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مرجعیت صندوق  رای
یکی از مسائلی که پیوسته ذهنم را به خود درگیر کرده 
بــود، توجه بی حد و حصر رهبر انقالب در بیانات و 
سخنرانی های مختلف  خود به موضوع مشارکت مردم 
در انتخابات  مختلف به ویژه انتخابات ریاست جمهوری 
بود. با نگاهی به بیانات رهبر حکیم انقالب  و مقایسه 
فعاالن  و  مقامات  اندیشمندان،  دیگر  سخنان  با  آن 
اجتماعی و سیاسی کشور، می توان به طور قطع اذعان 
کرد که هیچ کدام  به اندازه حضرت آیت ا... خامنه ای 
به موضوع مشارکت در انتخابات توجه نکرده  و البته 
که در کنار توصیه های اکید خود نسبت به مشارکت، 
دالیــل اهمیت حضور مــردم در پای صندوق را تبیین 
کرده اند. در این بین برخالف باور بسیاری که امنیت، 
ثبات، پیشرفت و مسائلی از این قبیل  را مهم ترین دلیل 
برای حضور مردم در پای صندوق های رای متصور می 
شوند، رهبر حکیم انقالب  علت العلل همه  پیامدهای 
مثبت مشارکت مردم را نفس »مرجعیت صندوق های 
رای« اعالم می کنند)1392/5/12 ( و تاکید می 
کنند در جامعه اسالمی که بنیاد آن بر جمهوریت بنا 
شده، این مردم در نهایت حرف اول و آخر را می زنند و 
مهم ترین پایگاه برای تصمیم آن ها نیز همین صندوق 
های رای است. از این رو می بینیم که بنیان گذار فقید 
انقالب حضرت امام )ره( نیز هیچ گاه اسالم را بدون 

جمهوریت ذکر نکرده و در سخنرانی های مختلف خود 
تاکید می کنند که انتخاب اصلی در فرایند انتخابات، 
انتخاب جمهوریت است یا در بیان دیگر خود تبیینی 
دقیق تر از انتخابات دارند و تصریح می کنند که رای 
به رئیس جمهور در حقیقت رای به جمهوریت اسالمی 
است.  جالب تر آن که برخالف  آن چه در ذهن بیشتر ما 
نقش بسته که نقطه قوت اصلی نظام جمهوری اسالمی 
مواردی از قبیل موشک های دوربرد و غنی سازی هسته 
ای است، رهبر انقالب در یکی دیگر از سخنرانی های 
خود  در تبیین این که چرا ضد انقالب و معارضان با این 
نظام، درصدد کاهش مشارکت در انتخابات هستند؛ 
تاکید می کنند آن قدرت اصلی که جمهوری اسالمی 
دارد و دشمن توانایی معارضه با آن را نــدارد، همین 
حمایت مردم از این نظام و حضور در پای صندوق های 
رای است :» یکی از برکات حضور مردم همین است که 
وقتی دشمنان نگاه می کنند و می بینند که مردم پشت 
سر نظام هستند، احساس می کنند که نمی شود با این 
نظام معارضه کرد؛ چون با یک ملت نمی شود معارضه 
کرد. 1388/12/6 «  از همین رو ایشان تاکید فراوانی 
بر حفظ این مرجعیت صندوق های رای داشته و در یکی 
از سخنرانی های خود تاکید می کنند که مهم ترین 
خواسته دشمن این است که این مرجعیت از بین برود: 
»افتخار ما این بوده است که در امنیت و آرامش کامل، دو 
نفر رفیق پای صندوق رأی می روند؛ یکی به این آقا رأی 
می دهد، یکی به آن آقا رأی می دهد. دشمن می خواهد 
این محیط امن و امان از بین برود. 1384/3/25« 
به  حتی  مشارکت  با  آن  پیوند  و  جمهوریت  موضوع 
سخنرانی اخیر رهبر انقالب نیز راه پیدا کرد و معظم له 
به صراحت هر چه تمام تر تاکید کردند که جمهوریت 
تنها با  مشارکت مردم تحقق پیدا خواهد کرد، اما نباید 

فراموش کنیم همان طور که مرحوم امام )ره(نیز بارها  
اعالم کردند  پابرهنگان و کوخ نشینان نقش محوری را 
در پازل انقالب و نظام جمهوری اسالمی دارند، نقشی 
که متاسفانه طی سال های اخیر  آن طور که باید و شاید 
به آن توجه نشد و حاال این قشر محروم که  رکن اصلی 
جمهوریت هستند، به دلیل این گالیه ها تردید هایی 
ــد. موضوعی که رهبر  بــرای حضور در انتخابات دارن
انقالب نیز در بیانات روز گذشته خود به آن اشــاره  و 
تصریح کردند:» این قشرها توقعات و گالیه های  بجایی 
دارند که عمده آن ها درباره معیشت، مسکن و اشتغال 
است و مسئوالن کشور باید واقعًا به این مسائل رسیدگی 
می کردند و انتظار این است که دولت آینده در رأس 
برنامه های خود به این مسائل رسیدگی کند... این 
افراد به علت گالیه های بجا، دست و دلشان به انتخابات 
نمی رود اما بحث اصلی این است که نرفتن پای صندوق 
رأی و قهر کردن با آن، مشکل را حل نمی کند. مشکل 
هنگامی حل خواهد شد که اواًل همه پای صندوق های 
رأی بروند و ثانیًا به فردی رأی بدهند که توانایی حل 
این مشکالت را داشته باشد.« این دوره انتخابات را می 
توان با توجه به مسائل و موضوعاتی که تاکنون در فرایند 
بررسی صالحیت ها توسط شــورای نگهبان  و رقابت 
های انتخاباتی  آن مطرح شده است  فصلی دیگر از رشد 
و توسعه فرایند مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی 
ایران دانست  فرایندی که در کنار نقاط قوت بسیار ، نقاط 
ضعفی را هم به ما نشان داد  که باید در اولین  فرصت 
مناسب رفع و اصالح شود  چرا  که  بدون شک   پیشرفت، 
امنیت و امیدواری به آینده در گرو حفظ مرجعیت صندوق 
های رای است و این حفظ نخواهد شد مگر آن که مردم 
به آن روی خوش نشان دهند و با مشارکت باالی خود 

اعتماد شان به این مرجعیت را نشان بدهند.

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 کاش مجری مناظره همون وسط مناظره همه وعده ها را  •
توی یک کاغذ می نوشت و از همه آقایان امضا می گرفت تا 
اگر چندسال دیگر بهانه آوردند و کاری نکردند مردم از آن 

ها شکایت کنند.
 پیمان یوسفی  می گه اگه بحرین 22 گل به هنگ کنگ  •

بزنه و ماهم به عراق ببازیم می تونه صعود کنه! یعنی داره 
خواب می بینه؟

 با این همه وعده های قشنگ آقایان نامزدها نمی شه  •
همه شون با همدیگه رئیس جمهور بشن؟ آخه حیفه یکی 
از ســربــازی گفته و یکی از یارانه 450 تومانی. یکی از 
سالی یک میلیون خانه گفته و یکی از خــودروهــای با 
کیفیت و.... حیفه. دولت رو تقسیم بر چند قسمت کنین و 

همه رو رئیس جمهور کنین!
 چرا به افرادی مثل فائزه هاشمی که مردم را از شرکت  •

در انتخابات ناامید و بی تفاوت می کنند اجازه مصاحبه 
می دهند؟

 چرا از زاینده رود که خشک شده و ما کشاورزها را به  •
مهاجرت و هزار بدبختی انداخته چیزی نمی نویسید ؟! 

مگر نه این است که تمام ایران سرای من است؟
را  • ــان  ــرش س ــا  ه فوتبالیست  ــه  ک داره  اهمیتی  ــه  چ

چطوراصالح می کنندیا بازیگران چه عینکی می زنند؟این 
چیزها چه دردی ازمردم دوامی کند ؟

دوست عزیز کارمند که گفتی ساعت 5:40 صبح از خونه  •
می آیی بیرون نه کله پزی بازه نه نانوایی !داداش محله تون 

کجاست؟
در  • شهر  شـــورای  کاندیداهای  انتخاباتی  ستادهای 

شهرستان ما گلبهاردر میدان پرندبا تجمع عصرگاهی و 
شبانگاهی مــردم و نــزدن ماسک، حتی خود داوطلبانی 
که ماسک نمی زنند و الگوی مردم هستند مثال،در معرض 
دید مردم هستندیک فاجعه است، چرا سازمان های نظارتی 

و پلیس تذکر ندادند و نمی دهند؟لطفا پیگیری کنید.
لطفا مسئوالن و افراد شاخص تا روز انتخابات نظرات  •

جنجال برانگیز ندهند. این ها تا حاال کجا بودند. خدمتگزار
گــزارش گزارشگر والیبال ایــران و استرالیا واقعا روی  •

اعصاب بود.ضمن این که در طول بازی چندین بار حریف 
را تحقیر کرد . جواد خیابانی دوم در گزارش والیبال ظهور 

کرده است.
 با دیدن سریال هایی مثل دل و ملکه گدایان در نمایش  •

خانگی، تصمیم گرفتم که دیگه سریال ایرانی نبینم، در 
هر قسمت فقط وقت بیننده گرفته می شه و در نهایت 

اتفاق خاصی نمی افته و باید باز یک هفته صبر کنید. ولی 
در سریال های خارجی البته غربی در هر قسمت اتفاقات 
زیادی می افته که اگه یه قسمت را نبینی موضوع را متوجه 
نمی شوید ولی در سریال های ایرانی کافیه دو قسمت 
ابتدایی و قسمت آخر را ببینید و متوجه همه داستان بشوید!

 درروزنامه عکس گاوی را که یکی ازنامزدهای شورای  •
شهربرای تبلیغ وجــذب آرای مــردم حــوزه انتخابی اش 
ــزان کــرده بود دیــدم وگریستم برمردمی  از جرثقیل آوی
که دورجرثقیل جمع شده بودند ومنتظردریافت کمی 
گوشت بودند. حتما آن نامزد ازخدا بی خبرکلی برای این 
صحنه خوشحالی کرده! چگونه ازنظرانسانی این چنین 
سقوط کرده ایم که زجرکشیدن یک گاو را امری عادی 
تلقی می کنیم؟ مگر با یک وعده گوشت خوردن مشکل 
حل خواهدشد؟ آن نامزد به اصطالح شورا که حاضر است 
برای انتخاب شدن دست به چنین عمل غیرانسانی بزند آیا 

می تواند دلسوزمردم باشد ؟
خیلی سرقت و دزدی و کیف قاپی زیاد شده، لطفا پلیس  •

گشت بیشتری بزند یا نیروی پلیس استخدام کنید....حتی 
در روز روشن کیف زنی و سرقت و ... اتفاق می افتد. االن 
نه به خاطر کرونا ، شب ها بیشتر از ترس سارقان و اراذل و 
اوباش نمی توانیم بیرون برویم. برق خیلی از خیابان ها کم 
شده و همین تاریکی ،زمینه سوءاستفاده سارقان و اوباش 
را فراهم کرده. لطفا نیروی انتظامی جدی تر برخورد کند.

ما رای می دهیم چراکه ایرانی هستیم ودربرابرکشور و  •
خون شهیدانمان مسئولیت سنگین داریم.رای به کسی که 
بتواند با فساد  ومشکالت به وجودآمده مبارزه کند وکارنامه 

قابل قبولی داشته باشد.
 چرا دولت ما درموقع انتخابات مردم را حساب می کنند  •

وبعد از آن هیچ؟ یک پرونده قضایی چرا باید چند سال طول 
بکشد؟بعد که به وکیل اعتراض می کنی می گوید من چه 
کار کنم که دادگاه ها با یک سوم نیرو کار می کنند؟ به نظر 
شما وقتی کارهای دادگاه ها غیر حضوری است وبا مردم 
سروکاری ندارند چراباید یک پرونده این قدر طوالنی 
شــود. آیااین مبلغ حقوقی که دریافت می کنند حالل 
است درصورتی که سرکار نیستند. اگر پرونده های فساد 
اقتصادی کاردیگر پرونده ها را با اختالل مواجه کرده است 

فکری برای افراد بدبختی مثل من کنند.
 برای رفتن به سربازی آن قدر اذیت کردند و هزینه داشت  •

که از رفتن به سربازی منصرف شدم مثل این که رفتن به 
سربازی هم به برجام وابسته است.

گردهمایی حامیان رئیسی در مشهد برگزار شد

گردهمایی حامیان رئیسی روز 
گذشته با حضور جمعی از مردم 
مشهد و سخنرانی سردار سعید 
شهدا  میدان  عرصه  در  محمد 
برگزار شد. به گزارش »خراسان 
ــردار محمد در این  ــوی«، س رض
مراسم گفت: بی عملی و بدعملی 
را در برخی مسئوالن شاهدیم که 
در شان مردم و نظام جمهوری 
ایران نیست، دولت در جمهوری 
اسالمی ایران یک میدان است و 
این میدان مرد میدان می طلبد 
اما امروز متاسفانه از مکتب حاج 

قاسم سلیمانی بین کارگزاران 
چیزی نمی بینیم. وی افزود: 
بیش از 8 سال است که هیچ 
اقدامی در زمینه مسکن انجام 
نداده اند و می گفتند مسکن 
مردم ربطی به ما ندارد. سردار 
محمد در ادامه ضمن اشاره به 
مشکالت ایجاد شده در بورس 
گفت: کسری بودجه دولت را 
ــورس تامین کردند  از محل ب
آیا این افتخار است که دولتی 
دست در جیب مــردم خودش 

بکند؟

یادداشت روز

  میرزا رضا توکلی 
political@khorasannews.com

رکورد مصرف ۶۰ هزار مگاوات برق شکست

تقاضای  اوج  گفت:  بــرق  صنعت  سخنگوی 
مصرف برق روز چهارشنبه رکورد زد و از مرز 
خطرناک 60 هزار مگاوات عبور کرد.  مصطفی 
رجبی مشهدی به ایرنا گفت: با گرم تر شدن 
هوای کشور، اوج تقاضای مصرف به 60 هزار 
و 464 مگاوات رسید که در تاریخ صنعت برق 
کشور بی سابقه و البته نگران کننده است.وی 
افزود: البته در دو روز آینده )و پنج شنبه و جمعه( 
ــا ایــن میزان کاهش  با تعطیل شــدن اداره هـ
خواهد یافت.رجبی مشهدی یادآورشد: این 
میزان مصرف 2 هزار و 200 مگاوات بیشتر از 
پیک سال گذشته بوده و در عین حال سرعت 
رکورد شکنی مصرف برق در کشور بسیار نگران 

کننده است.سخنگوی صنعت برق با یــادآوری 
این که اوج مصرف برق ایران در سال گذشته در 
31 تیر با شدت 58 هزار و 254 مگاوات ثبت 
شده بود، گفت: این درحالی است که در کمتر از 
یک ماه گذشته چندین بار شاهد رکورد شکنی 
مصرف برق بودیم که در نهایت امروز این میزان به 
60 هزار و 464 مگاوات رسید که در تاریخ صنعت 
 برق کشور بی سابقه و البته نگران کننده است.
وی با بیان این که توان تولید نیروگاه های کشور 
54 هزار مگاوات است، افزود: برقراری پایداری 
شبکه بیش از 6 هــزار مگاواتی تولید و مصرف 
امروز تنها با اجرای برنامه های مدیریت بار امکان 

پذیر بود. 
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تحلیل روز

نژادپرستی با رقص پرچم 
دکتر سید رضــی عــمــادی-  شهرک نشینان 
صهیونیست  راهپیمایی پرچم را در قدس اشغالی 
ــرگــزار کــردنــد. کابینه تـــازه تاسیس »نفتالی  ب
بنت« مجوز برگزاری این راهپیمایی را صادر کرده 
بود. صرف نظر از این که این راهپیمایی تنش میان 
فلسطینی ها و اسرائیل را افزایش داد، نشان داد 
که در درون جامعه اسرائیل انسجام وجود ندارد و 
شکاف های زیادی دیده می شود. در این راهپیمایی، 
گروهی از فعاالن حزب لیکود شعارهایی را علیه 
بنت  سر دادند و اعالم کردند: »بنت خائن است«، 
»بنت دروغگوست«.بنابراین، راهپیمایی پرچم، مهر 
تاییدی بر شکنندگی کابینه ائتالفی جدید اسرائیل 
زد و همچنین شدت گرفتن واگرایی سیاسی در 
درون جامعه و ساختار قدرت اسرائیل را نشان داد. 
موضوع دیگر این که راهپیمایی پرچم، نژادپرستی 
اسرائیل را نشان داد. ایده برگزاری راهپیمایی 
پرچم را »یهودا حزانی« یک یهودی افراطی و حامی 
شهرک سازی در قدس و کرانه باختری مطرح کرده 
بود. حزانی از بنیان گذاران جنبش صهیونیستی 
»گوش ایمونیم« است که در آمریکا مشغول فعالیت 
بود و با همکاری شماری از ژنرال های صهیونیسم 
مذهبی، جوانان صهیونیسم را بــرای خدمت در 
ارتش رژیم صهیونیستی جذب می کرد. پس از مرگ 
حزانی در سال 1992، این راهپیمایی به مراسمی 
ساالنه برای یادبود او و اعالم حمایت از شهرک سازی 
و صهیونیسم دینی تبدیل شد. بنابراین طــراح و 
سازمان دهندگان راهپیمایی پرچم از نژادپرستان 
صهیونیسم هستند. این نژادپرستی یکی از علل 
اصلی و مبنایی جنایت های اسرائیل و همچنین 
تقویت رونــد شکاف های سیاسی و اجتماعی در 

چهره روز اراضی اشغالی محسوب می شود.

توییت روز 

قاب بین الملل 
مقامات سعودی با اتهام 
ــروج علیه شـــاه« و  ــ »خ
حضور در صف مخالفان 
یک نوجوان بازداشتی 
ــا دســـت بسته سر  ب را 
بریدند و جسدش را در 

مکانی نامعلوم سر به نیست کردند.در سال های 
اخیر حکم اعدام علیه کودکان و نوجوانان زیر 
سن قانونی در عربستان افزایش یافته که همگی 

آن ها بابت ابراز عقیده بوده است./المیادین

ــک کــارتــی،  کــویــن م
رهبر اقلیت جمهوری 
خـــــــــــواه مـــجـــلـــس 
آمریکا:  نمایندگان 
فنتالین )نوعی ماده 
مخدر( در حال ورود 
به آمریکاست. بحران 
مـــرزی دولـــت بایدن 
برای کارتل های مواد 

مخدر بسیار خوب بود ولی برای آمریکا بد تمام 
شد! )ورود فنتالین به مرزهای جنوبی آمریکا 

300 درصد افزایش یافته است(

تصویر جدید از اون، او را خیلی الغرتر نشان می دهد

پیشخوان بین الملل 

ــه االخــبــار در  ــام روزن
گــزارش نخست خود 
بــه شــرایــط نظامی-
که  پرداخته  امنیتی 
ــم  ــد رژی ــدی ــت ج ــ دول
صــهــیــونــیــســتــی به 
ریاست نفتالی بنت، 

سیاستمدار راست گرای افراطی با آن روبه روست. 
االخبار در این باره می نویسد: پس از نبرد 11روزه 
شمشیر قدس، دیگر وضعیت امنیتی غزه و قدس از 
یکدیگر جدا نیست. سران اسرائیل به خوبی درک 
کرده اند که هرگونه اعمال فشار علیه شهروندان 
فسلطینی با پاسخ نظامی از سوی غزه روبــه رو 

می شود.

خادم- روابط مسکو-واشنگتن یکی از تاریک 
ترین روزهـــای خــود را سپری می کند. حاال 
ــای جمهور  والدیمیر پوتین و جو بایدن روس
روسیه و آمریکا در مکانی نمادین با یکدیگر 
دیدار کردند تا شاید با گفت و گو بتوانند بخشی 
از شکاف به وجود آمده در روابط شان را پر کنند. 
دیــداری در یک ویالی قدیمی در ژنو سوئیس 
که از قرن هجدهم باقی مانده اســت. رونالد 
ریگان، چهلمین رئیس جمهوری ایاالت متحده 
ــرای اولین بــار در  در ســال 19۸۵ میالدی ب
ایــن ویــال با میخائیل گورباچف، رهبر اتحاد 

جماهیر شوروی سابق مالقات کرد. این دیدار 
زمینه ساز آغــاز رونــد کاهش تنش های دوره 
جنگ سرد شد. جو بایدن و  والدیمیر پوتین 
اظهار امیدواری کرده اند که جلسه شان در ژنو 
سوییس، بتواند اندکی از اختالفات بکاهد 
ــواردی وجــود دارد  اما در میان اختالفات، م
داشته  خوبی  نسبتًا  پیشرفت  توانند  می  که 
باشند. گفته می شود حمالت سایبری که دو بار 
زیرساخت های مهم آمریکا را هدف قرار داده، 
مهم ترین دغدغه آمریکا در این دیــدار است. 
واشنگتن می گوید این حمالت از مسکو هدایت 

شده ولی روسیه آن را »ادعاهای پوچ« خوانده 
است. اف بی آی هم هیچ مدرکی دال بر دخالت 
دولت روسیه در حمالت به زیرساخت های حمل 
و نقل انرژی آمریکا )Colonial Pipeline( و 
تاسیسات تولید و بسته بندی گوشت ارائه نکرده 
است. گفت و گو درباره دخالت سایبری روسیه 
در انتخابات آمریکا نیز از جمله مواردی است 
که معلوم نیست بایدن چگونه به آن موضوع 
خواهد پرداخت. جو بایدن که ژانویه 2021 
قدرت را در آمریکا در دست گرفته می گوید که 
خواهان یک رابطه پایدار و قابل پیش بینی تر 
با روسیه اســت، روابطی که به آمریکا اجــازه 
دهــد بر سایر اولویت های سیاست خارجی 
این کشور که بیش از روسیه بــرای واشنگتن 
اهمیت دارد، تمرکز کند. از آن جمله می توان 
چین  قبال  در  سرسخت تر  موضع گیری  بــه 
اشاره کرد. کرملین هم به نوبه خود با سیلی از 
تحریم های مستمر و شدید از سوی آمریکا روبه 
رو شده است. آخرین موج این تحریم ها در ماه 
آوریل و بعد از سرکوب مخالفان داخلی از سوی 
مسکو روانه روسیه شد. تحلیل گران می گویند 
که پوتین از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن 
ــرده با انجام برخی اقــدامــات مانند  تــالش ک
اعــزام نیروهای نظامی به مرز اوکراین توجه 
آمریکا را به خود جلب کند. »والدیمیر فرلوف«، 
دیپلمات پیشین سفارت روسیه در واشنگتن 
ــاره می گوید: »کرملین می خواهد  در ایــن ب
روابــط با واشنگتن از یک مناسبات خصمانه 
غیر محترمانه به روابطی خصمانه ولی همراه 
با احترام تغییر شکل دهد.« والدیمیر فرلوف  به 

شبکه خبری ای بی سی آمریکا گفت: »پوتین 
می خواهد   همان روابطی که در مناسبات میان 
اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا 
در دهه 19۷0 تا 19۸0 برقرار بود در حال 
حاضر هم شکل بگیرد. رفتارهایی مانند قاتل 
خواندن پوتین دقیقا خالف این روند است.« با 
این حال تضمینی وجود ندارد که تالش های جو 
بایدن در دیدار دیروزش با موفقیت همراه باشد. 
بایدن گفته است که دولت او برخالف دولت 
ترامپ به ارتقای جهانی حقوق بشر و دموکراسی 
متعهد خواهد بود و ابایی از برخورد با کشورهایی 
که مبانی حقوق بشر را نقض می کنند نخواهد 
ــت. هم اکنون کرملین در حال سرکوب  داش
مخالفان سیاسی خود است و در این مسیر بدون 
هیچ مالحظه ای مخالفان را از سر راه برمی دارد. 
ناوالنی، برجسته ترین منتقد دولت  الکسی 
روسیه بعد از آن که از مسمومیت با گاز اعصاب 
جان سالم به در برد، در زنــدان به سر می برد. 
به جز او بیشتر چهره های دیگر ضد کرملین یا 
دستگیر و زندانی شده اند یا از کشور فرار کرده 
و در تبعید به سر می برند. فئودور لوکیانوف، 
یکی از اعضای شورای امور بین الملل روسیه 
که بعضی اوقات به دولت روسیه مشاوره می 
دهد، به ای بی سی نیوز گفت: »سوال این است 
که بایدن چگونه می خواهد این وضعیت جدید 
را بپذیرد؟ بایدن پیش از این سرکوب مخالفان 
توسط روسیه را محکوم   و از کرملین به دلیل 
مسموم کردن و به زندان انداختن ناوالنی انتقاد 
کرده است. روشن است که او در دیدار با پوتین 

درباره حقوق بشر صحبت خواهد کرد.«

دیدار بی حاصل؟ 
روسای جمهور روسیه و آمریکا در اوج کشمکش های سیاسی، اقتصادی و نظامی برای 

نخستین بار در ژنو سوئیس رو در روی یکدیگر قرار گرفتند 

رژیــم صهیونیستی ایــن بــار در دولــت نخست 
وزیر جدید خود، حمالت علیه مردم محاصره 
شده غزه را از سر گرفت. این حمالت در حالی 
آغــاز شــده که اسرائیل و غــزه مــاه پیش بعد از 
تقابلی 11 روزه، با آتش بس موافقت کرده 
بودند. به گزارش الجزیره، جنگنده های رژیم 
صهیونیستی بامداد روز چهارشنبه پایگاه های 
مقاومت فلسطین در غرب خان یونس و جنوب 
ــرار دادنـــد. منابع خبری  ــوار غــزه را هــدف ق ن
ــد که  ــزارش دادن وابسته به حماس در غــزه گ
جنگنده های ارتش اسرائیل یک پایگاه متعلق 
به گردان های عزالدین قسام )شاخه نظامی 
حماس( موسوم به »الخیل« را که مرکز آموزش 
نظامی بود، هدف گرفتند. این حمالت در پی 
گزارش آتش سوزی  در شهرک های اطراف غزه 

موسوم به »غالف غزه«در اثر ارسال بالون های 
ــروه های  ــورت گــرفــت. گـ آتــش زا از غــزه صـ
مقاومت غزه بالون های آتش زا را در واکنش به 
راهپیمایی گروه های راست افراطی یهودی در 
بیت المقدس، ارسال کرده بودند. دولت جدید 
اسرائیل ساعاتی پس از این که بنیامین نتانیاهو 
قــدرت را به نفتالی بنت، نخست وزیــر جدید 
اسرائیل واگذار کرد، به ملی گرایان راستگرا 
و گروه های موافق شهرک سازی مجوز داد تا 
این راهپیمایی را برگزار کنند. فلسطینی ها 

در اعتراض، بادبادک های آتش زا را به جنوب 
اسرائیل فرستادند. ارتش اسرائیل در پاسخ غزه 
را بمباران کرد. همزمان، هالل احمر فلسطین 
از زخمی شدن 33 فلسطینی در درگیری های 
داد.  خبر  اشغالی  ــدس  ق در  شنبه  ســه  روز 
درگیری هایی که طی راهپیمایی تحریک آمیز 
شهرک نشینان صهیونیست موسوم به »رقص 
پرچم« به وقوع پیوست. عصر دوشنبه، عمر بار 
لیو، وزیر جدید امنیت داخلی اسرائیل، پس از 
ارزیابی اوضاع با رهبران ارتش، سرویس امنیتی 

شین بت و پلیس، با برگزاری راهپیمایی »رقص 
پرچم ها« موافقت کرده بود. »رقص پرچم ها« در 
واقع نوعی راهپیمایی است که در آن شرکت 
کنندگان با حمل پرچم های اسرائیل در مسیر 
مشخص شده)باب العمود، یکی از دروازه های 
بخش قدیمی قدس( می رقصند. این راهپیمایی 
در حالی برگزار شد که فلسطینی ها قبال به 
شدت درباره آن هشدار داده و گفته بودند که در 
برابر آن سکوت نمی کنند. هشداری که موجب 
شد تا رژیم صهیونیستی از همان ابتدا به حالت 
آماده باش درآیــد و از ترس درگیری مجدد با 
مقاومت، تدابیر شدید امنیتی در قدس برپا کند. 
ترسی که موجب شد تا 2۵00  نیروی پلیس 
رژیم صهیونیستی در قدس برای تأمین امنیت 

راهپیمایی »پرچم «مستقر شوند.

