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منتخبان شورا در گفت و گو با خراسان   مطرح کردند 
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انتخاب شهردار شانزدهم مشهد
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درباره انتخابات 

مشکالت اقتصادی دلیل اصلی 
کاهش مشارکت نبود...
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 جدال خونبار مال باخته با 
زورگیران مخوف!
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  تکرارحرف های فردوسی  
اقتباس نیست

قطب الدین صادقی از ظرفیت های 
نمایشی متون ادبی فارسی می گوید
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  خراسان رضوی

 زنگ خطر فساد چند ده هزار 
تن نهاده دامی در گمرک

10

 افزایش قیمت شیر فعال 
منتفی است
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لطف ترامپ و بایدن به 
فلسطینیان ! 

شهرک نشینان صهیونیست با حمایت پلیس، به نظر 
می رسددور جدید حمالت خود را ...
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اینترنت 
ماهواره ای 
در راه ایران؟
اینترنت   جهانی  چقدر سرعت 

دارد،  تجهیزات مورد نیاز آن 
   صفحه 4چیست و...

روز تلخ برای خبرنگاران
واژگونی اتوبوس خبرنگاران در 

 آذربایجان غربی 2 کشته 
و 21 مصدوم داشت

 رمزگشایی از اصطالحات والیبالی
گفت وگو   با کاپیتان سابق تیم 

ملی والیبال درباره این رشته

زندگی سالم

پنج شنبه
3| تیر |1400

40 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
+ 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی 

 + 1۶ صفحه ضمیمه جیم
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 13 ذی القعده 1442 . 24 ژوئن 2021 
. سال هفتاد و سوم . شماره 20۶92 

. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000 ریال در شهرستان ها

5 تغییر اساسی کنکور 
 شورای عالی انقالب فرهنگی تغییرات مهمی را برای کنکور تصویب کرد که از 1402 اجرایی می شود

 این تغییرات چیست و شرایط پذیرش در دانشگاه ها چگونه خواهد شد؟
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   صفحه 5
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 لطف ترامپ و بایدن 
به فلسطینیان! 

شهرک نشینان صهیونیست با حمایت پلیس، 
به نظر می رســد دور جدید حمالت خــود را به 
محله شیخ جراح قدس آغاز کرده اند. دیروز نیز 
شهرک نشینان با سنگ به منازل فلسطینیان 
حمله و تالش کردند با حمایت نظامیان اشغالگر 
یکی از این منازل را به آتش بکشند. احتماال با 
ورود بنت به اریکه قدرت و وحشی گری مجدد 
ــوع درگــیــری هــای  صهیونیست  ها شــاهــد وقـ
مسلحانه در کرانه باختری و حتی آغاز درگیری 
ــم صهیونیستی  ــش  رژی نظامی بین غــزه و ارت

خواهیم بود.
 با توجه به افزایش حضور شهرک نشینان در محله 
شیخ جراح، برخی از مراکز فلسطینی از مردم 
خواسته اند با هدف حمایت از شهروندان مقیم 
الشیخ جراح که منازلشان با خطر تخریب روبه 
روست، در این محل حضور یابند. واقعیت این 
است که موضوع فلسطین و درگیری ها در این 
منطقه طی چند سال گذشته و پس از روی کار 
آمدن دولت قبلی آمریکا که  یکی از خادم ترین 
روسای جمهور آمریکا برای رژیم صهیونیستی 
بود به یک مسئله جدی بدل شد. ترامپ در راه 
این خدمت، دست به اقداماتی زد که هیچ رئیس 
جمهوری در آمریکا قبل از وی انجام نداده بود. 
اما این اقدامات افراطی نتایجی برعکس اهداف 
وی و حامیان اسرائیل داشت. سیاست معمول 
آمریکا و اروپــا در غصب 80 ساله در فلسطین، 
راهبرد دو دولت بود که با فریب دولت خودگردان 
به  تعلیق مقاومت فلسطین  وارد مرحله  عمال 
بهانه دولتی برای فلسطینیان شد. به بیان دیگر 

آمریکایی  ها توانسته بودند مقاومت ملی گرایانه 
فلسطین را با سراب دولتی که قرار است ایجاد 
شود و حقوقی داشته باشد، بشکنند و دولت 
اسرائیل را بر سرزمین فلسطین تفوق دهند. با 
همین بهانه نیز هرگونه مقاومت مسلحانه علیه 
دولت صهیونیست به عنوان مسیری ضد دولت 
مستقل فلسطینی تصویر می شد و تحت سرکوب 
برخی گــروه هــای داخلی و برخی دولت های 
ــرار می گرفت. ایــن وضعیت کــه چشم  عــرب ق
گروه های سازشگر را می بست و هرگونه ظلمی 
به فلسطین را ممکن می ساخت، بهترین مدل 
برای رشد شهرک سازی صهیونیست ها بود. در 
واقع فلسطینیان با امیدی واهی، حقوق اساسی 
خود را به مرور از دست می دادند. آمریکا نیز در 
همکاری و حمایت های حداقلی مالی و سیاسی 
از طرف گروه های سازشگر عمال وضعیت دولت 
فلسطینی را در تعلیق نگه می داشت و آن ها را از 
هرگونه اقدام مسلحانه برحذر می داشت. کمک 
ترامپ به گفتمان مقاومت فلسطین دقیقا در 

همین نقطه بود. 
ــرد. امیدی که رئیس  ــی را قطع ک او امید واه
جمهورهای قبلی با هوشمندی سعی در حفظ آن 
داشتند تا فلسطینیان خسته از مقاومت را فریب 
دهند و راه صهیونیست ها را باز کنند. ترامپ همه 
آن را چه رشته بودند، پنبه کرد. او با ساده لوحی 
خود نشان داد که فلسطینیان برای رسیدن به 
حقوق خود تنها یک راه دارند و آن هم مقاومت 
مسلحانه و فعال است. نماد این فهم عمومی، 
همان لحظه ای است که جوانان فلسطینی که 
تمام عمر خود را در قدس و ذیل دولت خودگردان 
ــازش- گــذرانــده انــد فریاد  -بــه عنوان نماد س
کشیدند »مشان ا... یا غزه، یال«. آن ها پس از 
آن که صهیونیست ها به محله شیخ جراح حمله 
کردند و دولت خودگردان نتوانست با اقدامات 
سیاسی یا مذاکرات بین المللی خود قدمی در 
ــردارد، به غزه  راه دفــاع از حقوق فلسطینیان ب
پیغام دادند که باید با موشک هایتان از ما دفاع 
کنید. این همان چرخش گفتمانی است که قطع 

امید از خارجیان را در فلسطینی ها ایجاد کرد. از 
طرف دیگر توافق عادی سازی برخی دول عربی 
نیز به تعمیق این گفتمان کمک شایانی کرد. 
سابق بر ایــن، نوعی امید به کمک کشورهای 
عرب و مسلمان در ملت فلسطین وجود داشت 
که باعث می شد در هر جنگی بین فلسطینیان 
و صهیونیست ها، یک چشم آنان به کشورهای 
عرب باشد. توافقی که ترامپ برای اسرائیل جفت 
و جور کرد، باعث شد این امید واهی و غیرواقعی 

نیز از بین برود. 
از  ــک  ــدام ی ــه کـ ــد ک ملت فلسطین متوجه ش
کشورها دوست واقعی آن ها و کدام دشمِن در 
لباس دوست است. نماد این واقعه نیز حرکت 
خــودجــوش فلسطینیان در مــرزهــای لبنان و 
اردن با فلسطین اشغالی بود. اتفاقی که در سه 
دهه گذشته رخ نــداده بود ولی این بار و پس از 
توافق های عادی سازی صورت گرفت. گویی 
فلسطینیان اخراج شده از سرزمین مادری شان 
روی پای خود ایستاده بودند و می خواستند 
دشمن تا دندان مسلح را نابود سازند. بایدن هم 
پس از روی کار آمدن عمال با بی توجهی به موضوع 
فلسطین و به نوعی تداوم سیاست های ترامپ  از 
جمله لغو نکردن تصمیم ترامپ در به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت »اسرائیل« و 
انتقال ندادن سفارت آمریکا عمال همان سیاست 
ها را دنبال کرده و حتی برخالف اسالفش هنوز 
هیچ نماینده ای را برای موضوع چالش اسرائیل 
سیاست  اســت.  نکرده  انتخاب  فلسطینیان  و 
هایی که اکنون فلسطینی ها را در مسیری قرار 
داده است که پس از سال ها چشم دوختن به 
مواضع متناقض دولت های عربی و تشکیالت 
خودگردان به این نتیجه رسیده اند که نسخه  
نتیجه بخش برای کنترل و وادار کردن سران رژیم 
صهیونیستی چیزی جز مقاومت نیست. نسخه ای 
که در جنگ اخیر غزه و قیام ساکنان فلسطینی 
سرزمین های اشغالی به خوبی مشهود بود و این 
نکته را هویدا کرد که »عدو شود سبب خیر اگر 

خدا خواهد«.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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جریمه های ساعت 10شب ناعادالنه و  •
ظلم بزرگی به مردم است. در این ایام سخت 
اقتصادی این درســت نیست که دست در 

جیب مردم کرده اید.
مثل این که این مافیای قدرتمند سودجو  •

قرار نیست دست از سر خانواده ها بردارد. 
مردم از سالی یک بار کنکور و هزینه هایش 
خسته شده بودند و قرار بود حذف شود حال 
خبر از دو بار در سال می آید چرا ملت را برای 

سرکیسه کردن می خواهید؟
 خدا را شکر انتخابات تمام شد. لبنیات  •

70 درصد گران تر شد. قطعی برق هم که 
دارد می آید. ماکارونی هم که نجومی شده. 
دالر هم که شروع کرده به حرکت های باال و 
پایینی! یعنی ما مردم را فقط برای دو هفته 

مانده به انتخابات الزم دارند!
  قیمت دارو جوری نجومی شده که خودت  •

هم می گی یه نبات داغ بخورم خوب می شم!
بــه یــاد دارم بــرجــام در مجلس سابق به  •

آتش کشیده شد و بعضی با آن به مخالفت 
پرداختند اما همان ها حاال موافق برجام 
ــورت بــه نظر مــی رسد  شــده انــد. بــه ایــن ص
تصمیمات در کشور ما بیشتر حالت سیاسی 

و جناحی دارد تا حالت کارشناسی!
ــام رضـــا)ع( ماشینم را کنار  • روز تولد ام

خیابون پارک  کردم و با اتوبوس به حرم رفتم 
چون کرایه اتوبوس ها صلواتی بود. مسئولین 
شهری رو دعا کــردم ولی وقتی برگشتم و 
پیامک ۴۵00 تومانی پارک حاشیه خیابان 

اومد دعایم را پس گرفتم!
 این پسرهایی که می گن با سربازی رفتن  •

دو سال عمرمون رو تلف می کنیم انگار تا قبل 
از سربازی در کتابخانه کنگره آمریکا مشغول 

پژوهش بودن!
 یک فرد کارشناس اعتیاد دربــاره سیگار  •

کشیدن جواد عزتی در فیلم سینمایی اظهار 
ــد. این  ــرده ای ــرده و شما هم چــاپ ک نظر ک
کارشناسی های غیر متخصصانه نباید انجام 
شود. اگر در سینما کسی سیگار نکشد پس 
شخصیت های بد داستان چگونه به مخاطب 

شناسایی شوند؟ اگر این نکات هم نباشد 
فیلم می شود مثل فیلم های آبکی تلویزیونی.

روحانی: یک نفر به دولت خسته نباشید  •
نگفت،  آقای روحانی! به خاطر خنده های 
تحقیر آمیز شنبه بعد از گرونی بنزین خسته 

نباشید.
بنده مغازه شوینده ،بهداشتی دارم. حدود  •

10 روز است به هر ویزیتور یا نماینده فروش 
شرکت ها زنگ می زنم می گویند فعال فروش 
نداریم. چون می خواهند چندین درصد 

گرون کنند. آخه چند بار افزایش قیمت ؟!
ــاع مالیت خرابه اگه  •  وقت هایی که اوض

دندون درد نیاد سراغت یا ماشینت خراب 
نشه، بالشک یهو  می بینی گوشیت شارژ 

نمی شه!
من نمی فهمم که کنار خیابان چه خدمتی  •

ــه می شه که شــهــرداری بابت  به مــردم ارائ
پارک ماشین کنار خیابان هم از مردم پول 

می گیرد؟
آقای رئیسی عزیز، با عملکرد خود نشان  •

دهید که اون۵0درصدی که به صندوق ها 
پشت کردند، در دوره جدید با صندوق ها 
آشتی می کنند. معیشت، اشتغال، مسکن 
و ازدواج مهم ترین اولویت هاست. لطفا 

آستین باال بزنید.
 این طرح آغاز فعالیت ادارات یک ساعت  •

ــن و  ــر خیلی طــرح خــوبــی اســت و م ــ زودت
همکارانم بسیار راضی هستیم. لطفا برای 

همیشه اعمال شود.
 قهر مردم فرانسه رو از صندوق های رای  •

دیدین ولی قهر مردم ایران را ندیدین!
ــرارداد موجر و مستاجر را  • دولت اومــده ق

به خاطر کرونا تمدید خودکار کرده و این 
اختالف زیادی را درست کرده و شکایت ها 
در شورای حل اختالف زیاد شده. کاشکی 
یک کم از خودش هم مایه می گذاشت. اول 
زیر ساخت آن را درست می کرد بعد دستور 
می داد. واقعا بی برنامه عمل می کنند. 

خوب شد که دارند می روند. خدا را شکر.
 شلوغی و بی نظمی بــرای زدن واکسن  •

بالی جان سالمندان شده.لطفا پیگیری 
کنید.

 آنان که در شش ماه گذشته هر جا روغن  •
نباتی دیدند از ترس کمبود یا گرانی خریدند و 
انبار کردند لطفا به تاریخ آن نگاه کنند. عمدتا 
تاریخ مصرف آن گذشته است. نه خودخورد 

نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد!
ــت مطلب کــم مــی آریــد  •  شما هــم هــر وق

سریال بی نتیجه برگ سبز خودرو رو پخش 
می کنید. گزارش های برگ سبز خودروتان 

شده مثل مختارنامه صدا و سیما !
 این چه قانونی است که برای ارز دیجیتال  •

و بیت کوین که این قدر برق مصرف می کنند 
باید مردم خاموشی داشته باشند؟ مملکت 

قانون ندارد؟ ... این بساط را جمع کنید.
مسئوالن ما چرا از رفتار و کــردار جهان  •

تختی  از  گیرند؟!  نمی  درس  مــا  پهلوان 
ــت. با  پهلوان هــر چیزی بنویسید کــم اس
خوندن مطلب آورده شده از تختی دوست 
ــک از چشمانم جـــاری شد.  داشــتــنــی اش

مسئوالن به خود آیید.
 دولت باید با توجه به این ترافیک سنگین  •

مشهد ساعت منع عبور شبانه را، ساعت 
1۲ شب بگذارد و این قدر با اعصاب مردم 
ــار و زندگی  ــدا مـــردم ک بـــازی نکند. بــه خ
دارند و محدودیت ساعت 10 شب اصالت 

کارشناسی بهداشتی و پزشکی ندارد.
دو روز پیش رفتم برای سخنرانی جناب  •

رئیسی یک چیزی من رو ناراحت کرد که 
زنگ خطر است و ان شــاءا... آقای رئیسی 
برای سخنرانی های بعد تذکر بدن. جای 
سخنرانی را به چند قسمت تقسیم کرده 
بودند. اول جایگاه مسئولین تراز اول بود. 
دوم جایگاه کسانی که کارت دعوت داشتن 
سوم مردم که در جایگاه آخربودن. به نظر 
من ایشان باید تو همین سخنرانی فاصله 
بین مردم ومسئولین را برمی داشت که مثل 
بقیه دولــت ها باز حصار بــود. شاید جناب 
رئیسی ببیند و تغییر رویه بدهد برای سایر 

سخنرانی ها.

هادی محمدی – محمود واعظی رئیس 
دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست 
هیئت دولت دربــاره نهایی شدن متن 
ــران و 1+۴ گفت: مذاکرات  توافق ای
خیلی پیشرفت کرده و حدود هزار و ۴0 
تحریم دوران ترامپ طبق این توافق 
برداشته می شود. در خصوص تحریم 
افــراد و دستگاه هــای مربوط به بیت 
مقام معظم رهبری هم  توافق شده تا 
برداشته شود. وی افزود: اساس مذاکره 
ما از سال ۹۴ درباره موضوعات هسته 

ای بود. تمام تحریم های هسته ای در آن سال 
برداشته شد. چون تیم مذاکره کننده ما اجازه 
نداشت در خصوص مسئله منطقه، حقوق بشر 
و تسلیحاتی و موشکی صحبت کند، بنابراین 
تحریم هایی که در این خصوص بوده، از سال 
۹۴ هم بوده است. االن صحبت می کنیم که 
تحریم های باقی مانده کدام به برجام و کدام به 
قبل ۹۴ ربط دارد. االن هم ممکن است برخی 
از تحریم های مربوط به اشخاص و موضوعات 
پیش از مذاکرات سال ۹۴ باقی بماند که برای 
آن ها هم در حــال مذاکره هستند. واعظی 

در پاسخ به سوال خراسان درباره این که روز 
ــس برای  پنج شنبه آخرین روز توافق با آژان
مهلت یک ماهه نگهداری تصاویر دوربین های 
آژانــس اســت، گفت: آقــای عراقچی دوشنبه 
صبح بازگشتند و گزارشی را خدمت آقایان 
رئیس جمهور و رئیس جمهور منتخب دادند 
و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بحث 
کردند که یکی از موضوعات بحث شان همین 
ــود. به زودی نیز با تشکیل جلسه شــورای  ب
عالی امنیت ملی در این باره تصمیم گیری می 
شود. وی در خصوص ارسال نتایج مذاکرات 

برای رئیس جمهور منتخب نیز اظهار 
ــرد: در خصوص بــرجــام کــه موضوع  ک
بسیارمهمی است، رئیس جمهور دستور 
داد که آقای عراقچی به محض رسیدن به 
تهران با آقای ظریف خدمت آقای رئیسی 
برسند و گزارش کاملی بدهند و بگویند 
پیشرفت ها چقدر بوده و محدودیت ها 
را اعالم کنند. این گزارش یک ساعت و 
نیم طول کشید و همه موارد اعالم شد. 
واعظی در پاسخ به سوالی درباره تضمین 
آمریکا در برجام گفت: آقای عراقچی 
این موضوع را از همان روز اول پیگیری و ساز 
و کارهایی را هم مشخص کرد. البته این نباید 
به گونه ای باشد که اگر ما روزی دیدیم برجام 
به برجامی  نـــدارد، متعهد  برایمان  منافعی 
شویم که منافع کشورمان را حفظ نمی کند. 
بنابراین االن روی ساز و کارهایی کار می شود 
که شرایط ترامپ تکرار نشود. وی درباره خرابی 
نیروگاه بوشهر گفت: خرابکاری نبوده است. 
همانند هر کارخانه ای تجهیزاتش با خرابی رو 
به رو می شود. االن هم در حال برطرف کردن 

مشکل هستند.

رئیس دفتر رئیس جمهور هرگونه افزایش قیمت 
شیر را تکذیب کرد. روز گذشته محمود واعظی 
اعــالم کــرد: »بر اســاس دستور رئیس جمهور، 
با وزیــر صمت صحبت کــردم و آن ها گفتند که 
پیشنهاد افزایش قیمت شیرخام را وزارت جهاد 
کشاورزی و اصناف داده اند اما ما هیچ تصمیمی 
در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار نگرفته ایم. 
هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت شیر گرفته 
نشده، هرکس هرجا گران تر بفروشد، تخلف 
ــای کــاری دولت  کــرده اســت.«در آخرین روزه
دوازدهم، جدال برای اصالح و متناسب سازی 
قیمت ها با هزینه های تولید میان تولیدکنندگان 
ــت بــاال گرفته است.چندی پیش احمد  و دول

به  ــداران  ــ دام صنفی  انجمن  رئیس  مقدسی 
عنوان نماینده دامداران خبر از افزایش قیمت 
۴7 درصدی شیر خام داده بود که براساس آن 
نرخ هر کیلوگرم از این محصول از چهار هزار 
و ۵00 تومان به شش هزار و ۴00 تومان می 
رسید ولــی امــروز واعــظــی رئیس دفتر رئیس 
جمهور افزایش قیمت شیر خام را به کل تکذیب 
کرد.وی افزود: هیچ تصمیمی درباره افزایش 
قیمت شیر خام گرفته نشده است و هرکسی شیر 
را گران بفروشد، تخلف کرده و با گران فروشان 
برخورد می شود.گفتنی است، به تازگی قیمت 
سبوس گندم نیز آزاد شده و براین اساس کارخانه 
های آرد این محصول را به صورت عرضه و تقاضا 

ــداران قرار می دهند.همچنین  در اختیار دام
قیمت دیگر نهاده های مصرفی دامــداران طی 
امسال افزایش یافته امــا نــرخ شیر خــام تغییر 
نکرده که این موضوع مورد اعتراض بخش تولید 
است.درحالی که دولت آخرین روزهای فعالیت 
خود را می گذراند، جدال میان سازمان حمایت 
و تنظیم بازار با فعاالن تولیدی باالگرفته است و 
تولیدکنندگان خواهان افزایش قیمت محصول 
نهایی خود با توجه به باال رفتن نرخ هزینه های 
تولید هستند.بنابراین گــزارش، چندی پیش 
قیمت مصوب مرغ و روغن نباتی افزایش یافت 
و تولیدکنندگان بخش تخم مرغ و ماکارونی نیز 

خواهان افزایش قیمت محصول خود هستند.

روایت رئیس دفتر رئیس جمهور از آخرین تحوالت مذاکرات وین 

واعظی: 10۴0 تحریم دوران ترامپ از جمله تحریم افراد و دستگاه های مربوط به دفتر رهبر انقالب برداشته خواهد شد

روز تلخ برای خبرنگاران
واژگونی اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی 2 کشته و 2۱ مصدوم به جا گذاشت

واژگونی اتوبوس حامل خبرنگارانی که برای بازدید 
از دریاچه ارومیه از تهران اعزام شده بودند، دو فوتی 
و چند مصدوم به جا گذاشت. روز گذشته اتوبوس 
حامل خبرنگاران محیط زیست که برای بازدید از 
دریاچه ارومیه اعزام شده بودند، دچار سانحه شد و 
 تعدادی از خبرنگاران در این حادثه مصدوم شدند.
بر اساس اطالعات اولیه، در این حادثه و تا لحظه 
تنظیم این خبر، نمایندگان خبرگزاری های ایرنا 
و ایسنا به نام های »مهشاد کریمی« خبرنگار حوزه 
محیط زیست ایسنا و »ریحانه یاسینی« خبرنگار 
ایرنا  جــان باختند  و دست کم ۲1 نفر مصدوم 
شدند. بعد از این حادثه تلخ، رئیس مرکز اطالعات 
و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت وگو با 
ایسنا، علت واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در 

نقده را ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد. 
مدیرکل آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری 
ــاره به حادثه  و حمل و نقل جـــاده ای هم با اش
واژگونی اتوبوس خبرنگاران حوزه محیط زیست 
اعــالم کــرد: راننده بــدون صــورت وضعیت و به 
صورت فردی اقدام به مسافرگیری در مسیر کرده 
ــزارش پلیس راه به دلیل  و بر اســاس آخرین گ
ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در بروز این حادثه 
مقصر بوده است.فرهاد صالحیان در گفت وگو با 
ایسنا، درباره جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران اظهار کرد: راننده »م.ش« دارای 
کارت هوشمند فعال و معاینه فنی معتبر از تاریخ 
1۹ اردیبهشت تا 1۹ مرداد 1۴00 بوده است اما 
بدون صورت وضعیت )بدون هماهنگی از طریق 

شرکت حمل و نقل( و خــارج از برنامه شرکت 
حمل و نقل به مسافرگیری اقدام کرده و احتماال 
مسئول این تور، شخصا با راننده تماس گرفته 
است.وی با بیان این که »آخرین تردد این راننده با 
اتوبوس مذکور، از طریق یک شرکت حمل و نقل 
در تاریخ دوم اردیبهشت امسال صورت گرفته 
بود« افزود: هنگامی که این اتوبوس در منطقه 
دشت غوره واقع در 18 کیلومتری شهر نقده در 
حال حرکت بوده است، به دلیل ناتوانی در کنترل 
وسیله نقلیه، دچار سانحه می شود.مدیرکل آمار، 
ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ادامه داد: گرچه اتوبوس مذکور دارای 
معاینه فنی معتبر بوده است، اما تخلف و قصور 
راننده محرز بــوده چراکه نه تنها بــدون صورت 
وضعیت به جابه جایی مسافر اقدام کرده بلکه با 

وجود آشنایی با مسیر کوهستانی مذکور، سرعت 
غیرمجاز داشته است و همین مسئله سبب شده تا 
نتواند وسیله نقلیه خود را کنترل کند.وی تصریح 
کرد: مسلما با راننده متخلف برخورد خواهد 
شد.پس از واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعالم 
شد که سه نفر از آنان در این حادثه کشته شدند 
اما ساعتی بعد این خبر تکذیب و اعالم شد که 
تعداد فوتی های این حادثه دلخراش دو نفر بوده 
است. همچنین معاون عملیات سازمان امداد و 
نجات  گفت که حال شش نفر از این مصدومان 
وخیم است.در پی این حادثه جمعی از مسئوالن 
مجلس،وزیر  جمهور،رئیس  رئیس  جمله  از 
نیرو،رئیس سازمان محیط زیست،وزیر ارشاد و 
جمعی از  شخصیت ها در پیام هایی در گذشت 

این دو خبرنگار را تسلیت گفتند.

افزایش قیمت شیر فعال منتفی است
در حالی که روز گذشته برخی مسئوالن از مصوبه افزایش 70 درصدی قیمت شیر خبر دادند اما واعظی هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرد

 اعضای جدید هیئت مدیره استقالل معرفی شدند

ضمن  استقالل  باشگاه  عمومی  مجمع 
نظری،  و  عبدیان  استعفای  بــا  موافقت 
اعضای جدید هیئت مدیره استقالل را 
معرفی کرد.به گزارش ایسنا، مجمع باشگاه 
پذیرش  ضمن  ای،  بیانیه  در  استقالل 
استعفای مهدی عبدیان و حجت نظری، 
آقایان پرویز مظلومی، علی اصغر ملکیان و 
داریوش دلفانی را به عنوان اعضای جدید 
هیئت مدیره استقالل معرفی کرد.متن 
بیانیه مجمع باشگاه استقالل به این شرح 
است:مجمع شرکت فرهنگی - ورزشی 
استقالل با تبریک میالد با سعادت حضرت 
علی بن موسی الــرضــا)ع(، ضمن تقدیر 
و تشکر از زحمات  آقایان مهدی عبدیان 
و حجت نظری در مدت حضور در هیئت 
مدیره با استعفای آن ها موافقت و آقایان 
پرویز مظلومی، اصغرملکیان وداریــوش 
دلفانی را به عنوان اعضای جدید هیئت 
مدیره شرکت فرهنگی - ورزشی استقالل 

استقالل  باشگاه  کرد.مجمع  منصوب 
انتظار دارد اعضای هیئت مدیره با همه توان 
ضمن شناسایی ظرفیت های درآمدزایی 
و با استفاده از همه امکانات موجود در 
باشگاه به رفع مشکالت و نیازهای کادر 
فنی اقــدام کنند و زمینه حضور پرقدرت 
باشگاه  استقالل در لیگ قهرمانان آسیا، 
لیگ برتر و جــام حذفی را فراهم آورنــد 
و در فصل نقل و انتقاالت نیز با توجه به 
درخواست سرمربی محترم، نیازهای کادر 
فنی تیم را تامین کنند.همچنین مجمع 
باشگاه از اهالی محترم رسانه، عموم پیش 
کسوتان عزیز و هواداران پرانرژی باشگاه 
استقالل و همه آن هایی که به هر نحوی 
می توانند به کاهش حاشیه های مخرب 
این باشگاه کمک کنند می خواهد در این 
مقطع حساس ضمن حفظ انسجام و ایجاد 
همدلی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کادر 
فنی وبازیکنان عزیز باشگاه را یاری رسانند.

مقام فرانسوی: وقت مذاکرات هسته ای با ایران رو به اتمام است

یک مقام دولت فرانسه با هشدار درخصوص اتمام 
زمان مذاکرات هسته ای ایــران در وین گفت، در 
صورت نبود پیشرفت در مذاکرات، نیاز به گرفتن 
تصمیمات دشوار است.»فرانک ریستر« از مقامات 
وزارت تجارت و اقتصاد فرانسه در پارلمان این کشور 
گفت که گفت وگوهای هسته ای ایران )در وین( باید 

به سرعت پایان یابد، زیرا زمان در حال اتمام است.
وی به پارلمان فرانسه گفت که در صورت نداشتن 
پیشرفت در مذاکرات، الزم است تصمیمات دشوار 
در روزهــا یا هفته های آینده گرفته شود.»هایکو 
ماس« وزیر خارجه آلمان نیز روز چهارشنبه به همراه 
»آنتونی بلینکن« همتای آمریکایی خود که به برلین 

سفر کرده، در نشست خبری گفت: »مذاکرات وین 
درباره توافق هسته ای ایران آسان نیست و بسیاری 
از نکات فنی هنوز باقی مانده است. ما انتظار داریم 
با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا و برگزاری 
انتخابات ]ریاست جمهوری[ در ایران، بتوانیم به 

توافق هسته ای بازگردیم.«

تصویری از 
واژگونی اتوبوس 

خبرنگاران
در نقده 

آذربایجان غربی
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تحلیل روز

پیام های بازگشت سفیر ریاض به دوحه 

عربستان سعودی چهار سال قبل در ماه ژوئن روابط 
خود را با قطر قطع کرد و اکنون پس از چهار سال 
در ژوئن 2021 سفیر خود را به دوحه بازگردانده 
است. تنش در روابــط عربستان سعودی و قطر از 
ژوئن 2017 آغاز شد. عربستان با محمد بن سلمان 
جاه طلبی های خود را افزایش داد و خواهان تبعیت 
کشورهای کوچک نظیر قطر و کشورهای ضعیف 
عربی نظیر یمن از ریاض بود. نگاه بن سلمان به 
کشورهای کوچک و ضعیف عربی، نگاه فئودالی 
بود یعنی این که این کشورها اگرچه استقالل دارند 
اما در سیاست  خارجی باید تابع ریاض باشند. در 
واقع، عربستاِن محمد بن سلمان، دیگر کشورهای 
عربی را زیرمجموعه خود می دانست که می توانند در 
داخل مستقل باشند اما نمی توانند سیاست خارجی 
مستقل از ریاض اتخاذ کنند. کشوری مثل بحرین 
از مدت ها قبل تسلیم این سیاست و نگاه سعودی 
شد اما قطر بر حاکمیت و استقالل خود تاکید کرد و 
این نگاه سعودی را به چالش کشید. فشارهای همه 
جانبه سعودی و سه کشور مصر، بحرین و امارات 
منجر به تغییر نگاه قطر و تبعیت از سیاست های ریاض 
نشد و درنهایت بعد از سه سال و نیم، دولت سعودی 
مجبور شد شکست سیاست های خود در قبال قطر 
را بپذیرد. اکنون عربستان در تصمیمی جدید سفیر 
خود را به دوحه بازگردانده است. »منصور بن خالد 
بن فرحان آل سعودی« سفیر عربستان سعودی در 
قطر روز دوشنبه استوارنامه خود را تقدیم »محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر کرد. در 
خصوص این تصمیم جدید دولت سعودی، ذکر چند 
نکته ضروری است. سفیر جدید عربستان در ژوئن 
2021 به قطر برگشت. سفیر سابق این کشور ژوئن 
2017 از دوحه به ریاض بازگشته بود. انتخاب ماه 
ژوئن برای بازگشت سفیر سعودی به دوحه می تواند 
یک موفقیت برای دولت قطر باشد و شکست ریاض 
را برجسته تر سازد. نکته دیگر این که بازگشت سفیر 
ریاض به دوحه به منزله پذیرش کامل نادرست بودن 
سیاست های گذشته عربستان اســت. حاکمان 
هیچ  که  رسیده اند  جمع بندی  ایــن  به  سعودی 
کشوری »ایالتی« از عربستان نیست و هر کشوری 
استقالل و حاکمیت خاص خود را دارد. بنابراین، 
ریاض در صدد اصالح سیاست های مداخله گرایانه 
گذشته خود در قبال کشورهای دیگر از جمله قطر 
است. شکست سیاست عربستان در مقابل قطر 
به حاکمان کم تجربه سعودی به خصوص محمد 
بن سلمان ثابت کرد دنیای سیاست را نمی توان 
به صورت یک جانبه و خودخواهانه در نظر گرفت. 
کشورها برای تحمیل سیاست های خود بر دیگر 
کشورها باید هژمون باشند و از قدرت آمرانه باالیی 
برخوردار باشند. شکست سیاست های عربستان 
در برابر کشور کوچک قطر نشان داد عربستان یک 
قدرت هژمون منطقه ای نیست و محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی در برآورد قدرت خود دچار برداشت 
اشتباه شده است. موضوع قابل ذکر دیگر این که 
تاکید قطر بر استقالل و حاکمیت خود، شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
و همچنین شکل گیری فشار جهانی علیه ریاض به 
دلیل نقض فاحش حقوق بشر، به حاکمان سعودی 
ثابت کرد که در سیاست خارجی باید بر توانمندی 

خود حساب باز کنند.

اظهار نظر روز

خبر متفاوت 

قاب بین الملل 

چهره روز 

نمای روز 

عمران خان: به آمریکا پایگاه هم بدهیم، 
در افغانستان پیروز نمی شود

اگر  تاکید کــرد، حتی  پاکستان  نخست وزیر 
اسالم آباد با تامین پایگاه بــرای واشنگتن به 
منظور اجرای عملیات های مبارزه با تروریسم 
جنگ  در  نمی تواند  آمریکا  کــنــد،  موافقت 
افغانستان پیروز شود. عمران خان، در مطلبی 
ــرای واشنگتن پست نوشت، اگــر کشورش  ب
مقابل درخواست آمریکا سر خم کند و به جای 
سازش سیاسی در کشور جنگ زده افغانستان 
جنگ داخلی رخ دهد، بار دیگر پاکستان هدف 
حمالت انتقام جویانه »تروریست ها« قرار می 
از پیوستن به  پاکستان پس  او گفت:  گیرد. 
جنگ علیه ترور آمریکا، به عنوان همدست، 
هدف حمله قرار گرفت و این به تروریسم علیه 
کشورمان از طرف تحریک طالبان پاکستان 
و دیگر گــروه هــا منجر شــد. حمالت پهپادی 
ــاره آن ها هشدار دادم، در  آمریکا که من درب
این جنگ پیروز نشد اما تنفر از آمریکایی ها را 
ایجاد کرد و صفوف گروه های تروریست علیه 
این دو کشور را افزایش داد.رهــبــر پاکستان 
استدالل کرد: ما به راحتی نمی توانیم از پس 
ایــن هزینه برآییم. ما همین حــاال هم هزینه 
هنگفتی پرداخت کرده ایم. در همین حال، 
اگر آمریکا با قدرتمندترین ارتش خود در تاریخ 
20 ســال در جنگ داخلی  نتوانسته پس از 
افغانستان پیروز شود، چطور می خواهد این کار 

را از پایگاه های کشور ما انجام دهد؟

صباح  قصر  کویتی،  تاجر  العصفور،  ابراهیم 
االحمد الجابر الصباح، امیر سابق کویت را که 
اواخــر سپتامبر در ۹1 سالگی درگذشت، با 
1۹۸ میلیون دالر خریداری کرد.این کاخ در 
جنوب السره در منطقه الزهراء واقع است و ۶۳ 
هزار متر مربع مساحت دارد. این کاخ روی تپه 
مرتفعی که نخل هایی اطراف آن را گرفته اند، 

ساخته شده و به شکل یک جزیره است.

الکسی ناوالنی فعال سیاسی مخالف حکومت 
روسیه از طریق ویدئو کنفرانس و از سلول خود 
در زندان، در جلسه دادگاه شرکت کرده است./ 

ایتارتاس

پیشخوان بین الملل 

فایننشیال تایمز نوشته است که آرمین الشت، 
رئیس حزب حاکم آلمان و شانس اول جانشینی 
مرکل، در سخنانی چین را یک رقیب سیستمی و 
در عین حال یک شریک ایده آل خوانده و به غرب 
درباره به راه انداختن جنگ سرد با پکن هشدار 
داده است. او گفت که اروپایی ها درخصوص 
موضع خصمانه آمریکا در قبال چین تردید دارند 
و نمی توانند به راحتی با این سیاست واشنگتن 
همراهی کنند. آرمین الشت گفته است: »سؤال 
این است که اگر بخواهیم به مقاومت در برابر 
چین فکر کنیم آیــا ایــن خط ما را به درگیری 
نمی رساند؟« جو بایدن همچون ترامپ بر تقابل 

با چین تاکید دارد.

سرنخی جدید در پرونده جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی که در اکتبر 201۸ 
در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل 

رسید، بسیاری را شگفت زده کرد. نقش آمریکا 
که خود را همواره حامی حقوق بشر معرفی می 
کند، در گزارشی از نیویورک تایمز فاش شده 

است. بر اساس این گزارش، چهار نفر از اعضای 
تیم تــرور جمال خاشقچی، در آمریکا تعلیم 
نظامی دیده بودند. بر اساس سند محرمانه ای 
که در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفته است، 
وزارت امــور خارجه آمریکا یک ســال قبل از 
عملیات ترور با درخواست پادشاهی سعودی 
برای تعلیم نظامی چهار تن از اعضای این تیم 
موافقت کرده بود. شرکت امنیتی »گروه تایر 
1« مستقر در آرکانزاس به تعدادی از اعضای 
تیم ترور خاشقچی تعلیم داده بود. این شرکت 
امنیتی اعــالم کــرده است که  این آموزش ها  
جنبه »دفاعی« داشت و هدف از آن »حفاظت 
بهتر از رهبران سعودی« بود. یکی از مربیان در 
مصاحبه با نیویورک تایمز گفته است تمرینات 
در این دوره آموزشی به جنگ تن به تن و عملیات 
رصد و مراقبت از شخصیت ها ربط داشت. بر 
اساس گزارش نیویورک تایمز، هیچ نشانه ای 
وجود نــدارد که مقامات آمریکایی یا مقامات 
شرکت امنیتی »گروه تایر 1« از ماهیت گروه ترور 
مطلع بوده باشند اما صدور مجوز آموزش برای 
این اشخاص از طرف وزارت خارجه آمریکا و این 
که آن ها در قتل یک روزنامه نگار دست داشتند، 

نمایانگر درهم تنیدگی روابط آمریکا با یک کشور 
خودکامه در منطقه خاورمیانه است و همچنین 
خطرات همکاری نظامی بین دو کشور و فقدان 
یک ساز و کار نظارتی را یــادآوری می کند. در 
خصوصی  امنیتی  شرکت های  حــال  همان 
عربستان  مانند  مشتریانی  بــه  آمــریــکــایــی 
سعودی نیاز دارند تا بتوانند از نظر اقتصادی 
دوام بیاورند، به ویــژه آن که آمریکا بعد از دو 
دهه جنگ در حال عقب نشینی از افغانستان 
است. نیویورک تایمز می نویسد تیم سعودی 
بعد از تعلیم در آمریکا برای سرکوب مخالفان 
دولت عربستان سعودی، در اقداماتی از قبیل 
ربایش، بازداشت و شکنجه شهروندان سعودی 
ــن، آگنس  نیز مشارکت داشتند. پیش از ای
کاالمارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در 
زمینه اعدام های فراقضایی در یک گزارش صد 
صفحه ای به این جمع بندی رسیده بود: »قتل 
جمال خاشقچی یک جنایت بین المللی بود... 
دولت عربستان سعودی عطف به قوانین حقوق 
بشری بین المللی مسئول آن است.« حکومت 
سعودی مسئول این جنایت و حاال آمریکا شریک 

این قتل است. 

ممانعت جمهوری خواهان از تصویب الیحه انتخاباتی دموکرات ها 

»فیلیباستر« رویای دموکرات ها را بلعید 
جمهوری خواهان سنا با استفاده از میانبر قانونی 
»۵0 رأی مخالف« موسوم به »فیلیباستر« )اطاله 
برای  دموکرات ها  بلندپروازانه  طــرح  بررسی( 
اصــالح قانون انتخابات آمریکا را در نخستین 
گام ناکام گذاشتند. دموکرات ها مدعی اند این 
طرح ۹00 صفحه ای که »برای مردم« نام دارد، 
رأی دادن اقلیت ها را تسهیل می کند و بزرگ 
»حقوق  قانون  ــان  زم از  انتخاباتی  الیحه  ترین 
رأی دهندگان« در سال 1۹۶۵ به شمار می رود. 
این الیحه نتوانست در سنا بیش از ۵0 رای به دست 
آورد چون کلیه ۵0 عضو جمهوری خواه این مجلس 
علیه آن رای دادند. تصویب بیشتر لوایح در مجلس 
سنا نیازمند ۶0 رای است درحالی که 100کرسی 
این مجلس ۵0-۵0 میان دو حزب تقسیم شده 
است. بایدن گفته که این »مهم ترین نبرد ریاست 
جمهوری اوست« اما برخی دموکرات ها به او انتقاد 
می کنند که به اندازه کافی برای تصویب آن مبارزه 
نکرده است. این طرح در مجموع، از نفوذ احزاب 
در تعیین حوزه های نمایندگی کنگره می کاهد، 
برای کمک مالی به کارزارهای انتخاباتی شفافیت 
بیشتری می طلبد و همچنین  زمان ارسال آرای 
پستی را طوالنی تر می کند. مخالفان جمهوری 

خواه طرح »برای مردم« می گویند این طرح تالشی 
از سوی دولت فدرال برای کاهش اختیاراتی است 
که ایاالت برای اطمینان از سالمت انتخابات دارند، 
تا انتخابات به نفع دموکرات ها تمام شود. کوین 
مک کارتی، رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان در توئیتر نوشت: »مجلس سنا بسیار 
هوشمندانه الیحه ای را رد کرد که ممکن بود از 
طریق آن از پول مالیات دهندگان آمریکایی برای 
تامین مالی کمپین های سیاسی بهره بــرداری  و 
امنیت انتخابات تضعیف و اقدام برای شناسایی 
هویت رای دهندگان لغو شود. این الیحه هرگز 
ارتباطی به حقوق رای دهندگان نداشت و فقط 
برای کسب قدرت سیاسی بیشتر طراحی شده 
بود تا دموکرات ها به طور نامحدودی کنترل امور 
را در دست خود داشته باشند.« موانعی که این 
طرح با آن ها روبه روست، باعث شده دموکرات 
ها بیش از پیش خواستار حذف تاکتیک موسوم 
به "فیلیباستر" شوند که اجازه خواهد داد طرح 
ها با ۵1 رای تصویب شود. اما حداقل دو سناتور 
دموکرات - جو منشن از ویرجینیای غربی و کرستن 
سیِنما از آریزونا -   تاکنون با تالش ها برای حذف 

فیلیباستر مخالفت کرده اند.

