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 4پیش نیاز خروج  300هزار
میلیارد سرمایه مردم از تاریکی
مجمع عمومی  31شرکت سرمایه گــذاری
استانی سهام عدالت در شرایطی  20اسفند
در سراسر کشور به صورت غیرحضوری برگزار
میشود که این شرکت ها قــرار است مدیریت
 300هــزار میلیارد تومان سهام بیش از 30
میلیون نفر از سهامداران عدالت را برعهده
گــیــرنــد.ســهــام عــدالــت پــس از کــش و قــوس و
آزادسازی بخشی از آن و تفکیک سهامداران با
انتخاب دو گزینه سهامداری مستقیم سهم های
واقع در سبد سهام عدالت و مدیریت غیرمستقیم
سهام عــدالــت از طریق شرکت هــای سرمایه
گذاری استانی ،اکنون به مرحله تعیین تکلیف
مدیریت این شرکت ها رسیده اســت .تاکنون
عمال دولت ،به تعیین مدیران این شرکت ها اقدام
می کرد .ساختار مالکیتی شرکت های سرمایه
گذاری استانی نیز چنین اقتضا می کرد که چون
سهامداران ،عمال امکان مدیریت بر سهام خود
را نداشتند ،باید نهادی به نمایندگی از مردم
شرکت های سرمایه گذاری استانی را مدیریت
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مجامع استانی ایجاد و پیش زمینه هایی برای
برگزاری این مجامع تدارک دیده شود .این پیش
زمینه ها عبارتند از:
 -1اطالع رسانی وسیع تر و اثربخش تر برای
سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی
برای شرکت در مجامع عمومی این شرکت ها
 -2گــزارش کار شفاف و مــورد تایید نهادهای
نظارتی درباره عملکرد این شرکت ها
 -3شکل گیری شبکه ای از نخبگان استانی عضو
این شرکت ها و تشکیل گــروه هایی متشکل از
اعضای نخبه در فضای مجازی به منظور تبدیل این
نخبگان به شبکه ای از افراد دارای ایده و برنامه
برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی
 -4تعیین برنامه ای بلندمدت به صورت مشورتی
از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی دولتی
فعلی مدیریت این شرکت ها ،بــرای اداره این
شرکت ها متناسب با توانمندی های بومی هر
استان و تبدیل سبد موجود هر استان به شرکت
هایی که به لحاظ بومی و تخصصی با مزیت های
اقتصادی همان استان سنخیت داشته باشند.
واقعیت این است که بدون اجرای این پیش زمینه
ها ،تغییر مدیریتی خاصی در شرکت های سرمایه
گذاری استانی رخ نخواهد داد و مدل ناکارآمد
مدیریتی حاکم بر شرکت هــای دولتی و شبه
دولتی و رانت های موجود در آن در چنین شرکت
هایی که مدیریت حجم وسیعی از سرمایه های
خرد مردم طبقات متوسط و فرودست جامعه را
در اختیار دارند ،تکرار خواهد شد.

می کرد .اکنون که شاهد ورود این شرکت ها به
بورس هستیم ،نحوه اداره آن ها مانند هر شرکت
سهامی عام از طریق حضور سهامداران در مجمع
عمومی و حق رای آن ها صورت می گیرد ولی هم
به دلیل تبلیغات اندک و هم این که بخش عمده
سهامداران ،افراد ضعیف و بعضی با سواد اندک
و اطالعات حقوقی و مالی ناکافی هستند ،به
نظر می رسد استقبال اندکی از مجامع عمومی
این شرکت ها صورت گیرد .همچنین به دلیل
پراکندگی سهامداران و سهم اندک هر یک از آن
ها به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تداوم روند
مدیریتی فعلی حاکم بر این شرکت ها باشیم.
به این ترتیب پیش بینی می شود مدیریت دولتی
حاکم بر شرکت های سرمایه گــذاری استانی
سهام عدالت ادامه یابد .اقدامی که هم خالف
منطق اقتصادی واگذاری سهام عدالت است و
هم با ابالغیه ابتدای امسال رهبر انقالب برای
مجوز آزادس ــازی سهام عدالت مغایرت دارد.
ایــشــان در بند نخست ابالغیه  9اردیبهشت
امسال در این باره مرقوم داشته اند« :دارندگان
سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص
مالکیتمستقیمسهامشرکتهایسرمایهپذیررا
انتخاب کنند و به تناسب ،نقش مدیریتی خود را
ایفا کنند ».آن چه در فاصله 8روز تا موعد برگزاری
مجامع استانی سهام عدالت دیــده می شود،
این است که سازوکار موجود اجازه تحقق نقش
مدیریتی سهامداران را نمی دهد ،بنابراین به نظر
می رسد باید تغییراتی در روند موجود برگزاری

بیانات رهبرانقالب درگفتوگو با نویسنده برجسته جهان عرب منتشر شد
بــه مــنــاســبــت بـــرگـــزاری هــمــایــش «سلیمان
کتانی و امامت ارز شه ــا» در بیروت ،بیانات
رهبر معظم انقالب در گفتوگو با سلیمان
کتانی ،نویسنده جهان عــرب منتشر شد.به
گـــزارش پایگاه اط ــاع رســانــی دفــتــر حفظ و
نشر آثــار حضرت آیت ا ...خامنه ای ،سلیمان
کتانی از دانشمندان مسیحی و ادیب برجسته
لبنانی اســت که کتا بهای متعددی دربــار ه
اهلبیت علیهمالسالم نوشته است .کتب این
نویسنده دربــار ه امــام علی ،امــام حسن و امام
حسین ،امــام سجاد ،امــام باقر ،امــام صــادق،
امام کاظم و حضرت زهرا علیهمالسالم تجدید
چــاپ و بــرخــی از آن هــا نیز بــه زب ــان فارسی
تــرجــمــه شــــده اســــت .کــتــاب «امـــــام عــلــی،
مشغلی و دژی» از جمله آثــار ایــن نویسنده
اســت که پیش از انــقــاب ،آقــای جــال الدین
فارسی آن را به فارسی ترجمه کــرده است.

به مناسبت برگزاری همایش «سلیمان کتانی
و امامت ارزش هــا» در بیروت ،صبح دوشنبه
 99/۱۲/11بیانات رهبر انقالب در گفت وگو
با این نویسنده جهان عرب منتشر شد.
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
بگذارید یک خاطرهای از این کتاب آقای سلیمان
کتّانی بگویم .دو کتاب ایشان به فارسی ترجمه
شده؛ یکی االمام علی و یکی فاطمةال ّزهرا؛در
هر دو ترجمه ،مترجم پهلوی من بوده و ترجمه

می کرده؛ از عجایب است! یکیشان آقای جالل
فارسی است ،نشسته بود و ترجمه می کرد ،من
اما با ما بود و در
هم کار دیگری داشتم می کردم ّ
اما من فراری بودم .و ا ّما آن
شرایطی بود که او نهّ ،
آسید جعفر قمی
مرحوم
را
[کتاب] فاطمةال ّزهرا
ّ
ترجمه کرده -پسر مرحوم آیتا . ..قمی -و من باز
در آن وقت در اطراف مشهد فراری بودم و او هم
گفت که من هم می خواهم با تو بیایم .او فراری
[امــا] آمد با من و همراه من .و من خیلی
نبود ّ
به او در آن ترجمه کمک کردم .این ح ّقی است
که من به گردن [آقــای] سلیمان کتّانی دارم!
حاال که با ایشان مخاطبه شد [بگویم] ما خیلی
خوشحالیم کــه یــک قلم خــوب و ذوق واف ــر و
ّ
اطالعات وسیعی از ایشان -که یک نویسند ه
معرفی دو نفر از
برای
رفته
کار
به
است-
معروفی
ّ
اعیان اهلبیت پیغمبر .و من ب ه عنوان فرزند آن دو
بزرگوار از شما تشکّر می کنم.

آیت ا ...علم الهدی:مشهد باید به قطب گردشگری زیارت تبدیل شود
آیت ا ...علم الهدی گفت :مشهد باید به قطب
گردشگری زیــارت تبدیل شــود .به گزارش
 ،Alamolhoda.comنماینده ولــی فقیه
در خراسان رضوی در دیدار با سردار کارگر
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس ،اظهار کرد :هر ساله زائران زیادی با

قومیتها و ملیتهای گوناگون برای زیارت
بارگاه مقدس امــام رضا (ع) به مشهد سفر
میکنند ،باید تالش کنیم در شهر امام رضا
(ع) موز ههایی طراحی کنیم تا برای زائران
خــارجــی امــام رضــا (ع) ،قطب گردشگری
زیارتی ایجاد شود .وی به اثرگذاری موزههای

دفاع مقدس نیز اشاره و تصریح کرد :حفظ
و نشر آثار دفاع مقدس و بیان این آثار برای
آیندگان بسیار حائز اهمیت است زیرا به این
واسطه میتوانیم نسل جــوان را به حوادث
جنگ آگاه و آنان را به رشد انقالب اسالمی
امیدوار کنیم.

آیت ا ...رئیسی:قاضی اسامی افراد محبوس را دایم مرور کند
آیــت ا ...رئیسی در نشست شــورای عالی قوه
قضاییه با شورای قضایی استانها که به صورت
ارتباط تصویری برگزار شــد ،بر لــزوم سالمت
هــمــکــاران دستگاه قضا تأکید کــرد و گفت:
«سالمت قــوه قضاییه تضمین کننده سالمت
تصمیمات ،آرا و احکام قضایی است و خدشه در
این امر به همه تصمیمات نظام قضایی آسیب
میزند».به گزارش میزان ،وی یکی از مسائل
مهم در حفظ کرامت انسانی اربــاب رجــوع به
دستگاه عدلیه را شنیدن سخنان کسانی دانست
کــه بــرای دادخــواهــی و احــقــاق حــق بــه قاضی
مراجعه میکنند .رئیس قــوه قضاییه افــزود:
یکی از آفات امر قضا آمیخته کردن قضاوت با

هواهای نفسانی است و قضات ما باید به پرهیز
از این مسئله توجه ویــژه داشته باشند .رئیس
دستگاه قضا همچنین تأکید کرد :اقتدار بدون
عدالت هرگز بر صراط مستقیم قرار نمیگیرد
و قدرتمندی بــدون رعایت عدالت فقط نوعی
قدرت نمایی است .آیت ا ...رئیسی استفاده از
نظرات مشورتی ،کارشناسان و متخصصان را نیز
از مسائل مهم بیان وتصریح کرد:مراجعه قاضی
به کارشناسان و متخصصان و مشاوره با افراد آگاه
و صاحب تجربه ،خالف استقالل قضایی نیست
بلکه در صــدور رأی متقن تأثیر بسزایی دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم پیگیری کارها
توسط مسئول مربوط گفت  :قاضی هر روز باید

اسم افرادی را که در حبس قرار دارند به صورت
مستمر مرور کند و ببیند که آیا این افراد همچنان
مستحق حبس هستند یا امکان آزادی آن ها
وجود دارد .اگر مطلبی  20تا  30درصد گفته
میشود  70تا  80درصد پیگیری نیاز است تا آن
کار انجام شود و به سرانجام برسد چرا که این جا
میدان عمل است و باید نتیجه کارها در فعلها و
ترک فعلها دیده شود .آیت ا...رئیسی در بخش
دیگری از سخنانش به کاهش زمان رسیدگی به
پروندهها اشاره کرد و افزود :آمار موجود نشان
میدهد که زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاه
ها مناسبتر شده اما باز هم باید در این زمینه
گامهای جدیتر برداشته شود  ».

سازوکار مجلس برای شفافیت بودجه شرکت های دولتی
اکبری  -مواد مربوط به شفافیت بودجه مجلس
چــون تعیین ســازوکــار ارتــقــای شفافیت بودجه
شرکتهای دولتی و الــزام ایــن شرکتها برای
ثبت اطــاعــات خ ــود ،همچنین تعیین شرایط
توثیق سهام شرکتهای دولتی بــرای دریافت
تسهیالت ،تمهیداتی بــرای به ســازی بنگاههای
تعاونی و اشتغالزایی و تعیین شروط مجلس برای
بخشودگی جــرایــم بیمه کارفرمایان در صحن
علنی مجلس تصویب شد.به گــزارش خبرنگار
پارلمانی خراسان ،در جریان بررسی الیحه بودجه
ســال ۱۴۰۰قالیباف در پاسخ به تذکری مبنی
بر وجود خال و ابهامات موجود در بند مربوط به رد
دیــون صندوق بازنشستگی بودجه که با تصمیم
مجلس با افزایش اعتبار مواجه بوده است ،ضمن
تاکید بر این که بند مذکور برای بررسی بیشتر به
کمیسیون تلفیق ارجــاع شــد ،گفت :دولــت باید
هزینهها را به گونه ای مدیریت میکرد که مجلس
مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی
است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از
این پیشنهادها بوده ،با وجود این ،مبالغ محدودی

برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کردهاند که
پاسخگویتقاضایواقعیکارکناننخواهدبود.وی
همچنین در واکنش به انتشار خبر معافیت مالیاتی
اعضایهیئتعلمی افزود:براساسمصوبهوقانون
مجلس،قضاتواعضایهیئت علمی همچنانباید
 ۱۰درصد مالیات پرداخت کنند.طبق مصوبات
مجلس در این روز کلیه شرکتهای دولتی ،بانکها
و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند
که اطالعات خود را در سامانه یکپارچه اطالعات
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
ثبت کنند و ســازوکــار اصــاح ساختار و ارتقای
شفافیت بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و
موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال آینده
تعیین شد .همچنین با تصویب مجلس ،وزارت
اقتصاد مکلف به ایجاد زیرساخت بــرای بورسی
شدن متولدان  ۱۴۰۰خواهد بود .دولت مکلف
است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400
متولد می شود 10،میلیون ریال از محل یک درصد
یک دوازدهــم هزینه های شرکت های دولتی به
صورت ماهیانه کسر کند و پس از واریز ردیف خاص

صرف ًا برای خریداری صندوق های سرمایه گذاری
قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
همچنین با تصمیم مجلس کارفرمایان واحدهای
تولیدی ،صنعتی ،معدنی و خدماتی و اصناف که
نیروی انسانی خود را طی یک سال گذشته حفظ
کردهاند،ازبخشودگیجرایمبیمهتامیناجتماعی
برخوردار می شوند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••برای خرید مرغ هم باید صف های طوالنی
ایستاد .گویا کمبود مرغ هم هست! کاش
مسئوالن ما از خــواب بیدار بشوند .لطفا
خبرنگارتون رو بفرستید میدان استقالل تا
گزارشی تهیه کنند.
•• آقای روحانی یک کتاب با موضوع تدبیر
بنویس خوبه!
••مــتــعــادل نگه داشــتــن قیمت کــاالهــای
اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که از ساختن
موشک و شهر موشکی سخت تر نیست که!
سخت تره؟
••جالبه که از چند مــاه پیش و احتماال تا
آخر دوره کرونا سفر با خودرو ممنوعه ولی
اگر کسی با قطار و هواپیما این طرف و آن
طــرف بــره هیچ مشکلی نیست! ایــن یعنی
زور مسئوالن فقط به قشر ضعیف می رسد و
کسی با ثروتمندان کاری ندارد!
••سازمان تامین اجتماعی در اصالح احکام
بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور تعلل
نکند و قبل از سال  1400احکام را اجرایی
کند تا افزایش سال آینده به آن تعلق بگیرد.
•• چرااعضایهیئتعلمیوقضاتبایدازمالیات
معاف بشن؟ اون وقت ما کارمندان که نصف اونا
همحقوقنمیگیریمبایدمالیاتبدیم؟!
خراسان :براساس مصوبه دیــروز مجلس
قضات و اعضای هیئت علمی به میزان 10
درصد مشمول مالیات بر حقوق می شوند.
••ایــن هــا کــه  ۱۲ســالــه منتظرند خاتمی
عذرخواهی کنه چرا یک درصد احتمال نمی
دهند که ممکنه جناح مقابل هم اشتباه کرده
باشه؟ نعوذباهلل مگه آن طرف معصوم است؟
•• این مسئوالن و دست انــدرکــاران بورس
خجالت نمی کشند؟ مردم رو به خاک سیاه
نشاندند هنوزهم دســت بـــردار نیستند.
مسئوالن نظارتی کجایید؟ دقیقا کجایید؟
••خراسانعزیزمسؤلیتپیامهادرستونحرف
مردم به عهده فرستنده هاست .چرا برخی از آن
ها را چاپ نمی کنید؟ آیا میترسید؟
خراسان :با تشکر از شما مخاطب گرامی ما
سعی می کنیم اکثر پیام های مردم را چاپ

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کنیم مگر آن که ادبیات نامناسبی داشته
باشد یا اتهام و توهینی به فرد یا نهادی را
مطرح کند چرا که به لحاظ حقوقی نشر اتهام
یا توهین یا مسئله کذب خودش جرم است.
•• می خواهم از طریق روزنامه شما از وزارت
بهداشت و درمان قدردانی داشته باشم .یک
هفته است کرونا دارم .هر روز از بهداشت تماس
می گیرند و در خصوص عالیم و تغذیه و ...در
دوران کرونا سوال و راهنمایی می کنند.
••چــرا پلیس راه ــور اقــدامــی بــرای معضل
دستکاری پالک خودروها نمی کند؟ روزانه
تعداد زیــادی از مالکان خودروها متحمل
جریمه های منع تردد کرونایی می شوند در
حالی که اصال تخلفی نکرده اند.
•• لطفا به گوش مسئوالن برسونید .بخشی
از قرعه کشی خودروها رو به ورشکسته های
بورس اختصاص بدهند که بار مالی هم برای
دولت نداره .دین دولت هم ادا می شه .بورس
چالش بزرگ دولت و نظام شده.
•• قبال معاینه شدیم و نوبت دندان پزشکی
داشتیم و راس ساعت نوبت در مطب حضور
داشتیم یک ساعت در سالن انتظار ماندیم
پس نوبت چه معنی دارد با این شرایط کرونا؟
منشی های با تجربه را سریع عوض نکنید.
•• اگه قراره سفرها لغو بشه ،چرا با اتوبوس،
قطار و هواپیما لغونمی شه که کانون آلودگی
هستند؟
•• اگر روزم پریشان شد /اگر شامم پریشان
شد /فــدای تــاری از مویش /فــدای تــاری از
زلفش /که هرشب با خیالش خــواب های
دیگری دارم /زنده یاد اخوان ثالث با سپاس
بیکران خدمت عزیزان جان .روز  10اسفند
زادروز وتولد جاوید یاد استاد اخوان ثالث بر
شما مبارک باد.
•• وزارت ارتباطات  ۶۰گیگ اینترنت را به
دانشجویان هدیه داده است .بعد ثبت نام و
دریافت پیامک مبنی بر فعال شدن اینترنت،
هنوز اینترنت دانشجویانی که اینترنت روی
خط ثابت گرفته اند ،فعال نشده و دلیل آن
هم نفرستادن ابالغیه ای به اپراتورهای

نمابر05137009129 :

اینترنت ثابت بوده است .لطفا پیگیری کنید
که زودتــر اینترنت دانشجویی شماره های
ثابت را فعال کنند.
•• روزی یکی میاید که مثل هیچ کس نیست و
او عدالت را بر قرار خواهد کرد و ما را از این همه
رنج و عذاب رها خواهد کرد و سفره هایمان را
رنگیمیکندولبخندبرلبانمانخواهدنشاند.
••حتی اگر دانشمندان کشورمان بتوانند
موثرترین واکسن را علیه کرونا بسازند باز هم
تعللمسئوالندرتهیهواجرایواکسیناسیون
پذیرفتنی نیست .هر چه دیرتر واکسیناسیون
شــروع شــود ،عــزیــزان بیشتری را از دست
خواهیم داد و ضربات مهلک تری به اقتصاد
لرزان کشور وارد خواهد شد.
•• همشهری! مــردم تو خــرج زندگی شون
موندن تو جوش شهرخودرو را می زنی؟ واقعا
بیکاری.
•• چرا مجلس طرح واردات خــودرو را اجرا
نمیکنه؟ می ترسه قیمت خودرو بیاد پایین؟
••نیروی انتظامی شهر مشهد ،دادستان عزیز
پایتخت معنوی جهان اسالم ،سارقان دارند
بیداد میکنند .لطفا امنیت ایجاد فرمایید.
ما ادعای کشور امن را داریم ،نگذارید امنیت
مالی و جانی مــردم بازیچه سارقان منزل،
خــودرو ،موبایل و ...شــود .خواهشمندیم
امنیت را به ما برگردانید.
•• وقتی کوته فکران مرتجع به مقام می رسند،
کارها تباه می شود.
••فرماندهمحترمناجاضمنخداقوتوخسته
نباشید به شما و همکاران خدوم ناجا ،آمار
سرقت در شهر مشهد به طــور وحشتناکی
افزایش یافته است .لطفا تدبیری فرمایید.
•• مسئوالن عزیز به عنوان کوچک ترین فرد
و دلسوز ایران و نظام اسالمی خواهش می
کنم مشکالت اقتصادی را کم کنید .تمام
تنش ها و نارضایتی ها ریشه در مشکالت
اقتصادی دارد.
••خبره هــای ورزشــی شهرستان همچون
استخر شنا را بــا جدیت و تــاش بیشتری
پیگیری کنید.

تولیت آستان قدس رضوی:

واردات بی رویه مانع تحقق جهش تولید و رونق اشتغال در کشور است

تولیت آستان قدس رضوی گفت :واردات بیرویه
مانع تحقق جهش تولید و رونق اشتغال در کشور
اســت .به گــزارش آستان نیوز ،حجت االســام
والمسلمین مروی در دیدار اعضای شورای فقهی
حالل کشور ،با بیان این که غذای حرام موجب
تاریکی قلب انسان میشود ،بر لــزوم نظارت بر
حاللبودنمنشأمواداولیهوافزودنیهایغذایی،
پوشاک ،داروهــا و غیره که از خــارج کشور وارد
میشوند ،تأکید و اظهار کرد :باید ضمن رصد و
نظارت دقیق بر حالل بودن محصوالت وارداتی
به کشور ،با واردکنندگان متخلف در این عرصه

برخوردقاطعقضاییصورتگیرد.ویتصریحکرد:
متأسفانهشاهدآنهستیمکهافرادیامجموعههایی
برای انتفاع سودهای کالن اقتصادی خود ،دست
به واردات محصوالت غذایی و بهداشتی میزنند
حلیت برخی از آن تردید وجود دارد و شورای
که در ّ
عالی استاندارد کشور باید در این حوزه با استفاده
از نظرات اعضای شورای فقهی حالل برای تبیین
جدیورودوبا
مسائلمرتبطباموضوعحاللبهطور ّ
کمکقوهقضاییهبامتخلفانبرخوردقاطعکند.وی
بابیاناینکهدبیرخانهشورایفقهیحاللکشور
وظیفه بسیار مهم و سنگینی در نظارت بر واردات

محصوالت حــال دارد ،به گــردش مالی عظیم
صنعت حالل در دنیا اشاره کرد و افزود :با توجه به
گستره کشورهای اسالمی و جمعیت مسلمانان
در دنیا ،بازار «حالل» بسیار بزرگ و پر رونق است
به طوری که حتی غیرمسلمانان هم از محصوالت
حالل در دنیا استقبال میکنند؛ از آن جایی که
کشور ایــران ظرفیت باالیی در تولید و صــادرات
طیف وسیعی از محصوالت دارد ،میتواند در این
بازار نقش آفرین باشد ،اما متأسفانه تاکنون از این
فرصت به طور مطلوب استفاده نشده و کشور ما
جایگاهمناسبیدراینبازارندارد.

 4نشانه مثبت در روز منفی بورس
با وجود افت حدود  4هزار واحدی شاخص کل ،بازار به سمت تعادل حرکت کرد
شــاخــص کــل بـــورس بــا وجـــود اف ــت حــدود
چهار هــزار واحــدی با کاهش صف فــروش و
افزایش صف خرید و افزایش حجم معامالت
و متعادل شدن بازار در نیمه دوم معامالت،
عمال نویدبخش بــازگــشــت بــه م ــدار مثبت
شد.در معامالت امروز بورس تهران شاخص
کل با افــت سه هــزار و  944واحــدی به رقم
یک میلیون و  181هزار و  659واحد رسید.
شاخص هم وزن نیز  974واحد نزول کرد و
در سطح  431هزار و  416واحدی ایستاد.
همچنین شاخص کل فرابورس  4.75واحد
رشد کرد و به رقم  16هزار و  925واحد رسید.
در پــایــان معامالت دی ــروز ارزش صفهای

خــریــد نــســبــت بــه روز گــذشــتــه  27درصــد
افزایش یافت و به رقم  319میلیارد تومان
رسید .ارزش صفهای فروش نیز  30درصد
کاهش یافت و سه هزار و  873میلیارد تومان

شد.همچنین ارزش معامالت کل بازار سهام
به رقم  25هزار و  384میلیارد تومان رسید
که نسبت به روزیک شنبه  161درصد افزایش
یافته است.

بین الملل

سه شنبه  12اسفند 1399
 18رجب .1442شماره 20611

تحلیل روز
امیرعلیابوالفتح

international@khorasannews.com

ترامپوآینده
دونالد ترامپ  38روز پس از خروج جنجالی از
کاخ سفید در کسوت ریاست جمهوری ایاالت
متحده آمریکا ،نخستین سخنرانی خود را در
کنفرانس ساالنه «کمیته اقدام سیاسی محافظه
کاری» ( )CPACایراد کرد .سخنان ترامپ حول
سه محور بود؛ انتقاد از رئیس جمهور بایدن،
تکذیب شایعاتی دربــاره تاسیس حزب جدید
برای به چالش کشیدن حزب جمهوری خواه و
نهایتا در ابهام قرار دادن حضور خود در انتخابات
ریاست جمهوری 2024آمریکا  .به نظر می رسد
ترامپ در ماه های آینده بر حمله به دولت کنونی،
تقویت وحدت در داخل حزب جمهوری خواه و
ارزیابی شرایط بازگشت به رقابت های انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا متمرکز شود .چشم
انداز بحران های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
پیش روی دولت بایدن ،امیدها را برای ترامپ و
مریدانش به منظور پیروزی در انتخابات میان
دوره ای  2022و انتخابات ریاست جمهوری
 2024افزایش داده است .از این رو قابل انتظار
اســت که جمهوری خــواهــان با اتکا به اقلیت
قدرتمند خود در مجالس کنگره ،هرآن چه در
تــوان داشته باشند بــرای به شکست کشاندن
یا زمین گیر کردن برنامه های دولت بایدن به
کار بگیرند تا زمینه شکست دموکرات ها در دو
انتخابات پیش رو فراهم شود .از سوی دیگر،
ترامپ با وجــود دلخوری های شدید از برخی
سرانحزبجمهوریخواهدرانتخابات 2020و
ماجرای استیضاح خود در کنگره ،تالش خواهد
کرد به حزب سروسامان دهد و از تشدید شکاف
هایدرونیجلوگیریکند.بیتردیدبدوناتحاد
درونی در داخل حزب ،جمهوری خواهان برای
بازپس گیری کاخ سفید و کنگره هیچ شانسی
نخواهند داشت .شاید به همین دلیل است که
بر خالف گمانه زنی های رسانه ای ،ترامپ در
نهایت ،در سخنرانی خود در  ، CPACنامزدی
در انتخابات ریاست جمهوری  2024را به
صراحت اعالم نکرد .اعالم زودهنگام نامزدی
در انتخاباتی که قرار است سه سال دیگر برگزار
شــود ،از یک ســو ،ترامپ را در سیبل حمالت
شدید دولت بایدن و هواداران حزب دموکرات
قرار می دهد و از سوی دیگر ،شکاف های درونی
جمهوری خواهان را تشدید می کند .از این رو،
چه بسا تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای
در سال  2022که می تواند با موفقیت هایی
برای حزب جمهوری خواه همراه باشد ،اعالم
نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
 2024به تعویق افتد .تا آن زمــان نیز ترامپ
تالش خواهد کرد موقعیت خود را برای رهبری
جنبش محافظه کاری آمریکا تحکیم کند.

کارتون روز

پایگاهاینترنتیعربی 21باترسیمکاریکاتوریبر
تشابهزیاددولتدونالدترامپ،رئیسجمهورسابق
آمریکاوجوبایدن،رئیسجمهورکنونیاینکشور
تاکیدکرد.کاریکاتوریستدردوتصویر،جوبایدن
وترامپرانشانمیدهدکههردوکیسهدردست،
دربرابرفردیایستادهاندکهنمادکشورهایعربی
است .در کنار تصویر ترامپ نوشته شده است:
«ما از شما حمایت می کنیم و شما باید هزینه آن
را به ما پرداخت کنید ».در کنار تصویر بایدن هم
نوشته شده است« :ما درباره نقض حقوق بشر در
میان شما بسیار نگران هستیم ».کاریکاتوریست
عنوان «تفاوت میان ترامپ و بایدن» را روی این
کاریکاتور گذاشته است و از این طریق تلویحا به
تفاوتدراظهاراتدورئیسجمهوراشارهوبرعمل
یکساندوطرفتاکیدکردهاست.درواقعرؤسای
جمهوردموکراتوجمهوریخواهآمریکابهدنبال
دوشیدنکشورهایعربیهستندوصرفااظهارات
وشعارهایآنهابایکدیگرتفاوتدارد.

قاب بین الملل

تداوم تظاهرات برضد کودتای ارتش میانمار و
شلیک نیروهای ارتش به مردم /رویترز

دونالددرنقش«پدرخوانده»؟

ترامپ ۳۸روزپسازخروججنجالیازکاخسفیددرنخستینسخنرانیخودضمنتاکیدبراتحاد
درونحزبیازاحتمالنامزدیدرانتخابات ۲۰۲۴سخنگفت

شریفی -دونــالــد ترامپ که با پایان ریاست
ج ــم ــه ــوریاش از حــضــور در رســانــههــای
اجتماعی فیسبوک و توییتر به دلیل اظهارات
تحریککننده منع شده بود ،پس از پنج هفته
انزوا لب به سخن گشود .به نظر میرسد ساکن
سابق کاخ سفید ،در این مدت در حال تیز کردن
شمشیری بود که برای نبرد با دموکرات ها از رو
بسته است .دموکرات هایی که با دو استیضاح
ناکام،اورابرایماههاتحتفشارقراردادهبودند.
دونالد ترامپ ،در اولین سخنرانی خود پس از
شکست در انتخابات ماه نوامبر  ۲۰۲۰اعالم
دادگـــاه کیفری پــاریــس نیکوال ســارکــوزی،
رئیسجمهوری پیشین فرانسه را به اتهام
«فساد مالی» درپی تالش برای رشوه دادن
به یک قاضی و اعمال نفوذ مجرم شناخت.
سارکوزی اتهامات واردشده به خود را در این
پرونده که به «پرونده شنود» معروف شده ،رد
کرده است .دادستانی فرانسه برای سارکوزی
 ۶۶ساله ،درخواست حکم یک سال حبس
قطعی و دو سال زندان تعلیقی کرده است .با
تعلیق دو سال حبس از مجموع سه سال حکم
وی ،بعید است که او عمال دوران حبسش را در
زندان بگذراند .در فرانسه عموما مجازاتهای
زندان باالی دو سال به اجرا در میآید« .پرونده
شــنــود» بــه دنــبــال شــنــود مکالمات نیکوال
سارکوزی از سوی دستگاه قضایی به جریان

کردهاستکهقصدخروجازحزبجمهوریخواه
و تاسیس یک حزب جدید را ندارد .او تاکید کرد
از این پس بر احیای قدرت جمهوری خواهان در
برابر دموکرات ها تمرکز خواهد کرد .ترامپ در
«کنفرانسکنشسیاسیمحافظهکار»()CPAC
که محل ارائــه مواضع محافظهکاران و دست
راستیهاست ،گفت« :مبارزاتی که در سال
 ۲۰۱۶میالدی آغــاز کــرده هنوز پایان نیافته
اســت ».او همچنین گفت« :مــا احــزاب جدید
ایجاد نمی کنیم .ما حزب جمهوری خواه داریم
که با متحد شــدن از هر زمــان دیگری قــوی تر

رئیسجمهورپیشینفرانسهبهجرمفسادمالیوپرداخترشوهبهیکقاضیبه3سال
زندانمحکومشد

حکم بدونحبسسارکوزی!

افتاد .مقامات قضایی فرانسه در سال
 ۲۰۱۴مکالمات نیکوال سارکوزی را
طی تحقیق در یک پرونده قضایی دیگر
شنود کردند .نیکوال سارکوزی که
احتمال شنود مکالمات
خود را می داد ،طی این
مکالمات از نام مستعار
«پل بیسموت» استفاده
می کرد .رئیس جمهور
پیشین فرانسه به اعمال

استعفا به دلیل شام  ۷۰۰دالری!
دولــــــت ژاپــــــن یـــکـــی از
قانونمندترین دولتهای
ج ــه ــان اســــت کـــه بــارهــا
مقامات رده بــاالی آن به
دلیل سوءاستفاده از بیت
المال استعفا کرده اند .به
تازگی دولــت ژاپــن اعالم
کرده است ماکیکو یامادا،
ســخــنــگــوی نخست وزیــر
یوشیهیده سوگا به دلیل
حــضــور در کــنــار بــرخــی
مقامات دیگر در مراسم
شــام پسر نخست وزیــر که

مقداری هزینه آن نامتعارف
بــوده استعفا کــرده است.
رسانههای محلی تخمین
زد هانــد هزینه انجام شده

برای هر یک از مهمانان این
شــام 74هـــزار و  ٢٠٣ین
معادل  ۷۰۰دالر آمریکا
بوده است.

تونسدر بنبست

راشدالغنوشی:درآستانهجنگسیاسیقرارداریم
بــا گذشت 10س ــال از تــحــوالت سیاسی
تــونــس ،ثبات سیاسی همچنان در این
کشور برقرار نشده و دموکراسی و آرمان
های بسیاری از مردم این کشور در سایه
اختالفات حزبی رنگ باخته است .در این
راستا ،در پی تظاهرات مردم تونس که به
دعوت حزب النهضه انجام شده بود« ،راشد
الغنوشی» رئیس پارلمان این کشور هشدار
داد« :تــونــس در آستانه جنگ سیاسی
است ».در حالی که مردم تونس خواستار
حفظ نظام دموکراتیک در ایــن کشور و
پایبندی به اصول قانون اساسی از سوی
دولتمردان و احــزاب هستند؛ دعواهای
سیاسی در تونس باال گرفته است .رئیس
جمهوری تونس ژوئیه « ،2020هشام
المشیشی» را مامور تشکیل دولت جدید
کرد؛ المشیشی نیز تصمیم گرفت یک
کابینه تکنوکرات مستقل تشکیل دهد و
ابتدای سپتامبر  2020نیز رای اعتماد
پارلمان تونس را گرفت اما رئیس جمهور،
منتقد برخی اعضای کابینه اســت و آن
ها را افــراد دارای پرونده فساد می داند
ضمن این که نبود زنان در این کابینه نیز
مورد تایید وی نیست .اختالف نظر میان
رئیس جمهوری و نخست وزیر تونس سبب
شده «قیس سعید» از وزیــران بــرای ادای
سوگند قانونی در قصر قــرطــاج دعــوت
بــه عمل نــیــاورد و بــا صــدور حکم ریاست
جمهوری آن ها را منصوب نکند .تنش

خواهد شد ».بسیاری می گویند حضور دونالد
ترامپ در نشست ساالنه ( )CPACنشان دهنده
ادامه نفوذ وی بر جمهوری خواهان آمریکاست.
جمهوریخواهانی که نمیخواهند به راحتی
راهشانراازفردیکه 74میلیونرایانتخاباتی
کسبکرده،جداکنند.شایدهمینوابستگیبه
ترامپ،اینجرئترابهویدادهتاخواستارحذف
۱۰نمایندهجمهوریخواهمجلسوهفتسناتور
اینحزبشودکهبهدومینطرحاستیضاحترامپ
رای مثبت دادنــد .حاال جمهوریخواهانی که
از مجسمه طالی وی در این نشست رونمایی
کردند ،خواستار حضور دوبــاره وی هستند.
هرچند در نشست ساالنه محافظه کاران چهره
های پرنفوذی همچون مایک پنس ،میچ مک
کانل و لیز چنی غایب بودند اما سناتور تد کروز
و مایک پمپئو ،وزیر خارجه سابق در آن حضور
داشتند.بهاینلیستبایدمحافظهکارانیراهم
اضافه کرد که رئیس جمهور پرحاشیه سابق را
ستایشمیکنند.برایمثال،جیمجوردن،عضو
جمهوری خواه مجلس نمایندگان در کنفرانس
گفتهاست«:ترامپرهبرجنبشمحافظهکاری
است ،رهبر جنبش «اول آمریکا» و رهبر حزب
جمهوری خواه است و من امیدوارم در بیستم
ژانویه  2025او بار دیگر رهبر کشور بزرگ ما
باشد ».حمایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا
از آن پلهای برای انتخابات پیشرو میسازد.
دونالد ترامپ ۷۴ ،ساله در بخشی از سخنرانی
 90دقیقهای خود در شهر اورالنـــدوی ایالت
فلوریدا گفت که جمهوری خواهان در انتخابات
میاندورهای ۲۰۲۲کنترلمجلسنمایندگان

های سیاسی در تونس در حالی است که
با همه گیری بیماری کووید 19 -شرایط
اقتصادی در این کشور وخیم تر از گذشته
شده و بیکاری و فقر افزایش یافته است .این
شرایط سبب شده تا بسیاری از مردم این
کشور نیز فارغ از دغدغه های سیاسی در
اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی
به خیابان ها بیایند .در این زمینه اتحادیه
مشاغل تونس درباره ادامه وخامت اوضاع
اقتصادی و اجتماعی در غیاب اقدامات
روشن از سوی دولت برای پایان دادن به
رونــد فروپاشی و تنش در کشور هشدار
داده است .اتحادیه مشاغل تونس ضمن
درخواست تسریع در حل این وضعیت ،از
سازمان های دولتی خواست برای اعمال
فشار جهت دستیابی به حل بحران موجود،
متحد شوند اما بحران در تونس همچنان
ادامه دارد .اگرچه مقامات این کشور وعده
بهبود شرایط را داده اند اما اقداماتی چون
تغییرات در کابینه و رایزنی ها و همچنین
وعده آزادی های سیاسی و اجتماعی در
کنار حل مشکالت اقتصادی و مبارزه با
فساد ،تاکنون موثر واقــع نشده اســت .به
نظر می رســد ،در صورتی که گفت و گو و
مشارکت سیاسی در بستر قانونی برای حل
اختالف نظرهای کنونی و تقسیم قدرت
در این کشور صــورت نگیرد؛ چشم انداز
سیاسی پر تنشی در انتظار این کشور شمال
آفریقا خواهد بود.