اسرائیل با بمباران غرب خان یونس و جنوب نوار غزه، حمالت علیه این باریکه را از سر گرفت 

جرقه های جنگ جدید 
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رهبر انقالب با بیان این که سرنوشت کشور وابسته به کار مردم در روز جمعه است،تاکید کردند: 

راه حل مشکالت؛ حضور پای صندوق رای 
انتخابات مانند تشییع شهیدسلیمانی فراتر از سلیقه های سیاسی است، همه باید شرکت کنند 

گروه سیاسی- رهبر معظم انقالب اسالمی عصر 
دیــروز در سخنرانی تلویزیونی بــرای ملت ایــران، 
ــدادی سرنوشت  ساز و  انتخابات روز جمعه را روی
تأثیرگذار در همه مسائل عمده اقتصادی و غیر 
ــاره به تــالش بی وقفه  اقتصادی خواندند و با اش
ــردم، تضعیف  دشمنان بــرای کاهش مشارکت م
ایران و سپس افزایش فشارها و دخالت های سیاسی 
و اقتصادی و تروریستی در ایران گفتند: گله های 
ــاره رسیدگی  مــردم به ویــژه قشرهای محروم درب
نکردن به مشکالت معیشتی آن ها به جاست اما 
این مشکالت را باید با انتخاب فردی قوی، پرکار، 
قدرتمند و خستگی  ناپذیر حل کرد و به فضل الهی 
روز جمعه مردم برخالف خواست دشمنان، دوباره به 
ایران و جمهوری اسالمی آبرو می دهند و همه قشرها 
با سلیقه های متفاوت سیاسی به میدان می آیند و 
همچون تشییع حاج قاسم سلیمانی به انتخابات 

نگاهی فراتر از سلیقه های سیاسی خواهند داشت.

ــرو تحقق 	  تحقق جمهوری اســالمــی ، در گ
جمهوریت و اسالمیت

حضرت آیت ا... خامنه ای با تبریک دهه ایام والدت 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، نحوه عمل ملت در 
انتخابات روز جمعه را در سال های پیش رو و در همه 
مسائل و عرصه ها کاماًل تاثیرگذار خواندند و گفتند: 
در انتخابات جمعه، اصل، مشارکت و بعد از آن نوع 
انتخاب است و امیدواریم با عنایت خداوند مردم به 
بهترین وجه در این عرصه ظاهر شوند.ایشان حضور 
مردم در نظام جمهوری اسالمی را متکی بر یک اصل 
و سند متقن فکری برشمردند و افزودند: البته فواید 
سیاسی حضور مردم فراوان و پر برکت است اما اصل 
فلسفه حضور ملت در صحنه، مهم تر است.رهبر 
انقالب تحقق جمهوری اسالمی را در گرو تحقق 
هر دو ُبعد آن یعنی جمهوریت و اسالمیت خواندند 
و گفتند: به همین دلیل است که همه مراکز قدرت 
های شیطانی در جهان به شکل ویژه با انتخابات در 
ایران به عنوان نماد جمهوریت مخالفت و معارضه 

می کنند.

2 هدف مهم فضاسازی  های دشمنان	 
حضرت آیت ا... خامنه ای، تخریب ذهنیت مردم به 
انتخابات و در صورت امکان دخالت در انتخابات را 
دو هدف مهم فضاسازی  های دشمنان برشمردند و 
گفتند: آن ها می خواهند شکوه و شوکت انتخابات 
ایــران نمایان نشود اما به کــوری چشم دشمنان، 
انتخابات همیشه در زمان مقرر و با حضور ملت برگزار 
شده است.ایشان با اشاره به این که شاید انتخابات 
هیچ کشوری مانند انتخابات ایــران مــورد هجوم 
مستکبران قرار نداشته باشد افزودند: درانتخابات 
ــای آمریکایی، انگلیسی و  امــســال هــم رســانــه ه
مــزدوران آن ها از چند ماه قبل به دنبال زیر سوال 
بردن انتخابات و کم رنگ کردن حضور مردم هستند.

رهبر انقالب، کاهش حضور مردم و فاصله گیری آنان 
از نظام را هدف اصلی رسانه های بیگانه برشمردند 
و افزودند: البته به جز برخی گروه ها، متن مردم 
همیشه برعکس خواست دشمن عمل کرده اند و 
ان شاءا...  این دفعه هم ملت با حضور خود به نظام و 

کشور آبرو خواهد داد.

شرکت در انتخابات عمل صالح است	 
ایشان با تأکید بر لــزوم نگاه فراتر از سلیقه  های 
سیاسی به حقایق عرصه سیاست کشور گفتند: 
تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله این 
حقایق بود و همه، فراتر از سلیقه  های سیاسی در آن 
شرکت کردند.ایشان افزودند: به انتخابات نیز باید با 
نگاهی برتر از مذاق های مختلف سیاسی نگریست 
و در آن شرکت کرد زیرا نظام اجتماعی کشور به این 
موضوع نیازمند است.رهبر انقالب با استناد به قرآن 
مجید، شرکت در انتخابات را عمل صالح دانستند 
چرا که دشمنان دین و اسالم را به  شدت ناراحت 
می کند.حضرت آیت ا... خامنه ای در بیان چند 
نکته مهم انتخاباتی گفتند: مهم ترین نکته این است 
که حضور مردم در انتخابات پشتوانه مردمی نظام 
را نشان می دهد و این پشتوانه مردمی، در اقتدار 
واقعی نظام و ایران، تأثیری بی نظیر دارد.حضرت 
آیت ا... خامنه ای با انتقاد از برخی سفسطه گویی ها 

درباره انتخابات در فضای مجازی و مطبوعات گفتند: 
این افــراد در واقــع همچون دشمنان ملت دنبال 
کاهش مشارکت مردم، تضعیف نظام و طبعًا تضعیف 
ــران با دخالت  ــران هستند که در این صــورت ای ای
 های بیگانگان دچار ناامنی می شود و به جوالنگاه 
تروریست ها تبدیل خواهد شد.نکته دیگری که رهبر 
انقالب به تبیین آن پرداختند رابطه معکوس کاهش 

حضور مردم و افزایش فشارهای دشمن بود.

حضور بیشتر ملت در افزایش کارایی 	 
رئیس جمهور آینده موثر است

ایشان گفتند: بر اساس این واقعیت اگر بخواهیم 
فشارهای اقتصادی دشمنان یعنی تحریم و دیگر 
ــود، باید حضور در  فشارها کاهش یابد و رفــع ش
انتخابات افزایش یابد و پشتوانه مردمی نظام به رخ 
دشمنان کشیده شود.رهبر انقالب همچنین با 
اشاره به تأثیر حضور بیشتر ملت در افزایش قدرت و 
کارایی رئیس  جمهور آینده گفتند: در کشور امکانات 
و فرصت های زیادی وجود دارد که استفاده از آن ها به 
آدم  های پرکار، خستگی ناپذیر و قدرتمند نیاز دارد که 
این قدرتمندی از حضور و رأی باالی مردم نشئت می 
گیرد و به رئیس  جمهور آینده برای کاهش مشکالت 

توان بیشتری می دهد.

رقابتی بودن، از حقایق مسلم انتخابات در ایران	 
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه با اشاره به تأکید 
همیشگی بر مسئله »سالمت انتخابات« گفتند: 
سالم  همیشه  انتخابات  اســالمــی  جمهوری  در 
ــای جمهوری بعضًا با سالیق  بــوده و ایــن که رؤس
سیاسی کاماًل متفاوت از یکدیگر بر سر کار آمده اند 
نشان دهنده انتخاباِت سالم در همه این سال هاست.
ــودن« را از دیگر حقایق  رهبر انقالب، »رقابتی ب
مسلم انتخابات در ایران خواندند و افزودند: در این 
انتخابات و در مناظره ها نیز نامزدها با معارضات 
فکری و زبانی خود رقابتی بودن انتخابات را کاماًل 
نشان دادند که هر کدام هم طرفداران خود را دارند. 
البته درباره محتوای مناظره ها بعد از انتخابات نکاتی 

بیان خواهم کرد.

توقعات و گالیه های قشرهای محروم به جاست	 
ایشان با اشاره به سیاست ثابت دشمن از اول انقالب 
تا به امروز در زیر سوال بردن آرای مردم خاطرنشان 
کردند: جالب این جاست بعضی از کشورها که در 
میانه قرن ۲۱ هنوز به شکل قبیله ای اداره می شوند 

و بوی انتخابات هم به آن ها نرسیده به  طوری که 
مردمشان فــرق صندوق رأی و صندوق میوه را 
نمی دانند، تلویزیون ۲۴ ساعته راه می اندازند و 
مدعی هستند انتخابات ایران دموکراتیک نیست.
رهبر انقالب در ادامــه به اظهار تردید برخی از 
قشرهای ضعیف و محروم جامعه برای شرکت در 
انتخابات اشاره کردند و گفتند: این قشرها توقعات 
و گالیه های به جایی دارند که عمده آن ها در مورد 
معیشت، مسکن و اشتغال است و مسئوالن کشور 
باید واقعًا به این مسائل رسیدگی می کردند و انتظار 
این است که دولت آینده در رأس برنامه  های خود به 
این مسائل رسیدگی کند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
افزودند: این افراد به علت گالیه های به جا، دست و 
دلشان به انتخابات نمی رود اما بحث اصلی این است 
که نرفتن پای صندوق رأی و قهر کردن با آن، مشکل را 
حل نمی کند. مشکل هنگامی حل خواهد شد که اواًل 
همه پای صندوق  های رأی بروند و ثانیًا به فردی رأی 
بدهند که توانایی حل این مشکالت را داشته باشد.
ایشان تأکید کردند: بنابراین گالیه ها و توقعات این 
قشر از مردم به جا و صحیح است اما نتیجه گیری آن 
ها صحیح نیست و همه باید در انتخابات حضور یابند.

جشن تکلیف سیاسی رأی اولی ها	 
رهبر انــقــالب در ادامـــه بــا اشـــاره بــه نقش پیشرو 
جوانان در مسائل اصلی کشور، افزودند: من به 
جوانان اعتقاد زیادی دارم و انتظار دارم که آن ها در 
انتخابات نیز با ایفای نقش پیشران، ضمن حضور 
در پای صندوق های رأی، مــردم را به شرکت در 
انتخابات ترغیب کنند. همچنین حضور رأی اولی ها 
جایگاه ویژه ای دارد و مانند جشن تکلیف سیاسی 
است.حضرت آیــت ا... خامنه ای با انتقاد از برخی 
تحلیل های غلط و ضعیف در داخــل که نتیجه آن 
دمیدن روح ناامیدی در مردم است، گفتند: ایجاد 
یأس و ناامیدی در کشور مطلقًا جایگاهی ندارد 
زیرا کشور و ملت ما قدرتمند و دارای بنیه ای قوی 
است.ایشان توانایی ها و امکانات کشور را فراوان 
دانستند و افزودند: هر گاه از این توانایی ها استفاده 

شده، کارهای بزرگی انجام گرفته است همچون 
اصل پیروزی انقالب یا ایستادگی ملت ایــران در 
دفاع مقدس و نمونه آخر آن هم تولید واکسن ایرانی 
کروناست.ایشان خاطرنشان کردند: جوانان ما 
منتظر واکسن برخی کشورهای بخیل خارجی 
نماندند و امروز به همت جوانان جزو شش کشور 

تولیدکننده واکسن کرونا در دنیا قرار گرفته ایم.

تمهیدات برای حفظ سالمت مردم پای صندوق 	 
در نظر گرفته شود

رهبر انقالب به مــوارد دیگری در گذشته از جمله 
تولید رادیو دارو با وجود کارشکنی غربی ها نیز اشاره 
کردند و افزودند: در چند سال قبل که با وجود وعده و 
وعیدها، رادیو دارو به ما داده نشد، جوانان ما همت 
کردند و ظرف چند ماه به غنی سازی ۲۰درصــد 
اورانیوم دست یافتند و اکنون نیز اورانیوم غنی شده 
ــرای مقاصد  ۶۰درصـــد تولید می شود که همه ب
صلح آمیز است.حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین 
با اشاره به توانایی ها و تجهیزات دفاعی کشور، تأکید 
کردند: بنابراین مأیوس کردن ملت ایران با چنین 
توانایی ها و بنیه قوی کاری غلط و نشدنی است.ایشان 
در ادامه ضمن خداقوت گفتن به دست اندرکاران 
انتخابات، چند توصیه به آن ها کردند.رهبر انقالب 
تأکید کردند: تمهیدات الزم برای حفظ سالمت مردم 
به هنگام حضور در پای صندوق های رأی باید در نظر 
گرفته شود. همچنین موضوع کمبود تعرفه یا تأخیر 
در رسیدن آن که یکی از مشکالت دوره های قبل در 
انتخابات است باید برطرف شود.ایشان همچنین 
با اشــاره به برخی گــزارش ها مبنی بر مهیا نشدن 
آمادگی های الزم برای برگزاری انتخابات در خارج از 
کشور افزودند: وزارت های امور خارجه و کشور با توجه 
به کمبود وقت آمادگی های الزم را هر چه سریع تر 
فراهم کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین از 
مسئوالن برگزاری انتخابات خواستند با هر تخلفی 
در انتخابات برخورد کنند.ایشان در پایان از خداوند 
متعال خواستند که دل ها را به آن چه صالح کشور و 

ملت است، هدایت فرماید.

رحمانی فضلی: مشارکت طبق پیش بینی ها 4۷ درصد است 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری که 
با حضور نمایندگان رسانه های خارجی برگزار شد، اظهار 
کــرد: ما تبلیغات را تا صبح پنج شنبه ساعت ۷ خواهیم 
ممنوع  تبلیغات  شنبه  پنج  صبح   ۷ ساعت  از  و  ــت  داش
است، از ساعت ۷ صبح جمعه رای گیری در سراسر کشور 
 آغــاز می شود و اگر الزم باشد رای گیری تا ۲ نیمه شب

 ) شــنــبــه(  ادامــه خــواهــد داشــت. مــشــارکــت طبق 
ــد اســـت.وی تعداد  پیش بینی ها نیز ۴۷ درص
واجدان شرایط انتخابات را ۲۹ میلیون و ۹۸۰ 
هــزار و ۳۸ نفر مــرد و ۲۹ میلیون و ۳۳۰ هزار 
و ۲۶۹ نفر زن اعــالم کرد و گفت: در این دوره 

یک میلیون و ۳۹۲ هــزار و ۱۴۸ نفر رأی اولی 
هستند که از این تعداد حدود ۷۰۶ هزار  و ۹۸۸ 

نفر آقــایــان و ۶۸۵ هــزار و ۱۶۰ نفر 
کشور  هستند.وزیر  خانم ها  هم 

این  ویژگی های  از  افزود: یکی 

دوره انتخابات با ادوار قبل،  بحث کرونا و نحوه مواجهه با 
این موضوع است. ما از قبل مهیا بودیم و برنامه ریزی کردیم. 
انتظامی،  امنیتی،  کمیته های تخصصی هم در کمیته 
اجتماعی و هم در کمیته مسئولین با حضور رئیس جمهوری 
در قرارگاه مقابله با کرونا و در ستاد ملی مقابله با کرونا 
مجموعه ای از دستورالعمل ها و قواعد و قوانین را تصویب 
کردیم و امسال با آن مقررات انتخابات را برگزار 
می کنیم.رحمانی  فضلی با اشاره به مقررات 
مربوط به روزهای ثبت نام، روزهای تبلیغات 
و روز رای گیری گفت: اطمینان می دهیم که 
حتمًا در روز رای گیری مانند سایر روزهــا که 
واقعا اکثریت قریب به اتفاق در همه جا تالش 
کردند که رعایت شــود،  در روز جمعه با 
به  ویژه  نیروها  همه  همکاری 
وزارت بهداشت و همکاران ما 
ــی که  ــ ــان ــ در کـــــادر درم

تالش های بسیار زیادی ظرف این ۱۴-۱۵ ماه داشتند، 
شرایط را مهیا کردیم و آمــاده هستیم تا انتخابات از نظر 
رعایت پروتکل های بهداشتی در سالمت کامل برگزار شود.
وی ادامه داد: عالوه بر این ،در این ایام تالش مان بر این بوده 
که با همکاری دیگر نهادهای موثر و همکار، برای انتخابات 
در امور اجتماعی، امنیتی و مباحث تبلیغی اطالع رسانی 
و همکاری خوبی داشته باشیم.وزیر کشور افــزود: در 
این انتخابات همه ۲۴ مرحله یا گام انتخابات به صورت 
الکترونیکی  انجام و در حدود ۳۳ شهر و ۲۴ مرکز استان 
و ۹ شهر دیگر را شامل می شود، هر ۲۵ گام انتخابات را به 
صورت الکترونیکی - گام ۲۵ اخذ و شمارش آرا - برگزار 
با  می کنیم.رحمانی فضلی تصریح کــرد: تالش کردیم 
توجه به تجربیات و بررسی  های انجام شده در حوزه های 
الکترونیکی و تکنولوژیکی انتخابات را طوری طراحی 
کنیم که در هیچ مرحله  و موقعی با کاستی، سستی  یا خدای 
نکرده با کندی مواجه نشود. وی یادآور شد: وزارت نیرو 

موظف شده در همان روز با دستور رئیس جمهوری محترم، 
برق سراسر کشور به  ویژه شعبه ها را تامین کند. همچنین 
مقرر شده وزارت مخابرات تمام امکانات ارتباطی را برقرار 
کند، صدا و سیما در همه نقاط کشور باید فعال باشد و 
اطالع  رسانی دقیق انجام دهد.وزیر کشور افزود: در حوزه 
شناسنامه ای هم اعم از افرادی که زیر ۱۸ سال هستند یا 
با شناسنامه تقلبی، شناسنامه مردگان یا کسانی که با یک 
شناسنامه چند بار رای بدهند، کامال منتفی است. ما به 
این روش در انتخابات ریاست جمهوری هم عمل کردیم و 
موفق بوده است.وی خاطرنشان کرد: با استعالمی که از 
تک تک افراد به صورت آفالین در این دستگاه هویت یاب 
ــود نخواهد  امکان تخلف وج نــوع  گرفته می شود هیچ 
داشت. همچنین در فرایند و مراحل اعم از توزیع و نظارت 
بر تعرفه ها و همچنین نوشتن و خواندن آرا، عالمت زدن و 
جمع بندی آرا و تجمیع آرا در مراحل مختلف، دقت های 
الزم را انجام داده ایم.رحمانی فضلی اظهار کرد: در کل 
کشور حدود ۷۰ هزار بازرس فقط از طریق وزارت کشور 
بازرسی را انجام می دهند، شــورای نگهبان هم با تعداد 
زیادی از نیروها کار نظارت را انجام می دهد. نامزدها و 

طرفداران آن ها در هر مرحله ای نظارت را انجام و گزارش 
می دهند.وی با بیان این که در همه شعبه ها این امکان را 
ایجاد کرده ایم که نمایندگان نامزدهای مختلف حضور 
داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این دوره هم اعالم کرده  
ایم که در تمام مراحل شمارش، جمع بندی و تنظیم صورت 
جلسه نمایندگان نامزدها باید حضور داشته باشند. بنابراین 
همه  تالش ها انجام شده و امیدواریم مردم عزیز به ما کمک 
کنند.وزیر کشور با تاکید بر لــزوم مشارکت حداکثری 
شهروندان گفت: باید از همه تالش ها، اطالع  رسانی ها و 
آگاهی  بخشی هایی  که رسانه های ما در این ایام داشتند 
قدردانی کنم. رقابت  هایی در شرایط کرونایی رخ داده 
که ما را با محدودیت ها و معذوریت ها مواجه کرده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: مدارس به عنوان کانون های 
مشارکت زا و فعال سیاسی در انتخابات بیش از یک سال 
است که تعطیل هستند، دانشگاه ها، کانون های سیاسی و 
مشارکت زا تعطیل هستند، امکان سخنرانی در مساجد نیز 
نیست. عالوه بر این محدودیت هایی که ما برای تجمعات و 
میتینگ ها به دلیل کرونا ایجاد کرده ایم همه این ها موجب 

شده که با شرایط ویژه مواجه باشیم.
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گزیده یک توئيت

دکتر عبدلی : شخصا به عنوان فناور این واکسن، اگر 
کوچک ترین نقص و بی کیفیتی در کووبرکت مشاهده 

کنم، اولین نفری خواهم بود که  نقدم را اعالم خواهم کرد

رسانه های جهان 

اســـتـــریـــت  وال 
ژورنال:  بخش های 
ــان  درم و  بهداشت 
هنگ کنگ به شدت 
بـــه دنـــبـــال ارائــــه 
مشوق هایی بــرای افــرادی اند که در 
دریافت واکسن کرونا مردد هستند. 
ایــن مشوق ها در هنگ کنگ شامل 
جوایزی شامل آپارتمان یک ميليون 
دالری، بن های خرید و مسافرت های 
ویژه است که با قرعه کشی به برندگان 
ــدا مــی شــود. مقامات هنگ کنگ  اه
هـــشـــدار داده انــــــد کـــه در صـــورت 
تاریخ  واکسن ها  از  استفاده نکردن 
مصرف صدها هزار دوز ذخيره شده 

منقضی می شود.

پنج شنبه ۲۷ خرداد  ۱۴۰۰
۶ ذی القعده  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۶۸۶

صریح و شفاف با فناور واکسن برکت
دکتر »اصغر عبدلی« به سوال ها  و ابهامات درباره واکسن کووبرکت پاسخ داده است؛ از نقدها به نسخه پیش نویس 
مقاله تا روند دریافت کد اخالق، رعایت استانداردهای جهانی   و میزان اثربخشی نخستین واکسن کرونای ایرانی

مصطفی عبدالهی- با انتشار خالصه یافته های 
مطالعات واکسن کــووایــران برکت، بسياری از 
ــاره نتایج علمی این  ــای اخير درب ابهامات روزه
واکسن رفــع شد تا همه متخصصان بتوانند با 
بررسی دقيق این نتایج، نسبت به آن اطمينان خاطر 
داشته باشند یا نقدهای علمی خود به آن را مطرح 
کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت 
بهداشت در هفته جاری، از صدور مجوز اضطراری 
مصرف این واکسن خبر داد اما برخی کارشناسان 
درخواست کردند اطالعات علمی مربوط به آن در 
دسترس عموم قرار بگيرد. ما نيز با دکتر »اصغر 
عبدلی« فناور واکسن ایرانی کووبرکت گفت وگویی 
داشته ایم و پاسخ های او به برخی سواالت و ابهامات 
را دریافت کرده ایم، البته بخشی از این گزارش نيز 
مستند به توضيحات دکتر عبدلی در گفت وگوی 

دوساعته با مجموعه ایمونولوژی کشور است.

روند دریافت مجوز اضطراری مصرف چگونه        
بوده است؟

ــدور مجوز  در بسياری از کشورها امــکــان ص
ــن وجـــود دارد و  ــس اضـــطـــراری مــصــرف واک
واکسن های بهارات و سينوفارم نيز با همين مجوز 
تزریق شد. اگر واکسنی در فازهای یک و دو از نظر 
بی خطر بودن و اثربخش بودن موردتایيد باشد و با 
شروع فاز سوم هم ایمنی اوليه آن مشخص شود، 
می توان برای مصرف آن مجوز اضطراری صادر 
کرد. درباره کد اخالق هم باید گفت که دریافت 
این کد در مرحله ورود به فاز انسانی الزامی است 
و ما هم طبق ضوابط سختگيرانه سازمان غذا و 
دارو، هفت خان رستم را پشت سر گذاشته ایم و 
همه این مراحل را طی کرده ایم. بعد از ورود به فاز 
انسانی، سازمان غذا و دارو بر روند نظارت دارد و 
سپس با تایيد همه داوران و ناظران، مجوز توليد 
صادر خواهد شد. نکته مهم این است که در زمان 
استفاده اضطراری از یک واکسن، حتما باید به 
دریافت کنندگان آن اعالم شود که این واکسن 
در مرحله سوم مطالعات فاز بالينی است و هنوز 

نتایج آن نهایی نشده است.

آیا مجوز WHO هم اخذ خواهد شد؟       
قطعا برای خود ما بسيار مهم است که بتوانيم 
برای کسب اعتبار جهانی و داشتن توان رقابت 
با شرکت های خارجی، مجوز سازمان بهداشت 
جهانی را اخذ کنيم. این امر نيازمند ارسال همه 
اطالعات از جمله نتایج مرحله پيش بالينی، بالينی 
 WHO و دستگاه ها و تجهيزات توليد واکسن به

است که در حال تکميل آن ها هستيم.

استانداردهای فاز بالینی رعایت شده است؟       
 همه استانداردهای جهانی را لحاظ کرده ایم و 
آزمایش ها روی حيوانات مختلف از جمله موش، 
خرگوش، خوکچه و ميمون انجام شده است. 
درباره ميزان دوز تزریقی واکسن به حيوانات هم، 

طبق استانداردهای جهانی، همه حالت های بين 
یک تا 10 ميکروگرم تست شده و در نهایت ميزان 
5 ميکروگرم به عنوان موثرترین ميزان انتخاب 

شده است.

نظرتان درباره نقدهای مطرح شده به نسخه        
اولیه مقاله فاز حیوانی چیست؟ 

پيش نویس  نسخه  منتشرشده،  علمی  مقاله 
)پری پرینت( است و فلسفه انتشارش این است 
که نتایج حاصله در معرض دید عموم قرار بگيرد تا 
نقدهایشان را مطرح کنند. ما دست همه منتقدان 
را می بوسيم و از نظرات آن ها برای تکميل و اصالح 
این مقاله علمی استفاده خواهيم کرد. ضمن 
آن که هم اکنون از 10 نشریه معتبر بين المللی 

برای انتشار مقاله مرحله پيش بالينی کووبرکت، 
دعوت نامه دریافت کرده ایم.

موضع شما نسبت به افراط و تفریط در برخی        
اظهارنظرها چیست؟

شخصا معتقدم این که برخی از دوستان ما در 
ــاع یک جانبه از  شرکت دارویـــی برکت، در دف
واکسن حرف های غيرعلمی می زنند، کار درستی 
نمی کنند. این حق همه مردم و متخصصان است 
که نقد کنند، با همين نقدهاست که می توانيم 

رشد کنيم.

استفاده از برکت به عنوان دوز دوم سایر        
واکسن ها را امکان پذیر می دانید؟

نظر من این است که نباید کووبرکت را به عنوان 
دوز دوم دیگر واکسن ها استفاده کنيم، دليلش 
هم این است که هنوز نتایج قطعی هيچ واکسنی 
مشخص نشده و ممکن است در صورت انجام این 
کار، عوارض احتمالی واکسن های خارجی به 
نام واکسن کووبرکت نوشته شود. اگر این نتایج 
مشخص شد، قطعا با واکسيناسيون ترکيبی 
موافقم. ازنظر علمی، در همه واکسيناسيون های 
جهان که در آن از استراتژی ميکس واکسن ها 
استفاده شده، نتيجه حاصله بهتر از حالت معمول 
بوده است و اتفاقا این واکسن ها کاستی های هم 

را پوشش داده اند.

درصد اثربخشی کووبرکت چقدر است؟       
ــرای سنجش ميزان  شــرکــت هــای خــارجــی بـ
اثربخشی واکسن، درصدی از افراد داوطلب را 
بررسی می کنند اما ما این کار را در همه افراد 
شرکت کننده در فاز یک و دو انجام داده ایــم و 
ــت. این  ــوده اس ــد ب ــاالی 80 درص اثربخشی ب
ــرای واکسن بــهــارات 83 درصــد،  اثربخشی ب
برای سينوفارم 80 درصد و برای سينوواک 60 
درصد بوده است اما دقت داشته باشيم که حتی 
سينوواک با اثربخشی 60 درصد، به طور کامل 

زنجيره انتقال ویروس را قطع کرده است.

پیش بینی درآمد  ۷ میلیارد دالری 
 ترکیه از فروش مسکن به خارجی ها 

تا پایان۲۰۲۱

آناتولی خبرگزاری کشــور ترکيه، دیــروز در خبری 
نوشت: رئيس انجمن معرفی دارایی های غيرمنقول 
به خارجی ها گفت که پيش بينــی می کنند تا پایان 
سال 2021 در فروش خانه به خارجی ها به رکورد 
جدیدی دست خواهند یافت. فاروق آقبال به آناتولی 
گفته است: پيش بينی می کنيم تا پایان سال 2021 
در فــروش خانه بــه خارجی هــا به رکــورد جدیدی 
دســت خواهيم یافــت. انتظــار داریــم از این طریق 
7ميليارد دالر درآمد کســب کنيم. وی با اشــاره به 
این که فروش مســکن به خارجی ها یکــی از موارد 
مهم ســرمایه گذاری مستقيم اســت، گفت: اکنون 
از هر 100 سرمایه گذاری مســتقيم در ترکيه، 70 
مــورد از طریق فــروش امــالک و مســتغالت انجام 
می شود.آقبال افزود: »شــهروندان ایرانی، عراقی 
و روســی در صدر خریداران مســکن در ترکيه قرار 
دارند. اتباع چينی نيز از ســال گذشته در فهرست 
خریــداران مــا جــای گرفته اند.آن هــا می توانند به 
راحتی سرمایه گذاری های انجام شــده از ترکيه را 

افزایش دهند. «

 حریق به جان جنگل ها
 از کرخه تا زاگرس

ــات کـــوه حاتم   ــاع ــف  جنگل های زاگــــرس،  ارت
حد فاصل بين استان های خوزستان و کهگيلویه 
ــا در  و بویراحمد و  جنگل های کرخه ایــن روزه
حال سوختن هستند. طبق اعــالم خبرگزاری 
رکنا، جنگل های زاگــرس تا دیــروز ششمين روز 
حریق را پشت سر می گذاشتند چنان که فيلم های 
منتشرشده از این آتش سوزی نيز به شدت دردناک 
است. رکنا نوشته است:  نبود نيروی تخصصی 
اطفا و پایش و نبود بالگرد برای هلی بورن نيروها 
در منطقه باعث گسترش آتش سوزی شده است. 
همچنين در جنگل های کرخه نيز طبق گفته رئيس 
این پارک در روزهای گذشته  آتش شعله ور شد که 
در چند مرحله حریق مهار شد اما به دليل وزش 
باد، مجدد شعله های آتش زبانه می کشد.  او گفته 
است: از ابتدای امسال تاکنون جنگل های کرخه 
حدود 25بار دچار آتش سوزی شده اند و حدود 50 
هکتار از جنگل های این منطقه در آتش سوخته اند.