بیش از 2هزار کودک مهاجر در یک اردوگاه در ال پاسوی ایالت تگزاس در شرایط 
وخیم در بازداشت اند 

محبوس در »شهر کووید« 
از  گسترده  سیستم  یک  دارای  آمریکا 
مکان های بازداشت است که در سراسر 
ایــن کشور پراکنده اســت و بیش از 20 
هــزار کــودک مهاجر در آن ها نگهداری 
می شوند. بسیاری از کودکانی که خود 
را به دل رود »ریو گراند« در مرز مکزیک 
سفر  تنهایی  زنند،  می  تگزاس  ایالت  و 
می کنند و رویای سفر به آمریکا را دارند. آن 
ها به امید پیوستن مجدد به پدر یا مادری 
ــاالت متحده اقامت کرده  که قباًل در ای
است، سفر خود را آغاز می کنند. دولت 
آمریکا می گوید، بیش از ۸0 درصــد آن 
ها هم اکنون دارای یک عضو خانواده در 
این کشور هستند. حــاال، تحقیقات بی 
بی سی نشان می دهد بیش از دو هزار 
ــاه نظامی  ــودک مهاجر در یک اردوگـ ک
در ال پاسوی ایالت تگزاس در شرایط 
وخیم در بازداشت اند. این اردوگاه در یک 
مجموعه نظامی قرار دارد که از 12 چادر 
تشکیل شده است. جمعیت این اردوگاه 
بیش از ظرفیت آن اســت و مهاجران و 
کودکان با بیماری، کمبود لباس تمیز 

پزشکی  و  بهداشتی  امکانات  فقدان  و 
صدها  می گویند  کارکنان  مــواجــه انــد. 
کودک در ماه های اخیر به کرونا و آنفلوآنزا 
مبتال شده اند. بنابر تصاویری که مخفیانه 
ضبط شده اند برخی از کودکان هدف »آزار 
و اذیت جنسی« کارکنان قرار گرفته اند. در 
ماه های اخیر، آمریکا با موج گسترده ای 
از ورود مهاجران و پناهجویان از آمریکای 
ــه گفته  ــه بـــوده اســـت. ب ــواج ــزی م ــرک م
کارشناسان، خشونت، بالیای طبیعی و 
درگیری های اقتصادی از دالیل هجوم 
بیان می شود. در برخی از چادرها صدها 
کــودک نگهداری می شوند. ایــن افــراد 
بیشتر روز خود را در چادر می گذرانند. 
آن ها در روزبرای یک وعده غذا همراه با 
صدها نفر دیگر صف می کشند. تعدادی از 
چادرها نیز فقط برای نگهداری از کودکان 
بیمار برپا شده است و ساکنان کمپ ال 
پاسو آن را »شهر کووید« لقب داده اند. یکی 
از کارمندان که نخواست نامش فاش شود 
به بی بی سی گفته تا کنون آزمایش کووید 

»صدها کودک مثبت بوده است.«

نیویورک تایمز: قاتالن خاشقچی در آمریکا 
آموزش دیده بودند 

  دکتر سید رضی عمادی 
international@khorasannews.com

جیسون میلر، یک سخنگوی سابق دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا تاکید کرد ترامپ هیچ 
عالقه ای به کسب ریاست مجلس نمایندگان 
ندارد. در روزهای اخیر برخی گمانه زنی ها حاکی 
ــورت کسب اکثریت مجلس  از آن بود که درص
نمایندگان توسط حزب جمهوری خواه، ریاست 
این مجلس به ترامپ واگذار شود. بر اساس قوانین 
آمریکا، رئیس مجلس نمایندگان می تواند فردی 

خارج از مجلس باشد. 

تنش و درگیری بین بی خانمان ها و پلیس شهر 
تورنتوی کانادا هنگام تعطیل کردن یک اردوگاه 

بی خانمان ها در پارکی در شهر تورنتو/ رویترز

کودکان یمنی در اعتراض به ادامه جنایت های  
غیر انسانی رژیــم عربستان سعودی علیه مردم 
بی پناه یمن و سکوت سازمان  ملل متحد و دیگر 
نهادهای بین المللی  در قبال این جنایت ها  که 
در واقع،  به مثابه  چراغ سبز برای آل سعود و دیگر 
متجاوزان به خاک یمن برای استمراربخشی به 
قتل و کشتار مردم این کشور به ویژه زنان و کودکان 
به شمار  می رود ،در بندر الحدیده تظاهرات کردند. 
از زمان آغاز تجاوزگری آل سعود به همراه برخی 
دیگر از رژیم های  مرتجع مانند امــارات عربی به 
خــاک یمن در 2۵ مــارس 201۵ )۵ فروردین 
1۳۹4( که با شدیدترین و بی رحمانه ترین حمالت 
همراه بوده و همزمان نیز محاصره دریایی و هوایی 
و زمینی شدیدی بر این کشور اعمال شده است، 
بارها عربستان سعودی کودکان و زنان یمنی را با 
موشک و جنگنده های آمریکایی به خاک و خون 
کشیده امــا دریــغ از حتی یک واکنش سازمان 
ملل متحد که نه تنها خواستار توقف این کشتار و 
تجاوزگری نشده بلکه با مهر سکوت خود در واقع،  
ادامه این تجاوزگری را تأیید  کرده است. کودکان 
یمنی دیروز نیز برای چندمین بار به همراه  مردم 
ایــن کشور با در دســت داشتن تصاویر شهدای 
حمالت خونبار آل سعود، سکوت سازمان ملل 
متحد را در قبال این حمالت محکوم و تأکید  کردند 
سازمان ملل با این سکوت،  به متجاوزان برای ادامه 
تجاوزگری و کودک کشی چراغ سبز نشان می دهد  
و در واقع،  در این جنایت ها  و نقض حقوق کودکان 

سهیم است بنابراین،  سازمان ملل و دیگر نهادهای 
بین المللی با تجاوزگری عربستان به خاک یمن 
که بیش از شش سال است ادامه دارد، همراهی 
کرده و به اشکال مختلف در حمایت از ریاض گام 
برداشته است که آخرین اقدام این سازمان و به طور 
مشخص  دبیر کل آن »آنتونیو گوترش« که چراغ سبز 
به آل سعود برای استمراربخشی به جنایت هایش 

در خاک یمن به شمار  مــی رود ، خارج کردن نام 
ائتالف متجاوز سعودی از فهرست سیاه ناقضان 
حقوق کودکان بود حال آن که بر اساس آمارهای 
رسمی موجود ساالنه دست کم  100هزار کودک 
یمنی به دلیل ادامه جنگ و محاصره علیه یمن و 
تبعات وخیم آن جان خود را از دست می دهند.

رویکرد جانبدارانه سازمان ملل متحد و ظلم آن به 

مردم و کودکان یمنی اساسًا معطوف به  حمایت 
از عربستان سعودی بوده که سبب فریاد کودکان 
یمنی بر سر آن شده است.در واقع،  سازمان ملل به 
اشکال مختلف برای تضییع حقوق یمنی ها  و نجات 
»محمد بن سلمان « ولیعهد عربستان سعودی از 
باتالق جنگ یمن تالش کرده است که آخرین آن 
ها نیز  تالش های  »مارتین گریفیتس« نماینده آن 
در یمن بود که در مأموریت  خود برای وادار کردن 
یمنی ها  به تسلیم در برابر آل سعود، شکست خورد. 
از این رو،  یکی از علل آل سعود در خارج کردن نام 
عربستان سعودی از فهرست سیاه، جلوگیری از 
هر گونه محکومیتی علیه عربستان است اما عامل 
اصلی پیروزی یمنی ها  به ریاست دولت نجات ملی 
در برابر تجاوزگری های  آل سعود و تغییر معادله به 
نفع یمنی ها  و در نتیجه احساس خطر عربستان 
و حامیان آن مانند آمریکا و رژیــم صهیونیستی 
سبب ساز  عصبانیت سازمان ملل شده است.از 
سوی دیگر،  این آخرین برگ سیاه سازمان ملل 
ــای نفتی صورت  متحد، در واقــع  در برابر دالره
می گیرد  که سبب شده است این سازمان چشم 
خود را در قبال تجاوزگری های  آل سعود ببندد. 
همچنین،  آمریکا و البی صهیونیست با تحت فشار 
قرار دادن سازمان ملل متحد تالش می کنند  دولت 
نجات ملی یمن را بیش از پیش تحت فشار قرار 
دهند تا جنگ در برخی استان ها و مناطق یمن به 
ویژه استان مأرب را که در حال تحقق پیروزی ها ی 

چشمگیری است، متوقف کند. 

فریاد اعتراض کودکان یمنی 
کودکان بندر الحدیده یمن در اعتراض به تصمیم مغرضانه سازمان ملل علیه جنبش 

انصارا... مقابل مقر این سازمان تظاهرات کردند 

بر اساس افشاگری کتابی که خالصه ای از 
آن در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا قصد 
داشته شهروندان مبتال به بیماری کووید - 1۹ 
کشورش را به اردوگاه گوانتانامو تبعید کند.در 
این کتاب به نام »سناریوی کابوس؛ رخدادهای 
درونی واکنش دولت ترامپ به همه گیری که 
تاریخ را تغییر داد« نوشته شده است: ترامپ در 
روزهای   آغاز همه گیری ویروس کرونا در فوریه 

سال گذشته )2020(، از انتقال بیماران 
کووید - 1۹ به پایگاه ارتش کشورش در خلیج 
است.یاسمین  ــرده  ک گوانتانامو هواداری 
ابوطالب و دامیان پاله تا خبرنگاران روزنامه 
واشنگتن پست در این کتاب افزوده اند: ترامپ 
در نشستی از دستیارانش پرسیده بــود که 
آیا جزیره ای نداریم؟ گوانتانامو چطور؟بر 
ــاس مندرجات ایــن کتاب، ترامپ گفته  اس
اســت: ما خیر و نیکی وارد می کنیم و قصد 

نداریم ویروس وارد کنیم.اما به نوشته روزنامه 
نگاران واشنگتن پست، دستیاران ترامپ پس 
از طرح دوباره آن، با آن مخالفت و  از اجرای 
آن  جلوگیری کردند.گروه های حقوق بشری 
از هنگام حمالت 11 سپتامبر بارها شرایط 
ــوار پایگاه ارتــش آمریکا در خلیج  بسیار دش
گوانتانامو را که برای نگهداری مظنونان به 
تروریسم بدون محاکمه به کار می رود، محکوم 

کرده اند.

افشاگری جدید علیه ترامپ: 
پیشنهاد برای تبعید کرونایی ها 
به گوانتانامو 
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استارلینک اصال چیست؟ 	 
استارلینک پروژه ای است که توسط شرکت اسپیس ایکس انجام 
می شود و هدف آن مهیا سازی اینترنت در کره زمین و فضاست. 
این شرکت با استفاده از تعداد زیــادی ماهواره که در اطراف 
زمین قرار می گیرند قصد دارد تمامی زمین را به اینترنت متصل 
کند. این سرویس  می خواهد بهترین سرعت را برای مکان های 
دورافتاده که سرویس دهنده های اینترنت به آن ها سرویسی ارائه 
نمی کردند اینترنت ارائه دهد و حاال ادعا شده است که تا سه ماه 
دیگر همه جهان می توانند به این اینترنت که از طریق 1800 

ماهواره پوشش داده می شود دسترسی داشته باشند.

با اینترنت ماهواره ای، فیلترینگ از بین می رود؟	 
طی سال  های گذشته چندین پــروژه اینترنت ماهواره ای با 
شکست مواجه شده اند، اما این بار استارلینک از حمایت اسپیس 
ایکس برخوردار است و در صورت موفقیت آمیز بودن پروژه، 
فیلترینگ و مشکالت ارتباطات  زمینی به کلی از بین خواهد 
رفت. گفتنی است این ماهواره ها در کنار ارائه ارتباط رادیویی، 
با ارتباط های لیزری، شبکه بزرگی را در زمین ایجاد می کنند 
که عالوه بر افزایش کیفیت و سرعت اینترنت، نحوه نظارت بر 
محتوا توسط کشورها و فیلترینگ را به کلی تغییر می دهند و 
می توان گفت عصر ارتباطات جدیدی شکل خواهد گرفت. اگر 
این شرکت  ها از لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه نشوند و فازهای 
بعدی طرح های خود را ادامه دهند، اپراتورهای اینترنت مستقر 
روی زمین نیز با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد و حتی احتمال 

دارد به فراموشی سپرده شوند.

سرعت اینترنت ماهواره ای چقدر است؟	 
همه ما به خاطر داریم زمانی را که به صدای بوقی ممتد که فراز 
و فــرود مخل اعصابی هم داشــت گوش می سپردیم و انتظار 
می کشیدیم که بتوانیم رایانه خود را به شبکه اینترنت متصل 
کنیم؛ شبکه ای که فقط قــرار بود 1۲ کیلوبایت بر ثانیه نیاز 
اینترنتی ما را تامین کند! اما پیشرفت فناوری به جایی رسیده 
که حاال کمتر از دو دهه پس از روز هایی که با اینترنت دیال آپ به 
اینترنت متصل می شدیم، اینترنتی پا به عرصه میدان گذاشته 
که سرعت آن می تواند به 100 مگابایت بر ثانیه هم برسد. این 
را با بهترین سرعت اینترنت کنونی که کمتر از ۲4 مگابایت 
است مقایسه کنید تا متوجه شوید قرار است انقالبی در سرعت 

اینترنت رخ دهد.

تجهیزات مورد نیاز اینترنت ماهواره ای استارلینک	 
بر اساس تصاویری که از تجهیزات 
ــواره ای  ــاه مـــورد نــیــاز اینترنت م
است  شـــده  منتشر  استارلینک 
مشترکان باید یک گیرنده، دیش 
مــاهــواره و پایه مخصوص به آن را 
ــه قیمت این  خـــریـــداری کنند ک
تجهیزات طبق اعــالم شرکت استارلینک حــدود 4۹۹ دالر 
ــدازی این  اســت. ایــالن ماسک مدتی قبل در خصوص راه انـ
سرویس توسط کاربران اعالم کرد نصب این تجهیزات بسیار 
آسان و گیرنده استارلینک دارای موتورهایی است که به صورت 
خودکار برای قرار گرفتن در بهترین زاویه تنظیم خواهد شد. 
ایالن ماسک با اشاره به این که کاربران خودشان می توانند این 
تجهیزات را نصب کنند و به نصاب متخصص نیازی نخواهد بود 
گفته کافی است این گیرنده به برق متصل شود و در فضای باز رو 
به آسمان قرار بگیرد. همچنین کاربران می توانند این تجهیزات را 
در پشت بام، باغچه، روی میز مشرف به آسمان  یا هر جای دیگری 

که دیش ماهواره آن به سمت آسمان باشد قرار دهند.

قیمت اینترنت ماهواره ای	 
از جمله ســواالت اساسی دیگری که در خصوص اینترنت 
ماهواره ای مطرح می شود، قیمت این خدمات است زیرا این 
که این سرویس چه قیمتی دارد و گران یا ارزان است و این که 
امکان استفاده توسط عموم مردم را داشته باشد و در دسترس 
همگان قرار گیرد که در نهایت کاربردی شود، تاثیر بسزایی 
ــت. بــرای روشــن شدن این موضوع، می توان به  خواهد داش
ایمیلی که شرکت اسپیس ایکس به کاربران خود ارسال کرده 
استناد کرد. این شرکت قیمت خدمات خود را برای کاربران 
آمریکایی متشکل از 4۹۹ دالر هزینه خرید دیش ماهواره ای 
و ۹۹ دالر هزینه ماهانه سرویس اعالم کرده است. اگر این 
تجهیزات با همین حدود قیمت در دسترس متقاضیان ایرانی 
قرار گیرد به معنی هزینه حدود دو میلیون و ۳00 تا دومیلیون و 
500 هزار تومانی با دالر ۲۳ تا ۲5 هزار تومانی  برای اشتراک 
ماهانه است در ضمن باید برای خرید دیش ماهواره ای هم حدود 
1۲ میلیون تومان هزینه پرداخت کرد که به نظر اینترنت بسیار 

گرانی خواهد بود.

آیا اینترنت استارلینک در ایران هم قابل استفاده است؟	 
اگرچه از لحاظ تئوری می توان از اینترنت ماهواره ای در هر کجای 
جهان استفاده کرد و تنها الزمه آن داشتن یک دیش مخصوص 
است، ولی اسپیس ایکس خیلی واضح بارها اعالم  کرده است 
که قصد ارائه  اینترنت ماهواره ای بدون اجازه دولت ها را ندارد. 
به تازگی هم گویین شاتول مدیر ارشد عملیاتی اسپیس ایکس 
گفته که شرکتش قصد شکستن قوانین کشورها را ندارد و به 
 همین دلیل شرکت متبوعش از همین حاال کشور به کشور 
و دولت به دولت برای ارائــه خدمات اینترنت ماهواره ای در 
حال مذاکره است. البته حتی اگر اسپیس ایکس در مذاکره با 
مسئوالن ایرانی موفق به  کسب اجازه خدمات  دهی در ایران 
شود، بسیار بعید است که به  دلیل تحریم  های آمریکا بتواند به  
صورت رسمی سرویس اینترنت خود را در ایران ارائه دهد. البته 
برخی معتقدند شاید با قاچاق تجهیزات به داخل کشور بتوان 
از این اینترنت در کشور استفاده کرد اما آنتن های استارلینک 
بنا به ماهیت  شان باید از موقعیت دقیق جغرافیایی خود مطلع 
باشند تا بتوانند با تنظیم خودکار زاویه دیش در بهترین وضعیت 
برای ارتباط با ماهواره قرار بگیرند. این یعنی اسپیس ایکس اگر 
بخواهد می تواند از موقعیت هر آنتن استارلینک باخبر باشد و 
آنتن هایی را که در کشورهای غیرمجاز هستند از کار بیندازد. 
حتی اسپیس ایکس می تواند ماهواره  های خود را طوری تنظیم 
کند که هنگام عبور از بعضی کشورها سیگنالی ارسال نکنند؛ به 
ویژه این که کشورهایی مثل روسیه، چین و هند قابلیت منهدم 
کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس ایکس هم عالقه ای به 

ایجاد تنش با این کشورها ندارد.

اینترنت ماهواره ای در دیگر کشورها چطور ارائه می شود؟	 
همان طور که خواندید اسپیس ایکس هم اکنون به دنبال توافق 
با کشورها برای ارائه اینترنت است.  یکی از کارشناسان فناوری 
اطالعات محتمل  ترین سناریو برای ارائه سرویس در کشورهایی 
را که محدودیت های زیادی روی اینترنت دارند فروش پهنای باند 
ISP های آن کشورها می داند تا آن ها پس از اعمال کردن قوانین و 
محدودیت های کشور خود، اینترنت ماهواره ای استارلینک را از 
طریق روش های متداول مثل اینترنت موبایل، DSL یا فیبر نوری 
به کاربر برسانند. این یعنی استارلینک برای این کشورها نقش 
ستون فقرات یا Back Bone اینترنت را بازی می کند؛ چیزی 
شبیه کابل های اینترنت زیر اقیانوس. در چنین حالتی، اسپیس 
ایکس می تواند در عین درآمدزایی و فراهم  کردن غیر مستقیم 

اینترنت، از ایجاد تنش با کشورها جلوگیری کند.

اینترنت ماهواره ای 3 ماه دیگر به صورت جهانی عرضه می شود، به سواالتی در خصوص سرعت این 

اینترنت، تجهیزات مورد نیاز، هزینه استفاده و... پاسخ داده ایم

مقایسه قیمت و اثربخشی واکسن های مختلف
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فروش طال برای تأمین اجاره خانه!

تورم و گرانی، بسیاری از مردم را برای تامین هزینه های 
زندگی و پرداخت اجاره بها با مشکل مواجه کرده. به تازگی 
همشهری آنالین گزارشی منتشر کرده که در آن برخی از 
طالفروشی ها از مراجعه مردم برای فروش طال به دلیل 
تامین هزینه اجاره گفته اند. در این گزارش ویدئویی، یکی 
از طالفروشی ها می گوید: »تا همین چند سال پیش مردم 
برای خرید خانه یا ماشین طالهای شان را می فروختند اما 
حاال برای تامین اجاره مجبور به فروش طال می شوند.« 
کاربری نوشت: »قرار بود اجاره حداکثر 25 درصد زیاد 
بشه ولی االن باالی 40 درصد گرون شده!« کاربر دیگری 
نوشت: »پارسال همین موقع با ٩0 میلیون تومان می شد 
در محله راه آهن یک خانه 45 متری خرید، االن با این پول 
حتی نمی توان همان خانه را رهن کرد؛ بقیه محله ها هم 

همین  طور شده است.«
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پاداش برای تولید محتوای مجازی

ویتنام قصد دارد به هر شخص که در فضای مجازی فعالیت 
کند یک کد ملی انحصاری تخصیص دهد تا در صورت 
انتشار محتوای مثبت به کاربران پاداش دهد و در صورت 
تولید محتوای دروغ یا منفی بتواند کاربران را مجازات کند. 
برخی کارشناسان دلیل این سیاست را افزایش تولید 
محتواهایی که باعث تضعیف و تخریب منافع این کشور 
شده دانسته اند و معتقدند حکومت قصد دارد با این 
قانون کاربران را کنترل کند. نکته حائز اهمیت این جاست 
که فقط فیس بوک در این کشور ۶0 میلیون کاربر دارد و در 
صورت همکاری نکردن با حکومت ویتنام در این طرح فیلتر 
می شود و یک میلیارد دالر درآمدش را از دست می دهد. 
کاربری نوشت: »اختصاص هویت مشخص و قابل پیگیری 
یکی از روش هایی است که خیلی از کشورها به جای 
فیلترینگ شبکه های مختلف اجتماعی استفاده می کنن.« 
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 سرقت موتورسیکلت توسط یک نوجوان!

ویدئویی از سرقت یک موتورسیکلت توسط یک نوجوان 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بازتاب 
زیادی داشت. تصاویر دوربین مداربسته یک مغازه، حاکی 
از سرقت ناباورانه یک دستگاه موتورسیکلت، توسط 
نوجوانی است که روی موتورسیکلت می نشیند و با یک 
پیچ گوشتی موتور سیکلت را به سرقت می برد. این ویدئو 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. کاربری نوشت: 
»این همون آفتابه دزدیه که اگه از االن جلوش رو نگیرن 
در آینده ای خیلی نزدیک به یک شتر دزد تبدیل می شه.« 
کاربر دیگری نوشت: »واقعا باید جامعه شناس ها بشینن و 
این ویدئو رو تحلیل کنن و بگن چه اتفاقی در جامعه افتاده 
که سن سرقت در حال پایین اومدنه.« کاربری هم نوشت: 
»قطعا یک آدم بزرگ داره بهش دزدی رو یاد می ده و اال یک 

بچه به این سن نیازی به سرقت نداره.«
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اشتباهات تکراری مجری برنامه ترانه باران

همین چند وقت پیش بود که محمد اسکندری مجری 
برنامه »ترانه باران« شبکه شما به اشتباه برای پرویز 
مشکاتیان که 12 سال پیش درگذشته آرزوی سالمتی کرد 
و بعد هم برای این اشتباهش توجیهات عجیب و غریبی را 
به جای عذرخواهی در برنامه گفت که واکنش های زیادی 
را به همراه داشت. به تازگی اما این مجری دوباره در برنامه 
»ترانه باران« اشتباه جدیدی مرتکب شد و کیهان کلهر 
آهنگ ساز و نوازنده سرشناس کرد را اهل لرستان معرفی 
کرد که با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی همراه 
بود. کاربری نوشت: »حاال باید فردا ببینیم که این مجری 
باالخره به خاطر اشتباهات پی در پی عذرخواهی می کنه یا 
نه باز هم توجیه می کنه کارش رو.« کاربر دیگری نوشت: 
»معموال مجری ها اطالعات زیادی دارن و باید احتمال 

اشتباه هم برای مجری ها در نظر بگیریم.«

جنجال قیمت گذاری واکسن

چند روزی است در فضای مجازی ادعاهایی در خصوص قیمت 
واکسن کووبرکت مطرح شده  که قرار است ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(به عنوان صاحب امتیاز واکسن کووبرکت، آن 
را به قیمت هر دوز 200 هزار تومان به دولت بفروشد اما مدیر 
روابط عمومی وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد که هیچ یک از 
واکسن های ایرانی کرونا تاکنون قیمت  گذاری نشده اند. با این 
حال ،وهاب زاده خبرنگار نزدیک به وزارت بهداشت در توئیتی 
به نوعی با تبدیل 200 هزار تومان به دالر تلویحا قیمت گذاری 
را تایید کرده است. اما برخی کاربران قیمت واکسن ایرانی 
را با قیمت واکسن های خارجی مقایسه کردند. بد نیست 

بدانید که قیمت واکسن مدرنا بین 25 تا 37 دالر، سینوواک 
2٩ دالر،  فایزر 1٩.5 دالر، نوواکس 1۶ دالر،  جانسون اند 
جانسون 10 دالر، اسپوتنیک وی 10 دالر و آسترازنکا 5 دالر 
قیمت دارند. این در حالی است که اگر با توجه به قیمت 24 
هزار تومانی دالر قیمت واکسن ایرانی را محاسبه کنیم قیمت 
آن 8.33 دالر می شود که از تمام واکسن ها به جز آسترازنکا 
ارزان تر است. البته برخی مدعی هستند که چون به واکسن 
های خارجی ارز 4200 داده می شود واکسن های ایرانی گران 
تمام می شود که کاربری در پاسخ نوشت: »ما داریم برای دالر 
4200 یارانه پرداخت می کنیم و گر نه نرخ واقعی دالر همون 
24 هزار تومانه و اگه به سازنده ایرانی همون 8.3 دالر رو 

بدن هم می شه همون 200 هزار تومن.«

اینرتنت ماهواره ای در راه ایران؟

رعیت نواز- باالخره به روزهای عرضه جهانی اینترنت ماهواره ای استارلینک نزدیک می شویم. به گفته مسئوالن شرکت 
استارلینک اینترنت ماهواره ای به طور سراسری در ماه سپتامبر )بین شهریورتا مهر( عرضه جهانی می شود. این به معنی آماده 
بودن ارائه سرویس و شبکه این شرکت پر سر و صدای متعلق به ایالن ماسک است. حاال گویین شاتول )Gwynne Shotwell( رئیس 
هیئت  مدیره استارلینک گفته است در پاییز امسال شاهد این سرویس در کشورهای مختلف خواهیم بود. خانم شاتول که در یک 
کنفرانس از طریق وب کست با حاضران سخن می گفت اعالم کرد که این شرکت 1۸00 ماهواره متعلق به شبکه را در مدار زمین 
قرار داده و به محض این که همه این ماهواره ها به مدار عملیاتی وارد شوند پوشش سراسری استارلینک کامل خواهد شد و این 
اتفاق در ماه سپتامبر می افتد. اما حاال این سوال پیش می آید که آیا استفاده از این اینترنت در کشور ما هم امکان پذیر است و اگر 
امکان استفاده از اینترنت ماهواره ای در کشور ما هم فراهم شود چه میزان هزینه در بر خواهد داشت؟ امروز در این گزارش در کنار 

پاسخ به این سوال ها از سرعت اینترنت ماهواره ای هم نوشته ایم.

 خیر قاطع 
و تعرفه برها

پربازدید های هفته در فضای مجازی چه بود و 

مردم به دنبال چه مطالبی بودند؟

طبق روال هر پنج شنبه هفت مقاله، کلمه، پست و 
هشتگ پربازدید را که کاربران به دنبالش بودند، با هم 

مرور می کنیم.

7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
پیروزی آیت ا... رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری پر جست و جوترین واژه در هفته ای بود 
که گذشت. در کنار انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه 
انتخابات شورای شهر تبریز و تهران هم برای بسیاری 
از کاربران دارای اهمیت بود. اما همان طور که پیش 
بینی می شد این هفته بیشتر واژه های پرجست و جو به 
انتخابات ریاست جمهوری ختم شد و تعداد آرای رئیسی 
هم از دیگر واژه های پر جست و جو بود ، وزارت کشور 
تعداد آرای آقای رئیسی را 1۸/021/945 رأی اعالم 
کرده است و نکته جالب توجه این جاست که 23۸ هزار 
نفر تعرفه رای خود را به جای انداختن در صندوق به خانه 
برده اند. بعد از این بسیاری به دنبال میزان مشارکت در 
انتخابات بوده اند که باید بدانید در این انتخابات 4۸.۸ 
ــدان شرایط شرکت کردند که کمترین  درصــد از واج
میزان مشارکت تاکنون بوده است. پخش زنده شبکه 
خبر هم به دلیل عالقه کاربران به  اطالع لحظه ای از 
شمارش آرا و نشست خبری رئیس جمهور منتخب پر 
جست وجو  بوده است. در آخر هم نام والیبال ایران دیده 

می شود که متاسفانه این روزها روی دور باخت است.

7 مقاله پربازدید از ویکی پدیا	 
در این هفته زندگی نامه منتخب مردم برای ریاست 
جمهوری در صدر مقاله های پربازدید ویکی پدیا قرار 
داشت. بعد از زندگی نامه آیت ا... رئیسی زندگی نامه 
ــرداد ســال 60 در  شهید مصطفی چمران که 31 خ
دهالویه به شهادت رسید به چشم می خــورد. اما با 
وجود پایان یافتن مناظرات و انتخابات ریاست جمهوری 
دو مقاله در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 1400 
و آمار انتخابات ریاست جمهوری 1396 مورد توجه قرار 
گرفته و مردم میزان مشارکت، میزان رای رئیس جمهور 
منتخب و ... را با هم مقایسه کردند. نام حسن خجسته 
باقرزاده و ادعای احمدی نژاد  و تکذیب ضرغامی هم 
 به چشم می خورد . بعد از این نام وحید حقانیان دیده 
می شود که بعد از یادداشتی که درباره انتخابات منتشر 
کرد مورد توجه قرار گرفت. تسنیم در خصوص این 
یادداشت حقانیان انتقاداتی داشــت. آخرین مقاله 
پربازدید این هفته هم سوپرجام فوتبال بود که با برد 

پرسپولیس مقابل تراکتور رقم خورد.

  7هشتگ داغ توئیتر از صبا	 
در این هفته پر رنگ ترین هشتگ مربوط به والدت 
حضرت رضا )ع( بود که کاربران با هشتگ »والدت 
عشق« ضمن ابراز ارادت به این امام همام به یکدیگر 
تبریک می گفتند. دومین هشتگ پربازدید هفته هم 
مربوط به پاسخ رئیس جمهور منتخب به خبرنگاری در 
نشست خبری بود. رئیسی در پاسخ به خبرنگار روسی 
که درباره احتمال دیدار رئیسی با رئیس جمهور آمریکا 
پرسید،  خیلی قاطع گفت: خیر که مورد توجه کاربران 
توئیتر قرار گرفت.  هشتگ های انتخاباتی مثل هشتگ 
های »دوبــاره خدمت«، »کرامت ملت«، »جشن ملت 

ایران« و  »مردم میدان« هم در این هفته داغ بود.

اینرتنت ماهواره ای در راه ایران؟



5اجتماعی

یک توئيت

گزیده 

اخبار

یک عکس  

  واکسیناسیون دوز دوم این روزها به نظر 
نامنظم انجام می شود.

ــروز در  ســازمــان بهداشت جهانی دی
صفحه توئیتر خود نوشت: وقتی نوبت 
واکسیناسیون شما فرا رسید حتما خود 
را واکسینه کنید. تمامی واکسن های 
کووید19 تایید و کامال آزمایش شده 
اند و همه آن ها از درجه باالیی از ایمنی 
برخوردار است و شما را از ابتال یا مرگ 
ــروس محافظت  و میر ناشی از ایــن وی

 می کند.

رسانه های جهان 

س  سا ا بر ناتولی: آ
ــار وزارت  آخرین آم
ــت تــرکــيــه،  ــداش ــه ب
آمار واکسيناسيون 
هفتگی در ماه ژوئن 
ــرداد( چهار برابر افزایش یافته و  )خ
فقط در بين روزهای 14 تا 20 ژوئن  
ــزار و 105  هفت ميليون و 773 ه
دوز تزریق شده است. طی روزهای 
اخير هنرمندان و چهره های محبوب 
ــوت می کنند که  ــردم دع ترکيه از م

واکسيناسيون را انجام دهند.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:  
ــدان  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ دانـ
ــی  ــت دانـــشـــگـــاه دول
روسيه  در  کالميکيا 
یک بذر مخصوص و 
همچنين فناوری هایی را برای کشت 
گياهانی ساخته انــد کــه مــی توانند 
در مبارزه با بيابان زایی کمک کنند. 
طبق محاسبات دانشمندان این طرح، 
اجرای این پروژه توليد ناخالص علوفه 
از هر هکتار مراتع ترميم شده را به 2 تن 
و نرخ افزایش گوشت توليدی از دام را از 

هر هکتار هزار تن افزایش داده است.

 رادیـــو فرانسه:  با 
وجود واکسيناسيون 
40 تا 50 درصــدی 
ــا، اما  ــ در حـــوزه اروپ
هــمــچــنــان نــگــرانــی 
ها از شيوع مجدد گونه  جدید ویروس 
کرونا با عنوان »دلتا« )کرونای هندی( 
در ميان برخی کشورهای ایــن قاره 
وجود دارد.  برای نمونه  لهستان یک 
قرنطينه اجباری هفت روزه را برای 
تمامی مسافرانی که از بریتانيا به این 

کشور می آیند، به اجرا گذاشته است.

پنج شنبه  ۳ تیر  1۴۰۰
1۳ ذی القعده  1۴۴۲.شماره ۲۰۶9۲

5 تغییر اساسی کنکور 
شورای عالی انقالب فرهنگی تغییرات مهمی را برای کنکور تصویب کرد که از 1۴۰۲ اجرایی می شود. 

این تغییرات چیست و شرایط پذیرش در دانشگاه ها چگونه خواهد شد؟

مصطفی عبدالهی -بعد از 52 سال، باالخره 
شرایط پذیرش دانش آمــوزان در دانشگاه و 
نحوه برگزاری کنکور سراسری تغيير کرد تا از 
سال 1402 اجرایی شود و تحولی بزرگ در 

نظام آموزشی کشور رقم بخورد.
جلسه  در  فرهنگی،  انقالب  عالی  شـــورای 
ســه شنبه شــب خــود پــس از مــاه هــا جلسات 
ــی از  ــای ــا تــصــویــب بــخــش ه ــی، ب ــاس ــن ــارش ک
سياست ها و ضوابط سامان دهــی سنجش 
و پذیرش متقاضيان ورود به آمــوزش عالی، 
جراحی کنکور را به طور رسمی آغاز کرد. به 
گفته دکتر  سعيد رضا عاملی دبير این شورا، 
برگزاری کنکور در کشور از سال 134۸ بوده 
و تغييرات مصوب برای اعمال در آن، مهم ترین 
تصميمات 52 سال گذشته در زمينه کنکور به  

شمار می آید.
با هم تصميمات جدید درباره شيوه برگزاری 
کنکور را طبق آن چه شــورای عالی انقالب 

فرهنگی گزارش داده است، مرور می کنيم:
    1    سابقه تحصیلی۶۰ درصد، کنکور 

۴۰ درصد 
اولين و مهم ترین تغيير، لحاظ شدن سابقه 
تحصيلی دو سال آخر مدرسه در قبولی کنکور 
است. با مصوبه جدید، سابقه تحصيلی دانش 
ــوزان به ميزان 60 درصــد در نمره نهایی  آم
دانــش آمــوز تاثير خواهد داشــت و فقط 40 
درصد آن بر اساس کنکور سراسری سنجيده 

خواهد شد.

آزمون های این دو سوال چگونه خواهد        
بود؟

مرکز سنجش و پایش کيفيت وزارت آموزش و 
پرورش این امکان را فراهم می کند که آزمون 
صورت  به  تحصيلی  سابقه  به  مربوط  هــای 
سراسری و با سواالت استاندارد برگزار شود. 
هــدف ایــن اســت کــه بــا ایــن روش، شرایطی 

فراهم شود که ورود دانش آموزان به دانشگاه 
عادالنه تر باشد و سابقه تحصيلی آن ها نقش 

مهمی در آن ایفا کند.
     ۲     کنکور سراسری، مختص دروس 

تخصصی
موضوع مهم دیگر این است که کنکور سراسری 
ــا فــقــط و فــقــط مختص دروس  دانــشــگــاه ه
تخصصی رشته های تحصيلی خواهد بود و 
این کمک خواهد کرد که دانش آموزان به جای 
نگرانی از دروس عمومی، برای کنکور فقط 
روی دروس تخصصی متمرکز شوند. البته 
فراموش نکنيم که دروس عمومی در همان 
سابقه تحصيلی مدرسه سنجيده می شود و این 
سابقه، سهم 60 درصدی در پذیرش دانشگاه 

ها خواهد داشت.
    ۳    کنکور سراسری ۲ بار در سال برگزار 

می شود
اتفاق مهم دیگر، برگزاری دو کنکور سراسری 
در هر ســال اســت که شــورای عالی انقالب 
فرهنگی بــا آن مــوافــقــت کـــرده اســـت. این 
کار باعث می شود فشار و اضطراب از روی 

دانش آموزان برداشته شود و اگر به هر دليل 
نتوانستند در روز برگزاری کنکور موفق شوند 
، افسوس ایــن را نخورند که باید 12 مــاه از 
عمرشان را بگذارند و منتظر کنکور سراسری 
معتقدند  برخی  هرچند  باشند.  آینده  سال 
افزایش تعداد دفعات برگزاری کنکور ممکن 

است بر استرس دانش آموزان بيفزاید.
    ۴     معتبربودن  نتیجه کنکورتا ۲ سال

تغيير دیگر این است که از سال 1402، این 
طور نخواهد بود که دانــش آمــوز در صورت 
قبولی در کنکور و مراجعه نکردن برای ثبت 

ــون سراسری محروم شــود بلکه  نــام، از آزم
نتيجه او در کنکور دروس اختصاصی تا دو 

سال معتبر خواهد بود.
    5     اختیار دانشگاه ها برای تعیین

 حد نصاب معدل پذیرش
نکته مهم دیگر این که، با مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی، از سال 1402 دانشگاه 
های کشور می توانند برای پذیرش دانشجو، 
حد نصاب معدل تعيين کنند و مثال مشخص 
ــه ورود بــه دانشگاه صنعتی  باشد کــه الزم
شریف یا علوم پزشکی تهران، داشتن حداقل 
معدل 1۸ در سابقه تحصيلی است. با این 
رویــکــرد، در کنار کنکور ســراســری، مالک 
معدل به عنوان سابقه تحصيلی دانش آموزان 
هم مهم خواهد شد و اگر معدل داوطلب از 
ميزان تعيين شده، پایين تر باشد این اختيار 
به دانشگاه ها داده می شود که داوطلب را 
پذیرش نکنند. این رویکرد تــازه، در رشته 
های پرطرفدار بسيار کارآمد خواهد بود و 
تراز علمی آن را مشخص می کند، ضمن آن 
که سنجش و پذیرش داوطلبان هم با عدالت 
و منطق درست انجام می شود تا افراد دارای 
سابقه تحصيلی بهتر، فرصت بهتری برای 
ادامــه تحصيل در دانشگاه ها و رشته های 

پرمخاطب داشته باشند.

اجرای مصوبه از سال 1۴۰۲       
ــورای عــالــی انــقــالب  ــ ــه دبــيــر ش آن طـــور ک
فرهنگی اعالم کرده است، مصوبات جلسه 
دوشنبه شب این شورا درباره نحوه برگزاری 
کنکور، از سال 1402 اجرایی خواهد شد و 
در کنکور سراسری 1400 و 1401 تاثيری 
نخواهد داشــت. دليلش هم افزایش تاثير 
سابقه تحصيلی پایه دوازدهم است و بنابراین 
عدالت حکم می کند که این مصوبه شامل 

دانش آموزان فعلی نشود.

 خبرهای خوش وزیر درباره 
برنامه های فضایی ایران 

هادی محمدی – محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر پرتاب 
ناموفق ماهواره ایرانی را تکذیب کرد و گفت 
: اخبار مربوط به پــرواز ناموفق ماهواره های 
»ناهيد« و »پارس1« دروغ است و به زودی اخبار 
خوبی از ماهواره های ایرانی خواهيد شنيد. 
محمدجواد آذری جهرمی، در حاشيه نشست 
هيئت دولت و در جمع خبرنگاران افزود: پس 
از تحریم های گسترده و ظالمانه آمریکا عليه 
برنامه فضایی ایران، طبق رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب و تاکيدات رئيس جمهوری، پاسخ 
قاطع ما در مقابل این تحریم ها حول سه محور 
ماهواره سنجش یک متری، حضور در مدار 36 
هزار کيلومتری و ارســال موجود زنده به فضا 

پيگيری شد.
 وی ادامه داد: در محور اول مقرر شد ماهواره ای 
ــت تــصــویــربــرداری یــک متر بسازیم که  بــا دق
ــای آن منعقد شــده و یک مجموعه  ــرارداده ق
دانشگاهی با قدرت مشغول انجام این کار است، 
من نيز اقدامات این حوزه را به صورت ماهيانه 
کنترل و گزارش های مربوط را بررسی می کنم. 
آذری جهرمی بيان کــرد: تحقيقات روی این 
ماهواره به طور جدی در حال پيشرفت است و 
در آینده نزدیک وارد مرحله ساخت خواهد شد و 
ما ماهواره سنجشی یک متری ساخت جمهوری 

اسالمی ایران را توليد خواهيم کرد.

کمتر از یک سال تا دستاوردی بزرگ       
ــبــاطــات ادامـــه داد: هــدف دیــگــر ما  ــر ارت وزیـ
ــزار کيلومتری ــ 36 ه ــدار  ــ دســتــيــابــی بــه م
ــر مــعــظــم انــقــالب هم  ــب ــت کــه ره GEO  اسـ
بر آن تاکيد کــرده انــد. تحقيقات بــرای توليد 
ماهواره بری که بتواند ماهواره ایران را در مدار 
36 هزار کيلومتری قرار بدهد توسط وزارت 
دفاع در حال انجام است و با آزمایش هایی که 
وزارت دفاع انجام می دهد کمتر از یک سال 
آینده پرتابگر مــدار 36 هــزار کيلومتری را در 

کشور خواهيم داشت.
 آذری جهرمی افزود: اعزام موجود زنده به فضا 
موضوع دیگری است که برای دستيابی به آن 
قرارداد ما با پژوهشگاه هوافضا برای طراحی و 
توليد کپسول زیستی و پرتاب زیرمداری منعقد 

شده و کار در حال انجام است.
 وی ادامه داد: اگر بقيه عالقه مند هستند بدانند 
برنامه فضایی ایــران به چه صــورت است باید 
بگویم ما هر لحظه و هر ساعت در حال آزمایش 
کردن هستيم، یک لحظه و یک ثانيه را نيز از 
دست نمی دهيم و به زودی خبرهای خوبی را 

اعالم خواهيم کرد.

انجام موفق جراحی از راه دور به همت شرکت های دانش بنیان

سینا؛ نخستین روبات جراح ایران
 نخستين عمل جراحی روباتيک از راه دور در ایران، با استفاده 
از روبات جراح ساخت شرکت دانش بنيان سينا و با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با موفقيت روی 
یک سگ انجام شد. به گزارش ایرنا طی این عمل، دکتر طالب 
پور پزشک جراح با حضور در بيمارستان امام خمينی)ره(، 
از راه دور عمل جراحی را روی یک سگ در بيمارستان سينا 
انجام داد. این عمل وازکتومی روی بستر 5G و از فاصله  
7کيلومتری انجام شد. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهوری در بازدید از روبــات ایران ساخت جراحی 
سينا، بر توان باالی متخصصان ایرانی تاکيد کرد و گفت: این 
کار سرآغاز یک حرکت جدی و فناورانه در حوزه پزشکی است.

ویژگی های روبات جراحی سینا        
ــروژه ساخت یک سامانه عملياتی جراحی  دی 13۹2، پ
ــاوری ریاست  ــن ــا حمایت مــعــاونــت علمی و ف روبــاتــيــک ب
ــرآوازه دانشمند بــزرگ تاریخ  جمهوری آغــاز شد که به نام پ
کشورمان، بوعلی سينا، نام »سينا« بر آن قرار گرفت. سامانه 

جراحی روباتيک سينا شامل دو بخش اصلی کنسول جراحی 
از راه دور و روبات های جراح مستقر بر بالين بيمار می شود. 
روبات جراحی سينا دارای 16 مفصل مجهز به موتور الکتریکی 
است که قادر است ظریف ترین عمل های جراحی را انجام دهد. 
کنسول جراحی شامل مانيتور، دو روبات راهبر و پدال های 
هدایت زیرپایی است که جراح با نشستن در پشت کنسول، 
ــال شده از ناحيه عمل را مشاهده و ابزارهای  تصاویر ارس
جراحی و دوربين تصویربرداری را به صورت از راه دور هدایت 
می کند. از سوی دیگر سه روبات پيرو شامل دو روبات حامل 
ابزار و یک روبات تصویربردار که در بالين بيمار مستقر شده 
اند، اجرای دستورهای جراح را بر عهده دارند. در طی عمل، 
روبات تصویربردار که به وسيله جراح کنترل می شود، تصویر 
ناحيه عمل را در کنسول جراحی در اختيار جراح قرار می دهد و 
حرکات دستان جراح توسط روبات های راهبر دریافت می شود 
و با حذف لرزش ها و مقياس گذاری به روبات های پيرو انتقال 
می یابد تا با دقت باال، در ناحيه عمل اجرا شود.  سامانه جراحی 
روباتيک سينا پس از طی آزمون های فنی و عملکردی، در تست 

های حيوانی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله عمل های بسيار 
متداول که با استفاده از این سامانه روی گوسفند زنده )در 
حالت بيهوشی کامل و در اتاق عملی مشابه اتاق عمل انسانی( 
انجام شده ، عمل جراحی الپاروسکوپيک کوله سيستکتومی 
یا همان برداشتن کيسه صفرا از طریق سه شکاف 5 ميلی متری 

روی شکم حيوان بوده است.

