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حذر از بار و بندیل سفر!
 در حالی که وزارت گردشگری خود را برای سفرهای نوروزی آماده 

می کند، وزیر بهداشت می گوید مردم فعال حتی تصور سفر هم نکنند

در مراسم رونمایی از کتاب »حماسه   
امام سجاد)ع(« مطرح شد
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 ترس یاقوت کاران از بازگشت 
دوباره بحران قیمت زرشک
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   صفحه ۵

بایدن کدام رفتار ترامپ را 
ترک کرد؟

»سیاست ترامپ علیه ایران شکست خورد. روش های 
زیرکانه تر و هوشمندانه تری هم...
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   صفحه های ۴ و زندگی سالم

ه نسیـه ؟! هدـی

چند روزی است که در فضای مجازی و میان عالقه مندان به فیلم و سریال، 
اعتراضاتی درباره گران شدن هزینه اشتراک دو پلتفرم چیره بازار فیلم و 
سریال های داخلی به گوش می رســد؛ اگرچه از اعمال این گرانی مدتی 

گذشته است. بسیاری معتقدند گران شدن نرخ ...

بورس تهران در حالی معامالت هفته دوم اســفند را با تداوم فشــار فروش 
پشت سر گذاشت که سه شنبه شب شورای عالی بورس یک مصوبه حمایتی 
دیگر برای کاهش رفتارهای هیجانی در بازار ســرمایه داشــت. البته مفاد 

مصوبه اخیر به نحوی نبود که انتظار اثر جدی...

فیلم بین ها گرفتار 
هیوالی انحصار

 چطور غیبت قوانین ضدانحصار، زمینه را 
برای گران فروشی فیلیمو و نماوا در میزان 

هزینه اشتراک فراهم کرد؟

بی توجهی بورس بازان 
به دستورالعمل حمایتی

سازوکار بورس برای تضمین سود ۲۵ درصدی 
به سهامداران خرد تا اردیبهشت ۱۴۰۱ هم 

اثری روی شاخص کل نگذاشت

به گزارش خراســان رضوی، کاهش بارندگی ها و خشکســالی های چند دهه اخیر از یک سو و بد 
مصرفی منابع آب استان از سوی دیگر ،منجر به گسترش بیابان ها، بحرانی شدن 3۴ دشت از 37 
دشت و کسری بیش از یک میلیاردی مخازن آبی استان شده است که این وضعیت آینده آبی استان 
را  به صورت جدی تهدید می کند. تمام مؤلفه های  ساختار طبیعی به عالوه رشد جمعیت و توسعه 
صنایع » تأمین آب از فراحوزه« را برای دشت های تشنه اســتان به ضرورتی اجتناب ناپذیر  تبدیل 
کرده است، اگرچه برخی کارشناسان حوزه آب و فعاالن محیط  زیست معتقدند ابتدا باید فرهنگ 
و زمینه های درست مصرف کردن از منابع آبی فعلی را اجرایی کرد اما همگان بر اجرای طرح های 

انتقال آب از خارج از حوزه جغرافیایی خراسان رضوی توافق دارند...

مخالفان، ایرادهای زیست 
محیطی را از اشکاالت 

جدی طرح می دانند

درحالی که طرح انتقال آب  دریای عمان به عملیات اجرایی نزدیک می شوداما 
مخالفان معتقدند این طرح هنوز مطالعه نشده و ممکن است قابلیت اجرا نداشته باشد

 وزیر صمت چندی پیش از انتقال آب خلیج فارس با عنوان هدیه ویژه رئیس جمهور 
برای خراسان رضوی یادکرد

خاص ترین درخت های ایران
نگاهی انداختیم به قدیمی ترین و بزرگ ترین درختان 

ایرانی و پروژه های بزرگ جهانی برای کاشت درخت

   خراسان رضوی
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آقای مدیر کل! مدتی است که مرغ نیست  •
حاال شما فهمیده اید که مرغ نیست که ممنوع 

کرده اید!
 آیا به سخنان و وعده های مسئولین دولتی  •

اعم از سخنگوی دولــت، رئیس دفتر رئیس 
جمهور و وزیــران، دقت کردید؟ همه اش در 
گفته های خود می گویند در تالش هستیم، 
پیگیری  حــال  در  هستیم،  مــوضــوع  پیگیر 
انجام بشود، در حال  هستیم،  امیدواریم 
ــزی هستیم، در دستور کــار قرار  برنامه ری
خواهیم داد و...  همه اش وعده به آینده می 

دهند. کسی کاری نمی کند.
خواستم به این هایی که هر روز از پایین آمدن  •

قیمت سهام در بورس شکایت می کنند بگم به 
اندازه کافی سود خوردید االن هم با احتساب 
سودتان شما هیچ ضرری نکردید. قانون بورس 

همینه. دایم که نباید سود داشته باشید.
موضوع بــرگــزاری مراسم ختم مجلل در  •

از  یکی  توسط  کــه  را  شلوغ  بسیار  مسجد 
مسئوالن استانی انجام شد حتما به رئیس 
جمهور گزارش خواهیم کرد. چرا رعایت این 
دستور العمل ها فقط مال ضعیف هاست؟ 

جناب استاندار پیگیر باشید.
انگار توی کشور ما عزمی برای بهبود زندگی  •

کارگران نیست. مگر امام راحل نگفت کشور 
مال کارگر و دهقان و اون پا برهنه هاست؟ 
آهــای مسئولی که پشت میز می نشینی و 
حقوق نجومی می گیری، توی این 44 سال 

برای ما چه کار کردی؟
آقــای روحانی کرونا فقط به جریمه های  •

راهنمایی ختم می شود؟  شما اول حمل ونقل 
را درست کن وصف های گوشت، تخم مرغ و 
مرغ های منجمد را جمع کن که ما بدانیم شما 

دولتمردان یک کار انجام دادین!
 تو رو خــدا کمکم کنید. من هشت سال  •

سابقه بیمه دارم و برج یک بیکار شدم و تامین 
اجتماعی هنوز بیمه بیکاری کرونا رو واریز 
نکرده! یک سال گذشت. واقعا شرم نمی 

کنید؟ چرا حق قانونی من رو نمی دهید؟
آقایان مسئوالن! با تمام تالش هایی که 24  •

ساعت و شبانه روزی می کنید نتیجه اش اینه 
که روغن نیست، گوشت شده آرزو و صف های 
مرغ روز به روز طوالنی تر می شود. تو رو خدا 
برای یک بار هم که شده مسئوالن بگویند ما 

نمی توانیم و استعفا کنند.
تیم شهرخودرو با از دست دادن مهاجمان  •

زهــردارش به شیر بی دنــدان شبیه شده! از 
مسئوالن تیم تقاضا می شود چند مهاجم 
تمام کننده از تیم پایه و یک توپ پخش کن 
حرفه ای بــرای قلب تیم بخرند تا این همه 
هدر  حریف  جریمه  محوطه  مقابل  فرصت 
نرود. متأسفانه باخت ها و تساوی های پیاپی، 
تیم را ازشخصیت قهرمانی اش دورکرده. به 
بازیکنان ضرب االجل داده شود که متعهد و 

باغیرت وجنگنده بازی کنند.
روزنامه خراسان! شما که همواره مشکالت  •

مردم را پیگیری کرده و در واقع زبان مردم 
ــد لطفا درخــصــوص  عـــادی جامعه بـــوده ای
ــالک۱۷۶ میدان  زمین های باقی مانده پ
نمایشگاه پیگیری و گزارش تهیه کنید. به ما 
که شهرداری جواب درستی نمی ده و فقط 

امروز و فردا می کنه.
خدا را شکر کرونا آمد وگرنه دولتی ها چطور  •

می توانستند خزانه شان را پر کنند. االن تنها 
محدودیتی که وجود دارد، منع تردد شبانه 
است وگرنه مردم جان شان در صف مرغ و 
روغن و هوای آلوده و زیر بار قسط و قرض در 

می رود. کسی صدایش در نمی آید.
 آقایان نماینده کارگری! اگه نمی تونین  •

از حق وحقوق کارگری دفاع کنین استعفا 
کنین. به خدا من امسال نتونستم برای بچه ها 
دو کیلو پرتقال بگیرم. همه اجناس ۱0 برابر 
شده. فقط حقوق کارگر و بازنشسته تکون 

نخورده. کاش شما یه تکونی بخورید!
 آقایان مستاجر که اعتراض می کنید اجاره  •

ها باال رفته، این دولت مقصره که هزینه های 
مصالح و... را سرسام آور باال بردن و هزینه 
تعمیر منزل سر به فلک می کشد. موجری 
به خاطر تامین هزینه درمان بیماری اش در 
حاشیه شهر منزل خریده و یک واحد را برای 

تامین هزینه درمانش به مستاجر داده است. 
این قبیل موجرها هم داریم.

 سفرهای نوروزی لغو شد. بیشتر از این که از  •
کرونا ناراحت باشیم از این وضع مان ناراحتیم 
که در شهر خودمان هم نمی توانیم جایی 

برویم از این گرانی ها!
 آقایان قانون گذار مجلس و مسئوالن تامین  •

اجتماعی! یک روز را تصور کنند که مثل یک 
مستمری بگیر باحقوق حدود دو و نیم میلیون 
تومان و با چهار سر عائله زندگی می کنند  تا 

بدانند ما چطور روزگار می گذرانیم.
کرونا بهترین سیاست برای پرکردن برخی  •

خالءهای اقتصادی و کم کاری ها و خیانت 
های برخی مسئوالن است.

متأسفانه مالیات به خاطر کسب درآمد،  •
دزدی آشکار و اجباری از جیب مردم است. 
هم ابالغیه ها و اخطارها و هم زمان کمیسیون 
را یا اطالع نمی دهد یا بسیار دیر اطالع می 
دهند تا افراد در عمل انجام شده قرار بگیرند 

و عکس العمل مناسب انجام ندهند.
 عزیزان اگر می خواین از شر تورم و گرانی  •

و فساد اقتصادی خالص بشین به کسانی 
رای بدین که کارشان دقیق بوده و موشک در 
کیلومترها دورتر در نقطه دلخواه فرود آوردن 

تا ببینین نتیجه شو.
 درباره مطلب ترور احمدی نژاد چرا هیچ  •

ــاره ای به ریشه مطرح شــدن موضوع  اش
ــود کــه یــک کانال  نکردید؟ آن مطلبی ب
خاص که می گن از نهادی امنیتی نخ می 
گیره منتشر کرد؟ ما هم مثل آقای ایمانی 
اعتقاد داریم احمدی نژاد ترور شده. البته 
توسط رسانه هایی مثل خراسان و بدتر از 

خراسان.
 با واگذاری شرکت های سودده به خصولتی  •

ــده حــیــاط خــلــوت آقــــازاده هــا و  هــا االن ش
رفقایشان و از راه نیامده چنان حقوق نجومی 
برای خودشان و رفقا تعیین می کنند که مخ 

آدم سوت می کشه!
 فروشگاه هــای بــزرگ متأسفانه در حال  •

نابودی مغازه های کوچک هستند.

تگزاس اجبار ماسک زدن را لغو می کند 
هرچند نماینده جمهوری خواهان نتوانست 
ــاخ سفید بماند، اما  ــال دیــگــر در ک چــهــار س
سیاست های مخرب ترامپ در قبال ویروس 
ــوی هــم حــزبــی هایش  کــرونــا همچنان از س
دنبال می شود و قربانی می گیرد. گرگ ابوت، 
گوید  می  تگزاس  ــواه  خ جمهوری  فرماندا ر 
پوشیدن ماسک در اماکن عمومی این ایالت 
از هفته آینده اجباری نخواهد بــود. به گفته 
»ابــوت«، محدودیت کسب و کارها در پذیرش 
مشتریان که برای مقابله با همه گیری ویروس 
کرونا اعمال شده اســت، نیز برطرف خواهد 
ــد. او در سخنانی گفت:  »وقــتــش رسیده  ش
است تا کسب و کارها در  تگزاس ۱00 درصد 
گشوده شود.« اجباری کردن ماسک در تگزاس 
ــروع شــد، با انتقاد  که از تابستان گذشته ش
جمهوری خواهان مواجه شده بود. تگزاس پس 

از کالیفرنیا و نیویورک سومین ایالت در تعداد 
باالی مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ به شمار 
می رود. تاکنون بیش از 44 هزار و 350  نفر 
در تگزاس بر اثر ابتال به کووید-۱۹ جانشان 
را از دست داده اند. با این حال فرماندار این 
ایالت در سخنانی در اتــاق بازرگانی تگزاس 
گفت با افزایش واکسیناسیون برضد ویروس 
کرونا و بهبود روش های درمانی برای مقابله 
با کووید-۱۹ دیگر نیازی به محدودیت های 

تیت  سخنان،  ایــن  از  پس  نیست.  اجتماعی 
ریــوز، فرماندار می سی سی پی نیز از تصمیم 
مشابهی خبر داد. هم اکنون در 35 ایالت آمریکا 
اجباری  عمومی  اماکن  در  ماسک  پوشیدن 
شده است. تصمیم فرماندار تگزاس در حالی 
است که سه هفته پیش »ران رایت«، ۶۷ ساله، 
نماینده جمهوری خواه از تگزاس بر اثر ابتال 
به کرونا مرد. او که سال ها با سرطان مبارزه 
کرده بود، سال 20۱۸ از حوزه ششم انتخابی 
ایالت تگزاس وارد مجلس نمایندگان کنگره 
آمریکا شده بود. او نخستین عضو رسمی کنگره 
آمریکا بود که قربانی کووید-۱۹ شد. در یک 
ســال گذشته چندین سناتور و عضو مجلس 
نمایندگان کنگره آمریکا به علت ابتال به کرونا 
خانه نشین یا در بیمارستان بستری شده اند اما 

تاکنون همگی آن ها بهبود یافته  اند.

اولین جلسه شورای عالی کار برای مزد 1400 برگزار شد 

توافق بر سر رقم حداقل معیشت و مخالفت با مزد منطقه ای 
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به 
برگزاری اولین نشست شورای عالی کار گفت: در 
این نشست نماینده سه گروه کارگری، کارفرمایی 
ــت روی عــدد ۶.۸ میلیون تومانی سبد  و دول
معیشت خانوار کارگری توافق کردند. همچنین 
بحث مزد منطقه ای از دستور کار حداقل دستمزد 
سال ۱400 خارج شد.به گزارش فارس، آیت 
اسدی  درباره اولین جلسه شورای عالی کار برای 
تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده گفت: 
این جلسه روز سه شنبه با حضور همه اعضای 
کارفرمایان  نمایندگان  کارگران،  نمایندگان 
و نمایندگان دولــت و مشاوران مربوط و بدون 
حضور وزیر کار در محل وزارتخانه برگزار شد. در 
این جلسه ابتدا گزارش کمیته مزد ذیل شورای 

عالی کار مطرح شد و در ادامــه نحوه به دست 
۶.۸ میلیون  آوردن سبد معیشت و رقمی که 
تومان بــرای سبد معیشت خانوار کارگری به 
دســت آورده بــودنــد، مــورد توافق و قبول همه 
نمایندگان شرکای سه گانه قرار گرفت.اسدی 
ایــن جلسه مباحث کالن  گفت: همچنین  در 
کارگران  دستمزد  تعیین  با  مرتبط  اقتصادی 
تأمین  پــژوهــش مؤسسه پژوهشی  ــزارش  و گـ
اجتماعی دربــاره مزد منطقه ای مطرح شد که 
قرار شد گزارش جامع تری برای سال آینده تهیه 
کنند، بنابراین بحث مزد منطقه ای از دستور کار 
حداقل دستمزد سال ۱400 خارج شد.نماینده 
کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: تعیین 
حداقل دستمزد کارگران در جلسه آینده شورای 

عالی کار در روز دوشنبه هفته آینده مطرح  و 
درباره آن بحث می شود.وی اضافه کرد: شرکای 
سه جانبه یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت همگی قبول داشتند که مزد دریافتی 
کارگران  هم اکنون با توجه به تورم و هزینه های 
ایجادشده واقعًا پایین است، اما این که چگونه 
قدرت خرید کارگران را جبران کنیم، نظرات 
ــاره این که سهم  مختلفی وجــود دارد.وی  درب
دستمزد از هزینه تولید چقدر است، گفت: در 
صنایع مختلف متفاوت است اما این نکته را بگویم 
که کارفرمایان امسال با افزایش قیمت مواد اولیه 
تولید مواجه شده اند اما وقتی صحبت از افزایش 
مــزد کــارگــران مــی شــود، عــده ای در مقابل آن  

موضع می گیرند.

خطر فعال از بیخ گوش 300 هزار میلیارد سرمایه مردم گذشت 
انتخابات هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی تا پایان شهریور ۱400 به تعویق افتاد 

ــورای عالی بــورس گفت: انتخابات  رئیس ش
سهام  استانی  ســرمــایــه گــذاری   شرکت های 
عدالت به تعویق افتاد. پیش از این انتقادهای 
جدی به نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره 
این شرکت ها وارد شده بود. به گزارش سازمان 
ــادار، محمدعلی دهقان  ــه بـــورس و اوراق ب
دهنوی با اشاره به این که قرار بود در ماه جاری 
سرمایه  شرکت های  مدیره  هیئت  انتخابات 
گــذاری استانی سهام عدالت بــرگــزار شود، 

گفت: با توجه به طوالنی شدن فرایند احراز 
صالحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره 
این شرکت ها در مراجع ذی صالح، مقرر شد 
با تصمیم شــورای عالی بــورس، برگزاری این 
انتخابات به تعویق بیفتد. سخنگوی شورای 
عالی بورس ادامه داد: بر همین اساس، مقرر 
شد همچنان امر مربوط به شرکت های سرمایه 
ــور مرتبط تا پایان  ــذاری استانی و دیگر ام گ
۱400 بر عهده سازمان خصوصی  شهریور 

سازی باشد تا زمینه های الزم درخصوص  حضور 
حداکثری کاندیداها برای عضویت در هیئت 
مدیره و سهامداران  جهت حضور در انتخابات 
فراهم شود. پیش از این کمیسیون اقتصادی 
مجلس  درباره نحوه برگزاری انتخابات هیئت 
ــذاری استانی  مدیره شرکت هــای سرمایه گ
سهام عدالت و تداوم مدیریت دولتی و فرایند 
غیرشفاف مدیریت بر 300 هزار میلیارد تومان 
سرمایه مردم در این شرکت ها هشدار داده بود.

بایدن کدام رفتار ترامپ را 
ترک کرد؟

ــران شکست خــورد.  »سیاست ترامپ علیه ای
روش هــای زیرکانه تر و هوشمندانه تــری هم 
ــود دارد«.  ــرای سخت گیری علیه ایــران وج ب
ظاهرا تنها تفاوت تیم بایدن و ترامپ در این 
جمله بایدن است که مهر ماه گذشته بیان کرد. 
دولت بایدن پا جای پای ترامپ گذاشته است 
البته با پیچیدگی بیشتر. ترامپ در سال های 
حضور در کاخ سفید فقط از ابزار تحریم استفاده 
کرد هر چند ادعایش این بود که آماده گفت و 
گو و مذاکره با ایران برای دستیابی به »توافقی 
بهتر« است. بایدن نیز به رغم ادعای بازگشت 
به برجام همچنان در عمل به رویکرد فشارهای 
ــران اتخاذ کرده  حداکثری که ترامپ علیه ای
ــه می دهد. هر چند بایدن با اذعــان  بــود، ادام
به شکست فشارهای حداکثری دولــت سابق 
ترامپ از بازگشت به دیپلماسی سخن می گوید 
اما تداوم موضع گیری های مقام های آمریکایی 
در سخن گفتن از دیپلماسی بدون این که گامی 
در مسیر لغو تحریم ها بــردارنــد، این برداشت 
را در پی دارد که دولت بایدن با شعار مذاکره 
و دیپلماسی به دنبال آن اســت که در داخل 
ایران با مقصر جلوه دادن حاکمیت وایجاد چند 
صدایی و متشنج کردن فضا برای امتیازگرفتن 
یارگیری و شکست تحریم های حداکثری را به 
پیروزی تبدیل کند. در فضای تبلیغی- رسانه 
ای هم این رویکرد دیده می شود که سعی بر آن 
است حاکمیت در ادامــه تحریم ها و بن بست 
سیاسی در حل تنش با آمریکا در خصوص برجام 

مقصر شناخته شود اما به نظر می رسد ورود به 
هرگونه مذاکره جدید در شرایطی که آمریکا 
هیچ گونه تغییری در این رویکرد و فشارهای 
خود نداده به معنای تسلیم در برابر همان رویکرد 
ترامپ باشد. ترامپ اردیبهشت۹۷ از برجام 
خارج شد و با از سرگیری تحریم های یک جانبه 
و غیرقانونی اعالم کرد باید توافق جدیدی با 
ایران شود که عالوه بر تغییر بندهای مربوط به 
غروب هسته ای، برنامه موشکی و فعالیت های 
منطقه ای ایران نیز در آن گنجانده شود. اعضای 
تیم بایدن نیز بارها اعتراف کرده اند که فشارهای 
حداکثری ترامپ علیه ایران شکست خورده و او 
با خروج از برجام اشتباه بزرگی را مرتکب شده 
است اما در عمل به جای بازگشت به برجام و 
لغو تحریم ها به اجماع سازی منفی علیه ایران 
چشم دوخته اند تا شاید تهران تحت فشارهای 
سیاسی تسلیم شــود. همچنان که تروئیکای 
اروپایی یعنی همان هایی که هیچ اقدام مثبتی 
در عمل برای تعهدات ۱۱ گانه خود دربرجام 
نداشتند، با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب 
قطعنامه ای در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران، پیش نویس این قطعنامه 
را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا ارائه 
داده انـــد. در واقــع دولــت بایدن می خواهد با 
ارائه کمترین مشوق ها که لغو ممنوعیت های 
ــاده، پس گرفتن مکانیسم شکست خــورده  س
ماشه و دعوت به مذاکرات با ایران و بهره گیری از 
تهدیداتی چون پیامدهای ناشی از تحریم های 
دولت ترامپ و تصویب قطعنامه شورای حکام 
علیه جمهوری اسالمی است، ایران را وادار به 
پذیرفتن شروط خود کند. ضمن این که به نظر 
می رسد پذیرش مذاکرات جدید به معنای دادن 
فرصت به آمریکا برای پیگیری شروطی است که 
جسته و گریخته از سوی مقام های دولت بایدن 
در خصوص لزوم تغییر برجام و گنجاندن برنامه 
موشکی و منطقه ای ایران در آن مطرح می شود. 
این سوال مطرح است که اگر دولت جدید آمریکا 

حسن نیت دارد و واقعًا معتقد به دیپلماسی است 
چرا ابتدا تحریم های ایران را لغو نمی کند آن هم 
تحریم هایی که بر اساس توافق هسته ای برجام 
و قطعنامه 223۱ شورای امنیت لغو شده بود؟ 
برجام حاصل ۱0 سال مذاکرات مستمر است، 
چه دلیلی برای مذاکره مجدد وجود دارد؟ آیا 
دولت جدید آمریکا به دنبال دیپلماسی است یا 
این که تصور می کند اکنون می توان با طوالنی 
کردن بازگشت به برجام و اجماع سازی منفی 
علیه ایــران میوه فشارهای حداکثری ترامپ 
علیه تهران را چید؟ جالب ایــن جاست که با 
اضافه شدن ریچارد نفیو )معمار تحریم ها(-  که 
از طراحان اصلی تحریم های فلج کننده در دولت 
اوباما بود- به تیم بایدن، این ارزیابی قطعی تر از 
گذشته موضوعیت می یابد که آمریکا  تحریم ها 
را حربه ای مفید و موثر می داند و آن ها را با برجام 
و فراتر از برجام کنار نخواهد گذاشت. ایران از 
مذاکره و گفت و گو و تعامل گریزان نیست منتها 
در طول سال های اخیر عملکرد دولت ترامپ  به 
گونه ای بود که نه تنها ایران بلکه بخش زیادی 
از جامعه جهانی عمال منطقی بــرای مذاکره 
با واشنگتن پیدا نمی کردند. در این شرایط 
طبیعی بود که چنین مذاکراتی اساسا شکل 
نگیرد. اکنون این سوال پیش می آید که مگر 
شرایط تغییر کرده است که رویکرد  ایران هم 
تغییر کند؟ به عبارتی بایدن کدام رفتار ترامپ 
علیه ایران را تغییر ماهوی داده است که بتوان نام 
تغییر را بر آن نهاد؟ استدالل تهران در نپذیرفتن 
شرکت در نشست غیررسمی اعضای برجام هم 
از همین منطق تبعیت می کند. واقعیت این است 
که آمریکا در دوره جدید تالش می کند از میراث 
شوم ترامپ یعنی فشار حداکثری بر ملت ایران 
بهره برداری کند. با این منطق بعید است بایدن 
که به جای عمل به تعهداتش دست پیش گرفته 
است، بتواند گرهی از برجام باز کند. خواسته 
ایران در این بین تنها یک چیز است: »حرف فایده 

ندارد، فقط عمل«.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت شیخ احمد الزین

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیــت  حضرت 
انقالب اسالمی در پیامی به حــاج سید 
حسن نــصــرا...، درگذشت عالم مجاهد 
قاضی شیخ احمد الزین رئیس هیئت امنای 
تسلیت  را  لبنان  مسلمان  علمای  تجمع 
ــزارش پایگاه اطــالع رسانی  گفتند.به گ
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه 
ای،  متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این 

شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم آقای حاج سیدحسن 
نصرا... دامت برکاته خبر درگذشت عالم مجاهد 
امنای  الزین رئیس هیئت  قاضی شیخ احمد 
تجمع علمای مسلمین در لبنان را دریافت کردم. 
وظیفه خود می دانم این حادثه مولمه را به علمای 
معزز و بازماندگان و ارادتمندان و شاگردان 
ایشان در لبنان و سایر بالد عمومًا و جناب عالی 
خصوصًا، تسلیت بگویم. دفاع مسئوالنه و عالمانه  

او از نهضت امام خمینی و از مقاومت علیه جبهه 
استکبار و صهیونیسم و همراهی با ثبات ایشان با 
مبارزات ضداستکباری ملت های منطقه در طول 
سالیان طوالنی، هیچ گاه از خاطره تاریخ مقاومت 
نخواهد رفت. این جانب ضمن تسلیت مجدد به 
مردم لبنان و خصوصًا به همراهان و همرزمان 
ایشان در تجمع علمای مسلمین لبنان، رحمت 

و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند 
متعال خواستارم. سّید علی خامنه ای ۱۹ 

رجب ۱442 - ۱3 اسفند  ۱3۹۹
 شیخ احمد الزین یکی از علمای برجسته 
اهــل سنت لبنان و قاضی سابق شرعی 
در شــهــر صــیــدا و رئــیــس هیئت امــنــای 
جمعیت علمای مسلمان لبنان بود.شیخ 
احمد الزین با مواضع ضد صهیونیستی در 
منطقه شناخته می شد و مقاومت را تنها راه 
آزادی قدس می دانست و در مسیر مبارزات 
خود از سوی رژیم صهیونیستی هدف ترور و 
آزار و اذیت قرار گرفته بود.وی در األزهر تحصیل 
کرده بود و پس از بازگشت از مصر در سال ۱۹۶0 
خطیب جمعه مسجد جامع العمری در بیروت 
شد.این عالم فقید نقش زیادی در ایجاد وحدت 
در عرصه ملی و اسالمی ایفا کرد و تالش وی 
بر این بود که همه مسلمانان اختالفات را کنار 

بگذارند.

بر اساس نظرسنجی ایسپا، بیش از 50 درصد 
مردم معتقدند که شرکت در انتخابات در حل 
مشکالت کشور موثر است. در یادداشتی که 
روز گذشته معاون پژوهشی ایسپا در سایت 
این پژوهشکده منتشر کرده، آمده است: موعد 
برگزاری انتخابات ۱400 ایران در شرایطی 
نزدیک می شود که بخش هایی از جامعه ایران 
در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار 
دارند. اگرچه به نظر می رسد برخی از ایرانیان، 
ناامید از اثرگذاری تحوالت سیاسی بر بهبود 
وضع زندگی شان، تنها ناظران منفعل فراز و 
فرودهای انتخاباتی اند اما نتایج نظرسنجی ها 

نشان می دهند که بخش های قابل توجهی از 
جامعه ایران همچنان به تغییرات سیاسی که در 
بهار سال ۱400 رخ خواهد داد با خوش بینی 
می نگرند و امیدوارند با تغییر دولت گشایشی 
در اوضاع و احوال فردی و جمعی حاصل شود. 
ایسپا در پیمایش ملی بهمن ۹۹ با تعداد نمونه 
۱5۸3 نفر و با جامعه آماری از شهروندان ۱۸ 
سال به باالی کل کشور از پاسخ گویان پرسیده 
است: »فکر می کنید شرکت مردم در انتخابات 
تا چه حد می تواند در حل مشکالت فعلی کشور 
موثر باشد؟« 2۸.۶ درصد شهروندان مشارکت 
در انتخابات را »کاماًل مؤثر« و 2۶.5 درصد 

»تاحدی مؤثر« دانسته اند.در این نظرسنجی  از 
شهروندان خواسته شده است که بگویند به نظر 
آن ها دولت آینده از میان گزینه های »آزادی«، 
»بهبود روابط با کشورهای خارجی«، »عدالت«، 
»حمایت از تولید داخلی« و »امنیت در برابر 
ــدام یک را در  تهاجم خــارجــی« بهتر اســت ک
اولویت کاری خود قرار دهد. 20 درصد شرکت 
کنندگان بهبود روابط با کشورهای خارجی را 
اولویت دولت آینده می دانند. 20 درصد دیگر 
حمایت از تولید داخلی، ۱0 درصد امنیت در 
برابر تهاجم خارجی و 3.5 درصد هم آزادی را 

اولویت کاری دولت آینده دانسته اند.

خراسان جنوبی با 2۱ هزار تن زرشک ،قطب 
تولید این محصول منحصر به فرد در کشور است 
و طی ســال گذشته و امسال به دلیل شرایط 
کرونایی، حجم انبوهی از این محصول راهی 
سردخانه و انبارها شــد. آفــت افــت قیمت به 
انبارهای زرشک افتاد و با پیگیری های روزنامه 
خراسان و اقدامات انجام شده توسط مدیران 
جهادی استان و تصمیم های گرفته شده، زرشک 
از بحران خارج شد و شاهد افزایش قیمت این 

محصول در بازار بودیم. اما حاال با گرم تر شدن 
هوا و شیوع کرونای انگلیسی مدتی است که 
دوباره کاهش قیمت به جان این محصول افتاده 
تا جایی که سبب نگرانی زرشک کاران از تکرار 
تـــراژدی ســال گذشته شــده اســت و می طلبد 
مدیران استان از همین حاال برای جلوگیری از 
بازگشت به بحران به فکر باشند و برنامه های 
خود را پیش از شدت گرفتن گرمای هوا از الی 
پرونده ها بیرون بیاورند و نگذارند آفت افت 
قیمت بیش از این شدت یابد. آن طور که از گفته 
ها بر می آید حجم باالی زرشک تولید شده در 
استان با نیاز بازار آن همخوانی ندارد و در کنار 
در  محدودیت  تبدیلی،  صنایع  کمبود  و  نبود 
صادرات و ... دوباره شاهد عقبگرد به روزهای 
گذشته و افت قیمت ها هستیم.   یک زرشک کار 
اهل محمد آباد درمیان می گوید: این روزها هر 
کیلو زرشک درجه یک پفکی از کشاورز 45 هزار 

تومان خریداری می شود در حالی که با نزدیک 
شدن به فصل گرما مشکالت بسیاری دامن گیر 
زرشک کاران می شود.او از زرشک های مانده 
در تاالرها و انبارهای این محصول می گوید و 
می افزاید: هر کیلو زرشک اکنون از کشاورز به 
نرخ 20 تا 35 هزار تومان خریده می شود.این 
کشاورزادامه می دهد: امسال همه محصول 
را بیمه کــردم و بــرای 500 اصله درخــت 3.5 
میلیون تومان هزینه پرداختم و در حالی که سرما 
خسارت سنگینی به محصول وارد کرد، جبران 
خسارت چندانی از بیمه عایدم نشد. او میزان 
زرشک تازه تولیدی باغ هایش را 30 تن بیان 
می کند و می افزاید: زرشک تازه توسط  سازمان 
تعاون  روستایی و بنیاد علوی به نرخ های خیلی 
پایین بر سر درخت خریداری می شد و من بخشی 
از زرشک را به دالل فروختم. مشروح این گزارش 

را در khorasannews.com .بخوانید.

ترس یاقوت کاران از برگشت دوباره بحران 

آفت افت قیمت بر جان زرشک

نظرسنجی ایسپا درباره اهمیت شرکت در انتخابات نشان داد

شرکت در انتخابات چقدر در حل مشکالت کشور موثر است؟
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تحلیل روز

بازی سعودی با الکاظمی! 

فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد مشترک 
ارتش عربستان سعودی به بغداد، پایتخت عراق، 
سفر کرد.این سفر رسمی به دعوت ارتشبد ستاد 
»عبداالمیر رشید یارا...« وزیر دفاع عراق انجام 
شد.به نظر می رسد، سفر هیئت نظامی سعودی 
به عراق در امتداد دیدارهای دیپلماتیک 10 
ماه اخیر میان دو کشور اســت. هفته گذشته 
نیز »فواد حسین« وزیر امور خارجه و »عثمان 
الغانمی« وزیر کشور عراق در راس هیئت های 
سیاسی و امنیتی از ریاض دیدن کرده بودند.

مقامات عربستانی نیز در 10 ماه اخیر در چند 
نوبت به عراق سفر کردند. نتیجه این سفرها 
توافق بغداد با ریاض برای واگــذاری زمین به 
ــداری و کشاورزی بود. به  عربستان برای دام
عبارت دیگر، ماحصل این سفرها تقویت روابط 
اقتصادی عربستان و عراق بود.به نظر می رسد، 
هدف اصلی سفر رئیس ستاد مشترک ارتش 
همکاری های  تقویت  نیز  عــراق  به  عربستان 
امنیتی و نظامی میان دو طرف باشد؛ موضوعی 
که هر دو طرف به آن اشاره کردند. نکته دیگر 
این است که عربستان سعودی درصدد است 
از طریق همکاری های نظامی نفوذ خــود در 
عراق را افزایش دهد. در همین زمینه، وابسته 
گذشته  دسامبر  بغداد،  در  عربستان  نظامی 
اعالم کرده بود که سعودی ها آمادگی دارند که 
به عراق کمک نظامی کنند.دولت »مصطفی 
الکاظمی« نیز تحت حمایت عربستان سعودی 
قرار دارد و در این زمینه چراغ سبز به عربستان 
نشان داد. تمایل دولت الکاظمی برای تقویت 
روابــط با عربستان از جمله روابــط نظامی در 
حالی است که بخشی از افکار عمومی عراق 
و شمار زیادی از گروه های سیاسی این کشور 
دیدگاه مثبتی به ریاض ندارند.گزارش های 
متعددی وجود دارد مبنی بر این که عربستان 
در سال های اخیر به گروه های تروریستی و 
همچنین برخی از گروه های معاند در عراق 
کمک کرده است.با این حال،سعودی ها در یک 
فرمول کلی )چنان که تجربه لبنان نشانگر آن 
است( با موفقیت دولت های عربی که شیعیان 
بخش مهمی از قدرت سیاسی را در دست دارند 
مخالف هستند و به تغییر معادالت در عراق 
از طریق تــداوم بحران اقتصادی و اعتراضات 
مردمی امید بسته اند. این بحران زمینه را برای 
فراهم  عربستان  دخالت های  و  نقش آفرینی 
آورده اســت. وعــده هــای اقتصادی عربستان  
که از زمان عادل عبدالمهدی تکرار می شود 
هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. اما 
ریــاض معتقد است با مشغول کــردن بغداد به 
سراب کسب کمک های اقتصادی، می تواند 
در فضای تبلیغاتی و رسانه ای پس از شکست 
در پرونده محاصره قطر و جنگ یمن، برای خود 

دستاوردسازی کند.

پیشخوان بین الملل

  دکتر سید رضی عمادی
international@khorasannews.com

روزنامه العربی الجدید نخستین سخنرانی ترامپ 
پس از خروج از کاخ سفید را بررسی کرده است؛ 
سخنرانی  که از دید این روزنامه »مانند همیشه 
تهاجمی و عوام فریبانه بوده است«. به نوشته العربی 
الجدید، مهم ترین بخش های این سخنرانی مربوط 
به انتقادات ترامپ از سیاست های بایدن در پرونده 
هسته ای ایران و همچنین تالش پنهان وی برای 
سیطره بر حزب جمهوری خواه از طریق تخریب 

رقبایش بوده است.

روابط آمریکا و روسیه در دولت جدید آمریکا و در 
دوره زمــامــداری »جو بایدن« رو به وخامت رفته 
و دولــت بایدن عــالوه بر موضع گیری هــای ضد 
ــارزار تحریم گسترده ای را علیه  روســی اکنون ک
مسکو آغاز کرده اســت.وزارت بازرگانی آمریکا به 
بهانه گسترش تسلیحات شیمیایی و هسته ای، 
14 شرکت مستقر در روسیه، آلمان و سوئیس 
ــادرات قــرار داد.ایــن  را در فهرست محرومیت ص
اقدام عالوه بر افــزودن پنج نهاد دولتی روسیه به 
این فهرست در اوت 2020 به بهانه حمایت از 
برنامه های سالح های شیمیایی و بیولوژیکی روسیه 
است. این فهرست باعث محدود کردن صادرات، 
صادرات مجدد و انتقال اقالم تحت مقررات اداره 
صادرات به افراد حقیقی و حقوقی می شود.وزارت 
خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، هفت مقام 
ارشد روس را در خصوص پرونده مسمومیت ادعایی 
»آلکسی ناوالنی« سرکرده مخالفان دولت روسیه 
تحریم کرده است.در اقدامی دیگر، وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد که صادرات تجهیزات دفاعی به 

روسیه از آمریکا ممنوع است. بنا بر اعالم وزارت 
خارجه آمریکا »این تحریم ها تا 12 ماه آینده« برقرار 
خواهند بود.تحریم های واشنگتن با تحریم های 
جدید اتحادیه اروپا علیه مقام های مختلف روسیه 
از جمله »دادستان کل، رئیس کمیته تحقیقات، 
ــدرال  و مدیر گــارد ملی«  رئیس بخش خدمات ف
مقارن شده است.اعالم این تحریم های گسترده به 
معنای تشدید جنگ سرد بین آمریکا و روسیه است. 
بدین ترتیب همان گونه که مقامات ارشد روسیه 
بارها بر آن تاکید کرده اند، نه تنها امیدی به بهبود 
روابط بین مسکو و واشنگتن در دوره بایدن نیست 
بلکه شواهد حاکی از تشدید تنش ها و وخامت روز 
افــزون روابــط دو کشور است. به گفته »دیمیتری 
ترنین« استاد علوم سیاسی، طی چهار سال گذشته 
روسیه به هدف سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده 
است. بنابراین در زمان بایدن، رویارویی ادامه و 
تعمیق هم خواهد یافت.بایدن جبهه اختالفات 
آمریکا و روسیه را که در دوران ترامپ سرد و مبهم 
به نظر می رسید، گسترش می دهد و موضوعاتی 

مثل دموکراسی و حقوق بشر را علیه روسیه مطرح 
می کند.مقامات دولت بایدن در اظهارات و موضع 
گیری های خود مدام روسیه را دشمن خطاب می 
کنند و خواهان مقابله با سیاست ها و اقدامات 
مسکو هستند. این مسئله به ویژه با توجه به ادعای 
دمــوکــرات هــای آمریکا دربــاره دخالت ادعایی 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 که 
منجر به روی کارآمدن دولت ترامپ شد و نیز تکرار 
این ادعاها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
2020 تشدید شده اســت.از سوی دیگر به رغم 
توافق مسکو - واشنگتن درباره تمدید پنج ساله 
پیمان استارت جدید، اما دولت بایدن سوء ظن 
عمیقی درباره اهداف نظامی و تسلیحاتی روسیه 
از جمله در زمینه تسلیحات غیر متعارف )هسته ای، 
شیمیایی و بیولوژیک( دارد و در این راستا تحریم 
های شرکت های روسی و وابسته به روسیه به بهانه 

ممانعت از دسترسی روسیه به فناوری های حساس 
ایاالت متحده صورت گرفته است.وزارت بازرگانی 
آمریکا مدعی است که دستیابی مسکو به این 
فناوری ها ممکن است به فعالیت های شیمیایی 
مخرب و سایر سالح های کشتار جمعی هدایت 
شود. در مقابل روسیه تاکید کرده که آمریکا با 
خروج از قراردادها و توافق نامه های بین المللی در 
عرصه کنترل تسلیحات و عدم اشاعه، حق موعظه 
کشورهای دیگر را نـــدارد.از سوی دیگر آمریکا 
همواره با مداخله در امور داخلی روسیه به ویژه 
ادعای حمایت از مخالفان و نیز بهانه های حقوق 
بشری به اعمال فشار علیه مسکو پرداخته است.

