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 هــمــراه اول قبال قبض رو رایــگــان بــرات  •
تقسیط می کرد، امروز با تعجب دیدم برای 
بابت کارمزد  تومان  ــزار  7 ه تومان   150
تقسیط درخواست کــرده. کسی رسیدگی 

نمی کنه؟
هزار  • سه  کوچک  معدنی  آب  بطری  یک 

تومان! مسئوالن دولت واقعا خسته نباشید. 
دست مریزاد! آقای روحانی، شما واقعا کاری 

کردید که ملت تحریم را احساس نکنند.
مادر و پدر گرامی، از این که شرایط ازدواج  •

جوانان را طــوری آســان می گیرید که بیل 
گیتس هم نمی تواند به آن تن دهد، ممنونیم!

 تا جایی که می دانیم در مذاکره باید هر دو  •
طرف چیزی از خودشان را وسط بگذارند تا 
سر آن مذاکره کنند. ما برخی از داشته های 
مان را وسط گذاشته ایم اما غربی ها دقیقا چه 
چیزی را وسط گذاشته اند؟ اجازه استفاده از 
داشته های ما را؟! یعنی ما باید برویم مذاکره 
کنیم تا غربی ها اجازه بدهند از داشته های 

خودمان استفاده کنیم؟!
 عیدتون مبارک، برای شیرین شدن کام تون  •

به این فکر کنید که عید بعدی دیگه روحانی 
نیست!

 یک نظر اشتباه در بخش نظرات مردمی  •
گفته شد که ۸0 درصد خانم ها از نظر ذهنی 
از آقایان قوی تر هستند! اگر این طور است 
پس چرا بیش از ۹۹ درصد بزرگ ترین فیزیک 
دانان، شیمی دانان، ریاضی دانان، فالسفه، 
نقاشان،  پزشکان،  شــاعــران،  فقها،  عرفا، 
موسیقی دان ها، خطاطان، تاجران، مورخان 
و... در تمام طول تاریخ از گذشته تا کنون مرد 

بوده اند؟
 اصالحیه جدید ثبت نام نامزدهای ریاست  •

جمهوری را که تقریبا ساده و محکمه پسند 
است، چرا خود مجلس تصویب نکرد که جای 

هیچ حرف وشبهه ای نباشد؟
ــادر کسی کــه بــه هرطریقی  •  خــدا پــدر و م

می تونه دردی از مشکالت طبقه محروم رو 
دوا می کنه، رحمت کنه. به خدا، نداری سخته 

و همه گناهان و مشکالت از فقر و بدبختیه.

شرکت گاز بــرای تولد فرزند و ازدواج به  •
کارکنان شرکتی 1۲0 ساعت اضافه کاری 
پرداخت می کند. قابل توجه مدیران عامل 

سایر شرکت ها.
 آیــا بهتر نبود دانشگاه ها به جــای تولید  •

خروارها خــروار مقاالت بی سر و ته، ظرف 
۴0 سال گذشته حداقل یک مقاله برای رفع 
بحران مهریه خانم ها و حل این معضل منتشر 
می کردند؟ در دنیایی که یک شخص همچون 
ایــالن ماسک در حال آمــاده ســازی اسکان 
بشر در سیاره مریخ است، در کشور ما ۳/5 
میلیون دانشجو و ۲50 هزار استاد دانشگاه از 
حل بحران مهریه عاجز هستند. عجبا! جهان 

درباره ما چه قضاوتی می کند؟
بعضی از این هندوانه ها رنگ غیرطبیعی  •

دارند. در ویدئوها نشان می دن موقع آبیاری 
داخل جوی آب رنگ فرش می ریزند! لطفا 
برای سالمتی مردم در این باره یک گزارش 

تهیه کنید.
عزیز محترمی که فرمودید ما باید باطن  •

مردم را ببینیم و ظاهر مردم را قضاوت نکنیم، 
آیا این عقیده شما فقط برای این تصویر قرآن 
ــرای همه تصاویری که در  به سر اســت یا ب
جاهای دیگر می بینیم؟ شما اگه یک خانم 
بدون حجاب در مسجد یا خیابان ببینی اون 

جا هم همین رو  می گی؟
ای کاش جلوی مهاجرت مغزها و نخبگان  •

گرفته می شد! چرا باید افتخارات کشورمان 
چــون مرحوم مریم میرزاخانی با ایــن همه 
ــای پـــرورش و شکوفایی  نبوغ فکری بــه ج
استعدادهای جوانان خودمان مایه بالندگی 

و مباهات و رشد فکری ممالک غربی شود؟
 شما را به هر مقدساتی که قبولشون دارین  •

قسم می دم فکری به حال این مستاجرها 
بکنید. کارگر ساختمانم. نصف درآمدم برای 
اجاره خانه هزینه می شه. با دو تا بچه موندم 

چه کار کنم!
 یک بــام و دو هــوا در نــرخ نامه یعنی این  •

که امالکی های تهران نیم درصد می گیرند 
اما مشهدی ها هیچ سقفی ندارند!  برای 

بعضی ها که دنبال سوء استفاده اند جور دیگر 
است. مگر مشاور امالک نوکر مفت سرمایه 

دارهاست؟!
 توی این وضعیت که گرانی بیداد می کند،  •

حمایت از مردم برای تهیه نیازهای اولیه شون 
یعنی مسکن، در قالب طرح مسکن ملی نیاز به 
حمایت دستگاه های مختلف از جمله شورای 
شهر بیرجند دارد تا با تصویب مصوبه ای و 
محاسبه عوارض به قیمت سال های گذشته 
و اقساطی کردن آن تا پایان مهلت دو ساله 
ساخت، خاطره ای خــوب از خــود در ذهن 
کسانی باقی بگذارند که با رای آن ها عضو 

شورای شهر شدند.
چرا پارک جنگلی شهرک عسکریه را که  •

جزو منابع طبیعی مشهد است، فروختند و 
داخلش دارنــد هتل می سازند و دیگر نمی 
گذارند مردم بروند داخل؟ دور تا دورش را 
دیــوار کشیدند. به نگهبان گفتم چرا نمی 
گــذاری برم داخل پارک ورزش کنم؟ گفت 

پارک را شهرداری فروخته!
 چرا به رغم افزایش سرمایه شرکت پدیده  •

شاندیز سهام این شرکت منفی است؟
ــون راه بدین کــه به  •  یکی رو تــو زنــدگــی ت

خاطرش مجبور نشین خودتون رو الغر یا چاق 
کنین. رفیق هاتون رو عوض کنین، خانواده 

تون رو بذارین کنار و کال یه آدم جدید بشین!
چرا دولت و مجلس محترم حداقل تا زمانی  •

که شرکت های داخلی خــودروســازی قادر 
به تامین نیاز داخلی باشند، واردات را آزاد 
نمی کنند که هم مردم راحت خودرو بخرند و 
هم شرکت های داخلی تا این حد پررو و زیاده 

خواه نشوند؟
 با این که بارها در سایت ها و دفاتر ثبت  •

اسناد اعالم شد وکالت های فروش خودرو 
تمدید شده، پس از تالش فراوان و ثبت نوبت 
در روز یک شنبه به مرکز تعویض پالک مراجعه 
کردم و مسئولین مربوطه گفتند که وکالت 

منقضی شده و اعتبار ندارد.
امثال بنده که سهام عدالت نگرفتیم باید  •

چه کار کنیم؟ چرا یکی جواب ما را نمی دهد؟

یادداشت روز 

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com

4 نکته  از 4 روزجنگ 

 چهار روز از آغــاز جنگ رژیــم صهیونیستی و 
ــه جنگ »سیف  ب ــوم  ــوس مــقــاومــت فلسطین م
الــقــدس« مــی گــذرد. اگرچه اسرائیل به لحاظ 
وارد کردن تلفات انسانی و خرابی های شهری، 
دست برتر را دارد اما این جنگ به دلیل تبعات 
ــل داشـــتـــه، زنــگ  ــی ــرائ ــه بـــرای اس مــتــعــددی ک
ــم مــحــســوب مــی شــود: ــرای ایـــن رژیـ ــدار بـ ــش  ه
1-اولــیــن نکته ایــن جنگ، حجم انبوه شلیک 
راکت ها و موشک ها از سوی باریکه غزه به سمت 
اراضی اشغالی است. تعداد راکت های شلیک 
شــده در دو روز اول درگیری به 1600 فروند 
رسید که در مقایسه با کل راکت های شلیک شده 
در درگیرهای سال ۲01۹ که 1070 فروند بود، 
بسیار بیشتر است. مقاومت اسالمی تنها در شب 
اول درگیری های اخیر، 1050 موشک شلیک 
کرد که شاید عدد معنی داری در مقایسه فوق 
باشد؛ شلیک انبوه راکتی معادل کل سال ۲01۹ 
تنها در یک شب! در سال ۲0۲0 با توجه به این که 
درگیری ها خیلی باال نگرفت، تنها 170 راکت از 
سوی مقاومت علیه اشغالگران شلیک شده بود. در 
مجموع تاکنون ۲1۲7 راکت از غزه شلیک شده 
است. این تعداد موشک، افزایش برد موشک ها، 
رونمایی از موشک عیاش ۲50 و همچنین اعالم 
گروه های مقاومت مبنی بر آمادگی بــرای یک 
جنگ طوالنی مدت که بیانگر وجــود انبارهای 
ــت، در حالی اســت که غــزه از  ذخیره ســالح اس
سال ۲006 تاکنون تحت محاصره همه جانبه 
قــرار دارد. بــرآوردهــای بسیاری از رسانه های 
اسرائیلی ها حکایت از این دارد که حماس  با 1۴ 
هزار راکت برای 60 روز آمادگی نبرد پیدا کرده 
است. بنابراین، گروه های مقاومت از محاصره 
تحمیلی به عنوان فرصتی برای خوداتکایی نظامی 
بهره گرفته اند و این یک هشدار برای اسرائیل 
است. در این بین جمعیت شناسی و پراکندگی  
صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی برای 
درک بهتر و اهمیت حمله مقاومت به تل آویو بسیار 
مهم است. صهیونیست هایی که در شهرک های 
نزدیک به نوار غزه زندگی می کنند، صهیونیست 
های افراطی، متعصب و مسلحی هستند که عمدتا 
زندگی مناسبی در خارج از سرزمین های اشغالی 

نداشته اند و به واسطه یهودی بودن، اسرائیل به 
آن ها خانه مجانی می دهد. به عبارت دیگر این 
صهیونیست ها سپر انسانی صهیونیست های 
شهرک نشین هستند. موشک های مقاومت عمدتا 
به این شهرک ها اصابت می کرده و این موضوع 
بــرای این صهیونیست ها تقریبا یک امر عادی 
محسوب می شده است ولی صهیونیست هایی 
که در شهرهای تل آویو و حیفا زندگی می کنند 
صهیونیست های سکوالری هستند که عمدتا به 
کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت کرده اند 
و بسیاری از آنان دارای زندگی و خانه در خارج از 
فلسطین هستند و به واسطه تبلیغات صهیونیست 
ها برای آرامش بیشتر و امنیت باال به تل آویو آمده 
اند. حال به فرض این که حتی اگر درصد زیادی 
از موشک های مقاومت توسط گنبد آهنین نابود 
شوند ولی به محض پرتاب موشک ها به سمت 
تل آویو صدای آژیر در تمام شهر به صدا در می آید 
و صهیونیست ها مجبور به رفتن به پناهگاه می 
شوند. این کار باعث برهم خوردن امنیت روانی 
صهیونیست هایی می شود که به امید آرامش به 
تل آویو آمده بودند. وقتی امنیت نباشد، دلیلی 
بر ماندن نیست اولین کسانی که فرار می کنند 
ــد و  آن هایی هستند که وضع مالی خوبی دارن
دستشان به دهانشان می رسد. این افراد هنگامی 
که فــرار می کنند تنها خودشان نمی روند بلکه 
بدون شک دارایی و ثروت شان را هم با خودشان 
خواهند برد. دارایی بعضی از این افراد، دانش و 
علمی است که دارند و به این ترتیب فشار مضاعفی 
به رژیم صهیونیستی که با تبلیغ زندگی آرام، رفاه 
اقتصادی و اجتماعی و آرامش در سرزمین موعود 
هزاران یهودی را از گوشه و کنار جهان به فلسطین 

اشغالی فراخوانده بود، وارد می شود.
۲- اصابت موشک ها به اهداف حساسی مانند 
نیروگاه ها و مخازن سوخت نشان از باال رفتن دقت 
موشک های مقاومت دارد به گونه ای که دیگر ترس 
از فرود آمدن آن ها در مناطق فلسطینی نشین 
وجود ندارد؛ این یعنی این رژیم نه تنها نتوانست 
مانع پروژه موشک های نقطه زن حــزب ا... شود 
بلکه حاال کابوسی دیگر در جبهه جنوب خواهد 
ــت. بنابراین، سامانه گنبد آهنین در این  داش
جنگ از دو منظر قابل تحلیل است. از یک سو، 
در مقابل شلیک انبوه راکت و موشک گروه های 
مقاومت ضعف نشان داد و از سوی دیگر استفاده 
از این سامانه هزینه مادی سنگینی برای اسرائیل 
به جا گذاشت. هر تیر موشک تامیر سامانه گنبد 
آهنین ۴0 هزار دالر برای اسرائیل هزینه دارد. در 
این سامانه به طور استاندارد برای هر هدف دو تیر 
موشک شلیک می شود که ۸0 هزار دالر خواهد 

شد، در حالی که راکت های گروه های مقاومت 
فلسطینی هرکدام بیش از چند هزار دالر قیمت 
نخواهند داشت. افزون بر این، هر روز تعطیلی در 
سرزمین های اشغالی بیش از یک میلیارد دالر 
برای این رژیم هزینه دارد و اگر مقاومت یک ماه 
جنگ را ادامه دهد، حدود ۴0 میلیارد دالر خرج 
روی دست صهیونیست ها می گــذارد در حالی 
که باریکه غزه را می شود با یک میلیارد دالر بار 
دیگر ساخت. در نتیجه تا این جای کار مقاومت 
فلسطین، بخش اقتصادی جنگ را تا حد زیادی با 

تحمیل هزینه به طرف اسرائیلی برده است.
۳- شکل گیری معادله غزه -مسجد االقصی، 
سبب افزایش اعتبار حماس و مقاومت به ویژه 
شاخه نظامی آن ها  در بین فلسطینیان به خصوص 
کرانه باختری و سرزمین های اشغالی 1۹۴۸ 
و از جانبی دیگر به کاهش مشروعیت ابومازن و 
تشکیالت خودگردان منجر شده است که این 
مسئله در شعارهایی که این روزها در کرانه باختری 
و سرزمین های 1۹۴۸ از طرف فلسطینیان سر 
داده می شود، منعکس شده است: عاشت حماس 
/ الی اعدام ابومازن /سالم سالم یا حماس/ شکرا 
شکرا یا حماس بره بره یا عباس) ابومازن( و... . در 
واقع  حماس درصدد تحمیل معادله جدیدی به 
اسرائیل است که تاثیرگذاری عملی این جنبش در 
مواجهه با آن را فراتر از مرزهای غزه به قدس و کرانه 
باختری هم تسری دهد؛ به این معنا که معادله ای 
بازدارنده را شکل دهد که مانع تداوم حمالت به 
مسجد االقصی و کوچاندن فلسطینی ها شود. این 
معادله در یک دهه اخیر میان غزه و اسرائیل شکل 
گرفته بود که اگر طرفی علیه دیگری اقدام کند، 
باید منتظر واکنش آن باشد و همین نوعی آرامش 
را به این منطقه بازگردانده بود اما برای اسرائیل تن 
دادن به تسری این معادله در قبال تحوالت قدس و 

کرانه باختری بسیار سخت است.
۴ - از جمله پیامدهای  جنگ، افزایش احتمال 
تــداوم بن بست سیاسی در اسرائیل است. پس 
از آغــاز جنگ کنونی، یکی از تحلیل ها این بود 
که نتانیاهو به این جنگ بــرای بقای در قدرت 
نیاز دارد و اکنون به نظر می رسد جنگ منجر به 
تداوم بن بست سیاسی در اسرائیل و تامین منافع 
شخصی نتانیاهو خواهد شد. هر چند آن چیزی 
که در فلسطین در حال وقوع است، بسیار بزرگ 
تر از چیزی است که بتوان به طراحی های داخلی 
رژیم  بازدارندگی  داد،  نسبت  صهیونیست ها 
صهیونیستی یک رکن اصلی در موجودیت جعلی 
رژیم است که با اتفاقات اخیر آسیب جدی دیده و 

به سهولت قابل جبران نیست.

افزایش قیمت در همه  بازارها
در هفته ای که گذشت همه بازارهای مالی داخلی با رشد قیمتی مواجه بودند، کدام بازار بیشتر رشد کرد؟

مصطفوی- برخالف هفته های گذشته بازارهای 
طال، دالر، سکه و ارز پس از افت ارزشی که داشتند 
ــاره رونــد صعودی را در پیش  در هفته قبل دوب
چندماه  طی  که  سرمایه  بــازار  حتی  گرفتند. 
گذشته با افت شاخص همه را کالفه کرده بود، 
این هفته بعد از مدت ها مثبت شد و اندکی بر دل 
سهامداران آرامش تزریق کرد. آن هم در حالی 
که بازار دالر بعد از کاهش قیمتی، دوباره باالتر 
آمد و بسته به خبرهای متفاوت سیاسی و حاشیه 
های خبرساز در منطقه و جهان باال و پایین رفت. 
می دانید در این هفته کــدام بازارهای داخلی 
بیشتر از همه رشد کردند؟ این گزارش را بخوانید.

دالر / مثبت 4.6 درصد
در هفته قبل بازار ارز تحت تاثیر اخبار مذاکرات و 
تزریق ارز با ریزش بیش از دو هزار و 5۸0 تومانی 
مواجه شد و صرافی ملی در پایان هفته نرخ دالر را 
۲0 هزار و 6۴۸ تومان اعالم کرد اما در این هفته 
روند افزایشی دالر دوباره شروع و حدود هزار تومان 
گران شد. آخرین نرخ دالر در این هفته ۲1 هزار 
و 61۳ هزار تومان است. در طول این هفته دالر 
۴.6 درصد رشد کرد. در بازار آزاد روند صعودی 
سرعت و شدت بیشتری داشت. در معامالت این 
بازار، نرخ از روز دوشنبه پا به کانال ۲۲ هزار تومانی 
گذاشت و تا ۲۲ هزار و 700 تومان هم پیش رفت 
با این حال در نهایت بازار با نرخ ۲۲ هزار و 600 
تومان به پایان رسید. به گفته فعاالن بازار به علت 
فرا رسیدن عید فطر در پایان هفته، بازار کشورهای 
عربی از جمله عراق و سلیمانیه تعطیل شد، همین 
تعطیلی تقاضای تجاری را کاهش داد و جلوی 
رشد بیشتر قیمت دالر را گرفت. آن ها می گویند از 
روز سه شنبه نه دبی، نه سلیمانیه و نه عراق معامله 
نداشتند و رسما توانایی نرخ دهی به بازار ایران را از 

دست داده بودند، بنابراین بازار ایستا ماند.

طالی 1۸ عیار/ مثبت 3 درصد
معامله گران بازار فلزات گران بها هر گرم طالی 

1۸ عیار را در هفته گذشته روی نرخ ۹۴0 هزار 
تومان معامله می کردند اما در این هفته حدود 
۲۸ هزار تومان افزایش قیمت داشت. براساس 
ــال، سکه و  ــای شبکه اطــالع رســانــی ط ــ داده ه
ارز، قیمت طالی 1۸ عیار در این هفته با رشد 
حدود ۳ درصدی به نرخ ۹6۸ هزار تومان رسید.

بورس/ مثبت یک درصد
در حالی که در دو روز ابتدایی هفته، شاخص 
کل روندی نزولی داشت، در ادامه شاهد صعود 
شاخص در سه روز پیاپی بودیم. در پایان هفته 
اخیر شاخص کل 11 هزار و 7۲۴ واحد باال  تر 
از هفته قبل ایستاد اما شاخص کل هم وزن با 
افت چهار هزار و ۹۸7 واحدی نسبت به آخرین 
روز معامالتی هفته قبل، در محدوده ۴17 هزار 

واحدی قرار گرفت. 
شاخص کل در آخرین روز هفته، چهار هزار و 
۴5۲ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 1۸۳ 
هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معامالتی 
هفته قبل 11 هزار و 7۲۴ واحد باال تر ایستاد 
یک  بورس مثبت  هفتگی شاخص  بازدهی  تا 
درصد شود.   روند تغییرات شاخص کل در سه 

روز انتهایی هفته اخیر صعودی بود و در ابتدای 
آن روند نزولی داشت.بازار سرمایه هفته گذشته 
در پایان معامالت روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت 
به سطح یک میلیون و 1۸۴ هزار واحدی رسید. 
شــورای  مصوبات  از  پــس  اخیر  هفته های  در 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتظارات در 
بازار سهام کمی بهبود یافت اما با روند کاهشی 
قیمت دالر روند شاخص نیز نزولی باقی ماند. 
در هفته سوم اردیبهشت تصمیم نهاد ناظر بر 
متقارن کردن دامنه نوسان قیمت سهام و رشد 
نسبی قیمت دالر مــوجــب شــد کــه در ســه روز 
پایانی هفته عــالوه بر صعود شاخص، در روز 
سه شنبه شاهد ورود پول حقیقی قابل توجهی 

به بازار باشیم.

سکه امامی/ مثبت 4.5 درصد
سکه نیز همانند دو بازار دیگر با این که هفته 
قبل نزولی بود اما در این هفته با رشد قیمت ۴.5 
درصدی همراه شد.در هفته قبل قیمت هر عدد 
سکه امامی ۹ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان بود اما 
در این هفته با افزایش ۴۲7 هزار تومانی به رقم 

۹ میلیون و ۹۲0 هزار تومان رسید.

انفجار پشت انفجار
انفجار تروریستی در مسجدی در کابل جان 1۲ تن را گرفت

افغانستان هنوز داغدار ۸5 دانش آموز مدرسه 
دختران سیدالشهدا)ع( است که انفجار بمب 
در مسجدی در کابل در هنگام برپایی نماز جمعه 
1۲ تن را به شهادت رساند. پلیس کابل روز 
گذشته اعالم کرد، در پی انفجاری در مسجدی 
در شهرستان »شکردره« این والیت 1۲ نفر از 
جمله امام جمعه مسجد کشته و بیش از 15 تن 
دیگر زخمی شدند.به گفته پلیس کابل، این 
انفجار ظهر جمعه هنگام برپایی نماز جمعه در 
مسجد »حاجی بخشی« در منطقه قلعه مرادبیک 

شهرستان شکردره رخ داده اســت.»فــردوس 
فــرامــرز« سخنگوی پولیس کابل در ایــن باره 
گفت: در این انفجار »مفتی نعمان« امام جمعه 
مسجد با 11 نمازگزار کشته شده  است و بیش 
ــده انــد. ایــن  از 15 نــمــازگــزار دیگر زخمی ش
انفجار در دومین روز آتش بس به مناسبت ماه 
مبارک رمضان که از سوی طالبان اعالم شده 
رخ داده است. مسئولیت انفجار را تاکنون فرد 
یا گروهی بر عهده نگرفته اســت.روز پنج شنبه 
هفته جــاری ساعاتی پس از آغــاز آتش بس سه 

روزه به مناسبت عید فطر، بر اثر چهار انفجار در 
نقاط مختلف افغانستان حداقل 11 غیرنظامی 
کشته و 1۳ تــن  زخمی شدند. پس از انفجار 
روز گذشته، سخنگوی طالبان انفجار امروز در 
مسجد »حاجی بخشی« واقــع در شهر کابل را 
محکوم و آن را اقدامی »وحشیانه« توصیف کرد. 
»ذبیح ا... مجاهد« سخنگوی طالبان در پیامی 
توئیتری این حادثه را »وحشیانه« توصیف کرد. بر 
اثر وقوع انفجار در مراسم نماز جمعه در پایتخت 
افغانستان، 1۲ نفر شهید و ۲0 تَن زخمی شدند. 

بورس های جهانی در شوک 

همزمان با عبور نرخ تورم آمریکا از ۴ درصد برای 
اولین بار در 1۳ سال اخیر، بورس های این کشور 

و دنیا ریزش شدیدی را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، متوسط 
نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان در 1۲ ماه 
منتهی به آوریل با 1/6 درصد افزایش نسبت 
به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۴/۲ 
درصد رسید. این نرخ تورم که 0/۸ درصد بیشتر 
از نرخ مورد انتظار قبلی بــوده، باالترین سطح 

تورمی ثبت شده در آمریکا در 1۳ سال اخیر به 
شمار می رود. گفته می شود این سطح تورم بیش 
از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار 
گرفته است به گونه ای که تورم بنزین به ۴۹/6 
درصد رسیده و پس از آن نیز سوخت های نفتی 
با تورم ۳7/۳ درصد قرار گرفته اند.همزمان با 
این رویداد، نگرانی درباره مسیر آینده نرخ تورم 
درآمریکا  و دیگر کشورها، بــازارهــای مالی را 
درنوردید و موجب ریزش شاخص های بازارهای 

جهانی درآمریکا ، اروپا و آسیا شد. هم اکنون گفته 
می شود نرخ تورم در بسیاری از مناطق از جمله در 
آمریکا، آلمان و برخی کشورهای اروپایی دیگر از 
سطح هدف گذاری شده عبور کرده و دست بانک 
های مرکزی  را برای اتخاذ رویکرد انقباضی به 
دلیل ضــرورت تــداوم حمایت ها از بخش های 
اقتصادی در برابر پیامدهای کرونایی بسته است. 
این مسئله در صورت وخیم تر شدن می تواند خود 
منجر به پیدایش یک بحران جدید در جهان شود.  
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تحلیل روز

نوبت تقاص از نتانیاهو 

بسیاری بر این باورند که نتانیاهو با سوق دادن 
اسرائیل به سمت جنگ با گروه های مقاومت 
ــای ســیــاســی در  ــض ــرد ف ــاش کـ فلسطین، تـ
سرزمین های اشغالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و 
در فرایند رایزنی رقبای خود برای تشکیل کابینه 
مانع ایجاد کند.به نظر می رسد در صورت صحت 
این ادعا؛  شخص نتانیاهو دست کم دو هدف را از 
به هم ریختن اوضاع در قدس و ایجاد تنش دنبال 
می کــرده اســت: نخست این که با باز گذاشتن 
دست صهیونیست های افراطی موسوم به حریدی 
ها که وابسته به حزب موسوم به" اسرائیل خانه 
ما "به رهبری نفتالی بنت هستند می خواست نظر 
موافق آن ها برای مشارکت در کابینه جدید را به 
دست آورد. دوم  این که نتانیاهو به دلیل داشتن 
چندین پرونده فساد مالی و اختاس و محکومیت 
در دادگاه در یک قدمی زندان قرار دارد و با توجه 
به این که نتوانست در فرصت یک ماه قانونی برای 
تشکیل دولت و کابینه جدید اقدام کند بنابراین 
با ایجاد جنگ وآشوب می خواهد مانع از تشکیل 
کابینه توسط حزب رقیب به رهبری الپید شود.

با توجه به این دالیل شاید بتوان گفت مسئولیت 
این درگیری ها متوجه رژیم  شخص نتانیاهوست و 
قاعدتا باید تقاص پس بدهد. هرچند نتانیاهو تصور 
می کند دامن زدن به درگیری ها باعث خواهد شد 
که احزاب رقیب و مخالف رقابت های داخلی را 
کنار بگذارند و در کنار وی قرار گیرند اما درست 
برعکس امکان دارد پاسخ متقابل فلسطینی ها 
که به صــورت موشک بــاران فلسطین اشغالی و 
شهرک های صهیونیست نشین ادامه دارد، موج 
اعتراض های داخلی را حتی در بین صهیونیست 
ها علیه نتانیاهو بشوراند به خصوص آن که طبق 
نظرسنجی ها و بررسی های صورت گرفته اکنون 
اغلب صهیونیست ها به این باور رسیده اند که 
نتانیاهو حتی برای منافع شخصی خود حاضر 
است این رژیم را قربانی کند.نشانه های موجود 
حاکی از این است که چنین باوری در میان متحدان 
غربی این رژیم اعم از اروپا و دولت جدید آمریکا 
ایجاد شده که نتانیاهو با دست زدن به ماجراجویی 
های بی مورد بارها خواسته است برای آن ها نیز 
چالش سازی کند و سیاست های آن ها را به بازی 
بگیرد. بر این اساس شرایط بین المللی بیش از 
هر زمان دیگر برای توسل به اقدامات بازدارنده 
علیه رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو فراهم 
است و درخواست برای اخراج رژیم صهیونیستی 
از سازمان ملل به همراه درخواست برای اعزام 
کمیته حقیقت یاب  به قدس وهمچنین فعال کردن 
پرونده این رژیم و شخص نتانیاهو در دیوان کیفری 
بین المللی می تواند از جمله اقدامات بازدارنده در 

این زمینه باشد.

قاب بین الملل 

پیشخوان بین الملل

صد پسر در خون بغلتد ؛ گم نگردد دختری/
تــصــویــرســازی حسن روح االمـــیـــن از حادثه 

تروریستی انفجار کابل

این دختر یکی از دو بازمانده یک کاس  ۳۵ 
نفره در مکتب سیدالشهدای کابل است که 

همه آن ها شهید شدند و این کاس آن هاست.

تـــیـــتـــر یــــــک روزنــــــــامــــــــه فــــرانــــســــوی 
»لیبراسیون«/"اسرائیل- فلسطین،سرگیجه 

بزرگ" ترس از تداوم جنگ فراگیر می شود

  احمدکاظم زاده
international@khorasannews.com

کارتون روز 

توئیت روز 

چهره روز 

کاریکاتور/حمله به شما برای ما از آب خوردن  
آسان تر است...

ــه ظهور  ــران ســوخــت در آمــریــکــا منجر ب ــح ب
کاریکاتورهای زیـــادی شــده کــه ایــن یکی از 
مفهومی ترین آن هاست و بیان می کند سوخت 
تمام شده،این درحالی است که دولــت قول 
داده تا پایان هفته مشکل را حل کند .هم اکنون 
قیمت سوخت به باالترین مقدار آن در ٧ سال 

گذشته در آمریکا رسیده است

استفان والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه 
هاروارد:"وزیر خارجه )آنتونی بلینکن( عزیز/
اگر می خواهید "دموکراسی و حقوق بشر را در 
مرکز سیاست خارجی ما قرار دهید" )همان 
طور که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
گفتید(، باید درباره کل رویکرد خود پیرامون 
خاورمیانه تجدید نظر کنید.از طرف یک دوست"

براء سلیمان ۱۲ ساله در تشییع پدر ۳۹ ساله 
و برادر ۱۶ ساله اش که در حمات  اسرائیل به 

شمال نوار  غزه به شهادت رسیدند.

و  سفرا  از  بلونی،  الیزابتا 
ــای بــاســابــقــه  ــات ه ــم ــل ــپ دی
ایتالیا، اولین زنی است که 
ســرویــس هــای امنیتی این 
کشور را هدایت خواهد کرد.
ــی، نخست وزیر  ماریو دراگ

ایتالیا از انتخاب خانم بلونی به عنوان رئیس 
سازمان اطاعات این کشور خبر داده است.
این بخش بر سرویس های اطاعاتی داخلی و 
خارجی ایتالیا نظارت می کندو به طورمستقیم 

به دولت گزارش می دهد.

گروه بین الملل-دیروز در تاریخ ملت فلسطین 
به »روز نکبت« )یوم النکبه( نام گذاری شده 
بــود، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲٧ برابر با ۱۴ مه 
اشغال  با  ها  صهیونیست  میادی   ۱۹۴۸
سرزمین فلسطین، پایه های ناامنی، بی ثباتی، 
جنایت و اشغالگری را در منطقه بنا کردند. 
روز نکبت همزمان با موج تازه ای از حمات 
مظلوم  ملت  علیه  ها  صهیونیست  وحشیانه 
ــده اســت، حماتی کــه تنها در  فلسطین ش
فلسطینی   ۱۲۲ شهادت  به  اخیر  روز  چند 
و صدها نفر دیگر از آن ها منجر شده است.
سخنگوی ارتــش رژیــم صهیونیستی مدعی 
شد ، ۱۶۰ جنگنده حــدود ۴۵۰ موشک را 
در عرض فقط ۴۰ دقیقه به اهداف متعددی 
در شمال غزه از جمله تونل های زیر زمینی 
حماس شلیک کردند.این روزها فلسطین در 
یک نقطه عطف در تاریخ مقاومت  خود علیه 
اشغالگری رژیم صهیونیستی به سر می برد . 
بعد از جنایات صهیونیست ها در شیخ جراح 
و سپس ورود موشک هــای غافلگیر کننده 
مقاومت غــزه معادالت در مسیر جدید قرار 
گرفته است. گروه های مقاومت نوار غزه  نیز 
ــزار فروند  در چهار روز گذشته، بیش از دوه
راکت به سمت صهیونیست ها شلیک کردند.
شاخه  القدس  جمعه؛سرایا  بامداد  در  تنها 
ــام کــرد که ده ها  نظامی جهاد اسامی اع
فروند موشک و راکــت به سمت شهرک های 
»نتیفوت«، »سدیروت«، »عسقان«، »اشدود« 
و شهر »تــل آویــو« و دیگر شهرهای اشغالی 
شلیک شده است.در حالی که تجمع تانک ها 
و نظامیان صهیونیست در مرز غزه نگرانی ها 
از احتمال حمله زمینی ارتــش ایــن رژیــم به 
این منطقه را افزایش داده اســت، حماس با 
رونمایی از موشکی که عیاش ۲۵۰ نامیده، 
خبرداد که از این نوع موشک جدید که بردی 
حدود ۲۵۰ کیلومتر دارد به سوی فرودگاه 
شهر ایات در جنوب اسرائیل و سواحل دریای 
سرخ شلیک کرده است.ارتش اسرائیل ٧ هزار 
نیروی ذخیره خود را هم به خدمت فراخوانده 
ــزه می گویند  اســت.مــقــام هــای بهداشتی غ
به  اسرائیل  هوایی  حمات  شهدای  ،شمار 
ــودک و ۱۱ زن  ۱۲۲ شهید از جمله ۳۱ ک
رسیده است. همچنین بیش از ۹۰۰ فلسطینی 
تا کنون مجروح شده اند. از زمان آغاز پرتاب 
موشک از غزه به سوی شهرک های اشغالی 
نیز دست کم۹ صهیونیست به هاکت رسیده 
اند. شبکه  کان گــزارش داد که تا ساعت ۱۶ 
دیــروز، به ۸۸۶ ساختمان و ۸۵۸ خودرو در 
شده  وارد  خسارت  اشغالی  هــای  سرزمین 
اســت.»ابــوحــمــزه« سخنگوی سرایا القدس 
به  صهیونیستی  ــم  رژی تهدید  به  واکنش  در 
حمله زمینی علیه غزه تاکید کــرده که نبرد 
زمینی کوتاه ترین راه برای رسیدن مقاومت به 
پیروزی است و در این نبرد سرنوشت نظامیان 
صهیونیستی جز کشته یا اسیر شدن نخواهد 
بود.با این حال»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم غاصب صهیونیستی تهدید کرد حمات 
به نوار غزه را تا »زمانی که الزم باشد« ادامه 
می دهند.شورای امنیت سازمان ملل  نیز قصد 
دارد روز یک شنبه نشستی علنی را با هدف 
بررسی تازه ترین تحوالت مربوط به تنش ها در 

سرزمین های اشغالی فلسطین برگزار کند.

 سایه جنگ داخلی بر سر اسرائیل	 
 دور جدید درگیری های نیروهای مقاومت 
اسامی در غــزه با اشغالگران صهیونیست 
پس از جنایت های این رژیم در قدس و علیه 
فلسطینیان ساکن این شهررخ داد. هر چند 
جرقه بروز این واقعه که به سرعت به انتفاضه 
جدیدی تبدیل شد، اتفاقی تکراری بود اما 
این بار واکنش فلسطینی ها همچون گذشته 
نبود.اقدام به اشغال خانه های منطقه شیخ 
جــراح توسط صهیونیست ها خشم ساکنان 
و  برانگیخت  را  فلسطین  سرزمین  اصــلــی 
درگیری نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر حوالی 
مسجداالقصی در روز قدس   پس از آن که به 
شهادت و زخمی شدن تعدادی از مسلمانان 
منجر شد، جرقه درگیری های جدید مقاومت 
و اشغالگران بود.حاالدرگیری های خونین 
خیابانی میان اعراب مسلمان و صهیونیست 
های سرکش در بیت المقدس همچنان ادامه 
دارد و موجب شده رئیس جمهور رژیم اسرائیل 
بگوید. سخن  داخلی  جنگ  شکل گیری  از 
بنی گانتز، وزیــر جنگ اسرائیل نیز دستور 
»تقویت گسترده« نیروهای امنیتی را صادر 
کرده تا مقابل ناآرامی های داخلی بایستند و 
همزمان بازداشت ۴۰۰ نفر در همین زمینه 
گزارش شده است.این خونین ترین درگیری 
میان فلسطینیان و ارتــش اسرائیل از سال 

۲۰۱۴ است.برای مثال؛ شهر »اللد« در اراضی 
درگیری هاست  شدیدترین  صحنه  اشغالی 
و در جریان عملیات ضد صهیونیستی که از 
سوی فلسطینی ها در این شهر انجام شد، دو 
نفر هدف گلوله قرار گرفتند و یک معبد یهودی 
آتش زده شد. در شهر جنوبی النقب نیز یک 
خـــودروی اسرائیلی هــدف تــیــرانــدازی قرار 
گرفت و به سمت خودروهای دیگر نیز سنگ 
پرتاب شد. درگیری ها در حیفا و یافا نیز به 
خشونت کشیده شد.اعضای اقلیت عرب در 
اسرائیل که ۲۱ درصد جمعیت آن را تشکیل 
می دهند اصالت فلسطینی دارند اما تابعیت 
اسرائیلی کسب کرده اند. اغلب آن ها به هر دو 
زبان عربی و عبری تسلط دارند و با فلسطینی 
های ساکن کرانه باختری رود اردن و نوار غزه 
ابراز همدردی می کنند. امری که سبب شده 
است بسیاری از یهودیان اسرائیل همواره به 
اقلیت عرب اسرائیل مظنون باشند. از سوی 
از تبعیض  دیگر عــرب هــای اسرائیل اغلب 
علیه خــود در جامعه اسرائیل گایه دارنــد. 
آن ها از »تبعیض سازمان یافته« در اسرائیل 
برای دسترسی به مسکن و خدمات درمانی و 
آموزشی سخن می گویند. شکاف در جامعه 
اسرائیل بر سر تنش کنونی با فلسطینی ها 
خرسندی گــروه حماس را به همراه داشته 
است. یکی از سخنگویان این گروه خطاب به 

عرب های ساکن اسرائیل گفت »علیه دشمن ما 
و خودتان برخیزید.« رویدادهای روزهای اخیر 
به نظر می رسد نه تنها باعث شده تا بار دیگر 
زخم مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل سر باز 
کند بلکه زخمی التیام نیافته در داخل اسرائیل 
را نیز نمایان کرده است.همه استان های اردن 
نیز دیروز شاهد برپایی تظاهرات در محکومیت 
حمات رژیم صهیونیستی به غزه است. مردم 
از مسئوالن کشورشان می خواهند مرزها را 

بازکنند تا به کمک ملت فلسطین بشتابند.

