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 89هزارمیلیاردگرهگشا
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تکرار«ساعتخوش» دستمزد
 20میلیاردیمیخواهد

امیرغفارمنش ازتکرارنشدن
مجموعهماندگاردهه 70میگوید

ثبتنام 11هزارخانواده
برایدریافتشناسنامهایرانی

هنوزشناسنامهایبرایفرزندان
مادرانایرانیدراستانصادرنشده
خراسان رضوی

لذتهمنشینیکنارسینیچای

چرادورهمیکناراعضا 
ی
خانواده مهموتاثیرگذاراست؟
زندگی سالم

مهارآتشپایانهمرزیماهیرود
پساز ۷ساعتتالش
2

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی 4 +صفحهروزنامهاستانی
 24 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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تستآوازرشیدپور،شروع
شیرین فرهاد و بزرگترین
ِ
صفحه  ،۷ورزشی
ترسرونالدو!

و زندگی سالم

بامصوبهمجلس،بایددرسالآینده 89هزارمیلیاردازبدهیدولتبهتامیناجتماعیتسویهومرحلهدومهمسانسازی
صفحه ۵
حقوق 3.6میلیونکارگربازنشستهاجراییشود ،زماناجراوافزایشحقوقهاچقدرخواهدبود؟

لزوم رفع رنج مردم فلسطین ،ضرورت همزیستی مسالمتآمیز
دردیدار45دقیقهایپاپفرانسیسباآیتا...سیستانیدرنجفاشرفچهگذشت؟
صفحه 3

 26روز پس از تسلیم نامه رهبر
انقالب به پوتین توسط رئیس
مجلس صورت گرفت

پاسخپوتینبهپیام رهبرانقالب
2

رازهایپنهانسانچی

افشایبخشیازگفتههایکاپیتان
فرضیه زندهبودنآنهارابیشترکرد
4

۲هزار سریال گوشیهای سرقتی
در جعبه رمز آلود نمایان شد

اعترافاتعجیبمرد ۶انگشتی!
9

یادداشت روز
احمد کاظم زاده

بایدن درچنبره «ترامپیسم

»

با گذشت بیش از شــش هفته از روی کارآمدن دولت
بایدن ،مواضع کاخسفیدوبرخی...
صفحه 2

کالهبازی!

پروندهایدربارهچهکالهیبرای
چهکلهای،سلبریتیهایعاشق
کالهو...
زندگی سالم

اخبار

2
یادداشت روز
احمد کاظم زاده

political@khorasannews.com

بایدن در چنبره «ترامپیسم»
با گذشت بیش از شش هفته از روی کار آمدن
دولت بایدن ،مواضع کاخ سفید وبرخی چهره
ها وسیاستمداران آمریکایی در خصوص ایران
و بازگشت به برجام در رسانههای جهان ،بازتاب
گستردهای داشته است .برای مثال وندی شرمن
بازگشت به برجام را غیرممکن خوانده و علت
آن را تغییرات ژئوپلیتیکی در دوره پس از برجام
ذکر کرده است .همزمان ،هنری کیسینجر از
سیاستمداران و نظریه پــردازان صهیونیست
تبار و رئالیست وابسته به حزب جمهوری خواه
به جوبایدن توصیه کرده است برای حفظ روابط
نوپای رژیــم صهیونیستی و کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس ضمن تداوم فشار ،از گفت و
گو با ایران پرهیز کند .در این بین ذکر دو نکته
الزم است -1:اظهارات وندی شرمن که خود از
اعضای تیم مذاکره کننده برجام در دوره اوباما
بود ،در جلسه بررسی صالحیت اش در مجلس
سنا برای احراز سمت معاونت وزارت امورخارجه
را می توان نشانه ای دیگر از عقبگرد دولت بایدن
از مواضع اعالمی خود در مبارزات انتخاباتی یاد
کرد که یکی پس از دیگری چه در زمینه ایران و
چه در سایر زمینه ها از جمله پرونده خاشقچی
نمود یافت و همچنان که دیدیم محمد بن سلمان
را به عنوان عامل و مقصر اصلی ایــن قتل از
مجازات تبرئه کرد .در عقبگرد دولت بایدن در

قبال سیاست خاورمیانه ای خود و همچنین در
اظهارات مجریان آن ،یک دلیل مشترک وجود
دارد و آن نفوذ و سیطره ای است که مافیای
صهیونیسم بر سیاست های آمریکا به خصوص
در خاورمیانه دارد و به رغم این که صهیونیست
ها نیز در داخل خود در خصوص برخی مسائل
مانند این که آیا طرح تشکیل دو دولت برای رژیم
صهیونیستی امنیت زاست یا طرح یک دولت با
دوملت یا این که آیا برجام امنیت هسته ای این
رژیم را تامین می کند یا نبود آن اختالف دارند،
اما هر دو جناح درخصوص حفظ و بقای رژیم
صهیونیستی و همچنین برقراری روابط رسمی و
آشتی میان این رژیم و کشورهای عربی اتفاق نظر
دارند -2.توصیه کیسینجر به جو بایدن مبنی بر
این که سیاست فشار بر ایران باید ادامه یابد نیز
به این مفهوم است که ادامه روابط شیوخ عرب
سازشکار خلیج فارس با رژیم صهیونیستی تنها
در سایه پروژه ایران هراسی امکان پذیر است و
اال اتحاد و ائتالف میان دشمنان دیروز و دوستان
امروز از هم می پاشد.
معنی دیگر این حرف و توصیه این است که از
همان ابتدا پروژه ایران هراسی برای ایجاد یک
چنین اتحاد و ائتالف شکننده ای طراحی و اجرا
شده است .با وجود این که هنری کیسینجر به
مکتب رئالیسم تعلق دارد که به لحاظ مبانی
فکری و پایگاه اجتماعی در تضاد با آموزه های
لیبرالیسم است که حزب حاکم دموکرات پیرو آن
است اما عموما توصیه ها و نظریه های کیسینجر
در بین جناح راست حزب دموکرات نیز طرفدار
داشته و به یک شخصیت مورد احترام در دستگاه
وزارت امورخارجه آمریکا تبدیل شده است .به
نظر می رسد یکی از عوامل همسویی سیاست
خاورمیانه ای آمریکا به رغــم دســت به دست
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شــدن قــدرت بین اح ــزاب رقیب دمــوکــرات و
جمهوری خواه ،به کار بستن آموزه ها و توصیه
های هنری کیسینجر بوده است .اما با توجه به
پیشینه کیسینجر قاعدتا نباید جو بایدن آموزه
ها و توصیه های او را به کارگیرد به خصوص با
توجه به تفاوت های عمیق و گسترده ای که بین
مکاتب فکری و سیاسی احزاب جمهوری خواه
و دموکرات وجود دارد یا کهولت سن زیادی که
کیسینجر دارد اما با همه این ها با توجه به نقش
و نفوذی که مافیای صهیونیسم بر ارکان تصمیم
سازی ،تصمیم گیری و قانون گذاری در دولت
پنهان آمریکا دارد ،توصیه های وی حتی قبل
از اعالم به دولت بایدن از سوی بلینکن ،وزیر
امورخارجه صهیونیست دولت بایدن به مرحله
اجرا در آمده است و بخشی از عقبگردهای سریع
و شتاب زده دولت بایدن درخصوص خاورمیانه
و ایران از این مسئله ناشی می شود .بایدن روز
گذشته در حالی قانون وضع ملی اضطراری
ایــاالت متحده آمریکا علیه ایــران را که از سال
 1995آغــاز شده بــرای یک سال دیگر تمدید
کرد که تجربه چند هفته ای حضور وی در کاخ
سفید حکایت از پیچیدگی ،بالتکلیفی های
جدی و چرخش های او نسبت به شعار های
دوران انتخاباتی اودارد .با این حال اگر بایدن
مواضع و توصیه های امثال شرمن و کیسینجر
را به کار گیرد ،جدا از این که از دولــت بایدن
و مجریان سیاست خارجی آن به خصوص در
وزارت امورخارجه سلب اعتماد و مشخص می
شود که هیچ یک از آن ها به اصول و مبانی خود
از جمله التزام به تعهدات بین المللی پایبند
نیستند  ،درعمل نیزگام در مسیرترامپ گذاشته
اند ،اقدامی که می تواند تحوالت را عمال از ریل
دیپلماسی خارج کند.

26روز پس از سفر رئیس مجلس به روسیه و تقدیم نامه رهبر انقالب به رئیس جمهور این کشور صورت گرفت

پاسخ پوتین به پیام رهبر معظم انقالب
لوان جاگاریان ،سفیر روسیه در ایران در دیدار
با علی اکبر والیتی ،پیام رئیس جمهور روسیه
در پاسخ به پیام مقام معظم رهبری را که توسط
قالیباف ارائه شده بود ،تقدیم کرد .سفیر روسیه
که حامل پاسخ پوتین رئیس جمهور روسیه به
پیام مقام معظم رهبری بود که چندی قبل توسط
قالیباف به وی ارائه شده بود ،ضمن تقدیم این
پیام به والیتی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد
و توسعه روابط دو کشور گفت :تقویت و تحکیم
روابط دو جانبه بین روسیه و ایران به قوام و تداوم
مناسباتوهمکاریهایفیمابینانجامیدهاست
و دو کشور قدمهای موثری برای ارتقای مناسبات
برداشت هاند.
دکتر والیتی ،مشاور مقام معظم رهبری هم
در این دیدار ،روسیه و ایران را دوستانی مهم و
همسایههای پایدار خواند و قدمت همکاریهای
تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی و روابط استراتژیک
بین دو کشور را عامل مهم استمرار مناسبات

راهــبــردی دو کشور در حــوز ههــای گوناگون
دانست .والیتی با اشــاره به ایــن که اقتضای
روابط راهبردی ،همکاری های موثر در حوزه
بین الملل و در سطح منطقه ای است ،افزود:
خوشبختانه همکاری های ایــران و روسیه با
کشور سوریه که به دعــوت مقامات آن کشور
صــورت گرفت ،کمک کــرد تا سوریه در برابر
دشمنان این کشور که یک جنگ بینالمللی
را با حضور بیش از  ۷۰کشور تحمیل کرده

بــودنــد ،مقاومت کند و پــیــروز شــود لــذا این
همکاری بین المللی بسیار موثر است و نمونه
دیگر آن در مناقشه ارمنستان و آذربایجان
محقق شــد .شــرایــط کنونی منطقه بــه گونه
ای است که دو کشور می توانند با هماهنگی
یکدیگر در عرصه های دیگر نیز حضور یابند
و حتما همکاری ها همچنان گسترش یافته و
متنوع تر ادامه خواهد یافت.والیتی با اشاره به
برخی تحوالت منطقهای و بین المللی گفت:
مناسبات منطقهای و تــحــوالت پیرامونی،
باعث همکاری و تعامل بیشتر تهران و مسکو
شــده و رفــت و آمــد مقامات دو کشور در روند
مناسبات و تقویت تعامالت حائز اهمیت است.
در این دیــدار دو طرف ضمن تاکید بر توسعه
همه جانبه روابط در حوزههای دفاعی ،نفتی،
هستهای ،صنعتی ،کشاورزی و توسعه تجارت
درباره آخرین تحوالت منطقهای و بین المللی
به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.

وزیر اقتصاد :درآمدهای نفتی در حال افزایش است
وزیر اقتصاد با بیان این که منابع حاصل از فروش
نفت به کشور در حال افزایش است،اظهار کرد:
ش ــورای عالی ب ــورس ،آمــادگــی کامل دارد تــا به
بنگاههایاقتصادیبرایسرعتبخشیدنبهتامین
مالی از بورس کمک کند .به گزارش صدا و سیما،
فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی با کارآفرینان
و تولید کنندگان گفت :در سه ماه سوم امسال ،رشد

اقتصادیغیرنفتیوهمچنینبااحتسابنفتمثبت
بوده و آمارهای اقتصادی امیدوار کننده است .وی
افزود:باوجودجنگاقتصادیوتحریمهایظالمانه
در ۳۰سالگذشته،در 11ماهامسال،صادراتغیر
نفتی به  ۳۲میلیارد دالر و واردات به  ۳۴میلیارد
دالر رسیده است .این در حالی است که  ۸۵درصد
وارداتمامواداولیهوکاالهایسرمایهایاست.وزیر

اقتصادگفت:در 10ماهامسال،هزارو ۴۰۰میلیارد
تومان از طریق شبکه بانکی تسهیالت پرداخت شده
که این رقم در کل سال گذشته  ۹۷۵هزار میلیارد
تومان بــوده اســت .دژپسند افــزود :با وجــود همه
محدودیتها ،منابع حاصل از فروش نفت به کشور
درحالافزایشوگشایشهاییدرمنابعارزیکشور
در خارج نیز ایجاد شده است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••خیلی جالبه هر وقت می خواهند حقوق
کارگر و کارمند رو باال ببرند ۱۰۰هزار تومان
اضافه می کنند .به این بهانه که تورم و تحریم
ها و فشار اقتصادی هست و با خلق نقدینگی و
بیت المال و ...بر سر دوراهی قرار می گیرند.
ولی اگه به یک مدیر ماهی۱۰تا۳۰میلیون
بدن مشکلی پیش نمیاد.
•• به اون آقایی که به فکر شهر خودرو هست،
بگید مردم مشکالت زیادی دارند تو دنبال
توپ و باشگاه هستی؟
•• آمدند و خواستند نفت را سر سفره مردم
بیاورند اما نان هم رخت بست از سر سفره!
•• آقـــای محسن رضــایــی گفته اگــر اعــام
کاندیداتوری کردم خواهید دید کاری خواهم
کرد که یک نفر بیکار نماند و اصال کسی وجود
نداشته باشد که بیاید و انتقاد کند .عارضم
خدمت شون از اول همه اش وعده و وعید همه
تون مثل هم هستین ...
•• در خبرها آمده آقای فکری  7.5میلیارد
تومان به استقالل بخشید و همچنین آمده که
 65درصد دستمزدش را گرفته یعنی ایشان
برای مدت دوسال قراردادش 22میلیارد باید
پول می گرفته به عبارتی هر نیم فصل حدود
5.5میلیارد تومان ،جالب توجه این که ایشان
در نیم فصل اول حدود  14.5میلیارد تومان
پول گرفته یعنی حدود سه برابر آن چیزی که
اگر قرار بود کار کند پول گرفته .حاال پیدا کنید
پرتقال فروش را! اگر وضع مالی خوب است
چرا بازیکنان آه و ناله می کنند؟
••من کارگر روزمزد سرگذر هستم .تا امروز
فکر می کردم بدبختی وفالکت مال امثال
منه...اما امــروز درچهارراه گاز وقتی صف
های  80-70متری انسان های بی گناه رو
برای مرغ منجمد ،توی این وضعیت کرونایی
دیدم به حال شون غصه خوردم .به خدا نمی
فهمم توی مملکت ما چه خبره؟ تو رو خدا به
این مردم رحم کنید .ما مردم باوفا و نجیبی
داریم که دارن این وضع رو تحمل می کنن.
آقایون مسئوالن بیدار بشین و رحم کنین.
••بنده محل کارم شاهرود است و مدتی است

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

اتوبوس مشهد به شاهرود برداشته شده و
برای رفتن به شاهرود باید با اتوبوس تهران
برویم که کرایه کامل تا تهران را می گیرند!
لطفا مسئوالن مربوطه رسیدگی کنند.
••صدا و سیما که میزان فوتی ها و مبتالیان
سایر کشورها را به صورت گسترده پوشش
می داد و االن هم ادامه می دهد ،هیچ حرفی
و گزارشی از روند واکسیناسیون در همان
کشورها نــدارد .لطف ًا شما گزارشی در این
باره منتشر کنید.
••چند ماه قبل گزارشی چاپ کردید که سپاه
و بسیج قراره جلوی گرونی رو بگیرن .پس
چی شد؟
•• چرا دولت با به وجود آمدن و رفتن سه رئیس
جمهور و ناکامی در برجام ول کن معامله
نیست؟! یعنی هنوز نفهمیدن که این ها حرف
و کارشون متعلق به خودشون نیست و پشت
سرشوناسرائیلیهاهستنکهبراشونتصمیم
می گیرن و مدیریت شون می کنن؟!
••خیلیجالبشده!برخیمسئوالنفعلیکه
حرف و حدیث زیادی درباره شان ایجاد شده
و احتمال احضار و محاکمه آن ها به خاطر
عملکردشان وجود دارد ،در اقدامی فرار به
جلو ،قصد نامزد شدن در انتخابات  ۱۴۰۰را
دارند! خیلی جالب است!
•• لطفا یکی به این شــورای رقابت بگه چرا
قیمت ساینا sش ــده ۱۳۰تومان اون وقت
 ۲۰۶هنوز همون ۱۱۰تومانه؟ یا پارس tu5
هنوز۱۲۶تومانه؟ مگه ساینا sچی داره؟ چرا
مملکت رو ول کردن؟ دزدی از این بدتر؟!
•• بعد از گذشت تقریبا  10ماه از دعوت آقای
روحانی برای ورود مردم به بورس و سرمایه
گــذاری متاسفانه بیشتر مــردم دچــار زیان
های هنگفت در بورس شدن .در این مدت،
سهامداران ُخرد و
به بیشتر سرمایه گذاران و
ِ
حقیقی در بورس ،این حقیقت تلخ ثابت شده
که سازمان بورس یا بازار سرمایه ایران ،کامال
به صورت دستوری اداره می شه ،طوری که
با دستور دولت ،شاخص کل بورس رو پایین
می کشن و فقط به فکر تامین منافع و جبران

نمابر05137009129 :

کسری بودجه خودشان هستند.
••آقــای رئیس جمهور یــک نهال سیب به
مناسبت روز درختکاری غــرس کردند تا
شاید باغ سیب و گالبی که در برجام وعده آن
را داده بودند به ثمر بنشیند و چندین سال
دیگر میوه دهد!
•• پنج شنبه صف یک کیلومتری مرغ را که تو
شاندیز دیدم به یاد حرف آقای رئیس جمهور
افتادم که روز چهارشنبه ازشبکه های سیما
بــا قــدرت اعــام کــرد مــا هــم سانتریفیوژ را
چرخاندیم ،هم اقتصاد را! ایشان شاید کلمه
اقتصاد را چرخانده است!
•• چرا مسئوالن با شعور مردم بازی میکنند
و فـــروش روغـــن بــا کـــارت ملی را تکذیب
میکنند؟ خودم شخصا توی صف با کارت
ملی روغن گرفتم .مسئوالن در خواب خوش
به سر میبرند .باور نمی کنند سری به صف
ها بزنند.
•• رئیس پلیس محترم راهــور می فرمایند
که کار ما قانونی است پس تمام خودروهای
لوکس مدل باال را که احتمال تخلف و جعل
سند یا پالک دارند متوقف و پالک و مدارک را
با مرکز کنترل کنند که این بساط جمع شود.
••رئیس کمیسیون سهام عدالت مجلس
فرموده اند چون مجلس درگیر بحث بودجه
اســت ،سودسهام عــدالــت تــا پــایــان خــرداد
پرداخت می شود! مگر وظیفه شرکت های
مربوط که طبق روال باید کار خود را انجام
دهند به مجلس سپرده شده؟
••چـــرا مــــردم در ســتــون حـــرف مــــردم از
درخــواســت کــارت ملی بــرای فــروش روغن
ناراحت اند؟ می دانید چه تعداد اتباع بیگانه
در کشور هستند که از یــارانــه کــاالهــای ما
استفاده می کنند؟ مثل ایرانی ها کم بچه هم
که نیستند! دست مسئوالن درد نکند که در
قبال جنس یارانه ای ،کارت ملی می خواهند.
••مــا از ایــن کــه چــرخ هسته ای مــی چرخد
خرسندیم ولی چرخ اقتصاد برای ما پا برهنه
ها بد می چرخه .دم عیدی ارزش یک چای
تلخ را هم نداشتیم؟

به مناسبت درگذشت شیخ احمد الزین صورت گرفت

قدردانی «نصرا »...از پیام تسلیت رهبر انقالب
دبیرکل حزبا ...لبنان در پیامی از رهبر معظم
انقالب اسالمی ایــران بهخاطر همدردی و
تسلیت در پی درگذشت شیخ «احمد الزین»،
رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین
در لبنان تشکر و قدردانی کــرد .در این پیام
آمده است :با جنا بعالی عهد میبندیم راه
آن مرحوم بزرگوار را ادامه دهیم و برای تحقق
اهداف و آرزوهایی که او بدان باور داشت و در

راه آن سعی میکرد ،همواره تالش کنیم .در
این پیام همچنین برای طول عمر رهبر معظم
انقالب اسالمی ایران و عزت ،پیروزی و توفیق
بــرای ایشان در رهبری این امت و دفاع
از کرامت و شرافت آن در مواجهه
با طاغو تهای دنیا دعــا شده
است .پیش از این حضرت
آیت ا ...خامنهای رهبر

معظم انقالب اسالمی در پیامی
بــه آقـــای سید حسن نــصــرا،...
درگــذشــت عالم مجاهد قاضی
شیخ احمد الزین رئیس هیئت
امــنــای تــجــمــع علمای
مسلمین در لبنان
را تــســلــیــت
گفتند.

مهارآتش پایانه مرزی ماهیرود پس از 7ساعت تالش
روز گذشته و به فاصله  22روز از حریق مهیب
در گمرک اســام قلعه افغانستان ،گمرک
ابونصر فراهی افغانستان در جوار مرز خراسان
جنوبی با ایــن کشور شاهد شعله کشیدن
زبانه های آتشی بود که از ساعت 10:30
روز گذشته آغاز و با تالش نیروهای امدادی
خراسان جنوبی پس از  7ساعت کار مداوم
مهار شد.در پی این حریق برون مرزی و واقع
در خــاک افغانستان که در مخازن سوخت
گمرک ابونصر فراهی افغانستان روی داد،

والی فراه از استاندار درخواست کمک کرد که
بیش از  10خودروی آتش نشانی ،خودروهای
حمل آب و  ...به منطقه محل حادثه اعزام
شدند تا کار مهار حریق به سرعت انجام شود.
بر این اساس استاندار نیز با توجه به اهمیت
موضوع راهــی مــرز ماهیرود شد تا عملیات
اطفای حریق در گمرک کشور همسایه از
نزدیک رصد شود.وی در حاشیه این بازدید
ضمن بیان این که حوزه سرزمینی خراسان
جنوبی از حریق مــرز افغانستان ،خسارت

و آسیبی ندیده اســت ،افــزود :حادثه ساعت
 10:30روز گذشته اتفاق افتاد که به دلیل
تعداد زیاد مخازن سوخت موجود در منطقه،
حجم آتــش زیــاد بــود و کــم کــم رو بــه فزونی
رفت«.مالنوری» حجم آتش را سنگین خواند
اما به این نکته هم اشــاره کرد که تجهیزات،
امکانات و تاسیسات در مرز ماهیرود با محل
ب ــروز حــادثــه یعنی گــمــرک ابونصر فراهی
افغانستان فاصله دارد.مشروح این خبر را در
khorasannews.comبخوانید.
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دالیل4گانهسفرپاپبهعراق
سفر پاپ فرانسیس به عراق در شرایطی انجام شد
که جهان درگیر شیوع ویروس کروناست و در این
وضعیتتقریب ًااغلبسفرهایدیپلماتیکنیزلغویا
به شدت محدود شده است .این موضوع بر اهمیت
سفر پاپ فرانسیس به عراق افــزوده است .به نظر
میرسد یک دلیل سفر پاپ به عراق این است که
پیش از این نیز رهبر کاتولیکهای جهان به عراق
دعوتشدهبود،امازمینهاینسفرفراهمنشدهبود.
روزنامهآمریکایینیویورکتایمزدرخصوصدالیل
سفر فرانسیس به عراق نوشت" :چنین دیداری
آرزوی چندین ساله پاپ بوده است .ژان پل دوم
قصد داشت در سال 2000از عراق بازدید کند که
باافزایشتنشدرمنطقهاینسفرلغوشد.بندیکت
شانزدهم نیز دعــوت شده بود اما به دلیل جنگ
نتوانست این سفر را انجام دهــد .رئیس جمهور
عراق،برهمصالح،فرانسیساولرادرژوئیه2019
دعوتکردوامیدداشتاینامربهبهبودکشورپساز
سالهاکشمکشکمککند.فرانسیسایندعوت
را پذیرفت و به صراحت اعالم کرد که نمیخواهد
مردم عراق ،به ویژه جمعیت مسیحی رنج دیده این
کشور را ناامید کند ".عامل دوم انتخاب عراق برای
سفرپاپ،جمعیتمسیحیاینکشوراست.تقریب ًا
درسالهایپایانیحکومتصدام،یکونیممیلیون
نفرازجمعیتعراقرامسیحیانتشکیلمیدادند،
اما این میزان به یک سوم در دو دهه اخیر کاهش
یافته است .عامل سوم این است که عراق یکی از
مهمترین کشورهای مسلمان در جهان است که
اکثریتجمعیتآنراشیعیانتشکیلمیدهند.از
سویدیگر،عراقمیزبانیکیازبزرگترینمراجع
تشیع در جهان یعنی آی ـتا ...سیستانی است که
مورد حمایت همه شیعیان جهان قرار دارد .پاپ
فرانسیس نیز یکی از بزرگترین رهبران دینی در
جهان است .بنابراین ،گفت وگوی بین رهبران
مذهبییکیازدالیلاصلیسفرپاپبهعراقاست.
عامل چهارم در انتخاب عراق به عنوان مقصد سفر
رهبر کاتولیکهای جهان ،موقعیت نابسامان
اجتماعی کنونی این کشور است .عراق در دو دهه
اخیر شاهد خشونت در اشکال مختلف از جمله
خشونت علیه فرقههای مذهبی بود .سفر پاپ به
عــراق تاکیدی بر لــزوم گفت وگو و پایان دادن به
خشونتهاازجملهخشونتعلیهفرقههایمذهبی
در عراق بود ،موضوعی که در دیدار پاپ با آیتا...
سیستانینیزموردتاکیدقرارگرفت.

آمریکا

ترامپهمچناندردسرساز
طرفدارانومخالفانترامپدر«منهتن»با
یکدیگردرگیرشدند

به رغم آن که سه ماه از پایان ریاستجمهوری
«دونالد ترامپ» میگذرد ،طرفداران و مخالفان
وی همچنان با بــرگــزاری راهپیماییهایی در
شهرهای مختلف ایــاالت متحده که بعضی از
آن ها به تقابل و خشونت منتهی میشود ،ادامه
میدهند.بهنوشته «دیلیمیل»،طرفدارانترامپ
در خیابان پنجم «منهتن» نیویورک با به دست
گرفتن پرچمهایی راهپیمایی کردند که روی آن
ها نوشته شده بود« :ترامپ  .»۲۰۲۴طرفداران
ترامپدرراهپیماییروزگذشتهپرچمهایزیادی
بامضمون«ترامپآمریکارانجاتمیدهد»،حمل
میکردندوانواعمختلفیازپرچمهاییدرحمایت
از رئیسجمهور پیشین آمریکا در بین هواداران
وی مشاهده میشد .در یکی از تصاویری که از
این مراسم منتشر شده است ،طرفداران ترامپ
در حالی دیده میشوند که پرچم بسیار بزرگی
را به دســت گرفتهاند که در آن عکس «نانسی
پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شبیه
به یک «اهریمن» نقاشی شده بود .در جریان این
راهپیمایی  ،طرفداران ترامپ با مخالفان وی
و اعضای جنبش چپ مستقل ضدنژادپرستی
«آنتیفا» و طرفداران جنبش «جان سیاه پوستان
اهمیتدارد»درگیرشدندودرنهایتبهبازداشت
 ۶نفر ختم شد .از زمــان اعــام نتایج انتخابات
ریاستجمهوریسومنوامبر ۱۳( ۲۰۲۰آبانماه)
و تأیید «جو بایدن» به عنوان رئیسجمهور جدید
آمریکا ،ترامپ در مناسبات مختلف با زیرسوال
بردن فرایند شمارش آرا ،ادعاهای تقلب گسترده
درانتخاباترامطرحکردهاستولیسندومدرکی
دراینزمینهارائهنکردودههاشکایتتیمحقوقی
ویبرایرسیدگیبهتخلفاتانتخاباتیدردادگاه
هایمختلفآمریکابهشکستمنتهیشد.

لزومرفعرنجمردمفلسطین
ضرورتهمزیستیمسالمتآمیز
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دردیدار45دقیقهایپاپفرانسیسباآیتا...سیستانیدرنجفاشرفچهگذشت؟
گروه بین الملل-پاپ فرانسیس در
آغاز دومین روز سفر تاریخی خود به
عراق ،با آیت ا ...سیستانی ،مرجع
شیعیان عــراق دیــدار کــرد .دیدار
45دقیقهای رهبر کاتولیکهای
جهان با آیـتا ...علی سیستانی به
صــورت خصوصی و بــدون رعایت
تشریفات معمول در خانه این مرجع
شیعه در شهر نجف برگزار شد  .دفتر
آیت ا ...در پی دیدار پاپ فرانسیس
با مرجعیت عالی شیعیان در نجف
اشرف ،بیانیه ای رسمی صادر کرده
بــود.دفــتــر آیــت ا ...سیستانی در
بیانیه صادر شده اعالم کرده که در
طول نشست ،دربــاره چالش های
بزرگی که بشریت در این دوران با آن
روبه رو است و نقش ایمان به خداوند
متعال و رسالتش و پایبندی به ارزش
های واالی اخالقی در غلبه بر این
چالش ها بحث و گفت وگو شد.آیت
ا ...سیستانی دربــاره بی عدالتی،
ستم ،فقر ،آزار و اذیت های مذهبی و
فکری ،سرکوب آزادی های اساسی
و فقدان عدالت اجتماعی صحبت
کــرد که اکثر مــردم در کشورهای
مختلف با آن مواجه هستند ،به ویژه
در منطقه ما که همچنان از جنگ ها،

اعمال خشونت ،محاصره اقتصادی
و آوارگــی و بسیاری امور دیگر رنج
می برند که نمونه آن ملت فلسطین
در سرزمین هــای اشغالی است.
ایشان به نقشی که رهبران بزرگ
مذهبی و معنوی باید در مهار این
فجایع و آن چه می توانند در ترغیب
پاره ای ذی طرف ها  -به ویژه قدرت
های بزرگ – ایفا کنند ،اشاره کردند
و گفتند که قدرت های بزرگ باید
عقل و حکمت و کنار گذاشتن زبان
جنگ و اولویت دادن به منافع ملت
ها به جای منافع شخصی و زندگی
با آزادی و کرامت را ترجیح دهند.
مرجع عالی دینی عراق بر اهمیت
تالش هماهنگ برای تحکیم ارزش
های مودت و همزیستی مسالمت
آمیز و همبستگی انسانی در همه
جوامع  ،مبتنی بر مراعات حقوق
و احترام متقابل در میان پیروان
ادیان مختلف و گرایش های فکری،
تاکید کردند.ایشان همچنین با
اشــاره به جایگاه و تاریخ بــزرگ و
محبت ورزی سخاوتمندانه ای که
ملت عــراق با همه گرایش هایش
دارد اشاره و ابراز امیدواری کردند
که ملت عراق بتواند سختی برهه

کنونی را در آینده نزدیک پشت سر
بگذارد.وی تاکید کرد که امیدوار
است مسیحیان مانند ملت عراق در
امنیت ،صلح و حفظ کامل حقوق
زندگی کنند .مرجعیت عالی شیعه
در عراق به نقش مرجعیت دینی در
حفاظت از مسیحیان و دیگران که در
معرض ظلم و آزار در نتیجه حوادث
سال های گذشته با آن مواجه شدند
از جمله قضیه استیالی تروریست
ها بر مساحت های زیادی از استان
هــای عــراق اشــاره کــرد و گفت که
تروریست ها اقدام جنایتکارانه ای
مرتکب شدند که مایه شرمساری
است.آیت ا ...سیستانی برای رهبر
کاتولیک های جهان و همه پیروان
کلیسای کاتولیک و همه بشریت
آرزوی خیر و خوشی کرد و از این
که زحمت آمدن به نجف اشرف را
تحمل کرده ،از وی قدردانی کرد.
واتیکان نیز با صــدور بیانیه ای ،
تاکید بر دوستی بین مذاهب را از
مهم ترین محورهای ایــن مالقات
برشمرد.در این بیانیه آمده است:
پــاپ فرانسیس در نجف اشــرف با
آیت ا ...العظمی سیستانی دیدار
کرد ،در این دیدار که نزدیک به ۴۵

سازمانمللمیگویدهنوزشواهدیاززندهبودندخترحاکمدبیبهدستشنرسیدهاست

سرنوشت مبهم لطیفه

سازمان ملل متحد اعالم کرد که تاکنون دلیل
و مدرکی که ثابت کند «لطیفه بنت محمد آل
مکتوم» دختر حاکم دبی زنده است ،یافت نشده
است«.رابرت کول ویل» سخنگوی کمیساریای
حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به این که با
وجود درخواست این کمیساریا مبنی بر ارائه
مدرک و دلیلی که نشان دهد که شاهزاده لطیفه
در قید حیات اســت آیــا مدرکی مبنی بر زنده
بودن دختر «محمد بن راشد مکتوم» حاکم دبی
از ســوی امـــارات ارائــه شــده اســت ،گفت:
خیر تاکنون مدارک و شواهدی در این
زمینه به دست نیاورده ایــم .پیشتر
«لیزتروسل»سخنگویکمیساریای
عالی حقوق بشر سازمان ملل هم
اعالم کرده بود که مقامات اماراتی
باید ثابت کنند که شاهزاده لطیفه
دختر حاکم دبــی زن ــده اســت.
چندی قبل «دومینیک

راب» وزیــر خارجه انگلیس هم در واکنش به
فیلم ویدئویی که درباره یکی از دختران حاکم
دبی منتشر شده ،خواستار آن شده بود که این
کشور مدارکی را دربــاره زنده بودن «شاهزاده
لطیفه» ارائه کند.در همین باره «کنت راث» مدیر
اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر در توئیتی
نوشت« :با وجود همه اعالم ها و اقدامات رسانه
ای و درخواست مستقیم سازمان ملل ،همچنان
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی،
دلیل محکمه پسندی بــرای زنده
بــــودن ملکه لطیفه دخــتــرش
نیاورده است .آیا او دخترش را به
این دلیل کشته است که لطیفه،
ناشکیبایی ظالمانه پــدرش
را فــاش کــرده بــود؟» لطیفه آل
مکتوم ،دختر حاکم دبی در سال
 ۲۰۱۸تالش کرد از کشور
فرار کند .در ویدئویی

دقیقهبهطولانجامید،پاپفرانسیس
بر اهمیت همکاری و دوستی بین
مذاهب جهان تاکید کرد تا بتوان از
راه گسترش احترام متقابل و گفت
وگو به عــراق ،منطقه و همه بشریت
کمک کرد.واتیکان اف ــزود که پاپ
در این دیدار فرصت یافت از آیت ا...
العظمی سیستانی به همراه جامعه
شیعیانعراقیبرایمقابلهباخشونت
و مشکالت بزرگی که در سال های

که به دست برنامه پانورامای بیبیسی رسیده
لطیفه بنت محمد آل مکتوم میگوید زمانی که
قصد داشت فرار کند ،کماندوها او را با دارو بی
هوش کردند و به محل نگهداری اجباریاش در
دبی برگرداندند .تماس با او از آن زمان قطع شده
است .اعضای خاندان سلطنتی دبی پیش از این
گفته بودند که وی در امنیت است و «در خانه از
او مراقبت میشود ».انتشار تصاویر دختر حاکم
دبیدرخواستهاییازسازمانمللبرایتحقیق
درباره این موضوع را در پی داشت .ماه گذشته ،

گذشته پیش آمده و در دفاع از ضعیف
ترین مردم و آنانی که بیشترین ظلم و
ستمرادیدهاند،تشکروقدردانیکند.
پــاپ فرانسیس همچنین بر مقدس
بودن حیات بشریت و اهمیت وحدت
ملت عراق تاکید کرد .پاپ فرانسیس
در دیدار با آیت ا ...العظمی سیستانی
به درگاه خداوند برای آینده ای توام
بــا صلح و بـــرادری در خــاک عــراق،
خاورمیانه و همه جهان دعا کرد.

سازمان ملل تأیید کرد که از امارات متحده عربی
مدرکی دال بر زنــده بــودن شاهزاده لطیفه را
خواسته  ،اما روز جمعه گفت که تاکنون پیشرفتی
حاصل نشده است .لطیفه آل مکتوم در ویدئویی
که درست قبل از فرارش در سال  2018ضبط
شده بود ،گفت« :من اجازه رانندگی ندارم ،به
هیچوجهاجازهمسافرتیاترکدبیراندارم».اما
چند روز بعد ،او گفت که توسط کماندوها در یک
قایق در اقیانوس هند دستگیر شد .او را به دبی
برگرداندند و از آن زمان همان جا مانده است.

روزنامه لوزرواتور رومانو که در شهر واتیکان
منتشر میشود و به پوشش اخبار مربوط به
پاپ و کلیسای کاتولیک اختصاص دارد ،سفر
پاپ به عــراق را نقطه آغــاز و امیدی تــازه برای
بازسازی این کشور و همچنین رهایی از جنگ
دانسته است .در تصویری که در صفحه اول این
روزنامه منتشر شده ،یک نوجوان و یک جوان
اهل موصل ،بنری را برای خوشامد گویی روی
ویرانههای یکی از ساختمانهای این شهر در
دست گرفتهاند .لــوزرواتــور رومانو نوشته که
مردم عراق خسته از جنگ و تروریسم هستند
و قصد بازسازی کشور خود را دارند؛ در چنین
شرایطی ،سفر مهم پاپ فرانسیس به این کشور
میتواند نقطه پیوند دوباره عراق با جهان باشد.

نمای روز

همسر یکی از کشته شدگان اعتراض های اخیر
بر ضد کودتای ارتش میانمار در مراسم تشییع در
شهر یانگون /خبرگزاری فرانسه

چهره روز
"صــادق خان" شهردار لندن در
جریانکارزارانتخاباتشهرداری
لندن از کافه ای در شمال لندن
شیرداغخریدهاست.
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حذفتفریحازسبدخانواروآشپز 6ساله!




3.9 M views

سوءاستفاده 60میلیونیکودک ۱۱ساله!
شاید باورتان نشود اما یک خانواده در مشهد بعد از این
که متوجه کسر مبلغ  59میلیون تومان از حساب شان
می شوند به سراغ پلیس فتا می رونــد .پلیس بعد از
پیگیری ها متوجه می شود که این ارقام از گوشی مادر
خانواده جابه جا شده است و همین موضوع باعث می شود
به پسر 11ساله خانواده برسند و متوجه شوند که او برای
ارتقای بازی مورد عالقه اش این مبلغ را در خرید اینترنتی
پرداخت کرده است .کاربران به این گزارش واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :وقتی می گن خانواده ها باید
بچه ها رو توی فضای مجازی همراهی کنن برای همین می
گن ».کاربر دیگری نوشت« :باید خانواده ها دانش فضای
مجازی شون رو ببرن باال ،االن خیلی از بچه های  9ساله از
باباهاشون درباره فضای مجازی بیشتر می دونن».



2.4 M views

بالگردسوارییککشاورز
خاطره جالب رئیس سازمان اورژانس کشور درباره یکی
از ماموریت های اورژانس هوایی ،بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت .پیرحسین کولیوند در برنامه صبح بخیر
ایران گفته« :برای یک پیرمرد کشاورز ،اورژانس هوایی
(بالگرد) فرستادیم ،تعجب کرده بود و می گفت :من که
در این کشور کاره ای نیستم ،چرا هلی کوپتر آمده!؟ من
هزینه هلیکوپتر ندارم بدهم ».کاربران به این خاطره
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :دم همه بچه های
اورژانسچهزمینیچههواییگرمکهباجونودلبهمردم
در شرایط سخت کمک می کنن ».کاربر دیگری نوشت:
«ببین چه مردم کم توقعی داریم که حتی برای گرفتن
خدمات اورژانس هم انتظار بالگرد ندارن ».کاربری هم
نوشت« :از بس بالگرد مخصوص مقامات بوده مردم عادی
باورشون نمی شه اونا هم اجازه استفاده داشته باشن».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
بهشدت
پیشنهاد
میکنمبعد
ازریشهکن
شدنکرونا،
سفری
فراموش
نشدنیبه
چابهارداشته
باشید،این
تپههایزیبا
روببینید

تپههایمریخی

افشایبخشیازآخرینگفتههایکاپیتانکشتیتوسطوکیلتعدادیازخانوادههایخدمهسانچی
فرضیهزندهماندنخدمهاینکشتی رابیشترکرد

پوست پنگوئن و پرهاش

پنگوئنها
شانسآوردند
کهلباس
درستکردن
باپوستاونا
خیلیبین
انسانها
مرسومنیست!
وگرنهخدا
میدونه
چقدرپنگوئن
سالخی
میشدند!
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حذفتفریحوفرهنگازسبدخانوارایرانی
گزارشی درباره هزینه خانوارهای شهری منتشر شد که
آمار آن بسیار قابل تامل بود .اقتصاد نیوز در این گزارش
نوشته« :متوسط هزینه های خانوار شهری در طول هشت
سال گذشته حدود  3.6برابر شده است ».در ادامه
گزارش هم آمده« :متوسط هزینه خانوارهای شهری از
 13میلیون تومان در سال  90به  47میلیون تومان در
سالگذشتهافزایشیافتهاست.همچنینبهطورمتوسط
هر خانواده ای ساالنه  17میلیون تومان هزینه مسکن
دارد .سهم  2درصدی هزینه های تفریحی و فرهنگی
در سبد هزینه ای خانوار در سال  98نیز بیانگر مساعد
نبودن اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور است ».کاربری
نوشت« :آمار سال  99رو منتشر کنند می بینیم که مردم
دیگه گوشت ،میوه ،لبنیات و ...رو هم از سبدشون حذف
کردند و باید منتظر عواقبش برای سال های سالمندی
مردم باشیم!»

