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قوالی عشق من است
گفت وگو با راحت فتح علی 

خان که در خانواده ای باسابقه 
600 سال فعالیت در قوالی 

بزرگ شده است
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 احتمال بازگشت خاموشی ها 
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انتخابات شورای شهر تهران
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 آتش قاچاق در خرمن علوفه!

 بحث قاچاق علوفه جدی شده 
راه های قاچاق چگونه است ؟ 
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 ماجرای آدم کشی یک زن 
در خیابان
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 شروع امیدوارکننده 
رئیسی

 نخســتین نشســت خبری رئیس جمهور منتخب روز 
گذشته در شرایطی برگزار شد که...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه 2

ارتقای 45 رتبه ای 
ایران در نوآوری

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان از  عوامل موثر در 

موفقیت ایران در نوآوری گفت
  صفحه 5

اسکوچیچ از ایران رفت
رقابت یحیی و دایی برای نیمکت 

   ورزشیتیم ملی؟

سه شنبه
اول| تیر |۱4۰۰

28 صفحه 
. ۱2صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. ۱۱ ذی القعده ۱442 . 22 ژوئن 2۰2۱ 
. سال هفتاد و سوم . شماره 2۰69۰ 

. تکشماره 4۰۰۰۰ ریال در مشهد
. تکشماره 25۰۰۰  ریال در شهرستان ها

زندگی

 بالی پیج های هم فکری
چرا صفحات اینستاگرامی که 

افراد در آن جا مشکالت شان را 
مطرح می کنند، آسیب زاست؟

زندگی سالم

ای َحرمت ملجأ درماندگان
 گفت وگوبا حجت االسالم دکتر جباری  درباره شاخص های 

   صفحه ۷فضیلت در سیره و کالم امام رضا)ع( 

   صفحه 12

چگونه روزنامه خراسان از تولد اسمی و انتشار مخفیانه در 2۷ اسفند 128۷ به انتشار رسمی و مستمر از اول تیر 1328 رسید؟   صفحه ۷

عکس: میثم دهقانی

  73 ساله شد
نشست خبری رئیس جمهور منتخب در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد

اولویت های رئیسی



اخبار سه شنبه اول تیر 2۱۴۰۰
۱۱ ذی القعده  ۱۴۴2.شماره 2۰۶9۰

 خراسان و نسخه جدید
 روزنامه نگاری

انتشار روزنامه ای بیش از 50 سال جای تبریک 
دارد، چه برسد به خراسان که بیش از 70 سال 
است به صــورت مستمر در حال انتشار است و 
112 سال هم غیرمستمر منتشر می شود و ما 
کمتر روزنامه ای را در کشور با این سابقه انتشار 
داریم. من تقریبا هیچ روزنامه ای را به یاد ندارم 
که با این سابقه در کشور داشته باشیم، با این 
حال روزنامه هایی هم که بیش از 20 سال در 
کشور منتشر می شوند، از انگشتان دست تجاوز 
نمی کنند و به دالیل مختلفی روزنامه ها تعطیل 
شدند. موضوع انقالب، بحران های سیاسی و 

مرگ خاموش روزنامه ها بسیاری از مطبوعات را 
به تعطیلی کشانده است. مشکالت اقتصادی در 
این روزها باعث شده بسیاری از روزنامه ها توان 
ادامه کار نداشته باشند و حرکت شان با مشکالت 
متعددی همراه باشد. اما روزنامه خراسان به 
دلیل زیرساخت هایی که برای خود فراهم کرده 
و با ایجاد امکانات چاپ توانسته از این گذرگاه 
های سهمگین اقتصادی به سالمت عبور کند و 

هنوز منتشر می شود. 
روزنامه های کاغذی باید این وضعیت تلخ را 
بپذیرند که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
رقیب سرسختی برای آن ها هستند و باید برای آن 
فکری بردارند. محسوس ترین ضربه ای که فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی به روزنامه ها زده، 
کاهش چشم گیر آگهی ها بوده که می تواند آینده 
روزنامه ها را با خطر روبه رو کند و باید برای آن 
فکر اساسی شود چون در بلند مدت می توانند 
بر رسانه های مکتوب غلبه کنند و روزنامه ها باید 
خیلی جدی وارد نسخه جدید روزنامه نگاری 

شوند که در فضای دوگانه کاغذی و مولتی مدیا 
شکل می گیرد.

البته با امکانات و نیروهای خوبی که روزنامه 
خراسان دارد، خیلی جدی می تواند با رقبای 
موجود مقابله کند و در عرصه های جدید هم 
حرف هایی برای گفتن خواهد داشت. اگرچه 
موسسه خراسان خیلی به موقع با ایجاد آخرین 
خبر و ورود به فضای مجازی توانسته سهم به 
سزایی را نیز در این قسمت به خود اختصاص 
دهد که البته این فضا جای توسعه بیشتری نیز 

دارد.
 با این حال روزنامه خراسان باید از این فرصت که 
مسئوالن مشهدی هستند هم استفاده کند و آن 
را غنیمت بشمارد و از امکانات خراسانی بودنش 
استفاده و در راستای ایجاد تلویزیون اینترنتی 
مجزا برای خراسان اقدام کند و نقطه شروعی 
برای حرکت روزنامه ها به سمت تجربه کار در 
فضاهای ژورنالیستی دیگر باشد که روزنامه 

خراسان می تواند مبدع آن باشد.

یادداشت 

  دکتر محمد سلطانی فر 
info@khorasannews.com

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 مسئوالن محترم حواس تان باشد تعداد  •
ــرادی که در انتخابات شرکت نکردند،  اف
بیشتر از شرکت کننده ها بود، تازه اگر آرای 
سفید و باطله را هم حساب نکنیم. یک کاری 
نکنید در چهار سال آینده خدای ناکرده بیش 

از این ریزش ایجاد شود.
بعد از اتمام انتخابات باشکوه، االن نوبت  •

آن رسیده که مسئوالن خــدوم قضایی به 
پرونده دولتمردان بی کفایت و ناکارامد و 
ابرپیرمردهای فرتوت و فشل رسیدگی کنند 
و مقصران وضع موجود را به اشد مجازات 

برسانند.
 از سال گذشته تا حاال قیمت همه کاالها  •

چند برابر شده، به جز قیمت دام زنده که 
هیچ تغییری نکرده ، این در حالی است که 
قیمت آذوقه و خوراک دام چند برابر شده 
است. با همان قیمت کم هم کسی مشتری 
دام نیست. من دامــدار چطور جواب گوی 
چک هایم باشم؟ لطفا اگر در کشور جمهوری 

اسالمی مسئولی هست ،رسیدگی کند.
آقای روحانی پس از هشت سال زحمت  •

کشی خسته نباشی. تعدادی بی معرفتی 
می کنند، شما با این رئیس جمهور دیوانه 
آمریکا، قیمت پایین نفت، تحریم های زیاد 
و ... خیلی زحمت کشیدی. آمریکا را در 
سازمان ملل به خاک کشیدی. واقعا خسته 
نباشی من دوستت دارم خدا پشت و پناهت.

مــن بــه رئیسی رای دادم و بــا روحــانــی  •
مخالفم. اما کار اون آقای بی ادبی را که در 
جشن میدان شهدا به روحانی هتاکی کرد 
قبول ندارم. چون نه پیامبر و امامم، نه مراجع 
کشورم، نه رهبرم و نه رئیس جمهور منتخبم، 
راضی به این هتاکی ها نیستند. این ها همان 
تندروها هستند که مردم را از همه، حتی 

اسالم دلزده می کنند.
واقعا باید به ملت شریف ایران با این حضور  •

تبریک گفت اما با وجود مشکالت و گرمای 
ــردم غیور  ــدون امکانات رفاهی م ــاد و ب زی
 65 مشارکت  با  و  بلوچستان  و  سیستان 
درصــدی دولــت باید بتواند کمی از اندوه 

مردمش بکاهد.
من در بهمن سال گذشته به علت بیماری  •

ساعت1۸دقیقه بامداد به بهساز طب برای 
ــردم که  گرفتن سی تی اسکن مراجعه ک
توسط دوربین ها دو تــا200هــزار تومان 
جریمه شدم .مدارک موجود است. حاال به 

کجا مراجعه کنم تا حذف کنند.
گزارش دو حکم برای مدعیان طب موسوم  •

به اسالمی بسیار جانبدارانه بود. چرا از کلمه 
موسوم استفاده کرده اید؟ بهتر است در تهیه 

گزارش کمی انصاف داشته باشید.
خراسان: با تشکر از شما مخاطب گرامی به 
عرض می رساند هیچ کدام از مراجع رسمی 
مثل وزارت بهداشت و نظام پزشکی وحتی 
برخی مراجع عظام تقلید قائل به چیزی به 
نام طب اسالمی نیستند بلکه قائل به طب 
سنتی هستند که در گزارش نیز در این باره 

توضیح داده شده بود.
دکتر احمدی نژاد چهار سال آخر دولتش  •

کاری کرد که دولت دکتر روحانی سر کار 
بیاید تا کل جامعه حتی فقیر و کارتن خواب 
ــازاده ها بگویند کشور با مذاکره با  ها و آق
غربی ها آن هم توسط رئیس حزب اعتدال 
و توسعه جناب دکتر روحانی گل و بلبل می 
شود اما با روی کار آمدن دولت ترامپ همه 
چیز از بین رفت و باعث شد دوبــاره منجی 
دیگری برای این دهک های پایین و کارتن 

خواب ها بیاید.
چرا مواد فروشان شهرک حجت آباد جاده  •

کنه بیست را نیروی انتظامی جمع نمی کند؟
نوبت اینترنتی دکتر گرفتم. یک ماه طول  •

کشید. روز موعود 5 ساعت تو مطب منتظر 
ماندم، نوبتم نشد. گفتند روز بعد بیا، روز بعد 
صدهزار تومان گرفت، هیچ کار هم نکرد. 
فقط نوار مغز داد. توی مطب خودش نوار مغز 

گرفتم. دکتر جوابم را نداد و گفت فردا بیا!
حوزه  • دانشگاه  چرا  کنید  پیگیری  لطفا 

علمیه خواهران شهرستان زابل امتحانات 
ــرده؟ اگــر یک نفر  پایان تــرم را حضوری ک
کرونا داشته باشد و به دیگران و خانواده ای 

که بیماری زمینه ای دارند، سرایت دهد و 
آن ها فوت کنند کی مقصر اســت؟ وزارت 
بهداشت فقط در تهران نظارت دارد  اما تنها 
حــوزه علمیه خــواهــران زابــل امتحانات را 

حضوری کرده.
مــا اهــالــی روســتــای فیانی نسترن 2 از  •

ابتدای خرداد یک قطره آب شرب نداریم. 
فاضالب  و  آب  اداره  ــت  اس خواهشمند 
حرکت  یک  و  اساسی  فکر  یک  روستایی 

جهادی برای مردم منطقه انجام دهد.
آبیاری  • از  مشهد  ــرداری  ــه ش متاسفانه 

درختان مقابل پیاده روها به بهانه این که 
مقابل منازل است طفره می رود. مگر متولی 

فضای سبز شهری شهرداری نیست ؟!
ــرداری که  • ــه چقدر خــواهــش کنیم از ش

دربولوار بهمن خواجه ربیع به فکر فضای 
سبز بــرای بچه ها و اتصال جــاده انتهایی 
شهید چمران برای کاهش بار ترافیکی جاده 
کالت هم باشید. ما هم انسانیم، این منطقه 
نیاز به پیشرفت داره. همه مناطق در حال 

رشده اما ما از آن بی بهره ایم. 
اگر بنزین ماشین های شخصی 20 هزار  •

تومان بشود، باید هر مسیری که سوار می 
شوید 20 هزارتومان کرایه بدهید. حریص 

نباشید.
به افــرادی که از صف رای برگشتند و رای  •

نــدادنــد باید گفت آیــا اگــر در صف مــرغ می 
ایستادی تا مرغ نمی گرفتی برمی گشتی؟ 
خب کمی هم در صف رای صبوری می کردی.

در جواب کسی که گفته کارمندان راحت  •
طلب اند باید بگم بی انصاف تویی. تو فکر 
کردی کارمندان روبات اند یا پشت سیستم 

با بقیه بازی آنالین می کنن. ...
ــد مــشــارکــت  • ــ اگـــه مـــی تــونــســتــیــد درص

انتخاباتی تمام استان ها رو اعالم کنین، 
خیلی خوب بود.

طبق گفته بعضی از صاحب نظران کشور  •
برای رونق اقتصادی نیاز به جذب ساالنه 60 
میلیارد دالر از خارج است. چه سازوکاری 

برای این کار اندیشیده شده است؟

قالیباف: مجلس برای همکاری همه جانبه با دولت منتخب به میدان می آید 
کمیسیون اصل ۹0 و شوراها، موضوع اختالل در روند برگزاری انتخابات را رسیدگی کنند 

محمد اکبری-رئیس مجلس شورای اسالمی 
ــران بــرای مشارکت در  ضمن تشکر از مــردم ای
گفت:   ،1۴00 جمهوری  ریــاســت  انتخابات 
مجلس همراه با دولت و شوراهای جدید تالش 
می کند با عقالنیت روحی تازه به کالبد مدیریتی 
پارلمانی  خبرنگار  ــزارش  گـ بــدمــد.بــه  کشور 
خراسان ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در 
نطق پیش از دستور خود انتخاب هشتمین رئیس 
جمهور کشور با رای ملت در 2۸ خرداد را رخداد 
مهم تاریخ دانست و اظهار کرد: به لطف الهی و 
هدایت های هوشمندانه رهبر حکیم انقالب یک 
بار دیگر مردم نجیب ایران خالف تصورات اولیه 
،حماسه آفریدند.وی افزود: به عنوان نمایندگان 
مــردم در مجلس شــورای اسالمی ضمن تشکر 
خالصانه از مردم نجیب ایــران اعالم می کنیم 
ملت عزیز ایران شما با حضور خود ما مسئوالن 
را بیش از گذشته مدیون همراهی خود کردید.
قالیباف با تاکید براین که ما مسئوالن تعهد می 

دهیم که با پایان انتخابات پیگیری مشکالت 
شما را به فراموشی نسپاریم خاطرنشان کرد: 
مجلس شــورای اسالمی ضمن حفظ استقالل 
قوا تمام ظرفیت خود را برای ایجاد همدلی و هم 
افزایی با دولت منتخب به میدان خواهد آورد 
تا مردم بتوانند طعم شیرین خدمت نیروهای 
انقالبی را بچشند.وی همچنین ضمن تبریک به 
منتخبان شوراهای اسالمی  گفت: از همه آن ها 
می خواهم با انتخاب شهرداران و دهیاران قوی 
و پرهیز از هرگونه حواشی اقتصادی و سیاسی 
دوران جدیدی از مدیریت محلی و شهری را در 
کشور رقم بزنند.قالیباف در بخش دیگری از 
سخنان خودبیانات رهبر معظم انقالب درباره 
مجلس یازدهم را مدال افتخاری برای نمایندگان 
دانست و اظهار کرد: برنامه ریزی های الزم برای 
اجرایی شدن مطالبات رهبری صورت گرفته 
است و موضوعاتی چون مراقبت برای اجتناب از 
آسیب های مجلس و ایجاد بستر الزم برای زیست 

، رعایت  مومنانه نمایندگان در گفتار و عمل 
اولویت های تقنینی کشور، کیفی کردن قوانین، 
حل معضل تراکم قوانین و همچنین در بین مردم 
بــودن در دستور کار مجلس قــرار دارد.امــا روز 
گذشته درپی اعتراضات تعدادی از نمایندگان 
درباره اخالل  مجری انتخابات ،رئیس مجلس 
شــورای اسالمی به  کمیسیون های اصل ۹0 
و شوراها ماموریت داد تا به موضوع رسیدگی 
ــزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس برای  و گ
پیگیری های الزم در این خصوص ارائه کنند.
محمد باقر قالیباف درپی اعالم اخطار علیرضا 
»بــروز  که  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  سلیمی 
اخالل ها در روز انتخابات از جمله  تاخیر در ارائه 
تعرفه ها در برخی شعب را رفتار غیر قابل دفاع 
وزارت کشور« خواند گفت: موضوع مطرح شده 
درست است؛ در روز انتخابات در دو نوبت یعنی 
آغاز انتخابات و نیمه روز قبل از ساعت 10:۳0 

دو اشکال جدی به وجود آمد.

نتایج شمارش آرا در انتخابات شورای شهر تهران اعالم شد.نتایجی که نشان 
می دهد لیست شــورای ائتالف اصولگرایان به سرلیستی مهدی چمران با 
اختالف باال پیروز شده است.به گزارش فارس اسامی منتخبان بدین شرح است: 
1- مهدی چمران2-پرویز سروری۳- نرجس سلیمانی۴-حبیب کاشانی5- 
محمد آخوندی6- ناصر امانی7-مهدی پیرهادی۸-مهدی بابایی۹-سید 
جعفر تشکری هاشمی10- سید احمد علوی11- مهدی عباسی12-مهدی 
اقراریان1۳- علیرضا نادعلی1۴-احمد صادقی15- سید محمد آقا میری16- 
میثم مظفر17- زهرا شمس احسان1۸- نرگس معدنی پور1۹- علی اصغر 
قائمی20- سوده نجفی21- جعفر بندی شریبانی.مهدی چمران رئیس شورای 
ائتالف تهران دیروز صبح  نیز در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران در پاسخ به 
این پرسش که »به صورت غیررسمی اعالم شده است به لیست شورای ائتالف 
ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش راه پیدا کرده  اید، آیا 
این مسئله را تأیید می کنید یا خیر و برنامه هایتان برای مدیریت شهری در آینده 
چیست؟« گفته بود: برنامه ریزی از مدت ها قبل انجام شده و نخستین کار، تکمیل 
پروژه های نیمه تمام است که از دوره قبل باقی مانده است؛ از جمله مترو و برخی از 
بزرگراه ها و سایر پروژه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی که ناتمام مانده و در این 
دوره به اتمام نرسیده است.وی تصریح کرد: برنامه ای را با کمک دوستان آماده 
کرده ایم که این دوستان قباًل در شورا بودند و تجربه کافی دارند، همچنین  11 نفر 
سابقه مدیریت شهری دارند و 17 یا 1۸ سال در شهرداری خدمت کرده اند. عالوه 
بر این ،سه نفر از لیست شورای ائتالف عضو ادوار گذشته شورا بوده ایم )بنده، 
کاشانی و سروری( و تجربه شورایی در این زمینه داریم.همزمان،برخی کانال های 
تلگرامی مدعی شدندکه محسن پیرهادی، رستم قاسمی، هابیل درویشی و مازیار 

حسینی جدی ترین گزینه های تصدی پست شهرداری تهران به شمار می روند.

خطیب زاده:کمیته تطبیق درباره برجام تشکیل شده است 
ممکن است دور بعدی مذاکرات، دور پایانی باشد

امــور  وزارت  سخنگوی   – محمدی  ــادی  ه
خارجه کشورمان درباره گمانه زنی ها راجع 
به احیای برجام و انتخابات ریاست جمهوری 
ایران تصریح کرد : هیچ وقت سیاست جمهوری 
اسالمی ایران این نبوده و نخواهد بود که در 
صورت امکان رفع تحریم ها،  آن را به تاخیر 
معظم  مقام  اعالمی  سیاست  ایــن  بیندازد. 
رهبری بوده و هیئت مذاکره کننده هم همین 
ــزارش خراسان  مسیر را طی کــرده اند .به گ
سعید خطیب زاده که در اولین نشست خبری 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان 
آخرین  بــاره  در  گفت،همچنین  مــی  سخن 
فاقد  متن   : اظهارکرد  توافق  متن  وضعیت 
ابهام است و در تمامی کار گروه ها به یک متن 
روشنی رسیده ایم. آن چه باقی مانده بیش از 
آن که به مذاکره نیاز داشته باشد به تصمیم 
سیاسی همه طرف ها نیاز دارد. اگر تصمیمات 
سیاسی گرفته شود، می توانیم امیدوار باشیم 
که در دور پایانی گفت وگوها قــرار بگیریم و 
هیچ بعید نیست که دور بعدی مذاکرات، دور 
پایانی باشد.وی درباره اظهارات اخیر سالیوان 
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت : ایشان و 
همه می دانند جمهوری اسالمی ایــران طی 
ایــن چند ســال هــمــواره سیاست واحـــدی را 
داشته است. برجام به سختی مذاکره، امضا، 
ــت. هیچ  مهر و مــوم و کنار گذاشته شــده اس
گاه برجام جدیدی گفت وگو نخواهد شد و 
هر کسی که می خواهد از ماهیت صلح آمیز 
برنامه هسته ای ایران مطمئن شود، اجرای 
کامل برجام را در دستور کار قرار دهد.یکی از 
خبرنگاران از خطیب زاده پرسید گویا یکی از 
مشکالت توافق ،اصرار ایران به خروج برخی 
از افراد از لیست تحریمی است ، وی در پاسخ 
اظهارکرد : این گزارش ها دقیق نیست و ایران 
رسیدن به توافق را منوط به اسم افراد نکرده 

است. سیاست اصولی ایران رفع تمامی تحریم 
هایی است که در برجام پیش بینی شده و ما 
در برجام و در گفت وگوهای وین نه تعهدی 
از آن چه را که در برجام نوشته شده  بیش 
خواهیم پذیرفت و نه به انتفاعی کمتر از آن چه 
در برجام پیش بینی شده ،رضایت خواهیم داد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به 
دو سوال خراسان درباره تشکیل کمیته تطبیق 
ــای رسانه هــای غربی  در داخــل کشور و ادع
مبنی بر درخواست تعهد کتبی ایران از آمریکا 
که دیگر از برجام خارج نشود ضمن تایید هر 
دو مورد گفت : کمیته تطبیق در داخل کشور 
برای تطبیق متن نهایی توافق ایران با ۴+1 
با منافع ملی با حضور نمایندگان بخش های 
مختلف تشکیل شده و پیش از سفر عراقچی 
به وین یک جلسه آن هم برگزار شده است و 
طبیعتا جلسه  دیگری از آن هم برگزار خواهد 
شد.این یک روال مشخص طبیعی سازوکار 
ــورای عالی امنیت  ــران اســت. ش در داخــل ای
ملی با نظرات مقام عالی نظام تصمیم گرفته 
این کمیته باشد . یک کمیته بین بخشی است 
و اعضای آن از مجلس، دولت و شورای عالی 
امنیت ملی هستند.وی درباره دریافت تضمین 
کتبی از آمریکا در مذاکرات وین هم اظهار کرد: 
اصل موضوع دربــاره تضمین ها درست است 

اما دربــاره جزئیات صحبت نمی کنم. آمریکا 
یک بار در دوران ترامپ نشان داد که تا چه حد 
می تواند گردن کشانه منافع کشورهای دیگر 
را نادیده بگیرد بنابراین به نوعی تضمین این 
موضوع دیده شود و این که کم و کیف و تبعات 
آن چه خواهد بود بعد از نهایی شدن خدمت 
شما می گویم و موضوعی است که پشت درهای 

بسته در حال گفت وگو است.

دیدار صبح دیروز ظریف با رئیسی
ــخ به  ــاس ســخــنــگــوی وزارت خــارجــه در پ
سؤالی درباره پیروزی سید ابراهیم رئیسی 
بر  مبنی  غربی  رسانه های  در  فضاسازی  و 
این که ایشان از جناح تندرو هستند و ممکن 
ــران تغییر  اســت فرمان سیاست خارجی ای
صهیونیستی  رسانه های  رویــه  گفت:  کند، 
شناخته  شده است. آن ها جز تخریب منتخبان 
ملت در  دوره هـــای  مختلف وظیفه دیگری 
نداشتند. تفاوت نمی کند که از صندوق های 
ــران چه نامی درآیــد، رویــه یکسانی  آرای ای
دارند و این دانش و آگاهی رسانه های داخل 
و نخبگان در خارج از کشوررا نیاز دارد.وی 
افــزود: آقــای رئیسی سال ها در پست های 
از تصمیمات نظام در  و در بخشی  مختلف 
شورای عالی امنیت ملی بودند و صدای عاقله 
نظام در بخشی از آن اســت و این ها بیشتر 
برای مشوه کردن چهره جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشور است. همه به زودی 
خواهند دید سیاست های ایران در چه مسیری 
مثل همکاری های اصولی و در تعامل ادامه 
خواهد یافت.خطیب  زاده همچنین گفت که 
صبح دوشنبه به دعوت آقای رئیسی، آقای 
رفت  ایشان  پیش  نیم  و  ساعت  یک  ظریف 
موضوعات  ــاره  دربـ خوبی  گفت وگوهای  و 

برجامی و سیاست خارجی انجام شد.

لیست شورای ائتالف به سرلیستی چمران، پیروز انتخابات شورای شهر تهران

فرار استقالل از بحران در تاریکی
هفته  معوقه  ــدار  دیـ در  استقالل  فوتبال   تیم 
بیست ویکم با زدن دو گل در نیمه دوم از سد 
پدیده گذشت تا اختالف امتیازی خود با سپاهان 
و پرسپولیس را به ۸ برساند.استقالل پس از دو 
شکست در لیگ برتر مقابل ذوب آهن و پرسپولیس 
، در دیدار اخیرش موفق شد به پیروزی برابر صنعت 
نفت دست یابد تا بازی ها را امیدوارانه تر ادامه دهد 
ولی آن ها برای کم کردن فاصله امتیازی با سپاهان 

و پرسپولیس و زنده نگه داشتن شانس قهرمانی، 
باید مقابل پدیده به برتری می رسیدند. به گزارش 
ورزش ســه، ایــن دو تیم در نیمه اول به تساوی 
بدون گل رضایت دادند، اما در نیمه دوم عملکرد 
هجومی بهتری داشتند و توانستند با گل های 
آرمــان رمضانی و مهدی قایدی از سد شاگردان 
مهدی رحمتی عبور کنند و ضمن تثبیت جایگاه 

شان در رتبه سوم، ۴0 امتیازی شوند.

حاشیه بازی
در دقیقه ۸۴، برق ورزشگاه به یک باره قطع و 
نورافکن ها خاموش شد تا ورزشگاه در تاریکی 
فرو برود.  بعد از گذشت حدود پنج دقیقه این 
مشکل برطرف شد  اما بعد از دو، سه دقیقه باز 
هم یکی از نورافکن ها خاموش شد بااین حال 
داور بعد از مشورت با ناظر بازی، تصمیم به ادامه 

مسابقه گرفت.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

شروع امیدوارکننده رئیسی 

نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب 
روز گذشته در شرایطی برگزار شد که بسیاری 
ابراهیم  سید  پاسخ  شنیدن  منتظر  ــردم  م از 
رئیسی به سواالت خبرنگاران درباره مهم ترین 
موضوعات سیاسی و اقتصادی روز بودند. در 
این میان، رویکرد وی در پاسخ به سواالت از چند 
منظر قابل تحلیل است که در ادامه به آن اشاره 

می کنیم:
1- تسریع در پاسخ به پرسش های افکار عمومی 
ــدام به جایی است  از طریق نشست خبری، اق
که نشان می دهد رئیس جمهور منتخب شفاف 
ســازی در افکار عمومی و پاسخ گویی از مسیر 
تعامل رو در رو با رسانه ها را به عنوان مسیر اصلی 
اطالع رسانی خود تعریف کرده است. این خبر 
خوبی است و اگر این روند ادامه داشته باشد و 
رئیس جمهور منتخب در بازه های زمانی مشخص 
به طور مستقیم و صریح پاسخ گوی سواالت رسانه 
ها و افکار عمومی باشد، کمک زیادی به سهولت 

مدیریت  افکار عمومی خواهد کرد.

2- پرهیز از هیجان زدگــی چه در موضوعات 
ــواالت  داخــلــی و خــارجــی و چــه در پاسخ بــه س
و اقتصادی نشان می دهــد که سید  سیاسی 
ابراهیم رئیسی نمی خواهد تجربه برخی  روسای 
جمهور قبلی در موضع گیری های شاذ و هیجانی 
را تکرار کند. رئیسی نه می خواهد به سبک 
روحانی »آن چنان رونق اقتصادی ایجاد کند 
...« و نه می خواهد به سبک احمدی نژاد سراغ 
»هولوکاست« برود. این پرهیز از هیجان زدگی 
از این منظر مهم است که مردم خاطره تلخی از 
انبوه شعارها و وعده ها دارند و آستانه پذیرش 
حرف های درشت اما کم عمق در مردم کاهش 

یافته است.
۳- بسیاری از فعاالن اقتصادی با انبوهی از 
وعده های کمتر عمل شده دولت فعلی منتظرند 
تا ببینند دولت جدید چه رویکردی را در پیش 
می گیرد. رویکرد رئیسی در مقایسه با رقبای 
انتخاباتی خود کمتر متکی بر وعده های رنگارنگ 
ــده هــای رنگارنگ،  ــود. اکــنــون مهم تــر از وع ب
تصمیمات مهمی است که اعتماد و آرامش را به 

اقتصاد بازگرداند. 
تاکید رئیسی بر بازگرداندن اعتماد به فعاالن 
اقتصادی و پرهیز از درگیر شدن در جزئیات طرح 
ها و وعده های آینده، اقدام به جایی بود که می 
تواند، دست وی را برای تامل جدی تر در جزئیات 
طرح ها باز کند. واقعیت این است که دوران 
انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، دوران طراحی 

طراحی  دوران  بلکه  نیست،  ها  برنامه  دقیق 
کمپین های تبلیغاتی است. بنابراین کار اصلی 
طراحی برنامه ها اکنون آغاز شده است و نباید 
انتظار داشت که رئیس جمهور منتخب خیلی 
زود، جزئیات اقدامات اصالحی خود در زمینه 
اقتصاد را بیان کند، بلکه باید منتظر ماند تا روند 
طراحی برنامه ها به همراه تعیین تیم اقتصادی 

کابینه نهایی شود.
۴- با همه این نکات و مالحظات درست در زمینه 
پرهیز از هیجان زدگی و نیفتادن به دام جزئیات، 
باید توجه داشت که این رویکرد، صرفا برای کوتاه 
مدت است و باید به تدریج سراغ مصادیق و حرف 
های عملیاتی و اجرایی رفت و وعده ها را مشخص 
تر کرد. پرهیز از هیجان زدگی و نیفتادن به دام 
جزئیات، رویکردی است که برای شروع خوب 
است، نه برای ادامــه. از این پس هر دو سه روز 
باید منتظر مواضع مصداقی و تصمیمات جدی 
تر رئیس جمهور منتخب باشیم تا هم عموم مردم 
و هم فعاالن اقتصادی، نشانه های تغییر جدی 
رویکرد و تحول را ببینند و اعتماد کم رنگ شده به 

دولت بازیابی شود.
در هر صورت با توجه به انبوه مسائل پیش رو و 
چالش های سنگین دولت، فرصت چهار ساله 
فعالیت دولت، شاید کوتاه به نظر برسد اما بروز 
نشانه های عقالنیت و تغییر موجب همراه کردن 
مــردم و نخبگان می شود و مسیر حرکت پیش 
روی رئیس جمهور منتخب را هموار خواهد کرد.
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تحلیل روز

بازی سیاسی طالبان 

هیچ پالس مثبتی از دوحه قطر که دفتر سیاسی 
ــرف  ــت بــه دوط ــده اس طــالــبــان در آن واقـــع ش
مذاکرات صلح فرستاده نمی شود. همچنین 
جنگجویان طالبان هنوز پیشنهاد صلح مدونی 
را که از آن بتوان به عنوان نقطه شروع گفت وگو 
پیرامون نکات مهم استفاده کرد، ارائــه نداده 
اند. به رغم آغاز فرایند خروج نظامیان خارجی 
ــل مــاه می ایــن مذاکرات  از افغانستان از اوای
همچنان در تعلیق به سر می برد. اما دلیل آن 
چیست؟ به نظر می رسد اجــرای پــروژه خروج 
نظامیان خارجی خود یکی از بزرگ ترین دالیل 
بازی سیاسی طالبان است. در شرایط فعلی، 
بزرگ ترین آرزو و پیش شرط طالبان که خروج 
نظامیان ناتو از افغانستان است، بدون دادن 
هیچ تعهدی محقق شده است. عالوه بر این، 
هزاران جنگجوی زندانی در پایان دولت دونالد 
ترامپ آزاد شده اند و حاال اشرف غنی، رئیس 
جمهور افغانستان خود را بازنده مذاکرات صلح 
قطر می داند. رئیس جمهور غنی می گوید که 
جامعه بین المللی به طالبان »حیثیت سیاسی« 
داده است. حیثیتی که دولت توان مقابله با آن 
را نــدارد. طالبان هر روز برای به دست آوردن 
کوچک ترین امتیازی که قــرار است در آینده 
بگیرد، ذره ای از خاک افغانستان را تصرف می 
کند. تنها در روز گذشته سقوط شهرستان های 
»چمتال« و »بلخ« در والیت بلخ، امام صاحب در 
قندوز و  چاه آب در تخار به دست طالبان گزارش 
شده اســت. بحران امنیتی در افغانستان اما 
به این جا خالصه نمی شود. گفته می شود که 
بیش از 30 شهرستان در دوماه گذشته به دست 
طالبان سقوط کرده اند، اقدامی که باعث شده 
اشرف غنی وزیر دفاع و وزیر کشور خود را در 
ابتدای هفته جاری برکنار کند. جنگ در فضای 
مه آلود تحوالت صلح افغانستان در حالی ادامه 
دارد که گویی صلح در اولویت بعدی این گروه 
قرار گرفته است. مال عبدالغنی بــرادر، رئیس 
دفتر سیاسی طالبان، این روزها به جای اطالع 
رسانی تحوالت قطر در حــال تبیین سیاست 
های آینده آن چه »امارت اسالمی افغانستان« 

می نامد، است.

توئیت روز 

خبر آخر 

نمای روز 

قاب بین الملل 

خبر متفاوت 

چهره روز 

عربستان سعودی سرانجام بعد از چند سال 
قطع روابــط با قطر و تحت فشار گذاشتن این 
ــه بازگشت و سفیر سعودی  کــشــور، بــه دوح
استوارنامه خود را تسلیم کرد.»منصور بن خالد 
بن فرحان آل سعودی« سفیر عربستان سعودی 
در قطر  استوارنامه خود را تقدیم »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر کرد.

خبرگزاری قطر )قنا( با اعالم این خبر افزود: 
وزیر خارجه قطر ضمن آرزوی موفقیت برای 
سفیر جدید، بر ارائــه هر گونه حمایتی جهت 
ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاری ها در 
زمینه های مختلف تأکید کرد.منصور بن خالد 
بن فرحان آل سعود پیشتر در سال ۲0۱۲ سفیر 
فوق العاده عربستان در اسپانیا بوده است.چهار 
کشور عربی اعم از عربستان سعودی، مصر، 
بحرین و امارات از سال ۲0۱۷ به بهانه حمایت 
قطر از تروریسم، روابط دیپلماتیک خود با قطر 
را قطع کــرده و تمامی گذرگاه های زمینی، 
هوایی و دریایی را به روی این کشور بسته بودند 
تا این که ژانویه گذشته قطر در نشست شورای 
همکاری خلیج فارس در شهر العالی عربستان 
سعودی شرکت کــرد و طی آن توافق آشتی 
دوحه با چهار کشور پس از گذشت نزدیک به 

چهار سال قطع روابط آن ها امضا شد.

افتتاح دفتر شبکه اسرائیلی در دبی 

شبکه صهیونیستی 24i مجوز پخش در امارات 
را گرفت و دفتر جدیدی در امارات افتتاح کرد. 
روزنــامــه القدس العربی نوشت، ایــن شبکه 
مجوز پخش در امارات را گرفت، دفتر رسانه ای 
در شهر دبی افتتاح کرد و با شرکت مخابرات 
خصوصی در موسسه رسانه ای تفاهم نامه امضا 
کرد. شبکه 24i که ۱0 سال پیش برای رقابت 
با شبکه خبری الجزیره تاسیس شد، توافق 
شرکت های  با  متعددی  همکاری  نامه های 
ــرد. همین شبکه  ــارات امضا ک ــه ای امـ ــان رس
اعالم کرد، فرصت پخش در امارات را از طریق 
کابل های الکترونیکی دریافت کــرده است. 
همچنین این شبکه برای راه اندازی یک کمپین 
دیجیتالی و تلویزیونی به سه زبان، توافق نامه ای 
ــروه رســانــه ای »اخــبــار الخلیج« و وزارت  با گ
گردشگری امــارات امضا کرد. شبکه 24i به 
عنوان بخشی از عملیات گسترش فعالیت خود 
در خاورمیانه در پی توافق نامه های عادی سازی 
روابــط با رژیــم صهیونیستی در سال گذشته 
شعار »قلب جدید خاورمیانه در 24i« را برگزید.

تصویری از شاهدخت دبــی که پس از تالش 
نافرجام برای فرار از امارات در ۲0۱۸ دستگیر 
شد و در حصر خانگی بود، در رسانه های اجتماعی 

به همراه دوستش در اسپانیا منتشر شده است.

در ماموریتی که سه ساعت طول کشید، یک 
بینی  و  دهــان  روی  کیلوگرمی   35 ماسک 
مجسمه بــودا که 5۷ متر ارتفاع دارد، بسته 
شد. این معبد در آیزوواکاموتسا در نزدیکی 
فوکوشیما قرار دارد. ســازمــان دهندگان این 
حرکت قصد دارند این ماسک را تا مهار کامل 

کووید۱9 بر چهره مجسمه بودا نگه دارند.

نتانیاهو باالخره موبایل خرید

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی که اعتقادی به 
همراه داشتن موبایل با خود نداشت برای نخستین 
بار پس از ۱۲ سال با در دست داشتن تلفن همراه 
مشاهده شد. روزنامه عبری زبان »یسرائیل هیوم« 
نوشت: نخست وزیر سابق هم اکنون به یک تلفن 
هوشمند شخصی و جدید افتخار می کند و همان 
طور که   انتظار می رود تعداد اندکی از شماره جدید 
نتانیاهو اطالع دارند. دوستان نتانیاهو می گویند 
که او آخرین بار در سال ۲009 تلفن همراه داشته 
است. نتانیاهو در سال ۲0۱۴ خطاب به کسانی که 
اقدام به عکس گرفتن از او پیش از انجام یک مصاحبه 
کرده بودند، گفته بود: من جهان جدید را درک 

نمی کنم. چرا همه درحال عکس گرفتن هستند؟

پیشخوان بین الملل 

تیتر یک روزنامه فرانسوی »لومانیته«؛ »سونامی 
شرکت نکردن ]در انتخابات منطقه ای فرانسه[« 
6۸ درصد از افــراد واجد شرایط در انتخابات 
منطقه ای فرانسه شرکت نکردند. شمار واجدان 
شرایط برای شرکت در این انتخابات بیش از 5۱ 

میلیون نفر برآورد می شود.

انتخابات پارلمانی پیش از موعد در ارمنستان با 
یک غافلگیری همراه بود. کمیته مرکزی انتخابات 
ارمنستان اعالم کرد که حزب حاکم این کشور 
با  )پیمان مدنی( به رهبری نیکول پاشینیان 
کسب 53.9۲ درصد آرا در انتخابات زودهنگام 
به پیروزی دست یافته است. نخست وزیر موقت 
ارمنستان صبح دیروز گفت: »مردم ارمنستان به 
حزب ما ماموریت دادند که کشور را هدایت کند و به 
من هم ماموریت دادند تا نخست وزیر کشور شوم. از 
حاال می دانیم که پیروز انتخابات شده ایم و اکثریت 
پارلمان را هم در دست خواهیم گرفت.« در این 

انتخابات، روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق 
ارمنستان و جدی ترین رقیب انتخاباتی پاشینیان 
نیز ۲۱.۴ درصــد آرا را کسب کــرد. کوچاریان 
اما از صدها مورد »تقلب سامان دهی شده« در 
حوزه های انتخاباتی خبر داده و تاکید کرده که 
نتیجه انتخابات را تا رسیدگی کامل به »تخلفات« 
ــرد. کــوچــاریــان، از دوســتــان و  قبول نخواهد ک
جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر  هم پیمانان 
روسیه اســت. او پیش از این متهم شده بود که 
قصد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را داشته 

است. کوچاریان همچنین متهم به برخورد خشن 
با معترضان بوده است. در این انتخابات، احزاب 
وابسته به سه رئیس جمهور پیشین ارمنستان 
شامل پتروسیان، کوچاریان و سرکیسیان در 
ائتالفی با یکدیگر با حزب حاکم »پیمان مدنی« 
به رهبری پاشینیان رقابت می کردند. دادستانی 
کل ارمنستان می گوید، 3۱9 گزارش از تخلف و 
بی نظمی در حوزه ها دریافت کرده و شش پرونده 
نیز برای رسیدگی به »رشــوه خــواری« احتمالی 
در جریان مبارزات انتخاباتی تشکیل داده است. 

