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مذاکره باگوگل، واتس اپ 
و اینستاگرام

با نظر شورای عالی فضای مجازی مذاکره با 3 پلتفرم مهم گوگل 
واتس اپ و اینستاگرام برای تمکین از قوانین ایران کلید خورد

 باخت »امیرعلی اکبری« 
به خودش!

فایتر ایرانی  بعد از شکست گفت: با 
ساده  فرض کردن حریف، غافلگیر 
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 زورگیران جاده های ییالقی 
در چنگ پلیس!
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بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی  به تازگی در 
مصاحبه ای با شبکه »فاکس نیوز«...
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معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( 
خراســان رضوی از مغایرت ۴۰ درصدی آمارهای ســازمان دام پزشکی و 
کشتارگاه های استان در خصوص مقدار تحویل مرغ به کشتارگاه و عرضه آن 
خبر داد. پیش از این روزنامه خراسان در گزارشی شبانه و با تعقیب خودروی 

حمل مرغ گرم  به انحراف در شبکه توزیع مرغ...

با استفاده از 18 فروند پهپاد و 15 موشک 
بالستیک انجام شد

حمله گسترده موشکی و پهپادی 
یمن در عمق خاک عربستان

 معاون سازمان صمت خراسان رضوی با اشاره 
به آمارهای   دام پزشکی و کشتارگاه ها خبر داد:

 انحراف 40 درصدی 
در شبکه توزیع مرغ

دور زدن قیمت 
مصوب با مزایده!

نگاهی به پربازدیدترین جست و جوها در هفته های اخیر نشان می دهد به دلیل تفاوت قیمت فاحش 
تحویل کارخانه تا بازار آزاد خودرو در کشــورمان  بســیاری از مردم به دنبال پیش فروش خودروسازها 
بودند تا این که در قرعه کشی ها شــانس خود را امتحان کنند شاید بتوانند یکی از آن خودروها را از آن 
خود کنند. در این میان شورای رقابت به دنبال پیدا کردن فرمولی برای پایین آوردن قیمت خودرو در 
بازار است که از این طریق قیمت کارخانه و بازار را به هم نزدیک کند و از طرفی خودروسازها به دنبال 

فروش خودروهای شان به قیمت کف بازار هستند. به تازگی ویدئویی از مزایده...

چقدر خودروی ناقص در 
کارخانه ها وجود دارد؟

ویدئویی از مزایده  خودروهای ناقص ایران خودرو منتشر شد که واکنش ها 
و تعجب مخاطبان را برانگیخت، ماجرا چیست؟ 

 ارتش یمن از عملیات گسترده موشکی و پهپادی این کشور به اهدافی در 
عربستان سعودی خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته 
از حمالت شدید به عمق خاک عربســتان خبر داد که در آن از   18 فروند 
پهپاد و 15 موشک بالســتیک استفاده شده است.  ســخنگوی نیروهای 

مسلح یمن  در نشستی خبری اعالم کرد  که یگان...

   صفحه 4

   صفحه 2  خراسان رضوی

 »دهباشی« خودش یک وزارتخانه است 
 گفت وگوی خراسان با کیوان ساکت، دکتر میالد عظیمی

دکتر محمدجعفر یاحقی و محمدکاظم کاظمی در روزهایی که 
شعر و ادب و موسیقی در انتظار بهبودی علی دهباشی است
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مگه ما راننده های تاکسی مشهد چه گناهی  •
کرده ایم که کرایه هامون به قیمت دو سال قبله؟ 
سازمان تاکسیرانی فکر نمی کنه ما هم تو این 
کشور داریم زندگی می کنیم؟ گرونی قطعات و 

هزینه زندگی کمرمون رو شکونده.
در حالی که شهر اهواز و استان خوزستان در  •

وضعیت قرمز است و ویروس کرونای انگلیسی در 
آن جا جوالن می دهد، چرا نباید پروازهای اهواز 
به مشهد لغو بشود؟ آیا حتما باید فاجعه ای در 
شهر رخ بدهد که مسئوالن به فکر کنترل چنین 

مواردی باشند؟
وضع معیشت مردم به گفته رهبر انقالب غصه  •

بزرگی است ولی چنین مسئله ای متأسفانه دغدغه 
اصلی مسئوالن کشورمان نیست.

امروز برای من پیامک آمد که شما به علت تردد  •
در ساعت 15 دقیقه بامداد 16 اسفند مبلغ 200 
هزار تومان جریمه شده اید. در حالی که بنده اصال 
از منزل خارج نشدم. حاال باید چه کارکنم؟ چه 

کسی باید پاسخ گو باشه؟
 فقط صف مرغ و روغن ندیده بودیم که دیدیم.  •

یاد حرف آقای روحانی افتادم که گفت آن چنان 
رونق اقتصادی ایجاد کنم... خدا به دادمون برسه.

 آقای روحانی با چه رویی توی چشم 80 میلیون  •
ــروز هم چــرخ سانتریفیوژها  ایرانی می گــه: ام
می چرخه هم چرخ اقتصاد؟ دستم به روحانی 
که نمی رسه ولی دوســت داشتم همون لحظه 
سرم رو بکوبم تو دیوار. واقعا خجالت آوره با این 
اقتصادش. فکر کنم اینم از پشت شیشه ماشین 

دودیش دیده!
سه دهه است که استادان حق التدریس )مدعو(  •

دانشگاه ها و موسسات عالی کشور بدون وجود 
هیچ متولی و نیروی نظارتی در شرایط اسفباری 
مشغول تدریس هستند و اغراق نیست اگر بگوییم 
بیش از نیمی از بار آموزش را عهده دار هستند اما 
به رغم تحصیالت عالی و سوابق درخشان علمی 
از کمترین حقوق و دستمزد برخوردارند و بدون 
هیچ امنیت شغلی، بهترین سال های عمر خود 
را وقف آمــوزش عالی کرده اند بی آن که سابقه 
تالش و زحمات ایشان در جذب مؤثر باشد بدون 
ــان و بــدون مزایا. لطفا  عیدی، بــدون بیمه درم

پیگیری کنید.
 اگر برای دریافت مرغ و روغن باید کارت ملی  •

همراه داشته باشی، آیا هر فروشگاه به سیستم 
ثبت کد ملی وصل است؟ بهتر نیست در قالب 
کوپن به مردم عرضه بشه که فقط سرپرست خانوار 
در صف بایستد؟ هنوز برگه های کوپن دست 

مردم است.
 تعزیرات لطفا به هوش باشد در برخی از قصابی  •

ها قیمت مرغ منجمد را پشت شیشه نوشته و در 
معرض دید قرار داده اند ولی از خود مرغ خبری 
نیست. رابطه مرغ فروشان را باعرضه کنندگان 

فراورده های غذای مرغ دریابید.
 ما راننده های شهرداری نه کارگریم نه کارمند،  •

عیدی و حق سنوات پایان سال هم نداریم. از 
شهردار مشهد خواهشمندیم به فکر ما هم باشن.

 یکی از راه های ایجاد رونق اقتصادی جذب  •
ــرای سرمایه  همکاری شرکت هــای خارجی ب
گذاری در صنایع است که الزمه آن داشتن تعامل 

اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورهاست.
رئیس سازمان محیط زیست بر خالف قانون  •

ــردم و  ــه اقــتــصــاد و معیشت مـ ــوای پــاک را ب هـ
آلودگی موتورهای گازوئیل سوز و موتورسیکلت 
ــوز ارتــبــاط  ــودروی بنزین س ــ ــوری و خ ــرات ــارب ک
می دهــد، درصــورتــی که عامل اصلی آلودگی 

هواپیماها هستند.
به جای این که بگویید ما برای لحظه سال تحویل  •

در حرم مطهر رضوی همه جوانب و تمهیدات را در 
نظر می گیریم، باید اعالم کنند کسی به مشهد 
سفر نکند. اگر به دلیلی وارد شهر شد به حرم نرود. 

این چه تدبیری است؟!  
 دیروز صحنه عجیبی دیدم؛ در خیابان قاضی  •

طباطبایی، شهید سوزنچی، هنرجو در خودروی 
آموزش رانندگی، حین یاد گرفتن فن رانندگی، 
با دست راست با تلفن همراه هم صحبت می کرد 
و مربی هم در کنار ایشان نشسته بود و خودرو هم 

به راه خود ادامه می داد.
بعد از شنیدن خبر توقف آزادسازی منابع مالی  •

ایران توسط عراق، یاد ۴0 سال گذشته و حسن 
همسایگی با این کشور دوست و بــرادر افتادم. 

خدایا آخه تا کی...؟

پشت پرده رجزخوانی صهیونیست ها

بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی  به تازگی در 
مصاحبه ای با شبکه »فاکس نیوز« مدعی شد، ارتش این 
رژیم در حال به روزرسانی نقشه برای حمله به سایت 
های هسته ای ایران است.مواضعی  که برخی آن را تند 
تر شدن رویکردهای این رژیم راجع به ایران به موازات 
احتمال  احیای دوباره برجام تحلیل کردند اما واقعیت 
چیز دیگری است. به موازات این تهدیدها، در چند روز 
گذشته مقام های رژیم صهیونیستی از تالش تل آویو 
برای ایجاد ناتوی عربی وصهیونیستی به منظور مقابله 
با ایــران نیز خبر داده اند. رژیم صهیونیستی همواره 
در راهبرد امنیتی خود جمهوری اسالمی ایــران را به 
عنوان دشمن متخاصم تعریف کرده است و اقداماتی 
که در عرصه میدانی اجرایی می کند براساس همین 
دیدگاه و با توجه به تعریف دشمن از جمهوری اسالمی 
ایران است اما آن چه در این مقطع درک آن مهم است 
این است که تهدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی  چه 
اندازه جدی است ؟ وبا چه انگیزه ای اعالم می شود؟1- 
صهیونیست ها با مشکالت داخلی عدیده ای دست و 
پنجه نرم می کنند. مسئله مهاجرت معکوس، بحران 
اقتصادی، مسئله مهاجرت آفریقایی تبارها، درگیری 
داخلی در عرصه سیاسی، نبوِد دولت مستقر و اداره رژیم 
با دولت موقت و مشکالتی که دربخش بهداشت عمومی 
رژیم صهیونیستی وجود دارد این رژیم را در داخل به 
شدت گرفتار کرده است. از آن جا که صهیونیست  ها 
پیش از انجام هر اقدام نظامی، آمادگی جبهه داخلی 
را به عنوان یک پیش شرط در نظر می گیرند، می توان 
گفت ،تهدید وزیــر جنگ رژیــم صهیونیستی، بلوفی 
بیش نیست،بماند که هراس از متحدان ایران و لزوم 
جنگ در چند جبهه مانعی جدی برای آن هاست2-
نتانیاهو سابقه مواجهه بیش از 10 سال در مقام نخست 
وزیری با محور مقاومت را داراست.اوهمچنین  دارای 
تحرک باال و توانایی ویژه اجماع سازی در عرصه سیاسی 
داخلی رژیم صهیونیستی است.اما به علت  پرونده های 
چهارگانه فساد اداری و مالی وی و همچنین عملکرد 
ضعیف دولت او  در مدیریت بحران شیوع کرونا در موج 
دوم که از ابتدای تابستان آغاز شد  و دارای پیامدهای 
منفی اقتصادی و اجتماعی) بیکاری و لطمه شدید به 
کسب و کارهای کوچک ، استارت آپ ها، مراکز ورزشی 
و آموزشی و صنعت گردشگری و ...( بود ،انتخابات 

کنست در فروردین عمال به همه پرسی جامعه 
صهیونیستی درباره نتانیاهو و حزب وی تبدیل 
شده است. همین امر جامعه صهیونیستی 
را از سطوح پایین تا سطوح باال و عالی به دو 
بخش موافقان نتانیاهو و مخالفان وی تقسیم 
کرده و موجب شکاف و انشقاق در بطن جامعه 
صهیونیستی شده است. جایگاه گانتز نیز به 
شدت سقوط کرده است؛ حزب آبی و سفید او 

پس از توافق با نتانیاهو دچار انشقاق شد و نظرسنجی ها 
نشان می دهد تعداد اندکی کرسی بیشتر کسب نخواهد 
کرد. لذا پر واضح است که  این تهدید گانتز را می توان 
برگرفته از تبلیغات انتخاباتی و برای مصارف داخلی 
دانست که همچون دوره های گذشته یکی از محورهای 
آن را اظهارات ایران هراسانه و ادعای توانایی برای مقابله 
با تهران تشکیل می دهد چرا که عمال رای دهندگان 
صهیونیست  نشان داده اند که به طیف ها ی  افراطی 
ترتمایل بیشتری دارنــد و هر کس شعار های تندتری 
بدهد رای بیشتری می آورد .البته به جرئت می توان 
گفت، اکثر تهدید های قبلی حاکمان تل آویو علیه ایران 
از همین قاعده پیروی می کند چرا که  این رژیم ،توانایی 
وارد شدن به جنگی طوالنی و با وسعت جغرافیای ایران 
را  ندارد. آن هم در حالی که چنین اقدام احتمالی  خدشه 
جدی بر تاسیسات هسته ای ایران که درسراسر کشور و 
در زیر کوه ها مستتر هستند، وارد نخواهد کرد ضمن این 
که به فرض هدف قراردادن چند سایت هسته ای، دانش 
بومی شده هسته ای در ایران از بین نخواهد رفت اما 
قطعا چنین حماقتی همان طور که امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع کشورمان دیروز گفت منجر به »با خاک یکسان 
شدن تل آویو و حیفا« خواهدشد. 3-تهدید مقام های 
رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته ای ایران با  پیروزی 
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وعده او 
مبنی بر بازگشت به برجام  نیز همزمان شده است  وبه 
نظر می رسد عالوه بر این که گانتز به دنبال بهره برداری 
انتخاباتی از این تهدیدهاست سعی دارد شروط این رژیم 
دربازگشت دولت جدیدآمریکا به برجام مانند حذف 
بندهای مربوط به غــروب هسته ای وگنجانده شدن 
برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران در این توافق  در 
نظر گرفته شود.درواقع رژیم صهیونیستی مانند برخی 
کشورهای عربی هرگونه کوتاه آمدن غرب در قبال ایران 
را مغایر با منافع خود می داند؛ از این رو آن ها راجع به 
هرگونه تغییر موضع اروپا و آمریکا ابراز نگرانی کردند و 
خواستار استمرار فشارها و تحریم ها علیه ایران هستند.
در همین چارچوب است که گانتز از تصمیم تروئیکای 
اروپایی برای انصراف از پیش نویس قطعنامه محکومیت 
ایران در شورای حکام انتقاد کرده بود.۴ -مقامات رژیم 
صهیونیستی همچنین تالش می کنند خود را به عنوان 
مدافع حقوق کشورهای عربی برای پیشبرد عادی سازی 
و ایران هراسی بیشتر جلوه دهند. در چارچوب این  
فضاسازی در روزهــای گذشته همچنین خبرهایی از 
تماس مقام های رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای 
عربی حاشیه جنوبی خلیج فــارس به منظور تشکیل 
ناتوی صهیونیستی- عربی منتشر و اعالم شده هدف از 
آن مقابله با ایران است که نشان می دهد نگاه به جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یک تهدید و استفاده از پروژه ایران 

هراسی ابزارهای همیشگی این رژیم بوده است.

یادداشت روز

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com

با استفاده از 18 فروند پهپاد و 15 موشک بالستیک 
انجام شد

 حمله گسترده موشکی و پهپادی یمن 
در عمق خاک عربستان

 ارتش یمن از عملیات گسترده موشکی و پهپادی این کشور به اهدافی در 
عربستان سعودی خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته از 
حمالت شدید به عمق خاک عربستان خبر داد که در آن از   18 فروند پهپاد 
و 15 موشک بالستیک استفاده شده است.  سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن  در نشستی خبری اعالم کرد  که یگان پهپادی و موشکی این کشور 
در عملیاتی ترکیبی 22 موشک و پهپاد به سمت عربستان سعودی شلیک 
و ارسال کرده اند  ودر ششمین عملیات موازنه بازدارندگی، شرکت نفتی 
آرامکو هدف قرار گرفت و اهدافی نظامی در منطقه الدمام بمباران شد. 
در این عملیات برخی مواضع نظامی در عسیر و جیزان با ۴ فروند پهپاد 
قاصف 2K و ۷ موشک بدر هدف قرار داده شد.  در حالی که  به گزارش 
برخی منابع، این حمالت در تالفی تجاوز و بمباران مناطق مسکونی صنعا 
توسط جنگنده های سعودی انجام شد برخی خبرگزاری ها از بمباران  
مناطق غیر نظامی یمن توسط سعودی ها پس از این حمله خبر می دهند. 
حمالت عربستان در حالی است که  یک میلیون کودک یمنی دیگر در 

سکوت مجامع حقوق بشری و غربی در خطر گرسنگی قرار گرفته اند.

 روایت وزارت کشور 
از انحالل جمعیت امام علی)ع(

معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: جمعیت 
امام علی )ع( به دلیل انحراف از اساسنامه و تمکین نکردن به تذکرات وزارت 
کشور منحل شد.عابدینی  درباره فرایند انحالل جمعیت امام علی )ع( با 
بیان این که این جمعیت سال 8۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، افزود 
: بر اساس آیین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان های مردم نهاد برعهده 
شورایی با 8 نماینده است. انحالل جمعیت امام علی هم مراحلی را طی 
کرده  است و به دلیل تمکین نکردن به تذکرات شفاهی و کتبی و انحراف 
از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از 

تشکل های مردم نهاد تصمیم به انحالل این جمعیت گرفت.

 روحانی: اروپا به بی عملی نسبت به برجام 
پایان دهد 

رئیس جمهور کشورمان در دیــدار،» کاوونی« ، تاکید کرد: فعال شدن 
برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی منوط به لغو تحریم ها از 
سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضاست.ایران متعهد به برجام 
و حفظ آن بوده و تنها طرفی است که برای آن هزینه پرداخته اما این وضع 
نمی تواند به همین شکل تداوم یابد و برای حفظ و احیای برجام ،اجرای 
کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی همه اعضای 

برجام ضروری است.اروپا  باید به بی عملی نسبت به برجام پایان دهد.
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تحلیل روز

خطرات یک بودجه ضدکرونایی! 

 پس از هفته ها کشمکش سیاسی در واشنگتن، 
سرانجام کنگره آمریکا بسته کمک 1.9 تریلیون 
دالری طرح نجات آمریکا را به تصویب اولیه 
ــای آینده، مجلس  رساند. قــرار است در روزه
نمایندگان، مصوبه سنا را بار دیگر بررسی و 
متن واحد را تهیه کند تا به امضای جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا برسد.  تا 
پیش از هجوم کرونا، ایاالت متحده با کسری 
بودجه حدود یک تریلیون دالری و بدهی حدود 
26 تریلیون دالری مواجه بود. اگر دولت های 
پیشین آمریکا در مواجهه با بودجه، منضبط 
عمل می کردند و بیش از درآمــدهــای خود، 
هزینه نمی کردند، اکنون برای مقابله با بحران 
کرونا این اندازه دچار کمبود منابع مالی نمی 
ــت آمریکا  شدند. یکی از ولخرجی هــای دول
طی نیم قــرن اخیر، هزینه هــای سرسام آور 
جهان  نقاط  اقصی  بــه  لشکرکشی  و  نظامی 
بوده است. فقط در جنگ های 20 سال اخیر 
آمریکا در خاورمیانه، حدود هشت تریلیون دالر 
هزینه شده است که با احتساب هزینه های غیر 
مستقیم از جمله هزینه نگهداری و مــداوای 
مجروحان جنگی، این رقم در آینده به چند برابر 
افزایش می یابد. اگر این پول ها از جیب مالیات 
دهندگان آمریکایی بیرون کشیده نشده بود، 
اکنون بسیاری از آمریکایی ها  به دریافت چک 
های چند هزار دالری دولت نیازمند نمی شدند. 
جالب این جاست که هیچ جمهوری خواهی 
در کنگره  ایاالت متحده آمریکا  به بسته کمک 
1.9 تریلیون دالری رای مثبت نداد،این نشان 
می دهد شکاف های سیاسی – ایدئولوژیکی 
ــدازه عمیق و رو به افزایش  در آمریکا تا چه ان
بــوده اســت. اگــر 1.9 تریلیون دالر تخصیص 
داده شــده از ســوی دولــت دمــوکــرات و کنگره 
ــادی را برای  دمــوکــرات نیز نتواند زندگی ع
شهروندان آمریکایی به همراه آورد، چه بسا 
دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای 2022 
2024 متحمل شکست  و ریاست جمهوری 

های سنگینی شوند. 

پیشخوان بین الملل 

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

باید  جهان  ــای  ــت ه دول نوشته  اکونومیست 
همچون دوران پس از بحران بزرگ اقتصادی 
دهه1930 و جنگ جهانی دوم که نوع ارتباط 
ــاح کــردنــد، بعد  ــردم و جامعه اص خــود را با م
از پایان بحران کرونا نیز نوع ارتباط خود را با 
جامعه شان اصــاح کنند. این مجله وضعیت 
کنونی را فرصت خوبی بــرای توجه بیشتر به 

سیاست های دولت رفاه دانسته است.

 

شریفی-پاپ فرانسیس دیــروز در 
چهارمین ایستگاه سفرش به اربیل و از 
آن جا به موصل و نینوا رفت و با مقامات 
کردستان عراق و همچنین مسیحیان 
عراقی دیدار کرد. به گزارش شفق نیوز، 
ــس اقلیم  ــی ــروان بـــارزانـــی، رئ ــچ ــی ن
کردستان عراق در توییتی بعد از دیدار با 
پاپ فرانسیس اول، رهبر کاتولیک های 
جهان در اربیل نوشت: برای من مایه 
افتخار است که از پاپ فرانسیس در 
اربیل استقبال کنم. همزمان با سفر 
پاپ به اقلیم کردستان ما بر پایبندی 
دایــم خــود به صلح، آزادی مذهبی و 
برادری تأکید می کنیم. پاپ در این سفر 
با مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم 
کردستان عراق نیز دیدار و از مقامات 
این منطقه برای پناه دادن به مسیحیان 
ــان حمله تروریست های  آواره در زم

داعــش سپاس گــزاری کــرد. او گفت: 
»این منطقه خانۀ مسیحیان آواره است.« 
پاپ در آخرین روز از سفر سه روزه اش 
به عراق، بامداد یک شنبه با بالگرد به 
محات مسیحی نشین شهر موصل در 
شمال عراق نیز رفت؛ جایی که کنترل 
ــن، در دست  آن چند ســال پیش از ای
گروه داعش قرار داشت. پاپ فرانسیس 
در این دیدار خود، در مقابل کلیسای 
تاریخی »الــطــاهــره« کــه بخش های 
بزرگی از آن در زمان داعش ویران شد، 
خواستار »توقف برادرکشی در منطقه و 
برادری بین ادیان« شد و گفت: گزینه 
صلح از جنگ قوی تر است. کلیسای 
نبرد علیه  الطاهره کــه سقف آن در 
ــش در ســال 201۷ فروریخت،  داع
یکی از قدیمی ترین کلیساهای شمال 
عراق در بین دست کم 14 کلیسایی 

بود که توسط داعش تخریب شد. در 
کنار تخریب گسترده مساجد، از جمله 
ــوری در موصل که 8  مسجد جامع ن
قرن از ساخت آن می گذشت، داعش 
بناهای دینی بسیاری را ویــران کرد. 
ــراق پیشتر  کمیسیون حقوق بشر ع
اعام کرده بود 1300 بنای دینی در 
موصل توسط تروریست های داعش 
تخریب شده است.  رهبر کاتولیک های 
جهان در سفر دیــروز خود همچنین، 
مراسمی مذهبی برای قربانیان ناشی 

از حمات تروریستی داعش در کنیسه 
حوش البیعة در شهر موصل بر پا داشت 
که نزدیک به یک ساعت طول کشید. 
حوش البیعة میدانی در موصل است 
که قبل از هجوم داعش چهار کلیسا در 
اطراف  آن وجود داشت که اکنون چیزی 
جز پاره سنگ از آن ها باقی نمانده است. 
پاپ در این مراسم با بیان این که موصل 
شهر نبی یونان )حضرت یونس( از جنگ 
و ویرانی رنج کشیده اســت؛ خواهان 
بازگشت مسیحیان به خانه های خود 

در موصل شد.او کبوتر سفیدی را نیزدر 
کلیسای این شهر به نشانه صلح به پرواز 
درآورد. داعش در سال 2014 موصل 
را به تصرف خود درآورده بود. جنگ بر 
سر موصل سه سال ادامه یافت و ارتش 
عــراق در همراهی با ائتاف نظامی 
بین المللی موفق شد در سال 201۷ 
به حاکمیت داعش بر این شهر پایان 
دهد. پاپ فرانسیس پیش از این در سال 
2014 میادی، در بحبوحۀ حمات 
سنگین داعش در عراق و تسلط آن ها بر 
حدود یک سوم خاک این کشور، اعام 
ــان و  کرده بود که آمــادۀ دیــدار با آوارگ
دیگر قربانیان این جنگ است و اکنون 
هفت سال بعد از طرح این موضوع، از 
ویرانه های شهر قدیمی موصل بازدید 
کـــرد. در عـــراق پیش از جنگ سال 
2003 حدود یک میلیون و 500هزار 
شهروند مسیحی زندگی می کردند. 
خبرگزاری آلمان در گزارشی که روز 
یک شنبه هفتم مارس )1۷ اسفند( از 
بغداد منتشر کرده، شمار مسیحیانی 
را که اکنون در عراق زندگی می کنند، 
بین 250 هــزار تا 400 هــزار بــرآورد 

کرده است.

اظهار نظر روز 

ــی الــنــجــفــی«  ــل ــیـــخ ع »شـ
ــت ا...  نماینده و فــرزنــد آی
از  النجفی«  حسین  »شیخ 
مراجع تقلید نجف اشرف با 
اشــاره به اظهارات آیت ا... 
سیستانی در دیــدار با رهبر 

کاتولیک های جهان گفت: آیت ا... سیستانی آخرین 
میخ را بر تابوت طرح عادی سازی روابط با تل آویو 
کوبید. نماینده این مرجع دینی در نجف با بیان این 
که طرح عادی سازی روابط نمی تواند از کانال نجف 
اشرف عبور کند، تصریح کرد: مرجعیت عراق به طور 
صریح دیدگاه خود در خصوص عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی را اعام کرد.

پاپ در ویرانه های موصل  
 پس از گذشت 4 سال از آزادی موصل توسط مقاومت از دست 

داعش،رهبرکاتولیک های جهان، کبوتر سفیدی را در کلیسای این 

شهر به نشانه صلح به پرواز درآورد 

»نه« مطلق جمهوری خواهان به بسته اقتصادی بایدن 
 سنای آمریکا با حمایت دموکرات ها الیحه 1900 میلیارد دالری بایدن برای مقابله

 با پیامدهای کرونا را تصویب کرد 

دموکرات ها،  حمایت  با  آمریکا  خادم-سنای 
بسته 1.9 تریلیون دالری جو بایدن برای مبارزه 
با پیامدهای اقتصادی همه گیری بیماری کووید 
19 را تصویب کرد. این سومین بسته بزرگ کمک 
مالی پس از همه گیری کرونا در آمریکاست. این 
بسته بزرگ اقتصادی که رقم آن تقریبا یک دهم 
ــزرگ ترین  ــت، ب کــل اقتصاد ایـــاالت متحده اس
اولویت بایدن در ابتدای مسیر ریاست جمهوری 
اســت. این بسته اقتصادی در غیاب یک سناتور 
جمهوری خواه و با 50 رای موافق دموکرات ها در 
برابر 49 رای مخالف جمهوری خواهان به تصویب 
رسید. الیحه ای که تقابل شدید دو حزب اصلی 
آمریکا را نشان می دهد. به گزارش آسوشیتدپرس، 
جمهوری خواهان از این بسته کمک اقتصادی به 
شدت انتقاد کرده و گفته اند، این طرح »ولخرجی 

بیهوده« دموکرات ها برای متحدان خود است و آن ها 
نشانه های بهبود اقتصادی و کاهش کرونا را نادیده 
گرفته اند. با این حال، مایکل گاپن، اقتصاددان 
 Barclays Capital ارشد در بانک سرمایه گذاری
آمریکا می گوید: »این طرح اساسا یک بسته نجات 
برای خروج از وضعیت فاجعه است. طرح در واقع 
به دنبال تغییر وضعیت مالیاتی کنونی نیست و تاثیر 
منفی کمی بر فعالیت های اقتصادی کنونی خواهد 
گذاشت.«  جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در 
یک کنفرانس خبری پس از رای سنا به بسته 1.9 
تریلیون دالری گفت: »وقتی 45 روز پیش ما کار 
خود را )در کاخ سفید( آغاز کردیم، به مردم آمریکا 
وعده دادم که کمک در راه است. امروز، می توانم 
بگویم که ما یک قدم بزرگ دیگر را در تحقق این 
وعده برداشتیم.« او با اشاره به این که تصویب این 

بسته حمایتی »کار آسانی نبود« تصریح کرد: ما به 
شدت و فوری به این کمک احتیاج داشتیم. جو 
بایدن گفت که  این طرح باعث خواهد شد در همین 
ماه میادی افراد نیازمند چک 1400 دالری را 
دریافت کنند. این مصوبه موسوم به »طرح نجات 
آمریکایی« 350 میلیارد دالر را به دولت های ایالتی 
و محلی و حدود 130 میلیارد دالر را به مدارس 
اختصاص می دهد. این طرح 49 میلیارد دالر نیز 
برای گسترش تست و تحقیقات کرونا و 14 میلیارد 
دالر برای توزیع واکسن ارائه می کند. همچنین 
با تخصیص بودجه 400 میلیارد دالری در الیحه 
نهایی، شهروندان آمریکایی با درآمدی معادل ۷5 
هزار دالر در سال مشمول دریافت 1400 دالر 

کمک هزینه شده اند. بــرای 9.5 میلیون نفر از 
شهروندانی که در پی بحران کرونا بیکار شده اند هم 
300 دالر کمک هزینه هفتگی در نظر گرفته شده 
است. تمدید پرداخت حقوق بیکاری تا ماه سپتامبر 
به بیش از چهار میلیون نفر تعلق خواهد گرفت که 
ــد. طبق  کار خود را در همه گیری از دست داده ان
برنامه فعلی، حقوق بیکاری آن ها قرار است اواسط 
مــارس قطع شــود. میزان رسمی بیکاری در این 
کشور 6.2درصد است.  همه گیری کرونا بدترین 
بحران بهداشت عمومی جهان و همچنین آمریکا در 
یک قرن گذشته است. تاکنون  29 میلیون و 654 
هزار آمریکایی به این ویروس مبتا شده اند که 53۷ 

هزار و 120 نفر از آن ها جان باخته اند.

چهره روز 

مادورو   و همسرش، 
اولین دوز از واکسن 
ــا  ــ ــرون ــ روســـــــــی ک
)اسپوتنیک وی(  را 
دریافت کــرده انــد و 

گفته می شود حالشان بعد از تزریق، خوب است.
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روستای کلیه فروش ها و  ایرانی های مشتاق ماه گردی رایگان!
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یارانه   برابر 2 لیتر مایع دست شویی!