درآمد 3000دالری برای 5ساعت خوابیدن!
خبر درآمد یک گیمر که از بازی هایش فیلم می گیرد
و تولید محتوا می کند از  5ساعت خوابیدنش بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت .ماجرا از این قرار است
که این استریمر تایوانی پنج ساعت خواب خود را برای
طرفدارانش پخش کرد و هزاران نفر از دنبال کنندگان
او پخش زنده خوابش را دنبال کردند ،به طوری که تعداد
بینندگان به 11هزار و 200نفر رسید و همین تعداد
بازدید از خواب او برایش سه هزار دالر درآمد زایی
کرد .ویدئوی منتشر شده «ییمینگ» در حالی که چشم
بند خواب روی چشمان خود قرار داده و به خواب رفته
دیده میشود .البته این اقدام این استریمر تایوانی
با واکنشهای متفاوت همراه بود .در حالی که برخی از
طرفداران «ییمینگ» این ایده او را دوست داشتند ،اما
برخی به خاطر انتخاب این ایده با محتوای کیفیت پایین از
او انتقاد کردند.

تویاین
روزها
حواسمون
بهآدمهایی
کهکنارمون
هستن
بیشترباشه
بهامیدروزی
کهفاصله
طبقاتیکمو
کمتربشه

همن

کولرضدسرقت!




2.8 M views

2.1 M views

عبورگلهگوسفندانازپلعابرپیاده

مهارتکودک ۶سالهدرآشپزی

ویدئویی از یک گله گوسفند در شبکه های اجتماعی
منتشر شد که متعلق به شهر مسجد سلیمان است و در
آن می بینیم گله گوسفندی به همراه چوپانش ،برای حفظ
جان خود از خطرات ،از روی پل عابر پیاده ای می گذرند،
اگر وضعیت جسمی پل آهنی را با شرایط گوسفندان در
نظر بگیریم ،عبور از آن بسیار دشوار و سخت است ،ولی
این احشام ،زندگی خود و دیگران را بیشتر از این سختی
دوست دارند و برای همین نیز تن به این سختی داده اند.
کاربرینوشت«:بایدیکدستمریزادبهاونچوپانیگفت
که گله گوسفند رو از پل رد کرده تا باعث خطر نشه ».کاربر
دیگری نوشت« :با دیدناینویدئوفهمیدماوناییکهکنار
پل عابر پیاده هستن ولی سرشون رو میندازن پایین و از
توی خیابون رد می شن از گوسفند هم بدترن».

ممکن است بسیاری تصور کنند که کودکان توانایی
پذیرش مسئولیتهای خاص و ویژه را ندارند و همه آنها
برای انجام برخی امور روزمره مانند غذا و نوشیدنی به
مادران خود وابسته هستند ،اما ویدئویی دیدنی از یک
کودک چینی در فضای مجازی دست به دست میشود که
به ما نشان میدهد بعضی کودکان مهارت انجام بسیاری از
کارها را دارند .برخی از کاربران از مهارت بی نظیر کودک
شش ساله در آشپزی شگفت زده شده و به وجد آمده اند
البته برخی از کاربران این مهارت کودک را مصداق کودک
آزاری دانسته اند چون که کارهایی که دارد انجام می دهد
ممکن است سالمت او را به خطر بیندازد .کاربری نوشت:
«بچه باید توی این سن بره با همسن و ساالش بازی کنه نه
این که بذارنش آشپزی کنه».

راز های پهنان سانچی

بعدازدیدن
پرایدیکه
درحال
جابهجایی
یخچالساید
بایسایده،
کسیحق
ندارهازپراید
وآپشناشبد
بگهبلکهباید
بهاوناحترام
گذاشت

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

روی کولرش
یه چیزی
نوشتهکههیچ
دزدی جرئت
نمیکنهبه
کولر دست
بزنه ،البته
ممکنه
اختراعش
همین
نوشته ای
باشه که روی
کولر زده !
نهبهوانت

گروه هشتگ -از ماجرای آب و آتش کشتی سانچی که در دی ماه سال 96رخ داد بیش از سه سال می گذرد اما ماجرای این کشتی
همچنانادامهداردوخانوادههاچشمانتظارعزیزانیهستندکهدرآنکشتیحضورداشتهامادیگربهخانهبرنگشتهاند.هرچند
که در  24دی سال  96برای  32خدمه کشتی ،گواهی فوت صادر شد اما تنها پیکر سه تن از کارکنان کشتی به وطن بازگشت و از
سرنوشتدیگرانخبرینشد.البتهازهمانموقعبرخیخانوادههابهصدورگواهیفوتاعتراضداشتندامااینروندتاهمینچند
روز پیش ادامه داشت تا این که خانواده 9تن از مفقودان کشتی سانچی موفق شدند گواهی فوت را باطل کنند و به تازگی هم وکیل
برخیازخانوادههایمفقوداناینحادثه،ادعاهاییرادربارهآخرینگفتههایکاپیتانکشتیسانچیمطرحکردهکهاحتمالزنده
بودناینمفقودانراباالمیبرد.دراینگزارشسعیکردهایمدرکناربررسیموضوعدادگاهاخیروادلهارائهشدهازجمله1200
پیاممشکوکازکشورهایمختلفکهباعثصدورحکمابطالگواهیفوتبرخیازخدمهسانچیشد،بخشهاییازصحبتهای
وکیلتعدادیازخانوادههایخدمهسانچیراکهجنجالزیادیبهراهانداخت،بنویسیم.
▪ 9روز از تصادف تا غرق شدن

حادثه  16دی ســال  96حــدود ساعت  20به وقــت محلی و
ساعت  14به وقت ایــران در آب های شرقی دریــای چین روی
داد .نفتکش سانچی با  ۳۲خدمه ( ۳۰ایرانی و  ۲بنگالدشی)
در حدود  ۳۰۰کیلومتری ساحل شانگهای با یک کشتی فلهبر
چینی به نام «کریستال» حاوی  ۶۴هزار تن غله از مبدأ آمریکا به
مقصداستان«گوانگدونگ»درجنوبچینبرخوردکرد.درپی
اینبرخورد،آتش،عرشۀنفتکشرادربرگرفتوانفجاررویداد.
دو روز بعد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران از کشف
جسد یکی از ناپدید شدگان کشتی سانچی خبر داد و اعالم کرد
کهجسدپیداشدهبرایشناساییهویتبهشانگهایمنتقلشده
است.چهارروزبعدازاینحادثه،تکاورانایرانیبهآبهایمنطقه
اعزام میشوند اما ابتدا چینیها به آن ها اجازه ورود به کشتی را
نمیدهند .روز هفتم حادثه ،چهار نفر از امدادگران چینی وارد
کشتی سانچی میشوند و جسد دو خدمه دیگر به نامهای«علی
نقیان»و«محمدکاووسیتکاب»رادرکنارقایقنجاتسمتچپ
کشتی به صورت کامال سوخته پیدا میکنند .اجساد به همراه
جعبه سیاه ( )VDRاز کشتی خارج میشود .در این حادثه تمام
 ۲۱سرنشینکشتیچینی«سیافکریستال»نجاتمییابند؛
اما از  ۳۲خدمه سانچی ۲۹ ،نفر دیگر که دو نفر از آن ها اهل
بنگالدش بودند ،مفقود میشوند و تنها سه جسد پیدا میشود.
روزبعدازخروجنیروهایامدادگرچینیازکشتی،یعنی ۲۴دی،
انفجارهاییدرکشتیرخمیدهدوکشتیغرقمیشود؛بههمین
دلیلتکاورانایرانیموفقبهورودبهکشتیوجستوجویخدمه
ایرانینمیشوند.
▪صدورگواهیفوتبرایتمامیخدمهسانچی

همان روزی که خبر غرق شدن کشتی منتشر شد .علی ربیعی
وزیر وقت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخواست صدور گواهی
فوت این خدمه بهعنوان شهید را مطرح کرد .این اتفاق در حالی
رخ داد که احمد ذاکری ،یکی از وکالی پرونده سانچی گفته:
« وزیر سابق کار ،همان زمان با استناد به نظر قاطع کارشناسان
چینی به مردم گفت که خدمه فوت کردهاند؛ به همین دلیل
درخواستصدورگواهیفوتخدمهبهعنوانشهیدرامطرحکرد.
درصورتیکهچینیهادرتاریخپنجمبهمن،۹۶یعنی ۱۱روزبعد
از غرقشدن کشتی ،گفتند ما هنوز به دنبال خدمه مفقودشده
سانچیمیگردیم».
▪معمای 1200تماسمشکوک

آن چه به ابهامات کشتی سانچی رنــگ جدیتری بخشید،
تماسهای مشکوکی است که خانواده خدمه سانچی طی این
سه سال دریافت میکنند .از سوی دیگر با ثبت شکایت برخی
از خانوادههای خدمه سانچی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه
فرد حقیقی و حقوقی ،بار دیگر موضوع امکان زندهبودن خدمه
غشدهاست.دراینزمینهپدریکیازخدمهسانچیبه
کشتی،دا 
ایسنا گفت :تا کنون خانوادههای خدمه سانچی بیش از۱۲۰۰
تماسازجنوبشرقآسیاونقاطیمانندمادیو،تایوان،نیوزیلند،
جنوبچینو...دریافتکردهاند.ازسویدیگربرایشمارههمراه
یکی از خدمه هر ماه هزینه رومینگ میآید .برای این تماسها
به واحد امور بینالملل همراه اول نامه دادهایم که هنوز جواب
ندادهاند.ازوزارتاطالعاتهمپیگیریکردیمامادریکصفحه
جوابدادندواعالمکردندبهنتیجهنرسیدیم.

▪تالشبرایابطالگواهیفوتخدمهسانچی

خانوادههای خدمه سانچی سرانجام در اواخر بهمن امسال
توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و
شرکت ملی نفتکش را در اعالم فوت خدمه سانچی به اثبات
برسانند .بر اســاس رأی قاضی رضا احمدیفیروزجایی در
شعبه ۱۱۵دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران،
گواهیهای فوتی که از سوی سازمان ثبتاحوال کل کشور
صــادر شده بــود ،خالف قانون شناخته و ابطال شد .به این
ترتیب ،مطابق استدالل دادگاه شعبه  ۱۱۵از مجتمع شهید
باهنر تهران ،هیچکدام از ادلــهای که شرکت ملی نفتکش
ایران ،سازمان ثبتاحوال کل کشور و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیبهدادگاهارائهدادهبودندتانشاندهندگواهیفوترا
درست صادر کردهاند ،توسط دادگاه پذیرفته نشد و قاضی تمام
استداللهای آنها را مردود اعالم کرد و دالیل قانونی وکالی
خانوادههایخدمهسانچیراپذیرفتوحکمابطالگواهیفوت
 9نفر از خدمه کشتی سانچی را صادر کرد.
▪ابطالگواهیفوتچهتاثیریدرسرنوشتسانچیدارد؟

اینحکمکهحاالصادرشدهمیگوید،ایناسامیازخدمهسانچی
فوت نکردهاند .آن طور که وکیل خانوادهها در اینستاگرامش
نوشتهاست،خدمه«ازنظرقانونی»حاالزندهمحسوبمیشوند
وبهخاطرهمینهمحقوقومزایایآنهابرقرارمیشود.نهفقط
این ،بلکه هر چه که پرداخت نکرده بودند در این سالها هم باید
دادهشود.حاالدیگردستخانوادههاهمبازشدهکهسازمانهای
توجویاین
بینالمللیمانندصلیبسرخراموظفکنندبهجس 
افراد بپردازند .این افراد در آمریکا هم با یک وکیل دیگر شکایت
کردهاندکههنوزجوابشنیامدهاست.
▪افشایبخشیازآخرینگفتههایکاپیتانکشتی

وکیل تعدادی از خانوادههای خدمه کشتی سانچی بعد از سه
سال که از حادثه تلخ کشتی سانچی می گذرد ،ادعا کرده که
سرنوشت خدمه آن نامشخص است .وی ضمن افشای آخرین
گفتههایکاپیتانکشتیمدعیشدکهیکدرصدهماحتمال
مرگ سرنشینان سانچی را نمیدهد .او در گفت و گویی که با
آخرینخبرداشتهبابیاناینکهازروزاولحادثهسانچی،اخبار
ضدونقیضیدربارهعلتحادثهمطرحشد،اظهارکرد«:تازمان
دسترسی به اسناد ،هیچ عکسی از ناحیهای که کشتی آتش
گرفته بود توسط شرکت ملی نفتکش و سازمان بنادر منتشر
نشد .حتی سازمان بنادر قبول نکرد که ما عضو تیم تحقیقات
باشیم».عبداللهیدربخشدیگریازصحبتهایشبهآخرین
گفتههای کاپیتان کشتی استناد می کند و میگوید« :طبق
بررسی نوار کاپیتان دستور خروج از کشتی و آماده شدن قایق
را صادر میکند چطور مسئوالن انکار میکنند؟ تردید نداریم
که  29نفر خدمه از سمت راست کشتی سانچی با قایق پیاده
شدند .اگر مسئوالن میخواهند خالف این را ثابت کنند
کشتی را از زیر آب بیرون بکشند .برای تمام حرفها سند و
مدرک داریم و روزی رسانهای خواهیم کرد ».البته پیش از این
هم آقای عبدا ...عبدالهی ،پدر سجاد عبدالهی یکی از خدمه
مفقودشدهسانچی،گفتهبودصوت ۴۸ساعتآخرجعبهسیاه
کشتی سانچی را که در اختیار ملی نفتکش است ،به دست
آورده در انتهای مکالمه ،کاپیتان عروجی بیان می کند« :کجا
مانده اید؟ الیف بوت ها را آماده کنید».

اجتماعی

یک شنبه  ۱۷اسفند 1399
 ۲۳رجب .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۱۵

یک توئيت

این 89هزارمیلیاردگرهگشا

گزیده

 ۱۰۰میلیارد از درآمد اپراتورها
صرف کودکان کار میشود

با مصوبه مجلس ،باید در سال آینده  89هزار میلیارد از بدهیدولت به تامین اجتماعی
تسویه و مرحله دوم همسانسازی حقوق  3.6میلیون کارگر بازنشسته اجرایی شود
زمان اجرا و افزایش حقوقها چقدر خواهد بود؟

بیمارستان کودکان ابوذر اهواز سانتر
جنوبغربکشوربرایپذیرشبیماران
مبتال به کروناست .از ابتدای شیوع
کرونا تاکنون بیش از  ۵۰۰بیمار مثبت
کووید  ۱۹ -در بیمارستان کودکان
ابوذر بستری شدهاند و حدود  ۱۳مورد
مرگ کودکان مبتال به کرونا ثبت شده
است.

رسانه های جهان
ایندیپندنت:
در ســـــــال
 ،۲۰۱۹حدود
یکپنجم ( ۱۷
درصــد) از کل
مـــوادغـــذایـــی
تولیدشده در ســراســر جهان دور
ریــخــتــه شــد کــه مــقــدار آن۹۳۱ ،
میلیون تن بــرآورد شده است .این
میزان تقریبا با  ۲۳میلیون کامیون
با  ۴۰تن بار یا به اندازه محیط زمین
ضرب در هفت ،برابری میکند.
یـــورونـــیـــوز:
مدیر منطقهای
سازمان جهانی
بـــــهـــــداشـــــت
در اروپــــــــــا
تــصــریــح ک ــرد:
«۱/۹درص ــد از جمعیت  ۴۰کشور
اروپ ــای ــی و۲۴/۵درصــــــد از کــادر
درمانی در  ۲۰کشور بهطورکامل (با
دو دوز) واکسینه شدهاند ».کشورهای
عضو اتحادیه اروپا ،بریتانیا و ایاالت
متحده آمریکا پیشبینی کردهاند که
بخش زیادی از جمعیت خود را قبل از
پایان تابستان واکسینه خواهند کرد.

چند گزارش خراسان در روزهای اخیر

یک عکس

مصطفی عبدالهی  -بهارستانیها کار
خوب خود را تکمیل کردند تا  3.6میلیون
بازنشسته تامین اجتماعی ،دیگر منتظر
آییننامه دولــت نباشند و مطمئن باشند
کــه طبق قــانــون بــودجــه ،بــایــد ســال آینده
 89هزار میلیارد از مطالبات تامین اجتماعی
وصول و طر حهایی از جمله همسا نسازی
حقوقهایشان بهطور کامل اجرا شود.
▪مصوبهای که شفاف نبود

دهــم اسفندماه بــود که نمایندگان مجلس
در بررسی الیحه بودجه  ،1400با افزایش
اعتبارات بند «و» تبصره  ،2موافقت کردند و
 150هزارمیلیاردتومان را به آن اختصاص
دادند .برای بازنشستگان ،این بند مهمترین
بخش الیحه بودجه سال آینده بــود؛ چراکه
باید اعتبارات همسانسازی و مطالبات تامین
اجتماعی از دولت ،در آن دیده میشد .نگرانی
اول ،میزان این اعتبار بود که خوشبختانه
بــا هــمــراهــی دولـــت و مــجــلــس ،مــیــزان آن
از  125هزارمیلیارد پیشنهادی ،به 150
هزارمیلیارد تومان افزایش یافت و خواسته اول
بازنشستگان را تامین کرد .اما نگرانی دیگر
این بود که چه میزان از این  150هزارمیلیارد
به تامین اجتماعی اختصاص مییابد و چه
میزان به دیگر موضوعات بند «و» ،از جمله
رتبهبندی معلمان ،تأمین بخشی از مطالبات
ایثارگران ،بیمههای تکمیلی ،اجرای قانون
تسری کارکنان زنــدا نهــا ،متناسبسازی
حقوق شهدای بازنشسته ،همسا نسازی
حقوق اعضای هیئت علمی و. ...
▪تصویب  89هــزار میلیارد سهم تامین
اجتماعی

نظراولیهکمیسیونتلفیقاینبودکهمسئولیت
تقسیمبندی این  150هزار میلیارد ،به هیئت
وزیران واگذار شود ،اما درخواستهای متعدد

رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگریدرگفتوگوباخراسان:

سبدهزینهها 6.8،میلیون؛قدرتحقوقها،فقط 37درصد
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان
جامعه کارگری در گفتوگو با خــراســان ،از
مصوبه مجلس و توجه نمایندگان به مطالبه
بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز خرسندی
میکند و میگوید :این مصوبه پاسخ مثبتی
به مطالبات ماههای اخیر بازنشستگان بود
و اجــرای مرحله دوم همسانسازی را میسر
میکند .صادقی میافزاید :بخشی از این
اعتبار ،برای اجرای مرحله دوم همسانسازی
لحاظ خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی
باید بقیه آن را هم برای سرمایهگذاری و تامین
منابع پایدار همسانسازی استفاده کند.از
صادقی دربــاره کف حقوقی جدید با اجرای
مرحله دوم همسانسازی میپرسم و او پاسخ
میدهد:فعالنمیشودمیزاندقیقآنراتعیین
کرد ،اما مطالبه ما این بوده و هست که حقوق
بازنشستگانبرایجلوگیریازاینبالتکلیفی،
کمیسیون تلفیق را قانع کرد که بهصراحت
در الیحه بودجه قید شود که« :معادل 890
هزارمیلیارد ریال از محل واگذاریها جهت رد

بازنشستگان تامین اجتماعی با اجرای مرحله
دوم همسانسازی و افزایش حقوق ساالنه ،به
حقوقسایربازنشستگاننزدیکشود.صادقی
در پایان صحبتش ،واقعیت تلخی را روایت
میکند که مشخص میکند چرا  3.6میلیون
بازنشسته تامین اجتماعی ،ماهها برای اجرای
همسانسازی فریاد میزدند« :طبق اعالم
رسمیکمیتهدستمزد،سبدهزینهماهانهیک
کارگر 6میلیون و  800هزار تومان است؛ آن
همسبدیکههزینههاییکزندگیمعمولیرا
شاملمیشود.عالوهبرآن،باحقوقهایفعلی،
بازنشستگان فقط از عهده تامین  37درصد
هزینههای زندگیشان برمیآیند و 63درصد
عقبماندگی دارند .به همین دلیل امیدواریم
میزان همسانسازی و افزایش حقوق ،بتواند
بخشیازاینمشکلبازنشستگانراحلکند».
بدهی دول ــت بــه ســازمــان تامین اجتماعی
اختصاص مییابد» .اگرچه نظر کمیسیون
تلفیقبرایاینموضوع 90،هزارمیلیاردتومان
بود ،اما مصوبه نهایی جلسه علنی صبح دیروز

مجلس 89،هزارمیلیاردتومانشد؛هرچندکه
رئیسفراکسیونکارگریمجلسدراینبارهبه
ایلنا گفت« :نظر مجلس این است که احتماال با
اینمبلغبخشیازمشکالتبازنشستگانمثل
همسانسازی و گرفتاریهای سازمان تامین
اجتماعیرفعخواهدشد».بههرحالقطعابااین
مصوبهمجلس،بخشمهمیازنگرانیهای3.6
میلیونکارگربازنشستهرفعوخیالشانراحت
شدکهطبققانونبایداجحافصورتگرفتهدر
همسانسازیحقوقآنها،رفعشود.
▪حقوقبازنشستگانچقدرافزایشمییابد؟

حاال سوال مهم بازنشستگان تامین اجتماعی
این است که با اجرای کامل همسا نسازی،
حقوق آ نهــا چقدر افــزایــش خواهد یافت.
«حسن صادقی»،رئیس اتحادیه پیشکسوتان
جامعه کــارگــری ،در گفتوگو بــا خراسان
میگوید« :هنوز نمیشود در اینباره اظهارنظر
قطعیکردوبایدمنتظرتصمیماتکارشناسان
کانون بازنشستگان با سازمان تامین اجتماعی
بـــود» .ایــن مــوضــوعــی اســت کــه «مصطفی
ساالری» مدیرعامل تامین اجتماعی هم روز
گذشته به آن اشاره کرد و گفت« :محاسبات
مرحله دوم همسا نسازی حقو قها و تدوین
فرمو لها در کانون بازنشستگی در جریان
است تا طی چندروز آینده اعمال کنیم»      .
▪احتمال اجرای مرحله دوم در اسفندماه

ســاالری این نکته را هم گفت که« :درصدد
هستیم که با نظر مثبت دولــت ،مرحله دوم
متناسبسازی را در اسفندماه اجرا کنیم؛ بر
این اساس احکام بازنشستگان صادر میشود
امــا هر روزی که احکام صــادر شوند ،تاریخ
اجرای آن اول اسفند است .به هر صورت اگر
متناسبسازی مرحله دوم در اسفندماه اجرا
شود ،علیالحساب مبلغی را به بازنشستگان
پرداخت میکنیم».

قالیباف:توجهبهمحیطزیست ازاولویتهایمجلساست

رئیسی:تعرض به محیط زیست پذیرفتنی نیست

رئــیــس مــجــلــس تــاکــیــد کـــرد :مــوضــوع
مــحــیـطزیــســت از اولــویــتهــای اصلی
مــجــلــس یـــازدهـــم اســــت .مــحــمــدبــاقــر
قالیباف دیروز شنبه به مناسبت روز
درختکاری پس از کاشت یک اصله نهال
در فضای سبز مجلس ،خاطرنشان کرد:
هـماکــنــون مسائل مــربــوط بــه آلــودگــی
صوتی ،آلودگی آب و آلودگی و فرسایش
خاک و بهویژه آلودگی هوا که بهخصوص
در کال نشهرها وجود دارد ،از جمله
موضوعاتی است که به سالمت جسم و
روح و روان تکتک افراد جامعه مرتبط
و جزو مسائلی است که دین ما به نسل
آینده محسوب میشود؛ لذا باید دست
به دســت یکدیگر دهیم و در مسیر حل
چالشهای مربوط به ایــن مسائل گام

رئیس قــوه قضاییه گفت :تعرض به جنگلها،
محیطزیست و منابع طبیعی از ناحیه هیچکس
بــا هیچتوجیهی پــذیــرفــتــنــی نــخــواهــد بــود.
حجتاالسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی،
یک اصله نهال میوه غرس کرد .وی پس از کاشت
نهال با بیان اینکه حساسیت درخصوص حفظ
محیطزیست همواره باید در میان همگان وجود
داشته باشد ،افزود :باید از همه کسانی که در کار
حسنه درختکاری و توسعه فضای سبز و حفظ
محیطزیست تالش میکنند ،تشکر کرد .وی با
اشارهبهلزومانجامیککارمتفاوتدرزمینهحفظ
محیطزیستوجلوگیریازتعرضبهمنابعطبیعی
کشورگفت:همهمسئوالن،دستگاههاوسازمانها
باید خود را نسبت به رعایت مقررات و قوانین در
زمینهحفظمحیطزیستمسئولبدانند.

بــرداریــم .وی بیان کــرد :ما در مجلس
مصمم هستیم که بحث مربوط به حوزه
محیطزیست را بــا قــانــو نگــذار یهــا و
نظارت بر اجــرای آن پیش ببریم و آرزو
دارم در مجلس شورای اسالمی در دوره
یازدهم ،بتوانیم در این مسیر گا مهای
جدی و اساسی برداریم.
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اکــبــری -در جــریــان بــررســی بخش هزینهای
الیحه بودجه  ۱۰۰میلیارد تومان از درآمدهای
اپراتورهایمخابراتیصرفکودکانکارمیشود،
به عــاوه اینکه اپراتورها اجــازه افزایش تعرفه
اینترنتمصرفیرادرسال۱۴۰۰ندارند.براساس
یکی ازبندهای این مصوبه اپراتورها باید عالوه بر
قیمتهرپیامکمبلغدهریالازاستفادهکنندگان
خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه داری
واریز کنند .همچنین در بندی دیگر تصریح شده
است که   وزارت ارتباطات مکلف است اقدامات
مشخصشده را در سند طــرح کــان و معماری
شبکه ملی اطالعات در افق  1400محقق کند.
در بخش دیگر مصوبه هم آمده است:مسئولیت
صدورمجوزوتنظیممقرراتصوتوتصویرفراگیر
و نظارت بر آن ،منحصرا برعهده سازمان تنظیم
مقرراتصوتوتصویرفراگیر(ساترا)سازمانصدا
وسیماستومتناسبباتوسعهزیرساختاینترنت
ثابتپرسرعت،سازمانصداوسیماموظفبهارائه
محتوایتولیدیدرقالبتلویزیونتعاملیخوددر
اینبستراست.

بررسیها نشان می دهد

ت سفرهای
 ۷۴درصد اقام 
نوروزی در خانه اقوام است
رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
در ایــام نــوروز سفر به شهرهای قرمز و نارنجی
کرونایی ممنوع است اما مسافرت به شهرهای
زرد و آبــی با رعایت سختگیرانه پروتکلهای
بهداشتی امکانپذیر است ،هرچند توصیه وزارت
بهداشت این است که سفرهای غیرضروری انجام
نشود .گزارش خراسان حاکی است ،ستاد ملی
مقابله با کرونا قرار است برای سفرهای نوروزی
پروتکلهایسختگیرانهایرااعمالکند.درعین
حال بررسیهای آماری وزارت بهداشت که دیروز
منتشرشد،نتایجنگرانکنندهایداشت.طبقاین
آمار که در سال  98انجام شده است ۷۴ ،درصد
از گردشگران نوروزی در خانه بستگان و آشنایان
اقامت داشتهاند .در عین حال رئیسی سخنگوی
ستادملیمقابلهباکرونادیروزتاکیدوابرازنگرانی
کردکهسفرهامیتواندوضعیترابدترکندوممکن
استموججدیدشکلبگیرد.

هر ۳۰دقیقهیکنفرازکادردرمان
درجهانجانشراازدستمیدهد

سازمان عفو بینالملل بر اساس دادههای بیش از
 ۸۰کشور جهان ،آمار خود را از قربانیان کرونا در
میان کادر درمانی در سال ۲۰۲۰ارائه داده است.
دراینگزارشآمدهاستکهدرسالگذشتهمیالدی
دستکم ۱۷هزار نفر از کارکنان مراکز درمانی و
بهداشتیدرسراسرجهانبراثرپیامدهایآلودگی
به ویروس کرونا جان خود را از دست دادهانــد .این
سازمان اعالم کرد :تأسفآور است که در هر ۳۰
دقیقهیکیازاعضایکادردرماندردنیابراثرکرونا
جانخودراازدستمیدهد.

سینما و تلویزیون

۶
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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

▪سا لهای قبل که دستمزدها کمتر بود
و آقــای عــطــاران هم با تلویزیون همکاری
میکرد ،چطور؟

مائده کاشیان

فراخوان ثبت ایده برای
«منطقه پرواز ممنوع »۲

نمایش خانگی

مجوز تولید «هفت خوان»
مشروط است
در جلسه اسفند ماه شورای موافقتنامه کلی و
تطبیق محتوای ساترا ،با مجوز انتشار پنج برنامه
در رسانههای صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز
از ساترا موافقت شد .بر اساس تصمیمات این
شــورا ،مسابقه «هفتخوان» به تهیهکنندگی
مهدی منیری و کارگردانی مسعود شامحمدی،
درصورتتأییدمعاونتتنظیمبازاروتوسعهکسب
و کار ساترا در خصوص رعایت الزامات اقتصادی
و مدل درآمدی مشروع از پلتفرم «نماوا» منتشر
خواهد شد .مستند «لذت سفر» به تهیهکنندگی
و کارگردانی کیکاوس یاکیده نیز از پلتفرم «گپ
فیلم» منتشر میشود.
همچنین پلتفر مهای «پیشتاز مووی» و «ام پی
فور» میزبان دو برنامه ترکیبی خواهند بود؛ «بازی
نما» به تهیهکنندگی علی مجیدی و کارگردانی
کیارش فرمانی و «آرتیک» به تهیهکنندگی علی
مجیدی و کارگردانی محمدحسین رحیم از این
پلتفرم منتشر خواهند شد .همچنین با موافقت
شورایموافقتنامهکلیساترا،پلتفرمهای«فیلم
گردی»« ،فیلیمو» و «نماوا» میزبان مستند «جنگ
دوستداشتنی» به تهیهکنندگی و کارگردانی
حسین همایونفر خواهند بود.

▪دلیل حضورتان در سریال «روزهای آبی»
چه بود؟

من با آقای پرویز امیری ،تهیهکننده سریال
کــار کــرده بــودم ،فــرد بسیار خوشحساب و
باشخصیتی است و سر کار او آرامش داشتم.
حضور آقای هاشم علیاکبری و آقای امیری
باعث شد که بازی در سریال را بپذیرم.
▪در باره نقش یا قصه چه چیزی توجه تان را
جلب کرد؟

سریال «روزهای آبی»

مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (مــاه) ،تصمیم
دارد قسمت دوم «منطقه پرواز ممنوع» را با ایده
مردم و مخاطبان بسازد.
به گزارش مهر ،مدرسه سینمایی اندیشه و هنر
(مــاه) ،فراخوان ثبت ایده برای ساخت قسمت
دومفیلمسینمایی«منطقهپروازممنوع»رامنتشر
کرد .عالقهمندان میتوانند طرح و ایدههای خود
را برای قصه «منطقه پرواز ممنوع ،»۲در چارچوب
یک قصه حداکثر سه خطی یا طرح فیلم نامه که
شخصیت اصلی و کشمکش آن تعریف شده و
دارای آغاز ،میانه و پایان باشد ،تا  ۳۰اسفندماه
برای مدرسه سینمایی ماه ارسال کنند.
اید ههای منتخب توسط مدرسه سینمایی ماه
خریداری میشود و از ایدههایی که توسط هیئت
داوران پذیرفته شوند ،دعوت به عمل خواهد آمد
تا زیر نظر استادان در کارگاه تبدیل ایده به فیلم
نامه در مشهد مقدس شرکت کنند.
«منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی امیر داسارگر
و تهیهکنندگی حامد بامرو تنژاد ،در مدرسه
سینمایی اندیشه و هنر (ماه) تولید شده است که
در سال  98روی پرده سینماها رفت و به فروش
بیش از  ۷میلیارد تومان دست یافت.

امیر غفارمنش یکی از کمدینهایی است
که دهه  70با مجموعههای خاطرهانگیزی
مانند «ســاعــت خــوش» و «سیب خــنــده» در
تلویزیون شناخته شد .این بازیگر مسیر خود
را بیشتر با حضور در آثار کمدی ادامه داد ،اما
در مجموعههای غیرکمدی هم ایفای نقش
کــرد .سریالهایی مانند «دنیای شیرین»،
«خوشنشینها»« ،راه در رو» و «دردسرهای
عظیم»ازآثاریهستندکهدرکارنامهاینبازیگر
باسابقهدیدهمیشوند.اوآخرینبارسریال«بوم
و بانو» را از شبکه دو روی آنتن داشت و این روزها
مشغول بازی در سریال کمدی «روزهای آبی»
است.گفتوگوییباامیرغفارمنشداشتیمکه
در ادامه میخوانید.

▪فرهنگسازی در چه زمینهای؟

در هر زمینهای ،مثال مدتی مد شــده بــود که
یک بازیکن پرسپولیس و یک بازیکن استقالل
میآمدند و شروع میکردند به ُکری خواندن
با هواداران تیم رو به رو .من وقتی امیرحسین
صادقی را دعوت کردم ،از او پرسیدم :در تیم
رقیبچهکسانیآنقدربازیکنخوبیبودندکه
اذیتتکردهباشندواحساسکردهباشیگرفتن
شان سخت است ،گفت :علی دایی .در واقع
سعی کردیم تعصبزدایی کنیم یا مثال با کریم
قربانی بازیگر شیرین کمدی ،طوری صحبت
کردم که مردم متوجه شوند چقدر تراژدی در
زندگی شخصی یک بازیگر وجود دارد.

▪دوســت داریــد با نقشهای جد یتان به
خاطر آورده شوید یا کمدی؟

نقشهای جدی .من آدم بسیار جدی هستم.

▪در فیلم «پیشونی سفید» و برنامه «بچه
محل» هم حضور داشتهاید ،بــازی در آثار
کودک و نوجوان چه جذابیتی دارد؟

مخاطبان من ،مخاطبان صادقی هستند .وقتی
در کار کــودک بــازی میکنی ،بچهها جایی که
خندهشانمیگیرد،ازخندهغشمیکنندوجایی
همکهمثالدر«آهویپیشونیسفید»تیرخوردم،
گریهشانگرفتوگریهکردند.بچههاخیلیبیشتر
باورمیکنند،صادقتروزاللترهستند.بازیگرهم
ناخودآگاهصادقانهتربازیمیکند.

قصهرابرایمتعریفکردند،قصهخوبیبودودوست
داشتم .وقتی سرکار رفتم ،دیدم پرداخت از خود
قصه هم جذابتر است و پرداخت خوبی داشت.
بازیگران خوبی هم در سریال چیده شدهاند،
مثل آقــای عــبــدی ،خانم متخصص ،جوانانی
مثل سامان صفاری و خانم ویدا جوان و بعضی
بازیگران هم دوره خودمان مانند نادر سلیمانی،
علی سلیمانی ،رامــیــن ناصرنصیر و افشین
سنگچاپ .این َکست به نظرم َکست خوبی بود.

بله ،کسی که در چارچوبهای تلویزیون اجرا
میکند ،خیلی مجری میشود ،اما وقتی در
فضای مجازی هستی ،میتوانی طور دیگری
سوالکنی،بنشینی،رهاتربخندی،گپبزنی،
موسیقی گوش کنی و ساز و رنگ ببینی.

▪کاردرشرایطفعلیبهویژهدرشمالسخت
نیست؟

▪تــا بــه حــال شــده کــه تصمیم بگیرید در
تلویزیون برنامهای بسازید؟

بله ،اینها جریانساز بودند« .ساعت خوش»
در کمدی جریانسازی کرد و به نوعی بعد از
انقالب ،کمدی موقعیت را بنیان گذاشت و
به مــردم معرفی کــرد .این جریان با «ساعت
خوش» شروع شد و بعدها با سریال «بزنگاه»،
«خوشنشینها» و  ...ادامه پیدا کرد .در زمان
پخش«ساعتخوش»خیابانهاخلوتمیشد.

بله ،برنامهای را طراحی کردم که نوعی وحدت
ملی بین اقــوام و طایفههای مختلف ایرانی
ایجاد میکرد و برای ساخت آن دنبال اسپانسر
هستیم ،چون کار وسیعی است و چند بخش
دارد .تاکشوی جدید و فوقالعاده جذابی
اســت ،شبیه هیچ برنامه خــارجــی نیست و
طراحی آن مختص ایران است.

▪هیچوقتمطرحنشدکهباهمانگروهموفق
«ساعت خوش» ،سریال دیگری ساخته شود؟

سخت است ،ولی آدم سختی آن را میپذیرد .به
دلیل آبوهوای خوب شمال ،سختی کار را در
شمال و گیالن دوست دارم.
▪در فضای مجازی برنامهای به نام «شومینه»
را اجرا میکنید و کارگردان آن نیز هستید،
چه شد که به فکر تولید این برنامه افتادید؟

بله ،کارگردان هنری آن هستم .وقتی احساس
میکنی سواالتی در ذهنت وجوددارد که تا به
حال مطرح نشده ،این دغدغه ایجاد میشود
که برنامهای داشته باشی و انبوه سواالتی را
که ممکن است فرهنگسازی کند ،بپرسی.
این موضوع یکی از دالیلی بود که پذیرفتم
«شومینه» را با بچهها کار کنم.

▪چرا در فضای مجازی؟

چون محدودیتها و خطوط قرمز کمتر است.
▪در تلویزیون پیشنهاد اجرا داشتید؟

▪در آثار غیرکمدی هم بازی کردهاید ،اما به
عنوان بازیگر کمدی شناخته میشوید.

همه بازیگرانی که در هر دو ژانر کار میکنند،
با کمدی شناخته میشوند ،چون مردم ایران
احتیاج به لبخند دارند و همیشه چیزی که نیاز
دارند ،در ذهن شان میماند.

▪محبو بترین آثــار کارنامه شما «ساعت
خوش» و «سیب خنده» هستند ،خودتان هم
آنها را بیشتر دوست دارید؟

دیگر نمیشود ،چون قیمت بچهها به اندازهای
باالست که بودجه کالنی میخواهد .االن
تهیهکننده از پس مهران مدیری به تنهایی
برنمیآید ،چون بازیگر گران ،دوستداشتنی و
جذابی است یا رضا عطاران که پرمخاطبترین
بازیگر سینمای ایــران است .بازیگران دیگر
سعید آقــاخــانــی ،نـــادر سلیمانی ،ارژنــگ
امیرفضلی ،خانم فاطمه هاشمی ،حمید
لوالیی ،نیما فالح و ...همه اینها را بخواهی
دور هم جمع کنی ،مجموعهای میشوند که
ماهی نزدیک به  20میلیارد تومان باید پول
بازیگر بدهی و خیلی سخت و گران میشود.

روایتشهابحسینیازممنوعالکاریدرتلویزیون
شهاب حسینی ماجرای ممنوعالکاری خود
را در سالهای فعالیت در تلویزیون به عنوان
مجری روایت کرد.
شهاب حسینی در بخشی از برنامه «همرفیق»
بــا حــضــور بــــرادران قــاســم خــانــی ،مــاجــرای
ممنو عالکاری در سا لهای فعالیت اش در
تلویزیون به عنوان مجری را روایــت کــرد و
گفت« :من از سال  77در تلویزیون برنامه اجرا
میکردم ،تقریبا دو سال ،دو سری از برنامه
«اکسیژن» و «آب» را اجــرا کــردم و یک سال
با فریورز کیان یک برنامه زنــده صبحگاهی
داشتم به نام «برپا برپا» و «رنگ صبح» .یک روز
از حراست شبکه دو گفتند ببخشید شما نمی
توانید بروید داخل! پرسیدم چرا؟ گفتند واحد

تامین نیروی انسانی نامه داده که به این افراد
نیازی نداریم ،اسم شما هم هست».
وی در ادامه ،ماجرای دیدار با مدیر را اینگونه
بیان کرد« :ماجرا را تعریف کــردم ،گفت بله
دیگر! پرسیدم :دلیلش را شما میدانید؟
جواب داد :نه به ما هم نگفتند .گفتم من کار
بدی کردم ،چیزی از من منتشر شده؟ گفت
نه گزارشی نبوده .پاسخ دادم پس چی؟ گفت
این طور تشخیص داده شده ».حسینی توضیح
داد«:پرسیدماحیاناممنوعالتصویرکهنیستم؟
چون میتوانم ممنوعالکار باشم ،اما تصویرم
که مسئلهای ندارد .پرسید چطور ،گفتم شاید
خدا خواست و کاری بازی کردم .پاسخ داد من
جای شما بودم این کار را نمیکردم! پرسیدم

چرا ،گفت به نظرم به پشتوانه و سابقه اجرای
شما لطمه م ـیخــورد ».مجری «همرفیق»
ضمن اظهار تعجب با خنده ادامه داد« :گفتم
دارید ما را اخراج میکنید ،نگران رزومهمان
هم هستید؟!»
شهاب حسینی در پایان گفت« :خــدا گر ز
حکمت ببندد دری ،ز رحــمــت گشاید در
دیگری ،اگر آنجا این اتفاق برای من نیفتاده
بود ،همچنان یکی از مجریان پرسابقه شبکه دو
باقی مانده بودم».