انتخابات ارمنستان با نظارت »سازمان همکاری 
و امنیت اروپا« برگزار شد. قرار است این ناظران 
جمع بندی خود از سالمت حوزه های رای گیری 
را اعالم کنند. پاشینیان نتیجه این انتخابات را 
»انقالب فــوالدی« خوانده است. پاشینیان بعد 
از مناقشه قره باغ و توافق آتش بس با جمهوری 
آذربایجان برای استعفا از نخست وزیری ارمنستان 
تحت فشار قرار گرفته بود. مناقشه قره باغ ۲۷ 
سپتامبر ۲0۲0 بین جمهوری آذربــایــجــان و 
جمهوری ارمنستان آغــاز شد و در نوامبر سال 
گذشته بر اساس یک توافق سه جانبه بین دو کشور 
و روسیه به پایان رسید. ساعتی بعد از اعالم توافق، 
معترضان مقابل پارلمان ارمنستان در ایــروان 
تجمع کردند و خواهان استعفای پاشینیان شدند. 
تصمیم برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام پس 
از شکست ایروان از جمهوری آذربایجان در جنگ 
۴۴ روزه قره باغ و تحت فشارهای مخالفان دولت 
گرفته شد. جنگ بین دو کشور که شش هفته به 
طول انجامید موجب کشته شدن هزاران نفر شد 
و ارمنستان بر اثر آن بخش هایی از قلمروی خود 

را از دست داد.

در  هــا  فرانسوی  گسترده  نــکــردن  مشارکت 
ــورد بی  انتخابات منطقه ای، روز گذشته رک
سابقه ای را رقــم زد و به رقمی بین 66.۱ تا 
6۸.6 درصد رسید، موضوعی که موجی از بیم و 
نگرانی را در طبقه سیاسی این جامعه برانگیخته 
است. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: بیش 

از دو سوم فرانسوی ها در انتخابات منطقه ای 
روز گذشته   پای صندوق های رای نرفته اند. 
این روزنامه فرانسوی افزود: ژرار درمنین، وزیر 
کشور فرانسه در حساب کاربری خود در توئیتر با 
ابراز نگرانی عمیق از مشارکت نکردن گسترده 
فرانسوی ها در نخستین دور این انتخابات، 

خواستار بسیج همگانی برای حضور پررنگ تر 
فرانسوی ها در انتخابات دور بعدی در یک شنبه 
ــن/6 تیر( شد. لوموند میزان  آینده )۲۷ ژوئ
مشارکت نکردن فرانسوی ها در انتخابات منطقه 
ای روز گذشته را رقمی بین 66.۱ تا 6۸.6 
درصد اعالم کرد. همچنین روزنامه فرانسوی 
اوئست فرانس این رقم را 6۷.۲ درصد گزارش 
داد. روزنامه فرانسوی لوفیگارو نیز نوشت: 
میزان مشارکت نکردن گسترده فرانسوی ها 
در انتخابات منطقه ای سال جاری میالدی به 
رکورد تازه ای رسید؛ چرا که این رقم در انتخابات 
منطقه ای سال ۲0۱0 میالدی 53 درصد بوده 
است. گابریل اتل، سخنگوی دولت نیز اعالم 
کــرد: مشارکت نکردن گسترده فرانسوی ها 
در انتخابات منطقه ای تا حدی به بحران شیوع 
کرونا مربوط می شــود، اما این موضوع برای 
همه ما زنگ خطر را به صدا درآورده است. در 
انتخابات روز گذشته که به دلیل بحران کرونا 
با سه ماه تأخیر برگزار شد، ۴۸ میلیون شهروند 
واجــد شرایط فرانسوی بــرای یک دوره شش 
ساله اعضای شوراهای منطقه ای را انتخاب 
کردند. نتایج به دست آمده از این انتخابات نشان 
می دهد که حزب راست میانه جمهوری خواه با 

کسب ۲۸.۷ درصد آرا پیشتاز است. در جایگاه 
بعدی، حزب راست گرای افراطی اجتماع ملی 
به رهبری »مارین لوپن« با کسب ۱9.۴ درصد و 
همچنین احزاب سوسیالیست و سبز قرار دارند 
و در آخر، حزب »جمهوری در حرکت« امانوئل 
ماکرون قرار دارد که ۱0.۴ درصد آرا را کسب 
کرده است. پیشتر نیز حزب ماکرون پیش بینی 
کرده بود که وی در هیچ کدام از ۱3 ناحیه اصلی 
فرانسه پیروزی کسب نخواهد کرد. انتخابات 
محلی در فرانسه یک سال زودتــر از انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور برگزار می شود. 
نظرسنجی ها پیش بینی می کنند که امانوئل 
ماکرون و مارین لوپن به عنوان دو رقیب اصلی 
انتخابات سال آینده با یکدیگر مناظره داشته 
ــت گرای  باشند. »مــاریــن لوپن« از حــزب راس
افراطی این کشور که از رقبای جدی امانوئل 
ماکرون محسوب می شود، در آستانه این دور از 
انتخابات گفته بود که »این نخستین بار است که 
من در نظرسنجی ها یک پیروزی ملموس کسب 
کرده ام«. مارین لوپن امیدوار است که از تغییر 
رویکرد جدیدی که در آن از »فرگزیت« و لحن 
کالم خشمگینانه قبلی وی خبری نیست به نفع 

خود استفاده کند. 

بسته تحریمی برای پرونده ناوالنی 
یک هفته پس از دیدار بایدن و پوتین، مسکو به تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم جدید 

علیه روسیه واکنش نشان داد. زاخاروا: پاسخ خواهیم داد

در شرایطی که مقامات ارشد دو کشور آمریکا 
و روسیه اذعــان دارنــد که روابــط دوجانبه دو 
کشور در سطح بسیار نازلی قرار دارد، »ماریا 
زاخاروا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در 
واکنش به اظهارات »جیک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی آمریکا گفت: »آمریکا همواره تحریم 
علیه ما را به عنوان ابزاری برای فرار از مشکالت 
خود به کار می گیرد.« جیک سالیوان   دیروز 
ازتحریم های بیشتر آمریکا علیه روسیه از جمله 
ناوالنی« سرکرده  به بهانه پرونده »الکسی 
مخالفان دولت روسیه خبر داد. این مقام ارشد 
آمریکایی در بخشی از سخنان خود گفت: »ما 
پس از مسموم شدن ناوالنی، تحریم هایی را 
علیه روسیه اعمال کردیم و خود را برای دور 
دیگری از تحریم ها آماده می کنیم که به همین 
دلیل اعمال خواهد شد.« سالیوان همچنین از 
ادامه روند تحریم شرکت های روسی مشارکت 
کننده در پروژه خط لوله گازی »نورداستریم ۲« 
خبر داد. این اولین بار است که یک مقام ارشد 
آمریکایی پس از دیدار اخیر میان »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا و »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهور روسیه در ژنو از اعمال تحریم های جدید 
علیه مسکو صحبت می کند. بدین ترتیب به 
نظر می رسد دیــدار سران این کشور نه فقط 
به تنش زدایی بین دو طرف منجر نشده بلکه 
تشدید  ــرای  ب واشنگتن  به  جدیدی  انگیزه 
فشارهای تحریمی علیه روسیه داده است.

در واقع دیــدار بایدن و پوتین بیشتر محملی 
برای آمریکا به منظور اتهام زنی و هشدار به 
روسیه تا حل و فصل اختالفات گسترده بین 
دو کشور بود. اکنون بهانه های اصلی دولت 
بایدن بــرای تحریم های جدید علیه روسیه 
دو مسئله است؛ مسئله اول، ادامه بازداشت 
و زندانی شدن الکسی ناوالنی و مسئله دوم 
وابستگی  تبعات  از  آمریکا  نگرانی  ــای  ادع
بیشتر گازی اروپا به روسیه. بنابراین در این 
راستا واشنگتن حداکثر تالش خود را برای 
ایجاد مانع به منظور تکمیل و عملیاتی شدن 
خط لوله گازی »نورد استریم ۲« صورت می 
دهد. آمریکا همواره با مداخله در امور داخلی 
روسیه به ویــژه ادعــای حمایت از مخالفان و 
نیز بهانه های حقوق بشری به اعمال فشار 
علیه مسکو پرداخته است. در برهه کنونی، 
واشنگتن با حمایت آشکار از ناوالنی نه فقط 
در امور داخلی روسیه دخالت می کند بلکه 
درخواست آزادی او که اکنون به دلیل ارتکاب 
جرم زندانی است با هدف براندازی دولت 

روسیه مطرح شده است. خواسته دولت بایدن 
روی کار آمدن فردی غرب گرا مانند الکسی 
ناوالنی در راس قدرت روسیه است، هر چند 
به دلیل وابستگی آشکار مخالفان به غرب 
و آگاهی مردم روسیه از این موضوع، آمریکا 
در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است. 
مشاور امنیت ملی آمریکا درباره ناوالنی گفت: 
»آمــاده می شویم از بسته تحریمی دیگری 
در این خصوص علیه روسیه استفاده کنیم. 
نشان داده ایم که وقتی نوبت به پاسخ گویی به 
فعالیت های زیان بار مسکو برسد، دست بردار 
ــاره دخالت در انتخابات  نیستیم؛ خــواه درب
)آمریکا( باشد یا موضوع آلکسی ناوالنی.« 
در عین حــال آمریکا مــاه هاست کــه تالش 
می کند با ادعای مسمومیت ناوالنی توسط 
ماموران دولــت روسیه، از این مسئله برای 
تشویق آلمان به منظور کنار کشیدن ازپروژه 
خط لوله گازی »نورد استریم ۲« سوء استفاده 
کند. »آنتون خلوپکوف« رئیس مرکز امنیت 
و انــرژی روسیه می گوید: »آمریکا از مسئله 
مسمومیت ناوالنی حداکثر استفاده را برای 
بیرون راندن روسیه از بازار انرژی اروپا به کار 
می گیرد.« با این حال واشنگتن در همراه 
ساختن برلین با این خواسته خود ناکام مانده 
است، بنابراین چاره را در این دیده که برای 
ایجاد مانع و در نهایت متوقف کردن ساخت 
خط لوله گازی »نــورد استریم ۲« که اکنون 
حــدود 95 درصــد آن تکمیل شده به تحریم 
شرکت های روسی دخیل در این پروژه عظیم 
گازی بپردازد که قرار است با تکمیل آن ساالنه 
55 میلیارد مترمکعب گاز روسیه از طریق 
دریای بالتیک به آلمان منتقل شود. در نتیجه 
اکنون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از تداوم 
ــد تحریم هــای جدید علیه شرکت های  رون
ــی با هــدف متوقف ساختن ایــن پــروژه  روس
گازی سخن می گوید. با روی کار آمدن جو 
بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا، وی رویکرد 
مقابله فعال با روسیه را در پیش گرفته و در این 
راستا درکنار اقدامات تحریمی و حمایت فعال 
سیاسی و نظامی از اوکراین که دشمن بزرگ 
روسیه در اروپای شرقی محسوب می شود، به 
جنگ روانی علیه والدیمیر پوتین پرداخته و وی 
را »قاتل« نامیده است. اکنون انتظار می رود 
که دولت بایدن با توجه به اظهارات تهدیدآمیز 
جدید سالیوان درباره تشدید تحریم ها علیه 
مسکو، سیاست ها و اقدامات ضد روسی خود 

را در آینده  نزدیک دو چندان کند.

پرده برداری از ابعاد غارتگری 
االخباریه: نیروهای اشغالگر آمریکا با توطئه چینی با شبه نظامیان »قسد«، تقریبا روزانه 

به سرقت گندم و نفت سوریه ادامه می دهند 

هر  در  آمریکایی  اشغالگر  نظامیان  حضور 
نقطه ای از منطقه غرب آسیا و بلکه جهان، 
برایندی جز بی ثباتی  و ناامنی و رنج و محنت 
برای مردم این مناطق نداشته است. نظامیان 
اشغالگر آمریکایی و عناصر و شبه نظامیان 
تروریستی آن هــا  ســال هــاســت در مناطق 
شمالی و شرقی سوریه و نیز شمال عراق 
حــضــور دارنـــد و بــه رغــم درخــواســت های 
مکرر دولــت قانونی ایــن کشور و نیز دولت 
ــراق همچنان خــاک ایــن دو کشور را در  ع
اشغال خود دارنــد و به غارت امــوال و منابع 
نفتی و محصوالت کــشــاورزی ایــن مناطق 
ادامــه می دهند. در حالی که ساکنان این 
منطقه به علت  چنین اقدامات غیر انسانی 
آمریکا  اقـــدام  به علت   نیز  و  جنایتکارانه  و 
سوریه،  علیه  شدید  تحریم های   اعمال  در 
ــواع فشارها و مشکالت اقتصادی  تحت ان
ــرار دارنـــد. در همین راستا،  و اجتماعی ق
تلویزیون »األخباریه« سوریه روز گذشته از 
یکی دیگر از ابعاد غارتگری نیروهای آمریکایی 
در خاک این کشور پرده برداشت. این رسانه 
ســوری در گزارشی فاش کرد که نیروهای 
اشغالگر آمریکایی با تبانی و توطئه عناصر 
تروریستی »قسد« )مزدوران وابسته به آمریکا( 
به سرقت گندم و نفت سوریه ادامه می دهند، 
به گونه ای  که این نیروها در تازه ترین مورد 
3۲ کامیون حامل گندم را از منطقه جزیره 
سوریه )مناطق شــرق و شمال ســوریــه( به 
پایگاه های  خود در شمال عراق و همچنین 
تنها در ماه می گذشته میالدی بیش  از ۱50 
کامیون حامل گندم و بیش از 500 تانکر 
نفت از میدان های  نفتی سوریه را به خاک این 
کشور منتقل کرده اند  .یکی از اهداف اصلی 
آمریکایی ها  از چنین اقداماتی عالوه بر تأمین  
منابع مورد نیاز نیروهای اشغالگر خود در 
شمال و شرق سوریه و نیز شمال عراق، تأمین  
نیازهای مزدوران و گروهک های مزدور خود 
مانند شبه نظامیان گــروه تروریستی قسد 

به  آمریکایی  اشغالگران  حالی  در  ــت.  اس
سرقت و غارت منابع مردم سوریه در شمال 
این کشور مشغول اند که مردم این مناطق 
از جمله شهر منبج در شمال شــرق سوریه 
بارها با بــرگــزاری تظاهراتی که در برخی 
موارد سبب درگیری آن ها  با شبه نظامیان 
قسد و کشته و زخمی شدن شماری از این 
مردم شده است، اعتراض خود را به حضور 
نیروهای آمریکایی و اقدامات آن هــا  اعالم 
کرده اند . در این چارچوب چند هفته پیش نیز 
عشایر عرب در استان حلب سوریه آمادگی 
خود را برای حمایت از اهالی منبج اعالم و 
بر ضرورت اتحاد همه فرزندان عشایر برای 
مقابله با شبه نظامیان مسلح »قسد« تاکید 
اقداماتی  چنین  به علت  بنابراین،   کردند. 
مردم این مناطق و همچنین  ساکنان شمال 
عراق از حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی 
به تنگ آمــده اند و چه بسا  حمله به پایگاه و 
جایگاه های آمریکایی ها   نیز - اگر سناریوی 
توطئه خود آمریکایی ها  و مــزدوران آن ها  را 
کنار بگذاریم - می تواند  کار مــردم به تنگ 
آمده از جور اشغالگران آمریکایی و مزدوران 
آن ها  در این مناطق باشد که خواهان پایان 
تحرکات  و  آمریکایی ها   اشغالگری  یافتن 
آن ها هستند؛ از سرقت اموال مردم گرفته تا 
تالش های  جدید برای آموزش عناصر وابسته 
ــش در پایگاه های   ــروه تروریستی داع به گ
خود برای انجام حمالت به نیروهای سوریه  
و تنها یک خواسته دارنــد و آن بیرون رفتن 
اشغالگران و مزدوران آن ها  از خاک کشورشان 
است. در همین زمینه،  منابع عراقی دیروز 
نیز از شلیک چند راکت به مواضع نیروهای 
اشغالگر آمریکایی در پایگاه »الشدادی« در 
حومه »الحسکه« در شمال شرق  سوریه خبر 
دادنــد. از این رو،  مردم این مناطق خواهان 
خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از خاک 
کشورشان هستند که این خواست آن ها  باید 

جدی گرفته شود.

حزب حاکم ارمنستان پیروز انتخابات 
زودهنگام این کشور شد 

پاشینیان؛ برنده 
قمار انتخاباتی 

قهر  مردم فرانسه با صندوق های رای 
لوموند میزان مشارکت نکردن فرانسوی ها در انتخابات محلی را رقمی بین 66.1 تا 68.6 درصد 

اعالم کرد 

  نبی شریفی 
international@khorasannews.com

آنجلینا جولی ۴6 ساله که نماینده ویژه کمیسیونر 
عالی آوارگان سازمان ملل است، در جریان سفر 
به بورکینافاسو از نزدیک مشکالت مردمی را که 
مجبور به فرار از خانه هایشان شده اند، مشاهده 
کرد. طبق آمار سازمان ملل، بیش از ۱.۲ میلیون 
تن از سال ۲0۱9 در منطقه »ساحل« در آفریقای 
غربی و مرکزی مجبور به تــرک خانه هایشان 
شده اند. سازمان ملل می گوید که تامین اعتبار   
بحران آوارگان در این کشور بسیار پایین است و 

باید ۸0 درصد افزایش یابد.
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رونق تمیزکاری بعد از مرگ و پدیده عجیب در شورای 3شهر!
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رونق تمیزکاری بعد از کودوکوشی!

یکی از کسب  و کارهای پررونق در ژاپن به ویژه پس 
از شیوع کرونا، ارائه خدمات »تمیز کردِن خانه پس از 
مرگ افراد« است. ساالنه حدود هزار ژاپنی در تنهایِی 
کامل می میرند و هفته ها یا ماه ها پس از مرگ، جنازه شان 
پیدا می شود. این آمار بعد از شیوع کرونا و کاهش رفت 
و آمدها بیشتر هم شده است. در ژاپن پدیده ای به نام 
»کودوکوشی« یعنی فوت در تنهایی وجود دارد که به 
بحرانی جدی در این کشور تبدیل شده و نزدیکان این 
افراد بعد از پیدا کردن جنازه به افرادی برای تمیزکردن 
خانه پول می دهند که با رواج کودوکوشی رونق بیشتری 
هم گرفته است. بد نیست بدانید بیش از ۴۰ درصد 
ژاپنی ها احساس تنهایی می کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر 
تنها زندگی می کنند. کاربری نوشت: »واقعا این ژاپنی ها 

هم از هرچیزی شغل درست می کنن.«
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خالقیت جوان تبریزی در طراحی ماسک خود درمان

خبر دریافت جایزه بین المللی طراحی پاریس 2۰2۱ توسط 
پویا حسین زاده طراح جوان تبریزی با طراحی »ماسک 
ــان« بازتاب زیــادی در فضای مجازی  تنفسی خود درم
داشت. ایرنا درباره این ماسک نوشته است: »این ماسک 
یک ماسک صورت چندمنظوره است که نه تنها از انتقال 
گازهای مضر، ویروس ها و عفونت ها به دستگاه تنفسی 
جلوگیری می کند بلکه با استفاده از مکانیزم هوشمند 
سیستم اسپری دارویی، به افرادی که نیاز به دریافت دوز 
دارویی دارند، در زمان مشخص و بدون تماس دست کمک 
می کند.در برنامه این ماسک هوشمند، نرم افزاری وجود 
دارد که با نصب روی گوشی همراه، فرد می تواند در زمان 
مشخص، بدون تماس دست، دوز دارو را دریافت کند.« 
کاربران به این طراحی خالقانه جوان ایرانی واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »اگه به جوون های ایرانی فرصت 
داده بشه و مسئوالن بهشون اعتماد کنن ما می تونیم 

تحول بزرگی ایجاد کنیم.«
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وداع با شهید انتخابات

ویدئوی ۳۰ ثانیه ای تلخ و جانسوزی از فرزند شهید 
علیرضا باغبان زاده در شبکه های اجتماعی دست به دست 
و با دیدنش اشک از چشم ها جاری شد. شهید باغبان زاده 
از کارکنان پلیس راهور استان خوزستان بود که امنیت 
صندوق آرا را بر عهده داشت و هنگام فرستادن صندوق 
رای به مناطق صعب العبور دزفول در یک سانحه هوایی و 
سقوط بالگرد به شهادت رسید. در این ویدئو دوستان 
شهید در حالی تالش دارند فرزند هفت ساله او را آرام 
کنند که این پسر نوجوان با گریه می گوید: »نمیاد پیشم 
دیگه، دیگه نمی تونم ببینمش.« کاربران به این ویدئو 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »واقعا خانواده شهدا 
حق بزرگی بر گردن ما دارن، من با دیدن این فیلم ساعت 
ها برای این فرزند شهید اشک ریختم که این جوری در 

فراق پدرش داره ناله می کنه.«
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پدیده عجیب در انتخابات شوراهای 3شهر!

نتایج نهایی انتخابات شــورای ششم شهر بسیاری از 
شهرها  اعالم شد و نکته قابل توجه در این نتایج میزان 
آرای باطله در این انتخابات است. البته آمار شرکت در 
انتخابات شوراهای شهر چند شهر بزرگ کشور نسبت به 
دوره های قبل با کاهش چشمگیر رو به رو بوده است. با 
این حال شهرهای کرج، اراک و همدان تعداد آرای باطله از 
آرای منتخب اول این شهرها بیشتر بوده است.  کاربران به 
این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »امیدوارم 
این دوره منتخبان شوراهای شهر و روستا طوری عمل کنن 
که مردم برای انتخابات دوره بعد مثل این دوره بی رمق پای 
صندوق ها ظاهر نشن.« کاربر دیگری نوشت: »عملکردها 
این قدر ضعیف بوده که کسی حاضر به شرکت در انتخابات 
نبوده.« کاربری هم نوشت: »نبود کاندیدای مورد قبول 

مردم یکی از دالیل باال بودن آرای باطله بوده.« 
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فروش آزادانه دوربین مداربسته جاسوسی

تصویری از دوربین مداربسته به شکل المپ با قیمت 5۱۰ 
هزار تومان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
بازتاب و واکنش های زیادی را به همراه داشت.  نکته 
قابل توجه این که این دوربین ها که همزمان صدا و 
تصویر را ضبط می کند و می تواند با چرخش ۳6۰ درجه 
ای همه اتاق را پوشش دهد، به دلیل دیده نشدن به 
خاطر  پوشش المپی آن موجب شده که به نوعی دوربین 
جاسوسی نیز محسوب شود. بسیاری از کاربران از این 
که دوربین مدار  بسته به شکلی طراحی شده که تشخیص 
آن سخت است و به راحتی در بازار فروخته می شود، گالیه 
داشتند. کاربری نوشت: »االن با اومدن این دوربین ها 
به بازار که شبیه المپه چطوری میشه به اتاق های پرو، 

آرایشگاه ها و ... اطمینان کرد؟«

 

  2.1     M   views 

۸0 دقیقه ترس در شهربازی

تصویری از چهار نفر که در نقطه اوج ترن هوایی گیر کرده 
بودند، روز گذشته در فضای مجازی دست به دست شد. 
ماجرا از این قرار است که این چهار نفر به خاطر نقص 
در ترن هوایی یکی از شهربازی های اصفهان در ارتفاع 
گرفتار شدند و آتش نشانان در عملیات نفس گیری که 
۸۰دقیقه طول کشید، موفق شدند افراد گرفتار را 
که دچار ترس و وحشت شده بودند به سالمت پایین 
بیاورند. این چهار نفر شامل دو مرد ۳6 و ۳۷ساله و 
دو زن ۳2ساله بودند. کاربری نوشت: »باید برن خدا 
رو شکر کنن که توی حالت برعکس گیر نکرده بودند 
و اال ۸۰ دقیقه باید وارونه می موندن.« کاربر دیگری 
نوشت: »باید سازمان استاندارد بازدیدهای بیشتری 
از شهربازی ها داشته باشه.« کاربری هم نوشت: »من 
فکر می کردم شهربازی برای نوجووناست ولی اینا که 
دیگه جوونی رو هم رد کردن اون جا چی کار می کردن؟« 

تاثیر کم بارشی بر کمبود علوفه	 
آغاز فصل بهار در بین قشر های مختلف جامعه از شروع کار و 
تالش برای ساختن سالی پر خیر و برکت خبر می دهد. در این 
بین عشایر نیز به عنوان قشر تولید کننده، در این فصل اقدام به 
تامین نیاز دام های خود و ذخیره کاه وکلش مزارع برداشت شده 
می کنند. امسال اما خشکسالی و کمبود بارش ها موجب سرسبز 
نبودن رویشگاه های طبیعی شد و عشایر هم باید برای دام های 
شان علوفه و کاه تهیه می کردند  اما این خشکسالی خسارت 
چشمگیری به بخش کشاورزی وارد کرد تا آن جا که باعث شد 
کار دامداران و عشایر برای تامین خوراک مورد نیاز احشام سخت 
و سخت تر شود. از لحاظ اقتصادی، کمبود یک کاال یا محصول 
همیشه دو نتیجه را به همراه دارد، یکی افزایش قیمت آن و 
دیگری انحصار و پیدایش سودجویان و دالالنی که سعی در جمع 

آوری حداکثری و فروش حداقلی آن محصول دارند.

گرانی بیش از 3 برابری کاه و یونجه در یک سال	 
همان طور که گفتیم کم بارشی در زمستان و بهار امسال باعث 
کمبود علوفه شده و همین کمبود علوفه گرانی آن را در پی 
داشته است. برای این که از قیمت روز علوفه باخبر شویم، با 
یکی از فروشندگان عمده علوفه تماس گرفتیم. او که فقط »کاه 
گندمی«  برای فروش داشت، قیمت آن را کیلویی 3550 تومان 
اعالم کرد که نسبت به سال گذشته حدود 5 برابر افزایش داشته 
است. تابستان سال گذشته کاه با قیمت 700 تومان به فروش 
می رسید. البته پیش از این هم رئیس اتحادیه دامداران استان 
فارس در گفت و گویی، مشکالت به وجود آمده در تامین خوراک 
دام برای دامداران را مسئله اصلی تعطیلی بسیاری از دامداری 

ها قلمداد کرده بود.

دالالن علوفه یار دیگر خشکسالی!	 
با کمبود و البته افزایش قیمت علوفه برخی سودجویان و دالالن 
شروع به دپوی کاه و یونجه در انبارهای خود کرده اند تا بتوانند 
در نیمه دوم سال که علوفه کمتر پیدا می شود، آن را با قیمت 
ــداران به ما  ــداران بفروشند. یکی از دام های بیشتری به دام
درباره این مشکل می گوید: »هرچند خشکسالی باعث تولید 
محصوالت کشاورزی و خوراک دام شده اما بدتر از خشکسالی، 
دالالنی هستند که نهاده های دامی وارداتی، کاه، یونجه و باقی 
مانده محصوالت کشاورزی را انبار می کنند تا سود بیشتری 
ببرند و کاری از دست دامدار بر نمی آید جز این که فکری برای 
ذبح دام هایش بکند چون با این روند دیگر نگهداری دام صرفه 
اقتصادی ندارد.« یکی از فعاالن عرصه کشاورزی هم با اشاره به 
نقش دالالن در حوزه توزیع نهاده های دامی اظهار کرد: »وجود 
دالالن در بازار خرید نهاده های دامی باعث شده  است دامداران 
و عشایر با مشکل کمبود نهاده  یا افزایش قیمت مواجه شوند و در 
صورت ادامه مشکالت، عشایر و دامداران مجبور به فروش دام 
با قیمت ارزان خواهند بود و این موضوع نتیجه ای جز کاهش 
رونق تولید گوشت قرمز و افزایش جمعیت بیکار رادر آینده در پی 
نخواهد داشت.« البته مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های 
کشاورزی دامداران ایران هم گفته است: »قیمت کاه و یونجه 
لحظه به لحظه تغییر می کند و بسیاری از سودجویان آن را در 
انبارها دپو کرده اند و  ما با همکاری فرمانداری  و نیروی انتظامی 
استان ها به دنبال آزادسازی انبارهای احتکار هستیم.« متاسفانه 
وزارت جهاد کشاورزی که باید با نظارت و تنظیم بازار از این دالل 
بازی ها که به زیان تولید کننده ها و دامــداران تمام می شود، 

جلوگیری کند تاکنون عکس العمل خاصی نداشته است.

قاچاق علوفه به کشورهای همسایه	 
در حالی که مدت  هاست قاچاق دام زنده رسانه ای شده و گفته 
می شود هنوز هم ادامه دارد، خبر قاچاق علوفه هم مطرح شد. 
هر چند به تازگی صحبت از قاچاق معکوس نهاده های دامی 
وارد شده با ارز 4200 تومانی به کشورهای دیگر به میان آمده 
اما این بار رئیس اتحادیه سراسری دامداران مدعی شده است 
با توجه به خشکسالی و نبود برنامه ریزی مسئوالن، کاه به عراق 
و ترکیه قاچاق می شود و گاوهای باردار به دلیل کمبود خوراک 
دام راهی کشتارگاه می شوند. پیش از این هم تجارت نیوز مدعی 
شده بود که کاه و یونجه کشاورزان با لنج به کشورهای عربی 

قاچاق می شود.

چگونگی قاچاق علوفه	 
از دی سال 98 صادرات کاه و کلش و یونجه به دیگر کشورها 
ممنوع شده است اما همان طور که پیش از این خواندید، به تازگی 
خبرهایی درباره قاچاق کاه و یونجه به کشورهای همسایه شنیده 
می شود.  در آخرین خبر اعالم شد یک کامیون با 55 تن علوفه 
که قصد داشته از مرز خارج شود کشف و ضبط شده است. اما این 
سوال به وجود می آید که چطور می شود علوفه که حجم زیادی 
را هم اشغال می کند، به راحتی به کشورهای دیگر قاچاق کرد؟ 
برخی مدعی بودند از مبادی غیر رسمی این اتفاق می افتد با 
این حال شاهپور عالیی مقدم، رئیس سازمان امور عشایر ایران، 
درباره خبر قاچاق علوفه گفته است: »طی بازرسی هایی که از 
کلیه مسیرهای شبکه توزیع انجام دادیم، هیچ گزارشی مبنی بر 
قاچاق علوفه از بخش عشایری نداشتیم و اگر چنین موردی اتفاق 

بیفتد قطعا بررسی و پیگیری خواهیم کرد.«

قیمت جهانی کاه و یونجه	 
برای این که بدانیم قاچاق علوفه چه سودی برای قاچاقچیان به 
همراه دارد باید در ابتدا قیمت جهانی علوفه را به دست بیاوریم. 
سایت انجمن بازرگانان انگلیس قیمت جهانی کاه را بین 300 تا 
330 دالر در هر تن اعالم کرده است که با توجه به قیمت دالر 24 
هزار تومانی هر تن کاه در بازار جهانی بین هفت تا هشت میلیون 
تومان تمام می شود. یکی از فروشندگان کاه و علوفه درباره 
قیمت خرید کاه از کشاورزان به خبرنگار ما می گوید: »هر تن کاه 
از کشاورز چیزی بین 2 تا 2.5 میلیون خریداری می شود.« این 
بدان معناست که هر تن کاه برای قاچاقچیان چیزی حدود چهار 

برابر سود به همراه خواهد داشت.

عواقب کمبود علوفه	 
همان طور که پیش از این گفتیم، نبود و البته گرانی علوفه 
باعث شده دیگر نگهداری دام برای دامداران به صرفه نباشد 
و آن ها اقدام به کشتار  یا فروش دام های شان کنند که هر 
کدام می تواند عواقبی در پی داشته باشد. یکی از اتفاق هایی 
که در چند سال گذشته شاهدش بوده ایم قاچاق دام مولد از 
کشورمان به کشورهای همسایه بوده است؛ اما حاال قاچاق 
علوفه باعث شده تا دامداران به فکر کشتار دام های مولدشان 
هم باشند. در همین زمینه رئیس اتحادیه سراسری دامداران 
به مهر گفته است: »با توجه به خشکسالی و نبود برنامه ریزی 
مسئوالن، کاه به عراق و ترکیه قاچاق می شود و گاوهای باردار 
به دلیل کمبود خوراک دام راهی کشتارگاه می شوند.« این 
اتفاق می تواند در آینده ای نزدیک باعث کمبود شیر و گوشت 
قرمز در کشور شود که زنگ خطر بزرگی برای مسئوالن است 

که باید برای آن فکری کنند.

کمبود علوفه باعث شده تا دام های باردار هم به کشتارگاه برده شوند. به جز خشکسالی، بحث قاچاق 

علوفه هم جدی است، تفاوت قیمت ها و راه های قاچاق چگونه است ؟

 آتش قاچاق 
در خرمن علوفه!

رعیت نواز - وضعیت خوراک دام این روزها بحرانی است و صحبت هایی در خصوص قاچاق کاه و علوفه به کشورهایی مانند ترکیه، 
عراق، امارات و ... مطرح می شود. این در حالی است که با توجه به خشکسالی در کشورمان و نبود برنامه ریزی برای تامین علوفه 
دام، متاسفانه دام های سبک و سنگین به دلیل گرانی و همچنین کمبود علوفه راهی کشتارگاه می شوند که در آینده نزدیک 
عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. گفته می شود یونجه و کاه تا بیش از سه برابر نسبت به تابستان سال گذشته 
افزایش قیمت داشته اند و با وجود گرانی به ندرت پیدا می شوند. این موضوع باعث شده دیگر نگهداری دام  برای دامداران صرفه 
اقتصادی نداشته باشد و سن کشتار دام سبک و سنگین کاهش پیدا کند. در گزارش امروز سعی کرده ایم به دالیل کاهش علوفه 

و چگونگی قاچاق آن بپردازیم.

نقایش های میلیون دالری 

در سطل زابله
چه آثار مشهوری در سطل های زباله یا گوشه خیابان 

و سمساری پیدا شدند؟

در روزهای گذشته خبر پیدا شدن نقاشی های رنگ روغن 
3۵0 ساله با ارزش چندین میلیون دالری در زباله دان محل 
استراحت مردی در آلمان خبرساز شده است. یکی از این 
دو نقاشی »پرتره یک پسر« اثر »ساموئل ون هوگستراتن« 
شاگرد ارشد »رامبرانت« است. تابلوی دیگر با عنوان »خنده 
خودنگاره«، در سال 166۵ توسط هنرمند ایتالیایی »پیترو 
بلوتی« خلق شده است. روز جمعه پلیس کلن عکس هایی از 
این دو اثر گران بها را در رسانه ها منتشر کرد و پرسید: »چه 
کسی این نقاشی های نشان داده شده را می شناسد یا می 
داند که چگونه آن ها از سطل زباله سر درآورده اند؟«  در ادامه 

به چند مورد دیگر از این آثار هنری اشاره می کنیم.

9 میلیارد در سطل زباله	 

اواخر نوامبر سال پیش، یک بازرگان آلمانی، تابلوی نقاشی 
سوررئال ارزشمندی از ایو تانگی، نقاش فرانسوی را به طور 
اتفاقی در فرودگاه دوسلدورف جا گذاشته بود و پلیس آلمان 
آن را در یک سطل زباله نزدیک فرودگاه، کشف کرد. ارزش 

این تابلوی نقاشی 2۸0 هزار یورو برآورد شده بود.

خرید تابلوی ۵0 میلیون دالری به ۵ دالر	 

»تری هورتون« در دهه90 قرن پیش از یک مغازه سمساری 
تابلویی به قیمت پنج دالر خرید ولی خیلی زود یک نفر به او 
گفت که این اثر شبیه آثار »جکسون پوالک« است و مشخص 
شد که حدس آن ها درست بوده و  پس از بررسی های انجام 

شده، قیمت این تابلو ۵0 میلیون دالر برآورد شد.

تابلوی هنری گران قیمت در خیابان	 

»الیزابت جیبسون« در خیابانی در منهتن نیویورک قدم 
می زد که ناگهان با تابلوی خوش رنگی مواجه شد که در کنار 
مقداری زباله افتاده بود. الیزابت، تابلو را که به نظرش زیبا می 
رسید برداشت و به خانه اش برد. پس از چندی مشخص شد 
این تابلو به یک نقاش مکزیکی به نام »رافینو تامایو« تعلق 

دارد و قیمت آن حدود یک میلیون دالر است.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی

گزیده 

یک عکس  

سد مخزنی سیاهو  به عنوان هشتمین  سد  
خراسان جنوبی در فاصله ۱۳۰ کیلومتری 

بیرجند خالی شد.

          پرویز کرمی  : هم اکنون 58۰۰ شرکت دانش بنیان، 
۱25۰ شرکت خالق، 65۰۰ استارتاپ، 24۰ مرکز 
نوآوری و ۱۰ خانه خالق و نوآوری در کشور فعال است

رسانه های جهان 

 فوربس:  روز جمعه
دولــت هــای کــانــادا 
و ایـــــاالت مــتــحــده 
تــوافــق کــردنــد که 
مـــحـــدودیـــت هـــای 
مــرزی را همچنان بــرای سفرهای 
غــیــرضــروری حــداقــل تــا 21 ژوئیه 
ــا ایــن  ــه ب )25تـــیـــر( تــمــدیــد کنند ک
احــتــســاب ایــن مــحــدودیــت هــا وارد 
پانزدهمین ماه خود شد. در پی این 
توافق، بخش های گردشگری به شدت 
به این تصمیم اعتراض کردند. در ماه 
مارس )فروردین( تخمین زده شده 
بود که از زمان محدودیت های مرزی 
شرکت های مرتبط 16 میلیارد دالر 
ضرر کرده اند. کانادا اعالم کرده است 
که زمانی محدودیت ها را بر می دارد 
 که 75 درصد مردم واکسینه شوند.

اســـتـــریـــت  وال 
ژورنــــــــــال: طــبــق 
آخرین آمارها از هر 
5 نفر در آسیا یک نفر 
ــن  ــس واک دوز  یـــک 
دریافت کرده است که از اوایل ماه می 
)11اردیبهشت( دوبرابر شده است، 
ــا و  امــا هنوز هم  از  37درصــد در اروپ
ــد در آمریکای شمالی عقب  40درص
اســت. هــم اکــنــون تقریبًا سه چهارم 
واکسیناسیون روزانه در جهان در آسیا 

انجام می شود.

سه شنبه اول تیر  ۱4۰۰
۱۱ ذی القعده  ۱442.شماره 2۰6۹۰

 ارتقای 45 رتبه ای ایران
 در شاخص نوآوری

 گزارش جدید یونسکو نشان می دهد رتبه ایران در  نوآوری از ۱۰6 به 6۱ ارتقا یافته است.  دبیر ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان به  خراسان از  عوامل موثر در این موفقیت و چشم انداز آن گفته است

مصطفی عبدالهی- شاید حق داشته باشیم 
که گاهی نسبت به برخی آمــارهــا و اطالعات 
مجموعه های داخلی مطمئن و خوش بین نباشیم؛ 
اما وقتی سازمان های بین المللی هم بر همان 
تاییدش می کنند،  و  آمارها صحه می گذارند 
دیگر جای هیچ شبهه ای نیست. در این سال ها 
بارها و بارها درباره رشد و توسعه استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان و تاثیر شگرف آن ها در 
آینده کشور گفته ایم و نوشته ایم، اما اگر تا به امروز 
تردید و ابهامی در این حوزه داشتید، پیشنهاد 
می کنم بــه محتوای گـــزارش رسمی یونسکو 
)سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل 
متحد( هم نگاهی بیندازید؛ گزارشی که از ارتقای 
چشمگیر45  رتبه ای   ایران در شاخص جهانی 
نوآوری خبر داده و نویدبخش آینده ای درخشان 

برای ماست.