این روزها گرانی و تورم باعث شده قدرت خرید مردم 
به شدت کاهش پیدا کند و مشکالت زیادی را برای 
دهک های پایین به وجود آورد. در این بین یارانه هم با 
توجه به تورم آن قدر کم ارزش شده که سوژه کاربران 
فضای مجازی شده است. یک روز آن را با تعداد موزی 
که می شود خرید مقایسه می کنند، یک روز با خیار و ... 
حاال هم با گران شدن مواد شوینده برخی مبلغ یارانه را 
با قیمت مایع دست شویی مقایسه کرده اند. متاسفانه 
هم اکنون برای خرید دو لیتر مایع ظرف شویی باید 46 
هزار تومان پرداخت کرد که  500 تومان از مبلغ یارانه 
هر فرد هم بیشتر است. کاربری نوشت: »دارن کاری 
می کنن تا یارانه بی ارزش بشه و صحبت رئیس جمهور 
که توی وعده های انتخاباتی اش گفته بود، کاری کنیم 

مردم به یارانه نیازی نداشته باشن. محقق بشه.«
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روستای کلیه فروش ها!

هرچند تلخ است ولی بد نیست بدانید در نپال یک 
روستایی وجود دارد که مردمانش از ریز و درشت و 
خوشگل و زشت یکی از کلیه های شان را فروخته اند 
تا بتوانند برای خود خانه ای بخرند. به تازگی تصاویری 
از مردم این روستا در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شود که بازتاب زیادی داشته است. کاربران 
به رفتار مردم این روستای نپالی واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »باز خوبه اون جا با کلیه فروشی می شه 
خونه خرید این جا تهش بشه یه گوشی موبایل خرید.« 
کاربر دیگری نوشت: »باید دید توی نپال کلیه گرونه یا 
خونه ارزون چون این جا با فروش کلیه و کبد همه اعضای 
خانواده هم نمی شه خونه خرید.« کاربری هم نوشت: 
»دنیای سرمایه داری ببین چه بالیی سر مردم جهان 

آورده که هرجا نگاه می کنی فاصله طبقاتی وجود داره.«
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بدرفتاری با سرباز هنگ مرزی زابل

هنوز چند وقتی از قضیه بدرفتاری عنابستانی نماینده 
مجلس با سرباز راهور نگذشته است که فیلمی با مضمون 
بدرفتاری با سرباز زابلی و فرار وی به افغانستان در 
شبکه های مجازی منتشر شد. البته فارس درباره این 
ویدئو مدعی شد که موضوع بدرفتاری با سرباز صحت 
دارد و تاریخ وقوعش متعلق به یک سال پیش است که 
در همان بازه زمانی مذکور به موضوع رسیدگی شده و با 
مافوق سرباز برخورد شدیدی صورت گرفته است. ماجرا 
از این قرار بوده که این سرباز از مافوقش به دالیلی که 
معلوم نیست به شدت کتک می خورد به طوری که حتی 
دستش می شکند. بعد این سرباز که می ترسد دوباره 
از طرف مافوقش هدف ضرب و شتم قرار بگیرد به 
افغانستان فرار می کند. البته سرباز مذکور از طریق 
رایزنی های دیپلماتیک به داخل کشور برگشته و برای 

ادامه خدمت به خراسان شمالی منتقل شده است.
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ایرانی ها مشتاقان ماه گردی رایگان!

همین دو روز پیش بود که دربــاره مهلت باقی مانده 
برای ثبت نام همراهی با میلیاردر ژاپنی در ماه گردی 
نوشتیم. اما در حالی که پنج روز تا پایان ثبت نام ها باقی 
مانده ایرانی ها با بیش از 10 میلیون ثبت نام به عنوان 
سومین متقاضیان سفر به ماه شناخته شده اند و قبل از 
ایران مردم کشورهای هند و آمریکا قرار دارند. کاربران 
به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »این 
که از هشت تا ایرانی یکی برای تور رایگان ماه گردی 
 ثبت نام کرده یعنی مفت باشه میایم حتی به جاهای 
بی برگشت.« کاربر دیگری نوشت: »همین که ژاپنی ها 
خودشون ششم شدن نشون میده این یارو خوش سفر 
نیست پس پیشنهاد می کنم نرید باهاش.« کاربری هم 
نوشت: »به اونایی که ثبت نام کردن بگم که هزینه ایاب 
و ذهاب تا ماه با توره و باید پول پرواز تا محل فضا پیما 

رو خودتون بدید.«
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غرقابی کردن بازار اهواز برای مقابله با تجمع مردم!

با وجود این که این روزها از بحران کرونا در اهواز صحبت و 
تصاویر زیادی از بیمارستان های پر از بیمار در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود اما برخی از مردم این شهر 
همچنان بدون رعایت پروتکل ها در بازارها حضور پیدا می 
کنند و این اتفاق باعث شد مسئوالن که شیوه های مختلف 
از هشدار گرفته تا قطع برق بازارها را به کار برده اند به 
فکر راه جایگزین برای مقابله با تجمع مردم باشند و همین 
موضوع باعث شد رئیس آتش نشانی از غرقابی کردن 
خیابان  های بازار مرکزی شهر به منظور جلوگیری از فعالیت 
دست فروشان خبر دهد. کاربری نوشت: »هرچند با این 
کار شهرداری اهواز مخالفم ولی مردم هم باید رعایت کنن و 
توی این پیک کرونا به فکر خانواده هاشون باشن.« کاربری 
هم نوشت: »کافی بود به جای این کار بازار رو تعطیل کنن 

نه این که آب بگیرن توی خیابونا.«
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استخوان الی گوشت!

همین چند روز پیش بود که گزارشی از فروش قسطی 
گوشت در فضای مجازی منتشر ولی توسط مسئوالن 
مربوط تکذیب شد. حاال همشهری آنالین به سراغ مردم 
رفته تا از آن ها بپرسد که با توجه به قیمت گوشت آیا 
آن ها توان خرید گوشت را دارند یا نه. اما پاسخ ها 
بسیار دردناک بود. در این گفت و گو مشخص شد بخشی 
از مردم به دلیل این که توان خرید ندارند استخوان و 
خرده گوشت می خرند تا شکم بچه هایشان را سیر کنند. 
تعدادی هم گفتند شش ماه است رنگ گوشت را ندیده 
اند. کاربری نوشت: »نمی دونم مسئوالن اجرایی کشور 
خودشون می دونن چه بالیی سر اقتصاد آوردن یا نه؟! ما 
که توان سیر کردن شکم خانواده مون رو نداریم.« کاربر 
دیگری نوشت: »با یارانه ای که می گیریم فقط می تونیم 

یک کیلو مرغ بخوریم، این چه وضعشه!«

            ماجرای این مزایده عجیب

ــط  ــوس ــده خــــــــودرو ت ــ ــزایـ ــ مـ
خـــودروســـازهـــا پــیــش از ایــن 
ــوده و معموال  ــ ــوم ب ــرس ــم م ه
ــه در حمل و  ــی ک ــای ــودروه خ
نقل، مراحل ساخت یا... دچار 
آسیب می شدند توسط شرکت 
خودروساز به صورت مزایده به فروش می رسیدند. اما این مزایده 
با مزایده هایی که نوشتیم تفاوت هایی دارد که برخی افراد حاضر 
در این مزایده دربــاره آن ها گفته اند. برای نمونه ویدئویی در 
فضای مجازی منتشر شد که در آن جوانی که برای خرید خودرو 
در یکی از این مزایده ها شرکت کرده است درباره مشاهداتش 
می گوید: »بخش بسیار زیادی از خودروهای مزایده شده عیب و 
ایراد چندانی ندارند. مثال به صرف نداشتن قالپاق، خط و خش 
روی سپر و... این شرکت خودرو را در مزایده به فروش گذاشته 
است.« البته این جوان مدعی شده که در برخی از خودروها حتی 
ایرادی که اعالم شده وجود خارجی نداشته است.یکی دیگر از 
خریداران خودروی ناقص گفته یک دستگاه خودروی کوئیک 
را خریداری کردم که تنها نقص آن نداشتن درپوش پالستیکی 
جعبه فیوز بود! مشتری دیگری با تجربه مشابه توضیح می دهد 
که یک دستگاه خودروی ۴۰۵ را در حالی خریداری کرده که 
عالوه بر گزارش های کاغذی نقص قطعه که روی شیشه جلوی 
خودرو چسبانده بودند، با ماژیک روی کاپوت و شیشه هم عنوان 
»خودروی ناقص« درج شده بود اما خودرو فقط زه یکی از درها 

را نداشت.

           ترفندی برای دور زدن قیمت!

حاال که از نواقص گاهی بی مورد و خنده دار موجود در خودروهای 
مزایده ای مطلع شدید بد نیست از اختالف قیمت این خودروها با 
 قیمت فروش کارخانه و قیمت موجود در بازار هم بیشتر بدانید .
برخی معتقدند این گونه مزایده ها توسط خودروسازان ترفندی 
برای رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد است. آن ها با 
این روش درپوش یا قالپاقی را از خودروها حذف می کنند و آن 
ها را در مزایده های این چنینی با چند ده میلیون تومان بیشتر به 
خریداران می فروشند این در حالی است که چند ده هزار نفر هنوز 
خودروهای شان را از خودروسازها تحویل نگرفته اند. برای نمونه 
یک سمند در این مزایده با نواقصی همچون خط و خش روی بدنه، 
نداشتن یک قالپاق و نداشتن درپوش مخزن گاز به قیمت پایه 
1۵۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است در حالی که 
قیمت کارخانه ای این خودرو 116 میلیون تومان است و دربازار 

183 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

           آمار ی ازخودروهای ناقص

آخرین گزارش موجود از وضعیت خودروهای ناقص به ادعای  
ــودرو برمی گردد که نیمه بهمن امسال  ــران  خ مدیرعامل ای
تعداد آن را 3۰ هزار دستگاه دانسته است. با این حال فارس در 
گزارشی که در آبان منتشر کرده آورده است که  از ابتدای سال 
تاکنون ۵۲8 هزار و 6۵1 دستگاه خودرو توسط ایران  خودرو و 
سایپا تولید شده که ۹۷ هزار و 6۵ دستگاه از آن یعنی 36/ 18 
درصد کل خودروهای تولیدی ناقص است.از ابتدای امسال تا ۹ 

آبان ماه ۲8۷ هزار و 131 دستگاه خودرو توسط گروه صنعتی 
ایران  خودرو تولید و ۲۴۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه از آن به مشتریان 
تحویل داده شده است. هم اکنون موجودی خودروهای تجاری 
در پارکینگ فروش ایران  خودرو صفر و تعداد خودروهای ناقص 
این گروه خودروسازی معادل ۵6 هزار و ۵1۹ دستگاه است. 
در خصوص گروه خودروسازی سایپا هم باید به تولید ۲۴1 هزار 
و ۵۲۰ دستگاه خودرو از ابتدای سال تا ۷ آبان ماه اشاره کنیم که 
۲۰8 هزار و ۲8۴ دستگاه از آن به مشتریان تحویل داده شده 
است. در عین حال، موجودی خودروهای تجاری در پارکینگ 
فروش سایپا 6 هزار و 1۰۲ دستگاه است و هم اکنون ۴۰ هزار و 
۵۴6 دستگاه از تولیدات سایپا ناقص هستند. این یعنی اکنون 
۹۷ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازها داریم که 
مشخص نیست چه تعداد از آن ها وارد این گونه مزایده ها خواهد 
شد .آیا این تبصره که قرار بود برای خودروهای  معیوب و آسیب 

دیده استفاده شود در حال تبدیل شدن به قاعده و رویه است.

           کمبود قطعه نداریم!

هرچند مزایده خودروهای ایران خودرو در این مرحله با ۵۰۰ 
خودرو که به گفته شاهدان نواقص آن چنانی نداشت به پایان 
رسید اما بد نیست بدانید که محمدرضا نجفی منش، رئیس 
انجمن قطعه سازان  به تجارت نیوز گفته کمبود خاصی از نظر 
قطعه خــودرو وجود نــدارد و تنها مشکل این است که قطعات 
وارد شده در گمرک دپو شده است که اگر این محموله آزاد شود 

خودروسازان هیچ مشکلی برای تامین قطعه ندارند. 

           پاسخ ایران خودرو به ویدئوی خودروهای مزایده ای

هرچند تماس های ما با رئیس شورای رقابت و  مدیران ایران 
خــودرو برای روشن شدن ابعاد این مزایده، نحوه برگزاری، 
چگونگی قیمت گذاری و ... بی نتیجه ماند اما پایگاه اطالع 
رسانی ایران خودرو به ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی 
درخــصــوص مــزایــده خــودروهــا واکنش نشان داد و نوشت: 
»صرفا خودروهایی در شرایط مزایده قرار می گیرند که قابل 
تجاری سازی و تحویل به مشتریان نباشند و ایران خودرو به دنبال 
کسب هیچ گونه منفعتی در این زمینه نیست.« در این اطالعیه 
تاکید شده، با در نظر گرفتن تعداد تولید و تحویل ایران  خودرو، 
تنها به میزان شش هزارم تولیدات 11 ماه امسال این شرکت، 
کارشناسی شده و در فرایند مزایده قرار گرفته است. همچنین 
در خصوص خودروی سمندی که مشتری حاضر در طرح مزایده 
به تصویر کشیده، نوشته: »این خودرو دارای ایرادات کیفی متعدد 
در ناحیه بدنه خودرو بوده که اصالح و تعمیر آن، سبب بروز عینی و 
قابل مشاهده اختالف رنگ در قسمت های مختلف بدنه می شد 
که عرضه چنین خودرویی به مشتری در فروش های عادی، خارج 
از استانداردهای کیفی است.« این اطالعیه همچنین تصریح 
کرده، خودروهای مزایده ای، خارج از ضوابط قیمت گذاری 
تعیین قیمت می شوند و مبنای تعیین قیمت پایه آن همواره مظنه 
بازار بوده است. این در حالی است که امیر ارسالن منصوری، 
عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان خودروی کشور  در این 
باره به تجارت  نیوز گفته: »خودروسازان بدون مجوز وزارت صمت 
و شورای رقابت نمی توانند خودروهای ناقص را به مزایده بگذارند 

و اگر این اتفاق افتاده است این نهادها باید پاسخ گو باشند.«

ویدئویی از مزایده  خودروهای ناقص ایران خودرو منتشر شد که واکنش ها و تعجب مخاطبان  را 

برانگیخت، ماجرا چیست؟

دور زدن قیمت مصوب اب مزایده !

ناصر رعیت نواز- نگاهی به پربازدیدترین جست و جوها در هفته های اخیر نشان می دهد به دلیل تفاوت قیمت فاحش تحویل 
کارخانه تا بازار آزاد خودرو در کشورمان  بسیاری از مردم به دنبال پیش فروش خودروسازها بودند تا این که در قرعه کشی ها شانس 
خود را امتحان کنند شاید بتوانند یکی از آن خودروها را از آن خود کنند. در این میان شورای رقابت به دنبال پیدا کردن فرمولی 
برای پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است که از این طریق قیمت کارخانه و بازار را به هم نزدیک کند و از طرفی خودروسازها 
به دنبال فروش خودروهای شان به قیمت کف بازار هستند. به تازگی ویدئویی از مزایده محصوالت ناقص ایران خودرو در فضای 
مجازی دست به دست شد که تعجب همگان را به همراه داشت. ظاهرا مزایده خودروها با نقص های کم و البته گاهی خنده دار است 
که با قیمت فروش کارخانه فاصله زیادی دارد و به قیمت بازار آزاد نزدیک تر است. امروز ضمن بررسی این مزایده درباره خطرناک 

بودن این گونه مزایده ها بیشتر نوشته ایم.

رزمنده های مسیحی 
تیپ اببلیون

 اهدای تسبیح پاپ به یکی از فرماندهان 

حشد الشعبی بازتاب زیادی داشت، این فرمانده کیست؟

پــاپ  ســفــر  از  حتما 
بــــه عـــــــراق مــطــلــع 
هستید. در این سفر 
ــاپ تــســبــیــحــی به  ــ پ
فرماندهان  از  یکی 
حــشــدالــشــعــبــی که 
فرمانده تیپ بابلیون 
ــدا کــرد که  اســت اهـ
بـــازتـــاب زیــــادی در 
شبکه های اجتماعی 
 داشـــــــــت. امــــــروز 
ــاره  می خواهیم درب
مسیحی  رزمندگان 

ــاره آن ها  تیپ بابلیون  در حشد الشعبی که کمتر درب
شنیده اید و نقش زیــادی در پاک سازی شهر تکریت و 
بیجی داشته اند و همچنین فرمانده این تیپ بنویسیم و 
شما را با این فرمانده مسیحی که در کنار ابوالمهندس و 

شهید سلیمانی علیه داعش جنگیده بیشتر آشنا کنیم.

فرمانده گردان های بابلیون کیست؟	 
ریان الکلدانی یکی از فرماند هان حشدالشعبی که پاپ به 
او تسبیحی هدیه داددر  سال 2019 توسط وزارت خزانه 
داری آمریکا تحریم شده است. ریان سالم الکلدانی جوان 
مسیحی عراقی فرمانده مجاهدین مسیحی بابلیون است. 
فرماندهی که بارها در سخنان خویش اعالم کرده که ما 
 فرزندان »جون« و »وهب« ]دو تن از شهدای کربال[ هستیم .
 این سخنان با استقبال گسترده شیعیان عراق روبه رو 
شده است. »ریان الکلدانی« در سخنرانی خود در مراسم 
یادبود شهیدان سلیمانی و المهندس که دی ماه امسال 
توسط سفارت ایران در بغداد برگزار شد، گفت: »کسی 
که از مسیحی ها، شبک، ترکمان و سایر اقلیت ها در سهل 
نینوا حمایت کرد شهیدان سلیمانی و المهندس بودند 
و آن که سهل نینوا را آزاد کرد حشد الشعبی و نیروهای 
مسلح عراق بودند.« او  با بیان این که این دو شهید حامی 
و پشتیبان اقلیت ها بودند، گفته: »مقاومت تداوم دارد 
و فقط مختص مسلمانان نیست بلکه به آزادگان در تمام 

جهان تعلق دارد.«

تیپی با رزمنده های مسیحی	 
در مبارزات اخیر بر ضد تروریسم به ویژه در روند آزادسازی 
ــراق وارد  ــردم ع شهر تکریت و بیجی داوطلبانی از م
درگیری ها شدند که گردنبندهایی از صلیب را به گردن 
آویخته بودند. آن ها لباس نظامی بر تن و سالح بر دوش 
در درگیری های مختلف بر ضد عناصر تروریستی داعش 
فعالیت دارند. این جنبش، جنبش مسیحیان عراق یا تیپ 
بابلیون است که یکی از تشکیالت زیر مجموعه حشد 
الشعبی )بسیج عمومی مردم عــراق( به شمار می رود. 
»ریــان الکلدانی« فرمانده تیپ بابلیون دربــاره تشکیل 
کتائب بابلیون گفته :»تیپ بابلیون هنگامی شکل گرفت 
که استان نینوا به اشغال گروه تروریستی داعش درآمد و 
اسپایکر را هم خطر این گروه تهدید می کرد،  ما گردان های 
بابلیون را با همکاری برادرانی که با اشغالگران آمریکایی 
جنگیدند،   پس از صدور فتوای مرجعیت  با حضور مهاجران 
و کسانی که از ترکیه و اربیل رانده شده بودند، تشکیل 
دادیم و در بیشتر نبردهایی که حشد الشعبی انجام داد، 
مشارکت کردیم، حتی در مناطقی از عراق که مسیحیان 
حضور نداشتند و کلیسایی هم وجود نداشت، شرکت 
کردیم و در مناطقی که بیشتر ساکنانش را برادران اهل 
سنت تشکیل می دادند، با داعش جنگیدیم.«این تیپ 
هم اکنون در استان نینوا در مناطق و شهرهای مسیحی 

نشین حضور دارد.
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گزیده  یک توئيت

یک عکس  

بازگشت پرندگان فصلی تاالب میانکاله 
امسال با ۲۰ هزار تلفات همراه شد

دکتر »مهدی انجيدنی« مدیرعامل پيام رسان 
گپ،می گوید: تجربه جهانی نشان می دهد 
ــوان ایــســتــادگــی مقابل  ــن تـ ــت ــرای داش ــه بـ ک
ابرقدرت های حوزه فناوری، باید سه گام مهم 

برداشته شود:
ــا، قوانين  گام اول: باید برای مدیریت داده ه
شفاف داشته باشيم و در مرحله اول، مقامات 
رسمی کشور ملزم به اجرای آن شوند. در برخی 
کشورها، طبق قانون ایرادی ندارد که فرد عادی 
از پيام رسان خارجی استفاده کند اما یک مقام 
رسمی چنين اجازه ای ندارد و در صورت انجام، 
بازخواست می شود. مصداقش هم یکی از وزرای 

آلمان بود که به همين 
دليل محاکمه شد.

گام دوم: نيازمند وضع 
در  اختصاصی  قوانين 
حوزه پلتفرم ها هستيم. 

به عنوان مثال در اقتصاد مبتنی بر پلتفرم ها باید 
معلوم باشد مالک پلتفرم، مالک محتوا و مشتری، 

هر یک چه مسئوليتی دارند.
گام سوم: باید خدمات دولت الکترونيک در 

پيام رسان های بومی ارائه شود.
اما به گفته انجيدنی، هم اکنون ما هيچ کدام از 

این گام ها را به درستی برنداشته ایم.

رسانه های جهان       3 گامی که برداشته نشده است

تــی آر تـــی:  هالل 
بــرای  ترکيه  احمر 
افغانستانی هایی که 
داوطلبانه از ترکيه 
ــود  ــور خـ ــ ــش ــ بــــه ک
فراهم  استخدام  امکان  بازگردند، 
می کند. برای یک فرد افغانستانی 
که داوطلبانه به کشورش بازگشته 
ــورد نياز بــرای  ــت، همه لـــوازم م اس
بازگشایی یــک مــغــازه خــریــداری و 
اجاره پنج ماهه آن نيز پرداخت شده 

است.

 راشــــــا تــــــودی:   
مــــــــــــــــــــــــادورو ، 
ــور  ــهـ ــمـ ــس جـ ــيـ رئـ
ونزوئال، یکی دیگر از 
سران کشورهاست 
که اولين دوز خود از واکسن روسيه را 
تزریق کرد. این واکسن در ابتدا توسط 
رســانــه هــای غربی تخریب شــد  اما 
ــا هم محبوبيت  اکنون حتی در اروپ

بيشتری پيدا کرده است.

خروج 9۰۰ استاد دانشگاه از کشور 
طی یک سال  

گروه اجتماعی- رئيس کميسيون آموزش مجلس 
ــران خارج  گفت: در ســال ۹۸، ۹۰۰ استاد از ای
شده اند. استادی هست که ۴۰ سال استادتمام و 
حقوقش ۱۴ ميليون تومان است، در حالی که فالن 
عضو هيئت مدیره ۵۰ ميليون تومان حقوق می گيرد. 
عليرضا منادی که در انتقاد از  مصوبه مجلس درباره 
افزایش حقوق ۲۵ درصدی برای حقوق های زیر 
۱۰ ميليون تومان و افزایش حقوق دو و نيم ميليون 
تومانی برای حقوق های باالی ۱۰ ميليون تومان 
سخن گفته، خواسته بود که استادان از این مصوبه 
مستثنا شوند. به هر روی طبق گفته این نماینده در 
سال ۹۸، ۹۰۰ استاد از کشور خارج شده اند،اگرچه 
طبيعتا نمی توان تمام دليل خروج استادان از کشور را 

وضعيت حقوق و مزایا در نظر گرفت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

مصوبه مجلس حتما بر قیمت 
اینترنت تاثیرگذار خواهد بود

ابوالحسن فيروزآبادی رئيس مرکز ملی فضای 
مجازی در حاشيه بــازدیــد از مرکز مانيتورینگ 
همراه اول،   درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 
۱۰ درصدی ماليات اپراتورها به دولت گفت: این 
مصوبه حتما بر قيمت بسته های اینترنت تاثيرگذار 
خواهد بود.   این خبر حاکی است، روزهای گذشته 
مجلس در جریان بررسی الیحه ۱۴۰۰مصوبه ای 
را به تصویب رساند که به واسطه آن اپراتورها باید 
ــد افزایش  ــت را ۱۰ درص حق السهم خــود به دول
بدهند. البته مجلس در بندی نيز افزایش قيمت 

اینترنت در سال آینده را ممنوع کرده است. 

 پای داماد به دادگاه کشیده شد

رئيس شبکه بهداشت و درمان تنگستان در بوشهر 
ــاد تنگستانی به دليل توجه نکردن به  گفت: دام
قوانين مربوط به کرونا و برگزاری مراسم عروسی به 
دادگاه معرفی شد. عادل مقدس به مهر اظهار کرد: 
این داماد که متعهد شده بود تعداد مهمان های خود 
را در مراسم عروسی به بيش از ۱۰۰ نفر افزایش 
ندهد، با افزایش این تعداد، بدون هماهنگی با تاالر 
به ۳۵۰ نفر، موجب شد تا مهمانان بدون رعایت 
فاصله اجتماعی و در شرایطی که احتمال انتقال 

بيماری کرونا افزایش می یافت، قرار بگيرند.  

 با نظر شورای عالی فضای مجازی مذاکره با 3 پلتفرم مهم گوگل، واتس اپ و اینستاگرام
 برای تمکین از قوانین ایران کلید خورد

الگوهای جهانی و وضعیت زیرساخت داخلی در این زمینه چگونه است؟

مصطفی عبدالهی- »به وزارت ارتباطات مجوز 
داده شده که با گوگل، اینستاگرام و واتس اپ 
وارد مذاکره شود تا آن ها به مقررات ما تمکين 
کنند«. این صحبت شنبه شب دبير شورای عالی 
فضای مجازی، بار دیگر سواالت و ابهامات را 
درباره مدیریت پيام رسان های خارجی و داخلی، 
در ذهن ها زنده کرد و نياز به پاسخ کارشناسی 
درباره این موضوع مهم را بيشتر. سواالت در این 

حوزه بسيار است، از جمله این که:
*اساسا امکان مذاکره و تمکين شرکت هایی 
مثل گوگل و واتــس اپ از مقررات داخلی ما 

وجود دارد؟
*تجربه کشورهای دیگر در این حوزه چيست؟

*فيلترکردن پلتفرم های خارجی کار درستی 
است؟

*با انحصار یک پيام رسان غيربومی چه باید کرد؟
دکتر »مهدی انجيدنی« مدیرعامل پيام رسان 
گپ، در گفت وگو با خراسان، به این سوال ها 

پاسخ داده است.

تجربه جهانی: شرکت های خارجی باید        
پاسخگو باشند 

ــوال اول و ضــرورت  انجيدنی در پاسخ بــه س
می گوید:  خارجی  پلتفرم های  پاسخگویی 
پلتفرم های  هــمــه  تقریبا   ۲۰۱۳ ســـال  از 
بين المللی مثل گوگل و اینستاگرام موظف 
شدند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا،دفتر و 
نماینده تام االختيار داشته باشند که نسبت به 
عملکرد خود پاسخگو باشند. به همين دليل 
اســت که گاهی می شنویم کشورهایی مثل 
ترکيه، استراليا و اسپانيا از گوگل یا اینستاگرام 
شکایت کرده اند و آن ها را تهدید به مسدود شدن 

می کنند.

استراتژی بین المللی: حذف انحصار        
پلتفرم ها

حمایت از پيام رسان های داخلی هم موضوع 
مهمی است که مدیر عامل گپ درباره اش چنين 
می گوید: از سال ۲۰۱۰ طبق راهبرد جهانی و 
مصوبات سازمان اقتصاد جهانی)WTO( همه 
کشورهای دنيا در حال تالش اند که پلتفرم های 
غالب کشورشان بومی باشد و از پلتفرم های 
بين المللی به عنوان کمکی استفاده می کنند. به 
همين دليل است که اکنون بسياری از کشورها 
از جمله ترکيه، هند و پاکستان پيام رسان، موتور 

جست وجو و حتی سيستم عامل ملی دارند.

امنیت داده ها در سایر نقاط جهان       
او به نکته مهم دیگری هم اشاره می کند: برای 
همه کشورها، به ویژه اروپایی ها مسئله امنيت 
داده های اطالعاتی کشورشان مهم است و به 
هيچ وجه اجــازه نمی دهند یک شرکت خاص 
خارجی یا حتی داخلی، در این حوزه انحصاری 
ــوع انحصار  ــون معتقدند هــر ن عمل کند؛ چ
می تواند به حوزه هایی مثل اقتصاد و امنيت 
آن ها ضربه بزند، بنابراین سعی می کنند ترکيبی 
از پلتفرم های داخلی و خارجی را در کنار هم 

داشته باشند.

رویایی که فعال باید فراموش کرد       
شنيدن درباره تجربه کشورهای اروپایی جذاب 
است؛ اما آن طور که انجيدنی توضيح می دهد، 
کشور ما حاال حاال امکان تجربه آن را نخواهد 
داشـــت. او می گوید: مسئوالن مــا بــه خوبی 
می دانند که با شرایط فعلی، هيچ گاه شرکتی 
مثل گوگل حاضر نخواهد شد در ایــران دفتر 
نمایندگی و نماینده تام االختيار داشته باشد، 
چرا که ظرفيت های بومی ما در حدی نيست که 

بتوانيم چنين رویکردی اتخاذ کنيم.

تجربه پیام رسان های بومی در روسیه و        
ترکیه

این توضيحات انجيدنی هم استدالل هایش 
وابستگی  »نمی شود  می کند:  تکميل  را 
صددرصدی به یک سرویس خارجی داشته 
باشی و در مقابل بخواهی برایش قانون هم 
بگذاری. اگر می بينيم کشوری مثل روسيه 
ــون مـــی گـــذارد، دليلش  ــان ــرای گــوگــل ق بـ
ایــن اســت که خــودش موتور جست وجوگر 

»یاندکس« را دارد. یا ترکيه، خودش دو پيام رسان 
بومی با بيش از ۱۰۰ ميليون عضو دارد.

فیلتر کمکی  نمی کند        
هم  فيلترکردن  سياست  دربـــاره  انجيدنی 
در  فيلترکردن  »معتقدم  دارد:  توضيحاتی 
کل کار درستی نيست و این ادعا را هم قبول 
ندارم که این کار، به پيام رسان های داخلی 
کمک می کند. ماجرای فيلترینگ تلگرام هم 
دالیل خاص خودش را داشت و این طور نبوده 
که در حمایت از پيام رسان های داخلی فيلتر 

شده باشد«. البته این صحبت های انجيدنی، 
مشابه همان رویــکــرد شــورای عــالــی فضای 
فيروزآبادی«  »ابوالحسن  که  است  مجازی 
دبير شــورای عــالــی فضای مــجــازی کشور، 
شهریورماه امسال به آن اشاره کرده و گفته 
بــود: »مــا در شورای عالی فضای مجازی به 
هيچ وجه نظرمان بر فيلترکردن شبکه های 

اجتماعی نيست«.

و حرف آخر...       
صحبت پایانی انجيدنی، مثالی واضح و البته 
ساده از موضوعی است که درباره آن صحبت 
کردیم. او می گوید: داستان مثل احداث یک 
ساختمان است، نمی شود یک باره پشت بام 
آن را ساخت، باید ابتدا فنداسيون آن را درست 
کــرد. بعد طبقه به طبقه ساخت و  باال رفت، 
هر وقت مثال به طبقه پنجم رسيدیم، آن وقت 
می توانيم از شرکت هایی مثل گوگل امتياز 
بخواهيم و بگویيم به قوانين ما عمل کنند. اما 
فعال ما حتی همان فنداسيون و قوانين الزم را 

هم نداریم...«.