در این زمینه تازه ترین ابزار غرب از جمله آمریکا، 
بازداشت و محکومیت »آلکسی ناوالنی« است که 
به عرصه جدیدی برای گسترش کارزار ضد روسی 

غربی ها تبدیل شده است.

دادستان کل استرالیا: اتهام تجاوز جنسی حقیقت ندارد، چند هفته استراحت می کنم 

شاکی مرده؛بالی جان آقای دادستان! 
انتشار خبری مبنی بر رسوایی جنسی یکی 
از  وزرای دولت استرالیا در دو هفته اخیر توجه 
رسانه های داخلی این کشور را به خود جلب کرده 
است. فردی که هویت او تا دیروز مخفی مانده بود.

جالب این جاست که انتشار این خبر واکنش های 
زیادی را در عرصه سیاست استرالیا برانگیخت 
و هر 16 وزیر مرد در کابینه اسکات موریسون 
را در مظان اتهام قرار داد. اما، کریستیان پورتر، 
ــروز )چهارشنبه(  دادســتــان کل استرالیا،  دی
اعــالم کــرد آن عضوی از کابینه ایــن کشور که 
به تجاوز جنسی متهم شده شخص اوســت. به 
گزارش یورونیوز، وی که با چشمانی اشک آلود 
در برابر دوربین رسانه ها حضور یافته بود اتهام 

مطرح شده علیه خود را به طور کامل رد کرد. 
طرح ادعای تجاوز جنسی علیه یک عضو 

ناشناس کابینه اسکات موریسون، نخست 
وزیر محافظه کار استرالیا باعث شده بود 
که گمانه زنی های زیادی درباره هویت 

این وزیر دولت صورت گیرد. دادستان 
کل استرالیا تقریبا نقشی مشابه وزیر 
دادگستری در دیگر کشورها را ایفا 
می کند و یکی از اعضای کلیدی 
کابینه محسوب می شود. تعدادی 
از نمایندگان پارلمان استرالیا از 

احزاب مخالف دولت، هفته گذشته اعالم کردند 
که نامه ای دریافت کرده اند که در آن جزئیات 
رویدادهایی از بیش از ۳0 سال پیش شرح داده 
شده است. به گفته آن ها جزئیات این رویدادها از 
تجاوز جنسی یکی از وزرای مرد کابینه به دختری 
16 ساله حکایت دارد. بنا بر گزارش ها زنی که 
مدعی شده بود در سال 1۹۸۸ در سیدنی توسط 
این وزیر به وی  تجاوز جنسی شده سال گذشته 
در سن 4۹ سالگی در شهر آدالیــد، زادگاهش 
خودکشی کــرد. کریستیان پورتر در سخنان  
خود با خانواده این زن ابــراز همدردی کرد اما 
ضمن رد ادعای تجاوز جنسی گفت که نمی داند 
چرا این زن چنین ادعایی را علیه او مطرح کرده 
بــود. کریستیان پورتر، ۵0 ساله همچنین 
درخواست استعفای خود را رد کرد. وی 
با این حال گفت که چند هفته آینده را به 
دلیل فشار روانی ناشی از ادعای مطرح 
شده و استرس های مرتبط با آن استراحت 
خواهد کرد. پلیس استرالیا روز سه 
شنبه اعالم کرده بود که پرونده 
ــاره اتهام تجاوز  تحقیق درب
جنسی علیه یکی از اعضای 
کابینه به دلیل نبود شواهد 

کافی مختومه شده است.

رودریــگــو دوتــرتــه، رئیس جمهوری فیلیپین در 
کنفرانس خبری در پایگاه هوایی پاسای  در پاسخ 
ــاره ذخیره تسلیحات اتمی آمریکا  به سوالی درب
در کشورش تاکید کرد: "قانون اساسی ،استقرار 
تسلیحات هسته ای در خاک فیلیپین را منع کرده 
است." دوترته گفت: "اگر آمریکا بدون اطالع وی 
سالح های هسته ای را به فیلیپین بیاورد، در آن 
صورت مانیل فورا توافق نظامی با واشنگتن را لغو می 
کند."از زمان روی کارآمدن دوترته در فیلیپین، تنازع 
در روابط مانیل و واشنگتن به دلیل دخالت های 
مکرر آمریکا در امور داخلی آن کشور به طور فزاینده 
ای افزایش یافته است.فشارهای آمریکا برای توقف 
برخورد دولت فیلیپین با قاچاق مواد مخدر و لغو 
قانون ضد تروریسم در این کشور مصادیقی از مداخله 
کاخ سفید در امور داخلی مانیل در سال های اخیر 
بوده است.دولت و کنگره آمریکا از زمان تشدید روند 
مبارزه با مواد مخدر در فیلیپین به بهانه نقض حقوق 
بشر، در امور داخلی فیلیپین دخالت می کنند.

مداخله آمریکا در امور داخلی فیلیپین و اعمال فشار 
بر دولت این کشور برای تجدید نظر در روند مبارزه با 
مواد مخدر در حالی است که مردم فیلیپین از برنامه 
دوترته برای مبارزه بی امان با توزیع کنندگان و 
مصرف کنندگان موادمخدر حمایت می کنند.باید 
توجه داشت که پیروزی دوترته در انتخابات ریاست 
جمهوری فیلیپین نیز ناشی از وعده وی به مردم برای 
مبارزه موثر با مواد مخدر در این کشور است.  »رومان 
کاسیپل« تحلیلگر مسائل بین الملل می گوید: "مردم 
فیلیپین رودریگو دوترته را فردی با صداقت می 
دانند و به همین دلیل همچنان ۸0 درصد از مردم 
این کشور از سیاست های رئیس جمهوری فیلیپین 
حمایت می کنند."سخنان تازه دوترته در مخالفت 
با استقرار تسلیحات هسته ای آمریکا در آن کشور 
حاکی از برنامه کاخ سفید برای تبدیل فیلیپین به 
پایگاهی منطقه ای در جنوب شرق آسیا برای ذخیره 
سازی و انبار این گونه تسلیحات است که رئیس 
جمهوری این کشور آن را در تضاد با منافع و امنیت 

ملی کشورش می دانــد.از نظر دوترته چنان چه به 
آمریکا اجازه دهد تا بخشی از تسلیحات هسته ای 
خود را در فیلیپین نگهداری کند این مسئله می تواند 
به شدت بر روابط  مانیل با همسایگان و کشورهای 
منطقه تاثیرات منفی بگذارد.از نظر دولت فیلیپین، 
با توجه به سیاست های ماجراجویانه کاخ سفید در 
برهم زدن ثبات در منطقه جنوب شرق آسیا از جمله 
ورود تنش زا به مسائل مربوط به دریای چین جنوبی، 
هر گونه صدور مجوز برای استقرار تسلیحات هسته 
ای آمریکا در خاک فیلیپین به شدت بر ایجاد فضای 
ناامنی روانی برای کشورهای منطقه و همسایه از 
جمله چین موثر خواهد بود که این مسئله در تضاد 
با سیاست های دوترته برای برقراری روابط حسنه با 
این کشورهاست.به همین دلیل است که در خصوص 
ادامه حضور نظامیان آمریکایی در فیلیپین، دوترته با 
اعمال برخی سیاست ها تالش کرده تا این عرصه را 
برای واشنگتن محدود کند.مشروط کردن تمدید 
توافق نظامی بین مانیل و واشنگتن به تامین هزینه 
های کامل حضور نظامیان آمریکایی در فیلیپین، از 
جمله این تدابیر است که چند ماه پیش مقامات کاخ 

سفید مجبور به پذیرش آن شدند.   

چهارشنبه،روز سیلی های پیاپی به آمریکایی ها 
در عراق بود.دیروز عالوه بر حمله راکتی به پایگاه 
آمریکایی عین االسد که به مرگ چند آمریکایی 
منجر شد، کــاروان هــای لجستیک آمریکا هم 
در امــان نبودند و در شهر "السماوه" واقــع در 

جنوب عراق، سپس در شهر "الدیوانیة" و باالخره 
در جــاده "الیوسفیه" بغداد طعمه بمب های 
کنارجاده ای شدند.به نوشته صابرین نیوز، با 14 
فروند راکت مینی کاتیوشا، پایگاه عین االسد که 
در آن اشغالگران آمریکایی حضور دارند  هدف 

قرار گرفته شد. این حمله در کمتر از یک هفته 
پس از تجاوز جنگنده های آمریکایی به پایگاه 
گروه های مقاومت عراق در مرز سوریه و عراق 
صورت می گیرد. در خصوص تلفات اشغالگران 
آمریکایی در عین االسد نیز روایت ها متفاوت 
است، در حالی که مرکز تروریستی سنتکام ادعا 
می کند که یک افسر بازنشسته آمریکایی پس از 
اصابت راکت ها به عین االسد از ترس سکته کرده 
و کشته شده است، برخی منابع دیگر می گویند 
تلفات بیش از سه نفر بوده و تعداد زخمی ها نیز 
قابل توجه است. گفته می شود راکت هایی که 
با آن پایگاه اشغالگران آمریکایی در عین االسد 
هــدف قــرار گرفته اســت از نــوع آرش 4 است. 
این راکت ها از فاصله چند کیلومتری )منطقه 
البیادر چسبیده به پایگاه در شهرستان هیت( 
شلیک شده است. این که چگونه یک خودروی 
ــرواز گسترده  پیکاپ توانسته اســت با وجــود پ
پهپادها و حضور دایمی آن ها در آسمان منطقه 
برای رصد هر وسیله مشکوکی، عین االسد را 
هدف قرار بدهد، خود سوال مهمی است. به 
نوشته برخی رسانه های نزدیک به مقاومت 
عراق؛هر 14 راکت شلیک شده با دقت بسیار 

زیاد اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کرده 
است. آن ها تاکید دارند که سامانه های پدافندی 
که آمریکایی ها در طــول ماه های گذشته در 
عین االســد بــرای مقابله بــا   حمالت احتمالی 
نصب کرده بودند، طبق معمول هیچ توفیقی در 
رهگیری یا انهدام این راکت های هدایت شونده 
و نقطه زن )موشک ها( نداشته است.کانال اخبار 
سوریه نوشته است:" عین االسد دیگر امن نیست؛ 
حمله راکتی به عین االسد یک سال پس از حمله 
موشکی ایران به این پایگاه و آن هم با استفاده از 
راکت های هدایت شونده که نسبت به راکت های 
مینی کاتیوشا قدرت بیشتری نیز دارند و به همین 
علت، خسارت باالتری هم ایجاد می کنند پیامی 
صریح به طــرف آمریکایی بــود که عین االسد 
دیگر امن نیست. آمریکایی ها در طول 14 ماه 
گذشته تــالش وسیع و گسترده ای کردند تا 
ضمن به کار گرفتن صدها عنصر انسانی به عنوان 
جاسوس در شهرستان هیت، با پرواز گسترده و 
دایمی پرنده های با سرنشین و بدون سرنشین 
کوچک  ترین تحرک مشکوک را رهگیری کنند، 
اما این حمله نشان داد که این تمهیدات قدیمی 

شده و چندان قابل بهره برداری نیست."

نمای روز 

قاب بین الملل 

آزادی ۳00 دانش آموز دختر ربوده شده  توسط 
بوکوحرام در نیجریه/ رویترز

تظاهرات حامیان "نیکول پاشینیان" نخست 
وزیر ارمنستان در شهر ایروان/ رویترز

راکت باران » عین االسد« 
در جریان حمله راکتی به پایگاه آمریکایی عین االسد 3 نظامی آمریکایی از جمله یک افسرکشته شدند  

چهره روز 

تخریب خانه یک زن فلسطینی به وسیله 
ــش اسرائیل در حومه شهر  بــولــدوزر ارت
باختری/ خبرگزاری  الخلیل در کرانه 

فرانسه

کارزار تحریمی گسترده دولت »جو بایدن« علیه روسیه آغاز شد 

در آستانه جنگ سرد  جدید

از این خودرو ۱۴ راکت به سمت پایگاه اشغالگران آمریکایی شلیک شد

» دوترته« با استقرار تسلیحات هسته ای آمریکا در فیلیپین مخالفت کرد 

چالش جو با رودریگو 
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ایرلند   کاشت 440 میلیون درخت در 20 سال

اول بگوییم که ایرلند حدود 6 میلیون نفر جمعیت دارد با این 
حال دولت این کشور طرحی بلندپروازانه برای مبارزه با 
تغییرات اقلیمی تعیین کرده که براساس آن در نظر دارد تا سال 
۲۰۴۰ میالدی ۴۴۰ میلیون اصله درخت بکارد. سخنگوی 
اداره ارتباطات اقلیمی ایرلند در این باره اعالم کرده است که 
این برنامه اقدام اقلیمی متعهد به گسترش کاشت جنگل ها و 
مدیریت خاک به منظور اطمینان از کاهش انتشار کربن ناشی 
از کاربری اراضی طی دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ میالدی و 
سال های پس از آن است.  در عین حال این کشور با کمبود 
زمین برای اجرای این طرح مواجه بوده و به همین دلیل دولت 
در حال ترغیب کشاورزان برای واگذاری برخی از زمین های 

خود برای ایجاد جنگل های جدید است.

هند    رکورد کاشت درخت در یک روز

یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان هم برای کاشت 
درخت برنامه های بزرگی داشته است. البته همین ابتدا 
بگوییم که در هند یک هفته در ماه را به درختکاری اختصاص 
می دهند و میلیون ها درخت در این هفته کاشته می شود.   با 
این حال در تیر امسال در شمال هند بیش از ۲ میلیون نفر از 
مردم با رعایت فاصله اجتماعی به کاشت ۲5۰ میلیون اصله 
درخت در یک روز اقدام کردند و با این کار رکورد بیشترین 
کاشت درخت در یک روز را به نام خود زدند. این برنامه، بخشی 
از طرح دولت برای مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی است. هند 
متعهد شده تا سال ۲۰۳۰ پوشش درختی خود را به ۲۳5 
میلیون جریب برساند و این کار را از تیر امسال شروع کرده 

است.  )هر جریب معادل ۷۴۰۴ متر مربع است.(

ترکمنستان    25 میلیون درخت در جشن بی طرفی

ترکمنستان هم تنها 6 میلیون نفر جمعیت دارد و دولت این 
کشور در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت ۳ میلیون اصله درخت در 
این کشور بکارد و آن را در آن سال اجرایی کرد اما به تازگی هم 
در بیست و پنجمین جشن  سالگرد بی طرفی ترکمنستان قرار 
شد ۲5 میلیون اصله درخت دیگر بکارد. به همین دلیل  به 
وزارت کشاورزی و محیط زیست دستور داده شده است که 
وزارتخانه ها، ادارات و دیگر ادارات در استان های مختلف و 
شهر عشق آباد  به مقدار کافی نهال انگور و نهال سه ساله 
درختان میوه در اختیار بگذارند و همچنین نظارت بر کاشت و 
نگهداری آن ها داشته باشند. نکته قابل توجه این جاست که 
۸۰ درصد از خاک ترکمنستان را کویر قره قوم تشکیل می 

دهد که یکی ازبزرگ ترین کویرهای جهان به شمار می رود.

سومالی    هر خانه یک درخت

تجربه درختکاری در یکی از فقیرترین کشورهای جهان 
هم بسیار جالب توجه بود. محمود مظفر، رئیس سابق 
سازمان امداد و نجات ایران در خصوص درختکاری در 
سومالی گفته: »در سومالی تجربه بسیار خوبی برای 
درختکاری وجود دارد، وقتی برای کمک رسانی قحطی 
به این کشور رفته بودیم مشاهده می کردیم که پایتخت آن 
بسیار  درختکاری  و  زیست  محیط  موگادیشو،  یعنی 
مطلوبی دارد. به طوری که اگر از باالی ساختمانی بلند به 
شهر موگادیشو نگاه می کردید تمام شهر سبز بود. وقتی از 
افراد علت آن را می پرسیدیم  می  گفتند دو دهه قبل رئیس 
جمهور این کشور دستور داد برای گرفتن پایان کار هر 
خانه ای باید صاحب آن خانه یک درخت بکارد و پس از ۲۰ 
سال شرایط به صورتی شده بود که هر منزلی دارای یک 

درخت یا باغچه کوچکی شده بود.«

پاکستان  سونامی کاشت جنگل

پروژه جاه طلبانه دولت پاکستان برای کاشت ۱۰ میلیارد 
اصله درخــت که به سونامی کاشت جنگل مشهور شده 
است، از سال ۲۰۱۸ و به عنوان راهکاری برای مقابله با 
تغییرات جوی کره زمین و پیشگیری از عواقب آن آغاز شد. 
براساس این برنامه، پاکستان در یک دوره پنج ساله، در 
زمین های دولتی این کشور، ۱۰ میلیارد درخت خواهد 
کاشت. شیوع کرونا نه تنها ضربه ای به اجرای این پروژه نزد 
که به بیشتر شدن سرعت کاشت درخت هم کمک کرد. با 
شیوع کرونا میلیون ها پاکستانی بیکار شدند و دولت در 
ازای کاشت درخت به کسانی که به دلیل کرونا بیکار شدند 
حقوق می پردازد و با این کار هم پروژه کاشت نهال را با 
سرعت به پیش می برد و هم برای بیکار شده های کرونایی 
اشتغال ایجاد کرده است. دولت به کارگران استخدام شده 
در پروژه درختکاری، روزی 5۰۰ تا ۸۰۰ روپیه )۳ تا 5 دالر 
آمریکا( پرداخت می کند که البته کمتر از میزان دریافتی 

معمول آن ها پیش از کرونا بود.

وضعیت ایران در درختکاری
با وجود این که در کشور ما یک هفته با عنوان درختکاری 
وجود داشته  و نیاز کشور به فضای سبز بسیار زیاد است 
اما هیچ گاه پروژه بزرگی شبیه آن چه در کشورهای دیگر 
برشمردیم، برای کاشت درخت کلید نخورده است و 
مسئوالن فقط با تشویق مردم به دنبال کاشت درخت در 
کشور هستند این در حالی است که با نگاهی به تجربه 
کشورهای دیگر برای کاشت چند میلیونی درخت در 
ــروژه و پــای کــار آمــدن نهاد های  کشور به تعریف یک پ
اجرایی نیاز است. شاید اگر دولتمردان متوجه شوند که 
با کاشت درخت، در دراز مدت صرفه جویی عظیمی در 
هزینه ها  صورت می گیرد بیشتر به این کار تشویق شوند. 
معموال دولت ها ساالنه هزینه های هنگفتی برای آلودگی 
هوا در کالن شهرها پرداخت می کنند که کاشت درخت 

می تواند آن را بسیار کاهش دهد.

پاکستان کاشت  10 میلیارد درخت ، ایرلند 440 میلیون ،سومالی طرح هر خانه یک درخت  و... را 

آغاز کرده اند دیگر پروژه های بزرگ جهانی کدام اند و ایران چه کرده است  ؟

اول فالـــــــــــــــــو بعد ویزیت!
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گوش کردن آهنگ های ساسی برای پسرش ممنوع!

اولین واکنش همسر سابق ساسان حیدری به کلیپ 
همسرش با بازیگر فیلم های مستهجن بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت.  مریم، خواهر همسر سابق 
ساسی مانکن در اینستاگرامش نوشت: »از آدمی که بچه 
خودشو ول کرده و گردن نمی گیره، بیش از این انتظار 
نمیره که همچین آهنگ هایی بسازه. چقدر از این که برسام 
)پسر ساسان حیدری( تو فیلم به جای این که از موزیک 
های مزخرف باباش بخونه، از خواننده های دیگه می خونه 
... خوشحال شدم.« او در ادامه هم نوشته است که »سایه 
)همسر سابق ساسان حیدری( اجازه نمیده که تنها پسر 
ساسی مانکن آهنگ ها و ترانه های باباش رو گوش بده... 
شما هم حواستون باشه که چه سمی دارید به روح و روان 
بچه هاتون وارد می کنید... این جور ترانه ها  مناسب برای 

نه تنها بچه ها، بلکه کل جامعه نیست.«
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سرقت عجیب میله های مترو!

ویدئویی از دزدی که در تهران با خونسردی میله های مترو 
را با پیچ گوشتی باز کرده و با خود می برد بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت. البته به جز واکنش به این 
دزدی بسیاری از کاربران به خلوتی مترو اشاره کردند و از 
این خلوتی شگفت زده بودند. با این حال برخی از کاربران، 
گرانی های سرسام آور را که باعث شده ضایعات و اجناس 
دست دوم هم ارزش باالیی پیدا کنند دلیل این سرقت 
ها دانسته اند. کاربری نوشت: »بعد از سرقت دریچه 
فاضالب، سیم برق، جعبه آلومینیومی تلفن ها، نرده های 
پل عابر پیاده حاال چشم مون به سرقت میله های مترو 
روشن شد.« کاربری نوشت: »اگه این دزد رو نگرفته 
باشن باید پولش رو از ناظر اون دوربین مترو بگیرن 
که کارش رو به خوبی انجام نداده.« کاربری هم نوشت: 
»کاش قیمت ها بیاد پایین که مردم هر چیزی رو  ندزدن.«

 

  853     K   views 

قاچاق خودروهای لوکس با قایق های کوچک

ویدئویی از قاچاق خودروهای لوکس با قایق های کوچک در 
فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در این 
ویدئو گزارشگر صدا و سیما نشان می دهد که قاچاقچی 
ها چطور با استفاده از قایق های کوچک از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس خودروها را وارد کشور می کنند. اما این سوال 
به وجود می آید که این خودروها که پالک گذاری نمی 
شوند به چه درد می خورد. کاربری در این زمینه نوشت: 
»قاچاقچی ها این خودروها رو وارد می کنند و بعد قطعه 
قطعه می کنن و می فروشن و سود بسیاری هم به جیب می 
زنن.« کاربر دیگری نوشت: »من موندم چطور یک خبرنگار 
می تونه راه های قاچاق خودرو رو پیدا کنه ولی باهاشون 
مقابله نمیشه.« کاربری هم نوشت: »خب امروز این راه رو 

ببندن قاچاقچی ها باز یک راه جدید پیدا می کنن.« 
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آزاد شدن کشت برنج در کشور

هرچند تا پیش از این به دلیل آب بر بودن برنج کشت 
آن به جز استان های شمالی در بقیه کشور ممنوع بود 
اما در مصوبه جدید   به گفته ولی اسماعیلی نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی با رای قاطع مجلس ممنوعیت کشت 
برنج در مناطق مختلف کشور برداشته شد تا از سال 
بعد کشت برنج عالوه بر استان های شمالی در همه جای 
کشور میسر شود. کاربران به این مصوبه واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »مجلسی ها در حالی ممنوعیت 
کشت این محصول رو لغو کردند که در قانون دیگری 
دولت رو مکلف به کاهش ۲۵ درصــدی استفاده از 
منابع آبی کردن. این دو تا باهم مغایرت نداره؟!« کاربر 
دیگری نوشت: »ما هم قبول داریم بعضی کشاورز ها 
متضرر شدند اما نماینده ها باید منافع کالن کشور و 

خشک سالی و بی آبی را  هم ببینند.«

اول فالو بعد ویزیت!

همین چند وقت پیش گزارشی منتشر شد که در آن به 
این اشاره داشت که به تازگی پزشکان به فکر جذب فالوئر 
افتاده اند و مشاهده شده که اطالعات پزشکی فالن بیمار که 
چهره معروفی است، به جای این که از سوی خانواده بیمار یا 
روابط عمومی مرتبط رسانه ای شود، توسط پزشک مربوط آن 
هم در صفحه اینستاگرام وی رسانه ای می شود تا از این 
طریق بتواند فالوئر بیشتری جذب کند. اما روز گذشته یکی 
از فعاالن فضای مجازی در توئیتر نوشت: »مامان رو آوردیم 
دکتر برای معاینه بعد عمل ... جدا از این که کارت قبول نمی 
کنه و مجبور شدم توی کرونا برم اسکناس بیارم براش، تا 
مریض و همراه اینستاشو فالو نکنن، ویزیت نمی کنه!« در 

زیر این توئیت برخی از کاربران از تجربه های مشابه شان 
که منشی مطب آن ها را مجبور به دنبال کردن صفحه اش 
پزشک کرده گفتند. کاربری نوشت: »توی دوران کرونایی 
پزشک ها هم به دنبال مریض از طریق فضای مجازی 
هستن.« کاربر دیگری نوشت: »این کار دکتر که بیمار رو 
مجبور به دنبال کردن صفحه اش می کنه بی عدالتی محضه 
چون اون لحظه بیمار حکم گروگان رو داره و برای آزادیش 
هرکاری می کنه.« کاربری هم نوشت: »باید این جور پزشک 
ها رو به بازرسی نظام پزشکی و اداره مالیات معرفی کرد که 
باهاشون برخورد شه.« کاربری هم نوشت: »کاش دستگاه 
های نظارتی پزشک ها رو موظف کنن شماره شکایت از 
پزشکان رو توی مطب شون نصب کنن که راحت بشه این 

جور تخلف ها رو گزارش داد.«

ما و سوانیم های درختکاری!

 گروه هشتگ- گیاهان تضمین کننده حیات زمین هستند به همین دلیل است که در کل  جهان روزی به نام درختکاری در 
نظر گرفته شده است تا مردم به یاد داشته باشند باید از درختان مراقبت کرد و با هدف افزایش جنگل ها، اقداماتی را انجام 
دهند. جالب است بدانید که برنامه های درختکاری در کل دنیا به نحوی اجرا می شود و این موضوع نشان دهنده اهمیت 
محیط زیست در جهان است. در این گزارش می خواهیم به مناسبت 15 اسفند که روز درختکاری است برنامه های بزرگ 
درختکاری در کشورهای جهان را به شما معرفی کنیم و ببینیم که با همکاری دولت ها و ملت ها چه کارهای بزرگی در این 

حوزه می توان انجام داد. پس با ما همراه باشید.

 »نه به خطیر« و 

»دالر اصالح طلب ها«!

پربازدید های هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به 

دنبال چه مطالبی بودند؟

طبق روال هر هفته 7 مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را با هم مرور می کنیم.

7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
تا زمانی که اختالف قیمت خودرو در بازار و تحویل کارخانه فاصله 
معنا داری داشته باشد. امسال به دلیل کرونا مراسم اعتکاف در 
کشور برگزار نشد اما بسیاری برای انجام اعمال اعتکاف در خانه از 
گوگل کمک گرفتند. یکی از این موارد طریقه خواندن نماز جعفر 
طیار بود. روز شنبه هفته ای که گذشت مصادف با شهادت حضرت 
زینب )س( بود و به همین دلیل نوحه »زینب زینب« موذن زاده 
اردبیلی مورد توجه قرار گرفت. حضور جواد عزتی در برنامه »هم 
رفیق« هم باعث شد نام این بازیگر در این فهرست قرار بگیرد بعد 
از عزتی مردم پیگیر ماجرای حادثه سراوان بودند و در انتهای این 

لیست 7 واژه هم در »واتساپ وب« قرار دارد.

7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
»دادســتــان« ساخته ده نمکی که قسمت های آخــرش از شبکه 
3 در حال نمایش است در صدر قرار دارد و بعد از آن سریال »می 
خواهم زنده بمانم« به کارگردانی شهرام شاه حسینی است که به 
تازگی قسمت دوم آن در شبکه نمایش خانگی  پخش شد. نوذر 
آزادی هم سومین مقاله پربازدید ویکی پدیا بود. آزادی بازیگر و 
کارگردان تلویزیون بود که در 9 اسفند در 82 سالگی درگذشت. 
برنده انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال که به مدت 4 سال رئیس 
فدراسیون فوتبال کشورمان است هم در این لیست قرار دارد. 
عزیزی خادم در انتخابات رقیب کیومرث هاشمی، مصطفی آجرلو 
و علی کریمی بود که در نهایت توانست بیشترین رای را به خود 
اختصاص دهد. زالتکو کرانچار دیگر فوتبالی حاضر در این لیست 
است که متاسفانه 11 اسفند درگذشت. در کارنامه کرانچار سابقه 
مربیگری تیم ملی کرواسی، تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان 
دیده می شود. بیژن مرتضوی یکی از خوانندگان آن ور آبی هم که 
به دلیل کرونا در بیمارستانی در آمریکا بستری شده در این لیست 
قرار گرفته و در پایان هم شهاب حسینی قرار دارد که در یکی دو 
هفته اخیر حسابی حاشیه دور و برش بوده، از واکسن زدن در آمریکا 

بگیرید تا خداحافظی اش از اینستاگرام.

7 هشتگ داغ توئیتر از دیتاک	 
هشتگ »دالر اصالح طلب ها« بعد از صحبت های واعظی مسئول 
دفتر رئیس جمهور شکل گرفت. به ادعای ایسنا واعظی با تاکید بر 
این که از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران 25 یا 27 هزار تومان نیست، 
گفته بود: »ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره 
کنیم.« البته خیلی زود این سخنان تکذیب و اعالم شد که دولت به 
دنبال گران کردن دالر نبوده است. بعد از آن هشتگ های »تعویق 
آزمون دکترا، تعویق آزمون دستیاری و وکالت« این هفته هم از داغ 
های توئیتر بود و بسیاری از داوطلبان با این هشتگ ها به دنبال 
عقب انداختن آزمون به بعد از فروکش موج چهارم کرونا بودند. 
هشتگ » FATF« هم از دیگر هشتگ های داغ توئیتر بود. هشتگ 
سراوان هم با توجه به حوادث پیش آمده در سراوان در روزهای 
اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. در آخر لیست هشتگ 
های داغ هم »نه به خطیر« وجود دارد. این هشتگ هم بعد از این که 
اعالم شد احتمال دبیر کلی خطیر )معاون ورزشی سابق باشگاه 

استقالل( برای فدراسیون فوتبال وجود دارد در توئیتر داغ شد.



 پاسخ میراث فرهنگی استان مرکزی به خراسان 
درباره یک نامه عجیب و غریب

توری که جمع شد!
اما در ماجرای سفرهای نوروزی، 

یک اقدام عجیب هم حاشیه ساز 
شد؛ انتشار تصویری از یک نامه 

»مصطفی  امضای  با  رسمی 
ــان« مــدیــرکــل میراث  ــرزب م

فــرهــنــگــی و گــردشــگــری 
اســتــان مــرکــزی کــه در آن 

دفاتر  مدیران  به  خطاب 
خـــدمـــات مــســافــرتــی و 
گردشگری نوشته شده 

بود: با توجه به شرایط ویژه 
کرونا و احتمال لغو سفر، به جهت جلوگیری 

از هرگونه شکایت مسافران، مقتضی است در قرارداد گشت ها 
متنی مبنی بر این که »در صورت لغو سفر به دالیل شرایط کرونا، هزینه پرداختی 

مسافران عودت نخواهد گردید« اضافه شود.

میراث فرهنگی اراک: اشتباهی بود، باطل کردیم       
قابل پیش بینی بود در شرایطی که با تصمیم فعلی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
فعال سفر با خودروی شخصی به اکثر شهرهای کشور ممنوع است اما امکان 
فعالیت تورهای گردشگری و سفر با هواپیما و قطار هنوز ممنوع نشده است، 
برخی به فکر پهن کردن تورهایی برای به دام انداختن مردم باشند و آن ها را 
سرکیسه کنند. برایشان هم فرقی نکند که مشتری تور، خودش تصمیم به لغو 
سفر بگیرد یا ستاد ملی مقابله با کرونا، سفرها را لغو کند. چرایی صدور این 
نامه را از »سیدحسن حسینی« معاون گردشگری استان مرکزی پیگیری کردم 
و پاسخ او به خراسان این بود: »این اتفاق اشتباه یک کارشناس بوده که چنین 
نامه ای زده است«. از او می پرسم: »چطور می شود چنین اشتباهی انجام شود 
و نامه ای با این محتوا همراه با امضای مدیرکل برای دفاتر گردشگری استان 
ارســال شــود؟« حسینی پاسخ می دهد: »اشتباهی بود که صورت گرفت و 
نامه ای زده شد، دلیلش هم درخواستی بود که آژانس های استان کرده بودند، 
البته درخواست تلفنی و نه مکتوب، حرفشان این بود که امسال هم باید مثل 
سال گذشته فقط پول ها را برگردانیم و اذیت می شویم. در آن تاریخ هم من در 
اراک نبودم و در نمایشگاه گردشگری تهران حضور داشتم اما به محض این که 
مطلع شدم، کنسلش کردیم و گفتیم همه چیز طبق قوانین و بر اساس آیین نامه 
قراردادها انجام شود و طبیعتا اگر ستاد مقابله با کرونا سفرها را لغو کند، باید 

پول مسافران برگردانده شود«.

سازمان هواپیمایی: هزینه لغو پروازها بازگردانده خواهد شد       
رسانه ای شدن این نامه، نگرانی ها را درباره پایمال شدن حقوق مسافران به دلیل 
لغو دستوری تورها تشدید کرد؛ اما توضیحات معاون گردشگری اراک خیال مان 
را راحت کرد که حتی اگر دفاتر گردشگری هم درخواست های عجیب و غریبی 
داشته باشند، مقررات و آیین نامه های موجود اجازه چنین کاری را به آن ها 
نمی دهد. موضوعی که رئیس سازمان هواپیمایی کشور هم روز گذشته بر آن 
صحه گذاشت تا فعال خیال همه راحت باشد که حق شان پایمال نمی شود. »تورج 
دهقان زنگنه« به ایسنا گفت: »اگر به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در 
کشور، پروازهایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه 

بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد«.

5اجتماعی پنج شنبه 14 اسفند  1399
20 رجب 1442.شماره 20613

رسانه های جهان 

ــچــه ولـــه: گونه  دوی
جــهــش یــافــتــه ای از 
ــا در  ــرون ــروس ک ــ وی
نیویورک به سرعت 
گسترش  حـــال  در 
ــت. دانــشــمــنــدان از شــیــوع ایــن  اسـ
ویروس ابراز نگرانی کرده اند. گفته 
می شود ۱۳ درصد موارد جدید ابتال 
ــن گونه  بــه کــرونــا در نــیــویــورک بــه ای

جهش یافته مربوط می شود.

اســـپـــوتـــنـــیـــک: 
و  ناسا  دانشمندان 
دانــشــگــاه تــوهــو در 
ژاپن دریافته اند که 
زمین در یک میلیارد 
سال آینده، جو غنی از اکسیژن خود را 
از دست خواهد داد و باعث مرگ تقریبًا 

تمام حیات کره زمین خواهد شد.

یک توئیت

در حالی که وزارت گردشگری خود را 
برای سفرهای نوروزی آماده می کند، 
وزیر بهداشت می گوید مردم فعال 

حتی تصور سفر هم نکنند

جدال وزیر و نماینده بر سر گران شدن اینترنت
ــت و مجلس بــر سر  مــاجــرای اختالف نظر دول
اپراتورها در بودجه ۱400، ادامه دارد و هنوز 
گرانی  باعث  مجلس  مصوبه  نیست  مشخص 
اینترنت خواهد شد یا نــه. ایــن اختالف نظر، 
دیــروز به برنامه زنده تلویزیونی هم کشیده شد 
و »احسان قاضی زاده هاشمی« و »محمدجواد 
آذری جهرمی«، حسابی از خجالت هم درآمدند. 
در این مناظره قاضی زاده هاشمی گفت:  مصوبه ای 
در خصوص اینترنت داشتیم که حق السهم دولت 
را از ۲۸ درصــد به ۳۸ درصــد افزایش مــی داد و 
از سوی دیگر دولت حق گران کردن اینترنت را 
نداشت. آذری جهرمی هم گفت: این قدر شجاعت 
داشته باشید که متن مصوبه تــان را عینا برای 
مــردم بخوانید تا مــردم بدانند ۳هــزار میلیارد از 
جیب آن هــا به چه کسانی داده می شد. چگونه 
ــرح شما اینترنت گــران  ــن ط ــت بــا ای ممکن اس
نــشــود؟ خــبــرگــزاری دانشجو بخش های مهم 
صحبت های این نماینده  و  وزیر را منتشر کرد.

قاضی زاده: آقای آذری جهرمی قصد دارد        
به مردم دروغ القا کند

* رقمی که در بودجه ارسال شده به مجلس در 
آذرمــاه برای درآمــد اپراتور ها اعالم شده بود، 
نوعی کم اظهاری بود که این مورد با پیشنهاد 

مجلس به سازمان برنامه و بودجه اصالح شد.
* اطالعات ما برای میزان درآمد و سود اپراتور ها 
از بانک مرکزی گرفته شده اســت. آن چــه در 

ــود، در  ــه تعیین شــده بـ ــودج مــورد ب
 6900 حــق الــســهــم 

بود،  تومان  میلیارد 
در حالی کــه طبق 

اعالم معاون بانک 
ــا پــایــان  ــزی ت ــرک م
هــــزار   ۳۲ دی 

ــارد   تــومــان  ــی ــل ــی م

اپراتور ها درآمد داشتند. زمانی که بودجه در 
مجلس رد شد و به دولت برگشت، این عدد به 
9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که البته 

پیشنهاد مجلس بود.
* آقای آذری خلط مبحث می کنند و از ایشان 
چنین  تخصصی  وزیـــر  ــک  ی ــه  ک اســـت  بعید 
اظهاراتی داشته باشد. حکم قانونی باالتر از 
قرارداد هایی است که منعقد می شود. در حالی 
که باید توجه داشت اپراتور ها انحصاری فعالیت 

می کنند، اما آقای آذری جهرمی قصد دارد 
به مــردم دروغ القا کند که این نوعی 

تشویش اذهان عمومی است.
* آن طور که آقای جهرمی می گوید 
برای مرغ و تخم مرغ قیمت گذاری 
کنیم اتفاقا دولــت گفت اگــر ارز 
4۲00 تومانی حذف شود همه 

چیز گران خواهد شد و این ارز حیاتش ادامه 
یافت. در مورد اینترنت هم حکم قانونی وجود 

دارد که دولت حق گران کردن آن را ندارد.

آذری جهرمی:اگر بحث تخصصی است،        
قطعا شما متخصص این حوزه نیستید

* مداخله مجلس در تغییر حق السهم، شرایط 
ــت با بخش خصوصی را تغییر  مشارکت دول
خــواهــد داد. ایــن کــه آقـــای قــاضــی زاده 
می گوید قانون قابل اجراست باید 
اصــول فقه و قانون اساسی را 
هــم درنــظــر گــرفــت. در همان 
ابتدا شرط این شده قــرارداد 
در تمدید تغییر نکند اما این که 
۱0 درصد به منابع درآمدی از 
جیب بخش خصوصی اضافه 
شود، امکان پذیر 

نیست و قاعده قــرارداد حقوقی دولــت با این 
بخش را بر هم می زند.