ارتقای رتبه از ۱۰6 به 6۱ جهان       
این گــزارش که در همین روزهــای اخیر منتشر 
شــده، وضعیت کشورها را در حــوزه فناوری و 
ــا طی  ــرده و به عملکرد آن ه نـــوآوری بررسی ک
پنج سال گذشته نگاهی انداخته است. یونسکو 
برای ارزیابی این شاخص در کشورهای مختلف 
تعداد  جمله:  از  دارد،  متعددی  معیارهای 
اختراعات ثبت شده، آمار مقاالت منتشر شده در 
نشریات معتبر علمی، میزان فروش محصوالت 
نانو، میزان بازگشت نوآوران و فناوران ایرانی مقیم 
خارج به کشور، تعداد دانشجویان بر اساس مقاطع 
و رشته های تحصیلی، سهم زنان در دانشگاه ها و 
میزان حمایت های مالی صندوق ملی پژوهش 
و فناوری از پــروژه های دانش بنیان. طبق این 
معیارها، رتبه کشور ما در شاخص جهانی طی 
سال های 2015 تا 2019 با ارتقای قابل توجهی 
از رتبه 106 به 61 رسیده است؛ این یعنی رشد 

45 پله ای ایران در شاخص جهانی نوآوری.

تحسین رویکرد ایران در توسعه زیست بوم       
یونسکو در گزارش خود اعالم کرده است که 
در پنج سال گذشته نوآوری در ایران توسعه 
سریعی داشته است و تا پایان سال گذشته، 
ــوآوری با  49 شتاب دهنده و 113 مرکز ن
استارتاپ ها  به  خصوصی  بخش  مشارکت 

خدمت ارائه کرده اند. 

اشتغال زایی در کارخانه های نوآوری       
در بخشی از این گــزارش، به نسل های مختلف 
توسعه پهنه های نوآوری از جمله پارک های فناوری 
و کارخانه های نوآوری اشاره شده است. به عنوان 
ــوآوری آزادی در تهران یاد  نمونه از کارخانه ن
شده که 3500  شغل بــرای فارغ التحصیالن 
دانشگاهی وکارآفرین جوان ایجاد کرده است. 
یا پارک فناوری پردیس که 6500 شرکت در آن 
مستقر شده اند و برای توسعه نوآوری نقش آفرینی 
می کنند. ناحیه نـــوآوری شریف هم نمونه ای 
دیگر در پیاده سازی رویکرد حمایت از زیست بوم 
فناوری و نوآوری است که میزبان بیش از 500 

استارتاپ است.

سهم قابل توجه زنان در دانشگاه ها       
وضعیت مناسب ایـــران در بــرابــری جنسیتی 
دانشجویان آموزش عالی هم موردتوجه یونسکو 
ــدی زنـــان در  ــت و سهم 46.6 درصـ بـــوده اس
دانشگاه ها، از دیگر نقاط قوت حوزه علم، فناوری 

و نوآوری در ایران توصیف شده است.

ایرانیان خارج از کشور در استارتاپ ها       
ــیــان متخصص خــارج  بــرنــامــه بــازگــشــت ایــران
فناوری  و  علمی  معاونت  توسط  کــه  کشور  از 
ــم در  ــده ه ــ ــرا درآمـ ــ ــه اج ریــاســت جــمــهــوری ب
این پژوهش بین المللی موردتوجه قرار گرفته 
اســت. برنامه ای که به اشتغال تعداد زیــادی از 
ایرانیان مقیم خارج در استارتاپ ها )354 نفر 
در ســال 1397( و تاسیس استارتاپ )100 
استارتاپ با بیش از 3 هزار نفر پرسنل در سال 

1397(  منجر شده است.

 آینده روشن است        
نکته مهم این است که آن چه در گزارش یونسکو 
ارزیابی شده، مربوط به عملکرد پنج ساله بین 
ــا همه  ــت ام ــای 2015 تــا 2019 اس ــال ه س
می دانیم که از ابتدای سال 2020 تا به امروز 
با تحوالت چشمگیری در حوزه  نیز کشور ما 
فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
مواجه بــوده که بــدون شک وضعیت کشورمان 
ــت. مــصــداق این  را ارتــقــای بیشتری داده اس
حــرف، گزارشی اســت که »پرویز کرمی« دبیر 
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت وگو با 
خراسان ارائه می کند و می گوید: با تالش هایی 
که طی پنج سال اخیر توسط معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و دیگر مجموعه های 
همکار صورت گرفته، هم اکنون 5800 شرکت 
دانش بنیان، 1250 شرکت خــالق، 6500 
استارتاپ، 240 مرکز نوآوری و 10 خانه خالق 
و نوآوری در کشور فعال است. کرمی می افزاید: 
عالوه بر آن، مجموعه هایی همچون بنیاد ملی 
نخبگان، صندوق نوآوری و شکوفایی،  صندوق 
پژوهش و فناوری و کارخانه های نوآوری هم فعال 
یا افتتاح شده اند و بستر مناسب تری برای فعاالن 

این حوزه ایجاد کرده اند.

ایجاد زیست بوم های فناوری و نوآوری        
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
می افزاید: اقدام مهمی که طی این سال ها 
انجام شده، شکل دهی زیست بوم های فناوری 
و نــوآوری در کشور بــوده که بستر ارتباط و 
شرکت های  جمله  از  بخش ها  همه  تعامل 
دانــش بــنــیــان، اســتــارتــاپ هــا، صــنــدوق هــا، 
بنیاد ملی نخبگان، کارخانه های نــوآوری، 
ــای علم و فــنــاوری و دانشگاه ها با  ــارک ه پ
یکدیگر شــده و همه عناصر ایــن زیست بوم 
را فعال کــرده اســت. به گفته کرمی، ایجاد 
ایــن بستر مناسب، همان چیزی اســت که 
سازمان های بین المللی از جمله یونسکو هم 
آن را تحسین کرده و پیدایش آن را عاملی موثر 

در ارتقای جایگاه نوآوری ایران دانسته اند.

چشم انداز روشن       
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
ــاره به زیرساخت های به وجــود آمــده طی  با اش
سال های اخیر می افزاید: هم اکنون بسیاری 
از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های ما 
در دوران بلوغ به سر می برند و به محض رفع 
تحریم ها و همچنین رفــع موانع تولید توسط 
دولت جدید، آماده نقش آفرینی جدی تر هستند. 
کرمی می افزاید: ارتقای ایران در شاخص جهانی 
نوآوری، تازه  اول راه است و با توجه به چشم انداز 
روشنی که در این عرصه داریم، مطمئنا روزهای 

درخشان تری را پیش رو خواهیم داشت.

تهران وارد وضعیت نارنجی 
مصرف آب شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
اعالم کرد: به دلیل سالی کم بارش و مصرف خارج 
از الگوی 50 درصد تهرانی ها، وضعیت استان 
نارنجی است و تا به این لحظه وارد قسمت قرمز 
نشدیم و اگر میزان مصرف افزایش یابد، در اولین 
اقدام آب مشترکان پرمصرف را قطع خواهیم کرد. 
محمدرضا بختیاری در عین حال گفت: 50 درصد 
مردم تهران کمتر از حدنرمال که 14 مترمکعب 
است، آب مصرف می کنند. وی همچنین گفت: 
30 درصد تهرانی ها کمی بیش از الگوی مصرف 
آب استفاده می کنند و 20 درصد نیز مشترکان 
پرمصرف هستند. بختیاری افزود: نسبت به کل 
جمعیت 5 درصد از تهرانی ها،  چندین برابر الگوی 

مصرف، آب شرب استفاده می کنند.

پایان عمر مفید 5۰ بیمارستان 
پایتخت

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، از 
آسیب پذیری حدود 50 بیمارستان در تهران که 
عمر مفید ساختمانی شان گذشته اســت، خبر 
داد و گفت: این ساختمان ها باید مقاوم سازی 
شوند اما به دلیل مشکالت اقتصادی کشور فعاًل 
نمی توان به این مسئله امیدوار بود. به گزارش 
ایسنا، رضا کرمی محمدی  یادآور شد: براساس 
بررسی هایی که در شهر تهران انجام شده است، 
اگر تمام ظرفیت های ارگــان هــای دخیل برای 
زلزله6/5 ریشتری فعال شود، تهران تنها 20 
درصد آمادگی مقابله با زلزله را دارد و 80 درصد 

پاسخگویی الزم را نخواهد داشت.

 زنان مجرد باالی ۳5 سال
 وام اجاره دریافت می کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس مصوبه 
ستاد مبارزه با کرونا، همه خانم هایی که باالی 35 
سال دارنــد، خودسرپرست هستند و با خانواده 
زندگی نمی کنند، می توانند از تسهیالت اجاره 
استفاده کنند. »محمود محمودزاده« دیروز به ایرنا 
گفت: سال گذشته اولویت پرداخت وام اجاره را 
برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار قرار 
دادیــم که تعریف آن با زنان مجرد فرق می کند، 
این مصوبه امسال هم به قوت خود باقی است. 
محمودزاده با بیان این که به مــردان سرپرست 
خانوار که به دلیل فوت همسر، طالق و متارکه 
مجرد هستند نیز وام اجاره تعلق می گیرد، افزود: 
در واقع استثنایی برای زنان مجرد باالی 35 سال 
در ثبت نام »مسکن ملی« و »وام ودیعه« وجود دارد؛ 
بر این اساس برای خانم های سرپرست خانوار یا 
خانم های خودسرپرست این استثنا وجود دارد که 
با 35 سال سن بتوانند از تسهیالت ودیعه اجاره 
ــدام ملی مسکن  و همچنین از امکانات طرح اق
استفاده کنند. این خبر حاکی اســت،  ثبت نام 
وام ودیعه مسکن از ساعت 12 روز چهارشنبه 
ــاز شــده اســت و همه مستاجران  26 خــرداد آغ
واجدشرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
که در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کرده اند، 
اکنون باید منتظر پاسخ استعالم خود باشند. سقف 
تسهیالت کمک ودیعه اجــاره مسکن در منطقه 
شهری تهران 70 میلیون تومان، سایر کالن شهرها 
)شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی 
شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، 
اهواز و کرمانشاه( 40 میلیون تومان و سایر شهرها 
25 میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان 
دریافت این تسهیالت باید متاهل یا سرپرست 

خانوار باشند.

ثبت  نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به 
این که ثبت نام وام بازنشستگان تحت پوشش این سازمان به زودی 
آغاز می شود، گفت: امسال به تعداد بیشتری از بازنشستگان 
وام پرداخت می شود. عادل دهدشتی دیروز دوشنبه درباره 
وام بازنشستگان تأمین اجتماعی، افزود: امسال 2 هزار و 600 
میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به بازنشستگان تأمین 
اجتماعی اختصاص یافته است. این در حالی است که سال 
گذشته 2 هزار میلیارد تومان و در سال 98 نیز 200 میلیارد 

تومان اعتبار برای پرداخت وام به بازنشستگان سازمان تأمین 
اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود. معاون فرهنگی اجتماعی 
سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: سال گذشته 350 هزار 
بازنشسته از تسهیالت وام قرض الحسنه استفاده کردند و 
امسال با افزایش میزان اعتبار تعداد افرادی که از این وام بهره مند 
می شوند نیز افزایش پیدا می کند. دهدشتی درباره مبلغ وام 
نیز گفت: سال گذشته میزان وام پرداختی بازنشستگان 3 تا 
5 میلیون تومان بود. امسال هم آمادگی داریم مبلغ وام افزایش 

پیدا کند و هم افرادی که از وام بهره مند می شوند، افزایش پیدا 
 کنند. وی گفت: ثبت نام وام ضروری بازنشستگان به زودی به 
صورت غیرحضوری آغاز می شود و بر اساس تعداد بازنشستگان 
هر استان، سهمیه استان ها  تعیین خواهد شد. معاون فرهنگی 
اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی همچنین در پاسخ به این سوال 
که چرا به بازنشستگان باالی 70 سال وام پرداخت نمی شود، 
گفت: جلساتی را با بانک عامل برگزار کرده ایم و قرار است ساز و 

کاری را مشخص کنیم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
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ــرزاد فرزین در فیلم »آهنگ  ف
دو نفره« ساخته آرزو ارزانش، 
هــمــراه احــمــد مهرانفر دیگر 
را  ایــن فیلم، قطعه ای  بازیگر 
ــش در  ــ خـــوانـــده اســـت. ارزانـ
گفت  وگو با صبا توضیح داده که این قطعه برای 

اولین بار در فیلم شنیده می شود.

حامد همایون فردا شب ساعت 
»شب آهنگی«  بــرنــامــه  در   20
مهمان حامد آهنگی خواهد بود. 
محمد معتمدی و مسعود صادقلو، 
دیگر خواننده هایی هستند که تا به 

حال در این برنامه حاضر شده اند.

ویــشــکــا آســایــش در ســریــال 
ــر داوود  ــی« اث ــارس »سلمان ف
به  می کند.  بــازی  میرباقری 
گــزارش فــارس، رضا کیانیان، 
محمد رضا شریفی نیا، داریوش 

فرهنگ، جعفر دهقان، محمود پاک  نیت و محمد 
فیلی از دیگر بازیگران این سریال هستند.

ژیــا صادقی اجـــرای مسابقه 
»آشپزی با مامان« را برعهده 
گرفته است. در هر قسمت، دو 
گــروه مــادر و فرزند با استفاده 
ــم  هزینه،  ــی ک ــذای از مـــواد غ

یک غذای ایرانی می پزند. این مسابقه از نیمه 
تابستان از شبکه 5 پخش می شود.

چهره ها و خبر ها

ــه جــمــع  ــ اللـــــه اســـکـــنـــدری ب
ــان مــســابــقــه  ــدگ ــن ــن ــت  ک ــرک ش
»شب های مافیا« ساخته سعید 
ابوطالب اضافه شد. متین ستوده، 
بهاره افشاری و ترالن پروانه دیگر 
چهره هایی هستند که در گروه خانم ها حضور دارند.

پــدرام شریفی در »کافه آپــارات« 
ــد بــهــداد  ــام ــت کــه ح گفته اسـ
سکانسی از سریال »می خواهم 
زنده بمانم« را که مربوط به ماقات 
»امیر شایگان« و »نادر« در عروسی 

است بازنویسی کرده و دیالوگ  هایش را نوشته است.

 مائده کاشیان  

سینمای جهان

140016688

خاطرات »ویل اسمیت« پرفروش شد

با اعام خبر انتشار کتاب خاطرات »ویل اسمیت«، 
این کتاب به سرعت به یکی از پرفروش ترین آثار 

»آمازون« تبدیل شد.
ــزارش ایسنا، انتشارات »پنگوئن پــرس« روز  به گ
یک شنبه از انتشار کتاب خاطرات ویل اسمیت 
هنرپیشه مشهور آمریکایی در نهم نوامبر خبر داد و این 
هنرپیشه نیز با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام 
خود از تصویر جلد این کتاب که با عنوان »ویل« منتشر 
خواهد شد رونمایی کرد. این کتاب از بیستم ژوئن 
در رتبه نخست پرفروش  ترین کتاب  های خاطرات و 
زندگی نامه های بازیگران »آمازون« قرار گرفته است.
ــل« به داستان زندگی و حرفه اسمیت  کتاب »وی
می پردازد و روایتی از روند بزرگ شدن او در غرب 

فیادلفیا تا تبدیل شدنش به یک هنرپیشه است.

»بادیگارد همسر هیتمن« 
صدرنشین گیشه شد

با اکران فیلم »بادیگارد همسر هیتمن« در سینماهای 
آمریکا، این فیلم موفق شد تا در اولین آخر هفته 
اکرانش 11.6 میلیون دالر بفروشد و در جایگاه اول 

فروش بایستد.
ــزارش مهر، »بــادیــگــارد همسر هیتمن« به  بــه گـ
کارگردانی پاتریک هیوز از الینزگیت که ادامه ای 
بر فیلم اکشن کمدی »بادیگارد هیتمن« در سال 
201۷ است، از چهارشنبه در سینماهای آمریکا 
اکرانش را شروع کرد و تا پایان یک شنبه 1۷ میلیون 
دالر فروخت. این فیلم که با بودجه ۷0 میلیون 
دالری ساخته شده و در ۳۳۳1 سالن سینما به 
نمایش درآمده، نیاز به فروشی خیلی بیشتر دارد تا 
بتواند هزینه هایش را جبران کند. با توجه به این که 
قسمت نهم »سریع و خشمگین« از آخر هفته آینده 
اکران می شود، رسیدن به فروشی قابل توجه برای 

»بادیگارد همسر هیتمن« سخت به نظر می رسد.

این روزها در دو سریال »می خواهم زنده بمانم« 
ــاری«، دو شخصیت زن قدرتمند،  ــِم ک و »زخ
سلطه گر و دورو دیده می شود که مورد توجه 
فــراوان مخاطبان قرار گرفته اند. »زهــره« در 
سریال »می خواهم زنده بمانم« و »سمیرا« در 
مجموعه »زخِم کاری« با ویژگی  های منحصر به 
 فرد و جالب توجهی که داشته اند، مخاطبان را 
غافلگیر کرده اند. این دو شخصیت هرکدام در 
نوع خود به تناسب قصه، از جنبه فریبندگی، 
با  اشتراکاتی  قدرتمندی  و  دسیسه چینی 
یکدیگر دارند و بازیگران آن ها آزاده صمدی 
و رعــنــا آزادی ور در ایــن ســریــال هــا خوش 

درخشیده اند.

»زهره« کنترل گر و محکم	 
»زهره« زنی سنتی است که پدرش از مسئوالن 
بانفوذ اســت. او احترام خاصی بــرای پدرش 
قائل است و به همسرش »امیر شایگان« عاقه 
فراوانی دارد. »زهره« از »امیر« حمایت کرده  
است تا پیشرفت کند و مقام و منصبی به دست 
بیاورد. این زن کنترل گری عجیبی بر »امیر« 
دارد و ناگهان متوجه خیانت همسرش می شود. 
»زهره« شخصیت آرامی دارد، اما هنگامی که از 
ماجرا باخبر می شود، طغیان می کند، منتها به 

شیوه خودش. او به جای احساساتی شدن یا 
بیان صریح موضوع، با همان قدرت و اعتماد 
به نفسی که از او سراغ داریــم، کاری می کند 
که »امیر« لب به اعتراف باز کند و از کرده خود 
پشیمان شود! »زهره« به محض این که متوجه 
می شود »امیر« قصد دارد عاقه اش به »هما« را 
بازگو کند، غیرمستقیم او را تهدید می کند و در 
کمال آرامش و طمأنینه هشدار می دهد که دنیا 
را روی سرش خراب می کند! در نتیجه اجازه 
هیچ حرفی به »امیر« نمی دهد و او را وادار به 

کاری می کند که خودش می خواهد.

بازی بی اغراق آزاده صمدی	 
کار آزاده صمدی برای بازی در نقش »زهره« 
سخت بــوده و به خوبی از پس آن بــرآمــده. او 
با درک درستی که از ایــن کاراکتر داشته، 
توانسته خشم پنهان او را در پس چهره آرام 
خود نشان بدهد و ترس و اضطراب از رفتارهای 
سیاستمدارانه و غیرقابل پیش بینی اش را در 
دل مخاطب و البته »امیر« بیندازد. صمدی 
برای نمایش وجهه منفی کاراکتر خود، هیچ 
حرکت اضافه یا اغراق  شده ای انجام نمی دهد، 
او با چشم ها و لحن کامش هر آن چیزی را که 
مخاطب باید از ابعاد پنهان شخصیت »زهره« 
کشف کند به او منتقل می کند تا باورش کند 
و سایه سنگین این شخصیت را روی زندگی 
»هما« و »امیر« احساس کند. البته که شخصیت 
»زهره« روی کاغذ هم جذاب بوده، آن قدر که 

آزاده صمدی دوست داشته به جای کاراکتر 
»شیوا« که به او پیشنهاد شده نقش »زهــره« 
را بــازی کند، اما نمی توان سهم بــازی خوب 
صمدی را انکار کرد. این بازیگر در سال  های 
ــژه ای نداشته. سریال  اخیر انتخاب  های وی
»نهنگ آبی« و فیلم کمدی »زیر نظر« آخرین 
آثــاری بوده اند که این بازیگر به واسطه آن ها 
دیــده شده که هیچ کــدام دستاوردی برایش 
نداشته اند. بازی در نقش »زهره« ،آزاده صمدی 
را احیا کرده و شانس مهمی برای او بوده است.

»سمیرا« سلطه گر و بی رحم	 
شخصیت »سمیرا« در سریال »زخــِم کاری« 
نیز ویژگی  های مشترکی با »زهــره« دارد. او 
در پشت پرده ،اتفاقات را طبق میل خودش 
می چیند، نقشه می کشد و خواسته هایش را 
به همسرش تحمیل می کند. »سمیرا« مانند 
»زهــره«، از همسرش آدمی ساخته که جرئت 
مخالفت و سرپیچی از دستورات او را ندارد. این 
شخصیت به خوبی به مخاطب معرفی می شود. 
در شروع سریال می بینیم با بی رحمی خاصی 
اجازه نمی دهد همسرش »مالک« از وان پر از 
یخ بیرون بیاید و این شیوه را برای بی خوابی و 
حالت  های عصبی او تجویز می کند. »سمیرا« 
نیز چهره آرامــی دارد، اما در باطن خبیث و 
جاه طلب است، نقشه قتل می کشد و »مالک« 
را مجبور به انجام آن می کند. »سمیرا« آتش 
زیر خاکستر است و هنگامی که خشمش لبریز 

شود، همسرش را با داد و فریاد و کتک زدن 
تحقیر می کند.

بازی مسلط رعنا آزادی ور	 
رعنا آزادی ور تحکم و اقتدار کاراکتر خود را با 
نگاه سرد و نافذش نشان می دهد و خباثت این 
شخصیت را در خنده های شیطانی اش حفظ 
می کند. او در سکانسی که به تماشای لحظه 
قتل »ریــزآبــادی« نشسته، به خوبی آشفتگی 
درونی »سمیرا« و هراسی را که سراغ او آمده، 
با سیگار کشیدن عصبی و لــرزش دستانش 
نمایش می دهد. او نیز مانند آزاده صمدی 
موفق می شود با بازی خوبش، کاراکتر خود را به 
عنوان شخصیتی پیچیده، غیرقابل پیش بینی 
و ترسناک به مخاطب بشناساند. هرچند که 
رعنا آزادی ور به تناسب شخصیتی که دارد، 
گاهی بازی برون  گرایانه ای از خود به نمایش 
می گذارد، اما با کنترل و تسلط خوبی که بر 
بــازی اش دارد، اغراق آمیز جلوه نمی کند. 
»سمیرا« نقش جذابی است و احتماال در ادامه 
قصه با ابعاد دیگر کاراکتر او آشنا خواهیم شد. 
رعنا آزادی ور هم مانند آزاده صمدی، به تازگی 
انتخاب  های مناسبی نداشته است و موقعیت 
مشابهی داشته اند. آزادی ور به واسطه انتخاب 
 های ناموفقش به حاشیه رفته و فرصت بازی در 
نقش مهمی را به دست نیاورده بود، اما با بازی 
در »زخِم کاری« توانسته بعد از مدت  ها نام خود 
را بر سر زبان ها بیندازد و توجهات را جلب کند.
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جواد نوائیان رودسری – امروز اول تیرماه است؛ 
روزی که سرانجام روزنامه خراسان توانست دوباره 
متولد شود و آغاز انتشار دایمی خودش را جشن 
بگیرد. قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار شرق 
کشور و یکی از کهن سال ترین مطبوعات ایران، 
در این 864 ماه که از سر گذرانده، روزهای خوب 
و بد فراوانی داشته است. سال ها و دهه ها طول 
کشید تا خراسان به اعتباری که امروز در میان مردم 
دارد، دست یابد و باز، سال ها و دهه ها تکاپو و تالش 
الزم بود تا این رفاقت و صمیمیت با خوانندگان 
را پایدار نگه دارد. خراسان در دوره جدیدش، 
برخالف دوره مشروطه، رویکردی کاماًل اجتماعی 
داشت؛ نه این که اصال به حوزه سیاست ورود نکند؛ 
نه، در مناسبت های مختلف، سیاست چاشنی 
اصلی روزنامه می شد؛ اما این گزارش ها و مطالب 
اجتماعی بود که حرف اول را می زد؛ حرف، حرف 

مردم و مشکالت آن ها بود. 

از سالنامه تا روزنامه	 
پیش از آن که روزنامه خراسان در دوره جدیدش 
متولد شود و پا بگیرد، مردم مشهد خراسان را با 
سالنامه هایش می شناختند؛ سالنامه هایی در 
قطع های مختلف که آن زمان معلومات عمومی 
بود و امروز، اسنادی است قابل اعتنا. گروهی که 
این سالنامه ها را تهیه می کردند، بعدها در زمره 
گردانندگان اصلی روزنامه خراسان درآمدند؛ مثاًل 
مرحوم عمید، نویسنده فرهنگ فارسی »عمید«، 
یکی از مسئوالن تهیه این سالنامه ها بود که بعدها، 
سردبیر روزنامه خراسان شد. بنیان گذار چاپخانه 
خراسان، مرحوم شیخ احمد بهار بود؛ پسرعمه 
ملک الشعرا که در سال 1314ش، بعد از واقعه 
مسجد گوهرشاد، او را به جرم دخالت در جریان 
اعتراض، به تهران فرستادند و شیخ احمد، به ناچار 
ــذار کــرد. این طور که  چاپخانه را به اقوامش واگ
مرحوم ابراهیم توسلی، از قدیمی ترین کارکنان 
چاپخانه خراسان می گفت، چاپخانه را در سال 
1291ش تأسیس کــرده بودند؛ یعنی چیزی 
حدود سه سال بعد از پایان انتشار روزنامه خراسان 
دوره مشروطه و آغــاز تکاپوهای روزنامه نگاری 
ملک الشعرا و شیخ احمد بهار در آن. چاپخانه، بعد از 
شهریور 1320، رشدی کّمی را تجربه کرد. مرحوم 
توسلی در خاطراتش به یاد می آورد که »پس از شروع 
جنگ بین المللی دوم، یعنی سال 1320، شرکت 
چاپخانه خراسان شعبه ای به نام چاپخانه شرق در 
خیابان خسروی )دیالمه امروزی( مقابل مسجد 
بناها )شهدای امــروزی( به سرپرستی و مدیریت 
من تاسیس کرد. آن موقع حدود 20 سال داشتم. 
اما خب بازار چاپ ناگهان خراب شد و صاحبان 
شرکت خراسان، چاپخانه شرق را به مرحوم دکتر 
ضیائی فروختند و من شدم مسئول و مدیر چاپخانه 
خراسان که در فلکه جنوبی، جنب بازار بزرگ، در 

سرای سلطانی قرار داشت.« خاطرات او را که مرور 
می کنم، از رابطه دکتر ضیائی با چاپخانه و بعدها 
روزنامه خراسان مطلع می شوم؛ همان پزشکی که 
مطبش، در تقاطع خیابان خسروی و ارگ، باالی 
ساختمان کفش ملی، همچنان خودنمایی می کند 
و حتی می شود رد پای مطب او را در تصاویر دهه 

1310ش مشهد هم پیدا کرد.

توپ هایی که روزنامه را هدف گرفتند!	 
ــاره انتشار روزنامه خراسان، با فــراز و  آغــاز دوب
فرودهای جریان ملی شدن صنعت نفت همزمان 
شد و البته، روزنامه با وجود رویکرد اجتماعی اش، 
در حمایت از ملی شدن صنعت نفت، مقاالت 
متعددی را منتشر مــی کــرد؛ ایــن اقــدامــات از 
چشم حکومت دور نماند و بعد از کودتای 28 
مرداد سال 1332، برای روزنامه و کارکنانش، 
دردســرهــایــی بــه وجــود آورد. مــرحــوم ســادات 
شکوهی که باید او را نخستین حسابدار روزنامه 
خراسان بدانیم، برای نگارنده نقل می کرد که بعد 
از کودتا، ارتش وارد خیابان ها شد و روبه روی دفتر 
روزنامه تانک مستقر کردند: »تانک های ارتش 
جلوی روزنامه آمدند و لوله های تانک ها را به طرف 
روزنامه گرفتند تا ما را بترسانند. ما هم در طبقه 
باالی ساختمان، وحشتمان گرفته بود؛ چون 
آن روزها حساب و کتاب خاصی نبود و نمی شد 
مطمئن باشیم که از مهلکه جان به در می بریم. 
آخرش از پشت ساختمان و از روی پشت بام ها فرار 

کردیم و رفتیم!«

نقلی تاریخی از نخستین موزعان روزنامه	 
خوب است در این مجال، یــادی هم از موزعان 
روزنامه داشته باشیم؛ نوجوانان و جوانانی که از 
همان آغاز انتشار دوباره، در روزنامه جمع شدند 
و هر صبح، با دوچرخه، از کوچه پس کوچه های 
شهر عبور می کردند و روزنامه را به دست مشترکان 
می رساندند. مرحوم توسلی می گفت: »ما آن موقع 
30 موزع داشتیم که از همان اول، با دوچرخه 
کار توزیع را انجام می دادند. در ضمن کار تا زدِن 
روزنامه هم با موزعان بود؛ یعنی خودشان روزنامه 
را تا می زدند و سهم خودشان را برمی داشتند 
و می بردند برای توزیع. یادم می آید زمانی که 
مسئول روزنامه نبود و به نوعی، کارها را من اداره 
می کردم، یک روز صبح زود به کوچه اشکان )کوچه 
آیت ا... خامنه ای فعلی و مکان دوم دفتر روزنامه 
خراسان پیش از انتقال به کوچه رادیو سیتی در 

خیابان ارگ( آمدم تا ببینم روزنامه توزیع شده یا 
نه؟ دیدم همه روی زمین نشسته اند و روزنامه تا 
می کنند. وضع خوبی نبود؛ یعنی وجهه خوبی 
نداشت. به همسایه نجارمان گفتم چند میز بیاورد 
و بگذارد برای کاِر موزعان. بعد از آن دیگر میز 
گذاشتن برای این کار باب شد و هنوز هم استفاده 
می کنند. موزعان خیلی خوشحال شدند؛ دیگر 
َکَمرشان درد نمی گرفت.« ابراهیم توسلی از نحوه 
تشویق موزعان روزنامه هم می گفت و به بسته های 
تشویقی روزنامه برای آن ها اشاره می کرد: »آن 
زمان حقوق هیچ کس را اضافه نکردم؛ ولی به 
موزع ها گفتم هر کدامتان که کسی از او شکایت 
نداشته باشد، جایزه دارد؛ چون گاهی مردم 
به روزنــامــه می آمدند و از کــار موزعان شکایت 
می کردند. آخر ماه که شد، دیدم هیچ کس از این ها 
شکایتی نداشته است و برای هر کدام یک ساعت 
رومیزی خریدم که آن موقع ارزش زیادی داشت.« 
بی تردید، مهم ترین سرمایه خراسان تا امروز، 
نیروهای توانمندی بوده است که چرخ  های این 
روزنامه مردمی را به چرخش درآورده و می آورند؛ از 
نویسندگان توانمندی مانند سیدحسین اردبیلی، 
شفیعی کدکنی،  شریعتی،  بهار،  ملک الشعرا 
حسن عمید و ... بگیرید تا موزعان و کارگران 
چاپخانه و عکاسان هنرمندی که امروز، نام بسیاری 

از آن ها را نمی دانیم.

112 سال کجا و 73 سال کجا؟!	 
مــاه هــای اخیر، احیانًا در همین صفحه،  طی 
ــودن روزنــامــه  ــاره 112ســالــه ب مطالبی را دربـ
خراسان خوانده اید و شاید از تفاوت این رقم، 
ــروز در صفحه از آن یاد  با عــدد 73 ســال که ام
است  آن  واقعیت  کرده باشید.  تعجب  کردیم، 
که از منظر تاریخی، روزنامه خراسان در 27 
اسفند سال 1287 خورشیدی متولد شد؛ با 
همت سیدحسین اردبیلی، ملک الشعرا بهار و 
... ؛ اما انتشار آن در دور اول، در تابستان سال 
1288ش متوقف شد و بعدها، انتشار آن تنها در 
قالب سالنامه ها تداوم یافت. از روز نخست تیرماه 
سال 1328، روزنامه این اقبال را به دست آورد 
که به صورت روزانه و بدون وقفه، منتشر شود و در 

دسترس عالقه مندان و همشهریان قرار گیرد. 

انتشار مستمر »خراسان« 73 ساله شد
 چگونه روزنامه خراسان از تولد اسمی وانتشار مخفیانه در 27 اسفند 1287 

به انتشار رسمی و مستمر از اول تیر 1328 رسید؟

حالجیان/نوائیان – والدت امام هشتم، حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع(، برای ما ایرانیان از دو 
جهت باعث مسرت و شادی است؛ نخست از این 
منظر که ولی خدا پا به عرصه وجود نهاده و دوم، 
از آن رو که ما، افتخار میزبانی اش را داریــم و او را 
ولی نعمت خود می دانیم. این روز فرخنده و مبارک، 
البته روز شادمانی است؛ اما نیکوست که در والدت 
باسعادت عالم آل محمد)ص(، گذری بر آموزه های 
آن حضرت داشته باشیم و از فرصت شادی، مهلت 
یادگیری و آموختن فراهم آوریم. در دنیای سراسر 
مــادی گــرای امـــروز، سر بر آستان اولیا نهادن و 
کسب فیض کردن، سعادتی است که هرکس به 
آن نمی رسد. یکی از وجوه مهم آموزه های علی بن 
موسی الرضا)ع( که در روزگار ما، باید موردتوجه 
قرار بگیرد و با بهره گرفتن از آن، زمینه گسترش 
عدالت در جهان فراهم شود، اهتمام آن حضرت به 
حقوق انسان ها و برابر دانستن آن ها از منظر خلقت 
و امتیاز بخشیدن به هر کس، بر اساس تقواست؛ 
همان دستورالعملی که خداوند در قــرآن با آیه 
ِ َأْتَقاُکْم«، آن را موردتوجه  شریفه »إَِنّ َأْکَرَمُکْم ِعْنَد الَلّ
و تأکید قرار داده است. جالب این جاست که حضرت 
رضا)ع( در روزگاری به چنین آموزه هایی اهتمام 
می ورزید که سخنی از حقوق بشر در میان نبود و 
بلکه، اخالق اشرافی در میان جامعه بیداد می کرد 
و این از برجستگی های معارف اهل بیت)ع(  است 
که قرن ها پیش از آن که بشر به چنین مقوله هایی 
ورود کند، آن را مورد توجه و تأکید قرار داده است. 
بهانه کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و مناسبت 
مبارک والدت حضرت ثامن  الحجج)ع( باعث شد 
که به سراغ حجت االسالم دکتر محمدرضا جباری، 
استاد برجسته تاریخ اسالم برویم و در این زمینه با او 

به گفت وگو بپردازیم.
یکی از جلوه های مهم در معارف   
رضوی، توجه امام رضا)ع( به جایگاه انسانیت و 
برابری همه ا نسان ها از منظر خلقت است. این 

آموزه ها شامل چه نکاتی می شود؟
اسالم فی ذاته، آمد تا عوامل دنیوی تفاخر، از ثروت 
و نــژاد و... را از میان انسان ها بــردارد. در سنت 
نبوی، عرب و غیرعرب با هم فرقی ندارند؛ آن چه 
سبب برتری یک انسان بر دیگری می شود، اطاعت 
از خداست، تقواست. جلوه این آموزه را می توان 
ــا)ع( مشاهده کــرد. امــام حتی  در سیره امــام رض
در روزگــاری که به عنوان ولیعهد جامعه اسالمی 
شناخته می شدند، این امر مهم را ترک نکردند. در 
حالی که در دوران پس از رحلت پیامبرخدا)ص(، 
تنها در دوران کوتاه خالفت امیرمؤمنان و امام حسن 

علیهما السالم، موضوع برابری انسان ها از منظر 
آفرینش و برتری دادن به افراد بر مبنای تقوا مطرح 
بود. غیر از این دوره هــا تفاخر نــژادی، به خصوص 
موضوع عرب و عجم برقرار بود و جامعه اسالمی در 

این عرصه، متحمل رنج و تعب بسیار می شد.
امکان دارد به صــورت مصداقی   
ــا)ع( اشاره  به این رویکرد در سیره امــام رض

بفرمایید؟
ــازه بدهید این موضوع را با ذکر یکی دو  بله، اج
مثال باز کنیم. مرحوم عالمه مجلسی، در جلد 
49 بحاراالنوار )ص 101، حدیث 18(، روایتی را 
نقل می کند که البته در کتاب شریف »کافی« نیز، 
می توان آن را مالحظه کرد. در این روایت آمده است، 
فردی از بلخ که در سفر امام رضا)ع( به خراسان، 
ایشان را همراهی می کرد، هنگام ناهار در محضر 
امام)ع( بود. او می گوید که دیدم سفره انداختند 
و آن حضرت دستور داد همه غالمان همراه، حتی 
غالمان و برده های سیاه پوست، بر سفره بنشینند 
و با امــام)ع( هم غذا شوند. آن بلخی می گوید که 
عرض کردم کاش برای آن ها سفره جداگانه ای 
می انداختید و شما جداگانه غذا می خوردید. شاید 
این حرف را به دلیل جایگاه امام رضا)ع( و این که 
قــرار بود آن حضرت مقام والیتعهدی را برعهده 
بگیرد، به زبان آورد. امام)ع( بالفاصله به او فرمود: 
آرام باش! خداوند ما و آن ها و پدر و مادر ما و آن ها 
یکی است؛ مالک پاداش و بزرگداشت انسان ها، 
صرفًا اعمال نیک آن هاست. این جمله ای بسیار 
حیاتی و مهم است؛ ببینید، امام رضا)ع( تنها به بیان 
موضوع اکتفا نمی کند؛ عماًل نشان می دهد که باید 

چطور رفتار کرد.
شرایطی که امام رضا)ع( این مسئله   

را بازگو می کنند، شرایط بسیار خاصی است.

همین طور است؛ فکرش را بکنید در شرایطی که 
بحث برتری نژادی و تفاخر به اموال دنیوی این  قدر 
داغ است، فردی که مقام والیتعهدی را – هرچند 
به صورت ظاهر و با اجبار مأمون – دارد، این گونه 
دربرابر رویکردهای برتری جویانه که انسان ها را 
بر اساس نژاد و مال طبقه بندی می کند، واکنش 
نشان می دهد. روایــت دیگری هم در این زمینه، 
به نقل از شیخ صدوق داریــم که بسیار تأثیرگذار 
است؛ این روایت در صفحه 95 کتاب ارجمند عیون 
اخبارالرضا)ع( آمده است. می گوید مردی خدمت 
امام)ع( شرفیاب شد و عرض کرد که به خدا قسم، 
شما بهترین مردم هستید و کسی باشرافت تر از پدر 
شما وجود ندارد. امام)ع( فورًا فرمود: اگر پدر من 
شرافتی دارد، به واسطه تقوا و اطاعت از دستورهای 
الهی است. باز آن مرد زبان به مدح امام)ع( گشود 
و آن حضرت را بهترین خلق معرفی کرد؛ امام)ع( 
فرمود: بهترین خلق کسی است که باتقواتر باشد؛ 
به خدا قسم هنوز این آیه نسخ نشده است که »َیا 
اُس ِإَنّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثی َوَجَعْلَناُكْم  َأُیَّها الَنّ
ِ َأْتَقاُكْم   ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَنّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلّ
َ َعِلیٌم َخِبیٌر«)حجرات - 13(. امام رضا)ع(  ِإَنّ الَلّ
می خواهد مالک برتری و شرافت را به آن فرد و 
البته به همه ما یادآوری کند؛ تقوا و پرهیزکاری. امام 
رضا)ع( در طول عمر مبارک خود، بارها اموالشان 
را در میان نیازمندان تقسیم کردند. یک بار فضل 
بن سهل به این عمل آن  حضرت اعتراض کرد؛ 
گفت که این کار زیان و »غرامت« است؛ اما امام)ع( 
در پاسخ وی فرمود که این کار غنیمت است و آن چه 
تو مالک برتری می دانی، یعنی همین مال و اموال، 
نزد خداوند سبب برتری نمی شود و در آن دنیا هم به 
کار تو نخواهد آمد؛ مگر آن که از آن مال در راه خدا 

استفاده کنی.

