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جهان و قراردادهای چینی
 آیا قرارداد ایران و چین در مناسبات تجاری پکن، قراردادی خاص است؟ 
نگاهی به رویه قراردادهای چین با 50 کشور جهان مانند ایتالیا، آمریکا، 

عربستان و... نکات جالبی دارد

ستاره های خرافاتی !
 عادات عجیب 

 بعضی بازیکنان سرشناس 
برای روی آوردن شانس به آن ها

زندگی

 گالیه روحانی از گاندو
12

 پیگیری تجمیع پرونده های 
شرکت پردیسبان در مشهد

خراسان رضوی

 فرزندان گمشده سیما!
درباره موضوع تکراری »حورا«

6

 درباره اختالل اوتیسم 
و تاثیرش بر زندگی

هفته نامه جیم

   صفحه ۴

امان از این گل به خودی 
ترسناک !

این روزها در حالی چهاردهمین ماه دست و پنجه نرم 
کردن  با کرونا را می گذرانیم که...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

  صفحه 2

   صفحه 7

موج وحشی قرمز !

از رفتارهای »جاهلی« لذت می بردم از همان دوران نوجوانی »رفیق باز« 
شدم و مشروب خوری و کشیدن سیگار را آغاز کردم. خیلی از اهالی محل 
از من می ترسیدند و حساب می بردند تا این که پا به خانه مجردی یکی از 

دوستانم گذاشتم و ... به گزارش اختصاصی خراسان...

همه خانوارها از امروز بایــد اطالعات مربوط به واحد مســکونی خود را در 
سامانه امالک و اسکان ثبت کنند تا وضعیت خانه های خالی مشخص شود. 
براساس مصوبه مجلس، به منظور شناسایی قطعی خانه های خالی برای 

دریافت مالیات، با فراخوان وزارت راه ...

ماجرای ۱۷ بار 
خودکشی یک قاتل!

قاتلی که می گوید:  روزگار سیاه من از خانه 
مجردی دوستم آغاز شد  و...

آغاز ثبت اطالعات 
مسکن خانوارها

مهلت 2 ماهه برای ثبت واحد مسکونی در سامانه 
امالک و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی

همان شد که نباید می شــد؛  ویروس کرونا برای چهارمین بار شکســت مان داد و حاال شاخک هایش 
را برای مرگ ومیر بیشــتر تیز کرده اســت. به قول حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت، ویروســی که 
در موج های قبلی خود صعودهای پلکانی و آسانســوری داشــت، در موج چهارم با صعود موشکی به 
سراغ مان آمده و پیش بینی می شود آمار مرگ های روزانه را به 600 نفر هم برساند. طبق اعالم وزارت 
بهداشت، هم اکنون ۸6 درصد شهرستان های کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند: 257 شهر 
قرمز، 129 شهر نارنجی، 51 شــهر زرد و فقط 11 شــهر آبی. ضمن آن که همه مراکز استان ها جزو 
شهرهای قرمز هستند. دیروز آمار فوتی های کرونا با رسیدن به عدد 193،  روند صعودی خود را ادامه 

داد و تعداد موارد مثبت کرونایی کشور هم با رکوردی ...

۸6 درصد شهرهای 
کشور در وضعیت قرمز 

قرار دارند

 دبیرکمیته انتظامی ستاد ملی کرونا در گفت وگو با خراسان 
 اعمال محدودیت گسترده در فعالیت مشاغل را الزامی می داند 

اما وزارت بهداشت از اجرانشدن محدودیت ها گالیه مند است 

کرونا 257 شهر را قرمز و 129 شهر را  نارنجی کرد
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40 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

 + 1۶ صفحه ضمیمه جیم
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 25 شعبان 1442 . 8 آوریل 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20۶30 

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

قهرمان دفاع هنرمندانه از »دفاع مقدس«
رضا برجی، جواد شمقدری، محسن دریالعل و مسعود زارعیان پاسخ 

می دهند:خواندن زیارت عاشورا، فلسفه و تکنیک های سینمایی 
چه رنگ و بویی به رویکرد هنری شهید آوینی بخشیده بود؟



امان از این گل به خودی ترسناک !

این روزها در حالی چهاردهمین ماه دست و پنجه 
نرم کردن  با کرونا را می گذرانیم که شواهد و 
قراین از بروز سنگین ترین و سهمگین ترین موج 
حکایت می کند. آن طور که روز گذشته معاون 
وزیــر بهداشت هشدار داد قــرار است روزهــای 
پیش رو ترسناک ترین روزها و تجربه ما از کرونا 
باشد. عمر همه ما در ید الهی و در اراده و مشیت 
آن ذات باری تعالی است اما پیش بینی روزانه تا 
600 و 700 مرگ بر اثر ابتال به کرونا در روزهای 
آینده، به دلیل بی احتیاطی ما و کم تدبیری 
آقایان، کم ترین هنری است که از این ویروس 
ــای  ــد. همه گرفتاری و درده وحشی برمی آی
این روزها نتیجه مجموعه ای از عوامل ارادی و 
غیرارادی است که وقتی این موارد را بر کفه ترازو 
می نهیم، نقش عوامل ارادی )یعنی مــواردی 
که بر اساس تصمیمات، عملکرد و روش های 
مسئوالن و مردم( در بروز این شرایط سنگین تر 
به نظر می رسد. در یک نگاه کلی، بی شک تنها 
راه تحمل شرایط مالل آور کنونی و بحران کرونا، 
صبوری و همزیستی مبتنی بر رعایت شیوه  نامه 
های بهداشتی است؛ شیوه نامه ها، پروتکل ها و 
تجربه هایی که امروز در تمام جهان شکل و قاعده 
یکسانی دارد و همه ما از کم و کیف و تمام آن 
آگاهیم،  اما مرور دالیلی که ما را به موج چهارم این 
ویروس سخت و چندش آور گرفتار کرده است، 
اگر گوش شنوا و هوش کارآمدی در میان باشد، 

می تواند برای ادامه این راه دشوار به کمک آید.
یک: تصمیم اشتباه ستاد ملی

از بهمن ماه که زمزمه سفرهای نوروزی و تصمیم 

گیری بــرای کم و کیف ایــن سفرها مطرح شد، 
نهایتا به رویکردی »ُشل انگارانه« منجر شد. موج 
گسترده سفرها و لولیدن در  اماکن گردشگری و 
تفریحی و از سویی رونق نسبی دورهمی ها طبیعتا 
چنین شرایطی را به وجود می آورد. بماند که از 
هفته ها قبل، وزیر بهداشت و مسئوالن بیمارستان 
های علوم پزشکی کشور در برابر مسئوالن ارشد و 
مردم به التماس و درخواست افتادند که آی ستاد 
ملی کرونا سفرها را آزاد نکن و آی مردم »تو را به 
خدا« سفر نروید. اما این خواهش و تمناها نتیجه 
ــاس پیش بینی  ای در بر نداشت و دقیقا بر اس
 بحران از هفته سوم فروردین دچار این بال شدیم.
طبق آمار رسمی پلیس در ایام نوروز 41میلیون 
خودرو در جاده ها تردد داشته اند و نسبت به سال 
98 بــدون کرونا فقط 16 درصــد کاهش داشته 
است و طبق تحلیل پلیس راهور یعنی سفرها در 
نوروز1400 همچون روال همه نوروزها انجام شده 
است و این یعنی فاجعه آلودگی ویروسی. شاید 
تعبیر دیروز یک فعال رسانه ای که نوشت: »خیز 
چهارم کرونا گل دقیقه90 ویروس نیست بلکه گل 
به خودی ستاد ملی مقابله با کروناست!« مناسب 

ترین تعبیر و تعریف از ما، کرونا و این ستاد است.  
توجیه ستاد ملی کرونا، نان بود؟

دوگــانــه جــان یا نــان در برابر کــرونــا، از چالش 
جهان  تمام  در  کرونا  موضوعات  برانگیزترین 
بــوده اســت. اقتصاد کشور ما نیز به تبع آن چه 
در اقتصاد و معیشت مردم در همه نقاط جهان 
رخ داده تحت تاثیر شدید قرار گرفته به نحوی 
که برخی دولــت ها ناچار به تصمیمات »ویــژه« 
می شوند و با گوشه چشمی به اصل »ایمنی گله 
ای« )ابتالی همگانی( ممکن است در مواقع 
خــاص، تصمیم خاص اتخاذ کنند. همان طور 
که از گفته معاون کل وزیر بهداشت، ستاد ملی 
کرونا نیز رویکرد اقتصادی و رونق گردشگری 
ــام نـــوروز را بــر رویــکــرد قرنطینه و اعمال  در ای
مــحــدودیــت هــا ترجیح داده اســت: »در ستاد 
ملی کرونا و هیئت دولــت، وزن دهی به کرونا و 

سایر موضوعات از جمله اقتصاد و گردشگری 
متفاوت بود. ما در وزارت بهداشت تاکید داشتیم 
با لغو سفرهای نــوروزی از فرصت طالیی عید و 
تعطیالت، برای خاموش کردن شعله های کوچک 
 کرونا استفاده کنیم امــا با آن موافقت نشد.«
ــرد، دچـــار موج  ــک ــن روی ــروز بــا ای بــه هــر روی امـ
سهمگین کرونا شده ایم و شاید باید به مسئوالن 
ستاد و مقامات اجرایی و تصمیم گیری کشور این 
طور بگوییم که: حاال خودتان بیایید این وضع 
 اسفناک را جمع و جــور کنید! آیــا می توانید؟

بعید می دانم...
دو: ما ، واکسن و تحریم

امروز کشور همسایه ما در شرایطی که طبق اذعان 
خــودشــان، در هیچ مرحله ای از تولید واکسن 
نیستند، حدود یک چهارم جمعیت خود را واکسینه 
کرده است. در زمانی که ما در پیچ و خم تحریم و 
تمسخر واکسن های روسی و چینی بودیم، این 
کشور همسایه با قدرت تمام واکسن مورد نیاز را 
خریداری و وارد کرده است. بی شک نمی خواهیم 
دستاورد بزرگ دانشمندان مان در به ثمر رساندن 
دست کم چهار واکسن ایرانی را نادیده انگاریم اما 
مسئوالن باید بپذیرند که در بخش خرید و واردات 
واکسن از کشورهای همپیمان کم کاری کرده 
اند. هر چند بحث اقبال به واکسن های روسی و 
چینی هم با تاخیر در جهان آغاز شد اما باید پیش 
بینی خرید سریع از این کشورها هم  انجام می 
شد. در عین حال بخش دیگری از واکسن های زیر 
مجموعه کواکس متاسفانه گرفتار بدعهدی طرف 
های قرارداد همچون کشور هند شد و البته وجود 
موانع ظالمانه تحریم برای انتقال پول خرید واکسن 
از سبد سازمان بهداشت جهانی نیز باعث شد تا 
 امروز دستمان از واکسن های  کواکس  کوتاه باشد.
با این همه امیدواریم با تدابیر درســت و دقیق و 
صبوری  و توجه بیشتر مردم در رعایت پروتکل ها،  
موج چهارم را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم 
که اطمینان داریم موسم واکسن ایرانی نزدیک 

است...

یادداشت روز

  سید صادق غفوریان 
info@khorasannews.com
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 قدیما طرف خونه کرایه می کرد بهش می  •
گفتیم ان شاءا.. سال دیگه بتونی همین رو 
بخری االن جــوری شــده که بهش می گیم 
ان شاءا... سال دیگه بتونی همین رو تمدید 

کنی! خدا برای ما مستاجرها بسازد.
یک ماه قبل دالر 26 هزار تومان بود و من  •

خودروی 206 تیپ 2 صفرکیلومتر را 185 
میلیون تومان خریدم و االن دالر در کانال 24 
هزارتومان است و این خــودرو 20 میلیون 
گــران تر شــده اســت! آیــا ایــن قیمت گــذاری 

دزدی آشکار نیست؟
 چرا این قدر از کالب هاوس می نویسید؟  •

تنها خوبی کالب هــاوس اینه که  با رکابی 
ــردی لم می دی و دربـــاره سپهر  و شلوار ک

سیاسی ایران و جهان اظهار نظر می کنی!
ــت که  • ــن چــه عدالتی اس ــدا وکیلی ای  خ

صاحبخانه من سود سهام عدالت بگیره، من 
سهام عدالت نداشته باشم!

 ماموران شهید محیط زیست چرا شهید  •
خبر  شبکه  ــروز  امـ شــونــد؟  نمی  محسوب 
چه  ــد.  ان نرسیده  توافق  به  هنوز  می گفت 

توافقی؟ باید شهید محسوب بشن.
 قیمت ها جوری شده که از این به بعد مردم مرغ  •

و گوشت رو مثل چای کیسه ای مصرف می کنند.
بیمه تامین اجتماعی و اداره مالیات مانع  •

تولید نیستند بلکه ... و بختک تولید هستند. 
از جریمه جریمه می گیرند شعارشون اینه 

فقط بگیر.
 آفرین به روحانی صبور و ظریف شجاع  •

که کاری به کار کسانی که خواب هستند، 
ندارند. آن ها نمی دانند که ما از طرف کفر 

جهانی تحریم هستیم.
 در جواب آقایی که گفته حقوق کارمندان  •

200 درصد افزایش داشته، بگم این آمار رو 
از کجات درآوردی؟ ...

ــردم به  • ــر بــه جــای قسم دادن م ــای وزی  آق
حضرت عباس به وظیفه خود عمل کنید، چرا 
با چراغ سبز نشان دادن به مردم آن ها را راهی 
سفر می کنید و بعد ننه من غریبم در می آورید 
که بدبخت شدیم؟ یعنی نمی دانستید که 

نتیجه سهل انگاری تان چیست؟ چرا مظلوم 
نمایی می کنید؟

 شما یادتون نمیاد. یه روزی وقتی ناهارمون  •
مرغ بود می گفتیم: اه بازم مرغ؟ مرغ شدیم 

بس که مرغ خوردیم!
 روحانی قشنگ با روح و روان مردم بازی  •

می کند. وقتی که می گوید مشکل غیر قابل 
حلی در تنظیم بازار نداریم.

 مرغ کیلویی ۳5 تومان رو دیگه نباید خورد،  •
قشنگ باید تاکسیدرمیش کنیم، بزنیم به دیوار 

و هر از گاهی از بغلش رد شیم بوسش کنیم.
خــدایــا مــا کــه نمی تونستیم ماشین 20  •

میلیونی سوار شیم. ممنون از این که ماشین 
ما رو کردی 20 میلیون.

ــن حمایت  • ــوی آن کــســانــی کــه از طــب ن
می کنند بیایند و بگویند در این طب کدام 
بیماری درمان شده است؟ از دیابت و صرع 
و فشار خون و ایدز و پارکینسون گرفته تا یک 
سرماخوردگی عادی. طب نوین برای هیچ 
کدام درمان ندارد و طب نوین نه یک علم بلکه 

فقط یک صنعت است.
دو سه ســال پیش با هفت میلیون تومــان  •

میتونستی ماشین بخری، امسال می تونی 
لپ تاپ بخری. فردا احتماال می تونی گوشی 
موبایل بخری. سال دیگه می تونی صدقه بدی!

می خواستم بگم مگر ما کارگران نانوایی  •
جزو این کشور نیستیم؟ با این تــورم دولت 

روحانی سه ساله حقوقمان باال نرفته.
ــی روستایی و زراعــی  • مسابقه فــروش اراض

برای ویالسازی توسط روستاییان به متقاضیان 
شهری هر چند االن آورده مالی خوبی دارد ولی 
چند سال بعد مشابه قضیه فلسطین خواهد شد. 
زمین ها را مفت واگذار می کنند ولی کال جای 
پایشان از روستا کنده خواهد شد و نسل آن ها 
دیگر نه در زمان حیات شان و نه ممات شان 

جایی در زادگاه شان نخواهند داشت.
 نخ دندون شده 15 هزار تومان! آدم با این  •

نخ غــذای الی دندونش رو پــاک نمی کنه، 
باهاش لباس می دوزه! 

توی این اوضاع کرونایی برای شکایت رفتم  •

کالنتری سپاد. خداییش دیدم همه کارکنان 
زحمت می کشند بدون ترس از این که کرونا 
هست به ارباب رجوع رسیدگی می کردند ولی 
اگر گذرتان به بعضی ادارات بیفته خودشون 
رو پشت میزها قایم کرده اند و اصال جواب گو 
نیستند. اصال به حرف کسی گوش نمی کنند 
مثل گــاز، آب، برق و... ولی در کالنتری با 
وجود این که با همه جور افراد برخورد داشتند، 

کارشان را انجام می دادند. خسته نباشند.
 یک بــرگ سفته شــده اســت وسیله از بین  •

بردن حقوق کارگران توسط کارفرماها. این 
بی عدالتی تا کی می خواهد ادامه داشته باشد؟

با طرحی که مخابرات گذاشته، باجه های  •
تلفن عمومی در شهر بدون استفاده مانده 

است، چرا و به چه علت؟
 در پیامک ارسالی از راهنمایی و رانندگی  •

برای قبض جریمه همه اطالعات هست به 
جز نوع تخلف.

دولت با افزایش 25 درصدی حقوق سال  •
آینده را اعالم می کند و از طرفی دنبال حذف 
صفر است. آیا نمی شود حقوق را افزایش نداد 
و نرخ اجناس را ثابت نگه داشت؟ این راحت 

ترین کاری است که می توان انجام داد.
 با پول  ما مردم  بانک ها  درآمد  دارن  اون وقت  •

 برای  پیام  دادن  بانک  شهر ۳0  هزار تومان از 
حساب برداشته.   واقعا  متاسفم!

انتصاب هــای جنجال ســاز دلیل رانــت و  •
فساد دولت های مختلف است.

برخی  • بــا  گــزار  خدمت  مسئوالن  چطور 
مسئوالن خیانتکار کنار می آیند و همکاری 

می کنند؟
 چرا معاینه فنی بــرای بازدید مجدد پول  •

می گیره؟ همه اش دنبال پول گرفتن هستن 
نه خدمات؟

با وجود بارها تقاضا از سازمان اتوبوسرانی  •
 28.1 مبنی بر رسیدگی به وضعیت خط 
به خصوص با تاخیرهای بیش از 20 دقیقه 
اش در زمان صبحگاهی متاسفانه هیچ گونه 
رسیدگی نشده و تاخیرها در این خط پرمسافر 

به مرز نیم ساعت رسیده است.

باند بزرگ اختالس و ارتشا در کرمان متالشی شد 
ــران اطــالعــاتــی باند  ــس ــد اف توکلی-با رص
بزرگ  اختالس  و  ارتشا در  کرمان متالشی 
شد.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
ــزرگ   ــهــدام بــانــد ب کــرمــان از شناسایی و ان
اختالس  ، ارتشا و رشا در اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جـــاده ای کرمان خبر داد. به 
ــزارش خراسان،قاضی دادخــدا ســاالری،  گ
با اشاره به دستگیری  هشت نفر از معاونان، 
کارکنان و فعاالن حــوزه راهـــداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان افزود: این افراد با 
رصد و نظارت اطالعاتی سربازان گمنام امام 

زمــان )عــج( در مجموعه اداره کل اطالعات 
استان کرمان و دســتــورات قضایی بازپرس 
ویـــژه رســیــدگــی بــه مفاسد اداری بــه دلیل 
اتهاماتی از جمله دریافت رشوه، سوءاستفاده 
از جایگاه شغلی و استفاده از رانــت دولتی 
 دستگیر شدند و در بازداشت به سر می برند.
ــزود: تــعــدادی از کارکنان اداره کل  وی افـ
راهداری و حمل و نقل جاده ای و فعاالن حوزه 
توزیع الستیک تعاونی ناوگان حمل و نقل، 
سوء  ضمن  اختالس  و  ارتشا  باند  تشکیل  با 
استفاده از جایگاه شغلی و تبانی با تعدادی 

از عامالن فروش الستیک، مسئوالن انجمن 
ــاال به  صنفی و شــرکــت هــای حمل و نقل ک
صدور حواله برای افراد مد نظر خود اقدام و 
در ازای آن مبالغی را دریافت کرده یا تعدادی 
از الستیک ها را به عنوان سهم خود برداشته و 
در بازار آزاد به فروش می رسانده اند. این مقام 
قضایی افزود: اعضای این باند همچنین با سوء 
استفاده از اهرم های نظارتی و کمیسیون های 
تمدید یا صدور مجوز های شرکت های باری و 
مسافری به اخذ رشوه های کالن از متولیان 

شرکت های  مزبور اقدام می کرده اند.

 FATF پیشنهاد جدید دولت برای حل مسئله
جنیدی: با پذیرش مشروط FATF به لغو تحریم ها مخالفیم؛ سیاست های ما نباید تابع سیاست های کشور دیگری باشد 

محمدی – مــعــاون حقوقی رئــیــس جمهور 
از پیشنهاد جدید دولــت بــرای حل بن بست 
ــی اف خبر داد. لعیا جنیدی  پرونده اف ای تـ
مجمع  اعضای  دغدغه های  بیشترین  گفت: 
تشخیص مصلحت، درباره تحریم ها و افشای 
بعضی اطالعات ما بود و برای همین ما تحفظی 
نوشتیم که در هر دو معاهده قید می کنیم 
ــران برای  ــران و اتباع ای تمام اقداماتی که ای
کاهش آثار تحریم های یک جانبه فراسرزمینی  
صورت می دهند، مربوط به امنیت ملی ایران و 
مصالح بنیادین ماست. معاون حقوقی رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد: در واقع ما با پیوستن 
به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی پذیریم که 
محدودیتی از نظر کاهش آثار تحریم ها داشته 
باشد. این اقدامات ما احتیاطی است، چون 
موضوع این معاهدات مقابله با تجارت نامشروع 
مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، 
ــوه و تامین مالی تروریسم است،  فساد، رش
در حالی که مقابله با تحریم، تجارت مشروع 
است و ما به دنبال تجارت نفت، گاز و فلزات 
ایــران هستیم که تجارتی مشروع بوده و حق 
قطعی مردم ایران است.جنیدی در پاسخ به 

خراسان درباره تصمیم نهایی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، اظهار کــرد: من جمع بندی 
ــدارم و آن ها تصمیم می گیرند، اما  قطعی ن
هر جلسه ما با اعضای مجمع موجب می شود 
فضای تعامل فکری بهتر شود و من امید دارم 
ولی قضاوتی ندارم. جنیدی در پاسخ به پرسش 
دیگر خراسان که آیا حق تحفظ ایران از سوی 
این دو معاهده پذیرفته خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: تقریبا تمام کشورهای دنیا جز چند کشور 
کوچک که شاید نام آن ها را هم نشنیده باشید 
به این معاهدات ملحق شده اند و بسیاری از این 
کشورها حق تحفظ گذاشته اند و کنوانسیون 

حق تحفظ را منع نکرده است. 
حتی کشورهایی مثل چین، روسیه و کوبا که 
سال ها تحریم بوده اند، تحت این معاهدات 
کار می کنند. به هر حال شرایط ما از این بدتر 
نمی شود چون ما در لیست سیاه هستیم و آن 
ها نمی توانند حق تحفظ ما را نپذیرند. دولت 
معتقد است برای یک ضرری که احتمال آن 
ضعیف است، یک نفع قطعی مسلم را نادیده 
نگیریم. جنیدی گفت: از 190 کشور عضو 
این معاهدات هیچ کشوری گالیه نداشته است 

که اطالعات امنیت ملی خود را داده است. 
سوسیالیستی  سیستم  که  کشورهایی  همه 
یا کاپیتالیستی دارنــد، عضو ایــن معاهدات 
هستند و با حفظ امنیت ملی خــود توانسته 
اند همکاری معقول جهانی داشته باشند و 
از سیستم بانکی خــود صیانت کنند. ما هم 
می توانیم منافع ملی خــود را تامین کنیم. 
همچنین  جمهوری  رئیس  حقوقی  مــعــاون 
در خصوص ارتباط FATF و برجام با تاکید بر 
این که سیاست های اقتصادی ما نباید تابع 
سیاست های کشور یا ابرقدرت دیگری باشد، 
گفت: از نظر تحلیلی و از نظر دولت و دیدگاهی 
ــم، این که بگوییم الحاق ما به این  که ما داری
به برداشتن تحریم هاست،  معاهدات منوط 
ــن کــه ما  ــار درســتــی نیست. وی افـــزود: ای ک
بگوییم ملحق شدن مان به ایــن معاهدات یا 
انجام استانداردها که پیش نیاز روابط بانکی 
بین المللی است، منوط به این است که آمریکا 
تحریم های خود را بردارد، چنین چیزی یعنی 
به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خودمان 
را در دنیا موکول کنیم به این که نظر هر رئیس 

جمهوری در آمریکا چیست. 

هشتگ  گسترده  انتشار  از  پس  میرجانیان- 
های مرتبط با حذف سربازی اجباری در فضای 
مجازی و طرح مجلس برای اصالح قانون نظام 
وظیفه بسیاری از جوانانی که تا چندی دیگر باید 
دوسالی را از خانواده دورباشند، امیدوار شده اند 
که به زودی قوانین مربوط به ابرچالش زندگی 
شان یعنی دوره سربازی تغییر خواهد کرد. حدود 
یک قرن از قانون سربازی اجباری در ایران می 
گــذرد. حاال بسیاری از کارشناسان، جوانان و 
مسئوالن تصمیم گیرنده معتقدند که طی این 
سال ها، قوانین نظام وظیفه در کشور ما فقط در 
ساختار تغییر کرده ولی شرایط به همان شکل 
سابق است. برخی این گونه استدالل می آورند 
که در دنیا 28 کشور قانون سربازی اجباری دارند 
و تنها 18 کشور سربازی اجباری بیش از یک سال 
دارند که ایران نیز در این زمره است. پس ضروری 
است که قوانین ما هم تغییر کند. برخی دیگر 
اما بحث های حول موضوع تجدیدنظر در مدل 
خدمت سربازی را یک سری بحث های عامه پسند 
در فضای مجازی می دانند و تغییر مدل سربازی را 
به دالیلی همچون مسائل امنیتی به سال ها بعد 
موکول می کنند. در این مطلب همه اظهاراتی 
را که موافقان و مخالفان دربــاره موضوع حذف 

سربازی گفته اند   مرور می کنیم.

نایب رئیس مجلس:  3 میلیون مشمول غایب 
نشان دهنده ناکارآمدی سربازی اجباری است

اوایل فروردین ماه بود که امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی، نایب رئیس مجلس در توئیتی نوشت: 
باید ســربــازی اجــبــاری جمع شــود و نیروهای 
متخصص نظامی برای حراست از امنیت و اقتدار 
کشور استخدام شوند؛ وجود ۳ میلیون مشمول 
غایب نشان دهنده ناکارآمدی مدل فعلی است. 
در شرایط جنگ اقتصادی باید از توان جوانان 
برای سازندگی و جهش تولید استفاده کنیم؛ 
نسل جوان سربازان خط مقدم این جنگ هستند.

جزئیات طرح اصالح قانون سربازی
در این میان، ابوالفضل ابوترابی، طــراح طرح 

اصالح قانون سربازی معتقد است که بر اساس 
نیاز روز جامعه باید به سمت سرباز حرفه ای رفت. 
نماینده مردم نجف آباد 4روز پیش در مصاحبه ای  
با اشاره به قدمت 104ساله قانون سربازی گفته 
اســت: از زمــان رضاخان قانون سربازی 2ساله 
اجباری برقرار است در حالی که قانون باید بر 
اساس نیاز روز جامعه تغییر کند و در شرایط فعلی 
به واقع با سربازی اجباری کارخانه دشمن سازی 
برای نظام راه انداخته ایم.ابوترابی در تشریح طرح 
مجلس برای تغییر مدل سربازی یکی از موارد این 
طرح را افزایش مدت زمان سربازی از 2 سال به 5 
سال برشمرد و توضیح داد: بعد از 2 سال اجباری، 
سه سال بعدی اختیاری است و با تشخیص و الزام 
نیاز فرمانده یگان درباره آن تصمیم گیری می شود؛ 
یعنی با ایــن طــرح به سمت سربازی حرفه ای و 
اختیاری می رویم. او درباره منابع مالی این طرح 
برای پرداخت حقوق به سربازان جذب  شده گفت:  
یکی از ارکان طرح، این است  که سرباز باید همانند 
نیروهای مسلح حقوق دریافت کند. منابع مالی 
ایــن طــرح هم به ایــن شکل اســت که گروه هایی 
که سربازی نیامده اند باید مالیات بر امنیت را 
بر اساس جدول خدماتی که تنظیم شده، تا 50 

سالگی پرداخت کنند.

سردار شکارچی: اظهارنظرها درباره خدمت 
سربازی، شعاری و انتخاباتی است

اما  سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان این که 
هم اکنون 40 درصد کسری سرباز داریم، برخی 
اظهارنظرها درباره سربازی را غیرکارشناسی 
خواند و گفت: مطرح کردن این گونه مسائل آن 
هم نزدیک انتخابات در برابر دوربین شعاری 
و انتخاباتی اســت. سرتیپ پاسدار ابوالفضل 
شکارچی  درباره طرح برخی نمایندگان گفت: 
ما در قانون خدمت وظیفه عمومی واژه ای به 
نام سربازی اجباری نداریم بلکه عنوان خدمت 
موظفی در قانون آمده است. هم اکنون حدود  
60درصــد نیاز نیروهای مسلح در حوزه سرباز 
تأمین شده است و نیروهای مسلح با 40درصد 
کسری سازمانی در حوزه سرباز مواجه هستند 
کــه ایــن مــیــزان کــســری، فشار مضاعفی را در 
ماموریت ها به ســربــازان موجود در نیروهای 
مسلح وارد می کند. وی یادآور شد: ضمنًا تعداد 
موالید ذکور کشور به دلیل مشکالت فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و معیشتی رو به کاهش 
است و در این صورت چنان چه کلیه جوانان عزیز 
در قالب خدمت مقدس سربازی حضور یابند باز 

با کمبود سرباز مواجه هستیم. 

