
89 هزار میلیارد گره گشا
با مصوبه مجلس، باید در سال آینده 89 هزار میلیارد از بدهی دولت به تامین اجتماعی تسویه و مرحله دوم همسان سازی 

حقوق 3.6 میلیون کارگر بازنشسته اجرایی شود،  زمان اجرا و افزایش حقوق ها چقدر خواهد بود؟

K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

بازارهای داخلی و خارجی 
در سراشیبی

 بورس، دالر، طالی داخلی و خارجی، سکه وبیشتر  ارزهای مجازی 
در اولین روز هفته با افت قیمتی همراه بودند؛ ماجرا چیست؟

تکرار »ساعت خوش« دستمزد   
20 میلیاردی می خواهد

امیر غفارمنش  از تکرار نشدن 
مجموعه ماندگار دهه 70 می گوید

۶

 ثبت نام 11 هزار خانواده 
برای دریافت شناسنامه ایرانی

هنوز شناسنامه ای برای فرزندان 
مادران ایرانی در استان صادر نشده

خراسان رضوی

 لذت همنشینی کنار سینی چای
چرا دورهمی کنا ر اعضای  

خانواده   مهم و تاثیرگذار است؟

زندگی سالم

 26 روز پس از تسلیم نامه رهبر 
انقالب به پوتین توسط رئیس 

مجلس صورت گرفت

پاسخ پوتین به پیام رهبر انقالب
2

مهار آتش پایانه مرزی ماهیرود 
پس از ۷ ساعت تالش

2

 رازهای پنهان سانچی
افشای بخشی از گفته های کاپیتان 
فرضیه زنده  بودن آن ها را بیشتر کرد

4

 2هزار سریال گوشی های سرقتی 
در جعبه رمز آلود نمایان شد

اعترافات عجیب مرد ۶ انگشتی !
9

   صفحه 11

   صفحه ۵

   صفحه 3

بایدن  در چنبره  »ترامپیسم«
با گذشت بیش از شــش هفته از روی کار  آمدن دولت 

بایدن،  مواضع  کاخ سفید وبرخی...

یادداشت روز

احمد کاظم زاده

  صفحه 2

کاله بازی!
پرونده ای درباره چه کالهی برای 
چه کله ای، سلبریتی های عاشق 

  زندگی سالمکاله و...

تست آواز رشیدپور، شروع 
شیریِن فرهاد و  بزرگ ترین 

ترس رونالدو !

یک شنبه
1۷| اسفند |1399

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

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 23 رجب 1442 . ۷ مارس 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20۶15 

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

لزوم رفع رنج مردم فلسطین، ضرورت همزیستی مسالمت آمیز 
 در دیدار 4۵دقیقه ای پاپ فرانسیس با آیت ا... سیستانی در نجف اشرف چه گذشت؟ 

   صفحه 7، ورزشی 
و زندگی سالم
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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خیلی جالبه هر وقت می خواهند حقوق  •
کارگر و کارمند رو باال ببرند۱۰۰ هزار تومان 
اضافه می کنند. به این بهانه که تورم و تحریم 
ها و فشار اقتصادی هست و با خلق نقدینگی و 
بیت المال و... بر سر دوراهی قرار می گیرند. 
ولی اگه به یک مدیر ماهی۱۰تا۳۰میلیون 

بدن مشکلی پیش نمیاد.
 به اون آقایی که به فکر شهر خودرو هست،  •

بگید مردم مشکالت زیادی دارند تو دنبال 
توپ و باشگاه هستی؟

 آمدند و خواستند نفت را سر سفره مردم  •
بیاورند اما نان هم رخت بست از سر سفره!

ــر اعــالم  •  آقـــای محسن رضــایــی گفته اگ
کاندیداتوری کردم خواهید دید کاری خواهم 
کرد که یک نفر بیکار نماند و اصال کسی وجود 
نداشته باشد که بیاید و انتقاد کند. عارضم 
خدمت شون از اول همه اش وعده و وعید همه 

تون مثل هم هستین ...
 در خبرها آمده آقای فکری 7.5  میلیارد  •

تومان به استقالل بخشید و همچنین   آمده که 
65 درصد دستمزدش را گرفته یعنی ایشان 
برای مدت دوسال قراردادش 22 میلیارد باید 
پول می گرفته به عبارتی هر نیم فصل حدود 
5.5میلیارد تومان، جالب توجه این که ایشان 
در نیم فصل اول حدود ۱4.5 میلیارد تومان 
پول گرفته یعنی حدود سه برابر آن چیزی که 
اگر قرار بود کار کند پول گرفته. حاال پیدا کنید 
پرتقال فروش را! اگر وضع مالی خوب است 

چرا بازیکنان آه و ناله می کنند؟ 
من کارگر روزمزد سرگذر هستم. تا امروز  •

فکر می کردم بدبختی وفالکت مال امثال 
منه...اما امــروز درچهارراه گاز وقتی صف 
های 7۰-8۰ متری انسان های بی گناه رو 
برای مرغ منجمد، توی این وضعیت کرونایی 
دیدم به حال شون غصه خوردم. به خدا نمی 
فهمم توی مملکت ما چه خبره؟ تو رو خدا به 
این مردم رحم کنید. ما مردم باوفا و نجیبی 
داریم که دارن این وضع رو تحمل می کنن. 

آقایون مسئوالن بیدار بشین و رحم کنین.
بنده محل کارم شاهرود است و مدتی است  •

اتوبوس مشهد به شاهرود برداشته شده و 
برای رفتن به شاهرود باید با اتوبوس تهران 
برویم که کرایه کامل تا تهران را می گیرند! 

لطفا مسئوالن مربوطه رسیدگی کنند.
صدا و سیما که میزان فوتی ها و مبتالیان  •

سایر کشورها را به صورت گسترده پوشش 
می داد و االن هم ادامه می دهد، هیچ حرفی 
و گزارشی از روند واکسیناسیون در همان 
کشورها نــدارد. لطفًا شما گزارشی در این 

باره منتشر کنید.
چند ماه قبل گزارشی چاپ کردید که سپاه  •

و بسیج قراره جلوی گرونی رو بگیرن. پس 
چی شد؟

 چرا دولت با به وجود آمدن و رفتن سه رئیس  •
معامله  کن  ول  برجام  در  ناکامی  و  جمهور 
نیست؟! یعنی هنوز نفهمیدن که این ها حرف 
و کارشون متعلق به خودشون نیست و پشت 
سرشون اسرائیلی ها هستن که براشون تصمیم 

می گیرن و مدیریت شون می کنن؟!
خیلی جالب شده! برخی مسئوالن فعلی که  •

حرف و حدیث زیادی درباره شان ایجاد شده 
و احتمال احضار و محاکمه آن ها به خاطر 
عملکردشان وجود دارد، در اقدامی فرار به 
جلو، قصد نامزد شدن در انتخابات ۱4۰۰ را 

دارند! خیلی جالب است!
 لطفا یکی به این شــورای رقابت بگه چرا  •

قیمت سایناs شـــده۱۳۰ تومان اون وقت 
 tu5 2۰6 هنوز همون۱۱۰ تومانه؟ یا پارس
هنوز۱26تومانه؟ مگه سایناs چی داره؟ چرا 

مملکت رو ول کردن؟ دزدی از این بدتر؟!
 بعد از گذشت تقریبا ۱۰ ماه از دعوت آقای  •

روحانی برای ورود مردم به بورس و سرمایه 
ــذاری متاسفانه بیشتر مــردم دچــار زیان  گ
های هنگفت در بورس شدن. در این مدت، 
به بیشتر سرمایه گذاران و سهامداراِن ُخرد و 
حقیقی در بورس، این حقیقت تلخ ثابت شده 
که سازمان بورس یا بازار سرمایه ایران، کامال 
به صورت دستوری اداره می شه، طوری که 
با دستور دولت، شاخص کل بورس رو پایین 
می کشن و فقط به فکر تامین منافع و جبران 

کسری بودجه خودشان هستند.
به  • یــک نهال سیب  ــای رئیس جمهور  آق

تا  کردند  غــرس  درختکاری  روز  مناسبت 
شاید باغ سیب و گالبی که در برجام وعده آن 
را داده بودند به ثمر بنشیند و چندین سال 

دیگر میوه دهد!
 پنج شنبه صف یک کیلومتری مرغ را که تو  •

شاندیز دیدم به یاد حرف آقای رئیس جمهور 
افتادم که روز چهارشنبه ازشبکه های سیما 
ــالم کــرد مــا هــم سانتریفیوژ را  ــدرت اع بــا ق
چرخاندیم، هم اقتصاد را! ایشان شاید کلمه 

اقتصاد را چرخانده است!
 چرا مسئوالن با شعور مردم بازی می کنند  •

ــا کـــارت ملی را تکذیب  و فـــروش روغـــن ب
می کنند؟ خودم شخصا توی صف با کارت 
ملی روغن گرفتم. مسئوالن در خواب خوش 
به سر می برند. باور نمی کنند سری به صف 

ها بزنند.
ــور می فرمایند  •  رئیس پلیس محترم راه

که کار ما قانونی است پس تمام خودروهای 
لوکس مدل باال را که احتمال تخلف و جعل 
سند یا پالک دارند متوقف و پالک و مدارک را 
با مرکز کنترل کنند که این بساط جمع شود.

مجلس  • عدالت  سهام  کمیسیون  رئیس 
فرموده اند چون مجلس درگیر بحث بودجه 
ــت، سودسهام عــدالــت تــا پــایــان خــرداد  اس
پرداخت می شود! مگر وظیفه شرکت های 
مربوط که طبق روال باید کار خود را انجام 

دهند به مجلس سپرده شده؟
ــردم از  • ــ ــون حـــرف م ــت ــردم در س ــ چـــرا م

درخــواســت کــارت ملی بــرای فــروش روغن 
ناراحت اند؟ می دانید چه تعداد اتباع بیگانه 
در کشور هستند که از یــارانــه کــاالهــای ما 
استفاده می کنند؟ مثل ایرانی ها کم بچه هم 
که نیستند! دست مسئوالن درد نکند که در 
قبال جنس یارانه ای، کارت ملی می خواهند.

مــا از ایــن کــه چــرخ هسته ای مــی چرخد  •
خرسندیم ولی چرخ اقتصاد برای ما پا برهنه 
ها بد می چرخه. دم عیدی ارزش یک چای 

تلخ را هم نداشتیم؟

بایدن  در چنبره  »ترامپیسم«

با گذشت بیش از شش هفته از روی کار آمدن 
دولت بایدن، مواضع  کاخ سفید وبرخی چهره 
ها وسیاستمداران آمریکایی در خصوص ایران 
و بازگشت به برجام در رسانه های جهان، بازتاب 
گسترده ای داشته است. برای مثال وندی شرمن 
بازگشت به برجام را غیرممکن خوانده و علت 
آن را تغییرات ژئوپلیتیکی در دوره پس از برجام 
ذکر کرده است. همزمان، هنری کیسینجر از 
ــردازان صهیونیست  سیاستمداران و نظریه پ
تبار و رئالیست وابسته به حزب جمهوری خواه 
به جوبایدن توصیه کرده است برای حفظ روابط 
نوپای رژیــم صهیونیستی و کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس ضمن تداوم فشار، از گفت و 
گو با ایران پرهیز کند. در این بین ذکر دو نکته 
الزم است:۱-  اظهارات وندی شرمن که خود از 
اعضای تیم مذاکره کننده برجام در دوره اوباما 
بود، در جلسه بررسی صالحیت اش در مجلس 
سنا برای احراز سمت معاونت وزارت امورخارجه 
را می توان نشانه ای دیگر از عقبگرد دولت بایدن 
از مواضع اعالمی خود در مبارزات انتخاباتی یاد 
کرد که یکی پس از دیگری چه در زمینه ایران و 
چه در سایر زمینه ها از جمله پرونده خاشقچی 
نمود یافت و همچنان که دیدیم محمد بن سلمان 
را به عنوان عامل و مقصر اصلی ایــن قتل از 
مجازات تبرئه کرد. در عقبگرد دولت بایدن در 

قبال سیاست خاورمیانه ای خود و همچنین در 
اظهارات مجریان آن، یک دلیل مشترک وجود 
دارد و آن نفوذ و سیطره ای است که مافیای 
صهیونیسم بر سیاست های آمریکا به خصوص 
در خاورمیانه دارد و به رغم این که صهیونیست 
ها نیز در داخل خود در خصوص برخی مسائل 
مانند این که آیا طرح تشکیل دو دولت برای رژیم 
صهیونیستی امنیت زاست یا طرح یک دولت با 
دوملت یا این که آیا برجام امنیت هسته ای این 
رژیم را تامین می کند یا نبود آن اختالف دارند، 
اما هر دو جناح درخصوص حفظ و بقای رژیم 
صهیونیستی و همچنین برقراری روابط رسمی و 
آشتی میان این رژیم و کشورهای عربی اتفاق نظر 
دارند.2- توصیه کیسینجر به جو بایدن مبنی بر 
این که سیاست فشار بر ایران باید ادامه یابد نیز 
به این مفهوم است که ادامه روابط شیوخ عرب 
سازشکار خلیج فارس با رژیم صهیونیستی تنها 
در سایه پروژه ایران هراسی امکان پذیر است و 
اال اتحاد و ائتالف میان دشمنان دیروز و دوستان 

امروز از هم می پاشد. 
معنی دیگر این حرف و توصیه این است که از 
همان ابتدا پروژه ایران هراسی برای ایجاد یک 
چنین اتحاد و ائتالف شکننده ای طراحی و اجرا 
شده است. با وجود این که هنری کیسینجر به 
مکتب رئالیسم تعلق دارد که به لحاظ مبانی 
فکری و پایگاه اجتماعی در تضاد با آموزه های 
لیبرالیسم است که حزب حاکم دموکرات پیرو آن 
است اما عموما توصیه ها و نظریه های کیسینجر 
در بین جناح راست حزب دموکرات نیز طرفدار 
داشته و به یک شخصیت مورد احترام در دستگاه 
وزارت امورخارجه آمریکا تبدیل شده است. به 
نظر می رسد یکی از  عوامل همسویی سیاست 
خاورمیانه ای آمریکا به رغــم دســت به دست 

ــدرت بین احـــزاب رقیب دمــوکــرات و  شــدن  ق
جمهوری خواه، به کار بستن آموزه ها و توصیه 
های هنری کیسینجر بوده است. اما با توجه به 
پیشینه کیسینجر قاعدتا نباید جو بایدن آموزه 
ها و توصیه های او را به کارگیرد به خصوص با 
توجه به تفاوت های عمیق و گسترده  ای که بین 
مکاتب فکری و سیاسی احزاب جمهوری خواه 
و دموکرات وجود دارد یا کهولت سن زیادی که 
کیسینجر دارد اما با همه این ها با توجه به نقش 
و نفوذی که مافیای صهیونیسم بر ارکان  تصمیم 
سازی، تصمیم گیری و قانون گذاری در دولت 
پنهان آمریکا دارد، توصیه های وی حتی قبل 
از اعالم به دولت بایدن از سوی بلینکن، وزیر 
امورخارجه صهیونیست دولت بایدن به مرحله 
اجرا در آمده است و بخشی از عقبگردهای سریع 
و شتاب زده دولت بایدن درخصوص خاورمیانه 
و ایران از این مسئله ناشی می شود. بایدن روز 
گذشته  در حالی قانون وضع ملی اضطراری 
ایــاالت متحده آمریکا علیه ایــران را که از سال 
۱995 آغــاز شده بــرای یک سال دیگر تمدید 
کرد که تجربه چند هفته ای حضور وی در کاخ 
سفید حکایت از  پیچیدگی، بالتکلیفی های 
جدی  و چرخش های  او نسبت به شعار های  
دوران انتخاباتی اودارد. با این حال اگر بایدن 
مواضع و توصیه های امثال شرمن و کیسینجر 
را به کار گیرد، جدا از این که از دولــت بایدن 
و مجریان سیاست خارجی آن به خصوص در 
وزارت امورخارجه سلب اعتماد و مشخص می 
شود که هیچ یک از آن ها به اصول و مبانی خود 
از جمله التزام به تعهدات بین المللی پایبند 
نیستند ، درعمل  نیزگام در مسیرترامپ گذاشته 
اند، اقدامی که می تواند تحوالت را عمال  از ریل 

دیپلماسی خارج کند. 

26روز پس از سفر رئیس مجلس به روسیه و تقدیم نامه رهبر انقالب به رئیس جمهور این کشور صورت گرفت

پاسخ پوتین به پیام رهبر معظم انقالب
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در دیدار 
با علی اکبر والیتی، پیام رئیس جمهور روسیه 
در پاسخ به پیام مقام معظم رهبری را که توسط 
قالیباف ارائه شده بود، تقدیم کرد. سفیر روسیه 
که حامل پاسخ پوتین رئیس جمهور روسیه به 
پیام مقام معظم رهبری بود که چندی قبل توسط 
قالیباف به وی ارائه شده بود، ضمن تقدیم این 
پیام به والیتی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد 
و توسعه روابط دو کشور گفت: تقویت و تحکیم 
روابط دو جانبه بین روسیه و ایران به قوام و تداوم 
مناسبات و همکاری های فیمابین انجامیده است 
و دو کشور قدم های موثری برای ارتقای مناسبات 

برداشته اند.
دکتر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری هم 
در این دیدار، روسیه و ایران را دوستانی مهم و 
همسایه های پایدار خواند و قدمت همکاری های 
تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط استراتژیک 
بین دو کشور را عامل مهم استمرار مناسبات 

راهــبــردی دو کشور در حــوزه هــای گوناگون 
ــاره به ایــن که اقتضای  دانست. والیتی با اش
روابط راهبردی، همکاری های موثر در حوزه 
بین الملل و در سطح منطقه ای است، افزود: 
ــران و روسیه با  خوشبختانه همکاری های ای
کشور سوریه که به دعــوت مقامات آن کشور 
صــورت گرفت، کمک کــرد تا سوریه در برابر 
دشمنان این کشور که یک جنگ بین المللی 
7۰ کشور تحمیل کرده  از  با حضور بیش  را 

ــذا این  ــود ل ــد، مقاومت کند و پــیــروز ش ــودن ب
همکاری بین المللی بسیار موثر است و نمونه 
آذربایجان  و  ارمنستان  مناقشه  در  آن  دیگر 
بــه گونه  ــد. شــرایــط کنونی منطقه  محقق ش
ای است که دو کشور می توانند با هماهنگی 
یکدیگر در عرصه های دیگر نیز حضور یابند 
و حتما همکاری ها همچنان گسترش یافته و 
متنوع تر ادامه خواهد یافت.والیتی با اشاره به 
برخی تحوالت منطقه ای و بین المللی گفت: 
پیرامونی،  تــحــوالت  و  منطقه ای  مناسبات 
باعث همکاری و تعامل بیشتر تهران و مسکو 
شــده و رفــت و آمــد مقامات دو کشور در روند 
 مناسبات و تقویت تعامالت حائز اهمیت است.

در این دیــدار دو طرف ضمن تاکید بر توسعه 
همه جانبه روابط در حوزه های دفاعی، نفتی، 
هسته ای، صنعتی، کشاورزی و توسعه تجارت  
درباره آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی 

به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.

به مناسبت درگذشت شیخ احمد الزین صورت گرفت 

قدردانی »نصرا...« از پیام تسلیت رهبر انقالب 
دبیرکل حزب ا... لبنان در پیامی از رهبر معظم 
ــران به خاطر همدردی و  انقالب اسالمی ای
تسلیت در پی درگذشت شیخ »احمد الزین«، 
مسلمین  علمای  تجمع  امنای  هیئت  رئیس 
در لبنان تشکر و قدردانی کــرد. در این پیام 
آمده است: با جناب عالی عهد می بندیم راه 
آن مرحوم بزرگوار را ادامه دهیم و برای تحقق 
اهداف و آرزوهایی که او بدان باور داشت و در 

راه آن سعی می کرد، همواره تالش کنیم. در 
این پیام همچنین برای طول عمر رهبر معظم 
انقالب اسالمی ایران و عزت، پیروزی و توفیق 

بــرای ایشان در رهبری این امت و دفاع 
از کرامت و شرافت آن در مواجهه 

با طاغوت های دنیا دعــا شده 
است. پیش از این حضرت 

آیت ا... خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی در پیامی 
ــرا...،  ــص بــه آقـــای سید حسن ن
درگــذشــت عالم مجاهد قاضی 
شیخ احمد الزین رئیس هیئت 
امــنــای تــجــمــع علمای 
لبنان  در  مسلمین 
ــت  ــی ــل ــس ت را 

گفتند.

وزیر اقتصاد: درآمدهای نفتی در حال افزایش است 

وزیر اقتصاد با بیان این که منابع حاصل از فروش 
نفت به کشور در حال افزایش است،اظهار کرد: 
شـــورای عالی بـــورس، آمــادگــی کامل دارد تــا به 
بنگاه های اقتصادی برای سرعت بخشیدن به تامین 
مالی از بورس کمک کند. به گزارش صدا و سیما، 
فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی با کارآفرینان 
و تولید کنندگان گفت: در سه ماه سوم امسال، رشد 

اقتصادی غیر نفتی و همچنین با احتساب نفت مثبت 
بوده و آمارهای اقتصادی امیدوار کننده است. وی 
افزود: با وجود جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 
در ۳۰ سال گذشته، در ۱۱ ماه امسال، صادرات غیر 
نفتی به ۳2 میلیارد دالر و واردات به ۳4 میلیارد 
دالر رسیده است. این در حالی است که 85 درصد 
واردات ما مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای است. وزیر 

اقتصاد گفت: در ۱۰ ماه امسال، هزار و 4۰۰ میلیارد 
تومان از طریق شبکه بانکی تسهیالت پرداخت شده 
که این رقم در کل سال گذشته 975 هزار میلیارد 
تومان بــوده اســت. دژپسند افــزود: با وجــود همه 
محدودیت ها، منابع حاصل از فروش نفت به کشور 
در حال افزایش و گشایش هایی در منابع ارزی کشور 

در خارج نیز ایجاد شده است.

مهار آتش پایانه مرزی ماهیرود پس از 7 ساعت تالش
روز گذشته و به فاصله 22 روز از حریق مهیب 
افغانستان، گمرک  در گمرک اســالم قلعه 
ابونصر فراهی افغانستان در جوار مرز خراسان 
کشیدن  شعله  شاهد  کشور  ایــن  با  جنوبی 
زبانه های آتشی بود که از ساعت ۱۰:۳۰ 
روز گذشته آغاز و با تالش نیروهای امدادی 
خراسان جنوبی پس از 7 ساعت کار مداوم 
مهار شد.در پی این حریق برون مرزی و واقع 
در خــاک افغانستان که در مخازن سوخت 
گمرک ابونصر فراهی افغانستان روی داد، 

والی فراه از استاندار درخواست کمک کرد که 
بیش از ۱۰ خودروی آتش نشانی، خودروهای 
حمل آب و ... به منطقه محل حادثه اعزام 
شدند تا کار مهار حریق به سرعت انجام شود. 
بر این اساس استاندار نیز با توجه به اهمیت 
موضوع راهــی مــرز ماهیرود شد تا عملیات 
از  همسایه  کشور  گمرک  در  حریق  اطفای 
نزدیک رصد شود.وی در حاشیه این بازدید 
ضمن بیان این که حوزه سرزمینی خراسان 
خسارت  افغانستان،  مــرز  حریق  از  جنوبی 

و آسیبی ندیده اســت، افــزود: حادثه ساعت 
۱۰:۳۰ روز گذشته  اتفاق افتاد که به دلیل 
تعداد زیاد مخازن سوخت موجود در منطقه، 
ــود و کــم کــم رو بــه فزونی  ــش زیــاد ب حجم آت
رفت.»مالنوری« حجم آتش را سنگین خواند 
اما به این نکته هم اشــاره کرد که تجهیزات، 
امکانات و تاسیسات در مرز ماهیرود با محل 
بـــروز حــادثــه یعنی گــمــرک ابونصر فراهی 
افغانستان فاصله دارد.مشروح این خبر را در 

khorasannews.comبخوانید.

یادداشت روز

  احمد کاظم زاده 
political@khorasannews.com



3بین الملل یک شنبه 17 اسفند 1399
23 رجب  1442.شماره 20615
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دالیل4گانه سفر پاپ به عراق 

سفر پاپ فرانسیس به عراق در شرایطی انجام شد 
که جهان درگیر شیوع ویروس کروناست و در این 
وضعیت تقریبًا اغلب سفرهای دیپلماتیک نیز لغو یا 
به شدت محدود شده است. این موضوع بر اهمیت 
سفر پاپ فرانسیس به عراق افــزوده است. به نظر 
می رسد یک دلیل سفر پاپ به عراق این است که 
پیش از این نیز رهبر کاتولیک های جهان به عراق 
دعوت شده بود، اما زمینه این سفر فراهم نشده بود.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خصوص دالیل 
سفر فرانسیس به عراق نوشت: "چنین دیداری 
آرزوی چندین ساله پاپ بوده است. ژان پل دوم 
قصد داشت در سال 2000 از عراق بازدید کند که 
با افزایش تنش در منطقه این سفر لغو شد. بندیکت 
شانزدهم نیز دعــوت شده بود اما به دلیل جنگ 
نتوانست این سفر را انجام دهــد. رئیس جمهور 
عراق، برهم صالح، فرانسیس اول را در ژوئیه 2019 
دعوت کرد و امید داشت این امر به بهبود کشور پس از 
سال ها کشمکش کمک کند. فرانسیس این دعوت 
را پذیرفت و به صراحت اعالم کرد که نمی خواهد 
مردم عراق، به ویژه جمعیت مسیحی رنج دیده این 
کشور را ناامید کند." عامل دوم انتخاب عراق برای 
سفر پاپ، جمعیت مسیحی این کشور است. تقریبًا 
در سال های پایانی حکومت صدام، یک و نیم میلیون 
نفر از جمعیت عراق را مسیحیان تشکیل می دادند، 
اما این میزان به یک سوم در دو دهه اخیر کاهش 
یافته است. عامل سوم این است که عراق یکی از 
مهم ترین کشورهای مسلمان در جهان است که 
اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند. از 
سوی دیگر، عراق میزبان یکی از بزرگ ترین مراجع 
تشیع در جهان یعنی آیــت ا... سیستانی است که 
مورد حمایت همه شیعیان جهان قرار دارد. پاپ 
فرانسیس نیز یکی از بزرگ ترین رهبران دینی در 
جهان است. بنابراین، گفت وگوی بین رهبران 
مذهبی یکی از دالیل اصلی سفر پاپ به عراق است. 
عامل چهارم در انتخاب عراق به عنوان مقصد سفر 
نابسامان  موقعیت  جهان،  کاتولیک های  رهبر 
اجتماعی کنونی این کشور است. عراق در دو دهه 
اخیر شاهد خشونت در اشکال مختلف از جمله 
خشونت علیه فرقه های مذهبی بود. سفر پاپ به 
عــراق تاکیدی بر لــزوم گفت وگو و پایان دادن به 
خشونت ها از جمله خشونت علیه فرقه های مذهبی 
در عراق بود، موضوعی که در دیدار پاپ با آیت ا... 

سیستانی نیز مورد تاکید قرار گرفت. 

پیشخوان بین الملل 

  دکتر سید رضی عمادی
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روزنامه لوزرواتور رومانو که در شهر واتیکان 
به  به پوشش اخبار مربوط  و  منتشر می شود 
پاپ و کلیسای کاتولیک اختصاص دارد، سفر 
پاپ به عــراق را نقطه آغــاز و امیدی تــازه برای 
بازسازی این کشور و همچنین رهایی از جنگ 
دانسته است. در تصویری که در صفحه اول این 
روزنامه منتشر شده، یک نوجوان و یک جوان 
اهل موصل، بنری را برای خوشامد  گویی روی 
ویرانه های یکی از ساختمان های این شهر در 
دست گرفته اند. لــوزرواتــور رومانو نوشته که 
مردم عراق خسته از جنگ و تروریسم هستند 
و قصد بازسازی کشور خود را دارند؛ در چنین 
شرایطی، سفر مهم پاپ فرانسیس به این کشور 
می تواند نقطه پیوند دوباره عراق با جهان باشد.

گروه بین الملل-پاپ فرانسیس در 
آغاز دومین روز سفر تاریخی خود به 
عراق، با آیت ا... سیستانی، مرجع 
شیعیان عــراق  دیــدار کــرد.  دیدار 
کاتولیک های  رهبر  45دقیقه ای 
جهان با آیــت ا... علی سیستانی به 
ــدون رعایت  ــورت خصوصی و ب ص
تشریفات معمول در خانه این مرجع 
شیعه در شهر نجف برگزار شد.  دفتر 
آیت ا... در پی دیدار پاپ فرانسیس 
با مرجعیت عالی شیعیان در نجف 
اشرف، بیانیه ای رسمی صادر کرده 
بــود.دفــتــر آیــت ا... سیستانی در 
بیانیه صادر شده اعالم کرده که در 
ــاره چالش های  طول نشست، درب
بزرگی که بشریت در این دوران با آن 
روبه رو است و نقش ایمان به خداوند 
متعال و رسالتش و پایبندی به ارزش 
های واالی اخالقی در غلبه بر این 
چالش ها بحث و گفت وگو شد.آیت 
ا... سیستانی دربــاره بی عدالتی، 
ستم، فقر، آزار و اذیت های مذهبی و 
فکری، سرکوب آزادی های اساسی 
و فقدان عدالت اجتماعی صحبت 
کــرد که اکثر مــردم در کشورهای 
مختلف با آن مواجه هستند، به ویژه 
در منطقه ما که همچنان از جنگ ها، 

اعمال خشونت، محاصره اقتصادی 
و آوارگــی و بسیاری امور دیگر رنج 
می برند که نمونه آن ملت فلسطین 
است. اشغالی  هــای  سرزمین  در 

ایشان به نقشی که رهبران بزرگ 
مذهبی و معنوی باید در مهار این 
فجایع و آن چه می توانند در ترغیب 
پاره ای ذی طرف ها - به ویژه قدرت 
های بزرگ – ایفا کنند، اشاره کردند 
و گفتند که قدرت های بزرگ باید 
عقل و حکمت و کنار گذاشتن زبان 
جنگ و اولویت دادن به منافع ملت 
ها به جای منافع شخصی و زندگی 
با آزادی و کرامت را ترجیح دهند. 
مرجع عالی دینی عراق بر اهمیت 
تالش هماهنگ برای تحکیم ارزش 
های مودت و همزیستی مسالمت 
آمیز و همبستگی انسانی در همه 
جوامع ، مبتنی بر مراعات حقوق 
پیروان  و احترام متقابل در میان 
ادیان مختلف و گرایش های فکری، 
با  همچنین  کردند.ایشان  تاکید 
ــزرگ و  اشــاره به جایگاه و تاریخ ب
محبت ورزی سخاوتمندانه ای که 
ــراق با همه گرایش هایش  ملت ع
دارد اشاره و ابراز امیدواری کردند 
که ملت عراق بتواند سختی برهه 

کنونی را در آینده نزدیک پشت سر 
بگذارد.وی تاکید کرد که امیدوار 
است مسیحیان مانند ملت عراق در 
امنیت، صلح و حفظ کامل حقوق 
زندگی کنند. مرجعیت عالی شیعه 
در عراق به نقش مرجعیت دینی در 
حفاظت از مسیحیان و دیگران که در 
معرض ظلم و آزار در نتیجه حوادث 
سال های گذشته با آن مواجه شدند 
از جمله قضیه استیالی تروریست 
ها بر مساحت های زیادی از استان 
ــراق اشــاره کــرد و گفت که  هــای ع
تروریست ها اقدام جنایتکارانه ای 
مرتکب شدند که مایه شرمساری 
است.آیت ا... سیستانی برای رهبر 
کاتولیک های جهان و همه پیروان 
بشریت  همه  و  کاتولیک  کلیسای 
آرزوی خیر و خوشی کرد و از این 
که زحمت آمدن به نجف اشرف را 
تحمل کرده، از وی قدردانی کرد. 
ــدور بیانیه ای ،  واتیکان نیز  با ص
تاکید بر دوستی بین مذاهب را از 
مهم ترین محورهای ایــن مالقات 
برشمرد.در این بیانیه آمده است: 
پــاپ فرانسیس  در نجف اشــرف با 
آیت ا... العظمی سیستانی دیدار 
کرد، در این دیدار که نزدیک به 45 

دقیقه به طول انجامید، پاپ فرانسیس 
بین  دوستی  و  همکاری  اهمیت  بر 
مذاهب جهان تاکید کرد تا بتوان از 
راه  گسترش احترام متقابل و گفت 
ــراق، منطقه و همه بشریت  وگو به ع
کمک کرد.واتیکان افـــزود که پاپ 
در این دیدار فرصت یافت از آیت ا... 
العظمی سیستانی به همراه جامعه 
شیعیان عراقی برای مقابله با خشونت 
و مشکالت بزرگی که در سال های 

گذشته پیش آمده و در دفاع از ضعیف 
ترین مردم و آنانی که بیشترین ظلم و 
ستم را دیده اند، تشکر و قدردانی کند.
پــاپ فرانسیس همچنین بر مقدس 
بودن حیات بشریت و اهمیت وحدت 
ملت عراق تاکید کرد. پاپ فرانسیس 
در دیدار با آیت ا... العظمی سیستانی 
به درگاه خداوند برای آینده ای توام 
ــراق،  ــاک ع بــا صلح و بـــرادری در خ

خاورمیانه و همه جهان دعا کرد.

نمای روز 

آمریکا 

همسر یکی از کشته شدگان اعتراض های اخیر 
بر ضد کودتای ارتش میانمار در مراسم تشییع در 

شهر یانگون/ خبرگزاری فرانسه

 لزوم رفع رنج مردم فلسطین
ضرورت همزیستی مسالمت آمیز 

 در دیدار 45دقیقه ای پاپ فرانسیس با آیت ا... سیستانی در نجف اشرف چه گذشت؟ 

سازمان ملل متحد اعالم کرد که تاکنون دلیل 
و مدرکی که ثابت کند  »لطیفه بنت محمد آل 
مکتوم« دختر حاکم دبی زنده است، یافت نشده 
است.»رابرت کول ویل« سخنگوی کمیساریای 
حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به این که با 
وجود درخواست این کمیساریا مبنی بر ارائه 
مدرک و دلیلی که نشان دهد که شاهزاده لطیفه 
در قید حیات اســت آیــا مدرکی مبنی بر زنده 
بودن دختر »محمد بن راشد مکتوم« حاکم دبی 

ــت، گفت:  از ســوی امـــارات ارائــه شــده اس
خیر تاکنون مدارک و شواهدی در این 

زمینه به دست نیاورده ایــم. پیشتر 
»لیز تروسل« سخنگوی کمیساریای 
عالی حقوق بشر سازمان ملل هم 
اعالم کرده بود که مقامات اماراتی 

باید ثابت کنند که شاهزاده لطیفه 
ــی زنـــده اســت. دختر حاکم دب

چندی قبل »دومینیک 

راب« وزیــر خارجه انگلیس هم در واکنش به 
فیلم ویدئویی که درباره یکی از دختران حاکم 
دبی منتشر شده، خواستار آن شده بود که این 
کشور مدارکی را دربــاره زنده بودن »شاهزاده 
لطیفه« ارائه کند.در همین باره »کنت راث« مدیر 
اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر در توئیتی 
نوشت: »با وجود همه اعالم ها و اقدامات رسانه 
ای و درخواست مستقیم سازمان ملل، همچنان 
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی، 
ــرای زنده  دلیل محکمه پسندی ب
دخــتــرش  لطیفه  ملکه  ــودن  ــ ب
نیاورده است. آیا او دخترش را به 
این دلیل کشته است که لطیفه، 
ــدرش  پ ظالمانه  ناشکیبایی 
ــرده بــود؟« لطیفه آل  را فــاش ک
مکتوم، دختر حاکم دبی در سال 
201۸ تالش کرد از کشور 
فرار کند. در ویدئویی 

که به دست برنامه پانورامای بی بی سی رسیده 
لطیفه بنت محمد آل مکتوم می گوید زمانی که 
قصد داشت فرار کند، کماندوها او را با دارو بی 
هوش کردند و به محل نگهداری اجباری اش در 
دبی برگرداندند. تماس با او از آن زمان قطع شده 
است. اعضای خاندان سلطنتی دبی پیش از این 
گفته بودند که وی در امنیت است و »در خانه از 
او مراقبت می شود.« انتشار تصاویر دختر حاکم 
دبی درخواست هایی از سازمان ملل برای تحقیق 
درباره این موضوع را در پی داشت. ماه گذشته ، 

سازمان ملل تأیید کرد که از امارات متحده عربی 
مدرکی دال بر زنــده بــودن شاهزاده لطیفه را 
خواسته ، اما روز جمعه گفت که تاکنون پیشرفتی 
حاصل نشده است. لطیفه آل مکتوم در ویدئویی 
که درست قبل از فرارش در سال 201۸ ضبط 
شده بود، گفت: »من اجازه رانندگی ندارم، به 
هیچ وجه اجازه مسافرت یا ترک دبی را ندارم.« اما 
چند روز بعد، او گفت که توسط کماندوها در یک 
قایق در اقیانوس هند دستگیر شد. او را به دبی 

برگرداندند و از آن زمان همان جا مانده است.

چهره روز 

"صــادق خان" شهردار لندن در 
جریان کارزار انتخابات شهرداری 
لندن از کافه ای در شمال لندن 

شیر داغ خریده است.