نفوذ و پیشنهاد رشوه و مقام به قاضی
رسیدگی کننده به پرونده حقوقی
مــربــوط بــه «تــامــیــن غیرقانونی
هزینههای مبارزات انتخاباتیاش»
متهم شده بــود .گفته شده قرار
بــــوده ســــارکــــوزی در ازای
فعالیتهای ایــن قاضی،
به او کمک کند تا در شغل
خــود در موناکو مقامی
باالتر به دست آورد .او

و مجلس سنا را از دموکرات ها بازپس خواهند
گرفت .وی در ادامــه ضمن تاکید بر پیروزی
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست
جمهوری سال ۲۰۲۴گفت« :حاال او چه کسی
خواهدبود؟چهکسی؟[]...شایدتصمیمگرفتم
برای سومین بار هم [دموکرات ها] را شکست
بدهم ».سخنانی که تلویحا به معنای حضور
او در کــارزارهــای انتخابات ریاست جمهوری
است .بخش دیگری از سخنان ترامپ به تخریب
جوبایدن ،رقیب انتخاباتی سابقش اختصاص
یافته بود .ترامپ به شدت از جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت بایدن سیاست
دولتسابقرااز«اولآمریکابهآخرآمریکا»تغییر
داده است .او گفت« :ما همه میدانستیم که
دولت بایدن قرار است بد باشد اما هیچ یک از ما
تصورش را نمیکردیم که چقدر بد و تا چه اندازه
به سمت چپ افراطی خواهد رفت ...جو بایدن
فاجعهبارترین نخستین ماه ریاست جمهوری را
درتاریخمدرن(آمریکا)داشت».ترامپهمچنین
مدعی شد دولت بایدن «ضد کار ،ضد خانواده،
ضد مرزها ،ضد انرژی ،ضد زنان و ضد دانش»
است و آمریکا را به ورطه کمونیسم میکشاند.
به نظر میرسد سخنان اخیر ترامپ بیانیه ای
مختصر از برنامهای است که او در ماه های آینده
در پیش خواهد گرفت .بر این اساس ،ترامپ در
ماههایآیندهبرسههدفاصلیمتمرکزخواهد
شد .این سه هدف عبارتند از :حمله به دولت
کنونی،تقویتوحدتدرداخلحزبجمهوری
خواه و نهایتا ارزیابی شرایط برای بازگشت به
رقابتهای.2024
عــاوه بر پرونده مالی مربوط به هزینههای
مــبــارزات انتخاباتی با پــرونــدههــای دیگری
هم مواجه است از جمله دریافت میلیونها
یــورو از معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی
برای تامین بودجه تبلیغات انتخاباتیاش .به
تازگی نیز نام سارکوزی با تحقیقات پرونده
دیگری درباره نفوذ روسیه گره خورده است.
او در سال  ۲۰۰۷به ریاست جمهوری فرانسه
رسید اما در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۱۲شکست خورد .او در انتخابات درون
حزبی برای رسیدن به نامزدی در انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۱۷هم شکست خورد.
اما همچنان سیاستمداری محبوب در میان
هـــــواداران حــزب راســـت گـــرای «جمهوری
خواهان» محسوب می شود.

3
پیشخوان بین الملل

روزنامــه نیویــورک تایمــز مدعی شــده دستیار
دوم ســابق اندرو کوومو ،فرماندار نیویورک را
به آزار و اذیت جنسی متهم کرده اســت .سمت
ایــن خانم  25ســاله که شــارلوت بنت نــام
دارد ،دســتیار اجرایی و مشاور سیاســت گذاری
بهداشتبــودهاســت.آزارواذیتجنســیکوومو
شــامل ســواالتی بــوده دربــاره زندگی جنسی
او ،این که آیا او متاهل اســت یا نه و آیا تا به حال
با مردان مسن رابطه برقرار کرده است .حرف
های دیگری مثل عالقه به زنان 20ساله و گالیه
از تنهایی در دوران کرونا نیز از زمره آزارهای
جنسی بوده است.در اوایل این هفته نیز لیندزی
بویالن ،مشاور سابق ویژه و معاون امور اقتصادی
مدعی شده بود فرماندار از قدرت خود برای آزار
جنسی او و ســایر زنان در محل کار سوءاستفاده
کرده است.

چهره روز

منتقد سرسخت والدیمیر پوتین با دور جدیدی
از فشار مقا مهای امنیتی مواجه شده است.
آلکسی ناوالنی را به زندانی در  ۱۰۰کیلومتری
مسکو منتقل کرد هاند ،در این زنــدان شرایط
برای انزوای او فراهم شده و دسترسی ناوالنی
به امکانات حقوقی هم محدود است.

 #هشتگ
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فروشگوشتقسطیوجنجالرایحاجصفی!




خداحافظی اب آاپرات
سالم بر یوتیوب؟
برخیازتولیدکنندگانمحتواازتقسیمناعادالنه
آپاراتازسودحاصلازتولیدمحتواگالیهدارندو
گفتهمیشودقصدمهاجرتبهیوتیوبرادارند

3.9 M views

فروشگوشتقسطیباچککارمندی!

3.1 M views

امان از رو شدن رای!

با افزایش تورم مواد غذایی ،سفرههای مردم آب رفته به
طوری که گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که خبر از
فروش گوشت قسطی در تهران می داد .تجارت نیوز در
گزارشی درباره گوشت نوشته« :برخی کاسبان گوش به
گوش مردم محلههای جنوبی تهران رساندهاند که چنان
چه کسانی هستند که توانایی خرید گوشت ندارند یا چک
کارمندی بدهند ،یا یک فرد معتمد محل ضمانتشان را
بکند تا به آن ها گوشت را قسطی بفروشند ».در ادامه
گزارشهمآمده«:برخیقصابهاهمبابتفروشقسطی
گوشت دفتر و دستک تشکیل دادند .کسانی که گوشت
قسطی میخرند نامشان را در سررسید مینویسند تا سر
ماه یا دو ماه یک بار بیایند و تسویه حساب کنند ».کاربری
نوشت« :ببین تورم چه بالیی سر مردم آورده که باعث
شده یک کارمند گوشت رو هم قسطی تهیه کنه».

ماجرای رو شدن رای حاج صفی در مجمع انتخاباتی
فدراسیون فوتبال جنجالی بود که در فضای مجازی بازتاب
زیادی داشت .کاربران زیادی از این که او بر خالف ادعایش
که گفته بود به کریمی رای داده ولی به آجرلو رای داده
بود انتقاد کردند .کاربران به این اتفاق واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :لعنت بر برگه رایی که بی موقع باز
شود ».کاربر دیگری نوشت « :علی کریمی رای نیاورد ،ولی
اطرافیان شو خوب شناخت ».کاربری هم نوشت« :فکر
کن تو کل برگههای رای ،فقط برگه احسان حاجصفی باز و
مشخص شده به آجرلو رای داده! کلید اسرار ،این قسمت:
خالی بند و دو رو نباشیم ».کاربر دیگری هم نوشت« :حاج
صفی هیچ وقت اعالم نکرده به علی کریمی رای دادم یا
می دهم .طبیعیه که آقای آجرلو چون مدیر قبلی باشگاه
شون بوده به اون رای بده».





در روزهــای گذشته بحث تولید محتوا بسیار داغ بوده و
دربارهآنمطالبیمطرحشدهکهشایدیکیازمهمترینآنها
مصوبهجدیدمجلسبودکهدرآنازتولیدکنندههایمحتوا
حمایتشدهبود.دراینمیانامابرخیازتولیدکنندههای
محتوا که با اشتراک گذاشتن ویدئوهای تولیدی شان در
آپارات کسب درآمد می کنند از ناعادالنه بودن سهم شان
گالیه داشتند و خواستار بهبود آن بودند البته برخی هم
تهدید کرده بودند که آپارات را رها و به یوتیوب مهاجرت
میکنند.امروزخیلیکوتاهنحوهدرآمدزاییایندوپلتفرم
را با هم بررسی می کنیم .البته این نکته را هم بگوییم که در
بیشترکشورهاتولیدکنندههایمحتواسهمقابلتوجهی
ازدرآمدپلتفرمهارابهخوداختصاصمیدهند.
▪نحوهدرآمدزاییازسرویسدهندههایمحتوایدیجیتالی

2.8 M views

3.4 M views

ازنقشبنزتاسایپارویچانه!

قانونیبرایحمایتازمادران

فردی در ترکیه عکس پدربزرگش را در توئیتر منتشر
می کند و از شرکت بنز می خواهد به خاطر نقش بستن
لوگوی بنز روی چانه اش به او یک ماشین به عنوان هدیه
بدهد .شرکت بنز در پاسخ به این توئیت می نویسد« :این
لوگوی بنز نیست چون برعکسه و شباهت خیلی زیادی به
لوگوی تویوتا داره!» بعد از این ماجرا تویوتا در پاسخ می
نویسد« :نه این لوگو بیشترین شباهت رو با لوگوی مزدا
داره!» کار همین جا تمام نمی شود و مزدا هم در پاسخ به
این توئیت می نویسد« :آن چه ما می بینیم شباهتی با
لوگوی ما ندارد ».بعد از این اتفاق کاربران ایرانی هم وارد
کارزار شدند .کاربری نوشت« :هر چند این سه شرکت
حاضر نشدن به این پیرمرد بدبخت یه ماشین هدیه بدن
ولی عجب شباهتی به لوگوی سایپا داره! می تونه یه پراید
هدیه بگیره و یه سفر بدون بازگشت رو تجربه کنه!»

یکیازفعاالنفضایمجازیتصویری درتوئیترمنتشرکرد
کهخیلیزوددرکانالهایتلگرامیوپیجهایاینستاگرامی
دست به دست شد .او در شرح تصویری که یک پیرزن
و پسرش در آن دیده می شود نوشته« :همسر پیرزن
فوت شده و تنها خون ه رو پسرش می خواهد تصرف کند،
درسته قانونا پیرزن فقط باید قیمت یک هشتم خونه رو
بگیره و بره ولی کاش قانون از این مادر حمایت می کرد».
کاربری نوشت« :کاش حداقل مردها قبل فوتشون حتی
اگر دلشون نمیاد خونه رو به مالکیت زنشون دربیارن
که آخر عمری بی جا و مکان نمونن ».کاربری هم نوشت:
«شما می تونید بدون این که مالکیت خونه تون رو به کسی
انتقال بدید با استفاده از قانون (حق انتفاع عمری) اونو
در اختیار کسی قرار بدید تا زمانی که زنده است بتونه از
اون استفاده کنه».





2.4 M views

در همه سرویس دهنده های دیجیتالی اعم از یوتیوب و
آپارات این تولید کنندگان محتوا هستند که باعث درآمد
سرویس دهنده می شوند و به همین دلیل بیشتر این
پلتفرم ها بخش عمده ای از درآمدشان را به تولید کننده ها
اختصاصمیدهند.نحوهدرآمدپلتفرمهابهاینشکلاست
که بازدید کننده ها برای دیدن ویدئوهای بارگذاری شده
ابتدا باید اقدام به خرید اینترنت کنند که بخشی از هزینه
بستههایاینترنتیکهبهاپراتورهاپرداختمیکنیدبهاین
پلتفرمهااختصاصپیدامیکند.جداازآنپلتفرم اشتراک
دهنده ویدئو از طریق پول تبلیغات که در ابتدا ،وسط یا
انتهایویدئوهایبارگذاریشدهبهنمایشمیگذاردکسب
درآمد می کند و برای این که تولید کننده ها را ترغیب به
ساخت ویدئوهایی با محتوای بهتر کند بخش عمده ای از
درآمدشرادراختیارتولیدکنندههایمحتواقرارمیدهد.
▪مشکالتیوتیوب

2.1 M views

جوندلیکهبرقرارنیست!
ِ

قبرهاییباشکوهترازخانه!

«سنگرزاده» این روزها با تکیه کالم هایی مثل «چطوری
جون دل»« ،برقراری عزیز»« ،ادا حال بدا رو درنیار» و
 ...در فضای مجازی شناخته می شود .با این حال ،رکنا در
گزارشی ادعا کرده اسنادی به دستش رسیده که نشان
می دهد سنگرزاده یک کالهبردار است .در این گزارش
آمده«:جالباستبدانیدشخصیکهبهقولخودشریشه
هایش درد را لمس کرده یک کالهبردار به تمام معناست.
گردنبندی که در ویدئو هایش دیده می شود و نماد این
کالهبردار هم هست متعلق به زنی به نام «پریسا.ح»
است که همراه 350هزار دالر توسط سنگرزاده به سرقت
رفته است .یکی دیگر از قربانیان سنگرزاده گفته که «از
این آدم و آشنایانش طوری ضربه خوردم که هنوز توان
ایستادن ندارم» .در ادامه یکی دیگر از شاکیان گفته:
«این رفتارها برای سهیل مثل تفریح است .اودر عمل این
آدمی که نشان می دهد نیست».

تصاویری از قبرستانی الکچری در روستایی در ویتنام
منتشر شد که در شرح آن آمده« :مردم روستایی در
ویتنام ساالنه هزاران دالر خرج قبرها میکنند .در حالی
کهساکناناینروستادرخانههاییسادهزندگیمیکنند».
کاربران با بازنشر تصاویری از این قبرستان به آن واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :ببین خرافات چه بالیی سر
آدما میاره! حاضرن برای قبر مرده هاشون هزاران دالر
خرج کنن ولی برای زندگی خودشون نه!» کاربر دیگری
نوشت« :شاید همین قبرستون بشه جاذبه توریستی
شون و ناگهان زندگی شون و سطح درآمدشون رو زیر و رو
کنه».کاربریهمنوشت«:خوبهکهبرایامواتانفاقکنیم
ولی مرده ای توی قبر الکچری با سنگ های قیمتی فرقی با
مرده ای که خیلی ساده توی خاک خوابیده نداره .این کارا
فقط اسرافه ».کاربری هم نوشت« :اگه پولدار بودن این
قدر آدم دلش نمی سوخت».

به گفته تولید کننده های محتوا درآمد حاصل از اشتراک
ویدئوهایتولیدیدریوتیوبباآپاراتقابلمقایسهنیست.
آنهامعتقدندآپاراتدراینزمینهسودحاصلازتبلیغاتو
بستههایاینترنترابهطورعادالنهتقسیمنکردندوسهم
تولید کنندگان محتوا به شدت پایین است .البته این نکته
را هم باید یادآور شد که انتشار محتوا در یوتیوب مشکالت
زیــادی را بــرای تولیدکنندگان محتوا به همراه دارد که
میتوانبهفیلتربودنیوتیوب،مشکالتارزی،قانونکپی
رایتوخدماتندادنبهتبعهایرانیاشارهکرد.
▪پلتفرمهایجهانیباتولیدکنندگانمحتواچهمیکنند؟

با توجه به این که حیات سرویس های اشتراک دهنده به
تولیدکنندههایمحتواوابستهاستمیتوانپیبهاهمیت
تولیدمحتوابردبههمیندلیلشرکتهایبزرگاشتراک
دهندهبرایترغیبکاربرانشانبهتولیدمحتواسهمزیادی
ازسودشانرابهآنهااختصاصمیدهند.همینچندوقت
پیشبودکهدولتاسترالیافیسبوکرامجبوربهپرداخت
وجه به رسانه های محلی این کشور کرد که برای بازدید
در این پلتفرم،محتوا تولید می کنند .پس به نظر می رسد
آپارات هم باید برای تولید کنندگان محتوا جایگاه ویژه ای
درنظربگیرد.

شفاف سازی اهبام های
انتقال بیمه شخص اثلث
موضوعانتقالتخفیفبیمهشخصثالث اینروزهادوبارهسواالتوابهاماتیرابرایخریدارانو
فروشندگان خودروهای دست دوم به وجود آورده است ،ما پاسخ آن ها را داده ایم

ناصری -در روزهای اخیر موضوع انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به شدت داغ شده است .چندی پیش بیمه مرکزی اعالم کرد
تمام شرکتهای بیمهای موظف به اجرای قانون هستند و رانندهها در زمان فروش خودرو میتوانند تا سقف۷۰درصد تخفیف
بیمه را برای خود نگه دارند یا آن را به اعضای خانواده خود شامل والدین ،همسر یا فرزندان منتقل کنند .این قانون یعنی این که
برای خرید خودروی دست دوم به میزان تخفیف بیمه ای که دارد توجه نکنید چون با تمام شدن تاریخ بیمه ،شما باید بیمه نامه
جدید را بدون تخفیف خریداری کنید .امروز سعی کرده ایم در این گزارش به ابهامات و سواالتی که در فضای مجازی درباره این
قانون مطرح شده پاسخ دهیم .پس اگر قصد فروش یا خرید خودروی دست دوم را دارید این مطلب می تواند به شما در خصوص
اطالعاتبیشتردرزمینهبیمهشخصثالثکمکبزرگیکند.

ماجرای12سالهتخفیفبیمهشخصثالث
تاریخچهقانونانتقالبیمهشخصثالثبه 12سالپیشبرمی
گردد.بااینحالسال 90همهیئتوزیراناعالمکردکهمالکان
خودروهادرهنگامفروشخودرویشانمیتوانندتخفیفیراکه
دراینمدتبهخاطر«عدمخسارت»ازشرکتهایبیمهداشتند
به خودروی دیگری منتقل کنند .آن زمان آیین نامه مشخصی
برای انتقال بیمه شخص ثالث وجود نداشت و در سال های90
و  91عمال به دلیل نبود آیین نامه و نداشتن بانک اطالعاتی از
مشتریانبیمه،مصوبههیئتوزیراناجرانشد.اینقانوندرسال
 92توسطمجلساصالحودرآناصالحیهقیدشدکهدرهنگام
فروش خودرو امکان انتقال تخفیف های بیمه شخص ثالث به
خودرویجدیدیکهبهنامخودمالکیااعضایخانوادهاوباشد
امکانپذیراست.امابازهماینقانوناجرانشد.بااینحالسال
 97بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه ،آیین نامه اجرایی
نحوه انتقال تخفیف حاصل از نداشتن حادثه منجر به خسارت
راتدوینکردواینآییننامهدرمهر 97بهتصویبهیئتوزیران
رسید .در این آیین نامه آمده« :در صورت انتقال مالکیت وسیله
نقلیه،سابقهتخفیفعدمخسارتمتعلقبهانتقالدهندهاست.
انتقال دهنده (فروشنده) می تواند سابقه تخفیف را همزمان با
انتقالمالکیتبهانتقالگیرنده(خریدار)منتقلکندیاهرزمان
پسازآن،سابقهرابهوسیلهنقلیهدیگرازهماننوعکهمتعلقبه
او یا همسر ،والدین یا فرزندان او باشد منتقل کند ».اما حاال بعد
از 12سال که از طرح این قانون می گذرد باالخره قرار شده این
قانون این گونه اجرایی شود که همه تخفیف های بیمه شخص
ثالثرویکدملیوشمارهگواهینامهشخصاعمالشودوآنرا
بههیچکسجزوالدین،همسروفرزنداننمیتوانمنتقلکرد.

تخفیفبیمهشخصثالثدیگرمزیتنیست
تا پیش از این ،میزان تخفیف بیمه شخص ثالث به عنوان یک
امتیازدرزمانفروشخودروبهحسابمیآمداماباقانونجدید،
تخفیفبیمهدیگرامتیازیبرایخودروهایدستدومبهحساب
نمیآید .چرا که در زمان انتقال سند خودرو ،تخفیف های بیمه
برای آن شخص باقی میماند و شما زمان تمدید بیمهنامه باید
به سابقه خودتان متکی باشید .با این حساب یکی از امتیازات
بزرگیکهفروشندههایخودرویدستدومبرایخودرویشان
درنظرمیگرفتند،ازبینرفتهاست.برایهمیناگرقصدخرید
خودروی دست دوم دارید،دیگر الزم نیست برای تخفیف بیمه
شخصثالثبهفروشندهپولبیشتریپرداختکنید.

پاسخبهبرخیسوالهاوابهامها
تغییرات جدید بیمه شخص ثالث باعث شده سواالت زیادی در
این زمینه ایجاد شود .ما سعی کرده ایم به تعدادی از سواالت
رایجکهممکناستیکیازسواالتشماهمباشد،پاسخدهیم.
برایحفظتخفیفهنگامفروشچهکنیم؟
یکی از کارشناسان بیمه ایران درباره این سوال در توئیتی
نوشته« :موقع انتقال سند خــودرو ،به صــورت خودکار
تخفیف بیمه شخص ثالث روی
کد ملی فروشنده ثبت می شود
و از طریق سامانه سنهاب قابل
دسترسی است».

انتقالتخفیفازچهخودروبهچهخودرویی؟
یکی از سوال های رایج در زمینه انتقال تخفیف بیمه شخص
ثالث این است که آیا میتوان تخفیف هر وسیله نقلیه را به
وسیله نقلیه دیگر منتقل کرد؟ در برخی سایت ها گفته شده
انتقال تخفیف فقط از یک خودرو به خــودروی مشابه خود
قابل انجام است در حالی که این گونه نیست .رئیس کل بیمه
مرکزی درباره جابهجایی تخفیف بین خودروهای متفاوت
به همشهری آنالین گفته« :انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث
خودرو در شرایطی امکانپذیر است که خودروی بعدی فرد،
همنوع خودروی قبلی باشد مثال اگر خودروی قبلی پراید بود
میتواند تخفیف خودرو را به خودروی سواری دیگر انتقال
دهد و امکان انتقال تخفیف بیمه ثالث خودروی سواری به
خودروی کامیون و تریلی و برعکس وجود ندارد».
آیاتجمیعتخفیفهاامکانپذیراست؟
اگر دو خودرو دارید که برای هر کدام بیمه جداگانه صادر
شده ،تحت شرایطی میتوان تخفیف هر دو را به یک خودرو
منتقل کرد .هفت صبح در این خصوص نوشته« :این کار تنها
زمانی امکانپذیر است که شما یکی از خودروها را بفروشید و
تخفیف عدم خسارت آن را به ماشین اصلیتان منتقل کنید .با
این کار میتوان تخفیفها را تجمیع کرد .البته سقف آن نباید
بیشتر از ۷۰درصد باشد».
ازکجابفهمیمچندسالتخفیفداریم؟
تخفیف بیمه شخص ثالث تمام افراد بر اساس کد ملی و شماره
گواهی نامه آن ها در سامانه بیمه مرکزی ثبت میشود.
اشخاص عادی به این سامانه دسترسی ندارند اما با مراجعه
به نمایندگی بیمه میتوانید متوجه شوید تا این جای کار چند
سال تخفیف بیمه شخص ثالث برای کد ملی شما ثبت شده
است .این موضوع میتواند روی استفاده از خسارت بیمه
تاثیر بگذارد چرا که پیش از این اگر از خسارت بیمه استفاده
میکردید و تخفیفهایتان از بین میرفت ،میتوانستید با
خرید خودروی جدید دوباره از تخفیفهای آن استفاده کنید
اما با رانند ه محور شدن بیمه شخص ثالث ،سابقه هرکس برای
خودش باقی خواهد ماند.
آیابرایانتقالتخفیفبایدشرکتهایبیمهیکیباشد؟
برخی فکر می کنند بــرای این که بتوانند تخفیف بیمه را
به خــودروی دیگری انتقال دهند الزم است هر دو شرکت
بیمه گذار یکی باشد این در حالی است که فرقی نمیکند
از چه شرکتی بیمه می گیرید .همان طور که گفتیم تمامی
سوابق بیمه شخص ثالث شما در سامانه سنهاب ثبت می شود
و همه شرکت های بیمه گذار به آن دسترسی دارند.
سابقهبیمهخودرویاسقاطیقابلاستفادهاست؟
پیش از این هفت صبح در گزارشی از خودروهای اسقاطی
با عنوان گنج تخفیف بیمه شخص ثالث یاد کرده بود .اگر در
سالهای گذشته خودرویی داشتید که حاال از رده خارج شده،
میتوانید تخفیفهای بیمه شخص ثالث آن را به خودروی
دیگری که خرید هاید منتقل کنید تا سابقهتان حفظ شود.
برای این کار باید برگه اسقاط خودرو داشته باشید .اگر هم
تمایلی به اسقاط خودروی قدیمیتان ندارید ،با انتقال سند
آن میتوانید تخفیفها را به کد ملی و سپس به یک خودروی
دیگر منتقل کنید.

اجتماعی
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یک توئيت

موجچهارممرگهای 3رقمی

گزیده
تصویری تلخ از جان باختگان کرونا

آمارجانباختگانروزانهکروناپساز2ماهمجددسه رقمیشد
خطرموججدیدباطعمویروسانگلیسی وحشتناکتراست

رسانه های جهان

ا یندیپندنت :
دانــشــمــنــدان در
جزیره «لسبوس»
یــونــان ،از کشف
«منحصربه فرد »
درخــــــــــتــــــــــی
فسیلشده خبردادند کــه ریشهها و
شاخههایش هنوز دستنخورده و سالم
باقی ماندهاست .پژوهشگران گفتهاند
ایندرختاحتماالمربوطبه 20میلیون
سالقبلاست.
خـــــبـــــرگـــــزاری
فـــــــرانـــــــســـــــه :
بــیــش از نــیــمــی از
 ۱۳۲زنــــدانــــی و
حــــدود  ۶۰نــفــر از
 ۱۱۵نفر پرسنل زندان شهر «نامور»
در بلژیک به ویروس کرونا مبتال شدند.
کل زنــدان هم اکنون قرنطینه شده
است و زندانیان بیمار نیز در سلول
خودشان در قرنطینه به سر میبرند.

ساعت  :16جوانی خوشصحبت روی تخت
آی.ســی.یــو بستری اســت .حالش خیلی بد
نیست و خودش هم مثل ما امیدوار است که
زودتر مرخص شود.
 3ساعت بعد :برای لحظاتی ازدستگاه تنفس
کمکی جدایش میکنیم اما اکسیژن خونش
به زیر  70درصد میرسد و دوباره به سرعت به
ونتیالتور وصل میشود.
ساعت  :21تعداد نفسهایش به  45رسیده،
به حالت دمر میخوابانیمش تا شاید اکسیژن
خونش باال برود.
یک ساعت بعد :به ظاهر حالش بهتر است اما
عکس ریهاش مثل گچ سفید شده.
ساعت  :23مجبوریم بیهوشش کنیم و برای
اکسیژنرسانی ،لولهتراشه را وارد مجرای
تنفسیاش کنیم .حالتهای مختلفی تست
میشود اما در هیچ حالتی اکسیژن خونش به
باالی  85درصد نمیرسد.
 30دقیقه بعد :فشار خونش به زور به 90
میرسد.
ساعت  1:30بامداد :دچار ارست (ایست)
قلبی مـیشــود امــا بعد از  15دقیقه احیا،
خوشبختانه ضربانش برمیگردد.
 30دقیقه بعد :دوب ــاره دچــار ایست قلبی
میشود و اینبار هم با احیا برمیگردد.
ساعت  3بامداد :ایست قلبی سوم و . ...
ایــن یــک داســتــان نــبــود ،روایـــت تلخ تجربه
یک پزشک بود از کــاری که ویــروس کرونای
جهشیافته با یک جوان کرده است .خاطره
تلخی که هم راویان مشابه بسیاری دارد و هم
قربانیان مشابه فراوان.
▪ کرونای انگلیسی و صدتایی شدن
فوتیها

آرامشی که از کاهش تعداد فوتیهای روزانه
کرونا حاصل شده بود ،خیلی ماندگار نشد و

است و سفر به شهرهای زرد مشروط و تابع
وضعیت کرونایی است.
* سفر به شهرهای اصفهان ،مشهد و شیراز
که در وضعیت زرد قرار دارند ،ممنوع است.
* سفر به مناطق مسافرپذیر استا نهای
مــازنــدران ،گیالن ،گلستان ،خوزستان،
بوشهر و هرمزگان ممنوع است.
* این ممنوعیتها برای سفر با خودروهای
شخصی است اما برای سفر با قطار و هواپیما
فع ً
ال ستاد ملی تصمیمی نگرفته است.
▪محدودیت بیشتر ،مرگ و میر کمتر

بعد از حدود 60روز ،دوباره به عقب بازگشتیم.
دیــروز وزارت بهداشت آمــار فوتیهای 24
ساعته را  108نفر اعالم کرد تا باور کنیم که
زنگخطر موج چهارم کرونا به صدا درآمــده
است .این موج اما رنگ و بوی انگلیسی دارد
و کرونای جهشیافته آن ،تقریبا تمام کشور
را در برگرفته اســت .ویــروس جهشیافتهای
که وحشیتر و بیرحمتر است ،هم مبتالیان
بیشتری روی دست میگذارد و هم قربانیان
بیشتر .به گفته «علیرضا رئیسی» ،سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا ،تا روز گذشته تعداد
مبتالیان قطعی کرونای انگلیسی در کشور
 187نفر بــودهانــد کــه  20نفر آنه ــا فوت
کردهاند؛ اما مهمتر از این آمار قطعی ،اینکه
بدانیم طبق اعالم وزارت بهداشت «ویروس
جهشیافته انگلیسی در کل کشور گردش
کرده است».
▪استقبال از مرگ کرونایی در سفرهای
نوروزی

روزهای ابتدایی اسفند  99همانند اسفند

 98شده و با افزایش آمار مبتالیان و فوتیها،
انگار کرونا دوباره متولد شده است؛ اما ترس
و اضطراب ما از کرونای  98کجا و بیخیالی
مــا نسبت بــه کــرونــای انگلیسی  99کجا!
مصداقش هم اینکه خیلیها دارند از همین
حــاال بــرای سفرهای نــوروزی برنامهریزی
میکنند و به فکر دور زدن محدودیتها و
ممنوعیتها هستند .البته «ایرج حریرچی»
معاونکل وزارت بهداشت از ممنوعیتهای
جدی برای سفرهای نوروزی خبر داده است:
* سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع

5

با وجود تصمیمات خوب ستاد ملی ،اما به
نظر میرسد محدودیتهای تعیینشده نیاز
به تقویت دارد و باید ممنوعیتهای آن را
بیشتر کرد؛ این موضوعی است که خود مردم
هم به خوبی درک میکنند ،مثل این کاربر
فضای مجازی که نوشت« :اگر با خودروی
شخصی به شهرهای قرمز مسافرت کنید،
احتمال انتقال ویروس کرونا وجود دارد اما
اگر با اتوبوس و قطار و هواپیما بروید مشکلی
نیست!»
کالم آخرمان هم ،صحبت دیروز دکتر رئیسی
باشد که گفت« :کرونا نه ضعیف شده و نه
از بین رفته است .تا زمانی که  70درصد از
جمعیت ،ایمن نشوند ،کرونا وجود دارد».

به این زودی ها دلخوش به واکسن نباشیم
اما نکته مهم اینکه قطعا با توجه به محدودیتهای موجود در میزان عرضه
و تولید واکسن کرونا در کشور و جهان ،ما نیز تا واکسیناسیون کامل فاصله
داریموتاآنزمانفقطوفقطبایدباسالحپروتکلهایبهداشتیجانمانرا
حفظکنیم.سخنگویستادملیمقابلهباکرونا،دربارهطرحواکسیناسیوناینطورگفتهاست:
«پیشبینی ما این است که بتوانیم با تعداد واکسنی که به دستمان میرسد ،تا اواخر خرداد و
اوایل تیرماه عالوه بر واکسیناسیون فاز یک ،فاز دو شامل سالمندان باالی  75 ،80و به ترتیب
پنجسال پایینتر و همچنین افراد دارای بیماری زمینهای 16تا 64سال را که حدود 8تا 8و نیم
میلیون نفر هستند  ،واکسینه کنیم .با توجه به تولید واکسنهای داخلی بسیار امیدواریم که از
تیرماه میزان انجام واکسیناسیون به باالی  20میلیون دوز در ماه برسد و اگر با این روند پیش
برویم ،بسیار امیدواریم که تا آذرماه سال آینده همه گروهها را بتوانیم واکسینه کنیم».

مجلس تصویب کرد

سهام یک میلیون تومانی برای
متولدین ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس دیــروز در جریان بررسی
جزئیات الیحه بــودجــه در بخش هزینهای با
پیشنهاد زنگنه نماینده تربتحیدریه موافقت
کردند که براساس آن دولت مکلف است به ازای
هر فرزند که در سال  ۱۴۰۰متولد میشود۱۰ ،
میلیون ریــال از محل یکدرصد یکدوازدهم
هزینههای شرکتهای دولــتــی را بــه صــورت
ماهانه کسر و پس از واریــز ردیــف خاص صرف ًا
جهت خریداری صندو قهای سرمایهگذاری
قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.

قاچاق چوب با آمبوالنس تایید شد
سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشورگفت:
امسال در برخی شهرها مواردی از قاچاق چوب با
آمبوالنسحملجنازهوماشینهایحملگوشت
داشتیم   .علی عباسنژاد افزود :با توجه به سود
سرشار قاچاق چوب ،متخلفان این حوزه و حتی
مشاغل دیگر به این موضوع روی آوردنــد که به
علت برخوردهای ما و حضور میدانی در حوزه
منابع طبیعی بهخصوص جنگلها ،ساماندهی
بهتر شــده اســت که در نهایت همه ایــن عوامل
موجب شده تا متخلفان شرایط را ناامن ببینند؛
از این رو بحث حمل چوب با تراکتور ،کامیون
و نیسان به خــودروهــای ســواری و بینشهری
همچون خودروهای شخصی با خانواده و جعبه
بغل اتوبوس تغییر شکل پیدا کرده است.

ورود مجردی مردان به امارات
ممنوع
در شــرایــط جــدیــد روادیـــد گــردشــگــری کشور
امــارات ،مــردان مجرد زیر  ۵۰سال بهتنهایی
نمیتوانند به ایــن کشور سفر کنند .روادیــد
گـــردشـــگـــری امـــارات کـــه بـــه دلــیــل شــیــوع
ویروس کرونا برای ۲۷کشور از جمله ایران صادر
نمیشد ،پس از مدتها با شرایط جدید صادر
میشود .صدور روادید امارات برای ایرانیان از ۷  
اسفند آغاز و در  9اسفند اولینسری از روادید
برای ایرانیان صادر شد .در قوانین جدید ورود
به این کشور،برای آقایان زیر  ۵۰سال تنها به
شرط تاهل و تنها در صورتی که همراه با همسر
خود برای دریافت روادیــد اقــدام کنند،روادید
صادر میشود.