سربازی، اجباری می ماند؟
 در حالی که برخی اظهارنظرها و کارزارهای فضای مجازی  به دنبال  تغییر قوانین نظام وظیفه هستند

 اما سخنگوی نیروهای مسلح طرح حذف سربازی اجباری را انتخاباتی می داند

عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با خراسان
     

طرح اصالح قوانین سربازی هنوز به کمیسیون نیامده و به زودی اتفاق خاصی نمی افتد

برای بررسی این موضوع سراغ ابراهیم عزیزی،  نماینده شیراز و عضو 
کمیسیون امنیت ملی رفتیم. ابراهیم عزیزی درباره میزان پیشرفت و 
جدی بودن طرح اصالح قوانین سربازی می گوید: در مجلس طرح های 
زیادی می آید. این که طرحی را نمایندگان بیاورند به معنای این نیست 
که به زودی اتفاق خاصی می افتد. طرح اصالح قوانین سربازی هم مانند 
دیگر طرح ها با موافقان و مخالفانی روبه رو شده است و طبیعی است که 
دستگاه ها و افراد مرتبط هم در این باره نظر بدهند. خود کمیسیون هم 
نظرات کارشناسانه برایش مالک عمل است. ابراهیم عزیزی می گوید:  
هر طرحی که وارد مجلس می شود در کمیسیون مورد بررسی همه جانبه 
قرار می گیرد. منتها بررسی ها به این شکل است که نظر کارشناسان و افراد 
بیرون از مجلس مانند مرکز پژوهش ها  و دستگاه های مربوط هم گرفته می 

شود. بعد از این که کمیسیون نظرات را پرسید و به یک جمع بندی رسید 
آن وقت طرح در کمیسیون رای گیری می شود و به صحن علنی می رود. 
درباره قوانین سربازی هم هنوز خیلی بحث جدی نیست و به کمیسیون 
امنیت ملی نیامده است. او در پاسخ به این که موافق یا مخالف اصالح 
قوانین سربازی است، می گوید: من با هر کار کارشناسی موافقم. وقتی 
طرحی را از منظر کارشناسی بررسی کنیم و مطمئن باشیم که در مقام 
عمل این طرح قابلیت اجرا داشته باشد من با آن موافقم. در موضوع اصالح 
قوانین سربازی باید کمیته دفاعی مجلس این موضوع را بررسی کند. من 
در کمیته امنیتی هستم و درباره قوانین سربازی نظر نمی دهم. هرزمانی 
که جمع بندی کمیته دفاعی به دست مان برسد در این باره نظرات مان را 

اعالم می کنیم.

دادستان کهگیلویه برادر خود را به دلیل برگزاری مراسم بازداشت کرد
دادستان کهگیلویه پس از اطالع از برگزاری 
مراسم جشن عروسی در این شهرستان عالوه 
بر عروس و دامــاد، بــرادر خود  را که از طایفه 
عروس بود دستگیر و بازداشت کرد.به گزارش 
ایلنا، عبدا... سعادتیان شب گذشته با اشاره 
ستاد  دستورالعمل های  نکردن  رعایت  به 
کرونا در یک جشن عروسی گفت: پدر داماد و 

پدر عروس در شهر دهدشت بازداشت شدند.  
این مقام قضایی گفت:  قبل از برگزاری مراسم 
دو طرف را به دادســرا آوردیــم و از آن ها تعهد 
گرفتیم که به برگزاری جشن اقدام نکنند ولی 
بعد از این که خانواده دامــاد بــرای  برگزاری 
جشن در جای دیگری تصمیم گرفتند متوجه 
شدم برادر خودم در برگزاری این جشن نقش 

داشته است.سعادتیان با بیان این که دستور 
بازداشت برادر خودم را که از طایفه عروس 
بود صادر کردم و وی اکنون بازداشت است، 
خاطرنشان کـــرد: در رعایت قانون و حفظ 
سالمت مردم هیچ چیز مهم تر از قانون نیست 
و با هر کسی که هنجار شکنی کند برخورد 

خواهم کرد.
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تحلیل روز

دیدگاه 

تل آویو در دور باطل 

مامور  دیگر  بار  حالی  نتانیاهو« در  »بنیامین 
تشکیل کابینه شد که حزب لیکود 31 کرسی 
پارلمان را به دست آورده بود و 52 نماینده، وی را 
به رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه 
پیشنهاد دادند. تنها 45 نماینده یائیر الپید را 
بــرای تشکیل کابینه معرفی کردند.  موضوع 
مهم این است که همزمان با معرفی نتانیاهو 
برای تشکیل کابینه جدید، جلسه محاکمه وی 
نیز در حال برگزاری است. اکنون بی بی 28 روز 
فرصت دارد تا کابینه را تشکیل دهد و در صورتی 
که   نتواند در موعد چهار هفته ای مقرر کابینه را 
تشکیل دهد، می تواند درخواست 14 روز مهلت 
بیشتر را ارائه کند. اگر در مهلت شش هفته ای 
نتانیاهو نتواند کابینه را تشکیل دهد ممکن 
اســت پارلمان شخص دیگری را معرفی کند 
نظیر آن چه پس از انتخابات سپتامبر 2019 
انجام شد یا این که نمایندگان رای به انحالل 
پارلمان دهند.پس از انتخابات مارس 2019 
نیز زمانی که نتانیاهو نتوانست کابینه را تشکیل 
و  پارلمان  انحالل  به  رای  نمایندگان  ــد،  ده
ــر اساس  ــد. ب بــرگــزاری انتخابات جدید دادن
آخرین نظرسنجی های انجام شده، 80 درصد 
مردم در اراضی اشغالی بر این باور هستند که 
کار به انتخابات پنجم پارلمانی کشیده می شود 
و هیچ جریانی با توجه به اختالف ها و ترکیب 
تشکیل  را  جدید  کابینه  نمی تواند  پارلمان 
دهد. مامور شدن نتانیاهو برای تشکیل کابینه 
بیش از همه بیانگر نفوذ وی در ساختار قدرت 
معضلی  به  نیز  نفوذ  همین  و  اســت  اسرائیل 
برای این رژیم تبدیل شد چرا که عامل اصلی 
شکل گیری بن بست سیاسی دو سال اخیر، 
پافشاری نتانیاهو برای بقا در قدرت و ائتالف 
نکردن رقبایی نظیر آویگدور لیبرمن، نفتالی 
بنت و گیدئو سعر با وی است. این در حالی است 
که همه این افراد و احزاب تحت ریاست آن ها 
به اردوگاه راست گرایان اسرائیل تعلق دارند. 
در واقع، مخالفت این افراد با حزب لیکود برای 
معرفی نخست وزیر جدید نیست بلکه مخالفت 
آن ها با شخص نتانیاهوست، کما این که برخی 
احزاب پیشتر اعالم کرده بودند در صورتی که 
نتانیاهو از حضور در کابینه رژیم صهیونیستی 
به عنوان نخست وزیر کناره گیری کند، آماده 
ائتالف با حزب لیکود به منظور ایجاد کابینه 
ایــن رژیــم هستند. حداکثر شش هفته دیگر 
نتانیاهو در ساختار  آیــا  مشخص خواهد شد 
قدرت اسرائیل باقی می ماند یا خیر؟ محاکمه 
نتانیاهو به اتهام دریافت رشــوه، فریبکاری و 
ــاه اسرائیل  خیانت در امانت اکنون در دادگ
جریان دارد. شاید دستگاه قضایی اسرائیل با 
سرعت بیشتری پرونده محاکمه نتانیاهو را پیش 
ببرد و حکم احتمالی محکومیت وی سبب شود 

اسرائیل از این بن بست بی سابقه خارج شود.

  دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

  امیر مسروری
international@khorasannews.com

بروکسل - آنکارا؛ هر روز دورتر 
اروپا: »رعایت حقوق بشر« شرط بهبود رابطه با ترکیه است

کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کرده 
بودند روابــط خود با ترکیه را به آرامی 
ــن تصمیم،  گسترش دهــنــد. در پــی ای
رهبران این اتحادیه در ترکیه با رجب 
ــدار کردند. آن هــا از  طیب اردوغـــان دی
یک سو می خواهند روابط اقتصادی با 
آنکارا را گسترش دهند و از سوی دیگر 
سیاست های مربوط به پناه جویان را   
پیش ببرند و نگرانی های اتحادیه اروپا 
درباره تحوالت منفی این کشور در زمینه 
سلب حقوق شهروندان را ابــراز کنند. 
مقامات ارشد اتحادیه اروپا  پس از دیدار 
ــان، رئیس جمهور  با رجب طیب اردوغ
ترکیه از اهمیت »شراکت« با این کشور 
سخن گفتند اما در عین حال خواستار 
بهبود کارنامه آنکارا در زمینه »رعایت 
حقوق بشر« و »احترام به حکومت قانون« 
شــدنــد.  »اورزوال فن درالیـــن« و شارل 
میشل، رئیس کمیسیون و رئیس شورای 
اتحادیه اروپا ضمن ابراز تاسف از خروج 
ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه 
زنان گفتند: »ترکیه باید به حقوق بشر 
احترام بــگــذارد.» رعایت حقوق بشر« 
یکی از شرط های بروکسل برای بهبود 
رابطه با آنکاراست«. این دو برای پیشبرد 
مذاکرات سیاسی با رجب طیب اردوغان 
به ترکیه سفر کرده بودند. پیش زمینه سفر 
آن ها قطعنامه های نشست اتحادیه اروپا 
در 25 مارس بود که در آن سران کشورها 
و دولت های اتحادیه اروپا توافق کردند 
روابط خود، از جمله درخصوص اتحادیه 
گمرکی را به تدریج با آنکارا گسترش 
دهند. با ایــن حــال، رئیس کمیسیون 
و رئیس شــورای اتحادیه اروپــا از ایجاد 

»فضای باثبات و امــن« در رابطه ترکیه 
با قبرس و یونان به عنوان یکی دیگر از 
شروط بروکسل برای رابطه نزدیک تر با 
آنکارا یاد کردند. یونان و قبرس از اعضای 
اتحادیه اروپا هستند.  اردوغــان درباره 
نشست خــود با رهــبــران اتحادیه اروپــا 
توضیحی نداده است. ابراهیم کالین، 
مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه بعدا 
اعالم کرد اردوغان برای تمدید توافق نامه 
مربوط به پناه جویان تالش کرده است تا 
منطقه را از بی ثباتی محافظت کند. در 
بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری فقط 
گفته شده است که هدف ترکیه همچنان 
عضویت کامل در اتحادیه اروپــا خواهد 
بود. هرچند ترکیه همچنان به طور رسمی 
یکی از کشورهای داوطلب عضویت در 
اتحادیه اروپا محسوب می شود اما در عمل 
درخواست عضویت آنکارا در این اتحادیه 
مسکوت مانده است. همواره نیز بهانه 
هایی برای عضو نشدن این کشور عمدتا 
مسلمان در اتحادیه اروپـــای مسیحی 
وجود دارد، از تالش  آنکارا برای کنترل 
مهاجران تا مقابله با تروریسم، تحریک 
نکردن کشورهای همسایه اروپایی از 
جمله یــونــان و قــبــرس، حــقــوق بشر و 
دستگیری گسترده منتقدان سیاسی 
و... . آنکارا خواهان گسترش اتحادیه 
گمرکی با اتحادیه اروپا، لغو روادید برای 
شهروندان خود هنگام سفر به این اتحادیه 
و حمایت بیشتر اتحادیه اروپا از جبران 
هزینه نگهداری پناه جویان سوری است. 
اتحادیه اروپا اکنون در پی تنش زدایی با 
ترکیه است و وعده همکاری در سه زمینه 

را   داده است. 

شکست چند باره مذاکرات بر سر سد النهضه
رای الیوم: قاهره و خارطوم مهیای حمله نظامی به اتیوپی می شوند

مذاکرات بر سر تعیین حقابه سد النهضه و شروع مرحله 
دوم آب گیری این سد، بار دیگر شکست خورد و بدون 
هیچ گونه نتیجه ای در کینشازا پایتخت جمهوری کنگو 
پایان یافت. مصر بعد از شکست مذاکرات، اتیوپی 
را تهدید کرد اقداماتی را انجام خواهد داد. »سامح 
شکری« وزیر خارجه مصر گفت : »مصر هرگز خسارت 
آبی علیه خود یا سودان را برنمی تابد و اگر این آسیب 
در نتیجه سد النهضه وارد شود، مصر اقدام به تحرکاتی 
خواهد کرد.« ساخت سد النهضه بر سرچشمه های رود 
نیل در اتیوپی که از سال 2011 آغاز شده به مناقشه 
جدی میان سه کشور ذینفع یعنی اتیوپی، سودان و 
مصر تبدیل شده است. مصر و سودان نگران هستند 
که با آب گیری سد النهضه، سهم آبی هر یک از این 
کشورها کاهش یابد. براساس برآوردهای انجام شده 
در صورت آب گیری کامل این سد، ورودی آب به مصر 
به میزان دست کم 50 درصد کاهش می یابد که این 
موضوع تهدیدی جدی برای حیات مصر است. با توجه 
به موقعیت جغرافیایی کشور مصر، رود نیل شاهرگ 
حیاتی این کشور به شمار می رود و از این رو، جایگاه 
ویــژه ای در امنیت ملی مصر و نحوه تعامل این کشور 
با دیگر کشورهای همجوار رود نیل دارد که اکنون با 
تکمیل نهایی سد النهضه بیم آن می رود جریان این 
رودخانه به طور محسوسی کاهش یابد؛ در این صورت، 
خسارت های جبران ناپذیری را متوجه مصر خواهد 
کــرد. ایــن شرایط سبب شــده تا سه کشور ذی نفع، 
مذاکرات متعددی را برای رسیدن به توافق درخصوص 
ساخت این سد و تضمین حقابه خود داشته باشند اما 
این مذاکرات عمال با شکست مواجه شده است. اتیوپی 
ساخت این سد را در راستای توسعه این کشور و استفاده 
از انرژی برق آبی می داند و حاضر به امضا و پایبندی به 
توافقی که این کشور را محدود کند، نیست. در مقابل 
مصر اصرار به امضای توافقی رسمی و تضمین شده 
برای تامین حقابه خود دارد. قرار است مرحله دوم آب 
گیری سد النهضه در ژوئیه شروع شود، مصر و سودان 

امیدوار بودند پیش از شروع مرحله دوم آب گیری سد 
النهضه به یک توافق الزام آور که توسط قاهره، خارطوم 
و آدیس آبابا امضا شود، برسند از این رو این مذاکرات پس 
از چند ماه توقف این بار تحت نظارت جمهوری کنگو که 
ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده دارد، در کینشازا برگزار 
شد اما اکنون شکست این دوره مذاکرات بار دیگر زنگ 
خطر جدی را در منطقه به صدا در آورده است. در واقع 
به گفته وزیر خارجه مصر مذاکرات کنگو آخرین فرصت 
سه کشور برای دستیابی به توافقی برسر آب گیری سد 
النهضه بود. با این حال وی گفت: »ما اراده سیاسی 
جدی از اتیوپی برای حل گره سد النهضه ندیدیم.« 
اکنون مصر با انتقاد از مواضع اتیوپی اعــالم کرده 
است که سناریوهای دیگری را اجرا می کند. این کشور 
پیش از این اتیوپی را به حمله نظامی تهدید کرده بود.
مقامات مصر رسما آب نیل را خط قرمز خود اعالم کرده 
اند. »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهوری مصر هفته 
گذشته گفت: »دست مصر باز است و کسی تصور نکند 
از توانمندی های ما به دور است ... تعرض به آب های 
مصر، خط قرمز است و واکنش ما در صورت تعرض به آب 
های مصر انجام دادن کاری است که بر ثبات این منطقه 
تأثیر گذار خواهد بود.«»عبدالباری عطوان« کارشناس 
سیاسی در این زمینه نوشت: »مصر از حل بحران سد 
النهضه از طریق میانجی گری های آفریقایی و آمریکایی 
ناامید شده و به این باور رسیده است که اتیوپی وقت کشی 
می کند در حالی که تنها دو ماه دیگر به آغاز مرحله دوم 
آب گیری سد النهضه مانده است در این راستا مقامات 
مصر پیام روشنی به اتیوپی، آمریکا و متحدانشان دادند 
که در متوسل شدن به راهکار نظامی تردید نخواهد کرد.« 
سد النهضه بیش از پیش به موضوعی پر مسئله و خطرناک 
تبدیل شده و باور رهبران مصر و سودان به بی نتیجه بودن 
ادامه مذاکرات، شرایط را بسیار دشوار و غیر قابل پیش 
بینی کرده است، به نظر می رسد تالش های بیشتری از 
سوی مقامات و میانجی گرانی از آفریقا و غیر آفریقا برای 

حل این موضوع الزم است.

پیشخوان بین الملل

توییت روز 

چهره روز 

روزنامه االخبار در گزارش مفصلی به بررسی 
ابعاد مختلف حوادث اخیر اردن پرداخته است. 
به نوشته این روزنامه، اگرچه سخن از توطئه 
بزرگ علیه ملک عبدا... می تواند مبالغه آمیز 
نــیــروهــای دستگیرشده در  ــا هویت  ام باشد 
تحوالت اخیر نشان دهنده نگرانی اردن از نفوذ 
عربستان سعودی در دستگاه های امنیتی و 
اقتصادی این کشور است. االخبار همچنین 
شهامت عبدا... برای مقابله با دوستان عربستان 
در اردن را با روی کار آمدن بایدن در واشنگتن 

مرتبط دانسته است.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا: وقت آن است که 
آمریکا را از نو بسازیم.

سقوط 300 پله ای ترامپ در لیست 
میلیاردرها

ــالــد تــرامــپ بــا کاهش  دون
دالر  میلیارد  یک  از  بیش 
از ارزش دارایــی هایش در 
لیست ساالنه میلیاردرهای 
نشریه فوربس آمریکا 298 
پله سقوط کــرد.درواقــع رئیس جمهور سابق 
آمریکا در لیست تازه فوربس به جایگاه 1299 
سقوط کرده است. او در لیست سال 2020 
نشریه فوربس در جایگاه 1001 قرار داشت. 
بنا بر گزارش فوربس، ارزش دارایی های ترامپ 
در ژانویه سال 2017 یعنی زمانی که به عنوان 
رئیس جمهوری آمریکا وارد کــاخ سفید شد 
حدود 3.5 میلیارد دالر بود در حالی که ارزش 
دارایی های او در ژانویه 2021 یعنی زمان ترک 
کاخ سفید با حدود 1.1 میلیارد دالر کاهش به 
2.4 میلیارد دالر رسیده است. کاهش ارزش 
دارایی های ترامپ در حالی است که به نظر می 
رسد پاندمی کرونا طی بیش از یک سال گذشته 
ضربه جدی به کسب و کار ترامپ وارد کرده 
اســت. طی دوره همه گیری، ساختمان های 
اداری، هتل های برند و مراکز تفریحی و تجاری 
ترامپ با کاهش شدید درآمد مواجه شدند و از 
ارزش سابقشان کاسته شد. از سوی دیگر به 
گمان برخی ناظران، ترامپ در دوران ریاست 
ــاری به خوبی  با توجه به مشغله ک جمهوری 
فرصت حفظ و توسعه دارایی های خود را نداشته 
است. سرمایه ترامپ بیشتر در بخش امالک و 
مستغالت و هتل و کازینو متمرکز است و با توجه 
به بحران همه گیری کرونا طی یک سال گذشته 
و تعطیلی ها و اعمال محدودیت ها به نظر می 
رســد کسب و کــار ترامپ، روزهــای سختی را 

گذرانده باشد.

 دولت »جو بایدن« در نظر دارد پروژه جنجالی 
ــت دیــــوار مـــرزی در  ــاخ و انــتــقــادبــرانــگــیــز س
جنوب آمریکا را ادامــه دهد. به نوشته روزنامه 
»ایندیپندنت«، »الخاندرو مایورکاس« وزیر امنیت 
داخلی آمریکا به کارکنانش گفته، احتمااًل چراغ 
سبز بایدن بــرای تکمیل »فواصل« موجود در 

دیوار مرزی را دریافت خواهد کرد.»واشنگتن 
تایمز« نیز می گوید به یادداشت هایی از این 
گفت وگوها میان مایورکاس و مأموران اداره 
گمرک و مهاجرت آمریکا دست یافته است. در 
دوره »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا 
حــدود 4۶0 مایل دیــوار در مرزهای مشترک 

مکزیک و آمریکا ایجاد شد تا از ورود غیرقانونی 
پناه جویان جلوگیری کند. ماه ژانویه مقامات 
گمرک و محافظت از مرزها اعــالم کردند در 
ــردن طــرح ساخت 300 مایل  حــال نهایی ک
دیگر از این دیوار هستند. بایدن در پویش های 
انتخاباتی خود وعده داده بود حتی یک وجب 
به دیــوار مــرزی اضافه نخواهد کرد اما اکنون 
تخصیص بودجه برای تکمیل آن از سوی کنگره 
تصویب شده اســت. دموکرات های آمریکا در 
دوره ترامپ عالوه بر انتقاد شدید از صرف مالیات 
مردم برای ساخت این دیوار، به نحوه نگهداری 
پناه جویان در کمپ های مــرزی نیز اعتراض   
و آن را غیرانسانی توصیف کرده بودند. با این 
حال گزارش ها و عکس های منتشر شده از این 
کمپ ها در چند ماهی که از ریاست جمهوری 
ــاع پناه  بایدن می گذرد، نشان می دهد، اوض
جویان، در دولــت جدید دموکرات آمریکا نیز 
همچنان اسفناک است. چندی پیش شماری 
از سناتورهای آمریکایی از یکی از مراکز مرزی 
در شهر »دانا« بازدید و تصاویر تکان دهنده ای 
از نحوه نگهداری پناه جویان منتشر کردند. 
اندکی بعد »مایک براون« نماینده ایالت ایندیانا 
در مجلس سنای ایاالت متحده خبر داد یکی 

ــت بایدن از 19  از مقام ها و نمایندگان دول
سناتوری که به تازگی از مراکز مرزی نگهداری 
مهاجران و کودکانشان بازدید کردند، خواسته 
است عکس هایی را که گرفته اند، حذف کنند. 
با افزایش فشارها و انتقادات از نحوه نگهداری 
پناه جویان در کمپ های مــرزی، دو خبرنگار 
آمریکایی توانستند وارد کمپ شهر دانا شوند 
و از وضعیت آن گزارشی منتشر کنند. خبرنگار 
آسوشیتدپرس پس از دیدار از این کمپ گزارش 
کرد، در ساختمانی به مساحت کمتر از 300متر 
ــرای نگهداری 250 نفر طراحی  مربع که ب
شده اســت، بیش از 4100 پناه جو جا داده 
شده اند که بیشتر آن ها را خانواده ها و کودکان 
تشکیل می دهند. »نیکول سیانگا« خبرنگار 
سی بی اس نیز گزارش کرد، تنها در یکی از این 
محفظه ها ۶15 کــودک نگهداری می شوند 
که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا آن را برای 32 نفر طراحی کرده است. 
این خبرنگار اظهار کرد: »ما بیش از 50کودک 
را شمارش کردیم که تست کرونای آن ها مثبت 
بود و اغلب فاقد عالیم بودند. این کودکان منتظر 
اتوبوس قرنطینه بودند و در کنار آن ها تعدادی از 

کودکان فوتبال بازی می کردند.«

سعد حریری پس از 1۶0روز هنوز موفق به 
تشکیل دولت در لبنان نشده است . او در این 
مدت 18بار با میشل عون دیدار کرده و مدعی 
ارائــه فهرستی فن ساالر متشکل از 18 وزیر 
به رئیس جمهور شــده  اســت که البته در آن 
ترکیب طایفه ای رعایت نشده و صاحبان اکثریت 
کرسی های پارلمان در تصمیمات آن اثری 
ندارند.به نوشته نور نیوز،طی روزهای اخیر 
تنش میان رئیس جمهور و مامور تشکیل کابینه 
تا آن جا پیش رفت که حریری میشل عون را 
متهم به سنگ اندازی در روند تشکیل کابینه 
کرد و خواستار انتخاب پیش از موعد رئیس 
جمهور شد، عون نیز خواستار افزایش اختیارات 
دولت پیشبرد امور به ریاست حسان دیاب برای 
شد.مجموع   2021 بودجه  الیحه  تصویب 
این جنگ لفظی یک خروجی داشت و آن افت 
شدید ارزش پول ملی لبنان بود به گونه ای که 
همزمان با خروج دود سیاه از کاخ بعبدا، ارزش 
هر لیره لبنان در برابر دالر وارد کانال 14 هزار 
لیره شد و این در حالی است که ارزش لیره 
لبنان در اوج جنگ 33 روزه از 1500 لیره به 
ازای هر دالر فراتر نرفت.در این میان ذکر چند 
نکته در تحلیل شرایط جاری در فضای سیاسی 
لبنان می تواند راه گشا باشد:اول؛ مسئله را باید 

در عزم جدی میشل عون در ایستادگی برابر 
خواسته های اقلیت پارلمان جست و جو کرد، 
تاکید بر در اختیار داشتن یک سوم پست های 
وزارتی کابینه یا همان ثلث ضامن تالشی برای 
ایستادگی در برابر تصمیمات یک جانبه سعد 
حریری به بهانه تشکیل دولت فن ساالر است.
دوم؛ سعد حریری که با فشار معترضان لبنانی 
به فساد سیاستمداران در آبــان 97 مجبور 
به استعفا شد هیچ گاه گزینه مطلوب جریان 
مقاومت نبوده اما جریان اکثریت پارلمان از 
یک سو باید یک سیاستمدار سنی را به عنوان 
نخست وزیر معرفی می کرد و از سوی دیگر 
خالء سیاسی حاکم بعد از انفجار سهمگین 
بندر بیروت جریان های سیاسی را وادار کرد تا 
برای تسهیل در رفع مشکالت مردم به گزینه ای 
همچون حریری که اجماع نسبی جریان های 
سیاسی را داشت، تن دهند.سوم؛ همزمانی 
انتخاب حریری برای تشکیل کابینه با تشدید 
فشار تحریم های اقتصادی علیه لبنان و سوریه 
تحت عنوان »قیصر« را می توان تالش برای 
به اسارت گرفتن دولت لبنان از سوی جریان 

غربی-عربی ارزیابی کرد که تالش می کند 
جریان مقاومت را از کابینه لبنان حذف کند.
ــالش بــرای انتخابات زودهنگام  چــهــارم؛ ت
پارلمانی هدف اصلی جریان غربی-عربی 
پس از شکست در انتخابات پارلمانی 2018 
بود که با وجود فشارهای گسترده اجتماعی-
سیاسی تاکنون به ثمر ننشسته و حاال حریری 
تالش دارد با متهم کردن عون به سنگ اندازی 
در روند تشکیل دولت جدید، بدنه اجتماعی 
جریان غربی-عربی را بــرای اعمال فشار به 
مجلس برای انتخاب زودهنگام رئیس جمهور 
وارد میدان کند.پنجم؛ فشارهای خارجی برای 
تسلیم کردن میشل عون در برابر مطالبات سعد 
حریری را نباید از نظر دور داشت. فرانسه، آمریکا 
و سعودی هر یک سهمی در بازی سعد حریری 
در معطل نگاه داشتن تشکیل دولــت لبنان 
برعهده دارند و میوه این خالء سیاسی فقط و 
فقط تشدید مشکالت اقتصادی و هدف قرار 
دادن پشتوانه مردمی مقاومت است تا در کنار 
حذف نمایندگان حزب ا... از کابینه، مردم را هم 
در مقابل این جریان ریشه دار سیاسی لبنان قرار 

دهد.ششم؛ منابع سیاسی و رسانه ای لبنان 
راه حل برون رفت از بحران کنونی را افزایش 
ــرای رعایت ترکیب  تعداد وزیـــران کابینه ب
طایفه ای می دانند، رویکردی که به احتمال 
زیــاد به انصراف حریری از تشکیل کابینه 
خالء  تشدید  همزمانی  می انجامد.هفتم؛ 
سیاسی در لبنان با اوج گیری رقابت های 
انتخاباتی در سرزمین های اشغالی و تالش 
نتانیاهو برای حفظ کرسی نخست وزیری از 
یک سو و ابراز نگرانی پی در پی سران رژیم 
ــزب ا... از  صهیونیستی از توان موشکی ح
سوی دیگر این فرضیه را تقویت می کند که 
صهیونیست ها برای سرپوش نهادن بر حجم 
گسترده اعتراضات داخلی با سوء استفاده 
از اوضاع نابسامان داخلی در لبنان بار دیگر 
در صدد شعله ور کردن آتش جنگی جدید 
در جبهه شمالی هستند.به این شرایط باید 
تصمیم یک باره سعودی برای آتش بس در 
ریاست  روی  پیش  انتخابات  و  یمن  جبهه 
جمهوری سوریه را نیز اضافه کرد، وضعیتی 
که به زعم محور عبری، غربی و عربی فصل 
برداشت محصول هفت ساله بحران آفرینی 
در عــراق، سوریه و لبنان است، رویایی که 

یک بار در سال 200۶ تعبیر نشد.

لبنان بر لبه تیغ جنگ داخلی یا تهاجم خارجی؟ 

 عراق نا امن با امنیتی ترین
 نخست وزیر

در تاریخ عراق پس از صدام، انتخاب الکاظمی 
ــوان در  امنیتی ترین گزینه ای بــود که می ت
نظر گرفت. الکاظمی به عنوان باالترین مقام 
امنیتی عراق پس از سقوط کابینه و استعفای 
عادل عبدالمهدی به کرسی نخست وزیری و 
فرماندهی کل قوا رسیده است. البته در کارنامه 
الکاظمی روزنامه نگاری، فعالیت مطبوعاتی 
و رسانه ای و نیز تحلیل گری دیده می شود. از 
الکاظمی به عنوان یکی از چهره های شناخته 
شده  و آشنا با سازوکارهای قبایل عرب یاد می 
کنند. با این حال از زمان روی کارآمدن امنیتی 
ترین نخست وزیر جدیدعراق، این کشور هیچ 
ثبات امنیتی نداشته است. گویا ساختارهای 
امنیتی عراق در ماه های اخیر با چالش هویتی 
مواجه اند. بحران عملیات تروریستی داعش 
از یک سو، حمالت نامشخص به پایگاه های 
آمریکایی از سوی دیگر که اتفاقا مــورد نقد و 
مخالفت گــروه هــای مطرح مقاومت بــوده در 
کنار حمالت مستقیم آمریکا علیه شهروندان 
عراقی چالش هــای فــراوانــی را ایجاد کرده 
است. الکاظمی هرچند عراق ناامنی را تحویل 
گرفت اما نتوانست همین ناامنی را در رتبه های 
معقولی نگه دارد. سقوط عراق در سراشیبی 
امنیتی وضعیت بغداد را پیچیده کرده  است. 
به گمان تحلیل گران، سناریوی ناامن سازی 
عــراق، باز طرح آمریکایی ها در سال 2018 
است. پنتاگون در این طرح به دنبال حذف مقام 
نخست وزیری از بیت شیعه بود. برای رسیدن 
به این هدف تالش می کرد عراق را ناامن نشان 
دهــد و از بــرگــزاری انتخابات در ایــن شرایط 
جلوگیری کند. اعــالم پایان داعــش از سوی 
سپهبد شهید سلیمانی، این طرح را خنثی کرد 
و موجب تشکیل دولت توافقی شد.  انتخاب 
ــر از  الکاظمی بــرای برگزاری انتخابات زودت
موعد و انتقال آرام قدرت بود، گویا این انتخاب 
بیش از آن که به نفع ملت عراق تمام شود در حال 
تبدیل شدن به تکمیل کننده پازل آمریکایی 
هاست. در این شرایط کارشناسان حوزه عراق 
معتقدند انتخاب الکاظمی تنها راه چاره بود. 
انتخاب نکردن او می توانست دولت عراق را 
بی ثبات کند و در نهایت حمالت تروریست 
ها و ارتش آمریکا علیه مقاومت  افزایش یابد و 
تضعیف قدرت در بغداد به ضرر  ثبات منطقه 
و محور مقاومت تمام شد. عراق ناامن تر شد. 
بدون فرمانده کل قوا و نخست وزیر می توانست 
بدتر هم باشد. باید منتظر ماند و دید واکنش 
مقاومت به ناامنی های اخیر عراق در چه قالبی 
به سرانجام می رسد. عراق ناامن به طور حتم 
ــرای جمهوری  اســالمــی ایـــران و کــل محور  ب

مقاومت هزینه آفرین خواهد بود. 