ای َحرمت ملجأ درماندگان 
 دور مران از در و راهم بده

 گفت وگوی خراسان با حجت االسالم دکتر جباری، استاد تاریخ اسالم
 درباره شاخص های فضیلت در سیره و کالم امام رضا)ع(
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با توجه به شکل های داده شده در باال، گزینه 
مناسب را انتخاب کنید
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867249315
491362857
786154293
253798164
134687529
629415738
578923641
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ــی 6.بــه جا  ــروف-دوروی خطر 5.میدانی در شمال تــهــران-از ظ
آوردن-گیاهی علفی و چند ساله 7. صمغ گون-سرخ نای 8.کهنه 
پرست-شیپور-جد 9.طرف-عالمت صفت تفضیلی-شب پیش 
10. صحیح-فریاد سهمناک 11.برهنه-اسب بالدار اساطیر یونان 

باستان-کار یکدنده 12.لنگه - پادشاه بزرگ بابل

  عمودی :  1. واحد پول پاناما-کرایه 2.تپه-جشنواره سینمایی-
حالت بیهوشی-زمینه 3.دومین کشور بزرگ بریتانیا 4.آبله-ماه 
سرد-دایر 5.آزاد-اسم پسرانه-باوفای حیوانات 6.حرف پیروزی-
حرف فاصله رسان -بازگشایی 7.از سی لحن باربد-مساوی-شرنگ 
8.توان-شاعر نابینای یونان باستان -آموسنی 9.قسمتی از بال 
هواپیما -مذکر- کاشف آسپرین 10.آبشاری در کانادا 11.طریق 
کوتاه-مخفف سیاه-شادمان شدن-بخش خارجی دهــان  12. 

خرگوش بی دم-لقب 
گاندی رهبر هند

افقی:1.شتاب دهنده الکترون ها – تیزهوش 2.خاندان -جمجمه-هر فصلی از کتاب 
یسنا 3.آهنگ-دروازه 4.فرایند کشیدن ماشینی با ماشینی دیگر-ضمیر داخل-احتمال 

افقی: 1.بازیگر پس از باران 2. زمان مرگ-پدال-جایز3.پایمال شده-عقیده-قوم 
آریایی 4.میالد-خرسند-گرما 5.آالله زهری-بااهمیت 6.چاشنی گوجه ای-اشاره-

7.آش جــدول نشین-نوعی پارچه-منقار  شامل همه 
کوتاه 8.وسیله داوری-آبزن 9.حشره جهنده-مرفق-نوا 
10.حبوبات-معروف-مادر لر 11.عقیده انتخاباتی-

موسسه اقتصادی-یار آفتابه 12. پاتیناژ

 عمودی:   1. برافروختگی- مار عینکی 2.نامعلوم-
پول کاغذی3.گشودن معما-شهر خروس-خوش پوش 
4. خریدو فروش 5.سوی دیگر-صنم 6.صحنه آرایی-
مامور اطفای حریق7. موم مصنوعی-دوزخ 8.الفبای 
ــوار  ــدازه گیری 9.کنتراتچی 10.دی آبــادانــی-واحــد ان
کوتاه-مظهر پایداری-مردار 11.نوعی راه رفتن اسب-

حیات 12.دریغ-مجانی

ن ی ل و ب ل گ ا م ا گ
ت ن ک ل ی ا د ه ر ت
ی ه ی ک ر ت ب ا ه و
ج ه ن ا ه ب و ر ل
ه ا ه م ب ی ش ر و

ن ا ی ک و ل س د ا ی
ا و ه و ز ا م ر ا د

پ ی ک ا ن ا ج ا ک
و ه ن ت ا ر ق ر ب
ل د ن ه ه ی ک ب ش ا
و ا ش ر ا و ن و ر د

ن و س گ ر ب ی ر ن ا ه

پ ه ل ی پ ه ل ی ش ی ب
و ش ب ا ت و ا ل ا

س ق ا ر ب ک ر ا د ت
ت ک ا س ل ا ی ب ا ل
ر و ن ه و ی م ز ا

د ق ر ا چ ه د ی ص ق
ا ن ا ی ک ه د ا ر ا

ن ر ی ل ل ی ک ب س
ا ب ی د م ا ی ا ر د

ل ی ا س و ل د م ه ک
ی ن ت ا ک ر ی س ی
ز ی م ی و ر س ی ن ت س

به تصویر نگاه و رابطه بین اعداد را کشف کنید 
تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.
تست هوش:

گزینه )ج( در هر بار شكل 30 درجه در جهت عكس عقربه های ساعت می چرخد.

چالش ذهن:

1. خراسان شمالی 2. مازندران 3. هرمزگان 4. اردبیل 5. کرمان 6. کرمانشاه 

بازی با کلمات:ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها که شما می توانید در خانه های 

خالی قرار دهید اشاره کرده ایم.

پنج حرفی: مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانه، سرانه، درمان 
و ...
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در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی از 
استان های کشورمان را نوشته ایم که شما باید 

با جا به جایی حروف، نام آن را پیدا کنید.

چالش ذهن

شرح در متن

حل جدول:
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ا د  ر  ا س   م  ل    س 

 

یکی از سرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مسیریابی مارپیچ بوده که برای تقویت هوش و تمرکز مفید 
است و شما می توانید در کنار بازی های دیگر در این صفحه آن را انجام دهید.

مسیر یابی

اختالف تصاویر: هوش منطقی :

مسیر یابی:



9حوادث سه شنبه اول تیر   1400
11  ذی القعده 1442.شماره  20690

در امتداد تاریکیکوتاه از حوادث

ن
سا

را
 خ

س : 
عک

سرگذشت دزد حرفه ای خودرو!ماجرای آدمکشی یک زن در خیابان

وقتی از زندان آزاد شدم، دوباره به سمت اعتیاد 
و خالفکاری رفتم. دیگر آن قدر آلوده شده بودم 
که با خودروهای سرقتی مسافرکشی می کردم و 
درون همان خودروها نیز به استعمال مواد مخدر 

می پرداختم تا این که ...
ــوان 26ســالــه  ــا بخشی از اظـــهـــارات جـ ایـــن ه
سابقه داری است که در عملیات تعقیب و گریز 
نیروهای گشت کالنتری سپاد در حالی دستگیر 
شد که درون خودروی سرقتی مشغول استعمال 
مواد مخدر بود. این جوان پس از آن که به سواالت 
تخصصی افسر تجسس دربــاره ماجرای سرقت 
هایش پاسخ داد، به تشریح سرگذشت سیاه خود 
پرداخت و به مشاور دایــره مددکاری اجتماعی 
کالنتری سپاد مشهد گفت: تا 16سالگی در یکی 
از شهرهای استان سیستان و بلوچستان زندگی 
می کردم و به مدرسه می رفتم. از زمانی که به خاطر 
دارم پدر و مادرم همواره با هم اختالف داشتند و 
درگیر بودند. با آن که هیچ گاه رنگ آرامش را در 
خانه ندیدم ولی تا مقطع راهنمایی تحصیل کردم. 
پس از آن هم پدرم که در قطعه زمینی کشاورزی می 
کرد، به دلیل خشکسالی و کم آبی بیکار شد چرا که 
دیگر نمی توانست به کشاورزی ادامه بدهد. بعد از 

این ماجرا بود که پدرم تصمیم به مهاجرت گرفت.
خالصه حدود 10 سال قبل بود که زمین کشاورزی 
را به بهای ناچیزی فروختیم و در منطقه »کشف« 
مشهد ساکن شدیم. پدرم باز هم نتوانست شغل 
مناسبی برای خودش پیدا کند و به ناچار عازم شمال 
کشور و به عنوان نگهبان در یک پروژه ساختمانی 
مشغول کار شد. من هم که تک پسر بودم و از خدمت 
سربازی معاف شدم، مغازه ای را در یکی از مراکز 
تجاری منطقه سپاد مشهد اجاره کردم و به فروش 
پوشاک پرداختم اما به دلیل این که آشنایی زیادی 
با این حرفه نداشتم، نه تنها سودی نمی بردم بلکه 
ضرر هم می کردم. در این میان به خاطر موقعیتی 
که در فضای پشت مغازه ام وجود داشت، به همراه 
برخی از دوستانم و به صورت تفریحی استعمال مواد 
مخدر را شروع کردم. طولی نکشید که به مصرف 
مواد مخدر صنعتی روی آوردم و همه سرمایه ام 
بر باد رفت. خیلی زود ورشکسته و بیکار شدم به 
طوری که حدود چهار سال قبل دیگر کسی به دلیل 
چهره آشفته ام کاری به من نمی داد و من همچنان 
بیکار بودم. به همین خاطر و برای تامین هزینه های 
اعتیادم در حالی به سرقت خودرو روی آوردم که 
مادرم نیز در خانه های مردم کارگری می کرد. از 
آن روز به بعد با خودروهای سرقتی مسافرکشی 
می کردم و بعد از مدتی قطعات قابل فروش آن را 
به سرقت می بردم و خودرو را در منطقه ای خلوت 
رها می کردم. آرام آرام به یک دزد حرفه ای تبدیل 
شدم و چند بار طعم زندان را چشیدم. به دلیل این 
که رابطه عاطفی و اخالقی با مادرم نداشتم، بعد از 
آزادی از زندان هم سراغ مادر و خواهرم نمی رفتم 
و روزگارم را با دوستانم پای بساط مواد مخدر می 
گذراندم. آخرین بار حدود 9ماه قبل بود که از زندان 
آزاد شدم و به خالفکاری های قبلی ام ادامه دادم تا 
این که حدود ساعت 7صبح زمانی که داخل یک 
پراید سرقتی در منطقه »کشف« مشغول استعمال 
مواد مخدر بودم، مورد ظن نیروهای انتظامی قرار 
گرفتم و با رها کردن خــودرو از محل گریختم اما 
نتوانستم از چنگ پلیس بگریزم و آن ها پس از طی 
مسافتی مرا دستگیر کردند. شایان ذکر است، با 
صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جعفر عامری 
)رئیس کالنتری سپاد( تحقیقات نیروهای ورزیده 
تجسس برای کشف دیگر سرقت های این سارق 

سابقه دار ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی  صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

عامالن نزاع و درگیری با  رانندگان کامیون دستگیرشدند 
توکلی-  فرمانده انتظامی استان کرمان 
از دستگیری عامالن  نــزاع و درگیری در 
محور رفسنجان - انار خبر داد و گفت : فیلم 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمله 
اراذل و اوباش به رانندگان دو کامیون در 

کرمان، کذب است. 
به گــزارش خــراســان ، ســردار عبدالرضا 
ناظری افزود : 26 خرداد امسال رانندگان 
سه دستگاه کامیون به دلیل رعایت نکردن 
نوبت سوخت گیری در جایگاه سوخت شهر 
باغین در حومه شهر کرمان با یکدیگر دچار 
اختالف شدند و بحث آنان به نزاع و مشاجره  

کشیده شد.
ــری اولــیــه،  ــی ــه داد: پــس از درگ وی ادامـ
کامیون  دستگاه  دو  غیربومی  رانندگان 
جایگاه سوخت را ترک می کنند و به مسیر 
خود به سمت استان های مرکزی کشور 
ــه می دهند و رانــنــده بومی کامیون  ادام
سوم که به زعم خود کتک خورده بود؛ برای 
انتقام جویی، با تهیه دو  خودروی سواری و 
همراهی چند نفر از دوستانش، دو کامیون 
مزبور  را تعقیب می کند و در نهایت در محور 
رفسنجان به انار محدوده دهستان بیاض، 
دوبــاره نزاعی بین آنان اتفاق می افتد که 

طی آن یکی از رانندگان غیربومی هدف 
ضرب و جرح قرار می گیرد و خسارت هایی 

نیز به کامیون ها وارد می شود.
ــن مقام ارشــد انتظامی  تصریح کــرد:  ای
تصاویر درگیری رانندگان کامیون ها به 
دلیل اختالف بر سر نوبت سوخت گیری، 
ــوان حمله  ــن ــازی تــحــت ع ــج در فــضــای م
ــاش به کامیون ها در کرمان  اراذل و اوب
نشر پیدا کرده که این موضوع کذب است 
و با منتشرکنندگان این فیلم نیز برخورد 

قانونی الزم انجام می شود.
از  پــس  بالفاصله  کــرد:  خاطرنشان  وی 

تشکیل پرونده و هماهنگی الزم با مرجع 
قضایی، چهار نفر از عامالن این درگیری 
شــنــاســایــی و چــنــد روز بــعــد در یــکــی از 
شهرستان های همجوار دستگیر شدند و دو  
دستگاه خودروی آنان که در این درگیری 

استفاده شده بود، نیز توقیف شد.
وی  با اشاره به این که متهمان فاقد هرگونه 
سوء سابقه بوده اند، ادامه داد: این افراد در 
همان صحنه اولیه باید با خویشتن داری، 
از نزاع و درگیری برای یک موضوع ساده 
ــودداری و از مسیر قانونی برای احقاق  خ

حق خود اقدام می کردند.

سجادپور- زن جوانی که برادر شوهرش را 
با ضربه چاقو در خیابان به قتل رسانده بود، 
صبح روز گذشته در حضور قاضی ویژه قتل 

عمد مشهد اعتراف کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای 
گذشته  جمعه  وحشتناک  جنایت  ــن  ای
کالنتری  نیروهای  که  رفــت  لو  هنگامی 
شهید باهنر مشهد، مرگ مشکوک جوانی 
حدود 26 ساله را به قاضی ویژه قتل عمد 
گــزارش دادنــد که در منزل مسکونی اش 
جان باخته بود. دقایقی بعد به دستور قاضی 
دکتر حسن زرقــانــی، جسد محمود-ص 
بــرای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی 
قانونی انتقال یافت و ایــن مــاجــرا مــورد 

پیگیری قضایی قرار گرفت.
این گزارش حاکی است، پزشکان قانونی 
پس از معاینه جسد و در گزارشی محرمانه به 
قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند که جوان 
مذکور به دلیل اصابت ضربه شیء نوک تیز 
و برنده به ناحیه گردن جان خود را از دست 

داده است.
ــگ مقام  با دریــافــت ایــن گـــزارش، بی درن

ــوع را به  ــوض ــی م ــررس ــور ب ــت قــضــایــی دس
نیروهای کالنتری صادر کرد که تحقیقات 
نشان داد: مــرد 26 ساله در خیابان حر 
ــام فریده  مشهد بــا زن 32 ساله ای بــه ن

درگیر  یکدیگر  با  و  پرداخته  مشاجره  به 
شده اند!

ــزارش خراسان، با به دست آمدن  بنا بر گ
این اطالعات دستور دستگیری زن جوان 

ــد و مـــامـــوران انتظامی در یک  ــادر ش صـ
 عملیات اطالعاتی، او را شناسایی و دستگیر 
کردند. این زن وقتی در برابر میز عدالت 
قرار گرفت به قاضی زرقانی گفت: مقتول 
برادر شوهرم بود و آن روز قصد داشت به زور 
مرا سوار موتورسیکلت کند که من هم سوار 
نشدم ولی او عصبانی شد و به روی من چاقو 
کشید! من هم در یک لحظه زمانی که می 
خواستم چاقو را از دستش بگیرم، تیغه چاقو 
به سمت گردن خودش برگشت و زخمی شد.
ــن که  ــان، بــا توجه بــه ای ــراس بــه گـــزارش خ
اعترافات و اظهارات زن جوان، با حقیقت 
صحنه درگــیــری و طریقه اصــابــت چاقو، 
مطابقت نداشت، مقام قضایی او را برای 
اختیار  در  تخصصی  تحقیقات  ــام  ــج ان
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
قرار داد تا این که روز گذشته متهم در حضور 
سرهنگ نوریان )افسر پرونده( لب به اعتراف 
گشود و به وارد آوردن ضربه چاقو به ناحیه 
گردن مرد 26 ساله اقــرار کرد. تحقیقات 
بیشتر با صدور دستورات ویژه قضایی برای 

بررسی ابعاد دیگر این جنایت ادامه دارد.

جمعیت  خانی مدیرعامل  محمد  *ایرنا/ مظفر 
هالل احمر استان سمنان گفت: ریزش معدن نمک 
در کیلومتر 2۵ آزاد راه گرمسار به قم ، 2 کشته  به 

جا گذاشت.
*تسنیم/ سرهنگ سعید مجیدی رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران از دستگیری زنی خبر 
داد که هنگام بازی کردن با دختر 9 ساله و بافتن موی 

سر   وی، موفق به سرقت النگوی طالیش شده بود.
*ایرنا/ سرهنگ مصطفی فرهمند یکی از ماموران 
انتظامی شهرستان کرمانشاه در اقدامی شجاعانه 
و با انجام عملیات روانــی جوان 30 ساله ای را از 

خودکشی منصرف  کرد.
*ایرنا/ سرهنگ فضل ا... شیری رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: حادثه 
رانندگی در شهر کرمانشاه 2 عابر پیاده شامل یک 

زن و یک مرد را به کام مرگ کشاند.
حسنوند رئیس  عبدالوهاب  *ایسنا/ سرهنگ 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف یک 
محموله 2۵۸ کیلوگرمی مورفین از یک کامیونت در 

بزرگراه فتح خبر داد.
*ایرنا/ سردار کیقباد مصطفایی فرمانده انتظامی 
کهگیلویه و بویراحمد ضمن تکذیب ادعای محتوای 
ویــدئــوی منتشر شــده مبنی بر قتل3 نفر جوان 
توسط پلیس در یاسوج، گفت: این فیلم، مربوط به 
گازگرفتگی سه جوان در یکی از استان های همجوار 

بوده است.
*صدا و سیما/ سرهنگ جعفر اطمانی فرمانده 
یگان حفاظت سازمان بنادر و دریــانــوردی پلیس 
پیشگیری ناجا از کشف ۴ تن کود اوره و یک تن دانه 
روغنی سرقتی در بندر امــام خمینی شهرستان 

سربندر، خبر داد.
*ایسنا/ سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس 
پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری مردی خبرداد 
که با وعده ازدواج اقدام به اغفال زنی جوان و اخاذی 

از وی کرده بود.
*میزان/ سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران، از 
دستگیری باند سه نفره سرقت منزل خبر داد و گفت: 
این سارقان در محدوده شرق تهران اقدام به سرقت 

اموال با ارزش از منازل شهروندان می کردند.
ــی مــعــاون اجتماعی  ــا رض *ایرنا/ سرهنگ رض
فرماندهی انتظامی گلستان گفت: پنج عامل اصلی 
نزاع و درگیری بامداد دیروز  بین اهالی دو روستای 
حوزه شهرستان های آق قال و گنبدکاووس شناسایی 

و دستگیر شدند.



موسسه فیچ از قابلیت رشد باالی 8 درصدی و تورم 
10 درصدی اقتصاد ایران در سال های آینده خبر 
داد. به گزارش ایسنا، موسسه اعتباری فیچ- یکی 
از سه موسسه برتر رتبه بندی جهان- با پیش بینی 
احیای توافق برجام و اشاره به این که احتماال احیای 
این توافق به ماه ها زمان نیاز خواهد داشت، اعالم 
کرد: پیش بینی می کنیم که رشد اقتصادی ایران در 
سال جاری 4/3 درصد و در سال آینده 8/2 درصد 
باشد با این شرط که دولت بایدن به توافق هسته 
ای بازگردد و معافیت های تحریمی صادر کند. در 
این صورت صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد، 
فشار روی ریال کمتر و افزایش نرخ تورم محدودتر 
خواهد شد و در نتیجه به تدریج، شاهد احیای 

تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری خواهیم بود. بر 
اساس این گزارش، همچنان اصلی ترین ریسک، 
باال گرفتن تنش ها بین ایران و آمریکاست که می 
تواند احیای توافق را غیرممکن سازد. بحران کرونا 
در ایران نیز می تواند بیشتر از چیزی که انتظارش را 
داریم طول بکشد در این صورت اخالل در فعالیت 
های اقتصادی ایران تا سال 2023 طول خواهد 
کشید و ریسک بی ثباتی های سیاسی هم ایجاد می 
شود. این گزارش مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف 
و فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران را فهرست 
کرده است. همچنین پیش بینی مهم ترین شاخص 
های اقتصادی ایران برای سال جاری میالدی و دو 

سال آینده ارائه شده است.

اقتصاد سه شنبه اول تیر 101۴00
11 ذی القعده  1۴۴۲.شماره ۲0۶90

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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گزارش خبری

برآورد بین المللی از رشد 8 درصدی اقتصاد ایران 
یکی از 3 موسسه برتر اعتبارسنجی جهانی از رشد اقتصادی 8 درصدی و تورم 10 درصدی اقتصاد ایران در 2 سال آینده خبر داد

رشد شاخص در آخرین روز 
فصل پاییزی بورس! 

اگرچه شاخص کل در بهار امسال 
11 درصد ریزش کرد اما روند بازار 
از خرداد ماه نشان دهنده متعادل 

شدن بازار است 

بازار سرمایه سومین روز هفته را نیز در وضعیتی 
متعادل پشت سر گذاشت و شاخص کل باز هم 
سبزپوش ماند. به این ترتیب فصل بهار در حالی 
پایان یافت که همه شاخص های بورسی افت 
قابل توجهی را تجربه کردند اما شاخص کل 
در خرداد صعودی شد و روند صعودی خود در 

روزهای اخیر را نیز حفظ کرد.
به گزارش خراسان، آخرین روز معامالتی بهار 
در بــازار سرمایه با رشد حدود 5 هزار واحدی 
شاخص کل و سبزپوشی مختصر شاخص کل 
هم وزن پایان یافت تا شاخص کل به سطح یک 
میلیون و 168 هزار واحد برگردد. شاخص کل 
در مجموع خرداد را با رشد پشت سر گذاشت اما 
شاخص کل هم وزن در این ماه هم نزولی بود. در 
مجموع سه ماهه بهار، اما شاخص کل حدود 11 
درصد و شاخص کل هم وزن حدود 16 درصد 
افت را ثبت کردند تا بهار، فصل سبزی برای 
بورس نباشد. با این حال روندهای خردادماه 
نشان می دهد که روند ریزش حداقل درخصوص 
نمادهای بزرگ متوقف شده و شاخص کل خود 

را متعادل کرده است.
در معامالت دیروز، دو گروه بانکی و خودرویی 
در صدر توجهات بودند و حجم معامالت قابل 
دادند.بیشتر  اختصاص  ــود  خ بــه  را  توجهی 
نمادهای این دو گروه نیز مثبت و بعضا صف خرید 
بودند. دو گروه فلزات اساسی و پتروشیمی هم 
متعادل ماندند اما پاالیشی ها که با فشار فروش 
مواجه شدند در اثر حمایت حقوقی ها به صورتی 
متعادل به کــار خــود پایان دادنـــد. در پی این 
تحوالت، صندوق های دولتی دارا و پاالیش یکم 
درجا زدند. دارا یکم با وجود رشد مناسب بانکی 
ها نتوانست رشد کند و پاالیش یکم هم حدود 
یک درصد افت کرد. بین تک نمادها نیز، شستا 
همچنان صعودی است. گروه دارویی برکت هم 
که از قراردادهای فروش واکسن رونمایی کرده 
صف خرید شد. نمادهای سبز و صف خرید در 
گروه های کوچک )مثل انبوه سازان، کاشی و 
سرامیک و ...( هم به تعداد مناسبی به چشم 
می خــورد. به طور کلی تعداد سهم های صف 
فروش در بورس به محدوده 20 درصد کاهش 
یافته و نشانه ای قوی از تعادل بازار و بازگشت 

عقالنیت است.
باید دید در تابستان با روی کار آمدن دولت جدید 
و اجرای سیاست های جدید در سطوح مختلف 
اقتصادی و از جمله بورس ، مسیر تاالر شیشه ای 
به کدام سو خواهد رفت. رئیس جمهور منتخب 
دیــروز در نشست خبری اعالم کرد که اعتماد 
را به بورس باز می گرداند و از سهامداران خرد 
متضرر نیز حمایت خواهد شد. رئیسی تصریح 
ــورس را تسهیل  کــرد کــه ورود شرکت هــا بــه ب
خواهد کرد و عمق بخشی به بازار را در دستور 

کار قرار می دهد.

تالش برای ایجاد قطب استخراج 
رمز ارز در آمریکا

تسنیم- شهردار میامی آمریکا با هدف تبدیل 
شهر خود به قطب استخراج ارزهای رمزنگاری 
شده در جهان، این هفته از شرکت های خارجی 
برای استخراج رمز ارز با استفاده از برق هسته 
ای دعوت کرد. این دعوت همزمان با افزایش 
فشارها بر این صنعت، به ویژه در چین صورت 

می گیرد.

 شرایط بهره مندی مجردها 
از وام اجاره

تسنیم- محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی 
ــد و  گفت: خانم هایی که بــاالی 35 ســال دارن
خودسرپرست هستند به مفهوم این که با خانواده 
زندگی نمی کنند، می توانند از تسهیالت اجاره 
استفاده کنند.همچنین به مــردان سرپرست 
خانوار که به دلیل فوت همسر، طالق و متارکه 

مجرد هستند نیز وام اجاره تعلق می گیرد.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
مشاغل و خریداران سکه تمدید شد

ایسنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، 
و  مالیاتی  اظهارنامه  ارائـــه  مهلت  تمدید  از  
ــال فــرم تبصره مــاده 100 قانون مالیات  ارس
های مستقیم تا 15 تیر خبر داد. بر این اساس، 
کلیه خریداران حقیقی سکه از بانک مرکزی در 
سال گذشته هم که تا پایان دیروز برای پرداخت 
مالیات فرصت داشتند، تا 15 تیر مهلت خواهند 
داشت. گفتنی است، خریداران سکه از بانک 
مرکزی از سال 1397 مشمول پرداخت مالیات 
هستند و اگر مالیات خود را تا مهلت تعیین شده 
نپردازند، به مالیات متعلقه آن ها به ازای هر 
ماه دیرکرد معادل 2/5 درصد جریمه اضافه 

می شود.

کاهش ۲1 درصدی واردات نفت 
چین از عربستان

ایسنا- آمار گمرکی نشان داد واردات نفت چین 
از عربستان سعودی در ماه مه 21/5 درصد در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت 
اما این کشور برای نهمین ماه متوالی همچنان 
بزرگ ترین صادر کننده نفت به چین  باقی ماند.

بهبود 91/9 درصدی کسری تراز 
تجاری ایران با اوراسیا

ــادرات و واردات ایـــران به  ــ مــهــر-  ارزش ص
کشورهای اوراسیا در دو ماه نخست سال 1400 
 201/8 و  دالر  میلیون   180/2 ترتیب  بــه 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت زمان مشابه 
سال قبل به ترتیب افزایش 66 درصدی و کاهش 
46 درصــدی را نشان می دهــد. به این ترتیب 
کسری تراز تجاری ایران با این اتحادیه 91.9 

درصد بهبود یافت.

 پول پارک شده در صندوق های 
با درآمد ثابت چقدر است؟

ایلنا - رئیس سازمان بورس اظهار کرد: کسانی 
که سهام خود را می فروشند، برای مدت موقتی 
ــد ثابت منتقل  پــول خــود را به صندوق با درآم
می کنند تا موقعیت بهتری برای خرید سهام پیدا 
کنند و رقمی که  هم اکنون در این صندوق وجود 
دارد حدود 300 هزار میلیارد تومان است اما این 
که چقدر از این رقم تبدیل به سهام شود به طور 

مستقیم به شرایط بازار سرمایه بستگی دارد.

موافقت شورای اقتصاد با فاینانس 
هندی برای ریل

مهر - شورای اقتصاد مصوبه موافقت با فاینانس 
150 هــزار تن ریل راه آهن با فاینانس هندی 
12/7میلیارد روپیه هند را به وزارت راه ابالغ 
ــاس ایــن مصوبه، اصــل تسهیالت  ــرد. بــر اس ک
8میلیارد و 109 میلیون روپیه و سود، کارمزد، 
بیمه و دیگر  هزینه های آن نیز 4 میلیارد و 645 
میلیون روپیه تعیین شده است. این مبلغ معادل 

171 میلیون دالر می شود.

 شاخص

یک پنجم سرپرستان خانوار 
سالمند، فاقد مسکن 

نتایج آخرین سرشماری در سال 95 نشان 
ــال، سالمندان  مــی دهــد کــه طــی 10 سـ
سرپرست خانوار دارای مسکن از 88 درصد 
به 80 درصد کاهش یافته که  نشان دهنده 
آن است  که 20 درصد سرپرستان خانوار با 
گذشت سال های فراوان از زندگی و فعالیت 
اقتصادی، قادر به خانه دار شدن نبوده اند 
و این نسبت با توجه به تورم سنگین بخش 
مسکن در سال های گذشته و کاهش قدرت 

خرید مسکن، بدتر شده است.

بازار خبر

نقاط ضعف اقتصاد ایراننقاط قوت اقتصاد ایران
ــران دارنــده دومین ذخایر  اقتصاد ای
بزرگ نفت در جهان پس از عربستان 
و دومین ذخایر بزرگ در جهان پس از 

روسیه محسوب می شود.

تحریم های بین المللی به میزان زیادی 
باعث محدودیت در تجارت خارجی شده 

اند.

به جز نفت و گــاز، ایــران دارای منابع 
بخش  و  هست  نیز  دیــگــری  طبیعی 

کشاورزی نیرومندی دارد.

بخش بانکی در شرایط شکننده ای قرار 
دارد و این  موضوع روی در دسترس بودن 

اعتبارات بانکی اثر گذاشته است.
ایران شرایط جمعیتی بسیار مناسبی 
دارد. جمعیت بــه قــدر کــافــی بــاال و 
همچنین به میزان کافی تحصیل کرده 

است.

قانون گذاری نامناسب باعث ایجاد فضای 
چالش برانگیزی شده که سرمایه گذاران 

خارجی را فراری داده است.

۲0۲1۲0۲۲۲0۲3شاخص های اقتصادی
4.38.25.5نرخ رشد اقتصادی

94121029910315سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر(
85.0386.0286.98جمعیت )میلیون نفر(

161210نرخ تورم
87.991.495حجم ذخایر ارزی )میلیارد دالر(

دیگر شاخص های کالن اقتصادی ایران
198 هزار و 866 کیلومتر راه جاده ای

8484 کیلومتر شبکه راه آهن
تعداد کل فرودگاه های کشور: 140 فرودگاه

شاخص ریسک سیاسی: 54/1 )دوازدهمین کشور منطقه از نظر ریسک سیاسی و 130 در جهان(
شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت: 48/5 )دهمین کشور منطقه و 101 در جهان(

شاخص ریسک اقتصادی بلند مدت: 46/3 )نهمین کشور منطقه و 113 در جهان(

تهدیدهای اقتصاد ایرانفرصت های اقتصاد ایران
بخش گاز هنوز در حال توسعه است 
و فضای قابل توجهی برای توسعه آن 
و به حداکثر رساندن کسب درآمد از 

آن وجود دارد.

در نتیجه کاهش صادرات نفتی، وضعیت 
اقتصاد تحت تاثیر قــرار گرفته اســت. هر 
چند صندوق توسعه ملی بــرای حفاظت 
نفت  قیمت  کاهش  ــان  زم در  اقتصاد  از 
یا کاهش صــادرات نفتی ایجاد شــده اما 
کارکرد آن به تازگی بیشتر محدود به تامین 

مالی مخارج دولت شده است.
ایران یک بازار بزرگ است که شرکت 
های خارجی عالقه به حضور در آن 

دارند.

ــورت  به توافق نرسیدن با آمریکا و  در ص
تهاجمی،  ای  هسته  سیاست  یک  اتخاذ 
ریسک آسیب به تجارت خارجی از جمله 
در تجارت با چین، روسیه و هند وجود دارد. در صــورت رفــع تحریم هــای آمریکا، 

تجارت خارجی ایــران ظرفیت رشد 
بسیار باالیی دارد.

 ۲00 میلیون بشکه نفت 
ذخیره شده ایران آماده صادرات 

منابع تجاری می گویند در صورت حصول توافق هسته ای، ایران به عنوان 
یک اقدام موقتی می تواند به سرعت میلیون ها بشکه نفت  را که روی آب 
ذخیره سازی کرده است صادر کند تا میزان تولید خود را افزایش دهد. به 
گزارش فارس، رویترز به نقل از چهار منبع تجاری و صنعتی مدعی شد در 
صورت حصول توافقی میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته ای این کشور، 
ایران می تواند به سرعت میلیون ها بشکه نفت را که روی آب ذخیره سازی 
کرده است صادر کند. آن ها گفتند ایران نفت  خود را به مکان هایی انتقال 
داده و برای ازسرگیری احتمالی صادرات نفت آماده شده است.بنا بر اعالم 
شرکت های مشورتی و رصد انرژی، درحالی که ایران روی افزایش تولید 
خود کار می کند، انتظار می رود، به عنوان یک اقدام موقتی، شرکت ملی 
نفت این کشور، از ذخایر ساحلی و فراساحلی اش که تا 200 میلیون بشکه 
نفت در خود ذخیره دارد، صادرات انجام دهد. این اقدام به ایران اجازه 
می دهد تا برای بیش از شش ماه، یک میلیون بشکه در روز )یا یک درصد 

عرضه نفت در جهان( بیشتر از قبل نفت صادر کند. 

حسین بردبار- مرکز ملی مطالعات معاونت 
اقتصادی وزارت اقتصاد به تازگی با انتشار 
گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در 
کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب 
و کار و سرمایه گذاری پرداخته که بر اساس 
آن، ایـن کشـور از سال 2002 شاهد افزایش 
چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی 
بوده و در این زمینه موفق عمل  کرده است.
رشد غیرمعمول جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی از دیگر نقاط عطف این گزارش است 
ــای 1980 تا  ــال ه کــه بــر اســاس آن بین س
2002 ،کل مبلغ سرمایه گــذاری مستقیم 
خارجی در ترکیه فقط 15 میلیارد دالر بود، 
در حالی که این کشور از سال 2003 تا 2019 
حـدود 217 میلیـارد دالر سرمایه گــذاری 
خارجی مستقیم جذب کرده است. توضیحات 

بیشتر را در ادامه می خوانید:

رشد تولید ناخالص داخلی	 
رشــد اقتصادی هــمــواره موضوع مهمی در 
حکمرانی به شمار می آمده است. این اهمیت 
در سال های اخیر جنبه حیاتی برای کشورها 
به خود گرفته است و به همین منظور کشورها 
به دنبال راه های گوناگون بــرای دستیابی 
به این هدف هستند. از سوی دیگر، کشورها 
دریافته اند که ارزان ترین روش رشد اقتصادی 
در هر کشور، بهبود محیط کسب وکار و افزایش 
ــذاری ناشی از آن اســت.در میان  سرمایه گ

شاخص های اقتصاد کالن، تولید ناخالص 
داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا 
نه تنها به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد 
اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها 
مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه بسیاری از 
دیگر اقالم کالن اقتصاد، محصوالت جنبِی 
محاسبه و بــرآورد آن محسوب  می شود.بر 
اساس بررسی های معاونت اقتصادی وزارت 
اقتصاد در نمودار شماره یک، کشور ترکیه از 
سال 2002 شاهد افزایش چشمگیری در 
میزان تولید ناخالص داخلی بــوده و در این 

زمینه موفق عمل  کرده است.

تحول چشمگیر در جذب سرمایه گذاری 	 
خارجی

طبق گزارش مرکز مطالعات معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصاد بین سال های 1980 تا 2002 
،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ترکیه فقط 15 میلیارد دالر بود، در حالی که 
این کشور از سال 2003 تا 2019 حـدود 
217 میلیـارد دالر سرمایه گــذاری خارجی 
مستقیم جذب کرده است. همچنین تعداد 

شرکت های با سرمایه بین المللی در ترکیه از 
تعـداد 5600 در سـال 2002 بـه 74227 
در انتهـای سـال 2019 افزایش یافته است. 
طبق اطالعات Markets fDi ،در سال 2019 
سـرمایه  محبـوب  مقصـد  هفتمـین  ترکیـه 
گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. 
به خصوص این کشور محـل اسـتقرار 211 
پـروژه بزرگ است کـه 3/5 درصد کل پروژه 
های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا 

را تشکیل می دهد.

بهبود رتبه شاخص سهولت کسب و کار	 
طبق این گزارش، ترکیه توانسته است با انجام 
اصالحات ساختاری بهبود قابل توجهی در 
رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک 
جهانی )که مهم ترین شاخص ارزیابی محیط 
کسب وکار کشورهای مختلف است( ایجاد 
کند. به نحوی که رتبه این کشور از 93 در 
ســال 2006 به 33 در ســـال2020 بهبود 
یافته است.این گزارش در پایان نتیجه گیری 
می کند: می توان اذعان  کرد که کشور ترکیه 
توانسته است به موفقیت هایی در زمینه های 
بهبود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار 
نایل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های 
انجام شده، این کشور از نظر ساختار فرهنگی، 
جغرافیایی و اجتماعی شباهت هایی با کشور 
ما دارد که باعث می شود استفاده از تجربیات 
آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد.

ماکارونی در مسیر گرانی 
احتمال افزایش قیمت 70 درصدی پس از گرانی 56 درصدی طی یک سال اخیر 

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی 
از احتمال افزایش بیش از 70 درصدی قیمت ماکارونی 
در سال  1400خبر داد و گفت که تولیدکنندگان برای 
تعیین قیمت دقیق ماکارونی در امسال ، منتظر اعالم نرخ 
گندم صنف و صنعت هستند و این تاخیر در اعالم قیمت 
برای آن ها مشکل ساز شده است. این در حالی است که 
قبل از اعمال این رشد، ماکارونی نسبت به سال گذشته 
تا 56 درصد گران شده بود.به گزارش ایسنا، به تازگی 
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعالم 
کــرده است که احتمال افزایش بیش از 70 درصدی 
ــود دارد، چرا که قیمت  ماکارونی در سال 1400وج
خرید تضمینی گندم که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی 
است از سوی دولت 100 درصد افزایش یافته و این بر 
افزایش قیمت تمام شده ماکارونی تاثیرگذار است.اما 
در حالی ماکارونی به عنوان یکی از اقالم سبد مصرفی 
خانوار، قرار است گران شود که بررسی آمار مرکز آمار 
درباره جریان قیمت این محصول نشان می دهد که در 
اردیبهشت امسال در مقایسه با سال گذشته 56 درصد 
افزایش قیمت داشته است به طوری که  قیمت یک بسته 
500 گرمی این محصول در اردیبهشت سال گذشته به 
طور متوسط حدود 4000 تومان  بوده ولی در فروردین 
امسال بیش از 6200 تومان و در اردیبهشت  بیش از 

6300 تومان قیمت خورده است. این در حالی است 
که هر بسته 500 گرمی ماکارونی در ماه گذشته تا بیش 
از 7000 تومان هم فروش رفته اســت.در همین حال 
»رسول مژده شفق«، مشاور انجمن صنفی کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این 
که دولت ،امسال قیمت خرید تضمینی گندم را که ماده 
اولیه اصلی تولید ماکارونی است، 100 درصد افزایش 
داده است، اظهار کرد: سال گذشته دولت هر کیلو گندم 
را 2500 تومان از کشاورز می خرید و 2700 تومان به 
صنف و صنعت می فروخت اما امسال این قیمت 5000 
تومان اعالم شده که با هزینه های تبعی حدود 5500 
تومان به دست صنف و صنعت می رسد، اما هنوز قیمت 

قطعی اعالم نشده است.

تجربه ترکیه در بهبود فضای کسب و کار 
یک مرکز مطالعاتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد در گزارشی به تشریح چگونگی رشد اقتصادی ترکیه از سال 2000 تاکنون پرداخت 



سه شنبه اول تیر ۱۴۰۰
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نفت در بــازارهــای جهانی، تحت تاثیر کنترل عرضه از سوی 
اوپک پالس )کشورهای عضو اوپک و ۱۰ کشور دیگر تولیدکننده 
نفت به رهبری روســیــه( و طوالنی شدن مــذاکــرات بازگشت 
آمریکا به برجام، با رشد قیمت همراه شد.به گزارش ایرنا، فصل 
تابستان در نیمکره شمالی زمین از امروز آغاز می شود. با توجه به 
واکسیناسیون در برخی کشورهای جهان، سفرهای تابستانی 

در این مناطق افزایش پیدا کرده است و این موضوع تقاضا برای 
مصرف سوخت را باال خواهد برد.همچنین مذاکرات برای رفع 
تحریم ها علیه صادرات نفت ایران نیز طوالنی شده و این موضوع، 
زمان بازگشت کامل نفت ایران به بازارهای جهانی را مبهم کرده 
است.  با توجه به این عوامل، قیمت نفت در معامالت امروز روند 
صعودی خود را حفظ کرد.قیمت نفت برنت در معامالت دیروز با 

رشدی۰/2 درصدی به ۷۳ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید.
نفت شاخص آمریکا نیز ۰/2 درصد گران شد و ۷۱ دالر و ۸۰ 
سنت در هر بشکه قیمت خورد.به گزارش ایرنا، با توجه به عوامل 
تاثیرگذار در بازار، قیمت نفت در کانال ۷۰ دالری تثبیت شده و 
در صورتی که کرونا در جهان کنترل شود، می توان امیدوار بود 

که روند صعودی قیمت نفت ادامه دار باشد.