مذاکره با  گوگل،  واتس اپ و اینستاگرام 
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 مریم ضیغمی 

ــواد هــاشــمــی در مــوزیــک  ــ ج
ــدئـــوی »دریـــــا« بـــا صـــدای  ویـ
محسن ابراهیم زاده که به یاد 
مهرداد میناوند و علی انصاریان 
داشته  حضور  شــده،  ساخته 
است. علیرضا نیکبخت، حسن ماهینی، ارسالن 
حضور  آن  در  نیز  نعمتی  سیامک  و   مطهری 

دارند.

دارا حیایی هفته آینده برای 
بــازی در فصل چهارم سریال 
»از سرنوشت« به کارگردانی 
محمدرضا خردمندان، جلوی 
دوربــیــن خــواهــد رفــت. فصل 
سوم این مجموعه آبان  امسال پخش شد و چندان 

پربیننده نبود.

جــواد عزتی در اولین سریال 
محمدحسین  خانگی  نمایش 
مهدویان به نام »زخــم کاری« 
بازی می کند. به گزارش صبا، 
مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور 

 و ســیــاوش طهمورث دیگر بــازیــگــران سریال
 هستند.

به  محمد شایسته در واکنش 
ادعـــای علی صــادقــی دربــاره 
پــرداخــت نشدن دستمزدش 
آلــبــالــو«  کیلو   50« فیلم  در 
توسط او، نوشته با این بازیگر 

تسویه حساب شده و او پس از فروش خوب فیلم، 
درخواست پاداش داشته است.

چهره ها و خبر ها

ــرگـــس آبـــیـــار در مــراســم  نـ
بزرگداشت روز جهانی زن در 
اسپانیا، حضور داشته و نمادها 
و جزئیات فیلم »شیار 143« را 
تشریح کرده است. این مراسم 
به صورت مجازی برگزار شده و »شیار 143« 

فیلم افتتاحیه آن بوده است.

ــه زودی با  نــســریــن مــقــانــلــو ب
سریال »حس سوم« اثر مهدی 
آی فیلم  شبکه  به  فخیم زاده، 
ــن ســریــال پلیسی  ــد. ای ــی آی م
سال 84 ساخته شده است و 

دیگر بازیگران اصلی آن مهدی فخیم زاده، لیال 
برخورداری و حبیب دهقان نسب هستند.

 مائده کاشیان  

یاد دفاع مقدس با روایت های صادق آهنگران و علیرضا خمسه

ــو فتح« کــه فصل دوم آن مدتی  برنامه »رادیـ
است روی آنتن شبکه افق رفته است، با اجرای 
محمدحسین سروقدی مجری جوان و مشهدی 
ساخته می شود. او در این برنامه به گفت وگو با 
فرماندهان دفاع مقدس و همچنین هنرمندان 
با موضوع دفــاع مقدس می پردازد و تا اواسط 
ــو فتح« را روی آنتن دارد.  بهار 1400، »رادی
امیر غالمحسین دربندی از فرماندهان ارتش، 

حــجــت االســالم سیدحسین مومنی، صــادق 
ــاپ( از  آهنگران و حمید حامی )خــوانــنــده پ

مهمانان فصل دوم این برنامه هستند.
محمدحسین سروقدی مجری »رادیو فتح« در 
گفت وگو با خراسان درباره چگونگی شکل گیری 
این برنامه  مطرح کرد: »فصل اول »رادیو فتح« در 
خرداد 99 به عنوان ویژه برنامه عید فطر شبکه 
یک سیما روی آنتن رفت.« وی ادامه داد: »طبق 
آمار روابط عمومی سیما، فصل اول با استقبال 
بسیار خوب مردم همراه بود. عمیقًا معتقدم دلیل 
این استقبال، جنس روایت متفاوتی بود که ما در 

برنامه سعی کردیم آن را پیاده کنیم.«
سروقدی  درباره ویژگی اجرای »رادیو فتح« در 
مقایسه با  دیگر برنامه های حوزه دفاع مقدس 
ــاق فکر برنامه، تمام  گفت: » به کمک تیم ات
تالشمان را به کار بستیم که از پوشش و گریم 

مجری گرفته تا جنس ادبیات، لحن و بیان با 
دیگر برنامه های این حوزه تفاوت داشته باشیم. 
به شدت سعی کردم در طول برنامه با ادبیات 
مطالبه گر در حوزه جنگ، مهمانان برنامه را به 
چالش  بکشم و دغدغه های روز جامعه و جوانان 
را دربــاره   هشت سال جنگ تحمیلی در برنامه 

مطرح کنم.«
مجری برنامه »رادیو فتح« افزود: »ما در فصل دوم 
همانند فصل اول، سعی کردیم از زوایای بدیع به 
دوران جنگ بپردازیم؛ به طور مثال سامان گلریز 
و علیرضا خمسه برای اولین بار در برنامه ای با 
موضوع دفاع مقدس حضور پیدا می کنند که 
مطمئنم مردم با دیدن آن شگفت زده خواهند 

شد.«
سروقدی درباره عالقه خود به روزنامه خراسان 
نیز گفت: »عالقه من به این روزنامه وزین به دوران 

کودکی و نوجوانی بازمی گردد من به کمک 
پدر عزیزم الفبای فارسی را با روزنامه خراسان 
آموختم و افتخار داشتم که در زمان نوجوانی 

خبرنگار این روزنامه باشم.«
گفتنی است فصل دوم »رادیو فتح« یک شنبه ها 

ساعت 16 از شبکه افق سیما پخش می شود.

شبکه سه پس از سریال »داِدستان« از پنج شنبه 
هفته گذشته، مجموعه کمدی »چوب خط« به 
کارگردانی حمید بهرامیان را روانه آنتن کرده 
است. این سریال در سکوت خبری جلوی دوربین 
رفته بود و هم اکنون روزهای پایانی تصویربرداری 
را سپری می کند. »چوب خط« آخرین سریال 
کمدی است که شبکه سه در سال 99 پخش 
می کند و بعید است که بتواند مانند مجموعه 
نسبتا موفق »باخانمان« مورد توجه مخاطبان 

قرار بگیرد.

کمدی بدون شوخی های بامزه	 
داستان سریال »چوب خط« درباره یک خانواده با 
بازی حسن زارعی، الهام پاوه نژاد، بهار کاتوزی و 
محمدجواد جعفرپور است. پدر خانواده از کارخانه 
اخراج می شود و درست در این وضعیت، مشکالت 
مالی مختلف و اتفاقات عجیب باعث می شود 
وضعیت سخت این خانواده پیچیده تر شود. هنوز 
تنها سه  قسمت از این سریال روی آنتن رفته، 

اما »چوب خط« در نقطه شروع نتوانسته است با 
پرداخت جذاب قصه و موقعیت های کمدی بامزه، 
انگیزه پیگیری قصه را در مخاطب ایجاد کند و او 
را پای تماشای سریال نگه دارد. هنوز نمی دانیم 
»چوب خط« در ادامه چطور پیش خواهد رفت، 
امــا شــروع ضعیف سریال کــار آن را بــرای جلب 
توجه بیننده سخت کرده است. این مجموعه از 
شوخی های نه چندان بامزه هم لطمه خورده 
ــرآورده  و کمدی آن هم انتظارات مخاطب را ب
نمی کند. همهمه کاراکترها در موقعیت های 
مختلف و شلوغ کاری آن ها نیز بیشتر از این که 

بامزه باشد، حوصله تماشاگر را سر می برد.

بازی خوب بازیگران و بازگشت ژوله	 
گروه بازیگران سریال »چوب خط«، انتخاب های 
خوبی هستند و ترکیب بازیگران سریال تکراری 
نیست. حسن زارعی، الهام پاوه نژاد، بهار کاتوزی، 
امیرمهدی ژولــه، علیرضا خمسه و اکبر عبدی 
از بازیگرانی هستند که در این مجموعه حضور 
داشته اند. حسن زارعــی جزو بازیگرانی است 
که جدیت او می تواند در آثــار کمدی به تقویت 
شوخی ها و ایجاد موقعیت های بامزه کمک کند 
و در نقش پدر خانواده بازی خوبی داشته است. 
الهام پاوه نژاد در سریال های کمدی زیادی بازی 
نکرده و در سال های اخیر مجموعه کمدی روی 

آنتن نداشته است. او نیز در این سریال به خوبی 
نقش مادر نگران خانواده که خرابکاری ها را رفع و 
رجوع می کند، بازی کرده است. امیرمهدی ژوله 
که در سال های اخیر به بازیگری روی آورده، پس 
از گذشت سه سال از »دیوار به دیوار 2«، به تلویزیون 
بازگشته و او نیز به خوبی از پس ایفای نقش خود 
برآمده است. با وجود این، شوخی های کم جان و 
ضعف قصه، بر کلیت سریال تاثیر منفی گذاشته و 
بازی خوب بازیگران هم کاری از پیش نبرده است.

در انتظار تغییر مسیر »چوب خط«	 
ــوب خــط« را ارزیــابــی  ــروع »چ فعال مــی تــوان ش
کرد و برای قضاوت دربــاره کلیت آن زود است، 
اما اگر این مجموعه در ادامــه نیز با همین روال 
پیش برود و قصه پراتفاق و خوش ریتم جلو نرود، 
احتماال »چــوب خط« هم به جمع کمدی های 
شکست خورده شبکه سه در ســال 99 اضافه 
خواهد شد و به سرنوشت سریال های »دوپینگ«، 
»آخر خط« و »صفر بیست و یک« دچار می شود. 
باید صبر کرد و دید در ادامه ضعف های سریال 
کمتر خواهد شد یا اضافه شدن بازیگران کمدی 
محبوبی مانند اکبر عبدی و علیرضا خمسه، تاثیر 

مثبتی بر »چوب خط« خواهد داشت یا خیر.

اقتباس اسپیلبرگ از »طلسم« 
کینگ

استیون اسپیلبرگ و برادران دافر اقتباسی از 
»طلسم« استیون کینگ را در قالب یک سریال 

برای نتفلیکس در نظر دارند.
به گزارش مهر، »طلسم« استیون کینگ راهی 
استیون  مــی شــود.  تلویزیون  کوچک  صفحه 
اسپیلبرگ  قصد دارد با همکاری برادران دافر 
که نویسندگان سریال »چیزهای عجیب« بودند  و 
نتفلیکس و پارامونت، اقتباسی تلویزیونی از رمان 
»طلسم« را بسازد. این گروه به عنوان تهیه کننده 
اجرایی، نویسندگی سریال را به کورتیس گویین 
واگــذار کــرده انــد که خــودش از نویسندگان و 

تهیه کنندگان »چیزهای عجیب« بود.
»طلسم« که به قلم استیون کینگ و پیتر استراوب 
نوشته شده، درباره یک پسر 12 ساله به نام »جک 
سویر« است که سفری جاده ای را آغاز می کند تا 
جان مادرش را از مرگ نجات دهد. او در جست 
وجوی »طلسم« است. این طلسم یک چیز عتیقه 
جادویی و قدرتمند است که نه تنها مادرش را 
بهبود می بخشد بلکه موجب نجات دنیا می شود. 
سفر سویر در دو دنیای موازی انجام می شود؛ 
آمریکایی که همه با آن آشنایی دارند و دنیایی 
خطرناک و فانتزی در دل آن که به نام »قلمروها« 

شناخته می شود.

اسکار اسپانیا به »دختران« رسید

ســی و پنجمین دوره جــوایــز آکــادمــی فیلم و 
هنرهای سینمایی اسپانیا )گویا( برندگان خود 

را در شاخه های مختلف معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، درام »دختران« اولین ساخته 
پیالر پــاالمــرو بــا کسب جــایــزه بهترین فیلم، 
بهترین کارگردان جدید و فیلم نامه از جوایز 
گویا 2021، موفق ترین فیلم در مهم ترین جوایز 
سالیانه سینمای اسپانیا نام گرفت. فیلم های 
»آن گم شده است« ساخته دیوید پرز سانودو، 
»عروسی ُرزا« به کارگردانی ایسار بولن، »آدو« 
به کارگردانی سالواردو کالوو   و »مــردم طبقه 
باال« به کارگردانی ِسسک گای دیگر فیلم هایی 
بودند که برای کسب جایزه بهترین فیلم جوایز 

گویا 2021 رقابت می کردند.
در  دیگر بخش ها، جایزه بهترین کارگردانی به 
سالوادور کالوو برای فیلم »آدو« رسید و جایزه 
بهترین بازیگر مرد و زن نقش اصلی نیز به ترتیب 
به ماریو کاساس برای فیلم »از خط عبور کن« 
و پاتریسیا لوپز بــرای فیلم »آن گمشده است« 

اختصاص یافت.
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شعر و ادب و موسیقی در انتظار بهبود »دهباشی«
گفت وگوی خراسان با کیوان ساکت، دکتر میالد عظیمی،دکتر محمدجعفر یاحقی و محمدکاظم کاظمی

کیوان ساکت:
 دهباشی خودش یک وزارتخانه است

کیوان ساکت آهنگ ساز و نوازنده برجسته کشورمان، از علی دهباشی به 
عنوان فردی فراتر از یک وزارتخانه در عرصه فرهنگ سازی یاد می کند. او در 
توصیف خدمات فرهنگی دهباشی، به خصوص در مجله بخارا، این چنین 
می گوید: »خدماتی که علی دهباشی به فرهنگ و هنر ایران و بیشتر در زمینه 
تاریخ و ادبیات داشته، بی شمار است. به گفته همه کسانی که اهل فرهنگ 
و مطالعه هستند، تاثیر فرهنگ سازی او به مراتب بیشتر از وزارت آموزش و 
پرورش و    وزارت ارشاد است. آن ها می دانند مجله بخارا با چه زحمتی و بدون 
هیچ حمایتی، چگونه تهیه می شود و چقدر در گسترش فرهنگ ایران در نقاط 
مختلف دنیا و به خصوص کشورهای همسایه، تاثیر داشته است. دهباشی 
واقعاً سال هاست یک تنه مجله بخارا را منتشر می کند و با هزینه شخصی خود 
و با تالش و کوششی که دارد، سعی در نشان دادن چهره های فرهنگی ایران 
و جهان کرده است. او قبل از کرونا، هر فصل یا هر ماه، یک چهره فرهنگی 
را معرفی و در مکان های مختلف، مانند منزل دکتر افشار یا جاهای دیگر، 
مراسم بزرگداشتی برای بزرگان فرهنگ ایران و جهان برگزار می کرد. این 
کار بی چشمداشت ایشان، بسیار بسیار ارزشمند است. من برای ایشان 
آرزوی تندرستی و طول عمر دارم.« ساکت در پایان به این که بارها شاهد 

تالش دهباشی بــرای برگزاری 
شب های بخارا بوده، اشاره 

می کند و می گوید: »بارها 
در مـــراســـم شــب هــای 
بخارا  شاهد تالش بسیار 
صادقانه و عاشقانه او برای 

گسترش فرهنگ بودم.«

دکتر  محمد جعفر یاحقی: 
 همه رسانه ها را روی هم بگذاریم ، مانند دهباشی مفاخر را معرفی نکرده اند

ــاد دانــشــگــاه و مــدیــر قــطــب علمی  ــت دكــتــر محمدجعفر یــاحــقــی، اس
فردوسی شناسی، از علی دهباشی به عنوان چهره برجسته ای یاد می كند 
كه كارش در خارج از مرزهای ایران هم بسیار انعكاس دارد. او می گوید: 
»در سال  های اخیر تنها مجله ای كه راحــت و سریع به خــارج از ایــران 
می رفت، بخارا و پیش از آن هم مجله كلک بود. این تعداد شماره مجله با 
این كیفیت، یک چهره فرهنگی از آقای دهباشی ساخته كه او را در مجامع 
علمی نامبردار كرده است. بابت بیماری ایشان بسیار متأسفم و امیدوارم هر 
چه زودتر بهبود پیدا كنند. چون واقعًا وجودش مغتنم است«. دكتر یاحقی، 
مجله بخارا را یک دوره دایرةالمعارف فرهنگی برای ایران می داند و معتقد 
است: »به گمانم اگر همه مطبوعات ایران را كنار هم بگذاریم، این قدر 
اطالعات مربوط به افراد و اشخاص و نكته های باریک زندگی شخصیت ها 
كه برای تدوین تاریخ ادبیات و تاریخ فرهنگ معاصر ما مناسب خواهد بود، به 
دست نمی آید.« مدیر قطب علمی فردوسی شناسی به نكته مهمی درباره 
شخصیت علی دهباشی هم اشاره می كند و می گوید: »آقای دهباشی 
همه كارها را خودش انجام می داد، حتی كارهای چاپخانه را. دهباشی 
جایگاه ویژه ای در سیمای فرهنگی سی چهل سال اخیر پیدا كرده است 

كه نظیرش كمتر در فرهنگ ایران 
پیدا می شود. ما سه شب بخارا را 

با ایشان در مشهد برگزار كردیم 
سالمتی  ایشان  امیدواریم  كه 
ــه دســـت بــیــاورد و  را دوبــــاره ب
برنامه های دیگری را در مشهد 

برگزار كنیم«. 

دکتر میالد عظیمی: 
شاید پولدار شدی و توانستی از پس هزینه های ُپست بخارا برآیی

دكتر میالد عظیمی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، از علی 
دهباشی به عنوان »خادم نستوه فرهنگ ایران« یاد می کند و می گوید: 
»دهباشی به فضل خدا، با َجَنِم مقاومی که دارد، کرونا را هم مثل 
دشواری های مجله نگاری مغلوب می کند. چون خوب می داند فرهنگ 
ایران هنوز به او نیازها دارد. دعای دوستداران فرهنگ و ادبیات ایران با 
اوست. دعای مردم ایران پشت سِر کسی است که کتاب های کتابخانه 
خود را فروخت تا برای شماره نوروزی مجله بخارا، کاغذ گران بخرد«. او 
در ادامه خطاب به دهباشی نیز، چند کلمه صحبت می کند و می گوید: 
»دهباشی عزیزم، به یادت می آورم سخنان زرین کوب، موحد، مهدوی 
 دامغانی، ایرج افشار، مهرداد بهار، شفیعی کدکنی، باطنی، آشتیانی، 
باستانی، ستوده، مسکوب، صنعتی، شجریان، بیضایی، دولت آبادی، 
انجوی، دانشور، گلستان، سایه، خالقی مطلق و ده هــا شخصیت 
فرهنگی برجسته را که َقدَرت را دانسته اند. به یادت می آورم که در 
تاجیکستان و هند و افغانستان چه مهربانانه از تو استقبال شد. یادت 
هست در شب های بخارا در به قول افشار »والیــات«، مردم برایت چه 
می کردند؟ فقط به این دلنوازی ها فکر کن آقــای دهباشی و جان 

بگیر و بر کرونا پیروز شو. زودتر خوب شو. 
خدا را چه دیدی؛ شاید در سال جدید 

بــه آرزویـــت رســیــدی؛ شــایــد پولدار 
شدی و توانستی از پس هزینه ُپست 
برآیی و تعداد زیادتری بخارا برای 

و  افغانستان  فرهنگ  اهــل 
تاجیکستان بفرستی«.

محمدکاظم کاظمی: 
نگاه دهباشی به فارسی، جهانی است

محمدكاظم كاظمی، شاعر و پژوهشگر نام آشنای ادبیات فارسی و اهل افغانستان، 
معتقد است که دهباشی بسیاری از شاعران و نویسندگان ادب فارسی را از 
گمنامی بیرون آورد و به جامعه ادبی معرفی كرد. كاظمی در توصیف شخصیت 
و فعالیت های علی دهباشی می گوید: »تعبیر مناسبی كه می شود برای او قائل 
شد، خادم بزرگ ادبیات است. در عرصه ادبیات یک گروه كسانی هستند كه 
خالقان اثر ادبی و گروه دیگر كسانی هستند كه خادماِن عرصه انتشار و تدوین آثار 
و برگزاری محافل هستند و نقش این  گروه دوم در معرفی شاعران و مطرح شدن 
جماعت شاعر و نویسنده در جامعه بسیار مهم است. این ها حلقه وصل جماعت 
شاعر و نویسنده و مردم به حساب می آیند و اگر نباشند، ممكن است بسیاری از 
شاعران و نویسندگان در جامعه گمنام بمانند. آقای دهباشی چه در حوزه مجموعه 
مقاالت، یادنامه ها و كتاب ها درباره شاعران و نویسندگان، چه در انتشار پیوسته 
یكی از نشریات وزین ادبی، یعنی بخارا و چه در برگزاری محافلی مانند شب های 
بخارا، فعال ترین شخصی بوده است كه بنده در این دو سه دهه اخیر دیده ام«. 
كاظمی می افزاید: »یكی از جنبه های ارزشمند كار ایشان این است كه نگرش 
محدود ملی گرایانه یا محدود به مرزهای ایران ندارد؛ بلكه یک نگرش جهانی به 

زبان فارسی دارد و به همین دلیل همواره در 
بخارا  آثاری از نویسندگان و شاعران 

تاجیكستان  نیز  و  افغانستان 
منتشر می كند و در چند نوبت 
محفل شــب هــای بــخــارا را به 
ادبیات افغانستان و تاجیكستان 

اختصاص داده است؛ مانند شب 
اعظم زریاب، ادیب افغانستانی«.

آرانیان/انتصاری- پنجم اسفندماه بود که خبر ابتالی علی دهباشی، خادم 
ــران، به کرونا  فرهنگ و سردبیر مجله بخارا، دوماهنامه فرهنگی هنری ای
منتشر شد. او روز شنبه گذشته، در گفت وگویی کوتاه با ایسنا درباره وضعیت 
سالمتی اش گفته بود: »متاسفانه لکه ها در سی تی اسکن ریه، همچنان هست 
و از بعدازظهر داروی قوی تری را به مدت سه روز آغاز کرده اند.« این خبر، البته 
دوستداران دهباشی را کمی نگران کرده است و امیدواریم هر چه سریع تر 
مشکل برطرف شود. تالش او برای انتشار مجله بخارا و برگزاری شب  چهره های 
فرهنگی و هنری مانند هوشنگ مرادی کرمانی، ابوالحسن صبا، خاندان موالنا 
و شخصیت های دیگری از ایران،هند و... بر هیچ کس پوشیده نیست. همین 
چندوقت پیش، قبل از این که به دلیل کرونا در بیمارستان بستری شود، دغدغه 

هزینه چاپ شماره بعدی »بخارا« را داشت؛ کتابخانه اش را فروخت تا انتشار مجله 
عقب نیفتد. طی این روزها، واکنش های متعدد، از جریان های فکری گوناگون، 
در تمجید و آرزوی بهبود برای دهباشی، نشان داده  است که همه او را خادم 
فرهنگ این سرزمین می دانند؛ او را باید احیاگر نام های بزرگ دانست؛ احیاگری 
که چراغ قوه فرهنگ دوستی را، هربار بر صورت یکی از اهالی فرهنگ می اندازد 
و به یادمان می آورد که چه گوهرهای تابناکی در این مرز پرُگهر داریم. دهباشی 
فقط فرهنگ را از یک زاویه موردتوجه قرار نداده است؛ برگزاری شب »عبدالوهاب 
شهیدی« و »فرهاد فخرالدینی«، در کنار برگزاری شب »بهاءالدین خرمشاهی« 
و »محمود فرخ«، نشان می دهد که دهباشی، برای پرداختن به هنر این مرز و بوم، 
مرز نمی شناسد؛ او حتی وسعت فکری خود را به مرزهای سیاسی محدود نکرد 

و مهرورزی اش به گستره فرهنگ ایرانی، از دهباشی شخصیتی محبوب در 
میان فارسی زبانان و عالقه مندان به فرهنگ ایرانی در سراسر جهان ساخت. 

به همین دلیل، بهتر دیدیم در این روزها که او با کرونا پنجه در پنجه 
است، بزرگداشت کوچکی برای وی که از سال 77 با مجله بخارا، 

سعی در معرفی فرهنگ و هنر  ایران دارد، ترتیب دهیم و در 
گفت وگو با کیوان ساکت، آهنگ ساز نام آشنا، دکتر میالد 

عظیمی، استاد ادبیات دانشگاه تهران، دکتر محمدجعفر 
یاحقی، مدیر قطب فردوسی شناسی و استاد دانشگاه 

فردوسی و محمدکاظم کاظمی، شاعر افغانستانی، 
درباره دهباشی و خدمات او، بیشتر بشنویم. 
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به منطق شکل ها، کدام یک با بقیه فرق 
دارد و باید جدا شود؟
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تست هوش:

 گزینه 1. تمام گزینه ها، دو به دو مکمل هم هستند )چراغ های روشن و خاموش 
آن ها متناظرا بر هم منطبق هستند.( 2 و 4، 3 و 5، 6 و 7

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

بازی ریاضی

با توجه به رابطه بین این اعداد، جای خالی را از بین 
گزینه های داده شده پیدا 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.

خفن استریپ:  سرسام آور

عددیاب
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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

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :  

 گزینه )ج( صحیح است. اعداد داخل سر هر کدام از آدمک ها برابر با اختالف 
بین مجموع اعداد پا و مجموع اعداد دست آدمک هاست.

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

ی:
ض

ی ریا
باز

جزیره  ادویه
اگه دوست دارید اطالعات عمومى تون زیاد بشه و 

سرگرم هم بشید با ما همراه باشید.
1. برنز آلیاژی از کدام فلزات است؟	 

2(مس و منیزیم  1( روی و برنج  
4(مس و قلع 3(روی و قلع 

2. سبک ترین فلز موجود در طبیعت کدام 	 
است؟ 

4(لیتیم 3(پالتین  2(نقره  1(طال 
3. مخترع اتومبیل چه کسی است؟ 	 

2(هنری فورد   1(کارل بنز   
4( انزو فراری 3( روبرت الی 

4. طوالنی ترین دوره سلطنت عصر قاجاریه 	 
مربوط به چه کسی است؟ 

2( ناصرالدین شاه   1(مظفرالدین شاه  
4(احمدشاه 3(فتحعلى شاه 

5. مهم ترین تحول تاریخ ایران در عصر قاجاریه 	 
چه بود؟ 

2(تحریم تنباکو  1( قیام جنگل 
4(به توپ بستن مجلس 3(انقالب مشروطه 

6. کدام جزیره در جهان به جزیره  ادویه معروف 	 
است؟ 

2( گرانادا    3(آشمور    4(آندامان 1( کوکاتو    
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عدد یاب :

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.
چهار حرفی: وزیــر، ورزش، 
پــیــرو، پــویــش، پــریــز، روزی، 

پوزش
پنج حرفی: پیروز، شیپور، 

پریوش، پیشرو، پرویز
شش حرفی: زیرپوش

اطالعات عمومی:    1. مس و قلع2. لیتیم 3. کارل بنز 4. ناصرالدین شاه5.
انقالب مشروطه 6.گرانادا
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در امتداد تاریکی

ماجرای نوعروسان گریان!زورگیران جاده های ییالقی در چنگ پلیس!

ــردم گردانندگان کــانــال تهیه  فکر مــی ک
جهیزیه در فضای مجازی انسان های خیری 
هستند که قصد دارنــد به افــراد درمانده و 
دارای مشکالت مالی کمک کنند اما زمانی 
که مدارکم را برای آن ها ارسال کردم تازه 

فهمیدم در دام کالهبرداران افتاده ام و ...
ــان ســـال کـــه بــــرای شــکــایــت از  ــی مـــرد م
گردانندگان شیاد یک کانال تلگرامی وارد 
کالنتری قاسم آباد مشهد شده بود، با بیان 
این که با از دست دادن سرمایه ام شرمنده 
دخترم شده ام، دربــاره سرگذشت خود به 
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: زمانی 
که از دانشگاه  دانش آموخته شدم به اصرار 
خانواده ام با یکی از بستگان مادرم ازدواج 
کردم اما با آن که مهندس بودم شغلی پیدا 
نمی کردم و دچار مشکالت مالی شدیدی 
شده بودم. به همین  دلیل تصمیم گرفتم در 
موبایل فروشی یکی از دوستانم فروشندگی 
کنم. آرام آرام با بــازار خرید و فروش تلفن 
همراه آشنا شدم و چگونگی تجارت در این 
حرفه را آموختم. این بود که به فکر خرید و 
فــروش گوشی های کارکرده و دست دوم 
افتادم چرا که این کار درآمد بهتری داشت. 
ــاع اقتصادی ام بهتر شد.  خیلی زود اوض
منزلی برای خودم خریدم و زندگی ام سر 
و سامان گرفت. آن قدر در تجارت گوشی 
های تلفن سرگرم بودم که چک های بسیاری 
را صادر کردم اما زمانی به خودم آمدم که 
ورشکست شده بودم و چک هایم یکی پس از 

دیگری برگشت می خورد.
ــازار را بلد نبودم و به  من قاعده بــازی در ب
همین  دلیل همه اموالم را از دست دادم تا 
رضایت شاکیانم را جلب کنم. خالصه در 
بــود که خواستگاری برای  همین شرایط 
دختر بزرگم آمد و من مراسم عقدکنان آن ها 
را برگزار کردم ولی پولی برای تهیه جهیزیه 
نداشتم. سه سال از دوران نامزدی دخترم 
می گذشت و من نتوانسته بــودم جهیزیه 
کامل او را تهیه کنم تا این که روزی در فضای 
مجازی با گردانندگان کانالی آشنا شدم که 
مدعی بودند برای تامین جهیزیه نوعروسان 

کمک  مالی می کنند. از شدت خوشحالی با 
آن ها تماس گرفتم و با صدایی لرزان واقعیت 
زندگی ام را برای آن ها بازگو کردم و ادامه 
دادم مبالغی را در حساب بانکی ام پس انداز 
کرده ام اما فقط برای خرید یک سوم جهیزیه 
کفایت می کند. فردی که با او تماس گرفته 
بودم در حالی که با طمأنینه سخن می گفت 
معتبر  خیران  از  را  کانال  گردانندگان  و 
معرفی می کرد، مدارکی مانند کارت ملی، 
شناسنامه و سند ازدواج دخترم را خواست 
تا تصویر آن ها را برایشان ارسال کنم. چند 
روز بعد فردی با خوشحالی تماس گرفت و 
با بیان این که تامین جهیزیه برای دخترم 
تایید شده است، مشخصات کارت بانکی و 
رمز آن را از من گرفت. من هم که با شنیدن 
این جمله سر از پا نمی شناختم و به آن ها 
اعتماد کرده بودم، هر آن چه را می خواستند 
در اختیارشان گذاشتم. قرار بود تا سه روز 
دیگر پول خرید جهیزیه را به حساب بانکی 
ام واریز کنند و من فاکتور خرید را برایشان 
بفرستم. سه روز بعد زمانی که برای اطالع از 
موجودی حسابم به عابربانک مراجعه کردم 
تــازه فهمیدم نه تنها پولی به حسابم واریز 
نشده بلکه همه موجودی حساب بانکی ام 
نیز برداشت شده است. در حالی که هیچ 
پیامکی درباره برداشت پول از حساب بانکی 

به تلفن همراهم ارسال نشده بود. 
زمانی که بــرای پیگیری موضوع به بانک 
رفتم، متوجه شدم آن ها با مدارکی که در 
اختیارشان گذاشته ام شماره تلفن دیگری 
را در بانک جایگزین شماره تلفن من کرده 
اند و پیامک بانکی به آن شماره ارسال شده 
اســت. از آن روز به بعد هر چه با آن شماره 
تلفن تماس گرفته ام خاموش بود و آن کانال 

تلگرامی هم قفل شد.
ــور سرهنگ  ــت ــه دس ــت، ب ــان ذکـــر اسـ ــای ش
معطری )رئیس کالنتری قاسم آباد مشهد( 
تحقیقات پلیس با دستورات ویــژه قضایی 
برای شناسایی و دستگیری کالهبرداران 
فضای مجازی آغاز شد تا نوعروسان دیگری 

گریان نشوند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

افزایش چشمگیر مصدومان 
چهارشنبه سوری نسبت به پارسال 

7 نفر  قطع عضو  شدند

رئیس سازمان اورژانـــس کشور از افزایش آمار 
مصدومان چهارشنبه سوری آخر سال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر پیرحسین کولیوند در یک 
برنامه تلویزیونی افزود: تقریبا حدود دو سال است 
که درباره چهارشنبه سوری آخر سال فعالیت خوبی 
داشتیم و در مساجد و مدارس آموزش و فرهنگ 

سازی خوبی انجام می شد.
وی ادامــه داد: در سه سال گذشته سعی کردیم 
تعداد مصدومان و تلفات چهارشنبه سوری آخر 

سال را به صورت چشمگیری کاهش دهیم. 
کولیوند گفت: سال گذشته با توجه به شیوع کرونا 
این آمار کاهش داشت، از پیش هم آموزش هایی 
داده بودیم اما امسال که آمار را با سال قبل مقایسه 
می کنیم، مشخص می شود که در مدت مشابه سال 
گذشته ٢٠ نفر مصدوم شدند، اما امسال  تاکنون 
حدود ٨٠ نفر مصدوم شده اند که مربوط به همین 
چهارشنبه آخر سال است و از این تعداد نیز حدود 
شش یا  هفت نفر هم دچار قطع عضو شدند.  وی 
افزود: این عالمت خوبی نیست و از همین حاال باید  

گفت که مردم به این موضوع توجه کنند.