تکمیل دیوار مرزی ترامپ توسط بایدن  
 واشنگتن تایمز: به رغم وعده بایدن، تخصیص بودجه برای تکمیل دیوارمرزی

 از سوی کنگره تصویب شده است 
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مد به پاشنه طال رسید!
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ادعایی درباره ثروت معاون احمدی نژاد

توئیت مشاور رسانه ای سابق احمدی نژاد در خصوص 
ثروت حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت 
ــادی در شبکه های اجتماعی داشت.  دهم بازتاب زی
عبدالرضا داوری در خصوص ثروت بقایی بدون ارائه هیچ 
گونه سندی در توئیتی در صفحه شخصی اش مدعی شد: 
» اموال و امالک حمید بقایی که غالبا به نام همسرانش 
انتقال یافته، هیچ تناسبی با حقوق و مزایای یک مدیر 
دولتی ندارد. از خودروهای متعدد و امالک تجاری و ویالیی 
در تهران و کاخ در آبسرد تا چمدان مکشوفه اش، مملو 
از سکه و دالر و اوراق بهادار. یک »مفسد اقتصادی« که 
نقاب پاکدستی بر چهره دارد.« کاربری نوشت: »سیاست 
زوایای خفیه فراوان دارد، دین و اخالق را برای دنیای فانی 
دیگران نفروشیم.بدون سند حکم صادر نکنیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »باید قوه قضاییه  به این ادعا رسیدگی کنه 

و در صورت کذب بودن آقای داوری باید پاسخ گو باشه.«
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جنجال ساحلی علی مطهری!

اظهارات علی مطهری در یکی از اتاق های کالب هاوس 
بازتاب زیادی پیدا کرد و خیلی زود جنجالی شد. او  بعد 
از اعالم حضورش در انتخابات در فضای مجازی حضور 
پررنگ تری پیدا کــرده و به تازگی در کالب هاوس 
اظهاراتی پرسروصدا را مطرح کرده که  بخش هایی از آن 
را می خوانید: » اگر کسی کنار دریا تحریک نمی شود بیمار 
است. خدا خواسته ما تحریک شویم؛ مرد باید تحریک 
شود. این که جوان ما با دیدن دست یک خانم تحریک می 
شود، خوب است و ... .« کاربران به این اظهارات مطهری 
واکنش نشان دادند و برخی هم با او شوخی کردند. 
کاربری به طنز نوشت: » فکر کنم باید با این اوصافی 
که آقای مطهری گفت توی غذای خیلی ها کافور بریزن.« 
کاربر دیگری نوشت: »علی مطهری آدم صادقیه و به 

نظرم در این موضوع هم راست گفته مگه غیر از اینه.«
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18 هزار قانون دست  و پاگیر علیه تولید

گزارشی در خصوص قانون های دست و پاگیری که 
مانعی برای تولید شده منتشر شد که با واکنش هایی 
همراه بود. در این گزارش که روزنامه فرهیختگان آن 
را منتشر کرده ،آمده است: »از مجموع 17 هزار و 673 
احکام وضع شده در حوزه های صنعت، معدن و تجارت 
بیش از هفت هزار و 413 احکام بی اعتبار و غیرضرور 
شناسایی شده است. همچنین از دو هزار و 351 
قانون وضع  شده در این 3 حوزه نیز 973 مورد آن 
بدون اعتبار تعیین شده است. به  صورت جزئی تر در 
بخش صنعت حدود 593 عنوان قانون و 6378 احکام 
بی اعتبار و دست  و پاگیر وجود دارد که این تعداد در 
بخش معدن به 1083 قانون و احکام می رسد. در 
بخش تجارت نیز 287 قانون و احکام با ارائه مستندات، 
غیرضرور شناخته  شده است.« کاربری نوشت: » به 
نظرم مهم ترین اقدام برای رفع موانع تولید حذف همه 

قوانین دست و پاگیر حوزه تولید است.«

 

  3.1     M   views 

مدرسه سازی با کاغذ باطله

دور  و  می کنیم  تولید  باطله  کاغذ  چقدر  روزی 
می ریزیم؟ باور می کنید که با کاغذ باطله هم بتوان 
مدرسه ساخت؟ با کاغذهای به درد نخور و دورریز سه 
مدرسه در مناطق محروم عشایری ساخته شده است. 
دانش آموزان شهر تالش با طرح یک معلم تالشی به 
نام احمد کاظم لو، کاغذهای باطله شان را جمع کرده اند 
و با پول فروش آن ها، سه مدرسه در مناطق محروم 
شهر ساخته اند. این اتفاق باعث شد کاربران ضمن 
تحسین دانش آموزانی که این کار را کرده اند به آن 
واکنش نشان دهند. کاربری نوشت: »یه عده با پول 
کاغذ باطله مدرسه می سازن بعد مدرسه ما خودش 
کاغذ باطله هاش رو می ریخت سطل زباله!« کاربری 
نوشت: »یه جای کار می لنگه آخه قیمت هر کیلو کاغذ 
باطله االن پنج هزارتومنه، اینا مگه چقدر کاغذ جمع 

کردن که تونستن باهاش مدرسه بسازن؟!«
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سرقت مسلحانه برای یک کیسه برنج؟

 ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود که در آن دو فرد مسلح را می بینیم که وارد 
یک سوپر مارکت می شوند و بدون اعمال خشونت یک 
کیسه برنج و مقداری مواد غذایی را بر می دارند. ادعا 
شده این اتفاق سرقت بوده و در میدان کوثر کرمان 
رخ داده است. البته صحت و سقم این ویدئو و ادعا 
هنوز تایید یا تکذیب نشده و کاربران به آن واکنش 
نشان داده اند. کاربری نوشت: »با این آرامشی که 
صاحب مغازه نشسته و این اسلحه به دست ها دارن 
توی مغازه راه میرن به نظر نمیاد سرقت باشه.« کاربر 
دیگری نوشت: »بعضی جاها اراذل و اوباش شناخته 
شده هستن و میان از مغازه دارهــا باج می گیرن، 
کسبه هم برای این که مشکلی به وجود نیاد باهاشون 

درگیر نمی شن.«
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پاشنه طالکاری شده!

به تازگی در صفحات اینستاگرام تصاویرو تبلیغ 
پاشنه های طالکاری شده دیده می شود که به نظر 
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی شکل جدیدی 
از جاهلیت مدرن است که امروزه گریبانگیر افراد 
شده و در دنیای مجازی سر و صدا به پا کرده است. 
در تصاویری که از این مد جدید دیده می شود افراد 
پاشنه پایشان را طال کاری می کنند البته مدل هایی 
هم وجود دارد که زیر انگشتان پا هم طالکاری شده 
است. کاربران به این تصاویر واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »متاسفانه به تازگی نعل کاری پا آن 
 هم از جنس طال برای خانم ها مد شده است و این در 
حالی است که در دنیای امروز افرادی هستند که از 
پس مخارج روزانه خود بر نمی آیند.« کاربر دیگری 
نوشت: »من موندم اینایی که این کار رو می کنن می 

رن می گن اومدیم نعل بکاریم و بزنیم؟!« 

احیای جاده ابریشم و بازیابی نقش خاورمیانه	 
قضاوت درباره آن چه قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نامیده شده 
خارج از چارچوب طرح »راه ابریشم جدید« قضاوتی ناقص خواهد 
بود. طرحی که »شی جین پینگ«، با آغاز ریاست جمهوری اش 
بر چین در دهه دوم قرن ۲1 آن را در قالب پروژه »یک کمربند 
و یک جــاده« ارائــه کرد. پــروژه ای که روی سرمایه گذاری در 
زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر 
تجاری »کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« گام 
برمی دارد. پکن برای پیشبرد این پروژه عظیم اقتصادی سعی 
کرده که از رقابت های ملی و فرقه ای منطقه غرب آسیا دوری 
کند. همچنین، آن ها در یک دهه اخیر تالش کرده اند برخالف 
ابرقدرت های پیشین و رقبای غربی خود، به جای زورآزمایی 
با رقیبان غربی خود در حوزه های نظامی و سیاسی از دریچه 
اقتصاد ،قدرت و نفوذ خود را تثبیت کنند. به طور کلی چین در 
ارتباط با کشورها به جای ایجاد »اتحاد«، )اتحاد استراتژیک 
مانند روابط آمریکا- اسرائیل، یا نمونه تعدیل شده آن مانند 
 )Partnership( »مشارکت« )روابط آمریکا و عربستان سعودی
را مبنا قرار داده است. مشارکت دوستانه، مشارکت راهبردی، 
مشارکت همکاری راهــبــردی، مشارکت جامع راهبردی و 
مشارکت راهبردِی جامع همکاری از جمله سطوح مختلفی  
است که پکن نوع ارتباطش با دولت ها را در آن چارچوب قرار 
می دهد. هدف چین، ایجاد یک منطقه اقتصادی یکپارچه و 
هماهنگ در مسیر کشورهای جاده ابریشم قدیم است اما به آن 
محدود نمی شود. راه ابریشم نوین از سه مسیر شمالی، مرکزی 
و جنوبی تشکیل شده است. بخش شمالی چین را از طریق 
کشورهای آسیای مرکزی به روسیه و اروپا متصل می کند. مسیر 
مرکزی از آسیای مرکزی به ایران و خلیج فارس و همچنین 
ترکیه و دریای مدیترانه می رسد. مسیر جنوبی از چین آغاز و 
به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا و پاکستان و اقیانوس هند 
ختم خواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین 1۴ می 
۲۰17 گفته بود که هدف این طرح گسترش نفوذ چین در 
عرصه بین المللی نیست بلکه »با پیشبرد این برنامه ما رویکرد 
قدیمی بازی بین دشمنان را دنبال نخواهیم کرد و مدل تازه ای 
از همکاری و نفع دو جانبه را ایجاد خواهیم کرد که در نهایت به 

رشد اقتصاد باز در دنیا منجر خواهد شد.«

چرا قرارداد ها محرمانه می مانند؟	 
در آفریقا، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و آمریکای 
جنوبی، چین معمواًل معامالت خود را با هیاهوی رسانه ای و 
عکس برداری تبلیغ می کند. در مقابل، در خاورمیانه و اروپا، 
پکن سعی دارد تا آن جا که ممکن است به دلیل آن چه در باال 
اختالفات منطقه ای اعالم شد، چراغ خاموش توافقات خودش 
را پیش ببرد. به عنوان مثال، درخصوص چگونگی همکاری 
صندوق سرمایه داری مستقل ابوظبی با شرکت هوش مصنوعی 
ــزارش میدل  چین اطالعات کمی منتشر شده اســت. به گ
ایست نیوز، تاکنون چین در پروژه کمربند و جاده با 18 کشور 
عربی قرارداد امضا کرده و با 9 کشور عربی نیز در بانک توسعه 
آسیایی سرمایه گذاری کرده و از اعضای مؤسس آن بوده اند. اما 
همواره، یکی از شروط تصریح شده در این قراردادها »محرمانه« 
تلقی کردن آن ها بوده است.  چین قراردادهای متعددی با 
مصر و الجزایر و مراکش و اردن در حوزه انرژی و حمل و نقل 
بسته است. در یکی از تازه ترین این موارد، باید از توافق نامه 
راهبردی چین با عراق که در دولت عادل عبدالمهدی امضا 
شد و به توافق نامه »نفت دربرابر توسعه« شهرت یافت یاد کرد. 
با این حال محرمانگی تنها به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
خالصه نمی شود. مارس ۲۰19، شی جین پینگ به »رم« سفر 
کرد و در دیدار باجوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، توافق نامه 
های اقتصادی به ارزش ۲۰ میلیارد یورو امضا کردند. توافق 
نامه ای که جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. بر اساس این 
توافق،  ایتالیا به اولین کشور عضو گروه هفت قدرت صنعتی 
جهان )G7( بدل شد که در پروژه راه ابریشم جدید چین یا همان 
طرح »یک کمربند و یک راه« مشارکت می کند. دو دهه پیش، 
شریک اول تجاری بیشتر کشور های جهان آمریکا بود و حاال با 

گذشت ۲۰ سال، چین شریک اول اقتصادی بیشتر کشورهای 
حاضر در آسیا، اروپا، اقیانوسیه، آفریقا و آمریکای جنوبی است. 
محرمانگی با وجود رقیب چالش برانگیزی چون آمریکا به نظر 

دلیل قانع کننده برای پکن بوده است.

سرمایه گذاری چین، معامله برد- برد یا کابوس؟	 
همان طور که پیش از این خواندید چین سعی می کند 
قراردادهایی را که با دیگر کشورها می بندد محرمانه نگه 
دارد اما بد نیست بدانید که این کشور برای مشارکت با 
کشورهای دیگر پنج سطح مختلف همکاری تعریف کرده 
است که با توجه به اهمیت هر کشوری در یکی از این پنج 
سطح قرار می گیرد. کشورهایی مثل ایــران، عربستان، 
امارات، مصر و الجزایر در باالترین این سطوح قرار دارند چون 
این کشورها اهمیت زیادی در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا دارند. جدای از منطق چین درباره نحوه همکاری 
اقتصادی با کشورهای دیگر نگاهی داریم به حجم ،تنوع و 
شرایط این قراردادها و این تلقی که قرارداد ایران و چین 
قــراردادی یک طرفه و استعماری است و به ادعای برخی 
مخالفان این قراردادکه  قراردادی برای فروش ایران است 
واقعی نیست .کافی است به  مفاد برخی قرارداد های چین 
با کشورهای دیگر نگاهی بیندازیم   که بعضا برخی از این 
ها کامال در بلوک سیاسی مخالف چین قرار می گیرند و به 
لحاظ سیاسی در طرف غربی تعریف می شوند .جالب است 
بدانید مشابه قراردادی را که چین با ایران بسته قبال با بیشتر 
کشور های خاورمیانه منعقد کرده است . کشورهایی مثل 
بحرین،عربستان ، مصر، امارات، ترکیه و لبنان از جمله این 
کشورها هستند.بنابراین به نظر می رسد شاید ایران یکی از 
آخرین کشورهایی باشد که به  این روند می پیوندد. چینی ها 
فقط در یکی از قراردادهایشان با رژیم اشغالگر قدس ساخت 

و بهره برداری ۲۵ ساله بندر حیفا را در اختیار گرفته اند. 

تعهد عربستان به آموزش زبان چینی	 
حتی برخی از این کشورها در راستای  این توافقات با چین 
موسسات آموزش زبان چینی در کشورهای خود در قالب این 
قراردادها ایجاد کرده  یا حتی آن را در دروس مدارس خود 
گنجانده اند مانند عربستان که متعهد شده  آموزش زبان 

چینی را در مدارس و حتی دانشگاه های خود معرفی کند .
جنگ رسانه ای درباره پروژه های سرمایه گذاری چین در حالی 
است که به گفته الیوت آبرامز، دیپلمات با سابقه آمریکا و مسئول 
امور ایران در کابینه دونالد ترامپ، پکن در 1۵ سال گذشته 
)سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰19 میالدی( در مجموع 18۲ میلیارد 
دالر در آمریکا سرمایه گذاری کرده است که به طور متوسط 1۲ 
میلیارد دالر در هر سال می شود. میزان سرمایه گذاری چین در 
همین دوره در کشورهای استرالیا 98 میلیارد دالر )ساالنه ۶.۵ 
میلیارد دالر(، در بریتانیا 8۳ میلیارد دالر )ساالنه ۵.۵ میلیارد 
دالر( و در کشورهایی همچون برزیل، کانادا، آلمان و سوئیس 
کمتر از این مقادیر بوده است. همچنین، شرکت ملی نفت فالت 
 قاره چین )CNOOC( سال ۲۰1۳ حدود 1۵ میلیارد دالر در 

شرکت نکسن )Nexen( کانادا سرمایه گذاری کرد. 

کنترل 2۵ ساله بندر حیفا	 
همان طور که نوشتیم  شرکت چینی با مرکزیت شانگهای 
نیز برنده یک مناقصه اسرائیلی شده که بر اساس آن، از سال 
۲۰۲1 سرپرستی فعالیت های حیفا را به مدت ۲۵ سال در 
دست خواهد داشت. بر این اساس چین ساخت دو بندر )حیفا 
و شهر ساحلی اشدود در نزدیکی تل آویو( را برعهده گرفته است. 
بندر کنونی اشدود در زمان حاضر میزبان حضور ناوگان ششم 
دریایی آمریکاست. در سطح جهانی، چین ده ها »مشارکت 
جامع استراتژیک« از جمله با روسیه، پاکستان، انگلیس، 
ــالروس، کامبوج، شیلی، الئــوس، میانمار، تایلند، ویتنام،  ب
الجزایر، آرژانتین، استرالیا و برزیل دارد. قراردادهای مشترکی 
با اتحادیه اروپا به ارزش 11۳ میلیارد یورو امضا شده است. با این 
حال از سرمایه گذاری بزرگ ترین اقتصاد جهان هیچ گاه به عنوان 
کابوس یاد نشده است.بنابراین به نظر می رسد 
آن چه در روابط  این کشورها با  چین  مدنظر 
بوده نوعی منفعت دو طرفه را دنبال می کند 
و نباید با نگاهی یکجانبه به موضوع نگریست 
بماند که  به دلیل اهمیت ایران برای چین که 
هم دارای منبع عظیم نفتی و گازی است و هم 
می تواند مسیرها را در کریدور اقتصادی چین 
کم کند نقش مهمی داشته و خبری از این 
گونه موارد که شاید از دید برخی از هموطنان 
استثمار یا وطن فروشی باشد، دیده نمی شود 
و قطعا در روند انعقاد قراردادهای جزئی این 
تفاهم هم نهادهای مسئول همچون مجلس بر 

قراردادها نظارت خواهند کرد .

 آیا قرارداد ایران و چین در مناسبات تجاری پکن، قراردادی خاص است؟ 

نگاهی به رویه قراردادهای چین با ۵0 کشور جهان مانند ایتالیا، آمریکا، عربستان و... نکات جالبی دارد

خادم- گفت و گو درباره قرارداد امضا شده »مشارکت جامع راهبردی« میان جمهوری اسالمی ایران و چین در قالب نقشه راهی 
2۵ ساله، هر روز در حال افزایش است. اگرچه ممکن است برخی با نیت خیرخواهانه انتقاد هایی بعضا جدی به این قرارداد داشته 
باشند و با این تصور که قرارداد چین با ایران جزو معدود قرارداد های پکن  با دیگر کشورهاست نگاهی کاریکاتوری به آن بیندازند اما 
نگاهی به قرارداد های چین با دیگر کشورها و از جمله عمده کشورهای خاورمیانه واقعیت های جالبی را نشان می دهد که می تواند 
این تلقی را دستخوش تغییر کند. به عنوان نمونه باید به بهره برداری 2۵ ساله چین از بندر حیفا اشاره کرد. در ادامه درباره منطق 

قراردادی چین و حجم و  شیوه های همکاری این کشور با طرف های تجاری خود خواهیم گفت.

کالب هاوس در بورس و 

بورس در وضعیت قرمز!
پربازدید های هفته در فضای مجازی چه بود و مردم 

به دنبال چه مطالبی بودند؟

در سال جدید هم طبق روال سال گذشته هر پنج شنبه 
هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید در شبکه های 

اجتماعی و فضای مجازی را با هم مرور می کنیم.

7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
یکی از اتفاقات تلخی که در 6 فروردین رقم خورد مرگ 
آزاده نامداری بود که هنوز هم تحقیقات درباره علت آن 
در حال انجام است اما چند روز پیش شایعه ای مطرح 
شد که علت مرگ آزاده نامداری را مصرف 100 قرص 
اعصاب اعالم کرده بود که خیلی زود تکذیب شد. نتایج 
قرعه کشی ایــران خــودرو هم مثل روال سال قبل هنوز 
مورد توجه مردم است و بسیاری به دلیل اختالف باالی 
قیمت بازار و کارخانه برای خرید خودرو در قرعه کشی ها 
ثبت نام می کنند. یکی دیگر از موضوعات پر جست وجوی 
این هفته دانلود کالب هاوس برای اندروید است. این 
شبکه اجتماعی جدید این روزهــا غوغای زیــادی به پا 
کرده و مورد توجه قرار گرفته است. واکنش کمال خرازی 
به گفته های کریمی قدوسی و تکذیب صحبت های او 
ــاره اصــول نظام  در خصوص دخالت سفیر انگلیس درب
جمهوری اسالمی به عنوان ریشه مشکالت غرب با ایران 
بازتاب زیادی پیدا کرد. چگونگی خرید رمز ارزها و دالیل 
توقف پخش گاندو2 هم در این فهرست قرار دارد. در این 
میان بسیاری هم از مدیریت بورس که همچنان ریزشی 
است و وضعیت قرمز آن باعث کاهش سرمایه مردم شده 

گالیه داشتند.

7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
مرگ آزاده نامداری باعث شد زندگی نامه او در ویکی 
ــون. خ  پدیا مــورد توجه قــرار بگیرد. سریال جــذاب »ن
3 « که ایام نوروز از شبکه یک پخش می شد هم نه تنها 
بیننده های تلویزیون را به خود جذب کرد که بسیاری 
هم برای شناخت بهتر این سریال به سراغ گوگل رفتند. 
حواشی » گاندو2 « هم که عده ای فشارهای دولت را دلیل 
توقف پخش می دانستند نام این سریال را بیش از پیش بر 
سر زبان ها انداخت. انتشار حکم اولیه حمید صفت که او 
را در خصوص درگیری منجر به فوت ناپدری اش گناهکار 
شناخته و وی را به قصاص محکوم کرده بود هم باعث شد 
نام این خواننده کشور در این فهرست  قرار بگیرد. سیزده 
بدر و انتخابات ریاست جمهوری هم از دیگر مقاله های پر 
بازدید ویکی پدیا بود. در انتها هم نام هومن سیدی دیده 
می شود که احتماال حضورش در برنامه همرفیق باعث 

شده در این فهرست جای بگیرد.

7 هشتگ داغ توئیتر از دیتاک	 
در این چند ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 
احتماال هشتگ های زیادی در این باره ببینید .در این هفته 
هشتگ های حمایتی از سعید محمد، محمدباقر قالیباف 
و سعید جلیلی داغ تر از بقیه بود و احتماال در هفته های 
دیگر به این اسم ها اضافه خواهد شد. از دیگر هشتگ های 
داغ این هفته اعتراض کاربران به وضع نا بسامان مدیریت 
مرغ بود که باعث شده بود بسیاری از مردم در صف بمانند. 
صحبت ها در خصوص سربازی اختیاری و واکنش سخنگوی 
نیروهای مسلح به این موضوع هم هشتگ »نه به سربازی 
اجباری« را داغ کــرد. صحبت های جنجالی ظریف در 
کالب هاوس درباره توافق 2۵ ساله ایران و چین، برجام، 
کاندیداتوری در انتخابات و... هم نام وزیر خارجه را در 
توئیتر داغ کرد. هشتگ هایی علیه قرارداد ایران و چین 
هم در شبکه های اجتماعی مطرح شد که عمدتا اعتراض به 

منتشر نشدن مفاد این قرارداد بود.

اسرتاتژی قراردادهای  چیین
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی

جامعه یک توئيت

گزیده 

یک عکس  

دوباره روزهای ترسناک کرونا!

رسانه های جهان 

رویـــــتـــــرز: آمــــار 
ســرشــمــاری هــای 
جدید، از بحران در 
جمعيت  مـــوضـــوع 
ــری  ــي و ســـرعـــت پ
گــزارش هــا  دارد.  حکایت  چين  در 
زندگی  ــاالی  ب هزینه های  می گوید 
و کم رغبتی بــه تولد فــرزنــد در بين 
زوج هــای شهری، چين را بــه  سمت 
ــت.  تــوقــف رشـــد جمعيت بـــرده اس

آناتولی:فعاليت های 
حفاری و کاوش موزه 
باستان شناسی شهر 
بدروم ترکيه از کشف 
تابوت های باستانی 
2400 ساله خبر می دهد. گفته شده 
از دو تابوت که احتماال مربوط به افراد 
ثروتمند بوده،  اشيایی گران بها  کشف 

شده است.

پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
۲5 شعبان ۱۴۴۲.شماره ۲۰۶۳۰

موج وحشی قرمز !
 ۲57 شهر قرمز و ۱۲۹ شهر نارنجی شد؛ دبیرکمیته انتظامی

  ستاد ملی کرونا در گفت وگو با خراسان اعمال محدودیت گسترده 
در فعالیت مشاغل را الزامی می داند اما وزارت بهداشت از اجرانشدن 

محدودیت ها گالیه مند است

حق اوالد بازنشستگان تامین 
اجتماعی چقدر افزایش یافت؟

مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی با اشاره به 
جزئيات افزایش حقوق در همسان سازی حقوق 
بازنشستگان، گفت: بخشی از متناسب سازی 
بخشی  معيشت،  بن  در  بازنشستگان  حقوق 
دیگر در حق مسکن و بخشی در عائله مندی 

بوده است. 
حق عائله مندی بازنشستگان تامين اجتماعی 
امسال به ميزان ۳۷0 هزارتومان و حق اوالد به 
رقم ۹۶ هزار تومان به ازای هر فرزند افزایش 
می یابد. مصطفی ســاالری دیــروز در جلسه 
حقوق  متناسب سازی  دوم  مرحله  ــرای  اجـ
به موقع  و  مناسب  پــرداخــت  بازنشستگان، 
مستمری بازنشستگان را تکليف این سازمان 
برشمرد و اظهار کرد: امسال ماهانه ۱۵ هزار 
بازنشستگان  مستمری  بــرای  تومان  ميليارد 
پرداخت می کنيم. ساالری درباره اختصاص 
۸۹ هزار ميليارد تومان در بودجه ۱400برای 
این  داد:  توضيح  اجتماعی  تامين  ســازمــان 
و تعهدات جاری  ــون  به رد دی ميزان مربوط 
دولت به سازمان تامين اجتماعی است و تنها 
به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
ــبــتــه مـــا از آن بـــرای  ــاص نـــــدارد؛ ال ــص ــت اخ
بهبود  بازنشستگان،  حقوق  متناسب سازی 
می کنيم.  استفاده  تعهدات  سایر  و  درمـــان 
وی تصریح کرد: با افزایش های امسال، رشد 
مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی نسبت 
به اسفند ســال ۹۸ افــزایــش ۱۳4 درصــدی 
را نشان مــی دهــد کــه نسبت افــزایــش حقوق 
حقوق  افزایش  با  سازمان  این  بازنشستگان 
بازنشستگان کشوری در سال جاری برابر شده 
است. قریب در ادامه به تشریح پرداخت حقوق 
و  پرداخت  ــال گذشته  بازنشستگان در دوس
بازنشسته  پــرداخــتــی   ۹۸ اسفند  در  گــفــت: 
تامين اجتماعی حداقل بگير با ۳0 سال سابقه 
یک ميليون و ۶۷0 هزار تومان بود که با اعمال 
متناسب سازی مرداد به 2 ميليون و ۸00 هزار 
رسيد و با متناسب سازی امسال دریافتی آن ها 

4 ميليون و ۳00 هزار تومان خواهد بود.

دفاع وزیر ارتباطات از 
فیلترنشدن کالب هاوس

آذری جــهــرمــی وزیــر ارتــبــاطــات در واکــنــش به 
نارضایتی روزنــامــه کيهان وگـــزارش انتقادی 
صداوسيما از فيلترنشدن کالب هاوس گفت: 
این که فضای مجازی، مجادالت و فحاشی را به 
گفت وگو و تعامل اجتماعی سوق داده، اميدبخش 
است. باید از ایجاد فضای گفت وگو استقبال کرد. 
وزیر ارتباطات افزود: ناراحتی صداوسيما مثل 
بسياری دیگر از رفتارهای آن هــا بــرای من هم 
قابل درک نيست، کسانی که به دنبال افزایش 
گفت وگوها  ایــن  از  هستند،  ملی  همبستگی 
حمایت می کنند. به گزارش جماران،  وی بيان 
کرد: گفت وگوهای صوتی یک نوآوری جدید در 
فضای مجازی دنياست و ضمن استفاده از آن، 
از توسعه در پلتفرم های ایرانی هم استقبال و 
حمایت می کنيم. همان طور که دادستان محترم 
کل کشور دیروز گفته بودند، مبحثی برای بستن 

این پلتفرم مطرح نشده است. 

 صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان
 به تعویق افتاد!

درحــالــی کــه طبق گفته چهار روز قبل 
مدیرعامل تامين اجتماعی قرار بود، تا آخر 
این هفته احکام جدید حقوق بازنشستگان 
صادر شود اما رئيس کانون بازنشستگان 
از  اجتماعی  تأمين  مستمری بگيران  و 
به تعویق افتادن صدور این احکام خبر داد.
 علی دهقان کيا  دیروز با اشاره به  تعویق 
افتادن احکام جدید بازنشستگان سازمان 
تأمين اجتماعی اظهار کرد: این تصميم به 
دليل تجمعاتی گرفته شده که در روزهای 
گذشته از ســوی برخی افــراد در مقابل 
انجام  اجتماعی  تأمين  ساختمان های 

شده است.
 وی تصریح کــرد: این در حالی است که 
بازنشستگان  حقوق  جدید  احکام  هنوز 

ــت و برخی از افـــراد که  صــادر نشده اس
کارگران بازنشسته نيستند و از مدیران 
برخی از نهادها هستند، گمانه زنی هایی 

درباره احکام جدید داشته اند. 
همين  در  ــرد:  ک خاطرنشان  دهقان کيا 
پيشنهادهای  نــيــز  گــذشــتــه  روز  زمــيــنــه 
جدیدی برای حقوق بازنشسته ها اعالم 
شد که البته هنوز به صورت کامل اعالم 
نشده است. وی با اشاره به این که حدود 
۶0 درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعی 
حداقل بگير حقوق بازنشستگی هستند، 
گفت: بنابر محاسبه ای که انجام شده، این 
4ميليون  ۱00 تا  4ميليون و  افراد بين 
و 200هـــزار تــومــان دریــافــتــی خواهند 

داشت.

وزیر راه در گفت وگو با خراسان:

 رفت و آمد به ۳۹ کشور را 
ممنوع کرده ایم

هادی محمدی –وزیر راه و شهرسازی درباره 
اختالف نظر پيش آمده بــرای قطع پروازها به 
ــروز در حاشيه نشست هيئت دولت  ترکيه دی
در گفت وگو با خــراســان تاکيد کــرد که بحث 
ندارد.محمد  به هيچ وجه وجــود  اختالف نظر 
اسالمی اظهار کرد: موضوعات در قرارگاه مبارزه 
با کرونا تصميم گيری و در ستادملی مقابله با کرونا 
هم تایيد شده که بر همين اساس شاهد تورها 
بودیم و ابالغ هم شد. در مورد پروازهای دیگر 
هم هالل احمر مستقر در پایانه هاست و کنترل 
و مراقبت را انجام می دهد .  وی با بيان این که ما 
رفت و آمد به ۳۹ کشور را ممنوع کرده ایم، افزود: 
موضوع مهم این است که ما کسب اطمينان کنيم 
افرادی که از مرزهای هوایی و زمينی و دریایی 
عبور و مرور می کنند حتما کرونا نداشته باشند و 

گواهی که می دهند گواهی معتبری باشد. 