تداوم رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی 

نفت برنت در مرز 7۴ دالر 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

ــزد-ایـــن روزنـــامـــه نـــوشـــت: ما  • آفــتــاب یـ
اصالح طلب ها یا با همراهی با حسن روحانی 
را  مــردم  نیست  و  هست  و  معیشت  و  اعتماد 
سوزاندیم یا با سکوت مان که در هر دو صورت 
مقصر بودیم و باید تاوان پس می دادیم که دادیم. 
ظرفیت رای اصالح طلب ها همانی بود که دیدیم 
با یا بــدون جهانگیری، پزشکیان و حتی علی 
الریجانی، اصل ماجرا هیچ تغییری نمی کرد 
چون ما در »مثلث برمودای سیاست« از نظر مردم 
»نیست و محو« شده بودیم و چاره ای جز پذیرش 

شکست نداشتیم!
جوان-این روزنامه در توصیه ای خطاب به  •

رئیس جمهور منتخب نوشت:از کسانی که برای 
ورود به کابینه جدید دندان گرد کرده اند عبور 
کنید.دندان ها را خوب نگاه کنید. هر دندانی 
که گرد شده بدانید طمع او در داشتن رانت 
قدرت، خانمان سوز و کار برای شیطان کردن 
است. اگر در دولت شما حتی یکی از نفوذی های 
دستگاه جاه طلبی حلول کند، خسارت بار است. 
ــردان خــدا را در خطبه های موال  نشانه های م
جست وجو کنید. یکی از نشانه ها گمنامی است.

فـــرارو نــوشــت:انــتــخــابــات هیئت رئیسه  •
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
مجلس یازدهم در اجالسیه دوم برگزار شد. 
بر این اساس وحید جالل زاده به عنوان رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب 
شد، در سال اول کاری مجلس یازدهم ذوالنور 
رئیس این کمیسیون بــود. همچنین ابراهیم 
عزیزی و عباس مقتدایی به عنوان نواب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند.در نشست 
دیروز هیئت رئیسه مجلس  نیز محسن پیر هادی 
به عنوان ناظر اداری، علیرضا سلیمی به عنوان 
به  موسوی  نظام الدین  سید  و  فرهنگی  ناظر 

عنوان ناظر پشتیبانی و سخنگو انتخاب شدند.
دیده بان ایران مدعی شد: حیدر مصلحی؛  •

ــژاد و کــانــدیــدای  ــدی ن ــم وزیـــر اطــالعــات اح
ــان دوره ای مجلس خبرگان تهران ، که به  ــی م
ــاره  تــازگــی ویدئویی ازگفته های ایــشــان درب
تاثیرگذاری اش بر ردصالحیت آیت ا...هاشمی 
خبرساز شده بــود؛در انتخابات میان دوره ای 
مجلس خبرگان شکست خورد.آیت ا... اعرافی  

بیشترین رای را در اختیار گرفته است.
الف نوشت:شبکه المیادین اعــالم کرد که  •

جنبش  سیاسی  دفتر  رئیس  هنیه،  اسماعیل 
حماس در سفر دوره ای کنونی خود قصد دارد به 
مغرب، موریتانی،تونس، الجزایر ، کویت، لبنان 

و ایران سفر کند.
الــف نوشت:سید احمد خاتمی  بــا اشــاره  •

به شکوه حضور مــردم در انتخابات گفت: در 
طول تاریخ انقالب این بی سابقه بوده که تمام 
خارجی ها بسیج شده باشند تا مردم را از رفتن 
پای صندوق های رای محروم کنند و در این 
انتخابات چنین اتفاقی رخ داد. آن ها می گفتند 
1۵ تا 20 و نهایت ۳0 درصد پای صندوق های 
رای خواهند آمد اما شما دیدید با شرایط خاص 
کرونایی که نمی شود خطرات آن را انکار کرد 
کردند.  شرکت  انتخابات  در  نفر  میلیون ها 
حداقل 10 درصد شرکت نکردن را برای شرایط 

کرونا می توان قرار داد. 

هادی محمدی – نخستین نشست خبری  رئیس 
جمهور منتخب برای تبیین برنامه ها و رویکردهای  
ــاوی نکات جدید ، متنوع و  ــت سیزدهم   ح دول
جذابی از برنامه ها و سیاست های ساکن جدید 
خیابان پاستور بود به ویژه که در این نشست خبری 
رئیسی فرصت یافت تا به بیان اولویت های خود در 
سیاست خارجی ، اقتصاد و تعیین کابینه که بیشتر 
مورد توجه مردم است، بپردازد . این که مذاکره باید 
آورده برای ملت ایران داشته باشد و نه مذاکره برای 
مذاکره انجام شود ، این که تامین کاالهای اساسی 
در داخل و مستقل از دالر  از اولویت های برنامه 
اوست و این که در کابینه و تعیین وزیران شایسته 
ساالری مالک اصلی است .به گزارش خراسان آیت 
ا... رئیسی  در ابتدای نشست خبری 7۵دقیقه ای 
خود گفت: سیاست داخلی و اولویت های ما در 
دولت سیزدهم بهبود وضعیت کسب و کار مردم، 
بهبود شرایط و وضعیت معیشت مــردم و بهبود 
شرایط در نظام اداری و کارآمدی رقم زده خواهد 
شد. حتما یک نظام اداری کارآمد، سالم و قانون 
مدار و فساد ستیز شکل خواهد گرفت.وی با بیان 
این که بی تردید طی 40 سال اخیر شاهد تالش 
های بسیاری در جهت توسعه یافتگی در حوزه های 
مختلف بوده ایم، خاطرنشان کرد:  تالش های 
بسیاری شده است و ما در برخی حوزه ها به قله هایی 
دست یافته ایم اما در برخی حوزه ها به دلیل بی 
توجهی به داشته های داخلی و سوء مدیریت ها 
،مشکالت و عقب ماندگی هایی از جمله در جهت 
اجــرای عدالت داریم.رئیسی گفت: امیدواریم 
اقدامات ما گره گشایی از مردم کند و امید را به مردم 
بازگرداند و اعتماد مخدوش شده به مردم و جوانان 
ما برگردد و احساس همه این باشد که دولت، 
امیدآفرین و اعتماد آور است و دولــت مربوط به 
جناح خاصی نخواهد بود و کسانی هستند که وطن 
دوست اند و دغدغه انقالب و دغدغه رفع مشکالت 
مردم را دارند. هر کسی دلش برای مردم و انقالب 

بتپد همکار ما در دولت خواهد بود.

نخستین دستور رئیسی	 
وی با اشــاره به سیاست های دولت سیزدهم در 
حوزه سیاست خارجی اظهار کرد: دنیا باید بداند 
که وضعیت با حضور حماسه ساز مردم عزیز تغییر 
کرده است و شرایطی جدید پیش روی دنیا ست؛ 
دنیا باید بداند که تا امروز فشار حداکثری بر ملت 
ما کارساز نشده و باید تجدید نظر کنند و بازگردند؛ 
ملت ما نشان دادند که در مقابل فشارها مقاومت و 
ایستادگی دارند و باید بدانند که سیاست خارجی 
دولت ما از برجام شروع نمی شود و به برجام نیز 
محدود نخواهد شد، بلکه ما تعاملی گسترده و 
متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهوری منتخب افزود: در مذاکرات، هر 
مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شود حتما 
مورد حمایت ما خواهد بود اما ما وضعیت اقتصاد و 
شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه 
نخواهیم داد که مذاکره برای مذاکره و مذاکرات 
فرسایی باشد، بلکه هر نشستی باید همراه با نتیجه 
باشد و برای ملت بزرگ ایران آورده ای داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که اصلی ترین اولویت 

دولت شما و نخستین دستور شما در دولت جدید 
چه خواهد بود، بیان کرد: در روز آغاز کار دولت ما 
اعالم خواهیم کرد که تمام بسترهای فساد زا که 
ایجاد رانت می کنند، باید خاتمه  داده شود و تمام 
دستگاه های اداری موظف اند ریشه های فساد 
و رانت خــواری را از بین ببرند و این ساز و کارها 
توسط دولت اصالح شود. اولین اقدام دولت ما 
توجه به مسئله اشتغال و مسکن مردم خواهد بود 
که دست اندرکاران بخش های مختلف باید در این 

زمینه حضور فعال داشته باشند.

پیام رئیسی به آمریکا و اروپا 	 
رئیسی در پاسخ به سوال یورو نیوز مبنی بر این که 
چه پیامی به آمریکا و اروپا درباره برجام دارید؟ گفت: 
آمریکا برجام را نقض کرد و اروپا به تعهدات خود 
عمل نکرد. من به آمریکا می گویم شما بر اساس 
برجام موظف به رفع تحریم ها بودید، ولی این کار را 
نکردید و اکنون به تعهدات خود بازگردید و آن ها را 
اجرایی کنید. به اروپا هم می گویم تحت فشار آمریکا 
قرار نگیرید و به آن چه متعهد شدید عمل کنید. 
مطالبه مردم ایران این است که شما به تعهدات خود 
عمل کنید. خواسته مردم احقاق حق آن هاست و 
ما حق آن ها را دنبال می کنیم ان شاءا... .رئیس 
جمهور منتخب همچنین درباره برنامه دولت برای 
رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: برای این کار باید 
نقدینگی در کشور مدیریت شود. ما نقدینگی را باید 
به سمت تولید سرازیر کنیم که ساز و کارهایی هم 
در دستور کار داریم.وی با بیان این که تولید کننده 
اعتراض دارد که نقدینگی کم است، افزود: از آن سو 
کارشناسان می گویند رشد نقدینگی موجب ایجاد 
مشکالت شده است. ما برای رفع این مشکل تولید 
را پرجاذبه و فعالیت های اقتصادی غیر مولد را بی 
جاذبه می کنیم تا نقدینگی به طرف تولید برود. 
البته این کار با بخشنامه انجام نمی شود و دولت 
حتما برنامه ای را برای رونق تولید دنبال می کند. 
یکی از راه های جذابیت برای تولید کاهش مالیات 
از 2۵ درصد به 10 درصد است و افزایش مالیات 
برای فعالیت های غیر مولد مثل هدایت نقدینگی 
به سمت ارز، مسکن و زمین است. ما عدالت مالیاتی 
را دنبال می کنیم.رئیس قوه قضاییه همچنین 
در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی NBC آمریکا 
مبنی بر این که آیا برای موثر واقع شدن برجام باید 
همه تحریم های اعمالی از سوی آمریکا از جمله 
تحریم های دوران دونالد ترامپ برداشته شود؟ و 
آیا قصد دارید که تیم فعلی مذاکره کننده  هسته ای 
را حفظ کنید؟ گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای 
کار را دنبال می کنند و گزارش هایی را به من دادند 
و تیم سیاست خارجی من در حال بررسی این 
گزارش ها ست. آن چه در دولت دوازدهم و دولت 
من مورد تاکید است، رفع تحریم ها و راستی آزمایی 
است. آمریکا باید به دنیا پاسخ دهد که چرا راجع 
به انجام تعهدات خود درباره ایران تعلل می کند؟ 
و اروپا باید پاسخ دهد که چرا همکاری با آمریکا را 

پیگیری می کند؟

ارتباط با مردم را  حفظ خواهم کرد	 
رئیس جمهوری منتخب در پاسخ به پرسش روزنامه 
شرق درباره اشراف وی درباره وضعیت کشور و این 
پرسش که آیا برنامه ای صد روزه برای کشور دارید؟ 
تصریح کرد: وضعیت و شرایط کشور روشن است و 
مراکز و نهادهای مختلف آمارهایی می دهند و این 
آمارها از دید مردم و رسانه ها پنهان نیست! مردم 
نیز حتما باید بدانند که دولت جدید در چه شرایطی 
و وضعیتی شروع به کار می کند؛ اعداد و آمار به 
عنوان یک گــزارش شناختی از وضعیت موجود 
حتما پیش روی مردم و رسانه ها خواهد بود؛ ما هم 
وضع مطلوب را ترسیم می کنیم و هم وضع موجود را 
و سپس تفاوت این دو وضع را بیان و تالش خواهیم 
کرد که وضع موجود را به وضع مطلوب نزدیک تر 

کنیم. من در ابتدا شاید هفته ای یک بار و بعد 
ماهی یک بار ارتباط با مردم را به عنوان یک نعمت 
و زمینه ای بسیار خوب برای رفع مشکالت حفظ 
خواهم کرد.رئیسی همچنین در پاسخ به پرسش 
خبرنگار شبکه الجزیره درباره تحریم هایی علیه وی 
و طرح اتهاماتی علیه او دربرخی اعدام ها و تاثیر این 
وضعیت در نحوه تعامل با رهبران کشورهای جهان 
به ویژه کشورهای غربی و این که آیا او قصدی برای 
سفر به کشورهای غربی دارد؟ اظهار کرد: من به 
عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم 
بودم و حقوق بشر محوری ترین نکته ای بوده که 
در همه مسئولیت هایم دنبال کردم. با کسانی که 
اخالل در حقوق انسان ها ایجاد کردند و دست به 
حرکات داعشی گونه و اقدامات ضد امنیتی زدند 
همواره در دستگاه قضایی به عنوان یک حقوقدان 
و قاضی مدعی حقوق انسان ها و در جایگاه دفاع 
از حقوق بشر برخورد کرده ام.وی افــزود: امروز 
کسانی که در دنیا نقض حقوق بشر می کنند باید در 
این باره پاسخگو باشند؛ اگر یک حقوقدان و قاضی 
از حقوق مردم دفاع کرده، باید تقدیر و تشویق شود 
که امنیت مردم را در مقابل هجوم ها و تهدیدها 
حفظ کرده است؛ افتخار من این است در هر کجا 
که بودم به عنوان دادستان از امنیت و آسایش مردم 

دفاع کردم .

»خیر«قاطع  رئیسی 	 
رئیس جمهور منتخب کشورمان همچنین در 
پاسخ به سوال رسانه راپلی روسیه که آیا در صورت 
رفع تحریم ها حاضر به دیــدار با رئیس جمهور 
آمریکا هستید؟ گفت: خیر. وبه همین یک کلمه 
کفایت کرد.در ادامه خبرنگار CNN درباره موضع 
جدید دولت ایران درباره توافق جامع تر ایران و 
آمریکا و مذاکره درباره مسائل موشکی و منطقه ای 
سوال کرد که رئیسی در پاسخ خاطرنشان کرد: 
مسائل منطقه ای و موشکی قابل مذاکره نیست. 
موضوعی را که مذاکره و توافق شد ، عمل نکردند. 
چطور می خواهند وارد مسائل جدید شوند؟رئیس 
جمهور منتخب در ادامه نشست خبری خود در 
ــاره کابینه احتمالی اش  پاسخ به پرسشی درب
اظهارکرد : همان طور که من بارها اعالم کردم به 
صورت مستقل وارد انتخابات شدم و از همه احزاب 
و اشخاصی که  از من حمایت کردند صمیمانه 
تشکر می کنم، اما من برای تشکیل دولت خود را 
در مقابل خداوند متعال مسئول می دانم و فقط 
وامدار مردم خواهم بود؛ در تشکیل دولت نگاهم 
به انقالبی بودن، کارآمد بودن، فساد ستیز بودن 
و مردم دار بودن است.رئیسی افزود: توصیه من 
به رسانه ها این است که گمانه زنی نکنند؛ ما 
سامانه ای در اختیار آحاد مردم قرار می دهیم و 
شاخص هایی را در آن سامانه قرار می دهیم که 
هر کسی در هر کجای کشور احساس می کند می 
تواند به عنوان یک مدیر و خدمت گزار در دولت 
موثر باشد معرفی شود؛ من از نگاه مردم و نخبگان 
استقبال می کنم. در دولــت مردمی شایسته 
ساالری محور خواهد بود.وی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار شبکه تلویزیونی cctv چین درباره روابط 
راهبردی ایران و چین و انتظار وی از رابطه بین 
دو کشور خاطرنشان  کرد: دولت های مختلف 
ایران از ابتدای پیروزی انقالب روابط با چین را 
دنبال می کردند و امروز هم روابط خوبی داریم؛ 
همچنین ظرفیت های بسیاری بین دو کشور 
وجود دارد و ما حتما در جهت احیای این ظرفیت ها 
تالش خواهیم کرد. روابط بسیار خوبی را با چین 

خارجی  سیاست  بخش  در  و  می کنیم  دنبال 
اجرایی کردن طرح جامع به عنوان یکی از اسناد 
و توافقات بین دو کشور حتما در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.

کاالهای اساسی؛ اولویت دولت 	 
رئیس جمهوری منتخب درباره برنامه های خود 
برای تامین کاالهای اساسی در شرایط تحریم 
اظهار کــرد: موضوع کاالهای اساسی اولویت 
دولــت اســت؛ نظارت بر زنجیره تامین و تولید 
کاالهای اساسی مردم تا مصرف از اولویت های 
دولت خواهد بود؛ لکن اساس موضوع این است 
که باید ارتباط بین سفره های مردم و کاالهای 
اساسی را با دالر و خارج از کشور، طی اقدامی 
میان مدت و طوالنی مدت قطع کنیم؛ این کار را 
اجرایی می دانیم و از برنامه های ماست و حتما 
خودکفایی کشور راجع  به کاالهای اساسی را از 
ابتدای کار کلید خواهیم زد.رئیسی همچنین 
در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه تلویزیونی 
المیادین درباره منطقه از جمله رژیم صهیونیستی 
، سوریه ،عربستان و یمن گفت: جمهوری اسالمی 
بارها اعالم کرده که به آرای عمومی رجوع کنند؛ 
فلسطینیان صاحب فلسطین هستند و پیش از آن 
که این رژیم از ما احساس وحشت کند، باید از مردم 
فلسطین و گروه های مقاومت و کسانی که حق آن 
ها را ضایع کرده، بترسد. امروز کسی که ابتکار 
عمل را در میدان در دست دارد، گروه های مجاهد 
فلسطینی هستند.وی افزود: سیاست جمهوری 
اسالمی، همان سیاستی است که امام خمینی 
)ره( فرمودند و در قانون اساسی ما تصریح شده، 
همواره حامی مظلومان خواهد بود؛ امروز فلسطین 
مظلوم واقع شده و جمهوری اسالمی ایران حامی 
فلسطین خواهد بود.رئیس جمهوری منتخب با 
اشاره به سیاست های جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه یمن تاکید کرد: به نظر یمن باید هرچه زودتر 
توسط خود یمنی ها مدیریت شود و هرگونه دخالت 
سعودی ها و حامیان سعودی ها باید متوقف شود؛ 
جمهوری اسالمی بر توقف هرچه سریع تر جنگ 
علیه مردم یمن تاکید دارد و معتقد است که یمن 
باید توسط خود یمنی ها اداره شود. وی همچنین 
ــاره سیاست های جمهوری اسالمی ایران  درب
درباره رابطه با عربستان سعودی گفت: اعالم می 
کنم که ما روابط با تمام کشورهای دنیا و تعامل با آن 
ها را به ویژه کشورهای همسایه پیش از این اعالم 
کردیم. اولویت ما ارتباط با همسایگان خواهد بود 
و راجع به کشور عربستان هم بازگشایی سفارت 
دو کشور هیچ مانعی از سوی جمهوری اسالمی 
نیست و این سیاست را پیشتر هم اعالم کرده ایم؛ 
االن هم اعالم می کنیم که روابط  و گفت وگو با 
عربستان و همه کشورهای منطقه برای جمهوری 

اسالمی با هیچ مانعی مواجه نیست.

توجه ویژه به ایرانیان خارج کشور 	 
وی در بخش دیگری از نشست خبری خــود با 
رسانه های داخلی و خارجی با تاکید بر این که در 
دولت سیزدهم همه زمینه ها را برای بازگشت 
ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهیم کرد، اظهار 
کرد: دولت خود را موظف می داند همچنان که 
راجــع به تامین امنیت و حقوق مــردم در داخل 
مسئول است، درباره ایرانیان خارج از کشور نیز 
خــود را مسئول مــی دانــد؛ چــرا که آن ها ایرانی 
هستند و ما راجع به آن ها هم مسئولیت داریم؛ 
لذا باید ورود ایرانیان خــارج از کشور به داخل 

کشور از طرف همه دستگاه های مربوط  تسهیل 
شود.رئیس جمهوری منتخب با تاکید بر این که 
سرمایه گذاری در ایران توسط ایرانیان خارج از 
کشور باید تسهیل شود، افزود: بهترین و امن ترین 
مکان برای سرمایه گذاری ایرانیانی که در خارج از 
کشور هستند، سرزمین آبا و اجدادی شان است. 
امروز امنیت کاملی برای سرمایه گذاری در ایران 
وجود دارد و همه سرمایه گذاران دنیا بدانند که 
امروز ایران امن ترین مکان برای سرمایه گذاری 
اقتصادی است و دولت این امنیت را برای همه 
کارآفرینان و سرمایه گذاران به ویژه ایرانیان خارج 
از کشور تضمین می کند.رئیسی با بیان این که 
سامانه ای برای دریافت ایده ها راه اندازی خواهیم 
کرد، خاطرنشان کرد: نخبگان، اصحاب رسانه 
و همه صاحبان اندیشه و خرد که ایــده ای برای 
اداره دولت و سامان دادن به وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی دارنــد، در بانک ایده ها از 
ایده های آن ها استقبال می کنیم.وی با تاکید بر 
این که ارتباط مردم با من از طریق اقوام، خویشان 
و بستگان نباید باشد، گفت: در این زمینه به جز 
حضور در اجتماعات مردمی سامانه ای برای ارتباط 
دایمی با مردم و همه سطوح اجتماعی طراحی 
خواهیم کرد. امیدوارم بتوانم ارتباطی بادوام 
را با همه سطوح جامعه به عنوان خادم جمهور 
داشته باشم. برای همه دولتمردان و مدیران نیز 
ارتباط با مردم یکی از شاخص های مهم ماموریت 

و مسئولیت آن ها خواهد بود.

حاشیه های اولین نشست خبری : 	 
*طبق اعالم قبلی قرار بود نشست خبری ساعت 
14 آغاز شود و همین طور هم شد و راس ساعت 14 
رئیسی وارد سالن شد که نشان از وقت شناسی وی 

در همین ابتدا داشت.
*در اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی مباحث 
سیاست خارجی از جمله برجام، بحث موشکی 
ورابطه با عربستان از مسائل اصلی بود.و در کنار 
این مسائل موضوعات اقتصادی نیز مطرح شد و 
هیچ حرفی از مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی 
کرونا و واکسیناسیون که از مهم ترین دغدغه های 

مردم به شمار می رود به میان نیامد .
*در 7۵دقیقه نشست خبری از میان 200رسانه 
داخلی و خارجی تنها به 16 رسانه مهلت طرح 
ســوال داده شــد کــه همین مــوضــوع انتقادات 

رسانه ها را در پی داشت .
*خــســروی مجری معروف شبکه خبر اجــرای 
نشست خبری را برعهده داشت و نشست خبری در 
مجتمع فرهنگی تفریحی شهید بهشتی که متعلق 

به قوه قضاییه است برگزار شد.
*پاسخ یک کلمه ای به سوال طوالنی خبرنگار 
ــدار احتمالی میان رئیسی و  روســی دربـــاره دی
بایدن با توجه و حتی خنده خبرنگاران روبه رو شد 
چراکه رئیس جمهور منتخب تنها به گفتن " خیر " 
اکتفا کرد.خبرنگار بی بی سی فارسی در توئیتی 
نوشت:طرفداران رئیسی از این که او در پاسخ به 
این که آیا با بایدن دیدار می کنید یا نه و او یک خیر 
محکم گفت راضی هستند و می گویند این قاطعیت 

از او در موارد دیگر هم دیده خواهد شد.
*سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ، 
خداد ی معاون اطالع رسانی و مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد ، جبلی معاون بــرون مــرزی صداوسیما ، 
دعایی مدیرمسئول روزنامه اطالعات، وکیلی 
مدیرمسئول روزنامه ابتکار ، فومنی مدیرمسئول 
روزنامه صدای اصالحات ، احدیان مدیرمسئول 
روزنامه خراسان و گنجی مدیرمسئول روزنامه 
جوان از جمله مسئوالن سیاسی و رسانه ای بودند 

که در این نشست خبری حضور داشتند .
*در مجموع ۳80 خبرنگار و تصویربردار داخلی 
و خارجی این نشست خبری را پوشش دادند که از 
این میان 198 نفر از 88 رسانه داخلی و 182 نفر 

از 11۳ رسانه خارجی حضور داشتند .
*خبرگزاری صداوسیما ، یورونیوز ، خبرگزاری 
مهر ، MBC آمریکا ، روزنامه شرق، شبکه الجزیره 
انگلیسی ، روزنامه جام جم، شبکه راپلی روسیه   
خبرگزاری فارس، CNN آمریکا ، پرس تی وی ، 
AFP فرانسه ، خبرگزاری ایسنا ، CCTV چین ، 
خبرگزاری ایلنا و شبکه لبنانی المیادین فرصت 
طرح سوال در اولین نشست خبری رئیس جمهور 

منتخب کشورمان را یافتند. 

نشست خبری رئیس جمهور منتخب برای تبیین برنامه ها و اولویت های دولت سیزدهم با 

حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد 

اولویت های رئیسی
پاسخ قاطع رئیسی درباره مخالفت با پیشنهاد دیدار با جو بایدن بازتاب گسترده ای داشت
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 قوالی یکی از سبک های 
موسیقی است که بسیاری 
آن را با ریتم شورانگیزش 
چند  طــی  می شناسند. 
دهه گذشته پاکستان مهد اصلی قوالی 
بوده است. البته جالب است بدانید که 
هجری  هشتم  قــرن  به  قوالی  تاریخچه 
بر می گردد. در این سبک موسیقی به 
صورت معمول اشعاری مذهبی در ستایش 
خدا یا مدح پیامبر و بزرگان دین مانند 
حضرت علی)ع( خوانده می شود. در این 
پرونده، سراغ این هنر متفاوت و جذاب 
رفته  و  در کنار آشنایی مختصری با قوالی، 
گروه های مشهور این هنر را خدمت شما 
معرفی کرده ایم. اما مهم تر و جذاب تر 
از همه، گفت و گوی اختصاصی با یکی از 
بزرگ ترین چهره های قوالی کنونی یعنی 
»راحت فتح علی خان« است. مصاحبه ای 
اعضای  و  ایشان  ابتالی  به  توجه  با  که 
خانواده به کرونا تا به سرانجام رسید، 
کمی طول کشید. امیدواریم از خواندن 
این پرونده لذت ببرید و بعد از خواندن 
این پرونده سراغ شنیدن نمونه هایی از 

قوالی بروید.

پرونده

 آشنایی با هنر قوالی و گفت و گوی اختصاصی زندگی سالم با »راحت فتح علی خان«، قوال مشهور پاکستانی 
که عاشق زبان فارسی است و در آرزوی سفر دوباره به ایران

قوالی؛ هنری شورانگیز و 
گره خورده با مذهب
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آشنایی با قوالی
موسیقی قوالی را نزدیک به تفکرات عرفانی   در نظر می گیرند. هدف مدنظر 
قوالی که هم ریشه با قول )کلمه عربی به معنای حرف و صحبت( است، توجه 
دادن شنونده به خداست. به همین دلیل هم در بسیاری از اجراهای سنتی 
این هنر، اشعار مذهبی جایگاه ویژه ای دارند. جدای از اشعاری که برای قوالی 
انتخاب می شود، نوع اجــرای آن تا حدی متفاوت با اجراهایی است که در 

بسیاری از اجراهای موسیقی می بینیم.
  تعداد اعضا و اجرایی متفاوت

هر گروه قوالی نزدیک به 10 عضو دارد. در هر گروه معموال یک خواننده اصلی 
و دو خواننده پشتیبان حضور دارند. البته بقیه اعضا در برخی قسمت ها ممکن 
است خواننده اصلی را همراهی کنند. اعضا به صورت سنتی روی زمین 

می نشینند. جدای از آالت موسیقی که در 
قوالی توسط اعضا نواخته می شود، دست 
زدن اعضای گروه هم یکی از ابزارهایی است 
که آن ها برای پرشورتر کردن اجرای خود از 
آن بهره می گیرند. آالت موسیقی در قوالی 
محدود و معموال شامل هارمونیه که شبیه 
پیانوی بسیار کوچکی است، در کنار طبله 

و سارنگ است.
  نقش پررنگ زبان فارسی

اغلب اشعاری که در قوالی به صورت سنتی استفاده می شود، اشعار فارسی 

است. امیرخسرو دهلوی، موالنا، اقبال الهوری و حافظ از شاعرانی هستند 
که در قوالی سنتی می توانیم اشعارشان را بشنویم. البته در سال های اخیر 

استفاده از زبان اردو و پنجابی در قوالی افزایش یافته است.

قوالی عشق من است
گفت و گو با راحت فتح علی خان که در خانواده ای با سابقه 600 سال فعالیت در قوالی بزرگ شده است

اولین موضوعی که از راحت فتح علی خان پرسیدم، در 
باره میراث خانوادگی او در هنر قوالی بود. می دانستم 
که راحت فتح علی خان فرزند »فرخ فتح علی خان« است 
که در قوالی چهره شناخته شده ای است و البته برادرزاده 
»نصرت فتح علی خان« است که لقب شاهنشاه قوالی به 
او داده شده است و او را سرشناس ترین چهره در تاریخ 
معاصر قوالی می دانند. آثار نصرت فاتح علی خان باعث 
شده قوالی در تمام دنیا مورد توجه قرار بگیرد، به گونه ای 
که آثــار این هنرمند گاهی تا ۵0 میلیون بار به فروش 
می رسید. اما این که این هنر چقدر در این خانواده قدمت 
دارد، موضوعی است که با توضیحات راحت فتح علی خان، 
متوجه آن شدم. او گفت: »خانواده من میراث دار 600 
سال سابقه  فعالیت در زمینه موسیقی سنتی و قوالی 
است. پدربزرگ من »فتح علی خان« رهبر گروه قوالی 
خانواده بود که البته با عنوان »فتح  علی خان، مبارک 
ــت. در 1948، عمو و  علی خان و شرکا« فعالیت داش
استاد من، »نصرت فتح علی خان« در فیصل آباد پاکستان 
به دنیا آمد. پدر بزرگ من دوست داشت که پسرش دکتر 
یا مهندس شــود، زیــرا تصور می کرد هنرمندان قوالی 
جایگاه اجتماعی خوبی ندارند. اما نصرت فتح علی خان 
چنان عالقه و اشتیاقی به یادگیری قوالی نشان داد که 
پــدرش کوتاه آمد و شــروع به آمــوزش او کــرد. پدربزرگ 
من زمانی که 63 ساله  بود، در سال 1964 فوت کرد. 
نصرت فتح علی خان در این زمان تنها 16 سال داشت و 
هنوز دانش آموز بود. برادران پدربزرگم از این جا به بعد 
آموزش نصرت فتح علی خان را بر عهده داشتند. نصرت 

فتح علی خان را بزرگ ترین چهره قوالی می دانند.«
  نصرت فتح علی خان، استادی کمال گرا

از آن جایی که راحت فتح علی خان مستقیم زیر نظر عموی 
خود آموزش دیده است، از او در باره آن روزها سوال کردم 
و این که نصرت فتح علی خان به وقت آموزش به چه شکل 
رفتار می کرد؟ راحت فتح علی خان که احترام زیادی برای 
عموی خود نصرت فتح علی خان قائل است و از او بیشتر با 
عنوان »استاد« نام می برد، در پاسخ این طور گفت: »من به 
آن روزها و خاطراتی که از آن دوران دارم، زیاد فکر می کنم 
چون آن روزها، من را به آدمی که االن هستم، تبدیل کرد. 
البته روزهای دشواری بودند زیرا استاد نصرت فتح علی 
خان کمال گرا بود و این که مثال من شش ساله بودم یا 
وقتی در 9 سالگی برای اولین بار می خواستم همراه 

استاد و پدرم روی صحنه بروم، اهمیتی نداشت، کار باید 
به بهترین شکل انجام می شد.«

  در آرزوی سفر دوباره به ایران
یکی از اجراهای به یاد ماندنی قوالی در خاطره  بسیاری از 
ایرانیان، اجرای استاد نصرت فتح علی خان در جشنواره 
بین المللی موسیقی فجر در سال 1373 است. در این 
برنامه استاد قطعه بسیار مشهور خودشان یعنی »مست 
قلندر« را اجرا کردند. نکته جالب این که اگر با دقت فیلم 
این اجرا را مشاهده کنید، در سمت راست گروه، جوانی را 
می بینید که به عنوان خواننده پشتیبان در این اجرا حضور 
دارد، این جوان کسی نیست جز »راحت فتح علی خان«. 
سوال بعدی من در باره سفر به ایران و این اجرا بود. راحت 
فتح علی خان در این باره گفت: »خاطرات سفر به ایران تا 

امروز همراه من است. یکی از کارهایی که می خواهم 
انجام دهم، سفر دوباره به ایران است، حتی اگر 

این سفر نه برای اجرا که فقط برای گردش باشد. 
من زبان فارسی را به شدت تحسین می کنم و در 
برخی از آثارم از کالم فارسی استفاده کرده ام. 

وقتی به ایران سفر کردم، 21 ساله بودم. تاریخ 
و فرهنگ ایــران چیزی کمیاب در 

دنیای پیچیده  امروز است.«
 کار در بالیوود فقط برای 

پول نیست
ــت  ــ ــ ــد راح ــ ــن ــ ــرچ ــ ه

ــان را  ــی خ ــل ــح ع ــت ف
ــوان  ــن ــه ع بــیــشــتــر بـ

قوال می شناسیم اما 
سال هاست  او  همزمان 

که در موسیقی بالیوود هم 
فــعــال اســـت. از او در 

بــاره فعالیت در این 

دو حوزه متفاوت پرسیدم و این که آیا واقعیت دارد که به 
خاطر کسب درآمد سراغ فعالیت در موسیقی بالیوود رفته 
است. او گفت: » اساس خواندن من قوالی است و خدا 
را شکر، مردم هم برای همین خوانندگی من را دوست 
دارند. کار کردن در بالیوود فقط برای پول نیست، به هر 
صورت من به آن عالقه دارم اما قوالی عشق من است. هر 
چیزی از قوالی   نیاز به شنوندگانی دارد که بتوانند با آن 

ارتباط برقرار کنند. در این دوره و زمانه مردم برای پیدا 
کردن آرامش درونی با مشکالتی روبه رو هستند. تا وقتی 
هم این آرامش درونی وجود نداشته باشد، ارتباط برقرار 
کردن با موسیقی معنوی، کار آسانی نیست. برای همین 
هم شاید منافع مادی این سبک موسیقی محدود است.«

  عاشق زبان فارسی هستم
بخشی از اشعاری که در قوالی به صــورت سنتی 
استفاده می شود، به زبان فارسی است. راحت 
فتح علی خان هم آثاری به زبان فارسی دارد. 
پس از او در باره میزان آشنایی اش با زبان 
فارسی پرسیدم و او گفت : »همان طور که قبال 

فــارســی هستم و هم گفتم من عاشق زبان 
تا حــدی هم آن 
مــی فــهــمــم.  را 
البته می خواهم 
بیشتر فارسی یاد 
بگیرم و به دنبال 
که  هستم  ایـــن 
طــور  ــه  چ ببینم 
فارسی  می توانم 

را بیشتر یاد بگیرم.«
  در فکر تربیت نسل 

بعد
ــی کــه بــرای  ــراث ــی م

صدها سال در این خانواده وجــود داشته، باعث شده 
راحت فتح علی خان دغدغه آموزش پسر خود برای این 
موضوع را داشته باشد. او در باره اقبال پسرش »شاه زمان« 
به قوالی این طور توضیح می دهد: »شاه زمان علی خان، 
پسرم یک قوال ذاتی است. از وقتی حدود 7 سال داشت، 
عالقه خود به قوالی را نشان داد. از همان زمان او شروع 
به گوش دادن به کارهای پدربزرگ و پدر پدربزرگ خود 
کرده است. او نواختن با هارمونیه را هم تمرین می کند 
و استعداد خوبی در این زمینه دارد و راستش در دوره 
موسیقی جاستین بیبر، این که او به قوالی عالقه دارد، 
برای میراث خانوادگی ما، موهبتی است. البته برادر من، 
وجاهت علی خان هم همراه من می خواند و اجرا می کند. 

او هم در حفظ این میراث خانوادگی تالش زیادی دارد.«
  دشواری هایی که کمتر دیده می شود

راحت فتح علی خان تا پیش از شیوع کرونا، به صورت 
معمول هر سال اجراهایی در کشورهای مختلف برگزار 
می کرد. از او در باره تورهایی که داشته و دشواری هایی 
که به واسطه آن متحمل می شده، سوال کردم و این که چه 
طور اجراهای بین المللی خود را با زندگی خانوادگی اش 
جمع می کند. او گفت: »این بخشی از زندگی ام است 
که نزدیک 40 سال ، همراه من است. گاهی اوقات این 
ــوار است اما حفظ این میراث 600 ساله  موضوع دش
مسئولیتی است که باید انجام شــود. با برگزاری این 
برنامه ها من از خانواده و میراث آن محافظت می کنم. 
هر زمانی که برای اجرای کارها به تورهای طوالنی مدت 
می روم، اگر تعطیالت بچه ها باشد، آن ها هم همراه من 
به سفر می آیند و سعی می کنیم زمان هایی را با هم صرف 

کنیم.«
  کار در دوران کرونا

ــاری راحــت  ــ ــر مــن مــربــوط بــه وضــعــیــت ک ــوال آخـ ــ س
فتح علی خان در دوره کرونا بود و این که با توجه به نبود 
امکان برگزاری کنسرت در یک سال و نیم اخیر، این روزها 
او مشغول چه کاری است؟ او گفت: »کرونا باشد یا نباشد به 
هر صورت من همیشه با ضبط، تولید یا برنامه ریزی برای 
کارها مشغول هستم. آن چه ما برای آن برنامه ریزی می 
کنیم ، یک موضوع است و موضوعی که قرار است اتفاق 
بیفتد، چیزی دیگر. من فقط بــرای سالمتی همه دعا 
می کنم و امیدوارم به زودی از دست این اهریمن به نام 

کووید، خالص شویم.«

سرشناسان هنر قوالی
اگر تا به حال بیننده هنر قوالی بوده باشید، به احتمال زیاد کار 
یکی از گروه های زیر را به تماشا نشسته اید، چرا که گروه های 

اصلی شناخته شده قوالی معاصر این خانواده ها هستند:
  خانواده فتح علی خان

شاید بتوان شناخته شده ترین گروه قوالی را خانواده فتح علی خان 
دانست. همکاری نصرت فتح علی خان با تعدادی از آهنگ سازان 
غربی از جمله مایکل بروک باعث شد قوالی مخاطبانی از قاره های 
دیگر هم پیدا کند. نصرت فتح علی خان زمانی که فوت کرد تنها 
48 سال داشت اما در همین مدت 12۵ آلبوم از کارهای او منتشر 
شده بود. او در ایران هم در جشنواره بین المللی موسیقی فجر اجرا 
داشته است. تعدادی از کارهای او در ایران منتشر شده است از 

جمله آلبوم های مست قلندر و آخرین آواز قو. 

  فیض علی فیض
یکی دیگر از قوال های مشهور پاکستان فیض علی فیض است. 
فیض علی فیض را با آوازهای شورانگیزش می شناسند. این قوال 
توانمند ۵9 ساله، در اختتامیه سی و یکمین جشنواره موسیقی 
فجر در سال 1394 در ایران اجرا داشت که کارش هم مورد 

استقبال قرار گرفت.