* این که آقای قاضی زاده می گوید حق دخالت 
در قیمت گذاری اینترنت و حق السهم را دارد 
بهتر است برای قیمت هر متر خانه و تخم مرغ 
و مرغ هم قیمت گذاری کنند تا مردم این همه 
دردســر نکشند. اپراتوری که سرمایه گذاری 
کرده مدل اقتصادی برای خود تعریف کرده و 
باید برای سرمایه اش منابع تعریف کند. من از 
آقای قاضی زاده می خواهم برای مردم یک بار 
شفاف متن مصوبه را بخوانند. بهتر است از 
کارشناسان اقتصادی سوال شود که گردش 
مالی با درآمد چه تفاوتی دارد. بخشی از درآمد 

اپراتور ها غیرعملیاتی است.
شما  قطعا  اســـت،  تخصصی  بــحــث  ــر  اگـ  *
ــوزه نــیــســتــیــد. مــوضــوع  ــ ــن ح متخصص ایـ
ــرارداد دولــت با  حق السهم ساالنه نیست و ق
سرمایه گذار ۱0 ساله و ۱۵ ساله است. اگر 
دولت یک ریال از درآمد بودجه را تصرف نکند 
جرم است و پول مردم از اپراتور ها وصول خواهد 
ــت درآمــد  شــد. ضمن این که باید توجه داش

پیش بینی و هزینه قطعی است.

مصطفی عبدالهی-  قرار است روز شنبه تکلیف 
سفرهای نــوروز ۱400 روشن شود و مردم بدانند 
که اجــازه سفر دارنــد یا نه. این که ستاد ملی کرونا 
چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز مشخص نیست اما 
شواهد و قراین نشان می دهد که اختالف نظرهای 
آشکاری درباره مجاز بودن یا نبودن این سفرها وجود 
دارد. از یک سو هشدارهای ترسناک و دلهره آور 
می دهیم، از سوی دیگر احتمال برقراری سفرهای 

نوروزی را ممکن می دانیم!

        ICU وزیر بهداشت: مردم خودشان را گرفتار
نکنند

جدی ترین هشدار تازه درباره موج چهارم کرونا را، 
دکتر »سعید نمکی« وزیر بهداشت مطرح کرد و روز 
گذشته گفت: »خودمان را برای موج های سنگین 
بیماری آماده کرده ایم اما تقاضا می کنیم که مردم 
 ICU خودشان را گرفتار تخت های بیمارستانی و

های ما نکنند«.

از حاال بار و بندیل سفر نبندید       
ــوروزی هم از مردم  ــاره سفرهای ن وزیــر بهداشت درب
درخواستی کرد: »از حاال بار و بندیل سفر نبندید اصال 
معلوم نیست چه روزهایی در پیش داشته باشیم. تدارک 
 سفرها را در ذهن و خیال تان تصور نکنید و اگر اسفند 
کم عارضه ای گذراندیم به مردم اعالم خواهیم کرد که با 

چه پروتکلی می توانند جابه جا شوند«.

سخنگو: شنبه تصمیم گیری می شود       
دکتر »علیرضا رئیسی« سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا هم درباره این موضوع نکاتی را به ایسنا گفت و 
زمان تصمیم گیری را مشخص کرد: »شنبه ۱6 اسفند 
آخرین رنگ بندی را ارائه و بر اساس آن تصمیم گیری 
می کنیم تا مردم تکلیف خود را بدانند. فراموش 
نکنیم مردم هم ۳ سال است که عید خوبی نداشتند 
و تحت فشار هستند؛ اما چون واکسیناسیون آغاز 
شده، امیدواریم این آخرین عیدی باشد که این حجم 

محدودیت داریم«.

معاون وزیر کشور: تا 25 اسفند صبر کنید       
اما معاون وزیر کشور، زمان تعیین تکلیف سفرهای 
نوروزی را ۲۵ اسفندماه اعالم کرده است، یعنی ۱0 

روز بعد از شنبه ای که رئیسی گفته است. 
به گــزارش ایسنا، ســردار »حسین ذوالفقاری« در 
این باره گفت: »درباره سفرهای نوروزی نمی توان از 
االن اظهارنظر قطعی کرد. پیشنهاد کمیته اجتماعی 
ستاد این است که در طول ایــام عید محدودیت ها 
را به شکل هفتگی و روزانــه اعــالم نکنیم بلکه هر 
وضعیتی که تا روز ۲۵ اسفندماه در شهرها حاکم 
ــرار دهیم و تــا ۱۵ فــروردیــن  ــود، همان را مبنا ق ب
۱400 محدودیت ها را براساس آن اعمال کنیم. 
بنابراین در صورت موافقت ستاد ملی با این پیشنهاد 
ــوروزی و  قطعا تا ۲۵ اسفندماه تکلیف سفرهای ن
محدودیت ها،مشخص و اعمال خواهد شد و الزم 

است که تا آن زمان مردم صبر کنند«.

احتمال تشدید برخورد با تخلفات کرونایی        
خودروها

همچنین سردار »سیدکمال هادیانفر« رئیس پلیس 
»تاکنون  ــت:  اس گفته  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی 
ابالغیه ای بــرای فروردین ماه و سفرهای نــوروزی 

نداشته ایم و این موضوع پس از بررسی ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعالم خواهد شد؛ اما این احتمال وجود 
دارد که در صورت تشدید وضعیت بیماری عالوه بر 
این که خودروهای متخلف جریمه شوند، توقیف این 

خودروها نیز در دستور کار قرار بگیرد«.

فعاالن گردشگری آماده نوروز شدند!       
امــا در آن ســوی مــاجــرا، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به جد پیگیر گرفتن مصوبه 
الزم برای فعال بودن تورها و اماکن گردشگری در 
نوروز ۱400 است. وزارتخانه ای که هم طرح »سفر 
ایمن« را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کرده و هم، 
چند روز قبل نمایشگاه سراسری گردشگری را بر پا 
کرد تا فعاالن این عرصه را برای نوروز آماده تر کند. 
البته آن ها هم استدالل های خود را دارند و معتقدند 
با لغو سفرهای نوروزی امسال، صنعت گردشگری 
خسارت هایش  و  مــی خــورد  زمین  حسابی  کشور 

جبران ناپذیر می شود.

وضعیت آتشین خوزستان که فراگیر خواهد شد       
در این که صنعت گردشگری کشور یکی از بخش هایی 
است که بیشترین آسیب های دوره کرونا دامن گیرش 
شده است، هیچ تردیدی نیست؛ در این هم تردیدی 
نیست که حتما باید فکری برای جبران این خسارت 
کرد. اما هرچه حساب و کتاب می کنیم، با هم جور 
درنمی آید که  چطور می شود، هم سفرهای نوروزی را 
داشت و هم از کرونای جهش یافته نترسید؛ ویروسی 
که کل کشور را درنــوردیــده و گریزی از آن نیست، 
اما گاهی با حرف ها و تصمیمات برخی مسئوالن 
گیج می شویم و واقعا نمی دانیم بــاالخــره اوضــاع 
نگران کننده است یا نه. اما باور کنیم که باید از ویروس 
جهش یافته ترسید، مصداقش هم این اظهارنظر روز 
گذشته وزیر بهداشت درباره وضعیت بحرانی ترین 
استان کرونایی کشور: »وضعیت خوزستان از نظر 
گرفتاری بیماری، آتشین است. از 70 بیمار اینتوبه 
در بیمارستان های خوزستان، در یک شبانه روز، ۳0 

نفر از بین رفتند...«.

حذر از بار و بندیل سفر!

 مصوبات مجلس برای کاهش 
سن ازدواج و افزایش فرزندآوری

بودجه،  الیحه  بــررســی  در  مجلس  نمایندگان 
به منظور حمایت از ازدواج جــوانــان و افزایش 
فــرزنــدآوری خانواده ها، مصوباتی را در بودجه 
۱400 لحاظ کردند. به گزارش خانه ملت، طبق 
این مصوبات  وام ازدواج از ۵0 میلیون تومان فعلی، 
به 70 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین  به 
منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی موظف 
بــرای  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  ــت  اس
زوج هــای زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال 
واجد شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را تا سقف 
۱00 میلیون تومان افزایش دهــد. نمایندگان 
مجلس درباره ضمانت های وام ازدواج هم مصوب 
کردند که: »بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی 
از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا 
سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله 
ضمانت بپذیرند. همچنین همه بانک ها موظف اند 
به صورت ماهانه، تعداد تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این 
تسهیالت را به صورت عمومی اعالم کنند«. مجلس 
مصوبه مهم دیگری هم داشت که طبق آن، بانک 
مرکزی مکلف شد به خانواده های فاقد مسکن که از 
سال 99 صاحب فرزند سوم شده اند، ۱۵0 میلیون 
تومان تسهیالت مسکن پرداخت کند. طبق این 
مصوبه، بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت 
مسکن )بنا به درخواست خانوار( با بازپرداخت 
حداکثر ۲0 ساله برای خانواده های فاقد مسکن 
که در سال ۱۳99 یا ۱400 صاحب فرزند سوم به 
بعد شده یا می شوند به میزان یک میلیارد و پانصد 

میلیون )۱.۵00.000.000( ریال اقدام کند.

گزیده 

امتناع وزیر از افتتاح نمایشگاه به خاطر کرونا
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته پس از حضور 
در محل نمایشگاه دایمی تهران برای افتتاح 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و هوایی، 
از حاضران عذرخواهی و اعالم کرد، به دلیل 
ازدحام در بازدید از غرفه ها و برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا، نمایشگاه را ترک می 
ــزارش  کند. آن طـــور کــه خــبــرگــزاری ایــرنــا گ
داده، قرار بود »محمد اسالمی« از هشتمین 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، 
تجهیزات و خدمات وابسته بازدید کند که به 
دلیل بی توجهی برگزارکنندگان به مصوبات 
ستاد ملی کرونا و عــدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا،  با وجود حضور در 
محل بالفاصله با امتناع از بریدن روبان افتتاح، 

ترک  را  تهران  نمایشگاه های  دایمی  محل 
کــرد. با ایــن حــال پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی، روز گذشته نه تنها خبری در این 
باره منتشر نکرد بلکه خبرهای خود را به افتتاح 
این نمایشگاه اختصاص داد که با حضور معاون 
وزیر صورت گرفت. انتشار گزارش تصویری 
افتتاح و همچنین خبرهای مربوط به مراسم 
افتتاحیه نیز در پایگاه خبری وزارتخانه قابل 
توجه بود. از سوی دیگر برخی کاربران فضای 
مجازی این سوال را مطرح کردند که »رفتار 
آقای وزیر قابل تحسین بود، اما بعد از رفتن 
ایشان، پروتکل های بهداشتی اجرایی شد 
یا آقای اسالمی فقط به خاطر حفظ سالمتی 

خودش نمایشگاه را ترک کرد؟«

خبر
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علیرضا خمسه به زودی سریال 
»چوب خط« به کارگردانی حمید 
بهرامیان را از شبکه سه روی 
آنتن خواهد داشت. این سریال 
خانوادگی فضای مفرح و کمدی 
دارد و تصویربرداری آن هنوز به پایان نرسیده است.

دارد  قصد  محمدپور  قــربــان 
پــیــش تــولــیــد ســریــال »ســام 
بمبئی« را پس از نوروز 1400 
آغاز کند. او در گفت وگو با مهر 
توضیح داده که این مجموعه 

ارتباطی با نسخه سینمایی ندارد و در بمبئی و 
تهران جلوی دوربین می رود.

ساعت  فردا شب  تشکر  بهنام 
23، به عنوان مهمان در برنامه 
»14 اینچ« حضور دارد و با امین 
ــاره سریال »دزد  زندگانی درب
می کند.  گفت وگو  پلیس«  و 
شقایق دهقان نیز دیگر بازیگر سریال است که در 

این برنامه حاضر شده است.

ــک  ــوزی نــفــیــســه روشــــن در م
طلیسچی  علیرضا  ــوی  ــدئ وی
حضور داشــتــه اســت. در این 
ــو، یــک مسابقه  ــدئ مــوزیــک وی
استعدادیابی به نمایش گذاشته 

می شود که نفیسه روشــن، بهنام بانی، مهدی 
قائدی و دانیال عبادی داوران آن هستند.

ــه دلــیــل ابــتــا به  اکــبــر عــبــدی ب
بیماری کووید-19 در بیمارستان 
بستری شــده. دیــروز امیر نوری 
و بــرادر اکبر عبدی ایــن خبر را 
اعام کردند، اما المیرا عبدی در 

گفت وگو با میزان ضمن تکذیب خبر، گفت که پدرش 
به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است!

شقایق دهقان فیلم کاسیک 
»جادوگر شهر ُاز« به کارگردانی 
محصول  و  فلمینگ  ویــکــتــور 
سال 1939 را ویژه مخاطبان 
نابینا، توضیح دار کرده است. 

این نسخه از فیلم فردا از طریق سایت سوینا در 
دسترس خواهد بود.

ســوگــل خلیق بـــرای بـــازی در 
ســریــال کــمــدی »قبله عالم« 
ــدی،  ــم ــح ــد م ــامـ ســاخــتــه حـ
ــن رفــتــه و نقش  ــی جــلــوی دورب
»انیس الدوله« را ایفا می کند. 
حامد کمیلی نقش ناصرالدین شــاه و شقایق 

دهقان نیز نقش »مهد علیا« را برعهده دارد.

چهره ها و خبر ها

احسان علیخانی تا چند روز آینده 
قسمت فینال فصل دوم مسابقه 
»عصر جدید« را ضبط خواهد کرد. 
این برنامه 21 اسفند ماه همزمان 
بــا عید مبعث پخش مــی شــود و 

برندگان شب سال تحویل اعام خواهند شد.

نیکی کریمی کتاب »نزدیکی« 
به نویسندگی حنیف قریشی را 
که قبا ترجمه کرده بود، پس 
از سال ها بار دیگر با ویرایش 
دوبـــاره و جــدیــد، تــوســط نشر 

چشمه روانه بازار می کند. این کتاب از 20 اسفند 
ماه منتشر خواهد شد.

فیلم سینمایی »آن شب« به کارگردانی کوروش اهری که از هفته 
گذشته روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته، داستان یک 
زوج ایرانی ساکن آمریکاست که در هتلی محبوس می شوند و در 
حالی که مجبورند با بزرگ ترین ترس خود، در شبی بی پایان روبه 

رو شوند، اتفاقات وحشتناکی برایشان پیش می آید.

مهارت در خلق موقعیت های ترسناک	 
بی تردید همین که کارگردانی در نخستین ساخته خود سراغ یکی 
از ریسک پذیرترین ژانرهای سینمایی برود، انتخاب جسورانه ای 
است که کوروش اهری از این تجربه گرایی، سربلند بیرون آمده 
است؛ آن هم در سینمای ما که اساسا »سینمای ژانر« سال هاست 
از چرخه محصوالت آن حذف شده است. امتیاز بزرگ »آن شب« 
فیلم نامه رازآلود آن است که آغاز کنجکاوکننده ای دارد. چند 
زوج مشغول بازی مافیا هستند، پس از جدایی زوج اصلی فیلم )با 
بازی شهاب حسینی و نیوشا جعفریان( از دیگران، فضای رعب آور 
فیلم به تدریج شکل می گیرد و کدهای کارگردان چون خالکوبی  
دست های بابک و ندا، دندان درد بابک، البی تسخیرشده هتل 
و صداهای ناهنجار کارکرد خود را می یابند و پرده از رازهای 
فیلم نامه برمی دارند. در کنار متن، یکی از اصلی ترین دالیل 
تأثیرگذاری فیلم، اجرای آن است. فیلم ساز در خلق موقعیت های 
ترسناک، ماهرانه عمل می کند و با طرح میزانسنی که تک تک 
جزئیات آن، در تنش جاری محیط بسته هتل و التهاب شخصیت ها 
متبلور می شود، به هدف خود دست می یابد و البته زوایای دوربین 
و اندازه قاب ها در خلق چنین فضایی به شدت حائز اهمیت است.

ارجاع به سینمای وحشت تاریخ سینما	 
کوروش اهری در طرح بسیاری از موقعیت های داستان »آن شب«، 
به آثار معروف ژانر وحشت/معمایی تاریخ سینما ارجاع هایی 

دارد. برخی سکانس های فیلم به لحاظ بصری و محتوایی، یادآور 
فیلم »درخشش« )استنلی کوبریک( است، مانند سکانس های 
آشپزخانه، حمام خون و هتل متروکه. این ارجاع ها به لحاظ بصری 
و ترسیم برخی موقعیت های داستانی کارکرد دارند. »آن شب« 
به دلیل همین ارجاع ها تا حد زیادی منطبق بر الگوی فیلم های 
ژانــر وحشت هالیوودی است و همین موضوع باعث می شود 
تماشاگر هنگام دیدن فیلم، ترس را احساس کند. تعلیق ترسناک 
و دلهره آمیز درام به تدریج به اوج می رسد و در هر مقطع از نقطه 
عطف روایت، غافلگیری درستی اتفاق می افتد. کارگردان ساختار 
اثرش را بر موقعیت ها و تبدیل آن ها به خرده داستان   گذاشته و 
به همین سبب، برخاف بسیاری از فیلم های ترسناک متوسط 
و ضعیف، بی سکته و روان پیش می رود. مهم ترین ویژگی فیلم 
»ژانر داشتن« است که مخاطب را تا پایان فیلم درگیر خود می کند.

خلق وحشت با یک تیم کامال حرفه ای	 
موضوع دیگری که در »آن شب« حائز اهمیت اســت، پیشینه 
شخصیت هاست. در حقیقت اشتباهات زوج اصلی فیلم در 

گذشته، به وقوع اتفاقات ملتهب در زمان حال منجر می شود. 
این که فیلم نامه دالیل متقاعدکننده ای را برای رویدادهای درام 
تعریف می کند و آن ها را در طرح شخصیت های داستان متمایز 
می سازد، از نقاط عطف فیلم به شمار می آید. نقش صدا و موسیقی 
در ژانر وحشت بسیار تعیین کننده است و موسیقی »آن شب« نیز 
تاثیرگذار و کاربردی است. بازی های یکدست بازیگران به ویژه 
نقش آفرینی روان و درخشان شهاب حسینی که ترس را با چشمان 
و نگاهش به مخاطب منتقل می کند، کارگردانی هوشمندانه، 
فیلم بــرداری سنجیده، فضاسازی همخوان با مضمون فیلم و 
مضمون کنجکاوی برانگیز فیلم، مخاطبان را چشم انتظار اثر 
آینده کارگردان خواهد گذاشت. اگرچه »آن شب« در ایران تولید 
نشده، اما همه پیش فرض های ناامیدکننده ژانر وحشت در ایران 
را فراموش می کند تا هویت خودش را بسازد. تماشاگر در »آن 
شب« با فیلم قدرتمندی مواجه است که هم در اتمسفر جذاب 
تریلرهای سیاه نفس می کشد و هم عوامل پشت صحنه کاربلدی 
را گرد هم آورده است تا یکی از بهترین تجربه های وحشت آلود را 

برای مخاطب خلق کنند.

تزریق زیرپوستی وحشت
شهاب حسینی در »آن شب« با نقش آفرینی روان و درخشان خود، ترس را با نگاهش به مخاطب منتقل می کند

  احمد صبریان 

خالصه »پایتخت ۶« پخش می شود

6« از عید مبعث  7 قسمتی »پایتخت  خاصه 
پخش خواهد شد.

ــط عمومی رســانــه مــلــی، حمید  ــزارش روابـ بــه گـ
خواجه نژاد مدیر روابط عمومی معاونت سیما گفت: 
»قصه دو قسمت پایانی، نگاهی طنزآمیز به برخی 
مسائل و حواشی کرونا دارد و اکنون در رامسر در 
حال ضبط و تصویربرداری است و درحقیقت روند 
قصه 15 قسمت قبلی را تکمیل می کند.« وی با 
اشاره به دستور رئیس سازمان برای بررسی خطا و 
اشکاالت سکانس پایانی این مجموعه افزود: »هیئت 
ویژه ای در معاونت سیما تشکیل و پس از بررسی های 
مختلف در نهایت مشخص شد بی توجهی و کم دقتی   
موجب بــروز اشکاالتی در بخش هایی از آخرین 

قسمت شده است.«
خواجه نژاد با اشــاره به جلسه   با رئیس سازمان 
پیش از آغاز تصویربرداری دو قسمت پایانی تصریح 
کرد: »در این نشست آقای سیروس مقدم با بیان 
توضیحاتی اذعان کرد که سوءنیت برنامه ریزی شده 
ای در کار نبود، اما رسانه های بیگانه با اهداف سوء 
خود روی آن موج سواری کردند و گروه سازنده 
موظف شد فصل ششم را با پایان بندی شایسته و 

مورد انتظار مخاطبان به سرانجام برساند.«
مدیر روابط عمومی معاونت سیما   تصریح کرد: 
»این مجموعه نمایشی در فصل های گذشته الگوی 
موفقی در سریال سازی و حــوزه سبک زندگی 
ایرانی اسامی بوده، مخاطبان بسیاری را با خود 
همراه کرده و ان شاءا... پس از ارائه طرح مناسب، 
زمینه تولید فصل هفتم »پایتخت« مهیاست.« وی 
خاطرنشان کرد: »خاصه هفت قسمتی »پایتخت 
6« از 21 اسفند همزمان با عید مبعث ساعت 
19:30 بازپخش و دو قسمت جدید در روزهای 29 

و 30 اسفند از شبکه یک پخش می شود.«

ساترا »روبیکا« را بی مجوز اعالم کرد

ــال پــرونــده روبیکا بــه کمیته  ســاتــرا ضمن ارسـ
رسیدگی به تخلفات، اعام کرد این پلتفرم دارای 

مجوز رسمی از ساترا نیست.
به گزارش صبا، پیرو انتشار تیزر موزیک ویدئوی 
هنجارشکنانه یکی از خوانندگان غیرمجاز خارج از 
ایران در برخی رسانه ها و ابراز نگرانی خانواده ها، 
سازمان تنظیم مقررات صــوت و تصویر فراگیر 
)ساترا( با استناد به مقررات محتوایی و نقض صریح 
دستورالعمل حفاظت از حقوق کودکان، روز 12 
اسفند طی اباغیه ای، انتشار آن را به هر نحو در 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر ممنوع اعام کرد.
پرونده رسانه روبیکا به عنوان رسانه داخلی با 
بیشترین تخلف و بدون مجوز که به رغم تذکر قبلی، 
اقدام به انتشار تیزر کرده است، به کمیته رسیدگی 

به تخلفات ساترا ارجاع شد.
به جز رسانه های خارجی از جمله اینستاگرام که 
برخاف قوانین بین المللی ناظر به حفاظت از 
حقوق کودکان اقدام به انتشار این موزیک ویدئو 
کرده اند، از روز گذشته، با تذکر ساترا موارد 
تخلف از معدود رسانه های داخلی به صورت 

فوری حذف شد.
پیگیری ها حاکی از آن است که پلتفرم »روبیکا« 
که در هفته های اخیر حواشی مختلفی نیز درباره 
محاسبه محتوای داخلی با ترافیک بین الملل داشته 
است، دارای مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر )ساترا( نیست و مشخص 
نیست مجوز روبیکا چه زمانی باطل شده است، زیرا 
در گذشته این پلتفرم از ساترا مجوز گرفته بود و در 

سایت ساترا اسم این پلتفرم هنوز وجود دارد.

فیلم بین های ایرانی، گرفتار هیوالی انحصار
چطور غیبت قوانین ضدانحصار، زمینه را برای گران فروشی فیلیمو و مناوا فراهم کرد؟

چند روزی است که در فضای مجازی و میان 
اعتراضاتی  سریال،  و  فیلم  به  عاقه مندان 
درباره گران شدن هزینه اشتراک دو پلتفرم 
چیره بازار فیلم و سریال های داخلی به گوش 
می رسد؛ اگرچه از اعمال این گرانی مدتی 
گذشته است. بسیاری معتقدند گران شدن 
نرخ اشتراک پلتفرم ها، عــاوه بر ضــرری که 
به مخاطبان وارد می کند، فرهنگ تماشای 
قانونی فیلم و سریال را بین کاربران تخریب 
می کند و سینمای ایران را مجددا وارد چالش 
قاچاق محصوالت فرهنگی می کند. فیلیمو 
و نماوا که بخش اعظم بازار وی اودی ها را در 
اختیار دارند، حدود دو ماه پیش نرخ اشتراک 
ماهانه خــود را از حــدود 35 هــزار تومان به 
59 هزار تومان )64 هزار تومان با مالیات بر 
ارزش افــزوده( رساندند؛ یعنی حدود 100 
درصــد افزایش و البته انتقادهای زیــادی را 
هم به جان خریدند. اگرچه انتقادها به این دو 
پلتفرم به جاست، اما آن چه در این میان نادیده 
گرفته شده، نبود قوانینی است که اجازه این 
گرانی را به پلتفرم ها می دهد. تردیدی نیست 
که ضررهای قیمت گذاری دستوری، بیش 
از منافع آن است و این موضوع در حوزه های 

ــودرو تا لبنیات- اثبات شده  مختلف -از خ
است. بنابراین راه حل این مشکل را باید جایی 
غیر از شیوه قیمت گذاری دستوری جست 

وجو کرد.
پلتفرم های آنــایــن فیلم و ســریــال در عمر 
کوتاه 6-5 ساله خــود نشان داده انـــد که از 
سویی در برابر مشکات مختلف این حوزه، 
پویا و منعطف اند و از سوی دیگر برای عایق 
مخاطبان، پاسخ مناسبی دارند. این موضوع 
را می توان از رازهــای رشد فوق العاده سریع 
آن ها در کنار توسعه سریع اینترنت پرسرعت 
دانست. با این حال بازار نمایش خانگی عاوه 
بر ایــن، نیازمند رقابت است تا در سایه آن، 
ارائه خدمات به کاربران بهتر و ارزان تر شود. 
رقابت بــدون انحصار ممکن است و در بازار 
غیرانحصاری، نمی توان دو رقیب اصلی را 

یافت که با همکاری یکدیگر، یک شبه نرخ ارائه 
خدمات خود را دو برابر کنند!

از  جدانشدنی  جزئی  انحصار،  ضد  قوانین 
حاکمیت دولت بر بازار است. در ایران بخش 
اعظم قواعد بــازار پذیرفته شده، اما قوانین 
ضد انحصار دقیق و کارآمد  وجود ندارد و این 
موضوع محدود به بازار فیلم و سریال آناین 
نیست. پلتفرم های مختلف در همه حوزه ها، 
تــاش می کنند تا دیــگــران را از بــازار به در 
کنند؛ مشابه این اتفاق را در بازار پلتفرم های 
آناین تاکسی و ارسال غذا دیده ایم که پلتفرم 
هژمون، با شیوه هایی غیرمتعارف در پی حذف 
رقیب است. تردیدی نیست که نمی توان از یک 
شرکت تجاری، انتظار داشت با رعایت اخاق، 
از حضور رقیب استقبال کند، بلکه باید از نهاد 
قانون گذار انتظار داشت با تصویب قوانینی، 

راه را بر سودجویی از طریق حــذف رقیب، 
ببندد. به رسمیت شناختن رقیب و تاش برای 
برتری بر آن از راه های سالم، در سایه قوانین 
ــاده، با  ضدانحصار ممکن اســت. به زبــان س
تدوین و تصویب قوانین ضد انحصارو اجرای 
معدود بند و تبصره هایی از قانون که به نوعی 
ــد، می توان امیدوار  جنبه ضد انحصار دارن
بود که بازار در اختیار یک یا دو پلتفرم نباشد 
تا با همکاری یکدیگر، نظام قیمت گذاری را 

تغییر دهند.
بــرای مقایسه، از ماجرای رقابت دو پلتفرم 
بزرگ دنیای فیلم و سریال وام می گیریم. تا 
حدود یک سال و نیم پیش، »نتفلیکس« پلتفرم 
چیره بازار فیلم و سریال آناین در جهان بود و 
برای ارزان ترین سرویس خود، ماهانه 9 دالر 
از مشترکان دریافت می کرد. وقتی »دیزنی 
پــاس« به عنوان رقیب قدر آن پا به میدان 
گذاشت، به جای هماهنگی با رقیب، قیمت را 
شکست و اشتراک 7 دالری خود را در اختیار 
مشترکان قرار داد. نتفلیکس، دیزنی پاس 
و... در شرایطی که حضور رقبای فــراوان را 
به رسمیت شناخته اند و اجازه ندارند بازاری 
دوقطبی شکل بدهند که عما منافع مصرف 
کنندگان را می بلعد، تاش می کنند بیشتر از 
گران کردن اشتراک، با حربه افزایش شمار 
مصرف کنندگان، حاشیه ســود خــود را باال 

ببرند.

 مصطفی قاسمیان  
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ــواد نوائیان رودســـری – آیین رونمایی از  ج
کتاب »حماسه امــام ســجــاد)ع(«، دربرگیرنده 
تحلیل مبارزات سیاسی آن حضرت در بیانات 
رهبر معظم انقالب، پیش از ظهر دیروز در سالن 
اجتماعات دانشگاه علوم اسالمی رضوی با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد. به گزارش 
خراسان، در این مراسم که در آن حجت االسالم 
والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی، 
ــت ا... سیدمصباح عاملی، مدیر حــوزه علمیه  آی
استاندار  معتمدیان،  محمدصادق  خــراســان، 
خراسان رضــوی و جمعی از شاگردان حضرت 
آیـــت ا... خامنه ای حضور داشتند، ابتدا رضا 
ــار رهبر  خوراکیان، رئیس دفتر حفظ و نشر آث
انقالب در مشهد، در سخنانی کوتاه به برنامه های 
پیِش روی دفتر در سال آینده و تالش برای همراهی 
و هم افزایی با فعاالن فرهنگی و نخبگان اشاره کرد. 
سپس، حجت االسالم والمسلمین مجتبی صابری، 
مدیر تولید محتوای انتشارات انقالب اسالمی و 
عضو گروه تدوین کتاب، به شرح مختصری درباره 
ساختار شکلی این اثر پرداخت و گفت: رویکرد 
کتاب حماسه امام سجاد)ع(، تبیین حقایق اصیل 
اسالمی است؛ یکی از ابزارهایی که رهبر انقالب 
در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی از آن استفاده 
کردند و به این مقوله توجه ویژه داشتند. کتاب 
دارای سه بخش است؛ بخش نخست که به عنوان 
مقدمه انتخاب شده، به تبیین نظریه انسان 250 
معظم له  بیانات  شامل  و  دارد  اختصاص  ساله 
ــا)ع( سال 1365 می شود؛  در کنگره امــام رض
بخش دوم، چهار سخنرانی مقام معظم رهبری 
در سال 1352 است که درباره مبارزات سیاسی 
امام سجاد)ع( در مسجد کرامت ایراد کرده اند و 

بخش سوم نیز، بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای 
درباره حضرت امام زین العابدین)ع( است که به 
مناسبت های مختلف و در مکان های گوناگون 

ایراد شده است.

نگاهی متفاوت به سیره ائمه)ع(	 
سخنران اصلی مراسم، حجت االسالم والمسلمین 
محمدجواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت 
تهران و رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
کشور بود. وی در سخنانی به تحلیل محتوای کتاب 
»حماسه امام سجاد)ع(« پرداخت و گفت: موضوع 
کتاب، نگاهی متفاوت به زندگی همه ائمه و به ویژه 
امام سجاد)ع( است و قصد دارد، نگاه روشنگرانه، 
نقش آفرین و الهام بخش را از سیره آن بزرگوار، به 
مخاطبان عرضه کند. وی با تمجید از تهیه کنندگان 
کتاب به خاطر قراردادن بحث نظریه انسان 250 
ساله که از ابداعات رهبرانقالب است، به عنوان 
مقدمه کتاب، افزود: برای فضال و نخبگان جامعه 
الزم است تا درباره این نظریه فاخر، بیشتر و بهتر 
بدانند. این نظریه عالی که در آن سبک رهبری 
جامعه اسالمی نیز، برجسته است، به بنیان های 
وحیانی، کالم ناب شیعی و دیدگاه های اصیل 
عرفانی وابستگی دارد. از ُبعد عرفانی، این نظریه 
وابسته به همان دیدگاهی است که همه اولیای 
الهی را یک کّل واحد می داند؛ تفصیل این معنا را 
می توان در زیارت جامعه کبیره به خوبی مشاهده 
کــرد. از ُبعد مبنای کالمی، نظریه انسان 250 
ساله، کاماًل بر نظریه غدیر استوار است؛ بر ساحت 
امامت و والیتی که حول محور غدیر قرار می گیرد و 
در واقع، بیانگر نظریه ناب و نهایی اسالم در ساحت 
فقه سیاسی است؛ رویکردی که تأمین خوشبختی 

برای همه ابنای بشر را هدف خود قرار می دهد.

چند نکته درباره نظریه انسان 250 ساله	 
حجت االسالم حاج علی اکبری تأکید کرد: درباره 
نظریه انسان 250 ساله، چند نکته کلیدی وجود 
دارد؛ نخست این که با این نظریه، از نگاه گزارشی 
به تاریخ و سیره اهل بیت)ع( عبور می کنیم و نگاه 
ما به این مقوله، به نگاهی پژوهشگرانه و برخوردار 
از نظریه پردازی تبدیل می شود؛ رویکردی که در 
شیوه مرسوم بررسی گزارش های تاریخی کمتر 
به آن بها داده می شود؛ البته نه این که تحلیل 
تاریخی نداریم؛ خیر! داریم، اما به اندازه نیاز نیست. 

در نگاه رهبر معظم انقالب، ما به جای تمرکز بر 
روایت سیره ائمه)ع(، نگاهی جامع و در بازه ای 
بلندمدت به تمام دوره امامت می اندازیم و آن را به 
منزله یک واحد مورد مطالعه قرار می دهیم. این 
کار پاسخ بسیاری از رفتارهای مندرج در سیره 
ــا  به ظاهر  ائمه معصومین)ع( را که گاه در آن ه
تناقضاتی دیده می شود و زمینه سوال و پرسش را 
فراهم می کند، می دهد و بسیاری از شبهات رفع 
می شود. در واقع این نگاه کلی، به مخاطب یاد 
می دهد که رفتار و تصمیم امام)ع( را در چارچوب 
منظومه کالن اقدامات ائمه)ع(، در مسیری که به 
آن اشاره کردیم، موردتوجه قرار دهد. دوم این که، 
با این نظریه ناب، گزاره های تاریخی به اندیشه 
اجتماعی تبدیل می شود؛ گزاره تاریخی، گزاره ای 
صامت است و مورخ در واقع به گزارشگری اشتغال 
دارد و اقدامات و کنش ها را بازگو می کند. اما با 
این نظریه و برخالف شیوه مرسوم، گزارش های 
تاریخی صاحب معنا می شوند؛ سیره ائمه)ع( با 
این نگاه کلی، الهام بخش و از همه مهم تر، قابل 
تعمیم و تأسی است. این جلوه امامت اجتماعی و 
جریان ساز را می توان با چنین نظریه ای موردتوجه 
قرار داد. سومین نکته درباره این نظریه کلیدی، 
تبدیل مفاهیم تاریخی منفصل و خنثی به مفاهیم 
ــت. طبق ایــن نظریه، همه  ــده، پویا و مؤثر اس زن
اقدامات امام)ع(، حتی سکوت ایشان، معنا پیدا 
می کند. معمواًل در روش مرسوم، می کوشند تا به 

اقداماتی مانند سکوت امام)ع(، تنها از وجه غربت 
و جلوه عاطفی آن بنگرند و دربــاره مظلومیت آن 
حضرت سخن بگویند؛ اما این نظریه، نگاه به غربت 
و مظلومیت امام)ع( را به بستری برای تاریخ سازی و 
تحوالت اساسی تبدیل می کند؛ کاماًل نگاه معطوف 
به قله است؛ امامت یک محور تاریخ ساز می شود 
و امــام)ع( کنشگری فعال است، نه این که تحت 
تأثیر شرایط محیطی قرار بگیرد. تعبیر رهبر معظم 
انقالب برای این مقوله، اقدامات حاّد سیاسی 
است. امام)ع( صحنه را مدیریت می کند؛ ممکن 
است اقدامات در کوتاه مدت جواب ندهد، اما در 
بلندمدت، راه تحقق برنامه جامع غدیر را هموار 
می کند. وی در ادامه سخنان خود، با بدیع  خواندن 
نظریه انسان 250 ساله گفت: شیوه ای که رهبر 
انقالب با طرح نظریه انسان 250 ساله ابداع 
کردند، شیوه استنطاق از متون تاریخی است؛ به 
این معنا که گزاره های تاریخی را به حرف می آورد؛ 
گاهی نماد و نشانه ای که ممکن است طی قرون 
متمادی، نظر کسی را جلب نکرده باشد، با این 
نظریه معنا پیدا می کند و با چیدن همین قطعات در 

کنار یکدیگر، می توان طرح کلی را شناخت.

نگاهی بسیار ویژه به سیره امام سجاد)ع(	 
امام جمعه موقت تهران در ادامه صحبت های خود 
در جمع شرکت کنندگان در آیین رونمایی از کتاب 
»حماسه امام سجاد)ع(«، به تحلیل محتوای فصول 

بعدی کتاب پرداخت و ضمن ارائه یک نگاه کلی 
به جریان حاکم بر آن، تصریح کرد: نگاه رهبری 
به سیره امام سجاد)ع( که مبتنی بر گزاره های 
تاریخی تراژیک، غمگنانه و آکنده از اندوه است، 
با روش مرسوم تفاوت دارد. ایشان مفهوم تراژدی 
انفعالی را به مفهوم تأثیرگذار و حماسی تبدیل 
کرده اند و به جای تحلیل های علیلی که گاه توسط 
برخی مورخان ارائه می شود، گزارشی از حماسه 
بی نقص حضرت زین العابدین)ع( را پیِش روی 
مخاطبان قرار می دهند؛ جزء به جزء سیره این امام 
غریب، آکنده از شور و حماسه گزارش می شود. 
این نگاه در مقابل آن دیدگاه تحریف آمیز است که 
امام سجاد)ع( را بر طبق روایت های مرسوم، در 
قالب بیمار، ساکت و ناچار به انزوا ترسیم می کند. 
ــاره طبقه بندی  وی به دیدگاه رهبر انقالب درب
دوران امامت امام سجاد)ع( نیز اشاره کرد و افزود: 
مقام معظم رهبری، دوره امامت امام سجاد)ع( را 
دارای دو تجلی می دانند؛ تجلی سه ماهه و تجلی 
30 ساله؛ تجلی نخست که در جریان وقایع پس 
از عاشورا اتفاق می افتد، سازنده حماسه ای است 
که در جلوه 30 ساله اتفاق می افتد؛ 30 سالی که 
معمواًل درباره آن سکوت می کنند و از اهمیت آن 
غافل می شوند. از منظر رهبر انقالب، این دوره، یک 
دوره نظام ساز و گفتمان ساز است؛ دورانی است که 
حضرت زین العابدین)ع( از سرمایه گذاری عظیم 
سیدالشهداء)ع( در عاشورا صیانت و آن را تکمیل 

می کند؛ آن را پرورش می دهد و با امتداد آن، مکتب 
فکری باقرین)ع( بنیان گذاری می شود. این بخش 
از تاریخ، بخشی سخت، پیچیده و دشــوار است؛ 
استبداد وحشتناک، بی پروا و بی حیای امویان، 
اجــازه فعالیت نمی دهد و از سوی دیگر، جامعه 
اسالمی در ُبهت و حیرتی عجیب فرو رفته است و 
خواص زمین گیر شده اند؛ امام)ع( باید از نو شروع 
کند؛ مثل یک طبیب حــاذق، هم به درمــان درد 
دنیاگرایی جامعه و هم به نبرد با انحراف های فکری 

و اخالقی بپردازد.