 قدرت نمایی در فضای مجازی
 برای جلب توجه   

توکلی/ فردی که با انگیزه جلب توجه اقــدام به 
قدرت نمایی در فضای مجازی کرده بود، شناسایی 

و دستگیر شد. 
به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی بردسیر در 
این باره گفت: به دنبال انتشار کلیپی از قدرت 
نمایی یک جوان با سالح جنگی در فضای مجازی، 
شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.
سرهنگ جعفر غضنفری افزود: در ایــن زمینه 
ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی این متهم 
انداختند. دام  به  غافلگیرانه  عملیاتی  طی   را 
وی با بیان این که از مخفیگاه متهم یک قبضه 
اسلحه ممنوعه نیز کشف شد، ادامه داد: این متهم 
در بازجویی های تخصصی ماموران ضمن اظهار 
ندامت، هدف از این اقدام مجرمانه را جلب توجه 
و خودنمایی اعالم کرد و در ادامه به مرجع قضایی 

تحویل شد.

سجادپور- زورگیران موتورسوار جاده های 
ییالقی که با سالح سرد امــوال مسافران، 
گردشگران و اهالی روستاها را می ربودند، 
پس از عملیات تعقیب و گریز در کوه های 
خلج مشهد دستگیر شدند. جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی روز گذشته با بیان 
این خبر به »خــراســان« گفت: در پی وقوع 
زورگیری های متعدد از مسافران و برخی 
اهالی روستاها در جاده های ییالقی مشهد 
و طرقبه شاندیز، گروه ویژه ای از نیروهای 
انتظامی ماموریت یافتند تا هر چه زودتر 
به زورگــیــری هــای مذکور پایان دهند که 
موجب نارضایتی اهالی و گردشگران شده 
بود. سردار سرتیپ دوم ابراهیم قربانزاده 
افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، گروه 
تخصصی مشترکی از کارآگاهان ورزیــده 
پلیس آگاهی و نیروهای پاسگاه انتظامی 
حــصــار گلستان بــا فــرمــانــدهــی و نظارت 
)فرمانده  اویسی  بهنام  سرهنگ  مستقیم 
انتظامی طرقبه شاندیز( وارد عمل شدند 

و با همکاری بسیج و به کارگیری منابع و 
مخبران محلی تحقیقات گسترده ای را در 
مناطق وقوع جرم آغاز کردند. وی با اشاره 
به این که در رصدهای اطالعاتی پلیس، 
معتمدان، شوراها و دهیاری ها نیز به یاری 
نیروهای انتظامی آمدند، خاطرنشان کرد: 
پس از جمع آوری اطالعات محلی، سرنخ 
هایی از زورگیران موتورسوار به دست آمد 
که دامنه سرقت های خود را به جاده خلج 
کشانده بودند بنابراین گروه ویژه عملیاتی، 
در تاریخ سیزدهم اسفند، به طور پوششی به 
کمین زورگیران نشستند تا این که در تاریکی 
شب سه جوان موتورسوار مسلح به سالح 
سرد )قمه و افشانه( در حالی که به دنبال 
طعمه ای برای زورگیری بودند وارد کمین 

نیروهای انتظامی شدند. 
ــردار قربانزاده تصریح کــرد: بی درنگ  س
ــد  کارآگاهان، آنــان را به محاصره درآوردن
زورگیران در تاریکی شب به سمت ارتفاعات 
انتظامی  نــیــروهــای  امـــا  گریختند  خــلــج 
در عملیاتی ضربتی، درحــالــی دو نفر  از 
زورگیران را به دام انداختند که یکی دیگر 
ارتفاعات  تاریکی  در  ها  آن  همدستان  از 

متواری شد. 
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با کشف 
دو قبضه قمه از زورگیران، بالفاصله دامنه 
عملیات با هماهنگی های قضایی به منطقه 
شهرآباد و ساالرآباد مشهد کشید چرا که 
طبق اعترافات متهمان، مخفیگاه آنــان  و 

همدست فــراری شان در این مناطق بود. 
سرتیپ دوم ابراهیم قربانزاده یادآور شد: در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی گوشی 
های سرقتی نیز کشف شد و بازجویی های 
تخصصی از زورگیران جاده های ییالقی با 
صدور دستورات ویژه قضایی ادامه یافت. 
این فرمانده با تجربه انتظامی اضافه کرد: 
اعضای این باند درحالی تاکنون به ٢5 فقره 
زورگیری اعتراف کرده اند که 35 نفر از مال 
باختگان به محض مشاهده و بــدون هیچ 

تردیدی، آنان را شناسایی کردند. 
وی با بیان ایــن که بررسی هــای پلیس از 
جرایم گسترده اعضای این باند زورگیری 
حکایت دارد، گفت: اعضای این باند متهم 
به زورگیری در جاده های روستایی اردمه ، 
مغان، سربرج، هفت حوض، شلگرد، خان 
رود ، اسالم رود و ... هستند که تحقیقات 
و  متهمان  دیــگــر  شناسایی  بـــرای  بیشتر 
مالخران زیرنظر فرمانده انتظامی طرقبه  

شاندیز همچنان ادامه دارد.

شبکه قاچاق انسان در ایرانشهر متالشی شد
دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر از انهدام 
 باند شبکه قــاچــاق انــســان در ایرانشهر خبر

 داد .
به گزارش صداوسیما، سعید راشکی افزود: این 
شبکه  که به صورت سازمان یافته اقدام به قاچاق 
انسان از مبادی ورودی کشور به داخل کشور و 

بعضا به دیگر کشورهای همسایه می کرد  و حجم 
ورودی اتباع شبانه روز تا ۱5٠٠ نفر می رسید؛ 
با رصد اداره اطالعات شهرستان ایرانشهر در 

روستای تمپ ریگان شناسایی شد.
ــه داد: در ایــن خصوص ۱۱ خوابگاه  وی ادام
بــرای اسکان اتباع به صــورت غیر مجاز ایجاد 

شده بود که با همکاری شورای روستا و دهیاری  
۱۱خوابگاه مربوطه تخریب شد.

دادســتــان عمومی و انقالب ایرانشهر گفت: 
همچنین شش نفر از سرشبکه های این باند 
توسط پلیس اطالعات دستگیر شده اند که با 

قرار مناسب در بازداشت به سر می برند.

جانشین فرمانده انتظایم خراسان رضوی خرب داد:



اقتصاد دوشنبه 18 اسفند 101399
24  رجب 1442.شماره20616

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)-  2857                            ( 239/906288/732338/848-67/17210/284/360)1800000             (105/100/00061/200/00038/300/000122/21178/219

آمار یک اقتصاددان از افزایش فقر 

تجارت نیوز - محمدجواد صالحی اصفهانی، 
اقتصاددان ایرانی، در مقاله ای از تاثیر شوک آور 
تحریم های اقتصادی سخن گفته و نوشته است 
:از سال 2010 میالدی به این سو، نرخ فقر در 
مناطق روستایی دو برابر شده و در مناطق شهری 
60 درصــد رشد کــرده اســت. این مسئله سبب 
شده است حدود 8 میلیون شهروند ایرانی که در 
»طبقه متوسط« دسته بندی می شدند، به »طبقه 

متوسط پایین« بروند.

انتشاراسکناس ۵ هزار تومانی جدید 

ــری ســـوم اســکــنــاس 50  بــانــک مــرکــزی -سـ
هزار ریالی با طرح آرامگاه حافظ در پشت این 
شد.  منتشر  مــرکــزی  بانک  توسط  اسکناس، 
روی اسکناس های جدید 50 هزار ریالی تصویر 
حضرت امام خمینی)ره( و در پشت این اسکناس 
این بار طرحی از آرامگاه حافظ  نقش بسته است. 
ضمن این که مانند سایر اسکناس های جدید، 

چهار صفر آن کم رنگ چاپ شده است.

 بازار خبر

گزارش خبری

ــروز بر اثــر اشباع فــروش و  بــورس در حالی دی
خبرهای خوب از چشم انداز بازار جهانی مثبت 
شد که رئیس سازمان بورس از سرمایه گذاری 
در رمــزارزهــا و خــروج سرمایه از کشور از این 
طریق انتقاد و ضمن هشدار درباره آن از مردم 
دعوت کرد در بــازار سرمایه به صورت اصولی 
سرمایه گذاری کنند.به گزارش خراسان، دیروز 
شاخص کل بورس و فرابورس صعودی شدند 
اما از نظر تعداد، همچنان حــدود 65 درصد 
نمادها منفی ماندند. البته این آمار نسبت به 
وضعیت روز شنبه بهتر است اما شاخص کل 
هم وزن بر خالف دو شاخص دیگر نزولی ماند تا 
نتوان رشد دیروز بورس را یکدست و یکنواخت 
توصیف کرد. دیروز بازار شاهد نوساناتی بود، 
به نحوی که شاخص ابتدا صعودی شد. بعد از 
حدود نیم ساعت رشد عرضه ها افزایش یافت 
و برای یک ساعت قیمت ها نزولی بود اما بعد 
از ساعت 10:45 مجدد بازار صعودی شد و با 
همین روند به کار خود پایان داد. خرید گسترده 
حقوقی ها در تک سهم ها نقش بسزایی در رشد 

بازار داشت. دیروز هم حقوقی ها خرید خالص 
داشتند و حقیقی ها پول خود را از بازار خارج 
کردند. عالوه بر آن، اظهارات صریح رئیس 
سازمان بورس برای بستن راه های خروج 
سرمایه از کشور نیز جزو اخبار مهم بازار بود. 
به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی 
با بیان این که بازدهی بــازار سرمایه از همه 
بازارهای موازی بیشتر است، با انتقاد از تبلیغ 
سرمایه گذاری در رمزارزها در کشور اظهار 
کرد: از مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 
به ماجرای تبلیغ رمزارزها وارد شود. رمزارز 
در کشور غیرقانونی است اما عده ای به راحتی 
از درگاه بانکی خرید و فروش می کنند. برخی 
براین باورند رمزارزها بزرگ ترین حباب تاریخ 
مالی جهان است و اکنون تبدیل به کانالی 
برای خروج سرمایه از کشور شده است. وی 
ادامه داد: به جای این که مردم دارایی خود 
را در جایی سرمایه گــذاری کنند که نتیجه 
آن معلوم نیست و نفع آن به کشورهای دیگر 

می رسد، به بازار سرمایه بیایند.

رشد بورس در روز ابراز نگرانی از رمزارزها 
رئیس سازمان بورس: رمزارزها به کانال خروج سرمایه تبدیل شده است

 شاخص

کارنامه تجارت ایران و عراق 
آمارهای گمرک حاکی از این است که تراز 
تجاری ایران با عراق در 10 ماه امسال نسبت 
به 10 ماه 98، حدود یک میلیارد دالر معادل 
14/12درصد کاهش یافته و به 6/3میلیارد 
دالر رسیده است. این کاهش عمدتًا به علت 
کاهش بیشتر در صــادرات ایــران به عراق رخ 
داده، تا کاهش واردات ایــران از این کشور. 

)منبع: اتاق بازرگانی(

دستور روحانی و وعده صمت 
برای تقویت نظارت بر بازار 

حسین بردبار-رئیس جمهور وزارت صمت را 
موظف کرد با طراحی های ویژه و سریع الوصول، 
ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع 
و عرضه گسترده میوه و مــواد غذایی به همراه 
شفافیت اطالعات در ایام سال نو و همچنین ماه 
مبارک رمضان برای کاهش قیمت ها اقدامات 
الزم را انجام دهد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولــت با 
تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه های تنظیم 
شده برای تامین کاال و مدیریت قیمت ها،گفت: 
از جمله جلوه هــای شکست دشمن در جنگ 
ــازار در  ــروری در ب اقتصادی، وفــور کاالهای ض
شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت 
قیمت ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی 
و  معیشت مردم فشار وارد کرده است. روحانی 
تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم 
اساسی،  کاالهای  قیمت  مدیریت  در  رهبری 
برنامه هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با 
همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت 
اجرایی و با سوء استفاده و گران فروشی خاطیان 
برخورد شود. همچنین معاون بازرگانی داخلی 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به 
تذکرات ارزشمند رهبر معظم انقالب، خودمان را 
مکلف می دانیم برای رفع مشکالت موجود از هیچ 
تالشی دریغ نکنیم و امیدواریم شاهد بازاری آرام 
در ایام پیش رو باشیم. به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ،عباس قبادی گفت:80 نقطه در 
میادین میوه و تره بار شهر تهران و شهرستان های 
اطــراف به عنوان غرفه عرضه مستقیم میوه، به 
صورت رایگان در اختیار اتحادیه ها، انجمن ها 
و باغداران قرار خواهد گرفت.در همین حال، 
معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت در برنامه میز اقتصادی شبکه 
یک سیما از ذخیره سازی و خرید روغن حداقل 
برای شش ماه آینده کشور خبرداد. سعید صارمی 
با بیان این که کل نیاز ماهانه کشور به روغن 150 
هزار تن است که تا پایان اسفند ماه 200 هزار 
تن تامین می شود، افزود: تا 15 اسفند ماه 100 
هزار تن روغن توزیع شده است که این رقم تا پایان 

اسفند ماه به 200 هزار تن می رسد.

انتقاد همتی از تورم زایی بودجه مصوب 

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره تبعات تورمی 
بودجه مصوب هشدار داد.همتی در این پست نوشته است: 
فارغ از محاسن و ایرادهایی که می توان به محتوای بودجه 
گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت ها و مجالس، 
به رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصالح 
ساختاری بودجه، درنهایت به بودجه ای با توان رشد باالی 
محترم  مجلس  می دهند.درحالی که  رضایت  نقدینگی 
همزمان درصدد تصویب طرحی برای اصالح ساختار اداره 
بانک مرکزی، با هدف تقویت استقالل و نیز پاسخ گویی بیشتر 
بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره های 
متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و 
سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پر  قدرت 
و رشد نقدینگی باشد. وی در انتها نوشته است: بانک مرکزی 
این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل 

نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

ادعای آزادسازی 3 میلیارد دالر از منابع ایران 

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق، از آزادســازی سه 
میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر 
داد. سید حمید حسینی در گفت وگو با فارس گفت: با توجه به 
اطالعاتی که داشتم، دو روز پیش خبر موافقت آمریکا با آزادسازی 
بخشی از منابع ارزی ایران در عراق را توییت کردم. وی افزود: 
اگرچه پس از انتشار این مطلب، الجزیره  در توییتی از قول منابع 
عراقی آزاد سازی پول ایران را انکار کرد و یکی از رسانه های داخلی 
مدعی شد که فقط با همکاری دو کشور گشایش هایی ایجاد شده 
و مجوز آمریکا را منکر شد اما با توجه به اطالعات موثقی که داشتم، 
مطمئن بودم آمریکا با آزادسازی سه میلیارد دالر از منابع ایران در 
کره جنوبی، عمان و عراق موافقت کرده است. حسینی با بیان این 
که بخشی از منابع آزاد شده برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز 
کشورمان استفاده خواهد شد، افزود: به تازگی یک محموله ذرت 
نیز از عراق به کشورمان وارد شده که نتیجه آزاد سازی این منابع 
است. تاکنون بانک مرکزی در قبال این خبر موضعی نگرفته است.

ــا غیرفعال  ــه ب ــزی خــبــر داد ک ــرک بــانــک م
کــردن حــدود 2.5میلیون پایانه، تکمیل و 
صحت سنجی اطالعات حدود 4.7میلیون 
پایانه پذیرش دیگر و ارائه اطالعات آن ها به 
سازمان امور مالیاتی، در حال تکمیل آخرین 
مراحل اجــرای مسئولیت های خود درباره 
قانون پایانه های فروشگاهی است.به گزارش 
خراسان، دوم دی ماه بود که مهران محرمیان، 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از 
ــاز اجــرایــی شــدن وظــایــف بانک مرکزی  آغ
در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان خبر داد که بر اساس آن،  از بهمن ماه 
امسال متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت، 
نمی توانند  مالیاتی  پرونده  تشکیل  بــدون 
کارت خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و 
پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت خوان یا 
درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار 
تشکیل می شود.این موضوع، عماًل به معنای 
ایجاد شفافیت و جلوگیری از سوء استفاده 
در حــوزه کــارت خــوان ها مانند درگــاه های 

اجاره ای، فعالیت های پول شویی، استفاده از 
معافیت مالیاتی کارت خوان های مناطق آزاد 
در سرزمین اصلی و ... است که تاکنون مشاهده 
شده اســت.در این زمینه، دیروز بانک مرکزی 
گزارشی از عملکرد این بانک در راستای ماده 
ــه کرد  11 قانون پایانه های فروشگاهی ارائ
که نشان می دهد تاکنون اطالعات 4 میلیون 
و 700 هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که 
پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده 
بود، به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است. 
همچنین به گزارش این بانک، از بیستم دی ماه 
هر متقاضی جدید پایانه پرداخت، ابتدا ملزم به 

تشکیل پرونده مالیاتی است.

بانک مرکزی از برخورد با کارت خوان های فاقد پرونده مالیاتی خبر داد: 

توقف فعالیت 2.۵میلیون کارت خوان غیرشفاف

هشدار درباره  استخراج خانگی رمز ارز! 

سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای 
استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی عالوه بر 
ضبط این دستگاه ها و تحویل به مراجع قضایی خبرداد. 
به گــزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در گفت و 
گویی تلویزیونی با اشاره به این که افزایش نرخ رمز ارز 
،سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در این بخش 
شده است اظهار کرد: با توجه به این موضوع صاحبان 
سرمایه های خرد، به صورت غیرمجاز اقــدام به خرید 
دستگاه های کم بازده می کنند که این موضوع باعث 
افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد. وی با بیان 
این که نصب این دستگاه ها در منازل سبب بروز خسارت 
در وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و 
شبکه برق می شود افزود: درصورت شناسایی این گروه از 
استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف با نرخ برق 

صادراتی که رقم بسیار باالیی است، محاسبه می شود.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

خبر آنالین نوشت:مجمع مدرسين حوزه علميه  •
قم در بيانيه اى به مناسبت دیدار آیت ا... العظمى 
سيستانى و پاپ فرانسيس تاکيد کرد: اینک فرصتى 
مغتنم براى عالمان شيعى، روحانيت، حوزه هاى 
علميه و تشکل هاى حوزوى فراهم شده است تا با 
الگو قرار دادن این دیدار، گفت و گوى بين االدیان 

و بين المذاهب را با جدیتى بيشتر پيگيرى کنند.
انتخاب نوشت :  مسعود پزشکيان گفت : اگر  •

ظریف را تایيد صالحيت نکنند، دیگر چه کسى را 
مى خواهند بگذارند بياید؟ ظریف بياید، احتمال 

این که قاليباف یا رئيسى برنده نشوند، وجود دارد.
نامه نيوز نوشت : حسين ابراهيمى عضو جامعه  •

روحانيت مبارز گفت: حمایت از آقاى رئيسى فوق 
العاده است. اصالح طلب و اصولگرا همه عملکرد 
آقاى رئيسى را مى پسندند. حاال چرا کاندیدا نمى 
شوند تصميم با خود ایشان است. معلوم نيست همه 
فقها نظرشان این باشد که چيزى را بر آقاى رئيسى 
تکليف کنند. به هر حال اختيار دست خودشان است. 
تا به حال علما درباره هيچ کس اجماع نکرده اند که 
بخواهند یک امرى را بر کسى تکليف کنند؛ اال درباره 
رهبر معظم انقالب که خبرگان اجماع کردند تا ایشان 

رهبرى جامعه را به عهده بگيرند.

اعتماد-این روزنامه نوشت: پيگيرى ها از نزدیکان  •
على الریجانى از این حکایت دارد که او اگرچه هنوز به 
تصميم قطعى درباره انتخابات نرسيده اما ظاهرا در 
جمعى گفته که در صورت کاندیداتورى آقاى اسحاق 
جهانگيرى، وارد رقابت انتخابات ریاست  جمهورى 
نمى شود.با این حال این روزنامه در گزارشى دیگر 
شواهد و مستنداتى را ارائه کرده که نشان مى دهد 
جامعه روحانيت گام به گام در حال آماده سازى فضا 
براى ورود على الریجانى به عرصه انتخابات ریاست 

جمهورى سال 1400 است.
آرمان ملی-این روزنامه نوشت: بسيارى به ميزان  •

رفاقت و همراهى ها در خانواده هاشمى آگاه هستند و 
مى دانند خواهران و برادران در تمام شرایط پشتيبان 
هم بوده و هستند بنابراین قابل پذیرش نيست که 

ادعا شود چالشى ميان محسن و فائزه وجود دارد.
کيهان-این روزنامه نوشت:جشنواره برلين با  •

اختصاص 30 هزار یورو، یک فيلم به نام »چيزهایى 
که تو مى کشى« را به پيمان معادى سفارش داد. این 
یکى دیگر از سرمایه  گذارى  هاى مستقيم و علنى 
جشنواره هاى خارجى براى هدایت سينماى ایران 

به سمت  و سوى مد نظرشان به شمار مى رود.

تازه هاى مطبوعات

بدون تيتر

ویژه هاى خراسان  

 تعطیلی 2 ساله جلسات 
یک نهاد مهم دولتی 

گزارش هفته هاى گذشته یک مقام مسئول 
به تعدادى از مدیران اقتصادى در دولت 
نشان مى دهد به رغم پيگيرى ها و تالش 
هــاى صــورت گرفته، حــدود 2 ســال است 
گير  تصميم  نــهــادهــاى  از  یکى  جلسات 
اقتصادى که ارتباط مستقيمى با فعاليت 
و سامان دهى اصناف و تشکل هاى بخش 
خصوصى دارد، برگزار نشده که این موضوع 
عــالوه بر انباشته شــدن مشکالت در این 
بخش، باعث دلسردى فعاالن اقتصادى در 

بخش خصوصى نيز شده است.

 کمک  ویژه 
 به نهاد ریاست جمهوری

بر اساس ابالغيه روزهاى اخير یک مسئول 
ــى بــه وزیـــر اقتصاد و رئيس  ــرای ارشـــد اج
سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده با توجه به 
اختيارات ناشى از قانون محاسبات عمومى 
محل  از  تومان  ميليارد   40 مبلغ  کشور، 
اعتبارات ردیف 510000 قانون بودجه 
سال 1399 با عنوان "هزینه هاى پيش بينى 
نشده" به عنوان کمک در اختيار نهاد ریاست 
جمهورى قرار بگيرد تا صرف ایفاى تعهدات 

این نهاد شود.

وکيل مدافع نازنين زاغرى متهم ایرانى - 
بریتانيایى از آزادى موکلش خبر داد.حجت 
کرمانى در این باره گفت: موکلم محکوميت 
قبلى که داشته به پایان رسيد و پابندش باز 
شد. وى افزود: همچنين زمان رسيدگى به 
پرونده دوم موکلم به اتهام فعاليت تبليغى 
عليه نظام  24 اسفند ماه در دادگاه انقالب 
ــت. زاغـــرى 15 فروردین  تعيين شــده اس
1395 به هنگام خروج از ایــران به مقصد 

انگلستان بازداشت شد./ایسنا

توکلی- سردار سعيد محمد که تا همين دیروز به عنوان 
فرمانده قرار گاه خاتم و یکى از گزینه هاى احتمالى 
1400 شناخته مى شد، حاال با استعفاى انتخاباتى 
روز گذشته اش  از فرماندهى قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا نشان داد که عزم خود را براى ورود به آوردگاه 
انتخاباتى1400 جزم کرده است.  سردار محمد در 
متن استعفاى خود که خطاب به فرمانده کل سپاه 
نگاشته شده تصریح مى کند که این استعفا انتخاباتى 
است:» از آن جا که احتمال دارد به دليل حضور این 
جانب در فضاى انتخاباتى شائبه هایى متوجه نهاد 
مقدس سپاه شود در راستاى صيانت از سپاه و قرارگاه 
انقالبى جهادى خاتم االنبياء، از سمت خود استعفا  
مى دهم.«هر چند برخى کانال هاى خبرى مدعى 
شدند که  سعيد محمد استعفاى خود را تقدیم سردار 
سالمى کرده اما بدون رسيدگى به استعفانامه، وى 
از سمت خود برکنار شده است اما هرچه باشد حاال  
ســردار حسين هوش السادات به سمت فرماندهى 
قرارگاه خاتم و محمد نيز به عنوان مشاور فرمانده 
سپاه منصوب شده است.سعيد محمد  البته چندى 
قبل در گفت و گو با ایلنا تاکيد کرده بود که ورودش 
به انتخابات بستگى به شرایط دارد و حاال آن طور که 
پيداست فرمانده سابق قرارگاه خاتم شرایط را کمتر 
از سه ماه به انتخابات براى خود مهيا دیده است.  نکته 
جالب درباره سعيد محمد این که اگر نامش را در گوگل 
جست و جو کنيد به اطالعات و مصاحبه هاى بسيار 
کمى از او مى رسيد؛ سخنرانى هاى کلى که بيشتر 

محتواى آن درباره فعاليت هاى عمرانى است. او 
مصاحبه هاى خيلى کمى کرده و ظاهرا دوست 
داشته در تيررس رسانه ها نباشد و در قرارگاه 
ــارش را پيش ببرد. امــا همين نبود سابقه   ک

سياسى و فعاليت کوتاه مدت )کمتر از 
سه سال ( در خاتم االنبيا شاید اصلى 

ترین پاشنه آشيل او براى عدم احراز 
صالحيتش توسط شوراى نگهبان 

باشد. این البته تنها مسئله اى 
نيست که این چهره جوان با آن 
رو به رو است؛  محمد در حالى 
پا به ميدان گذاشته که بيشتر به 

واسطه سابقه نظامى و حضورش 
در قرارگاه خاتم درباره او در رسانه ها 

صحبت شده و نسبت به دیگر رقباى 

انتخاباتى خود ناشناخته تر است. این را هم باید گفت 
در صورتى که رئيس دستگاه قضا به صحنه انتخابات 
وارد شود، به نظر کار براى او دشوار تر از گذشته خواهد 
شد. با وجود همه این ها، اگر بخواهيم واقع بينانه به 
مسئله ریاست جمهورى نگاه کنيم، به نظر نمى رسد 
که دیگر نامزد هاى احتمالى و حاميان آنان در اردوگاه 
اصولگرایى، به سادگى رضایت بدهند که محمد، از  
وجهه اصولگرایان به نفع خود استفاده کند، چرا که 
هم اکنون نام هاى دیگرى نيز در اردوگاه اصولگرایى 
به عنوان نامزد هاى ریاست جمهورى مطرح شده که 
برخالف سعيد محمد، تجربه مدیریتى بيشترى نيز 
داشته اند. به هر روى انتخابات ریاست جمهورى نشان 
داده که هيچ چيز قابل پيش بينى نيست و حتى اگر 
سعيد محمد به ریاست جمهورى نرسد، دست کم با 
همين مطرح شدن نامش به عنوان یکى از نامزد هاى 
احتمالى، توشه اى براى خود اندوخته است. چه آن که 
با توافق با نامزد اصلى اصولگرایان سهمى در کابينه 
دولت بعد براى خود فراهم کند و چه آن که » رقابت بر سر 
پاستور«  را زمينه ورود خود به » بهشت« کند، همچنان 
که برخى او را یکى از گزینه ها براى شهردارى تهران 
مى دانند. گفتنى است  سعيد محمد متولد 134۷ در 
تهران است و مدرک تحصيلى دکتراى خود را در رشته 
مهندسى عمران )گرایش راه و ترابرى( از دانشگاه 
تربيت مدرس تهران در سال 88 دریافت کرده است. او 
از سال 66 به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
در آمد و داراى سوابق مدیریتى و اجرایى متعددى 
قرارگاه  اقمارى  موسسات  و  شرکت ها  در 
سازندگى خاتم االنبيا)ص( و بنياد تعاون 
سپاه است. سعيد محمد اسالمى دهم مهر 
9۷ با حکم سرلشکر جعفرى فرمانده وقت 
سپاه پاسداران به سمت فرماندهى 
قـــرارگـــاه ســازنــدگــى خاتم 
االنبيا منصوب شد. قرارگاه 
خاتم االنبيا  ســازنــدگــى 
که عموما قرارگاه خاتم 
ــه مــــى شــــود، از  ــت ــف گ
زیرمجموعه هاى سپاه 
ــوان    ــن ــه ع ــه ب اســـت ک
پيمانکار  »بزرگ ترین 
پروژه هاى دولتى ایران« 

شناخته مى شود.