اختالفات مقامات صهیونیستی باال 	 
گرفت

اما با ادامه حمات راکتی و موشکی گروه های 
مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات رژیم 
صهیونیستی در قــدس اشغالی، »آویــگــدور 
لیبرمن« رئیس حزب »اسرائیل خانه ما« به 
نخست  که  گفت  و  تاخت  نتانیاهو  بنیامین 
وزیــر اسرائیل موجودیت اسرائیلی ها را به 
خطر انداخته اســت.وزیــر جنگ سابق رژیم 
صهیونیستی به نتانیاهو گفت که »تو موجودیت 
ما را به خطر انداختی، ما را به حال خود رها 

کن«.از سوی دیگر، »یائیر الپید« رهبر حزب 
»یش عتید« نیز گفته که آن چه در خیابان های 
اسرائیل شاهد آن هستیم، خطری وجودی 
وتهدیدی جدی برای ماست.از طرفی، »بنی 
گانتز« وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی 
ــوع جنگ  ــاره وقـ ــ ــدار درب ــش ــروز ضمن ه ــ دی
داخلی، از مسئوالن محلی رژیــم خواست تا 
بــرای برقراری هر چه زودتــر آتش بس کمک 
رژیم  تلویزیون   ۱۲ شبکه  کنند.همزمان، 
صهیونیستی اعام کرد که رژیم صهیونیستی 
با درخواست آتش بس پیشنهادی روسیه تحت 
نظارت مصر به سبب اصرار حماس بر این که 
حتما قدس را نیز شامل شود، مخالفت کرده 

است.

خالد مشعل: از ایران ممنونیم	 
»فوزی برهوم« سخنگوی حماس نیز با تاکید بر 
این که اعتراضات در داخل اراضی اشغالی ۴۸ 
باید ادامه یابد، اعام کرد: زمان خودسری رژیم 
صهیونیستی در قدس و غزه و هر مکان دیگری 
در فلسطین به سر رسیده است.همزمان،رئیس 
جنبش حماس در خــارج از سرزمین اشغالی 
در مصاحبه ای به اظهار نظر درباره جنگ غزه و 
روابط این جنبش با کشورهای مختلف پرداخت.
او به خبرگزاری روسیا الیوم گفت که ارتش رژیم 
صهیونیستی پیش از این، انجام عملیات نظامی 
زمینی در غزه را آزموده و می داند که این عملیات 
چگونه علیه  نیروهایش خواهد شد و هرگونه 
عملیات زمینی، دامــی بــرای ارتــش اسرائیل 
خواهد بود.خالد مشعل درباره ساح مقاومت 
در غزه نیز بیان کرد: »ساخت ساح در غزه صورت 
می گیرد و از خارج غزه هیچ موشکی به حماس 
نمی رسد.«.خالد مشعل در پایان به رابطه حماس 
و جمهوری اسامی ایران پرداخت و روابط دو 
طرف را »بسیار عالی« توصیف کرد و افزود: ایران 
در کنار حقوق فلسطینی ها ایستاده و حماس از 

این موضع ایران تشکر می کند.

جنایت در غزه ، قیام 
درسرزمین های اشغالی  

همزمان با ناتوانی رژیم صهیونیستی در سرکوب قیام مناطق اشغالی، ارتش اسرائیل با160 جنگنده 

450 موشک را در عرض 40 دقیقه به اهداف متعددی در شمال غزه شلیک کرد. گروه های مقاومت در 
4 روز گذشته، بیش از 2000 فروند راکت به سمت صهیونیست ها شلیک کرده اند 

نمای روز 

حمزه ناصر ، کودک شهید فلسطینی

فرا خبر

۳ غافلگیری مقاومت برای صهیونیست ها
با ورود مقاومت اسامی به منازعه در پی حمله هوایی به غزه، صهیونیست ها 
اقدام به بمباران های متعدد مناطق مختلفی از غزه کردند و در ادامه بازوی 
نظامی مقاومت ازجمله یگان های موشکی وارد کــارزار شدند و یکی از 
پرحجم ترین حمات موشکی و راکتی علیه رژیم صهیونیستی را رقم زدند. 
طبق آمار منتشر شده، تعداد راکت های شلیک شده در دو روز اول درگیری 
به ۱۶۰۰ تیر رسید که در مقایسه با کل راکت های شلیک شده در درگیری 
های سال ۲۰۱۹ که ۱۰٧۰ فروند بــود، بسیار بیشتر اســت. مقاومت 
اسامی تنها در شب اول درگیری های اخیر، ۱۰۵۰ موشک شلیک کرد که 
شاید عدد معنی داری در مقایسه فوق باشد: شلیک انبوه راکتی معادل کل 
سال ۲۰۱۹ تنها در یک شب! در سال ۲۰۲۰ با توجه به این که درگیری ها 
خیلی باال نگرفت، تنها ۱٧۰ راکت از سوی مقاومت علیه اشغالگران شلیک 
شده بود. در ماه های گذشته، اخبار شلیک چند راکت از سوی مقاومت 
اسامی در غزه به سمت دریا منتشر شد که برای اهالی فن، معنا و مفهومی 
خاص داشت؛ مقاومت در حال آزمایش آخرین دستاوردهای خود در حوزه 
راکتی بود. اما در زمینه این به روزرسانی ها رو شدن چند برگ جدید موشکی 
و پهپادی توسط مقاومت در روز گذشته خبرساز شد؛ رونمایی از تسلیحات 
راکتی )یا موشکی( به نام های »عیاش۲۵۰« با برد ۲۵۰ کیلومتر و »بدر۳« 
که برد کمتری دارد اما از حیث تخریب قوی ترین ساح مقاومت است. در 
زمینه پهپادی نیز یک پهپاد جدید توسط مقاومت رونمایی شد که »شهاب« 
نام دارد. موشک عیاش ۲۵۰ به یاد شهید »یحیی عبداللطیف عیاش« مشهور 
به »مهندس اول« فرمانده سابق گردان های عزالدین قسام )شاخه نظامی 

حماس( نام گذاری شده است که به مدت چند سال مهم ترین فرد تحت 
تعقیب رژیم صهیونیستی بود. یحیی عیاش با سازمان دهی تعداد زیادی از 
مجریان عملیات های شهادت طلبانه خسارات سنگینی به صهیونیست ها 
زد و سرانجام در ۵ ژانویه سال ۱۹۹۵ توسط تیم های تروریستی شین بث 
با انفجار چاشنی کارگذاشته شده درگوشی تلفن همراهش به شهادت 
رسید. موشک عیاش۲۵۰ به واقع غافلگیری بزرگ نیروهای مقاومت 
برای دشمنان بود. ساحی با برد ۲۵۰ کیلومتر که در اولین مأموریت خود 
فرودگاه رامون در فاصله بیش از ۲۰۰ کیلومتری از باریکه غزه را در جنوب 
سرزمین های اشغالی هدف قرار داد. هرچند اصابت به هدفی در فاصله 
بیش از ۲۰۰ کیلومتری گمانه هایی را ایجاد کرد درباره این که این ساح 
راکت نبوده و موشک است اما بر اساس تصاویر منتشر شده از عیاش۲۵۰ 
بالک های کنترلی در جلوی این موشک برای هدایت آن دیده نمی شود. 
نمونه ارتقا یافته از راکت بدر۳ نیز به عنوان بازوی دیگر تسلیحاتی مقاومت 
که نمونه مشابه بدر۳ از آن در عراق نیز در اختیار گروه های مقاومت مشاهده 
شده یک ساح بسیار مخرب است.شلیک این راکت ها در میان تعداد دیگری 
راکت فریب که برای اشباع سامانه های دفاعی دشمن صورت می گیرد 
می تواند به ضربات مهلک تری علیه دشمن صهیونیست منجر شود.مقاومت 
اسامی فلسطین نیز با رونمایی از پهپاد کوچکی به نام شهاب نشان داد که 
قصد رقم زدن زمین بازی جدیدی علیه دشمن صهیونیست دارد. هرچند به 
اشتباه پهپاد شهاب همان ابابیل۲ ایران و قاصف یمنی معرفی می شود اما 
این پهپاد با وجود مشخص بودن الگوبرداری از پیکربندی ابابیل۲ مشخصًا 
ابعاد کوچک تر و وزن کمتری نسبت به آن دارد.این پهپاد از نوع انتحاری 
معرفی شده که با استفاده از یک پرتابگر ساده و با فشار گاز سرد انرژی 
اولیه برای پرواز خود را به دست می آورد. موتور آن نیز از نوع پیستونی 
دو سیلندر خنک شونده با هواست.احتمااًل سرعت پروازی شهاب در فاز 
کروز دست کم ۹۰ تا ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت نهایی آن دست 
کم ۱۵۰ تا ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت باشد. برد آن را نیز می توان بیش از 
۲۰۰ کیلومتر تخمین زد که برای پوشش سرزمین های اشغالی کافی 
خواهد بود.احتمااًل سرجنگی این پهپاد در حدود ۵ کیلوگرم یا بیشتر 
باشد. نمایش چندین فروند از این پهپاد در درگیری اخیر نشان از عقبه 
تولیدی مناسب آن دارد؛ پهپادی که از نظر ویژگی های طراحی و کیفیت 
ساخت برتر از نمونه های قبلی بوده و دست یک طرف حرفه ای در تأمین 
این ساح برای رزمندگان مقاومت دیده می شود.با وجود نزدیک به ۵۰۰ 
فروند جنگنده شکاری اف-۱۶ و اف-۱۵ و ده ها بالگرد تهاجمی آپاچی، 
شکار شدن پهپادهای شهاب که توسط رسانه های رژیم صهیونیستی در 
حال برجسته شدن است، امری عجیب نیست. مهم این است که مقاومت 
از سطح پهپادهای دست ساز عبور کرده و به توانایی تولید پهپاد در باریکه 
غزه دست یافته است.این شروعی برای ایجاد یک جبهه جدید تهاجم علیه 
صهیونیست ها ست که بخشی از توان آن ها را درگیر خواهد کرد تا با شلیک 
موشک های چند صد هزار دالری آمرام اقدام  به انهدام پهپادهای چند هزار 
دالری کنند؛ نامعادله اقتصادی که در تهاجم راکتی مقاومت نیز با راکت های 
چند صد تا چند هزار دالری علیه موشک های تمیر که قیمت آن ها ۴۰هزار 

تا ۱۰۰هزار دالر بیان شده وجود دارد. 

موشک عیاش

پهپاد شهاب
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تشنه کنار کارون و شلیک های مرگبار یزله خوانی!

 

  2.8     M   views 

قیمت خودروی  ایرانی معادل الکچری های خارجی!

»خودروهایی که می توانید با پول دنا پالس اتوماتیک در 
امارات بخرید«؛ از دیروز مطلبی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود که مدتی پیش هم خبرساز شده 
بود. دناپالس اتوماتیک در حالی این روزها در بازار حدود 
430 میلیون تومان خرید و فروش می شود که قبال به 
600 میلیون تومان هم رسیده بود! حاال جالب است 
بدانید که با همین مبلغ 430 میلیون تومان در بازار 
امــارات می توانید خودروهای الکچری مانند اسپرتیج 
2021، هیوندای کونا، هیوندای النترا، تویوتا کروال، هوندا 
سیویک، میتسوبیشی و... بخرید!  نکته جالب این جاست 
که شرکت های این خودروهای خارجی به دلیل رکود بازار 
خودروهایشان را به صورت اقساط واگذار می کنند اما 
مردم ما برای همین چند خودروی انحصاری باید نام نویسی 

کنند و ماه ها در انتظار باشند!
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پیامک جنجالی  یک اپراتور تلفن همراه!

در یکی دو روز گذشته پیامکی از سوی یک اپراتور تلفن 
همراه برای مشترکان ارسال شد که انتخاباتی بود و هدف 
از ارســال آن استعالم نظر اکثریت مردم در باره رأی 
احتمالی آن ها به نامزدهای خاصی بود؛ پیامکی که جنجال 
برانگیز شد و واکنش های فراوانی به همراه داشت. 
در این نظرسنجی، اپراتور  همراه اول از مخاطبان خود 
پرسیده بود از میان افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده 
اند، برای تحقق مشارکت حداکثری از کدام نامزد احتمالی 
دعوت به ثبت نام می کنید؟ گزینه هایی در این نظرسنجی 
مطرح شده بود که با واکنش های مختلفی همراه شد و 
برخی مستند به آن، همراه اول را متهم به تفتیش نظر 
و رأی مردم کردند. برخی هم گفتند  مشخص نیست چه 
سازمان  یا گروهی با دستیابی به بانک اطالعات مشترکان 
همراه اول اقدام به ارسال این پیامک کرده است! ادعایی 
که البته خیلی زود توسط سید یاسر رایگانی، مدیر کل 
ارتباطات و سخنگوی همراه اول تکذیب شد و او در این 
باره به صورت مشخص در صفحه توییتری خود نوشت: 
همراه اول در راستای مشارکت عمومی و رسالت اجتماعی 
خود دعوت از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 

را در قالب یک پیامک همگانی منتشر کرد.
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جلوه های زیبای خدمت به مردم

ویدئوی خوشحال کننده واکسیناسیون خودرویی در 
آران و بیدگل را دیده اید؟ ویدئویی که خودروها در صف 
قرار دارند و مشابه آن چه در کلیپ های خارجی می بینید، 
سالمندان ما به نوبت و در آرامش کامل واکسن خود را 
دریافت می کنند. دیروز ویدئویی از محل تزریق واکسن 
سالمندان در بازار روز شهروند )پارک شادی( شهر آران 
و بیدگل منتشر شده که با استقبال شهروندان همراه 
بوده است. در این شهر در سه ایستگاه مجزا)پذیرش 
- تزریق و ویزیت پزشک( و با نظم وآرامش بسیار خوب، 
سالمندان داخل خودرو واکسینه می شوند و به خانه 
شان بر می گردند. کاربری نوشته: »کاش همان طور که 
از ضعف های مدیریتی انتقاد می کنیم ،تدابیر بعضی 

مسئوالن رو هم ببینیم و تشکر کنیم.«
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حاشیه های حمام با فضوالت گاو!

هنوز تصاویر ترسناک وضعیت فاجعه بار کرونا در هند و 
سوزاندن اجساد مردم این کشور در یادمان هست. به 
تازگی ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد در ایالت 
گجرات هند برخی افراد برای پیشگیری از کرونا هفته ای 
یک بار به طویله گاو ها می روند و بدن خود را با کود و ادرار 
گاو می پوشانند! در آیین هندو، گاو نمادی مقدس از زندگی 
و زمین است و قرن هاست که هندو ها از کود گاو برای تمیز 
کردن خانه های خود و مناسک مذهبی استفاده می کنند. 
پس از این که هندو ها بدن خود را با کود و ادرار گاو ها 
آغشته کردند، در همان محل یوگا انجام می دهند. بعد از 
انتشار کرونا هم پزشکان و دانشمندان در هند و سراسر 
جهان بار ها دربــاره انجام روش هــای درمانی جایگزین 
هشدار داده اند. حاال هم بعد از انتشار تصاویر و فیلم 
حمام هندوها با فضوالت گاوها ، نگرانی هایی وجود دارد 
که این روش می تواند در شیوع ویروس نقش داشته 
باشد، چراکه هندوها به صورت گروهی برای انجام آن 

جمع می شوند.
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تیراندازی های عجیب در مراسم یزله خوانی!

روز پنج شنبه در جریان برگزاری جشن عید سعید فطر در 
سوسنگرد خوزستان سه نفر بر اثر تیراندازی و اصابت 
گلوله زخمی شدند. ماجرا از این قرار است که عده ای 
از اهالی سوسنگرد در مراسمی با  عنوان »یزله خوانی« 
عید فطر شرکت کرده بودند و به دنبال تیراندازی که 
به منظور ابراز شادی انجام شده بود، سه نفر مجروح و 
راهی بیمارستان شدند! تیراندازی های عجیب در مراسم  
عزاداری، شادی و عروسی در سال های گذشته، در برخی 
از مناطق خوزستان باعث کشته  و مجروح شدن تعدادی 
از شهروندان خوزستانی شده است که نیروی انتظامی و 
بزرگان خوزستان همیشه بر پایان دادن به این گونه رسوم 

غلط تاکید داشته و دارند.
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قصه پرغصه کمبود آب در خوزستان

خبرهای بی آبی دشت های همجوار سد کــارون چند 
روزی است که در فضای مجازی در حال دست به دست 
شدن است. اهالی روستای بارانگرد شهرستان باغملک 
استان خوزستان چهار روز است که بدون آب روزشان 
را سپری می کنند و می گویند به دلیل گرانی قیمت آب و 
رسیدن آن به هر تانکر 100 هزارتومان، قادر به تهیه و 
تامین آب نیستند و با مشکالت عدیده ای آن هم در این 
روزگار جوالن کرونا دست وپنجه نرم می کنند. در یکی از 
ویدئوهای منتشر شده که گالیه اهالی روستا را از اوضاع 
بی آبی روستای بارانگرد نشان می دهد یکی از اهالی از 
نبود آب آشامیدنی گله مند است و زندگی روستایی 
ها را سخت توصیف می کند. کاهش  دبی آب رودخانه 
ها عالوه بر مخاطرات زیست محیطی، اقتصاد مردم را 
هم هدف گرفته است. چندروز پیش خبری منتشر 
شد که طبق آن بیش از 4 هزار گاومیش فقط در یکی از 
روستاهای خوزستان به دلیل کمبود آب و تخلیه فاضالب 
به رودخانه، دچار بیماری عفونی، سوختگی پوست و سقط 

جنین شده بودند. 

انتفاضه دوم و آغاز رویکرد تحول محور	 
برای بررسی این تحول، می توان فرایند انتفاضه ها را بررسی 
کرد. نخستین انتفاضه در۱۹۸۷ میالدی و در پی زیر گرفته 
شدن چهارکارگر فلسطینی توسط یک کامیون اسرائیلی و 
شهادت آن ها آغاز شد. انتفاضه ای که از آن به عنوان انقالب 
سنگ هم یاد می شود، زیرا مردم فلسطین  به  جای سالح 
گرم از سنگ برای دفاع از خود و تهاجم علیه دشمن  استفاده  
کردند. در اوایل سال ۱۹۹2 جنبش حماس از تاسیس 
شاخه نظامی خود به نام »گردان های شهید عزالدین قسام« 
خبر داد که زیر نظر این جنبش اداره می شد. انتفاضه دوم 
که سپتامبر سال 2000 با هتک حرمت به مسجد االقصی 
توسط آریل شارون، نخست وزیر رژیم صهیونیستی آغاز شد، 
نبرد با اسرائیل را وارد مرحله جدیدی کرد. هرچند تعهد 
نداشتن طرف صهیونیستی به توافق اسلو هم عنصری تاثیر 
گذار در این زمینه بود. »انتفاضه االقصی« که با تظاهرات 
گسترده نمازگزاران فلسطینی کلید خورد، با پرتاب سنگ، 
عملیات های استشهادی و بمب گذاری خودروها و مین 
گذاری جاده ای ادامه یافت، تا این که در تاریخ 26 اکتبر سال 
200۱ نخستین موشک بومی گردان های قسام، شهرک 
اسدوروت در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. پس 
از آن قدرت موشکی این گردان ها خیلی زود توسعه یافت. 
پس از گذشت چندین سال، ساختار تشکیالتی این گردان 
ها توسعه یافت و تیپ ها، گردان ها و گروه های مختلفی را 
در بر گرفت. در داخل آن یگان های مستقلی مانند یگان 
کماندویی )نیروهای ویژه(، ضد زرهی، مهندسی، پدافند 
هوایی، تک تیراندازی، توپخانه، یگان شهادت طلبان، 
پشتیبانی، کمین و درنهایت »قورباغه های انسانی« شکل 
گرفتند که اولین بار عملکرد خود را در جنگ سال 20۱4 به 
نمایش گذاشتند. اکنون، شمار نیروهای گردان های قسام 

40 هزار نفر برآورد می شود.

از انفجار کارخانه تسلیحات سودان تا گنج های زیر دریا 	 
در دهه های گذشته شاخه نظامی جنبش حماس و دیگر 
گروه های مقاومت فلسطین، بخشی از مهمات خود همچون 
سالح های سبک، راکت و موشک را از طریق کشور سودان 
تامین می کردند. نزدیکی حماس به دولت وقت سودان 
که هردو ایدئولوژی نزدیک به اخوان المسلمین داشتند، 
این همکاری را امکان پذیر کرده بود تا این که در نیمه شب 
2۳ اکتبر 20۱2، جنگنده های رژیم صهیونیستی یک 
کارخانه اسلحه سازی در »یرموک« جنوب خارطوم را منهدم 
کردند. هرچند رژیــم صهیونیستی همواره این حمله را 
تکذیب کرده است. اما، اسرائیل در سال 200۹ میالدی نیز 

کاروانی از کامیون های حامل جنگ افزار در شمال 
شرقی سودان را بمباران کرده بود. پس از آن دولت 

نظامی مصر به ریاست عبدالفتاح سیسی که با رژیم 
صهیونیستی هم پیمان اســت، از هیچ 

ــرای بستن  تالشی ب
ورود سالح به نوار 

غــــزه فـــروگـــذار 
نــکــرده اســـت؛ از 

جمله تخریب 
تــــونــــل بــا 

انتقال آب به کانال های زیرزمینی. با وجود این رویداد ها، 
گردان های قسام همچنان تجهیز و تولید سالح را ادامه 
دادند. مثال، سال گذشته، در مستندی که شبکه الجزیره 
قطر آن را تهیه کرده بود، »ابوموسی«، یکی از فرماندهان 
نیروی دریایی گردان های عزالدین القسام، در برنامه ای 
موسوم به »آن چه که پنهان است، بزرگ تر است« گفت: »ما 
مقادیر بسیار زیادی سالح و مهمات را در میان بقایای دو 
کشتی جنگی غرق شده انگلیسی در اعماق دریای مدیترانه 
پیدا کرده ایم. خمپاره هایی از عمق دریا بیرون کشیده و پس 
از تعمیر و بازسازی وارد ناوگان موشک های این گردان شد.« 
دو کشتی انگلیسی که موشک ها و خمپاره های مذکور از آن 
استخراج شده اند، در جنگ جهانی اول در مقابل سواحل 
»دیرالبلح« غرق شده بودند. اما این همه ماجرا نبود. ابو 
ابراهیم یکی دیگر از فرماندهان جنبش القسام نیز اعالم 
کرد موشک  هایی که در ماه می سال 20۱۹ ] به سمت 
سرزمین های اشغالی[ شلیک شد، از جمله باقی مانده های 
موشک های اسرائیلی بود که منفجر نشده بود  و مهندسان 
گردان های القسام آن ها را باز تولید کردند. وی گفته بود: 
»ما در می سال 20۱۹ در مدت یک دقیقه ۷۸ موشک به 
صورت همزمان به سمت عسقالن واطراف آن شلیک کردیم. 
عالوه بر این  که موشک های »کورنت« و »فجر« نقش مهمی 
در این زمینه ایفا کردند.« یکی از چالش های جدی گروه 
های مقاومت در سرزمین های در حصر نوار غزه، کمبود 
مواد اولیه برای تولید انواع سالح است. بر اساس مستند 
الجزیره، همین کمبود منابع باعث شده، نیروهای آموزش 
دیده گردان های عزالدین القسام در مــواردی از خطوط 
لوله انتقال آب در برخی مناطق نوار غزه که اسرائیل در سال 
2005 از آن مناطق خارج شده بود، برای ساخت بدنه راکت 

ها استفاده کنند.

»آن چه که پنهان است، بزرگ تر است«	 
همان طور که پیشتر گفته شد، گروه های مقاومت فلسطینی 
طی سال های گذشته همواره در پی تولید و توسعه سالح ها 
و تجهیز گردان های نظامی خود به آن بوده اند. پیشرفتی 
که بخش قابل توجهی از آن تا یک هفته گذشته برای همگان 
آشکار نشده بود. آن چه روی کاغذ بود، نشان می داد ارتش 
اسرائیل بودجه ای بیش از 20 میلیارد دالر در اختیار دارد و 
نیروی هوایی اش حداقل 6۸4 جت جنگنده دارد، در حالی 
که فلسطینی ها هیچ جنگنده ای ندارند. نیروی دریایی 
اسرائیل با داشتن ۱0 هزار پرسنل وظیفه فعال، دارای 4 
رزم ناو، ۸ قایق موشک دار، 5 زیردریایی، 45 قایق گشتی 
و 2 ناو پشتیبانی است. در حالی که فلسطینی ها   
بیشتر از چند قایق ماهی گیری در غزه ندارند. 
اما آن چه در عمل طی یک هفته گذشته رخ 
داده، بسیار از ارزیابی روی کاغذ متفاوت است. 
گردان های قسام ۱۱ ماه می، شهر های عسقالن 
و اشدود اسرائیل را ظرف 5 دقیقه با ۱۳۷ فروند 
ــد و سامانه  موشک هدف قــرار داده ان
»گنبد آهنین« با موشک هایی که 
هریک حدود ۸0 هزار دالر قیمت 
دارد، به نبرد راکت های فلسطینی 
رفــت. نبردی که البته در آن شکست 
خورد. اواسط هفته گذشته، گردان قسام برای 
نخستین بار از موشک A20 برای حمله به مواضع 
رژیــم صهیونیستی در قدس اشغالی استفاده 
کرده است. این موشک ها حاوی کالهک های 
منفجره  با قدرت تخریبی باالست  که برد آن ها به 
۱20 کیلومتر می رسد. سحرگاه پنج شنبه نیز، 
۱۳0 موشک  از نوار غزه تل آویو را هدف گرفت. این 
موشک ها مستقیم به این شهر بندری اصابت کرد. 
در همین روز، »ابوعبیده« سخنگوی گردان های 
عزالدین قسام اعالم کرد در راستای انتقام خون 
فرماندهان و مهندسان ترور شده این گروه، موشک 
»عیاش 250« که بردی حدود 250 کیلومتر دارد 
به سوی فرودگاه شهر ایالت در جنوب اسرائیل و 
سواحل دریای سرخ شلیک شده است. این تهدید 
برای رژیم صهیونیستی آن قدر بزرگ بوده که با وجود 
استقرار خودروهای زرهی اش در مرزهای نوار غزه، 
تا زمان چاپ این گزارش جرئت  حمله را به این ناحیه 
نداشته است، زیرا »آن چه که پنهان است، بزرگ 
تر است.« پروازهای مسافرتی به اسرائیل متوقف 
شده، آژیر های خطر به صدا در آمده اند، شهروندان 
این رژیم هر لحظه آماده ورود به پناهگاه هستند و 
کسی نمی داند پهپادی انتحاری، راکتی دست ساز 

یا موشکی دوربرد در انتظار آن هاست.

سنگ هایی 
که موشک شد

خادم-  رژیم اشغالگر اسرائیل با بافت جمعیتی 8 میلیون و ۷۷0 هزار نفری، ارتشی با 1۷0 هزار نیروی نظامی فعال را 
در اختیار دارد؛ تقریبا 2 درصد جمعیت حاضر در سرزمین های اشغالی. این رقم، به جز بیش از سه میلیون زن و مرد 
آموزش دیده در قالب نیروهای ذخیره است. با وجود این اعداد بزرگ، در پی حمالت گردان های القسام شاخه نظامی 
جنبش حماس، صدای آژیر خطر چند روزی است که در اسرائیل قطع نمی شود. شهروندان این رژیم که سال های گذشته 
برای تماشای حمالت اسرائیل بر فراز تپه های مشرف به غزه کمپ می زدند، حاال طی روزهای اخیر بارها به پناهگاه های 
شان رفته اند. گروه های مقاومت فلسطینی در حمالت روزهای اخیر خود، ناکارآمدی پدافند هوایی »گنبد آهنین« اسرائیل 
را بر همگان عیان کرده اند. اما آن ها در چهار دهه گذشته، چگونه سنگ، تنها ابزار نبرد خود را به هزاران راکت کوتاه برد 

و موشک های دوربرد بدل کرده اند؟

تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

یک مادر دانشجو

بی قانونی در روز اول!

کفش های حاشیه ساز کریم

همه غایب

گوساله بدشانس!

زنگ آخر 
است اما 

شاگردان 
مدرسه 

سیدالشهدای 
افغانستان 
نیستند تا با 
خوشحالی 
و داد و هوار 
راهی خانه 
شوند. دیگر 

 همه
 غایب  اند!

کال کریم 

باقری برای 

تبلیغات 

فوق العاده 

است. مرد! 

یک کتونی 

می کردی 

پات حداقل!

یک گوساله بدشانس با سه چشم در ولز متولد شده. اگه 
این گوساله شانس داشت باید توی هند به دنیا می اومد 

و لقب خدای خدایان رو به خودش اختصاص می داد!

سخنرانی 
متفاوت یک 

خانم دانشجو 
در محضر 

رهبر انقالب؛ 
خانمی  با بچه 

در بغلش

داوطلبی 
که با پالک 
مخدوش 

آمد و همان 
روز اول، بی 
قانونی برای 
نامزد ریاست 

جمهوری 
دردسر ساز 

شد!

حمالت کوبنده موشکی  روزهای اخیر گروه های مقاومت فلسطین،  معادالت در نبرد با رژیم 
صهیونیستی را تغییر داد؛ آن ها چگونه در نبردهایشان سنگ را تبدیل به موشک دوربرد کردند؟



5اجتماعی

گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

تا  ایندیپندنت: 
فقط  جمعه  دیـــروز 
ــد مـــردم  ــ ۱۰ درص
تزریق  هند واکسن 
کــرده انــد؛ در حالی 
ــاالت متحده  ــن شــاخــص در ایـ کــه ای
۶۸/۲ درصد، در روسيه۱۲/۴درصد 
و در آمریکای التين و منطقه کارائيب 

۱۳/۶درصد است.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:   
ــل در  ــي ــه ه ــ ــام ــ روزن
ــاره  ــ گـــزارشـــی دربـ
ــزان انـــتـــشـــار  ــ ــيـ ــ مـ
گــازهــای گلخانه ای 
نوشته است: در سال ۲۰۱9 ، ميزان 
توليد گازهای گلخانه ای در چين بيش 
توسعه یافته  کــشــورهــای  مجموع  از 
بـــوده اســـت. طبق مطالعات جدید 
ــد ادامــه  زیست محيطی، اگــر ایــن رون
یابد، می تواند خطر تغيير فاجعه بار آب 

و هوا در جهان را افزایش دهد.

 یــورونــیــوز: رئيس 
ــا  ــ کــمــيــســيــون اروپ
ــت: ۸۰  ــ گــفــتــه اسـ
درصـــــد صـــــادرات 
ــان از  ــه واکـــســـن ج
توليدی های ۱۰ کشور در سه نقطه 
یعنی آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسيا 

انجام می گيرد. 

»فاطمه رحمانی « درباره ساز و کار برخورد با دستگاه های اجرایی و فعاالن 
بخش خصوصی که در اعطای 9 ماه مرخصی زایمان با حقوق همراهی 

نمی کنند هم می گوید: اميدواریم با مصوبه دولت، مشکل اجرانشدن قانون مرخصی زایمان در 
بخش خصوصی هم حل شود اما باید در مجلس برای برخورد با تخلفات پيش بينی الزم را داشته 
باشيم و در قانون بگنجانيم. رحمانی می افزاید: با توجه به این که هم اکنون در حال اصالح طرح 
جوانی جمعيت برای اخذ تایيدیه شورای نگهبان هستيم، اگر نياز به رفع ابهام و محکم کاری 
بيشتر باشد، موضوعاتی مثل برخورد با تخلفات را هم در طرح لحاظ خواهيم کرد تا حمایت 

بيشتری از مادران صورت بگيرد.

نایب رئیس فراکسیون زنان در گفت و گو با خراسان : 
   

مجازات متخلفان در مجلس تعیین خواهد شد

شنبه 25  اردیبهشت ۱۴۰۰
۳ شوال  ۱۴۴2.شماره 2۰۶5۹

مجوز مرخصی 9 ماهه پس از 8 سال!
با مصوبه دولت، سازمان تامین اجتماعی مکلف به تامین اعتبار افزایش ۳ ماهه مرخصی زایمان 
شد. نایب رئیس فراکسیون زنان در گفت وگو با خراسان درباره ضمانت اجرایی این مصوبه، 

تامین منابع مالی و مجازات متخلفان توضیحاتی داده است

مصطفی عبدالهی – باالخره بعد از هشت سال، 
ساز و کار تامين منابع مالی برای استفاده مادران 
از مرخصی 9 ماهه زایمان با دریافت حقوق کامل 
مشخص شد و دولت برای حل و فصل ماجرا، یک 

مصوبه داد.

اختالف بر سر چه بود؟       
سال 9۲ بود که طبق قانون، مرخصی زایمان 
از ۶ ماه به 9 ماه افزایش یافت؛ اقدامی درخور 
تحسين که با نگاه حمایت از خانواده و تشویق 
به فرزندآوری مصوب شد؛ اما یک جای کار لنگ 
می زد و منجر به بروز مشکالتی شد. اختالف بر 
سر این بود که منابع مالی پرداخت حقوق مادران 
در این ۳ماه مرخصی بيشتر، چگونه باید تامين 
شود؟ برخی سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
مثل وزارت بهداشت با پيش بينی منابع الزم، 
این قانون را اجرایی کردند اما برخی دستگاه ها 
هم مثل وزارت آموزش و پرورش از اجرای آن شانه 
خالی کردند. در این ميان حرف سازمان تامين 
اجتماعی هم این بود که طبق قانون این سازمان 
تنها در صورت تامين منابع مالی از سوی دولت، 
امکان اجرای این گونه مصوبات را خواهد داشت.

کار به دیوان عدالت کشید       
نتيجه ایــن اختالفات ایــن بــود که بسياری از 
ــادران امکان استفاده از حقوق کامل خود  م
در مدت 9 ماه مرخصی زایمان را نداشتند و 
به همين دليل، برخی با گذشتن از حق خود 
و کــودک شش ماهه شان، به همان شش ماه 
مرخصی بسنده می کردند. البته برخی هم با 
طرح شکایت در دیــوان عدالت اداری، حقوق 
قانونی خود را پيگيری کردند که اتفاقا به نتيجه 
هم رسيدند و دیـــوان عــدالــت، دستگاه های 
اجــرایــی طــرف شکایت را به پــرداخــت حقوق 
کامل در 9 ماه مرخصی زایمان مکلف کرد؛ اما 
طبيعتا دریافت حق و حقوق قانونی از طریق طرح 
شکایت، کاری نبود و نيست که همه مادران تاب و 

توان انجام آن را داشته باشند.  

مصوبه ای که باالخره از راه رسید       
حاال بعد از هشت سال، باالخره هيئت دولت 
موضوع  ــن  ای گذشته،  چهارشنبه  جلسه  در 
را تعيين تکليف کــرد؛ خبر خوشی که محمد 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هم بر اهميت آن تاکيد و توئيت کرد: »مشکل چند 
ده هزار بانوان بيمه شده تأمين اجتماعی در زمينه 
افزایش مدت زمان دریافت هزینه بارداری از ۶ماه 
به 9ماه و تأمين منابع آن به تصویب دولت رسيد«.

طبق گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، »هيئت 
دولت به منظور تعيين تکليف درخصوص مرجع 
تأمين اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از 
افزایش سه ماهه مرخصی زایمان و جلوگيری از 
طرح شکایات ذی نفعان در مراجع قضایی ناشی 
ــاره، با الحاق یک  از ابهام در موضوع مــورد اش
تبصره به آیين نامه اجرایی تأمين بار مالی افزایش 
مرخصی زایمان از ۶ ماه به 9 ماه موافقت کرد که 
به موجب آن، سازمان تأمين اجتماعی مکلف 
است در اجرای مصوبه دولت درخصوص افرادی 
که این سازمان موظف به پرداخت کمک بارداری 
)مرخصی زایمان( به آن ها می باشد، نسبت به 

پرداخت از ۶ ماه به 9 ماه اقدام کند«.