 حریرچی: 
حتی کوبا هم بدون دالر به ما واکسن نداد!

ــالم تازه ترین  ــر بهداشت بــا اع معاون کل وزی
گزارش از وضعيت خرید واکسن کرونا، تحریم ها 
دکتر  برشمرد.  واکسن  خرید  اصلی  مانع  را 
»ایرج حریرچی« با تاکيد بر این که توليد واکسن 
داخلی با سرعت بسيار خوبی در حال انجام 
است، گفت: با این حال به دليل ضرورت خرید 
واکسن خارجی، طی ماه های گذشته اقدامات 
انجام شد اما مگر کسی هست که نداند ما به دليل 
تحریم های آمریکا مشکل انتقال پول داریم؟ وی 
افزود: به دليل تحریم ها، برای تهيه واکسن از سبد 
کواکس حداقل دو ماه معطل انتقال پول بودیم. 
از آن طرف، حتی کوبا هم برای دادن واکسن به 
ما فقط دالر نقد می خواست، آن ها محاسبه پول 
واکسن از محل بدهی نفتی کشورشان به ایران 
را هم نپذیرفتند و گفتند شما به دولت کوبا نفت 
ــد و ربطی به ما نــدارد. حریرچی درباره  داده ای

آمارهای واکسن های خریداری شده تا به امروز 
هم گفت: تاکنون یک ميليون و ۶۹۵ هزار دوز 
واکسن وارد کشور شده است:۵20 هزار دوز 
اسپوتنيک، ۱2۵ هزار دوز کواکسين بهارات 

هند، ۱00 هزار دوز واکسن کوبایی سوبرانا، 
۷00 هزار دوز واکسن آسترازنکا توليدشده در 
کره جنوبی و 2۵0 هزار دوز سينوفارم چين. فاز 
اول واکسيناسيون شامل حال ۱.۳ ميليون  نفر 
می شود که برای تامين دوز واکسن این گروه هنوز  

به حدود یک ميليون واکسن دیگر نياز داریم.
معاون وزیر بهداشت بر رعایت عدالت و شفافيت 
در واکسيناسيون هم تاکيد و تصریح کرد: تاکنون 
به هيچ مقام مسئولی واکسن تزریق نشده است و 
مردم نسبت به رعایت عدالت در واکسيناسيون 
مطمئن باشند، حتی رهبر انقالب هم اعالم 
کرده اند که منتظر توليد واکسن داخلی می مانند. 
البته شفاف اعالم می کنيم که بعضا در مواردی 
مانند ورزشکاران پاراالمپيک که باید به خارج 
از کشور اعزام شوند، نمی توانيم آن ها را بدون 

واکسيناسيون اعزام کنيم.

مصطفی عبدالهی- همان شد که نباید می شد؛ 
ویروس کرونا برای چهارمين بار شکست مان داد 
و حاال شاخک هایش را برای مرگ ومير بيشتر 
تيز کــرده اســت. به قــول حریرچی، معاون کل 
وزیــر بهداشت، ویروسی که در موج های قبلی 
خود صعودهای پلکانی و آسانسوری داشت، در 
موج چهارم با صعود موشکی به سراغ مان آمده 
و پيش بينی می شود آمار مرگ های روزانه را به 

۶00 نفر هم برساند.

 8۶ درصد کشور در وضعیت قرمز و نارنجی        
طبق اعالم وزارت بهداشت، هم اکنون ۸۶ درصد 
شهرستان های کشور در وضعيت قرمز و نارنجی 
قرار دارند: 2۵۷ شهر قرمز، ۱2۹ شهر نارنجی، 
۵۱ شهر زرد و فقط ۱۱ شهر آبی. ضمن آن که 

همه مراکز استان ها جزو شهرهای قرمز هستند.

بیش از ۲۰ هزار مبتالی جدید روزانه       
دیروز آمار فوتی های کرونا با رسيدن به عدد ۱۹۳، 
روند صعودی خود را ادامه داد و تعداد موارد مثبت 
کرونایی کشور هم با رکوردی تازه به 20 هزار و 
۹۵4 نفر رسيد. آمارکل مبتالیان شناسایی شده 
هم به مرز 2 ميليون نفر رسيده اســت. به گفته 
حریرچی، طبق این اطالعات پيش بينی می شود 
با تداوم روند فعلی آمار فوتی های روزانه به ۶00 

نفر هم برسد.

 فقط یک راه داریم: تعطیلی گسترده        
»ایرج حریرچی« دیروز درباره راه حل عبور از این 
موج سهمگين هم این طور گفت: فقط یک راه 
داریم، محدودیت و تعطيلی گسترده دوهفته ای و 
همراهی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تا زمان واکسيناسيون. به گفته حریرچی، طبق 
مصوبات قبلی، هم اکنون باید مشاغل گروه 2 
در شهرهای قرمز و مشاغل گروه ۳ در شهرهای 
نارنجی تعطيل شوند، اما مشخص نيست چرا در 
شرایط فعلی خبری از اجرای این مصوبات نيست. 

مشاغل گروه ۲ که باید در شهرهای قرمز 
به مدت دو هفته تعطیل شود: بوستان  ها و 
مراکز تفریحی به طور کامل، پاساژهای سرباز 
و سربسته، بازارهای سرپوشيده، مراکز خرید 
و فروش )مال ها(، بازارهای روز و بازارهای 
ــذاری اتومبيل،  ــاره گ ــم ــز ش ــراک مــحــلــی، م
آرایشگاه  های مردانه و زنانه، مراکز فروش 
لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش، 
موکت و لوازم خانگی و حوله و پرده و مبلمان 
و لوستر و در و پنجره و تزیينات ساختمان، 
مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، سرگرمی، 
ــروف، کــتــاب، محصوالت  لــوازم تــحــریــر، ظـ
فرهنگی، مراکز فروش انواع پوشاک، کيف، 
ــای  ــس  ه کــفــش، آتــلــيــه هــای عــکــاســی، آژان
طبخ  و  توزیع  تهيه،  مراکز  امــالک،  مشاور 
مــواد غذایی شامل رستوران و کافی شاپ، 
مراکز فروش ملزومات و تجهيزات بدنسازی و 
ورزشی، فروش طال و جواهر، فروش کاالهای 
ــت دوم و ســمــســاری و آمــوزشــگــاه  هــای  ــ دس

رانندگی.
مشاغل گروه ۳ که باید در شهرهای نارنجی 
تعطیل باشد: تاالرهای پذیرایی، استخرهای 

سرپوشيده و باشگاه  های ورزشی، چای خانه  ها 
و قهوه خانه ها که در کل ساعات شبانه روز 
باید تعطيل باشند. همچنين، آموزشگاه های 
موسيقی و زبان با حضور ده نفر و موزه  ها و تئاتر 

و مهدهای کودک. 

چرا به موج چهارم رسیدیم؟       
اما این که چرا با وجود هشدارها و پيش بينی ها، 
جلوی ورود کشور به موج چهارم گرفته نشد، 
سوال مهمی است که بسياری از کارشناسان، 
نــــوروزی را علت آن  لغونشدن ســفــرهــای 
می دانند؛ هرچند که هم رئيس جمهور و هم 

وزیــــــــــــر 
کـــــشـــــور 
جــلــســه  در 
فروردین   ۱4
ــی  ــل ســــتــــاد م
کرونا،  با  مقابله 
تاکيد کردند سفرها 
مردم  و  شد  مدیریت 
پــروتــکــل هــا را رعــایــت 
کردند. حریرچی دراین باره 
هم گفت: در ستاد ملی کرونا و هيئت دولت، 
وزن دهی به کرونا و سایر موضوعات از جمله 
اقتصاد و گــردشــگــری متفاوت بـــود. مــا در 
وزارت بهداشت تاکيد داشتيم با لغو سفرهای 
نــوروزی از فرصت طالیی عيد و تعطيالت، 
برای خاموش کردن شعله های کوچک کرونا 
استفاده کنيم اما با آن موافقت نشد. البته 
معاون کل وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال 
که چه فــرد یا افــرادی مخالف لغو سفرهای 
نـــوروزی بــوده انــد هم گفت: »خيلی شفاف 
ــوال پاسخ  می گویم که نمی توانم به ایــن س

بدهم«.

دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا:
     

                اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز و نارنجی الزامی است 

سوال دکتر حریرچی درباره چرایی اجرانشدن محدودیت فعاليت اصناف 
گروه های 2 و ۳ در شهرهای قرمز و نارنجی را از کميته امنيتی، انتظامی و 
اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا پيگيری می کنيم. »حسين قاسمی« دبير 
این کميته در گفت وگو با خراسان می گوید: طرح جامع مدیریت هوشمند 
محدودیت ها که در آذرماه سال ۹۹ تصویب و ابالغ شده، اقدامات الزم در 
شهرهای قرمز و نارنجی و همچنين دسته بندی مشاغل را مشخص کرده 
است. قاسمی می افزاید: این طرح همچنان مالک عمل در ستادهای 
استانی است و نياز به مصوبه جدیدی برای ابالغ نيست، بنابراین استان ها 
موظف اند طبق این طرح با همکاری اصناف، برای اعمال محدودیت 
فعاليت گروه های شغلی اقدام کنند. وی درباره نظارت ها برای اجرای 

این طرح هم می گوید: به دليل محدودیت های متعدد از نظر تعداد نيرو و 
ظرفيت های نظارتی، نظارت اول و آخر بر عهده مردم است و باید تخلفات را 
گزارش کنند. قاسمی البته گالیه ای هم از وزارت بهداشت دارد و می گوید: 
قبال هماهنگی بهتری بين وزارت بهداشت و کميته انتظامی ستاد وجود 
داشت، گزارش وضعيت رنگ بندی شهرهای کشور چهارشنبه هر هفته 
در اختيار ما قرار می گرفت و ما هم اقدامات الزم را برای هفته آتی در هر 
استان ابالغ می کردیم، اما با وجود رسانه ای شدن لحظه ای بسياری از 
آمارها و اطالعات، آخرین گزارش رسمی ارسالی برای ما تعداد شهرهای 
قرمز را ۸۸ شهر نشان می دهد و آمار 2۵۷ شهر قرمز را، ما هم مثل شما از 

طریق رسانه ها شنيده ایم. 



سینما و تلویزیون ۶

سینمای جهان

تلویزیون

پنج شنبه 1۹   فروردین   1400
2۵ شعبان 1442.شماره  20۶30

مــیــتــرا حــجــار امــشــب هــمــراه 
ــود، در  ــ ــق خ ــی بـــا بــهــتــریــن رف
هجدهمین قسمت »همرفیق«، 
مهمان این برنامه خواهد بود 
گفت وگو  حسینی  شهاب  با  و 
خواهد کرد. این برنامه ساعت 21 در پلتفرم نماوا 

منتشر می شود.

امیرحسین رستمی فردا ساعت 
23، به عنوان مهمان در برنامه 
»14 اینچ« شبکه آی فیلم حضور 
خواهد داشت و با امین زندگانی 
دربــاره سریال »لیسانسه ها« 
به گفت وگو می نشیند. امیر کاظمی نیز در این 

برنامه حضور دارد.

ثریا قاسمی بــه تــازگــی بــازی 
به  ــرد«  ــج ــس م ــب در فیلم »ح
ــی مــحــمــدحــســام  ــردانـ ــارگـ کـ
حــدادیــان را به پایان رسانده 
ــن فــیــلــم با  ــ ــت. او در ای ــ اسـ

سیاوش  کوشکی،  مهدی  مانند  بازیگرانی 
چراغی پور و مهرداد ضیایی همبازی بوده است.

ــار سه شنبه شب  ــی آب نــرگــس 
بــه صــورت مــجــازی در برنامه 
»سینمای آزادی خواه« در شهر 
حضور  اسکاتلند  ادیــنــبــورگ 
ــت و پــس از نمایش فیلم  داش
که  مسترکالسی  در  »نفس«، 

داشت به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد.

چهره ها و خبر ها

ــازی  ــاد آئــیــش بــــرای بـ ــرهـ فـ
در فیلم کــمــدی »کــــوزوو« به 
کارگردانی میثم هاشمی طبا، 
جلوی دوربین رفته اســت. او 
همچنین به تازگی بازی در فیلم 
»خائن کشی« که نقش دکتر مصدق را در آن 

برعهده دارد، به پایان رسانده است.

داریوش فرهنگ در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران گفته است 
که در سریال های تلویزیونی، 
و  ــر  ــذاب ت ج منفی  نقش های 
ماندگارتر از نقش های مثبت 

بوده اند، چون نقش های مثبت فقط نصیحت 
می کنند.

 مائده کاشیان  

سریال های رمضانی آی فیلم 
معرفی شد

شبکه آی فیلم همچون سال های گذشته، برای 
مخاطبانش در ماه مبارک رمضان جدول پخش 

متنوعی تدارک دیده است.
به گــزارش آی فیلم، سریال های »صاحبدالن«، 
»ترش و شیرین«، »مسافری از هند«، »از سرنوشت« 
و »ماه و پلنگ« از جمله سریال هایی  هستند که در 
ماه مبارک رمضان مهمان آی فیلمی ها خواهند 
بود. مجموعه تلویزیونی »مسافری از هند« ساخته 
قاسم جعفری از روز سه شنبه 24 فروردین روی 
آنتن آی فیلم فارسی می رود. این سریال در سال 
13۸1 از شبکه سه سیما پخش شد. »مسافری از 
هند« هر روز ساعت 1۷ روی آنتن می رود. تکرار 
آن در ساعت 1 بامداد و ۹ صبح روز بعد خواهد بود.
سریال طنز »ترش و شیرین« اثر رضا عطاران نیز 
از یک  شنبه 22 فروردین  هر شب  ساعت 21 از 
آی فیلم فارسی پخش  و در ساعت های 5 و 13 روز 
بعد بازپخش می شود. »ترش و شیرین« در سال 
13۸۶ از شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی به 

نمایش گذاشته شد. 
سریال »صاحبدالن« به کارگردانی محمدحسین 
فــروردیــن مهمان آی فیلمی ها   22 از  لطیفی 
می شود و جایگزین سریال »روزهای بهتر« خواهد 
شد. این سریال هر روز ساعت 1۶ روی آنتن آی فیلم 
می رود. بازپخش آن نیز در ساعت های 12 شب و ۸ 

صبح روز بعد خواهد بود.
ــرار اســت فصل اول سریال »از سرنوشت« به  ق
کــارگــردانــی محمدرضا خردمندان و علیرضا 
بذرافشان از 24 فروردین مهمان آی فیلمی ها 
شود و جایگزین سریال »پریا« خواهد شد. این 
سریال هر شب ساعت 22 روی آنتن آی فیلم 
فارسی می رود و بازپخش آن در ساعت ۶ صبح و 

14 روز بعد خواهد بود.
مجموعه تلویزیونی »ماه و پلنگ« با بازی داریوش 
ارجمند و شاهرخ استخری نیز از روز یک شنبه 2۹ 
فروردین روی آنتن آی فیلم فارسی می رود و هر 
شب ساعت 2۰ از آی فیلم فارسی پخش می شود و 
بازپخش آن نیز در ساعت 4 صبح و 12 ظهر روز بعد 

روی آنتن خواهد رفت.

تجلیل بفتا از آنگ لی

ــی فیلم هــای  ــوان ــای ــردان ســرشــنــاس ت ــارگـ کـ
»کوهستان بروکبک« و »زندگی پــای« جایزه 

افتخاری »بفتا« را دریافت می کند.
ــگ لــی مفتخر بــه دریافت  بــه گـــزارش صبا، آن
باالترین جایزه آکادمی فیلم بریتانیا موسوم به 
»بفتا فلوشیپ« می شود. این کارگردان مولِف 
پیشگام پیش از این چندین جایزه بفتای رقابتی 
را دریافت کرده است. لی بیشتر برای فیلم های 
»ضیافت عروسی«، »حس و حساسیت«، »ببر 
خیزان، اژدهای پنهان«، »کوهستان بروکبک« 
و »زندگی پای« شناخته می شود. او این جایزه 
افتخاری را یک شنبه 11 آوریل دریافت می کند.

چاپلین، هیچکاک، اسپیلبرگ، شان کانری، 
کوبریک، الرنــس اولیویه، اسکورسیزی و مل 
بروکس ،نام های بزرگی هستند که پیش از این 

جایزه افتخاری بفتا را دریافت کرده اند.

کولمن و مندس همکاری می کنند

سم مندس برای پروژه بعدی اش از بازی اولیویا 
کولمن بازیگر برنده اسکار بهره می گیرد.

به گزارش مهر، سم مندس با همکاری سرچ الیت 
پیکچرز پروژه بعدی اش را با عنوان »امپراتوری 
ــرار اســت پاییز 2۰22 اکـــران شود  ــور« کــه ق ن
می سازد. کارگردان »1۹1۷« برای این فیلم 
ــرای نقش زن اصلی فیلم  ب را  اولیویا کولمن 
انتخاب کرده است. این پروژه تصویرگر داستانی 
عاشقانه اســت که در دهــه 1۹۸۰ و حــول یک 
سینمای زیبای قدیمی در سواحل جنوبی بریتانیا 

رخ می دهد.
مندس که از تهیه کنندگان فیلم است، پس از 
همکاری با کریستی ویلسون کرنز برای نوشتن 
»1۹1۷«، این بار فیلم نامه فیلم »امپراتوی نور« 
را به تنهایی نوشته است. این فیلم ساز همچنین 
از فیلم بردار اسطوره ای سینما یعنی راجر دیکینز 

برای ساخت فیلم بهره می گیرد.
دیکینز جایزه اسکار سال پیش را بــرای فیلم 
ــرداری »1۹1۷« دریافت کــرده اســت. فیلم  ب
سال  فیلم  بهترین  نامزدی   »1۹1۷« جنگی 
»اسکای  در  دیکینز  و  مندس  ــرد.  ک کسب  را 
فــال« و »جـــاده انقالبی« نیز بــا هــم همکاری 
کــرده بودند. اولیویا کولمن 4۷ ساله بازیگر 
آهنین«،  »بانوی  چــون  فیلم هایی  بریتانیایی 
»قتل در قطار سریع السیر شــرق«، »سوگلی«، 
»پــدر« و سریال های »مدیر شب« و »تــاج« بوده 
است. وی برای بازی در »سوگلی« جایزه بهترین 
بازیگر زن نقش اول را از نود و یکمین دوره اسکار 

دریافت کرد.

 بندیکت کامبربچ: 
زندان گوانتانامو را ببندید

هنرپیشه نامدار انگلیسی در یک مصاحبه جدید 
از رئیس جمهور آمریکا خواست زندان گوانتانامو 

را تعطیل کند.
به گزارش ایرنا، بندیکت کامبربچ ستاره سریال 
»شرلوک هلمز« که در نقش تهیه کننده و بازیگر 
ــاره  ــادی درب فیلم »موریتانیایی« اطالعات زی
بازداشتگاه مخوف گوانتانامو به دست آورده 
است، از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست 
این زندان را تعطیل کند. فیلم »موریتانیایی« به 
کارگردانی کوین مک دونالد، براساس کتاب 
خاطرات گوانتانامو به قلم محمدو ولد صالحی 
ــدون اتهام و  ساخته شــده که 14 ســال تمام ب

محاکمه در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود.
کامبربچ در گفت وگو با روزنامه ایندیپندنت خاطر 
نشان کرد: »مسئله حقوق بشر هم معضل دیگری 
اســت. به نظر من در جهان آزاد، اسیر کردن 
افراد، شکنجه دادن و اعتراف کشیدن از آن ها 
کار بی رحمانه ای است. )زندان گوانتانامو( جای 
بسیار خطرناک، غیرضروری و بی فایده است و 
فکر می کنم تعداد کافی از انسان ها در آن رنج 

کشیده اند.«
فیلم »موریتانیایی« که داستان 14 سال شکنجه  
روحی و جسمی یکی از زندانیان گوانتانامو را 
جلوی دوربین برد، برای پنج جایزه بفتا از جمله 
جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم انگلیسی نامزد 

شده است. 

در پــی حــواشــی مــربــوط بــه پخش مجموعه 
مستند »آقا مرتضی« درباره شهید سیدمرتضی 
آوینی و اعتراضات به سازندگان، خانه مستند 

انقالب اسالمی بیانیه ای منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اعتراضات 
مستند  ــردان  ــارگـ کـ شعبانی  محمدعلی 
»انحصار ورثه« و حسین معززی نیا کارگردان 
مستند »روایت راوی«، اشاره شده که اجازه 
مالکان حقوقی هر دو مستند برای استفاده 

ــا  دریافت شده اســت. مالک  از تصاویر آن ه
حقوقی »انحصار ورثــه« خود خانه مستند و 
مالک حقوقی »روایت راوی« مؤسسه روایت 
فتح اســت. در بخشی از این بیانیه، خطاب 
به معترضان آمــده اســت: »البته تحلیل این 
ــاره شهید آوینی و تفاوت نگاه  دوستان درب
آنان با واقعیت های زندگی ایشان برای مان 
قابل درک اســت؛ ناراحتی آنــان از تولید و 
پخش مستندی که تــالش کــرده ایــن شهید 

عزیز را به صــورت دقیق و جامع روایــت کند 
نیز قابل فهم است؛ آن چیزی که قابل درک 
نیست این همه تالش برای توقیف و سانسور 
مستند آقا مرتضی است؛ اما چه اشکالی دارد 
که آنان فقط یک بار صبر کنند و اجازه دهند 
ــان خارج  ــت شهید آوینی از انحصار آن روای
شود و روایتی دقیق تر، جامع تر و متفاوت تر 
 از روایــت همیشگی بــرای نسل امــروز بازگو

 شود.«

خانه مستند انقالب اسالمی در بخش پایانی 
این بیانیه آورده است: »ما قریب به  3۰ سال 
است روایــت انحصاری شما از شهید آوینی 
را دیده  و خوانده ایم. خواهش می کنیم فقط 
چند شب صبر کنید و اجازه بدهید مخاطبان 
روایــتــی جامع و بــدون سانسور از ایشان را 
ببینند. بعد شما دوباره تا سال ها فرصت دارید 
تا همان روایت دلخواه تان را برای مخاطبان 

بسازید!«

سریال »حــورا« به کارگردانی رضــا کمالی 
کــه هــم اکــنــون از شبکه ســه در حــال پخش 
است، سوژه ای تکراری و کلیشه ای را روایت 
می کند که تا به حال در سریال های مختلف 
به آن پرداخته شده است، فرزندی که متوجه 
مــی شــود والــدیــن واقــعــی اش افـــراد دیگری 
می شوند  متوجه  کــه  والــدیــنــی  ــا  ی هستند 
فرزند واقعی شان گم شده اســت! این قصه 
ــال گذشته، در  پیش از »حـــورا« در یــک س
چهار سریال دیگر مانند »دخترم نرگس«، 
»پرگار«، »بیگانه ای با من است« و »باخانمان« 
ــرار گرفته بود.  ــت قصه ق هم دستمایه روای
عالوه بر این ها، دو سریال »از سرنوشت 3« 
و »بچه مهندس 3« هم با محوریت بچه های 
بی سرپرستی که در پرورشگاه بزرگ شده اند، 
ساخته و پخش شده اند. هرچند که هرکدام 
از سریال ها سعی کرده اند از زاویــه خاصی 
این قصه را روایت کنند، اما در نهایت باز هم 
چندان موفق نشدند روایت تازه ای از چنین 
 سوژه ای داشته باشند و در دام کلیشه و تکرار

 افتادند.

پرگار	 
ــه کــارگــردانــی شــهــرام  ــال »پـــرگـــار« ب ــری س
شاه  حسینی که سال ۹۷ جلوی دوربین رفته 
بود، اوایل خرداد سال گذشته از شبکه یک 
پخش شــد. محور قصه ایــن مجموعه همان 
ســوژه تکراری جست وجو بــرای پیدا کردن 
فرزند گمشده و فاش شدن این راز بود، منتهی 
با تمرکز روی والدین فرزند گمشده روایت 

می شد. زنی به نام »محبوبه« با بازی مرجانه 
گلچین، پس از سال ها دوری از فرزندش به 
ــراغ همسر سابقش  ــران بازمی گردد و س ای
مــی رود تا دختری که سال ها قبل رها کرده 
ــالش او  بــود، پیدا کند و موفق مــی شــود. ت
بــرای پیدا کــردن فــرزنــدش، باعث می شود 
خانواده ای که او را به سرپرستی گرفته بودند 
دچار مشکالت و نگرانی هایی شوند، اما در 
انتها »محبوبه« تصمیم می گیرد این راز را فاش 
نکند. شاید بتوان گفت تصمیم این کاراکتر و 
فاش نشدن این راز نزد دخترش، وجه تفاوت 
این  اما  باشد،  با نمونه های مشابه  »پرگار« 
تفاوت نمی تواند به اندازه کافی برای مخاطب 

جذاب باشد.

دخترم نرگس	 
تقریبا یک ماه پس از پخش سریال »پرگار«، 
شبکه یک مجموعه دیگری به نــام »دخترم 
نرگس« ساخته باقر پیران را روی آنتن برد 
که این سریال هم ماجرای دختر جوانی را 
روایــت می کرد که در زمــان جنگ تحمیلی، 
خانواده واقعی خود را گم می کند و با فرزند 
خانواده دیگری جا به جا می شود. »نرگس« و 
والدینش طی یک آزمایش ژنتیک به صورت 
اتفاقی از این موضوع باخبر می شوند. در این 
سریال هم مانند نمونه های مشابه، »نرگس« 
تصمیم می گیرد دنبال خانواده اصلی خود 
ــدرش را پیدا می کند. برخالف  بــگــردد و پ
»پرگار« که قصه اصلی آن دربــاره پیدا شدن 
فرزند گمشده بود، در »دخترم نرگس« قصه با 
تمرکز بر اعضای خانواده »نرگس« و مسائل  و 
مشکالت آن ها و ماجرای کشف هویت واقعی 
»نرگس« به صورت مــوازی با دیگر ماجراها 

روایت می شد.

بیگانه ای با من است	 
سریال »بیگانه ای با من است« به کارگردانی 
احمد امینی و آرش معیریان، یکی دیگر از 
سریال هایی است که قصه تکراری جا به جایی 
فرزندان دو خانواده را روایت می کرد و پرداختی 
بسیار کلیشه ای داشت. زن فقیر و تنهایی به نام 
»نسا« با بازی شبنم قلی خانی تصمیم می گیرد 
خود و فرزندش را به جای عروس و نوه خانواده 
ثروتمندی به نام  »شهرابی« جا بزند و با هویت 
جعلی زندگی کند. سریال »بیگانه ای با من 
است« این قصه تکراری را با اتفاقات غیرمنطقی 
و عجیب از کودکی تا جوانی فرزند »نسا« به 
تصویر کشید. قصه ایــن سریال طبق همان 
الگوی کلیشه ای نمونه های مشابه پیش رفت. 
سروکله نوه واقعی خانواده »شهرابی« به صورت 
اتفاقی پیدا شد و رابطه عاشقانه  او و نوه جعلی 

خانواده، باعث شد این راز پنهان نماند.

باخانمان	 
در میان سریال هایی که نام بردیم، مجموعه 
»باخانمان« سریال موفق تری است که نسبت 
به چهار مجموعه دیگر، نگاه متفاوت تری هم به 
این قصه تکراری دارد. در این سریال از همان 
قسمت های ابتدایی مشخص شد که »مسعود« 
فرزند واقعی خانواده ثروتمند خود نیست و پدر و 
مادر اصلی او افراد دیگری هستند. جست وجوی 
»مسعود« و پیدا شدن خانواده واقعی او نیز چندان 
طول نکشید و بخش مهم قصه مربوط به زندگی 
جدید این شخصیت با خانواده اصلی خود با 
وجود تفاوت های فرهنگی و اخالقی فراوان و 
پیدا کردن سه فرزند گمشده دیگر بود. عالوه بر 
این، ژانر سریال »باخانمان« کمدی بود و همین 
موضوع باعث می شد سریال بــرای مخاطب 

شیرین و جذاب باشد.

حورا	 
سریال »حورا« نیز پنجمین مجموعه ای است 
که ایــن قصه تکراری و کلیشه ای را روایــت 
ــودرزی،  می کند. »حــورا« با بــازی فاطمه گ
فرزندش »علیرضا« را از راز هویتش باخبر 
می کند و به او می گوید مادر واقعی اش نیست. 
مانند بیشتر نمونه های مشابه، »علیرضا« از 
این موضوع که چرا زودتر این حقیقت را به او 
نگفته اند، شاکی می شود و تصمیم می گیرد 
ــود دوری کند. عالقه  ــواده فعلی خ ــان از خ
»علیرضا« به دخترعموی خود و رابطه ای که 
او را به خانواده غیرواقعی اش پیوند می زند 
یکی دیگر از کلیشه های سریال »حورا« است. 
در این مجموعه هم مانند »باخانمان«، پدر 
اصلی »علیرضا« او را بدون اطالع همسرش به 
خانواده ای فروخته است و خانواده واقعی او با 

مشکالت مالی درگیر هستند.

ملکه گدایان	 
عالوه بر پنج سریال تلویزیونی که گفته شد، 
این روزهــا سریال »ملکه گدایان« نیز که در 
نمایش خانگی منتشر می شود، به شخصیتی 
به نام »البرز« مــی پــردازد که پس از سال ها 
متوجه می شود فرزند واقعی خانواده خود 
نیست و تصمیم می گیرد هویت واقعی خود 
در  مجموعه  ــن  ای کــه  هرچند  کند.  پیدا  را 
تلویزیون  و  می شود  منتشر  خانگی  نمایش 
در سریال های مختلف بیشتر ســراغ چنین 
ــت، امــا اگــر ایــن ســریــال را  قــصــه ای رفته اس
بگذارید کنار پنج سریال تلویزیونی دیگری که 
در طول یک سال گذشته با فاصله نه چندان 
طوالنی از یکدیگر پخش شده اند ،هرکدام 
از نگاه کاراکتر خاصی این قصه تکراری را 

روایت کرده اند.
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مرثیه هایی  برای شهید آوینی

الهه آرانیان- صــدای گرم و آشنایش که راوی 
ــت فتح« بــود، با دل و جــاِن ایرانی ها پیوند  »روای
ــت. مجموعه مستندهای ارزشمند  ــورده اس خ
»روایت فتح«، میراث ماندگار شهید سیدمرتضی 
آوینی است؛ کسی که 20 فروردین ماه 1372 
در فّکه به فیض شهادت نائل آمد. شهید آوینی، 
مظهر عشق و ارادت به آرمان های بلند انقالب 
اسالمی بود و به همین دلیل، روز شهادتش، روز 
هنر انقالب اسالمی نام گرفت. حرکت و مسیر 
طی شده این مستند ساز و نویسنده تا امروز بر آثار 
بسیاری از هنرمندان از جمله نویسندگان تأثیر 
گذاشته است و به راستی لقب »سید شهیدان اهل 
قلم« برازنده اوست. گذشته از آثار شهید آوینی که 
مظهر هنر متعهد و انقالبی هستند، شخصیت او، 
ویژه و منحصربه فرد است. در ادامه، گفت وگوهایی 
را درباره ویژگی های آثار شهید آوینی، شخصیت او   

و خصوصیات هنر انقالبی اش می خوانید.