در آن سالها همچنان اتفاق افتاد ،مثال رضا
عطاران با من «سیب خنده» را کار کرد ،بعد
«بزنگاه» را با حمید لوالیی و یکی دو نفر دیگر
از بچهها کــار کــرد ،یا مهران مدیری با نادر
سلیمانی ،نصرا ...رادش و رضا شفیعی جم
کار میکرد ،اما اگر قرار باشد همه بازیگران
جمع شوند ،یک اسپانسر مولتی تریلیاردر
میخواهد که بتواند سریالی را با آنها کار کند.
▪با توجه به سابقه همکار یتان با آقای
مدیری و آقــای عطاران ،این تجربه چطور
بوده است؟

اتفاق خیلی بزرگی بود ،کم پیش میآید که
یک گــروه ایــن طــور با هم هماهنگ باشند،
شروع به کار کنند ،یک جنس کمدی موقعیت
را همه بفهمند و اجرایش کنند ،خودشان
دستبهقلم هم باشند ،بنویسند و ضبط کنند.
کار کــردن با این گــروه خیلی اتفاق بزرگی
است.
▪چرا بعد از سا لها ،جایگزینی برای این
آثار خاطرهانگیز ساخته نشده؟

باید مفصل به آن پرداخت ،چون این موضوع
در هنر ،فوتبال ،کشتی و موسیقی هم وجود
دارد .درســت اســت که خیلی جاها ضریب
هوشی نسل جدید از نسل ما باالتر است،
اما میان ُبرز نتر هم هستند .فوتبالیستی را
میبینیم که پــدرش چک میکشد تا بــرود و
توی زمین بازی کند و دیده شود .هنرپیشهای
پــول میدهد یا از مسیر میا نبر دیگری به
سمت بازیگری میآید .این نسل میا ن ُبرزن
شدهاند ،برای همین آن اتفاق نمیافتد .در
آ نهــا افــراد کمی پیدا میشوند که زحمت
میکشند ،خاک تئاتر را میخورند ،از صفر
شــروع میکنند ،صــبــوری میکنند و نوید
محمدزاده و هوتن شکیبا بیرون میآیند.
▪به نظرتان وضعیت تلویزیون چقدر در این
مسئله تاثیرگذار است؟

به همهچیز بستگی دارد .باید خطوط قرمز
را کمتر کنند .مهران مدیری ،رضا عطاران،
سعید آقــاخــانــی ،رضــا شفیعی جــم ،یوسف
صــیــادی ،نــصــرا ...رادش و نــادر سلیمانی
همه نابغه هستند .اگر خطوط قرمز برداشته
شود ،وقتی این افراد بسیار خالق ،مشکالت
اجتماعی را خالقانه به طنز بکشند و از درد
مردم بگویند ،دوباره مخاطب زیاد میشود،
تبلیغات تلویزیون گران میشود و سود میبرد.
ن افراد سرمایههای تلویزیون هستند که باید
ای 
از آن ها بهرهبرداری کنند .تلویزیون با وجود
خطوط قرمز ،دارد سرمایههایش را از دست
میدهد.

پژمان جمشیدی در گفتوگو
با همشهری گفته است که به
دلیل مشغلههایی که او و سام
درخــشــانــی دارنــــد ،احتماال
ســریــال «خــــوب ،بـــد ،جلف:
رادیواکتیو» آخرین کار مشترک آ نهــا تا چند
سال آینده خواهد بود.
مــهــدی پــاکــدل آخــر هفته به
مناسبت مبعث حضرت رسول
اکـــــــرم(ص) ،فــیــلــم «محمد
رســـــــولا(...ص)» اث ــر مجید
مجیدی را از شبکه نمایش روی
آنتن خواهد داشت .این فیلم محصول سال ،93
پنجشنبه ساعت  19پخش میشود.
اسماعیل محرابی برای بازی
در سریال «افرا» به کارگردانی
بهرنگ توفیقی جلوی دوربین
رف ــت .ایــن ســریــال در شمال
کشور در حال تصویربرداری
است و مهدی سلطانی ،پژمان بازغی و روزبه
حصاری از بازیگران آن هستند.
نگار عابدی این روزهــا مشغول
بــــازی در فــصــل دوم ســریــال
«دودکــــش» اثــر بــرزو نیکنژاد
اســت .هومن بــرقنــورد ،بهنام
تشکر،سیماتیراندازوامیرحسین
رستمیدیگربازیگراناینسریالهستندوبازیگران
جدیدی بهجمعآنهااضافهخواهندشد.
المیرا شریفیمقدم در سری
جدید برنامه «چــاپ اول» هم
به عنوان مجری حضور دارد.
احمد مــوســویــان تهیهکننده
برنامه در گفتوگو با تسنیم
از حضور سودابه حسنیدخت به عنوان یکی از
مجریان جدید آن نیز خبر داده است.
وحــیــد رهــبــانــی بــا بازپخش
سریال «گاندو» ساخته جواد
افشار به شبکه آ یفیلم آمد.
این سریال هرشب ساعت 22
پخشمیشود.رهبانیدرنوروز
فصل دوم این مجموعه به نام «لوتی» را از شبکه
سه روی آنتن خواهد داشت.
آرمان درویش در «کافه آپارات»
دربــــــاره ورودش ب ــه عــرصــه
بــازیــگــری ،از حمایت شهاب
حسینی گفته و توضیح داده
اســت که پس از انــصــراف یک
بازیگر از بازی در فیلم «چهارشنبه» ،به اصرار
شهاب حسینی در آن ایفای نقش کرده است.

سینمای جهان

ایناریتو «برزخ» به پا میکند
الخاندرو گونزالس ایناریتو ،نخستین فیلم بلند
سینماییخودپساز«ازگوربرگشته»رادرمکزیک
باعنوان«برزخ»میسازد.
به گــزارش خبرآنالین ،در فیلم جدید الخاندرو
گونزالسایناریتوکهبهزباناسپانیاییدرمکزیک
ساختهمیشود،نقشاصلیرادنیلخیمنزکاچو
ستاره مکزیکی سینما بازی خواهد کرد .در فیلم
جدید ایناریتو با عنوان «برزخ» داریوش خنجی،
هنرمند سرشناس ایرانی  -فرانسوی مدیر فیلم
برداریخواهدبود.ازدیگرچهرههایمطرحیکه
به این پروژه پیوستهاند ،میتوان به یوجین کابالرو
طراحصحنهبرندهاسکاراشارهکرد.

99090937

ادب و هنر

یک شنبه  17اسفند 1399
 23رجب .1442شماره 20615

تستآواز رشیدپورپسازمهرانمدیریوشهابحسینی!
بررسیکارنامهخوانندگیبرخیمجریان،بهبهانهآوازیکهقرار است
رضارشیدپوربرایآهنگحجتاشرفزاده بخواند
نسترن کاشف  -حجت اشــرفزاده و رضا رشیدپور ،مردم را
با آهنگ «بــاران ببارد» غافلگیر کردند .به گــزارش ایلنا ،رضا
رشیدپور مجری برنامههای پربیننده تلویزیونی ،مانند «حاال
خورشید» ،در این آهنگ متن کوتاهی را دکلمه کرده
است .همزمانی انتشار این آهنگ و خوانندگی زنده
او در برنامه «عطسه» شبکه سه که توسط گروه نزدیک
به این مجری تلویزیونی روی آنتن میرود ،باعث شد
تا این اتفاق بیشتر موردتوجه قــرار بگیرد .حجت
اشرفزاده پیشتر آهنگ «رفیق» را برای تیتراژ برنامه
«حاال خورشید» و آهنگ «جادههای شمالی» را به
صورت اختصاصی در ویژهبرنامه «شب آرام» ،به
تهیهکنندگی و اجرای رضا رشیدپور خوانده و
اجراکردهبود.حالاینهمکاری،شکلجدیدی
به خود گرفته است؛ بهطوری که اشرفزاده در
برنامه «عطسه» اعالم کرد که برای عید نوروز
با رضا رشیدپور یک آهنگ مشترک میخواند
و منتشر میکند .همین موضوع ،باعث شد تا
درباره هنرمندانی که سابقه اجرا و خوانندگی
داشتهاند ،بنویسیم.
مهرانمدیری

شهابحسینی

ط ــراح ــی صــحــنــه و ل ــب ــاس ،مــجــری طـــرح،
صداپیشگی و ...بخشی از مسیری است که
مهران مدیری برای مدیریشدن ،پیموده است.
او دهه هفتاد را با بازی در سریالهای تلویزیونی
آغــاز کرد و با انتشار آلبوم «از روی سادگی» با
موسیقی بابک بیات و فردین خلعتبری به پایان برد و
بعد از آن خودش تیتراژ اغلب آثارش را در تلویزیون و شبکه نمایشخانگی
مانند «شبهای بــرره»« ،باغ مظفر» و «قهوه تلخ» خواند .اجرای برنامه
«دورهمی» که اکنون فصل پنجم آن در شبکه نسیم روی آنتن میرود ،جزو
آثاری است که مهران مدیری در آن اجرا و خوانندگی برنامه را برعهده دارد.

شهاب حسینی هماکنون با اجــرا و کارگردانی
برنامه «همرفیق» ،مهمان شبکه نمایشخانگی
است.هرچنداجرایاودراینبرنامهرانمیشود
همسنگبازیگریاشدانست،امانمیتوانمنکر
اجراهای خاطرهانگیز او در برنامههای «نیمرخ»
و «اکسیژن» در دهه  70هم شد .شهاب حسینی در
دنیای هنر ،گریزی هم به دنیای خوانندگی داشته است .او در آغاز ورود به
دنیای موسیقی ،گروهی به نام «هفت» را تشکیل داد؛ اما بعد از انتشار چند
آهنگواجرایچنددکلمهدراینگروه،دردهههشتاد،عطایموسیقیرابه
لقایشبخشیدوبازیگریرابهصورتجدیترادامهداد.

حمیدگودرزی

امیرحسینمدرس

حمیدگودرزیراتاقبلازدهه،90میتوانبازیگر
سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی
دانست؛ اما کارنامه او در دهه  90بیشتر به اجرا
و خوانندگی گره خــورده است .او در این دهه،
اجرای مسابقه «پنج ستاره» که از شبکه نسیم روی
آنتن میرفت ،اجــرای برنامه « 13شمالی» در شبکه
نمایشخانگیوویژهبرنامهتحویلسال«بهارجان»رابرعهدهداشت.گودرزی
اکنونمجریبرنامه«کودکشو»استکهتاچندیپیشبااجرایپژمانبازغی
روی آنتن میرفت .خواندن آهنگ «پاییز برگشته» برای تیتراژ برنامه «من و
شما»شبکهنسیم،جزودالیلیاستکهدراینمطلبازاونامبردیم.

یکی از هنرمندانی که همزمان با شهاب حسینی
در برنامه «نیمرخ» کار اجرا را برعهده داشت،
امیر حسین مدرس بود .بازیگری که اجرای
برنامههای دیگری مانند «کوله پشتی» و مسابقه
«هوش برتر» را هم در کارنامه دارد و بازی در چند
سریال تلویزیونی را نیز تجربه کرد .جالب اینکه ورود
او به دنیای خوانندگی ،با تیتراژخوانی برای سریال محبوب «متهم گریخت»
جدی شد و بعد با تیتراژ سریالهای ترانه مادری و عید امسال ادامه یافت.
مدرس جزو هنرمندانی است که در اجرا و خوانندگی مانند بازیگری عمل
کرده است و میتوان او را یک مجری میان رده خوب دانست.

محمدرضاگلزار

کامرانتفتی

گروهآریانوگیتارنقطهشروعمحمدرضاگلزاردر
موسیقی است .مسیری که زیاد ادامه پیدا نکرد
و باعث شد گلزار به سمت بازیگری تغییر جهت
بدهد .او در سالهای اخیر با وجود نقدهای تندی
که به شیوه خوانندگیاش وارد میشود ،خوانندگی
را رها نکردهاست و تا پیش از شیوع کرونا ،کنسرتهای متعددی را نیز به روی
صحنه میبرد .گلزار این روزها به عنوان بازیگر و خواننده سریال «گیسو» در
شبکه نمایشخانگی حضور دارد و طبق خبر ایلنا قرار است بهزودی در قامت
مجری مسابقه «هفتخوان» به تهیهکنندگی مهدی نیری نیز ،در این شبکه
حضورداشتهباشد.اوپیشتر،بامسابقه«برندهباش»کاراجراراتجربهکردهبود.

یکی دیــگــر از چندشغلههای اجــــرا ،بــازی
و خوانندگی کامران تفتی اســت که آخرین
اجرایش به فصل دوم برنامه «دست فرمون»
در شبکه نسیم برمیگردد .فصلهای متوالی
برنامه «وقتشه»« ،د لصـــدا» و «نامیرا» از دیگر
دستپختهای تفتی در زمینه اجراست که او در برخی از آنها موفقتر
عمل کرد .حضور تفتی در دنیای موسیقی موازی با دنیای بازیگری و اجرای
او پیش رفت و او در کارنامه کاری خود چند آلبوم موسیقی و تکآهنگ دارد
که کمرنگتر بودن آنها نسبت به بازی و اجرایش ،حکایت از آن میکند
که تفتی در موسیقی به اندازه دو شاخه دیگر فعالیتش موفق نبوده است.

ادامهنبردعلیدهباشیباکرونا

سهشنبه ،پنجم اسفندماه بود كه دكتر میالد عظیمی ،استاد
ادبیات فارسی دانشگاه تهران در صفحه شخصیاش از ابتالی
علی دهباشی ،چهره نا مآشنای فرهنگی كشورمان به كرونا
خبر داد .تازهترین خبر از وضعیت این پیشكسوت حوزه كتاب و
فرهنگ ،بستریبودن او در بخش مراقبتهای ویژه است .شهاب
دهباشی ،فرزند علی دهباشی با انتقاد از رفتار غیرحرفهای
برخی رسانهها و انعكاس نادرست حر فهایش ،به ایرنا گفته
است« :ترجیح میدهیم برای حفظ آرامش خاطر پدر ،تماس با
رسانهها را محدود كنیم».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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موراكامیلباس 20دالریطراحیمیکند!
هاروكی موراكامی ،نویسنده مشهور
ژاپنی ،تیشرتهایی را طراحی كرده
كه طرح برخی از آنها ،از معروفترین
رمانهای او الهام گرفته شده است .به
گزارشایرانآرت ،ایننویسندهبهتازگی
طراحی خط تولید تیشرتهایی را
بر عهده گرفته که برخی از آنها با الهام
از مطرحترین رمانهای او نظیر «کافکا
درکــرانــه» و «چ ــوب نـــروژی» طراحی
شـــده و بــرخــی دیــگــر ،نــشــاندهــنــده
عشق و عالقه او به گربهها و موسیقی
با نوشتههایی مخصوص روی هر یک
از آنه ــاس ــت .قیمت هــریــک از این
تیشرتها حدود  20دالر است .برای
اینکه بدانیم موراکامی تا چه انــدازه
نویسنده منحصربهفردی است شواهد

زیــادی وجــود دارد؛ ایــن نویسنده 72
ســالــه ،پیش از ایــن هــم در یــک برنامه
آنالین رادیویی ،به منظور روحیهدهی
به مخاطبان خود حضور یافت تا مردم
بهتر بتوانند با اضطراب و استرس ناشی
از شرایط روز دنیا کنار بیایند .موراکامی
هر دومــاه یکبار هــم ،میزبان نمایش
رادیو موراکامی میشود و حاال هم برای
طــراحــی خــط تولید جــدیــد تیشرت
خبرسازشدهاست.
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تقریظ رهبرانقالب
بركتاب«عصرهایكریسكان»منتشرمیشود
دهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت ،همراه با
انتشارتقریظرهبرانقالببركتاب«عصرهایكریسكان»
از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
برگزارخواهدشد.بهگزارشپایگاهدفترحفظونشرآثار
رهبر انقالب ،این مراسم روز دوشنبه 18اسفندماه ،در
سنندجوباحضورجمعمحدودیازپیشكسوتانجهاد
و مقاومت و فعاالن حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس و

مسئوالناستانیبارعایتدستورالعملهایبهداشتی
برگزار میشود .كتاب «عصرهای كریسكان» خاطرات
امیرسعیدزاده(سعیدسردشتی)ازفعالیتهایدوران
پیشازانقالبومجاهدتهایدفاعمقدستارنجهای
اسارت در زندانهای كومله و دموكرات است كه به قلم
كیانوش گلزار راغب تدوین و از سوی انتشارات سوره
مهرمنتشرشدهاست.

سروسایهفكن!
پابرجا باشیای ِ

نگاهی به زندگی علمی استاد محمدعلی اسالمی ندوشن ،به بهانه تکذیب شایعه درگذشت او طی چند روز اخیر
الــهــه آرانـــیـــان  -انــگــار همسر اســتــاد از
زب ــان همه مــا مـیگــویــد« :نــم ـیدانــم اینها
از كجا در میآید»! چند روز گذشته خبری
در فضای مجازی مبنی بر درگذشت دكتر
محمدعلی اسالمیندوشن ،شاعر ،منتقد،
نویسنده ،مترجم و پژوهشگر برجسته ایرانی
منتشرشدكههمسرایشان ،دكترشیرینبیانی
آن را تكذیب كرد .همسر استاد ،در گفتوگو
با ایسنا و در واكنش به این شایعه گفته است:
«ایشان كسالتش در سه چیز خالصه میشود؛
یک ضعف است؛ یكی از پاافتادگی و دیگری
كهولت اســت .شكر خدا برقرار هستند و ما
هم شكرگزار هستیم كه از این بدتر نیست» .با
آرزویصحتوسالمتبرایاستادمحمدعلی
اسالمیندوشن ،در ادامه مطلب فعالیتهای
ادبی این چهره ماندگار فرهنگ ایرانی را مرور
میكنیم.
«داستان داستانها»              
▪ از «نامه نامور» تا
ِ

بــیــشــتــریــن فــعــالــیــت پ ــژوه ــش ــی اســتــاد
اسالمیندوشندرزمینهادبیاتحولوحوش
شاهكار حكیم توس ،شاهنامه بودهاست.
آثــار تألیفی استاد دربــاره شاهنامه در شمار
مهمترین كتابهای پژوهشی دربـــاره این
اثر هستند؛ از جمله آنهــا میتوان به «سرو
سایهفكن»اشارهكردكهبازبانیآراستهوفخیم
به زندگی و زمانه فردوسی میپردازد و بیشتر

داستانهای شاهنامه را بهطور اجمالی بیان
میكند«.نامهنامور»ازدیگركتابهایمشهور
استاد اسالمیندوشن ،گزیدهای از شاهنامه
فــردوســی اســت« .زنــدگــی و مــرگ پهلوانان
«داستان داستانها :رستم و
در شاهنامه» و
ِ
اسفندیار در شاهنامه» هم از جمله كتابهای
خواندنی و شیرین استاد اسالمیندوشن
با موضوع شاهنامه اســت .اسالمیندوشن
درباره عالقهاش به فردوسی و شاهنامه چنین
میگوید« :آنچــه در شاهنامه همواره مرا به
شگفتی وامیداشته ،آن بوده است كه گویی
تماشاگر صحنه وقایعی هستم كه در دنیای
برتری میگذرند .وقتی شاهنامه را میخوانم
یا میشنوم ،گویی پاهایم باالتر از فراز خاک
یگیرند».
قرارم 
▪به ِ
یاد آن «روزها»

بعیداستنثرشیواودلنشیناسالمیندوشن،
در كتاب «روزهــا» را كه بخشهایی از آن در
كتاب فارسی دوران مدرسه آمــده بــود ،از
یاد برده باشید .از جمله مهارتهای استاد
اســامــینــدوشــن ،نــگــارش خـــاطـــرات و
زندگینامه است .شاید یكی از مشهورترین
زندگینامههای معاصر فارسی دوره چهار
جلدی كتاب «روزهـــا» ،به قلم او باشد.
اسالمیندوشنبانثرپرصالبت ،مستحكم
روزگـــاران
و روان خــود ،مخاطب را به
ِ

كودكی و نوجوانیاش در یزد میبرد .ندوشن
در این كتاب ،سالهای زندگیاش از  4تا 53
سالگی را شرح داده است كه جلد اول آن،
از سال  1308تا  ،1318جلد دوم از سال
 1317تا ،1323جلد سوم از سال 1323تا
 1324وجلدچهارم ازسال 1332تا1357
را در بر میگیرد .به اعتقاد صاحبنظران ،اگر
میخواهیم اسالمیندوشن را بشناسیم ،باید
ابتداكتاب«روزها»رابخوانیم.

سرگرمی
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بازی ریاضی

سودوکو
قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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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 چه تعداد از
آن اعداد در جای درست قرار دار د 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
میآید 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:

حــدس بزنید تصویر ،چه کلمه ای را نشان
میدهد!به نمونه توجه کنید و برای این که
بدانید کلمه چند حرفی است ،تعداد خانه های
زیر را بشمارید.
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در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را
نوشتهایمکهبایدبراساسمربعهایخالیدرهر
سطرکلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.

خفن استریپ
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بازی با کلمات

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.
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باکمیدقت،رابطهمنطقیبیناعدادراپیداوعدد
مناسبرابرایجایخالیانتخابکنید.

با دقت در تصاویر داده شده ،جای خالی را پر
کنید.
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بازی با کلمات:
ممکن اســت تــعــداد کلمات
بیشتری از آن چــه برایتان
نوشته ایم به دست آورید ما در
این جا فقط به تعدادی از آن ها
اشاره کرد هایم.
سه حرفی :آهن ،ادا ،ناز ،ندا،
نزد ،زهد و ...
چهار حرفی :دانا ،دانه ،زنده،
آزاد ،زاهد ،دهان و ...
پنج حرفی :آزاده
شش حرفی :زاهدان ،اندازه

اختالفتصاویر:
خفن استریپ :معمار

جواب عدد  9است .عدد داخل مربع وسط برابر با اختالف مجموع اعدادهای
داخل مربع سمت راست با مجموع اعداد داخل مربع های سمت چپ است.
هوش منطقی :

همان طور که در ردیف های قبلی شاهد هستیم شکل سوم از قرینه شکل اول
به دست آمده پس جواب می شود گزینه .5

نمونه

تست هوش:

جوابها
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اعترافات عجیب مرد  6انگشتی!

ادارهسرقتپلیسآگاهی)انجامشد،بهنتایج
عجیبیرسید.تحقیقاتکارآگاهانبیانگرآن
بودکه«مرد6انگشتی»تعدادیازدزدانسابقه
دار را به خدمت گرفته است و با دادن پول نقد
هنگام تحویل گوشی های سرقتی ،آنان را به
گوشیقاپیدراطرافبیمارستانهاومناطق
پرترددشهرترغیبمیکند.
به گزارش خراسان ،این گونه بود که ماجرای
گوشی قاپی ها از حساسیت و اهمیت ویژه
ای برخوردار شد .با تاکید فرمانده باتجربه
انتظامی خراسان رضوی ،کارآگاهان دایره
مبارزه با جرایم خشن ،دامنه عملیات های
اطالعاتی خود را گسترش دادند و به محل
اختفای «مرد مرموز  6انگشتی» رسیدند .در
همینحالگروهویژهکارآگاهانبهسرپرستی
سرهنگ «جــواد میش مست» (رئیس دایره

بنابراین گزارش« ،مرد  6انگشتی» درحالی
به مقر انتظامی منتقل شد که از جعبه رمزآلود
رایانه وی ،بیش از  2هزار سریال گوشی های
سرقتیبهدستآمد.
اینمردمالخرکهسرکردهاصلیشبکهمافیایی
گوشیقاپیدرمشهدبود،دراعترافاتعجیب
خود پــرده از راز خرید و فــروش گوشی های
سرقتی برداشت .او گفت :بــرای هر گوشی
سرقتی که اعضای باندهای مختلف به من
تحویل می دادنــد ،بین  200تا  400هزار
تومان به صورت نقدی می پرداختم و سپس با
همکاری متصدیان دو فروشگاه تلفن همراه
درمنطقهطبرسیوخواجهربیع،سریالآنها
را تغییر می دادیم و به افرادی می فروختیم که
به دنبال خرید گوشی ارزان بودند! این مالخر
ادامه داد :بسیاری از شهروندان برای این که

عکس ها اختصاصی ازخراسان

سیدخلیل سجادپور -سرکرده یک شبکه
گسترده گــوشــی قــاپــی مــعــروف بــه «م ــرد 6
انگشتی» که با پرداخت پول نقد ،چندین باند
سرقت را به خدمت گرفته بــود ،در حالی با
اعترافات عجیب خــود پــرده از صدها فقره
سرقتبرداشتکهدربازرسیازجعبهرمزآلود
منزل وی ،بیش از  2هزار سریال گوشی های
سرقتی نمایان شد .به گــزارش اختصاصی
خراسان ،به دنبال افزایش گوشی قاپی در
مناطقپرترددمشهد،سردارمحمدکاظمتقوی
(فرماندهانتظامیخراسانرضوی)دستورات
ویژهایرابرایریشهیابیودستگیریعامالن
سرقت هــای مذکور صــادر کــرد و در پی این
دستور ویــژه ،گــروه ورزیــده ای از کارآگاهان
دایرهمبارزهباجرایمخشن،باهدایتونظارت
مستقیم سرهنگ جــواد شفیع زاده (رئیس
پلیسآگاهیخراسانرضوی)ماموریتیافتند
تا ماجرای گوشی قاپی ها را به طور ریشه ای
مورد بررسی های دقیق قرار دهند .به همین
دلیل،جلساتتجزیهوتحلیلجرمبرگزارشدو
کارآگاهانبااستفادهازتجربیاتپلیسیوبهره
گیریازامکاناتموجود،رصدهایاطالعاتی
خود را در مناطق احمدآباد ،فلسطین و بولوار
سجاد (محیط جغرافیایی جرایم) آغاز کردند.
آنــان در بررسی های میدانی خود به سرنخ
هایی رسیدند که نشان می داد چند جوان
موتورسوار با پالک های مخدوش ،در ساعاتی
یکساناقدامبهگوشیقاپیمیکنند.گزارش
خراسان حاکی است ،با به دست آمدن تصویر
یکیازسارقانازطریقدوربینهایمداربسته
شهری،مشخصشدکهبازهمگروهیازدزدان
سابقه دار فعالیت های مجرمانه خود را شروع
کردهاند.باشناساییمحلاختفایاینسارق
 20ساله ،بالفاصله کارآگاهان با هماهنگی
قضایی ،وی را در منطقه خواجه ربیع مشهد
دستگیر کردند و مورد بازجویی قرار دادند .با
اعترافات این سارق حرفه ای ،اعضای دیگر

این شبکه نیز به دام افتادند و مشخص شد که
چندین باند دو و سه نفره در مناطق مختلف
شهردستبهگوشیقاپیوزورگیریمیزنند
اما ماجرای مالخری به نام «مرد  6انگشتی»
موضوعی بود که در اعترافات همه سارقان
دستگیرشدهسابقهداروجودداشت.بههمین
دلیلعملیاتاطالعاتیکارآگاهان،رویمرد
مرموز  6انگشتی متمرکز شد .بررسی های
مذکور که زیرنظر سرهنگ قنبری (رئیس

مبارزه با جرایم خشن) وارد عمل شدند و مرد
 6انگشتی را در حالی به دام انداختند که در
مخفیگاه وی بسیاری از ابــزار تغییر سریال
گوشی های سرقتی نیز کشف شد.
بــا دستگیری ایــن مالخر  44ســالــه تبعه
افغانستان ،مشخص شد که او از سارقان
سابقه دار است و با شناختی که از دزدان
سابقه دار دارد ،از آن ها برای ارتکاب جرم
استفاده میکند.

فرزندان شان از کالس های اینترنتی آموزش
و پرورش استفاده کنند ،به دنبال گوشی های
کارکرده و دست دوم بودند که از طریق دو
فروشگاه مذکور ،گوشی های سرقتی را به آن
هامیفروختیم.
گزارش خراسان حاکی است :متصدیان دو
فروشگاه مذکور نیز با دستورات ویژه قضایی
دستگیر و پس از پلمب دو فروشگاه به پلیس
آگاهی منتقل شدند.
با اعترافات متهمان مشخص شد که آن ها
حتی از کارتن و برچسب های جعلی برای
فروشگوشیهایسرقتیاستفادهمیکردند
تا شماره سریال گوشی تردیدی برای خرید
ایجاد نکند .بررسی ها نشان می دهد آن ها
با شگردهای خاصی سامانه های همیاب و
رجیستریرانیزدورمیزدندکهبایدبانظرات
کارشناسی پلیس و نــیــروهــای متخصص
مخابراتوشبکههایتلفنهمراه،اینموضوع
باجدیتخاصیموردتجزیهوتحلیلقرارگیرد
تااینگونهسوءاستفادههاوشگردها،دزدانو
مالخرانرابهسرقتگوشیترغیبنکند!
این گزارش همچنین حاکی است :اعضای
دستگیر شــده ایــن باندها کــه بین  18تا
 22ســال دارنـــد ،بــه خاطر فــروش راحــت
گوشی هــای سرقتی تــاش می کردند در
ساعات یکسانی از روز به سرقت و زورگیری
بپردازند که در همین زمینه چهار دستگاه
موتورسیکلت با پالک مخدوش نیز از اعضای
این شبکه گسترده ،کشف و ضبط شده است.
سارقان مذکور تاکنون به سرقت  250فقره
گوشی در مشهد اعتراف کــرده اند و مورد
شناسایی  135تن از مال باختگان نیز قرار
گرفته اند .به گزارش اختصاصی خراسان،
تالش کارآگاهان ورزیــده آگاهی با تدابیر
ابالغی ویژه ای از سوی سردار تقوی برای
ریشه یابی جرایم گسترده شبکه سرقت
معروف به « 6انگشتی» همچنان ادامه دارد.

قاتل پیرمرد  ۷۰ساله اراکی
در صحنه وقوع قتل
دستگیر شد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان مرکزی گفت :قاتلی که مرد 70
ساله ای را در یکی از محله های شهرستان
اراک به قتل رسانده بود  ،در محل وقوع
قتل دستگیر شد.
به گــزارش مهر به نقل از پلیس ،محمود
خلجی گفت :بعد از ظهر روز پنج شنبه با
اعالم گزارشی از یک نزاع و درگیری منجر
به جرح در یکی از محلههای شهرستان
اراک ،بالفاصله تیمی از مأموران انتظامی
برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد :با حضور مأموران انتظامی
در محل ،مشخص شد که فردی به علت
برخی سوء تفاهمها و اختالفات قبلی،
با یکی از اهالی محل که پیرمردی ۷۰
ساله بوده ،درگیر شده و با ضربات چاقو
او را به شدت مصدوم کرده است .معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
مرکزی تصریح کــرد :متأسفانه بعد از
گذشت یک ساعت از انتقال فرد مصدوم
به مرکز درمانی ،این فرد به علت شدت
جراحات  ،جان خود را از دست داد.
خلجی بیان کــرد :فــرد قاتل که سابقه
اعــتــیــاد بــه مـــواد مــخــدر صنعتی دارد،
بالفاصله در محل وقوع قتل دستگیر و با
تکمیل تحقیقات پلیس و اعتراف به این
قتل به مرجع قضایی معرفی شد.
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در امتداد تاریکی

مثلثشیطاندراتاق«خان»!
هنگامیکهخصوصی ترینمشکالتزندگیا مرااز بیاوری تا این وردها اثر کند .سپس خان با آن چشم
زبان«خان»رمال شنیدم،شگفتزده شدم،بهگونه هایشیطانیاشنگاهیبهمنانداخت وگفت:تو
چهره فوق العاده زیبایی داری ،یکی از همکارانت
ای که فریب خوردم و اعتمادم جلب شد .باور کردم
کهاوبهعلومماوراءالطبیعهمسلطاستومیتواندبا به تو چشم بد دارد و قصدش این است که با تو رابطه
ابطالسحروجادو،مشکالتمراحلکندتااینکه ...غیرمتعارفداشتهباشد،بههمیندلیلتوراسحرو
این جمالت ،بخشی از اظهارات دختر جوان  ۲۳جادوکرده است.اوبختترابستهتابتواندنقشهاش
سالهایاستکهبرایشکایتازیکرمالکالهبردار راعملیکند،امانیازبهنگرانینیست ،منتمامقفل
و حقه باز پا به کالنتری شفای مشهد گذاشته است .هارابازمیکنموطلسمرامیشکنم،فقطبایدکامال
اودرشرحشکایتخودبهمشاورومددکاراجتماعی بهحرفهایمگوشبدهی.
کالنتری گفت :مدتی بود با مشکالتی در زندگی خانباکمالوقاحتازمنخواستکنارشبنشینم
شخصیاممواجهبودمکهدرحلآنعاجزماندهبودم تاجادوراباطلکند.اومیخواستدستمرابگیرد
اما به جای مدد گرفتن از مشاوران و روان شناسان و مر ا به سمت خود بکشاند که دیگر به نیت پلید و
متخصص،بادوستانونزدیکاندراینبارهمشورت شیطانی او پی بردم .خودم را عقب کشیدم و در
می کردم و از آن ها یاری می خواستم ،تا این که یکی حالیکهترسیدهبودم،گفتم:دیرمشدهاست باید
از همکارانم که در جریان مشکالتم قرار گرفته بود ،بروم اما خان گفت :اشکالی ندارد ،نگران نباش
پیشنهاد داد این موضوع را با یک رمال حاذق که به ،وردی می خوانم که دیــرت نشود! خــان وقتی
«خــان» شهرت داشــت ،در میان بگذارم .او گفت :عکسالعملمنرادید،جمالتیرازیرلبخواندو
امکان ندارد کسی به در خانه این رمال برود و دست چیزی روی یک برگه نوشت و به دستم داد و گفت:
یخانمرده دو قفلازمشکالتزندگیاتبازشدامادوچاکراه
خالیبازگردد.بهعبارتدیگر ،سحرها 
رازندهمیکند!منکهتحتتاثیرصحبتهاوتعریف بسته دیگر داری که برای باز کردن آن ها  ،باید یک
و تمجیدهای همکارم قرار گرفته بودم ،این موضوع روز دیگر بیایی تا خروس سیاه برایت سر ببرم و بعد
را با یکی از صمیمی ترین دوستانم مطرح کردم و او هم باید شیطان را کامال از وجودت خارج کنم! با
نیز که از زندگی شخصی و مشکالتم آگاهی کامل شنیدناینسخناناززبانرمال،ترستماموجودم
داشت ،تشویقم کرد که با رمال تماس بگیرم و از او رافراگرفتوباعجلهازاتاق بیرونآمدموبهدوستم
کمک بخواهم .دوستم گفت :امتحانش که ضرری اشاره کردم که سریع از خانه خارج شویم اما خان و
ندارد ،از طرفی اگر رمال توانست مشکلت را حل مثلث شیطان محاصره مان کردند و اجازه خروج
کند،منهمازاودعایگشایشبختخواهمگرفت! ندادند .آن ها گفتند باید هزینه طلسم شکنی
پسازاینکهبارمالتماسگرفتم،اوازآنسویخط را بپردازی ،بعد می توانی خارج شوی .او به من
بدوناینکهمراببیندیاسوالیبپرسد،ازخصوصی گفت :دوستت این جا می ماند تا تو بروی و مبلغ
ترینمشکالتمسخنگفتوحتیجزئیترینویژگی یکمیلیونتومانبهکارتمنواریزکنی.درحالی
های خواستگارانم را بیان کرد .من هاج و واج بود م و که دوستم از شدت ترس به خود می لرزید ،من از
دیگر حرفی برای گفتن نداشتم .با خود گفتم حتما خانه خارجشدموسریع پولرابرایرمالکارتبه
این فرد ،رمال کاربلدی است و در کارش تبحر دارد کارت کردم تا زودتر دوستم را از این مهلکه نجات
و می تواند مشکالتم را حل و فصل کند .خان به من دهم.هنگامیکهرسیدواریزپولرابهرمالتحویل
امیدواریدادوگفت:دوایدردهایتپیشمناست .دادم،اوگفتکهمیتوانیدبرویداماوایبهحالتان
تو چهار چاکراه بسته داری که باید آن ها را باز کنم و اگراینموضوعرابرایکسیتعریفکنید،اگراین
هزینهآنبینهفتتاهشتمیلیونتومانمیشود ،کارراانجامدهید،اجنهرابهسراغتانمیفرستمتا
البته چون شاغل هستی ،می توانی آن را به صورت آزارتاندهند.وقتیمنودوستمازخانهخانخارج
اقساطیپرداختکنی!خانازمنخواستکهبرای شدیم ،نفس راحتی کشیدیم اما از شدت هیجان
گرفتن سرکتاب و باز کردن قفل های زندگی ام ،به اتفاقی که برایمان رخ داده بود ،زبان مان بند آمده
منزلش بروم .وقتی موضوع را برای دوستم تعریف بودوگیجومنگبودیم.چندساعتبعد ،هنگامی
کهماجرارادوبارهبرایخودمانمرورکردیممتوجه
کردم ،او نیز ترغیب شد که همراهی ام کند .بدین
ترتیب به همراه دوستم به منزل خان واقع در بولوار شدیمکهاینرمالباهمدستیهمکارم،قصدسوء
ابوطالبمشهدرفتیم.وقتیواردمنزلشدیم،عالوه استفادهمالیوایجادرابطهغیراخالقیبامراداشته
بر خان ،مرد دیگری نیز حضور داشت که خان او را است.همکارمکهاززندگیشخصیمنمطلعبود،
آن اطالعات را در اختیار خان قرار داده بود تا او آن
مثلثشیطانمینامید!
خان از من خواست که برای گرفتن سرکتاب و باز هارااززبانخودشبیانواعتمادمراجلبکندو...
کردنقفل،داخلاتاقمخصوصبروم.هنگامیکه این گونه بود که به کالنتری آمدیم تا از این رمال
دوستمخواستمراهمراهیکندوداخلاتاقبیاید ،شیاد و کالهبردار شکایت کنیم.
خان و مثلث شیطان اجــازه ندادند .آن ها گفتند شایان ذکر است ،در اجرای دستور سرگرد علی
هنگام خواندن سحر باید تنها باشم وگرنه امکان امارلو( رئیس کالنتری  ۱۹شفا) ماموران دایره
دارداینسحروجادوباطلشود.وقتیبههمراهخان اطالعات این کالنتری پس از هماهنگی با مقام
،داخلاتاقرفتم،اودراتاقرابستو گفتکهبهمن قضاییدرپوششمشتریواردمنزلرمالحیلهگر
اعتمادکن،بایدبدانیکهمنهیچقصدیندارمجز شدند و در حین ارتکاب جرم او را دستگیر کردند.
این که می خواهم قفل های زندگی ات را باز کنم درادامهازمنزلمتهمآالتوادواترمالیهمچون
تا شیطان از وجودت خارج شود! خان ماسک را از دم روباه کشف و ضبط و منزل متهم نیز پلمب شد.
روی دهانم برداشت و گفت« :چقدر داغ هستی ! متهم  ۵۶ساله که سه فقره سابقه کیفری نیز دارد
خوب می دانم که از عشقش می سوزی اما نگران و بنا به گفته خودش معتاد است ،پس از انتقال به
نباش،منبهتوکمکخواهمکردکهبهخواستهات دایره اطالعات کالنتری مورد بازجویی های فنی
برسی ،فقط باید خوب به حرف هایم گوش بدهی و پلیسی قرار گرفت و به اتهامات خود نیز اعتراف
و هیچ سوالی نپرسی!» خان ادعــا کرد که برای کرد،سپسدراجرایدستورمقامقضاییبهزندان
خواندن سحر الزم است که روسری و مانتویت را در مرکزی وکیل آباد منتقل شد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

عامالن زورگیری و رسقت از یک اپیانه فراوری پسته در چنگ پلیس
توکلی /سارقانی که با تهدید نگهبان یک پایانه
ضبط پسته ،اقدام به سرقت کرده بودند ،به دام
پلیس افتادند.
به گــزارش خــراســان ،به دنبال وقــوع سرقت
از یــک پــایــانــه فــــراوری پسته در شهرستان
ســـیـــرجـــان ،بـــررســـی مـــوضـــوع بـــهصـــورت
تخصصی از سوی مأموران انتظامی آغاز شد.
با تحقیقات میدانی کارآگاهان پلیس مشخص

شد متهمان به دلیل ضعف حفاظت فیزیکی
یکی از پایانه های ضبط پسته ،با استفاده از سالح
سرد ،نگهبان را تهدید و ضمن مجروح کردن وی،
اقدام به سرقت پسته از داخل انبار کرده اند.
سرهنگ ایران نژاد فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان ،با بیان این که با تالش شبانه روزی
نیروهای پلیس آگاهی ،سه متهم سابقه دار و
اهل یکی از شهرستان های همجوار  ،شناسایی
و دستگیر شدند ،افزود:متهمان پس از انتقال
به مقر پلیس،در بازجویی هــای تخصصی به
سرقت این بار پسته به ارزش هشت میلیارد ریال
اعتراف کردند.
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رشدتا 5برابریقیمتمیوهدرشبکهتوزیع

رصد قیمت شیرینی

در غیاب کنترل های مالیاتی حلقه های توزیع ،تعداد واسطه های محصوالت کشاورزی به 7برابر تولیدکنندگان رسیده است
سرمایه گذاری کماکان در محاق
به رغم این که در  9ماه نخست امسال سرمایه
گذاری در بخش ساختمان به تدریج افزایش
یافته و این بخش به رشد جهش گونه 8.6
درصدی در پاییز امسال رسیده ،با این حال
سرمایه گذاری در ماشین آالت وضعیت خوبی
نداشته و این در مجموع نسبت به سال گذشته
عقبگرد منفی  2.4درصدی را تجربه کرده
است .این موضوع نشان می دهد که انتظارات
نسبت به رونق تولید و سرمایه گذاری در آن
طی بازه زمانی یادشده چندان مثبت نبوده
و از سوی دیگر موید روند خروج سرمایه از
کشور است .تا جایی که به گفته خوانساری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایــران ،طی سال
 ،98استهالک از انباشت سرمایهگذاری
سبقت گرفته و بــرای اولین بــار در اقتصاد
کشور ،رشد موجودی سرمایه ،منفی شده
است .جبران این مسئله طیفی از تصمیمات
بهبود شرایط تولید را می طلبد.نظیر اصالح
نظام بانکی و متناسب سازی رشد نقدینگی با
رشد اقتصادی ،کنترل کسری بودجه دولت
و اصالح نظام مالیاتی(کاستن بار مالیات
از بنگاه ها و گذاشتن آن از طریق مالیات بر
مجموع درآمد بر دوش خانوارها).