2 راهکار دولت برای تامین منابع مالی       
هيئت دولت درباره راهکار تامين منابع مالی، 
به عنوان مهم ترین مشکل اجرایی نشدن این 
این طور  هم  گذشته  هشت سال  طی  قانون 
تصميم گرفت: »سازمان تامين اجتماعی باید 
هزینه های ناشی از اجرای این مصوبه را هرساله 
به منظور پيش بينی در لوایح بودجه سنواتی 
به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کند. در 
صورت عدم پيش بينی و یا عدم تخصيص اعتبار 
نيز، هزینه های مذکور به عنوان دیون دولت به 
سازمان تأمين اجتماعی در صورت های مالی 

سازمان یادشده لحاظ خواهد شد«.

 چند سوال و ابهام       
با وجــود این که این مصوبه دولــت را می توان 
پایانی بر اختالفات و سرپيچی ها از اجرای قانون 
دانست، اما هنوز ســواالت و ابهاماتی دربــاره 
آن مطرح است، از جمله این که: مصوبه دولت 
چه ضمانت اجرایی دارد؟ این مصوبه، قدرت 

الزام کارفرمایان بخش خصوصی را هم خواهد 
داشت؟ منابع مالی آن تامين خواهد شد یا قرار 
است هر سال بر بدهی بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد 
تومانی دولت به تامين اجتماعی افزوده شود؟ 
اگر توانایی مالی اجرای این قانون وجود داشت، 
چرا دولت آن را پس از هشت سال و در زمانی 
تصویب کرد که کم کم باید پاستور را ترک کند و 
مسئوليت آن بر دوش دولت آینده خواهد بود؟ 
این ها سواالتی است که پاسخش را از »فاطمه 
رحمانی« نایب رئيس فراکسيون زنان و عضو 

کميسيون اجتماعی مجلس پيگيری کرده ایم.

 پاسخ های نایب رئیس فراکسیون زنان       
 به خراسان

»فاطمه رحمانی« در گفت وگو با خــراســان به 
پيگيری های صورت گرفته در مجلس برای حل 
مشکل مرخصی زایمان اشاره و تصریح می کند: 
طی یک سال گذشته، کميسيون اجتماعی مجلس 
بارها جلسات مشترکی را با مدیران سازمان تامين 

اجتماعی و وزارت رفــاه برگزار کرد و مقرر شد 
مشکل مرخصی زایمان مادران حل و فصل شود. 
وی می افزاید: عالوه بر آن در طرح »جوانی جمعيت 
و تعالی خانواده« نيز این موضوع پيش بينی شده 
بود اما یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح، نبود 
امکان قانونی برای مکلف کردن بخش خصوصی 
به اجرا بود. به همين دليل طی رایزنی با سازمان 
تامين اجتماعی، برای رفع این ایراد چاره اندیشی 
شد و خروجی آن نامه وزیر رفاه به رئيس جمهور و 
درخواست تعيين تکليف بود که در نهایت در جلسه 

اخير هيئت دولت به تصویب رسيد.

ضمانت اجرایی خواهد داشت       
ــاره یکی از پرسش ها و ابهامات  رحمانی درب
می گوید: با توجه به این که موضوع به تصویب 
هيئت دولت رسيده و قرار است در بودجه ساالنه 
دیــده شــود، مطمئنا ضمانت اجرایی خواهد 
داشــت. پاسخ نایب رئيس فراکسيون زنان به 
سوال دیگر ما درباره چرایی تاخير در تصویب این 
موضوع، این است که: »شاید دليلش این بوده که 
با وجود تاکيد کميسيون اجتماعی مجلس، اما در 
دولت تمرکز کافی روی آن وجود نداشته است«.

اعتبار ساالنه دیده خواهد شد       
ــاره نگرانی از تامين نشدن بودجه این  او درب
مصوبه و سنگين ترشدن بدهی های دولت به 
تامين اجتماعی هم می گوید:  طبق مصوبه 
دولــت باید حتما اعتبار موردنياز در بودجه 
ساالنه دیده شود، ضمن آن که بررسی و تصویب 
نهایی بودجه هم در مجلس انجام می شود و ما 
تحقق این موضوع را پيگيری می کنيم، همان 
طور که در بودجه امسال ۸9 هــزار ميليارد 
تومان برای سازمان تامين اجتماعی پيش بينی 

و مصوب شد.

تشکیل 2 کمیته برای بررسی 
مشکالت دستیاران پزشکی

ــرای بررسی   ســازمــان نظام پزشکی دو کميته ب
مشکالت رزیدنت ها تشکيل داده است. این خبر 
ــط عمومی  را دکتر»حسين کرمانپور«مدیر رواب
ایــن  سازمان در گفت وگو با ایسنا اعــالم و اظهار 
کــرد: دربــاره بررسی های انجام شده در زمينه 
خودکشی چند رزیدنت در هفته های اخير،دکتر 
ظفرقندی رئيس کل سازمان طی حکمی به معاون 
آموزشی خود  ماموریت دادند که یک کميته فوری 
را تشکيل دهند و تمام مشکالتی را  که دستياران 
با آن ها دست وپنجه نرم می کنند، احصا کنند که 
این کميته تشکيل شده و در حال انجام بررسی ها 
ــاره بررسی  ــزود: در عين حال درب هستند.وی اف
با مسئوليت  نيز کميته ای  خودکشی های اخير 
دکتر حاجبی رئيس دفتر سالمت روان وزارت 
بهداشت تشکيل شده که در حال بررسی ابعاد 

مختلف خودکشی های این چند نفر هستند.

پیگیری موضوع در کمیسیون بهداشت       
کميسيون  رئيسه  هيئت  فتحی«عضو  »محسن 
بهداشت مجلس هم در گفت وگو با خانه ملت از 
پيگيری موضوع مشکالت  رزیدنت ها و انترن ها در 

کميسيون بهداشت و درمان مجلس خبر داد.

در نامه ای به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شد

دریافت کپی مدارک ممنوع

دبير شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور، با 
انتشار نامه ای در صفحه توئيتر خود، از ابالغ مجدد 
دستورالعمل به دستگاه های دولتی برای خودداری 
از دریافت کپی مدارک شناسایی مراجعه کنندگان 
خبر داد. نامه ای که »رضا باقری اصل« منتشر کرده، 
در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ابالغ شده و در آن خدمات 
پایه دولتی ارائه شده روی بستر مرکز ملی تبادل 
اطالعات فهرست شده است. باقری اصل با انتشار 
تصویر این نامه، خطاب به دستگاه های اجرایی 
نوشت: »ایــن سرویس ها پایه الکترونيکی شدن 
بسياری از خدمات است. هنوز برخی سازمان ها 
استفاده نمی کنند. دوباره ابالغ شد تا برای این ها 
از مردم کپی پشت و روی مدارک را  نگيرند«.طبق 
این نامه، الزم است کليه دستگاه های اجرایی به 
منظور اجــرای قانون و کاهش استفاده از کاغذ، 
کاهش تردد، کاهش جعل و افزایش استنادپذیری، 
نسبت به حذف شيوه سنتی و کاغذی و استفاده از 

این سرویس ها اقدام کنند.

سازمان  بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئيس 
۱۳99 یکی  هواشناسی، با بيان این که سال آبی ۱۴۰۰ -
از بدترین سال های آبی در ایــران بوده است، هشدار داد 
که مشکل فرونشست زمين در کشور بسيار جدی است. 
احد وظيفه دیــروز با اشــاره به این که از ابتدای سال  آبی 
جاری تاکنون در کشور۱۲۷/۱ميلی متر بارش داشته ایم، 
اظهارکرد: این ميزان نسبت به ميانگين بلندمدت کشور 

حدود ۸۷ ميلی متر - ۴۱ درصد - کمتر است.
 وی در ادامه با بيان این که بارش در تمامی استان های کشور 
کمتر از نرمال گزارش شده است، افزود: شدت کم بارشی 
در برخی از استان ها بسيار بيشتر از سایر نقاط است. برای 
مثال بارش ها در استان سيستان و بلوچستان ۸۲ درصد، 
در استان هرمزگان ۸۶ درصد و در استان کرمان ۶۵ درصد 

کمتر از ميانگين بلندمدت گزارش شده است.

 وضعیت بغرنج استان های خراسان        
ــد، خراسان  وی  با بيان این که خراسان رضــوی ۴۷ درص
جنوبی ۴۶ درصد و خراسان شمالی ۳۶ درصد کم بارشی 
داشته اند،افزود: به طور کلی سال آبی ۱۴۰۰-۱۳99 یکی 
از بدترین سال های آبی در ایران بوده است. گاهی اوقات 
در کشور ما کم بارشی در پایيز و زمستان با بارش های بهاره 
جبران می  شود اما متاسفانه در این فصل نيز بارش خاصی 
نخواهيم داشت. هرچند که اوضاع در اردیبهشت ماه بهتر 
بود اما طی فروردین برخی از استان های ایران هيچ بارشی 

نداشتند.
 وی با بيان این که در چنين شرایطی به دليل کاهش بارش و 
ذوب برف، ذخيره آبی در مناطق کوهستانی به شدت کاهش 
می یابد، افــزود: این وضعيت ما را در شرایط تنش آبی قرار 
خواهد داد. اکنون نيز می توان گفت که بسياری از نقاط 

ایران در جنوب و شرق کشور در شرایط تنش آبی هستند و 
کاهش بارش ها می تواند حتی روی تامين آب شرب نيز اثر 

خود را نشان دهد. 

۱۴۰۰- ۱۳۹۹ از بدترین سال های آبی کشور 



سریالها
پربیننده ترین

همان طور که از ابتدا انتظار می رفت 
مجموعه »احضار« به واسطه فضای 
ماورایی و متفاوتی که داشت، موفق 
ــاور« و »بچه  شد بیشتر از سریال »ی
مهندس« مورد توجه قرار بگیرد و 
سریال ها  پربیننده ترین  صــدر  در 
قرار بگیرد. هرچند که 43 درصد 
ــادی نیست، اما  ــم زیـ مخاطب رق
مجموعه های  دیگر  با  مقایسه  در 
تلویزیون بیشتر دیــده شده است. 
سریال »احضار« پس از ماه رمضان 
هم ادامــه دارد و به زودی به پایان 

می رسد.

کم  بیننده ترین

فصل سوم »بچه مهندس« در مقطع 
ــواد« به پایان  مناسبی از زندگی »ج
رسید و قصه این شخصیت ظرفیت 
زیادی برای ادامه پیدا کردن نداشت، 
اما فصل چهارم آن هم جلوی دوربین 
رفت و غیرقابل پیش بینی نبود که 
ــادی جــذب کند.  نتواند مخاطب زی
داســتــان هــای فــرعــی فصل چهارم 
ــواد« پیش  ــوازی با ماجرای »ج که م
ــذاب نــبــود و کششی  مــی رفــت، جـ
برای پیگیری قصه در مخاطب ایجاد 
نمی کرد. »بچه مهندس 4« تنها 37 

درصد بیننده داشت.

پرحاشیه ترین

ســریــال »یــــاور«، مانند »ستایش« 
حاشیه های مختلفی داشت و قصه آن 
مورد انتقاد فراوان مخاطبان تلویزیون 
قرار گرفت، بنابراین می توان »یاور« 
رمضان  ســریــال  پرحاشیه ترین  را 
1400 دانست. تصویر غیرواقعی 
که از دانشگاه در سریال نمایش داده 
شد، اتفاقات غیرمنطقی داستان و 
پرداخت سریال به مسئله خیانت، 
موضوعاتی بود که انتقادات مخاطبان 
را برانگیخت. شباهت های مجموعه 
»یاور« به »ستایش« نیز تبدیل به یکی 

از نقاط ضعف این سریال شد.

تکراری ترین شخصیت

قصه  که  شباهت هایی  از  گذشته 
ــاور« به سریال »ستایش« دارد،  »ی
ــاور« بــا بــازی  مشخصا کاراکتر »یـ
داریوش ارجمند هم مشابه »حشمت 
فردوس« است. ادبیات، نصیحت ها، 
جدیت و اصــول و مــرام او در کــار و 
زندگی، همه و همه یادآور شخصیت 
»حــشــمــت« بـــود. بـــازی داریـــوش 
ارجمند هم مانند بازی او در سریال 
»ستایش« بــود و تــفــاوت زیـــادی با 
حضورش در آن مجموعه نداشت، 
بنابراین می توان از »یاور« به عنوان 

تکراری ترین شخصیت یاد کرد.

ضعیف ترین بازی ها

در میان 3 سریالی که ماه رمضان 
امــســال پخش شــد، شــاهــد بــازی 
نــبــودیــم،  مــتــفــاوتــی  و  چشمگیر 
بنابراین نمی توان از بــازی چهره 
خاصی به عنوان بهترین بازی یاد 
کــرد، اما سریال »احضار« از چند 
چهره جدید استفاده کرد که بازی 
خوبی در سریال نداشتند و بازی 
ضعیفی از خود به نمایش گذاشتند. 
چهره های جدید و جــوان سریال 
ــاور« یعنی محمد رشنو و دریــا  »یـ
این  در  موفقی  حضور  نیز  مقبلی 

سریال نداشتند.

برنامهها
ماه عسلی ترین

هرچند که اکثر برنامه های تلویزیون در لحظات 
پیش از افطار، با فرمول »ماه عسل« تولید می شوند 
و ایده های جدید زیادی وجود ندارد، اما عنوان 
»ماه عسلی ترین« برنامه را می توان به برنامه »مثل 
ماه« شبکه سه اختصاص داد. این برنامه در سبک 
روایت قصه مهمان، آیتم ها، دکور و سوژه هایی 
که دست روی آن ها می گذارد، کامال مشابه »ماه 
عسل« عمل کرد و شباهتش با آن برنامه بیش از 

دیگر برنامه های ویژه افطار به چشم می آید.

بی حاشیه ترین

در میان برنامه های ویژه افطار، »زندگی پس 
از زندگی« با موضوع تجربه نزدیک به مرگ، 
عملکرد متفاوت و ساختار متفاوتی داشت، 
اما کمتر از دیگر برنامه ها دیده شد و تقریبا 11 
درصد مخاطب داشت. این برنامه در تلویزیون 
و فضای مجازی تبلیغات گسترده ای نداشت 
و در ماه رمضان بی  سروصدا و بدون حاشیه 
پخش شد. البته پخش برنامه از شبکه چهار هم 

در این مسئله بی تاثیر نبود.

خالقانه ترین دکور

معموال در دکور برنامه های ویژه افطار و سحر، 
از المان هایی شبیه ماه استفاده و تصویر آسمان 
و حرم ائمه نیز در استودیو دیده می شود. یکی 
از ایده های جالب و خالقانه مربوط به برنامه 
سحرگاهی »ماه من« است. دکور طوری طراحی 
شده که مجری و مهمان در وسط فضایی مانند 
یک حوض بزرگ می نشینند و اطراف شان از آب 
پر شده است. انعکاس تصاویر حرم ائمه، ماه و 

آسمان در آب، دکور را زیباتر کرده بود.

جدیدترین مجری

شبکه پنج تا به حــال از حضور خوانندگان 
موسیقی پاپ استفاده کرده است و امسال 
نیز از حضور یک چهره جدید یعنی بابک افرا 
به عنوان یکی از مجریان ویژه برنامه »جشن 
رمضان« استفاده کرد. این خواننده که با قطعه 
»هیچی نمیشه« شناخته می شود، با این برنامه 
برای اولین بار اجرا را تجربه کرد. او در برنامه 
اجرای نسبتا خوب و قابل قبولی داشت و در 

کنار مجری اصلی برنامه به خوبی ظاهر شد.
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ــال  ــری مــهــدی پـــاکـــدل در س
»جیران« ساخته حسن فتحی، 
نقش شخصیتی به نام »سلمان« 
را بازی می کند و گریم متفاوتی 
در این مجموعه دارد. پس از 
»هم گناه«، این دومین تجربه حضور پاکدل در 

نمایش خانگی است.

ــان فــیــلــم  ــ ــاری ــ ــش ــ ســـجـــاد اف
کالسیک »مــاجــرای نیمروز« 
به کارگردانی فرد زینه مان را 
ویژه مخاطبان نابینا توضیح دار 
کرده است. این نسخه از فیلم 
محصول سال 1952، اکنون در سایت سوینا 

قابل دسترس است.

داریــوش مهرجویی در مراسم 
اعــالم برگزیدگان یازدهمین 
دوره  جوایز آکادمی فیلم کوتاه 
ایــران، نشان ایسفا را دریافت 
ــه مفاخر  ــان ب ــش ــن ن ــرد. ایـ ــ ک

ــران اهــدا می شود. ایــن مراسم به  سینمای ای
صورت آنالین برگزار شده است.

نسیم ادبــی در تله تئاتر »اتاق 
ــه والــنــتــیــن  ــت ــوش عـــــروس« ن
کراسناگوروف و به کارگردانی 
خواهد  بـــازی  قنبری  محمد 
ــرد. ایــن تله تئاتر مانند تله  ک

تئاتر »سهم زن« و »یک آشنایی ساده« از طریق 
وی اودی ها منتشر می شود.

امــیــر مــقــاره خــوانــنــده ماکان 
بند، وارد عرصه بازیگری شده 
و در سریال »جــزیــره« ساخته 
سیروس مقدم بازی می کند. 
گفته می شود این خواننده پاپ 

پیشتر دوره های بازیگری را گذرانده و پیشنهاد 
بازیگری نیز داشته است.

چهره ها و خبر ها

لیال حاتمی در تیزر تبلیغاتی 
یک نشان تجاری لوازم خانگی، 
ــرده و در تبلیغ  حضور پیدا ک
ــت. او  ــرده اس ــازی ک یخچال ب
پیش از این هم در همکاری با 
نشان تجاری دیگری تجربه حضور در تبلیغات 

لوازم خانگی را داشته است.

ماه  یــک  تقریبا  نونهالی  ــا  روی
ــر بــا فــصــل دوم ســریــال  ــگ دی
»ملکه گدایان« ساخته حسین 
سهیلی زاده، در نمایش خانگی 
حضور خواهد داشــت. فصل 

اول این مجموعه در 19 قسمت منتشر شد و 
چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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مائده کاشیان - تلویزیون ماه رمضان امسال نیز سریال ها و برنامه های ویژه ای را به مناسبت این ماه روی آنتن برد، اما بنابر واکنش های مخاطبان و آمار میزان بینندگان سریال ها و 
برنامه ها، رسانه ملی در جذب مخاطب، به توفیق ویژه ای دست نیافته است. سریال های ماه رمضان امسال تا نیمه ماه، کمتر از ۵0 درصد بیننده داشته اند و برنامه های ویژه افطار 

و سحر نیز با کمتر از 20 درصد مخاطب، با استقبال روبه رو نشدند. در ادامه مطلب مروری داشتیم بر برنامه ها و سریال هایی که رمضان امسال روی آنتن رفت.

 خداحافظی عزتی
 با کمدی ها

جواد عزتی یک سریال و 4 فیلم 
غیرکمدی آماده نمایش دارد

جواد عزتی روز پنج شنبه با فیلم »شنای پروانه« 
اثر محمد کارت به نمایش خانگی آمد و با سریال 
»زخِم کاری« ساخته محمدحسین مهدویان نیز 
در راه است. او در این فیلم و سریال  نقش هایی 
کامال جدی بازی کرده و نیز 4 فیلم غیرکمدی 
آماده اکران دارد. آخرین انتخاب های این ستاره 
نشان می دهد که او از نقش های کمدی فاصله 

گرفته و مدتی او را در آثار کمدی نخواهیم دید.

با سریال جنایی در راه نمایش خانگی	 
جــواد عزتی در »شنای پروانه« یکی از بهترین 
بازی های خود را به نمایش گذاشت. او در نقش 
»حجت« جوانی که زندگی در جنوب شهر به 
او اجـــازه نمی دهد زندگی معمولی و آرامــی 
داشته باشد، بازی بسیار خوبی داشت و ترس ها ، 
این  معصومیت  و  دیوانگی   خشم،  جــســارت، 
کاراکتر را کامال باورپذیر به نمایش گذاشت و 
احساسات متفاوت او را به مخاطب نشان داد، در 
نتیجه تماشاگر را بسیار خوب با خودش همراه 
کرد. اثر بعدی که عزتی به واسطه آن در مدیوم 
نمایش خانگی دیده خواهد شد، سریال »زخِم 
کــاری« است که به زودی منتشر می شود. این 
مجموعه فضایی جنایی و رازآلود دارد و طبیعتا 
جــواد عزتی هم به عنوان نقش اصلی سریال، 
متناسب با ژانر و حال وهوای آن، نقش پرچالش 

و ویژه ای را تجربه کرده است.

»خورشید« و 4 فیلم غیرکمدی	 
جواد عزتی در سینما هم مانند نمایش خانگی 
با آثار اجتماعی و نقش هایی جدی دیده خواهد 
شد. او این روزها »خورشید« را روی پرده سینما 
دارد و 4 فیلم »دوزیــســت«، »آتــابــای«، »مغز 
استخوان« و »بعد از اتفاق« هم که هنوز اکران 
نشده اند، هیچ کدام کمدی نیستند. البته فیلم 
»دوزیست« در لحظاتی خنده روی لب مخاطب 
مــی آورد و فیلم کامال تلخی نیست، اما کمدی 
محسوب نمی شود و نقش جواد عزتی نیز یک 
شخصیت جدی است. از میان این آثــار، جواد 
عزتی در »آتابای« یکی دیگر از بهترین بازی هایش 
را در حضور کوتاه خود به نمایش گذاشته است. 
جواد عزتی تقریبا یک سال است که از سینما دور 
بوده و در فیلم جدیدی بازی نکرده، بنابراین تا 
زمانی که »زخِم کاری« منتشر شود و فیلم های 
آماده اکرانش رنگ پرده را ببینند، حاالحاالها 
با نقشی بامزه و شیرین در سینما و  عزتی را 

نمایش خانگی نخواهیم دید.
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یادمان

 به بهانه درگذشت 
حجت االسالم دکتر شیخ االسالمی

در فراق استاِد »قیصر«

نوائیان – روز پنج شنبه گذشته، خبری دردآور 
منتشر شد؛ مردی از کاروان علم و ادب، از این 
جهان فانی رخت بربست و به دیار باقی شتافت. 
را  حــجــت االســالم دکتر علی شیخ االسالمی 
می شناختم؛ ادیبی بود که عرفان می دانست 
و نویسنده ای بود که افــزون بر آداب نگارش، 
انسانی و اسالمی  بــه اخــالق  از آداب تخّلق 
آگــاه بــود. درســت هفت سال قبل، در همایش 
ــوی« پای  »عــرفــان اسالمی در آمــوزه هــای رض
صحبت او نشستم و درباره مفاهیم اولیه عرفان 
اسالمی گفت وگو کردیم. ماحصل آن گفت وگو، 
مصاحبه ای مفصل بود که در روزنامه خراسان 
منتشر شد. آن روز و در آن گفت وگو، او را مردی 
ــی و باحوصله،  صبور یافتم و مهربان؛ به آرام
را  نسنجیده ام  ــاه،  گ و  گوناگون  پرسش های 
پاسخ می گفت. بعدها دانستم که مرحوم دکتر 
شــیــخ االســالمــی، اصالتًا از اهــالــی استهبان 
فارس بوده است؛ از خاندانی که جملگی عالم 
بودند و ملجأ و مرجع مــردم در حل مشکالت 
و پرسش های دینی. او افــزون بر تحصیالت 
حوزوی، در سال 1350، مدرک دکترای خود را 
در رشته زبان و ادبیات فارسی، از دانشگاه تهران 
دریافت کرد و از همان سال به تدریس ادبیات در 
آن دانشگاه پرداخت. مرحوم شیخ االسالمی، 
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز، در سنگر 
علم و دانش فعال بود؛ در دانشگاه عالمه و شهید 
بهشتی تدریس می کرد و سال ها مدیریت گروه 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران را برعهده 
داشت و افزون بر این، مأموریت یافت تا رشته 
ادیان عرفان را در دانشگاه تأسیس کند. از او 
ده ها مقاله علمی پژوهشی و نیز، کتاب هایی 
باقی  الهیات  و  ادبــیــات  عرصه  در  گرانسنگ 
مانده است؛ ترجمه »زندگی نامه خدیجه کبری 
و فاطمه زهرا ســالم ا... علیها«، »برگزیده متون 
ادب فارسی دانشگاه«، »راه و رســم منزل ها« 
و »خیال، مثال و جمال در عرفان اسالمی« از 
جمله این آثار است. مرحوم حجت االسالم دکتر 
شیخ االسالمی، چهره ماندگار علم و فرهنگ 
ایــران، از نسل سوم استادان دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران و شاگرد مستقیم بزرگانی همچون 
بدیع الزمان فروزانفر و جالل الدین همایی بود؛ 
او در دوران تدریس، راهنمایی پایان نامه ها و 
رساله های متعددی را برعهده  داشت که یکی از 

آن ها، رساله دکترای قیصر امین پور بود.

 گفت وگوی خراسان با استاد میرجالل الدین کزازی، شاهنامه پژوه

 درباره جایگاه اندیشه حکیم توس در روزگار کنونی

شاهنامه؛ پاسخ فردوسی به پرسمان های روز
ــتــصــاری- 25 اردیــبــهــشــت، روز  ــرم ان اکـ
بزرگداشت شاعر و سخن سرای نامی ایران، 
حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگ مرد شعر و 
ادب فارسی است. امسال شاهنامه فردوسی، 
این گنج فارسی زبان ها، هزار و 42 ساله شد؛ 
اثری که می توان آن را میراث بزرگ فرهنگی 
ایران دانست و به داشتنش بالید. به مناسبت 
ــزرگ، با استاد  روز بزرگداشت فــردوســی ب
میرجالل الدین کــزازی، زبان شناس، ادیب 
و شاهنامه پژوه برجسته کشورمان، دربــاره 
آثــار جدیدش، جایگاه فردوسی و شاهنامه 
و نگاه های جدیدی که می توان به ایــن اثر 

برجسته ادبی داشت، گفت وگو کردیم.

از »فسانه های فسون« تا »نهادنامه داد«	 
ــاپ رســیــده  ــ ــه چـ ــ ــای ب ــاب هـ ــتـ ــداد کـ ــ ــع ــ ت
ــت.  ــزازی پــرشــمــار اس ــ مــیــرجــالل الــدیــن ک
ــازار نشر  ــاره آثــار جدیدش که در راه ب او درب
هستند، می گوید: »کتاب هایی که پیش از 
کرونا چاپ شده، یکی ویرایشی ا ست تازه از 
شاهنامه که ویرایش سخن سنجانه و دانشورانه 
است. این کتاب در سه پوشینه، در نشر ترنج 
ــت. کتاب های دیگری  به چــاپ رسیده اس
که پیش از کرونا به چاپ رسیده است، یکی 
»فسانه های فسون« نام دارد که ُجنگی ا ست 
از ُجستارها و دیگر کتاب »رزم نامه رهایی« 
که پوشینه سومین از زنجیره  ای  است از کتاب 
یکی  دیگر  کتاب  دو  شاهنامه شناسی.  در 
»نهادنامه داد« و دیگر »خردنامه خرمی« نام 
دارد که همگی در نشر گویا به چاپ رسیده 
ــت. پوشینه چهارم هم به نــام »فرخ نامه  اس
فرزانگی« به زیر چاپ رفته است. کتاب دیگر 
که باری دیگر در نشری دیگر به چاپ رسیده 
است، یکی کتاب »سیلوی« از ژرار دو نروال 
نویسنده فرانسوی است که من آن را به پارسی 
برگرداندم. او نویسنده ای است که روانشاد 

صادق هدایت او را گرامی می داشته و آن بانوی 
اثیری را در داستان های خود از او به وام گرفته 
اســت. کتاب دیگر، »سه داستان« نام دارد 
فلوبر نویسنده نامدار فرانسوی.  از گوستاو 
ــاپ رفته است  ــر چ چندین کتاب هــم بــه زی
که هنگامی که از چاپ بیرون آمــد، بدان ها 

خواهیم پرداخت.«

پرسمان های شاهنامه، پرسمان های روز 	 
ماست

ــزازی مــعــتــقــد اســت  ــ ــن کـ ــدی ــالل ال ــرج ــی م
فردوسی با ســرودن شاهنامه، تاریخ ایران 
را بازنمایانده اســت. این فردوسی پژوه در 
پاسخ به این پرسش که چرا شاهنامه همواره 
قابلیت برداشت و نگاهی نو را دارد، می گوید: 
اندیشه  و  و منش  نامه فرهنگ  »شاهنامه، 
ایرانی اســت. بستری ا ست که سرگذشت 
ــای تــاریــخ زیست ایــرانــیــان در آن  ــزاره ه ه
آمده است. ارزش بنیادین شاهنامه در این 
است که تاریخ ایران را به روشنی و به رسایی 
نیست.  تاریخی  کتابی  امــا  بازمی نماید، 
به راستی آن چه ما در شاهنامه از تاریخ ایران 
و  بازتاب  سخن،  کوتاه ترین  در  می بینیم، 
کارکرد تاریخ است در نهاد و ناخودآگاهی 
ایــرانــیــان. به سخنی دیگر، تاریخی  است 
درونی و نهادینه شده در زبان نمادین اسطوره 
و حماسه. پس آن چه بر ایرانیان در درازنای 
تاریخ شان گذشته، در پیکره داستان هایی 
نمادین در شاهنامه بازتاب یافته است. سخن 
دیگر تاریخ در شاهنامه، تاریخی ا ست زنده، 
تپنده، خوش، دژم، مانند کتاب های تاریخی 
ستوه آور نیست. تاریخ به نوشته ای می ماند که 
بر سنگ گوری نگاشته می شود.  اما اسطوره 
و حماسه که شاهنامه برترین نمونه ادبی 
آن اســت، زنــده اســت. حتی می توانم گفت 
سخن  دور  گذشته های  از  ــت؛  اس اکنونی  
نموده است. اگر ما پیام نهفته در شاهنامه 
را به درستی بیابیم و به در بکشیم و به آن 
بیندیشیم، گشته های دور، اکنونی خواهند 
شد؛ زیرا آن چه در شاهنامه آمده، در پیوند با 
تاریخ و سرگذشت ایران است. پرسمان هایی  
است که هم اکنون ما با بسیاری از آن ها در 
پیوندیم؛ دست به گریبانیم، پرسمان های 
همین  از  مـــاســـت.  روز 
روســت که می توانیم در 
گشودن این پرسمان ها، 
در یافتن راه چاره آن ها، 
بیشترین  شاهنامه  از 
را  بــهــره  بهترین  و 

ببریم.«

شاهنامه زبان روز ماست	 
اغلب می دانیم که اندیشه فردوسی تاریخ 
انقضا ندارد. میرجالل الدین کزازی درباره 
درسی که امروز می توان از اندیشه فردوسی 
گرفت و در جامعه از آن بهره برد، می گوید: 
»بــرای آن کــه ما بتوانیم پاسخ پرسمان  های 
امـــروز خــود را در شاهنامه بیابیم، ناگفته 
پیداست، می باید با نگاهی برازنده و به آیین به 
شاهنامه بنگریم، نگاهی که بتواند از رویه ها به 
ژرفاها برسد؛ از پوسته به پیام. پرسمان های ما 
پرشمار است و گوناگون. کسی که می خواهد 
از شاهنامه چاره آن چه را بدان گرفتار است 
بیابد، هم می باید با جهان شاهنامه آشنا باشد، 
هم در آن زمینه و دانشی که پرسمان او از 
آن برآمده است، به بسندگی آگاهی داشته 
باشد. دوباره می گویم شاهنامه، نامه فرهنگ 
ــت. شما از دیدگاه های  و منش ایــرانــی اس
گوناگون می توانید به شاهنامه بنگرید، آن چه 
را می جویید، بیابید اما شاهنامه اصلی ا ست 
پیچیده، الیه در الیه، تو در تو، پوسته روشن 
است و آشکار. شاهنامه زبان روز ماست؛ اگر 
ــاره ای از ویژگی های سبک شناختی در  از پ
این شاهکار بزرگ چشم درپوشیم، شکافتن 
پوسته کاری  است که به آسانی رخ می دهد، 
دشــواری در یافتن پیام است. اگر ما بتوانیم 
به آن پیام دست بیابیم، شاهنامه به سخن 
درخواهد آمد؛ آن چه را می جوییم به ما خواهد 

داد، زیرا چاره و پاسخ و راه گشودن پیچش ها 
ــا، تنها از شاهنامه به دست  ــواری ه و دش
می تواند آمد. پرسمان های ما باید پاسخ های 

ایرانی داشته باشند تا به کارمان بیایند. این 
پاسخ ها را نخست در شاهنامه و سپس در 
دیگر ساختارهای سخن پارسی می توانیم 

یافت.« این شاهنامه پژوه در سخنان خود، 
فرا رسیدن روز شاهنامه و فردوسی را که 

یکی از فرخنده ترین روزهای فرهنگی 
ایــران است، به یکایک ایرانیانی که 

»دل در گــرو شاهنامه دارنــد 
با  کــه  می کوشند  و 

ایــن شاهکار 
شــــــگــــــرف 
ــد،  ــن ــان ــی م ب
بیش از پیش 
آشـــنـــایـــی 
ــد«  ــن ــوی ــج ب
ــک  ــ ــری ــ ــب ــ ت

گفت.

الهه آرانــیــان- چندسالی اســت که حــال و هوای 
اردیبهشت با ادبیات فارسی پیوند خورده است؛ اولین 
روزش سعدی را به یادمان می آورد و آخرین روزهایش 
یــادآور عظمت و بزرگی فردوسی و پاسداشت زبان 
فارسی است. هر کدام از روزهای تقویم که به یاد یکی 
از بزرگان ادبیات نام گذاری شده اند، وجه تسمیه ای 
دارند؛ از روز والدت یا درگذشت آنان گرفته تا رخداد و 
اتفاقی که باعث شده است آن روز به نامشان ثبت شود. 
نام گذاری 25 اردیبهشت ماه به نام حکیم توس هم 
ماجرایی دارد که داستانش از شیراز شروع می شود. 
در ادامه، دلیل نام گذاری این روز به نام فردوسی و 
پاسداشت زبان فارسی را، از زبان پیشنهاددهنده اش، 
یعنی دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد ادبیات و مدیر 

قطب علمی فردوسی شناسی می خوانید.
چه شد که 25 اردیبهشت به نام   

فردوسی و پاسداشت زبان فارسی شد؟
سال 1376 بود و من در مرکز خراسان شناسی کار 
می کردم که به مراسم یادبود حافظ در شیراز برای 
سخنرانی دعوت شدم. آن سال، اولین سالی بود 
که بزرگداشت حافظ برگزار می شد. من هم آن جا 
اعالم کردم که می خواهیم روزی را برای بزرگداشت 
فردوسی اعالم کنیم. بالفاصله با دوستانمان در مرکز 
خراسان شناسی، روز 25 اردیبهشت را پیشنهاد 
کردیم. وجه تسمیه اش را هم از یک بیت شاهنامه 
گرفتیم که این است: »سرآمد کنون قصه یزدگرد/ به 
ماه سفندارمذ روز اِرد«؛ یعنی سرایش شاهنامه در روز 
25 اسفند به پایان رسیده است. ما دیدیم 25 اسفند 
وقت خوبی برای بزرگداشت نیست؛ چون شب 
عید است و هوا هم خیلی مساعد نیست و 
تازه تقویم قدیم شاهنامه با تقویم ما جور 
نیست و بنابراین بهترین ماه اردیبهشت 
است که طبیعت خرم است و مسافران عید 
از مشهد رفته اند و مسافران تابستانی 
هم هنوز نیامده اند. از این رو، 
25 اردیبهشت را به شورای 
استان  عمومی  فرهنگ 
ــم و قبول  پیشنهاد دادیـ
کــردنــد. بعد در سطح 
کشوری هم مقامات را 
توجیه و قانع کردیم و 
شورای عالی  باالخره 
انقالب فرهنگی این روز 
ــرد. از طرفی  را تصویب ک
دانشگاهیان خــارج از کشور 
ــای دیگری را  هم روزه
پیشنهاد دادنـــد و من 

متقاعدشان کــردم و 
نه  شبختا خو

ــن روز  ــ ای
ــام  بــــه نـ

فردوسی جا افتاد. از چهارسال پیش هم، »پاسداشت 
زبان فارسی« به این روز اضافه شد.

مراسم بزرگداشت فــردوســی در   
1400 به چه شکل برگزار خواهد شد؟

امسال برنامه ای مفصل به صورت آنالین داریم، از 
25 تا 31 اردیبهشت. مقاالت زیــادی به همایش 
رسیده است و  18 سخنرانی را هم ترتیب داده ایم 
از نقاط مختلف ایران و جهان؛ از جمله دکتر محمود 
امیدساالر از آمریکا، پروفسور چارلز ملویل و دکتر 
محمود حسن آبادی از انگلستان، دکتر فرزاد قائمی، 
دکتر چنگیز موالیی و... . این همایش به طور مشترک 
با همکاری انجمن ترویج زبان فارسی، خردسرای 
فردوسی، انجمن معلمان خراسان رضوی و اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار خواهد شد.
از تازه ترین فعالیت های قطب علمی   

فردوسی شناسی بفرمایید. 
سلسله گفت  وگوهایی داریم با بعضی از دانشمندان 
و از زوایایی دیگر به شاهنامه نگاه می کنیم؛ مثاًل 
دکتر ناصر مقدسی، عصب شناس، مطالبی را درباره 
شاهنامه و عصب شناسی ارائه می دهند که بسیار 
توجه ها را جلب کرده است. برنامه دیگر، تئوری های 
ریاضی در شاهنامه، با حضور استادان ریاضی است؛ 
دانشگاه  ریاضی  استاد  اسحاقی،  دکتر  جمله  از 
سمنان که نکات جالبی را در این باره ارائه می دهند. 
هر دوشنبه هم، جلسه شاهنامه خوانی دکتر طبسی 
را داریم که فایل صوتی اش در کانال تلگرامی قطب 

علمی بارگذاری می شود.
به عنوان کسی که عمری را در راه   
شناساندن شاهنامه صرف کرده، کاری هست که 
دوست داشته باشید برای شاهنامه و فردوسی 

انجام بدهید و هنوز موفق نشده باشید؟
در حال تنظیم یک دانشنامه هستم که نامش را هم 
»دانشنامه کوچک فردوسی و شاهنامه« گذاشته ام؛ 
چون در برابر عظمت کار فردوسی، واقعًا کوچک 
است. این دانشنامه همه اطالعات مربوط به فردوسی 
و شاهنامه را دارد؛ از جمله چاپ ها، نسخه های خطی، 
کسانی که از فردوسی تقلید کــرده انــد، مقاالت و 
کتاب های منتشر شده و... . ان شاءا... بتوانم این را به 

پایان برسانم و منتشر شود.

 دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد ادبیات در گفت وگو با خراسان

 از دالیل یک نام گذاری فرهنگی می گوید

راز سند زدن 25  اردیبهشت به نام حکیم فردوسی

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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چهار حالت مختلف یک تاس را داریم. در موقعیت 
سوم کدام عدد روی وجه پایین قرار دارد؟
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تست هوش: گزینه ج. از شکل های )1(، )2( و )4( متوجه می شویم که عددهای 5، 
6، 1 و 2 مجاور به عدد 4 هستند. پس 3 روبه روی 4 است.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

به نظر شما با توجه به روابط بین اعداد درون 
جدول، قطعه گم شده، کدام گزینه است؟

خفن استریپ:
اسکواش

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

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

اختالف تصاویر

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی را با همان تعداد حروف بنویسید.

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :  گزینه الف. در هر سطر و ستون، هر عدد 
برابر مجموع دو عدد قبل از خودش است.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بــازی با کلمات: ممکن اســت تعداد 
کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم به دست آورید. ما در این جا فقط به 

تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: رخش، دوش، دیو، خیر، 

خوش، خرد و ...
چهار حرفی: رشید، شوخی، خرید، 

شوری، خروش، ورید و ...
پنج حرفی: درویش

شش حرفی: خورشید

عددیاب

شش رقمی: 

   918253 – 932541
   579316 – 846735

 736845- 793842

سه رقمی: 

   219 – 843 – 736
   532 – 724 – 563

392- 396 – 571

چهار رقمی:

   3692 – 4825 
   2635 – 5982
 2769 – 4839

پنج رقمی: 

   78592 – 73254
   78324 – 64523

27385 - 95483
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 معمای وزنه های ترکیبی: گزینه 3. برای این که تعداد وزنه ها حداقل باشد، 
باید از سنگین ترین وزنه ها بیشتر استفاده شود. ابتدا از هر وزنه یکی استفاده 
می کنیم، پس 200-)1+7+49(-143 کیلوگرم وزنه دیگر باقی می ماند. 
با 2وزنه 49کیلوگرمی، 6وزنه 7کیلوگرمی و 3وزنه یک کیلوگرمی می توان 

باقی مانده را وزن کرد. پس حداقل 14وزنه به کار رفته است.

 معمای قارچ ها:از آن جایی که از هر 12 قارچ یکی قهوه ای است پس نمی 
توانیم بیشتر از 11 قارچ سفید داشته باشیم. اما از هر 20 قارچ هم یکی سفید 
است پس نمی توانیم بیش از 19 قارچ قهوه ای داشته باشیم. پس 11 قارچ 

سفید و 19 قارچ قهوه ای داریم.
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۹ عدد یاب :

معما )1( 

معما )2( 

وزنه های ترکیبی

ــه ای  ــه هـــای 1، 7 و 49کــیــلــوگــرمــی وزنـ ــا وزنـ ب
ــم. اگــر از هر سه نوع  200کیلوگرمی ساخته ای
وزنه استفاده کرده باشیم، حداقل چند وزنه به کار 

برده ایم؟

1۵)4                                     14)3                              11)2                                ۹)1

قارچ ها

در سبدی 30 قارچ داریم 
که بعضی از آن ها سفید و 
بقیه آن ها قهوه ای هستند. 
اگر از هر 12 قارچ حداقل 
یکی قهوه ای و از هر 20 

ــارچ حــداقــل یکی سفید  قـ
بــاشــد، چند قـــارچ سفید 

داریم؟
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در امتداد تاریکی

اعرتافات معتاداین که مرکز ترک اعتیاد را به آتش کشیدند

شورش مرگبار برای فرار ! 
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سرگذشت زنی در پاتوق خالفکاران! 

روزی که در یک مهمانی مختلط و برای اولین بار لب به مشروبات الکلی زدم 
هیچ گاه فکر نمی کردم که روزی به یک زن دایم الخمر تبدیل شوم و جوانی ام 

را به نابودی بکشانم در حالی که ...
زن 24 ساله ای که در یکی از پاتوق های خالفکاران و در عملیات نیروهای 
کالنتری سپاد مشهد دستگیر شده است با بیان این که اشتباه در تصمیم گیری 
های مهم زندگی مرا به روز سیاه نشاند درباره سرگذشت خود به کارشناس 
اجتماعی کالنتری گفت: وقتی به 17 سالگی رسیدم خواستگاران زیادی 
داشتم پدرم نیز در یکی از بیمارستان های مشهد کار می کرد به همین دلیل 
همواره مورد توجه بستگانم قرار می گرفتم در همین روزها پسر یکی از آشنایان 
پدرم از من خواستگاری کرد. سکوت من در برابر این خواستگاری نشانه 
رضایت تلقی شد و بدین ترتیب من و »جعفر« پای سفره عقد نشستیم چرا که 
پدر و مادرم فکر می کردند من به ازدواج با او  تمایل دارم ولی هنوز یک سال 
بیشتر از ازدواجمان نمی گذشت که از او طالق گرفتم. من و جعفر هیچ تناسب 
اخالقی و رفتاری نداشتیم و همواره روزگارمان در مشاجره و جنگ و جدل 
می گذشت. خالصه در حالی که از این ماجرا سرخورده شده بودم معاشرتم 
را با برخی از دوستانم بیشتر کردم و به رفت و آمد با آن ها ادامه دادم. در میان 
دوستانم که بیشتر آن ها نیز مطلقه بودند با »نسیم« ارتباط صمیمانه تری داشتم 
و به همراه او در پارتی ها و مهمانی های مختلط شرکت می کردم. اگرچه با 
پسران و مردان دیگری نیز در این گونه پارتی ها آشنا شده بودم اما هیچ گاه به 
ازدواج نمی اندیشیدم و نمی توانستم به مردان اعتماد کنم چرا که همه آن ها 
به قصد سوء استفاده و هوسرانی سعی داشتند با من و دوستانم ارتباط برقرار 
کنند. خالصه در یکی از همین مهمانی ها بود که برای اولین بار و به پیشنهاد 
نسیم مشروبات الکلی مصرف کردم تا به قول او  به آرامش روحی برسم ولی از 
آن روز به بعد خودم به نوشیدن مشروبات الکلی ادامه دادم در حالی که 18 
سال بیشتر نداشتم خودم را توجیه می کردم که استفاده از مشروبات الکلی به 
اعصابم آرامش می دهد طولی نکشید که به یک معتاد دایم الخمر تبدیل شدم. 
طوری که دیگر از عهده خرید مشروبات معروف به عرق سگی برنمی آمدم و آن 
را مانند آب مصرف می کردم پدرم تالش کرد مرا از این کار باز دارد ولی فایده 
ای نداشت برای تامین هزینه های خالفکاری هایم در یک آرایشگاه مشغول به 
کار شدم ولی مدتی بعد دیگر توان کار هم نداشتم چرا که با ندانم کاری هایم 
اعتیاد به شراب زندگی ام را به نابودی کشانده بود آرام آرام وارد پاتوق های 
خالفکاران شدم و خانواده ام نیز مرا طرد کردند. از سوی دیگر »نسیم« که مرا 
به مصرف مشروبات الکلی ترغیب کرده بود خودش فقط در مهمانی ها مشروب 
می نوشید و دیگران را به این کار تشویق می کرد. خالصه کارم به جایی رسید 
که مجبور بودم برای رفتن به پاتوق های خالفکاران با برخی از معتادان به مواد 
مخدر ارتباط برقرار کنم تا بتوانم به این مکان ها برای مصرف مشروبات الکلی 
رفت و آمد کنم. امروز هم به پاتوق پیرزنی در منطقه اطراف بولوار توس رفته 
بودم که به همراه چند معتاد مواد مخدر دستگیر شدم و باقی مانده مشروبات 

الکلی ام نیز توسط پلیس کشف شد و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( تالش 

مددکاران اجتماعی برای نجات زن جوان از این مرداب هولناک آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- موتورسواری که دارای سوابق شرارت و 
درگیری مسلحانه بود، با شلیک گلوله در مشهد به قتل 
رسید. به گزارش خراسان، حدود ساعت 22 شب پنج 
شنبه گذشته درحالی که قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
مشغول تحقیق گسترده دربــاره ماجرای آتش سوزی 
عمدی در مرکز ترک اعتیاد »امید آزادی« بود، خبر وقوع 

جنایتی مسلحانه در ابتدای جاده فریمان، او را به شهرک 
طرق مشهد کشاند. بررسی های مقدماتی قاضی دکتر 
حسن زرقانی نشان داد موتورسواری به نام »ع- س« از 

پشت سر و از فاصله حدود 10 متری هدف گلوله جنگی 
قرارگرفته و به قتل رسیده و گلوله دیگری نیز دست چپ 
او را  شکافته است. ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که مقتول 

سوابق شرارت و درگیری های مسلحانه دارد. گزارش 
خراسان حاکی است: تالش گسترده کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای شناسایی و 
دستگیری عامل یا عامالن این جنایت هولناک درحالی 
ادامه یافت که پوکه های کشف شده از محل قتل، نشان 
می دهد گلوله ها از سالح کالشینکف شلیک شده است.

ــور- فــریــادهــای  ــادپ ــج سیدخلیل س
دلخراش معتادانی که میان دود و آتش 
گرفتار شده بودند، هر لحظه بیشتر شدت 
می گرفت. آن ها در سالن شماره یک مرکز 
ترک اعتیاد امید آزادی، خود را به در و دیوار 
می کوبیدند تا درها را بگشایند و راه گریزی 
پیدا کنند. شعله های آتش زبانه می کشید 
و جیغ های وحشتناک سوختم! سوختم! 
به هوا برمی خاست. دود غلیظ آسایشگاه 
160 تختخوابی را فراگرفته بود و هر کدام 
از معتادان برای فرار از زبانه های ترسناک 
آتــش، تــالش می کردند. یکی از مدیران 
مرکز که با دیدن این وضعیت، سراسیمه 
خود را به محوطه هواخوری رسانده بود با 
پلیس و نیروهای امدادی تماس گرفت. در 
حالی که شرایط درون آسایشگاه هر لحظه 
وخیم تر می شد و احتمال فاجعه ای هولناک 
وجود داشت، نیروهای گشت انتظامی به 
محل رسیدند آنان با مشاهده درهای بسته 
آسایشگاه، بی درنــگ مراتب را به قاضی 
طباطبایی )جانشین معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( اطالع دادند و این شرایط 
وحشتناک را بازگو کردند. قاضی طباطبایی 
که به حساسیت حادثه در حال وقــوع پی 
برده بود، در حالی دستور شکستن قفل ها و 
بازگشایی در آسایشگاه را صادر کرد که خود 
نیز بالفاصله عازم محل حادثه در روستای 
دستگردان شد با آن که این دستور قضایی 
از یک فاجعه هولناک در این مرکز جلوگیری 
کرد اما شدت آتش سوزی به حدی بود که 
تعدادی از معتادان بستری دچار سوختگی 

و مسمومیت با دودهــای سمی شدند. در 
همین حال نیروهای امــدادی نیز به یاری 
گرفتاران در دود و آتش آمدند و از سوی دیگر 
فرار معتادان از در و دیوار محوطه و احتمال 
وقوع آتش سوزی عمدی، موجب شد تا همه 
نیروهای کالنتری شهید باهنر به فرماندهی 
سرگرد مهدی کرامتی )رئیس کالنتری( 

در حالت آماده باش 
قرار گیرند دقایقی 
بعد یگان امـــداد و 
ــای بسیج  ــروه ــی ن
مسلم   10 ناحیه 
نیز به کمک حادثه 
شتافتند  دیدگان 
و امـــــدادگـــــران 
اورژانـــــــس هـــم با 
آمــبــوالنــس هــای 
اتوبوسی 24 تن از 

مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند 
اما در این میان ناگهان جسد مرد 45 ساله 
ای در میان دودهای غلیظ نمایان شد و بدین 
ترتیب این حادثه وحشتناک رنگ جنایی به 
خود گرفت. گزارش اختصاصی خراسان 
حاکی است، جانشین معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی که همچنان مدیریت اوضاع 
را به عهده داشت و هر لحظه دستورات ویژه 
ای را برای جلوگیری از بروز یک فاجعه تلخ 
صــادر می کــرد، در تماس تلفنی با قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد، ماجرای آتش سوزی 
مشکوک در مرکز ترک اعتیاد را به وی اطالع 
داد و بدین ترتیب قاضی دکتر حسن زرقانی 

نیز برای بررسی و انجام تحقیقات جنایی، 
شبانه عازم روستای دستگردان شد. اوضاع 
به هم ریخته و آشفته بود. سقف آسایشگاه 
و همه تخت ها و لوازم در آتش سوخته بود. 
بوی تند دودهای سمی مشام ها را آزار می 
داد. با نظارت مقام قضایی، معتادان بستری 
در این مرکز به مکان های دیگر انتقال یافتند 

اما هنوز تحقیقات جنایی در لحظات آغازین 
خود قرار داشت که خبر مرگ 2 تن دیگر از 
مصدومان در بیمارستان، روند بررسی های 
جنایی را دگرگون کرد. قاضی زرقانی که 
دیگر تحقیقات میدانی را با جدیت خاصی 
شروع کرده بود ابتدا به بازبینی دوربین های 
مداربسته پرداخت اما سیاه شدن ناگهانی 
تصویر، بیانگر آن بود که آتش سوزی با طرح 
و نقشه و به صورت عمدی رخ داده است به 
همین دلیل شیوه تحقیقات تغییر کرد و 
مقام قضایی در حالی که دستور دستگیری 
معتادان فراری را به نیروهای کالنتری می 
داد، وارد آسایشگاه شماره یک شد و در 

تاریکی شب به تحقیق ادامه داد. شکسته 
شدن یکی از دوربین های مداربسته از یک 
شــورش داخــل آسایشگاه حکایت داشت 
فردی قدکوتاه با پیراهن قرمز و با میله ای 
فلزی دوربین را از کار انداخته بود. این جوان 
24 ساله بالفاصله شناسایی شد و تحت 
تعقیب قرار گرفت. بررسی کانون های آتش 
نیز بیانگر آن بــود که 
تخت های آسایشگاه 
ور  شعله  نقطه   2 در 
شده است بنابراین به 
دستور قاضی ویژه قتل 
عمد، کارشناسان آتش 
نشانی، به تحقیق در 
این باره پرداختند. از 
ســوی دیگر تا سپیده 
ــح، مــــامــــوران  ــ ــب ــ ص
انتظامی تعداد زیادی 
ــراری را دستگیر و به کالنتری  ــراد ف از اف
هدایت کردند. با وجود این و در حالی که 
بازجویی های تخصصی توسط گروه ویژه 
ای از کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی 
سرهنگ نجفی )رئیس دایــره قتل عمد 
آگاهی( از متهم 24 ساله در حضور قاضی 
زرقانی به صبح روز بعد کشید، سرنخ هایی 
از یک »شورش مرگبار برای فرار« به دست 
آمد و دوباره تحقیقات به محل وقوع جنایت 
رسید. »ابوالقاسم« )متهم دستگیر شده( 
از نقش 2 معتاد دیگر برای به آتش کشیدن 
آسایشگاه پرده برداشت و گفت: قرار بود 
نزاعی ساختگی و شــورش گونه را شروع 

کنیم تا زمانی که درهای آسایشگاه برای 
بررسی موضوع باز شود و همه با هم از این 
جا فرار کنیم اما یاسر و وحید نقش اصلی 
در آتش زدن سالن شماره یک را داشتند. 
به گزارش خراسان، دقایقی بعد و با دستور 
محرمانه قاضی دکتر زرقانی، دو متهم 25 و 
27 ساله نیز دستگیر شدند و راز این جنایت 
وحشتناک را فاش کردند. »ابوالقاسم« 
در ادامه اعترافاتش گفت: وحید سرش را 
خون آلود کرد و ما هم با شکستن در سرویس 
های بهداشتی و برداشتن میله ها به طرف 
در آسایشگاه حمله ور شدیم که در همین 
هنگام من با یکی از آن میله ها، ابتدا دوربین 
مداربسته را از کار انداختم! گزارش خراسان 
حاکی اســت، در حالی که ســواالت فنی و 
پیچیده مقام قضایی دو متهم دیگر را وادار به 
بیان حقیقت ماجرا کرده بود، »یاسر« )متهم 
25 ساله( که از یک ماه قبل در مرکز ترک 
اعتیاد اجباری امید آزادی نگهداری می شد 
درباره این ماجرا گفت: من فندک وحید را 
گرفتم که پتو را آتش بزنم ولی نمی توانستم 
آن را روشــن کنم به همین دلیل »وحید« 
خودش آن را روشن کرد من هم پتو را آتش 
زدم. سپس دو نفری با وحید پتو را روی تخت 
دیگری انداختیم که آن جا هم شعله ور شد و 

سپس به طرف در هجوم بردیم و ... 
بنابر گــزارش خراسان، تحقیقات بیشتر 
درباره این ماجرای هولناک همچنان ادامه 
ــژه قتل عمد دستورات  دارد و قاضی وی
خاصی را برای شناسایی دیگر مقصران و 

ریشه یابی حادثه صادر کرده است.

قتل موتورسوار خالفکار با کالشینکف! 



اقتصاد شنبه  25  اردیبهشت 101400
3 شوال  1442.شماره 20659

جای خالی رمز ارز ایرانی

ــدود 12 ســال پیش که بیت کوین به  شاید ح
عنوان اولین رمز ارز دیجیتال پای به عرصه وجود 
گذاشت کمتر کسی تصور می کرد که این رمز 
ارز چند سنتی اکنون بــاالی 50 هــزار دالر در 
بازارهای دنیا مبادله شود.اکنون رمز ارزهای 
دیجیتال به دلیل ویژگی های خاصی مانند رها 
بودن از نظارت بانک های مرکزی و جدایی از 
قیود مرسوم در مبادالت پولی ارزهــای سخت 
)هارد کارنسی( در جهان، مبادله بی حد و مرز 
یا به عبارتی فرامرزی و خارج از قید و بند پیمان 
های بین المللی همچون اف ای تی اف یا رهایی از 
پیام رسان های مالی بین المللی نظیر سوئیفت؛ 
مشتریان و طرفداران خود را دارند و البته به دلیل 
همین ویژگی ها توانمندی دور زدن هرگونه 
تحریمی در فضای مالی و پولی حاکم بر جهان 
را نیز دارا هستند.با ورود رمز ارزهای دیجیتال 
به بازار پولی جهان،این رمز ارزها  هر روز بیشتر 
ــروز مشتریان را به سمت خــود جــذب می  از دی
کنند و بخش بیشتری از پول ها روانه این بازار 
می شود، این موضوع در ایران نیز صادق است و 
هم اکنون درگاه های الکترونیک و سایت های 
خاص مجوزدار یا  بدون مجوز وارد این فضا شده 
اند و  بخشی از پول کاربران و مشتریان ایرانی را در 
فضای نبود یک رمز ارز ایرانی جذب رمز ارزهای 
خارجی می کنند که درنهایت ممکن است به 
خروج سرمایه از کشور نیز بینجامد.هر چند رونق 
رمز ارزها برای رهایی بازار پولی جهان از سلطه 
دالر و برخی هاردکارنسی های دیگر همچون 
یورو و پوند تاثیرگذار است و نقش خوبی در دور 
زدن تحریم های ظالمانه بانکی همچون تحریم 
یوترن می تواند ایفا کند اما نبود یک رمز ارز ایرانی 
دیجیتال نیز یک کمبود یا خأل قابل توجه است که 
موجب می شود بخشی از ریال داخل کشور خواه 
ناخواه به سمت این بازار پولی روانه شود و البته به 
دلیل این که امکان مبادله مستقیم این رمز ارزها 
با ریال نیز وجود ندارد، مسئله تبادل و تبدیل ریال 
به ارزهایی مثل دالر که پایه مبادالت این ارزهای 
دیجیتال هستند نیز به قوت خود باقی است.
تردیدی نیست که اگر مسئوالن ذی ربط تصمیم 
ساز و تصمیم گیر برای نظام پولی کشور تدبیری 
برای خلق یک رمز ارز دیجیتال ایرانی درنظر 
بگیرند، جدای از حفظ  کاربران و مشتریان ایرانی 
از عوارض رمز ارزهای خارجی و تبادالت دالری 
ناشی از مبادله آن ها؛ فضا و عرصه ای برای رشد 
یک بازار پولی جدید در داخل کشور با قابلیت 
بین المللی شدن و حفظ و ثبات ارزش پول ملی و 
جلوگیری از خروج سرمایه را نیز فراهم کرده اند.   

ــه بـــازار  هــجــوم ســرمــایــه هـــای ســـرگـــردان ب
غیرقانونی رمز ارز در شرایطی قوت پیدا کرده 
از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  کــه 
رسیدن حجم مبادالت در این عرصه به روزانه 
سه تا پنج هزار میلیارد تومان خبر داده است. 
رقمی که با میزان مبادالت روزانــه سهام در 
بورس نیز برابری می کند. این هجوم آن هم 
به بازار مبهم رمز ارزها، هشدار چندی پیش 
برخی کارشناسان را در پی داشته و آن ها این 
پدیده را با هجوم نقدینگی به بازار سرمایه در 
چهار ماه نخست سال قبل مقایسه کرده اند. 
در ایــن حــال، چهارشنبه گذشته نیز رئیس 
مجلس در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و 
وزیر اقتصاد درباره تداوم مبادله رمز ارز توسط 
صرافی های دیجیتال هشدار داد. وی ضمن 
یادآوری تجربه قبلی مؤسسات مالی و غیرمجاز 
در مال باختگی تعداد زیادی از مردم و تحمیل 
هزینه های زیــاد مالی و اجتماعی به کشور 
خواستار آن شد که درگاه پرداخت الکترونیک 
ــای ارز دیجیتال مــســدود شــود.  صــرافــی ه
قالیباف تاکید کرد که در صورت متضرر شدن 
مــردم به واسطه وجــود درگــاه هــای پرداخت 
دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت ها، 

بانک مرکزی باید پاسخ گو باشد.
محمدباقر  تسنیم،  خبرگزاری  ــزارش  گ به 
قالیباف در نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور 
اقتصادی و دارایــی خواستار مسدود سازی 
درگـــاه پــرداخــت الکترونیک صــرافــی های 
ارز دیجیتال شد. وی در این نامه با اشاره به 
ماهیت رمز ارزها نوشته است: در این زمینه 
سرمایه گذاری در این حوزه و به ویژه در مبادله 
ــا با عنوان صرافی های دیجیتال  رمــز ارزه
تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم 

با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه 
خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده اند.

هشدار درباره تکرار ماجرای مال باختگان 	 
موسسات غیرمجاز

رئیس مجلس به آمــاری قابل توجه اشــاره 
کرده و آورده است: به گواه آمار منتشر شده 
،مبادله  ارز  رمــز  مبادله  سایت های  توسط 
ــه این رمز ارزهــا حتی در حد مبادالت  روزان
روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است اما 
متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری 
در این زمینه انجام نداده اند و وجوه زیادی به 
حساب صرافی های دیجیتال واریز می شود. 
به گزارش تسنیم، در این  خصوص، محمدرضا 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی 
مجلس در گفت وگو با شبکه یک سیما  اظهار 
کرده است: برآورد ما این است که این سایت ها 
روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل 
دارند. قالیباف در ادامه نامه خود، به بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد هشدار داده است: 
اکتفای صرف به اعالم مأموریت مبادالت رمز 
ارزها نمی تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد باشد. تجربه قبلی مؤسسات 

مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک 
مرکزی و همچنین سایت هایی همچون سکه 
ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از 
مردم و تأمین هزینه های زیاد مالی و اجتماعی 
به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار 
ــوارد در حالی است که  گیرد. تمامی این م
اصواًل طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت 
صرافی ها صرفًا با ارائه مجوز از سوی بانک 

مرکزی مجاز است.

هشدار به خروج گسترده ارز 	 
قالیباف به خطر خــروج گسترده ارز در این 
زمینه اشاره کرده و افزوده است: با وجود غیر 
مجاز بودن صرافی های دیجیتال و در حالی 
که بانک مرکزی در اسفند 99 به دارندگان 
مجوز پرداخت یاری اعالم کرده است که از 
ارائه درگاه پرداخت به این سایت ها خودداری  
کنند، همچنان شرکت های اصلی ارائه دهنده 
درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در 
قالب IPG به این سایت ها خدمات می دهند. 
این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه 
درگاه های پرداخت به سایت های دارای نماد 
اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل 
وجوه ریالی پرداختی فعاالن به این سایت ها 

به رمــز ارزهـــای استخراج شــده در خــارج از 
کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این 

واسطه محتمل است.
رئیس مجلس خواستار تدوین مقررات الزم 
برای فعالیت در مبادالت رمز ارزها و نظام مند 
ــردن فعالیت  آن ها توسط بانک مرکزی  ک
شده و افزوده است: در ضمن تذکرات مجلس 
شورای اسالمی به بانک مرکزی، الزم است 
توضیح مناسبی  دربــاره علت استمرار ارائه 
درگاه های پرداخت به سایت هایی که به گفته 
بانک مرکزی فاقد مجوز بــوده انــد نیز ارائــه 
شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه 
وجود درگاه های پرداخت دارای مجوز از بانک 
مرکزی در این سایت ها، بانک مرکزی باید 

پاسخ گو باشد.

 پرونده مالیاتی برای دارندگان سایت 	 
های مبادله رمز ارز در اسرع وقت تشکیل 

شود
وی خطاب به وزارت اقتصاد گفته اســت: با 
وجود حجم گسترده مبادالت مالی در بستر 
این سایت ها الزم است وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و سازمان امور مالیاتی در سریع ترین 
زمان ممکن  درخصوص ایجاد پرونده مالیاتی 
برای دارندگان این سایت ها و با قید فوریت  
بــرای ارائــه گــزارش مذکور به مجلس اقدام 
کند. به عالوه وزارت اقتصاد و شورای عالی 
بــورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت 
دارد درخصوص ارائه راهکار مناسب پاسخ 
گویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه 
سرمایه گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت 
رمز ارزها اقدام به خرید آن ها کرده یا در حال  
خرید آن هستند اقدام و ابزارهای مناسب به 

این منظور راه اندازی کنند.

اتمام حجت قالیباف با بانک مرکزی بر سر رمز ارزها 
رئیس مجلس در نامه ای به 2 مقام اقتصادی کابینه ضمن هشدار درباره تکرار ماجرای مال باختگان موسسات مالی غیرمجاز 

خواستار قطع خدمات بانکی به درگاه های خرید رمز ارزها شد

بازار خبر

9۸ درصد تبلت های بازار قاچاق 
است

تسنیم - بر اســاس آمارها در سال 1۳99 از 
حــدود دو میلیون دستگاه تبلت وارد شــده به 
کشور، 9۸ درصد از رویه قاچاق در بازار عرضه 
شده است؛ با وجود این به دلیل همکاری نکردن 
دستگاه های ذی ربط تکمیل طرح رجیستری در 
هاله ای از ابهام است. بر اساس بند ح تبصره ۸ 
قانون بودجه 1400، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
را موظف کردند تا »کلیه تبلت ها، ساعت های 
هوشمند، بارکد خوان ها و مبدل ارتباطات ثابت 
ــل« را در سامانه  به سیار وارداتــی و تولید داخ
هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای)همتا( 
ثبت کنند.بنابر تخمین برخی فعاالن صنفی، 
ارزش بازار تبلت در ایران بیش از ۳00 میلیون 

دالر است.

پیروزی هکرها بر بزرگ ترین 
شبکه توزیع سوخت در آمریکا

فـــارس - مــقــامــات آمــریــکــایــی اعـــالم کــردنــد: 
شرکت کلونیال 5 میلیون دالر به هکرهایی که 
سامانه های این شرکت را از دسترس خارج کرده 

بودند باج پرداخت کرده است. 
شرکت کلونیال بزرگ ترین شبکه خط لوله توزیع 
سوخت در آمریکا را با طول حدود ۸۸00 کیلومتر 
در اختیار دارد و جمعه هفته پیش گفته بود که 
مورد حمله هکرها قرار گرفته است و هر چهار 
خط لوله اصلی این شرکت از دسترس خارج 

شده است. 
در پی این مسئله هزاران پمپ بنزین در آمریکا 
دیگر سوختی بــرای فــروش به مــردم نداشته و 

قیمت بنزین نیز در این کشور افزایش یافت.

هشدار گمرک درباره فاسد شدن 
200 تن گوشت دپوشده

ــوی 200 تن  مهر - معاون فنی گمرک از دپ
گوشت منجمد در گمرک تهران خبر داد که 

امکان دریافت مجوز برای آن وجود ندارد. 
ــران،  به گــزارش گــمــرک جمهوری اسالمی ای
از  گمرک  فنی  جمال ارونقی معاون  مهرداد 
مشکالت و مــوانــع ترخیص 200 تــن گوشت 
خبر داد که در صورت دریافت نکردن مجوزها 
امکان فاسد شدن آن وجود دارد. به گفته وی 
مشکالت بانکی ذی نفع منجر به دریافت نکردن 

کد رهگیری بانک شده است.

ضرر 110 میلیارد دالری 
خودروسازان جهان از کمبود تراشه

ایسنا - کمبود جهانی تراشه در سال میالدی 
جاری 110 میلیارد دالر به فروش خودروسازان 
ضرر خواهد زد که باالتر از ۶1 میلیارد دالر برآورد 
ــت. شرکت مــشــاوره جهانی الیکس  اولیه اس
پارتنرز در گزارشی پیش بینی کرد بحران کمبود 
تراشه به قیمت از دست رفتن تولید ۳/9 میلیون 
دستگاه خودرو تمام می شود که باالتر از 2/2 
میلیون دستگاه برآورد چهار ماه پیش این شرکت 
است. این بحران در پی کاهش تولید در دوران 
پاندمی روی داد و با آتش سوزی در یک کارخانه 
تراشه ســازی در ژاپــن و یخبندان غیرمنتظره 

تگزاس در زمستان تشدید شد.

 شاخص

مصالح ساختمانی دهه 90 
چقدر گران شد؟ 

محاسبات بر مبنای داده های مرکز آمار، 
حاکی از این است که در دهه 90، متوسط 
قیمت مصالح ساختمانی رشد 7.5 برابری 
داشته است. در این میان، تاسیسات برقی 
و مکانیکی بیش از 11 درصد گران شده اند 
و از این منظر در صدر افزایش قیمت ها در  

10سال  اخیر قرار دارند. 

یادداشت

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد 

2 هزار و ۷۸9 واحد تولیدی در تملک 16 بانک 

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
گفت: براساس اعالم بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، دو هزار و 7۸9 واحد 
تولیدی تا پایان آذر 99 به تملک 1۶ بانک 

در آمدند.
به گزارش صدا و سیما، »بابک دین پرست«، 
در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران گفت: 
ــد، هــزار و  از ایــن تعداد دو هــزار و 7۸9 واح
ــوز در تملک این  ــن 7۶1 واحـــد تــولــیــدی ه
بانک هاست. از این تعداد واحدهای تولیدی 
تملک شده، 2۳7 واحد اقاله شده و ۶99 
واحد در فهرست واحدهای واگــذار شده به 
غیر قرار گرفته است. سه بانک بزرگ کشور 
به ترتیب 970، ۶74 و ۳۳۸ واحد تولید را 
در تملک خود دارند و اگر برای بازگرداندن 
ــه تــولــیــد همکاری  ــرخ ــه چ ایـــن واحـــدهـــا ب
ــالم مــی شــود. از  نکنند، اسامی بانک ها اع
بانکی،  غیر  و مؤسسه اعتباری  بانک   ۳2
1۶ بــانــک و موسسه تا پــایــان آذر 99 هیچ 

واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.قائم 
با  مقام ستاد تسهیل و رفــع موانع تولید 
بیان این که تملک واحدهای تولیدی از 
سوی شبکه بانکی امــری اجتناب ناپذیر 
است، افــزود: واحد تولیدی  که تسهیالت 
بانک ها را پرداخت نمی کند قصور کرده 
است اما این تملک نباید منجر به تعطیلی 
واحــد تولیدی شود که مــورد تاکید سران 
قــوای مجریه و قضاییه نیز است.به گفته 
وی، دستورالعملی در شورای پول و اعتبار 
با عنوان جلوگیری از تعطیلی واحدهای 
تولیدی تملک شده از سوی شبکه بانکی 
و مؤسسات اعتباری در حال تصویب است 
که براساس آن، بانک قبل از تملک واحد 
تولیدی، ســازوکــار ادامـــه فعالیت واحــد 
واحد  تعطیلی  با  که  چــرا  کند  بررسی  را 
تولیدی، عده ای بیکار می شوند. شورای 
پول و اعتبار قول داده بود که در ماه های 
ابتدایی امسال، این دستورالعمل را ابالغ 

کند که اتفاق خوبی در حوزه تولید است.

توافق اولیه 5.3 میلیارد دالری ایران و افغانستان 

ــور  ــاور وزیـــر راه و شــهــرســازی در ام ــش م
افغانستان، از توافق اولیه ایران و افغانستان 
برای سرمایه گذاری 5/۳ میلیارد دالری 
در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و 
اجــرای پروژه های زیرساخت حمل و نقل 
در این کشور خبر داد. سرمایه گذاری که به 
نظر می رسد یکی از اهداف اصلی آن تکمیل 
مسیرهای طرح یک کمربند - یک راه )جاده 
ابریشم( باشد که از چین آغــاز می شود و 
برخی مسیرهای آن از ایران نیز می گذرد 
که یکی از مسیرها پس از گذر از افغانستان 

به ایران می رسد.
بــه گـــزارش ایــرنــا، سیدحسین میرشفیع 
افـــزود: بــراســاس هماهنگی های انجام 
شــده، ایــران 5/۳ میلیارد دالر در پــروژه 
هــای عــمــرانــی و زیــربــنــایــی حمل و نقل 
افغانستان و صدور خدمات فنی- مهندسی 
ــدام در  سرمایه گذاری می کند که ایــن اق
چارچوب مذاکراتی درخصوص جزئیات 
پــروژه هــا و شرکت هایی که قــرار اســت در 
افغانستان فعالیت کنند، در حال پیگیری 
ــاور وزیـــر راه و شــهــرســازی در  ــش ــت.م اس
ــای مهمی کــه قــرار است  ــروژه ه تشریح پ
ــران در افغانستان  بــا ســرمــایــه گــذاری ایـ
ــروژه راه آهـــن هــرات-  اجــرا شــود، گفت: پ
مزارشریف در شمال افغانستان، از پروژه 
هایی است که در برنامه سرمایه گــذاری و 
تکمیل توسط شرکت های ایرانی است؛ این 
مسیر ریلی می تواند ارتباط ریلی ایران را به 

آسیای میانه و کشور چین، فراهم کند.
وی طول این راه آهن را ۶5۶ کیلومتر ذکر 
کرد و افزود: این راه آهن با سرمایه گذاری 
ــران اجــرا شــده اســت و  بخش خصوصی ای

به بهره بــرداری می رسد. بــرآورد اجرای این 
پروژه 2/2 میلیارد دالر است.میرشفیع یادآور 
شد:  در زمینه راه سازی نیز مذاکرات خوبی 
با افغانستان انجام شده است و وزارت فواید 
عامه این کشور، پروژه هایی که برای افغانستان 
از نظر ترانزیتی و حمل و نقل مهم اســت به 
ایران معرفی کرده، به دنبال آن، وزارت راه و 
شهرسازی با انجمن صادر کنندگان خدمات 
مهندسی مذاکراتی مقدماتی داشته و زمینه 
همکاری مشترک به همتای افغانستانی اعالم 

شده است.
به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور 
افغانستان، در زمینه حمل و نقل برای کاهش 
تعرفه های حمل و نقل بار و افزایش تردد در 
پایانه ها با سرعت و دقت بیشتر، توافق های 
خوبی با وزارت ترانسپورت افغانستان انجام 

شده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تکمیل راه آهن 
خواف و هرات و پایانه مرزی میلک در منطقه 
زابل را از دیگر موارد سرمایه گذاری ایران در 

پروژه های زیرساختی افغانستان برشمرد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

جهان نیوز نوشت : علی اکبر صالحی رئيس  •
سازمان انرژى اتمی و وزیر خارجه سابق کشورمان 
در پاسخ به ایــن ســوال که گفته می شود شما در 
انتخابات ریاست جمهورى پيش رو کاندیدا خواهيد 
شد، اظهار کرد: حقيقت این است که فعاًل تصميم 
قطعی براى کاندیداتورى نگرفته ام و ترجيحم بر 
نيامدن هست ولی طی این ایام تماس هاى متعددى 
از گروه هاى مختلف گرفته شده و محبت هاى زیادى 
داشته اند؛ بنابراین من به احترام این درخواست ها 
درحال بررسی موضوع هستم. اگر تصميم قطعی به 
کاندیداتورى گرفتم به صورت مستقل در انتخابات 
حاضر خواهم بود و در این صورت فردا یا پس فردا به 

وزارت کشور مراجعه می  کنم.
خبرآنالین مدعی شد:  علی الریجانی  پيش  •

از ظهر جمعه، طی تماس تلفنی با مرجع عالی قدر 
حضرت آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی مدظله 
عيد سعيد فطر را تبریک گفت و از محضر ایشان 
کسب اجازه براى ورود به رقابت ها  کرد. همچنين 
الریجانی با  حضرت آیت ا... العظمی نورى همدانی  

تلفنی گفت و گو کرد.
تابناک نوشت : عزت ا... ضرغامی گفت: رقيبم  •

را اصالح طلبان مــی دانــم و معتقدم اصولگرا ها 
اشتباه می کنند که دستپاچه شدند و دارند سر هم را 
می تراشند  و فکر می کنند برنده قطعی این رقابتند. 
اصالح طلبان هميشه جدى بودند و هستند یعنی 
مهندسی انتخابات را بلدند. کما این که در همه 

دوره هاى قبل نشان دادند.