عناصر مهم در نگاه تحلیلی رهبر انقالب	 
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، 
ــه به تبیین دیدگاه رهبر انقالب دربــاره  در ادام
اقدامات امام سجاد)ع( برای انجام این  امر خطیر 
ــام)ع( طی این 30 ســال، از  پرداخت و گفت: ام
همه روش هـــای ممکن استفاده کــرد؛ پیوندها 
دوباره برقرار و مسیر مقابله با طاغوت هموار شد؛ 
آن  حضرت با اقدام هوشمندانه خود، به گونه ای 
عمل کرد که نه به جریان طاغوت اعتبار داد و نه 
بهانه را در اختیار دشمنان گذاشت تا به دوستداران 
اهل بیت)ع( ضربه وارد کنند. از نگاه رهبر معظم 
انقالب که در کتاب »حماسه امام سجاد)ع(« قابل 
احصاست، آن حضرت در مسیر مبارزه خود، از سه 
عنصر مهم استفاده می کرد؛ اول، تدریس و تدوین 
اندیشه اسالمی، دوم، آشناکردن مردم با حقانیت 
اهل بیت)ع( به عنوان مصداق واقعی اولواألمر 
و ســوم، ایجاد و تقویت تشکیالت اسالمی. این 
سه عنصر با اتکا به دو روش ویژه، تقویت می شد؛ 
نخست، استفاده از دعا و دوم، استفاده از موعظه. 
حجت االسالم حاج علی اکبری تأکید کرد: در محور 
دعا، آن چه از امام)ع( باقی مانده، دربرگیرنده تمام 
جوانب موردنیاز برای جامعه اسالمی است؛ اصال 
باید صحیفه سجادیه را، نرم افزار ایجاد تمدن نوین 
اسالمی بدانیم. در سراسر متن صحیفه، پرچم 
اعتراض امام)ع( بلند است؛ با این که ظاهر دعا، 

عرض نیاز به درگاه حضرت احدیت است.
ــن  ــه در بــخــشــی از ای ــت کـ ــ ــر اس ــ ــان ذک ــایـ شـ
ــالم والمسلمین حسن  ــت االس ــج ــم، ح ــراس م
هاشمی گنابادی، از شــاگــردان رهبر انقالب، 
به بیان خاطراتی دربــاره شیوه و روش پژوهشی 
حضرت آیــت ا... خامنه ای پرداخت و در پایان، از 

کتاب »حماسه امام سجاد)ع(« رونمایی شد.

 با تبیین نظریه »انسان 250 ساله«در مراسم رونمایی از کتاب »حماسه امام سجاد)ع(« مطرح  شد

 تحلیل بدیع آیت ا...خامنه ای از حماسه سازی امام سجاد)ع(
حجت االسالم  والمسلمین حاج علی اکبری: صحیفه سجادیه، نرم افزار ایجاد تمدن نوین اسالمی است

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

نگاه رهبری به سیره امام سجاد)ع( 
که مبتنی بر گزاره های تاریخی 

تراژیک، غمگنانه و آکنده از اندوه 
است، با روش مرسوم تفاوت دارد. 
ایشان مفهوم تراژدی انفعالی را به 
مفهوم تأثیرگذار و حماسی تبدیل 

کرده اند و به جای تحلیل های علیلی 
که گاه توسط برخی مورخان ارائه 

می شود، گزارشی از حماسه بی نقص 
حضرت زین العابدین)ع( را پیِش روی 

مخاطبان قرار می دهند

 با نظریه انسان 250 ساله ، گزاره های 
تاریخی به اندیشه اجتماعی تبدیل 
می شوند؛  برخالف شیوه مرسوم، 
گزارش های تاریخی صاحب معنا 

می شوند؛ سیره ائمه)ع( با این نگاه 
کلی، الهام بخش و از همه مهم تر، 

قابل تعمیم و تأسی است 

پرسش:  امتیاز هوایی خانه نیمه کاره ام را 
فروخته ام و مقرر شد پس از یک سال، به نام 
خریدار سند بزنم، ولی ساخت خانه طول 
کشید و پس از اتمام ساختمان، پایان کار 
در  کــه  را  خسارتی  باید  ــا  آی نشد.  حاضر 
قولنامه قید شده  است، پرداخت کنم؟ آیا 
مدت زمانی که برای گرفتن پایان کار و سند 
تفکیکی صرف شده  است، مشمول خسارت 

می شود؟

پاسخ: با انعقاد قرارداد بین دو نفر، همه تعهدات 
و شروط قراردادی درصورتی که مخالف قانون 
نباشد، نافذ است و بر اســاس مــاده 10 قانون 
مدنی الزم االجراست. درصورتی که هر یک از 
طرفین، تعهدات خود را در موعد مقرر انجام 
ندهد، باید وجه التزام )خسارات( تعیین شده 
در قرارداد را به طرف دیگر بپردازد. ماده 230 
قانون مدنی بیان می کند: »اگر در ضمن معامله 
شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف 
مبلغی بــه عــنــوان خــســارت تــادیــه کند، حاکم 
نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده 
است، محکوم کند.« البته، گاهی اوقات ممکن 
است به واسطه قوه قاهره، شرایطی غیرقابل 
پیش بینی و غیرقابل اجتناب رخ دهد که در 
این صورت، شخصی که به تعهدات خود عمل 
نکرده، محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد. 
مطابق ماده 229 قانون مدنی، »اگر متعهد به 
واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار 
اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به 

تادیه خسارت نخواهد بود«.

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 

7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شما هستیم. 

شــما می توانید پرســش های خود 

را در تمــام زمینه هــای حقوقی، از 

طریق پیامک به شماره 2000999 

ارســال کنید. لطفًا در ابتدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید 

فرمایید.

ی
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را
 خ

س: 
عک

 

از راست،  آیت ا...عاملی، حجت االسالم حاج  علی اکبری، حجت االسالم مروی   و محمد صادق معتمدیان
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به رابطه ای که بین شکل های زیر وجود 
دارد، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

5 3 ۴ 8 7
8 6 2 ۴

6
9 3 6
1 7 3 8

9 1 3
۴

۴ 8 1 2
3 6 2 9 5

2 8 5 9
3 6 7

3 5 ۴ 6
3 2 5
۴ 8 1

9 1 6
1 2 7 9

7 8 9
9 ۴ 6 2

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

286517934
491326578
735498216
913265487
564783129
827941653
148632795
672859341
359174862

659324817
738915624
214876395
943168572
125743968
867592143
592431786
481657239
376289451 

حل جدول شماره  7902 حل جدول شماره 1108   

محلی استان همدان- کل 6. اسم پسرانه-وحشی 7. عود-
بهار  8. غربال- شهر استان سمنان 9. چشمه ای در بهشت-
دفاع فوتبالی –پرنده سعادت 10. ضربه ای در فوتبال-پدال   

11. قوم آریایی-روح 12. نوعی لیپید مهم در بدن انسان

1. از شخصیت هــای شاهنامه-تیزگام 2.   عمودی : 
دریاچه ای در آسیا-نخستین مهره گردن 3. فراورده ای از 
تراشه  های چوب-اجرای موسیقی 4. اسلوب-از حروف 
الفبا- اولین شهید اســام 5. پول آسیایی-مکان-عدو 
6. سیب ترکی- پارچ آب 7. افسوس-لیدر 8. از اجزای 
هفت سین-حرف صریح-زادگاه رازی 9. گنگ-برداشت 
مــحــصــول-نــژاد سفید 10. مــثــال-مــدیــون 11. حشره 
کش قدیمی-نام بنیان گذار آیین مانوی 12. از عوارض 

گــوارشــی-پــرنــده 
شکاری

افقی:1. بنیان گذار صلیب سرخ جهانی 2. از الیاف مصنوعی–کوسه جنوبی 3. 
جست وجو-فوتبالیست اسپانیایی 4. رشته کوهی در اروپا-پاالن-مرطوب 5. غذای 

افقی:1.  اولین بندر مهم شمال ایران-همراه آشغال  2. حریف-حرف ندا-قاره کهن 
3. ضربه سر-عاری از میکروب-همراه شلوار 4. رزق-پیشوند آینده  5. پاداش-باب 

6. آدمکشی-زیست شناسی7. پرنده ای وحشی -سر بی مو  
8. نام آذری-ضربه ای در فوتبال 9. یار کلنگ-آتش گیره 
10. ضمیر فرانسوی-تغییرعقیده-اندک 11. مباشر-مایه 
حیات-شتر بی کوهان 12. نفس خسته-بازیگر مرد اثر 

مریم مقدس

 عمودی: 
1. خدای هندی-گیاهی خوشبو  2. مقابل نسیه-سوغات 
ارومیه-پول چین 3. از ویتامین ها-میانه روی4. سود 
حرام-تور کاهکشی-ارزش 5. خونابه-از برونته ها 6. 
پیمان آتانتیک شمالی-ستمکار 7. محوطه ای زیر طبقه 
همکف-قوم وحشی تاریخ 8. حرف دهان کجی-خانه 9. 
موی اسب-مثلث جغرافیایی-کاالی بدون بسته بندی 

ــه  ــت ــاخ ــب دل  .10
شـــمـــع-ســـفـــیـــد 
حرف   .11 آذری 
فیگور- مجهول- 
بیهوشی  ــت  ــال ح
12.  تشک جودو-

از صفات خداوند

جدول متوسط  |  7903جدول سخت  |  1109
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تست هوش: 

گزینه 1 صحیح است. اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید که هر تصویر از 
گوشه سمت چپ پایین  به باال هر کدام 45 درجه چرخیده است.

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

بازی ریاضی

سعی کنید رابطه بین اعداد را پیدا و جای خالی 
را پر کنید.

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.

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد، شما می توانید تعداد اعداد 
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید. همچنین مشخص می شود چه تعداد از 

آن اعداد در جای درست قرار دار د که می تواند شما را به پاسخ نزدیک تر کند. 
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در 
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست 

می آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.

خفن استریپ:   خرچنگ

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    
 

چی شده؟

تجربه شیرین خانه تکانی!

سالم. خب خدا رو شکر بعد از چند هفته 
دوبــاره با ستون »چی شــده؟« در خدمت 
تون هستیم. این بار براتون یک عکس از 
وضعیت خونه تکونی ها انتخاب کردیم 
ــرای ایــن عکس یک شرح  که شما باید ب
حال طنز و بامزه بنویسید و تا ساعت 2۴ 
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 
ــای فــرســتــاده شـــده، روز  تــریــن جمله  ه
چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ 
می شه. شماره پیامک 2000999 هم 

آماده دریافت پیام های شماست.

نمونه :
    وقتی یه روز تعطیل خونه می مونی تا به مادرت توی خونه تکونی کمک کنی

    مامانم انقد توی این چند روز خونه تکونی کرده که وسایل خونه میان پشت من قایم میشن و میگن 
پادرمیونی کن 

   بعد از یک روز کمک در خونه تکونی دوست دارم به مادرم بگم: سعی کن تمیزی در نگاه تو باشد، نه 
در خانه ای که بدان می نگری!

هوش منطقی : 

 پاسخ گزینه )ب( است. برای به دست آوردن عدد باالی داخل هر مثلث باید 
اعداد پایین را ضرب در خودشان کرده و همان را در باال قرار داد به طور مثال 
در مثلث اول 2×2 شده و 6×6 سپس جواب هر یک در قسمت باال آمده و شده 

436. در مثلث آخر هم همین کار را تکرار می کنیم که می شود 149.

معمای کارگاه عروسک سازی :
 برای ساخت، رنگ آمیزی و بسته بندی 3 عروسک توسط دو کارمند عروسک سازی 

حداقل 6 ساعت زمان الزم است.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی ریاضی:

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

دهید اشاره کرده ایم.
پنج حرفی: مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانه، سرانه، درمان 

و ...

معما 

کارگاه عروسک سازی
 یک کارگاه اسباب بازی سازی دارید که با دو کارمند کار 
می کند. در این کارگاه ساخت هر اسباب بازی دو ساعت 
طول می کشد، نقاشی کردن هر کدام یک ساعت و بسته 

بندی آن ها هم  یک ساعت زمان الزم دارد.
یک  نمی توانید  شما  ــه  ک باشید  ــه  ــت داش تــوجــه   *
اسباب بازی را قبل از ساخت رنگ و قبل از رنگ آمیزی   

بسته بندی کنید.
* هر دو کارمند می توانند هر یک از این سه وظیفه را 
انجام دهند، اما نمی توانند همزمان یک کار را روی یک 

اسباب بازی انجام دهند.
ــرای ســاخــت، رنــگ آمــیــزی و  حــداقــل زمــانــی کــه بـ

بسته بندی سه اسباب بازی الزم است چقدر است؟
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سابقه خبر

پنجم مهر سال گذشته، شلیک گلوله با 
اسلحه شکاری در شهرک نوید مشهد، 
اهالی را از منازل شان بیرون کشید. در 
این هنگام جوان 30 ساله ای به نام سید 
مصطفی حسینی که بر اثر اصابت گلوله 
به شدت مجروح شده بود، به مرکز درمانی 
انتقال یافت اما جان خود را از دست داد و 
این گونه پرونده ای جنایی روی میز قاضی 
کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد در 
ــان حــادثــه( گشوده شــد. ایــن گــزارش  زم
حاکی است: با صدور دستورات ویژه ای از 
سوی مقام قضایی تالش کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای 
مسلحانه  جنایت  ایــن  عامل  دستگیری 
درحالی آغاز شد که بررسی ها نشان می 
داد: قتل جوان مهمان به خاطر اختالفات 
ریشه ای بین چند برادر رخ داده است. با 
گذشت 16 ماه از این حادثه وحشتناک و 
درحالی که قاضی دکتر زرقانی بر صندلی 
رسیدگی ویژه به پرونده های جنایی تکیه 
ــود، کــارآگــاهــان بــه سرنخ هایی از  زده ب
مخفیگاه متهم در گلبهار دست یافتند و با 
کسب دستورات قضایی ، »رمضان« را در 

یک عملیات ضربتی به دام انداختند.

ن
سا

را
خ

  از
ی

ص
صا

خت
ها ا

س  
عک

حادثه در قاب

در امتداد تاریکی مهتم در ابزسازی صحنه جنایت ادعا کرد

نقشه پلید!روایت جدید از قتل جوان مهمان!

اگر مادرم در جریان رابطه بین من و »جمشید« قرار 
بگیرد، دیگر نه تنها اجازه نمی دهد با هیچ کسی به 
صورت تلفنی ارتباط داشته باشم یا پیامک ارسال 
کنم بلکه گوشی ام را هم می گیرد و باز از درس 
هایم عقب می مانم چرا که ... دختر 13ساله ای که 
به همراه پسر غریبه ای در یکی از پارک های مشهد 
شناسایی و به کالنتری هدایت شده بود، در حالی 
که اشک ریزان ادعا می کرد توسط پسر جوان در 
فضای مجازی اغفال شده است، درباره چگونگی 
آشنایی خود با آن پسر غریبه به کارشناس اجتماعی 
کالنتری سپاد مشهد گفت: در کالس اول ابتدایی 
تحصیل می کردم که روزی مادرم دست مرا گرفت 
و به خانه پدربزرگم برد. آن روزها خواهر کوچک ترم 
شیرخواره بود و من زمانی که می دیدم چشمان مادرم 
پر از اشک می شود، فکر می کردم خواهر کوچکم شیر 
نمی خورد و مادرم را اذیت می کند اما نمی دانستم که 
وقتی مادرم از طالق حرف می زند یعنی دیگر پدرم را 
نمی بینم. خالصه در حالی که پدر و مادرم از یکدیگر 
جدا شده بودند، من از خواهر کوچکم مراقبت می 
کردم تا مادرم سر کارش برود. مدتی بعد مادرم خانه 
ای را اجاره کرد و ما به آن منزل اسباب کشی کردیم. 
من هم که دیگر آرام آرام معنای طالق را فهمیده بودم 
،سعی می کردم بیشتر به مادرم کمک کنم و کارهای 
منزل را انجام بدهم تا او خسته نشود. هنگامی که 
وارد مقطع راهنمایی شدم، کمبود مهر پدری را با 
همه وجودم حس می کردم و دوست داشتم پدرم 
نزد ما زندگی می کرد و دست نــوازش بر سرم می 
کشید ولی او به دنبال سرنوشت خودش رفته بود 
و مادرم خیلی تالش می کرد تا من و خواهرم نبود 
پدر را احساس نکنیم. تا این که شیوع بیماری کرونا 
مدارس را تعطیل کرد و من با اصرار خیلی زیاد مادرم 
را مجبور کردم که تلفن هوشمند برایم تهیه کند. 
خوب می دانستم که مادرم پس اندازی برای خرید 
گوشی ندارد اما برای آن که من از درس هایم عقب 
نمانم، با هر مشقتی بود گوشی را برایم خرید و من 
چون نحوه استفاده از گوشی هوشمند و ورود به برنامه 
های شاد را بلد نبودم، از دوستم کمک خواستم. او هم 
ضمن آموزش استفاده از فضای مجازی، مرا در یکی 
از کانال های تلگرامی عضو کرد که خودش در همان 
کانال فعالیت داشت. چند روز بعد پیامی از یک پسر 
جوان دریافت کردم و پاسخش را دادم. این گونه بود 
که ارتباط پیامکی و سپس تلفنی من و جمشید آغاز 
شد. او حرف های زیبایی می زد و مرا در رویاهایم 
غرق کرده بود. جمشید خیلی از من تعریف می کرد 
و اصرار داشت که نباید مادرم در جریان ارتباط مان 
قرار بگیرد زیرا او اکنون موقعیت ازدواج ندارد و مادرم 
به این ارتباط پایان می دهد! من هم حرف هایش را 
باور کردم و به مادرم چیزی نگفتم، تا این که از من 
خواست یکدیگر را در پارک نزدیک منزل مان مالقات 
کنیم. من هم دور از چشم مادرم سر قرار رفتم. وقتی 
مدتی با هم گفت و گو کردیم، جمشید از من خواست 
برای ادامه گفت و گو درباره آینده به مکان خلوتی 
برویم. در حالی که من با این پیشنهاد او دچار تردید 
شده بودم، ناگهان ماموران گشت کالنتری سپاد از 
راه رسیدند و ما را به کالنتری آوردند. این جا بود که 
فهمیدم جمشید نقشه پلیدی را در سر می پروراند 
که اگر پلیس نمی رسید احتمال داشت به حرف های 
حیله گرانه او اعتماد کنم و ... شایان ذکر است، به 
دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( 
این دختر نوجوان در دایره مددکاری اجتماعی مورد 
مشاوره های روان شناختی قرار گرفت و در حالی 
که از فرجام تلخ و تاسف بار آشنایی دیگر قربانیان 
فضاهای مجازی حیرت زده شده بود، با هماهنگی 
دستور قضایی تحویل مادرش شد تا این پرونده مسیر 

قانونی را طی کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

قاچاقچیان، زانتیا را برای ۸0 کیلو 
تریاک به آتش کشیدند!

از  پس  که  موادمخدر  قاچاقچی  توکلی/ سه 
ــودروی  ــرار از دســت مــامــوران، خ ناکامی در ف

زانتیای خود را به آتش کشیدند، به دام افتادند.
به گزارش خراسان، ماموران پاسگاه انتظامی 
»هنزاء رابر« هنگام کنترل خودرو های عبوری 
به یک خودروی زانتیا مشکوک شدند و به راننده 
خودرو دستور توقف دادند اما راننده خودرو با 
بی توجهی به فرمان ایست نیروهای پلیس، به 
سرعت از محل متواری شد که در این هنگام 
ماموران خودرو را تعقیب کردند و پس از مسافتی، 
 متهم بالفاصله اقدام به آتش زدن خودرو کرد.
در ادامه باهماهنگی ماموران و همکاری آتش 
نشانی خودرو خاموش شد . پس ازخاموش شدن 
آتش و بازرسی، ماموران ۸0 کیلوگرم تریاک از 
خودرو کشف کردند و در این زمینه پرونده ای 
تشکیل شد و متهمان به مرجع قضایی  تحویل 

شدند. 
بنابراین گزارش،فرمانده انتظامی استان کرمان 
نیز از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل۹۸۷ 
ماموران  شبانه  عملیات  در  تریاک  کیلوگرم 
 یگان تکاوری 11۵ بخش »زهکلوت« خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری افزود: ماموران یگان 
تکاوری11۵بخش»زهکلوت«با انجام اقدامات 
اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک 
محموله سنگین موادمخدر از محدوده استان 
هــای جنوبی به مرکز کشور باخبر و طی یک 
عملیات شبانه در چند نقطه از محور »دلگان-
زهکلوت« مستقر شدند. وی ادامه داد: سه شنبه 
شب یکی از گروه های مستقر در این محور به یک 
دستگاه وانت نیسان مشکوک شد و به آن دستور 
ایست داد، اما سرنشینان این خودرو اقدام به 
فرار و تیراندازی به سمت ماموران کردند و پس از 
مواجهه با آتش پر حجم ماموران با به جا گذاشتن 
خــودروی خود در تاریکی شب  از دید ماموران 

خارج شدند. 
وی با اشــاره به کشف ۹۸۷ کیلوگرم تریاک از 
ــودروی قاچاقچیان مسلح تصریح کــرد: هر  خ
چند که طی این عملیات شبانه سوداگران مرگ 
برای فرار از قانون همچون تاریکی اعمال پلید 
خود به ظلمت و تاریکی شب متوسل شدند اما به 
لطف الهی با انجام تحقیقات و استعالمات بعدی 
به اطالعات خوبی دست پیدا کردیم که منجر به 

شناسایی و دستگیری آن ها می شود.

نقشه آدم ربایی با انگیزه تسویه حساب شخصی 

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
دستگیری اعضای باند آدم ربایی و سرقت خبر داد 
که برای تسویه حساب شخصی اقدام به اجرای 

نقشه سرقت بی فرجام کردند.
ــاه سعید  ــارآگ ــزارش مــیــزان، سرهنگ ک بــه گـ
ــده ای با  ــرون مجیدی افـــزود: اواســط دی مــاه پ
موضوع سرقت به عنف منزل به دادخواهی یکی 
از شهروندان در کالنتری 10۲ پاسداران تشکیل 
و برای رسیدگی تخصصی و پی جویی به پلیس 
آگاهی ارجاع شد. وی ادامه داد: شاکی برای 
تکمیل تحقیقات در پایگاه چهارم حاضر شد و 
اظهار کرد که دهم دی ماه ،چهار سارق با صورت 
پوشیده به ساختمان محل سکونت وی وارد و پس 
از تخریب در واحد مسکونی وارد منزل او می شوند 
و با تهدید و ضرب و شتم او قصد سرقت داشتند 
که با توجه به فعال شدن آژیر ساختمان و حضور 
ساکنان و همسایگان در راهرو و راه پله، اقدام به 

فرار می کنند و سرقتی انجام نمی دهند.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
گفت: با توجه به حساسیت موضوع گروهی از 
کارآگاهان به محل وقوع جرم اعزام شدند و به 
بررسی محل پرداختند که مشاهده کردند یکی 
از همسایگان مجاور در ساختمان خود دوربین 
مــدار بسته نصب کــرده اســت. در همین حال، 
پس از هماهنگی قضایی فیلم دوربین مداربسته 
مورد بازبینی قرار گرفت و مشاهده شد چهار مرد 
با صورت پوشیده و با یک دستگاه پرشیای سفید 
رنگ به محل سرقت مراجعه کردند و پس از حدود 
۲0 دقیقه از محل متواری شدند، در بررسی 
سیستمی مشخص شد که متهمان پالک خودرو 

را دستکاری کرده و با پالک دیگری به صحنه جرم 
آمده اند. وی افزود: در این زمینه دیگر پالک ها نیز 
استعالم و تعدادی پالک شبیه پالک خودروی 
پرشیا استخراج شد که در راستای شناسایی 
متهمان، تحقیقات میدانی در خصوص مالکان 
خودرو در نشانی های موجود انجام و مشخص 
شد مالک یکی از خودرو ها به نام »غفور« شباهت 
زیادی به یکی از متهمان دارد و یک فقره سابقه 

آدم ربایی نیز دارد.
او ادامه داد: پس از هماهنگی با مراجع قضایی 
،دستگیری »غفور« و همدستان وی در دستور کار 
پلیس قرار گرفت که پس از اقدامات پلیسی در 
عملیاتی غافلگیرانه بیست و نهم دی ماه »غفور« 
دستگیر شد. وی در تحقیقات به عمل آمده، ابتدا 
منکر سرقت و نقشه آدم ربایی بود، اما پس از ارائه 
مستندات و ادله لب به سخن گشود و به جرم خود 
با همکاری سه نفر دیگر به هویت های  مهدی، 

پوریا و سهیل اعتراف کرد.
به گفته مجیدی، سهیل در اعترافات خود بیان 
کرد که شاکی با »پوریا« اختالف مالی داشته 
و او نیز تصمیم گرفته از شاکی انتقام بگیرد و 
برای تسویه حساب از او سرقت کنند که موفق 
نشده و ناکام مانده اند. وی خاطرنشان کرد: 
طی  متهم،  اعترافات  و  قضایی  هماهنگی  با 
عملیاتی غافلگیرانه مهدی و پوریا نیز در منزل 
شان دستگیر شدند و در بازجویی به عمل آمده، به 
جرم خود اعتراف و علت و انگیزه سرقت نافرجام 
از شاکی را اختالف مالی و ترساندن شاکی برای 
تسویه حساب بیان کردند، متهمان پس از اخذ 

رضایت شاکی به مرجع قضایی معرفی شدند.

5 کودک گم شده پیدا شدند 

 ایرنا/ پنج کودک گم شده در روستای خیرآباد اسدیه 
از توابع شهرستان درمیان، در خراسان جنوبی پس از 
تالش سه ساعته تیم های امدادی پیدا شدند. معاون 
هالل احمر خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲0:30 
سه شنبه  گزارش این مفقودی اعالم شد و با تالش 
سه ساعته سه تیم امدادی   و با همکاری ناجا، کودکان 
مفقود شده در سالمت کامل پیدا و به خانواده ها 
تحویل داده شدند. اسعدزاده افــزود:  کودکان در 
مسیر روستای گاویج به خیرآباد طی طریق داشتند 
که به دلیل تاریک شدن هوا و ترس از عوامل محیطی 

، زیر یکی از پل های جاده ای پناه گرفته بودند.

آتش سوزی شیرخوارگاه آمنه 
مهار شد؛ کودکان در سالمت 

کامل هستند 
رئیس مرکز اورژانس تهران از مهار آتش سوزی 
شیرخوارگاه آمنه پایتخت خبر داد و افــزود: با 
تالش آتش نشانان، این حریق مهار شد و همه 
کودکان و کارکنان حاضر در این شیرخوارگاه 
به سالمت خارج شدند. پیمان صابریان دیروز به 
ایرنا گفت: در این حادثه یک آتش نشان مصدوم 
ــه داد:  ــداوا شــد. وی ادام و سرپایی در محل م
تکنیسین های اورژانــس به همراه سه دستگاه 
آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس تا 
پایان عملیات در محل حضور داشتند. صابریان 
ــوزی را در دســـت بــررســی  عــلــت ایـــن آتـــش سـ
کارشناسان آتش نشانی اعالم و تاکید کرد: همه 
کودکان حاضر در این شیرخوارگاه در سالمت 

کامل هستند.

اعتراف سارقان به22 فقره 
سرقت دوربین های مدار بسته   

توکلی/ دو سارق سابقه دار دوربین های مدار 
بسته واحدهای مسکونی و صنفی جیرفت 
دستگیر شدند. به گزارش خراسان، فرمانده 
انتظامی شهرستان جیرفت در این باره گفت: 
به دنبال گــزارش افــزایــش سرقت دوربین 
های مدار بسته منازل و واحدهای صنفی، 
نیروهای پلیس با تالش های شبانه روزی 
سارق  دو   دستگیری  و  شناسایی  به  موفق 
شــدنــد. سرهنگ محمدرضایی  افــزود: بــا 
بررسی سوابق آن ها  مشخص شد متهمان 
دارای سابقه سرقت و تحت تعقیب هستند 
که در ادامه این دو متهم در تحقیقات تکمیلی 
مــامــوران به ۲۲ فقره سرقت دوربین های 
مداربسته منازل و چند واحد صنفی در شهر  

اعتراف  کردند.

ســجــادپــور- عــامــل یــک جنایت مسلحانه 
هولناک در مشهد که متهم به قتل دوست 
ــت جــدیــدی را هنگام  بـــرادرش اســـت، روایـ

بازسازی صحنه جنایت مطرح کرد.
ــزارش اختصاصی خــراســان، متهم این  به گ
پرونده جنایی که به »رمضان کالچ« معروف 
است ،با صدور دستوری از سوی قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد به محل وقوع جنایت مسلحانه 
هدایت شد تا جزئیات و چگونگی ایــن قتل 
وحشتناک را بازسازی کند. این متهم که پس 
از 16 ماه فرار و با تالش شبانه روزی کارآگاهان 

پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک عملیات 
ضربتی در منطقه گلبهار دستگیر شــد، در 
حالی که حلقه های قانون دستانش را می 
فشرد، به شهرک نوید هدایت شد و در خیابان 
نوید 1۵ )محل جنایت( مقابل دوربین قوه 
قضاییه قرار گرفت. ابتدا سرهنگ کارآگاه ولی 
نجفی )افسر پرونده( به تشریح خالصه ای از 
محتویات این پرونده جنایی پرداخت و درباره 
چگونگی دستگیری و اقاریر متهم در مراحل 

اولیه بازجویی توضیحاتی را ارائه داد.
گزارش خراسان حاکی است، در ادامه قاضی 
دکتر حسن زرقانی با تفهیم مــواد قانونی از 
متهم خواست مواظب اظهارات خود باشد و 
حقیقت ماجرا را بیان کند چرا که اظهارات او 
در مراحل دادرسی مورد استناد قضایی قرار 

می گیرد. سپس متهم جوان که دارای سوابق 
متعدد کیفری است اما مدعی بود از مدتی قبل 
دیگر خالف نمی کند، در شرح جنایت مسلحانه 
ادعای جدیدی را مطرح کرد و به قاضی ویژه قتل 
عمد گفت: از چند ماه قبل ،اختالفات بین ما و 
برادرم بر سر منزل ارثیه ای پدرم شروع شده بود 
چرا که برادرم در آن منزل سکونت داشت و خانه 
را تخلیه نمی کرد. مشاجرات لفظی و تلفنی 
ما همچنان ادامه داشت تا این که روز حادثه 
)پنجم مهر سال ۹۸( من که دیگر به شدت 
عصبانی شده بودم، اسلحه شکاری را برداشتم 
و به همراه برادر دیگرم 
ســوار بر موتورسیکلت 
ــت  ــون ــک ــحـــل س بــــه مـ
بــرادرم )در منزل ارثیه 
ای( در خــیــابــان نوید 
به  متهم  رفــتــیــم.   1۵
در  مسلحانه  جنایت 
ادامــه اعترافاتش ادعا 
کـــرد: وقــتــی بــه داخــل 
کوچه رسیدیم، برادرم 
ــش  ــت بـــه هـــمـــراه دوس
سیدمصطفی و یک فرد دیگر درون خودرو 
نشسته بودند. آن ها وقتی ما را دیدند، از خودرو 
پیاده شدند و هر سه نفر فــرار کردند ولی در 
همین هنگام مصطفی )مقتول( اسلحه ای را به 
طرف من گرفت و قصد شلیک داشت که ناگهان 
گلوله در سالح گیر کرد و من هم که هول شده 
بودم، از ترس به سوی او شلیک کردم که گلوله 
های اسلحه شکاری به او اصابت کرد و نقش 
بر زمین شد.  بعد هم دوبــاره با موتورسیکلت 
از صحنه حادثه فرار کردیم و من اسلحه را با 
خودم به یکی از شهرهای شمالی کشور بردم. 
قصد داشتم آن را قطعه قطعه کنم تا بتوانم به 
راحتی به مکان دیگری انتقال بدهم ولی بعد 
نتوانستم قطعات آن را سر هم کنم و آن ها را در 
همان شهر، بیرون انداختم!  بنابراین گزارش، 

اما برادر متهم و دوست مقتول، ماجرای دیگری 
را از این جنایت هولناک بیان کرد. او به قاضی 
زرقانی گفت: آن روز تلفنی با برادرم مشاجره 
کــرده بودیم که مصطفی به خانه من آمــد تا 
خودروام را امانت بگیرد. او به من گفت که می 
خواهد خودرو را با شیلنگ آب بشوید ولی من 
مخالفت کردم! دوستم گفت: به خاطر بهای آب 
نمی گذاری آن را بشویم! من هم با این شنیدن 
این جمله دیگر حرفی نزدم و  برای استراحت 
به داخل اتاق رفتم اما بعد صدای در حیاط را 
شنیدم و لحظاتی بعد هم صدای »تق« بازکردن 
در را متوجه شدم و همزمان صدای گلوله هم 
بلند شد که من هراسان خودم را به داخل حیاط 
رساندم و برادرم رمضان را  دیدم که با اسلحه 
روبه رو ایستاده و دوستم مصطفی به چارچوب 
در تکیه داده است. وقتی فریاد کشیدم، برادرم 
فرار کرد و من پیکر خون آلود مصطفی را به 
ــس و  داخــل حیاط کشیدم و  بعد هم با اورژان
پلیس تماس گرفتم!  به گزارش خراسان، به 
دنبال اعترافات صریح متهم به ارتکاب جنایت 
مسلحانه درمقابل دوربین قوه قضاییه، متهم 

به چند ســوال تخصصی و فنی قاضی دکتر 
حسن زرقانی درباره زوایای پنهان این جنایت 
پاسخ داد و سپس قاضی شعبه ۲11 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد با اعالم پایان بازسازی 
صحنه قتل، دستور انتقال متهم به زنــدان را 
صادر کرد تا این پرونده دلهره آور جنایی دیگر 

مراحل قانونی خود را طی کند.

متهمان   هنگام بازسازی صحنه  جنایت در حضور قاضی  زرقانی

دو نوجوان 12 و 1۵ ساله در دومین حادثه انفجار 
ترقه در مشهد دچار سوختگی شدید شدند.
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سود همه صاحبان سهام عدالت 
از طریق »سجام« واریز می شود

تسنیم- دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس با 
اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: 
با توجه به تعدد شرکت های حاضر در پرتفوی 
تسهیل  منظور  به  تا  شد  مقرر  عدالت،  سهام 
فرایند، واریــز سود سهام افــرادی که مدیریت 
مستقیم را انتخاب کــرده انــد، توسط شرکت 
سپرده گــذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( انجام شود. همچنین با توجه 
به برگزار نشدن انتخابات شرکت های سرمایه 
گــذاری استانی، امسال سود سال 98 سهام 
عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند نیز، به همان روش سهامداران مستقیم 
ــز  سهام عــدالــت و توسط شرکت سمات واری
خواهد شد. از سوی دیگر باشگاه خبرنگاران به 
نقل از رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس 
توضیحاتی را  در خصوص زمان قطعی واریز سود 
سهام عدالت ارائه کرد. سعادتی گفت: قرار بود 
سود سهام عدالت تا پایان سال واریز شود که 
به علت درگیری مجلس با بودجه، مقرر کردیم 
تا سه ماه ابتدایی سال آینده سود به حساب 

سهامداران عدالت واریز  کنند.

درگاه های ارائه دهنده رمز ارز 
مسدود می شود

ــای اخیر  ایسنا- بــا توجه بــه ایــن کــه در روزهـ
مسئوالن بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز 
ارز بین افــراد طبق قانون شــورای عالی مبارزه 
با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 
تاکید کردند، در این  خصوص شرکت شاپرک 
ــرد کــه درگــاه هــای  بــه پــرداخــت یــارهــا اعــام ک
از  مجاز  غیر  کسب وکارهای  که  الکترونیکی 
جمله رمز ارز ارائه می کنند،  مسدود خواهند شد.

 پیش فروش روغن برای تحویل
 در سال 1400 تکذیب شد

تسنیم- اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره 
ای »توزیع اقام اساسی با کارت ملی«، »کمبود 
ــازار« ، »فــروش روغــن با کــارت ملی«  روغــن در ب
، »پیش فروش روغن در بــازار و تحویل در سال 
1400« و...  را تکذیب کرد و  از وجود کاال در 

شعب تحت پوشش اطمینان داد.

خودرو های خارجی به دردسر 
افتادند

باشگاه خبرنگاران-  هم اکنون یکی از مشکات 
داشتن خودروی خارجی ، نبود قطعه برای برخی 
از این خودرو هاست که به هیچ عنوان ارتباطی 
با ایران ندارند و دارندگان این خودروها از نبود 
 C3 قطعه شکایت دارند. پژو 2008 و سیتروئن

از این نمونه اند.
 چرا که پژو چند وقتی است با خودروسازان دیگر 
ادغام شده و از آن جایی که کشورهای ادغام شده 
جزو فهرستی هستند که نباید با ایران همکاری 
داشته باشند، در نتیجه پژو نیز از این به بعد به 
ایران قطعه نخواهد داد. به گفته یک کارشناس 
خودرو،هم اکنون  نیز برخی از دارندگان این 
خودرو ها به دلیل نداشتن قطعه، این خودرو را 

در پارکینگ گذاشته اند.

 بازار خبر

در جلسه علنی دو روز قبل مجلس، اگرچه 
اقتصادی   کمیسیون  رئیس  نایب  پیشنهاد 
درباره محدودسازی افزایش حقوق کارمندان 
با حقوق باال، با مخالفت شدید نماینده دولت 
ــرای رفــع برخی  مواجه شــد، امــا رد نشد و ب
تا  بازگشت  تلفیق  کمیسیون  بــه  ابــهــامــات 
پس از بررسی در جلسه عصر پنج شنبه این 
کمیسیون، روز شنبه در صحن علنی مطرح 
شود. اکنون جزئیات بیشتری از استدالل های 
دو طرف ماجرا منتشر شده که در ادامه آمده 
است:به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه 
علنی نوبت سوم دو روز قبل مجلس شورای 
خاندوزی  احسان  سید  پیشنهاد  اسامی، 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
ــاح جــزء 1 بند »الــف« تبصره 12  ــرای اص ب
الیحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت، 
پیشنهادی که می توان نام آن را محدودسازی 
افزایش حقوق کارمندان با حقوق های باال 
ــاره  یــا نجومی بگیران نامید. ایــن جــزء درب
مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 
بــود. براساس پیشنهاد دولــت که به تصویب 
بــود، قرار  تلفیق مجلس رسیده  کمیسیون 
اســت ســال آینده حقوق »همه« کارمندان 
دولت 25 درصد افزایش یابد. اما براساس 
پیشنهاد خاندوزی که با هدف کاهش تبعیض 
بین کارمندان دولت تهیه شده، قرار بود حقوق 
5 برابر  کارمندانی که حکم آن ها کمتر از 
حداقل دستمزد است یعنی 10 میلیون تومان، 
25 درصد افزایش یابد و حقوق کارمندانی که 
حکم آن ها باالی این رقم است، صرفًا حدود 

2.5 میلیون تومان افزایش یابد.

خاندوزی: محدودیت افزایش حقوق صرفا 	 
شامل 7 درصد کارمندان می شود

بــراســاس اظــهــارات نایب رئیس کمیسیون 
مجلس،  علنی  صحن  در  مجلس  اقتصادی 
بخش  در  حقوق  حداقل  به  حداکثر  نسبت 
ــران 21 اســت، در حالی که در  دولتی در ای
بسیاری از کشورها نسبت به ایــران وضعیت 
بهتری دارد. مثًا این نسبت در کشورهایی 
مانند کره و ژاپن بین 8 تا 13 است.خاندوزی 
تاکید کرد: خواسته حداقلی مردم از مجلس  
این است که این شکاف ها کاهش  یابد و این 
پیام را به جامعه بدهیم که بیشترین درصد 
افزایش حقوق نصیب پایین ترین طبقات می 
شود. البته محاسبات نشان می دهد که 93 
درصد کارمندان دولت مشمول افزایش 25 
درصدی حقوق خواهند شد زیرا حکم حقوقی 
آن ها کمتر از 5 برابر حداقل دستمزد است 
و فقط 7 درصــد باقی مانده مشمول درصد 

افزایش کمتری می شوند. نه تنها حقوق هیچ 
کدام از کارمندان دولت کاهش پیدا نمی کند 
بلکه ثابت هم نمی ماند و همه حتی در پله های 
باالیی شاهد افزایش حقوق هستند و صرفا آن 
7 درصد با درصد کمتری نسبت به 25 درصد.