سینما و تلویزیون

۶
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چهره ها و خبر ها

سینمای جهان

کمال تبریزی تصمیمی برای
نمایشفیلمکمدی«دستانداز»
نــدارد .او در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران گفته که در انتظار
بهبود شرایط بــرای اکــران فیلم
است .رضا کیانیان ،حبیب رضایی و رویا نونهالی از
بازیگرانایناثرهستند.

«سرزمین آوارهها»
فاتح گلدن گلوب شد
مراسم اعطای جوایز سینمایی و تلویزیونی
گلدنگلوب از سوی انجمن مطبوعات خارجی
هالیوود برگزار شد و «سرزمین آواره ها» جایزه
بهترین فیلم و کارگردانی را به خود اختصاص
داد و در بخش تلویزیونی نیز سریال «تاج» موفق
به کسب بیشترین جوایز شد.
به گــزارش ایسنا ،مراسم اعطای جوایز هفتاد و
هشتمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن
گلوب ،همواره در هفته نخست سال جدید میالدی
برگزار میشد ،اما امسال به دلیل بحران کرونا و
تعویق جوایز اسکار و دیگر جوایز سینمایی ،با حدود
دو ماه تاخیر  ،با اجرای تینا فی و امی پولر به صورت
نیمه مجازی و همزمان از نیویورک و لس آنجلس
برگزارشدوهریکازبرگزیدگانپسازکسبجایزه
بهصورتمجازیدرمراسمحضوریافتند.
دربخشسینمایی«سرزمینآوارهها»ساختهکلوئی
ژائو در حالی دو جایزه اصلی بهترین فیلم درام و
کارگردانی را به خود اختصاص داد که فیلم «منک»
ساخته دیوید فینچر که در شش شاخه نامزد شده
بود،موفقبهدریافتهیچجایزهاینشد.
در بخش تلویزیونی سریال «تاج» که در شش شاخه
نامزدشدهبود،درنهایتموفقبهکسبچهارجایزه
بهترین سریال درام ،بهترین بازیگر زن و مرد سریال
درام و بهترین بازیگر نقش مکمل سریال ،سریال
کوتاه یا فیلم تلویزیونی شد و جایزه بهترین سریال
کمدییاموزیکالهمبه«شتزکریک»رسید.
به گــزارش خبرآنالین ،چادویک بوزمن ستاره
«پلنگ سیاه» که تابستان سال گذشته ،پس از
مدتها مبارزه با بیماری سرطان از دنیا رفت ،در
هفتاد و هشتمین دوره گلدن گلوب جایزه بهترین
بازیگر مرد (فیلم درام) را برای عملکرد درخشان
در «بلکباتم مارینی» از آن خود کرد .این جایزه به
نوعیبزرگداشتاینبازیگرازدسترفتهاست.
امسال جایزه بهترین فیلم خارجیزبان نیز به
«میناری» رسید .فیلمی که به زبــان کــرهای و
انگلیسی در سینمای آمریکا ساخته شده است و
داستانچالشهاییکخانوادهکرهای-آمریکایی
را در دهه  ۸۰میالدی روایت میکند .این فیلم
نخستینباردرجشنوارهساندنسرویپردهسینما
رفتوحاالباجایزهگلدنگلوبچشمبهاسکارپیش
رودارد.یکیازقوانینگلدنگلوبکهامسالبسیار
موردانتقادقرارگرفت،جلوینامزدشدن«میناری»
برای جایزه بهترین فیلم را میگیرد .بر اساس این
قانون ،هیچ فیلم غیرانگلیسیزبانی نمیتواند
نامزدجایزهبهترینفیلمشود.قانونیکهدراسکار
وجود ندارد و سال گذشته برای نخستین بار فیلم
کرهای«انگل»جایزهبهترینفیلمرابهخانهبرد.

ساره بیات پس از گذشت پنج ماه
از تجربه شکستخورده سریال
«دل» ،از فردا با سریال«گیسو»
به نمایش خانگی میآید .هانیه
توسلی ،بــهــاره رهنما و سانیا
ساالریبازیگرانجدیداینفصلهستند.

مائده کاشیان

هر سال شبکههای مختلف تلویزیون به ویژه
شبکه سه و نسیم ،تالش میکنند برنامههای
پرمخاطبوبرندهایخودرارویآنتنبفرستند
تا در جمع پربینندهترینهای نوروز قرار بگیرند
و در این رقابت پیروز شوند ،اما شیوع ویروس
کرونا در یک سال گذشته باعث شد بسیاری از
برنامهریزیهاتغییرکندوامسالدستتلویزیون
در پخش برنامههای پربیننده در ساعات پایانی
شب که پربینندهترین زمــان تلویزیون است،
خالیبماند.محمداحسانی،مدیرشبکهنسیم
دیروز خبر از غیبت «دورهمی» در نوروز1400
داد و پرونده مسابقه «عصر جدید» نیز شب سال
تحویل ،بسته خواهد شد .تنها امید تلویزیون
و شبکه نسیم بــرای آخــر شبهای نــوروزی،
«خندوانه»است.
▪غیبت «دورهمی» پس از  4سال

مــه ـمتــریــن غــایــب نــــوروز ام ــس ــال ،مــهــران
مــدیــری و «دورهــمــی» اســت .ایــن برنامه از
نــوروز  96تا نــوروز  ،99چهار سال متوالی،
جــزو ویــژ هبــرنــامـههــای شبکه نسیم و البته
پربینندهترین برنامهها بود« .دورهمی» نوروز
 ،96پس از «خندوانه» در جایگاه دومین برنامه
پربیننده قرار گرفت ،نوروز  97با  65درصد
بیننده ،پرمخاطبترین برنامه نوروزی بود و

نوروز  ،99با کسب  56درصد بیننده در صدر
جدول پرمخاطبترینهای نوروز نشست .این
برنامه نوروز  98که رقبای َق َدری مانند «عصر
جدید»« ،برنده باش» و «خندوانه» داشت ،پس
از «کودکشو» در رتبه پنجم قرار گرفت .اکنون
پس از چهار ســال ،اولین بار است که شبکه
نسیم ،نــوروز را در غیاب یکی از برندهایش
یعنی «دورهمی» سپری خواهد کرد .مهران
مدیری مدتی پیش از تولید سری پنجم برنامه با
تغییرات و ساختار متفاوت خبر داده بود و دیروز
نیز مدیر شبکه نسیم این وعده را تکرار کرد ،اما
فعال مشخص نیست فصل بعدی «دورهمی»
چه زمانی ساخته خواهد شد.
▪جای خالی «عصر جدید» نوروزی

یکی دیگر از برنامههای پرمخاطب تلویزیون،
مسابقه «عصر جدید» است که شیوع کرونا
تاثیر منفی مهمی بر آن داشت .خطر سرایت
ویروس ،ضبط سری دوم آن را بسیار طوالنی
و تولید سری سوم را تعطیل کرد .سری اول
این مسابقه ،نوروز  ،98مورد استقبال فراوان
مخاطبانقرارگرفتو«عصرجدید»توانستدر
جذب مخاطب از دیگر برنامهها سبقت بگیرد.
این مسابقه نوروز سال گذشته هم «دورهمی»
را پشت سر گذاشت و با 65درصد بیننده موفق
شد بیشترین مخاطب را داشته باشد .مهرماه
امسال ،فــراخــوان شرکت در سومین سری
مسابقه اعالم شد ،اما موج جدید کرونا و باال
رفتن آمار مبتالیان ،بار دیگر وقفهای در سری

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دوم «عصر جدید» ایجاد کرد و در نهایت امکان
تولید سری جدید آن ،ویژه نوروز فراهم نشد.
فینال سری سوم مسابقه قرار است همزمان با
عید مبعث پخش شود و برندگان درشب تحویل
سال معرفی شوند.
▪«خندوانه» ؛تنها امید تلویزیون

تنها برنامه پرمخاطب تلویزیون که بیش از
 50درصــد بیننده داشته« ،خندوانه» است
که مـیتــوان گفت تنها شانس تلویزیون در
نــوروز  1400به حساب میآید .این برنامه
معموال مــورد توجه مخاطبان بــوده و حتی
بازپخش آن نیز بیننده داشته است ،بنابراین
پیشبینی این که امسال هم مورد توجه قرار
خواهد گرفت ،سخت نیست و بازگشت آن
به تلویزیون اتفاق مهمی محسوب میشود.
همان طور که اشاره کردیم« ،خندوانه» نوروز
 96پربینند هترین برنامه تلویزیون بود و در
نوروز 98پس از «عصر جدید» و «برنده باش» در
جایگاه سومین برنامه پرمخاطب قرار گرفت.
رامبد جــوان سال گذشته تصمیم گرفت به
دلیل شیوع کرونا این برنامه را ویژه نوروز تولید
نکند،اماامسالبهدلیلپایداریشرایط،ضبط
سری جدید «خندوانه» را آغاز کرده و قرار است
این برنامه آخر هفتهها ،چهارشنبه ،پنج شنبه
و جمعه پخش شود.
▪کنداکتور خالی از شنبه تا سهشنبه

با توجه به این که «خندوانه» تنها سه شب در

هفته ،پخش میشود و خبری از «دورهمی»
و «عصر جدید» هم نیست ،بنابراین کنداکتور
شبانه تلویزیون از پخش برنامههای جذاب
و پرمخاطب خــالــی اس ــت .احتماال شبکه
نسیم شنبه تا سهشنبه ویژ هبرنامه نــوروزی
«کود کشو» را روی آنتن خواهد برد که این
مسابقه هم چندان پربیننده نیست .هرچند
شــیــوع کــرونــا بــاعــث شــد تولید برنامهها و
سریا لها با محدودیتها و مشکالت زیادی
مــواجــه شــود ،امــا از آن جایی کــه مــردم در
تعطیالت نوروز به دلیل خطر انتقال کرونا و
موج جدید شیوع کرونا ،ناچار به خانهنشینی
هــســتــنــد ،تــلــویــزیــون بــایــد در ایـــن دوران
برنامههای جذاب و سرگر مکننده بیشتری
داشته باشد.
▪ 4برنامه پربیننده در نوروز 98

نوروز 98پخش همزمان سه برنامه پرمخاطب،
یعنی «عصر جدید»« ،دورهمی» و «خندوانه» به
عالوه مسابقه «برنده باش» باعث شد تلویزیون
نوروز پربینندهای را داشته باشد .این برنامهها
هرشب از شبکههای سه و نسیم پخش و هر
چهار برنامه موفق شدند مخاطبان زیادی را
پای تماشای تلویزیون بکشانند .امسال در
شرایطی که تلویزیون قصد دارد برنامههای
روتین خود را به صورت ویژه روی آنتن بفرستد
و جای خالی پرمخاطبترینها در کنداکتور
دیده میشود ،برای جلب توجه مخاطب مسیر
سختی را پیش رو دارد.

مسعودکرامتیدرسریال«میدان
سرخ»ساختهابراهیمابراهیمیان،
بـــازی کـــرده و بــه زودی بــا این
مجموعهبهنمایشخانگیمیآید.
امیدروحانینیزازدیگربازیگران
سریالاستکهبهتازگینامشاعالمشدهاست.
شـــهـــاب ع ــب ــاس ــی مــجــمــوعــه
کمدی «دســت ان ــداز» را جلوی
دوربین بــرده .به گــزارش ایرنا،
ایـــن مجموعه آیــتــمــی در 90
قسمت تولید میشود و سوسن
پرور ،ابراهیم شفیعی ،آرش میراحمدی و افشین
سنگچاپدرآنحضوردارند.
ســوگــل طــهــمــاســبــی ب ــه جمع
شــرکــتکــنــنــدگــان مــســابــقــه
«شــبه ــای مــافــیــا» اثـــر سعید
ابوطالب اضافه شــده و در این
مسابقهباچهرههاییمانندنفیسه
روشن،حدیثفوالدوند،نگارفروزنده،آشامحرابی
ونیکیمظفریهمگروهاست.
مهدی امینیخواه نوروز 1400
مستندمسابقه «راه ــیشــو» را
از شبکه پنج روی آنتن خواهد
داشــت .او و سعید فتحی روشن
،فینالیست«عصرجدید»،درکنار
ارشااقدسیاجرایمسابقهرابرعهدهدارند.
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بازگشت پیتزا به ایران
بعد از  2000سال!

حمیدرضا حالجیان  -غذاهای هر جامعهای
رابطه بسیار تنگاتنگی با فرهنگ ،جغرافیا،
طبع و سالیق آن جامعه دارد .البته ،با افزایش
ارتباطات و رفت و آمد مردم جوامع مختلف باهم،
یکی از مــوارد در تبادالت فرهنگی ،خواسته یا
ناخواسته ،تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری بر فرهنگ
غذایی کشورهاست .در این بین« ،پیتزا» یکی
از پرطرفدارترین غذاهایی است که ایرانیها از
سال  ،1340بــرای اولینبار ،با شکل مــدرن و
امــروزیاش آشنا شدند .اما شاید جالب باشد که
بدانید،اگربهقرنهاقبل،یعنیبهدورانحکمرانی
اشکانیانبرویم،متوجهخواهیمشدکهپیتزا(البته
به شکل آن زمانی خودش) از ایران به ایتالیا یا روم
آن روز «صــادر» شد و در سال  ،1340کشور ما
ظاهر ًا واردکننده غذایی بود که در حدود دوهزار
سال قبل ،آن را به مردم ایتالیا معرفی کرد .گویا
در جریان جنگهای ایران و روم ،سربازان رومی،
روش پخت نان گرد را که با پنیر و خرما همراه بود،
از ایرانیان فرا گرفتند .سربازان ایرانی این نان را
روی سپرهای خودشان میپختند و ظاهر ًا خیلی
خوشمزهدرمیآمد؛آنقدرکهحتیبدخوراکترین
رومی هم نمیتوانست به آن نه بگوید! با اینحال،
وقتی جد پیتزاهای ایتالیایی به این کشور حاشیه
مدیترانهبردهشد،مردمدستبهفراوریوتغییرآن
زدند .در روم ،روغن زیتون به فراوانی یافت میشد
و همین موضوع رومیان را به اضافهکردن روغن
زیتون به پیتزا ترغیب کرد؛ اما این آغاز کار بود و
بهتدریج ،مخ ّلفات دیگری را هم بر آن افزودند تا با
گذشت زمانی طوالنی ،طعم امروزی آن به دست
آید؛تا«آقاداود»،مؤسساولینپیتزافروشیایران،
یکشببههمراهیدوستشدریککافهآلمانی،
طعم پیتزای ایتالیایی را بچشد و آن را به همین
شکل،درسال،1340بهایرانیانعرضهکند.

ِ
مشهددوره قاجار!
ماجرایبازشدنپایفوتبالبه
چگونهنخستینتیممشهدیدرسال  1298خورشیدی،پشتباغملیشکلگرفت؟

جواد نوائیان رودسری – میگویند فوتبال
در ســال 1278ش وارد ایــران شــد؛ آن هم
به وسیله کــارگــران انگلیسی شرکت نفت
در مسجدسلیمان .نخستین بازیکن ایرانی
هم آقایی به نام کریم زنــدی بود که از سال
 1287تا 1297ش به مدت  10سال ،برای
تیمهای انگلیسی ،پا به توپ میشد .بعدها
هم این ورزش به پایتخت رسید و عدهای جوان
پرشور ،شیفتهاش شدند .به این ترتیب ،تب
فوتبال همه جای ایران را فراگرفت و امروز،
محبوبترین ورزش در میان مردم ماست .اما
قصه فوتبال در مشهد ،حکایت متفاوتی دارد؛
حکایتی که هم شیرین و خندهدار است و هم
کمی ناراحت کننده.
▪اولین باشگاه بله ،اولین تیم نه!

قصه تأسیس باشگاه فوتبال در مشهد به
ســال 1303ش و ایــجــاد باشگاه فردوسی
بازمیگردد .مرحوم علیرضا ریاضی در کتاب
«راهنمای مشهد» ،بهدرستی مینویسد که
نخستین باشگاه ورزشــی در مشهد که البته
فوتبال هم در آن جایگاهی داشــت ،همین
باشگاه فــردوســی بــود کــه در آن زمـــان ،نام
«انجمن فردوسی» را رویش گذاشته بودند.
بنیانگذاران این موسسه ورزشــی ،افــرادی
مانند محمود صبائی ،حسن بهمنیار ،طاهر
بهادری ،گلشن آزادی ،محمدرضا کیمیاوی،
احمد پارسی ،محمدحسین قدوسی ،حسین
میالنی ،اســدا ...مدرس رحمانی ،اوکتائی و
علیاکبر جهانبانی بودند .میتوان گفت که
باشگاهفردوسینقشبسیارمهمیدرگسترش
ورزشهــای نوین در مشهد داشته اســت؛ اما
نکته جالبتوجه اینجاست که برخالف باور
خیلیها ،ازجمله مرحوم ریــاضــی ،باشگاه
فردوسیباعثتشکیلاولینتیمفوتبالمشهد
نشد و این تیم را ،حداقل سهچهارسال پیش
از آنکه فکر تأسیس باشگاه فردوسی به ذهن
مؤسسانش برسد ،یک گروه کوچک از جوانان
مشهدی ،آن هم در شرایطی که هیچ امکاناتی
در اختیار نداشتند ،راه انداختند.

عکس تزیینی است  -دور نمایی از ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی) در سال 1314

▪تشکیل تیم «پشت باغملی»

اواخــر دوره قاجار ،بــازار انتشار نشریات در
کشور داغ بــود؛ فضای بــاز سیاسی به این
رویکرد کمک میکرد .در این زمــان ،اخبار
ورزشی هم به بخشی از ستونهای مطبوعاتی
جراید ایــران تبدیل شد هبود .انتشار اخبار
ورزشی و بهویژه اخبار مربوط به فوتبال ،ورزش
جدیدی که بهتدریج طرفداران زیادی در میان
جوانان ایرانی پیدا میکرد ،باعث شد که حس
کنجکاوی تعدادی از جوانان تحصیلکرده
مشهدی ،که سرشان بــرای هیجان و جنب
و جــوش درد مــیکــرد ،برانگیخته شــود.
سلسلهجنبان این گروه ،اصغر فرمانفرمایی
قاجار بود؛ یکی از مترجمان زبردست چند
نسل بعد که اواخر دوره قاجار ،کارمند اداره
مالیه مشهد یــا بــه قــول امــروزیهــا دارایــی
محسوب میشد .فرمانفرمایی که تسلط
خوبی به زبان فرانسوی داشت و گفتیم که
در عرصه ترجمه هم فعال بــود ،مستقیم ًا با
فدراسیون فوتبال فرانسه مکاتبه کرد و از
آنها خواست کتاب قوانین این ورزش و چند

توپ فوتبال را در اختیار عالقهمندان مشهدی
قرار دهند .فدراسیون فوتبال فرانسه به این
درخواست پاسخ مثبت داد و به این ترتیب،
کتاب قوانین فوتبال و دو سه تا توپ رسمی
این ورزش را بــرای نخستین مشهد یهای
فوتبالدوست ارسال کرد .این را هم بگوییم
کــه تــا ایــن زم ــان ،روح مشهد یها از وجــود
ورزشی بهنام فوتبال خبر نداشت و در واقع
این توپ و کتاب ،اولین نشانه حضور فوتبال
در مرکز ایالت خراسان بود .محل گردهمایی
فوتبالیستهایمشهدی،جاییپشتباغملی
فعلی در خیابان ارگ قرار داشــت؛ بنابراین
شاید بتوانیم به این تیم« ،تیم پشت باغملی»
بگوییم!
▪تیم «پشت باغملی» آماده مسابقهاست

به این ترتیب ،نخستین تیم فوتبال مشهد،
تشکیل شد و بــرای مسابقه اعــام آمادگی
کــرد؛ امــا کــدام تیم حاضر بــود تــا در برابر
ایــن فوتبالیستهای آمـــاده قدعلم کند؛
معلوم اســت ،هیچ تیمی! چــرا؟ چون اص ً
ال

تیم دیگری وجــود نداشت! فرمانفرمایی و
دوستانش ،خودشان دو دسته میشدند و
فوتبال بازی میکردند .اما مشکل فقط در
فقدان حریف بــروز و ظهور پیدا نمیکرد.
وقتی که قــرار شد لباس رسمی فوتبال را
هم تنشان کنند و کفشهای این ورزش را به
پا ،دردسر دیگری شروع شد؛ لباس آستین
کوتاه و شــور تورزشــی بــرای مشهد یهای
ســال 1298ش ،کمی که چه عــرض کنم،
خیلی نامتعارف بود .به همین دلیل اعضای
تیم فوتبال پشتبا غملی ،بــرای برگزاری
ب ــازیه ــای پــرهــیــجــان ،بــا مشکل روبـــهرو
مـیشــدنــد .تــازه مشکل بــه همینجا ختم
نمیشد؛ زمین مسطحی کــه بشود بــدون
دغدغه و مزاحمت در آن فوتبال بازی کرد،
خیلی کم گیر میآمد .ما درباره محل برگزاری
ب ــاز یه ــای دوســتــانــه تــیــم پشتبا غملی،
اطالعاتی در اختیار نــداریــم ،امــا محوطه
بــزرگ انتهای خیابان ارگ ،جایی که یک
دهه بعد میدان بزرگ ارگ و کافه اتحاد در
آن ساخته شد ،در نزدیکی محل شکلگیری
تیم فوتبال پشتباغملی مشهد ،میتوانست
جای مناسبی برای برگزاری این بازی باشد.
هرچندکه هر فعالیت جدیدی ،به هر حال
مخالفانی دارد و عالقهمندان برای رفع این
مخالفتها باید صبوری کنند .نخستین
مسابقه رسمی فوتبال در شهر مشهد ،تا 16
سال بعد از تأسیس تیم پشتباغملی برگزار
نشد .در سال 1314ش ،برای نخستینبار،
تیم باشگاه فردوسی با تیم دبیرستان نظام
مسابقه داد و بــازی را پنج بر صفر ُبــرد؛ اما
بعید میدانم که بازیکنی از آن تیم رؤیایی،
تیم پشتبا غملی ،در ایــن مسابقه شرکت
کرده باشد .فوتبال در شهر مشهد ،مدیون
افراد دیگری هم هست ،یکی از آ نها ،آقای
رفیعاست؛ نخستین دبیر ورزش دبیرستان
فردوسی که هرچه در تــوان داشــت ،به کار
گرفت تا فوتبال را در میان جوانان مشهدی
جا بیندازد .امروز مشهد با وجود سه ورزشگاه
بزرگ ،یکی از قطبهای فوتبال کشور است.

7
گزارش تاریخی

فرجامتلخ
خانوادهسرهنگپوالدین
سرهنگ محمود پــوالدیــن ،یکی از افسران
برجسته ژاندارمری در اواخر دوره قاجار بود .از
او به عنوان فردی که دورههای عالی نظامی را
طی کرده و مدارج نظامی را به دلیل شجاعتش
به دســت آوردهاســـت ،یــاد کــردهانــد .پوالدین
به عنوان یک ژانــدارم ،رابطه خوبی با قزا قها
نداشت .به همین دلیل ،پس از بهقدرترسیدن
رضاخان ،اطرافیان نظامی پهلوی اول که بیشتر
در کسوت فوج قزاق بودند ،بر پوالدین سخت
گرفتند و در نهایت ،او را متهم به کودتا علیه
رضاخان کردند .پوالدین پس از یک محاکمه
سریع در دادگــاه نظامی ،به مرگ محکوم شد
و خانوادهاش هیچگاه نفهمیدند که وی را کجا
دفن کردهاند .با اشغال ایران در شهریور 1320
و فرار رضاخان ،پرونده اعدام سرهنگ پوالدین،
دوباره به جریان افتاد و جزئیاتی از نحوه برخورد
رضاخان با خانواده وی منتشر شد که بسیار
غیرانسانی بود.
▪برخورد رضا شاه با کودکان بی پناه

مجله «خواندنیها» در شماره روز  6آبان سال
 1323خود ،به نقل روایت جنایت رضاخان علیه
خانواده سرهنگ پوالدین پرداخت«:در ابتدای
جاده مخصوص شمیران ،چند نفر بانو با یک زن
جوان كه معلوم بود به زودی مادر میشود ،با دو
پسر كه یكی  7و یكی  9ساله بود ،انتظار رسیدن
خودرو شاه را داشتند .به محض رسیدن ماشین،
زن جوان خود را جلوی آن انداخت و در حالی كه
مؤدبانه پاكتی روی دست گرفته بود ،پیش رفت
و پس از دادن پاكت ،با جمالتی متین گفت :این
اطفال بیگناه ،خانواده بیسرپرست سرهنگ
پوالدین است كه عاجزانه استدعای عفو دارند.
شاه به محض شنیدن این نام ،متغیرانه پیاده شد
و به افسران اسكورتی كه در حضورش ایستاده
بودند ،امر به زدن آن خانواده محترم و نجیب داد
و شخص ًا ،با عصایی كه در دست داشت ،به قدری
اطرافیان آن زن و اطفالش را زد كه آن زن جوان،
سقط جنین كرد .یكی از بانوان و اطفال بیگناه
هم در اثر ضربههای سخت ،به زمین افتاده و
بیهوش شدند».

99088134

سرگرمی
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هوش منطقی

سه شنبه  1۲اسفند 1399
 1۸رجب .144۲شماره 2061۱

تست هوش

بازی ریاضی

سودوکو
قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد ،شما می توانید تعداد اعداد
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید .همچنین مشخص می شود چه تعداد از
آن اعداد در جای درست قرار دارند که می تواند شما را به پاسخ نزدیک تر کند.
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست
میآید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.
راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:
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بازی ریاضی:
اختالفتصاویر:
هوش منطقی  :جــواب می شود  .2عدد
وســط از کسر مجموع دایـــره هــای بــاال و
مجموع دایره های پایین به دست می آید.

بازی با کلمات:
مــمــکــن اســــت تــعــداد
کلمات بیشتری از آن
چه برایتان نوشته ایم به
دست آورید ما در این جا
فقط به تعدادی از آن ها
اشاره کرده ایم.
سه حرفی :ارگ ،ترش،
ران ،رشت ،رنگ ،شتر،
گشت ،نشر و ...
چــهــار حــرفــی :ارتــش،
انتر ،رانش ،ناشر ،نگرش
و ...
پنج حــرفــی :انگشت،
شناگر ،نگارش و ...
شش حرفی :انگشتر

معمای نگهبان ها :
درست است که آن ها به دو جهت مخالف نگاه می کردند اما پشت به پشت هم
نایستاده بودندبلکه رو به روی یکدیگر بودند.
گزینه  1صحیح است .در هر سطر و ستون که حرکت می کنیم ،مربع سوم،
حاصل حذف خطوط اشتراک دو مربع دیگر و تثبیت خطوط غیرمشترکشان
است.

افقی.1:عارضه ای در چشم  .2ربایش -سالخورده -فیلسوف ایرانی .3گربه عرب-
درخت اعدام -شبه جزیره ای در شرق چین .4عتیقه -خیزران.5سقف دهان -شیرینی

تست هوش:

جوابها

جدولسخت | 1107

جدولمتوسط | 7901
تولد  .6شیوه ای در نقاشی مشرق زمین  . 7از جزایر دریای
کارائیب .8کدر -شیردریایی  -9پایتخت کشور جمهوری
آفریقای مرکزی – شایستگی  .10بند-لقب سالطین
غیرمسلمان هند -اولین نت  .11سوغات ساوه-یکی از دو
تکهجامهاحراممردان-البیرنت.12زیستشناسانگلیسی
عمودی .1 :باغی تاریخی در شیراز -برش هندوانه .2
بازیگر اثر «نون خ»  -بصیر .3غنچه دهان  -سرتیپ نیروی
دریایی.4نامه رسان -نقش هنری .5یار غم -اثر پائولو کوئلیو
.6از صور فلکی-دشمنی-واحد سنجش طول انگلیسی .7
از شهرهای قدیمی استان آذربایجان شرقی -نصف  -سوا
.8تندروی سیاسی -امر از آوردن .9گوشه نشین شطرنج-
سوره نود و پنجم قرآن .10سعادت -ام الخبائث .11فالنی-
کمبود .12کــل-
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افقی .1:طنز کوتاه نوشتارى .2رود اروپایی -واحد پول کره جنوبی -خدا ی باستان-
.4خلق و خو -ترک خفیف استخوان-کاغذ نامه .5گنگ-
کتف .3زیــانُ -پست
ُ

طویلترین استخوان بدن .6نماد -نمایندگی .7از اشکال
هندسی -وزیر اعظم  .8آموزگار مکتب -نبرد .9واحد 28
گرمى -پیمودن -اسم پسرانه .10ورزش راکتی -ثروت
.11ترمز چارپا -تکرار حرف -عقیده -تکه پارچه کهنه .12
معالجه امراض با برق

عمودی:

 .1سردار رومی-آلتی در تفنگ .2از برونته ها -ماالمال –
مخفف شاد  .3محل سکه زدن  .4اتاق آذری -از اقوام ایرانی
– بیماری پوستی .5نابینا -گشاده  -نوعی اسلحه کمری
.6نمک هندی -صابون خیاطی -مرغ سخنگو  .7درخت
نوشابه-شهر حضرت عبدالعظیم -مقابل زیر .8کمانگیر
معروف -تبار -بازنده شطرنج.9ماشین نویسی -اسب
آذری -لــم یــزرع
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حلجدول:

آیا می توانید  10تفاوت بین این  ۲تصویر مشابه را پیدا کنید؟
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید .این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.
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دو نگهبان به دو جهت مختلف نگاه میکردند ،یکی
حواسش به غرب بود که کسی از آن جا نیاید و دومی
به شرق نگاه میکرد.
یکی از نگهبانان از دیگری پرسید« :به چی لبخند
یزنی؟»
م 
بــه نظر شما ایــن نگهبان از کجا فهمید کــه او
میخندد؟

ا

ب ى
ن

نگهبان ها

2

9 6
5
7
4
2 3

2 8 7
5
3
3
8
1
9
1
4 8
3
2
7
5
6 4
5
7
4
6
7
5
1
6 7
1

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را
نوشتهایمکهبایدبراساسمربعهایخالیدرهر
سطرکلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.
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بازی با کلمات

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

با کمی دقــت رابطه بین هر سطر را کشف و
سپس جای خالی را پر کنید.
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حوادث

سه شنبه  1۲اسفند 1399
 1۸رجب .144۲شماره 2061۱

سرقت مسلحانه از موبایل فروشی
فرماندهانتظامیلرستانازوقوعسرقتمسلحانهاز
یکموبایلفروشیدرخیابانمطهریشهرخرمآباد
خبر داد .به گــزارش مهر ،ســردار حاجی محمد
مهدیان نسب افزود :شامگاه یک شنبه گذشته دو
فردمسلحدرخیابانمطهریشمالیخرمآباد،وارد
یکمغازهموبایلفروشیشدندوبااستفادهازسالح
گرم و تهدید فروشنده  ۱۲دستگاه تلفن همراه را از
این مغازه سرقت کردند و متواری شدند .وی ادامه
داد :این سرقت خوشبختانه قربانی نداشته است و
سارقانتحتتعقیبپلیسهستند.

 4کشته در حادثه رانندگی
محور بندر شرفخانه -شبستر
حادثه رانندگی در محور بندر شرفخانه -شبستر
چهار کشته و یک مصدوم به جا گذاشت .به گزارش
مهر ،ظهر دیروز بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون
با خودروی آردی در محور بندر شرفخانه -شبستر
دو مرد و دو زن جان باختند و یک نفر نیز مصدوم و
به بیمارستان منتقل شد .جان باختگان این حادثه
سرنشینان خودروی سواری بودند و مصدوم حادثه
نیزرانندهکامیوناعالمشدهاست.

طالفروش سمنانی مجروح
در حمله مسلحانه درگذشت

قطع دست زمین خواران
از اراضی ملی
توکلی/زمینخواراناراضیملیزمینگیرشدند.
به گزارش خراسان ،فرمانده یگان حفاظت سازمان
زمینومسکناستانکرمانگفت:بیشاز۲۰هکتار
از اراضــی ملی در شهر کرمان از دست متصرفان
خارج و به بیت المال برگشت داده شد .سرهنگ
رفیعی افــزود :ساخت و سازهای غیرقانونی این
زمینهادرمنطقهحسنآباددرمحدودهشهرکرمان
روز گذشته با حکم قضایی تخریب و به بیتالمال
برگشت داده ش ــد .ارزش ایــن زمین هــای ملی
بازپسگیریشده،بیشاز۲۰میلیاردتوماناست.
دادســتــان سیرجان نیز از رفع تصرف  ۳۵هزار
مترمربع اراضی منابع طبیعی این شهرستان خبر
داد .قاضی نیک ورز افـــزود:ارزش ریالی اراضی
مذکور۱۵میلیاردتومانبرآوردشدهاست

ماجرای هروئین های خون آلود !
سجادپور -در بازرسی از داخل خودروی
پراید مــردی که روز گذشته در عملیات
تعقیب و گریز و با شلیک گلوله پلیس جان
سپرد ،حدود یک کیلوگرم هروئین کشف
و ضبط شد.
به گزارش خراسان ،چند روز قبل ماموران
ستاد مبارزه با مــواد مخدر به اطالعاتی
دســت یافتند کــه نشان مــی داد :مــردی
پــرایــدســوار ،محموله هــای م ــواد مخدر
صنعتی (هروئین) را از یک شهر مرزی به
مشهد منتقل می کند و پس از فروش مواد
افیونی دوباره به شهر مرزی بازمی گردد.
همزمان با دریافت این اطالعات و با توجه
به اهمیت وحساسیت موضوع ،بالفاصله
سردار ابراهیم قربانزاده (جانشین فرمانده
انتظامی خراسان رضوی) به طور مستقیم
وارد عمل شد و دستورات ویژه ای را برای
رصدهای دقیق اطالعاتی صادر کرد.
گزارش خراسان حاکی است :بدین ترتیب
گروه ویژه ای از نیروهای انتظامی مامور
رسیدگی به این پرونده شدند و تحقیقات
غیرمحسوسی را آغاز کردند.
آن ــان بــا اســتــفــاده از منابع و مــخــبــران و
همچنین بهره گیری از تجربیات ارزنــده
ســردار قربانزاده که خود سال ها ریاست
ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عهده داشت،
به سرنخ هایی رسیدند که بیانگر انتقال
مواد مخدر به مشهد در پوشش خانوادگی
با یک دستگاه پراید بود.
به همین دلیل مــامــوران انتظامی جاده
مسیر تردد قاچاقچی مواد افیونی را زیر
چتر اطالعاتی گرفتند و موفق به شناسایی
خودروی پراید شدند.
درحالی که بررسی های پلیس ،در این باره
ادامه داشت ،روز یک شنبه گذشته ،پراید
مذکور وارد جاده شد و راننده آن به همراه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

همسرش از شهر مــرزی به طــرف مشهد
حرکت کرد.
نیروهای انتظامی بالفاصله به تکاپو افتادند
و تــاش کردند راننده را در مسیر جاده
متوقف کنند اما به دستور جانشین فرمانده
انتظامی خراسان رضــوی ،عملیات را به
تعویق انداختند تا افراد مرتبط با وی نیز

خــارج شد و به طــرف بــزرگــراه صد متری
حرکت کرد.
در ایــن هنگام ،بی درنــگ بی سیم ها به
کــار افتاد و عملیات تعقیب و مراقبت با
حساسیت خاصی ادامه یافت.
در همین فاصله نیز رصدهای اطالعاتی
برای شناسایی دیگر عوامل مرتبط با وی

عکس تزیینی است

طالفروش سمنانی که چندی پیش ،هنگام سرقت
مسلحانهازمغازهاشباشلیکسارقانمجروحشده
بود ،در نهایت تسلیم مرگ شد .علیعسگر مدیر
روابطعمومیبیمارستانکوثرسمناندرگفتوگو
باایرنااظهارکرد:مردطالفروشازشامگاه 28بهمن
به دلیل مجروحیت ناشی از شلیک گلوله هنگام
سرقت مسلحانه در این بیمارستان بستری شد و با
وجود تالش کادر درمان سحرگاه  11اسفند جان
باخت.جانشینفرماندهانتظامیسمنانپیشترگفته
بودکهعامالنسرقتمسلحانهازیکطالفروشیدر
سمنان که منجر به جراحت طالفروش و دستبرد به
مقادیری طال شده بود ،با ردیابی پلیس سمنان در
استانگلستاندستگیرشدند.