آوینی از مسیر رفته اش می گوید	 
محسن دریا لعل، مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان 
هنری رسانه ای اوج و  مدیرعامل سابق انتشارات 
روایت فتح، نیت اولیه را در خلق یک اثر هنری مهم 
می داند و درباره نیت و هدف اولیه شهید آوینی در 
آثارش می گوید: »وقتی که یک رویکرد یا موضوع و 
سوژه خیلی مهم باشد، نیت اولیه است که نتیجه اثر 
را مشخص می کند. زاویه نگاه هنرمند در بررسی 

آثار هنری خیلی مهم است. به آثار شهید آوینی که 
نگاه می کنیم، می بینیم سوژه اش انسان ها و تغییر 
و تحول انسان هاست. در یکی از مستندهای روایت 
فتح، پیرزنی را می بینیم که با یک بسته پالستیکی 
به سمت یک کامیون می آید. هر کارگردان دیگری 
بود شروع می کرد به تعلیق درست کردن از این 
صحنه که این پیرزن کیست و چه کاره است و...؛ 
ــی رود و  امــا آوینی همان اول سر اصــل مطلب م
می گوید این پیرزن بچه نــدارد و کل دارایــی اش 
همین بسته بادام است و آمده آن را به جبهه هدیه 
کند. آوینی ما را در تعلیق نگه نمی دارد و همان ابتدا 
ما را ُهل می دهد که این آدم چطور به چنین درکی 
رسیده است. کاری که آوینی در آثارش می کند، 
نمایِش رسیدِن درونی است، نه بیرونی. این زاویه 
نگاه ماست که یک اثر را انسانی یا غیرانسانی 
می کند. شهید آوینی خودش مسیری را طی کرد 
و به یک تحول درونی رسید و این تحول را در آثارش 
ساختارمند کرد. آوینی مسیِر رفته اش را برای ما 

تعریف کرد و در آثارش به نمایش گذاشت«.

ارائه تصویری متعالی از آرمان های رزمندگان	 
جــواد شمقدری، نویسنده و کــارگــردان، شهید 
آوینی را مصداق بــارز هنرمند متعهد و انقالبی 
معرفی می کند و می گوید: »یکی از اندیشه هایی 
که خیلی رایج شده، این است که برخی هنر را برای 
هنر می دانند، ولی وقتی از هنر متعهد و انقالبی 
نام می بریم، یعنی در کنار این که باید ارزش های 
هنری و خالقانه داشته باشد، باید متعهدانه هم 
است  شخصیتی  مصداق  آوینی  شهید  باشد. 
که این ویژگی را دارد. ایشان بعد از اوج گرفتن 
حرکت انقالب اسالمی با آن همراه می شود و تمام 
وجود و سرمایه اش را وقف می کند که تجلی آن را 
در هشت سال دفاع مقدس می بینیم. دشمنان 
بسیاری سر راه انقالب اسالمی سبز شدند و 
الزم بــود که کسانی مانند شهید آوینی موفق 
شوند انقالب و هنر انقالب را در کنار رزمندگان 
مجموعه  بــا  آویــنــی  کنند.  تبیین  بسیجیان  و 
مستندهایش از دفــاع مقدس که بعدها به نام 
»روایت فتح« معروف شد، توانست از انگیزه، اهداف 
و آرمــان هــای بسیجیان و رزمندگانی که تا مرز 
شهادت می روند، یک تصویر متعالی و محتوای 
روشن به ما ارائه کند. در واقع هنر انقالب، بیانگر 
حرکت و مسیر انقالب اسالمی است که شهید 

آوینی در این مسیر موفق عمل می کند«.

آقا مرتضی عدالت خواه بود	 
رضا برجی، عکاس مستندهای ماندگار »روایت 
فتح« و دوســت و همکار شهید آویــنــی دربــاره 
شخصیت او و این که اگر زنده بود، چه می کرد، 
ــال شهید آوینی  ــث ــان مــی گــویــد: »ام ــراس بــه خ
شخصیت هایی چندبعدی هستند. آوینی غرب 
را دیده بود؛ فلسفه خوانده بود و عالوه بر این، 

یک عرفان نظری و عملی داشت. می گفت از 
سال 60 خواندن زیــارت عاشورای شبانه ام 
قطع نشده است. یقین دارم اگر آوینی شهید 

نمی شد، به شدت از سوی همان کسانی 
که االن زیر علمش سینه می زنند، طرد 

می شد. آقامرتضی بر تکنیک سوار بود؛ 
سینما را می شناخت و از طرفی به معنای 
واقعی عــارف بــود. ما باید آقا مرتضای 
واقعی را به جوانان نشان بدهیم. او 
به شدت عدالت خواه بود و اگر االن بود، 

اولین فریادش عدالت خواهی بود. یکی دیگر از 
مواردی که به نظرم اگر االن زنده بود، رویش وقت 
می گذاشت، فضای مجازی است. او در 30 سال 
قبل، پیش بینی کرده بود که زمانی مرزها از بین 
می روند و همین اتفاق هم در روزگار ما افتاده است. 
من به عنوان شاگرد کوچک شهید آوینی، مطمئن 
هستم اگر بود با قــدرت، مفهوم جنگ رسانه ای 
را توضیح می داد و تبیین می کرد که االن هم ما 
در حال جنگ هستیم؛ همان طور که آن موقع 
زندگی اش را گذاشت برای دفاع مقدس. مرتضی 
یک انقالبی واقعی بــود؛ یک مسلمان و شیعه و 
بسیجی و فرهنگی؛ یک سرباز مخلص و تمام عیار 
برای امام خمینی)ره(. ما هم باید سربازانی مخلص 
برای مقام معظم رهبری باشیم. امثال شهید آوینی 

روی مین رفتند تا راه برای دیگران باز شود«.

روایتگر درد و نیاز درونِی انسان ها	 
مسعود زارعیان، مستندساز جوان کشورمان که 
آثارش از جمله مستندهای »علی ممد«، »مرهم« 
و »ایمان« به بخش جایزه شهید آوینی جشنواره 
سینماحقیقت راه یافته و مقام کسب کرده است، 
دربــاره تأثیر نگاه شهید آوینی بر فیلم سازی اش 
می گوید: »شهید آوینی در نوع نگاه به زندگی، 
فیلم سازی و نوشتن، جــریــان ســاز و اثــرگــذار 
بوده است. آوینی روایتگر یک نیاز و درد درونی 
متناسب با روح و شخصیت خداجوی انسان ها 
بود و این درد، درد نیاز به معنویت، پاکی و تقدس 
است. او این درد را همیشه دنبال می کرده و انگار 
این نیاز را در پیشگاه دوربین هم می دیده است. به 
گفته شهید آوینی، فیلم سازی می تواند به سینمای 
اشراقی دست پیدا کند که نفس خود را تزکیه 
کــرده باشد. در این صــورت، اتفاقات خدامحور 
جلوی دوربینش می افتد. من در آثارم دنبال این 

درد و نیاز بــوده ام. گاهی این درد در محرومان 
سیستان و بلوچستان بوده؛ گاهی 

ای بی)کودکان  بچه های  درد 
پروانه ای( بوده که حتی از یک 
پانسمان هم محروم هستند 
ــی درد طــلــبــه ای که  ــاه و گ
می خواهد بــرای تبلیغ دین 
به سمیناری بــرود و حمایت 
نمی شود یا جانبازی که برای 
می افتد  معیشتی  مسائل 

جانبازی اش.  پرونده  دنبال 
شهید آوینی در تئوری و عمل، 

و  نویسندگی  نــگــاه  روی 
فــیــلــم ســازی ام تأثیر 

گذاشته است«.

جواد نوائیان رودســری – وقتی از هنر متعهد 
صحبت می کنیم، منظورمان هنری اســت که 
بتواند ِدین خود را به جامعه ادا کند، در تنگناها، 
سختی ها، حتی در شادی ها و سرخوشی ها، کنار 
مــردم باشد؛ هنری که در فضای غبارآلود و زیر 
ابر خمارآلودگی روزگار نگذراند و برایش، رنج و 
غم های جامعه، علی السویه نباشد، خمودگی را 
بزداید و بر کرسی بیدارگری تکیه زند و از تحوالتی 
که جامعه را زیر و زبر می کند، تأثیر پذیرد. شاهکار 
شهید سیدمرتضی آوینی، به کارگیری هنر به مثابه 
ــاری که  زیــوری برای انسان متعهد بود. در روزگ
به خدمت تفکرات شرقی  یا  نویسندگان،  قلم 
در می آمد یا با الفاظ عجیب و غریب و احساسات 
کاذب نیهیلیستی در هم می آمیخت و مبدل می شد 
به »هنر بــرای هنر« و می خواست از عالی ترین 
جلوه روح انسانی، بی غمی و بی تفاوتی را به بدنه 
جامعه هیجان زده َنْشت دهد، آقامرتضی پرچمدار 
شد و معنای تعهدی را که انقالب اسالمی برای 
دوست دارانش تصویر می کرد، با مفهوم هنری که 
او به خوبی می شناخت، درآمیخت. فردا، سالروز 
شهادت اوست؛ شهادت مردی که معتقد بود »هنر 
آن است که بمیری، پیش از آن که بمیرانندت و مبدأ 

و منشأ حیات آنان اند که این گونه مرده اند.«

روزهای حرکت در مسیر شدن	 
آقامرتضی بچه شهرری بود. روز 21 شهریور سال 
1326 در این شهر به دنیا آمد؛ اما خب، وضعیت 
اشتغال پــدرش طــوری بود که دوران ابتدایی و 
دبیرستان را در زنجان، کرمان و تهران گذراند. 
از همان سنین کودکی اهــل هنر بــود؛ نه فقط 
هنرهای تجسمی؛ هم نقاشی می کشید و هم 
شعر می گفت و از همه این ها مهم تر، در ریاضی 
و فیزیک حرف زیادی برای گفتن داشت. وقتی 
دبیرستان را به پایان برد و وارد دانشگاه هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران شد تا در رشته معماری 
درس بخواند، آموخته هایش را به درس و دانشگاه 
محدود نکرد. اهل مطالعه بود و در همین دوره 
به مطالعه فلسفه و به ویژه فلسفه هنر رو آورد. 
آقامرتضی در فضای بلبشوی فرهنگی 
دانشگاه های دهــه 40 و 50، 
وسط آن همه فکر مختلف و 
دیدگاه های درهم و برهم، 
به دنبال حقیقتی می گشت 
که بتواند روح جست وجوگر 
او را آرام کند.در این دوره 
ــی شهید آویــنــی  ــدگ از زن
سبک  ن  همچو تی  قا تفا ا
ــی او و حــتــی لباس  ــدگ زن
ــــش با  ــراودات ــ ــدن و م ــی ــوش پ
چهره هایی وجود دارد 

که اخیرًا در مستندی با نام »آقامرتضی« از شبکه 
سوم سیما پخش شد و حاشیه هایی نیز داشت؛ اما 
آن چه مهم به نظر می رسد این است که به راستی 
شهید آوینی در این برهه و خان از زندگی اش 
نماند و از آن عبور کــرد و به ســوی کمال رفــت ؛  
خودش در جایی می گوید: »تصور نکنید که من با 
زندگی به سبک و سیاق متظاهران به روشنفکری 
ناآشنا هستم. خیر؛ من از یک »راه طی شده« با 
شما حــرف می زنم. من هم سال های ســال در 
یکی از دانشکده های هنری درس خوانده ام. 
به شب های شعر و گالری های نقاشی رفته ام. 
موسیقی کالسیک گوش داده ام، ساعت ها از 
وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی که 
نمی دانستم، گذرانده ام ... کتاب »انسان موجود 
تک ساحتی« هربرت مارکوزه را ـ بی آن که آن زمان 
خوانده باشم اش ـ طوری دست گرفته ام که دیگران 
جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند: عجب! 
فالنی چه کتاب هایی می خواند، معلوم است که 
خیلی می فهمد، اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به 
راهی کشانده است که ناچار شده ام رودربایستی 
را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم و 
عمیقًا بپذیرم که »تظاهر به دانایی« هرگز جایگزین 
»دانایی« نمی شود و حتی از این باالتر، دانایی نیز با 

تحصیل فلسفه حاصل نمی آید.«

آن معجزه بزرگ	 
انقالب یک تکانه بــزرگ بــرای آقامرتضی بود و 
امــام)ره( یک مرشد الهی. آشنایی شهید آوینی 
با امام خمینی)ره(، باعث همان تغییری شد که 
او در پی آن بــود؛ آن چــه در کتاب های فلسفی و 
بحث های صغیر و کبیر به دنبالش می گشت، در 
کالم ســاده، اما سنگین امــام)ره( پیدا می شد و 
همین تغییر، سیدمرتضی آوینی را ساخت، هم 
او که باالخره، سید شهیدان اهل قلم شد. راه 
طی شده او، سرانجام به آن جا رسید که معماری 
را کنار بگذارد و برود تا هنر را در کنار تعهد، در 
خدمت به خلق خدا و در کسوت جهادسازندگی 
تجربه کند. اما آقامرتضی خیلی زود فهمید که 
این قافله، تخصصی را کم دارد؛ هنرمندی که پای 
کار بیاید، تصویر بردارد و بنویسد و بگوید آن چه را 
که باید. این شد که دوربین به دست، دوره افتاد 
ــراف ایـــران. هرچه می دید و می دانست  در اط
که باید ببینند، مستند می کرد. اولین کارهای 
جهادی آقامرتضی بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
و پیش از آغاز جنگ تحمیلی، مانند »شش روز در 
ترکمن صحرا«، »سیل خوزستان« و از همه مهم تر 
و عمیق تر، »خان گزیده ها« که در سال های 58 و 
59 آن ها را ساخت، با همین رویکرد و محتوا شکل 
گرفت؛ »خان گزیده« روایتی تلخ از ستمی بود که 
در دوران رژیم پهلوی بر عشایر و روستاییان محروم 
فارس می گذشت؛ مظلومانی که مال و جان و حتی 
ناموسشان از تعدی و تجاوز خان های وابسته به 
دربار و زورگو در امان نبود.  آقا مرتضی تازه فهمیده 
بود که آن چه به دست دارد، دوربین نیست، اسلحه 
 است؛ اسلحه ای که می تواند دودمان ظالمی را 
بر باد دهد و فریاد مظلومیت ستمدیدگان را زیر 
طاق این گنبد کبود، منعکس کند. این تجربه ها 
خیلی ذی قیمت بودند؛ هرچند آن اوایــل و 
زمانی که سکان به دست بعضی تفکرات 
خاص بود، خیلی ارج نمی دیدند و در صدر 

نمی نشستند.

   تولد روایت فتح
بــا آغـــاز جــنــگ، آقامرتضی راهــی 
جبهه شد؛ گــروه جهاد که او با آن 
ــار مـــی کـــرد، نخستین گــروه  کـ

فیلم برداری بود که به خرمشهر رسید، اما شهر 
سقوط کرد و آن ها هم، سر از آبادان درآوردند. آن 
روزها، هنوز مجموعه ای به نام روایت فتح شکل 
نگرفته بود. او و دوستانش یک مجموعه مستند 11 
قسمتی با نام »حقیقت« ساختند که در پی کشف 
واقعیت سقوط خرمشهر بود؛ موضوعی که البته، 
برخی ها را هم ناراحت کرد. اگر بخواهیم دقیق تر 
بررسی کنیم، گــروه روایــت فتح و مجموعه های 
مستند آن که با صــدای تأثیرگذار شهید آوینی 
پخش می شد، با عملیات والفجر8 و آن پیروزی 
بــزرگ در سال 1364 آغــاز شد. مجموعه دوم، 
کربالی یک را پوشش می داد و در سال 1365 
شکل گرفت. مجموعه سوم مربوط به کربالی 
پنج، مجموعه چهارم مربوط به وقایع کشور و دفاع 
مقدس در سال 1366 و مجموعه پنجم که تکمیل 
و ساخت آن بسیار طوالنی شد، اتفاقات مهم جنگ، 
وقایع فرهنگی و سیاسی و از همه مهم تر، عملیات 
مرصاد را پوشش می داد. روایت فتح دروازه ورود 
مستندسازی به عرصه هنر متعهد بود؛ آقامرتضی 
با این کار، تاریخ غیرت و دفاع یک ملت را ثبت و 
ضبط کرد؛ ارزش هایی که ممکن بود خیلی زود 
از یاد بروند. جنگ تمام شد، اما روایت فتح هنوز 
ادامه داشت؛ هنوز هم آقامرتضی، مشتاقانه در 
دنبال  به  رزمندگان،  خاطرات  صفحات  میان 
رازها و اسرار مانایی می گشت که آیندگان برای 
ادامه راه، نیازمندش بودند. در آن سال ها، او رنج 
محنت رحلت مقتدایش را تحمل کرد. آقامرتضی 
روز 20 فروردین سال 1372، وقتی که برای 
تهیه بخش هایی از مستند روایت فتح به فکه رفته 
بود، بر اثر انفجار مین به شهادت رسید؛ انتهای راه 

طی شده او، شهادت بود.

 گفت وگوی خراسان با رضا برجی،جواد شمقدری، محسن دریالعل و مسعود زارعیان
 در سالروز شهادت سید مرتضی آوینی

  قهرمان دفاع هنرمندانه از »دفاع مقدس«
 استمرار در خواندن زیارت عاشورا،آموختن فلسفه و تسلط بر تکنیک های سینمایی 

چه رنگ و بویی به رویکرد هنری  شهید آوینی بخشیده بود؟

نگاهی به زندگی، زمانه و آثار سید شهیدان اهل قلم

 راه طی شده آقامرتضی
 از »خان َگزیده ها« تا »روایت فتح« 

حسن روح االمین چهره سال هنر انقالب شد

مــــراســــم افــتــتــاح 
ــای هفته  ــه ه ــام ــرن ب
هنر انقالب اسالمی، 
ــا تجدید  دیــــروز و ب
آرمان های  با  بیعت 
امـــام خــمــیــنــی)ره( 
معرفی  و  ــدا  ــه ش و 
انقالب  هنر  چــهــره 
اسالمی برگزار شد. 

به گــزارش مهر، در این مراسم حسن روح االمــیــن، به عنوان چهره سال 
هنر انقالب 1398، از میان پنج نامزد نهایی برگزیده و معرفی شد. سال 
گذشته به دلیل همه گیری کرونا، مراسم پایانی و معرفی چهره سال برگزار 
نشده بود. حسن روح االمین پس از دریافت لوح تقدیر »هفته هنر انقالب« 
گفت: ما هنوز هنرمندی در تراز انقالب اسالمی نداریم، ما سرباز در تراز 
انقالب اسالمی داشتیم و داریم مثل شهید حاج قاسم سلیمانی. به نظر من 
هنرمند انقالبی، هنرمندی است که چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ شناخت 
جامعه و دور ریختن اضافات ذهنی، هنرش را ارائه کند. 23 فروردین ماه، 
پس از بررسی نامزدهای نهایی چهره سال هنر انقالب، برای سال 1399، 
شامل علی محمد مؤدب، وحید یامین پور، محمدرضا دوست محمدی، 
افشین عال و جلیل سامان، چهره سال هنر انقالب برای سال 1399  

انتخاب و معرفی خواهد شد. این برنامه به صورت برخط برگزار می شود. 

تو کیستی که برایت علی غریبی خواند؟
تو کیستی که فقط از تو دل فریبی ماند؟

نمی توان که تو را با شهید تخمین زد
درست دسِت قضا بود، قرعه بر مین زد

دعای صحت و حرز سالمتی مینی است
که زیِر پای چِپ مرتضای آوینی است

رضا امیرخانی  

**** 

پاس ارزش های ناب انقالب
در هنر، در شعر، در هر بازتاب

»مرتضی« می خواهد و یاران او
در طریق فتح، عّماران او

»مرتضی« ای سّید اهل قلم
می شود آیا که برداری علم؟
باز گردی و علمداری کنی؟

عاشقان خویش را یاری کنی؟
عباس خوش عمل  
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تست هوش هوش منطقی

در بین گزینه هــای داده شــده یکی با بقیه 
ناهماهنگ است، آن را پیدا کنید.
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که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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تست هوش: گزینه 4با بقیه ناهماهنگ است. شکل های یک و دو و سه با 
چرخش بر هم منطبق خواهند شد.

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

بازی ریاضی

با توجه به اعــداد داده شده در تصویر کدام 
گزینه برای جای خالی مناسب است؟

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:  
  میناب

چی شده؟

بترکانید لطفا!

ــیــن مسابقه »چی  ســـام. اول
شده؟«  1400 رو می خواهیم 
شاد و با  تصویری که دیدنش 
ــاد می  ــه زنــدگــی را زیـ امــیــد ب
ــروع کنیم پس از شما  کند ش
می خواهیم، این هفته حسابی 
بترکانید و همین االن دست به 
گوشی شوید و بنویسید این 
نی نی ممکن است به چه دالیل 
طنز و باحالی، این جوری شده 
خوشحالی  چــنــیــن  و  ــد  ــاش ب
ــودش نشان بدهد. شما  از خ
دوشنبه  روز   24 ســاعــت  ــا  ت
ــد کــه یــک شرح  فــرصــت داریـ
حال طنز بنویسید و به شماره 

2000۹۹۹ پیامک کنید. 

نمونه :
  وقتی مامانت می گه امشب آشغال نداریم ببری پایین.

   وقتی که شارژر گوشی مامانم گم می شه و می تونه بیشتر به من برسه!
   وقتی بابات بهت می گه می تونی برای پنج دقیقه کولر رو روشن کنی!

هوش منطقی : گزینه )ج(. مجموع اعداد دو نیم دایره سمت چپ و راست 
با هم برابرند. 

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

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

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

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

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

بازی ریاضی:

بازی با کلمات:  
  ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید 

ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: کشو، کشف، کفش، کوه، هوش و ...

چهار حرفی: شکوه، کوفه و ...
پنج حرفی: شکوفه

شرح در متن

حل جدول:

م  ن  ک    ل   پ  ع   خ   ک   ر         
ر س ا  م   ک ش ش  ى  ن   م  ى  و       
ر ا  ن س  ن   ک  ى ش   ا  ه  م  چ ش     
و ه  ا  ى  د   ک   ب  و  ب  ه        ل 

م ش ک   ف  ى   ه   ز  ر   ز  ا ش     

 

و ا ش  پ  ى   د  ا  ه    

ن و  ل   ا  ن   ز  ر    
   

ا ر  د  ن  ى  ا  ا   ق ض   
ا ن ر  گ  ن  ا   د  ا    

 

ایموجی شعر :
  1. بیمار خنده های توام بیشتر بخند

2. دل از من برد و روی از من نهان کرد
3. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

4. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

ایموجی شعر

چند مصرع  شعر را به وسیله ایموجی ها برایتان 
نوشته ایم که باید با کمی دقت آن ها را پیدا کنید.

مثال:چترها را باید بست، زیر باران باید رفت
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی روزگار سیاه من از خانه مجردی دوسمت آغاز شد 

فقط به خاطر چند قرص متادون، دسمت به خون آلوده شد 

ماجرای 17 بار خودکشی یک قاتل! 

ن
سا

را
 خ

  از
س 

عک

پیامک آلوده به خباثت!

در حالی که بدگمانی و بدبینی هــای همسرم 
زندگی آشفته مرا با فــراز و نشیب های عجیبی 
رو به رو کرده بود، ناگهان یک پیامک از شماره ای 

ناشناس روزگارم را سیاه کرد تا جایی که ...
این ها بخشی از اظهارات زن 38ساله ای است 
که برای اعالم شکایت از مردی ناشناس پا به اتاق 
طبرسی  کالنتری  اجتماعی  مددکار  و  مشاور 
شمالی مشهد گذاشته بود. این زن جوان که ادعا 
می کرد مزاحم تلفنی زندگی بی سر و سامانش 
را ویران کرده است، درباره سرگذشت تلخ خود 
به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: 18ساله 
بودم که »رحمت« به خواستگاری ام آمد. او با خرید 
و فروش دام و طیور تجارت می کرد اما از همان 
آغازین روزهای زندگی مشترک متوجه شدم که 
همسرم رفتاری غیر متعارف و عجیب دارد. او هیچ 
گاه اجازه نمی داد به تنهایی از خانه بیرون بروم یا به 
تلفن های ناشناس پاسخ بدهم. سختگیری های او 
به حدی رسیده بود که حتی در منزل را به رویم قفل 
می کرد و بدون حضور خودش حق رفتن به منزل 
خواهران و برادرانم را نداشتم. با وجود این رحمت 
دلیل این رفتارهایش را دوست داشتن من  مطرح 
می کرد و در برابر اعتراض هایم می گفت: من تو را 
از جانم بیشتر دوست دارم و نمی خواهم آسیبی به 

تو برسد یا مشکلی برایت به وجود بیاید!
خالصه، او با همین حرف ها مرا قانع می کرد تا 

حتی برای خرید هم بیرون نروم. 
روزگــار به همین ترتیب سپری می شد تا این که 
چند سال بعد، در حالی که باردار بودم، به شدت 
بیمار شدم ولی همسرم به خاطر خرید دام در 
شهر دیگری بود و اجــازه نمی داد به تنهایی نزد 
پزشک بروم. وقتی همسرم از سفر کاری بازگشت 
و مرا به بیمارستان رساند، چند روز در بیمارستان 
بستری شدم. پزشکان می گفتند اگر یک روز دیرتر 
به بیمارستان رفته بــودم، با مرگ حتمی مواجه 
می شدم. خانواده ام که به تازگی  از رفتارهای 
عجیب و غریب رحمت  مطلع شــده بودند از او 
خواستند تا اجازه دهد چند روزی را در کنار خانواده 
ام استراحت کنم تا بیماری ام اندکی بهبود یابد 
اما همسرم نپذیرفت و به همین دلیل اختالفات 
ما شدت گرفت تا جایی که مجبور شدم از او طالق 
بگیرم. جدایی من و همسرم حدود پنج سال طول 
کشید و در همین مدت او با زن مطلقه دیگری 
ازدواج کرد ولی آن زن نیز در طول این سال ها با 
بدبینی های رحمت دست و پنجه نرم کرد تا حدی 
که باالخره از این وضعیت خسته شد و از او طالق 
گرفت.  در این شرایط بود که رحمت دوباره سراغ 
من آمد و با خواهش و التماس تعهد داد که اگر به 
زندگی مشترک با او بازگردم دست از رفتارهای 

نامتعارفش بر می دارد!
از سوی دیگر اگرچه خانواده ام مخالف ازدواج 
دوباره من با رحمت بودند اما من هم از تنهایی رنج 
می بردم و به همین  دلیل برای ازدواج با او اصرار 
ــاره این زندگی  کــردم. هنوز چند ماه از آغــاز دوب
مشترک نمی گذشت که باز هم من به مرغی اسیر 
در قفس تبدیل شدم و سوءظن ها و بدبینی های 
همسرم دوباره شدت گرفت. در حالی که من به این 
زندگی بی سر و سامان عادت کرده بودم و از ترس 
سرزنش، به خانواده ام چیزی نمی گفتم، روزی 
یک زن جوان به بهانه خرید دام به در منزلم آمد و 
چون همسرم در مسافرت بود شماره تلفن همراه 
رحمت را از من گرفت. تازه بعد از چند ماه فهمیدم 
که او همان زن صیغه ای همسرم بوده که از هم جدا 
شده اند! در همین گیر و دار روزی صدای زنگ 
گوشی تلفنم به صدا درآمد و چون شماره ناشناس 
تقریبا شبیه شماره تلفن خاله ام بود، پاسخ دادم. 
اما در میان حیرت و ناباوری مردی از آن سوی خط 
به من پیشنهاد ارتباط دوستانه داد. من که دست و 
پایم را گم کرده بودم، بالفاصله گوشی را قطع کردم 
و موضوع را برای همسرم توضیح دادم. یک روز بعد 
دوباره از همان شماره ناشناس پیامکی برایم ارسال 
شد که روزگارم را به هم ریخت! همسرم که تاکنون 
با بدبینی هایش زندگی ام را زجرآور کرده بود حاال 
مدام به من سرکوفت می زد و مرا نه تنها به بی عفتی 

متهم می کرد بلکه به شدت کتکم می زد و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرگرد مهدی کسروی )رئیس کالنتری طبرسی 
شمالی ( ماموران انتظامی موفق به ردیابی فرد 
تماس گیرنده )شماره ناشناس( در تهران شدند 
و به این  ترتیب عامل ارسال پیامک تحت تعقیب 

قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

* ایسنا / فالحی مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کردستان از شناسایی آسیب به 297 واحد مسکونی 
در پی زلزله 5.3 ریشتری سه شنبه شب گذشته 

شهرستان مریوان خبر داد.
*پلیس/ بر اثر انفجار در یک کارگاه جوشکاری در 
یکی از روستاهای شهرستان خنداب، یک نفر جان 

خود را از دست داد و فرد دیگر مجروح شد.
* پلیس/ مهری فرمانده پلیس فرودگاه  از کشف 
4کیلو و 8۰۰ گرم  تریاک که به طرز ماهرانه ای در 

یک سماور برقی جاسازی شده بود، خبر داد.
*پلیس/ بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد 
گفت: در شبانه روز گذشته با تالش ماموران یک تن 
مواد مخدر از نوع تریاک از پنج دستگاه خودروی 
عبوری در جاده های این استان کشف شد و در این 
خصوص هفت نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.
*صدا و سیما/ سرهنگ علی محمدی رئیس پایگاه 
دوم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری 
متهمی خبر داد که در فضای مجازی فروش سالح 
جنگی را تبلیغ می کرد و گفت: از مخفیگاه متهم یک 

قبضه سالح جنگی و 32 عدد فشنگ کشف شد.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ مرکز عملیات پلیس 
امنیت تهران از دستگیری دو عامل اصلی درگیری و 

تیراندازی در خیابان شهید نامجو  خبر داد.
*ایسنا/ افرادی ناشناس مرکز تست کرونا در منطقه 

"تیرگارتن" برلین را به آتش کشیدند.

11 زخمی در واژگونی پژوی 
حامل اتباع افغانستانی 

توکلی/ واژگونی یک  دستگاه پژو حامل  
اتباع افغانستانی  غیر مجاز  در محور کرمان 

- رفسنجان 11 زخمی بر جا گذاشت.
بــه گـــزارش خــراســان بــه نقل از  اورژانـــس 
رفــســنــجــان، طــی یــک هفته ایــن دومین 
حـــادثـــه واژگــــونــــی پــــژو 4۰5 حــامــل 
ــت. ــاز در رفــســنــجــان اس ــج ــاع غــیــر م ــب  ات
 یازدهم فــروردیــن نیز حادثه مشابهی به 
وقــوع پیوست که سه فوتی و 11 مصدوم 

برجا گذاشت.