دولت: با تصویب پیشنهاد مجلس، حقوق 	 
گروهی از کارمندان ثابت می ماند

ایــن جلسه، سیدحمید پورمحمدی  امــا در 
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به 
عنوان نماینده دولت به شدت با تصویب این 
پیشنهاد مخالفت کرد. وی با اشاره به این که 
براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت 
موظف است ضریب افزایش حقوق را با توجه به 
میزان هزینه های خود و میزان تورم مشخص 
کند، گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که 
حکم آن ها تا 5 برابر حداقل حقوق است یعنی 
14 میلیون تومان، این ها 25 درصد افزایش 
حقوق خواهند داشت ولی افــرادی که باالتر 
از این حقوق می گیرند، افزایش 25 درصدی 
نخواهند داشت. در نتیجه، مثًا فردی که 14 
میلیون تومان حقوق می گیرد، حقوقش 25 
درصد افزایش می یابد ولی کسی که مثا 14 
میلیون و 100 هزار تومان حقوق می گیرد، 
حقوقش اصًا افزایش نمی یابد. )خراسان: 
البته پیشنهاد مجلس نشان می دهد که این 
افراد مشمول افزایش حقوق ثابت حدود 2.5 
میلیون تومانی می شوند. همچنین به نظر 
می رسد در پیشنهاد مجلس حداقل دستمزد 
کارگران مبنای محاسبات قرار گرفته است 
چرا که حدقل دستمزد در سال جاری، حدود 
دو میلیون تومان و حداقل حقوق کارکنان 
دولت دو میلیون و 800 هزار تومان است( 
بنابراین طبقات حقوقی کًا جابه جا می شود 

یعنی کسانی که حقوق پایین تری می گرفتند 
حقوق باالتری می گیرند و برعکس.

پورمحمدی افــزود: چه کسانی باالتر از 14 
میلیون تومان می گیرند؟ قضات ما، هیئت 
ــرژی اتمی مــا، کسانی که روی  علمی مــا، ان
سکوهای نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه 
یک توقف انجام می دهیم و حجم بسیار زیادی 
نارضایتی ایجاد می کنیم. وی اضافه کرد: 
دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن 

را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می داند.

ــاره پیشنهاد 	  یک نکته و یک ابهام  درب
محدود شدن حقوق های باال

با توجه به موارد فوق، دو نکته قابل ذکر است: 
اول این که آمارها نشان می دهد حکم حدود 
90 تا 95 درصــد کارمندان دولــت کمتر از 
5 برابر حداقل حقوق )دستمزد( یعنی 10 
میلیون تومان اســت. در نتیجه، در صورت 
نایب  توسط  شــده  مطرح  پیشنهاد  تصویب 
صرفًا  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
میزان افزایش حقوق 5 تا 10 درصد کارمندان 
دولت، تا حدودی کاهش خواهد یافت یعنی 
کمتر از 25 درصد خواهد شد. در ضمن این 
وضعیت درباره بازنشستگان به مراتب شدیدتر 
ــد بازنشستگانی که حکم  اســت یعنی درص
شــان باالتر از 5 برابر حداقل حقوق بــوده، 
قطعا از 5 درصد هم کمتر است.  اما مورد دوم 
مربوط به پیشنهاد خاندوزی است. مهم ترین 
ابهامی که در این باره قابل طرح است، میزان 
افزایش حقوق نجومی بگیران با توجه به پله 
های مالیات بر حقوق است که هفته گذشته به 
تصویب مجلس رسید.مطابق جزء 4 بند »الف« 
تبصره 12 الیحه بودجه 1400، مالیات بر 
حقوق در سال آینده براساس جدول شماره 

یک  محاسبه می شود.
با این وصف، میزان افزایش حقوق کارمندان با 
توجه به پله های مالیاتی در سال آینده مطابق 
جدول شماره 2 خواهد بود.  با توجه به جدول 
شماره 2، ماحظه می شود که درصد رشد 
خالص حقوق افرادی که احکام آن ها باالتر از 5 
برابر حداقل دستمزد است و در صورت تصویب 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  پیشنهاد 
مجلس، میزان افزایش حقوق آن ها محدود 
ــد اســت و  خواهد شــد، بین 16 تا 23 درص
همچنین رقــم خالص افزایش حقوق آن ها 
نسبت به امسال بین 2.55 تا 2.675 میلیون 
تومان در ماه خواهد بود. در این زمینه البته 
نکته قابل ذکری وجود دارد و آن این که بخش 
زیــادی از افــرادی که احکام آن ها باالتر از 5 
برابر حداقل دستمزد است، قضات و اعضای 
هیئت علمی هستند. این افــراد از پرداخت 
مالیات پلکانی حقوق معاف هستند و صرفا 
مالیات 10 درصدی می پردازند. در نتیجه، 
میزان درصد رشد خالص حقوق آن ها حتی 
در صورت تصویب این پیشنهاد مجلس، عمومًا 
باالی 20 درصد باقی خواهد ماند. در نتیجه، 
باید گفت تصویب این پیشنهاد صرفًا به معنای 
محدود سازی حقوق گروه اندکی از کارمندان 

است که حقوق های باال می گیرند.

مجلس بر سر دو راهی بزرگ درباره حقوق کارمندان 
پیشنهاد برخی نمایندگان برای محدودیت در رشد حقوق های باال و نسخه دولت برای درصد رشد ثابت برای همه سطوح

جدول 2- مقایسه میزان افزایش حقوق کارمندان در صورت تصویب پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس )میلیون ریال(

بازه 
حقوق 

ناخالص 
99 تا

درصد 
افزایش 
ناخالص 

حقوق 
1400

حقوق 
ناخالص 
1400

افزایش 
حقوق 
1400

مالیات 
در ماه 
1400

افزایش حقوق 
ناخالص پس از 

کسر مالیات

خالص 
حقوق در 

ماه 1400

خالص 
حقوق در 

ماه 1399

درصد رشد 
خالص 
حقوق 

نسبت به 
99

رشد خالص 
حقوق نسبت 

به 99

2825357073528257
402550101949392610
602575153.511.571.556.252715.25
80251002071393732720

10025125251114114892825
13019.215525178138112.52325.5
16015.61852523.251.75161.751352026.75
20012.52252533.25-8.25191.751651626.75

جدول1 :مالیات حقوق در 1400 )میلیون تومان(

درصدتاازپله مالیاتی
4810پله اول
81215پله دوم

121820پله سوم
182425پله چهارم

243230پله پنجم
35-32پله ششم

 شاخص

خروج از رکود به روایت اتاق 
بازرگانی 

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش 
ــرده اســت عــدد کل شامخ به  ــام ک خــود اع
باالترین سطح خود در 17 ماه گذشته رسیده 
که به منزله خروج از رکود است. به گزارش 
ایسنا، اتاق بازرگانی نتایج بررسی های دوره 
هفدهم شامخ )شاخص مدیران خرید( را 
منتشر کرده و ارزیابی از بنگاه های اقتصادی 
نشان می دهد که در بهمن ماه باالترین عدد 
خود در تمام دوره های اخیر را به ثبت رسانده 
است. این شاخص با نظرخواهی از فعاالن 
اقتصادی، شاخصی برای وضعیت رکود و 
رونق اقتصادی محسوب می شود. بر اساس 
اعام اتاق عدد کل شامخ با عبور از مرز 50 
واحد، به53.73واحد رسیده که باالترین 
عدد ثبت شده در این آمارگیری است. این 
شاخص در طیفی بین عــدد صفر تا 100 
تعریف می شود. اگر عدد کمتر از 50 باشد، 
به معنی قرار گرفتن کشور در رکود اقتصادی 
است و اگر این عدد از مرز 50 بگذرد به معنی 

ورود به دوره رشد مثبت است. 

 گفت وگو

مدیرعامل توانیر خبر داد: 

شناسایی اکثر مراکز غیر مجاز 
استخراج رمز ارز با گزارش مردمی 
مدیریت  شرکت  مدیرعامل  بردبار-  حسین 
تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران )توانیر( 
از در نظر گرفتن پـــاداش 20 میلیونی بــرای 
شناسایی مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز در کشور 
خبرمی دهد؛ محمدحسن متولی زاده در گفت 
وگو با خراسان به ابهامات موجود فضای رسانه 
ای کشور درباره سهم رمز ارزها در مصارف برقی 

کشور پاسخ می دهد که می خوانید:
به تازگی در رسانه ها بحث هایی درباره 
سهم تولید رمز ارزها از مصارف برق کشور به راه 
افتاده است، آخرین بررسی های توانیر در این 

خصوص چه چیزی را نشان می دهد؟
-رمز ارزها یکی از خصوصیاتشان آن است که 
خیلی کنترل پذیر نیستند و شاید به همین دلیل 
هم در دنیا خیلی توسعه پیدا کرده اند،ما یک 
سری آمارها خودمان داریم و یک سری سایت 
های بین المللی هم هستند که بر اساس میزان 
استخراج رمز ارزها آماری را نشر می دهند که 
قطعا هیچ کدام کاما قابل اتکا نیستند ولی به 
تقریب می شود ادعا کرد که در ایران  هم اکنون 
معادل حدود 600 تا 700 مگاوات برق برای رمز 

ارزها مصرف می شود.
که البته این سهم خیلی پایینی از کل 

مصرف کشور است؟
-بله، کمتر از یک درصد از ظرفیت نصب شده 
ما محسوب می شود.چیزی که وجود دارد آن 
است که بخشی از این ها مجاز هستند یعنی در 
چارچوب قانون و مصوبه دولت فعالیت می کنند و 
ما هم موظفیم و عاقه مندیم که کسانی که تمایل 
داشته باشند در چارچوب مصوبه دولت و قانونی 
فعالیت کنند حتی برایشان امکانات و تسهیات 
فراهم و برق شان را نیز تامین کنیم اما تعدادی 
هستند که عاقه مند نیستند که در چارچوب 
قانون فعالیت کنند و می خواهند غیرقانونی عمل 
کنند که وظیفه ماست با آن ها برخورد قانونی 
کنیم و مجازات های سنگینی نیز برایشان در 
نظر گرفته شده است و عاوه بر جرایم سنگین 
دستگاه هایشان نیز جمع می شود، بنابراین ما 
توصیه و پیشنهادمان  این است که کسانی که 
تمایل دارند در این زمینه کار کنند در چارچوب 
مصوبه دولت اقدام کنند و ما هم کمک می کنیم.

ــن فعالیت های  ــا ظــاهــرا سهم ای  ام
غیرقانونی در سبد مصرف برق کشور قابل 
توجه است که همین سهم باعث شد خاموشی 
هایی در زمستان اتفاق بیفتد  با آن که اصال در 
زمستان پیک مصرف را نداریم، در این  خصوص 

بررسی داشته اید؟
-نه ببینید، از 600 تا 700 مگاواتی که عرض 
کــردم نیمی به صــورت قانونی است و مدیریت 
پذیرند یعنی ساعاتی که درخواست کنیم از مدار 

خارج می شوند نیمی هم تقریبا غیرقانونی اند.
ولی کسانی هستند که در قالب های 
ــی  در حال  دیــگــری مثال یــک مجتمع ورزشـ
مصرف  که  برقی  بنابراین  هستند  فعالیت 
می شود ظاهرا متعلق به مجتمع ورزشی است 

و لذا درمحاسبات شما به آن عنوان نمی آید؟
ــب ببینید، بحثی کــه وجـــود دارد  مــن بر  -خ
اساس سایت هایی که بین المللی هستند و دیتا 
ماینینگ انجام می دهند و اصا مربوط به ایران 
هم نیستند، عرض کردم که این عدد مطرح شده 
است،  بنابراین روی حدس و گمان نمی شود اتکا 
کرد ولی ما برای آن که موارد مشابهی که اشاره 
کردید اتفاق نیفتد که قطعا هم وجود دارد و باید 
شناسایی و برخورد شود، از مردم خواهش کرده 
و گفته ایم که اگر اطاعاتی بدهند که منجر به 
شناسایی شود، پاداش هایی تا سقف 20 میلیون 
تومان برای افرادی که شناسایی کنند، درنظر 
گرفته ایم و بخش زیادی از مراکز غیرمجازی که 

شناسایی شده، از طریق مردم بوده است.

بــورس تهران در حالی معامات هفته دوم 
اسفند را با تداوم فشار فروش پشت سر گذاشت 
ــورس یک  ــورای عالی ب که سه شنبه شب ش
مصوبه حمایتی دیگر برای کاهش رفتارهای 
هیجانی در بــازار سرمایه داشــت. البته مفاد 
مصوبه اخیر به نحوی نبود که انتظار اثر جدی 
بر بازار از آن برود. به گزارش خراسان، دیروز 
شاخص های بورسی نزولی ماندند و شاخص 
ــد روز سه شنبه  کل فــرابــورس در ادامــه رون
صعودی بود. البته از نظر تعدادی هر دو بازار 
بورس و فرابورس درگیر فشار فروش بودند. 
به نحوی که 75 درصد نمادها در هر دو بازار 
صف فــروش را تجربه کردند. روز سه شنبه 
نیز که برخی شاخص ها مثبت شده بودند، 
وضعیت بــازار به همین صورت بود. شاخص 
ها مثبت شدند اما بیشتر نمادهای بازار صف 
فروش بودند. این شرایط در معامات دیروز 
هم ادامه یافت با این تفاوت که نمادهای بزرگ 
بازار هم منفی شدند. دو نماد تازه وارد کزغال 
ــی برکت از معدود  و اپــال در کنار نماد داروی
نمادهای مثبت بازار بودند که حجم معامات 

قابل توجهی را نیز به خود اختصاص دادند.

مصوبه ای بــرای حمایت از 4.5 میلیون 	 
سهامدار

این در حالی است که سه شنبه شب شورای 
عالی بورس طرح حمایت صندوق توسعه بازار 
از سهامداران خرد را تصویب کرد. طرحی که 
بر اساس آن کسانی که امسال برای اولین بار 
سهام خریده اند و ارزش کل سبد آن ها کمتر از 
10 میلیون تومان است، می توانند سبد خود 
را بیمه کنند. به این ترتیب که اگر سهام خود را 
اردیبهشت  1401 نفروشند و ارزش آن کمتر 
از 1.25 مقدار فعلی باشد مابه التفاوت به آن 

ها پرداخت خواهد شد.

خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان 
بورس ضمن تشریح این مصوبه، جامعه آماری 
این طرح را حدود چهار میلیون و 500 هزار نفر 
ذکر کرد و گفت: از بین افرادی که از ابتدای 
سال 99 اولین معامله خود را انجام دادند 

و تعداد آن ها به  شش میلیون و 100 هزار 
نفرمی رسد ، حدود  چهار میلیون و 500 هزار 
نفر دارای پرتفوی کمتر از 10 میلیون تومان 
هستند که در راستای رفع نگرانی ها  و انتفاع 
این افراد از سود بازار سرمایه،  مقرر شد که یک 

اختیار فروش در سررسید اردیبهشت 1401 
برای این افراد منتشر شود . وی با ذکر مثالی 
در این خصوص ادامه داد: به عنوان مثال اگر 
پرتفوی  10 میلیون تومان  ــروز شخصی  ام
داشته باشد و ارزش همین تعداد سهام را 
بــدون این که در طی 14 ماه کاهش دهد،  
در اردیبهشت 1401 کمتر از 12میلیون و 
500 هزار تومان باشد، مابه التفاوت آن به این 
افراد پرداخت خواهد شد و اگر هم بیشتر از 
این رقم باشد سود آن برای سهامدار محفوظ 

خواهد بود.

بورس دومین هفته اسفند را هم نزولی پشت سر گذاشت 

بی توجهی بورس بازان به دستورالعمل حمایتی 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

جماران نوشت :  سردار حسين دهقان وزیر دفاع  •
پيشين کشورمان  در توئيتی نوشت: »برخی ادعا می 
کنند دولت روحانی درصدد از بين بردن توان موشکی 
کشور در خالل برجام  بود. اما این موضوع واقعيت 
ــدارد. در دوره ریاست جمهوری دکتر  روحانی،  ن
وزیر دفاع بودم. در همين دوره توان نظامی و قدرت 

موشکی کشور به سرعت توسعه پيدا کرد.«
خبرآنالین نوشت : محسن رضایی در بخشی  •

از نشست خبری خود درباره انتخابات آینده گفت:   
اگر برای ورود به انتخابات تصميم گرفتم و اعالم 
کاندیداتوری کردم، خواهيد دید کاری خواهيم کرد 
که یک نفر بيکار نماند و اصال کسی وجود نداشته 

باشد که بياید انتقاد کند.
فرارو نوشت : مرتضی بانک با ارسال نامه ای به  •

رئيس جمهور، از سمت  خود در دبيری شورای عالی 
مناطق آزاد و معاونت ریاست جمهوری استعفا کرده 
است.او دليل استعفای خود را این گونه توضيح داده 
است: »اینک به دالیل گوناگون و ازجمله جلوگيری از 
ایجاد هرگونه شائبه ای برای دولت و نظام در استفاده 
از افراد بازنشسته بدین وسيله استعفای خویش را 
تقدیم می  کنم تا از هر زمانی که مقرر فرمایيد این 

مسئوليت به فرد دیگری محسوب گردد.«
اعتماد آنالین نوشت : فرزانه  ترکان عضو شورای  •

ــزاران گفت: جهانگيری و محسن  ــارگ مرکزی ک
هاشمی چهره های مد نظر حزب برای کاندیداتوری 
هستند. اما از آن جایی که جبهه اصالحات روی 
آقای ظریف نظر دارد، ایشان اگر ورود به انتخابات را 
بپذیرند کارگزاران هم از ظریف حمایت خواهد کرد .

آفتاب یزد-این روزنامه با تيتر"درجست وجوی  •
حميد موالنا "نوشت:وقتی احمدی نژاد از ترور خود 
می گوید یعنی مجدد سر و کله مشاور سابق وی پيدا 
شده است؟ چهره و عادات خاص احمدی نژاد و برخی 
شباهت های رفتاری به ما می گوید این بار شاید باید 
جدی تر به دنبال حميدموالنا بگردیم و از او بپرسيم آیا 

فرضيه  تاکيدی ترور نيز ساخته ذهن اوست؟!
همشهری –این روزنامه نوشت:بيش از یک هفته از  •

حادثه سراوان می گذرد و هنوز برآورد دقيقی از ابعاد 
حادثه وجود ندارد. از دوشنبه اما هيئتی  پنج نفره 
از مجلس راهی سراوان شدند تا در جریان اتفاقات 
قرار بگيرند و درنهایت گزارشی از حادثه ارائه کنند.
مصطفی نخعی نماینده مجلس گفت:تعداد کشته 
شده های حوادث ســراوان 4 یا ۵ نفر است،ممکن 
است تعداد بيشتر شود!برخی در مسير انتقال به 

بيمارستان جان خود را از دست داده اند.
اطــالعــات-ایـــن روزنـــامـــه نــوشــت:ســفــر پــاپ  •

فرانسيس، رهبر کاتوليک های جهان به عراق، یکی 
از مهم ترین رخدادهای روزهای آینده عراق است. 
اتفاقی که می تواند هم جایگاه عراق را به عنوان یک 
کشور اسالمی و عربی در منطقه تقویت کند و هم 
می تواند توجه ها را به این کشور جنگ زده و آکنده 
از مشکالت داخلی اجتماعی، اقتصادی و سياسی 

معطوف کند.
آرمان ملی – این روزنامه در انتقاد شدید اللحن به  •

منتقدان سيد حسن خمينی نوشت : »   در نهایت... 
برای  خوبی  فرصت  ریاست جمهوری  انتخابات 
عقده گشایی مدعيان دروغين راه امام بود که البته 
به هدفشان نرسيدند چــرا که جامعه به خوبی با 
افکار و عقاید آیت ا... سيدحسن خمينی آشناست 
ــد به او  و وصله هایی که دلواپسان در دســت دارن
نمی چسبد. شاید آن چه اصولگرایان دلواپس از 
واهمه کاندیداتوری آیت ا... سيدحسن خمينی انجام 
دادند، بيشترین ضربه را به خودشان وارد کرد؛ چراکه 
جامعه بيش از 40 سال است که می داند حرکت 
در مسير امام که توسط یادگارش یادآوری و تشریح 

می شود، مسير حل مشکالت است.«

چهره ها تازه های مطبوعات

رئيس جمهور کشورمان با تاکيد بر این که تحریم 
باید برداشته شود و این حق مردم است، تصریح 
کــرد: اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل 
کنيم و امروز و فردا کنيم، حقوق مردم را پایمال 
کرده ایم و مهم ترین حقوق عامه این است که 
تحریم از روی دوش شان  برداشته شود و همه 
باید برای این هدف تالش کنيم.رئيس جمهور در 
جلسه هيئت دولت اظهار کرد: قانون اساسی به 
صراحت می گوید جز در مواردی که به صراحت، 
اجرا به مقام معظم رهبری واگذار شده، تمام اجرا 
برعهده دولــت است و هيچ کس حق نــدارد در 
اجرا مداخله کند.رئيس جمهور گفت: در شرایط 
فعلی لحن دولــت جدید آمریکا مقداری تغيير 
کرده و اعتراف می کند که اقدامات دولت قبلی 
غلط و اشتباه بوده اما در زمينه برداشتن تحریم 
که مسئله اصلی است هنوز قدم جدیدی از طرف 
دولت جدید آمریکا برداشته نشده است.رئيس 
جمهور  همچنين با اشاره به اهميت پيوستن به 
اف. ای. تی. اف  بر زندگی مردم و اقتصاد کشور 
ــزود: وقتی عدد ریسک کشور باال مــی رود به  اف
معنای آن است که باید برای نقل و انتقال پول 
فشار  موضوع  ایــن  و  بپردازیم  بيشتری  هزینه 
بيشتری بر اقتصاد وارد می کند، در این راستا 
تمام کشورهایی که دوست ما هستند نيز توصيه 
می کنند که اگر به این گروه ملحق نشوید ارتباط 
بانکی شان با ایران قطع می شود، آیا می خواهيم 
به قرن پيش برگردیم؟دکتر روحانی تصریح کرد: 
باید توجه داشته باشيم که این موضوع با زندگی 
و جيب تک تک مردم ارتباط دارد و چنان چه به 
این گروه نپيوستيم و این لوایح اجرا نشد باید 
به مردم توضيح داده شود که این هزینه را چه 
کسی باید بپردازد.رئيس جمهور با تاکيد بر این 
که برجام یکی از مهم ترین توافق های سياسی 
تاریخ ایــران اســت، گفت: به واسطه این توافق 
،اقداماتی را که برای ایران هزینه دار بود، حذف 
ــم که  ــای اخير نيز نشان دادی کردیم و در روزه
اگر اراده کنيم در طول یک هفته می توانيم تمام 

توليدات هسته ای خــود را انجام دهيم.
دکتر روحانی تصریح کــرد: دولــت به 

این تعهد خود که هم سانتریفيوژها 
بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر 
روز عمل کرده است و امــروز اقتصاد 

ما بهتر از گذشته می چرخد 
ــزار ميليارد  ــا هـ ه و ده 
ــروژه در  تومان طــرح و پ
هر هفته به بهره برداری 
طــرف  از  و  مـــی رســـد 

هم  سانتریفيوژها  دیگر 
باالیی  کيفيت  بــا  و  بهتر 

هم  بنابراین  می چرخند 

می شود صنعت هسته ای رشد و پيشرفت کند و 
هم می توان به آن مشروعيت داد  و فعاليت در این 

زمينه را بی هزینه کرد.

واکنش ها	 
اما این بخش از سخنان رئيس جمهور که گفته بود 
امروزهم چرخ سانتریفيوژ  می چرخد و هم چرخ 
اقتصاد، با واکنش هایی در فضای مجازی نيز روبه 
روشد.محمد ایمانی،روزنامه نگار نوشت:"اوال 
سانتریفيوژ، دیوانه نيست که بی هدف بچرخد. 
می چرخد تا غنی سازی اورانيوم را انجام دهد و 
سپس چرخه فعاليت های هسته ای، به مقياس 
صنعتی مانند توليد انــرژی و... ارتقا پيدا کند؛ 
ماموریت بزرگی که با آمدن روحانی و برجام، مدت 
هاست متوقف شده.سانتریفيوژ، حتی اگر اسب 
عصاری هم باشد، اگر چه دور خود می چرخد  
اما چرخ آسياب را به حرکت در می آورد. این که 
با چرخش یک دهه ای سانتریفيوژها، 10 هزار 
کيلوگرم اورانيوم غنی شده توليد شود و دولت 
برجام، 9700 کيلو از این دسترنج دانشمندان 
هسته ای را بار بزند و به خارج بفرستد، فعاليت 
مــازاد  با  که  همچنان  نيست؛  مفيد  ای  هسته 
سقف 300 کيلو گرم همين کار می شود!ثانيا 
چرخ اقتصاد، گرفتار بی سابقه ترین رکود تورمی 
چند دهه اخير شده و نمی چرخد. تا جایی که 
برخی مقامات دولتی آرزوی بازگشت به شرایط 
اقتصادی سال 92 یا 90 را مطرح می کنند و 
کارشناسان همسو می گویند، شش سال طول 
می کشد تا به اقتصاد پيش از برجام برگردیم! 
عبدا...گنجی مدیر مسئول روزنامه جــوان در 
توئيتر نوشت:"چرا رئيس جمهور محترم بعضا آتش 
به دل ها می زند؟چه لزومی دارد در این شرایط 
سخت و شرمنده ساز بگویيم:"به قولمان در باره 
عمل همزمان)چرخش(چرخ اقتصاد و)چرخش( 
سانتریفيوژ عمل کردیم"ممکن است اون ها که 
روی زمين زندگی می کنند گمان کنند درکشان 
نادیده گرفته می شود.الاقل بفرمایيد تالش کردیم 
نشد."کاربری دیگر نيز نوشت:"صحبت های 
جناب روحانی را باید در جهت تالش برای 
متشنج کــردن فضا، فــرار از پاسخگویی 
بابت لغونکردن بالمّره تمام تحریم ها با 
برجام شان، معطل نگه داشتِن چندین 
ساله کشور و نوشتن مشکالت موجود به 
پای دولت قبل آمریکا 
ــه  ــرن ــت وگ ــسـ دانـ
ــروز  وضــعــيــت امـ
به خوبی گویای 
چطور چرخيدِن 
کشور  اقتصاد 

است"! 

 روحانی: اکنون هم سانتریفیوژ 
می چرخد، هم چرخ اقتصاد 

مدیر مسئول جوان:»چرا رئیس جمهور محترم بعضا آتش به دل ها می زند؟«

هادی محمدی – در حالی که همچنان 
بحث ها در شورای حکام آژانس بين المللی 
انرژی اتمی در وین درباره صدور قطعنامه 
ضد ایرانی در جریان است و داغ هم شده ، 
خبرهای رسيده از اتریش حکایت دارد که 
تيم های دیپلماتيک ایران و روسيه از یک سو 
و کشورهای اروپایی به همراه آمریکا از سوی 
دیگر در تالش اند تا نتيجه را در روزجمعه که 
روز رای گيری درباره قطعنامه ضد ایرانی 
است به سوی خود برگردانند. در عين حال 
جمهوری اسالمی ایران تاکيد کرده که در هر 
صورت، تصویب هر قطعنامه ای با هر لحنی 
را اقدامی غيردوستانه و مخرب می داند که 
می تواند بر همکاری آینده تهران وآژانس و 
توافق اخير با رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
اثر منفی داشته باشد . در همين زمينه، منابع 
آگاه به خراسان گفته اند ،با توجه به این که 
رای گيری درباره قطعنامه پيشنهادی اروپا 
ــورت بگيرد و  ــورت حضوری ص باید به ص
رایزنی های شدیدی برای جلوگيری از این 
کار در جریان است ، این امکان وجود دارد که 
قطعنامه ضدایرانی اروپایی ها و آمریکا حتی 
به مرحله رای گيری نيز نرسد و کنار گذاشته 
شود.در این ميان، حجت االسالم روحانی 
شب  شنبه  سه  کشورمان  جمهور  رئيس 
در گفت وگوی تلفنی با »امانوئل ماکرون« 
رئيس جمهور فرانسه با تاکيد بر این که از 
دست رفتن فرصت ها برای حفظ و احيای 
برجام می تواند شرایط را سخت تر کند، 
افزود: کاهش مرحله ای تعهدات از سوی 
ایران به دليل خروج آمریکا از برجام و ناتوانی 
سه کشور اروپایی از عمل به تعهدات برجامی 
بوده که پس از تحقق تعهدات طرف های 
مقابل، فورا قابل بازگشت است.روحانی 
لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی 
ایران را در چارچوب قانون مصوب مجلس 
دانست و اظهارکرد: همکاری ما با آژانس 
ــرژی اتمی همچنان ادامه  بين المللی ان
دارد و ما هيچ گاه از برجام خارج نشده ایم 
اما هرگونه اقــدام یا موضع غيرسازنده در 
شورای حکام می تواند به بروز چالش های 
جدید و پيچيده شدن وضعيت جاری منجر 

شود.رئيس جمهور فرانسه نيز در این گفت 
و گوی تلفنی حفظ برجام را یک ضرورت 
برای جامعه جهانی خواند و برتداوم گفت و 
گوها برای بازگشت همه طرف ها به اجرای 
کامل تعهدات برجام تاکيد کرد. ماکرون 
همچنين بر اقدام دو طرف برای گام های 
اوليه تاکيد کرد و گفت: اروپا آمادگی برای 
فعال شدن بيشتر در هفته های پيش رو 
برای احيای برجام را دارد.با وجود این تماس 
تلفنی ، موضع خصمانه پاریس در شورای 
حکام بر سر جای خود است و به نظر می 
رسد که » خروس ها «همچنان دنبال بازی 
چماق و هویج هستند . »ژان ایو لودریان« وزیر 
امور خارجه فرانسه سه شنبه گفت که طی 
روزهای آینده قطعنامه ای انتقادی به آژانس 
بين المللی انرژی اتمی ارائه خواهد شد که 
در آن از تصميم ایران برای کاهش همکاری 
با آژانس انتقاد می شود.روز گذشته محمود 
واعظی رئيس دفتر رئيس جمهور نيز صدور 
ــورای حکام را  قطعنامه ضد ایرانی در ش
غيرسازنده خواند و گفت: قطعنامه ای که 
در این چند روز گذشته به گفته خودشان 
اصالحاتی روی آن انجام شده، از نظر ما  یک 
موضع غيرسازنده است و روی مذاکرات 
در برجام و بر نوع نگاه و همکاری ایــران با 
آژانس اثر منفی دارد. این روش دوستانه ای 
نيست و تا دیر نشده باید اصالح شود.اما 
روسيه که گفته می شود این روزها در شورای 
ــس نقش آرام کننده تنش بين  حکام آژان
ایــران و غرب را بازی می کند نيز از صدور 
ــران ناخشنود  احتمالی قطعنامه عليه ای
است . ميخائيل اوليانوف نماینده روسيه در 
سازمان های بين المللی »وین« تأکيد کرد، 
تصميم تروئيکای اروپا )آلمان، انگليس و 
فرانسه( برای ارائه قطعنامه انتقادی عليه 
ایران در آژانس، چشم انداز احيای برجام 
را تضعيف می کند.وی سپس توضيح داد: 
»وقتی می گویم "یک اقدام سياسی پرخطر"، 
منظورم تصویب یک قطعنامه احمقانه  است 
که می تواند چشم اندازهای احيای برجام را 
درست در لحظه ای تضعيف کند که این کار 

بسيار امکان پذیر شده است«.

صف آرایی در شورای حکام 
 روسیه: صدور قطعنامه های »احمقانه« و»پرخطر« علیه ایران

 احیای برجام را دشوار می کند

ــال 8۵ تــاکــنــون 14 سالی  زاهــــدی-از س
می شود که بحث پيوستن ایران به گروه ویژه 
اقدام مالی مطرح است.حاال نيز تعيين تکليف 
این لوایح به سال1400 موکول شده است. 
محسن رضایی دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، صبح دیروزدر نشست خبری از احتمال 
اعالم نظر نهایی این نهاد درباره لوایح مرتبط 
با FATF در فــروردیــن ســال آینده خبر داد.
رضایی درباره دالیل موکول شدن این موضوع 
به سال آینده گفت: ما حرف های متناقضی از 
دولتی ها می شنيدیم؛ قرار شد کل مستندات 
و پاسخ ها به سواالت اعضای مجمع تشخيص 
را امضا شده ،ارائــه دهند تا در جلسه بعدی 
به  مستندات  این  باید  کنيم؛  تصميم گيری 
مجمع برسد و بعد رای گيری شــود. یکی از 
ــران گفته بود این لوایح را تصویب کنيد  وزی
چون هر آن ممکن است تحریم ها را بردارند 

تا ما آماده باشيم و بتوانيم کار کنيم؛ که بعضی 
ما  به  تاریخی  یک  گفتند  مجمع  اعضای  از 
بدهيد، اگر فروردین  است ما تا فروردین  صبر 
می کنيم و به محض این که تحریم ها را بردارند 
ما بحث می کنيم و مثال نظر موافق می دهيم، 
اما همين موضوع هم ابهام دارد یعنی کسی به 
اعضای مجمع نمی گوید که تحریم ها کی لغو 
می شود و این »گام بعدی« چيست؟ بنابراین ما 
منتظریم پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها بياید 
تا در جلسات بعدی مجمع که احتماال فروردین 
سال آینده است به جمع بندی برسيم.برداشت 
من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی 
نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  است.دبير 
ــه داد: آن چه مشخص است حق شرط  ادام
نباید با محتوا و موضوع این لوایح مغایرت 
داشته  باشد. چرا که اگر مغایرت داشته باشد 
در حقيقت ترتيب اثری به آن داده نمی شود. 

در مجمع عده ای می گویند حق شرط عملی 
می شود و عده ای دیگر می گویند که عملی 
نمی شود و هر دو طرف هم به دالیل حقوقی 
استناد می کنند.وی با بيان این که دولت 
تاکنون تضمين نــداده  که اگر لوایح مرتبط 
با FATF تصویب شود،  FATF عضویت ما را 
خواهد پذیرفت یا خير، افزود: بحث این است 
که اگر شما این دو اهرم دیپلماسی را از کشور 
گرفتيد، آیا چنين تضمينی از طرف مقابل 
گرفته اید که آن ها را قانع کند که ایران عضو 
FATF شود؟رضایی با بيان این که ما از دولت 
می خواهيم به طور واضح و صریح بگویند که آیا 
 FATF تضمين می کنند که عضویت ایران در
پذیرفته می شود، اظهار کرد: این نگرانی از 
آن جهت است که از 41 توصيه FATF، فقط 
دو توصيه عملی نشده، اما برخی مواردی را که 

عملی کرده ایم آن ها نپذیرفته اند.

FATF ،شاید وقتی دیگر 
رضایی:مستندات دولت نرسید، نظر نهایی مجمع درباره FATF احتماال فروردین سال آینده اعالم می شود 

سرلشکر موسوی:کم هزینه ترین ارتش 
جهان هستیم

فرمانده کل ارتش با تأکيد بر لزوم دقت نظر مجلس در 
تخصيص بودجه دفاعی کشور گفت: ارتش جمهوری 
ــرون داد، کم هزینه ترین  اسالمی ایــران به نسبت ب
ارتــش در بين همه ارتش های جهان اســت. امير 
موسوی با اشــاره به توان کم نظير پهپادی ارتش، 
افزود: قدرت پهپادی ارتش در اوج تحریم ها ظهور 
کرد؛ یعنی در شرایط بسيار سخت تحریمی و فشار 
حداکثری، قدرتی به عنوان قدرت پهپادی ارتش 
ظهور و بروز کرد که کارشناسان نباید ریشه ظهور این 
قدرت را در ارقام بودجه دنبال کنند؛ این قدرت ریشه 
در اراده، استحکام خانواده های کم نظير ارتش و 
ریشه در اجرای تدابير فرمانده معظم کل قوا و معنویت 
دارد.فرمانده کل ارتش ادامه داد: ناوبندر »مکران« 
و جنگنده بومی »کوثر« و سامانه های راداری و 

تجهيزات  و  ــدی  ــن ــداف پ
حوزه رزم زمينی، همه در 
همين تنگدستی ها و فشار 

دست  بــه  تحریم ها 
آمد.

عارف: بی مهری به اصالحات به 
ضررحاکمیت تمام می شود

رئيس بنياد اميد ایرانيان با بيان این که اصالح طلبان 
هيچ گاه در نقش اپوزیسيون نظام نبوده اند، افزود: 
جریان اصالحات با بی مهری های زیادی از سوی 
بخش هایی از حاکميت روبــه رو بوده است و البته 
مطمئنا این بی مهری ها در نهایت به ضرر حاکميت 
تمام می شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با بيان این که انقالب ما انقالب مردمی بوده است 
و در همه رویدادها مردم باید حرف آخر را بزنند، 
خاطر نشان کرد: مردم با تمامی مشکالتی که با آن 
دست و پنجه نرم می کنند تاکنون پای صندوق های 
رأی آمده اند. ولی دغدغه ها زمانی شروع می شود که 
فردای انتخابات کسی پاسخگوی مردم نيست یعنی 
رأی الزم از مردم گرفته می شود ولی کسی خود را 
پاسخگو در قبال مردم نمی  داند. کشور ما با معضل 

مسئوالن  پــاســخــگــونــبــودن 
مواجه است که یکی از علل آن 
نبود احزاب فراگير در کشور 

است چرا که حرکت های 
تواند  نمی  ای  جبهه 

پاسخگو باشد.

پاسخ وزارت خارجه  به اتهام زنی آمریکا 
علیه ایران درباره یمن

ــاره اتهام زنی های  سخنگوی وزارت خارجه، درب
بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا عليه کشورمان 
ــاره اتــهــام تشدید تنش در یمن اظــهــار کــرد:  دربـ
آمریکایی ها اکنون به جای پاسخگویی به جنایت های 
شش ساله خود در یمن نمی توانند در مقام مدعی 
عليه دیگران اتهامات بی اساس مطرح کنند. سعيد 
خطيب زاده افـــزود: متجاوزان و دشمنان مردم 
یمن که در طول شش سال، مردم بی گناه یمن را 
به خاک و خون کشيده  و منابع و زیرساخت های 
این کشور عظيم را نابود کرده  و از فروش تسليحات 
به ائتالف سعودی با تجارت خون در یمن کسب 
سود کرده اند اکنون که می دانند راهبرد نظامی 
ضدانسانی خود در برابر ملت مقاوم یمن شکست 
خورده است، می خواهند با فرافکنی، مسئوليت این 
جنایت ها را از خود سلب و اذهان عمومی را منحرف 
کنند، این در حالی است که حافظه تاریخی ملت 
یمن و جهان هيچ گاه جنایت های آن ها را فراموش 
نخواهد کرد و به عنوان بدنامان تاریخ باقی خواهند 
ماند.  خطيب زاده تاکيد کرد: دولت جدید آمریکا در 
حالی ادعای تالش برای پایان جنگ یمن را دارد که 
تاکنون شاهد اقدامی عملی برای توقف تجاوز ائتالف 
سعودی نبوده ایم. وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی 

بدون اشاره به شش سال تجاوز 
ائتالف متجاوز سعودی به 
مدعی  بيانيه ای  در  یمن، 

شد که ایران باعث تشدید 
تنش در یمن شده 

است.