ترامپ همچنان دردسرساز 
طرفداران و مخالفان ترامپ در »منهتن« با 

یکدیگر درگیر شدند 

به رغم آن که سه ماه از پایان ریاست جمهوری 
»دونالد ترامپ« می گذرد، طرفداران و مخالفان 
وی همچنان با بــرگــزاری راهپیمایی هایی در 
ــاالت متحده که بعضی از  شهرهای مختلف ای
آن ها به تقابل و خشونت منتهی می شود، ادامه 
می دهند. به نوشته  »دیلی میل«، طرفداران ترامپ 
در خیابان پنجم »منهتن« نیویورک با به دست 
گرفتن پرچم هایی راهپیمایی کردند که روی آن 
ها نوشته شده بود: »ترامپ 2024«. طرفداران 
ترامپ در راهپیمایی روز گذشته پرچم های زیادی 
با مضمون »ترامپ آمریکا را نجات می دهد«، حمل 
می کردند و انواع مختلفی از پرچم هایی در حمایت 
از رئیس جمهور پیشین آمریکا در بین هواداران 
وی مشاهده می شد. در یکی از تصاویری که از 
این مراسم منتشر شده است، طرفداران ترامپ 
در حالی دیده می شوند که پرچم بسیار بزرگی 
را به دســت گرفته اند که در آن عکس »نانسی 
پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شبیه 
به یک »اهریمن« نقاشی شده بود. در جریان این 
راهپیمایی ، طرفداران ترامپ با مخالفان وی 
و اعضای جنبش چپ مستقل ضدنژادپرستی 
»آنتیفا« و طرفداران جنبش »جان سیاه پوستان 
اهمیت دارد« درگیر شدند و در نهایت به بازداشت 
۶ نفر ختم شد. از زمــان اعــالم نتایج انتخابات 
ریاست  جمهوری سوم نوامبر 2020 )1۳ آبان ماه( 
و تأیید »جو بایدن« به عنوان رئیس جمهور جدید 
آمریکا، ترامپ در مناسبات مختلف با زیرسوال 
بردن فرایند شمارش آرا، ادعاهای تقلب گسترده 
در انتخابات را مطرح کرده است ولی سند و مدرکی 
در این زمینه ارائه نکرد و ده ها شکایت تیم حقوقی 
وی برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادگاه 

های مختلف آمریکا به شکست منتهی شد.

سازمان ملل می گوید هنوز شواهدی از زنده بودن دختر حاکم دبی به دستش نرسیده است 

سرنوشت مبهم لطیفه 



# هشتگ یک شنبه 17 اسفند 41399
23 رجب 1442.شماره 20615

حذف تفریح از سبد خانوار و آشپز 6 ساله!
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سوءاستفاده 60 میلیونی کودک 11 ساله!

شاید باورتان نشود اما یک خانواده در مشهد بعد از این 
 که متوجه کسر مبلغ 59 میلیون تومان از حساب شان 
می شوند به سراغ پلیس فتا می رونــد. پلیس بعد از 
پیگیری ها متوجه می شود که این ارقام از گوشی مادر 
خانواده جابه جا شده است و همین موضوع باعث می شود 
به پسر 11 ساله خانواده برسند و متوجه شوند که او برای 
ارتقای بازی مورد عالقه اش این مبلغ را در خرید اینترنتی 
پرداخت کرده است. کاربران به این گزارش واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »وقتی می گن خانواده ها باید 
بچه ها رو توی فضای مجازی همراهی کنن برای همین می 
گن.« کاربر دیگری نوشت: »باید خانواده ها دانش فضای 
مجازی شون رو ببرن باال، االن خیلی از بچه های 9 ساله از 

باباهاشون درباره فضای مجازی بیشتر می دونن.«
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حذف تفریح و فرهنگ از سبد خانوار ایرانی

گزارشی درباره هزینه خانوارهای شهری منتشر شد که 
آمار آن بسیار قابل تامل بود. اقتصاد نیوز در این گزارش 
نوشته: »متوسط هزینه های خانوار شهری در طول هشت 
سال گذشته حدود 3.6 برابر شده است.« در ادامه 
گزارش هم آمده: »متوسط هزینه خانوارهای شهری از 
13 میلیون تومان در سال 90 به 47 میلیون تومان در 
سال گذشته افزایش یافته است. همچنین به طور متوسط 
هر خانواده ای ساالنه 17 میلیون تومان هزینه مسکن 
دارد. سهم 2 درصدی هزینه های تفریحی و فرهنگی 
در سبد هزینه ای خانوار در سال 98 نیز بیانگر مساعد 
نبودن اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور است.« کاربری 
نوشت: »آمار سال 99 رو منتشر کنند می بینیم که مردم 
دیگه گوشت، میوه، لبنیات و... رو هم از سبدشون حذف 
کردند و باید منتظر عواقبش برای سال های سالمندی 

مردم باشیم!«
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عبور گله گوسفندان از پل عابر پیاده

ویدئویی از یک گله گوسفند در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که متعلق به شهر مسجد سلیمان است و در 
آن می بینیم گله گوسفندی  به همراه چوپانش، برای حفظ 
جان خود از خطرات، از روی پل عابر پیاده ای می گذرند، 
اگر وضعیت جسمی پل آهنی را با شرایط گوسفندان در 
نظر بگیریم، عبور از آن بسیار دشوار و سخت است، ولی 
این احشام، زندگی خود و دیگران را بیشتر از این سختی 
دوست دارند و برای همین نیز تن به این سختی داده اند. 
کاربری نوشت: »باید یک دست مریزاد به اون چوپانی گفت 
که گله گوسفند رو از پل رد کرده تا باعث خطر نشه.« کاربر 
دیگری نوشت: »با دیدن این ویدئو فهمیدم اونایی که کنار 
پل عابر پیاده هستن ولی سرشون رو میندازن پایین و از 

توی خیابون رد می شن از گوسفند هم بدترن.«
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بالگرد سواری یک کشاورز

خاطره جالب رئیس سازمان اورژانس کشور درباره یکی 
از ماموریت های اورژانس هوایی ،بازتاب زیادی در فضای 
مجازی داشت. پیرحسین کولیوند در برنامه صبح بخیر 
ایران گفته: »برای یک پیرمرد کشاورز، اورژانس هوایی 
)بالگرد( فرستادیم، تعجب کرده بود و می گفت: من که 
در این کشور کاره ای نیستم، چرا هلی کوپتر آمده!؟ من   
هزینه هلی کوپتر ندارم بدهم.« کاربران به این خاطره 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »دم همه بچه های 
اورژانس چه زمینی چه هوایی گرم که با جون و دل به مردم 
در شرایط سخت کمک می کنن.« کاربر دیگری نوشت: 
»ببین چه مردم کم توقعی داریم که حتی برای گرفتن 
خدمات اورژانس هم انتظار بالگرد ندارن.« کاربری هم 
نوشت: »از بس بالگرد مخصوص مقامات بوده مردم عادی 

باورشون نمی شه اونا هم اجازه استفاده داشته باشن.«
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درآمد 3000 دالری برای 5 ساعت خوابیدن!

خبر درآمد یک گیمر که از بازی هایش فیلم می گیرد 
و تولید محتوا می کند از 5 ساعت خوابیدنش بازتاب 
زیادی در فضای مجازی داشت. ماجرا از این قرار است 
که این استریمر تایوانی پنج ساعت خواب خود را برای 
طرفدارانش پخش کرد  و هزاران نفر از دنبال کنندگان 
او پخش زنده خوابش را دنبال کردند، به طوری که تعداد 
بینندگان  به 11هزار و200 نفر رسید و همین تعداد 
بازدید از خواب او برایش سه هزار دالر درآمد زایی 
کرد. ویدئوی منتشر شده »ییمینگ« در حالی که چشم 
بند خواب روی چشمان خود قرار داده و به خواب رفته 
دیده می شود. البته این اقدام این استریمر تایوانی 
با واکنش های متفاوت همراه بود. در حالی که برخی از 
طرفداران »ییمینگ« این ایده او را دوست داشتند، اما 
برخی به خاطر انتخاب این ایده با محتوای کیفیت پایین از 

او انتقاد کردند.
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مهارت کودک 6 ساله در آشپزی

ممکن است بسیاری تصور کنند که کودکان توانایی 
پذیرش مسئولیت های خاص و ویژه را ندارند و همه آن ها 
برای انجام برخی امور روزمره مانند غذا و نوشیدنی به 
مادران خود وابسته هستند، اما ویدئویی دیدنی از یک 
کودک چینی در فضای مجازی دست به دست می شود که 
به ما نشان می دهد بعضی کودکان مهارت انجام بسیاری از 
کار ها را دارند. برخی از کاربران از مهارت بی نظیر کودک 
شش ساله در آشپزی شگفت زده شده و به وجد آمده اند 
البته برخی از کاربران این مهارت کودک را مصداق کودک 
آزاری دانسته اند چون که کارهایی که دارد انجام می دهد 
ممکن است سالمت او را به خطر بیندازد. کاربری نوشت: 
»بچه باید توی این سن بره با همسن و ساالش بازی کنه نه 

این که بذارنش آشپزی کنه.« 

9 روز از تصادف تا غرق شدن	 
حادثه 16 دی ســال 96 حــدود ساعت 20 به وقــت محلی و 
ساعت 14 به وقت ایــران در آب های شرقی دریــای چین روی 
داد. نفتکش سانچی با ۳2 خدمه )۳0 ایرانی و 2 بنگالدشی( 
در حدود ۳00 کیلومتری ساحل شانگهای با یک کشتی فله بر 
چینی به نام »کریستال« حاوی 64 هزار تن غله از مبدأ آمریکا به 
مقصد استان »گوانگ دونگ« در جنوب چین برخورد کرد. در پی 
این برخورد، آتش ،عرشۀ نفتکش را دربرگرفت و انفجار روی داد. 
دو روز بعد  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران از کشف 
جسد یکی از ناپدید شدگان کشتی سانچی خبر داد و اعالم کرد 
که جسد پیدا شده برای شناسایی هویت به شانگهای منتقل شده 
است. چهار روز بعد از این حادثه، تکاوران ایرانی به آب های منطقه 
اعزام می شوند اما ابتدا چینی ها به آن ها اجازه ورود به کشتی را 
نمی دهند. روز هفتم حادثه، چهار نفر از امدادگران چینی وارد 
کشتی سانچی می شوند و جسد دو خدمه دیگر به نام های»علی 
نقیان« و »محمد کاووسی تکاب« را در کنار قایق نجات سمت چپ 
کشتی به صورت کامال سوخته پیدا می کنند. اجساد به همراه 
جعبه سیاه )VDR( از کشتی خارج می شود. در این حادثه تمام 
21 سرنشین کشتی چینی »سی اف کریستال« نجات می یابند؛ 
اما از ۳2 خدمه سانچی، 29 نفر دیگر که دو نفر از آن ها اهل 
بنگالدش بودند، مفقود می شوند و تنها سه جسد پیدا می شود. 
روز بعد از خروج نیروهای امدادگر چینی از کشتی، یعنی 24 دی، 
انفجارهایی در کشتی رخ می دهد و کشتی غرق می شود؛ به همین 
دلیل تکاوران ایرانی موفق به ورود به کشتی و جست وجوی خدمه 

ایرانی نمی شوند.

صدور گواهی فوت برای تمامی خدمه سانچی	 
همان روزی که خبر غرق شدن کشتی منتشر شد. علی ربیعی 
وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست صدور گواهی 
فوت این خدمه به عنوان شهید را مطرح کرد. این اتفاق در حالی 
 رخ داد که احمد ذاکری، یکی از وکالی پرونده سانچی گفته: 
» وزیر سابق کار، همان زمان با استناد به نظر قاطع کارشناسان 
چینی به مردم گفت که خدمه فوت کرده اند؛ به همین دلیل 
درخواست صدور گواهی فوت خدمه به عنوان شهید را مطرح کرد. 
درصورتی که چینی ها در تاریخ پنجم بهمن 96، یعنی 11 روز بعد 
از غرق شدن کشتی، گفتند ما هنوز به دنبال خدمه مفقودشده 

سانچی می گردیم.«

معمای 1200 تماس مشکوک	 
آن چه به ابهامات کشتی سانچی رنــگ جدی تری بخشید، 
تماس های مشکوکی است که خانواده خدمه سانچی طی این 
سه سال دریافت می کنند. از سوی دیگر با ثبت شکایت برخی 
از خانواده های خدمه سانچی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه 
فرد حقیقی و حقوقی، بار دیگر موضوع امکان زنده بودن خدمه 
کشتی، داغ  شده است. در این زمینه پدر یکی از خدمه سانچی به 
ایسنا گفت: تا کنون خانواده های خدمه سانچی بیش از 1200 
تماس از جنوب شرق آسیا و نقاطی مانند مادیو، تایوان، نیوزیلند، 
جنوب چین و ... دریافت کرده اند. از سوی دیگر برای شماره همراه 
یکی از خدمه هر ماه هزینه رومینگ می آید. برای این تماس ها 
به واحد امور بین الملل همراه اول نامه داده ایم که هنوز جواب 
نداده اند. از وزارت اطالعات هم پیگیری کردیم اما در یک صفحه 

جواب دادند و اعالم کردند به نتیجه نرسیدیم .

تالش برای ابطال گواهی فوت خدمه سانچی	 
خانواده های خدمه سانچی سرانجام در اواخر بهمن امسال 
توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و 
شرکت ملی نفتکش را در اعالم فوت خدمه سانچی به اثبات 
برسانند. بر اســاس رأی قاضی رضا احمدی فیروزجایی در 
شعبه 11۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، 
گواهی های فوتی که از سوی سازمان ثبت  احوال کل کشور 
صــادر شده بــود، خالف قانون شناخته و ابطال شد. به این 
ترتیب، مطابق استدالل دادگاه شعبه 11۵ از مجتمع شهید 
ــه ای که شرکت ملی نفتکش  باهنر تهران، هیچ کدام از ادل
ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را 
درست صادر کرده اند، توسط دادگاه پذیرفته نشد و قاضی تمام 
استدالل های آن ها را مردود اعالم کرد و دالیل قانونی وکالی 
خانواده های خدمه سانچی را پذیرفت و حکم ابطال گواهی فوت 

9 نفر از خدمه کشتی سانچی را صادر کرد.

ابطال گواهی فوت چه تاثیری در سرنوشت سانچی دارد؟	 
این حکم که حاال صادر شده می گوید، این اسامی از خدمه سانچی 
فوت نکرده اند. آن طور که وکیل خانواده ها در اینستاگرامش 
نوشته است، خدمه »از نظر قانونی« حاال زنده محسوب می شوند 
و به خاطر همین هم حقوق و مزایای آن ها برقرار می شود. نه فقط 
این، بلکه هر چه که پرداخت نکرده بودند در این سال ها هم باید 
داده شود. حاال دیگر دست خانواده ها هم باز شده که سازمان های 
بین المللی مانند صلیب سرخ را موظف کنند به جست و جوی این 
افراد بپردازند. این افراد در آمریکا هم با یک وکیل دیگر شکایت 

کرده اند که هنوز جوابش نیامده است.

افشای بخشی از آخرین گفته های کاپیتان کشتی	 
وکیل تعدادی از خانواده های خدمه کشتی سانچی بعد از سه 
سال که از حادثه تلخ کشتی سانچی می گذرد ،ادعا کرده که 
سرنوشت خدمه آن نامشخص است. وی ضمن افشای آخرین 
گفته های کاپیتان کشتی مدعی شد که یک درصد هم احتمال 
مرگ سرنشینان سانچی را نمی دهد.  او در گفت و گویی که با 
آخرین خبر داشته با بیان این که از روز اول حادثه سانچی ،اخبار 
ضد و نقیضی درباره علت حادثه مطرح شد ،اظهار کرد: »تا زمان 
دسترسی به اسناد، هیچ عکسی از ناحیه ای که کشتی آتش 
گرفته بود توسط شرکت ملی نفتکش و سازمان بنادر منتشر 
نشد. حتی سازمان بنادر قبول نکرد که ما عضو تیم تحقیقات 
باشیم.« عبداللهی در بخش دیگری از صحبت هایش به آخرین 
گفته های کاپیتان کشتی استناد می کند و می گوید: »طبق 
بررسی نوار کاپیتان دستور خروج از کشتی و آماده شدن قایق 
را صادر می کند چطور مسئوالن انکار می کنند؟ تردید نداریم 
که 29 نفر خدمه از سمت راست کشتی سانچی با قایق پیاده 
شدند. اگر مسئوالن می خواهند خالف این را ثابت کنند 
کشتی را از زیر آب بیرون بکشند. برای تمام حرف ها سند و 
مدرک داریم و روزی رسانه ای خواهیم کرد.« البته پیش از این 
هم آقای عبدا... عبدالهی، پدر سجاد عبدالهی یکی از خدمه 
مفقودشده سانچی، گفته بود صوت 4۸ ساعت آخر جعبه سیاه 
کشتی سانچی را که در اختیار ملی نفتکش است، به دست 
آورده در انتهای مکالمه، کاپیتان عروجی بیان می کند: »کجا 

مانده اید؟ الیف بوت ها را آماده کنید.«

برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

به شدت 
پیشنهاد 

می کنم بعد 
از ریشه کن 

شدن کرونا، 
سفری 

فراموش 
نشدنی به 

چابهار داشته 
 باشید، این 
 تپه های زیبا 

رو ببینید

روی کولرش 
یه چیزی 

نوشته که هیچ 
 دزدی جرئت 

نمی کنه به 
کولر دست 
بزنه، البته 

ممکنه 
اختراعش 

 همین 
نوشته ای 

باشه که روی 
کولر زده !

پنگوئن ها 
شانس آوردند 

که لباس 
درست کردن 
با پوست اونا 
خیلی بین 
انسان ها 

مرسوم نیست! 
 وگرنه خدا 
می دونه 

چقدر پنگوئن  
 سالخی 

می شدند!

تپه های مریخی

پوست پنگوئن و پرهاش

بعد از دیدن 
پرایدی که 

در حال 
جابه جایی 

یخچال ساید 
بای سایده، 
کسی حق 

نداره از پراید 
و آپشناش بد 
بگه بلکه باید 
به اون احترام 

گذاشت

توی این 
روزها 

حواسمون 
به آدم هایی 
که کنارمون 

هستن 
بیشتر باشه 

به امید روزی 
که فاصله 

طبقاتی کم و 
کمتر بشه

همنشینی غم انگیز رنگ ها

نه به وانت

کولر ضد سرقت!

افشای بخشی از آخرین گفته های کاپیتان کشتی توسط وکیل تعدادی از خانواده های خدمه سانچی 

فرضیه زنده ماندن خدمه این کشتی   را بیشتر کرد

راز های پهنان سانچی

گروه هشتگ- از ماجرای آب و آتش کشتی سانچی که در دی ماه سال 96 رخ داد بیش از سه سال می گذرد اما ماجرای این کشتی 
همچنان ادامه دارد و خانواده ها چشم انتظار عزیزانی هستند که در آن کشتی حضور داشته اما دیگر به خانه برنگشته اند. هرچند 
که در 24 دی سال 96 برای 32 خدمه کشتی ،گواهی فوت صادر شد اما تنها پیکر سه تن از کارکنان کشتی به وطن بازگشت و از 
سرنوشت دیگران خبری نشد. البته از همان موقع برخی خانواده ها به صدور گواهی فوت اعتراض داشتند اما این روند تا همین چند 
روز پیش ادامه داشت تا این که خانواده 9 تن از مفقودان کشتی سانچی موفق شدند گواهی فوت را باطل کنند و به تازگی هم وکیل 
برخی از خانواده های مفقودان این حادثه، ادعاهایی را درباره آخرین گفته های کاپیتان کشتی سانچی مطرح کرده که احتمال زنده 
بودن این مفقودان را باال می برد. در این گزارش سعی کرده ایم در کنار بررسی موضوع دادگاه اخیر و ادله ارائه شده از جمله 1200 
پیام مشکوک از کشور های مختلف که باعث صدورحکم ابطال گواهی فوت برخی از خدمه سانچی شد، بخش هایی از صحبت های 

وکیل تعدادی از خانواده های خدمه سانچی را که جنجال زیادی به راه انداخت ، بنویسیم.
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گزیده یک توئيت

یک عکس  

بیمارستان کودکان ابوذر اهواز سانتر 
جنوب غرب کشور برای پذیرش بیماران 
مبتال به کروناست. از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون بیش از 5۰۰ بیمار مثبت 
کووید - 19 در بیمارستان کودکان 
ابوذر بستری شده اند و حدود 13 مورد 
مرگ کودکان مبتال به کرونا ثبت شده 

است. 

رسانه های جهان 

ایندیپندنت: 
ــال  ــ ــ سـ در 
۲۰۱۹، حدود 
 ۱۷ یک پنجم )
درصــد( از کل 
ــی  ــذایـ ــوادغـ مـ
دور  جهان  ســراســر  در  توليدشده 
ــدار آن، ۹۳۱  ــق ــه م ــد ک ریــخــتــه ش
ميليون تن بــرآورد شده است. این 
ميزان تقریبا  با ۲۳ ميليون کاميون 
با ۴۰ تن بار یا به اندازه محيط زمين 

ضرب  در هفت، برابری می کند.

یـــورونـــیـــوز:  
مدیر منطقه ای 
سازمان جهانی 
ــت  ــ ــداشـ ــ ــهـ ــ بـ
اروپــــــــــا  در 
تــصــریــح کـــرد: 
»۱/۹درصـــد از جمعيت ۴۰ کشور 
ــادر  اروپـــایـــی و۲۴/۵درصــــــد از ک
درمانی در ۲۰ کشور به طورکامل )با 
دو دوز( واکسينه شده اند.« کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا، بریتانيا و ایاالت 
متحده آمریکا پيش بينی کرده اند که 
بخش زیادی از جمعيت خود را قبل از 
پایان تابستان واکسينه خواهند کرد.

1۰۰ میلیارد از درآمد اپراتورها 
صرف کودکان کار می شود

اکــبــری- در جــریــان بــررســی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه  ۱۰۰ ميليارد تومان از درآمدهای 
اپراتورهای مخابراتی صرف کودکان کار می شود، 
ــازه افزایش تعرفه  به عــاوه این که اپراتورها اج
اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند. براساس 
یکی ازبندهای  این مصوبه  اپراتورها باید عاوه بر 
قيمت هر پيامک مبلغ ده ریال از استفاده کنندگان 
خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه داری 
واریز کنند. همچنين در بندی دیگر تصریح شده 
است که   وزارت ارتباطات مکلف است اقدامات 
مشخص شده را در سند طــرح کــان و معماری 
شبکه ملی اطاعات در افق ۱۴۰۰ محقق کند. 
در بخش دیگر مصوبه هم آمده است:مسئوليت 
صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصویر فراگير 
و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصویر فراگير)ساترا( سازمان صدا 
و سيماست و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت 
ثابت پرسرعت، سازمان صدا و سيما موظف به ارائه 
محتوای توليدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در 

این بستر است.
 بررسی ها نشان می دهد

۷۴ درصد اقامت  سفرهای 
نوروزی در خانه اقوام است

رئيسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
ــام نــوروز سفر به شهرهای قرمز و نارنجی  در ای
کرونایی ممنوع است اما مسافرت به شهرهای 
زرد و آبــی با رعایت سخت گيرانه پروتکل های 
بهداشتی امکان پذیر است، هرچند توصيه وزارت 
بهداشت این است که سفرهای غيرضروری انجام 
نشود. گزارش خراسان حاکی است، ستاد ملی 
مقابله با کرونا قرار است برای سفرهای نوروزی 
پروتکل های سخت گيرانه ای را اعمال کند. در عين 
حال بررسی های آماری وزارت بهداشت که دیروز 
منتشر شد، نتایج نگران کننده ای داشت. طبق این 
آمار که در سال ۹8 انجام شده است، ۷۴ درصد 
از گردشگران نوروزی در خانه بستگان و آشنایان 
اقامت داشته اند. در عين حال رئيسی سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز تاکيد و ابراز نگرانی 
کرد که سفرها می تواند وضعيت را بدتر کند و ممکن 

است موج جدید شکل بگيرد.

هر 3۰ دقیقه یک نفر از کادر درمان 
در جهان جانش را از دست می دهد

سازمان عفو بين الملل بر اساس داده های بيش از 
8۰ کشور جهان، آمار خود را از قربانيان کرونا در 
ميان کادر درمانی در سال ۲۰۲۰ ارائه داده است. 
در این گزارش آمده است که در سال گذشته ميادی 
دست کم ۱۷هزار نفر از کارکنان مراکز درمانی و 
بهداشتی در سراسر جهان بر اثر پيامدهای آلودگی 
به ویروس کرونا جان خود را از دست داده انــد. این 
سازمان اعام کرد: تأسف آور است که در هر ۳۰ 
دقيقه یکی از اعضای کادر درمان در دنيا بر اثر کرونا 

جان خود را از دست می دهد.

قالیباف: توجه به محیط زیست از اولویت های مجلس است
ــس مــجــلــس تــاکــيــد کـــرد: مــوضــوع  ــي رئ
ــای اصلی  ــت ه ــوی مــحــيــط زیــســت از اول
ــم اســــت. مــحــمــدبــاقــر  ــازدهـ مــجــلــس یـ
روز  مناسبت  قاليباف دیروز  شنبه به 
درختکاری پس از کاشت یک اصله نهال 
در فضای سبز مجلس، خاطرنشان کرد: 
هــم اکــنــون مسائل مــربــوط بــه آلــودگــی 
صوتی، آلودگی آب و آلودگی و فرسایش 
خاک و به ویژه آلودگی هوا که به خصوص 
جمله  از  دارد،  کان شهرها وجود  در 
موضوعاتی است که به سامت جسم و 
روح و روان تک تک افراد جامعه مرتبط 
و جزو مسائلی است که دین ما به نسل 
آینده محسوب می شود؛ لذا باید دست 
به دســت یکدیگر دهيم و در مسير حل 
گام  مسائل  ایــن  به  مربوط  چالش های 

بــرداریــم.   وی بيان کــرد: ما در مجلس 
مصمم هستيم که بحث مربوط به حوزه 
محيط زیست را بــا قــانــون گــذاری هــا و 
نظارت بر اجــرای آن پيش ببریم و آرزو 
دارم در مجلس شورای اسامی در دوره 
یازدهم، بتوانيم در این مسير گام های 

جدی و اساسی برداریم.

کار  بهارستانی ها    - عبدالهی   مصطفی 
خوب خود را تکميل کردند تا ۳.6 ميليون 
منتظر  دیگر  اجتماعی،  تامين  بازنشسته 

باشند  مطمئن  و  نباشند  ــت  دول آیين نامه 
ــال آینده ــه، بــایــد س ــودج  کــه طبق قــانــون ب
 8۹ هزار ميليارد از مطالبات تامين اجتماعی 
وصول و طرح هایی از جمله همسان سازی 

حقوق هایشان به طور کامل اجرا شود.

مصوبه ای که شفاف نبود       
دهــم اسفندماه بــود که نمایندگان مجلس 
در بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰، با افزایش 
اعتبارات بند »و« تبصره ۲، موافقت کردند و 
۱۵۰ هزارميلياردتومان را به آن اختصاص 
دادند. برای بازنشستگان، این بند مهم ترین 
بخش الیحه بودجه سال آینده بــود؛ چراکه 
باید اعتبارات همسان سازی و مطالبات تامين 
اجتماعی از دولت، در آن دیده می شد. نگرانی 
اول، ميزان این اعتبار بود که خوشبختانه 
ــزان آن  ــي ــا هــمــراهــی دولـــت و مــجــلــس، م ب
 ۱۵۰ ۱۲۵ هزارميليارد پيشنهادی، به  از 
هزارميليارد تومان افزایش یافت و خواسته اول 
بازنشستگان را تامين کرد. اما نگرانی دیگر 
این بود که چه ميزان از این ۱۵۰ هزارميليارد 
به تامين اجتماعی اختصاص می یابد و چه 
ميزان به دیگر موضوعات بند »و«، از جمله 
رتبه بندی معلمان، تأمين بخشی از مطالبات 
ایثارگران، بيمه های تکميلی، اجرای قانون 
تسری کارکنان زنــدان هــا، متناسب سازی 
همسان سازی  بازنشسته،  شهدای  حقوق 

حقوق اعضای هيئت علمی و... .

تامین         ــزار میلیارد سهم  89 ه تصویب 
اجتماعی 

نظر اوليه کميسيون تلفيق این بود که مسئوليت 
تقسيم بندی این ۱۵۰ هزار ميليارد، به هيئت 
وزیران واگذار شود، اما درخواست های متعدد 

بازنشستگان برای جلوگيری از این باتکليفی، 
کميسيون تلفيق را قانع کرد که به صراحت 
در الیحه بودجه قيد شود که : »معادل 8۹۰ 
هزارميليارد ریال از محل واگذاری ها جهت رد 

بدهی دولـــت بــه ســازمــان تامين اجتماعی 
کميسيون  نظر  اگرچه  می یابد«.  اختصاص 
تلفيق برای این موضوع، ۹۰ هزار ميليارد تومان 
بود، اما مصوبه نهایی جلسه علنی صبح دیروز 

مجلس، 8۹ هزار ميليارد تومان شد؛ هرچندکه 
رئيس فراکسيون کارگری مجلس در این باره به 
ایلنا گفت: »نظر مجلس این است که احتماال با 
این مبلغ بخشی از مشکات بازنشستگان مثل 
همسان سازی و گرفتاری های سازمان تامين 
اجتماعی رفع خواهد شد«. به هر حال قطعا با این 
مصوبه مجلس، بخش مهمی از نگرانی های ۳.6 
ميليون کارگر بازنشسته رفع و خيال شان راحت 
شد که طبق قانون باید اجحاف صورت گرفته در 

همسان سازی حقوق آن ها، رفع شود.

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟       
حاال سوال مهم بازنشستگان تامين اجتماعی 
این است که با اجرای کامل همسان سازی، 
ــا چقدر افــزایــش خواهد یافت.  حقوق آن ه
»حسن صادقی«،رئيس اتحادیه پيش کسوتان 
ــری، در گفت وگو بــا خراسان  ــارگ جامعه ک
می گوید: »هنوز نمی شود در این باره اظهارنظر 
قطعی کرد و باید منتظر تصميمات کارشناسان 
کانون بازنشستگان با سازمان تامين اجتماعی 
بـــود«. ایــن مــوضــوعــی اســت کــه »مصطفی 
ساالری« مدیرعامل تامين اجتماعی هم روز 
گذشته به آن اشاره کرد و گفت: »محاسبات 
مرحله دوم همسان سازی حقوق ها و تدوین 
فرمول ها در کانون بازنشستگی در جریان 

است تا طی چندروز آینده اعمال کنيم«.      

احتمال اجرای مرحله دوم در اسفندماه       
 ســاالری این نکته را هم گفت که: »درصدد 
هستيم که با نظر مثبت دولــت، مرحله دوم 
متناسب سازی را در اسفندماه اجرا کنيم؛ بر 
این اساس احکام بازنشستگان صادر می شود 
امــا هر روزی که احکام صــادر شوند، تاریخ 
اجرای آن اول اسفند است. به هر صورت اگر 
متناسب سازی مرحله دوم در اسفندماه اجرا 
شود، علی الحساب مبلغی را به بازنشستگان 

پرداخت می کنيم«.

»حسن صادقی« رئيس اتحادیه پيش کسوتان 
جامعه کارگری در گفت وگو با خــراســان، از 
مصوبه مجلس و توجه نمایندگان به مطالبه 
بازنشستگان تامين اجتماعی ابراز خرسندی 
می کند و می گوید: این مصوبه پاسخ مثبتی 
به مطالبات ماه های اخير بازنشستگان بود 
و اجــرای مرحله دوم همسان سازی را ميسر 
این  از  بخشی  می افزاید:  صادقی  می کند. 
اعتبار، برای اجرای مرحله دوم همسان سازی 
لحاظ خواهد شد و سازمان تامين اجتماعی 
باید بقيه آن را هم برای سرمایه گذاری و تامين 
منابع پایدار همسان سازی استفاده کند.از 
ــاره کف حقوقی جدید با اجرای  صادقی درب
مرحله دوم همسان سازی می پرسم و او پاسخ 
می دهد: فعا نمی شود ميزان دقيق آن را تعيين 
کرد، اما مطالبه ما این بوده و هست که حقوق 

بازنشستگان تامين اجتماعی با اجرای مرحله 
دوم همسان سازی و افزایش حقوق ساالنه، به 
حقوق سایر بازنشستگان نزدیک شود. صادقی 
در پایان صحبتش، واقعيت تلخی را روایت 
می کند که مشخص می کند چرا ۳.6 ميليون 
بازنشسته تامين اجتماعی، ماه ها برای اجرای 
همسان سازی فریاد می زدند: »طبق اعام 
رسمی کميته دستمزد، سبد هزینه ماهانه یک 
کارگر 6ميليون و 8۰۰ هزار تومان است؛ آن 
هم سبدی که هزینه های یک زندگی معمولی را 
شامل می شود. عاوه بر آن، با حقوق های فعلی، 
بازنشستگان فقط از عهده تامين ۳۷ درصد 
هزینه های زندگی شان برمی آیند و 6۳ درصد 
عقب ماندگی دارند. به همين دليل اميدواریم 
ميزان همسان سازی و افزایش حقوق، بتواند 
بخشی از این مشکل بازنشستگان را حل کند«.

رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری در گفت وگو با خراسان: 
   

سبد هزینه ها، ۶.8 میلیون؛ قدرت حقوق ها، فقط 3۷ درصد

رئیسی:تعرض به محیط زیست پذیرفتنی نیست
رئيس قــوه قضایيه گفت: تعرض به جنگل ها، 
محيط زیست و منابع طبيعی از ناحيه هيچ کس 
ــود.  بــا هيچ توجيهی پــذیــرفــتــنــی نــخــواهــد ب
حجت االسام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسی 
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبيعی، 
یک اصله نهال ميوه غرس کرد. وی پس از کاشت 
نهال با بيان این که حساسيت درخصوص حفظ 
محيط زیست همواره باید در ميان همگان وجود 
داشته باشد، افزود: باید از همه کسانی که در کار 
حسنه درختکاری و توسعه فضای سبز و حفظ 
محيط زیست تاش می کنند، تشکر کرد. وی با 
اشاره به لزوم انجام یک کار متفاوت در زمينه حفظ 
محيط زیست و جلوگيری از تعرض به منابع طبيعی 
کشور گفت: همه مسئوالن، دستگاه ها و سازمان ها 
باید خود را نسبت به رعایت مقررات و قوانين در 

زمينه حفظ محيط زیست مسئول بدانند.
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این 89 هزار میلیارد گره گشا
 با مصوبه مجلس، باید در سال آینده 89 هزار میلیارد از بدهی دولت به تامین اجتماعی
  تسویه و مرحله دوم همسان سازی حقوق 3.۶ میلیون کارگر بازنشسته اجرایی شود

  زمان اجرا و افزایش حقوق ها چقدر خواهد بود؟
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نگار عابدی این روزهــا مشغول 
ــازی در فــصــل دوم ســریــال  ــ ب
ــر بــرزو نیک نژاد  ــش« اث ــ »دودک
ــورد، بهنام  ــرق ن ــت. هومن ب اس
تشکر، سیما تیرانداز و امیرحسین 
رستمی دیگر بازیگران این سریال هستند و بازیگران 

جدیدی  به جمع آن ها اضافه خواهند شد.

ــا بازپخش  ــد رهــبــانــی ب ــی وح
سریال »گاندو« ساخته جواد 
آمد.  آی فیلم  شبکه  به  افشار 
این سریال هرشب ساعت 22 
پخش می شود. رهبانی در نوروز 
فصل دوم این مجموعه به نام »لوتی« را از شبکه 

سه روی آنتن خواهد داشت.

پژمان جمشیدی در گفت وگو 
با همشهری گفته است که به 
دلیل مشغله هایی که او و سام 
درخــشــانــی دارنــــد، احتماال 
ــد، جلف:  ــال »خــــوب، بـ ــری س

رادیواکتیو« آخرین کار مشترک آن هــا تا چند 
سال آینده خواهد بود.

المیرا شریفی مقدم در سری 
جدید برنامه »چــاپ اول« هم 
به عنوان مجری حضور دارد. 
تهیه کننده  مــوســویــان  احمد 
تسنیم  با  گفت وگو  در  برنامه 

از حضور سودابه حسنی دخت به عنوان یکی از 
مجریان جدید آن نیز خبر داده است.

آرمان درویش در »کافه آپارات« 
ــاره ورودش بـــه عــرصــه  ــ ــ درب
بــازیــگــری، از حمایت شهاب 
داده  توضیح  و  گفته  حسینی 
اســت که پس از انــصــراف یک 

بازیگر از بازی در فیلم »چهارشنبه«، به اصرار 
شهاب حسینی در آن ایفای نقش کرده است.

چهره ها و خبر ها

ــاکــدل آخــر هفته به  مــهــدی پ
مناسبت مبعث حضرت رسول 
اکـــــــرم)ص(، فــیــلــم »محمد 
رســـــــول ا...)ص(« اثـــر مجید 
مجیدی را از شبکه نمایش روی 
آنتن خواهد داشت. این فیلم محصول سال 93، 

پنج شنبه ساعت 19 پخش می شود.

اسماعیل محرابی برای بازی 
در سریال »افرا« به کارگردانی 
بهرنگ توفیقی جلوی دوربین 
ــن ســریــال در شمال  رفـــت. ای
کشور در حال تصویربرداری 

است و مهدی سلطانی، پژمان بازغی و روزبه 
حصاری از بازیگران آن هستند.

 مائده کاشیان  

است  کمدین هایی  از  یکی  غفارمنش  امیر 
که دهه 70 با مجموعه های خاطره انگیزی 
مانند »ســاعــت خــوش« و »سیب خــنــده« در 
تلویزیون شناخته شد. این بازیگر مسیر خود 
را بیشتر با حضور در آثار کمدی ادامه داد، اما 
در مجموعه های غیرکمدی هم ایفای نقش 
شیرین«،  »دنیای  مانند  سریال هایی  کــرد. 
»خوش نشین ها«، »راه در رو« و »دردسرهای 
عظیم« از آثاری هستند که در کارنامه این بازیگر 
باسابقه دیده می شوند. او آخرین بار سریال »بوم 
و بانو« را از شبکه دو روی آنتن داشت و این روزها 
مشغول بازی در سریال کمدی »روزهای آبی« 
است. گفت وگویی با امیر غفارمنش داشتیم که 

در ادامه می خوانید.

دلیل حضورتان در سریال »روزهای آبی« 	 
چه بود؟

من با آقای پرویز امیری، تهیه کننده سریال 
ــرده بــودم، فــرد بسیار خوش حساب و  کــار ک
باشخصیتی است و سر کار او آرامش داشتم. 
حضور آقای هاشم علی اکبری و آقای امیری 

باعث شد که بازی در سریال را بپذیرم.

در باره نقش یا قصه چه چیزی توجه تان را 	 
جلب کرد؟

قصه را برایم تعریف کردند، قصه خوبی بود و دوست 
داشتم. وقتی سرکار رفتم، دیدم پرداخت از خود 
قصه هم جذاب تر است و پرداخت خوبی داشت. 
بازیگران خوبی هم در سریال چیده شده اند، 
ــای عــبــدی، خانم متخصص، جوانانی  مثل آق
مثل سامان صفاری و خانم ویدا جوان و بعضی 
بازیگران هم دوره خودمان مانند نادر سلیمانی، 
افشین  و  ناصرنصیر  رامــیــن  سلیمانی،  علی 
سنگ چاپ. این َکست به نظرم َکست خوبی بود.