  برادران صابری
دهه 1970 میالدی آغاز کار گروه برادران صابری در پاکستان و 
سپس در دیگر کشورها بود. این گروه تنها گروه قوالی است که در 
مسجد النبی اجرا داشته است و به این موضوع مفتخر است. غالم 
فرید صابری از چهره های اصلی این گروه بود اما برای بسیاری 
نام یکی از پسران او یعنی امجد فرید صابری ممکن است بیشتر 
شناخته شده باشد. چرا که امجد فرید در رمضان سال 2016 توسط 
گروه های تکفیری در پاکستان هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. 
گروه برادران صابری این روزها به رهبری جوان ترین برادر، محمود 

غزنوی صبری فعالیت می کند. 
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رفع عطش با شربت ژله ای

پزشکی 

بانوان راه های کاهش استرس و 
بهبود کیفیت زندگی 

اغلــب خانم ها بــه دلیل نقش مــادر و همســری که 
دارند، در طول روز دچار اســترس زیادی می شوند 
و همان طور کــه می دانید اســترس بــاال روی تغییر 
خلق و خو، ســالمت فیزیکی بــدن و احتمــال ابتال 
بــه افســردگی تاثیــر می گــذارد و شــما را مســتعد 
بیماری هــای اعصاب و روان خواهد کــرد. در ادامه 
به بررســی راه هایی برای کاهش اســترس و بهبود 

کیفیت زندگی خواهیم پرداخت.
    کاهش مصرف نمک

مصرف زیاد نمک، فشار خون شما را باال خواهد برد 
و باعث تجمع آب در بافت های شما می شود. اگر به 
فکر سالمتی و کاهش اســترس روزانه خود هستید 
از همین امروز مصرف نمــک را کاهش دهید. برای 
کم  کردن نمک در رژیم غذایی خود، غذاهای تازه را 
انتخاب کنید و خوراکی های کنسرو شده یا فراوری 
شده را کنار بگذارید و ادویه هایی مانند پودر کاری، 

سیر، زیره و رزماری را جایگزین نمک کنید.
     نفس عمیق و ورزش 

هنگامی که عصبانی هســتید چه می کنید ؟ اغلب 
ما در هنگام عصبانیت سراغ خوردن خوراکی های 
شــیرین می رویم یا شــاید هــم به خــوردن چیپس و 
ســیب زمینی ســرخ کرده پناه ببریم. اما پیشنهاد ما 
به شــما در هنگام اســترس شــدید یــا عصبانیت دو 
چیز اســت. ابتدا چند نفس عمیق بکشید یا  این که 

حداقل 10 دقیقه ورزش کنید.
    خوب بخوابید  

داشتن خواب کافی)بین 7 تا9 ساعت در شبانه روز( 
بهترین راه کاهش اســترس اســت. اگر شــما دچار 
بی خوابی هستید، به شــما پیشنهاد می کنم تا ظهر 
کافئین ننوشید، 2 ســاعت قبل  از خواب، تمرینات 
ورزشی انجام ندهید و از بردن لوازم الکترونیک مثل 

گوشی همراه و تبلت به تختخواب خودداری کنید.
    روی زمان حال تمرکز کنید

از خــود و آن چه اکنــون اتفاق می افتد آگاه باشــید. 
برخی این را ذهن آگاهی می نامند. این می تواند به 
شما کمک کند تا آرام باشید و استرس خود را کاهش 
دهید. افکار گذشــته یا آینده را کنار بگذارید و روی 

این لحظه تمرکز کنید.
     ذهنت را درگیر کن 

بیــکار نباشــید. بیــکاری شــما را دچار افســردگی 
می کند و باعث می شــود افکار منفی به ذهن شــما 
هجوم بیاورد. بنابراین شما نباید بگذارید ذهن تان 
خالی بماند برای این کار می توانید پادکســت های 
مثبت گوش دهید، کتاب بخوانید یا حتی کمی راه 

بروید و به باغبانی بپردازید.

مهساکسنوی
خبرنگار

بیشتر بدانیم 

دانستنی ها

مواد الزم برای 8  تا 9 لیوان
  تخم شربتی یا تخم ریحان - 2 قاشق غذاخوری

  ژله 2 رنگ دلخواه - از هر رنگ یک بسته

 آب - 6  لیوان )2 لیوان  آب جوش و 4 لیوان  آب   سرد(

 در روزهای گرم تابستان هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک شربت خنک زیر باد کولر و پنکه 

در ساعات میانی روز نمی چسبد. اما آیا در شب های گرم تابستان  خوابیدن زیر باد کولر 

آبی هم پیشنهاد خوبی است؟ در ادامه به پیامدهای خوابیدن زیر باد کولر و پنکه  اشاره می 

کنیم و پیشنهادهایی برای خنک شدن داده ایم که به درد این روزها می خورد:

سالمت

    چرا از پنکه خوشمان می آید؟

 گفتــه مــی شــود کــه پنکــه  انــرژی کمتــری مصرف 
می کنــد و خوابیــدن زیر پنکــه و کولر باعث می شــود 
احســاس گرما نکنیم و راحت تــر بخوابیم اما روشــن 
بودن وســیله سرمایشــی باعث می شــود چنــد بار از 
خواب بپرید و احساس خشــکی عضالت به سراغتان 
بیایــد و از طرفــی بــه دلیــل خشــکی مخــاط بینــی و 
خشکی چشــم مشــکالتی برایتان به وجود بیاید. اگر 
خشکی بینی و مخاط شــدید شود، بدن عکس العمل 
نشــان می دهد و شــروع به تولید ماده مخاطی برای 
جبران آن می کند. به همین دلیل شــما بیشتر دچار 
آبریــزش بینی و ســردردهای سینوســی می شــوید. 
از طرفــی برای کســانی که همســایه پرســروصدایی 
دارنــد صــدای پنکــه کمــک می کنــد صداهــای پس 
زمینه  مانند صدای خودرو، ســر و صدای حرف زدن 

و ... گرفته شود.
    مشکالت خاص برای افراد خاص

افرادی که هنگام خواب دهانشان باز می ماند و کسانی 
که در خواب با دهان نفس می کشــند، ممکن اســت در 
اثر باد پنکه و کولر به شــدت دچار خشــکی دهان و گلو 
شوند. یک لیوان آب در کنار تختخواب می تواند به این 

موضوع کمک کند.

   این افراد جلوی باد پنکه  و کولر نخوابند:

   افراد که دچار آلرژی هستند
   افرادی که دچار بیماری های تنفسی و آسم هستند

   افرادی که پوست خشکی دارند 
  افرادی کــه ســردردهای سینوســی دارنــد و دچار 

خشکی سینوس هستند
   ترفندهایی  برای نجات از گرما

1 از پارچــه هــای پنبــه ای بــرای روبالشــی و تشــک 
استفاده کنید.

2 روتختی پنبه ای با رنگ روشن و بسیار سبک برای 
تنفس  و جریان هوا در اتاق خواب بسیار مناسب  است.

3 رو تختی و روبالشــی خــود را برای چنــد دقیقه در 
یخچال یــا فریــزر قــرار دهیــد. آن هــا را در یک کیســه 
پالستیکی  بگذارید.این کار شاید نتواند تمام شب شما 
 را از گرمــا حفظ کنــد اما بــرای مدتــی گرمــا و رطوبت 

اذیت تان نمی کند.
4 یک کیسه آب گرم بخرید، در زمستان با پر کردن آن 
از آب گرم بدون باال بردن درجه حرارت خانه خود را گرم 
می کردید. در تابســتان آن را پر از آب کنید و در یخچال 
بگذارید تا شــب یک آیس پک راحت برای خواب داشته 

باشید.
5 روشی که به آن  روش مصری می گویند از این قرار 

نوشیدنی  آشپزی من

1-  برای تهیه  شربت ژله ای، ابتدا تخم شربتی یا تخم ریحان را داخل صافی 
بریزید و روی آن آب بریزید تا گرد و خاک از آن خارج شــود و مزه خاک ندهد. 
سپس آن را داخل دو لیوان آب ولرم بریزید و اجازه دهید چند دقیقه بماند تا 

لعاب دار شود.

2- ســپس هر بســته ژله  مد نظر را با یک لیوان آب جوش به صورت جداگانه 
مخلوط کنید و اجازه دهید پودر ژله داخل آن کامال حل شــود. بعد داخل هر 

کدام دو لیوان آب سرد بریزید و هم بزنید و داخل یخچال قرار دهید.
3- زمانی که ژله ها نیم بند شد داخل آن ها تخم شربتی یا تخم ریحان بریزید 

و هم بزنید.
4- سپس دوباره داخل یخچال قرار دهید تا نیم بند شود. اگر می خواهید از 
شربت یک رنگ استفاده کنید می توانید همه را با هم در یک ظرف حل کنید.
5-  سپس هنگام سرو ابتدا شربت رنگی را داخل لیوان بریزید و بعد ژله  آلوئه 

ورا را بریزید. غلیظ بودن ژله ها سبب می شود با هم مخلوط نشوند.
6- اگر مــی خواهید کمی رقیق باشــد داخل آن چند قالب یــخ بیندازید و به 

آرامی داخل آن قاشق شربت خوری قرار دهید.

مطابق با تحقیقات صورت گرفته بروز برخی عالیم در مردان 
مواردی هشدار دهنده برای سالمت آن هاست. از جمله :

  کاهش وزن بدون دلیل

کم شــدن وزن می تواند دلیلی برای نگرانی باشــد مگر 
این که خودتان برای کاهــش وزن، اقداماتی انجام داده 
باشید.  اغلب از دست دادن وزن یکی از اولین نشانه های 

بسیاری از بیماری هاست.
  تنگی نفس

درد در ناحیه قفسه ســینه یک نشانه  شــایع حمله  قلبی 
اســت، اما نشــانه های دیگری هم وجود دارد که ممکن 
است از آن ها آگاه نباشید. هرچند نشانه های حمله قلبی 

ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.
   حمله قلبی

اگر دچار فشار در قفسه  سینه یا تنگی نفس شدید، حتما 
به پزشک مراجعه کنید. در صورتی که عالیم حمله قلبی 
را تجربــه کردید به بخــش اورژانس برویــد، عالیم حمله  

قلبی عبارت اند از:

   فشار در قفسه  سینه
 حالت تنگی در قفسه  سینه

 نفس شدید
  سرگیجه

   مدفوع حاوی خون 

مدفوع شــما بســته به غذا هایی که می خورید و دارو هایی 
که مصرف می کنید، ممکن است هر روز یک رنگ داشته 
باشد. به همین ترتیب، مکمل های آهن و بعضی از دارو های 
ضد اسهال ممکن است مدفوع شما را به طور مداوم سیاه یا 
قیری رنگ کند.سیاه بودن مدفوع ممکن است خونریزی 
در دســتگاه گوارش فوقانی )GI( و مدفوع ســیاه یا حاوی 
خون هم می تواند خونریزی در دســتگاه گوارش تحتانی 

را نشان دهد. 
   تکرر ادرار

تکرر ادرار می تواند نشانه ای از دیابت باشد. دیابت معموال 
سبب می شود که مدام به دستشــویی بروید به این دلیل 
که کلیه های شــما باید بیش از حد کار کند تا قند اضافی 

در جریان خون شــما را از بین ببرد.مشکالت پروستات  
می توانــد باعث تکرر ادرار شــود. عالیم دیگر مشــکالت 
پروستات عبارت اند از کاهش جریان ادرار در حین ادرار 

کردن، ناراحتی در ناحیه  لگن و خون در ادرار یا اسپرم. 
   یبوست

این مشــکل اگر گاهی رخ بدهد، طبیعی اســت. 
بیشــتر آدم ها یبوســت را گاهی تجربه می کنند 
و اغلب پــس از 50 ســالگی شــیوع آن  بیشــتر 

اســت. اما یبوســت مزمــن می تواند 
نگران کننــده باشــد، زیرا ســبب 

می شــود در هنگام نیــاز برای 
دفــع مدفــوع، فشــار و زور 

زیــادی را متحمــل شــوید. 
ایــن اختــالل خطــر ابتال 
بــه هموروئیــد را  افزایش 
می دهد و می تواند ســبب 
خونریــزی و ناراحتــی در 

اطراف مقعد شود.
  خر و پف بیش از حد

خر و پف شــدید و با صدای بلند ممکن اســت نشــانه ای 
از آپنه  انســدادی خواب باشــد. در ایــن حالت، عضالت 
گلویتان شــل می شــود و در حالــی که خواب هســتید، 
موقتا مجاری هوای شما را مسدود می کند. این اختالل 
می تواند ســبب بروز مشــکالت تنفســی شــود و 

الگوی خواب تان را مختل کند. 
  احساس سوزش سر دل

بســیاری از افراد بعد از خــوردن یک همبرگر 
چرب یــا مقــدار زیــادی پاســتا 
سوزش سر دل را تجربه می کنند 
اما اگــر بعد از هر وعــده غذایی 
کــه می خوریــد دچــار ســوزش 
ســردل شــوید، ممکن است 
بیماری ریفالکــس معده 
)GERD( داشته باشید. 
این اختــالل معموال به 
عنوان ریفالکس اسید 

شناخته می شود.

آقایان

است که یک مالفه یا حوله را در آب سرد قرار می دهند و 
از آن به عنوان پتو استفاده می کنند.

6 لباس خود را کم کنید. برای خواب یک پیراهن پنبه 
ای نرم و یک شلوارک یا زیر شلواری بپوشید.

7 در نپوشیدن لباس هم بحث زیاد است، برخی بر این 
کار عقیده دارند و می گویند باعث خنکی بدن می شود. 
بعضی می گویند در این حالت عرق روی بدن می ماند و 
توســط لباس جــذب نمــی شــود. ایــن  کار را بــه عهده 
خودتان مــی گذاریم تا بر اســاس عالقه شــخصی خود 

تصمیم بگیرید.
8  اگر واقعا گرم تان است و مکانی را دارید برای خود 
ننو آویزان کنیــد. خوابیدن در ننو باعث می شــود باد از 

تمام جهات به بدن بوزد و خنک شوید. 
9 قبل از خواب یک لیوان آب بنوشید تا از سر تا پا آب 
بدن تامین شود. عرق کردن در خواب می تواند باعث کم 
آب شدن بدن در طول شب شود بنابراین از قبل کمی آب 

وارد بدن خود کنید.
حتی المپ های کم مصرف  از خود حرارت  خارج  10  
می کنند ، خوشبختانه تابستان ها روز طوالنی است و 
تا حدود ساعت 20 هوا هنوز روشن است. پس تا جایی 
که ممکــن اســت از نور طبیعــی بهــره ببریــد و هنگام 
تاریکی هــم  تا جایــی که مــی توانید فضــا را رمانتیک 
کنید و زیاد از نور استفاده نکنید.   یک مالفه مرطوب 
را جلــوی پنجره آویــزان کنید تا کل اتاق خنک شــود. 
نسیمی که به مالفه می وزد خیلی سریع دمای اتاق را 

پایین می آورد.
11 تا حــد امــکان اجــاق گاز و وســایل الکترونیکی را 

روشن  نکنید.

 عادت هایی که باعث 
کاهش عمر می شوند 

متخصصان انگلیسی تأکید دارند در کنار اقداماتی 
که افراد باید بــرای افزایش طول عمــر خود انجام 
دهند، ترک عادت های اشتباه نقش ویژه ای دارد. 
رایج ترین عادت های اشتباهی که می تواند باعث 
کاهش طول عمر افراد شود شامل موارد زیر است:

  سبک زندگی کم تحرک

باید به تحرک و ورزش کردن به عنــوان ابزاری برای 
شــادی، ســالمتی و افزایش طول عمر نــگاه کنید. 
تحقیقات نشان داده اند که کم تحرکی می تواند منجر 
به بروز مشــکالت جدی برای سالمت از جمله خطر 
کاهش متابولیســم )سوخت و ســاز بدن(، تضعیف 
عضالت، چاقی و افزایش سطح کلسترول خون شود.

  نگرش  منفی به زندگی

در حقیقت نگرش منفی به جهان باعث ایجاد حس 
خستگی، بی نشاطی و تحرک نداشتن در زندگی 
می شود و فراتر از این موضوع باعث پیری زودرس و 

مرگ سلول های بدن خواهد شد.
   خواب ناکافی

خواب یک نیاز طبیعی و حیاتی برای حفظ سالمت 
عمومی بــدن اســت. زمانی که فــرد می خوابــد، به 
ســلول های بدن شــامل ماهیچه ها، اندام هــا و مغز 
اجازه بهبود آسیب های وارد شده و جایگزین شدن 
ســلول های جدید را می دهد. از سوی دیگر، خواب 
متابولیسم بدن و ترشح هورمون ها را تنظیم می کند.

   زیاده روی در مصرف گوشت قرمز

مصرف گوشت قرمز و فراورده های گوشتی مانند 
سوسیس از جمله عوامل مهم در بروز بیماری های 
مختلف از جملــه ســرطان روده اســت. تحقیقات 
نشــان داده  اســت که یــک برنامــه غذایــی غنی از 
گوشت قرمز ، ارتباط بسیاری با افزایش خطر ابتال 

به بیماری های قلبی و سرطان های مرگبار دارد.
منبع: برنا

 راهکاری برای داشتن
 یک بعدازظهر پر انرژی

یــک وقفــه کاری در وســط روز، حتــی اگــر فقــط 
30 دقیقه باشد، برای صرف ناهار ضرورت دارد، 
زیــرا می توانــد از رخــوت و خســتگی در ســاعات 
بعدازظهر پیشگیری و به شــما کمک کند در تمام 
طــول ســاعات بعدازظهــر انــرژی الزم را داشــته 
باشــید.یکی از راه های تغذیه ســالم آن اســت که 
افراد وعده صبحانه را از دســت ندهند. اما شــاید 
این سؤال برایتان پیش بیاید که آیا وعده ناهار آن 
هم در شــرایطی که افراد در این ســاعات معمواًل 
سرشان شلوغ است، برای سالمتی ضرورت دارد؟

  ضرورت وعده ناهار

به گزارش فرادید بــه نقــل از CNN، »تامارا دوکر 
ِفرومــن«، متخصص تغذیه می گویــد: »اختصاص 
دادن  وقــت بــه یــک ناهــار ســیرکننده و متعادل 
می تواند به سازمان دهی خوراک روزانه ما کمک 
کند و باعث شود ما بهتر بتوانیم نشانه های واقعی 
گرسنگی را تشخیص دهیم. بنابراین، می توانیم 
فقط وقتی واقعًا گرسنه هستیم غذا بخوریم و کمتر 
احتمال دارد که به ریزه خواری و هله هوله خواری 
روی بیاوریم.«کنار گذاشتِن ناهار چیزی بیشتر از 
عذاب گرســنگی، افت قند خون و تحریک پذیری 
بــه همــراه دارد. این کار باعث می شــود که شــما 
بیشترین حجم کالری روزانه خودتان را در ساعات 
عصرگاهی مصــرف کنید و به دنبال آن ســایز دور 
شکم تان افزایش  می یابد و ســالمتی تان به خطر 
می افتد. صرف ناهاِر دیروقت روی خواب شــبانه 

اثر منفی دارد.
   چطور برای ساعت ناهار وقت پیدا کنیم؟

یک ناهار خوب با یک ســاالد خوب آغاز می شــود 
اما یادتان باشد که نباید ناهار را پشت میز کارتان 
صرف کنید. وقت گذاشــتن برای ناهار به معنای 
یک ناهــار بــزرگ و پــر از مخلفــات نیســت. نکته 
کلیدی آن است که برای صرف ناهار به عنوان یکی 

از قرار های مالقات برنامه ریزی کنید.
  فرصت استراحت ذهن

از وقــت ناهار به عنــوان فرصتی برای تــازه کردِن 
ذهن تان اســتفاده کنید. وقتی موقع صرف ناهار 
چشــم تان را از روی صفحه نمایــش برمی داریــد 
فرصت پیدا می کنید که به بافت و طعم غذای تان 

فکر کنید و از خوردن هر یک لقمه آن لذت ببرید.
  ناهار  ساده و خوشمزه

یانــگ می گویــد:» یــک راه ســاده بــرای تهیــه 
ناهــار ترکیــب ســبزیجات، پروتئین های ســالم و 

کربوهیدرات های غنی از فیبر است.
نیمی از بشقاب خود را با سبزیجات غیرنشاسته ای 
پر کنید. نیمه دوم را به دو بخش تقسیم کنید نیمی 
از آن را با پروتئین هایــی مثل ماهی و مرغ کبابی و 
بقیه بشــقاب را با کربوهیدرات هایــی مانند انواع 
لوبیا یا کینوا پر کنید  که به آرامی هضم می شوند.«

 پیامدهای خوابیدن جلوی
 ابد پنکه و کولر

خوابیدن جلوی سیستم سرمایشی مانند کولر و 

پنکه عالوه بر این که باعث گرفتگی عضالت شما 

می شود، عالیم حساسیت تنفسی را بیشتر می کند

عالیمی که به آقایان یم گوید سالمتتان در خطر است
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* درباره پرونده  زندگی سالم، هرچند چاپ نمی کنین 
امــا شــما خودتــون باورتــون مــی شــه کــه بازیگرهــا و 
فوتبالیست ها و ... حاضر شده باشن به خاطر سالمتی 
ما، جون شون رو به خطر بندازن؟ من که بعید می دونم.

* مطلــب »جذاب  ترین اکسســوری  های زنانــه« که در 
ســتون بانوان چاپ شــد، خیلی خــوب بود. در ســتون 
بانوان، بیشــتر از این نوع مطالب چاپ کنید که به درد 

خانم ها بخورد.
* اســم خاویار بادمجان را که در ســتون آشپزی من در 
صفحه ســالمت درباره اش نوشــتین، تا حاال نشــنیده 
بــودم! خیلی بــاکالس بــود، هرچنــد چــون بادمجون 
دوســت ندارم، طبیعتا از طعم این هم خوشــم نخواهد 

آمد.
* در زندگی سالم درباره واکســن برکت و شایعه هایی 
که درباره خطرات زدنش وجود داره، مطلبی کار کنین.
* گل به خودی های قشنگی در یورو 2020 دیدیم که به 
نظرم حق شونه، حداقل یک کدوم شون به عنوان بهترین 
گل جام مشخصه بشه. مثال گل دوم پرتغال به خودش  

خیلی تکنیکی بود.
* مطلبــی در صفحه جوانــه چاپ کردیــد و گفتید که با 
جعبه پیتزا چه کنیم؟ ســوال مــن اینه که آیــا آتش زدن 
زباله ها کار درستی اســت یا نه؟ بعضی از همسایه های 
ما در باغ هایشــان، زباله ها را هرچنــد روز یک بار، آتش 

می زنند. این کار درست است؟

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

روز پختن کیک خانگی 

امــروز بــرای خودتــون، بچه هــا و بقیــه 
اعضای خانواده یک کیک خانگی خوشــمزه 
درست کنین و با سلیقه تون، تزیینش کنین. 
اگر چیزی از کیک پختن نمی دونین، یه 
بســته پودر کیک آماده بخرین 
و طبــق دســتورالعمل روی 
جعبه، کیک رو بپزین 
و با خانواده نوش 

جان کنین.

قرار و مدار

1- اســتفاده از رخت آویز شــال و روســری | یکی از 
ســاده ترین و مقرون بــه صرفه ترین ایده هــا برای نظم 

دهی به شال و روسری ها استفاده از رخت آویز شال و 
روسری است که می توانید به سادگی آن ها را در ابعاد 

و اندازه های مختلف تهیه و در فضای اتاق یا داخل کمد 
از آن ها استفاده کنید و به دکوراسیون داخلی تان نظم 

ببخشید.
2- استفاده از نردبان دکوری | با کمک نردبان های 
دکــوری در فضای اتاق عــالوه بر این کــه می توانید به 
شــال و روســری های خود نظــم و ترتیب ببخشــید به 
سادگی می توانید از آن به عنوان یک المان تزیینی در 

فضای دکوراسیون داخلی استفاده کنید.
3- اســتفاده از میله دیــواری  | با کمــک هنگرهای 
میله ای می توانید به سادگی از فضای دیوار به عنوان 
آویز شــال اســتفاده و با کمک رنگ و طرح های متنوع 

شال و روسری دیوار خود را تزیین کنید و جلوه منحصر 
به فردی به فضای داخلی اتاق خود ببخشید.

4- اســتفاده از گیره هــای چوبــی  | یکــی دیگــر از 
روش هــای خالقانــه نظم دهی به شــال و روســری ها 
اســتفاده از گیره های چوبی اســت کــه می توانید این 
گیره ها را با کمک چســب به یک چوب لباسی متصل 
و شــال و روســری خود را به ســادگی به آن هــا آویزان 
کنید. این روش نظم دهی مانع از چروک شــدن شال 
و روسری شما می شــود و ظاهر زیبایی به فضای اتاق 

شما می بخشد.
5- استفاده از جای روسری در کمد  | برای نظم دهی 

به شال و روســری ها در فضای کمد اســتفاده از رخت 
آویزهای طبقــه ای توصیه می شــود که به ســادگی به 
فضای کمد شما نظم و ترتیب می بخشد و ایده مقرون 

به صرفه ای برای این موضوع است.
6- اســتفاده از هنگرهای گرد  | برای آویزان کردن 
شال و روسری ها می توانید از هنگرهای)نگهدارنده( 
گــرد پالســتیکی اســتفاده کنیــد. ایــن هنگرهــا به 
سادگی به فضای کمدتان نظم می بخشند و به بافت 
لطیف پارچه شــال شــما آســیبی نمی رســاند. حتی 
می توانیــد از آن هــا بــرای فضای پشــت درِ اتــاق هم 

استفاده کنید. 

6 ایده برای نظم دادن به شال و روسری ها

 بــرای پاســخ بــه این ســوال 
بهتر اســت دربــاره دو مقوله 
لکنت زبــان و نوروفیدبــک، 
توضیحاتــی را مطــرح کنم و 

سپس توصیه هایی به شما داشته باشم.
  لکنت زبان چیست؟

لکنــت، اختاللــی در گفتار اســت که ســخن 
گفتن را دشــوار می  کند. این مشــکل عمدتا و 
به طور کلی جز در موارد استثنایی از سنین 2 
تا ۴ سالگی شروع می شود. گاهی از موارد در 
دوران بلوغ هم افرادی که قبال به نحوی لکنت 

داشته اند، دچار لکنت زبان می شوند.  
  از نوروفیدبک چه می دانید؟

در بازخورد عصبی یا نوروفیدبک با اســتفاده 
از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به 
فرد تالش می کنند که نوعی خودتنظیمی را 
به او آموزش دهند. بازخورد، به طور معمول از 
راه صدا یــا تصویر به فرد ارائه می شــود و از این 
طریق، فرد متوجه می شود که آیا تغییر مناسبی 
را در فعالیــت امواج مغــزی خود ایجــاد کرده 

 است یا خیر؟
  علت لکنت تان باید بررسی شود

حال برای پاسخ به سوال مخاطب گرامی باید 

چند نکته را یادآور شوم. این که نوروفیدبک در 
درمان لکنت زبان موثر است یا خیر باید علِت 
لکنت بررسی شود. لکنت زبان می تواند ریشه 
ارثی داشــته ، نتیجه یک تروما یا حادثه بوده، 
نتیجه معلولیت جســمی در عضــالت زبان یا 

نتیجه مشکالت عاطفی و اجتماعی باشد.
  درمان در انواع لکنت زبان

در نوروفیدبــک جلســه اول کــه مراجــع بــه 
نوروتراپیست مراجعه می کند، از او یک نقشه 
مغزی گرفته می شــود که در این نقشه مغزی 
مشــکالت به تفکیک شرح داده شــده اند و با 
توجه به نتیجه تست و شواهد بالینی می توان 
تا حــدودی نتیجه گیری کرد کــه علت لکنت 
زبان چیست؟ و درمان بر همین اساس انجام 

خواهد شد.
اگر ارثی باشد| وقتی لکنت ریشه ارثی داشته 
باشد شاید برای درمان بهتر باشد از روش های 
دیگــر درمــان اســتفاده کــرد. بــا وجــود این 
نمی توان گفت نوروفیدبک بی نتیجه خواهد 
بود، این انتخاب مراجع است که ریسک هزینه 
کردن برای نوروفیدبک را بپذیرد یا خیر چون 
ممکن است تاثیر نداشته یا تاثیر کمی داشته 
باشد. وقتی اختالل ریشــه ارثی داشته باشد 
یعنی عالیم ریشه دار هستند و برای اصالح و 

درمان نیاز به وقت و انرژی زیادی است.

اگر بر اثــر تروما یــا حادثه باشــد| مثال اگر 
فردی بعــد از حادثــه  ای کــه در آن به شــدت 
ترسیده یا واقعه ای رخ داده که قبال پیش بینی 
نشــده بوده  دچار  لکنت شده باشــد، درمان 
نوروفیدبــک می توانــد موثــر باشــد در کنــار 
روان درمانی. قابل ذکر اســت کــه بدانید در 
جلســه اول که از مراجع تســت و نقشه مغزی 
گرفتــه می شــود نتیجــه تســت بــه ما نشــان 
می دهد که فــرد آیــا ترومایی را تجربــه کرده 
اســت یا خیر؟ این نکتــه را یادآور شــدم برای 
والدینی کــه می گوینــد فرزنــد من تــا ۳ یا ۴ 
سالگی صحبت می کرد اما به صورت ناگهانی 
کالم را از دســت داده یــا دچــار لکنت شــده 
است، با تســت می توان تا حدودی از آن تروما 

آگاهی یافت.
اگر بر اثر معلولیت جسمی باشد| وقتی که 
علت لکنت، معلولیت های عضالت زبان باشد 
به احتمال زیاد گفتار درمانی انتخاب بهتری 

برای درمان خواهد بود.
اگر به خاطر مشــکالت عاطفی باشد| اگر 
لکنت زبان نتیجه اضطراب های محیط باشد 
یا مشکالت این چنینی مثل شکست عاطفی 
و ...، نوروفیدبــک همــراه روان درمانــی موثر 
خواهد بود. برای این که بدانیم لکنت حاصل 
مشکالت عاطفی و اجتماعی هست یا نه عالوه 
بر تست نوروفیدبک می توان به این نکته توجه 
کرد که آیا فقط در هنگام مشــکالت عاطفی و 
خلقی یا در اجتماع لکنت رخ می دهد یا خارج 
از ایــن فضاها هم همــراه ما هســت؟ اگر فقط 
هنگامــی که در جمعی هســتیم یا مشــکالت 
عاطفی داریم رخ دهد یعنی ریشه بیرونی دارد.

مردی 21 ساله هستم و دانشجو. مشکل لکنت زبان دارم. سوالم این است 
که آیا نوروفیدبک در درمان لکنت زبان تاثیر دارد؟

اسما صابری | نوروتراپیست و روان شناس

مشاوره 
فردی

نوروفیدبک در درمان لکنت زبان تاثیر دارد؟
اتاق مشاورهداده تصویری

بانوان

   مراجعی که از قضاوت ها و توهین ها آسیب دیده بود
به تازگی مراجعی با عالیم اضطرابی زیاد و خشم آشکار 
داشتم که بیان می کرد بعد از این که مشکل اش را در یکی 
از پیج های هم فکری اینســتاگرام به اشتراک گذاشته، 
اوضاع زندگی اش خیلی بدتر از قبل شده است. او عالوه 
بر این که از قضاوت هــا و توهین هایی که در کامنت ها به 
خودش و خانواده اش شده به شدت آسیب دیده بود، گویا 

یکی از اقوامش از طریق خواندن مشکل در پیج کذایی، 
وی را شناسایی و الیه های پنهانی از زندگی خصوصی اش 
را در بین اقوام و خویشان منتشر کرده بود. طبیعی است 
که این مســئله موجبات ناراحتی خودش و همسرش را 
فراهم آورده بود. بنابراین این نکته مهم به نظر می رســد 
که افراد با انتشــار یک ســوال از زندگی خصوصی شان 
در چنیــن پیج هایــی، خــود و زندگی شــان را در معرض 

قضاوت های بی رحمانه و توهین هایی قرار می دهند که 
دیگر قابل کنترل نیست.

   نظراتی که کارشناسی شده نیست
نکته دیگر ،درباره کارشناسی بودن نظرات و کامنت ها 
در چنین پیج هایی است. واضح است که بعضی تجربیات 
شــخصی دیگران کــه به عنــوان مشــورت به شــما ارائه 
می شــود، ممکن اســت به هیچ وجه به درد شما نخورد. 
همچنین شــاید راهکاری که به شما در چنین پیج هایی 
توســط افراد ارائه می شــود، در ظاهر خوب باشد اما اگر 
نگاه دقیق تر و کارشناسی شده تری به آن داشته باشید، 
معایب زیادی درباره اش توجه تان را جلب کند. این روزها 
عموم بیش از گذشته به سالمت روان اهمیت می دهند 
و خوشــبختانه از این که برای ازدواج، طالق، مشکالت 
عاطفی، ناراحتی روانی و مشــکالت بین فردی، روابط 
زناشویی ، مشکالت با فرزندان و ... به متخصص مراجعه 
کنند، اظهار شرمندگی نمی کنند یا از این که بگویند نزد 
درمانگر یا نوروتراپیســت می روند خجالت نمی کشند. 
به همان میزان که افزایش تقاضا برای دریافت خدمات 
سالمت روان روزبه روز در حال افزایش است، متاسفانه 
نوعی ســردرگمی وجود دارد که باید دقیقا به چه کسی 
مراجعه کنند؟ حتی در جمع های خصوصی و تخصصی 
و اتاق درمان هم شاهد سوال هایی از این دست هستیم که 

برای حل مسائل از چه کسی کمک بگیرم؟ روان شناس، 
روان درمانگر، روان پزشک، روانکاو، نورو تراپیست یا .... 
؟ سوالی که چندین بار در همین صفحه خانواده و مشاوره 
به آن پاسخ داده شده و در آینده نزدیک باز هم در مطلب 
جداگانه ای بــه آن خواهیــم پرداخت اما خودتــان هم با 
کمی تحقیق می توانید به پاسخ آن دست یابید تا مشاوره 

تخصصی تری برای حل مشکل تان دریافت کنید.

   به هر فردی در فضای مجازی اعتماد نکنید
از ســوی دیگر در فضای مجــازی و حتی حقیقــی ،افراد 
زیادی خود را متخصص معرفی می کنند و بدون این که 
صالحیت کافی داشته باشــند با زندگی انسان ها بازی 
می کنند. در کشــورهای پیشــرفته ،معرفی افراد واجد 
شرایط در خصوص بهداشــت روان بر عهده سازمان ها و 
نهادهای مرجع اســت و همین امر به مردم عادی کمک 
شایانی می کند تا با خیال راحت تحت درمان و خدمات 
روان شناسی قرار بگیرند. در ایران ســازمان نظام روان 
شناسی و مشاوره قرار بود چنین نقشی را ایفا کند اما به 
دالیلی هنوز به طور کامل موفق نشــده و به همین دلیل 
است که متاســفانه به خصوص در شبکه های اجتماعی 
مــواردی را مشــاهده می کنیم کــه افراد بدون داشــتن 
صالحیت تخصصی یــا اخالقــی کافی)و گاهــی هر دو 
باهم(، در حال فعالیت در این حوزه هستند و اتفاقا ادعای 

بیشتری  از متخصصان واقعی هم دارند!

   آیا انتخاب نوع متخصص بهداشت روان مهم است؟
مسلما بله چون عالوه بر این که تعداد متخصصانی که در 
زمینه های مختلف بهداشت روان فعالیت می کنند زیاد 
است و گاهی در عملکرد آن ها همپوشانی هایی مشاهده 
می شود، مهم ترین مسئله این اســت که بتوانید از میان 
متخصصان دارای صالحیت، کسی را انتخاب کنید که 
مناســب ترین گزینه برای دریافت خدمات مد نظر شما 

باشد.

   این فضا برای مشورت گرفتن، امن نیست
با توضیحاتی که ارائه شد مبرهن است که بیان مشکالت 
و داســتان زندگی خصوصی در پیج های اینســتاگرام با 
عنوان هم فکری آسیب های فراوانی را به بار خواهد آورد 
چراکه روان شــناس و مشــاور یا روان پزشــک حرفه ای و 
متخصص هرگز چنین پیج هایی را برای درمان یا مشاوره 
دادن، امن و مورد تایید نمی دانند. کمک گرفتن حرفه ای 
از مشــاوران و روان شناســان اصلح در این حوزه ضامن 
میزان اثربخشی درمان خواهد بود و در نهایت این وظیفه 
شماست که  بررســی کنید فردی   که به عنوان درمانگر 

انتخاب کردید، این شرایط را دارد یا خیر؟

 هم فکری یعنی با یکدیگر برای کاری اندیشــیدن که در فرهنگ مــا، به آن توصیه 
زیادی شــده اســت اما یک نکته مهم در این زمینــه، گاهی مغفول واقع می شــود. 
آن موضوع درباره ویژگی های شــخصیتی فردی اســت که با او هم فکری می کنیم. 
واضح است که اگر این فرد، کارشناس در حوزه ای که ما مشکل داریم و البته دلسوز 
ما نباشد، نتیجه آن چیزی نخواهد شد که مد نظر ماســت. چند وقتی است که فعالیت پیج های 
اینســتاگرامی تحت عنوان هم فکری در حوزه مشاوره پررنگ تر شده اســت. افراد با فرستادن 
سواالت شخصی شان)به خصوص مشکالت زن و شــوهری( در دایرکت به این پیج ها که سرعت 
افزایش فالوئرشان هم زیاد به نظر می رسد، منتظر می مانند تا ادمین پیج، سوال را در یک پست 
منتشر کند و دیگر فالوئرها بر اساس دانش و تجربیات شخصی شان، به آن فرد کمک و او را برای 
بهتر شدن زندگی اش راهنمایی کنند. اتفاقی که آسیب های زیادی دارد و اگر افراد بدون آگاهی، 
وارد چنین پیج هایی بشوند، ممکن است تصمیم هایی برای زندگی مشترک شان بگیرند که بعدا 

پشیمان شوند و به مشکالت جدی بربخورند. در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

محوری

زهرا متقی شکیب |      کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

چرا صفحات اینستاگرامی که افراد در آن جا 
مشکالت خانوادگی شان را مطرح می کنندو 

منتظر کامنت های مردم برای راهنمایی گرفتن 
می مانند، آسیب زا هستند؟

بالی پیج های هم فکری

شال و روسری یکی از پرکاربردترین وسایلی است که مورد توجه خانم هاست. یکی از دغدغه های خانم ها  
نظم دادن به تعداد زیاد شــال و روسری با جنس ها و رنگ های مختلف اســت. در ادامه با چند توصیه برای 

نظم دهی به شال و روسری همراه ما باشید.

مارال مرادی |    روزنامه نگار 
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مرد استرالیایی 
را می بینید که در 

زمان حیاتش برای 
پنگوئن های آسیب 

دیده از نشت نفت 
در اقیانوس ها 

ژاکت می بافت.
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مهدیس مرادیان |  روزنامه نگار
برخالف قبل که بازنشستگان ورود به دوران سالمندی را استراحت 
و خانه نشــینی معنــا می کردنــد، ســالمندان امــروز بــه دنبــال 
ماجراجویــی، تحرک فــراوان و فرصتی بــرای یادگیــری چیزهای 
جدید هستند. در ادامه به چند راهکار جالب اشاره می کنیم که به 

تجربه کردن شان می ارزند!

نوشتن زندگی نامه
هیچ فعالیتی برای سن و سال دارها جذاب تر از ثبت داستان زندگی منحصر 
به فردشان نیســت. شــما می توانید خاطرات تان را بنویسید یا ضبط کنید 
و عکس های مربوط به هر دوره را به آن اضافه کنید. این کار به جز ســرگرم 

کردن خود و اطرافیان تان، یک قسمت از تاریخ را هم حفظ می کند.

باغبانی
حفر گودال، کاشــت بذر و درخت، آبیــاری و مراقبت از آن هــا به جز این که 
یکی از بهترین راه ها برای حفظ آرامش و خشــنودی در ســالمندان است، 
باعث می شــود از دیدن گل های زیبا و چشــیدن میوه های خوشمزه هم به 

وجد بیایید!
جلسات کتاب خوانی

اعالم نظر درباره کتاب هایی که مطالعه کرده اید نه تنها به هوشیاری ذهنی و 
باالبردن سطح آگاهی کمک می کند بلکه روابط اجتماعی شما را هم تقویت 

خواهد کرد.
پیاده روی

قدم زدن در ساعات خنک روز شما را از حالت بی حوصلگی ناشی از در خانه 
ماندن رها می کند. همچنین راهی بی نظیر برای آشــنایی بــا افراد جدید 
اســت. می توانید با رعایت پروتکل های بهداشــتی بازی  هــای فکری مثل 
شــطرنج را همراه خود به پارک ببرید تا وقتی مشــغول اســتراحت هستید 

ذهن تان هم کمی ورزش کند!
ساخت زیورآالت

ساختن گردنبند یا دستبند یکی از صنایع دستی جالب است که می تواند 
به شــما در بهبود مهارت های حرکتی کمک کند. ایــن کار عالوه بر تقویت 

خالقیت می تواند منبع درآمد محدودی هم برایتان به وجود بیاورد.
رسیدگی به خود

هر سالخورده ای شایسته فرصتی برای اســتراحت، خوش گذرانی و لذت 
بردن از بازنشستگی است، چرا که پیش از این سخت کار کرده است. مراکز 
زیبایی، ماساژ و استخرها بهترین مقصد برای آب درمانی، ماساژ درمانی، 
تغییر مدل مو و رســیدگی به ناخن و پوســت هســتند که با مراجعه به آن ها 

می توانید برای لحظاتی فارغ از مشکالت از این موارد لذت ببرید.