تبریک  رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به رهبر انقالب درباره    کوو برکت 

دکتر محمد مخبر رئيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( دیروز در نامه ای به رهبر انقالب 
با تبریک دستيابی به مجوز مصرف واکسن کوو ایران برکت با اتکا به دانش کاماًل بومی و تبدیل 
ایران به یکی از شش کشور توليد کننده واکسن در جهان، این موفقيت بزرگ را مرهون عنایت 
خداوند متعال، پشتيبانی ها و دعای خير رهبر انقالب و تالش و همت جوانان نخبه و جهادی 
دانست و از کليه محققان، وزیر بهداشت و همکاران و شرکت های دانش بنيان قدردانی 
کرد. وی با اشاره به این که ایران اکنون به جمع 6 کشور صاحب واکسن کرونا پيوسته است خبر 

دادکه این واکسن تا پایان شهریور امسال بيش از 50 ميليون دو ز توليد می شود. 
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ــی در ســریــال  ــ ــادات ــ ــا س ــن ــی م
»آمستردام« به کارگردانی مسعود 
قراگوزلو که در سکوت خبری 
تولید می شود، بازی کرده است. 
به گــزارش هفت صبح، هنگامه 
قاضیانی، مهدی سلطانی و مهدی پاکدل از دیگر 

بازیگران سریال هستند.

اکبر عبدی برای بازی در سریال 
»خودخواسته«  مذاکره کرده 
بازیگران  به جمع  به زودی  و 
در  بذرافشان  می پیوندد.  آن 
گفت وگو با صبا از مذاکره با امیر 

کاظمی و سوگل خلیق نیز خبر داده است.

مسابقه  در  ــاری  ــشـ افـ بـــهـــاره 
»شب های مافیا« ساخته سعید 
ابوطالب، در گروه خانم ها شرکت 
ــاوه بر او ترالن  ــرد. ع خواهد ک
پروانه نیز در این مسابقه حضور 

دارد. »شب های مافیا« اوایل تیرماه جلوی دوربین 
می رود.

چهره ها و خبر ها

محمدرضا گلزار به دلیل انتشار 
پستی درباره میزان دستمزدش 
در مسابقه »هفت خان«، از پوریا 
ذوالفقاری منتقد سینما شکایت 
کرد. نماوا بیانیه ای منتشر کرده 

و نوشته در طرح این شکایت نقشی نداشته است.

بازپخش  بــا  امیرجالی  مــریــم 
ــرش و شــیــریــن« به  ــ ســریــال »ت
ــی رضـــا عــطــاران به  ــردان ــارگ ک
تلویزیون آمده است. این مجموعه 
که قسمت اول آن قرار بوده دیشب 

پخش شود، هرشب ساعت 20 از شبکه تماشا روی 
آنتن می رود.

سینمای جهان

پایان محدودیت های کرونایی هالیوود

با واکسینه شــدن بیش از ۷0 درصــد از جمعیت 
ایالت کالیفرنیا، محدودیت های سینمایی شامل 
استفاده از ماسک و ظرفیت محدود سالن های سینما 

برداشته شد.
ــزارش ایسنا، گوین نیوسام فرماندار ایالت  به گ
کالیفرنیا در یک نشست خبری به صورت رسمی 
از پایان محدودیت های اعمال شده برای سالن ها 
و مخاطبان سینمایی در این ایالت خبر داد. گیشه 
سینمای آمریکا که به تدریج در حال بازگشت به 
روزهای پرفروغ خود است، با رفع محدودیت سالن 
های سینما در مسیر بازگشت سریع تر به روند عادی 
قرار می گیرد. گرچه برخی از سینماها در این ایالت 
که قطب سینمای آمریکاست و دارای بیشترین 
تعداد سالن سینماست، اعام کرده اند که آمادگی 
بازگشت سریع به ارائه خدمات با ظرفیت کامل را 

ندارند.
با کاهش محدودیت ها در ایالت کالیفرنیا و دیگر 
ایالت های آمریکا احتماال فیلم های مهمی که در یک 
سال اخیر به دلیل شرایط کرونایی اکران نشده بودند 

خود را برای اکران تابستانی آماده خواهند کرد.

ستاره های »خرچنگ« همبازی شدند

ریشل وایس و کالین فارل در فیلم »عشق کودک« به 
کارگردانی تاد سولوندز همبازی شدند.

به گزارش صبا، ریشل وایس و کالین فارل که پیش از 
این در فیلم »خرچنگ« ساخته یورگوس النتیموس 
همبازی شده بودند، در فیلم »عشق کــودک« به 
کارگردانی تاد سولوندز بار دیگر همبازی می شوند. 
سولوندز کارگردان فیلم »به خانه عروسک خوش 
آمدید« محصول سال ۱۹۹۵ فیلم »عشق کودک« را 
براساس فیلم نامه ای از خودش می سازد. داستان 
پرپیچ و خم و تیره و تار فیلم »عشق کودک« به گونه 
ای قصه ای ادیپ وار دارد، فیلم پسری را دنبال می 
کند که قصد دارد خودش را از شر پدر وحشی اش 
خاص کند، با این حال وقتی سروکله یک غریبه 
خوش تیپ در زندگی شان پیدا می شود، همه چیز 

خراب می شود.
فیلم »عشق کودک« در بازار جشنواره »کن« امسال 

برای خریداران بین المللی عرضه می شود.

فیلم  اولین  در  میرزایی  بیوک 
بهزاد فراهانی به نام »مهمانی از 
کارائیب« بازی کرده و در این اثر 
نقش فیدل کاسترو را برعهده 
دارد. رضا بابک، شقایق فراهانی 

و آذرخش فراهانی از بازیگران این فیلم هستند.

مصطفی میرجانیان- بعد از دلخوری های 
سحر زکــریــا، گایه های سعید پیردوست از 
می کردیم  تصور  و...  نشینی  خانه  ســال هــا 
ساعد هدایتی هم این روزها دل پری از مهران 
مدیری داشته باشد. او که چهره اش را بیشتر با 
سریال های شب های برره، مرد هزار چهره، باغ 
مظفر، پاورچین و...  می شناسیم  بعد از سال ها 
بیکاری می گوید، هیچ گایه ای از مدیری ندارد و 
هرکدام از حاشیه سازی های همکارانش دالیلی 
دارد اما این عصبانیت چه علتی دارد که همه تیم 
مهران مدیری به آن مبتا شده اند؟ این روزها که 
سریال به یادماندنی پاورچین از شبکه آی فیلم 
بازپخش می شود در گفت وگو با ساعد هدایتی، 
بازیگر نقش سعید در این سریال همین ها را 

پرسیدیم.

این روزها کجا و مشغول چه کاری هستید؟ 	 
علت کم کاری تان چیست؟

در خانه هستم. فیلم کوتاهی دارم که برای یک 
رسانه خصوصی و یک صفحه اینستاگرامی 
ساخته شده است. طی این مدت چند پیشنهاد 
کاری از تلویزیون داشتم، اما آخرین کارم با محمد 
متوسانی برای فیلم »ارثیه فامیلی« بود. این 
فیلم آماده شده اما هنوز به اکران نرسیده است. 
آیا شما در این مدت از تلویزیون سریال تاپ و 
خوبی دیده اید؟ فعا   برنامه خاصی در تلویزیون 
نداریم که برای بازی در آن شوق و اشتیاقی وجود 
داشته باشد. آقای مدیری هم این روزها درگیر 
دورهمی است و سریال دراکوال را منتشر کرده. 
سریالی که بازیگران خاص خودش را دارد و 
همگی از بچه های تئاتری هستند. او هنوز با تیم 
سابقش کاری نساخته که ما هم در خدمتش 

باشیم.

یعنی کم کاری خواسته خودتان بوده است؟	 
به تازگی بازیگرهای طنز خیلی زیاد شده اند. 
روی این حساب شاید بعضی کارگردان ها، 
قدیمی ها را در یاد نداشته باشند. آن ها وقتی 
بازیگرشان را انتخاب و کار را شروع می کنند، 

یکهو یادشان می افتد که آن بازیگر مطرح قدیمی 
هم بــرای فان نقش، مناسب بــوده اســت. هر 
پروژه بیشتر از 20-30 بازیگر ندارد و با این همه 
هنرمند، ما در یاد کارگردان ها نمی مانیم. البته 
خیلی ها هم واقعا لطف دارند. بعد از شیوع کرونا 
چند فیلم و سریال مطرح بوده اما به خاطر سنم 
ترسیدم که کار قبول کنم. مثا همین اواخر، 
ــون.خ« و آقای  سعید آقاخانی بــرای سریال »ن
رسام برای سریال »بوتیمار« با من تماس گرفتند، 
اما من واقعا ترسیدم که کار را قبول کنم. چون 
در بحبوحه بحران کرونا هستیم. من هم سنم 
باال رفته و هم دیابت دارم و ترسیدم که در این 
شلوغی ها برایم اتفاقی بیفتد. برای همین، کار 
را قبول نکردم. خیلی از دوستانم مثل زنده یاد 
کریم اکبری مبارکه و پرویز پورحسینی در کار به 
کرونا مبتا شدند. من هم گفتم چرا باید برای 
یک لقمه نان، خودم را در خطر بیندازم؟ ترجیح 

دادم بنشینم تا اوضاع کرونا بهتر شود.

با مهران مدیری همچنان ارتباط دارید؟	 
بله، ما در تولدها و مناسبت ها با هم ارتباط 
داریم. آقای مدیری به خاطر تعداد زیاد کارهایی 
ــت. او  که انجام مــی دهــد، خیلی مشغول اس
هــم می نویسد، هــم کــارگــردانــی و دکــوپــاژ  و 
اجرا می کند و... بنابراین خیلی سرش شلوغ 
است و به سختی می توان او را دید. او این قدر 
مشغله های فراوانی دارد که فرصت نمی شود 
ــای مدیری  ۱0 دقیقه با آرامــش یک جا با آق

بنشینید و او را ببینید ولی ما با هم ارتباط تلفنی 
داریم. مثا ۱8 فروردین تولد آقای مدیری و دو 
روز بعد هم تولد من بود. ما در واتس آپ برای هم 

گل فرستادیم!

ــان در ســریــال هــای 	  ــاران ت ــک ــم شــمــا و ه
ــرره« و... به تازگی  »پاورچین«، »شب های ب
ناراحتی هایی را از مهران مدیری بیان کرده اید 
و گاه با بغض علیه او صحبت می کنید. دلیل این 

اتفاق چیست؟
بارها چند خبرنگار از رسانه های زرد با ما تماس 
گرفته اند. من یا همکارانم چیزی را وسط متن 
گفته ایم که نیاز به توضیحاتی دارد اما رسانه ها 
جمله ای را تیتر کرده اند که با اصل حرف هایمان 
تناقض دارد. مثا یک بار در رسانه ای گفتم، 
هنوز دستمزد سریال »قهوه تلخ« و »شب های 
برره« را نگرفته ام ولی جوری تیتر زدند که انگار 
مهران مدیری مقصر است و من از او طلبکارم. 
در صورتی که مهران مدیری، کارگردان است 
و تهیه کننده  پول ما را نمی دهد. من هنوز هم 
می گویم که پولم را از این سریال ها نگرفته ام ولی 
این به مهران مدیری ربطی ندارد. چند وقت پیش 
از همان رسانه تماس گرفتند و در پاسخ شان 
گفتم که چرا مردم را گمراه می کنید؟ بعضی ها 
حوصله ندارند مطلب مصاحبه را بخوانند و فقط 
تیترها را می بینند و این طوری فریب می خورند. 
خدا را شکر مهران مدیری من را می شناسد که 
اهل این حاشیه ها نیستم. گذشته از همکاری 

هنری، من همیشه عاشق مهران مدیری بوده ام. 
اگر یک درصــد در جامعه مطرح هستم، آن را 
مدیون مهران مدیری می دانم. ما هیچ دلخوری 
از مهران مدیری نداریم. او هر موقع در سریالی 
تهیه کننده بوده، من هیچ قراردادی با او ننوشتم، 
چون به خودم اجازه چنین کاری ندادم. شاید این 
حرفه ای نباشد ولی ما با هم دوست هستیم و نان 

و نمک همدیگر را خورده ایم.

بعضی از همکاران تان فارغ از رسانه ها، در 	 
صفحات اجتماعی  شان هم ناراحتی شان را از 

مهران مدیری می نویسند. ماجرا چیست؟
درباره بازیگران دیگر من نمی دانم چه اتفاقی 
افتاده است. شاید آن ها هم به خاطر چند رسانه 
زرد، حاشیه ساز شده اند یا ممکن است ناراحت 
شده باشند که چرا در کاری حضور نداشته اند 
ــدارد به خاطر رفاقت و  ولی به نظرم لزومی ن
دوستی، من در همه کارهای مدیری حاضر 
باشم. این که مهران مدیری در همه کارهایش 
باید من را شرکت دهد، یک ادعای خودپسندانه 
است وگرنه هر سریال و هر فیلمی بازیگر خاص 
خود را دارد. بعضی فکر می کنند ما یک تیم 
هستیم و باید در همه کارهای آقــای مدیری 
باشیم ولی من در این 22 سال که با آقای مدیری 
هستم هیچ گونه دلخوری نداشته ام. در آینده 
اگر در کارهای او باشم یا نباشم هیچ گایه ای 
ندارم. ما رفیق هستیم. حتما الزم نیست که مدام 

دست مان در جیب همدیگر باشد.
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تاریخ پزشکی 

میرزا کاظم؛ کاشف گردش خون

ــان را در گــذشــتــه، حکیم  ــک ــزش حــاجــیــان - پ
می نامیدند. روایت های تاریخی گویای این نکته 
است که حکیمان، مورد مراجعه مردم در مشکالتی 
غیر از بیماری و مریضی نیز بوده اند و این خود ناظر 
بر این مطلب است که اطبا یا حکیمان، دست کم در 
دوره قاجار، به دانایی در امور مختلف ُشهره و مورد 
اعتماد مردم بوده اند. نظام مالی و دستمزد پزشکان 
این دوره تاریخی، مبتنی بر دریافت وجه نقد نبود؛ 
عبدا... مستوفی دراین باره می نویسد: »رسم نبود كه 
به یک پزشک برای عیادت در منزل وجهی پرداخت 
شود. چنان چه بیماری فوت می كرد، پزشک بسیار 
آشفته تر از آن بود كه پولی را تقاضا كند. چنان چه 
بیمار درمان می شد و بهبودی می یافت، بستگی به 
تعداد عیادت ها و جایگاه فرد، وجهی برای او فرستاده 
می شد.« مسلمًا توان مالی بیمار در این پرداخت ها 
اهمیت زیادی داشت. هزینۀ معمول، اغلب مقداری 
گندم بود که البته بدون توافق قبلی برای پزشک 
ارسال می کردند؛ اما زمانی که خانواده بیمار جزو 
خانواده های ثروتمند بود، اغلب پارچه های وطنی، 
شال یا پول به عنوان دستمزد پزشکان پرداخت 
می شد. در کتاب سالمت مردم در دوران قاجار، ویلم 
فلور، تصریح می کند: »به عنوان یک قانون، پزشكان 
انتظار پرداخت از مردمی كه نمی توانستند از عهده 
]هزینه ها[ برآیند را نداشتند.« نکته جالب توجه 
این جاست که در آن دوره، پزشکانی بودند که تمام 
توانشان را برای خدمت به مردم صرف می کردند؛ 
یکی از این افراد، حاج میرزا کاظم طبیب بود که از 
حاذق ترین پزشکان دوران قاجار محسوب می شد؛ 
به طوری که به گفته پروفسور محمدعلی نفیسی، 
جراح و متخصص قلب، میرزا کاظم کسی بود که 
توانست جریان گردش خون را که از قلب به ریه می رود 
و باز می گردد، کشف کند؛ هرچند به علت ثبت نکردن 
این موضوع در آن زمان، اروپاییان این کشف را به نام 
خود زده انــد. حاج میرزا کاظم طبیب، متولد سال  
1214ق بود و تحصیالت خود را در یزد آغاز کرد و 
سپس به اصفهان رفت. پس از بازگشت از اصفهان، 
مدت هفت سال در یزد به طبابت پرداخت و بعد از آن، 
به علت اخالق مردمی و نوعدوستی، به درخواست 

مردم ابرکوه جواب مثبت داد و راهی این شهر شد. 

تاریخ غذا 

 فسنجان
 خورشی با آهن گداخته!

یکی از خورش های قدیمی و بسیار خوش رنگ و 
لعاب در میان غذاهای ایرانی، خورش فسنجان 
اســت که آن را زاییده طبع و ذائقه مــردم خطه 
گیالن می دانند. بنا به نقل نجف دریابندری در 
»کتاب مستطاب آشپزی«، فسنجان به صورت های 
فسنجون، َفــســوجــان، َفــســوجــون، َفسوَجن و 
همین طور به گویش گیلکی فسونجان، تلفظ 
می شده است. در گذشته، فسنجان از گوشت 
پرندگانی چون کبک، تیهو و تذرو نیز تهیه می شد. 
از آن جا که فرایند پخت فسنجان طوالنی و دشوار 
بود و مواد آن در دسترس همگان قرار نداشت، از 
آن به عنوان یکی از خوراک های اعیانی، اشرافی 
و به قولی، شاهانه نام برده می شد؛ ضمن این که 
استفاده از مغزجاتی نظیر گردو یا بادام و پسته در 
این تصور نقش اساسی داشت. رب انار یا آب انار، 
مهم ترین چاشنی این خورش به شمار می  آید. 
اما مردم مناطق مختلف ایران، از چاشنی های 
دیگر مثل آبغوره و ماست ترش استفاده می  کنند. 
برخی منابع، واژۀ »فسان« را به معنای سنگ سای 
و افسان را به  معنای سنگی مخصوص که بر آن 
کارد، چاقو و شمشیر تیز کنند، آورده اند؛ از این رو 
مرحوم نجف دریابندری در ادامه کتاب مستطاب 
آشپزی، وجه تسمیه این خورش را به علت ساییدن 
مغز گردو و... می داند. وی در ادامه شرح فسنجان 
به یک مورد بسیار جالب هم اشــاره می کند؛ او 
می نویسد: »نکتۀ مهمی که نــادر میرزا )آشپز 
نامدار دوره قاجار( در طرز تهیۀ فسنجان به آن 
اشاره می کند، استفاده از آهن تافته در فسنجان 
است. این شیوه که امروزه نیز در بسیاری از نقاط 
ایران به ویژه در مازندران و گیالن رایج است، شیوۀ 
مرسومی است که برای سیاه و تیره شدن رنگ 
فسنجان به کار می رود. بیشتر ایرانی ها فسنجانی 
را خوب و لذیذ می دانند که رنگ قهوه ای تیره 
داشته باشد و با حرارت کم پخته شود و روغن گردو 
یا بادام آن روی خورش به رنگ سبز دیده شود؛ 
ازاین رو در بیشتر جاها پس از پخته شدن مواد، نعل 
اسب یا قطعه آهن گداخته ای را یک مرتبه در دیگ 
خورش فرومی کنند تا ترکیب اکسید آهن با تانِن 

گردو و رب انار رنگ تیره به آن بدهد.«

جواد نوائیان رودسری – برای مشهدی ها 
قرن هاست که نامش آشناست؛ بقیه ایرانیان 
هم، کم و بیش آن جا را می شناسند؛ یعنی تا 
اسمش برده می شود، یاد آب و هوای مطبوع 
می افتند؛  خــوشــمــزه اش  شیشلیک های  و 
دل  در  باصفا  و  ییالقی  منطقه ای  شاندیز، 
از نخستین  ــت؛ یکی  بینالود اس کــوه هــای 
سکونتگاه های انسان در منطقه شمال شرق 
ــروزی که شواهدش را می شود در  ــران ام ای
و  طرقبه  بین  کوچک  دشتی  »شترسنگ«، 
شاندیز و در سنگ نگاره های کهن سال آن 
جست وجو کرد. شاید باورش برایتان سخت 
باشد، اما شاندیز، با همه خاطرات شیرینی 
که از گشت و گذار در آن داریــد، یک حافظه 
فرهنگی  پشتوانه  یک  دارد،  غنی  تاریخی 
پرمحتوا که شاید خود اهالی آن جــا هم، از 
این  همسایگی  باشند.  بی خبر  پیشینه  این 
منطقه که حاال شهری آباد محسوب می شود، 
با مشهد و البته حق نان و نمکی که ساکنان 
دو شهر با یکدیگر خورده اند، مرا واداشت که 
درباره شاندیز بنویسم و دعوتتان کنم که برای 

یک سفر تاریخی به ایران باستان، همراهی ام 
کنید. 

شاهان دژ و تاریخ کهن آن	 
شاندیز قدمتی بسیار طوالنی و تاریخی دارد؛ 
هرچند کــه در کتاب های »مــعــرفــت االرض« 
مجاورت  در  آن  قرارگرفتن  دلیل  به  قدیم، 
طرقبه یا »تروغبذ«، کمتر از آن یاد کرده اند، 
اما دژ مستحکم آن، دست کم در دوره طاهری 
ــود؛ بــلــه، تعجب  ــده ب ــاری، شناخته ش ــف و ص
نکنید؛ شاندیز در واقع دژی بسیار مستحکم 
و قلعه ای نفوذناپذیر بود که به دلیل استقامت 
ــاه دژ« داده  ــداری اش، به آن لقب »شـ ــای و پ
بودند و واژه شاندیز، تغییریافته 
هــمــیــن کــلــمــه »شــــــاه دژ« یا 
ــت.  ــ »شــــــاهــــــان دژ« اس
رضاقلی خان هدایت در 
کتاب »روضه الصفای 
نــــــــــــاصــــــــــــری« و 
ر  لسلطنه د ا د عتما ا
کتاب »مطلع الشمس«، 
را  شاندیز  وجه تسمیه 
همین دانسته اند. با این 
حــال، نام گذاری شاندیز، 
یعنی استفاده از واژگان کهن 
ــاره ای  ــرای آن، ام فارسی ب
بـــرای شــنــاخــت گذشته 
پربار و قدمتش، دست کم 
ــار ســاســانــیــان  ــ ــ تـــا روزگ
ــت. طبیعی اســت که  اس

قــرار گرفتن شاندیز در میان چشمه سارهای 
متعدد، مزارع حاصلخیز و نیز، وجود مصالحی 
که می توان بــرای ساخت قلعه از آن استفاده 
کرد، باعث می شد که ایرانیان قدیم در ازمنه 
باستان، نتوانند از خیر منطقه شاندیز بگذرند و 
در آن جا سنگ بنای دژی مستحکم را گذاشتند 
که می توانست در روزگار هجوم اقوام بیابانگرد 
آن سوی فـــرارودان، همچون سدی قدرتمند 
در برابر مهاجمان ایستادگی کند. بنابراین، 
باید بدون تردید، شاه دژ یا شاهان دژ را صاحب 
قدمتی فراتر از هزار و پانصد سال هم بدانیم؛ 
برخی وجود درخت چنار دوهزار و 700 ساله 
شاندیز را، دلیلی بر این قدمت می دانند. این که 
آیا در دوره قدرت گرفتن اسماعیلیان در ایران و 
تصاحب دژهای مستحکم در سراسر این کشور و 
از جمله در خراسان و به ویژه در منطقه قهستان، 
گذر آن ها به شاه دژ هم افتاد یا خیر، دقیقًا معلوم 
نیست. اما اصاًل بعید به نظر نمی رسد که این 
دژ مستحکم که پشت به کوه پربرکت بینالود 
دارد، روزی روزگاری، محل تکاپوهای فدائیان 
اسماعیلی هم بوده باشد. به هر حال، شاندیز، یا 
همان شاهان دژ، در عهد صفوی و به گاه حمالت 
مداوم ازبکان، مانند دیگر قلعه های نزدیک به 
مشهد، حکم یک پشتوانه دفاعی و لجستیکی 

را داشت.

حماسه »حسن خان«	 
درباره تاریخ معاصر شاندیز، اطالعات تاریخی 
بیشتر است. می دانیم که در سال 1265ق/ 
1227ش، در پــی وقــوع شــورش ســاالر در 

مشهد، شاندیز نیز، حاضر به تمکین در برابر 
قشون  فرمانده  حسام السلطنه،  مراد میرزا 
ناصرالدین شاه قاجار نشد. مردم شاندیز، با 
فرماندهی حسن خان شاهان دژی، در برابر 
مقاومت  قاجار  ستمگرانه فرمانده  خواست 
کردند و حاضر به تمکین نشدند. شنیدن خبر 
جنایات سربازان مراد میرزا، در مشهد و پس 
ــاالر، دلیل اصلی این  از سرکوب شــورش س
مقاومت بود. حسام السلطنه کوشید تا با تهدید 
و تشر، اهالی دژ را وادار به تسلیم کند؛ اما کاری 
از پیش نبرد؛ به همین دلیل، فوجی از سربازان 
خود را به همراه چند عراده توپ و با فرماندهی 
»سلطان جواد«، به سمت شاهان دژ فرستاد. 
با رسیدن نیروهای حسام السلطنه، نبرد در 
شــاهــان دژ، با شــدت آغــاز شــد. ســربــازان او با 
استفاده از توپ، شروع به کوبیدن دیوارهای 
قلعه کردند. به تدریج سد میان رزمندگان دژ 
و سربازان حسام السلطنه فروریخت و جنگی 
تمام عیار آغاز شد. نتیجه این جنگ، با توجه به 
تعدد سربازان مرادمیرزا و سالح های پیشرفته 
آن ها، معلوم بود. در بحبوحه نبرد، حسن خان 
که با تعداد اندکی از یارانش به فوج سربازان 
حمله کرده بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته 
شد. ماجرای نبرد شاهان دژ، با وجود آن که 
کمتر اطالعی درباره آن، در متون تاریخی وجود 
دارد، به قدری شهرت یافت که وقتی حمزه 
سردادور، روزنامه نگار، مورخ و داستان نویس 
معاصر )درگذشته به سال 1349ش(، تصمیم 
به نگارش کتاب معروف »افسانه قاجار« گرفت، 
نتوانست از خیر ماجرای شاهان دژ بگذرد و در 
متن کتاب خود، به مقاومت جانانه حسن خان 
شــاهــان دژی در برابر حسام السلطنه قاجار 
ــرازی از متن اثــر ســردادور،  ــاره کــرد. در ف اش
به مکالمه میان حسن خان و فرمانده قشون 
ــی اشـــاره شــده اســت؛ حــســن خــان به  ــزام اع
»سلطان جواد« می گوید: »آهای سلطان جواد، 
ــردی که این جا هم ســبــزوار اســت تا  خیال ک
بتوانی با حیله و نیرنگ به تصرف درآوری؟ 
این جا شاهان دژ یعنی شاه قلعه های ایران و 
بالی جان دشمنان است ... از همین راه که 
آمدی برگرد و بی جهت سربازان مادر مرده را به 
کشتن مده«. با ویران شدن دژ شاندیز، اهالی 
باقی مانده در اراضی اطراف سکنا گزیدند و 
به تدریج، آن منطقه دوباره آبادانی پیشین را 
بازیافت و امروزه، مقصد گردشگری بسیاری 

از ایرانیان است.

نمایی از رودخانه شاندیز

  نبرد جانانه مردم شاندیز علیه ستمگری ناصرالدین شاه
چگونه شاندیزی ها که قدمت منطقه آن ها به دوره ساسانی می رسد، 170 سال قبل در برابر خودکامگی و جنایات قاجارها ایستادند؟ 

  مراد میرزا

  حسام السلطنه

والی خراسان
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تست هوش هوش منطقی

با کمی دقت مشخص کنید که کدام مربع ها در 
شکل سوم باید رنگی شوند؟
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تست هوش:

با توجه به شکل تست گزینه ب صحیح است. اگر این بار به جای تمرکز بر خانه 
های آبی به خانه های سفید نگاه کنید می توانید عدد 2، 4 و 8 انگلیسی را در 
خانه 1، 2 و 4 ببینید در نتیجه خانه سوم باید عدد 6 را نشان دهد و گزینه ب 

این عدد را نشان می دهد.

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

مسیریابی

جاهای خالی را طوری با اعداد پر کنید که با توجه 
به جواب های داده شده معادالت حل شود.

خفن استریپ:   روسیاه

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

هوش منطقی : 

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات:

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

چهار حرفی: وزیر، ورزش، پیرو، پویش، پریز، روزی، پوزش
پنج حرفی: پیروز، شیپور، پریوش، پیشرو، پرویز

شش حرفی: زیرپوش

چالش ذهن :

1. جاکفشی 2. کابینت 3. جاروبرقی 4. کاناپه 5. میزتلویزیون 6. چرخ 
خیاطی

مسیریابی :

چی شده؟

متروی عجیب!