بازار خبر

هیئت دولت تصمیمی درباره
سهمیه بنزین نوروزی نگرفته است
مهر  -سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتیگفت:دربارهتخصیصسهمیهبنزیننوروزی
مازاد بر سهمیه ماهیانه ،هیچ تصمیمی از سوی
هیئت دولت به وزارت نفت ابالغ نشده است.

توافق برای نخستین بازارچه
مرزی مشترک ایران و پاکستان
ایرنا -مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان
توسعه تجارت ایــران با اشــاره به لــزوم توجه به
زیرساختها در ایجاد بازارچه مرزی مشترک
ایران و پاکستان گفت :نشست مجازی مذاکرات
تکمیلی در زمینه تفاهم نامه ایجاد بازارچه های
مــرزی مشترک میان ایــران و پاکستان برگزار
و توافق هایی در ایــن زمینه انجام شــد .وی با
اشاره به مرز  ۹۵۰کیلومتری ایران و پاکستان
و همچنین عالقه مندی دو کشور برای توسعه
تجارت ،خاطرنشان کرد :بازارچه های مرزی
تاکنون به شکل یک طرفه از جانب ای ــران یا
پاکستان ایجاد شده است و بازارچه مشترک
برای نخستین بار بین دو کشور ایجاد خواهد شد.

قیمت میوه در حالی در شبکه توزیع
بین سه تا پنج برابر افزایش می یابد
که رشد هزینه های تولید نیز به هیچ
عنوان توجیه کننده این مسئله نیست
وهماینکجایخالینظاممالیاتیدر
شناسایی و جلوگیری از فعالیت های
داللی به خصوص در مراحل میانی
این شبکه خالی به شدت احساس
می شــود.تــازه ترین گــزارش صــدا و
سیما از بازار تهران نشان می دهد که
به رغم رتبه های جهانی تولید میوه
در ایــران ،تب قیمت این محصوالت
در بازار داخلی همچنان داغ است و
به عنوان مثال هر کیلو سیب ممتاز
دماوند حدود  25هزار تومان ،پرتقال
تامسون  20تا  25هزار تومان ،کیوی
 27هزار تومان و موز وارداتــی بیش
از  50هــزار تومان به دست مصرف
کننده می رسد .هرچند این قیمت ها
دربرخیشهرهای دیگرمثلمشهدتا
حدی کمتر است .این در حالی است
که نرخ های یاد شده با نرخ هایی که
بــاغــداران میوه را به اولین حلقه از
واسطه ها می فروشند تفاوت زیادی
دارد .به طــوری که قیمت هر کیلو
سیب ممتاز دماوند از سوی باغدار
بین 6تا 7هزارتومان،پرتقالتامسون
بین  5تا  7هــزار تومان ،کیوی بین

 6.8تا  8.5هــزار تومان و هر کیلو
موز وارداتــی حدود  17هزار و 500
تومان است .این اعداد و ارقام به این
معناست که قیمت همین چهار قلم
میوه در گذر از شبکه توزیع ،بین سه
تا چهار برابر افزایش یافته اســت و
برخی محاسبات دیگر نیز این رقم
را به طور متوسط تا پنج برابر اعالم
کرده اند.در این میان اگر تمام و کمال
بپذیریم که قیمت مــواد اولیه تولید
میوه بعض ًا با توجه به تورم و رشد نرخ
ارز ،افزایش یافته است ،باز باید گفت
که این موضوع به هیچ عنوان رشد
تا چهار برابری قیمت میوه در نظام
توزیع را توجیه نمی کند .بنابراین یک
بخش مهم افزایش قیمت میوه را باید
در نظام توزیع این محصوالت دید.
بررسی ها نشان می دهد هم اینک
قیمت میوه پس ازخرید از باغدار،
تحت تاثیر عملیاتی نظیر سورتینگ،

بسته بندی و حمل و نقل درنهایت تا
کیلویی حدود دو تا سه هزار تومان
افزایش می یابد .یعنی به عنوان مثال
نــرخ 6ه ــزار تومانی هر کیلو سیب
دماوند ،به  9هــزار تومان می رسد.
با ایــن حــال ،بــاز افزایش حــدود 16
ه ــزار تــومــانــی قیمت سیب توسط
واسطه ها که از مجموع نرخ باغدار و
عملیات آماده سازی بیشتر است ،غیر
قابل قبول به نظر می رسد.بنابراین
نقش مخرب دالالن در شبکه توزیع
میوه این جا آشکار می شود .همان
ویروسی که مدت هاست به جان بازار
کــاالهــای مصرفی و اســاســی مــردم
افتاده اســت .آسیب شناسی دیروز
میز اقتصاد خبر نیمروزی صدا و سیما
نشانمیدهدکهدرفرایندتوزیعمیوه
در کشور ،واسطه ها در دو مرحله قبل
از عرضه میوه به میدان میوه و تره بار
و نیز قبل از عرضه به مصرف کننده

رئیسسازمانبورسدربارهآیندهبازارسرمایهابرازامیدواریکرد

تداوم صف فروش  75درصدی در بورس

در حالی که جمعه شب رئیس سازمان بورس
در خصوص آینده اقتصاد کشور و بازار سرمایه
ابراز امیدواری کرده بود و بسیاری از متغیرهای
اقتصادی و بنیادین از جمله نــرخ ارز ،رشد
اقتصادی ،قیمت های جهانی و وضعیت مالی
شرکت ها از رشــد بــورس حمایت می کند،
فشار فروش در این بازار همچنان برقرار است
به نحوی که برای چندمین روز متوالی حدود
 75درصد نمادهای بازار صف فروش را تجربه
می کنند و تنها  25درصد نمادها نقدشونده
هستند.به گزارش خراسان ،از این میزان 25
درصــدی نیز تعداد زیــادی از سهم ها در بازه
منفی معامله می شوند و تعداد سهم های مثبت
انگشت شمار است .در معامالت دیروز هم با
افــت دسته جمعی بیشتر نمادهای بــورس،
شاخص کل این بازار حدود هشت هزار واحد
افت کرد و به سطح یک میلیون و  169هزار
واحــد بازگشت .اگرچه میزان افــت شاخص
کل به دلیل محدودیت دامنه نوسان گویای
وضعیت بــازار نیست امــا برخی معتقدند که
بازار برای بازگشت به رونق ،نیاز به زمان دارد
و دامنه نوسان نامتقارن این زمان را با هزینه

کمتر فراهم می کند.در این خصوص ،دارابی،
مدیرعامل سبدگردان داریــوش اظهار کرد:
بــازار دیــر یا زود از ایــن حــوزه هیجانی خارج
خواهد شــد .در ســال آینده ،ما در چهار ماه
اول سال انتخابات و تقسیم سود شرکت ها را
خواهیم داشت و پس از آن نتیجه انتخابات و
تورم ،بازار را به نقطه امسال باز می گرداند؛ به
خاطر همین ما در بازار نیازمند کنترل هیجان
و خریدن زمان برای افراد تازه وارد هستیم تا با
گذشت زمان بازار وارد فاز تعادلی و پس از آن
بازگشت شود .همزمان دهقان ،رئیس سازمان
بورس هم به بهبود کشور اشــاره کرد و گفت:
هم اکنون شاهد مثبت شدن رشد اقتصادی
کشور هستیم .افزون بر این آمارهای  ۹ماهه از
عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه نشان
می دهد سودی که شرکت ها امسال در این
بازار تولید کردند سه برابر زمان مشابه در سال
قبل است .وی در ادامه افزود :بررسی ها نشان
از کسب سود مناسب از بازار سهام در بازه زمانی
بلندمدت دارد .به عبارت دقیق تر ،بازدهی
بورسبراساسمطالعاتتطبیقیصورتگرفته
به نسبت بقیه بازارهای موازی باالست.

قــرار گرفته انــد که به نظر می رسد
ضعف تدبیر در یکپارچه سازی آن ها،
منجر به رشد هزینه ها در این بخش و
افزایش قیمت میوه می شود .در این
زمینه ملک زاده رئیس نظام صنفی
کــشــاورزی و و منابع طبیعی کشور
تعداد دالالن و واسطه ها در نظام
توزیع محصوالت کشاورزی را هفت
برابرتولیدکنندگاناعالمکردهاست.
همچنینطبقاینگزارش،یکعامل
مهم در افزایش قیمت میوه را باید در
یکمرحلهقبلازرسیدنمیوهبهغرفه
داران میدان میوه و تره بار جست وجو
کــرد .به این صــورت که هنگام ورود
میوه از مرحله واسطه ها به مرحله
سازمان میادین ،عده ای هستند که
میوه را از واسطه ها می خرند و این

محصوالت تا به دست غرفه دار میدان
میوه و تره بار برسد سه تا چهار بار
معامله می شود و افزایش قیمت پیدا
می کند .در انتهای سیستم توزیع نیز
خرده فروشان قرار دارند که بسته به
مکان قرارگیری آن ها و هزینه های
اجــاره محل ،موجب افزایش قیمت
میوه می شوند.این گزارش در ادامه
نشان می دهد که اگرچه شاکله نظام
توزیع در کشورهای دیگر کمابیش
مشابه کشورمان اســت ،امــا سلطه
نظامبانکیومالیاتیبرنظامتوزیعدر
دیگر کشورها ،جلوی فعالیت اضافی
از سوی دالالن را برای افزایش قیمت
می گیرد و این همان حلقه مفقوده
نظام توزیع در کشور ما علیه دالالن
میوه و کاالهای اساسی است.

بردبار -با نزدیک شدن ایام عید نــوروز  ،بازار
شیرینی فروشی ها گرم تر می شود ،هرچند که
اوضاع کرونایی مانع از آن است که این بازار به
داغی شب های عید سال های قبل از کرونا باشد
اما شرایط خاص این ایام  ،رصد قیمت شیرینی
جات را بیشتر گوشزد می کند ،خاصه به دلیل
این که در سایت  124متعلق به سازمان حمایت
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز قیمت
شیرینی جات وجود ندارد و مورد رصد قرار نمی
گیرد ،از ایــن رو نگاهی انداخته ایــم به قیمت
شیرینی که حاصل بررسی حضوری و برخی
سایت های اینترنتی فروش آن است که در ادامه
می خوانید( قیمت ها به ازای هرکیلوگرم است):
شیرینیگلمحمدی(دانمارکی) 50هزارتومان
شیرینی نان خامه ای(نارنجک)  60هزار تومان
شیرینی رولت و ناپلئونی  60،هزار تومان
کیک یزدی 30 ، 25،و  39هزار تومان بسته به
کیفیت
شیرینی نوبری نارگیلی74،هزار و  100تومان
نان خرمایی حجازی 21 ،هزار و  500تومان
شیرینی زبان  55،هزار تومان
شیرینی گردویی نوبری  85،هزار تومان
شیرینی فرانسوی  57،هزار تومان
نان برنجی سفید  800گرمی  24 ،هزار تومان
باقلوا درجه یک  450 ،گرمی  45 ،هزار تومان

اخبار

وعده صمت برای تعدیل قیمت ها
در آستانه نوروز

ماراتنحقوقکارمنداندرایستگاهبهارستانبهپایانرسید

افزایش حقوق کارمندان ،حداکثر  2.5میلیون تومان

ماراتن ادامه دار افزایش حقوق کارمندان دولت
پس از رفت و برگشت چند باره بین صحن علنی
مجلسوکمیسیونتلفیق،سرانجامروزگذشته
با تصویب افزایش  25درصــدی حقوق برای
سطوح دریافتی مختلف و محدودیت افزایش
بیش از  2.5میلیون تومان برای حقوق ماهیانه
سطوح دریافتی باال همراه شد .به این ترتیب
امکان افــزایــش بیش از  2.5میلیون تومان
برای دریافتی های باال منتفی شد.به گزارش
خبرگزاری خانه ملت ،نمایندگان در نشست
علنی نوبت دوم دیــروز مجلس با جزء یک بند
الف تبصره  12ماده واحــده الیحه بودجه در
خصوصمیزانافزایشحقوقکارکناندستگاه
ها موافقت کــردنــد.در ایــن جــزء آمــده است:
ضریب حقوق گروه های مختلف حقوقبگیر
در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ()29
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای
مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی
(به استثنای مشموالن قانون کار جمهوری
اسالمی ایــران) از قبیل کارکنان کشوری و
لشکری ،اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که

نبض بازار

یشودوهمچنینافزایش
توسطدولتتعیینم 
حقوقبازنشستگان،وظیفهبگیرانومشترکان
صندوقهای بازنشستگی به نحوی اعمال شود
که در نهایت به میزان  25درصد افزایش یابد
مشروط بر آن که میزان افزایش حقوق هیچ
کس نسبت به اسفندماه سال  1399از 25
میلیون ریال تجاوز نکند .تفاوت تطبیق موضوع
ماده ( )78قانون مدیریت خدمات کشوری در
حکم حقوق ،بدون تغییر باقی میماند.پیش
از این دولــت پیشنهاد افزایش  25درصدی
حقوق برای همه سطوح را مطرح کرده بود.
در صورت تصویب پیشنهاد دولت حقوق های
باال ،با افزایش قابل توجهی مواجه می شد .به
عنوانمثالکارمندانبادریافتی 30،20و40
میلیون تومان ،به ترتیب با 7.5،5و 10میلیون
تومانافزایشحقوقمواجهمیشدند،درحالی
که افراد با دریافتی  4میلیون تومان ،فقط یک
میلیون تومان افزایش حقوق داشتند .در حالی
که با این مصوبه افراد با دریافتی کمتر از 10
میلیون تومان ،سال آینده  25درصد اضافه
تر دریافت می کنند و کارمندان دارای حقوق
بیش از  10میلیون تومان ،صرفا  2.5میلیون
تومانافزایشحقوقخواهندداشت.بهگفته
خاندوزی ،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس و طــراح ایــن پیشنهاد ،محدودیت
افزایش حقوق صرفا شامل  7درصد از 2.5
میلیونکارمندمیشود.بهاینترتیبباتوجه
به محدودیت منابع در بودجه سال آینده،
جلوی افزایش بیش از حد حقوق های باال
گرفته شد ،اگرچه برخی معتقدند این نوع
افزایش حقوق ممکن است انگیزه افراد نخبه
ای را که در سیستم دولتی دریافتی باال دارند
تحت تاثیر قرار دهد.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با اشاره به فراوانی کاالهای پرمصرف ایام
عیددرکشور،وعدهتعدیلقیمتباعرضهمستقیم
و گسترده کاال را داد.به گزارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،قبادی از برنامهریزی گسترده
در راستای تنظیم بازار کاالهای پرمصرف در ایام
عید و ماه رمضان خبر داد و گفت :امسال به جهت
نکاتی که در بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری
نیز اشــاره شده و با توجه به نزدیکی ایام پایانی
سال و ماه رمضان ،برنامهریزیهای گستردهای
برای تامین کاال و تنظیم بازار انجام شده است.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از اجرای
طرح فروشهای فوقالعاده توسط اصناف در ایام
پایانی سال خبر داد و افزود :با توجه به ضرورت
رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی امسال
فروش های بهاره و نمایشگاه های عرضه مستقیم
کاال را در کشور نداریم.دبیر ستاد تنظیم بازار به
تامین و ذخیره سازی میوه و مرکبات اشاره و تاکید
کــرد :ذخیر هسازی میوه و مرکبات از ماه های
گذشته انجام شده است و با استفاده از ظرفیت
اصناف و تشکل ها و همکاری خوب مجموعه
جهاد کشاورزی توزیع گسترده این کاالها از هفته
آینده در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

جهانگیری :یک دالر از پول نفت
تلف نشد
معاون اول رئیس جمهور گفت :به رغم مشکالتی
که در زمینه فروش نفت داشتیم ،حتی یک دالر از
پول نفت تلف نشد .به گزارش مهر ،جهانگیری،
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد گفت:
وقتی نفت ما را نخریدند ،به دنبال راههای مختلف
رفتیمومدعیانپرادعاکهفقطبهدنبالفضاسازی
بودند حتی نتوانستند یک بشکه نفت برای ما
بفروشند و ما با دور زدن تحریمها فروختیم و پول
آن را با دهها ریسک و خطر به دست آوردیم .وی
افزود :تا این لحظه یک دالر از پول نفت تلف نشده
و یک بابک زنجانی کوچک هم به وجود نیامده
است زیرا همه دقتها لحاظ شد.
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کشف  ۳۷۹هزار عدد انواع
مواد محترقه
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از
دستگیری یک متهم و کشف  ۳۷۹هزار و
 ۲۶۶عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در
یک واحد مسکونی در جنوب غرب تهران،
خبرداد.به گزارش میزان ،سردار ذوالقدری
افزود :به دنبال کسب خبری مبنی بر دپو
و جمع آوری مقادیر زیــادی مواد محترقه
در یک واحد مسکونی در حوالی خیابان
کمیل،تحقیقاتپلیسحکایتازاینداشت
که مالک ساختمان مسکونی با دپو و جمع
آوری انواع مواد محترقه قصد دارد با نزدیک
شدن به ایام پایانی سال ،این مواد را در بین
قشر نوجوان و جوان توزیع کندو بفروشد.
وی ادامــه داد :با شناسایی هویت مالک
ساختمان مسکونی ،با هماهنگیهای
قضایی تیمی از ماموران مرکز عملیات در
عصر روز پانزدهم اسفند به نشانی اعالمی
اعــزام و موفق شدند مالک ساختمان را
دستگیر و در بررسیهای بیشتر ۳۷۹
هزار و  ۲۶۶عدد از انواع مواد محترقه را
در انباری ساختمان کشف کنند.او با بیان
این که این واحد مسکونی با دستور قضایی
پلمب شد ،افزود :متهم برای سیر مراحل
قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

اخبار

بازارهای داخلی و خارجی در سراشیبی

بورس ،دالر ،طالی داخلی و خارجی ،سکه و بیشتر ارزهای مجازی در اولین روز هفته با افت قیمتی همراه بودند؛ ماجرا چیست؟
در اولین روز هفته ،بورس که مثل سابق قرمز
بود ،طالی جهانی هم روی خوشی به نوسان
گیران نشان نــداد ،اصــاح بیت کوین ،قیمت
بیشتر ارزهای مجازی را پایین کشید و دالر هم
بساط شادی مردم و ناراحتی دالالن را فراهم
کرد .قیمت دالر ،روزگذشته روندی کاهشی را
نسبت به دو روز قبل تجربه کرد .روز پنجشنبه
یعنی آخرین روز از هفته قبل هر دالر ۳۳۰تومان
از ارزش خود را از دست داد و به بهای  ۲۴هزار و
 ۹۷۰تومان رسید  .این اتفاق درحالی رخ داد
که دالر پنج روز کاری در کانال  ۲۵هزار تومان
زندانی شده بود .اخبار متفاوتی در انتهای هفته
به بازار رسید و این موضوع موجب شد که سمت
و سوی انتظارات معاملهگران بازار تغییر کند.
از روز پنج شنبه که خبر آمد کشورهای اروپایی
عضوبرجامازارائهقطعنامهضدایرانیدرشورای
حکامآژانسبینالمللیانرژیاتمیعقبنشینی
کردهانداتمسفرجدیدیبربازارارزحکمفرماشد
وهیچکسیانتظارافزایشقیمتدالررانداشت.
روز جمعه اخبار دیگری منتشر شد که خبر از
احتمال کاهش تنشها میداد .بهعنوان مثال

رسید .برخی کارشناسان
عدد  ۲۴هزار و ۵۰۰تومان
را سطح حمایتی اسکناس
آمریکایی می دانند .حاال با
کاهش قیمتی دیــروز دالر
باید منتظر ماند و دیــد که
قیمت ارز در روزهای آینده
به کدام سمت می رود؟ در
تاریخ چهارم اسفند ،قیمت
دالر در ســطــح یـــاد شــده
،حمایت شده بود.
▪سکه و طالی داخلی و خارجی در
سراشیبی

قیمت طالی جهانی در سرازیری قرار گرفته
است؛ مسئلهای که ارزش سکه در بازار داخلی
را هم تحت فشار قرار داده است .سکه در روز
پنجشنبه  ۲۸۰هزار تومان از ارزش خود را از
دست داد و به قیمت  ۱۰میلیون و  ۶۷۰هزار
تومانرسید.باافتانتهایهفته ،میزانبازدهی
سکه امامی در هفته گذشته به منفی  ۶درصد

هزار تومانی در مسیر نزولی قرار گرفته است و
در صورتی که به باالی این سطح بازنگردد ،افت
بیشتری را تجربه خواهد کرد .ناگفته نماند که
هر گرم طالی ۱۸عیار هم روز گذشته با کاهش
 3.63درصــدی از یک میلیون و  52هــزار و
100تومان به یک میلیون و 15هــزار و 300
تومان رسید .عالوه بر سکه و طالی داخلی که
عواملی مانند کاهش قیمت دالر هم بر آن تاثیر
دارد ،بازار طالی جهانی هم روز گذشته با افت
قیمت همراه بود .هر اونس طال در روز گذشته
به  1.700رسید که نسبت به روز قبل  ،کاهش

شدید مواجه می شود؟ البته این را هم مد نظر
داشته باشید که بیت کوین در هفته گذشته
حدود  20درصد از ارزش خود را از دست داده
است .ولی هنوز هم ارزش آن پنج برابر نسبت
به سال گذشته باالتر است .برخی عقیده دارند
این ارز مجازی میتواند مانند طال پشتوانه ای
در برابر تورم و ضعف پولهای رایج باشد و هنوز
جای رشد دارد .به همین دلیل برخی تحلیل
گران این روزها از بیت کوین 100هزار دالری
می گویند و آینده درخشانی که در آینده برای
این رمزارز در پیش است .این روزها بیت کوین
را مادر رمزارزها می دانند .اگر روزی بیت کوین
افت قیمت داشته باشد بیشتر رمزارزها هم با
رشد منفی مواجه می شوند.
▪بورس ،مثل همیشه قرمزپوش شد!

در دو هفته گذشته بسیاری از سهامداران زیان
دیده به آخرین تصمیم سازمان بورس ،یعنی
نامتقارن کردن دامنه بورس امیدوار بودند .حاال
بعد از دو هفته ،دستاورد این تصمیم تنها افت
شاخص در زمان طوالنی تر بوده است ،به طوری

 14مصدوم در تصادف
زنجیره ای  8خودرو
تصادف زنجیرهای هشت خودرو در محور
الر -جهرم ،بعد از روستای رزک که شامگاه
جمعه اتــفــاق افــتــاد ۱۴ ،مــصــدوم بــه جا
گذاشت.مسئول روابط عمومی اورژانس
جهرم اظهار کرد ۱۱ :نفر آن ها به صورت
سرپایی در محل حادثه با تالش نیروهای
اورژانس درمان شدند .سه نفر از مصدومان
نیز پس از دریافت اقدامات بالینی مناسب،
سریع به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل
شدند.محور جهرم  -الر یکی از شریانهای
حیاتی و پر خطر استان فارس است که هر
هفته تصادفات جرحی در آن رخ میدهد
و عملیات دوبانده کردن آن  ۱۲سال است
در حال انجام است.

روند تغییرات قیمت دالر-بیت کوین-طالی جهانی -سکه و شاخص کل هم وزن بورس در روز شنبه
عضو هیئتمدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و
عراقدرصفحهتوئیترخودنوشت«:منابعموثقی
در عراق از موافقت آمریکا با آزادســازی منابع
ایــران در عراق خبر میدهند و اعالم کردهاند
که چند تراکنش نیز انجام شده است ».همه این
خبرها به عالوه چند خبر مثبت دیگر باعث شد
تا همه مان منتظر کاهش قیمت دالر باشیم.
بر این اســاس در معامالت روز گذشته قیمت
دالر در بــازار آزاد به 24هـــزارو 750و یــورو به
29هزارو400تومان کاهش یافت .صرافیها
هم نرخ این دو ارز را حدود ۱۰۰تومان پایین
آوردن ــد و به ایــن ترتیب قیمت فــروش دالر به
24هزارو 450و یورو به 29هزارو500تومان

رسید .در واقع سقوط اونس درهفته گذشته
موجب شد که قیمت سکه افت بسیار بیشتری
را در مقایسه با دالر تجربه کند .بــازار در روز
شنبه هم شاهد افت قیمت سکه امامی بود که با
ریزش  ۴۵۰هزار تومانی به  10میلیون و 350
هزار تومان رسید .کاهش قیمت ها فقط برای
سکه امامی نبود و قیمت نیم سکه ،ربع سکه و
سکه گرمی هم در روز شنبه کاهش یافت .سکه
امامی در روز شنبه نسبت به دو روز پیش خود،
کاهش 4.35درصــدی داشته است .نیم سکه
هــم 2.46درصــد کاهش قیمت نسبت به دو
روز گذشته خود داشته است .به اعتقاد برخی،
سکه با از دست دادن سطح  ۱۰میلیون و ۸۰۰

 0.0۶درصدی داشته است.
▪دنده سنگین بیت کوین و ارزهای مجازی

ارزش بیت کوین پس از کاهش3.4درصدی
دوبــاره باال رفت ولی همچنان  ۱۰هزار دالر
پایین تر از نقطه اوج خود در ماه فوریه معامله
می شــود .طبق گــزارش برخی سایت های
اقتصادی ،افزایش یک درصــدی قیمت بیت
کوین پس از گزارشی بود که نشان داد آمریکا
در مــاه گذشته بیش از حد انتظار اشتغال
ایجاد کــرده و با بهبود وضعیت سرمایههای
پرمخاطره ،ارزش بیت کوین دوبــاره افزایش
یافت .بیت کوین اکنون 10هــزار دالر پایین
تر از نقطه اوج معامله می شود .باالترین قیمت
بیت کوین در تاریخ  3اسفند  ۱۳۹۹حدود
 58هزار دالر بوده است .این رمزارز معروف و
محبوب روز گذشته  18درصد پایینتر از آن
زمــان معامله شد .همین کاهش قیمتی این
بحث را به وجود آورده که آیا سرمایهگذاری در
این ارز مجازی بیشتر می شود یا مانند آن چه در
 2017اتفاق افتاد قیمت بیت کوین با سقوط

که در  ۱۴روز منفی ،شاخص  ۳روز مثبت بوده
و این ریزش را جبران کرده است .شاخص کل
بــورس طی معامالت روز شنبه هشت هــزار و
 ۱۷۲واحد افت داشت و در نهایت این شاخص
به رقم یک میلیون و  ۱۶۹هزار واحد رسید .با
این که در نیمه اسفند هستیم و چیزی به پایان
سال باقی نمانده است و با این که اعالم شد
کارگزاری های فعال در بازار الزامی برای تسویه
اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند بازهم
شاهد عرضه باالی سهام ها بوده ایم که نشان
می دهد صف های سنگین فروش تا پایان سال
تداوم می یابد .شاخص بورس در هفته گذشته
هم مثل هفته هــای قبل افــت داشته است.
طوری که با فشار عرضه در بازار روز چهارشنبه
در اکثر نمادهای بازار روبه رو شدیم .به رغم
این که در هفته گذشته چندین خبر مثبت مثل
تضمین سود  25درصدی برای سرمایه داران
میان مدتی یک ساله منتشر شد اما هیچ کدام
از خبرهای خوب نتوانست از روند نزولی بازار
سرمایه جلوگیری کند .در صفحه اقتصاد به
صورت مشروح به این موضوع پرداختیم.

11
دستگیری سارق مسلح
در دربند
رئیس کالنتری  ۱۲۲دربند از دستگیری
یک سارق مسلح به سالح گرم و فداکاری و
سرعت عمل مامور وظیفه شناس خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ محمد قدیمی
افزود  ۱۴:اسفند ،حوالی ساعت ۱۹خانمی
از محل کار خود در منطقه زعفرانیه خارج
می شود و هنگام حرکت به سمت خودروی
خود در خیابان مژگان هدف یک سرقت
مسلحانه قــرار می گــیــرد.وی ادامــه داد:
این خانم با ورود به کوچهای که خودروی
خود را پــارک کــرده بــود ،فرد مشکوکی را
مشاهده کرده که در حال پرسه زنی است،
زمانی که وارد خــودروی خــود شــده ،فرد
مشکوک به سرعت از د ِر عقب خودرو سوار
شده و با سالح گرم خود به این خانم حمله
کــرده است.به گفته ایــن مقام انتظامی،
این خانم با وجود وحشت فراوان سوئیچ را
برداشته و از خــودرو پیاده شده و به سمت
خیابان اصلی دویده و فریاد زده :دزد! که
خوشبختانه در همان زمان مامور اطالعات
کالنتری  ۱۲۲دربند در حال گشتزنی
در منطقه بوده است که صدای این خانم را
شنیده و به سمت صدا حرکت کرده است.
رئیس کالنتری  ۱۲۲دربند درباره حضور
مامور کالنتری گفت :معاون اطالعات
کالنتری  ۱۲۲به دلیل حساسیت و دقت
نظر به سمت صدا رفته و مشاهده کرده وی
مستاصل و در حال فریاد است و در همین
بین فــردی از یک خــودرو پیاده می شود و
اقدام به فرار میکند ،این مامور به تعقیب
شخص پرداخته و در همین فاصله ،۲۰۰
 ۳۰۰متری که خودروهای زیادی نیز در آن
منطقه پارک بوده است یک لحظه این سارق
خشن از دید مامور کالنتری دور میشود
و یکی از همسایگان که به منطقه مشرف
بوده و کل ماجرا را از پنجره مشاهده می
کرده است ،به مامور اطالع میدهد سارق
زیر یکی از خودر وها پنهان شده اســت.او
اظهار کرد :مامور کالنتری این سارق را از
زیر خودرو بیرون میکشد اما سارق مسلح
بالفاصله از زیــر پیراهنش اسلحه اش را
که یک کلت جنگی مجهز به صداخفهکن
بوده است ،بیرون می کشد و به سمت مامور
کالنتری نشانه م ـیرود ،اما این مامور به
کمک فنون دفاع شخصی ،این فرد را مهار
میکند.در حالی که دستش روی ماشه بوده
است اقدام به شلیک دو گلوله میکند که با
تالش مامور کالنتری این تیراندازی منحرف
می شود و به منطقه بیخطر اصابت میکند
و کسی در این ماجرا آسیب نمیبیند.
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بایدن،میراثدارکلینتون
رئیسجمهورآمریکاوضعاضطرارملیعلیهایرانراکه
از سال ۱۹۹۵آغاز شده است ،تمدید کرد

••ایـــران  -علی ربــیــعــی ،سخنگوی دولـــت در
یادداشتی در روزنامه ایــران نوشت :رفتارهای
غیرمتعارف و غیرعقالنی و ظالمانه ترامپ
هزینههای سنگینی به اقتصاد مــردم ما تحمیل
کرد اما کوچک ترین موفقیتی در شکستن کمر
استقاللواستقامتملیماکهازارادهبرایتعیین
حقسرنوشتیکتمدنکهنبرمیخیزد،نداشت.
••وطن امروز – این روزنامه سفر پاپ فرانسیس
به عراق را زیر سایه مقاومت ممکن دانسته است.
بنابراین وقتی برای صفحه یک خود تصویری
را در این خصوص برگزیده است ،با تیتر «سایه
مقاومت مستدام» نوشته که «پاپ فرانسیس پس
از دفع شر تروریسم داعش توسط جریان مقاومت
و در سایه امنیت ایجاد شده وارد عراق شد».
••شرق  -این روزنامه نوشت :اعضای اصولگرای
مجمع تشخیص مصلحت نظام با دالیل گوناگون
مشغولوقتکشیدرخصوصتعیینتکلیفلوایح
 FATFهستند تا منتظر نتایج انتخابات ۱۴۰۰
بمانند.ازاینروعلیمطهریمعتقداستکهوقتی
تندروهابهقدرتبرسندهم FATFتصویبمیشود
همباآمریکارابطهخواهندداشت.

انعکاس
••فردانیوز مدعی شد :حجت االســام علی
عسگری در برنامه دستخط گفت :به عنوان
معاون پارلمانی برای کابینه اول البی می کردم.
آقــای نعمت زاده درمجلس خوابیده بــود .به
ایشان گفتم امروز و فردا را نخوابید .رای اعتماد
را که گرفتید با خیال تخت بخوابید .نیم ساعت
بعد ،حسین فریدون آمد و اعتراض کرد به من و
آقای خباز به عنوان جایگزین من معرفی شد!
••تابناک نوشت :جواد امام فعال سیاسی اصالح
طلب با بیان ایــن که قطعا خاتمی بحث حمایت
از اصــاحطــلــبــان را در دســتــور کــار خــود دارد،
خاطرنشان کرد :وی هنوز هیچ تصمیمی درباره
انتخابات ریاستجمهوری نگرفته اســت .بحث
تعیین کاندیداهای اصالحطلبان در انتخابات
ریاستجمهوری ۱۴۰۰با جبهه اصالحات است و
فکرنمیکنمخاتمیبهاینموضوعفعالورودکند.
••اعتمادآنالیننوشت:منوچهرمتکیسخنگوی
شورایوحدت،باتاکیدبرلزو متالشبرایدستیابی
بهوحدتواجماعنظرهمهنیروهایانقالبیوارزشی
یاجماعآفرینووحدت
افزود:شخصیتآقایرئیس 
آفریناست.اگرآقایرئیسیبهمیدانانتخاباتوارد
شودمابهعنوانشورایوحدتقویاازایشانحمایت
میکنیم.ویدربخشدیگریازسخنانخودگفت:
ما به مردم پیشنهاد می کنیم که آقای رئیسی نامزد
پاکدستوقابلاعتمادبرایکشورداریاست.

هادی محمدی – تحوالت در حــوزه برجام و
پرونده هسته ای ایران با سرعت در حال خلق
شدناست.پسازعقبنشینیاروپاازقطعنامه
پیشنهادی اش علیه ایــران در شــورای حکام
آژانــس ،روز شنبه نیز محمدجواد ظریف وزیر
امورخارجهکشورماندرشرایطخاصیمجبور
شدتاازطرحجدیدایرانبرایحلمسئلهبرجام
رونماییکند.ویاگرچهبهجزئیاتیازاینطرح
جدید اشاره نکرد اما گفت به زودی و از کانال
های دیپلماتیک و رسمی این طرح به طرف
های مقابل ارائه خواهد شد .از سوی دیگر روز
گذشته نماینده دایــم کشورمان در سازمان
های بین المللی مستقر در وین خط بطالن بر
برخی خبرسازی های غربی کشید و گفت که
هیچ دسترسی جدیدی بــرای آژانــس در کار
نیستوفرصتپیشآمدهدرواقعفرصتیبرای
اروپاست تا در مسیر دیپلماسی گام بــردارد.
سفر امروز وزیر خارجه ایرلند به تهران و تمدید
وضعیت اضطراری میان ایران و آمریکا از سوی
بایدن دیگر تحوالت  24ساعت گذشته در این
حوزه به شمار می رونــد .به گــزارش خراسان،
رئیس جمهور آمریکا ،وضع اضطرار ملی علیه
ایــران را که از ســال  ۱۹۹۵آغــاز شــده است،
تمدید کرد .جو بایدن در نامهای به کنگره از
امضای دستورالعمل اجرایی خود خبر داد که
این شرایط را از  ۱۵مارس برای یک سال دیگر
تمدیدمیکند.درایننامهآمدهاست:اقدامات
و سیاست های دولت ایران همچنان تهدیدی
غیرمعمول و خارق العاده برای امنیت ملی،
سیاستخارجیواقتصادایاالتمتحدهاست.
بایدن در دستور اجرایی تمدید این شرایط هم
مدعیشدهاست،اقداماتوسیاستهایدولت
ایرانازجملهگسترشوتوسعهموشکهاودیگر
قابلیتهای تسلیحاتی نامتقارن ونا متعارف
و آن چه «شبکه و کــارزار تجاوزات منطقهای،
پشتیبانیازگروههایتروریستیوفعالیتهای
بدخواهانه سپاه پــاســداران انقالب اسالمی
و جایگزینهای آن» نامیده اســت ،همچنان
تهدیدی غیرمعمول و خارق العاده برای امنیت
ملی ،سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده
اســت .وی مــیافــزایــد :به همین دالی ــل ،من
تشخیص دادهام که ضــروری اســت وضعیت
اضطراری ملی اعــام شده در دستورالعمل
 12957با توجه به ایــران ادامــه یابد و تحریم
هایجامعراعلیهایرانبرایپاسخگوییبهاین
تهدید،حفظکنیم.بیلکلینتونرئیسجمهور
وقت آمریکا در ماه مه  1995به منظور پیشبرد
اهــداف خصمانه ایــن کشور علیه جمهوری
اسالمی ایران فرمان اجرایی 12957را صادر
کردکهبهموجبآن،ایرانیکتهدیدعلیهامنیت
ملی ،سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده
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شناختهمیشودوبرهمیناساس،تحریمهایی
را با هدف اعمال فشار اقتصادی بر کشورمان
وضع کرد .از آن زمان تاکنون ،روسای جمهور
آمریکا به طور مرتب اجرای این فرمان را تمدید
کردهاند.
▪غریب آبــادی :هیچ ترتیبات جدیدی با
آژانسانجامنشدهاست

امــا روز گذشته کاظم غریب آبــادی نماینده
کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در
پاسخبهسوالخبرنگاراندربارهبیانیهسهکشور
اروپایی راجع به دلیل توقف فرایند قطعنامه در
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
گفت :سه کشور ادعا کردهاند با این اقدام خود
فرصتدیگریبهایرانوآژانسدادهاندتابهکار
خوددرخصوصبرخیموضوعاتادامهدهندو
حق خود را برای درخواست جلسه فوق العاده
شورای حکام در هر زمانی محفوظ میدارند.
سه کشور در واقع به خودشان یک فرصت دیگر
دادهانــد تا در پرتو بی اقدامی و پایبند نبودن
به تعهداتشان تحت برجام از یک سو و تخریب
نکردن فضای دیپلماسی و همکاری ایــران و
آژانسازسویدیگر،بهتکالیفخودعملکنند.
نماینده دایم کشورمان درباره سفر هیئت فنی
آژانسدرماهآوریلبهتهراننیزگفت:اروپاییها
ورسانههایشانمایلنداینموضوعرابهامتیازی
برای خودشان در فرایند توقف قطعنامه تلقی
کنند .اگر آن ها مایلند از این موضوع به عنوان
یک راهکار حفظ آبرو در توجیه توقف فرایند
قطعنامه استفاده کنند ،مربوط به خودشان
اســت .هیچ ترتیبات جدیدی با آژانــس ،بعد
از تفاهم مشترک اخیر در تهران انجام نشده
است .همان گونه که در نشست شورای حکام
هم گفتم ،تعامالت دو طرف در حوزه پادمان،
موضوعجدیدینیستودرتداومروابطموجود
است .همچنین «سیمون کاوونی» ،وزیر امور
خارجه ایرلند که به تهران سفر کرده قرار است
باتوجهبهنقشکشورشبهعنوانتسهیلکننده
اجرای برجام در شورای امنیت سازمان ملل
متحد ،امــروز در تهران با «حسن روحانی»،
رئیسجمهورایرانومحمدجوادظریفوزیرامور
خارجهکشورماندیداروگفتوگوکند.کاوونی
در بیانیهای گفته است« :ایرلند جزو طرفداران
برجام و مشتاق است در نقش خود به عنوان
تسهیلکننده(اجرایقطعنامه ۲۲۳۱شورای
امنیت) گفتوگوهای نزدیک با همه بازیگران
را حفظ و همه طرفها را به رعایت کامل توافق
ترغیبکند».ایرلندکهعضواتحادیهاروپاست،
کرسیخوددرشورایامنیترانیزدراولژانویه
 ۱۲( ۲۰۲۱دی)بهعنوانعضوغیردایموبرای
دوسالدردستگرفت.
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آنالیزانتخاباتی«مهندساصولگرایان»
باهنر :آقای رئیسی به من گفت نمی آید ،الریجانی بی حساب و کتاب کاری نمی کند
اگر اصالح طلبان اجماعی نسبی بر جهانگیری کنند او نامزد می شود
گــروه سیاسی  -محمدرضا باهنر که از او به
عنوان مهندس اصولگرایان نیز یاد می شود ،در
گفت و گوی اخیر خود به موضوعات داغ 1400
پرداخته و کاندیداهایی را که این روزها از آنان
به عنوان گزینه های احتمالی انتخابات ریاست
جمهوری یاد می شود ،آنالیز کرده است؛ او در
این مصاحبه از دیــدار شخصی خود با آیت ا...
رئیسی سخن گفته و تاکید کــرده است که اگر
آقایرئیسیپابهصحنهانتخاباتبگذارد ،صحنه
انتخاباتی اصولگرایان کامال عوض میشود:
«من خودم هم که چند بار شخصا با آقای رئیسی
صحبت کردم ،ایشان گفت من نمیآیم اما عالم
سیاستاصالاینجذمیتهاراندارد؛اینکهفردا
چهاتفاقیمیافتدیاپسفرداچهاتفاقیمیافتد.
اگرآقایرئیسیبیاید،قاعدتااجماعخیلیسریع
انجام میشود و حتی من پیشبینیام این است
که مثال آقای قالیباف هم ممکن است یک سری
مقاومتهاییبکندولیدرنهایتهمراهمیشود
ولــی اگــر رئیسی نیاید ،آن وقــت من اجماع در
جامعه اصولگرایی را خیلی سخت میبینم و
نگرانم که اصال داستان سال ۹۲تکرار شود .اگر
آقایرئیسیبیایدمیشودسال،۹۶البتهبارهاو
بارهاقدرتمندتروقویتر،اگرآقایرئیسینیاید،
میشود سال ».92باهنر در بخش دیگری از
سخنان خود و در پاسخ به این سوال که آیا
علی الریجانی نامزد  1400خواهد شد
یا نه ،تصریح کرد« :من یک چیز کلی در
خصوصآقایالریجانیمیدانمکهایشان
معموال بیحساب و کتاب
کـــاری نمیکند ،یعنی
فکر میکند ،برنامهریزی
میکند،طراحیمیکند.
من البته مدتهاست با
ایشان گپوگفتنداشته
ام،یعنیدرمجموعایشان
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را دیده ام و سالم و علیک میکنیم ولی بنشینیم
و گپ و گفت داشته باشیم ،االن شاید دو ،سه
ماه است که ایشان را ندیده ام ولی خبرهایی که
میرسدوازایشانمیپرسم،ایشانهنوزمیگوید
نه،منتصمیمیندارم».البتهعضوشورایوحدت
در ادامــه سخنان خود و در پاسخ به این سوال
که «اگر الریجانی از شما برای انتخابات کمکی
بخواهند کمکشان میکنید؟» تلویحا اشاره می
کندکهعلیالریجانیرابهترینگزینهایمیداند
کهدرکالیبرریاستجمهوریاست«:درخألاصال
آدم نمیتواند صاحب موضع باشد .یک موقعی
استکهمنمیخواهمتصمیمبگیرمیامیخواهم
یک رئیس جمهوری را منصوب کنم ،بله ،باالخره
میگردم ،یک آدمی که جامع باشد ،مانع باشد،
مثالبتواندباخیلیهاکارکند،برنامهداشتهباشد،
مشکالتمملکترابفهمد،حکمرانیرابهخوبی
بلدباشد،آدممیگرددوبراساسذهنیتخودش
انتخاب میکند ».به گزارش نامه نیوز باهنر در
بخش دیگری از سخنان خود و در آنالیز اصالح
طلبان و این که شانس جهانگیری برای این که
کاندیدایاصالحطلبانباشد تا چه میزان است،
اظهار کرد« :به نظرم اگر در میان اصالحطلبان
بر او اجماع نسبی شود و از آقــای جهانگیری
بخواهند که بیاید ،نامزد میشود.
این میدان رقابت خیلی مهم است.
اینکه آقای جهانگیری بیاید ،همه
اصالحطلبان از او حمایت کنند؛
بحث مشارکت مسئله بسیار مهمی
اس ــت .ایــن کــه آقــای
جهانگیری میتواند
مــثــا فــــرض کنیم
رئیس جمهور شود
یانشود،اینبستگی
دارد بـــه مــیــزان
مشارکت».
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مجوزهایویژهدولتبهناجابرایافزایش
رصداقتصادی
طبقپیشنهادمسئوالننیرویانتظامیکهدرهفته
های اخیر مــورد تایید مسئوالن اجرایی نیز قرار
گرفته،مقررشدهباهدفایجادیکبانکاطالعاتی
جامع،ضمنارائهاطالعاتمربوطبهبرخیازبخش
هایمهمواصلیسامانهارزیبانکمرکزیبهناجا،
مواردمربوطبهاطالعاتمرسول ههایخارجینیزبا
همکاریدستگاههایمربوط،دراختیارایننهادقرار
بگیرد.نیرویانتظامینیزاطالعاتمربوطبهورودو
خروجودیگراطالعاتمهماتباعخارجیدرکشوررا
دراختیارنهادهایمربوطدردولتقرارخواهدداد.