کار در شرایط فعلی به ویژه در شمال سخت 	 
نیست؟

سخت است، ولی آدم سختی آن را می پذیرد. به 
دلیل آب وهوای خوب شمال، سختی کار را در 

شمال و گیالن دوست دارم.

در فضای مجازی برنامه ای به نام »شومینه« 	 
را اجرا می کنید و کارگردان آن نیز هستید، 

چه شد که به فکر تولید این برنامه افتادید؟
بله، کارگردان هنری آن هستم. وقتی احساس 
می کنی سواالتی در ذهنت وجوددارد که تا به 
حال مطرح نشده، این دغدغه ایجاد می شود 
که برنامه ای داشته باشی و انبوه سواالتی را 
که ممکن است فرهنگ سازی کند، بپرسی. 
این موضوع یکی از دالیلی بود که پذیرفتم 

»شومینه« را با بچه ها کار کنم.

فرهنگ سازی در چه زمینه ای؟	 
در هر زمینه ای، مثال مدتی مد شــده بــود که 
یک بازیکن پرسپولیس و یک بازیکن استقالل 
می آمدند و شروع می کردند به ُکری خواندن 
با هواداران تیم رو به رو. من وقتی امیرحسین 
صادقی را دعوت کردم، از او پرسیدم: در تیم 
رقیب چه کسانی آن قدر بازیکن خوبی بودند که 
اذیتت کرده باشند و احساس کرده باشی گرفتن 
شان سخت است، گفت: علی دایی. در واقع 
سعی کردیم تعصب زدایی کنیم یا مثال با کریم 
قربانی بازیگر شیرین کمدی، طوری صحبت 
کردم که مردم متوجه شوند چقدر تراژدی در 

زندگی شخصی یک بازیگر وجود دارد.

چرا در فضای مجازی؟	 
چون محدودیت ها و خطوط قرمز کمتر است.

در تلویزیون پیشنهاد اجرا داشتید؟	 
بله، کسی که در چارچوب های تلویزیون اجرا 
می کند، خیلی مجری می شود، اما وقتی در 
فضای مجازی هستی، می توانی طور دیگری 
سوال کنی، بنشینی، رهاتر بخندی، گپ بزنی، 

موسیقی گوش کنی و ساز و رنگ ببینی.

ــده کــه تصمیم بگیرید در 	  ــال ش تــا بــه ح
تلویزیون برنامه ای بسازید؟

بله، برنامه ای را طراحی کردم که نوعی وحدت 
ــوام و طایفه های مختلف ایرانی  ملی بین اق
ایجاد می کرد و برای ساخت آن دنبال اسپانسر 
هستیم، چون کار وسیعی است و چند بخش 
دارد. تاک شوی جدید و فوق العاده جذابی 
ــت، شبیه هیچ برنامه خــارجــی نیست و  اس

طراحی آن مختص ایران است.

در آثار غیرکمدی هم بازی کرده اید، اما به 	 
عنوان بازیگر کمدی شناخته می شوید.

همه بازیگرانی که در هر دو ژانر کار می کنند، 
با کمدی شناخته می شوند، چون مردم ایران 
احتیاج به لبخند دارند و همیشه چیزی که نیاز 

دارند، در ذهن شان می ماند.

ــد با نقش های جدی تان به 	  دوســت داری
خاطر آورده شوید یا کمدی؟

نقش های جدی. من آدم بسیار جدی هستم.

در فیلم »پیشونی سفید« و برنامه »بچه 	 
محل« هم حضور داشته اید، بــازی در آثار 

کودک و نوجوان چه جذابیتی دارد؟
مخاطبان من ،مخاطبان صادقی هستند. وقتی 
در کار کــودک بــازی می کنی، بچه ها جایی که 
خنده شان می گیرد، از خنده غش می کنند و جایی 
هم که مثال در »آهوی پیشونی سفید« تیر خوردم، 
گریه شان گرفت و گریه کردند. بچه ها خیلی بیشتر 
باور می کنند، صادق تر و زالل تر هستند. بازیگر هم 

ناخودآگاه صادقانه تر بازی می کند.

محبوب ترین آثــار کارنامه شما »ساعت 	 
خوش« و »سیب خنده« هستند، خودتان هم 

آن ها را بیشتر دوست دارید؟
بله، این ها جریان ساز بودند. »ساعت خوش« 
در کمدی جریان سازی کرد و به نوعی بعد از 
انقالب، کمدی موقعیت را بنیان گذاشت و 
به مــردم معرفی کــرد. این جریان با »ساعت 
خوش« شروع شد و بعدها با سریال »بزنگاه«، 
»خوش نشین ها« و ... ادامه پیدا کرد. در زمان 
پخش »ساعت خوش« خیابان ها خلوت می شد.

هیچ وقت مطرح نشد که با همان گروه موفق 	 
»ساعت خوش«، سریال دیگری ساخته شود؟

دیگر نمی شود، چون قیمت بچه ها به اندازه ای 
باالست که بودجه کالنی می خواهد. االن 
تهیه کننده از پس مهران مدیری به تنهایی 
برنمی آید، چون بازیگر گران، دوست داشتنی و 
جذابی است یا رضا عطاران که پرمخاطب ترین 
بازیگر سینمای ایــران است. بازیگران دیگر 
ــادر سلیمانی، ارژنــگ  سعید آقــاخــانــی، نـ
حمید  هاشمی،  فاطمه  خانم  امیرفضلی، 
لوالیی، نیما فالح و... همه این ها را بخواهی 
دور هم جمع کنی، مجموعه ای می شوند که 
ماهی نزدیک به 20 میلیارد تومان باید پول 

بازیگر بدهی و خیلی سخت و گران می شود.

سال های قبل که دستمزدها کمتر بود 	 
ــای عــطــاران هم با تلویزیون همکاری  و آق

می کرد، چطور؟
در آن سال ها همچنان اتفاق افتاد، مثال رضا 
عطاران با من »سیب خنده« را کار کرد، بعد 
»بزنگاه« را با حمید لوالیی و یکی دو نفر دیگر 
از بچه ها کــار کــرد، یا مهران مدیری با نادر 
سلیمانی، نصرا... رادش و رضا شفیعی جم 
کار می کرد، اما اگر قرار باشد همه بازیگران 
جمع شوند، یک اسپانسر مولتی تریلیاردر 
می خواهد که بتواند سریالی را با آن ها کار کند.

آقای 	  با  همکاری تان  سابقه  به  توجه  با 
مدیری و آقــای عطاران، این تجربه چطور 

بوده است؟
اتفاق خیلی بزرگی بود، کم پیش می آید که 
یک گــروه ایــن طــور با هم هماهنگ باشند، 
شروع به کار کنند، یک جنس کمدی موقعیت 
را همه بفهمند و اجرایش کنند، خودشان 
دست به قلم هم باشند، بنویسند و ضبط کنند. 
کار کــردن با این گــروه خیلی اتفاق بزرگی 

است.

چرا بعد از سال ها، جایگزینی برای این 	 
آثار خاطره انگیز ساخته نشده؟

باید مفصل به آن پرداخت، چون این موضوع 
در هنر، فوتبال، کشتی و موسیقی هم وجود 
دارد. درســت اســت که خیلی جاها ضریب 
از نسل ما باالتر است،  هوشی  نسل جدید 
اما میان ُبرزن تر هم هستند. فوتبالیستی را 
می بینیم که پــدرش چک می کشد تا بــرود و 
توی زمین بازی کند و دیده شود. هنرپیشه ای 
پــول می دهد یا از مسیر میان بر دیگری به 
سمت بازیگری می آید. این نسل میان ُبرزن 
شده اند، برای همین آن اتفاق نمی افتد. در 
آن هــا  افــراد کمی پیدا می شوند که زحمت 
می کشند، خاک تئاتر را می خورند، از صفر 
ــروع می کنند، صــبــوری می کنند و نوید  ش

محمدزاده و هوتن شکیبا بیرون می آیند.

به نظرتان وضعیت تلویزیون چقدر در این 	 
مسئله تاثیرگذار است؟

به همه چیز بستگی دارد. باید خطوط قرمز 
را کمتر کنند. مهران مدیری، رضا عطاران، 
سعید آقــاخــانــی، رضــا شفیعی جــم، یوسف 
ــادر سلیمانی  صــیــادی، نــصــرا... رادش و ن
همه نابغه هستند. اگر خطوط قرمز برداشته 
شود، وقتی این افراد بسیار خالق، مشکالت 
اجتماعی را خالقانه به طنز بکشند و از درد 
مردم بگویند، دوباره مخاطب زیاد می شود، 
تبلیغات تلویزیون گران می شود و سود می برد. 
این  افراد سرمایه های تلویزیون هستند که باید 
از آن ها  بهره برداری کنند. تلویزیون با وجود 
خطوط قرمز، دارد سرمایه هایش را از دست 

می دهد.
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 مجوز تولید »هفت خوان«
 مشروط است

در جلسه اسفند ماه شورای موافقت نامه کلی و 
تطبیق محتوای ساترا، با مجوز انتشار پنج برنامه 
در رسانه های صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز 
از ساترا موافقت شد. بر اساس تصمیمات این 
شــورا، مسابقه »هفت خوان« به تهیه کنندگی 
مهدی منیری و کارگردانی مسعود شامحمدی، 
در صورت تأیید معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب 
و کار ساترا در خصوص رعایت الزامات اقتصادی 
و مدل درآمدی مشروع از پلتفرم »نماوا« منتشر 
خواهد شد. مستند »لذت سفر« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی کیکاوس یاکیده نیز از پلتفرم »گپ 

فیلم« منتشر می شود.
همچنین پلتفرم های »پیشتاز مووی« و »ام پی 
فور« میزبان دو برنامه ترکیبی خواهند بود؛ »بازی 
نما« به تهیه کنندگی علی مجیدی و کارگردانی 
کیارش فرمانی و »آرتیک« به تهیه کنندگی علی 
مجیدی و کارگردانی محمدحسین رحیم از این 
پلتفرم منتشر خواهند شد. همچنین با موافقت 
شورای موافقت نامه کلی ساترا، پلتفرم های »فیلم 
گردی«، »فیلیمو« و »نماوا« میزبان مستند »جنگ 
دوست داشتنی« به تهیه کنندگی و کارگردانی 

حسین همایونفر خواهند بود.

 فراخوان ثبت ایده برای
 »منطقه پرواز ممنوع 2«

مدرسه سینمایی اندیشه و هنر )مــاه(، تصمیم 
دارد قسمت دوم »منطقه پرواز ممنوع« را با ایده 

مردم و مخاطبان بسازد.
به گزارش مهر، مدرسه سینمایی اندیشه و هنر 
)مــاه(، فراخوان ثبت ایده برای ساخت قسمت 
دوم فیلم سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« را منتشر 
کرد. عالقه مندان می توانند طرح و ایده های خود 
را برای قصه »منطقه پرواز ممنوع 2«، در چارچوب 
یک قصه حداکثر سه خطی یا طرح فیلم نامه که 
شخصیت اصلی و کشمکش آن تعریف شده و 
دارای آغاز، میانه و پایان باشد، تا 30 اسفندماه 

برای مدرسه سینمایی ماه ارسال کنند.
ایده های منتخب توسط مدرسه سینمایی ماه 
خریداری می شود و از ایده هایی که توسط هیئت 
داوران پذیرفته شوند، دعوت به عمل خواهد آمد 
تا زیر نظر استادان در کارگاه تبدیل ایده به فیلم 

نامه در مشهد مقدس شرکت کنند.
»منطقه پرواز ممنوع« به کارگردانی امیر داسارگر 
و تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد، در مدرسه 
سینمایی اندیشه و هنر )ماه( تولید شده است که 
در سال 98 روی پرده سینماها رفت و به فروش 

بیش از 7 میلیارد تومان دست یافت.

ایناریتو »برزخ« به پا می کند

الخاندرو گونزالس ایناریتو، نخستین فیلم بلند 
سینمایی خود پس از »از گور برگشته« را در مکزیک 

با عنوان »برزخ« می سازد.
به گــزارش خبرآنالین، در فیلم جدید الخاندرو 
گونزالس ایناریتو که به زبان اسپانیایی در مکزیک 
ساخته می شود، نقش اصلی را دنیل خیمنز کاچو 
ستاره مکزیکی سینما بازی خواهد کرد.  در فیلم 
جدید ایناریتو با عنوان »برزخ« داریوش خنجی، 
هنرمند سرشناس ایرانی - فرانسوی مدیر فیلم 
برداری خواهد بود. از دیگر چهره های مطرحی که 
به این پروژه پیوسته اند، می توان به یوجین کابالرو 

طراح صحنه برنده اسکار اشاره کرد.

روایت شهاب حسینی از ممنوع الکاری در تلویزیون
شهاب حسینی ماجرای ممنوع الکاری خود 
را در سال های فعالیت در تلویزیون به عنوان 

مجری روایت کرد.
شهاب حسینی در بخشی از برنامه »همرفیق« 
ــرادران قــاســم خــانــی، مــاجــرای  ــ بــا حــضــور ب
ممنوع الکاری در سال های فعالیت اش در 
تلویزیون به عنوان مجری را روایــت کــرد و 
گفت: »من از سال 77 در تلویزیون برنامه اجرا 
می کردم، تقریبا دو سال، دو سری از برنامه 
»اکسیژن« و »آب« را اجــرا کــردم و یک سال 
با فریورز کیان یک برنامه زنــده صبحگاهی 
داشتم به نام »برپا برپا« و »رنگ صبح«. یک روز 
از حراست شبکه دو گفتند ببخشید شما نمی 
توانید بروید داخل! پرسیدم چرا؟ گفتند واحد 

تامین نیروی انسانی نامه داده که به این افراد 
نیازی نداریم، اسم شما هم هست.«

وی در ادامه ،ماجرای دیدار با مدیر را این گونه 
بیان کرد: »ماجرا را تعریف کــردم، گفت بله 
می دانید؟  شما  را  دلیلش  پرسیدم:  دیگر! 
جواب داد: نه به ما هم نگفتند. گفتم من کار 
بدی کردم، چیزی از من منتشر شده؟ گفت 
نه گزارشی نبوده. پاسخ دادم پس چی؟ گفت 
این طور تشخیص داده شده.« حسینی توضیح 
داد: »پرسیدم احیانا ممنوع التصویر که نیستم؟ 
چون می توانم ممنوع الکار باشم، اما تصویرم 
که مسئله ای ندارد. پرسید چطور، گفتم شاید 
خدا خواست و کاری بازی کردم. پاسخ داد من 
جای شما بودم این کار را نمی کردم! پرسیدم 

چرا، گفت به نظرم به پشتوانه و سابقه اجرای 
»همرفیق«  مجری  ــورد.«  ــی خ م لطمه  شما 
ضمن اظهار تعجب با خنده ادامه داد: »گفتم 
دارید ما را اخراج می کنید، نگران رزومه مان 

هم هستید؟!«
ــدا گر ز  شهاب حسینی در پایان گفت: »خ
در  گشاید  رحــمــت  ز  دری،  ببندد  حکمت 
دیگری،  اگر آن جا این اتفاق برای من نیفتاده 
بود، همچنان یکی از مجریان پرسابقه شبکه دو 

باقی مانده بودم.«
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تست آواز رشیدپور پس از مهران مدیری و شهاب حسینی!
 بررسی کارنامه خوانندگی برخی مجریان، به بهانه آوازی که قرار است

 رضا رشیدپور برای آهنگ حجت اشرف زاده بخواند

ــاد از  ــت ــار همسر اس ــگ الــهــه آرانـــیـــان - ان
زبـــان همه مــا مــی گــویــد: »نــمــی دانــم این ها 
از كجا در می آید«! چند روز گذشته خبری 
در فضای مجازی مبنی بر درگذشت دكتر 
محمدعلی اسالمی ندوشن، شاعر، منتقد، 
نویسنده، مترجم و پژوهشگر برجسته ایرانی 
منتشر شد كه همسر ایشان، دكتر شیرین بیانی 
آن را تكذیب كرد. همسر استاد، در گفت وگو 
با ایسنا و در واكنش به این شایعه گفته است: 
»ایشان كسالتش در سه چیز خالصه می شود؛ 
یک ضعف است؛ یكی از پاافتادگی و دیگری 
كهولت اســت. شكر خدا برقرار هستند و ما 
هم شكرگزار هستیم كه از این بدتر نیست«. با 
آرزوی صحت و سالمت برای استاد محمدعلی 
اسالمی ندوشن، در ادامه مطلب فعالیت های 
ادبی این چهره ماندگار فرهنگ ایرانی را مرور 

می كنیم.

 از »نامه نامور« تا »داستاِن داستان ها«               	 
ــاد  ــت ــت پـــژوهـــشـــی اس ــی ــال ــع ــیــشــتــریــن ف ب
اسالمی ندوشن در زمینه ادبیات حول و حوش 
بوده است.  توس، شاهنامه  حكیم  شاهكار 
ــاره شاهنامه در شمار  آثــار تألیفی استاد درب
ــاره این  مهم ترین كتاب های پژوهشی دربـ
اثر هستند؛ از جمله آن هــا می توان به »سرو 
سایه فكن« اشاره كرد كه با زبانی آراسته و فخیم 
به زندگی و زمانه فردوسی می پردازد و بیشتر 

داستان های شاهنامه را به طور اجمالی بیان 
می كند. »نامه نامور« از دیگر كتاب های مشهور 
استاد اسالمی ندوشن، گزیده ای از شاهنامه 
ــت. »زنــدگــی و مــرگ پهلوانان  فــردوســی اس
در شاهنامه« و »داستاِن داستان ها: رستم و 
اسفندیار در شاهنامه« هم از جمله كتاب های 
اسالمی ندوشن  استاد  شیرین  و  خواندنی 
با موضوع شاهنامه اســت. اسالمی ندوشن 
درباره عالقه اش به فردوسی و شاهنامه چنین 
می گوید: »آن چــه در شاهنامه همواره مرا به 
شگفتی وامی داشته، آن بوده است كه گویی 
تماشاگر صحنه وقایعی هستم كه در دنیای 
برتری می گذرند. وقتی شاهنامه را می خوانم 
یا می شنوم، گویی پاهایم باالتر از فراز خاک 

قرار می گیرند«.

به یاِد آن »روزها«	 
بعید است نثر شیوا و دلنشین اسالمی ندوشن، 
ــا« را كه بخش هایی از آن در  در كتاب »روزه
ــود، از  ــده ب كتاب فارسی دوران مدرسه آم
یاد برده باشید. از جمله مهارت های استاد 
ــرات و  ــاطـ اســالمــی نــدوشــن، نــگــارش خـ

زندگی نامه است. شاید یكی از مشهورترین 
زندگی نامه های معاصر فارسی دوره چهار 

جلدی كتاب »روزهـــا«، به قلم او باشد. 
اسالمی ندوشن با نثر پرصالبت، مستحكم 
ــاراِن  ــود، مخاطب را به روزگـ و روان خ

كودكی و نوجوانی اش در یزد می برد. ندوشن 
در این كتاب، سال های زندگی اش از 4 تا 53 
سالگی را شرح داده است كه جلد اول آن، 
از سال 1308 تا 1318، جلد دوم از سال 
1317 تا 1323، جلد سوم از سال 1323 تا 
1324 و جلد چهارم از سال 1332 تا 1357 
را در بر می گیرد. به  اعتقاد صاحب نظران، اگر 
می خواهیم اسالمی ندوشن را بشناسیم، باید 

ابتدا كتاب »روزها« را بخوانیم. 

پابرجا باشی ای سرِو سایه فكن!
نگاهی به زندگی علمی استاد محمدعلی اسالمی ندوشن، به بهانه تکذیب شایعه درگذشت او طی چند روز اخیر

صفحه آرایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مهران مدیری

ــری طـــرح،   ــج طـــراحـــی صــحــنــه و لـــبـــاس، م
صداپیشگی و... بخشی از مسیری است که 
مهران مدیری برای مدیری شدن، پیموده است. 
او دهه هفتاد را با بازی در سریال های تلویزیونی 

آغــاز کرد و با انتشار آلبوم »از روی سادگی« با 
موسیقی بابک بیات و فردین خلعتبری به پایان برد و 

بعد از آن خودش تیتراژ اغلب آثارش را در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی 
مانند »شب های بــرره«، »باغ مظفر« و »قهوه تلخ« خواند. اجرای برنامه 
»دورهمی« که اکنون فصل پنجم آن در شبکه نسیم روی آنتن می رود، جزو 
آثاری است که مهران مدیری در آن اجرا و خوانندگی برنامه را برعهده دارد.

حمید گودرزی

حمید گودرزی را تا قبل از دهه 90، می توان بازیگر 
سینمایی  فیلم های  و  تلویزیونی  سریال های 
دانست؛ اما کارنامه او در دهه 90 بیشتر به اجرا 
و خوانندگی گره خــورده است. او در این دهه، 

اجرای مسابقه »پنج ستاره« که از شبکه نسیم روی 
آنتن می رفت، اجــرای برنامه »13 شمالی« در شبکه 

نمایش خانگی و ویژه برنامه تحویل سال »بهار جان« را برعهده داشت. گودرزی 
اکنون مجری برنامه »کودک شو« است که تا چندی پیش با اجرای پژمان بازغی 
روی آنتن می رفت. خواندن آهنگ »پاییز برگشته« برای تیتراژ برنامه »من و 

شما« شبکه نسیم، جزو دالیلی است که در این مطلب از او نام بردیم.

محمدرضا گلزار

گروه آریان و گیتار نقطه شروع محمدرضا گلزار در 
موسیقی است. مسیری که زیاد ادامه پیدا نکرد 
و باعث شد گلزار به سمت بازیگری تغییر جهت 

بدهد. او در سال های اخیر با وجود نقدهای تندی 
که به شیوه خوانندگی اش وارد می شود، خوانندگی 

را رها نکرده است و تا پیش از شیوع کرونا، کنسرت های متعددی را نیز به روی 
صحنه می برد. گلزار این روزها به عنوان بازیگر و خواننده سریال »گیسو« در 
شبکه نمایش خانگی حضور دارد و طبق خبر ایلنا قرار است به زودی در قامت 
مجری مسابقه »هفت خوان« به تهیه کنندگی مهدی نیری نیز، در این شبکه 
حضور داشته باشد. او پیشتر، با مسابقه »برنده باش« کار اجرا را تجربه کرده بود.

شهاب حسینی

شهاب حسینی هم اکنون با اجــرا و کارگردانی 
برنامه »همرفیق«، مهمان شبکه نمایش خانگی 
است. هرچند اجرای او در این برنامه را نمی شود 
همسنگ بازیگری اش دانست، اما نمی توان منکر 

اجراهای خاطره انگیز او در برنامه های »نیم رخ« 
و »اکسیژن« در دهه 70  هم شد. شهاب حسینی در 

دنیای هنر، گریزی هم به دنیای خوانندگی داشته است. او در آغاز ورود به 
دنیای موسیقی، گروهی به نام »هفت« را تشکیل داد؛ اما بعد از انتشار چند 
آهنگ و اجرای چند دکلمه در این گروه، در دهه هشتاد، عطای موسیقی را به 

لقایش بخشید و بازیگری را به صورت جدی تر ادامه داد.

امیرحسین مدرس

یکی از هنرمندانی که همزمان با شهاب حسینی 
در برنامه »نیم رخ« کار اجرا را برعهده داشت، 
امیر حسین مدرس بود. بازیگری که اجرای 
برنامه های دیگری مانند »کوله پشتی« و مسابقه 

»هوش برتر« را هم در کارنامه دارد و بازی در چند 
سریال تلویزیونی را نیز تجربه کرد. جالب این که ورود 

او به دنیای خوانندگی، با تیتراژخوانی برای سریال محبوب »متهم گریخت« 
جدی شد و بعد با تیتراژ سریال  های ترانه مادری و عید امسال ادامه یافت. 
مدرس جزو هنرمندانی است که در اجرا و خوانندگی مانند بازیگری عمل 

کرده است و می توان او را یک مجری میان رده خوب دانست.

کامران تفتی

ــازی  ب ــرا،  ــ اج چندشغله های  از  دیــگــر  یکی 
و خوانندگی کامران تفتی اســت که آخرین 
اجرایش به فصل دوم برنامه »دست فرمون« 

در شبکه نسیم برمی گردد. فصل های متوالی 
ــدا« و »نامیرا« از دیگر  برنامه »وقتشه«، »دل صـ

دستپخت های تفتی در زمینه اجراست که او در برخی از آن ها موفق تر 
عمل کرد. حضور تفتی در دنیای موسیقی موازی با دنیای بازیگری و اجرای 
او پیش رفت و او در کارنامه کاری خود چند آلبوم موسیقی و تک آهنگ دارد 
که کمرنگ تر بودن آن ها نسبت به بازی و اجرایش، حکایت از آن می کند 

که تفتی در موسیقی به اندازه دو شاخه دیگر فعالیتش موفق نبوده است.

ــرف زاده و رضا رشیدپور، مردم را  نسترن کاشف - حجت اش
ــاران ببارد« غافلگیر کردند. به گــزارش ایلنا، رضا  با آهنگ »ب
رشیدپور مجری برنامه های پربیننده تلویزیونی، مانند »حاال 
خورشید«، در این آهنگ متن کوتاهی را دکلمه کرده 
است. همزمانی انتشار این آهنگ و خوانندگی زنده 
او در برنامه »عطسه« شبکه سه که توسط گروه نزدیک 
به این مجری تلویزیونی روی آنتن می رود، باعث شد 
تا این اتفاق بیشتر موردتوجه قــرار بگیرد. حجت 
اشرف زاده پیشتر آهنگ »رفیق« را برای تیتراژ برنامه  
»حاال خورشید« و آهنگ »جاده های شمالی« را به 
صورت اختصاصی در ویژه برنامه »شب آرام«، به 
تهیه کنندگی و اجرای رضا رشیدپور خوانده و 
اجرا کرده بود. حال این همکاری، شکل جدیدی 
به خود گرفته است؛ به طوری که اشرف زاده در 
برنامه »عطسه« اعالم کرد که برای عید نوروز 
با رضا رشیدپور یک آهنگ مشترک می خواند 
و منتشر می کند. همین موضوع، باعث شد تا 
درباره هنرمندانی که سابقه اجرا و خوانندگی 

داشته اند، بنویسیم.

 تقریظ رهبر انقالب 
بر كتاب »عصرهای كریسكان« منتشر می شود

دهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، همراه با 
انتشار تقریظ رهبر انقالب بر كتاب »عصرهای كریسكان« 
از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی 
برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب، این مراسم روز دوشنبه 18 اسفندماه، در 
سنندج و با حضور جمع محدودی از پیش كسوتان جهاد 
و مقاومت و فعاالن حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس و 

مسئوالن استانی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
برگزار می شود. كتاب »عصرهای كریسكان« خاطرات 
امیر سعیدزاده)سعید سردشتی( از فعالیت های دوران 
پیش از انقالب و مجاهدت های دفاع مقدس تا رنج های 
اسارت در زندان های كومله و دموكرات است كه به قلم 
كیانوش گلزار راغب تدوین و از سوی انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است.

ادامه نبرد علی دهباشی با کرونا 

سه شنبه، پنجم اسفندماه بود كه دكتر میالد عظیمی، استاد 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران در صفحه شخصی اش از ابتالی 
علی دهباشی، چهره نام آشنای فرهنگی كشورمان به كرونا 
خبر داد.  تازه ترین خبر از وضعیت این پیش كسوت حوزه كتاب و 
فرهنگ، بستری بودن او در بخش مراقبت های ویژه است. شهاب 
دهباشی، فرزند علی دهباشی با انتقاد از رفتار غیرحرفه ای 
برخی رسانه ها و انعكاس نادرست حرف هایش، به ایرنا گفته 
است: »ترجیح می دهیم برای حفظ آرامش خاطر پدر، تماس با 

رسانه ها را محدود كنیم«.

موراكامی لباس 20 دالری طراحی می کند!

هاروكی موراكامی، نویسنده مشهور 
ژاپنی، تی شرت هایی را طراحی كرده 
كه طرح برخی از آن ها، از معروف ترین 
رمان های او الهام گرفته شده است. به 
گزارش ایران آرت، این نویسنده به تازگی 
را  تی شرت هایی  تولید  خط  طراحی 
بر عهده گرفته که برخی از آن ها با الهام 
از مطرح ترین رمان های او نظیر »کافکا 
درکــرانــه« و »چـــوب نـــروژی« طراحی 
ــر، نــشــان دهــنــده  ــگ شـــده و بــرخــی دی
عشق و عالقه او به گربه ها و موسیقی 
با نوشته هایی مخصوص روی هر یک 
از آن هـــاســـت. قیمت هــریــک از  این 
تی شرت ها حدود 20 دالر است. برای 
این که بدانیم موراکامی تا چه انــدازه 
نویسنده منحصربه فردی است شواهد 

ــادی وجــود دارد؛ ایــن نویسنده 72  زی
ســالــه، پیش از ایــن هــم در یــک برنامه 
آنالین رادیویی، به منظور روحیه دهی 
به مخاطبان خود حضور یافت تا مردم 
بهتر بتوانند با اضطراب و استرس ناشی 
از شرایط روز دنیا کنار بیایند. موراکامی 
ــاه یک بار  هــم، میزبان نمایش  هر دوم
رادیو موراکامی می شود و حاال هم برای 
طــراحــی خــط تولید جــدیــد تی شرت  

خبرساز شده است.                                  
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زبان های برنامه نویسی کامپیوتر-سیلی  6. رمزینه- بازیگر مرد 
اثر روزهای بد به در 7.شهر عبا در استان اصفهان-دانه خوشبو 
8.تقلب نصفه-پایتخت دولت سامانیان -وجه 9.خبرگزاری 
اتریش-مقابل آستر-دو یار هم قد 10.سید-برانشی-بطن 11. 
سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی- از گروه های خونی-سوسن 

کوهی 12. برنده نوبل ادبیات 1927 میالدی

 عمودی :
1.کاشت دندان -زردی روی گیاه 2. گفتار بیهوده-درختی زینتی 
3.نی میان تهی-یگانه و متحد- برنده جایزه اسکار بهترین فیلم در 
سال 1970 میالدی 4.تکرار حرف-ابریشم -طرف 5. آغوز-یار 
سوزن 6.از غذاهای محلی سبزوار-کارفرما 7. شیوه-کاتالوگ  
ــاده کشت 9. بــزرگ منشی-پاالیشگاه  8. قورباغه– زمین آم

بـــــــدن انــــســــان- 
ــاک صــنــعــتــی  ــ ــ خـ
10.دروازه بــــــــــان 
رشته  اسپانیایی- 
ــز  ــنـ ــا-طـ کــــوه اروپـ
پرداز ایرلندی   11. 
نوعی از انگور-مایه 
12.آزمــــنــــد- گل 

نگونسار

افقی:1. کاشف هیدروژن خالص 2.  از ماه های سریانی-فلز سرچشمه-گاز 3.سال ترکی-
اسم زنانه- گریبان 4 . از ادات پرسش عرب-کاج-پسوند جست وجو 5.یک واحد از ارز- از 

افقی:1. اثری با بازی مهدی فخیم زاده- غنچه دهان 2. زرد انگلیسی-دورویی-
گاومیش تبتی3.ردیف-با ارزش 4. فروغ- گیاهی خودرو 5.تیر پیکاندار- سالخورده 

6. فناوری 7. داراالیــتــام 8.یــخ-جــاده کوتاه 9.بیماری 
مننژیت-برچسب 10. حامی مالی-حرف همراهی 11. 
12.پسوند نسبت-از آثار  خال-خیزآب-باالپوش بلند 

تاریخی اصفهان

 عمودی: 
1.  نظریه پــرداز 2.بــز کوهی-صفحه اینترنتی- رخوت 
5.بیابان-ماده  ذات-تــنــدرســت  3.هجوم-متوالی4. 
6. سنگریزه-شهر نیروگاه  سختی در بدن مهره داران 
شمال-نوعی غذا 7.آشکار-مادر عامیانه-شهر صنعتی 
آلمان 8.انــبــوه ســازی ناتمام-تکرار حــرف 9.از دروس 
مدرسه-رتبه ها 10.نورتاب-پروردگارا 11. روزه هندو-

سخن صریح-مادر 
لر 12. گروهی از 

بی مهرگان
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تست هوش:

  همان طور که در ردیف های قبلی شاهد هستیم شکل سوم از قرینه شکل اول 
به دست آمده پس جواب می شود گزینه 5.

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

بازی ریاضی

با کمی دقت ،رابطه منطقی بین اعداد را پیدا و عدد 
مناسب را برای جای خالی انتخاب 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:  معمار 

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

شرح در متن

حل جدول:

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :  

جواب عدد 9 است. عدد داخل مربع وسط برابر با اختالف مجموع اعدادهای 
داخل مربع سمت راست با مجموع اعداد داخل مربع های سمت چپ 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 اســت تــعــداد کلمات 
بیشتری از آن چــه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید ما در 
این جا فقط به تعدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.
سه حرفی: آهن، ادا، ناز، ندا، 

نزد، زهد و ...
چهار حرفی: دانا، دانه، زنده، 

آزاد، زاهد، دهان و ...
پنج حرفی: آزاده

شش حرفی: زاهدان، اندازه
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سیدخلیل سجادپور- سرکرده یک شبکه 
گسترده گــوشــی قــاپــی مــعــروف بــه »مـــرد 6 
انگشتی« که با پرداخت پول نقد، چندین باند 
سرقت را به خدمت گرفته بــود، در حالی با 
ــرده از صدها فقره  اعترافات عجیب خــود پ
سرقت برداشت که در بازرسی از جعبه رمزآلود 
منزل وی، بیش از 2 هزار سریال گوشی های 
سرقتی نمایان شد. به گــزارش اختصاصی 
خراسان، به دنبال افزایش گوشی قاپی در 
مناطق پرتردد مشهد، سردار محمدکاظم تقوی 
)فرمانده انتظامی خراسان رضوی( دستورات 
ویژه ای را برای ریشه یابی و دستگیری عامالن 
سرقت هــای مذکور صــادر کــرد و در پی این 
ــده ای از کارآگاهان  دستور ویــژه، گــروه ورزی
دایره مبارزه با جرایم خشن، با هدایت و نظارت 
مستقیم سرهنگ جــواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( ماموریت یافتند 
تا ماجرای گوشی قاپی ها را به طور ریشه ای 
مورد بررسی های دقیق قرار دهند. به همین 
دلیل، جلسات تجزیه و تحلیل جرم برگزار شد و 
کارآگاهان با استفاده از تجربیات پلیسی و بهره 
گیری از امکانات موجود، رصدهای اطالعاتی 
خود را در مناطق احمدآباد، فلسطین و بولوار 
سجاد )محیط جغرافیایی جرایم( آغاز کردند. 
آنــان در بررسی های میدانی خود به سرنخ 
هایی رسیدند که نشان می داد چند جوان 
موتورسوار با پالک های مخدوش، در ساعاتی 
یکسان اقدام به گوشی قاپی می کنند. گزارش 
خراسان حاکی است، با به دست آمدن تصویر 
یکی از سارقان از طریق دوربین های مداربسته 
شهری، مشخص شد که باز هم گروهی از دزدان 
سابقه دار فعالیت های مجرمانه خود را شروع 
کرده اند. با شناسایی محل اختفای این سارق 
20 ساله، بالفاصله کارآگاهان با هماهنگی 
قضایی، وی را در منطقه خواجه ربیع مشهد 
دستگیر کردند و مورد بازجویی قرار دادند. با 
اعترافات این سارق حرفه ای، اعضای دیگر 

این شبکه نیز  به دام افتادند و مشخص شد که 
چندین باند دو و سه نفره در مناطق مختلف 
شهر دست به گوشی قاپی و زورگیری می زنند 
اما ماجرای مالخری به نام »مرد 6 انگشتی« 
موضوعی بود که در اعترافات همه سارقان 
دستگیر شده سابقه دار وجود داشت. به همین 
دلیل عملیات اطالعاتی کارآگاهان، روی مرد 
مرموز 6 انگشتی متمرکز شد. بررسی های 
مذکور که زیرنظر سرهنگ قنبری )رئیس 

اداره سرقت پلیس آگاهی( انجام شد، به نتایج 
عجیبی رسید. تحقیقات کارآگاهان بیانگر آن 
بود که »مرد 6 انگشتی« تعدادی از دزدان سابقه 
دار را به خدمت گرفته است و با دادن پول نقد 
هنگام تحویل گوشی های سرقتی، آنان را به 
گوشی قاپی در اطراف بیمارستان ها و مناطق 

پرتردد شهر ترغیب می کند.
به گزارش خراسان، این گونه بود که ماجرای 
گوشی قاپی ها از حساسیت و اهمیت ویژه 
ای برخوردار شد. با تاکید فرمانده باتجربه 
انتظامی خراسان رضوی، کارآگاهان دایره 
مبارزه با جرایم خشن، دامنه عملیات های 
اطالعاتی خود را گسترش دادند و به محل 
اختفای »مرد مرموز 6 انگشتی« رسیدند. در 
همین حال گروه ویژه کارآگاهان به سرپرستی 
سرهنگ »جــواد میش مست« )رئیس دایره 

مبارزه با جرایم خشن( وارد عمل شدند و مرد 
6 انگشتی را در حالی به دام انداختند که در 
مخفیگاه وی بسیاری از ابــزار تغییر سریال 

گوشی های سرقتی نیز کشف شد.
تبعه  ســالــه   44 مالخر  ــن  ای دستگیری  بــا 
افغانستان، مشخص شد که او از سارقان 
سابقه دار است و با شناختی که از دزدان 
سابقه دار دارد، از آن ها برای ارتکاب جرم 

استفاده می کند.