سالم. این بار در ستون »چی شده؟« براتون یک عکس از مطالعه در مترو انتخاب کردیم که شما در سرعت 
باال و شلوغی جمعیت باز هم نمک تون رو به رخ ما بکشید! شما باید برای این عکس یک شرح حال طنز و 
بامزه بنویسید و تا ساعت 24 دوشنبه شب برای ما بفرستید.  لطفا در ابتدای هر پیامک، نام ستون »چی 
شده؟« و در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید. بامزه ترین و خالقانه ترین جمله های 
فرستاده شده، روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 2000999 هم آماده 

دریافت پیام های شماست.

نمونه :

  وقتی اینترنت توی واگن آنتن 
نمی ده!

  وقتی می گن به ازای هر صفحه 
کتاب خوندن، یک کیلومتر 

مجانی سوار مترو بشین!

   وقتی راننده مترو با خشم 
می پرسه: کی دستگیره ترمز رو 

کشیده؟

   وقتی توی مترو خوندن کتاب 
»چگونه خود را به زور جا کنیم؟« 

اجباری می شه.

شرح در متن

حل جدول:

 

ب   ر  ز   د    ع  ص  پ   ا    
     

ف ا   ج  ه   م  ا  ن  ف  ر  ا  ش  ز     
ت د س  ا   ت   ا   ى  ق   ا  ر  ت  ا      
ن ى  ا   ز  ر  ى  م  ر   د  ن  ک  ا س    

  
ه ب  ر  گ  ز   ا س   ر   ا  م  ا  پ      

 

د ف   ل  ز  م  ه  ز   ت    
ا ا  ا   ه   ا ش     

   
ن ج  و  ر  ب  م   ر  ه  ج   

ا ل  ا  ب   و  ن  ا  د    
 

چالش ذهن

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

نام آن را پیدا کنید.

*

بسيارسخت



رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ترشیح کرد:

9حوادث پنج شنبه 2۷  خرداد   1400
6  ذی القعده 1442.شماره  20686

در امتداد تاریکی

مار سمی در النه خواهران دوقلو!آدم کشی مستانه در حصار کینه!
اگرچه مــادرم به ازدواج من و خواهر دوقلویم با 
دو برادر رضایت نمی داد اما با اصرارهای من که 
عاشق »نوید« شده بودم باالخره کوتاه آمد و با این 
ازدواج موافقت کرد.  در این میان خواهر شوهرم 
مانند یک مار سمی بر زندگی مان چنبره زد و با 
ارسال پیام و تصاویر از گوشی تلفن من و خواهرم 

به مردان غریبه بالیی به سر ما آورد که...
زن 23 ساله که به همراه خواهر دو قلویش وارد 
اتاق مددکاری اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی 
مشهد شده بود تا راهی برای اثبات بی گناهی اش 
از اتهام خیانت بیابد دربــاره این ماجرا به مشاور 
شش  گفت:  کالنتری  اجتماعی  کــارشــنــاس  و 
سال قبل دو برادر به نام های حمید و نوید که در 
همسایگی ما زندگی می کردند به خواستگاری 

من و خواهر دوقلویم آمدند.  
»حمید« که خواستگار خواهرم »مهین« بود در 
یک شرکت خصوصی کار می کرد اما نوید برادر 
کوچک تر او بیکار بود به همین دلیل مــادرم با 
ازدواج من و نوید مخالفت می کرد و از سوی دیگر 
اعتقاد داشت اگر در زندگی یکی از ما مشکلی 
به وجود بیاید، زندگی خواهر دیگر هم متالشی 
می شود. با وجود این، من عاشق نوید شده بودم و 
به این حرف ها گوش نمی کردم تا این که باالخره 
مادرم در حالی با اکراه به این ازدواج رضایت داد 
که فقط هفته ای یک بار با نامزدهایمان مالقات 
کنیم اما حمید و نوید بعد از ازدواج شرط مادرم 
را زیر پا گذاشتند و هر روز به بهانه های مختلف به 
دنبال من و خواهرم می آمدند تا با هم بیرون برویم.  
این موضوع به یک درگیری خانوادگی منجر شد تا 
جایی که من و خواهرم از مادرم به خاطر دخالت 
در امور زندگی شخصی شکایت کردیم. مادرم نیز 
در دادگاه تعهد داد که دیگر در زندگی ما دخالت 
نکند. با آن که مادرم می گفت دیگر دخترانی به نام 
شهین و مهین ندارد ولی رفت و آمد و معاشرت های 
ما زیادتر شد بدین ترتیب من و خواهرم در حالی 
زندگی مشترکمان را بعد از یک سال آغاز کردیم 
که رفت و آمدی با خانواده خودمان نداشتیم تازه 
بعد از ازدواج فهمیدیم که همسرانمان دست بزن 
دارند و به هر بهانه ای ما را به باد کتک می گرفتند تا 
جایی که به دلیل همین رفتارهای خشن آن ها، من 
و خواهرم دیگر امیدی به آینده زندگی مشترکمان 

نداشتیم و از طرفی هم نمی توانستیم اعتراضی 
بکنیم. 

خالصه زندگی ما در همین شرایط اسفبار ادامه 
داشت تا این که خواهرشوهرم از همسرش طالق 
ــت به بهانه  ــت پسر داش گرفت. او که چند دوس
هــای مختلف به منزل من و خــواهــرم می آمــد و 
تصاویری از ما یا منزلمان را برای مردان غریبه می 
فرستاد. اوحتی من و خواهرم را   سر قرارهایش 
با افراد غریبه می برد یا از گوشی تلفن ما به آن ها 
پیامک می داد. من و خواهرم نیز برای آن که با 
سخن چینی های خواهرشوهرم از همسرانمان 
کتک نخوریم، چیزی نمی گفتیم و با او همراهی 
می کردیم تا این که دو سال قبل من پسران دوقلویم 
ــاردار شدم و رفت و آمدهای خواهرشوهرم  را ب
بیکار  به منزل ما کمتر شد چــرا که همسر من 
بود و در خانه حضور داشت از طرف دیگر شوهر 
مهین شب کار بود و خواهرشوهرم به بهانه این 
که نزد مهین می رود تا تنها نماند با دوستانش 
قرار می گذاشت و شب ها را در کنار آن ها سپری 
می کــرد. در همین وضعیت پسران دوقلویم به 
دنیا آمدند ولی یکی از آن ها در بیمارستان فوت 
کــرد.  من که از این ماجرا دچار ناراحتی روحی 
شده بــودم، بــرای مدتی به خانه خواهرم رفتم. 
در این مدت بهانه گیری های نوید بیشتر شد تا 
حدی که یک روز مرا به خاطر دیرآوردن ظرف غذا 
به شدت کتک زد. من هم که عصبانی شده بودم 
با برادرم تماس گرفتم که به خانه خواهرم بیاید 
وقتی »مرتضی« به خانه شهین آمد نوید با او درگیر 
 شد و در نهایت هر دو بــرادرمــا  را از خانه بیرون 
انداختند.  حاال هم که به تصاویر و پیامک هایی 
دست یافته اند که خواهرشوهرم بــرای مردان 
ــال کــرده بــود، مدعی هستند که من  غریبه ارس
و مهین به آن ها خیانت کــرده ایــم در حالی که 
من و خواهرم هیچ گناهی نداریم و تنها در برابر 
سکوت  خواهرشوهرم  غیرمتعارف  رفتارهای 

کرده ایم و...
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرگرد 
مهدی کسروی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی( 
پرونده خواهران دوقلو توسط کارشناسان زبده 
ــورد بررسی هــای کارشناسی قرار  کالنتری م

گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور- جوانی که پس 
از مصرف مشروبات الکلی در یک چهار 
دیواری محصور، جوان دیگری را به خاطر 
کینه و اختالفات قبلی به قتل رسانده بود، 
لب به اعتراف گشود و پرده از این ماجرای 

وحشتناک برداشت. 
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی روز 
گذشته در تشریح این حادثه تاسف بار به 
خراسان گفت: حدود ساعت یک بامداد 
بیست و هشتم اردیبهشت گذشته بود که 
خبر نزاعی خونین توسط چند جوان در 
بی سیم های پلیس پیچید تا این که دقایقی 
بعد گزارش مرگ یکی از مجروحان حادثه 
نزاع در مرکز درمانی، کارآگاهان اداره 

جنایی را وارد ماجرا کرد. 
سرهنگ جواد شفیع زاده افزود: بالفاصله 
گــروه تخصصی از کــارآگــاهــان در کنار 
ــرای عمومی  قاضی ویــژه قتل عمد دادس
و انقالب مشهد، عازم بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد شدند وتحقیقات گسترده ای 
را آغــاز کردند. این مقام ارشــد انتظامی 
تصریح کرد: بررسی های مقدماتی نشان 
داد که جوان 28 ساله به دنبال وقوع نزاعی 
در یک زمین بزرگ محصور در خیابان حر 
76 با ضربات چاقو به قتل رسیده است. 
وی گفت: ادامه بررسی ها بیانگر آن بود 
که جوان 28 ساله نعمت زمانی نام داشت 
و یکی از ضربه های چاقو به ناحیه گردن 
 و دیگری به پشت آرنــج وی اصابت کرده

 بود.

سرهنگ شفیع زاده با بیان این که گروه 
تخصصی کارآگاهان پس از جمع آوری 
اطالعات میدانی، دامنه تحقیقات خود 
را به محل وقوع نزاع در بولوار حر مشهد 
کشاندند، خاطرنشان کــرد: بررسی ها 
تا سپیده دم با حضور قاضی دکتر حسن 
زرقانی ادامه یافت و مشخص شد که چند 
جوان نیمه شب در دو گروه دوستانه وارد 
ــواری محصور شــده و در  زمین چهار دیـ
الکلی  مــشــروبــات  مصرف  بساط  حالی 
ــد کــه جــوان 28 ساله از  ــرده ان را پهن ک

ــودداری کــرده  ــ نوشیدن الکل خ
بود. رئیس پلیس باتجربه آگاهی 
خراسان رضوی افــزود: تحقیقات 
غیرمحسوس و رصدهای اطالعاتی 
نشان داد، دو گروه مذکور که سابقه 
چاقوکشی و درگیری های خونین 
را به دلیل اختالفات و کینه قبلی 
ــروج از چهار  ــس از خـ داشــتــنــد پ
ــاره چشم در چشم  ــ ــواری دوب ــ دی
شدند و به خاطر هیچ و پوچ باز هم 
به کل کل  پرداختند و غرور جوانی 

را به رخ یکدیگر کشیدند.
ــن مــیــان ناگهان تیغه های   در ای
شب  تاریکی  در  چاقو  وحشتناک 
درخشید و بــاز هم نزاعی خونین 
بین آن ها رخ داد. طولی نکشید 
که ضربه ای بر ناحیه گردن جوان 
28 ساله ای به نام نعمت فرود آمد 
و پشت آرنجش نیز هدف ضربه ای 
دیگر قــرار گرفت و نقش بر زمین 

شد. 
وی تاکید کرد: در حالی که خون 

زیادی بر کف خیابان می ریخت، دو تن از 
دوستان نعمت، او را بر ترک موتورسیکلت 
نشاندند و به بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

انتقال دادند.
سرهنگ جــواد شفیع زاده با تشریح این 

اطالعات که تا صبح روز بعد از حادثه به 
دست آمــده بــود، ادامــه داد: با شناسایی  
هویت دو تن از عامالن این نزاع مرگبار که 
کریم و حامد نام دارنــد، بررسی ها برای 
شناسایی مخفیگاه و دستگیری آنان وارد 
ــرا کــه تحقیقات  مرحله جــدیــدی شــد چ
غیرمحسوس نشان می داد: کریم )متهم 
اصلی( جا و مکان مشخصی نــدارد و با 
زباله گــردی و جمع آوری ضایعات قابل 
فروش از میان زباله ها، روزگار می گذراند 
و به مــواد مخدر صنعتی هم اعتیاد دارد 

به همین دلیل دامنه تحقیقات به پاتوق 
هــای معتادان و خالفکاران کشید ولی 
متهم فراری هر بار به پاتوقی در نقطه دیگر 
می رفت تا این که باالخره دامنه محاصره 
تنگ تر شد و در حالی که متهم به قتل 

فــراری با عــذاب وجــدان شدیدی دست و 
پنجه نرم می کرد به دام کارآگاهان اداره 

جنایی آگاهی افتاد. 
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی درباره 
اعترافات متهم به قتل نیز در گفت وگویی 
اختصاصی به خراسان افزود: این متهم 22 
ساله که از اتباع یکی از کشورهای همسایه 
است، در بازجویی ها به صراحت ارتکاب 
قتل را پذیرفت و گفت: بارها با نعمت درگیر 

شده بودم و از یکدیگر کینه داشتیم. 
این درگیری ها به چاقوکشی نیز انجامید 
اما هر بار فقط زخمی می شدیم تا این که 
شب حادثه وقتی بعد از مشروب خوری از 
چهار دیواری محصور بیرون آمدیم دوباره 
کینه های قدیمی سر باز کرد و با هم رودررو 

شدیم. 
در این هنگام من و یکی از دوستانم به نام 
حامد چاقو کشیدیم و وارد نزاع شدیم که 
ناگهان در تاریکی شب چاقویی به اطراف 
گردن او زدم و پا به فرار گذاشتیم این در 
حالی بود که حامد هم از پشت سر بازوی او 

را با ضربه چاقو هدف گرفته بود.
 بعد از فــرار چون جا و مکانی نداشتم به 
پاتوق های استعمال مواد مخدر می رفتم 
و از ترس دستگیری هر شب محل پاتوقم را 

تغییر می دادم. 
وی با اشاره به اعترافات متهم به قتل اضافه 
کرد: متهم مذکور که سابقه سرقت نیز دارد 
اکنون مدعی است که در شب وقوع حادثه 
حالت عــادی نداشته و تنها به خاطر یک 
کل کل و غرور جوانی دست به این جنایت 

هولناک زده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی با 
قدردانی از راهنمایی ها و دستورات ویژه 
قاضی زرقانی برای دستگیری متهم فراری 
تصریح کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف 
زوایای پنهان این جنایت همچنان ادامه 

دارد.
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بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی ایران 
در سال 99 را با احتساب نفت3.6 درصد و 
بدون احتساب این بخش 2.5 درصد گزارش 
ــزارش سرپرست ایــن بانک حاکی از  کــرد. گ
آن است که با توجه به رشد مثبت اقتصادی 
در سه فصل انتهایی ســال گذشته، اقتصاد 
ایران آرام آرام از رکود عمیق خارج شده است. 
جهش بخش های نفت و صنعت، به خصوص 
در زمستان سال گذشته، ثبت نرخ رشد 7.7 
درصدی اقتصاد در آن فصل و همچنین مثبت 
شدن نرخ رشد سرمایه گــذاری در سال 99، 
از مهم ترین وجوه رشد مثبت سال گذشته به 
شمار می رود.به گزارش خراسان، بانک مرکزی 
ــرآورد تولید ناخالص داخلی در سال  نتایج ب
99 را منتشر کرد. بر این اساس تولید ناخالص 
سال  ثابت  قیمت  به  و  پایه  قیمت  به  داخلی 
90، از 613.7 هزار میلیارد تومان در سال 
98، به 635.8 هزار میلیارد تومان در سال 
99 رسیده است. به این ترتیب نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی در سال 99 با احتساب نفت به 
3.6 درصد و بدون نفت به 2.5 درصد  رسید. 
این آمارها از رشد مثبت اقتصادی در سه فصل 
منتهی به انتهای 99 و همچنین رشد خیره 
کننده گروه های عمده اقتصادی در زمستان 
ســال گذشته خبر می دهند به طــوری که در 
مجموع، نرخ رشد 7.7 درصــدی با احتساب 
بخش نفت و نــرخ رشــد 3.6 درصــدی بدون 
احتساب این بخش به دست آمده است. تفاوت 
زیاد نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در 
زمستان سال گذشته می تواند حکایت از جهش 
تولید و صادرات در این بخش در سه ماه پایانی 

داشته باشد.

جهش نفت و صنعت در سال 99	 
آمــارهــای بانک مرکزی گویای آن اســت که 
در سال گذشته و در سطح گروه های عمده، 
گروه های »نفت« و »صنایع و معادن« به ترتیب 
ــدی، سریع ترین  با رشد 11.2 و 7.1 درص

رشد را نسبت به دیگر بخش ها داشته اند. بعد 
از این دو گروه، گروه های کشاورزی با 4.5 
درصــد و خدمات با صفر درصــد قــرار دارنــد. 
رشد مثبت بخش کشاورزی در شرایطی به 
دست آمده است که این بخش در سال گذشته 
با خشکسالی نیز دست و پنجه نرم می کرد. از 
سوی دیگر، به گفته کمیجانی سرپرست بانک 
مرکزی، دلیل عمده نرخ رشد صفر درصدی 
بخش خدمات را می توان به تاثیر پذیری آن از 
کرونا نسبت داد. این بخش بیشترین آسیب را 

از ناحیه یاد شده متحمل شده است.

رشد مثبت در 3 فصل انتهایی 99	 
به گــزارش تسنیم به نقل از سرپرست بانک 
مرکزی، داده های تولید ناخالص داخلی نشان 
 GDP می دهد همزمان با مثبت شدن رشد
در سه فصل متوالی، اقتصاد ایران آرام آرام 
از رکود عمیق خارج شده است. در این زمینه 
داده های بانک مذکور نشان می دهد در سطح 
گروه های عمده و در بخش کشاورزی، در چهار 
فصل سال گذشته، نرخ رشد مثبت بین 3.4 تا 
5.2 درصد ثبت شده است. در گروه نفت، این 

رقم از منفی 16.7 درصد در بهار، به 22.3 
درصد در تابستان، 9.1 درصد در پاییز و رقم 
قابل توجه 35.8 درصد در زمستان رسیده 
است. روند رشد باال در سه فصل و به خصوص 
زمستان در گروه صنایع و معادن هم تکرار شده 
به طوری که نرخ رشد این گروه که در بهار 99، 
2.9 درصد محاسبه شده بود، در تابستان به 
8 درصد، در پاییز به 7.1 درصد و در زمستان 
به 9.9 درصد افزایش یافته است. با این حال، 
در بخش خدمات، نرخ رشد فصلی تنها در 
تابستان و پاییز، اندکی مثبت بوده و در بهار و 
زمستان سال گذشته، عقبگرد منفی 1.3 و 

منفی 0.2 درصدی را به ثبت رسانده است.

شکوفایی بخش ساختمان در زمستان	 
گزارش بانک مرکزی، ذیل گروه های عمده 
صنایع و معادن و خدمات، عناوین و نرخ رشد 
زیرگروه هایی را برشمرده است. از مهم ترین 
این زیرگروه ها در گروه صنایع و معادن می 
توان به بخش ساختمان و جهش آن در زمستان 
اشاره کرد. نرخ رشد این بخش اگرچه در سه 
فصل ابتدایی سال 99 بین 2.2 تا 4.3 در 

نوسان بوده، اما به یک باره در زمستان به 22.4 
درصد افزایش یافته است.

رشد سرمایه گذاری سرانجام مثبت شد	 
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه، 
بخش  مصرف  نظیر  هایی  مولفه  به  توجه  با 
تشکیل  دولــتــی،  بخش  مصرف  خصوصی، 
سرمایه ثابت ناخالص و تــراز تجاری انــدازه 
گیری می شود. در این زمینه نیز آمارهای قابل 
توجهی دیده می شود که از مهم ترین آن ها 
می توان به رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص داخلی در سال گذشته اشاره کرد. بر 
این اساس، رشد سرمایه گذاری ناخالص که 
در سال 98، منفی 5.9 درصد ثبت شده بود، 
به 2.5 درصد رسید. این رشد مثبت از آن جایی 
اهمیت دارد که طبق گزارش نماگرهای بانک 
مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
از سال 95 تا 98 به جز در سال 96 که اندکی 
مثبت )1.6 درصد( بوده، رشد منفی را تجربه 
کرده است. این رشد منفی صرفًا مربوط به سال 
های اخیر نبوده و آهنگ منفی آن چندین سال 

گریبان گیر اقتصاد ایران شده بود.
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احتمال 3 رقمی شدن قیمت نفت 
تا پایان 2021 

کارشناسان برجسته بازار نفت پیش بینی می کنند 
قیمت نفت امسال ممکن است به 100 دالر در 
هر بشکه صعود کند و بر این نکته توافق دارند که 
اوپک پالس باید سقفی برای قیمت ها ایجاد کند.

به گــزارش ایسنا، »جف کــوری«، مدیر تحقیقات 
 GEPEC کاالی بانک گلدمن ساکس در کنفرانس
»اس اند پی گلوبال پالتس« ایده سه رقمی شدن 
قیمت نفت را مطرح کرد و درخصوص پایان سرمایه 
گذاری در پروژه های نفتی بلندمدت و پیامدی که 
می تواند روی قیمت ها داشته باشد، هشدار داد. 
اگرچه خود گلدمن ساکس صعود قیمت نفت به 
80 دالر در هر بشکه را پیش بینی کرده است اما 
»کوری« احتمال صعود قیمت ها به مرز 100 دالر 
تا پایان سال 2021 را بعید ندانست. وی افزود: در 
کوتاه مدت بازارها 10 درصد احتمال می دهند که 
نفت در فاصله کنونی تا پایان سال 2021 به بیش 
از 100 دالر در هر بشکه صعود کند. مدیر تحقیقات 
کاالی گلدمن ساکس نسبت به چشم انداز سرمایه 
گــذاری نفتی ابــراز بدبینی و خاطرنشان کرد 
همه در صنعت نفت به جای بازگشت به سرمایه 
گــذاری های بلندمدت، به دنبال آن هستند که 
ــوری«  ــر پولشان را برگردانند.دیدگاه »ک زودت
ــاره قیمت نفت در اظــهــارات »جرمی وایــر«،  درب
مدیر بازرگانی کاالی شرکت ترافیگورا در نشست 
جهانی کاالی فایننشیال تایمز مورد حمایت قرار 
گرفت. وی گفت: این احتمال وجــود دارد زیرا 
برای این که تولید را تشویق کنید، به قیمت های 
باالتر نیاز دارید. ما به جذب سرمایه در این کسب 
و کار نیاز داریم و این احتمال وجود دارد که موجود 
بــودن سرمایه و هزینه سرمایه بــرای این صنعت 
باالتر برود.»راسل هــاردی«، مدیرعامل شرکت 
بازرگانی کاالی ویتول هم هشدار داد جهان با 
کمبود احتمالی عرضه نفت در یک دهه آینده 
روبه روست زیرا عقب نشینی از پروژه های سوخت 
فسیلی توسط بخش هایی از صنعت، شکافی میان 
عرضه و تقاضای پیش بینی شده ایجاد می کند. 
با این حال وی در نشست فایننشیال تایمز گفت: 
قیمت نفت تا پایان سال 2020 در محدوده 70 تا 
80 دالر می ماند زیرا تولیدکنندگان اوپک پالس 
با انتظار برای بازگشت صادرات نفت ایران به بازار، 

تولیدشان را همچنان محدود نگه می دارند.

خروج آرام اقتصاد از رکود عمیق با رشد 3.6 درصدی 
بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 99 را با احتساب نفت3.6 درصد و بدون احتساب این بخش 2.5 درصد محاسبه کرد

خبر

 شاخص

رابطه  مستقیم شاخص بورس و 
مشارکت در عرضه های اولیه

آمارهای بورسی سال 99 نشان می دهد 
مشارکت  میزان  بین  مستقیمی  رابطه  که 
در عرضه هــای اولیه و شاخص کل بورس 
)اعتماد به بورس( وجود دارد. در آن سال، 
سهام 26 شرکت در عرضه های اولیه عرضه 
شد که در باالترین میزان و در مــرداد، رقم 
مشارکت به حدود 5.5 نفر )کد معامالتی( 
رسید. با این حال با ریزش بازار و تداوم آن، به 
دلیل تصمیمات اشتباه دولت، بانک مرکزی 
و سازمان بورس، در پاییز و زمستان، مشارکت 
در عرضه های اولیه هم افت کرد.به طوری 
که در آخرین عرضه اولیه، دو میلیون و 754 

هزار و 655 نفر شرکت کردند.
 )فارس؛ 25 خرداد 1۴00(

 جزئیات جدید از تسهیالت 
کارت اعتباری سهام عدالت 

باشگاه خــبــرنــگــاران- مسئول کــارت هــای 
اعتباری سهام عدالت در پاسخ به این سوال که 
میزان تسهیالت کارت اعتباری سهام عدالت 
چقدر اســت؟ گفت: هم اکنون این تسهیالت 
توسط بانک ملی و تجارت پرداخت می شود و رقم 
آن برای هر سهامدار متفاوت است. اما مبنای آن 
بر اساس سهام قابل معامله است. در این خصوص 
با توجه به این که 60 درصد سهام عدالت تاکنون 
قابل معامله است، از این 60 درصد، 50 درصد 
ــارت اعتباری  آن را ســهــامــداران می توانند ک

دریافت کنند.

گروه ها/
زیرگروه های اقتصادی 

139۸1399

سالزمستانپاییزتابستانبهارسال

8.84.94.15.23.44.5گروه کشاورزی

16.722.39.135.811.2-38.7-گروه نفت

2.32.987.19.97.1گروه صنایع و معادن

1.92.551.50.52.3                                 معدن

2.11.811.9108.48.1                                  صنعت

4.145.267.35.6                                  برق،آب،گاز

0.23.94.32.222.47.7-                                 ساختمان

0.20-1.31.30.1-0.2-گروه خدمات

2.55.43.87.73.6-6.5-تولید ناخالص داخلی با نفت

0.23.533.62.5-1.1تولید ناخالص داخلی بدون نفت
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یوروی نحس!
بعد از حمله قلبی اریکسن و آسیب کاسه چشم ستاره بلژیکی ، قفسه سینه فرناندز شکست

انگار حوادث دلخراش برای مسابقات یورو 
تمامی ندارد. ماریو فرناندز در دیدار مقابل 
فنالند در یورو ۲۰۲۰ به شدت مصدوم شد 
و گفته می شود قفسه سینه این بازیکن دچار 
شکستگی شده است! شب گذشته در آغاز 
هفته دوم مرحله گروهی رقابت های یورو 
۲۰۲۰، روسیه به مصاف فنالند رفت و با یک 

گل به پیروزی رسید.
در نیمه اول این بــازی ماریو فرناندز مدافع 
روسیه در یک نبرد هوایی در محوطه جریمه 
فنالند به زمین خورد و از ناحیه گردن و کمر 
آسیب جدی دید.بر اساس اعالم رسانه ها، 
آسیب  ــار  دچ سینه  قفسه  ناحیه  از  فرناندز 
دیدگی شدید شده است تا اتفاقات ناگوار 
در یــورو ۲۰۲۰ ادامــه داشته باشد. روسیه 
و فنالند در حالی دیشب به مصاف یکدیگر 
رفتند که نتایج بــازی هــای ابتدایی دو تیم 
کاماًل متفاوت بوده است. روس هــا در بازی 
یعنی  جــام  مدعیان  از  یکی  مقابل  نخست 
بلژیک شکست خوردند و فنالند در مسابقه ای 
که اتفاقات عجیب و غریبی در آن رخ داد با یک 
گل دانمارک را شکست داد. در بازی قبلی 
فنالند مقابل دانــمــارک اتفاق تلخی برای 
کریستین اریکسن افتاد و او دچار ایست قلبی 
شد اما هرطور که بود این بازیکن از خطر مرگ 

نجات یافت. با این حال یک بار دیگر و این 
مرتبه در  بازی فنالند برابر روسیه، یک اتفاق 
تلخ دیگر رخ داد.بعد از اریکسن،  کاسه چشم 
تیموتی کاستانیه شکست و  اوادامه مسابقات 

یورو را از دست داد.  
در روز دوم مسابقات یورو هم بلژیک و روسیه 
در دیداری جذاب مقابل هم قرار گرفتند که 
این دیــدار در نهایت با پیروزی 3 بر صفر به 
سود بلژیکی ها به پایان رسید. اتفاق تلخ این 
دیدار زمانی رقم خورد که تیموتی کاستانیه 
در نیمه اول با  برخورد با دالر کوزیائف دچار 
مصدومیتی شدید شد.مصدومیت این بازیکن 

به قدری بود که چشم کاستانیه دچار التهاب 
شدید شد و بعد از این بازی روبرتو مارتینز، 
مربی تیم ملی بلژیک با تایید این که کاسه 
چشم این بازیکن از دو جا دچــار ترک شده 
است، اعالم کرد: کاستانیه دیگر در یورو برای 
بلژیک به میدان نخواهد رفت. او در این باره 
گفت: خبر خیلی بدی اســت. ناراحتیم که 
می بینیم کاستانیه ادامه تورنمنت را از دست 
می دهد. از او عکس بــرداری کردیم و کاسه 
چشم او از دو جا دچار ترک شده است. از حاال 
 درمان های الزم را روی او انجام می دهیم.
آن شب یکی دیگر از بازیکنانی که به دلیل 

مصدومیت از زمین مسابقه بیرون آمد، یان 
فرتونگن بود اما مربی تیم ملی بلژیک می 
گوید، مصدومیت این مدافع چندان جدی 
نیست.ماریو فرناندز، مدافع تیم ملی روسیه، 
در یک درگیری هوایی به شکل وحشتناکی 
روی زمین افتاد. در واقع این بازیکن با گردن 
روی زمین فــرود آمد و دچــار آسیب دیدگی 
شدیدی شد. گزارش ها حاکی از آن است که 
فرناندز احتمااًل با شکستگی قفسه سینه نیز 
روبه رو شده و می توان گفت که این جام برای 

این بازیکن به اتمام رسیده است.
دلخراش  اتــفــاق  ــن  ای از  بعد  ساعتی  البته 
پزشکان تیم ملی فوتبال روسیه اعالم کردند 
ایــن تیم جــدی نیست.  بازیکن  مصدومیت 
سرویس مطبوعاتی تیم ملی روسیه درباره 
وضعیت مدافع ماریو فرناندز صحبت کرد.این 
بازیکن در دیدار روسیه و فنالند پس از فرود 
ناموفق روی چمن در دیــدار مرحله گروهی 
یورو ۲۰۲۰ از ناحیه کمر آسیب دید.طبق 
نتایج معاینه ، ماریو فرناندز از ناحیه نخاع 
آسیب ندیده است. او با این تیم به مسکو پرواز 
می کند و زیر نظر پزشکان تیم ملی روسیه 
خواهد بود.روسیه در آخرین دیــدار مرحله 
گروهی یورو باید به مصاف تیم ملی فوتبال 

دانمارک برود.