افزایش شمار مسافران مشکوک 
به کرونا در مرزها

رئيس ســازمــان امـــداد و نجات هالل احمر از 
افزایش شمار مسافران مشکوک به کرونا در 
مرزها خبر داد و گفت: همزمان با تــداوم طرح 
مراقبت بهداشتی پيشگيری از شيوع بيماری 
کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور، تعداد افراد 
مشکوک به کرونا هم افزایش یافته اســت. به 
گزارش ایرنا، »مهدی ولی پور« با اعالم این خبر 
یادآور شد: در مجموع تا روز چهارشنبه دوم تير 
، 3۸7 هزار و ۸33 نفر در مبادی مرزی کشور 
پایش شده اند که از این تعداد ۸5  نفر مشکوک 

بوده و به قرنطينه منتقل شده اند.

 نيش و نوش

 سید صادق غفوریان

شما متوجه نمی شوید!
* پشت سر هم حرف می زد و تحليل می کرد. 
ــاره موضوعی  از موضع باال و خيلی محکم درب
در حال سخن بــود. ای کاش صغری و کبرای 
حرف هایش درست و حسابی بود. اما برای این 
که کم نياورد، مطالبی را سر هم بلغور می کرد. 
ميان کالم اش اجازه خواستم نکته ای بگویم اما 
طوری برخورد کرد که یعنی »شما متوجه نمی 
 شوید...«، سکوت کردم و دیگر کالمی نگفتم.
* مصاحبه بازیکن تيم استقالل بحران زده این 
ــا از تلویزیون پخش می شــود. می گوید:  روزه
چرا مدیر عامل تيم در تمرینات تيم حاضر نمی 
ــت دارم مدیر عامل تيم  ــود؟ اصــال من دوس ش
ام را در تمرینات ببينم و مجموعه ای از همين 
حرف های دم دستی که واقعا آدم تعجب می 
کند یک بازیکن در این سطح حداقل ها در یک 
تيم حرفه ای را نمی دانــد و ســوی بدتر ماجرا 
ــن بازیکن تصور مــی کند  ــت کــه ای ــن اس هــم ای
حرف هایی که به زبــان می رانــد همه درســت و 
حسابی اســت. البته از بيان این بخش قصدم 
بررسی وضعيت این روزهای استقالل نيست و 
 صرفا این روش را به عنوان یک نمونه نگاشتم.
این دو نمونه که شبيه آن را من و شما هر روز در 
اطراف مان می بينيم، متاسفانه برای برخی به 
عنوان یک روش در مواجهه با دیگران کاربرد 
جدی دارد یعنی به گونه ای برخورد می کنند 
که اوال تصور می کنند همان که خودشان می 
اندیشند و می گویند عين حق است و ثانيا این که 
دیگران »در سطح و مرتبه ای نيستند که موضوع 
را فهم کنند«. حاال فکر کنيد چنين افرادی در 
موقعيت هایی باشند که قرار است زیردستان از 

آن ها حساب ببرند که آن وقت واقعا واویالست.
بيان ایــن »درد اجتماعی و رفــتــاری« در این 
یادداشت کوچک تنها برای این یــادآوری است 
که من و شما در رفتارهایمان بيشتر دقت و توجه 
کنيم که مبادا اطرافيانمان نسبت به ما احساس 

ناخوشایندی داشته باشند، همين.

یک میلیون واکسن جدید، امروز وارد کشور می شود

گروه اجتماعی - رئيس دفتر رئيس جمهور 
درباره خرید واکسن های جدید گفت: هفته 
گذشته یک ميليون دوز واکسن وارد کشور 
شد و روز پنج شنبه )امــروز( نيز یک ميليون 
دوز دیگر وارد می شود و فکر می کنم تا پایان 
تير بين 6 تا ۹ ميليون دوز دیگر وارد کنيم. 
هيئت  جلسه  حاشيه  در  واعــظــی  محمود 
دولت با اشاره به آغاز توليد انبوه واکسن های 
داخلی نيز گفت:  هر ميزان واکسنی را که 

توسط شرکت های داخلی توليد شود برای 
واکسيناسيون عمومی استفاده می کنيم. 
وی درباره برخی اظهارنظرها در زمينه قيمت 
تمام شده واکسن های داخلی نيز گفت: مگر 
ما می توانيم از شرکت های داخلی واکسن 
بگيریم و پولش  را ندهيم. اما از یک طرف، 
هم نباید پول کمی به آن ها بدهيم که متضرر 
ــادی بدهيم که با  شوند و هم نباید  پــول زی

محدودیت بودجه ای مواجه شویم. 

وزیر آموزش و پرورش: تصمیم کلی، بازگشایی مدارس است

محمدی - وزیر آموزش و پرورش با بيان این که 
اقدامات الزم بــرای آغــاز سال تحصيلی جدید 
را شروع کرده ایم،اظهار کرد: تصميم کلی ما، 
بازگشایی مدارس است به همين دليل سامان 
دهی نيروی انسانی انجام شده و سنجش سالمت 
ــوزان را از سه روز  جسمانی و آمادگی دانــش آم
پيش آغــاز کردیم. محسن حاجی ميرزایی در 
جمع خبرنگاران افزود: معتقدیم دور بودن دانش 
آموزان از محيط مدرسه، پيامد آموزشی و عاطفی 

دارد و بر همين اساس تالش می کنيم مدارس 
حضوری باشد. حاجی ميرزایی افزود: ان شاءا... 
 واکسيناسيون معلمان نيز در مرداد انجام  می شود
 و پس از حدود 1۸ ماه، شاهد حضور دانش آموزان 
در مدارس خواهيم بود. البته وزیر آموزش و پرورش 
ادامه داد: کرونا وضعيت قابل پيش بينی ندارد اما 
با توجه به این که شرایط کنترل بيماری در همه 
کشورها تقویت شده است، اميدواریم ما هم با 

کنترل بيشتر شاهد بازگشایی مدارس باشيم.

توئیت وزیر آموزش و پرورش درباره تغییرات کنکور 
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ــی  ــن ــی ــس ــاه  ح ــ ــ شـــــهـــــرام شـ
تــصــویــربــرداری فصل نخست 
ســـریـــال »مـــی خـــواهـــم زنـــده 
بمانم« را به پایان رساند. این 
اولین تجربه سریال سازی شاه 
حسینی در نمایش خانگی است که با استقبال 
مثبتی  واکنش های  و  شــده  مواجه  مخاطبان 

داشته است.

اشکان خطیبی پس از مدتی 
بازیگری، در  از عرصه  دوری 
سریال تاریخی »خاتون« ساخته 
تینا پــاکــروان بــازی کــرده و در 
این مجموعه با نگار جواهریان 
همبازی شده است. قصه این سریال از شهریور 

1320 آغاز می شود.

پنجمین  در  احمدیه  پردیس 
اپیزودیک  مجموعه  قسمت 
ــا« بــازی کــرده که ساعت  »آن ه
20 امشب در پلتفرم فیلمنت 
منتشر می شود. او پس از فیلم 
سینمایی »تومان«، در این قسمت برای دومین بار 

با مجتبی پیرزاده همکاری کرده است.

ــور در ســریــال  ــپ ــان ــج ــر زن ــب اک
»جزیره« به کارگردانی سیروس 
ــازی می کند. او پیش  مقدم ب
از این با مجموعه »رقــص روی 
شیشه« ساخته مهدی گلستانه 

در نمایش خانگی دیده شد که ناتمام ماند و تجربه 
موفقی برای او نبود.

بــوده  قـــرار  ضابطیان  منصور 
دیشب با برنامه »محاکات 2« به 
تلویزیون بیاید. سری تازه این 
برنامه با حضور رسول نجفیان، 
فلورا سام و امیرشهاب رضویان 

در مقام داور، چهارشنبه و پنج شنبه بعد از اخبار 
22:30، در شبکه 2 پخش می شود.

محمدرضا رضاییان تهیه کننده 
مسابقه »سیم آخر« در گفت وگو 
با فــارس از رضا رشیدپور نقل 
ــن مسابقه،  ــت کــه ای کــرده اس
سخت ترین برنامه ای بوده که 

او تا به حال اجرا کرده، چون غیرقابل پیش بینی 
بوده و اتفاقات آن در لحظه رخ می داد.

چهره ها و خبر ها

مــراســم  در  حسینی  ــاب  ــه ش
ــاد عباس  ــده ی بــزرگــداشــت زن
کیارستمی که در موزه سینما 
ــزار شـــده، حــضــور داشته  ــرگ ب
است. او هنر سینما را یک زبان 
دانسته و کیارستمی را اندیشمند، ادیب و متفکر  

زبان و ادبیات سینما، توصیف کرده است.

ــاران کوثری فیلم کالسیک  ب
»کــریــمــر عــلــیــه کــریــمــر« به 
کــارگــردانــی رابـــرت بنتون را 
ویژه مخاطبان نابینا توضیح دار 
کرد. این نسخه از فیلم در سایت 

سوینا در دسترس خواهد بود. کوثری این روزها 
مشغول بازی در سریال »ملکه گدایان« است.

 مائده کاشیان  

سینمای جهان

 برایان کرانستون 
کالهبردار می شود

برایان کرانستون و آنت بنینگ بازیگران فیلم 
جدید پارامونت پالس شدند.

به گزارش مهر، پارامونت پالس در حال ساختن 
فیلمی به نام »نقشه بزرگ جری و مارگو« است 
که داستان حقیقی زوجــی را با نقش آفرینی 
برایان کرانستون و آنت بنینگ روایت می کند 
که به کالهبرداری مرتبط با التاری می پردازند. 
دیوید فرنکل کــارگــردان این فیلم که پیش از 
این »شیطان پــرادا می پوشد« و »مارلی و من« 
ــان زوجـــی بازنشسته  ــت ــود، داس بـ را ساخته 
اهــل میشیگان را تصویر می کند کــه التــاری 

ماساچوست را به بازی می گیرند.
ــری سلبی«  کرانستون در ایــن فیلم نقش »ج
را بــازی می کند؛ مــردی بازنشسته که متوجه 
شکافی ریاضی در التاری ماساچوست می شود 
و با کمک همسرش 2۷ میلیون دالر می برد و 
از پول برای احیای شهر کوچک خودشان در 

میشیگان استفاده می کند.
برایان کرانستون برنده جایزه امی و گلدن گلوب 
است و به تازگی در سریال کوتاه »واالحضرت« 
شوتایم بازی کرده است. او همچنین به خاطر 
ایفای نقش »والتر وایت« در سریال »برکینگ بد« 

شناخته شده است.
آنــت بنینگ هم که تا به حــال چهار بــار نامزد 
دریافت جایزه اسکار شده، نقش »مارج سلبی« را 
ایفا می کند. او به تازگی در »شکاف امید« ویلیام 
نایی نقش آفرینی کرده  بیل  نیکلسون مقابل 
و مقابل آدام درایــور در »گــزارش« اسکات برنز 

حضور داشته است.

بازیگر »سفید برفی« انتخاب شد

هنرپیشه جوان آمریکایی - کلمبیایی به عنوان 
بازیگر نقش سفید برفی در اقتباس تازه دیزنی 

از قصه پریان »سفید برفی« انتخاب شد.
به گزارش صبا، ریچل زگلر بازیگر نقش »سفید 
برفی« در بازسازی دیزنی از این داستان مشهور 

نوشته برادران گریم شد. 
ــن نقش، بسیاری از  زگلر کــه بــرای ایــفــای ای
هنرپیشه های جوان را شکست داده است، می 
خواهد با این بازسازی به یک موفقیت بزرگ در 

زندگی اش دست پیدا کند.
این بازیگر جــوان دورگــه آمریکایی کلمبیایی 
اولین تجربه بازیگری اش را در فیلم »داستان 
وست ساید« اسپیلبرگ به دست آورد. »داستان 
ــر 2021 راهی  ــرار اســت اواخ وســت ساید« ق
سینماها شود. زگلر همین طور در آینده با فیلم 

»شزم« به سینماها می آید.
کمپانی دیزنی از سال 201۶ در حال تولید 
یک فیلم براساس قصه پریان »سفید برفی و 
هفت کوتوله« است. دیزنی سال 1۹3۷ یک 
نسخه  پویانمایی از »سفید برفی و هفت کوتوله« 
ساخت که بسیار مشهور شد، از »سفید برفی و 
هفت کوتوله« به عنوان نخستین پویانمایی تاریخ 

کمپانی دیزنی یاد می شود.

 نظرات مردمی درباره علی صبوری متفاوت 
اســـت؛ بــرخــی مــوافــق هستند و هــمــراه با 
کارهایش می خندند، اما عده ای معتقدند او 
در بازیگری بیشتر ادای رضا عطاران و جنس 
بــازی او را درمـــی آورد. کمدین معروف که 
قبل از »خنداننده شو« با صفحه و کلیپ های 
اینستاگرامی اش معروف شده بــود، بعد از 
قرارداد 10 ساله با صداوسیما خبرساز شد. 
او اول تیر ۹۹ از قراردادی گفت که طبق آن، 
باید همه کارهایش تا سال 140۹ با اجازه 
اتفاقا  باشد. صبوری  مــدیــران رسانه ملی 
از نظارت صداوسیما روی کارهایش ابراز 
رضایت کرد و گفت: »خوشحالم که کنترل 
می شوم.« حاال دقیقا یک سال از قرارداد 10 
ساله علی صبوری با صداوسیما می گذرد. در 
این مدت دو سریال از این کمدین روی آنتن 
رفته که در جذب مخاطب آن چنان توفیقی 

نداشته است.

درصد پایین بیننده »آخر خط«	 
علی صبوری در سریال تلویزیونی »آخر خط« 
به کارگردانی علیرضا مسعودی، نخستین 
تجربه حرفه ای بازیگری اش را با ایفای نقش 

»ســیــامــک« کسب کــرد. علی مسعودی را 
سال هاست با فیلم نامه های شاخصی مانند 
»ساعت خوش«، »کوچه اقاقیا«، »سه دونگ 
که  کمدینی  می شناسیم.  و...  ــگ«  دن سه 
حسابی  »خندوانه«  در  استندآپ هایش  با 
معروف شد و در اولین تجربه کارگردانی، 
ــر خــط« را ساخت؛ سریالی که  سریال »آخ
تــالش کــرد با درون مــایــه طنز، ادای دینی 
باشد به مدافعان حرم، اما انتقادات زیادی به 
همراه داشت. همان زمان برخی رسانه ها در 
مطالبی انتقادی نوشتند که علی مسعودی در 
این سریال به جای جریان سازی، سوار بر موج 
فضای مجازی شده است. برخی هم در انتقاد 
از این سریال نوشتند که »آخــر خط« شبیه 
کلیپ های طنز اینستاگرامی است که پایه اش 
ــازی، قلدربازی، دعــوا، زد و خورد و  بر الت ب
بی اخالقی است و ظاهرا علی مسعودی عالقه 
زیادی به فضای مجازی دارد و با شوخی هایی 
به سبک کلیپ های اینستاگرامی و به کار 
گرفتن یک اینفلوئنسر اینستاگرام، به دنبال 
جــذب مخاطب بــوده اســت. ایــن سریال اما 
برخالف انتظار مدیران تلویزیون، اصال مورد 
استقبال قرار نگرفت. »آخر خط« بر اساس آمار 
اعالم شده مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما 
1۹ درصد بیننده داشت. شکست »آخر خط« 
یعنی شاخ اینستاگرام هم نتوانست تلویزیون 

آن زمان را نجات دهد.

برگ های برنده ای که سوخت!	 
»کار ما فاخر نیست، مردمی است...« این 
جمله ای است که عوامل سریال »بوتیمار« 
در مصاحبه هایشان گفتند و اعالم کردند 
که سریالشان به غم ها، شادی ها، تلخی ها 
و شیرینی های زندگی مــردم می پردازد. 
سریال »بوتیمار« حــدود دو هفته پیش از 
شبکه 3 به پایان رسید. سریالی که از همان 
زوج تقریبا تکراری حمید لوالیی و مرجانه 
گلچین استفاده کرده بود. زوجی که قبال هم 
آن ها را در سریال های »پنچری«  »شب عید«، 
»زوج یا فرد« و حتی سریال نمایش خانگی 
»موچین« دیده بودیم. »بوتیمار« برای تبدیل 
شدن به یک طنز خوب به برگ های برنده 

بیشتری نیاز داشت. آن هم در سال 1400 
که ذائقه مخاطبان تلویزیون در مقایسه با 
دهه 80 و حتی ۹0 سخت گیرانه تر شده 
اســت. حمید لوالیی مانند همه کارهای 
قبلی اش همان عصبانیت خشایاروار قدیمی 
را داشــت، مرجانه گلچین مثل سابق یک 
مــادر حاضرجواب بود و علی صبوری هم 
همان حرکات و نقش سابقش در »آخر خط« 
و حتی استندآپ هایش را بازی می کرد. این 
سریال توقع مخاطبان را برآورده نکرد. علی 
صبوری هم نقش کاملی در سریال نداشت 
و در هر قسمت فقط چند دقیقه ای حضور 
داشت که در نهایت تجربه موفقی برایش 

رقم نخورد.

»دینامیت« و »شیشلیک«  اکران می شوند؟
در شرایطی که پخش کنندگان و سازندگان 
شرایط  بــا  گذشته  هفته  کــمــدی  فیلم های 
سازمان سینمایی بــرای اکــران فیلم هایشان 
با  سینمایی  سازمان  بودند،  نکرده  موافقت 
تغییر پیشنهادش درصدد جلب رضایت دو فیلم 

پرفروش برای اکران است.

ــران ســازمــان  ــدی ــزارش سینمادیلی، م بــه گـ
سینمایی با وساطت مدیران شــورای صنفی 
نمایش، پیشنهاد پرداخت 5.2 میلیارد تومان 
به سازندگان فیلم های دارای شانس فروش 
باال را قبول کرده  اند و بدین ترتیب سازندگان 
کمدی ها درآمــدی معادل یک گیشه هشت 

میلیاردی را از طرف سازمان سینمایی خواهند 
داشت.

در حالی که مسعود اطیابی روز گذشته اعالم 
ــرده بــود تا واکسیناسیون نیمی از مــردم،  ک
سازندگان  نمی کند،  اکـــران  را  فیلم هایش 
ــراوان از هفته آینده راهی »دینامیت« این پیشنهاد را  پذیرفته اند و این  فیلم به احتمال ف

سینماها می شود. سازندگان »شیشلیک« اما 
به این پیشنهاد پاسخ نداده اند و درصورت جلب 
نشدن رضایت آن ها فیلم دیگری جایگزین فیلم 

مهدویان می شود.
در شرایط انتقال مدیریت ها مشخص نیست 
این مبلغ پیش از اکران به سازندگان پرداخت 
می شود یا تعهد مالی است که بر گردن مدیران 

آینده سازمان سینمایی خواهد بود.

۹۹ تصویربرداری  داوود میرباقری از دی 
ــی« را آغـــاز کـــرده و  ــارس ســریــال »ســلــمــان ف
پیش بینی شده است که احتماال ساخت آن 
حــدود پنج سال زمــان ببرد. او در این پروژه 
با بازیگران بسیاری همکاری کرده و خواهد 
کرد. مدتی پیش نام های علیرضا شجاع نوری، 
فرهاد اصالنی، محمدرضا هدایتی، مرحوم 
احترام  دهــکــردی،  علی  جلیلوند،  چنگیز 
از  تعدادی  عنوان  به  فقیه  مهدی  و  برومند 
بازیگران این پــروژه اعالم شده بود و اکنون 
خبرگزاری فارس نام تعدادی دیگر از بازیگران 
»سلمان فارسی« را منتشر کرده است. بعضی 
چهره ها با این سریال به تلویزیون بازگشته اند، 
تعدادی از آن ها همکاری دوباره با میرباقری 
را تجربه می کنند و بعضی از آن ها نیز با این 
سریال تجربه تازه ای را در مسیر حرفه ای خود 

ثبت می کنند.

ــازیــگــران »مــخــتــارنــامــه« در »سلمان 	  ب
فارسی«

داوود میرباقری 10 سال پس از تولید سریال 
ماندگار »مختارنامه«، بار دیگر سراغ بازیگران 
آن سریال رفته و »سلمان فارسی« را با حضور 
تعداد زیادی از بازیگران آن مجموعه جلوی 
دوربین برده است. رضا کیانیان که با بازی 
در نقش »عبدا... بن زبیر« در »مختارنامه« 
یکی از بهترین بازی های خود را به نمایش 
گذاشته بود و بازی به یادماندنی در این سریال 

داشت، در »سلمان فارسی« نیز ایفای نقش 
می کند. از میان دیگر چهره های پیش کسوت 
و باسابقه مجموعه »مختارنامه« نیز می توان 
به هنرمندانی مانند محمدرضا شریفی نیا، 
ــرازی، مــهــدی فــخــیــم زاده،  ــی ــورش حــســن پ
عنایت شفیعی، محمد فیلی، فریبا کوثری، 
جعفر دهقان، بهرام شاه محمدلو و سیامک 
اطلسی اشاره کرد. ویشکا آسایش، شهرام 
محمد  و  عبدلی  شــهــرام  حقیقت دوست، 
صادقی دیگر بازیگران »مختارنامه« هستند 
کــه در پـــروژه »سلمان فــارســی« نیز حضور 
دارند. حمیدرضا عطایی که با بازی در نقش 
»سائب بن مالک اشعری« در »مختارنامه« به 
شهرت رسید، در پروژه جدید میرباقری هم 

حضور دارد.

به 	  حقیقت دوست  و  اصالنی  بازگشت 
تلویزیون

در میان بازیگران سریال »سلمان فارسی«، نام 
دو چهره دیده می شود که در سال های اخیر 
از تلویزیون دور بوده و اکنون با این سریال به 
رسانه ملی بازگشته اند. فرهاد اصالنی یکی از 

مهم ترین بازیگران »مختارنامه« بود که با بازی 
در نقش منفی »ابن زیاد«، حضور درخشانی در 
این سریال داشت. او پس از این مجموعه در 
سریال دیگری بازی نکرد و حضور پررنگی در 
آثار سینمایی داشت. فرهاد اصالنی اکنون 
پس از ۹ سال غیبت در تلویزیون، با گریم 
متفاوتی بــرای بــازی در مجموعه »سلمان 
فارسی« جلوی دوربین رفته و در چهارمین 
همکاری خود با میرباقری نقش یک »تاجر« 
را بازی کرده است. یکی دیگر از بازیگرانی 
که »سلمان فارسی« او را به تلویزیون کشانده، 
شهرام حقیقت دوست است. این سریال پس 
از مجموعه های »شاهگوش« و »مختارنامه« 
چــهــارمــیــن هــمــکــاری حــقــیــقــت دوســت با 
میرباقری است. آخرین سریالی که این بازیگر 
»جــاده  کمدی  مجموعه  داشته  آنتن  روی 
قدیم« است که سال ۹4 پخش شد. او که در 
سال های گذشته در سینما نیز چندان پرکار 
نبوده، پس از شش سال بار دیگر در سریالی 
تلویزیونی بازی کرده است. حقیقت دوست 
در »مختارنامه« نقش شخصیت مهمی مانند 

»ابن حر« را ایفا کرده بود.

تجربه جدید غفوریان و امیرفضلی	 
در میان بازیگران »سلمان فارسی« دو نام 
جالب هم دیده می شود. ارژنگ امیرفضلی و 
مهران غفوریان نیز دیگر چهره هایی هستند 
که در این سریال بــازی می کنند و احتماال 
بــازی در »سلمان فارسی« تجربه متفاوتی 
برای آن ها خواهد بود. ارژنگ امیرفضلی که 
به عنوان بازیگر آثار کمدی شناخته می شود، تا 
به حال در سریال »تبریز در مه« نقش شخصیت 
»خواجه یعقوب« را بازی کــرده، اما این تنها 
تجربه حضور او در یک سریال تاریخی جدی 
است و چندان در یادها نمانده است. مهران 
غفوریان نیز مانند امیرفضلی، بیشتر با نقش ها 
و آثار کمدی در ذهن مردم مانده و تا به حال 
سریال تاریخی بازی نکرده است. البته این 
تجربه قرار بود خیلی زودتر از این ها، در سریال 
»ماه تی تی« میرباقری رقم بخورد، اما ساخت 
این پروژه ناتمام ماند و در نهایت متوقف شد. 
باید دید غفوریان که امسال با حضور متفاوتش 
در سریال »قورباغه« همه را غافلگیر کرد، 
در سریال »سلمان فارسی« چه عملکردی 

خواهد داشت.

 مصطفی میرجانیان 
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الهه آرانــیــان- اگــر بخواهید چند فیلم یا 
مجموعه تلویزیونی فاخر ایرانی را که بر اساس 
آثار ادبی کالسیک یا معاصر فارسی ساخته 
شده است، نام ببرید، حتمًا به زحمت خواهید 
افتاد؛ چون تعداد آثار نمایشی ساخته شده با 
این مشخصات، به تعداد انگشتان یک دست 
هم نمی رسد. شاید بگویید مشکل از آثار ادبی 
است که به راحتی به تصویر درنمی آیند، اما 
مگر نه این که ساالنه چند اثر نمایشی بر اساس 
آثار ادبِی خارجی تولید می شود و مخاطبان 
بسیاری را هم به خود جذب می کند؟ پس 
چرا در ایران عزم و همتی ملی برای ساخت 
آثار نمایشی بر اساس حجم وسیِع متون کهن 
و معاصر ادبی وجود ندارد؟ چرا تا به حال بر 
اساس ظرفیت های نمایشِی کم نظیر شاهنامه 
فردوسی و تاریخ بیهقی، آثار درخوری تولید 
ــده، بیشتر از  ــه هم اقتباس ش نشده  و آن چ
آثاِر ادبی خارجی از جمله نمایش نامه های 
شکسپیر بوده است؟ برای یافتن پاسخ این 
پرسش ها به سراغ دکتر قطب الدین صادقی، 
نویسنده، کارگردان، بازیگر، استاد دانشگاه و 
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی رفته ایم؛ 
کسی که به شدت دغدغه نوشتن و ساخت 
آثاری بر اساس متون ادبی فارسی دارد و از 
جمله آثار نمایشِی اقتباسی او، می توان به 
»افشین و بودلف هر دو مرده اند«، »سی مرغ، 
ــار  ــادگ ــم«، »ی ــت ســیــمــرغ«، »هــفــت خــان رس

زریران« و »بهرام چوبینه« اشاره کرد. در ادامه 
گفت وگوی ما را با دکتر صادقی می خوانید.  

بــه نظر شما جــای اقتباس از   
کدام آثار معروف ادبیات فارسی در سینما 

و تلویزیون ما خالی است؟
و  بدنه  ــار  آث ما بیشتر  تلویزیون  و  در سینما 
چندانی  ارزش  که  هستند  کننده  سرگرم 
ندارند. معمواًل اقتباس از آثار کالسیک است 
یا از رمان های بــزرگ معاصر. ما در ادبیات 
فارسی چند منبع بــزرگ کالسیک داریــم؛ 
ــار نظامی گنجوی،  شاهنامه فــردوســی، آث
مثنوی معنوی موالنا، آثار عطار نیشابوری و 
همین طور متون کهن تاریخی مانند تاریخ 
بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی. از این ها 
می شود اقتباس کــرد. کمی ذوق و تکنیک 
را  حرفی  باید  ایــن کــه  مهم تر  و  می خواهد 
پیدا کنید که حرف زمانه باشد و به گونه ای 
بزنید که انگار واقعه از آِن امروز است و مردم 
برای حل مشکالِت این زمانه و دوران از آن 
سود ببرند. اقتباس فقط نبش قبر و یک کار 
باستان شناسی نیست. اقتباس به معنی این 
است که شما در یک اثر کهن، روح و معنا و 

نفس تازه ای بدمید و آن را به روز کنید.  
پس این که عده ای در ساخت   
یک اثر اقتباسی کاماًل به اثر اولیه وفادار 
می مانند و واژه به واژه آن را می سازند، 

اشتباه است؟
واژه به واژه فایده و ارزشی ندارد. شما بهتر از 
فردوسی که نمی توانید بگویید. او به بهترین 
شکل ممکن گفته است و تــازه حرفی که او 
زده، حرف زمانه خودش است و معنای این 
داستان ها قبل از او این نبوده. حاال هزار سال 
گذشته و در حد این هزار سال، چیزی به درک 
ما، جهان بینی مان، مشکالتمان و... اضافه 

نشده؟ آیا جامعه ما عوض نشده؟ معادالت 
سیاسی عوض نشده؟ نمی شود چنین نگاه 
منجمدی را درباره انسان و آثار ادبی داشت. 
این است که اگر من االن بروم دنبال قصه ای از 

گذشته، باید حرف زمانه خودم را بزنم.
برای این که ظرفیت  آثار ادبِی   
فارسی در اولویِت اقتباس نمایشی قرار 

بگیرد، چه باید کرد؟ 
ایــن کــار شعور و آگاهی می خواهد. تزریق 
ــل تــئــاتــر و  ــرد. کــســی کــه اهـ ــ ــود ک ــی ش ــم ن
سینماست، باید فرهنگ ملی اش را بشناسد 
و دوســت داشته باشد و تا نشناسد، دوست 
ــت داشتن واقعی از  نخواهد داشــت. دوس
نمی شناسد  وقتی  می آید.  واقعی  شناخت 
و از زیــبــایــی هــایــش بی خبر اســـت، بــه زوِر 
دستورالعمل نمی توان به او فهماند. در این 
صورت می شود یک کار سفارشِی احمقانه 
و زورکی که ارزشی ندارد. میل به اقتباس و 
بازآفرینی باید از ُبن جان و از عمق احساس و 

ژرفای اندیشۀ خالق اثر بجوشد. 
ــه اقتباس  خــود شما مــایــل ب  
نمایشی از کدام اثر ادبی فارسی هستید 

که هنوز فرصتش را پیدا نکرده اید؟
من زورآزمایی هایی کــرده ام با شاهنامه و 
مثنوی و آثار عطار و نظامی. چند نمایش نامه 
هم بر اساس تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای 
جوینی نوشته ام. من با این ها ارتباط برقرار 
ــرد ه    و چیزهایی نوشته ام که حرف زمانه  ک
بوده و عینًا محتوای اولیه را تکرار نکرده است. 
ــردی یا  ــ ــر بــیــت هــای ک ــی ــال اخ در چــنــد سـ
چریکه ها، یعنی افسانه های منظوم کردی 
را که خنیاگران می خواندند، جمع کرده ام 
که حدود 450 تا می شود و بعضی هایشان 
ظرفیت های دراماتیک حیرت انگیزی دارند. 
من یازده تا از این ها را تبدیل به نمایش کرده ام 

و چند تــای دیگر را هم قصد دارم به قالب 
نمایش نامه درآورم که به نظرم بسیار جذاب 

هستند. 
هم اینک مشغول چه فعالیتی   

در حوزه ادبیات نمایشی هستید؟
در حال نگارش یک نمایش نامه هستم که 
یکی از قصه های کهن ادبیات کردهای ایزدی 
است؛ ادبیاتی که به فرهنگ ملِی هزاران سال 

پیش برمی گردد. 
ــن روزهـــای کرونایی  بــرای ای  
پیشنهاد  را  ــاری  ــ آث نـــوع  ــه  چ مطالعه 

می کنید؟
ــار کالسیک مانند  در درجــه اول مطالعه آث
شاهنامه و پنج گنج نظامی را توصیه می کنم. 
برای این که تا آثار کهن را نخوانید، ریشه ها 
و ظرایف زبان فارسی را نمی شناسید. بعد 
از این ها، رمان ها را پیشنهاد می کنم که هم 
به شما لذت می دهند و هم سرگرم کننده 

هستند و اوقات فراغت را پر می کنند. 

ادبی

 واکنش مرادی کرمانی
 به نام گذارِی کوچه ای به نامش

ــرادی کرمانی با قــدردانــی از اقــدام  هوشنگ م
برای نام گذاری چند کوچه و خیابان در تهران 
به نام او و چند چهره فرهنگی دیگر می گوید: 
»کــار بسیار خوبی کرده اند ولو این که عده ای 
مخالف باشند«. بــه گـــزارش ایسنا، در ادامــه 
نام گذاری خیابان ها و کوچه ها به نام مشاهیر و 
چهره های فرهنگی و هنری از جمله نویسندگان، 
شورای شهر تهران در اقدام اخیرش نام گذاری 
برخی از کوچه ها و خیابان های شهر تهران به 
نام چهره هایی از جمله مهدی آذریــزدی، نجف 
دریابندری، فهیمه راستکار، مدیا کاشیگر، رضا 
سیدحسینی، هوشنگ مرادی کرمانی و محمد 
زهرایی را تصویب کرده است. هوشنگ مرادی 
کرمانی، نویسنده پیش کسوت معاصر در این باره 
گفت: »با این اقــدام ما به جامعه به ویژه جامعه 
کودک و نوجوان ایران یاد می دهیم افراد زیادی 
بوده اند که با وجود نبود امکانات و تلخی هایی که 
در زندگی داشتند، تنهایی برای شما کار کرده اند. 
اکثرشان بچه فقیر بودند و از یک فاجعه اقتصادی 
ــه ای  ــرده و به درج و بی کسی و تنهایی عبور ک
در جامعه رســیــده انــد. باید بــه بچه های نسل 
تازه بگوییم این ها هم حضور دارنــد«. نویسنده 
»قصه های مجید« و »شما که غریبه نیستید« تأکید 
کرد: »در عین این که جایزه و تشویق را دوست 
دارم، باید بگویم این ها دورچین غــذای اصلی 
هستند؛ یک آشپز خوش سلیقه در کنار کباب 
و ماهی، خیارشور  و چند پر سبزی می گذارد 
تا  قشنگش کند. کسی به خاطر دورچین غذا، 
رستوران نمی رود. اقدامات این چنینی، دورچین 

هستند که کار را برجسته می کنند«.

اصفهانی  محمد  دکــتــر   - هنر  و  ادب  گـــروه 
گواهی نامه درجه یک هنری در رشته خوانندگی 
موسیقی ایرانی را دریافت کــرد. گواهی نامه 
درجه یک هنری، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای هنرمندان صادر می شود و معادل 
درجــه علمی دکترا بــرای هنرمندان محسوب 
می شود. پیش از ایــن، بــرای همایون شجریان 
در رشته آواز گواهی درجه یک هنری نیز صادر 
شده بــود. محمد اصفهانی، 11 روز دیگر 55 
ساله می شود و این روزها در حال تهیه و تدارک 
آلبوم جدید خود است. این خواننده و آهنگ ساز 
پاپ و سنتی، نزدیک به 3 دهه است که در عرصه 
موسیقی کشور فعالیت می کند و فراز و نشیب های 
زیادی را پشت سر گذاشته و توانسته است جایگاه 
خود را به عنوان یک خواننده درجه یک، در حافظه 

جمعی مردم ثابت کند.

قدم های آهسته و پیوسته	 
با  محمد اصفهانی اولین کار حرفه ای خود را 
اجــرای تیتراژ سریال آوای فاخته در سال 73 
آغاز کرد. هرچند چهره او پیشتر در یک مراسم 
ملی دیده شده بود؛ اصفهانی در دوازدهم بهمن 
ــران،  ــام خمینی)ره( بــه ای ــال 57 و ورود ام س
زمانی که تنها 12 سال داشت، مسئول تالوت 
قــرآن در مراسم بهشت زهــرا بــود. به هر حال، 
رونــد خوانندگی بــرای وی که آواز را با مکتب 
استاد محمدرضا شجریان و موسیقی ایرانی را 
با مکتب علی جهاندار آموخته بود، تا سال 77 
با تیتراژخوانی سریال های »تنهاترین سردار«، 
»پهلوانان نمی میرند« و آزمون و خطا برای معرفی 

به عنوان یک خواننده صاحب صدا و مسلط 
ــه پیدا کــرد و ایــن، یک  بر موسیقی، ادام

شروع موفق برای ادامه مسیر او در عرصه 
موسیقی بود.

»حسرت« موفق اصفهانی	 
ــزاری اولــیــن جشنواره  ــرگ ب

سال  در  ــاپ  پ موسیقی 
ــردم به  77 و اقــبــال م

ــوع موسیقی،  ــن ن ای
موج  شـــروع  مقدمه 
نو موسیقی پــاپ در 
سال های پایانی دهه 
70 شد. اتفاقی که 

باعث شد برخی خواننده های سنتی، گریزی به 
پاپ نیز داشته باشند. محمد اصفهانی در این 
سال ها »حسرت«، چهارمین آلبوم خود را که در 
زمــره موفق ترین ها و پرفروش ترین  آلبوم های 
آن دوره قرار گرفت، منتشر کرد. گفته می شود 
ــدود یک میلیون  که ایــن آلــبــوم، در آن دوره ح
و 500هـــزار کاست و حــدود 100 هــزار حلقه 
سی.دی فروش داشته است. اصفهانی در سال 
آخر دهه 70  در آلبوم »تنها ماندم«، بازخوانی 
را امتحان و آثار همایون خرم، از جمله »غوغای 

ستارگان« را دوباره اجرا کرد.

کالس آنالین برای پاپ خوان ها	 
دهه 80 برای محمد اصفهانی، با یک موفقیت 
و حاشیه رقم خورد. انتشار آلبوم »نون و دلقک« 
در سال 81 که ویدئو کلیپ آن را با تصاویر چارلی 
شد.  حاشیه  این  دلیل  بودند،  ساخته  چاپلین 
بابک بیات، فریدون شهبازیان، آریا عظیمی نژاد 
و دکتر اصفهانی از جمله آهنگ سازان این آلبوم 
موفق و پرفروش بودند. آهنگ »آسیمه سر« با 
شعر اکبر آزاد و آهنگ سازی بابک بیات، یکی 
می شود  محسوب  آلبوم  ایــن  شاه قطعه های  از 
ــت. محمد  ــردم ماندگار شــده اس که در ذهــن م
اصفهانی ادامه دهه 80 را با دو آلبوم »برکت« و 
ــی واژه« به پایان رساند. این خواننده در دهه  »ب
90، گزیده کارتر از قبل به فعالیت اش ادامه داد 
و حتی می توان گفت کم کارتر از دوره های پیشین 
خود شد. هرچند بــازار آشفته موسیقی پــاپ، با 
حضور خواننده هایی که یک شبه ظهور می کنند 
تجارت  و  برندینگ  واسطه  به  آهنگ هایشان  و 
موسیقی، ُگــل می کند، جــا را بــرای 
خواننده ای مانند محمد اصفهانی 
تنگ نمی کنند، اما حضور مداوم او 
در موسیقی که به نوعی ارائه حالت 
استاندارد موسیقی پــاپ است، 
می تواند یک کــالس درس برای 
باشد که دوست  کسانی 
ــد روزی روی  دارنـ
پشت  ــه،  ــن ــح ص
ــون  ــروفـ ــکـ ــیـ مـ
بایستند و تاریخ 
انقضایشان تنها 
ــاه یــا یک  چند م

سال نباشد.

رضا صادقی برای »دودکش 2« می خواند  

در فاصله چند روز تا آغاز پخش سریال 
تلویزیونی »دودکش 2«، رضا صادقی به 
عنوان خواننده تیتراژ سریال معرفی شد. 
به گزارش ایسنا، صادقی که خوانندگی 
ــش« را هم بر  تیتراژ فصل اول »دودکـ
عهده داشت، ترانه فصل دوم را با آهنگ 
سازی آریا عظیمی نژاد آماده کرده است. 

هومن برق نورد، امیرحسین رستمی، سیما تیرانداز، نگار عابدی، محمدرضا 
شیرخانلو، یاس نــوروزی، الهام اخوان و بهنام تشکر و بازیگران  خردسال 
حسین شهبازی، مهنا سیدی و هانا عباسی، گروه بازیگران »دودکش 2« را، با 

کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی زینب تقوایی، تشکیل می دهند.

مشاور آلبوم جدید همایون معرفی شد

رامین صدیقی از ناشران شناخته شده حوزه 
موسیقی، بــه عــنــوان مــشــاور تهیه کننده به 
پــروژه همایون شجریان پیوست. به گزارش 
و  تهیه کننده  صدیقی،  رامین  خبرآنالین، 
ــر نــشــر مــوســیــقــی هــرمــس، بــه عــنــوان  ــدی م
ــروژه  ــن پـ ــری ــازه ت ــاور تــهــیــه کــنــنــده در ت ــش م
موسیقایی همایون شجریان و فردین خلعتبری 
حضور پیدا کرده است. آثار این پروژه با مدیریت 
هنری رضا موسوی، در نیمه دوم سال 1400 
قــرار خــواهــد گرفت.  پیش روی مخاطبان 
فردین خلعتبری و همایون شجریان به عنوان 

این  اثــر،  موسیقی  محتوای  تولیدکنندگان 
روزها مشغول تولید آلبوم مد نظر هستند. این 
دو هنرمند طی سال های اخیر آثار متعددی را 

در قالب آلبوم موسیقی منتشر کرده اند .

نوشته »قیصر« فیلم کوتاه شد

فیلم کوتاه »بو« با نگاهی به 
یکی از داستان های زنده یاد 
قیصر امین پور ساخته شد. 
ــا، فیلم   ــن ــس بــه گــــزارش ای
کوتاه »بو« به نویسندگی و 
کارگردانی آریــان رضایی، 
با اتمام مراحل فنی، آماده  

شرکت در جشنواره های خارجی شــده اســت. گفتنی است 
فیلم نامه  فیلم »بو« با الهام از داستان »کابوس بیداری« نوشته  
قیصر امین پور به نگارش درآمده.  فرزین محدث تنها بازیگر این 

فیلم کوتاه است.

محمد اصفهانی دوباره دکتر شد 
به بهانه اعطای گواهی نامه درجه یک هنر به خواننده مشهور 

موسیقی ایران، کارنامه هنری او را مرور کرده ایم

 گفت وگوی خراسان با دکتر قطب الدین صادقی، نویسنده و کارگردان
 درباره چالش ها و ظرفیت های نمایشی متون ادبی فارسی

تکرارحرف های فردوسی  
اقتباس نیست

ِ

ازآثار کالسیک ادب فارسی 
برای ساخت آثار هنری می توان 

اقتباس کرد. کمی ذوق و تکنیک 
می خواهد و مهم تر این که باید 

حرفی را پیدا کنید که حرف زمانه 
باشد و به گونه ای بزنید که انگار 

واقعه از آِن امروز است و مردم برای 
حل مشکالِت این زمانه و دوران از 
آن سود ببرند. اقتباس فقط نبش 

قبر و یک کار باستان شناسی نیست

اقتباس به معنی این است که 
شما در یک اثر کهن، روح و معنا 

و نفس تازه ای بدمید و آن را به 
روز کنید
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با پیدا کردن منطق بین اعداد، گزینه مناسب 
برای جای خالی را پیدا کنید.
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جواب ها

تست هوش

به شکل داده شده دقت و مشخص کنید کدام 
گزینه، ترازوی چهارم را متعادل می کند؟

تست هوش:

گزینه )الف( صحیح است.

هوش منطقی:

گزینه )ج( صحیح است. اگر مجموع اعداد دایره های باال را از مجموع اعداد 
دایره های پایین کسر کنیم و رقم به دست آمده را تقسیم بر 2 کنیم، عدد دایره 

وسط به دست می آید.

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

مسیریابی

خفن استریپ:   گلبهی

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.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات:

ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید 
ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

چهار حرفی:  ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، سیرت، سیار و ...
پنج حرفی: تدریس، دستار، ریاست

شش حرفی: دستیار

چالش ذهن :

1. تایلند 2. تایوان 3. کرواسی 4. کامرون 5. مالزی 6. کره جنوبی

مسیریابی :

چی شده؟

راه مقابله با گرما!

سالم. این بار در ستون »چی شده؟« براتون یک عکس از راه های مقابله با گرما انتخاب کردیم و منتظر 
پیامک های باحال شما هستیم. شما باید برای این عکس یک شرح حال طنز و بامزه بنویسید و تا ساعت 
24 دوشنبه شب برای ما بفرستید.  لطفا در ابتدای هر پیامک، نام ستون »چی شده؟« و در آخر پیامک 
هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید. بامزه ترین و خالقانه ترین جمله  های فرستاده شده، روز 
چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 2000999 هم آماده دریافت پیام های 

شماست.

نمونه :

    وقتی گرما باعث شده به 
هرکاری برای خنک شدن دست 

بزنی.

    وقتی توی این گرما یه تکه یخ 
می تونه نسیم دوست داشتنی 

برات به همراه داشته باشه.

   بچه ها قبل از این که آب بشه 
می خوردیمش بهتر نبود؟!

   این تموم بشه چیکار کنم!