بنابراین گزارش، »مرد 6 انگشتی« درحالی 
به مقر انتظامی منتقل شد که از جعبه رمزآلود 
رایانه وی، بیش از 2 هزار سریال گوشی های 

سرقتی به دست آمد.
این مرد مالخر که سرکرده اصلی شبکه مافیایی 
گوشی قاپی در مشهد بود، در اعترافات عجیب 
خود پــرده از راز خرید و فــروش گوشی های 
سرقتی برداشت. او گفت: بــرای هر گوشی 
سرقتی که اعضای باندهای مختلف به من 
ــد، بین 200 تا 400 هزار  تحویل می دادن
تومان به صورت نقدی می پرداختم و سپس با 
همکاری متصدیان دو فروشگاه تلفن همراه 
در منطقه طبرسی و خواجه ربیع، سریال آن ها 
را تغییر می دادیم و به افرادی می فروختیم که 
به  دنبال خرید گوشی ارزان بودند! این مالخر 
ادامه داد: بسیاری از شهروندان برای این که 

فرزندان شان از کالس های اینترنتی آموزش 
و پرورش استفاده کنند، به دنبال گوشی های 
کارکرده و دست دوم بودند که از طریق دو 
فروشگاه مذکور، گوشی های سرقتی را به آن 

ها می فروختیم. 
گزارش خراسان حاکی است: متصدیان دو 
فروشگاه مذکور نیز با دستورات ویژه قضایی 
دستگیر و پس از پلمب دو فروشگاه به پلیس 

آگاهی منتقل شدند.
با اعترافات متهمان مشخص شد که آن ها 
حتی از کارتن و برچسب های جعلی برای 
فروش گوشی های سرقتی استفاده می کردند 
تا شماره سریال گوشی تردیدی برای خرید 
ایجاد نکند. بررسی ها نشان می دهد آن ها 
با شگردهای خاصی سامانه های همیاب و 
رجیستری را نیز دور می زدند که باید با نظرات 
متخصص  نــیــروهــای  و  پلیس  کارشناسی 
مخابرات و شبکه های تلفن همراه، این موضوع 
با جدیت خاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد 
تا این گونه سوء استفاده ها و شگردها، دزدان و 

مالخران را به سرقت گوشی ترغیب نکند! 
این گزارش همچنین حاکی است: اعضای 
18 تا  ــن باندها کــه بین  ــده ای دستگیر ش
ــه خاطر فــروش راحــت  ــال دارنـــد ،ب 22 س
گوشی هــای سرقتی تــالش می کردند در 
ساعات یکسانی از روز به سرقت و زورگیری 
بپردازند که در همین زمینه  چهار دستگاه 
موتورسیکلت با پالک مخدوش نیز از اعضای 
این شبکه گسترده، کشف و ضبط شده است. 
سارقان مذکور تاکنون به سرقت 250 فقره 
گوشی در مشهد اعتراف کــرده اند و مورد 
شناسایی 135 تن از مال باختگان نیز قرار 
گرفته اند. به گزارش اختصاصی خراسان، 
تالش کارآگاهان ورزیــده آگاهی با تدابیر 
ابالغی ویژه ای از سوی سردار تقوی برای 
سرقت  شبکه  گسترده  جرایم  یابی  ریشه 
معروف به »6 انگشتی« همچنان ادامه دارد.

9حوادث یک شنبه 1۷   اسفند   1399
23  رجب 1442.شماره  2061۵

ن
سا

را
خ

  از
ی

ص
صا

خت
ها ا

س  
عک

در امتداد تاریکی 2 هزار رسیال گویش های رسقیت در جعبه رمزآلود منایان شد

مثلث شیطان در اتاق »خان« !اعترافات عجیب مرد 6 انگشتی!

هنگامی که خصوصی  ترین مشکالت زندگی ام  را از 
زبان »خان« رمال  شنیدم، شگفت زده  شدم، به گونه 
ای که فریب خوردم و اعتمادم جلب شد. باور کردم 
که او به علوم ماوراءالطبیعه مسلط است و می تواند با 
ابطال سحر و جادو، مشکالتم را حل کند تا این که ...
این جمالت، بخشی از اظهارات دختر جوان 23 
ساله ای است که برای شکایت از یک رمال کالهبردار 
و حقه باز پا به کالنتری شفای مشهد گذاشته است. 
او در شرح شکایت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: مدتی بود با مشکالتی در زندگی 
شخصی ام مواجه بودم که در حل آن عاجز مانده بودم  
اما به جای مدد گرفتن از مشاوران و روان شناسان 
متخصص، با دوستان و نزدیکان در این باره مشورت 
می کردم و از آن ها یاری می خواستم، تا این که یکی 
از همکارانم که در جریان مشکالتم قرار گرفته بود،  
پیشنهاد داد این موضوع را با یک رمال حاذق که به 
»خــان« شهرت داشــت، در میان بگذارم. او گفت: 
امکان ندارد  کسی به در خانه این رمال برود و دست 
خالی بازگردد. به عبارت دیگر،  سحرهای  خان مرده 
را زنده می کند!  من که تحت تاثیر صحبت ها و تعریف 
و تمجیدهای همکارم قرار گرفته بودم، این موضوع 
را با یکی از صمیمی ترین دوستانم مطرح کردم و  او 
نیز که از زندگی شخصی و مشکالتم آگاهی کامل  
داشت، تشویقم کرد که با رمال تماس بگیرم و از او 
کمک بخواهم. دوستم  گفت:  امتحانش که ضرری 
ندارد، از طرفی اگر رمال توانست مشکلت را حل 
کند ،من هم از او دعای گشایش بخت خواهم گرفت! 
پس از این که با رمال تماس گرفتم، او از آن سوی خط 
بدون این که مرا ببیند یا سوالی بپرسد، از خصوصی 
ترین مشکالتم سخن گفت و حتی جزئی ترین ویژگی 
های خواستگارانم را بیان کرد. من هاج و واج بودم  و 
دیگر حرفی برای گفتن نداشتم. با خود گفتم حتما 
این فرد، رمال کاربلدی است و در کارش تبحر دارد 
و  می تواند مشکالتم را حل و فصل کند. خان به من 
امیدواری داد و گفت: دوای دردهایت پیش من است. 
تو چهار چاکراه بسته  داری که باید آن ها را باز کنم و 
هزینه آن بین هفت تا هشت میلیون تومان می شود، 
البته چون شاغل هستی ،می توانی آن را به صورت 
اقساطی پرداخت کنی! خان از من خواست که برای 
گرفتن سرکتاب و باز کردن قفل های زندگی ام، به 
منزلش بروم. وقتی موضوع را برای دوستم تعریف 
کردم، او نیز ترغیب شد که همراهی ام کند. بدین 
ترتیب به همراه دوستم به منزل خان واقع در بولوار 
ابوطالب مشهد رفتیم. وقتی وارد منزل شدیم، عالوه 
بر خان، مرد دیگری نیز حضور داشت که خان او را  

مثلث شیطان می نامید!
خان از من خواست که برای گرفتن سرکتاب و باز 
کردن قفل ، داخل اتاق مخصوص بروم. هنگامی که 
دوستم خواست مرا همراهی کند و داخل اتاق بیاید، 
خان و مثلث شیطان اجــازه ندادند. آن ها  گفتند 
هنگام خواندن سحر باید تنها باشم وگرنه امکان 
دارد این سحر و جادو باطل شود. وقتی به همراه خان 
، داخل اتاق رفتم، او در اتاق را بست و  گفت که به من 
اعتماد کن، باید بدانی که من هیچ قصدی ندارم جز 
این که می خواهم قفل های زندگی ات را باز کنم 
تا شیطان از وجودت خارج شود! خان ماسک را از 
روی دهانم برداشت و گفت: »چقدر داغ هستی !  
خوب می دانم که از عشقش می سوزی اما نگران 
نباش، من به تو کمک خواهم کرد که به خواسته ات 
برسی، فقط باید خوب به حرف هایم گوش بدهی 
و هیچ سوالی نپرسی!« خان ادعــا کرد که برای 
خواندن سحر الزم است که روسری و مانتویت را در 

بیاوری تا این وردها اثر کند. سپس خان با آن چشم 
های شیطانی اش نگاهی به من انداخت  و گفت: تو 
چهره فوق العاده زیبایی داری، یکی از همکارانت 
به تو چشم بد دارد و قصدش این است که با تو رابطه 
غیر متعارف داشته باشد، به همین دلیل تو را سحر و 
جادو کرده  است. او بختت را بسته تا بتواند نقشه اش 
را عملی کند، اما نیاز به نگرانی نیست،  من تمام قفل 
ها را باز می کنم و طلسم را می شکنم، فقط باید کامال 

به حرف هایم گوش بدهی.
خان با کمال وقاحت از من خواست کنارش  بنشینم 
تا جادو را باطل کند. او می خواست دستم را بگیرد 
و مر ا به سمت خود بکشاند که دیگر به نیت پلید و 
شیطانی او پی بردم. خودم را عقب کشیدم و در 
حالی که ترسیده بودم، گفتم: دیرم شده است  باید 
بروم اما خان گفت: اشکالی ندارد، نگران نباش 
،وردی می خوانم که دیــرت نشود! خــان وقتی 
عکس العمل من را دید، جمالتی را زیر لب خواند و 
چیزی روی یک برگه نوشت و به دستم داد و گفت: 
دو  قفل از مشکالت زندگی ات باز شد اما دو چاکراه 
بسته دیگر داری که برای باز کردن آن ها ، باید یک 
روز دیگر بیایی تا خروس سیاه برایت سر ببرم و بعد 
هم باید شیطان را کامال از وجودت خارج کنم!  با 
شنیدن این سخنان از زبان رمال، ترس تمام وجودم 
را فرا گرفت و با عجله از اتاق  بیرون آمدم و به دوستم 
اشاره کردم که سریع از خانه خارج شویم اما خان و 
مثلث شیطان محاصره مان کردند و اجازه خروج 
ندادند. آن ها گفتند باید هزینه طلسم شکنی 
را بپردازی ،بعد می توانی خارج شوی.  او به من 
گفت: دوستت این جا می ماند تا تو بروی و مبلغ 
یک میلیون تومان به کارت من واریز کنی. در حالی 
که دوستم از شدت ترس به خود می لرزید، من از 
خانه  خارج شدم و سریع  پول را برای رمال کارت به 
کارت کردم تا زودتر دوستم را از این مهلکه نجات 
دهم. هنگامی که رسید واریز پول را به رمال تحویل 
دادم، او گفت که می توانید بروید اما وای به حال تان 
اگر این موضوع را برای کسی تعریف کنید، اگر این 
کار را انجام دهید، اجنه را به سراغ تان می فرستم تا 
آزارتان دهند. وقتی من و دوستم از خانه خان خارج 
شدیم، نفس راحتی کشیدیم اما  از شدت هیجان 
اتفاقی  که برایمان رخ داده بود ،زبان مان بند آمده 
بود و گیج و منگ بودیم . چند ساعت بعد،  هنگامی 
که ماجرا را دوباره برای خودمان مرور کردیم متوجه 
شدیم که این رمال با همدستی همکارم، قصد سوء 
استفاده مالی و ایجاد رابطه غیر اخالقی با مرا داشته 
است. همکارم که از زندگی شخصی من مطلع بود، 
آن اطالعات را در اختیار خان قرار داده بود تا او آن 
ها را از زبان خودش بیان و اعتماد مرا جلب کند و...
این گونه بود که به کالنتری آمدیم تا از این رمال 

شیاد و کالهبردار شکایت کنیم.
شایان ذکر است، در اجرای دستور سرگرد علی 
امارلو) رئیس کالنتری 1۹ شفا( ماموران دایره 
اطالعات این کالنتری پس از هماهنگی با مقام 
قضایی در پوشش مشتری وارد منزل رمال حیله گر 
شدند و در حین ارتکاب جرم او را دستگیر کردند. 
در ادامه از منزل متهم آالت و ادوات رمالی همچون 
دم روباه کشف و ضبط  و منزل متهم نیز پلمب شد. 
متهم 56 ساله  که سه فقره سابقه کیفری نیز  دارد  
و بنا به گفته خودش معتاد است، پس از  انتقال به 
دایره اطالعات کالنتری مورد بازجویی های فنی 
و پلیسی قرار گرفت و به اتهامات خود نیز اعتراف 
کرد، سپس در اجرای دستور مقام قضایی به زندان 

مرکزی وکیل آباد منتقل شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قاتل پیرمرد ۷0 ساله اراکی 
 در صحنه وقوع قتل 

دستگیر شد 

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
استان مرکزی گفت: قاتلی که مرد 70 
ساله ای را در یکی از محله های شهرستان 
اراک به قتل رسانده بود،  در محل وقوع 

قتل دستگیر شد. 
به گــزارش مهر به نقل از پلیس، محمود 
خلجی گفت: بعد از ظهر روز پنج شنبه با 
اعالم گزارشی از یک نزاع و درگیری منجر 
به جرح در یکی از محله های شهرستان 
اراک، بالفاصله تیمی از مأموران انتظامی 
برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 
وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی 
در محل، مشخص شد که فردی به علت 
برخی سوء تفاهم ها و اختالفات قبلی، 
با یکی از اهالی محل که پیرمردی 70 
ساله بوده، درگیر شده و با ضربات چاقو 
او را به شدت مصدوم کرده است. معاون 
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی 
از  بعد  متأسفانه  ــرد:  ک تصریح  مرکزی 
گذشت یک ساعت از انتقال فرد مصدوم 
به مرکز درمانی، این فرد به علت شدت 

جراحات ، جان خود را از دست داد. 
ــرد: فــرد قاتل که سابقه  خلجی بیان ک
اعــتــیــاد بــه مـــواد مــخــدر صنعتی دارد، 
بالفاصله در محل وقوع قتل دستگیر و با 
تکمیل تحقیقات پلیس و اعتراف به این 

قتل به مرجع قضایی معرفی شد.

عامالن زورگیری و رسقت از یک اپیانه فراوری پسته  در چنگ پلیس 

توکلی/ سارقانی که با تهدید نگهبان یک پایانه 
ضبط پسته، اقدام به سرقت کرده بودند، به دام 

پلیس افتادند.
ــوع سرقت  به گــزارش خــراســان، به دنبال  وق
ـــراوری پسته در شهرستان  فـ پــایــانــه  ــک  از ی
ــه صـــورت  ــان، بـــررســـی مـــوضـــوع بـ ــرجـ ــیـ سـ
 تخصصی از سوی مأموران انتظامی آغاز شد.
با تحقیقات میدانی کارآگاهان پلیس مشخص 

فیزیکی  حفاظت  ضعف  دلیل  به  متهمان  شد 
یکی از پایانه های ضبط پسته ،با استفاده از سالح 
سرد، نگهبان را تهدید و ضمن مجروح کردن وی، 

اقدام به سرقت پسته از داخل انبار کرده اند.
سرهنگ ایران نژاد فرمانده انتظامی شهرستان  
سیرجان، با بیان این که با تالش شبانه روزی 
نیروهای پلیس آگاهی، سه متهم سابقه دار و 
اهل یکی از شهرستان های همجوار ، شناسایی 
و  دستگیر شدند، افزود:متهمان پس از انتقال 
به  تخصصی  هــای  بازجویی  پلیس،در  مقر  به 
سرقت این بار پسته به ارزش هشت میلیارد ریال 

اعتراف کردند.
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هیئت دولت تصمیمی درباره 
سهمیه بنزین نوروزی نگرفته است

مهر - سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی گفت: درباره تخصیص سهمیه بنزین نوروزی 
مازاد بر سهمیه ماهیانه، هیچ تصمیمی از سوی 

هیئت دولت به وزارت نفت ابالغ نشده است.

توافق برای نخستین بازارچه 
مرزی مشترک ایران و پاکستان

ایرنا- مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان 
ــاره به لــزوم توجه به  ــران با اش توسعه تجارت ای
زیرساخت ها در ایجاد بازارچه مرزی مشترک 
ایران و پاکستان گفت: نشست مجازی مذاکرات 
تکمیلی در زمینه تفاهم نامه ایجاد بازارچه های 
مــرزی مشترک میان ایــران و پاکستان برگزار 
و توافق هایی در ایــن زمینه انجام شــد. وی با 
اشاره به مرز 950 کیلومتری ایران و پاکستان 
و همچنین عالقه مندی دو کشور برای توسعه 
تجارت، خاطرنشان کرد: بازارچه های مرزی 
ایـــران یا  تاکنون به شکل یک طرفه از جانب 
پاکستان ایجاد شده است و بازارچه مشترک 
برای نخستین بار بین دو کشور ایجاد خواهد شد.

 بازار خبر

نبض بازار

قیمت میوه در حالی در شبکه توزیع 
بین سه تا پنج برابر افزایش می یابد 
که رشد هزینه های تولید نیز به هیچ 
عنوان توجیه کننده این مسئله نیست 
و هم اینک جای خالی نظام مالیاتی در 
شناسایی و جلوگیری از فعالیت های 
داللی به خصوص در مراحل میانی 
این شبکه خالی به شدت احساس 
ــزارش صــدا و  می شــود.تــازه ترین گ
سیما از بازار تهران نشان می دهد که 
به رغم رتبه های جهانی تولید میوه 
در ایــران، تب قیمت این محصوالت 
در بازار داخلی  همچنان داغ است و 
به عنوان مثال هر کیلو سیب ممتاز 
دماوند حدود 25 هزار تومان، پرتقال 
تامسون 20 تا 25 هزار تومان، کیوی 
27 هزار تومان و موز وارداتــی بیش 
از 50 هــزار تومان به دست مصرف 
کننده می رسد. هرچند این قیمت ها 
در برخی شهرهای  دیگر مثل مشهد تا 
حدی کمتر است. این در حالی است 
که نرخ های یاد شده با نرخ هایی که 
بــاغــداران میوه را به اولین حلقه از 
واسطه ها می فروشند تفاوت زیادی 
ــوری که قیمت هر کیلو  دارد. به ط
سیب ممتاز دماوند  از سوی باغدار 
بین 6 تا 7 هزار تومان، پرتقال تامسون 
بین 5 تا 7 هــزار تومان، کیوی بین 

ــزار تومان و هر کیلو  6.8 تا 8.5 ه
موز وارداتــی حدود 17 هزار و 500 
تومان است. این اعداد و ارقام به این 
معناست که قیمت همین چهار قلم 
میوه در گذر از شبکه توزیع، بین سه 
تا چهار برابر افزایش یافته اســت و 
برخی محاسبات دیگر نیز این رقم 
را به طور متوسط تا پنج برابر اعالم 
کرده اند.در این میان اگر تمام و کمال 
بپذیریم که قیمت مــواد اولیه تولید 
میوه بعضًا با توجه به تورم و رشد نرخ 
ارز،  افزایش یافته است، باز باید گفت 
که این موضوع به هیچ عنوان رشد 
تا  چهار برابری قیمت میوه در نظام 
توزیع را توجیه نمی کند. بنابراین یک 
بخش مهم افزایش قیمت میوه را باید 
در نظام توزیع این محصوالت دید.
بررسی ها نشان می دهد هم اینک 
قیمت میوه پس ازخرید از باغدار، 
تحت تاثیر عملیاتی نظیر سورتینگ، 

بسته بندی و حمل و نقل درنهایت تا 
کیلویی حدود دو تا  سه هزار تومان 
افزایش می یابد. یعنی به عنوان مثال 
نــرخ 6هـــزار تومانی هر کیلو سیب 
دماوند، به 9 هــزار تومان می رسد. 
با ایــن حــال، بــاز افزایش حــدود 16 
هـــزار تــومــانــی قیمت سیب توسط 
واسطه ها که از مجموع نرخ باغدار و 
عملیات آماده سازی بیشتر است، غیر 
قابل قبول به نظر می رسد.بنابراین 
نقش مخرب دالالن در شبکه توزیع 
میوه این جا آشکار می شود. همان 
ویروسی که مدت هاست به جان بازار 
کــاالهــای مصرفی و اســاســی مــردم 
افتاده اســت. آسیب شناسی دیروز 
میز اقتصاد خبر نیمروزی صدا و سیما 
نشان می دهد که در فرایند توزیع میوه 
در کشور، واسطه ها در دو مرحله قبل 
از عرضه میوه به میدان میوه و تره بار 
و نیز قبل از عرضه به مصرف کننده 

ــرار گرفته انــد که به نظر می رسد  ق
ضعف تدبیر در یکپارچه سازی آن ها، 
منجر به رشد هزینه ها در این بخش و 
افزایش قیمت میوه می شود. در این 
زمینه ملک زاده رئیس نظام صنفی 
کــشــاورزی و و منابع طبیعی کشور 
تعداد دالالن و واسطه ها در نظام 
توزیع محصوالت کشاورزی را  هفت  
برابر تولیدکنندگان اعالم کرده است.
همچنین طبق این گزارش، یک عامل 
مهم در افزایش قیمت میوه را باید در 
یک مرحله قبل از رسیدن میوه به غرفه 
داران میدان میوه و تره بار جست وجو 
کــرد. به این صــورت که هنگام ورود 
میوه از مرحله واسطه ها به مرحله 
سازمان میادین، عده ای هستند که 
میوه را از واسطه ها می خرند و این 

محصوالت تا به دست غرفه دار میدان 
میوه و تره بار برسد سه تا  چهار  بار 
معامله  می شود و افزایش قیمت پیدا 
می کند. در انتهای سیستم توزیع نیز 
خرده فروشان قرار دارند که بسته به 
مکان قرارگیری آن ها و هزینه های 
اجــاره محل، موجب افزایش قیمت 
میوه می شوند.این گزارش در ادامه 
نشان می دهد که اگرچه شاکله نظام 
توزیع در کشورهای دیگر کمابیش 
ــت، امــا سلطه  مشابه کشورمان اس
نظام بانکی و مالیاتی بر نظام توزیع در 
دیگر کشورها، جلوی فعالیت اضافی 
از سوی دالالن را برای افزایش قیمت 
می گیرد و این همان حلقه مفقوده 
نظام توزیع در کشور ما علیه دالالن 

میوه و کاالهای اساسی است.

رشد تا 5 برابری قیمت میوه در شبکه توزیع 
در غیاب کنترل های مالیاتی حلقه های توزیع، تعداد واسطه های محصوالت کشاورزی به 7 برابر تولیدکنندگان رسیده است

 شاخص

سرمایه گذاری کماکان در محاق 

به رغم این که در 9 ماه  نخست امسال سرمایه 
گذاری در بخش ساختمان به تدریج افزایش 
یافته و این بخش به رشد جهش گونه 8.6 
درصدی در پاییز امسال رسیده، با این حال 
سرمایه گذاری در ماشین آالت وضعیت خوبی 
نداشته و این در مجموع نسبت به سال گذشته 
عقبگرد منفی 2.4 درصدی را تجربه کرده 
است. این موضوع نشان می دهد که انتظارات 
نسبت به رونق تولید و سرمایه گذاری در آن 
طی بازه زمانی یادشده چندان مثبت نبوده 
و از سوی دیگر موید روند خروج سرمایه از 
کشور است. تا جایی که به گفته خوانساری 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایــران، طی سال 
سرمایه گذاری  انباشت  از  استهالک   ،98
سبقت گرفته و بــرای اولین بــار در اقتصاد 
کشور، رشد موجودی سرمایه، منفی شده 
است. جبران این مسئله طیفی از تصمیمات 
بهبود شرایط تولید را می طلبد.نظیر اصالح 
نظام بانکی و متناسب سازی رشد نقدینگی با 
رشد اقتصادی، کنترل کسری بودجه دولت 
و اصالح نظام مالیاتی)کاستن بار مالیات 
از بنگاه ها و گذاشتن آن از طریق مالیات بر 

مجموع درآمد بر دوش خانوارها(. 

 اخبار

وعده صمت برای تعدیل قیمت ها 
در آستانه نوروز 

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به فراوانی کاالهای پرمصرف ایام 
عید در کشور، وعده تعدیل قیمت با عرضه مستقیم 
و گسترده کاال را داد.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، قبادی از برنامه ریزی گسترده 
در راستای تنظیم بازار کاالهای پرمصرف در ایام 
عید و ماه رمضان خبر داد و گفت: امسال به جهت 
نکاتی که در بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری 
نیز اشــاره شده و با توجه به نزدیکی ایام پایانی 
سال و ماه رمضان، برنامه ریزی های گسترده ای 
برای تامین کاال و تنظیم بازار انجام شده است.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از اجرای 
طرح فروش های فوق العاده توسط اصناف در ایام 
پایانی سال خبر داد و افزود: با توجه به ضرورت 
رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی امسال 
فروش های بهاره و نمایشگاه های عرضه مستقیم 
کاال را در کشور نداریم.دبیر ستاد تنظیم بازار به 
تامین و ذخیره سازی میوه و مرکبات اشاره و تاکید 
کــرد: ذخیره سازی میوه و مرکبات از ماه های 
گذشته انجام شده است و با استفاده از ظرفیت 
اصناف و تشکل ها و همکاری خوب مجموعه 
جهاد کشاورزی توزیع گسترده این کاالها از هفته 

آینده در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

جهانگیری: یک دالر از پول نفت 
تلف نشد 

معاون اول رئیس جمهور گفت: به رغم مشکالتی 
که در زمینه فروش نفت داشتیم، حتی یک دالر از 
پول نفت تلف نشد. به گزارش مهر، جهانگیری، 
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد گفت: 
وقتی نفت ما را نخریدند، به دنبال راه های مختلف 
رفتیم و مدعیان پرادعا که فقط به دنبال فضاسازی 
بودند حتی نتوانستند یک بشکه نفت برای ما 
بفروشند و ما با دور زدن تحریم ها فروختیم و پول 
آن را با ده ها ریسک و خطر به دست آوردیم. وی 
افزود: تا این لحظه یک دالر از پول نفت تلف نشده 
و یک بابک زنجانی کوچک هم به وجود نیامده 

است زیرا همه دقت ها لحاظ شد.

در حالی که جمعه شب رئیس سازمان بورس 
در خصوص آینده اقتصاد کشور و بازار سرمایه 
ابراز امیدواری کرده بود و بسیاری از متغیرهای 
اقتصادی و بنیادین از جمله نــرخ ارز، رشد 
اقتصادی، قیمت های جهانی و وضعیت مالی 
ــورس حمایت می کند،  شرکت ها از رشــد ب
فشار فروش در این بازار همچنان برقرار است 
به نحوی که برای چندمین روز متوالی حدود 
75 درصد نمادهای بازار صف فروش را تجربه 
می کنند و تنها 25 درصد نمادها نقدشونده 
هستند.به گزارش خراسان، از این میزان 25 
درصــدی نیز تعداد زیــادی از سهم ها در بازه 
منفی معامله می شوند و تعداد سهم های مثبت 
انگشت شمار است. در معامالت دیروز هم با 
افــت دسته جمعی  بیشتر نمادهای بــورس، 
شاخص کل این بازار حدود هشت هزار واحد 
افت کرد و به سطح یک میلیون و 169 هزار 
واحــد بازگشت. اگرچه میزان افــت شاخص 
کل به  دلیل محدودیت دامنه نوسان گویای 
ــازار نیست امــا برخی معتقدند که  وضعیت ب
بازار برای بازگشت به رونق، نیاز به زمان دارد 
و دامنه نوسان نامتقارن این زمان  را با هزینه 

کمتر فراهم می کند.در این خصوص، دارابی، 
مدیرعامل سبدگردان داریــوش اظهار کرد:  
ــازار دیــر یا زود از ایــن حــوزه هیجانی خارج  ب
خواهد شــد. در ســال آینده، ما در  چهار ماه 
اول سال انتخابات و تقسیم سود شرکت ها را 
خواهیم داشت و پس از آن نتیجه انتخابات و 
تورم، بازار را به نقطه امسال باز می گرداند؛ به 
خاطر همین ما در بازار نیازمند کنترل هیجان 
و خریدن زمان برای افراد تازه وارد هستیم تا با 
گذشت زمان بازار وارد فاز تعادلی و پس از آن 
بازگشت شود. همزمان دهقان، رئیس سازمان 
بورس هم به بهبود کشور اشــاره کرد و گفت:  
هم اکنون شاهد مثبت شدن رشد اقتصادی 
کشور هستیم. افزون بر این آمارهای 9 ماهه از 
عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه نشان 
می دهد سودی که شرکت ها امسال در این 
بازار تولید کردند سه برابر زمان مشابه در سال 
قبل است. وی در ادامه افزود: بررسی ها نشان 
از کسب سود مناسب از بازار سهام در بازه زمانی 
بلندمدت دارد. به عبارت دقیق تر، بازدهی 
بورس بر اساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته 

به نسبت بقیه بازارهای موازی باالست. 

ماراتن ادامه دار افزایش حقوق کارمندان دولت 
پس از رفت و برگشت چند باره بین صحن علنی 
مجلس و کمیسیون تلفیق، سرانجام روز گذشته 
با تصویب افزایش 25 درصــدی حقوق برای 
سطوح دریافتی مختلف و محدودیت افزایش 
بیش از 2.5 میلیون تومان برای حقوق ماهیانه 
سطوح دریافتی باال همراه شد. به این ترتیب 
امکان افــزایــش بیش از 2.5 میلیون تومان 
برای دریافتی های باال منتفی شد.به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست 
علنی نوبت دوم دیــروز مجلس با جزء یک بند 
الف تبصره 12 ماده واحــده الیحه بودجه در 
خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه 
ــده است:  ها موافقت کــردنــد.در ایــن جــزء آم
ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر 
در دستگاه های اجرایی موضوع ماده )29( 
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای 
مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی 
)به استثنای مشموالن قانون کار جمهوری 
ــران( از قبیل کارکنان کشوری و  اسالمی ای
لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که 

توسط دولت تعیین می  شود و همچنین افزایش 
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال شود 
که در نهایت به میزان 25 درصد افزایش یابد 
مشروط بر آن که میزان افزایش حقوق هیچ 
کس نسبت به اسفندماه سال 1399 از 25 
میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع 
ماده )78( قانون مدیریت خدمات کشوری در 
حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.پیش 
از این دولــت پیشنهاد افزایش 25 درصدی 
حقوق برای همه سطوح را مطرح کرده بود. 
در صورت تصویب پیشنهاد دولت حقوق های 
باال، با افزایش قابل توجهی مواجه می شد. به 
عنوان مثال کارمندان با دریافتی 20، 30 و 40 
میلیون تومان، به ترتیب با 5، 7.5 و 10 میلیون 
تومان افزایش حقوق مواجه می شدند، در حالی 
که افراد با دریافتی 4 میلیون تومان، فقط یک 
میلیون تومان افزایش حقوق داشتند. در حالی 
که با این مصوبه افراد با دریافتی کمتر از 10 
میلیون تومان، سال آینده 25 درصد اضافه 
تر دریافت می کنند و کارمندان دارای حقوق 
بیش از 10 میلیون تومان، صرفا 2.5 میلیون 
تومان افزایش حقوق خواهند داشت. به گفته 
خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس و طــراح ایــن پیشنهاد، محدودیت 
افزایش حقوق صرفا شامل 7 درصد از 2.5 
میلیون کارمند می شود.به این ترتیب با توجه 
به محدودیت منابع در بودجه سال آینده، 
جلوی افزایش بیش از حد حقوق های باال 
گرفته شد، اگرچه برخی معتقدند این نوع 
افزایش حقوق ممکن است انگیزه افراد نخبه 
ای  را که در سیستم دولتی دریافتی باال دارند 

تحت تاثیر قرار دهد.

رصد قیمت شیرینی 

بردبار- با نزدیک شدن ایام عید نــوروز ، بازار 
شیرینی فروشی ها گرم تر می شود، هرچند که 
اوضاع کرونایی مانع از آن است که این بازار به 
داغی شب های عید سال های قبل از کرونا باشد 
اما شرایط خاص این ایام ، رصد قیمت شیرینی 
جات را بیشتر گوشزد می کند، خاصه به دلیل 
این که در سایت 124 متعلق به سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز قیمت 
شیرینی جات وجود ندارد و مورد رصد قرار نمی 
گیرد، از ایــن رو نگاهی انداخته ایــم به قیمت 
شیرینی که حاصل بررسی حضوری و برخی 
سایت های اینترنتی فروش آن است که در ادامه 
می خوانید) قیمت ها به ازای هرکیلوگرم است(:
شیرینی گل محمدی)دانمارکی( 50 هزار تومان
شیرینی نان خامه ای)نارنجک( 60 هزار تومان

شیرینی رولت و ناپلئونی ،60 هزار تومان
کیک یزدی،25 ، 30 و 39 هزار تومان بسته به 

کیفیت
شیرینی نوبری نارگیلی،74هزار و 100 تومان

نان خرمایی حجازی ، 21هزار و 500 تومان
شیرینی زبان ،55 هزار تومان

شیرینی گردویی نوبری ،85 هزار تومان
شیرینی فرانسوی ،57 هزار تومان

نان برنجی سفید 800 گرمی ، 24 هزار تومان
باقلوا درجه یک ، 450 گرمی ، 45 هزار تومان

رئیس سازمان بورس درباره آینده بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد 

تداوم صف فروش 75 درصدی در بورس
ماراتن حقوق کارمندان در ایستگاه بهارستان به پایان رسید 

افزایش حقوق کارمندان، حداکثر 2.5 میلیون تومان 
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در اولین روز هفته، بورس که مثل سابق قرمز 
بود، طالی جهانی هم روی خوشی به نوسان 
گیران نشان نــداد، اصــالح بیت کوین، قیمت 
بیشتر ارزهای مجازی را پایین کشید و دالر هم 
بساط شادی مردم و ناراحتی دالالن را فراهم 
کرد. قیمت دالر، روزگذشته روندی کاهشی را 
نسبت به دو روز قبل تجربه کرد. روز پنج شنبه 
یعنی آخرین روز از هفته قبل هر دالر ۳۳۰ تومان 
از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۴ هزار و 
۹۷۰ تومان رسید.  این اتفاق درحالی رخ داد 
که دالر پنج روز کاری در کانال ۲۵ هزار تومان 
زندانی شده بود.  اخبار متفاوتی در انتهای هفته 
به بازار رسید و این موضوع موجب شد که سمت 
و سوی انتظارات معامله گران بازار تغییر کند. 
از روز پنج شنبه که خبر آمد کشورهای اروپایی 
عضو برجام از ارائه قطعنامه ضدایرانی در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عقب نشینی 
کرده اند اتمسفر جدیدی بر بازار ارز حکمفرما شد 
و هیچ کسی انتظار افزایش قیمت دالر را نداشت. 
روز جمعه اخبار دیگری منتشر شد که خبر از 
احتمال کاهش تنش ها می داد. به عنوان مثال 

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
عراق در صفحه توئیتر خود نوشت: »منابع موثقی 
ــازی منابع  در عراق از موافقت آمریکا با آزاد س
ایــران در عراق خبر می دهند و اعالم کرده اند 
که چند تراکنش نیز انجام شده است.« همه این 
خبرها به عالوه چند خبر مثبت دیگر باعث شد 
تا همه مان منتظر کاهش قیمت دالر باشیم. 
بر این اســاس در معامالت روز گذشته  قیمت 
ــزارو۷۵۰ و یــورو به  دالر در بــازار آزاد به ۲۴هـ
۲۹هزارو۴۰۰تومان کاهش یافت. صرافی ها 
هم نرخ این دو ارز را حدود ۱۰۰تومان پایین 
ــروش دالر به  آوردنـــد و به ایــن ترتیب قیمت ف
۲۴هزارو۴۵۰ و یورو به ۲۹هزارو۵۰۰تومان 

رسید. برخی کارشناسان 
عدد ۲۴ هزار و۵۰۰ تومان 
را سطح حمایتی اسکناس 
آمریکایی می دانند. حاال با 
کاهش قیمتی دیــروز دالر 
باید منتظر ماند و دیــد که 
قیمت ارز در روزهای آینده 
به کدام سمت می رود؟ در 
تاریخ چهارم اسفند، قیمت 
ــاد شــده  دالر در ســطــح یـ

،حمایت شده بود.

سکه و طالی داخلی و خارجی در 	 
سراشیبی

قیمت طالی جهانی در سرازیری قرار گرفته 
است؛ مسئله ای که ارزش سکه در بازار داخلی 
را هم تحت فشار قرار داده است. سکه در روز 
پنج شنبه ۲۸۰ هزار تومان از ارزش خود را از 
دست داد و به قیمت ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار 
تومان رسید. با افت انتهای هفته،  میزان بازدهی 
سکه امامی در هفته گذشته به منفی ۶ درصد 

رسید. در واقع سقوط اونس درهفته گذشته 
موجب شد که قیمت سکه افت بسیار بیشتری 
را در مقایسه با دالر تجربه کند.  بــازار در روز 
شنبه هم شاهد افت قیمت سکه امامی بود که با 
ریزش ۴۵۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان رسید. کاهش قیمت ها فقط برای 
سکه امامی نبود و قیمت نیم سکه، ربع سکه و 
سکه گرمی هم در روز شنبه کاهش یافت. سکه 
امامی در روز شنبه نسبت به دو روز پیش خود، 
کاهش ۴.۳۵درصــدی داشته است. نیم سکه 
ــم۲.۴۶  درصــد کاهش قیمت نسبت به دو  ه
روز گذشته خود داشته است. به اعتقاد برخی، 
سکه با از دست دادن سطح ۱۰ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومانی در مسیر نزولی قرار گرفته است و 
در صورتی که به باالی این سطح بازنگردد، افت 
بیشتری را تجربه خواهد کرد.  ناگفته نماند که 
هر گرم طالی ۱۸ عیار هم روز گذشته با کاهش 
ــزار و  ــدی از یک میلیون و ۵۲ ه ۳.۶۳ درص
۱۰۰تومان به یک میلیون و ۱۵هــزار و ۳۰۰ 
تومان رسید. عالوه بر سکه و طالی داخلی که 
عواملی مانند کاهش قیمت دالر هم بر آن تاثیر 
دارد، بازار طالی جهانی هم روز گذشته با افت 
قیمت همراه بود. هر اونس طال در روز گذشته 
به ۱.۷۰۰ رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 

۰.۰۶ درصدی داشته است.

دنده سنگین بیت کوین و ارزهای مجازی	 
ارزش بیت کوین پس از کاهش۳.۴درصدی 
دوبــاره باال رفت ولی همچنان ۱۰ هزار دالر 
پایین تر از نقطه اوج خود در ماه فوریه معامله 
ــود. طبق گــزارش برخی سایت های  می ش
اقتصادی، افزایش یک درصــدی قیمت بیت 
کوین پس از گزارشی  بود که نشان داد آمریکا 
اشتغال  انتظار  حد  از  بیش  گذشته  مــاه  در 
ایجاد کــرده و با بهبود وضعیت سرمایه های 
پرمخاطره، ارزش بیت کوین دوبــاره افزایش 
یافت.  بیت کوین اکنون ۱۰هــزار دالر پایین 
تر از نقطه اوج  معامله می شود. باالترین قیمت 
بیت کوین در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۹ حدود 
۵۸ هزار دالر بوده است. این رمزارز معروف و 
محبوب روز گذشته ۱۸ درصد  پایین تر از آن 
زمــان معامله شد. همین کاهش قیمتی این 
بحث را به وجود آورده که آیا سرمایه گذاری در 
این ارز مجازی بیشتر می شود  یا مانند آن چه در 
۲۰۱۷ اتفاق افتاد قیمت بیت کوین با سقوط 

شدید مواجه می شود؟  البته این را هم مد نظر 
داشته باشید که  بیت کوین در هفته گذشته 
حدود ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده 
است. ولی هنوز هم ارزش آن پنج برابر نسبت 
به سال گذشته باالتر است. برخی عقیده دارند 
این ارز مجازی می تواند مانند طال پشتوانه ای 
در برابر تورم و ضعف پول های رایج باشد و هنوز 
جای رشد دارد. به همین دلیل برخی تحلیل 
گران این روزها از بیت کوین ۱۰۰هزار دالری 
می گویند و آینده درخشانی که در آینده برای 
این رمزارز در پیش است. این روزها بیت کوین 
را مادر رمزارزها می دانند. اگر روزی بیت کوین 
افت قیمت داشته باشد بیشتر رمزارزها هم با 

رشد منفی مواجه می شوند.