سوداگرمرگباشلیکپلیسدرمشهدکشتهشد

در مشهد شناسایی شوند و از سوی دیگر
همسر وی در درگیری احتمالی آسیب
نبیند .به همین دلیل نیروهای انتظامی به
عملیات تعقیب و مراقبت ادامه دادند تا این
که راننده  47ساله پراید وارد مشهد شد
و به همراه همسرش به منزل اجاره ای در
منطقه سیدی رفت.
به گــزارش خراسان ،نیروهای انتظامی
نیز به طــور غیرمحسوس و با استفاده از
شگردهای تخصصی ،در اطــراف منزل
وی به کمین نشستند تا این که صبح روز
گذشته ،مرد مذکور سوار بر پراید از منزل

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

به مراحل پایانی خود رسید و بدین گونه
نیروهای انتظامی درص ــدد دستگیری
رانــنــده پراید برآمدند امــا موقعیت های
مکانی برای توقف خودرو مناسب نبود تا
این که در نزدیکی بــازار حافظ و به دلیل
عملیات عمرانی در صدمتری ،ترافیک
سنگینی توجه مــامــوران را به خــود جلب
کرد .گروهی از نیروهای ستاد مبارزه با
مواد مخدر بالفاصله مکان مناسبی را برای
متوقف کردن پراید پیدا کردند و تابلوهای
ایست و بازرسی را روی آسفالت گذاشتند.
راننده پراید که با دیدن تابلوهای بازرسی

خــود را در معرض دستگیری مــی دیــد،
ناگهان پــدال گاز را فشرد و از کنار جاده
به سرعت گریخت .در این هنگام بود که
عملیات تعقیب و گریز با شلیک تیرهای
هوایی و دادن اخطارهای قانونی آغاز شد
ولی راننده پراید فرمان خودرو را به چپ و
راست می چرخاند تا از چنگ پلیس بگریزد،
با این حال ترافیک خودروها گاهی موجب
کندی حرکت او می شد.
در ایــن لحظه بــود کــه دوتــن از نیروهای
پلیس ،کلت خــود را بیرون کشیدند و با
رعایت قانون حمل سالح به سمت پراید
آتــش گشودند .دقایقی بعد پراید با یک
دستگاه خودروی شاسی بلند X33برخورد
کرد که رانندگی آن را یک زن جوان به عهده
داشت .وقتی ماموران انتظامی با رعایت
موارد ایمنی ،پراید را به محاصره درآوردند،
بررسی ها نشان می داد که راننده بر اثر
اصابت گلوله از پشت کشته شده است اما
گلوله از قفسه سینه او بیرون نیامده بود.
بنابر گـــزارش خــراســان ،ح ــدود ساعت
 13:30بود که مراتب به قاضی ویژه قتل
عمد اعالم شد و دقایقی بعد با حضور قاضی
دکتر حسن زرقانی در محل وقوع حادثه،
تحقیقات قضایی ادامه یافت.
در بازرسی از خودروی پراید متهم به قاچاق
مــواد مخدر نیز حــدود یک کیلوگرم مواد
مخدر صنعتی (هروئین) کشف شد که دیگر
رنگ خون به خود گرفته بود!
با انتقال پیکر این سوداگر مرگ به پزشکی
قانونی ،بررسی های پلیسی و قضایی در
حالی وارد مرحله جدیدی شد که مشخص
نبود با این مقدار مواد مخدر خطرناک ،چند
خانواده رخت عزا به تن می کردند و چند
جــوان دیگر در گــرداب مــواد افیونی غرق
می شدند.
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قصهخواستگارنادم!
خانواده همسرم در روزهــای خواستگاری به من
گفتند که دخترمان به نوعی بیماری مبتالست که
گاهی مردمک چشمانش باال می رود و باید دارو
مصرف کند .من هم بعد از مشورت با یک پرستار،
همچنانبهازدواجمباآندختراصرارکردماما...
جوان 25ساله ای که به اتهام فریب در ازدواج از
نامزدش شکایت کــرده بــود ،دربــاره این ماجرا به
کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی
گفت :مدتی قبل خاله ام که برای مالقات یکی از
بستگانمانبهبیمارستانرفتهبود،بادختریکیاز
مالقات کنندگان آشنا شده و نشانی خانه آن ها را
گرفتهبود.چندروزبعدبامعرفیخالهاموبهاتفاقپدر
ومادرمبهخواستگاری«بهاره»رفتیم،بهگونهایکه
من در همان جلسه اول عاشق آن دختر شدم .بعد از
چندباررفتوآمد،مادربهارهمرابهگوشهایکشیدو
گفت:قبلازآنکهمراسمعقدکنانبرگزارشود،باید
بدانی که دخترم به نوعی بیماری مبتالست و برای
آن که مردمک چشمانش باال نرود ،دارو مصرف می
کند.آنروزمادربهارهنامداروراهمبهمنگفت.من
همچونکارشناسرشتهمهندسیمتالورژیبودم،
در باره این دارو از پرستاری که دوستم بود ،پرس و
جو کردم .او هم گفت :این دارو بیشتر برای تمرکز
اعصاب استفاده می شود .با آن که مادر بهاره از من
خواستهبودبیماریدخترشراباخانوادهامدرمیان
بگذارم و بعد به خواستگاری بیایم ،اما من که عاشق
او شده بودم ،به این ازدواج اصرار کردم  .بعد از آن
که مراسم عقدکنان برگزار شد و ما به منزل یکدیگر
رفت و آمد کردیم ،تــازه متوجه برخی رفتارهای
عجیب خانواده همسرم شدم .مادرزنم مدام توصیه
می کرد مبادا مصرف قرص های همسرم به تاخیر
بیفتد یا نگذارم هیچ گاه استرس به او وارد شود.
وقتیبانامزدمبیرونمیرفتیم،مدامزنگمیزدند
کهزودتربرگردیم!
پدرومادرمنفرهنگیبودندودخالتیدرزندگیام
نمیکردند.بااینحال،منماجرایبیماریهمسرم
را پنهان کردم .از سوی دیگر نیز در رشته تحصیلی
خودمشغلیپیدانکردمودرامورساختمانیمشغول
شدم .درآمدم بد نبود و مشکل مالی نداشتم و از این
کهباهمسرمبهدورهمیخانوادگییادوستانهبروم،
لذتمیبردماماخانوادههمسرمکمتراجازهبیرون
رفتنبهمنوبهارهمیدادند.
هنوزچهارماهبیشترازدوراننامزدیمانگذشتهبود
که فهمیدم نامزدم داروهای خاصی را مصرف می
کند .وقتی آن قرص ها را به یکی از پزشکان نشان
دادم ،تازه متوجه شدم که همسرم بیماری صرع
دارد.وقتیبرگهآزمایشهایاورابهدستآوردموبه
پزشکانمتخصصمراجعهکردم،آنهااینموضوع
را تایید کردند .با کنکاش های بیشتر دریافتم که
همسرم از دوران کودکی به این بیماری مبتال شده
ونمیتواندباردارشود.حاالهمبهراحتینمیتوانم
باایندروغبزرگیکهبهمنگفتهاندومرافریبداده
اند کنار بیایم چون اگر همان روز خواستگاری از
بیماری صرع نام می بردند ،هیچ گاه به این ازدواج
تننمیدادمو...
شایانذکراست،پروندهاینزوججوانبرایبررسی
هایبیشتروباصدوردستوریازسویسرگردمهدی
کسروی(رئیسکالنتریطبرسیشمالیمشهد)در
اختیار کارشناسان و مشاوران زبده دایره مددکاری
اجتماعیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

از میان خبرها

قاتلنامرئیجانمادروپسر
کرمانشاهی راگرفت
فرماندهانتظامیشهرستانکرمانشاهازمرگمادر
و پسری بر اثر گاز گرفتگی در یکی از محالت شهر
کرمانشاه خبر داد و گفت :این حادثه  ،در ساعات
ابتداییبامداددیروزدوشنبهاتفاقافتاد.
سرهنگ دلیری به ایرنا افزود :پس از اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر مرگ دو نفر در
یک واحد مسکونی واقع در شهرک کیهانشهر،
تیمیازمامورانبهمحلاعزامشدندودرتحقیقات
اولیه مشخص شد مادری  ۷۰ساله به همراه پسر
 ۵۰سالهاش در منزل مسکونی خود به علت گاز
گرفتگی جان خود را از دست دادهاند .وی ادامه
داد :تحقیقات تکمیلی پلیس نشان میداد گاز از
لولهخروجیآبگرمکننشتکردهوهمینموضوع
باعثمرگدوشهروندکرمانشاهیشدهاست.

«پوآرو»،آموزشدهندهکشف
عتیقه بازداشتشد
رئیس پلیس پیشگیری از دستگیری فــردی
خبر داد که با عنوان «پـــوآرو» در حــوزه میراث
فــرهــنــگــی ،اقــــدام مــجــرمــانــه انــجــام مــــیداد و
گــفــت :ای ــن ف ــرد بــا راهانــــــدازی صــفــح ـهای در
اینستاگرام با حــدود  ۳۰تا  ۴۰هــزار فالوئر ،به
آمــوزش دربــاره نحوه کشف عتیقه میپرداخت.
به گزارش تسنیم ،سردار معصومبیگی افزود :این
فردفعالیتهایمجرمانهدیگریداشتکهتوسط
یگان حفاظت از میراث فرهنگی در غرب کشور
شناساییودستگیرشد.

اقتصاد

10
یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

غفلت بزرگ در جهت دهی مالیات ها
گــزارش اخیر مرکز پژوهشی ســازمــان برنامه و
بودجه که نشانگر سهم  60درصــدی صنایع و
کارخانه های تولیدی در پرداخت مالیات های
کشور در برابر سهم پایین دیگر بخش های واقعی
مستحق پرداخت مالیات است ،نشان می دهد که
جهت دهی و اجرای مالیات ها در کشور موضوع
بسیار مهمی است که باید همگام با وضع قوانین
مالیاتی از سوی قانون گذاران و ناظران بر اجرای
قوانین مورد عنایت و مداقه قرار گیرد .بر اساس
این گزارش ،سهم مالیاتی بخش صنعت و معدن،
تقریب ًا بیش از چهار برابر سهم تولیدی این بخش
در اقتصاد است که تردیدی نیست بار اصلی این
مسئلهبردوشصنعتگرانوتولیدکنندگانیاست
که در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور ایثارگری
می کنند.طبق ایــن گــزارش ،بخش صنعت که
سهم اندکی در مقایسه با خدمات ،از کل تولید
ناخالص داخلی دارد ( ۱۳درصد بدون احتساب
بخش ساختمان ،معدن و نفت) ،بخش عمده ای
از مالیات را پرداخت می کند ( ۶۰درصد) و بخش
خدمات که ۵۷درصد اقتصاد ایران را در سال های
اخیر تشکیل داده است ،سهم مالیاتی کمتر از ۲۰
درصد را پوشش می دهد.اقتصاد ما سال هاست
که از کمبود و اجرای درست قوانین مالیاتی رنج
می برد ،البته به تازگی مجلس احکام خوبی برای
اجرای مالیات بر خانه های لوکس ،خودروهای
گران قیمت و برخی دیگر از انواع مالیات بر عایدی
سرمایه در بودجه سال آینده وضع کرد که بعضا
تکرار برخی از احکام مالیاتی اجرا نشده در سال
گذشته نیز بود ،اما گزارش مرکز پژوهشی سازمان
برنامهوبودجهنشانمیدهدمسئلههدایتوجهت
دهی درست مالیات ها چالش بزرگ دیگری است
که در کشور از آن غفلت شده است.به عبارتی در
خصوص انتفاع اقتصاد کشور از مالیات ها با مثلث
سه ضلعی مواجهیم که وضع قوانین در راستای
گسترش پایه های مالیاتی ،اجرای درست آن ها
و جهت دهی صحیح مالیات ها هریک از اضالع
آن را شکل می دهند و اگر هرکدام از این سه ضلع
نباشد  ،مثلث مذکور شکل نمی گیرد.البته اقدام
اخیروکالیملتدرمجلسدرزمینهوضعقوانینو
احکام مالیاتی در بودجه سال آینده ستودنی است
و ضلع اول مثلث مذکور را پر می کند اما جای قدم
های بعدی در خصوص نظارت بر اجرای مالیات ها
و جهت دهی درست آن ها هنوز خالی است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

) 525(247/540

یورو

پوند

343/191 296/162

نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

38/036

66/539

10/815/320

) 1500000(111/700/000

ربع سکه

40/000/۰۰۰ 64/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

118/788

82/924

شاخص

مدیریت  300هزارمیلیارد سرمایه مردم دراتاق تاریک!

در فاصله کمتر از ۱۰روز تا برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی ،بیشتر سهامداران از موعد آن ،فرایند حضور در مجمع و ...خبر ندارند

 20اسفند امسال قرار است انتخابات اعضای
هیئت مدیره سهام عدالت استانی انجام شود.
طبق آمــارهــا 30 ،میلیون از  50میلیون نفر
مشموالن سهام عدالت با انتخاب روش غیر
مستقیم ،ذی نفع این انتخابات محسوب می
شوند .از سوی دیگر ارزش  300هزار میلیارد
تومانی سرمایه شرکت هــای سرمایه گــذاری
استانی ،رقم قابل توجهی محسوب می شود.
با این شرایط ،ابهامات جدی درخصوص این
تحول مهم در اقتصاد کشور وجود دارد که هشدار
کارشناسان را نیز در پی داشته است .در این باره
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی
نمایندگان برای تبدیل شدن مدیریت مجموعه
سهامهای شرکتهای استانی سهام عدالت به
مجموعههای متعلق به دولت خبر داده است.به
گزارش خراسان ،طبق اعالم مسئوالن سازمان
بورس ،قرار است  20اسفند امسال ،انتخابات
هیئت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت
برگزار شــود .بر ایــن اســاس ،افــرادی که روش
غیر مستقیم را برای سهامداری سهام عدالت
انتخابکردهاندوتعدادآنهابیشاز 31میلیون
نفر اعالم شده است ،به جای سهامداری 36
شرکت بورسی ،سهامدار شرکت های سرمایه

آغاز جلسات تعیین
دستمزد کارگران
از امروز

نسخه نشدنی
قاضی زاده
برای دستمزد
کارگران

گذار استانی خواهند شد .شرکت هایی که طبق
گــزارش اقتصادنیوز ،در مجموع سرمایه قابل
توجه  300هــزار میلیارد تومانی را در اختیار
دارنــد که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایــران به
شمار می رود .با این حال ،شاید کمتر سهامدار
غیرمستقیمیباشدکهازاینموعد،فرایندحضور
در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیدا
شدنبرایهیئتمدیرهاینشرکتهاخبرداشته
باشد .بماند این که هنوز خیلی از مردم بسیاری
از مفاهیم ابتدایی را که فعاالن بازار سرمایه با آن
سروکاردارند،نمیدانند.حتیهنوز 13میلیون
نفر از این سهامداران ،فرایند پذیرش در سامانه

اولین جلسه شورای عالی کار برای
دستمزد ســال آیــنــده کــارگــران در
شرایطی امــروز برگزار می شود که
حداقل هزینه معیشت بین شرکای
اجتماعی شش میلیون و  895هزار
تومان توافق شده است.به گزارش
مهر ،پیش نیازتعیین حداقل دستمزد
این است که مشخص شود حداقل
هزینه بــرای زندگی استاندارد یک
نفر در ماه چقدر است .بر این اساس،
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری
تاکنون و پس از برگزاری چند جلسه
میان نمایندگان کارگری ،کارفرمایی

سجام را طی نکرده اند! این ها مسائلی است که
نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.در این
شرایط،دیروزرئیسکمیسیوناقتصادیمجلس
از نگرانی ها در مجلس برای دولتی شدن مجدد
سهام عدالت در قالب مجموعه شرکت های
استانی سهام عدالت خبر داد .به گزارش ایرنا،
پورابراهیمیبااشارهبهبرگزاریانتخاباتهیئت
های مدیره شرکت های استانی سهام عدالت
گفت :متاسفانه به دلیل نبود اطالع رسانی و
تعیینافرادطبقمصوبهدولتبرایشورایعالی
بورس ،نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه
سهامهای شرکتهای استانی سهام عدالت به

و دولت برای سال آینده شش میلیون
و  895هزار تومان توافق شده است.
رقمی که البته با محاسبات نهادهای
کارگری فاصله دارد .این محاسبات
پیشتر هزینه معیشت را بیش از هشت
میلیون و  900هــزار تومان بــرآورد
کــرده بــود .البته تجربه ســال های
گذشته نشان می دهــد که حداقل
دستمزد کارگران با محاسبات هزینه
معیشت فاصله معناداری دارد .به
طوری که مث ً
ال در سال جاری ،هزینه
معیشت چهار میلیون و  940هزار
تومان محاسبه شده بود اما حداقل

مجموعههای متعلق در اختیار دولت وجود دارد.
وی افــزود :این تصمیم سبب میشود هیئتی
مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان
به عنوان رئیس ،معاون هماهنگی هر استان به
عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و
اتاق بازرگانی به عنوان اعضا ،انتخابات مجامع
استانی را برگزار کنند .این بدان مفهوم است که
جاییکهبایدخودمردمبرایمجامعخودتصمیم
بگیرند ،این مدیران تصمیم گیر خواهند بود.
دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این
شرکتها را در دست بگیرد.پورابراهیمی افزود:
احتما ًال نشست مشترکی با رئیس قوه قضاییه
برای بررسی جنبه های قضایی و حقوقی این
موضوع برگزار خواهیم کرد.وی تصمیم شورای
عالی بــورس در زمینه برگزاری این انتخابات
را از نظر کمیسیون اقتصادی فاقد وجاهت
قانونی دانست و گفت :لغو انتخابات  ۲۰اسفند
و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست آتی
کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
معتقدیم حق رای مردم نمیتواند به یک کانون
بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق
مردمدرخریدوفروشسهامدرقالبشرکتهای
سرمایهگذاری استانی درست نیست.

دستمزد کارگران ،حدود یک میلیون
و  900هزار و حداقل دریافتی آنان
دو میلیون و  600هزار تومان تعیین
شد.با این حــال ،دیــروز قاضی زاده
هاشمی نایب رئیس اول مجلس در
یادداشتی که از نظر تجربه قبلی و نیز
مالحظات اقتصادی عجیب بود ،بر
لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران
در سطح هفت میلیون تومان تاکید
کرد .وی نوشت« :تاکید می کنم با
توجه به تورم افسار گسیخته و رشد
حقوق کارکنان دولت ،حتم ًا تعیین
حداقل دستمزد کارگران عزیز در

قانون کار نباید از هفت میلیون تومان
کمتر بــاشــد؛ ام ــی ــدوارم مسئوالن
مربوط دقت کنند» به نظر می رسد هر
چند تحقق چنین موضوعی مطلوب
همه اســت ،امــا با توجه به وضعیت
واحدهای اقتصادی ،چنین اظهار
نــظــری کــه بــه منزله افــزایــش 2.5
برابری حداقل دستمزد در مقایسه با
 2.8میلیون تومان به عنوان حداقل
دستمزد امــســال کــارگــران اســت،
تحقق پذیر نیست و در صورت اجرا
باید منتظر موج گسترده ای از رکود و
تعدیل نیروی کار باشیم.

 3میوه صدرنشین گرانی
خوراکی ها
در بهمن امسال ،از 53قلم خوراکی منتخب،
تعداد  38قلم درصد تغییر سالیانه باالتر از
نــرخ تــورم نقطه ای کشور ( 48.2درصــد)
داشــتــه انــد .بــر ایــن اس ــاس ،صــدر افزایش
قیمت خوراکی های منتخب در اختیار سه
میوه_صیفی خیار ،موز و پرتقال بوده است.
کمترین رشد قیمت سالیانه را نیز پیاز ،گوجه
و رب گوجه فرنگی داشته اند.

بازار خبر

امتیازات ارفاقی زنگنه برای
نمایندگان ادوار هم باطل شد
فــارس  -بعد از ابطال مصوبه ویــژهخــواری 11
مدیر نفتی و حذف پایههای سازمانی غیرقانونی
بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس ،به تازگی با
پیگیری سازمان بازرسی کل کشور ،مصوبه وزارت
نفت برای اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان
مجلس نیز ابطال شد .در ماههای گذشته معاونت
مدیریت توسعه و سرمایه انسانی وزارت نفت
بــه دنبال اعطای شــرایــط ویــژه و ارفــاقــی بــرای
جذب نمایندگان جدید ،افزایش حقوق و ترفیع
نمایندگان فعلی شاغل در صنعت نفت بوده است.

دالالن سیمان به جان مسکن
افتادهاند
ایسنا  -دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه
قیمت هر پاکت سیمان در کارخانه  ۱۸هزار
تومان است و  ۴۸هزار تومان به دست سازندگان
میرسد،اظهار کرد :برای کمک به کاهش قیمت
مسکن باید خانه بسازیم اما یک روز با دالالن
فوالد و روز دیگر با دالالن سیمان مواجهیم و در
این گیر و دار پروژههای ساختمانی به دلیل رشد
قیمت مصالح دچار مشکل شدهاند.

توزیع میوه های نوروزی از  ۲۲اسفند
تسنیم  -معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت
و دبیر ستاد تنظیم بازار با اعالم این که با انباشت
میوه در کشور مواجهیم ،افزود :حدود  ۵۰۰هزار
تن پرتقال در شمال کشور و بیش از این مقدار نیز
سیب داریم که به نوبت عرضه خواهد شد .عباس
قبادی با بیان این مطلب در خصوص تأمین میوه
شب عید نیز افزود :حدود  20استان میوه خود را از
انبارهای شمال و غرب کشور به استان های متبوع
خود برده اند و اگر تمامی این میوه ها جابه جا شود
از  22اسفند توزیع میوه شروع خواهد شد.

امکان دریافت تسهیالت بانکی
با وثیقه سهام فراهم شد
ایبنا-مدیرعامل سمات گفت :امکان وثیقه قرار
دادن سهام جهت دریافت تسهیالت بــرای همه
سهامداران فراهم شد .فهیمی اظهار کرد :پیش از
اینتنهابرایمشموالنسهامعدالتمجوزاستفاده
از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت
اعتباری و تسهیالت بانکی داده شده بود.
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دستیاریبانکمسکنبهزلزلهزدگانسیسخت
در پی وقــوع زمینلرز های به بزرگی
 5.6ریشتر در شهر سیسخت مرکز
شهرستان دنا در استان کهگیلویه و
بویراحمد ،کارکنان و مشتریان بانک
مسکن با جمع آوری کمک های نقدی
و غیرنقدی بــه ی ــاری زلــزلــه زدگــان
شتافتند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا ،مهدی احمدی ،رئیس اداره
روابط عمومی بانک مسکن با بیان این
مطلب گفت :کمک های کارکنان و
مشتریان بانک مسکن طی روزهای
گذشته به مناطق زلزله زده ارسال
شــد و در اختیار زلــزلــه زدگ ــان قــرار
گــرفــت.مــهــدی احــمــدی همچنین
یــادآور شد :بانک مسکن در راستای
عمل به مسئولیت اجتماعی خود،
تعداد سه هزار تخته پتوی مسافرتی
به عــزیــزان زلزله زده ایــن شهر اهدا
کرد.وی افزود :در پی وقوع این زلزله
خسارت های زیادی به ساختمان های
اداری و مسکونی ،ابنیه و تاسیسات ،
طر حهای تولیدی و کشاورزی مردم
وارد شــده اســت .سرمای بی سابقه
منطقه همراه با بارش برف مشکالت
مردم زلزله زده را شدیدتر کرده است.
این مقام مسئول اظهار کرد :در پی
وقــوع ایــن زلــزلــه  ۸۰درصــد منازل
مسکونی شهرستان زلزله زده دنا
خــســارت دیــده انــد .در مجموع 21

هــزار نفر در شهرستان دچــار آسیب
جدی شده اند 1200 .واحد مسکونی
100درصـــــد خــســارت دیــــده انــد.
براساس این گــزارش ،زمینلرز های
به بزرگی  ۵.۶ریشتر ،ساعت  ۲۲و
 ۵دقیقه و  ۳۴ثانیه چهارشنبه شب
 ۲۹بهمن  99شهر سیسخت مرکز
شهرستان دنا را در استان کهگیلویه
و بویراحمد لرزاند .مرکز لرزهنگاری
کشور اعــام کــرد ایــن زمین لــرزه در
عمق  ۸کیلومتری زمین رخ داده و
کانون آن در فاصله  ۱۰کیلومتری
سیسخت در کهگیلویه و بویراحمد،
 ۱۹کیلومتری کمه در استان اصفهان
و  ۲۴کیلومتری یاسوج مرکز استان
کهگیلویه و بویراحمد بــوده اســت.
شایان ذکر است شهر سی سخت یکی
از مناطق گردشگری زیبا در استان
کهگیلویه و بویراحمد است که همه
ساله میزبان گردشگرانی از سراسر
کشور و کشورهای خارجی است .این
شهر گردشگری با چشم اندازی زیبا
در دامنه دنا واقع شده است.درخور
ذکــر اســت دو شــمــاره کـــارت هالل
احمر6280231455555556 :
و بــــــــــانــــــــــک مــــــســــــکــــــن:
 6280231522222222به
منظور دریــافــت کمک به هموطنان
زلزله زده سی سخت در نظر گرفته
شده است.

اخبار

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

ماجرای پژوهش درباره شادترین استانهایایرانچه بود؟
نتایج تحقیقاتی که سال  91انجام و پژوهش های جدیدی که هنوز جزئیات آن معلوم نیست
اما خبرساز شده است
«نــتــایــج یــک تحقیق نــشــان می
دهد که قم در باالترین رده از نظر
شادکامی و سمنان در پایینترین
رده ق ــرار دارد .در ایــن تحقیق
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و
کهگیلویه و بویراحمد در رتبههای
بــعــدی از نــظــر شــادکــامــی قــرار
دارنـــد» .روز گذشته جدولی از
میزان شادکامی مردم هر استان
منتشر و خبر ســاز شــد .جدولی
کــه طــبــق آن اســتــان ه ــای قــم،
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان،
چهارمحا لوبختیاری ،تهران،
قــزویــن ،لرستان و کردستان در
ردیـــف اســتــانهــای ش ــاد ای ــران
قـــرار دارنــــد و در مــقــابــل افـــراد
شرکتکننده از اصفهان ،سمنان
و زنــجــان در پایینترین میزان
شادکامی قــرار دارن ــد .جدولی
که با واکنش کاربران شبکه ها ی
اجتماعی همراه بــود و بسیاری
نوشته بودند چطور یک استان
محروممانندسیستانوبلوچستان
شادترین استان کشور است؟
به گزارش همشهری آنالین ،این
پــژوهــش که در ســال ۹۱انجام
شــده بــود ،بــرای چندمینبار با

هــمــان دادههـــــا و نــتــایــج روی
خــروجــی خــبــرگــزاریهــا قــرار
گرفت .یک جستوجوی ساده
در اینترنت نشان میدهد نتایج
ایــن پژوهش در سا لهای ،۹۱
۹۷ ،۹۶ ،۹۴و  ۹۸بازنشر شده
است .درحالیکه علی منتظری،
مدیر پژوهشکده علومبهداشتی
جهاد دانشگاهی و مسئول اصلی
این پژوهش ،نتایج آن را قدیمی
(مــربــوط به ســال  )۹۱میداند
و توضیح مـیدهــد کــه پژوهش
جدیدی در اینباره در سال ۹۸
انجام شده که هنوز به صورت
رسمی منتشر نشده است.اولین
پژوهش همان طور که گفته شد،
در ســال  ۹۱انجام شــده است.

مدیر پژوهشکده علوم بهداشتی
جهاد دانشگاهی البته تأکید
میکند استناد به این پژوهشها
برای این که بگوییم کجا شادتر و
کجا غمگینتر است ،نتیجهگیری
درســتــی نــیــســت .زیــرا اختالف
بــســیــاری کــمــی در میانگین
شادکامی رتبه اول و آخر وجود
دارد.
▪نــکــات جــالــب یــک پژوهش
جدید

این گزارش چند نکته جالب دارد
که در ادامه به اختصار به آن اشاره
می کنیم:
* پــژوه ـشهــای ص ــورت گرفته
نشان میدهد نابرابری در درآمد و

اشتغال میتواند منجر به نابرابری
در شادکامی افراد شود و بهنظر
میرسد یکی از راههــای مؤثر در
بهبود شادکامی ،رسیدگی به
معیشت و اشتغال است
* نکته جالب توجه در پژوهش
«رابـــطـــه شــادکــامــی و ســامــت
خودگزارشی»میانگیناستانهایی
چـــون ســیــســتــانوبــلــوچــســتــان و
کهگیلویه و بویراحمد در رتبههای
باالیی جدول و نزدیک به میانگین
کشوری است .عالوه بر محرومیت
ایــن دو اســتــان ،میانگین درآمــد
خانوار در سیستان و بلوچستان
دو میلیون و  ۸۶۲هزار تومان و از
میانگینکشوریوهمچنینازخرج
ماهیانهشان کمتر است.
در کهگیلویه و بــویــراحــمــد هم
میانگین درآمــد هر خانواده چهار
میلیون و  ۳۷۳هزار تومان درماه
و کمی کمتر از میانگین کشوری
بـــرآورد شــده اســت .بــا وجــود این
اعــــداد و ارقــــام بـهنــظــر مـیرســد
«قناعت» مهمترین ویژگی باشد
که مــردم این استانها را با وجود
محرومیت در وض ــع شادکامی
ب قرار داده است.
مطلو 
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در مراسم بهره برداری از  2پروژه نفتی

زنگنه:درهمه میادین مشترک نسبت
به همسایگان وضع بهتری داریم
وزیــر نفت با اشــاره به این که ایــران در تمامی میادین مشترک
(نفت و گاز) نسبت به همسایگان وضعیت بهتری دارد ،گفت:
تا پایان دولت تدبیر و امید همه میادین مشترک تعیین تکلیف
خواهند شد.مراسم بهره بــرداری از چند طرح بــزرگ وزارت
نفت در استانهای ایالم و بوشهر با سرمایه گذاری  5.6میلیارد
یورو دیروز با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری برگزار
شد .به گزارش ایسنا ،بیژن زنگنه در این مراسم اظهار کرد :دو
طرح توسعه میدان آذر و واحد بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان با
مجموع سرمایهگذاری حدود 2.6میلیارد دالر به بهرهبرداری
رسمی میرسد .وی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد :با توجه
به تدبیر جناب عالی و سیاست دولت مبنی بر اولویت بهرهبرداری
از میدانهای مشترک نفت و گاز و تعهد وزارت نفت در این دوره
بر تعیین تکلیف و توسعه همه میدانهای مشترک ،خوشبختانه
تا پایان دولــت به جایی میرسیم که همه ایــن میدا نها یا به
بهرهبرداری در وضع بسیار مطلوب مانند پارس جنوبی رسیدند یا
این که با وجود تحریمها صاحب قرارداد و پیمانکار شدند و در حال
فعالیت هستند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس جمهور
نیز در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت اظهار
کرد :بسیار خوشحالم که در دولت یازدهم و دوازدهم کارهای بی
نظیری در بخش نفت صورت گرفت یعنی اگر به تاریخ کشورمان
نگاه کنیم مقدار گازی که در طول این دولت افزوده شده از ۶۰۰
میلیون متر مکعب در روز ،امروز به باالی هزار میلیون متر مکعب
رسیده است .وی اضافه کرد :ما در منطقه پارس جنوبی که یک
میدان مشترک بین ما و قطر است و کشور قطر دو برابر ما از این
میدان استفاده میکرد امروز هم ترازیم و حتی مقداری هم از این
کشور در استفاده از منابع جلوتریم.

سهشنبه  12اسفند  18 ،1399رجب  2 ،1442مارس  ،2021شماره  ، 20611سال هفتاد ودوم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

حضرت سیدالشهداء ،امام حسین(ع) می فرمایند:
َال ّل ُه َّم ال ت َْس َت ْد ِرجنى بِا ِ
حسان َو ال ُتؤَ ِّد ْبنى بِا ْل َبال ِء.
ال
ِ
خدايا! با غرق كردن من در ناز و نعمت ،مرا به پرتگاه عذاب خويش َمكشان و با باليا ادبم مكن .
(بحار األنوار ،جلد  ،75صفحه  ،127حدیث )9
مشهد اذان ظهر  11:44غروب آ فتاب  17:27اذان مغرب  17:45نیمه شب 23:01

تازه های مطبوعات
••ایران -این روزنامه نوشت :نام علی الریجانی به
عنوان یک اصولگرای میانهرو که کارنامه ۱۲سال
ریاستاشبرمجلستاحدودزیادیقابلدفاعبوده
است؛ یکی از نامهایی است که در اظهارنظرهای
انتخاباتیصادرشدهازسویهردوجریانسیاسی
اصالحطلب و اصولگرا بیش از دیــگــران تکرار
میشود؛خواهبهنیتحمایتکردنوخواهبهقصد
فاصلهجستن.
••هفتصبح-اینروزنامهنوشت:درشرایطجدید
ویزای توریستی امارات ،مردان(ایرانی) مجرد زیر
 ۵۰سال به تنهایی نمی توانند به این کشور سفر
کنندوبایدمتاهلباشندیاباخانوادهسفرکنند.این
درحالیاستکهممنوعیتیبرایبانواننیست.
••کیهان–اینروزنامهدرواکنشیشدیداللحنبه
یادداشتمسیحمهاجری نوشت :مدیراینروزنامه
بهتازگیدرسرمقالهایبااستقبالازاینکهآیتا...
رئیسی ،مالقات انتخاباتی با جمعی از اعضای
خبرگانرانپذیرفته،آنراامتناعشایستهمیخواند.
بهنظرمیرسدافراطیونمدعیاصالحاتومحافل
رسانهایدنبالهروآنها،ازاینکهدولتبامدیریتی
حزباللهیوپرانرژینوشودوبساطمدیریتتنبل
واشرافیتزدهوغربگرارابرچیند،نگرانهستند.
••وطن امروز – این روزنامه در واکنش به مصاحبه
جنجالیواعظیدربارهگرانکردنارزتوسطدولت
باتیتردرشتنوشت«:دالرفریدونی».
••اعتماد – مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصالح
طلبدرمصاحبهبااینروزنامهگفت«:دستگاههای
موازیدرحوزههایمختلفتمامتالشوسعیخود
را به کار میبندند تا برنامههای دولت بهدرستی
اجرانشود».
••صبح نو – این روزنامه درباره آرایش انتخاباتی
اصالح طلبان نوشت « :با این که از مدتها پیش
اصالحطلبان اعالم کردهاند که حمایت از نامزد
غیراصالحطلب و بهاصطالح ائتالفی ،در دستور
کارآنهابرای انتخابات 1400نخواهدبود،هنوز
گروهی در این جریان حضور دارند که دل در گرو
سالهای  92و  96دارنــد و معتقدند که به وقت
مقتضی،بایدتیممراجایگزینوضوکرد».

انعکاس
••الف نوشت:نخستوزیر رژیم صهیونیستی به
صورت صریح ،انفجار کشتی این رژیم در دریای
عمان را به ایران منتسب کرد  .این ادعاها از سوی
نتانیاهو در حالی مطرح میشود که هیچگونه
سند و نشانهای در خصوص اثبات این اتهام حتی
از نوع نقاشیهای معروف وی ارائه نشده و صرفا
تالش میشود با هیاهوی رسانهای صحت این
ادعا به افکار عمومی القا شود.
••رجا نیوز مدعی شد :برخی شنیدهها و اخبار
حکایت از آن دارد که بعضی از اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام که بارها نظرات خود را
در خصوص  FATFتغییر داده و در موقعیتهای
حساس نتوانستهاند تصمیمی کارشناسی و
انقالبی بگیرند ،این بار پیشنهادی در دست
بررسی دارنــد که بهعنوان «تصویب مشروط
بـــدون اجــــرا» شناخته م ــیش ــود .طــبــق ایــن
پیشنهاد احتمالی ایــران ،باید الحاق مشروط
به کنوانسیون پالرمو و  CFTرا به شرط داخلی
لغو تحریمها گره بزند و در صورتی که تحریمها
لغو شــود ایـــران نیز بــه اجـــرای خــواســتـههــا و
محدودیتهای  FATFتن دهد.
••جهان نیوز مدعی شد  :جریان تندرو عدالت
خواه که در میان فعاالن رسانه ای به «عدالت
خوار» معروف شده اند ،طی سال های اخیر بعد
از جریان تندرو اصالحات به دومین شاخه ضلع
داخلی تکمیل پازل های ضد انقالب خارج نشین
تبدیل شده است .پیگیری های خبرنگار جهان
نیوز نشان می دهد که به تازگی برخی از اعضای
جریان عدالتخواهان تندرو برنامه ای برای
حمایت از معترضان انتخاباتی  88و انتقاد به
حصر موسوی و کروبی تدوین کرده اند .جالب آن
که این جریان تندرو عدالت خواهی مدعی است
که حصر اقدامی خالف قانون است و تاکید دارند
با مخالفت با این اقدام می توانیم بدنه اجتماعی
فتنه را به سمت خود متمایل کنیم!