پایانیکرویهغلطدرخصوصیسازیبا
دستورقضایی
پسازآنکهیکنهادنظارتیدرگزارشیبهبرخی
مسئوالنقضاییاعالمکرددرابالغیهسالگذشته
یکمسئولاقتصادیدرکابینهدربارهنحوهبررسی
و احــراز اهلیت و صالحیت حرفه ای متقاضیان
خصوصی ســـازی بــرخــی بنگاه هــای دولــتــی،
اشکاالتمهمیمشاهدهشدهوایندستورالعمل،
مغایر با قانون است ،بررسی ها در این خصوص با
دریافتپاسخازدولتآغازودرنهایت،طیروزهای
اخیر این موضوع به دلیل وضع مقررات خارج از
حدوداختیاراتنهادمذکور،باطلشدهاست.

بدون تیتر
بهزاد نبوی رئیس نهاد اجماعساز اصالحطلبان
(ناسا) که نام آن نخست جبهه اصالحطلبان ایران
بود و سپس به جبهه اصالحات ایران تغییر یافت،
ازریاستایننهادکنارگذاشتهمیشود.بهتازگی
جلسهای که کمیسیون ماده  10احزاب متشکل
از نمایندگان وزارت کشور ،مجلس و قوه قضاییه
تشکیل داده ،حضور اشخاص حقیقی را در ارکان
جبهههایسیاسیمجازندانستهاست/.فارس
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پروندهای درباره کاله ،پیشینه آن ،انواعش

چه کالهی برای چه کلهای؟ و مشهورترین عاشقانکاله در ایران و جهان
علیرضا کاردار | روزنامهنگار

ما ایرانیها از قدیم ارادت خاصی به کاله داشتهایم.
پرونده
اصــا کــاه بخشی از سبک زندگی ما بــوده اســت .هم
بهعنوان یک پوشش و هم در نقش وسیلهای برای اشاره،
ایهام ،استعاره و کنایه .نه تنها از اقسام کالهها استفاده
میکرد هایم که انــواع داستا نها ،مثلها و اصطالحات کالهی هم در
فرهنگمان به وفور یافت میشود .در پرونده امروز سعی کردیم بهطور
اختصاصی به این پوشش بپردازیم .ممکن است برایتان عجیب باشد ولی
مطلب را بخوانید تا ببینید که چه چیزهایی از زیر همین کاله درمیآید!
جالب است بدانیم برای کاله روز جهانی هم داریم که 15ژانویه یعنی 25دی
ماه است و در آن روز مردم کشورهایی که این روز را جشن میگیرند ،سعی
میکنند انواع کالهها را سر خودشان و دیگران بگذارند!

پیشینهکالهکهفقطبرایمحافظتازسرنبوده!

نقش کاله در ادبیاتفارسی و ضربالمثلها

تاریخ استفاده از کاله به زمان مردم غارنشین برمیگردد .در حکاکیها و نقاشیهای
باستانی چند نوع کاله دیده میشود که پژوهشگران هرکدام را برای یک عملکرد و به یک
معنی خاص میدانند .اولین کاربرد و تعریف کاله که به ذهن میرسد وسیلهای است که
از مو و سر در برابر عواملی همچون گرما ،سرما ،گرد و غبار یا ضربات محافظت میکند اما
عالوهبراینموارد،کالهبراساسشغل،نژاد،طبقهاجتماعی،مذهب،ملیت،آداب،تیپ،
زینت و ...افراد استفاده میشده است .ارزش کاله در ایران قدیم به حدی بوده که در دوره
قاجاریهوقبلازآنسربرهنگیمردنشانهبیادبیوبیوقاریاوبودهوگفتهمیشدهموجب
فقر،بیآبروییواختاللحواسمیشود.بههمیندالیلپوشیدنکالهازحالتیکعادت
خارج شده و به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درآمده بود .یکی از دالیل دیگر استفاده از
کالهفوایدطبیآنبودهاست.بهعنوانمثالبرای
محافظتازمغزوجلوگیریازضعفحافظهتوصیه
میشده که حتما از کاله استفاده شود .مثل امروز
کهبرایمحافظتازپیشانی،سینوسهاوگوشها،
پیشنهادمیشوددرسرماحتماکالهبپوشید.یکی
از مواقعی که سر سرما میخورد ،هنگام خواب
است که اگر در فیلمها و انیمیشنهای خارجی
دقتکنید،شخصیتهاهنگامخوابکالهخوابی
منگولهداربهسردارندکهدرایرانقدیمهماینکاله
به«شبکاله»معروفبودهاست.

کاله ،جدای از نقش نمادینی که بهعنوان نشان پادشاهی و بزرگی در تاریخ ادبیات ایران
دارد،یکیازواژگانیاستکهمتنوعترینضربالمثلهاواصطالحاتبامعانیگوناگون
را در زبان فارسی ساخته است .معروفترین آنها اصطالح «سر کسی کاله گذاشتن»
یا «کاله از سر کسی برداشتن» به معنی گولزدن و سودجویی با فریب دادن کسی است.
دیگری« ،کاله خود را قاضیکردن» با مفهوم از روی وجدان و انصاف قضاوت کردن یا
«دوختن کاله از این نمد» به معنی فرصتطلبی یا سوءاستفاده از فرصت به دستآمده
در موقعیتی خاص است« .کالهش پشم ندارد» یعنی چون کاری از دستش برنمیآید
کسیبهاوتوجهنمیکند«،کالهکسیپسمعرکهبودن»بهمفهومعقببودنازدیگرانو
پیشرفتنداشتنو«کالهتراباالبگذار»کنایهازایناستکهبیشتربهاطرافتدقتکن
یا «کالهمان توی هم میرود» به این معنی است که میانه ما به هم میخورد .نمونه های
دیگر «چه سر به کاله ،چه کاله به سر»« ،این کاله آن کاله کردن»« ،کالهت را بچسب باد
نبرد» و...هستند  .همانطور که گفته شد در ایران قدیم کاله ارزش زیادی داشته ،برای
همینطبقاتمختلفاجتماعومخصوصااشخاصیکهقدرتمالیباالییداشتند،سعی
میکردند جنس ،اندازه و شکل کالهشان از دیگران متمایز باشد و رقابت حسابی رواج
داشت .آنقدر این موضوع شدید شد که در دوران سلطنت محمدعلی شاه قاجار برای
صرفهجویی در هزینهها و همچنین جلوگیری از مسخره شدن ،مقرر شد کالههایی که
طولشان به نیم ذرع یا سه چارک ( 50تا ۷۵سانتیمتر) میرسد ،کوتاه شود .چنان که
میرزاعباسفروغیشاعرآنزمانسرود:کالهسروقدانبسکهسربلندیکرد/بهحکم
شاه جهان کردهاند کوتاهش!

از کاله نمدی تا کاله کابوی
آشنایی با انواع کالهها که احتماال اطالعات زیادی دربارهشان ندارید
نــمــدی| کــاهــی اس ــت که
بسیاری از اقوام ایرانی آن را
در شــک ـلهــا و رن ـگهــای
متنوعبرسرمیگذارند.نمد
این کاله تهیه شده از پشم
گوسفند یا شتر اســت که با فشار ،حــرارت ،رطوبت و
قراردادن در قالب ،درست میشود .نمد خاصیت درمانی
داشته و سر ،پیشانی و در بعضی مدلها که در استانهای
سردسیر استفاده میشود ،گوشها و گردن را هم گرم نگه
مــیدارد .ایــن کــاه ریشه در ایــران باستان و برخی از
تمدنهای همجوار دارد .قدیمیترین نقش برجسته از
کاله نمدی در سرپل ذهاب کرمانشاه با قدمتی حدود پنج
هزار سال است.
فدورا| این کاله که در قرن
 20میالدی در میان مردان
جایگاه خوبی داشت ،بیشتر
بــا نــام کــارآگــاهــان و حتی
تبهکاران با بارانیهای بلند
همراه شده است .فدورا اولین بار بر سر «همفری بوگارت»
در فیلم «کازابالنکا» دیــده شد و «جانی دپ» یکی از
بازیگرانی اســت که بیشتر وقتها با ایــن کــاه دیده
میشود .بد نیست بدانیم که در دهه 30شمسی این کاله
در بین مردان ایرانی هم طرفدار پیدا کرد و به نام «شاپو»
که نام فرانسویاش است ،شناخته میشد .بعدتر جنس
مخملیوبهرنگمشکیاینکالهنمادقشرخاصیشدکه
به عنوان جاهل و داشمشتی شناخته میشدند.
برت (بره)| به صورت سنتی
در کشور فرانسه تولید شده
و یکی از نمادهای این کشور
است .در جنگ جهانی دوم
به عنوان نشانه نیروهای
نظامی ویژه این کشور به کار میرفت اما از سال 1960
میالدی در سراسر جهان محبوب شد و مورد استفاده
م ــردان و زنــان قــرار گــرفــت .ایــن کــاه بــه دلیل شکل
ظاهریاش بیشتر به کالهکج معروف است که در میان
هنرمندان و دانشجویان هنر محبوبیت بیشتری دارد.

کــــابــــوی| ایــــن کــــاه یــار
همیشگی گــاوچــرا نهــای
آمریکایی بوده و از آنها در
مــقــابــل آفـــتـــاب و بــــاران
محافظتمیکند.همچنین
برای بادزدن و روشن کردن آتش یا جمع کردن آبی که از
کوه پایین میریزد از آن کمک میگیرند .امروزه این کاله
به عنوان نمادی از فرهنگ آمریکایی شناخته میشود و
البته در سراسر جهان پخش شده است.
بولر| برای به یــادآوردن این
کاله چهره «چارلی چاپلین»
را بــه خاطر بــیــاوریــد! بولر
کالهی بود که در قرن 19
میالدی مــردان انگلیسی
زیادیهوادارشبودند،امانکتهجالباینکهدرانگلستان
قدیم این کاله دو معنی کامال متفاوت داشت .اگر مردی
این کاله را در شهر لندن به سر میگذاشت در نظر همه
احتماال یک وکیل ،بانکدار یا فعال بازار بورس بود اما در
بقیه شهرهای ایــن کشور گــارســونهــا و مستخدمان
خانههای اشرافی این کاله را بر سر میگذاشتند.
تاپ هت| یا کاله سیلندری،
همان کــاه شعبد هبازان
است که از درونش خرگوش
درمــیآورنــد! در قــرن 19
میالدی مردم این کاله را به
نام لولهبخاری میشناختند و «آبراهام لینکلن» در دوران
ریاستجمهوریاش از این کاله که البته کمی بلندتر از
نوع معمولیاش بود به سر میگذاشت .گفته میشود
لینکلن برای این که بتواند اسناد مهم و محرمانهاش را در
آن پنهان کند دستور داده بود قد کالهش بلندتر از نوع
معمول آن باشد.
کــاه خــبــرنــگــاری| حتما
ت ـنتــن ،خبرنگار معروف
بلژیکی را میشناسید،
شخصیتی که در کتابهای
کمیک ظاهر شد و بعد به

همه دنیا رسید .کاله تنتن همان کاله خبرنگاری است
که این روزها به خاطر شخصیت سریال «پیکی بالیندرز»
بهآن نام هم شناخته میشود .جالب است بدانید این کاله
مورد عالقه «دیوید بکهام» است.
کاله بیسبال| به نام کاله
ِکپ هم شناخته میشود؛
رای ـجتــریــن نــوع کــاه بین
مردم 100 .سال مردم این
کاله را بر سر گذاشتند تا این
که به فرم استاندارد و یکدست امــروزی درآمــد .نکته
جالب اینجاست که این کاله تنها مخصوص بازیکنان
بیسبال نیست بلکه بعضی از ارتشهای دنیا هم این کاله
را بخشی از یونیفرم نظامی خــود کــرد هانــد و بــر سر
یگذارند.
م 
کــاه پــهــلــوی| تــا پیش از
رضاشاه ،انواع پوشش سر
بــرای مــردان معمول بود.
معمو لترین آن در میان
بازاریان عمامه و دستار بود
و در میان کارمندان ،کاله بدونلبه .عالوه بر این در میان
شاهزادگان و اروپا دیدهها کاله سیلندر مرسوم بود .در
ســال  ۱۳۰۶ابتدا به وزیـــران و روســای ادارات و
کارمندان دولت دستور داده شد تا از کاله لبهدار
پهلوی استفاده کنند .در مرحله بعد به مدارس دستور
داده شد که از ورود دان ـشآمــوزان بــدون کاله
پهلوی جلوگیری شــود .مرحله بعد
تصویب قانون لباس متحدالشکل
(یونیفرم) توسط مجلس شورای ملی
بود که در ماده اول این قانون می
گــفــت« ،کــلــیــه اتــبــاع ایــــران که
برحسب مشاغل دولتی دارای
لباس مخصوصی نیستند ،در
داخل مملکت مکلف هستند با
لباس متحدالشکل کاله پهلوی و
نیمتنه بافتهشده در ایــران ملبس
گردند».

کالهگذاران معروف
ایران و دنیا!
جدا از بحث کالهبرداران بزرگ دنیا ،یک
عده کالهگذار معروف هم داریم که در این
بخش گذرا آ نها را مرور میکنیم .واضح
اســت که کــا هگــذار به کسانی میگوییم
کــه ک ــاه بــر ســر م ـیگــذارنــد و ربــطــی به
کالهبرداری ندارند!
از نمونههای وطنی ،بعد از داشمشتیها
و کاله شاپویی که بر سر میگذاشتند ،یک
کالهدار معروف را میشناسیم به نام کاله
قرمزی! شخصیتی دوست داشتنی که چند
نسل خاطره از او دارند و با کالهش شناخته
میشود.دربینهنرمندانهمرضاعطاران،
شخصیتی است که این سا لها با کاله در
مراسم ظاهر میشود که مثل خیلیها برای
پوشاندن سر کمموی خود از آن استفاده
میکند ولی از غیرایرانیها همانطور که
در مد لهای کاله هم اشــاره شد ،چارلی
چاپلین یکی از معروفترین کاله بهسرهای
تاریخ است .به تنتن و کالهش هم اشاره
کردیم ولی کارآگاههای دیگری هم هستند
که با کال هشان شناخته میشوند .نمونه
اول شرلوک هلمز است که با پیپ و کاله
گوشیدارش شناخته میشود .این کاله
که به عنوان کاله دولبه شناخته میشود و
اولین بار در سریال شرلوک هلمز به نمایش
درآمد ،به عنوان نماد ظاهری او و اعضای
انجمنهای طرفدارش معروف شده است.
کــارآگــاه دیگری که کــاه بر سر دارد و ما
میشناسیماش پــوآرو اســت .این کارآگاه
تپل بلژیکی هم با کاله و عصا و البته سبیل
تــابدادهاش شناخته میشود .کاله پوآرو
همان مدل بولر است که کمی تغییر کرده.
یکی دیگر از افراد مشهوری که با کالهش
شناخته م ـیشــود ،ایندیانا جونز اســت.
باستا نشناس ماجراجویی که شخصیت
یک سری رمــان و فیلمهای هیجا نانگیز
و پرطرفدار در دنیاست که مدل کالهش
کابویی چرمی است .در بین سیاستمداران
دنیا هم به جز لینکلن ،ناپلئون بناپارت
هــم کـــاه مخصوصی
داش ــت کــه البته به
خـــاطـــر شــکــل
خــــنــــدهدارش
این روزها طرفدار
چندانی ندارد!

گرانترین کالههای دنیا
تاج پاپ| قیمت :دهها میلیون دالر
در طول قرنهای گذشته تمامی پاپها این تاج را
بر سر گذاشتهاند که اکنون در کلیسای ملی ایالت
واشنگتن اســت .ایــن تــاج سه طبقه دارای 540
مروارید 11 ،الماس 33 ،یاقوت 28 ،یاقوت سرخ،
 22زمرد،ششزمردکبود،هشتیاقوتکبود،چهار
یاقوت تراش نخورده 24 ،قطعه طال 9 ،لعل ،یک
یاقوتزردویکیاقوتسبزاست.قیمتاینسنگها
بهتنهاییچندینمیلیوندالراست.
شاپوی عشق| قیمت 2.7 :میلیون دالر
در گالری کریستی لندن به نمایش
گذاشته شد که در هنگام رونمایی
آن یک مدل خانم شــروع به حرکت
و نواختن فلوت و پشت سرش مدل
دیگری مسیر عبور او را گل افشانی
کرد! این کاله با پارچهای از جنس
پالتیناستوچندینیاقوتارغوانی
والماسباظرافتتحسینبرانگیزیرویآنسوارشدهاست.
بولر چارلی چاپلین| قیمت 62.500 :دالر
این هنرمند نابغه کاله لبهدار مشکی خود را
در سال  1936به کاترین کلر مجسمهساز
داد تا برای مجسمه مومیاش که در موزه
شهر کنتاکی قرار دارد ،استفاده کند .در
سال  2012با اجــازه خانم کلر این کاله
و عصای چــوب بامبوی چاپلین به حراج
گذاشته شدند و با هم به قیمت  100هزار دالر به فروش رسیدند.
کاله مایکل جکسون| قیمت 6320 :دالر
در مــراســم ویـــژهای بــه مناسبت سیامین
سالگرد اجرای کنسرت توسط جکسون در
سال 2001برسرنهادهشدهاست.اینکاله
درسال 2013توسطیککلکسیونربهقیمت
ششهزارو 320دالرخریداریشدهاست.

چه کالهی برای چه کلهای؟!
حاالکهباانواعکالهآشناشدیم،بدنیستخیلیمختصربررسیکنیم
که برای هر سر و صورتی ،چه نوع کالهی مناسب است .ابتدا باید فرم
صورتوسرخودرابشناسیدوبراساسآنکالهخودراانتخابکنید.
صورت مربعی|اگر عرض پیشانی با چانه تقریبا برابری میکند بهتر است
سراغکالههاییبالبهگردتربرویدکهتناسبرادرصورتشمابهوجودمیآورد.
کالههایلبهداروکپبرایفرمصورتشمامناسبترهستند.
صورت بیضی|به کالهی نیاز خواهید داشت که صورت شما را کوتاهتر
نشان دهد و کشیدگی آن را کم کند .کاله شاپو با لبه متوسط و بلندی
کمبرایصورتتانمناسباستوبهتراستسراغکالههاییمانند
کپنروید.
صورت کوتاه|از کالههایی که تاج بلندی دارند
دوریکنید،اینکالههاباعثمیشودکوتاهی
فــرم صــورت شما بیشتر به چشم بیاید،
به جای آن ســراغ کالههای کپ یا
خبرنگاریبروید.
صــورت گــرد|اگــر چــانــه و
پیشانیتان نسبت به گونهها
کوچکتربهنظرمیرسد،کالهی
با تــاج متوسط و لبه باریکتر فــرم صــورت شما را
متعادلترنشانمیدهد.کالهبافتنییاشاپوانتخاب
مناسبیهستند.
صورت مثلثی|یعنی پیشانی شما خیلی بزرگتر
از چانه شماست ،در این صورت باید کالهی انتخاب
کنید که پیشانی را مخفی کند و ارتفاع کمی داشته
باشد،مانندکالهکپ،خبرنگاریوبافتنی.

ترفندها

زندگیسالم

 9ترفند تازه نگه داشتن
شیرینی خشک

سالمت

یک شنبه
شــیرینی خشــک و باقلوا به دلیل طعــم خوب در
   
1399
اسفند
۱۷
میان مردم بسیار استفاده می شود ،از این رو باید
شماره ۱۸۳۵
با روش های نگهداری صحیح شــیرینی خشک و
باقلوا آشنا شوید.
 1رطوبــت کمتر شــیرینی خشــک نســبت به
شیرینی تر ،دلیل ماندگاری بیشتر آن است.
 2شــیرینی خشــک را می توان یک تا دو هفته
بیرون از یخچــال و در جای خنک نگهــداری کرد،
همچنینمیتوانبهمدتیکماهدرفریزرقرارداد.
 3البته باید توجه داشت که هر چ ه مدت زمان
نگهداری شــیرینی خشــک کوتاه تر باشــد ،بهتر
است ،زیرا احتمال اکسید شدن روغن آن وجود
دارد و در طوالنــی مــدت افزایــش پیــدا می کند
بنابراین به اندازه نیاز شیرینی خریداری کنید.
 4یکی از روش های افزایش مدت ماندگاری
شیرینی ،به خصوص شیرینی های عید ،این است
کــه در ظــروف در دار نگهداری شــود .بــرای این
کار الزم است شــیرینی ها را به صورت ردیفی در
کنار هم قرار دهید و برای جلوگیری از چسبیدن
شــیرینی هــا بــه یکدیگــر و خــرد شدنشــان هــم
می توانید ورقه ای از کاغذ روغنی بین ردیف های
باال و پایین قرار دهید ســپس برای مدت کوتاه در
یخچال بگذارید تا شیرینی تازه تر بماند.
 5نگهداری طوالنی مدت شــیرینی خشــک
باعث مسمومیت نمی شــود ،اما تازگی خود را از
دست می دهد و به دلیل اکسید شــدن روغن آن
می تواند در تمــام گروه های ســنی ،حداقل بروز
مشکالت گوارشی را در پی داشته باشد.
 6بــرای نگهــداری کوتاه مــدت شــیرینی در
یخچال بهتر اســت آنها را در جعبه های در بسته
داخل کیسه های نایلونی بدون منافذ قرار دهید.
 7از قرار دادن بسته های شیرینی در معرض
نور آفتاب خودداری کنید.
 8بــرای نگهــداری طوالنی مدت شــیرینی ،
جعبه ها را در کیســه های بدون منفــذ نایلونی یا
نایلکس قرار دهیــد و در فریزر نگهــداری کنید تا
کیفیت مطلوب آنها افزایش یابد.
 9شیرینی ها را از جایی تهیه کنید که آنها را
در یخچال نگهداری می کنند.

تغذیه مناسب بیماران کلیوی

تغییرشیوهزندگیبهمیزانزیادیبهبهبودسالمت بیمارانمبتالبه نارساییکلیهکمکمیکند
نارســایی کلیه زمانی اتفاق میافتد
تغذیه
که آســیب بــه کلیهها آنقدر شــدید
میشــود کــه کارکــرد ایــن اندامها
بــه کمتــر از  10درصد حــد طبیعی
میرســد .هنگامی که چنین وضعیتــی رخ میدهد،
کلیهها تقریبا دیگــر نمیتواند مواد زاید بدن را دفع
و مایعات بدن را تنظیم کند .موضوع نارسایی کلیه و
ارتباط آن با رژیم غذایی موضوع پیچیدهای اســت و
تنظیم رژیم غذایی فرد مبتال به نارســایی کلیه باید
حتما توسط متخصص تغذیه انجام شود.ادامه مطلب
را در این زمینه مطالعه کنید:

تغییرات شیوه زندگی
 -1تبعیت از یک شیوه زندگی سالم در بیماران کلیوی
بسیار حائز اهمیت است به خصوص اگر همراه با دیابت و
فشار خون هم باشد.
 -2اگر مبتال به دیابت هستید باید گلوکز خون خود را هر
روز کنترل کنید.
 -3کلسترول خون را در محدوده مجاز نگه دارید .رژیم
غذایی ،فعالیت بدنی ،حفظ وزن مطلوب و دارو درمانی
میتواند به شما کمک کند.
 -4اگر نیــاز بــه دارو درمانی دارید حتما با پزشــک خود
مشورت کنید.
 -5سیگار را ترک کنید.
 -6فعالیت بدنی خــود را افزایش دهید زیــرا میتواند
برای فشار خون ،قند خون و کلسترول خون شما مفید
باشد.
 -7اگر چاق هستید وزن خود را کم کنید .کاهش وزن به
کلیه های شما کمک میکند که بهتر کار کنند.
تغییر رژیم غذایی

 -1خوردن و آشــامیدن میتواند کلیه شما را تحت تاثیر
قرار دهد بنابراین بهتر است به نکات زیر توجه کنید:
 -2مــوادی را انتخاب کنید کــه نمک و ســدیم کمتری
دارند.
 -3مواد غذایی تازه مصرف کنید زیرا در غذاهای بسته

ویچ

اند

س

بندی شده ،سدیم زیادی وجود دارد.
 -4از گیاهان پودر شــده و ادویه های کم ضررتر بهجای
نمک استفاده کنید.
 -5پس از طبخ غذا و به هنگام مصرف دوباره به آن نمک
اضافهنکنید.
 -6نــان مصرفی بایــد کمنمــک و تهیه شــده از آردهای
سدار باشد.
سبو 
 -7بعــد از اینکــه بــدن شــما از غذاهــای مصرفیتان
پروتئین را جذب کرد ،ضایعاتی به عنــوان اوره از آنها
ساخته میشــود و در بیماری کلیه بدن شما نمیتواند
اوره را جــذب کنــد در نتیجه بیمــاران کلیــوی اغلب از
نظر دریافــت پروتئین محدودیت دارنــد و باید پروتئین
دریافتیشان در سطح خاصی تنظیم شود تا میزان اوره
بدنشان کاهش یابد.
 -8دریافت مواد غذایی پرپروتئین باعث افزایش کارکرد
کلیه و تشدید بیماری میشود.
 -9حتما در خصــوص مصرف مواد پروتئینی با پزشــک
خود مشورت کنید.
 -10غذاهایی را انتخاب کنید که برای قلب شما مفید
است.
 -11برای طبخ مواد غذایی از مقدار کمی روغن زیتون
بهجای کره و روغن های دیگر استفاده کنید.
 -12بیمارانی که از نارسایی کلیه رنج می برند در دفع

فســفر موجود در خون دچار اختالل هســتند .برهمین
اساس بیماران کلیوی باید فسفر دریافتی خود را محدود
کنند  ،زیرا مقادیر باالی فسفر در بدن آنها زمینه را برای
ابتال به بیماریهای قلبی فراهم می کند.
غذاهای حاوی فسفر باال:

شیر و ماســت ،پنیر ،انواع گوشــت ،حبوبات و دانه های
روغنی
 -13در برخــی بیمــاران بــه ویــژه آن هایــی کــه دیالیز
می شــوند ممکن اســت میزان پتاســیم افزایش یابد که
خطرناک اســت .برای تنظیم این ماده معدنی هر بیمار
حتما باید با پزشــک خود مشــورت و روش مناسبی را از
وی دریافت کند.
* حبوبــات (مانند نخــود ،عــدس و لوبیا) حــاوی مقدار
زیــادی پتاســیم هســتند و بهتر اســت به شــکل محدود
مصرف شوند.
* سبزیها و میوهها حاوی مقدار زیادی پتاسیم هستند
اما به دلیــل دارا بودن بســیاری از مواد مغــذی ضروری
برای بدن ،باید بــه مقدار متناســب از انواع کمپتاســیم
آن ها استفاده کرد.
* پختن ســبزیها ســبب باال رفتن مقدار پتاســیم قابل
جذبآنهامیشودبنابراینبهتراستسبزیهابهشکل
خام مصرف شود.
منبع  :معاونت غذا و دارو

آشپزی من

برگر سینه مرغ ،ساندویچ خانگی ساده
سینه مرغ بدون استخوان  ۲ -عدد
ران مرغ  -یک عدد
سیر  ۲ -حبه
پیاز – یک عدد
آرد  ۲-قاشق غذاخوری
جعفری ساطوری شده  ۳ -قاشق
غذا خوری
ســس خــردل  -یک قاشــق غذا
خوری
سس کچاپ – یک قاشق غذا خوری
پنیر موزارال  ۳ -قاشق غذا خوری
نمــک ،فلفل ســیاه ،زیره و آویشــن
 -به مقدار الزم

 -1ابتدا ســینه مرغ را به همراه ران مرغ
که از قبل تمیز کرده اید و چربی اضافه آن
را گرفته و خوب شسته اید داخل غذاساز
یا چرخ گوشت بریزید و خوب له کنید.
 -2مرغ له شــده را به همراه تمام ادویه
ها و سس خردل ،کچاپ ،جعفری ،پیاز
،سیر ،آرد و پنیر داخل غذاساز بریزید و
تا جایــی ادامه دهید که مایه یکدســتی
به دست آید.
 -3درحین کار دستگاه را خاموش کنید
و مواد را با قاشق هم بزنید تا کامال مرغ با
ادویه ها و سس مزه دار شود.
 -4وقتی مایه برگر حاضر شد به اندازه
نان همبرگر مد نظــر از مــواد بردارید و
داخل یک کیسه فریرز به صورت گرد باز

کنید و داخل یخچال به مدت یک ساعت
بگذارید تا کمی منسجم شود.
 -۵داخل یک تابه گریل را با کمی روغن
چرب کنید.
 -۶ســپس برگرها را از یخچــال بیرون
بیاوریــد و داخل تابــه هر دو طــرف را به
خوبی ســرخ کنید و داخل نان همبرگر
به همراه کاهو ،خیارشور و گوجه فرنگی
قرار دهید و با سس سرو کنید.
نــکات  -1:اگــر دوســت داشــتید
می توانیــد وقتی یک طرف برگر ســرخ
شد پنیر ورقه ای را روی برگرها بگذارید
تا با حرارت آن کمی ذوب شود.
 -2در صورت تمایل مــی توانید به مواد
قارچ تفت داده شده هم اضافه کنید.

بیشتر بدانیم

دستورالعمل های کاهش وزن اب سیر

ترکیب سیر خام و روغن زیتون یک درمان قدیمی برای کاهش وزن است که متابولیسم بدن را تقویت میکند ،از این رو ،کالری بیشتری سوزانده میشود
در ادامه چند دستورالعمل طبیعی حاوی سیر که می تواند متابولیسم بدن را تقویت کند ،ارائه شدهاست
 سیر و روغن زیتون

ایــن ترکیب حــاوی آنتی اکســیدان ها
مواد معدنی و اسیدهای چرب ضروری
است که سطوح کلســترول بد ( )LDLو
فشار خون را کاهش میدهد.
مواد الزم

یک حبه سیر خام
یک قاشق غذاخوری روغن زیتون
آماده سازی

2

حبه ســیر را خــرد و با یک قاشــق روغن
زیتون ترکیب کنید.
این ترکیــب را هر روز با معــده خالی( با
مشورت پزشک ) مصرف کنید.

 سیر و دارچین

ســیر و دارچین ترکیبی عالی برای افراد مبتــا به دیابت
است زیرا به کاهش انباشــت گلوکز در جریان خون کمک
می کند.
مواد الزم

یک حبه سیر خام
نصف قاشق چایخوری پودر دارچین
یک فنجان آب ( 250میلی لیتر)
آماده سازی

آب را به جوش آورید و سیر و دارچین را به آن
اضافه کنید.
اجازه دهید نوشــیدنی به دمای اتاق برســد
سپس آن را از صافی عبور دهید.

نکته :مصرف بیش از حد سیر می تواند دستگاه

گوارش را تحریک کند .از مصرف این ماده غذایی بیش

از میزان توصیه شده پرهیز و حتما قبل از مصرف برای میزان
و مـــدت مصرف

بـــــا پـــزشـــک

مـــــشـــــورت
کنید.

 سیر و پیاز

تراکم باالی ترکیبــات گوگردی موجود
در ســیر و پیاز جذب چربی ها در روده را
کاهش می دهد و به کاهش بافت چربی
کمک می کند.
مواد الزم

دو فنجان آب ( 500میلی لیتر)
یک حبه سیر خام
نصف یک پیاز
آماده سازی

آب را به جوش آورید و سیر و پیاز را به آن
اضافه کنید.
اجازه دهید بــرای  10تــا  15دقیقه دم
بکشد.مایع را از صافی عبور دهید.

زیبایی

سیگار چه تاثیری بر
پوست خانمها میگذارد

بانوان

مارال مرادی
خبرنگار

میزان سیگار کشیدن زنان در ایران در حال افزایش
اســت و این موضوع به خصــوص دربــاره دختران و
زنان جوان جدی اســت .اگر شــما هم از دسته زنان
و دختران جوانی هســتید کــه هشــدارها را جدی
نمیگیرید و راحت ســیگارتان را روشــن میکنید،
ادامه این مطلب را از دست ندهید .سیگار کشیدن
عالوه بر ضررهایی که برای قلب و ریه و ..دارد روی
پوست هم بسیار تاثیر می گذارد.
چینوچروکپوست
دود تنباکــو حــاوی بیــش از چهــار هــزار مــاده
شــیمیایی سرطانزاســت .ایــن مــواد همچنین به
کالژن و آالســتین دو جــزو اصلــی پوســت آســیب
میرســاند .حتی قرار گرفتن در معرض دود سیگار
و سیگاریهای دســت دوم هم میتواند سبب بروز
این ضایعات پوستی شــود؛ یعنی افتادگی و چین و
چروکهای عمیق پوست.
افزایش چروک صورت
افراد سیگاری به علت درون دادن مرتب دود سیگار
دراطرافدهانشانخطوطچروکراتجربهمیکنند
اماآسیببههمینجاختمنمیشود.نیکوتینموجود
درسیگار،پوستراضعیفمیکندکهدرنتیجهنقاط
مختلف پوست از جمله پیشانی ،چشــم ها ،گردن و
قفسهسینهدچارچینوچروکمیشود.متخصصان
میگویند ســیگار ســرعت پیری پوســت را افزایش
میدهد به طوری که حتی افراد جوان ســیگاری دو
سال بیشتر از سن واقعی شان نشان میدهند.
ناهمواریپوست
سیگار کشــیدن روی رگهای خونی اثر میگذارد
رگهایی که اکســیژن و مــواد مغذی را بــه کل بدن
میرســاند .موقعی کــه پوســت از این مــواد مغذی
محروم میشود ،حتی در سنین پایین هم تغییراتی
در آن ایجاد میشــود .افــراد ســیگاری اغلب رنگ
پریده هستند.
چین و چروک در اطراف لب
آسیب به آالستین روی پوست اطراف دهان هم تاثیر
میگذارد و منجر به پیــری زودرس با ایجاد خطوط
عمیــق در اطراف پوســت لب میشــود .همانطور
که اخــم زیاد موجب چیــن خوردگی روی پیشــانی
میشود ،عضالت اطراف لب نیز که در اثر پک زدن
دایم جمع و کشیده میشــود ،موجب چروکیدگی
پوست اطراف لب میشــود که به مرور زمان و تداوم
سیگار کشیدن این چروکها دایمی خواهد شد.
چینوچروکچشم
چروکهای پوستی دایمی از پیامدهای مهم سیگار
کشیدن است .نیکوتین عروق خونی را تنگ میکند
و در نتیجه مانع از رسیدن ذخیره اکسیژنی به پوست
میشــود .هرچند بروز چین و چروکهای پوســتی
در دوران ســالخوردگی اجتنــاب ناپذیر اســت ،اما
ســیگار باعث میشــود ایــن چروکهــا زودتــر و در
سنین پایینتر روی پوســت نمایان شود .این چین و
چروکها اگرچه با افزایش ســن ایجاد میشود ،اما
در سیگاریها بسیار عمیقتر است.
لکههارویناخنها وانگشتان
توتون و تنباکو منجر به بروز لکههایی روی ناخنها
و پوست دست میشود .این اتفاق میتواند ناشی از
سیگار کشیدن مزمن باشد .خوشبختانه بعد از ترک
سیگار این تغییرات محو میشود.
بهبودظاهربعدازترک
بعد از این که شــما ســیگار را ترک میکنید ،جریان
خونبهبودمییابددرنتیجهپوستشروعبهدریافت
اکسیژن بیشــتر میکند .دندانها هم ممکن است
ســفیدتر شــود ضمن اینکه لکههــای انگشــتان و
ناخنها با ترک سیگار کم رنگتر میشود.
هر زمان که سیگار را ترک کردید ،برای مقاومت در
برابر نشانههای پیری پوست میتوانید از کرمهای
موضعی و حاوی آنتی اکســیدان برای بهبود ظاهر
پوستاستفادهکنید.استفادهازکرمهایضدآفتاب
هنگام خروج از منزل برای شما بسیار ضروری است.
برخیپزشکانهم توصیهمیکنندبرایازبینبردن
نشــانههای پوستی ناشــی از ســیگار ،از روشهای
درمانی لیزر و الیه برداری پوست بهره ببرید.
در تهیه این مطلب از سایت «برترین ها»
کمک گرفته شده است

پیش آید یا اینکه به چه سرنوشتی دچار خواهند شد،
به اضطراب ،اســترس و اختالالتی از این دســت دچار
میشوند .در واقع کلید طالیی رسیدن به سالمت روان
و لذت بردن از زندگی« ،زندگی در زمان حال» است،

مغزتان را عادت دهید با به کارگیری بیشتر حواس پنج گانه ،در زمان حال بماند و تمایل بیشتری به دورهمی با
دیگر اعضایخانواده داشته باشد تا از استرس و افسردگی پیشگیری کنید

زهرا وافر| کارشناس ارشد روان شناسیبالینی

سینی چایی برای من نماد «گرما» و «آرامش» است .یادم هست زمانی که در خوابگاه دانشجویی
محوری
بودم در یک روز زمستانی در تلویزیون صحنهای زیبا دیدم .یک خانواده که دور هم نشسته بودند کنار
بخاری و با هم حرف میزدند و میخندیدند و چای مینوشیدند ،شاید هم قهوه ،خالصه یک چیزی که
گرم بود و بخار از آن بلند می شد .این صحنه حس عجیبی در من ایجاد کرد ،انگار ناگهان تمام مفاهیم
زیبایدنیادرذهنمتداعیشد:آرامش،گرما،صفا،صمیمیت،زندگیو....همانلحظهبهبقیههماتاقیهایمنگاهکردمتا
تاثیراینصحنهرابرآنهاهمببینمولیجزنگاههایسردوبیتفاوتیکهبهصفحهتلویزیونخیرهشدهاند،چیزدیگری
ندیدم!مناماآنلحظهخیلیچیزهارافهمیدم،زندگیوتمامزیباییهایشبرایمنخالصهشددرهمانصحنهپیش
پا افتاده و معمولی و با خودم عهد کردم که اگر در آینده خانوادهای تشکیل دادم ،بعضی روزها جمع شویم دور هم و چای
بنوشیم یا قهوه(یا هر چیز دیگری که گرم باشد و از آن بخار بلند شود!) و با هم حرف بزنیم و بخندیم و از زندگی لذت
ببریم .شما هم اگر خانه دارید ،خانواده دارید و نوشیدنی گرمی که بخار از آن بلند شود ،در این روزها وشب ها حتما این
کار را بکنید و شک نکنید که زندگی یعنی همین! اما چرا این کار و تصمیم ساده ،مهم و تاثیرگذار است؟
اشتباهی که هم استرسزاست و هم افسردگیآور

وقتیبهعنوانروانشناس،بامراجعانیسروکارداشته
باشید که از اختالالت و دردهای روحی و روانی متفاوتی

رنــج میبرنــد ،خیلــی زود متوجــه یــک نکته اساســی
می شــوید؛ اینکه بیشــتر مبتالیان به مشکالت روحی
و روانی یک ویژگی مشــترک دارند و آن چیزی نیســت

جز اینکه «ذهن شــان درگیر گذشــته یا آینده است».
فردی را تصور کنید کــه در باغی زیبا و با صفا نشســته
اســت اما به جای لذت بردن از همنشــینی بــا دیگران
و زیباییهــای رنگارنــگ و متنــوع بــاغ ،بــه گوشــهای
رفته و غرق در مرور خاطره خــود از رویدادی غمانگیز
اســت .حاال فرد دیگری را تصور کنید که کنار گلدان
کوچکش در خانه نشســته اســت و با تمام
وجــود زیبایی تــک شــاخه گل خود را
نظاره ،بویش را استشــمام و لطافتش
را لمس میکند یا در کنار بقیه اعضای
خانواده و در کنار ســینی چای گرمابخش،
مشغول گپزدن است .حدس میزنید حال
کدام یک بهتر باشــد؟! معموال افراد اگر بیش
از حد به گذشــته فکر و مدام خاطــرات خود را
مــرور کنند ،بــه ســمت افســردگی و اختالالت
این چنینی میروند و در ســوی دیگر ،اگر زیاد به
آینده فکر کنند و در اندیشه این باشند
که چه اتفاقاتی ممکن است برایشان

روز فکر کردن به راهحلهای جدید
همه ما در زندگی با یک ســری مشــکالت
کوچک و بزرگ روبهرو هستیم .امروز و در یک
فرصت مناسب ،به راهحلهای جدید برای حل
مشــکالتتون فکر کنین .این کار،
معموال دستاوردهای خوبی داره.
از مشورت با افراد کارشناس
و قابلاعتمــاد هــم در
این زمینــه میتونین
استفاده کنین.