بورس، مثل همیشه قرمزپوش شد!	 
در دو هفته گذشته بسیاری از سهامداران زیان 
دیده به آخرین تصمیم سازمان بورس، یعنی 
نامتقارن کردن دامنه بورس امیدوار بودند. حاال 
بعد از دو هفته، دستاورد این تصمیم تنها افت 
شاخص در زمان طوالنی تر بوده است، به طوری 

که در ۱۴ روز منفی، شاخص ۳ روز مثبت بوده 
و این ریزش را جبران کرده است. شاخص کل 
بــورس طی معامالت روز شنبه هشت هــزار و 
۱۷۲ واحد افت داشت و در نهایت این شاخص 
به رقم یک میلیون و ۱۶۹ هزار واحد رسید. با 
این که در نیمه اسفند هستیم و چیزی به پایان 
سال باقی نمانده است و با این که اعالم شد 
کارگزاری های فعال در بازار الزامی برای تسویه 
اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند بازهم 
شاهد عرضه باالی سهام ها بوده ایم که نشان 
می دهد صف های سنگین فروش تا پایان سال 
تداوم می یابد. شاخص بورس در هفته گذشته 
هم مثل هفته هــای قبل افــت داشته است. 
طوری که با فشار عرضه در بازار روز چهارشنبه 
در اکثر نمادهای بازار روبه رو شدیم. به رغم 
این که در هفته گذشته چندین خبر مثبت مثل 
تضمین سود ۲۵ درصدی برای سرمایه داران 
میان مدتی یک ساله منتشر شد اما هیچ کدام 
از خبرهای خوب نتوانست از روند نزولی بازار 
سرمایه جلوگیری کند. در صفحه اقتصاد به 

صورت مشروح به این موضوع پرداختیم.

بازارهای داخلی و خارجی در سراشیبی
بورس، دالر، طالی داخلی و خارجی، سکه و بیشتر ارزهای مجازی در اولین روز هفته با افت قیمتی همراه بودند؛ ماجرا چیست؟

روند تغییرات قیمت دالر-بیت کوین-طالی جهانی -سکه  و شاخص کل هم وزن بورس در روز شنبه

 کشف 379 هزار عدد انواع 
مواد محترقه 

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از 
دستگیری یک متهم و کشف ۳۷۹ هزار و 
۲۶۶ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در 
یک واحد مسکونی در جنوب غرب تهران، 
خبرداد.به گزارش میزان، سردار ذوالقدری 
افزود: به دنبال کسب خبری مبنی بر دپو 
و جمع آوری مقادیر زیــادی مواد محترقه 
در یک واحد مسکونی در حوالی خیابان 
کمیل، تحقیقات پلیس حکایت از این داشت 
که مالک ساختمان مسکونی با دپو و جمع 
آوری انواع مواد محترقه قصد دارد با نزدیک 
شدن به ایام پایانی سال، این مواد را در بین 
قشر نوجوان و جوان توزیع کندو بفروشد.
وی ادامــه داد: با شناسایی هویت مالک 
هماهنگی های  با  مسکونی،  ساختمان 
قضایی تیمی از ماموران مرکز عملیات در 
عصر روز پانزدهم اسفند به نشانی اعالمی 
ــزام و موفق شدند مالک ساختمان را  اع
 ۳۷۹ بیشتر  بررسی های  در  و  دستگیر 
هزار و ۲۶۶ عدد از انواع مواد محترقه را 
در انباری ساختمان کشف کنند.او با بیان 
این که این واحد مسکونی با دستور قضایی 
پلمب شد، افزود: متهم برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضایی شد. 

14 مصدوم در تصادف 
زنجیره ای 8 خودرو 

تصادف زنجیره ای هشت خودرو در محور 
الر- جهرم، بعد از روستای رزک که شامگاه 
جمعه اتــفــاق افــتــاد، ۱۴ مــصــدوم بــه جا 
گذاشت.مسئول روابط عمومی اورژانس 
جهرم اظهار کرد: ۱۱ نفر آن ها به صورت 
سرپایی در محل حادثه با تالش نیروهای 
اورژانس درمان شدند. سه نفر از مصدومان 
نیز پس از دریافت اقدامات بالینی مناسب، 
سریع به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل 
شدند.محور جهرم - الر یکی از شریان های 
حیاتی و پر خطر استان فارس است که هر 
هفته تصادفات جرحی در آن رخ می دهد 
و عملیات دوبانده کردن آن ۱۲ سال است 

در حال انجام است.

 دستگیری سارق مسلح
 در دربند 

رئیس کالنتری ۱۲۲ دربند از دستگیری 
یک سارق مسلح به سالح گرم و فداکاری و 
سرعت عمل مامور وظیفه شناس خبر داد.

به گزارش میزان، سرهنگ محمد قدیمی 
افزود: ۱۴ اسفند، حوالی ساعت ۱۹ خانمی 
از محل کار خود در منطقه زعفرانیه خارج 
می شود و هنگام حرکت به سمت خودروی 
خود در خیابان مژگان هدف یک سرقت 
ــرار می گــیــرد.وی ادامــه داد:  مسلحانه ق
این خانم با ورود به کوچه ای که خودروی 
خود را پــارک کــرده بــود، فرد مشکوکی را 
مشاهده کرده که در حال پرسه زنی است، 
زمانی که وارد خــودروی خــود شــده، فرد 
مشکوک به سرعت از دِر عقب خودرو سوار 
شده و با سالح گرم خود به این خانم حمله 
کــرده است.به گفته ایــن مقام انتظامی، 
این خانم با وجود وحشت فراوان سوئیچ را 
برداشته و از خــودرو پیاده شده و به سمت 
خیابان اصلی دویده و فریاد زده: دزد! که 
خوشبختانه در همان زمان مامور اطالعات 
کالنتری ۱۲۲ دربند در حال گشت زنی 
در منطقه بوده است که صدای این خانم را 
شنیده و به سمت صدا حرکت کرده است.
رئیس کالنتری ۱۲۲ دربند درباره حضور 
اطالعات  معاون  گفت:  کالنتری   مامور 
کالنتری ۱۲۲ به دلیل حساسیت و دقت 
نظر به سمت صدا رفته و مشاهده کرده وی 
مستاصل و در حال فریاد است و در همین 
بین فــردی از یک خــودرو پیاده می شود و 
اقدام به فرار می کند، این مامور به تعقیب 
شخص پرداخته و در همین فاصله ۲۰۰، 
۳۰۰ متری که خودرو های زیادی نیز در آن 
منطقه پارک بوده است یک لحظه این سارق 
خشن از دید مامور کالنتری دور می شود 
و یکی از همسایگان که به منطقه مشرف 
بوده و کل ماجرا را از پنجره مشاهده می 
کرده است، به مامور اطالع می دهد سارق 
زیر یکی از خودرو ها پنهان شده اســت.او 
اظهار کرد: مامور کالنتری این سارق را از 
زیر خودرو بیرون می کشد اما سارق مسلح 
بالفاصله از زیــر پیراهنش اسلحه اش را 
که یک کلت جنگی مجهز به صداخفه کن 
بوده است ،بیرون می کشد و به سمت مامور 
ــی رود، اما این مامور به  کالنتری نشانه م
کمک فنون دفاع شخصی، این فرد را مهار 
می کند.در حالی که دستش روی ماشه بوده 
است اقدام به شلیک دو گلوله می کند که با 
تالش مامور کالنتری این تیراندازی منحرف 
می شود و به منطقه بی خطر اصابت می کند 

و کسی در این ماجرا آسیب نمی بیند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

فردانیوز مدعی شد: حجت االســام على  •
عنوان  به  گفت:  دستخط  برنامه  در  عسگرى 
معاون پارلمانى براى کابینه اول البى مى کردم. 
ــود. به  آقــاى نعمت زاده درمجلس خوابیده ب
ایشان گفتم امروز و فردا را نخوابید. راى اعتماد 
را که گرفتید با خیال تخت بخوابید. نیم ساعت 
بعد، حسین فریدون آمد و اعتراض کرد به من و 

آقاى خباز به عنوان جایگزین من معرفى شد!
تابناک نوشت: جواد امام فعال سیاسى اصاح  •

طلب با بیان ایــن که قطعا خاتمى بحث حمایت 
ــود دارد،  ــار خ از اصــاح طــلــبــان را در دســتــور ک
خاطرنشان کرد: وى هنوز هیچ تصمیمى درباره 
انتخابات ریاست جمهورى نگرفته اســت. بحث 
انتخابات  در  اصاح طلبان  کاندیداهاى  تعیین 
ریاست جمهورى 1400 با جبهه اصاحات است و 

فکر نمى کنم خاتمى به این موضوع فعا ورود کند.
اعتماد آنالین نوشت:منوچهر متکى سخنگوى  •

شوراى وحدت ، با تاکید بر لزوم  تاش براى دستیابى 
به وحدت و اجماع نظر همه نیروهاى انقابى و ارزشى 
افزود: شخصیت آقاى رئیسى  اجماع آفرین و وحدت 
آفرین است. اگر آقاى رئیسى به میدان انتخابات وارد 
شود ما به عنوان شوراى وحدت قویا از ایشان حمایت 
مى کنیم.وى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: 
 ما به مردم پیشنهاد مى کنیم که آقاى رئیسى نامزد 

پاکدست و قابل اعتماد براى کشوردارى است.

ــران - على ربــیــعــى، سخنگوى دولـــت در  • ایـ
ــران نوشت: رفتارهاى  یادداشتى در روزنامه ای
ترامپ  ظالمانه  و  غیرعقانى  و  غیرمتعارف 
هزینه هاى سنگینى به اقتصاد مــردم ما تحمیل 
کرد اما کوچک ترین موفقیتى در شکستن کمر 
استقال و استقامت ملى ما که از اراده براى تعیین 
حق سرنوشت یک تمدن کهن برمى خیزد، نداشت. 

وطن امروز – این روزنامه سفر پاپ فرانسیس  •
به عراق را زیر سایه مقاومت ممکن دانسته است. 
بنابراین وقتى براى صفحه یک خود تصویرى 
را در این خصوص برگزیده است، با تیتر »سایه 
مقاومت مستدام« نوشته که »پاپ فرانسیس پس 
از دفع شر تروریسم داعش توسط جریان مقاومت 

و در سایه امنیت ایجاد شده وارد عراق شد.«
شرق - این روزنامه نوشت: اعضاى اصولگراى  •

مجمع تشخیص مصلحت نظام با دالیل گوناگون 
مشغول وقت کشى در خصوص تعیین تکلیف لوایح 
FATF هستند تا منتظر نتایج انتخابات 1400 
بمانند. از این رو على مطهرى معتقد است که وقتى 
تندروها به قدرت برسند هم FATF تصویب مى شود 

هم با آمریکا رابطه خواهند داشت.

تازه هاى مطبوعات

بدون تیتر

ویژه هاى خراسان  

مجوزهای ویژه دولت به ناجا برای افزایش 
رصد اقتصادی

طبق پیشنهاد مسئوالن نیروى انتظامى که در هفته 
هاى اخیر مــورد تایید مسئوالن اجرایى نیز قرار 
گرفته، مقرر شده با هدف ایجاد یک بانک اطاعاتى 
جامع، ضمن ارائه اطاعات مربوط به برخى از بخش 
هاى مهم و اصلى سامانه ارزى بانک مرکزى به ناجا، 
موارد مربوط به اطاعات مرسوله  هاى خارجى نیز با 
همکارى دستگاه هاى مربوط، در اختیار این نهاد قرار 
بگیرد. نیروى انتظامى نیز اطاعات مربوط به ورود و 
خروج و دیگر اطاعات مهم اتباع خارجى در کشور را 
در اختیار نهادهاى مربوط در دولت قرار خواهد داد.

پایان یک رویه غلط در خصوصی سازی با 
دستور قضایی

پس از آن که یک نهاد نظارتى در گزارشى به برخى 
مسئوالن قضایى اعام کرد در اباغیه سال گذشته 
یک مسئول اقتصادى در کابینه درباره نحوه بررسى 
و احــراز اهلیت و صاحیت حرفه اى متقاضیان 
ــاى دولــتــى،  خصوصى ســـازى بــرخــى بنگاه ه
اشکاالت مهمى مشاهده شده و این دستورالعمل، 
مغایر با قانون است، بررسى ها در این خصوص با 
دریافت پاسخ از دولت آغاز و در نهایت، طى روزهاى 
اخیر این موضوع به دلیل وضع مقررات خارج از 

حدود اختیارات نهاد مذکور، باطل شده است.

بهزاد نبوى رئیس نهاد اجماع ساز اصاح طلبان 
)ناسا( که نام آن نخست جبهه اصاح طلبان ایران 
بود  و سپس به جبهه اصاحات ایران تغییر یافت، 
از ریاست این نهاد کنار گذاشته مى شود. به تازگى 
جلسه اى که کمیسیون ماده 10 احزاب متشکل 
از نمایندگان وزارت کشور، مجلس و قوه قضاییه 
تشکیل داده، حضور اشخاص حقیقى را در ارکان 

جبهه هاى سیاسى مجاز ندانسته است. /فارس

هادی محمدی – تحوالت در حــوزه برجام و 
پرونده هسته اى ایران با سرعت در حال خلق 
شدن است. پس از عقب نشینى اروپا از قطعنامه 
ــران در شــوراى حکام  پیشنهادى اش علیه ای
آژانــس، روز شنبه نیز محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان در شرایط خاصى مجبور 
شد تا از طرح جدید ایران براى حل مسئله برجام 
رونمایى کند. وى اگرچه به جزئیاتى از این طرح 
جدید اشاره نکرد اما گفت به زودى و از کانال 
هاى دیپلماتیک و رسمى این طرح به طرف 
هاى مقابل ارائه خواهد شد. از سوى دیگر روز 
گذشته نماینده دایــم کشورمان در سازمان 
هاى بین المللى مستقر در وین خط بطان بر 
برخى خبرسازى هاى غربى کشید و گفت که 
ــس در کار  هیچ دسترسى جدیدى بــراى آژان
نیست و فرصت پیش آمده در واقع فرصتى براى 
اروپاست تا در مسیر دیپلماسى گام بــردارد. 
سفر امروز وزیر خارجه ایرلند به تهران و تمدید 
وضعیت اضطرارى میان ایران و آمریکا از سوى 
بایدن دیگر تحوالت 24 ساعت گذشته در این 
حوزه به شمار مى رونــد. به گــزارش خراسان، 
رئیس جمهور آمریکا، وضع اضطرار ملى علیه 
ــران را که از ســال 1995 آغــاز شــده است،  ای
تمدید کرد. جو بایدن در نامه اى به کنگره از 
امضاى دستورالعمل اجرایى خود خبر داد که 
این شرایط را از 15 مارس براى یک سال دیگر 
تمدید مى کند. در این نامه آمده است: اقدامات 
و سیاست هاى دولت ایران همچنان تهدیدى 
غیرمعمول و خارق العاده براى امنیت ملى، 
سیاست خارجى و اقتصاد ایاالت متحده است. 
بایدن در دستور اجرایى تمدید این شرایط هم 
مدعى شده است، اقدامات و سیاست هاى دولت 
ایران از جمله گسترش و توسعه موشک ها و دیگر 
قابلیت هاى تسلیحاتى نامتقارن ونا متعارف 
و آن چه »شبکه و کــارزار تجاوزات منطقه اى، 
پشتیبانى از گروه هاى تروریستى و فعالیت هاى 
بدخواهانه سپاه پــاســداران انقاب اسامى 
و  جایگزین هاى آن« نامیده اســت، همچنان 
تهدیدى غیرمعمول و خارق العاده براى امنیت 
ملى، سیاست خارجى و اقتصاد ایاالت متحده 
ــت. وى مــى افــزایــد: به همین دالیـــل، من  اس
ــرورى اســت وضعیت  تشخیص داده ام که ض
اضطرارى ملى اعــام شده در دستورالعمل 
12957 با توجه به ایــران ادامــه یابد و تحریم 
هاى جامع را علیه ایران براى پاسخ گویى به این 
تهدید، حفظ کنیم. بیل کلینتون رئیس جمهور 
وقت آمریکا در ماه مه 1995 به منظور پیشبرد 
اهــداف خصمانه ایــن کشور علیه جمهورى 
اسامى ایران فرمان اجرایى 12957 را صادر 
کرد که به موجب آن، ایران یک تهدید علیه امنیت 
ملى، سیاست خارجى و اقتصاد ایاالت متحده 

شناخته مى شود و بر همین اساس، تحریم هایى 
را با هدف اعمال فشار اقتصادى بر کشورمان 
وضع کرد. از آن زمان تاکنون، روساى جمهور 
آمریکا به طور مرتب اجراى این فرمان را تمدید 

کرده اند.

ــادی: هیچ ترتیبات جدیدی با 	  غریب آب
آژانس انجام نشده است

ــادى نماینده  امــا روز گذشته کاظم غریب آب
کشورمان در آژانس بین المللى انرژى اتمى در 
پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بیانیه سه کشور 
اروپایى راجع به دلیل توقف فرایند قطعنامه در 
شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى 
گفت: سه کشور ادعا کرده اند با این اقدام خود 
فرصت دیگرى به ایران و آژانس داده اند تا به کار 
خود در خصوص برخى موضوعات ادامه دهند و 
حق خود را براى درخواست جلسه فوق العاده 
شوراى حکام در هر زمانى محفوظ مى دارند. 
سه کشور در واقع به خودشان یک فرصت دیگر 
ــد تا در پرتو بى اقدامى و پایبند نبودن  داده ان
به تعهداتشان تحت برجام از یک سو و تخریب 
نکردن فضاى دیپلماسى و همکارى ایــران و 
آژانس از سوى دیگر، به تکالیف خود عمل کنند. 
نماینده دایم کشورمان درباره سفر هیئت فنى 
آژانس در ماه آوریل به تهران نیز گفت: اروپایى ها 
و رسانه هایشان مایلند این موضوع را به امتیازى 
براى خودشان در فرایند توقف قطعنامه تلقى 
کنند. اگر آن ها مایلند از این موضوع به عنوان  
یک راهکار حفظ آبرو در توجیه توقف فرایند 
قطعنامه استفاده کنند، مربوط به خودشان 
اســت. هیچ ترتیبات جدیدى با آژانــس، بعد 
از تفاهم مشترک اخیر در تهران انجام نشده 
است. همان گونه که در نشست شوراى حکام 
هم گفتم، تعامات دو طرف در حوزه پادمان، 
موضوع جدیدى نیست و در تداوم روابط موجود 
است.  همچنین »سیمون کاوونى«، وزیر امور 
خارجه ایرلند که به تهران سفر کرده قرار است 
با توجه به نقش کشورش به عنوان تسهیل کننده 
اجراى برجام در شوراى امنیت سازمان ملل 
ــروز در تهران با »حسن روحانى«،  متحد، ام
رئیس جمهور ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کند. کاوونى 
در بیانیه اى گفته است: »ایرلند جزو طرفداران 
برجام و مشتاق است در نقش خود به عنوان 
تسهیل کننده )اجراى قطعنامه 2231 شوراى 
امنیت( گفت وگوهاى نزدیک با همه بازیگران 
را حفظ و همه طرف ها را به رعایت کامل توافق 
ترغیب کند.« ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست، 
کرسى خود در شوراى امنیت را نیز در اول ژانویه 
2021 )12 دى( به عنوان عضو غیردایم و براى 

دو سال در دست گرفت.

بایدن، میراث دار کلینتون 
 رئیس جمهور آمریکا وضع اضطرار ملی علیه ایران را که

 از سال ۱۹۹5 آغاز شده است، تمدید کرد 

گــروه سیاسی - محمدرضا باهنر که از او به 
عنوان مهندس اصولگرایان نیز یاد مى شود، در 
گفت و گوى اخیر خود به موضوعات داغ 1400 
پرداخته و کاندیداهایى را که این روزها از آنان 
به عنوان گزینه هاى احتمالى انتخابات ریاست 
جمهورى  یاد مى شود، آنالیز کرده است؛ او در 
این مصاحبه از دیــدار شخصى خود با آیت ا... 
رئیسى سخن گفته و تاکید کــرده است که اگر 
آقاى رئیسى پا به صحنه انتخابات بگذارد، صحنه 
انتخاباتى اصولگرایان کاما عوض مى شود: 
»من خودم هم که چند بار شخصا با آقاى رئیسى 
صحبت کردم، ایشان گفت من نمى آیم اما عالم 
سیاست اصا این جذمیت ها را ندارد؛ این که فردا 
چه اتفاقى مى افتد یا پس فردا چه اتفاقى مى افتد. 
اگر آقاى رئیسى بیاید، قاعدتا اجماع خیلى سریع 
انجام مى شود و حتى من پیش بینى ام این است 
که مثا آقاى قالیباف هم ممکن است یک سرى 
مقاومت هایى بکند ولى در نهایت همراه مى شود 
ولــى اگــر رئیسى نیاید، آن وقــت من اجماع در 
جامعه اصولگرایى را خیلى سخت مى بینم و 
نگرانم که اصا داستان سال 92 تکرار شود. اگر 
آقاى رئیسى بیاید مى شود سال 96، البته بارها و 
بارها قدرتمندتر و قوى تر، اگر آقاى رئیسى نیاید، 

مى شود سال92.« باهنر در بخش دیگرى از 
سخنان خود و در پاسخ به این سوال که آیا 
على الریجانى نامزد 1400 خواهد شد 
یا نه، تصریح کرد: »من یک چیز کلى در 
خصوص آقاى الریجانى مى دانم که ایشان 

معموال بى حساب و کتاب 
یعنى  نمى کند،  ــارى  کـ
فکر مى کند، برنامه ریزى 
مى کند، طراحى مى کند. 
من البته مدت هاست با 
ایشان  گپ و گفت نداشته 
ام، یعنى در مجموع ایشان 

را  دیده ام و سام و علیک مى کنیم ولى بنشینیم 
و گپ و گفت داشته باشیم، االن شاید دو، سه 
ماه است که ایشان را ندیده ام ولى خبرهایى که 
مى رسد و از ایشان مى پرسم، ایشان هنوز مى گوید 
نه، من تصمیمى ندارم.« البته عضو شوراى وحدت 
ــه سخنان خود و در پاسخ به این سوال  در ادام
که »اگر الریجانى از شما براى انتخابات کمکى 
بخواهند کمکشان مى کنید؟« تلویحا اشاره مى 
کند که على الریجانى را بهترین گزینه اى مى داند 
که در کالیبر ریاست جمهورى است: »در خأل اصا 
آدم نمى تواند صاحب موضع باشد. یک موقعى 
است که من مى خواهم تصمیم بگیرم یا مى خواهم 
یک رئیس جمهورى را منصوب کنم، بله، باالخره 
مى گردم، یک آدمى که جامع باشد، مانع باشد، 
مثا بتواند با خیلى ها کار کند، برنامه داشته باشد، 
مشکات مملکت را بفهمد، حکمرانى را به خوبى 
بلد باشد، آدم مى گردد و بر اساس ذهنیت خودش 
انتخاب مى کند.« به گزارش نامه نیوز باهنر در 
بخش دیگرى از سخنان خود و در آنالیز اصاح 
طلبان و این که شانس جهانگیرى براى این که 
کاندیداى اصاح طلبان باشد تا چه میزان است، 
اظهار کرد: »به نظرم اگر در میان اصاح طلبان 
بر او اجماع نسبى شود و از آقــاى جهانگیرى 
بخواهند که بیاید، نامزد مى شود. 
این میدان رقابت خیلى مهم است. 
این که آقاى جهانگیرى بیاید، همه 
اصاح طلبان از او حمایت کنند؛ 
بحث مشارکت مسئله بسیار مهمى 
ــن کــه آقــاى  اســـت. ای
جهانگیرى مى تواند 
ــرض کنیم  ــ ــا ف ــث م
رئیس جمهور شود 
یا نشود، این بستگى 
مــیــزان  بـــه  دارد 

مشارکت.«

آنالیز انتخاباتی »مهندس اصولگرایان«
باهنر: آقای رئیسی به من گفت نمی آید، الریجانی بی حساب و کتاب کاری نمی کند 

اگر اصالح طلبان اجماعی نسبی بر جهانگیری کنند او نامزد می شود 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



ما ایرانی ها از قدیم ارادت خاصی به کاله داشته ایم. 
اصــال کــاله بخشی از سبک زندگی ما بــوده اســت. هم 
به عنوان یک پوشش و هم در نقش وسیله ای برای اشاره، 
ایهام، استعاره و کنایه. نه تنها از اقسام کاله ها استفاده 
ــواع داستان ها، مثل ها و اصطالحات کالهی هم در  می کرده ایم که ان
فرهنگ مان به وفور یافت می شود. در پرونده امروز سعی کردیم به طور 
اختصاصی به این پوشش بپردازیم. ممکن است برایتان عجیب باشد ولی 
مطلب را بخوانید تا ببینید که چه چیزهایی از زیر همین کاله درمی آید! 
جالب است بدانیم برای کاله روز جهانی هم داریم که 15 ژانویه یعنی 25 دی 
ماه است و در آن روز مردم کشورهایی که این روز را جشن می گیرند، سعی 

می کنند انواع کاله ها را سر خودشان و دیگران بگذارند!

پرونده

 پرونده ای درباره کاله، پیشینه آن، انواعش

 چه کالهی برای چه کله ای؟ و مشهورترین عاشقان کاله در ایران و جهان

کاله بازی! 
علیرضاکاردار|روزنامهنگار
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پیشینه کاله که فقط برای محافظت از سر نبوده!
تاریخ استفاده از کاله به زمان مردم غارنشین برمی گردد. در حکاکی ها و نقاشی های 
باستانی چند نوع کاله دیده می شود که پژوهشگران هرکدام را برای یک عملکرد و به یک 
معنی خاص می دانند. اولین کاربرد و تعریف کاله که به ذهن می رسد وسیله ای است که 
از مو و سر در برابر عواملی همچون گرما، سرما، گرد و غبار یا ضربات محافظت می کند  اما 
عالوه بر این موارد، کاله براساس شغل، نژاد، طبقه اجتماعی، مذهب، ملیت، آداب، تیپ، 
زینت و... افراد استفاده می شده است. ارزش کاله در ایران قدیم به حدی بوده که در دوره 
قاجاریه و قبل از آن سر برهنگی مرد نشانه بی ادبی و بی وقاری او بوده و گفته می شده موجب 
فقر، بی آبرویی و اختالل حواس می شود. به همین دالیل پوشیدن کاله از حالت یک عادت 
خارج شده و به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درآمده بود. یکی از دالیل دیگر استفاده از 
کاله فواید طبی آن بوده است. به عنوان مثال برای 
محافظت از مغز و جلوگیری از ضعف حافظه توصیه 
می شده که حتما از کاله استفاده شود. مثل امروز 
که برای محافظت از پیشانی، سینوس ها و گوش ها، 
پیشنهاد می شود در سرما حتما کاله بپوشید. یکی 
از مواقعی که سر سرما می خورد، هنگام خواب 
است که اگر در فیلم ها و انیمیشن های خارجی 
دقت کنید، شخصیت ها هنگام خواب کاله خوابی 
منگوله دار به سر دارند که در ایران قدیم هم این کاله 

به »شب کاله« معروف بوده است.

از کاله نمدی تا کاله کابوی
آشنایی با انواع کاله ها که احتماال اطالعات زیادی درباره شان ندارید

نــمــدی| کــالهــی اســـت که 
بسیاری از اقوام ایرانی آن را 
ــای  ــگ ه در شــکــل هــا و رن
متنوع بر سر می گذارند. نمد 
این کاله تهیه شده از پشم 
گوسفند یا شتر اســت که با فشار، حــرارت، رطوبت و 
قراردادن در قالب، درست می شود. نمد خاصیت درمانی 
داشته و سر، پیشانی و در بعضی مدل ها که در استان های 
سردسیر استفاده می شود، گوش ها و گردن را هم گرم نگه 
ــران باستان و برخی از  مـــی دارد. ایــن کــاله ریشه در ای
تمدن های همجوار دارد. قدیمی ترین نقش برجسته از 
کاله نمدی در سرپل ذهاب کرمانشاه با قدمتی حدود پنج 

هزار سال است.
فدورا| این کاله که در قرن 
20 میالدی در میان مردان 
جایگاه خوبی داشت، بیشتر 
ــام کــارآگــاهــان و حتی  بــا ن
تبهکاران با بارانی های بلند 
همراه شده است. فدورا اولین بار بر سر »همفری بوگارت« 
در فیلم »کازابالنکا« دیــده شد و »جانی دپ« یکی از 
بازیگرانی اســت که بیشتر وقت ها با ایــن کــاله دیده 
می شود. بد نیست بدانیم که در دهه 30 شمسی این کاله 
در بین مردان ایرانی هم طرفدار پیدا کرد و به نام »شاپو« 
که نام فرانسوی اش است، شناخته می شد. بعدتر جنس 
مخملی و به رنگ مشکی این کاله نماد قشر خاصی شد که 

به عنوان جاهل و داش مشتی شناخته می شدند.
برت )بره(| به صورت سنتی 
در کشور فرانسه تولید شده 
و یکی از نمادهای این کشور 
است. در جنگ جهانی دوم 
نیروهای  نشانه  عنوان  به 
نظامی ویژه این کشور به کار می رفت اما از سال 1960 
میالدی در سراسر جهان محبوب شد و مورد استفاده 
ــاله بــه دلیل شکل  ــن ک ــرار گــرفــت. ای ــان ق مـــردان و زن
ظاهری اش بیشتر به کاله کج معروف است که در میان 

هنرمندان و دانشجویان هنر محبوبیت بیشتری دارد.

ــوی| ایــــن کــــاله یــار  ــ ــاب ــ ک
همیشگی گــاوچــران هــای 
آمریکایی بوده و از آن ها در 
ــاران  ــ ــاب و ب ــتـ ــل آفـ ــاب ــق م
محافظت می کند. همچنین 
برای بادزدن و روشن کردن آتش یا جمع کردن آبی که از 
کوه پایین می ریزد از آن کمک می گیرند. امروزه این کاله 
به عنوان نمادی از فرهنگ آمریکایی شناخته می شود و 

البته در سراسر جهان پخش شده است.
بولر| برای به یــادآوردن این 
کاله چهره »چارلی چاپلین« 
را بــه خاطر بــیــاوریــد! بولر 
کالهی بود که در قرن 19 
میالدی مــردان انگلیسی 
زیادی هوادارش بودند، اما نکته جالب این که در انگلستان 
قدیم این کاله دو معنی کامال متفاوت داشت. اگر مردی 
این کاله را در شهر لندن به سر می گذاشت در نظر همه 
احتماال یک وکیل، بانک دار یا فعال بازار بورس بود اما در 
بقیه شهرهای ایــن کشور گــارســون هــا و مستخدمان 

خانه های اشرافی این کاله را بر سر می گذاشتند.
تاپ هت| یا کاله سیلندری، 
شعبده بازان  ــاله  ک همان 
است که از درونش خرگوش 
درمــی آورنــد! در قــرن 19 
میالدی مردم این کاله را به 
نام لوله بخاری می شناختند و »آبراهام لینکلن« در دوران 
ریاست جمهوری اش از این کاله که البته کمی بلندتر از 
نوع معمولی اش بود به سر می گذاشت. گفته می شود 
لینکلن برای این که بتواند اسناد مهم و محرمانه اش را در 
آن پنهان کند دستور داده بود قد کالهش بلندتر از نوع 

معمول آن باشد.
کــاله خــبــرنــگــاری| حتما 
معروف  خبرنگار  تــن تــن، 
می شناسید،  را  بلژیکی 
شخصیتی که در کتاب های 
و بعد به  کمیک ظاهر شد 

همه دنیا رسید. کاله تن تن همان کاله خبرنگاری است 
که این روزها به خاطر شخصیت سریال »پیکی بالیندرز« 
به آن نام هم شناخته می شود. جالب است بدانید این کاله 

مورد عالقه »دیوید بکهام« است.
کاله بیسبال| به نام کاله 
ِکپ هم شناخته می شود؛ 
ــاله بین  ــوع ک رایــج تــریــن ن
مردم. 100 سال مردم این 
کاله را بر سر گذاشتند تا این 
که به فرم استاندارد و یک دست امــروزی درآمــد. نکته 
جالب این جاست که این کاله تنها مخصوص بازیکنان 
بیسبال نیست بلکه بعضی از ارتش های دنیا هم این کاله 
ــد و بــر سر  ــرده ان ــود ک را بخشی از یونیفرم نظامی خ

می گذارند.
ــا پیش از  ــاله پــهــلــوی| ت ک
رضاشاه، انواع پوشش سر 
ــردان معمول بود.  بــرای م
میان  در  آن  معمول ترین 
بازاریان عمامه و دستار بود 
و در میان کارمندان، کاله بدون لبه. عالوه بر این در میان 
شاهزادگان و اروپا دیده ها کاله سیلندر مرسوم بود. در 

ســال 1306 ابتدا به وزیـــران و روســای ادارات و 
کارمندان دولت دستور داده شد تا از کاله لبه دار 
پهلوی استفاده کنند. در مرحله بعد به مدارس دستور 

داده شد که از ورود دانــش آمــوزان بــدون کاله 
بعد  مرحله  ــود.  ش جلوگیری  پهلوی 

متحدالشکل  لباس  قانون  تصویب 
)یونیفرم( توسط مجلس شورای ملی 

بود که در ماده اول این قانون می 
ــاع ایــــران که  ــب ــت، »کــلــیــه ات ــف گ

برحسب مشاغل دولتی دارای 
در  نیستند،  مخصوصی  لباس 
داخل مملکت مکلف هستند با 

لباس متحدالشکل کاله پهلوی و 
نیم تنه بافته شده در ایــران ملبس 

گردند.«

نقش کاله در ادبیات فارسی و ضرب المثل ها
کاله، جدای از نقش نمادینی که به عنوان نشان پادشاهی و بزرگی در تاریخ ادبیات ایران 
دارد، یکی از واژگانی است که متنوع ترین ضرب المثل ها و اصطالحات با معانی گوناگون 
را در زبان فارسی ساخته است.  معروف ترین آن ها اصطالح »سر کسی کاله گذاشتن« 
یا »کاله از سر کسی برداشتن« به معنی گول زدن و سودجویی با فریب دادن کسی است. 
دیگری، »کاله خود را قاضی کردن« با مفهوم از روی وجدان و انصاف قضاوت کردن یا 
»دوختن کاله از این نمد« به معنی فرصت طلبی یا سوءاستفاده از فرصت به دست آمده 
در موقعیتی خاص است. »کالهش پشم ندارد« یعنی چون کاری از دستش برنمی آید 
کسی به او توجه نمی کند، »کاله کسی پس معرکه بودن« به مفهوم عقب بودن از دیگران و 
پیشرفت نداشتن و »کالهت را باال بگذار« کنایه از این است که  بیشتر به اطرافت دقت کن 
یا »کالهمان توی هم می رود« به این معنی است که میانه ما به هم می خورد. نمونه های 
دیگر »چه سر به کاله، چه کاله به سر«، »این کاله آن کاله کردن«، »کالهت را بچسب باد 
نبرد« و...هستند . همان طور که گفته شد در ایران قدیم کاله ارزش زیادی داشته، برای 
همین طبقات مختلف اجتماع و مخصوصا اشخاصی که قدرت مالی باالیی داشتند، سعی 
می کردند جنس، اندازه و شکل کاله شان از دیگران متمایز باشد و رقابت حسابی رواج 
داشت. آن قدر این موضوع شدید شد که در دوران سلطنت محمد علی شاه قاجار برای 
صرفه جویی در هزینه ها و همچنین جلوگیری از مسخره شدن، مقرر شد کاله هایی که 
طول شان به نیم ذرع یا سه چارک )۵0 تا ۷۵ سانتی متر( می رسد، کوتاه شود. چنان که 
میرزا عباس فروغی شاعر آن زمان سرود: کاله سروقدان بس که سر بلندی کرد / به حکم 

شاه جهان کرده اند کوتاهش!

کاله گذاران معروف 
ایران و دنیا!

جدا از بحث کالهبرداران بزرگ دنیا، یک 
عده کاله گذار معروف هم داریم که در این 
بخش گذرا آن ها را مرور می کنیم. واضح 
اســت که کــاله گــذار به کسانی می گوییم 
ــد و ربــطــی به  ــذارن ــی گ ــر م ــر س ــه کـــاله ب ک

کالهبرداری ندارند!
از نمونه های وطنی، بعد از داش مشتی ها 
و کاله شاپویی که بر سر می گذاشتند، یک 
کاله دار معروف را می شناسیم به نام کاله 
قرمزی! شخصیتی دوست داشتنی که چند 
نسل خاطره از او دارند و با کالهش شناخته 
می شود. در بین هنرمندان هم رضا عطاران، 
شخصیتی است که این سال ها با کاله در 
مراسم ظاهر می شود که مثل خیلی ها برای 
پوشاندن سر کم موی خود از آن استفاده 
می کند ولی از غیرایرانی ها همان طور که 
در مدل های کاله هم اشــاره شد، چارلی 
چاپلین یکی از معروف ترین کاله به سرهای 
تاریخ است. به تن تن و کالهش هم اشاره 
کردیم ولی کارآگاه های دیگری هم هستند 
که با کاله شان شناخته می شوند. نمونه 
اول شرلوک هلمز است که با پیپ و کاله 
گوشی دارش شناخته می شود. این کاله 
که به عنوان کاله دولبه شناخته می شود و 
اولین بار در سریال شرلوک هلمز به نمایش 
درآمد، به عنوان نماد ظاهری او و اعضای 
انجمن های طرفدارش معروف شده است. 
کــارآگــاه دیگری که کــاله بر سر دارد و ما 
می شناسیم اش پــوآرو اســت. این کارآگاه 
تپل بلژیکی هم با کاله و عصا و البته سبیل 
تــاب داده اش شناخته می شود. کاله پوآرو 
همان مدل بولر است که کمی تغییر کرده. 
یکی دیگر از افراد مشهوری که با کالهش 
اســت.  جونز  ایندیانا  مــی شــود،  شناخته 
باستان شناس ماجراجویی که شخصیت 
یک سری رمــان و فیلم های هیجان انگیز 
و پرطرفدار در دنیاست که مدل کالهش 
کابویی چرمی است. در بین سیاستمداران 
بناپارت  ناپلئون  لینکلن،  جز  به  هم  دنیا 
مخصوصی  کـــاله  ــم  ه
داشـــت کــه البته به 

خـــاطـــر شــکــل 
خــــنــــده دارش 

این روزها طرفدار 
چندانی ندارد!