اذان صبح فردا 4:36
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ظریفدربارهاحتمالصدورقطعنامهعلیهایرانبهاروپاوآمریکاهشدارداد

شورایحکام،صحنه
راستیآزماییدولتبایدن

هادیمحمدی–یکهفتهپسازتوقفاجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران  ،روز
گذشته در حالی نشست فصلی شورای حکام
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز به
کار کرد که کشورهای اروپایی با توزیع پیش
نویس یک قطعنامه سعی دارنــد تا با تصویب
نهایی آن فشارهای سیاسی علیه کشورمان را
افزایش دهند  .اگرچه سرنوشت این قطعنامه
به احتمال زیاد تا پایان هفته مشخص خواهد
شد اما به نظر می رسد اروپا در کنار آمریکا و
میدان داری انگلیس می خواهند بار دیگر
سناریوهای اواسط دهه هشتاد شمسی را علیه
تهران کلید بزنند .هرچند به باور بسیاری از
کارشناسان،این دوره از نشست های شورای
حکام ،فرصتی برای راستی آزمایی ادعاهای
دولت جدید ایاالت متحده مبنی بر احترام به
دیپلماسی ،چندجانبه گرایی و اصالح رفتار
واشنگتن در برابر دیگر کشورها محسوب می
شود.این تحوالت و تنش ها در حالی رخ داد
که ایــران به تازگی با آژانــس توافقی را برای
اجرای قانون مجلس داشته که مورد استقبال
دو طرف بوده است  .به نظر می رسد روزهای
آینده روزهای پر تنشی در حوزه پرونده هسته
ای باشد و باید منتظر تحوالت جدیدی باشیم
هرچند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان تاکید دارد که ایــران در برابر هر
اقدامی آمــاده است و راهکارهای خودش را
برای پاسخ به اقدامات اروپا و آمریکا دارد .
▪راهکارهای ایران برای مقابله با
اقدامات غرب

به گزارش خراسان صبح روز گذشته ابتدا و
ساعاتی قبل از شروع رسمی نشست شورای
حکام  ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان که از جلسه کمیسیون سیاست
خارجی و امنیت ملی مجلس خارج می شد
در جمع خبرنگاران هشدار داد که پیگیری
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث به
هم ریختگی شرایط کنونی میشود .به هم
ریختگیشرایطکنونیراازطریقسفیرایران
در وین به همه اعضای شورای حکام توضیح
دادهایم،امیدواریمعقلغلبهکندواگرچنین
نشود راهکارهایی داریــم .همچنین سعید
خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در
نشست هفتگی خود با رسانه ها درباره تالش
آمریکابرایتصویبقطعنامهدرشورایحکام

آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصریح کرد:
این که آمریکا در مسیر غلطی گام برداشتن
خود را آغاز کرده روشن است و بسیار جای
تاسف دارد که بایدن و دولتش آغاز بسیار
ناامید کنندهای را در عمل به تعهدات شان
داشتند اما آن سوی میدان و ساعتی پس
از این اظهارات مقامات کشورمان  ،جلسه
آژانس نیز آغاز شد  .رافائل گروسی مدیرکل
آژانس که هفته گذشته به تهران سفر و به  یک
توافق برای نحوه تعامل آینده ایران و آژانس
دست یافته بود در نشست خبری با تاکید بر
لزوم تداوم فعالیتهای نظارتی بر تأسیسات
اتمی ایران ،گفت بازرسیها از ایران نباید
به عنوان برگ چانهزنی دیپلماتیک استفاده
شــود .گروسی در پاسخ به سوالی دربــاره
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از
سوی ایران نیز تصریح کرد« :پروتکل الحاقی
به ما توانایی عمیقی برای دیدن آن چه که در
ایران رخ میدهد ،داده بود؛ اما اکنون آن را
از دست دادیم».او همچنین ،از "ارائه نشدن
توضیحات معتبر" از سوی ایران درباره پیدا
شــدن ذرات اورانــیــوم طبیعی در برخی از
مکان های از قبل اعالم نشده این کشور به
آژانــس ابــراز "نگرانی عمیق" کرد! از سوی
دیگر خبرگزاری رویترز اعــام کرد به رغم
هشدارهای ایران و روسیه ،تروئیکایاروپایی
بهدنبالحمایتازتالشضدایرانیآمریکادر
نشست شورای حکام برای تصویب قطعنامه
علیه ایــران هستند .همزمان،خبرگزاری
فرانسه نیز مدعی شد انگلیس  ،فرانسه و
آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب
قطعنامهایدرشورایحکامآژانسبینالمللی
ان ــرژی اتمی علیه ایـــران ،پیشنویس این
قطعنامه را به نمایندگان  ۳۵کشور عضو این
شوراارائه دادهاند.
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استراتژی دیده شدن با بازی ترور!

محموداحمدینژاددرادامهاظهاراتجنجالیاشاینبارازتهدیدبه
ترورش حرف زده است
توکلی -محمود احمدی نژاد؛ چهره ای که یا
دیده نمی شود یا اگر هم دیده شود همراه با یک
جنجال و یک حاشیه است و می تــوان او را در
دسته سیاستمدارانی قرار داد که در صدر اخبار
و مرکز توجه بودن را دوست دارد .همین اسفند
ماه بود که احمدی نژاد ادعایی را علیه سوابق
حدادعادلدرقبلازانقالب مطرحکرد ادعایی
کهباواکنشمنفیبسیاریهمراهشدوغالمعلی
حدادعادلنیزآنرا«کذبوچندشآور»توصیف
کرد.بافاصلهکمیبارسانهلبنانی «الجدید»که
از مخالفان سفت و سخت حزب ا ...لبنان است
مصاحبهکردوحضورقانونیحزبا...ونیروهای
ایرانی در سوریه را که به دعوت دولت این کشور
صورتگرفتهاست«دخالت»درامورسوریهبیان
کرد «:مسائل سوریه باید مطابق خواست مردم
سوریه پیش برود نه دخالت ایــران ،حــزبا ...و
دیگر نیروهای نیابتی خارجی ».او حتی نسبت
بهاستفادهمجریازلفظجعلی"خلیجعربی"نیز
هیچواکنشینشاننداد.حاالهنوزچندروزیاز
جنجالهایمردبهارینگذشتهکهاودرادعایی
عجیبوغریب بحثترورخودرا مطرحمیکند:
«ستاد درست می کنند ،برنامه تبلیغی درست
میکنندبرایتخریبدیگران.خوشبختانهسهم
منخیلیزیاداست،اززمینوزمانمیزنند!چه
خبر است؟ چه شده است؟ من هم معتقد هستم
که بحث ترور جدی است .خودشان می کشند،
خودشانهممراسمعزاداریبرپامیکنندوبعد
دیگران را متهم می کنند ».البته احمدی
نژاد در بخش دیگری از سخنان تهدید به
ترور شدنش تصریح کرد که می داند چه
کسانی می نشینند و این تصمیمات را
می گیرند «:من مسائل را گفته و
تشریح کــرده ام چون اطالع
دارم که کجاها ،چه کسانی
می نشینند و چه تصمیماتی

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

می گیرند .این ها را گفته ام ،ضبط کرده ام و در
چندینجایمطمئنقراردادهام.همانهاییرا
کهنوشتهامدنبالکنید،میتوانیدمتوجهبشوید
که وابسته به کجاها هستند».سخنانی که به
نوعییادآور همانسناریوینخنمای«بگمبگم»
هایسابقاست .دراینبیناماعبدالرضاداوری
مشاور احمدی نژاد واکنش جالبی به اظهارات
رئیس جمهور سابق نشان داد و برخالف خود
احمدی نژاد مسئله ترور را چیز عجیبی ندانست
و گفت که به خاطر همین احتمال ترور هست
که  یکتیمحفاظتیقویومجهزبهصورتشبانه
روزی در کنار او استقرار دارد .او البته در ادامه
جمله ای دارد که به نظر تعریضی هم به احمدی
نژاد دارد «:با این حال تاریخ هم گواهی می دهد
که تروریست ها هیچ گاه طرح ترور خود را از قبل
اطالع رسانی نمی کنند ».محمد ایمانی فعال
سیاسینیزدرواکنشبهادعایتروراحمدینژاد
خطاب به او نوشت که شما خیلی وقت است که
ترور شدید « :مطمئن هستید که هنوز ترور نشده
اید و در سالمت به سر می برید؟ همه ترور ها که با
سمنیست.کمنیستندچهرههایی
بمبوگلولهو ّ
کهترورفیزیکینشدند؛اماغرورونفوذیها،چنان
آن ها را دچار مسخ شخصیت و هویت کردند که
مرتکب خودزنی شدند و تمام آبرو و اعتبار خود
را نابود کردند .مهره دشمن شدن ،عار است ،اما
زشت تر ،آن است که کسی در موفقیت افسری
یا ژنرالی باشد و از سوی حریف سربازگیری
شود.همه ما ،قربانیان ترور فیزیکی را
تجلیل میکنیم؛ اما آیا قربانیان ترور
نرمهمکهلگدبهجبههخودیمیزنند،
قابل تقدیرند؟ یا مستوجب عتاب و
مواخذه؟ البته راه بازگشت و
جبران و اصــاح بــرای همه
قربانیان چنین تــروری
گشودهاست».
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ویژه های خراسان
دعوایمدیراندولتیرابهقوهقضاییهنکشانید

بهرغممصوباتودستورالعملهایسنواتگذشته
مسئوالن دولتی در خصوص ممنوعیت شکایت
ادارات و دستگاه های اجرایی از یکدیگر در محاکم
قضایی و لزوم حل مشکالت و اختالفات در داخل
قوه مجریه ،گــزارش های نظارتی نشان می دهد
هنوز هم برخی نهادهای دولتی بدون توجه به این
دستورات ،موارد اختالفی را با طرح دعوا در محاکم
قضاییپیگیریمیکنندکهبرایناساس،مجددبه
مدیران مربوط تذکر داده شده ضمن کاهش زمان و
هزینههایدادرسی،مرجعحلاختالفبینادارات
راقوهقضاییهتعییننکنند.

تذکربهبانکیکهازاداراتپولزورمیگیرد!
یکمقاممسئولباارسالگزارشیخطاببهتعدادی
از مدیران مهم اقتصادی در دولت ،به آن ها اعالم
کردهبهرغمآنکهبخشقابلتوجهیازوجوهمتعلق
به دولت ،در حساب های یکی از بانک های دولتی
قرارداردوبانکمذکور،هیچگونهسودیبهاینمبالغ
پرداخت نمی کند ،اما در زمان اجرای برخی وظایف
قانونیخود،بهکسرکارمزدازاینحسابهایدولتی
اقدام می کند که چنین رفتاری ،عالوه بر مغایرت با
قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی ،موجب
بروزمشکالتمختلفدرجبراناینکسریمیشود
بنابراینچنینرویهایبایدبهسرعتتغییرکند.

بدون تیتر
سردار قا آنی فرمانده نیروی قدس در پانزدهمین
جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم با
تاکید بر این که در انقالب اسالمی حقایق زیادی
وجودداردکهمیتوانبهآنهاپرداخت،گفت:امروز
عالقه مندی برای نوشتن از سردار سلیمانی زیاد
سمیخواهدمطلبیبرایشهید
شدهاست ،هرک 
سلیمانیبنویسد باید او را درست تعریف کند زیرا
شهیدسلیمانینیازیبهاغراقندارد/.ایرنا
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به احمدی نژاد نگفتم
به خاطراو بیکار شدم
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محمود بصیری که سالها به خاطر شباهت با احمدی نژاد ممنوعالتصویر بود
از سبک زندگی این روزهایش می گوید

مصطفی میرجانیان | روزنامهنگار
محمود بصیری را سلطان ممنو عالتصویری میدانیم .نه به اینکه
رکـــورددار طوالنیترین ممنو عالتصویری بین بازیگران اســت .او
پرونده
اسطوره بدشانسی است! قد کوتاه ،صورت گرد ،ظاهر ســاد های که
با کاپشن شناخته میشود و  ...شباهت به آقای رئیس جمهور سابق
شاید بزرگترین شانس یک بازیگر برای شهرت و کار بیشتر باشد .این شباهت اما برای
محمود بصیری ،بازیگر نام آشنای فیلم و سریا لهای «بــدون شــرح»« ،آرایشگاه زیبا»،
«مادر»« ،دستفروش»« ،زرد قناری»« ،مهریه بیبی» و  ...آمد نداشت و سالها خانه نشینی
را برای او به ارمغان آورد .حاال حدود هشت سال از دولت نهم و دهم میگذرد .محمود
بصیری موهایش سفیدتر و صدایش خشدار شده .او اما همچنان سالم و سرزنده است.
بازیگری که در سریالها معموال نقش آبدارچی را بازی میکرد با اینکه سالها از دولت
«محمود احمد ینژاد» میگذرد همچنان خانهنشین است و در سکوت ،زندگیاش را
میگذراند .در پرونده امروز «زندگیسالم» بدون هیچ بهانهای سراغ محمود بصیری رفتیم
تا از سبکزندگیاش به عنوان یک بازیگر پیش کسوت بگوید .او هم یک ساعت پای تلفن
نشست و از این روزها گفت؛ کرونا ،بیمهری کارگردانها ،عالقهاش به حیوانات و  ...خالصه
هر چیزی را که از بدل محمود احمدی نژاد در سینما و تلویزیون نمیدانستیم خودش گفت.

این روزها را با دوچرخهسواری میگذرانم
«دوچرخهای دارم و با آن بیرون میروم .کرونا کاری کرده که
همهمان در خانه نشستهایم .من هم هیچ جا نمیروم .خودم
هستم و یک دوچرخه قدیمی »...محمود بصیری میگوید:
«تنبل شد هایم .دو تا نان میخواهیم از سر کوچه بگیریم،
ماشین را برمیداریم و چند تا خیابان را دور میزنیم .وگرنه
چرا هرکسی را میبینیم قند ،چربی و اضافه وزن دارد؟ من
که دلبسته همین دوچرخه قدیمیام هستم .خانه ما تا پارک
دانشجو فاصله دارد .هر روز سوار دوچرخه میشوم و 37دقیقه
رکاب میزنم .پارک دانشجو ،نزدیک تئاتر شهر است .وقتی
میبینم زن و مرد ،دوچرخه سواری میکنند کیف میکنم.
من هم جز این ،کاری ندارم .گاهی موتوری میآید و جلوی
پایم ترمز میزند .میخواهد آدرس بپرسد اما در همان یکی ،دو
دقیقه همه را خفه میکند .این دود دارد پدر ما را در میآورد .تا
از جریمه صحبت کنید همه مجبور میشوند و رعایت میکنند
ولی این اجبار ،خوب نیست».

گربهها از بعضی آدمها بهترند!
با محمود بصیری قرار میگذاریم سواالت تکراری نکنیم و حرفهای
تکراری نگوییم .او در مصاحبهای تعریف میکند که دوچرخهاش را
از «امیرحسین صدیق» خریده .روزی دوچرخه را میبیند و طالبش
مـیشــود .ظاهرا او قبال یک دوچــرخــه نو خریده که همان روزهــای
اول به سرقت م ـیرود! محمودخان حاال در این گفتوگو میگوید:
«خوبی دوچرخهام این است که کسی ،کــاری به کــارش نــدارد .ولی
من زندگیام با همین دوچرخه و  50-40تا گربه میگذرد! بعضیها
فکر میکنند گربههای خاص و خانگی هستند .ولی گربهها از همان
بیریختهاییهستندکهدرکوچه،هیچکسیکاریبهشانندارد.آنها
اما اگر خودشان را خاک مال کنند از گربههای گران قیمت ،خوشگلتر
میشوند ».آقا محمود میگوید« :زندگی مردم ُپر شده از پزدادنهای
مسخره! مثال خانمی پز میدهد که شوهرش چای خارجی خریده
به قیمت 500هزارتومان .ولی هیچ کسی نمیگوید که چای گیالن
بی نظیرترین چای دنیاست .حاال حکایت چای هم حکایت گربههاست.
چندسال پیش یک گربه 3بچه آورده بود .خانواد های ،بچههای این
گربه را در پارک بریانک گذاشتند و مادرشان در به در شده بود .روزی
یک قطره چکان از داروخانه خریدم و به دهان بچه گربهها شیر ریختم.
به آنها عادت کردم .مدتی هر روز  5بعد از ظهر پیش آنها میرفتم.
جوری شده بود که گربهها وقتی صدای زنگ دوچرخه را میشنیدند به
طرفم میآمدند .دوستی ما سالهاست که ادامه دارد .گربهها این قدر
با معرفتند که اگر سیر باشند و صدای دوچرخه را بفهمند سریع پیشم
میآیند و خودشان را به زانویم میمالند .اگر روزی سرکار باشم حتی اگر
ساعت 12شب به خانه برسم اول پیش آنها میروم و سیرشان میکنم.
عجیب آنکه آدمها مثال میزنند فالنی گربه صفت است و ...نمیدانم
چهکسیاینچیزهاراگفته.منکهگربههاراباوفاترازخیلیهامیبینم».

نمیخواهم بعد از
مرگ ،سراغم
را بگیرند
ماجرای ممنوع التصویری محمود بصیری
را حتما شــنــیــدهایــد .او بــا نقشآفرینی در
سریالهای«آرایشگاه زیبا»« ،هتل»« ،کتاب
فروشی هدهد» و فیلمهای «دستفروش»،
«مهریه بیبی» و ...مورد توجه قرار گرفت اما
بهدلیل شباهتش به محمود احمدینژاد،
رئیسجمهور سابق ممنوع التصویر شد.
محمود بصیری اما چطور در آن سالها برای
خالص شدن از ممنوع التصویری پیگیری
نکرد؟ او میگوید « :من اهل سیاست نیستم.
چونآنرابلدنیستم.درآنسالهاهیچوقتاز
کسینپرسیدمکهچرادیگرحضورندارم.چون
برایممهمنبود.اگراالنفوتکنمهمینکه
همسایههاازمنراضیباشندبرایمکافی
اســت .من نه به تلویزیون ،نه به خانه
سینما و پیش کسوتان هیچ احتیاجی
ندارم .حتی نمیخواهم که بعد از مرگ
برایم تسلیت بگویند .الزم نیست بعد از
مرگم این طرف و آن طرف خبر بدهند و
دربارهام حرف بزنند .اینقدر رفیق و
دوست و آشنا دارم که احتیاجی
به دیگران ندارم».

در خانه مادریام زندگی میکنم
از محمود بصیری میپرسم در این مدت چطوری زندگیاش را میگذراند؟ او میگوید« :من از اول بیمه
نبودم .یک زمانی خانه سینما و پیش کسوتان دعوتم کردند تا از طریق آنها بیمه شوم ولی گفتم که چیزی
نمیخواهم .این سالها خیلی تئاتر کار کردم .مثال چند سالی کنار آقای علی نصیریان بودم .مثل «بنگاه
تئاترال» که به کارگردانی هادی مرزبان هر سال 2ماه روی صحنه میرفت .این تئاتر به مدت چند سال ادامه
داشت و از آن نمایشهایی بود که همیشه تعدادی از بینندهها روی زمین مینشستند .وضع مالی متوسطی
دارم و روزگار میگذرد .من در خانه مادریام زندگی میکنم .یک دختر و دو نوه دارم .یکی از نوههایم تازگی
سربازیاش تمام شده و یکی هم دارد دیپلم میگیرد .دخترم خانهدار است و شوهرش مکانیک است.
ی جنگی را که در فیلم استفاده شده
خودم هم تجربه کار فنی دارم .یادش بخیر در هزاردستان آن خودروها 
من از پادگان انبار ارتش آورده بودم .بعد از فیلم هم دکور را گذاشتم که به یادگار بماند .ولی بعد از مدتی
رفتیم و دیدیم که هیچ کدامش نیست .همه آنها را به اسم اوراقی فروخته بودند».

روشهایی برای
سفید کردن دندان

2

عشق به همسر یا فرزند
کدام قویتر است؟

یکسره به همکاران و دوستان
زنگ میزنم

محمود بصیری ،بازیگری است که سالها در سریالهای به
یادماندنی زیادی بازی کرده اما به یک باره ممنوعالتصویر و
بیکار شده است .میخواهم بدانم زندگیاش طی این سالها
چه تغییری کرده است؟ او میگوید« :راستش من خیلی به
دوستان و همکارانم زنگ میزنم .با خودم میگویم تو زنگ را
بزن ،مخاطبت اگر پاسخ ندهد یک تلفن به تو بدهکار است .من
زنگ میزنم و چیزی نمیخواهم؛ نه کار میخواهم و نه پول و
چیز دیگری .فقط میخواهم احوال همکارانم را بپرسم .یادش
بخیر یک زمانی خیلی به آقای مشایخی سر میزدم .یک بار
یک نفر گفت که آقای مشایخی میگوید محمود ،رفیق خیلی
خوبی است .وقتی خودت هستی به تو سر میزند .وقتی هم
نیستی هوای خانوادهات را دارد .من با هرکسی که تلفنش را
داشته باشم ارتباط دارم و حالش را میپرسم .چون حال مردم
برایم مهم است .یک زمانی از روزنامهای اصرار کردند که همراه
آنها به دیدار بچههای سرطانی بروم .من گفتم وقتی چندین
سال است که کاری نداشتم آیا برای بچهها جذابیتی دارم؟
آنها اصال من را میشناسند؟ در جوابم گفتند که قبال علی
دایی را دعوت کردیم و بچهها خیلی خوشحال شدند .گفتم
اگر من هم علی دایی را ببینم خوشحال میشوم .اصرار کردند
و من هم یک دفعه چیزی به ذهنم آمد و اجرایش کردم.
آن روزها 20اسفند بود .گفتم شما یک دست لباس
حاجی فیروز برایم تهیه کنید تا با شما بیایم .چند
روزمانده به عید نوروز در نقش حاجی فیروز به
دیدارشان رفتم .کسی نرفت ،بگوید که فالن
بازیگر میخواهد به دیدنتان بیاید .ما رفتیم و با
ساز و آواز و سیاه بازی ،بچهها را خوشحال کردیم.
برنامه را اجــرا کردیم و هیچ فــردی نفهمید که
محمود بصیری آمده است .چون آن
موقع ،دوران آقای احمدینژاد
بود و نمیخواستم جایی نامم
را بشنوند و دوباره حساسیتها
زیاد شود .آن روز برایم تاکسی
گرفتند کــه بــه خانه بــرگــردم،
اما برای اینکه شناخته نشوم
بــا همان لباس حاجی فیروز
برگشتم .جالب این جاست که
آن روزهــا سر چهارراه ها ،حاجی
فیروزها میرقصیدند .یکیشان من
را دید و گفت االن وقت کار است .چرا
سوار ماشین هستی؟ من هم صدایم
را عوض کردم و گفتم برو بابا .من
کله سحر آمــدم بیرون و چنتهام
پر است!

نگاهیروانشناسانهبهاظهارنظرعجیب
«رایان رینولدز» ...
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آقای دهباشی! شاد باش
و دیر زی!
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بعد از دولت احمدینژاد هم کسی سراغم را نگرفت
حاال حدود هشت سال از دولت محمود احمدی نژاد میگذرد .محمود بصیری در این مدت در کارهای کمی
حضور داشته و انگار که در این کشور نبوده است! مثال او اوایل امسال برای عید نوروز ،نقش کوتاهی درباره کرونا
بازی کرد که فیلم آن در فضایمجازی منتشر شد .محمود بصیری میگوید که بعد از دولت محمود احمدی نژاد
هم هیچ کسی سراغش را نگرفته است« :مسئوالن وقتی کارهای تبلیغاتی دارند سراغ ما میآیند وگرنه وقتی
به دردشان نمیخوریم آنها کاری به کارمان ندارند .به قول شاعر ،معرفت ُدر گرانی است به هرکس ندهند /پر
طاووس قشنگ است به کرکس ندهند »...از محمود بصیری میپرسم بعد از ماجرای ممنوع التصویری و دولت
احمدی نژاد آیا با آدمهای سیاسی دیگر هم ارتباط داشته است؟ میگوید« :یک بار ،من را صدا زدند و گفتند
میخواهیم یک کار تبلیغاتی برای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بسازیم .من رفتم و صحبت کردم .دیدم
که طراح لباس با کارگردان مشورت میکند که برای نقش من چه لباسی بخرند .یک لحظه شنیدم کارگردان
میگوید برای من کاپشن آقای احمدینژاد را حتما بگیرند .همین را که شنیدم ،گفتم این کار من نیست .آنها
میخواستند با مسخره بازی با عنوان آقای احمدینژاد برای یک ستاد دیگر تبلیغ کنند .خدا را شکر که قبول
نکردم .یادش بخیر ،آقای احمدی نژاد یک سال قبل از رفتنش ،من را به مراسمی دعوت کرد .این مراسم در
ماهرمضان و به همراه بقیه هنرمندان برگزار شد .در میان همه مهمانان و هنرمندان ،آقای احمدینژاد به طرفم
آمد و بعد از خوش و بشی از من پرسید که چرا بازی نمیکنی؟ من هم نگفتم که به خاطر خودتان بیکار شدهام.
در جوابش گفتم یک نقشهایی میگویند که به درد من نمیخورد».

در ماههای گذشته چند برنامه تلویزیونی رفتم
ولی پشیمانم
محمود بصیری میگوید این روزهــا همه
دنــبــال کــار خــودشــان هستند و معرفت
قدیمیها را نــدارنــد« :یـــادم م ـیآیــد در
فیلم بــرداری سریال هزاردستان ،سگی
وجود داشت که همان دور و بر پرسه میزد.
یک روز و حین فیلم برداری ،این سگ درد
زایمان داشت و به خودش میپیچید .علی
حاتمی سریع یــک پزشک را صــدا کــرد و
گفت تا ساعتی که بچههای این سگ به دنیا
میآیند و به آنها شیر میدهد ،شما این جا
بمان و از آنها مراقبت کن .هر چه هزینه داشته باشد را من خودم میدهم .آیا االن هم این قدر معرفت بین
آدمهای امروزی هست؟ من شاهدم که حتی بازیگران سر صحنه میروند اگر سرما بخورند یا مشکلی داشته
باشند کسی کاری بهشان ندارد .من دیدم که چطور با مردم رفتار میشود .به تازگی برنامههایی «مثل چهل
تیکه» رفتم یا در شب یلدا مهمان برنامه رادیویی بودم .متاسفانه بیشتر برنامههای امروزی ،پشت صحنه
برایشان مهم نیست .فقط صحنه برایشان اهمیت دارد .یادم میآید چند وقت قبل ،من را به برنامهای دعوت
کردند .هوا خیلی سرد بود .نشانی یک ساختمان را دادند و گفتند برای شرکت در برنامه به آنجا بیایید.
وقتی رسیدم خانمی بچهاش را بغلش گرفته بود و در سرما راه میرفت تا او را گرم کند .رفتم و تهیهکننده را
صدا کردم .به او گفتم دختر این خانم مهمان برنامه شماست .این خانم اما حین ضبط برنامه مجبور است که
بچهاش را در سرما راه ببرد تا گرم شود! بعد از آن ،تهیه کننده دستور داد تا مهمانان را به فضای گرمی ببرند و
تحویلشان بگیرند .دلم سوخت .این اواخر چند ین برنامه رفتم و پشیمان شدم .چون فقط ظاهر کار برایشان
اهمیت داشت».

حاضرم نقش احمدینژاد را بازی کنم
حاال که صحبت از معرفت می شود از محمود بصیری می پرسم آیا بعد از این همه سال بیکاری ،محمود احمدی
نژاد را حالل میکند؟ محکم می گوید« :بله .پس معرفتمان کجاست؟ یاد گرفتهام که هیچ بدی را با بدی
تالفی نکنم .چون اگر بدی کنم پس من هم آدم بدی هستم .به نظرم این سالها خیلی هم بد نگذشته است.
قبال هم گفتهام که از سالها بیکاری خوشحالم! چون در این سالها فیلم و سریالهای زیادی ندیدم که مردم
را پای تلویزیون بنشاند .برای من مهم نیست که نقشها ،نقش اصلی باشد .حاضرم که  3-2سکانس در فیلمی
بازی کنم که سالها در ذهن مردم میماند .مثال فیلم «مادر» علی حاتمی را همه دیدهاند.نقش آن پینهدوز راکه
کنار در نشسته من بازی کردهام .آن نقش در دل خودش مطلب زیادی داشت .پیرمردی نشسته و پینهدوزی
میکند و صاحبخانه ،کلید در خانه را دست او داده است .چرا چنین کاری میکند؟ چون گذشتهها مردم به
همدیگر اعتماد داشتند .حاال چطور است؟ کسی که میخواهد به سفر برود یک المپ و رادیو روشن میگذارد و
نمیگذارد که همسایهاش بفهمد خانه خالی است .این جور نقشها حتی اگر کوتاه باشد ولی میارزد که بازیگر
خودش را خرج کند .من احمدی نژاد را میبخشم .حتی حاضرم نقشش را بازی کنم .فقط باید خودش نامهای
بنویسد و اجازه دهد که نقشش را بازی کنم».
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نکات مهم و قابل
دسترس برای مراقبت
از پوست دور چشم

استفادهازشیر،توتفرنگی،مسواکزدنباجوششیرینو...ازروشهاییهستند
کهمیتوانیدبدوناستفادهازموادشیمیاییدندانهایتانراسفیدکنید

مارال مرادی
خبرنگار

سالمت

لکهدارشدندنداناتفاقیمعمولاست.اینشرایطزمانیرخمیدهدکهالیهبیرونیدندان
سالمت
کهبهناممینایدندانشناختهمیشود،تغییررنگمیدهد.محصوالتسفیدکنندهدندان
بسیاری در بازار وجود دارد .شما میتوانید از بین خمیردندانها ،پودرها ،نوارها یا ژلهای
ســفیدکننده یکی را انتخاب کنید .دندان پزشک شــما هم میتواند خدماتی حرفهای در
این زمینه ارائه کند .اما این گزینهها میتوانند گران باشند .همچنین ،آن ها حاوی مواد شیمیایی هستند که
ممکناستبادندانهاولثههایشمانامهربانباشند.برایسفیدکردندندانهایخودبدوناستفادهازمواد
شیمیاییمیتوانیدنگاهیبهروشهاییطبیعیترداشتهباشید.

توتفرنگی
توت فرنگی حاوی اســید مالیک است .گفته میشود که
این اسید خاصیت ســفید کنندگی دارد که ممکن است
بهروشنشدندندانهایلکهدارکمککند.همچنین،
اسیدمالیکمیتواندتولیدبزاقرادرافرادیکهبهخشکی
دهانمبتالهستندافزایشدهد.بزاقباپاکسازیغذاو
بقایایدیگردربرابرپوسیدگیدندانکهیکدلیلاصلی
تغییررنگدنداناست،ازشمامحافظتمیکند.
هندوانه
محتوایاسیدمالیکهندوانهبیشترازتوتفرنگیاست.
اسیدمالیکمیتوانددرروشنشدنرنگدندانهانقش
داشتهباشدوتولیدبزاقراافزایشدهد.همچنین،برخی
افراد به این نکته اشــاره دارند که بافــت فیبری هندوانه
دندانهــا را ســایش می دهد که بــه از بیــن رفتن لکهها
کمکمیکند.البتهشواهدعلمیبرایپشتیبانیازاین
ادعاوجودندارد.
شیر
اسیدالکتیکموجوددرشیرممکناستبهروشنشدن

ذای

غ

مینایدندانهایشماکمککند.همچنین،گفتهشده
است که اسید الکتیک تولید بزاق را تحریک میکند که
میتواند به پاکســازی باکتریهای مسبب پوسیدگی
دندان کمک کند .کازئین  ،پروتئین موجود در شیر ،هم
از ایجاد لکه روی دندانها پیشــگیری میکند .کازئین
به جذب فســفات کلســیم بــرای ترمیم پوســیدگیها و
پیشگیریازشکلگیریپالکدندانکمکمیکند.
مسواکزدنواستفادهازنخدندانبهطورمنظم
مسواک زدن و استفاده از نخ دندان به طور منظم یکی از
بهترین روشها برای سالم و سفید نگه داشتن دندانها
محسوب میشود .مسواک زدن دندانها دو بار در روز و
هرباربهمدت2دقیقهتوصیهشدهاست.اینکارمیتواند
به پاکسازی لکه ها و همچنین از بین بردن بقایای مواد
غذایی و باکتری های مســبب پوســیدگی دندان کمک
کند.
مسواکزدنباجوششیرین
جــوش شــیرین یــک گزینــه محبــوب بــرای ســفید
کردن دنــدان هاســت .جوش شــیرین یکــی از مواد

لی

اص

تشکیلدهنده رایج در خمیردندانهای سفیدکننده
هم است .برای استفاده از جوش شیرین برای روشن
شدن رنگ دندانها ،سهم های مساوی از آب و جوش
شیرین را با هم ترکیب کنید تا یک خمیر شکل بگیرد.
از این خمیر برای مســواک زدن دندان هــای خود به
مدت یک دقیقه استفاده و ســپس آن را از دهان خود
خارج کنید.
مسواک زدن با روغن خردل و نمک
روغنخردلونمکیکدرمانطبیعیدرپزشکیسنتی
هندی برای ســفید کردن دندان اســت .ایــده ای که در
پس این روش قرار دارد این است که روغن خردل پالک
و لکههای دندان را از بین می بــرد .نمک میتواند برای
تقویت اثر ســفیدکنندگی دندان به روغن خردل اضافه
شود.گفتهشدهاستکهبافتسایندهنمکبهپاکسازی
لکههایرویدندانکمکمیکند.
محدود کــردن غذاهایی که دندان هــا را لکهدار
میکند
شما می توانید با محدود کردن غذاها و نوشیدنی هایی

که موجب لکهدار شدن دندانها میشود ،از تغییر رنگ
اضافیپیشگیریکنید.ازجملهاینخوراکیهامیتوان
بهسسهایگوجهفرنگی،قهوه،چایسیاهونوشابههای
گازدار تیره اشــاره کرد .اگر قصد مصرف یک نوشیدنی
را که میتواند موجب لکهدار شــدن دندان شود ،دارید،
استفادهازنیمیتوانداحتمالبروزاینشرایطراکاهش
دهد.
چه مدت طول میکشــد تا مواد غذایی دندانها
راسفیدکند؟
این که چه مدت طول میکشــد تا این مــواد غذایی رنگ
دندانهای شما را روشــنتر کند ،مشخص نیست اما در
مقایسه با محصوالت تجاری ،روشهای طبیعی به طور
معمولبهمدتزمانبیشتریبرایتاثیرگذارینیازدارد.
همچنین ،این به رنگ اصلی دندانهای شــما بســتگی
دارد .اگر دندانهای شــما به طور قابــل توجهی لکهدار
شده باشد ،مشــاهده نتایج احتماال زمان بیشتری طول
خواهدکشید.
دراینمطلبازوبسایت«برنا»کمکگرفتهشدهاست.

آشپزی من

خورش عدس اسپایسی؛ با طعم تند و پخت سریع
مواد الزم (برای  4نفر)
روغن گیاهی 2 :قاشق چای خوری
پیاز قرمز خرد شده 2 :عدد
زنجبیلرندهشده:یکقاشقغذاخوری
سیر رنده یا ریز خرد شده 3 :حبه
رب گوجه فرنگی 3 :قاشق غذاخوری
پــودر فلفــل قرمــز :یــک قاشــق چای
خوری
آب سبزیجات 3 :فنجان
عدس قرمز :یک فنجان
نمک :یک چهارم قاشق چای خوری
گشــنیز تازه و خرد شــده :یــک چهارم
فنجان

خواص میوه ها

میدانستید گاهی میتوانید به جای عدسپلو خورش عدس درست کنید؟ خورش عدس

اسپایسی ،خورشی مقوی و خوشمزه است و با عطر و طعم تندی که دارد در کنار برنج ترکیبی
دلچسب به وجود میآورد .طرز تهیه این خورش بسیار آسان است و به دلیل استفاده از عدس

قرمز در کمترین زمان آماده میشود.