خروج از قرارگاه برای ورود به آوردگاه 
سعيد محمد از فرماندهی قرار گاه خاتم االنبيا استعفا کرد . او برای 1400 شانسی دارد ؟ 

مجاور- اگر به رفتار محمود احمدى 
نژاد تنها طى یک ماه گذشته نگاهى 
بيندازیم خواهيم دید که او »استراتژى 
ــدن« آن هم به هر قيمتى را  ــده ش دی
در دستور کــار خــود قــرار داده است؛ 
همين اسفند ماه بود که احمدى نژاد 
ادعایى را عليه سوابق حداد عادل در 
قبل از انقالب  مطرح کرد  ادعایى که 
با واکنش منفى بسيارى همراه شد و 
غالمعلى حداد عادل نيز آن را » کذب 
و چندش آور « توصيف کرد. با فاصله 
کمى با رسانه لبنانى  » الجدید« که  از 
مخالفان سفت و سخت حزب ا... لبنان 
اســت مصاحبه کــرد و حضور قانونى 
حــزب ا... و نيروهاى ایرانى در سوریه 
را که به دعوت دولت این کشور صورت 
گرفته است »دخالت« در امور سوریه 
بيان کرد او حتى نسبت به استفاده 
مجرى از لفظ جعلى "خليج عربى" نيز 
هيچ واکنشى نشان نداد و حدود یک 
هفته قبل   در ادعایى عجيب و غریب  
بحث ترور خود را  مطرح کرد. حاال این 
تقالها براى  دیده شدن آش احمدى 
نژاد را بدجور شور کرده و کار را به جایى 
رسانده که یار غار او یعنى عبد الرضا 
داورى  نيز با او زاویــه پيدا کــرده  و در 
مصاحبه اخير خود تاکيد کرد که رئيس 
دولت نهم  مسير تندى را در پيش گرفته 
است:» آقاى احمدى نژاد تصور مى کند 
اگر در انتخابات رد صالحيت شود، 
ولى  یافت  خواهد  کاهش  مشارکت 
این تصور بسيار نادرست است ... به هر 
حال نوع سياست ورزى احمدى نژاد، 
ــدون هر نــوع تفاهم با نهادهاى  که ب
حاکم مى توان دولت هاى نهم و دهم 
را بازتوليد کرد، از اساس خطاست. 
ــن نظر را مستدال در  بــنــده بــارهــا ای
جلسات خصوصى و کارى با خود آقاى 
احمدى نژاد بيان کردم اما متاسفانه 
توجهى به حرفم نشده است. نه تنها 
توجه نشده، بلکه در یک ماه اخير، روند 

ــاى احــمــدى نــژاد به سمت  حرکت آق
با نهادهاى  و تنش  افزایش تضادها 
حاکميتى پيش رفته است.« داورى در 
ادامه اظهارات خود تصریح مى کند که 
مخاطب سخنرانى دى ماه 96 شخص 
احمدى نژاد بوده اســت:» رهبرى در 
96 صریحا گفتند  6 دى  سخنرانى 
کسى که سال ها امکانات کشور در 
اختيارش بوده، نباید نقش اپوزیسيون 
ــازى کند. مخاطب ایــن سخن به  را ب
طور مشخص آقاى دکتر احمدى نژاد 
اســت. این رویــه باعث شکسته شدن 
همان تفاهم است و باید اصالح شود.« 
یار غار احمدى نژاد در خصوص تایيد 
صالحيت او مــى گــویــد:» خــود آقــاى 
احمدى نژاد هم مى داند که حتما رد 
صالحيت خواهد شد ولى تحليلش این 
است که شرایط تغيير مى کند و در اثر 
این تغيير شرایط تا اردیبهشت ماه، نظام 
ناچار خواهد شد او را تایيد صالحيت 
کند. اما قطعا چنين اتفاقى نخواهد 
زندگى   مشغول  افتاد.احمدى نژاد 
است  دانشگاهى اش  فعاليت هاى  و 
و بعد از رد صالحيتش در انتخابات 
1400، با توجه به سنش، که دیگر 
65 ساله شده است و نيز با توجه به نوع 
سياست ورزى اش که فارغ از تعامل با 
نهادهاى قدرت است، به تدریج موج 
احمدى نژاد هم فروکش خواهد کرد.«

یار غار احمدی نژاد از او جدا شد؟  
عبدالرضا داوری: به تدریج موج احمدی نژاد هم فروکش خواهد کرد  

خودش می داند تایيد صالحيت نمی شود



 آدم ها از سفر به نقاط متفاوت، چیزهای متفاوتی هم می خواهند. بعضی ها 
دل شان سکون و آرامش می خواهد و عده ای هم به قصد هیجان و چالش 
سفر می کنند. جنس سفر به استان هرمزگان می تواند تلفیقی از هر دو 
باشد. می توانید یک شب را در جزیره خالی از سکنه »مارو« کمپ بزنید و تا 
طلوع به صدای امواج گوش بسپارید یا می توانید به دل زمین بزنید و از میان صخره های مرتفع، 
به مناظری برسید که کمتر کسی مانند آن را دیده است. »تنگه بوچیر«، در نزدیکی روستای 
بوچیر؛ یکی از همان مقصدهایی است که آدرنالین زیادی در بدن تان ترشح می کند و وقتی 
در دل آن قدم برمی دارید، آرزو می کنید که هیچ وقت این مسیر تمام نشود. رفتن به این دره 
نیازمند تجهیزات کامل سنگ نوردی و شناست و بدون راهنما، نمی توان به آن دست یافت. 
صبح روزی که عازم چله بوچیر بودیم، ساعت 5 صبح از خواب بیدار شدیم و سوار بر موتور 
سیکلت، خودمان را به پایین کوه رساندیم. بعد از حدود یک ساعت کوهنوردی، به ورودی 
چله باال رسیدیم. بوچیر به دو بخش چله باال و چله پایین تقسیم می شود و چله باال بخش فنی 
تنگه است و پیمودن چله پایین به مراتب ساده تر است. چله باال 6 فرود از ارتفاع و با تجهیزات 
حرفه ای دارد که مرتفع ترینش 21 متر است و چله پایین هم 3 فرود دارد و شما مجموعا باید از 
9 صخره مرتفع فرود بیایید. پایین آمدن از این صخره ها برای منی که فوبیای ارتفاع دارم کمی 
دشوار بود اما اگر آمادگی جسمانی خوبی دارید، خیال تان راحت باشد که با راهنمایی لیدر 
می توانید به سالمت فرود بیایید. در مسیر شیرجه می زنید و شنا می کنید و از سرسره های 
طبیعی پایین می آیید. عمق برخی مناطق پرآب تنگه را 800 متر تخمین زده اند و همان طور 
که گفتم، گذر از بوچیر، سراسر هیجان است و چالش. در پرونده امروز زندگی سالم، تعدادی 
از عکس های اختصاصی این منطقه بی نظیر و توضیحات آن را خواهید خواند. توصیه می کنم 

در این سفر کاغذی و کوتاه، همراه ما باشید.

پرونده

سفر کاغذی به تنگه ای شگفت انگیز و بکر در استان هرمزگان 
که امکان حضور در آن جا به این راحتی ها امکان پذیر نیست

» بوچیر « 
 بکرترین 

تنگه جهان
مریم  شیعه زاده | خبرنگار
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در مسیر تنگه ممکن است مارهای آبی را ببینید و باید بدانید که این مارها کاری به کارتان 
ندارند و نباید به آن ها آسیبی برسانید. تنها رقص شان در آب را دنبال کنید و لذت ببرید.

سرسره های طبیعی بوچیر، آدرنالین خالص است! انتهای هر سرسره، حوضچه عمیقی 
وجود دارد که توی آن پرتاب می شوید و خیال تان راحت که با وجود جلیقه نجات، غرق 

نمی شوید. پس به آب بزنید و از چیزی نترسید.

پس از اولین 
فرود و   ورود 

به دره، ماجرا 
آغاز می شود. 

وقتی سرتان را 
باال می گیرید، 

دیواره های 
مرتفعی را 

می بینید که 
گاهی فاصله شان 
از یکدیگر بسیار 

کم می شود و 
گاهی هم فاصله  

بین شان با تکه  
سنگ های بسیار 

بزرگ، پوشیده 
می شود.

هنگام فرود، 
حمایت کننده در 

انتهای مسیر منتظر 
شماست. او کسی 
است که طناب 
حمایت را در دست 
می گیرد و مراقب 
است تا در صورت 
رها شدن و لیز 
خوردن، از سقوط 
شما جلوگیری 
کند. هرچند 
حمایت کننده 
حضور دارد اما 
یادتان باشد رها 
کردن طناب، کار 
بسیار خطرناکی 
است.

جنس لباس غواصی 
با سایر لباس ها 

متفاوت است. این 
لباس اغلب اسفنجی 

است و چسبندگی 
زیادی دارد. در ابتدا 

شاید چندان راحت به 
نظر نرسد اما همین که 

کمی خیس شود، از 
میزان چسبندگی اش 

کم می شود و محافظ 
خوبی برای سرما و 

جراحت های جزئی 
است.

تجهیزات ورود به دره شامل لباس غواصی، کاله 
ایمنی، هارنس، جلیقه نجات، کفش مناسب، کاور 

ضدآب، طناب و موارد دیگری است. زمانی هم که در 
دل تنگه حضور دارید، بستگی به سرعت عمل تان 

دارد اما پیمایش آن دست کم چیزی حدود 8 ساعت 
زمان می برد.

این جا آخرین فرود مرتفع شما در چله 
پایین است. نمایی بی نظیر با سنگ ها 

و صخره هایی که بر اثر فرسایش، حالت 
گرفته اند و تماشایشان حسابی لذت 

بخش است. بعد از حوضچه قلبی شکل، 
این جا زیباترین لوکیشن تنگه است. 

 همه  سرسره ها به حوضچه های آب ختم 
نمی شوند و شاید منتهی به خشکی باشند. 

هر چند تعداد این سرسره ها کم است اما 
از آن جا که انتهای برخی هایشان معلوم 

نیست، حواس تان باشد چون ممکن است 
پایین آمدن از سرسره کمی دردناک باشد!

زیباترین قاب چله باال، حوضچه معروف قلبی شکل است که وقتی از باال به آن نگاه 
می کنید، عظمت و زیبایی اش شما را محصور می کند. شیرجه در حوضچه قلبی و لذت 

 شنا در آن، جایزه دوست داشتنی آن هایی است که مسیر سخت چله 
را پشت سرگذاشته اند.

بیشتر مسافت 
چله پایین 

را مشغول آب 
بازی و شنا 
هستید. اگر 
فوبیای آب 
دارید هرگز 
به بوچیر سفر 
نکنید و خیلی 
کم یا خیلی 
زیاد، نخورید 
و نیاشامید که 
ممکن است 
هنگام شنا، کم 
بیاورید.
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آشپزی من  دسر

سمنو، دسر سنتی بهاره

چرا باید روبالشی ها را زود 
عوض کنیم و بشوییم؟

تمیز بــودن بالــش و روبالشــی در حفظ ســامت و 
بهداشــت مو و پوســت صورت اهمیت زیادی دارد، 
بنابرایــن ضروری اســت که هــر چند وقت یــک بار، 
بالش و روبالشــی ها را بشــویید. بالش و روبالشــی 
کثیف ممکن اســت باعــث شــود دچار ریــزش مو و 
بیماری و حساســیت های پوستی شــوید. در ادامه 
می خواهیم ببینیم اگر لوازم خواب خود، از روبالشی 
تا ملحفه، روتشــکی و ... را نشــوییم ،چه اتفاقی رخ 

می دهد.
    ایجاد جوش و قرمزی در پوست

اگر جــوش زده ایــد، احتمــااًل روبالشــی تان کثیف 
اســت. اســتفاده هــر روزه از رخــت خــواب، خــود 
می توانــد باعــث انباشــت پوســت مــرده، چربــی و 
باکتری ها و درنتیجه مســدود شــدن منافذ پوســت 
و جوش شــود. عاوه بر این ممکن است پوست تان 
قرمز شود که علت آن باکتری های همراه مایت های 
دمودکس است؛ حشرات میکروسکوپی که البه الی 
لوازم خــواب مــا زندگــی می کننــد. اگر احســاس 
می کنید پوست تان سرحال نیست ،سعی کنید هر 

دو تا سه روز ،روبالشی خود را عوض کنید.
  حساسیت به گرد و غبار

شب ها عطسه می کنید و چشــم های تان به خارش 
می افتد؟ شــاید از حساســیت رنج می بریــد. برای 
حساسیت علل مختلفی وجود دارد؛ از گرده گیاهان 
و گرد و غبار گرفته تا مایت هــای گرد و غباری که در 
رخت خواب شــما زندگی می کنند. این مایت های 
گرد و غبار گرچه میکروســکوپی هستند اما ممکن 
است باعث مشــکات جدی مثل حساسیت و آسم 
شوند. برای دوری از آن ها، لوازم خواب خود را حتمًا 
با آب داغ بشــویید. بــرای جلوگیری از حساســیت 
ناشی از مایت های گرد و غبار حتی می توانید لوازم 
خواب خود را از جنســی انتخاب کنید که هــوا را از 
خود عبور دهند و مناســب کسانی باشــند که دچار 

حساسیت هستند.
    ریزش مو

گرما و رطوبــت روبالشــی ها می تواند محل بســیار 
مناسبی را برای زندگی نوعی قارچ به نام درماتوفیت 
فراهم کند. این قــارچ باعث ریزش تکــه ای موهای 
سر و خارش می شــود که به این مشکل کرم حلقوی 
پوست سر گفته می شــود. گرچه این مشکل درمان 
ســختی ندارد اما بهتر اســت از آن پیشگیری کنید. 
برای کاهش احتمال بروز این مشــکل، حتمًا بالش 

و روبالشی خود را بشویید.
    قرمزی و عفونت چشم

اگر به مشــکل قرمز شــدن چشــم ها دچار شده اید، 
یکی از علت ها می تواند لوازم خواب تان باشد. علت 
این مســئله باکتری های موجود در لــوازم خواب به 
ویژه روبالشی هاســت. اگر به تازگی دچار مشــکل 
قرمز شدن چشــم ها شده باشــید، باید لوازم خواب 
خود را با آب داغ بشــویید تا احتمــال عفونت مجدد 

کاهش یابد.
در تهیه این مطلب از سایت »روزیاتو« کمک گرفته 

شده است

مارال مرادی
خبرنگار

    هرچه بیشتر ویتامین مصرف  کنیم، برای سالمت 
بهتر است 

مصرف زیاد ویتامین ها نه تنها همیشه برای ما مفید نیست 
بلکه گاهی ممکن اســت خطرناک هم باشد. دوزهای زیاد 
برخی از ویتامین ها می تواند  عملکرد  بدن را مختل کند، به 
عنوان مثال براساس اعام انجمن سرطان آمریکا، ویتامین 
C زیاد می تواند در جــذب مس که از فلزات مــورد نیاز بدن 
است، اختال ایجاد کند. فسفر زیاد مانع از جذب کلسیم 
می شــود. همچنین بدن نمی تواند خود را از شــر دوزهای 
زیاد ویتامین های A ، D و K خاص کند و این ویتامین ها در 

صورت مصرف زیاد ممکن است به سطوح سمی برسند.
   محصوالت دارای برچسب طبیعی بی خطر هستند

متأسفانه کلمه »طبیعی« هیچ ارتباطی با ایمنی یا اثربخشی 
یک مکمــل نــدارد. برخــی از ترکیبــات گیاهــی طبیعی ، 
خاصیت دارویی دارند اما خواص دیگری هم دارند. به عنوان 
مثال، ریشه قاصدک ملین است، در حالی که برگ های آن 
خاصیت ادرارآور دارند. غلظت محصــوالت هم موضوعی 
است که باید به آن توجه داشــت. برخی محصوالت ممکن 
است بسیار رقیق و برخی دیگر بسیار غلیظ  باشند و بر این 

اساس میزان  مصرف مفید آن ها متفاوت است.
  می تــوان مکمل هــا را همراه بــا داروهــای تجویزی 

مصرف کرد
از آن جا که مکمل ها به نسخه نیاز ندارند و بسیاری از آن ها 
دارای برچسب »طبیعی« هستند، بســیاری از افراد تصور 

می کنند مصرف آن ها تداخلی بــا داروهای تجویزی ایجاد 
نمی کند. اما واقعیت این است که بسیاری از این محصوالت 
حاوی ترکیبات موثری هستند که ممکن است با داروهای 
دیگر تداخل داشته باشند. بنابراین مکمل ها ممکن است 
تاثیر داروهای دیگر را تقویت کنند یا آن را کاهش دهند. بر 
این اساس، بهتر است مصرف مکمل ها را با پزشک درمیان 

بگذارید.
   مکمل  های ویتامین و مواد معدنی از ســالمت قلب 

محافظت می کنند
مطالعات نشــان داده اســت به طور کلی مکمل هــای رایج 
)مولتی ویتامین ها، ویتامین  D، کلسیم و ویتامین C( هیچ 
تاثیر ماندگاری در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، 
انفارکتوس میــوکارد یا ســکته قلبی ندارنــد. همچنین بر 
اســاس این مطالعات، استفاده مســتمر از این محصوالت 
تاثیری بر افزایش طول عمر ندارد. هرچند تحقیقات نشان 
 B داده اســت مصرف اســید فولیــک و ویتامین هــای گروه
می تواند ســکته مغزی را کاهش  دهد، اما به طور کلی این 

تأثیر بسیار اندک است.
   ویتامین D از سرطان جلوگیری می کند

دانشمندان برای بررسی این که آیا ویتامین D ممکن است 
به کاهش یا درمان ســرطان کمک کند  یــا خیر ،مطالعات 
زیادی انجام داده اند. اما با وجود تحقیقات زیادی که انجام 
شده، هنوز در باره این که ویتامین D اثر ضدسرطانی مفیدی 
دارد یا خیر، میان دانشــمندان اتفاق نظر وجود ندارد. در 

ســال 2018 ، در یک مطالعه کنترل شــده بــا دارونما که 
شامل 25871 شرکت کننده بود، اثر مکمل های ویتامین 
D روی خطر سرطان بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان 
داد مصرف مکمل های ویتامین D منجر به کاهش احتمال 
بروز ســرطان تهاجمی یا کاهش مشــکات قلبی عروقی 

نمی شود.
   آنتی اکسیدان ها عمر را افزایش می دهند

آنتی اکسیدان ها ،ترکیباتی هستند که مانع اکسیداسیون  
می شــوند. اکسیداســیون یک واکنــش شیمیایی اســت 
که رادیکال های آزاد تولید می کند و منجر به واکنش های 
زنجیره ای می شود و ممکن است به سلول های موجودات 
زنده آســیب برســاند. از دهه 1۹70 تا کنون دانشمندان 
آزمایش های زیــادی انجام داده اند تــا دریابند مکمل های 
آنتی اکســیدان تا چه اندازه ســامت انســان را تحت تاثیر 
قــرار می دهنــد. متاســفانه نتایج ایــن آزمایش هــا به هیچ 
وجــه امیدوارکننده نبــوده اســت. در دهــه 1۹70 و اوایل 
دهه 1۹80 آنتی اکســیدان های مکمل گوناگونــی از راه 
خوراک یا تزریق مستقیم در جریان خون به بدن موش های 
آزمایشــگاهی وارد شــدند. اما نتیجــه همــه آزمایش های 
انجام شــده، مشــابه بود؛ زیاد بــودن آنتی اکســیدان ها نه 
آســیب  های ســالخوردگی را تســکین می داد و نه از هجوم 
بیماری پیشگیری می کرد. درواقع تاکنون هرگز ثابت نشده 

است که آنتی اکسیدان ها عمر را افزایش می دهند.      
medicalnewstoday.com :منبع                         

بهداشت
پزشکی

بانوان

دانستنی ها

 مصرف مکمل ها برای جبران کمبود مواد مغذی ضروری است
 اما 6 باور نادرست درباره آن ها وجود دارد

6 ابور اندرست درابره مکمل ها

1- گندم ها را بشویید و در ظرف مناسبی قرار دهید و روی آن ها 
مقداری آب بریزید.

2-  مقــدار آب روی گندم باید دو بند انگشــت باشــد. قرار اســت 
گندم ها را سبز کنید پس به مدت دو روز ظرف گندم ها را در جای 

خنک و کم نور قرار دهید.
3- در این مدت بهتر است ۴ یا 5 مرتبه آب گندم ها را عوض کنید.

۴- در این مدت گندم ها جوانه سفید می زنند.
 5- حاال زمان آن اســت کــه گندم های جوانــه زده را به مدت 2۴ 
ساعت در یک پارچه تنظیف مرطوب و تمیز بریزید و پارچه را در یک 

آبکش قرار دهید تا دانه های گندم کمی ریشه بزنند.
 6- در تمام این 2۴ ساعت باید پارچه تنظیف نمناک باشد.

7- بعد از یک روز گندم ها را در یــک آبکش بریزید. گندم ها نباید 
روی هم تلنبار و انباشته شوند. 

8- گندم ها را با فشار مایم آب بشویید. فشار آب نباید زیاد باشد، 
چون جوانه ها آسیب می بینند.

۹- حاال گندم هــا را در همان آبکــش نگه داریــد و روی آن ها یک 
پارچه تنظیف مرطوب بکشید.

10-  این پارچه باید همیشه مرطوب باشد. گندم های جوانه زده 
باید دو تا سه روز در این حالت باقی بمانند.

11- در این مدت چند بار روی پارچه تنظیف آب بگیرید تا پارچه 
بوی نامطبوعی نگیرد.

 12-زمانی که جوانه ها قد کشــیده، ولی هنــوز از پارچه تنظیف 

بیرون نیامده اند، آماده هستند.
13- اگر گندم ها خیلی سبز و بلند شوند و از پارچه تنظیف بیرون 
بیایند، سمنو تلخ و شیرینی اش کم می شــود. همین که گندم ها 

شکفته شوند و جوانه بزنند، کافی است.
1۴-در این مرحله جوانه ها را زیر شیر آب بگیرید، خوب بشویید و 

سپس گندم های سبز شده را تکه تکه کنید.
15-  در مرحله بعد کم کم گندم های جوانه زده را همراه با مقدار 

کمی آب گرم در مخلوط کن بریزید تا خوب مخلوط شوند.
16-گندم ها را در صافی پارچه ای بریزید و خوب فشــار دهید تا 

شیره اش به طور کامل خارج شود.
17- شــیره گندم را به تدریج روی آرد گندم یا آرد سنگک بریزید 

و مخلوط کنید.
18-مواد را به همراه پنج لیوان آب در ظرف رویی یا مســی روی 

حرارت متوسط بگذارید و مدام هم بزنید.
1۹- وقتی مخلوط به حالت جوش رسید، حرارت را کم کنید و هر 

از گاهی هم بزنید تا ته نگیرد و غلیظ شود.
20-وقتی غلظت سمنو مثل فرنی شد ،زیر قابلمه شعله پخش کن 
بگذارید و در قابلمه را با دم کنی بپوشانید تا سمنو خوش رنگ شود.
21-  اجازه بدهید برای یک ساعت سمنو دم بکشد و در این فاصله 

دو یا سه بار آن را هم بزنید تا ته نگیرد.
22-در نیم ساعت پایانی پخت، طبق یک روش  قدیمی چند عدد 

بادام یا گردو را با پوست داخل سمنو بریزید.

بو های شاد کننده   
محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که استشمام بو های مختلف روی نحوه رفتار های انسان تأثیر مستقیم دارد. از جمله این بوها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   مواد الزم
 گندم - یک لیوان

  آرد گنــدم یــا آرد نــان 
سنگک -  2 لیوان

   آب - 5 لیوان

یاسمین مشرف |  مترجم

ویتامین هــا و مکمل هــا در سراســر جهــان محصــوالت 
بسیار محبوبی هستند. به عنوان مثال بررسی ها نشان 
داده  52 درصد از بزرگ ساالن آمریکایی در سال های 2011-2012 
از نوعی مکمل اســتفاده کــرده انــد. از آن زمان تاکنــون، صنعت تولید 
ویتامین ها و مکمل ها همواره درحال رشــد بوده اســت، به ویژه در سال 
2020 با شــیوع همه گیری جهانی مردم برای حفاظت از خود در برابر 
ویروس کوویــد-19 اقبال بیشــتری به ایــن محصوالت نشــان دادند. 
هرچند در بسیاری از موارد، مصرف ویتامین ها و مکمل  ها مفید و حتی 
ضروری است، اما اطالعات نادرست زیادی هم در باره استفاده از آن ها 

وجود دارد. در ادامه با برخی از این باورهای نادرست آشنا می شوید.

بیشتر 
بدانیم

 استشمام بوی نان
باعث می شود شــما مهربان تر 
شوید. در واقع بوی نان، انسان 

را خوش خلق تر می کند.

استشمام دانه های قهوه
اســترس را به حداقل می رســاند و 
شــادمانی بیشــتری را به ســمت 

شما جذب می کند.

استشمام گل یاس
عطر یــاس می توانــد شــما را از غمگینی 
برهانــد و افــکار ناشــی از افســردگی را از 

ذهن دور کند.

استشمام دارچین
باعث افزایش حافظه و تمرکز 

می شود.

استشمام بوی نعناع
به خصــوص بــرای ورزشــکاران باعث 

ایجاد انگیــزه و عاوه بر ایــن، بهبود 
خلق و خوی افراد می شود.

استشمام بوی پرتقال و لیمو
باعث افزایش انرژی و به دنبال آن شادی 

و نشاط می شود.

استشمام بوی کاج
عطر و بوی کاج دشمن استرس است. 

استشمام استوقودوس
رایحه اســتوقودوس به رفع اختاالت 

خواب و آرام شدن ذهن کمک 
می کند.

 نشانه کمبود
 ترشحات لوزالمعده در بدن

وقتی کسی دچار اسهال، کاهش وزن و مشکل در 
تحمل غذاهای چرب باشــد، به نارسایی خارجی 
لوزالمعده مشکوک است. شــایع ترین عایم این 
بیماری، اسهال و مدفوع روغنی )استئاتوره( است.

    شایع ترین عالیم
اسهال

وقتی لوزالمعده نتواند آنزیم های گوارشی الزم را 
تولید کند، چربی ها و سایر مواد مغذی نمی توانند 
جــذب شــوند و در روده کوچک باقــی می مانند و 

باعث اسهال می شوند.
کاهش وزن

اگر بدن شــما قادر به جــذب کافی مــواد مغذی و 
چربی نیســت، می توانیــد مطمئن باشــید که  در 

حال کاهش وزن هستید.
درد شکم

این درد معمواًل در یک چهارم فوقانی سمت راست 
شکم است و می تواند مبهم یا تیز باشد.

عالیم غیر گوارشی

برخی از رایج ترین کمبودهای ویتامین در ارتباط 
با کمبود خارجی لوزالمعده ، کمبود آهن، ویتامین 
B12، فوالت و کلســیم اســت. یکی از نشانه های 
کمبود ویتامین، بثورات برجســته و پوسته پوسته 
شــده روی پوست است. ســایر عایم شــامل درد 
استخوان، گرفتگی عضات، شب کوری و کبودی 

آسان است.
 

                         منبع:سایت سالمت
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زندگی سالم 
 دوشنبه 
    18 اسفند 1399   
شماره 1836 

* پرونده زندگی ســالم درباره کاله، خیلی سرگرم کننده 
بود. بخش معروف ترین کاله گذاران دنیا خوب بود.

* انتشار مطالبی مانند »لذت همنشینی کنار سینی چای« 
شــاید عنوان زیبایی داشته باشــد اما با این وضعیت کرونا 
و اقتصــادی، دل و دماغی بــرای این کارها نمانــده واقعا. 
االن همه تالش می کنن که کمتر دم دســت بقیه باشن تا 

دعواشون نشه.
* در مطلب کاله بازی، باید به رایج تریــن روش های کاله 

گذاشتن سر دیگران هم اشاره می کردین تا گول نخوریم.
* کاش خبرنگار شما، خانم نسیم سهیلی از میراث فرهنگی 
ســبزوار هم می پرســید که هیچ کدام از این درختانی که   
معرفی کردید، به گرد پای چنار روستای کیذقان در بخش 

ششتمد سبزوار هم نمی رسند.
* خواستم به مسئوالن صفحه های زندگی سالم عرض کنم 
تمام صفحات روزنامه یک طرف، این صفحات یک طرف. 
خیلی خواندنی و جذاب و قابل استفاده شده به خصوص 

برای افراد مسن.
* دارکوب  عزیز؛ آیا می دانی  با قطع  ناگهانی  برق    که  دیشب 
 اتفــاق  افتاد،  جــات  خالی، شــامم  رو   شــاعرانه  و ُرمانتیک 

   صرف  کردم؟!
* من فکر می کردم بزرگ ترین ترس کریــس رونالدو اینه 
که مادم العمر مصدوم بشه! آخه بچه ات چرا باید تالش کنه 
برای موفق شدن؟ یک ذره از بی نهایت پولت رو بهش بده و 

راحتش کن. خسیس نباش کریس.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

 عامل باخت به خود، ترس یا غرور است
در هر مســابقه ای می توان گفت ســه نوع باخت داریم: 
باخت به حریــف، باخت بــه شــرایط و در آخــر باخت به 
خود. گاهی حریــف قدرتمندتر و ماهرتر اســت و باخت 
به یک حریف قدر عجیب نیســت. در حالت دوم شرایط 
محیطی مثل اتفاقــات اجتماعی، اشــتباهات داوری، 
نقص فنی در تجهیــزات و ... منتهی به باخت می شــود 
که قاعدتا شرایطی پر از حســرت را ایجاد می کند. اما از 
آن دو، ناراحت کننده تر و کاری تر باخت به خود است که 
نتیجه ترس زیاد یا غرور بیش از حد  است. وقتی از حریف 
بترسیم، بازی را از پیش باخته ایم اما اگر حریف را دست 
کم بگیریم، هم بازی و هم گاهی اعتبار خود را باخته ایم.

   کری خوانی نباید متمرکز بر تحقیر حریف باشد
در این حالــت که حریــف را مثــل »اکبری«، دســت کم 

می گیریم ،معموال بــه دنبال حاشــیه ها و تحقیر حریف 
هســتیم و پیش از بازی حریف را کوچک می شــماریم و 
تحقیر می کنیم. کری خواندن ،بخشــی از ورزش است 
و حتی در جهان باستان پیش از مبارزه، رجزخوانی یک 
روال عادی بوده است اما محتوای این رجزخوانی مهم 
است؛ آیا متمرکز بر توانایی های خود است یا بر ضعف و 
کوچک بودن حریف متمرکز شده. در حالت دوم حتی 
می توانــد نتیجه عکــس بدهد و حریــف را بــرای اثبات 

خودش تحریک کند.

   آدم حرفه ای نباید کاری کند که غافلگیر شود
این فایتر ایرانی در بخشــی از پســت اینستاگرامی اش 
نوشــته که بــازی را به خاطــر غافلگیری واگــذار کردم. 
تمرین نکردن درست و ورود بدون تحلیل و برنامه ریزی به 
بازی ،نتیجه دیگر دست کم گرفتن حریف است. آگاهی 

نداشــتن از نقاط قوت و ضعف طرف مقابل و نداشــتن 
تحلیل از فرایند احتمالی مســابقه بــه راحتی می تواند 
آدم را غافلگیر کند و باعث باخت شود. از قدیم گفته اند 
درخت هرچه بارش بیش، سرش پایین تر. این جمله به 
معنای فروتنی ساختگی نیست بلکه یعنی آدم حرفه ای 
به خوبی می داند که همه چیزدان نیســت، ضعف های 
خــود را بهتــر می شناســد و دچــار خودبزرگ بینــی 
نمی شــود. رابطه بین دانش و مهارت با اعتماد به نفس 

هم دقیقا همین موضوع را نشان می دهد.

   دانش کم باعث اعتمادبه نفس باال می شود!
دانش و مهارت کم باعث اعتماد به نفس باال می شــود، 
پس با اظهــار فضــل و نادیــده گرفتــن دیگــران همراه 

اســت. هرچه مهارت بیشــتر می شــود، اعتماد به 
نفس کاهــش می یابــد تا بــه حداقل می رســد، 
آن گاه دوبــاره افزایش می یابــد و ثابت می ماند. 