گران ترین کاله های دنیا
تاج پاپ| قیمت: ده ها میلیون دالر

در طول قرن های گذشته تمامی پاپ ها این تاج را 
بر سر گذاشته اند که اکنون در کلیسای ملی ایالت 
ــت. ایــن تــاج سه طبقه دارای ۵40  واشنگتن اس
مروارید، 11 الماس، 33 یاقوت، 28 یاقوت سرخ، 
22 زمرد، شش زمرد کبود، هشت یاقوت کبود، چهار 
یاقوت تراش نخورده، 24 قطعه طال، 9 لعل، یک 
یاقوت زرد و یک یاقوت سبز است. قیمت این سنگ ها 

به تنهایی چندین میلیون دالر است.
شاپوی عشق| قیمت: 2.7 میلیون دالر

در گالری کریستی لندن به نمایش 
گذاشته شد که در هنگام رونمایی 
آن یک مدل خانم شــروع به حرکت 
و نواختن فلوت و پشت سرش مدل 
دیگری مسیر عبور او را گل افشانی 
کرد! این کاله با پارچه ای از جنس 
پالتین است و چندین یاقوت ارغوانی 

و الماس با ظرافت تحسین برانگیزی روی آن سوار شده است.
بولر چارلی چاپلین| قیمت: 62.500 دالر 

این هنرمند نابغه کاله لبه دار مشکی خود را 
در سال 1936 به کاترین کلر مجسمه ساز 
داد تا  برای مجسمه مومی اش که در موزه 
شهر کنتاکی قرار دارد، استفاده کند. در 
سال 2012 با اجــازه خانم کلر این کاله 
و عصای چــوب بامبوی چاپلین به حراج 

گذاشته شدند و با هم به قیمت 100 هزار دالر به فروش رسیدند.
کاله مایکل جکسون| قیمت: 6320 دالر 

در مــراســم ویـــژه ای بــه مناسبت سی امین 
سالگرد اجرای کنسرت توسط جکسون در 
سال 2001 بر سر نهاده شده است. این کاله 
در سال 2013 توسط یک کلکسیونر به قیمت 

شش هزار و 320 دالر خریداری شده است.

چه کالهی برای چه کله ای؟!
حاال که با انواع کاله آشنا شدیم، بد نیست خیلی مختصر بررسی کنیم 
که برای هر سر و صورتی، چه نوع کالهی مناسب است. ابتدا باید فرم 

صورت و سر خود را بشناسید و براساس آن کاله خود را انتخاب کنید.
  صورت مربعی|اگر عرض پیشانی با چانه تقریبا برابری می کند بهتر است 
سراغ کاله هایی با لبه گردتر بروید که تناسب را در صورت شما به وجود می آورد. 

کاله های لبه دار و کپ برای فرم صورت شما مناسب تر هستند.
   صورت بیضی|به کالهی نیاز خواهید داشت که صورت شما را کوتاه تر 
نشان  دهد و کشیدگی آن را کم کند. کاله شاپو با لبه متوسط و بلندی 
کم برای صورت تان مناسب است و بهتر است سراغ کاله هایی مانند 

کپ نروید.
   صورت کوتاه|از کاله هایی که تاج بلندی دارند 
دوری کنید، این کاله ها باعث می شود کوتاهی 
فــرم صــورت شما بیشتر به چشم بیاید، 
به جای آن ســراغ کاله های کپ یا 

خبرنگاری بروید.
ــر چــانــه و  ــرد|اگ   صــورت گ
پیشانی تان نسبت به گونه ها 
کوچک تر به نظر می رسد، کالهی 
با تــاج متوسط و لبه باریک تر فــرم صــورت شما را 
متعادل تر نشان می دهد. کاله بافتنی یا شاپو انتخاب 

مناسبی هستند.
   صورت مثلثی|یعنی پیشانی شما خیلی بزرگ تر 
از چانه شماست، در این صورت باید کالهی انتخاب 
کنید که پیشانی را مخفی کند و ارتفاع کمی داشته 

باشد، مانند کاله کپ، خبرنگاری و بافتنی.
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آشپزی من  ساندویچ

برگر سینه مرغ، ساندویچ خانگی ساده  

سیگار چه تاثیری بر 
پوست خانم ها می گذارد

میزان سیگار کشیدن زنان در ایران در حال افزایش 
اســت و این موضوع به خصــوص دربــاره دختران و 
زنان جوان جدی اســت. اگر شــما هم از دسته زنان 
و دختران جوانی  هســتید کــه هشــدارها را جدی 
نمی گیرید و راحت ســیگارتان را روشــن می کنید، 
ادامه این مطلب را از دست ندهید. سیگار کشیدن 
عالوه بر ضررهایی که برای قلب و ریه و.. دارد روی 

پوست هم بسیار تاثیر می گذارد.
  چین و چروک پوست

دود تنباکــو حــاوی بیــش از چهــار هــزار مــاده 
شــیمیایی سرطان زاســت. ایــن مــواد همچنین به 
کالژن و آالســتین دو جــزو اصلــی پوســت آســیب 
می رســاند. حتی قرار گرفتن در معرض دود سیگار 
و سیگاری های دســت دوم هم می تواند سبب بروز 
این ضایعات پوستی شــود؛ یعنی افتادگی و چین و 

چروک های عمیق پوست.
  افزایش چروک صورت

افراد سیگاری به علت درون دادن مرتب دود سیگار 
در اطراف دهانشان خطوط چروک را تجربه می کنند 
اما آسیب به همین جا ختم نمی شود. نیکوتین موجود 
در سیگار، پوست را ضعیف می کند که در نتیجه نقاط 
مختلف پوست از جمله پیشانی، چشــم ها، گردن و 
قفسه سینه دچار چین و چروک می شود. متخصصان 
می گویند ســیگار ســرعت پیری پوســت را افزایش 
می دهد به طوری که حتی افراد جوان ســیگاری دو 

سال بیشتر از سن واقعی شان نشان می دهند.
  ناهمواری پوست

سیگار کشــیدن روی رگ های خونی اثر می گذارد 
رگ هایی که اکســیژن و مــواد مغذی را بــه کل بدن 
می رســاند. موقعی کــه پوســت از این مــواد مغذی 
محروم می شود، حتی در سنین پایین  هم تغییراتی 
در آن ایجاد می شــود. افــراد ســیگاری اغلب رنگ 

پریده هستند.
 چین و چروک در اطراف لب

آسیب به آالستین روی پوست اطراف دهان هم  تاثیر 
می گذارد و منجر به پیــری زودرس با ایجاد خطوط 
عمیــق در اطراف پوســت لب می شــود. همان طور 
که اخــم زیاد موجب چیــن خوردگی روی پیشــانی 
می شود، عضالت اطراف لب نیز که در اثر پک زدن 
دایم جمع و کشیده می شــود، موجب چروکیدگی 
پوست اطراف لب می شــود که به مرور زمان و تداوم 

سیگار کشیدن این چروک ها دایمی خواهد شد.  
 چین و چروک چشم

چروک های پوستی دایمی از پیامد های مهم سیگار 
کشیدن است. نیکوتین عروق خونی را تنگ می کند 
و در نتیجه مانع از رسیدن ذخیره اکسیژنی به پوست 
می شــود. هرچند بروز چین و چروک های پوســتی 
در دوران ســالخوردگی اجتنــاب ناپذیر اســت، اما 
ســیگار باعث می شــود ایــن چروک هــا زودتــر و در 
سنین پایین تر روی پوســت نمایان شود. این چین و 
چروک ها اگرچه با افزایش ســن ایجاد می شود، اما 

در سیگاری ها بسیار عمیق تر است.  
  لکه ها روی ناخن ها   و انگشتان

توتون و تنباکو منجر به بروز لکه هایی روی ناخن ها 
و پوست دست می شود. این اتفاق می تواند ناشی از 
سیگار کشیدن مزمن باشد. خوشبختانه بعد از ترک 

سیگار این تغییرات محو می شود.
  بهبود ظاهر بعد از ترک

بعد از این که شــما ســیگار را ترک می کنید، جریان 
خون بهبود می یابد در نتیجه پوست شروع به دریافت 
اکسیژن بیشــتر می کند. دندان ها هم  ممکن است 
ســفید تر شــود ضمن این که لکه هــای انگشــتان و 

ناخن ها  با ترک سیگار کم رنگ تر می شود.
هر زمان که سیگار را ترک کردید، برای مقاومت در 
برابر نشانه های پیری پوست می توانید از کرم های 
موضعی و حاوی آنتی اکســیدان برای بهبود ظاهر 
پوست استفاده کنید. استفاده از کرم های ضد آفتاب 
هنگام خروج از منزل برای شما بسیار ضروری است. 
برخی پزشکان هم  توصیه می کنند برای از بین بردن 
نشــانه های پوستی ناشــی از ســیگار، از روش های 

درمانی لیزر و الیه برداری پوست بهره ببرید.
 در تهیه این مطلب از سایت »برترین ها«

 کمک گرفته شده است

مارال مرادی
خبرنگار

    تغییرات شیوه زندگی
1- تبعیت از یک شیوه زندگی سالم در بیماران کلیوی 
بسیار حائز اهمیت است به خصوص اگر همراه با دیابت و 

فشار خون هم باشد.
2- اگر مبتال به دیابت هستید باید گلوکز خون خود را هر 

روز کنترل کنید.
3- کلسترول خون را در محدوده مجاز نگه دارید. رژیم 
غذایی، فعالیت بدنی، حفظ وزن مطلوب و دارو درمانی 

می تواند به شما کمک کند.
4- اگر نیــاز بــه دارو درمانی دارید حتما با پزشــک خود 

مشورت کنید.
5- سیگار را ترک کنید.

6- فعالیت بدنی خــود را افزایش دهید زیــرا می تواند 
برای فشار خون، قند خون و کلسترول خون شما مفید 

باشد.
7- اگر چاق هستید وزن خود را کم کنید. کاهش وزن به 

کلیه های شما کمک می کند که بهتر کار کنند.
    تغییر رژیم غذایی

1- خوردن و آشــامیدن می تواند کلیه شما را تحت تاثیر 
قرار دهد بنابراین بهتر است به نکات زیر توجه کنید:  

2- مــوادی را انتخاب کنید کــه نمک و ســدیم کمتری  
دارند.

3- مواد غذایی تازه مصرف کنید زیرا در غذاهای بسته 

بندی شده، سدیم زیادی وجود دارد.
4- از گیاهان پودر شــده و ادویه های کم ضررتر به جای 

نمک استفاده کنید.
5- پس از طبخ غذا و به هنگام مصرف دوباره به آن نمک 

اضافه نکنید.
6- نــان مصرفی بایــد کم نمــک و تهیه شــده از آردهای 

سبوس دار باشد.
7- بعــد از این کــه بــدن شــما از غذاهــای مصرفی تان 
پروتئین را جذب کرد، ضایعاتی به عنــوان اوره از آن ها 
ساخته می شــود و در بیماری کلیه بدن شما نمی تواند 
اوره را جــذب کنــد در نتیجه بیمــاران کلیــوی اغلب از 
نظر دریافــت پروتئین محدودیت دارنــد و باید پروتئین 
دریافتی شان در سطح خاصی تنظیم شود تا میزان اوره 

بدنشان کاهش یابد.
8- دریافت مواد غذایی پرپروتئین باعث افزایش کارکرد 

کلیه و تشدید بیماری می شود.
9- حتما در خصــوص مصرف مواد پروتئینی با پزشــک 

خود مشورت کنید.
10- غذاهایی را انتخاب کنید که برای قلب شما مفید  

است.
11-  برای طبخ مواد غذایی از مقدار کمی روغن زیتون 

به جای کره و روغن های دیگر استفاده کنید.
12-  بیمارانی که از نارسایی کلیه رنج می برند در دفع 

فســفر موجود در خون دچار اختالل هســتند. برهمین 
اساس بیماران کلیوی باید فسفر دریافتی خود را محدود 
کنند ، زیرا مقادیر باالی فسفر در بدن آن ها زمینه را برای 

ابتال به بیماری های قلبی فراهم می کند.
 غذاهای حاوی فسفر باال:

شیر و ماســت، پنیر، انواع گوشــت، حبوبات و دانه های 
روغنی  

13- در برخــی بیمــاران بــه ویــژه آن هایــی کــه دیالیز 
می شــوند ممکن اســت میزان پتاســیم افزایش یابد که 
خطرناک اســت. برای تنظیم این ماده معدنی هر بیمار 
حتما باید با پزشــک خود مشــورت و روش مناسبی را از 

وی دریافت کند.
* حبوبــات )مانند نخــود، عــدس و لوبیا( حــاوی مقدار 
زیــادی پتاســیم هســتند و بهتر اســت به شــکل محدود 

مصرف شوند.
* سبزی ها و میوه ها حاوی مقدار زیادی پتاسیم هستند 
اما به دلیــل دارا بودن بســیاری از مواد مغــذی ضروری 
 برای بدن، باید بــه مقدار متناســب از انواع کم پتاســیم

 آن ها استفاده کرد.
* پختن ســبزی ها ســبب باال رفتن مقدار پتاســیم قابل 
جذب آن ها می شود بنابراین بهتر است سبزی ها به شکل 

خام مصرف شود.  
 منبع : معاونت غذا و دارو

زیبایی
ترفندها

بانوان

تغییر شیوه زندگی به میزان زیادی به بهبود سالمت  بیماران مبتال به  نارسایی کلیه کمک می کند 

 تغذیه مناسب بیماران کلیوی
 9 ترفند تازه نگه داشتن

 شیرینی خشک
شــیرینی خشــک و باقلوا به دلیل طعــم خوب  در 
میان مردم بسیار استفاده می شود، از این رو باید 
با روش های نگهداری صحیح شــیرینی خشک و 

باقلوا آشنا شوید.
1 رطوبــت کمتر شــیرینی خشــک نســبت به 

شیرینی تر، دلیل ماندگاری بیشتر آن است. 
2  شــیرینی خشــک را می توان  یک تا دو هفته 
بیرون از یخچــال و در جای خنک نگهــداری کرد، 
همچنین می توان به مدت یک ماه در فریزر قرار داد.
3  البته باید توجه داشت که هر چه  مدت زمان 
نگهداری شــیرینی خشــک کوتاه تر باشــد، بهتر 
است، زیرا احتمال اکسید شدن روغن  آن  وجود 
دارد  و در طوالنــی مــدت افزایــش پیــدا می کند 

بنابراین به اندازه نیاز شیرینی خریداری کنید.
4  یکی از روش های افزایش مدت ماندگاری 
شیرینی، به خصوص شیرینی های عید، این است 
کــه در ظــروف در دار نگهداری شــود. بــرای این 
کار الزم است شــیرینی ها را به صورت ردیفی در 
کنار هم قرار دهید و برای جلوگیری از چسبیدن 
 شــیرینی هــا بــه یکدیگــر و خــرد شدنشــان هــم
 می توانید ورقه ای از کاغذ روغنی بین ردیف های 
باال و پایین قرار دهید ســپس برای مدت کوتاه در 

یخچال بگذارید تا شیرینی تازه تر بماند.
5  نگهداری طوالنی مدت شــیرینی خشــک 
باعث مسمومیت نمی شــود، اما تازگی خود را از 
دست می دهد و به دلیل اکسید شــدن روغن  آن 
می تواند در تمــام گروه های ســنی، حداقل بروز 

مشکالت گوارشی را در پی داشته باشد.
6 بــرای نگهــداری کوتاه مــدت شــیرینی در 
یخچال بهتر اســت آن ها را در جعبه های در بسته 
داخل کیسه های نایلونی بدون منافذ قرار دهید.

7  از قرار دادن بسته های شیرینی در معرض 
نور آفتاب خودداری کنید.

8  بــرای نگهــداری طوالنی مدت شــیرینی ، 
جعبه ها را در کیســه های بدون منفــذ نایلونی یا 
نایلکس قرار دهیــد و در فریزر نگهــداری کنید تا 

کیفیت مطلوب آن ها افزایش  یابد.
9  شیرینی  ها را از جایی تهیه کنید که آن ها را 

در یخچال نگهداری  می کنند.

1- ابتدا ســینه مرغ را به همراه ران مرغ 
که از قبل تمیز کرده اید و چربی اضافه آن 
را گرفته و خوب شسته اید داخل غذاساز 

یا چرخ گوشت  بریزید و خوب له کنید.
2- مرغ له شــده را به همراه تمام ادویه 
ها و سس خردل ،کچاپ ،جعفری ،پیاز 
،سیر، آرد و پنیر داخل غذاساز  بریزید و 
تا جایــی ادامه دهید که  مایه یکدســتی 

به دست آید.
3- درحین کار دستگاه را خاموش کنید 
و مواد را با قاشق هم بزنید تا کامال مرغ با 

ادویه ها و سس مزه دار شود.
4- وقتی مایه برگر حاضر شد به اندازه 
نان همبرگر مد نظــر از مــواد بردارید و 
داخل یک کیسه فریرز به صورت گرد باز 

کنید و داخل یخچال به مدت یک ساعت 
بگذارید تا کمی منسجم شود.

5- داخل یک تابه گریل را با کمی روغن 
چرب کنید. 

6- ســپس برگرها را از یخچــال بیرون 
بیاوریــد و داخل تابــه هر دو طــرف را به 
خوبی ســرخ کنید و داخل نان همبرگر 
به همراه کاهو، خیارشور و گوجه  فرنگی 

قرار دهید و با سس سرو کنید.
  نــکات :1- اگــر دوســت داشــتید
 می توانیــد وقتی یک طرف برگر ســرخ 
شد پنیر ورقه ای را روی برگرها بگذارید 

تا با حرارت آن کمی ذوب شود.
2- در صورت تمایل مــی توانید به مواد 

قارچ تفت داده شده هم اضافه کنید.

دستورالعمل های کاهش وزن اب سیر 
ترکیب سیر خام و روغن زیتون یک درمان قدیمی برای کاهش وزن است که متابولیسم بدن را تقویت می کند، از این رو، کالری بیشتری سوزانده می شود

در ادامه چند دستورالعمل طبیعی حاوی سیر که می تواند متابولیسم بدن را تقویت کند، ارائه شده است

    سیر و روغن زیتون 

ایــن ترکیب حــاوی آنتی اکســیدان ها  
مواد معدنی و اسیدهای چرب ضروری 
است که سطوح کلســترول بد )LDL( و 

فشار خون را کاهش می دهد.
   مواد الزم 

یک حبه سیر خام
یک قاشق غذاخوری روغن زیتون

  آماده سازی 

حبه ســیر را خــرد و با یک قاشــق روغن 
زیتون ترکیب کنید.

این ترکیــب را هر روز با معــده خالی) با 
مشورت پزشک (  مصرف کنید.

    سیر و پیاز 

تراکم باالی ترکیبــات گوگردی موجود 
در ســیر و پیاز جذب چربی ها در روده را 
کاهش  می دهد و به کاهش بافت چربی 

کمک می کند.
  مواد الزم

دو فنجان آب )500 میلی لیتر(
یک حبه سیر خام

نصف یک پیاز
  آماده سازی 

آب را به جوش آورید و سیر و پیاز را به آن 
اضافه کنید.

اجازه دهید بــرای 10 تــا 15 دقیقه دم 
بکشد.مایع را از صافی عبور دهید.

     سیر و دارچین 

 ســیر و دارچین ترکیبی عالی برای افراد مبتــال به دیابت 
است زیرا به کاهش انباشــت گلوکز در جریان خون کمک 

می کند.
  مواد الزم

یک حبه سیر خام
نصف قاشق چای خوری پودر دارچین

یک فنجان آب )250 میلی لیتر(
  آماده سازی 

آب را به جوش آورید و سیر و دارچین را به آن 
اضافه کنید.

اجازه دهید نوشــیدنی به دمای اتاق  برســد 
سپس آن را از صافی عبور دهید.

نکته: مصرف بیش از حد سیر می تواند دستگاه 

گوارش را تحریک کند. از مصرف این ماده غذایی بیش 

از میزان توصیه شده پرهیز و حتما قبل از مصرف  برای میزان 

مصرف  ــدت  مـ و 

بـــــا پـــزشـــک 

ــورت  ــ ــشـ ــ مـ

کنید.

نارســایی کلیه زمانی اتفاق می افتد 
که آســیب بــه کلیه ها آن قدر شــدید 
می شــود کــه کارکــرد ایــن اندام ها 
بــه کمتــر از 10 درصد حــد طبیعی 
می رســد. هنگامی که چنین وضعیتــی رخ می دهد، 
کلیه ها تقریبا دیگــر نمی تواند مواد زاید بدن را دفع 
و مایعات بدن را تنظیم کند. موضوع نارسایی کلیه و 
ارتباط آن با رژیم غذایی موضوع پیچیده ای اســت و 
تنظیم رژیم غذایی فرد مبتال به نارســایی کلیه باید 
حتما توسط متخصص تغذیه انجام شود.ادامه مطلب 

را در این زمینه مطالعه کنید:

تغذیه

    سینه مرغ بدون استخوان - 2 عدد
   ران مرغ  -  یک عدد

   سیر -  2 حبه
   پیاز – یک عدد

   آرد  -2 قاشق غذاخوری
   جعفری ساطوری شده -  3 قاشق 

غذا خوری
   ســس خــردل -  یک قاشــق غذا 

خوری
   سس کچاپ – یک قاشق غذا خوری

   پنیر موزارال - 3 قاشق غذا خوری
   نمــک، فلفل ســیاه، زیره و آویشــن 

-  به مقدار الزم

بیشتر بدانیم
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* نکتــه جالب دربــاره پرونده زندگی ســام بــا موضوع 
تماشــای فوتبــال در ورزشــگاه های دنیــا، این بــود که 
هیچ کدوم از این افراد از دود سیگار شکایت نکرده بودن، 
چیزی که خیلی زیاد در ورزشگاه های ایران اذیت کننده 

است و هیچ قانونی درباره اش وجود نداره.
* ســام. من ســتون آشــپزی رو خیلــی دوســت دارم. 
بیشترش کنین اگر میشــه. برای صبحانه هم پیشنهاد 
خراسانی هیجان انگیز بدین.  

* دارکوب، تنها مزیت کرونا برای من این بود که مامانم 
امسال، بی خیال خونه تکونی شده و میگه چون مهمون 

نداریم، نمی خواد خونه تکونی کنیم.
* عجب عکس خفن و چشم نوازی از نیوکمپ در صفحه 
اول زندگــی ســام چــاپ کردیــن. پرچم بارســایی ها 

باالست. روزم رو ساختین، ممنون.
* ســرکار خانم عزیــزی، من یــک مرد هســتم و مطلب 
»شایع ترین گایه زنان از شوهر شان«، برایم نکات بسیار 
جالبی داشت که اصا نشــنیده بودم. خوشحالم که از 

این به بعد، با این نگاه دقیق تر با همسرم رفتار می کنم.
* تنها آرزوی ورزشی من اینه که یک بار، بازی منچستر و 
آرسنال رو در ورزشگاه الدترافورد ببینم. خانم نیک.ت، 

ببین می تونی برام یک کاری بکنی تا به آرزوم برسم؟!
* زندگی سام، برای عید امسال مون یک ویژه نامه بزن 
جان ما. سفر که نمیشه بریم، بیکاریم. حداقل شما یک 
حسنی، مشهد کاری برامون بکنین.  

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

   اشتباهی که هم استرس زاست و هم افسردگی آور
وقتی به عنوان روان شناس، با مراجعانی سر و کار داشته 
باشید که از اختاالت و دردهای روحی و روانی متفاوتی 

رنــج می برنــد، خیلــی زود متوجــه یــک نکته اساســی 
می شــوید؛ این که بیشــتر مبتایان به مشکات روحی 
و روانی یک ویژگی مشــترک دارند و آن چیزی نیســت 

جز این که »ذهن شــان درگیر گذشــته یا آینده است«. 
فردی را تصور کنید کــه در باغی زیبا و با صفا نشســته 
اســت اما به جای لذت بردن از هم نشــینی بــا دیگران 
و زیبایی هــای رنگارنــگ و متنــوع بــاغ، بــه گوشــه ای 
رفته و غرق در مرور خاطره خــود از رویدادی غم انگیز 

اســت. حاال فرد دیگری را تصور کنید که کنار گلدان 
کوچکش در خانه نشســته اســت و با تمام 

وجــود زیبایی تــک شــاخه گل خود را 
نظاره، بویش را استشــمام و لطافتش 

را لمس می کند یا در کنار بقیه اعضای 
خانواده و در کنار ســینی چای گرمابخش، 

مشغول گپ  زدن است. حدس می زنید حال 
کدام یک بهتر باشــد؟! معموال افراد اگر بیش 

از حد به گذشــته فکر و مدام خاطــرات خود را 
مــرور کنند، بــه ســمت افســردگی و اختاالت 

این چنینی می روند و در ســوی دیگر، اگر زیاد به 
آینده فکر کنند و در اندیشه این باشند 

که چه اتفاقاتی ممکن است برایشان 
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پیش آید یا این که به چه سرنوشتی دچار خواهند شد، 
به اضطراب ،اســترس و اختاالتی از این دســت دچار 
می شوند. در واقع کلید طایی رسیدن به سامت روان 

و لذت بردن از زندگی، »زندگی در زمان حال« است،

  برای کبوتر ذهن تان دانه بپاشید
زندگی در لحظه یــا »دم را غنیمت شــمردن« مفهومی 
است که   بسیار به آن پرداخته شــده و همه ما می دانیم 
که باید قدر زمان حال را بدانیم، اما مشکل این جاست 
که وقتی مغز ما عادت کرده باشــد که مدام درگیر فکر 
کردن به گذشــته و آینــده باشــد، دیگر به ایــن راحتی 
نمی تواند به زمان حال توجه کند. روان شناســان این 
گونه مثال مــی زنند که »توجه«، هماننــد کبوتر فراری 
اســت که مدام پر می زند و به این طــرف و آن طرف یا به 
گذشته و آینده پر می کشد. برای نگه داشتن این کبوتر 
در زمان حال، به اصطاح روان شناســان، باید برای او 
دانه بپاشــیم یعنی با اســتفاده از یک ســری تکنیک ها 
به مرور زمان مغزمان را عادت دهیــم که در زمان حال 
بمانــد. یکــی از این تکنیک هــا یــا دانه ها، اســتفاده از 

حواس پنج گانه است.

  به بوی غذا توجه کنید و صدای قدم هایتان!
به عنوان مثــال وقتی که غذا می خورید بــه جای این که 
در حین غذا خوردن مــدام خاطرات تلخ گذشــته تان را 
مرور کنید، از تمــام حواس پنج گانه تان اســتفاده کنید 
که به غذا توجــه کنید و از آن لــذت ببرید. بــه طعم غذا، 
بوی غذا، گرمــای مطبــوع آن، شــکل و ظاهر غــذا و ... 
توجه کنیــد. یا مثا وقتــی که در خیابان قــدم می زنید، 
به جای فکر کردن به آینــده و پیش آیندهای نامعلوم آن، 
حواس تان به صدای قدم هایتان باشد، به خنکای هوایی 
که روی پوست تان حس می کنید، به مناظری که تماشا 
می کنید و ... . ممکن اســت بعد از مدتی متوجه شــوید 
زندگــی و اطراف شــما پر اســت از نعمت های 
ریز و درشــتی که پیــش از این بی تفــاوت از 
کنار آن ها می گذشــته اید. چه لحظاتی که 
می توانستید از داشته هایتان در زمان حال 
لذت ببرید اما با فکر و خیال های بیهوده راجع 
به گذشته یا آینده از دست داده اید. شاید در 
ابتدا کمی ســخت باشــد، اما با تمرین و به 
مرور زمان، مغز ما عادت خواهد کرد که با 
به کارگیری بیشتر حواس پنج گانه، در زمان 
حال بمانــد، تمایل بیشــتری برای نشســتن 
کنار دیگر اعضای خانواده به بهانه نوشــیدن 
چــای داشــته باشــد و از زندگی 

لذت بیشتری ببرد. 

1- حمایتگر باشــد |  مهــم ترین ویژگــی یک مادر 
خوب، این اســت که حمایت کننده باشــد، از عایق 
و ســایق فرزندش حمایت کند و به او فرصت دهد تا 

بتواند آرزوهایش را دنبال کند.
2- اســتعداد فرزنــدش را کشــف کنــد |  از آن 
جایی که مــادر تعامل بیشــتری بــا کــودک دارد و به 
عایق کودک خود زودتر از دیگران پی می برد، زودتر 

می تواند استعداد فرزند خود را کشف کند.

3- صبــور باشــد |  مــادر در طــول شــبانه روز بــا 
چالش های فراوانی مواجه می شود که ممکن است 
بیشــتر آن ها نیز از ســمت فرزندانش باشــد. در این 
شــرایط مادر باید ســعی کند خویشــتن داری کند و 
با خونسردی به بررســی امور بپردازد و زمانی سراغ 

چالش بعدی برود که مسئله اول را حل کرده باشد.
4- در دسترس باشد |  خیلی مواقع پیش می آید 
که مادران سرکار هستند و در دســترس فرزند خود 
نیســتند، اما مادر باید تا حد امــکان، از طریق تماس 
تلفنی یا ارسال پیامک به او نشان دهد که حضور دارد 

و قابل دسترس است.

5- تربیت گــر خوبــی باشــد |  مــادر خــوب باید 
مهارت هــای زندگــی را بــدون تعصب بــه فرزندش 
بیاموزد و به او یاد آور شود که در محیط های اجتماعی 

دیگر هم آموزش های دیگری منتظر او خواهند بود.
1+5- انتخاب سبک فرزندپروری مناسب |  یک 
مادر خوب سبک تربیتی مقتدرانه را در پیش می گیرد 
زیرا کــودک در این ســبک تربیتی به درســتی درک 
می شود و مادر نیز تاش زیادی برای ایجاد و حفظ یک 
رابطه مثبت با کودکش می کند. در کنار این مسئله ، 

مادر مراقبت کننده و حامی کودک خود است.
در تهیه این مطلب از سایت »هنر زندگی« کمک گرفته شده است

 1+5  ویژگی یک مادر خوب
تعاریف متعددی از وظایف مادری وجود دارد، اما یک سری اصول ثابت را باید در تعامل با فرزند لحاظ کنید

 همه مادران هنگامی که صاحب فرزند می شوند، تمایل دارند که 
برای فرزندشــان بهترین مادر روی زمین باشند اما در ذهن هر 
کســی تعریف مادر خوب با دیگری فرق دارد؛ برخی مادری را با 
سخت گیری زیاد و عده ای وظایف مادری را بسیار آسان تعریف 
می کنند. در این مطلب  به برخی از صفات مادر خوب اشاره کردیم.

مارال مرادی |    روزنامه نگار

  

سینی چایی برای من نماد »گرما« و »آرامش« است. یادم هست زمانی که در خوابگاه دانشجویی 
بودم در یک روز زمستانی در تلویزیون صحنه ای زیبا دیدم. یک خانواده که دور هم نشسته بودند کنار 
بخاری و با هم حرف می زدند و می خندیدند و چای می نوشیدند، شاید هم قهوه، خالصه یک چیزی که 
گرم بود و بخار از آن بلند می شد. این صحنه حس عجیبی در من ایجاد کرد، انگار ناگهان تمام مفاهیم 
زیبای دنیا در ذهنم تداعی شد: آرامش، گرما، صفا، صمیمیت، زندگی و ... . همان لحظه به بقیه هم اتاقی هایم نگاه کردم تا 
تاثیر این صحنه را بر آن ها هم ببینم ولی جز نگاه های سرد و بی تفاوتی که به صفحه تلویزیون خیره شده اند، چیز دیگری 
ندیدم! من اما آن لحظه خیلی چیزها را فهمیدم، زندگی و تمام زیبایی هایش برای من خالصه شد در همان صحنه پیش 
پا افتاده و معمولی و با خودم عهد کردم که اگر در آینده خانواده ای تشکیل دادم، بعضی روزها جمع شویم دور هم و چای 
بنوشیم یا قهوه)یا هر چیز دیگری که گرم باشد و از آن بخار بلند شود!( و با هم حرف بزنیم و بخندیم و از زندگی لذت 
ببریم. شما هم اگر خانه دارید، خانواده دارید و نوشیدنی گرمی که بخار از آن بلند شود، در این روزها وشب ها حتما این 

کار را بکنید و شک نکنید که زندگی یعنی همین! اما چرا این کار و تصمیم ساده، مهم و تاثیرگذار است؟

محوری

زهرا وافر|    کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

لذت هم نشیین کنار سیین چای
 مغزتان را عادت دهید با به کارگیری بیشتر حواس پنج گانه، در زمان حال بماند و تمایل بیشتری به دورهمی با

 دیگر اعضای خانواده داشته باشد تا  از استرس و افسردگی پیشگیری کنید

   انرژی صرف گزینه های متعدد می شود
در خانواده های برخوردار به صورت معمول 
کودکان امکان آشنایی با حوزه های مختلف 
را از همان سنین پایین دارند. کودک می تواند 
چندیــن رشــته ورزشــی را امتحان کنــد، با 
هنرهای مختلف آشــنا شــودو ... . این تنوع 
موضوعات باعث می شود تا انرژی افراد بین 
گزینه های مختلف پخش شــود. از طرفی در 
دسترس بودن گزینه های مختلف می تواند 
باعث شــود تا فرد بــرای پیــدا کــردن گزینه 
مطلوب نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در 
نقطه مقابل اما فردی که از خانواده ای محروم 
اســت، گاهی تنها یکی دو گزینه جلوی خود 

می بیند و در نتیجه با تمام قوا تاش می کند 
تا در آن ها موفق شود، چرا که می داند   موفق 

نشدن در آن گزینه می تواند بهای سنگینی 
داشته باشد.

   تغییر مسیر آسان تر است
اگر کودکی از خانــواده برخوردار 

در زمینه ای موفق نشود، به قول 
معروف آسمان به زمین نمی آید 

چرا که او امکان آغاز فعالیت در 
حوزه جدیدی را دارد. همین 

ســبک تر بودن پیامد انتخاب ها 
می تواند باعث شــود تا افرادی 

که در چنین خانواده هایی بزرگ می شوند، 
راحت تر مســیر زندگی خود را عوض کنند. 
شــاید این موضــوع در برخی مواقــع چندان 
مثبت تلقی نشــود اما توجه داشته باشید که   
اگر فرزند خانواده  برخورداری مسیر اشتباهی 
را آغاز کند، با خیــال راحت تر می تواند تغییر 

مسیر بدهد.

   پول نه، موضوع فرزندپروری است!
معموال وقتــی کارشناســان در خانواده های 
برخورداری کــه فرزنــدان ناموفقــی دارند، 
دقیق می شوند، اشکاالت سبک فرزندپروری 
والدین جلب توجه می کند. بــه عنوان مثال 
والدین به شــدت درگیر کارنــد و زمان کمی 
برای فرزنــدان خود دارنــد یا آن کــه والدین 
چنان کمال گرا هستند که نمی توانند ارزشی 
برای تاش هــای فرزند خود قائل شــوند. به 
عبارتی در این موارد این امکانات نیســت که 
مشکل ایجاد کرده ، بلکه رفتار والدین و سبک 
فرزندپروری آن هاســت. توجه داشته باشید 
که این مورد )یعنی سبک فرزندپروری( 
موضوعی اســت کــه فــارغ از وضعیت 
مالی خانــواده، تعیین کننده وضعیت 
آینده  فرزنــدان هر یک از ماســت. 
خوشبختانه برخاف وضعیت 
مالی که گاهی تغییر در آن، 
دســت کم در کوتــاه مدت 
دست ما نیست، هر کدام 
از مــا می توانیــم از همین 
امــروز تغییراتــی در ســبک 

فرزندپروری خود ایجاد کنیم.

 

چند روز قبل صحبت هایــی از حبیب نورماگومــدوف، قهرمان 
رقابت های UFC و دوست صمیمی کریس درباره رونالدو منتشر 
شد که نکته قابل تاملی دارد. حبیب فاش کرده که  : »رونالدو به من 
گفت می خواهد پسرش جانشین او شود. وقتی کریستیانو بچه 
بود فقط آرزوی داشتن یک چکمه ساده داشت اما اکنون پسرش همه چیز دارد. 
بزرگ ترین ترس او این است  که پسرش انگیزه و اراده مشابه او را نداشته باشد. « 
)منبع خبر: ورزش 3( البته این دغدغه که آیا کودکانی که همه چیز در اختیار دارند، 
می توانند پشتکار الزم برای پیشرفت در زندگی را داشته باشند، موضوع تازه ای 
نیست. در این موضوع بهتر است پیش از هر جمع بندی به نکاتی که در ادامه مطرح 

می شود، توجه داشته باشیم.

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

ریحانه نوذریان | کارشناس ارشد روان شناسی

چهره ها

بزرگ ترین ترس »رونالدو« قابل درمان است؟
به بهانه فاش شدن اصلی ترین نگرانی فوق ستاره پرتغالی درباره پسرش که به نظرش 

در اختیار داشتن امکانات مانع از تالش او برای موفقیت در زندگی خواهد شد

روز فکر کردن به راه حل های جدید

همه ما در زندگی با یک ســری مشــکالت 
کوچک و بزرگ روبه رو هستیم. امروز و در یک 
فرصت مناسب، به راه حل های جدید برای حل 
مشــکالت تون فکر کنین. این کار، 
معموال دستاوردهای خوبی داره. 
از مشورت با افراد کارشناس 
و قابل اعتمــاد هــم در 
این زمینــه می تونین 

استفاده کنین.

قرار و مدار

با توجه به پیامــک کوتاه تان به نظر می رســد کنترل رابطه 
شما و مادرتان از دست شما خارج شده است و هیچ کاری 
هم از دســت تــان برنمی آیــد. مادرتان هــم بنا بــه دالیلی 
تنها حرف هــای خواهرتان را باور می کنــد. در واقع چنین 
موقعیتی، موقعیت بســیار ناراحت کننده و آزار دهنده ای 
اســت و هیچ فردی با داشــتن چنیــن افــکاری نمی تواند 
احساس خشنودی داشته باشــد. در ادامه توصیه هایی به 

شما داریم.