رد صالحیت 2 نامزد شورای شهر 
سیرجان در پی  حیوان آزاری و 

کاروان تبلیغاتی غیرمجاز
سیرجان  شهر  شـــورای  نــامــزد  دو   - توکلی 
شدند.به  صالحیت  رد  انتخابات   آستانه  در 
گزارش خراسان، رئیس کل دادگستری استان 
کرمان گفت: در پی انجام دو مورد تبلیغات به 
شیوه های غیرمجاز در شهرستان سیرجان، 
ــای  ــوراه ــزد انــتــخــابــات ش ــام صــالحــیــت دو ن
اسالمی شهر در ایــن شهرستان رد و در یکی 
از مــوارد به  لحاظ  رفتارهای مجرمانه، ستاد 
پلمب  نیز  متخلف  انتخاباتی  نامزد  تبلیغاتی 
ــرد : دو پــرونــده   ــدا... مــوحــد اظــهــار ک ــ ــد. ی ش
مربوط به رفتار بی رحمانه با یک حیوان و نیز 
بوده  غیرمجاز  تبلیغاتی  کــاروان  یک  تشکیل 
اســت که در ایــن زمینه  پــرونــده قضایی برای 
متخلفان تشکیل شــده و در دســت رسیدگی 
قرار دارد. وی افزود : هشت پرونده در استان 
انتخاباتی  تخلفات  و  جرایم  با  مرتبط  کرمان 
کاندیداها و نامزدهای انتخابات تشکیل شده 
 است و در دست رسیدگی قضایی قــرار دارد.
ــت ، بــه دنــبــال  انتشار  ایــن گـــزارش حاکی اس
ــزان کــردن یک گاو از جرثقیل  تصاویری از آوی
برای قربانی کردن در مقابل ستاد انتخاباتی در 

سیرجان، نامزد متخلف رد صالحیت شد.

آب پرمصرف  های تهرانی از شنبه 
قطع می  شود

مدیرعامل آبــفــای اســتــان تــهــران از قطع آب 
مشترکان پرمصرف ساکن تهران از شنبه خبر 
داد. بختیاری با اشاره به میزان مصرف آب در 
کالن  شهر تهران و شهرهای آن گفت: امسال 
به لحاظ کاهش بارندگی در کشور سال ویژه ای 
است.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب تهران 
اظهار کرد: حجم مخازن سد های تهران در سال 
قبل یک میلیارد و ۱3۴ میلیون متر مکعب بوده، 
ولی امسال ۷۵۰ میلیون متر مکعب کاهش به 
ثبت رسیده است که حــدود 3۰۰ میلیون متر 

مکعب حجم بارندگی کاهش داشته است

اتفاقات غافلگیرکننده در عراق

داعش با بمب دو دکل انتقال برق از ایران در 
دیالی را منفجر کرد و موجب قطعی برق در 
اکثر مناطق دیالی شد.به گزارش ایسنا، یک 
منبع امنیتی روز چهارشنبه از قطع جریان 
برق در اکثر مناطق استان دیالی بر اثر انفجار 

دو دکل انتقال برق از ایران خبر داد.این منبع 
پایگاه خبری »شفق نیوز« گفت: عناصر  به 
گــروه تروریستی داعــش با بمب دو برج خط 
انتقال مرصاد برای انتقال انرژی از ایران را در 
اطراف منطقه اکباشی در ناحیه السعدیه )۶۰ 

کیلومتری شمال شرق بعقوبه( منفجر کردند.
وی افــزود: انفجار این دو دکل، برق مناطق 
گسترده ای را در دیالی قطع کرد.برج  های 
انتقال انرژی از ایران در دیالی همواره هدف 
حمله قــرار می گیرد که اکثرا توسط داعش 

انجام می شود و بحران کمبود برق به ویژه 
گذشته  می کند.روز  تشدید  را  تابستان  در 
همچنین یک بمب در مسیر کاروان آمریکایی 
در غرب عراق منفجر شد. یک منبع امنیتی 
ائتالف  کـــاروان  بمب  انفجار  کـــرد،  تاکید 
بین المللی را هدف گرفت که هیچ تلفاتی 
نداشت.استان  های مرکزی و جنوبی عراق 
از ماه ها پیش شاهد انفجارهای بمب در 

مسیر کاروان  های آمریکایی هستند.

احتمال افزایش وام مسکن 
ملی به 2۵۰ میلیون

شنیده ها حاکی از آن است که وام بانکی طرح 
اقدام ملی مسکن از ۱۵۰ میلیون تومان به 
۲۵۰ میلیون تومان افزایش می یابد. یک 
مقام آگاه در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا با 
اعــالم این خبر گفته است که این افزایش 
شامل ثبت نامی های جدید می شود.  طبق 
این گــزارش، هر چند این موضوع  هنوز به 
ــالم نشده امــا شنیده ها  ــورت رسمی اع ص
از منابع موثق حاکی از آن است که فرایند 
افزایش میزان تسهیالت توسط وزارت راه 
و شهرسازی به انجام رسیده و متقاضیان 
ــدام مــلــی مسکن امــکــان  ــ جــدیــد طـــرح اق
تومانی  میلیون   ۲۵۰ تسهیالت  دریافت 
را خواهند داشــت. هفته گذشته »محمود 
محمودزاده«معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی از آغاز مرحله پنجم ثبت نام 
متقاضیان این طرح در ۲۴۶ شهر کشور خبر 
داده بود که این ثبت نام تا دیروز ادامه داشت 
و قرار بر این است که به ثبت نامی های جدید 
نیز این وام تعلق گیرد.اتاق اصناف ایران 
نیز با صدور اطالعیه ای، جزئیات حمایت 
از خانوارها را برای اجاره امالک مسکونی 
بر مبنای مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، 
تشریح کرد. در بخشی از این اطالعیه آمده 
است: »حداکثر افزایش اجــاره بها یا مبلغ 
رهن برای این قراردادها در کالن شهر تهران 
تا سقف ۲۵ درصــد و سایر کالن شهرها تا 
سقف ۲۰ درصد و برای دیگر مناطق شهری 
کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.  مهلت 
ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان 

شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می شود. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه ها� مطبوعات

آرمان مل� – ا�ن روزنامه  نوشت:  «ظاهرا  برخ¤  •
به  ا�ــن راحت¤ حاضر  به  پوشش¤ ها� اصولگرا 
²ناره گير� نيستند؛ چنان چه مت�¤ گفته، ��¤ از 
ا�ن نامزدها، شرط ²نار رفتن را «گرفتن مسئوليت» 
در دولــت آ�نده مطرح ²ــرده اســت. به ا�ن ترتيب 
«سهم خواه¤ و مشهور�ت» دو مولفه پنهان حضور 
نامزدها� پوشش¤ است ²ه به ظاهر در انتخابات 
پيش رو آش�ار شده؛ به نظر م¤ رسد در ²نار ا�ده ها�¤ 
همچون «احساس ت�لي¿»، «حضور در صحنه»، 
«²مÂ به نامزد اصل¤» و ادعاها�¤ از ا�ن قبيل، فرد� 
²ه حاضر م¤ شود در نقش ضربه گير نامزد اصل¤ 
از خود و اعتبارش هز�نه ²ند، خود را محق م¤ داند 
²ه چه در دولت آ�نده و چه د�گر عرصه ها، منصب¤ 

درخور تالشش مطالبه ²ند.»
�يهان – ا�ــن روزنــامــه نوشت : «طبق برخ¤ از  •

نظرسنج¤ ها، خاتم¤ حت¤ در صورت حما�ت از 
همت¤ �ا مهرعليزاده، در خوش بينانه تر�ن حالت 
مم�ن است ز�ر ٦ درصد به رأ� نامزد مورد حما�ت 
اضافه ²ند ²ه نشان از ر�زش شد�د رأ� اصالح طلبان 

حت¤ در ميان بدنه سنت¤ و اجتماع¤ خود دارد.»

همشهر� آنال�ن مدع� شد:رافائل گروس¤،  •
مد�ر²ل آژانس بين الملل¤ انرژ� اتم¤، گفته است 
²ه برا� احيا� توافق هسته ا� برجام شامل رفع 
تحر�م ها� آمر��ا و بازگشت ا�ران به محدود�ت 
ها� اتم¤ با�د منتظر تش�يل دولت جد�د ا�ران شد.

عصر ا�ران نوشت: رئيس جمهور د�روز گفت:  •
بعض¤ ها حرف ها� عجيب¤ زدند ²ه مقام معظم 
رهبر� فقط در ا�ن دولت اجازه مذا²ره با آمر��ا را 
داد! در حال¤ ²ه خود رهبر� فرمودند پيش از ا�ن 
دولت اجازه مذا²ره در عمان را دادند. چرا دروغ 
م¤ گو�يد و حرف راست نم¤ زنيد و حرف ها را باال 
و پا�ين م¤ ²نيد. شما ²ه اجازه داشتيد هفت سال 
رفتيد مذا²ره ²رد�د و آمد�د، چه چيز� جز قطعنامه 

ها� سازمان ملل برا� ا�ران آورد�د؟

٢٤ ساعت د�گر مهم تر�ن انتخابات  تو�ل�-
سياس¤ جمهور� اسالم¤ ا�ران آغاز م¤ شود 
و نتيجه ا�ن انتخابات رئيس جمهور چهار سال 
آ�نده ا�ران را مشخص خواهد ²رد.  از همين رو 
شور و هيجان انتخابات¤ به اوج خود رسيده است، 
بازار انصراف ها گرم شده و بزرگان اصالح طلب¤ 
نيز با پيام ها� متعدد خود مردم را به حضور در 
پا� صندوق ها� را� دعوت ²رده اند. در حال¤ 
²ه گمان م¤ رفت  انصراف ها  ابتدا از اردوگاه 
اصولگرا�¤ آغاز شود، ا�ن محسن مهر عليزاده 
انتخابات  انصراف¤  ²اند�دا�  اولين  ²ه  بــود 
١٤٠٠ لقب گرفت. مهر عليزاده در نامه ا� به 
وز�ر ²شور نوشت: « بد�ن وسيله مراتب انصراف 
خود را از ادامه رقابت ها� انتخابات سيزدهمين 
دوره ر�است جمهور� اسالم¤ ا�ران اعالم م¤ 
دارم.» اگرچه ا�ن ²اند�دا� انتخابات¤ از ا�ن 
²ه به نفع ²دام �Â از ²اند�داها انصراف داده 

است سخن¤ نگفت اما ا�ن اقدام مهر عليزاده با 
وا²نش مثبت عبدالناصر همت¤ د�گر ²اند�دا� 
انتخابات¤ همراه شد:« حال ²ه با انصراف خود 
مرا  انتخابات،مسئوليت  در  حضور  ادامــه  از 
سنگين تر ²رده ا�د، از حضرتعال¤ طلب دعا� 
 Âــه ا�ــن راه پرنشيب و نيز ²م خير بــرا� ادام
ف�ر� و عمل¤ برا� فردا� بهتر ا�ران عز�زمان 
را دارم.» اما ن�ته قابل توجه ماجرا� انصراف 
مهر عليزاده،  سيل تقد�ر و تش�ر بزرگان اصالح 
ــه ش�ل گير� موج¤ از  طلب¤ از او و در ادام
حما�ت آنــان از عبدالناصر همت¤ بــود. بهزاد 
نبو� رئيس جبهه اصالحات  در پيام¤ نوشت:«  
بعد از انصراف مسئوليت شناسانه مهر عليزاده  
از نامزد�، به بــرادر گرام¤ جناب آقــا� د²تر 
عبدالناصر همت¤ را� خواهم داد، چرا²ه در 
برا�  ²ه  خطرنا¤²  صحنه آرا�¤  به  اعتراض 
جمهور�ت و ا�ران مخاطره آفر�ن است و برا� 

باز ماندن در�چه ها� تنفس جامعه، را� دادن 
فرصت سازانه را موثرتر از قهر ²م تاثير م¤ دانم.» 
عبدالواحد موسو� الر� عضو شاخص  جامعه 
روحانيون مبارز نيز ا�ن اقــدام مهر عليزاده را 
�Â تصميم خردورزانه اعالم ²رد و محمد عل¤ 
ابطح¤ فعال سياس¤ اصــالح طلب گفت ²ه 
با�د قــدردان  زمان شناس¤ و حس مسئوليت 
آقا� مهر عليزاده بود. پيام ها�¤ ²ه حا²¤ از 
روشن شدن د�ر هنگام موتور انتخابات¤ اصالح 
طلبان بود  و درنها�ت با پيام و�دئو�¤ رئيس 
دولت اصالحات به اوج خود رسيد. سيد محمد 
خاتم¤ ضمن تا²يد بر مشار²ت انتخابات¤ اعالم 
²رد:«اميدوارم مردم ما همت ²نند و به عرصه 
بيا�ند و را� بدهند. ( من درباره نامزدها صحبت 
نم¤ ²نم ²ه شا�سته هستند �ا نه) اما مردم به 
 Â� صحنه بيا�ند تا با آن طرح¤ ²ه م¤ خواهد
جر�ان¤ به هر قيمت¤ ولو با ²نار زدن مــردم و 
تهد�د ²ــردن رأ� و آزاد� مــردم فالن شخص 
�ا فالن جر�ان را رو� ²ار بياورد و تحميل ²ند 
مقابله شود.» خاتم¤ در بخش د�گر� از سخنان 
خود با اعتراض غير مستقيم به نحوه عمل�رد 
شورا� نگهبان از مردم خواست با حضور در پا� 
صندوق ها� را� صحنه را به نفع جمهور�ت 
تغيير دهند:«حضور مردم در صحنه به هر صورت 
و هر طر�ق¤ ²ه باشد مهم است و ا�ن ²ه جر�ان¤ 
م¤ خواهد صندوق رأ� را از ²ارا�¤ بيندازد �ا 
به جهت د�گر منحرف ²ند ، حداقل ا�ن است 
²ه ما نگذار�م چنين اتفاق¤ رخ دهد.» در ²نار 
رئيس دولــت اصالحات، سيد حسن خمين¤ 
نيز ²ه چند� قبل و پس از اعالم ليست تا�يد 
صالحيت شدگان، از ²اند�داها� باق¤ مانده 
خواسته بود به نشانه اعتراض به شورا� نگهبان 
از انتخابات ²ناره گير� ²نند، با صدور بيانيه ا� 
ضمن انتقاد از «ب¤ توجه¤ عميق به جمهور�ت» 
به عنوان عّلت اصل¤ نابسامان¤ ها� اقتصاد� 
و اجتماع¤، تأ²يد ²رد ²ه ��¤ از راه ها� حفظ 
جمهور�ت نظام، دادن «رأ� صحيح» است:« 
امروز اگرچه تنگ نظر� ها و رفتارها� ناصحيح، 
تار�خ¤ مان  را به حق نگران ميراث  همگان 
²رده است و اگر چه همين ب¤ توجه¤ عميق به 
جمهور�ت علت اصل¤ نابسامان¤ ها� اقتصاد� 

و اجتماع¤ است ول¤ باز هم م¤ توان نه با رفتار� 
سلب¤، بل�ه با تصميم¤ ا�جاب¤ به حفاظت از 
آ�نده و ساختن امروز و رفع مش�الت معيشت¤ 
روزمــره همت گمارد. ا�ن جانب ضمن احترام 
به نظر همه ا�رانيان بر ا�ن باورم ²ه ��¤ از راه 
ها� حفظ جمهور�ت نظام، دادن «رأ� صحيح» 
است. اميد است همه در حفظ ثمره خون ها� 
پاå شهيدان موفق باشيم.» عبدالناصر همت¤ 
²ه ا�ن موج حما�ت ها� مستقيم و غير مستقيم 
در سبد را� او اثرگذار است، در آخر�ن اقدامات 
انتخابات¤ خود در توئيت¤ تصر�ح ²رد ²ه محمد 
جواد ظر�¿ را به عنوان معاون اول �ا وز�ر خارجه 
دولت بعد� خود انتخاب خواهد ²رد:« توسعه 
ــران بــدون تعامل قــو� با خــارج و  اقتصاد� ا�
د�پلماس¤ قو� اقتصاد� مقدور نيست.دولت 
من به دنبال رفع تحر�م ها و به خدمت گرفتن 
سياست خارج¤ برا� نيل به توسعه اقتصاد� 
است به همين دليل از د²تر محمدجواد ظر�¿ 
برا� حضور در ²ابينه ام در پست معاون رئيس 
ــوت خواهم ²ــرد.»  ــر خارجه دع جمهور �ا وز�
محسن مهر عليزاده تنها ²اند�دا� انصراف¤ 
١٤٠٠ نبود و عليرضا زا²ان¤ نيز ²ه تا پيش از 
ا�ن سخنگو� ستادش پيوسته شا�عه انصراف 
او را ت�ذ�ب م¤ ²ــرد، در صفحه تو�يترش از 
انصراف خود به نفع رئيس¤ خــبــرداد:« مردم 
شر�¿ ا�ران! با ا�ده و برنامه ا� متفاوت آمدم 
تامدافع ارزش هــا� انــقــالب خمين¤ (ره) و 
فر�اد غارت زده ها بر سر غارتگران باشم. هدف 
پيروز� جبهه انقالب بود و ا�نÂ با اقبال مردم، 
مصداق تحقق آن، بــرادر عز�زم آقــا� رئيس¤ 
است. درفرهنگ بسيج¤، انصراف ازط¤ مسير 
معنا نــدارد. ا�ن آغاز �Â راه اســت.» انصراف¤ 
²ه با تش�ر سيد ابراهيم رئيس¤ همراه شد:« 
از بــرادر گران قدرم جناب آقا� د²تر عليرضا 
زا²ان¤ ²ه براساس ت�لي¿ انقالب¤ اش تصميم 
به حضور در انتخابات گرفت و مومنانه به رقابت 
پرداخت و امروز هم «مسئوالنه» تصميم گرفت، 
صميمانه تش�ر و قدردان¤ م¤ ²نم.»د�شب نيز 
سعيد جليل¤ به نفع رئيس¤ انصراف داد.او در 
بخش¤ از بيانيه خود نوشت:« ا²نون ²ه بخش 
گسترده ا� از آحاد جامعه به  برادر گرام¤ حجت 

االسالم و المسلمين جناب آقا� سيد ابراهيم 
رئيس¤ اقبال نشان داده اند ، شا�سته است تا 
همه باورمندان جبهه انقالب مبتن¤ بر آن چه 
ضرورت گام دوم انقالب اسالم¤ است، برا� 
آغاز� استوار،ازهم ا²نون ا�شان را با را� خود 
در قبول ا�ن مسئوليت بزرگ �ار� رسانند.» 
همچنين ا�ن روزهــا شا�عات¤ دربــاره انصراف 
سيد اميرحسين قاض¤ زاده مطرح شده و پس 
از بيانيه اخير ٢١٠ تن از نما�ندگان مجلس 
نيز قوت گرفته است. به گزارش فارس، ٢١٠ 
نما�نده مجلس شورا� اسالم¤ ط¤ بيانيه ا� 
خطاب به ²اند�داها� اصولگرا خواستار آن 
شدند تا به نفع سيدابراهيم رئيس¤ انصراف 
دهند. موضوع¤ ²ه باوا²نش صر�ح قاض¤ زاده 
هاشم¤ همراه شد و ا�ن ²اند�دا� انتخابات¤ 
در ا�ن باره گفت:« دوستان نظر خود را اعالم 
²رده اند. با�د ببينم حجت برا� ²نار رفتن دارم �ا 
نه. به هر حال نظام به ما اعتماد ²رده و با�د پاسخ 
گو� وظيفه شرع¤ باشيم.» در نها�ت نيز رئيس 
ستاد ا�ن نامزد انتخابات¤ اعالم ²رد ²ه  سبد رأ� 
قاض¤ زاده با هيچ نامزد� مشترå نيست و و� 
تا پا�ان در عرصه رقابت انتخابات¤ باق¤ خواهد 
ماند.  محسن رضا�¤ د�گر ²اند�دا� انتخابات¤ 
نيز در گفت و گو� ²الب هاوس خود تحليل¤ از 
چهره ها� مختل¿ سياس¤ ²شور ارائه ²رد و از  
وعده ها� انتخابات¤ خودسخن گفت.  اما آن 
چه ²ه بيش از هرچيز در ا�ن گفت و گو جنجال¤ 
ــا� ا�ــن ²اند�دا� انتخابات¤  مبن¤  شــد، ادع
بر استفاده از ظرفيت عل¤ الر�جان¤ در دولت 
آ�نده خود بود:« در دولت آ�نده حتما از ظرفيت 
افــراد شا�سته و توانمند� از جمله بــرادر عز�ز 
جناب آقا� د²تر عل¤ الر�جان¤  ²ه متاسفانه 
فرصت حضور در رقابت  انتخابات را نيافتند، 
استفاده خواهيم ²رد تا #دولت_شا�ستگان به 
معنا� واقع¤ ش�ل گيرد. » ادعا�¤ ²ه باعث بروز 
شا�عات¤ در خصوص د�دار رضا�¤  والر�جان¤ 
شد و در نها�ت دفتر رئيس سابق مجلس ط¤ 
بيانيه ا� در پاسخ به اخبار منتشر شده در فضا� 
مجاز� نوشت:« د²تر عل¤ الر�جان¤ با هيچ ²دام 
از ²اند�داها� انتخابات ر�است جمهور� د�دار 

انتخابات¤ نداشته است.» 

ائتالف ها و انصراف هاى دقيقه نودى 
٢٤ساعت مانده تا شروع انتخابات،مهرعليزاده ،جليل� و زا�ان� انصراف دادند،چهره ها 

وفعاالن سياس� نيز مردم را به حضور در پا� صندوق ها� را� دعوت �ردند 



به  چینی  سایت   یک 
تــازگــی بعد از آن کــه 
ــی دربـــــاره  ــات ــع ــای ش
انتشار ویندوز 11 در 
آینده نزدیک پخش شــد، تصاویری 
ــری و مــنــوی اســتــارت  ــارب ــط ک از رابـ
ایــن نسخه از ویــنــدوز را لو داد و در 
کــرد.  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
بعد از آن هم به طور رسمی اعالم شد 
که نسخه ویندوز 11 در 24 ژوئــن یا 
همان 3 تیر امسال معرفی خواهد شد 
اما به این معنی نیست که شما در این 
تاریخ می توانید این نسخه را به روز 
رسانی کنید. هم اکنون به نظر می رسد 
نسخه منتشر شده در اواخــر پاییز یا 
اوایل سال میالدی آینده در دسترس 
عموم قــرار خواهد گرفت. به همین 
بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم، 
از تاریخچه ویندوز خواهیم گفت، با 
دردســرهــای کــار با آن و نصب اش در 
گذشته خاطره بازی خواهیم کرد و از 
تفاوت های ویندوز 11 با نسخه های 

قبلی خواهیم گفت.

پرونده

 به بهانه لو رفتن اطالعاتی از جدیدترین نسخه ویندوز، سراغ ویژگی های این نسخه  
و خاطرات بامزه مان با امکانات نسخه های قبلی رفتیم
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از Ms dos  قزمیت تا قژقژ دایل آپ 
عرضه ویندوز 11 فرصت خوبی است برای خاطره بازی با رایانه های 

قدیمی به ویژه سیستم عامل هایی که حکم شکنجه را داشتند

ویندوز 11 هم دارد از راه می رسد، اما همه چی از اول در دنیای رایانه ها این قدر گل 
و بلبل نبود که همه راحت بتوانند با سیستم شان کار کنند. در این مطلب قرار است 
خاطرات باحال و شیرین اولین روزهایی را که رایانه وارد زندگانی ما شد مرور کنیم؛ 
یعنی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، همان زمانی که ملت فکر می کردنــد برای 
استفاده از رایانه حتمًا باید کالس بروند و زبان انگلیسی را هم در حد تام کروز بلد 
باشند برای همین اگر موقع نصب یک نرم افزار با واژه Next مواجه می شدند کلی از 
در و همسایه سوال می کردند تا یک وقت رایانه شون نترکد. البته بیشتر ما معنی کلمه 
را می دانستیم، اما استرس داشتیم دیگر. تازه نسلی که نسخه های ویندوز 95 به بعد 
را درک کردند خیلی خوشبخت بودند. چون قبلی ها با سیستم عامل MS Dos کار 
می کردند که در حقیقت بیشتر یک زبان برنامه نویسی بود تا سیستم عامل. کار کردن 
با MS Dos یک رنج خیلی عجیبی هم داشت. این که به جای کلیک بخواهی مدام از 
کدهای دستوری استفاده کنی و آن محیط و رابط کاربری زشت و سیاه را تحمل کنی 

از تجربه تماشای سریال های تکراری آی فیلم هم سخت تر بود.
آن زمان با یک سری نمادهای جالب در ذهن ما ماندگار شده، یکی از بدترین خاطرات 
ما اون آیکون »گیره« مانند تو office 2000 بود که هر کار می کردیم زود سروکله اش 
پیدا می شد و لوس بازی درمی آورد. یک نرم افزار هم بود برای پخش فیلم به نام زینک 
پلیر، قابلیت عکس گرفتن از فیلم رو هم داشت خیلی ساالر بود، بازی NFS را که 
فروشگاه ها به عنوان اشانتیون روی سیستم نصب می کردند، بازی های جنگی آن 
موقع خیلی روی بورس بودند، I.G.I ، دلتافرس، هیتمن، رزیدنت اویل، مهم ترین 
نکته درباره بازی ها، این بود که معموًال شب موقع خواب هم، خواب 
بازی را می دیدیم، حیف که Save نمی شد، بعضی وقت ها هم 
Game overمی شدیم و با تکانی شدید از خواب می پریدیم. مدتی 
هم بازی های تحت فلش به خاطر حجم کم، فکری بودن و... پرطرفدار 
شدند! نکته قابل توجه بازی های رایانه ای در آن مقطع، بازی کردن 
تمام اعضای خانواده بود. در کل چون رایانه جدید بود برای همه جذاب 
بود که از آن سر در بیاورند و گاهی گافی هم می دادند که بیا و ببین، آن 
وقت  اگر یک نرم افزار مشکل پیدا می کرد یا برنامه ای اجرا نمی شد 
کل اعضای خانواده تمام اجزای رایانه را می زدند زیر بغل و می بردند 
برای تعمیر. من خودم هنوز کسانی را می شناسم که بعد از هر بار کار 
کردن با رایانه رویش کاور می کشند تا با گرد و خاک ویروسی نشود! 
بچه هایی که در  سال های 76 تا 80 درس »مبانی کامپیوتر و انفورماتیک« را توی 
دبیرستان داشتند یادشان هست که وقتی وارد کارگاههای کامپیوتر می شدیم باید 
کفش هایمان را درمی آوردیم و دمپاییهای مخصوصی را که آنجا بود پا میکردیم، 
بعدها فقط این همه رعایت بهداشت را در اتاق عمل دکترهای مغز و اعصاب دیدیم. 
راستی آن وقتها یک چیزی هم بود به نام »پارسا99« که فارسیساز ویندوز بود و 

My Computer رو به »کامپیوترمن« تبدیل میکرد.
ویندوز عوض کردن هم آن زمان آداب خاصی داشت، همه به کسی که از عهده این کار 
برمیآمد به چشم یک فضانورد نگاه میکردیم، آنها هم همچین تریپ برمیداشتند 
انگار که استیوجابزن! آن موقع خیلی ها به جای اینکه مشخصات رایانه را بلد باشن و 
مثًال بگویند رمش فالنه و حافظه اش بهمانه می گفتند کامپیوتر ما »ال جیه« و منظورشان 
از این نام  گذاری دقیقا اسم مانیتور بود، یعنی بیشتریها رایانه را با برند مانیتورش می 
شناختن! همچین پدیده هایی بودیم یک روزی!! یک نرم افزارهایی هم هموطنان 
گرامی عرضه میکردند و اسمهای خاصی مثل  king، Lord و... برایش میگذاشتند 
و روی یک سیدی کم حجم تمام تاریخ نرم افزار جهان از دوره پارینه سنگی را رویش 
می ریختند. یک نرم افزاری بود آن زمان به اسم  talkit که شما میتوانستید جمالتی را 
داخلش تایپ کنید و بعد نرم افزار به دلخواه شما جمله را با صدای پیرزن، پیرمرد، بچه، 
آدم فضایی و ... میگفت. اما چالش اصلی استفاده از اینترنت بود، باید صبر می کردیم 
همه بروند بیرون یا بخوابند تا کسی با تلفن کاری نداشته باشد و بتونیم از اینترنت دایل 
آپ با آن صدای قیژ قیژش استفاده کنیم، حاال  در آن اوضاع یکهو یکی زنگ میزد و بعد 

که خوب اینترنت قطع میشد میگفت ببخشین اشتباه گرفتم.