طرزتهیه
قابلمــهای را روی حرارت متوســط قــرار دهید
و داخــل آن روغــن بریزید .پیــاز خرد شــده را به
روغــن اضافــه کنیــد و حــدود 15دقیقــه تفت
دهیــد تا پیــاز کمی نــرم شــود .زنجبیل و ســیر
خرد شــده را نیــز بــه آن اضافه کنیــد و 5دقیقه
تفــت دهید تا عطــر ســیر و زنجبیل بلند شــود.
رب گوجه و پودر فلفل قرمــز را هم اضافه کنید.
کمکمآبسبزیجاترادرونقابلمهبریزیدومدام
هم بزنید .حرارت را کمی زیاد کنید تا به جوش

بیاید.خورشرابچشیدوبهمیزاندلخواهنمک
اضافه کنیــد .عدس ها را با آب ســرد بشــویید و
آبکشی کنید .ســپس به خورش اضافه کنید،
حرارت را کم کنید و اجازه دهید خورش عدس
بهمدت 35تا 40دقیقهبپزد.
زمان پخت بســته به نوع عدس مــی تواند کمی
متغیرباشد.زمانیکهعدسهاکامالپختونرم
شدخورشآمادهاست.خورشعدسرادرظرف
مناســب بریزید ،روی آن را با گشــنیز خرد شده
تزیین وهمراهبابرنجنوشجانکنید   .

فواید میوه ها و سزبیجات قرمز رنگ

کاروتن موجود در بین میوهها و سبزیجات قرمزرنگ میتواند خطر سرطانهای ریه و پروستات را کاهش دهد
رنگدانههای طبیعی مسئول رنگ قرمز میوه ها و سبزیجات هســتند .افزودن آنها به رژیم غذایی

پروستات وجود دارد .برای بررســی جنبههای مختلف باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت

بتاســیانینها به میزان زیاد در مــواد غذایی قرمز رنگ وجــود دارد .به طور خاص ،به نظر میرســد

افزودن مواد غذایی با رنگهای مختلف به رژیم غذایی را توصیه میکنند .برای افزایش خاصیت و

میتواند تاثیــرات مثبتی بر بدن داشــته باشــد .لیکوپــن ،آنتوســیانینها ،بتاکریپتوکســانتین و

رابطهای بین مصرف کاروتن موجود در میوه ها و ســبزیجات قرمز و کاهش خطر ســرطانهای ریه و

بانوان

بگیرد ،اما مطالعات اولیه امیدوارکننده بودهاند.هم اکنون ،راهنماهای غذایی در بسیاری از کشورها

قدرت غذاهای خود میتوانید استفاده از میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ زیر را مد نظر قرار دهید.

ناحیه دور چشــم پوســتی ظریــف و نــازک دارد که
معموال بیشــتر از دیگر نواحی دچــار چین و چروک
و پیــری زودرس میشــود .در ایــن مطلب بــه بیان
چند نکته و ترفند برای مراقبت از پوســت دور چشم
میپردازیم.
آب رسانی ،اولین قدم
پوســت هیدراتــه ،االستیســیته یــا کشــش طبیعی
خــود را حفظ میکنــد و کمتر دچار چیــن و چروک
و خطــوط میشــود .هنگامــی که پوســت خشــک
میشود ،خاصیت کششی خود را از دست میدهد
و دچار چین و چروک میشود .پوست اطراف چشم
هم چون فاقد غدد چربی اســت که به حفظ رطوبت
کمک کند ،بیشتر از نواحی دیگر در معرض خشکی
و چــروک قــرار دارد .بنابرایــن مهــم اســت که یک
مرطوب کننده خوب داشته باشید که برای استفاده
دور چشم مناسب باشد .از مواد طبیعی مثل خیار،
ترکیب گالب و روغن نارگیل ،کره شی یا ژل آلوئه ورا
هم میتوانید برای آب رسانی پوست اطراف چشم
بهره بگیرید.
ماساژرافراموشنکنید
ماساژ پوست اطراف چشم به جلوگیری از بروز عالیم
پیری در این ناحیــه کمک زیادی میکند .ماســاژ،
گردش خون را بهبود میبخشد و به رفع کیسههای
زیر چشم ،حلقههای تیره و جلوگیری از بروز چین و
چروک کمک میکند .به عالوه ماساژ پوست اطراف
چشم ،یک راهکار موثر برای تخلیه مایعات اضافی و
کاهش تورم است .البته باید بدانید که ماساژ پوست
دور چشم ،روش خاص خود را دارد .ابتدا انگشتان
خود را بــه مرطوب کننده مناســب یا روغن آغشــته
کنید .سپس با نوک انگشــت و به صورت ضربهای،
بسیار آرام به مدت 2تا 3دقیقه پوست اطراف چشم
را ماســاژ دهید .این عمل را هر شــب پیش از خواب
تکرار کنید.
خوبوکافیبخوابید
آثار نداشــتن یک خواب کافــی و با کیفیت شــبانه،
بالفاصله روی پوست اطراف چشم نمایان می شود.
حلقه های تیره و پف زیر چشــم از جملــه این عالیم
هســتند .بنابراین بــرای مراقبت از پوســت اطراف
چشم خود ،ســعی کنید عواملی که خواب شما را بر
هم می زند از بین ببرید و استراحت کافی ،شبانه به
مدت حداقل  8ساعت داشته باشید.
ازتاثیررژیمغذاییسالمغافلنشوید
تغذیه نقــش مهمی در ســامت پوســت دارد .مواد
مغذی مانند انــواع ویتامیــن  A، C، Eو مواد معدنی
مثل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب امگا  3برای
بازســازی و ترمیم ســلولهای پوستی بســیار مفید
هستند.
ازپوستخوددربرابرآفتابمحافظتکنید
تابــش نــور خورشــید موجب نازک شــدن پوســت،
بروز لکهها و چین و چروک و حتی ســرطان پوســت
میشود بنابراین از پوست خود ،به خصوص پوست
اطراف چشم در برابر نور خورشید محافظت کنید.
در این باره استفاده از کرمهای ضد آفتاب به صورت
روزانه و مرتب توصیه میشود.
باآرایشنخوابید
خوابیــدن با آرایــش در فرایند اکســیژن رســانی به
پوست اختالل ایجاد میکند .آرایش پوست ،به ویژه
آرایش در ناحیه چشم ،مثل انواع ریمل ،خط چشم
و سایهها باعث تیره شدن پوست اطراف چشم و بروز
چین و چروک میشود .بنابراین الزم است پیش از
خواب ،صورت و اطراف چشــم خود را با یک آرایش
پاککن مناســب پاک کنیــد .از روغنهای گیاهی
نارگیل ،زیتون و بادام نیز میتوانید برای پاک کردن
آرایش استفاده کنید.
در تهیه این مطلب از سایت « سالمت نیوز» کمک

گوجهفرنگی
گوجه فرنگی عطر و طعمی منحصر به فــرد دارد و
میتواند مقدار قابل توجهی ویتامین  ،Cپتاسیم و
لیکوپن را در اختیار شــما قرار دهد.
شــکل پختــه گوجــه
فرنگــی از محتــوای
لیکوپن بیشــتری
هــم برخــوردار
است.

چغندر
چغندر از قند طبیعی زیاد برخوردار اســت ،از این رو ،افراد اغلب از آن
برای شیرین کردن کیکها و شربتها استفاده میکنند.
اما به خاطر داشــته باشــید که مصرف بیــش از حد آب
چغندرمیتواندبهعوارضجانبیمنفیمنجرشود،زیرا
افزایش تراکم نیتراتهایی که رشــد غیر طبیعی
سلولرابههمراهدارد،تحریکمیکند.

پیازقرمز
انواعمختلفیازپیازوجوددارد.پیازقرمزحاویآنتوسیانینهاستکه
موجبرنگقرمزاینمحصولمیشود.رنگقرمز
پیاز به واســطه پخت از بین مــیرود ،اما برای
بهرهمندی از بیشــترین فواید این محصول
میتوانیدآنرابهصورتخاممصرفکنید.

فلفلچیلی
فلفلچیلییکیازاعضایتندترخانوادهفلفلهای
قرمزاست.بهرغمعطروطعمتند،فلفلچیلیمواد
مغذی مختلفــی را ارائه میکند .این مــاده غذایی
منبع خوبی برای ویتامینهای Cو Aو
همچنینمادهفعالکپسایسین
اســت .فعالیــت ضــد درد از
مشــخصههای کپسایســین
است.

گیالس
گیالسمیوهایشیرینوآبدارومنبعخوبی
برای آنتی اکســیدانهای مختلف و پلی
فنولهــا (بتاکاروتــن ،آنتوســیانین ها و
فالونول ها) اســت که خواص ضــد التهاب را
ارائهمیکند.

منبع  :تابناک

2

فلفل دلمهای قرمز
فلفل دلمهای قرمز به خانواده توتها ()Berry
تعلق دارد .انواع ســبز و زرد فلفــل دلمهای نیز
در دسترس هستند ،اما نوع قرمز حاوی مقادیر
بیشــتری از بتاکاروتــن ،ویتامین
 ،Cویتامیــن،B6
فــوالت و آنتــی
نهاست.
اکسیدا 

انگور
مطالعــات دربــاره رنگدانههــای قرمز موجــود در
انگور در کنار مواد مغذی دیگر ماننــد رزوراترول و
ترکیباتگیاهینشانمیدهدکهآنهامیتوانندبه
حفظ سالمت مطلوب قلب
وجلوگیریازبیماریهای
مرتبط با افزایش سن
کمککنند.

گرفته شده است.

عشق به همرس یا فرزند ،کدام قویتر است؟
نگاهی روانشناسانه به اظهارنظر عجیب
«رایان رینولدز» درباره سپر کردن همسرش
برای حفاظت از فرزندش که بازتاب زیادی

احســاس نســبت به همســر در اغلــب فرهنگها،
احساسیباقابلیتجایگزینیاست.بهدلیلهمینویژگی
هم افراد میتوانند بعد از جدا شــدن از همســر یا از دســت
دادناو،بازعاشقشوندورابطهجدیدوباکیفیتدیگریرا
آغازکنندامادرمقابلاحساسنسبتبههرفرزندبهصورت
کلیچندانقابلجایگزینینیست.اینموضوعراوالدینی
که فرزندی از دســت دادهاند ،بهتــر درک میکنند .داغ از
دستدادنفرزنددر اغلبفرهنگهابسیارشدیدارزیابی
میشودووالدینیکهفرزندیازدستدادهاند،ولوبادوباره
بچهدار شدن یا داشتن فرزندانی دیگر ،باز هم جای خالی
فرزندفوتشدهرااحساسمیکنند.

روز رعایت پروتکلها اما نترسیدن
متاسفانه خطر ابتال به کرونا ،هنوز در کمین
همه ما هســت بنابراین باید پروتکلهای
بهداشتی از جمله ماسک زدن ،ضدعفونی
کردن ،رعایت فاصله و  ...رو
رعایت کنیــم اما ترس
و استرس بیجا ،ممکنه
برامون دردسرســاز بشه.
این روزها بیشتر مراقب
خودتون باشین...

قابلجایگزینشدنیاغیرقابلجایگزینشدن؟!

عکس تزیینی است
نرگس عزیزی| کارشناسارشد مشاوره

شاید شــما هم ویدئوی کوتاهی از «رایان رینولدز» ،بازیگر کمدی و معروف را در چند روز اخیر در
محوری
شبکههایاجتماعیدیدهباشیدکه دربارهعشقبههمسروفرزندشصحبتمیکند.دراینویدئوی
کوتاه او اول از عشق عمیق خود به همسرش میگوید و بعد با شوخطبعی اضافه میکند« :همان اولین
بار که فرزندم را دیدم ،فهمیدم این نوزاد را آن قدر دوست دارم که اگر حملهای اتفاق بیفتد ،برای
محافظت از فرزندم از همسرم به عنوان سپر انسانی استفاده خواهم کرد!» تصور میکنم به وقت تماشای این ویدئو،
به احتمال زیاد شما هم لبخند زده باشید .اما شاید بد نباشد بعد از تماشای این کلیپ کوتاه در کنار خندیدن به طنازی
این بازیگر ،به موضوعی مهم و البته مناقشهبرانگیز بپردازیم؛ این که آیا مقایسه دوست داشتن فرزند و دوست داشتن
همسر مقایسه درستی است؟ و آیا احساسات عاشقانه شدیدتر نسبت به همسر در مقایسه با فرزند ،اتفاق عجیب و
غریبی است؟ با ما همراه باشید تا کمی بیشتر با این دو عشق (به همسر و به فرزند) آشنا شویم.
موضوعیکهمخالفانوموافقانزیادیدارد

بحث بر ســر این که عشــق به فرزنــدان قویتر از عشــق به
همسر اســت ،از موضوعاتی اســت که موافقان و مخالفان
زیادیدارد.برخیمیگوینددرستایناستکههمسران
همدیگررابیشازفرزندشاندوستداشتهباشند؛چراکه
به هر صورت این همسران هستند که برای هم میمانند و
فرزندان بعد از بزرگ شدن ،خانه را ترک خواهند کرد .در
مقابل اما برخی میگویند عشق به فرزند موضوعی است
که با تولد فرزند شــکل می گیرد و چنان شدید است که تا
آخرعمروالدینراهمراهیمیکندوحتیبرخیطرفداران
ممکناستازذاتیبودناینعشقصحبتکنند.واقعیت

این است که شاید اگر سه تفاوت مهم بین عشق به فرزند و
عشقبههمسررادرنظرداشتهباشیم،آنوقتبهتربتوانیم
دربارهاینمقایسه،تصمیمگیریکنیم.
وقتــی هیجانــات ناخوشــایند مجــال بروز
1
بیشتری دارند
احساسی که هر کدام از ما به همســر خود به عنوان فردی
بالغداریم،شاملمجموعهایازاحساساتمتفاوتاست.
از آن جا که همسران همدیگر را افرادی بالغ و همسطح در
نظر میگیرند ،به صورت معمول ،امکان تجربه هیجانات
ناخوشایند در رابطه بین همسران بیشتر است .به عبارتی
مامیتوانیمهمزمانباعالقهایشدید،ازدستهمسرمان

دلخوریهایی داشــته باشــیم،
جاهایی احســاس رقابــت با او
کنیم ،از دست او ناراحت شویم
و  ...امــا در مقابــل در ارتبــاط با
فرزندمــان داســتان متفــاوت
اســت .این تفاوت هر چــه فرزند ما
کوچکترباشد،بیشتربهچشممیآید.
مابهفرزندماندرسالهایاولتولداو،بیشتر
احساســی مثبت داریم که با تمایل به مراقبــت از او همراه
میشود .درست است که احتمال ناراحتی از فرزند وجود
داردامادرنهایتدربیشترمواقعمابهخوبیدرخاطرداریم
کهاوهنوزیککودکاستودرنتیجهجنسدلخوریمااز
او،متفاوتازجنسدلخوریماازهمسرمانخواهدبود.
تغییرات احساسات که معطوف به همسران
2
است
احساســات به همســر به صورت کلی باال و پایین بیشتری
نسبت به احساســات ما به فرزندمان دارد .در این موضوع
فقطرفتارهایهمسرمانموثرنیستوفیزیولوژیبدنماو
هورمونهاییکهدربدنماهمترشحمیشود،نقشدارند.
برایناساسهمممکناستفردیدرزمانیاحساسکند
که عالقه بسیار شدیدی به همسر خود دارد(حتی بیش از
عالقهایکهبهفرزندشدارد)امابعدازمدتیاحساسکند
دیگرازآناحساسخیلیشدیدخبرینیستامادرمقابل
احساسمابهفرزندمان،نوسانکمتریدارد.

شــاید با خوانــدن ایــن مطلب بــا خــود احســاس کنید که
خب پس از آن جا که احســاس ما به همســرمان باال و پایین
زیــادی دارد ،قابل جایگزینی اســت و در کنارش هیجانات
منفی هم امکان ظهــور و بروز بیشــتری دارند ،پس
اهمیت کمتــری دارد .اگــر چنین تصوری
دارید ،پــس این چنــد خط را بــا دقت
بیشــتری مطالعه کنید.رابطه ما با
همسرمان ،احساســاتی که به او
داریــم و انــرژی و وقتی کــه برای
نمایش این احساسات مثبت در
نظر میگیریم ،شــاید در زندگی
شــخصی ما قابل جایگزین شــدن
باشد اما در زندگی فرزندانمان قابل
جایگزینشدننیست!مطالعاتمتعددی
در روانشناســی رشــد نشــان میدهــد زمانی
کــه والدین جلــوی کــودکان احساســات مثبت خــود را به
همدیگر نشــان میدهند ،فرزندان آرامش خاطر بیشتری
پیدا میکنند .در کنــار آرامش خاطر ،رشــد هویت فردی،
خانوادگی و جنســی فرزندان هم در چنین وضعیتی بهتر
پیش خواهد رفت .عملکرد درســی بهتر و کاهش احتمال
رفتارهای نامناســب از دیگر ثمــرات نمایش عالقه متقابل
والدینبههمدیگردرمحیطخانهاست.

زندگیسالم
سه شنبه
 12اسفند 1399
شماره 1831

خانواده و مشاوره

در شبکههای اجتماعی داشت
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احساسیکهمیتواندجایگزینشود

قرار و مدار

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

* برای ســوزاندن کالری یک پیتزا باید  2ساعت بدویم؟
برای یک قاشق الویه هم باید 20دقیقه بدویم؟ یعنی بعد
ازخوردندوتاساندویچالویه،بایدازمشهدتاتهرانبدویم
دیگه!بیخیالبابا.
* درباره مطلــب صفحــه خانوادهتون می خواســتم بگم
که مشــکالت اقتصادی ،کرونا و  ...توان تمرکز رو از همه
گرفته.دلمبراییکذرهآرامش،لکزده.
*نوشابهانرژیزامیخوریمکهانرژیبگیریموهیجانمون
برهباال،بعداالنثابتشدهکهباعثافسردگیمیشه.دیگه
هیچیسرجایخودشنیستواقعا!
کانصاریو
*آقکمال؛بازیگرانوبازیکنانیچونسیام 
تدر
تکاالوخدما 
یو...واردعرصهتبلیغا 
پژمان  جمشید 
تلویزیونشدند،چراشماوارداینعرصهنمیشوی؟مگه
شماازاونهاچیکمداری؟!
* پرونــده «کالریشــماری» و اطالعاتی کــه در آن مطرح
شده،بسیارجالبوخواندنیبود.ممنوناززندگیسالم.
*درصفحهسالمتتیترزدین«:باالخرهبایددرشبانهروز
چقدربخوابیم؟».ماهمخوشحال،رفتیممتنروخوندیم
تابهپاسخدستپیداکنیم!امابعدشدیدیمکهنوشتین:
«اینمقداراز ۶تا ۱۱ساعتمتغیراست».اینمردمآزاری
نیست؟
* در زندگیســام از آخرین اخبار درباره واکسن ایرانی
کرونا و عوارض آن هم بنویسید .االن همه پیگیر این خبر
هستندوامیدواربهآینده.

نکتهپایانی

با توجه به هم ه این نکات میتوانیم بگوییم کــه هر کدام از
ما به عنوان والد وظیفــه داریم جدای از احساســاتی که به
همسرمان داشــته و داریم ،بعد از بچهدار شــدن ،به خاطر
عشــقی که به فرزندمان داریم ،به همسرمان بیشتر از قبل
عشقبورزیم.مطمئنباشیدبااینکارجدایازفوایدیکه
نصیب فرزندان شما میشود ،رضایت شما و همسرتان از
زندگیمشترکهمافزایش مییابد.

داده تصویری

خیلی بیقرارم اما روانپزشک میگوید که بیشفعالی ندارم
من این روزها خیلی بیقرارم .همیشــه در حــال راه رفتن هســتم و نمیتوانم
 5دقیقه یک جا بنشــینم و از همــه بدتر این که ســال بعد کنکــور دارم .پیش
روانپزشکرفتم،گفتبیشفعالینداری.چهکنم؟
دکتر نجمه عابدی شرق | روان شناس بالینی

شــرایطی کــه بیــان مــی کنید
مشاوره
بســیار ناراحــت کننده اســت،
فردی
آن هم زمانی کــه در حال آماده
شدن برای کنکور هستید .ولی
همین کــه برای حل این مشــکل دســت به کار
شدهاید ،جای خوشحالی دارد.
داشتن مقداری اضطراب الزم است اما ...
همانطــور کــه میدانیــد اضطــراب و نگرانی
جزو هیجانهای طبیعی افراد اســت و ما برای
بقا به آن نیازمندیم امــا زمانی که این هیجانات
به صورت افراطی و مداوم ادامه داشــته باشد،
مشکلســاز میشــود .اضطــراب شــایعترین
مشــکل بهداشــت روانــی اســت .اضطــراب
و نگرانــی شــدید و مفــرط دربــاره تعــدادی از
رویدادها یــا فعالیتها(مثال عملکرد شــغلی و
تحصیلی) در بیشــتر روزهای هفتــه و به مدت
حداقــل شــش مــاه از مالکهــای اضطــراب
عمومی اســت .البته برای ارزیابی دقیقتر نیاز

بانوان

تولد بادکنکی ،شیشهای
صبحانهای و دیگران

1

با چند راهکار متفاوت و هیجانانگیز برای گرفتن جشن تولد آشنا شوید
مهساکسنوی | روزنامهنگا ر

منبعpinterest:

شما به عنوان یک مادر چگونه برای کودکانتان جشن میگیرید؟ مراسم تولد شما هم مثل همه به
گرفتن کیک و فوت کردن شمع و کادو دادن خالصه میشود یا برنامه دیگری دارید؟ مراسم تولد
یکی از خاطرهانگیزترین اتفاقاتی است که در زندگی هر شخص به خصوص کودکان رخ میدهد
اما چه کاری می توانیم انجام دهیم تا مراسم تولد فرزندمان متفاوت و ویژه باشد و سال های سال
در ذهنش بماند .در ادامه به معرفی چند روش برای داشتن جشن تولدی خاص و ویژه میپردازیم.

جشنتولد صبحانهای

تا به حال به این فکر کردهاید که چرا باید
همیشه مراسم تولد در عصر یا شب برگزار
شود .بیایید یکبار ســاختار شکنی کنید
و مراســم تولــد را در صبح با یــک صبحانــه هیجانانگیز
برگــزار کنیــد .پیشــنهاد من درســت کــردن خانوادگی
پنکیــک همــراه بــا تکههــای میــوه  ،شــکالت،خامه و
اسمارتیز است.
جشنتولد بادکنکی
شب ،هنگامی که کودکتان خواب است،
اتاق او را پر از بادکنک کنید تا وقتی صبح
بیدار شد ،حسابی غافلگیر شود .میتوانید
در بین بادکنکها هدیه او را نیز مخفی کنید.

2

3

اســت ،به یــک روان شــناس مراجعه کنیــد .با
این که مقداری اســترس برای انجــام کارها به
خصوصزمانامتحانالزماستوطبیعی است
زیرا در فرد انگیزه مطالعه ایجاد می کند و باعث
میشود با ســختی های قبل کنکور کنار بیاید
اما اگر این اضطراب و نگرانی بیش از حد باشد
باعث می شود عملکرد فرد بسیار پایین بیاید.
 7توصیه به شما

اگــر آمادهایــد کــه بــا اضطرابهایتــان روبهرو
شوید و گامهایی مهم برای غلبه به آن بردارید،
میتوانید از پیشــنهادهایی که در ادامه مطرح
میشود ،استفاده کنید.
 -1با کمک یک روان شــناس مســیر درمان را
طی کنید .ایشــان میتوانند ارزیابی دقیقی از
مشکل شما داشته باشــند تا با تشخیص دقیق
در مســیر درمان قــرار بگیرید .یــک متخصص
روان شناسی میتواند با استفاده از راهکارهای
درمانی از جمله درمان شناختیرفتاری به شما
در درمان هرچه سریعتر این مشکل کمک کند.
 -2اگــر اضطــراب و نگرانــی شــما زیاد اســت

جشنتولد شیشهای

شب تولد کودکتان روی تمام پنجرههای
خانه ،حتــی پنجرههــای خــودرو و آینهها
بنویســید« :تولدت مبــارک» یــا حتی یک
خاطره کوتاه از روز تولدش بنویسید .با این کار ،صبح اولین
چیزی که خواهد دید تبریک تولدش از طرف شماست.
برایش گل بفرستید به مدرسه
فعال کــه بــه دلیــل شــرایط کرونــا بچهها
کمتر مدرســه میرونــد و اصــا دورهمی
توصیــه نمیشــود؛ ولــی برای ســالهای
آینده اگر خواســتید متفاوت کودکتان را غافلگیر کنید؛
میتوانید برایش گل به همراه بادکنک و کیک به مدرسه
یا مهدکودک بفرســتید تا به همراه دوســتانش در محیط
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مراجعه به روان پزشک و استفاده از دارو سرعت
درمان را افزایش می دهد.
-3ازکمالگراییرویبرگردانید.کمالگرایی
اساسا خوب است ولی مرتبا برای فرد استرس
روانــی ایجــاد و فــرد را مســتعد آســیبپذیری
میکند .مثــا فردی کــه هــدف را در پله صدم
قرار داده و فقط توانســته اســت تا پلــه  95جلو
برود دچار شکست و ناکامی میشــود و با خود
میگوید که به آن چه میخواستم ،نرسیدم.
 -4یادتان باشد این مشکل و شرایط برای همه
داوطلبان کنکــور وجود دارد .بــه افراد موفقی
فکر کنید که مسیر شما را گذرانده اند.
 -5آرام ســازی را تمرین کنید و از سرعت خود
در انجام کارها بکاهید .ســرعت و عجله ،عامل
فشار روانی است .سعی کنید آرامتر حرف بزنید
و آرامتر راه بروید و کار کنید و ...
 -6مهارتهــای خــود را در مدیریــت زمــان
افزایــش دهید .وقت تلــف نکنید و کارهــا را به
تعویق نیندازید.
 -7محدودیت هایتان را بســنجید و ســپس نه
بگویید .اهــداف کوتاه مــدت تعییــن و آنها را
اولویت بندی کنید .یکسری از کارهایتان را به
دیگران محول کنید .در چارچوب توانایی های
مالی خود زندگی کنید .به زندگی معنوی خود
غنا ببخشــید و این روزها ،تــاش کنید تا کمی
شوخطبع باشید.

تحصیل جشــن بگیرد .فقط نباید نوع کار طوری باشد که
باعث افسوس و حسرت بقیه بچه ها باشد.
نامه تولد
یکنامهبرایشبنویسیدوتمامصفاتخوبو
دوستداشتنیاشرابازگوکنید.بهاوبگویید
چرادوستشدارید.حتیمیتوانیدخاطرات
روزبهدنیاآمدنشرابهصورتنقاشی،تصویرسازیکنید.
روزشمار تولد
ســاختن روزشــمار تولد ،اصال کار سختی
نیست .میتوانید از 10روز قبل از تولدش
شــروع کنید و بــا گذاشــتن عــدد روی در
یخچال به او یادآوری کنید چند روز به تولدش مانده است
تا هیجان بیشتری برای این روز داشته باشد.
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داده تصویری

آقایدهباشی!شاد باش ودیر زی*!

زندگیسالم
سهشنبه
 12اسفند     1399
شماره 1831

مثبت شصت

عالیمیکه
ساملندان
ابید جدی
بگیرند!

اختالل
حواس
ناگهانی یا از
دست دادن
حافظه
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غیرعادی
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مکرر یا
وجود خون
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بهاحترام علی دهباشی که سال هاست برای اعتالی فرهنگ ایران
تالش کرده و اینروزها در بستر بیماری است

چشم
درد
ناگهانی

درد
ناگهانی
در قفسه
سینه

تنگی نفس
(انگار
پل ههای
زیادی را باال
رفتهاید)

شکم درد
شدید
(حرکت
باعث درد
بیشتر
میشود)

الهه توانا | روزنامهنگار
ن  1337در تهــران بهدنیا آمد .بهرســم
«علــی دهباشــی» اول فروردی 
آنوقتها که بچهها تنها تکلیف و وظیفهشــان درس خواندن نبود ،در
نوجوانــی مشــغولکار شــد .در اولین تجربــه حرفهایاش ،گــذرش به
چاپخانه افتاد و بهعنوان مصحح با انتشاراتیها همکاری کرد .بعد از آن
در تمــام ســالهای کاریاش تا همیــن امروز که 62ســاله اســت ،دایم
ســروکارش با کاغذ بوده و کلمــه .در جوانی تحت آموزش اســتادهای
فرهیختهای مثل «غالمحسین یوسفی» و «عبدالحسین زرینکوب» با
فرهنگ و ادبیات آشــنا و آنقدر دلبسته این حوزه
شناساندن
شد که بعدها خود شــروع کرد به
ِ
بیشتر بزرگان عرصه فرهنگ؛ گرچه
هرچه
ِ
فروتنانه همیشــه در ســایه بود ولی نامش
بلندشد،چنانکهسعدیحکیمانهتوصیه
کردهاســت« :چــو خواهــی که نامــت بود
جاودان /مکن نام نیک بزرگان نهان».

سالمت

منبع:تابناک

تبرئه بیهوشی عمومی
به عنوان متهم زوال عقل!
تحقیقاتنشانمیدهدبیهوشیبرای
عملجراحیتاثیریبرحافظهسالمندانندارد
شیوا رضائی | روزنامهنگار
بســیاری از ســالمندان و حتی افــراد میان ســال درباره بیهوشــی
عمومــی بــرای عملهــای جراحــی نگرانیهایــی دارنــد .یکــی از
نگرانیهای رایج در این زمینه ،افت حافظه و شروع زوال عقل بعد از
تجربه بیهوشــی عمومی اســت .مطالعه جدیدی در ایــن زمینه که
نتایج آن به تازگی منتشــر شــده است ،نشــان میدهد این نگرانی
چندان بهجا نیست.
بیهوشی عمومی در برابر بیحسی موضعی
در مرحله اول این مطالعه که حدود چهار ســال طول کشــید  7499فرد
باالی  66ســال بدون ســابقه زوال عقل که نیاز به بیهوشی عمومی برای
عمل جراحی داشتند ،در انتاریوی کانادا انتخاب شدند و وضعیت حافظه
و عملکرد شــناختی این افراد پیش از عمل ارزیابی شد .در کنار این گروه
 7499فرد دیگر که از نظر سن ،جنسیت و برخی ویژگیهای دیگر مشابه
این گروه بودند اما قرار بود برای عمل جراحی خود ،تنها بیحسی موضعی
شوخ نامه

دریافت کنند ،انتخاب شــدند و وضعیت حافظه و عملکرد شناختی آنها
هم پیش از عمل ،ارزیابی شــد .ســپس وضعیت همه شــرکتکنندگان تا
پنج سال پیگیری شد تا مشخص شود وضعیت شناختی و حافظه آنها چه
تغییراتی را از خود نشان میدهد.
نگران نوع بیهوشی خود نباشید
بررســی نهایــی وضعیــت شــرکتکنندگان طی پنج ســال بعــد از عمل
جراحی نشان داد تفاوتی بین افرادی که تجربه بیهوشی عمومی داشتند
با افــرادی که تجربه بیحســی موضعی داشــتند ،از نظر میــزان ابتال به
زوال عقل و افت عملکرد شــناختی ،وجود ندارد .پس اگر پزشــک شما
بیهوشــی عمومی برای عمل جراحــی تجویز کرده اســت ،میتوانید در
این زمینه نگران نباشــید و در نظر بگیرید که کمــی اختالل در حافظه و
عملکرد شناختی بعد از تجربه بیهوشی عمومی ،لزوما به معنای عوارض
طوالنیمدت نیست.
این مطالعه در شماره اکتبر  2020نشریه

 Journal of the American Geriatrics Societyمنتشر شده است.
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محمدعلی محمدپور |طنزپرداز
من پیرمرد گفتهاند برای شــما از تجربههای روزانهام بنویسم .راستش
به ِ
میخواســتم با جمله «شــما جوانهای امروزی» شــروع کنم دیدم خیلی
تکراری و کلیشــهای شــده پس بگذارید طور دیگری بگویم .بــه نظر من:
«دیگه به درد نمیخوره .دنیا رو میگــم» .تو دنیایی که آدمها
درســت غذا نمیخورند و باید انواع باید و نباید را رعایت
کنند ،دیگر دنیا به درد نمیخورد .شما ببینید چند روز
پیش یکی از نوهها آمد ه بود خان ه ما .این طفلی پوست و
استخوان شده و فقط مقداری چربی 80 .کیلو بیشتر
نبود .بهش میگویم« :شما وارد سن جوانی شدهای،
یک چیزی بخور جون بگیــری آخه» .هی میگفت من
نمیدانم رژیمم و چه و چه .شــما رژیم گرفتی؟ زمان ما،
رژیم ما را میگرفت .دنیا کال برعکس شــده .بنابراین به
حاجخانم گفتم بــرو یک املت بــرای این بچه درســت کن
کمی حال بیایــد .حاجخانم هــم دســتش درد نکند رفت
و یک شــانه تخممرغ بــرای این جوان درســت کــرد .حاال
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جلویش گذاشــتیم میگوید« :این خیلی زیاده .میترکم» .گفتم« :ادای
کمخورها رو درنیار .معدهات نمیفهمه .بگو گشنمه ،جا باز میکنه» .باز
هی میگفت« :مــن گیاه خوارم ،فقط گیاه میخوارم .معدهام گوشــت و
فراورده حیوانی نمیتونه هضم کنه» .این را دیگر هیچرقمه نمیفهمم.
عزیز من! دو پر علف که معده نمیخواهد .علف که همان دم مری باید
هضم شــده باشــد .معده باید بتواند اســتخوان قفسه سینه
گاو را هــم هضم کنــد .بعد دیــدم هنوز ایــن بچه جان
نگرفته ،گفتم خانم برو از آن کلوچههایی که درست
کردی هفت هشــت ده تا بیاور .دیگر با کمک ته عصا
و ایــن چیزها هرطور بــود به این نــوه عزیزمان از این
خوراکیهــا خوراندیم .فرداش رفــت خانه و گفتند
مریض شده و گوارشش به هم ریخته .متاسفانه شما
جوانهای امروزی از معده و سایر اعضای بدنتان کار
نمیکشــید ،خب معلوم اســت اینطور میشــود .من
میگویم حاال که موقع خانهتکانی اســت ،یک تکانی
هم بــه خودتــان بدهیــد و صبحهــای جمعــه کوهی
چیزی بروید .این هم از نصیحت امروز.

نامبرگرافی
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ساعت خواب روزانه سالمندان برای سالمتی و عملکرد دستگاه گوارش مفید است
و خطر ابتال به بیماریهای گوارشی را کاهش می دهد .توصیه میشود برای ساعات
خوابخودبرنامهریزیکنیدوباتوجهبهساعاتمشخصشدهبخوابیدوبیدارشوید.

یک بخارا ،یک ایران
دهباشــی کارش را با قلــم زدن در نشــریات معتبر زمان
خودش شروع میکند؛ آرش ،برج ،چراغ ،آدینه ،دنیای سخن ،کلک ،طاووس،
سمرقند و بعد هم بخارا که از سال  77-76تا امروز مستقال به مدیرمسئولی
و سردبیری او منتشر میشــود .دهباشــی البته پیش از این در «کلک» تجربه
سردبیری داشت؛ مجلهای که هفت سال برایش زحمت کشید و یکروز وقتی
مشغول آماده کردن شماره 95مجله بود ،تلفنی خبر عزلش را شنید و چند ماه
عزل ناگهانی و
بعد امتیاز بخارا را گرفت .خودش در مستند «بخارای من» این ِ
قدرناشناسانه را بدترین اتفاق زندگیاش میداند که البته حاال میشود وجه
مثبت آن را دید چراکه مقدمه تولد بخارا و شبهای بخارا شد؛ رویداد فرهنگی
عظیمی که از 15سال پیش در خدمت هنر و ادبیات بودهاست.
بزرگان ادب
شبهای بخارا بههمت علی دهباشی درنقش وزارت فرهنگ ،از
ِ
و هنر ،قدردانی میکند؛ ارج و منزلت آنها را پیش چشــم جوانترها میآورد
و مایه اتصال بین ملل میشود .سفیر سوئیس در شب «فریدریش دورنمات»،
نویس شــهیر
نمایش نامهنویــس و رمان
ِ
سوئیســی میگویــد« :گاهــی از خــودم
میپرســم اگر علی دهباشــی نبود ،من
چگونــه میتوانســتم فرهنــگ کشــورم
را معرفــی کنــم»« .گلرخســار» ،شــاعر
تاجیک جایی گفتهاســت« :من میدانم
کــه بــرای ســاختن و بناکردن یــک واژه
باید از سالمت جسم و روح مایه گذاشت
و میدانــم کــه علــی دهباشــی کل
زندگیاش را برای واژه ایران ،افغانســتان و تاجیکستان گذاشتهاست .مجله
ایشان در پیوند بین این سه مملکت کاری کردهاست که سیاستمدارها درطول
سالها موفق به انجامش نشدند».
خود دهباشی در مستند «سالم ،من دهباشی هســتم» ،در اینباره میگوید:
«وقتی شب «اومبرتو اکو» [فیلسوف و نویسنده ایتالیایی] را برگزار کردیم ،اکو
بهدلیل گرفتاری نتوانســت بیاید ولی در نامهای که فرستاد ،نوشت در ایتالیا
چنین کاری برای من نکردند یا وقتی شــب «اورهان پاموک» [نویســنده اهل
ترکیه] را بهمناســبت نوبل گرفتنش برگزار کردیم ،روزنامههــای ترکیه تیتر
زدند «ترکیه فراموش کرد ،ایران جبران کرد» .پرواضح است که شبهای بخارا
حسن
با ایجاد بستر تعاملهایی از این دست ،چه تأثیر بزرگ و ارزشمندی در
ِ
شهرت فرهنگ کشورمان داشتهاست.
حاال چندروزی اســت که آقای دهباشــی بهدلیل ابتال به کرونا در بیمارستان
بستری است .ما ضمن ادای احترام به ایشان بابت همه خدماتش که در مطلب
حاضر یکــی از هزارشــان گفته نشــد ،آرزو میکنیم کــه هرچه زودتــر به خانه
برگردد.
*با الهام از بیت «:ای بخارا شاد باش و دیر زی /میر زی تو شادمان آید همی»
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عکسی از «مل هیوز» کهنه
سرباز جنگ جهانی دوم95 ،
ساله و همسرش «ورا» 90
ساله که در فضای مجازی
منتشر شده است .این زوج
که در سال  1952ازدواج
کرد هاند  72سال زندگی
مشترک را جشن گرفتند.
خوشحال می شیم
عکسهای خاطرهانگیز
بتون
و جذا 
رو برامون بفرستین.