سجادپور- از رفتارهای »جاهلی« لذت می 
بردم از همان دوران نوجوانی »رفیق باز« شدم 
و مشروب خوری و کشیدن سیگار را آغاز کردم. 
خیلی از اهالی محل از من می ترسیدند و حساب 
می بردند تا این که پا به خانه مجردی یکی از 
دوستانم گذاشتم و ... به گــزارش اختصاصی 
خــراســان، ایــن جمالت را مــرد 4۰ ساله ای بر 
زبان جاری می کرد که اواخر بهمن سال گذشته 
در یک درگیری وحشتناک و تنها برای گرفتن 
ــدرش، دست به  قرص های متادون بیشتر از پ
چاقو برد و دو برادرش را که به حمایت از پدر قصد 
داشتند او را از این رفتارهای خطرناک بازدارند 
به شدت زخمی کرد. در این میان برادر کوچکتر 
که از ناحیه پا دچار خونریزی شده بود در مرکز 
درمانی قاسم آباد مشهد جــان سپرد و به این 
ترتیب پرونده ای جنایی روی میز قاضی ویژه قتل 
عمد قرار گرفت. بررسی های مقدماتی قاضی 
دکتر حسن زرقانی نشان می داد »علی« )مرد 
4۰ ساله( که گذشته تلخی نیز دارد، به خاطر 
زیاده خواهی ، برادر بی گناهش را هدف ضربه 
چاقو قرار داده و این جوان 25 ساله فقط به خاطر 
جلوگیری از رفتارهای هولناک برادرش و حمایت 
از پدر، قربانی این حادثه تاسف بار شده است. به 
گزارش خراسان، به دستور مقام قضایی، متهم این 
پرونده جنایی که در محل وقوع قتل دستگیر شده 
بود، پس از انتقال به اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی لب به اعتراف گشود و جزئیات 
ماجرای برادرکشی به خاطر چند قرص متادون 
را شرح داد و سپس در گفت وگویی با خبرنگار 

خراسان سرگذشت تلخ خود را نیز بازگو کرد.
نامت چیست و چند سال داری؟ علی – ص 

هستم و 4۰ سال دارم. 
تا کالس چند درس خواندی؟ سوم راهنمایی 

چرا ادامه تحصیل نــدادی؟ دیگر ذهنم نمی 
کشید! به ورزش عالقه بیشتری داشتم، البته 
مدتی هم به صــورت شبانه درس خواندم ولی 

فایده ای نداشت.
در چه رشته ای ورزش می کردی؟ کشتی و 

تکواندو 
پس چرا ادامه ندادی؟ چون معتاد شدم  دیگر 

همه چیز را رها کردم! 
دوران کودکی و نوجوانی را چگونه گذراندی؟ 
آن زمان در تربت جام زندگی می کردیم و پدرم 
در مخابرات مشغول کار بود. من هم گاهی به 
همراه پدرم می رفتم تا کابل های تلفن را در مسیر 
روستاها بررسی کنیم. یادم می آید وقتی هفت  یا 
هشت ساله بودم روی ستون رفتم تا کابلی را به هم 
متصل کنم که یکی از مسئوالن مخابرات مرا دید 
و 45 تومان به من عیدی داد. این عمل او، تاثیر 
بسیار خوبی در روحیه ام گذاشت به طوری که 

هنوز آن خاطره را به یاد دارم! 
بعد از ترک تحصیل چه می کردی؟ ابتدا به 
باشگاه کشتی می رفتم و از روی پله ها به کشتی 
گیران نگاه می کــردم. بعد هم خودم ورزشکار 
شدم ولی از همان زمان کار می کردم و با پدرم 

سرکار می رفتم!
چگونه »رفیق باز« شدی؟ رفیق بازی را از همان 
دوران نوجوانی شروع کردم. آن زمان در یکی از 
پارک های تربت جام، سکوهایی را برای تفریح 
و استراحت خانواده ها ساخته بودند من هم با 
دوستانم روی آن سکوها می نشستم و در تاریکی 
شب سیگار می کشیدیم  یا مشروب می نوشیدیم! 
در آن روزها من یک دستگاه موتورسیکلت »تریل« 
داشتم و با آن ویراژ می دادم و در کوچه و خیابان 

تک چرخ می زدم! 
پس جوانی پرشر و شور بودی؟ از رفتارهای 
جاهلی خوشم می آمد و از این کارها لذت می 
بردم. در تربت جام خیلی از اهالی از من حساب 
می بردند و من هم این شرایط غرورآمیز را دوست 

داشتم! 
اولین بار چه کسی به تو سیگار تعارف کرد؟ 
یکی از دوستانم که با هم به همان پارک می رفتیم! 
وقتی دو کام از سیگار گرفتم با مشت روی چمن 

ها کوبیدم و گفتم تو اولین سیگار را به من دادی! 
خالفکاری هایت از چه هنگامی شروع شد؟ از 
همان دوران نوجوانی شروع شده بود ولی زمانی 

که 17-18 ساله بودم و به دنبال هیجانات دوران 
جوانی می رفتم، از خانه مجردی یکی از دوستانم 
سردرمی آوردم و از آن جا بود که خالفکاری هایم 

شدت گرفت.

با همسرت چگونه آشنا شدی؟ حدود 15 سال 
قبل برای فعالیت های گازکشی به همراه برادرانم 
به زاهدان و بیرجند می رفتیم که از طریق یکی از 
بستگانم با همسرم آشنا شدم. چند بار به نزدیکی 
مدرسه اش رفتم و او را دیدم که بعد هم آرام آرام 
این ارتباط و عالقه شکل گرفت و  شش ماه بعد از 

این آشنایی با هم ازدواج کردیم.
فرزند هم داری؟ بله! 

االن هم با همسرت زندگی می کنی؟ نه! حدود 
هفت سال قبل طالق گرفت و به دنبال سرنوشت 

خودش رفت.
چرا؟ به خاطر اعتیادی که من داشتم! در واقع 
بدبختی من از همان خانه مجردی دوستم    ریشه 
گرفت چرا که من مصرف مواد مخدر را در آن جا 
آغاز کردم ولی بعد از ازدواج به شیشه و کریستال 

روی آوردم که دیگر روزگارم سیاه شد!
ــرا! ســال 9۰ تا  هیچ وقــت تــرک نکردی؟ چ

آخر سال 92 ترک کردم ولی باز وسوسه شدم و 
نتوانستم به این پاکی ادامه بدهم!

سربازی هم رفته ای؟ بله! زمانی که نامزد بودم 
به خدمت سربازی رفتم دوران آموزشی را در 
خاش گذراندم و بقیه خدمت را در مشهد سپری 
کردم! البته آن زمان یک هم خدمتی داشتم که 
اهل طبس بود و به طور پنهانی با او مواد مصرف 

می کردم!
ــرارت لــذت می  چــرا از ایــن همه خــالف و ش
بردی؟ به  دلیل این که غرور داشتم! سال 84 
وقتی از تربت جام به مشهد آمدیم اول مسافرکشی 
می کردم، کارهای نظافتی انجام می دادم ولی به 
خاطر همین غرور و عقده گشایی خیلی با دیگران 

دعوا می کردم.
همسرت االن ازدواج کرده است؟ نه! سال 
92 وقتی از هم جدا شدیم، او حضانت فرزندم را 
نیز پذیرفت! با وجود این گاهی فرزندم را نزد من 
می فرستد و مبلغی هم به من پول می دهد! در 
واقع ارتباط ما هنوز به طور کامل قطع نشده است.
چــرا وقتی همسری تا ایــن انـــدازه مهربان 
داشتی، او را تا مرز جدایی کشاندی؟ فقط 
به خاطر همین اعتیاد! همسرم اصرار می کرد 
تا من مواد مخدر را کنار بگذارم! من هم چند بار 
سعی کردم دیگر مصرف نکنم! ولی آدم معتاد 
فقط حرف می زند! چون خیلی زود وسوسه می 
شدم و دوباره ... در زندگی تلخ من کار به جایی 
رسید که به زور وسایل و لوازم منزل را می بردم و با 
قیمت بسیار پایینی می فروختم هیچ وقت هم به 
چشمان گریان همسرم توجهی نمی کردم! حتی 

موتورسیکلتم را فروختم و پول آن را دود کردم!
ــردی؟ مواد  ــت می ک ــدرت را اذی پس چــرا پ
مخدر عقلم را ضایع کرده بود! دست خودم نبود! 
همواره منتظر بودم تا چند روز به آخر ماه حقوق 
بازنشستگی پدرم را واریز کنند! او سعی می کرد 
پول کمی برای خرید قرص متادون به من بدهد 
که همه را یک جا مصرف نکنم! من هم عصبانی 
می شدم و خط و نشان می کشیدم! خمار بودم! 

چیزی نمی فهمیدم! 

االن پشیمانی؟ خیلی! آن قدر عذاب وجدان 
دارم که به راحتی نمی توانم بخوابم! افسوس 
می خورم که چقدر روزهای وحشتناک و تلخی 
را به خاطر همین مواد مخدر گذراندم و اکنون 
نیز دستم به خون برادرم آلوده شده است! چگونه 
ــدان نگیرم و از ایــن حادثه هولناک  عــذاب وج

پشیمان نشوم.
چه کسی را مقصر این وضعیت تاسف بار می 
دانی؟ فقط خودم! هیچ کس به من اصرار نمی 

کرد که راه خالف را انتخاب کنم!
قبال از افراد معتاد بدم می آمد اما االن ...

هزینه های مواد را چگونه تامین می کردی؟ 
اطرافیانم کمک می کردند حتی یکی از اعضای 
خانواده ام که در اروپا زندگی می کند گاهی فقط 
با یک تماس، برایم پول واریز می کرد و من همه 
آن پول ها را فقط صرف خرید مــواد مخدر می 
کردم! این اواخر هم قرص های مخدردار زیادی 
را استفاده می کردم که این حادثه وحشتناک 

رخ داد.
هیچ وقت از این نوع زندگی خسته نشدی؟ 
چــرا! بــارهــا تصمیم گرفتم خــودم را از این 
وضعیت اسفبار رها کنم به همین دلیل تاکنون 
17 بار دست به خودکشی زدم! تعداد زیادی 
قرص های مرگ آور خوردم! با تیغ رگ دستم 
را زدم! ولی باز هم زنده ماندم! در واقع جرئت 
زیادی هم نداشتم! سه سال قبل تعدادی قرص 
تاریخ گذشته متادون را به قصد خودکشی 
خوردم و کنار یک مغازه قصابی افتادم! از مرد 
قصاب خواستم سوئیچ موتورم را به خانواده ام 
بدهد! حالم خوب نبود و حالت تهوع داشتم! با 
تماس مرد قصاب امدادگران اورژانس مرا به 
بیمارستان امام رضا)ع( رساندند ولی من که 
مدتی را به کما رفته بودم دوباره از مرگ نجات 
یافتم! آن روز هم در خانه درگیری داشتیم که 
دست به خودکشی زدم! آن روز نجات یافتم ولی 
اکنون با این عذاب برادرکشی نمی توانم کنار 
بیایم! فقط به خاطر مواد مخدر زندگی خودم و 

خانواده ام نابود شد! 

برادرکشی این بار در میامی 

فرمانده انتظامی میامی گفت: بر اثر اختالفات 
خانوادگی در روستای بکران بخش مرکزی این 
شهرستان یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. 
سرهنگ حسین عجم در گفت و گو با ایرنا  افزود:  سه 
شنبه شب گذشته وقوع یک فقره درگیری منجر به 
ضرب و جرح در روستای بکران منطقه کالته های 
شرقی شهرستان میامی به مرکز فوریت های پلیسی 
11۰ اعالم شد و با اعزام ماموران به محل و بررسی 
های اولیه مشخص شد سه برادر با هم درگیر شدند 
که یکی از آن ها با ضربات چاقو  دو نفر دیگر را مجروح 
کرده و متواری شده است.وی  با بیان این که یکی از 
مصدومان به علت شدت خونریزی در بیمارستان 
فوت می کند، افزود: اقدامات قانونی و تخصصی 
پلیس برای دستگیری عامل این جنایت از همان 
لحظات ابتدایی آغاز شد. وی اظهار کرد: با بررسی 
های اطالعاتی و به کارگیری فناوری های نوین و 
جمع آوری اظهارات مردمی ، محل اختفای متهم 
شناسایی و او 22 دقیقه پس از زمان وقوع جرم، در 
عملیاتی دستگیر شد. وی از اعتراف صریح متهم خبر 
داد و گفت:  اختالف مالی و خانوادگی علت وقوع این 

درگیری و در پی آن برادر کشی بوده است.

ترفند عجیب مرد شیاد  برای سرقت خودرو  از  رانندگان زن! 
ســارق سابقه دار با ترفندی خــاص اعتماد 
رانندگان زن را جلب می کرد و خودروهای 
آنان را به سرقت می برد. او در جریان تحقیقات 
تخصصی پلیس دستگیر شد و به جرمش 

اعتراف کرد.
ــزارش شــرق، چند روز قبل زنی جوان  به گ
ــودروی خود  در تماس با پلیس از سرقت خ
خبر داد و گفت: من در آژانس بانوان مشغول 
کار هستم. شخصی با آژانس تماس گرفت 
و تقاضای خودروی مدل  باال کرد. من برای 
بــردن مسافر راهــی نشانی  مد نظر شــدم و 
فردی با چهره موجه و ظاهری آراسته سوار بر 

خودرویم شد.
شاکی افزود: آن مرد در طول راه خود را یکی 
از پرسنل نظامی معرفی کرد و درحالی که با 
تلفن همراهش صحبت می کرد و چیزهایی 
درباره کارش می گفت، از من خواست مقابل 

یک مرکز نظامی توقف کنم. قرار بود ما در این 
مرکز نظامی شخص دیگری را سوار کنیم.

مال باخته جوان ادامه داد: مسافرم از خودرو 
پیاده شد و چند کلمه ای با دژبان صحبت کرد. 
سپس به سمت من برگشت و مدعی شد چون 
من خانم هستم نمی توانم وارد مرکز نظامی 
شوم و از من خواست خودرو را در اختیارش 
قرار دهم تا او به دنبال شخص مد نظر برود. 
به قدری رفتار او محترمانه و معقول بود که 
اعتماد کردم و خودرو را در اختیار او قرار دادم. 
مسافرم سوار بر خودروی من داخل مرکز شد. 
بعد از یک ساعت که برنگشت سراغ دژبان 
رفتم ، آن موقع بود که متوجه شدم در ورودی 
مربوط به منزل های سازمانی است و در خروج 
در سمت دیگر قرار دارد و شخص مسافر اقدام 

به سرقت خودرو کرده است .
با شکایت زن جوان تحقیقات آغاز و تصویر 

سارق خودرو از دوربین های مقابل دژبانی 
گرفته شد. همچنین شماره ای که مسافر 
سارق با آن با آژانس تماس گرفته بود نیز به 

دست آمد. 
در ادامــه تحقیقات مشخص شد شماره ای 
ــده، متعلق به زن  که با آن تماس گرفته ش
ــت کــه خـــودش نیز  ــام مریم اس جــوانــی بــه ن
ــس بانوان اســت و خــودرویــش با  راننده آژان
 همین شگرد مورد سرقت قرار گرفته است.

تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا این که 
کارآگاهان پلیس به مرد جوانی به نام فرامرز 
رسیدند . او که از سارقان سابقه دار بود قبل از 
این نیز با معرفی خود به عنوان مأمور و مقام 
ــودرو کــرده بود. ــدام به سرقت خ  دولتی اق

در نــهــایــت مخفیگاه فــرامــرز در یــکــی از 
شهرستان های اطراف ورامین شناسایی شد 
و گروهی از کارآگاهان پس از گرفتن نیابت 

قضایی وارد عمل شدند. 
ــرز را بــه صــورت  ــرام مــأمــوران مخفیگاه ف
نامحسوس زیر نظر گرفتند و موفق شدند 
متهم جــوان را دستگیر کنند. در بازرسی 
یک  سوئیچ  متهم  مخفیگاه  از  انجام شده 

خودروی برلیانس نیز کشف شد. 
متهم ابتدا منکر سرقت بود اما در مواجهه با 
شاکیان  و مدارک پلیسی به سرقت ها اعتراف 
کرد و گفت غیر از سرقت از دو راننده زن جوان، 
خــودروی برلیانسی را نیز به همین شیوه 
در شهرستان شهریار سرقت کــرده است. 
سرهنگ کارآگاه داوود فرد، جانشین پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: 
متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس 
دادسرای ناحیه 15 برای تحقیقات تکمیلی 
در اختیار پلیس قرار گرفت و شناسایی دیگر 

مال باختگان احتمالی ادامه دارد.
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افت تورم ماهانه مسکن برای 
دومین ماه پیاپی 

تازه ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت 
امالک مسکونی تهران، عالوه بر اعالم رشد 
81.9 درصدی قیمت مسکن در اسفند ماه 
99 نسبت به اسفند 98، نشان می دهد که 
»شاخص تورم ماهانه« در مسیر نزولی قرار 
دارد. به نظر می رسد عواملی همچون ایجاد 
جو خوش بینی نسبت به کاهش/رفع تحریم 
ها، در راه بودن مالیات بر خانه های خالی و 
نیز آرامش در بازار ارز منجر به شکل گیری 
این روند منفی شده است و در صورت تداوم 
یا تغییر مثبت این عوامل، کاهش بیشتر »تورم 

مسکن« دور از انتظار نیست. 

 افزایش سقف وام مسکن ملی
 به 150 میلیون 

بــردبــار- رئیس بنیاد مسکن انقالب  حسین 
اسالمی از اخذ زمین بــرای احــداث بیش از 78 
هزار و 500 واحد مسکونی در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن توسط این نهاد خبرداد. معاون مسکن 
شهری بنیاد مسکن نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما اعالم کرد که افزایش سقف وام مسکن ملی از 
100 به 150 میلیون تومان توسط بانک مرکزی 
پذیرفته شده است.به گزارش خراسان، علیرضا 
ــروز در نشست خبری سالروز تاسیس  تابش دی
حساب 100 حضرت امام )ره( از شناسایی بیش 
از 29هزار و 700متقاضی موثر مسکن ملی توسط 
این نهاد با توجه به شرط واریز اولیه خبرداد و گفت: 
اعتبارات مورد نیاز دراین بخش حدود 10هزار 
و 400 میلیارد تومان است که 2979میلیارد 
تومان آن از محل تسهیالت بانکی و 7450 میلیارد 
تومان از محل آورده متقاضیان تامین می شود و 
تاکنون 1192 میلیارد تومان از آورده متقاضیان 
تامین شده است.جواد حق شناس ، معاون مسکن 
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در پاسخ 
به خبرنگار ما درباره سقف وام مسکن ملی گفت: 
سقف این وام در سال گذشته 100 میلیون تومان 
بود که افزایش آن به رقم 150 میلیون تومان توسط 
بانک مرکزی پذیرفته شده است و با نرخ 18 درصد 

در مناطق شهری پرداخت می شود.

فراخوان برای ثبت نام انتخابات 
مدیریت سهام عدالت استانی 

رئیس سازمان بورس از آغاز فرایند ثبت نام برای 
عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت خبر داد و گفت: متقاضیان 
عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
استانی تا 28 فروردین در سامانه »ستان« سازمان 
بورس و اوراق بهادار ثبت نام کنند. انتخابات اواخر 
اردیبهشت تا اواسط خردادماه برگزار خواهد شد. 
این در حالی است که سال گذشته با اعتراض برخی 
مراکز و کارشناسان، انتخابات این شرکت ها به 
تعویق افتاد و اکنون مشخص نیست تا چه میزان 
دغدغه های قبلی رفع شده است.به گزارش پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا(، سخنگوی شورای عالی 
بورس با اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی بورس 
گفت: قرار بود این انتخابات اسفندماه برگزار شود، 
اما از آن جا که در برخی از استان ها، افــراد کافی 
برای عضویت در هیئت مدیره ثبت نام نکرده بودند 
و همچنین در برخی موارد فرایند تایید صالحیت 
ثبت نام کنندگان مشمول مرور زمان شده بود، این 
نگرانی وجود داشت که انتخابات مناسب و پرشوری 
را شاهد نباشیم.رئیس سازمان بــورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: از همین رو شورای عالی بورس، 
مصوب کرد سازمان بورس برنامه ریزی مجددی 
برای این موضوع داشته باشد و مجامع این شرکت ها 
در تاریخ دیگری برگزار شود.وی گفت: خوشبختانه 
با اندک تغییراتی برنامه پیشنهادی به تصویب رسید و 
مقرر شد از اواخر اردیبهشت و در چندمرحله مجامع 
این شرکت ها برگزار شود. بر این اساس تا تاریخ 28 
فروردین افرادی که تمایل دارند به عضویت هیئت 
مدیره شرکت های سرمایه گذاری  استانی انتخاب 
شوند، فرصت دارند تا در سامانه » ستان« سازمان 

بورس و اوراق بهادار ثبت نام کنند.

 مصوبات جدید مجلس
 در طرح جهش تولید مسکن 

مجلس در نشست علنی دیــروز بندهایی از طرح 
جهش تولید مسکن را مصوب کــرد.بــه گــزارش 
خبرگزاری خانه ملت، در ادامه بررسی طرح جهش 
تولید و تامین مسکن، سازمان جنگل ها و مراتع 
ــی ملی مــورد نیاز برای  مکلف به اختصاص اراض
شهرک سازی شد و همچنین در ادامه نمایندگان با 
تصویب ماده 10 طرح، دستگاه های دولتی را مکلف 
به واگــذاری رایگان اراضی در اختیار، برای تولید 
مسکن کردند.تکلیف وزارت راه و شهرسازی به 
تأمین زمین مورد نیاز این طرح با استفاده از اراضی 
درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه های 
غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی 
دستگاه ها و امکان پیش خرید مصالح ساختمانی در 
بورس کاال از دیگر مصوبات دیروز مجلس بود.مجلس 
همچنین به منظور کاهش هزینه های تولید مسکن 
به وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات تکلیف 
کرد که حق دریافت هیچ مبلغی جز حق انشعاب از 

واحدهای مسکونی را ندارند.

 اخبار

اقدام 19درصد مرغداری ها به 
احتکار یا عرضه خارج از شبکه

مهر- معاون سازمان حمایت گفت: طی بازرسی 
ــزار واحد  هــای انجام شــده از نزدیک به سه ه
مرغداری در 20 روز گذشته، مشخص شد 573 
واحد تولید کننده مرغ )19درصد( مبادرت به 
احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده اند. به گفته 
احمدی پرونده این واحدها به ارزش بیش از 
117 میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی 

شده است.

افزایش 30 درصدی قیمت تراکتور

فــــارس- بـــا مــصــوبــه هــیــئــت مـــدیـــره شرکت 
این  محصوالت  قیمت  ایـــران،  تراکتورسازی 
شرکت 30 درصد افزایش یافت. بر این اساس، 
 216 399 دو دیفرانسیل از  قیمت تراکتور 
میلیون و 859 هــزار تومان به 281 میلیون و 
916 هزار تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، 
آخرین بار، قیمت تراکتور مهر ماه سال گذشته 

افزایش  25 درصدی را تجربه کرده بود.

شامخ صنعت ساختمان در اسفند 
بدون تغییر ماند

مهر- عــدد شامخ کل در اسفند ســال گذشته 
63/93بــوده است که نسبت به ماه قبل تفاوت 
چندانی نداشته و می توان گفت سرعت بهبود 
فعالیت های بخش ساختمان در اسفند ماه نسبت 

به ماه قبل آن کاهش بسیار اندکی داشته است.

 رونمایی ازقطار ملی مترو به زودی

ایلنا- امروز از نخستین نمونه قطار ملی مترو 
رونمایی خواهد شد. قطار ملی مترو یک طرح 
ارزشمند ملی به شمار می آید که در 18 ماه به ثمر 
نشسته تا سهم 25 تا 30 درصدی شرکت های 
داخلی از دانش طراحی، تولید و تأمین قطعات 
قطارهای مترو به 85 درصد افزایش یابد و گامی 
بلند در زمینه شکست انحصار تولید قطار از سوی 

شرکت های خارجی برداشته شود.

واریز زودتر از موعد یارانه

فارس- اولین یارانه نقدی سال 1400 یک روز 
زودتر از موعد سال های گذشته، یعنی ساعت 
24 امروز 5 شنبه به حساب سرپرستان خانوار 

واریز می شود.

 تازه ترین خبر از »واردات کاال
 با رمزارز«

مهر- بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کاال با 
رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها 
و صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است 
آیین نامه مرتبط با آن را در شــورای عالی پول 

شویی به تصویب برساند.

بازار خبر

پیش بینی جهانی از رشد 
2.5درصدی اقتصاد ایران 

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی امسال ایران را 2.5درصد پیش بینی کرد 

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش 
خود، اعالم کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری 
میالدی با یک درصد رشد به 2.5درصد می رسد. 
این صندوق همچنین نرخ رشد سال 2020 را در 
شرایطی 1/5درصد برآورد کرده که پیشتر، پیش 
بینی کرده بود این رقم به منفی 5 درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جدیدترین گزارش 
چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی 
پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 یعنی 
سال میالدی پیش رو را 2.5درصــد پیش بینی و 
نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را نیز 1/5 
درصد بــرآورد کرده است. این درحالی است که 
در گــزارش پیشین این نهاد بین المللی که پاییز 
سال گذشته منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در 
سال 2020 منفی 5 درصد پیش بینی شده و آمده 
بود: رشد اقتصادی ایران در سال 2021  به 3/2 
درصــد می رســد. بدین ترتیب مشاهده می شود 
که در گزارش اخیر این صندوق نسبت به گزارش 
قبلی، رشد اقتصادی 2020 افزایش و پیش بینی 
2021 کاهش یافته است.گزارش صندوق بین 
المللی پول همچنین حاکی از رسیدن نرخ تورم 
ــدی در سال  ــران به رقــم 36/5 درص اقتصاد ای
2020 بوده و پیش بینی شده که این رقم در سال 
2021 به 39 درصد افزایش و در سال 2022 به 
27/5 درصد کاهش یابد. بر خالف آمارهای تورم 

و رشد، پیش بینی های صندوق بین المللی پول 
برای اقتصاد ایران در سال های 2021 و 2022 
افزایشی است. به این صورت که نرخ بیکاری سال 
2020، 10/8 درصد بــرآورد و پیش بینی شده 
که این رقم برای سال های 2021 و 2022 به 
ترتیب به 11/2و 11/7 درصد برسد. به گزارش 
ــزارش صندوق بین المللی پــول در  خــراســان، گ
شرایطی منتشر می شود که داده های مرکز آمار 
ایــران نیز رونــد مثبت اقتصاد ایــران در نخستین 
سال اوج گیری کرونا را تایید می کند. این مرکز 
نرخ رشد با نفت اقتصاد ایران را در سه فصل ابتدای 
سال گذشته به ترتیب منفی 4/4، منفی 0/2 و 
0/8 درصد برآورد کرده که روند مثبتی را نشان 
می دهد. از سوی دیگر نرخ رشد بدون نفت نیز با 
روندی مشابه از منفی 2/7 به منفی 0/7و سپس 

مثبت 0/2درصد رسیده است.   

همه خانوارها از امروز باید اطالعات مربوط 
به واحد مسکونی خود را در سامانه امالک و 
اسکان ثبت کنند تا وضعیت خانه های خالی 
مشخص شــود. براساس مصوبه مجلس، به 
خالی  هــای  خانه  قطعی  شناسایی  منظور 
برای دریافت مالیات، با فراخوان وزارت راه و 
شهرسازی از امروز باید تمام ساکنان، امالک 
خود را در سامانه امالک و اسکان به نشانی 
amlak.mrud.irثـــبـــت کنند. به گــزارش 
ایسنا، طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای 
با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد 
سامانه ملی امالک و اسکان به  عنوان »واحد 
خالی« شناسایی شوند، از سال دوم به بعد 
مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح 

زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم  به بعد- معادل یک و نیم )1/5( 

برابر مالیات متعلقه
این نرخ ها برای واحدهای مسکونی خالی 

متعلق به اشخاص حقوقی دو برابر است.
به این ترتیب ، به عنوان مثال اگر یک واحد 
مسکونی با ودیعه 50 میلیون تومان و اجاره 

ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه 
خالی بماند ،در سال اول مشمول 33 میلیون و 
600 هزار تومان جریمه می شود.شهروندانی 
که اطالعات خود را در سامانه ثبت نکنند،از 
همه خدمات دولتی،بانکی و یارانه محروم 
می شوند.در این راستا، وزارت راه و شهرسازی 
ــرای شناسایی واحــدهــای خالی ،سامانه  ب
امــالک و اسکان را که اطالعات واحدهای 
مسکونی کشور در آن درج می شود ، از بهمن 
ــاه 1399  ــردادم ــاه 1398 رونــمــایــی و م م

اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه  دیگری 
هم عالوه بر شناسایی خانه های خالی محول 
شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و 
طبق قانون هر خانواری می تواند یک اقامتگاه 
دایمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه 
فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته 
باشد که این موارد مشمول مالیات نمی شوند. 
همچنین زمان بندی مراجعه به سامانه ملی 
امالک و اسکان برای درج اطالعات سکونتی 

و ملکی به این شرح است:

19 و 20 فروردین سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 9 است.

21 و 22 فروردین سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 8 است.

23 و 24 فروردین سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 7 است.

25 و 26 فروردین سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 6 است.

27 و 28 فروردین سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 5 است.

29 و 30 فروردین سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 4 است.

31 فــروردیــن و اول اردیــبــهــشــت 1400 
سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد ملی 

آن ها 3 است.
2 و 3 اردیبهشت 1400 سرپرستان خانواری 

که آخرین رقم کد ملی آن ها 2 است.
4 و 5، 6 و 7 اردیبهشت 1400 سرپرستان 
خانواری که آخرین رقم کد ملی آن ها یک است.
8 و 9 اردیبهشت 1400 سرپرستان خانواری 

که آخرین رقم کد ملی آن ها صفر است.
سرپرستان خانواری که موفق به ثبت نام در تاریخ 
اعالم شده نشوند، می توانند از 10 اردیبهشت 

تا 19 خرداد برای ثبت اطالعات اقدام کنند.