تازه هاى مطبوعات

اندیشه پویا-محمود احمدى نژاد رئيس جمهور  •
سابق که براى انتخابات ریاست جمهورى پيش رو 
نيز ثبت نام کرده است، در گفت وگو با این مجله گفت 
از هاشمی دفاع کردم چون تخریب او ناجوانمردانه و 
نامردى بود.  احمدى نژاد در این گفت وگو خودش 
را یک فرد ليبرال دموکرات معرفی کرده است. این 
جمله پيشتر برچسبی به حزب کارگزاران بود چرا که 
حسين مرعشی سخنگوى کارگزاران سازندگی آن 
را درباره خود و حزبش به کار می برد. البته مرعشی 
تاکيد می کرد ما ليبرال دموکرات مسلمانيم؛ اما با 
این حال دیگر اعضاى کارگزاران همچون عطریانفر 
تالش کردند این اظهار نظر را رفو کنند.  احمدى نژاد 
درباره خود گفته که ليبرال دموکرات است و حتی 
براى قرابت یافتن آن در اذهان، دليل آورده که حتی 

یک بار هم عليه بازرگان موضعی نگرفتم. 
اعتماد- این روزنامه با تيتر »ظریف بعد از حسن  •

خمينی« به این اشاره کرده که »اصالح طلبان یک 
کاندیداى شاخص دیگر را در نخستين روز نام نویسی 

از دست دادند«.
شرق- این روزنامه نوشت: بعد از 24 سال دوباره  •

به انتخابات تک قطبی بازخواهيم گشت. با انتشار 
اخبارى از ســوى رسانه هــاى اصولگرا که حضور 
ابراهيم رئيسی را در انتخابات قطعی می دانند، به 
نظر می رسد که زمين بازى انتخابات به مدل دهه 60 

و ۷0 بازخواهد گشت.
سازندگی - این روزنامه با انتشار کاریکاتورى از  •

سعيد محمد و با اشاره و کنایه به اظهارات او از تيتر 
»متخصص دور زدن تحریم ها« استفاده کرد.

ویژه هاى خراسان  

اصالح  یک مصوبه به نفع برخی کارمندان

در حالی که بر اساس مصوبه اوایل اردیبهشت 
ماه هيئت وزیــران، فوق  العاده ماموریت روزانه 
ــراى کارمندان سازمان  ــل کشور صرفا ب داخ
راهــدارى و حمل و نقل جاده اى داراى ویژگی 
هاى خاص بوده و آن ها از مزایاى خاصی در این 
بخش برخوردار بودند، یک مقام مسئول در نهاد 
ریاست جمهورى با ارسال نامه اى در روزهاى 
اخير خطاب به تعدادى از مقامات اقتصادى در 
دولت، به آن ها اعالم کرد  کارمندان صنعت آب و 
برق و گمرک هم مشمول این مزایاى ویژه هستند 
که به علت اشتباه تحریرى، در مصوبه دولت درج 

نشده است!

نگاه سوم 

رهبر انقالب: از شنیدن انتقاد ابایی 
ندارم و ناراحت نمی شوم 

دیدار تصویرى دانشجویان و نمایندگان تشکل هاى 
دانشجویی با رهبر معظم انقالب در حالی برگزار 
شد که 9 تن از نمایندگان تشکل هاى دانشجویی 
به بيان دیدگاه ها و راهکارهاى خود راجع به مسائل 
کشور پرداختند. طی یکی دو روز گذشته ویدئویی 
از این دیدار بسيار پربازدید شده است .به گزارش 
فارس؛دبير انجمن اصالح طلب دانشگاه تربيت 
مدرس یکی از دانشجویانی بود که انتقاداتی را 
مطرح کرد که شيوه مواجهه رهبر انقالب به این 
انتقادات مورد توجه دانشجویان حاضر در مراسم 
قرار گرفت. رهبر معظم انقالب در مواجهه با این 
انتقادات، تاکيد کردند: گفتن این سخنان هيچ 
ایرادى ندارد و نظر شماست ولی نمایشی عنوان 
کردن این دیدارها یک کار جوانمردانه نيست. 
ایشان همچنين افزودند: من از شنيدن انتقادها 
هيچ ابایی نــدارم چه مثل شما که روبــه روى من 
انتقاد کردید چه کسانی که در فضاى مجازى انتقاد 
می کنند و من از انتقاد ناراحت نمی شوم. رهبر 
معظم انقالب اظهار کردند: اگر سخن درستی باشد 
از آن استفاده می کنم، البته خيلی از حرف هاى شما 
را قبول ندارم ولی می شنوم و اگر ده بار دیگر هم این 

گونه حرف ها زده شود از نظر بنده ایرادى ندارد.

ــام هاى  ــادی محمدی – روز چــهــارم ثبت ن ه
انتخابات ریاست جمهورى در حالی روز گذشته 
به اتمام رسيد که از حدود 300 نفر نامزد کمتر از 
20 نفر آن ها شناخته شده بودند و این یعنی همه 
نامزدهاى اصلی و احتمالی کار ثبت نام خود را 
به امروز که روز آخر است موکول کرده اند و حتما 
با ترافيک سنگين نامزدها در ميدان فاطمی 
روبه رو خواهيم بود . اگرچه در این ميان از چهره 
هاى جدید مثل آذرى جهرمی وزیر ارتباطات و 
صالحی رئيس سازمان انرژى اتمی هم به عنوان 
نامزد احتمالی یاد می شود اما همچنان گزینه 
هاى اصلی می تواند حول نام هایی همچون علی 
الریجانی، اسحاق جهانگيرى و ابراهيم رئيسی 
بچرخد که تا لحظه تنظيم این گزارش خبرى از 
قصد قطعی و نهایی آن ها براى حضور در رقابت 

هاى انتخاباتی نيست.

چهارشنبه؛روز احمدی نژادی ها	 
به گزارش خراسان، چهارشنبه ،روز دوم ثبت نام از 
نامزدهاى ریاست جمهورى را باید روز احمدى نژاد 
و یارانش ناميد . روزى که نه تنها خودش با حضورى 
پرحاشيه و پرسروصدا در انتخابات ثبت نام کرد بلکه 
وزراى نفت ، ورزش و جوانان ،جهاد و کشاورزى و 
رئيس پيشين سازمان ميراث فرهنگی دولت دهم 
نيز عزم خود براى حضور در پاستور را اعالم کردند  
همچنين حسن سبحانی از اقتصاددانان معروف 
کشور ، امير حسين قاضی زاده هاشمی نایب رئيس 
دوم مجلس و قدیرى ابيانه سفير اسبق کشورمان 
در مکزیک و ایتاليا نيز از جمله افراد مطرح دیگرى 
بودند که روز چهارشنبه به ساختمان وزارت  کشور 
در ميدان فاطمی آمدند. محمد عباسی وزیر ورزش 
و جوانان دولت دهم پس از ثبت نام در سيزدهمين 
1400 در  ریــاســت جمهورى  انتخابات  دوره 
نشستی خبرى اظهار کرد: مشکالت به وجود آمده 
در حوزه معيشت موجب شد تا وارد عرصه و براى 
خدمت رسانی به مردم داوطلب شوم، اما قطعا 
بمب خبرى روز دوم ، ثبت نام محمود احمدى نژاد 
رئيس جمهور سابق کشورمان بود.  احمدى نژاد که 
حضورش با افراد زیاد و رعایت نکردن پروتکل هاى 
وزارت کشور و حتی درگيرى جزئی و باال رفتن از 
نرده ها همراه بود  پس از ثبت نام با حضور در سالن 
600 نفرى وزارت کشور در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و فرصت 15 دقيقه اى خود را تمامًا به 
روخوانی از بيانيه اعالم کاندیداتورى اش گذراند 
که بيانيه اى شامل طعنه به مقامات کشور و حتی 
تهدید بابت رد صالحيت وى بــود . وى با بيان 
این که اگر رد صالحيت شود انتخابات را تایيد 
نخواهد کرد و در انتخابات راى نخواهد داد گفت : 
بدانيد که اگر خودم تایيد نشوم از هيچ کدام از 
نزدیکان و همکارانم هم حمایت نمی کنم. محمود 
احمدى نژاد با وعده برگزارى نشست خبرى در 
آینده نزدیک و پاسخگویی به سواالت خبرنگاران 
در حلقه همراهان خود از ستاد انتخابات کشور 
خارج شد. »رستم قاسمی« وزیر نفت دولت دهم 
نيز پس از ثبت نام در انتخابات سيزدهمين دوره 
ریاست جمهورى در نشست خبرى با خبرنگاران 
با بيان این که امروز حال اقتصاد خوب نيست و 
بخش زیادى از مردم به زیر خط فقر کوچ کرده اند، 
گفت: دیگر وقــت شعارهاى" می شود" و "باید 
بشود" گذشته است. قاسمی همچنين ائتالف با 
سایر نامزدهاى نظامی را تکذیب کرد.اميرحسين 
قاضی زاده هاشمی نایب رئيس مجلس نيز اسم 
دولت خود را دولت سالم گذاشت و گفت: چون 
سالم به دولــت جدید و سالم به نسل نو است و 
با نسل نو می خواهيم ایــران جدید خلق کنيم. 
»صادق خليليان« وزیر جهاد کشاورزى و محمد 
شریف ملک زاده رئيس سازمان ميراث فرهنگی و 
گردشگرى دولت دهم نيز با حضور در محل ستاد 

انتخابات کشور در سيزدهمين دوره انتخابات 
ریاست جمهورى ثبت نام کردند.

روز نه چندان شلوغ پنج شنبه	 
روز سوم ثبت نام ها روز چندان شلوغی نبود و به 
ویژه مهره هاى اصلی انتخابات در هر دو اردوى 
اصــالح طلبی و اصولگرایی همچنان ترجيح 
دادند وارد ميدان نشوند با این حال علی مطهرى 
،محمود صادقی ، رامين مهمان پرست و محمد 
رضا صباغيان از چهره هاى رزومه دارى بودند 
که روز پنج شنبه راهــی ميدان فاطمی شدند 
همچنين عبدالرضا رحمانی وزیر کشور در حاشيه 
بازدید از ستاد انتخابات کشور تاکيد کرد هم 
کار شوراى نگهبان قانونی است و هم کار وزارت 
کشور . وى اظهار کرد: هيچ مشکلی با شوراى 
نگهبان نداریم و هماهنگی کامل در حال انجام 
است؛ پس از دریافت مدارک کسانی که شرایط 
الزم را از نظر شوراى نگهبان ندارند، دسته بندى 
می کنيم و آن را تحویل شوراى نگهبان می دهيم. 
محمود صادقی نماینده سابق مردم تهران و دبير 
کل اصالح طلب انجمن مدرسين دانشگاه ها پس 
از ثبت نام گفت: می خواهم صداى مردم باشم. 
صداى بی صداها، به حاشيه رانده شده ها، صداى 
همه اقشار مردم از هر مذهب و طيف و نژادى. 
شــوراى  مجلس  سابق  نماینده  مطهرى  علی 
اسالمی نيز با حضور در ستاد انتخابات کشور 
براى سيزدهمين دوره انتخابات ریاست جمهورى 
ثبت نام کرد. خبرنگاران از مطهرى درباره تصميم 
الریجانی براى انتخابات سوال کردند که مطهرى 
گفت بيست روز است از الریجانی خبرى ندارد. 
خبرنگاران با خنده از او پرسيدند با الریجانی قهر 
است؟ که مطهرى جواب داد نه به خاطر کرونا و ماه 
رمضان دیدارى نداشته ایم. محسن مهرعليزاده 
آخرین شخصيت شناخته شده اى بود که عصر 
روز سوم ثبت نام کرد . وى که در سال 84 نيز 
کاندیدا شده بود این بار با دو نوه خود که یکی 
ــت وارد  از آن هــا لباس سبز سپاه بــر تــن داش
ستاد انتخابات کشور شد  مهرعليزاده در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: نام دولت بنده دولت 
تحول و عدالت است تحول در مسائل اجتماعی 
و اقتصادى و به ویژه تامين معيشت مطلوب براى 

زندگی ایرانی.

جمعه؛روز خلوت نام نویسی	 
روز چهارم ثبت نام هاى ریاست جمهورى هم 
مثل سه روز گذشته چندان داغ و پرهيجان نبود و 
به نظر می رسد بسيارى از نامزدهاى مطرح ثبت 
نام خود را به روز آخر یعنی امروز موکول کرده اند 
با این حال سردار عليرضا افشار فرمانده اسبق 
بسيج و قائم مقام وزارت کشور دولــت احمدى 
نژاد ، فریدون عباسی رئيس سازمان انرژى اتمی 
دولت احمدى نژاد و نماینده اصولگراى کازرون 
در مجلس یازدهم و سيد مصطفی تاج زاده معاون 
سياسی وزیر کشور در دولت اصالحات با حضور 
در ستاد انتخابات نامزدى خود را اعالم کردند. 
ــردار افشار با بيان ایــن که 48 برنامه کالن  س
براى کشور دارد تصریح کرد : از افراد پاکدست و 
کارآمد در کابينه خود استفاده می کند،فریدون 
عباسی هم با بيان این که از توان همه نخبگان 
و نهادهاى داخلی بهره می برد تاکيد کرد : من 

نيامدم با کسی رقابت کنم یا به نفع دیگران کنار 
بروم .سيد مصطفی تاج زاده که با همسرش خانم 
فخرالسادات محتشمی پور به ستاد انتخابات 
آمده بود نيز ضمن خواندن یک بيانيه تند سياسی 
اظهار کرد: مخالف راه حاکميت هستم؛معتقد به 
حجابم ولی با حجاب اجبارى مخالفم ، با انحصار 
صداوسيما و تک صدایی و فيلترینگ مخالفم و...
تاکنون از چهره هاى شناخته شده اى که ثبت نام 
کرده اند می توان به سرتيپ نامی، سردار دهقان ، 
سردار سعيد محمد، سردار رستم قاسمی ، محمود 
احمدى نژاد ، صادق خليليان، محمد عباسی، 
قاضی زاده هاشمی، علی مطهرى، رامين مهمان 
ــردار عليرضا  پرست، محمدرضا صباغيان ، س
افشار ، فریدون عباسی  و سيد مصطفی تاج زاده 
اشاره کرد. رستم قاسمی وزیر نفت احمدى نژاد 
که غضنفرى وزیر صنعت دولت احمدى نژاد را به 
عنوان رئيس ستاد تبليغاتی اش انتخاب کرده بود   

او را همراه خود به ستاد ثبت نام آورد.

حاشیه های ثبت نام 	 
*عباسعلی کدخدایی سخنگوى شوراى نگهبان 
و حجت االسالم محمدجعفر منتظرى دادستان 
کل کشور با حضور در تاالر وزارت کشور از روند 
ثبت نام داوطلبان سيزدهمين دوره انتخابات 
ریاست جمهورى بازدید کردند. کد خدایی در 
نشست خبرى پس از بازدید گفت که مالک 
شوراى نگهبان براى بررسی صالحيت ها مصوبه 
اخير این شوراست وى همچنين تعيين صندلی 
هاى مناظرات تلویزیونی را شوخی و دروغ اعالم 

کرد.
*هر کدام از نامزدهاى شناخته شده می توانند 
دقيقه   15 تریبون  از  و  خبرنگاران  ميان  در 
سخنرانی کنند یا به سواالت خبرنگاران پاسخ 

دهند.
*احمد عليرضابيگی نماینده تبریز ، هاشمی 
ثمره و علی اکبر جوانفکر، محمود احمدى نژاد 
را براى ثبت نام در انتخابات ریاست جمهورى 

همراهی کردند. همچنين ده ها نفر از هواداران 
احمدى نژاد که با فراخوان به ميدان فاطمی آمده 
بودند شعارهایی در حمایت از وى سردادند. 
ــواداران کــه خواستار حضور  ــ برخی از ایــن ه
کارمندان  با  بودند  انتخابات  ستاد  سالن  در 
حراست وزرات کشور درگيرى داشتند اما به 
دليل ممنوعيت هاى کرونایی از حضور آن ها 

جلوگيرى شد .
*جمال عرف رئيس ستاد انتخابات کشور در 
پاسخ به سوال خبرنگاران درباره درگيرى پيش 
آمده حين ورود احمدى نژاد به ستاد انتخابات 
گفت: اگر مسئوالن ثبت نام اعالم می کنند ثبت 
نام کنندگان حداکثر با دو همراه حضور  یابند، 
این که داوطلبی اصرار می کند جمعيت قابل 
توجهی را با خود بياورد و تجمع ایجاد کند، ما 
به عنوان مسئول ستاد انتخابات یا رسانه ها باید 
این مسئوليت اجتماعی را گوشزد کنيم تا بعد از 

آن شاهد چنين اتفاقاتی نباشيم.
*رحمانی فضلی که به تازگی از بيمارى بهبود 
یافته است، خطاب به خبرنگاران گفت خيلی 
توان ایستادن ندارد و از آن ها خواست فقط دو 

سوال از وى کنند.
*فردى به نام »شادمان احمدى نژاد« که مدعی 
بود دکتراى حقوق خصوصی دارد تاکيد کرد 
ــادى« را به کابينه اضافه  ــر ش می خواهد »وزی
کند و از روســاى دولــت گذشته  در دولــت خود 
بــهــره بــبــرد؛ ميرحسين مــوســوى را بــه دليل 
»سالمت اقــتــصــادى«، سيدمحمد خاتمی را 
براى »دیپلماسی و گفت وگو با جهان«، محمود 
احمدى نژاد را به  خاطر »ساخت وساز مسکن« 
ــی را هــم بـــراى »حــــرف زدن و  ــان و حسن روح

سخنرانی« به کار گيرد!
*سعيد یارى دبيرکل سازمان دفاع منافع ملی 
ایران، با حضور جمعی از هواداران خود و با شعار 
دولــت نجات ملی بــراى ثبت نام در انتخابات، 
وارد وزارت کشور شد و 20 کبوتر سفيد را به 

پرواز درآورد.
*بــهــروز وثوقی راد ليدر فوتبال و متخصص 
آرایشگرى هم با ظاهرى شبيه فيلم فارسی هاى 

قبل از انقالب در ستاد انتخابات حاضر شد.
*به نظر می رسد برخالف سال هاى گذشته 
شاهد کاهش ثبت نام هاى حاشيه ساز مردم 
باشيم ، کرونا، ماه رمضان و برخی بحث ها ميان 
شوراى نگهبان و وزارت کشور درباره شرایط ثبت 

نام علت این کاهش است.

چشم ها به روز آخر نام نویسی 
در حالی که زمزمه حضور رئیسی، جهانگیری و الریجانی برای ثبت نام در امروز افزایش یافته است، در چند روز گذشته احمدی نژاد و تاج زاده با 

خواندن بیانیه های تند آمدند،مطهری، سردار افشار ، فریدون عباسی و...هم ثبت نام کردند 



زبانی که فهمیدن اش کار 
سختی است

همان  طور که گفتیم، مــردم بومی روستای زرگــر به زبــان زرگری 
صحبت می کنند. این زبــان در اصل رومانو است و چون گویش 
ــری معروف شــده امــا با زبان  مردمان روستای زرگــر اســت به زرگ
زرگــری معروفی که با حرف »ز« آمیخته می شود، خیلی متفاوت 
است. رومانو زبانی التین است که در بعضی از کشورهای اروپایی 
با آن صحبت می کنند. این زبان مثل یک زبان رسمی دارای قواعد 
خاص خودش است و تنها یک گویش اقلیمی نیست. زبان شناسی 
به نام گرنوت وینفور، برای اولین بار درباره زبان زرگری مطالعه کرد. 
او پس از تحقیقات خود اعالم کرد که این زبان در واقع ترکیبی از 
زبان رومانیایی اروپایی است و ریشه آن به روم باستان باز می گردد. 
مینفور می گفت که زبان زرگری به زبان مردم دره ماریزا در بلغارستان 
شباهت بسیاری دارد. تکلم به زبان رومانیایی در میان اقلیت های 
نــروژ، هلند، اسلوواکی،  آلــمــان،  مختلف در کشورهایی مانند 
صربستان، پرتقال، لهستان و... دیده می شود. زبان رومانوهای 
ایرانی، در طول زمان و به علت همسایگی با شهرهای فارس نشین و 
ترک نشین، دستخوش تغییراتی شده است و کلمات فارسی و ترکی 
به زبان آن ها راه پیدا کرده و زرگری به وجود آمده است. اما اگر شما 
به عنوان شنونده، شاهد مکالمه دو فرد زرگری باشید، هیچ چیزی از 
سخنان آن ها نخواهید فهمید. به طور مثال آن ها به خانواده »فمل«، 

به برنج »ریــس«، 
به شتر »قمیل« و 
به عدد سه »درن« 
می گویند. همان 
طور که می بینید، 
فهمیدن این زبان 
بــرای کسانی که 
ــان زرگـــری  ــا زبـ ب
ندارند،  آشنایی 
کار سختی است.

 نوشتن به زبان التین 
صحبت به زبان رومانو!

در این روستا گندمزارهای فراوانی وجود دارد که طبیعت آن را بسیار 
زیبا و منحصر به فرد کرده است اما باید بگوییم که جاذبه اصلی این 
روستا طبیعت و زیبایی اش نیست بلکه زبان مادری آن هاست. اهالی 

ــان فارسی و ترکی،  ایــن روستا به جز زب
زبان دیگری هم دارند. زبان رومانو! آن ها 
ساکنان یک روستای کوچک هستند با 
200 خانوار و هزار نفر جمعیت. آن ها به 
زبان التین می  نویسند و به رومانو که ما آن 
را به زرگری می شناسیم، صحبت می کنند. 
مردمان این روستا دقیقا  نمی دانند از چه 
زمانی ساکن آن شده اند و اصال چرا زبان 
آن ها متفاوت است. اهالی این روستا هم 
به زبــان و خط فارسی واقــف هستند هم 
ــردم ایــن روستا  به ترکی و هم رومــانــو! م
شیعه هستند. قدیمی های روستا یادشان 
است که در زمان جوانی شان پیرمردی در 
زرگر بود که تمام حساب و کتاب هایش 
را به زبــان روســی می نوشت، اما بعد از 
مرگ او نوشتن به زبان روسی ورافتاد؛ 
حاال این مردم همه شان به زبان رومانو 
حرف می زنند و به التین می نویسند. در 
واقع اگر بخواهیم خیلی خالصه بگویم، 
مردمانی عــادی با سبک زندگی کامال 
سنتی ایرانی هستندکه فقط زبان مادری 
شــان با ما متفاوت اســت. البته ناگفته 
نماند که صحبت به زبان اروپایی، سبب 
کم رنگ شدن خلق وخوی ایرانی در این 
قوم نشده و خونگرمی و مهمان نوازی در 

مردمان محلی مشهود است.

معمای جذاب زبان خاص مردم 
این روستا

ــدادی اهالی روستای زرگــر بــرای این قوم هنوز گنگ مانده  ریشه اج
است. آن ها خودشان هم دقیق  نمی دانند که از کی و کجا به این منطقه 
آمدند و همین معمایی جذاب و مجهول است. برخی از جوانان منطقه 
برای پیدا کردن ریشه خود در حال تحقیق 
هستند و به نتایجی هم رسیده اند. عده ای 
می گویند که اجــداد این قوم در گذشته به 
ایران مهاجرت و شیوه زندگی عشایری را 
برای خود انتخاب کردند. گفته می شود که 
عــده ای از این افــراد کوچ نشین بودند و در 
نهایت وارد روستای زرگر شدند و این منطقه 
خوش آب وهوا را برای سکونت دایمی انتخاب 
کردند. البته زبان رومانو مردم منطقه سبب 
شده تا اعتقاد به فرضیه داشتن رگ وریشه 
ایتالیایی در بین بومیان این روستا قوت 
بیشتری بگیرد. حتی داستان سرگذشت 
ــی را هم می توانید از زبان  ســربــازان روم
بعضی از بومیان بشنوید. این سربازان به 
گفته بعضی از اهالی زرگر، در جنگ میان 
ایران و روم، به دست حکومت ایران اسیر و 
در نهایت با عفو پادشاه، در روستای زرگر 
قزوین ساکن می شوند و زندگی می کنند. 
در گزارشی هم ادعا شده که رومانی مدت 
ترکیه  یا  عثمانی  به  متعلق  کوتاه  زمانی 
فعلی بــوده است و حاال سر از نقطه  ای در 
چند کیلومتری آبیک قزوین درآورده  انــد. 
افسانه هایی وجود دارد که رومانو ها طایفه  
ای هستند که از مــرزهــای شمالی ایــران 
وارد و کــم کــم یک جا نشین شدند و دام 
ــروری را به عنوان شغل انتخاب کردند. پ

 رسم و رسوم 
و خاطرات مردم روستا

احتماال شما هم دوست دارید با رسم و رسوم مردمان این روستا که 
ایرانی اند ولی زبان مادری شان ریشه های اروپایی دارد و اطالعات 
زیادی در شبکه های اجتماعی به خصوص از زبان اهالی این روستا 
وجود ندارد، بیشتر آشنا شوید. در ادامه گفت وگوی ما با چند نفر 

از اهالی این روستا را خواهید خواند.

  ارسال کارت عروسی با یک کله قند
فاطمه زرگر یکی از اهالی این روستا در خصوص رسم و رسوم و اهمیت 
خانواده برای مردم این روستا می گوید: »یکی از نکات جالب زندگی 
اجتماعی زرگرها، نوع زندگی مشترک آن هاست. زنی که شوهرش 
می میرد، هرگز ازدواج نمی کند و مردی هم که همسر دارد هرگز به سراغ 
زنی دیگر نمی رود و اگر کسی خالف کند، از روستا طرد می شود یعنی 
اگر چه جسمش در روستاست اما کسی اعتنایی به او نمی کند. آن ها 
نه اهل طالق هستند و نه اهل بی وفایی و خیانت.« او در خصوص نحوه 
عروسی در این روستا هم می گوید: »از قدیم رسم بود که کارت عروسی 
به همراه یک کله قند برای مهمان ها ارسال می شد، رسمی كه هنوز هم 
پا برجاست و اهالی روستا به آن پایبند هستند.« او درباره دیگر رسوم 
ازدواج در روستا اضافه می کند: »در گذشته مراسم ازدواج در روستا هفت 
شبانه روز طول می كشید و همه طایفه پسر برای كسب اجازه برگزاری 
جشن عروسی به خانه دختر می رفتند اما اکنون دیگر از این تشریفات 

در عروسی ها خبری نیست یا خیلی کم رنگ شده است.«

  همدردی با خانواده های داغدار در سال نو
محمد یکی دیگر از اهالی روستا در خصوص یکی دیگر از رسوم روستا 
که مخصوص خطه خودشان است، به ما می گوید: »زرگرها بعد از تحویل 
سال نو یعنی اولین روز نوروز رسم دارند که به صورت گروهی به دیدن 
خانواده هایی می روند که در سال گذشته عزیز از دست داده اند و به آن ها 

تسلی می دهند.«

  مهمان نوازی با »آیرانه سی«
به طور قطع ایرانی ها در جای جای کشور مهمان نوازند اما مردم روستای 
زرگر برای پذیرایی از مهمان هایشان رسم و رسوم خاصی دارند. علی 
زرگر، یکی دیگر از اهالی این روستا در این خصوص می گوید: »اهالی 
زرگر همه مهمان نوازند و مهمان دوست اما اگر هرکدام از اهالی روستا 
مهمان خاص و عزیز کرده ای داشته باشد، در بدو ورود برای او »آیرانه 
سی« می آورند.« او درباره »آیرانه سی« هم می گوید: »آیرانه سی یعنی 
دوغ، آن هم دوغی خنك  شده با تكه  های یخ كه یك قاشق غذاخوری ُپر 
رویش كره است و نصیب هر مهمانی می شود که به خانه یکی از اهالی 

این روستا بیاید.«

  بی سیم چی که در زمان جنگ تحمیلی، عراقی ها را عصبانی کرد
هرچه تالش کردیم یکی از اهالی این روستا را که در زمان جنگ تحمیلی 
بی سیم چی بوده، پیدا کنیم تا از خاطرات حضورش در جنگ و استفاده از 
این زبان خاص برای مان بگوید، متاسفانه موفق نشدیم ولی یکی از اهالی 
که از دوستان حاج مهدی زرگر است، به نقل از او به ما می گوید: »حاج 
مهدی جانباز جنگ است و یک دست خود را برای دفاع از کشور داده است. 
او یکی از بی سیم چی های زمان جنگ ایران و عراق بوده که عملیات های 
مهم را به زبان رومانو اعالم می کرده و عراقی ها هیچ وقت نفهمیدند که 
او چه می گوید!« به عبارت دیگر، او یکی از اهالی این روستاست  که در 
زمان جنگ تحمیلی، عراقی ها را عصبانی کرده و احتماال خیلی دوست 
داشتند که او را پیدا کنند و متوجه شوند که به چه زبانی صحبت می کند.

 معماهای جالب و عجیب درباره اهالی یک روستا با زبان مادری خاص که در نزدیکی پایتخت 
زندگی می کنند به همراه گفت و گو با چند نفر از اهالی آن جا

روستایی ایراین اب زابن رومانو!

همه ما ممکن است روستاهای خیلی زیبایی را در 
اقصی نقاط کشورمان دیده باشیم، روستاهایی با 
پوشش گیاهی خاص یا با پیشینه تاریخی و معماری های حیرت انگیز. 
اما باورتان می شود که در همین ایران خودمان، روستایی باشد که 
مردمانش به زبانی غیر از زبان های محلی ایران حرف بزنند یا به خطی به 
غیر از فارسی بنویسند؟ این یکی از عجایبی است که در ایران خودمان 
وجود دارد و شاید خیلی ها از وجود آن بی اطالع باشند. در مسیر تهران 
به آبیک قزوین روستایی به نام روستای زرگر وجود دارد که مردمان آن 
به زبان رومانو صحبت می کنند و به التین می نویسند! اهالی این روستا 
هم  ایرانی اند هم اروپایی، هم فارسی می دانند هم تركی و هم زبان 
خاص خودشان را دارند؛ صورت شان هم شبیه آریایی هاست، هم شبیه 
گالدیاتورها و وایكینگ ها! به سبك بیشتر روستاییان دیگر کشورمان، 
شغل شان دامداری و کشاورزی است و مرغ و خروس هم نگه می دارند. 
بعضی زن ها که هنرمندتر از دیگران هستند، هم خودشان نان می پزند، 
هم در مشک، دوغ و کره می گیرند و پنیر و ماست می بندند. مردم این 
روستا زبان مادری شان »رومانو« است که به آن زرگری هم می گویند نه 
از آن زرگری هایی که بعد از هر حرف، »ز« می گذارند. این زبان در اصل 
رومانو است و چون گویش مردمان روستای زرگر است به زرگری معروف 
شده اما با زبان زرگری معروفی که با حرف »ز« آمیخته می شود، خیلی 
متفاوت است. رومانو زبانی التین است که در بعضی از کشورهای اروپایی 
با آن صحبت می کنند. این زبان مثل یک زبان رسمی دارای قواعد خاص 
خودش است و تنها یک گویش اقلیمی نیست. اگر به ماجراجویی در این 
روستای خاص با مردمی دوست داشتنی عالقه مند هستید، پیشنهاد 
می کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید چون در گزارش پرونده 
امروز زندگی سالم سعی داریم در کنار معرفی این روستا، ضمن گفت و گو 
با اهالی آن شما را به یک سفر رویایی به این خطه سرسبز و متفاوت ببریم.
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روستای زرگر کجاست؟
هرچند این روزها به دلیل کرونا  نمی شود بار و بندیل سفر را بست اما پیشنهاد می کنم آدرس این روستا را در گوشه ای از ذهن تان نگه دارید یا روی یک 
کاغذ بنویسید تا به محض تمام شدن کرونا به آن سری بزنید و نه تنها از طبیعت منطقه لذت ببرید که ضمن گفت و گو با مردم روستا با فرهنگ دوست 
داشتنی اهالی این خطه هم آشنا شوید. این روستا در غرب شهر آبیک استان قزوین و در فاصله 20 کیلومتری آن قرار دارد و برای رفتن به آن جا کافی 
است در 115 کیلومتری تهران به دنبالش برگردید. روستای زرگرها، پشت خط آهنی كه قطارها بی توقف از آن می گذرند قرار دارد، 14 کیلومتر 
طول دارد با خانه هایی ساده اما پر از سایه درختان پیر. بنابراین آب و هوای این منطقه، بسیار مطبوع است و لذت زندگی در آن را چندین برابر می کند.

یک پژوهشگر روستا: ما مسافرانی از هند هستیم
آن چه همه ساكنان روستا درباره آن اشتراک دارند، یک نکته است و آن این که اجدادشان هر که بوده اند در یک مقطع تاریخی و به 

دالیلی که تقریبا برای هیچ فردی روشن نیست، در روزگاری دور از نقطه ای در شمال و شاید هم از نقطه ای از جنوب وارد ایران 
شده و مانده اند و حاال میراث شان همین زبان رومانو است که نوشتن کلماتش به فارسی اگرچه غیرممکن نیست اما آسان هم 

نیست. با این حال »ابوالفضل زرگر« یکی از جوانان پژوهشگر روستا در خصوص ریشه مردمان روستای زرگر و در گفت و گو با 
خبرنگار ما می گوید: »در خصوص این که ساکنان روستای زرگر از کجا آمده اند، روایت ها و مستندهای غیر رسمی زیادی دیده 
می شود که یکی از آن ها هم این است که خواستگاه مردم روستای زرگر به جنوب شرق آسیا یعنی هند و نپال برمی گردد که 

مستعمره انگلیس بودند. احتماال مردم این منطقه از آن جایی که زرگرها و آهنگران بنامی بودند، بعد از جنگ هایی مثل جنگ 
جهانی اول برای بازسازی کشورهای مختلف فراخوانده می شدند. عده ای از آن ها پس از رفتن به کشورهای دیگر به وطن شان 

برمی گشتند اما عده ای هم در آن کشورها ساکن می شدند و همین باعث شده که پای آن ها به ایران هم باز شود.« او دلیل این ادعایش 
را کلمات مشابهی در زبان رومانو و اهالی یک منطقه در هند می داند و می گوید: »بسیاری از کلمات ما با آن ها مشابهت دارد و نوع تلفظش یکی است 

که می توان به »لون« که می شود نمک و »صاب« به معنی مار اشاره کرد. البته تعداد این کلمات زیاد است.«

حضور هم زبانانی از انگلیس 
و فرانسه در این روستا 

ابوالفضل زرگر، یکی از اهالی این روستاست که کارشناسی روان 
شناسی دارد. او خاطره ای از انتشار یک ویدئو از شعری به زبان زرگری 
در شبکه های اجتماعی می گوید که پربازدید شد. ابوالفضل در این 
خصوص به خبرنگار ما می گوید: »به همراه چند تن از دوستان، شعر 
یکی از شاعران زرگر را که به زبان رومانویی بود در اینترنت منتشر 
کردیم و از تمامی مردم جهان که این پیام را می دیدند، خواستیم که 
اگر این لغات را می شناسند به ایران بیایند. چند ماه بعد از انتشار این 
پیام، سه مسافر از کشورهای فرانسه و انگلیس به روستای زرگر آمدند 
و در حالی که بسیار خوشحال بودند از این که هم زبان های خود را 
در ایران پیدا کرده اند، بسیار هم متعجب بودند که چرا تا به حال ما 
را نیافته اند!« او ادامه می دهد،  این سه نفر که به روستایشان آمدند 

افرادی صاحب منصب هستند و از این 
موضوع بسیار خوشحال بودند اما 

تعجب می کردند از ایــن که در 
ایران مردمی با این زبان وجود 
دارند و ساکنان دیگر کشورها به 
خصوص افرادی از همین طایفه، 

از این موضوع بی اطالع هستند.«
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چندی پیش »شــهربانو منصوریان« مجبور می شــود برای 
آمادگی  در مسابقات ورزشی  10 کیلوگرم  وزن اضافه اش  
را در مدت 15 روز کاهش دهد و از طرفی در حین تمرینات 
از ناحیه شکم دچار آسیب می شــود. »امید نوابی«، همسر 

این بانوی ورزشکار از چســبندگی روده  او   و نیاز وی به جراحی به خبرنگار 
زندگی ســام خبر می دهــد. ضمن آرزوی ســامت  بــرای  منصوریــان از  
متخصص  تغذیه ورزشــی  درباره این مشــکل و نکاتی که باید ورزشــکاران 

بدانند سوال کردیم . ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:
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آشپزی من 

 فوت و فن تهیه  شیره توت،سرشار از ویتامین ها و مناسب برای فشار خون  

پزشکی 
ورزش

چاشنی

بانوان
 طناب زدن برای خانم ها

 مناسب است ؟

یکی از ورزش های هوازی و بدون هزینه طناب زدن 
است. شما فقط با استفاده از یک طناب، می توانید ضربان 
قلب خود را باال  ببرید،کالری باالیی بسوزانید و الغر شوید 
اما شاید شــما هم شنیده باشــید که طناب زدن ورزشی 
مخصوص آقایان است و برای خانم ها مضراتی دارد. در 
ادامه به بررسی درستی یا نادرستی  این ضررها  و انجام 

صحیح این ورزش کم هزینه ضربان ساز می پردازیم. 
 چگونگی طناب زدن 

قبل از شــروع طناب زدن باید ابتدا بین 5 تــا 10 دقیقه 
بدن خود را گــرم کنیــد. از آن جایی که ایــن ورزش جزو 
ورزش های هوازی محسوب می شود شما در 30 دقیقه 
می توانید چیزی حــدود 300 کالری بســوزانید. برای 
طنــاب زدن به یک جفت کفش مناســب و یک طناب که 
اندازه خودتان باشــد، احتیاج داریــد. توجه کنید  طول 
طنابی که خریداری می کنیــد، دو برابر حد فاصل نوک 

انگشتان پا تا سر شانه تان باشد.
  افتادگی رحم 

بزرگ ترین شایعه ای که درباره طناب زدن برای خانم ها 
مطرح است افتادگی رحم است. حتما شما هم شنیده اید 
که بســیاری از خانم هــا طنــاب زدن را به دلیــل  این که 
افتادگی رحم پیدا نکنند  کنار می گذارند. طناب زدن و 
افتادگی رحم با هم رابطه علت و معلول ندارد و طناب زدن 
باعث افتادگی رحم نمی شود اما فعالیت شدید ورزشی، 
می تواند یکی از علل شدت گرفتن افتادگی رحم باشد.  