از ویندوز 1 تا ویندوز 10
مروری بر تاریخچه سیستم عامل ویندوز که از سال 1985 تاکنون، مسیر پیشرفت را با سرعت پیموده است

35 سال پیش مثل امروز نبود که به راحتی روی یک آیکون شیک و باکالس روی دسکتاپ رایانه تان 
کلیک کنید و نرم افزار مد نظرتان در چشم برهم زدنی باز شود و بتوانید از آن استفاده کنید. »ویندوز«، 
سیستم عاملی است که شرکت مایکروسافت، آن را برای سیستم های شخصی اعم از خانگی و اداری 
طراحی و تولید کرده است. این سیستم عامل، نسخه های متعددی دارد که از سال 1985 تاکنون به 

بازار عرضه شده اند. در ادامه با تاریخچه ویندوز آشنا خواهید شد.

ویندوز 1    تنها آپشنش، دیدن نشانک موس بود!
مایکروسافت در سال 1985 اولین ویندوز خود را بر پایه 
DOS طراحی کرد. نمایش گرافیکی این ویندوز بسیار 
ابتدایی بود و تنها نمونه پیشرفته و آپشنی که در آن دیده 
می شد، نشانک ماوس بود که دسترسی کاربر را به دیگر 
محیط های سیستم عامل و پنجره ها میسر می ساخت. 
البته در کنار این که با یک ویندوز بسیار ساده و ابتدایی 
مواجه بودیم برنامه هایی از جمله نقاشی، Notepad  و 
ماشین حساب در آن پشتیبانی می شد. رابط کاربری نه 
چندان پیشرفته این ویندوز در همان روزهای ابتدایی 
هم مورد ذوق و شوق کاربران قرار نمی گرفت. مثال برای 
بستن پنجره ها هیچ نشانه ضرب دری وجود نداشت و 
فقط از طریق منوی کشویی باید بین پنجره ها جا به جا 
می شدید! در خور ذکر است که این ویندوز در آن زمان با 

قیمت 99 دالر راهی بازار شده بود.

ویندوز 2     ورد و اکسل اضافه شدند
این رابط کاربری در سال 1987 یعنی 2 سال بعد از 
ویندوز 1 و با قابلیت هایی نظیر پنجره های روی هم افتاده، 
امکان تغییر اندازه پنجره ها، میان برهای صفحه کلید و 
پشتیبانی از گرافیک VGA به مشتریان عرضه شد. برای 
اولین بار در این نسخه از ویندوز بود  که آیکون ها وارد 
محیط سیستم عامل شدند و رابط گرافیکی سنگین تر 
و حجیم تر شد. همچنین اولین نسخه های ورد و اکسل 
هم روی ویندوز 2 عرضه شدند که مورد استقبال و تمجید 

کاربران قرار گرفت.

ویندوز 3     َرم، بازی و رنگ ها آمدند

سه سال بعد از انتشار نسخه دوم ویندوز، مایکروسافت 

بــا عرضه ویــنــدوز 3 توانست محبوبیت جهانی این 
سیستم عامل دسکتاپی را استارت بزند. ویندوز 3 در 
سال 1990 روانه بازارها شد و از قابلیت هایی همانند 
پشتیبانی از طیف رنگی 256 و مالتی  تسکینگ)اجرای 
از  اولین نسخه  بهره می برد.  برنامه(  همزمان چند 
ــه شد.  بــازی هــای ویندوز روی ایــن سیستم عامل ارائ
پیشرفت در ویندوز 3 آن جا به چشم می خورد که سیستم 
عامل قادر بود تا از 16 مگابایت رم استفاده کند. 16 
مگابایت رم به کامپیوتر اجازه می داد تا در کنار بهبود 
رابط گرافیکی، سنگینی بخش زیادی از سیستم عامل 
را به دوش بکشد و سرعت سیستم بهبود یابد. این 
سیستم عامل اولین نسخه از ویندوز بود که از طریق 

سی دی رام توزیع می  شد.

ویندوز 95     اینترنت اکسپلورر از راه رسید
این نسخه همان طور که از نامش پیداست در سال 1995 
توسط مایکروسافت معرفی شد و شاید نمادین ترین 
نسخه ویندوز، همین ویندوز 95 باشد. این سیستم عامل 
با پشتیبانی از طیف رنگی 32 بیتی روانــه بازارها 
شد)نسخه های پیشین ویندوز از طیف رنگ 16 بیتی 
برخوردار بودند(. ویژگی های فراموش نشدنی که به این 
نسخه اضافه شدند شامل: نوار وظیفه، منوی استارت، 
تغییر نام فایل ها و پشتیبانی از plug-and-play )نصب 
سخت افزارها و استفاده بالفاصله از آن ها( بود. اولین 
نسخه مرورگر اینترنت اکسپلورر هم در ویندوز 95 معرفی 
شد. در این نسخه، آیکون ها با طراحی ساده در سمت چپ 
ویندوز قرار داشتند و منوی تسک بار کار را برای کاربران 

راحت کرده بود.

ویندوز 98    از USB و DVD پشتیبانی می شود
در سال 1998، ویندوز 98 رونمایی شد و طی آن هم 
اینترنت اکسپلورر 4 و برخی دیگر از ابزارها و برنامه های 
و  Outlook Express همانند  اینترنت  بــر  مبتنی 
Microsoft Chat  هم به مشتریان عرضه شدند. کاربران 
از این پس می توانستند به راحتی در ویندوز به وبگردی 
مشغول شوند. همچنین دریافت و ارســال نامه های 
الکترونیکی در دسترس کاربران قــرار گرفت و آن ها 
می توانستند نسبت به ایمیل رسیدها و نامه های خود 

اقدام کنند. برای اولین بار در ویندوز 98 سیستم عامل 
مایکروسافت می توانست از USB و DVD پشتیبانی کند.

ویندوز  ME     رایانه هایی که با هم شبکه شدند
ویندوز ME که جدیدترین سیستم عامل مایکروسافت 
در سال 2000 بــود، جایگزین ویندوز 98 شد. در 
ایــن ویــنــدوز نسخه پنجم اینترنت اکسپلورر ارائــه 
شد و ویندوز مدیا پلیر 7 رابط نمایشی ویندوز را به 
 MY خود اختصاص داد. در این ویندوز، نرم افــزار
Network امکان متصل شدن چند سیستم به هم 
را می داد و Windows Movie Maker اولین نرم 
افزاری بود که وظیفه تدوین ساده ویدئو و آهنگ های 
 System شما را بر عهده داشت. همچنین قابلیت مفید
Restore اولین بار در این نسخه معرفی شد که طی آن 
کاربران می توانستند به روزرسانی ها و نرم افزارها را 

حذف کنند و در واقع به زمان های پیشتر بازگردند.

ویندوز XP     بسیار کاربر پسند بود

این نسخه از ویندوز در سال 2001 روانه بازارها شد 
و توانست به یکی از بهترین نسخه های ویندوز منجر 
 Home شود. دو نسخه از این سیستم عامل موجود بود
و Professional . اولی برای کاربران خانگی و دومی 
ــود. بخش  ــاری استفاده می ش هم در محیط های ک
اعظم موفقیت ویندوز XP به دلیل افزایش ناگهانی 
ــط کــاربــری این  ــود. راب ــروش رایــانــه هــای شخصی ب ف
سیستم عامل بسیار کاربر پسند بود و رنگ های روشن 
و شخصی سازی های گوناگون، قابلیت داخلی رایت 
سی دی، جست و جوی دسکتاپی، بهبود امنیت و ... نقش 

پررنگی در محبوبیت ویندوز XP داشتند.

ویندوز ویستا     گرافیک اش جذاب تر شد
پس از عرضه ویندوز ویستا در سال 2007 شاهد یک 
رابط تعاملی با گرافیک باالتری نسبت به ویندوز XP بودیم 
اما پیچیدگی محیط ویستا بسیاری از کاربران تازه وارد 
به این سیستم عامل را سردرگم می کرد. ویندوز ویستا 
آن چنان که ویندوز XP موفق بود، نتوانست گلیم خود را 

موفق از آب بیرون بکشد، شاید تنها دلیل آن هم عرضه 
ویندوز 7 در دو سال بعد بود.

ویندوز 7     یکی از محبوب ترین نسخه ها شد
هدف مایکروسافت از عرضه ویندوز 7 در سال 2009، 
برطرف کردن نواقص ویندوزهای قبلی بود و به دلیل 
موفقیت در همین حــوزه بود که یکی از محبوب ترین 
ــدوز 7 رابـــط کــاربــری  ــن ــدوز شــد. وی ــن نسخه های وی
ساده تری داشت و از قابلیت های تشخیص دست خط،  
پیش نمایش های بندانگشتی تعاملی پنجره های کمینه 
شده، ویژگی  اسالیدشوی دسکتاپ، اینترنت اکسپلورر 9 

و Windows Media Player  12 بهره می برد.

ویندوز 8     شکست خورد

در تاریخچه ویندوز می توان ویندوز 8 را بزرگ ترین 
شکست مایکروسافت دانست. این سیستم عامل در 
سال 2012 معرفی شد و اصال مورد استقبال کاربران 
قرار نگرفت. حذف منوی سنتی استارت و رویکرد تبلت 
گرایانه ویندوز 8، بسیاری از کاربران را ناامید کرد. به 
همین دلیل در سال 2013 به روزرسانی رایگان این 
سیستم عامل با عنوان ویندوز 8.1 برای برطرف کردن 
این گونه نواقص، به کاربران ارائه شد که باز هم استقبالی 

از آن نشد.

ویندوز 10     نسخه ای که قرار بود آخرین باشد
ویــنــدوز 10 در ســال 2015 عرضه شد و مسئوالن 
مایکروسافت در آن زمــان گفتند که ویندوز، دیگر به 
عرضه نسخه جدید نیاز نخواهد داشت! ویندوز 10 در 
واقع همان بنای ویندوز 8 را داشت ولی منوی استارت 
بازگشته بود، محیط کاربری آن جذاب تر شد و آیکون 
و منوی تسک بار حالت کالسیک ولی مفرح به خود 
گرفته بود. در حقیقت مایکروسافت با عرضه ویندوز 10 
آب سردی بر آتش انتقادها ریخت. ویندوز 10 از سال 
2015 به بعد، مرتبا هر 6 ماه یک بار به روزرسانی هایی 
تحت عنوان »Feature Updates« را ارائه می کند تا به 

روزتر شود.

 ویندوز 11، بهتر است یا بدتر؟

هنوز هیچ چیز درباره ویندوز 11 و امکاناتش به طور رسمی اعالم نشده 
است. این احتمال وجود دارد که ویندوز 11 یک به روزرسانی  اختیاری 
از ویندوز 10 باشد. شبیه کاری که قبال ویندوز 8.1 برای ویندوز 8 
یا ویندوز 10 برای ویندوز 7  انجام داده  بود. همچنین امکان دارد 
مایکروسافت به مرحله فعلی “Windows  as  a  Service” ادامه دهد. 
با این کار، مایکروسافت می تواند ویندوز 10 فعلی را به روز کند و عناصر 
ویندوز 11 را به عنوان یک بسته ویژه در ویندوز 10 به همه کسانی که 
آن را می خواهند ارائه دهد، اما همه این ها فقط حدس و گمان است. 
احتمال قوی تر این است که ویندوز 11، یک سیستم عامل کامًال جدا 
از ویندوز 10 باشد و ویندوز 10 به عنوان گزینه ای برای کسانی که 
هنوز می خواهند از آن استفاده کنند، باقی بماند. طبق شنیده ها هر 

دستگاهی که بتواند ویندوز 10 را اجرا کند، قابلیت پشتیبانی از نسخه 
11 را هم خواهد داشت.

  ویژگی های لو رفته ویندوز 11
در این نسخه از ویندوز که اطالعات کمی از آن به بیرون درز کرده، 
منوی شروع و نوار وظیفه، دو عنصر جدید قابل توجه هستند. آن ها 
شکل جدیدی به ویــنــدوز می بخشند و هم طرحی دوستانه تر را به 
کارگرفته اند. به جای Live Tiles، شما آیکون های استانداردی دارید 
که به برنامه های شما پیوند دارند و برای راحتی کار می توانید آن ها را 
پین کنید. انیمیشن ها در ویندوز 11 به روز شده اند تا طبیعی تر به نظر 
برسند. اگر روی منوی شروع کلیک کنید، پنجره ها را مینیمایز کنید یا 
ببندید، خواهید دید انیمیشن ها چه تغییراتی کرده اند و شبیه به آن چه 
در سیستم عامل های تلفن همراه مشاهده می کنید، هستند. ویندوز 11 
همچنین با مجموعه جدیدی از صداها عرضه خواهد شد که به جذاب 

شدن ویندوز کمک می کند. تاکید می کنم بیشتر نظرهای ما از ویندوز 
11 تاکنون ناشی از نسخه فاش شده آن است. البته  طراحی ها هنوز هم 
می تواند تغییر کند. بنابراین برای این که بدانیم که دقیقا با چه چیزی 

روبه رو هستیم باید تا 24 ژوئن صبر کنیم.
  شاید قیمتش 200 دالر باشد

ــاره قیمت گذاری این نسخه نمی توانیم صددرصد در این زمینه  درب
چیزی بگوییم اما می شود براساس ویندوز 10 قیمت نسخه 11 را  پیش 
 بینی کرد. از آن جا که قیمت این سیستم عامل نسبت به ویندوز 8 یا 

چندانی  تغییر   7 ویندوز 
نکرده بود، انتظار می رود 
که ویندوز 11 هوم 119 
دالر و ویندوز 11 پرو 200 
دالر باشد. البته این فقط 
اساس  بر  پیش بینی  یک 

نسخه های قبلی است.
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* آب )Ab(: مایــه، مایــع و مــاده حیات و حیــاط که مفت به دســت مان 
می رسد و مفت تر از دســتش می دهیم. چیزی که از خوردن تا شستن، 
از پختن )خوراک( تا پختن )گرما(، از فیلم و ســریال ساختن تا پرکردن 
برگه امتحانی و پایان نامه نوشتن و ... به آن وابسته است. ماده ای که هر 
که دارد قدرش را نمی داند و هــر که ندارد، در طلبــش دوان دوان مثل 

آب روان است.

* آبیاری )Abyari(: عملی است که برای بقای گیاهان الزم است. آب 
دادن که برعکــس نامش، هیچ »یاری« برای آب نیســت و ســرریزش در 
کوچه و خیابان داغ دل هر بیننده ای را تازه می کند روش های مختلفی 

دارد، از قطره ای و شیلنگی گرفته تا تانکری و غرقابی.

* آب بازی )Ab bazi(: یکی از بدترین بازی های دنیا. بازی خطرناکی 
که زمانی از آن لذت می بردیم و اکنون باید بترسیم، چون باعث خشکی 

آینده مان است.
 بازی از ما بهتران. انواع متنوعی دارد: شلپ شولوپ در استخر ویالها، 
استفاده از تفنگ آب پاش، پیشینگ با لگن قرمز، هدایت برگ با فشار آب 

در چاه و... که کال همه از یک کنار دردناک هستند.

* کــم آبــی )Kam abi(: از دید عده ای شــایعه اســت، کی دیــده و کی 
شنیده؟ فاجعه ای که اگر جلویش را نگیریم او جلویمان را خواهد گرفت.
 معضلی اســت که هــر کس، دیگــری را مســئولش می داند. مســئوالن 
می گویند مردم کمتر مســواک بزنند، مردم می گویند مسئوالن لوله ها 
را تعمیر کنند، جفتشــان هم به بعضــی کارخانه ها و کشــاورزان چیزی 

نمی گویند!
2

ای صاحــب فــال، در بختت یک چیــز تیز می بینیــم... صبر 

کن... تبر که نیست، پس خطری تهدیدت نمی کند... قیچی 

هم نیست، پس لباس جدید هم نخواهی خرید... چاقو هم 

نیست، پس خبری از خوراکی و این چیزها هم نیست... آهان! 

سوزن است. نه! خوشحال نشو، به معنی واکسن نیست، فالت 

می گوید »یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران« 

زیر هر پستی  یعنی الزم نیست درباره هر چیزی نظر بدهی و 

کامنت بگذاری. ســرت به کار خودت باشــد و منتظر باش تا 

نوبت واکسنت برسد.

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال اسباب کشی می کند

چند وقتی بود مسود رفیُقم طفلی دنبال خانه ِمگشت. 
صابخانــه اش گفته بود خالی کنه چون قراره پســرش 
داماد بشه و بیاد اونجی بیشینه. مسود مگفت: »تو ای 
چند سالی که مستاجر ای آقا بودم، پسر دم بخت ازش 
ندیده بوُدم. کال اینا دخترزاَین و پسر ندرن. مگه ای که 
به داماداش به چشم پسر نگاه کنه که اویم امکان ِندره!« 
بعد َیگ نگاهی به مو کرد و یادش آمد که چند ساله مو 
خانه ُخسُرم مشیُنم و حرفشه پس گرفت! البته قضیه 
»پســُرم مخواد داماد بشــه بیاد خانه مان بیشینه« َیگ 
اسم رمز بین صابخانه هایه و نباید به معناش دقت کِنم. 
مثل همو که مِرم ُمغازه خرید و ِمگم: »خب پس بِرم َیگ 
دوری بزِنم و برگردم« و خودمان و فروشــنده ِمدِنم که 

عمرا دگه گذرمان به اونجی بیفته!
طفلی مسود دربه در دنبال خانه ِمگشت تا باالخره دو 
کوچه باالتر از خانه قبلی شان َیگ جای بهتر پیدا کرد. 
خانه االن شــان طبقه پنجم بدون آسانســور بود، ولی 
خانه جدیدشــان طبقه ســوم بدون آسانســور! به قول 
خودش 7 متر و نیم هم از خانه قبلی شان بزرگ تر بود 
که باعث مشد راحت تر سر سفره چارزانو بزنه! خالصه 
قولنامه کــردن و ماَیم رفتم اسباب کشــی کمک کِنم. 
واقعا صحنه عجیبی بود، یعنی حتی حدس هم نمزُدم 
که ای همه وسیله داشته باشن. به عیال گفُتم: »اگه َیگ 
روزی قرار بشه ما اسباب کشی کِنم معلوم نیست چقدر 
بار باید ببرم؟« و به ای امید بودم که عیال بگه: »نگران 
نباش، ما که همیشه همین جا خونه بابام هستیم« که 
گفت: »آره دیگه، برای همینه که میگم آت و آشغال نگه 
ندار، موقع اسباب کشی کارمون سخت میشه. راستی 
سرت خلوت شد بریم دنبال خونه بگردیم...« ِانا حاال 

خوب رفت!
خالصه وسایل مسود ره برُدم خانه جدیدش و بماند که 
ای وسط زن و شوهر چقدر حرص خوردن و چقدر وسیله 
ازشــان خراب رفت و چــی هزینه ای کــردن و... کاش 
صابخانه ها وقتی ِمبینن مستاجر خوبی درن، قدرشه 
بدِنن و ای جور زا به راهشان نکنن. مستاجرها هم کاش 
هوای صابخانه هاشانه دشته بشن و اذیتشان نکنن که 

اونایم دق دلی شانه سر مستاجر بعدی خالی نکنن.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

دیکتیوناری 

ب
کو

دار

 سازمان هواشناسی: 
بدون تعارف هشدار می دهیم آب نیست

مردم: اختیار دارین، هست ولی تو 
استخر از ما بهترونه!

وزیر بهداشت: تا پایان تابستان به یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان واکسن در جهان 

تبدیل می شویم

مردم: شانس ما تو این هوای گرم 
خراب نشن حاال؟!

ضرر ۴ میلیارد دالری کوکاکوال به خاطر یک 
حرکت رونالدو

دارکوب: اگه شرکت ایرانی بود، 
 همه هجوم می بردیم سهامش رو 

تو کف بخریم!

مدیر عامل اتحادیه تعاونی فراورده های لبنی: 
مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت لبنی 

صادر نشده است

 یک تولیدکننده: نگران نباشین، 
ما مجوز سرخودیم!

پایان عجیب ترین سال تحصیلی مدارس 

والدین دانش آموزان: عجیب مال 
یک روزش بود...!

مرغ زنده، جایزه دریافت واکسن کرونا برای 
سالمندان در یکی از شهرهای اندونزی!

دارکوب: ما به تخم مرغش هم 
راضی ایم... اصال یه مرغ میدیم تا 

بهمون واکسن بزنین!

قسط وام 70 میلیون تومانی اجاره مسکن 
چقدر است؟

یک مستاجر: احتماال دو برابر 
مقداری که به صاحبخونه می دیم 

باید برای قسط بانک بریزیم!

چرا خوردن هندوانه در شب  ممنوع است؟

دارکوب: تا حاال شب هندونه 
نخوردی که عاشقی یادت بره!

!
دوبییت های خانوادیگ!

مشاجرات زن و شوهر به سالمت 
قلب شان کمک می کند

گر من دِر خنده را به رویت بستم
گر هم سر و هم قلب تو را بشکستم

بردم من اگر فشار خونت باال
در فکر سالمتی قلبت هستم!

*
گرفتن دستان شریک زندگی درد را 

کاهش می دهد
بده دستان خود را تا که شاید

کمی تسکین بیابد دردم ای یار
اگرچه این خودت بودی که دیشب

سرم را سخت کوبیدی به دیوار!
*

بوی خوش غذا شما را پیر می کند
عجب بوی غذا تاثیر کرده

یکی گشنه، یکی را سیر کرده
نمی دانم چرا در این میانه

فقط ما را حسابی پیر کرده!
مجید رحمانی صانع
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    27 خرداد 1400   
شماره 1906 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

په په با تکلت دل مان را خنک کن!

پنج شــنبه ای دیگر را در حالی می گذرانیم که حتما 
شــما هم شــنیده اید می گوینــد نــون این روزها توی 
تبلیغات اســت و به همین دلیل موج انــواع آگهی ها 
اعصاب ما را خرد و خاکشیر کرده است. شما ببینید 
هرجا را که نگاه می کنی تبلیغــات آن جا را فراگرفته 
اســت. از برنامه های تلویزیون تا فضای مجازی و در 
و دیــوار و بیلبوردهای بــزرگ توی شــهر و پیامک ها 
و خالصــه هــر جایی کــه چشــم بچرخانی، یــک نفر 
یک چیــزی را دســتش گرفته و ســعی دارد به شــما 
بفروشد. توی اینستاگرام هرکسی انگشتان دستش 
را جلوی شــکمش روی هم قــرار داده و دنبال راهی 
اســت که با محصولــش شــما را از وضع نامناســبی 
که هســتید، نجات دهد یا مثال در برنامه آشــپزی به 
جای این که غذا درســت کند، فقط مشــغول تبلیغ 
انواع کاســه، بشــقاب و پلوپز و ماهی تابه است. یک 
بار چند شــرکت بی ربط حامی مالی برنامه آشپزی 
شده بودند، مجری برنامه گفت: »همین طور که پیاز 
و ســیب زمینی را روی شــعله مالیم می گذاریم تفت 
بخورد، در این فرصت کوتاه می رویم از کاسه توالت 
»راحت ســازان شــرق« اســتفاده می کنیم و دوباره 
برمی گردیــم ســر ادامه آشــپزی مان. البتــه چون تا 
برگردیم غــذای مان زغال شــده، آن را توی ســطل 
زباله »آشــغال خوران زیبــا« می اندازیم و ظرف های 
کثیف را داخل سینک ظرف شــویی »بشور بسابان 
پاک اندیــش« می گذاریــم و از رســتوران »بــرادران 

قالپاقی« غذا سفارش می دهیم.«
تــازه فوتبــال هــم می خواهــی ببینــی، اول و آخر و 
وسطش تبلیغات اســت. به تازگی این موضوع حتی 
اعصاب بازیکنان نشســت های خبــری را هم به هم 
ریخته اســت. چند روز پیش رونالدو موقع نشســت 
خبری مســابقات یورو در حد 30 سانت دو تا بطری 
نوشابه را که به عنوان حامی مالی روی میز گذاشته 
بود جابه جا کــرد، آن شــرکت 4 میلیــارد دالر ضرر 
کرد. رونالدو در ادامه بطری آب را نشــان داد و همه 
را توصیه به خــوردن آب به جای نوشــابه کرد. حتی 
می توانســت به بعضی از مــا بگویــد: »ول کن جهان 
را، چایت یخ کرد« یا »بشــین بابا دوغــت را بنوش«. 
البته ایــن توصیه را به خــود رونالدو هــم باید بکنیم 
که چســبیده به فوتبال و ممکن است در همین جام 
رکــورد علی دایــی را در تعداد گل ملی بشــکند. اما 
در ادامــه پوگبا هم پــس از مســابقه یک نوشــیدنی 
الکلی را از روی میز برداشــت که این هم قدم بسیار 
مثبتی بــود. امیدوارم به زودی په پــه بازیکن پرتغال 
با یک تکل خشن از پشــت تمام نوشیدنی های مضر 
روی میز نشســت خبری را از صحنه خارج و دل ما را 

خنک کند.

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

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

    دیکتیوناری واکســن خیلــی جالب بــود. کاش تو این 
مدخل از دوز اول و دوم و نبودش هم می نوشتین.

دارکوب: زمانی که مدخل واکسن در حال تالیف بود، هنوز 
دوز دوم نایاب نشده بود!

    متن و تصویر پیرمردی که در صفحه دارکوب چاپ شده 
و می خواد آبگوشت درست کنه، عالیه. یک ربع خندیدم.

دارکوب: جدی یک ربع خندیدین؟ انصافا یک رکورده که 
باید با افتخار به نام خودمون ثبتش کنیم!

  دارکوب دیــدن کارتون کولری کــه روی مبل گرمازده 
نشسته بود، خیلی معنی داشــت. کاش در این هوای گرم، 
هوای گرمازده ها را داشته باشیم. کسانی هستند که کولر 
ندارند یا به خاطر شغل شان مجبورند همه روز در هوای گرم 

کار کنند.
دارکوب: کامال درســت میگین. اگر ما هــوای همدیگه رو 

نداشته باشیم، کی هوامون رو داشته باشه؟
  دارکوب عزیــز؛ آیــا می دونی      یــک  معاینه  فنــی   خودرو 

4میلیون  برام  آب  خورد؟!
دارکوب: تومن یا ریال؟ اگه ریاله که اوکیه ولی اگر تومنه که 
نشون میده ماشین طفلکی رو یک سال ول کردین به امون 

خدا که به این حال و روز افتاده!
  کمــال جــان مــن ســوپرمارکت دارم و بــا وجــود ایــن 
فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ، کاســبی ما آســیب دیده 

است.
آق کمــال: حــق بــا شماســت. مــا کــه ســعی مکنــم از 
فروشگاه های محل خرید کنم ولی بعضی از ای هایپرهای 
بزرگ یگ تخفیف هایی مدن که آدم نمتنه ازشان بگذره، 

متاسفانه!

     شــب امتحان  همه مون به یه رفیق نیــاز داریم که 
وقتی زنگ می زنیم بهش بگه منم نخوندم!

    اسکار اشــک آورترین لحظه هم به وقتی می رسه 
که بعد از کلی درس خوندن یه دقیقه گوشی دستت 

می گیری و مامانت میاد می بینه!
     کاش من خمیر نون و شــیرینی بودم، هی ماساژ 

می دادن و می ذاشتن استراحت کنم و چاق بشم!
     ما دخترا ۹۹ درصد پاســاژگردی مون این جوریه 
که دست می زنیم به لباس می گیم چقدر خوشگله و 

بعد ولش می کنیم!
     بــه یکی گفتــم جلوی بیمارســتان بوق نــزن اون 
تو مریض هســت، گفت حاال من بوق نزنــم مریض ها 

خوب می شن؟!
      بابام یه چادر مسافرتی خریده 3 میلیون، هروقت 
می ریم سفر چادر رو می ذاره هتل، خودمون می ریم 

تو پارک می خوابیم!
     همه ارز دیجیتال خریدن، من هنوز باید انگشتم 

رو بذارم روی صفر ریال ببینم این چند تومنه!
    اونایی که با خورشــت کرفس مشکل دارن، هنوز 

خورشت بامیه نخوردن!
     یــه مــدت هــر هفتــه می رفتیــم خواســتگاری یه 
دختری، هر دفعــه جواب رد مــی دادن. دیگه طوری 
شده بود هروقت مهمون داشــتن و شیرینی نداشتن 

زنگ می زدن به ما می گفتن پاشین بیاین!
     خریــد کردنــم این جوریــه کــه بعــد از خریــدن 
ســیب زمینی و پیاز، یــه نگاه عاشــقانه بــه میوه های 
تابســتونی میندازم و با یه بــوس هوایی ازشــون دور  

می شم!