تداوم فشار فروش سهام در پایان سومین هفته فروردین 

 افت بورس در روز 
ناهمخوانی شاخص ها 

بازار سرمایه کشور در حالی معامالت 
خــود در سومین هفته ســال جدید را 
ــروش، افــت حجم معامالت  با فشار ف
و ریــزش قیمت ها پشت سر گذاشت 
که بازار کامال غیرقابل تحلیل و یافتن 
نسخه ای برای اصالح و بهبود اوضاع 
نیز بسیار سخت شده است. البته دیروز 
ــدد رشد  ــورس بــه م ــراب شاخص کــل ف
برخی تک سهم ها مثبت شد تا یک 

چراغ کم فروغ در بازار روشن شود.
به گــزارش خــراســان، دیــروز شاخص 
کل بورس حدود 10 هزار واحد دیگر 
افت کرد و به سطح یک میلیون و 250 
هزار واحد رسید. افت حدود یک درصد 
شاخص کل در حالی بود که شاخص 
کل هم وزن فقط 0/3 درصد افت کرد 
و شاخص کل فرابورس بعد از مدت ها 
مثبت شد. البته این سبزپوشی دو دلیل 
داشت؛ یکی رشد قیمت در برخی تک 
سهم ها مثل بیمه پاسارگاد و برخی 
پرنشدن  دیگری  و  معدنی  نمادهای 
حجم مبنا در نمادهای منفی که مانع 
از افت قیمت پایانی در بسیاری از سهم 
ــروش بــودنــد.در  هایی شــد کــه صــف ف
مقابل در بورس افت نمادهای بزرگ 
ــزش شدید قیمت در نماد کدما  و ری

)معدنی دماوند( منجر به افت شاخص 
شد. نماد کدما که به دلیل انتشار خبری 
مثبت و انعقاد قــراردادی مهم متوقف 
شده بود، بعد از بازگشایی حدود 40 
درصد سقوط قیمت را تجربه کرد تا یکی 
از سهم هایی باشد که اثر منفی قابل 
توجهی بر شاخص داشته است. البته 
این نماد از نظر بنیادین وضعیت خوبی 
نداشت و هم اکنون بعد از افت شدید 
قیمت هم نسبت قیمت به درآمد بسیار 
باالیی دارد.با این حال بخش دیگری 
از بازار که همچنان درگیر فشار فروش 
است، از نظر بنیادین قوی ارزیابی می 
شود. این بخش از بازار اگرچه در برابر 
ریزش های سنگین مقاوم و در روزهای 
مناسب بــازار صعودی می شوند اما 
ترس و هراس موجود در بازار و جریان 
خــروج نقدینگی مانع از رشــد مــداوم 
قیمت آن ها نیز می شـــود.در فضای 
عمومی و مجازی بازار سرمایه، همچنان 
انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات 
برجامی و تصمیمات دولت و سازمان 
بورس به عنوان متغیرهای مهم در بازار 
سرمایه تلقی می شوند و اهالی بازار 
امیدوارند بر اثر این متغیرها، فضای 

بازار تغییر کند.

رئیس جمهور ضمن اعالم مخالفت صریح با 
بازگشت سیستم کوپنی، از اختصاص بسته 
معیشتی در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد 
و اعالم کرد: کارت اعتباری با پشتوانه سهام 
عدالت و سایر اوراق بهادار در اختیار مردم قرار 
خواهد گرفت. این در حالی است که از سال 
گذشته تاکنون وعده اختصاص کارت اعتباری 
به دارندگان سهام عدالت با کندی محقق شده 
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی در 
جلسه دیروز هیئت دولت تصریح کرد: دولت 
حتی در ایــن جنگ سه ساله حاضر نشد به 
توصیه برخی دوستان عمل کند که می گفتند 

برای ارزاق عمومی و کاالها سیستم کوپنی را 
راه اندازی کنید. ما زیر بار نرفتیم و گفتیم کشور 
را به شکل عادی اداره می کنیم. ما می توانیم 
کاال را به اندازه نیاز جامعه به وفور در اختیار 
مردم قرار دهیم و این کار را کرده ایم و در این 
سه سال کاال به وفور در اختیار مردم قرار گرفته 
است، البته قیمت، نامتعادل و گران بوده و 
مردم در فشار بوده اند، این موضوع را قبول 
داریم و روشن است. اّما نتوانستند اقتصاد ما 
را بشکنند.رئیس جمهور در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ماه 
ــروز) سه شنبه( در  مبارک رمضان گفت: دی
ستاد اقتصادی دولــت تصمیم گرفته شد و 

امروز ) چهارشنبه(به رئیس سازمان برنامه و 
بودجه دستور می دهم که در روزهای اول ماه 
رمضان یک نوبت اضافی بسته کمک معیشتی 
به 60 میلیون نفری که این کمک را دریافت 
می کردند، پرداخت شود.روحانی خاطرنشان 
کرد: هفته آینده هم برای ماه رمضان یک کارت 
اعتباری الکترونیک با پشتوانه سهام عدالت 
، یارانه  یا سایر اوراق بهادار در اختیار مردم 
قرار می گیرد. از این طریق کسانی که سهام 
ــد، 14 میلیون می توانند  یک میلیونی دارن
اعتبار داشته باشند و کسانی که سهام 500 
هزار تومانی دارند، 7 میلیون اعتبار دریافت 
خواهند کــرد و ایــن یک رفاهی اســت برای 

مردم و کمک به تولید کشور.همچنین وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح 
اعطای کارت اعتباری خرید به مردم، گفت: 
در مرحله نخست، مشموالن سهام عدالت و 
یارانه معیشتی این کارت را دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در حاشیه 
جلسه هیئت دولــت با اعــالم این خبر اظهار 
کرد: بدین ترتیب کارت های اعتباری صادر 
می شوند که به مردم این امکان را می دهند به 
مدت پنج ماه بدون پرداخت یک ریال بهره، به 
صورت موردی یا یک جا کاالهای مورد نیاز را 
از فروشگاه های زنجیره ای منتخب تهیه کنند.

ثبت اطالعات مسکن خانوارها آغاز شد 
نوبت بندی 2 ماهه برای ثبت واحد مسکونی در سامانه امالک و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی 

روحانی: زیر بار سیستم کوپنی نرفتیم 
وعده اختصاص بسته معیشتی و کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت در هفته آینده 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

نامه نیوز نوشت: نقوی حسينى، نماینده پيشين  •
مجلس دربــاره کاندیداتوری على الریجانى گفت:  
»  نقل قولى از آقای الریجانى شنيدم که ایشان جایى 
مطرح کرده و گفته »اگر آیت ا... رئيسى بياید دیگر 
نيازی به کاندیداتوری من نيست.« با این اوصاف اگر 
آیت ا... رئيسى نامزد شود، به نظرم تکليف انتخابات 

ریاست جمهوری روشن است.«
جماران نوشت: حسين کروبى با اشاره به سير  •

وضعيت حصر مهدی کروبى گفت: کماکان قفل 
منزل پدرم در دست نيروهای امنيتى است، به این 
معنا که باز شدن و بسته شدن در توسط این نيروها 
صورت مى گيرد. همچنين از مدتى قبل نيروهای 
امنيتى مجوز ورود تلفن به منزل آقای کروبى را دادند 
تا   با هر کس که بخواهد بتواند تماس تلفنى داشته 
باشد و نيز به اعضای خانواده مجوز داده شد که موبایل 
خود را به داخل منزل ایشان ببرند. همچنين از حدود 
یک سال پيش با آوردن ماهواره به منزل آقای کروبى 

موافقت شد«.
الف نوشت: على مطهری نماینده سابق مجلس  •

و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400، به 
انتقاد از کسانى پرداخت که موافق اختياری بودن 
حجاب هستند. وی که در کالب هاوس سخن مى 
گفت افزود: من حجاب را انتخاب نمى بينم و به آزادی 
در آن اعتقاد ندارم. من نيمه عریان بودن را آزادی 
انسانى نمى دانم و آن را آزادی حيوانى و غریزی تلقى 
مى کنم. وی افزود: اگر کسى کنار دریا تحریک نمى 
شود، بيمار است. خدا خواسته ما تحریک شویم، باید 
تحریک شویم. این که جوان ما با دیدن دست یک خانم 
تحریک مى شود، خوب است. االن در اروپا مشکل 
دارند با این مسئله و تحریک نمى شوند. مردها تحریک 

نمى شوند و زن ها رو مى آورند به مردهای آفریقایى!
نامه نیوز نوشت: واعظ آشتيانى فعال سياسى  •

اصولگرا گفت: تحليل من این است که اگر احيانا آقای 
جليلى کاندیدا نشود، احتماال دستگاه دیپلماسى را 
به او خواهند سپرد. ضمن این که اگر او کاندیدا شود 

و گزینه اصلح تری باشد نيز همين طور خواهد شد.

شرق- این روزنامه نوشت: »نان، مسکن، آزادی، با  •
عشق به چگوارا«. این ها مانيفست انتخاباتى عزت ا... 
ضرغامى است که بسيار شبيه است به چریک های 
فدایى خلق. شعار آن ها در پنج دهه قبل، »نان، 
کار، آزادی« بود. رئيس اسبق صداوسيما که مدتى 
است مى گوید اصولگرا نيست و این تقسيم بندی 
اصالح طلب و اصولگرا را قبول ندارد، تقریبا همان 
ــى رود که سلف او پيشتر طى کرده  مسيری را م
ــود. احــمــدی نــژاد هــم اواســـط دهــه 80 بــا شعار  ب
عدالت خواهى روی کار آمد و در مسيرش سری هم 
به آمریکای التين زد. فرزندان چگوارا را به ایران 
دعوت کرد و بعد هم گفت که چاوز یک موحد معتقد 

به امام زمان بود.
کیهان- این روزنامه با انتقاد شدید از کالب هاوس  •

نوشت: یک برنامه صوت محور جدید آمریکایى که تازه 
در کشورمان در حال عرضه است این روزها محل 
حضور تعداد زیادی از وزیران و مسئوالن دولتى شده 
است و چه بسا همين حضور و تبليغ بيشتر به شناخته 
ــان غير بومى کمک مى کند!  شــدن ایــن پيام رس
وظيفه جدی مجلس، قوه قضایيه، دستگاه های 
امنيتى و اطالعاتى است که جدی تر از هميشه به 
موضوع ورود کنند و با کم کاری ها و ترک فعل ها یا 
برخى وادادگى های مضر در عرصه مدیریت و شاید 
خيانت ها و اهداف پشت پرده ای که مانع قدرت یابى 

مجازی کشور مى شوند، برخورد کنند.
همشهری – این روزنامه در تيتری متفاوت درباره  •

کرونا  بيماری  شيوع  کنترل  نامطلوب  وضعيت 
نوشت: »خيلى فوری، محدودیت ها را برگردانيد، 
رعایت پروتکل ها را جدی بگيرید، تنها راه نجات 

واکسيناسيون است، با مردم شفاف باشيد«.
جمهوری اسالمی – این روزنامه نوشت: »تبليغات  •

انتخاباتى در کشور ما متأسفانه سال هاست به 
گونه ای است که برای هيچ کس حيثيت و اعتباری 
باقى نمى گذارد و نامزدهای انتخاباتى در بى حيثيت 
ساختن رقبای خود هيچ مالحظه ای ندارند و به هيچ 
یک از ضوابط و معيارهای دینى و اخالقى و قانونى 

پایبندی نشان نمى دهند.«
فرهیختگان – این روزنامه در گزارشى با تيتر  •

»ترامپ مالى« نوشت: »نماینده ویژه بایدن در امور 
ــران که چند مــاه قبل برخى مقامات دولتى از  ای
احتمال انتصاب او ذوق زده شده بودند، در وین 
مواضعى مانند ترامپ در خصوص مسائل موشکى 

و منطقه داشت.«
دنیای اقتصاد – این روزنامه در گزارشى تحليلى  •

علت افزایش قيمت خودرو در یکى دوسال گذشته 
را این گونه نوشت: »تحميل قيمت دستوری به 
خودروسازان، به گسل قيمت ها - شکاف بين قيمت 
فروش دِر کارخانه تا قيمت بازار- منجر شد؛ به طوری 
که هم توليدکننده باخت،  هم خریداران مصرفى 
قدرت خرید را از دست دادند و هم مطالبات بانک ها 

از خودروسازان سنگين  تر شد.«

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

آیت ا... جنتی: معلوم نیست مسئوالن  
ناتوان اند یا بی اعتنا

دبير شورای نگهبان با اشاره به وضعيت اقتصادی 
کشور، اظهار کرد: وضعيت اقتصادی کشور بسيار 
نگران کننده است و معلوم نيست مسئوالن از 
اصالح وضعيت موجود اقتصادی، ناتوان هستند 
یا این که اعتنایى ندارند؟ آیت ا... احمد جنتى 
گفت: وضعيت بــرای اقشار کم درآمد جامعه، 
بسيار سخت شده و نرخ ها هر روز باال مى رود، 
مسئوالن باید هر چه سریع تر به مشکالت مردم 
رسيدگى کنند. وی ادامه داد: تمام امور اجرایى 
و اداره کشور برعهده رئيس جمهور است و اگر 
فردی توانمند به عنوان رئيس جمهور انتخاب 
شود، حتمًا مى تواند مشکالت مردم را حل کند. 
دبير شورای نگهبان در پایان تأکيد کرد: هر کاری 
ــورای نگهبان بــرای رفــع مشکالت  از دســت ش
اقتصادی و معيشتى مردم برآید، دریغ نخواهد 
کرد و به نظر مى رسد وقتى ما در این وضعيت 
سخت اقتصادی همراه و همدرد مردم هستيم، 

امر  مسئوالن  مى توانيم 
را فرا بخوانيم و از آن ها 
ــت شــرایــط فعلى  ــاب ب

تــوضــيــح بــخــواهــيــم و 
تــذکــرات الزم را 

بدهيم. /فارس

آیت ا... مجتهد شبستری: نشست مجمع 
به دلیل کرونا تعطیل شد

آیت ا... مجتهدشبستری عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از لغو جلسه مجمع با توصيه ستاد 
مقابله با کرونا خبر داد و گفت: آقای دکتر زالى 
با کرونای تهران توصيه  مسئول ستاد مقابله 
کردند که جلسه امروز)دیروز( مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به دليل شرایط قرمز کرونایى 
این  بيان  با  شبستری  مجتهد  نشود.  تشکيل 
ــاره برگزاری مجازی  که تاکنون تصميمى درب
جلسات مجمع گرفته نشده است، افزود: برخى 
جلسات کميسيون مشترک مجمع به صورت 
مجازی برگزار شد اما مشکالت فنى داشــت و 
هنوز این مشکالت رفع نشده است. وی تاکيد 

مجمع  جلسه  لغو  کـــرد: 
مصلحت  تــشــخــيــص 
نظام هيچ ارتباطى به 
 FATF بررسى مسئله 

ندارد. /مهر

چهره ها 

توئيت سياسى

کانال های  از  یکى  در  خبری  انتشار  پــى  در 
ــردار  ــه سـ ــ تــلــگــرامــى درخـــصـــوص  خــلــع درج
آبرومند )معاون  سرتيپ پاسدار جمال الدین 
هماهنگ کننده سابق سپاه(، ســردار سرتيپ 
دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
ــط عمومى کل سپاه با تکذیب ایــن خبر،  رواب
تصریح کرد: خلع درجه سردار آبرومند معاون 
هماهنگ کننده سابق سپاه صحت ندارد و خبر 
جعلى و ساختگى یک کانال تلگرامى در این 
خصوص به شدت تکذیب مى شود. وی تاکيد 
کــرد: این گونه خبرسازی ها و عمليات روانى 
عليه سپاه که معمواًل در موسم انتخابات شدت 
مى یابد، مذموم و مانند هميشه در برخورد با 
سد هوشمندی و هوشياری مردم شریف و بيدار 

ایران، محکوم به شکست است./تسنيم

کشتى تجاری ایران سه شنبه این هفته 
ــای ســرخ  و در نزدیکى سواحل  در دری
کشور جيبوتى بر اثر انفجاری مشکوک 
بــه گفته سعيد  بنا  ــد.  دچـــار سانحه ش
خارجه  وزارت  سخنگوی  زاده  خطيب 
کشورمان، این کشتى غير نظامى بوده 
و به عنوان ایستگاه لجستيکى عمل مى 
کرده است: »بر اساس اعالم قبلى رسمى 
و هماهنگى های انجام شده با سازمان 
بين المللى دریــانــوردی به عنوان نهاد 
برای  ساویز  غيرنظامى  کشتى  مرجع، 
ــوردی در مسير  ــان بــرقــراری امنيت دری
دزدان  بــا  مقابله  و  کشتيرانى  خطوط 
دریایى در منطقه دریــای سرخ و خليج 
عدن مستقر شده بود. این کشتى عمال 
به عنوان ایستگاه لجستيکى )پشتيبانى 
فنى و تدارکات( ایــران در دریــای سرخ 
و  مشخصات  بنابراین  مــى کــرد،  عمل 
ماموریت این کشتى قبال به صورت رسمى 
به آن سازمان اعــالم شده بــود.« اگرچه 
خطيب زاده در ادامــه سخنان خــود با 
اشاره به این که این حادثه خسارت جانى 
نداشته، تصریح کرد که بررسى های فنى 
در خصوص چگونگى این حادثه و منشأ 
آن در حال انجام است؛ اما درباره کيفيت 
مطرح  روایـــت  دو  نيز  داده  رخ  سانحه 
شــد. اول این که کشتى هــدف اصابت 
یک موشک قرار گرفته و روایت دوم این 
که کشتى توسط مين های مغناطيسى 
چسبنده به بدنه هدف اصابت قرار گرفته 
است. العربيه با تایيد روایت دوم، تکاوران 
دریایى اسرائيل را عامل انتقال مين ها 
معرفى کــرد. البته اصل روایــت اصابت 
توسط مين از سوی خبرگزاری تسنيم 
ــاره  ــرار گرفت اما درب ــورد تأیيد ق نيز م
عامالن و آمران احتمالى این سانحه به 
نظر مى رسد همان طور که برخى رسانه ها 
ــم صهيونيستى  نيز مطرح کــردنــد، رژی
محتمل ترین گزینه اســت. این رژیــم در 
هفته های اخير حداقل در حمله به دو 
کشتى تــجــاری ایــرانــى دســت داشــتــه و 
با درز اطالعاتى هدفمند و انتشار یک 
گزارش در یک روزنامه معتبر آمریکایى 
مدعى شد در یک سال اخير به چندین 
کشتى تجاری و نفتکش ایرانى در دریای 
ســرخ و مدیترانه حمله کــرده اســت. بر 
این اســاس کاماًل محتمل است که این 
بار نيز رژیم صهيونيستى در این حمله 
دست داشته است. باید گفت که مدت 
ها عربستان و رژیم صهيونيستى در پى 
این بودند که بين ایران و آمریکا درگيری 
نظامى ایجاد کنند که این تالش ها در 
دوره ترامپ به اوج خــود رسيد امــا بعد 
از ترامپ و حتى قبل از آن تالش های 
گسترده ای بين دو طرف وجود داشته 
که یکى دیگری را جلو بيندازد و از آن 
برای خود سپر بسازد و هزینه های پيش 
اکنون  کند.  کم  برخود  را  نشده  بينى 

مشخص مى شود که نتانياهو خود را در 
این ماموریت جلو انداخته است و به نظر 
مى رسد چند عامل در این زمينه موثر 
ــت؛ نخست ایــن کــه عربستان  ــوده اس ب
در جنگ یمن، هست و نيست خود را از 
دست داده و در شرایطى قرار گرفته که 
بسيار محتاطانه و دست به عصا حرکت 
کند. دوم این که بعد از ترامپ، عربستان 
از سوی دولت جدید آمریکا و همچنين 
برخى کشورهای اروپایى تحت فشارهای 
جدید قــرار گرفت، بنابراین نمى تواند 
همچون گذشته با آزادی عمل کامل در 
زمين نتانياهو بازی کند، به این مفهوم که 
اگر نتانياهو همچون گذشته به رویکرد 
مخاطره آميز دوره ترامپ ادامه مى دهد 
به این دليل است که از سوی غرب اعم 
از دولــت جدید بایدن و همچنين اروپا 
تحت فشار قرار نگرفته است و کماکان 
به رویکردهای ضد صلح و تجاوزگرانه 
خود ادامه مى دهد. اما در خصوص این 
که چرا نتانياهو این ماموریت خطير را 
پذیرفته و علنا به آن اذعان کرده است، 
به چند نکته مى توان اشاره کرد: نخست 
این که خواسته خشم و مخالفت خود را 
از برگزاری نشست وین برای به جریان 
انداختن برجام اعالم کند، دوم این که 
اذهان را از رسوایى کودتای نافرجام در 
اردن آن هم عليه کسى که توافق نامه 
ــم بــه امضا  بــه اصــطــالح صلح بــا ایــن رژی
رسانده اســت، منحرف کند و سوم این 
کــه بــه روال سابق بــه فرافکنى بحران 
داخلى دست بزند تا بلکه بتواند به امکان 
تشکيل کابينه دست یابد و با برخورداری 
زندانى  از  فعال  پارلمانى  ازمصونيت 
شدن به دليل ارتکاب چندین فساد مالى 
رهایى یابد و آن را برای چند صباح دیگر 
به تاخير بيندازد. در دو سال گذشته رژیم 
صهيونيستى در بالتکليفى سياسى به سر 
برده است و در انتخابات اخيرهم وضعيت 
گذشته باز توليد شده و هيچ گشایشى 
بــرای بــرون رفت از بحران ایجاد نشده 
اســت، بنابراین ایــن رژیــم و به خصوص 
راه  گذشته  همچون  نتانياهو  شخص 
نجات خود را در تشدید بحران در خارج 
مى داند و باالخره عامل چهارم این است 
که نتانياهو با این حماقت  مى خواهد 
خود را برای متحدان تازه عرب ثابت کند 
و به محور تل آویو- ابوظبى – ریاض دوام 
و قوام بخشد که از آن به عنوان مهم ترین 

دستاورد خارجى خود یاد مى کند.

ماجراجویی خطر ناک در دریای سرخ 
کشتی تجاری ساویز در دریای سرخ بر اثر انفجار دچار آسیب جزئی شد، رژیم 

صهیونیستی، متهم ردیف اول حمله به این کشتی است، چرا پای اسرائیل در میان است؟ 

گــروه سیاسی -  همواره بازگشت آمریکا به ميز 
مذاکره و انجام تعهدات برجامى، از جمله مسائلى 
است که مورد توجه حجت االسالم روحانى رئيس 
جمهور قرار دارد به طوری که در آخرین سخنان خود 
در جمع هيئت دولت به توبه آمریکا اشاره کرد و گفت: 
»چه ما بگویيم و چه نگویيم دشمن این محاسبات را 
مشاهده کرده و دیده و در برابر قدرت این ملت سرفرود 
آورده است و امروز  آمده برای این که بنشيند و راجع 
به اجرای برجام و بازگشت به تعهداتش صحبت کند. 
بازگشت به تعهدات در معنای دینى و مصطلح به 
معنای توبه است. آمریکا آمده توبه کند و آمده مى گوید 
مى خواهم توبه کنم و به برجام برگردم.« رئيس جمهور 
البته در ادامه اظهارات خود تاکيد کرد که این توبه 
آمریکا باید   راستى آزمایى شود: »حاال این که چقدر 
راست مى گوید و چقدر در مقابل اجرا به حرفش وفادار 
است باید ببينيم و االن نمى خواهيم قضاوت نهایى 
کنيم. ما قضاوت تا امروز را انجام مى دهيم. تا امروز 
ما مى بينيم که آن چه   ایران مى گوید مورد قبول افکار 
جهانيان است. ما مى گویيم   به تمام تعهدات برجامى 
خود برمى گردیم در صورتى که آمریکا برگشته باشد 
و ببينيم در عمل هم اجرا مى کند. ما حرف منطقى 
مى زنيم. صلح آميز بودن فعاليت هسته ای مان را با 
همين ندا به گوش جهانيان مى رسانيم. ما به دنبال 
این نيستيم که فعاليت غيرصلح آميز انجام دهيم.« 
حجت االسالم روحانى همچنين گریزی به نشست 
کميسيون برجام زد که هم اکنون در وین جریان دارد 
و آن را یک فصل جدید دانست: »اگر طرف مقابل ما 
یعنى آمریکا جدیت کافى و صداقت الزم از خود نشان 
بدهد به نظر من ما در یک زمان کوتاه مى توانيم با 
1+4 مذاکره کنيم و بدون مذاکره هم آمریکا مى تواند 
تعهدات خود را اجرا کند. حاال اشکالى نــدارد که 
مى گویند این ها باید تبيين شود و ما هم حرفى نداریم 
اما راه ما همانى است که مقام معظم رهبری تصریح 
کردند و همان راه را ان شــاءا... به حول و قوه الهى 

انجام خواهيم داد.«

حقایق را به مردم بگویید!	 
رئيس جمهور در ادامــه سخنان برجامى خــود، به 
سراغ منتقدین رفت وگفت: »متأسفانه حرفى را چند 
سال به دروغ به خورد مردم دادند. هر چند که مردم 
باور نکردند اما به هر حال عده ای به دروغ مى گفتند 
که این ها فناوری هسته ای را فروختند و تمام شد و 
تعطيل کردند. مى گفتند آن جا را سيمان کردند،  
این جا را بریدند و... اما حرف های دروغ الحمدهلل 

آشکار شد. در همين مدت مجلس مصوبه ای تصویب 
کرد که البته ما نظرمان را گفتيم و من همچنان بر نظر 
خود باقى هستم ولى این مصوبه یک خاصيت داشت 
و آن هم این بود که واقعيت توانمندی هسته ای ما 
را به خوبى آشکار کرد. مى گفتند سازمان انرژی 
اتمى برود طراحى کند و غنى سازی 20 درصد را 
اجرا کند، اما امروز مى بينيم نه تنها 20 درصد در 
زمان مشخص راه افتاد حتى بيشتر از آن چه مصوب 
شده بود توليد شد و قدرت توليد داریم.« سخنان روز 
گذشته رئيس جمهور به مذاکرات و برجام ختم نشد 
و به گزارش ایسنا، حجت االسالم روحانى در بخش 
دیگری از گفته های خود به نظر مى رسيد گریزی هم 
به سریال نوروزی گاندو زد و گفت: »پيروزی سياسى 
ملت بزرگ ایران و دولت دوازدهــم با رهبری مقام 
معظم رهبری و حمایت و هدایت ایشان به وجود آمد 
که توانستيم آمریکا را شکست دهيم. چرا با پول ملت 
برای این شکست آمریکا فيلم درست نمى کنيد؟ اگر 
بناست از پول ملت فيلم درست کنيد و نمایش دهيد 
از واقعيت ها فيلم بسازید و حقایق را به مردم بگویيد. 
پيروزی ملت را بگویيد. نباید به مردم غيرواقعيت ها 
را بگویيم و نباید واقعيت ها را تحریف کنيم.« امااین 
بخش از سخنان رئيس جمهوری که »آمریکا آمده 
توبه کند و   مى گوید مى خواهم توبه کنم و به برجام 
برگردم« با واکنش های زیــادی همراه شد. یکى 
از کاربران فضای مجازی در این خصوص نوشت: 
»حاال گفتن این حرف ها   مثال چه سودی داره؟   اگه 
آمریکا اهل توبه هست که مذاکره نمى خواد، خب بره 
وظيفه شو انجام بده بعد بياد پای ميز برجام.« کاربر 
دیگری هم با اشاره به صف توزیع مرغ خطاب به رئيس 
جمهور نوشت: »آقای روحانى! وقتى آب خوردن را به 
تحریم ها گره مى زنيد، این طور مى شود که به جای 
حل معضل مرغ و صف های عریض و طویلى که هيچ 
ربطى به تحریم ندارد، دم از توبه آمریکا مى زنيد.« 
محمد ایمانى تحليل گر سياسى نيز در واکنش به 
اظهارات رئيس جمهور نوشت: »آقای روحانى از 
کدام گفتار یا رفتار مقامات آمریکایى دریافته که 
آن ها توبه کرده اند؟ این که بایدن گفت، »روش 
های هوشمندانه تری برای سخت گيری بيشتر 
عليه ایران وجود دارد؟« یا این موضع او و بلينکن 
و رابرت مالى که مى گویند اگر ایران به تعهدات 
برجامى برگردد و دایمى کردن محدودیت های 
برجام را بپذیرد، آمریکا به برجام برمى گردد و آن 
را سکویى برای مذاکره برای محدود کردن توان 

موشکى و نفوذ منطقه ای ایران قرار مى دهد؟«

گالیه روحانی از گاندو 
رئیس جمهور: با مذاکرات وین فصل جدیدی شروع شده است،آمریکا آمده توبه کند  

چرا برای پیروزی ملت در شکست دادن آمریکا فیلم درست نمی کنید؟ 

ــادی مــحــمــدی – هــجــدهــمــيــن نشست  ــ ه
کميسيون مشترک برجام با حضور هيئت هایى 
از گروه 1+4  و ایران در وین، پایتخت اتریش در 
شرایطى برگزار شد که اعضای برجام پس از 
بحث  و بررسى توافق کردند تا رایزنى ها درباره 
رفع تحریم ها عليه ایران، در سطح کارشناسى 
ــرار اســت در  ــه پيدا کند. ایــن جلسات ق ادام
چارچوب دو کارگروه کارشناسى جداگانه 
در خصوص جنبه های فنى رفع تحریم ها و 
اجرای کامل برجام تشکيل و نتيجه بحث ها به 
کميسيون گزارش شود. »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا مذاکرات هسته ای روز 
سه شنبه در وین را سازنده و یک گام رو به جلو 
خواند هر چند که به نوشته بى بى سى منابع 
اسرائيلى اعالم کرده اند که وزیر خارجه آمریکا 
به اسرایل اطمينان داده است در وین، آمریکا 
به دنبال برگشت به توافقى است که شرایط 
و محدودیت های آن سخت تر و گسترده تر 
باشد. اما در حالى که بر اســاس توافق اخير 
کميسيون مشترک برجام در ویــن، نشست 
های کارشناسى در دو حوزه فنى و تحریم ها 
ادامه دارد و هنوز خبری از روند این نشست ها 
نيز منتشر نشده است، روز گذشته على اکبر 
صالحى رئيس سازمان انرژی اتمى کشورمان 

ــت با تشریح  ــوزه دول در جمع خبرنگاران ح
دستاوردهایى که قرار است به زودی در مراسم 
روز ملى فــنــاوری هسته ای رونمایى شود، 
گفت: امروز ظرفيت غنى سازی ایران به 16 
هزار و 500 سو رسيده و حدود 5۷ کيلوگرم 
اورانيوم 20 درصد توليد کرده ایم. به گزارش 
خراسان، »على اکبر صالحى« با بيان این که 
بخش هایى از دستاوردهای هسته ای را روز 
شنبه به  استحضار عموم خواهيم رساند، اضافه 
کرد: ما 15 نوع سانتریفيوژ جدید داریــم که 
 IR6 و IR4 اورانيوم غنى سازی مى کنند مثل
و IR2M، در صورتى که ما در سال 92 فقط با 
IR1 غنى سازی مى کردیم این جهش بزرگى 
است. ما قبل از برجام حداکثر ظرفيت غنى 
سازی مان 13 هزار سو بود اما االن بدون این 
که خيلى از امکانات دیگر را بسيج بکنيم، 16 
هزار و 500 سو ظرفيت غنى سازی داریم. وی 
گفت: ما امروز تقریبًا پنج تن اورانيوم غنى شده 
و 5۷ کيلو اورانيوم 20 درصد داریم در حالى 
که قرار بود در یک سال به 120 کيلو اورانيوم 
20 درصد برسيم، این ها واقعيت های صنعت 
هسته ای اســت. غير از دو پــروژه بيمارستان 
مرکز یون درمانى و مرکز تترا، دو نيروگاه هم با 
کمک روس ها در بوشهر در حال احداث است. 