  افتادگی پوست صورت 
یکی از صحبت هایی که درباره طناب زدن خانم ها  مطرح 
می شــود، افتادن پوســت صورت اســت. برخی خانم ها 
معتقدند به علت پرش زیاد در این ورزش پوســت صورت 
ممکن اســت از حالت طبیعی خارج شــود  و به اصطالح  

بیفتد اما این شایعه ای بیش نیست. 
  طناب زدن در دوران قاعدگی 

توصیه می شود در دوران قاعدگی ورزش های سبک مثل 
پیاده روی را جایگزین فعالیت های پرشی مثل طناب زنی 
کنید اما اگر اصرار به طناب زدن دارید، ســعی کنید این 
فعالیت را با شدت کمتری نسبت به حالت عادی و روزمره 

انجام دهید. 
  طناب زدن در دوران بارداری 

طناب زدن مثل دیگــر ورزش های پرشــی، برای جنین 
و مــادر مضــر اســت.بنابراین متخصصان زنــان توصیه 
می کنند که از انجــام ورزش های این چنینــی در دوران 
بارداری خودداری کنید. پریدن زیاد در زنان باردار ،  شل 
 شــدن رباط های بدن، زایمــان زودرس، از دســت دادن 

تعادل و خطر سقط جنین را به همراه دارد.

آنتی کرونا

  توت سفید -  به میزان الزم
  آب - به میزان الزم

مهساکسنوی 
خبرنگار

مصطفی عاشوری| فیزیولوژیست ورزشی

آیا تا حاال فکر کرده اید  غذای که می خورید چند متر را 
در شکم می پیماید تا جذب بدن و در نهایت خارج شود 
این مسافت یعنی طول روده های شما حدود 8- 9 متر 
اســت. حال اگر چیــزی در این میان مانــع حرکت غذا 
شود، انســداد روده به وجود می آید. تشخیص به موقع 
چســبندگی و انســداد روده از اهمیــت بســیار زیادی 
برخوردار اســت، چــون در غیر ایــن صــورت می تواند 
موجب سوراخ شدن و پارگی روده  بزرگ شود و عواقب 

جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. 
  عایم انسداد روده 

مانند هر بیماری دیگری ، انسداد روده هم  عالیم خاص 

خودش را دارد که پزشک آن را تشخیص  می دهد اما بد 

نیست که شما هم اطالعاتی درباره آن  داشته باشید تا در 

صورت مشاهده به پزشک مراجعه کنید. 

  عایم 
  بی اشتهایی 
  تورم شکمی 

  یبوست 
  حالت تهوع 

  ناتوانی در خارج کردن گاز
  تغییر سبک زندگی

تغییرات ساده در رژیم غذایی و سبک زندگی می تواند 
به کاهش خطر انسداد روده و همچنین به بهبود پس از 

یک دوره انسداد کمک کند.
یکی از عوامل انسداد روده افزایش سن در افراد است 
که باعث کند شــدن سیســتم گوارشــی می شود. پس 
شما باید در رژیم غذایی خود و سبک زندگی تغییراتی 

ایجاد کنید تا این امر متعادل شود.
چندیــن تغییــر در ســبک زندگی مــی تواند بــه تقویت 

سالمت دستگاه گوارش کمک کند. 
این توصیه ها عبارت اند از:

  ورزش کردن
   تالش برای محدود کردن استرس

  اجتناب یا ترک سیگار
  کاهش مصرف کافئین

اگر در حرکات روده ای مشکل دارید ، نرم کننده های 
مدفوع می تواند به شما کمک کند. البته باید با پزشک 

مشورت کنید.
 تغذیه

برای بیشــتر افراد به ویژه ورزشکاران  رژیم غذایی با 
فیبر باال جهت ســالم نگه داشتن روده ها مفید است. 
با این حال  در افرادی که دچار انسداد روده شده اند  
رژیم غذایی با فیبــر باال )به خصوص فیبــر نامحلول( 
 باعــث افزایش حجــم روده می شــود و عالیــم را بدتر 
می کند. کاهش میــزان فیبر عبوری از قســمت های 
باریک روده ممکن است به کاهش خطر انسداد روده 
کمک کند و عالیمی مانند درد ، گرفتگی شــکم ، گاز 

یا احساس ســیری را بهبود بخشــد اما باید بدانید 
با مصرف نکردن فیبر ،دچار یبوســت خواهید 
شــد که توصیه هایی را برای جلوگیری از این 

اتفاق  ذکر کرده ایم:
  احتیاط در مصرف فیبر نامحلول 

فیبر نامحلول در آب حل نمی شــود و 
مقدار زیــادی به مدفوع مــی افزاید 

 و خطــر ســوراخ شــدن و پارگــی 
روده ها را افزایش می دهد. 

به عنــوان مثــال می تــوان به مــوارد زیــر اشــاره کرد: 
مصرف میوه )بیشترین فیبر را پوست و دانه ها دارند( 
، ســبزیجات )پوســت و دانه( ، محصوالت غالت کامل 
 به عنوان مثال نان ، ماکارونی ، برنــج قهوه ای  و کینوا

را به شــما توصیه می کنیــم. برای مصرف ایــن مواد به 
عنوان مثــال میوه ها، آن ها را پوســت یــا برای مصرف 
ســبزیجات آن ها را به خوبی آب پز کنید و خام مصرف 
نکنید یا از مصرف نان با فیبر و ســبوس باال خودداری  
و در کنار مصرف فیبر حتما آب بنوشــید  و بدن خود را 
همیشه هیدراته نگه دارید که این میزان حدود 10-8 

لیوان در روز است. 
  نمونه برنامه غذایی

  صبحانه 

یک لیوان آب میوه صاف شــده / یــک فنجان جو پرک 
پخته شــده با شــیر  / یک عدد تخم مرغ / نان تســت با 

آرد سفید
  ناهار 

سینه مرغ کامال آب پز شده / سیب زمینی متوسط آب  
پز شده / ماســت کم چرب یک پیاله / مقدار خیلی کم 

سبزیجات آب پز
  شام 

 سوپ که کامال پخته شده باشد / نان با سبوس کم 
می توانید از ماکارونی بدون سبوس و میزان کم از 

سبزیجات استفاده کنید. 
  میان وعده ها 

می توانیــد بــرای میان وعــده از مــوز یا 
هلو ، شــلیل که البته باید آن را پوست 
کنیــد، طالبــی و ملــون اســتفاده 

 . کنید

مناسبتی

1- برای پیشگیری از بیماری، باز کردن پنجره ها برای 5 تا 10 دقیقه ، 90 درصد 
از آلودگی هوا  را کاهش می دهد. 

2- در شرایط بیماری تهویه مکان های دربسته از اهمیت خاصی برخوردار است و 
تنها رعایت فاصله مناسب و استفاده از ماسک کافی نیست. 

 3- بهتر اســت در زمان بســتری بیمــار کرونایی در منــزل از کولر گازی اســتفاده 
نکنید.اگر مجبور به استفاده  شدید، مدت زمان روشن بودن را کاهش دهید و حتما 

روزانه فیلتر آن را شست و شو دهید و تمیز کنید. 
4-  پنکه ای را روشــن کنیــد و در جلوی پنجــره قرار دهیــد تا هوا به ســمت بیرون 

جریان داشته باشد. 

5-  پنکه را روبــه روی افراد قــرار ندهید زیــرا باعث جریــان آلوده به سمت شــان 
می شود. 

6-  مــی توانیــد از پنکه های ســقفی بــرای جریان هــوا بــا پنجره باز اســتفاده 
 . کنید

7- کولرهای آبی برای جریان هوای تازه مناســب اســت به شرطی که دریچه های 
آن به سمت افراد تنظیم نشده باشد.

8- در مکان های دربسته  و تراکم جمعیت بیشــتر  یک ساعت قبل و یک ساعت 
بعد از اتمام کار کولرها روشــن باشــد تا جریان داخل فضای بســته کامال تهویه 

شود.  

توت ســفید خواص بســیار زیــادی دارد که با درســت کردن 
شــیره آن می توانیم مدت زمــان طوالنی تــری از این خواص 

بهره مند شویم. 
1- برای تهیه شــیره توت سفید، توت های شــیرین و آبدار را 

انتخاب کنید.
2- پس از تمیز کردن توت ها، آن ها را داخل ظرفی بریزید  و 

روی شعله قرار دهید.
3- بهتر اســت از قابلمه ای اســتفاده کنید که بزرگ و جادار 

باشد تا کار پختن و له کردن توت ها راحت تر انجام شود.
4- قدری آب روی توت ها بریزید تا موقع  حرارت دیدن به ته 

قابلمه نچسبد و نسوزد.
5- میــوه تــوت خیلی ســریع لــه می شــود و آب می اندازد 
اما شــما با اســتفاده از یک کفگیــر می توانید ایــن روند را 

تسریع کنید.
6- وقتی  توت های له شــده خوب پخته و له شدند، آن ها را از 

داخل یک توری رد کنید تا دانه ها و گوشــت میــوه از عصاره 
خالص آن جدا شود.

7- برای گرفتن عصاره در این مرحله از دست استفاده کنید 
و توری را حسابی با دست فشار دهید.

8-  عصاره جدا شــده را دوبــاره داخل قابلمــه بریزید و روی 
حرارت قــرار دهید تا حســابی بجوشــد و به غلظت مناســب 

برسد.
9- وقتی شیره به غلظت مناسب رسید شعله را خاموش کنید 

و قابلمه را کنار بگذارید تا خنک شود.
10- شیره خنک شده را داخل بطری شیشه ای خشک و تمیز 

بریزید و آن را داخل یخچال نگهداری کنید.
 خواص توت 

توت سرشار از آهن، ویتامین سی، ویتامین کا ،کلسیم و فسفر 
است و به هضم غذا ، تنظیم فشارخون و تقویت بینایی کمک 

می کند. 

 اپریگ روده پیامد
چسبندیگ درمان نشده  

 نکات استفاده از پنکه و کولر در هوای گرم 
و ابتال به کروان

عایم رایج ام اس
ام اس  عایم متعددی از جمله بی حسی 
تا مشکات چشمی و تکلم  دارد که در 
ادامه به شش عامت آن اشاره می کنیم  

اســکلروز چندگانه یا همان ام اس بر مغــز و نخاع 
سیســتم عصبی مرکزی تأثیــر می گــذارد. طبق 
گزارش انجمــن ام اس در آمریکا، احتمال ابتالی 
خانم ها به ام اس سه برابر آقایان است. این بیماری 
می تواند عالیم خاصی در خانم ها داشــته باشــد 
البتــه ایــن عالیم بســته به شــدت آســیب و مکان 
اعصــاب آســیب دیده توســط التهــاب می توانــد 
متفاوت باشد. برخی از عالیم رایج ام اس به شرح 

زیر است:
  عایم عضانی

در بیمــاری ام اس، ســلول های ایمنــی بــدن بــه 
سیستم عصبی حمله می کند. این اتفاق می تواند 
در مغز، نخاع یا عصب بینایــی رخ دهد. در نتیجه 
این اتفاق، بیماران مبتال به ام اس ممکن اســت با 
عالیمی مرتبط با عضالت مواجه شوند. این عالیم 

عبارت اند از:
 اسپاسم های عضالنی

  بی حسی
  مشکالت تعادلی و  نداشتن هماهنگی

 دشواری حرکت دادن دست ها و پاها
  مشکل در راه رفتن

  ضعف یا لرزش در یک یا هر دو دست و پا
  عایم چشمی

مشــکالت بینایی هم می تواند در هر دو جنسیت 
مــرد و زن مبتال بــه بیمــاری ام اس رخ دهــد. این 

عالیم شامل  این موارد است:
  فقدان بینایی که یا کلی اســت یا جزئی؛ اغلب 

فقط در یک چشم اتفاق می افتد
  احســاس درد و ناراحتــی حین حرکــت دادن 

چشم
  دوبینی یا دید دوگانه

  تاربینی یا تاری دید
  حرکت چشم غیرارادی

  تغییرات روده و مثانه
هم اختالل مثانه و هم عالیــم روده ای در بیماران 
مبتال به ام اس مکرر رخ می دهد. در واقع اختالل 
در مســیرهای سیســتم عصبی که عضالت مثانه 
و روده افــراد را کنتــرل می کنــد باعــث بــروز این 

مشکالت است.
  عایم روده و مثانه در بیماری ام اس  به این 

شرح است:

  مشکل در شروع فرایند دفع ادرار
  نیاز مکرر به دفع ادرار

 عفونت مثانه
  کنترل نکردن  ادرار یا مدفوع

 یبوست
  اسهال

  بی حسی و درد
احســاس بی حســی، خواب رفتن و درد در اغلب 
افراد مبتال به ام اس شایع اســت. البته این عالیم 
ممکن اســت در سراســر بدن یا فقط در یک اندام 
حس شــود. فردی که مبتال به ام اس اســت شاید 
متوجه یک بی حســی و خواب رفتنی باشــد که با 
حس ســوزش یا فرو رفتن ســوزن در بــدن همراه 
اســت. عالوه بر این، طبــق تحقیقی  که از ســوی 
انجمن ام اس آمریکا  صورت گرفت بیش از نیمی از 
افراد مبتال به ام اس در طول بیماری خود با نوعی 

درد و ناراحتی مواجه خواهند بود.
  دشواری در صحبت کردن  و بلعیدن

بیمــاری ام اس می توانــد روی تکلــم اثــر بگذارد. 
رایج ترین مشکالت در این زمینه عبارت اند از:

  بریده بریده صحبت کردن
 کنترل نکردن بلندی صدا

  کند شدن سرعت تکلم
  ایجاد تغییرات در کیفیت سخن گفتن شامل 

خشن شدن صدا

زخم هــای ام اس می توانــد روی توانایــی بلعیدن 
اثر بگــذارد و همچنین باعث ایجاد مشــکالتی در 
جویدن و انتقال غذا به بخش پشــتی دهان شود. 
این زخم هــا همچنیــن می تواند توانایــی بدن در 
انتقال غذا از مری به معده را تحت تأثیر قرار دهد.

تقویم به ماه های گرم سال نزدیک می شود، با این شرایط نیاز به استفاده بهینه از سیستم های سرمایشی در زمانی که بیمار مبتا به 
کرونا در منزل داریم تغییر خواهد کرد . در ادامه به مواردی برای استفاده از پنکه و کولر اشاره می کنیم : 

جراحی  روده »شهربانو منصوریان« درمان   چسبندگی روده است 

که باعث انسداد در روده می شود
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* امثال مریم میرزاخانی در کشور ما زیادن و تو رشته های 
مختلف نابغه هستن اما به قول استاد ایشون، چون به موقع 
استعدادیابی نشدن، سوختن دیگه. آموزش و پرورش باید 

یه کاری در این حوزه انجام بده.
* کاهش 30 درصدی شــادمانی در اروپا کــه در صفحه 
خانواده درباره اش نوشتید، اگر در تمام دنیا بررسی شود، 
کاهش این آمار بیشتر خواهد بود. واقعا کرونا و تاثیراتش 
بر زندگی انسان ها، به این زودی ها و به این راحتی، حذف 

نخواهد شد.
* مطلبــی در صفحــه جوانه چاپ شــده درباره شــوت 
کردن جوراب ها! به نظرم بیشتر طنز بود تا یک مطلب 

جدی و آموزشی.
* از زندگی ســام ممنونم که حواســش به گرامی داشتن 
یــاد دانشــمندان ایرانی هســت و مثــل بعضی رســانه ها، 
فقط درباره آدم های سرشــناس و موفــق خارجی، مطلب 

نمی نویسد.
* مطلب »بایدها و نبایدهای تزریق واکســن کرونا« که در 
صفحه ســامت چاپ شده، خوب بود. خســته نباشید. به 

امید روزی که همه ما واکسن بزنیم.
* نکاتی کــه در کارتون های صفحه خانــواده و در مطلب 
»ارتبــاط هــای کامی غلــط و جایگزیــن صحیــح آن« به 
مخاطب ارائه می دهید، خیلی جذابــه و آدم از خوندنش 
لذت می بره و حس می کنه چیز جدیدی یاد گرفته. لطفا 

هر روز چاپش کنین.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

   چرا به دگرگونی ایده ها نیاز داریم؟
طــی  آپ هــا  اســتارت  موفــق  عملکــرد 
ســال های اخیــر نشــان مــی دهــد، الزم 
نیست در یک کار متخصص باشید تا موفق 
باشــید، ماجرا از این قرار اســت کــه وقتی 
در کاری فعــال هســتید کــه زیــاد راجع به 

آن می دانیــد به خاطــر ثبات قــدم در پیاده 
کردن تکنیک های قدیمی، انعطاف پذیری 
کمــی داریــد و نمی توانیــد فرصت هــای 
جدید را کشــف کنیــد. برای همین اســت 
که کســب وکارهــای جدیــد به راحتــی و با 
توجــه بــه نیازهــای روز، کســب وکارهای 

قدیمــی را عقب زده انــد چون بــا ایده های 
تــازه یــک فضــای کاری را کامــًا دگرگون 
کرده اند. خب اگربه  دنبال چنین دگرگونی 
به کمــک شــما  توفــان فکــری  هســتید، 
می آید تا دنیــا را از دریچه جدیــدی ببینید 

واحتمال موفق شدن تان را بیشتر کنید.

گرهی در زندگی خانوادگی تان ایجاد شده، مشکلی در محل کار دارید، به دنبال یک ایده بکر برای راه اندازی کسب و کار هستید 
و چندین و چند موضوع دیگر. نمی دانید از کجا شروع کنید، چطور مشورت بگیرید، با چه کسانی صحبت کنید و چه ورودی به حل 
مسئله داشته باشید. توفان یا بارش فکری روشی است که می تواند به حل مشکل شما کمک کند یا ایده ای پیش پای شما برای 
یک شروع تازه قرار دهد. آدم های بزرگ، تیم های موفق و شرکت های پیش رو،  از این روش استفاده می کنند تا با خود بازیگوش 
و خیال پردازشان ارتباط برقرار کنند و به دنبال راه های تازه باشند. با توفان فکری، شما فرصت های جدیدی را می بینید که پیش از این نادیده 
می گرفتید. احساسات تان را کشف می کنید و ایده های به ظاهر ساده را صیقل می دهید. در این مطلب به سراغ این موضوع و تکنیک هایش رفتیم.

محوری

سیدسورنا ساداتی|      روزنامه نگار موفقیت

توفاین از ایده
با روش توفان فکری می توان مسائل کاری، خانوادگی یا فردی را سامان داد و به ایده های بکر برای شروع متفاوتی رسید

آنالیز روان شناسانه نقاشی حدیث خانم

1- این دختر خانــم از رنگ زرد در نقاشــی اش 
استفاده نکرده است. بهره بردن از رنگ زرد، نماد 
دوست داشتن پدر است و چگونگی کیفیت رابطه 
با پدر و پذیرش او را نشان می دهد. البته این مورد 
را باید با احتیاط تفسیر  کنیم چون شاید کودک، 

مداد رنگ زرد نداشته است.
2- در این  نقاشی غروب خورشید نمایان است. 
نور قرمز آن مبین پرخاشگری است. غروب آفتاب 
به معنای تعارض با پدر یــا تعارض با منبع قدرت 
رفتاری اوســت. همچنین لب های ترسیم شده 
برای خورشــید پهن و کلفت اســت کــه عامت 

پرخاشگری است.
3- ترسیم کوه های خشک و نوک تیز در نقاشی 
معرف مشکات کودک و موانعی است که در سر 

راه او وجود دارد که حدیث جان با سازوکار دفاعی 
پرخاشگری یا لجبازی، آن را ابراز می کند.

4- پروانه، نماد آرزوست. حدیث عزیز آرزوهای 
زیــادی دارد و دوســت دارد عزیزانــش هــم در 

رسیدن به آرزوهایش در کنارش باشند.
5- استفاده زیاد از رنگ قرمز در نقاشی، نشان 
از انرژی زیاد حدیث جان اســت. او دوست دارد 
ترجیحًا دختر خاله یا خاله اش همراه او باشند. 
اســتفاده زیــاد از رنگ ســبز هم یعنــی در حین 
رســیدن به آرزوهایش به حمایــت و تایید و مورد 
توجه بودن نیاز دارد و میل به محبوبیت را نشان 

می دهد.
6- کشیدن لباس برای آدم ها در نقاشی مبین 
خود دوســتداری اســت. حدیث جان در ترسیم 
لباس ها توجه زیادی کرده اســت، این شیوه در 

افراد برون گرا که قبل از هر چیز تایید اجتماعی را 
جست وجو می کنند، مشاهده می شود. کشیدن 
دو دکمه نشــان دهنده آن اســت که خــودش را 

مهم تر جلوه گر سازد.
7- مژه های بلند مبین دل مشغولی های زیبایی 
شناختی بوده و به منزله این است که به خودش 
خیلی اهمیت می دهد و خــودش را قبول دارد. 
او از یکنواختی خوشش نمی آید و تنوع را دوست 

دارد.
8- ترسیم ابروها به صورت منظم نشان دهنده 
توجه به زیبایی های خود است. همچنین کشیدن 
گل ســر نشــان از  منظم بــودن کــودک و تبعیت 
از محیط برای به دســت آوردن و خواســته های 

محیطی دارد.
9- پاها به منزله نقطه تماس با محیط محسوب 
می شود و ترسیم با فاصله آن ها در نقاشی، حاکی 

از اعتماد به نفس باالی حدیث خانم است.
10- بازوهــا به منزله اعضای تمــاس با دیگری 
است. همان طور که می بینید حدیث جان دستان 
عزیزانــش را گرفتــه که میل بــه ایجــاد تماس و 

داشتن مشارکت، با هم بودن، ســه نفره بیرون 
رفتن و گذراندن زمان بیشــتری بــا عزیزانش را 

نشان می دهد.
11- رنگ قرمز، ســبز و پرتقالی که در برگ ها و 
گل ها نمایان است، مبین نیاز به تایید اجتماعی 
و مورد توجه قرار گرفتن حدیث جان اســت. در 
ضمن او، دختری برون گــرا و کنجکاو، باهوش 
محیطــی و هــوش هیجانــی بســیار باالســت و 
روحیــه ای سرشــار از نشــاط و درک باالیــی از 

محیط دارد.
12- ابــر نمــاد مادر اســت، یعنــی حدیث جان 
مادرش را دوست دارد. ابرهایی که در یک ردیف 
با فاصله معین کشــیده شــده یعنی بــا کودکی 
فعل پذیر سروکار داریم که عوامل پیرامونی را با 
هیجان پذیری مفرط و دریافت پذیری گسترده 

احساس می کند.

توصیه به والدین حدیث خانم

همــان طــور کــه در نقاشــی حدیث جــان دیده 
می شود، ارتباطات با دیگران برایش بسیار مهم 
است. او دوســت دارد همیشه همه عزیزانش به 
خصوص پدر و مــادر در کنار هم حضور داشــته 
باشند، وقت بیشتری برای هم بگذارند، بیشتر 
مورد تایید و توجه آنان قرار گیرد و دوســت دارد 
بیشتر مورد تایید و توجه پدرش قرار گیرد. از شما 
والدیــن گرامی، درخواســت دارم زیــر نظر یک 
روان شناس کودک استعداد و عایق فرزندتان 

را کشف   و با توجه به نتایج آن، حمایتش کنید.

حدیث خانم هیجانی و باهوش
آنالیز روان شناسی نقاشی دختری 8 ساله که نکات جالبی درباره ویژگی های شخصیتی اش دارد

 نقاشی ابزار بیان بسیاری از حاالت و ویژگی های درونی آدمی بر صفحه کاغذ سفید 
است. نقاشی کودکان حاوی اطالعات روان شناختی زیادی است که البته مطلق هم 
نیست و نباید تصور کرد گویای تمام زوایای شخصیت یک کودک است. در این بین 
و حتما در زمان ارسال نقاشی به شماره تلگرامی 09354394576 این عبارت را هم 
بنویسید: »مربوط به قسمت تحلیل روان شناسانه نقاشی« و عالوه بر نام، سن فرزندتان 

را هم حتما ذکر کنید. امیدوارم هفته بعد، تحلیل نقاشی فرزند شما چاپ شود.

دکتر فریده  ناصری |   روان شناس بالینی

   در زمان تولد، از کمر به پایین فلج بود
تاتیانا مک فادن، 34 ســال پیش در روسیه با 
یک مشــکل مادرزادی بزرگ به دنیــا آمد و از 
کمر به پایین فلج بود. در آن زمان پزشکان بر 
این باور بودند که تاتیانا عمر طوالنی نخواهد 
کرد. مادرش او را به دلیل فقر، همان سال اول 
تولد در یک پرورشــگاه رها کرد. تاتیانا شش 
سال اول زندگی به دلیل نداشتن ویلچر روی 
دســتانش راه می رفت اما زندگی او در شــش 
ســالگی دســتخوش تغییری بزرگ و توســط 
یک خانواده آمریکایی به سرپرســتی پذیرفته 
شــد و  پــس از مهاجرتش بــه آمریــکا زندگی 
جدیدی  را آغاز کرد. در آمریکا، تاتیانا به دلیل 
ســال ها تمریــن و راه رفتــن روی دســتانش، 
قدرت زیادی در دستان خود داشت. فعالیت 
در رشــته های ورزشــی بســیاری مانند شنا، 
ژیمناستیک، بســکتبال با ویلچر، هاکی و دو 
و میدانی با صندلی چــرخ دار را امتحان کرد 
اما در نهایت عاشــق دوومیدانی با ویلچر شد 
و تصمیم گرفت تمام تاشــش را در آن به کار 

بگیرد تا موفق شود.

   گوشه ای از افتخارات تاتیانا
در ســال 2004 وقتــی تاتیانا تنها 15 ســال 
داشــت، جوان تریــن عضــو تیــم آمریــکا در 
مســابقات پاراالمپیــک شــد. وی بــا دریافت 

یک مدال نقره و یک مدال برنز، آن مسابقات 
را به پایان رســاند و با قلبی پر از شور و اشتیاق 
پیش خانــواده اش برگشــت. در پاراالمپیک   
2008 در حالــی کــه 19 ســاله بــود، چهار 
مــدال ، در پاراالمپیــک 2012 ســه مدال و 
در پاراالمپیــک 2016 چهــار مــدال طــا و 
دو مــدال نقره دریافــت کرد. تاتیانــا در طول 
زندگی ورزشــی خــود در مجمــوع 17 مدال 
در مســابقات ورزشــی مختلف و پاراالمپیک 
کســب کرد و به معنای واقعی کلمه نشان داد 
که معلولیت محدودیت نیســت و ســختی ها 
نباید مانع ما برای رســیدن به اهداف مان در 

زندگی شود.

قصه زندگی »تاتیانا مک فادن«
 دختری که با وجود معلولیت به عنوان یک ورزشکار پاراالمپیک 

در دوومیدانی با ویلچر، ۱7 مدال به دست آورد

 گاهی در زندگی احساس شکست می کنیم زیرا یک اتفاق تلخ و ناراحت کننده برای مان 
می افتد یا احساس بازنده بودن می کنیم زیرا هدفی را که مدت طوالنی به دنبال آن بودیم، 
از دست داده ایم و دیگر به آن نخواهیم رسید. بعد هم معموال از زمین و زمان می نالیم! از آن 
طرف، گاهی داستان هایی را می شنویم که مثال فردی از دل سیاهی ها و مشکالت خودش 
را نجات داده و به هدف هایش رسیده است. در همه این داستان ها یک درس بزرگ است 
و آن این است که برای رسیدن به اهدافت همیشه راهی وجود دارد، حتی اگر آن راه پر از 
سختی و مشکالت باشــد. قصه زندگی تاتیانا مک فادن یکی از همین داستان هاست. 
ستون بانوان امروز، درباره دختری است که با وجود معلولیت در طول زندگی حرفه ای 
خود به عنوان یک ورزشکار پاراالمپیک در دوومیدانی با ویلچر، ۱7 مدال به دست آورد.

theguardian.com :فرنگیس یاقوتی |   مترجم  منبع

بانوان

 

دو سالگی سنی است که بچه ها به 
سمت استقال و فردیت حرکت 
می کنند یعنی می خواهند خود 
را کشــف کننــد و درک می کنند 
که جدای از مراقبت کننده خود هستند و از واژه ها 

و عبارت هایــی مثــل »مال منــه، خــودم می تونم، 
من انتخاب می کنم و...« زیاد استفاده می کنند. 
بنابراین تمایل به دیدن فیلم هــای خودش هم در 
همین راستاست. در ادامه، چند نکته برای پاسخ 
به سوال تان درباره گریه کردن پسرتان برای گرفتن 
گوشی از شــما و صحبت با خودش در زمان دیدن 

فیلم هایش، مطرح می کنم.

   پســرتان، توجــه و امنیت از شــما دریافت 
کرده است؟

قبل از هر چیز در نظر داشته باشید که فرزندتان 
توجه و امنیت الزم را از شما دریافت کرده است 
یا نه؟ بچه هــا در این ســن به توجــه و امنیت نیاز 
دارند و باید از والدین یا مراقبت کننده اصلی آن 
را دریافت کنند. وقتی فرزندتان میزان مناسبی 
از توجه را گرفته باشد با خیالی راحت در محیط 
پیرامون شروع به کشــف خود و تجربیات جدید 
می کند. لطفا رابطه خود و همسرتان را با پسرتان 
بررسی کنید و ببینید که توجه و امنیت الزم را به 
او داده ایــد یا نه؟ اگر در این قســمت کم توجهی 
کرده بودید، حتما به فکر جبران و اصاح باشید 

و حتی می توانیــد از یک متخصــص در این باره 
مشورت بگیرید.

   این رفتارهایش، بخشــی از مراحل رشدی 
اوست

گفته اید هر وقت من از سر کار به خانه می رسم، 
پســرم می زند زیر گریه که گوشــی ات را بده... 
. توجه داشته باشید که بخشــی از این فعالیتی 
که فرزندتــان انجــام می دهد، طبیعی اســت و 
جزو مراحل رشد  است و شما با درک این نکته و 
برخورد مناســب، باید کمک کنید از این مرحله 
گذر کند. داشــتن رفتارهــای پرخاشــگرانه به 
خصوص با توجه به سن پسرتان، آسیب زا خواهد 
شد بنابراین بیشتر تاش کنید تا جایگزین هایی 
مثل بازی دو نفــره و... را به او پیشــنهاد دهید و 

شرایط را برای چنین کارهایی فراهم کنید.

پسری 2 ساله دارم که هر وقت من از سر کار به خانه می رسم، می زند زیر گریه که 
گوشی ات را بده. گوشی را هم که می گیرد، فقط دوست دارد فیلم های خودش را 
ببیند که من با دوربین ضبط کرده ام. گاهی هم موقع دیدن این فیلم ها با خودش 

صحبت می کند. این اتفاق، عیبی دارد یا برعکس، خوب هم هست؟ راهنمایی ام کنید.

رمیسا ایزدپناه | کارشناس ارشد روان شناسی

 پسر 2 ساله ام فقط دوست دارد فیلم های خودش را ببیند

 تربیت 
فرزند

روز امید دادن به دانش آموزان

آموزش آنالین باعث شــده تا بســیاری از 
دانش آمــوزان، بعضــی از دروس رو بــه 
صورت عالی یــاد نگیرن. االنم کــه نزدیک 
امتحان هاست و استرس شون بیشتر شده. 

امروز به فرزند دانش آموز خودتون 
یا اطرافیان، امید بدین که 
با تالش بیشتر می شه این 
عقب افتادگی ها رو جبران 

کرد و نگران نباشن.

قرار و مدار

با توفان فکری، شما بارشی بی امان از ایده ها 
را دارید. ایــن روش مخالفانی هــم دارد اما 
با رعایت یــک ســری اصــول می توانید یک 
توفان فکری اعجاب آور داشته باشید. توفان 
فکری می تواند فردی یا گروهی باشد. یعنی 
می توانیــد به تنهایی فکــر کنید یــا گروهی 
دورهــم جمــع شــوید و چالشــی را ارزیابی 
کنید امــا در نهایت اصــول حاکم بــر ماجرا 

ثابت است.
را به ذهن تــان می آیــد، ثبت کنید. 1 ایده ها را محدود نکنید| هر آن چه 
حتی اگر در ظاهر مضحک باشــد. 
فراموش نکنید روزی ایده انتقال صدا از راه 
دور هم غیرممکن به نظر می رســید و امروز 
برای ما خیلی ســاده است. هرچه ایده های 
بیشتری داشته باشــید و ثبت کنید، شانس 
باالتــری بــرای پیــدا کــردن راه حــل اصلی 
دارید. فراموش نکنید بهترین ایده ها شانس 
برابری با مضحک ترین ایده ها دارند و هر دو 
باید صیقل بخورند تا راه حل نهایی محسوب 

شوند.
انتقــاد و تمســخر ممنــوع|  اگــر  راه 2 بــه  فکــری  توفــان  گروهــی 
می اندازید این قانــون را فراموش 
نکنید که به جای تمســخر و انتقاد در اولین 
مواجهــه با یک ایــده بایــد درصــدد بهبود و 
توســعه آن باشــید. وقتــی همــه امــکان 
ایده پردازی و طرح آن را داشــته باشند، هم 
شانس پیدا کردن ایده خوب بیشتر می شود 
و هم بعد از رسیدن به راه حل نهایی، همه به 

آن پایبندی و اعتقاد بیشــتری دارند؛ 
برای همین در عملــی کردنش هم 

مشارکت می کنند.
مثل کودکان آرزو کنیم|   در توفــان فکــری بایــد با 3

خاق تــان  خــود 
ارتبــاط برقــرار کنیــد. 

ایده هــای غیرمعمول 
نتایجــی  تــا  بدهیــد 

غیرمتعارف و فراتر از 
باور به دست بیاورید 
هیچ کــس  کــه 
نزدیک آن هم نشده 

است. بنابراین باید مثل کودک رویاپردازی 
باشــید که در حال آرزو کردن اســت. هدف 
باید در دســترس و منطقی باشــد امــا برای 
رســیدن بــه اهــداف ســخت هــم می تــوان 

راهبردهای ممتازی تعریف کرد.
جلسه گروهی همه باید یک بار نظر 4 فضای جلسه را توفانی کنید|  در 
بدهند و بعد برگردید سراغ ایده ها 
تــا از اول برای بهبــودی و عملیاتــی کردن، 
آن ها را بررسی کنید. دبیر جلسه باید ضمن 
احترام به همــه ایده ها، اگر فکــری چندان 
مدنظر جمع نیســت و ایده پردازش روی آن 
تاکیــد زیــادی دارد از اتاف انــرژی و وقت 
جلسه، به خاطر تعارف با یک نفر خودداری 
کند تا ریتم جلسه حفظ شود و توفان ایده ها 

قطع نشود.
ملزومــات را فراهــم کنیــد|  نــور  کافی، هوای مناسب و در گردش، 5
نوشــیدنی مناســب، تهویه خوب، 
تغذیه جذاب و از همه مهم تر کاغذ و خودکار 
باید در دسترس همه اعضا باشد. بد نیست 
همه قبل از جلســه فکر کرده باشند اما مهم 
این اســت که فکر کردن را محدود به قبل از 
جلســه نکنند و ایده های رگباری را در خود 

جلسه مطرح کنند.
انبوهی از ایده ها برســید نیاز اســت 6 ترکیبی متفــاوت|  بــرای این که به 
آدم های متنوعی با تجارب و نگاه های 

متفاوت به زندگی و کار دور هم جمع کنید.
7 درســت شــروع کنید|  باید                     
موضــوع اصلــی را شــفاف و 
دقیــق مطــرح کنیــد. اجازه 
ندهید بحث های متفرقه سیاسی، 
فوتبالــی و... ریتم جلســه و تمرکز 

روی ایده پردازی را خراب کند.