خطرناک ترین دوره، زمانی است که فرد توهم 
دانش و مهارت دارد چون به راحتی قابل 

حذف شدن است.

   هر شکســتی مقدمه پیروزی 
نیست

اما واکنش بعــد از باخــت هم مهم 
اســت. می گوینــد شکســت مقدمه 

پیروزی اســت، اما چه نوع شکستی؟ 
شکســتی که با بررسی عوامل شکست 

3

و قبول ضعف ها همراه باشــد. اکبری با پستی که بعد از 
باخت نوشته اســت، نشــان داده که ظرفیت پیشرفت و 
پیروزی های آینده را دارد. او به مهم ترین کاســتی های 
خود اشــاره کرده و قول جبــران داده اســت، پس یعنی 
از این حادثــه درس گرفته اســت و آن قدر قــوای روحی 
دارد که با یک اشتباه حتی بزرگ، میدان را خالی نکند 
و روحیه خود را نبازد. امیدواریم او واقعــا رو به جلو نگاه 
کند و درگیر سرزنش خود و جنگ با خود نشود. تحلیل 
علت های شکست و قبول اشتباهات نباید به جنگ تمام 
عیار با خود منجر شــود، بــه گونه ای که تمــام قوای فرد 
صرف نبرد با خود شود. هر انسانی ممکن است اشتباه 

کند و موضوع مهم درس گرفتن از شکست هاست.

   رمز موفقیت، به چالش کشیدن توانایی هاست
در انتها نباید نقش اطرافیان فرد در ایجاد غرور کاذب 
را نادیده گرفت. وقتــی اطرافیان فقط به دنبال تعریف 
و تمجید و بزرگ کردن فرد باشند، حاال یا از روی عالقه 
یا بــه خاطر منافعــی که از این چاپلوســی نصیب شــان 
می شــود، دچار غرور کاذب نشــدن به شــدت ســخت 
می شود. دوست واقعی کسی است که از توانایی های 
واقعــی تعریف و از ضعف هــای واقعی انتقــاد کند. نوع 
دیگر اطرافیان مضر، احاطه شدن با افراد سطح پایین  
تر اســت. اگر یک ورزشــکار فقط با افــرادی که مهارت 
کمتری دارند تمرین کند، اگر مراوده یک مربی یا استاد 
فقط با شاگردان خود باشد که بالطبع از دانش کمتری 
از او برخوردارند،  به مرور زمان چون هیچ چالشی وجود 
نداشته، مهارت و دانش فرد رشد نمی کند و در بهترین 
حالت ثابت می ماند، در حالی که رقیبان رشد می کنند. 
پس در یک هماوردی واقعی، فــردی که فکر می کرده 
از همه بهتر و ســرآمد اســت ، هنــگام رودررو شــدن با 
اولین حریــف حتــی از نظر ســطح برابر با خــود، دچار 
تزلزل می شــود. این حالت حتی برای کودکانی که در 
محیط خانه و خانواده همیشــه بهتــر از دیگران 
قلمداد شده اند هم صادق است، زیرا با ورود به 
مدرسه یا سطح باالتر)دبیرستان یا دانشگاه( 
توهم بهترین بودن آن هــا با تلنگری فرو 
خواهد ریخت که یــا باعث اختالل 
جدی در اعتماد به نفس می شود 
یا غرور بیش از حد آن ها باعث 
یادنگرفتــن و حذف ســریع 
آن هــا از چرخــه رقابــت 
می شــود. پس بــه چالش 
توانایی هــای  کشــیدن 
خود با رودررویــی با افراد ســطح باالتر 

می تواند باعث پیشرفت شود.

مخاطب گرامی، به نظرم شما با قبول 
نشدن در دانشگاه، احساس شکست 
کردیــد و دوســت نداریــد بــا ازدواج 
این خانــم، دوبــاره این حــس را تجربه 
کنید اما اولین نکته ای که باید خدمت شما بگویم، سن 
شماســت. در ســنی که شــما قرار داریــد، انتخاب ها بر 
مبنای احساسات است و باید گفت که عشق و عالقه، تنها 
شرط الزم و کافی برای یک ازدواج نیست. در قدم اول با 
خانواده تان درباره حس و عالقه تان صحبت کنید. شاید 
اگر آن ها موافق باشند، بتوانند با آن خانم صحبت کنند 
و از احســاس و نظر وی و خانواده  اش هم آگاه شوند. اگر 

شرایط ازدواج با یکدیگر را داشته باشید، این اتفاق باعث 
می شود تا زمان به ثبات رسیدن شرایط شما صبر کنند.

 عجله نکنید

در هر انتخابی، وقتی ما در شــرایط اضطرار و عجله قرار 
می گیریم، امکان اشتباه کردن مان چندین برابر می شود 
و زمانی که این انتخاب به بزرگی انتخاب شریک زندگی 
باشد، اهمیتش بیشتر می شود. شما چون نگران ازدواج 
دختر مورد عالقه تان هستید، دارید به خودتان استرس 
می دهید و عجله دارید که این حس به سرانجام برسد و به 
عاقبت آن فکر نمی کنید. در ضمن بیشتر روان شناسان 
امروزی معتقدند به طور کلی در جامعه شهری فعلی سن 
زیر ۲۰ سال برای ازدواج آقایان، مناسب نیست. ازدواج 

سالم نیاز به بلوغ های چندگانه دارد که بسیاری از آن ها در 
سنین پایین حاصل نمی شود. بسیاری از افراد در سنین 
آغاز جوانی هنوز نمی داننــد از زندگی چه می خواهند و 
در سال های بعد، اولویت هایشــان تغییرات زیادی پیدا 
می کند. ضمن این که در این سنین معموال احساسات ما 

بر عقل مان چیره است.

 واقعا آماده ازدواج هستید؟

شــما در پیامک تان از شــغل تان، درآمدتــان و ... چیزی 
نگفتید. قبل از هر چیــز از خودتان بپرســید واقعا آماده 
ازدواج هســتید؟ پیش از آن که پیشــنهاد ازدواج دهید، 
درباره اهداف خود فکــر و با فرد مدنظــر صحبت کنید. 
اگر قصد دارید به فــردی پیشــنهاد ازدواج دهید، حتما 
خانواده تــان را مطلــع کنیــد. ازدواج چیزی نیســت که 
بخواهید به خاطر انگیزه های آنی وارد آن شــوید. نباید 
فکر کنید چون او خیلی زیباســت یا چون خواستگاران 
زیادی دارد، باید ســریع وارد عمل شــوید و او را انتخاب 
کنید. در قدم آخر، به شــما تاکید می کنم بهترین روش 
برای پیشنهاد دادن، این است که خانواده شما قدم جلو 
بگذارند یا فردی واسطه شود و ببیند حس طرف مقابل 
درباره شما چیست و آیا اصال شما شرایط او یا خانواده  اش 

را دارید؟ سپس تصمیم نهایی را بگیرید.

راهله فارسی |    مشاور

مشاوره 
ازدواج

با رقیب عشقی ام چه کنم؟

اولین دلیل برای رسیدن به 1 انگیزه بسازید 
هر هدفی، بــه ویژه هنگامی 
که صحبت از زود بیدار شدن می شود، 
انگیزه است. این انگیزه باید یک اراده 
و تعهد فوق العاده برای زود بلند شدن 
از رخت خــواب باشــد. انگیزه خــود را 
مشخص و آن را در ذهن تان تکرار کنید. 

حتی می توانید آن را روی یک تکه کاغذ 
بنویسید و جلوی روی خود بگذارید.

ســحرخیز 2 قانون 5 ثانیه  این  کــه  بــرای 
باشید، باید قانون 5 ثانیه را 
رعایت کنید. ترفندی که همه افرادی 
که صبح خیلــی زود بیدار می شــوند، 

رعایت می کنند، این اســت کــه آن ها 
بیشــتر از 5 ثانیــه بــه خوابیــدن فکــر 
نمی کنند. آن ها می دانند که اگر زمان 
خود را برای فکر کردن بگذارند، وقت 
آن را خواهند داشــت که چرت بزنند و 
مغزشــان به آن ها دســتور خواهد داد 
در تخت خــواب بماننــد. وقتــی زنــگ 
هشــدار شــما را بیــدار می کنــد، باید 
فوری بعد از 5 ثانیه چراغ ها را روشــن 
کنیــد، از رخت خــواب بیــرون بیایید، 
لباس خــود را بپوشــید و از اتاق خواب 
خود بیرون بروید بدون این  که حتی به 

آن فکر کنید.

ممنوع3 تلفن همراه قبل از خواب، 
زود  صبــح  این  کــه  بــرای 

بیدار شوید، باید شب راحت بخوابید. 
صفحه هــای دیجیتــال مثــل موبایل، 
تبلــت، لپ تــاپ و تلویزیــون بــه دلیــل 
اشــعه ای که از خــود منتشــر می  کنند 
باعث می شــوند شــما نتوانید شــب ها 
راحت بخوابید ،پس تا چند ساعت قبل 
از خواب از این وســایل استفاده نکنید 
و به جای آن کتــاب بخوانید. همچنین 

می توانید شمع روشن کنید.

هیجان انگیز4 آمــاده کــردن صبحانــه 
عالقــه  مــورد  صبحانــه 
شما چیســت؟ کروســان، خامه و مربا 
یــا شــکالت صبحانه؟ هــر کــدام را که 
بیشتر دوست دارید، بخرید و به عنوان 
جایزه بــرای خودتان در نظــر بگیرید و 
انگیزه خود را این گونه باال ببرید و برای 
خوردن صبحانه مورد عالقه تان صبح 

زود بیدار شوید.

بانوان

 کودکان توانایی پیش بینی آسیب ها را ندارند

در هیچ دوره ای از تاریخ بشــر، انســان به انــدازه زمان 
حاضر ارزشــمند شــمرده نمی شــده اســت.بر اساس 
ایــن دیــدگاه هــا در واقــع انســان و خواســته های او 
،میزان هر خوبی و شــری در نظر گرفته می شــو د. این 
بدیــن معناســت که سرشــت آدمــی و عالیــق طبیعت 

انســانی میــزان همــه چیز اســت. در 
این دنیا که همه ما از راه های مختلف 
از مواهــب آزادی هــای داده شــده به 
بشــر لذت می بریــم، دیــدن اتفاقات و 
تولید هجویات و انتشــار و دیده شدن 
چنــدان  ارزش  بــدون  محتواهــای 
غریــب و دور از انتظــار نیســت. اما آن 
چه ترسناک است، آسیبی است که ما 
خواسته یا ناخواســته به فرزندان مان 
وارد می کنیــم. فرزنــدان در چنبــره 
قــدرت والدیــن هســتند. آن هــا قادر 
نیســتند به تنهایــی تصمیــم بگیرند، 
معیارهای درســت و غلط را تشخیص 

دهند و آسیب ها را پیش بینی کنند.

آیا این والدین مسئولیت پذیر هستند؟
در چنــد روز گذشــته، بعضــی از افــراد برای بخشــی 
از موزیــک ویدئــوی ساســی مانکن که پر حاشــیه هم 
بود دابســمش ســاخته اند. این که بزرگ ســاالن چه 
تصمیمی بــرای خــود می گیرند، موضوعی اســت که 
مسئولیتش با خودشان است اما زمانی که از کودکان 
برای شرکت در بازتولید یک محتوای سخیف استفاده 
می شــود، زنگ خطــری بــه صــدا در می آید کــه آیا ما 
والدین مسئولیت پذیری هستیم؟ آیا این اجازه را داریم 
که برای دیده شدن از کودکان خردسال مان استفاده 

کنیم؟ آیا رفتارهــای امروز ما تاثیری بــر فرزندان مان 
نخواهد گذاشت؟

کودکان توانایی » نه« گفتن ندارند
شاید بسیاری از والدین به چشم یک تفریح به ساختن 
ایــن دابســمش نــگاه کرده انــد کــه بــا آن می تواننــد 
را  عزیزشــان  فرزنــد  توانایی هــای 
هم بــه رخ بکشــند و از طریــق صفحه 
پربازدیــد یــک خواننده دیده شــوند. 
اما آیا کودکان ما همواره کودک باقی 
می مانند و هیچ گاه بزرگ نمی شوند؟ 
آیا ما بــه عنــوان والدین اجــازه داریم 
فرزندان مــان را در معرض هــر راهی 
برای دیده شدن قرار دهیم؟ کودکان 
به دلیــل ناتوانــی و نداشــتن قدرت، 
تحت ســلطه    والدین شــان هســتند. 
آن ها قادر نیســتند از خــود در مقابل 
عاطفــی  و  اجتماعــی  آســیب های 
محافظت کنند. آن هــا نمی توانند در 
مقابل خواســت والدین شان مبنی بر 
تکرار چند کلمه که هیــچ ادراکی از معنایــش ندارند، 
مقاومت کنند. کودکان نمی دانند چه کسانی هستند 
و احساسات شان از کجا می آید. آن ها جایگاه پدر و مادر 
را در تدبیر زندگی درک نمی کنند و دلیل رفتارهایشان 
را نمی داننــد. در نتیجــه، آن چــه را کــه بزرگ ســاالن   
می گویند ، به عنوان حقایقی مطلــق می پذیرند. آن ها 
محکــوم انــد بــا نگرش هــا، بلندپروازی هــا، ترس ها و 
خواسته های والدین شان   تطابق پیدا کنند. این بدان 
معناســت که تک تک کارهــا و تصمیمات مــا به عنوان 
بزرگ سال در زندگی آن ها تاثیرگذار است. حاال سوال 

این جاست که می خواهیم چگونه والدینی باشیم؟

حمله به حقوق کودکان با دابسمش سازی
 برخی  خانواده ها بی توجه به آسیب های رفتارشان، از ترانه های نامناسب  مثل آهنگ ساسی برای

 دابسمش سازی فرزندان شان استفاده می کنند

 

در چند روز گذشــته، پس از انتشــار بخشــی از یک موزیک ویدئو که محتوای نامناسبی دارد، 
فضای مجازی و رسانه ای کشور پر شد از واکنش ها به ایجاد و انتشار این کلیپ و مباحث بی پایان در 
مضرات این اتفاق و تاثیرات سوء قرارگرفتن کودکان و نوجوانان در معرض این گونه محتواها که قبال 
در همین صفحه درباره اش مطلب نوشته ایم . فارغ از این که اهداف پشت تولید و انتشار این قطعه 
چیست و  محتوای آن چه آسیب هایی برای ذهن کودکان دارد، نگاه ما امروز به اجابت دعوتی است که برخی از خانواده ها 

برای ساخت دابسمش روی این کار انجام دادند و در آن از حضور فرزندان شان هم استفاده کردند.

ریحانه نوذریان |    کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

یادداشت

چطور صبح زود بیدار شویم؟

  از قدیم گفته اند سحرخیز باش تا کامروا شوی اما امروزه یکی از بزرگ ترین 
مشکالت هر مادر یا خانم خانه داری این است که صبح زود  بیدار شود. جدا 
شدن از تخت خواب گرم و نرم  در صبح زود کار بسیار دشواری است. اگر شما 
هم از آن دسته خانم هایی هستید که دوست دارید صبح زود بیدار شوید اما این 

کار برای  تان غیرممکن شده است، پیشنهادهای ما را بخوانید.

pinterest.ir :مهساکسنوی |    مترجم  منابع

شــرایط زندگی ام پیچیده شــده، پشــت کنکوری ام و به دختــری عالقه دارم امــا هنوز به 
خواستگاری اش نرفته ام. چند روز پیش به صورت اتفاقی فهمیدم که رقیب عشقی پیدا کردم و 
پسر دیگری به خواستگاری اش رفته است. شوکه شده ام و نمی دانم چه کنم. می ترسم ازدواج 

کند و شکست عشقی سنگینی بخورم. کمکم کنید.

کشتی گیر فرنگی سابق و فایتر نام آشنای کنونی، در آخرین مبارزه خود در قفس که قبل از بازی گفته 
بود به راحتی از پس حریف اش برخواهد آمد، شکست سنگینی را متحمل   و تنها بعد از گذشت دو 
دقیقه از شروع بازی، ناک اوت شد. او بعد از این شکست در صفحه شخصی اش نوشت: »واقعا هیچ 
توضیحی ندارم برای این فایت و از همه مردم ایران معذرت خواهی می کنم به خاطر این اتفاق. با 
این که بیشترین زحمت را برای این بازی کشیده بودم ولی با ساده فرض کردن حریف و غافلگیری، بازی رو باختم. 
امیدوارم بتونم برگردم و بازی بعد خوشحال تون کنم...« این شکست و موضوعاتی که درباره آن مطرح شده، نکات 

درس آموزی دارد که به درد زندگی همه ما خواهد خورد.

محوری

دکتر مهدی سودآوری|    روان شناس و مدرس دانشگاه

 ابخت 
 »امیرعیل اکربی« 
به خودش!
دالیل مطرح شده توسط فایتر ایرانی درباره 

نمایش بسیار ضعیف و  باور نکردنی اش در برابر 

حریف کره ای، از منظر روان شناسی نکات 

قابل تاملی دارد

روز خلوت کردن با خود

حاال که این روزها هوا تقریبا بهاری شــده، با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در ساعتی که 
پارک محله تون خلوت تــره، تنهایی برین و 

خودتون خلوت کنین. هم حس دقایقی با 
آرامش بهتون میده، هم 
حال و هواتون عوض میشه. 
فقط ماسک و رعایت فاصله 
اجتماعــی یادتــون 

نره...

قرار و مدار



 روستای »الحطیب« در غرب پایتخت یمن یعنی »صنعا« واقع شده است و به دلیل قرار گرفتن 
بر فراز ابرها، با بلندترین آسمان خراش های بزرگ جهان رقابت می کند. با وجود مسیر سخت و ارتفاع بلند، 

هر سال گردشگران زیادی از این روستا دیدن می کنند. آن هایی که شانس سفر به این روستا را داشته اند، 
محو چشم انداز افســانه ای آن شــده اند که درمیان قله ها و ابرهای باران زا قرار گرفته اســت و خانه هایش که 

به نظر می رسد در آسمان آویزان هستند. الحطیب حدود 400 نفر جمعیت دارد و براساس مستندات تاریخی، 
زمانی قلعه قبیله »ســوالهی« بوده اســت که برای محافظت از خود دربرابر حمالت دشــمن در قرن یازدهم آن را 

بنا کردند. حاال که به یمن ســفر کردیم، بد نیســت 
به »ســوکوترا« یک مجمع الجزایر کوچــک یمنی در 

مکانی پرت در اقیانوس هند هم سری بزنیم. این جزیره 
به منزوی ترین مکان روی زمین مشــهور است. یک سوم 

گیاهان ســوکوترا در هیچ جای زمین پیدا نمی شود. یکی 
از گونه های گیاهی عجیب آن، درخت »خون اژدها« اســت 

که به نظر می رسد بشقاب پرنده ای روی تنه آن نشسته است. 
نام گذاری این درخت به این دلیل اســت که با هر خراشی روی 

پوسته آن، مایع قرمزرنگ غلیظی از آن خارج می شود.
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theguardian.com :عکس از

روستایی که باران به خود ندیده است! 
فاطمه قاسمی| روزنامه نگار 

قورباغه شبح  شیشه  ای!

تغذیه فرهنگی جامعه به دست ناشران  
مدیر انتشارات آفرینگان از راه و رسم ورود به صنعت نشر می گوید 

با اضطراب چه کنیم؟

مــن 17ســالمه و این قــدر اســترس دارم که دســتام زخمی 

شــده. درس خوندن به مــن آرامش می ده و تنهــا چیزیه که 

وقتمو باهاش می گذرونم ولی خانواده ام مخالفن و سرزنشم 

می کنن. سعی می کنم استرس نداشته باشم ولی دست خودم نیست.

انسیه برزویی| روان شناس بالینی 

دلشوره، زودرنجی، مشکالت خواب  و اشتها، خجالت افراطی، 

نگرانی مداوم و شکایات جســمانی از رایج ترین عالیم اضطراب اند. از 

آن جایی که نوجوانان مضطرب معموال آرام و کناره گیر هستند یا خود را 

با برخی کارها مشــغول می کنند، مــورد توجه والدیــن و معلمان قرار 

نمی گیرند و کمکی را که به آن نیاز دارند، دریافت نمی کنند. اضطراب 

درمان نشده تبعات زیادی دارد. این مشکل خود را به سه طریق نشان 

می دهد: جســمانی، یعنی آن چه در بدن مان تجربه می کنیم؛ ذهنی، 

یعنی نگرانی ها و افــکاری که از ذهن مــان می گذرنــد و رفتاری، یعنی 

اعمالی که نتیجــه  اضطراب اند یا برای تســکین اضطراب انجام شــان 

می دهیم؛ مثل اجتناب یا پرت کردن حواس خود. برای درمان اضطراب 

مزمن که در کارهــای روزمره تان اختالل ایجاد کــرده، مراجعه به روان 

شناس ضروری است. نکات زیر هم می تواند کمک کننده باشد:

وقتی از احساســات و نگرانی های مان حرف نمی زنیم، بدن مان 1 سرکوب نکردن هیجانات
شروع به حرف زدن می کند. هرقدر بیشتر افکار و هیجانات تان را سرکوب 
کنید، عالیم جسمانی اضطراب را بیشــتر تجربه می کنید. ارتباط عالیم 
جسمانی و افکار و نگرانی های تان را کشف کنید. موقعیت هایی را که این 
عالیم تشدید می شوند، یادداشت و به جای فرار از احساسات تان، الگوی 
واضحی برای شان ترسیم کنید. سپس به توصیف احساسات تان بپردازید و 
روی آن ها اسم بگذارید. اضطراب، حالتی مبهم است که هیجانات زیربنایی 
زیادی در دل خود دارد. وقتی این هیجانات روشن شوند، کنار آمدن با آن ها راحت تر می شود. مثال: »کمی 
ترسیده ام. نمی توانم به تنهایی از پس این کار بربیایم«، »از تصور خراب کردن امتحانم شرمگین می شوم«.

حاال ببینید چطور به این احساسات واکنش نشان می دهید. خود را سرزنش می کنید؟ از ۲ شفقت نسبت به خود
این که دوباره مضطرب شــده اید  و نمی توانید جلوی آن را بگیرید، از خود بیزارید؟ همه ما راه هایی 
برای کسب احساس امنیت و حفاظت خود به وجود آورده ایم و  سرزنش و مچ گیری از خود، یکی از 
این راه هاســت اما روش های بهتری هم وجود دارد. یادبگیریم به رغم نواقص درونی و بیرونی مان، 
خود و زندگی مان را بپذیریم. افراد خودمشفق ، کمتر مضطرب می شوند. پس وقتی خطا می کنید، 
به جای این که حال خود را بگیرید، از خودتان حمایت کنید. آیا وقتی دوست تان درباره اشتباهش با 
شما درددل می کند، به او می گویید: »واقعا بی لیاقت و بی عرضه هستی، باز هم گند زدی«؟ پس با 
خودتان هم این طوری حرف نزنید. در سختی ها، دوست مهربان خود باشید و از خود حمایت کنید: 
»متأسفم. حتما خیلی ناراحتی. من کنارتم و َقدرت رو می دونم. کاری هست بتونم برات انجام بدم؟«

دوری کردن از اجتناب اجتناب به فرار از موقعیت ها یا انجام کارهایی می گوییم که سبب تشدید اضطراب می شود. ۳
ایــن کار در کوتاه مدت آرام مــان می کند امــا در بلندمدت اضطراب مــان را افزایــش می دهد زیرا 
نمی توانیم ازپس بســیاری از کارهای مان برآییم. رفتارهای اجتنابی تان را شناسایی کنید. مثال 
ابراز نکردن مخالفت، شرکت نکردن در کارهای گروهی یا نداشتن صمیمیت با دیگران. بعد سعی 
کنید با تعیین گام هایی کوچک، قدم به قدم به این رفتارها نزدیک شوید. حواس تان باشد رفتارهای 
اجتنابی گاهی ظاهر کامال موجهی دارند. مثال پرکار بودن و درس خواندن زیاد، رفتارهای سالمی 
هستند اما گاهی این  کارها به قصد فرار از اضطراب، فکر نکردن به نگرانی ها یا انجام ندادن کارهای 
دیگری است که ســبب اضطراب می شــوند. در این صورت همین رفتارهای به ظاهر سالم، رفتار 
اجتنابی هستند که در بلندمدت اضطراب مان را تشدید می کنند. علل زیربنایی رفتارهای خود را 

شناسایی کنید تا به سازگار یا ناسازگار بودن آن ها پی ببرید.
ذهن آگاهی  این جمله را زیاد شــنیده ایم که »در لحظه زندگی کن« اما شاید هرگز ندانیم که برای این ۴

دســتور آشــنا ولی  مبهم، چقدر راه حل های کاربردی و مؤثری وجود دارد. تمرینات ذهن آگاهی 
بسیار متنوع اند و با یک جست وجوی ســاده می توانید بســیاری از آن ها را یادبگیرید. آن چه مهم 
اســت، پایبندی به انجام روزانه آن ها و باور داشــتن به تأثیرشان اســت. پژوهش ها نشان می دهد 

ذهن آگاهی با کاهش اضطراب ارتباط زیادی دارد. 

مسیر

  من کی ام؟

 مــن زهره حســین زادگان هســتم، دانش آموختــه دکترای 
مدیریت فرهنگی و مدیر انتشــارات »آفرینگان«. هم اکنون 
در دانشگاه مشغول تدریس هستم. از سال 72 در انتشارات 
»ققنوس« به مدیریت پدرم، مشــغول کار شــدم و ســال 76 
انتشــارات آفرینگان را تأســیس کــردم. ققنــوس، به عنوان 
ناشــری قوی در زمینه بزرگ سال شــناخته شده است و من 
ترجیح می دادم در زمینه رمان و محصوالت مختص کودک 
و نوجوان هم فعالیت داشته باشــیم. به همین دلیل ترجمه 
کتاب های کودک و نوجوان را شــروع و آفرینگان را تأسیس 

کردم.

  چطور وارد صنعت نشر شدم؟

به دلیل سابقه  خانوادگی ام در زمینه انتشارات، به 
کتاب خوانی عالقه مند بودم. در نوجوانی 

به شــورای کتاب کــودک می رفتم و 
همراه هم سن وســال هایم کتاب 

می خوانــدم و نقد می کــردم تا 
این که در 18ســالگی رســما 
مشــغول  انتشــارات  در 
شــدم. با کارهــای مختلفی 
مثــل حســابداری، بررســی 

حــروف چـیــــنی  و   کتـــاب 
)تبدیل نسخه دســت نویس به 

متن قابل ویرایش و چاپ( شروع 
کردم. بعــد از شــرکت در دوره های 

ویراستاری، کار ویرایش انجام می دادم و 
کم کم به سمت روابط عمومی رفتم.

  ناشر کیست؟  

ناشر به نوعی سرمایه گذار اقتصادی است. او بررسی می کند 
که آیا محتوای نوشته شده توسط نویســنده با سیاست های 
نشــر همخوانی دارد یا نــه. درصورتی که محتــوا را از لحاظ 
فرهنگــی و اقتصــادی، مطلوب تشــخیص بدهــد و مطمئن 
باشد که ارزش سرمایه گذاری دارد، آن را در سطح جامعه و 

به تعداد زیاد پخش می کند.

 در گذشته ناشران تنها با شــکل کاغذی کتاب ها سروکار 
داشتند اما امروزه ناشرانی داریم که کتاب ها را به صورت 

صوتی و الکترونیکی دراختیار مخاطبان قرار می دهند.

  ورود به این حرفه نیازمند تحصیل در رشته 

مشخصی است؟

ورود به صنعت نشــر از گذشــته به طور ســنتی بوده است؛ 
یعنــی عالقه مندان بــه کتاب، بــدون داشــتن تحصیالت 
مرتبط، کتاب فروش و ناشر می شدند. درست است که این 
شغل، مبنای آکادمیک ندارد و رشته  خاصی برای ورود به 
آن تعریف نشده  اما شــاخه ای از رشــته مدیریت فرهنگی 
اســت.البته نمی توان بــه صراحت گفت که این رشــته، 
مســیر ورود به مدیریت چاپ و نشــر اســت چون تا االن 
خروجی مشــخصی نداشته است. درمجموع 
عالقه منــد بــودن و داشــتن ســرمایه 
برای ورود به صنعت نشر، اولین 
قــدم اســت و تحــت آموزش 
و  قرارگرفتــن  تخصصــی 
کســب تجربه، قدم های 

بعدی به شمار می آیند.

  ناشر بودن چه 

سختی ها و شیرینی هایی 

دارد؟

صنعت نشــر برای رشــد مانند 
هر صنعت دیگری باید ســوددهی 
داشته باشــد و همان طور که می دانیم 
در ســال های اخیر کتــاب از ســبد اقتصادی 
بیشــتر خانواده هــا حذف شــده  و ایــن امر  کســب درآمد از 
نشــر را با مشــکالتی همراه کرده اســت. درواقع می شــود 
گفت ســرمایه اولیه یک ناشــر در حرفه های دیگر می تواند 

پربازده تر باشد.
 به عالوه رشد انتشارات در گرو عملکرد حرفه ای مجموعه 
افراد شــاغل در آن اســت؛ از آن جایی که این افراد به دلیل 
گفته شــده در کار نشــر ســود چندانــی نمی برنــد، معموال 
وقت و انرژی کافی به کار نمی گیرند و به عنوان شــغل دوم 

در آن مشغول می شــوند که در محتوا، شکل و فرم آثار تأثیر 
منفی می گــذارد اما جذابیت های این شــغل مثــل ارتباط 
با اهل ادب و نویســندگان و مترجم هــا و همین طور تعامل 
با مخاطب ها و گفت وشــنود درباره  آثار در زمــان برگزاری 

نمایشگاه کتاب، در این مسیر به من انگیزه می دهد.