برای کبوتر ذهنتان دانه بپاشید
زندگی در لحظه یــا «دم را غنیمت شــمردن» مفهومی
است که بسیار به آن پرداخته شــده و همه ما میدانیم
که باید قدر زمان حال را بدانیم ،اما مشکل اینجاست
که وقتی مغز ما عادت کرده باشــد که مدام درگیر فکر
کردن به گذشــته و آینــده باشــد ،دیگر به ایــن راحتی
نمیتواند به زمان حال توجه کند .روان شناســان این
گونه مثال مــی زنند که «توجه» ،هماننــد کبوتر فراری
اســت که مدام پر میزند و به این طــرف و آن طرف یا به
گذشته و آینده پر میکشد .برای نگه داشتن این کبوتر
در زمان حال ،به اصطالح روان شناســان ،باید برای او
دانه بپاشــیم یعنی با اســتفاده از یک ســری تکنیکها
به مرور زمان مغزمان را عادت دهیــم که در زمان حال
بمانــد .یکــی از این تکنیکهــا یــا دانهها ،اســتفاده از
حواس پنج گانه است.

و تلگرام 09354394576

به بوی غذا توجه کنید و صدای قدمهایتان!
به عنوان مثــال وقتی که غذا میخورید بــه جای این که
در حین غذا خوردن مــدام خاطرات تلخ گذشــتهتان را
مرور کنید ،از تمــام حواس پنج گانهتان اســتفاده کنید
که به غذا توجــه کنید و از آن لــذت ببرید .بــه طعم غذا،
بوی غذا ،گرمــای مطبــوع آن ،شــکل و ظاهر غــذا و ...
توجه کنیــد .یا مثال وقتــی که در خیابان قــدم میزنید،
به جای فکر کردن به آینــده و پیشآیندهای نامعلوم آن،
حواستان به صدای قدمهایتان باشد ،به خنکای هوایی
که روی پوستتان حس میکنید ،به مناظری که تماشا
میکنید و  . ...ممکن اســت بعد از مدتی متوجه شــوید
زندگــی و اطراف شــما پر اســت از نعمتهای
ریز و درشــتی که پیــش از این بیتفــاوت از
کنار آنها میگذشــتهاید .چه لحظاتی که
میتوانستید از داشتههایتان در زمان حال
لذت ببرید اما با فکر و خیالهای بیهوده راجع
به گذشته یا آینده از دست دادهاید .شاید در
ابتدا کمی ســخت باشــد ،اما با تمرین و به
مرور زمان ،مغز ما عادت خواهد کرد که با
به کارگیری بیشتر حواس پنج گانه ،در زمان
حال بمانــد ،تمایل بیشــتری برای نشســتن
کنار دیگر اعضایخانواده به بهانه نوشــیدن
چــای داشــته باشــد و از زندگی
لذت بیشتری ببرد.

* نکتــه جالب دربــاره پرونده زندگیســام بــا موضوع
تماشــای فوتبــال در ورزشــگاههای دنیــا ،این بــود که
هیچکدومازاینافرادازدودسیگارشکایتنکردهبودن،
چیزیکهخیلیزیاددرورزشگاههایایراناذیتکننده
استوهیچقانونیدربارهاشوجودنداره.
* ســام .من ســتون آشــپزی رو خیلــی دوســت دارم.
بیشترش کنین اگر میشــه .برای صبحانه هم پیشنهاد
خراسانی
هیجانانگیزبدین .
* دارکوب ،تنها مزیت کرونا برای من این بود که مامانم
امسال،بیخیالخونهتکونیشدهومیگهچونمهمون
نداریم،نمیخوادخونهتکونیکنیم.
*عجبعکسخفنوچشمنوازیازنیوکمپدرصفحه
اول زندگــی ســام چــاپ کردیــن .پرچم بارســایی ها
باالست.روزمروساختین،ممنون.
* ســرکار خانم عزیــزی ،من یــک مرد هســتم و مطلب
«شایعترینگالیهزنانازشوهرشان»،برایمنکاتبسیار
جالبی داشت که اصال نشــنیده بودم .خوشحالم که از
اینبهبعد،باایننگاهدقیقترباهمسرمرفتارمیکنم.
*تنهاآرزویورزشیمناینهکهیکبار،بازیمنچسترو
آرسنالرودرورزشگاهالدترافوردببینم.خانمنیک.ت،
ببینمیتونیبرامیککاریبکنیتابهآرزومبرسم؟!
* زندگیسالم ،برای عید امسالمون یک ویژهنامه بزن
جان ما .سفر که نمیشه بریم ،بیکاریم .حداقل شما یک
حسنی ،مشهد
کاریبرامونبکنین.

زندگیسالم
یک شنبه
 17اسفند 1399
شماره 1835

خانواده و مشاوره

لذت هم نشیین کنار سیین چای

قرار و مدار

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999

داده تصویری

بزرگترین ترس «رونالدو» قابلدرمان است؟

که در چنین خانوادههایی بزرگ میشوند،
راحتتر مســیر زندگی خود را عوض کنند.
شــاید این موضــوع در برخی مواقــع چندان
مثبت تلقی نشــود اما توجه داشته باشید که
اگرفرزندخانواد هبرخورداریمسیراشتباهی
را آغاز کند ،با خیــال راحتتر میتواند تغییر
مسیربدهد.

بهبهانهفاششدناصلیتریننگرانیفوقستارهپرتغالیدربارهپسرشکهبهنظرش
دراختیارداشتنامکاناتمانعازتالشاوبرایموفقیتدرزندگیخواهدشد
نرگس عزیزی | کارشناسارشد مشاوره

چند روز قبل صحبتهایــی از حبیب نورماگومــدوف ،قهرمان
چهره ها رقابتهای UFCو دوست صمیمی کریس درباره رونالدو منتشر
شدکهنکتهقابلتاملیدارد.حبیبفاشکردهکه «:رونالدوبهمن
گفت میخواهد پسرش جانشین او شود .وقتی کریستیانو بچه
بود فقط آرزوی داشتن یک چکمه ساده داشت اما اکنون پسرش همه چیز دارد.
بزرگترین ترس او این است که پسرش انگیزه و اراده مشابه او را نداشته باشد» .
(منبعخبر:ورزش)3البتهایندغدغهکهآیاکودکانیکههمهچیزدراختیاردارند،
میتوانندپشتکارالزمبرایپیشرفتدرزندگیراداشتهباشند،موضوعتازهای
نیست.دراینموضوعبهتراستپیشازهرجمعبندیبهنکاتیکهدرادامهمطرح
میشود،توجهداشتهباشیم.
انرژیصرفگزینههایمتعددمیشود

در خانوادههای برخوردار به صورت معمول
کودکان امکان آشنایی با حوزههای مختلف
راازهمانسنینپاییندارند.کودکمیتواند
چندیــن رشــته ورزشــی را امتحان کنــد ،با
هنرهای مختلف آشــنا شــودو  . ...این تنوع
موضوعات باعث میشود تا انرژی افراد بین
گزینههای مختلف پخش شــود .از طرفی در
دسترس بودن گزینههای مختلف میتواند
باعث شــود تا فرد بــرای پیــدا کــردن گزینه
مطلوبنیازبهزمانبیشتریداشتهباشد.در
نقطهمقابلامافردیکهازخانوادهایمحروم
اســت ،گاهی تنها یکی دو گزینه جلوی خود

بانوان

 5+1ویژگی یک مادر خوب

تعاریف متعددی از وظایف مادری وجود دارد ،اما یک سری اصول ثابت را باید در تعامل با فرزند لحاظ کنید
مارال مرادی | روزنامهنگار

همه مادران هنگامی که صاحب فرزند میشوند ،تمایل دارند که
برای فرزندشــان بهترین مادر روی زمین باشند اما در ذهن هر
کســی تعریف مادر خوب با دیگری فرق دارد؛ برخی مادری را با
سخت گیری زیاد و عده ای وظایف مادری را بسیار آسان تعریف
میکنند .در این مطلب به برخی از صفات مادر خوب اشاره کردیم.

 -1حمایتگر باشــد | مهــم ترین ویژگــی یک مادر
خوب ،این اســت که حمایت کننده باشــد ،از عالیق
و ســایق فرزندش حمایت کند و به او فرصت دهد تا
بتواندآرزوهایشرادنبالکند.
 -2اســتعداد فرزنــدش را کشــف کنــد | از آن
جایی که مــادر تعامل بیشــتری بــا کــودک دارد و به
عالیقکودکخودزودترازدیگرانپیمیبرد،زودتر
میتوانداستعدادفرزندخودراکشفکند.

پولنه،موضوع فرزندپروریاست!

میبیند و در نتیجه با تمام قوا تالش میکند
تا در آن ها موفق شود ،چرا که میداند موفق
نشدندرآنگزینهمیتواندبهایسنگینی
داشتهباشد.
تغییرمسیرآسانتراست
اگر کودکی از خانــواده برخوردار
در زمینهای موفق نشود ،به قول
معروفآسمانبهزمیننمیآید
چراکهاوامکانآغازفعالیتدر
حوزه جدیدی را دارد .همین
ســبکتر بودن پیامد انتخابها
میتواند باعث شــود تا افرادی

 -3صبــور باشــد | مــادر در طــول شــبانه روز بــا
چالشهای فراوانی مواجه میشود که ممکن است
بیشــتر آنها نیز از ســمت فرزندانش باشــد .در این
شــرایط مادر باید ســعی کند خویشــتن داری کند و
با خونسردی به بررســی امور بپردازد و زمانی سراغ
چالشبعدیبرودکهمسئلهاولراحلکردهباشد.
 -4در دسترس باشد | خیلی مواقع پیش میآید
که مادران سرکار هستند و در دســترس فرزند خود
نیســتند ،اما مادر باید تا حد امــکان ،از طریق تماس
تلفنییاارسالپیامکبهاونشاندهدکهحضوردارد
وقابلدسترساست.

معموال وقتــی کارشناســان در خانوادههای
برخورداری کــه فرزنــدان ناموفقــی دارند،
دقیقمیشوند،اشکاالتسبکفرزندپروری
والدین جلب توجه میکند .بــه عنوان مثال
والدین به شــدت درگیر کارنــد و زمان کمی
برای فرزنــدان خود دارنــد یا آن کــه والدین
چنانکمالگراهستندکهنمیتوانندارزشی
برای تالشهــای فرزند خود قائل شــوند .به
عبارتی در این موارد این امکانات نیســت که
مشکلایجادکرده،بلکهرفتاروالدینوسبک
فرزندپروری آن هاســت .توجه داشته باشید
کهاینمورد(یعنیسبکفرزندپروری)
موضوعی اســت کــه فــارغ از وضعیت
مالی خانــواده ،تعیینکننده وضعیت
آیند ه فرزنــدان هر یک از ماســت.
خوشبختانهبرخالفوضعیت
مالی که گاهی تغییر در آن،
دســت کم در کوتــاه مدت
دست ما نیست ،هر کدام
از مــا میتوانیــم از همین
امــروز تغییراتــی در ســبک
فرزندپروریخودایجادکنیم.

 -5تربیتگــر خوبــی باشــد | مــادر خــوب باید
مهارتهــای زندگــی را بــدون تعصب بــه فرزندش
بیاموزدوبهاویادآورشودکهدرمحیطهایاجتماعی
دیگرهمآموزشهایدیگریمنتظراوخواهندبود.
 -5+1انتخاب سبکفرزندپروری مناسب | یک
مادرخوبسبکتربیتیمقتدرانهرادرپیشمیگیرد
زیرا کــودک در این ســبک تربیتی به درســتی درک
میشودومادرنیزتالشزیادیبرایایجادوحفظیک
رابطهمثبتباکودکشمیکند.درکناراینمسئله،
مادرمراقبتکنندهوحامیکودکخوداست.
درتهیهاینمطلبازسایت«هنرزندگی»کمکگرفتهشدهاست

خواهرم مدام زیرابم را پیش
مادرم میزند
خواهری  8ساله دارم که به دروغ
پیش مادرم مــیرود و چیزهایی
درباره من به مــادرم میگوید که
او از دســت من عصبانی شــود .مدام زیرابم
را میزند و مــادرم هــم حرفهایــش را باور
میکند .چه کنم؟
ریحانه نوذریان | کارشناسارشد روانشناسی

با توجه به پیامــک کوتاهتان به نظر میرســد کنترل رابطه
شما و مادرتان از دست شما خارج شده است و هیچ کاری
هم از دســت تــان برنمیآیــد .مادرتان هــم بنا بــه دالیلی
تنها حرفهــای خواهرتان را باور میکنــد .در واقع چنین
موقعیتی ،موقعیت بســیار ناراحت کننده و آزار دهندهای
اســت و هیچ فردی با داشــتن چنیــن افــکاری نمیتواند
احساس خشنودی داشته باشــد .در ادامه توصیههایی به
شماداریم.
مهارتکنترلخشمرابیاموزید
آنچهکهشمانیازدارید،مهارتکنترلخشموحلمسئله
است؛اینکهبتوانیدزمانیکهازدستکارهایخواهرتان
عصبانی و کالفه شدهاید ،احســاستان را مدیریت کنید و
رفتاریبهدورازپرخاشگریداشتهباشید.خواهرتانهنوز
دورانکودکیرامیگذراند.نیازهایشماممکناستدر
مواردی با یکدیگر در تعارض قرار بگیرد .به فرض شما نیاز
بهفضایخصوصیخودتانراداریددرحالیکهخواهرتان
باسرو صدایزیادسعیدرجلبتوجهشمایادیگراعضای
خانوادهدارد.
ازخواهرتانپیشمادر،بدگویینکنید

نکتهمهمایناستکهبدانیدهمانقدرکهنیازهایشمامهم
هستند،نیازهایخواهرودیگراعضایخانوادههممهماند.
خوباستکهرویبهبودمهارتهایگفتوگوکردنخود
تمرین کنید .اینکه بتوانید خواســتههای خود را به دور از
پرخاشگریوزوربهدیگرانبیانکنید.سعیکنیدفضایی
برایگفتوگوبامادرتانایجادودرآنفضا بهدورازهرگونه
بدگویی از خواهرتــان درباره نیازها و خواســتههای تان با
مادرصحبتکنیدوحتمابهاونشاندهیدکهچقدرقدردان
زحماتش هستید .در آخر خوب است که از همکاران روان
شناسمنبرایبهبودروابطتانکمکحرفهایبگیرید.
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نامبرگرافی

داده تصویری

زندگیسالم
یک شنبه
   17اسفند     1399
شماره 1835

راهکارهایی

مثبت شصت

برای درمان

نوشیدن آب
(حداقل  ۸لیوان در روز)

ورزش و تحرک بدنی

مصرف غالت سبوسدار و
حبوبات

و پیشگیری
یبوست در

خوردن سبزیجات (پخته) و میوهجات
پرهیز از غذاهای
فست فودی و سر خ شده (انگور ،آلو ،انجیر ،کیوی ،خرما و مرکبات)

مصرف نکردن بیش از
حد لبنیات ،چای و قهوه

ساملندان
عادت به توالت رفتن سر زمان مشخص
و پرهیز از به تعویق انداختن توالت رفتن

خودسرانه
مصرف نکردن
hopkinsmedicine.org
منبع:
داروهای ملین
منبعzimed :

 5مزیت اثبات شده مطالعه کردن برای سالمندان

سالمندانیکهمیخوانندومطالعهمیکنندفراترازفقطلذتبردنازیکداستان،بهرهخواهندبرد

عکاس :میثم دهقانی

حافظه را تقویت میکند
خواندن ،ورزشی برای حافظه کوتاهمدت و کمک به یادآوری وقایع روزانه
مهم است .تمرینات منظم ذهنی با خواندن و مطالعه ،شبکه عصبی مغز را
تقویت و به ذهن شــما کمک میکند تا در یادگیری و به خاطر ســپردن هر
چیزی راحت باشید.
توانایی تصمیمگیری را
بهبود میبخشد
خوانــدن ،قــدرت تحلیلــی و
استداللی سالمندان را برای
حل مشکالت یا همان هوش
ســیال کــه در ســالمندی رو
بــه کاهــش مــیرود ،بهبود
ســیال؛
میبخشــد .هــوش ّ
قابلیت تفکر ،استدالل و حل
مسائل است که به اطالعات
قبلی ربطی نــدارد ،مثل به
ریشه ضرب المثل

سیال در حل معماها.
کارگیری هوش ّ
آلزایمر و زوال عقل را ب ه تاخیر میاندازد
تحقیقات نشان داده اســت که بزرگساالن  70ســالهای که از  20تا 60
سالگی به ســرگرمیهای ذهنی مانند خواندن مشغول بودهاند ،کمتر به
بیماری آلزایمر مبتال شدهاند.
استرس را کم میکند
مطالعه در مقایسه با موسیقی ،پیادهروی و حتی قهوه ،بهترین روش برای
غلبه بر اســترس اســت .با شــروع به خواندن یک کتاب خوب ،فقط شش
دقیقه طول میکشد تا ضربان قلب و تنشهای عضالنی خواننده کتاب،
آرام شود.
کیفیت خواب را بهتر میکند
مطالعه در رختخواب با آرام کردن ذهن و کمک به بسته شدن چشم ،راهی
مطمئنبرایبهخوابرفتناست.اینکاربهترازخوابیدندرمقابلصفحه
تلویزیون یا سایر وســایل الکترونیکی اســت که ثابت شده باعث میشوند
افراد بیدارتر بمانند یا استراحتشان مختل شود.
منبعhomeinstead :

سرشکاله رفت

در گذشــته برای کیفــردادن گناهــکاران بر سرشــان کاله
خنــدهداری میگذاشــتند و در کوچههــای شــهر در برابر
دیدگان مردم ،وارونه ســوار بــر االغ میکردند تا بینندگان
به آنان بخندند و این گناهکاران پشــیمان و شرمنده شوند و

آبرویشانهمهجابرود.بسیاریاز افراددرنتیجهغفلت،فریب
افراد دغلبــاز را میخوردند ،خطایی میکردنــد و گرفتار این
کاله میشــدند .در این صورت مردم میگفتند «فالنی سرش
کالهرفت»کهاینعبارتبراثرکثرتاستعمالبهمثلتبدیلشد.

سالمت

سین جیم

همیشه مثل فیلمها خبری از نشان ه هشداردهند ه برای مشکالت
قلبی نیســت .در این مطلــب به عالیم ســکته قلبی کــه میتواند
هشداردهنده باشد اشاره می کنیم .بدیهی است وجود این عالیم
نشانه قطعی سکته نیست و حتما باید از پزشک یا اورژانس کسب
تکلیف کرد.

پاسخ های سین جیم-1 :پ-2 /ب-3 /پ-4 /الف-5 /ب-6 /الف

احساس ناراحتی در قفس ه سینه
هرکسی عبارت متفاوتی را برای این مشــکل به کار میبرد؛ انگار فیلی
روی سینهشان نشسته است یا در قفس ه سینه احساس سوزش میکنند.
این احساس معموال بیشتر از یکی ،دو دقیقه دوام دارد.
ِ
سوءهاضمه ،سوزش سر دل یا معدهدرد
تهوع،
برخی افراد عالیم گوارشی را هنگام سکته تجربه میکنند و حتی ممکن
اســت اســتفراغ کنند .البته مشــکالت گوارشــی میتواند به دالیلی که
ارتباطی با قلب ندارد به سراغ افراد بیاید.
دردی که تا بازوها انتشار پیدا میکند
جزو عالیم کالسیک سکتههای قلبی است که در سمت چپ بدن منتشر
میشود ،تقریبا همیشه از قفس ه سینه آغاز میشود و به خارج از آن حرکت
میکند.
سبکی سر
احساس سرگیجه یا
ِ
اگر بهصورت ناگهانی تعادل خود را از دســت دادید و همزمان در قفســه
سینه احساس ناراحتی کردید یا دچار تنگی نفس شدید ،بدون معطلی با
اورژانس تماس بگیرید.

اگر همدم روزهای قدیمتان نوارکاست یا صفحات گرامافون بودهاست،
جیم این هفته هم محکی اســت برای حافظه و هــم تلنگری برای
ســین ِ
یادآوری خاطرات شــیرین گذشــته .پــس لطفا یــک خودکار یــا مداد
دمدســتتان باشــد و بدون کمک گرفتن از کســی ،صرفا بــا به چالش
کشیدن ذهن خودتان ،به سواالت زیر پاسخ بدهید.
 1در قطعه «برگ خزان :به رهی دیدم برگ خزان» ایرج بســطامی،
کدام گزینه بندهای شعر را تکمیل میکند؟
ای عاشق  ...دلداده  /...گویمت چرا فسردهام /در گل نه  ...باشد نه صفایی/
جز  ...ز دل نبردهام
ب) شیدا -رسوا -محبت -ماتم
الف) رسوا -شیدا -محبت -ستم
پ) شیدا -رسوا -وفایی -ستم
 ۲ترانه «بهار دلنشــین :تا بهار دلنشــین آمده ســوی چمــن» را که
غالمحسین بنان و بسیاری از خوانندههای دیگر خواندهاند ،چه کسی
سروده است؟
الف) رحیم معینی کرمانشاهی
ب) بیژن ترقی پ) ایرج جنتی عطایی
 ۳اولین خواننده قطعه «سرگشته:
تو ای پری کجایی؟» ،چه کســی بود و
ادامــه بیــت را کــدام گزینــه تکمیــل
یکند؟
م 
شــبی کنار چشــمه پیدا شــو /میان اشک
من ...
الــف) داریــوش رفیعــی -چــو گل وا شــو
ب) غالمحسین بنان -هویدا شو
پ) حسین قوامی -چو گل وا شو
 ۴حسن کسایی ،نوازنده شهیر نی ،قطعه
«سالم صبحگاهی» را بر چه اساسی ساخت؟
الف) سالم کردن فردی در بازار
ب) هیاهوی صبحگاهی مردم در بازار
پ)خاطرات دوران کودکیِ آهنگ ساز
 ۵در قطعه معروف «کوچه لره» اثر «رشــید بهبــودف» ،کدام گزینه
ابیات زیر را بهدرستی معنی میکند؟
کوچه لره سو سپمیشم /یار گلنده توز اولماسون /ائله گلسین ائله گئتسین/
آرامیزدا سوز اولماسون
الف) کوچه را آبوجارو کردهام /تا وقتی یارم میآید گردوخاک نباشد /یارم
رفته و من تنها ماندهام /چقدر خاطر یار عزیز است
ب) کوچه را آبوجارو کردهام /تا وقتی یارم میآید گردوخاک نباشد /طوری
بیاید و برود /که هیچ حرفوحدیثی درمیان نماند
پ) کوچه را آبوجارو کردهام /تا وقتی یارم میآید هیچ حرفوحدیثی درمیان
نباشد /یارم رفته و من تنها ماندهام /چقدر خاطر یار عزیز است

عالیم احتمالی سکته قلبی
را بشناسید
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ســال یــک بــار ،زمانی اســت کــه دنــدان مصنوعی
سالمندانبایدتعویضشود.در واقعطولعمردندان
مصنوعیبهمیزانتغییراتلثهوروشنگهداریازآن
مربوطاست.اگردندانهایمصنوعیآسیبببینند
یا لثهها بهمرور زمان تغییرشکل دهند ،باید حتما به
پزشک مراجعه و دندان آسیبدیده یا کل دندانها
راتعویضکرد.

آزمونموسیقیشناسی
جویدن و آهسته
خوردن غذا

سبک زندگی
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 ۶در قطعه «نوایی :غمت در نهانخانه دل نشیند» ،منظور از «ناقه» چیست؟
به دنبال محمل چنان زار گریم /که از گریهام ناقه در ِگل نشیند
پ) استر
ب) اسب
الف) شتر
قاب خاطره
زود خسته و بیرمق میشوید
اگر ناگهان دچار خستگی مفرط میشوید یا پس از فعالیتی که در گذشته
بدون مشــکل انجــام میدادید از نفــس میافتیــد ،بدون اتــاف وقت با
پزشکتان صحبت کنید.
تعریق
نشستن عرق سرد بر بدن بدون دلیل واضح میتواند از عالیم سکته قلبی
باشد .اگر عرق سرد کردهاید و هریک از نشــانههای دیگر این فهرست را
دارید حتما به اورژانس زنگ بزنید.
ضربان قلب نامنظم
اگر بیــش از چند ثانیــه کوتاه احســاس میکنیــد قلبتان خــارج از ریتم
میزند ،یا اگر این اتفاق برای شما به صورت معمول رخ میدهد ،موضوع
را با پزشک در میان بگذارید.

پدربزرگ 96سالهکههمچنان
سرش را با خوشنویسی چینی
گرم میکند .نــوه این پیرمرد با
گذاشــتن عکس پدربزرگش از
روحیه،پشتکاروعالقهاودراین
سن و سال نوشته است.
خوشحالمیشیمعکسهاییاز
فعالیتخودتونیابزرگترهادر
سالمندی رو برامون بفرستین
تا به مخاطبان صفحــه انرژی و
انگیزه بدیم.

پیامک 2000999و تلگرام09354394576
تلفن ۰۵۱۳۷۶۳۴۰۰۰
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ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ  ٢اﻣﺘﻴﺎز در آﺑﺎدان ﺟﺎﮔﺬاﺷﺖ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدﻫﺎى
ﺳـﺮﯾـﺎﻟـﻰ

ﻋﺒــﻮر اﺳﺘﻘـــﻼل از ﺳـــــــﺪ ﻓــــﻮﻻد

ﺷﺮوع ﺧﻮب ﻓﺮﻫﺎد و ﻓﺮاز
ﺳﻮدﻣﻴﻠﻴﺎردىﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶﺑﺮاىﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺎهﻫــﺎ رﺳــﻴﺪﮔ ﻗﻀﺎ ﻣﺒﻨ
ﺑــﺮ ﻣ'ﺎﻧﻴــﺰم ﻣﺸــﺎر#ﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨــﺶ در اﻧﺘﻘــﺎل از آﻟ'ﻤــﺎر
ﺑــﻪ ﺑﺮاﺘــﻮن ﺑــﻪ ﭘﻴــﺮوز 3ﺑﺮﺳــﺪ و
ﻣﺒﻠــﻎ  ٥٧٣ﻫــﺰار ــﻮرو ﻧﺼﻴــﺐ
اــﻦ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .اﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳــﻮ 3ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل
در اﺧﺘﻴــﺎر ﻋﻠ ﻣﻠﻴــﺢزاده ،و#ﻴﻞ
ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﭘﺮوﻧــﺪه وﻠﻤﻮﺗــﺲ ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد #ﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ ﭘﻴــﺮوز3
ﺷــﺪ و از ﻃﺮﻓــ و#ﻼ 3اﺮاﻧــ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻧ Hاﻧﮕﻠﻴﺴ را ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ 3ﺑﺎﻧ' از ﺳﻮ 3آﻣﺮ'ﺎ،
ﻣﺘﻘﺎﻋــﺪ ﺑــﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ اﻦ ﭘــﻮل ﺑﻪ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل #ﻨﻨﺪ .درﺎﻓﺖ
اﻦ ﭘﻮل از ﺳﻮ 3ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﻪ ﻋﻠــﺖ اﻧﺤــﻼل ﺑﺎﺷــﮕﺎه داﻣﺎش
ﮔﻴﻼن اﺳﺖ #ﻪ آﻣﻮزش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨــﺶ در اــﻦ ﺗﻴــﻢ
#ﻠﻴﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺤﻼل اﻦ

ﺑﺎﺷــﮕﺎه در ﺗﻤــﺎم اﺳــﻨﺎد و ﻣﺪارL
ﺛﺒﺘــ ،ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻣﺎﻟــ Hو ﺻﺎﺣــﺐ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣ'ﺎﻧﻴــﺰم
ﻣﺸــﺎر#ﺖ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨــﺶ اﺳــﺖ .ﺑــﺎ
ﻣﺒﻨﺎ ﻗــﺮاردادن ﻣﺒﻠــﻎ ١٧ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﭘﻮﻧــﺪ و زﻣﺎن اﻧﺘﻘــﺎل ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ از
ﺑﺎﺷــﮕﺎه داﻣﺎش ﺑﻪ ان.ا.3ﺳ )در
 ١٩ﺳﺎﻟﮕ( و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺟﺪول درج ﺷــﺪه در ﻣﻘﺮرات ﺑﺮا3
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣ'ﺎﻧﻴــﺰم ﻣﺸــﺎر#ﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺪودا  ٣درﺻﺪ از اﻦ ﻫﺰﻨﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎهﻫﺎ 3اﺮاﻧ
#ﻪ ﺑﺎز'ﻦ را از  ١٢ﺳــﺎﻟﮕ ﺗﺎ ١٩
ﺳــﺎﻟﮕ )ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘــﺎل ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ(
آﻣــﻮزش دادهاﻧــﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺤــﻼل داﻣﺎش ﮔﻴﻼن
و ﻃﺒــﻖ ﺑﻨــﺪ  ٣ﻣــﺎده  ٢ﺿﻤﻴﻤــﻪ
 ٥ﻣﻘــﺮرات ،ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳــﻬﻢ ﻣ'ﺎﻧﻴﺰم ﻣﺸﺎر#ﺖ
را #ﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎهﻫﺎ 3ﻋﻀﻮش
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،درﺎﻓﺖ #ﻨﺪ.

ﺿﺮرﯾﮏﻣﻴﻠﻴﺎردىﺧﺮﯾﺪﮔﻞﻣﺤﻤﺪىﺑﺮاىﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
آرﻣــﺎن رﻣﻀﺎﻧــ ﻣﻬﺎﺟــﻢ
ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣــﺖ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ #ــﻪ در
ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﺎل ﺟﺎر 3ﺑــﻪ ﺟﻤﻊ
ﺷــﺎﮔﺮدان ﺤﻴــ ﮔﻞﻣﺤﻤــﺪ3
اﺿﺎﻓــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻮد ،ﭘــﺲ از
ﻧﺎ#ﺎﻣــ در اﻣــﺮ ﮔﻠﺰﻧــ ﺑــﺮا3
اــﻦ ﺗﻴــﻢ از ﺟﻤــﻊ ﺷــﺎﮔﺮدان
ﺤﻴــ ﮔﻞﻣﺤﻤــﺪ 3ﺟــﺪا ﺷــﺪ
ﺗﺎ ﺣﻀــﻮر# 3ﻮﺗﺎهﻣــﺪت در اﻦ
ﺗﻴــﻢ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .رﻣﻀﺎﻧ #ﻪ
ﻗــﺮارداد ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت  ٣ﺳــﺎﻟﻪ را
ﺑﺎ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اﻣﻀﺎ #ــﺮده ﺑﻮد،
ﺑــﺮا 3ﻓﺼــﻞ ﻧﺨﺴــﺖ ﺣﻀﻮرش
رﻗﻤــ ﺑﺎﻟﻎ ﺑــﺮ  ٣ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
درﺎﻓــﺖ ﻣ#ــﺮد .ﻣﻬﺎﺟــﻢ
ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣــﺖ ﺳــﺮخﻫﺎ ﺑــﺮا3
ﻧﻴﻢﻓﺼــﻞ ﺣﻀــﻮرش در اــﻦ
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ،ــ Hﻣﻴﻠﻴــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن
درﺎﻓﺘــ داﺷــﺖ و ﻣﺎﺑﻘــ
ﻃﻠــﺐ ﺧــﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑــﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
رﺿﺎﺖﻧﺎﻣــﻪ از ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ

ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺧﺎ#ﺴﭙﺎر 3زﻻﺗ'ﻮ #ﺮاﻧﭽﺎر ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎﻫﺎن،
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺗﻴﻢ اﻣﻴﺪ اﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮهﻫﺎ 3ﻣﻄﺮح ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮواﺳﯽ و
ﺑﻼژوﯾﭻ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷــﺪ .در اﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ زﻻﺗ'ﻮ داﻟﻴﭻ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل
#ﺮواﺳــ و ﻣﻴﺮﺳﻼو ﺑﻼژوﭻ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرى
اﺮان ﺣﻀﻮر داﺷــﺘﻨﺪ .ﻣﻴﺮ#ﻮ ﺑﺎرﭽﻴﭻ ،رﺋﻴﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎه دﻨﺎﻣﻮ،
ﮐﺮاﻧﭽﺎر

ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺸــ'ﻠ ﺑﺮا 3اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .رﻣﻀﺎﻧــ #ﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺤﻴ ﺟﺬب ﺷــﺪه
ﺑــﻮد ،ﺑﺮﺧــﻼف ﺳــﻌﻴﺪ آﻗﺎــ،
ﺣﺎﻣــﺪ ﻟــ ،Hﻣﻴــﻼد ﺳــﺮﻟ Hو
اﺣﺴــﺎن ﭘﻬﻠــﻮان در ﺗﺮ#ﻴــﺐ اﻦ
ﺗﻴــﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷــﻮد
ﺗــﺎ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳــﺮخﻫﺎ ﺑﺮﺧــﻼف
ﻣﻴــﻞ ﺑﺎﻃﻨاش ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﺑﻪ #ﻨﺎر
ﮔﺬاﺷــﺘﻦ او ﺑﮕﻴــﺮد .ﺑﺎز'ﻨ #ﻪ
ﺑﺪون ﮔﻞ زده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ٢ﭘﺎس ﮔﻞ
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ از ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﮔﺮﻓــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻨﻊ
ﺟــﺬب ﺑﺎز'ﻦ ﺧﺎرﺟ ﺑــﺎر دﮕﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎﺷــﻴﻢ .ﺗﻴﻢﻫــﺎ3
ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﻧﺴــﺎﺟ ﻣﺎزﻧــﺪران و
ﻣــﺲ رﻓﺴــﻨﺠﺎن ﺟﺰو ﻣﺸــﺘﺮﺎن
رﻣﻀﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻦ ﺑﺎز'ﻦ را
در ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ دوم رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ 3ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﻴﺮوﺳﻼو ﺑﻼژوﭻ ،ﻣﺮﺑ ﺳﺎﺑﻖ ،زورﺴﻼو ﺳﺮﺑﺮﭻ ،دﺑﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن و ﻧﻴ'ﻮ ﭘﺴﺮ زﻻﺗ'ﻮ #ﺮاﻧﭽﺎر #ﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎز 3در ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم
را ﻧﻴﺰ دارد ،در اﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺳــﺨﻨﺮاﻧ #ﺮدﻧﺪ# .ﺮاﻧﭽﺎر١٠روز
ﻗﺒﻞ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺸ'ﻼت #ﺒﺪ 3در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮ 3ﺷﺪه ﺑﻮد و
درﻧﻬﺎﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ درﮔﺬﺷﺖ.
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اﺧﺒﺎر ﺧﺮاﺳﺎن

ﺳﺘﺎره  34ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﺑﻤﺐﻫﺎى ﺑﺎزار ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷﻮد

ﻗﺎﺳﻤﯽﻧﮋاد در ﺗﻴﺮرس ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴﺪى

ﮐﺎراﺗﻪﮐﺎران ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﺳﮑﻮى ﺳﻮﻣﯽ
ﻧﻤﺎﻨــﺪه ﺧﺮاﺳــﺎنرﺿﻮ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺎراﺗﻪ ﺸــﻮر
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳــﻮﻣ' ﺗﻴﻤ' دﺳﺖ ﺎﻓﺖ .ﺳــﻮﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗﺮ ﺎراﺗﻪ آﻗﺎﺎن در ﺳــﺎﻟﻦ اﻓﺮاﺳــﻴﺎﺑ' ﺗﻬﺮان در ردهﻫﺎ ﺳــﻨ'
ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻣﻴﺪ و ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٢٣ﺗﻴﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻪ ﺗﻴﻢ ﺻﻨﻌﺖﻣﺲ رﻓﺴــﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ' دﺳﺖ ﺎﻓﺖ و ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﭘﺎس ﻣﺎزﻧﺪران و ﺟﺎوﺪان ﻦﺷ'ﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
رﺗﺒﻪﻫــﺎ دوم و ﺳــﻮم را ﺴــﺐ ﺮدﻧــﺪ .ﺗﻴﻢ ﺧﺮاﺳــﺎنرﺿﻮ ﺑﺎ
ﺗﺮﻴﺒ' از رزﻣ'ﺎران ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺪان رﻓﺖ ﻪ ﺑﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در
ﺟﺎﮕﺎه ﺳﻮﻣ' ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎزىﻫﺎى ﻓﺮشآرا در دورﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺮاﺳــﻢ ﻗﺮﻋﻪﺸــ' دورﻧﻬﺎــ' ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺴــﺎل اــﺮان ﺑﻴﻦ ٦
ﺗﻴــﻢ راهﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اــﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ ﻪ اﻦ ﺑﺎزﻫﺎ از ﺑﻴﺴــﺘﻢ
اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸــﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﻨﺪه
ﻓﻮﺗﺴــﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﻣﺴــﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﺪه ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻣﺤﺴﻮب
ﻣ'ﺷــﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ﺳــﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎزﻫــﺎ ﺧﻴﻠ' ﺧﻮﺑ'
اراﺋــﻪ ﺮد و درﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰو ﻣﺪﻋﻴــﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ' ﻫــﻢ از آن ﺎد
ﻣ'ﻨﻨﺪ .ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴــﺎل ﻓــﺮشآرا در ﺑــﺎز اول دور ﻧﻬﺎ' ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺗﻴــﻢ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ اﻟﺒــﺮز اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ در اداﻣﻪ ﺑــﺎ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻣﺲ
ﺳــﻮﻧﮕﻮن ،ﮔﻴﺘ'ﭘﺴﻨﺪ،ﺮاپ اﻟﻮﻧﺪ و ﺳــﻦاﭻ دﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد.
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎ' ،ﺳــﺮﻣﺮﺑ' ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴــﺎل ﻓﺮشآرا درﺑــﺎره اﻦ ﻪ
اﻣﺴﺎل ﻣ'ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳRﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ' ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ اﻻن
ﺷﺸــﻤ' ﻓﺮشآرا در ﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮ ﻗﻄﻌ' اﺳــﺖ و در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺳــﻴﻢ .اﻣﻴﺪوارم در ﻟﻴﮓ اﻣﺴﺎل ﻧﺎﺎﻣ'ﻫﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﺒﺮان و ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ' را ﺴﺐ ﻨﻴﻢ«.