معاون امنيتی انتظامی وزیر کشور  صبح دیروز 
درجمع خبرنگاران درباره اتفاقات روی داده در 
شهر سراوان، اظهار کرد: شایعاتی مبنی بر کشته 
شدن 7 و 10 نفر در قضایای مربوط به سراوان 
در فضای مجازی و رسانه های خــارج از کشور 
مطرح شد که کامال کذب محض است.به گزارش 
تسنيم حسين ذوالفقاری  افــزود: روز 4 اسفند 

طبق اعالم نيروهای مستقر در مرز تعداد زیادی 
خودروی سوخت بر که خارج از طرح رزاق اقدام به 
انتقال سوخت کرده بودند در آن سوی مرز تجمع 
کردند، سپس در آن جا تنشی به وجود آمد که بر 
اثر تيراندازی صورت گرفته یک نفر جان باخت و 
چهار نفر زخمی شدند.این مقام مسئول تصریح 
کــرد: طبق اعــالم نيروهای مستقر در مرز هنوز 

مشخص نيست که این تيراندازی از داخل خاک 
پاکستان یا ایــران انجام شده است.ذوالفقاری 
ادامــه داد: بعد از این ماجرا نيز تعدادی مقابل 
مقر سپاه جمع شدند که فرماندهان سپاه ضمن 
مذاکره با آن ها، به توجيه این افراد اقدام کردند.
وی افــزود: همچنين تعدادی مقابل فرمانداری 
سراوان تجمع کرده بودند که به سالن فرمانداری 
دعوت شدند؛ فرماندار در حال صحبت با آن ها بود 
که تعداد محدودی از آن ها شروع به تخریب و ایجاد 
تنش در فرمانداری کردند و اتفاقاتی در فرمانداری 
سراوان روی داد، در آن جا چند نفر زخمی شدند  

ــرد: سپس  امــا کسی کشته نشد.وی تصریح ک
در رسانه های معاند به اتفاقات روی داده دامن 
زده شد و معاندان با فضاسازی به دنبال تحریک 
مردم بودند در ادامه نيز در یک نقطه که مسبوق به 
سابقه است )کورین زاهدان( تعرضاتی به یکی از 
پاسگاه ها صورت گرفت و طی این تعرضات یکی از 
نيروهای انتظامی به شهادت رسيد، اما در نهایت با 
اقدامات ایذایی وضعيت تحت کنترل قرار گرفت.
به گفته ذوالفقاری با هوشياری مردم بلوچستان 
اکنون وضعيت منطقه آرام است و مشکل خاصی 

وجود ندارد.

گزارش وزارت کشوراز حوادث سراوان 
معاون وزیر کشور: شایعاتی مبنی بر کشته شدن 7 و 10 نفر  در اتفاقات 

سراوان کذب محض است 
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 درختان، این بلند قامتان سبز، گذشته از زیبایی وصف نشدنی که به مناظر 
طبیعی می دهند از مهم ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی به شمار می روند. 
درختان می توانند عمری چند هزار ساله داشته باشند و بسته به شرایط 
محیطی شان، قرن های متمادی عمر کنند. در ایران، قدیمی ترین درختان 
سرو و چنار هستند که همیشه توجه گردشگران داخلی و خارجی و عالقه مندان به طبیعت را به 
خود جلب کردند و از عوامل مهم برای رونق دادن به صنعت اکوتوریسم کشور هستند. به بهانه 
15 اسفند و در آستانه روز درختکاری نگاهی داریم به کهن سال ترین و مشهورترین درختان 
ایران که عمر  هزار و حتی باالی هزار سال دارند. البته شایان ذکر است منابع موثقی درباره 
درختان کهن سال ایران وجود ندارد و درباره قدمت آن ها هم نظرات متفاوتی ارائه شده است. 
تاریخچه شناسایی درختان کهن سال در ایران، قدمت زیادی ندارد و شاید 20 یا 30 سال است 
که به این حوزه توجه شده است. حدود دو هزار درخت کهن سال تاکنون در ایران شناسایی 

شده اند که از این تعداد، هزار درخت عمری بین 300 تا 3000 سال دارند. در خور ذکر 
است درختان کهن سال می توانند به مطالعات تاریخ نگاری و اکولوژی کشور 

کمک کنند چون می توان از روی دوایر درختان به تعداد سال های عمر 
آن ها پی برد و اطالعاتی کسب کرد.

پرونده

درآستانه  روز درختکاری با قدیمی ترین درختان 
ایرانی آشنا خواهیم شد، از سرو ابرکوه پیرترین موجود 

1833زنده جهان تا درختی با 20 فرزند!
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درختی که مارکوپولو از آن بازدید کرده است
چه درختی و کجا؟ سرو ابر کوه، یزد

 سرو کهن سال شهرستان مهریز به سرو ابر کوه مشهور است که برخی آن را 
کهن سال ترین موجود زنده دنیا می دانند. دانشمند روس الکساندروف، عمر 
این سرو را بیش از چهار هزار و 500 سال می داند ولی پس از آن دانشمندان 
بازدید کننده از ژاپن و روسیه عمر درخت را تا 7000 سال تخمین زده اند. این 
سرو کهن سال نهمین اثر طبیعی ثبت شده کشور در میانه محله تاریخی منگاباد 
در بافت قدیم و در جوار جاده ترانزیت تهران به بندرعباس قرار گرفته است. این 
موجود زنده دارای ارتفاعی بیش از ۳0 متر و قطر 7 متر است که به گفته اهالی 
محل به علت توفان شدید بخش زیادی از آن شکسته است. بنا بر عقیده بعضی از 
ساکنان، این درخت توسط زرتشت کاشته شده و از همین رو، این سرو با نام »سرو 
زرتشت« هم شناخته می شود. سرو چند هزارساله یزد و منطقه اطراف آن به دلیل 
قرارگیری در مسیر جاده ابریشم و همچنین مسیر زیارتی مشهد، مورد تکریم است 
و امروزه هم برخی مراسم مذهبی در گرد این درخت برگزار می شود. »مارکوپولو«، 
جهانگرد و تاجر ونیزی، در کتاب  خود به سرو ابرکوه اشاره کرده است. اوج شکوه 
این سرو پای در خاک را می توان در اواسط فصل بهار به تماشا نشست که پس از 
گذر این همه سال، هنوز بارور و سرسبز است. در خور ذکر است که سرو منگاباد 

هم دومین سرو کهن سال استان یزد واقع در شهرستان مهریز است.

خاص ترین درخت های ایران

سرو در شعر و آثار باستانی
کهن سال ترین درخت ایران، سروها هستند. سرو   را   نماد آزادگی و 
استقامت دانسته اند. تا آن جا که سعدی درباره آن می فرماید: »به سرو 
گفت کسی میوه ای نمی آری / جواب داد که آزادگان تهی دست اند«. 

سرو همچنین در شعر حافظ هم تجلی یافته: »هرگز از یاد من آن سرو 
خرامان نــرود«. تصویر سرو در سنگ نگاره های تخت جمشید، طرح 

بته جقه و سرو خمیده در ظروف چینی طرح های تخت جمشید و سرو 
باستانی روی پارچه بته جقه از طرح های اصیل ایرانی، نشان دهنده قدمت 

این درخت است. نشان سرو   را همچنین می توان در دیگر آثار باستانی ایران یافت.

محلی برای گردهمایی
چه درختی و کجا؟ درخت ارس، سمنان

کهن سال ترین درخت استان سمنان با دو 
هزار و 500 سال قدمت و 12 متر ارتفاع 
و بیش از 2 متر قطر در شهر دیباج از توابع 
بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد. این 
درخت که ارس نام دارد از گذشته تاكنون به 
عنوان محلی برای گردهمایی افراد بومی 
منطقه بــرای پختن آش نــذری و ... بوده 
است. درخت گردوی کمان رستم با عمری 
1۳00 ساله، دومین درخت کهن سال این 
استان اســت. ازدیگر درختان سن باالی 
سمنانی می توان به چنار سوخته واقع در 
شاهرود، چنار کهن سال امامزاده یحیی در 

شهمیرزاد و... اشاره کرد.

درختی دارای 3 تنه
چه درختی و کجا؟ ُارس سرانی، خراسان شمالی

كهن سال ترین درخت ارس با قدمتی بین 2700 تا ۳000 سال 
در منطقه سرانی در نوار مرزی شهرستان شیروان با تركمنستان 
قرار دارد. این درخت دارای یک تنه کشیده و تنومند بوده که از 
ارتفاع حدود ۳ متری دارای سه تنه شده و به اطراف گسترده 
شده است. همچنین ارس درتوم در این استان هزار ساله است 
و سن ارس گرمه به 1200 و ارس استرخی به 2000 سال 
می رسد. می توان به درختان کهن سال گردو و چنار سوخته 
شهرستان اسفراین، چنار كتلی جاجرم، درخت صنوبر نظرعلی 

شهرستان شیروان و ... هم در این استان اشاره کرد.       

درختی با 20 فرزندش!
چه درختی و کجا؟ چنار نطنز، اصفهان

درخت چنار نطنز با قطری حدود 5 متر، بین 1700 تا 2000 سال 
قدمت دارد. مقابل مسجد جامع نطنز، همچنان پا برجاست و ریشه 
در خاک دارد. این درخت کهن سال اکنون تبدیل به بیش از 20 
درخت چنار شده و در واقع درخت های فعلی، پاجوش های درخت 
اصلی بوده است. چنار بازار، چنار رهن، چنار روستای برزرود و چنار 
روستای طار پنج چناری هستند که به علت قدمت باال و زنده بودن 

در این استان به ثبت ملی رسیده اند.

آسمان خراشی وسط جنگل
چه درختی و کجا؟ سرو کالنی، فارس

سرو کالنی نام درخت کهن سالی است که در روستای کالنی 
ــازرون و در جنگل دشت برم واقع  در 2۸ کیلومتری شرق ک
شده است. ارتفاع سرو کالنی حدود 55 متر است که به قول 
امروزی ها، شبیه یک آسمان خراش در وسط جنگل است! قدمت 
این سرو را برخی از منابع 500، برخی 700 و برخی هم بیش 
از هزار سال تخمین زده انــد. درختان سرو رستاق)با قدمتی 
نزدیک به یک قرن( و درخت کهن سال چنار برف دان هم از دیگر 

درختان کهن سال این استان هستند که ثبت ملی شده اند.

همنشین گنج و گوهر
چه درختی و کجا؟ سرو گوهردشت، البرز

سرو 1۳00 ساله گوهردشت تا سال 1۳65 سبز بوده اما به 
مرور آثار خشکیدگی در آن نمایان شده است. در سال 1۳۸0 
کارشناسان میراث فرهنگی این اثر ارزشمند را شناسایی کردند 
و از آن پس جزو آثار باستانی شهر کرج به شمار می آید. برخی ها 
می گویند در پای این سرو تاریخی، گنج و گوهر پیدا شده و دلیل 

نام گذاری گوهردشت هم همین است.

با قدمت و اصیل در وسط میدان
چه درختی و کجا؟ چنار خامنه و اسکو، آذربایجان شرقی

درختی کهن سال در شهر خامنه واقع در استان آذربایجان 
شرقی قرار دارد که قطر آن به 5 متر و ۳0 سانتی متر و ارتفاع آن 
به 10 متر می رسد. عمر آن را هم 1700 سال تخمین زده اند. 
همچنین چنار 1200 ساله اسکو هم از کهن سال ترین درختان 
 استان آذربایجان شرقی اســت. این درخــت در میانه یکی از

خیابان های شهر قرار گرفته و میدان این قسمت از شهر به سبب 
اهمیت وجود این درخت کهن سال به »سبزه میدان« معروف 
شده است. درخت چنار آذرشهر، چنار زاویه و ... از دیگر درختان 

با قدمت این استان هستند.

چشم نواز و در ارتفاع
چه درختی و کجا؟ ارس تخته مایان، خراسان رضوی

درخت ارس تخته مایان ۸ متر ارتفاع دارد و با قدمت 2000 
ساله در نزدیکی روستای مایان از توابع شهرستان طرقبه، 
شاندیز در اطراف مشهد چشم انداز زیبایی در دامنه شمالی 
ارتفاعات بینالود دارد. سرو کهن سال مزار »سید قوام الدین 
نوق« و چنار کهن سال روستای کردیان شهرستان باخرز از 
دیگر موجودات زنده کهن سال این استان هستند که هر ساله 

گردشگران برای تماشایشان به این خطه سفر می کنند.

بلوطی منحصربه فرد
چه درختی و کجا؟ بلوط بیان دره، کردستان
در ۳0 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان 
بانه و در روستایی به نام بیان دره که از توابع 
ــت، درخت  بخش ننور ایــن شهرستان اس
بلوطی وجود دارد که بنا به تایید کارشناسان 
و همچنین آزمایش های انجام شده قدمتی 
حدود 1500 سال دارد و ارتفاع 1۳ متری 
و قطری حدود 7 متر هم از دیگر مشخصات 
ایــن درخــت منحصر به فــرد اســت. گــردوی 
کهن سال ملکشان علیا در سنندج، توت 
شیخ رش در نایسر، گردوی کانی گشه، چنار 
سروآباد، گردوی گزه سوتیاو در دیواندره، 
زبان گنجشک پیرمحمد، و ... از دیگر درختان 

قدیمی این استان هستند.

درخت آرامش بخش
چه درختی و کجا؟ سرو هرزویل،گیالن

سرو هرزویل با ارتفاع حدود ۳0 متر و قطری 
نزدیک به ۴ متر هم اکنون یکی از سه اثر 
طبیعی استان گیالن است و در روستای 
هرزویل شهرستان رودبار هنوز در حال نفس 
کشیدن است. این درخت برای مردم آن 
منطقه از ارزش و محبوبیت ویژه ای برخوردار 
بــوده و گفته شده است که دیدنش باعث 
آرامش می شود. ارزش این سرو به قدری 
زیــاد است که ناصرخسرو قبادیانی از آن 
در سفرنامه خــود یــاد کــرده اســت. قدمت 
ــزار سال  ــزار تا سه ه ســرو هــرزویــل بین ه
تخمین زده شده. درخت »کنُگول باسِکم« 
در ارتفاعات شهرستان شفت معروف به 
درخت رحمت با قدمت هزار و 700 سال از 

دیگر درختان کهن سال این استان است.

آسیب دیده ولی 
سرپاست

چه درختی و کجا؟ چنار داین، مرکزی
درخــت چنار کهن ســال روستای دایــن با 
هزار و 150 سال، از قدیمی ترین درختان 
استان مرکزی اســت که در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است. سازگاری با آب 
و هوای منطقه و وجود آب کافی از دالیل 
عمر طوالنی این درخت محسوب می شود. 
درخــت دایــن ۹ متر قطر و 20 متر ارتفاع 
دارد و با وجود صدماتی که به آن وارد شده، 
تاج درخت هنوز گسترده و شاداب است. 
درخت چنار محالت، درخت توت امامزاده 
آستانه، درخت گردوی روستای دل آرام و ... 
از دیگر درختان تنومند و کهن سال استان 

مرکزی است.

شاخص ترین سرو خمره ای کشور
چه درختی و کجا؟ سرو فورگ، خراسان جنوبی

درخت سرو فورگ جزو شاخص ترین و قدیمی ترین سروهای خمره ای 
کشور است که قطر آن 1۹1 سانتی متر بوده و سن آن حدود 1200 تا 
1۳00 سال تخمین زده می شود. روستای فورگ یکی از توابع شهرستان 
درمیان در استان خراسان جنوبی است که در فاصله 12 کیلومتری جنوب 
شهر اسدیه)مرکز شهرستان( قرار گرفته است. جالب است بدانید بیش از 
100 درخت باالی هزار سال در استان خراسان جنوبی وجود دارد و مردم 
این استان با وجود شرایط اقلیمی گرم و خشک به دلیل حرمتی که برای 
درختان قائل می شوند، تاکنون این درختان را حفظ کرده اند. درخت بنه 
بیرجند، درختان بنه خوسف، سروروستای گسک، درخت بنه رچ و سرو 
خرو در شهرستان طبس و ... جزو درختان کهن سال این استان هستند.

درختی که مردم به آن قسم می خورند
چه درختی و کجا؟ چنار باغوار، همدان

درخت چنار شهرستان تویسرکان با قدمتی بیش از دو هزار سال در 
حیاط یک مسجد و محله ای به نام باغوار قرار دارد. ارتفاع آن از سطح 
زمین 25 متر و قطر آن 15 متر است. در گذشته مردم تویسرکان، برای 
این درخت که نشانه ای از عظمت خداوند محسوب می شود، احترام قائل 
بودند و حتی به عنوان پیر مسجد باغوار به آن قسم یاد می کردند. به همین 
دلیل نگهداری از این درخت برای مردم این منطقه از اهمیت زیادی 
برخوردار بوده و هست. درخت گردو ی ترخین آباد واقع در شهرستان 
اسدآباد، چنارهای پیر کمربسته، شهرستان تویسرکان، درخت توت 
کهن سال دهستان هگمتانه، درخت توت امامزاده محسن در روستای 

وفرجین و ... از دیگر درختان کهن سال این استان هستند.

خاص ترین درخت های ایران



دارکوب: با توجه به استقبال از مسابقه بی جایزه قبلی، 
امــروز با یکــی دیگــه در خدمتیم. ســوال اول، اگــر االن 
بگن واکســن موجوده ولــی تعدادش کمه، شــما چیکار 

می کنین؟
اولی: پدر و مادرم رو می فرســتم واکســن بزنــن و خودم 

صبر می کنم.
سومی: میگم یه کم آب توش قاطی کنن تا بیشتر بشه و 

به همه برسه!
دومی: من که با دوستم میریم با هم واکسن بزنیم، تا بعد 
که بهمون گفتن چرا زدین، بگیم به زور دوست مون زدیم!

دارکوب: نظر شما درباره اینترنت مون چیه؟
اولی: خوبه، از خوب هم گذشته، از این بهتر نمی شد.

دومی: بهت تبریک میگم، تو می تونی به مقام های باالی 
مدیریتی برسی! بله درسته، اینترنت االن خیلی خوبه، به 

شرطی که ازش استفاده نکنیم!
سومی: اگه فیلترینگ و قیمتش رو بیشتر کنن و سرعتش 

رو کمتر، به راحتی می تونه با کره جنوبی رقابت کنه!
دارکوب: در تعطیالت عید به کجا سفر می کنین؟

اولی: امســال هــم در این شــرایط کرونایی جایی ســفر 
نمی کنیم.

دومی: خب بابا! ســتون طنزه، الزم نیست این قدر تابلو 
فرهنگ سازی کنیم! االن همه می دونن که اوضاع چقدر 
قاراشمیشــه و بهترین کار اینه که تو خونه بمونیم. برای 
همین ما هم می خوایم تو خونه شوهرخاله مون بمونیم، 
همون خونه اش که تو شمال شبیه ویالست، با همه فامیل!

دارکوب: لحظه به لحظه بیشتر نا امید میشم ازتون... آیا با 
مالیات گرفتن از سلبریتی ها موافق هستین؟

سومی: بستگی داره، اگر از سلبریتی هایی باشه که من 
دوست شون دارم موافق نیستم، اینا دارن مردم رو سرگرم 
می کنن و نه تنها مالیات نباید بدن بلکه واکسن هم باید 
بزنــن. ولی اگــه از اون سلبریتی هاســت که بــرای مردم 
خودشو می گیره و هی ادای حال بدا رو درمیاره، به نظرم 

مبلغ مالیات کمه، باید پلکانی بگیرن ازشون!
دارکوب: آخرین ســوال که خیلی مهمــه؛ در انتخابات 

بعدی به چه کسی رای خواهید داد؟
دومی: به کاندیدایی که مرغ و موز رو ارزون کنه!

سومی: به...
اولی: به بهترین کاندیدا. جمع کنیم بریم تا ستون بر فنا 

نرفته!
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ای صاحب فال، می بینم که ســخت مشــغول خانه تکانی 
هســتی. خــوب اســت، هرچند گویــا امســال هــم دید و 
بازدیدها باید در حــد از این اتــاق به آن اتاق رفتن باشــد 
ولی اگر همین سالی یک بار هم خانه را نتکانیم پس کی 
بتکانیم؟ به هرحال مواظب باش که چیز سنگین نتکانی، 
چون به طور خیلی تــار و محو در فالت یــک کمر کج دیده 

می شود با آمپول و قرص و پماد!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال هوای وسایل شان 
را دارد

چند وقت بود عیال هی از ُخردو بودن یخچال و فریزرمان 
ِمنالید و غر ِمزد که: »نصف طبقه های یخچال شده شیشه ها 
و دبه های شوری و ترشی شما، نصف طبقه های فریزر هم 
نون و بستنی! جا برای هیچی ندارم. االن می تونم میوه و 
سبزی رو بذارم روی تراس، هوا که گرم بشه خودت باید یه 
فکری برای چیزهایی که می خری بکنی.« گفتم: »عیال 
قشنُگم، یادته چند وقت پیش هم خواسِتم یخچال ره عوض 
کِنم، دیدم چقدر گیرونه و قرار شد با همی سر کِنم؟« گفت: 
»خب االن تا کی باید هر چی رو اضافه میاد بدم تو بخوری تا 
یخچال جا باز کنه؟ هرچی حجم یخچال مون کمتر میشه، 
حجم شما بیشتر میشــه!« ِانا حاال خوب رفت! گفُتم: »مو 
حاضُرم از خودگذشتگی کُنم ولی الزم ِنبشه شب عیدی 
چند میلیون بُســلُفم!« هنوز حرُفم ِتموم نرفته بود که َیگ 
صدای قرچ و قورچی از تو آشپزخانه آمد و بعدش هم ِفش 
و ِفش. دویدم ببیِنم چیه که چشمتان روز بد نبینه، هم مثل 
فواره های فلکه آب، آب داشت ِمزد به سقف و در و دیوار. به 
بدبختی خودمه به شیرفلکه رسونُدم و فهمیُدم آبگرمکن 
ســوالخ رفته. هموجور لیچ آب به عیال گفُتم: »هم منتظر 
نشســته بود که از زبون مو بشــُنفه شــب عیده، تا بگه بگیر 
که آمد!« دردسرتان نُدم، به چه مصیبتی شبانه تعمیرکار 
گیرآورُدم و آمد و رفت و برد و آورد تا درست شد و َیگ فاکتور 
بلند و باال گذاشت کف دسُتم. هنوز کمر راست نکرده بوُدم 
که جاروبرقی مان زوارش دررفت. او ره داُدم تعمیرگاه که 
همزن گیریپاژ کرد. اونا ره درســت نکرده بوُدم که شیشه 
باالبر ماشــین ســوخت. او ره برُدم پیش تعمیرکار که چاه 

حموم گیریفت...
شب داشِتم شام مخوردم که عیال گفت: »غذا رو تموم کن 
که اندازه یک ظرف هم تو یخچال جا نیست...« َیگهو دوتایی 
انگار جن دیدم، به همدیگه نگاه کــردم و بعد عیال خیلی 
ریلکس صداشه بلند کرد و رو به آشپزخانه گفت: »حاال غذا 
رو هم تموم نکردی اشکال نداره، ماشاال یخچال مون اندازه 
یک ســردخونه جا داره، چشــمش نزنم مثل قطب جنوب 
یخ می زنه، خدا پشــت و پناهش باشــه که مثل ساعت کار 
می کنه...« موَیم صدامه بلند کرُدم و به طرف سقف گفُتم: 
»کال همه چی مان عین بنز کار مکنن، قربون شان بُرم...« که 

بخاری مان ِپت ِپت کرد و خاموش رفت! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

مسابقه بی جایزه دوم
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مدیرعامل 
ایران ایر: 
رسرسید 
اولین قسط 
هواپیماهای 
ایران ایر به 
مبلغ ۳۳۰ 
میلیارد تومان 
است که توان 
پرداخت اقساط 
را نداریم! 

روحانی: همه باید واضح با مردم صحبت کنند

دارکوب: اول شما دوست عزیز!

هزینه ارسال پیامک جرایم رانندگی به قبض 
تلفن همراه رانندگان اضافه می شود

مردم: جایزه خالقیت در پول 
گرفتن هم به شما اهدا می شود!

وزیر بهداشت خطاب به مردم: بار و بندیل سفر 
نبندید

مردم: دیر گفتین، ما بسته بودیم!

سخنگوی دولت: استراتژی »آب که از سر گذشت 
چه یک وجب چه صد وجب« درست نیست

دارکوب: استراتژی فقط 
»هرچه پیش آید خوش آید«!

شواهدی از کرونای جهش یافته ایرانی در کشور

متخصصان: به زودی منتظر مدل 
وانتش باشید!

روحانی: عید امسال مانند عید پارسال است

مردم: باز خوبه سال به سال دریغ از 
پارسال نیست!

انگشت جوهری در انتخابات ممنوع شد

سلبریتی ها: پس چه جوری شوآف 
کنیم؟!

روحانی: قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد کشور 
سازگار نیست

دارکوب: االن کدومش رو ما باید 
درست کنیم؟ بگین تا انجام وظیفه 

کنیم!

خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام

دارکوب: چرا همه رفتن هاشون 
رو میذارن وقتی صحبت دریافت 

مالیات از سلبریتی ها میشه؟!

 داداش تعارف کردم ها
 دو دونه برای خودم هم بذار!

برگزاری مانور عیددیدنی در شرایط کرونایی که صاحبخانه 
در را باز نمی کند!

روز پدر چگونه گذشت؟
روز مرد آمد و برعکس شما من ز عزیزان

چندتا هدیه باارزش و کمیاب گرفتم
هدیه هایی همگی الکچری، لوکس و نفیس و

کادوهایی چه گران و خفن و ناب گرفتم!
یک اپل واچ و دو آی پد، سه چهار آیفون سیزده!

تازه غیر از همه این ها، دو سه لپ تاپ گرفتم
چند تقدیر و فدایت شوِم خوشگل و زیبا
بس که بودند دل آرا، همه را قاب گرفتم
همه جایم شکرک بسته و قندم زده باال

بس که ناپلئونی و رولت و قطاب گرفتم!
به خدا هرچه که گفتم، همه را بنده گرفتم

فقط اشکال در این جاست که در خواب گرفتم!
نیست پنهان ز خدا، از تو هم ای دوست نباشد

بنده هم مثل تو ناخن گیر و جوراب گرفتم!
مجید رحمانی صانع  
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ماجراهای خانه تکاین!
زندگیسالم

  پنج شنبه
14 اسفند 1399

شماره1833

عالوه بر پول بلیت ، 
عوارض ، بیمه و ... هر 

نفر باید سهم قسط 
وام مون رو هم بده! 
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    14 اسفند 1399   
شماره 1833 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

دکترمون رگباری الیک بشه!

برای خواندن این متن اول باید صفحه اینســتاگرام 
من را فالو کنید. فالو کردید؟ بسیار خوب حاال اجازه 
می دهم ادامه این متن را بخوانید. در روزگار عجیبی 
زندگی می کنیــم. )داداش! شــما که لباس ســفید 
تنته، شما هنوز فالو نکردی ها! فکر نکن نفهمیدم(. 
به تازگی کاربرانــی در فضای مجــازی نقل کرده اند 
که یک پزشــک برای ویزیت کــردن بیماران خودش 
شرط گذاشته اول باید صفحه اینستاگرام او را دنبال 
کنند. یعنی شما با حال بد و ســنگ دو کیلویی کلیه 
هم وارد مطب شــوی، اول منشی به شــما می گوید: 
»پاشو خودت رو جمع کن. کلیه نمی فهمه، ادا حال 
بدها رو درنیار. بگو کلیه ام خوبه و اول اینستاگرامت 
رو باز کن صفحه ما را فالو کن«. پس یادداشت کنید 
که امروز از دفترچه بیمه داشتن مهم تر، داشتن یک 
صفحه اینستاگرام است. حاال دفترچه نداشته باشی 
نهایتا فرقش 30درصد هزینه بیشــتر و کمتر است، 
ولی اینســتاگرام نداشــته باشــی ممکن است اصال 

معاینه نشوی.
به نظرم حــاال که آقــای دکتر این شــرط را گذاشــته، 
می شود همین طور قوانین دیگری هم گذاشت تا کارها 
بهتر پیش برود. مثال بیــن بیماران مســابقه بگذارند 
پســت های آقای دکتــر را رگبــاری فول الیــک کنند. 
هرکس پست های بیشتری را الیک کند زودتر معاینه 
می شــود. آن هایی که کم الیک کردند هم همین طور 
بین اســتوری، کوتاه ویزیت می شــوند. بعــد که بیمار 
وارد اتاق شــد الیو خودش را روشــن کند. آقای دکتر 
را باال بیاورد و ضمن معاینه، یک الیو دونفره بروند و از 
خوبی های دکتر بگوید. پس از معاینه صفحه آقای دکتر 
را شــات کند. به این معنی که یک عکس از آقای دکتر 
با لبخند ملیح می گذارد و بعد چند بار صفحه دکتر را 
رویش تگ می کند و می نویسد: »داداش مون آقای دکتر 
سفارشی فالو شــوند. خیلی هاتون از من می پرسین 
ســنگ کلیه ام رو کجــا دفع کــردم، پس لینــک زیر رو 
بکشید باال و وارد صفحه آقای دکتر بشید. با صخره ای 
در بدن تون وارد مطب شوید و با یک فرغون سنگریزه 
دفع شده خارج شوید. خودم هم باورم نمی شد تا وقتی 
از نزدیک با چشــم خودم دیــدم. بدو زود بیــا تا پاکش 
نکردم«. بعد هم دکتر یک عکس قشنگ از سنگ شما 
توی صفحه اش می گذارد و می نویسد: »دوست های 
سنگ دار رو تگ کن و یه جمله عاشقانه واسه سنگش 
همین جا بنویس«. یعنی شما حساب کن این آقای دکتر 
روزی 50 تا بیمار هم ویزیت کند در عرض چند ماه، به 
یک شاخ اینستاگرامی تبدیل می شود و ممکن است 

یک سایت شرط بندی دکتر بتی، چیزی بزند.

پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، 
به به و چه چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:
پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

  عکس هــا و کارتون هــای صفحــه دارکوب قســمتی 
هســتند که من هر پنــج شــنبه برایشــان صبــر می کنم و 
منتظرشان می مانم. خسته نباشید می گویم به مسئوالن 
وصال روزنامه.  
  دارکوب چرا شبکه  آی فیلم  برخالف  اسمش  همه اش 

 سریال  پخش  می کنه؟!
دارکوب: شــاید منظورش اینــه »آی بابا باز فیلــم؟ یه کم 

سریال نشون بدین دیگه«!
  چرا حبوبات این قدر گرون شده؟ دل مون خوش بود به 

خوراک لوبیا و عدسی که اونا هم این طوری شدن.
دارکوب: مگه فقــط تو عدســی و خوراک لوبیــا حبوبات 
می ریــزن؟ حبوبــات گرون شــده چــون تو آبگوشــت هم 

می ریزن و الکچریه!
  آق کمال، چه خبر از ویروس انگلیسی؟ جدیدتر ازش 

سراغ نداری؟
آق کمال: چرا مگن یگ مدل برزیلی هم آمده که روپایی مزنه!
  دارکوب من خیلی دوســت دارم جنــس ایرانی بخرم 
و از هم میهنانــم حمایت کنم، ولی وقتــی کیفیت ندارن و 
قیمت شون هم مثل خارجی هاست، میگی چی کار کنم؟
دارکوب: گاهی این طوری می شــه، ولی بیشتر اجناس 
خارجی هم ایرانی هســتن که روشــون برچسب خارجی 

خورده، خیال تون راحت!
  دارکوب قربون دستت حساب کن ببین با حقوق سه 
میلیــون و 500 هزار تومنی من بازنشســته، چیا می شــه 

خرید؟ اجاره خونه رو هم صفر در نظر بگیر!
دارکوب: خواستم حســاب کنم، ماشین حسابم اشکش 

دراومد، شرمنده!

    واسه عید امسال بابام قول داده ما رو ببره آجیل فروشی 
از هر آجیل دو سه تا برای تست بخوریم!

        امشــب فهمیــدم کــه کالبــاس خوب شــده کیلویی 
۲00 تومن. بعد می گن چرا همــه اش تو دنیای مجازی 

می چرخین. بابا دنیای واقعی خیلی ترسناک شده!
       اینترنت هم محدودیت ۹ شــب تا ۴ صبح داره که هر 

شب سرعت افتضاح می شه تو این ساعات؟!
         دیوید بکامه بَدم بکامه، الکی ادا ناکاما رو درنیاره!

        جنازه من در حال ارسال به قبرستان، بابام: »سر راه 
یه چایی واسه من بریز«!

         ساندویچ مغز و زبان مثل کسانیه که قیافه ندارن ولی 
آدم های خیلی خوبی ان!

       موی فر این جوریه که می ری حموم میای می گی به به 
چه موهایی شبیه فرشــته ها، بعد می گیری می خوابی 

صبح پا می شی می بینی شبیه هیوالهایی!
       رفتــم پیش مشــاورم گفتم احســاس می کنــم دو تا 
شــخصیت دارم. گفت رفتی بیــرون یه بــار دیگه کارت 

بکش!
        خدمتی که »بــالک کردن« به عرصه  فنــاوری کرد، 

قرمه سبزی و چای به بشریت نکردن!
      یه بار رفته بودیم استخر دانشگاه، ما شیرجه می زدیم 

بقیه حجم آب از دست رفته رو حساب می کردن!

       کالس مجازی فقط اون جاش َبده که ۴ ســاعت بعد 
کالس بیدار می شی می بینی فقط تو توی کالسی!

     من واقعا انتظارم اینه ماهی ۲00 میلیون بهم حقوق 
بدن، تا در کنار کار سومم بتونم بعد ۲0 سال یه  خودروی 

ثبت نامی بخرم!

       تخمه کیلو 100 هزار تومن رو هنگام فوتبال نمی شه 
شکســت دیگه. باید اصل توجهت روی تخمه شکستن و 
لذت بردن از مزه اش باشه، واسه تفریحش فوتبال رو هم 

ببینی!
      بابای شــما هم هیچــی رو دور نمی انــدازه؟ آخه پدر 
من شــارژر 1100 بــه چــه دردت می خــوره وقتی خود 

گوشی اش رو نداری؟!
       عطر اصغــر فرهادی خیلــی خوبه، هیــچ وقت تموم 

نمیشه!
      رمز موفق نشدن فقط چهار کلمه است: »باشه فردا 

انجامش می دم«!
       وقتی به دوست های ما می گید که به ما نگن، اون ها 

میان به ما می گن! در جریان باشید به روتون نمیاریم!
     فرقی نمی کنه شــب ســاعت 10خوابیده باشــم یا 
چهار. در هر صورت صبح که بیدار می شــم یه ســاعت 
اول رو مثل گوساله ای که تازه به دنیا اومده هی تالش 
می کنم بتونم رو پام وایســتم و هی با صورت می خورم 

تو بالشت!
       داشتم به این فکر می کردم که یه روز صبح، مامانم 
بیاد بگه پاشو مداد رنگی هات رو جمع کن مهدکودکت 
دیر شــد و من بیدار شــم ببینم همه  این بزرگ شدن ها 

فقط خواب بوده !
نیازطنزی

تفریح عید امسال !
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تعمیرات در محل
از وصله کردن شلوار ات پینه 

کردن کفش، انجام امور 
تعمیرایت خود را به ما بسپارید

در این رشایط اقتصادی که 
توان خرید رخت و لباس نو 

ندارید، همان خرت و پرت های 
قدیم خود را به ما بسپارید ات اب 
کمرتین هزینه، آن ها را هبرت از 

روز اول تحویل اتن بدهیم

رفوی زیر بغل، بخیه خشتک و 

سوراخ گیری جوراب به صورت 

اشانتیون انجام یم شود

تخفیف ویژه مشرتیان آنالین

Soorakh. Gir.com

توئیت روز

معاون وزیر جهاد کشاورزی: قاچاقچیان برای حمل چوب قاچاق از آمبوالنس استفاده یم کنند
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دار

سخنگوی نخست وزیر ژاپن به دلیل شام 
گران قیمتش استعفا کرد!

ای که مسئولی در این جا، با ُشمام!
ما به خود امیدواری داده ایم

هر زمستان ما به یکدیگر، مدام
وعده  باد بهاری داده ایم

جای پاپ و راک و جاز و تکنو هم
شعرهای افتخاری داده ایم!

دوره کردیمت،  به دستت بی شمار
عکس های یادگاری داده ایم

مثل این شد که به جای صد تومن
جو گرفت و ما هزاری داده ایم

دسِت ده ها آدم بی اعتبار
پول و کارت اعتباری داده ایم

جای این که از شما شاکی شویم
ِهی به خود خفت َو خواری داده ایم

بس کن ای مسئول، استعفا بده
ما به هف جدت سواری داده ایم!

الهه ایزدی  

-شام تشریف داشته باشین!

+نوش جون خودتون!

 داداش پالکم رو خوب بپوشون 

 آخر شب می رم خونه جریمه نشم!

کمیک روز

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

معاون اول رئیس جمهور: دولت از برانمه های 
اشتغال زایی در روستا ها حمایت یم کند 

آفرین... ادامه 
بدین، ما داریم 

 حمایت 
می کنیم!

جهانگیری

بیشرت از یک ملقمه!

می پسندم چای با هل بیشتر
می زنم نیمرو و فلفل بیشتر

باکالسم چون که بر دستان خود
جای صابون می زنم ژل بیشتر

در عروسی عده ای کف می زنند
بنده اما می کشم ِکل بیشتر!
در اینستا سینگل و تنها قلیل

در قبالش باشد »این ِرل« بیشتر
جای خرس و گل پسندم یک کتاب!
سود آن بیش است و حاصل بیشتر
بین قلوه، چنجه و نان های چرب
دوست دارند عاشقان، دل بیشتر
برگ هم عالی ست اما جیب من
گشته است اهل فالفل بیشتر!

پول نقد و چک خوراک دزدهاست
خاّصه در وجه حامل بیشتر

اهل میدان و عمل کم هست چون
پر شده حّراف و قائل بیشتر

شعر من تقدیم تان هرچند هست
وقت تان نایاب و قابل بیشتر!

شیما اثنی عشری  

شرمنده، یه استاد 
کالس کنکور دارم 

که حالش خیلی بده، 
کالسش دیر شده!

اگه دربست میخوای 
درخدمتم، فقط سر راه 
باید این پیتزاها رو هم 

برسونم!

کاربردهای متنوع 
آمبوالنس!

کارتونیست: هادی لگزیان

 استعفای سخنگوی نخست وزیر ژاپن 

به دلیل شام گران قیمت
اه اه... چقدر 

بدم میاد از این 
سوسول بازیا!

مدیر

!!



عشــق به طبیعت یک بهانــه که نه، تمــام بهانه 
محمدهاشــم بــدری اســت کــه آن را بــا همــه 

مختصاتش به تصویر می کشد. وی هنرمندی صاحب 
سبک است که با الهام  از فضای طبیعت به  خصوص درختان، 

آثار با ارزشی خلق می کند. بدری بازنشسته ارتش است که در دوران 
هشت سال دفاع مقدس از ناحیه پا و کمر هدف اصابت خمپاره دشمن 
قرار گرفته و به مقام جانبازی نایل شــده است. این نقاش چیره دست 
مبدع سبکی به نام بدریسم بوده که ســال ها قبل موفق به ثبت آن در 
فرانسه شده است. وی که عضویت در انجمن نقاشان فرانسه، برگزاری 
بیش از پنجاه نمایشگاه داخلی و خارجی و آموزش به برخی روشندالن 
شــهرش را در کارنامه هنری خــود دارد، در گفت وگو با صفحه مثبت 
شصت از عالقه و اشتیاقش به هنر و طبیعت در این سن و سال می گوید.