شــد  گفتــه  کــه  نکاتــی 
بخــش کمــی از اهمیت 
و تکنیک هــای توفــان 
فکری بود. برای آشنایی 
تمریــن  و  بیشــتر 
آن، نیــاز بــه مطالعه 

بیشتری دارید.

بارشی بی امان از ایده ها



    
مهسا کسنوی  |  روزنامه نگار

شاید شما هم با چرخ زدن در شبکه های اجتماعی و دیدن صفحات اینستاگرام بعضی افراد 
که حیوان خانگی نگه می دارند، دل تان بخواهد یک گربه بیاورید و بزرگش کنید. داشتن حیوان خانگی به دلیل 

حس تعلق و مســئولیت پذیری که به ما می دهد، برای مان جذاب اســت اما آیا نگهد اری گربه در فضای خانه به 
سالمتی ما آسیب نمی زند؟ برخی از مطالعات نشان می دهد نگهداری از حیوانات درعین حال که می تواند باعث 

خوشحالی نوجوانان  شود، ممکن است باعث ابتال به برخی بیماری  ها هم بشود. شایع ترین مشکل، آلرژی است. 
اگر از سن کم با حیوانات خانگی تماس داشته باشید، ممکن است زمینه ایجاد آلرژی در شما افزایش  یابد. در ادامه 

مطلب با بیماری هایی که نگهداری از گربه می تواند در پی داشته باشد، آشنا می شوید.
  توکسوپالسموز |   یک بیماری عفونی انگلی است که در سراسر جهان، حتی در کشورهای پیشرفته یافت می  شود. 

تماس با فضوالت گربه یکی از علل ابتال به این بیماری است.
   بارتونالهنسال |   این بیماری که به »خراش گربه« معروف است، با حشره »کک« انتقال می یابد و ازطریق لیس زدن، از 

دهان به پنجه های گربه می رسد. اگر گربه شما را گاز بگیرد یا با پنجه هایش خراشی روی پوست تان ایجاد کند، این بیماری 
به شما منتقل می شود.

   پس قبل از به  سرپرستی گرفتن حیوانات خانگی مثل گربه حتما بیشتر فکر کنید و درصورت اصرار به داشتن حیوان خانگی، 
دست های تان را پس از نوازش حیوان بشویید. همچنین واکسن زدن به  گربه را جدی بگیرید تا خطر انتقال بیماری های مشترک 

را کاهش دهید. 
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کبوترهای وحشی 

جوانه همیار پلیس می شود! 
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اشکان محمودی |  خبرنگار افتخاری جوانه

کتاب »کبوترهای وحشــی« براســاس یک تجربه واقعی اســت که در ویسکانسن 
آمریکا اتفاق افتاده است. داســتان در اواخر قرن نوزدهم میالدی روایت می شود؛ جایی 
که »آگاتا« طی ماجرایی مرموز غیبش می زند و چند روز بعد جسدی پیدا می شود که لباس 
او را به تن دارد. تمام اهالی روستا فکر می کنند که آگاتا مرده  ولی خواهرش »جرجی« با 
توجه به شناختی که از خواهرش داشته، حس دیگری راجع به اتفاقات پیرامون خود دارد 
و این آغــاز ماجراجویی جــذاب او برای پیــدا کردن خواهرش اســت. حــس کنجکاوی و 
شــجاعت جرجی باعــث اتفاق هــای هیجان انگیزی در داســتان می شــود. جرجی هیچ 

سرنخی برای پیدا کردن خواهرش ندارد و 
این سبب می شود که نسبت به هیچ کدام از 
پدیده هــای اطرافش بی تفاوت نباشــد و به 
کوچک تریــن اتفاق هــا هــم توجــه کنــد. 
توصیف محیط اطراف با جزئیات کامل این 
امکان را به شما می دهد که در تمام داستان 
خود را به جای شخصیت اصلی تصور کنید. 
حوادثی کــه در روند داســتان رخ می دهد، 
مخاطب را در هر صفحه میخکوب می کند. 
بعــد از اتمــام کتــاب، ســناریو و ســواالت 
مختلفی در ذهن خواننده شــکل می گیرد 
که همچنان بیرون از فضای داستان ادامه 
پیــدا می کننــد. حجــم نســبتا کــم کتــاب 
بــودن  هیجان انگیــز  و  230صفحــه(  (
داســتان، کبوترهــای وحشــی را بــه گزینه 

مطلوبی برای مطالعه تبدیل می کند.

  جوانه امروز صبح بیدار شدم صبحانه بخورم، تعجب کردم.

  کامال متوجهم چه می گویید. این حس یک حس بین المللی است و حتی اسم هم دارد. 
به آن، ســندروم »در ماه مبارک رمضان ماندگی« می گویند. از وقتی ماه رمضان تمام شده، 
خود نویســنده این بخش هم وارد آشــپزخانه می شود، شــک می کند که مجاز است چیزی 
بخورد یا نه. حتی دیده شده برخی موقع سحر خوابالو سر میز سحری نشسته اند منتظر غذا. 
)البته این مورد خیلی نادر و کمیاب است و بیشتر شکمو بودن آن فرد را می رساند.( گاهی 

ماندگاری این حس یا سندروم به قدری  است که تا ماه رمضان بعدی هم طول می کشد.

  جوانه صدای من رو از جاده چالوس می شنوی!

   اوال که وقتــی پیام می دهیــد، من صدای تــان را نمی شــنوم. هنوز تکنولــوژی آن قدر 
پیشــرفت نکرده که با پیامک، صدای تان را بشنوم اما در هرصورت در جاده چالوس چه کار 
می کنی؟ این همه تذکر داده  بودند ســفر نروید که حــاال ما صدای شــما را از جاده چالوس 
بشــنویم؟ کاش تکنولوژی به قدری پیشــرفت می کرد که پالک ماشــین تان هم با پیامکت 

می رسید. البته ما که به پالک کاری نداریم، ممکن است اشتباهی برسد دست پلیس.

   جوانه شنیدی امتحان ها قراره حضوری بشه؟ ناراحتم.

   یک عمر تمام امتحانات مان حضوری بود، نُمردیم. شما چون دو سال مزه  مجازی اش را 
چشیدید، نمی توانید جور دیگرش را تحمل کنید. من شنیده ام که بعضی دانش آموزان سر 
امتحانات شان گروهی به سواالت جواب می دهند. آن ها بیشتر ناراحت می شوند از حضوری 
شدن امتحانات ولی می دانم ربطی به شما ندارد. شما بیشتر بابت این ناراحت هستید که چرا 

کرونا وجود دارد و این ها، نه؟

بیماری های ناشی از نگهداری گربه

پروانه هایی که  از اشک شور کروکودیل تغذیه می کنند

فاطمه قاسمی |  مترجم

 شنبه هااین جا با هم زبان تمرین
 مــی کنیــم . بــه مــا بگوییدیــاد 
گرفتــن چــه چیزهایــی در زبان 
انگلیســی برای تان سخت است 
تا راه آســان تر کردنــش را با هم 

   پیدا کنیم .

مثال:
This    shirt   cost   me   an   arm   and   a leg . 

ترجمه: این پیراهن کلی برایم خرج 
برداشت.

مثال:

With   so   many   expenses , it's hard   to  get   by on    a   
shoestring.

  ترجمه: با این همه خرج و مخارج، با چندرغاز زندگی کردن 
خیلی سخت است.

 To cost an arm and a leg  
خیلی خرج برداشتن

Get by on a shoestring
با چندرغاز زندگی کردن   

کالس زبان

متضاد 

بدون شرح 
شاید فکر کنید پیام های  ارسالی شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، 
خوانده نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســالح است، تکه و پاره 
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلح هستیم،  این ســتون را راه انداختیم که با 

شما دوست باشیم و اختالط کنیم .  

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

االن که من دارم این جا رفقا سالم!
می نویسم، دربی هنوز شروع نشده. شما 

ُکری خوندین، با هوادارهای رقیب کل کل کردین 

و کلی استرس داشتین. شنبه که شما این جا رو می خونین، 

بازی تموم شده. هیجان ها فروکش کرده و یک موضوع مهم دیگه 

شماره پیامک www.zendegisalam.ir2000999که بزرگ و مهم باشه.  جایگزین دربی شده. زندگی همینه دیگه، نه؟ همه چیز می گذره، هرقدر هم 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

اطالعات عمومی 
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ناسا در سال 1958 شروع به کار کرد؛ یعنی یک ســال پس از پرتاب اسپوتنیک1 که  در روسیه انجام شــد. اســپوتنیک1 اولین ماهواره مصنوعی در جهان بود. 14سال 1
بعد، یعنی در سال 1972 یک سری ماهواره به فضا پرتاب شد که هدف شان عکاسی از سطح 

زمین بود.
کارمندان ناسا تخصص های مختلفی دارند و بعضی های شان با فعالیت هایی غیر از  کار در این سازمان شناخته می شوند. مثل »لونی جانسون«، یکی از دانشمندان ناسا 2

که تفنگ آبپاش را اختراع و به توسعه بمب افکن های مخفی کمک کرده است.
بوده اســت. اگر ماجرای قدم زدن در مــاه را فاکتور بگیریم، می رســیم بــه قضیه یک 3 اسم ناســا طی ســال ها فعالیت علمی و حرفه ای اش کم وبیش با حاشیه هایی همراه 
شکایت عجیب از این سازمان. ســه مرد یمنی از ناســا به دلیل ورود به مریخ بدون اجازه آن ها 
شکایت کردند. آن ها ادعا داشتند که 3 هزار سال پیش مریخ را از اجدادشان به ارث برده اند.

نویسنده  و اخترشــناس به نام »راون جوزف« از ناسا شــکایت کرد. راون درباره دلیل 4 داستان شکایت های بامزه از ناســا، به مورد باال محدود نمی شود. سال 2014 یک 
شــکایتش توضیــح داد کــه بروبچه هــای ناســا ســنگ عجیبــی را کــه روبــه روی کاوشــگر 

»Opportunity« ظاهر شده بود، به طور دقیق  بررسی نکرده اند. راون معتقد بود که این سنگ 
نشانه وجود موجودات فضایی در مریخ است.

گفته می شود که ناسا به تنبل ها پاداش می دهد. داوطلبانی که دو ماه و 10روز به طور  کامل در رختخواب بمانند، پاداش 19هزار دالری از ناســا دریافت می کنند. ناسا از 5
این طریق می تواند فناوری ها و روش هایش را روی داوطلبان خوش خواب آزمایش کند و بعدا 

آن ها را برای فضانوردانی که قرار است مدت طوالنی در فضا بمانند، به کار بگیرد.
تخمین زده می شــود که ناســا تا امروز بیش از 2200 حیوان به فضا فرستاده است.  حشــرات، موش، خوک، میمون و خرگوش ازجمله مســافران فضایــی غیرداوطلبی 6
هستند که ناسا آن ها را برای انجام آزمایش ها و تحقیقات راهی فضا کرده است. همه معتقدند 
کار کردن در ناسا واقعا افتخارآمیز است ولی بعید است حیوانات، سفر اجباری به فضا را جزو 

افتخارات شان به حساب بیاورند.
ناسا اعالم کرده است که در کنار اداره امنیت هسته ای ملی، درحال برنامه ریزی برای  تخریب سیارک های خطرناک با سالح های هسته ای است.7

در ناسا چه خبر است؟ 

   
الهه توانا |  روزنامه نگار

در اطالعات عمومی این هفته با »سازمان ملی هوانوردی و فضایی« آشنا می شویم. 

اگر اسمش به گوش تان آشــنا نیســت، اجازه بدهید با همان اسم آشــنا و خودمانی  

صدایش کنم؛ »ناسا«. تا حاال فکر کرده اید این کلمه از کجا آمده است؟ NASA مخفف 

این عبارت اســت: »National Aeronautics and Space Administration«. خب 

سری به ناسا بزنیم و ببینیم دیگر چه چیزهایی راجع به این سازمان وجود دارد که 

ما ازش بی خبریم.

  رفقای جوانه! شما هم اگر کتاب، پادکســت، فیلم یا انیمیشن خوبی سراغ 
دارید کــه می خواهید به دوســتان تان معرفی کنید، از طریق شــماره های باالی 

صفحه برای مان بفرستید.
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محروميت یک جلسه اى
در انتظار سيدجالل؟ 

تندروان به عنوان دستيار 
ایرانی آلکنو انتخاب شد

اعالم اسام# مل# پوشان واليبال در ليگ ملت ها جنجال شا�عه و تست دوپينگ اپيتان پرسپوليس 

پرسپولیس از دربى به صدر رسید
جنجال و اخراج در باز+ بزرگ پا�تخت
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  از هفته بيست وسوم ليگ برتر ا�ران، 
پرسپوليس و استقالل روز گذشته به 
ميدان رفتند ,ه ا�ن د�دار حساس با �% گل به نفع 
پرسپوليس تمام شد. عيس5 آل ,ثير در دقيقه ٥٦ 
تنها گل پرسپوليس در ا�ن مسابقه و اولين گل خود 
در درب5 به ثمر رســاند تا نوار ٣ تســاو; متوال5 در 
دربــ5 پاره شــود. با ا�ن پيــروز; پرســپوليس ٤٥ 
امتيــاز; شــد و به علت تفاضل گل بهتر نســبت به 
ســپاهان به صدر جدول راه �افت. استقالل هم با 
ا�ن شGست و با ٣٤ امتياز رتبه سوم را از دست داد 
و تا جا�گاه پنجم جدول رده بند; ليگ برتر سقوط 
,رد. �حي5 گل محمد; بعد از ٤ تساو; متوال5 در 
درب5 به عنوان سرمرب5، به نخستين پيروز; خود 
دســت �افت و فرهاد مجيد; نخســتين شGســت 
خود را متحمل شد. استقالل باز; را تهاجم5 آغاز 
,رد و در دقا�ق ابتدا�ــ5 مهد; قا�د; حر,ت5 را 
داخــل محوطــه جر�مــه انجــام داد امــا باز�Gنان 
پرســپوليس تــوپ را از او گرفتنــد. در ا�ــن صحنه 
وحيد اميــر; پا; خود را رو; پــا; مهد; قا�د; 
گذاشت ,ه اعتراض آب5 پوشان را به دنبال داشت. 
در دقيقه ١٦ اســتقالل رو; ,ار تيم5 و همGار; 
قا�د; و غفــور; در داخل محوطه جر�مه صاحب 
فرصت شــد اما تعلل باز�Gنان آب5 پوش و رسيدن 

سرخ پوشــان ا�ــن موقعيــت را از ا�ن تيــم گرفت و 
درنها�ت داور ضربه مطهر; به سمت دروازه ل% را 
در موقعيت آفسا�د تشخيص داد. از ابتدا; باز;، 
 Zداور بارها باز; را به علت خطا; هر ٢ تيم متوق
,ــرده و در ا�ن بين هر ٢ تيم به طــور مGرر با داد و 
فر�ــاد بــه تصميمــات داور اعتــراض ,ردنــد و ا�ن 
موضوع در ورزشگاه خال5 از تماشاگر آزاد; بيش 
از هــر چيز; به چشــم آمــد. در دقيقه ٥٦، شــوت 
محGــم و زمين5 شــهر�ار مغانلــو به ســمت دروازه 
استقالل با شيرجه مظاهر; به صورت ناقص دفع 
شد و در بازگشت آل ,ثير دروازه استقالل را گشود 
گل،  از  بعــد  انداخــت.  پيــش  را  پرســپوليس  و 
پرسپوليس عقب نشســت و تالش استقالل برا; 
خلــق موقيــت گل در دقيقــه ٦٤ جــواب داد ول5 
د�اباتــه قــدر ,ار تا,تيGــ5 هم تيم5 هــا; خود را 
ندانســت و توپ را به آســمان زد. در اواخر مسابقه 
تGل محمد نــادر; رو; پا; باز�Gن پرســپوليس 
باعث باال گرفتن درگير; در مسابقه شد و باز�Gنان 
به ســمت همد�گر حمله ,ردند. بعد از آرام شــدن 
درگيــر; توســط مربيــان و سرپرســتان ٢ تيــم، 
محمدرضا ا,بر�ان به فرشاد فرج5 از پرسپوليس و 
بهزاد غالمپــور، مربــ5 دروازه بان ها; اســتقالل 

,ارت قرمز نشان داد.

دربــ5  احمــد;  محمدرضــا  گذشــته  روز 
تهــران را گــزارش ,ــرد و نگاه5 بــه ١١ دوره 
اخيــر باز; هــا; ٢ تيــم فوتبــال اســتقالل و 
پرســپوليس، حا,5 از ا�ن اســت ,ــه گزارش 
ا�ن د�دارها تنها بين ٣ نفر تقسيم شده است. 
محمدرضــا احمد;، جــواد خيابانــ5 و عادل 
فردوســ5 پور، ٣ گزارشــگر; هســتند ,ه ١١ 
درب5 اخيــر پا�تخــت را گــزارش ,رده اند و از 
ا�ن بين ســهم محمدرضا احمــد; بيش از دو 
نفر د�گر اســت. اگر به ١١ باز; قبل برگرد�م 
و دربــ5 ٨٥ را بــه �ــاد آور�ــم، بــه نــام عــادل 
فردوســ5 پور م5 رسيم. فردوســ5 پور در سال 
٩٦ گزارش هشــتادوپنجمين دربــ5 پا�تخت 
بــاز; د�ــدار  و در حقيقــت آخر�ــن گــزارش 
استقالل-پرسپوليس توســط خودش را ثبت 
,رد و پس از آن برا; هميشه از صحنه گزارش 
مســابقات فوتبــال در تلو�ز�ون ,نار گذاشــته 
شــد. با ,نار گذاشته شدن عادل فردوس5 پور 
توســط مد�ــران شبGه ســه-فرد; ,ــه اتفاقــا 
د�دارهــا;  گــزارش  اصلــ5  گز�نــه  پيش تــر 

استقالل-پرسپوليس به درخواست بينندگان 
دوره هــا;  در  م5 شــد-  محســوب  تلو�ز�ــون 
بعــد; گــزارش ا�ن مســابقات بــه محمدرضا 
احمــد; و جواد خيابان5 رســيد ,ه بــاز هم از 
بين ا�ن دو نفر، احمد; با ٧ گزارش، از ســهم 
بيشــتر; برخوردار اســت. جواد خيابان5 هم 
در ٢ باز; �عن5 درب5 ها; ٩٤ و ٩٠ به عنوان 
گزارشگر پشــت ميGروفن رفته است. هرچند 
بــرا; درب5 ٩٤ نــام �% گزارشــگر جوان هم 
به عنــوان گز�نه ا; برا; گزارش معرف5 شــد 
امــا درنها�ــت مد�ــران شــبGه ر�ســ% آوردن 
�ــ% گزارشــگر جد�د را بــرا; باز; حســاس 
نخر�دنــد  جــان  بــه  پرســپوليس  و  اســتقالل 
و بــه همــان گــزارش جــواد خيابانــ5 رضا�ت 
دادنــد. اما دربــ5 ٩٥ بار د�گر بــه محمدرضا 
احمد; ســپرده شــد؛ فــرد; ,ه پــس از ,نار 
گذاشــته شدن عادل فردوســ5 پور، با گزارش 
و   ٨٧  ،٨٨  ،٨٩  ،٩١  ،٩٢  ،٩٣ درب5 هــا; 
٨٦ بيشتر�ن سهم گزارش در درب5 ها; اخير 

را داشته است.

�Gــ5 از جنجال هــا; قبــل از دربــ5 پا�تخت 
نشســتن  بــرا;  اســتقالل  پزشــ%  مشــGل 
رو; نيمGــت  آب5 ها بود اما درنها�ت مشــGل 
سيدمحمد آباد;، پزش% تيم استقالل برا; 
نشســتن رو; نيمGت ا�ن تيــم در باز; درب5 
حل شــد و در باز; حســاس روز گذشته رو; 
نيمGــت حاضــر بــود. او ,ــه در جام جهانــ5 
٢٠١٧ جوانــان بــه همــراه تيم ملــ5 جوانان 
بــه ,ره جنوبــ5 رفته بــود در باز; هــا; ليگ 
پزشــ%  نيــز  عربســتان  در  آســيا  قهرمانــان 
آب5 پوشان بود اما بعد از ورود به تهران متوجه 
 n5 او از ســو; ا�فمارGپزشــ nشــد ,ه مدر
تا�يد نشــده و بــه همين بهانــه نم5 تواند رو; 
موضــوع  ا�ــن  بنشــيند.  اســتقالل  نيمGــت 
,نفرانــس  در  را  مجيــد;  فرهــاد  اعتــراض 
خبــر; پيش از بــاز; به همراه داشــت. نGته 
جالــب ا�ن ,ه ســيدمحمد آباد; هم پزشــ% 
اســت و هم دندانپزشــ% و بعد از مشــGالت5 
,ه در تا�يد او از ســو; ا�فمارn به وجود آمد 
مدرn پزشــ5G خود را هم بــه ا�فمارn ارا�ه 
داد و بــا ارا�ه ا�ن مدرn مشــGل او حل شــد. 
او در جام جهان5 جوانان در ســال ٢٠١٧ هم 
به عنوان پزش% رو; نيمGت تيم مل5 جوانان 
نشســته بــود و مــدرn پزشــ5G او از ســو; 

فدراسيون فوتبال وقت و همچنين فيفا مورد 
تا�يد قرار گرفته بود. فرهاد مجيد; پنج شنبه 
 5Gميته پزشــ,)nبه شــدت از رئيس ا�فمار
ســازمان ليــگ) به علــت صادر نشــدن ,ارت 
مســابقه پزشــ% تيمش انتقاد ,رد. سرمرب5 
آب5 پوشــان با اعتراض به زهره هراتيان گفت: 
«م5 گو�ند د,تر تيم ما نم5  تواند رو; نيمGت 
باشد. من با ا�شان در باز; ها; المپي%  آشنا 
شــدم و در ليگ قهرمانان آســيا بــا ما بود. من 
د,تر ســابق تيــم را بــه خاطر مســائل5 ,ه در 
عربســتان به وجود آمــد و نگفتم ,ه چه بال�5 
تيــم آورد، ,نــار گذاشــتم و االن خانــم  ســر 
هراتيــان اجازه حضــور آقا; آباد; (پزشــ% 
,نونــ5 باشــگاه) را نم5  دهد. خانــم هراتيان 
چــرا با�د بــرا; نيمGت مــن تصميــم بگيرد؟ 
االن ا�فمــارn مــدارn آقــا; آبــاد; را تا�يد 
نم5  ,نــد در حال5 ,ه ا; اف ســ5 آن را تا�يد 
,رده اســت. ا�ن ,ارها زشت است و دوره اش 
تمام شده اســت و اجازه بدهيد تيم ها شرا�ط 
خودشــان را داشته باشند. چطور آقا; آباد; 
در المپيــ% حضور داشــت، امــا نم5  تواند در 
اســتقالل باشــد؟ چون من د,تر ا�فمارn را 
بيــرون ,ردم به ا�ــن علت ,ه ,يفيــت الزم را 

نداشت.»

جنجال و اخراج در باز+ بزرگ پا�تخت

پرسپوليس از دربی به صدر رسيد
دربی تهران و فقط ٣ گزارشگر!

دعواى استقالل و ایفمارک!

نظر ۵ کارشناس داورى درباره صحنه جنجالی دربی
در دقيقه ســوم باز; درب5 ٩٥ برخــورد امير; و قا�د; در محوطه جر�مه پرســپوليس را داور خطا 
نگرفت و دستور به ادامه باز; داد؛ تصميم5 ,ه از نظر ,ارشناسان بزرگتر�ن اشتباه ا,بر�ان، داور 

درب5 بود.
 رسول فروغ#: داور با�د پنالت5 اعالم م5 ,رد.

 جعفر خوشرو: داور اشتباه ,رد و پنالت5 با�د اعالم م5 شد.
 حيدر سليمان#: خطا و پنالت5 صورت گرفت.

 تورج حق ورد+: امير; مرتGب پنالت5 شد.

پاداش صعود استقالل به ليگ قهرمانان آسيا پرداخت شد
روز گذشــته و ســاعت5 پيش از شــروع درب5 پاداش پيروز; اســتقالل5 ها برابر الشــرطه و صعود به 
مرحلــه بعد; رقابت ها; ليگ قهرمانان آســيا به حســاب آن ها وار�ز شــد. پيش از ا�ــن، اعتراضات 
ز�اد; از سو; آب5 پوشان در خصوص پرداخت نشدن پاداش ا�ن تيم برا; صعود به ليگ قهرمانان 
آســيا انجام شد و استقالل5 ها به خاطر ا�ن مســئله از ,ادر مد�ر�ت ناراض5 بودند. همچنين فرهاد 
مجيد; با حضور در نشســت خبر; پيش از باز; و همچنين در جمع خبرنگاران در حاشــيه تمر�ن 
تيمش، غيرمستقيم انتقادات5 را به ,ادر مد�ر�ت استقالل مطرح ,رد تا شرا�ط استقالل دستخوش 
تغييراتــ5 شــود. با ا�ن وجود، اســتقالل5 ها چند ســاعت مانــده به دربــ5 پا�تخت بــا پيگير; ها; 
مد�رعامل اســتقالل، پاداش صعود آب5 پوشان به مرحله بعد; ليگ قهرمانان آسيا و پيروز; مقابل 
الشــرطه عراق به حساب آن ها وار�ز شد تا شرا�ط در اردو; آب5 پوشان بهتر و گال�ه ها�5 ,ه در ا�ن 

خصوص وجود داشت برطرف شود.

 هفته بيست وسوم رقابت ها; ليگ 
برتر روز گذشته در حال5 آغاز شد ,ه 
همه نگاه ها به ورزشگاه آزاد; بود و به نوع5 ٤ باز; 
د�گر ز�ر ســا�ه درب5 تهران برگزار شدند. در اولين 
باز; آلومينيــوم اراn به مصاف تيم پد�ده مشــهد 
رفــت ,ه ا�ــن باز; بــا �% گل بــه ســود آلومينيوم 
خاتمــه �افــت. در ا�ــن بــاز; ,ــه از ســاعت ١٨ به 
ميزبانــ5 آلومينيــوم در اراn برگزار شــد، مرتض5 
آقاخــان(٥١) بــرا; نما�نــده اراn گلزنــ5 ,ــرد. 
آلومينيــوم با هدا�ت عليرضا منصور�ــان با ا�ن برد 
٣٥ امتيــاز; شــد. پد�ــده هــم بــا ســرمربيگر; 
ســيدمهد; رحمت5 هشــتمين باخت ا�ن فصل را 

تجربه ,رد و ٢٥ امتياز; باق5 ماند. 
 هفته بيست وسوم ليگ برتر

  گل گهر �%-ذوب آهن صفر
گل: عاشور;(٤٩)

  آلومينيوم �% -پد�ده صفر
گل: آقاخان(٥١)

  نساج5 �%-فوالد صفر

گل: حسين زامهران(١٣) 
  ترا,تور �%-صنعت نفت �%

گل ها: محمد قــادر;(٦٠) بــرا; ترا,تور؛ طالب 
ر�Gان5(پنالت5-٨٩) برا; صنعت نفت

  پرسپوليس �%- استقالل صفر
گل: آل ,ثير(٥٦)

شکست پدیده و فوالد در هفته بيست وسوم ليگ

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

تیم
پرسپولیس
سپاهان
گل گهر
آلومینیوم
استقالل
فوالد
تراکتور

مس رفسنجان
پیکان

صنعت نفت
شهرخودرو

نفت مسجد سلیمان
نساجى مازندران

ذوب آهن
سایپا

ماشین سازى

بازي
22
22
22
23
21
20
21
22
22
22
21
21
23
22
21
21

امتیاز
45
45
35
35
34
30
29
28
27
26
25
24
22
21
19
11

لیگ برتر
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پنالتى استقـالل پنالتى استقـالل سوختسوخت

شکست پدیده و فوالدشکست پدیده و فوالد
در هفته بیست وسوم لیگدر هفته بیست وسوم لیگ

احتمال فسخ قرارداد و احتمال فسخ قرارداد و 
جدایى شجاعى و دژاگهجدایى شجاعى و دژاگه
 از تراکتور قوت گرفت از تراکتور قوت گرفت

مشاور ایتالیایى براى مشاور ایتالیایى براى 
سرمربى استقاللسرمربى استقالل

مهدى طارمى باالتر از مهدى طارمى باالتر از 
سـوارز و موراتـاسـوارز و موراتـا
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رهایی مهاجر از قعر جدول
تنها نما�نده فوتبال اســتان در رقابت ها� ليگ دسته سوم �شور 
به اولين پيروز� خود دست �افت. تيم مهاجر نو�ن مشهد در هفته 
چهارم مســابقات ليگ دسته سوم �شــور ميهمان تيم جوان نو�ن 
ســار� بــود �ه باالخره توانســت طعم پيــروز� را پــس از ٤ هفته 
بچشــد. تيم مهاجر نو�ن باز� هــا� ليگ را با ش9ســت آغاز �رد . 
در هفته اول و دوم مقابل وحدت بيرجند و ســتارگان مردان پاشا 
ش9ســت خورد. اما در هفته ســوم توانســت در برابر تيم  پاراگ  به 
تساو� دست �ابد. در ادامه مسابقات نيز به مصاف نما�نده سار� 
رفت �ه با نتيجه ٢ - �D پيروز� ميدان شد و از رده نهمC جدول 
به جا�گاه ششمC صعود �رد. مهاجر نو�ن چهارشنبه هفته آ�نده 

ميزبان تيم فوتبال شهدا� نوشهر خواهد بود.
آمادگی بسکتباليست ها براى آسيا 

اسامC باز�9نان دعوت شده به اردو� آمادگC تيم ملC بزرگساالن 
بســ9تبال �شــورمان، جهت حضور در پنجره سوم انتخابC �اپ 
آســيا ٢٠٢١ اعالم شــد �ه ٢ خراســانC هم در ا�ــن اردو حضور 
دارنــد. اردو� آمادگــC تيــم ملــC از روز ٢٦ ارد�بهشــت مــاه در 
مجموعه ورزشC انرژ� اتمC برگزار خواهد شد �ه روزبه ارغوان و 

حامد حسين زاده از خراسان رضو� جزو دعوت شد گان هستند.
 شکست سنگين فوتسال بانوان

هفته ســوم مرحله نها�C ليگ برتر فوتسال زنان د�روز دنبال شد 
و نما�نده فوتسال استان در خانه ش9ست سنگينC را متقبل شد. 
تيم پاال�ش نفت آبادان مهمان تيم فوتســال خراسان رضو� بود. 
�D به پا�ان رسيد. اما در نيمه  - D�نيمه اول ا�ن د�دار با تساو� 
دوم، باز�9نان آبادان توپ و ميدان را در اختيار گرفتند و توانستند 
٢ گل د�گر هم به ثمر برســانند تا درنها�ت با نتيجه ٤- �D پيروز 
ميدان شــوند. تيم فوتسال اســتان در حال حاضر در جا�گاه سوم 

قرار دارد �ه در هفته چهارم با�د به مصاف سا�پا برود. 
ورزشکاران معلولی که ویلچر ندارند!

اولين مرحله اردو� استعداد�ابC بس9تبال با و�لچر بانوان در رده 
ســنC جوانان به ميزبانC خراســان رضو� از شانزدهم تا نوزدهم 
ارد�بهشــت ماه ســال جار� برگزار شد �ه ســميه روحانC، رقيه 
 ،Cفاطمه بخش ،C�صالحC، ناد�ه بلوچC، ندا بلوچC، فاطمه موال
ز�نــب فتحــC معروفــC از خراســان رضــو� در ا�ــن اردو حضور 
داشــتند. اما سرمربC تيم ملC بس9تبال با و�لچر بانوان نسبت به 
�مبودها و مشــ9الت گال�ه داشــت و معتقد بود �ه به ا�ن قشر از 
جامعه ورزشC اصال توجهC نمC شــود. مهر� �وس\ زاده گفت: 
«بزرگ تر�ن مشــ9ل باز�9نان بســ9تبال با و�لچر، و�لچرها�شان 
اســت؛ چرا �ه بانوان خيلC از اســتان ها به دليل نبود و�لچر اصال 
تيم بســ9تبال با و�لچر ندارند.» و� با بيان ا�ن �ه قيمت و�لچرها 
گران (و�لچر معمولC ا�رانC ١٥ ميليون تومان) اســت و بسيار� 
تــوان خر�ــد آن را ندارنــد، افزود: «متاســفانه همه شهرســتان ها 
ام9انات الزم را ندارند. در مشهد آسا�شگاه فياض  بخش خيلC از 
ورزش9اران حما�ت  مC �ند و و�لچرها�C را برا� آن ها خر�دار� 

�رده است.» 

 باالخــره رقابت ها� ليگ برتر فوتســال �شــور با معرفــC تيم ها� برتر 
بــه �ار خــود پا�ــان داد و هر �ــدام از تيم ها با توجه بــه عمل9رد� �ه در 
طول فصل داشــتند، توانستند به رتبه ها� خوبC دست �ابند. تيم مس 
ســونگون �ه طC ٣ ســال اخير به  عنوان قهرمانC در ليگ برتر فوتسال 
ا�ــران رســيده، ا�ن بــار نيز توانســت در ٤ فصــل پياپC بــه قهرمانC در 
ليگ برتر دســت �ابد و صاحب چهارمين جام متوالC در فوتســال ا�ران 
شــود. مس ســونگون در باز� پا�انC به مصاف تيم �راپ الوند رفت و در 
نما�شــC د�دنC با نتيجه قاطع ٧ - �D به پيروز� رســيد و با ٢٢ امتياز 
قهرمان بيســت و دومين دوره مســابقات ليگ برتر فوتســال �شــور شد. 
امــا تيم گيتC پســند �ــه از مدعيان قهرمانC بــود، نتوانســت در مرحله 
نها�ــC امتيــاز الزم را �ســب �نــد و در باز� پا�انــC با وجــود ا�ن �ه در 
مقابــل مقاومت البــرز به پيروز� دســت �افت ، اما با ٢٠ امتيــاز به نا�ب 
قهرمانC بســنده �رد. اما فرش آرا� مشهد، نما�نده فوتسال استان �ه 
امســال فراز و نشيب ز�اد� در طول فصل داشــت، در باز� پا�انC تمام 
 Cتالش خود را برا� پيروز� به �ار گرفت تا الاقل بتواند به مقام چهارم
دســت �ابد �ه با غيرت باز�9نان و تا�تيD تيمC در برابر سن ا�چ ســاوه 
بــه پيــروز� ٤ -٣ رســيد و بــا ١١ امتيــاز و تفاضــل گل بهتر نســبت به 
�راپ الونــد در جا�گاه چهارمC ا�ســتاد. مقامC �ه فــرش آرا تا�نون در 
رقابت ها� ليگ برتر به دســت نياورده  و نمره قابــل قبولC از ا�ن نظر به 
ثبت رسانده است. هرچند  انتظار بيشتر� از ا�ن تيم مC رود و با�د خود 
را بــرا� فصل آ�نــده با قدرت بيشــتر� آماده �نــد. در مجموع تيم ها� 
مس ســونگون، گيتC پســند، ســن ا�چ، فرش آرا، �راپ الونــد و مقاومت 
البرز به ترتيب مقام ها� اول تا ششــمC ا�ن دوره از رقابت ها� فوتسال 

�شور را �سب �ردند.
 چهارم� زردپوشان با چاشن� شانس

زردپوشــان مشــهد� در رقابت ها� امســال ليــگ برتر فــراز و فرودها� 
ز�اد� داشتند. از ابتدا� مسابقات انتظار از فرش آرا نسبت به دوره ها� 
قبــل بيشــتر بــود؛ چرا �ه قدمــت ا�ن تيــم مشــهد� در باالتر�ن ســطح 
فوتســال ا�ران از �ــD دهه هم فراتر رفته و هميشــه در ميانه ها� جدول 
جــا خوش مC �ــرد و نا� رو� ســ9و رفتن را نداشــت. هرچنــد  فرش آرا 
جزو باشــگاه ها� خوب است و قراردادها� باز�9نان هميشه بدون هيچ 
بدهC پرداخت مC شــد �ه از ا�ن حيث جزو باشــگاه ها� برتر محســوب 
مC شــود. اما از طرفC هواداران و عالقه مندان مشــهد� پس از ا�ن همه 
ســال ا�ن توقع را از باشــگاه دارند �ه جــدا� از توجه بــه رده ها� پا�ه و 
تربيــت باز�9ن، نيم نگاهC به قهرمانC هم داشــته باشــد و با جذب چند 
ســتاره برا� اولين بار خراســانC ها را قهرمان فوتســال �شــور �نند �ه 
هنوز ا�ن اتفاق رخ نداده اســت. فرش آرا  طC ســال ها� گذشته هميشه 
مقام ها�C در ســطح ششــمC تا هشتمC داشت و شــا�د بهتر�ن مقامش 
پنجمC بود . امسال هم شرا�ط فرش آرا به اما و اگر �شيده شده  و تا باز� 
پا�انC هيچ شانســC برا� �سب مقامC بهتر از ششمC نداشت و مم9ن 

بود �ه با ششمC ليگ را به پا�ان ببرد. اما شاگردان مرتضا�C با تالش و 
البته �مC شانس توانستند خوان آخر را با پيروز� پشت سر بگذارند و با 
تفاضل گل بهتر به مقام چهارمC دســت �افتند �ه فرش آرا ا�ن جا�گاه را 
تا�نون به دست نياورده بود، ولC در مجموع انتظارات از باشگاه فرش آرا 
 Cان�بيشتر از ا�ن مقام است و نبا�د شرا�ط به گونه ا� باشد �ه در باز� پا
به اما واگرها �شيده شود. حتC چهارمC امسال هم به لط\ تفاضل گل 

بهتر �سب شد، وگرنه فرش آرا نمC توانست به ا�ن مقام دست �ابد.
 ظرفيت قهرمان شدن

 ســرمربC تيم فوتســال فــرش آرا �ه از پيــروز� در باز� پا�انC و �ســب 
مقام چهارمC ليگ برتر ابــراز رضا�ت دارد، مC گو�د: «به نظرم فرش آرا 
 Cچيز� �م نداشــت. در طول فصل مقابل تيم ها� مدع Cبرا� قهرمان
خــوب ظاهر شــد�م. مس ســونگون �ــه قهرمان ليگ شــده را ش9ســت 
داد�ــم. مقابــل گيتC پســند مدعC هــم زهــردار ظاهر شــد�م. هرچند  
در ا�ــن زمينــه �D ســر� ز�ر ســاخت و ام9انات و البتــه مصدميت ها� 
باز�9نان هم باعث شــد تــا در موفقيت نا�ام باشــيم. وگرنه ا�ن ظرفيت 
 Cان�رو� ســ9و قرار گرفتن را داشــتيم.» مجيد مرتضا�C درباره باز� پا
 Cان�تيمش �ه منجر به �ســب مقام چهارمC شــد، مC افزا�ــد: «باز� پا
برا� هــر ٢ تيم فرش آرا و ســن ا�چ مهم بود. ســن ا�چ بــرا� قهرمانC به 
ميــدان آمده بــود و ما بــرا� ا�ن �ه بتوانيــم رده چهارم را �ســب �نيم. 

