠ
ﻧﻴﻤــ از ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴــﻂ اول ﺧﻮد را ﻇــﺮف ﻣﺪت  ١٥روز
در#ﺎﻓﺖ ﻨﺪ.

آزﻣﻮن ﺑﻪ اردوى زﻧﻴﺖ در اﻣﺎرات ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ

ﭘﺎﺎن ﺧﻮش ﻫﻔﺘﻪ ﺎزدﻫﻢ ﺑﺮا 4ﺳﺮﺧﺎﺑ

ﺳــﺘﺎره ا#ﺮاﻧــ ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل زﻧﻴــﺖ ــﻪ ﺑﻪدﻟﻴــﻞ ﺑﺮوز
K#ﺴــﺮ" ﻣﺸــKﻼت ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻴﻤﺶ را در ﺷــﺮوع
اردو" ﺗﺪارﺎﺗــ اﻣﺎرات ﻫﻤﺮاﻫ ﻨــﺪ ،ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم
ا#ﻦ ﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺎﺷﮕﺎه زﻧﻴﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
 R#ﭘﺴــﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﺧﻮد از ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺳﺮدار
آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺮ#ﻨﺎت ا#ﻦ ﺗﻴﻢ در ﺸﻮر اﻣﺎرات ﺧﺒﺮ داد.

اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺻﺪر ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﮐﻮرس
ﻫﻔﺘــﻪ #ﺎزدﻫــﻢ رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ"
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺸــﻮر روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔــﺰار"  ٢ﺑﺎز" ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳــﻴﺪ .در اوﻟﻴﻦ
ﺑــﺎز" اﺳــﺘﻘﻼل در ﺗﺒﺮ#ﺰ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺗﺮاﺘﻮر ﺑﻪ
ﺑﺮﺗــﺮ"  R# -٣دﺳــﺖ #ﺎﻓــﺖ و در دوﻣﻴﻦ و
آﺧﺮ#ﻦ ﺑــﺎز" ﻫﻔﺘــﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ" رﺳﻴﺪ.
ﺗﺮا!ﺘﻮر  --اﺳﺘﻘﻼل ٣
اﺳــﺘﻘﻼل و ﺗﺮاﺘــﻮر از ﻫﻔﺘــﻪ #ﺎزدﻫــﻢ
رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ" ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ در ورزﺷــﮕﺎه #ﺎدﮔﺎر
اﻣــﺎم)ره( ﺗﺒﺮ#ــﺰ ﺑــﻪ ﻣﺼــﺎف ﻫــﻢ رﻓﺘﻨــﺪ ﻪ
ا#ــﻦ د#ﺪار ﺟﺬاب و ﭘﺮﮔﻞ ﺑــﺎ ﺑﺮﺗﺮ" R# -٣
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﭘﺎ#ﺎن رﺳــﻴﺪ .در ا#ﻦ د#ﺪار ﻪ
ﺑﺎ ﻗﻀــﺎوت ﺑﻴﮋن ﺣﻴــﺪر" اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ ،اﺑﺘﺪا
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻮد ﻪ در دﻗﻴﻘﻪ  ٣٩ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺦ
د#ﺎﺑﺎﺗــﻪ ﺑــﻪ ﮔﻞ رﺳــﻴﺪ ﺗــﺎ ﺷــﺎﮔﺮدان ﻓKﺮ"
ﺑﺎ ﺑﺮﺗــﺮ"  -R#ﺻﻔــﺮ در ﭘﺎ#ﺎن ﻧﻴﻤــﻪ اول ﺑﻪ
رﺧﺘKــﻦ ﺑﺮوﻧــﺪ .آﺧﺮ#ــﻦ ﺑــﺎر" ــﻪ د#ﺎﺑﺎﺗﻪ
ﺑﺮا" اﺳــﺘﻘﻼل ﮔﻞ زده ﺑﻮد ،در ﺑﺎز" ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻻﻫﻠــ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﮔﺮوﻫ ﻟﻴــﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
آﺳــﻴﺎ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ١١٧روز و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
د#ﮕــﺮ  ٣ﻣﺎه و  ٢٦روز ﺑــﺎر د#ﮕﺮ ﭘﺎ" ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺑﻠﻨﺪﺑــﺎﻻ" آﺑﻫــﺎ ﺑــﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﺑﺎز ﺷــﺪ .ﻧﻴﻤﻪ
دوم ﺑــﺎ ﺑﺮﺗــﺮ" ﻧﺴــﺒ ﺗﺮاﺘﻮر ﻫﻤــﺮاه ﺑﻮد و