  مهارت کنترل خشم را بیاموزید
آن چه که شما نیاز دارید، مهارت کنترل خشم و حل مسئله 
است؛ این که بتوانید زمانی که از دست کارهای خواهرتان 
عصبانی و کافه شده اید، احســاس تان را مدیریت کنید و 
رفتاری به دور از پرخاشگری داشته باشید. خواهرتان هنوز 
دوران کودکی را می گذراند. نیازهای شما ممکن است در 
مواردی با یکدیگر در تعارض قرار بگیرد. به فرض شما نیاز 
به فضای خصوصی خودتان را دارید در حالی که خواهرتان 
با سر و   صدای زیاد سعی در جلب توجه شما یا دیگر اعضای 

خانواده دارد.

  از خواهرتان پیش مادر، بدگویی نکنید
نکته مهم این است که بدانید همان قدر که نیازهای شما مهم 
هستند، نیازهای خواهر و دیگر اعضای خانواده هم مهم اند. 
خوب است که روی بهبود مهارت های گفت وگو کردن خود 
تمرین کنید. این که بتوانید خواســته های خود را به دور از 
پرخاشگری و زور به دیگران بیان کنید. سعی کنید فضایی 
برای گفت وگو با مادرتان ایجاد و در آن فضا  به دور از هرگونه 
بدگویی از خواهرتــان درباره نیازها و خواســته های تان با 
مادر صحبت کنید و حتما به او نشان دهید که چقدر قدردان 
زحماتش هستید. در آخر خوب است که از همکاران روان 

شناس من برای بهبود روابط تان کمک حرفه ای بگیرید.

خواهری 8 ساله دارم که به دروغ 
پیش مادرم مــی رود و چیزهایی 
درباره من به مــادرم می گوید که 
او از دســت من عصبانی شــود. مدام زیرابم 
را می زند و مــادرم هــم حرف هایــش را باور 

می کند. چه کنم؟

خواهرم مدام زیرابم را پیش 
مادرم می زند

داده تصویری

بانوان
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سرش کاله رفت

5 مزیت اثبات شده مطالعه کردن برای سالمندان
سالمندانی که می خوانند و مطالعه می کنند فراتر از فقط لذت بردن از یک داستان، بهره خواهند برد

قاب خاطره 

در گذشــته برای کیفــردادن گناهــکاران بر سرشــان کاله 
خنــده داری می گذاشــتند و در کوچه هــای شــهر در برابر 
دیدگان مردم، وارونه ســوار بــر االغ می کردند تا بینندگان 

به آنان بخندند و این گناهکاران پشــیمان و شرمنده شوند و 

آبروی شان همه جا برود. بسیاری از افراد در نتیجه غفلت، فریب 
افراد دغل بــاز را می خوردند، خطایی می کردنــد و گرفتار این 
کاله می شــدند. در این صورت مردم می گفتند »فالنی سرش 
کاله رفت« که این عبارت بر اثر کثرت استعمال به مثل تبدیل شد. 

آزمون موسیقی شناسی

ســال یــک بــار، زمانی اســت کــه دنــدان مصنوعی 
سالمندان باید تعویض شود. در واقع طول عمر دندان 
مصنوعی به میزان تغییرات لثه و روش نگهداری از آن 
مربوط است. اگر دندان های مصنوعی آسیب ببینند 
یا لثه ها به مرور زمان تغییرشکل دهند، باید حتما به 
پزشک مراجعه و دندان آسیب دیده یا کل دندان ها 

را تعویض کرد.

نامبرگرافی

سین جیم 

3

     حافظه را تقویت می کند
خواندن، ورزشی برای حافظه کوتاه مدت و کمک به یادآوری وقایع روزانه 
مهم است. تمرینات منظم ذهنی با خواندن و مطالعه، شبکه عصبی مغز را 
تقویت و به ذهن شــما کمک می کند تا در یادگیری و به خاطر ســپردن هر 

چیزی راحت باشید.
  توانایی تصمیم گیری را 

بهبود می بخشد
خوانــدن، قــدرت تحلیلــی و 
استداللی سالمندان را برای 
حل مشکالت یا همان هوش 
ســیال کــه در ســالمندی رو 
بــه کاهــش مــی رود، بهبود 
می بخشــد. هــوش ســّیال؛ 
قابلیت تفکر، استدالل و حل 
مسائل است که به اطالعات 
قبلی ربطی نــدارد، مثل به 

کارگیری هوش سّیال در حل معماها.
 آلزایمر و زوال عقل را به  تاخیر می اندازد

تحقیقات نشان داده اســت که بزرگ ساالن 70 ســاله ای که از 20 تا 60 
سالگی به ســرگرمی های ذهنی مانند خواندن مشغول بوده اند، کمتر به 

بیماری آلزایمر مبتال شده اند.
 استرس را کم می کند

مطالعه در مقایسه با موسیقی، پیاده روی و حتی قهوه، بهترین روش برای 
غلبه بر اســترس اســت. با شــروع به خواندن یک کتاب خوب، فقط شش 
دقیقه طول می کشد تا ضربان قلب و تنش های عضالنی خواننده  کتاب، 

آرام شود.
 کیفیت خواب را بهتر می کند

مطالعه در رختخواب با آرام کردن ذهن و کمک به بسته شدن چشم، راهی 
مطمئن برای به خواب رفتن است. این کار بهتر از خوابیدن در مقابل صفحه 
تلویزیون یا سایر وســایل الکترونیکی اســت که ثابت شده باعث می شوند 

افراد بیدارتر بمانند یا استراحت شان مختل شود.

پدربزرگ 96 ساله که همچنان 
سرش را با خوشنویسی چینی 
گرم می کند. نــوه این پیرمرد با 
گذاشــتن عکس پدربزرگش از 
روحیه، پشتکار و عالقه او در این 

سن و سال نوشته است.
خوشحال میشیم عکس هایی از 
فعالیت خودتون یا بزرگ ترها در 
سالمندی رو برامون بفرستین 
تا به مخاطبان صفحــه انرژی و 

انگیزه بدیم.

homeinstead  :منبع

hopkinsmedicine.org :منبع

 عالیم احتمالی سکته قلبی
 را بشناسید

همیشه مثل فیلم ها خبری از نشانه  هشداردهنده  برای مشکالت 
قلبی  نیســت. در این مطلــب به عالیم ســکته قلبی کــه می تواند 
هشداردهنده باشد اشاره می کنیم. بدیهی است وجود این عالیم 
نشانه قطعی سکته نیست و حتما باید از پزشک یا اورژانس کسب 

تکلیف کرد.

  احساس ناراحتی در قفسه  سینه
هرکسی عبارت متفاوتی را برای این مشــکل به  کار می برد؛ انگار فیلی 
روی سینه شان نشسته است یا در قفسه  سینه احساس سوزش می کنند. 

این احساس معموال بیشتر از یکی، دو دقیقه دوام دارد.
 تهوع، سوِءهاضمه، سوزش سر دل یا معده درد

برخی افراد عالیم گوارشی را هنگام سکته تجربه می کنند و حتی ممکن 
اســت اســتفراغ کنند. البته مشــکالت گوارشــی می تواند به دالیلی که 

ارتباطی با قلب ندارد به سراغ افراد بیاید.
 دردی که تا بازوها انتشار پیدا می  کند

جزو عالیم کالسیک سکته های قلبی است که در سمت چپ بدن منتشر 
می شود، تقریبا همیشه از قفسه  سینه آغاز می شود و به خارج از آن حرکت 

می کند.
 احساس سرگیجه یا سبکِی سر

اگر به صورت ناگهانی تعادل خود را از دســت دادید و همزمان در قفســه  
سینه احساس ناراحتی کردید یا دچار تنگی نفس شدید، بدون معطلی با 

اورژانس تماس بگیرید.

 زود خسته و بی رمق می شوید
اگر ناگهان دچار خستگی مفرط می شوید یا پس از فعالیتی که در گذشته 
بدون مشــکل انجــام می دادید از نفــس می افتیــد، بدون اتــالف وقت با 

پزشک تان صحبت کنید.
 تعریق

نشستن عرق سرد بر بدن بدون دلیل واضح می تواند از عالیم سکته قلبی 
باشد. اگر عرق سرد کرده اید و هریک از نشــانه های دیگر این فهرست را 

دارید حتما به اورژانس زنگ بزنید.
  ضربان قلب نامنظم

اگر بیــش از چند ثانیــه  کوتاه احســاس می کنیــد قلب تان خــارج از ریتم 
می زند، یا اگر این اتفاق برای شما به صورت معمول رخ می دهد، موضوع 

را با پزشک در میان بگذارید.

ریشه ضرب المثل 

سالمت 

راهکارهایی 

برای درمان 

و پیشگیری 

یبوست در 

ساملندان

ورزش و تحرک بدنی

 پرهیز از غذاهای 
فست فودی و سرخ  شده

جویدن و آهسته 
خوردن غذا

نوشیدن آب 
)حداقل ۸ لیوان در روز(

 خوردن سبزیجات )پخته( و میوه جات 
)انگور، آلو، انجیر، کیوی، خرما و مرکبات(

 عادت به توالت رفتن سر زمان مشخص
و پرهیز از به تعویق انداختن توالت رفتن

مصرف غالت سبوس دار و 
حبوبات

مصرف نکردن بیش از 
حد لبنیات، چای و قهوه

مصرف نکردن خودسرانه 
داروهای ملین

اگر همدم روزهای قدیم تان نوارکاست یا صفحات گرامافون بوده است، 
ســین جیِم این هفته هم محکی اســت برای حافظه و هــم تلنگری برای 
یادآوری خاطرات شــیرین گذشــته. پــس لطفا یــک خودکار یــا مداد 
دم دســت تان باشــد و بدون کمک گرفتن از کســی، صرفا بــا به چالش 

کشیدن ذهن خودتان، به سواالت زیر پاسخ بدهید.

1 در قطعه »برگ خزان: به رهی دیدم برگ خزان« ایرج بســطامی، 
کدام گزینه بندهای شعر را تکمیل می کند؟

ای عاشق ... دلداده .../ گویمت چرا فسرده ام/ در گل نه ... باشد نه صفایی/ 
جز ... ز دل نبرده ام

الف( رسوا- شیدا- محبت- ستم                                                     ب( شیدا- رسوا- محبت- ماتم
پ( شیدا- رسوا- وفایی- ستم

۲  ترانه »بهار دلنشــین: تا بهار دلنشــین آمده ســوی چمــن« را که 
غالمحسین بنان و بسیاری از خواننده های دیگر خوانده اند، چه کسی 

سروده است؟
الف( رحیم معینی کرمانشاهی     

 ب( بیژن ترقی                 پ( ایرج جنتی عطایی

3  اولین خواننده قطعه »سرگشته: 
تو ای پری کجایی؟«، چه کســی بود و 
ادامــه بیــت را کــدام گزینــه تکمیــل 

می کند؟
شــبی کنار چشــمه پیدا شــو/ میان اشک 

من ...
 الــف( داریــوش رفیعــی- چــو گل وا شــو     

 ب( غالمحسین بنان- هویدا شو
پ( حسین قوامی- چو گل وا شو

۴  حسن کسایی، نوازنده شهیر نی، قطعه 
»سالم صبحگاهی« را بر چه اساسی ساخت؟

الف( سالم کردن فردی در بازار                  
ب( هیاهوی صبحگاهی مردم در بازار

پ( خاطرات دوران کودکیِ آهنگ ساز

۵  در قطعه معروف »کوچه لره« اثر »رشــید بهبــودف«، کدام گزینه 
ابیات زیر را به درستی معنی می کند؟

کوچه لره سو سپمیشم/ یار گلنده توز اولماسون/ ائله گلسین ائله گئتسین/ 
آرامیزدا سوز اولماسون

الف( کوچه را آب وجارو کرده ام/ تا وقتی یارم می آید گردوخاک نباشد/ یارم 
رفته و من تنها مانده ام/ چقدر خاطر یار عزیز است

ب( کوچه را آب وجارو کرده ام/ تا وقتی یارم می آید گردوخاک نباشد/ طوری 
بیاید و برود/ که هیچ حرف وحدیثی درمیان نماند

پ( کوچه را آب وجارو کرده ام/ تا وقتی یارم می آید هیچ حرف وحدیثی درمیان 
نباشد/ یارم رفته و من تنها مانده ام/ چقدر خاطر یار عزیز است

۶  در قطعه »نوایی: غمت در نهانخانه دل نشیند«، منظور از »ناقه« چیست؟
به دنبال محمل چنان زار گریم/ که از گریه ام ناقه در ِگل نشیند

الف( شتر                                   ب( اسب                                     پ( استر             

سبک زندگی 

داده تصویری

zimed :منبع
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سود  ميلياردى جهانبخش 
بر اى فدراسيون فوتبال

دوئل زیدان و سيمئونه
 در دربی مادرید

 رئال ميهمان صدرنشين مقتدر الليگا�� خبر خوب در شروع �ار عز�ز� خادم

شروع خوب فرهاد و فراز
پایان بردهاى 
سـریـالـى

عبــور استقـــالل از ســـــــد فــــوالد�
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فدراســيون فوتبــال توانســت بعد 
از ماه هــا رســيدگ� قضا�� مبن� 
عليرضــا  مشــار#ت  م'انيــزم  بــر 
جهانبخــش در انتقــال از آل'مــار 
بــه برا�تــون بــه پيــروز3 برســد و 
نصيــب  �ــورو  هــزار   ٥٧٣ مبلــغ 
ا�ــن فدراســيون خواهد شــد. ا�ن 
پرونده از ســو3 فدراسيون فوتبال 
در اختيــار عل� مليــح زاده، و#يل 
قــرار  و�لموتــس  پرونــده  پيشــين 
گرفتــه بــود #ه منجــر به پيــروز3 
ا�رانــ�  و#ال3  طرفــ�  از  و  شــد 
توانستند بانH انگليس� را با وجود 
تحر�م ها3 بان'� از سو3 آمر�'ا، 
متقاعــد بــه پرداخــت ا�ن پــول به 
فدراســيون فوتبال #نند. در�افت 
ا�ن پول از سو3 فدراسيون فوتبال 
به علــت انحــالل باشــگاه داماش 
گيالن است #ه آموزش و پيشرفت 
عليرضــا جهانبخــش در ا�ــن تيــم 
#ليد خورد اما به علت انحالل ا�ن 

 Lباشــگاه در تمــام اســناد و مدار
ثبتــ�، فدراســيون فوتبــال قانونا 
مالــH و صاحــب مبلــغ م'انيــزم 
مشــار#ت جهانبخــش اســت. بــا 
مبنا قــراردادن مبلــغ ١٧ ميليون 
پونــد و زمان انتقــال جهانبخش از 
باشــگاه داماش به ان.ا3.س� (در 
١٩ سالگ�) و هم چنين مطابق با 
جدول درج شــده در مقررات برا3 
محاســبه م'انيــزم مشــار#ت، در 
نتيجه حدودا ٣ درصد از ا�ن هز�نه 
انتقال با�د به باشــگاه ها3 ا�ران� 
#ه باز�'ن را از ١٢ ســالگ� تا ١٩ 
ســالگ� (قبل از انتقــال به هلند) 
آمــوزش داده انــد، اختصاص �ابد. 
با توجه به انحــالل داماش گيالن 
و طبــق بنــد ٣ مــاده ٢ ضميمــه 
فوتبــال  فدراســيون  مقــررات،   ٥
م� تواند ســهم م'انيزم مشار#ت 
را #ه با�د به باشــگاه ها3 عضوش 

پرداخت شود ، در�افت #ند.

مهاجــم  رمضانــ�  آرمــان 
در  #ــه  پرســپوليس  بلندقامــت 
تابســتان ســال جار3 بــه جمع 
شــاگردان �حيــ� گل محمــد3 
از  پــس  بــود،  شــده  اضافــه 
بــرا3  گلزنــ�  امــر  در  نا#امــ� 
شــاگردان  جمــع  از  تيــم  ا�ــن 
�حيــ� گل محمــد3 جــدا شــد 
تا حضــور3 #وتاه مــدت در ا�ن 
تيــم داشــته باشــد. رمضان� #ه 
را  ســاله   ٣ بلندمــدت  قــرارداد 
با پرســپوليس امضا #ــرده بود، 
بــرا3 فصــل نخســت حضورش 
رقمــ� بالغ بــر ٣ ميليارد تومان 
مهاجــم  م� #ــرد.  در�افــت 
بــرا3  ســرخ ها  بلند قامــت 
ا�ــن  در  حضــورش  نيم فصــل 
تومــان  ميليــارد   Hــ� باشــگاه، 
مابقــ�  و  داشــت  در�افتــ� 
طلــب خــود را نيز بابــت گرفتن 
پرســپوليس  از  رضا�ت نامــه 

بخشيد تا مشــ'ل� برا3 انتقال 
نداشــته باشــد. رمضانــ� #ه با 
نظر مســتقيم �حي� جذب شــده 
آقا�ــ�،  ســعيد  برخــالف  بــود، 
و   Hســرل ميــالد   ،Hلــ حامــد 
احســان پهلــوان در تر#يــب ا�ن 
تيــم نتوانســت مفيد ظاهر شــود 
بر خــالف  ســرخ ها  ســرمرب�  تــا 
ميــل باطن� اش تصميــم به #نار 
گذاشــتن او بگيــرد. باز�'ن� #ه 
بدون گل زده و تنها با ٢ پاس گل 
مبلغ قابل توجه� از پرســپوليس 
گرفــت تــا بــا وجــود قانــون منع 
جــذب باز�'ن خارج� بــار د�گر 
شاهد خر�د نامطلوب در باشگاه 
تيم هــا3  باشــيم.  پرســپوليس 
و  مازنــدران  نســاج�  فوتبــال 
مــس رفســنجان جزو مشــتر�ان 
رمضان� هستند تا ا�ن باز�'ن را 
در نيم فصل دوم رقابت ها3 ليگ 

برتر به خدمت بگيرند.

ضرر یک  ميلياردى خرید گل محمدى براى پرسپوليسسود  ميلياردى جهانبخش بر اى فدراسيون فوتبال

مراســم خا#سپار3 زالت'و #رانچار ســرمرب� سابق سپاهان، 
پرسپوليس و تيم اميد ا�ران با حضور چهره ها3 مطرح برگزار 
شــد. در ا�ن مراســم زالت'و داليچ ســرمرب� تيــم مل� فوتبال 
#رواســ� و ميرسالو بالژو�چ ســرمرب� سابق تيم مل� فوتبال 
ا�ران حضور داشــتند.  مير#و بار�چيچ ، رئيس باشگاه د�نامو ، 

ميروسالو بالژو�چ ، مرب� سابق ، زور�سالو سربر�چ ، دبير سابق 
فدراسيون و  ني'و  پسر زالت'و #رانچار #ه سابقه باز3 در تاتنهام 
را نيز دارد، در ا�ن مراســم ســخنران� #ردند. #رانچار ١٠ روز 
قبل به علت مش'الت #بد3 در بيمارستان بستر3 شده بود و 

در نها�ت روز دوشنبه هفته قبل درگذشت.

حضور سرمربی 
کرواسی و 

بالژویچ در مراسم 
خاکسپارى 

کرانچار

بـــرد مشهــد� هــا در دربــ, خــودرو�ــ,رحمتـى مـچ تارتار  را خواباندرحمتـى مـچ تارتار  را خواباند

پرسپوليس ٢ امتياز در آبادان جاگذاشت

فرهاد مجیـدى: فرهاد مجیـدى: 
بـاید شخصیت را به بـاید شخصیت را به 
استقالل برگردانیماستقالل برگردانیم
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کاراته کاران خراسانی در سکوى سومی 
نما�نــده خراســان رضو� در رقابت ها� ليگ برتر �اراته �شــور 
به مقام ســوم' تيم' دست �افت. ســومين دوره مسابقات ليگ 
برتر �اراته آقا�ان در ســالن افراســياب' تهران در رده ها� ســن' 
جوانان، اميد و ســهميه بزرگســاالن با حضور ٢٣ تيم برگزار شد 
�ه تيم صنعت مس رفســنجان به قهرمان' دست �افت و تيم ها� 
پاس مازندران و جاو�دان �ن ش' �ان خراسان رضو� به ترتيب 
رتبه هــا� دوم و ســوم را �ســب �ردنــد. تيم خراســان  رضو� با 
تر�يب' از رزم' �اران جوان به ميدان رفت �ه برا� اولين بار در 

جا�گاه سوم' قرار گرفت.

بازى هاى فرش آرا در دورنهایی
مراســم قرعه �شــ' دورنها�ــ' ليگ  برتر فوتســال ا�ــران بين ٦ 
تيــم راه �افته به ا�ــن مرحله انجام شــد �ه ا�ن باز� ها از بيســتم 
اســفند ماه به صورت رفت و برگشــت انجام خواهد شد. نما�نده 
فوتســال استان هم امســال به عنوان پد�ده مســابقات محسوب 
م' شــود و برخالف ســال ها� گذشــته باز� هــا� خيل' خوب' 
ارائــه �رد و در حــال حاضر جزو مدعيــان قهرمان' هــم از آن �اد 
م' �نند. تيم فوتســال فــرش آرا در بــاز� اول دور نها�' ميزبان 
تيــم مقاومــت البــرز اســت. همچنيــن در ادامه بــا تيم ها� مس 
ســونگون، گيت' پسند،�راپ الوند و ســن ا�چ د�دار خواهد �رد. 
مجيد مرتضا�'، ســرمرب' تيم فوتســال فرش آرا دربــاره ا�ن �ه 
امسال م' توانند بر سRو� قهرمان' قرار بگيرند، گفت: «تا االن 
ششــم' فرش آرا در ليگ برتر قطع' اســت و در تالش هستيم تا 
به مقام ها� بهتر برســيم. اميدوارم در ليگ امسال نا�ام' ها� 

گذشته را جبران  و پس از سال ها مقام قهرمان' را �سب �نيم.»

برترین ها در اردوى آليش بانوان
تيم  سرمرب' مشهد� 
آليــش  �شــت'  ملــ' 
بانوان از دعوت نفرات 
مســابقات  دوم  و  اول 
�شور� به اردو� تيم 
مل' خبر داد. آنا برات' 
در گفت وگو با ا�ســنا، 
در خصوص آغــاز اردو� تيم مل' �شــت' آليش بانوان گفت: 
«�شــور قرقيزستان برا� حضور در مســابقات بين الملل' �ه 
در انتها� فرورد�ن ١٤٠٠ برگزار خواهد شــد، دعوت نامه ا� 
برا� ما ارســال �رده است. مطابق تقو�م فدراسيون جهان'، 
مســابقات آســيا�'، جهانــ' و �Rــ'، دو مــورد تورنمنت ها� 
بين المللــ' د�گــر نيــز در پيــش دار�ــم و بــرا� آمادگــ' در 
مســابقات پيــش رو اردو� آمادگــ' را برگــزار م' �نيم.» و� 
ادامــه داد: «از هميــن رو در نظــر گرفتيــم در ابتدا مســابقات 
�شــور� را برگزار �رده و سپس اردو� تيم مل' را آغاز �نيم. 
�ــ^ اردو پيــش از نوروز و دو اردو� د�گر هــم اگر �رونا اجازه 
دهد، پس از نوروز برگزار خواهيم �رد. در حال حاضر به دليل 
محدود�ت ها� �رونا�' مجبور شــد�م فقط نفرات اول و دوم 

مسابقات �شور� را به اردو� تيم مل' دعوت �نيم.»

ساماندهی باشگاه هاى بدنسازى در شهرستان ها
رئيــس هيئــت بدنســاز� و پرورش انــدام خراســان رضــو� از 
̂ ٧٥٠ ميليون ر�الــ' به شهرســتان ها در نيمه دوم ســال  �مــ
٩٩ خبر داد. ســروش پــورآزاد افزود: «�R' از نقاط ضعd هيئت 
بدنســاز� و پرورش انــدام اســتان در زمان شــروع فعاليتم، عدم 
هماهنگ' و ســامانده' هيئت ها� شهرســتان' بــود، به نوع' 
�ــه در ا�ثــر شهرســتان ها �ــا هيئت' وجود نداشــت و �ــا هيئت 
بدنســاز� و پرورش اندام آن شهرســتان فعاليت' نداشــت.» و� 
افــزود: «در ســال گذشــته پيــش از شــيوع بيمــار� �رونا تالش 
شــد تا در تمام' مســابقات و فعاليت ها� �ه به صورت اســتان' 
برگزار م' شــود، تيم ها� شهرســتان' حضور داشــته باشند، اما 
در ســال ٩٩ برنامه ر�ز� و هدف ما فعال ســاز� شهرستان ها� 
غير فعال و پشتيبان' و توانمندساز� شهرستان ها� فعال بود.» 
پورآزاد خاطرنشان �رد: «در سال جار� با دو رو�Rرد استفاده از 
ورزشــRاران و چهره ها� مطرح هر شهرســتان و �ا افراد توانمند 
بــرا� حما�ت از ا�ن رشــته، سرپرســت ها و روســا� هيئت ها� 
شهرســتان' منصوب شــدند و وضعيــت تمام' شهرســتان ها� 
استان و نحوه فعاليت هيئت ها� شهرستان' سر و سامان گرفت، 
همچنين در شهرســتان ها�' �ه از گذشــته هيئت هــا� فعال' 
داشــتند، تالش شــد تا با برگزار� �الس ها� آموزشــ'، ضمن 
توانمندساز� مربيان آن شهرستان منابع درآمد� برا� هيئت ها 
ا�جاد شــود.» و� ادامه داد: «در ســال ١٤٠٠ هم شهرســتان ها 
نقــش پررنگ' در برنامه هــا� ما دارند و با�ــد برنامه ها و اهداف' 
�ه به آن ها ابالغ شده را به مرحله اجرا برسانند تا حما�ت شوند. 
مســئوالن �ميته هــا در هيئت اســتان هــم موظd هســتند تا در 
اجــرا� برنامه ها و اهداف هيئت در شهرســتان ها همRار� ها� 

الزم را انجام دهند.» 

�شــمRش برســر رفتن ســتاره ا�ن روزها� شــهرخودرو �ــه خواهان 
ز�ــاد� هم دارد، هنــوز ادامــه دارد. هرچند  در ابتدا مد�ران باشــگاه 
بــا انتقال امين قاســم' نژاد مخالd بودند و خيل' قاطــع با فروش او 
مخالفــت م' �ردنــد ؛ چرا �ه و� جزو معــدود باز�Rنــان تاثيرگذار در 
ليســت مهد� رحمتــ' اســت و تا�نون گل هــا� ٦ امتيــاز� ز�اد� 
بــه ثمــر رســانده ، اما چنــد روز� اســت �ــه �ادر فن' چرخــش چند 
درجه ا� داشــته و راض' شــده �ه در ازا� رضا�ت نامه، چند ميليارد 
پول از تيم ها� خواهان قاســم' نژاد در�افت �نند تا بتوانند بخشــ' 
از مشــRالت تيم را حل �نند. قاســم' نژاد در ابتدا ز�ر ذره بين �حي' 
گل محمد� بود و او خيل' دوست داشت قاسم' نژاد را به پرسپوليس 
ببــرد، اما بــا مخالفت شــهرخودرو مواجه شــد. در ادامه باشــگاه ها� 
 '�اســتقالل و گل گهر سيرجان هم برا� جذب ا�ن باز�Rن را�زن' ها
�ردنــد �ه ط' روزها� آ�نده به طــور قطع �R' از بمب ها� بازار نقل 

وانتقاالت ليگ برتر خواهد بود. 
 ستاره ا� �ه د	ر ظهور �رد

امين قاسم' نژاد متولد اول آذر ١٣٦٥ در شهر بابل است �ه با قامت 
١٨٤ ســانت' متر� در پســت مهاجم �اذب و و�نگر بــاز� م' �ند. او 
ســابقه باز� در تيم ها� گيت' پســند، ماشين ساز� و شــهرخودرو را 
در �ارنامــه خود دارد و مثل رضا عنا�ت' د�ر فوتبال را شــروع �رده و 
حاال در ســن ٣٤ سالگ' در اوج قرار گرفته است. قاسم' نژاد در ١١ 
مسابقه ٨ گل و ٢ پاس  گل ثبت �رده و ٤ بار به عنوان بهتر�ن باز�Rن 
زمين انتخاب شــده  و در جدول گلزنان ليگ برتر در جا�گاه سوم قرار 
دارد. بر اســاس آمار اعالم شــده، او به طور ميانگين ٣٫٢ شوت، ١٫١ 
پاس �ليد�، ١٫٤ عملRــرد دفاع'، ٥٫٤ نبرد پيروز، ٤٠ لمس توپ، 
١٫٩ نبردهوا�ــ' موفق و ٧٣ درصد دقت پــاس را ثبت �رده و با نمره 
٧٫٤٦ دومين باز�Rن برتر ليگ است. امين قاسم' نژاد تا پا�ان هفته 
شــانزدهم ليگ بيســتم توانســته ٨ گل برا� تيمش به ثمر برســاند و 
 ^�در مجموع ٤ فصل موفق را در شهر خودرو سپر� �رده و به دنبال 
انتقال بزرگ در دوران فوتبال' خود است. البته قاسم' نژاد د�روز در 
تر�يب شهرخودرو مقابل پيRان در تر�يب اصل' قرار نداشت و با نظر 

رحمت' در ليست ذخيره ها جا� گرفته بود �ه جا� سوال داشت. 
 پيشنهاد ميليارد� در ٣٤ سالگ� 

مهاجــم مازن' شــهرخودرو خيل' د�ر بــه فوتبال ا�ران معرف' شــد، اما  
حــاال آن  قــدر در ليگ خــوب  ظاهر شــده �ه باز هــم مورد  توجــه بهتر�ن 
تيم هــا� فوتبــال ا�ران قــرار  گرفته اســت. اولين بارقه ها� درخشــش 
�^ ســتاره در وجود امين قاســم'  نژاد ســال ٩٤ در تيم ماشين  ســاز� 

و در ليــگ دســته  �^ بود. قاســم' نژاد بــا گلزن' ها�ــش موجب صعود 
سبزپوشــان تبر�ز� به ليگ برتر فوتبال �شور شــد. اولين بار درخشش 
ا�ن ستاره در ٢٩  سالگ' بود. اما ا�ن پا�ان راه نبود و او توانست در سن 
باال به ستاره ب' بد�ل' در ليگ ا�ران تبد�ل شود و در لباس شهرخودرو 
بدرخشــد و حاال در سن ٣٤ سالگ' پيشنهادها� ميليارد� از تيم ها� 
بزرگ دارد. مشــتر�ان' چون اســتقالل، ترا�تــور، گل گهر و حت' مس 
رفســنجان به دنبال جذب او هســتند و با توجه به شرا�ط نامناسب شهر 
خودرو، بعيد به نظر م' رســد �ه قاســم' نژاد بخواهد در نيم  فصل دوم 
�ارش را در مشــهد دنبال �نــد. او �ه در هفته ها� گذشــته مذا�رات' 
با مد�ران باشــگاه ها� خواهان خود داشــته، هنوز تصميم قطع' برا� 
آ�نده اش نگرفته، اما احتمال ادامه همRار� اش با شــهرخودرو ز�اد باال 
نيست. با جدا�' ا�بر صادق'، قاســم' نژاد �اپيتان اول عناب' پوشان 

هم به شمار م' رود �ه حاال او هم در مسير جدا�' قرار گرفته است.
 مذا�ره با استقالل

 رقابت اصل' برا� جذب قاســم' نژاد در حال حاضر ميان ٢ باشــگاه 

اســتقالل و گل گهر اســت �ه هم مجيــد� و هم قلعه نو�ــ' از مد�ران 
باشگاه خود خواســته اند تا شــرا�ط حضور ا�ن مهاجم بابل' را فراهم 
آورند و با�د د�د در ميان ا�ن ٢ باشــگاه آب' پــوش �دام �^ م' توانند 
سرانجام ا�ن انتقال بزرگ را به نام خود تمام �نند، هرچند مد�رعامل 
شهر خودرو مخالفت ا�ن باشگاه با جدا�' قاسم' نژاد را مطرح �رده 
امــا بعيد به نظر م' رســد ا�ــن اتفاق رخ بدهــد و او را با�ــد �R' د�گر 
از جدا شــدگان شــهر خودرو در بــازار زمســتان' بدانيــم. البتــه امين 
قاســم' نژاد روز چهارشــنبه برا� مذا�ره با اســتقالل به تهران رفته 
بود و هماهنگ' ها�' هم انجام شده است . طبق شنيده ها، مذا�رات 
استقالل و قاسم' نژاد به توافق نها�' نزد�^ شده و قرار است از روز 
̂ شنبه مرحله نها�' آن صورت گيرد. با  توجه به صحبت ها� انجام  �
شده، قاسم' نژاد م'  تواند �اربرد� تر�ن خر�د فصل استقالل باشد؛ 
چرا �ــه وضعيت خط ميان' اســتقالل در نيم فصــل اول راض' �ننده 
نبود و او م' تواند با باز� خوان' و جاگير� ها� ز�ر�انه اش در زمين، 

مشRل استقالل در بحث هجوم' را حل �ند. 

قاسمی نژاد در تيررس فرهاد مجيدى
ستاره 34 ساله شهرخودرو  به یکى از بمب هاى بازار نقل وانتقاالت تبدیل مى شود

مســابقات ليگ دســته ســه فوتبال �شــور به مراحــل پا�ان' خود 
نزد�^ شــده و باز� ها هم از حساســيت ز�اد� برخوردار اســت؛ 
چرا �ه ا�ن احتمال وجود دارد �ه برخ' تيم ها سقوط شان قطع' 
شده برا� د�گر تيم ها دست به تبان' بزنند و در روند نتيجه گير� 
تاثيرگذار باشــد �ه ا�ن وظيفه ســازمان ليگ را سنگين تر م' �ند 
و   با�د در چيدمان داوران دقت نظر بيشــتر� صورت بگيرد. هفته 
�ازدهم ا�ن رقابت ها از امروز در شهرها� مختلd پيگير� م' شود 
و ٣ نما�نده خراســان رضو� �ه هر �دام شرا�ط خاص' در جدول 
رده بند� دارند به مصاف حر�فان م' روند. تيم شــر�عت نو�ن تا به 
ا�نجــا� �ار نتا�ج خيل' خوب' �ســب �رد و شــانس ز�اد� برا� 
صعود به مرحله بعد� مسابقات دارد. شاگردان ز�ر�ا طهماسب' 
در حــال حاضر بــا ٢٠ امتيــاز در رده دوم قرار دارنــد و عصر امروز 
در د�ــدار داخل خانــه به مصاف تيم اســتقالل عل' آبــاد م' روند 
�ــه در صورت لغزش ممRن اســت جا�گاه خود را از دســت بدهد. 

همچنين تيم آســمان مشــهد د�گر نما�نده خراسان رضو� �ه در 
ميانه ها� مسابقات با تغيير �ادر فن' مواجه شده، در حال حاضر 
بــا ١٤ امتياز در رده هفتم قرار دارد. سرخ پوشــان مشــهد� برا� 
صعــود به مرحله بعــد� با اما و اگر رو به رو هســتند. امــا هنوز ا�ن 
�ابند �ه  با�د از ٣  '�شانس را دارند �ه بتوانند از خطر سقوط رها
باز� باق' مانده حدا�ثر امتياز ها را �سب �ند و از طرف' تيم ها� 
حر�ــd هم با لغزش دچار شــوند. شــاگردان مرتضــ' برگ' زر �ه 
هفته گذشــته هم پيروز� ارزشــمند� در مشــهد �ســب �ردند، 
̂ قائن  عصــر امروز در د�ــدار� خارج از خانه به مصــاف تيم بادام
م' رونــد �ه در قعر جــدول قرار دارد. تيم شــهرآهن خــواف د�گر 
نما�نده اســتان در ا�ن ســطح از مسابقات اســت �ه ا�نون در رده 
�ازدهــم جدول رده بند� قرار دارد و شانســ' برا� صعود و حت' 
ماندن در مســابقات را ندارد �ه روز دوشنبه در باز� تشر�فات' به 

مصاف مقاومت تهران م' رود.

بازى حساس خراسانى ها در لیگ سه

اخبار خراسان

على ترابى

 ٢ راهکار الپورتا براى ماندن مسی
 خــوان الپورتــا نامــزد اصل' �ســب ر�اســت باشــگاه بارســلونا محســوب   
م' شــود. او در نظرســنج'  ها از و�Rتور فونت و تون' فر�Rسا پيش است و 
̂ شــنبه احتماال بار د�گر رئيس بارســلونا خواهد شــد. او بين سال ها�  �
٢٠٠٣ تــا ٢٠١٠ نير رئيس بارســلونا بــود. طبق ادعــا� د�ل' ميل، اگر 
خوان الپورتا رئيس بارسلونا شود، سرخيو آگرو را از منچسترسيت' جذب 
خواهد �رد. ســتاره ٣٢ ساله آرژانتين' در پا�ان فصل قراردادش به اتمام   
م' رســد و هنوز تما�ل' به تمد�د نشــان نداده اســت. در واقــع ا�ن �R' از 
ترفندها�' است �ه الپورتا برا� ماندن' �ردن ليونل مس' به �ار خواهد 
بســت. جذب دوست صميم' مس' و آوردن او به بارسلونا به احتمال ز�اد 
مســ' را راض' بــه تمد�د خواهد �ــرد .همچنين ال چير�نگيتــو نيز ادعا 
�ــرده  �ه الپورتا روز گذشــته با مســ' صحبت �رده و بــه و� قول داده  �ه 

هر �ار� خواهد �رد تا ارلينگ هالند را نيز به بارسلونا بياورد. 

مهاجــم ســوئد� پس از ٥ ســال قرار اســت دوبــاره پيراهــن تيم مل' 
�شــورش را برتــن �نــد. بــه گــزارش ا�ســنا و بــه نقــل از آس، زالتان 
ا�براهيموو�ــچ به تيم مل' ســوئد برم' گــردد تا در ٣ بــاز� ماه مارس 
باز� �ند. نشــر�ه فوتبال دا�ر�ت مدع' شد ستاره ميالن توسط �ان 
اندرســون به تيــم مل' دعوت خواهد شــد. ســوئد قرار اســت ابتدا در 
انتخاب' جام جهان' ٢٠٢٢ به مصاف گرجستان برود و سپس با �وزوو 
بــاز� �ند. ا�ن تيم در آخر�ن روز ماه مارس در د�دار� دوســتانه برابر 

استون' قرار م' گيرد. ا�براهيموو�چ دومين دوره جوان' اش را در ٣٩ 
ســالگ' در ميالن م' گذراند. او در ا�ن فصل در ١٤ باز� سر� آ ١٤ 
گل به ثمر رســانده و در ٢١ باز� رســم' ١٦ بار گلزن' �رده اســت. 
ا�ن شرا�ط فوق العاده موجب شــده  برا� باز� ها� مارس به تيم مل' 
فراخوانده شــود. آخر�ن بار� �ه زالتان پيراهن سوئد را بر تن �رد، به 
 ^�بيست و دوم ژوئن ٢٠١٦ برم' گردد �ه تيمش در �ورو مغلوب بلژ

شد. او برا� تيم مل' در  ١١٠ باز� ٦١ گل به ثمر رساند.