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در اردوى آﻟﻴﺶ ﺑﺎﻧﻮان
ﺳﺮﻣﺮﺑ' ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠــ' ﺸــﺘ' آﻟﻴــﺶ
ﺑﺎﻧﻮان از دﻋﻮت ﻧﻔﺮات
اول و دوم ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت
ﺸﻮر ﺑﻪ اردو ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ' ﺧﺒﺮ داد .آﻧﺎ ﺑﺮاﺗ'
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﺴــﻨﺎ،
در ﺧﺼﻮص آﻏــﺎز اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ' ﺸــﺘ' آﻟﻴﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﮔﻔﺖ:
»ﺸــﻮر ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﺑﺮا ﺣﻀﻮر در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ' ﻪ
در اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺮوردﻦ ١٤٠٠ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ،دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪا
ﺑﺮا ﻣﺎ ارﺳــﺎل ﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﻮﻢ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ'،
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت آﺳــﻴﺎ' ،ﺟﻬﺎﻧــ' و Rــ' ،دو ﻣــﻮرد ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖﻫﺎ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠــ' دﮕــﺮ ﻧﻴــﺰ در ﭘﻴــﺶ دارــﻢ و ﺑــﺮا آﻣﺎدﮔــ' در
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﭘﻴــﺶرو اردو آﻣﺎدﮔــ' را ﺑﺮﮔــﺰار ﻣ'ﻨﻴﻢ «.و
اداﻣــﻪ داد» :از ﻫﻤﻴــﻦرو در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴــﻢ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت
ﺸــﻮر را ﺑﺮﮔﺰار ﺮده و ﺳﭙﺲ اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ' را آﻏﺎز ﻨﻴﻢ.
ــ^ اردو ﭘﻴــﺶ از ﻧﻮروز و دو اردو دﮕﺮ ﻫــﻢ اﮔﺮ ﺮوﻧﺎ اﺟﺎزه
دﻫﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻮروز ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺮد .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻣﺤﺪودﺖﻫﺎ ﺮوﻧﺎ' ﻣﺠﺒﻮر ﺷــﺪﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺮات اول و دوم
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺸﻮر را ﺑﻪ اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ' دﻋﻮت ﻨﻴﻢ«.

ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻰ

ﺸــﻤRﺶ ﺑﺮﺳــﺮ رﻓﺘﻦ ﺳــﺘﺎره اﻦ روزﻫﺎ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ــﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
زــﺎد ﻫﻢ دارد ،ﻫﻨــﻮز اداﻣــﻪ دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺪﺮان ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﺑــﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻴﻦ ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد ﻣﺨﺎﻟ dﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻴﻠ' ﻗﺎﻃــﻊ ﺑﺎ ﻓﺮوش او
ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﻣ'ﺮدﻧــﺪ؛ ﭼﺮاﻪ و ﺟﺰو ﻣﻌــﺪود ﺑﺎزRﻨــﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در
ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻬﺪ رﺣﻤﺘــ' اﺳــﺖ و ﺗﺎﻨﻮن ﮔﻞﻫــﺎ  ٦اﻣﺘﻴــﺎز زﺎد
ﺑــﻪ ﺛﻤــﺮ رﺳــﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ ﭼﻨــﺪ روز اﺳــﺖ ــﻪ ﺎدر ﻓﻨ' ﭼﺮﺧــﺶ ﭼﻨﺪ
درﺟﻪا داﺷــﺘﻪ و راﺿ' ﺷــﺪه ﻪ در ازا رﺿﺎﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﭘﻮل از ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد درﺎﻓﺖ ﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸــ'
از ﻣﺸــRﻼت ﺗﻴﻢ را ﺣﻞ ﻨﻨﺪ .ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد در اﺑﺘﺪا زﺮ ذرهﺑﻴﻦ ﺤﻴ'
ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد و او ﺧﻴﻠ' دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺒــﺮد ،اﻣﺎ ﺑــﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﺪ .دراداﻣﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎهﻫﺎ
اﺳــﺘﻘﻼل و ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﺮا ﺟﺬب اﻦ ﺑﺎزRﻦ راﺰﻧ'ﻫﺎ'
ﺮدﻧــﺪ ﻪ ﻃ' روزﻫﺎ آﻨﺪه ﺑﻪﻃــﻮر ﻗﻄﻊ  'Rاز ﺑﻤﺐﻫﺎ ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ
واﻧﺘﻘﺎﻻت ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺘﺎرها ﻪ د ﺮ ﻇﻬﻮر ﺮد
اﻣﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد ﻣﺘﻮﻟﺪ اول آذر  ١٣٦٥در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ
 ١٨٤ﺳــﺎﻧﺘ'ﻣﺘﺮ در ﭘﺴــﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺎذب و وﻨﮕﺮ ﺑــﺎز ﻣ'ﻨﺪ .او
ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎز در ﺗﻴﻢﻫﺎ ﮔﻴﺘ'ﭘﺴــﻨﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز و ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو را
در ﺎرﻧﺎﻣــﻪ ﺧﻮد دارد و ﻣﺜﻞ رﺿﺎ ﻋﻨﺎﺘ' دﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺷــﺮوع ﺮده و
ﺣﺎﻻ در ﺳــﻦ  ٣٤ﺳﺎﻟﮕ' در اوج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد در ١١
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ٨ﮔﻞ و  ٢ﭘﺎس ﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﺮده و  ٤ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺑﺎزRﻦ
زﻣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﺪه و در ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﺎﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار
دارد .ﺑﺮاﺳــﺎس آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷــﺪه ،او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ٣٫٢ﺷﻮت١٫١ ،
ﭘﺎس ﻠﻴﺪ ١٫٤ ،ﻋﻤﻠRــﺮد دﻓﺎﻋ' ٥٫٤ ،ﻧﺒﺮد ﭘﻴﺮوز ٤٠،ﻟﻤﺲ ﺗﻮپ،
 ١٫٩ﻧﺒﺮدﻫﻮاــ' ﻣﻮﻓﻖ و  ٧٣درﺻﺪ دﻗﺖ ﭘــﺎس را ﺛﺒﺖ ﺮده و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه
 ٧٫٤٦دوﻣﻴﻦ ﺑﺎزRﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻟﻴﮓ اﺳﺖ .اﻣﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ  ٨ﮔﻞ ﺑﺮا ﺗﻴﻤﺶ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ و
درﻣﺠﻤﻮع  ٤ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻓﻖ را در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدرو ﺳﭙﺮ ﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ^
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺰرگ در دوران ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ' ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد دﺮوز در
ﺗﺮﻴﺐ ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴRﺎن در ﺗﺮﻴﺐ اﺻﻠ' ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
رﺣﻤﺘ' در ﻟﻴﺴﺖ ذﺧﻴﺮهﻫﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻪ ﺟﺎ ﺳﻮال داﺷﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻠﻴﺎرد در  ٣٤ﺳﺎﻟﮕ
ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﻣﺎزﻧ' ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﺧﻴﻠ' دﺮ ﺑــﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﻣﻌﺮﻓ' ﺷــﺪ ،اﻣﺎ
ﺣــﺎﻻ آنﻗــﺪر در ﻟﻴﮓ ﺧــﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺷــﺪه ﻪ ﺑﺎزﻫــﻢ ﻣﻮردﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻬﺘﺮﻦ
ﺗﻴﻢﻫــﺎ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺮان ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﻗﻪﻫﺎ درﺧﺸــﺶ
^ ﺳــﺘﺎره در وﺟﻮد اﻣﻴﻦ ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد ﺳــﺎل  ٩٤در ﺗﻴﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳــﺎز

ﺑﺎزى ﺣﺴﺎس ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰﻫﺎ در ﻟﯿﮓ ﺳﻪ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ دﺳــﺘﻪ ﺳــﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺸــﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺣــﻞ ﭘﺎﺎﻧ' ﺧﻮد
ﻧﺰد^ ﺷــﺪه و ﺑﺎزﻫﺎ ﻫﻢ از ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ زﺎد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ؛
ﭼﺮاﻪ اﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻪ ﺑﺮﺧ' ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺳﻘﻮطﺷﺎن ﻗﻄﻌ'
ﺷﺪه ﺑﺮا دﮕﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧ' ﺑﺰﻧﻨﺪ و در روﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷــﺪ ﻪ اﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ را ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻣ'ﻨﺪ
و ﺑﺎﺪ در ﭼﻴﺪﻣﺎن داوران دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .ﻫﻔﺘﻪ
ﺎزدﻫﻢ اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ از اﻣﺮوز در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ dﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣ'ﺷﻮد
و  ٣ﻧﻤﺎﻨﺪه ﺧﺮاﺳــﺎنرﺿﻮ ﻪ ﻫﺮﺪام ﺷﺮاﻂ ﺧﺎﺻ' در ﺟﺪول
ردهﺑﻨﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﻔﺎن ﻣ'روﻧﺪ .ﺗﻴﻢ ﺷــﺮﻌﺖﻧﻮﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻨﺠــﺎ ﺎر ﻧﺘﺎﺞ ﺧﻴﻠ' ﺧﻮﺑ' ﺴــﺐ ﺮد و ﺷــﺎﻧﺲ زﺎد ﺑﺮا
ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دارد .ﺷﺎﮔﺮدان زﺮﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒ'
درﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﺎ ٢٠اﻣﺘﻴــﺎز در رده دوم ﻗﺮار دارﻧــﺪ و ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز
در دــﺪار داﺧﻞ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﻴﻢ اﺳــﺘﻘﻼل ﻋﻠ'آﺑــﺎد ﻣ'روﻧﺪ
ــﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻐﺰش ﻣﻤRﻦ اﺳــﺖ ﺟﺎﮕﺎه ﺧﻮد را از دﺳــﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺪﻧﺴﺎزى در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
رﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌــﺖ ﺑﺪﻧﺴــﺎز و ﭘﺮورشاﻧــﺪام ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮ از
ﻤــ^ ٧٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺎﻟــ' ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳــﺎل
 ٩٩ﺧﺒﺮ داد .ﺳــﺮوش ﭘــﻮرآزاد اﻓﺰود 'R» :از ﻧﻘﺎط ﺿﻌ dﻫﻴﺌﺖ
ﺑﺪﻧﺴــﺎز و ﭘﺮورشاﻧــﺪام اﺳــﺘﺎن در زﻣﺎن ﺷــﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻢ ،ﻋﺪم
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ' و ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫ' ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧ' ﺑــﻮد ،ﺑﻪﻧﻮﻋ'
ــﻪ در اﺜــﺮ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ ــﺎ ﻫﻴﺌﺘ' وﺟﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ و ــﺎ ﻫﻴﺌﺖ
ﺑﺪﻧﺴــﺎز و ﭘﺮورشاﻧﺪام آن ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ' ﻧﺪاﺷــﺖ «.و
اﻓــﺰود» :در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭘﻴــﺶ از ﺷــﻴﻮع ﺑﻴﻤــﺎر ﺮوﻧﺎ ﺗﻼش
ﺷــﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣ' ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳــﺘﺎﻧ'
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ'ﺷــﻮد ،ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧ' ﺣﻀﻮر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
در ﺳــﺎل  ٩٩ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰ و ﻫﺪف ﻣﺎ ﻓﻌﺎلﺳــﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ' و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد«.
ﭘﻮرآزاد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد» :در ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﺎ دو روRﺮد اﺳﺘﻔﺎده از
ورزﺷــRﺎران و ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن و ﺎ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺑــﺮا ﺣﻤﺎﺖ از اﻦ رﺷــﺘﻪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖﻫﺎ و روﺳــﺎ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧ' ﻣﻨﺼﻮب ﺷــﺪﻧﺪ و وﺿﻌﻴــﺖ ﺗﻤﺎﻣ' ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ
اﺳﺘﺎن و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ' ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ' ﻪ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻴﺌﺖﻫــﺎ ﻓﻌﺎﻟ'
داﺷــﺘﻨﺪ ،ﺗﻼش ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻼسﻫﺎ آﻣﻮزﺷــ' ،ﺿﻤﻦ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ﻣﺮﺑﻴﺎن آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮا ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ
اﺠﺎد ﺷــﻮد «.و اداﻣﻪ داد» :در ﺳــﺎل  ١٤٠٠ﻫﻢ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ
ﻧﻘــﺶ ﭘﺮرﻧﮕ' در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ ﻣﺎ دارﻧﺪ و ﺑﺎــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻫﺪاﻓ'
ﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻤﻴﺘﻪﻫــﺎ در ﻫﻴﺌﺖ اﺳــﺘﺎن ﻫــﻢ ﻣﻮﻇ dﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
اﺟــﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻫﻴﺌﺖ در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻤRﺎرﻫﺎ
ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.

و در ﻟﻴــﮓ دﺳــﺘﻪ ^ ﺑﻮد .ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد ﺑــﺎ ﮔﻠﺰﻧ'ﻫﺎــﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻌﻮد
ﺳﺒﺰﭘﻮﺷــﺎن ﺗﺒﺮﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺸﻮر ﺷــﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺧﺸﺶ
اﻦ ﺳﺘﺎره در  ٢٩ﺳﺎﻟﮕ' ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻦ ﭘﺎﺎن راه ﻧﺒﻮد و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻦ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺑ'ﺑﺪﻠ' در ﻟﻴﮓ اﺮان ﺗﺒﺪﻞ ﺷﻮد و در ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺮﺧﻮدرو
ﺑﺪرﺧﺸــﺪ و ﺣﺎﻻ در ﺳﻦ  ٣٤ﺳﺎﻟﮕ' ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد از ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﺑﺰرگ دارد .ﻣﺸــﺘﺮﺎﻧ' ﭼﻮن اﺳــﺘﻘﻼل ،ﺗﺮاﺘــﻮر ،ﮔﻞﮔﻬﺮ و ﺣﺘ' ﻣﺲ
رﻓﺴــﻨﺠﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب او ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮ
ﺧﻮدرو ،ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ'رﺳــﺪ ﻪ ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ دوم
ﺎرش را در ﻣﺸــﻬﺪ دﻧﺒﺎل ﻨــﺪ .او ﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺬاﺮاﺗ'
ﺑﺎ ﻣﺪﺮان ﺑﺎﺷــﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد داﺷــﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌ' ﺑﺮا
آﻨﺪهاش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اداﻣﻪ ﻫﻤRﺎراش ﺑﺎ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو زﺎد ﺑﺎﻻ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﺟﺪا' اﺒﺮ ﺻﺎدﻗ' ،ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد ﺎﭘﻴﺘﺎن اول ﻋﻨﺎﺑ'ﭘﻮﺷﺎن
ﻫﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣ'رود ﻪ ﺣﺎﻻ او ﻫﻢ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺪا' ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺬاﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل
رﻗﺎﺑﺖ اﺻﻠ' ﺑﺮا ﺟﺬب ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎن  ٢ﺑﺎﺷــﮕﺎه

اﺳــﺘﻘﻼل و ﮔﻞﮔﻬﺮ اﺳــﺖ ﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻴــﺪ و ﻫﻢ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮــ' از ﻣﺪﺮان
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﺳــﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷــﺮاﻂ ﺣﻀﻮر اﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺑﻠ' را ﻓﺮاﻫﻢ
آورﻧﺪ و ﺑﺎﺪ دﺪ در ﻣﻴﺎن اﻦ  ٢ﺑﺎﺷــﮕﺎه آﺑ'ﭘــﻮش ﺪام^ ﻣ'ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﺪا' ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد را ﻣﻄﺮح ﺮده
اﻣــﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ'رﺳــﺪ اــﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﺑﺪﻫــﺪ و او را ﺑﺎــﺪ  'Rدﮕﺮ
از ﺟﺪاﺷــﺪﮔﺎن ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو در ﺑــﺎزار زﻣﺴــﺘﺎﻧ' ﺑﺪاﻧﻴــﻢ .اﻟﺒﺘــﻪ اﻣﻴﻦ
ﻗﺎﺳــﻤ'ﻧﮋاد روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﺑﺮا ﻣﺬاﺮه ﺑﺎ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ'ﻫﺎ' ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎ ،ﻣﺬاﺮات
اﺳﺘﻘﻼل و ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎ' ﻧﺰد^ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ از روز
^ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎ' آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﻗﺎﺳﻤ'ﻧﮋاد ﻣ'ﺗﻮاﻧﺪ ﺎرﺑﺮدﺗﺮﻦ ﺧﺮﺪ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺷﺪ؛
ﭼﺮاــﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧ' اﺳــﺘﻘﻼل در ﻧﻴﻢﻓﺼــﻞ اول راﺿ'ﻨﻨﺪه
ﻧﺒﻮد و او ﻣ'ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧ' و ﺟﺎﮔﻴﺮﻫﺎ زﺮﺎﻧﻪاش در زﻣﻴﻦ،
ﻣﺸRﻞ اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺤﺚ ﻫﺠﻮﻣ' را ﺣﻞ ﻨﺪ.

 ٢راﻫﮑﺎر ﻻﭘﻮرﺗﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴﯽ
ﺧــﻮان ﻻﭘﻮرﺗــﺎ ﻧﺎﻣــﺰد اﺻﻠ' ﺴــﺐ رﺎﺳــﺖ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﻣﺤﺴــﻮب
ﻣ'ﺷــﻮد .او در ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠ'ﻫﺎ از وRﺘﻮر ﻓﻮﻧﺖ و ﺗﻮﻧ' ﻓﺮRﺴﺎ ﭘﻴﺶ اﺳﺖ و
^ﺷــﻨﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎر دﮕﺮ رﺋﻴﺲ ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .او ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
 ٢٠٠٣ﺗــﺎ  ٢٠١٠ﻧﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﺑــﻮد .ﻃﺒﻖ ادﻋــﺎ دﻠ'ﻣﻴﻞ ،اﮔﺮ
ﺧﻮان ﻻﭘﻮرﺗﺎ رﺋﻴﺲ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺷﻮد ،ﺳﺮﺧﻴﻮ آﮔﺮو را از ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘ' ﺟﺬب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد .ﺳــﺘﺎره  ٣٢ﺳﺎﻟﻪ آرژاﻧﺘﻴﻨ' در ﭘﺎﺎن ﻓﺼﻞ ﻗﺮاردادش ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﻣ'رﺳــﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﻠ' ﺑﻪ ﺗﻤﺪﺪ ﻧﺸــﺎن ﻧﺪاده اﺳــﺖ .درواﻗــﻊ اﻦ  'Rاز
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ' اﺳﺖ ﻪ ﻻﭘﻮرﺗﺎ ﺑﺮا ﻣﺎﻧﺪﻧ' ﺮدن ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴ' ﺑﻪ ﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺴــﺖ .ﺟﺬب دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤ' ﻣﺴ' و آوردن او ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﺎد
ﻣﺴــ' را راﺿ' ﺑــﻪ ﺗﻤﺪﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ــﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ال ﭼﻴﺮﻨﮕﻴﺘــﻮ ﻧﻴﺰ ادﻋﺎ
ــﺮده ﻪ ﻻﭘﻮرﺗﺎ روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴــ' ﺻﺤﺒﺖ ﺮده و ﺑــﻪ و ﻗﻮل داده ﻪ
ﻫﺮﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد ﺗﺎ ارﻟﻴﻨﮓ ﻫﺎﻟﻨﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻴﺎورد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻢ آﺳــﻤﺎن ﻣﺸــﻬﺪ دﮕﺮ ﻧﻤﺎﻨﺪه ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮ ﻪ در
ﻣﻴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺎدرﻓﻨ' ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑــﺎ  ١٤اﻣﺘﻴﺎز در رده ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار دارد .ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﺮا
ﺻﻌــﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌــﺪ ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮ روﺑﻪرو ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﻣــﺎ ﻫﻨﻮز اﻦ
ﺷﺎﻧﺲ را دارﻧﺪ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط رﻫﺎ' ﺎﺑﻨﺪ ﻪ ﺑﺎﺪ از ٣
ﺑﺎز ﺑﺎﻗ'ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺪاﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ را ﺴﺐ ﻨﺪ و از ﻃﺮﻓ' ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﺣﺮــ dﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﻐﺰش دﭼﺎر ﺷــﻮﻧﺪ .ﺷــﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺗﻀــ' ﺑﺮﮔ'زر ﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺮوز ارزﺷــﻤﻨﺪ در ﻣﺸــﻬﺪ ﺴــﺐ ﺮدﻧﺪ،
ﻋﺼــﺮ اﻣﺮوز در دــﺪار ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼــﺎف ﺗﻴﻢ ﺑﺎداﻣ^ﻗﺎﺋﻦ
ﻣ'روﻧــﺪ ﻪ در ﻗﻌﺮﺟــﺪول ﻗﺮار دارد .ﺗﻴﻢ ﺷــﻬﺮآﻫﻦ ﺧــﻮاف دﮕﺮ
ﻧﻤﺎﻨﺪه اﺳــﺘﺎن در اﻦ ﺳــﻄﺢ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳــﺖ ﻪ اﻨﻮن در رده
ﺎزدﻫــﻢ ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪ ﻗﺮار دارد و ﺷﺎﻧﺴــ' ﺑﺮا ﺻﻌﻮد و ﺣﺘ'
ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت را ﻧﺪارد ﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺑﺎز ﺗﺸﺮﻔﺎﺗ' ﺑﻪ
ﻣﺼﺎف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻬﺮان ﻣ'رود.

اﯾﺒﺮاﻫﻴﻤﻮوﯾﭻ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﺳــﻮﺋﺪ ﭘﺲ از  ٥ﺳــﺎل ﻗﺮار اﺳــﺖ دوﺑــﺎره ﭘﻴﺮاﻫــﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ'
ﺸــﻮرش را ﺑﺮﺗــﻦ ﻨــﺪ .ﺑــﻪ ﮔــﺰارش اﺴــﻨﺎ و ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از آس ،زﻻﺗﺎن
اﺒﺮاﻫﻴﻤﻮوــﭻ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ' ﺳــﻮﺋﺪ ﺑﺮﻣ'ﮔــﺮدد ﺗﺎ در  ٣ﺑــﺎز ﻣﺎه ﻣﺎرس
ﺑﺎز ﻨﺪ .ﻧﺸــﺮﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل داﺮﺖ ﻣﺪﻋ' ﺷﺪ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻼن ﺗﻮﺳﻂ ﺎن
اﻧﺪرﺳــﻮن ﺑﻪ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠ' دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺳــﻮﺋﺪ ﻗﺮار اﺳــﺖ اﺑﺘﺪا در
اﻧﺘﺨﺎﺑ' ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ'  ٢٠٢٢ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺮود و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻮزوو
ﺑــﺎز ﻨﺪ .اﻦ ﺗﻴﻢ در آﺧﺮﻦ روز ﻣﺎه ﻣﺎرس در دﺪار دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

اﺳﺘﻮﻧ' ﻗﺮار ﻣ'ﮔﻴﺮد .اﺒﺮاﻫﻴﻤﻮوﭻ دوﻣﻴﻦ دوره ﺟﻮاﻧ'اش را در ٣٩
ﺳــﺎﻟﮕ' در ﻣﻴﻼن ﻣ'ﮔﺬراﻧﺪ .او در اﻦ ﻓﺼﻞ در  ١٤ﺑﺎز ﺳﺮ آ ١٤
ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﺎﻧﺪه و در  ٢١ﺑﺎز رﺳــﻤ'  ١٦ﺑﺎر ﮔﻠﺰﻧ' ﺮده اﺳــﺖ.
اﻦ ﺷﺮاﻂ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪه ﺑﺮا ﺑﺎزﻫﺎ ﻣﺎرس ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ'
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷــﻮد .آﺧﺮﻦ ﺑﺎر ﻪ زﻻﺗﺎن ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﺮد ،ﺑﻪ
ﺑﻴﺴﺖو دوم ژوﺋﻦ  ٢٠١٦ﺑﺮﻣ'ﮔﺮدد ﻪ ﺗﻴﻤﺶ در ﻮرو ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻠﮋ^
ﺷﺪ .او ﺑﺮا ﺗﻴﻢ ﻣﻠ' در ١١٠ﺑﺎز  ٦١ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
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آﻏﺎز ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺷﻤﺸﻴﺮﺑﺎز ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺷﺪﺪ ﺿﺪﺮوﻧﺎ

رﺋﺎل ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ ﻣﻘﺘﺪر ﻻﻟﻴﮕﺎ

ﻓﺨﺮى :ﺑﺮاى ﻏﺬاﺧﻮردن ﻫﻢ ﺣﻖ ﺧﺮوج از اﺗﺎق را ﻧﺪارﯾﻢ!

دوﺋﻞ زﯾﺪان و ﺳﻴﻤﺌﻮﻧﻪ در درﺑﯽ ﻣﺎدرﯾﺪ

ﺳﺎﺑﺮﺴـــــــﺖﻫﺎ ﻣﻠــــــﭘﻮش
ﺑﺎﻻﺧــﺮه ﺑﻌﺪ از ﺳــﺎل دور
از ﻣﻴﺎدﻦ ورزﺷــ ،ﻗﺮار اﺳــﺖ در  رﻗﺎﺑﺖ
رﺳــﻤ ﻣﺤ ﺑﺨﻮرﻧــﺪ؛ اﻦ ﺑــﺎر اﻣﺎ ﻓــﺎرغ از
اﺳــﺘﺮس 2ﺴــﺐ ﺳــﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﻴﭙــ .آﺧﺮــﻦ
ﺑــﺎر اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳــﺎل  ٩٨ﺑــﻮد 2ﻪ ﺷــﺎﮔﺮدان
ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﭘﻴﻤﺎن ﻓﺨﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﺮﺎن
ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧــ ﻟﻬﺴــﺘﺎن ،ﺑــﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑــﺮ ﻣﺠﺎرﻫﺎ
ﭘﺮاﻓﺘﺨــﺎر 2ــﻪ ﺻﺎﺣــﺐ رﻧــ دوم ﺟﻬــﺎن
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑــﺎ 2ﺴــﺐ ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﺗﻴﻤــ اﻟﻤﭙﻴ
ﺑﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ،ﺗﺎرﺦﺳــﺎز 2ﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻴﻢ
ﺷﮕﻔﺘﺳــﺎز اﺮان ﭘﻴﺶ از اــﻦ ژاﭘﻦ و ﭼﻴﻦ،
ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﻨﺎم آﺳﻴﺎ را ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑــﻮد ﺗﺎ در ﻗــﻮاره  ﻣﺪﻋــ ﺗﻤﺎمﻋﻴــﺎر ﺑﻠﻴﺖ
ﺣﻀــﻮرش در اﻟﻤﭙﻴــ ﺗﻮ2ﻴــﻮ را او2 2ﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺑﺮﮔﺰار اﻟﻤﭙﻴ  ٢٠٢٠اﻦ
ﺑﺎر ﺑﻪ دﺳــﺖ ﭘﺎﻧﺪﻣــ ﺑرﺣﻢ 2ﺮوﻧــﺎ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ
ﺗﻌﻮﻖ ﺳــﺎﻟﻪ اﻟﻤﭙﻴ ،دﺳﺖ ورزﺷRﺎران
را از ﺣﻀــﻮر در رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﺗﺪار2ﺎﺗــ و
اﻧﺘﺨﺎﺑــ 2ﻮﺗــﺎه 2ﻨــﺪ .ﺷﻤﺸــﻴﺮﺑﺎز ﻫــﻢ از
اــﻦ ﻗﺎﻋــﺪه ﻣﺴــﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒــﻮد و ﺣــﺎﻻ از آﺧﺮــﻦ
ﺣﻀﻮر ﻓﺨــﺮ و ﺷــﺎﮔﺮداﻧﺶ در ــ رﻗﺎﺑﺖ
رﺳــﻤ دﻗﻴﻘﺎ ﺳــﺎل ﻣﮔﺬرد ﺗــﺎ اﻦ ﺗﻴﻢ
در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .رﻗﺎﺑﺘ 2ﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻫﻤــﻪ ﮔﻴــﺮ وــﺮوس 2ﺮوﻧــﺎ ﻟﻐــﻮ ﺷــﺪ و ﺣﺎﻻ
ﻗــﺮار اﺳــﺖ ٢٣ﺗﺎ  ٢٥اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه اﻣﺴــﺎل در
ﺑﻮداﭘﺴــﺖ ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﻮد .ﭘﻴﻤﺎن ﻓﺨــﺮ ﺑﻌﺪ
از ﺑﺮﮔــﺰار رﻗﺎﺑــﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑــ دروناردوــ
ﺑــﻪ ﺗﺮ2ﻴــﺐ  ٥ﻧﻔــﺮه ﻣﺠﺘﺒــ ﻋﺎﺑﺪﻨــ ،ﻋﻠ
ﭘﺎ2ﺪاﻣــﻦ ،ﻣﺤﻤــﺪ رﻫﺒــﺮ  ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻓﺘﻮﺣ
و ﻓــﺮزاد ﺑﺎﻫــﺮ ﺑــﺮا ﺣﻀــﻮر در اــﻦ ﺑﺎز ﻫﺎ
رﺳــﻴﺪه .ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺗ 2ــﻪ ﻫﺮﭼﻨــﺪ در زﻣــﺮه
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ 2ﺴﺐ ﺳــﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙﻴ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد اﻣﺎ از آنﺟﺎ 2ﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان ﭘﻴﺶﺗﺮ
در ﻟﻬﺴــﺘﺎن 2ﺎر ﺻﻌﻮد را ﺗﻤــﺎم 2ﺮده ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﭼﺸــﻢ  دﺪار 2ﺎﻣﻼ ﺗﺪار2ﺎﺗــ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﻣ2ﻨﺪ .ﻓﺨﺮ ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺳﺎﺑﺮ اﺮان
ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ 2ــﻢو 2ﻴــ[ ﺣﻀﻮر ﺷــﺎﮔﺮداﻧﺶ
در رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن
ﻣﮔﻮﺪ» :ﺣﺎﻻ 2ﻪ ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﺗﻴﻤ اﻟﻤﭙﻴ را
دارﻢ ،دﻏﺪﻏــﻪا از اﻦ ﺑﺎﺑﺖ در ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻴــﻢ داﺷــﺖ .ﺑــﻪ ﻫﻤﻴــﻦ

دﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﺎ زاﻫــﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮ2ﻴــﺐ ﺗﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷــﺪه ﺗﺎ ﻣﻠﭘﻮﺷــﺎن ﺑﻴﺸــﺘﺮ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ دﻫﻨﺪ .ﭼﺮا2ﻪ ﺑــﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮ2ﻴﺐ
ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ در اﻟﻤﭙﻴــ ،ﺷﻤﺸــﻴﺮﺑﺎزان در
ﻫﻤﻴــﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﺷــﻮﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ
از دوﺷــﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘــﻪ ﭘﻴــﺶ در آﺧﺮــﻦ اردو،
ﺗﻤﺮــﻦ را ﺷــﺮوع 2ﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑــﺮا ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
آﻣــﺎده ﺷــﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻣﺪاد ﻓﺮدا ﻫﻢ ﭘــﺮواز دارﻢ«.
درﺣﺎﻟــ 2ﻪ ﻗــﺮار اﺳــﺖ ﺗRﻠﻴ[ ﻫﺸــﺘﻤﻴﻦ و
آﺧﺮــﻦ ﺗﻴــﻢ اﻟﻤﭙﻴ Rﺷﻤﺸــﻴﺮﺑﺎز اﺳــﻠﺤﻪ
ﺳﺎﺑﺮ در ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺤﺮان
ﺷﻴﻮع 2ﺮوﻧﺎ ﺟﻬﺶﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن،
ﺑﺮﮔﺰار2ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮآن
داﺷــﺘﻪ ﺗﺎ اــﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺷــﺪﺪ
ﺑﻬﺪاﺷــﺘ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ 2ﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ
رﻋﺎــﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ2ﺮوﻧﺎ در ﺑﻮداﭘﺴــﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨــﻮان ــ اﻟــﺰام در دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ارﺳــﺎﻟ ﺑﻪ
ﺗﻤــﺎم 2ﺸــﻮرﻫﺎ و از ﺟﻤﻠــﻪ اﺮان ﻣــﻮرد ﺗﺎ2ﻴﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 2ــﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن ٣
روز ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز روﺪادﻫﺎ اﺷــﺎره 2ﺮد .ﺣﻀﻮر
زودﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮ2ﺖ2ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺴــﺖ ﭘﺳــآر ،ﻣﻨــﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗــﺮدد ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﺗﺎ زﻣــﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺗﺴــﺖﻫﺎ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در
ﻫﺘﻞ ﻣﺤــﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﺳــﺮو ﻏــﺬا در اﺗﺎقﻫﺎ ،از
دﮕــﺮ ﭘﺮوﺗRﻞﻫــﺎ ﺑﻬﺪاﺷــﺘ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷــﺪه در ﺟﺮﺎن ﺑﺮﮔﺰار اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﺳــﺖ.

ﺿﻤــﻦ اﻦ2ــﻪ ﺑﺎ وﺟــﻮد ﻣﻨﻔــ ﺑــﻮدن ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺴﺖ ﭘﺳــآر ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺮدد ﺷﺮ2ﺖ2ﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺎ2ﻴﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﺖ اﻦ ﻧRﺎت ﻣﮔﻮﺪ:
»ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎﺪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺖ زودﺗﺮ ﺑﺮود ﺎ دﺮﺗﺮ
ﺑﻴﺎــﺪ .ﺗﻴﻢﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻣﺤــﺾ ورود ﺑﻪ ﺑﻮداﭘﺴــﺖ
ﺗﺴــﺖ ﭘﺳــآر ﻣدﻫﻨــﺪ و  ١٢ﺳــﺎﻋﺖ در
ﻫﺘــﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨــﻪ ﻣﺷــﻮﻧﺪ ﺗــﺎ ﺟــﻮاب ﺑﻴﺎــﺪ،
ﺣﺘ 2ﺴــ ﺑﺮا ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﻴﺮون
رﻓﺘــﻦ از اﺗﺎﻗــﺶ را ﻧــﺪارد «.او 2ﻪ ﻗﺮار اﺳــﺖ
اﻦ ﺑــﺎر ﺗﻴﻤﺶ را در ﺑﻮداﭘﺴــﺖ ﻣﺤــ ﺑﺰﻧﺪ،
ﻣﮔﻮــﺪ» :ﻓﺼﻞ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت اﻣﺴــﺎل ﺑــﺎ ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن ﺷــﺮوع ﻣﺷــﻮد .ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺧﻴﻠ ﺧﻮب ﺗﻤﺮﻦ 2ﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن
ﻣﺤ ﺟﺪ ﻣﺧﻮرﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺗﻴﻤ
ﺑﺮا ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ و دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﺶ رﻧRﻴﻨﮓ
ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ .ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦﺧﺎﻃﺮ ﺑــﻪ ﺷﻤﺸــﻴﺮﺑﺎزان
ﺟــﻮان ﺑﺎز ﻣدﻫﻴــﻢ و ﺑﺎ ﺗﺮ2ﻴــﺐ ﺟﺪﺪ در
ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺗﻴﻤــ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣــ ﺷــﻮﻢ .ﻣﺠﺘﺒ
ﻋﺎﺑﺪﻨــ ﻫــﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃــﺮ ﻣﺼﺪوﻣﻴــﺖ 2ﻬﻨــﻪ
2ﺘﻔــﺶ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺗﻴﻤ ﺑــﺎز ﻧﻤ2ﻨﺪ
و ﺗﻨﻬــﺎ در اﻧﻔــﺮاد ﺑــﻪ ﻣﻴﺪان ﻣــرود .ﺑﻪﻫﺮ
ﺣــﺎل ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ دادن ﺑﻌــﺪ از دور ﺳــﺎﻟﻪ
2ﺎر ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺳــﺨﺖ ﻣ2ﻨﺪ .آن ﻫﻢ ﺣﺎﻻ 2ﻪ
ﺣﺘــ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﺖﻫﺎ اردو ﻣﺸــﺘﺮk
ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ«.

اﻣــﺮوز از ﺳــﺎﻋﺖ  ١٨:٤٥در
ﺣﺴــﺎسﺗﺮﻦ ﺑــﺎز از ﻫﻔﺘــﻪ
ﺑﻴﺴــﺖو ﺷﺸــﻢ ﻻﻟﻴﮕﺎ ٢ ،ﺗﻴﻢ ﺑــﺰرگ ﻣﺎدرﺪ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻫﻢ ﻗــﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .درﺑــ ﻣﺎدرﺪ
اﻣﺮوز در ﺷــﺮاﻄ 2ﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﻦﺑﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻦ اﺗﻠﺘﻴRﻮﻣﺎدرﺪ
اﺳــﺖ 2ﻪ ﺷــﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺮا ﭘﻴﺮوز دارد.
ﻗﺮﻣﺰو ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺷــﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ درﺻﺪ ﭘﻴﺮوز در
اﻦ ﻓﺼﻞ را در ﻣﻴــﺎن ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ در  ٥ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺎره ﺳــﺒﺰ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ٧٥ .درﺻﺪ ﺑﺎز ﻫﺎ
روﺧﺑﻼﻧRﻮ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ.
اﻦ ﺗﻴﻢ در  ٢٤ﺑﺎز  ١٨ﭘﻴﺮوز  ٤ ،ﺗﺴﺎو و ٢
ﺷRﺴﺖ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺖ در
ﭼﻨــﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اــﻦ ﻟﺤﺎظ در اروﭘﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻦ اﺳــﺖ .اﺗﻠﺘﻴRــﻮ در ﻻﻟﻴﮕﺎ ﺑــﺎ  ٥٨اﻣﺘﻴﺎز
ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ اﺳﺖ و  ﺑﺎز 2ﻤﺘﺮ از رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ
و ﺑﺎرﺳﺎ  ٥٣اﻣﺘﻴﺎز دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 2ﻤﺘﺮﻦ ﮔﻞ
ﺧــﻮرده را در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ دارد .آنﻫﺎ  ﮔﻞ 2ﻤﺘﺮ
از ﺳــﻴﺘ 2ﻪ در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ  ٦٥اﻣﺘﻴﺎز
اﺳــﺖ ،درﺎﻓــﺖ 2ﺮدهاﻧــﺪR .ــ از 2ﻠﻴﺪﻫــﺎ
ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ اﺗﻠﺘﻴ ﺑﻪ ﻧﻴﻤRﺘﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷــﻮد.
ارزش 2ﻞ اﻦ ﺑﺎزRﻨﺎن 2ﻪ از ﮔﺮاﺑﻴﭻ ،ورﺳﺎﻟﻴRﻮ،
ﻟﻮد  ،ﺗﻮرﺮا ،اررا2 ،ﻨﺪوﮔﺒﻴﺎ ،وﺘﻮﻟﻮ ،ﻓﻠﻴRﺲ و
ﻣﻮﺳــ دﻣﺒﻠﻪ ﺗﺸــRﻴﻞ ﺷــﺪهاﻧﺪ ٢٦٤ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻮروﺳــﺖ .ﺳــﻮارس ،ﻮرﻧﺘﻪ2 ،ﺎراﺳــRﻮ2 ،ﻮ2ﻪ،
2ﻮرﺋﺎ و اوﺑﻼ kاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزRﻨﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ 2ﻪ در
ﺑﻬﺘﺮﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ .اﻦ ﺷﺮاﻂ
ﻣﻮﺟــﺐ رﻗــﻢ ﺧــﻮردن ﻧﺘﺎــﺞ درﺧﺸــﺎﻧ ﺑﺮا
اﺗﻠﺘﻴRﻮ ﺷــﺪه 2ﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در آﻨﺪها ﻧﺰد ﺑﺎ
ﻓﺘــﺢ ﺟﺎم ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷــﻮد .ﺑﺎﺷــﮕﺎه رو ﺗﻌﺎدل
ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮطﺑﻨﺪ 2ﺮده 2ﻪ ﻧﻘﺶ
2ﻠﻴــﺪ در وﺿﻌﻴــﺖ 2ﻨﻮﻧــ ﺗﻴﻢ دارد .ﻣﺴــﻠﻤﺎ
اﻣﺮوز رﺋﺎل و زﺪان  Rاز ﺳﺨﺖﺗﺮﻦ ﺑﺎز ﻫﺎ