نقاشی از جوانی تا سالمندی
بدری متولد سال 1325 در روستای چهارچشمه استان مرکزی است، اما 
به  واسطه شغلش از روزگاران قدیم در اهواز سکونت دارد. او صحبتش را این 
 طور آغاز می کند: »با  زدن به دل طبیعت، شیفته درختان به  خصوص صنوبر 
می شــدم و حس و حال خیلی خوبی پیدا می کردم. ســال 1340 در رشته 

نقاشی و طراحی در ماهشهر سوم شدم و باعث شد که نقاشی را جدی تر دنبال 
کنم. زمانی که به افتخار جانبازی نایل شــدم و در استراحت پزشکی به سر 
می بردم با کاردک طرح های استوانه ای شکلی می کشیدم که خیلی شبیه 
به تنه های درخت بود و به  خاطر عشق به درختان شروع به کشیدن شان کردم 

و هنوز هم ادامه دارد.«

پرانرژی در دل طبیعت
همان  طور که گفتیم بدری در پی ســفرش به فرانســه موفق به ثبت ســبک 
بدریسم می شود.  وی درباره این دستاورد هنری اش می گوید: »سال ها پیش 
با کمک برادرانم که ساکن فرانسه هستند نمایشگاهی برگزار 
کردم و همان زمان خبرنگاران و روزنامه نگاران فرانسه 
تیتر زدند که کارهایم »جادویی« است، به  طوری که با 
یک حرکت کاردک به جای قلم مو، برگ ها و درختان 
را به تصویر می کشم. ویژگی سبکم سرعت، شفافیت 
و حجم بیشتر است و آثارم چیزی بین مجسمه و نقاشی 
درمی آیــد«. بدری حس  و حالش به طبیعــت را این  طور 
توصیف می کند: »از آن  جا که طبیعت دارای قانون است، عالقه 
زیادی به آن دارم و احساس می کنم درختان صدایم می زنند تا آن ها را بکشم. 
هنوز هرگاه به روستای مان می روم به دل طبیعت می زنم، زیر سایه درختان 

می نشینم و طراحی می کنم«.

حرص و جوش دنیا را نخورید
بدری به اوقات فراغت این روزهایش اشــاره و توصیه هایی هم به همســن  و 
ساالنش می کند: »من از قدیم شناگر بودم و مدرک نجات غریق هم دارم. در 
مسابقات شنای ارتش همیشه مقام اول و دوم را کسب می کردم. البته هر روز 
دوچرخه  سواری هم می کنم. توصیه ام به همسن و ساالنم این است که باید 
تغذیه خوب و سالمی داشته باشند. همچنین بدانند که خیلی چیزها در دست 
ما نیست و زیاد حرص و جوش دنیا را نخورند. هرجا هستند حتی به  صورت 
نشسته، دستان و بدن شان را حرکت دهند و نفس عمیق بکشند. اگر به رنگ 
و نقاشی هم عالقه دارند این هنر را فرا گیرند، چون نقاشی کردن باعث تخلیه 
هیجانی شان می شود و رنگ ها هم در باالبردن روحیه شان تاثیر می گذارد«.
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درصد افراد باالی ۶۵ ســال به دنبال درمان افســردگی 
خود نمی رونــد. تحقیقات نشــان داده حدود یک ســوم 
این افــراد اعتقاد دارند که خودشــان می تواننــد » از پس 
افسردگی شــان برآیند«. این باور نادرســتی اســت، زیرا 
افسردگی بیماری شایع و قابل  درمانی است و سالمند باید 

بداند تنها نیست و نباید در سکوت رنج بکشد.

ت
شص

ت
مثب

     حریره بادام زمینی با جو دو سر
یک فنجان جو  پوســت کنده را درون یک ماهیتابه روی حرارت 
متوسط بگذارید تا کمی گرم شــود. سپس یک فنجان آب به آن 
اضافه کنید و بگذارید برای پنج دقیقه خیس بخورد. دو فنجان 
آب دیگــر را همراه با پــودر دارچیــن درون یک قابلمــه بریزید و 
بگذارید تا بجوشــد. جو خیس خورده را همراه با آب آن، به مواد 
درون قابلمه اضافه کنید تا  بجوشد. با شعله کم، مرتب آن را هم 
بزنید و اجازه دهید تا چنــد دقیقه ای مواد پخته شــوند. قابلمه 
را از روی حــرارت بردارید و 10-15 عدد بادام زمینی برشــته 
و بدون نمــک، یک چهارم فنجان کشــمش، یک فنجان شــیر و 
یک قاشق غذاخوری عسل به آن اضافه کنید. قطعات یک عدد 

موز را هم اضافه و خوب با هم مخلوط کنید. مصرف 10عدد بادام زمینی در هفته در صورت نداشــتن 
آلرژی به آن، می تواند رشد سلو ل های سرطانی در پستان، روده بزرگ، ریه و پروستات را کاهش دهد.

     پنکیک با جو دوسر پرک
نصف لیوان جو دوسر پرک صبحانه را با یک و نیم لیوان آب 
یا شیر مخلوط کنید. یک قاشق چای خوری دارچین، یک 
قاشق چای خوری عصاره افرا)قابل خرید در فروشگاه های 
لوازم قنادی( و یک عدد موز کوچک را با هم ترکیب کنید.
مواد را درون یک ماهیتابه بریزید و پشــت و رویش را سرخ 
کنید. در نهایت با ریختن یک قاشق غذاخوری عسل روی 
مواد از خوردن آن لذت ببرید. جو دو سر موجب سالمت قلب و استخوان، درمان دیابت، رفع یبوست، تنظیم 

فشارخون، بهبود سیستم ایمنی بدن، کاهش وزن، بهبود کیفیت خواب و افزایش انرژی می شود.

پیامک 2000999  و تلگرام 093۵4394۵7۶

تلفن  0۵۱37۶34000

قاب خاطره

گفت وگو

عکسی که این روزها احساســات خیلی ها را در جهان برانگیخته 
اســت. »مری کوک« 90 ســاله در خانه ســالمندانی در اســکاتلند با 
گذشت چندین روز از دریافت واکســن کرونا، پس از ماه ها با دخترش 
مالقات می کند. به امید پایان این دوران کرونایی و تازه شدن دیدارها، 

منتظر عکس های حال خوب کن شما هستیم.

نامبرگرافی

 ۶۱ 

داده تصویری

سبک زندگی

نقاشی و طبیعت گردی در 7۵ سالگی
هنرمند جانباز اهوازی از حال وهوای زندگی اش می گوید

شیوا رضایی|   روزنامه  نگار

برای بسیاری دوره سالمندی به معنی از دست دادن برخی توانایی هاست، 
اما جالب است بدانید مطالعات نشان می دهد با افزایش سن، وضعیت افراد 

در برخی حوزه ها نه تنها افت نمی کند که بهتر هم می شود!

 استرس کمتر درباره مسائل مالی
مطالعات نشــان می دهد افراد در دوره ســالمندی به صورت معمول استرس 
کمتری در خصوص مسائل مالی خود دارند. البته این به معنای آن نیست که 
وضعیت مالی ســالمندان عالی اســت، بلکه کمتر بودن مشکل، بیشتر به این 
دلیل است که سالمندان مهارت بهتری در مدیریت مسائل مالی دارند و در عین 

حال معموال دیگر برای به دست آوردن پول بیشتر حرص نمی خورند.

 شکوفایی بیشتر هوش متبلور
برخــی نظریات روان  شناســی هــوش را بــه دو بخش ســیال و متبلور تقســیم 
کرده اند. هوش سیال تا اواخر نوجوانی افزایش می یابد و بعد آرام آرام کاهش 
پیدا می کند اما هوش متبلور که وابســتگی زیادی به یادگیری و کسب تجربه 
دارد، تا ســالمندی می تواند افزایش پیدا کند و برای همین هم سالمندان در 

این ُبعد قوی تر از سایر گروه های سنی هستند.

 مهربانی بیشتر
بررسی ها نشــان می دهد افراد بعد از 60 سالگی به صورت معمول مهربان تر 
و آرام تر می شوند. چرایی این موضوع دقیقا مشخص نیست. بخشی از ماجرا 
ممکن است برای مهارت مدیریت هیجانات باشد که افراد با افزایش سن، تسلط 
بهتری در آن پیدا می کنند. برخی دیگر اما معتقدند این تغییر به خاطر آن روی 
می دهد که افراد با افزایش سن، متوجه محدودیت زمان می شوند و برای همین 

هم ترجیح می دهند به شکلی بهتر از زمانی که در اختیار دارند، بهره ببرند.

 خداحافظی با میگرن
هرکسی که تجربه سردردهای میگرنی را داشته باشد می داند که این سردردها 
گاهی چقدر  آزاردهنده و حتی ناتوان کننده است. بررسی ها نشان می دهد با 
افزایش ســن و به ویژه بعد از گذر از 70 سالگی، بســیاری از افرادی که سابقه 

میگرن داشته اند، دیگر دچار چنین سردردهایی نمی شوند.

میــان وعده  هــای ســالم و سرشــار از 
ویتامیــن، متابولیســم فرد ســالمند 
را حفــظ و میــزان قند خــون را تنظیم 
کنتــرل  را  ســالمند  اشــتهای  و 
می کند. درعــوض عادت بــه خوردن 
خوراکی های خیلی شــیرین، چرب یا 
پرنمک آسیب زیادی به سالمندان وارد 
می کند که دلیــل اصلی بیماری هایی 
مثل فشــارخون بــاال، چاقــی مفرط و 

دیابت در این  افراد است.

میان وعده های 
 سالم برای 
سالمندان

 اتفاقات مثبتی که می تواند 
در سالمندی برای شما بیفتد!

منبع: webmd.comآشپزی

صادق جهانی|   خبرنگار
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جزیده: می گفتند گنبد بارى 
به هرجهت بازى می کند!

دژ نفوذناپذیر با فرماندهی 
سيدجالل

 راز صدرنشين� تيم� #ه مهاجم نداردتقابل ٤ مدع� در غياب گنبد
 ها
 شگفت� ساز

فـــرهاد تا 1402
 با استقــالل!

 
غافلگير
 با ليست دستياران مجيد

  فقط یک گل تا رسیدن به على انصاریان  فقط یک گل تا رسیدن به على انصاریان
سیدجالل در آستانه یک  رکورد جدید
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متوالــ�  بــرد   ٦ بــا  پرســپوليس 
توانست �� بار د�گر خودش را به 
عنــوان مدع� اول %ســب عنــوان قهرمان� در 
ليــگ ا�ران معرفــ� %ند. ســرخ ها در حال� در 
شــروع نيم فصل دوم صدر جــدول را از آن خود 
%ردند %ه پيش از ا�ن با توجه به عمل>رد ضعي: 
و  حملــه  خــط  در   Bعبــد و  رمضانــ�  آرمــان 
محروميــت ٦ ماهــه آل %ثير خيل� ها شانســ� 
براB پنجميــن قهرمان� متوال� ســرخ ها قائل 
نبودنــد اما �حي� گل محمــدB ا�ن فصل ثابت 
%ــرد %ه بــدون مهاجــم هــم م� توان بــه صدر 
جدول رسيد. اما راز ا�ن صدرنشين� چيست؟! 
با توجه بــه وضعيت پرســپوليس در خط حمله 
طبيع� است %ه راز موفقيت سرخ ها را با�د در 
جا�� غير از ا�ن پست جست وجو %نيم؛ جا�� 
%ه در ٤ فصل گذشته هم نقطه قوت اصل� ا�ن 
تيم بوده. با �� ســوال ســاده شروع م� %نيم؛ 
%دام تيم هاB ليگ بيستم %متر�ن اميد گل  را 
بــه حر�فان خــود داده انــد؟ مجمــوع اميد گل 
حر�فــان، موفقيت تيم هــا را در %نتــرل %ردن 
بــازB و نــدادن موقعيــت بــه حر�فــان نشــان 
 Bم� دهــد. هــر چــه حر�فــان اميــد گل %متر
داشته باشــند به ا�ن معناست %ه %متر شانس 
داشــته اند.  را  حر�ــ:  دروازه   %ــردن  بــاز 
پرسپوليس %ه بهتر�ن خط دفاع� ليگ را با ٨ 
گل خــورده دارد از نظــر اميــد گل حر�فان نيز 

بهتر�ن تيم ليگ اســت. اميد گل ١٦ تيم� %ه 
قــرار  پرســپوليس  مقابــل  ليــگ  در  تا%نــون 
گرفته انــد به طور ميانگين ٨ موقعيت گل بوده 
ا�ــن بيــن فقــط ٣ موقعيــت جــدB و  %ــه در 
صددرصدB بوده اســت. سيدجالل حسين� و 
محمدحسين %نعان� زادگان در قلب دفاع ا�ن 
تيم به قدرB خوب بوده اند %ه د�گر هيچ هوادار 
پرسپوليس به جدا�� شجاع خليل زاده ف>ر هم 
نم�  %ند. مهدB شيرB در دفاع راست و سعيد 
آقا�� به عنــوان مدافع چپ نيز توانســته اند به 
%لين شــيت هاB دروازه بان پرسپوليس %م� 
شــا�ان� %نند. حت� در غيــاب %نعان� زادگان 
%مــال  ا�ــن  �حيــ�  درســت  تصميــم  بــا  هــم 
%امياب� نيا بود %ه توانســت بــه عنوان �� زوج 
مطمئــن در %نــار ســيدجالل اســتح>م د�وار 
ســرخ را حفــظ %نــد. پرســپوليس امســال هم 
تيم� است %ه خيل� د�ر به ف>ر گل زدن افتاد 
اما همچنــان قصدB براB گل خــوردن ندارد. 
آمــارB %ــه م� توانــد پرســپوليس را در مســير 
پنجميــن قهرمانــ� متوالــ� نگــه دارد. ر%ورد 
%لين شــيت حامد ل� و نفوذناپذ�رB مدافعان 
پرسپوليس نشــان م� دهد فرمول موفقيت در 
ا�ن تيم همچنان با دفاع عال� پيش م� رود. با 
ا�ــن فرمول �حي� به خوب� پ� برده %ه حت� با 
�� گل هم م� تواند حدا%ثر امتيازات را %سب 

%ند و به صدرنشين� خود ادامه دهد.

%اپيتان پرســپوليس فاصله ز�ادB تا رسيدن به 
عنوان گلزن تر�ن مدافع تار�ــخ ليگ برتر ا�ران 
 Bندارد. ســيدجالل حســين� ت� گل ٣ امتياز
پرســپوليس مقابل ســا�پا را به ثمر رســاند. ا�ن 
ســومين گل ٣ امتيــازB و چهارميــن گل او در 
ليگ بيســتم بود. %اپيتان پرسپوليس با گلزن� 
در ا�ن د�ــدار، تعداد گل هــاB زده خود در ا�ن 
فصل را به عددB باالتر از گل هاB ٤ فصل اخير 
خود رساند. او با ٤ گل� %ه در ا�ن فصل تا%نون 
به ثمر رسانده در آســتانه رسيدن به �� ر%ورد 
مهم قرار دارد. سيدجالل تا ا�ن لحظه ٢٤ گل 
در ليــگ برتر به ثمر رســانده و در صورت� %ه ٢ 
گل د�گــر در ا�ن فصل به ثمر برســاند م� تواند 
عنــوان گلزن تر�ــن مدافع تار�خ ليــگ برتر را به 

خود اختصاص دهد. در حال حاضر ا�ن عنوان 
 Bدر اختيار مرحوم عل� انصار�ان، سپهر حيدر
و هــادB عقيلــ� بــا ٢٥ گل زده اســت. تمام� 
مدافعــان حاضر در ا�ن ليســت، فوتبال خود را 
به پا�ان رســانده اند و فقط ســيدجالل حسين� 
است %ه در حال ادامه دادن فوتبال خود است. 
رده بنــدB گلزن تر�ن مدافعــان تار�خ ليگ برتر 

به ا�ن شرح است.
 Bو  هــاد B١-علــ� انصار�ــان، ســپهر حيــدر

عقيل�: ٢٥ گل
٢-سيدجالل حسين�: ٢٤ گل

٣-سهراب بختيارB زاده: ٢٣ گل
٤-محسن بنگر: ٢٢ گل

٥-حني: عمران زاده: ٢٠ گل

 راز صدرنشين� تيم� #ه مهاجم ندارد

ترابى منتظر نامه فیفا 
براى سفر به آبادان

مجیدى خواستار 
بازگشت میلیچ شد

آزمون محبوب ترین 
در اینستاگرام 

سيدجالل در آستانه /1  ر#ورد جد/د

دژ نفوذناپذیر با فرماندهی سيدجالل

  فقط یک گل تا رسيدن به علی انصاریان

ترابی منتظر نامه فيفا براى سفر 
به آبادان

باشگاه پرســپوليس با ارســال نامه به %ميته 
انضباط� فيفا مدعــ� پرداخت تمام و %مال 
مطالبــات مار�ــو بود�مير، مهاجم پيشــين و 
%ــروات خــود شــد و از ا�ن نهــاد خواســته با 
توجه بــه عدم نامه نگارB و%يــل ا�ن باز�>ن، 
مجوز حضور سرخ ها در نقل وانتقاالت صادر 
شــود. فيفا نيز قرار است تا عصر امروز درباره 
ا�ــن پرونــده اظهارنظــر %ــرده و در صــورت 
تا�يد پرداختــ� به ا�ن باز�>ــن مجوز حضور 
پرســپوليس در نقل وانتقــاالت زمســتان� را 
صادر %ند. باشــگاه پرسپوليس به دليل عدم 
لغو محروميت خود نتوانست از مهدB تراب� 
در د�ــدار با ســا�پا اســتفاده %نــد و حضور او 
بــراB د�ــدار بعــدB ا�ــن تيم بــا صنعت نفت 
 ،Bنيز نامشــخص اســت. �حيــ� گل محمد
ســرمرب� پرســپوليس تصميــم دارد با توجه 
بــه آمادگــ� مطلــوب ترابــ� از او در بــازB با 
صنعت نفت استفاده %ند اما همچنان منتظر 

صدور مجوز براB ا�ن باز�>ن است. 

درخواست ایران براى ميزبانی 
گروهی C مقدماتی جام جهانی 

تيم ملــ� فوتبال ا�ــران در گــروه C انتخاب� 
 Bجام جهان� ٢٠٢٢ در منطقه آسيا با تيم ها
عراق، بحر�ن، هنگ %نگ و %امبوج همگروه 
اســت. بر همين اســاس فدراســيون فوتبال 
ا�ــران بــا ارســال نامــه اB بــه %نفدراســيون 
 C فوتبال آسيا، درخواســت ميزبان� در گروه
را ارســال %رد. با توجه بــه ا�ن %ه تا هفته آت� 
فرصت ارســال فرم هاB درخواست ميزبان� 
د�دارهــاB باق� مانده انتخابــ� جام جهان� 
٢٠٢٢ قطــر در گروه C و د�گر گروه ها وجود 
دارد، فدراسيون فوتبال ا�ران د�روز آمادگ� 
خــود را براB ميزبان� در گــروه C در باالتر�ن 
ام>انــات  بهداشــت�،   Bپروت>ل هــا ســطح 

سخت افزارB و نرم افزارB اعالم %رد.
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مهاجرى: داور ليگ برترى   انگيزه نداشت
حســاس  تر�ن بــاز� هفتــه ماقبل پا�انــ� نيم  فصــل اول ليگ 
دســته �ــ+ ميــان ٢ تيــم مــس )رمــان و هــوادار تهــران بــا 
ســ3اندار� دو مرب� مشهد� برگزار شــد )ه دوئل شاگردان 
مهاجــر� و عنا�تــ� بــا تســاو� بــدون گل بــه پا�ــان رســيد. 
محمدرضا مهاجر� سرمرب� مشهد� مس )رمان در ا�ن باره 
گفت: «باشــگاه هوادار واقعا تيم ما را تحت فشــار قرار داد، اما 
ا�ن فشار تنها از سو� تيم هوادار ا�جاد نشد، بل3ه داور نيز در 
آن تاثير داشــت.» مهاجر� با انتقــاد از داور ليگ برتر� ادامه 
داد: «زمان� )ــه آقا� )رمانشــاه� بــه عنوان �ــ+ داور ليگ 
برتــر� )ه درب� را هم قضاوت )ــرده ، برا� ا�ن باز� انتخاب 
شــد،  انتظار ما خيل� بيشــتر از آنچه بود )ه د�د�م. به هرحال 
ما تيم� نيســتيم )ه در لب خط داور را تحت فشار قرار دهيم، 
امــا ا�ن انتظــار را دار�م )ه داوران بخصــوص داور با تجربه ا� 
مثل آقا� )رمانشــاه� قضاوت بهتر� داشــته باشد. اما ف3ر 

م� )نم او انگيزه الزم برا� داور� ا�ن باز� را نداشت.»

 مشهد ميزبان دوچرخه سوارى جاده و کوهستان 
رئيس هيئت دوچرخه سوار� مشهد گفت: «در تالش هستيم 
تا بتوانيم قبل از پا�ان ســال، ٢ مســابقه دوچرخه ســوار� در 
بخــش جــاده و )وهســتان را در مشــهد برگــزار )نيــم.» ا�رج 
فخــارزاده افــزود: «مســابقات )وهســتان را تف3يــ+ و بــرا� 
رده ها� سن� مختلY برنامه ر�ز� )رد�م تا در زمان مسابقه، 
تعــداد افــراد )متر� حضور داشــته باشــند. احتمــاال در ٢٢ 
اسفندماه مسابقات جاده و ٣ روز بعد، مسابقات )وهستان در 
ســطح استان� برگزار خواهد شــد.» و� در خصوص برگزار� 
دوره  مربيگــر� درجه ٣ دوچرخه ســوار� در مشــهد، افزود: 
«دوره آمــوزش مربيگــر� درجــه ٣ در مشــهد از روز دوشــنبه 
آغــاز شــده و روز جمعــه به پا�ان م� رســد. افســانه ســجاد� 
مرب� بين الملل� مشهد� مورد تا�يد فدراسيون، مدرس ا�ن 
دوره اســت.» و� افزود: «مشــهد مربيان، داوران و مدرســان 
بين الملل� توانمند� دارد و فدراســيون هم از ا�ن افراد برا� 
حضــور در برنامه ها� ســا�ر شــهرها اســتفاده م� )نــد.» و� 
خاطر نشــان )رد: «ســال ٩٩ ســع� )رد�م )ه با وجود شيوع 
)رونــا، فعاليــت خودمان را با )مــ� محدود�ت بيشــتر ادامه 
دهيم. به طور مثال طرح سه شــنبه ها� بدون خودرو با تعداد 
دوچرخه ســوار و در نقاط بيشــتر� از مشــهد ادامه پيدا )رد. 
تا)نــون حدود ١٨ )الس آموزش دوچرخه ســوار� به صورت 

عموم� برگزار )رد�م.»  

همایونفرمنش در راه ليگ ترکيه
در�افت )ننــده مشــهد� تيــم واليبــال هراز آمل با پيشــنهاد 
جالب توجه �+ باشگاه مطرح در ليگ برتر تر)يه مواجه شده 
است. شهروز هما�ونفرمنش )ه در ا�ن هفته به همراه تيمش 
در مرحله پل� آف ليگ برتر واليبال ا�ران توانســت به جمع ٤ 
تيم راه �افته به مرحله نيم نها�� صعود )ند، پيشنهاد� برا� 
بــاز� در فصل آ�نده ليــگ برتر واليبال تر)يــه در�افت )رده  
تــا پس از پا�ــان رقابت هــا� واليبال )شــور، در فصــل آ�نده 

رقابت  ها� ليگ برتر واليبال تر)يه حضور �ابد. 

اعالم آمادگی ١١ تيم خارجی براى دووميدانی
بين المللــ�  مســابقه  در  حضــور  بــرا�  تا)نون ١١ تيــم 
مســابقات  )رده انــد.  آمادگــ�  اعــالم  مشــهد  دووميدانــ� 
بين الملل� دووميدان� با نام جام امام رضا(ع) و گراميداشت 
عل� باغبانباشــ�، پيش3سوت دووميدان� اســتان قرار است 
طــ� روزها� ١٨ تــا ٢٣ فرورد�ن در ورزشــگاه امام رضا (ع) 
مشهد برگزار شــود. طبق اعالم مسئوالن فدراسيون تا)نون 
١١ تيــم خارج� برا� حضور در ا�ــن رقابت ها اعالم آمادگ� 
)رده اند. ا�ن مســابقات )سب ســهميه المپي+ هم محسوب 
م� شــود و مل� پوشــان ا�ران� برا� رسيدن به تو)يو در آن به 

رقابت خواهند پرداخت.

ســر�ع  تر�ن مرد ا�ــران بعــد از مدت هــا در مســابقات دووميدان� داخل 
ســالن ا�ران شــر)ت )رد و ر)ــورد خوب� از خود به جا گذاشــت. تفتيان 
در دو� ٦٠ متــر زمان ٦.٥٤ ثانيه را ثبت )ــرد و در بين       ١٠ نفر برتر ا�ن 
مــاده قرار گرفــت )ه نشــان دهنده  آمادگ� بــاال� ا�ن دونــده المپي�3 
اســت. حســن تفتيان مدتــ� در اردو� فرانســه بــود و تمر�نــات خيل� 
خوب� را پشت ســر گذاشــت و حــاال از آمادگــ� باال�� برخوردار اســت . 
و� تــا رقابت هــا� المپيــ+ چنــد اردو� د�گر  هــم پيــش رو دارد )ه در 
ابتدا قرار است در مشــهد اردو�    ١٠ روزه ا� را برگزار )ند و سپس عازم 
فرانســه م� شــود تا ز�ر نظر مرب� خارج� اش، تمر�ناتش را برا� حضور 
در المپيــ+ تو)يو دنبال )ند. امــا تفتيان از وضعيت فعلــ� دووميدان�  
گال�ه مند بوده و معتقد اســت  ر)وردها� دووميدان� در سال ها� اخير 
خيلــ� پا�يــن آمده و  پشتوانه ســاز� هم انجــام نشــده، به طور�  )ه االن 

ورزش3ار حرفه ا� برا� )سب سهميه ندار�م.
 اهميت مسابقات

حســن تفتيان، دونده خراســان� به حضورش در مســابقات دووميدان� 
داخل )شور اشاره )رد و گفت: «   خيل� خوشحال شدم )ه بعد از مدت ها 
در مســابقات داخل� ا�ران شــر)ت )ردم. نياز اســت )ه مل� پوشــان در 
مسابقات ا�ران حضور داشته باشند، چون رو� سطح مسابقات و  انگيزه 
جوانــان تاثير دارد و باعث رشــد دووميدان� م� شــود. اصل�  تر�ن هدف 
مــا هم اســتفاده از ا�ن فضا و )م+ بــه دووميدان� اســت.» او افزود: «از 
زمان� )ــه برنامه ها� آماده ســاز� المپي+ را با فدراســيون دووميدان� 
هماهنــگ )ردم، م� خواســتم به گونــه  ا� برنامه  ر�ز� )نيــم )ه ام3ان 
شــر)ت در ا�ن مسابقات را داشته باشــم و خوشبختانه بعد از اردو� ٥٠ 
روزه در فرانســه به ا�ران برگشتم و مسابقه دادم.» دونده المپي�3 ا�ران 
در پاسخ به ا�ن ســوال )ه نحوه قرارداد شما با باشگاه پليمرخليج فارس 
چگونــه اســت و از  آن رضا�ــت دار�ــد؟ اظهار )ــرد: «نگاهم مــاد� نبود 
و تنهــا هدفــم از شــر)ت در مســابقات مســائل� بــود )ــه مطــرح )ردم. 
در مــورد قرارداد صحبت� نداشــتم و ا�ــن چيزها برا�ــم در اولو�ت نبود. 
پليمرخليج فــارس، تيــم خوبــ� اســت و از جوانان ز�ــاد�  حما�ت )رده 
و آن هــا را تحت  پوشــش قــرار داده  و از ا�ــن طر�ق بــه دووميدان� )م+ 

م� )ند.»
 ب� نظم�  در مسابقات

تفتيان همچنين در مورد نحوه برگزار� مســابقات داخل ســالن، اظهار 
)رد: «به تمام عوامل فدراســيون خســته  نباشــيد م� گو�م )ه در شرا�ط 
شيوع )رونا مســابقات را برگزار )ردند و ورزش3اران مح+ خوردند، اما 
جا� )ار ز�اد� دار�م تا مسابقات را بهتر برگزار )نيم. پتانسيل برگزار� 
مســابقات با  )يفيــت را دار�م و با �ــ+ برنامه  ر�ز� ســاده  ا�ن امر محقق 
م� شــود. » مل� پوش خراســان� دووميدان�  ادامه داد: «ب� نظم� ها�� 
در جر�ان مســابقات بود )ه گر�بان مرا هم گرفت، چون برنامه مسابقات 
به خاطر پخش زنده جابه جا شــده بود و اطالع نداشــتم، به همين دليل 

مرحلــه مقدمات� را بــدون گرم )ردن دو�دم )ه خيل� بد بود و اســترس 
ز�اد� به من وارد شد. شا�د همين باعث شد  نتوانم عمل3رد الزم را حت� 
در فينال داشــته باشــم، چــون فينال هم بــا تاخير ٤٥ دقيقــه ا� برگزار 
شــد.» و� تصر�ح )رد: «چنين مســائل� تمر)ز ورزشــ3ار را زمان� )ه به 
دنبــال ثبت ر)ورد� حرفه ا�  اســت، بهم م� ر�ــزد. از طرف د�گر دقيقا 
زمــان مســابقه مقدماتــ� و فينــال دو� ٦٠ متــر پخش زنده تمام شــد، 
در حال� )ه دو� ســرعت ��3 از جذاب  تر�ن مسابقات است، اما آن را از 
دســت داد�م. حس م� )نم برا� برگــزار� رو�دادها� دووميدان� با�د 

بهتر برنامه ر�ز� )نيم تا عالقه مندان بيشتر� جذب شوند.»
 اردو  در مشهد 

دونده ســرعت� )شــورمان به اردو� خود در فرانسه و حضورش در چند 
مســابقه داخل سالن اشاره و تا)يد )رد: «اردو� خوب� بود )ه نتيجه آن 
را هم م� بينيم و اثرات آن به �+ ر)ورد خيل� خوب ختم شد. اميدوارم 
نو�د بخش فصل� مفيد در تابستان و موفقيت در المپي+ باشد. با توجه به 
ا�ن )ه مسابقه قهرمان� جهان )نسل شده بود، هيچ هدف� برا� حضور 
در مسابقات داخل سالن نداشتيم و شر)ت در رقابت ها� فرانسه جنبه 
تدار)ات� داشــت، امــا ر)وردها� خوب� ثبت شــد. اميــدوارم ا�ن روند 
ادامــه پيدا )نــد.» تفتيان در مورد برنامه آماده ســاز� خودش تا المپي+ 
گفــت: «مدتــ� در تهران تمر�ن م� )نــم و احتماال �ــ+ اردو� ١٠ روزه 

در مشهد خواهم داشت. اگر مسابقات بين الملل� مد نظر فدراسيون در 
مشــهد برگزار شود، در آن شر)ت م� )نم و اواخر فرورد�ن هم دوباره به 
فرانسه برم� گردم تا تمر�نات فضا� باز را ز�ر نظر مرب� ام ادامه دهم  و در 
چند مسابقه شر)ت )نم. در برنامه  ام روز بيستم فرورد�ن را برا� شروع 
اردو� فرانســه اعالم )ــرده ام )ه تا زمان المپي+ ادامــه دارد. اميدوارم 
همان تار�خ اعزام شوم و )ار به خوب� پيش برود.» او در پاسخ به ا�ن سوال 
)ه با شــناخت� )ه از وضعيت دووميدان� دار�د، آ�ا تعداد سهميه ها� ما 
در المپيــ+ افزا�ش پيــدا م� )ند؟ گفــت: «اميدوارم ا�ن اتفــاق بيفتد. 
در حال حاضر ف3ر م� )نم )ه ســهميه آقــا� پيرجهان از طر�ق رن3ينگ 
قطع� شده ، اميدوارم دوستان د�گر هم بهتر�ن ر)وردها� خود را بزنند 
و ورود� را )سب )نند، اما سهميه ها در مقا�سه با المپي+ ر�و به صورت 
چشمگير� )اهش پيدا )رده و ر)وردها� دووميدان� ا�ران پا�ين آمده 
اســت. از طرف� م� بينيم )ه دووميدان� ما از ورزشــ3ار خال� شده و در 
ســال ها� اخير پشتوانه ســاز� صورت نگرفته اســت.» دونده المپي�3 
ا�ران ادامه داد: «فقط من و احسان حداد� سهميه گرفته ا�م و )ار برا� 
ورزش3اران د�گر خيل� سخت اســت. دوره قبل ١٠ نما�نده داشتيم )ه 
متاسفانه خيل� از آن ها دووميدان� را )نار گذاشته اند و هيچ پشتوانه ا� 
برا�شــان ندار�م، چرا)ه نتوانســتيم در بحث نوجوانان و جوانان و اضافه 

)ردن آن ها به تيم بزرگساالن برنامه ر�ز� )نيم.»

دووميدانی خالی از ورزشکار! 
انتقاد دونده خراسانى از وضعیت دوومیدانى  

خــداداد عز�ــز� در خصــوص اوضــاع و احــوال 
گفــت:  شــهرخودرو   باشــگاه  نگران  )ننــده 
«وقت� �+ باشــگاه خصوص� اســت ، مثل مل+ 
خصوصــ� اســت. مســئوالن فوتبالــ� اســتان 
گذشــته  ســال ها�  در  گفته انــد  )ــه  آن  طــور 
مبلغ� نزد�+ بــه ١١ ميليارد تومان به باشــگاه 
شــهرخودرو )م+ مال� انجــام داده اند )ه رقم 
قابل توجه� است و ا�ن هم از سر دلسوز�  شان 
برا� فوتبال استان بوده است.» و� اظهار )رد: 
«به هــر دليلــ� مالــ3ان باشــگاه شــهرخودرو به 
 Yبحران مال� خورده انــد و در )ليپ ها� مختل
شــهرها�  در  هموطنــان  از  گروهــ�  د�ــده ام 

مختلــY در مقابــل هتل محــل اقامــت نما�نده 
فوتبــال مشــهد تجمــع م� )ننــد و نســبت بــه 
پا�مال شــدن حق و حقوق خــود اعتراض انجام 
م� دهنــد. » و� خاطر نشــان )ــرد: «اگــر واقعــا 
مال3ان نما�نده فوتبال مشهد در ليگ برتر برا� 
خودشان و فوتبال مشهد و )شور ارزش و احترام 
قائــل هســتند، با�ــد خيل� ســر�ع باشــگاه را به 
اســتان واگذار )نند و اجازه بدهند تنها نما�نده 
فوتبال اســتان به حيات خود ادامه بدهد . چون 
در سال ها� اخير فوتبال خراسان  رضو� تجربه 
تلخ انحــالل و نابود� تيم ها� ابومســلم، پيام و 

سياه جامگان را داشته است.»

خداداد عزیزى عنوان کرد؛ کمک ١١ ميلياردى استان به شهرخودرو طی سال گذشته

اخبار خراسان

على ترابى

تخليه ساختمان باشگاه شهرخودروتخليه ساختمان باشگاه شهرخودرو
هر روز اخبار تلخ و  نگران )ننده ا� از سو� باشگاه شهرخودرو به گوش 
م� رسد و بده3اران به دنبال در�افت طلب ها� خود از باشگاه هستند. 
ا�ن طور )ه معلوم اســت باشگاه شهر خودرو به خيل� ها بده3ار است و 
اصال وضعيت خوب� ندارد. ساختمان باشگاه شهرخودرو واقع در بلوار 
مل+ آباد مشهد هم تخليه شده و قرار است مسئوالن ا�ن باشگاه وسا�ل 
آن را به محل� د�گر منتقل )نند. حاشيه ها� شهرخودرو تمام� ندارد 
و با�د هر چه زودتر از ا�ن بالت3ليف� رها شود. البته عصر د�روز نما�نده 
حميداو� مال+ باشــگاه شــهرخودرو به مشــهد ســفر )رد و د�دار� با 
فتاحــ� نما�نده و�ژه پيگير� شــهرخودرو در اداره )ل ورزش و جوانان 
داشت و درباره مسائل انتقال مال3يت صحبت ها�� مطرح شد )ه با�د 
د�د ا�ن روند چگونه ط� خواهد شد. از طرف� باشگاه شهرخودرو  با�د 
ت3ليY خود را با محل تمر�ن و مســابقه مشــخص )ند، وگرنه برا� روز 
شنبه در باز� مقابل پي3ان با مش3ل م3ان مسابقه رو به رو خواهد شد.
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دبير از بيمارستان به اردوى تيم ملی کشتی رفت
عليرضا دبير رئيس فدراســيون �شــت�، پس از ا
ن �ه سه شــنبه 
پــا% خود را مورد عمــل جراح� قرارداد، صبح د
ــروز برا% انجام 
امور فدراسيون و تيم ها% مل� در محل فدراسيون �شت� حضور 

افت. رئيس فدراســيون �شــت� �ــه از ناحيه % آشــيل پا% چپ 
دچار پارگ� �امل شــده بــود و پا
ش بيــش از ٤٥ روز  با
د در گچ 
 باشــد، با رضا
ت خود ســاعت ٦ صبــح از بيمارســتان ترخيص و 
ساعت ٩ صبح در اردو% تيم ها% مل� �شت� آزاد و فرنگ� حاضر 
شد و گفت: «٢ ماه پيش به شما گفتم �ه ٧ ماه �ار سنگين دار
م 
و با
د ســخت �ار �نيم و ابتدا نيز از خــودم م� گو
م �ه صبح زود 
در فدراسيون حضور 
افتم و از شما نيز م� خواهم �ه در ا
ن ٥ ماه 
باق� مانده ســخت �ار �نيد و نها
ت تالش خود را برا% موفقيت 
در المپيP انجام دهيد. محمد بنا را به عنوان 
P الگو% خوب در 
نظم و موفقيت م� دانم. شــما هم بدانيــد �ه بدون نظم نم� توان 
قهرمــان شــد.» دبير از �شــت� گيران خواســت مراقــب صفحات 
ا
نستاگرام� شان هم باشند: «مراقب صفحات ا
نستاگرام� خود 
و پســت ها
� �ه م� گذار
د باشيد، �شت� ورزش مل�، مذهب�، 
سنت� ماســت �ه ر
شــه در پهلوان� و جوانمرد% و اخالق مدار% 

دارد و با
د شأن آن در همه جا حفظ شود.» 

 اهداى یک واحد آپارتمان به سهراب مرادى
مراسم رونما
� از سرد
س سهراب مراد% قهرمان وزنه بردار% 
المپيP د
روز با حضور رضــا صالح� امير% رئيس �ميته مل� 
المپيP در اصفهان برگزار شــد. پس از رونما
� از تمبر 
ادبود 
و ســرد
س ســهراب مراد% قهرمــان جهان و المپيــP، �ليد و 
اســناد مالZيت 
P واحــد آپارتمان �ه توســط 
Zــ� از خير
ن 
استان تهيه شده بود، از سو% مسئوالن استاندار% اصفهان به 

مراد% تقد
م شد.

عضویت خادم الشریعه در کميسيون ورزشکاران فيده
فدراســيون جهان� شــطرنج(فيده) ط� اطالعيــه ا% از تر�يب 
�ميســيون ورزشــZارانش خبر داد و از بابت اعالم افراد حاضر 
در تر�يب �ميســيون تازه تاســيس، ابراز خوشــحال� �رد. نام 
ســارا خادم الشــر
عه بانــو% 
P شــطرنج ا
ران در ا
ــن تر�يب 
د
ده م� شود �ه به عضو
ت ا
ن �ميسيون تازه تاسيس در آمده 
اســت. طبق تصميمات شورا% فدراســيون جهان� شطرنج، ٩ 
�اند
ــدا% اعالم شــده بــدون را% گير% به ا
ن �ميســيون راه 
پيــدا �ردنــد. در �نار ا
ــن ٩  عضو �ه بــرا% ا
ن پســت �اند
دا 
شــده بودند، شورا% فيده تصميم گرفت ٤ شطرنج باز د
گر هم 
به ا
ن �ميســيون اضافه �ند. شورا% فيده حق انتخاب ٢ عضو 
د
گــر را برا% خود محفوظ م� داند تا در مجموع ١٥ نما
نده از 

باز
Zنان طبق مقررات انتخاب شوند.