ایبراهيموویچ به تيم ملی برمی گردد
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 آغاز جام جهان� شمشيرباز� مجارستان تحت تدابير شد�د ضد�رونا��

سابر�ســـــــت ها	 ملــــــ� پوش 
باالخــره  بعد از �� ســال دور	 
از مياد�ن ورزشــ�، قرار اســت در �� رقابت 
رســم� مح� بخورنــد؛ ا�ن بــار اما فــارغ از 
اســترس 2ســب ســهميه الميپــ�. آخر�ــن 
بــار اســفندماه ســال ٩٨ بــود 2ه شــاگردان 
پرافتخار پيمان فخر	 موفق شدند در جر�ان 
جام جهانــ� لهســتان، بــا غلبه بــر مجارها	 
پرافتخــار	 2ــه صاحــب رنــ� دوم جهــان 
هســتند، بــا 2ســب ســهميه تيمــ� المپي� 
برا	 اولين بار، تار�خ ســاز	 2نند. البته تيم 
شگفت� ســاز ا�ران پيش  از ا�ــن ژاپن و چين، 
قدرت ها	 بنام آسيا را هم پشت سرگذاشته 
بــود تا در قــواره �� مدعــ� تمام عيــار بليت 
حضــورش در المپيــ� تو2يــو را او�2 2ند. 
اما سرنوشــت برگزار	 المپي� ٢٠٢٠ ا�ن 
بار به دســت پاندمــ� ب� رحم 2رونــا افتاد تا 
تعو�ق �� ســاله المپي�، دست ورزشRاران 
و  تدار2اتــ�  رقابت هــا	  در  حضــور  از  را 
انتخابــ� 2وتــاه 2نــد. شمشــيرباز	 هــم از 
ا�ــن قاعــده مســتثنا نبــود و حــاال از آخر�ــن 
حضور فخــر	 و شــاگردانش در �ــ� رقابت 
رســم� دقيقا �� ســال م� گذرد تــا ا�ن تيم 
در آســتانه حضور در جام جهان� مجارســتان 
قرار گيرد. رقابت� 2ه ســال گذشــته به دليل 
همــه گيــر	 و�ــروس 2رونــا لغــو شــد و حاال 
قــرار اســت ٢٣ تا ٢٥ اســفندماه امســال در 
بوداپســت برگــزار شــود. پيمان فخــر	 بعد 
از   برگــزار	 رقابــت انتخابــ� درون اردو�ــ� 
بــه تر2يــب ٥ نفــره مجتبــ� عابد�نــ�، عل� 
پا2دامــن، محمــد رهبــر	، محمــد فتوح� 
و فــرزاد باهــر بــرا	 حضــور در ا�ــن باز	 ها 
زمــره  در  هرچنــد  2ــه  مســابقات�  رســيده. 
رقابت ها	 2سب ســهميه المپي� محسوب 
م� شود اما از آن جا 2ه تيم مل� ا�ران پيش تر 
در لهســتان 2ار صعود را تمــام 2رده، حاال به 
چشــم �� د�دار 2امال تدار2اتــ� به آن نگاه 
م� 2ند. فخر	 سرمرب� تيم مل� سابر ا�ران 
بــا اشــاره به 2ــم و 2يــ] حضور شــاگردانش 
خراســان  بــه  مجارســتان  رقابت هــا	   در 
م� گو�د: «حاال 2ه ســهميه تيم� المپي� را 
دار�م، دغدغــه ا	 از ا�ن بابت در جام جهان� 
هميــن  بــه  داشــت.  نخواهيــم  مجارســتان 

دليل نيما زاهــد	 هم به تر2يــب تيم اضافه 
شــده تا مل� پوشــان بيشــتر	 در مجارستان 
مســابقه دهند. چرا 2ه بــرا	 انتخاب تر2يب 
در  شمشــيربازان  المپيــ�،  در  ملــ�  تيــم 
هميــن رقابت ها انتخــاب م� شــوند. بچه ها 
اردو ،  آخر�ــن  در  پيــش  هفتــه  دوشــنبه  از 
تمر�ــن را شــروع 2ردند تا بــرا	 جام جهان� 
آمــاده شــوند و بامداد فردا هم پــرواز دار�م.» 
درحالــ� 2ه قــرار اســت تRلي] هشــتمين و 
آخر�ــن تيــم المپي�R شمشــيرباز	 اســلحه 
سابر در مجارســتان مشخص شود اما بحران 
شيوع 2رونا	 جهش �افته در سراسر جهان، 
برگزار2نندگان جام جهان� مجارستان برآن 
داشــته تا ا�ــن رقابت هــا تحت تدابير شــد�د 
بهداشــت� ميزبان� 2نند. به همين خاطر هم 
رعا�ــت قوانين ضد2رونا�� در بوداپســت به 
عنــوان �ــ� الــزام در دعوت نامه ارســال� به 
تمــام 2شــورها و از جملــه ا�ران مــورد تا2يد 
قرار گرفته 2ــه از آن جمله م� توان به حضور 
در محل برگزار	 جام جهان� مجارســتان ٣ 
روز پيش از آغاز رو�دادها اشــاره 2رد. حضور 
زود هنگام شر2ت 2نندگان به منظور گرفتن 
تســت  پ� ســ� آر، منــع هرگونه تــردد تيم ها 
تا زمــان اعالم نتيجــه تســت ها و قرنطينه در 
هتل محــل اقامت و ســرو غــذا در اتاق ها، از 
د�گــر پروتRل هــا	 بهداشــت� در نظرگرفته 
شــده در جر�ان برگزار	 ا�ن رقابت هاســت. 

ضمــن ا�ن 2ــه با وجــود منفــ� بــودن نتيجه 
تست پ� ســ� آر باز هم تردد شر2ت 2نندگان 
به هتل و سالن مسابقات محدود خواهد بود. 
فخر	 با تا2يد بر رعا�ت ا�ن نRات م� گو�د: 
«همه تيم ها با�د سه شنبه در بوداپست باشند 
و هيچ تيم� نم� توانست زودتر برود �ا د�رتر 
بيا�ــد. تيم هــا بــه محــض ورود به بوداپســت 
تســت پ� ســ� آر م� دهنــد و ١٢ ســاعت در 
هتــل قرنطينــه م� شــوند تــا جــواب بيا�ــد، 
حت� 2ســ� برا	 غذا خوردن هم  حق بيرون 
رفتــن از اتاقــش را نــدارد.» او 2ه قرار اســت 
ا�ن بــار تيمش را در بوداپســت محــ� بزند، 
م� گو�ــد: «فصل مســابقات امســال بــا جام 
جهان� مجارســتان شــروع م� شــود. بچه ها 
خيل� خوب تمر�ن 2رده اند و در مجارســتان 
مح� جد	 م� خورند. البته مســابقه تيم� 
برا	 ما مهم نيست و دنبال افزا�ش رنRينگ 
نيســتيم. بــه همين خاطر بــه شمشــيربازان 
جــوان باز	 م� دهيــم و با تر2يــب جد�د در 
مســابقه تيمــ� حاضــر مــ� شــو�م. مجتب� 
2هنــه  مصدوميــت  به خاطــر  هــم  عابد�نــ� 
2تفــش در رقابت ها	 تيم� بــاز	 نم� 2ند 
و تنهــا در انفــراد	 بــه ميدان مــ� رود. به هر 
حــال مســابقه دادن بعــد از دور	 �� ســاله 
2ار بچه ها را ســخت م� 2ند. آن هم حاال 2ه 
 kمشــتر 	حتــ� به دليل محدود�ت ها اردو

هم نداشتيم.» 

فخرى: براى غذاخوردن هم حق خروج از اتاق را نداریم!
در   ١٨:٤٥ ســاعت  از  امــروز 
هفتــه  از  بــاز	  حســاس تر�ن 
بيســت و ششــم الليگا، ٢ تيم بــزرگ مادر�د	 
مقابــل هم قــرار خواهند گرفت. دربــ� مادر�د 
امروز در شــرا�ط� 2امال متفاوت برگزار خواهد 
شد و ا�ن بار بر خالف هميشه ا�ن اتلتيRومادر�د 
اســت 2ه شــانس بيشــتر	 برا	 پيروز	 دارد. 
قرمز و سفيدپوشــان بيشتر�ن درصد پيروز	 در 
ا�ن فصل را در ميــان تيم ها	 حاضر در ٥ ليگ 
برتر قاره ســبز داشــته اند. ٧٥ درصد باز	 ها	 
روخ� بالنRو با پيروز	 به پا�ان رســيده اســت. 
ا�ن تيم در ٢٤ باز	 ١٨ پيروز	، ٤ تساو	 و ٢ 
شRست را به ثبت رسانده است. با وجود افت در 
چنــد هفته اخير همچنان از ا�ــن لحاظ در اروپا 
بهتر�ن اســت. اتلتيRــو در الليگا بــا ٥٨ امتياز 
صدرنشين است و �� باز	 2متر از رئال مادر�د 
و بارسا ٥٣ امتياز	 دارد. همچنين 2متر�ن گل 
خــورده را در رقابت ها دارد. آن ها �� گل 2متر 
از ســيت� 2ه در ليگ  برتر انگليس ٦٥ امتياز	 
اســت، در�افــت 2رده انــد. �Rــ� از 2ليدهــا	 
موفقيــت اتلتي� به نيمRتش مربوط م� شــود. 
ارزش 2ل ا�ن باز�Rنان 2ه از گرابيچ، ورساليRو، 
لود	، تور�را، اررا، 2ندوگبيا، و�تولو، فليRس و 
موســ� دمبله تشــRيل شــده اند، ٢٦٤ ميليون 
�ورو ســت. ســوارس، �ورنته، 2اراســRو، 2و2ه، 
2ورئا و اوبالk از جمله باز�Rنان� هستند 2ه در 
بهتر�ن روزها	 خود به سر م� برند. ا�ن شرا�ط 
موجــب رقــم خــوردن نتا�ــج درخشــان� برا	 
اتلتيRو شــده  2ه م� تواند در آ�نده ا	 نزد�� با 
فتــح جام هم همراه شــود. باشــگاه رو	 تعادل 
ميان جوان� و تجربه شرط بند	 2رده  2ه نقش 
2ليــد	 در وضعيــت 2نونــ� تيم دارد. مســلما 
امروز رئال و ز�دان ��R از سخت تر�ن باز	 ها	 

فصــل خــود را پشت ســر خواهند گذاشــت. در 
بــاز	 امــروز عالوه بــر تقابــل ســتارگان ٢ تيم، 
تقابــل ٢ مرب� صاحب ســب� فوتبــال اروپا هم 
م� تواند جذابيت ها	 خاص خودش را داشــته 
باشــد. در واقع امروز ٢ سرمرب� از بهتر�ن ها	 
قــرن ٢١ برابر هــم قــرار م� گيرند. هــر دو �� 
اسطوره در باشگاه ها	 شان به حساب م� آ�ند و 
پروژه ها�� در دست دارند 2ه از موفق تر�ن ها	 
تار�ــخ فوتبــال اســپانيا به حســاب م� آ�نــد. با 
حضــور ســيمئونه، دارب� هــا	 مادر�ــد به �� 
قبــل و بعــد تبد�ل شــدند. ســرمرب� آرژانتين� 
توانســت راه حل شRســت سفيدپوشــان را پس 
از ١٣ ســال پيدا 2نــد. اتلتيRو تحــت هدا�تش 
در ســال ٢٠١٣ در 2وپــا دل ر	 در ســانتياگو 
برنابئو پيروز شــد. بهتر�ن دوئــل پا�تخت د�گر 
برابر شــده بود. در ا�ــن مــدت روخ� بالنRو در 
٧ بــاز	 پياپ� برابر مادر�د شRســت نخورد و ٤ 
باز	 را با پيروز	 به پا�ان رساند 2ه در ا�ن ميان 
 kدردنا 	تيــم مادر�د 	ســت ٤ - صفر براRش
بــود. با ا�ن حال بــا حضور ز�ــدان آمارها دوباره 

به نفع سفيدپوشــان شــد. ســرمرب� فرانسو	 
برابــر ســرمرب� آرژانتينــ� اغلــب موفــق بــوده 
اســت. آن ها ١٢ بار با هم روبه رو شــدند 2ه تيم 
ســيمئونه تنها ٢ بار پيروز شــده است. اولين بار 
ا�ــن اتفاق در ســال ٢٠١٦ در الليــگا رخ داد 
2ه نخســتين دوئل ٢ سرمرب� بود و آخر�نش 
به ســال ٢٠١٧ برم� گردد 2ه باز	 برگشت 
نيمه نها�� ليگ قهرمانان بــود. بقيه د�دارها 
با ٤ پيــروز	 برا	 مادر�د و  ٦ تســاو	 همراه 
شــد.  ز�دان به دنبال فتح سومين عنوانش در 
الليگاســت. او هميشــه الليگا را ســخت تر�ن 
رقابت ها عنوان م� 2ند. ســرمرب� فرانســو	 
م� داند 2ه ��  شRســت برابر اتلتيRو شانس 
تيمــش بــرا	 قهرمان� را خيل� 2ــم م� 2ند. 
اگــر ز�ــدان موفــق بــه فتح الليــگا شــود به ٢ 
قدم� ميگل مونيوس م� رســد 2ه با ١٤ جام 
پرافتخارتر�ن ســرمرب� تار�خ باشــگاه اســت. 
هم چنيــن م� توانــد چهارمين ســرمرب� لقب 
بگيرد 2ــه ٣ بــار قهرمان� در الليــگا را تجربه 

م� 2ند .

دوئل زیدان و سيمئونه در دربی مادرید
 رئال ميهمان صدرنشين مقتدر الليگا

دوران حضــور لور�ــس 2ار�ــوس در ليورپول 
و  رفــت  پيــش  ممRــن  شــRل  بدتر�ــن  بــه 
هــواداران ا�ن تيــم هرگز دل خوشــ� از ا�ن 
دروازه بــان آلمانــ� ندارنــد. اوج اشــتباهات 
ليــگ  فينــال  د�ــدار  در  2ار�ــوس  لور�ــس 
قهرمانــان ســال ٢٠١٨ برابــر رئال مادر�ــد 
رقم خورد و اشــتباهات عجيب ا�ن سنگربان 

باعث شــد ليورپــول بــه راحت� شــانس فتح 
ليــگ قهرمانــان را از دســت بدهــد. لور�س 
2ار�ــوس در نيمــه دوم ا�ــن ٢ د�ــدار ٢ بــار 
مرتRب اشتباهات مهل�R شــد تا 2ر�م بنزما 
و گــرت بيــل به راحت� دروازه ليورپــول را باز 
2ننــد. حــاال لور�ــس 2ار�ــوس با فراموشــ� 
آن شــب تلخ در 2ي]، مدت� اســت به صورت 

قرضــ� در تيم �ونيون برليــن باز	   م� 2ند و 
عملRرد او مورد توجــه 2ادر فن�   با�ر ن مونيخ 
قرار گرفته اســت. اســپورت وان مدع� شــد 
الRســاندر نوبــل، دروازه بان جــوان با�رن از 
نيمRت نشــين� ها	 متوال� به ســتوه آمده و 
احتماال در فصل تابســتان پيش رو به صورت 

قرض� از ا�ن تيم جدا خواهد شد.

 خرید عجيب   بایر ن مونيخ

ناظمی: ناظمی: گزینه وزارت ورزش نبودمگزینه وزارت ورزش نبودم
مجمــع انتخاباتــ� فدراســيون موتورســوار	 و 
اتومبيلران� باالخره بعد از ١٣ ماه برگزار شــد؛ 
مجمع� 2ــه همچون د�گــر مجامــع انتخابات� 
حاشــيه ها	 خاص خود را داشــت اما درنها�ت 
صندلــ� ر�اســت ا�ــن فدراســيون بــه ماز�ــار 
ناظم�، مد�ر2ل ســابق روابــط عموم� وزارت 
ورزش ســپرده شــد. مجمعــ� 2ه جــواد برات، 
عز�زه تراز، محمــد فراهان�، ندا مطلب�، ماز�ار 
ناظم� و مهران همتيان نامزدها	 ر�اســت آن 
بودند اما فراهان� و مطلبــ� انصراف دادند و با 
توجه به ا�ن 2ه ناظم� با ٢٠ را	 نتوانست آرا	 

الزم را برا	 ر�است 2سب 2ند، انتخابات به دور 
دوم 2شــيده شــد. ناظم�، همتيــان و برات، ٣ 
2اند�دا	 حاضر در دور دوم بودند 2ه درنها�ت 
ناظم� ٢٥ را	، برات ٩ را	 و همتا�ان ٥ را	 
2ســب 2ردند تا ناظم� برا	 ٤ ســال به عنوان 
رئيس فدراسيون انتخاب شود. مهد	 عل� نژاد 
معــاون وز�ــر ورزش 2ــه ر�اســت ا�ــن مجمع را 
برعهده داشت، بعد از برگزار	 انتخابات گفت: 
«  وزارت ورزش حتمــا بــر عملRــرد فدراســيون 
اتومبيلرانــ� نظارت خواهد داشــت و اميدوارم 
برخ� حواش� د�گر در ا�ن فدراسيون نباشد.» 

ناظمــ� هــم بعــد از قطع� شــدن ر�اســتش بر 
اتومبيلرانــ� در وا2نــش به اظهــارات برخ� از 
نامزدهــا مبن� بــر ا�ن 2ه ناظمــ� گز�نه وزارت 
ورزش بوده و با الب� به ا�ن سمت انتخاب شده 
هــم  گفت: «همه نامزدهــا را دعوت به همRار	 
2ــرده ام. البــ� و گفت وگو بخشــ� از انتخابات  
و ناگز�ــر اســت. از آن هــا در آ�نــده فدراســيون 
استفاده م� 2نيم. هر فرد	 2ه پيروز م� شود، 
م� گو�ند گز�نــه وزارت بوده اســت. من گز�نه 
مجمــع بــودم، اگــر گز�نــه وزارت ورزش بودم، 

همان دور اول انتخابات تمام م� شد.»

بریمانلو: شایعه پناهندگی من کذب 
و دروغ است 

گفــت:  جهــان  جــودو  برنــز  مــدال  دارنــده 
«شــا�عه پناهندگ� مــن 2ذب و دروغ اســت 
گرنداســلم  مشــاهده  و  اســتراحت  بــرا	  و 
ازبRســتان بــه تاشــRند آمــدم.» بــه گزارش 
تســنيم محمد محمــد	 بر�مانلو در خصوص 
شــا�عه پناهندگ� خود اظهار داشت: «برا	 
مســافرت چند روزه به ازبRســتان آمــدم و از 
فرصت اســتفاده 2ردم و با توجه به دور	 ٢٠ 
جــودو  رقابت هــا	  مســابقات،  از  ماهــه 
گرنداســلم تاشــRند را از نزد�ــ� مشــاهده 
2ــردم.» و	 تصر�ــح 2ــرد: «بــه هيچ عنــوان 
قصد پناهندگ� ندارم و هر صحبت� راجع به 

پناهندگ� به من مطرح شده ، 2ذب است.»

کاپيتان معروف آماده هنرنمایی
بر اســاس برنامه جد�د اعالم شــده از ســو	 فدراســيون واليبــال چين، ليگ ا�ن 2شــور از ٢٥ 
اســفندماه به صــورت متمر2ز در شــهر چين هوانگ دائو (Qinhuangdao) آغاز خواهد شــد تا 
بهتر�ن پاســور ليگ ملت ها	 ٢٠١٩ جهان، 2ار خود را در مســابقات رســم� تيــم با�� موتور 
پRن آغاز 2ند. ســعيد معروف 2اپيتان تيم مل� واليبال ا�ــران از اول د	 ماه  تمر�نات خود را با 
ا�ــن تيم چين� آغاز 2رد. معروف با پيگير	 تمر�نات خود، حاال آماده هنرنما�� دوباره و حضور 

در مياد�ن واليبال است.

واکنش روس ها به حضور حسن یزدانی در انتخابی تيم ملی
�� ســا�ت روســ� با انتشار گزارشــ� و�ژه از د�دارها	 انتخاب� تيم مل� 2شــت� آزاد ا�ران به 
بررســ� مدعيان دو وزن ٥٧ و ٨٦ 2يلوگرم ا�ن مســابقات پرداخت و نوشــت: «حســن �زدان� 
قهرمان جهان و المپي� برا	  اثبات ا�ن ادعا 2ه شا�ســته پوشــيدن دوبنده تيم مل� در المپي� 
است، با�د به مصاف 2امران قاسم پور قهرمان ٢ دوره رقابت ها	 ز�ر ٢٣ سال جهان برود. ا�ن 
دو آزاد2ار اهل شهر جو�بار، بارها با �Rد�گر 2شت� گرفتند 2ه حسن �زدان� در رقابت انتخاب� 

تيم مل� توانست حر�] خود را شRست دهد.»
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قرارداد کمالوند با استقالل امضا شد
٢ مربــ� و مد�ــر فنــ� تيــم فوتبــال اســتقالل بــا ا�ن 
باشگاه قرارداد امضا �ردند. روز گذشته فراز �مالوند 
به عنوان مد�ر فن�، صالح مصطفو, به عنوان مرب� و 
بهزاد نوشاد, به عنوان بدنساز تيم فوتبال استقالل، 
پــس از جلســه با احمد مــدد, قرارداد خــود را با ا�ن 
باشــگاه امضا �ردنــد. ا�ن نفرات در د�ــدار د�روز تيم 
اســتقالل مقابــل فــوالد رو, نيم?ت ا�ــن تيم حضور 

داشتند. 
حضور کادر فنی پيشين استقالل در باشگاه

تعداد, از اعضا, �ادر فن� پيشــين اســتقالل صبح 
د�روز بــا حضور در محل ا�ن باشــگاه بــرا, مطالبات 
خود خواســتار برگزار, جلسه با احمد مدد, شدند. 
حنيE  عمران زاده، ســعيد عز�ز�ان، اميد عل� دفتر, 
و پرو�ــز مظلوم� سرپرســت آب� پوشــان صبــح د�روز 
در ســاختمان خيابــان ســعادت آباد حاضــر شــدند تا 
در خصــوص چگونگــ� در�افت رقــم قــرارداد خود به 
صحبت بپردازند. دســتياران محمــود ف?ر, چند روز 
پيش با حضور در باشــگاه و جلســه با مدد, از ســمت 

خود استعفا �ردند.
جوادى سرپرست روابط عمومی فدراسيون 

فوتبال شد
سرپرســت  جــواد,  علــ�  عز�ز, خــادم  ح?ــم  بــا 
روابط عمومــ� فدراســيون فوتبال شــد. عل� جواد, 
پــس از انتخــاب شــهاب الد�ن عز�ز, خــادم به عنوان 
رئيس فدراســيون، در سمت سرپرست روابط عموم� 
فدراســيون فوتبال منصوب شــد. جواد, پيش از ا�ن 

هم در ٢ دوره ا�ن سمت را برعهده داشت.  

آنتونيو تيموشــچوT، مرب� تيم زنيت ســن پترزبورگ درباره عالقه شــد�د سردار 
آزمــون مهاجــم مل� پوش �شــورمان به اســب صحبت �ــرد. او در ا�ن بــاره گفت: 
«ســردار آزمون اســب ها را خيل� دوســت دارد. او حدود ٢٥ اســب دارد. وقت� با 
آزمــون درباره اســب ها صحبت م� �نيد، از وجد چشــمانش م� درخشــد. من در 
رونما�� از مســتند «سر�Z» اسب آزمون حضور داشــتم. ماجرا, ا�ن مستند ا�ن 
است �ه به ناحق ا�ن اسب را دوپينگ� اعالم م� �نند. فيلم به ش?ل خوب� ساخته 
شــده اســت. ســردار هم در ا�ن فيلم حاضر اســت �ه درباره عمل?رد اسب ها�ش 
صحبت م� �ند.» تيموشچوT در پا�ان گفت: «سردار عاشق اسب ها است. وقت� 
شما ١٠ اســب پيش رو, خود داشته باشيد واقعا ســخت است �ه بدانيد هر �دام 

چگونه م� دود و چه وضعيت� دارد اما برا, سردار ا�ن �ار راحت است.»

روز, �ه باشــگاه اســتقالل مذا�ره نها�� اش را با فرهاد مجيد, انجام داد، 
بــه ا�ن ســرمرب� اعالم �ــرد انتخاب سرپرســت بر عهــده مد�رعامل اســت و 
همان طــور �ــه �ادر فن� در چينــش دســتياران و مربيان باشــگاه اختيار تام 
دارد، انتخاب سرپرســت، مد�ر رســانه ا, و ... نيز بر عهده مد�رعامل باشــگاه 
اســت. البته شا�عه شــده احمد مدد, به اعضا, هيئت مد�ره استقالل گفته 
اگر آن ها مصوب �نند فرزاد مجيد, سرپرســت اســتقالل شــود، مشــ?ل� با 
ا�ن موضوع ندارد اما به نظر م� رســد هيئت مد�ره هــم ما�ل به انجام ا�ن �ار 
نيست. ظاهرا قرار است سرپرست استقالل از ميان پيش?سوتان با سابقه ا�ن 
باشــگاه انتخاب شــود. قطع هم?ار, با پرو�ز مظلوم� قطع� است و باشگاه 

تما�ل دارد جانشين مظلوم� �Z پيش?سوت با تجربه باشد.

پشت پرده رفت و آمدها� فرزاد مجيد� به استقاللعشق عجيب سردار آزمون به اسب ها! 

من  ٤٨ ساعته (ار خاص& ن$رده ام 
مجيدى: باید شخصيت را به استقالل 

برگردانيم
فرهاد مجيد, در نشست خبر, پس از پيروز, 
�Z- صفر اســتقالل برابر فوالد خوزســتان در 
هفتــه هفدهم ليگ برتر فوتبــال گفت: «وقت� 
�ــه آقــا, اســتراماچون� رفتند و من پارســال 
هدا�ت تيم را بر عهده گرفتم اولين جمله ا, �ه 
به باز�?نان گفتم ا�ن بود �ه شما بهتر�ن ها, 
ا�ران هســتيد. االن هم م� گو�م اســتقالل در 
چند ســال گذشته جزو بهتر�ن ها بوده است.» 
سرمرب� اســتقالل ادامه داد: « در ٤٨ ساعت� 
�ه سرمرب� استقالل شدم �ار خاص� ن?ردم. 
بيشتر تالش �ردم بحث روح� و روان� داشته 
باشم. از باز�?نانم ممنونم �ه با جان و دل باز, 
 Eردنــد.» فرهاد مجيــد, دربــاره نقاط ضع�
استقالل تهران تا�يد �رد: «پارسال با ا�ن تيم 
بودم.  ٨٠ درصد باز�?نان از پارســال هستند. 
بــا ٢ جلســه تمر�ــن نم�  توانم پاســخ شــما را 
بدهــم. هيچ اتفاق� نيفتــاده و با�د خيل� �ار و 
تالش �نيم تا خواســته هــواداران را بــرآورده 
�نيم.» مجيد, درباره  انگيزه اش از بازگشــت 
به اســتقالل تصر�ح �ــرد: «من ٢ ســال پيش 
مصاحبه �ردم و به هــواداران گفتم من فرزند 
استقالل هستم. سال ها بودم و بهتر از هر تيم 
د�گر, استقالل را م� شناسم. با�د شخصيت 
اســتقالل به ا�ن تيم برگردد. قبل از ا�ن �ه به 
قهرمان� ف?ــر �نم م� خواهم شــخصيت ا�ن 
تيــم در ا�ــران و آســيا بازگــردد.» و, در مورد 
باز�?نانــ� �ه بــرا, ادامــه رقابت هــا, ليگ 
بــه اســتقالل خواهنــد آمــد، گفت: «مــن تنها 
باز�?ن� �ه از آقا, مدد, مد�رعامل خواستم 

آقا, قاسم� نژاد باز�?ن شهرخودرو ست.»

پرسپوليس بی رحم ترین ميزبان ليگ
هفته هفدهم ليگ برتــر د�روز در حال� برگزار 
شــد �ه تيم فوتبال پرســپوليس با �ســب ٢٣ 
درواقــع  و  ب� رحم تر�ــن  بــاز,،   ٩ از  امتيــاز 
بهتر�ــن ميزبــان ليــگ تــا بد�ــن جــا, فصل 
لقــب گرفتــه اســت. سرخ پوشــان در ٩ بــاز, 
خانگ� شــان در فصل جــار, با �ســب ٧ برد 
در�افــت  گل   ٣ و  زده  گل   ١٢ تســاو,،   ٢ و 
�رده اند. پرســپوليس مقابل تيم ها, ســا�پا، 
پي?ان، مس  رفســنجان، ماشين ســاز, تبر�ز، 
فــوالد خوزســتان، شــهرخودرو و صنعت نفت 
آبادان به پيروز, رسيده  و تنها ٢ تساو, مقابل 
تيم ها, اصفهان� ســپاهان و ذوب آهن �سب 

�رده  است.

شروع خوب فرهاد و فراز
توق1 پرسپوليس در روز درخشش سپاهان& ها

هفدهــم  هفتــه  گذشــته  روز 
بــا  ليگ برتــر  رقابت هــا, 
برگــزار, ٨ بــاز, آغــاز شــد �ــه در �?� از 
آبــادان  در  پرســپوليس  باز, هــا  مهم تر�ــن 
بــدون گل  بــا تســاو,  مقابــل صنعت نفــت 
متوقE شــد تا نوار پيروز, ها, سرخ پوشان 
بعد از ٦ برد قطع شــود. پرسپوليس باز, را 
شــير,،  مهــد,   ،Zلــ حامــد  تر�يــب  بــا 
ســيدجالل  �نعان� زادگان،  محمدحســين 
حســين�، علــ� شــجاع� (مهد, عبــد,)، 
سيامZ نعمت� (مهد, مهد, خان�)، احمد 
نوراللهــ�، ميالد ســرلZ، احســان پهلوان، 
اميــد عاليشــاه و وحيــد اميــر, آغــاز �رد و 
مهم تر�ــن ن?تــه ا�ن بــود �ه پرســپوليس به 
 دليل ش?ا�ت سوشــا م?ان� نتوانست مجوز 
بــاز, مهد, تراب� را بگيــرد و ا�ن باز�?ن از 
ليســت خــط خــورد. صنعت نفــت از همــان 
مدافعــان  رو,  فشــار  نخســت،  دقيقــه 
پرســپوليس را در دســتور �ار قــرار داد  و بــا 
پرس سنگين اجازه باز, ساز, به شاگردان 
�حي� گل محمــد, در پرســپوليس را نداد. 
مدافعــان  تــا  شــد  باعــث  موضــوع  هميــن 
پرســپوليس بارها بــرا, خارج شــدن از ا�ن 
فشــار با حامد لZ دروازه بان خود �ار �نند. 
از دقيقــه ٢٠ بــه بعــد باوجــود پا�يــن بودن 
�يفيت زمين چمن ورزشــگاه تخت� آبادان، 

بــا  مال?انــه  بــاز,  پرســپوليس  باز�?نــان 
پاس ها, متوال� را در دستور �ار قرار دادند 
اما از ا�جاد موقعيت مسلم گلزن� باز  ماندند 
تــا بــاز, در نيمــه نخســت بــا همــان نتيجه 
تســاو, بدون گل خاتمه �ابــد. در نيمه دوم 
ا�ن تيم پرسپوليس بود �ه جر�ان باز, را در 
دســت گرفت و ســع� در بــاز �ــردن دروازه 
صنعت نفت داشت. با ا�ن حال باز, فشرده 
و منســجم صنعت نفــت تمــام راه هــا را برا, 
نفــوذ پرسپوليســ� ها بســته بــود تا بــاز, با 
همان نتيجه تساو, خاتمه �ابد. پرسپوليس 
بــا ا�ــن تســاو, ٣٤ امتياز, شــد و در صدر 
جدول باق� ماند اما از دســت دادن ٢ امتياز 
 Tسپاهان مقابل آلومينيوم ارا Z� -و برد ٦
باعث شــد تــا زردپوشــان اصفهان بــا رقيب 
اصل� خود در صدر جدول هم امتياز شوند و 
با تفاضل گل �متر در رتبه دوم قرار بگيرند.

    
در �?� د�گر از باز , ها, د�روز شــهر خودرو 
ا�ــن  �ــه  رفتنــد  هــم  مصــاف  بــه  پيــ?ان  و 
مســابقه درنها�ت بــا نتيجه ٢ - صفر به ســود 
شــهر خودرو بــه پا�ــان رســيد. گل هــا, ا�ن 
مسابقه را مهرداد با�رام� در دقيقه ٨ و احمد 
الجبــور, در دقيقــه ٨٥ بــرا, شــهر خودرو 
زودهنــگام  گل  از  بعــد  رســاندند.  ثمــر  بــه 
شهر خودرو، ا�ن تيم پي?ان بود �ه باز, را در 

دســت گرفت و موقعيت ها, خطرنا�� رو, 
دروازه تيــم ميزبان ا�جاد �رد اما در رســيدن 
بــه گل نا�ام بود. در دقيقه ٣٧ مســابقه داور 
به ســود تيــم پي?ان �ــZ ضربه پنالتــ� اعالم 
�رد اما بعد از اعتراض باز�?نان شــهر خودرو 
بــا �مــZ داور، تصميمــش را از  و مشــورت 
ضربه پنالت� به ضربه آزاد پشت محوطه تغيير 
داد. شــهر خودرو  در دقيقه ٨٥ توســط احمد 
بــه گل دوم  �ــZ ضد حملــه  الجبــور, رو, 
هم رســيد تا باز, با نتيجه ٢ - صفر به ســود 

شهر خودرو به پا�ان برسد.
    

در آخر�ن باز, هفته هفدهم، اســتقالل در 
ورزشــگاه آزاد, ميزبان تيم فوالد خوزستان 
بود �ه ا�ن د�دار با پيروز, استقالل به پا�ان 
رسيد. استقالل �ه برا, نخستين بار در ا�ن 
فصل فرهاد مجيــد, را به عنوان ســرمرب� 
رو, نيم?ت داشــت، توانســت شروع خوب� 
داشــته باشــد. اســتقالل در نيمــه اول فقط 
�?بــار توســط د�اباتــه صاحــب موقعيت گل 
شد �ه فروزان توانســت با خروج خوب خود 
ا�ــن موقعيت را بگيــرد. تيم فــوالد هم �ه با 
هدا�ت جــواد ن?ونام �?ــ� از مدعيان باال, 
 Z� جدول اســت، در ا�ن نيمــه تنها صاحب
فرصــت خــوب گلزنــ� شــد. در دقيقه ٢٠، 
گذاشــتن  پشت ســر  بــا  انصــار,  ساســان 

مدافعان استقالل، توپ را از باال, سر رشيد 
مظاهــر, به ســمت دروازه اســتقالل زد اما 
احمد موســو, مدافع آب� پوشــان توپ را از 
رو, خط دروازه بيرون �شــيد. در نيمه دوم 
تالش ٢ تيم برا, رسيدن به گل بيشتر شد و 
درنها�ت ا�ن اســتقالل بود �ه در دقيقه ٨٢ 
از رو, نقطه پنالت� توســط ارسالن مطهر, 
به گل رسيد. در ١٠ دقيقه پا�ان� باز, فشار 
فوالد برا, رسيدن به گل تساو, بيشتر شد 
امــا ا�ن فشــار راه بــه جا�� نبرد. اســتقالل 
با ا�ن پيــروز, ٣٠ امتياز, شــد و همچنان 
در رده ســوم باقــ� مانــد اما فاصلــه اش را با 
پرســپوليس و ســپاهان ٣٤ امتيــاز, �متر 
�ــرد. فــوالد هــم بــا ٢٦ امتيــاز در جا�ــگاه 

چهارم قرار گرفت.
 صنعت نفت آبادان صفر - پرسپوليس صفر

 گل گهرســيرجان صفــر - مس رفســنجان 
صفر

 سا�پا صفر - نفت مسجدسليمان صفر
 شهرخودرو مشهد ٢ - پي?ان تهران صفر

احمــد  و  با�رامــ�(٨)  مهــرداد  گل هــا: 
الجبور,(٨٥)

 آلومينيوم اراZ� T – سپاهان ٦
و  آلومينيــوم  بــرا,  حســين�(٤٥)  مهــد, 
محب�(١٥)، سجاد شهباززاده  (٢٨ و ٦٠)، 
و   ٨٨) اســماعيل� فرد  و  خلعتبــر, (٤٩) 

٣+٩٠) برا, سپاهان
Z� تور ٢- نساج�� ترا

تيمــور,(٤٤)  و  عبــاس زاده(٢٢)  گل هــا: 
بــرا, ترا�تــور و قائــد رحمتــ�(١٢) بــرا, 

نساج�
 ذوب آهن ٢- ماشين ساز, صفر

گل هــا: مجتب� حق دوســت (�Z) و فرشــاد 
محمد, مهر (٧١)

 استقالل �Z - فوالد صفر
گل: ارسالن مطهر, (٨٢ - پنالت�)

شکایت ٢ بازیکن داخلی کار دست پرسپوليس داد
تيــم فوتبــال پرســپوليس در حال� د�روز به مصــاف صنعت نفت   آبــادان رفت �ه مهــد, تراب� را با 
وجود حضور همراه ا�ن تيم در آبادان نتوانســت در تر�يب خود داشــته باشــد. تراب� �ه با توجه به 
لغو محروميت نقل وانتقاالت� باشــگاه پرسپوليس از ســو, فيفا خوش بين بود، بتواند برا, تيمش 
مقابل نفت آبادان به ميدان برود، به دليل ش?ا�ت شا�ان مصلح و سوشا م?ان� بابت عدم پرداخت 
طلب ها�شــان از ســو, باشــگاه نتوانســت �ارت باز, خــود را در�افت �ند. باشــگاه پرســپوليس 
در حال� نتوانست نظر مساعد طلب?اران داخل� خود را جلب �ند �ه در �Z ماه گذشته با پرداخت 
بيش از ٥٠٠ هزار �ورو به بود�مير توانســت با مهاجم �روات پيشــين خود تسو�ه �ند اما نتوانست 
طلــب سوشــا و شــا�ان مصلح را پرداخــت �ند تا �?ــ� از باز�?نان ارزشــمند خود را بــرا, باز, با 

صنعت نفت از دست بدهد.
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