پیامک 2000999و تلگرام09354394576
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ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻﺗ ﺑﺮا ﺳﺮخﻫﺎ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪ$ﺪ $ﻮاﺧﻴﻢ ﻟﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺮ ،ﻫﻮﻣﻠﺲ و ﺑﻮاﺗﻨﮓ

ﭘﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ از ﺳﻮى
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ وارﯾﺰ ﺷﺪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺸﺎﻓﺖ
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VA R Z E S H I

K H O R A S A N - E

ﭼﺎپ ﻫﻢزﻣﺎن در ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان

WWW.KHORASANNEWS.COM

ﻓﮑﺮى در
آﺳﺘـﺎﻧـﻪ
اﺧـﺮاج؟
اﺳﺘﻘﻼل اﺳﻴﺮ ﺗﻔ5ﺮات ﺑﻬﺘﺮ$ﻦ 1ﺎدر ﻓﻨ ا$ﺮان!

ﺑﻦﺑﺴﺖ اول از ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ دوم
ﺳﺮخﻫﺎ ﺑﺎ 1ﺎﭘﻴﺘﺎن ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ

ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﮐﺮاﻧﭽﺎر،اﺳﻄﻮرهﻓﻮﺗﺒﺎل
ﮐﺮواﺳﯽدرﮔﺬﺷﺖ

رﺣﻤﺘﯽ ﭘﻮل داد،
در ورزﺷﮕﺎه ﺑﺎز ﺷﺪ!

ﺧﺒﺮى از ﺳﻮﭘﺮﺟﺎم
ﻧﻮروزى ﻧﻴﺴﺖ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻋﺎد

ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﺮداى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻨﻴﺲ ﺑﺎزى ﮐﺮد
ﮐﯽروش ﺟﻮاب اﺣﺴﺎﺳﺎت اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ را داد
ﺎرﻟــﻮس ــ$روش ــﻪ ﭘــﺲ از ــ دوره  ٢ﺳــﺎﻟﻪ در ﻠﻤﺒﻴــﺎ و ﺧــﺮوج از اــﻦ ﺗﻴــﻢ ،ﻫﻤﭽﻨــﺎن
ﺎﻣﻨﺖﻫﺎــﺶ ﭘﺮ از اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻫﻮاداران اﺮاﻧ $اﺳــﺖ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣ $در اﻨﺴــﺘﺎﮔﺮاﻣﺶ ﺑﻪ اﺑﺮاز
اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻫﻮاداراﻧــﺶ ﭘﺎﺳــﺦ داد .ﺎرﻟﻮس $روش ،ﺳــﺮﻣﺮﺑ $اﺳــﺒﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ $ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ
ﺗﻮﻟــﺪش ﭘﻴﺎﻣــ $ﺑﻪ ﻓﺎرﺳــ $در اﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ﻣﻨﺘﺸــﺮ ــﺮد» :از اﻦ ﻃﺮــﻖ ﻣ$ﺧﻮاﻫــﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻪ
ﺣﻤﺎﺖﻫــﺎ و ﭘﻴﺎمﻫﺎ 9ﭘﺮﻣﻬــﺮ 9ﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣ$رﺳــﻨﺪ ،از ﺑﺎز;ﻨﺎن و ﻣﺮﺑﻴــﺎن ،از ﺎدر 9ﻪ ﻣﺮا
ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻫﻤﺮاﻫ $ﻣ$ﺮدﻧﺪ ،ﻣﺪﺮان و اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻮاداران ﻋﺰﺰ ﺗﺸ;ﺮ ﻨﻢ .اﻦ ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﻣﺮا ﺳﺮﺷﺎر
از اﻓﺘﺨــﺎر ﻣ$ﻨــﺪ .ﻗﺪرداﻧــ $ﻋﻤﻴــﻖ ﺧــﻮدم را از ﻫﻤﻪ ﺷــﻤﺎ اﺑﺮاز ﻣ$ﻨــﻢ .ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮــﻦ آروزﻫﺎ9
ﺳﻼﻣﺘ $و ﺷﺎد !9ﺧﻴﻠ $ﻣﻤﻨﻮن«.
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اﺧﺒﺎر ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺎزى ﺣﺴﺎس و ﺟﺬاب اﻣﺮوز ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺸﻬﺪى رﻗﻢ ﻣﻰﺧﻮرد

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﺘﻴﺎن در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ
دوﻧــﺪه ﻣﻠﭘــﻮش ﺸــﻮرﻣﺎن ــﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔــ از اردو ﻓﺮاﻧﺴــﻪ
ﺑﺮﮔﺸــﺘﻪ ،در دو  ٦٠ﻣﺘﺮ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸﻮر ﺷﺮﺖ
ﺮد و ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ دﺳﺖ -ﺎﻓﺖ .در اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ روز ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت دووﻣﻴﺪاﻧــ داﺧﻞ ﺳــﺎﻟﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸــﻮر ،ﺣﺴــﻦ
ﺗﻔﺘﻴﺎن ،دوﻧﺪه اﻟﻤﭙﻴ 3ﺸــﻮرﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺎده  ٦٠ﻣﺘﺮ ﺑﺎ
رﻮرد  ٦.٥٤ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺟﺎ-ﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤ
د-ﮕــﺮ دوﻧﺪه ﻣﻄﺮح ا-ــﺮان ﺑــﺎ  ٦.٧٦ﺛﺎﻧﻴﻪ دوم ﺷــﺪ .ا-ﻦ دوﻧﺪه
اﻟﻤﭙﻴ 3ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶ اردو آﻣﺎدﮔ ﺧﻮد را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺮد و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت داﺧﻞ ﺳــﺎﻟﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اوﻟ
دﺳﺖ -ﺎﻓﺖ.

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﺧﻮدرو
ﻣﺮﺑــ ا-ﺘﺎﻟﻴﺎ -ﺳــﺎﺑﻖ ﺷــﻬﺮ ﺧــﻮدرو ﺑﺎ ﺷــ3ﺎ-ﺖ از ا-ﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﻣﺸــﻬﺪ  ،ﺧﻮاﻫــﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﺸــﻬﺪ ﻫﺎ وارد H-
ﺑﺤﺮان ﺗﺎزه ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو در  H-ﻣﺎه اﺧﻴﺮ دﭼﺎر
ﻣﺸــ3ﻼت ﺳــﺮ-ﺎﻟ و ﭘﺮﺷــﻤﺎر ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺣــﺎﻻ از ﻓﻴﻔﺎ ﺧﺒﺮ
ﻣرﺳــﺪ اﺳــﺘﻔﺎن ﻮز-ﻦ ،ﻣﺮﺑ ﺳﺎﺑﻖ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺳــﺘﻴﺎر ﻣﺠﺘﺒــ ﺳﺮآﺳــﻴﺎ -اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﺪه و ﻗﺮار ﺑــﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺪ
رﺣﻤﺘ ﺎرش را اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﺎ-ﺎن ﻫﻤ3ﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎ
از ا-ﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷ3ﺎ-ﺖ ﺮده اﺳــﺖ .ﺷ3ﺎ-ﺖ ﻮز-ﻦ ﺑﺮا در-ﺎﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت١٥٠ﻫــﺰار دﻻر اﺳــﺖ و ﺷــ3ﺎ-ﺖ او د-ــﺮوز از ﺳــﻮ
ﻓﻴﻔﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــ و اﺳــﺘﻌﻼم از ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗــﺎ ﻣﺸــﻬﺪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪور -ــ Hرا ﺟﻨﺠﺎﻟ د-ﮕــﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،آنﻫﻢ درﺷــﺮا-ﻄ ﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺮاﺳــﻼوو ﻣﻬﺎﺟﻢ
اوﺮا-ﻨ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﺷــ3ﺎ-ﺘ ٤٧٠ﻫــﺰار دﻻر از
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﻫﻫﺎ دﻻر ا-ﻦ ﺗﻴﻢ
ﺑﻪ ﻋﺪد ٦٢٠ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮﺳﺪ! آنﻫﻢ در ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟ ﻪ ا-ﻦ روزﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو دارد و ﺑﺷ Hﻣﺪ-ﺮان ا-ﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ-ﺪ در ﺗﻼش ﺑﺮا
ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺑﻮدﺟﻪا ﺗﻘﺮ-ﺒﺎ ١٦ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻫﻫﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻣﺮﺑ و ﺑﺎز3-ﻦ ﺧﺎرﺟﺷﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻨﻨﺪ.

ﻣﺪالآورى ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻌﻠﻮل
ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻧﻮان وزﻧﻪﺑﺮدار ﻣﻌﻠﻮل اﺳــﺘﺎن ﺑﺎ ﺴﺐ  ٢ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ
ﺑﻪ ﺎر ﺧﻮد در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸﻮر ﭘﺎ-ﺎن داد .دوﻣﻴﻦ دوره
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ وزﻧﻪﺑﺮدار ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻌﻠﻮل ﺸــﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ .ا-ﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﻪ ﺑﻪ -ــﺎد ﭘﻬﻠﻮان ﺳــﻴﺎﻣﻨﺪ رﺣﻤﺎن
ﻧﺎمﮔــﺬار ﺷــﺪه ﺑــﻮد ،در  ٢رده ﺳــﻨ ﺟﻮاﻧــﺎن و ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺷــﺪ و ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺮاﺳــﺎنرﺿﻮ ﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ
در اوﻟﻴــﻦ دوره ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺪه ﺑﻮد ،ا-ﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﻴــﺐ ﻋﺎﻟﻤﻧﮋاد،
ﺟﻠﻴﻠﻴــﺎن و زرﮔﺮاﻧ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﺻﺮ راﻫ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت
ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻴ3ﻔﺮﺟﺎم ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻻن
ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ ﮔﻔﺖ» :در ا-ﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻣﺮ-ﻢ ﻋﺎﻟﻤ ﻧﮋاد در
وزن ٥٠ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻘﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎن ﻧﻴﺰ در دﺳــﺘﻪ
 ٤٥ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد«.

دوﺋﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮى – ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ در آزادﮔﺎن
ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻰ

رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﻟﻴﮓ دﺳــﺘﻪ  H-ﻓﻮﺗﺒــﺎل آزادﮔﺎن از اﻣــﺮوز در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  ١٨ﺗﻴﻢ ﺣﺎﺿﺮ در ا-ﻦ ﺳﻄﺢ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮ-ﻔﺎن ﺧﻮد ﺻeآرا -ﻣﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻫﺎ در ا-ﻦ ﺳﻄﺢ
از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻤﺎ-ﻨﺪها ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮر دو ﻣﺮﺑ ﻣﺸﻬﺪ ﻪ ﺳ3ﺎﻧﺪار دو
ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻋ در ﻟﻴﮓ آزادﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺮده و
دوﺳﺘﺪاران ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎز ﺗﻴﻢﻫﺎ رﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ و رﺿﺎ ﻋﻨﺎ-ﺘ را
دﻧﺒﺎل ﻣﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ا-ﻦ اﺳــﺎس  3-از ﺑﺎز ﻫﺎ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴــﺎس اﻣﺮوز ﻪ
از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﻴﻠ ز-ﺎد ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺲ ﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻮادار
ﺗﻬﺮان اﺳــﺖ .د-ﺪار ﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ،ﻣﻬﻢ و د-ﺪﻧ اﺳــﺖ و ﺑﺮا ﻫﻤﻴﻦ
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ رﺿﺎ ﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻫ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺮده
ﻪ در ﻨﺎر ﻋﻠاﺒﺮ ﻧﻮر  ،ﻋﻠ ﻓﺮاﻫﺎﻧ و ﺷﺎﻫﻴﻦ -ﺰداﻧ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ رﺿﺎ
ﺳﺨﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺳﻮت ﻣزﻧﺪ .ﺳ3ﺎﻧﺪار دو ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻋ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ
را دو ﻣﺮﺑ ﻧﺎمآﺷــﻨﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ و رﺿﺎ ﻋﻨﺎ-ﺘ ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارﻧــﺪ و اﻣﺮوز در دوﺋﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ رودررو ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو
ﺗﻴﻢ ﻣﺲ ﺮﻣﺎن و ﻫﻮادار ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻣﺪﻋ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ا-ﻦ ﻓﺼﻞ
ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﺷــﻮﻧﺪ و از اﺑﺘﺪا ﻓﺼﻞ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮا ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﺟﺰم ﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺳﻮدا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ
رﺿــﺎ ﻣﻬﺎﺟــﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﺮاﺳــﺎنرﺿﻮ اﺳــﺖ ﻪ ﺑﻴﺶ
از١٠ﺳﺎل اﺳﺖ در ا-ﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ .و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در
ﺎدر ﻓﻨ ﺗﻴﻢﻫﺎ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ،اﺳﺘﻘﻼل اﻫﻮاز ،ﭘﺎس ﺗﻬﺮان ،راهآﻫﻦ ،داﻣﺎش
ﮔﻴﻼن و ﺻﺒﺎ ﻗﻢ را دارد .اﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺳﺎل  ١٣٩٤ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺮﺑ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺳﻴﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻌﻮد ﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺎرﻧﺎﻣﻪ
درﺧﺸــﺎﻧ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد .او ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺪ-ﺪه ﻣﺸــﻬﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ٣
ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻔﺎوت را در ا-ﻦ ﺗﻴﻢ ﺳــﭙﺮ ــﺮد .او ﭘﺲ از آن ﻣﺪﺗ ﻣﺪ-ﺮ-ﺖ ﻓﻨ
ﺗﺮاﺘﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷــﺖ و ﺳــﭙﺲ ﻫﺪا-ﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز را ﭘﺬ-ﺮﻓﺖ و ﭘﺲ
از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺮﺑ ﻧﺴﺎﺟ ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،وﻟ در اداﻣﻪ از ا-ﻦ
ﺗﻴﻢ ﺟﺪا ﺷــﺪ و ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز ﺑﺎزﮔﺸــﺖ و ﺣﺎﻻ در ﺳﺎل ﺟﺎر
ﻫﺪا-ﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﺲ ﺮﻣﺎن در ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ  H-را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻮدا
ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ را دارد .ﺗﻴﻢ ﻣﺲ ﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ
 Hﺣﻀﻮر دارد و ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻌﻮد ﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪا-ﻦ ﺗﻴﻢ ا-ﻦ ﺷﺮا-ﻂ را داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴ روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺻﻌﻮد
ﻨــﺪ .اﻣﺎ اﻻن ا-ﻦ ﺗﻴﻢ ﺮﻣﺎﻧ ﺑﺎ  ٢٨اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول ﺗ3ﻴﻪ زده و رﺿﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارد اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ا-ﻦ ﺗﻴﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ و ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ را
ﺟﺸﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اداﻣﻪ ﺎر ﺳﺨﺘ

رﻗﺎﺑﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎى
اﺳﺘﺎن در ﻟﻴﮓ ﺳﻪ

ﭘﻴﺶرو دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﻐﺰش ﻣﻤ3ﻦ اﺳــﺖ ﺗﻴﻢﻫﺎ د-ﮕﺮ ﮔﻮ ﺳﺒﻘﺖ
را از آنﻫــﺎ ﺑﺮﺑﺎ-ﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎز اﻣﺮوز ﻣﺲ ﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮادار ﺗﻬﺮان
ﺑﺮا ا-ﻦ ﺗﻴﻢ ﺧﻴﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم را ﺴﺐ ﻨﺪ،
از ﻮرس ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻋﻘﺐ ﻣﻣﺎﻧﺪ .رﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ا-ﻦﺑﺎره ﻣﮔﻮ-ﺪ» :ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش ﻣﺎ ا-ﻦ اﺳﺖ ﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻤ Hﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻴﻢ راﻫ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺎر ﺳﺨﺘ اﺳﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺰد H-اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ و
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘ ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻢﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻢ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه و درﺣﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻣﺎن را ﻣﻨﻴﻢ ﺗﺎ در
ﭘﺎ-ﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻌﻮد ﻨﻴﻢ«.
ﻋﻨﺎﺘ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ٥ﺳﺎﻟﻪ
رﺿــﺎ ﻋﻨﺎ-ﺘــ از ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻫﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ــﻪ در ﻃــﻮل دوران
ﺑﺎز-ﮕﺮ اش اﻓﺘﺨﺎرات ز-ﺎد ﺴﺐ ﺮد .و در ﺳﺎل  ٩٦از دﻧﻴﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﺮد و وارد ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﺷــﺪ .و در اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ اش را
ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺻﺒﺎ ﻗﻢ ﺷﺮوع ﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﺳﻴﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻴﻠ

ﻣﻮﻓــﻖ ﻧﺒﻮد و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓــﺖ از ردهﻫﺎ ﭘﺎ-ﻴﻦﺗﺮ ﻣﺮﺑﻴﮕــﺮ را دﻧﺒﺎل ﻨﺪ.
ﻋﻨﺎ-ﺘ ﻣﺪﺗ در ﭘﺎس ﻫﻤﺪان و ﻗﺸﻘﺎ -ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮد .اﻣﺎ از ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﺷﮕﺎﻫ در ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ  H-را ﺧﺮ-ﺪار ﺮد و ﺣﺎﻻ ﺗﻴﻤﺶ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﻮادار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣرود .ﺗﻴﻢ ﻫﻮادار از اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮب
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺣﺘ ﻣﺪﺗ ﺻﺪر ﻧﺸﻴﻦ ﻟﻴﮓ آزادﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد .ا-ﻦ ﺗﻴﻢ درﺣﺎل
ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﺎ  ٢٥اﻣﺘﻴﺎز در رده ﭼﻬــﺎرم ﺟﺪول ﻗــﺮار دارد و ﺧﻴﻠﻫــﺎ از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻋ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ -ﺎد ﻣﻨﻨﺪ .رﺿﺎ ﻋﻨﺎ-ﺘ درﻣﻮرد ﺷﺎﻧﺲ ﺻﻌﻮد
ﺗﻴﻢ ﻫﻮادار ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﮔﻮ-ﺪ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ  ٥ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ا-ﻦﻪ ﻣﮔﻮ-ﻨﺪ
ﻫﻮادار ﺗﻴﻢ ﮔﺮاﻧ اﺳــﺖ و ﺑﺮا ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪه ،ﺣﺮف ﺧﻨﺪهدار
اﺳﺖ و دوﺳﺘﺎن ﺷــﻴﻄﻨﺖ ﻣﻨﻨﺪ .ا-ﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮ-ﻢﻣﺎ ﺑﺎ ١٥ﺑﺎز3-ﻦ ﺧﻮد
زﻣﺎﻧ ﺗﻤﺪ-ﺪ ﺮد-ﻢ ﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﺼﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﺸــﺪه ﺑﻮد و ﺗﻮرم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ.
ﻣــﺎ  3-از ارزانﺗﺮ-ﻦ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻟﻴﮓ  H-ﻫﺴــﺘﻴﻢ و ﻓﻌﻼ ز-ﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻﻌﻮد
ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﺪار-ﻢ .اﻫﺪاﻓﻤﺎن در ا-ﻦ ﺗﻴﻢ ﻃﻮﻻﻧﻣﺪت اﺳــﺖ ،وﻟ اﮔﺮ
زودﺗﺮ ﻫﻢ ا-ﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻴﻢ ،از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﻴﻢ«.

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺸﻮر از د-ﺮوز در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ eآﻏﺎز ﺷﺪه و  ٣ﻧﻤﺎ-ﻨﺪه ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮ ﻪ ﻫﺮﺪام ﺟﺎ-ﮕﺎه ﺧﺎﺻ در ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪ دارﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮ-ﻔﺎن
ﺻeآرا -ﻣﻨﻨﺪ .ﺗﻴﻢ آﺳﻤﺎن ﻣﺸﻬﺪ ،ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در د-ﺪار داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٣٠در ورزﺷﮕﺎه ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ)ع( ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻴﻢ در-ﺎ ﺣﺮﺑﺪه ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد اﺳﺖ .ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮآﻫﻦ ﺧﻮاف ﻫﻢ ﻪ
ﺷﺮا-ﻂ ﺧﻮﺑ در ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪ ﻧﺪارد ،در ﺑﺎز ﺧﺎﻧﮕ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﻴﻢ ﺑﺎداﻣ Hﻗﺎﺋﻦ ﻣرود .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻴﻢ ﺷﺮ-ﻌﺖ ﻧﻮ-ﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮوه اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ ،ﻋﺼﺮ د-ﺮوز
ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﻴﻢ ﻴﺎن ارا sرﻓﺖ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
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اﺧﺒﺎر

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻮاﺧﻴﻢ ﻟﻮ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺮ ،ﻫﻮﻣﻠﺲ و ﺑﻮاﺗﻨﮓ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺸﺎﻓﺖ
ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ ﻓﻮﺗﺒــﺎل آﻟﻤــﺎن
درﻫــﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ را ﺑﻪ رو  ٣ﺑﺎزMﻨ
ﻪ  ٢ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎز ﻣ ﻨﺪ .در اواﺧﺮ
ﺳــﺎل  ،٢٠١٩ﻮاﺧﻴــﻢ ﻟﻮ اﻗــﺪام ﺑﻪ ﻨﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻦ
ﺗﻮﻣــﺎس ﻣﻮﻟــﺮ ،ﺟــﺮوم ﺑﻮاﺗﻨــﮓ و ﻣﺘــﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ از
ﺗﻴــﻢ آﻟﻤــﺎن ﺮد .ﻟــﻮ در آن ﻫﻨــﮕﺎم ﮔﻔــﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎزﺳــﺎز و دﻣﻴــﺪن ا ﺴــﻴﺮ ﺟﻮاﻧــ ﺑــﻪ ﺗﻴﻤﺶ٣ ،
ﺑﺎزMــﻦ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻨﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و دﮕﺮ اﻦ ﻧﻔﺮات
را دﻋــﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ــﺮد .در ﻣﺪت  ٢ﺳــﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ
اﻦ ﻧﻔﺮات در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠ jﻋﻤﻠMﺮد درﺧﺸﺎﻧ
داﺷــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪن اــﻦ ﻧﻔــﺮات ﺑــﻪ ﺗﻴﻢ ﺷــﺪﻧﺪ
اﻣــﺎ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ٦٠ﺳــﺎﻟﻪ ﺑــﺎ اــﻦ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺮد .ﻮﮔ روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪا اﻧﺠﺎم داد ﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻋﻘﺐﻧﺸــﻴﻨ در آن در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ٣
ﺑﺎزMﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده دﺪه ﺷــﺪ .ﻟﻮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷــﺒMﻪ
ﺗﻠﻮﺰﻮﻧ  ARDﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ  lﺣﺮ ﺖ ﺑﺮا
ﺑﺎزﺳــﺎز را ﺷــﺮوع ﻣ ﻨﻴﺪ ،ﻧﺒﺎــﺪ آن را ﻣﻌMﻮس
ــﺮده و ﺑﻪ ﺟﻬــﺖ ﻣﺨﺎﻟــ jﺑﺮوﺪ .ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺮوﻧﺎ،
اــﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ،ﺗﻘﺮﺒﺎ  lﺳــﺎل از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻐﻤﺎ

ﺑﺮده اﺳــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻓMﺮ ﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﺎﻣﻼ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮ ﺖ ﺑﺎزﺳﺎز را ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﻗ jﻨﻴﻢ«.
ﻟﻮ درﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ،ﻫﻮﻣﻠﺲ ﺎ ﺑﻮاﺗﻨﮓ ﻋﻨﻮان
ــﺮد» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳــﻢ ﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻦ ﻧﻔﺮات

 18رﺟﺐ 1442

 2ﻣﺎرس 2021

ﺷﻤﺎره 15 20611

دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ورزش :ﺟﻮدوى اﯾﺮان ﺗﻀﻤﻴﻦ داد
ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد

 lدرﺻﺪ ﺣﺘ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻗﺪرت ﻣﮔﻴﺮﻢ و ﺻﺎﺣﺐ
اﻧــﺮژ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺷــﻮﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﻴــﻢ از آنﻫــﺎ
اﺳــﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ «.درﭘ اﻋﻼم اــﻦ اﻇﻬﺎرات از زﺑﺎن
و ،رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻔﺮات ﻣﺬ ﻮر ﺑﻪ

ﻣﺎﻧﺸــﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺷــﺒMﻪ ﻓﺮاﻧﺲ  ٢٤در ﮔﺰارﺷــ
ﻋﻨﻮان ﺮد» :اﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در  ٢ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ ﻟﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ از اﻧﺼﺮاف از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد درﻣﻮرد
 ٣ﺑﺎزMــﻦ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮوز ﻣدﻫﺪ «.ﮔﺰارﺷــﮕﺮ اﻦ
رﺳــﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴــﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﺎﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒــﺮ در
آﻟﻤﺎن ،ﻋﻨﻮان ﺮد اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺘﺎﺞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺗﻴﻢ و در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼد ﮔﺮﻓﺖ،
ﻣﺮﺑ ﻣﺎﻧﺸــﺎﻓﺖ ا ﻨﻮن در اﻦ ﻗﻀﻴﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن
ﻣدﻫﺪ .اﻦ ﻣﺮﺑ ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎ ﺎﻣ در
ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧــ  ٢٠١٨ﺗﻴﻤ ﺟﻮان و ﻣﺘﺤﻮل ﺷــﺪه را
راﻫ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻮرو  ٢٠٢٠ﻨــﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﻧﺘﺎﺞ
ﻣﻮردﻧﻈــﺮ واﻗﻊ ﻧﺸــﺪ و اﻧﺘﻘــﺎدات رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺰوﻧ
ﺎﻓــﺖ ،ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺤــﺖ اﻦ ﻓﺸــﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺠــﺪد از ﻣﻮﻟــﺮ ،ﻫﻮﻣﻠﺲ ــﺎ ﺑﻮاﺗﻨﮓ ﻓMﺮ
ﻣ ﻨــﺪ .ﻃﺒــﻖ ﮔﻔﺘــﻪ او ﺑــﺮا ﺑﺎزﻫﺎ اــﻦ ﻣﺎه
ﻧﻔــﺮات ﻣﺬ ﻮر دﻋﻮت ﻧﻤﺷــﻮﻧﺪ اﻣــﺎ و ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣ
ﻓﺮﺻﺖ دارد درﻣﻮرد اﻦ ﻧﻔﺮات ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪ ﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺳــﺪ .ﺗﻴــﻢ آﻟﻤﺎن ﻗــﺮار اﺳــﺖ در ﻣﺎه ﻣــﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ
اﺴــﻠﻨﺪ ،روﻣﺎﻧ و ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ ﺷــﻤﺎﻟ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ  ٢٠٢٢ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

دادﮔﺎه ﻋﺎﻟــ ورزش ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻮدو اﺮان را ﺑــﻪ ﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ ارﺟﺎع داد ﺗﺎ درﺑﺎره آن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﺷــﻮد .ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﺴــﻨﺎ ،ﺳــﺮاﻧﺠﺎم دادﮔﺎه ﻋﺎﻟ ورزش) (CASرا ﺧﻮد را
درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻮدو اﺮان اﻋﻼم ﺮد و آن را ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﺟﻬﺎﻧــ ﺟــﻮدو ارﺟــﺎع داد .دادﮔﺎه  CASﺗﺼﻤﻴﻤــﺎت ﺻﺎدرﺷــﺪه
ﺗﻮﺳــﻂ ﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﻀﺒﺎﻃ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺟﻮدو ﻪ اﺮان را
از ﻠﻴﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ادار و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎنﺎﻓﺘﻪ ﺎ
ﻣﺠــﺎز ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺮده ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ ﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  CASآﻣﺪه اﺳــﺖ:
اﺮان اوﻟﻴﻦ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺗﺠﺪﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟ ورزش
ﻋﻠﻴــﻪ اﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺗﺎرﺦ  ١٨ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٩اﻧﺠﺎم داد ﻪ اﻦ
ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫــ در اﺑﺘــﺪا رد ﺷــﺪ .دوﻣﻴــﻦ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺗﺠﺪﺪﻧﻈﺮ
ﺗﻮﺳــﻂ اــﺮان زﻣﺎﻧــ داده ﺷــﺪ ــﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟــﻮدو اــﺮان
ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎ ﻣﺤMﻢ داد ﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺟﻮدو
اﺣﺘﺮام ﻣﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻴﺌﺖ  CASﺗﺸــﺨﻴﺺ داد ﻪ اﺮان اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺟﻮدو را ﻧﻘﺾ ﺮده وﻟ ﻧــﻮع ﻣﺠﺎزات)ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺑﺣــﺪ و ﺣﺼــﺮ( ﻫﻴﭻ ﭘﺎﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧــ در ﻣﻘﺮرات ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ
ﺟﻮدو ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﻦ اﺳــﺎس ،ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺠﺪﺪﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻤﻴﺴــﻴﻮن
اﻧﻀﺒﺎﻃــ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧــ ﺟــﻮدو را در  ٢٢ا ﺘﺒــﺮ ٢٠١٩
ﻟﻐــﻮ ــﺮد .اﻦ ﻣﺎده ﺑــﺮا ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﻤﻴﺴــﻴﻮن
اﻧﻀﺒﺎﻃ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺟﻮدو ارﺟﺎع ﺷﺪ.

ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاى ﻣﻠﯽﭘﻮش ﺷﺪن در واﻟﻴﺒﺎل
ﺑﺎرﺗﻮﻣﺌﻮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ

ﮔﻮاردﯾﻮﻻ ﭘﺮوژه ﺟﺬب ﻫﺎﻟﻨﺪ را ﮐﻠﻴﺪ زد

ﭘﻠﻴﺲ ﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻇﻬﺮ دوﺷــﻨﺒﻪ وارد دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﺪ را
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﺳــﺎﮔﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣرﺳﻴﺪ ﻣﺎﻣﻮران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﻣﺪار xﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﺖ  ٣ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮﺳﭗ ﻣﺎرﺎ
ﺑﺎرﺗﻮﻣﺌﻮ ،رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺎﺗﺎﻻﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻣﺪﺮ دﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎ اﺳــMﺎر
ﮔﺮاﺋﻮ و روﻣﺎ ﮔﻮﻣﺲ ﭘﻮﻧﺘ دﺳــﺘﮕﻴﺮ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻓﻮرﻪ ﺳــﺎل ٢٠٢٠ﺷﺒMﻪ SER
ﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴــﺎ اﻋﻼم ﺮد ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺎرﺳــﻠﻮﻧﺎ ﺑﺎ  lﺷــﺮ ﺖ ﺑﻪ ﻧــﺎم  Ventures I٣ﻗﺮارداد
ﺑﺴــﺘﻪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻖ ﭼﻨﺪ ا ﺎﻧﺖ در ﻓﻴﺲﺑﻮ xﺑــﻪ ﺗﺨﺮﺐ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻴﻢ ﻫﻤﭽﻮن
ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴ ،ﺟﺮارد ﭘﻴMﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و روﺳﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﭙﺮدازد .اﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﺎﮔﻴﺖ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.

در ﻣﺎهﻫﺎ اﺧﻴﺮ ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰد lﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳــﻴﺘ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ آﺑﻫﺎ آﺳﻤﺎﻧ ﻫﺎﻟﻨﺪ را
ﺑﺮا ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ ﺳﺮﺧﻴﻮ آﮔﺮو ﺑﺮا ﻓﺼﻞ آﻨﺪه ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ .اﻦ ﺧﺒﺮ از ﺳﻮ ﺳﺮان ﺳﻴﺘﻴﺰنﻫﺎ
ﺗﺎﻴﺪ ﺎ رد ﻧﺸﺪ اﻣﺎ دﺮوز روزﻧﺎﻣﻪ دﻠﻣﻴﺮر ،در ﮔﺰارﺷ ﺑﻪ اﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ .اﻦ ﻧﺸﺮﻪ ﻧﻮﺷﺖ
ﭘﺮوژه ﺟﺬب ﻫﺎﻟﻨﺪ ﻧﺰد آﺑﻫﺎ آﺳــﻤﺎﻧ آﻏﺎز ﺷــﺪه اﺳﺖ .اﻦ ﻧﺸــﺮﻪ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ اﻓﺰود رواﺑﻂ
ﭘﺮﺗﻨﺶ ﭘﭗ ﮔﻮاردﻮﻻ ،ﺳﺮﻣﺮﺑ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﻮ راﻮﻻ ،ﻣﺪﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﺰن ﻧﺮوژ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
ﻣﺎﻧــﻊ اﻧﺘﻘــﺎل ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﭘﭗ ﺑــﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫﺎ ﮔﻠﺰن ٢٠ﺳــﺎﻟﻪ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺎﻣﻼ واﻗ jﺷﺪه و ﻣداﻧﺪ ﻪ ﭼﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﺰرﮔ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺧﺎﻃﺮ رﻗﻤ ﺣﺪود ١١٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻮرو را ﺑﺮا ﺧﺮﺪ ﮔﻠﺰن زﻧﺒﻮرﻫﺎ وﺳﺖﻓﺎﻟﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺮت ﺑﻴﻞ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮدن اﻣﺒﺎﭘﻪ ﺑﻪ رﺋﺎل!
ﻫــﺮ ﮔﻠــ ﻪ ﮔــﺮت ﺑﻴــﻞ ﺑــﺮا ﺗﺎﺗﻨﻬــﺎم ﺑﻪﺛﻤــﺮ ﻣ رﺳــﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟ ﺳﺮان رﺋﺎلﻣﺎدر*ﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﺳــﺘﺎره وﻟﺰ ﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻗﺮﺿ راﻫ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم ﺷــﺪ ،ﺗــﺎ  ٢٠٢٢ﺑﺎ رﺋﺎل ﻗﺮارداد
دارد وﻟــ ﺑﻨﺪ ﺧﺮ*ﺪ داﺋﻤ در ﻗﺮارداد او ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷــﺪه ﻪ ﻓﻌﺎل
ﺷﺪﻧﺶ رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻠ9ﺮد او در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻟﻨﺪﻧ دارد .ﺷﺮوع
ﺑﻴــﻞ در ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد و ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣ رﺳــﻴﺪ او ﺑــﻪ رﺋــﺎل ﭘــﺲ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ اﻣــﺎ ﺑﻪ *9ﺒــﺎره ورق

ﺑﺮﮔﺸــﺖ و ﺑﻴﻞ در  ٤ﺑﺎز اﺧﻴﺮ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم  ٣ﮔﻞ زده و  ٢ﭘﺎس ﮔﻞ ﻫﻢ
داده اﺳــﺖ .ﻣﻮر*ﻨﻴﻮ ﻫﻢ از ﺑﻴﻞ رﺿﺎ*ﺖ دارد و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ
ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم ﺑﻨﺪ ﺧﺮ*ﺪ او را ﻓﻌﺎل ﻧ9ﻨﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﻤ
از دﺳــﺘﻤﺰد ١٧ﻣﻴﻠﻴﻮن *ﻮرو* ﺑﻴﻞ را ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﻨﺪ و
رﺋﺎل ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷــﺮا*ﻄ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮدد
و ﻣﺠﺒﻮر ﺷــﻮد ﺗﻤﺎم دﺳــﺘﻤﺰد او را ﺗﻘﺒﻞ ﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟ ﻪ او ﻫﻴﭻ
ﺟﺎ*ــ در ا*ﺪهﻫــﺎ ز*ــﺪان ﻧــﺪارد .رﺋﺎلﻣﺎدر*ﺪ ﺑــﺮا ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ

رو ﺟﺬب ﻴﻠﻴــﺎن اﻣﺒﺎﭘﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد ﻪ دﺳــﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻ*
ﻣ ﺧﻮاﻫــﺪ .رﺋــﺎل ﻣ داﻧﺪ ــﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑﻴــﻞ ،ﺟﺬب
اﻣﺒﺎﭘــﻪ ﻏﻴﺮﻣﻤ9ﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد .اﻣﺒﺎﭘﻪ  ٣٦ﻣﻴﻠﻴﻮن *ﻮرو دﺳــﺘﻤﺰد
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﭘ اسﺟــ ﺑﺮا ﺗﻤﺪ*ــﺪ ﻗــﺮارداد را رو ﻣﻴﺰ دارد و
ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻘــﺪار را از رﺋﺎل ﺑــﺮا ﻋﻘﺪ ﻗــﺮارداد ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﻣﺎدر*ــﺪ ﺗﻨﻬــﺎ در ﺻﻮرت ﺟﺪا*ــ ﮔﺮت ﺑﻴﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺬاﺮه ﺑﺎ
اﻣﺒﺎﭘﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎ* ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد.