کشاورزی ساعت گران بهایش را در انبار علوفه 
گم کرده بود و هرچه جست وجو می کرد، آن را 
نمی یافت. از طرفی ســاعت یادگار پدرش بود 
و نمی خواست آن را از دست بدهد. ناراحت با 
همسرش در این باره صحبت می کرد که چند 
کودک که در کنارشــان مشــغول بازی بودند، 
حرف هایش را شنیدند. از آن ها کمک خواست 
و گفت هرکس آن را پیدا کند جایزه می گیرد. 
 کــودکان داخــل انبــار شــدند و دقایقــی بــا 

 سر و صدا گشتند اما ساعت پیدا نشد و رفتند.
تا این که پســرکی به تنهایــی درون انبار رفت 
و بعد از مدتــی به همراه ســاعت از انبار خارج 
شــد. کشــاورز متعجــب از او پرســید، چگونه 
موفق شــدی؟ کودک گفت: »مــن کار زیادی 
نکــردم، فقــط آرام روی زمیــن نشســتم و در 
ســکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک 
ساعت را شــنیدم. به ســمتش حرکت کردم و 

آن را یافتم«!

چند راهکار برای بهتر گذراندن دوران بازنشستگی در تابستان

حل مشکالت با ذهن آرام

قاب خاطره

ف
، ال

8 
پ-

 ،7
 -

ب
 ،6

 -
ب

 ،5
 -

پ
 ،4

 -
ف

، ال
3 

ف-
، ال

2 
ب-

 ،1
م: 

جی
ن 

سی
ی 

ها
خ 

س
پا

 زندگی سالم
   سه شنبه

 اول تیر   ۱۴۰۰    
 شماره ۱۹۱۰

موفقیت به وقت 60+ 

تمرین دقت با آزمون های ساده 
سین جیم 

»عبدالمحسن خلف المولد« از کشور عربستان، 
مسن ترین بازیکن بســکتبال جهان براساس 
دو ویژگــی ســن و تعــداد دفعات شــرکت در 
مسابقات رسمی است که نام خود را در کتاب 
رکورد های گینس ثبت کرد. عبدالمحسن 
مشهور به محسن، متولد ســال 1963 در 
مدینه است که نخستین بازی خود را در سال 
19۷9 انجام داد. او عنوان های زیادی را در 
سطح محلی، لیگ و آسیا به دست آورد و در رده 
جوانان به سه قهرمانی در منطقه و یک قهرمانی در 
مســابقات المپیک جوانان دســت یافت. این 
بسکتبالیست در نهایت با ۵1 ســال و 33۵ 
روز در فینال لیگ بسکتبال عربستان آخرین 
قهرمانی خود را با همان باشگاهی که بازی 
حرفــه ای را در آن جا آغاز کرده بود، کســب 

کرد.
او انگیزه و پشتکارش را 

مدیون حمایت های 
خانوادگی، دوستان 
و کاربــران فضــای 
می دانــد  مجــازی 

و راز موفقیتــش را 
آمادگی جسمانی باال 

به دلیــل تمرینات ورزشــی 
فراوان، خواب کافی، سیگار نکشــیدن و ترک عادت های 
نادرست در سبک زندگی اش بیان می کند. محسن که به 
عنوان معلم تربیت بدنی در مدینه مشغول کار است، معتقد 
است که عالقه مندان به هر ورزشی نباید از تحصیالت خود 

غافل شوند.
vogue :منبع

برداشت 
خودتان از 

این کارتون 
را برای ما 
بنویسید

مسن ترین بازیکن حرفه ای بسکتبال جهان

درمان های ساده یب خوایب در ساملندان

سبک زندگی 

داده تصویری

۶     این ردپای کدام پرنده است؟
الف( مرغ
 ب( کالغ
پ( کبوتر

۷    ایــن پرچم متعلــق به کــدام تیم 
فوتبال است؟
الف(  ذوب آهن

 ب( تراکتور
پ( استقالل

۸     ایــن عکــس صندوق عقــب چــه 
ماشینی است؟

الف(  پژو 40۵ 
 ب( پژو 20۷

پ( سمند

سین جیم های تصویری قصد دارند دقت ما را بسنجند. همه ما به طور مدوام 
با تصاویر، منظره ها و عکس هایی مواجه می شویم که ممکن است بی تفاوت 
از کنار آن ها رد شویم. می خواهید بفهمید چقدر حواس تان جمع است؟ 

این شما و این هم سواالت این هفته تا نمره دقت تان را پیدا کنید.

۱  این تصویر کدام شاعر است؟
الف( حافظ  

 ب( سعدی
 پ( فردوسی

۲     این مقبره متعلق به کیست ؟
الف( نادرشاه

 ب( ناصرالدین شاه           
 پ( شاه عباس

۳   این نقاشی اثر چه کسی است؟
الف( محمود فرشچیان

ب( حسین بهزاد
پ( رضا عباسی

۴    این لوگو مال کدام بانک است؟
الف( ملی  

 ب( ملت 
 پ( صادرات 

۵     اسم این درخت چیست؟
الف( افرا
ب( چنار

 پ( صنوبر
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 خوردن یک موز 
قبل از خواب

نماندن درون تختخواب 
بدون قصد خوابیدن

نوشیدن یک لیوان 
شیرگرم با دارچین

مصرف بیشتر 
سبزی و ماهی

پرهیز از نوشیدنی های 
کافئین دار در شب

جلوگیری از چرت 
زدن در طول روز

مصرف دمنوش 
گل گاوزبان

پرهیز از ورزش در 
زمان نزدیک به خواب
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رقابت یحیی و دایی برای 
نیمکت تیم ملی؟ 

اسکوچیچ از ایران رفت 

یحیی مرد جام ها 
5 قهرمانی در ایران و یک نایب قهرمانی در آسیا در 5 سال
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8 روز تا مهلت نهایی 
پرداخت مطالبات کالدرون

طلبکاران با حکم جلب 
مرادمند در اردوی استقالل

شکست والیبال ایران 
مقابل فرانسه
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  پرسپولیس که 4 دوره متوالی در 
لیــگ برتر عنــوان قهرمانــی را به 
خود اختصاص داده با پیروزی بر تراکتور برای 
چهارمین بار قهرمان ســوپرجام شد. شاگردان 
یحیــی گل محمدی در ســوپرجام توانســتند با 
یــک گل به پیروزی برســند. پرســپولیس برای 
چهارمین بــار متوالی قهرمان ســوپرجام ایران 
شد و پرافتخارترین تیم این رقابت هاست. صبا 
و ذوب آهــن نیز دیگــر تیم هایی هســتند که هر 
کــدام یک بار طعم قهرمانــی در این رقابت ها را 
چشــیده اند. یحیــی گل محمــدی هــم دومین 
ســوپرجامی بود که بــه کلکســیون افتخاراتش 
اضافه شــد؛ یک بــار بــا پرســپولیس و یک بار با 
ذوب. حاال یحیی بعد از برانکو که 3 بار قهرمان 
ســوپرجام شــده، دومین مربــی پرافتخــار این 
رقابت ها به حســاب می آید. عیسی آل کثیر نیز 
دوازدهمین گلزن سوپرجام بود. اگر از اعداد و 
ارقــام بگذریم قطعــا می توان به ردپــای یحیی 
گل محمــدی در چهارمیــن قهرمانــی متوالــی 
ســرخ های تهــران در ســوپرجام اشــاره کــرد. 
و  اســت  تک بــازی  یــک  ســوپرجام  هرچنــد 
نمی تــوان آن را بــا قهرمانــی در لیــگ بــا جــام 
حذفی مقایســه کرد اما نبایــد فراموش کرد که 

این پنجمین جام یحیی در 5 ســال اخیر است. 
از ســال 1395 تاکنــون یحیــی توانســته یــک 
قهرمانی در لیــگ، 2 قهرمانی در جام حذفی و 
2 قهرمانی در سوپرجام را تجربه کند که به این 
افتخارات باید رسیدن به فینال لیگ قهرمانان 
آســیا و نایب قهرمانی در قاره کهن را هم اضافه 
کرد. یحیی گل محمدی در اواخر دهه 80 بود 
که پــا به عرصــه مربیگری گذاشــت و در همان 
ابتدا نشــان داد کــه می توانــد یکــی از مربیان 
موفــق فوتبال کشــورمان لقب بگیــرد. البته او 
هــم مثل خیلی از مربیان جــوان و کم تجربه در 
کــه  داشــت  اشــتباهاتی  راه،  اوایــل  همــان 
بــزرگ  مســئولیت  قبــول  آن  بزرگتریــن 
سرمربیگری پرسپولیس بحران زده بود. یحیی 
در اولین مقطع به عنوان یک مربی کم تجربه به 
قابــل  کامــا  او  ناکامــی  و  رفــت  پرســپولیس 
پیش بینــی بــود. البته یحیی خیلــی زود از این 
مسیر اشتباه خارج شــد و با حضور در تیم های 
را  گرانبهایــی  تجــارب  توانســت  کم حاشــیه تر 
کســب کند و حــاال به عنــوان یک مربــی گرم و 
بــا  بــه پرســپولیس برگشــته و  ســرم چشــیده 
عملکردی که داشــته حاال خیلی هــا او را آینده 

مربیگری فوتبال ایران می دانند.

در پایان سوپرجام که با برتری سرخ پوشان تهرانی 
و قهرمانی مجدد پرســپولیس همراه بود، رسول 
خطیبی، ســرمربی تراکتور به بیان صحبت های 
خاف واقع پرداخت و این قهرمانی را به مســائل 
غیرفنی و دســت داشتن مســئوالن ورزش کشور 
ربط داد. در همین راستا، معاونت حقوقی باشگاه 
پرســپولیس الیحــه شــکایت خــود علیه رســول 
خطیبی را به سازمان لیگ ارسال کرد. همچنین 
پیگیری حقوقی این شکایت از سرمربی تراکتور در 
مراجع ذی صاح به صورت موازی آغاز می شود. 
البته قبل از این شکایت باشگاه پرسپولیس نیز در 
یک جوابیه به صحبت های خطیبی واکنش نشان 
داده بود. در بخشی از جوابیه باشگاه پرسپولیس 
آمــده: »رســول خطیبــی، ســرمربی تیــم فوتبال 
تراکتور، بازنده سوپرجام بود و نتوانست برخاف 
وعده ای که به هواداران تراکتور داده بود جام را به 
تبریز ببرد. البته او فقط بازی را نباخت بلکه بازنده 
اخاق هم بود. در پایان این دیدار که پرسپولیس 
بــه گــواه کارشناســان با شایســتگی توانســت به 
برتــری رســیده و از ســکوی قهرمانــی بــاال برود، 
خطیبی حرف هایی زد که مشــخصا بوی تفرقه از 
آن به مشــام می رسید. او مســائلی را به زبان آورد 

که اصا شایســته و زیبنــده اهالی فوتبــال نبود. 
ســرمربی تراکتور به جــای تبریک به هــواداران، 
مربیان، بازیکنان و مدیران باشــگاه پرســپولیس 
بابــت ایــن قهرمانی و اشــاره به ضعف هــای فنی 
خود، عملکرد درخشان سرخ پوشان در سوپرجام 
را نادیــده انگاشــت و قهرمانــی پرســپولیس را به 
عملکرد وزیر ورزش نسبت داد. امیدواریم جامعه 
فوتبال بــه قدرت پرســپولیس ایمان بیــاورد و به 
شایســتگی و اعتبار این باشــگاه احترام بگذارد. 
فوتبــال ایران باالخره باید روزی از گردنه توهین، 
تهمــت، افترا و برچســب زدن به ســمت حرفه ای 
شدن عبور کند و شایســتگی تیم برنده را بپذیرد 
نــه این که به محض قبول شکســت همه چیز را به 
اتفاقات خارج از مســتطیل ســبز ارتباط دهد و با 
شلوغ کاری، غوغاساالری و مهمل بافی به دنبال 
تخریب حریف باشد. قطعا بیان چنین حرف هایی 
که مســئولیت حقوقــی دارد، باعث ایجــاد تفرقه 
می شود و باشگاه پرســپولیس را به سمت ارسال 
یک الیحه شــکایت دیگر پیش می برد. امیدواریم 
کمیتــه انضباطــی و کمیته اخاق نیز نســبت به 
این ادعاها واکنش نشان دهند و از حالت انفعال 

خارج شوند.«

واکنش پرسپولیس به صحبت های خطیبی5 قهرمانی در ایران و یک نایب قهرمانی در آسیا در 5 سال

اول جوابیه و بعد شکایتیحیی مرد جام ها 

تکرار ماجرای فصل گذشته بیرانوند 
تمرینــات تیــم فوتبال آنتورپ در حالی آغاز می شــود کــه علیرضا بیرانوند، دروازه بــان ایرانی در آن 
حضــور ندارد. طبق اعام ســایت GVA بلژیــک، بازیکنان تیــم فوتبال آنتورپ امروز در تســت های 
آمادگی جســمانی پیش از فصل شــرکت می کنند. قرار اســت تمرینات آنتورپ برای فصل آینده از 
امروز شــروع شود. به نوشته این سایت، علیرضا بیرانوند، دروازه بان ایرانی به همراه چند ملی پوش 
دیگر آنتورپ به دلیل همراهی تیم های ملی خود کمی دیرتر به آنتورپ اضافه می شــوند. این اتفاق 
به شــکل دیگری در فصل گذشــته برای بیرانوند رخ داده بود و درنهایت باعث شــد این دروازه بان، 
حضور در ترکیب اصلی آنتورپ را از دست بدهد. بیرانوند به دلیل محدودیت های کرونایی در سال 
گذشــته، دیرتر از معمول به تمرینات آنتورپ اضافه شد. این موضوع در کنار عملکرد خوب ژان بوتز 
دروازه بان فرانســوی آنتورپ باعث شــد تا بیرانوند حضور در ترکیب اصلی تیم را از دست بدهد و به 

گلر شماره دو آنتورپ تبدیل شود.

افزایش غایبان پرسپولیس برای بازی با مس 
تیم فوتبال پرســپولیس نخســتین بازی خود پس از تعطیات خردادماه فوتبال باشــگاهی کشور به 
دلیــل برگــزاری بازی های تیم ملی ایــران مقابل تراکتور انجام داد که بــرد یک-صفر آن ها منجر به 
قهرمانی این تیم در ســوپرجام شــد. سرخ پوشــان پایتخت در حالی موفق به کســب پیروزی در این 
دیدار شــدند کــه کمال کامیابی نیــا و وحید امیــری را به دلیل آســیب دیدگی در اختیار نداشــتند. 
همچنیــن ســیامک نعمتــی کــه بــه عنــوان بازیکــن تعویضــی در ســوپرجام به میــدان رفــت دچار 
آسیب دیدگی از ناحیه کتف شد و نتوانست تا پایان بازی حضور داشته باشد و در جشن قهرمانی نیز 
فعالیت کند. آسیب دیدگی نعمتی از ناحیه کتف جدی است و او نمی  تواند پرسپولیس را برای بازی 
با مس رفســنجان همراهی کند. تیم فوتبال پرسپولیس جمعه چهارم تیرماه در هفته بیست وچهارم 
لیگ برتر ایران میهمان مس رفســنجان اســت تا بتوانــد همچنان رقابت تنگاتنگ با ســپاهان برای 

رسیدن به قهرمانی فوتبال باشگاهی کشور را ادامه دهد.

برای هواداران پرســپولیس، دوران حضــور برانکو بعد از یک  دهــه ناکامی ممتد، چیزی 
شبیه رویا بود و با رفتن برانکو هم به نظر می رسید رویای خوش پرسپولیس هم بسر آمده. 
دوره ای کوتــاه با کالــدرون و بعد از آن یحیی گل محمدی؛ مربــی ای که در میان تردیدها 
پرســپولیس  را تا ســرزمین هایی فراتر از رویای قبلی به پرواز درآورد. پرسپولیس با یحیی 
نتایجی بهتر از دوران حضور برانکو گرفت؛ چه در لیگ، چه در آسیا. و رکوردشکنی هایی 
بیشــتر از برانکــو داشــت. یحیــی بــا کســب میانگیــن 2.19 امتیــاز از هــر بــازی، نتایج 
پرســپولیس را 3درصد پیشرفت داد. آمار نشــان می دهد در لیگ بیستم هم پرسپولیس 

یحیی بهترین تیم لیگ در موقعیت سازی و شانس اصلی قهرمانی لیگ است.

 جعفر سمیعی مدیرعامل پرسپولیس دیروز به همراه تعدادی از مدیران و معاونان باشگاه و همسر 
مهرداد میناوند و با کاپ قهرمانی سوپرجام بر سر مزار پیشکسوتان پرسپولیس در بهشت زهرا)س( 
از جمله 3 چهره تازه ازدست رفته حضور پیدا کردند. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و گروه همراه به 
پاس قدردانی از تاش ها و حمایت های پیشکسوتان و برای ادای احترام، در قطعه نام آوران و بر سر 
خاک مهرداد میناوند، علی انصاریان و حمید جاسمیان حضور یافتند و این قهرمانی را به ایشان و 

دیگر پیشکسوتان و بزرگان درگذشته پرسپولیس تقدیم کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقال پیش از دیدار تیمش مقابل پدیده از بازداشت مدافع این تیم جلوگیری 
کرد. در شرایطی که تیم استقال دیشب به مصاف تیم پدیده رفت قبل از بازی وکیل فردی که چک 
محمدحسین مرادمند را در اختیار دارد با نام نادر امینی به اردوی آبی پوشان مراجعه کرد و خواستار 
بازداشت این بازیکن شد. بعد از این اتفاق مرادمند قصد خروج از هتل را داشت چون مامور نیروی 
انتظامــی با حکم جلب وارد اردوی آبی پوشــان شــده بود اما فرهاد مجیدی به محــض اطاع از این 
موضوع وارد عمل شــد و با فردی که چک مرادمند را در اختیار داشــت گفت وگو کرد. سرمربی تیم 
اســتقال از وی خواســت تا چند روزی به مدافع تیمش فرصت بدهد و اگر او مطالباتش را پرداخت 
نکرد مجیدی خودش شــخصا مطالبات وی را پرداخت خواهد کرد. بعد از این اتفاق فرد مورد نظر 

درخواست مجیدی را پذیرفت و مقرر شد چند روز دیگر برای دریافت مطالباتش اقدام کند.

جام قهرمانی سوپرجام بر سر مزار میناوند و انصاریان

عزت اللهی و انتقال پیش بینی نشده در تابستان!

طلبکاران با حکم جلب مرادمند در اردوی استقالل

ریکاوری در 2 نوبت برای 
پرسپولیس

در  قهرمانــی  از  پــس  پرسپولیســی ها 
ســوپرجام فوتبال ایران، با تصمیم کادر 
فنی دیروز در 2 گروه و 2 نوبت ریکاوری 
و تمرین را در برنامه داشــتند. بازیکنان 
اصلــی در بــازی برابر تراکتورســازی از 
ساعت 11 در ورزشــگاه شهیدکاظمی 
و زیــر نظر اعضــای کادر فنــی ریکاوری 
کردنــد. ســایر بازیکنان هــم بعدازظهر 
دیــروز در تمریــن جداگانــه ای زیــر نظر 

کادر فنی به تمرین پرداختند.

 عزت اللهی که در ابتدای فصل انتقالی دور از ذهن 
به لیگ دانمارک را تجربه کرد، فصل درخشانی را 
بــا وایله گذراند و 31 بازی در فصــل انجام داد و 4 
گل نیز به ثمر رساند و یک پاس گل را هم به نام خود 
ثبت کرد. 2 گلــی که عزت اللهی در پایان فصل به 
ثمر رساند، با تمجید روزنامه های دانمارکی همراه 
شــد و او را در تیــم هفته نیز قــرار داد تا این بازیکن 
فصل را با عملکردی مطلوب به پایان برساند. نکته 
جالــب درباره عزت اللهی این اســت کــه او پیش و 
پس از اردوی تیم ملی شــایعات بســیاری را درباره 
پیشــنهاد از تیم هــای ایرانی داشــته و این موضوع 
به خصوص در رســانه های غیررســمی نشر زیادی 
یافته اما وی به هیچ عنوان عاقه ای به بازگشت به 
لیگ ایران ندارد و باتوجه به ســن و سالش ترجیح 
می دهــد که کارش را در فوتبال اروپا ســپری کند. 
عزت اللهــی 24 ســاله کــه در تیــم ملــی نیز نقش 

پررنگی داشت تا پایان فصل 23-2022 قرارداد 
دارد و به نظر نمی  آید باشــگاه وایله عاقه چندانی 
به جدایــی این بازیکن داشــته باشــد و احتماال در 
قبال پیشنهادهایش درخواست مالی قابل توجهی 
خواهد داشت که بعید اســت تیم های ایرانی توان 
پرداخت این رقم را داشــته باشند. هافبک دفاعی 
تیم ملی قرار است 2 هفته بعد به دانمارک برگردد 
تــا در تمرینات پیش فصل وایله بولدکاب شــرکت 
کند و آن موقع مشخص خواهد شد که آیا پیشنهاد 
اروپایی نیز بــرای این بازیکن خواهــد آمد یا خیر؟ 
نکته مهم این است که در سال های اخیر بازیکنان 
ایرانــی پس از حضور در تیم های متوســط اروپایی 
بــا یکی، دو فصل درخشــش، نظر تیم هــای بزرگ 
لیگ های خود را جلب می کردند و حاال عزت اللهی 
می تواند با همین الگو در سال های اخیر به آنچه که 

می خواهد برسد.

برنامه بازی های امشب جام ملت های اروپا 

چک

کرواسی

انگلیس

اسکاتلند

 23:30

 23:30

آزمون سومین بازیکن برتر مرحله انتخابی جام جهانی

کمک داور ویدیویی در ایران از 3 ورزشگاه آغاز می شود
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پرچمداری خراسانی ها در المپیک!
قهرمانــان زیــادی در طــی ادوار مختلف بازی هــای المپیک، 
پرچمدار کاروان اعزامی تیم های ایرانی به مســابقات بودند. 
برای این دوره المپیک توکیو هم 4 نفر جزو گزینه ها هستند . 
بسکتبال، والیبال، شمشیربازی و تکواندو رشته هایی هستند 
که قرار اســت پرچمدار این دوره از بازی های المپیک از میان 
ورزشــکاران اعزامــی آن ها بــه توکیو انتخاب شــوند. به نوعی 
ورزش ایــران هفدهمین حضور خــود را در بازی های المپیک 
تجربه خواهد کرد که در این مدت ورزشــکارانی از رشته های 
مختلف پرچمــدار کاروان ایرانی ها بوده اند. در طی 16 دوره 
گذشته فقط یک خراسانی توانسته پرچمدار کاروان ایرانی ها 
در المپیک باشــد که آن هم به المپیک ســال 2 هزار ســیدنی 
بر می گــردد که امیررضا خــادم آزادکار خراســانی افتخار این 
عنــوان را داشــته و نامــش در زمره پرچمــداران قــرار دارد. از 
آن ســال به بعــد دیگر خراســانی ها نماینــده ای در این بخش 

نداشتند.

بوچیا کاران در اردوی استعدادیابی
بوچیــا، نوعــی ورزش ویژه معلوالن جســمی - حرکتی اســت 
که به صورت گروهی و انفرادی انجام می شــود و ورزشــکاران 
توپ هــای رنگــی را در محــدوده ای مشــخص به ســمت توپ 
سفید پرتاب کرده و بر اســاس نزدیکی به آن امتیاز می گیرند 
کــه در حال حاضر 2 جوان بوچیا کار خراســانی به نخســتین 
اردوی اســتعدادیابی اعزام شــدند. برپایی این اردو به منظور 
اســتعدادیابی جوانان برای تشــکیل تیم ملی جهت حضور در 
مسابقات پاراآسیایی جوانان بحرین در سال 2۰21 است. در 
بخش مــردان، مرتضی رباط جزی بوچیا کار به همراه قاســم 
ظهریبــان بــه عنوان اســتعدادیاب هفته گذشــته بــه این اردو 
اعزام شــدند و در بخش بانوان نیز نازنیــن رقیه مالعلی پور از 

2۹ خرداد در اردوی استعدادیابی حضور یافت .

روایت شوخی قلعه نویی با مهاجم خراسانی
یونــس شــاکری از مهاجمــان خراســانی عضــو تیــم گل گهر 
ســیرجان اســت که مــورد رضایــت امیــر قلعه نویی هــم قرار 
گرفتــه اســت. ایــن باعث شــده کــه قلعه نویی شــوخی های 
زیادی با این مهاجم نیشــابوری دارد. شــاکری در واکنش به 
رفتار امیرقلعه نویی که در حاشیه دیدار با پیکان با او شوخی 
کرده ، گفت: »خیلی وقت بود امیرخان با من شــوخی نکرده 
بــود. بعد از بازی با پدیده به من گفت چه می شــود همیشــه 
همیــن طوری بــازی کنی. من تالشــم را می کنــم. امیرخان 
خیلــی به مــن لطــف داشــته و بایــد جــواب محبت هایش را 
بدهم. بچه های تیم به شــوخی می گوینــد امیرخان بابای تو 
اســت. امیرخان با کســی شــوخی نمی  کند و خوشــحالم که 
در حــال حاضــر از من رضایــت دارد و رابطه خیلــی خوبی با 
او دارم.« وی همچنیــن در مــورد شــرایط اردوهــای این تیم 
در فاصلــه تعطیالت لیگ برتر افزود: »بعد از تعطیالت لیگ، 
4 بازی دوســتانه خوب داشــتیم. بازی اول با پیکان شــرایط 
بدنی مان خوب نبود، ولی بقیه را بردیم. یک اردوی 1۰ روزه 
هم در مشهد داشتیم که خیلی خوب بود. یک بازی دوستانه 
بــا پیکان آخرین بــازی ما بود و آماده می شــویم برای بازی با 
اســتقالل و امیــدوارم نتایــج خوبی کســب کنیم.« شــاکری 
درباره شــرایط جدول رده بندی مســابقات اظهــار کرد: »در 
پاییــن جــدول تیــم ماشین ســازی کار خیلــی ســختی برای 
ماندن دارد. ولی بقیه تیم ها امتیازات نزدیکی به هم دارند و 
رقابت برابری وجود دارد. ســال گذشته ما هم همین شرایط 
را داشــتیم و خدا را شــکر توانســتیم در لیگ برتر بمانیم. در 
باالی جدول فکر می کنم رقابت میان سپاهان و پرسپولیس 
است و فکر نمی کنم تیم های دیگر بتوانند جایگاه این 2 تیم 
را بگیرند، اما رقابت برای کسب سهمیه بسیار فشرده دنبال 
می شود و ما تمام تالش مان را می کنیم تا یکی از نمایندگان 

فوتبال ایران در آسیا باشیم.«

باالخره با مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا، باشگاه های ورزشی کم خطر و 
بخصوص بدنسازی و پرورش اندام دوباره بازگشایی شدند. این اتفاق در 
شــرایطی رقم می خورد که تاکنون باشگاه های مختلف ورزشی به خاطر 
تعطیلی دچار خسارت و زیان های زیادی شده و حتی این موضوع منجر 
به بیکاری خیلی از افراد هم شده است. هرچند  هنوز برخی از رشته های 
ورزشــی امکان فعالیت را ندارند، ولی باشگاه ها تمام تالش شان را برای 
رعایــت شــیوه  نامه ها و فراهم  کــردن موقعیت بازگشــایی دوبــاره انجام 
داده انــد و در این  زمینه از بســیاری مشــاغل دیگر هم موفق  تــر بوده اند. 
اما در این بین بســیاری از مربیان و باشــگاه داران با خسارت های زیادی 
روبه رو شــده اند که امکان جبران هم وجود ندارد و دســتگاه های دولتی 

هم کمک شایانی به این قشر ورزشی نکرده اند.
 نقش باشگاه های بدنسازی

یکــی از گروه هــای ورزشــی کــه در یــک  ســال اخیــر کرونایی بــا رعایت 
شــیوه  نامه های بهداشــتی کمک شــایانی به اعتماد ســتاد ملــی مقابله 
بــا کرونا و مردم به ازســرگیری فعالیت های ورزشــی کرد، باشــگاه های 
بد نســازی و پرورش اندام بود. در همان ابتدای فعالیت این باشگاه ها در 
دوران کرونایــی، تخلف هایی در برخی باشــگاه ها دیده شــد و با برخورد 
دســتگاه های ذی ربط و حتی پلمب تعدادی از این باشگاه ها همراه شد . 
اما در ادامه روند رعایت شــیوه  نامه ها در باشگاه های بدنسازی به  شکلی 
بود که اعتماد ســتاد ملی مقابله با کرونا و مردم جلب شــد. رئیس هیئت 
بدنســازی و پرورش اندام استان، در این باره گفت: »در این مدت همواره 
باشــگاه های ما شــیوه نامه ها را رعایت کردند و ما هم بــر این امر نظارت 
مستمر  داشتیم. خوشبختانه جامعه ورزش بویژه باشگاه های بدنسازی و 
پرورش  اندام در میان اقشــار مختلف جامعه در امر رعایت شیوه  نامه های 
بهداشــتی پیشرو هســتند.« ســروش پورآزاد افزود: »نباید این مسئله را 
فراموش کنیم که باشگاه های بدنسازی با ظرفیت محدود و رعایت کامل 
شــیوه  نامه ها فعالیت می کنند و این کامال قابل رصد و بازرسی است و ما 

از روز کامال به این مسئله حساس بودیم.«
 تغییر سطح بندی ورزش

رئیــس اداره ورزش  و جوانان شــهر مشــهد، با اعالم این که خوشــبختانه 
ســطح گروه بنــدی کرونایــی ورزش تغییر کــرده ، گفت: »بــا تالش هایی 
که انجام شــد و مســاعدت در ســتاد ملی مقابله با کرونــا، ورزش از گروه 
دوم بــه گروه اول مشــاغل متاثر از بیماری کرونا آمد.« مهدی ســالطین 
افزود: »اماکن ورزشــی روباز به گروه یک آمدند و باشــگاه های بد نسازی 
و رشــته های ورزشــی کم خطــر مثل فوتســال، والیبــال، بســکتبال و...
بــه دســته دوم آمدنــد و در شــرایط نارنجــی هم مجــوز فعالیــت دارند.« 
ســالطین با اشاره به وضعیت نامشــخص استخرها و مجموعه های آبی و 
باشــگاه های ورزشی پرخطر اظهار کرد: »اســتخرها و مجموعه های آبی 
در دســته سوم این گروه  بندی هســتند و همچنان مجوز فعالیت ندارند. 
امــا ما به  دنبال راهکاری هســتیم تا بــا تدوین شــیوه نامه های تخصصی 

برای این مجموعه ها هم مجوز از ســرگیری فعالیت شــان را از ستاد ملی 
مقابله با کرونا بگیریم. خیلی خوشــبین  هســتیم که ایــن مجوز را هم در 
چند هفته آینده بگیریم تا این مشــاغل ورزشی هم فعالیت شان را دوباره 
آغــاز کنند.« وی با بیان این که از این هفته بیشــتر فعالیت های ورزشــی 
در شهرســتان مشــهد از سر گرفته شــده ، تصریح کرد: »بر این اساس در 
شهرســتان مشهد که از نظر شــیوع کرونا در وضعیت نارنجی قرار دارد، 
همه باشــگاه ها و اماکن ورزشی بجز استخرهای سرپوشیده، پارک های 
آبــی و ورزش هــای پر برخــورد می تواننــد دوبــاره بــه فعالیــت بپردازند. 
فقــط ورزش هــای پر برخورد  مانند کشــتی، تکوانــدو و کاراتــه در بخش 
کمیتــه، جــودو و بوکس همچنان مجــاز به فعالیت نیســتند.« وی اضافه 
کرد: »پارک های آبی همچنان تعطیل هســتند کــه با توجه به تعداد زیاد 
کارکنان در ایــن مجتمع ها، نگرانی زیادی در خصوص بیکار شــدن این 

پرسنل در این محیط ها  ایجاد شده است.«
 ورزش در مناطق قرمز

با اعالم رنگ بندی جدید شــهرها به تبعیت از وضعیت کرونا، فعالیت در 
بخش اســتخر  روباز، تیراندازی )اهداف پروازی، فضای باز(، تیروکمان، 
دراگون بــوت(،  )بجــز  قایقرانــی  ســوارکاری،  دوومیدانــی،  چــوگان، 
کوهنوردی، موتورســواری و اتومبیل رانی و دوچرخه ســواری در تمامی 
شهرهای کشور حتی شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی نیز منعی ندارد.

 ورزش در مناطق نارنجی
بــر اســاس تغییــرات جدید صــورت گرفتــه، فعالیــت در حوزه مشــاغل 
بدنســازی و پــرورش اندام، اســکی، بولینــگ و بیلیــارد، تنیس روی میز 
)داخل سالن(، شمشیربازی )ســالنی(، ورزش های سه گانه، تیراندازی 
ســالنی، بدمینتــون، فوتبال ســالنی، ورزش هــای روستایی )ســالنی(، 
والیبال )ســالنی( قایقرانی دراگون بوت در شــهرهای با رنگ نارنجی از 
نظر شــیوع ویروس کرونا آزاد است و این رشته ها صرفا مجوز فعالیت در 

شهرهای قرمز را نخواهند داشت.
 ورزش در مناطق زرد

همچنین طبق فهرست جدید تغییرات ایجاد شده در گروه بندی مشاغل 
مرتبــط بــا فعالیت باشــگاه های ورزشــی، رشــته های مربوط بــه انجمن 
ورزش هــای رزمی، بوکس )ســالنی(، شــنا )اســتخرهای سرپوشــیده و 
پارک هــای آبی(، تکواندو )ســالنی(، جانبازان و معلولین، ژیمناســتیک 
)ســالنی( ، هاکی)ســالنی( ، کاراته )سالنی(، کبدی )ســالنی(، کشتی 
)ســالنی(، کونگ فو و هنرهای رزمی )ســالنی(، نابینایان، ناشــنوایان، 
نجات غریق )ســالنی(، ورزش های رزمی، ووشو )ســالنی( و ورزش های 
زور خانه ای )ســالنی( صرفا در شهرهای با رنگ زرد از نظر شیوع ویروس 
کرونا امکان بازگشایی دارند و فعالیت آن ها در شهرهای با رنگ نارنجی 

و قرمز ممنوع است. 

چرخ ورزش دوباره می چرخد
باالخره فعالیت باشگاه های ورزشی پس از موج چهارم کرونا از سر گرفته می شو د اخبار خراسان

علی ترابی

مولر؛ غایب دیدار آلمان با مجارستان
آمــاده  را  آلمــان در حالــی خــود  تیــم ملــی فوتبــال 
رویارویــی با مجارســتان در دور پایانی مرحله گروهی 
شــانزدهمین دوره مســابقات جــام ملت هــای اروپــا 
می کند که طبق اخبار منتشــر شــده، یواخیم لو برای 
ایــن دیــدار هافبــک بایرن مونیخــی اش را در اختیــار 
نخواهــد داشــت. نشــریه »بیلــد« آلمان مدعی شــده  
توماس مولر به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو در بازی 
با مجارســتان غایب خواهد بود و در صورت صعود تیم 
تحت  هدایت لو، بازی مرحله یک هشــتم نهایی را هم 
از دســت خواهد داد. مولر کــه در برتری 4 بر 2 آلمان 
مقابل پرتغال پرتالش ظاهر شــد، در بازی چهارشنبه 
مانشافت مقابل مجارستان غایب خواهد بود، دیداری 
که آلمان ها برای این که خیال خود برای صعود از گروه 

F یورو 2۰2۰ را راحت کنند، نیاز به کسب برد دارند.

خارج شدن دمبله از فهرست فرانسه 
فرانســه  فوتبــال  ملــی  تیــم  مهاجــم 
فهرســت  از  آســیب دیدگی  به خاطــر 
ایــن تیم برای ادامــه یورو 2۰2۰ خط 
خــورد. ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
فرانســه امیدوار بود که آسیب دیدگی 
دمبلــه جــدی نباشــد اما طبــق اعالم 
فدراسیون فوتبال فرانسه این بازیکن 
فهرســت  از  آســیب دیدگی  به خاطــر 
خروس هــا بــرای ادامــه یــورو 2۰2۰ 
خط خورد. تیم ملی فوتبال فرانســه از 
2 بازی خود در یورو 2۰2۰ توانســته 
یک پیــروزی و یک تســاوی را کســب 
کند و در دیدار ســوم به مصاف پرتغال 

خواهد رفت. 

کاروان پارالمپیک ۶۱ نفره شد
هادی رضایی سرپرست کاروان ایران در 
بازی هــای پارالمپیک توکیــو 2۰2۰، از 
اضافه شــدن 2 ورزشــکار و یک رشــته به 
جمع کاروان اعزامی بــه پارالمپیک خبر 
داد و گفت: »بر اساس سیاست های اتخاذ 
شــده در ســتاد بازی هــای توکیو 2۰2۰ 
و پــس از انجــام رکوردگیــری، در بخــش 
نابینایــان و کم بینایــان نورمحمــد آرخی 
در رشــته دوومیدانــی و هم چنین مهدی 
محمــدی در رشــته دوچرخه ســواری، به 
جمــع ورزشــکاران اعزامی بــه بازی های 
توکیــو افزوده شــدند. جمع ورزشــکاران 
فعال بــه عدد 61 نفر و جمع رشــته ها نیز 

به عدد 1۰ رسید.«

اتفاقی عجیب قبل از سفر تیم ملی بسکتبال به توکیو
تیم ملی بسکتبال که بامداد جمعه برای برگزاری 4 بازی تدارکاتی با ژاپن قبل از المپیک 
راهی توکیو شده بود، با اتفاق عجیبی در فرودگاه مواجه شد. پرینت آزمایش های منفی 
کرونا که باید به همراه بلیت به فرودگاه ارائه شود، همراه تیم اعزامی نبود و پس از کش و 
قوس زیاد یکی از اعضای فدراسیون، نیمه  شب پرینت مربوطه را تهیه و آن را به سرپرست 
تیم ملی می رساند تا ملی پوشان از پرواز جا نمانند. البته این اولین اشتباه در سفرهای 
اخیر تیم ملی نبوده و شکســتن قرنطینه در انتخابی کاپ آســیا در قطر و اشــتباه بودن 

شماره پیراهن یکی از بازیکنان در اردن هم قبال اتفاق افتاده است.

غیبت در اردوی کشتی آزاد و از دست رفتن شانس جهانی
بعد از انتخاب تیم اعزامی کشــتی آزاد ایران به المپیک توکیو، تعدادی از آزادکاران 
دیگر در اردو حاضر نشــدند. این در حالی اســت که در لیســت جدید اردونشینان نام 
تعدادی از آن ها ذکر شده. به همین دلیل کادرفنی اعالم کرد غیبت هر یک از نفرات 
دعوت شــده بــه اردو، به معنای از دســت رفتن شــانس حضور در مســابقات جهانی 

2۰21 نروژ برای آن ها خواهد بود. مسابقات جهانی قرار است مهر ماه برگزار شود.