شرح در متن

حل جدول:

ن  م  ب    خ   ا  ف   ا   د   ر         
ن ا  ه  س  ا  ب  و  ر  ر   ى  ه  م       
ه ن  ه  د  ف   ا  ى   گ  د  ز  ب  ر  غ     
ا د  ل  ى  ت   ک   ا  ر  ا  ا        ى 

ل و  ر   ح  پ   ن   د  و   ر  ج   ح    

 

ر د  ا  ن  ن   ا  م  ا    

ک ب  ش  ر  ن   ف  ج    
   

ا م  ا  ن  ا  پ  ى   ر  ا   
ه ن  ى  د  م  ت   د  م    

 

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یک کشور 
را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف، نام 

آن را پیدا کنید.

بسيارسخت
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دختری در قفس شیطان!

از روزی که مــادرم از رابطه من با مرد 32 ساله 
آگاه شد، ورق زندگی ما برگشت و حوادث تلخی 
پیش آمد که مرا تا مرز تصمیمات احمقانه کشاند 

چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 18 ساله ای است 
که از منزل فرار کرده بود. او در حالی که ادعا می 
کرد توسط مادرش تهدید به قتل شده است و دیگر 
حاضر نیست به خانه بازگردد، درباره تلخکامی 
های زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری شفای مشهد گفت: شش سال بیشتر 
ــادرم که  نداشتم که فرزند طــالق نــام گرفتم. م
نمی توانست سختی های زندگی با مردی معتاد 
را تحمل کند، از پــدرم طالق گرفت تا روزهــای 
بهتری را تجربه کند. پدرم به مواد مخدر صنعتی 
اعتیاد داشت و به گفته مادرم هیچ مسئولیتی را 
در قبال خانواده اش نمی پذیرفت. این گونه بود 
که سرپرستی من و خواهر کوچکم به مادرم واگذار 
شد و او در حالی ما را زیر بال و پر خودش گرفت که 
با کار کردن در خانه های مردم زندگی ما را تامین 
می کرد. اگرچه من از همان دوران کودکی دوست 
داشتم روزی آرایشگر بزرگی شوم اما مادرم اصرار 
داشت باید درس بخوانم و با تحصیل در دانشگاه 
خانواده را سرافراز کنم.  خالصه با آن که عالقه 
ای به تحصیل نداشتم، دیپلم گرفتم و سپس با 
ــادرم در رشته هتلداری دانشگاه  اصــرارهــای م
غیرانتفاعی پذیرفته شدم. با آن که هزینه های 
دانشگاه خیلی زیاد بود اما مادرم خودش را به آب و 
آتش می زد تا با کار کردن بیشتر و قناعت در مخارج 
زندگی، این هزینه ها را تامین کند. اگرچه مادرم به 
سختی شهریه دانشگاه را می پرداخت اما وضعیت 
تحصیلی من مناسب نبود چرا که نمی توانستم 
نمره قبولی را در بسیاری از دروس کسب کنم و 
مجبور بودم دوباره شهریه آن دروس را پرداخت 
کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم خودم بخشی از 
هزینه های دانشگاه را با کار کردن در بیرون از منزل 
بپردازم.  خالصه با استفاده از آگهی های فضای 
مجازی در یکی از مجتمع های تجاری مشهد به 
عنوان فروشنده استخدام و مشغول کار شدم. هنوز 
مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که وارد یک 
رابطه عاشقانه با صاحب فروشگاه شدم. »آرمان« 
که خود را مجرد معرفی می کرد و 32 سال داشت، 
از همان روزهای آغازین حضورم در فروشگاه به 
من ابراز عالقه می کرد. من هم که فرزند طالق 
بودم و همواره احساس کمبود محبت می کردم، 
شیفته جمالت و کلمات محبت آمیز آرمان شدم و 
خیلی زود به او دل باختم اما یک روز مادرم از این 
ارتباط عاشقانه مطلع شد و چنان سر و صدایی به 
راه انداخت که همه وجودم لرزید. از آن روز به بعد 
دیگر اجازه نداد سر کار بروم یا از خانه خارج شوم 
اما من که آینده ام را به لبخندهای پر از مهر وعاطفه 
آرمان گره زده بودم، به صورت پنهانی به این رابطه 
شیطانی ادامه دادم تا این که روزی فهمیدم خیلی 
راحت فریب خورده ام و آرمان سه دختر و یک پسر 
دارد. آن روز گویی آسمان بر سرم خراب شد و از 
این که فریب مردی متاهل را خورده بودم، دچار 
افسردگی شدیدی شدم تا جایی که چند بار تصمیم 
های احمقانه ای گرفتم و حتی دست به خودکشی 
زدم. از طرف دیگر مادرم با فاش شدن این رسوایی 
بزرگ بیشتر از گذشته آزارم می داد و تحقیرم می 
کرد. با وجود این، من دوست داشتم دختری آزاد 
باشم و هر طوری که دوست دارم با دیگران ارتباط 
برقرار کنم. مادرم که دیگر نمی توانست مرا کنترل 
کند، گوشی تلفنم را گرفت و اجازه خروج از خانه 
را نداد. وقتی مشاجرات لفظی بین من ومادرم 
شدید شد، او تهدیدم کرد که نمی تواند این گونه 
آبروریزی و رسوایی را تحمل کند. او گفت ماجرای 
روابط غیراخالقی مرا برای پدرم بازگو می کند که 
او تا سرحد مرگ مرا کتک بزند و برای این کار از 
پدرم حمایت می کند، هرچند کتک کاری های او 
به مرگ من بینجامد. به همین دلیل دیگر حاضر 

نیستم به خانه مادرم بازگردم و...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد علی امارلو 
)رئیس کالنتری شفا( این دختر جوان برای انجام 
خدمات مشاوره ای و روان شناختی در اختیار 
کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی قرار 

گرفت تا حقیقت قفس شیطان را درک کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی  

*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ سیدعلی 
شریفی، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری و انهدام باند پنج نفره سرقت 
خــودرو هــای ایرانی و کشف بیش از ۵۰ فقره 
سرقت به ارزش تقریبی دو میلیارد تومان خبر 

داد.
*ایسنا/ سید جالل ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
از نجات 18 نفر در پی وقوع حریق در ساختمان 
یکی از اتحادیه های صنفی در خیابان سعدی 

خبر داد.
*میزان/ اسماعیل احسان پور، رئیس منطقه 
2۵ پلیس راهور پایتخت از تصادف و رویارویی 
پراید متخلفی که خالف جهت در مسیر خط ویژه 
در حال فرار بود با یک دستگاه اتوبوس بی آر تی 

در مسیر بزرگراه امام علی)ع( خبر داد.
جهانبخشی رئیس  عبدالوحید  ــزان/  ــی *م
کالنتری 1۶۷ دولت آباد گفت: باند چهارنفره 
ســرقــت خــانــه هــای مسکونی جــنــوب تــهــران 
متالشی شد و سارقان در تحقیقات انجام شده 
به 18 فقره سرقت اعتراف کردند و از مخفیگاه 
آنان، پنج دستگاه تلویزیون، اجناس تزیینی، 
چند قطعه طال و... به ارزش دو میلیارد ریال 

کشف شد.
*ایسنا/ سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند رئیس 
از  ــزرگ  ب تهران  آگاهی  پلیس  عملیات  مرکز 
دستگیری متهم و کشف بیش از 1۷۰۰ گرم 

انواع مواد مخدر خبر داد.
*صدا و سیما/ سرهنگ معظمی گودرزی رئیس 
پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری 12 نفر از 
مدعیان فروش سواالت کنکور 1۴۰۰ خبر داد.

خانم دکتر نقشه قتل مرد طالفروش را  اجرا کرد
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت 
خانم دکتر و دو مردی خبر داد که نقشه قتل مرد 
طالفروش را اجرایی کردند. به گزارش تسنیم، 
ــاره ناپدید  به دنبال شکایت مرد جوانی درب
ــدرش، تحقیقات توسط کارآگاهان  شــدن پ
اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران آغــاز شد. 
پسر جــوان که ناپدید شدن پــدرش را دو روز 
بعد اعالم کرده بود، در تحقیقات گفت: یک 
سال قبل، پدرم طالفروشی اش را در اختیار 
من قرار داد و خودش کارهای متفرقه انجام 
می داد.پدرم صبح 2۵ خرداد از خانه خارج شد 
و دیگر از او خبری ندارم. با شکایت مرد جوان، 
تحقیقات آغــاز شد و بررسی ها نشان داد که 
مرد طالفروش با خانم دکتری داد و ستد مالی 
دارد و آخرین بار نیز به خانه همان خانم دکتر 
رفته است. بدین ترتیب پس از هماهنگی های 
قضایی، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، خانم دکتر را بازداشت کردند. 

زن ۴۶ ساله ابتدا مدعی بود از سرنوشت مرد 
طــالفــروش بــی اطــالع اســت امــا زمانی که با 
مــدارک پلیسی مواجه شــد، لب به اعتراف 
گشود و گفت: مرد طالفروش به من کمک کرد 
تا خانه و مطب اجاره کنم و قرار بود پولی را که به 
من کمک کرده بود به همراه سودش که ۷۰۰ 
میلیون تومان بود، به او برگردانم. مدتی قبل از 
من خواست بدهی ام را به حسابش واریز کنم و 
به دلیل نداشتن توان پرداخت، تصمیم گرفتم 
به نحوی از پرداخت این پول فرار کنم، بنابراین 
موضوع را به دو نفر به نام های بابک و میالد 
که برایم کار می کردند گفتم، آن ها هم گفتند 
حاضر هستند که رضایت مرد طالفروش را 
حتی با زور و تهدید بگیرند. وی ادامه داد: روز 
حادثه به بهانه تعمیر کولر، مرد طالفروش را 
به منزلم کشاندم و از خانه خارج شدم؛ وقتی 
برگشتم با بدن خونین وی درحالی که بابک او 
را کتک زده بود، مواجه شدم، بعد از آن ماجرا 

میالد هم خودش را به خانه 
مــن رســانــد و بــا کمک هم 
جسد مرد طالفروش را به 
خودروی هیوندای مقتول 
منتقل کردیم، من در خانه 

ماندم تا آن جا را تمیز کنم. میالد هم برای انجام 
کار ما را ترک کرد و بابک جسد را به سمت 
دماوند منتقل و در آن جا دفن کرد. با اعتراف 
خانم دکتر، بابک و میالد دستگیر شدند و هر 
دو به همدستی در قتل طالفروش میان سال 
اعتراف کردند اما بابک که متهم اصلی این 
پرونده است، ادعای متفاوتی نسبت به ادعای 
خانم دکتر مطرح کرد. وی گفت: به درخواست 
خانم دکتر به خانه او رفتم و دو مشت به مرد 
طالفروش زدم، او بی هوش روی زمین افتاد و 
خانم دکتر هم به او دو آمپول تزریق کرد، بعد 
جسد را داخل خــودروی مقتول گذاشتم و به 
سمت دماوند حرکت کردم، در راه متوجه شدم 

که او مرده است. به میالد زنگ زدم و در میان راه 
او سوار خودرو شد و باهم به دماوند رفتیم، من 
با سنگ به صورت مقتول زدم تا هویتش برمال 
نشود و بعد هم جسد را دفن کردم و با میالد به 
تهران برگشتیم. رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با اعالم این خبر افزود: با اعتراف متهمان 
به قتل، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران راهی محل دفن جسد شدند و جنازه مرد 
طالفروش را در تپه های روستای مقانک کشف 
کردند. سردار علیرضا لطفی افزود: جسد به 
دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل 
شد و متهمان نیز در اختیار کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

کالهربداری در پوشش آگهی استخدام ؛  بیش از ١٠٠ نفر قرابین شدند
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
تــهــران بـــزرگ از شناسایی و دستگیری دو 
کالهبردار اینترنتی خبر داد. به گزارش ایسنا، 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی افزود: تعدادی 
از شهروندان به پلیس فتای پایتخت مراجعه و 
اظهار کردند شخص یا اشخاصی ناشناس با 
دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری آنان در 
شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری و 

اخاذی کرده اند.
وی ادامه داد: کارآگاهان سایبری پلیس فتا با 
مطالعه اظهارات شاکیان پرونده که اغلب آن ها 
نیز خانم بودند، متوجه شدند همه قربانیان این 
پرونده در جست وجــوی شغل در سایت های 
آگهی بودند و با مشاهده آگهی استخدام منشی 
با شرایط ویژه،  با اشخاص آگهی دهنده تماس 
گرفته بودند. رئیس پلیس فتای تهران اظهار 

کرد: پس از تماس این افراد با آگهی دهنده ها، 
مجرم در پوشش استخدام یک منشی برای 
شرکت وانمود می کرده که برای ثبت نام نیاز به 
مشخصات کامل از جمله نام و نام خانوادگی، 
کدملی و شماره تماس دارد و همچنین اظهار 
می کرده باید کدی را که برای تماس گیرندگان 
ارسال شده، به منظور فعال کردن پنل کاربری 
به آن ها اعالم کنند.  وی افزود: در ادامه و پس 
ــه کد فعال ســازی توسط شاکی به این  از ارائ
مجرم، فرایند کالهبرداری آغاز می شده و متهم 
به حساب های کاربری شاکی در شبکه های 
اجتماعی از جمله تلگرام و واتس اپ دسترسی 
ــت. مجرم ضمن  ــرده اس غیرمجاز پیدا می ک
اخاذی و درخواست های غیراخالقی از قربانی 
با سوءاستفاده از تصاویر و اطالعات شخصی 
وی با ارسال پیام نیاز مالی به مخاطبان شاکی 

اقدام به کالهبرداری از آنان می کرده است. 
معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس 
فتای پایتخت در ادامه اقدامات تخصصی خود با 
بررسی های فنی و سایبری، مجرمان را شناسایی 
کردند و پس از طی تشریفات قضایی، متهمان را 
که دو برادر بودند در یکی از مناطق شمالی تهران 

دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
وی با بیان این که این پرونده تاکنون بیش از 
1۰۰ شاکی از سراسر کشور داشته و تعداد 
شاکیان همچنان در حال افزایش است، اضافه 
کرد: مجرمان پس از حضور در پلیس فتا همه 
چیز را انکار کردند امــا پس از مشاهده ادله 
دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس، به جرم 
خود اقرار کردند و از نحوه اعمال مجرمانه خود 
پرده برداشتند. او با اشاره به لزوم فعال سازی 
تایید هویت دومرحله ای بــرای حساب های 

کاربری شبکه های اجتماعی، به شهروندان 
گفت: در هنگام فعالیت در شبکه های اجتماعی 
تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت و 
از در اختیار گذاشتن اطالعات حساب کاربری 
ــودداری  ــدارک هویتی خــود به دیگران خ و م
ــورت مواجهه با هرگونه مــوارد  کنید و در ص
 مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 www.cyberpolice.ir  بخش گزارش های 

مردمی با ما در میان بگذارید.

کشف 188 کیلو مواد مخدر در 
برخورد خودروی حامل مواد 

افیونی با گشت پلیس

توکلی/ در برخورد پــژوی حامل مــواد افیونی 
با گشت پلیس، یک محموله تریاک و حشیش 
کشف شد. به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
ــاره گفت: روز گذشته یک  سیرجان در ایــن ب
دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ هنگام تردد در محور 
بافت - سیرجان با سرعت زیاد و بدون توجه به  
عالیم هشدار دهنده، به ایست و بازرسی ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان 

وارد و از صحنه متواری شد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: بالفاصله 
موضوع به واحدهای گشت انتظامی شهرستان 
ابالغ شد که در این زمینه خودروی گشت پاسگاه 
انتظامی بلورد به محور مذکور عزیمت و خودروی 
حامل مواد مخدر با سرعت زیاد با این واحد گشت 

پلیس برخورد کرد و واژگون شد.
وی  با اشــاره به ایــن که در ایــن حادثه راننده 
خــودروی پژو و دو  نفر از ماموران گشت پلیس 
ادامــه  به بیمارستان منتقل شدند،  و  زخمی  
داد: در بازرسی از این خودرو در مجموع 188 
کیلوگرم مواد مخدر شامل 1۶۵ کیلوگرم تریاک 
و 23 کیلوگرم حشیش کشف شد. این مسئول 
انتظامی گفت: با تشکیل پرونده در این خصوص، 
متهم پس از انجام مراحل درمــانــی به مرجع 

قضایی تحویل می شود.

دستگیری راننده ای که زوج 
جوان کرمانشاهی را زیر گرفت 

استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
کرمانشاه از دستگیری راننده ای خبر داد که 
به تازگی با زیر گرفتن یک زوج جــوان در شهر 
کرمانشاه که به فوت آن ها انجامید، از صحنه 

حادثه متواری شده بود.
سرهنگ محمدرضا آمویی به ایرنا افزود: حوالی 
ساعت 3 بامداد روز 2۹ خرداد یک فقره حادثه 
رانندگی در سه راه شریعتی مقابل کلینیک شهید 

چوبکار به پلیس گزارش شد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس راهور پس از حضور 
در صحنه حادثه مشاهده کردند که آقایی ۴2 
ساله و همسر 3۵ ساله اش بر اثر سانحه رانندگی 
به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از 

دست داده اند.
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
کرمانشاه خاطر نشان کرد: در تحقیقات به عمل 
آمده مشخص شد یک دستگاه پیکان با این زوج 
جوان برخورد کرده و پس از زیر گرفتن آن ها از 

صحنه حادثه متواری شده است.
وی افزود: با متواری شدن راننده پیکان تالش 
ماموران برای دستگیری وی آغاز شد و کارآگاهان 
پلیس آگــاهــی توانستند بــا انــجــام اقــدامــات 

اطالعاتی وی را در کرمانشاه دستگیر کنند.
سرهنگ آمویی در پایان با بیان این که راننده 
دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده است، 
ادامه داد: حوادث رانندگی اجتناب ناپذیر است 
و به جای فرار باید به مصدومان حادثه کمک و 

تالش کنیم جانشان را نجات دهیم.
او یادآور شد: در این حادثه نیز راننده متواری اگر 
به جای فرار مصدومان را به مراکز درمانی منتقل 
می کرد، احتمال نجات جان آن ها وجود داشت و 

خانواده های زیادی داغدار نمی شدند.

سجادپور- جوانی که هــدف زورگــیــران 
مخوف قرار گرفته بود، در جدالی خونین با 
دزدان، نه تنها اموالش را از دست داد بلکه 

به شدت با ضربات چاقو مجروح شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، این حادثه 
تلخ بامداد یکم تیر در زیر پل فجر مشهد 
ــوان 28 ساله ای  هنگامی رخ داد که ج
مشغول گفت وگو با گوشی تلفن همراهش 
بود و قصد داشت به منزلش بازگردد. در 
همین حال ناگهان دو زورگیر که او را طعمه 
ای مناسب برای ربودن اموالش یافتند به 
سوی جوان مذکور حرکت کردند. یکی از 
زورگیران در یک لحظه چاقویش را بیرون 
کشید و تیغه آن را در هــوا چرخاند تــا با 
ترساندن جوان 28 ساله، وجوه نقد و دیگر 
اموال او را سرقت کنند اما جوان یاد شده که 
قصد نداشت به همین راحتی اموالش را از 
دست بدهد، به مقاومت در برابر زورگیران 

پرداخت.
 ایــن دو جــوان بی رحــم به او فرصت هیچ 
عکس العملی را ندادند و ناگهان ضربات 
چاقو را بر پیکرش فرود آوردنــد. در حالی 
که دست، سینه و کتف، این جوان بی گناه 
به شدت زخمی شده بود و خون از پیکرش 
بیرون می زد، او یکی از دزدان مخوف را در 
آغوش را گرفت و رهایش نکرد. فریادهای 
ــرای استمداد از دیــگــران،  مــرد زخمی ب
باالخره توجه چند رهگذر را به خود جلب 
کــرد. او که به خاطر خون ریــزی رمقی در 
ــدام تهدید بــه مــرگ می  بــدن نــداشــت و م
شد بــاز هــم، زورگیر را همچنان در میان 
دستانش محکم می فشرد تا این که دو تن از 
شهروندان وظیفه شناس با دیدن این صحنه 
خونبار، به یــاری وی شتافتند. در همین 
حال دزد خطرناکی که همچنان به تهدید 
ادامه می داد با مشاهده هجوم شهروندان 
برای یاری رساندن به جوان مجروح، بی 
درنگ گردنبند طعمه خون آلود را قاپید و با 
سرقت پول های نقد او از محل گریخت اما 
شهروندان با پلیس 11۰ تماس گرفتند و از 

فرار زورگیری جلوگیری کردند که به چنگ 
مال باخته افتاده بود. 

گزارش خراسان حاکی است، چند دقیقه 
بعد نیروهای گشت کالنتری میرزاکوچک 
خان در محل وقوع این حادثه وحشتناک 

و  یافتند  حضور 
حلقه های قانون 
بـــر دســتــان  را 
ــر مخوف  ــی زورگ
گـــــــره زدنـــــــد. 
بعد  ــی  ــات ــظ ــح ل
نیز امــدادگــران 
اورژانــــــس مــرد 
به  را  مـــجـــروح 
بـــیـــمـــارســـتـــان 
هاشمی  شهید 
نــــــــژاد مــشــهــد 
انتقال دادند که 
تالش  بالفاصله 
کــــادر پــزشــکــی 
برای نجات جان 
ــد.  وی آغــــاز ش
ــه  خــوشــبــخــتــان
ضربات چاقو به 
حساس  نواحی 
بدن وی اصابت 

نکرده بود و این جوان مداوا و از بیمارستان 
ــوی دیــگــر تحقیقات  ــد. از س ترخیص ش
نیروهای انتظامی با صــدور دستوری از 
سوی سرهنگ علی عبدی )رئیس کالنتری 
میرزاکوچک خــان( از متهم 18 ساله در 
حالی آغــاز شد که بررسی ها نشان داد، 
این متهم خطرناک اهل استان سیستان 
و بلوچستان است که در بولوار کشمیری 
شهرک مهرگان اقامت دارد. »ایمان-گ« 
که به اتهام زورگیری با سالح سرد تحت 
بازجویی های تخصصی قرار گرفته بود با 
اعتراف به زورگیری وحشتناک از جوان 
ــف« )متهم فــراری(  28 ساله گفت: با »ال
از حدود دو ماه قبل در یکی از پارک های 

طبرسی آشنا شدم و رفاقت صمیمانه ای 
بین ما ایجاد شد تا جایی که اوقات زیادی را 
در کنار هم سپری می کردیم. او که جوانی  
سابقه دار است و مدعی بود در گوشی قاپی 
و زورگیری های زیادی نقش داشته، به من 
پیشنهاد کرد با 
کمک یکدیگر از 
مردم زورگیری 
کنیم  و با فروش 
اموال سرقتی، 
بـــه مــالــخــران 
مـــــــــخـــــــــارج 
خــودمــان را در 
بـــیـــاوریـــم! من 
هـــم کـــه تـــا به 
حال زورگیری 
ــودم،  نــکــرده بـ
ابــــــتــــــدا مــی 
ــا او  تــرســیــدم ب
ــراه شـــوم  ــ ــم ــ ه
ولـــــی »الـــــف« 
اصـــرار کــرد که 
پیش  مشکلی 
ــد چون  نمی آی
خیلی  قبال  من 
زورگــــــیــــــری 
ــرده ام! و مرا قانع کرد که او را همراهی  ک

کنم. 
ــود کــه تصمیم  حــدود ساعت 2 بــامــداد ب
گرفتیم برای زورگیری از مردم راه بیفتیم. 

وقتی به زیــر پل فجر رسیدیم، جوانی را 
دیدیم که با گوشی تلفن در حال مکالمه 
است. با اشــاره »الــف« موقعیت را مناسب 
دیدیم و به طــرف او هجوم بردیم. »الــف« 
چاقو کشید و آن جوان را مجروح کرد ولی 
من گرفتار شــدم. متهم پرونده زورگیری 
مسلحانه از مردم، ادامه داد: وقتی در کالس 
هشتم ترک تحصیل کردم، تصمیم گرفتم به 
برادرم در تامین هزینه های زندگی کمک 
ــدرم از هشت ســال قبل به  کنم چــرا که پ

سرطان ریه دچار شده است و نمی تواند کار 
کند! او در گذشته راننده اتوبوس مسافربری 
بود ولی از مدتی قبل برادرم سر کار می رفت 
و مخارج زندگی را می پرداخت در این میان 
من هم در پارک ها و خیابان ها با دوستانم 
وقت می گذراندم تا این که از 12 سالگی به 
کشیدن سیگار روی آوردم و االن هم مواد 

مخدر مصرف می کنم!
این زورگیر مخوف ادامه داد: بعد از ترک 
تحصیل شاگرد سنگ کــاری شدم تا این 
حرفه را بیاموزم ولی بعد از مدت کوتاهی 
این شغل را رها کردم و تصمیم گرفتم به گچ 
کاری ساختمان بپردازم ولی مسیر زندگی 
ام را دوستان ناباب تغییر دادند و افرادی 
مانند »الف« مرا نابود کردند. حاال هم که 
گرفتار شــده ام، نمی دانــم به سرنوشتی 

انتظارم را می کشد و...
به گــزارش خــراســان، با توجه به اهمیت 
ماجرای زورگیری های مسلحانه و ایجاد 
رعب و وحشت در شهر، دستورات ویژه ای 
از سوی سردار محمد کاظم تقوی )فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی( برای دستگیری 
همدست این زورگیر خطرناک در حالی آغاز 
شده است که مال باخته در جدالی خونبار 
با دزدان مخوف، از مرگ نجات یافت اما 
پلیس همواره توصیه می کند هنگام مواجهه 
با زورگیران و سارقان مسلح، از هر گونه 
درگیری که جان افراد را به خطر اندازد به 
جد خودداری کنید و تنها مشخصات چهره 
یا وسیله نقلیه زوگیران را به خاطر بسپارید 
ــرای شناسایی و دستگیری  ب را  تا پلیس 

مجرمان یاری دهید. 
شایان ذکر است، با معرفی زورگیر دستگیر 
شده به دادسرای عمومی و انقالب مشهد، 
دستورات محرمانه قضایی نیز برای ردیابی 
و دستگیری متهم فراری صادر شده است و 
ماموران انتظامی با استفاده از راهنمایی 
)معاون  عندلیب  اسماعیل  قاضی  هــای 
ــوی( تالش  دادســتــان مرکز خراسان رض

گسترده ای را در این باره آغاز کرده اند.

جدال خونبار مال باخته با زورگیران مخوف!
در مهشد رخ داد

باند سرقت قطعات خودرو متالشی شد
توکلی/ باند ســارقــان قطعات خــودرو در 
رفسنجان متالشی شد. به گزارش خراسان، 
سرپرست فرماندهی انتظامی رفسنجان 
در این باره  گفت: به دنبال  افزایش  سرقت  
ــودرو در رفسنجان، موضوع  به  قطعات خ
ــژه در دستور کــار مــامــوران این  ــورت وی ص
شهرستان قرار گرفت. سرهنگ محمدجواد 

ــان با  ــگ ــن ی ــوران ایـ ــامـ آرامــــون افــــزود: مـ
استفاده از اقدامات فنی و پلیسی موفق به 
شناسایی سارقان شدند و  با پیگیری های 
شبانه روزی وتالش ماموران، در نهایت در 
عملیاتی ضربتی، فرد اصلی و دیگر اعضای 
این باند دستگیر شدند و در بازجویی های 
ــودرو با  ــده به سرقت قطعات خ به عمل آم

ــراف کــردنــد.  ــت ــک   مالخر اع  هــمــراهــی یـ
وی  با اشاره به دستگیری  چهار  متهم در این 
زمینه، ادامه داد: در بازجویی های تخصصی 
ماموران، متهمان به 33  فقره سرقت قطعات 
خــودرو در شهرستان اعتراف کردند که با 
تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل قانونی 

تحویل مقام قضایی شدند.

تصویر زورگیر  دستگیر شده
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زنگ خطر فساد چند ده هزار تن نهاده دامی در گمرک 
معاون گمرک از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داد

متقاضیان دریافت کارت اعتباری 
سهام عدالت بخوانند

باشگاه خبرنگاران- »سمیه محمدی« مسئول 
کــارت هــای اعتباری سهام عدالت در شرکت 
ــذاری مرکزی اوراق بهادار در پاسخ  سپرده گ
به این پرسش که دارندگان سهام عدالت کدام 
شهرها نمی توانند کارت اعتباری به پشتوانه سهام 
عدالت دریافت کنند؟ بیان کرد: نمادهای سرمایه 
گذاری استانی که تاکنون در تابلوی بورس قیمت 
گذاری نشده اند، فعاًل نمی توانند کارت اعتباری 
و تسهیالتی به پشتوانه سهام عدالت خود دریافت 
کنند؛ چرا که هنوز ارزش آن ها مشخص نشده 
است. وی افزود: سهامداران با مراجعه به سایت 
http://www.tsetmc.com می توانند از 
آخرین وضعیت معامالت شرکت های سرمایه 

گذاری استانی مطلع شوند.

سهمیه سوخت تاکسی های 
آنالین واریز شد

تجارت نیوز- پیگیری ها حاکی از آن است که در 
ماه جاری باالخره سهمیه سوخت تاکسی های 
ــز شــد. »الفت نسب«، عضو هیئت  آنالین واری
مدیره اتحادیه کسب  و کارهای اینترنتی، در این 
زمینه گفت: سهمیه سوخت های معوق  بیشتر 
رانندگان واریــز شده  است و با تاسیس سامانه 
سماس و حذف واسطه ها، امیدواریم که دیگر 
رانندگان برای تامین سوخت سهمیه ای خود 
با مشکل خاصی مواجه نشوند. این سامانه در 
واقــع بــرای اعــالم پیمایش تاکسی های آنالین 
به صورت مستقیم از تاکسی ها به وزارت کشور 
وصل   و میزان پیمایش خودرو، بعد از هر سفر، 
محاسبه می شود و سهمیه مربوط به آن تعلق 
می گیرد. همچنین رانندگان به کمک سامانه 
سماس  می توانند، مانده اعتبار سوخت، تاریخچه 
اعتبار ، برداشت اعتبار، تغییر رمز اعتبار سوخت 
و بازیابی رمز اعتبار خود را مشاهده کنند. این 
سامانه نیازی به ثبت نام ندارد و رانندگان برای 
ورود به سامانه باید گزینه استعالم رانندگان را 
بزنند، بعد از آن کد ملی خود را در کادر خواسته 
شده بنویسند و سپس کد امنیتی  که تصویرش را 
در کادر باالیی آن می بینند در جای خالی وارد 
کنند. آخرین مرحله برای ورود به این سامانه هم 

زدن دکمه استعالم است.

جهش معامالت در بازار متشکل ارزی

فارس- مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران 
گفت: حجم معامالت دالر در بازار متشکل ارزی 
در سه ماه گذشته 379 میلیون و 677 هزار و 
600 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 441 درصد افزایش را نشان می دهد. به 
گزارش خراسان، رونق مبادالت در این بازار که 
متشکل از  354 کارگزار )بانک ها، صرافی های 
بانکی و غیر بانکی( است، از بهبود نسبی تجارت 

خارجی کشور حکایت دارد.

11 کشور عربی به دنبال سرمایه 
گذاری در تولید مرغ و تخم مرغ

فارس- خبرها حاکی از آن است که کشورهای 
عربی به دنبال تولید مرغ و تخم مرغ هستند. در این  
خصوص قرار است »اتحادیه تولید کنندگان مرغ 
کشورهای عربی« با هدف افزایش تولید مرغ و تخم 
مرغ با شرکت 11 کشور عربستان، کویت، عمان، 
ــودان، تونس، بحرین، اردن، الجزایر،  مصر، س
مراکش و امارات متحده عربی تشکیل شود. گفتنی 
است ایران با دارابودن جایگاه هفتم جهان در تولید 
مرغ و تخم مرغ در سال های قبل -به استثنای سال 
گذشته که مشکالتی در بازار این محصوالت وجود 
داشت- به کشورهای عربی این محصوالت را صادر 
می کرد. اما از این به بعد به نظر می رسد که شرایط 
صادرات برای صادرکنندگان کشورمان در این 

زمینه سخت تر خواهد شد.  

 رویای دست یافتنی صادرات
 ۲0 میلیارد دالری کشاورزی

فارس- صادرات بخش کشاورزی به طور متوسط 
هر سال 11 درصد رشد کرده است. تداوم این 
میزان رشد در یک دهه آینده و پایداری آن می 
ــادرات 20 میلیارد دالری این  تواند رویــای ص

بخش تا سال 1410 را دست یافتنی کند.

 شاخص

 یک راه کاهش وابستگی 
سفره مردم به دالر 

غالت یکی از مهم ترین محصوالتی هستند 
که به طور مستقیم یا غیر مستقیم )از طریق 
خوراک دام( بر سفره مردم اثر می گذارند. 
ــران به رغم داشتن ظرفیت  با این حــال، ای
مناسب اراضــی کشاورزی یا کشت گلخانه 
ای، همچنان بخش بزرگی از نیاز خود به 
ایــن محصوالت را از طریق واردات تامین 
می کند. به عنوان مثال در سال 1399 بیش 
از 23 میلیون و 100 هزار تن غالت در کشور 
تولید شده و همزمان ایران 16 میلیون تن 
محصوالت ذرت، گندم، برنج و جو به ارزش 
4/8 میلیارد دالر وارد کرده است. طبق این 
آمارها ذرت با سهم بیش از 52 درصدی از 
ارزش غالت وارداتی و نیز سهم بیش از 61 
درصــدی از وزن آن، به عنوان پاشنه آشیل 
وابستگی سفره ایرانیان به غالت به شمار 
می رود.  )با اقتباس از گزارش پایگاه تحلیلی 

مسیر اقتصاد؛ 17 خرداد 1400(

دپوی کاالهای اساسی معضل ماه های اخیر 
گمرک بوده، با این حال، با فرا رسیدن فصل 
گرما، زنگ هشدار برای از بین رفتن آن ها پشت 
دیوارهای گمرک به صدا درآمده است. موید 
این مطلب، اعالم دیروز معاون امور گمرکی 
گمرک است که از احتمال فاسد شدن چند 
ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در 

گمرک های شمال کشور خبر داده است.
ــزارش تسنیم، مهرداد ارونــقــی، معاون  به گ
امور گمرکی گمرک از احتمال فاسد شدن 
چند ده هزار تن نهاده دولتی و خصوصی در 
گمرک های شمال کشور خبر داده و گفته 
است: اگر گمرک مدارک مربوط به ترخیص 
کاال را دریافت نکند، باید برای متروکه کردن 
کاالهایی که در معرض فساد هستند اقدام 
ــت: ایــن موضوع نشان  کند. وی افـــزوده اس
می دهد صاحب کاال، کاالی وارد شده را به 
امید گــران شدن در گمرکات نگه نمی دارد 
و ایــن فرضیه که صاحبان کــاال در گمرکات 
احتکار می کنند، رد می شود چراکه هیچ کسی 
نمی گذارد اموال و دارایی اش در گمرکات یا 

بنادر تلف شود.

رو شدن گاه به گاه یک معضل نه چندان 	 
جدید

به گزارش ایسنا، جریان تجارت ایران از سال 
1397 به بعد، همزمان با تغییر سیاست های 
ارزی دولت و البته شدت گرفتن تحریم ها، 
متفاوت از گذشته پیش رفته و دیگر از فهرست  
بلندباالی واردات خبری نیست. با این حال، 
ــاره ترخیص همین حجم از کاال همواره  درب
چالش وجود دارد به طوری که با در نظر گرفتن 
جریان گردش کاال و ورود و خروجی که صورت 
می گیرد، اغلب آمار 8 میلیون تنی کاالهای 
دپــو شــده در گمرک و بنادر تکان چندانی 
نمی خورد. رقمی که معمواًل بین 4 تا 5 میلیون 

تن آن مربوط به کاالهای اساسی و باقی مانده 
غیر اساسی است که عمده آن را مــواد اولیه 
تولید تشکیل می دهد. به طور مشخص تر، 
آمارهای گمرکی در 26 اردیبهشت امسال 
نشان می دهد که مجموع کاالهای اساسی در 
بنادر شامل دپو شده ها و آن چه در شناورها در 
حال تخلیه یا منتظر در لنگرگاه است به بیش 
از 5/8 میلیون تن رسیده اســت، آن هم در 
شرایطی که گزارش مربوط به دهم اردیبهشت 
تنی  میلیون   5/2 مــوجــودی  نشان دهنده 
مجموع کاالهای اساسی در بنادر بوده و در 
این مدت، رئیس جمهور دستور ترخیص فوری 

کاالهای اساسی را صادر کرده بود.

ضربه تعلل در ترخیص کاالهای اساسی 	 
به بازار داخل

همان طور که گفته شد، چندین سال است که 
واردات کشور، محدود به کاالهای ضروری 
و اساسی شده است. به این ترتیب می توان 

نتیجه گرفت که کند شدن فرایند ترخیص 
کاالها می تواند تبعاتی نظیر ایجاد نوسانات 
افزایشی به قیمت کاالهای اساسی، کمبود 
این کاالها یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی 
در نتیجه افزایش ریسک تولید داشته باشد.
متاسفانه همین اتفاق نیز در ماه های اخیر 
افتاده است به طوری که کمبود نهاده های 
تولید به قیمت دولتی موجب تشکیل صف 
مرغ و روغن شد. از سوی دیگر در روزهای اخیر 
زمزمه افزایش مجدد و 47 درصدی قیمت شیر 
دامداری ها به دلیل افزایش قیمت نهاده ها 
مطرح شده که در این  خصوص می توان گفت 
تسهیل و تسریع در واردات این کاالها موجب 
کنترل قیمت در مراحل بعدی تولید انواع 

محصوالت لبنی خواهد شد.

روایت رئیس کل گمرک از ۴ ترمز داخلی و 	 
خارجی تجارت خارجی

دالیل متعددی برای تاخیر در ترخیص کاالها  

مطرح می شــود. رئیس کل گمرک  پیشتر با 
اشاره به چهار عامل موثر در ماندگاری کاالها 
در گمرک گفته است: تحریم ها در راس این 
عوامل قرار دارد که با دشوار کردن انتقال پول 
و اسناد مالکیت، به تنهایی موجب افزایش یک 
ماهه این مدت از 20 روز به 50 روز شده است. 
به گزارش خراسان، در این زمینه، بعضًا تامین 
ارز برای واردات از سوی بانک مرکزی نیز به 
عنوان یکی از چالش های ترخیص کاالهای 
اساسی  مطرح شده است. موضوعی که ارتباط 
ارزی  منابع  به  کشور  دسترسی  به  مستقیم 
دارد. عامل دوم تعدد قوانین و مقررات است 
که مشاهده می شود در یک سال گذشته، 150 
بخشنامه متضاد، متناقض و کند کننده ابالغ 
شده است. در وهله سوم، وجود 25 سازمان 
متولی تجارت موجب طوالنی شدن فرایندهای 
مجوز دهی شده اند و در نهایت، اطاله صدور 
مجوزهاست که در این  خصوص ممکن است 

صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد.

فرصت ها رو به پایان است	 
در هر حال، علت و عوامل هر چه باشد، پای 
سوخت شدن منابع ارزی و تولید کشور در میان 
است. به گزارش تسنیم به نقل از کمیجانی 
ــزی، هــم ایــنــک شش  ــرک ســرپــرســت بــانــک م
میلیارد دالر از هشت میلیارد دالر تکلیف شده 
بــرای واردات کــاالی اساسی و دارو در سال 
1400 توسط بانک مرکزی تخصیص یافته و 
از این میزان مبلغ 4.5 میلیارد دالر از طریق 
درآمدهای نفتی یا به شکل اعتباری تأمین 
شده است.بنابراین می توان گفت در صورتی 
که برای تسریع واردات این کاالها فکری نشود، 
هم کاالهایی که تاکنون وارد گمرک نشده اند، 
هم کاالهایی که در آینده وارد خواهند شد و 
هم منابع ارزشمند ارزی با خطر از بین رفتن 

مواجه  می شوند.

شاخص کل بورس برای پنجمین روز کاری 
متوالی رشد کرد تا ضمن بازگشت مجدد به 
کانال 1.2 میلیون واحد و ورود پول حقیقی 
بــرای دومین روز متوالی، ارزش صف های 
فــروش نیز به کمترین رقم در 86 روز کاری 

گذشته برسد.
کل  شاخص  روز چهارشنبه،  معامالت  در 
بورس 26 هزار و 94 واحد رشد کرد و به سطح 
یک میلیون و 213 هزار واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز در پایان معامالت دیروز 3 هزار و 
686 واحد نسبت به روز گذشته باال آمد و در 
رقم 376 هزار و 873 واحد ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس 187 واحد رشد کرد و 
به رقم 17 هزار و 616 واحد رسید. در پایان 
رشد  نماد   299 چهارشنبه،  معامالت  روز 
قیمت داشتند که 218 نماد بورسی و 81 
نماد فرابورسی بودند. همچنین 159 نماد 
کاهش قیمت داشتند که 106 نماد بورسی 

و 53 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 
63 درصد بازار رشد قیمت و 33 درصد بازار 

افت قیمت داشتند.

دومین روز ورود پول حقیقی	 
ــورس سنت شکنی کــرد و  روز چهارشنبه ب
برای دومین روز متوالی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 
378 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد 
شد. برای اولین بار در چهار ماه گذشته از 25 
بهمن 99 تا به امروز شاهد ورود پول حقیقی 
در دو روز متوالی هستیم. پس از 86 روز کاری 
این سنت بازار شکسته شد که نشان از بهبود 
وضعیت بازار سهام دارد.  »فــوالد«، »فملی« و 
»کگل« بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل 
داشتند و سه نماد »رانــفــور«، »وسکرمان« و 
ــازار بودند که  »وساخت« نمادهای بــزرگ ب

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

کاهش ارزش مازاد عرضه بازار	 
ــروز ارزش صف های  در پــایــان معامالت دیـ
خرید نسبت به پایان روز سه شنبه 8 درصد 
کاهش یافت و در رقــم 750 میلیارد تومان 
ایستاد. ارزش صف های فروش نیز 9 درصد 
ــزار و 357 میلیارد تومان  کاهش یافت و ه
شد که کمترین رقم در 86 روز کاری گذشته 
از 25 بهمن 99 تاکنون است. به این ترتیب 
ارزش مازاد عرضه بازار نیز به رقم 607 میلیارد 
تومان رسید که پایین ترین رقم در 88 روز کاری 
گذشته از 20 بهمن 99 به این سو است. دیروز 
ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 9 هزار 
و 314 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز 
ــت. ارزش    دوشنبه 2 درصــد کاهش یافته اس
معامالت خرد نیز با رشد 32 درصدی نسبت به 
روز قبل به رقم شش هزار و 984 میلیارد تومان 
رسید که بیشترین رقم در 63 روز کاری گذشته 
از 26 اسفند 99 تاکنون است.در مجموع به 

نظر می رسد روند صعودی قیمت ارز، رسیدن 
به موعد پایان سال مالی شرکت ها و تقسیم سود 
و تغییر دولت و مواضع حمایتی رئیس جمهور 
منتخب از  بازار سرمایه، در شکل گیری روند 

رشد بورس در روزهای اخیر موثر بوده است.

 ذخایر معادن طالی ایران
 ۲01 هزارمیلیارد تومان 

با اکتشاف 60 تن طال طی 6 سال، ذخایر طالی معادن کشور به 201 تن رسید 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایــران )ایمیدرو( از کشف 72 تن 
ذخیره محتوی  طال طی شش سال گذشته 
در کشور خبر داد و مجموع ذخایر طالی 
کشف شده کشور را 201 تن برشمرد که 
مطابق نرخ روز طال حدود 201 هزار میلیارد 
تومان می شــود. به گــزارش ایسنا، بر این 
اساس نتیجه کشف ذخایر ناشی از فعالیت 
اکتشافی طی مدت یاد شده نشان می دهد، 
هم اکنون کل ذخایر محتوی طال به 201 
تن می رسد و پیش بینی می شود با ادامه 

برنامه های توسعه ای و راهبری ایمیدرو در 
بخش اکتشاف، میزان ذخایر شناسایی شده 
طال تا سال 1420، تا 100 تن دیگر افزایش 
یابد. شایان ذکر است که اکتشاف پهنه ها در 
فازهای شناسایی و پی جویی در 30 استان 
شامل 107 پهنه بیش از 660 هزار کیلومتر 
مربع گستره کشور در حال اجراست که 80 
درصد آن تکمیل شده است. به این ترتیب با 
توجه به نرخ یک میلیون تومانی هر گرم طالی 
18 عیار، ارز ذخایر طالی معادن کشور، حدود 

201 هزار میلیارد تومان می شود.