  در حرفه انتشارات چه چیزی پیش روی عالقه مندان 

قرار دارد؟

رسیدن به موفقیت در این حرفه، سخت است و نیازمند تالش 
و صبر. افراد باید نسبت به هزینه، سرمایه و وقتی که صرف 
می کنند توقع شــان را پایین بیاورند و بیشتر از فکر کردن 
به بازده اقتصادی، درنظر داشته باشــند کــه کار فرهنگی 
انجام می دهنــد که نتیجه اش، رســاندن محتوای مفید به 

جامعه است. 

dailyhunt،worldatlas  :منابع

سبزانگشتی 

در خانه تکانی به کارآگاه بازیافت تبدیل شوید 

رفقا سالم!
دیدی همه جا می نویسن »کرونا هم حریف سفر 

رفتن نشد«؟ حریف شدن چطوریه مگه؟چیزی غیر از 

هر روز به تعداد بیمارها اضافه شدن و فوت آدم ها؟ یعنی این 

ویروس نه تنها حریف ما شده که خیلی هم َقدره! خودمونیم، این »رعایت 

پروتکل های بهداشتی« هم بیشتر وقت ها فقط درحد یک شوخی فریبنده  

 است. پروتکل بهداشتی بهمون میگه سفر رفتن فعال ممنوعه و فقط 
شماره پیامک 2000999در این صورته که حریف چغر از پا درمیاد.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

داده تصویری 

 
مریم ملی| روزنامه نگار

اسفند دوست  داشتنی از نیمه گذشت و کم کم، خانه  تکانی ها شروع می  شود. 
شاید شما از خانه تکانی خوش تان نیاید ولی به هرحال مامان  خانم مسئولیت  هایی برای تان 
تعریــف می  کند کــه نمی  توانیــد از آن  ها فــرار کنید البتــه جاخالــی دادن از مســئولیت  ها 

به مهــارت خودتــان بســتگی دارد و در این 
زمینــه کاری از ما ســاخته نیســت درعوض 
می  خواهیــم بــه شــما کمــک کنیــم تبدیل 
بــه یــک کارآگاه بازیافت شــوید، چطوری؟ 
این روزهــا که وســایل بدون اســتفاده، دور 
ریخته می  شــود و کلی جعبه و کارتن از انبار 
و کمدهــا و زیر تخــت بیــرون می  آید، شــما 
می  توانید حســابی از زمیــن مراقبت کنید. 
کارتن  ها و جعبه  هایی را که پیدا می  شــوند، 
زیرنظــر بگیریــد. هرچــه پالســتیک و نــوار 
چسب و برچسب دارند، از روی کارتن جدا 
کنید. این مواد باعث می  شوند بخش  هایی 

از کارتن از فرایند بازیافت جدا و دور ریخته شــود درحالی که شــما به آسانی می  توانید کل 
جعبه و بســته بندی  های کاغذِی وســایل را آمــاده بازیافت کنیــد. کارتن  هــا خیلی جا گیر 
هســتند، آن ها را از روی خط تایی کــه دارند تا بزنید. اگــر در خانه تکانی بــه کاغذ کاهی یا 
ساک  های کاغذی بی اســتفاده برخوردید، آن  ها را هم داخل کارتن  ها جا بدهید و تا بزنید 
چون هم جنس هستند و با هم بازیافت می  شوند. جعبه  های بیسکویت، پودر لباس  شویی، 
دســتمال کاغــذی و شــانه تخم  مــرغ هــم 
از جنــس مقواهــای ضایعاتــی هســتند و 
می  توانیــد آن  ها را با تــا زدن، کوچک کنید 
و روی هم بگذارید. کاغذهای دورریختنی 
و باطلــه، دفترهــا و کتاب  هــای ســال های 
گذشته مدرسه  را هم بررسی کنید تا چسب 
و پالســتیک همراه شــان نباشــد و همــه را 
بــا ضایعات کارتــن و مقوا به مرکــز بازیافت 
نزدیک خانه  تــان ببریــد. حاال هــم خانه از 
چیزهای اضافه پاک شــده و هم شما کاری 
برای سیاره  تان کردید که حسابی باارزش 

است. 

مهدیس مرادیان| خبرنگار
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سردار گزینه اول تابستانی 
تيم الليگایی

ليونل مسی هم مثل بقيه
 راى داد

اميدوار� در �اتالونيا برا� ماندن  فوق ستارهآزمون در راه فوتبال اسپانيا

بعـد از سوشـا نوبـت 
به بیرانونـد مى رسـد
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هفدهــم  هفتــه  در  اســتقالل 
ميزبــان تيم فــوالد بود �ــه ا�ن 
د�ــدار با برتر% �$-صفر آب� پوشــان به پا�ان 
رسيد. اســتقالل �ه برا% نخستين بار در ا�ن 
فصل فرهاد مجيد% را به عنوان سرمرب� رو% 
نيم3ت داشــت توانســت بــا ت$ گل ارســالن 
مطهر% از رو% نقطه پنالت� ا�ن برد شير�ن را 
جشــن بگيــرد و ضمن �ســب ٣ امتيــاز باز% 
فاصله خود را با پرسپوليس در صدر جدول به 
عــدد ٤ �اهــش دهــد. هرچنــد اســتقالل در 
مهمتر�ن باز% هفته برنده از ميدان خارج شد 
اما نگاه� دقيق تــر به عمل3رد آب� ها در هفته 
هفدهم نشان م� دهد �ه فرهاد مجيد% برا% 
ادامه فصل روزها% سخت� را در پيش خواهد 

داشت.
از  �3ــ�  اوج:  بــه  ســتارگان  بازگشــت   
مشــ3الت مهم ف3ــر% در اســتقالل اختالف 
با باز�3نــان بود؛ اختالفــ� �ه بعــد از باز% با 
نســاج� پررنگ شد و توسط ور�ا غفور% �ليد 
خــورد. ا�ن اختالفات و حواشــ� �ــه از همان 
هفته هــا% آغاز�ــن فصــل گر�بــان باز�3نــان 
اســتقالل را گرفته بود باعث شــد تــا خيل� از 
ستارگان ا�ن تيم افت �نند. غفور% از ابتدا% 
ليگ بيســتم عمل3رد فن� خوب� نداشت و به 
عنوان �اپيتان تيم نه تنها حاشيه ها را �نترل 
ن3رد بل3ه خودش در نقش حاشيه ســاز ظاهر 
 Vشــد. مهــد% قا�ــد% هــم بــه دال�ــل مختل
در تمر�نــات حاضر نشــد و مســعود ر�گ� هم 
�ــه مورد اعتمــاد ف3ر% نبــود به �ــ$ باز�3ن 
نيم3ت نشــين تبد�ل شد. ســتارگان خارج� 
استقالل نيز �ه �امال متوجه خارج� ستيز% 
�ادر فنــ� شــده بودنــد از روزهــا% اوج خــود 
فاصله ز�اد% گرفته انــد و نه د�اباته آن مهاجم 
فرصت طلب بود و نه ميليچ آن ستاره تاثيرگذار 
و ب� حاشيه. رشيد مظاهر% هم بعد از شروع� 
رو�ا�� در استقالل با همين مش3ل مواجه شد 
و م� توان گفت �ه ت$ ت$ باز�3نان استقالل 
به دليل ب� تجربگ� �ادر فن� در دام حاشــيه 
افتادنــد و افت �ردنــد. در ا�ن شــرا�ط اولين 
چالــش مجيــد% و �ادر فنــ� جد�ــد آب� هــا 
برگردانــدن ا�ــن ســتارگان بــه روزهــا% اوج 

خواهد بود.
 ب% ثبات% در تر�يب: �3� د�گر از مش3الت� 
�ه باعث شد ف3ر% نتواند نتا�ج دلخواهش را 
بگيرد، تعدد تر�يب ها و سيستم ها�� بود �ه او 
برا% ا�ن تيم انتخاب م� �رد. استقالل تقر�با 
در هيچ �ــدام از باز% ها% خود با �$ تر�يب 

ویرانه اى که باید ساخته شود!
ثابــت به ميدان نرفــت و ف3ر% هر هفتــه تغييرات� 
در تيــم ا�جــاد م� �ــرد. همين موضوع باعث شــد 
او نتوانــد به �$ تر�يب مشــخص دســت پيدا �ند 
و تيمــش هماهنگ نبود. مجيــد% نبا�د راه ف3ر% 
را برود و مســلما بازگشت ثبات به تر�يب م� تواند 

خيل� از مش3الت مجيد% و استقالل را حل �ند.
 پيــدا �ردن مهره گمشــده: ١٧ هفته از ليگ 
گذشــته و در حضــور همــه نيروها% اســتقالل در 
خط هافب$ هرگز �س� نتوانسته جا% خال� عل� 
�ر�م� را پر �ند. ف3ر% سع� �رد از فرشيد باقر%، 
فرشيد اســماعيل�، آرش رضاوند و حت� دار�وش 
شــجاعيان در ا�ن پســت به عنوان جانشــين ها% 
احتمالــ� علــ� �ر�م� اســتفاده �نــد ول� هيچ 
�ــدام حتــ� نيمــ� از توانا�� هــا% علــ� �ر�م� 
در ارســال پاس تــو در و باز�ســاز% را از خــود بروز 
ندادند تا ف3ر% به شدت با فقدان هافب$ باز�ساز 

روبه رو شود. حاال با باز شدن پنجره نقل وانتقاالت 
استقالل مسلما اولين اقدام مجيد% با�د پر �ردن 

ا�ن خال بزرگ باشد.
 پا+ان ب% نظمــ%: اســتقالل در ١٦ هفته ا% �ه 
محمــود ف3ر% ســ3ان هدا�ت ا�ن تيــم را بر عهده 
داشــت �امال ب� نظــم و ب� برنامه بــاز% م� �رد و 
حت� معلوم نبود �دام باز�3ــن مامور زدن ضربات 
�رنر و ا�ســتگاه� اســت. اســتقالل بــاز% مقابل 
فــوالد را با �$ ضربه پنالت� برد اما برا% باز% ها% 
بعد% با�د رو% انتقــال توپ از فاز ١ و ٢ بيلدآپ به 
فاز ٣، نحوه ارسال توپ از جناحين، آرا�ش دفاع� 
و... �ار �ند. اســتقالل فرهاد و فراز، شــروع بد% 
نداشــت و بــرد مقابل فــوالد به تيم فن� اســتقالل 
قدرت بيشــتر% برا% اصالحــات م� دهد. آرامش 
ناشــ� از ا�ن برد بســيار باارزش اســت و مجيد% و 

دستيارانش با�د قدر ا�ن آرامش را بدانند.

نگاه% به روزها� سخت فرهاد در استقالل

پنجــــره پـــــرسپــــوليــــس   بــاز شـــــد
موقتــاموقتــا

ویرانه اى که باید ساخته شود!
نگاه% به روزها� سخت فرهاد در استقالل

دایى: دایى: تصمیم ندارمتصمیم ندارم  به فوتبال برگردم

شهریار مغانلو بهشهریار مغانلو به  پرسپولیسپرسپولیس  پیوست
اظهارات جدید عزیزیان علیه رشید!
مم
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مهاجم شهرخودرو: کار کردن با رحمتی لذت بخش 
است

مهاجم جد�د شهرخودرو در خصوص انجام اولين باز� و �ار 
 ��ردن ز�ر نظر سيد  مهد� رحمت�  گفت: «حس خيل� خوب
بــود �ــه اولين بــاز�  ام را در مشــهد انجام دادم و خوشــحال 
 ٢٠ �هستم ز�ر نظر آقا� رحمت� �ار م� �نم. باالخره رحمت
سال در سطح اول فوتبال ا�ران باز� �رده و از نزد�9 د�دن 
 �او لذت  بخش است و �ار �ردن با آقا سيدهم  شير�ن� خاص
دارد.» با�رام� درباره برتر� شهرخودرو مقابل پيFان افزود: 
«باز� خيل� خوب� برا� ما بود. خدا را شFر توانستيم در ا�ن 
د�ــدار خيلــ� مهم و حســاس ٣ امتياز را بگير�ــم. مهم برنده 
شــدن بود �ه خوشــبختانه توانستيم به آن برســيم و با همين 
بــرد به جمع تيم هــا� ميانه جدول اضافه شــو�م و فاصله  مان 
را بــا تيم هــا� باالتر   �متر �نيم. اميدوار هســتم ا�ــن روند را 
ادامه دهيم.» او در مورد گلزن� در نخستين حضور در تر�يب 
شــهرخودرو ابراز �رد: «خيل� خوشــحال هستم �ه در اولين 
حضــورم در تر�يــب تيــم گل زدم . » با�رامــ� پيرامــون تغيير 
مد�ر�ت باشــگاه شــهرخودرو، اظهــار �رد: «اميدوار هســتم 
مســئوالن مربوطه، تيم شــهرخودرو را تنها نگذارند. در چند 
جلســه تمر�ن� در مشــهد د�دم �ه آقا� اســتاندار و شهردار 
واقعا حما�ت �ردند و اميدوارم حما�ت ها�شــان تداوم داشته 
باشــد.» مهاجم گلزن شــهرخودرو �ادآور شد: «اگر ا�ن تيم را 
� از بهتر�ن تيم ها� ا�ران F� تنها نگذارند، بازهم مثل سابق
م� شــود  چون ظرفيت باز�Fــن و امFانــات را دارد و تنها �9 
متول� هميشــگ� م� خواهد. شهر مشــهد امFانات و شرا�ط 
خيلــ� خوب� دارد و شا�ســته �9 تيم ليگ برتــر� با �يفيت 
مثل شــهرخودرو است. اميدوارم روند خوبمان را حفظ �نيم 

و روند صعود� داشته باشيم.»

مشهد ؛ ميزبان مرحله پایانی ليگ فوتسال اميد 
رئيس �ميته فوتســال هيئت فوتبال خراســان رضو� گفت: 
 �«مرحله نها�� مسابقات ليگ برتر فوتسال �شور در رده سن
اميد از ٢٦ اســفند به ميزبان� مشــهد آغاز م� شــود.» حميد 
 �طيب� افزود: «ا�ن مســابقات تا ٢٨ اســفند در سالن ورزش
شــهيد بهشــت� مشــهد برگزار خواهد شــد. در ا�ن مسابقات 
تيم ها� استعدادها� درخشان مشهد، فردوس قم، شهروند 
ســار� و گيت� پســند اصفهان با هــم مســابقه خواهند داد.» 
و� ادامــه داد: «در نخســتين روز ا�ــن مســابقات ، تيم هــا� 
شهروند ســار� با فردوس قم و استعدادها� درخشان مشهد 
با گيت� پســند اصفهان د�دار خواهند �رد.» و� خاطر نشان 
�ــرد: «پيــش از ا�ــن هم مرحلــه نها�� مســابقات ليــگ برتر 
 �فوتســال نوجوانان �شــور از نهم تا �ازدهم اسفند به ميزبان

مشهد برگزار شد.»

مسابقات فوتسال ليگ مناطق کشور در کاشمر
 مهد�ان/ مرحله اول مســابقات فوتســال ليگ مناطق �شور 
 aجوانان بــا حضور ٦ تيم از اســتان ها� مختل �در رده ســن
�شور در �اشمر آغاز شد.  رئيس اداره ورزش و جوانان �اشمر 
در ا�ن باره  گفت: «تيم ها� شــر�ت �ننده از شهرستان ها� 
�اشــمر، زابل، ســرخس، فردوس، ميامــ� و گرمه به مدت ٥ 
روز در ســالن ورزشــ� انقــالب ا�ن شهرســتان با هــم رقابت 
م� �ننــد.»  شــهناز� با بيــان ا�ن �ه مســابقات ليگ مناطق 
 �فوتســال �شــور با حضور ٢٤ تيــم در قالب ٤ گــروه ٦ تيم
انجــام م� شــود، افــزود: «در مرحلــه اول ا�ن مســابقات ١٥ 
باز� انجام م� شــود و ٢ تيم برتر به مرحله بعد� راه خواهند 

�افت.»  

 مســابقات ليگ برتر بسFتبال �شــور از مرحله مقدمات� گذر �رد  و  وارد 
 �مرحله پل� آف شــد. ١٦ تيم حاضر در ٢ گــروه ٨ تيم� مرحله مقدمات
را به صورت رفت و برگشــت انجام دادند و با توجه به نتا�ج به دست آمده 
در رده هــا� اول تا هشــتم قــرار گرفتند. خراســان رضو� نيز امســال با 
٢ نما�نده در ا�ن ســطح از مســابقات حضور داشــت �ه هر �دام شرا�ط 
متفاوت� داشــتند و با توجــه به بضاعت و ظرفيت ها�� �ــه دارند، مقابل 
حر�فان قرار م� گيرند.  تيم رعد پدافند هوا�� مشهد با جذب ورزشFاران 
ســرباز پا به ا�ن رقابت ها گذاشــت و بيشتر با هدف �ســب تجربه مقابل 
حر�فان صa آرا�� �رد و تيم آو�ژه صنعت پارسا نيز با تلفيق� از باز�Fنان 
با تجربه و جوان روانه مسابقات شد �ه عملFرد خيل� خوب� از خود به جا 
 aانجام شــده، هر ٢ نما�نده اســتان در گروه ال �گذاشــت. با قرعه �ش
ا�ن مسابقات قرار گرفتند �ه در پا�ان مرحله مقدمات�، تيم آو�ژه صنعت 
پارســا از ١٤ بــاز� انجــام داده، ٨ بــرد و ٦ باخت به دســت آورد و با ٢٢ 
امتيــاز در جا�گاه چهــارم قرار گرفت. اما تيم رعــد پدافند هوا�� در ١٤ 
بــاز� انجــام داده فقط �9 بــرد و ١٣ باخت �ســب   و بــا ١٥ امتياز رده 
هشــتم� را از آن خود �رد و حاال هر ٢ نما�نده استان در مرحله پل� آف 

به مصاف حر�فان م� روند تا جزو تيم ها� دورنها�� لقب بگيرند.
 رقابت در پل
 آف 

رقابت ها� پل� آف ليگ برتر چند روز� اســت �ه شــروع شــده و تيم ها 
بر اســاس جا�گاهــ� �ــه در جــدول دارنــد، با�ــد برابــر تيم هــا� گروه 
مقابــل قــرار بگيرند و بــه صورت رفت و برگشــت بــاز� �ننــد. تيم رعد 
پدافنــد هوا�� مشــهد �ــه نتا�ج ضعيفــ� در مرحله مقدمات� به دســت 
آورد، قعرنشــين گــروه الــa لقب گرفــت و در مرحله پلــ� آف مقابل تيم 
صدر نشــين گــروه (ب) �عن� مهرام قــرار گرفت �ه در بــاز� اول مقابل 
مهرام با شFست همراه بود و باز� دوم خود را نيز د�روز در تهران انجام 
 �داد �ه با توجه به نتا�ج به دســت آمده هيچ شانســ� برا� مرحله نها�
ندارد و با�د از مسابقات خداحافظ� �ند. اما تيم بسFتبال آو�ژه صنعت 
پارســا �ه عملFرد بهتر� نسبت به د�گر نما�نده استان دارد، ا�ن روزها 
آخر�ن تمر�نش را در مشــهد پيگير� م� كند تا برا� روز چهارشــنبه در 
اوليــن باز� مرحلــه پل� آف مقابل تيم  كوچين آمل  بــه ميدان برود. ا�ن 
د�ــدار حذف� از اهميت ز�اد� برخوردار اســت و ســاعت ١٥ به صورت 
پخش زنــده از شــبFه ورزش پخش خواهد شــد �ه بسFتباليســت ها� 
مشــهد� با�ــد بتوانند از ا�ن گذرگاه ســخت عبور �نند تــا در باز� دوم 
راحت تــر و بــدون اســترس به ميــدان برونــد. بــاز� دوم آن هــا نيز ٢٤ 

اســفندماه در تهران انجام م� شــود و اگر نياز به باز� ســوم باشــد، با�د 
٢٦ اســفند رو دررو� هــم قرار بگيرند. بر اســاس اعالم ســازمان ليگ، 
رقابت هــا� مرحله پل� آف به صورت ٢ باز� از ٣ باز� برگزار م� شــود 
و هــر تيم� �ه بتواند ٢ بــاز� رو در رو با حر�فش را با پيروز� پشت ســر 
بگذارد،  راه� دور بعد خواهد شــد. لذا تيم آو�ژه صنعت پارسا �ه سابقه 
 �چند ســاله در رقابت هــا� ليگ برتــر دارد، با حضور ســرمرب� خارج
خود شــانس ز�اد� برا� حضور در جمع ٤ تيم برتر دارد و با�د با تمر�ز 

و بدون اشتباه مقابل حر�a خود قرار بگيرد.

 دورخيز برا� قهرمان

ســرمرب� خارج� تيم بسFتبال آو�ژه صنعت پارسا درباره باز� ها�� �ه 
در مرحلــه گروه� انجــام داده اند، م� گو�د: «در ابتــدا� فصل با توجه 
 �به مصدوميت باز�Fن خارج� خيلــ� خوب نبود�م و باز� ها� ضعيف
داشــتيم. اما بــه مرور با تغييرات� �ه ا�جاد شــد و باز�Fنــان جد�د� �ه 

جذب �رد�م، شرا�ط تيم بهتر شد و توانستيم نتا�ج خيل� خوب� �سب 
 ��نيم. » ســرجان ا�وانوو�چ  م� افزا�د: «در ٦ باز� پا�ان� مرحله گروه
فقط �9 باز� را واگذار �رد�م و مابق� مسابقه ها را با موفقيت پشت سر 
 �گذاشتيم و در جا�گاه چهارم قرار گرفتيم و  از نتا�ج به دست آمده راض
هســتيم. چرا �ه تيــم به مرور شــرا�ط بهتر� پيدا �ــرد و مقابل حر�فان 
خوب ظاهر  شــد�م.» و� درباره باز� ها� پل� آف ليگ برتر بســFتبال، 
تصر�ح م� �ند: «در حال حاضر حر�a ما در مرحله بعد� مشخص شده 
اســت. نما�نده آمل حر�a ماســت �ه شــناخت خوب� از ا�ن تيم دار�م . 
ا�نــون به دور نها��  فFر نم� �نيم و تمر�ز ما رو� باز� مقابل تيم آمل 
در مرحلــه پل� آف اســت.  ٦ ماه قبــل، ٢ باز� با ا�ن تيم داشــتيم . آن ها 
 �مربــ� خوبــ� دارند و ما بــه خوب� ا�ن تيــم را آناليز �رد�ــم و با آمادگ
�امل بــه ميدان م� رو�ــم تا جواز حضــور در مرحله نها�� مســابقات را 

به دست آور�م.»

دورخيز  آویژه  براى رکورد شکنی 
نماینده هاى بسکتبال استان با شرایطى متفاوت در پلى آف به میدان مى روند 

بعــد از درخشــش اميــن قاســم� نژاد در خــط حمله 
شــهرخودرو در نيم فصــل اول مســابقات ليــگ برتر، 
بســيار� از تيم هــا� ليــگ برتــر� به دنبــال جــذب 
ا�ــن ســتاره شــهرخودرو هســتند. اســتقالل تهران و 
گل گهر سيرجان عالقه مند به جذب ا�ن مهاجم گلزن 
شهرخودرو هستند و با ا�ن باشگاه و  قاسم� نژاد   وارد 
 �مذا�ره شــدند و قطعا و� در نيم فصــل دوم در تيم
غير از شــهرخودرو بــاز� خواهــد �رد.  قاســم� نژاد 

«بــا  گفــت:  شــهرخودرو  از  جدا�ــ� اش  در خصــوص 
ســيد مهد� رحمت� صحبــت �ردم و قرار شــد من ٢ 
باز� بعد� در نيم فصل دوم را برا� شهرخودرو باز� 
�نــم تا به تيم �م9 �نم و او نيز قول داد  رضا�ت دهد 
تــا از تيم جدا شــوم . برا� همين  قطعا از شــهرخودرو 
جــدا خواهم شــد.» و� در خصوص مقصــد بعد� اش 
گفــت: «مذا�ــرات خوب� بــا ٢ باشــگاه ليــگ برتر� 
داشــته ام.  صبــر �نيــد بــه زود� همه چيــز مشــخص 

خواهد شد.» ا�ن در حال� است �ه فرهاد مجيد� در 
نشست خبر� بعد از باز� استقالل و فوالد خوزستان 
مدع� شــد  تنها باز�Fن� �ه از مسئوالن باشگاه برا� 
جــذب درخواســت �ــرده ، امين قاســم� نژاد اســت   
�ــه باشــگاه شــهرخودرو به ا�ــن درخواســت وا�نش 
نشان داد. ســخنگو� باشگاه شهرخودرو در خصوص 
 �ا�ن �ــه قاســم� نژاد مدع� شــده رحمت� بــا جدا�
او موافقــت �ــرده ، گفــت: «بلــه، آقــا� رحمتــ� ا�ن 

موضوع را به قاســم� نژاد عنوان �رد، اما ا�ن مســئله 
پيش از حما�ت اســتان از باشــگاه شــهرخودرو بوده . 
ضمن آن �ه قاســم� نژاد با باشــگاه ما قرار داد دارد و 
هر باشــگاه�  خواســتار ا�ن باز�Fن اســت، ابتدا با�د 
درخواست بدهد و ســپس �ميته نقل و انتقاالت رو� 
آن تصميم گيــر� �نــد �ه باشــگاه اســتقالل تا �نون 
هيچ درخواســت رســم� بــرا� جــذب قاســم� نژاد 

نداشته است.»

دبير هيئت فوتبال خراســان رضو� با اشــاره به طرح اســتعداد�اب� در مناطق 
هفت گانــه گفــت: «ا�ــن طــرح در ادامــه آسيب شناســ� ها�� �ــه در فرآ�نــد 
اســتعداد�اب� ها� چند سال اخير در اســتان انجام شده،  مطرح و مصوب شد. 
در ا�ن طرح شهرســتان ها� خراسان رضو� به صورت جغرافيا�� به ٧ منطقه 
تقســيم بند� شــدند تا فرصت ها� اســتعداد�اب� و ارزشــياب� در اختيار تمام 
فوتبال  آموزان در سراســر اســتان قرار بگيرد. فوتباليســت ها در هر نقطه ا� از 
 �استان با صرف �متر�ن وقت، انرژ� و هز�نه م� توانند برا� انجام تست و ارز�اب

خود را به نزد�9  تر�ن پا�گاه اســتعداد�اب� برســانند.» محسن حيدر� افزود: 
 ،�«هر منطقه دارا� �9 مر�ز اســت. فعاليت ها� اصل� همانند اســتعداد�اب
تشــFيل تيم و آغاز تمر�نات در مر�ز انجام م� شــود. ا�ن طرح از منطقه �9 در 
 �١٤ و ١٥ اســفند مــاه در تربت جام اســتارت خورد و ١٢٠ باز�Fن در هر ســن
نوجوانان و جوانان از شهرستان ها� باخرز، خوافa فر�مان، صالح آباد، تا�باد، 

تربت جام و سرخس در ا�ن طرح شر�ت �رده و ارزشياب� شدند. مربيان نيز در 
 �زمينه استعداد�اب� و فوتبال پا�ه توسط مدرسان استان در �الس ها� توجيه
حضور �افتند.» و� اظهار �رد: «هدف هيئت فوتبال استان �شa مستعدها� 
شهرستان  و روســتاها� خراسان رضو� اســت، ا�ن طرح در روزها� آ�نده در 
ســا�ر مناطق اســتارت خواهد خورد تا شــاهد پو�ا�� حدا�ثر� فوتبال پا�ه در 
شهرســتان ها و روســتاها باشــيم. در مرحله نخست اســتعداد�اب� منطقه �9 

شاهد حضور و درخشش باز�Fنان� بود�م �ه از روستاها شر�ت �رده بودند.»

وا*نش ستاره شهر خودرو به شا�عه حضورش در استقالل

قاسمى نژاد: رحمتى رضایت داد  جدا شوم

اخبار خراسان

على ترابى
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وا�او� شرا�ط المپين مصدوم توسط نا�ب قهرمان المپي� لندن

 ٢ از  ��ــ�  آرميــن  هاد� پــور 
المپين ت�واندو� ا�ران درحال� 
قرار اســت با رباط صليب� پــاره راه تو�يو را در 
پيش بگيرد �ه ا�ن شــرا�ط در آستانه المپي( 
نگران� ها� ز�اد� بــرا� خودش، �ادرفن� و 
فدراســيون ت�واندو ا�جاد �ــرده. از �( طرف 
فرصتــ� بــرا� انجــام عمل جراح� نيســت و 
از طــرف د�گر ســهميه   ها� المپي�� ت�واندو 
بــه نام فــرد ثبت م� شــود و در صــورت نرفتن 
 هاد� پــور بــه تو�يــو، �ــ( ســهميه ت�واندو و 
البتــه �ــ( ســهميه �اروان ا�ــران بــه آســان� 
خواهــد ســوخت. بــه همين خاطــر بنــا را بــر 
رفتــن  هاد� پور به تو�يو بــا وجود مصدوميت 
گذاشــته اند؛ اتفاق� �ه البته موضوع جد�د� 
نيســت و پيش تر هم توســط چهره ها�� چون  
هــاد� ســاع�، محمــد باقر� معتمــد، بهنام 
اســبق� و عليرضــا نصرآزادانــ� تجربه شــده. 
جالب ا�ن �ه ساع� و باقر� معتمد با شرا�ط� 
مشــابه  هاد� پــور توانســتند در المپي(   ها� 
پ�ــن و لنــدن به ترتيــب طــال و نقــره بگيرند. 
مســئله اما ا�ن جاســت �ــه  هاد� پــور مهر ماه 
در  �ــه  آســيب�  شــد؛  آســيب د�دگ�  دچــار 
ابتــدا شــد�د نبود و شــا�د اگر در همــان زمان 
اجــازه عمل جراحــ� به او داده م� شــد، االن 
م� توانســت با خيال راحت راه� ژاپن شــود. 
اما �ميسيون پزش�� تشخيص داد  هاد� پور 
نيــاز� به جراح� نــدارد و همين هم شــد �ه 
فشار تمر�نات از �( طرف و حضور او در ليگ 
ت�واندو از طرف د�گر، دســت به دست هم داد 
تا پارگ� رباطش �امل شــود. ب� توجه� ها� 
صورت گرفته درخصوص آرمين، حاال صدا� 
منتقــدان را بــاال بــرده. درحالــ� �ــه برخــ� 
شــانس موفقيت  هاد� پور در تو�يو را ضعي] 
م� بينند اما محمــد باقر� معتمد دارنده نقره 
المپيــ( ٢٠١٢ �ــه با ربــاط پاره موفق شــد 
رو� ســ�و� نا�ب قهرمانــ� رقابت ها� لندن 
با�ســتد، نظــر د�گــر� دارد. او در مصاحبه با 
خراســان م� گو�ــد: «چند  روز پيــش به د�دن 
آرميــن  هاد� پــور رفتم و بــه او گفتم بــا وجود 
مصدوميتــ� �ــه دارد م� توانــد در المپيــ( 
موفق شــود. البته به  شــرط� �ه اجــازه ندهد 
جو حا�ــم بر اردو و جوســاز� اطرافيان، رو� 
ذهنش اثر بگذارد. به او توصيه �ردم عضالت 
چهارســر و همســتر�نگش را قو� نگــه   دارد.  
تمر�ناتش نبا�د طور� باشد �ه خدا�� نا�رده 
رباط هــا� د�گــر پا�ــش دچار آســيب د�دگ� 
شــود.» باقر� معتمد اما آرامش را �ليد اصل� 
ا�ــن بحــران  از  موفقيــت  هاد� پــور در   گــذر 
م� داند: «رفتن رو� س�و با وجود مصدوميت 
برا� آرمين شدن� اســت چون هم ب� حاشيه 
اســت و هم زحمات ز�اد� در ا�ن وزن �شيده 
و مدال هــا� ز�اد� هم دارد. پس حق اوســت 

�ه همه، از فدراســيون گرفته تا ت�واندو�اران 
و مربيــان حما�تــش �نند تا بتوانــد در آرامش 
باشــد. در گذشــته ســهميه المپي( در رشته 
ســهميه  امــا  م� شــد  داده  وزن  بــه  ت�وانــدو 
المپيــ( تو�يو به نــام آرمين  هاد� پور اســت 
و �ســ� نم�  توانــد جا�گز�ــن او شــود. با ا�ن 
حساب او آرامش �اف� دارد تا بتواند تمر�نات 

و بدنساز� اش را تا المپي( ادامه دهد.» 
 شرا�طم سخت تر از  هاد� پور بود

باقر� معتمــد �ــه پيــش از المپيــ( ٢٠٢٠ 
لندن دچار پارگ� رباط صليب� شــده بود، در 
تشــر�ح وضعيتــش و چگونگــ� موفقيتش در 
ا�ــن رقابت ها م� گو�د: «دقيقا ٧ ماه مانده به 
المپي( لندن، در جر�ــان اردو� �ره جنوب� 
�ــه شــرا�ط تغذ�ــه ا� خوبــ� هــم نداشــت، 
هنــگام مبارزه با حر�] �ــره  ا� رباط صليب� 
پا�ــم پاره شــد. اما من ا�ــن موضــوع را در آن 
زمــان رســانه ا� ن�ردم. علت هــم ا�ن بود �ه 
ســهميه در آن زمــان به وزن تعلــق م� گرفت 
و با شــرا�ط� �ــه برا� من پيــش آمد، مم�ن 
بــود حر�ــ] د�گــر� را جا�گز�ــن مــن �نند. 
فقط د�تر و ســرمرب� تيــم از مصدوميت من 
خبر داشــتند و ا�ــن موضوع تــا زمان� �ه من 
بــه المپي( رفتــم و مدال گرفتم، با رســانه ها 
مطرح نشــد. بعد از گرفتن مــدال نقره لندن 
بود �ه اعالم �ردم با چه شــرا�ط� رو� س�و 
رفتــم.» او درحال� شــرا�ط مشــابه  هاد� پور 
داشــته �ه م� گو�د: «البته شرا�ط من از ا�ن 
نظر ســخت تر از آرمين بود �ه ســهميه در آن 
زمان به نام من نبود و هر لحظه ام�ان داشت 
حر�] د�گــر� جا�گز�ن من شــود و زحمات 
چند�ــن ســاله ام بــه بــاد رود. با ا�ن حســاب 
شــرا�ط آرمين نســبت به من بهتر است. به او 
گفته ام با�د تصو�رساز� ذهن� داشته باش� 
چون مجبور� به دليل مصدوميت� �ه دار�، 
��ســر� تمر�نــات را در ذهنت تصو�رســاز� 

�نــ�. با�د آمادگ� بدنــ� ات را حفظ �ن� تا 
بتوان� به فينال المپي( برس�.»