      رفتــم لنــت ترمز عــوض کنــم اون قــدر گرونه که 
می خوام بــه ســبک دوچرخه ســواری های قدیمی، 
دمپایی پام کنم هرجا نیاز به ترمز بود کف دمپایی رو 

بگیرم به الستیک!
     ماســِک آویزون شــده به آینه جلوی ماشین داره 

حکم سینی پشت شیر ظرف شویی رو پیدا می کنه!
      عنکبوت ها از کجا می فهمن حشــره ها بیشــتر از 
کجا رد میشــن که برن همون جا تار بزنــن؟ فکر کنم 
قبلش با قیافه مبدل میرن تحقیقات محلی می کنن!
      بلند ترین صداها در دنیــا: فضاپیما، موتور جت، 

موشک، شامپویی که تو حموم از دستت میفته!
     قدیما واســه این که ثابت کنن پول خوب نیســت 
هرکس یه آدم پولدار می شناخت که مریضی العالج 

داره و زندگیش جهنمه!
      به قصاب محل گفتم این گربه دم مغازه ات خیلی 
الغره، چرا آشــغال گوشــت هات رو نمی دی بخوره؟ 
گفت چون چرخ می کنم به عنوان گوشت چرخ کرده 
می فروشم بهتون. خیلی قانع کننده بود، زود از مغازه 

اومدم بیرون!

خمیر نون و شب امتحان!
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 استخدام
 اب رشایط عایل

به چند فرد دارای دهان و معده  جادار و 

مطمنئ و از همه مهم تر دارای عادت بد 

غذایی و بسیار ملچ مولوچ کننده، برای 

فودبالگری اینستاگرام نیازمندیم

طبیعی است افرادی که حیت 

خانواده و دوستان  شان هم از غذا 

خوردن اب آن ها ممشزئ یم شوند، در 

اولویت استخدام خواهند بود

رشکت فودبالگران کاسب 

فالوئرگیر

توئیت روز

به مناسبت روز جهاین بیاابن زدایی و مبارزه اب گسرتش خشکسایل

ب
کو

دار

توپ   غیب شد! جریان چیه؟ نکنه توپ خواری مد شده؟!

طارمی: عه... اینا چیه ریختی رو لباست؟
آزمون: داداش تابلو نکن! این طرح یوز ایرانیه، یعنی تا حاال ندیده 

بودیش؟!

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

 یک رشکت خارجی  فروش جهاین رسیال »قورابغه« 
را به عهده گرفت

قدرت قورباغه 
رو دست کم 

نگیر!

چه جوری اینا رو 
 راضی کردی
 سریال ما رو 

بخرن؟!

امان از گرما!
هوا داغ است اغلب گرم و سوزان

بیا ساقی به من آبی بنوشان
نیا »ای آفتاب صبح امید«

به جای آن ببار ای ابر باران
هنوز این فصل زیبای بهار است

بگفت این را به من تقویم، خندان
پدر بگذار تا روشن بماند

نکن خاموش کولر، جان مامان!
بگفتم روز داغی با رفیقان

به لحن زار و با حال پریشان
دلم می خواست اکنون من شنا در

خزر یا سرخ یا دریای عمان
به ریشم خنده ای کردند و گفتند:

کمی آب خنک داریم به لیوان
زوال نعمت و کفران نکردم

طلب کردم همان را من ز یاران
بیان کردند که ای وای و افسوس

شد آن آب خنک روزِی گلدان!
شیما اثنی عشری  

شوخی شاعرانیگ

»ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی«
ویروس تازه آمده تا بی اثر شوی!

»بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم«
که واکسن کشف شد خود را به ملکی دیگر اندازیم!

»کار نیکو کردن از پر کردن است«
جیب را قد سه آخور کردن است!

»نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد«
ریه ها گرچه پر از گاز متان خواهد شد!
»از در درآمدی و من از خود به در شدم«

پولی طلب بکردی و من یک لحظه کر شدم!
»موجیم که آسودگی ما عدم ماست«

آمار کم حادثه ها از قدم ماست!
»دست طلب چو پیش کسان می کنی دراز«

رخ می کشند در هم و اخمی چنان گراز!
»مپرس از من چرا در پیله مهر تو محبوسم«

که من این گونه مصون از هزاران نوع ویروسم!
»ساعتی صد بار باید مرد و باید زنده شد«

بس که از آلودگی این جا ز دود آکنده شد!
بهار نژند  
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داده تصویریگفت و گو

پیشنهاد 

دسترسی به انتهای کابینت ها رسیدن به وســایل پشــتی در کابینت و 1
یخچال برای ســالمندان دشــوار اســت. برای 
ســهولت کار می تــوان یــک صفحــه گــردان یا 
کشــویی داخل طبقه ها گذاشــت تا بتــوان آن 
را چرخاند یــا جلو کشــید و آن چه را نیاز اســت 

برداشت.
برچسب های برجسته برای افراد مسنی که دچار ضعف بینایی 2

هستند، چســباندن برچســب های برجسته به 
برخــی از دکمه هــای تلفــن و کنتــرل  ازراه دور 
تلویزیــون و دیگــر وســایل، کمــک می کنــد تــا 
دکمه های مدنظر )مثال خاموش، تنظیم صدا، 

عدد 5 و...( را راحت تر بیابند.
امنیت گوشه های تیز پیشــخوان ها، میزهــای جلــوی مبــل 3

یــا بوفه هــا و میــز و صندلی هــای ناهارخــوری 
با گوشــه های تیــز، وســایل آســیب زننده برای 
ســالمندان اســت. بــا افــزودن محافظ هــای 
چســبنده یا الســتیکی می توان این گوشه ها را 

بی خطر کرد.

نوارهای الستیکی ظروف چسباندن نوارهای الســتیکی ساده به 4
دور لیوان ها، ظروف لغزنده و حتی مســواک و 
قلم باعث می شوند تا سالمندانی با دست های 
ضعیف، لرزان یا دچــار آرتروز ســاده تر از آن ها 

استفاده کنند.
استفاده از نی نوشیدنی شــاید ســالمندان نتواننــد بــه راحتــی 5

مایعات را بنوشــند و نیاز به نی داشــته باشــند، 
همچنین ممکن است برای به دهان گرفتن نی 
هم دچار مشــکل شــوند. برای همین می توان 
نی را با یک گیره یا نوارچسب، به ظرف یا لیوان 

چسباند تا از جایش تکان نخورد.
جلوگیری از افتادن صابون برداشــتن صابونی که کف دست شویی 6

یا حمام افتاده ممکن است برای سالمند سخت 
یا حتی خطرناک باشــد. برای جلوگیری از این 
اتفاق می توان وسط صابون را سوراخ و از آن یک 
نخ رد کرد و به شیر بســت یا صابون را درون یک 
جوراب بلند نازک زنانه گذاشت و باالی جوراب 

را به جایی بست تا کار با آن راحت شود.

سازمان دهی داروها برنامه هــای 7 از  بســیاری  وجــود  بــا 
یــادآوری دارو بــرای تلفن هــای هوشــمند، 
استفاده از داروها ســروقت بسیار آسان شده 
اســت. اگر ســالمند اهل اســتفاده از گوشی 
هوشمند نیســت هم می توان از جعبه  تقسیم 
دارو که در داروخانه ها موجود است استفاده 
کرد یا نهایتــا به صورت برنامه با خط درشــت 

روی در یخچال چسباند.

موفقیت به وقت 60+ 

سبک زندگی 

 
الهه توانا |   روزنامه نگار

»علی صداقتی خیاط« سال 1325 در مشهد به دنیا آمد. در جوانی برای 
تحصیــل بــه خــارج از کشــور رفــت، در دو رشــته اقتصــاد سیاســی و 
جامعه شناسی مدرک گرفت و سال 56 به ایران برگشت. اواخر دهه70 
شروع به آموزش کودکان کار کرد. رفته رفته از تجربه کار با بچه ها، نواقص 
شــیوه های آموزشــی را پیدا و روش های تازه ای ابداع کــرد. از آن زمان 
تاکنون آقای صداقتی که به »عموخیاط« معروف شده است، تمام وقتش 
را با آمــوزش به بچه ها و بزرگ ســاالن بازمانده از تحصیــل می گذراند. 
بیست وپنجم خردادماه، سالروز آغاز آموزش اجباری بزرگ ساالن در 
ایران اســت. به این بهانه گفت وگویی داشتیم با عموخیاِط نویسنده، 
جامعه شناس و فعال حقوق کودکان که در 75سالگی همچنان مشغول 

آموزش است. 

چطور عموخیاط شدید؟
در سال های 78-77 همراه با انجمن دفاع از حقوق کودکان، 
فعالیتــم را در شــوش با برگــزاری کالس هــای خالقیــت برای 
بچه های کار شروع کردم. تیمی از اســتادها و دانشجوها در آن 

مجموعــه، دوره های ســوادآموزی برگزار می کردند. مشــکالت 
آموزشی زیاد بود. مدام می شنیدم که می گفتند این بچه ها 

ناســازگار و بیش فعال انــد ولی مــن معتقد بــودم بچه ها 
مشــکلی ندارنــد. اتاقــی در دروازه غار گرفتم و شــش 

ماه کنــار بچه ها زندگی کــردم. به مــرور فهمیدم چرا 
روش هــای آموزشــی جــواب نمی دهــد. آن جــا همه 
خانم هــا، خالــه بودنــد و همــه مردهــا، عمــو. چون 
عموعلــی زیــاد بــود، بچه ها مــن را عموخیــاط صدا 

کردند و این اسم رویم ماند.

بعد از آن روش آموزشی خودتان را ابداع کردید؟
مــن فهمیــدم بچه هــا وقتــی بــزرگ می شــوند، بازگشــت 
بی سوادی دارند. چون فقط نصف روز در هفته  می توانستند 
سر کالس بروند و زمانی برای تمرین کردن نداشتند. برای 
همین بعد از مدتــی هرچه را یــاد گرفته بودنــد، فراموش 

می کردند. شــروع کردم بــه مطالعه و تحقیــق و فهمیدم 
مسئله سوادآموزها نیستند بلکه مشکل در نحوه آموزش 

اســت. درنهایت روشــی ابداع کردم که هرکســی طی 

15روز می تواند خواندن و نوشــتن را  یادبگیرد. در این روش 22 نشــانه را 
آموزش می دهیم. وقتی فرد توانست بدون اشکال، استرس و ترس از نمره ، 

خواندن و نوشتن را یادبگیرد، آن وقت استثناهای زبان را یادمی دهیم.

با سوادآموزها چطور درارتباط هستید؟
من تا االن 81 مجموعه آموزشی در کشور راه اندازی کرده ام که همه شان 
رایگان بوده اند. مردم ما آن قدر بزرگوارند که هرجا بخواهم برای آموزش 
بروم، فقط ازم می پرســند چه چیزهایی الزم داری. لوازم تحریر را فراهم 
می کنند و من هم هرکجا بهم نیاز داشته باشند، می روم. االن در شهریار 

هستم و چندروز آینده به دشتیاری می روم.

شاگردهای شما از هر سن وسالی هستند. برداشت من این است 
که پس هیچ وقت برای یادگرفتن سواد دیر نیست.

خانمی 63ساله بین شاگردهایم دارم که در سه روز خواندن و نوشتن را 
یادگرفت. آقایی ظرف 27ماه از بی ســوادی رســید به دانشگاه. 
وقتــی می توانید حــرف بزنید و معنــی کلمــات را می دانید، 
یادگرفتن خواندن و نوشــتن برای تان خیلی راحت  می شود 
اما بعضی از بزرگ ســال ها نمی دانند ســواد به چه کارشــان 
می آید. آقای 57ساله ای می پرســید اصال سواد به چه دردی 
می خورد. بعد که هفــت روزه خواندن و نوشــتن را  یادگرفت، 
می گفت زندگی آدم باسواد با بی ســواد، زمین تا آسمان 
فــرق دارد. تا قبــل از آن برای هــر کار ســاده ای مثل 
آدرس پیداکردن در خیابان بایــد از این و آن کمک 

می گرفت.

شما فرصت زندگی در خارج از کشور را 
داشتید ولی به ایران برگشتید. وقتی به 

پشت سر نگاه می کنید، تجربه این سال ها را 
چطور می بینید؟

این جا ســرزمین من اســت و بــه بــودن در آن افتخار 
می کنم. بچه های من این جا به من نیاز دارند. سواد حق 
همه است. همان طور که کســی نمی تواند به شما بگوید 
نفس نکش، اجازه نــدارد حق خواندن و نوشــتن را هم از 
شما سلب کند. من این جا هســتم تا زبان پارسی را که در 
طول سال ها ســفته و پالوده شده اســت، به مردم آموزش 

بدهم.

عموخیاط، معلم بچه ها و بزرگ ترها
معلم 75ساله ای که بیش از 20سال از عمرش را صرف سوادآموزی به افراد بازمانده از تحصیل کرده است  زندگی سالم

 پنج شنبه
 27  خرداد ۱۴۰۰    

 شماره 1906

رکوردشکنی غواص 100 ساله

پیامک 2000999    و تلگرام 09354394576

اگر مخاطــب همیشــگی صفحه 
باشــید، حتمــا می دانید کــه در 
ستون »پیشــنهاد« به طور مرتب 
بازی های فکری معرفی می کنیم؛ 
بازی هایی که هم ســرگرم کننده 
تقویــت  بــرای  هــم  و  هســتند 
مهارت هــای شــناختی مفیدند. 
امروز چند فعالیت ســاده بهتان 
یــاد می دهیــم تــا بــدون نیــاز به 

خریدن بازی های فکری، فیزیکی یا دانلود نسخه موبایلی آن ها، قدرت 
حافظه و توجه و تمرکزتان را باال ببرید. مهارت های اساسی شناختی اگر 

استفاده نشوند، به مرور زمان ضعیف می شوند.
   

   با هر یک از حروف اســم تان، دو شــیء نام ببرید. مثال من اگر بخواهم این 
بازی را انجام بدهم، به این ترتیب پیش می روم؛ اســم من از سه حرف تشکیل 
شده اســت: »الــف«، »الم« و »ه«. پس جواب می دهــم: »آبــاژور«، »االکلنگ«، 
»المپ«، »الستیک«، »هواکش« و »هاون«. در تالش بعدی سعی کنید با حروف 
اسم تان پنج شی ء دیگر نام ببرید. به مرور مدت جواب دادن را کمتر و تعداد اشیا 

را بیشتر کنید.
    یک دور ماه های سال را به ترتیب نام ببرید. حاال سعی کنید آن ها را به ترتیب 
حروف الفبا بگویید. مدت زمان در این بازی، مهم نیست. فقط سعی کنید روی 

تکلیف متمرکز بمانید و از کاغذ و قلم کمک نگیرید.
    به دوروبرتان خوب نگاه کنید. دو دقیقه فرصت دارید پنج شیء قرمز را که 

در جیب جا می شود و پنج شیء آبی را که توی جیب جا نمی گیرد، نام ببرید.
در این نوع بازی های حافظه هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ نه همبازی الزم است 
و نه در طراحی شان قاعده خاصی به کار می رود. بنابراین به راحتی می توانید در 

زمان های بیکاری برای خودتان چالش های ذهنی مشابه طراحی کنید.
supercarers.com :منبع

بازی های حافظه برای باال بردن 
قدرت حافظه و تمرکز سالمندان

مســابقه هفته پیش برای عده ای آسان 
و برای بقیه ســخت بود. پاســخ  درست 
»قلک پــول« یا صندوق رمــزدار بود که 
بعضی بانک ها به مشتریان می دادند. 
بیشتر بچه های قدیم از آن داشتند و با 
همین قلک پس انداز را یــاد گرفتند. 
از بیــن کســانی کــه پاســخ درســت 
فرســتادند اســامی این دوســتان را 
انتخاب کردیم: خانم جلیله دزیانی 
73ســاله، آقــای ســعید واســعی 
56ســاله و آقای احمد توکلی 63 
ســاله. ســپاس از شــما همراهــان 
خوب. برای این هفته هم این عکس 

را انتخــاب کرده ایــم. بــرای مــا بنویســین کار این 
دستگاه چیست و همراه پیام، نام و سن خودتون رو هم بفرستین.

مسابقه 

 7 ترفند برای
 راحت تر شدن زندگی افراد سالمند

»بیل لمبرت« 100 ســاله پس از 27 دقیقه 
غواصی در عمق 12 متری یک دریاچه محلی 
در ایالت ایلینوی آمریکا، عنوان مســن ترین 
غواص جهان را در کتاب رکوردهای گینس 
به خــود اختصاص داد. نکته قابــل توجه این 
که وی برای نخســتین بار غواصــی را از 98 
ســالگی شــروع و ثابت کرد بــرای تجربه هر 
کار جدیدی هیچ وقت پیر نیســتید. به گفته 
دخترش او در 100 سالگی هنوز از سالمت 
کافی برای غواصی برخوردار است اما هدف 

بعدی او حفظ سالمت و تمرین بیشتر است تا 
بتواند دوباره این رکورد  را در 101 ســالگی 
بشــکند. پیش از این »واالس ریموند وولی«، 
کهنه سرباز انگلیسی جنگ جهانی دوم اهل 
قبرس، صاحب عنــوان پیرترین غواص فعال 
بــود. وی در  96 ســالگی و در روز تولــدش  
موفق شــد به مــدت 48 دقیقــه در عمق 42 
متری آب هــای قبــرس غواصی کنــد. وولی 

بیش از 60 سال است که غواصی می کند.
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کی روش و استراماچونی 
رقباى جدى اسکوچيچ  

حفظ �ا تغيير �ادرفن تيم مل؟  مسئله ا�ن است 
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اعالم مبلغ پاداش 
صداوسیما به تیم ملى 

تمجید برانکو 
از اسکوچیچ 

سفر حاشیه ساز 
قایدى به دبى 
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رونالــدو 
بيخ گوش دایی!

الى در یوروشروع رویایى ستاره پرتغالى در یورو
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دعوت خداداد عزیزى براى حضور در انتخابات
پيش�ســوت فوتبال ا�ــران گفــت: «حضــور در انتخابات ٢٨ 
خرداد مســئله مهم( اســت و من به شــخصه در ا�ن حماســه 
بــزرگ شــر5ت م( 5نم.» خــداداد عز�ــز0 به تســنيم گفت: 
«انتخابــات ر�اســت جمهور0 و حضــور در آن مســئله مهم( 
اســت. طبيعتا تحقيق 5ردن درباره 5اند�داها و را0 دادن به 
افــراد با برنامــه م( تواند خيل( از مســائل را تغيير دهد. همه 
م( دانيم 5ه 5شــور با مشــ�الت ز�ــاد0 روبه رو ســت و مردم 
ســخت( ها0 ز�ــاد0 دارنــد.» و0 ادامــه داد: «خــودم ســع( 
5رده ام از بين 5اند�داها0 موجود ر�اســت جمهور0 تحقيق 
5نــم تا فــرد0 را بتوانــم انتخاب 5نم 5ه مشــ�الت مــردم را 
در دولتش 5اهش دهد و ا�ران را به ســمت پيشــرفت بيشــتر 
ســوق دهد و از مردم هــم دعوت م( 5نم تا در ا�ــن انتخابات 
حضــور داشــته باشــند.» عز�ز0 همچنيــن دربــاره انتخابات 
شورا0 شــهر مشــهد نيز تصر�ح 5رد: «من در مشــهد زندگ( 
م( 5نــم و م( دانم 5ه اعضا0 شورا0 شــهر اگر حام( ورزش 
باشــند، چقدر م( توانند به جوانان ا�ن شــهر 5مN 5نند. به 
هر حال اعضا0 شورا0 شهر به غير از مسائل مد�ر�ت شهر0 
با�د به مســائل مختلT از جمله ورزش هم نگاه مثبت داشــته 

باشند و حام( ورزش�اران هم باشند.»

دیاباته، غایب استقالل مقابل پدیده 
باشــگاه اســتقالل برا0 بازگشــت شــيخ د�اباته بليــت تهيه 
5ــرده بود امــا آب( ها به �N باره متوجه شــدند طبــق قوانين 
داخل( ا�ران 5ســان( 5ه به فرانســه و البته ١٢ 5شــور د�گر 
ســفر 5نند، به خاطر شــيوع گســتره و�روس 5رونا حق ورود 
به 5شــورمان را ندارند. در ا�ن بين اســتقالل( ها اميدوارند 
بتواننــد مجوز ورود د�اباته به ا�ران را بگيرند اما تا ا�ن لحظه 
ا�ــن اتفاق رخ نداده و وزارت امور خارجه هنوز با ا�ن مســئله 
موافقت ن�رده اســت. با ا�ن شــرا�ط به نظر م( رســد د�اباته 
در باز0 معوقه هفته بيســت و��م ليگ برتر 5ه دوشنبه هفته 
آ�نده مقابل پد�ده در ورزشگاه آزاد0 برگزار م( شود، غا�ب 

خواهد بود.

قهرمانی فوالد خراسان در ليگ نوجوانان
تيــم فوالد خراســان 5ه به ليــگ برتر نوجوانان ز�ر ١٥ ســال 
5شــور صعود 5رده بود، حاال توانســت عنــوان قهرمان( ليگ 
برتــر نوجوانان اســتان را هم از آن خود 5ند. مســابقات ليگ 
برتر فوتبال نوجوانان ز�ر ١٥ ســال اســتان 5ه از اواخر ســال 
٩٩ شروع شده بود، پس از ٣٦باز0 و به ثمر رسيدن ٩٣گل 
به پا�ان رســيد. درنها�ت تيم فوالد خراســان بــا ٢٣ گل زده 
و٤ گل خورده صاحب بهتر�ن خط حمله و بهتر�ن خط دفاع 
شــد. همچنين ر5ــورد ٨ برد از ٨ باز0 را هــم در ا�ن ليگ به 
نام خود به ثبت رســاند. ٢ تيم قوچان( ســپاهان و پيشگامان 

هم به ليگ دسته اول سقوط 5ردند.

زمان( جزو پرافتخارتر�ن باز��نان شــهر مشــهد بود؛ 5ســ( 5ه همــه او را با 
ابومســلم م( شناســند و ســال ها0 متماد0 به عنوان 5اپيتــان تيم محبوب 
مشهد0 ها بود. در تيم ها0 مختلف( همچون ابومسلم، سپاهان، نفت، سا�پا، 
آلومينيوم، شهرخودرو و گل ر�حان باز0 5رد. حت( قهرمان( در ليگ برتر به 
همراه تيم ســپاهان را هــم در 5ارنامه خــود دارد. با وجود ا�ن 5ــه افتخارات 
ز�ــاد0 برا0 خراســان( ها بــه وجــود آورد و در مجموع ١١ ســال بــا پيراهن 
مشــهد0 ها در ليگ برتر به ميدان رفت اما خاطره تلخ( از دنيا0 فوتبال در 
شــهرش دارد. رضا ناصح( 5ه از ابتدا0 حضــور پد�ده در ليگ برتر �عن( ٥ 
فصل بازوبند 5اپيتان( ا�ن تيم را به بازو داشت را م( توان آخر�ن ابومسلم( 
فوتبال مشــهد دانســت 5ه در ا�ن تيم باز0 5رد. ا�ن در حال( است 5ه سال 
٩٨ در شــرا�ط( 5ــه همه تيم ها0 حاضر مشــغول آماده ســاز0 بــرا0 ليگ 
نوزدهم بودند، به �N باره خبر رسيد 5ه 5ادر فن( از جدا�( ناصح( با پد�ده 
موافقت 5ردند. خبر شو5ه 5ننده ا0 برا0 ا�ن باز��ن قد�م( بود. ا�ن جدا�( 
تلخ باعث شــد تا ناصح( د�گر برنامه ا0 برا0 خداحافظــ( از دنيا0 فوتبال 
نداشــته باشــد. برا0 همين د�گر در ليگ برتر باز0 ن�رد و غر�بانه از دنيا0 
مستطيل ســبز خداحافظ( 5رد تا ا�ن 5ه سال ٩٩ مهد0 رحمت( از او برا0 
هم�ار0 در 5ادر فن( دعوت 5رد و حاال به عنوان مرب( در تيم پد�ده مشغول 
به 5ار اســت. هرچند رضا ناصح( قصد داشــت با تيم شــهرش خداحافظ( 
5ند اما ميســر نشــد. حاال در تالش اســت تا در عرصه ا0 د�گر به ورزش شهر 
و د�ارش 5مN 5ند و در آ�نده م( تواند در زمينه مربيگر0 حرف ها0 ز�اد0 

برا0 گفتن داشته باشد.
 مثمرثمر برا� شهرم

رضــا ناصح( ا�ن روزهــا در 5نار مهــد0 رحمت( مشــغول تجربه اندوز0 در 
عرصه مربيگر0 است و با توجه به تجربيات و دانش( 5ه دارد، م( تواند در ا�ن 
مسير گام ها0 موفق تر0 را بپيما�د و همانند دوران( 5ه باز0 م( 5رد، باز هم 
برا0 استان و شهرش افتخارآفر�ن( 5ند. اما ن�ته قابل تامل ا�ن 5ه هر چقدر 
مرب( خراســان( در ســطح اول فوتبال ا�ران بيشتر شود، قطعا در پيشرفت و 
رشــد باز��نان بومــ( و معرف( آن ها به تيم ها0 مختلT تاثيرگذارتر اســت و 
ا�ن نياز به حما�ت و همدل( بيشتر دست اندر5اران دارد تا در جهت پرورش 
مربيان بااستعداد تالش 5نند. و0 در ا�ن باره م( گو�د: «قطعا 5ار 5ردن در 
5ادر فن( آسان نيست و سخت( ها0 خاص خودش را دارد. با توجه به حضور 
آقا0 رحمت( و 5ادر فن( خوب( 5ه در اختيار دار�م، ا�ن 5ه اعضا0 5ادر فن( 
از دوســتان من هســتند، �ادگير0 5ار مربيگــر0 را برا0 من آســان تر 5رده 
ول( اولو�ــت من موفقيت آقا0 رحمت( و تيم پد�ده اســت 5ه م( تواند مردم 
مشــهد را خوشــحال 5ند.» 5اپيتان ســابق تيم پد�ده(شــهرخودرو) در مورد 
5ار 5ردن با مهد0 رحمت( م( افزا�د: «در ابتدا قصد داشــتم به باز0 5ردن 
ادامه دهم و با تيم شــهر خودم فوتبالــم را تمام 5نم ول( پس از صحبت ها�( 
5ه با آقا0 رحمت( 5ردم به 5ادرفن( اضافه شــدم تا بتوانم 5مN 5نم. من با 
رحمتــ( رفاقت ١٠ ســاله دارم و مطمئنم 5ه او موفق خواهد شــد. برا0 من 
 uنم ول( پس از صحبت ها�( 5ه داشــتم، در�خيل( ســخت بود 5ه بــاز0 ن

ا�ن موضوع 5ه فوتبال باز0 ن�نم را برا0 من آسان تر 5رد. حاال سع( م( 5ند 
5ــه برا0 تيم شــهرم و همچنين باز��نان بوم( مثمرثمر باشــم.» و0 تصر�ح 
م( 5ند: «دوران باز0 در فوتبال وقت( تمام م( شود، برا0 هر باز��ن( سخت 
اســت. ول( خداراشــ�ر 5ار 5ــردن با مهد0 رحمتــ( 5ارم را راحــت 5رد. با 
همه 5ادر فن( پد�ده 5ه از بزرگان اســتقالل هســتند، شناخت خوب( دارم و 
فضا0 خوب( در 5ادر فن( حا5م است. تمام تالشم را به 5ار م( گيرم 5ه تيم 
شهرمان �عن( پد�ده موفق شود.» و0 درباره برنامه اش برا0 آ�نده مربيگر0 
اظهــار م( دارد: «قطعا در ا�ــن عرصه برنامه ها0 ز�اد0 بــرا0 موفقيت دارم 
بنابرا�ن اصال عجله ا0 ندارم و با�د با 5سب تجربه و استفاده از دانش بزرگان 

پيش بروم. اميدوارم بتوانم روزها0 خوب( در مربيگر0 رقم بزنم.»  
 آ�نده مبهم

تيم فوتبال پد�ده روزها0 ســخت( را پشــت سر گذاشــت و با مش�الت مال( 
ز�اد0 همراه بود 5ه خوشــبختانه با 5مN مســئوالن شــهر0 به �N ســاحل 
امن( رســيده و به 5ارش ادامه م( دهد. ناصحــ( در ا�ن باره اظهار م( دارد: 
«تيم پد�ده مشــ�الت( داشت 5ه هيئت فوتبال و شهردار0 به 5مN ا�ن تيم 
آمدند و در حال 5مN به پد�ده هستند. البته تيم ما بدون مش�ل نخواهد بود، 
اميدوارم مش�الت تنها تيم مشهد0 حل شود و با خيال راحت به 5ارش ادامه 
بدهــد.» و0 در مورد آ�نده تيم پد�ده اظهــار م( دارد: «آ�نده تيم پد�ده مبهم 
است و اصال درباره آن چيز0 نم( دانم. االن هم تمام تمر5ز ما رو0 باز0 ها0 
باقــ( مانده ليگ برتر اســت و نم( دانيم در آ�نده چه م( شــود اما اميدوار�م 

روزهــا0 خوبــ( در انتظار پد�ده باشــد تا فوتبال اســتان دوباره بــه روزها0 
اوجش برگردد.» و0 به غيبت تماشــاگران در باز0 ها0 خانگ( پد�ده اشاره 
م( 5ند و م( افزا�د: «در مدت( 5ه مســابقات بدون حضور تماشاگران برگزار 
م( شود، حس خوب( ندار�م. به نوع( �N خال بزرگ( در باز0 ها0 ليگ برتر 
احساس م( شود. آن شور و هيجان فوتبال( در ورزشگاه ها نيست. اميدوار�م 
ا�ن روزها0 5رونا�( هر چه زودتر تمام شود و باز هم شاهد حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها باشيم. به خصوص مشهد0 ها0 عالقه مند 5ه چند سال اخير 

با فوتبال آشت( 5ردند و از تيم شهرشان به خوب( حما�ت م( 5نند.»
 نبرد مقابل استقالل

شــاگردان رحمت( پــس از چند هفته تعطيل( ليــگ برتر، هفتــه آ�نده باز0 
ســخت( مقابل اســتقالل در ورزشــگاه آزاد0 دارنــد 5ه مرب( پد�ــده در ا�ن 
بــاره م( گو�د: «به خاطر باز0 ها0 تيم مل( وقفه ا0 در رقابت ها0 ليگ برتر 
بــه وجود آمد. همين تعطيل( م( تواند خيل( به ضرر تيم ها باشــد و باز��نان 
از شرا�ط مسابقه دور م( شــوند اما خوشبختانه مهد0 رحمت( در ا�ن مدت 
تمهيداتــ( اند�شــيد و برگزار0 اردوهــا و باز0 ها0 دوســتانه باز��نان را در 
شــرا�ط مسابقه نگه داشــته اســت. آخر�ن باز0 تدار5ات( ما هم با ذوب آهن 
و حــاال خود را برا0 باز0 ســخت ليگ برتر مقابل اســتقالل آماده م( 5نيم. 
مهد0 رحمت( هم اصال 5ار0 به ا�ن 5ه جلو0 5دام تيم( قرار بگير�م ندارد 
و تمر5زش رو0 تيم پد�ده اســت. انگيزه باال�ــ( دار�م و با تمام توان و قدرت 

برا0 ش�ست استقالل به ميدان م( رو�م.»