آمار تکان دهنده از بار اصالح نظام 
بانکی بر رشد نقدینگی 

روحانی: 700 هزار میلیارد تومان از نقدینگی به خاطر اصالح بانک هاست 

اظهار  جمهور  رئیس 
ــت در میان  ــرد: دول ک
همه مشکالت توانست 
ــی  ــاسـ ــل اسـ ــائـ ــسـ مـ
بانک ها را حل و فصل 
موسسات  تکلیف  و 
غیرمجاز را روشن کند 
که بــرای این کار پول 
ــادی هــم پــرداخــت  زیـ

کــرد و بخشی از نقدینگی حــدود 700 هزار 
میلیارد تومان به   خاطر اصالح بانک هاست.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، گفت: عهد 
دولت با مردم این بود که در برابر آمریکا تسلیم 
نشویم و بتوانیم کشور را در جنگ اقتصادی اداره 
و مواد اولیه را تامین  کنیم و به این عهد خود پایبند 
بودیم. روحانی خاطرنشان کرد: دولت در میان 
همه مشکالت توانست مشکالت اساسی بانک 
ها را حل و فصل و تکلیف موسسات غیرمجاز 
ــادی هم  را روشــن کند و بــرای ایــن کــار پــول زی
پرداخت کرد و بخشی از نقدینگی حدود 700 

هزار میلیارد تومان 
ــر اصـــالح  ــاط بـــه خ
بـــانـــک هـــاســـت.

بـــراســـاس آخــریــن 
ــا ،45 هــزار  ــاره آم
ــان  ــوم ــارد ت ــی ــل ــی م
ســـوی  از  مـــنـــابـــع 
ــزی  ــرکـ ــک مـ ــ ــان ــ ب
ــرای جــبــران زیــان  ب
موسسات مالی غیرمجاز  با عنوان پایه پولی 
خلق و پرداخت شده است. با توجه به ضریب 
فزاینده 7.6، در عمل، 300 هزار میلیارد 
تومان از نقدینگی افزایش یافته به جبران زیان 
موسسات غیرمجاز باز می گردد. اکنون سوال 
این است که 400 هزار میلیارد تومان باقی 
مانده، ناشی از جبران زیان کدام بانک هاست. 
به نظر می رسد بخشی از این رقم به برخی 
بانک های ادغام شده در سال گذشته باز می 
گردد چرا که خبرها و اظهارات برخی مقامات 
بانکی نشان می داد که برخی از بانک های 

ادغامی شرایط مالی مناسبی نداشتند.

جهش بورس در روزثبت۳ نشانه آماری مثبت 
شاخص کل با افزایش 26 هزار واحدی به کانال 1.2 میلیون واحد رسید 

تکذیب افزایش قیمت لبنیات 
توسط واعظی 

مدیر عامل اتحادیه دامداران با گالیه از 
۳.5 برابر شدن قیمت سبوس: دولت 

نهاده های دامداران را تامین کند 
هادی محمدی – در حالی که دو روز قبل خبر 
افزایش قیمت شیر خام نگرانی زیادی به دلیل 
افزایش شدید قیمت لبنیات ایجاد کرده بود، روز 
گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
ضمن تکذیب این خبر از برخورد با کسانی که 
تخلف گران فروشی داشته باشند خبر داد. وی در 
حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره افزایش قیمت محصوالت لبنی گفت: خبر 
افزایش 40 درصد لبنیات را بالفاصله وزارت 
صمت تکذیب کرد. آقای رئیس جمهور دستور 
دادند بدون هماهنگی در این  ماه های آخر نباید 

چیزی افزایش قیمت داشته باشد.
کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
بالفاصله دیروز آقای روحانی دستور دادند من هم 
از آقای رزم حسینی وزیر صمت پیگیری کردم. 
آقــای وزیــر صمت گفتند در ستاد تنظیم بــازار 
موضوع مطرح شده اما تصمیم گیری نشده است 
و هر کسی در هر جایی تخلفی کند باید پیگیری 
شــود.وی در خصوص قیمت نهاده های دامی 
نیز گفت: ارز نهاده ها گران نشده و همان قبلی 
است. تا االن در توزیع این کاال مشکل داشتیم. 
ترخیص از بنادر را هم بحث کردیم و تفاهم نامه 
هایش امضا شده است و معاون اقتصادی رئیس 
جمهور امروز جلسه ای دارند که ترخیص در بنادر 
را تسریع کنند.در همین حال مدیر عامل اتحادیه 
سراسری دامداران کشور با بیان این که دامداران 
با افزایش قیمت شیر خام مخالف اند،اظهار کرد: 
دولت به جای این کارها نهاده دامدار را تامین 
کند، نرخ جدید شیر خام بهانه ای برای گرانی غیر 

منطقی لبنیات در بازار می شود.
ــداران  مجتبی عالی ،مدیر عامل اتحادیه دام
سراسری کشور در گفت و گو با فارس اظهار کرد: 
اتحادیه ما که یک میلیون و 200 هزار دامدار 
را تحت پوشش دارد درخواستی برای افزایش 
قیمت نداشته و با این تصمیم ستاد تنظیم بازار 
مخالف اســت.وی معتقد است: افزایش قیمت 
شیر خام موجب افزایش قیمت لبنیات هم می 
شود و در شرایطی که مردم قدرت خرید ندارند، 

باال بردن قیمت اصال درست و منطقی نیست.
عالی ادامه داد: دولت به  جای این نوع مداخله 
هایی که تاثیر منفی در بازار دارد، نهاده دامداران 
را تامین کند، مثال سبوس را هفته پیش آزاد کرد 
و اکنون قیمت  آن3.5 برابر افزایش یافته و از 
کیلویی 1400 تومان  در بازار آزاد به  پنج هزار 

تومان رسیده است.

رشد ۶۴ درصدی صدور کارت 
بازرگانی در ۲ ماه نخست 1۴00

مهر-بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی 
وزارت صمت، تعداد کارت های بازرگانی صادر 
شده در دو ماه نخست  امسال با رشد 63/7 
درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 99، از 
661 فقره به هزار و 82 فقره افزایش  یافته است. 
از سوی دیگر اما، تعداد پروانه های صنفی صادر 
شده 29 درصد کاهش یافته و به 65 هزار و 720 

فقره رسیده است.

اخبار
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 مصطفوی-باالخره بازارهای مالی داخلی 
و حتی خارجی از نفس افتادند. بعد از یکی 
دوسال که به دلیل شرایط تورمی بازارهای مالی 
شامل بورس، دالر، طال، سکه و حتی بازارهای 
سفته بازی شامل مسکن و خودرو و بازار ارزهای 
دیجیتال بیشترین سوددهی را داشتند و سپرده 
های بانکی به دلیل کاهش ارزش پول هر روز 
آب می رفتند اما حاال ورق برگشته است. برای 
اولین مــاه ایــن بــار صندوق هــای ســود ثابت و 
بانک ها بیشترین سود را تقدیم سرمایه گذاران 
خود کردند. هر چند در روزهای گذشته پس از 
انتخابات ریاست جمهوری روند شاخص بازار 
سرمایه رنگ سبز به خود گرفته اما هنوز بازدهی 
ماهانه بورس آن چنان مثبت نبوده است.  طی 
اردیبهشت شاخص بورس با رشد منفی 5.3 
درصد بیشترین زیان را در میان بازارهای مالی 
داخلی به سرمایه گذاران وارد کرده است. دالر 
هم در اردیبهشت، با 4.8 درصــد رشد منفی 
ــود. مسکن هم منفی  دومین بــازار زیـــان ده ب
1.8 درصــد رشــد داشته اســت. در ایــن میان 
اما طال با رشد 1.9 درصد بیشترین سود را به 
سرمایه گذاران داد. اما بازارهای مالی در خرداد  
چه شرایطی داشتند و در مقایسه با سود سپرده 

بانک ها چقدر سود دادند؟

بورس/ رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص کل	 
ــازار سرمایه در اولین روزهــای  شاخص کل ب
ــرداد روی سطح یک میلیون و 154 هزار  خ
واحدی قرار داشت اما در پایان هفته اول به یک 
میلیون و 1۰9 هزار واحد رسید. شاخص بورس 
در هفته دوم و سوم به یک میلیون و 148 هزار 
واحد و یک میلیون و 151 هزار واحد رسید. 
شاخص بورس در آخرین روز خرداد در ارتفاع 

یک میلیون و 1۶8هزار واحدی قرار گرفت.

دالر/ رشد ۲ هزارتومانی	 
دالر در بـازار ارز در ابتـدای خـرداد ۲۲ هـزار و 

3۰۰ تومـان بـود. 
دالر در هفتـه دوم خـرداد  1.۲ درصـد افزایـش 
قیمـت داشـت و  بـا رشـد قیمـت ۲8۶ تومانـی، 
نرخ ۲3 هـزار و 433 تومانـی را به ثبت رسـاند. 
دالر در هفتـه ای کـه گذشـت رونـد کـم نوسـانی 
را تجربـه کـرد، بـه نحـوی کـه احتیـاط فعـاالن 
این بـازار در انجام معامـالت و انتظـار آنان برای 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری و سـپس 
مشـخص شـدن تکلیـف مذاکـرات هسـته ای 
مشـهود بـود. دالر در هفتـه سـوم بـا رشـد قیمت 
49۰ تومانـی، نـرخ ۲3 هـزار و 9۲3 تومانی را 

بـه ثبـت رسـاند.
 بازدهی مثبت ۲.1 درصـدی آورده ای بوده که 
دالر برای سـرمایه گـذاران خود داشـت. قیمت 
دالر عصر سـه شـنبه اول تیر در بـازار آزاد به ۲4 

هزار و 3۰۰ تومان رسـید.

سکه / افزایش ۱۴۶هزار تومانی	 
سکه طرح جدید پیش از شروع خرداد 1۰ میلیون 
و 1۰4 هزار تومان قیمت داشت. با رشد ۲.1 
درصدی این فلز ارزشمند در پایان هفته  اول  با 
نرخ 1۰ میلیون و 31۷ هزار تومان خرید و فروش 
شد. سکه در هفته دوم  431 هزار تومان افزایش 
یافت اما هفته سوم با بازدهی منفی ۰.۶درصدی 
به 1۰ میلیون و ۶۷۷ هزار تومان رسید. سکه در 
آخرین هفته هم  1۲۶ هزار تومان افزایش یافت 
و با افزایش قیمت 1.1 درصدی برخالف هفته 
گذشته، بازدهی مثبت به ثبت رساند .قیمت 
سکه اکنون 1۰ میلیون و ۲5۰ هزارتومان است.

طال / افزایش ۴۴ هزارتومانی	 
طال هفته اول خرداد را با بازدهی مثبت شروع 
کرد.  هر گرم طالی 18 عیار در پایان اردیبهشت 
یک میلیون و 19 هزار تومان قیمت داشت، اما 
در هفته اول خــرداد با رشد ۲۷ هــزار تومانی 

به نرخ یک میلیون و 4۶ هزار تومان رسید. در 
هفته دوم هم طالی 18 عیار 3.۲ درصد رشد 
کرد  و  با رشد 34 هزار تومانی در این هفته به 
نرخ یک میلیون و 8۰ هزار تومان رسید. طال در 
هفته سوم اما بازدهی منفی نیم درصدی داشت 
و به یک میلیون و ۷3 هزار تومان رسید و در هفته 
آخر هم با  بازدهی منفی ۰.۷ درصدی به نرخ 

یک میلیون و ۶5 هزار تومان رسید.

لرزش نامحسوس خودروها و رکورد بازار 	 
مسکن

بازار خودرو هم طی این ماه فقط یک لرزش لحظه 
ای داشت. در دوم تیر 14۰۰ بازار خودروهای 
پرطرفدار سایپا برای پنجمین روز پیاپی در هفته 
جاری بدون تغییر قیمت در بــازار عرضه شد. به 
گفته فعاالن بازار خودرو ثبات در بازار خودرو در 
حالی حاکم شده است که عرضه و تقاضا نیز در بازار 
کاهش یافته و خریداران و فروشندگان در شرایطی 
خاص وارد بازار می شوند. با این شرایط می توان 
گفت بازار خودرو طی روزهای اخیر قفل کرده است 

و معامله در بازار در حد صفر است. بازار مسکن هم 
همین شرایط را دارد و رکود در آن جاری است.

رقابت سود سپرده با بازارهای مالی	 
حاال سوال این است که بازارهای مالی در مقابل 
نرخ سود تا حدود  18 درصدی بانک ها و صندوق 
های سود ثابت  چه شرایطی دارند؟ شما طبق 
میزان دارایی های تان و طبق قیمت معین، در 
صندوق های سود ثابت سرمایه گذاری می کنید. 
این نرخ طبق ارزش های سرمایه گذاری صندوق 
اغلب مواقع تغییر می کند؛ ولی سودآوری حقیقی 
صندوق سرمایه گذاری در شیوه تقسیم سودی 
اســت که به صــورت ساالنه انجام می  شــود. به  
عنوان مثال بهترین صندوق سرمایه گذاری سال 
14۰۰ در حالت پر ریسک این توانایی را دارد تا 
4۰ درصد برای شما سودآوری داشته باشد که 
این برای انجام سرمایه گذار حجم کمی نیست. 
این نشان می دهد که بانک ها و صندوق های 
سود ثابت می توانند اکنون و حداقل در کوتاه 

مدت با سود بازار های مالی رقابت کنند.

پیروزی موقتی بانک ها و صندوق ها بر بازارهای مالی!
پس از یک سال که به دلیل شرایط تورمی، بازارطال، بورس، سکه، دالر و... بیشترین بازدهی را داشتند اما در ۲ ماه گذشته صندوق های سود ثابت  و سپرده های بانکی با بازارهای مالی رقابت  داشتند  آمارهای کمتر شنیده شده 

از اصناف 
۲ میلیون بازاریاب شبکه ای، اداره ۱9 

درصد اصناف توسط بانوان و ۳ میلیارد 
بار خرید اینترنتی در سال گذشته 

دبیر کل اتاق اصناف ایران به مناسبت فرارسیدن  
روز ملی اصناف، آمارهای جالبی از وضعیت 
اصناف مطرح کرد که سهم 19 درصد زنان از 
اداره واحدهای صنفی، وابستگی اقتصاد 4۲ 
درصد خانوارها به اصناف، حضور دو میلیون نفر 
در فعالیت های بازاریابی شبکه ای و سه میلیارد 
بار خرید اینترنتی در سال گذشته از جمله این 
آمارهاست. »محمدباقر مجتبی« در گفت وگو با 
ایسنا، به تشریح این آمارها پرداخت که مهم ترین 

آن ها در ادامه آمده است:
* هم اکنون سه میلیون کارآفرین و کارفرمای 
صنفی و شش میلیون و 3۰۰ هــزار نفر شاغل 
ــد که با در نظر گرفتن  در اصناف حضور دارن
بعد خانوار 3/8  می توان گفت در مجموع 35 
میلیون نفر ایرانی، یعنی 4۲ درصــد جمعیت 

ایران خانواده اصناف هستند.
* حضور زنان در بخش اصناف نیز قابل توجه 
است به طوری که 54۷ هزار نفراز سه میلیون 

کارآفرین در حوزه اصناف، زنان هستند.
* حدود 19 درصد واحدهای صنفی از سوی 
زنان اداره می شود و می توان گفت ساالنه حدود  

19 درصد به کارآفرینان زن اضافه می شود.
* در سال 1399 بیش از سه میلیارد بار خرید 
اینترنتی، بدون در نظر گرفتن شارژ تلفن همراه 
و پرداخت فیش ها در کشور انجام شده که شیوع 

ویروس کرونا نیز در آن تاثیرگذار بوده است.
* حـــدود دو میلیون نفر کــه عــمــومــًا جـــوان و 
دانشجو هستند به صورت بازاریابی شبکه ای 
با شرکت های دارای مجوز مشغول کار هستند 
و رقم فروش کاالی آن ها در سال قبل ۲4۰۰ 

میلیارد تومان بود.

خبر

بازدهی 
 بازارهای مالی

 در خرداد ۱۴۰۰

 بازدهی بازارهای مالی
 در اردیبهشت ۱۴۰۰
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تازه های مطبوعات

اعتماد- اين روزنامه نوشت : بعداز انتشار  •
سخنان سعید محمد درباره شورای نگهبان با 
تیتر انتقاد در رسانه ها، او کلمه انتقاد را تکذيب 
کرد. به نظر مى رسد سعید محمد اصال چنین 
قصدی ندارد که بخواهد با شورای نگهبان از 
در انتقاد وارد شود. احتماال او برای چهار سال 
آينده برنامه ريزی مى کند و بیم آن دارد که اين 
انتقاد االن برای آينده سیاسى او گران تمام 
شود. در نتیجه او خیلى سريع ديروز تکذيبیه 
منتشرکرد.اين  ــارس  ف خبرگزاری  در  را  ای 
خبر نشان مى دهد که سعید محمد برنامه های 
بلندمدتى برای آينده سیاسى خود دارد و نمى 
خواهد اين برنامه ها را با وارد شدن به فاز انتقاد 
به نهادهای مختلف خراب و منحرف کند. به 
ويــژه آن که نام او بــرای سمت های جديد هم 
شنیده مى شود. برخى هم مى گويند که ممکن 
است به دولت برود. به هر حال گويا فعال قرار 

نیست پايان راهش باشد. 
کــیــهــان- ايـــن روزنـــامـــه در خــصــوص علت  •

مشارکت زير ۵0 درصــد نوشت : درصــد قابل 
ــراد دارای بیماری  توجهى از سالمندان يا اف
زمینه ای و ساير افراد که در گذشته با آسودگى 
برای رای دادن در محل شعب رای گیری حاضر 
مى شدند، به رغم تمايل به رای دادن ريسک اين 
موضوع را نپذيرفتند. البته شايد اين افراد وقتى 
قرنطینه وسواس گونه و دورکاری عجیب برخى 
مسئوالن را در طول دوران کرونا مى بینند که با 
وجود امکان برنامه ريزی برای رعايت شیوه نامه 
ها تقريبًا از حضور در بیشتر مجامع عمومى و 
رفتن بین مردمى که با همین دستورالعمل های 
ابالغى مشغول زندگى روزمــره خود هستند، 
خــودداری مى کنند، به خود حق مى دهند که 
برای حضور پای صندوق رای ترديد داشته باشند 

و احتیاط کنند. 

صابرین  نیوز نوشت: ابراهیم رئیسى در  •
نشست خبری اعالم کرد که تیم سیاست خارجى 
او ارتباط با وزارت خارجه فعلى را آغاز کردند.   
رياست اين تیم بر عهده على باقری کنى است 
که ظاهرا در وزارت خارجه مستقر هم شده اند. 
  شايان ذکر است که باقری کنى از چهره های 
نزديک به سعید جلیلى است و مى تواند يکى از 
گزينه های تصدی وزارت امور خارجه در دولت 

آينده باشد.
هیئت  • عضو  نوشت:رشیدی،  نیوز  مشرق 

رئیسه مجلس شـــورای اســالمــى گفت: طرح 
ممنوعیت مذاکره مسئوالن و مقامات جمهوری 
اسالمى ايــران با مقامات آمريکايى در جلسه 

علنى امروز ) ديروز( مجلس اعالم وصول شد.
دیده بان ایران مدعی شد : پس از انتخاب  •

سیدابراهیم رئیسى به عنوان منتخب مردم در 
انتخابات رياست جمهوری سیزدهم و رياست 
او بر قــوه مجريه کشور، گمانه زنــى ها دربــاره 
جانشین او در قوه قضايیه همچنان ادامه دارد. 
پس از آن که خبر تکیه زدن آقايان اعرافى و 
مرتضوی مقدم بر صندلى رياست دستگاه قضا 
تکذيب شد، گفته مى شود که طى روزهای اخیر 
موضوع رياست »غالمحسین محسنى اژه ای« 
در قوه قضايیه کشور بار ديگر شدت يافته است 
و در هفته آينده - هفتم تیر مصادف با سالروز 
ترور دکتربهشتى-  معاون اول کنونى ابراهیم 
رئیسى در قوه قضا به عنوان هشتمین رئیس اين 

قوه آغاز به کار خواهد کرد.

رئیس قوه قضايیه، مديران عالى رتبه قضايى 
از کارکنان دستگاه قضايى صبح  و جمعى 
ديروز به مناسبت هفته قوه قضايیه با حضور 
در حرم امام خمینى)ره( با آرمان های بنیان 
گذار جمهوری اسالمى تجديد میثاق کردند.
آيت ا... رئیسى در اين مراسم میثاق با امام را 
میثاق با همه خوبى ها دانست و گفت: دستگاه 
قضايى مى خواهد همچون پدر مهربانى برای 
مردم باشد، نه فقط دستگاه قضايى بلکه تمام 
دستگاه های دولتى بايد با مردم مهربان باشند. 
دستگاه قضايى به لحاظ قدرتى که قانون در 
اختیارش قرار داده است، بايد مقتدرانه عمل 

کند. رسیدگى به پرونده های کثیرالشاکى و 
راه انــدازی سامانه های گوناگون در دستگاه 
قضايى طى دو سال گذشته، در راستای اجرای 
عدالت بود. همان گونه که طى دو سال گذشته 
فعالیت همکاران قضايى دو تا سه برابر افزايش 
پیدا کرد تا دغدغه های مردم کمتر شود، در 
دولــت هم اين چنین بايد عمل شــود. رئیس 
جمهور منتخب کشورمان اظهار کرد: امروز 
بیش از هر زمان ديگری، خط امام)ره( را بايد 
شناخت و بر مبنای آن عمل کرد. خط امام)ره(، 
يعنى خط رفع فقر و محرومیت و رفع مشکالت 
مردم و تشکیل ايران قوی، امیدواريم خداوند 

متعال به ما توفیق دهد که خط امام را بشناسیم 
و بر مبنای آن عمل کنیم. امــروز سالمت، 
صالبت و اقتدار کشور در گرو توجه به خط 
امــام)ره( است.همزمان به گزارش جماران، 
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینى 
نیز گفت: جامعه به امید رفع مشکالت خود به 
فرد خاصى اعتماد کرده است. در اين راه، حق 
و حقیقت نقطه ای است که مى تواند راهگشا 
و گره گشا باشد و مسیر را به سمت تعالى باز 
و هموار کند. سیدحسن خمینى  افزود:امید 
من در مسیر پیش رو بسیار زياد است که دولت 

جديد بتواند مشکالت کشور را حل کند. اما 
بیش از هر چیزی امید من به خروج از منّیت 
است؛ همان عاملى که جامعه ما را چند پاره و 
مشکالت را صد افزون کرده و همه ما را در قهر 
و تلخکامى فرو برده است.وی با تأکید مجدد 
بر دوری از منّیت، گفت: ويژگى بزرگ آقای 
رئیسى را همین نکته مى دانم که ان شاء ا... 
آن گونه که مى شناسیم باشد و هیچ منّیت، فرد 
محوری و خودخواهى در دولت جديد نباشد. 
سالمت و صحت نفس سرمايه ای است که با 

اتکای به آن مى توان پیش رفت. 

اخبار 

تایید انتخابات ریاست جمهوری همزمان با 
افزایش آرای رئیسی به باالی 18میلیون

هادی محمدی – پنج روز پس از پايان انتخابات 
رياست جمهوری سیزدهم ،شورای نگهبان صحت 
اين انتخابات را تايید کرد . اين تايید ساعاتى پس از 
آن صورت گرفت که رئیس ستاد انتخابات کشور به 
طوررسمى اعالم کرد براساس شمارش رای صندوق 
های باقى مانده آرای رئیس جمهور منتخب حدود 
صد هزار افزايش را نشان مى دهد و ساير نامزدها 
نیز تعدادی به آرای شان اضافه شده است البته 
همچنان تعداد زيادی رای وجود دارد که به نظر مى 
رسد رای دهندگان برای يادگاری يا هر هدف ديگری 
از انداختن آن ها در صندوق خودداری کرده اند .به 
گزارش خراسان روز گذشته ابتدا جمال عرف رئیس 
ستاد انتخابات کشور، با اعالم جزئیات تکمیلى از 
نتايج شمارش آرای انتخابات رياست جمهوری، از 
تکمیل نتايج قبلى با وصول آخرين صورت جلسات از 
91 صندوق باقى مانده اين انتخابات خبر داد و نتايج 

را به شرح ذيل اعالم کرد:
1.   کل تعرفه های مصرفى ) تحويل شده به مراجعه 

کنندگان شعب( : 28.989.۵29 برگ
2.    آرای داخــــل صـــنـــدوق هـــای اخـــذ رای: 

28.7۵0.736 برگ
ــوذه درون صــنــدوق:  ــأخ 3.    آرای باطله غیر م

100.231 برگ
4.    آرای مأخوذه: 28.6۵0.۵0۵ رأی

۵.    آرای باطله مأخوذه: 3.740.688 رأی
6.    آرای صحیح: 24.909.817 رأی

آرای  هر يک از نامزدها:
آقای سید ابراهیم رئیسى 18.021.94۵ رأی

آقای محسن رضايى میرقائد 3.440.83۵ رأی
آقای عبدالناصر همتى 2.443.387 رأی

هاشمى   زاده  قــاضــى  امیرحسین  سید  ــای  آقـ
1.003.6۵0 رأی

۲۳۸ هزار نفر رای خود را به خانه برده اند	 
ــالم قبلى  بــا ايــن حساب نــرخ مشارکت کــه در اع
48.78درصد بود، به 48.87 درصد افزايش يافت 
. همچنین آرای آقای رئیسى با افزايش 9۵600 رای 
روبه رو شد و از مرز 18میلیون رای گذشت، هرچند 
درصد آرای وی همان 62درصد کل آرا باقى ماند. 
زيرا بقیه نامزدها نیز با افزايش نسبى روبه رو شدند .در 
اين میان فاصله يک میلیون رای میان همتى و رضايى 
حفظ شد اما قاضى زاده هاشمى توانست از مرز يک 
میلیون رای عبور کند و مجموع آرای وی 7رقمى شود 
. اما از نکات جالب اين انتخابات در کنار آرای باطله 
زياد، موضوع ناپديد شدن بیش از 238هزار رايى 
بود که افراد تعرفه آن را گرفته بودند اما در صندوق 
انداخته نشده است  . بر اساس گزارش وزارت کشور 
بین تعداد کل تعرفه های مصرفى )تحويل شده 
به مراجعه کنندگان شعب( و آرای داخل صندوق 
های اخذ رای ، يک تفاوت 238 هزار و 739 رايى 
وجود دارد که مربوط به افرادی است که در انتخابات 
شرکت کردند اما به هر دلیلى، رأی خود را داخل 

صندوق ها نینداخته و با خود به خانه برده اند.

ــدام خرابکارانه در یکی از ساختمان های  اق
سازمان انرژی اتمی ناکام ماند 

بامداد ديروز اقدام خرابکارانه  علیه يکى از ساختمان 
های سازمان انرژی اتمى با شکست روبه رو شد وهیچ 
گونه خسارت مالى و جانى نیز نداشت.به گزارش 
نور نیوز، همزمان،محمدحسن ذيبخش سخنگوی 
سازمان هواپیمايى کشوری گفت:همه کاربران 
پهپادهای غیرنظامى، اعم از اشخاص حقیقى و 
حقوقى از امروز به مدت شش ماه فرصت دارند برای 
دريافت پالک ثبتى از سامانه پرنده های هدايت پذير 
از راه دور سازمان هواپیمايى کشوری به نشانى
uas.cao.ir اقدام کنند.پهپادهايى که در سامانه 
مذکور ثبت نشوند، قاچاق محسوب مى شوند.در اين 
بین، يک مقام آگاه در قرارگاه مشترک پدافند هوايى 
خاتم االنبیا )ص( گفت:حادثه بامداد ديروز در يکى 
از ساختمان های مرتبط با سازمان انرژی اتمى، به 
هیچ وجه حمله پهپادی نبوده، بلکه احتماال يک 

اقدام امنیتى خرابکارانه بوده است.

نگاه سوم

سید ابراهیم رئیسى ، رئیس جمهور منتخب و 
حسن روحانى رئیس جمهور مستقر، در دفتر 
ــرای دومین بــار با يکديگر مالقات  روحــانــى ب

کردند/ خبر گزاری صدا و سیما

رئیس جمهور بــرگــزاری انتخابات 28 خــرداد 
با تامین امنیت کامل وسالمت مــردم با توجه 
به پروتکل های بهداشتى را از کارهای مهم و 
افتخارات بزرگ دولت دوازدهم دانست و با بیان 
اين که مشکالت اقتصادی دلیل اصلى کاهش 
مشارکت نبود،افزود: اين که مى گويند، مردم 
زندگى شان سخت بود و پای صندوق های رأی 
نیامدند،علت من در آوردی است.به گــزارش 
پايگاه اطــالع رسانى رياست جمهوری،گزيده 
ای از اظهارات روحانى در جلسه  ديروز هیئت 
ــه بخوانید:*بى خــودی برای  دولــت را در ادام
مشارکت کم مــردم در انتخابات علت درست 
نکنیم، مشکالت اقتصادی دلیل اصلى کاهش 
مشارکت نبوده اســت.اگــر در دوره ای حضور 
مــردم مقداری کاهش يافت بايد بررسى کنیم 
که علت آن چیست و اين موضوع مشارکت 48 
درصدی بايد فقط يک بار در تاريخ کشور اتفاق 
بیفتد. مى توان داليل کاهش حضور مردم را به 
دقت مورد تحلیل و بررسى قرار داد. وضع مردم 
سیستان و بلوچستان که سخت تر بود پس چرا 
آن جا آمار باال بود؟ در شهرهايى شرکت کمتر 
است که وضع زندگى و معیشت آن ها کمى بهتر 
اســت.*در شرايط کرونا عده ای به خاطر کرونا 
احتیاط مى کنند و اين طبیعى است . در جنگ 
هستیم، کرونا هست و يک سری مسائل ديگری 
هم بــوده، شیوه و نحوه ای که کانديداها چیده 
شدند اين ها همه مسائلى است که کنار هم قرار 
گرفتند، بايد حل کنیم.*همه بايد به آقای رئیسى 
که 18 میلیون رای کسب کردند و رئیس جمهور 
منتخب مردم شدند ياری و کمک کنیم .به محض 
اين که صبح روز شنبه وزير کشور اعالم کرد نتیجه 
انتخابات روشن است، در تماس با رئیس جمهور 
نیز  حضوری  و  گفتم  تبريک  ايشان  به  منتخب 
خدمت ايشان رفتم.*اين که در يک جا در يک 
صندوقى نیم ساعت، يک ربع فرد معطل شده ،ما 
کل انتخابات را به خاطر يک دستمال مى خواهیم 

قیصريه را آتش بزنیم؟ عقل و انصاف کجا رفته؟
*خوشحال شدم در سايت ديدم که رئیس جمهور 
هستم،   شايسته ساالری  دنبال  گفته  منتخب 

دنبال حزب و جناح نیستم، الحمدهلل ان شاءا... 
در مرداد مردم خواهند ديد وقتى وزيران معرفى 
نیستند.  ــاص  خ جناح  يــک  از  ديگر  مى شوند 
همه جناح ها در میان آن ها هستند، معاونان 
رئیس جمهور معرفى مى شوند و جناح خاصى 
نیست. اين خیلى عالى است و ما کامال استقبال 

مى کنیم.
*وقتى مى گويیم دولت، فکر مى کنند مى شود برای 
حسن روحانى، حسن روحانى يک نوکر کوچک 
است، دولت میلیون ها آدم هستند.دولت کار بزرگى 
انجام داده است و جنگ را به پايان رساند، دولت در 
سايه ايثار و فداکاری مردم و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری آمريکا را پای میز مذاکره در وين کشاند و 
مسائل مهم را حل و فصل کرديم و اگر بخواهند و 
اختیارات به آقای عراقچى داده شود همین امروز 
مى توانیم تحريم را تمام کنیم.* برخى در انتقادات 
خود مى گويند نگاه اين دولت به آسمان است، البته 
که چنین است و ما به آسمان و رحمت خداوند در 
کنار تالش و کوشش مردم توجه داريم و وقتى ترامپ 
از برجام خارج شد، دست روی دست نگذاشتیم و 
تالش کرديم کمبودها را جبران کنیم و توانستیم 
کشور را بدون نفت اداره کنیم، اين درحالى است 
که حتى يک نفر هم به اين موضوع اشاره نکرد و به 
دولت خسته نباشید نگفت و متاسفانه با بى انصافى 
واقعیت ها گفته نمى شود. کشور را بدون نفت اداره 
کرديم ولى يک نفر نیامد بگويد خسته نباشید شما 
کشور را در تاريخ برای باِر اول در طول اين صد و 
خرده ای که نفت در کشورکشف شده ، بدون نفت 

اداره کرديد.

 واکنش ها	 
هیئت  جلسه  در  ــى  ــان روح ــروز  ديـ اماسخنان 
دولــت واکنش کــاربــران شبکه های اجتماعى 
را نیز برانگیخت.کاربری با نام على سیستانى 
نوشت:»آقای روحانى مشارکت استان ما نسبت 
به انتخابات رياست جمهوری قبلى 10 درصد 
کاهش داشته!علتش رو هم خــودت بهتر مى 
دونــى.«کــاربــر ديــگــری  نــوشــت:»روحــانــى: بى 
ــردم )پای  ــودی نگويیم به خاطر معیشت، م خ
نیامدند!راست مى گويد،  صندوق های رأی( 
عالوه بر معیشت، به خاطر هشت سال دروغگويى 
کم آمدند؛ به خاطر غارت اموال شان در بورس کم 
آمدند؛ به خاطر لگدمال شدن عزت شان درصف 
مرغ کم آمدند؛ و... در يک کالم؛ مردم به خاطر 
افتضاحات دولت اصالح طلبان کم آمدند.«  کاربر 
ديگری نوشت:»روحانى گفته »يک نفر به دولت 
خسته نباشید نگفت«بابت اين که وزير مسکن تون 
افتخار کرد حتى يه واحد مسکونى برای مردم 
روحانى!آقای  آقــای  نباشید  نساخته،  خسته 
روحانى بابت به باد دادن 30 میلیارد دالر در 
4200 تومنى، خسته نباشید .  ماجرای دالر 
انصافا کار سختى بود!«کاربر ديگری نیز نوشت :» 
جدای از اين که عملکرد دولت روحانى  در کاهش 
مشارکت نقش داشــت امــا امــیــدوارم مسئوالن 
واقعا داليل ديگر کاهش مشارکت را هم بررسى 

و فکری به حال رفع آن ها بکنند .«

داخــل  در  آمريکا  دولـــت  کامیار-شايد 
مرزهای اين کشور، خود را مکلف به رعايت 
حقوق بشر و آزادی بیان معرفى کند اما 
همین دولت وقتى از مرزها بیرون مى رود، 
نه به رعايت حقوق بشر توجه دارد و نه به 
آزادی بیان. دولت آمريکا ديــروز  چندين 
وب سايت متعلق به جريان مقاومت از جمله 
وب سايت های »پرس تى وی« و »العالم«، 
متعلق به ايران و»المسیره« جنبش انصارا... 
را مسدود کرد. همچنین چندين وب سايت 
متعلق به جريان مقاومت در عراق از جمله 
»المعلومه« و »کتائب حزب ا...« و وب سايت 
های اينترنتى فلسطین الیوم، نبأ و الکوثر نیز 
توسط دولت آمريکا بسته شده است.وزارت 
دادگستری آمريکا در بیانیه خود ادعا کرده 
که دامنه های 36 وب سايت  رسانه های 
ايــران و همچنین گروه های وابسته به آن 
را به دلیل به اصطالح انتشار »اطالعات 
گمراه کننده« و اقدامات »خشونت آمیز« 
مسدود کــرده اســت.در ايــن راستا دامنه 
ــو و تلويزيون  33 وب سايت اتحاديه رادي
اسالمى IRTVU و همچنین سه وب سايت 
وابسته به کتائب حزب ا... را به دلیل نقض 
تحريم های آمريکا توقیف کرده است.هم 
اکنون وب سايت های ياد شده در دسترس 
نیستند و فقط پیام مسدود شدن آن ها توسط 
وزارت دادگستری آمريکا قابل مشاهده 
اســت. بر اســاس پیام روی صفحه اصلى 
سايت های ياد شــده، وزارت دادگستری 
آمريکا گفته که توقیف اين وب سايت ها بر 
اســاس درخواست دفتر صنعت و امنیت 
وزارت بازرگانى اياالت متحده انجام شده 
ــد، هــدف آمريکا از  اســت.بــه نظر مى رس
اين اقدام که بر خالف ادعای آن در زمینه 
طرفداری از جريان آزاد اطالعات است، در 
واقع هراس از افشای حقايق به ويژه جنايات 
آمريکا و متحدان منطقه ای آن به ويژه ائتالف 
سعودی در جنگ يمن و نیز جنايات بى شمار 
رژيم صهیونیستى علیه فلسطینى ها در 
اراضى اشغالى است.ضمن اين که بستن 
وب سايت های وابسته به جريان مقاومت در 
عراق نیز با هدف جلوگیری از انتشار اخبار 
وگزارش ها و  مواضع گروه های مقاومت 
عراقى علیه اشغالگران آمريکايى که با توجه 
به مصوبه پارلمان عراق به طور غیر قانونى 
در اين کشور مستقر هستند صورت گرفته 
است.البته نخستین بار نیست که آمريکا 
مبادرت به بستن وب سايت های متعلق 
به ايران مى کند. در اواخر ژانويه 2020 
ــارس توسط  نیز وب سايت خبرگزاری ف

آمريکا مسدود شده بود.با اين حال اين اقدام 
واشنگتن مانع تداوم فعالیت اين رسانه ها 
نشده اســت. در اين راستا شبکه العالم و 
پرس تى وی با هدف استمرار اطالع رسانى 
ازاين پس با  دامنه ir در فضای مجازی به 
فعالیت خود ادامه خواهند داد.اين اولین 
بــار نیست که آمريکا با اعمال فشارهای 
گوناگون، شبکه های بین المللى متعلق به 
ايران به ويژه شبکه انگلیسى زبان پرس تى 
وی را که دارای مخاطبان زيادی در جهان 
است ، آماج تروريسم رسانه ای خود کرده 
است.عالوه بر قطع ماهواره ای، بارها و بارها 
حساب های کاربری اين شبکه در پلتفرم 
های اجتماعى مختلف مسدود شده است. 
در آخرين اقدام علیه پرس تى وی، گوگل 
حساب کاربری اين شبکه در يوتیوب را برای 
همیشه مسدود کرد.سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت خارجه ايران گفت:توقیف 
وب سايت های رسانه های ايرانى مصداق 
تالش سیستماتیک ايــاالت متحده برای 
مخدوش کردن آزادی بیان در سطح جهانى 
و خاموش کردن صداهای مستقل در فضای 
رسانه ای است. اين استانداردهای دوگانه از 
سوی واشنگتن شرم آور است.آذری جهرمى 
وزيــر ارتباطات نیز در واکنش به انسداد 
برخى از وب سايت های جبهه مقاومت از 
سوی آمريکا گفت:در اين چندسال اقدامات 
زيادی علیه پیشرفت ايران کردند، برخى 
مثل حذف اپ های ايرانى را مردم متوجه 
شدند، بسیاری را هم به دلیل اقدامات موثر 
ايران، کسى حس نکرد. ما برای هر کسى 
که به بهانه اقدامات علیه صهیونیسم بین 
المللى يا استکبار جهانى در فضای مجازی، 
بــا مــحــدوديــت هــای آمريکا مــواجــه شد، 
زيرساخت داريم. نمونه اش هم خبرگزاری 
فارس، مگر تحريم نکردند؟ امروز در همه 
دنیا اين سايت در دسترس است. در عین 
حــال اقـــدام آمريکا در بستن 36 دامنه 
اينترنتى رسانه های وابسته به مقاومت 
در کشورهای غرب آسیا نشان دهنده اين 
اســت که دولــت »جــو بايدن« نیز همانند 
دولــت »دونالد ترامپ« رويکرد خصمانه 
خود علیه ايران و گروه های مقاومت را ادامه 
داده و به رغم اين ادعا که قصد تغییر رويکرد 
قبلى آمريکا در غرب آسیا و پیگیری سیاست 
های حقوق بشری از جمله حق آزادی بیان 
را دارد،   همچنان در راســتــای خاموش 
کردن صداهای اعتراضى علیه سیاست 
ها و اقدامات جنايتکارانه آمريکا و متحدان 

منطقه ای واشنگتن  اقدام مى کند.

 گالیه ها و تحلیل انتخاباتی روحانی
 مشکالت اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت نبود،این که در روز 
رای گیری یک جایی یک ربع معطلی بوده را نباید بزرگ نمایی کرد 

حمله آمریکا به آزادی بیان 
دولت بایدن چندین وب سایت متعلق به جریان مقاومت از جمله وب سایت های 

»پرس تی وی« و »العالم«، متعلق به ایران و»المسیره« جنبش انصارا... را مسدود کرد 

 رئیسی در مراسم تجدید میثاق مسئوالن عالی دستگاه قضا 
با آرمان های امام)ره( تاکید کرد :

خط امام یعنی خط رفع فقر 
سید حسن خمینی:منیت جامعه ما را چند پاره کرده است،ویژگی بزرگ 

آقای رئیسی را دوری از منیت می دانم



 به بهانه پایان لیگ ملت های 2021 از قواعد والیبال، تفاوت پست های بازیکنان، نحوه تعویض ها و ... گفته ایم 
و با کاپیتان سابق تیم ملی درباره نحوه ورود به این رشته و درآمدش گفت و گو کردیم
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داشتن عالقه و انگیزه از قد بلند مهم تر است
»بهنام محمودی«، کاپیتان سابق تیم ملی والیبال از پیش نیازهای ورود به این رشته و 

تاثیرات آن بر سبک زندگی می گوید
 

عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال که سال 2000 به تیم باشگاهی »لوبی سانتا کروچه« ایتالیا 
پیوست تا اولین لژیونر تاریخ والیبال ایران باشد، کاپیتان سابق تیم ملی والیبال کشورمان هم بوده 
است. بهنام محمودی که سایت فدراسیون جهانی والیبال)FIBA( او را به عنوان یکی از بهترین 
اسپکر های تاریخ والیبال آسیا معرفی کرده، مدرک دکترای مدیریت ورزش دارد. در ادامه با او 
درباره نتایج تیم ملی در این دوره از مسابقات لیگ جهانی، حضور دهه هفتاد و هشتادی ها در 
ترکیب، ویژگی های جسمانی افرادی که می توانند در این رشته موفق شوند، درآمد والیبالیست ها 

و ... گفت و گویی داشتیم که خواهید خواند.