ﻓﺼــﻞ ﺧــﻮد را ﭘﺸﺖﺳــﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷــﺖ .در
ﺑــﺎز اﻣــﺮوز ﻋﻼوهﺑــﺮ ﺗﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن  ٢ﺗﻴﻢ،
ﺗﻘﺎﺑــﻞ  ٢ﻣﺮﺑ ﺻﺎﺣﺐ ﺳــﺒ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اروﭘﺎ ﻫﻢ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎ ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﺪ .در واﻗﻊ اﻣﺮوز  ٢ﺳﺮﻣﺮﺑ از ﺑﻬﺘﺮﻦﻫﺎ
ﻗــﺮن ٢١ﺑﺮاﺑﺮ ﻫــﻢ ﻗــﺮار ﻣﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻫــﺮ دو 
اﺳﻄﻮره در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﻨﺪ و
ﭘﺮوژهﻫﺎ در دﺳﺖ دارﻧﺪ 2ﻪ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻦﻫﺎ
ﺗﺎرــﺦ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب ﻣآﻨــﺪ .ﺑﺎ
ﺣﻀــﻮر ﺳــﻴﻤﺌﻮﻧﻪ ،دارﺑﻫــﺎ ﻣﺎدرــﺪ ﺑﻪ 
ﻗﺒــﻞ و ﺑﻌــﺪ ﺗﺒﺪﻞ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺳــﺮﻣﺮﺑ آرژاﻧﺘﻴﻨ
ﺗﻮاﻧﺴــﺖ راهﺣﻞ ﺷRﺴــﺖ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺷــﺎن را ﭘﺲ
از ١٣ﺳــﺎل ﭘﻴﺪا 2ﻨــﺪ .اﺗﻠﺘﻴRﻮ ﺗﺤــﺖ ﻫﺪاﺘﺶ
در ﺳــﺎل  ٢٠١٣در 2ﻮﭘــﺎ دل ر در ﺳــﺎﻧﺘﻴﺎﮔﻮ
ﺑﺮﻧﺎﺑﺌﻮ ﭘﻴﺮوز ﺷــﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻦ دوﺋــﻞ ﭘﺎﺘﺨﺖ دﮕﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﺪه ﺑﻮد .در اــﻦ ﻣــﺪت روﺧﺑﻼﻧRﻮ در
 ٧ﺑــﺎز ﭘﻴﺎﭘ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدرﺪ ﺷRﺴــﺖ ﻧﺨﻮرد و ٤
ﺑﺎز را ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳﺎﻧﺪ 2ﻪ در اﻦﻣﻴﺎن
ﺷRﺴــﺖ  - ٤ﺻﻔﺮ ﺑﺮا ﺗﻴــﻢ ﻣﺎدرﺪ دردﻧﺎk
ﺑــﻮد .ﺑﺎ اﻦﺣﺎل ﺑــﺎ ﺣﻀﻮر زــﺪان آﻣﺎرﻫﺎ دوﺑﺎره
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ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺷــﺎن ﺷــﺪ .ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﻓﺮاﻧﺴﻮ
ﺑﺮاﺑــﺮ ﺳــﺮﻣﺮﺑ آرژاﻧﺘﻴﻨــ اﻏﻠــﺐ ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻮده
اﺳــﺖ .آنﻫﺎ  ١٢ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ روﺑﻪرو ﺷــﺪﻧﺪ 2ﻪ ﺗﻴﻢ
ﺳــﻴﻤﺌﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ٢ﺑﺎر ﭘﻴﺮوز ﺷــﺪه اﺳﺖ .اوﻟﻴﻦﺑﺎر
اــﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳــﺎل  ٢٠١٦در ﻻﻟﻴــﮕﺎ رخ داد
2ﻪ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ دوﺋﻞ  ٢ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺑﻮد و آﺧﺮﻨﺶ
ﺑﻪ ﺳــﺎل  ٢٠١٧ﺑﺮﻣﮔﺮدد 2ﻪ ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﻴﻤﻪﻧﻬﺎ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑــﻮد .ﺑﻘﻴﻪ دﺪارﻫﺎ
ﺑﺎ  ٤ﭘﻴــﺮوز ﺑﺮا ﻣﺎدرﺪ و  ٦ﺗﺴــﺎو ﻫﻤﺮاه
ﺷــﺪ .زﺪان ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻨﻮاﻧﺶ در
ﻻﻟﻴﮕﺎﺳــﺖ .او ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻻﻟﻴﮕﺎ را ﺳــﺨﺖﺗﺮﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣ2ﻨﺪ .ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﻓﺮاﻧﺴــﻮ
ﻣداﻧﺪ 2ﻪ  ﺷRﺴــﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻠﺘﻴRﻮ ﺷﺎﻧﺲ
ﺗﻴﻤــﺶ ﺑــﺮا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ را ﺧﻴﻠ 2ــﻢ ﻣ2ﻨﺪ.
اﮔــﺮ زــﺪان ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ ﻓﺘﺢ ﻻﻟﻴــﮕﺎ ﺷــﻮد ﺑﻪ ٢
ﻗﺪﻣ ﻣﻴﮕﻞ ﻣﻮﻧﻴﻮس ﻣرﺳــﺪ 2ﻪ ﺑﺎ ١٤ﺟﺎم
ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﻦ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺗﺎرﺦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ ﻣﺗﻮاﻧــﺪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﻟﻘﺐ
ﺑﮕﻴﺮد 2ــﻪ  ٣ﺑــﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ در ﻻﻟﻴــﮕﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣ2ﻨﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎﯾﺮنﻣﻮﻧﻴﺦ
دوران ﺣﻀــﻮر ﻟﻮرــﺲ 2ﺎرــﻮس در ﻟﻴﻮرﭘﻮل
ﺑــﻪ ﺑﺪﺗﺮــﻦ ﺷــRﻞ ﻣﻤRــﻦ ﭘﻴــﺶ رﻓــﺖ و
ﻫــﻮاداران اﻦ ﺗﻴــﻢ ﻫﺮﮔﺰ دل ﺧﻮﺷــ از اﻦ
دروازهﺑــﺎن آﻟﻤﺎﻧــ ﻧﺪارﻧــﺪ .اوج اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت
ﻟﻮرــﺲ 2ﺎرــﻮس در دــﺪار ﻓﻴﻨــﺎل ﻟﻴــﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــﺎن ﺳــﺎل  ٢٠١٨ﺑﺮاﺑــﺮ رﺋﺎلﻣﺎدرــﺪ
رﻗﻢ ﺧﻮرد و اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﺠﻴﺐ اﻦ ﺳﻨﮕﺮﺑﺎن

ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﻟﻴﻮرﭘــﻮل ﺑــﻪ راﺣﺘ ﺷــﺎﻧﺲ ﻓﺘﺢ
ﻟﻴــﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــﺎن را از دﺳــﺖ ﺑﺪﻫــﺪ .ﻟﻮرﺲ
2ﺎرــﻮس در ﻧﻴﻤــﻪدوم اــﻦ  ٢دــﺪار  ٢ﺑــﺎر
ﻣﺮﺗRﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻬﻠ Rﺷــﺪ ﺗﺎ 2ﺮﻢ ﺑﻨﺰﻣﺎ
و ﮔــﺮت ﺑﻴــﻞ ﺑﻪراﺣﺘ دروازه ﻟﻴﻮرﭘــﻮل را ﺑﺎز
2ﻨﻨــﺪ .ﺣــﺎﻻ ﻟﻮرــﺲ 2ﺎرــﻮس ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷــ
آن ﺷــﺐ ﺗﻠﺦ در 2ﻴ[ ،ﻣﺪﺗ اﺳــﺖ ﺑﻪﺻﻮرت

ﻗﺮﺿــ در ﺗﻴﻢ ﻮﻧﻴﻮن ﺑﺮﻟﻴــﻦ ﺑﺎز ﻣ2ﻨﺪ و
ﻋﻤﻠRﺮد او ﻣﻮردﺗﻮﺟــﻪ 2ﺎدر ﻓﻨ ﺑﺎﺮنﻣﻮﻧﻴﺦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .اﺳــﭙﻮرتوان ﻣﺪﻋ ﺷــﺪ
اﻟRﺴــﺎﻧﺪر ﻧﻮﺑــﻞ ،دروازهﺑﺎن ﺟــﻮان ﺑﺎﺮن از
ﻧﻴﻤRﺖﻧﺸــﻴﻨﻫﺎ ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﻪ ﺳــﺘﻮه آﻣﺪه و
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﭘﻴﺶرو ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺮﺿ از اﻦ ﺗﻴﻢ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺎﻇﻤﯽ :ﮔﺰﯾﻨﻪ وزارت ورزش ﻧﺒﻮدم
ﻣﺠﻤــﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗــ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻣﻮﺗﻮرﺳــﻮار و
اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮاﻧ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ١٣ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ؛
ﻣﺠﻤﻌ 2ــﻪ ﻫﻤﭽﻮن دﮕــﺮ ﻣﺠﺎﻣــﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ
ﺣﺎﺷــﻴﻪﻫﺎ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷــﺖ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﺖ
ﺻﻨﺪﻟــ رﺎﺳــﺖ اــﻦ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺑــﻪ ﻣﺎزــﺎر
ﻧﺎﻇﻤ ،ﻣﺪﺮ2ﻞ ﺳــﺎﺑﻖ رواﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣ وزارت
ورزش ﺳــﭙﺮده ﺷــﺪ .ﻣﺠﻤﻌــ 2ﻪ ﺟــﻮاد ﺑﺮات،
ﻋﺰﺰه ﺗﺮاز ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻓﺮاﻫﺎﻧ ،ﻧﺪا ﻣﻄﻠﺒ ،ﻣﺎزﺎر
ﻧﺎﻇﻤ و ﻣﻬﺮان ﻫﻤﺘﻴﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ رﺎﺳــﺖ آن
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاﻫﺎﻧ و ﻣﻄﻠﺒــ اﻧﺼﺮاف دادﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦ2ﻪ ﻧﺎﻇﻤ ﺑﺎ ٢٠را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آرا

ﺑﺮﯾﻤﺎﻧﻠﻮ :ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮐﺬب
و دروغ اﺳﺖ
دارﻧــﺪه ﻣــﺪال ﺑﺮﻧــﺰ ﺟــﻮدو ﺟﻬــﺎن ﮔﻔــﺖ:
»ﺷــﺎﻌﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﻣــﻦ 2ﺬب و دروغ اﺳــﺖ
و ﺑــﺮا اﺳــﺘﺮاﺣﺖ و ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮔﺮﻧﺪاﺳــﻠﻢ
ازﺑRﺴــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺗﺎﺷــRﻨﺪ آﻣــﺪم «.ﺑــﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺴــﻨﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﺮﻤﺎﻧﻠﻮ درﺧﺼﻮص
ﺷــﺎﻌﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﺮا
ﻣﺴــﺎﻓﺮت ﭼﻨﺪ روزه ﺑﻪ ازﺑRﺴــﺘﺎن آﻣــﺪم و از
ﻓﺮﺻﺖ اﺳــﺘﻔﺎده 2ﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دور ٢٠
ﻣﺎﻫــﻪ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ،رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﺟــﻮدو
ﮔﺮﻧﺪاﺳــﻠﻢ ﺗﺎﺷــRﻨﺪ را از ﻧﺰدــ ﻣﺸــﺎﻫﺪه
2ــﺮدم «.و ﺗﺼﺮــﺢ 2ــﺮد» :ﺑــﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨــﻮان
ﻗﺼﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﻧﺪارم و ﻫﺮ ﺻﺤﺒﺘ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه2 ،ﺬب اﺳﺖ«.

ﻻزم را ﺑﺮا رﺎﺳﺖ 2ﺴﺐ 2ﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور
دوم 2ﺸــﻴﺪه ﺷــﺪ .ﻧﺎﻇﻤ ،ﻫﻤﺘﻴــﺎن و ﺑﺮات٣ ،
2ﺎﻧﺪﺪا ﺣﺎﺿﺮ در دور دوم ﺑﻮدﻧﺪ 2ﻪ درﻧﻬﺎﺖ
ﻧﺎﻇﻤ  ٢٥را  ،ﺑﺮات  ٩را و ﻫﻤﺘﺎﺎن  ٥را
2ﺴــﺐ 2ﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻇﻤ ﺑﺮا  ٤ﺳــﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان
رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻧﮋاد
ﻣﻌــﺎون وزــﺮ ورزش 2ــﻪ رﺎﺳــﺖ اــﻦ ﻣﺠﻤﻊ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ:
»وزارت ورزش ﺣﺘﻤــﺎ ﺑــﺮ ﻋﻤﻠRــﺮد ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮاﻧــ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ و اﻣﻴﺪوارم
ﺑﺮﺧ ﺣﻮاﺷ دﮕﺮ در اﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ«.

ﻧﺎﻇﻤــ ﻫــﻢ ﺑﻌــﺪ از ﻗﻄﻌ ﺷــﺪن رﺎﺳــﺘﺶ ﺑﺮ
اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮاﻧــ در وا2ﻨــﺶ ﺑﻪ اﻇﻬــﺎرات ﺑﺮﺧ از
ﻧﺎﻣﺰدﻫــﺎ ﻣﺒﻨ ﺑــﺮ اﻦ2ﻪ ﻧﺎﻇﻤــ ﮔﺰﻨﻪ وزارت
ورزش ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻻﺑ ﺑﻪ اﻦ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﻫــﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫــﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤRﺎر
2ــﺮدهام .ﻻﺑــ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺨﺸــ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و ﻧﺎﮔﺰــﺮ اﺳــﺖ .از آنﻫــﺎ در آﻨــﺪه ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ2ﻨﻴﻢ .ﻫﺮ ﻓﺮد 2ﻪ ﭘﻴﺮوز ﻣﺷﻮد،
ﻣﮔﻮﻨﺪ ﮔﺰﻨــﻪ وزارت ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﻣﻦ ﮔﺰﻨﻪ
ﻣﺠﻤــﻊ ﺑــﻮدم ،اﮔــﺮ ﮔﺰﻨــﻪ وزارت ورزش ﺑﻮدم،
ﻫﻤﺎن دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﺷﺪ«.

ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن ﻣﻌﺮوف آﻣﺎده ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮاﺳــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﺪ اﻋﻼم ﺷــﺪه از ﺳــﻮ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن واﻟﻴﺒــﺎل ﭼﻴﻦ ،ﻟﻴﮓ اﻦ 2ﺸــﻮر از ٢٥
اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺘﻤﺮ2ﺰ در ﺷــﻬﺮ ﭼﻴﻦﻫﻮاﻧﮓداﺋﻮ )(Qinhuangdaoآﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ﺗﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻦ ﭘﺎﺳــﻮر ﻟﻴﮓﻣﻠﺖﻫﺎ  ٢٠١٩ﺟﻬﺎن2 ،ﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت رﺳــﻤ ﺗﻴــﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر
ﭘRﻦ آﻏﺎز 2ﻨﺪ .ﺳــﻌﻴﺪ ﻣﻌﺮوف 2ﺎﭘﻴﺘﺎن ﺗﻴﻢ ﻣﻠ واﻟﻴﺒﺎل اــﺮان از اول د ﻣﺎه ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
اــﻦ ﺗﻴﻢ ﭼﻴﻨ آﻏﺎز 2ﺮد .ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺧﻮد ،ﺣﺎﻻ آﻣﺎده ﻫﻨﺮﻧﻤﺎ دوﺑﺎره و ﺣﻀﻮر
در ﻣﻴﺎدﻦ واﻟﻴﺒﺎل اﺳﺖ.

واﮐﻨﺶ روسﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺴﻦ ﯾﺰداﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ
 ﺳــﺎﺖ روﺳــ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷــ وﮋه از دﺪارﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ 2ﺸــﺘ آزاد اﺮان ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳــ ﻣﺪﻋﻴﺎن دو وزن  ٥٧و 2 ٨٦ﻴﻠﻮﮔﺮم اﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻮﺷــﺖ» :ﺣﺴــﻦ ﺰداﻧ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن و اﻟﻤﭙﻴ ﺑﺮا اﺛﺒﺎت اﻦ ادﻋﺎ 2ﻪ ﺷﺎﺴــﺘﻪ ﭘﻮﺷــﻴﺪن دوﺑﻨﺪه ﺗﻴﻢﻣﻠ در اﻟﻤﭙﻴ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف 2ﺎﻣﺮان ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر ﻗﻬﺮﻣﺎن  ٢دوره رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ زﺮ  ٢٣ﺳﺎل ﺟﻬﺎن ﺑﺮود .اﻦ
دو آزاد2ﺎر اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺒﺎر ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ Rﺪﮕﺮ 2ﺸﺘ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 2ﻪ ﺣﺴﻦ ﺰداﻧ در رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮ[ ﺧﻮد را ﺷRﺴﺖ دﻫﺪ«.
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ﻋﺸﻖ ﻋﺠﻴﺐ ﺳﺮدار آزﻣﻮن ﺑﻪ اﺳﺐﻫﺎ!

ﭘﺸﺖﭘﺮده رﻓﺖو آﻣﺪﻫﺎ ﻓﺮزاد ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل

آﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﺗﻴﻤﻮﺷــﭽﻮ ،Tﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ زﻧﻴﺖﺳــﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ درﺑﺎره ﻋﻼﻗﻪ ﺷــﺪﺪ ﺳﺮدار
آزﻣــﻮن ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﻣﻠﭘﻮش ﺸــﻮرﻣﺎن ﺑﻪ اﺳــﺐ ﺻﺤﺒﺖ ــﺮد .او در اﻦﺑــﺎره ﮔﻔﺖ:
»ﺳــﺮدار آزﻣﻮن اﺳــﺐﻫﺎ را ﺧﻴﻠ دوﺳــﺖ دارد .او ﺣﺪود  ٢٥اﺳــﺐ دارد .وﻗﺘ ﺑﺎ
آزﻣــﻮن درﺑﺎره اﺳــﺐﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻨﻴﺪ ،از وﺟﺪ ﭼﺸــﻤﺎﻧﺶ ﻣدرﺧﺸــﺪ .ﻣﻦ در
روﻧﻤﺎ از ﻣﺴــﺘﻨﺪ »ﺳﺮ «Zاﺳﺐ آزﻣﻮن ﺣﻀﻮر داﺷــﺘﻢ .ﻣﺎﺟﺮا ,اﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ اﻦ اﺳﺐ را دوﭘﻴﻨﮕ اﻋﻼم ﻣﻨﻨﺪ .ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷ?ﻞ ﺧﻮﺑ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺳــﺮدار ﻫﻢ در اﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺣﺎﺿﺮ اﺳــﺖ ﻪ درﺑﺎره ﻋﻤﻠ?ﺮد اﺳﺐﻫﺎﺶ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻨﺪ «.ﺗﻴﻤﻮﺷﭽﻮ Tدر ﭘﺎﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﺮدار ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺐﻫﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘ
ﺷﻤﺎ ١٠اﺳــﺐ ﭘﻴﺶرو ,ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ واﻗﻌﺎ ﺳــﺨﺖ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻫﺮﺪام
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣدود و ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘ دارد اﻣﺎ ﺑﺮا ,ﺳﺮدار اﻦ ﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ«.

روز ,ﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﺬاﺮه ﻧﻬﺎاش را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴﺪ ,اﻧﺠﺎم داد،
ﺑــﻪ اﻦ ﺳــﺮﻣﺮﺑ اﻋﻼم ــﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺑﺮﻋﻬــﺪه ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳــﺖ و
ﻫﻤﺎنﻃــﻮر ــﻪ ﺎدرﻓﻨ در ﭼﻴﻨــﺶ دﺳــﺘﻴﺎران و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم
دارد ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ،ﻣﺪﺮرﺳــﺎﻧﻪا ,و ...ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷــﮕﺎه
اﺳــﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻌﻪ ﺷــﺪه اﺣﻤﺪ ﻣﺪد ,ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ,ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻔﺘﻪ
اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻣﺼﻮب ﻨﻨﺪ ﻓﺮزاد ﻣﺠﻴﺪ ,ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ اﺳــﺘﻘﻼل ﺷــﻮد ،ﻣﺸــ?ﻠ ﺑﺎ
اﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳــﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه ﻫــﻢ ﻣﺎﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻦ ﺎر
ﻧﻴﺴﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل از ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺸ?ﺴﻮﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻦ
ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﻮد .ﻗﻄﻊ ﻫﻤ?ﺎر ,ﺑﺎ ﭘﺮوﺰ ﻣﻈﻠﻮﻣ ﻗﻄﻌ اﺳﺖ و ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺗﻤﺎﻞ دارد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣ  Zﭘﻴﺸ?ﺴﻮت ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮوع ﺧﻮب ﻓﺮﻫﺎد و ﻓﺮاز
روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻔﺘــﻪ ﻫﻔﺪﻫــﻢ
رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ,ﻟﻴﮓﺑﺮﺗــﺮ ﺑــﺎ
ﺑﺮﮔــﺰار ٨ ,ﺑــﺎز ,آﻏــﺎز ﺷــﺪ ــﻪ در ? از
ﻣﻬﻢﺗﺮــﻦ ﺑﺎز,ﻫــﺎ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در آﺑــﺎدان
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺻﻨﻌﺖﻧﻔــﺖ ﺑــﺎ ﺗﺴــﺎو ,ﺑــﺪون ﮔﻞ
ﻣﺘﻮﻗ Eﺷــﺪ ﺗﺎ ﻧﻮار ﭘﻴﺮوز,ﻫﺎ ,ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن
ﺑﻌﺪ از  ٦ﺑﺮد ﻗﻄﻊ ﺷــﻮد .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎز ,را
ﺑــﺎ ﺗﺮﻴــﺐ ﺣﺎﻣــﺪ ﻟــ ،Zﻣﻬــﺪ ,ﺷــﻴﺮ،,
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻨﻌﺎﻧزادﮔﺎن ،ﺳــﻴﺪﺟﻼل
ﺣﺴــﻴﻨ ،ﻋﻠــ ﺷــﺠﺎﻋ)ﻣﻬﺪ ,ﻋﺒــﺪ،(,
ﺳﻴﺎﻣ Zﻧﻌﻤﺘ)ﻣﻬﺪ ,ﻣﻬﺪ ,ﺧﺎﻧ( ،اﺣﻤﺪ
ﻧﻮراﻟﻠﻬــ ،ﻣﻴﻼد ﺳــﺮﻟ ،Zاﺣﺴــﺎن ﭘﻬﻠﻮان،
اﻣﻴــﺪ ﻋﺎﻟﻴﺸــﺎه و وﺣﻴــﺪ اﻣﻴــﺮ ,آﻏــﺎز ﺮد و
ﻣﻬﻢﺗﺮــﻦ ﻧ?ﺘــﻪ اﻦ ﺑــﻮد ﻪ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﺷ?ﺎﺖ ﺳﻮﺷــﺎ ﻣ?ﺎﻧ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻮز
ﺑــﺎز ,ﻣﻬﺪ ,ﺗﺮاﺑ را ﺑﮕﻴــﺮد و اﻦ ﺑﺎز?ﻦ از
ﻟﻴﺴــﺖ ﺧــﻂ ﺧــﻮرد .ﺻﻨﻌﺖﻧﻔــﺖ از ﻫﻤــﺎن
دﻗﻴﻘــﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ،ﻓﺸــﺎر رو ,ﻣﺪاﻓﻌــﺎن
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ را در دﺳــﺘﻮر ﺎر ﻗــﺮار داد و ﺑــﺎ
ﭘﺮس ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺟﺎزه ﺑﺎز,ﺳﺎز ,ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺤﻴ ﮔﻞﻣﺤﻤــﺪ ,در ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ را ﻧﺪاد.
ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﻣﺪاﻓﻌــﺎن
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑــﺮا ,ﺧﺎرج ﺷــﺪن از اﻦ
ﻓﺸــﺎر ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﻟ Zدروازهﺑﺎن ﺧﻮد ﺎر ﻨﻨﺪ.
از دﻗﻴﻘــﻪ ٢٠ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ ﺑﺎوﺟــﻮد ﭘﺎﻴــﻦ ﺑﻮدن
ﻴﻔﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﭼﻤﻦ ورزﺷــﮕﺎه ﺗﺨﺘ آﺑﺎدان،

ﺑﺎز?ﻨــﺎن ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑــﺎز ,ﻣﺎﻟ?ﺎﻧــﻪ ﺑــﺎ
ﭘﺎسﻫﺎ ,ﻣﺘﻮاﻟ را در دﺳﺘﻮر ﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ
اﻣﺎ از اﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻠﺰﻧ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺗــﺎ ﺑــﺎز ,در ﻧﻴﻤــﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑــﺎ ﻫﻤــﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺴــﺎو ,ﺑﺪون ﮔﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺎﺑــﺪ .در ﻧﻴﻤﻪ دوم
اﻦ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻮد ﻪ ﺟﺮﺎن ﺑﺎز ,را در
دﺳــﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳــﻌ در ﺑــﺎز ــﺮدن دروازه
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻦﺣﺎل ﺑﺎز ,ﻓﺸﺮده
و ﻣﻨﺴــﺠﻢ ﺻﻨﻌﺖﻧﻔــﺖ ﺗﻤــﺎم راهﻫــﺎ را ﺑﺮا,
ﻧﻔــﻮذ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴــﻫﺎ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻮد ﺗﺎ ﺑــﺎز ,ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺎو ,ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺎﺑﺪ .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑــﺎ اــﻦ ﺗﺴــﺎو ٣٤ ,اﻣﺘﻴﺎز ,ﺷــﺪ و در ﺻﺪر
ﺟﺪول ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ از دﺳــﺖ دادن  ٢اﻣﺘﻴﺎز
و ﺑﺮد  Z -٦ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اراT
ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗــﺎ زردﭘﻮﺷــﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑــﺎ رﻗﻴﺐ
اﺻﻠ ﺧﻮد در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻫﻢاﻣﺘﻴﺎز ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ﻤﺘﺮ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
در ? دﮕﺮ از ﺑﺎز,ﻫﺎ ,دﺮوز ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو
و ﭘﻴــ?ﺎن ﺑــﻪ ﻣﺼــﺎف ﻫــﻢ رﻓﺘﻨــﺪ ــﻪ اــﻦ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ درﻧﻬﺎﺖ ﺑــﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ  -٢ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳــﻮد
ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﺑــﻪ ﭘﺎــﺎن رﺳــﻴﺪ .ﮔﻞﻫــﺎ ,اﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻣﻬﺮداد ﺑﺎﺮاﻣ در دﻗﻴﻘﻪ  ٨و اﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺒــﻮر ,در دﻗﻴﻘــﻪ  ٨٥ﺑــﺮا ,ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو
ﺑــﻪ ﺛﻤــﺮ رﺳــﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌــﺪ از ﮔﻞ زودﻫﻨــﮕﺎم
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ،اﻦ ﺗﻴﻢ ﭘﻴ?ﺎن ﺑﻮد ﻪ ﺑﺎز ,را در

در آﺧﺮﻦ ﺑﺎز ,ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ،اﺳــﺘﻘﻼل در
ورزﺷــﮕﺎه آزاد ,ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻴﻢ ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﻮد ﻪ اﻦ دﺪار ﺑﺎ ﭘﻴﺮوز ,اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﭘﺎﺎن
رﺳﻴﺪ .اﺳﺘﻘﻼل ﻪ ﺑﺮا ,ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﻦ
ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴــﺪ ,را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳــﺮﻣﺮﺑ
رو ,ﻧﻴﻤ?ﺖ داﺷــﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺷﺮوع ﺧﻮﺑ
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .اﺳــﺘﻘﻼل در ﻧﻴﻤــﻪ اول ﻓﻘﻂ
?ﺒــﺎر ﺗﻮﺳــﻂ دﺎﺑﺎﺗــﻪ ﺻﺎﺣــﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻞ
ﺷﺪ ﻪ ﻓﺮوزان ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺧﻮب ﺧﻮد
اــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺑﮕﻴــﺮد .ﺗﻴﻢ ﻓــﻮﻻد ﻫﻢ ﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪاﺖ ﺟــﻮاد ﻧ?ﻮﻧﺎم ?ــ از ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﺎﻻ,
ﺟﺪول اﺳــﺖ ،در اﻦ ﻧﻴﻤــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ Z
ﻓﺮﺻــﺖ ﺧــﻮب ﮔﻠﺰﻧــ ﺷــﺪ .در دﻗﻴﻘﻪ،٢٠
ﺳﺎﺳــﺎن اﻧﺼــﺎر ,ﺑــﺎ ﭘﺸﺖﺳــﺮ ﮔﺬاﺷــﺘﻦ

ﺣﻀﻮر ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺗﻌﺪاد ,از اﻋﻀﺎ ,ﺎدر ﻓﻨ ﭘﻴﺸــﻴﻦ اﺳــﺘﻘﻼل ﺻﺒﺢ
دﺮوز ﺑــﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ اﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑــﺮا ,ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰار ,ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﻣﺪد ,ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﻨﻴ Eﻋﻤﺮانزاده ،ﺳــﻌﻴﺪ ﻋﺰﺰﺎن ،اﻣﻴﺪ ﻋﻠدﻓﺘﺮ,
و ﭘﺮوــﺰ ﻣﻈﻠﻮﻣ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ آﺑﭘﻮﺷــﺎن ﺻﺒــﺢ دﺮوز
در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻴﺎﺑــﺎن ﺳــﻌﺎدتآﺑﺎد ﺣﺎﺿــﺮ ﺷــﺪﻧﺪ ﺗﺎ
درﺧﺼــﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕــ درﺎﻓﺖ رﻗــﻢ ﻗــﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .دﺳــﺘﻴﺎران ﻣﺤﻤــﻮد ﻓ?ﺮ ,ﭼﻨﺪ روز
ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﺷــﮕﺎه و ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ ﻣﺪد ,از ﺳــﻤﺖ
ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺮدﻧﺪ.

ﺗﻮﻗ 1ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در روز درﺧﺸﺶ ﺳﭙﺎﻫﺎﻧ&ﻫﺎ

دﺳــﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ,ﺧﻄﺮﻧﺎ رو,
دروازه ﺗﻴــﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺠﺎد ﺮد اﻣﺎ در رﺳــﻴﺪن
ﺑــﻪ ﮔﻞ ﻧﺎﺎم ﺑﻮد .در دﻗﻴﻘﻪ  ٣٧ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ داور
ﺑﻪ ﺳــﻮد ﺗﻴــﻢ ﭘﻴ?ﺎن ــ Zﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘــ اﻋﻼم
ﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاض ﺑﺎز?ﻨﺎن ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو
و ﻣﺸــﻮرت ﺑــﺎ ﻤــ Zداور ،ﺗﺼﻤﻴﻤــﺶ را از
ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ آزاد ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
داد .ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو در دﻗﻴﻘﻪ  ٨٥ﺗﻮﺳــﻂ اﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺒــﻮر ,رو ,ــ Zﺿﺪﺣﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ ﮔﻞ دوم
ﻫﻢ رﺳــﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ,ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ  - ٢ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳــﻮد
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭘﺎﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ﻗﺮارداد ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻣﻀﺎ ﺷﺪ
 ٢ﻣﺮﺑــ و ﻣﺪــﺮ ﻓﻨــ ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل اﺳــﺘﻘﻼل ﺑــﺎ اﻦ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﺮدﻧﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاز ﻤﺎﻟﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺮ ﻓﻨ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺼﻄﻔﻮ ,ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑ و
ﺑﻬﺰاد ﻧﻮﺷﺎد ,ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل،
ﭘــﺲ از ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﻣــﺪد ,ﻗﺮارداد ﺧــﻮد را ﺑﺎ اﻦ
ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﻣﻀﺎ ﺮدﻧــﺪ .اﻦ ﻧﻔﺮات در دــﺪار دﺮوز ﺗﻴﻢ
اﺳــﺘﻘﻼل ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻓــﻮﻻد رو ,ﻧﻴﻤ?ﺖ اــﻦ ﺗﻴﻢ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ.

ﺟﻮادى ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﺪ

ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﺘﻘﻼل ،ﺗﻮپ را از ﺑﺎﻻ ,ﺳﺮ رﺷﻴﺪ
ﻣﻈﺎﻫــﺮ ,ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ دروازه اﺳــﺘﻘﻼل زد اﻣﺎ
اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻮ ,ﻣﺪاﻓﻊ آﺑﭘﻮﺷــﺎن ﺗﻮپ را از
رو ,ﺧﻂ دروازه ﺑﻴﺮون ﺸــﻴﺪ .در ﻧﻴﻤﻪ دوم
ﺗﻼش  ٢ﺗﻴﻢ ﺑﺮا ,رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ و
درﻧﻬﺎﺖ اﻦ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻮد ﻪ در دﻗﻴﻘﻪ ٨٢
از رو ,ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘ ﺗﻮﺳــﻂ ارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ,
ﺑﻪ ﮔﻞ رﺳﻴﺪ .در١٠دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﺎﻧ ﺑﺎز ,ﻓﺸﺎر
ﻓﻮﻻد ﺑﺮا ,رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻞ ﺗﺴﺎو ,ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ
اﻣــﺎ اﻦ ﻓﺸــﺎر راه ﺑــﻪ ﺟﺎ ﻧﺒﺮد .اﺳــﺘﻘﻼل
ﺑﺎ اﻦ ﭘﻴــﺮوز ٣٠ ,اﻣﺘﻴﺎز ,ﺷــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
در رده ﺳــﻮم ﺑﺎﻗــ ﻣﺎﻧــﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠــﻪاش را ﺑﺎ
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺳــﭙﺎﻫﺎن  ٣٤اﻣﺘﻴــﺎز ,ﻤﺘﺮ
ــﺮد .ﻓــﻮﻻد ﻫــﻢ ﺑــﺎ  ٢٦اﻣﺘﻴــﺎز در ﺟﺎــﮕﺎه
ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ﺻﻔﺮ  -ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺻﻔﺮ
ﮔﻞﮔﻬﺮﺳــﻴﺮﺟﺎن ﺻﻔــﺮ  -ﻣﺲ رﻓﺴــﻨﺠﺎن
ﺻﻔﺮ

ﺳﺎﭙﺎ ﺻﻔﺮ  -ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﻔﺮ
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﻣﺸﻬﺪ  - ٢ﭘﻴ?ﺎن ﺗﻬﺮان ﺻﻔﺮ
ﮔﻞﻫــﺎ :ﻣﻬــﺮداد ﺑﺎﺮاﻣــ) (٨و اﺣﻤــﺪ
اﻟﺠﺒﻮر(٨٥),
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ارا – Z Tﺳﭙﺎﻫﺎن ٦
ﻣﻬــﺪ ,ﺣﺴــﻴﻨ) (٤٥ﺑــﺮا ,آﻟﻮﻣﻴﻨﻴــﻮم و
ﻣﺤﺒ) ،(١٥ﺳﺠﺎد ﺷﻬﺒﺎززاده) ٢٨و،(٦٠
ﺧﻠﻌﺘﺒــﺮ (٤٩),و اﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻓﺮد ) ٨٨و
 (٩٠+٣ﺑﺮا ,ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﺗﺮاﺘﻮر  -٢ﻧﺴﺎﺟ Z
ﮔﻞﻫــﺎ :ﻋﺒــﺎسزاده) (٢٢و ﺗﻴﻤــﻮر(٤٤),
ﺑــﺮا ,ﺗﺮاﺘــﻮر و ﻗﺎﺋــﺪ رﺣﻤﺘــ) (١٢ﺑــﺮا,
ﻧﺴﺎﺟ
ذوبآﻫﻦ  -٢ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز ,ﺻﻔﺮ
ﮔﻞﻫــﺎ :ﻣﺠﺘﺒ ﺣﻖدوﺳــﺖ) (Zو ﻓﺮﺷــﺎد
ﻣﺤﻤﺪ ,ﻣﻬﺮ )(٧١
اﺳﺘﻘﻼل  - Zﻓﻮﻻد ﺻﻔﺮ
ﮔﻞ :ارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ - ٨٢) ,ﭘﻨﺎﻟﺘ(

ﺑــﺎ ﺣ?ــﻢ ﻋﺰﺰ,ﺧــﺎدم ﻋﻠــ ﺟــﻮاد ,ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ
رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣــ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷــﺪ .ﻋﻠ ﺟﻮاد,
ﭘــﺲ از اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻬﺎباﻟﺪﻦ ﻋﺰﺰ,ﺧــﺎدم ﺑﻪﻋﻨﻮان
رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ،در ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﺷــﺪ .ﺟﻮاد ,ﭘﻴﺶ از اﻦ
ﻫﻢ در  ٢دوره اﻦ ﺳﻤﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ﺗﯿﻢ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﺳﭙﺎﻫﺎن
اﺳﺘﻘﻼل
ﻓﻮﻻد
ﺗﺮاﮐﺘﻮر
ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان
ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراك
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو
ﭘﯿﮑﺎن
ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺳﺎﯾﭙﺎ
ذوبآﻫﻦ
ﻧﺴﺎﺟﻰ ﻣﺎزﻧﺪران
ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزى ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺑﺎزي
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

اﻣﺘﯿﺎز
34
34
30
26
26
24
24
23
23
22
21
20
18
14
10
9

ﺷﮑﺎﯾﺖ  ٢ﺑﺎزﯾﮑﻦ داﺧﻠﯽ ﮐﺎر دﺳﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ داد
ﻣﻦ  ٤٨ﺳﺎﻋﺘﻪ )ﺎر ﺧﺎﺻ& ﻧ$ﺮدهام

ﻣﺠﻴﺪى :ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴﺪ ,در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮ ,ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوز,
 -Zﺻﻔﺮ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻮﻻدﺧﻮزﺳــﺘﺎن در
ﻫﻔﺘــﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ
ــﻪ آﻗــﺎ ,اﺳــﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﭘﺎرﺳــﺎل
ﻫﺪاﺖ ﺗﻴﻢ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ اوﻟﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪا ,ﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎز?ﻨﺎن ﮔﻔﺘﻢ اﻦ ﺑﻮد ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻦﻫﺎ,
اﺮان ﻫﺴــﺘﻴﺪ .اﻻن ﻫﻢ ﻣﮔﻮﻢ اﺳــﺘﻘﻼل در
ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﻦﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﺳﺮﻣﺮﺑ اﺳــﺘﻘﻼل اداﻣﻪ داد» :در  ٤٨ﺳﺎﻋﺘ
ﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺪم ﺎر ﺧﺎﺻ ﻧ?ﺮدم.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﺮدم ﺑﺤﺚ روﺣو رواﻧ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ .از ﺑﺎز?ﻨﺎﻧﻢ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻪ ﺑﺎ ﺟﺎنو دل ﺑﺎز,
ﺮدﻧــﺪ «.ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴــﺪ ,درﺑــﺎره ﻧﻘﺎط ﺿﻌE
اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان ﺗﺎﻴﺪ ﺮد» :ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎ اﻦ ﺗﻴﻢ
ﺑﻮدم ٨٠ .درﺻﺪ ﺑﺎز?ﻨﺎن از ﭘﺎرﺳــﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑــﺎ  ٢ﺟﻠﺴــﻪ ﺗﻤﺮــﻦ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳــﺦ ﺷــﻤﺎ را
ﺑﺪﻫــﻢ .ﻫﻴﭻ اﺗﻔﺎﻗ ﻧﻴﻔﺘــﺎده و ﺑﺎﺪ ﺧﻴﻠ ﺎرو
ﺗﻼش ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫــﻮاداران را ﺑــﺮآورده
ﻨﻴﻢ «.ﻣﺠﻴﺪ ,درﺑﺎره اﻧﮕﻴﺰهاش از ﺑﺎزﮔﺸــﺖ
ﺑﻪ اﺳــﺘﻘﻼل ﺗﺼﺮﺢ ــﺮد» :ﻣﻦ  ٢ﺳــﺎل ﭘﻴﺶ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺮدم و ﺑﻪ ﻫــﻮاداران ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺴﺘﻢ .ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮدم و ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﺗﻴﻢ
دﮕﺮ ,اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﺎﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﮔﺮدد .ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺑﻪ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻓ?ــﺮ ﻨﻢ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺷــﺨﺼﻴﺖ اﻦ
ﺗﻴــﻢ در اــﺮان و آﺳــﻴﺎ ﺑﺎزﮔــﺮدد «.و ,در ﻣﻮرد
ﺑﺎز?ﻨﺎﻧــ ﻪ ﺑــﺮا ,اداﻣــﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ,ﻟﻴﮓ
ﺑــﻪ اﺳــﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫﻨــﺪ آﻣــﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣــﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎز?ﻨ ﻪ از آﻗﺎ ,ﻣﺪد ,ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
آﻗﺎ ,ﻗﺎﺳﻤﻧﮋاد ﺑﺎز?ﻦ ﺷﻬﺮﺧﻮدروﺳﺖ«.

ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ درﺣﺎﻟ دﺮوز ﺑﻪ ﻣﺼــﺎف ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖآﺑــﺎدان رﻓﺖ ﻪ ﻣﻬــﺪ ,ﺗﺮاﺑ را ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺮاه اﻦ ﺗﻴﻢ در آﺑﺎدان ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ در ﺗﺮﻴﺐ ﺧﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺗﺮاﺑ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻﺗ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ از ﺳــﻮ ,ﻓﻴﻔﺎ ﺧﻮشﺑﻴﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮا ,ﺗﻴﻤﺶ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺮود ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷ?ﺎﺖ ﺷﺎﺎن ﻣﺼﻠﺢ و ﺳﻮﺷﺎ ﻣ?ﺎﻧ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
ﻃﻠﺐﻫﺎﺸــﺎن از ﺳــﻮ ,ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﺎرت ﺑﺎز ,ﺧــﻮد را درﺎﻓﺖ ﻨﺪ .ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
درﺣﺎﻟ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﻠﺒ?ﺎران داﺧﻠ ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻨﺪ ﻪ در  Zﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻴﺶ از ٥٠٠ﻫﺰار ﻮرو ﺑﻪ ﺑﻮدﻤﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺮوات ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺧﻮد ﺗﺴﻮﻪ ﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻃﻠــﺐ ﺳﻮﺷــﺎ و ﺷــﺎﺎن ﻣﺼﻠﺢ را ﭘﺮداﺧــﺖ ﻨﺪ ﺗﺎ ?ــ از ﺑﺎز?ﻨﺎن ارزﺷــﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑــﺮا ,ﺑﺎز ,ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﯽرﺣﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻟﻴﮓ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ دﺮوز درﺣﺎﻟ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷــﺪ ﻪ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺴــﺐ ٢٣
اﻣﺘﻴــﺎز از  ٩ﺑــﺎز ،,ﺑرﺣﻢﺗﺮــﻦ و درواﻗــﻊ
ﺑﻬﺘﺮــﻦ ﻣﻴﺰﺑــﺎن ﻟﻴــﮓ ﺗــﺎ ﺑﺪــﻦ ﺟــﺎ ,ﻓﺼﻞ
ﻟﻘــﺐ ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺳﺮخﭘﻮﺷــﺎن در  ٩ﺑــﺎز,
ﺧﺎﻧﮕﺷــﺎن در ﻓﺼﻞ ﺟــﺎر ,ﺑﺎ ﺴــﺐ  ٧ﺑﺮد
و  ٢ﺗﺴــﺎو ١٢ ،,ﮔﻞ زده و  ٣ﮔﻞ درﺎﻓــﺖ
ﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻢﻫﺎ ,ﺳــﺎﭙﺎ،
ﭘﻴ?ﺎن ،ﻣﺲ رﻓﺴــﻨﺠﺎن ،ﻣﺎﺷﻴﻦﺳــﺎز,ﺗﺒﺮﺰ،
ﻓــﻮﻻد ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ،ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو و ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ
آﺑﺎدان ﺑﻪ ﭘﻴﺮوز ,رﺳﻴﺪه و ﺗﻨﻬﺎ  ٢ﺗﺴﺎو ,ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻴﻢﻫﺎ ,اﺻﻔﻬﺎﻧ ﺳــﭙﺎﻫﺎن و ذوبآﻫﻦ ﺴﺐ
ﺮده اﺳﺖ.
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