 Cم� Cان�بچه ها تمــام تالش خود را انجــام دادند. اگر چه در دقا�ــق پا
نامنظــم �ار �رد�م. مC توانســتيم گل ها� بيشــتر� به ثمر برســانيم و 
بــا نتيجه بهتر� ببر�ــم. بارها موقعيت گلزنC داشــتيم و ٢ پنالتC را هم 
از دســت داد�ــم. اما ا�ن قــدر خوب بود�م �ــه پيروز شــد�م.» و� خاطر 
نشــان مC �ند: «ســن ا�چ، مقاومــت و فرش آرا نشــان دادند �ه اســم ها 
بــاز� نمC �نند، بل9ه �ار تيمC باعث شــد  تا به موفقيت دســت �ابيم.» 
مرتضا�ــC دربــاره ادامه روند جوان گرا�ــC در فرش آرا اظهــار مC دارد: 
«٢  باز�9ن متولد ٨١ و ٨٢ را در مســابقات باز� داد�م �ه ســينا اسد� 
گلزنC هم �رد. در مجموع ما مC توانســتيم رده بهتر� هم �سب �نيم. 
امــا مصدوميت ها� ممتــد در طول فصل در برخC باز� ها دســت ما را 
بســت.» و� تا�يــد مC �نــد: «رده چهارمC ليگ برا� ما �م اســت. اما 
نشان داد�م �ه مC توانيم روز به روز پيشرفت �نيم و در طC ا�ن سال ها 
حر�ت رو به رشد فرش آرا ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. 
از طرفــC تا�نون تيمC از خراســان رضو� به مقــام چهارمC ليگ برتر 
فوتســال نرســيده اســت. حتC بهتر�ن مقام تيم ها� خراسانC در ليگ 
برتر هم پنجمC علم وادب بوده . ما برخالف د�گر تيم ها، باز�9ن ســتاره 
نداشتيم، اما در �ار تيمC حرفC برا� گفتن داشتيم و خيلC از تيم ها به 
مــا احترام مC گذارند. ما �ادر فنC خوب و تحصيل9رده ا� هم داشــتيم 

�ه خيلC در طول فصل به ما �مD �ردند.» 

پایان خوش فرش آرا 
پرونده بیست و دومین دوره لیگ برتر فوتسال با فراز و فرودهاى زیاد بسته شد   

حسين طيبC ستاره مشهد� فوتسال �شورمان �ه در تيم بزرگ 
و صاحب نام بنفي9ا پرتغال باز� مC �ند، نســبت به وضعيت تيم 
ملC فوتســال ا�ران اظهار نگرانC �رده و معتقد اســت  در آستانه 
جام جهانــC شــرا�ط خيلــC ســختC دارد. او در ا�ن بــاره گفت: 
«شرا�ط تيم ملC خيلC سخت است. نه اردو ها� خوبC داشته ا�م 

و نه مسابقات تدار�اتC قابل توجهC برا� تيم ملC فوتسال در ا�ن 
سال ها تدارu د�ده شد. فوتسال ا�ران در دوره قبلC رو� س9و� 
سوم جام جهانC ا�ستاد و همواره �C9 از قدرت ها� برتر فوتسال 
جهان بوده اســت. اما بــرا� موفقيت ا�ن عناو�ن �افC نيســت. 
اتفاقات گذشــته، برا� گذشته است و ما برا� ا�ن �ه موفقيت ها 
را در آ�نده ت9رار �نيم، با�د �ار �نيم و حما�ت شو�م.» و� افزود: 
«ما در جام جهانC قبل ســوم شــد�م، اما بعد از آن مC توانم بگو�م 
�ه تيم ملC فوتســال را فراموش �ردند. تدار�ات، نگاه و حما�ت 
نســبت به تيــم ملC در ســطح تيمــC �ه ســوم جهان شــد نبود. 
 Cخ�همان موقع هم �ــه در جام جهانC قبلC عنوان بــزرگ و تار
�ســب �رد�م، شــرا�ط اصال خوب نبود. ولC باز�9نان و اعضا� 
�ادر فنــC به خاطر پرچم ا�ران و مردم عز�ز و عشــق خودشــان به 

فوتسال سعC مC �نند در هر شرا�طC بهتر�ن عمل9رد را داشته 
باشند.» و� تصر�ح �رد: «توقع از ا�ران باال ست. منتهC ام9انات 
و اردو ها و حما�ت ها�C �ه برا� تيم تدارu د�ده اند هم در حد� 
نبوده �ه ما دوباره رو� ســ9و� جام جهانC برو�م.» طيبC ادامه 
 Cمانده تا جام جهان Cن وجود اميدوارم در فرصت �م باق�داد: «با ا
مد�ر�ــت جد�د فدراســيون فوتبال به دغدغه هــا� اعضا� �ادر 
فنــC و باز�9نــان توجه �نند و ا�ــن وضعيت تغيير �نــد. ما برا� 
موفق شدن نياز به حما�ت ماد� و معنو� و اردو ها� تدار�اتC و 
مسابقات دوستانه بزرگ دار�م. در سال ها� اخير �ه به فوتسال 
توجه نشد، اما اميدوارم حاال ا�ن نگاه به جامعه و جا�گاه فوتسال 
�ه موفق تر�ن رشته تحت نظر فدراسيون است و افتخارات ز�اد� 

هم �سب �رده، تغيير �ند.»    

انتقاد طیبى از روزهاى سخت تیم ملى فوتسال

اخبار خراسان

على ترابى
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فينال ليگ قهرمانان به ورزشگاه پورتو منتقل شد
طبــق اعــالم (وفا فينــال ليگ قهرمانــان اروپا بــه جا$ اســتانبول در ورزشــگاه خانگ� 
پورتو برگزار خواهد شــد. به گزارش ا(ســنا و به نقل از اســپورت، فينال ليگ قهرمانان 
اروپا قرار بود >ه در شــهر اســتانبول تر>يه برگزار شود اما بدليل وضعيت >رونا در ا(ن 
>شور، (وفا تصميم گرفت >ه ورزشگاه فينال را تغيير دهد تا جا(� >ه ورزشگاه خانگ� 
پورتــو به عنوان ميزبان ا(ن باز$ بزرگ انتخاب شــد. ٢  تيم منچستر ســيت� و چلســ� 
فينــال فصل جار$ ليگ  قهرمانان اروپا را برگزار خواهند >رد. پيش از ا(ن انگليســ� ها 

خواستار برگزار$ باز$ در >شور خودشان بودند.
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قوچان نژاد همچنان دور از ترکيب اصلی زوله
در ��ــ� از ٩ مســابقه هفتــه س� وســوم و ماقبــل پا�ان� 
ليگ اردو�ــژه هلند، تيم فوتبال زوله "ه رضا قوچان نژاد 
در آن عضو�ــت دارد، در ورزشــگاه فيليپــس بــه مصاف 
تيــم رده دومــ� آ�ندهــوون رفت. رضــا قوچان نــژاد "ه 
بيــش از نيم فصــل اســت در تر"يــب زوله قــرار نگرفته و 
آخر�ــن بار در هفته چهاردهم ليگ اردو�ژه در جمع ١١ 
باز��ن اصل� تيمش حضور داشــت، برابر آ�ندهوون هم 

نيم�ت نشين بود. 
مشاور ایتاليایی براى سرمربی استقالل

�G مشاور ا�تاليا�� به سرمرب� استقالل "مG خواهد 
"رد. ســرمرب� تيم فوتبال استقالل قبل از د�دار درب� 
از حضور �ــG مشــاور ا�تاليا�� در ا�ن تيم خبــر داد. با 
عالم فرهــاد مجيدI، قرار اســت �G مشــاور ا�تاليا�� 
"ه ســابقه مربيگــرI و نشســتن روI نيم�ــت تيم مل� 
ا�تاليــا را دارد تا پا�ان ليگ به او "مــG "ند. ا�ن مرب� 
ا�تاليا�� بعد از زدن وا"سن "رونا به ا�ران سفر خواهد 

"رد.
دعوت از شارلوا براى بازى دوستانه با تيم ملی 

فدراســيون فوتبال از تيم شــارلوا براI بازI دوســتانه با 
تيم ملــ� فوتبال بانــوان دعوت "رد. مر�م ا�راندوســت، 
سرمرب� تيم مل� فوتبال بانوان بزرگسال اعالم "رد او از 
عز�زI خادم خواسته تا تيم مل� د�دارI در آزادI داشته 
باشد. براI نخســتين بار از تيم شــارلواI بلژ�G دعوت 

شده "ه به ا�ران بيا�د و در ورزشگاه آزادI بازI "نند.
افشين پيروانی جریمه شد

 Iخــود را در خصــوص تيم هــا Iميتــه انضباطــ� آرا"
متخلS ليگ برتر صادر "رد. طبق اعالم ســا�ت رسم� 
فدراســيون فوتبال، در خصوص تخلS انتساب� افشين 
پيروانــ�، سرپرســت تيــم پرســپوليس مبنــ� بــر نشــر 
ا"اذ�ــب از طر�ــق مصاحبه در فضاI مجازI نســبت به 
مقامات فدراســيون، طبق مــاده ٧١ مقررات انضباط� 
مصوب ١٣٩٧ و با رعا�ت مــواد ٩٣، ٩٤ ا�ن مقررات، 
به پرداخت ٥٠ميليون ر�ال جر�مه نقدI مح�وم شــد. 

ا�ن راI قطع� است. 

عذرخواهی هواداران نساجی از نکونام بابت 
اتفاقات بازى فصل قبل

هــواداران نســاج� و مــردم قائمشــهر بابــت اتفاقــات 
بــازI فصل قبــل ٢ تيم فــوالد و نســاج� در ورزشــگاه 
شــهيدوطن� از جواد ن�ونــام عذرخواه� "ردند. فوالد 
در هفتــه بيست وســوم ليــگ برتــر فوتبال "شــور د�روز 
در د�ــدارI خــارج از خانه بــه مصاف نســاج� رفت "ه 
هــواداران تيم نســاج� با دســته گل به اســتقبال جواد 
ن�ونــام رفتنــد. ��ــ� از هــواداران تيم نســاج� در ا�ن 
 Iاســتقبال خطاب به جــواد ن�ونــام بابت اتفاقــات باز
فصل گذشته ا�ن ٢ تيم در ورزشگاه وطن� عذرخواه� 
"ــرد و گفــت: «مــردم قائمشــهر شــما را دوســت دارند 
و مد�ــون شــما هســتند.» در فصل هــاI گذشــته، تيــم 
نســاج� پس از ٢٤ ســال با هدا�ت جــواد ن�ونام جواز 

حضور در ليگ برتر را به دست آورد.

تشکيل ستاد ویژه براى تيم ملی فوتسال
 Iبا موافقــت رئيس فدراســيون فوتبال، ســتاد و�ــژه برا
آماده ســازI تيــم مل� فوتســال ا�ــران در راه جام جهان� 
ليتوانــ� تشــ�يل م� شــود. چنــدI پيــش و در پــ� لغو 
پ� درپــ� اردوها و بازI هاI تدار"اتــ� تيم مل� و پس از 
ا�ن "ه عز�زI خادم، رئيس فدراسيون فوتبال در نشست 
با ناظم الشــر�عه، ســرمرب� تيم مل� قول حما�ــت و�ژه از 
تيم مل� فوتسال در راه جام جهان� را داد، ا�سنا پيشنهاد 
تشــ�يل �G ستاد و�ژه براI تيم مل� فوتسال را داد. ا�ن 
پيشــنهاد اخيرا در جلســه ســرمرب� تيم مل� فوتســال با 
رئيس فدراســيون فوتبال مطرح شــده "ه مــورد موافقت 
قــرار گرفته اســت. بنا بر اعالم ناظم الشــر�عه قرار اســت 
 Iتيم مل� فوتسال تش�يل شده و برا Iستاد و�ژه برا G�
 Iها Iحضور پرقدرت تيم ملــ� در جام جهان� برنامه ر�ز

الزم و پشتيبان� هاI مناسب صورت بگيرد.

مد�ــر تيم فوتبال ســپاهان اعالم "رد شــ�ا�ت جد�د عليه ٢ مدافع پرســپوليس 
خواهند داشت. حواشــ� د�دار اخير سپاهان و پرسپوليس در اصفهان همچنان 
ادامه دارد و ا"نون باشــگاه اصفهان� در ادامه اعتراضاتش، عليه ٢ مدافع ميان� 
پرســپوليس موضع گيــرI "رده اســت. رضا فتاحــ�، مد�ر تيم فوتبال ســپاهان 
با اعــالم ا�ن موضوع به ورزش ســه گفت: «اســناد، مدارg و و�د�وهــاI جد�د از 
توهين هاI "نعان� زادگان و ســيدجالل حســين� جمع آورI و تهيــه "رد�م و به 
زودI براI "ميته انضباط� فدراسيون فوتبال ارسال م� "نيم تا آن ها در ا�ن باره 
 Iنند.» "ميته انضباط� فدراسيون فوتبال احتماال در هفته جار" Iتصميم گير
راI د�دار ســپاهان و پرســپوليس را صادر م� "ند "ه هر ٢ باشــگاه در حال ارائه 

مستندات و ش�ا�ات خود در ا�ن "ميته هستند تا راI به سودشان صادر شود.

پــس از پا�ــان رقابت هــاI ليــگ برتــر بلژ�ــG، ٤ تيــم خنــG، اندرلخــت، 
رو�ال آنتــورپ و "لوب بــروژ در �G گروه ٤ تيم� براI تعييــن تيم قهرمان به 
مصــاف هــم م� روند. در ســومين د�دار مرحلــه تعيين قهرمان، تيــم فوتبال 
رو�ال آنتورپ در استاد�وم خانگ� خود، بوسيل استاد�ون پذ�راI "لوب بروژ 
بود. آنتورپ "ه در ٢ د�دار قبل� خود �G تســاوI و �G ش�ســت را متحمل 
شــده بــود، از ا�ن بازI خانگ� اســتفاده اI نبرد و بازI با تســاوI بدون گل 
به پا�ان رســيد. در ا�ن د�دار ژان بوتز، سنگربان آنتورپ درون دروازه تيمش 
قرار گرفت و موفق به ثبت �G "لين شــيت شــد. عليرضا بيرانوند، سنگربان 
 Iا�ران� آنتورپ در ا�ن مســابقه در ليست تيمش جا�� نداشت و "ار را از رو

س�وها دنبال م� "رد.

توق" آنتورپ بدون حضور بيرانوندش�ا�ت جد�د سپاهان از سيدجالل و �نعان�

احتمال فسخ قرارداد و جدایی 
شجاعی و دژاگه از تراکتور قوت گرفت

مســعود شــجاع� و اشــ�ان دژاگه، ٢ باز��ن 
مل� پوش و باتجربه ترا"تور مدت هاست حضور 
منظمــ� در تمر�ــن ندارند و بــا آن�ــه در ابتدا 
دليل غيبت آن ها مصدوميت و مرخص� عنوان 
شــد اما گو�ــا اختالف نظر آن ها بــا "ادر فن� و 
شخص رسول خطيب� دليل اصل� غيبت ا�ن 
دو باز��ــن در تمر�نات ترا"تور اســت. همين 
مســائل باعث بروز شــا�عات� دربــاره احتمال 
فســخ قــرارداد و جدا�ــ� شــجاع� و دژاگه از 
ترا"تور شــده اســت. حميد عبدالله�، مرب� 
 Iپيــش از باز Iترا"تــور هم در نشســت خبر
مقابــل صنعت نفــت، درباره وضعيت مســعود 
شــجاع� و اشــ�ان دژاگه به طــور ضمن� ا�ن 
موضــوع را تا�يد "ــرد و گفت: «نه باشــگاه، نه 
 Iخطيبــ� و نه "ادر فنــ� تصميم� برا Iآقــا
بر"نارI ا�ن دو باز��ن نگرفته اند اما خودشان 
بــا صحبت ها�� "ه در ا�ن چنــد روز "رده اند، 
دوســت ندارنــد بماننــد.» دژاگــه و شــجاع� 
مدت هاســت "ه �ــا حضور منظمــ� در تمر�ن 
ندارنــد و �ــا "متر به بــازI گرفته م� شــوند و 
حت� در مسابقات ليگ قهرمانان هم شجاع� 
دقا�ق بسيار "م� بازI "رد تا شا�عات� درباره 
اختــالف ا�ــن دو "اپيتان تيم ملــ� با خطيب� 
مطرح شــود. دو باز��ــن باتجربــه و مل� پوش 
ترا"تــور از ابتــداI فصــل جــارI "ــه عليرضا 
منصور�ــان هدا�ت ترا"تور را بــر عهده گرفت 
روI خــوش بــه او نشــان ندادند و با ســرمرب� 
ســابق سرخ پوشــان تبر�زI هــم اختالف نظر 
عميــق داشــتند. پــس از اخــراج منصور�ــان؛ 
شــجاع� براI مدت� به عنوان سرمرب� موقت 
هدا�ــت ترا"تور را بر عهده گرفت و حت� گفته 
م� شــد قرار اســت ا�ن پســت دائم� شود اما 
مالG باشــگاه تصميم گرفت رســول خطيب� 
عنــوان  بــه  را   gآلومينيــوم ارا موفــق  مربــ� 
سرمرب� تيمش انتخاب "ند. انتخاب خطيب� 
بــه مذاق "اپيتان هاI تيم مل� خوش نيامد به 
طورI "ه احسان حاج صف� تصميم به جدا�� 
از ترا"تور گرفت و به سپاهان پيوست و دژاگه و 
شــجاع� هم ساز جدا�� "وg "ردند و نتيجه 
آن خــوددارI از حضــور در تمر�ــن و حضــور 
انــدg در تر"يب تيم بوده اســت. درباره آ�نده 
ا�ــن دو باز��ــن هم شــا�عات� مطرح شــده "ه 
درباره شجاع� خداحافظ� از فوتبال و حضور 
در "الس هاI مربيگرI اســت و درباره دژاگه 
هم حضــور در �G تيم مطرح ليــگ برترI و �ا 

بازگشت به ليگ آلمان است.

والد�مير آل�نو، ســرمرب� تيم ملــ� واليبال، 
اســام� ١٧ باز��ــن و ٦ عضــو "ادر فن� تيم 
ملــ� ا�ــران را جهــت معرفــ� به فدراســيون 
جهان� براI حضور در ليگ ملت ها در اختيار 
اميــر خوش خبــر، سرپرســت تيــم ملــ� قرار 
داد. بــا اعالم آل�نــو، ميالد عبادI پــور، رضا 
 ،Iعابد�ن�، سعيد معروف، سيدمحمد موسو
حضرت پــور،  محمدرضــا  فياضــ�،  پور�ــا 
مســعود غالم�، اميــر غفور، صابــر "اظم�، 
محمدجــواد معنوI نــژاد، عل� اصغــر مجرد، 
عل� شــفيع�، ميثــم صالحــ�، محمدطاهر 
وادI، آرمان صالح�، اميرحســين اسفند�ار 

و برد�ــا ســعادت، ١٧ باز��ن ا�ــران در ليگ 
بــر  عــالوه  او  هســتند.   ٢٠٢١  Iملت هــا
ا�ن اســام�؛ تومــاس توتولو (دســتيار اول)، 
 Gمحمدرضا تندروان (دســتيار دوم)، سيام
 Iنو�د مشجر ،(و تراپيســت Gپزشــ)Iافروز
(آناليــزور)، مهــدI خباز(بدنســاز) و مانلــ� 
"ســرا��(مترجم) را هم به عنوان ٦ دستيار 
همراه خــود اعالم "رد. آل�نو بعــد از معرف� 
نفرات مدنظــرش در ليگ ملت هــا گفت: «با 
توجه به اختيارI "ه از سوI رئيس فدراسيون 
دارم، بر اساس نياز تيم درخصوص باز��نان و 
اعضاI "ادر فن� تصميم م� گيرم. مسئوليت 

انتخــاب بــا مــن اســت.» اميــر خوش خبــر، 
سرپرســت تيم مل� هم تا"يد "ــرد  "ه تيم ها 
تا قبل از ورود بــه ا�تاليا(محل برگزارI ليگ  
نفــره  فهرســت ٢٥  در  م� تواننــد  ملت هــا) 
خود تغييــر ا�جاد "ننــد. ن�ته حائــز اهميت 
امــا انتخــاب محمدرضا تنــدروان بــه عنوان 
دستيار ا�ران� از ســوI آل�نوست؛ آن هم در 
حالــ� "ه پيمان ا"برI در اردوهاI تيم مل� 
حضــور داشــت. خوش خبــر در ا�ن خصوص 
 Iاز مربيان ارزشــمند Iگفــت: «پيمان ا"بر
است "ه در ســال هاI گذشته براI تيم مل� 
بسيار زحمت "شــيد و نقش موثرI در نتا�ج 

"سب شــده داشــت. ا�ــن تصميــم آل�نــو بر 
اســاس اختياراتش اســت. البته آل�نو اظهار 
اميدوارI "رده "ه در صورت افزا�ش سهميه 
بتوانيــم در تو"يــو ا�ن مرب� ارزنــده را همراه 

داشته باشيم.»

اعالم اسام� مل� پوشان واليبال در ليگ ملت ها 

تندروان به عنوان دستيار ا�ران� آل�نو انتخاب شد

محروميت یک جلسه اى در انتظار سيدجالل؟ 
جنجال شا�عه و تست دوپينگ �اپيتان پرسپوليس 

 انتشــار �G "ليــپ جنجال� از 
ســيدجالل حســين�، "اپيتان 
پرســپوليس دوباره اتفاقات د�دار با سپاهان 
 Iمجاز Iرا بــه صــدر اخبار رســانه ها و فضــا
برگردانــد! بعد از گذشــت چند�ــن روز از آن 
 Iمجاز Iد�ــدار جنجال�، و�د�و�ــ� در فضا
منتشــر شــده "ه ســيدجالل در اعتــراض به 
انتخابــش بــراI انجــام تســت دوپينــگ "ــه 
�ــG "ار مرســوم و را�ــج در پا�ــان مســابقات 
ورزشــ� و فوتبال چه در داخل و چه در خارج 
"شــور اســت، م� گو�ــد: «همــه ا�ــن ماجــرا 
"ار فدراســيون فوتبال اســت تا پرســپوليس 
از  ســيدجالل  (البتــه  "نــد.»  اذ�ــت  از  را 
"لمــه اI ناشا�ســت اســتفاده م� "نــد "ــه 
ام�ان انتشــار آن نيســت.) هرچنــد برخ� از 
هواداران پرســپوليس از ا�ن رفتــار و برخورد 
"اپيتان شــان حما�ــت "ردنــد بــا ا�ــن حال 
خيل� ها هم با مح�وم و تقبيح "ردن حر"ت 
ســيدجالل و انتقاد شــد�د از رفتــار ناهنجار 
او و ب� احترامــ� اش بــه قوانيــن و مقــررات 
و مرجــع اصلــ� فوتبال "شــور ا�ن ســوال را 
مطــرح "رده اند "ه آ�ــا ا�ن حر"ــت "اپيتان 
پرســپوليس محروميت و جر�مه ندارد؟ آن ها 
با اشاره به اظهارات و الفاظ ناشا�ست محمود 
 Iســرمرب� ســابق اســتقالل در باز ،Iف�ــر
 Iتيــم اهواز Iبــا فوالد "ــه خطاب بــه اعضا

بــود و باعــث جر�حه دار شــدن احساســات و 
 G� خدشه دار شــدن اخالق اجتماع� شد و
 Iجلســه محروميت و چندميليون جر�مه برا
او در پــ� داشــت، ا�ــن ســوال را پرســيده اند 
"ه چرا در مورد ســيدجالل حســين� چنين 
برخــوردI را شــاهد نبود�ــم و اعمــال قانون 
نشده اســت؟ در حال� "ه ف�رI اعضاI تيم 
حر�S را مورد خطاب قرار داده بود و "اپيتان 
پرســپوليس ار"ان فدراســيون فوتبــال را بــا 
الفاظ زشت خطاب و در واقع به مجرI قانون 
دهن "ج� "رده است. در مقررات انضباط� 
"ميته و در ماده ٧١ آ�ين نامه(توهين، افترا و 
نشــر ا"اذ�ب) آمده است: «هر "س "ه خارج 
از زمين مســابقه بــه هر روشــ� مطالب� را به 
د�گران نسبت دهد "ه قانونا مصداق توهين، 
هتG حرمــت، افتــرا و نشــر ا"اذ�ــب باشــد؛ 
صرف نظر از مجازات قانون� "ه در صالحيت 
 Iاســت، به جر�مه نقد Iمحا"م دادگســتر
به ميــزان حداقــل ٥ميليون تومــان به عالوه 
حداقــل محروميــت از �ــG مســابقه مح�وم 
ســيدجالل  الفــاظ  و  رفتــار  شــد.»  خواهــد 
حســين� مصداق توهيــن و افتراســت "ه در 
خارج از زمين مســابقه و اتاق تســت دوپينگ 
رخ داده و طبــق مــاده ٧١ او با�ــد حداقــل 
�G جلســه محروم شــود "ــه تا امــروز "ميته 
انضباط� فدراســيون فوتبال وا"نش� نشان 

نداده و به طرز عجيب� س�وت "رده است.
    

مدت هاســت شــا�عات� دربــاره دوپينگ چند 
باز��ن شنيده م� شود و هواداران پرسپوليس 
و اســتقالل انگشــت اتهــام را به ســوI برخ� 
باز��نان ��د�گر نشــانه م� روند. سيدجالل 
حســين� ��ــ� از باز��نان� اســت "ه بيشــتر 
از همــه در معــرض اتهــام بــوده و هســت و بــا 
بررس� آرشــيو مشخص م� شــود از سال ٩٦ 
"ــه "ارلــوس "� روش، ســرمرب� ســابق تيم 
ملــ� د�گر اعتقادI به ســيدجالل نداشــت و 
بحث "نار گذاشــتن او از تيم مل� مطرح شــد 
داســتان دوپينگ او استارت خورده بود. سال 
٩٦ ســيدجالل حســين�، "اپيتان مل� پوش 
پرســپوليس در نشســت خبرI پيش از د�دار 
تيم مل� با توگو شــر"ت "رد و وقت� با سوال� 
درباره شــا�عه دوپينگــش مواجه شــد، گفت: 
«دوپينــگ را ت�ذ�ــب م� "نم. من چند ســال 
اســت فوتبال بازI م� "نم و تمام ف�ر و ذ"رم 
فوتبال اســت. متاســفانه حرف ها�ــ� "ه زده 
م� شــود، "ار را ســخت م� "نــد. مــن ٣ �ا ٤ 
سال اســت "ه تســت دوپينگ ندادم. دوست 
نــدارم احساســاتم را به شــ�ل� بيــان "نم "ه 
"ســ� ناراحت شــود.» درخشــش سيدجالل 
 Iدر چند فصل گذشته و به خصوص د�دارها
اخير پرسپوليس در ليگ برتر و ليگ قهرمانان 

و گلزن� هاI م�رر او باعث شد تا دوباره شا�عه 
دوپينــگ او مطــرح شــود. پس از انجام تســت 
 Iز�اد Iدوپينــگ از او در اصفهان هجمه هــا
به فدراســيون شد "ه چرا سيدجالل حسين� 
بيــش از هــر باز��ن د�گرI براI عمل تســت 
دوپينــگ انتخــاب م� شــود "ــه اعتراض ها با 
وا"نش فدراســيون فوتبال همراه شــد. د"تر 
توحيــد ســيS برق�، رئيــس "ميته پزشــ�� 
فدراســيون فوتبــال در وا"نش به ا�ن مســئله 
گفــت: «"ليــه امــور مرتبــط با بحــث دوپينگ 
شــامل نمونه گيرI از تيم ها، مد�ر�ت نتا�ج تا 
ســال ١٥-٢٠١٤ ز�ر نظر فدراسيون فوتبال 
بود ول� بعد از آن بر اساس صالحد�د مد�ران 
ارشــد فدراســيون، تا"نون ا�ن مســئوليت بر 
عهده ســتاد مبــارزه بــا دوپينگ-نــادو- قرار 
گرفته اســت و از آن ســال، فدراسيون فوتبال 
در هيچ بخش� از روند "نترل دوپينگ شامل 
انتخاب تيــم، انتخاب باز��ــن، نمونه گيرI و 
مد�ر�ت نتا�ج، بر اساس قانون آژانس جهان� 

مبــارزه بــا دوپينــگ و نيــز قوانيــن مبــارزه بــا 
دوپينگ فيفا ٢٠٢١ دخالتــ� ندارد. مطابق 
اعالم ســتاد مبارزه با نادو، باز��نان بر اساس 
قرعه "شــ� انتخــاب م� شــوند و از همين رو 
مم�ن اســت براI تســت دوپينگ، باز��نان� 
 Iانتخاب شوند "ه هفته هاست در هيچ د�دار
به ميدان نرفته اند.» اعتراض پرسپوليســ� ها 
به انجام تست دوپينگ از سيدجالل حسين� 
و انتقاد شــخص او از ا�ن اتفاق در حال� است 
"ه فرهاد مجيدI، سرمرب� فعل� استقالل در 
٣ سال حضورش در ا�ن تيم بيش از ١٥ نمونه 
دوپينگ داد تــا د"تر هاشــميان، رئيس وقت 
"ميته پزشــ�� فدراســيون فوتبــال آن جمله 
 Iمعروفــش را بگو�ــد: «پا"ــ� فرهــاد مجيــد
افتخــار ليــگ برتــر ا�ران اســت.» بــا ا�ن همه 
 G� بحــث مثبــت بودن �ا منف� شــدن تســت
موضوع اســت و بحث توهيــن "الم� "اپيتان 
پرســپوليس به فدراســيون فوتبال �G مسئله 

جداست "ه با�د به آن رسيدگ� شود. 

باوجــود ا�ن "ه عنوان شــده تيم ها�ــ� از ا�تاليا، اســپانيا و آلمان خواهــان به خدمت 
گرفتن سردار آزمون، مهاجم ا�ران� تيم زنيت سن پترزبورگ شده اند، سرمرب� زنيت 
 Iا�ــن خبرها را رد "رد. ســردار آزمون، مهاجــم ا�ران� تيم فوتبال زنيت در ســال ها
اخيــر همواره ��ــ� از ســوژه هاI نقل وانتقاالت فوتبــال اروپا بوده اســت. آزمون "ه 
ا�ــن فصل بــا ١٩ گل در صدر جدول گلزنان ليگ روســيه و شــانس نخســت "ســب 
ا�ن عنوان اســت، از ماه ها پيش به تيم هاI بزرگ نســبت داده شــد. آزمون �G فصل 
د�گر با زنيت قرارداد دارد اما رســانه هاI روسيه و ســا�ر "شورهاI اروپا�� احتمال 
جدا�� او در ا�ن فصل و انتقال به تيم بزرگترI را جدI م� دانند. اخيرا از دورتموند 
آلمان، ســو�ا و والنســيا اســپانيا، رم و آتاالنتا ا�تاليا به عنوان مشــتر�ان جدI سردار 
آزمون نام م� برند. ا�ن در حال� اســت "ه سرگئ� ســماg، سرمرب� زنيت م� گو�د 
آزمون تا االن پيشــنهاد جدI نداشــته و به نوع� خبرهاI رســانه اI را ت�ذ�ب "رده 
 Iه برا" Iروسيه در خصوص پيشنهادات ز�ادgq در گفت وگو با سا�ت gاست. سما
آزمون مطرح م� شود، گفت: «تا امروز هيچ پيشنهاد جدI براI هيچ �G از باز��نان 
زنيت وجود ندارد. شــا�د پيشنهادات بعدا بيا�د. مهمتر�ن چيز خواست خود باز��ن 
اســت. او با�د بخواهد براI باشــگاه بازI "ند. الزم نيست "س� را به زور مهار "نيد. 
البته عالقه باشــگاه هاI اروپا�� براI هر فوتباليســت� از ليگ روســيه �G گام رو به 

جلوست و نياز نيست جلوI آن گرفته شود.»

بــا اعالم �G ســا�ت پرتغالــ�، هيچ باز��نــ� در ٦ ليگ برتر اروپا "ــه ا�ن فصل به 
تيم جد�دI رفته اند، به اندازه مهدI طارم�، مهاجم ا�ران� پورتو تاثيرگذار نبوده 
است. سا�ت noticiasaominuto در گزارش� به بررس� عمل�رد مهدI طارم�، 
مهاجــم ا�ران� تيم فوتبــال پورتو پرداخت و او را تاثيرگذارتر�ــن باز��ن جد�د ا�ن 
فصــل از فوتبــال اروپا تــا ا�نجــاI "ار معرف� "رد. ا�ن ســا�ت با بررســ� عمل�رد 
بهتر�ن مهاجمان و باز��نان ٦ ليگ فوتبال اروپا(فرانسه، پرتغال، اسپانيا، ا�تاليا، 
 Iانگليــس و آلمــان) و با آمار، ثابت "ــرده طارم� باالتر از هــر باز��ن جد�د د�گر
از لحاظ تاثيرگذارI ظاهر شــده اســت. سا�ت پرتغال� نوشــت: «مهاجم ا�ران� با 
١٥ گل و ٩ پــاس گل در راس فوتبــال اروپاســت. ا�ــن باز��ن عمل�ــرد ب� عيب و 
نقص� داشــته و هيچ "س در ٦ ليگ برتر فوتبال اروپا چنين تاثيرI نداشته است. 
بــه عنوان مثال، لوئيز ســوارز پــس از مدت ها حضور در بارســلونا، در تابســتان به 
اتلتي�ومادر�ــد رفت و در ٢ بازI مانده به پا�ان ليگ، ١٩ گل و ٣ پاس گل داشــته 
اســت. در ا�تاليا، آلوارو موراتا(�وونتوس) بــا ٩ گل و ١٠ پاس گل بهتر�ن عمل�رد 
را در ســرI آ داشته است. در آلمان، ما"س "روزه از �ونيون برلين بهتر�ن ر"ورد را 
بــا ١٠ گل و ٥ پاس گل دارد. جالب ا�نجاســت "ه در ليگ فرانســه "و�ن فوالند با 
١٦ گل و ٨ پاس گل نزد�G به طارم� است اما ٥٦٢ دقيقه بيشتر از مهاجم پورتو 

بازI "رده است.»

سرمربی زنيت: آزمون هيچ پيشنهاد جدى ندارد! مهدى طارمی باالتر از سوارز و موراتاسوژه روز چهره روز

مصدوميت، دست سهراب را از المپيک کوتاه کرد
بــه فاصلــه ٢٠ روز پــس از مســابقات قهرمانــ� آســيا، 
نما�نده دسته ٩٦"يلوگرم وزنه بردارI ا�ران در آخر�ن 
مسابقات گز�نش� المپيG به ميزبان� "لمبيا روI تخته 
رفت تا شانس خود را براI گرفتن سهميه افزا�ش دهد. 
سهراب مرادI بعد از نا"ام� در تاش�ند مح�وم به ثبت 
ر"ورد ٣٨٨"يلوگرم در "لمبيا بود اما مصدوميت نفس 
ســهراب را بر�د تا او به ناچار قيد المپيG تو"يو را بزند. 
او ابتــدا در مهار وزنه ١٧٠"يلو اخطار در�افت "رد و در 
حر"ــت دوم هرچنــد "ه ا�ن وزنه را زد اما احســاس درد 
 Iدر مچ دست داشت. مصدوميت او به قدر جد Iشد�د
بود "ه از حر"ت سوم �G ضرب و دوضرب انصراف داد. 
بــه ا�ن ترتيب او با از دســت دادن امتياز ا�ن مســابقه، با 
المپيG تو"يو وداع "رد. ن�ته حائز اهميت د�گر ا�ن "ه 
"يانوش رســتم�، د�گر شــانس المپي�� ا�ران در وزن 
٩٦"يلوگــرم از حضــور در رقابت هاI "لمبيــا انصراف 
داد؛ آن هم به ا�ن اميد "ه فدراســيون جهان� امتيازات 
رقابت هاI ســوئيس را براI او محاســبه "ند. حال با�د 
منتظــر مانــد و د�ــد فدراســيون جهان� چنيــن اقدام� 
 Iخواهد "رد �ا خير چرا"ه در غير ا�ن صورت وزنه بردار
ا�ران "ه تنها ٢ سهميه براI المپيG تو"يو داشت، با�د 

قيد سهميه در ا�ن وزن را بزند.
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