  روحیه جنگندگی بازیکنان، قابل قبول نبود
نتایج تیم ملی در این دوره از مسابقات بسیار 
ضعیف بود و بدترین آمــار در تاریخ حضور 
والیبال ایران در لیگ جهانی و لیگ ملت ها 
به ثبت رسید. محمودی در این باره می گوید: 
»از ابتدای این دوره از مسابقات قرار بود چند 
بازیکن جوان تر و حتی دهه هشتادی به تیم 
اضافه شوند و بازیکنان تالش کنند با یکدیگر 
هماهنگ شوند تا تیمی آمــاده و با تکنیک 
راهــی المپیک شــود. متاسفانه در شروع 
بازی ها و همان هفته اول مسابقات و بازی در 
برابر ژاپن، اصال شرایط خوبی نداشتیم. در 
ادامه و تا قبل از بازی با آمریکا هم نوسان های 
زیادی داشتیم. بعدش هم که پشت سر هم 
باختیم. درست است که نتایج این دوره از 
مسابقات برای ما حائز اهمیت نبود اما دوست 
داشتیم بچه ها روحیه جنگندگی شان را 

نشان بدهند.«
  هیچ گاه نباید از تالش دست کشید

کاپیتان سابق تیم ملی والیبال کشورمان درباره شرایط بازیکنان دهه هفتاد و هشتادی تیم می گوید: »بعد از 
بازی با آمریکا، رفته رفته کیفیت بازی های تیم ملی پایین آمد و همه دیدند چند بازی آخر، اصال چنگی به دل 
نمی زد و انگار از پیش باخته بودیم. اگر با این شرایط به المپیک برویم، قطعا تیم های دیگر از ما آماده تر هستند 
و شانسی برای موفقیت نخواهیم داشت. باید توجه داشت که استفاده از جوانان، اصول، زمان و شرایط خاص 
خودش را می طلبد. مثال بردیا سعادت شرایط روحی خیلی خوبی دارد اما باید برای ارتقای شرایط فنی 
خودش، مسیر طوالنی را طی کند. صابر کاظمی، آرمان صالحی و ... نیاز به کسب تجربه دارند. این بازیکنان 

هیچ گاه نباید از تالش دست بکشند و باید بیشتر چکش بخورند تا قابل اعتمادتر شوند.«
  بهترین سن برای شروع والیبال، 12 سالگی است

از محمودی می پرسم که داشتن قد بلند بــرای والیبالیست شدن کافی است که می گوید: »برای 
والیبالیست شدن، اوال فرد باید شرایط فیزیکی بسیار خوبی داشته باشد اما از عالقه مندی و انگیزه نباید 
غافل شد. در پست های لیبرویی و پاسوری، قدتان هم اگر کمی کوتاه  باشد، می توانید موفق شوید اما اگر به 
این رشته عالقه و انگیزه نداشته باشید، هیچ گاه موفق نخواهید شد. البته در پست هایی که سرعتی هستند، 
باید قد بازیکن حداقل باالی 2متر باشد. درباره بهترین سن برای شروع والیبال هم چون سطح شعور و 
فهم و توانایی یادگیری، تعادلی و حرکتی فرد در 10 تا 12 سالگی افزایش می یابد و می تواند حرکت های 
پیچیده و تکنیک و تاکتیک را یاد بگیرد، زمان مناسبی برای دنبال کردن این رشته به صورت جدی تر است.«

  این رشته برای ُپر کردن اوقات فراغت تابستان، عالی است
عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال درباره شروع فصل تابستان و این که آیا فعالیت در این رشته را به نوجوانان 
و جوانان توصیه می کند، می گوید: »حتما توصیه می کنم فقط باید توجه داشت قرار نیست که همه سعید 
معروف بشوند، همین که جوان عالقه مند با شرایطی که گفتم، جذب والیبال شود، در رشته ای که هم 
مسابقاتش به صورت دانشگاهی برگزار می شود، هم برای خانم ها مسابقات داریم و ... ، دستاوردهای 
زیادی برای بخش های دیگر زندگی اش به جز افزایش سالمت جسمانی خواهد داشت. به نوجوانان توصیه 
می کنم به والیبال به عنوان یک رشته مفرح و جذاب برای پر کردن اوقات فراغت شان نگاه کنند. به خصوص 

اگر زیر نظر یک آکادمی یا مربی کاربلد هم باشند شانس شان برای کشف این استعداد بیشتر خواهد بود.«
  والیبال هم IQ را افزایش می دهد و هم EQ را

»والیبال یکی از ورزش هایی است که موفقیت در آن ضریب هوشی زیــاد، چابکی، چاالکی، سرعت 
عکس العمل دیداری باال و مدیریت مسائل ذهنی و روانی را می طلبد«، محمودی با این مقدمه درباره تاثیرات 
فعالیت در این رشته ورزشی بر سبک زندگی والیبالیست ها می گوید: »من مطمئن هستم که فعالیت در 
والیبال، بر قدرت تفکر، هوش، خرد جمعی و ... تاثیر می گذارد و باعث می شود در بقیه بخش های زندگی 
هم موفق شوند. والیبال هم IQ را افزایش می دهد و هم EQ را. بازی والیبال، مهارت های اجتماعی فرد را 
باال می برد بنابراین والیبالیست ها در کارهای گروهی هم موفق تر عمل می کنند. بر سالمت جسمی هم 

قطعا تاثیر می گذارد.«
  قرارداد یک بازیکن معمولی، 600 میلیون در سال است

اولین لژیونر تاریخ والیبال ایران درباره درآمد والیبالیست ها می گوید: »باالخره والیبالیست ها درآمد خوبی 
دارند البته نسبت به فوتبالیست ها خیلی کمتر است اما چون والیبال ما هر سال در لیگ جهانی حضور دارد 
و نتایج خوبی هم می گیرد، این رشته دیده شده و اسپانسرهای خوبی پیدا کرده است. درآمد بازیکنان هم به 
همین نسبت بیشتر شده است. درباره درآمد ملی پوشان که نمی توانم هیچ رقمی را بگویم، این ها بازیکنانی 
هستند که جوانی شان را در این راه می گذارند، نخبه های ورزشی ما هستند که در تیم ملی بازی می کنند 
بنابراین هر قدر هم بگیرند، باید بگوییم نوش جان شان. البته یک بازیکن معمولی در سال، 600 یا 700 

میلیون قطعا می گیرد.«
  به مشکالت داشتن قد بلند عادت کردم

محمودی در پاسخ به سوال آخر ما درباره مشکالت افرادی که قد بلند دارند، خیلی کوتاه جواب می دهد 
و می گوید: »داشتن قد بلند طبیعتا یک سری محدودیت هایی دارد. بحث خرید و انتخاب لباس است، 
بحث نشستن، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ... که من به آن ها عادت کرده ام اما باالخره یک سری 

محدودیت ها و مشکالتی هم ایجاد می کند.«

تعویض بازیکنان به چه 
شکل است؟

در والیبال، تعویض کردن قواعد مخصوص خودش را دارد. به 
عنوان مثال در هر ست حداکثر شش تعویض)شش جانشین( 
برای هر تیم مجاز است. یا این که یک بازیکن ذخیره می تواند 
در هر ست فقط یک بار داخل بازی شود و به جای یک بازیکن 
شروع کننده ست بازی کند و فقط می تواند با همان بازیکن که 
قباًل در همان ست به جایش وارد زمین شده است، تعویض و 
جایگزین شود. مثاًل اگر بازیکن شماره ۵ به جای بازیکن شماره 
۸ وارد زمین شد، در تعویض بعدی حتمًا ۸ باید به جای ۵ وارد 
زمین شود)یک رفت و یک برگشت(. البته برای موارد خاص 
نظیر مصدومیت بازیکن یا اخراج بازیکن استثنائاتی وجود دارد. 
لیبرو تنها بازیکنی است که تعویضش در ورقه نوشته نمی شود و 
وقتی در منطقه ۵ قرار داشته باشد، موقع چرخش بیرون می رود 

و با بازیکنان مناطق 1-6-۵ می تواند تعویض شود.

آشنایی مختصر با پست های والیبال
مدافع میانی   بازیکنان شاخص ما در این پست: موسوی، غالمی، 

شفیعی، مجرد
مدافع میانی متخصص در دفــاع اســت. معموال 
مدافع میانی در حمالت سرعتی تیم که از وسط 
تور انجام می شود با پاس های بریده به کارگیری 
می شود. وقتی توپ در جای مناسب روی تور به 
پاسور برسد این امکان وجود دارد که از این نوع 
پاس یا اصطالحا پاس سرعتی برای مدافع میانی 
استفاده کند. به طور کلی این بازیکنان برای فریب 
مدافع حریف هنگام رسیدن توپ به پاسور پرش را 
انجام می دهند. وقتی مدافع میانی در چرخش ها 
ــرود، بعد از زدن سرویس لیبرو  به عقب زمین ب
جایگزین آن ها می شود. به همین علت است که 
تنها در صورتی غالمی، مجرد یا موسوی همزمان 
در تیم حضور دارند که یکی از آن ها در جایگاه زننده 

سرویس قرار گیرد.
پــاســور   بازیکنان شاخص ما در ایــن پست: 

معروف، وادی، کریمی
همه می دانیم که اصلی ترین وظیفه پاسور تغذیه 

مهاجمان است. معموال ضرب دوم باید به 
پاسور برسد و هنر او در ایــن اســت که 

مهاجم تیم اش را در مقابل تک مدافع 
حریف قــرار دهــد. کــاری که سعید 
معروف ما استادانه انجام می دهد. 

درباره پاسور باید بدانید وقتی که در 
سیستم گردشی، این بازیکن در ردیف 

عقب قرار می گیرد اجازه حمله یا دفاع روی تور را 
ندارد. برای همین است که گاهی اوقات مجبور است 

توپ را روی تور رها کند و از گزارشگر والیبال می شنویم 
چون جزو باریکنان عقب زمین است، اجازه پرش نداشت.

ــران در این پست: حضرت پور،  لیبرو   بچه های ای
صالحی 

لیبرو متخصص در دریافت سرویس و آبشار)اسپک( است. 

لیبروها معموال قد کوتاه تری دارند و این پست تنها جایگاهی است که افراد 
با قد کوتاه تر می توانند به حضور در این رشته جذاب امیدوار باشند. درباره 
لیبرو چند قاعده کلی وجود دارد. اول این که این 
بازیکن می تواند جایگزین بازیکنان عقب زمین 
شود. دوم این که اجازه زدن سرویس )حمله و دفاع( 
را ندارد و مورد آخر هم این که رنگ پیراهنش با سایر 

اعضای تیم متفاوت است.

بازیکن پشت خط زن)قطرپاسور(  بازیکنان 
شاخص ما در این پست: صابر کاظمی، امیر 

غفور، بردیا سعادت
به صورت قطری مقابل پاسور قرار می گیرد. بازیکن پشت 
خط زن اصلی ترین بازیکن هجومی تیم اســت که 
بیشتر پاس ها به این بازیکن ختم می شود و امید 
اصلی تیم برای کسب امتیاز است. پاسور 
در امتیازات بیشتر به این بازیکن اعتماد 
می کند. به همین دلیل است که صابر 
کاظمی در بیشتر بــازی های این دوره 

امتیازآورترین بازیکن تیم ملی بود.
دریافت کننده    بازیکنان شاخص ما در این 
پست: میثم صالحی، میالد عبادی  پور، مرتضی 

شریفی، پوریا فیاضی
با نام دریافت کننده مهاجم هم شناخته می شوند و 
هر تیم دو اسپک زن گوش دریافت کننده دارد. وظیفه 
دریافت سرویس ها به عهده این بازیکنان است و از آن ها 

در حمالت کنار تور از مناطق 2 و 4 استفاده می شود.

جلو و عقب خط یک سوم 
چه خبر است؟

خط یک سوم همان خطی است که بازیکنان را به دو 
قسمت تقسیم می کند. در ردیف جلو یا منطقه حمله، 
سه بازیکن جلویی تیم هستند که بیشتر حمالت تیم 
توسط این بازیکنان انجام می شود و هنگام دفاع 
هم همین بازیکنان اجازه پرش روی تور را دارند. با 
سیستم چرخشی مدام جای بازیکنان عوض می شود 
اما همیشه یک مدافع روی تور که در تیم ما به طور 
معمول موسوی، غالمی یا مجرد است در ردیف جلو 
برای انجام گام و رسیدن به مدافعان کناری حضور 
دارد. در خور ذکر است بازیکنان عقب زمین تنها در 
صورتی می توانند در حمالت شرکت کنند که پرش 
خود را قبل از خط یک سوم انجام دهند. معموال یکی 
از خطاهای معمول بازیکنان همین پرش از روی خط 
ــهchallenge  یا همان ویدئوچک  است که کار را ب

آشنای خودمان می رساند.

چرا جای بازیکنان بعد 
از کسب هر امتیاز 

عوض می شود؟
همان طور که احتماال از گزارش های والیبال دست تان 
آمده است، زمین 9 در 9 والیبال به شش منطقه اصلی 
تقسیم می شود. والیبال یک بازی گروهی استراتژیک 
و نیازمند توان باالست که هر تیم به بازیکنان متخصص 
در هر پست و همین طــور همه کاره نیازمند است. 
مهم ترین اصل در سیستم بازی والیبال چرخش است. 
ــی آورد، بازیکنان  وقتی تیمی سرویس را به دست م
چرخشی ساعتگرد به اندازه یک خانه)منطقه( انجام 
می دهند. البته این فقط مربوط به زمان سرویس زدن 
است و بعد از سرویس بازیکنان آزادانه می توانند در هر 
منطقه ای حضور داشته باشند. به طور معمول در آغاز 
هر ست)یا به قول صدا و سیمایی ها دست( در هر یک 
از مناطق بازیکنان متخصص در همان پست بازی داده 
می شوند. باید بدانید بازیکنی که در منطقه یک قرار 
می گیرد، زننده سرویس است. تصور این که بازیکنان با 
به دست آوردن هر امتیاز جای شان در زمین عوض شود 
برای ما مخاطبان عمومی والیبال کمی دشوار است اما 
بازیکنان به طور کامال اتوماتیک در بازی این کار را انجام 
می دهند و اگر تیمی درست این کار را نکند خطای ارنج 

ثبت می شود و یک امتیاز را تقدیم تیم حریف می کند.

رایج ترین اصطالحات والیبالی
هنگام دیدن بازی والیبال بعضی از اصطالحات را بیشتر می شنویم که در 

این جا پرکاربردترین آن ها را برای شما ردیف کرده ایم.
  خطای تور| برخورد هر قسمت از بدن بازیکن با تور هنگامی که توپ در 
جریان بازی است، باعث خطای تور می شود. تا سال گذشته فقط برخورد با ۸ 
سانتی متر باالیی لبه تور خطا محسوب می شد اما در لیگ جهانی امسال کل 

تور لحاظ می شود.
  خطای پنجه| اگر یک بازیکن دو بار پی در پی به توپ ضربه بزند خطای پنجه 

رخ داده است.
  خطای ۸ ثانیه| سرویس زننده پس از سوت داور ۸ ثانیه وقت دارد سرویس بزند.

  خطای خط| اگر سرویس زننده در موقع سرویس پایش روی خط باشد خطا 
محسوب می شود.

  خطای حمل| اگر توپ روی دست بازیکن مکث داشته باشد.
  پایپ| همان است که در گذشته از آن به عنوان »دوبله وسط« یاد می شد. در آن 
واحد دو بازیکن جهش می کنند. بازیکن سرعتی دستش را می کشد و بازیکن 

عقب زمین در اغلب مواقع بدون مدافع، کار راحتی برای زدن آبشارش دارد.

مازیارحکاک|روزنامهنگار
بیشتر ما درباره فوتبال می دانیم، سیستم 4 دفاع خطی چیست یا این که 
ارنج های مختلف را در ذهن مان داریم و می توانیم ترکیب  تیم ها را بر اساس 
دانسته های مان ارزیابی کنیم اما شناخت مان از والیبال، نهایتا در حد شناخت 
برخی خطاهای معمول است. استاد محتشمیان که سرشناس ترین گزارشگر 
بازی های والیبال است، به شدت آموزش را چاشنی کار خودش می کند بنابراین ما مدام درباره 
مناطق مختلف زمین، سطح اتکای بازیکن و فاصله توپ با تور می شنویم، در حالی که نمی دانیم 
مناطق مختلف بازی والیبال اساسا به چه شکلی تقسیم شده اند و هر یک از اصطالحات استاد 

چه کاربردی دارند. در پرونده امروز زندگی سالم به این بهانه که هر زمان مسابقات لیگ جهانی 
برگزار می شود، توجه  جوانان و خانواده ها به این رشته جلب می شود، راجع به سیستم بازی، 
برخی از اصطالحات و سواالتی که هنگام دیدن بازی والیبال مدام در ذهن مان شکل می گیرد، 
نکاتی را مطرح کردیم. البته تیم ملی در این دوره تا قبل از بازی با آرژانتین با هفت باخت پیاپی، 
ضعیف ترین رکورد و بدترین آمار در تاریخ حضور والیبال ایران در لیگ جهانی و لیگ ملت ها را 
ثبت کرد. در ادامه با »بهنام محمودی«، کاپیتان سابق تیم ملی هم درباره پیش نیازهای ورود به 

این رشته و تاثیرات حضور در آن بر سبک زندگی افراد گپ زدیم. 

پرونده



بهار )Bahar(: اولین، طوالنی ترین، کش دارترین، خوشگل ترین 
و خوش بوترین فصل سال. فصلی که در آن مردم سه دسته 

می شــوند: یا چرت می زنند، یا عاشــق می شــوند، یا از 
بس  به خاطر آلرژی فصلی عطســه و فین می کنند، 

از چرت و عاشقی و کال زندگی بیزار می شوند.
تابستان )Tabestan(: دومین و گرم ترین فصل 

سال. خورشت کرفس فصل ها، یعنی فصلی که 
خیلی ها عاشقش هستند  و بقیه از آن متنفرند. 

در این ســه ماه باید همه چیز را کــم مصرف کرد، 
از آب و برق گرفتــه تا آلو و خربزه. خوشــمزه ترین 
فصل ســال به خاطر داشــتن میوه هایی که کمتر 

کســی توان خریدشــان را دارد. قرار بود با رسیدن 
این فصل کرونا تمام شــود که خب نشد و سالگردش را 

جشن گرفتیم.

پاییــز )Payyz(: ســومین فصــل ســال )یعنی ایــن را هی مــا باید 
بشماریم برایتان؟( آغاز نوع جدید حساسیت فصلی، خشکی 
پوست، افســردگی و شکســت  خوردن عشق هایی که 
در بهــار رخ داده بودنــد. پاییــز هــم مانند تابســتان 
طرفداران و متنفران خودش را دارد که همیشــه 
بر سر حکومت شان با هم دعوا دارند و منتظرند 

آخرش جوجه هایشان را بشمرند.
زمســتان )Zemestan(: آخرین فصل ســال 
)باالخــره تمام شــد!( آغاز فصل ســرد. فصل 
بازگشــت مقتدرانه همــه ویروس ها بــا قدرت 
تمام. فصلی کــه قبال ســفید بود به خاطــر بارش 
برف ولی این سال ها کبود شده، به دلیل کمبود گاز. 
فصل صرفه جویی در گازی که در فصل های قبل هر چه 

خواسته بودید مصرف کرده بودید.

2

ای صاحب فال، تابستان آغاز شد. یادت می آید فروردین 

هرگز تمام نمی شد؟ حاال دیدی فصل دوم سال هم از راه 

رســید؟ تازه... دارکوب هم وارد ســومین سال انتشارش 

شــد! توقع کادوی تولد نداریم ولی حداقل ســعی کن آب 

و بــرق کمتری مصرف کنی و ماســک بزنی تــا زمان دیرتر 

بگذرد. )شاید ربطی نداشته باشد ولی شما رعایت کن!(

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال سحرخیز می شود

عیال َیگ عادتــی دره که خانوادگی بهشــان به ارث 
رسیده، اویم ســحرخیزیه. یعنی هنوز آفتاب نزده تو 
خواب و بیدار ِمشنُوم که آقای دکتر، ُخسُرم که طبقه 
پایین ما زندگی مکنن )یعنی ما طبقه باالی خانه اونا 
زندگی مکِنم!( تو حیاط دره بری موسی کوتقیا غذا 
مریزه و بری چغوکا شــعر مخوانه! حــاال کاملیاخانم 
َیگ آب شســته تر از آقاشــه، آفتاب که ِمزنه از خواب 
ورِمخزه. بعد چی کار مکنه؟ ِمره تو آشپزخانه و شروع 
مکنه به سروصدا کردن. حاال روزای وسط هفته که 
باید بِرم ســر کار عیبی ِندره، ولی روزای تعطیل آرزو 
به دُلم مانده که َیگ ساعت بیشتر بخواُبم. شب بهش 
گفُتم: »عزیزجان، قربون شکلت بُرم، خواهشن فردا 
صبح کاری به مو ندشته باش که اقال َیگ کم بخواُبم.« 
گفت: »آدم که برای خوابیدن بــه دنیا نیومده. وقت 
برای خواب زیاده، االن باید صبح زود پاشی.« گفُتم: 
»خب کله سحر وخُزم چی کار کُنم؟« گفت: »پاشو برو 
نون تازه بخر...« گفُتم: »به قول خودت فریزر دره از 
نون مِترکه...« فکر کرد و گفت: »برو تو حیاط ورزش 
کن« گفُتم: »باشــه قبوله! ولی مو با ای دیکس کمر، 
هم تکون بخوُرم باید َیگ ماه تو خانه بخواُبم، مشکلی 
ِندری؟!« گفت: »بیا به من کمک کن« گفُتم: »اوال که 
ماشــاال به جونت تو کاری باقی ِنمذاری که ما انجام 
بدم. بعدشــم مو تــا مخوام پامه بــذاُرم تو آشــپزخانه 
هم خودت ِنمگی که دســت به هیچی نزن و زود برو 
بیرون؟« َیگ کــم دگه فکرکرد و گفــت: »امان از این 
زبون تو! باشــه، بخواب تا لنگ ظهر، هیــچ کاری به 
کارت ندارم!« ِانا حــاال خوب رفت. بــا ای که تیریپ 
قهر ورداشــت ولی ته دُلم بشــکن مزُدم کــه باالخره 
فردا ِمتُنم َیگ ساعت بیشــتر بخواُبم. تا ای که صبح 
کله سحر آمد باال سُرم و صدام زد. چشم بسته گفُتم: 
»مگه قرار نشد امروز ره بذاری بخواُبم؟« گفت: »پاشو 
هوا خوبــه بریم یک کــم راه بریــم، حیفــه...« گفُتم: 
»ِمدنی که مو با ای حساسیُتم اگه باد صبح بهم بخوره 
تا دو هفته باید عکســه بکُنم...« ســاکت شــد. گفُتم 
خب وُلم کرد که باز دیُدم صدام ِمزنه: »پاشو دیگه...« 
چشــمامه باز کرُدم با عصبانیت گفُتم: »پا شدم! امر 
بفرماین!« خندید و گفت: »همینو نمی فهمی که من 
تنهایی حوصله ام سرمیره؟ تا وقتی خونه ای باید کنار 
دستم باشی...« ای جان، خب زودتر ای ره ُمگفتی. 
اجیر ورخاســُتم گفُتم: »بپوش برم نون تازه بیگیِرم، 

گور بابای عکسه و ُسلفه!« ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

دیکتیوناری 
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 روحانی: صبح شنبه متوجه شدم که 
 آقای رئیسی، رئیس جمهور است

دارکوب: آقای رئیس شاهد باشین 
خودتون سر شوخی رو باز کردین ها!

روحانی: کشور را برای اولین بار بدون نفت 
اداره کردیم، یک نفر نگفت دستت درد نکند

مردم: تو دلمون می گفتیم!

به علت کرونا تشویق کالمی و فریاد زدن در 
ورزشگاه های المپیک ممنوع شد

یک لیدر: تشویق فقط دوانگشتی، 
با دست های ضدعفونی شده!

معاون هماهنگی توزیع توانیر: موج جدید 
خاموشی در راه است

دارکوب: موج ها هم مثل پیک های 
کرونا به هم چسبیدن دیگه!

سازمان هواپیمایی با افزایش  قیمت بلیت 
هواپیما کامال مخالف است

مسافران: اگه اصرار کنیم چی؟ چرا 
به ما عذاب وجدان میدین؟!

دانشمندان چینی موش های نر را وادار به 
زایمان کردند!

دارکوب: کاش چینی ها دو دقیقه 
آروم بشینن تا دنیا نفس بکشه!

مصرف زعفران، نارگیل، موز و قهوه 
خوش اخالقی شما را تضمین می کند

دارکوب: اگه بخوایم این ها رو 
بخریم، پول هامون تموم می شه 

و اخالقی واسه مون نمی مونه! 

وزیر علوم: به تعویق کنکور فکر نمی کنیم

یک دانش آموز: همچنین به 
برداشتن مافیای کنکور!

!

کاریکلماتور 

  دهن لق آخر از چشم می افتد.
  دستش را در زباله ها می برد اما هیچ وقت چرک 

کف دست نداشت.
  یک »الف« بچه است اما »نون«آور خوبی  است.

  خاموشی تکلیف ابلهان را روشن می کند.
  گاهی کمی شکست خوردن اشتها را برای 

موفقیت باز می کند.
   تیزی زبانش رابطه را قطع می کند.

شکوفه رضایی دولت آبادی

تولد دارکوب مبارک!
به دنیا اومد امروز و چه خوبه
الهی که طلوعش بی غروبه
امیدم شادی و فردای بهتر

برای بچه های دارکوبه!
مفتی!

ندارم چای و قهوه بهر مهمون
خجالت می کشم از کاسه، فنجون

غذا و آب و تخت و برق مفتی
دیگه جایی نمیدن غیر زندون!

تابستانه!
هوا گرم و عرق می ریزه آدم

شبیه بستنی وا میشه کم کم
دقیقا زندگی با این شرایط

شده انگار مانور جهنم!
امیرحسین خوش حال

40درصد بیکاران؛ دانش آموختگان 
دانشگاه هستند

»ماییم که از باده بی جام خوشیم«
بیکار و رها ز چرخ ایام خوشیم

با مدرک مان ُگلی به سرها زده ایم
آب در کوزه را به این کام خوشیم
تعجیل برای حرفه و شغل! چرا؟

آهسته و پیوسته و آرام خوشیم
چون عایدی و حقوق ما را نبَود
از قرض ز آشنا و از وام خوشیم

مسئول و وزیر قول هایی دادند
آری همگی به وعده خام خوشیم

القصه غم کار نداریم دگر
»ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم«!

شیما اثنی عشری
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ماجراهای اجاره نشین ها
زندگیسالم
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    3 تیر 1400   
شماره 1912 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

حقیقتا گرم است

همان طــور که احتمــاال مطلــع هســتید، وارد فصل 
تابستان شدیم. جدی چرا نباید مطلع می شدید؟ ولی 
عجیب است که برای ورود به هر فصلی یک قدردانی 
و جشنی وجود دارد، اال تابستان. نوروز را داریم برای 
ورود به بهار، این همه حرف های شــاعرانه و عاشقانه 
برای ورود به پاییز و شــب یلدا برای ورود به زمستان. 
این وسط فقط این تابستان طفلی را هیچ کس تحویل 
نمی گیرد و همه در حالی که خودشان را باد می زنند 
منتظرند این بزرگوار برود تا یک نفس راحت بکشند. 
حاال چون یــک ذره گــرم اســت و اذیت تــان می کند 
تحویلش نمی گیرید؟ کاری نــدارد که، کولر را بزنید 
تا ببینید چگونه در بهترین سه ماه سال هستیم. حاال 
دوستان شرکت برق و شــرکت آب هم قول می دهند 
کمتر آب و برق را قطع کنند. تازه در تابستان بستنی 
هم می توانید بخورید. البته بســتنی هم کمی گران 
شده، به جایش می توانید چوب بستنی  جمع و با آن ها 
آالسکا درســت کنید. دهه شــصتی ها می دانند چه 

می گویم. این قدر سخت نگیرید.
اصال می توانید تــوی پیاده روها قدم بزنیــد که در این 
باره هم حــق می دهم منصرف شــوید چون تمــام روز 
واقعا خیلی گرم اســت. خورشــید یک جــوری عمود 
می تابد کــه انــگار با وســط کله   مــا خــودش را تنظیم 
می کند. کاش می شد ما هم وسط ظهر برای خورشید 
پیامک بفرستیم: »خورشید گرامی شــما 80 درصد 
از گرمای خود را مصرف کرده اید« بلکه کمی آسان تر 
بگیرد. به هرحــال اگر در خیابان از پیاده روی خســته 
شدید، می توانید سوار تاکسی بشوید که متاسفانه این 
عزیزان هم معموال کولر نمی گیرند. بگذریم، البد چون 
کروناست مجبور هستند شیشه ماشین را پایین بدهند. 
کرونا هم که یک زمانی قول داده بود با تابستان برود، 
کال همه چهار فصل را با ما تجربه کرد و دارد همه چیز 
برای او هم تکراری می شود. داداش ما خودمان داریم 

می رویم، شما هم ول کن برو دیگر.
گذشــته از این ها می  توانید توی خانه بنشــینید و زیر 
کولر موفقیت های تیم ملی والیبال مان را تماشا کنید. 
ای بابا! آن ها هــم روی خط باخت پیش می روند. ولی 
همه  این باخت ها کمک می کنــد در المپیک با تجربه 
بیشتری ظاهر شــوند. یک زمانی آرزوی مان بود یک 
ســت از ژاپن بگیریم، االن هم آرزوی مان این است که 
یک ســت از هر تیمی شــد بگیریم. اگر هــم از والیبال 
خوش تان نیامد مسابقات هیجان انگیز یورو 2020 را 
داریم که در اصل باید یورو 2021 صدایش می کردند. 
در ضمن در این باره هم پیشــنهاد می کنیم اگر به فکر 
اعصاب تان هســتید بــا صدای بســته تماشــا کنید تا 
گزارشگران محترم صداوسیما این مسابقات را تا حد 
لیگ محالت پایین نیاورند. خالصه که امیدوارم با این 

همه اتفاق خوب به همه تان خوش بگذرد.

پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، 
به به و چه چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

    در کارتون اجناس الکچری در بازار صفحه دارکوب، 
جای ماشین های عجیب و غریب و گرانی که این روزها در 
خیابان می بینیم خالی بود. ماشــین هایی که قیمت یک 

آینه آن معادل کل زندگی ماست!
دارکوب: حاال یــک آینه که معــادل زندگی ما نمی شــه، 

فوقش آینه اش با قالپاقش معادل زندگی ما بشه!
    دارکوب چه خبر از دوز دوم واکسن؟ بابام داره نوبتش 

می رسه و خبری نیست.
دارکوب: خبری که نداریم ولی جوش نزنین، درست می شه. 

اگر درست هم نشد به ماسک زدن ادامه بدین تا درست بشه!
 چرا بعضی کارمندان این قدر به یک ساعت زودتر سر 
کار حاضر شدن اعتراض دارند؟ دوست عزیز آفتاب ساعت 

5:30 طلوع می کند!
دارکوب: حق داریم خب، تا به هر تغییر کاری عادت کنیم 

باید قبلش یه کم غر بزنیم!
 نمی دانم مسئوالن چگونه می گویند ما در زمینه کرونا 

موفق بوده ایم؟
دارکوب: به راحتی می گویند! سوال بعدی لطفا!

  آق کمال ای روزا اگه گرمازده رفتی، خاکشــیر بخور 
برار. اگه ندری بگو برات بیارم.

آق کمال: دم شــما گرم که تو ای گرما بــه فکر گرمازدگی 
موین. نه برار، دارم، دست تان درد نگیره.

 من با هر نوع خشــونت مخالفم ولی اونی رو که وقتی 
ظرف می شویی هی ظرف اضافه می کنه باید با کفگیر زد!
دارکوب: ایــن که خوبــه، اونی کــه وقتی دســت هات رو 
شستی و سینک رو خشک کردی، ظرف میاره رو چی کار 

باید کرد؟!

     به نظرم کســی که ته دیگش رو می ذاره تا آخر غذا 
بخوره لیاقتش اینه وقتی حواسش نیست بهش اتک 

بزنی!
   بــا ۴۷کیلو وزن می گی ســیکس پــک دارم؟ اون 

ستون فقراتته که از جلو زده بیرون داداش!
     همیشــه تــو لحظه هــای حســاس چــت کــردن، 
ایموجی که می خوای یا دیر پیدا می شــه یا اصال پیدا 

نمی شه!
    به هر برنامه ای برای تابســتون فکر می کنم تهش 

می رسم به »با کدوم پول؟«!
     شتاب صفر تا صد شــاهین )ماشین جدید سایپا( 

1۷ ثانیه ا ست، یعنی از شتاب رونالدو کمتر!
   تو با پول بابات به این جا رســیدی ولــی من با پول 
خودم بــه هیچ جا نرســیدم، قاعدتا نبایــد این جوری 

تموم می شد، ولی خب!
     تابســتون تنها در صورتــی خوب و قشــنگه که تو 

قطب شمال زندگی کنی!
   تو خونه شما هم وقتی نون ندارید، باباتون لباس 
می پوشه و هی با صدای بلند میگه من برم نون بگیرم، 

تا شما بلند بشین برید نون بگیرید؟!
     ایــن همــه نفــرت از تابســتون درســت نیســت. 
تابســتون اگــه هــواش خنــک بــود، مشــکل خاصی 

نداشت!
    بــه نظــرم شــیرینی ناپلئونــی رو شــرکت های 
تولید پودر لباس شــویی ابداع کردن که هی بیشــتر 

لباس هامون کثیف بشه، بیشتر پودر بخریم ازشون!
     یــه روز بنجامین می ره پیش بابــاش بهش می گه 
ببین موهام رو شــونه کردم، لباس نو خریدم، ادکلن 
زدم، خوبــه؟ باباش یه ســری تکــون مــی ده می گه: 

بنجامین، باطن!
    اگــه بفهمی رفیــق صمیمیت موقع گــوش دادن 
وویس تو صــدا رو روی 2x می ذاره، بــازم حاضری به 

رفاقتت باهاش ادامه بدی؟!
     امیــدوارم پیشــرفت هاتون تــو زندگــی مثــل 

آپدیت های واتس اپ نباشه!
    هــر روز ۹ صبــح از خودم می پرســم که ارزشــش 
رو داشــت از خواب بیدار شــم؟ 2 ظهر بــه این نتیجه 

می رسم که نه!
     از بهترین قســمت های معاشــرت با یک دوســت 
اینه که وقتی ازم می پرســه »چه خبــر؟« واقعًا می گم 

که چه خبر!

ته دیگ برای سیکس پک دارها!
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 کارتونیست: هادی لگزیان

رشیک تجاری
به یک رسمایه گذار برای اجرایی کردن 

ایده استارت آپ »در هومشند ااتق« 

نیازمندیم

جزئیات ایده: یک در هومشند برای 

ااتق که به محض نزدیک شدن 

والدین به ااتق، به صورت خودکار 

تق تق یم کند و هنگام خروج آن ها 

از ااتق، خودکار پشت رسشان 

بسته یم شود

لطفا اب ما در متاس ابشید

درسازان ابزبسته

توئیت روز

راه های برطرف کردن کمبود شیرخشک

ب
کو

دار

باور کنین اینا ماینر ارز دیجیتال نیست. بچه ام حوصله اش 

سررفته بود تو خونه، اینا رو براش خریدم که فیفا بازی کنه!

دارکوب خواهش می کنم این چند صباح باقی مونده از دولت رو 
دیگه دست از سر من بردار!

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

روانلدو در یک قدیم رکورد جهاین گل زین عیل دایی!  

یو ها ها ها... 
عمرا اگه بذاریم 

رکورد بشکنی!

دوبییت های خربی هفته
  افت تحصیلی دانش آموزان در پساکرونا 

جدی است
خبر آمد که بعد از دفع ویروس

شود درسم دچار افت محسوس
شنید این را امین، گفتا به سیروس

ترقی کرده ایم از نوع معکوس!
 بیشتر دستگیرشدگان مواد مخدر می گویند 

معتاد نیستند
جناب شروان! شما که خیلی ماهی

شما که خیلی ناژی، شر به راهی!
ببین من نیستم معتاد اشاًل

گرفتین باژ من رو اشتباهی!
 از زباله می توان برق تولید کرد

باز بنما هر دو چشمت را، ولی
هر دو سوراخ دماغت را ببند!

چون که تا روشن نمایی المپ را
بوی ناجوری شود از آن بلند!

 دولت دوازدهم: آماده انتقال تجربیات خود به 
دولت جدید هستیم

به کام مردمت، شهد و عسل کن
به شادی، غصه و غم را بدل کن
شنیدی هر چه را از دولت قبل
دقیقا عکس آن را تو عمل کن!

مجید رحمانی صانع  
 رونالدو به رکورد کلوزه رسید
یکی غش کرده از گرما سه روزه

یکی گردیده در غربت رفوزه
رونالدو هم در این سال چهارصد

برابر گشته گل هاش با کلوزه!
خدنگی  

*****
عاشقی تعطیل است...!

چندی ست دلم به فکر یک تعدیل است
عاقل شده و فقط پی تحصیل است

در می زند انگار یکی بی وقفه
لطفا برو، دکان دلم تعطیل است!

*
این بار به حرف فال عاشق نشوم

محض دو ِقران منال عاشق نشوم
اصال تو تِه تمام زیبایی ها

بابا! بشو بی خیال، عاشق نشوم!
*

حتما که سرم به سنگ باید بخورد
اصال به سرم کلنگ باید بخورد

این سنگ و کلنگ اگر نباشد نافع
پس اسلحه ام فشنگ باید بخورد!

*
نزدیک نشو فقط ز من دور بمان
شیرین نشو و بیا فقط شور بمان

دورم تو نگرد و هی نشو پروانه
مردی کن و تا ابد تو زنبور بمان!

الهه ایزدی  

دو
نال

رو

کمیک روز

نیازطنزی

  روش علمی

  روش جایگزین

  روش عملی

مطمئنی اگه گاو 
بترسه شیرش 
خشک میشه؟!

  غصه نخورین که 
 شیر خشک نیست

 به جاش دوغ
 می خورم!

بخور بابایی... چای 
کمرنگ لب سوز لب دوز 
کمر باریک برات ریختم، 

جیگرت حال بیاد...

انسان بدون آب...
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صادق جهانی|   روزنامه نگار

همنشینی اش با طبیعت، گردشگری  علمی و ماجراجویی هایش، داستان 
دیروز و امروز نیست و سر دراز دارد. بیش از 40سال است که رهسپار جای 
جای ایران می شود و دو دهه ای است که دستاورد سفرهایش را در قالب 
مستندهای تلویزیونی تقدیم نگاه هموطنان می کند. »ایرج میالنی« از 
نام آشنایان عرصه تولید برنامه های گردشگری است که سال 1342 در 
روستای »میالن«  آذربایجان شرقی چشم به جهان گشود. طبیعت گردی 
را به صورت جدی از ســال 57 شــروع کــرد و بعــد از دوران دانشــگاه به 
همکاری با صداوسیما رو  آورد. اولین برنامه  تولیدی سفرهایش را سال 81 
روی آنتن  برد و در نهایت در همان رســانه ملی بازنشسته  شد. آن چه در 
ادامــه می خوانیــد گپ وگفــت مــن بــا میالنــی دربــاره تجربه ســال ها 

طبیعت گردی و همچنین حال و هوای این روزهایش است. 

این روزها مشغول چه کاری هستید؟
با درخواســت صدا وســیما مشــغول مستندســازی در حــوزه موضوعات 
اقتصادی هستم. البته ناگفته نماند فعالیت محیط زیستی و گردشگری ام 
هنوز برقرار است که یک جورهایی جنبه تولیدی دارد. در واقع در تالشم 
تعدادی از سفرنامه هایم را در قالب پادکست ارائه دهم که اتفاقا اولین اثرم 
به نام پادکست »سفرنامه خودمانی میالنی« را که تجربه سفر سه روزه ام به 
دره هزارجریب است، منتشر کرده ام و مردم عزیز می توانند با جست وجو 

در اینترنت دریافتش کنند.

در این ماه ها کرونا چه تاثیری بر زندگی شما داشته است؟
متاســفانه خودم همان روزهــای ابتدایی شــیوع ویروس مبتال شــدم اما 
خوشبختانه وخیم نبود و به خیر گذشــت. بعد از مدتی 10سفر اساسی و 
مفصل به صورت فردی و بیشــتر با دوچرخه به چهار گوشه ایران داشتم. 
یعنی دوچرخه ام را داخل اتوبوس می گذاشتم، در استانی پیاده می شدم 
و مســافت هایی را رکاب می زدم. بهتر بگویم پنج سفرم با دوچرخه و بقیه 

هم در قالب کوهنوردی و پیاده روی بوده است.

خانواده هم مانند شما عاشق طبیعت گردی هستند؟
یــک دختــر دارم کــه دانشــجوی سینماســت. چــون جنــس ســفرهایم 
ماجراجویانه و برای خانواده نامناســب است، نه. چه جوری بگویم... آدم 
یلخی می شــود دیگــر. در واقع در ســفرهایم ضرایــب شــرایط آب و غذا و 
امنیت را پایین می آورم، یعنی برایم مهم نیســت شب کجا می خوابم و چه 

می خورم. برای همین خانواده عالقه ای به این سفرها ندارند.

اهل فیلم و کتاب هم هستید؟ اوقات فراغت را چطور می گذرانید؟
فکر می کنم حاال که سنم باالتر رفته و حجم کاری ام کمتر شده، ولع بیشتری 

برای کتاب خواندن پیدا کرده ام اما واقعیتش هرچه بیشتر کتاب می خوانم، 
می بینم که چقدر کم مطالعه کــرده ام. به مردم عزیز توصیه می کنم کتاب 
»ژن خودخواه« را که درباره شناخت ژن  ها، مکانیزم وراثت و نحوه رسیدن 
ژن به دیگران اســت، حتما مطالعه کنند. این را هم بگویم که در یک سال 
اخیر با پادکســت خیلی آمیخته شــده  ام، چون رســانه فوق العــاده غنی و 
قوی است و همیشه با خودم می گویم چرا زودتر سراغش نرفتم. پیشنهاد 
می کنم هر کسی در وقت های آزادش مانند رانندگی کردن، شب ها قبل 
از خوابیدن، هنگام آشپزی و کارهای خانه پادکست گوش کند. به نظر من 
پادکست  شنیدن مثل کتاب خواندن اســت و به همان اندازه ارزش دارد. 
در مجموع آن قدر مطلب علمی مفید و جالب در پادکست ها هست که اگر 
یک سال تمام از صبح تا شب پادکست گوش کنند، یک لحظه هم پشیمان 

نمی شوند.

بیش از 40سال طبیعت  گردی را چطور توصیف می کنید؟
سال های طوالنی بیشتر صرف مطالعه میدانی تاریخ طبیعت و مردم شده 
است اما ای کاش عالوه بر مطالعه میدانی، صرف کتاب خوانی هم می شد. 
متاسفانه بیشــتر درگیر کار فیزیکی مطالعه میدانی شدم، در صورتی که 
باید ابتدا مطالعه می کردم و بعد از آن به ســفر می رفتــم. به  نظرم آدم باید 
تعادلی بین مطالعه کتابخانه ای و میدانی اش ایجاد کند که متاسفانه من 

فقط یک بعدش را پررنگ کردم.

تجربه سال های زندگی به شما چه آموخته که بخواهید آن را به مخاطبان 
ما منتقل کنید؟

به همه توصیه می کنم ســفر امروز را به فردا نیندازند. ســفرتان را بروید و 
مدام نگویید بعدها که پولدارتر شدم یا سرم خلوت تر شد به سفر می روم. 
ممکن است خدای ناکرده و دور از جان این بعدها نرسد بنابراین از لحظه 

لحظه عمرتان استفاده کنید و لذت ببرید.

از هر لحظه عمرتان استفاده کنید
»ایرج میالنی« معروف به مارکوپولوی ایران، از سال ها گردشگری و مطالعه تاریخ طبیعت می گوید  زندگی سالم

 پنج شنبه
 3 تیر ۱۴۰۰    

 شماره ۱۹۱۲

پیامک 2000999    و تلگرام 09354394576

برای این که تنوعی به غذاهای خود بدهید، 
بد نیست ستون آشپزی ما را دنبال کنید. 

خوراکی هایی که در این ســتون آموزش 
داده می شوند، عالوه بر ساده و اقتصادی 
بودن، با موادی درست می شوند که برای 

سالمندان خواص فراوانی دارند.

فواید
سرکه  ســیب یکی از پرکاربردترین انواع ســرکه در درمان های طبیعی است. 
سرکه سیب با تنظیم هورمون انسولین در بدن باعث جلوگیری از دیابت نوع۲ 
می شود، یک مسکن قوی برای دردهای عضالنی است، باعث سم زدایی بدن 
و بهبود گردش خــون در غدد لنفاوی می شــود، به افزایــش ایمنی بدن کمک 
می کند و مصرف به اندازه آن باعث کاهش کلسترول بد بدن می شود. همچنین 
اسید استیک موجود در سرکه سیب باعث خنثی شدن محیط های قلیایی بدن 

می شود و با تنظیم ph از بروز عوامل سرطان زا در بدن جلوگیری می کند.

روش پخت
برای شــش نفر ســه ســینه مرغ را داخل قابلمه ای قرار دهیــد )می توانید این 
مقدار را با تناسب کم و زیاد کنید(. درون یک کاسه کوچک 3 قاشق غذاخوری 
رب گوجه فرنگی، ۲ فنجان آب، یک قاشــق غذاخوری سرکه سیب، 3 قاشق 
غذاخوری خردل، 3 قاشق شکر قهوه ای و به میزان دلخواه نمک و فلفل اضافه 
و مخلوط کنید. سپس یک پیاز خرد شده و ۲حبه سیر له شده را به سس اضافه 
کنید و هم بزنید. سس را روی سینه مرغ بریزید. قابلمه را روی درجه حرارت باال 
تنظیم کنید و اجازه دهید مرغ داخل سس بپزد. بعد از پخت، مرغ را ریش ریش 

و در نان همبرگری )ترجیحا سبوس دار( سرو کنید.

نکته
اگر سوزش به دلیل زخم معده یا زخم مری دارید، مصرف سرکه سیب توصیه 
نمی شود.افراد مبتال به بیماری های آرتریت، سرفه و ضعف دستگاه گوارش، 

سرکه سیب را کم و با مالحظه میل کنند.

مرغ با سرکه سیب، خوشمزه و مفید

پاسخ مسابقه قبلی که نسبتا تعداد 
زیادی در آن شــرکت کــرده بودن، 
دستگاه آسیاب قهوه بود. گویا هنوز 
عده ای از این آسیاب های قدیمی 
اســتفاده می کنــن. ایــن عزیزان 
هم بــه عنــوان برنــدگان انتخاب 
شــدن: ناصر مرادی ۴۴ ســاله، 
بهمن هواخواه ۴3 ساله و حسین 

غفاریان 55ساله.
مسابقه این هفته هم وسیله نسبتا 
ســاده ای اســت. اگر فهمیدین 
چیه، یه توضیح به همراه اسم و 
سن خودتون برامون بفرستین. 
اگر هم خاطره ای از این وسیله 

دارین، خوشحال می شیم برامون بنویسین.