درﺣﺎﻟــ ــﻪ ﺷــﺎﮔﺮدان ﺷــﺠﺎﻋ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
زدن ﮔﻞ ﻣﺴــﺎو" ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﻣﻬــﺪ" ﻗﺎ#ــﺪ"
ﻣﻬﺎﺟــﻢ آﺑﭘﻮﺷــﺎن ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘــﺎس
ارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ" در دﻗﻴﻘﻪ  ٦٠در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘ
ﺗ Rﺑــﻪ ﺗ Rدروازه اﺧﺒــﺎر" را ﺑﺮا" ﺑﺎر دوم
ﺑﺎز ﺮد .ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺟﻮان آﺑﭘﻮﺷــﺎن ﻪ زﻧﻨﺪه
ﮔﻞ دوم ا#ــﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻮد ٥ ،دﻗﻴﻘــﻪ ﺑﻌﺪ د#ﺎﺑﺎﺗﻪ
را در ﻣﺤﻮﻃــﻪ ﺟﺮ#ﻤﻪ ﺗﺮاﺘــﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ
ــﺮد ﺗــﺎ د#ﺎﺑﺎﺗﻪ دوﻣﻴــﻦ ﮔﻞ ﺧﻮد و ﺳــﻮﻣﻴﻦ
ﮔﻞ ﺗﻴﻤــﺶ را در ا#ــﻦ ﺑﺎز" ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ.
درﻧﻬﺎ#ــﺖ ﻧﻴــﺰ ﺗﺮاﺘﻮر در دﻗﻴﻘﻪ ٨٠ﺗﻮﺳــﻂ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒــﺎسزاده  K#از ﮔﻞﻫــﺎ را ﺟﺒﺮان
ﺮد .در ﭘﺎ#ــﺎن ا#ﻦ ﺑﺎز" ،آﺑﭘﻮﺷــﺎن ﻪ ﺑﻪ
ﺷﺸــﻤﻴﻦ ﭘﻴﺮوز" ا#ﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮد رﺳــﻴﺪﻧﺪ،
 ٢٢اﻣﺘﻴــﺎز" ﺷــﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  R#اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸــﺘﺮ
از ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و
ﺗﺮاﺘﻮر ﺑﺎ ١٦اﻣﺘﻴﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن در رده ﭼﻬﺎرم
ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮد
در دوﻣﻴــﻦ ﺑــﺎز" روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺑﺮﺗــﺮ" - ٢
#ــ Rرﺳــﻴﺪ .ﻣﻬــﺪ" ﻋﺒــﺪ" ) (٢٩و اﺣﻤﺪ
ﻧﻮراﻟﻠﻬــ) (٧٧ﺑــﺮا" ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ و
ﭘﺮ#ــﺮا) (٦٥ﺑﺮا" ﻓﻮﻻد ﮔﻠﺰﻧــ ﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ

ﻓﺎﺿﻠﯽ :از اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺪارم
وﺣﻴــﺪ ﻓﺎﺿﻠ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳــﺎﺑﻖ ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺴــﺎﺟ
ﻣﺎزﻧــﺪران ﺷــﺎ#ﻌﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل ﺑــﺮا"
ﻫﻤــKﺎر" را ﺗKﺬ#ــﺐ ــﺮد و ﮔﻔــﺖ» :از اﺳــﺘﻘﻼل
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد" ﻧﺪارم .از ا#ﻦرو دﻟﻴﻠ ﻧــﺪارد درﻣﻮرد ا#ﻦ
ﺗﻴﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻨــﻢ .از ﻃﺮﻓ ،در ﺗﻴﻢ ﻧﺴــﺎﺟ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ــﺮدم و ﭼﺎﻟــﺶ ﺟﺬاﺑ ﺑــﺮا" ﻣﻦ
ﺑﻮد .ﻓﻌﻼ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم دوﺑﺎره دﺳــﺘﻴﺎر ﺳﺮﻣﺮﺑ د#ﮕﺮ"
ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﺎ#ﺪ ﺑﻌﺪا ﻧﻈﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻨﺪ وﻟ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
د#ﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻢ ﻓKﺮ ﻣﻨﻢ«.

ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ

از ﺷــﺮوع ﺧﻮب ﻓــﻮﻻد ،درﻧﻬﺎ#ــﺖ ﺑﺎزK#ﻨﺎن
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻮپ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻟKﻴﺖ
ﺑــﺎز" را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در دﻗﻴﻘﻪ
 ٢٩ﻣﻬــﺪ" ﻋﺒــﺪ" ﺑــﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳــﺮﺶ ﺧﻮد
دروازه ﻓــﻮﻻد را رو" ﺗــﻮپ ارﺳــﺎﻟ وﺣﻴــﺪ
اﻣﻴــﺮ" و دﻓــﻊ ﻓﻮﻻد"ﻫــﺎ ﺗﺒﺪ#ــﻞ ﺑــﻪ ﮔﻞ
ﻨــﺪ ﺗﺎ  ٢ﺗﻴﻢ ﺑــﺎ ﻫﻤﻴﻦ  R#ﮔﻞ ﺑــﻪ رﺧﺘKﻦ
رﻓﺘﻪ و اﺳــﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﻤﻪ را ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺣﻤﻼت ﻓﻮﻻد"ﻫﺎ در اواﺳﻂ ﻧﻴﻤﻪ
دوم ﭘﺮداﻣﻨﻪﺗﺮ از ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺑــﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در
دﻗﻴﻘــﻪ ٦٠ﺑﺎ ﺳــﻮت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ زاﻫﺪ"ﻓﺮ

ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘ رﺳــﻴﺪﻧﺪ ــﻪ ا#ﻦ ﺑﺎر ﭘﺮ#ــﺮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ
دروازه ﺣﺎﻣــﺪ ﻟــ Rرا از رو" ﻧﻘﻄــﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘــ
ﺑــﺎز ﻨﺪ .اﻋــﻼم ﭘﻨﺎﻟﺘ از ﺳــﻮ" داور ﺑﺎز"
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺠﺎل در زﻣﻴﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
رو" ﻧﻴﻤKﺖﻫــﺎ" دو ﺗﻴــﻢ ﺷــﺪ اﻣــﺎ ا#ــﻦ ﺑﺎر
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺧﻴﻠــ زود ﺧــﻮدش
را ﺑــﻪ ﺑــﺎز" ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪه و در دﻗﻴﻘــﻪ ٧٠ﮔﻞ
ﭘﻴﺮوز" ﺑﺨﺶ را ﺗﻮﺳــﻂ اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬ در
ﺷﻠﻮﻏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮ#ﻤﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺎ #ﺤﻴ و ﺗﻴﻤﺶ ﭘﺲ از  ٤ﺗﺴﺎو" ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﻪ
 ٣اﻣﺘﻴﺎز ا#ﻦ د#ﺪار ﺑﺮﺳﻨﺪ.
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ﺗﯿﻢ
اﺳﺘﻘﻼل
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان
ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﺗﺮاﮐﺘﻮر
ﭘﯿﮑﺎن
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﮔﻞﮔﻬﺮ
ﻓﻮﻻد
ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺳﺎﯾﭙﺎ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراك
ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو
ﻧﺴﺎﺟﻰ ﻣﺎزﻧﺪران
ذوبآﻫﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزى

ﺑﺎزي
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ﺧﻄﺮ از ﺑﻴﺦ ﮔﻮش ﻫﺎﻓﺒ -اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺬﺷﺖ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺎدواﻧﯽ دﭼﺎر ﻧﺸﺪ
ﻫﺎﻓﺒــ Rﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻪدﻟﻴــﻞ ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﺤKﻢ ﺑﺎزK#ﻨﺎن ﺗﺮاﺘﻮر ﻧﺰد R#ﺑﻮد ﺑﺎ  R#ﺣﺎدﺛﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎ oﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﻮد ،ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮا" ﭘﺎدواﻧ ﺑﺎزK#ﻦ ﺳــﺎﺑﻖ و ﺑﺮز#ﻠ اﺳــﺘﻘﻼل
رخ داد .درﺷــﺮا#ﻄ ﻪ ﻓﺮﺷــﻴﺪ اﺳــﻤﺎﻋﻴﻠ در
ﻧﻴﻤــﻪدوم ﺑــﺎز" ﺑﺎ ﺗﺮاﺘــﻮر وارد زﻣﻴﻦ ﺷــﺪ ،ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨــﺪ دﻗﻴﻘــﻪ از زﻣﻴــﻦ ﺑﻴــﺮون رﻓــﺖ و ﺴــ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ا#ﻦ ﺑﺎزK#ﻦ ﻧﺸــﺪ .ﺷــﻮت
ﻣﺤKﻢ ﺑﺎزK#ﻨﺎن ﺗﺮاﺘﻮر ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪﺳﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ
اﺳــﻤﺎﻋﻴﻠ اﺻﺎﺑــﺖ ﺮد ــﻪ ﻫﺎﻓﺒ Rاﺳــﺘﻘﻼل
ﺑﺮا" دﻗﺎ#ﻘ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺗﻌﻮ#ﺾ
ﺷﺪ .ﭘﺰﺷ Rﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳــﺘﻘﻼل در واﻨﺶ ﺑﻪ
ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﻴﺪر" ﮔﻔﺖ:
»داور ﺑــﺎز" ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺗﺮاﺘﻮر  R#ﭘﺰﺷــ Rاﺳــﺖ و
ﻣــﻦ ﺗﻌﺠﺐ ــﺮدم ﭼﺮا اﺟــﺎزه ﻧﻤــداد ﺑﺮاﻧKﺎرد
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠ را از زﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﻨﺪ .اﮔﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠ
ﺑــﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﭘﺎدواﻧ دﭼﺎر ﻣﺷــﺪ ﭼﻪ ﺴــ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﻮد؟«
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22
21
19
16
16
15
15
15
15
13
12
12
12
9
7
4

رﻗﺎﺑﺖ  ٢ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮاى ﺟﺬب ﺗﺮاﺑﯽ
رﺳــﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮ" از رﺳــﻴﺪن  ٣ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻬــﺪ" ﺗﺮاﺑ،
ﺑﺎزK#ﻦ ﺗﻴــﻢ اﻟﻌﺮﺑ دوﺣﻪ ﺧﺒﺮ داد .ﻣﻬــﺪ" ﺗﺮاﺑ ﺑﺮا"
اﻧﺘﺨــﺎب ﺗﻴﻢ ﺟﺪ#ﺪش در ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎلﻫﺎ" زﻣﺴــﺘﺎﻧ ٣
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد در#ﺎﻓﺖ ﺮده اﺳــﺖ .ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺗﺮاﺘﻮر و
 R#ﺗﻴﻢ ﺗﺮﻴﻪا" ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎزK#ﻦ اﻟﻌﺮﺑ
ﻗﻄﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻗــﺮار اﺳــﺖ #ﻮﺳــ bاﻟﻤﺴــﺎﻨ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺗﻮﻧﺴــ اﻟﺪﺣﻴــﻞ ﺟﺎ#ﮕﺰ#ــﻦ ﻣﻬــﺪ" ﺗﺮاﺑ در ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ﺑﺎزK#ﻨﺎن ﺧﺎرﺟ اﻟﻌﺮﺑ ﺷــﻮد .ﻣﻬﺪ" ﺗﺮاﺑ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن
ﮔﺬﺷــﺘﻪ از ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑــﻪ اﻟﻌﺮﺑــ دوﺣــﻪ ﭘﻴﻮﺳــﺖ اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎز"ﻫﺎ" ﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ#ﺶ ﺑﮕﺬارد .ﺳﺮﻣﺮﺑ
ا#ﺴــﻠﻨﺪ" اﻟﻌﺮﺑــ ﻧﻴــﺰ از ﻣﺪ#ــﺮان ا#ــﻦ ﺗﻴﻢ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺗﺎ
#ﻮﺳ bاﻟﻤﺴﺎﻨ را ﺟﺎ#ﮕﺰ#ﻦ ﺗﺮاﺑ ﻨﻨﺪ.