سوژه

اخبار

منچسترســيت� بــا پيــروز% در ٢١ بــاز% اخير 
خــود، ر�ــورد% جد
ــد را بــه ثبــت رســانده و 
در حالــ� بــه ا
ــن موفقيــت نائــل شــده �ــه در 
١٩ باز% گذشته خود حت� برا% 
P دقيقه هم 
از رقبا عقب نيفتاده! منچسترســيت� ا
ن هفته 
برابر ولورهمپتون به پيروز% ٤- 
P دست پيدا 
�رد و به بيست و 
Zمين برد پياپ� در باز% ها% 
اخير رســيد. موفقيت ســيتيزن  ها وقت� بيشتر 
بــه چشــم  م� آ
ــد �ــه بدانيم پــپ گوارد
ــوال از 
تمام نفــرات ذخيره ســيت� در باز% هــا% اخير 
بــرا%  چرخــ�  سيســتم  از  و  �ــرده  اســتفاده 
انتخــاب باز
Zنانــش اســتفاده  م� �نــد، از آن 
مهم تر ا
ن �ه ســيت� در ١٩ باز% اخير خود در 
ليگ برتر، حت� بــرا% 
P دقيقه هم از حر
فان 
�ــه  در شــرا
ط�  اســت.  نيفتــاده  عقــب  خــود 
حت� ليورپــول مدافع عنــوان قهرمان� به دليل 
داشــتن مصدومان ز
ــاد دچار افت� چشــمگير 
شــده، منچسترســيت� در حال� �ه از سيســتم 
چرخشــ� باز
Zنان اســتفاده  م� �ند، با قدرت 
صدرنشــين ليگ برتر اســت. حما
ت گســترده 
باشــگاه از تصميمــات پــپ گوارد
ــوال در فصل 
نقل و انتقاالت و همچنين اســتفاده از باز
Zنان 
جوان و با استعداد% �ه محصول آ�ادم� سيت� 

هستند، مثل فيل فودن، به سرمرب� سيتيزن  ها 
ا
ن اجازه  را داده  �ه غيبت باز
Zنان سرشــناس 
و تاثيرگــذار تيم را جبران �ند. بــه عنوان مثال 
�و
ــن د% برو
ــن به تازگــ� پــس از 
ــP دوره 
طوالنــ� مصدوميــت همســتر
نگ، بــه تر�يب 
سيت� بازگشته است. ســيتيزن  ها در ا
ن فصل 
١٩ گلزن مختلt در تمام رقابت  ها داشــته اند. 
 tســه با ســيت�، تاتنهام ١٧ گلزن مختل
در مقا
داشــته، چلســ� و آرســنال ١٦، ليورپول ١٥ و 

منچســتر
ونا
تد نيــز ١٣ گلزن متفاوت داشــته 
اســت. عالوه بر ا
ن پــپ گوارد
ــوال تا�نون ٢٩  
باز
Zن متفاوت را در تمام� رقابت  ها در تر�يب 
ســيت� به ميدان فرستاده اســت. همان طور �ه 
گفته شــد بــرد ٤- 
ــP منچسترســيت� مقابل 
 ولورهمپتــون در ليگ برتــر انگليــس، بيســت و 

Zميــن برد پياپ� ســيتيزن  ها در همه رقابت  ها 
بــود. آن ها بــا ادامه ا
ــن روند  م� تواننــد ر�ورد 
بيشــتر
ن بــرد پياپ� در بين تيم هــا% حاضر در 

٥ ليــگ معتبــر اروپا
� را نيــز به نام خــود ثبت 
�نند. در ادامه نگاه� خواهيم داشت به ر�ورد 
بردهــا% متوال� در ليگ ها% معتبر قاره ســبز. 
البته گفتن� است در بين سا
ر تيم ها% مطرح، 
آژا�س در فصــل  ١٩٧٢-١٩٧١ موفق به ثبت 
٢٦ برد پياپ� در همه رقابت  ها شــد. آژا�س در 
سال ١٩٩٥ نيز ٢٥ برد پياپ� در همه رقابت  ها 
به ثبت رســاند اما ليگ هلنــد هيچ گاه در بين ٤ 

ليگ معتبر قاره سبز نبوده است.
 ر�ــورد بيشــتر�ن بــرد پياپــ� در بيــن 

تيم ها� انگليس�
منچسترسيت� در فصل ٢٠٢١ /٢٠٢٠: ٢١ 

برد (١٥ برد ليگ برتر)
آرسنال در فصل ١٩٨٨ /١٩٨٧: ١٤ برد

پرستون در فصل ١٨٩٣ /١٩٩٢: ١٤ برد
تاتنهام در فصل ١٩٦١ /١٩٦٠ : ١٣ برد
اورتون در فصل ١٨٩٤ /١٨٩٣: ١٢ برد

استون و
ال در فصل ١٨٩٧ /١٨٩٦ : ١١ برد
 ر�ــورد بيشــتر�ن بــرد پياپــ� در بيــن 

تيم ها� تار�خ ٥ ليگ معتبر اروپا��
با
رن مونيخ در سال ٢٠٢٠: ٢٣ برد
رئال مادر
د در سال ٢٠١٤: ٢٢ برد

منچسترسيت� در حال حاضر: ٢١ برد  

همه در انتظار تصميم نهایی داوید آالبا
تيــم آ
نده  داو
د آالبا  همچنان نامشــخص اســت. مدافع اتر
شــ� �ــه بعد از ماه  هــا مذا�ره با 
با
رن مونيخ، بر ســر تمد
د قراردادش به خاطر پافشار% رو% در
افت دستمزد% باال به توافق 
نرسيد، مدت هاست �ه تصميم به تر| با
رن در پا
ان فصل جار% گرفته است. در مورد مقصد 
آ
نــده او بارها خبرها
� در رســانه  ها انتشــار 
افته   و از تما
ل تيم ها% بارســلونا، رئال مادر
د، 
چلس�، پار% سن ژرمن و حت� منچستر
ونا
تد برا% همZار% با باز
Zن ٢٨ ساله گفته شده، 
امــا تا به ا
ن لحظــه اتفاق� در ارتبــاط با انتقال و% نيفتاده اســت. برخ� منابــع البته عنوان 
�ردنــد رقم� �ه آالبا برا% حقوقش مطالبه  م� �ند، آنقدر باالســت  �ه برخ� از ا
ن تيم ها% 
بــزرگ از فZــر همZار% با او خارج شــده اند. با ا
ن حــال مد
ر برنامــه و% در مصاحبه   ا% �ه با 
هفته نامه اشــپورت بيلد  داشت، عنوان �رد همه تيم ها% بزرگ دنبال همZار% با او هستند و 
تا 
�Z، ٢ هفته آ
نده تصميم نها
� توسط فرمانده �نون� خط دفاع مونيخ�  ها گرفته خواهد 
شــد. البته نشــر
ه آلمان� در�نار درج اظهارات ا
جنت و%، عنوان �رده شــواهد% در دست 
دارد �ه فقط تيم� متمول همچون پار% سن ژرمن  م� تواند خواسته ها% مال� آالبا را برآورده 
�نــد. ا
ن باز
Zن در تمام دوران فوتبالش برا% با
رن باز% �رده و حاال خواهان چالش �ار% 

جد
د% است.

ادامه جدال لفظی زالتان با جيمز
به نظر م� رســد جدال لفظ� ميان زالتان ا
براهيموو
چ و لبرون جيمز همچنان ادامه خواهد 
داشت. پس از آن �ه ستاره سوئد% ميالن از ستاره NBA به خاطر ورودش به مسائل سياس� 
انتقــاد و بــه او توصيــه �ــرد �ــه تمر�ــزش را رو% ورزش بگذارد، جيمــز پاســخ داد �ه هرگز 
چنيــن �ار% را انجــام نم� دهد، ضمن ا
ن �ه پيام ها% ا
برا در انتقاد از دولتمردان ســوئد را 
به او 
ادآور% �رد. (چند ســال پيش ا
براهيموو
چ مدع� شــد  رو
Zرد رســانه ها و دولتمردان 
�شورش در مورد او به خاطر رگ و ر
شه اش تبعيض آميز و نژادپرستانه است). زالتان اما ضمن 
تا�يد بر موضع قبل� خود، تا�يد �رد حرف ها
� �ه درباره سوئد% ها زده بود، برخالف تصور 
لبــرون جيمز سياســ� نبوده بلZه صرفا در نقــد تبعيض نژاد% بوده و ا
ــن دو مقوله با 
Zد
گر 
تفاوت دارند. ســتاره ٣٩ ســاله ميــالن درباره پاســخ� �ه باز
Zن سرشــناس تيم بســZتبال 
لس آنجلس ليZرز به او داد، گفت: « نژادپرســت� و سياســت دو مقوله �امال  متفاوت هســتند. 
ما ورزشــZاران مــردم دنيا را با هم متحد م� �نيم اما سياســت بين جوامــع تفرقه م� اندازد. 
ورزش جا
� است �ه هر �س� م� تواند به آن وارد شود و از او استقبال م� شود. ورزش به ا
ن 
�ار% ندارد �ه شما اهل �جا هستيد. �ار% �ه انجام م� دهيم برا% متحد �ردن مردم جهان 
اســت. �ارها% د
گر را انجام نم� دهيم چون در آن ها سررشــته و تخصص ندار
م، وگرنه من 
هم االن م� توانستم وارد سياست شوم. ا
ن پيام من است. ورزشZاران با
د ورزشZار باشند و 

سياستمداران هم سياستمدار.»

از حذف ناباورانه گنبدى هاى شگفتی ساز تا تقابل ۴ مدعی در نيمه نهایی ليگ برتر واليبال

باالخره چهره ٤ تيم حاضر در مرحله نيمه نها
� ليگ 
برتر واليبال مشخص شد؛ آن هم بعد از رال� سنگين 
شــهردار% گنبــد و شــهردار% اروميه از 
ــP طرف و 
د
دار نه چندان سخت لبنيات هراز آمل و شهداب 
زد 
از ســو% د
گر در باز% ســوم مرحله پل� آف؛ جا
� �ه 
شــهردار% گنبد عل� رغم تمــام شا
ســتگ� ها
� �ه 
داشــت و باز% ها% جــذاب و د
دن� �ه در طول ليگ 
بــه نما
ش گذاشــت، در دقيقــه نود گــو% و ميدان را 
بــه اروميه باخت(بــا نتيجه ٣ - ٢) تا جــا% خال� اش 
در ادامه مســير ليگ حســاب� به چشم بيا
د. شهداب 
هــم با نتيجــه ٣ - 
ــP تســليم لبنيات هراز آمل شــد 
تــا درنها
ــت تيم هــا% فوالد مبار�ه ســپاهان، فــوالد 
ســيرجان، لبنيات هــراز آمــل و شــهردار% اروميه به 
عنوان ٤ تيم برتر، بــه مرحله نيمه نها
� صعود �نند. 
بســته شــدن پرونــده شــهردار% گنبــد در ليــگ برتر 
اما تاســt خيل� هــا را به دنبال داشــت؛ تيمــ� �ه به 
معنا% واقع� ســورپرا
ز ليــگ ٩٩ بود و در بســيار% 
از باز% هــا، تيم هــا% مدعــ� را بــه چالش �شــيد. به 
نظر م� رسد اگر شــاگردان جوان عظيم جز
ده �م� 
 P
پخته تر بودند، پتانســيل آن را داشــتند تا با حذف 
تيم مدعــ�، شگفت� ساز
شــان را تمــام �نند. عظيم 
جز
ده ســرمرب� با دانش گنبد% ها در تشر
ح دال
ل 
حــذف تيمش از مرحله پل� آف به خراســان م� گو
د: 
«دوســت نداشــتم �ارمان ا
نجا تمام شــود چون ما با 
ذهنيت خوب� وارد مسابقات شده بود
م اما باز
Zنانم 
�م تجربه بودند. ضمن ا
ن �ه نتوانســتند احساسات 
درونــ� خود را �نتــرل �ننــد و در برخــ� از لحظات 
بــاز% تمر�ز خود را به گونه ا% از دســت م� دادند �ه 
حت� نم� توانستند سيستم� �ه به آن ها داده شده را 
اجرا �نند. در چنين شرا
ط� است �ه حضور باز
Zن 
بــزرگ در تيــم خــودش را نشــان م� دهــد و ا% �اش 
مــن 
P ليدر قهرمــان در تر�يب تيمم داشــتم. البته 
تمــام باز
Zنانــم برا% مــن قهرمان هســتند. منظورم 
از داشــتن قهرمــان در تيــم، در واقع داشــتن باز
Zن 
با تجربه بود �ه بتواند در شــرا
ط حساس، موقعيت را 

�نترل و رهبر% �ند.»
 ذهن ز�با، باز� ز�با فلسفه مرب� گر� من است
او اما از عملZرد شاگردانش راض� است: «خدا را شZر 
همان طــور �ه گفتــه بود
م، ليــگ را واقعا ســورپرا
ز 
�رد
ــم. ســورپرا
ز من بيشــتر همين ٣ بــاز% مرحله 
پل� آف بــود. همه فZــر م� �ردند �ه تيم ما شانســ� 

باز% م� �ند ول� گنبد با سيســتم بــاز% �رد و برا% 
هر باز% برنامه داشــت. ذهن ز
با، بــاز% ز
با همواره 

�Z از فلســفه ها% مرب� گر% من اســت �ه هميشــه 
ا
ن فلســفه را بــا 
P ا
ده جد
ــد به باز
Zنانــم تزر
ق 
م� �ــردم. خدا را شــZر باز
Zنانــم از هــر نظــر، برنده 
واقع� بودند. درســت اســت �ه رو% �اغذ نتوانستيم 
�ار را تمام �نيم اما 
�Z از چالش برانگيزتر
ن تيم ها 
بود
ــم �ــه با ارائــه باز% ها% ز
بــا، ليگ را ســورپرا
ز 
�رد
م. ما از لحاظ تا�تي�Z به تيم شــهردار% اروميه 
نباختيم و تنها به توانمنــد% و حرفه ا% گر% 
�Z، دو 

باز
Zن ا
ن تيم باختيم.»
 بودجه اجازه نداد فرهاد قائم� را جذب �نيم

عظيــم جز
ــده درحال� بــه نبود 
ــP باز
Zــن بزرگ 
و بــه قــول او ليــدر قهرمــان در تر�يب تيمش اشــاره 
م� �نــد �ــه فرهــاد قائم� مل� پــوش گنبــد% ا
ران 
بعــد از پا
ــان �ارش در ليــگ تر�يه، از اواســط ليگ 
به تر�يب تيــم لبنيات هراز آمل پيوســت. ا
ن �ه چرا 
قائم� در برگشت به ا
ران در تر�يب شهردار% گنبد 
قــرار نگرفت، ســوال� اســت �ه جز
ــده در پاســخ به 
آن م� گو
ــد: «مــن پيش تر تا�يــد �رده بــودم تيم ما 
بــرا% قرار گرفتن در جمع ٨ تيــم برتر، ٢ باز
Zن نياز 
دارد؛ 
ــP در
افت �ننده و 
P پشــت خط زن. اگر در 
باز% ســوم مرحله پل� آف پشــت خط زن تيم ما خيل� 
خــوب �ار م� �ــرد، حتــ� م� توانســتيم ٣ - صفــر 
برنده ا
ن باز% باشــيم. اگر فرهاد قائم� را داشــتيم، 
او م� توانست باز% احساســات� باز
Zنان را در زمين 
�نترل �ند. مــا قصد جذب فرهاد قائم� را داشــتيم 

ول� مجموعه ما به دليل نداشتن بودجه، ا
ن اجازه را 
صادر نZرد. وگرنه ما با فرهاد هم صحبت �رده بود
م 

ول� نشد �ه در تر�يب تيم ما باشد.»
 خيل� ها دوست نداشتند گنبد نتيجه بگيرد

جز
ــده به ســخت� ها% �ار خــودش در ليگ امســال 
هــم اشــاره م� �ند: «به هر حــال ليگ امســال با تمام 
ســخت� ها
ش بــرا% مــا تمام شــد. ٨ مــاه شــبانه روز 
زحمات بســيار ز
اد% برا% تيم �شيدم. بخصوص در 
نيم فصل اول شرا
ط برا
م بسيار سخت شد. خيل� ها 
دوست نداشتند تيم ما نتيجه بگيرد ول� من رو به جلو 
حر�ت �رده و به حاشــيه ها توجه نZردم. م� خواستم 
دانشــم در واليبــال را بــا 
ــP ا
ــده جد
د بــه نما
ش 
بگذارم و خدا را شــZر تا حد ز
اد% موفق شــدم. البته 
هنوز جا% ز
اد% برا% بهتر شدن دارم. شما م� دانيد 
�ــه باز
Zنــان من نفــرات دوم و ســوم ليــگ بودند اما 
توانســتند دوباره خود را در ســطح باال نشــان دهند و 

ثابت �نند م� توانند �ارها% بزرگ� انجام دهند.»
 از مردم شهرم عذرخواه� م� �نم

او گر
ــز% هم به عملZــردش در ٢ فصل متوال� ليگ 
برتر م� زند: «ط� ٢ ســال گذشــته، ٢ تجربه متفاوت 
داشــتم. ســال گذشــته بــا تيــم �امــال باتجربــه وارد 
ليگ شــدم و امســال با تيم� �ــه ٨٠ درصد آن جوان 
بودند. فZر م� �نــم در هر ٢ تيم ا
ده ها
م موفق بود. 
خدا را شــZر پيام ها% ز
با
� از سراســر ا
ــران و البته 
حت� خارج از �شــور به من رسيد �ه برا
م اميدبخش 
بود. دوســت داشــتم مردم شهرم را خوشــحال ببينم 
و اگــر نتوانســتم خوشحالشــان �نــم، م� خواهم �ه 

عذرخواه� مرا پذ
را باشند.»
 حرف ها�� به تيم ما زده شد �ه بدم آمد!

هرچند  پرونده شــهردار% گنبد در ليگ امسال بسته 
شد اما شرا
ط� ا
جاد �رد �ه از حاال به بعد، تيم ها% 
حاضر در ليگ برتر بــه نما
نده گنبد به عنوان 
�Z از 
مدعيان ليگ نگاه �نند. عظيــم جز
ده اما موضوع� 
روا
ت م� �ند �ه تا حد ز
اد% تاســt برانگيز اســت: 
«اميــدوارم همان طور �ــه گفتيد از ا
ن پس به چشــم 

ــP مدع� به نما
نــده گنبد در ليگ نگاه شــود. ا
ن 
درحال� اســت �ــه برخــ� تيم هــا% حاضــر در ليگ 
امســال م� گفتنــد تيــم ما بــار% بــه هر جهــت باز% 
م� �نــد. ا
ن حــرف باعــث ناراحت� مــن و باز
Zنانم 
م� شد. تعبيرشــان از شيوه باز% ما برا
م جا% سوال 
داشــت. چون به هر حال من باز
Zــن تيم مل� بودم و 
گنبــد ا
ن همــه باز
Zن به تيــم مل� داده. اگــر از نظر 
ا
ــن افراد، گنبد% ها تZنيP خاص� در باز% واليبال 
ندارنــد، آن را د
گــر نم� دانم. ول� من تمام ســع� ام 
را �ردم �ه تيمم در ليگ امســال 
P تيم با شخصيت 
باشــد �ه ا
ده جد
د% را دنبال م� �ند، تا�تيP پذ
ر 
است و م� تواند سرو
س ها% خوب� بزند و دفاع ها% 
خوب� داشــته باشد. خدا را شــZر تيم گنبد امسال به 
جا
گاه� رسيد �ه م� تواند با برنامه باز% �ند. قبول 
دارم  در گذشــته ب� برنامه بود
م اما امســال تيم گنبد 
جــزو تيم ها
ــ� بود �ــه برنامه هــا% دقيــق و به روز% 

داشت و نتيجه خوب� هم گرفت.»
 پيش بين� قهرمان ليگ �ار سخت� است

جز
ــده اما پيش بينــ� درخصوص قهرمــان ليگ ٩٩ 
را �ار ســخت� م� دانــد: «هر ٤  تيم حاضــر در مرحله 
نيمه نها
ــ� در زمــره مدعيــان هســتند و همــه آن هــا 
شــانس قهرمان� دارند و پيش بينــ� در ا
ن خصوص 
�ار بســيار سخت� اســت. هر تيم� �ه ذهن قو% تر% 
داشــته باشــد و ا
ده جد
د تر% توســط مرب� اش اجرا 
شــود، قهرمان خواهد شــد.» گفتن� اســت دور رفت 
و برگشــت مرحلــه نيمه نها
� ليگ برتــر واليبال ١٥ 
و ١٧ اســفند برگزار م� شــود و در صــورت نياز، باز% 

سوم تيم ها  ١٩ اسفندماه انجام خواهد شد. 
 برنامه نيمه نها�� 

دور رفت، ١٥ اسفندماه
فوالد مبار�ه سپاهان – فوالد سيرجان؛ ساعت ١٤

شهردار% اروميه – لبنيات هراز آمل؛ ساعت ١٧
دور برگشت، ١٧ اسفندماه

لبنيات هراز آمل – شهردار% اروميه؛ ساعت ١٤
فوالد سيرجان – فوالد مبار�ه سپاهان؛ ساعت ١٧

جزیده: برخی می گفتند گنبد بارى به هرجهت بازى می کند!

ســتاره پرتغال� �وونتوس با به ثمر رســاندن آخر�ن گل پيروز� خانگ� ا�ن تيم برابر 
اسپتز�ا �K ر�ورد ب� سابقه د�گر را در �ارنامه دوران باز�گر� اش به ثبت رساند. نه 
تنها عطش گلزن� بلOه آمار گل ها� �ر�ستيانو رونالدو در ٥ ليگ معتبر فوتبال اروپا 
ب� نظير اســت. ستاره پرتغال� �وونتوس  سه شنبه  ٩٠ دقيقه با انگيزه دو�د و جنگيد 
تــا �K گل د�گر به گل هــا� ا�ن فصل خود اضافه �ند و در نها�ت �K دقيقه به پا�ان 
مصاف خانگ� بانو� پير برابر اســپتز�ا ســومين گل پيروز� ٣ - صفر بيانOونر� را به 
ثمر رســاند. با ا�ن گل، رونالدو ٢٠ گله شــد و جا�گاه خــود را در صدر جدول برتر�ن 
گلزنان سر� آ تثبيت �رد اما عالوه بر ا�ن او �K ر�ورد فوق العاده د�گر را هم به ثبت 
رســاند �ه نظير آن تا به  حال د�ده نشده است. رونالدو به اولين باز�Oن تار�خ فوتبال 
تبد�ل شــد �ه در ١٢  فصل پياپ� حضورش در ٥ ليگ برتر فوتبال اروپا، حداقل ٢٠ 
گل زده است. آغاز ا�ن روند ١٢ ساله از فصل ١٠-٢٠٠٩ در رئال مادر�د بود، چرا �ه 
فصل قبل از آن در منچســتر�ونا�تد او ١٨ گل به ثمر رســانده بود. رونالدو در دوران 
٩ ســاله حضورش در رئال مادر�د، هر فصل حداقل ٢٥ گل در الليگا به ثمر رســاند و 
٣ بار هم در آن مدت ٤٠ گله شد. باز� در ليگ تدافع� مانند سر� آ هم روند گلزن�  
رونالدو را متوقe نOرده است. او در ٢ فصل نخست حضورش در ا�ن ليگ ٥٢ گل به 
ثمر رساند. در ا�ن فصل هم �ه تا ا�ن جا� �ار ٢٠ گل در سر� آ و ٧  گل در رقابت ها� 

د�گر به ثمر رسانده است.

تاریخ سازى دوباره رونالدو با گلزنی براى یوونتوس

سيتيزن هاى شکست ناپذیر

سارا اصالنى

حمله پپ و سیتى به رکورد بایرن و رئال
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عرب براق و غالمی داوران سرخابی 
بــا اعــالم �ميتــه داوران، تيــم داور� د�دارهــا� هفته 
هفدهم ليگ برتر فوتبال مشــخص شــد. بر ا�ن اســاس 
اميــر  را  صنعت نفت-پرســپوليس  تيم هــا�  د�ــدار 
عرب بــراق قضــاوت م7 �ند و قضــاوت د�ــدار تيم ها� 

استقالل-فوال با �ميل غالم7 است. 
کاشت نهال به یاد علی انصاریان

صبح د�روز احمد تواهن، شــهردار منطقه ٣ با همراه7 
جمعــ7 از معاونــان و مد�ران منطقه، طبــق برنامه ا� از 
پيش تعيين شــده در منزل عل7 انصار�ان، فوتباليســت 
مشــهور و افتخار �شــور �ه چنــد� پيش بر اثــر ابتال به 
و�ــروس �رونا جــان خود را از دســت داده بــود، حاضر 
شــد و ضمن ابراز همدرد� با مــادر و خواهر داغدار آن 
مرحــوم، نهــال ســبز� را برا� زنــده نگه داشــتن �اد و 

خاطره اش در حياط خانه شان �اشت. 
مدافع سابق استقالل در تيررس نساجی

شــاهين طاهرخانــ7، مدافــع پيشــين اســتقالل �ه در 
ا�ن تيم نيمVت نشــين بــود، تصميم بــه جدا�7 از جمع 
آب7 پوشــان گرفــت و پيــVان را بــرا� ادامــه فوتبالــش 
انتخــاب �ــرد. طاهرخانــ7 امــا در پيVان هــم فرصت7 
برا� بــاز� پيدا نVــرد و درنها�ت چنــد روز پيش از ا�ن 
تيم جدا شــد. ا�ن باز�Vن هنوز تيم جد�دش را انتخاب 
نVرده ول7 ظاهرا در تيررس باشــگاه نساج7 قرار دارد. 
مســئوالن باشگاه نساج7 طبق خواســته مجيد جالل7 
مذا�راتــ7 را بــا طاهرخانــ7 انجام داده اند و شــا�د ا�ن 

باز�Vن پيراهن نساج7 را بر تن �ند.
مجيدى خواستار بازگشت ميليچ شد

پس از انتخاب فرهاد مجيد� به عنوان ســرمرب7 جد�د 
تيــم فوتبــال اســتقالل، و� از مســئوالن ا�ــن باشــگاه 
درخواست �رد شرا�ط بازگشت هرو�ه ميليچ به ا�ن تيم 
را فراهــم �نند. و� پس از برگزار� د�دار درب7، تهران 

را تر^ �رد و تا�نون هم به ا�ران برنگشته است. 

آزمون محبوب ترین در اینستاگرام
در  ا�رانــ7  فوتباليســت ها�  محبوب تر�ــن  ليســت 
ا�نســتاگرام منتشــر شــد و ســردار آزمــون در راس آن ها 
قــرار گرفت. آزمون با ٣٫٥ميليــون دنبال �ننده در صدر 
ا�ن فهرســت قرار دارد و بعد از او عليرضا بيرانوند اســت 
�ــه ٣٫١ ميليــون نفر صفحــه او را در ا�نســتاگرام دنبال 
م7 �نند. مهد� طارم7 با ٢٫٩، رامين رضا�يان، �مال 
�امياب7 نيــا و شــجاع خليل زاده بــا ٢٫١ ميليــون نفر در 
رده ها� ســوم تا ششــم قرار دارند. ور�ا غفــور�، جالل 
حسين7 و اميد عاليشاه نيز در رده ها� بعد� قرار دارند.

�اپيتان پرســپوليس گفت: «گل زدن نه بــرا� من و نه هيچ �دام از باز�Vنان 
ما اهميت ندارد.» ســيدجالل حسين7، مدافع پرسپوليس در خصوص ٤ بار 
گلزن7 در ا�ن فصل گفت: «گل زدن نه برا� من و نه هيچ �دام از باز�Vنان ما 
اهميــت ندارد. ما �j هدف تيم7 را دنبال م7 �نيم و ا�ن �ه درنها�ت تيم به 
نتيجه الزم برسد. هيچ �س به آمار فرد� فVر نم7  �ند و دستياب7 به بهتر�ن 
شــرا�ط در اولو�ت ما قرار دارد. در باز� با ســا�پا از رو� ضربه ا�ستگاه7 به 
گل رســيد�م و ا�ن �7V از راه ها� خوب اســت. در رفت و برگشت7 �ه بعد از 
ضربه ا�ستگاه7 شVل گرفت فرصت7 نصيب من شد تا تالش تيم را به نتيجه 
برســانم و همه ما در ا�ن موفقيت ســهيم هســتيم. خدا را شــVر �ه به نتيجه 

رسيد�م و ٣ امتياز را �سب �رد�م.»

آرش برهان7، دســتيار محمود فVر� با �j روز تاخير نسبت به د�گر اعضا� 
�ادر فن7 ســابق اســتقالل به همــVار� اش با ا�ن باشــگاه پا�ــان داد. آرش 
برهانــ7 در خصــوص ا�ن �ه چرا روز سه شــنبه بــه همراه ســا�ر مربيان برا� 
فســخ قرارداد با اســتقالل در محل باشــگاه حضور پيدا نVرد، گفت: «من در 
محــل تمر�ن تيم اميد حضور داشــتم به همين دليل نتوانســتم بقيه اعضا� 
�ادر فنــ7 را همراهــ7 �نم اما همان لحظه �ه محمود فVر� از ســمت خود 
اســتعفا �رد جدا�ــ7 من هم از تيم بزرگســاالن اســتقالل قطع7 شــد.» و� 
افزود: «من با تيم اميد اســتقالل قرارداد دارم و پا�بند آن هســتم اما هميشه 
در �ارم احترام را �اد گرفته ام و با ا�ن مرب7 به استقالل آمدم و حاال هم �ه او 

رفته �ار ما هم تمام شده است.»

برهان�: با ف)ر� آمدم، با او هم رفتمحسين�: گل زدن برا� من و د�گر پرسپوليس� ها اهميت� ندارد!

جبارى: مجيدى یک جام را از 
استقالل گرفت 

مجتبــ7 جبــار�، پيشVســوت اســتقالل �ه 
گز�نــه مربيگــر� ا�ن تيــم بود بــه طرفدار� 
بــه  شــفر  زمــان  در  مــن  بــود  «قــرار  گفــت: 
عنــوان �مj مربــ7 وارد �ادر فن7 شــوم اما 
اميرحسين فتح7 برا� ا�ن �ه وضعيت خود 
را بيــن هــواداران بهتر �ند، فرهــاد مجيد� 
را آورد و بعــدا شــرا�ط7 پيــش آوردنــد �ه او 
سرمرب7 شــود. من آن زمان صحبت7 نVردم 
ول7 حاال برا� باشــگاه اســتقالل ناراحتم.» 
مجيــد�  از  انتقــاد  بــه  ادامــه  در  جبــار� 
پرداخت و گفت: «�س7 �ه هيچ وقت فضا� 
�نفرانــس مطبوعاتــ7 را تجربــه نVــرده و در 
حســاس تر�ن برهه برا� ا�ن �ه زمان ماندن 
خود در را اســتقالل بيشــتر �ند، �j جام را 
از استقالل و هواداران ب7 نظيرش م7 گيرد. 
م7 خواهنــد در ذهن هوادار ا�ن باور را ا�جاد 
�ننــد �ــه گز�نــه ا� جــز مجيد� نيســت در 
حال7 �ــه اصال ا�نطور نيســت. من م7 توانم 
خيل7 افراد را نام ببرم �ه هم ســطح مجيد� 
هســتند. ا�ن �ه بــا فضا� مجــاز� بخواهيم 
 j� در ذهــن هوادار �نيم �ه اســتقالل فقط

گز�نه دارد اصال درست نيست.»

تکذیب دیدار ایران با قطر در ایرلند 
باوجود شــا�عات7 مبن7 بر لغو د�دار تيم ها� 
ملــ7 فوتبال ا�ران و ســور�ه امــا برگزار� ا�ن 
د�ــدار دوســتانه بــه قوت خــود باق7 اســت و 
شاگردان دراگان اسVوچيچ دهم فرورد�ن به 
مصاف ســور�ه خواهند رفت. بر اساس اعالم 
فدراســيون فوتبــال اردو� جد�ــد تيــم مل7 
از ســوم فرورد�ــن در هتل المپيــj تهران به 
مدت �j هفته برگزار م7 شــود و تيم مل7 در 
نخستين باز� در سال جد�د، دهم فرورد�ن 
بــا تيم ملــ7 ســور�ه د�ــدار م7 �نــد. �اروان 
تيم مل7 ســور�ه برا� انجام ا�ن د�دار هشتم 
فرورد�ن به تهران م7 آ�ند. د�روز ا�ن شــا�عه 
مطرح شــده بود �ه تيم ملــ7 فوتبال ا�ران در 
ا�رلند به مصاف قطر م7 رود اما طبق قرارداد 
فدراســيون فوتبال ا�ران با فدراسيون سور�ه 

د�دار ٢ تيم در تار�خ مذ�ور برگزار م7 شود. 

فرهاد تا   ١۴٠٢ با استقالل!
غافلگير� با ليست دستياران مجيد� 

اســم  شــدن  قطــار  از  پــس   
هدا�ــت  بــرا�  مربــ7  چنــد 
فVــر�  محمــود  جانشــين7  و  اســتقالل 
قرعــه ســرمربيگر� ا�ــن تيم دوبــاره به نام 
فرهــاد مجيــد� افتــاد و ســرمرب7 فصــل 
گذشــته اســتقالل روز گذشــته رســما بــه 
عنوان جانشــين فVر� انتخاب و با امضا� 
قــرارداد هدا�ــت آب7 پوشــان را بــر عهــده 
گرفت. فرهاد مجيد� در حال7 با باشــگاه 
به توافق رســيد �ه در ٤٨ ســاعت گذشته 
اســام7 مختلفــ7 از جملــه جــواد نVونام، 
امير قلعه نو�7، الVس نور� و حت7 سا�ت 
الهامــ7، ســرمرب7 ســابق ترا�تــور بــرا� 
هدا�ــت آب7 پوشــان مطرح شــد و درنها�ت 
ا�ــن فرهاد بود �ه مــورد تا�يد هيئت مد�ره 
باشگاه قرار گرفت و با حضور در ساختمان 
باشــگاه قرارداد ٢.٥ســاله امضا �ــرد و تا 
ســال ١٤٠٢ در ا�ن تيــم م7 ماند انتخاب 
خوشــا�ند  پيش بينــ7  برخــالف  مجيــد� 
همه اســتقالل7 ها نبــود و عــده ا� از آن ها 
گز�نه ها� د�گــر از جمله نVونــام را به ا�ن 
مربــ7 جــوان ترجيــح م7 دادنــد. مقا�ســه 
�ارنامــه مجيد� و فVر� در ٢ برهه زمان7 
نشــان م7 دهــد �ه ا�ــن ٢ مرب7 بــه لحاظ 
فنــ7 تفــاوت چندان7 با هــم نداشــته اند و 
شــا�د حت7 بتوان گفت �ارنامــه فVر� در 
مقا�ســه بــا �ارنامه مجيــد� در پا�ان ليگ 

نوزدهم بهتر بوده است. فرهاد مجيد� �ه 
در اواخر ليگ هجدهم و با �نار گذاشــتن 
و�نفرد شــفر، در چند باز� ليگ و آسيا�7 
به عنوان سرمرب7 موقت هدا�ت استقالل 
را بــه عهده گرفــت، در نيم فصل دوم ليگ 
نوزدهــم و زمان7 �ه د�گر اســتقالل7 ها از 
برگشــتن آندره آ اســتراماچون7، سرمرب7 
شــدند،  نااميــد  ا�تاليا�7 شــان  و  ســابق 
دوبــاره هدا�ــت آب7 پوشــان را بــر عهــده 
گرفــت. او �ــه از دســتيار� شــفر شــروع 
�رده بود در قامت ســرمرب7 رو� نيمVت 
استقالل نشست. آب7 ها در پا�ان نيم فصل 
نخســت ليگ نوزدهم با �ســب ٢٩ امتياز 
و ٥ امتيــاز �متــر از پرســپوليس �ه با ٣٤ 
امتيــاز در صدر بود، در جا�ــگاه پنجم قرار  
داشــتند. اما پا�ان �ار اســتقالل در ليگ 
نوزدهــم با افزا�ش فاحش اختالف  امتياز 
با پرسپوليس همراه شــد و آب7 ها با وجود 
�ســب نا�ب قهرمانــ7 ليــگ ١٤ امتياز با 
سرخ پوشــان اختــالف داشــتند! محمــود 
فVــر� بــا ميانگيــن ١٫٦٩ امتيــاز از ١٦ 
بــاز� با ٧ بــرد، ٦ مســاو� و ٣ باخت تيم 
اســتقالل را بــا ٢٧ امتيــاز و اختــالف ٦ 
امتياز� نســبت به پرسپوليس صدرنشين 
تحو�ل داد و رفت. ا�ن در حال7 اســت �ه 
فرهاد مجيد� با ميانگين ١٫٧١ امتياز از 
١٤ بــاز� با ٦ برد، ٦ مســاو� و ٢ باخت، 

�ارنامه موفق تر� نسبت به فVر� نداشته 
است. به زعم بسيار� با انتخاب مجيد�، 
استقالل برگشت به عقب را تجربه خواهد 
�رد و با�د دوباره منتظر اختالف امتياز ٢ 
رقم7 با صدرنشــين باشــيم و ا�ن مصداق 
واقعــ7 ضرب المثل از چاله به چاه افتادن 
اســت به خصــوص آنVه مجيــد� ٣ بار در 
فصل هــا� مختلy اســتقالل را رها �رده 
و حداقل �ــj جام قهرمانــ7 را از ا�ن تيم 

گرفته است! 
     

اســتقالل  بــا  مجيــد�  توافــق  از  پيــش 
زمزمه ها�7 درباره ليســت همVاران او در 
ا�ن تيم مطرح شــد �ه نام فــراز �مالوند، 
 7V� سرمرب7 سابق ترا�تور و نفت آبادان
از آنها بود �ه باعث تعجب شــد؛ �س7 �ه 
بارها بــه صراحــت در رســانه ها گفته بود 

پرسپوليس7 است. پس از امضا� قرارداد 
مجيــد�، رســانه ها رســما از دســتياران 
احتمالــ7 او رونما�ــ7 �ردند و نوشــتند: 
«ســرمرب7 جد�ــد تيــم فوتبال اســتقالل 
قربانــ7،  پيــروز  بــا  همــVار�  خواهــان 
غالمپور(مربــ7  بهــزاد  و  �مالونــد  فــراز 
دروازه بان ها) شــده اســت.» در ادامه هم 
رســانه ها از احتمال حضور فرزاد مجيد� 
برادر �وچVتر فرهاد در پســت سرپرست7 
تيم اســتقالل خبر دادند �ه البته تVذ�ب 
شد و سرپرست جد�د فرد د�گر� خواهد 
بــود. گفتن7 اســت؛ آب7 پوشــان �ه ٢ روز 
را بدون داشــتن ســرمرب7 و ز�ــر نظر ور�ا 
غفور� تمر�ن �ردند با انتخاب مجيد�، 
از امروز تمر�نات خود را ز�ر نظر سرمرب7 
جد�ــد بــرا� د�ــدار برابــر فــوالد انجــام 

خواهند داد.

مخالفت استقالل با درخواست ٣٣ميلياردى الکس نورى! 
�7V از گز�نه ها� اســتقالل از زمان7 �ه اســتراماچون7 از ا�ن تيم جدا شد، الVساندر نور�، مرب7 
ا�ران7-آلمان7 است. او در ابتدا� ليگ بيستم هم جزو گز�نه ها� هدا�ت آب7 ها بود �ه به خاطر عدم 
توافق در واحد پول7 �ه با�د در قراردادش گنجانده شود از نيمVت استقالل دور شد. الVس نور� 
خواهان عقد قرارداد به �ورو �ا دالر بوده اما مســئوالن باشگاه اصرار به عقد قرارداد ر�ال7 داشتند. 
بعد از اســتعفا� فVر�، او �7V از گز�نه ها� ســرمربيگر�   بود و دوباره بعد از چند ماه مســئوالن 
اســتقالل ســراغ الVس نــور� رفتند اما مثل دفعه قبل اختالف بر ســر مســائل مالــ7 مانع توافق 
طرفين شد. گفته م7 شود الVس برا� قرارداد ١٨ ماهه با �j دستيار �j ميليون و ١٠٠هزار �ورو 
درخواست �رده بوده �ه با قيمت ٣٠هزار تومان7 �ورو در بازار آزاد حدود ٣٣ميليارد تومان م7 شد.
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