مسابقه 

شیوا رضایی|   روزنامه نگار

به تازگی حسام الدین عالمه، رئیس 
دبیرخانه شــورای ملی سالمندان 
گفته طی 20ســال آینــده یعنی تا 
ســال 1420، جمعیت سالمندان 
ایران دو برابر می شــود. این مقام 
از  بخشــی  در  مســئول 
موضــوع  بــه  صحبت هایــش 
»ســالمندان تنها« اشــاره کرده و 
گفته است با توجه به آمار طالق، تک فرزندی در جمعیت میان 
سال، تجرد قطعی و فوت همسر، آمار سالمنداِن تنها رو به افزایش 
است. در این که الزم است دولت برنامه های مدونی برای حمایت از 
همه  سالمندان داشته باشد شکی نیست اما ما به عنوان افرادی که 
یا سالمند هستیم یا در آستانه این دوره از زندگی قرار داریم، چطور 
می توانیم از تنهایی در دوره سالمندی پیشگیری کنیم یا دست کم 

عوارض آن را کاهش دهیم؟

   تماس با دوستان هم سن را در برنامه بگذارید
جدای از روابــط خانوادگی، حتما ســعی کنید دوســتانی از گروه ســنی 
خود داشــته باشــید. به صورت معمول جوانان و میان ســاالن به واســطه 
مســئولیت های زندگــی، دغدغه های خودشــان را دارند و ممکن اســت 
آن طور که بایــد به نیازهای ســالمندان توجه نکنند. داشــتن دوســتانی 

هم سن و سال می تواند همراهانی خوب در اختیار ما قرار دهد.
   برای امور خیریه، داوطلب شوید

خوشبختانه با آغاز واکسیناسیون کرونا، حاال بیشتر از قبل می توانیم امید به 
حضور دوباره در اجتماع داشته باشیم. با مشارکت در سازمان های خیریه، 
غیر از هدف تازه ای که در زندگی پیدا می کنید، می توانید افراد جدیدی را 

هم مالقات کنید.
   مراقبت از موجودات زنده را تجربه کنید

قطعا حیوانات یا گیاهــان نمی توانند جای خالی انســان ها را پر کنند اما 
مطالعات متعدد نشــان می دهد نگهداری از گیاهان یا حیوانات خانگی 
می توانــد عــوارض احتمالی تنهایــی را کاهــش دهد و به حفظ ســالمت 

جسمی و روانی سالمندان کمک کند.
   موانع فرهنگی نادرست را کنار بزنید

متاســفانه هنوز هم میــان بســیاری از خانواده هــا ازدواج مجــدد در دوره 
سالمندی، چندان مقبول نیســت. این در حالی است که مطالعات نشان 
می دهد سالمندان تنها، هم در معرض مشکالت جسمی شدیدتری هستند 
و هم از نظر روانی فشــار بیشــتری را تحمل می کنند. اگر تنها هستید، به 
موضوع ازدواج فکر کنید. مطمئن باشید با برنامه ریزی درست درباره این 

مسئله می توانید کیفیت زندگی خود را بهبود قابل توجهی ببخشید.
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 کشش دست و شانه
بایســتید. پاها را به اندازه عرض شــانه ها 
باز کنید و دستان تان در دو طرف بدن تان 
باشد. دست چپ را به طرف پایین بکشید. 
باید در مفصل ران راست، احساس کشش 
کنیــد و ۲ ثانیــه در همیــن حالــت بمانید. 
سپس دست راست را به طرف پایین بکشید. 
ایــن حرکــت را در هر ســمت بدن، ســه بار 

انجام دهید.

 کشش پا
کف دستان تان را روی دیوار بگذارید. 

پای راست خود را خم کنید و یک گام 
با پای چپ به عقب بردارید و پای چپ 
را صاف نگه دارید. کف هر دو پا باید 

روی زمین باشــد. در این حرکت 
عضله ســاق پای چپ کشــیده 

می شود. این کشــش را برای 
هر پا سه مرتبه انجام دهید.

 پدیده »سالمندان تنها«
 را جدی بگیریم

نگاهی به چند راهکار برای پیشگیری از تنهایی در دوره سالمندی

این نرمش ها را حداقــل دو بار در 
هفته انجام دهید. قبل از شــروع 
بهتر اســت 5 دقیقه بــدن خود را 
گرم کنید، مثال آهسته راه بروید. 
لباس مناسبی بپوشید و در کنار 
خــود بطــری آب بگذاریــد تا آب 

بدن تان کم نشود. اگر محدودیت 
حرکتی یا پرهیز پزشــکی دارید، 

حتما آن ها را رعایت کنید.

نرمش سالمندان در خانه
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از مشت فرهاد تا شایعه 
برکنارى توسط کارگزار! 

پشت پرده تغيير مد	ر	ت� استقالل  

بهانه تراشی سازمان ليگ براى اهداى کفش طالى دیاباته!
تاخير 	% ساله در  برگزار� مراسم برتر	ن  ها� ليگ نوزدهم

 از فوتبــال تا خوانندگى  از فوتبــال تا خوانندگى 
 5 نکته در مورد ممفیس دیپاى که نمى دانید
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فرهاد با جنجال و حاشیه 
به ژنرال رسید

پرسپولیس به دنبال برد و تفاضل
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  هفته بيست و چهارم رقابت ها� 
ليــگ برتــر از فردا بــا برگزار� ٥ 
باز� آغاز م% شــود و در حســاس تر�ن باز� ها 
پرســپوليس در رفســنجان با�د به مصاف مس 
برود و اســتقالل هم در خانــه پذ�را� گل گهر 
سيرجان خواهد بود. در ادامه نگاه% خواهيم 

داشت به دو باز� حساس فردا.
 مس رفسنجان- پرسپوليس

پرســپوليس بعد از فتح ســوپر جــام ا�ران، حاال 
به Bورس ليگ برتر برگشــته است؛ جا�% Bه با 
ســپاهان هم امتياز اســت و فقــط تفاضل گل ٢ 
تيم را در رتبه ها� اول و دوم جدا Bرده اســت. 
در فاصلــه ٧ هفتــه مانــده بــه پا�ــان رقابت ها، 
اســتقالل هم بــه ٨ امتياز� ا�ن ٢ تيم رســيده 
تــا شــاهد رقابت  جذابــ% در هفته هــا� پا�ان% 
باشــيم. در ا�ن شــرا�ط حســاس، پرســپوليس 
در شــرا�ط% خــود را مهيا� جــدال برابر مس 
رفســنجان خواهد Bرد Bه ٤ باز�Oن ا�ن تيم با 
مصدوميت مواجــه هســتند.Bمال Bامياب% نيا 
و وحيــد امير� دو باز�Oــن مل% پوش و مصدوم 
پرســپوليس Bه در د�دار ســوپرBاپ نيز شرا�ط 
همراه% ا�ن تيم را به دست نياوردند، همچنان 
ز�ر نظــر BادرپزشــB %Oار را دنبــال م% Bنند و 
وضعيت شــان برا� د�دار برابر مس رفســنجان 
نيــز  نيــز نامشــخص اســت. ســيامV نعمتــ% 
د�گــر باز�Oــن مصــدوم پرســپوليس اســت Bه 
Bارها� پزشــO% خــود برا� ط% Bــردن دوره 
درمــان را ز�ر نظــر BادرپزشــO% سرخ پوشــان 
دنبــال م% Bنــد و بعيد اســت شــرا�طش برا� 
همراهــ% ا�ــن تيــم در ترBيــب اصلــ% مقابــل 
 Vشاگردان محمد ربيع% فراهم شود. بدون ش
مصدوميــت ا�ــن ٣ باز�Oــن خبــر خوبــ% برا� 
پرسپوليســ% ها نيســت. آن ها در اوج رقابت با 
سپاهان هســتند و ســپاهان% ها تمام باز�Oنان 
خــود را در اختيار دارند. با�د د�د پرســپوليس 
ا�ن چالش را چگونه پشت سر خواهد گذاشت. 
هرچنــد مربيــان ا�ن تيم بــر ا�ــن عقيده اند Bه 

Bار تيم% پرســپوليس ا�ن اجازه را نم%  دهد تا 
غيبت باز�Oنان آن چنان به چشم بيا�د. عيس% 
 Vتور زننده تBدار برابر ترا�ه در دB ثير نيزB آل
گل پيروز� بخش تيمش بود، از ناحيه انگشــت 
دچار آســيب شــده اما در بين مصدومان سرخ، 
بيشــتر�ن شانس را برا� رســيدن به باز� فردا 
خواهد داشت. در ســو� مقابل مس رفسنجان 
در حال% ميزبان پرسپوليس است Bه در آخر�ن 
بــاز� خود با ٥ گل به ســپاهان باخته و تفاضل 
گل خــوب ســپاهان% ها پــس از برتــر� پــرگل 
مقابل همين تيم باعث شــده تا آن ها در جدول 
موقعيت بهتر� نســبت به سرخ پوشان پا�تخت 
داشــته باشــند. حاال پرســپوليس هــم اميدوار 
اســت Bــه در خانه مســ% ها عــالوه بــر پيروز� 
تفاضــل گل خود را هم بهبود ببخشــد. البته با 
نگاهــ% به باز� هــا� مس رفســنجان در طول 
فصل م% توان پ% برد Bه شOســت پرگل مقابل 
ســپاهان فقط �V اتفاق بــوده و پيروز� مقابل 
تيم دونده رفســنجان% ها چندان آسان نخواهد 
بــود. شــاگردان محمــد ربيعــ% اگــر بتواننــد 
مقابل پرســپوليس در خانه Bسب امتياز Bنند، 
بدون شــV هد�ــه ا� بزرگ در مســير قهرمان% 
سپاهان به نو�دBيا و شاگردانش اهدا Bرده اند 
و حت% استقالل را هم به آ�نده اميدوار خواهند 

Bرد.
 استقالل- گل گهر

اســتقالل در اوج حاشــيه بــه اميــر قلعه نو�ــ% 
پا�تخــت  آب% هــا�  اســت.  رســيده  تيمــش  و 
بعــد از برد ســخت اما شــير�ن مقابــل پد�ده و 
ســيد مهد� رحمتــ%، حاال بــه دوميــن مرب% 
اســتقالل% رســيده اند Bــه بســيار با تجربه تر و 
پخته تر اســت و قطعا Bار مجيد� نيز سخت تر 
خواهــد بــود. ا�ــن بــاز� را م% تــوان �Oــ% از 
جدال ها� ٦ امتيــاز� هفته ها� پا�ان% ليگ 
دانســت. اســتقالل اگر ببرد تا حــدود ز�اد� 
ســهميه ليــگ قهرمانــان خــود را بــرا� فصل 
آ�نــده قطعــ% خواهنــد Bــرد و اگــر گل گهــر 

برنده ا�ن باز� باشــد، به ٢ امتياز� استقالل 
خواهــد رســيد و همچنــان اميد خــود را برا� 
Bســب سهميه زنده نگه خواهد داشت. ميليچ 
و د�اباتــه مثــل باز� هــا� قبلــ% جــز و غا�بان 
استقالل هستند. ور�ا غفور�، مدافع راست و 
Bاپيتان استقالل نيز در ا�ن باز� غا�ب است ، 
تا اBنون ســيد احمد موســو� بعد از پشت سر 
گذاشــتن دوره مصدوميت شــانس بازگشــت 
دوباره به ترBيب را از آن خود Bند. موسو� Bه 
در فصل گذشته نما�ش درخشان% در گل گهر 
ســيرجان ا�فا Bرد و ســهم ز�اد� در بقا� ا�ن 
تيم داشت، اميدوار است در تقابل با تيم سابق 
خود و با هدا�ت امير قلعه نو�% بتواند نما�ش% 
موفق از خود برا� Bســب نتيجــه آب% ها به جا 
بگــذارد. فرشــيد اســماعيل% هــم بــا توجه به 
دور� از تمر�نات د�گر غا�ب اســتقالل اســت 
تا دســت فرهاد بــرا� انتخــاب ترBيب اصل% 
خيل% باز نباشــد. فرهاد مجيد� در Bنفرانس 
خبر� بعــد از باز� با پد�ده با Bوبيدن مشــت 
خود رو� ميــز اعتراضش را بــه وزارت ورزش 
و مد�ر�ــت وقــت اســتقالل نشــان داد و گفت 
Bــه هر Bار� Bنيــد تيم من خواهــد برد. حاال 
در ا�ن شــرا�ط   انگيزه ها� فرهــاد برا� بردن 
مقابــل قلعه نو�ــ% دوچنــدان اســت و مســلما 
سرمرب% آب% ها هر Bار� م% Bند تا ا�ن  انگيزه 

را به شاگردانش منتقل Bند.
فردا
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غرامت نيم ميليون دالرى و پشيمانی مدافع پرسپوليسفرهاد با جنجال و حاشيه به ژنرال رسيد

خط قرمز یحيی روى 
ستاره هاى سابق 

پرسپوليس
پایان تلخ  واليبال ایران 

در ليگ ملت ها

حسينی همچنان 
دروازه بان اول استقالل
جدایی قطعی 
چشمی از ام صالل  
روز سرنوشت ساز 
فوتبال ایران در کاس

چنــد� پيــش �Oــ% از ا�جنت هــا� معــروف پرسپوليس به دنبال برد و تفاضل
فوتبال ا�ران به محمدحسين Bنعان% زادگان 
مدافع مل% پوش پرســپوليس پيشنهاد حضور 
در ليگ ها� اروپا�ــ% را داد. Bنعان% زادگان 
نيز مثل بســيار� از فوتباليست ها Bه سودا� 
حضــور در ليگ هــا� اروپا�ــ% را دارنــد، ا�ن 
پيشــنهاد را پذ�رفــت. ا�جنت معــروف نيز به 
صــورت  در  داد  اطمينــان  Bنعانــ% زادگان 
امضا� برگه قرارداد، او راه% �O% از ٤ ليگ 
معــروف اروپــا �عنــ% بلژ�ــV، فرانســه، هلند 
�ــا ا�تاليا خواهد شــد. به گــزارش طرفدار� 
جلســه  بــه  پرســپوليس  مل% پــوش  مدافــع 
حضــور� رفت و در رو�ارو�ــ% با ٤ ا�جنت Bه 
او را دوره Bــرده بودنــد، ز�ر برگه قــرارداد را 
امضا Bــرد. در موازات آن Bنعانــ% زادگان به 
پرســپوليس  باشــگاه  پياپ%  درخواســت ها� 
بــرا� تمد�د قــرارداد، پيشــنهاد� دو رقم% 
ارائــه Bــرد. پــس از گذشــت مدتــ%، ا�جنت 
معــروف به Bنعانــ% زادگان پيشــنهاد تازه ا� 
ا�ن طــور Bــه مثــل مهــد� طارمــ% در  داد. 
�Oــ% از ليگ هــا� حــوزه خليج فــارس باز� 

Bند و پــس از نيم فصــل راه% �Oــ% از همان 
٤ ليگ معــروف اروپا شــود. Bنعانــ% زادگان 
رقــم در�افتــ% را جو�ا شــد و ا�جنــت معروف 
مدع% شــد بــرا� نيم فصل حــدود ٢ ميليون 
دالر در�افتــ% خواهــد داشــت. ا�ــن موضوع 
با اســتقبال مدافع پرســپوليس روبه رو شــد و 
در ادامــه نيــز ا�جنت معروف قــرارداد� را به 
نيابت از Bنعان% زادگان با �O% از باشگاه ها� 
قطــر� امضا Bرد. اما داســتان ا�ن اســت Bه 
رقم قرارداد Bنعان% زادگان با باشــگاه قطر� 
از ٢ ميليون دالر برا� نيم فصل به ٦٠٠ هزار 
دالر برا� Bل فصل تغيير پيدا Bرد و جالب تر 
ا�ن Bــه Bنعانــ% زادگان برا� جدا�ــ% از ا�ن 
باشــگاه در نيم فصــل با�ــد �V ميليــون دالر 
غرامت بدهد. همين موضوع باعث پشيمان% 
در  دارد  دوســت  او  و  شــده  Bنعانــ% زادگان 
پرســپوليس بماند امــا موضوع ا�ن اســت Bه 
او پــا� برگــه ا� را امضــا Bــرده Bــه حOــم به 
جدا�% اش از پرسپوليس م% دهد و بر همين 
اساس با�د ا�ن مدافع مل% پوش را اولين جدا 

شده سرخ ها در پا�ان فصل قلمداد Bرد. 

بــا توجه بــه تقو�م فيفــا، امــOان برگــزار� باز� 
دوســتانه برا� تيم ها� حاضــر در مرحله نها�% 
انتخابــ% جام جهانــ% وجــود نــدارد. تيــم ملــ% 
فوتبــال ا�ران با ١٨ امتياز به عنوان صدرنشــين 
گــروه C مقدماتــ% جام جهانــ% بــه مرحلــه بعــد 
صعود Bرد و به زود� با�د در مرحله نها�% حاضر 
باشــد. Bنفدراســيون فوتبال آســيا زمان مراسم 
قرعه Bشــ% مســابقات مرحلــه نها�ــ% انتخابــ% 
ســال  تيرمــاه  دهــم  روز  را   ٢٠٢٢ جام جهانــ% 
جار� اعــالم Bرده اســت. طبق برنامــه اعالم% 
اولين مسابقه تيم ها در روز ١١ شهر�ور ماه سال 
جار� و دومين مســابقه در ١٦ شهر�ور ماه سال 
جار� برگــزار م% شــود. اما تا آن زمــان فيفا د� 
(زمان باز� ها� دوستانه) در تقو�م د�ده نشده ، 

بــا ا�ن تفاســير ا�ــران و د�گر تيم هــا� حاضر در 
مرحلــه نها�% انتخابــ% جام جهان% بــدون باز� 
برگــزار�  زمــان  شــد.  خواهنــد  وارد  دوســتانه 

مسابقات به ا�ن ترتيب مشخص شده است:
مسابقه اول....................  ١١ شهر�ور ١٤٠٠ 
...................  ١٦ شهر�ور ١٤٠٠  مسابقه دوم
مسابقه سوم.......................  ١٥ مهر ١٤٠٠ 
....................  ٢٠ مهر ١٤٠٠  مسابقه چهارم
مسابقه پنجم......................  ٢٠ آبان ١٤٠٠ 
.....................  ٢٥ آبان ١٤٠٠ مسابقه ششم

مسابقه هفتم......................  ٧ بهمن ١٤٠٠ 
مسابقه هشتم...................  ١٢ بهمن ١٤٠٠ 
مسابقه نهم.....................  ٤ فرورد�ن ١٤٠١ 
مسابقه دهم....................  ٩ فرورد�ن ١٤٠١ 

پشت پرده جدا	� محمدحسين >نعان� زادگان

تيم ملی بدون بازى دوستانه در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی

باشگاه پرسپوليس پيگير شکایت از مجيدى 
بوژ�دار رادوشــوو�چ دروازه بان Bروات تيم فوتبال پرســپوليس پس از آغاز تعطيالت ليگ بيش از ٢٠ روز پيش به Bشــورش 
بازگشــت. او از Bادر فن% درخواســت Bرده بود Bه ٣ روز بيشتر در Bشورش بماند اما پس از پا�ان �افتن دوران مرخص% اش 
به ا�ران بازنگشــت. حت% رســانه ها� Bروات خبر از فســخ قرارداد ا�ن باز�Oن دادند اما هنوز نامه فســخ به باشگاه نرسيده 
است. باشگاه از ابتدا� در�افت نامه ها� فسخ برا� بازگشت با ا�ن باز�Oن و وBيلش وارد مذاBره شدند و حت% به توافقات% 
هم دســت �افتند. در حال% Bه مسئوالن باشــگاه منتظر بازگشــت ا�ن باز�Oن بودند، باز هم او به ا�ران بازنگشت. ظاهرا در 

مOاتبات اخير رادو خواسته ها� جد�د� را عنوان Bرده Bه شانس بازگشت ا�ن باز�Oن را Bمتر م% Bند.

شانس بازگشت 
رادوشوویچ

 به پرسپوليس
 کم شد

استقالل – الهالل در زمين بی طرف
بخــش عربســتان وب ســا�ت گل در خبر� و 
به نقل از منابع آگاه در Bنفدراسيون فوتبال 
آســيا مدع% شــد Bه د�دارهــا� نما�ندگان 
ا�ران و عربستان در مرحله �V هشتم نها�% 
ليگ  قهرمانان آسيا در زمين ب% طرف برگزار 
خواهد شــد. عالوه بر وب ســا�ت گل، ســا�ر 
رسانه ها� عربستان% از جمله سعود� ٣٦٠ 
بالفاصله با پوشــش ا�ن خبر، مدع% شــدند 
Bه Bنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم خود در 
ا�ن خصوص را اتخاذ Bرده و د�دار استقالل با 
الهالل و همچنين النصر با تراBتور در زمين 
ب% طــرف برگــزار م% شــود Bه مــOان آن نيز 

به زود� اعالم م% شود. 

ا	ران 	% - آرژانتين ٣
پایان تلخ  واليبال ایران در ليگ ملت ها

آخــر  دور  در  ا�ــران  واليبــال  ملــ%  تيــم 
رقابت ها� ليگ ملت ها� واليبال به مصاف 
آرژانتيــن رفــت و با نتيجه ٣ بر �V شOســت 
خورد. ا�ران ســت ها� اول و دوم و چهارم را 
واگذار Bرد و ســت ســوم را برد. بلندقامتان 
ا�ران با ترBيب ســعيد معروف، ســيد محمد 
موســو�، ميالد عباد� پور، ميثــم صالح%، 
مســعودغالم%، اميرغفــور و آرمــان صالح% 
(ليبرو) مقابــل آرژانتيــن ص� آرا�% Bردند.  
تيم ملــ% واليبــال آرژانتين تا پيــش از باز� 
بــا ا�ران در ا�ــن رقابت ها موفق شــده بود به 
٦ پيروز� دســت پيــدا Bند. ا�ن تيــم مقابل 
آلمــان، هلنــد، اســتراليا، ژاپن، بلغارســتان 
ا�ــران  و  رســيده  پيــروز�  بــه  صربســتان  و 
هفتميــن تيم% بود Bه شOســت داد. در ١٠ 
تقابــل اخيــر تيم ملــ% واليبــال ا�ــران و تيم 
مل% واليبال آرژانتين، ٧ برد سهم ا�ران و ٣ 
پيروز� سهم تيم مل% آرژانتين بوده Bه حاال 
با ا�ــن نتيجه بــرد آرژانتين% ها به ٤ رســيد. 
آخر�ــن پيــروز� ا�ران در ســال ٢٠١٩ رقم 
خورد و ا�ران توانست در آن باز� با نتيجه ٣ 

بر ٢ به پيروز� برسد. 

تيم فوتبال پرســپوليس در هفته بيســت و ســوم ليگ برتر به مصاف اســتقالل رفته بود Bه موفق شده بود 
در نــود و پنجمين شــهرآورد پا�تخت با نتيجه �V بر صفر حر�فش را شOســت دهد. به گــزارش ا�رنا، پس 
از ا�ن د�دار پرسپوليســ% ها به خاطر توهين فرهاد مجيد� به هــواداران و ادعاها� صالح مصطف% عليه 
سرخپوشــان از ا�ن دو شOا�ت Bرد اما ا�ن شOا�ات با واBنشــ% از سو� فدراسيون و سازمان ليگ تا االن 
همراه نبود. در همين راستا باشگاه پرسپوليس صبح د�روز با ارسال نامه ا� د�گر به سازمان ليگ خواهان 

پيگير� دوباره ا�ن شOا�ت شد.
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تفاهم نامه احداث ٣ خانه جودو در مشهد 
رئيس فدراســيون جودو در سفر به شهر مشــهد و در د�دار با 
مسئوالن استان%، تفاهم نامه احداث ٣ خانه جودو را به امضا 
رساند. آرش ميراسماعيل% رئيس فدراسيون جودو د�روز در 
شــهر مشهد حضور �افت و در جلسه ا2 1ه با حضور مسئوالن 
اســتان% داشــت، تفاهم نامه ا2 بــه امضا رســاند . در بند ها2 
ا�ــن تفاهم نامــه آمده  1ه در جهت 1شــ6 اســتعدادها2 برتر 
جودو و برا2 اجرا2 مصوبات ســتاد بازآفر�ن% شــهر2 مبن% 
بر احداث ٨ باب مجموعه ورزشــ% در حاشــيه شــهر مشهد با 
توجه به ظرفيت و اســتعداد ا�ن رشته ورزش% ا�ن تفاهم نامه 
منعقد شــد. همچنين آمده  1ه احداث ٣ باب ســالن ورزش% 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  1ل  اداره  توســط  جــودو  تمر�نــ% 
خراســان رضو2 از محل اعتبارات ســتاد بازآفر�ن% شــهر2، 
تجهيــز 1امــل ٣ باب ســالن ورزشــ% شــامل تاتامــ% جودو و 
لباس ورزشــ% توسط فدراســيون جودو پس از تHميل اما1ن 
مورد نظــر تاميــن شــود. همچنين رئيــس فدراســيون جودو 
جلســه ا2 با اســتاندار خراســان رضو2 داشــت 1ه قرار شــد 
بودجه ا2 برا2 ســاخت دومين ســالن تخصص% جودو (خانه 
جــودو) در همجــوار2 ســالن مهــران تخصيص �ابــد. در ا�ن 
جلســه پيرامون مشHالت جودو در اســتان بحث و تبادل نظر  

و توجه به استعدادها2 حاشيه شهر تا1يد شد.
  

٢ فوتساليست مشهدى در تيم ملی
رئيس 1ميته فوتســال هيئت فوتبال خراســان رضو2 گفت: 
«ســرمرب% تيم مل% فوتســال ٢ فوتساليســت مشــهد2 را به 
اردو2 تيم مل% بزرگساالن دعوت 1رده است.» حميد طيب% 
افــزود: «علــ% ابراهيمــ% و مهــد2 جاو�د دعوت شــدگان به 
ا�ــن اردو هســتند و به غير از آن هــا ١٨ باز�Hن د�گر از ســا�ر 
استان ها هم به اردو دعوت شدند.» و2 ادامه داد: «در فصل% 
1ه گذشــت ابراهيم% برا2 تيم راگا2 شهرر2 و جاو�د برا2 
تيم 1ــراپ الوند باز2 1ردند.» و2 با بيــان ا�ن 1ه ا�ن اردو تا 
ششــم تير ماه ادامــه دارد، افــزود: «تيم مل% فوتســال خود را 
برا2 مســابقات جام جهان% آماده م% 1ند 1ه در شــهر�ور ماه 

در 1شور ليتوان% برگزار خواهد شد.»

اعزام پارا دووميدانی کار به قهرمانی کشور
1شــور2  مســابقات  راهــ%  خراســان%  دووميدانــ%  1اران 
جانبــازان و معلوالن شــدند. مســابقات جانبــازان و معلوالن 
در بخــش جوانــان و نوجوانــان از د�ــروز در تهران آغاز شــد . 
برا�ــن  اســاس تيم ٣  نفــره بانوان خراســان  رضو2 بــا تر1يب 
مهــال هودانلــو، بيتا طيبــان و �گانه داروغه در ا�ن مســابقات 
شــر1ت 1رده اند. محبوبه محمد2 مرب% و طاهره هنرمندان 

سرپرست تيم هستند. 

تنها نماینده استان در تيم ملی کشتی
طغانــ%،  مصطفــ% 
دعــوت  فــرد  تنهــا 
اردو2  بــه  شــده 
1شــت%  ملــ%  تيــم 
از  بزرگســاالن  آزاد 
رضــو2  خراســان 
ســيزدهمين  اســت. 
مرحلــه از اردو2 تيم 
آزاد  1شــت%  ملــ% 
بزرگساالن برا2 حضور در باز2 ها2 المپيb تو1يو، در خانه 
1شــت% شــهيد مصطف% صدرزاده آغاز شــده و تــا ١١ تيرماه 
ادامه خواهد داشــت 1ه مصطف% طغان% تنها نما�نده 1شت% 
خراســان رضــو2 در وزن ١٢٥ 1يلوگــرم اســت. الزم به ذ1ر 
اســت، د�گر نفرات دعوت شده در وزن ١٢٥ 1يلوگرم به ا�ن 
اردو اميرحســين زارع و عرفــان جعفر2 از اســتان مازندران 

هستند. 

٢٧ اســفند ســال ٩٩ مد�ــر1ل ورزش و جوانــان خراســان رضــو2 ط% 
مصاحبه  ا2 1ه با خبرگزار2 فارس داشــت، از بر1نار2 ســلطان% رئيس 
هيئت بولينگ، بيليارد و بولس اســتان خبر داد و مدع% شد 1ه مقدمات 
انتخاب سرپرســت و معرف% آن، به فدراســيون اعالم شــده اســت. اما در 
طــ% ا�ن مــدت هيــچ اتفاق% صــورت نگرفته 1ه هيــچ، بلHه فدراســيون 
مربوطــه بــا ا�ن اقــدام مخالفت هــم 1رد. در طــ% ا�ن مــدت هيچ فرد2 
به عنوان سرپرســت در مســند 1ار قرار نگرفت و خــود رئيس هيئت تمام 
فعاليت ها2 مربوط به هيئت را انجام م% داد. حاال بعد از گذشــت ٣ ماه، 
اداره 1ل ورزش با انتشار اطالعيه ا2 از ثبت نام متقاضيان برا2 انتخابات 
ر�است هيئت مربوطه خبر داد. اما رئيس فدراسيون بعد از اعالم ثبت  نام 
متقاضيــان ر�اســت هيئت بولينــگ، بيليــارد و بولس خراســان رضو2، 
در نامــه ا2 به مد�ر1ل ورزش اســتان، به انتشــار آگه% نام  نو�ســ% برا2 
انتخابات اعتراض 1رد. در ا�ن نامه 1ه با امضا2  هاشم اسHندر2، رئيس 
فدراسيون صادر شــده، آمده 1ه ا�ن اقدام بدون هماهنگ% با فدراسيون 
و برخــالف قانــون بوده . حاال ا�ــن موضوع بــه دعوا�% بين فدراســيون و 
اداره 1ل ورزش تبد�ل شــده  1ه معلوم نيســت سرنوشــت آن به 1جا ختم 
م% شــود. آن چه 1ه مشــخص اســت، ضرر اصلــ% متوجه ورزشــHاران و 
جامعه هدف ا�ن رشــته هيئت مربوطه م% شــود. حال ســوال ا�ن اســت 
 b� 1ــه چــرا موضوع به ا�ــن راحت% را نم% توان ســر�ع تر حل 1ــرد، تا  به

1شمHش ادامه دار منجر نشود.
 مخالفت فدراسيون با سرپرست

مد�ــر1ل ورزش و جوانــان خراســان رضــو2 دربــاره ا�ــن اختالف  نظر و 
ناهماهنگ% هــا2 پيــش آمــده در خصــوص سرپرســت% هيئــت بولينگ، 
بيليــارد و بولــس خراســان رضو2 بــه فارس گفــت: «معرف% سرپرســت 
هيئت ها وظيفه اداره 1ل ورزش و جوانان استان  است و رئيس فدراسيون 
مربوط موظ6 به زدن حHم برا2 سرپرست معرف% شده از سو2 اداره  1ل  
است.» فرزاد فتاح% افزود: «اما معرف% سرپرست هيئت بولينگ، بيليارد 
و بولــس از ســو2 اداره 1ل ورزش و جوانان اســتان، با مخالفت ر�اســت 
فدراســيون روبه رو شــده اســت . ما در ا�ن خصوص تقر�با بيش از �b ماه 
در چند�ــن نوبت با فدراســيون مHاتبه 1رد�م، اما اســHندر2 با تا1يد بر 
ا�ن 1ه سرپرســت معرف% شــده، با�د حتما از ميان خــود نيروها2 هيئت 
انتخاب شود، با سرپرست معرف% شده از سو2 اداره 1ل ورزش و جوانان 
خراســان رضــو2 مخالفت 1ــرد.» و2 خاطرنشــان 1رد: «دليــل ما برا2 
انتخاب سرپرســت از ميان همــHاران اداره 1ل ورزش و جوانان خراســان 
رضــو2، حفظ ب% طرف% بوده، تا امورات به نحو احســن تا زمان برگزار2 
مجمع حل و فصل شود، اما رئيس فدراسيون ط% ابالغ% به دبير هيئت و 
بدون هماهنگ% با اداره 1ل ورزش و جوانان استان، سلطان% را به عنوان 
سرپرست هيئت معرف% 1رد 1ه بر اساس قوانين هيئت ها2 ورزش%، ا�ن 
مسئله جا2 ا�راد دارد. اما از آنجا�% 1ه دوست نداشتيم، مشHل% در روند 
فعاليت ها2 هيئت ا�جاد شود، سرپرست معرف% شده از سو2 فدراسيون 

را پذ�رفتيم.» مد�ر1ل ورزش و جوانان خراسان رضو2 تا1يد 1رد: «طبق 
قانون، پس از معرف% سرپرســت، تنها ٣ ماه برا2 برگزار2 مجمع فرصت 
وجــود دارد و بر همين اســاس، ثبت نــام 1اند�داها برا2 هيئت را شــروع 
1رد�ــم . در قانون هيچ اشــاره ا2 به هماهنگ% با فدراســيون در خصوص 
ثبت نام ها نشــده  و ما تصور نم%  1رد�م ا�ن مسئله با مخالفت فدراسيون 
مواجه شــود.» فتاح% با بيان ا�ن 1ه با ارسال نامه ا2 به فدراسيون ماجرا 
را شرح خواهد داد، تصر�ح 1رد: «ما به فدراسيون اعالم خواهيم 1رد 1ه 
درصورت نياز، اداره 1ل ورزش و جوانان خراسان رضو2 م% تواند مجددا 
ثبت نام هــا را از ســر بگيرد؛ چرا1ه دغدغــه اصل% ما برگــزار2 مجمع در 
فرصت ٣ ماهه بوده.» و2 ضمن ابراز تعجب از نامه ا2 1ه از ســو2 رئيس 
فدراســيون به اداره 1ل ورزش و جوانان خراسان ارسال شده ، گفت: «در 
عين حال مشــHل خاص% وجود ندارد، اســHندر2 از دوســتان خوب من 
است و من هم با و2 بسيار هماهنگ هستم، متاسفانه ٢ بار با فدراسيون 
تمــاس گرفتم و نتوانســتم با او صحبت 1نم، امــا در نامه ا2 اعالم خواهم 
1رد 1ه برا2 ثبت نام مجدد، مشــHل% وجود نخواهد داشــت. ما به دنبال 
اختالف نظر بين اداره 1ل خراســان رضو2 و فدراسيون هيئت بولينگ، 

بيليــارد و بولس نيســتيم . با وجــود ا�ن 1ه سرپرســت برخــالف قوانين، 
توسط فدراسيون معرف% شده ، ما پذ�رفتيم.»

 ت�ذ�ب سرپرست�
رئيــس هيئــت بولينــگ، بيليــارد و بولــس خراســان رضو2 هــم موضوع 
سرپرســت% را رد 1ــرد و گفت: «تا1نون درباره موضوع سرپرســت% هيئت 
نامــه ا2 در�افت نHــرده ام و همچنان به عنوان رئيــس هيئت امور محوله 
را انجــام م% دهــم و فعاليت ها2 ورزشــ% در حــال انجام اســت.» احمد 
ســلطان% با بيــان ا�ن 1ه در نامه هــا2 ارســال% اداره 1ل ورزش و جوانان 
و فدراســيون با نــام رئيس هيئت مــرا خطاب م% دهند، افــزود: «در حال 
حاضر دفتر هيئت در اختيار ما ست و تعامل ما با فدراسيون مربوطه خوب 
اســت و هيچ مشــHل% ندار�م. در حال برنامه ر�ز2 برا2 مسابقات و د�گر 
فعاليت ها هستيم . مشــHل% هم با 1س% ندار�م و به 1ار خود م% پرداز�م. 
از ا�ــن نامه نگار2 ها�ــ% 1ه در حال انجام شــدن اســت، ســردرنم% آورم 
و نم% دانــم منظورشــان چيســت. امــا آن چيــز2 1ــه مهم اســت ا�ن 1ه 
فدراسيون مربوطه با ما  مشHل% ندارد و من هم همچنان به عنوان رئيس 

هيئت مشغول به 1ار هستم.»  

درگيرى ادامه دار بيلياردى!
پشت پرده اختالفات فدراسیون بیلیارد و اداره کل ورزش و جوانان استان روى نوار لجبازى  اخبار خراسان

على ترابى

رئيــس برگزار2 مســابقات المپيb تو1يو هشــدار داد 
1ــه بــرا2 ا�من نگه داشــتن باز2 هــا، با�د جشــن ها و 
شــاد2 ها متوق6 و به نوع% ســر1وب شــود. به گزارش 
تســنيم، برگزار1ننــدگان المپيــb تو1يــو، در فاصلــه 
�b ماه تا شــروع المپيb، قوانين جد�د و ســختگيرانه 
جد�د2 را برا2 تماشــاگران باز2 هــا2 المپيb وضع 

و رونما�% 1ردند. ســيHو  هاشــيموتو، رئيــس برگزار2 
مســابقات المپيــb تو1يو هشــدار داد 1ه بــرا2 ا�من 
نگه داشــتن باز2 ها، با�د جشــن ها و شاد2 ها متوق6 
و به نوع% ســر1وب شــود و اذعان 1رد برگزار1نندگان 
برا2 ا�جاد فضا2 شــاد، با�د خالق باشــند. مسئوالن 
تــا  برگــزار2 باز2 هــا روز دوشــنبه تصميــم گرفتنــد 
حدا1ثر ١٠ هزار تماشاگر به مHان ها2 مسابقه راه پيدا 
1نند اما  هاشيموتو به آن ها هشدار داد 1ه انتظار جو2 
1ــه در حال حاضر هــواداران فوتبال در �ــورو ٢٠٢٠ از 
آن لذت م% برند را نداشــته باشــند.  هاشــيموتو اظهار 
داشــت: «تماشــاگران برا2 ورود به مHان ها2 ورزش% 
با�د چند�ن مورد بررس% ضد و�روس%، از جمله بررس% 
دما و اســتفاده از ماسb را رعا�ت 1نند و به 1سان% 1ه 
نم%  توانند ا�ن اصول را رعا�ت 1نند و �ا مشHل% دارند، 
وجه% بابت بليت، پس داده نخواهد شد. پس از ورود به 
محل برگزار2 مســابقه، تماشاگران از تشو�ق �ا تماس 

مستقيم با تماشاگران د�گر منع شده و از آن ها خواسته 
م% شود 1ه پس از پا�ان رو�دادها مستقيما به خانه خود 
بروند. درخواســت از ورزشــHاران بــرا2 گرفتن عHس 
�ــا حما�ت 1الم%، تــHان دادن حوله و دســتمال �ا هر 
نوع تشــو�ق د�گر و تشو�ق% 1ه باعث جمع شدن افراد 
شود نيز ممنوع است. » هاشيموتو به خبرنگاران گفت: 
«جــو2 1ه بر مســابقات ورزشــ% حا1م اســت، با�د در 
المپيb، وجود نداشته باشد و ا�ن به �b چالش بزرگ 
تبد�ل شــده اســت.» رئيس 1ميته برگزار2 مسابقات 
المپيــb تو1يو افــزود: «مــردم م% تواننــد در دل ها2 
خود شــاد2 1نند امــا نم%  توانند فر�اد بزننــد و با�د از 
ازدحام پرهيز 1نند. تماشــاگران مجبور هستند بدون 
مشــروبات الHل% در اما1ن ورزش% حضور پيدا 1نند و 
هيچ اســتثنا�% در ا�ن مورد وجود ندارد.»  هاشــيموتو 
گفت 1ه ا�ــن ممنوعيت ها برا2 1اهــش نگران% مردم 
تا حد ممHن وضع شــده اســت. هاشــيموتو 1ه دومين 

المپين باسابقه تار�خ ورزش ژاپن است، در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشــت: «برگزار2 المپيb با شرا�ط 
جد�د، فرصت% بــرا2 تمر1ز مجدد توجه به ارزش ها2 
ســال ها2  «در  گفــت:  و2  اســت.»   bالمپيــ واقعــ% 
اخيــر هنگام% 1ه من به عنوان �b ورزشــHار شــر1ت 
م% 1ردم، ا�ن ا�ده وجود داشــت 1ه ا�ن رو�داد بســيار 
عظيم و گســترده شده اســت. ا�ن بار احساس م% 1نم 
1ــه باالخــره ارزش هــا2 واقعــ% باز2 هــا2 المپيb و 
پارالمپيb مورد توجه قرار گرفته اســت.» در هفته ها2 
اخير مخالفت داخل% با انجام ا�ن باز2 ها 1اهش �افته، 
اما نظرسنج% ها نشان م% دهد 1ه تقر�با نيم% از مردم 
ژاپن هنوز نم%  خواهند ا�ن رو�داد ط% ٤ هفته افتتاح 
شود.  هاشــيموتو در پا�ان اظهار اميدوار2 1رد 1ه ا�ن 
المپيb، فرهنگ ميهمان نواز2 و مراقبت از �Hد�گر در 
ژاپــن را به نما�ش بگذارد: «اميــدوارم چنين روحيه ا2 
برا2 مراقبت از �Hد�گر به ميراث باز2 ها تبد�ل شود.»