آینده پدیده مبهم است!
مربى بومى پدیده از وضعیت این روزهاى تنها نماینده فوتبال استان مى گوید  اخبار خراسان

على ترابى
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قان
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نسل جدید جيمی جامپ ها در یورو!

با بازگشــت تماشــاگران به ورزشــگاه ها �م �م با�د خودمان را 
آماده رونما�# از جيم# جامپ ها! جد�د! �نيم �ه در جر�ان 
باز! ها! حساس پيش از �رونا، لحظات سرگرم �ننده ا! را به 
وجــود م# آوردند. اولين جيم# جامپ رســم# بعد از �رونا �2 
مورد بســيار و�ژه بود. او با چتر بر فراز ورزشگاه آليانس آره نا! 
شــهر مونيخ ظاهر شــد؛ جا�# �ه بــاز! تيم ها! ملــ# آلمان و 
فرانسه در شــرف آغاز بود. در حال# �ه ابتدا تماشاگران حاضر 
تصــور م# �ردند �ه ا�ن اتفاق جزو برنامه هــا! مربوط به باز! 
و از ســو! مســئوالن برگزار! اســت اما در ادامه مشــخص شد 
�ــه ماجرا چيز د�گر! اســت و ا�ن فرد جيم# جامپ# اســت �ه 
با شــعار عليه تغييرات آب وهوا�# رو! چمن ســبز آليانس آره نا 

فرود آمده است!

اقدام شایسته پوگبا در نشست خبرى
٢ شــب گذشــته �ر�ســتيانو رونالــدو در نشســت خبــر! باز! 
پرتغال و مجارستان نســبت به حضور نوشابه �و�ا�وال وا�نش 
نشان داد و آن ها را �نار زد. شب گذشته نيز پوگبا مانند رونالدو 
به مصرف مشــروبات الYل# پشــت �رد و اقدام# شا�ســته را به 
ثبت رســانيد. ســتاره مســلمان فرانســه �ه در ماه ها! گذشته 
نســبت اقدام وحشــيانه رژ�م اشــغالگر قدس نيز وا�نش نشان 
داده بــود، ا�ــن بار به قرار گرفتن مشــروبات الYل# در نشســت 

خبر! نيز انتقاد �رد و آن ها را �نار گذاشت. 

سوژه

خبر

 �ورو ٢٠٢٠
مجارستان صفر-پرتغال ٣

فرانسه �2-آلمان صفر

اسکوربورد

شروع رویایی ستاره پرتغالی در یورو

تيــم مل# پرتغــال از سه شــنبه �ار خود 
را در مرحلــه گروهــ# رقابت هــا! �ورو 
٢٠٢٠ آغاز �رد و در اولين گام به مصاف مجارستان 
رفت �ــه ا�ن بــاز! با شYســت ٣-صفــر مجارها در 
ورزشــگاه بوداپســت آره نا همراه بود. گوئررو(٨٤)، 
�ر�ســتيانو رونالدو(٨٦-پنالت# و ٩٢) برا! پرتغال 
گلزنــ# �ردند. بــرد پرتغــال در حال# به دســت آمد 
�ه �ر�ســتيانو رونالــدو برا! پنجميــن دوره متوال# 
در رقابت هــا! �ــورو باز! م# �ند و بــا ٢ گل# �ه زد 
فاصلــه خــود را با علــ# دا�ــ#، بهتر�ن گلــزن تار�خ 
باز! ها! مل# �متر �رد. ســهم �ر�ستيانو رونالدو، 
مهاجــم پرتغــال در ا�ن مســابقه ٢ گل در دقا�ق ٨٦ 
و ٩٢ بود. بــه ا�ن ترتيب رونالدو تعداد گل ها! مل# 
خــود را به ١٠٦ گل افزا�ش داد تا فاصله اش با عل# 
دا�# به عدد ٣ �اهش �ابد. عل# دا�# سال هاست با 
١٠٩ گل مل#، آقا! گل جهان است و نزد�2 شدن 
رونالــدو به ر�ورد �اپيتان پيشــين تيــم مل# فوتبال 
ا�ران در �2 ســال گذشــته بارها ســوژه رســانه ها! 
معتبــر دنيــا شــده اســت. ا�ــن موضوعــ# اســت �ه 
فرناندو سانتوس، سرمرب# تيم مل# پرتغال هم بارها 

درباره آن صحبت �رده است. تازه تر�ن صحبت ها! 
و  جهــان  ملــ#  گل هــا!  ر�ــورد  دربــاره  ســانتوس 
نزد�ــ2 شــدن رونالدو به علــ# دا�# در پا�ــان باز! 

با مجارســتان بود. ســانتوس در ا�ن خصوص گفت: 
«مــن بارهــا گفتــه ام. رونالدو �2 ســال و نيــم د�گر 
فرصــت دارد تا ٤، ٥ گل به ثمر برســاند. اگر متوجه 

نشــو�د خيل# عجيــب خواهد بود.» هرچنــد رونالدو 
هنوز نتوانســته به ر�ورد عل# دا�# برسد اما دبل در 
باز! مقابل مجارستان برا! ا�ن فوق ستاره پرتغال# 
بــا �2 ر�ــورد اروپا�ــ# همراه بــود و او را بــه برتر�ن 
گلــزن تار�خ رقابت هــا! �ورو تبد�ل �ــرد. البته ا�ن 
تنها ر�ورد رونالدو در شــب پيروز! پرتغال# ها نبود. 
رونالــدو با ورود به زميــن به عنوان تنها فوتباليســت 
تار�ــخ لقب گرفت �ه در ٥ دوره مســابقات قهرمان# 
خــود(٢٠٠٤،  حرفــه ا!  دوران  در  اروپا(�ــورو) 
�ــرده  بــاز!   (٢٠٢٠ و   ٢٠١٦  ،٢٠١٢  ،٢٠٠٨
اســت. رونالدو در ادامه با زدن ٢ گل در ا�ن د�دار با 
١١ گل زده برتر�ن گلزن تار�خ �ورو شد و پالتين# را 
جا گذاشت. در بين باز�Yنان فعال، آنتوان گر�زمان 
بــا ٦ گل زده در �ــورو نزد�Yتر�ــن باز�Yن بــه ر�ورد 
رونالدوســت. رونالدو بعد از بــاز! گفت:  «مهمتر�ن 
چيز پيــروز! بــود. باز! ســخت بود، حر�ــp خيل# 
خوب دفاع �رد اما ما ٣ گل زد�م و من از تيم بســيار 
ممنونــم �ــه به مــن �م2 �ــرد ٢ گل بزنــم و عنوان 
برتر�ــن باز�Yن مســابقه را به دســت آورم. ا�نون ما 

با�د با همان روحيه ادامه دهيم و پيروز شو�م.»

رونالدو بيخ گوش دایی!

بارسا، یووه و رئال در CL شرکت می کنندرکورد خيره کننده فرانسه با پوگبا و کانته

ســهراب مراد! بعد از آنYه سهميه المپي2 تو�يو را از دست داد، هنوز 
تصميمــش در خصــوص آ�نــده را بــه فدراســيون و �ادر فنــ# تيم مل# 
وزنه بردار! اعالم نYرده اســت. به گزارش تســنيم، بعد از آنYه سهراب 
مراد! نتوانســت در مســابقات قهرمان# آســيا و گز�نشــ# المپي2 در 
تاشــYند به ر�ــورد و امتيــاز مورد نظــر برســد، �ار او برا! رســيدن به 
ســهميه المپي2 بســيار ســخت شــد و به اماواگر خورد. درنها�ت نيز او 
نتوانســت به ســهميه دســته �٩٦يلوگرم المپي2 برســد، همانطور �ه 
�يانوش رســتم# نيز شــانس حضور در ا�ن رقابت ها را از دســت داد و 
حــاال قرار اســت عل# داود! و عل# هاشــم# در رشــته وزنه بــردار! به 

تو�يــو بروند. ســهراب مراد! از ابتــدا! اردو! تيم مل# در رامســر، با 
وجــود! �ــه هنوز ليســت المپيY# ها اعالم نشــده و او شــانس حضور 
در المپيــ2 را داشــت، به اردو! تيم مل# نرفت. حــاال با�د د�د با توجه 
بــه مصدوميت ها! متوال# �ه ســهراب مراد! در ٢ ســال اخير تجربه 
�ــرده، چــه برنامــه ا! بــرا! آ�نــده اش دارد؟ آ�ــا برگزار! مســابقات 
جهانــ# ٢٠٢١ در گرجســتان او را وسوســه خواهد �رد �ــه باز هم به 
ورزش قهرمان#  ادامه دهد؟ گفتن# است؛ با نرسيدن سهراب مراد! و 
�يانوش رستم# به المپي2 تو�يو و بر اساس ليست فدراسيون جهان# 
وزنه بــردار!، علــ# هاشــم# در دســته �١٠٩يلوگــرم و علــ# داود! 

دســته ١٠٩+�يلوگرم با �ســب بيشــتر�ن امتياز در بيــن وزنه برداران 
ا�ران#، نما�ندگان �شــورمان در تو�يو خواهند بــود. اما ا�ن �ه ا�ن دو 
نما�نده �شــورمان تا چه اندازه شانس طال�# شدن در المپي2 و رفتن 
رو! ســYو! اول را دارنــد، موضوع# اســت �ه ا�ثر �ارشناســان فعال 
احتمال# برا�ش قائل نيســتند. هاشم# �ه در مسابقات قهرمان# آسيا 
به دليل نامعلوم# حضور نداشــت، دچار مصدوميت اســت و با�د د�د تا 
المپي2 چه وضعيت# خواهد داشت اما داود! در رقابت ها! قهرمان# 
آســيا به ٣ مدال طال رســيد و به نظر م# رســد بعد از تاالخــادزه �Y# از 

شانس ها! �سب مدال دسته فوق سنگين خواهد بود. 

سهراب مرادى براى جهانی آماده می شود؟فدراسيون وزنه بردار� در انتظار تصميم قهرمان المپي�

رقابت ها! مرحله گروه# �ورو ٢٠٢٠ پيگير! شد و در �Y# از مهمتر�ن باز! ها آلمان و فرانسه به 
مصاف هم رفتند �ه ژرمن ها با �2 گل شYســت خوردند. تــ2 گل ا�ن باز! را متس هوملس با �2 
گل به خود! به ثمر رساند. در ا�ن باز! پل پوگبا و انگولو �انته، ٢ ستاره خط ميان# فرانسه به طور 
ثابت باز! �ردند و پا�ه گذار برد فرانســه شــدند. فرانســو! ها در ٢٨ باز! با حضور �انته و پوگبا به 

٢٢ پيروز! و ٦ تساو! دست �افته اند و هيچ شYست# را نپذ�رفته اند.

٣ باشگاه بارسلونا، رئال مادر�د و �وونتوس هنوز به صورت رسم# از سوپرليگ اروپا انصراف نداده اند و به همين 
دليل اخبار! در مورد احتمال محروميت آن ها از شر�ت در ليگ قهرمانان فصل بعد شنيده م# شود اما چنين 
اتفاق# رخ نخواهد داد و ا�ن ٣ باشگاه محبوب در ليگ قهرمانان شر�ت م# �نند. چند روز قبل بود �ه �ميسيون 
انضباط# �وفا موقتا اقدامات قانون# عليه ٣ باشگاه �وونتوس، رئال مادر�د و بارسلونا را به حالت تعليق درآورد و 

حاال اعالم شد ا�ن ٣ باشگاه بزرگ مانع# برا! شر�ت در ليگ قهرمانان فصل بعد نخواهند داشت.
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 واکنش تند اسماعيلی به حاشيه هاى استقالل
فرشيد اســماعيل� با انتشــار پيام�، انتقادات شد�د� 
را نســبت بــه وضعيــت �نونــ� اســتقالل مطــرح �رد. 
اســماعيل� در ا�ن پيام نوشت: «مشــ0ل ما در ا�ن ٦،٥ 
ســال در اســتقالل ا�نه �ه �ســ� �ه از فوتبــال چيز� 
نم� دونــه، داره واســه مــا فوتباليــا تصميم ميگيــره. به 
خدا بحث پول نيســت، ا�ن تيم ام0اناتش از تيم محالتم 
�متــره اما توقع شــما قهرمانيــه مگه ميشــه؟ ٧ تا باز� 
د�گــه ليگ تمــوم ميشــه چجــور� ميخوا�ن بــا باز�0نا 

تمد�د �نيد؟ هوادار استقالل باهوش باشيد.» 
تمجيد برانکو از اسکوچيچ 

پس از صعود تيم مل� ا�ران به مرحله نها�� انتخاب� جام 
جهان� ٢٠٢٢ قطر به عنوان ســرگروه، بران0و سرمرب� 
ســابق ا�ران و پرســپوليس دربــاره عمل0رد ا�ــن تيم �ه 
توســط هم وطنــش اســ0وچيچ هدا�ت م� شــود، گفت: 
«تيم مل� ا�ران در شرا�ط وحشتنا�� قرار گرفته بود �ه 
به اســ0وچيچ ســپرده شــد اما او به بهتر�ن ش0ل وظيفه 
خــود را انجــام داد. دراگان مرب� فوق العاده ا� اســت و 

خيل� بهتر از �ارلوس �� روش و مارZ و�لموتس.»
اعالم مبلغ پاداش صداوسيما به تيم ملی 

ســازمان صداوســيما پــاداش جداگانه ا� بــه باز�0نان 
تيم ملــ� بــرا� صعــود از مرحلــه مقدماتــ� جام جهان� 
اختصــاص داد. مراســم تقد�ــر از مل� پوشــان فوتبــال 
�شورمان روز گذشته در سالن هما�ش ها� صداوسيما 
در شــرا�ط� برگــزار شــد �ــه وزارت ورزش و جوانــان  
١٥٠ ميليــون تومــان و ســازمان  برنامــه و بودجــه  ١٠٠  
ميليــون تومــان بــه  عنوان پــاداش بــه اعضــا� تيم مل� 
فوتبال اختصاص دادند. همچنين عل� عسگر� رئيس 
صداوســيما نيز ٣ ســ0ه بهار آزاد� به هر�b از اعضا� 

تيم مل� فوتبال اهدا �رد.

تبریک شيخ سلمان به ایران و ١١ تيم صعود کرده 
پرونده مسابقات مرحله دوم انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ 
بســته شــد و ١٢ تيــم راه �افته بــه مرحله نها�ــ� انتخاب� 
مشخص شدند. تيم مل� �شورمان مقابل عراق با نتيجه 
�b - صفر به پيروز� رســيد و به عنوان صدرنشين گروه 
ســوم به مرحله نها�� راه پيدا �رد. در همين رابطه شــيخ 
ســلمان رئيس �نفدراســيون فوتبــال آســيا در پيام� به 
١٢ تيم راه �افته تبر�b گفــت و اعالم �رد: «من به نيابت 
از خانواده بزرگ فوتبال آسيا دوست دارم به تمام ١٢ تيم 
 bراه �افتــه به مرحلــه نها�ــ� انتخاب� جام جهانــ� تبر�
بگو�م. ما در شــرا�ط سخت و استثنا�� به دليل �رونا�� 

ا�ن مسابقات را برگزار �رد�م.»

تيم مل� �شورمان پس از پا�ان مرحله دوم انتخاب�  روز گذشته به تهران بازگشت 
اما با اعالم سرپرســت تيم ملــ�، مهد� قا�د� به همراه ســردار آزمون و قدوس 
به ا�ران برنگشــتند. بازنگشــتن قا�د� به تهران و ســفرش به دب� باعث ا�جاد 
شا�عات� شــد و نگران� استقالل� ها را درپ� داشــت، بخصوص ا�ن �ه مادرش 
هم از ســفرش خبر نداشــت! در چند ماه گذشته اخبار و شــا�عات ز�اد� درباره 
پيشــنهاد تيم ها� خارج� و عرب� به قا�د� مطرح شده است. البته پيگير� ها 
نشان م� دهد قا�د� از بحر�ن با فرهاد مجيد� سرمرب� تيمش تماس گرفته و 
درخواست مرخص� چند روزه  �رده و مجيد� هم با درخواست او موافقت �رده 
است. بنابرا�ن او با�د شنبه به تهران برگردد و مش0ل� بابت همراه� استقالل 

در باز� با شهرخودرو �ه دوشنبه برگزار م� شود، نخواهد داشت. 

مهد� طارم� پس از گذراندن �b فصل درخشــان در تيم فوتبال پورتو، چه 
در رقابت هــا� ليگ داخل� فوتبال پرتغــال و چه در تورنمنت ليگ قهرمانان 
اروپــا، بالفاصلــه بــه اردو� تيم ملــ� در �يش اضافه شــد تا خــود را مهيا� 
حضور در دور دوم مقدمات� جام جهان� ٢٠٢٢ قطر �ند. طارم� �ه نما�ش 
درخشــان� در ٤ مسابقه مل� داشت و توانست ��0 از پا�ه گذاران صعود تيم 
مل� به دور نها�� مقدمات� جام جهان� نام گيرد، تنها فرصت� ١٦ روزه برا� 
اســتراحت خواهد داشــت و پس از گذراندن �b فصل ســنگين و پرفشار در 
عرصه مل� و باشگاه�، با�د فصل جد�د فوتبال� خود را به سرعت آغاز �ند. 
براساس خبر� �ه روزنامه «ر�ورد» پرتغال خبر داد تمر�نات پيش فصل تيم 

فوتبال پورتو از روز ٢ جوال� (١١ تيرماه) آغاز خواهد شد.

طارم� فقط ١٦ روز وقت استراحت دارد!سفر عجيب و حاشيه ساز قا�د� به دب� 

حر�) اصل� تيم مل� استرس و ترس از 
نا*ام� بود 

طالبی: اسکوچيچ مثل ویرا براى 
فوتبال ما معجزه کرد

تيم مل� �شــورمان در آخر�ن د�دار مرحله 
دوم انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ قطر موفق 
شد تيم عراق را با تb گل دقيقه ٣٨ سردار 
آزمون ش0ســت دهد و با �ســب ١٨ امتياز 
به عنوان تيم نخســت گــروه C راه� مرحله 
نها�� شــود. فرشــيد طالب� باز�0ن سابق 
تيــم مل� و ســپاهان دربــاره باز� بــا عراق 
و د�دارهــا� قبلــ� تيــم ملــ� در تورنمنت 
ســخت بحر�ن گفت: «اول با�د خدا را شــ0ر 
 tــرد چون حر���نيم �ــه تيم مل� صعود 
اصلــ� مــا در بحر�ــن اســترس و تــرس از 
نا�ام� بود و مشخص بود توان فن� رقبا هم 
سطح ا�ران نيست و ما با�د به ف0ر رقابت با 
تيم ها� ژاپن و �ره و اســتراليا و عربســتان 
در مرحله نها�� باشــيم. بــه قول قد�م� ها 
قدم اســ0وچيچ بــرا� ما ا�ران� ها ســبb و 
خير بود و ا�ن مربــ� با توجه به حضور چند 
ســاله در فوتبال ا�ران و شــناخت خوب� �ه 
از باز�0نــان ا�ران� و فوتبال ا�ران� داشــت 
�ار� �ــرد �ارســتان. در واقع اســ0وچيچ 
مثــل و�ــرا بــرا� فوتبال مــا معجــزه �رد.» 
مدافع ســابق تيم مل� و سپاهان در ادامه با 
اشــاره به برد �b - صفر مقابل عراق گفت: 
«ن0تــه حائــز اهميت تف0ــر اســ0وچيچ ا�ن 
بــود �ه او محتاط باز� �ردن را در دســتور 
�ارش قــرار داده  و فقط دنبــال نتيجه بود. 
او م� دانســت �ه باز�0نــان پخته، حرفه ا� 
و خالقــ� چــون ســردار آزمــون، طارمــ�، 
جهانبخش و حاج صف� و ... دارد، بنابرا�ن 
رو� خالقيــت آن ها حســاب باز �ــرده بود 
و د�د�ــم �ه ا�ــن تف0ر جــواب داد. در باز� 
با عراق هــم ما مثل باز� بــا بحر�ن ٢ نيمه 
متفاوت داشــتيم . برخالف بــاز� با بحر�ن 
�ه مــا در نيمه اول ســردرگم و پر اســترس 
بــاز� �رد�ــم و در نيمه دوم گــره �ور باز� 
بــاز شــد، در باز� بــا عراق نيمــه اول خوب 
بود�م و نيمه دوم را با استرس و دلهره باز� 
�رد�ــم. در بــاز� بــا عــراق شــعاع حر�ت� 
باز�0نان مان محدود شده بود، همه ا�ن ها 
را م� توانيم به حســاب ا�ن بگذار�م �ه تيم 
بــدون تدارZ و با �ادرفنــ� جد�د و با تف0ر 

نتيجه گير� صرف، به ميدان رفته بود.» 

کی روش و استراماچونی 
رقباى جدى اسکوچيچ  

حفظ �ا تغيير *ادرفن� تيم مل�؟  مسئله ا�ن است 

ا�ــران   فوتبــال  تيم ملــ� 
با هدا�ــت دراگان  توانســت 
نفــت  تيــم  ســابق  ســرمرب�  اســ0وچيچ 
آبــادان به عنــوان تيم نخســت گــروه خود 
به مرحلــه نها�� انتخابــ� جام جهان� راه 
پيــدا �نــد. دراگان پــس از فراز و نشــيب� 
�ــه در مربيگــر� ليــگ �ــb و ليــگ برتر 
فوتبال ا�ران داشــت، در ليــگ نوزدهم با 
نفت آبــادان مجددا به ليگ برتر برگشــت. 
حضــور او در نفــت آبادان هم بــه موفقيت 
�رد و هم خود او مجددا  bمــ�آبادان� ها 
احيــا شــد و نامش بر ســر زبان هــا افتاد تا 
در نها�ــت بعــد از فاجعــه و�لموتــس و در 
بحبوحــه تغييــرات فدراســيون بــه عنوان 
تنهــا گز�نــه موجــود بــه تيم ملــ� فوتبــال 
ا�ران برسد. تيم مل� با اس0وچيچ ٤ باز� 
سرنوشت ســاز را در دور برگشــت مرحلــه 
مقدمات� گروه ســوم ا�ن رقابت ها پيش رو 
داشــت، باز� ها�ــ� �ــه هيچ �ســ� حق 
اشــتباه و لغــزش نداشــت و در نها�ــت هم 
اســ0وچيچ و شــاگردانش در ا�ــن مرحلــه 
بــه ٤ پيــروز� متوالــ� رســيدند و البتــه 
توانســتند مقابل عراق نيز �ــه آخر�ن برد 
ا�ــران برابــر ا�ن تيــم به د� ماه ســال ٨٩ 

در جام ملت ها� آســيا برم� گشــت، پس 
از بيــش از ١٠ ســال بــه برتــر� برســند و 
طلسم ش0ن� �نند. ضمن ا�ن �ه تيم مل� 
ا�ــران بــا بــرد مقابــل عــراق، با ســرمرب� 
�روات خود به ر�ورد ٧ پيروز� متوال� با 
احتساب ٣ باز� دوســتانه نيز دست پيدا 
�رد. اســ0وچيچ توانســت فوتبال ا�ران را 
از جهنمــ� �ــه محصول مشــترZ وزارت 
ورزش، فدراســيون تاج و مارZ و�لموتس 
بود، نجــات دهد اما ا�ن مربــ� �روات در 
مرحله بعد� و در تقابل با قدرت ها� برتر 
فوتبال آســيا هم مــ� تواند ناجــ� فوتبال 

ا�ران شود؟!
  

تيم ملــ� �شــورمان با هدا�ت اســ0وچيچ 
در دور دوم انتخاب�  جام جهان� توانســت 
و  �امبــوج  بحر�ــن،  هنگ �نــگ،  ســد  از 
عــراق بگــذرد؛ تيم ها�ــ� �ــه در رن0ينگ 
فيفا بــه ترتيب در رتبه هــا� ١٤٤- ٩٨- 
قرعه �شــ�  دارنــد.  قــرار   ٦٨ و    ١٧٤
مرحلــه مقدمات�  جام جهان� ســوم تير ماه 
برگــزار خواهــد شــد و در مرحلــه بعــد� 
قطعــا �ار ا�ــران ســخت تر خواهــد بــود و 
رقبــا� احتمالــ� مــا تيم ها�ــ� همچــون 

اســتراليا، �ره جنوبــ� ، عربســتان و چين 
هســتند. ا�ران مم0ن است در گروه مرگ 
با تيم ها� �ره جنوب�، عربســتان، عراق، 
عمان و و�تنام هم گروه شــود. بدون ترد�د 
اصل� تر�ــن وظيفه فدراســيون برا� عبور 
از ا�ــن مســير ســخت، تقو�ــت �ادر فنــ� 
تيم مل� اســت. بــا اتمام مرحلــه انتخاب� 
جام جهان�، صعود ا�ران، قرارداد دراگان 
اســ0وچيچ و فدراســيون فوتبال بــه پا�ان 
رسيد و تيم مل� با�د تصميم نها�� خود را 
در خصوص آ�نده ا�ن مرب� �روات بگيرد؛ 
تصميمــ� �ــه سرنوشــت فوتبــال ا�ــران 
بــه آن گــره خورده اســت. البته شــا�عات� 
درباره احتمال اســتعفا� اس0وچيچ برا� 
تحت فشــار قرار دادن فدراســيون فوتبال 
و افزا�ش قــرارداد ٢٠٠ هــزار دالر� اش 
شــنيده م� شــود، با ا�ن حال فدراســيون 
فوتبــال در بزنــگاه حساســ� قــرار دارد. 

حفظ اســ0وچيچ �ا رفتن سراغ �b مرب� 
سرشناس با در نظر گرفتن ا�ن موضوع �ه 
تــا مرحله نها�� �متــر از ٣ ماه زمان باق� 
مانــده و مربــ� جد�د عمــال فرصت� برا� 
شــناخت تيــم و باز�0نان نــدارد. تيم مل� 
اگر بخواهد با اس0وچيچ ادامه دهد، قطعا 
با�د همــراه با تقو�ــت �ادر فنــ� و حضور 
�ــb دســتيار سرشــناس و چنــد آناليــزور 
بين الملل� باشــد. در ا�ن بين ا�ن احتمال 
هــم وجــود دارد �ه فدراســيون بــا آوردن 
�ــb مرب� بزرگ تر به اســتقبال دور ســوم 
انتخاب�  جام جهان� بــرود. نبا�د فراموش 
�رد �ه �ــ� روش به عنوان �ــb آلترناتيو 
هميشــگ� بــرا� تيم ملــ� ا�ــران در حال 
حاضر بدون تيم است و استراماچون� هم 
با رد پيشــنهادات آســيا��،  بارهــا و بارها 
از خاطــرات خوب خــود در فوتبــال ا�ران 

سخن گفته است!

پذیرش آگهى با پیک رایگان
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