 آرمين با�د ر�س� عمل را قبول م( �رد
وجــود  بــا  اســت  قــرار  درحالــ�  هاد� پــور 
مصدوميــت راهــ� المپيــ( شــود �ــه برخ� 
�ارشناســان معتقدند تنهــا ١٠درصد ام�ان 
موفقيــت در رقابت ها� تو�يــو را دارد. برخ� 
هــم م� گو�نــد با توجــه به ا�ن �ــه مصدوميت 
اوليــه او در مهرمــاه �ليــد خــورد، با�ــد تحت 
عمــل جراحــ� قــرار م� گرفت. ا�ــن حرف ها 
درحالــ� مطرح م� شــود �ه منتقــدان تا�يد 
دارند فدراســيون ت�وانــدو به دنبــال آن بوده 
�ه ��ــ� از ٢ ســهميه المپي�� اش نســوزد و 
بــه هميــن دليل اجــازه انجــام عمــل جراح� 
بــه  هاد� پــور را نداده انــد. باقر� معتمــد �ــه 
�ــرده، نظر  iخــودش چنين شــرا�ط� را در
جالب توجه� دارد: «اســفند سال گذشته بود 
�ه چند ورزش�ار �ه نم�  خواهم نام� از آن ها 
ببرم، دچار پارگ� رباط صليب� شــدند و برا� 
استفاده از تجربياتم با من تماس گرفتند. من 
به آن ها گفتم با�د ر�س( عمل جراح� را قبول 
�ننــد. آن ها عمل �ردنــد و در حال حاضر هم 
در اردو تمر�ــن م� �نند. امــا برخ�  هاد� پور 
را گــول زدند. پزشــ�ان بــه او گفتــه بودند �ه 
ربــاط صليبــ� ات نيمه پاره اســت. مشــخص 
اســت �ه بر اثر فشــار تمر�نــات، رباط صليب� 
دچــار پارگــ� �امــل م� شــود. مــن از آرمين 
پرسيدم چرا همان  موقع �ه آسيب د�د� عمل 
ن�ــرد�؟ اگر آن موقــع عمل م� �ــرد خيل� 
راحت م� توانســت از ارد�بهشــت تمر�ناتش 
را شــروع �ند و بــا آمادگ� �امل بــه المپي( 
�ردم و داشتم  iبرود. من ا�ن شــرا�ط را در
�ــه دارم دربــاره آن صحبت م� �نــم. ضمن 
ا�ن �ه بدن ورزشــ�اران حرفه ا� قو� اســت 
و طــول درمانشــان نســبت به افــراد معمول� 

�وتاه تر است.» 

باقرى معتمد:  هادى پور را گول زدند!

داســتان چند ســال اخيــر باز� 
شــد  ت�ــرار  آلمــان  در  بــزرگ 
و ا�ن بــار هــم با�رن مونيــخ توانســت بــا �ــ( 
�امبــ( رو�ا�ــ� دورتموند را ش�ســت دهد. 
در واقع دورتموند مدت هاســت در اســتاد�وم 
آليانس آره نــا موفــق به غلبــه بــر با�رن مونيخ 
نشــده و از زمــان انتصــاب هانســ� فليــ( به 
عنــوان ســرمرب� جد�ــد باوار�ا�� هــا، برابــر 
رقيــب د�ر�نــه هميشــه بازنــده بــوده اســت. 
ارلينــگ هالنــد در همــان ١١  شــنبه شــب 
دروازه  بــار   ٢ شــد  موفــق  ابتدا�ــ�  دقيقــه 
با�رن مونيخ را باز �ند و به نظر م� رســيد ا�ن 
بــار دورتمونــد از شــانس باال�� برا� �ســب 
برتــر� در خانــه حر�ــ] برخوردار اســت، اما 
رابــرت لواندوفســ�� قبل از نيمــه اول �ار را 
به تساو� �شــاند. هالند با ٢ گل خود مقابل 
با�رن توانســت آمار خود با پيراهن دورتموند 
را رو�ا�� تر �نــد. ارلينگ هالند در ٤٦ باز� 
خــود برا� دورتمونــد ٤٥ گل و ١٨ پاس گل 
بــه ثبــت رســانده و در مجموع هم ا�ن ســتاره 
نروژ� بــا ١٤٦ باز� به ر�ــورد  گل در دوران 
حرفه ا� خود رســيده و ا�ن در حال� است �ه 
امباپــه در١٨٠ بــاز�، مســ� در ٢١٠ باز�، 
 ٣٠١ در  رونالــدو  و  بــاز�   ٢٤٥ در  زالتــان 
باز� بــه ا�ن ر�ورد رســيده  بودنــد .اما حت� 
فوق ســتاره ا� مثــل هالند هم بــرا� پيروز� 
دورتموند در �السي�ر �اف� نبود و  درخشش 
خيره �ننــده ارلينگ هالند در دقا�ق ابتدا�� 
باز� با خشــم ســتاره لهســتان� روبه رو شــد. 
جا�� �ه رابرت لواندوفســ�� در فاصله چند 
دقيقه موفق شــد ٢ گل بــرا� با�رن مونيخ به 
ثمر برســاند تا �ار به تساو� �شيده شود. در 
دقيقه ٢٦ باز� در حال� �ه با�رن مونيخ حلقه 

محاصــره را رو� دروازه دورتموند تنگ �رده 
بود، حر�ت فوق العاده لرو� ســانه و ارســال 
�م نقــص او در دهانه دروازه به لواندوفســ�� 
رســيد و ا�ن ســتاره لهســتان� نيز به آســان� 
گل اول باوار�ا�� ها را به ثمر رســاند و فاصله 
را بــه حداقل �اهــش داد. لواندوفســ�� �ه 
هرگــز نم� خواســت جلــو� همتــا� نروژ� 
خــود �م بياورد در دقيقــه ٤٤ و از رو� نقطه 
ثمــر  بــه  را  تيمــش  و  خــود  دوم  گل  پنالتــ� 
رساند تا عالوه بر مســاو� شدن باز�، ستاره 
لهستان� نيز با ارلينگ هالند ب� حساب شده 
باشــد. در حالــ� �ه بــاز� به لحظــات پا�ان� 
خــود نزد�ــ( م� شــد، با�رن مونيــخ توســط 
لئون گورتســ�ا به گل ســوم دســت �افت. اما 
ا�ن مســئله هم باعث نشــد �ه عطــش رابرت 
لواندوفســ�� بــرا� ثبت هت تر�ــ( �اهش 
پيــدا �نــد و در لحظــات پا�ان� بــاز� �( بار 
د�گــر گلزن� �رد تا عالوه بــر زدن تير خالص 

بــه دورتموند، برتــر� خود را به ســتاره جوان 
و البته بد شــانس نروژ� تحميل �رده باشــد. 
لواندوفســ�� با ا�ــن هت تر�( ٣١ گله شــد 
و ا�نــون م� تــوان گفــت �ــه او از همين حاال 
�ســب �فــش طــال� خــود را قطع� �ــرده، 
چرا �ه بعيد به نظر م� رسد باز��ن� بتواند به 
آمار گلزن� او برســد. روبرت لواندوفس�� در 
١٤ باز� برابر بوروسيادورتموند توانسته ٢٢ 
گل به ثمر برساند �ه آمار فوق العاده ا� است و 
هيچ باز��ن� ا�ن تعداد گل را برابر زردپوشان 
به ثمر نرسانده است. لواندوفس�� همچنين 
با هت تر�( در ا�ن د�دار شمار هت تر�( ها� 
خود را در بوندس  ليگا به ١٢ رساند تا با مار�و 
گومز و �الس فيشــر برابر شــود و در رده دوم 
بيشــتر�ن هت تر�ــ( در فوتبــال آلمــان قرار 
گيرد. در رده نخســت گرد مولر قــرار دارد �ه 
٣٢ هت تر�( �رده و لواندوفس�� �ار بسيار 

سخت� برا� رسيدن به ر�ورد او دارد.

 بازگشت رویایی بایرن با توفان لوا
درخشش هالند برا� دورتموند �اف( نبود

از ســاعت ١٠   صبح  �( شنبه به وقت 
باشــگاه  ر�اســت  انتخابــات  محلــ� 
بارســلونا شــروع شــد. خوان الپورتا، 
و��تــور فونــت و تونــ� فر��ســا، ٣ 
نامزد نها�� ر�است بارسلونا هستند 
و مشــخص م� شود چه �ســ� در ٥ 
سال آت� رئيس باشــگاه خواهد بود. 
بارســلونا از ا�تبــر گذشــته و پــس از 
استعفا� جوزپ بارتومئو بدون رئيس 
اداره م� شود. ن�ته جالب اما حضور 
ليونل مســ� همراه فرزنــدش تياگو 
در انتخابــات بود. او به ��� از شــعب 

را� گيــر� رفــت و برگــه خــود را بــه 
صندوق انداخت تا به ا�ن ترتيب تعهد 
خود نسبت به آ�نده باشگاه بارسلونا را 
نشان دهد و موج� از اميدوار� را در 
ميان هواداران زنده �ند. الزم به ذ�ر 
اســت �ه ��ــ� از اصل� تر�ن وظا�] 
رئيس بعــد�، متقاعد �ــردن ليونل 
مس� به تمد�د قرارداد است و هنگام 
ورود مســ� بــه ســتاد انتخاباتــ� نيز 
هواداران با شعار «مس� با�د بماند» به 
نوع� اصل� تر�ن وظيفه رئيس جد�د 

را گوشزد �ردند.

اميدوارى در کاتالونيا؛ ليونل مسی راى داد

شائبه در فدراسيون واليبال؛ حمایت 
از تيم خاص!؟

رفتارها� فدراسيون واليبال باعث ا�جاد شائبه 
بين اهال� واليبال شــده �ه اغلب هم ب� پاسخ 
مانده اســت. به گزارش ا�سنا، اســام� داوران 
دور برگشــت مرحلــه نيمه نها�ــ� درحالــ� از 
ســو� �ميته رو�دادها و مســابقات فدراسيون 
واليبال اعالم شــده بود �ه درســت شنبه  شب 
و پيــش از برگــزار� باز� ها� دور برگشــت در 
داد.  تغييــر  را  داوران  اســام�  �( شــنبه،  روز 
رفتارها� فدراسيون به جا� ا�ن �ه نشان دهد 
بــه همه تيم ها با �( چشــم نــگاه م� �ند، ا�ن 
شائبه را ا�جاد �رده �ه از تيم� خاص� حما�ت 
م� شــود. سوال اصل� و اساســ� ا�ن است �ه 
چرا با�د فدراســيون چنين رفتارها�� را انجام 

دهد �ه باعث ا�جاد حاشيه و شائبه شود؟

پایان کار کشتی ایران با یک مدال 
نقره در ایتاليا

نما�ندگان تيم منتخب �شــت� آزاد �شورمان 
در رقابت هــا� بين المللــ� جام متئــو پلي�ونه 
ا�تاليــا با �ســب �( مــدال نقــره بــه �ار خود 
پا�ــان دادند. مســابقات �شــت� آزاد جام متئو 
پلي�ونــه ا�تاليا روزهــا ١٦ و ١٧ اســفندماه در 
شهر رم ا�تاليا برگزار   و تيم منتخب �شت� آزاد 
�شــورمان �ه با ٢ �شــت� گير در ا�ن رقابت ها 
حضور �افته بود، توسط عليرضا �ر�م� در وزن 
�يلوگــرم صاحــب مــدال نقره شــد. بهنام  ٩٧
از دور  نيــز  احســان پور در وزن ٦٥ �يلوگــرم 

رقابت ها �نار رفت.

نویر به رکورد رومنيگه رسيد
ر�وردها� مرد شــماره �ــ( مونيخ همچنان 
ادامه دارد و او ا�ن بار خود را به ر�ورد ��� از 
اسطوره ها� مونيخ رسانده است. مانوئل نو�ر 
در د�دار با�رن مونيخ برابر بوروســيا دورتموند 
�ه با پيروز� ٤ - ٢ با�رن به پا�ان رســيد، در 
تر�يب اصل� به ميدان رفت. نو�ر با حضور در 
ا�ن د�دار شــمار باز� ها� خــود را با پيراهن 
با�ــرن در رقابت هــا� مختل] به عــدد ٤٢٢ 
رساند. به ا�ن ترتيب او با ر�ورد باز� رومنيگه، 
رئيس �نون� با�رن برابر� �رد. نو�ر ٢ سال 
د�گر قرارداد خود را با با�رن تمد�د �رد و ا�ن 
شانس را دارد �ه به ر�ورددار باز� با پيراهن 

با�رن برسد.

صالح به دنبال جدایی از ليورپول 
محمد صالح در حال بررس� گز�نه ها�� است 
�ه م� تواند او را از ليورپول جدا �ند. ٢ باشگاه 
رئال مادر�ــد و بارســلونا به دنبــال بــه خدمت 
گرفتن ستاره مصر� سرخ پوشان مرس� سا�د 
هســتند و در همين رابطه بــا مد�ر برنامه ها� 
ا�ن باز��ــن تماس ها�ــ� داشــته اند. مهاجم 
پيشــين تيم ها� چلســ�، فيورنتينا و رم �ه تا 
سال ٢٠٢٣ با ليورپول قرارداد دارد، تا�نون 
در ١٨٩ بــاز� برا� ا�ن تيم بــه ميدان رفته و 
١١٨ گل نيز به ثمر رســانده است. صالح ٢٨ 
ســاله ا�ن فصل هم آمــار ٢٤ گل زده و ٤ پاس 
گل را از خــود در ٣٧ باز� برا� سرخپوشــان 

مرس� سا�د بر جا� گذاشته است. 

یک مصاحبه زالتانی دیگر!
نقل  قول ها� زالتان ا�براهيموو�چ هميشه 
فوتبالدوســتان  مورد توجــه  و  بــوده  خــاص 
قرار گرفته اســت. زالتــان �ه ا�ــن روزها از 
شــر�ت در فستيوال ســن رمو لذت م� برد، 
فســتيوال  ا�ــن  در  حضــورش  در خصــوص 
گفت: « همه زالتان را پيش از ا�ن فســتيوال 
م� شــناختند اما زالتان به ا�ن جا آمد چون 
چالش هــا، آدرنالين و پيشــرفت را دوســت 
م� پذ�ر�ــد،  را  چالشــ�  زمان� �ــه  دارد. 
مم�ن است پيروز شو�د �ا ش�ست بخور�د. 
من زالتان هستم چه زمان� �ه پيروز شوم و 
چه زمان� �ه ش�ســت بخورم. زالتان تحت 

هر شرا�ط� زالتان است.»

معاون وزارت ورزش با ملی پوشان کاراته بانوان دیدار کرد
د�روز مهد� عل� نژاد معاون توسعه ورزش قهرمان� و حرفه ا� وزارت ورزش و جوانان به همراه 
اميرعباس لشــگر� رئيس مر�ز ورزش و تربيت بدن� دانشگاه آزاد اسالم� با اعضا� تيم مل� 
�اراتــه بانــوان در هتل فرهيختگان د�دار و گفت وگو �ردند. اردوها� مل� پوشــان �اراته ا�ران 
جهت حضور در رقابت ها� �اراته وان استانبول، مرا�ش و پار�س �ه ��� از مسابقات گز�نش� 

باز� ها� المپي( تو�يو است، تش�يل شده است.
شهردارى اروميه نخستين فيناليست ليگ برتر واليبال شد

دوميــن روز از مرحلــه نيمه نها�� ليگ برتر واليبال د�روز برگزار شــد و تيم شــهردار� اروميه با 
نتيجه ٣ - ٢ مقابل هراز آمل به پيروز� رســيد تا شــاگردان پيمان ا�بر� با ٢ پيروز� به عنوان 

نخستين فيناليست ا�ن فصل ليگ برتر لقب  بگيرند.
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خداحافظی زودهنگام جاللی با نساجی؟
نســاج� در ا�ن فصل عمل�رد موفق� نداشــته و به خاطر 
نتا�ــج نه چندان قابــل قبول وحيد فاضل�، ســرمرب� ا�ن 
تيــم در هفته �ازدهم ليگ برتــر، او بر0نار و مجيد جالل� 
جا�گز�ن و9 شد اما ا�ن تغيير هم نتوانست 0م�� به تيم 
«شهرخســته» 0ند. با ا�ن تفاسير شا�عات� مبن� بر تغيير 
جالل� و جا�گز�ن� محسن روانخواه با ح�م مرب� موقت 
شنيده شود؛ اتفاق� 0ه شا�د روزها9 آ�نده رنگ واقعيت 

به خود بگيرد. 
تصویر طارمی در پوستر بازى پورتو-یووه

فردا شب در چارچوب دور برگشت ليگ قهرمانان اروپا، پورتو 
ميهمان �وونتوس در تور�ن اســت. صفحه رســم� باشــگاه 
پورتو با انتشــار پوستر9 به استقبال ا�ن باز9 رفت و نوشت: 
«خانم ها و آقا�ان زمان ليگ قهرمانان اروپا فرا رسيد.» در ا�ن 
پوستر تصو�ر طارم� در 0نار پپه، 0ورونا، ساندرو و 0ر�ستيانو 
رونالدو د�ده م� شود. پورتو ٢ شب پيش مقابل ژ�ل و�سنته 
در ليگ برتر پرتغال به برتر9 ٢-صفر رســيد و طارم� در آن 

باز9 �R پاس گل را به ثبت رساند.
شهریار مغانلو به پرسپوليس پيوست

شهر�ار مغانلو مهاجم تيم فوتبال سانتا0الرا پرتغال پس 
از 0ش وقوس هــا9 فراوان بــا عقد قرارداد9 با باشــگاه 
پرســپوليس بــه جمــع شــاگردان �حيــ� گل محمــد9 
در نيم فصــل دوم رقابت هــا9 ليــگ برتــر اضافــه شــد. 
پرســپوليس برا9 در�افت رضا�ت نامه مغانلو حدود ٦٠ 
هــزار دالر هز�نــه 0ــرد تا بتوانــد ا�ن باز��ــن را به جمع 

شاگردان �حي� گل محمد9 اضافه 0ند.

اظهارات جدید عزیزیان عليه رشيد!
ســعيد عز�ز�ــان، مربــ� ســابق دروازه بانــان اســتقالل 
در گفت وگــو بــا فوتبال� اظهارات� عليه رشــيد داشــت 
 R�و ادعا�ــ� را مطــرح 0رد و گفت: «هر جــا بحث� بود 
طرف آن مظاهر9 بود، با  ها9 وب سر پيراهن بحث 0رد 
و تمر0ز تيم را به هم زد. درباره بحث غذا تنها 0ســ� 0ه 
اعتراض داشــت رشــيد بود و �ــR بار وقت ناهــار وقت� 
چنــد نفر د�ر ســر ميز آمدند و ور�ا جر�مه شــان 0رد، باز 
هم تنها 0ســ� 0ه اعتراض داشــت، مظاهر9 بود. قبل 
از باز9 با مس وقت� رشــيد متوجه شد جا�� در تر0يب 
ندارد و من مشــغول د�دن 0ار گلرها9 جوان بودم، سر 
و صدا 0رد و گفت چرا مرا نم� بين�؟ حســين� به رشيد 
گفت 0ــه فردا باز9 دار�ــم و ا�ن بحث هــا را 0نار بگذار 
چــون تمر0ز تيــم به هم م� خــورد اما مظاهــر9 دوباره 
بحث 0ــرد و رفت بيــرون و حيــن بيرون رفتــن از زمين 

تمر�ن الفاظ ناشا�ست� به من گفت!»

علــ� دا�� در حاشــيه حضورش در پيســت اســ�� دربندســر در خصوص 
بازگشــت بــه فوتبــال و ر�اســت جد�ــد فدراســيون فوتبــال صحبــت 0رد.  
ســرمرب� ســابق تيم ملــ� و پرســپوليس در خصــوص ا�ن 0ه آ�ا بــه فوتبال 
برم� گــردد، ا�ن طور گفت: «نه من فعال چنيــن تصميم� ندارم، ا�ن مدت 
0ه از فوتبال دور بودم آرامش خوب� در زندگ� شــخص� ام به دست آورده ام 
به همين دليل به هيچ عنوان االن ف�ر بازگشــت به فوتبال ا�ران را در ذهن 
نــدارم.» دا�� در خصوص شــرا�ط فوتبــال ا�ران و تغييرات در فدراســيون 
فوتبال اظهار داشــت: «آرزو م� 0نم مسئوالن جد�د9 0ه به سمت ر�است 
فدراســيون رسيده اند خوب 0ار 0نند و اشــتباهات مسئوالن قبل� را ت�رار 

ن�نند. اميدوارم باعث پيشرفت فوتبال ا�ران شوند.»

باشــگاه سو�ا-اســپانيا طبــق اعــالم رســانه ها9 ا�ــن 0شــور از مــاه گذشــته به 
صورت جد9 ســردار آزمون، مهاجم مل� پوش 0شــورمان و عضو باشــگاه زنيت 
سن پترزبورگ را ز�ر نظر دارد. در همين رابطه سا�ت eldesmarque اسپانيا در 
جد�دتر�ن خبر در ا�ن زمينه نوشــت: «ســو�ا در ا�ن فصل دوران خوب� را پشــت 
ســر نم� گــذارد و خيل� خــوب م� داند فصل ســخت� را پيــش رو دارد و با�د در 
تابستان تجد�د قوا 0ند. در خط حمله مم�ن است در تابستان تغييرات� رخ دهد. 
ســو�ا قبال از سو9 باشــگاه وســتهام برا9 جذب النصير9، مهاجمش پيشنهاد 
داشــت ول� با ادامه درخشــش ا�ن باز��ن با�د در تابستان خود را برا9 در�افت 
پيشنهادها9 بهتر9 از ليگ انگليس آماده 0ند. به همين خاطر بيش از �R سال 

است 0ه سو�ا سردار آزمون، مهاجم ا�ران� زنيت روسيه را ز�ر نظر دارد.»

سردار گز�نه اول تابستان� تيم الليگا��دا��: تصميم ندارم به فوتبال برگردم

بعد از سوشا نوبت به بيرانوند می رسد
سندروم پنجره بسته پرسپوليس

توقz پرســپوليس پــس از ٦ برد 
متوالــ� مقابــل نفت آبــادان و به 
خطر افتادن صدرنشين� سرخ پوشان باعث شد 
آن هــا پس از بــاز9، نبود مهد9 ترابــ� را بهانه 
0نند در حال� 0ه فدراسيون فوتبال با استناد به 
مدار} شا0يان پرسپوليس و طلب�اران از ا�ن 
باشگاه مانع باز شدن پنجره نقل وانتقاالت شان 
شــد و قاعدتا تراب� �ا هر باز��ن تــازه وارد9 با 
بســته بودن پنجره نم� توانست پرسپوليس را 
همراهــ� 0نــد. البتــه �حيــ� گل محمــد9، 
سرمرب� پرسپوليس وزش باد در آبادان را دليل 
توقــz تيمش عنــوان 0رد. با ا�ن حال افشــين 
پيروان�، سرپرست تيم مثل چند فصل اخير با 
نم� خواهنــد  «عــده ا9  معــروف  0ليشــه 
پرسپوليس قهرمان شــود» موضوع بسته بودن 
پنجره نقل وانتقاالت را به حاشيه و بيراهه برد. 
روز گذشــته هم سيدجالل حســين�، 0اپيتان 
پرسپوليس به بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت 
باشــگاه به خاطر بده� داخل� اعتراض 0رد و 
گفت: «متاسفانه ا�ن 0ارها�� است 0ه در قبال 
پرسپوليس انجام م� دهند. قانون خوب قانون� 
اســت 0ه برا9 همــه اجرا شــود.» ا�ن 0ليشــه 
نخ نما و فرار  رو به جلو ظاهرا ا�ن بار جواب نداد 
چرا0ه جمشيد نورشرق، رئيس 0ميته وضعيت 
فدراسيون فوتبال در صحبت ها9 خود با شب�ه 
خبــر در ا�ــن بــاره توضيــح داد و گفــت: «ا�ــن 
موضوع تنها به پرســپوليس اختصــاص ندارد. 

پنجره نقل وانتقاالت� ترا0تور و ماشين ســاز9 
هم بسته بود اما برا9 پرداخت ا�ن بده� اقدام 
0ردند و مســتندات را در اختيــار ما قرار دادند. 
ا0نون پنجره نقل وانتقاالت� استقالل هم بسته 
است و با�د بده� ها�ش را تعيين ت�ليz 0ند.» 
ا�ــن اظهارنظر صر�ــح آب پا�0 را رو9 دســت 
پرسپوليســ� ها9 بهانه جــو و شــا�0 ر�خت تا 
آن هــا بــه جــا9 اعتــراض ب� دليــل، بــه ف�ــر 
تسو�ه حســاب بده� ٣٠ميليارد9 باشــند! بر 
اســاس جدول� 0ه دربــاره طلب�اران باشــگاه 
پرســپوليس و مبلغ بده� آن ها منتشــره شده 
١٤ فرد حقيق� و حقوق� حدود ٣٠ميليارد از 
ا�ن باشــگاه طلب دارند 0ه بزرگتر�ن طلب�ار، 
رضا�ت نامــه  بابــت  شــهرخودرو  باشــگاه 
گل محمد9 اســت و سوشــا م�ان�، دروازه بان 
ســابق ســرخ ها 0ه حت� تهد�د به افشــاگر9 و 
ارســال گزارش به 0نفدراســيون فوتبال آســيا 

0رده است. 
  

سوشا م�ان� 0ه در حال حاضر بدون تيم است 
حدود ٨٥٠ميليون تومان از باشگاه پرسپوليس 
طلب دارد 0ه گو�ا باشــگاه بر ســر مبلغ بده� 
بــا او اختــالف نظــر داشــته و بــرا9 همين هم 
0ار به تهد�د 0شــيده اســت. باشــگاه در حال� 
بــرا9 پرداخــت بدهــ� ٨٥٠ميليون� سوشــا 
0وتاه� 0رده 0ه هميــن چند روز پيش پرونده 
٥٥٠هزار �ورو�ــ� مار�و بود�مير را 0ه بيش از 

١٥ميليارد م� شــد، بســت! دروازه بان ســابق 
پرسپوليس هم با استناد به همين مسئله نسبت 
به اظهــار ب� پول� مســئوالن باشــگاه اعتراض 
0ــرده چرا0ه حرف شــان با عمل شــان تناقض 
دارد. اگــر پــول نيســت چطور بدهــ� هنگفت 
بود�مير تســو�ه شــده و اگر هم حساب باشگاه 
پر بــوده چــرا پــول شــا0يان داخلــ� پرداخت 
نم� شــود. جدا از ا�ن مســئله سوال ا�نجاست 
پرسپوليس� ها اگر پول� ندارند چگونه مهد9 
تراب� و شــهر�ار مغانلو را با پرداخت دالر و �ورو 
بابــت رضا�ت نامه شــان جذب 0ردنــد؟ جذب 
ا�ن باز��نان با ا�ن 0ه مليت شــان ا�ران� است 
اما با پرداخت ارز صــورت گرفته و ا�ن در تضاد 
و مغا�ــرت با قانــون منع جــذب باز��ن و مرب� 
خارج� اســت 0ه به بهانه جلوگيــر9 از خروج 
ارز تصو�ب و اجرا�� شد! البته پرسپوليس� ها 
مدع� هستند بابت تراب� پول� پرداخت نشده 
و پول رضا�ت نامه مغانلو هم توسط �R هوادار 
پرداخــت شــده. البته روز گذشــته رســانه ها از 
باز شــدن پنجره پرســپوليس خبر دادند و مهر 
نوشــت: «با پيگير9 ها9 صورت گرفته از سو9 
مد�ر�ت باشــگاه و با توجه به مستندات موجود 
دربــاره اقدامــات و عمل�ــرد مثبت باشــگاه در 
پرداخت د�ون، پنجره نقل وانتقاالت زمستان� 
پرسپوليس از سو9 فدراسيون فوتبال و 0ميته 
تعيين وضعيت فدراسيون باز اعالم شد و جذب 
باز��نــان جد�د و ثبت نــام آن ها بــرا9 ورود به 

فهرست تيم بدون مانع قانون� اعالم شد.
  

چنــد9 پيــش بــود 0ــه رســانه ها از تصميم به 
شــ�ا�ت عليرضــا بيرانونــد، دروازه بان ســابق 
پرســپوليس از ا�ــن باشــگاه به خاطــر طلب ٥ 
ميليــارد9 اش خبــر دادنــد. دروازه بــان فعل� 
آنتــورپ بلژ�ــR زمانــ� 0ــه قــراردادش را بــا 
پرســپوليس تمد�د 0رد تا در صــورت انتقالش 
باشــگاه بتوانــد درآمدزا�ــ� 0نــد با مســئوالن 

وقت پرسپوليس شــرط 0رد 0ه با در�افت پول 
رضا�ت نامــه از آنتــورپ، ابتــدا طلب هــا9 او را 
بدهنــد اما چنين نشــد و بيرانونــد همچنان از 
پرسپوليس طلب دارد. او 0ه به باشگاه فرصت 
داده بــود تــا 0ار را بــه فيفا و شــ�ا�ت ن�شــاند 
احتمــاال بــا ب� توجه� مســئوالن باشــگاه راه 
سوشا م�ان� را برود و 0ار را به مراجع انضباط� 
فوتبال بسپارد و بنابرا�ن با�د ٥ميليارد د�گر به 

بده� ها9 جار9 سرخ ها اضافه 0رد.
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