تشویق ممنوع است؛ در دل تان شادى کنید! فهرست �امل ممنوعيت ها! المپي� تو�يو ٢٠٢٠

٣٧٠١٠
پذیرش
آگهی
تلفنی
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 از تا�يد د�وان عدالت  ادار� تا ت�ذ�ب مسئوالن وزارت ورزش

درحالــ� �ــه برخ� 
خبرگزار� ها   د�روز 
مدعــ� شــدند انتخابــات ر�اســت 
زورخانه ا�  ورزش ها�  فدراسيون 
امــور  مد�ــر�ل  امــا  شــده  ابطــال 
مشــتر+ فدراســيون ها و مد�ر�ل 
امور حقوق� وزارت ورزش و جوانان 
هــر دو ضمــن ت3ذ�ــب خبــر تا�يد 
�ردنــد انتخابــات ا�ن فدراســيون 
بــه قوت خــود باقــ� اســت. ماجرا 
اما به برگــزار� مجمــع انتخابات� 
ورزش هــا�  فدراســيون  ر�اســت 
انتخابات�  برم� گردد.  زورخانه ا� 
�ه ١٩ خردادماه برگزار شد و ط� 
آن مهرعل� باران چشــمه با �ســب 
٢٢ را� بــرا� ٤ ســال بــه عنــوان 
رئيــس فدراســيون انتخــاب شــد. 
انتخاباتــ� �ه د�روز خبر رســيد به 
دليــل شــ3ا�ت �3ــ� از �اند�داها 
توســط د�وان عدالت ادار� باطل 
شــده. خبرگزار� ا�ســنا د�ــروز با 
انتشــار تصو�ــر را� د�ــوان عدالت 
ادار� مبنــ� بــر ابطــال انتخابات 
چنيــن نوشــت: «پــس از برگزار� 
زورخانه ا�،  فدراســيون  انتخابات 
مجتبــ� جوهــر� رئيــس ســابق و 
 Nاند�دا� انتخابات، با اعالم تخل�
و ارائــه مدار+ مبتنــ� بر چيدمان 
مجمــع بــا هــدف �ســب را�، بــه 
د�وان عدالت ادار� طرح شــ3ا�ت 
�رد و خواســتار رسيدگ�  د�وان به 
ا�ن موضوع شــد. درنها�ت شــعبه 
 ٣٠ ادار�،  عدالــت  د�ــوان   ٤٥
خرداد اقدام به صدور را� و دستور 
موقــت در موضــوع ابطــال نتيجــه 
انتخابــات فدراســيون ورزش ها� 
زورخانه ا� و �شت� پهلوان� �رد.» 
د�وان عدالــت ادار� در ابالغيه ا� 
�ــرده  اعــالم  ورزش،  وزارت  بــه 

�ــه نتيجــه انتخابــات فدراســيون 
ورزش هــا� زورخانــه ا� و �شــت� 
پهلوانــ� و ح3ــم صــادره مهرعل� 
بــاران چشــمه بــرا� ر�اســت ا�ــن 
فدراســيون و سا�ر اقدامات متخذه 
بر آن تا تعيين ت3ليــN نها�� «�ان 
لم �3ن» و بالاثر اســت. شــعبه ٤٥ 
د�وان عدالــت ادار� در متن ح3م 
صادره به تار�خ ٣٠ خرداد ١٤٠٠ 
نيز آورده است: «بموجب ماده ٣٥ 
قانون تشــ3يالت و آ�ين دادرســ� 
 Nد�وان عدالــت ادار�... قرار توق
ابــالغ  صــدور  اجرا�ــ�  عمليــات 
ر�اســت فدراســيون زورخانه ا� به 
نام مهرعل� باران چشمه، موضوع 
انتخابــات ١٩ خــرداد ١٤٠٠ تــا 
تعييــن ت3ليــN نها�ــ� در د�ــوان 
صادر م� گــردد. �ليه ســازمان ها 
تابعه پــس از ابــالغ دســتور موقت 
م3لــN بــه اجــرا� ســر�ع و �امل 
�ــا   Nمتخلــ م� باشــند.  آن  مفــاد 
متخلفــان از اجرا� ا�ن دســتور به 
انفصــال از خدمت به مدت ٦ ماه تا 
̀ ســال و جبران خســارات وارده  �
مح3وم خواهند شــد. قــرار صادره 
قطع� و غيرقابل اعتراض اســت.» 
ا�ــن خبــر درحالــ� رو� خروج� 
خبرگزار� ا�ســنا قرار گرفته �ه به 
فاصله چند ســاعت بعد از انتشــار، 
عليرضــا خســرو� مد�ــر�ل امــور 
مشتر+ فدراسيون ها در مصاحبه 
با ميــزان مدع� شــد خبــر مذ�ور 
شا�عه ا� بيش نيست: «ا�ن شا�عه 
واقعيــت نــدارد و اتفاقــا انتخابــات 
از  �3ــ�  زورخانــه ا�  فدراســيون 
بهتر�ن انتخابــات بود. هيچ دليل� 
بــرا� ابطال ا�ــن انتخابــات وجود 
نــدارد. آرا� دو �اند�ــدا بســيار به 
هــم نزد�` بــود �ه نشــان م� داد 

ســالم  �امــال  �اند�داهــا  رقابــت 
بوده. اگر قرار بود در ا�ن انتخابات 
مهندس� صورت بگيرد تعداد آرا� 
فــرد برنــده ٤٣ م� شــد.» متعاقب 
آن مرتضــ� فــالح مد�ــر�ل امــور 
جوانــان  ورزش و  وزارت  حقوقــ� 
هــم در مصاحبــه بــا پا�ــگاه خبر� 
وزارت ورزش تا�يــد �رد هيچ گونه 
دادنامــه ا� دال بر ابطال انتخابات 
صادر نشــده: «در خصوص ش3ا�ت 
فدراســيون  �اند�ــدا�  از  احــد� 
ورزش هــا� زورخانــه ا� و �شــت� 
پهلوان� و اعتراض به ابطال تصميم 
مجمع انتخابات� فدراسيون مزبور 
بــه اطــالع م� رســاند؛  هيچ گونــه 
دادنامــه ا� دال بر ابطال انتخابات 
مجمــع به هر نحــو از انحــا  تا�نون 
صــادر نشــده و صرفــا شــعبه ٤٥ 
د�ــوان عدالــت ادار� بــا تجو�ــز از 
مــاده ٣٤ قانون تشــ3يالت و آ�ين 
ادار�،  عدالــت  د�ــوان  دادرســ� 
بدون هرگونه اخذ دفاع از دستگاه 
طرف شــ3ا�ت با تشــخيص فور�ت 
امــر، دســتور موقــت جلوگيــر� از 
توقN عمليــات اجرا� صدور ابالغ 
رئيــس فدراســيون را صــادر �رده 

�ه دليل� بر ورود خواســته شا�� 
نيســت.» او حرف ها�ش را ا�ن طور 
ادامــه داد: «هرگونه اقــدام و اتخاذ 
تصميم منوط به رســيدگ� ش3ل� 
و ماهــو� مســتندات و دفاعيــات 
در  فدراســيون  و  وزارتخانــه  ا�ــن 
شعبه مربوطه اســت و همچنين به 
اســتناد ماده ٣ آ�ين نامه چگونگ� 
فدراســيون،  رئيــس  انتخــاب 
برگــزار�  و  دعــوت  مســئوليت 
بر عهــده  انتخابــات  تشــر�فات 
فدراســيون ها� ورزشــ� بوده �ه 
با ا�ن وصN انتخابات فدراســيون 
ابطــال �ا لغو نشــده اســت. از نظر 
حقوقــ� و وزارتخانــه ا�ــن دســتور 
متصــور  آن  بــر  ا�راداتــ�  موقــت 
بوده �ه مســتندا به شــعبه محترم 
اعالم شــده اســت.» بــا ا�ن حال به 
نظــر م� رســد با�ــد منتظــر ماند و 
د�ــد درنها�ــت ماجــرا� انتخابات 
فدراسيون ورزش ها� زورخانه ا� 
به �جا خواهد رســيد، چرا�ه را� 
د�ــوان عدالــت ادار� حــاو� �` 
ن3تــه اســت و در طــرف مقابل هم 
مدعــ�  ورزش  وزارت  مســئوالن 

مسائل د�گر� هستند.

انتخابات فدراسيون زورخانه اى ابطال شد؟!
روز  چنــد  د�پــا�  ممفيــس 
پيــش بــه عنــوان باز�3ــن آزاد به 
بارســلونا پيوســت. مهاجم هلند� با بارسلونا 
تــا ٢٠٢٣ قرارداد بســت و پــس از چند فصل 
خــوب در ليــون، ا�نون چالشــ� جد�ــد را در 
بارســا پيش رو خواهد داشت. ا�ن مهاجم ٢٧ 
ســاله چهارمين خر�د بارســا بــرا� فصل بعد 
محســوب م� شــود. ف3ر م� �نيد همه چيز را 
در مــورد د�پا� را م� دانيد؟ �` بار د�گر ف3ر 

�نيد.
 عاشق باز� برا� رونالد �ومان

ممفيس هرگــز پنهان ن3رده  �ه دوســت دارد 
ز�ر نظــر رونالد �ومان �ار �نــد. او در دوران� 
�ه �ومان ســرمرب� هلند بود، توانست بسيار 
خــوش بدرخشــد. ممفيــس ١٨ بــاز� بــرا� 
هلند تحت هدا�ت �ومان انجام داد و توانست 
١١ گل بزنــد و ١٢ پــاس گل بدهــد. در واقع 
به طور متوســط هر ٧٠ دقيقه او رو� ثبت �` 

گل تاثيرگذار بود.
  خال�وب$ برز�ل$ بسيار و�ژه

ممفيــس اوليــن گل خود بــرا� هلنــد را در 
 جام جهان�  ٢٠١٤ برز�ل به ثمر رســاند. در 
برتــر� ٣-٢ دور گروهــ� برابر اســتراليا او 
زننــده ��3 از گل هــا  بود.  به �ــاد همان گل 
بــود �ــه او تند�س معــروف مســيح در ر�و را 
رو� بدنش به تار�خ ١٨ ژوئن ٢٠١٤(تار�خ 
ثبــت گل) خال3وبــ� �ــرد. او ٥٠ خال3وب� 

د�گر از جملــه خال3وب� �` شــير بزرگ �ه 
تمــام پشــتش را پوشــانده، رو� بــدن خــود 

دارد.
 ممفيس لطفا

همــواره نــام ممفيس را پشــت پيراهن او درج 
شــده م� بينيــم و نه نام خانوادگــ� د�پا� . او 
در توضيــح دليل ا�ن مســئله گفتــه  �ه پدرش 
وقت� او تنها ٤ ســال داشــت، خانواده را تر+ 
�رد. د�پا� سال ٢٠١٥ به ب� ب� س� گفت: 
« ا�ن قضيه به بخش مهم� از زندگ� ام تبد�ل 
شده اســت. قضيه فوتبال� نيســت اما همه ما 
�` زندگ� د�گر هم �نار زندگ� فوتبال� مان 

دار�م.»

 مشغوليت در موسيق$
امــر  در  گلزنــ�،  در  تبحــر  از  غيــر  ممفيــس 
موســيق� نيز فعاليت دارد. او عاشــق موز�` 
̀ و�د�و  اســت و حت� ســال ٢٠١٧ �` موز�
بــا  همــ3ار�  ســابقه  او  �ــرد.  منتشــر  نيــز 

هنرمندان مشهور هلند� را هم دارد.
 نامزد� با لور� هارو�

د�پــا� ســال ٢٠١٧ مدت� با دختر شــومن 
و �مد�ن معــروف آمر�3ا��  اســتيو هارو� ، 
نامــزد بود. هــارو� حتــ� در صفحــه توئيتر 
خــود نوشــت: « او(ممفيــس) جــوان خوبــ� 
اســت.» در نها�ــت امــا نامــزد� او بــا لــور� 
هارو� دوام نداشت و از �3د�گر جدا شدند.

از فوتبال تا خوانندگی
 ٥ ن�ته در مورد ممفيس د�پا� �ه نم$ دانيد

در حــال حاضــر صحبــت درخصــوص رقابت  ها� 
�ورو ٢٠٢٠ داغ و جذاب اســت. ا�تاليا �ه مرحله 
گروهــ� را بــا قــدرت پشت ســر گذاشــت، ��3 از 
مدعيــان جد� �ســب عنوان قهرمان� محســوب 
م� شــود. همچنيــن، بهتر�ــن گلزنــان و بهتر�ــن 
باز�3نــان ا�ــن تورنمنــت نيز از ســر� آ هســتند. 
در ميــان برتر�ــن گلزنان �ورو، اســام� ز�ــاد� از 
باز�3نــان شــاغل در ليــگ ا�تاليا د�ده م� شــود. 
هم ا�نــون ٣ باز�3ــن بــا به ثمــر رســاندن ٣ گل، 
برتر�ــن گلزنــان �ــورو محســوب م� شــوند �ه ٢ 

نفر آنــان از ســر� آ هســتند. �ر�ســتيانو رونالدو 
فوق ســتاره پرتغال� �وونتوس و روملــو لو�ا�و �ه 
با ا�نتــر عنوان قهرمانــ� �الچــو را تصاحب �رد، 
٣ گل برا� بلژ�` به ثمر رســانده اســت. در ميان 
باز�3نان ٢ گله نيز اســام� ا�وان پر�شــيچ، چيرو 
ا�موبيلــه و مانوئــل لو�اتلــ� د�ــده م� شــود �ــه 
بــرا� ا�نتر، التز�و و ساســولو در ســر� آ به ميدان 
م� رونــد. در حال حاضر ٢٣ باز�3ن �ه در ســر� 
آ شاغل هستند، موفق شده اند در رقابت  ها� �ورو 
٢٠٢٠ گلزن� �نند و ا�ن باعث شده تا ليگ ا�تاليا 

بيشــتر�ن تعداد گلزن را در جام ملت  ها� اروپا در 
اختيار داشــته باشــد و آن ها باالتــر از ليگ جز�ره، 
بوندس ليــگا و الليگا قرار بگيرند. ســر� آ در حال 
حاضر با ا�ن آمار در رده پنجم مشتر+ پرگل   تر�ن 
ليگ حاضر در رقابت  ها� �ورو محسوب م� شو د. 
آن ها پس از ليگ جز�ره با ٣٠ گل در �ورو ٢٠١٦ 
و ٢٨ گل در �ــورو ٢٠٠٤، الليــگا بــا ٢٤ گل در 
�ــورو ٢٠٠٠ و همچنيــن ليگ جز�ره بــا ٢٣ گل 
در �ــورو ٢٠١٢ قــرار دارد و با توجــه به باز�  ها� 

باق� مانده، به نظر م� رسد ا�ن ر�ورد بهبود �ابد.

 یورو در تسخير سرى آ

انتشار خبرى عجيب توسط فدراسيون شطرنج!
رئيــس  بــا  به تازگــ�  �ــه  شــطرنج  فدراســيون 
صفحــه  در  م� شــود،  اداره  جد�ــد  فدراســيون 
رســم� خــود خبــر عجيب� منتشــر �ــرد و خبر 
فدراســيون جهانــ� را طــور د�گر جلــوه داد! به 
گزارش ا�ســنا فدراســيون شــطرنج در ا�ن خبر 
آورده اســت: «سارا ســادات خادم الشر�عه بانو� 
اول شــطرنج �شــورمان در بين ١٠ باز�3ن برتر 
جهــان در ســال ٢٠٢١ قــرار گرفــت.» ا�ن خبر 
درحالــ� منتشــر شــد �ــه فدراســيون جهانــ� 

موضوع د�گر� را بازتاب داده بود اما فدراسيون 
شطرنج ا�ن خبر را طور د�گر� جلوه داده است. 
فدراســيون جهان� در ا�ن خبــر خود ١٠ باز�3ن 
برتــر مســابقات  جام جهانــ�  ٢٠٢١ را معرفــ� 
�ــرده و بيــان م� �ند �ــه ٧ باز�3ــن برتر جهان 
هــم در ا�ــن رقابت ها  دســت بــه مهــره خواهند 
شــد. عالوه بر ا�ن فدراســيون جهان� شــطرنج، 
ع3س ١٠ باز�3ن برتــر ا�ن رقابت ها  را به تصو�ر 
�شــيده  و ا�ن بد�ن معن� نيســت �ه فدراسيون 

ســال  در  را  جهــان  برتــر  جهان� ١٠ باز�3ــن 
٢٠٢١ معرف� �رده اســت!  هو �فان بانو� اول 
شطرنج جهان بوده �ه در ا�ن ليست نام او د�ده 
نم� شــود. اگر ا�ن ليست مخصوص ١٠ باز�3ن 
برتر جهان باشد، چرا نام بهتر�ن شطرنج باز خانم 
در ا�ن ليست نيامده اســت؟ بانو� اول شطرنج 
ا�ران ا�نون با ر�تينگ ٢٤٩٤ در رده ١٤ جهان 
قرار دارد و انتشــار ا�ن خبر از ســو� فدراسيون 

ا�ران ابهام برانگيز است.

 یازدهمين تالش نافرجام اسکاتلند براى صعود
تيم مل� اس3اتلند بعد از حدود ربع قرن (٢٣ سال) با صعود به �ورو ٢٠٢٠، حضور در �` تورنمنت 
معتبر جهان� را تجربه �رد. ا�ن تيم برا� آخر�ن بار در �ورو ١٩٩٦ شر�ت �رده بود؛ تورنمنت� �ه به 
حذف ا�ن تيم در دور گروه� ختم شد. اس3اتلند ٢ سال بعد هم در  جام جهان�  ١٩٩٨ شر�ت �رد 
و ســپس بيش از ٢ دهه ٩ در  جام جهان�  حضور داشــت و نه در �ورو. ا�ن  بار اس3اتلند برا� تجربه ا� 
متفــاوت پا به �ورو ٢٠٢٠ گذاشــته بود. آن ها  برا� صعود به �` پيروز� پر گل مقابل �رواســ� نياز 
داشتند؛ تيم� �ه خودش هم برا� صعود چاره ا� بجز برد نداشت و در نها�ت هم اس3اتلند را قربان� 
�رد. شــا�د برا�تان جالب باشــيد �ه بدانيد ا�ن �ازدهمين تالش نا�ام اس3اتلند� ها  برا� صعود از 
مرحله گروه� �` تورنمنت مل� معتبر ( جام جهان�  و �ورو) بود. ا�ن تيم ط� ٨  جام جهان�  و ٣ جام 

ملت  ها� اروپا در مرحله گروه� حذف شده و از رسيدن به مراحل حذف� نا�ام بوده است.

استرلينگ رکورد شيرر را تکرار کرد
مهاجم تيم مل� فوتبال انگليس با گلزن� در د�دار برابر چ` ر�ورد آلن شيرر را ت3رار �رد. استرلينگ 
هر ٢ گل انگليس را در �ورو ٢٠٢٠ به ثمر رسانده  تا بيشتر�ن نقش را در صعود سه شيرها به دور بعد 
داشته باشد. شب3ه آمار اوبتا اعالم �رد  استرلينگ دومين باز�3ن در تار�خ فوتبال انگليس است �ه 
زننده هر ٢ گل تيمش در مرحله گروه� �ورو است. پيش از ا�ن هم آلن شيرر در �ورو ١٩٩٦ توانسته 

بود  هر ٢ گل تيمش را در مرحله گروه� به ثمر رساند.

دو رکورد خاص براى مودریچ
̀ به پيروز� دست  به نقل از د�ل� ميل ، تيم مل� فوتبال �رواس� در د�دار برابر اس3اتلند با نتيجه ٣ بر �
پيدا �رد تا به عنوان تيم دوم صعودش را به دور بعد قطع� �ند. لو�ا مودر�چ گل دوم تيمش را در ا�ن باز� 
̀ ر�ورد جد�د دســت پيدا �رد و آن ا�ن �ه مسن   تر�ن  به ثمر رســاند. مودر�چ با گلزن� در ا�ن باز� به �
گلزن تار�خ فوتبال �رواس� در رقابت  ها� �ورو شد. جالب ا�ن �ه مودر�چ ر�ورد جوان   تر�ن گلزن تار�خ 
فوتبال �رواس� را هم در �ورو در اختيار دارد. او در سال ٢٠٠٨ درحال� �ه ٢٢ سال و ٧٣ روز داشت، 
برا� �رواســ� گلزن� �رد و ا�نون �ه ٣٥ سال و ٢٨٦ روز سن دارد، بازهم موفق به گلزن� شد تا هم 

ر�ورد جوان   تر�ن گلزن و هم ر�ورد مسن   تر�ن گلزن �روات ها  را در �ورو در اختيار داشته باشد.

واریز حقوق یک جا به المپين هاى بدون سهميه
پيمــان فخــر� رئيس مر�ز نظــارت بر تيم هــا� مل� گفــت: «در بحث 
حقوق قهرمانان با چالش� مواجه بود�م از ا�ن منظر �ه حدود �` سال 
و نيم تا دو ســال از نفرات� �ه �سب سهميه �رده  بودند گذشته بود. در 
برخ� از رشته ها مثل �شت� در چند وزن �ه ورزش3اران �سب سهميه 
�ردند، برابر نفرات اعزام� متفاوت هســتند. ستاد عال� به نفرات� �ه 
سهميه �سب �ردند حقوق ٥ ميليون� به مدت ١٨ ماه پرداخت �رده. 
بقيه ورزش3اران� �ه سهميه  ندارند، قرار شد �ل حقوق شان به صورت 
�` جا پرداخت شــود. ١١ نفر هم در دور جد�د سهميه گرفتند �ه آنان 

هم �ل حقوق خود را به صورت �` جا در�افت م� �نند.»

سعيدى سرپرست آکادمی ملی المپيک شد
بــا پا�ــان مامور�ت رضا قراخانلــو در آ�ادم� مل� المپيــ`، �ي3اووس 
ســعيد� دبيــر �ل �ميته ملــ� المپي` به عنــوان سرپرســت آ�ادم� 
معرف� شــد. ســيدرضا صالح� امير� رئيس �ميته ملــ� المپي` در 
ا�ن باره گفت: «قراخانلو از مجموعه جدا نشده و تا پا�ان دوره با ماست. 
او مشــاور علم� ما محسوب م� شــود و مامور�ت ها� علم� آ�ادم� را 
دنبــال م� �ند. ســعيد� آ�ادم� را سرپرســت� خواهند �ــرد تا بعد از 
المپيــ` �` تصميم منطق� در خصوص آ�ادمــ� اتخاذ �نيم.» بر ا�ن 
اساس از سو� صالح� امير� ح3م مشاور علم� پژوهش� به قراخانلو 
و ح3م سرپرست� آ�ادم� مل� المپي` به �ي3اووس سعيد� اعطا  شد.

یورو ٢٠٢٠

کوپاآمه ریکا

.........  انگليس �5 جمهور� چ5  صفر

...................  اس�اتلند �5 �رواس$٣

...................... شيل$ �5 اروگوئه �5

................. پاراگوئه صفر  آرژانتين �5

یخچالی به ليگ آلمان پيوست
ســا�ت رســم� تيم بســ3تبال ســينتيني3س 
 (Mitteldeutscher BC) ام ب� ســ� آلمــان
خبــر از عقد قــرارداد بهنــام �خچالــ� لژ�ونر 
تيم مل� بس3تبال �شــورمان با ا�ن تيم داد. 
ا�ــن تيم اعالم �رد قرارداد �خچال� ٢ ســاله 
اســت، اما دو طرف م� تواننــد در پا�ان فصل 
اول بــا توافق قطع همــ3ار� �نند. �خچال� 
بعد از المپي` و مســابقات �اپ آسيا ٢٠٢١ 
با ا�ن تيــم در بوندس ليگا� آلمان دســت به 

توپ خواهد شد. 
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محل تمرین پرسپوليس تغيير کرد
تيم فوتبال پرسپوليس ساعت ١٩:١٥ جمعه هفته جار� 
ميهمــان مس رفســنجان در چمــن مصنوعــ% ورزشــگاه 
شــهدا� صنعت مس خواهــد بــود. 0ادرفن% تيــم فوتبال 
پرسپوليس برا� آمادگ% هرچه بيشتر باز78نان برا� شيوه 
باز� ا8ن تيم در چمن مصنوع% ا8ن ورزشگاه محل تمر8ن 
د8ــروز ا8ن تيم را تغييــر داد. 8حي% گل محمد� ســرمرب% 
پرسپوليس 0ه تيمش را معموال در ورزشگاه شهيد 0اظم% 
آمــاده باز� م% 0رد، تمر8ن در 78% از چمن ها� مصنوع% 

شهر تهران را در دستور 0ار قرار داده است.
تراکتور به دنبال تيم دارى در فوتسال

تيم هــا�  تيــم دار�  زمزمــه  بارهــا  اخيــر  ســال ها�  در 
پرطرفدار� مثل پرسپوليس و استقالل در فوتسال مطرح 
شــده اما هيچ گاه ا8ن اتفــاق جامه عمل به خود نپوشــانده 
اســت. ســازمان ليگ فوتســال و اهال% فوتســال از حضور 
تيم ها� پرطرفدار در ليگ برتر استقبال م% 0نند اما هنوز 
ا8ــن اتفاق رخ نداده اســت. در ا8ن  زمينه شــنيده م% شــود 
ترا0تورتبر8ز نيز درصدد تيم دار� در فوتسال است. حامد 
نجف% مد8رعامل ســابق باشــگاه مس ســونگون 0ه سابقه 
مد8ر8ت در باشگاه ها� ترا0تورساز� و ماشين ساز� تبر8ز 
را هــم دارد، ا8ن روزهــا در صدد خر8د امتياز برا� باشــگاه 

ترا0تور است تا تيم فوتسال ا8ن باشگاه را تدارT ببيند.
بازیکنان استقالل ممنوع المصاحبه شدند

استقالل در چند روز گذشته با حواش% و بحران ها� ز8اد� 
مواجه بوده. برا� همين با دستور مجيد�، باز78نان استقالل 
تــا اطالع ثانو� ممنوع المصاحبه شــدند. 78ــ% از باز78نان 
ا8ــن تيم تا0يــد 0رد 0ه با دســتور مجيــد� تا اطــالع ثانو� 

ممنوع المصاحبه هستيم و اجازه صحبت 0ردن ندار8م.
تمجيد برانکو از زیرساخت هاى قطر 

بران7و  ســرمرب% ســابق پرســپوليس و 0نونــ% تيم مل% 
عمــان در خــالل حضــورش در مســابقات فوتبــال جام 
اعراب به تمجيد از ز8رساخت    ها� قطر برا� ميزبان% از 
جام جهان% ٢٠٢٢ پرداخت. بران7و در ا8ن زمينه گفت: 
«خوشــحاليم 0ه به مرحلــه نها8% انتخابــ% جام جهان% 
٢٠٢٢ قطــر رســيد8م. با8ــد اعتــراف 0نــم ام7انــات و 
ز8رســاخت    ها� قطــر فوق العاده اســت. همه چيز عال% 
اســت و دولت قطــر تمــام ام7اناتش را بــرا� حما8ت از 

ورزش وقa 0رده است.» 

حمله کنندگان به اتوبوس پرسپوليس ٢ سال 
محروم شدند

د8ــدار ٢ تيم پرســپوليس و ذوب آهن در حال% برگزار شــد 
0ــه پيــش از بــاز�، به اتوبــوس تيم پرســپوليس بــه خاطر 
پرتاب مواد محترقه توســط ٢ تن از هواداران تيم ذوب آهن 
 aخســارت وارد شــد. 0ميته انضباط% پس از بررس% تخل
مهــرداد حســن پور و پارســا 0ر8مــ% بــه دليل پرتــاب مواد 
محترقــه و محــرز شــدن تخلa ا8ــن افــراد، اعالم 0ــرد 0ه 
هر 0دام به مدت ٢ ســال از ورود به ورزشــگاه    ها� فوتبال و 
فوتسال 0شور و جبران خسارات مال% وارده مح7وم شدند 
و را� صادره قابل اجرا بوده و ط% مهلت ٧ روز از تار8خ ا8ن 
ابالغ، قابل اعتراض نزد 0ميته استيناف است. همچنين در 
خصوص رسيدگ% به ش7ا8ت باشگاه پرسپوليس از باشگاه 
سپاهان و تخلa احتمال% باشگاه ذوب آهن اصفهان با توجه 

به ضرورت ت7ميل تحقيقات پرونده مفتوح خواهد بود.

شــيخ عبدالعز8ز رئيس باشگاه فوتبال ام صالل از قرار دادن روزبه چشم% مدافع 
ا8ران% تيم در ليست خروج تيم در فصل آ8نده خبر داد. ا8ن مسئول بلندپا8ه باشگاه 
قطر� در مصاحبه با نشــر8ه «الرا8ــه»، گفت: «ما برا� تقو8ت تيــم در فصل آ8نده 
داسيلوا برز8ل% و 8اسين البخيت اردن% را جذب 0رد8م. همچنين تصميم گرفته 
شد ا8من عبدالنور تونســ% و موز8س نيجر8ه ا� در تر0يب لژ8ونرها باق% بمانند. 
 r8 .تــالش م% 0نيم در خالل چنــد روز آ8نــده لژ8ونر پنجم خود را جــذب 0نيم
مهاجم آفر8قا8% و برز8ل% جزو گز8نه    ها� ماست تا پرونده لژ8ونرها� فصل جد8د 
را ببند8م.» با توجه به مصاحبه اخير رئيس باشگاه ام صالل  به نظر م% رسد روزبه 
چشم% مدافع اسبق استقالل جا8% در ا8ن تيم برا� فصل آ8نده نداشته باشد و از 

جمع ا8ن تيم جدا م% شود.

دروازه بــان اســتقالل 0ه نقش ز8ــاد� در پيــروز� ا8ن تيم مقابل پد8ده داشــت، 
مقابل گل گهر هم در تر0يب اوليه قرار م% گيرد. سيد حســين حسين% سنگربان 
آب% پوشــان 0ــه مقابل پد8ده به ميدان رفــت و عمل7رد خوب% هــم در ا8ن باز� به 
نما8ش گذاشــت و از عوامل پيروز� آب% پوشان بود، به احتمال فراوان جمعه شب 
هــم از دروازه ا8ن تيم مقابل گل گهر ميزبان% م% 0ند. حســين% در غياب رشــيد 
مظاهر� مقابل پد8ده به ميدان رفت و در دقا8ق پا8ان% باز� با چند وا0نش خوب 
مانع از باز شــدن دروازه اســتقالل و به تساو� 0شيده شــدن باز� شد و توانست 
دوازدهمين 0لين شــيت فصل آب% پوشــان را رقم بزند. د8دار تيم ها� استقالل و 
گل گهر در چارچوب هفته بيست و چهارم ليگ برتر از ساعت ٢١:٥٠ جمعه شب 

به ميزبان% آب% پوشان در ورزشگاه آزاد� برگزار م% شود.

حسين� همچنان دروازه بان اول استقاللجدا�� قطع� چشم� از ام صالل  

خط قرمز یحيی روى ستاره هاى 
سابق پرسپوليس

ســرمرب% تيم فوتبــال پرســپوليس تما8ل% به 
بازگشــت ٢ ســتاره ســابق ا8ــن تيم بــه جمع 
سرخ پوشــان پا8تخــت نــدارد. قهرمان% هــا� 
اخيــر  ســال ها�  در  پرســپوليس  متوالــ% 
0مr ز8اد� به ترانســفر تعداد� از باز78نان 
مل% پــوش ا8ن تيم 0ــرد. با ا8ن حــال تعداد� 
از آن ها نتوانســتند جا8گاه خــود را در فوتبال 
باشگاه% حوزه خليج فارس 8ا اروپا ادامه دهند 
و مجبور به بازگشت شدند. فرشاد احمدزاده، 
مهــد� ترابــ% و وحيــد اميــر� نمونه ها8% از 
ترانســفر ناموفق پرسپوليســ% ها به خــارج از 
0شور بودند 0ه برا� بازگشت به فوتبال ا8ران 
تصميم گرفتند بار د8گر در جمع سرخ پوشان 
حاضــر شــوند. در ا8ــن بيــن اميــر� و ترابــ% 
عمل7رد خوب خود قبل از ترانســفر شدن را با 
پيراهن پرسپوليس ت7رار 0ردند اما احمدزاده 
نتوانســت مقابل فشــار هواداران ا8ســتادگ% 
0نــد و تصميم بــه جدا8ــ% گرفت. بازگشــت 
لژ8ونرها� پرســپوليس به جمع سرخ پوشــان 
در حالــ% رقــم خورد 0ــه 8حيــ% گل محمد� 
رو� نيم7ت پرســپوليس حضور داشــت تا بار 
د8گر شــا8عات% در خصوص احتمال ادامه ا8ن 
مسير توســط باز78نان% نظير رامين رضا8يان 
و عليرضــا بيرانونــد مطرح شــود. ا8ن موضوع 
در حال% مطرح م% شود 0ه 8حي% گل محمد� 
همچنان از ارائه ليست خر8د خود در تابستان 
امتناع م% 0نــد و باز78ن% برا� جذب معرف% 
ن7رده است. با ا8ن حال سرمرب% سرخ پوشان 
عدم تما8ل خود به شــروع مذا0ره با رضا8يان 
و بيرانونــد را بــه مد8ران باشــگاه اعــالم 0رده 
اســت. او با توجــه به حضــور ســعيد آقا8% در 
دفــاع چــپ و همچنين حضور مهد� شــير� 
و ســيامr نعمت% برا� دفاع راســت مش7ل% 
ندارد تا پروژه بازگشت رامين رضا8يان از ليگ 
ستارگان قطر منتف% شود. همچنين بيرانوند 
 r8نيز 0ه در فصل گذشــته بــرا� آنتورپ بلژ
باز� 0رده بود، با وجود نيم7ت نشــين% ها� 
متوال% خود قصد بازگشــت به پرسپوليس را 
ندارد. بيرانوند اعالم 0رده 0ه به مســيرش در 
فوتبــال اروپا ادامه خواهد داد. از ســو� د8گر 
8حيــ% از شــرا8ط حامد لــr در پرســپوليس 
0امال  راض% است و نم%  خواهد جا8گاه او را در 
چارچوب دروازه تيمش متزلزل 0ند. از ا8ن رو 
تصميــم به جــذب دروازه بان اســم و رســم دار 
بــرا� فصل آ8نــده ندارد تا بــا چالش مد8ر8ت 

آن ها روبه رو شود.

شــيوع 0رونا خيلــ% از فعاليت  هــا� روزمره در 
دنيا را تحت الشعاع قرار داد و به تعطيل% 0شاند 
و حت% مســابقات مهم% چون المپيr و 8ورو را 
به تعو8ق انداخت. ا8ران هم به عنوان بخش% از 
جامعه جهان% از ا8ن تاثيرات و تغييرات در امان 
نبود و ورزش هم 0نار اقتصاد و آموزش و مسائل 
د8گر از 0رونا آســيب د8د. همه ســاله و در پا8ان 
ليــگ برتر فوتبال، ســازمان ليگ و فدراســيون 
فوتبال اقــدام به برگزار� مراســم برا� معرف% 
برتر8ن  هــا� فصــل م% 0ردند و جوا8ــز بهتر8ن 
باز78ن، دروازه بان و آقا� گل و داور و آپشن  ها� 
د8گر به افراد و باشــگاه ها  اهدا م% شد. در پا8ان 
فصــل نوزدهم 0ــه 0رونا همه جــا را به تعطيل% 
0شــانده بود، ســازمان ليگ به هميــن بهانه از 
برگــزار� مراســم برتر8ن  هــا� ليــگ نوزدهــم 
خــوددار� و اعالم 0ــرد ا8ن مراســم را در زمان 
مناســب تر� برگزار م% 0ند و 8ا ا8ن 0ه هدا8ا� 
مربــوط به هر فــرد و باشــگاه را ارســال خواهد 
0رد. با گذشــت r8 سال از پا8ان فصل نوزدهم 
ليگ برتــر، هنوز نه مراســم% برگزار شــده و نه 
هدا8ا� افراد و باشــگاه  ها� برتر ارســال شده، 
در حالــ% 0ه در ا8ن مدت و حتــ% با وجود 0رونا 
مراســم به مراتب شــلوغ تر و پــر ازدحام تر� در 
فدراســيون  ها� مختلa و 8ا ســاختمان 0ميته 
ملــ% المپيــr و وزارت ورزش برگــزار شــده و 

م% شــود و ا8ن 0ه ســازمان ليگ به خاطر 0رونا 
بهانه تراش% م% 0ند، جا� سوال و تعجب دارد! 
اگر بحث 0رونا باشــد حت% برگزار� مسابقات 
ورزشــ% و ليــگ برتر هــم م% تواند مش7ل ســاز 
باشد اما ســازمان ليگ و فدراسيون فوتبال، نه 
تنهــا ليگ برتر بل7ه ســا8ر مســابقات فوتبال در 
سطوح مختلa را برگزار م% 0نند و حت% اخيرا 
مســابقه سوپرجام 0ه به زعم بسيار� r8 د8دار 
تشر8فات% است و شا8د نياز� به برگزار� آن در 
چنين شرا8ط% نبود را برگزار 0رد! حال سوال 
از مســئوالن ســازمان ليگ ا8ن اســت 0ه با ا8ن 
حجم از مســابقات و مراســم تقد8ــر و انتخابات 
برگــزار�  فقــط  0رونــا،  شــرا8ط  در  مجمــع  و 
 Tبهتر8ن  ها� ليگ نوزدهم مش7ل زا و خطرنا
بوده است؟ اگر هم بحث 0رونا نيست و م% شود 
با پروت7ل  ها� بهداشت% هر مسابقه و مراسم% 
را برگزار 0رد، چرا ســازمان ليــگ برا� اهدا� 
جوا8ز برتر8ن  ها� ليگ نوزدهم 0ه از جمله آن ها 
و مهم   تر8ن اش 0فش طال� آقا� گل مسابقات 
در  مســئله  ا8ــن  م% 0نــد؟  خــوددار�  اســت، 
فضا� مجــاز� بخصوص پس از برگزار� د8دار 
تشر8فات% و 0م اهميت سوپرجام سوال بسيار� 
از 0اربران و فوتبال دوستان بخصوص هواداران 
اســتقالل بوده 0ه پيگير جا8ــزه و 0فش طال� 
شيخ د8اباته مهاجم اهل مال% آب% ها  و آقا� گل 
فصل گذشــته بوده انــد. حاال 0ــه در هفته  ها� 
پا8ان ليگ برتر قرار دار8م و نزدr8 است 0ه آقا� 
گل جد8د معرف% شــود و شــا8د روزها� پا8ان% 
فعاليت شــيخ د8اباته در ا8ران باشد، چرا 0فش 
طال� او اهدا نشــده و اگر قرار نيست مراسم% 
برگزار شــود، چــرا ا8ن هد8ه نماد8ن به باشــگاه 
اســتقالل ارســال نشــده، در حال% 0ه سازمان 
ليگ ســابقه و تجربه ارســال جام سوپر جام را به 

باشگاه پرسپوليس در سال ها� گذشته دارد؟ 

از مشت فرهاد تا شایعه 
برکنارى توسط کارگزار! 

پشت پرده تغيير مد�ر�ت� استقالل در روزها) پا�ان� دولت دوازدهم 

 مشــت مح7م فرهــاد مجيد� 
رو�  ميز ســالن 0نفرانس پس 
از باز� استقالل و پد8ده  داستان عجيب% در 
دلش دارد. ســرمرب% اســتقالل پس از چند 
روز بحران% و پر حاشــيه، وقت% تيمش پد8ده 
را ش7ســت داد در 0نفرانــس پــس از بــاز� 
صحبتــ% از مشــ7الت مالــ% و مســائل فن% 
ن7رد و به گفتن چند جمله 0وتاه و البته مشت 
0وبنده ا0تفا 0رد، مشــت% 0ــه پيام واضح% 
وزارت  و  باشــگاه  مســئوالن  برخــ%  بــرا� 
ورزش داشــت و در واقــع پاســخ غير0المــ% 
به اظهــارات چند روز گذشــته احمد مدد� 
و عل% نــژاد مد8رعامــل باشــگاه اســتقالل و 
معاون وز8ــر ورزش تعبير شــد. حت% شــنيده 
شد  سرمرب% اســتقالل به خاطر وجود بند� 
0ه در قراردادش گنجانده شــده، نتوانســته 
به اظهــارات مدد� وا0نش نشــان دهد و به 
اجبار ســ7وت 0رده است. ظاهرا در قرارداد 
مجيد� با باشــگاه استقالل بند� هست 0ه 
اگر دربــاره وزارت ورزش و مد8ر8ت باشــگاه 
صحبت 0ند، مد8رعامل م% تواند قراردادش 
را فســخ 0رده و او هم حــق اعتراض نخواهد 
داشت! در ادامه ا8ن شا8عات و گمانه زن% ها، 
گــزارش  ميــزان  خبرگــزار�  گذشــته  روز 

عجيب% درباره مجيد� و اســتقالل نوشت و 
مدع% شــد اگر استقالل مقابل پد8ده نتيجه 
نم%  گرفت، فرهــاد مجيد� بر0نار م% شــد 
آن هم با فشــار و خواســته 0ارگزار باشــگاه! 
ا8ن ادعا� عجيب در حال% مطرح شد 0ه روز 
گذشته ٣ وز8ر اقتصاد، دادگستر� و ورزش 
پس از جلســه هيئــت دولت باهم جلســه ا� 
دربــاره وضعيــت باشــگاه اســتقالل برگــزار 
0ردند تا ت7ليــa هيئت مد8ره باشــگاه را 0ه 
پس از جدا8% اجبار� اســماعيل خليل زاده 
از حــد نصــاب افتاده بــود، مشــخص 0نند. 
چنــد روز پيــش از ا8ــن جلســه، گمانه زنــ% 
اعضــا� جد8ــد هيئت مد8ــره آغاز شــده بود 
و حتــ% از اميــد روانخواه پيش7ســوت جوان 
باشــگاه اســتقالل به عنوان 78% از گز8نه ها 
8اد م% شــد اما روز گذشته اســام% جد8د� 
اعــالم شــد از جمله پرو8ــز مظلومــ% و حت% 
گفته شــد مهد� عبد8ــان و حجت نظر� 0ه 
اول% بازو� اقتصاد� و دوم% چهره سياس% 
هيئت مد8ــره بودند، 0نار گذاشــته خواهند 
شــد و 0نار همــه ا8ن تغييــر و تحــوالت آنچه 
0ــه تغييــر نخواهد 0ــرد مد8رعاملــ% مدد� 
با وجود انتقاد شــد8د 0ادرفنــ%، باز78نان و 

هواداران است. 

  
بــا ا8ن حــال مســئله مهم% 0ــه 0متر و شــا8د 
بهتــر بگو8يــم اصــال مورد توجه قــرار نگرفت، 
لــزوم ا8ــن تغييــرات در فاصلــه چنــد هفتــه 
مانــده به پا8ان دولت فعل% اســت. بــا توجه به 
انتخــاب رئيس جمهور جد8ــد و تحو8ل دولت 
در ١٢ مــرداد بــه رئيس جمهــور منتخب، ا8ن 
ســوال مطرح م% شود 0ه مســعود سلطان% فر 
و معــاون اش عل% نــژاد چــرا بــرا� تغييــر در 
چــارت مد8ر8ت% باشــگاه اســتقالل ا8ن همه 
عجله و اصرار داشــتند؟ ســابقه و تجربه نشان 
داده تر0يــب هيئت مد8ره هــا� باشــگاه ها� 
اســتقالل  و  پرســپوليس  بخصــوص  دولتــ% 

متاثــر از مســائل روز اســت و با توجه بــه تغيير 
د8ــدگاه سياســ% در نهــاد ر8اســت جمهور� 
بســيار محتمــل و قابــل پيش بينــ% اســت 0ه 
تر0يب هيئت مد8ره سرخاب% در دولت جد8د 
دســتخوش تغييــر و دگرگون% شــود. از ا8ن رو 
جــا� ســوال و تامــل دارد 0ــه وز8ــر ورزش و 
معــاون اش با علم به ا8ن موضــوع چه اصرار� 
بــه تغييــر در هيئت مد8ره باشــگاه اســتقالل 
داشــتند؟  حضور چند هفتــه ا� افــراد جد8د 
در هيئت مد8ره اســتقالل را شــا8د بتوان تنها 
از 8ــr زاو8ــه تجز8ــه و تحليــل و توجيــه 0رد. 
ا8ن 0ــه شــا8د الب% ها8ــ% در وزارت ورزش و 
مد8ران ارشــد ا8ــن وزارت خانه بــا اطرافيان و 

8ا شــخص رئيس جمهور منتخب بــرا� ادامه 
حضورشــان در دولت جد8د با حفظ ســمت 8ا 
ارتقــا� آن صورت گرفته و آن ها با اطمينان از 
ا8ن مســئله دســت به گز8نش و انتخاب افراد 
برا� حضور در هيئت مد8ره باشگاه استقالل 
و مجموعه هــا� د8گر م% 0ننــد. البته حضور 
مد8رعامل باشگاه استقالل در ستاد انتخابات% 
78ــ% از 0اند8داها و همراه% او در چند ســفر 
تبليغات% بــه نوع% بر ا8ن حــدس و گمانه زن% 
مهــر تا8يد م% زنــد، مگــر آن7ه با تغييــر دولت 
و رو� 0ار آمــدن دولــت جد8ــد شــاهد تغيير 
دوباره در تر0يب هيئت مد8ره استقالل و حت% 

پرسپوليس باشيم. 

تاخير �3 ساله در  برگزار) مراسم برتر�ن  ها) ليگ نوزدهم

بهانه تراشی سازمان ليگ براى اهداى کفش طالى دیاباته!

روز سرنوشت ساز فوتبال ایران در کاس
دفاعيات فدراســيون فوتبــال ا8ران بعد از شــ7ا8ت به دادگاه 
عال% ورزش در پرونده «مارT و8لموتس» امروز انجام م% شود. 
طبق اعالم دادگاه عال% ورزش جلسه استماع دفاعيات پرونده 
ش7ا8ت فدراسيون فوتبال ا8ران از مارT و8لموتس سرمرب% 
ســابق تيم مل% امروز برگزار م% شــود. و8لموتس بعد از فسخ 
قراردادش با فدراسيون فوتبال ا8ران، ٢ ميليون 8ورو در8افت 
0رد و برا� گرفتن مابق% مبلغ قراردادش 0ه چيز� در حدود 
٦ ميليون 8ورو است، به فيفا ش7ا8ت 0رد. فدراسيون جهان% 

فوتبال شــ7ا8ت و8لموتس را وارد دانست و ا8ران را مح7وم به 
پرداخت ا8ن مبلغ 0رد. استدالل فيفا، عدم پرداخت مطالبات 
و8لموتــس در موقع مقرر و دادن حق به ا8ن مرب% برا� فســخ 
قرارداد بود. فدراســيون ا8ران هم برا� بازنگــر� در ا8ن را� 
ســنگين به دادگاه عال% ورزش شــ7ا8ت 0رد. جلســات ارائه 
مســتندات ا8ران به ا8ن دادگاه به دليل شــيوع 0رونا در چند 
زمــان تغيير 0ــرد و در نها8ت فيفــا امروز   را برا� رســيدگ% به 
ا8ــن پرونده در نظــر گرفت. مد8ران ســابق فدراســيون بارها 

تا0يد 0رده بودند نگران% بابت ا8ــن پرونده وجود ندارد چون 
حق با ا8ران اســت اما مح7وم شــدن فدراسيون در فيفا، تمام 
ا8ــن دلخوشــ% ها را نقش بــر آب 0ــرد و حاال تمــام نگاه ها به 
لوزان ســوئيس اســت؛ به دادگاه% 0ه در ســال ها� گذشته 
پرونده هــا� ز8اد� از ورزش و فوتبال ا8ران به آن ارجاع شــده 
اســت. گفته م% شــود با دفاعيات و مســتندات ارائه شده از 
ســو� تيــم حقوق% ا8ــران احتمال ش7ســتن را� و 0اهش 

غرامت درخواست% از سو� و8لموتس ز8اد است.
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