اردوﻫــﺎ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ واﻟﻴﺒــﺎل از  ٧ﻓﺮوردﻦﻣــﺎه ﺳــﺎل ١٤٠٠ﺑــﺎ
ﺣﻀــﻮر ﺑﺎزMﻨﺎن داﺧﻠ و ﺑﺪون آﻟMﻨﻮ ﺷــﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻗﺮار ﺑﺮ
اﻦ اﺳﺖ ﺳــﺮﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫ ﺑﺎزMﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰﺪه ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻣﻌﺮﻓ ﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳــ از ﺳــﻮ ﺎدر ﻓﻨ و
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اردوﻫﺎ ﻣﻠ راه
ﺎﺑﻨــﺪ .ﻫﺮ١٤ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗــﺮ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎزMﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ارﺳﺎل ﻨﻨﺪ.

دوﻣﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﯾﺮان در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺟﺎم ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺸــﺘﮔﻴﺮان ﺑﺮﺗﺮ او ﺮاﻦ
ﻃــ روزﻫــﺎ  ٨ﺗــﺎ ١٠اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه در او ﺮاــﻦ ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ و
ﻧﻤﺎﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺸــﻮرﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ  ٣ﻣﺪال ﻃــﻼ ٢ ،ﻣﺪال
ﻧﻘــﺮه و  ٣ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ در اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪدﺳــﺖ آورﻧــﺪ .در ﭘﺎﺎن اﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و در ﺸــﺘ آزاد ﺗﻴــﻢ  ٥ﻧﻔﺮه اﺮان ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق
ﻓﻴﺮوزﭘــﻮر) ٧٤ﻴﻠﻮ( ﺑــﻪ ﻣﺪال ﻃﻼ رﺳــﻴﺪ .در ﺸــﺘ ﻓﺮﻧﮕ ﻧﻴﺰ
ﺗﻴــﻢ  ٩ﻧﻔــﺮه اــﺮان ﺗﻮﺳــﻂ ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻧﺠﺎﺗــ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠــ ﮔﺮا
در اوزان  ٦٠و  ٧٧ﻴﻠﻮﮔــﺮم ﻃﻼــ ﺷــﺪ ،ﺳــﺠﺎد ﻋﺒﺎسﭘــﻮر و
اﻣﻴــﻦ ﺎوﺎﻧﻧــﮋاد در اوزان  ٥٥و  ٧٧ﻴﻠﻮﮔــﺮم ﺑﻪ ﻣــﺪال ﻧﻘﺮه و
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺨﺘــﺎر ،ﻣﻬﺪ ﺑﺎﻟ و اﻣﻴﻦ ﻣﻴــﺮزازاده ﺑﻪ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ
دﺳــﺖ ﺎﻓﺘﻨﺪ و در ردهﺑﻨﺪ ﺗﻴﻤ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻢ اﺮان ﭘﺲ از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﺑﺎ  ١٢٥اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان دوم رﺳﻴﺪ.
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ﭘﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ از ﺳﻮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ وارﺰ ﺷﺪ

رﺣﻤﺘ" ﭘﻮل داد ،در ورزﺷﮕﺎه ﺑﺎز ﺷﺪ!

ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘــﺲ از #ﺶوﻗﻮسﻫــﺎ ﻓﺮاوان ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﺳــﺎﻧﺘﺎ#ﻼرا-ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﺑﺮا ﺟﺬب ﺷــﻬﺮﺎر ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﺟﻠﺐ #ﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺮاﻧ
اــﻦ ﺗﻴــﻢ در زﻣﺴــﺘﺎن ﺳــﺎل ﺟــﺎر ﺑﻪ ﺟﻤــﻊ ﺷــﺎﮔﺮدان ﺤﻴــ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷــﻮد .ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻋﺼﺮ دﺮوز ﻣﺒﻠﻎ اﻦ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب
ﺳــﺎﻧﺘﺎ#ﻼرا وارﺰ #ﺮد ﺗﺎ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ در ﭼﻨﺪ روز آﻨﺪه راﻫ ﺗﻬﺮان ﺷــﺪه و ﻗﺮارداد
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤ اﻣﻀﺎ #ﻨﺪ .ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ در ﺣﺎﻟ راﻫ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﺷﻮد #ﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺎ#ﻼرا ﭘﻴﺶ از اﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد رﺿﺎﺖﻧﺎﻣﻪ
او را ﺑﺮا ﺣﻀﻮر ﻗﺮﺿ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ٧٠ﻫﺰار دﻻر ﺻﺎدر #ﻨﺪ اﻣﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎﻟ اﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﺤﻴ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤ ﺟﺪﺪ ﺑﺮا ﺟﺬب او ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

در ﺣﺎﻟــ #ﻪ ﺗﻴﻢﻫــﺎ ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو و ﻣﺎﺷﻴﻦﺳــﺎز از ﺳــﺎﻋﺖ  ١٥دﺮوز در
ﭼﺎرﭼــﻮب ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑــﺎز داﺷــﺘﻨﺪ از ورود ﺷــﺎﮔﺮدان رﺣﻤﺘ ﺑﻪ ورزﺷــﮕﺎه
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷــﺪ ﭼﺮا#ــﻪ ﺟﻮاب ﺗﺴــﺖ #ﺮوﻧﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸــ%ﻞ
ﻣﺎﻟــ درﺎﻓﺖ ﻧﺸــﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ورود اﻋﻀﺎ ﺗﻴﻢ
ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﺑﻨﻴﺎندﺰل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ #ﺮد .ﺟﻮاد ﻃﺎرﺑﺨﺶ ،ﻣﺪﺮ
رﺳــﺎﻧﻪا ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان در ﻣﻮرد ﻣﺸــ%ﻞ ﺗﻴﻢ
ﺷــﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪادن ﻫﺰﻨﻪ ﺗﺴــﺖ #ﺮوﻧﺎ و ﻋﺪم درﺎﻓﺖ ﺟﻮاب آزﻣﺎﺶ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻬﺪ رﺣﻤﺘ ﻫﺰﻨﻪ ﺗﺴــﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ #ﺮد و ﻣﺸــ%ﻞﻣﺎن ﺣﻞ ﺷــﺪ.
ﺑــﻪ اﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪﻢ وارد ورزﺷــﮕﺎه ﺷــﺪه و ﺧــﻮد را ﺑﺮا ﺑــﺎز ﺑﺎ ﺗﻴﻢ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز آﻣﺎده ﻣ#ﻨﻴﻢ«.

آﻏﺎز ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ دوم ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻗ( اﺳﺘﻘﻼل و ﺷﻬﺮﺧﻮدرو

اﺳﺘﺎرت ﺳﭙﺎﻫﺎن و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺑﺮد
ﻧﻴﻢﻓﺼــﻞ اول رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗــﺮ روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔــﺰار ٨
ﺑﺎز آﻏﺎز ﺷﺪ #ﻪ در  %از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﺑﺎزﻫﺎ دو
ﺗﻴﻢ اﺳــﺘﻘﻼل و ﻣﺲ در رﻓﺴــﻨﺠﺎن ﺑــﻪ ﻣﻴﺪان
رﻓﺘﻨﺪ #ﻪ اﻦ دﺪار ﺑﺎ ﺗﺴﺎو  -ﺑﻪ ﭘﺎﺎن
رﺳــﻴﺪ ﺗﺎ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴــﺎو ﺗﻘﺴــﻴﻢ
ﺷــﻮد .ﻧ%ﺘﻪ ﺟﺎﻟــﺐ ﺗﻮﺟﻪ درﺧﺼــﻮص ﺗﺮ#ﻴﺐ
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑــﺮا دــﺪار ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣــﺲ ،اداﻣــﻪ
ﺳﺮدرﮔﻤ ﻓ%ﺮ و #ﺎدر ﻓﻨ اﺳﺘﻘﻼل و اﺠﺎد
 ٦ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﻦ ﺑﺎز آﺑﭘﻮﺷــﺎن در
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﻮد .اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳــﭙﺎﻫﺎن رﺷــﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫــﺮ را درون دروازهاش
داﺷــﺖ #ــﻪ او دــﺮوز ﺑــﻪ دﻟﻴﻞ آﺳــﻴﺐدﺪﮔ
ﺣﻀــﻮر ﻧﺪاﺷــﺖ و ﺣﺴــﻴﻨ درون ﻗﻔﺲ ﺗﻮر
آﺑﭘﻮﺷــﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و اﺗﻔﺎﻗــﺎ ﻋﻤﻠ%ﺮد ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟ ﻫﻢ داﺷﺖ .در اﻦ ﺑﺎز ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮕﺮ در
ﺧﻂ دﻓﺎﻋ ﺟﺎﮕﺎﻫﺶ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮادﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر
ﺟﺎﮕﺰﻦ ﻏﻼﻣ و ﺰداﻧ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺧﻂ
ﻣﻴﺎﻧــ ﻧﻴــﺰ ﻣﺴــﻌﻮد رﮕــ و ﻓﺮﺷــﻴﺪ ﺑﺎﻗــﺮ
ﺟﺎﮕﺰﻦ آرش رﺿﺎوﻧﺪ و ﻣﻬﺪ ﻣﻬﺪﭘﻮر ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻴﺦ دﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ
ﺻــﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ
وﺟــﻮد ﺗﻤﺎﻣــ اﻦ ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﺑﺎز ﻫﻢ اﺳــﺘﻘﻼل
ﻫﻤــﺎن ﺗﻴــﻢ ﻧﻴﻢﻓﺼــﻞ اول ﺑــﻮد؛ ﺗﻴﻤــ #ﺎﻣﻼ
ﺑﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮدرﮔﻢ در ﻣﻴﺪان! در ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ

ﺑﻴﺸــﺘﺮ  ﺑﺎز ﻣﺘﻌﺎدل از ﺳــﻮ دو ﺗﻴﻢ دﺪه
ﺷــﺪ و ﺗﻨﻬــﺎ ﮔﻞ اــﻦ ﺑــﺎز از رو ــ ﺿﺮﺑــﻪ
اﺴﺘﮕﺎﻫ و ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻂ دﻓﺎﻋ
اﺳــﺘﻘﻼل ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺴــﻴﺢ زاﻫــﺪ ﺑــﺮا ﻣﺲ
رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪ .ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻴﻢ
اﺳــﺘﻘﻼل آﻏﺎز ﺷﺪ و آﺑﭘﻮﺷﺎن #ﻪ ﺑﺮا ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﮔﻞ ﻣﺴﺎو ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ رو دروازه
ﻣﻴﺰﺑﺎن وارد #ﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم از رو  ﺿﺮﺑﻪ
#ﺮﻧﺮ و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻗﺎﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻪ
ﮔﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ #ﻪ اﻦ اﺗﻔﺎق در دﻗﻴﻘﻪ  ٥٢رخ داد.
در ﭘﺎــﺎن  ٩٠دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴــﺰ #ﺎر دو ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺴــﺎو
-ــ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳــﻴﺪ ﺗــﺎ در اوﻟﻴــﻦ ﻫﻔﺘﻪ از
ﻧﻴﻢﻓﺼــﻞ دوم اﺳــﺘﻘﻼل و ﻣﺲ رﻓﺴــﻨﺠﺎن ﻫﺮ
#ﺪام  اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزاتﺷــﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد .اﺳﺘﻘﻼلدرﻧﻴﻢﻓﺼﻞدومﻫﻢﻫﻴﭻﻧﺸﺎﻧ
از ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷــﺖ و اﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳــﺖ #ﻪ
ﻣﺤﻤــﻮد ﻓ%ﺮ ﺧــﻮد و دﺳــﺘﻴﺎراﻧﺶ را ﺑﻬﺘﺮﻦ
#ﺎدر ﻓﻨ اﺮان ﻣﻌﺮﻓ #ﺮده اﺳﺖ!
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﻫﻢ اﻣﺘﻴﺎز داد ﻫﻢ ﺗﻠﻔﺎت
در دﮕــﺮ ﺑــﺎز روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ دو ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل
ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز و ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ
#ﻪ اﻦ دﺪار ﺑﺎ ﺗﺴﺎو  -دو ﺗﻴﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺷــﺎزاده #ﺎر ﺧــﻮد را در ﺗﻴﻢ ﺗﺒﺮﺰ ﺑﺎ
ﺗﺴﺎو آﻏﺎز #ﻨﺪ .ﺗﮔﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز در اﻦ
دﺪار را ﺳــﻴﻨﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬــ در دﻗﻴﻘﻪ  ٢٤و رو
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﺎﻧ ،دروازهﺑﺎن ﺷﻬﺮﺧﻮدرو

ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﺎﻧﺪ .ﻣﻌﺮاج ﭘﻮرﺗﻘ ﻧﻴﺰ ﮔﻞ ﺗﺴــﺎو
ﻣﻴﻬﻤــﺎن را در دﻗﻴﻘــﻪ  ٩٠ﺑــﻪ ﺛﻤــﺮ رﺳــﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﮔﺮدان رﺣﻤﺘ در اﻦ دﺪار ﺑﺪﺷﺎﻧﺴ ﻧﻴﺰ
آوردﻧﺪ .ﻮﺳــ{ و#ﻴﺎ ،ﺧﺮﺪ ﺟﺪﺪ ﺷﻬﺮﺧﻮدرو
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷ%ﺴﺘﮕ آرﻧﺞ در اواﺳﻂ ﺑﺎز راﻫ
ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺷــﺪ و رﺿــﺎ ﺰداندوﺳــﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ در ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻌﻮﺾ ﺷــﺪ
ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ﻋﻼوه ﺑﺮ از دﺳﺖ دادن  ٢اﻣﺘﻴﺎز
دو ﺑﺎز%ﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮد را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺳﺮخﻫﺎ ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
در دﮕﺮ ﺑﺎز روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﺎﭙﺎ ﺑﻮد #ﻪ اﻦ ﺑﺎز ﺑﺎ  ﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺳﺮخﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﻔﺘﻪ اول از
ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ دوم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪرﻧﺸــﻴﻦ ﭘﺸﺖ
ﺳــﺮ ﺑﮕﺬارد .اــﻦ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
از ﻫﻤــﺎن ﺛﺎﻧﻴﻪﻫﺎ اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﺷــﺪ ﺗﺎ اﻦ ﺗﻴﻢ
ﺧﻴﻠــ زود در دﻗﻴﻘــﻪ  ٦ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﮔﻞ اول ﺧــﻮد
را رو ﭘﻴﺸــﺘﺎز ﺳــﻴﺪﺟﻼل ﺣﺴــﻴﻨ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ# .ﺎﭘﻴﺘﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ #ﻪ ﺑﺮا
زدن ﺿﺮﺑــﻪ ﺳــﺮ در ارﺳــﺎل #ﺮﻧــﺮ ﺟﻠﻮ #ﺸــﻴﺪه
ﺑــﻮد ﺑﺎ ﭘﺎس #ﻮﺗﺎه ﺳــﻴﺎﻣ ﻧﻌﻤﺘــ در ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺟﺮﻤﻪ ﺳﺎﭙﺎ روﺑﻪرو ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ
ﺷــﻮت ﺳــﺮ#ﺶ ﺧﻮد ﺗﻮر دروازه ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ا#ﺒﺮﻣﻨﺎد را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد .ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺻﺎدﻗــ ﭘــﺲ از درﺎﻓــﺖ اــﻦ ﮔﻞ ﭼﻬــﺮها
ﻫﺠﻮﻣــ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ و ﺗﺎ دﻗﻴﻘــﻪ  ١٠ﺑــﺎ ﻧﻔﻮذﻫﺎ

ﮐﺮاﻧﭽﺎر ،اﺳﻄﻮره ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺮواﺳﯽ
درﮔﺬﺷﺖ
روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ #ﺮواﺳــ ﺧﺒــﺮ
درﮔﺬﺷــﺖ ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳــﺎﺑﻖ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ
#ﺮواﺳــ و اﻣﻴﺪ اــﺮان را ﻣﺨﺎﺑــﺮه #ﺮدﻧﺪ و
ﻧﻮﺷــﺘﻨﺪ زﻻﺗ%ﻮ #ﺮاﻧﭽﺎر ،ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳــﺎﺑﻖ
ﺗﻴﻢ اﻣﻴﺪ و ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺳــﭙﺎﻫﺎن و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎرﺳــﺎ #ﺒﺪ درﮔﺬﺷﺖ# .ﺮاﻧﭽﺎر
#ــﻪ در  ٦٤ﺳــﺎﻟﮕ ﭼﺸــﻢ از ﺟﻬــﺎن ﻓــﺮو
ﺑﺴــﺖ ﭼﻬــﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷــﺪها در ﻓﻮﺗﺒــﺎل
ﻮﮔﺴﻼو ﺳــﺎﺑﻖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ #ﺮواﺳ ﺑﻮد .او
#ﻪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﭘﻮﺷــﻴﺪن ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻮﮔﺴﻼو را
ﻫــﻢ دارد در ﺳــﺎلﻫﺎ  ٢٠٠٤ﺗــﺎ ٢٠٠٦
ﻫﺪاــﺖ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ #ﺮواﺳــ را ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪه
داﺷﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎ  ٢٠١٠و  ٢٠١١ﻫﻢ
ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻣﻮﻧﺘﻪﻧﮕﺮو ﺑﻮد .او در ﭼﻨﺪ
ﻣﻘﻄﻊ ﻫــﻢ ﻫﺪاﺖ دﻨﺎﻣﻮزاﮔﺮب را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺮاﻧ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
و ﺳــﭙﺎﻫﺎن ،در ﺗﻴﻢﻫــﺎ اﻟﺸــﻌﺐ اﻣــﺎرات
و اﻻﻫﻠــ ﻗﻄــﺮ ﻫــﻢ ﻣﺮﺑﻴﮕــﺮ #ــﺮده ﺑﻮد.
#ﺮاﻧﭽﺎر  ٣٠ﺗﻴﺮ  ١٣٨٨ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳــﺮﻣﺮﺑ
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﺪ و
 ٧د  ١٣٨٨در ﺣﺎﻟ#ــﻪ ﺗﻴــﻢ او ﭘــﺲ از
ﮔﺬﺷــﺖ  ٢١ﻫﻔﺘﻪ در رده ﺳــﻮم ﺟﺪول ﻗﺮار
داﺷﺖ ،از ﺳــﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮ#ﻨﺎر
ﺷــﺪ و ﻋﻠ دا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ و در
ﺳــﻤﺖ ﺳــﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ اﻧﺘﺨــﺎب
ﺷــﺪ .او دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺷﺸــﻢ آﺑﺎن ١٣٩٠
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳﭙﺎﻫﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮﻓﻖ
ﺷــﺪ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﺳــﭙﺎﻫﺎن را در ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ
 ١٣٩٠–٩١و ﺟﺎم ﺣﺬﻓ  ١٣٩١–٩٢ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺪا او از ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﺑﺎ ﺣﺮف و ﺣﺪﺚ زــﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﭘﺲ از
دور ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻟﻪ #ﺮاﻧﭽــﺎر از ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان،
او ﻧﻬــﻢ اردﺒﻬﺸــﺖ  ١٣٩٧ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﻤﻴــﺪ
اﺳــﺘﻴﻠ ،ﻣﺪﺮ ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻣﻴــﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ اﻣﻴﺪ ﺗﺎ ﺳــﺎل  ٢٠٢٠اﻧﺘﺨﺎب
ﺷــﺪ اﻣــﺎ در  ١٥اردﺒﻬﺸــﺖ  ١٣٩٨ﺑــﺎ
اﻋﻼم ﻣﻬﺪ ﺗــﺎج ،رﺋﻴﺲ وﻗﺖ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل# ،ﺮاﻧﭽﺎر از ﺳــﻤﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﺗﻴﻢ
اﻣﻴﺪ اﺮان ﺑﺮ#ﻨﺎر و ﺑﻪ #ﺸــﻮرش ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
اــﻦ آﺧﺮﻦ ﺣﻀــﻮر او در اﺮان ﺑــﻮد .در ﭘ
درﮔﺬﺷــﺖ او ،ﺑﺮاﻧ%ﻮ اﻮاﻧ%ﻮوﭻ ،ﺳﺮﻣﺮﺑ
ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان و دراﮔﺎن
اﺳــ%ﻮﭼﻴﭻ ،ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــ ﺑﺎ اﻧﺘﺸــﺎر
ﭘﺴــﺖﻫﺎ در اﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻣﻠﻘﺐ #ﺮدن
زﻻﺗ%ﻮ ﺑﻪ اﺳــﻄﻮره ،درﮔﺬﺷﺖ #ﺮاﻧﭽﺎر را ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻣﺴ رﻓﺴﻨﺠﺎن در ﺣﺎﻟ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮ 
ﮔﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻪ رﺧﺘ%ﻦ رﻓﺖ #ﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﺎ
درﺎﻓﺖ ﻓﻘﻂ ٢ﮔﻞ در ﻧﻴﻤﻪﻫﺎ ﻧﺨﺴــﺖ ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﻦ
ﺗﻴﻢ از اﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ #ﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻦ روﻧﺪ ﺧﻮب ﺷــﺪﻧﺪ .ﻧ%ﺘــﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﮕﺮ اﻦ#ﻪ
ﺷــﺎﮔﺮدان ﻣﺤﻤﺪ رﺑﻴﻌ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ #ﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻴﻤﻪﻧﺨﺴﺖراﺑﺎﺷ%ﺴﺖﺑﻪاﺗﻤﺎمﻧﺮﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻗﺮى ﭘﺲ از ۵٧روز
ﻓﺮﺷﻴﺪﺑﺎﻗﺮدرﺣﺎﻟروزﮔﺬﺷﺘﻪدرﺗﺮ#ﻴﺐاﺻﻠاﺳﺘﻘﻼل
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ#ﻪﭘﻴﺶازاﻦدﺪارﻣﻘﺎﺑﻞآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮماراGآﺧﺮﻦ
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷــﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮ در ﻣﻴﺎدﻦ ﺑﻮد .در آن دﺪار #ﻪ از ﻫﻔﺘﻪ
دﻫــﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و در ﺗﺎرﺦ  ١٥دﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،ﺑﺎﻗﺮ در
 ١٠دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﺎﻧ ﺟﺎﮕﺰﻦ ﻣﺴــﻌﻮد رﮕ ﺷــﺪ و دﮕﺮ ﺑﺮا
اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از  ٥٧روز ﻣﺠﺪدا ﺑﺮا
ﺗﻴﻢﻣﺤﻤﻮدﻓ%ﺮﺑﺎز#ﺮد.

ﺧﺒﺮىازﺳﻮﭘﺮﺟﺎمﻧﻮروزىﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎز ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎم #ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﺪ،
اﻦ ﺑﺎر ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺗﺮا#ﺘﻮر در ﺗﻌﻄﻴﻼت
ﻧﻴﻢﻓﺼﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﺸــﺮدﮔ ﺑﺎزﻫﺎ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺒﺐ
ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ از اﻧﺠﺎم اﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎ#ﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﻬﻴﻞ
ﻣﻬﺪ در اﻦ ﺧﺼــﻮص ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ %ﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﻓﻴﻔﺎد را دارﻢ
#ــﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻣﻠ اﺳــﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰ ﺑﺮا ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
اﻧﺠﺎمﻣﺷﻮدوﻗﺎﻋﺪﺗﺎاﻣ%ﺎﻧﺑﺮاﺑﺮﮔﺰارﺳﻮﭘﺮﺟﺎمﻧﻴﺴﺖ«.

دوﺋﻞ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺳﺠﺎد و ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻬﺒﺎززاده
ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﻠﻴﺎر در ﻋﻤﻖ دﻓﺎع ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ٢
ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دﻓﺎع
#ﻨﻌﺎﻧــزادﮔﺎن در دﻗﻴﻘــﻪ  ٦و ﺧﺮوج ﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﺣﺎﻣــﺪ ﻟ از دروازه ﺧــﻮد در دﻗﻴﻘﻪ  ١٠ﻣﺎﻧﻊ از
ﮔﻠﺰﻧ ﺧﻮدروﺳــﺎزان ﺷــﺪ .در اداﻣــﻪ ﺑﺎز%ﻨﺎن
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ #ﻨﺘﺮل ﺗــﻮپ را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺑــﺎ ﭘﺎسﻫــﺎ #ﻮﺗــﺎه و ﺑﻧﻘــﺺ ﺧــﻮد از ﺗﻤﺎم
ﻓﻀﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻦ اﺳﺘﻔﺎده را #ﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺸﺎر ﺣﺪا#ﺜﺮ ﺑﺎز%ﻨﺎن ﺳﺎﭙﺎ ﻫﻨﮕﺎم درﺎﻓﺖ
ﺗﻮپ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺳﺎﭙﺎﻫﺎ در دﻗﺎﻖ
ﭘﺎﺎﻧــ رو ﻧﻔﻮذ ﻫﺎﻓﺒﻫــﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺟﺮﻤﻪ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ رﺳــﻴﺪﻧﺪ اﻣﺎ اــﻦ ﺑﺎر ﺣﺎﻣﺪ
ﻟــ ﻣﺎﻧــﻊ از ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﻴﺪن ﮔﻞ ﺗﺴــﺎو ﺑﺎز
ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ  ٣اﻣﺘﻴﺎز اﻦ ﺑﺎز ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ اﻦ ﺑﺮد ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ٣٣
رﺳﻴﺪ ﺗﺎ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﺎﭙﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
 ١٧اﻣﺘﻴﺎز در رده ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺟﺪول ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺘﺎﺞ
ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن   -اﺳﺘﻘﻼل 

ﮔﻞﻫــﺎ :ﻣﺴــﻴﺢ زاﻫــﺪ ) (١٥ﺑــﺮا ﻣــﺲ؛
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ) - ٥٢ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد( ﺑﺮا اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن -ﺗﺮا#ﺘﻮر 
ﮔﻞﻫﺎ :ﺳﺠﺎد ﺟﻌﻔﺮ) (٧٦ﺑﺮا ﻧﻔﺖ؛ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺎسزاده) (٩٣ﺑﺮا ﺗﺮا#ﺘﻮر
ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎز -ﺷﻬﺮﺧﻮدرو 
ﺳــﻴﻨﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬــ) (٢٤ﺑﺮا ﻣﺎﺷﻴﻦﺳــﺎز؛
ﻣﻌﺮاج ﭘﻮرﺗﻘ) (٩٠ﺑﺮا ﺷﻬﺮﺧﻮدرو
ﻧﺴﺎﺟ -آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم 
ﺣﺴــﻴﻦ زاﻣﻬﺮان) (١٧ﺑﺮا ﻧﺴﺎﺟ؛ ﻣﻬﺪ
ﺣﺴﻴﻨ) (٥٦ﺑﺮا آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
ﭘﻴ%ﺎن -٢ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ ﺻﻔﺮ
ﮔﻞﻫﺎ:ﺳﺎﻣﺎنﻓﻼح)(٨واﺑﺮاﻫﻴﻢﺻﺎﻟﺤ)(٨٦
ﺳﭙﺎﻫﺎن -ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺻﻔﺮ
ﮔﻞ :ﺳﺠﺎد ﺷﻬﺒﺎززاده )(٦٨
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ  -ﺳﺎﭙﺎ ﺻﻔﺮ
ﮔﻞﻫﺎ :ﺳﻴﺪﺟﻼل ﺣﺴﻴﻨ)(٦
ﻓﻮﻻد  -ذوبآﻫﻦ ﺻﻔﺮ
ﮔﻞ :آﺎﻧﺪا ﭘﺎﺗﻮﺳ )(١٥

ﮔﻠﺰنﺗﺮﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻟﻴﮓ در  ٣٩ﺳﺎﻟﮕ"؛ ﺳﻴﺪﺟﻼل در اوج
در دﻗﻴﻘــﻪ  ٦ﺑــﺎز ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺳــﺎﭙﺎ در ﺷــﺮاﻄ #ــﻪ
ﺳــﻴﺪﺟﻼل ﺣﺴﻴﻨ از ﺳﻤﺖ راﺳــﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن را
ﭘرــﺰ #ﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮد او ﺑﻪ ﻗﻠﺐ دﻓﺎع ﺳــﺎﭙﺎ زد و ﻣﻮﻓﻖ
ﺑــﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﺷــﺪ .وﺣﻴــﺪ اﻣﻴــﺮ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﻤــﻪ ﺗﻮپ را
ﺑﻪ ﺳــﻴﺎﻣ ﻧﻌﻤﺘ ﺳــﭙﺮد و او ﭘــﺲ از ﻓﺮﺐ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳــﺎﭙﺎ
ﺳﻴﺪﺟﻼل را ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ #ﺮد و #ﺎﭘﻴﺘﺎن ﺳﺮخﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻞ
ﺿﺮﺑــﻪا دﺪﻧ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ دروازه ا#ﺒﺮ ﻣﻨﺎد ﻓﺮﺳــﺘﺎد

رﮐﻮردﺧﺎصﻣﺴﯽﻫﺎ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺗــﻮپ از ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎ او ،دروازه ﻧﺎرﻧﺠﭘﻮﺷــﺎن ﺑﺎز
ﺷــﻮد و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻔﺘﺪ .ﺳــﻴﺪﺟﻼل #ﻪ  ١٥ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ و ﺑﺎ ﺳــﺎﭙﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻦ ﮔﻞ
ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟ ﺧﺎﺻ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و ﺷــﺎداش را ﺑﺎ ﺑﺎز%ﻨﺎن
ﺗﻘﺴــﻴﻢ #ﺮد ﺗــﺎ ﻧﺸــﺎن دﻫﺪ ﺣﺘــ ﺑــﺮا ﮔﻞﻫــﺎ زﺒﺎ
اﻨﭽﻨﻴﻨــ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﻤآﺪ .ﺣﺴــﻴﻨ اــﻦ ﻓﺼﻞ  ٤ﺑﺎر
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﺷــﺪه ﺗﺎ دوﻣﻴﻦ ﮔﻠﺰن ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ در

ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮﺧﻮدرو ،ﺗﺮا#ﺘﻮر ،ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن و
ﺣﺎﻻ ﺳﺎﭙﺎ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ #ﻪ دروازهﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ #ﺎﭘﻴﺘﺎن
ﺳــﺮخﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻧ%ﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻦ #ﻪ ﺳﻴﺪﺟﻼل در
 ٣٩ﺳــﺎﻟﮕ ﺑﻬﺘﺮــﻦ ﻓﺼــﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ ﺧــﻮد از ﻧﻈــﺮ ﮔﻠﺰﻧ
را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣ#ﻨــﺪ و ﺣــﺎﻻ ﮔﻠﺰنﺗﺮﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ .او در ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪاﻧﺪازه  ٤ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧ ﺷﺪه و ر#ﻮرد ﺟﺎﻟﺐ را ﺧﻠﻖ #ﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﻧﻴﻤﻪ دوم دﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎن
ﮔﻞ اول و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻞ ﺑﺎز را ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺠﺎد ﺷﻬﺒﺎززاده ،ﻣﻬﺎﺟﻢ
زﻫــﺮدار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳــﺎﻧﺪ .ﺗﺎ ﭘﻴــﺶ از اﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﮔﺎدوﻦ
ﻣﻨﺸﺎ  ١٠ﮔﻠﻪ ﺑﻮد و ﺳﺠﺎد ﺷﻬﺒﺎززاده  ١٢ﮔﻠﻪ و در اﻦ ﻣﺼﺎف
رودررو ﻫﺮ دو ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﺲ اﻓﺰاﺶ ﮔﻞﻫﺎ ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ
#ﻪدرﻧﻬﺎﺖﻣﻬﺎﺟﻢﺳﭙﺎﻫﺎنازاﻦﻓﺮﺻﺖﺑﻬﺘﺮاﺳﺘﻔﺎده#ﺮدﺗﺎ
 ١٣ﮔﻠﻪ ﺷﻮد و اﺧﺘﻼﻓﺶ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﻴﺴﺘﻢ
را ﺑﺎ ﻧﻔﺮ دوم #ﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد ٣ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﭘﻨﺠﺮهﺑﺴﺘﻪوﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﺗﺮاﺑﯽﺑﺮاىﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﻬﺪ ﺗﺮاﺑ #ﻪ در ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻت زﻣﺴــﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﻔﺎ ﺑﺮا ﺗﺎﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎرﻮ ﺑﻮدﻤﻴﺮ و ﺑﺎز ﺷــﺪن ﭘﻨﺠﺮه اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﻣﺠﻮز ﺑﺎز اول
در دور ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورد .ﻫﺎﻓﺒ ﺗ%ﻨﻴ%
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ#ﻪﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺣﻀﻮردرﺧﻂﺣﻤﻠﻪراﻧﻴﺰدارد،ا#ﻨﻮن
ﺑﺎﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺟﺪال ﺑﻌﺪ ﺳــﺮخﻫﺎ ﺷــﺮاﻂ ﺑﺮا ﺑﺎز
ﺷﺪنﭘﻨﺠﺮهﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻻﺗاﻦﺑﺎﺷﮕﺎهﻓﺮاﻫﻢﺷﻮد.

ﯾﺎدﺑﻮدزﻻﺗﮑﻮﮐﺮاﻧﭽﺎرروىﺳﮑﻮﻫﺎىآزادى
روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ زﻻﺗ%ــﻮ #ﺮاﻧﭽــﺎر ،ﺳــﺮﻣﺮﺑ ﺳــﺎﺑﻖ ﺳــﭙﺎﻫﺎن و
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺳﻦ ٦٤ﺳﺎﻟﮕ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ در
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺳﺎﭙﺎ در ﺣﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ
رﻓﺘﻨﺪ #ﻪ ﻋ%ﺲ ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺳــﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ و ﺳﭙﺎﻫﺎن رو
ﺳ%ﻮﻫﺎورزﺷﮕﺎهآزاددﺪهﻣﺷﺪ.

ﮐﺮﯾﻤﯽﻓﺮداىاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﺗﻨﻴﺲﺑﺎزىﮐﺮد
ﺷﻨﺒﻪاﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلﺑﺮﮔﺰارﺷﺪوﺷﻬﺎباﻟﺪﻦ
ﻋﺰﺰﺧﺎدم ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻠ #ﺮﻤ ،ﻣﺼﻄﻔ آﺟﻮرﻟﻮ
و #ﻴﻮﻣــﺮث ﻫﺎﺷــﻤ ،ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان رﺋﻴــﺲ ﺟﺪــﺪ ﻓﺪراﺳــﻴﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻋﻠ #ﺮﻤ اﻣﺎ  روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﺪراﺳــﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﻫــﻢ دﺳــﺖ از ورزش #ﺮدن ﺑﺮﻧﺪاﺷــﺖ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻴﺲ ﺑﺎز #ــﺮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ
ﻧﺸــﺎن دﻫﺪ روﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺧﺘﻼﻟدرﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎروزاﻧﻪﺟﺎدوﮔﺮاﺠﺎدﻧ%ﺮدهاﺳﺖ.

ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ﺗﯿﻢ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﺳﭙﺎﻫﺎن
اﺳﺘﻘﻼل
ﻓﻮﻻد
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﺗﺮاﮐﺘﻮر
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﺲ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﮔﻞ ﮔﻠﻬﺮ
ﭘﯿﮑﺎن
ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺷﻬﺮﺧﻮدرو
ﺳﺎﯾﭙﺎ
ذوبآﻫﻦ
ﻧﺴﺎﺟﻰ
ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزى

ﺑﺎزي
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

اﻣﺘﯿﺎز
33
31
27
26
23
23
23
23
22
21
19
19
17
11
10
9
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