ی[
قان

ده
م 

یث
: م

س
عك

[



140018270 140018268

15 سه شنبه      اول تیر 1400       11 ذی القعده 1442      22 ژوئن 2021     شماره 20690

 ناراحتی نوشاد عالمیان از ناداوری در انتخابی و پنهان کاری فدراسیون با عنوان مصدومیت

مرحلــه دوم مســابقات انتخابی 
تیــم ملــی تنیس روی میــز برای 
حضــور در قهرمانــی آســیا درحالی دیــروز با 
میزبانی بابل پیگیری شد که نابغه چپ دست 
تیم ملــی با انصراف از حضور در این رقابت ها 
روز  کــه  عالمیــان  نوشــاد  شــد.  حاشیه ســاز 
یک شنبه در مرحله نخست مقابل امیرحسین 
هدایــی پینگ پنگ باز جــوان و آینده دار ایران 
شکســت خــورده بــود، در رقابت هــای دیروز 
حاضر نشــد تا روابــط فدراســیون تنیس روی 
میــز دلیــل ایــن اتفــاق را مصدومیت نوشــاد 
عنــوان کند و حتی مدعی شــود ایــن بازیکن 
در صــورت صالحدیــد کادر پزشــکی و رفــع 
مصدومیــت، امــروز در مرحله ســوم انتخابی 
شــرکت می کنــد! او درحالی ایــن صحبت ها 
را مطــرح کــرد که عالمیــان صراحتــا از علت 
انصرافش پرده برداشــت و نــاداوری در بازی 
روز یک شــنبه بیــن او و امیرحســین هدایی را 
عامــل اصلی اتفاقــات دیروز خوانــد تا بگوید: 
»به داوری بازی نهایی روز یک شنبه اعتراض 
داشــتم چــون بــازی در 3، 4 گیــم اول روی 
هوا بود.« نوشــاد اما ماجرا را این طور تشــریح 
می کنــد: »در دیدار نهایی که بیــن من و امیر 
حســین هدایی برگزار شــد، مشکالت داوری 
وجود داشــت و در اصل داور باعث باخت من 
بود. با توجه به حرکاتی که هدایی انجام داد، 
داور باید او را اخراج مســتقیم می کرد که این 
کار را انجــام نــداد. در 3، 4 گیــم اول، بــازی 
روی هوا بود و من فقط داشتم دعوای هدایی 
بــا داور و ســرداور را تماشــا می کــردم. فقــط 

منتظــر بودم که اگــر دعوای آن ها تمام  شــود 
و فرصتــی هســت یک بازی هم انجــام دهیم. 
البته من هــم اعتراض خود را به داوری اعالم 
کردم و بین مســابقه چیــزی نگفتم امــا واقعا 
نباید بــازی ادامه پیدا می کــرد.« عدم حضور 
نوشــاد در مرحلــه دوم انتخابــی حــاال ممکن 
اســت به ضرر او تمام شود و به تیم ملی دعوت 
نشــود. او در واکنش بــه این اتفــاق احتمالی 
فدراســیون  بایــد  دیگــر  را  »ایــن  می گویــد: 
تصمیــم بگیــرد.« نوشــاد امــا حــق خــودش 
می دانســت کــه بــدون انتخابــی به تیــم ملی 
دعوت شــود و کتمان نمی  کنــد که حضورش 
در انتخابــی باعــث ناراحتــی اش شــده: »این 
را حق خــود می دانســتم که از ابتــدا انتخاب 
شــوم. نتایج من در مســابقه بین المللی اخیر 
مشــخص اســت و نتایج خوبی بــود. از طرفی 
رنکینــگ جهانــی من بــا نفر ســوم، ۱۰۰ پله 

فاصلــه دارد و حــق خودم می دانســتم در این 
مســابقات بازی نکنــم  و بعد از ایــن که گفتند 
باید بازی کنم، مقداری ناراحت شدم. زمانی 
کــه تیم ایران بخواهد در مســابقه ای شــرکت 
کند، رنکینگ من در ســیدگذاری موثر است 
و باعــث می شــود تیم ایــران در جــدول جای 
بهتری باشد. در مسابقات جهانی هم من یک 
ســهمیه دارم چون رنکینگ زیــر ۱۰۰ جهان 
هســتم و اگــر زیر ۱۰۰ جهــان نبــودم، ایــران 
می توانســت 3 نفر به مســابقات اعزام کند. با 
این که گفتند بیایم بــازی کنم قبول کردم اما 
وقتی این مشــکالت به وجود آمد و کســی هم 
نبود که پاسخ گو باشد، ناراحت شدم. اگر من 
روز گذشته)یک شــنبه( نرمــال می باختــم در 
مســابقات امروز)دیــروز( بازی می کــردم. اما 
باخت من نرمال نبود و انتظار داشــتم یک نفر 

با اتفاقاتی که پیش آمد، برخورد کند.« 

باختی که نـــرمال نبود!
 ایتالیــا و ولــز در چارچوب ســومین 
مرحلــه  چارچــوب  در  دیدارشــان 
گروهــی یــورو ۲۰۲۰ بــه مصــاف هــم رفتند که 
ایــن دیدار درنهایت با پیــروزی یک - صفر آتزوری 
به پایان رســید. بــا این نتیجــه ایتالیا بــا ۹ امتیاز 
 A و ولــز بــا 4 امتیــاز در رده هــای اول و دوم گروه
ایــن رقابت ها قرار گرفتند و به مرحله یک هشــتم 
نهایی صعود کردند. با این نتیجه ایتالیا در مرحله 
گروهی توانســت بــدون گل خورده صعــود کند. 
در ایــن دیــدار ایتالیا با این که تغییــرات زیادی در 
ترکیــب خود بخصــوص در خط حمله داشــت اما 
توانســت بازی خوبی از خود به نمایــش بگذارد و 
موقعیت هــای زیــادی روی دروازه ولز ایجاد کند. 
آن ها در دقیقه 3۹ با اســتفاده از ارســال وراتی از 
روی ضربه ایســتگاهی توسط پسینا به گل برتری 
رســیدند. البته ولزی ها هم در این دیدار دســت و 
پا بســته نبودند و قبــل از اخراج امپــادو در دقیقه 
۵۶ موقعیت های بسیار خوبی روی دروازه ایتالیا 
ایجاد کردنــد اما پس از آن کمتر تــوپ و میدان را 
در اختیــار داشــتند. از اتفاقات جالــب این دیدار 
می توان به تعویــض دونارومــا، دروازه بان ایتالیا و 
آمدن سیریگو به میدان اشاره کرد. این تعویض در 
حالی انجام شد که دوناروما هیچ گونه مصدومیتی 
نداشت و مانچینی با این تعویض به سیریگو اجازه 
داد که بازی در یورو را تجربه کند. ایتالیا با هدایت 
مانچینی روند رو به رشــد و بســیار خوبی داشته، 
تا جایی که شــبکه آماری اوبتا اعالم کرد که بازی 
مقابل ولز ســی امین بازی بدون شکست آتزوری 
با هدایت مانچو بوده اســت. بــه این ترتیب ایتالیا 

بــا هدایت مانچینی بــه رکوردی دســت پیدا کرد 
کــه از زمان ثبت آن برای نخســتین بار ۶۱ ســال 
می گذرد. تیم ملی فوتبال ایتالیا برای نخســتین 
بــار در ســال ۱۹3۵ تا ۱۹3۹ بــا هدایت ویتوریو 
پوتسو توانست 3۰ بازی بدون شکست را تجربه  و 
مانچینی هم توانست با این رکورد تاریخی دست 
پیدا کند و شانس باالیی برای عبور از آن دارد. در 
بازی مقابل ولز تیــم ملی فوتبال ایتالیا همچنین 
۱۱ پیروزی پیاپی خــود آن هم بدون دریافت گل 
را پشت ســر گذاشت تا نشــان  دهد مدعی اصلی 
کســب عنوان قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ به حساب 
می آید. روبرتو مانچینی ســرمربی آتــزوری بعد از 
بازی یک شــنبه شــب تیمش گفت: »بهتــر از این 
نمی شــد. شــاید می توانســتیم گل های بیشتری 
به ثمر رســانیم اما گلزنی در چنین گرمایی آسان 

نیست. هوا بسیار گرم بود و بازیکنان از نظر بدنی 
بســیار خســته شــدند. من از عملکرد تیم راضی 
هســتم. بســیار مهم اســت که هویت تیم با وجود 
تغییــرات زیاد ثابت باقی بمانــد. نباید چند تغییر 
باعــث تغییر هویــت تیم شــود. همــه بازیکنان به 
خوبــی از وظایف خود آگاه هســتند. آن ها نشــان 
دادند که بازیکنان طراز اول و حرفه ای هستند.« او 
درباره رسیدن به رکورد تاریخی پوتسو نیز گفت: 
»پوتســو جام های زیادی به دست آورد اما ما هنوز 
بــه این مهم دســت پیدا نکرده ایــم. باید بگویم که 
هر تیمی به مرحله یک هشــتم نهایی یورو راه پیدا 
می کند، شــانس قهرمانــی را دارد. هیچ دیداری 
آسان نیست و نباید در هر بازی تنها انتظار پیروزی 
را داشــته باشــیم. امیدوارم که روزهــای خوبی را 

برای مردم ایتالیا رقم بزنیم.«

این ایتالیا مدعی اصلی است
 رکورد بی نظیر آتزوری با مانچو

وویــژک شــزنی هــم بــه جمــع فوتبالیســت های 
ســیگاری اضافه شد. گلر ســابق آرسنال و رم که 
چند ســالی اســت برای یوونتوس بازی می کند، 
همراه تیم ملی لهســتان در یــورو ۲۰۲۰ حضور 
دارد و در بــازی نخســت برابر اســلواکی یک گل 
بــه خــودی هــم زد. او در دومین بازی هــم برابر 
اســپانیا یــک گل دریافــت کرد؛ هرچنــد نمایش 

کامال بهتری نســبت به بازی اول داشت. عکسی 
از شــزنی در نشــریه ســان به چاپ رســیده که او 
را ســاعاتی قبل از مصاف برابر اســپانیا، در حال 
ســیگار کشــیدن نشــان می دهد. هرچند سیگار 
هم مانعی در راه درخشــش او برابــر الروخا نبود 
و او یکــی از عوامــل اصلــی گرفتــن تــک امتیــاز 

لهستان از میزبان بود.

 شکار دروازه بان معروف در حال سیگار کشیدن 

یورو 2020

کوپاآمه ریکا-امشب

.........................  ولز  صفر ایتالیا  یک

.......................  ترکیه یک سوئیس3

................................  شیلی اروگوئه

............................  پاراگوئه آرژانتین

آغاز هفته پنجم با شکست والیبال ایران مقابل فرانسه
تیــم ملــی والیبــال ایــران در ســیزدهمین بازی خــود در لیــگ ملت هــای ۲۰۲۱ بــا نتیجه 3 - صفــر و با 
نتایج)۲۱-۲۵، ۲۱-۲۵ و ۱۹-۲۵( مقابل فرانسه شکست خورد.  تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی 

هفته پنجم، امروز از ساعت ۱7:3۰ به مصاف لهستان می رود.

زهرا نعمتی المپیکی نشد 
آخرین مرحله رقابت های تیروکمان کسب سهمیه المپیک توکیو درحالی به میزبانی فرانسه برگزار شد که 
نمایندگان ایران با شکست برابر حریفان خود از کسب سهمیه بازماندند. مهتا عبداللهی، شیوا شجاع مهر و 
زهرا نعمتی در این رقابت ها با شکست مقابل حریفان از رسیدن به سهمیه المپیک باز ماندند. به این ترتیب 
ایران با تک ســهمیه خود که توســط میالد وزیری کســب شــده در رشــته تیراندازی با کمان المپیک توکیو 

شرکت می کند.

لغو اردوی کشتی آلیش زنان با 8 کرونایی
اردوی تیم ملی آلیش زنان قرار بود در روزهای 3۰ خرداد تا ۶ تیرماه برگزار شــود اما به دلیل مثبت شــدن 
تســت کرونا ۸ نفر از نفرات دعوت شــده، لغو شد. اردونشــینان دو بار تست کرونا دادند که هر دو بار مثبت 

اعالم شد.   

قراخانلو از آکادمی ملی المپیک رفت
در حالی که یک ماه تا بازی های المپیک باقی مانده، رضا قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک  از ریاســت 
این نهاد کنار رفت.  کیکاووس سعیدی، دبیرکل کمیته  ملی المپیک در مورد دلیل این تصمیم گفت: »دوره 
ماموریت آقای قراخانلو به پایان رســید و  از ما خواســته شــده که زمان برگشــت او را اعالم کنیم.« سعیدی 
در مورد این که با توجه به فاصله زمانی کوتاهی که تا المپیک باقی مانده ،   تغییر رئیس آکادمی ملی المپیک 
تاثیری بر روی برنامه ها دارد یا خیر؟ گفت: »به امید خدا مشــکلی پیش نمی آید. احتماال دبیرکل کارها را 

انجام می دهد و بعد از المپیک سرپرست تعیین خواهد شد.«

احتمال پرچمداری یک شمشیرباز یا بسکتبالیست!پرچمدار کاروان المپیک سه شنبه انتخاب می شود
پرچمدار کاروان ایــران در بازی های المپیک 
توکیو از میان 4 گزینه فعال در رشته های تیمی 
و انفرادی انتخاب خواهد شــد؛ البته هیچ یک 
از این گزینه ها از ورزش بانوان نیســتند. البته 
مراســم افتتاحیه این دوره بازی های المپیک 
به خاطــر اقدامات ضد کرونایــی در نظر گرفته 
شــده کامــال  متفــاوت از دیگــر ادوار بازی هــا 
تنهــا ۱۰  به طوری کــه  شــد،  خواهــد  برگــزار 
ورزشکار از هر کشور در مراسم حضور خواهند 
داشــت. این موضوع یکی از عوامل تاثیرگذار 
در تصمیــم مدیران ورزش کشــور برای تعیین 

بــود.  خواهــد  المپیــک  کاروان  پرچمــدار 
در واقع با لحاظ کردن این مســئله و همچنین 
زمان بندی اعزام تیم های ورزشــی کشورمان 
به توکیو، نســبت به انتخــاب پرچمدار تصمیم 
نهایی اتخاذ می شود. والیبال، شمشیربازی، 
تنیس روی میز، تیرانــدازی و تیروکمان اولین 
گــروه کاروان ورزشــی ایــران هســتند که ۲۶ 
تیرمــاه راهی توکیو می شــوند. بســکتبال هم 
در قالــب دومیــن گــروه ۲7 تیرمــاه بــه توکیو 
اعــزام خواهــد شــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن 
جدول زمان بنــدی، 4 گزینه برای پرچمداری 

کاروان المپیــک انتخاب شــدند کــه عبارتند 
از:  صمــد نیکخــواه بهرامی کاپیتــان تیم ملی 
بســکتبال، میالد عبادی پور کاپیتان دوم تیم 
ملــی والیبــال، علــی پاکدامن عضــو تیم ملی 
شمشیربازی اسلحه سابر و  میرهاشم حسینی 
عضو تیــم ملی تکوانــدو. هفدهمین پرچمدار 
المپیکــی ورزش ایــران امــا روز سه شــنبه در 
نشست ســتاد عالی بازی ها به ریاست مسعود 
ســلطانی وزیر ورزش انتخاب خواهد شــد. در 
المپیــک ریو زهــرا نعمتی به عنــوان پرچمدار 

انتخاب شده بود.

 تیم ملی کاراته در آستانه المپیک
 به حاشیه رفت

پــس از انتصــاب محســن آشــوری به عنــوان 
کاراتــه  فدراســیون  نایب رئیســی  سرپرســت 
از ســوی سید حســن طباطبایــی رئیــس این 
فدراســیون، کاراتــه ایران در آســتانه المپیک 
وارد حاشیه عجیبی شد. با توجه به اختالفات 
شدید میان کادر فنی تیم ملی کاراته با آشوری 
درســت بــه فاصلــه یــک روز از ایــن انتخــاب، 
ســید شهرام هروی، ســرمربی موفق تیم ملی 
از حضــور در تمرینــات تیــم ملــی خــودداری 
کرد و در جلســه ســتاد بازی هــای المپیک با 
سرپرســتان و ســرمربیان تیم های ملی حاضر 
نشد. شنیده ها حاکی است او به دلیل اتفاقات 
اخیر و بروز برخی اختالفات، استعفای خود از 
سرمربیگری تیم ملی را اعالم کرده و بواسطه 
حاشیه ســازی های اخیر قصدی برای حضور 

در تمرینات ندارد. 

بزرگ ترین انتقال تاریخ فوتبال؛ رونالدو در بارسلونا!
 ماه پیش خوان الپورتا به عنوان رئیس بارســلونا 
انتخاب شــد و برای بــار دوم به صندلی ریاســت 
باشــگاه کاتاالن بازگشــت. شــوی الپورتا مدتی 
اســت شــروع شــده و بــا هیجــان و شــور خاصی 
نیــز ادامه دارد. بازگشــت الپورتا جــان تازه ای به 
بارســلونا داده ؛ باشــگاهی که تابســتان گذشته 
چیزی تا از دســت دادن لیونل مسی، بزرگ ترین 
بازیکن تاریخش فاصله نداشــت. اما حاال الپورتا 
که اطمینان دارد مســی ماندنی است، به دنبال 
محقــق کــردن رویایی اســت کــه در وهلــه اول، 
غیرممکــن به نظــر می رســد؛ جذب کریســتیانو 

رونالدو. بله؛ هم تیمی کردن رونالدو و مســی در 
بارســا هدف نهایی خوان الپورتاست و این پروژه 
بــزرگ را برای افــراد قابل اعتمــادش نیز مطرح 
کرده اســت. او قصد دارد بزرگ تریــن زوج تاریخ 
فوتبــال را در بارســلونا تشــکیل دهــد و در حــال 
زمینه سازی برای این اتفاق بزرگ است. پروژه ای 
کــه اگر به ثمر بنشــیند، در تاریخ فوتبال بی نظیر 
خواهــد بــود. اگــر پاســخ رونالــدو مثبت باشــد، 
بارسلونا ۲ بازیکن خود که احتماال از بین آنتوان 
گریزمان، فیلیپ کوتینیو، سرجی روبرتو، عثمان 
دمبله هستند را به یوونتوس پیشنهاد خواهد داد. 
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توافق دانشگر با تراکتور؟
وضعیت باشگاه استقالل این روزها به شکلی است که اخبار 
مختلفی در خصوص جدایی برخی بازیکنان این تیم شنیده 
می شود. هفته گذشــته خبر توافق محمد دانشگر با تراکتور 
منتشر شــد. رســول خطیبی هم اعالم کرده که با ۴ بازیکن 
برای فصل بعد به توافق رسیده اند که بعد از آخرین بازی لیگ 
برتر نام آن ها اعالم خواهد شــد. یکی از این بازیکنان به نظر 
محمد دانشگر خواهد بود. هرچند گفته می شود از استقالل 
چند بازیکن دیگر هم مد نظر این باشــگاه هســتند و احتمال 

دارد بیش از یک بازیکن در پایان فصل راهی تبریز شوند.
جریمه سنگین مدافع اخراجی تراکتور

باشــگاه تراکتور بازیکنی که در بازی با پرسپولیس اخراج 
شــد جریمه ســنگینی کرد. تیــم فوتبال تراکتــور در دیدار 
سوپرجام فصل ۹۹-۱۳۹۸ یک-صفر مغلوب پرسپولیس 
شــد . مهدی تیکدری، بازیکــن تیم تراکتــور در دقیقه 7۸ 
ایــن مســابقه بــه دلیــل برخورد بــا ســعید آقایی بــا کارت 
قرمــز مســتقیم از زمین اخراج شــد. پس از پایــان دیدار با 
پرســپولیس، صفحه اینســتاگرام باشــگاه تراکتور از کسر 
۲۰درصد مبلغ قرارداد تیکدری به عنوان جریمه خبر داد.

خاطره بازی فیفا با گل استیلی به آمریکا
صفحه توییتر جام جهانی در سالگرد برد ایران برابر آمریکا، 
به اولین پیــروزی تیم ملی ایران در مســابقات جام جهانی 
اشــاره کرد. ۲۳ ســال پیش در چنین روزی تیم ملی ایران 
در جام جهانــی ۱۹۹۸ بــه مصــاف آمریکا رفــت و ایران با 
گل های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا موفق شد بازی 
قــرن را پیروز شــود. صفحه توییتر جام جهانی در ســالگرد 
بــرد ایران برابر آمریکا، به اولین پیــروزی تیم ملی ایران در 

مسابقات جام جهانی اشاره کرد.

حمایت مهدوی کیا از اسکوچیچ
مهــدی مهدوی کیــا از دراگان اســکوچیچ، ســرمربی تیم 
ملی حمایت کرد. مهدی مهدوی کیا، پیشکسوت فوتبال 
ایران درباره شایعات جدایی اسکوچیچ از تیم ملی گفت: 
»فوتبــال ما مربی ارزان و آرام را دوســت ندارد. تیم ملی با 
اسکوچیچ اسیر حاشــیه و تنش نبود. از نظر خودم دلیلی 
نمی  بینــم کادر فنی تغییر کنــد. انگار عــادت کرده ایم به 
برخــی مربیــان میلیــون دالری پــول بدهیــم و درنهایــت 
بهره الزم را نبریم و آن ها در فیفا دنبال پول شــان باشــند. 
ظاهرا در ایران مربیانی که پول کم بگیرند یا ارزان باشند 
و یــا این که مربیانی آرام باشــند، چندان طرفــدار ندارند. 
فوتبــال ایران مربــی ارزان که بتواند کارش را به درســتی 
انجام بدهد، دوســت ندارد. فکر می کنم انصاف باشد که 
بخواهیم شــخص دیگری را جایگزین اسکوچیچ کنیم، به 
هر حال باید در نظر بگیریم که ایران در شرایطی به مرحله 
بعد صعود کرد و نمی  توان نقش سرمربی را نادیده گرفت.«

بدهی سنگین استقالل به استراماچونی 
میراث دولت فعلی برای دولت جدید 

باشگاه استقالل هزینه ۱/7میلیارد تومانی رسیدگی به 
پرونده آندره آ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی و سابقش 
در دادگاه کاس را پرداخــت کــرد. چنــدی پیــش کمیتــه 
انضباطــی فیفــا رای به محکومیت باشــگاه اســتقالل در 
پرونده اســتراماچونی داد و باشــگاه استقالل به پرداخت 
حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار یورو محکوم شد. اما باشگاه 
به این حکــم اعتراض و پرونــده را بــه دادگاه عالی ورزش 
ارجاع داد. البته به زعم بســیاری از کارشناســان حقوقی 
شکســت اســتقالل در این پرونده مثل اکثــر پرونده های 
خارجی علیه این باشگاه و دیگر باشگاه های ایرانی قطعی 
اســت و ظاهرا مدیریت باشــگاه فقط به دنبال خرید زمان 
جهت به پایان رســیدن عمر دولــت دوازدهم و انتقال این 

بدهی و غرامت سنگین به دولت بعدی است!

گوا به دنبال جذب قوچان نژاد 
مارکــوس، دبیــر روزنامــه تایمزایندیــا اعــالم کــرد تیم 
فوتبــال گــوای هندوســتان 5 گزینــه برای خــط حمله 
مدنظــر دارد کــه یکــی از ایــن گزینه ها، مهاجــم ایرانی 
است. به گفته مارکوس، مسئوالن باشگاه گوا ۳ مهاجم 
از اســپانیا، یــک مهاجم از ســاحل عاج و یــک مهاجم از 
ایران را به عنوان گزینه در نظر دارند. گمانه زنی بعضی 
هواداران گــوا از مهاجم ایرانی، رضا قوچان نژاد اســت 

که سال گذشته در تیم زووله هلند بازی می کرد.

پــس از درخواســت باشــگاه پرســپولیس در دادگاه عالــی ورزش، حــاال این 
باشــگاه تنهــا تــا ۹ تیــر فرصــت دارد تــا ۶75هــزار دالر مطالبات ســرمربی 
آرژانتینی پیشین خود و دستیارش را به عالوه 5درصد سود ساالنه بپردازد. 
در همیــن حــال در چنــد روز گذشــته تالش هایی از ســوی مدیران باشــگاه 
پرســپولیس انجام شــد تا با گابریل کالــدرون مذاکراتی انجام شــود و از این 
مربی فرصت الزم گرفته شــود تا پرسپولیسی ها بتوانند مطالبات او را تامین 
کنند. از این رو ایمیلی هم برای کالدرون ارســال شــده تــا باب مذاکرات باز 
شــود اما یکی از نزدیکان گابریل کالدرون در پاســخ به ســوال ایسنا مبنی بر 
این کــه آیا کالدرون به درخواســت پرســپولیس پاســخی داده اســت یا خیر؟ 

گفت: »هیچ مذاکره ای بین دوطرف در جریان نیست.«

مهاجم تیم ملی ایران با کســب ۱۴درصد آرای مخاطبان  ای اف ســی به رتبه 
ســوم بهتریــن بازیکن ماه دســت یافــت. مســابقات انتخابــی جام جهانی در 
منطقه آســیا در ۸ گروه و هر گروه در یک کشور به صورت متمرکز برگزار شد 
تا چهره ۱۲ تیم صعود کننده به مرحله نهایی مشــخص شــود. تیم ملی ایران 
به همراه عراق، کره جنوبی، ژاپن، عربســتان، امارات، لبنان، سوریه، عمان، 
ویتنام، اســترالیا و چین به مرحله بعدی صعود کردند. ســایت کنفدراسیون 
فوتبال آســیا ۹ بازیکن را نامزد بهترین بازیکن ماه در این مســابقات انتخاب 
کــرد کــه در پایان وولــی از چین با ۳۶درصد رتبه اول را کســب کرد، ســالم 
دوســاری، وینگر عربستان با ۳۱درصد دوم شــد و سردار آزمون، مهاجم تیم 

ملی ایران نیز با کسب ۱۴درصد به رتبه سوم دست یافت.

آزمون سومین بازیکن برتر مرحله انتخابی جام جهانی 8 روز تا مهلت نهایی پرداخت مطالبات کالدرون

اعالم زمان قرعه کشی و بازی های 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر

کنفدراســیون  ســوی  از  ارســالی  نامــه  در 
قرعه کشــی  مراســم  زمــان  آســیا  فوتبــال 
مسابقات مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ اول جــوالی ۲۰۲۱)دهــم تیرماه( 
اعالم شد. در این نامه 7 تیم اول گروه ها به 

این شرح اعالم شده است.
 گروه اول: سوریه

 گروه دوم: استرالیا
 گروه سوم: ایران

 گروه چهارم: عربستان 
 گروه پنجم: -

 گروه ششم: ژاپن
 گروه هفتم: امارات متحده عربی

 گروه هشتم: کره جنوبی
ضمن این که 5 تیم برتر دوم نیز به این شرح 

اعالم شده است.
 چین از گروه اول

 عمان از گروه پنجم
 عراق از گروه سوم

 ویتنام از گروه هفتم
 لبنان از گروه هشتم

گــروه   ۲ در  قرعه کشــی  از  پــس  تیــم   ۱۲ 
 B۶ تــا   B۱ از  و   A۶ تــا   A۱ از  تیمــی   ۶
قــرار خواهنــد گرفــت. در خصــوص نحــوه 
کــه  شــده  قیــد  توضیــح  ایــن  قرعه کشــی 
قرعه کشــی از سید ششم آغاز می شود و نام 
نخســتین تیمی که از گلــدان بیرون می آید 
در قسمت A۶ نوشته می شود و قرعه بعدی 
از همین ســید ششــم در قسمت B۶ نوشته 
می شود. همین روند برای سیدهای بعدی 
نیز تکرار خواهد شــد. در نامه ارسال شده، 
زمــان برگــزاری مســابقات بــه ایــن ترتیب 

مشخص شده است.
 مسابقه اول: ۱۱ شهریور
 مسابقه دوم: ۱۶ شهریور

 مسابقه سوم: ۱5 مهر
 مسابقه چهارم: ۲۰ مهر
 مسابقه پنجم: ۲۰ آبان
 مسابقه ششم: ۲5 آبان
 مسابقه هفتم: 7 بهمن

 مسابقه هشتم: ۱۲ بهمن
 مسابقه نهم: ۴ فروردین ۱۴۰۱

 مسابقه دهم: ۹ فروردین ۱۴۰۱
درنهایت ۲ تیــم اول و دوم هر گروه)۲ گروه 
۶ تیمی( در مجموع ۴ تیم راهی مســابقات 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهند شد.

روبرتــو مانچینــی، مربی موفــق ایتالیا در 
دیدار مقابل ولز دست به حرکت نمایشی 
جالــب توجهی زد. هنگامی که ســرمربی 
ســابق منچسترســیتی و اینتــر کار خــود 
را در ســال ۲۰۱۸ در ایتالیــا آغــاز کــرد، 
آتزوری هــا در ترکیــب تیــم مســن خود به 
هم ریختــه بودند و حتی نتوانســته بودند 
بــه جام جهانــی روســیه راه پیــدا کنند. با 
این حال، مانچینی با استفاده از بازیکنان 
جوان تر و اســتعدادهای باشگاه های تاپ 
ســری آ توانســته شــکوه را بــه قهرمــان ۴ 
دوره جهــان برگرداند. در حالــی که یورو 
۲۰۲۰ اولین جامی اســت کــه مانچینی 

توانایی هایــش را در یــک تورنمنت بزرگ 
به نمایش می گــذارد اما کاری که او برای 
برگردانــدن غرور شکســته ایتالیــا کرده، 
چشمگیر بوده اســت. ایتالیا که تورنمنت 
را بــا نتایــج فوق العــاده ۳-صفــر مقابــل 
ترکیه و ســوئیس آغاز کرد، در دیدار با ولز 
نیز با اســتفاده از بازیکنان نیمکت نشــین 
خود موفق به کســب پیروزی شد تا مردان 
آتــزوری ۹۰۰ دقیقــه را در ایــن تورنمنت 
بدون گل خورده به پایان برســانند. مربی 
5۶ ســاله و خوش تیپ ایتالیا که اکنون به 
رکورد ۳۰ دیدار بدون شکست با آتزوری 
دســت یافته، در بازی مقابل ولز دســت به 

یک حرکت نمایشــی زد تا نشــان دهد در 
این ســن و ســال از آمادگی بدنــی خوبی 
برخــوردار اســت. او یــک تــوپ ارســالی 
بــه کنــاره زمیــن را کــه در حال خــروج از 
میــدان بــود، با یــک حرکتــی عقربــی اثر 
گذاشت و باعث واکنش طرفداران حاضر 
در ورزشــگاه شــد تا نشــان دهد بــا وجود 
پوشــیدن لباس های رســمی و بــا کراوات 
نیــز می توانــد چشــمه هایی از نبوغش در 
دوران بازیگــری را کنــار زمیــن بــه اجــرا 
بگــذارد. حرکــت جالــب توجــه مانچینی 
بــه کاری کــه فرهــاد مجیدی در دیــدار با 

ذوب آهن انجام داد، بی شباهت نبود.

حرکات سرمربی استقالل و ایتالیا سوژه شد 

مانچینی و مجیدی در یک کالس نمایشی!

رقابت یحیی و دایی برای 
نیمکت تیم ملی؟ 

اسکوچیچ از ایران رفت 

اســکوچیچ،  دراگان  خــروج  بــا 
و  ایــران  از  ملــی  تیــم  ســرمربی 
ســفرش به کرواســی آن هم در حالی که زمانی 
برای بازگشت اعالم نشده، معادله نیمکت تیم 
ملــی پیچیده تر شــد. اســکوچیچ پــس از انجام 
ماموریــت مهمــش و صعود ایــران از مرحله دوم 
انتخابــی جام جهانــی ۲۰۲۲ بــرای مدتــی به 
کرواسی رفت اما هنوز زمان دقیق بازگشتش به 
کشور مشخص نیست و این مربی هنوز نمی داند 
به همــکاری اش با تیم ملی ادامه می دهد یا نه؟ 
البتــه اســکوچیچ پیش از ســفر به کرواســی در 
برنامــه فوتبــال برتــر اعالم کــرد: »فدراســیون 
می تواند من را تغییر دهد.« این در حالی اســت 
که او در ادامه تاکید کرد همچنان با تیم قرارداد 
دارد امــا اینگونــه بــه نظــر رســید کــه رابطــه 
فدراسیون با اسکوچیچ به سمت قطع همکاری 
پیش خواهد رفت. همه اینها مثل تکه های پازل 
می تواند سرنوشــتی جدید بــرای کادر فنی تیم 
ملی ترســیم کند. دقیقا پس از مســجل شــدن 
صعــود تیــم ملــی بــه مرحلــه نهایــی انتخابــی 
جام جهانی زمزمه هایی درباره احتمال تغییر یا 
تقویت کادر فنی شــنیده می شد و حتی اسامی 
مختلفــی از جملــه کارلوس کــی روش، گابریل 
کالــدرون و برانکو ایوانکوویــچ هم برای هدایت 

تیــم ملــی مطــرح شــد. بــا ایــن حــال ســکوت 
فدراســیون فوتبال از یک سو و تکذیب پیشنهاد 
ایران بــرای هدایت تیــم ملی از ســوی برانکو و 
بــا  امیدوارکننــده کــی روش  البتــه مذاکــرات 
فدراســیون فوتبــال عــراق باعث شــد برخی از 
کارشناســان و فوتبال دوستان ضمن حمایت از 
ادامه همکاری با اسکوچیچ بر تقویت کادر فنی 
تاکیــد کننــد و برخــی گزینــه داخلــی را بــرای 
هدایت تیم ملی پیشنهاد دهند. در همین راستا 
بــود کــه از ۲ روز پیش نام یحیــی گل محمدی، 
ســرمربی موفق پرســپولیس بــه عنــوان گزینه 
احتمالی فدراســیون فوتبال بــرای هدایت تیم 
ملــی مطرح شــده و برخــی رســانه ها و کاربران 

فضای مجازی با آب و تاب به آن می پردازند. 
     

تیم هــای  در  گل محمــدی  موفقیت هــای 
باشگاهی در چند ســال اخیر به خصوص پوکر 
قهرمانی با پرســپولیس و صعود به فینال لیگ 
قهرمانــان باعــث شــده خیلی ها او را شایســته 
ســرمربیگری تیــم ملــی بداننــد. درســت مثل 
زمانــی کــه برانکــو ســرمربی پرســپولیس بود 
و کارلــوس کــی روش هدایــت تیــم ملــی را بــر 
عهــده داشــت و برخی رســانه ها و افراد ســعی 
بر این داشــتند تا برانکو را بــه نیمکت تیم ملی 

نزدیــک کنند و همین مســئله باعــث رنجش و 
عصبانیت کــی روش و تقابــل ۲ مربی خارجی 
حاضــر در فوتبــال ایــران شــد و درنهایــت هم 
دود ایــن تقابل به چشــم تیم ملی ایــران رفت و 
نتوانســت به فینال جام ملت های آســیا صعود 
کند. هرچند دیگر خبــری از برانکو و کی روش 
نیســت و اسکوچیچ هم قابلیت تقابل با مربیان 
داخلــی را نــدارد با ایــن حال نــام گل محمدی 
بــرای کادر فنــی تیم ملــی مطرح شــده و البته 
باشــگاه پرســپولیس هم ســریع موضــع گرفته 
و مخالفتــش را بــا جدایــی یحیی اعــالم کرده 
اســت. با این حال سابقه و تجربه نشان داده که 
اینگونــه مخالفت ها چندان نمی توانــد بر اراده 
فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش خلــل وارد 
کنــد و آن ها نهایتــا کار خــود را می کنند. برای 

همین مخالفت پرســپولیس مانع بزرگی برای 
رســیدن یحیی به نیمکت تیم ملی نیست و این 
نیمکت آنقدر اغواکننده اســت که گل محمدی 
پس از پایان لیگ قید ســرخ ها و لیگ قهرمانان 
را بزنــد و راهــی تیم ملی شــود. حضــور تعداد 
زیادی بازیکن پرسپولیس در جمع ملی پوشان 
و شــناخت کامل گل محمــدی از آن هــا و دیگر 
بازیکنان لیگــی دیگر امتیازی اســت که باعث 
شده نام یحیی برای تیم ملی مطرح شود. البته 
ظاهــرا یحیی گل محمــدی تنها گزینــه ایرانی 
ســرمربیگری تیــم ملی نیســت و برخــی اخبار 
غیررســمی از عالقه مندی فدراسیون نشــینان 
بــه حضور علی دایی روی نیمکت تیم ملی خبر 
می دهنــد. علی دایی که در مقطعی ســرمربی 
تیــم ملی بــود و بــه شــکل عجیبی برکنار شــد 

زمانی که کارلوس کی روش، ســرمربی ســابق 
و پرتغالــی تیم ملی پس از جام ملت های آســیا 
۲۰۱۹ همــکاری اش را بــا فدراســیون ایــران 
بــه پایــان رســاند یکــی از گزینه هــای جــدی 
جانشــینی کی روش در تیــم ملی بــود اما گویا 
مخالفت صریــح وزیر ورزش وجوانــان با حضور 
او روی نیمکت تیم ملی مانع از بازگشت دوباره 
شــهریار به جمع یوزها شد. حاال اما در روزهای 
پایانــی دولــت دوازدهــم و وزارت ســلطانی فر، 
مســیر دایی هم برای حضور دوباره در تیم ملی 
هموارتر است و با توجه به سابقه و تجربه ملی او 
چه در عرصه بازیگری و چه در عرصه مربیگری 
و وجهه بین المللی اش، شاید شانس دایی برای 
جانشــینی اســکوچیچ بیــش از یحیــی و دیگر 

گزینه ها باشد. 

معاون باشــگاه پرســپولیس که ماموریت توافق بــا بازیکنان این تیــم را برعهده دارد، 
همچنان امیدوار اســت بازیکنان مدنظر پای میز مذاکره حاضر شــوند. در شــرایطی 
کــه چیزی تــا پایان فصل بیســتم باقــی نمانــده، پایان قرارداد چند ســتاره ســرخ ها 
نگرانی بزرگی برای هواداران شــکل داده اســت. یکی از این بازیکنان محمدحسین 
کنعانی زادگان، مدافع ملی پوش سرخ هاســت که حرف و حدیث زیادی درباره آینده 
وی و احتمال لژیونر شــدنش نیز مطرح شده اســت. در این رابطه باشگاه پرسپولیس 
در چند مرحله درخواســت کتبی و شــفاهی خــود را برای مذاکره بــا کنعانی زادگان 
مطــرح کرد که همه چیز از ســوی ایــن مدافع ملی پــوش به پایان فصل موکول شــد. 
در پایان دیدار ســوپرکاپ امــا اتفاق جالبی رقم خورد. کنعانــی زادگان که بعد از این 
قهرمانی حضوری فعال در صفحه مجازی و اینســتاگرام داشــت، با قرار دادن پستی 
ایــن قهرمانــی را بــه هواداران تیمــش تبریک گفت. یکــی از کامنت هایــی که در این 
رابطه جلب نظر کرده مربوط به ابراهیم شــکوری، معاون اجرایی و سخنگوی باشگاه 
پرســپولیس بود که در آن نوشــته بود »در باشگاه منتظرت هســتیما!« اشاره ابراهیم 
شــکوری به درخواســت دوباره آن ها برای مذاکره برای تمدید قرارداد با این بازیکن 
بــود کــه البته هنوز پاســخی بــه آن نــداده و باید دید سرنوشــت او و ســرخ ها در لیگ 

بیست ویکم به چه شکل خواهد بود.

با ادامه صحبت ها و مطالبه اهالی فوتبال برای نصب کمک داور ویدیویی و استفاده از 
آن در رقابت های لیگ برتر، ســهیل مهدی در گفت وگویی که با برنامه تهران ورزشی 
داشــت اعالم کرد 3 اســتادیوم معروف فوتبــال ایران اولین ورزشــگاه هایی خواهند 
بود که VAR در آن ها نصب خواهد شــد. ورزشــگاه آزادی در تهــران، نقش جهان در 
اصفهان و فوالد آره نا در اهواز خواهند بود. همچنین ورزشــگاه هایی مثل امام رضای 
مشــهد و ورزشــگاه نوســاز ســیرجان و البته اســتادیوم یادگار امام)ره( تبریز نیز باید 
بــه ایــن سیســتم مجهز شــوند. نکتــه مهم این اســت کــه سیســتم VAR تنهــا باید از 
شــرکت هایی خریداری شــوند که مورد تایید فیفا قرار دارند و اســتفاده از تجهیزات 
 VAR با مســیری غیر از این تخلف محســوب می شــود، بنابراین تعریف پروژه ای مثل
ایرانــی به کل مــورد پذیرش این نهاد تصمیم گیر فوتبال ایران نیســت. مهدی درباره 
فرایند نصب VAR در ایران گفت: »مسیری که طی می شود مقداری طوالنی است و 
امیدوارم هرچه زودتر کار را شــروع کنیم و زودتر به آن برســیم. به واسطه سخت افزار 
شــرایط فراهم اســت اما باید با خریداری تجهیزات و نصب آن در 3 ورزشگاه VAR را 
به صورت رســمی کلید بزنیم.« به گفته مهدی آنچه باعث تاخیر در نصب VAR شــده 
موارد و اولویت هایی مثل حضور تیم ملی در مقدماتی جام جهانی و تغییرات در راس 

فدراسیون فوتبال بوده است.

درخواست شکوری زیر پست کنعانی زادگان VAR در ایران از 3 ورزشگاه آغاز می شودچهره روز اتفاق روز
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