همچنين متوسط توليد کيک زرد ما قبل از 
برجام چهار تا پنج تن در سال بوده که امروز 
به 35 تن رسيده است. رئيس سازمان انرژی 
اتمى نتایج دور نخست مذاکرات برجام در وین 
را مثبت ارزیابى کرد و با اشــاره به این که راه 
برای ایجاد تفاهم هموار است، افزود: ممکن 
اســت ســوال شــود ایــن دو گــروه فنى و تحریم 
مى خواهد چه کار کنند شما مى دانيد در زمان 
ترامپ تحریم های دیگری اضافه شده است و در 
این نشست ها مى خواهند مرور کنند و ليست 
این تحریم ها را دقيق در بياورند. از طرف دیگر 
مى خواهند اقداماتى را که ما صورت دادیم بار 
دیگر مرور کنند و ببينند وقتى آن ها تحریم ها 
را برداشتند ما چه اقداماتى باید انجام بدهيم. 
صالحى با بيان این که حفظ همين برجام باز ما 
را در موقعيت برتر قرار داده است، اظهار کرد: 
آمریکایى ها که مى گفتند اول شما باید اقدام 
بکنيد حداقل از این موضع عدول کردند که 
این هم دستاورد قابل توجهى اســت. سعيد 
خطيب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نيز 
در توئيتى نوشت: »تحریف رسانه ای نمى تواند 
این واقعيت را تغيير دهد که بر خالف آمریکا، 
ــران همچنان یک عضو برجام اســت. تنها  ای
»راه بازگشت« آمریکا به توافق، عبارت است 

از پایبندی کامل و رفع موثر تمام تحریم های 
اعمال، بازاعمال یا تغيير برچسب داده شده. 
تنها پس از آن، ما تدابير جبرانى خود را متوقف 

مى کنيم.«

به 	  تحریم ها  تقسیم بندی  ایرانی:  مقام 
برجامی و غیربرجامی را نمی پذیریم

همچنين یک مقام ارشد ایرانى به شبکه »پرس 
تى وی « گفت که جمهوری اسالمى تقسيم بندی 
ــده تــوســط آمــریــکــا به  تحریم های اعــمــال ش
تحریم های برجامى و غيربرجامى را نمى پذیرد. 
این مقام ایرانى - که نامش فاش نشد - تاکيد 
ــران هرگز تقسيم بندی تحریم های  کــرد: »ای
اعمال شده در زمان دولت ]دونالد[ ترامپ عليه 
ایران، به تحریم های مرتبط با برجام و غيرمرتبط 
با برجام را قبول نمى کند و از نظر ایران، تمام 
تحریم های آمریکا - چه آن ها که در دوران 
]باراک[ اوباما اعمال شدند، چه تحریم هایى که 
توسط ترامپ احيا شدند و همچنين تحریم هایى 
که در دوران ترامپ غيرهسته ای ناميده شدند - 
باید کامال لغو شوند«. اما در وین رافائل گروسى 
ــرژی اتمى در  ــس بين المللى ان مدیرکل آژان
صفحه توئيترش از دیدار با راب مالى نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد و در صفحه 
توئيترش نوشت: تبادل نظری به موقع با راب 
مالى انجام دادم. آژانــس بين المللى انرژی 
اتمى به فعاليت خود ادامه مى دهد و آماده است 
از چشم انداز فنى بى طرفش از این رایزنى های 

ادامه دار حمایت کند.

تقسیم بندی تحریم ها؛ خط قرمز برجامی ایران 
 بی بی سی: بلینکن به اسرائیل اطمینان داد که در وین آمریکا به دنبال بازگشت به توافقی است 

که شرایط و محدودیت های آن سخت تر و گسترده تر باشد 



الههتوانا|روزنامهنگار
وقتی به فوتبال حرفه ای فکر می کنید، چه کلماتی در ذهن تان تداعی  

می شود؟ پول؟ هیجان؟ رقابت؟ بعید است هوادار فوتبال باشید و یکی از 
واژه های اصلِی خطورکرده به  ذهن تان، جادو و جنبل نباشد. باور تیم های 
سرشناس فوتبال به رمالی و جادوگری مسئله پنهانی نیست. در ایران و 

خارج از کشور بارها شنیده ایم که فالن تیم از رمال کمک می گیرد و فالن مربی، باخِت 
تیمش را نتیجه طلسم شدن از سوی حریف می داند و آن یکی مربی تا مراسم آیینی 

خاصش را اجرا نکند، وارد زمین نمی شود. در جام جهانی 2006، مربی فرانسه 
یکی از بهترین مهاجم هایش یعنی »ترزگه« را روی نیمکت نشاند چون یک 

رمال به او چنین توصیه کرده  بود. »جورجینیو«، هافبک ایتالیایی چلسی 
در مصاحبه  ای فاش کرد که سرمربی اش، »مائوریتزیو ساری« فوق العاده 
خرافاتی است و یک نمونه از باورهای عجیبش این است که اگر توپی از خط 

طولی زمین بیرون برود، هرگز آن را لمس نمی کند و حاضر نمی شود آن را به 
زمین بازی بر گرداند. خرافه های فوتبالی اما محدود به زمین بازی نیست و 

بین هواداران متعصب هم رایج و پذیرفته  شده است. در نیمه  نهایی جام 1990 
که ایتالیا از حریفش آرژانتین شکست خورد، مردم ایتالیا عدد 17 را عامل باخت تیم 

ملی شان دانستند چون ایتالیا برای هفدهمین بار در »ناپل« به میدان رفته  بود؛ گلی که به  ثمر 
رساند، در دقیقه 17 بود و نخستین پنالتی هدررفته اش هم کار بازیکنی بود که پیراهن شماره 17 
را پوشیده  بود. در این خرافه  بازار، فوتبالیست ها چه جایی دارند؟ ممکن است ستاره های موفقی 

که به تالش و تمرین اعتقاد دارند، خریدار باورهای خرافی باشند؟

پرونده

 چیدن مو توسط رونالدو  قبل از شروع بازی، حساسیت سوارز به کفش هایش  
لمس چانه توسط کورتوا و ... از عادات عجیب بعضی بازیکنان سرشناس 

جهان برای روی آوردن شانس به آن ها در زمین بازی است

ستاره های خرافاتی
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کدام بازیکن، چه خرافه ای؟
باورهای خرافی معروف ترین فوتبالیست های دنیا که همه شان عجیب، غیرمنطقی و باورنکردنی هستند

درباره دالیل شکل گیری و دوام اعتقادات خرافی

 خرافات فوتبالی 
از کجا نشئت می گیرند؟

منشأ خرافات فوتبالی، چیزی جدا از ریشه کلی باورهای خرافی نیست؛ 
میل انسان به تحت کنترل درآوردن اوضاع. زندگی، پر از وقایع غیرقابل 
پیش بینی است و ما – احتماال جز در جشن تولدمان- دوست نداریم 
غافلگیر شویم. از آن  جایی  که نمی توانیم اختیار همه امور را در دست 
بگیریم، »باور به کنترل« را در خودمان ایجاد می کنیم. چطوری؟ یکی از 
اساسی ترین راه ها که لزوما هم آگاهانه نیست، پیوند دادن رفتارها و وقایع 
تصادفی به یکدیگر و استنباط معنا از آن هاست. با یک مثال، منظورم را 
واضح تر بیان می کنم. امروز چهارشنبه است. کنار خیابان منتظر تاکسی 
ایستاده ام. لباس سفید پوشیده ام و چتری در دست چپم دارم چون هوا 
ابری است و احتماال باران می بارد. سوار تاکسی که می شوم، چند متر 
جلوتر تصادف می کنیم. با عجله از ماشین پیاده می شوم تا با اتوبوس 
خودم را به محل کارم برسانم. وقتی می خواهم کرایه اتوبوس را حساب 
کنم، می فهمم کیف پولم را توی تاکسی جا گذاشته ام. راننده، دادوبیداد 
راه می اندازد. خجالت زده پیاده می شوم و روی پله اتوبوس، سکندری 
می خورم. یک بدبیارِی تمام عیار! دلم نمی خواهد چنین روزی دوباره 
تکرار شود پس فکر می کنم چهارشنبه ها لباس سفید پوشیدن، بدیمن 
است و اگر مجبور باشم چتر همراهم بردارم، حتما آن را توی دست راستم 
می گیرم. به  طور طبیعی احتماِل این  که در یک چهارشنبه ابری دیگر، 
با اتفاقات بد پی درپی مواجه شوم کم است اما من نتیجه می گیرم که 
لباس تیره و چتِر توی دست راست است که بدبیاری چهارشنبه ها را دفع 
می کند. شاید فکر کنید ربط دادن این سلسله حوادث به یکدیگر، خیلی 
ساده لوحانه است. بله و خرافه همین طوری متولد می شود. پس چرا 
باورهای خرافی ریشه دارمان به  نظر ساده لوحانه نمی آید؟ چون از فرایند 
تولدشان بی خبریم؛ مشمول گذر زمان شده اند و هرچیزی با رنگ وبوی 
سنت، قابل  قبول یا دست کم بی نیاز از تحلیل به  نظر می رسد چون البد 
پیش از ما به آن موضوع فکر شده  است؛ و دیگران و سلسله حوادِث تصادفی 
دیگر، این باورها را تأیید می کنند. بیایید از خود فوتبالیست ها کمک 

بگیریم تا سازوکار فریبنده باورهای خرافی را بهتر بشناسیم.
  چطور فریب می خوریم؟

ــدرت جــادویــی هستند یا نیروی شان را از  ــد ق اعتقادات خــرافــی، واج
بــاور ما می گیرند؟ بــرای جــواب دادن به این ســوال باید بتوانیم از باور 
سفت وسخت مان فاصله بگیریم و از بیرون به آن نگاه کنیم. کار آسانی نیست 
ولی می توانیم از تجربه »پله« استفاده کنیم. اسطوره برزیلی، پیراهنی را که 
در یکی از بازی های موفقیت آمیزش پوشیده  بود، به یک هوادار هدیه داد 
و بعد از آن ناگهان عملکردش افت کرد. پله که مطمئن بود دلیل ناکامی 
اخیرش به آن پیراهن مربوط است، یکی از دوستانش را مأمور کرد که 
هوادار را پیدا کند و پیراهن شانس را پس بگیرد. یک هفته بعد، رفیِق جناب 
اسطوره با دست پر از راه رسید و همان طور که قابل حدس است، پله دوباره 
به روزهای گلزنی اش برگشت. خب تا این جا همه چیز باورکردنی به  نظر 
می رسد البته اگر ندانیم دوست پله نتوانسته  بود هواداِر صاحب پیراهن 

شانس را پیدا کند و یک پیراهن دیگر را جایگزین آن کرده  بود.
  اختالالت روانی در پوشش خرافه

بین باورهای خرافی که ما را به انجام رفتارهای خاصی مجبور می کنند و 
اختالل وسواس فکری-عملی )OCD( که با فشار الگوهای رفتار تکراری 
همراه است، مشابهت هایی وجود دارد. همه خرافه ها، اختالل نیستند 
اما گاهی اختالل وسواس با خرافه اشتباه گرفته می شود. از تجربه »دیوید 
بکهام« برای توضیح این موضوع استفاده می کنم؛ ستاره جذاب انگلیس 
همیشه عادت داشت پیش از بازی، همه  چیز را در یخچال نظم بدهد و بعد 
خانه را ترک کند. بکهام در سال 2006 اعالم کرد که مبتال به وسواس 
است و اعتقادش به اعداد زوج، قرینه بودن چیزها و مرتب بودن وسایل توی 
یخچال و اتاق هتل، درواقع از بیماری اش نشئت می گیرد و هیچ ارتباطی با 

عملکردش در زمین بازی ندارد.
 تأثیر شرایط بیرونی بر باور به خرافات

وجه مشترک خرافاتی هایی که در این پرونده از آن ها یاد کردیم، 
زندگی تحت فشار است. فوتبالیست ها استرس فوق العاده 
زیادی متحمل می شوند و سرشناس های شان، تحت فشار 
بیشتری هستند چون تیم، طرفدارها و از همه مهم تر خودشان 
توقع دارنــد همیشه بهترین عملکرد را داشته  باشند. برای 
همین است که حتی کسی در حدواندازه های رونالدو با آن 
میزان اعتمادی که به قابلیت های خودش دارد، 
وقتی دربرابر چنین استرسی قرار می گیرد، 
ترجیح می دهد بخشی از آن را به بیرون از 
خودش منتقل کند؛ »من به  تنهایی از پس 
این حجم از فشار و انتظار برنمی آیم پس 
یک دستاویز ماورایی بــرای خــودم ترتیب 
می دهم. چیزی که با قدرت جادویی اش از 
من محافظت  کند، مطمئن باشم با تکیه کردن 
بر آن اوضاع بر وفق مراد پیش می رود و بخشی 
از بار ناکامی و شکست را هم برعهده بگیرد؛ 
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معروف ترین و عجیب ترین خرافه فوتبالی در سال های اخیر با نام »آرون رمزی« همراه شده  است. این 
هافبک با کفایت انگلیسی بیشتر از آن  که به دلیل عملکرد خوبش در زمین شناخته شده  باشد، بین 
فوتبالی ها و غیرفوتبالی های خرافاتی، به گل های مرگبارش شهره 
است. بعضی ها معتقدند هربار رمزی گل می زند، فرد مشهوری 

از دنیا می رود. سناتور »تد کندی«، »استیو جابز« و »ری ویلیامز« بسکتبالیست از جمله کسانی هستند 
که همزمانی مرگ شان با چند روز فاصله پیش یا پس از درخشش های رمزی، به گل زدن او ربط داده شده 
 است! در ادامه، باورهای خرافی دیگری از زمین چمن برای تان گزارش می کنیم که به  همان اندازه عجیب، 

غیرمنطقی و باورنکردنی هستند.

ستاره های خرافاتی

لوییس سوارز   دست نزدن دیگران به کفش هایش

لوییس سوارز یکی از بزرگ ترین گلزنان جهان فوتبال است و 
برای آژاکس، لیورپول، بارسلونا و تیم  ملی اروگوئه گل های 
زیادی را به  ثمر رسانده  است. وقتی پای خرافات درمیان 

باشد، مهاجم اتلتیکومادرید حساسیت خاصی روی 
کفش هایش دارد! »گلن جانسون«، همبازی سوارز 
در لیورپول، می گوید که او دوست ندارد دیگران به 
کفش هایش دست بزنند: »من بازیکنانی را دیده ام که 

اگر به کفش های شان دست بزنید، به  شدت عصبانی 
می شوند. سوارز هم یکی از آن ها بود. سوارز گاهی چنان 

از این  که کسی به کفش هایش دست زده، عصبانی می شد که یک جفت 
کفش جدید می خرید و دیگر حاضر نبود از قبلی ها استفاده کند چون معتقد 

بود که دیگر برایش خوش شانسی به همراه نخواهد داشت«.

کریستیانو رونالدو   چیدن مو پیش از بازی

پنج بــار برنده تــوپ طال و یکی از بزرگ ترین فوتبالیست های تمام دوران، 
عبارت هایی است که هر طرفدار فوتبالی را بی درنگ به  یاد رونالدو می اندازد اما 
وقتی صحبت از خرافات می شود، سخت می توان حدس زد که مرد سخت کوش 
زمین، جایی در فهرست خرافاتی ها داشته  باشد. رونــالــدو مجموعه ای از 

عادت های عجیب دارد که به  مرور زمان و براثر تکرار، شکل خرافه به خود گرفته اند؛ 
مثال این  که در سفرهای ورزشی، حتما باید اولین نفر از هواپیما پیاده شود؛ با پای 

راست وارد زمین چمن می شود و پیش از بازی مقدار کمی از موهایش را می چیند. 
 از آن  جایی  که رونالدو همیشه در اوج بــوده، عجیب نیست که فکر کند بخشی از 

موفقیت اش نتیجه رعایت کردن این مراسم است.

تیبو کورتوا   لمس چانه هنگام خواندن سرود

»تیبو«، دروازه بــاِن قدر بلژیکی که در جام جهانی 2018، بهترین دروازه بان شناخته 
شد و سابقه گلری در چلسی و رئال مادرید دارد، از معتقدان سفت و سخت شانس و 
اقبال است. رفتار خرافی تیبو هنگام خواندن سرود ملی کشورش، بروز می کند. در 

همه فیلم هایی که از تیبو موقع خواندن سرود موجود است، 
او را در حال لمس کردن چانه اش می بینیم. تیبو البته فکر 

نمی کرد کسی متوجه رفتارش بشود اما عادت عجیبش از 
چشم طرفداران پنهان نماند و بعدها معلوم شد او معتقد است با 

این کار، برای تیمش خوش شانسی می آورد. باید از 
تیبو پرسید چرا لمس کردن چانه اش همیشه جواب نمی دهد و تیمش گاهی با 

بدشانسی از زمین خارج می شود.

کولو توره   وارد  شدن به زمین به عنوان آخرین  بازیکن

»توره«، فوتبالیست اهل ساحل عاج و با سابقه بازیگری در آرسنال و منچسترسیتی، 
همیشه اصرار داشت آخرین بازیکنی باشد که وارد زمین می شود. این باور خرافی 
گرچه غیرعادی بود ولی مشکلی ایجاد نمی کرد تا این  که در 
یکی از بازی های آرسنال در سال 2009 هم تیمی توره، 
»ویلیام گاالس«، بین دو نیمه مصدوم شد. گاالس در 
رختکن ماند تا به مصدومیت اش رسیدگی شود 
و توره هم درکمال تعجب وارد زمین نشد چون 
معتقد بود آخرین نفر نبودن، برایش خوش یمن 
نیست. به این ترتیب آرسنال، 9نفره و بدون 
دو مدافع میانی خود بازی را ادامه داد. اتفاق 
بدتر وقتی رخ داد که توره بعدا وارد زمین شد 
ولی بدون اجازه داور و بابت رفتارش، کارت زرد 
گرفت تا به  این ترتیب از کیسه اعتبار و آبرویش، خرج 

خرافاتی بودنش را بپردازد.

سرخیو گوی گوچه آ     استفاده از زمین 

بازی به  عنوان سرویس  بهداشتی

ــان آرژانتینی در سال 1990 به قهرمان  »سرخیو«، دروازه ب
ملی تبدیل شد چون با دفع ضربه پنالتی تیم حریف، باعث شده  
بود آرژانتین به فینال جام  جهانی راه پیدا کند. سرخیو در آن 
تورنمنت دربرابر بیشتر ضربات پنالتی، نمایش خیره  کننده ای 
ارائه کرد و اسمش سِر زبان ها افتاد؛ البته شهرتش با یک خرافه 
عجیب هم همراه شد. بازیکنان در آن بازی ها نمی توانستند 
برای رفتن به دست شویی، زمین را ترک کنند. سرخیو در بازِی 
معروفش، نیاز شدیدی به توالت پیدا می کند و چون اجازه بیرون 

رفتن نداشته است، همان  جا کارش را انجام 
می دهد. آرژانتین در آن بازی، برنده 

می شود و سرخیو باور می کند 
بین این دو مسئله ارتباطی 

وجــود دارد؛ پس در تمام 
ــای بعدی وقتی  ــازی ه ب
با ضربات پنالتی مواجه 
مــی شــود، از زمین بازی 

به  عنوان توالت استفاده 
می کند تا برای تیمش شانس 

بیاورد!

گری لینه کر   شوت نزدن در تمرینات

گری با 48 گل ملی، سومین گلزن برتر تیم  
ملی انگلیس  است اما این تنها دلیل شهرت 
مهاجم سابق انگلیسی نیست. گری در گرم 
 کردن هایش پیش از بازی، به  دلیل رفتار 
ــژه اش مــورد توجه قــرار گرفت. هرکس  وی
گری را هنگام تمرین می دید، به  سرعت 
متوجه می شد که برخالف سایر بازیکن ها 
شوت نمی زند. اگر دلیلش را از او بپرسید، 
با تعجب نگاه تان می کند و جواب می دهد: 
»خب معلوم است. برای این  که شوت هایم 
هــدر نـــرود!«. لینه کر معتقد بــود ظرفیت 
شوت و گل محدودی دارد که در تمرینات 

پیش از بازی نباید هدرش بدهد. عملکرد فوق العاده گری در زمین بازی باعث شده  
بود باور کند که همه موفقیت اش را مدیون رفتار خرافی اش است.

جک گریلیش   پوشیدن کفش های کهنه شانس

فوتبالیست ها معموال با برندهای مشهور ورزشی قرارداد می بندند و بهترین 
و آخرین مدل کفش ها را می پوشند اما »جک گریلیش«، هافبک تهاجمی 
»استون ویال« در این زمینه استثنا به  شمار می رود. درطول فصل 2018-

2019 که استون ویال به لیگ  برتر صعود کرد، گریلیش  به خرافه ای درباره 
کفش هایش اعتقاد پیدا کرد. ماجرا از این قرار است که بازی ساز استون ویال 
بعد از یک دوره مصدومیت با کفش هایی که بعدا تصور کرد جادویی اند، وارد 
زمین شد؛ چند تا گل زد و تعداد بیشتری پاس گل داد و اطمینان حاصل کرد 
که همه این ها کاِر کفش هایش است. پس آن  قدر کفش های شانسش را 
پوشید که حسابی پاره و کهنه شدند و تیمش صعود کرد. فقط بعد از آن بود 

که به فکر خریدن یک جفت کفش تازه افتاد.



اولی: دوســتان ســال نوتون مبارک. امیدوارم که در 
سال جدید...

دومی: زنده بمونیم؟
سومی: مرغ بخوریم؟

اولی: باز شروع شد! اول ماسک تون رو درست بزنین، 
بعد وسط حرف من بپرین! امیدوارم در سال جدید...

دومی: زندگی مون قرمز نباشه؟
اولی: خواهش می کنم باز کل کل فوتبالی راه نندازین 
که خودمون و مردم اصال حــال و حوصله این حرف ها 

رو نداریم.
دومی: کل کل چیــه؟ منظورم اینه که کاش در ســال 
جدیــد رنگ بندی شــهرها بــرای کرونــا قرمز نشــه و 
قرمزیــش کمتر بشــه، اوضــاع بــورس هــم از قرمزی 
دربیاد. خط قرمزها هم یک کمی کم رنگ تر بشن، مثال 

صورتی جیغ. وضعیت مایحتــاج عمومی هم این طور 
نباشه که مردم صورت شون رو با سیلی سرخ نگه دارن!
سومی: تو که داری آرزو می کنی اقال یه چیزهایی رو 
آرزو کن که شدنی باشــن! ولی این جریان قرمزشدن 
شــهرهای کرونایی خیلی ترســناکه ها. ما بــه عنوان 

رسانه چی کار می تونیم بکنیم؟
اولی: واال ما دیگه تمام تالش مون رو کردیم و می کنیم، 

مهم خود مردمن که گوش بدن.
دومی: و البته مسئوالن هم عمل بکنن. یادتونه شب 
عید وزیر بهداشــت گفت: »قرار شــد برای ســفرهای 
نوروزی مــا رنگ بندی شــهرها را اعالم کنیــم و ما هم 

دو گزینه رنگ بندی داشتیم. دوســتان در ستاد ملی 
مقابله با کرونا رنگ بندی شــادتر را پذیرفتند که آبی و 
زرد بیشتر و قرمز و نارنجی کمتری داشت.« یادتونه؟ 
خب اگــه اون موقع رنگ بنــدی غیرشــاد رو انتخاب و 
اعالم می کردن مســافرت ممنوعه، الزم نبود االن ادا 

حال بدا رو دربیاریم!
سومی: ولی انصافا خود مردم هم دیگه خسته شدن 
و رعایت نمی کنن. کار و کاســبی ها رو چی کار کنن؟ 

واقعا  سخته.
اولی: حاال حرف های شاد بزنین، ما باید روحیه بدیم 

به مخاطبان.
دومی: بله بله. مــردم عزیز، لطفا روحیــه خودتون رو 
حفظ کنین، نترســین، یــه عینــک دودی بزنین و بعد 
نقشه رو نگاه کنین تا همه جا رو یک رنگ و شاد  ببینین!
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ای صاحب فال، از این که تا این جای سال هنوز مشخص 
نشده هوا بهاری اســت یا زمستانی یا تابســتانی، برایت 
ســال خوبــی را پیش بینی مــی کنیم. ربطش چیســت؟ 
این است که وقتی ندانی چه بر ســرت خواهد آمد ،قطعا 
راحت تر خواهــی خوابیــد، تا این کــه بدانی فــردا فالن 
چیز گران می شــود یا دیگر گیر نمی آید یا برایش مالیات 

می برند! پس حالش را ببر، ماسکت را هم درست بزن!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال تعطیالت نوروزش 
را گذراند!

ســال نوتان مبارک. ایشــاال ســالی بهتر از پارســال و 
سال های قبل دشته بشن. راستی تو تلویزیون شنُفتم 
َیگ مجریه ای جــوری تبریــک ُمگفت کــه: »امیدوارم 
امســال بهتریــن ســال عمرتون باشــه!« یعنــی هم دو 
دقیقه به حرفش فکر نکرده بود که معنیش ِمشه: »سال 
بعد بدتر از امســال باشــه براتان، یا امســال، سال آخر 
عمرتان باشــه!« قربــون ای مجریــا که هــم هرچی به 
دهن شــان میه، ِمگن. بگــذِرم. دیــدن تعطیالت چی 
جوری چشم به هم زدنی گذشت؟ اصال انگار نه انگار 
که پونزده روز تعطیل بودم. مو هنوز نیــاز به َیگ هفته 
مرخصــی دُرم تا خســتگی عیــد از تَنــم در ُبیــه! یعنی 
هرسال بری تعطیلی های عید و سال بعدمان همچین 
برنامه ریزی مکِنم که کــم مانده مدیرهای گوگل و اپل 
بیان اســتخدام مان کنن که »جان ما بــری کمپانی ما 
هم شــما برنامه بیریزن، بلکه به ســوددهی برِسم!« یا 
ایالن ماسک اگه تو اینستا فالومان کنه و استوری مان 
ره بیبینه، دایرکــت بزنه که »جــان ما بیا بری ســفر به 
مریخ َیــگ برنامه بیریــز، بلکه ای بچه های شــرکت ما 
یاد بیگیرن!«بعد که ســیزده به در ِمرسه، ِمبینی فقط 
همو دو تا مــورد اول فهرســت برنامه هــا ره تیک زدم و 
بقیه اش دســت نخورده مانده. حــاال او دو مورد چیه؟ 
اول ای که به عمــو و خاله زنگ بزِنم ســال نو ره تبریک 
بگم که خب قطعا بــه قوم هامان زنگ مزِنــم و اگه نزِنم 
مادرمان و عیال مان کچل مان مکنن! مورد بعدی هم 
ای که ماهی های قرمز سفره هفت ســین ره بندازم تو 
استلخ کوهسنگی که خب ماهی هامان اصال به سیزده 

ِنمرسن و همو هفته اول عمرشانه ِمدن به شما!
حاال بقیه فهرست مان که صاف و پاک ماند چیا بودن؟ 
ای کــه صبح هــا زودتــر وخــزم، ورزش کِنــم، وزن کم 
کِنم، چای کمتر بخوِرم، ســاعت گیریفتن گوشــی تو 
دست مانه کم کِنم، کتاب بیشتر بخواِنم و... که خدا ره 
شکر هم هیچ کدومشانه نه تنها عمل نکردم که عمرا تا 

سال ِدگه به طرفشان هم ِنمِرم!

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

طرح شادسازی دارکوب
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شویم! 

روحانی: ما در این ۴ ماه،  ۴ تا هدف داریم

دارکوب: کاش یکیش این باشه که ما 
زنده بمونیم!

جهانگیری: حذف گوشت از سفره مردم تعبیر 
غلطی است

 مردم: درستش اینه که 
کال سفره مون حذف شده!

معاون وزارت شهر سازی: طرح اجاره داری 
حرفه ای، به منظور تحول در اوضاع مسکن 

کشور اجرا می شود

مستاجران: نه تو رو خدا... همون 
دالر و ماشین و مرغ حرفه ای بسه 

برای هفت پشت مون!

پزشکان چینی یک عمل جراحی را با کمک 
فناوری واقعیت ترکیبی به اتمام رساندند

دارکوب: به جای این کارها کاش این 
بساط کرونایی رو که ساختند ، به 

اتمام می رساندند!

سخنگوی دولت: این که من می گویم کاالها 
گران نمی شود اما به سرعت بعد از آن گران 

می شود ،نشانه صداقت ماست

دارکوب: یا شاید نشانه جسارت 
گران فروشان است؟!

فیلم نامه نویس »اوشین« درگذشت

دارکوب: مرحوم ازبس سر تغییرات 
داستان اوشین حرص خورد، مرد!

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی: 
مردم از صف مرغ خوش شان می آید

مردم: همون طور که از داشتن 
مسئوالنی مثل شما خوش مون میاد!

مدیر عامــل اتحادیــه تعاونی های لبنی: ســرانه 
مصرف لبنیات در دنیا ۱۸۰ کیلوگرم اســت، در 

ایران ۵۰ کیلوگرم

ایرانیان: اشتباهه! اون قدر که ما 
کشک مون رو می سابیم، هیچ جای 

دنیا نمی سابن!

-  از عوارض کرونا این طوری شده؟
+  نه، فکر کنم بهش گفتن اگه رو سرت راه بری بهت مرغ میدیم!

 ماسک بزنید، البته  به خودتان، نه حیوانات!

در صف مرغ چه گذشت؟!
تا که خبر دادن که مرغ اومده
سریع تو صف رفتم و جا گرفتم
صف نگو تو، محشر کبری بگو

هزار و یک دونه بال گرفتم!
ولوله بود، هرکی یه چیزی می گفت

سرسام از اون سر و صدا گرفتم
سعید می گفت یه مرغ گرفتم اما

انگاری مرغ تخم طال گرفتم!
حمید می گفت من دو تا بال، پریروز

از توی بازار سیا گرفتم!
زد یکی پشتم، تا که گفتم بله؟

گفت که ببخشین اشتبا گرفتم!
سه ساعتی تو صف شدم ُمعطل
دیسک و واریس و دردپا گرفتم

نوبت من تا که رسید، تموم شد!
تا شنیدم اینو، عزا گرفتم

شکر خدا که بی نصیب نموندم
تو اون شلوغی کرونا گرفتم!

مجید رحمانی صانع  

اپسخ گاو!
ای گاو بیاد توام از عهد عتیق

پیمان من و تو بوده بسیار دقیق
گویم که به سال چارصد ای جان رفیق

شیر تو چرا بسان آب است رقیق؟
گفتا که نپرس، بنده هم مجبورم

من گاوم و از کار سیاست دورم
گفتی که شیرم کمکی آبکی است

حق با تو بَود ز گفتنش معذورم!
خدنگی
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

من در انباری مان مریخ نورد تولید 
می کنم

دیشب داشتم در عالم خواب آلودگی با خودم محاسباتی 
انجــام مــی دادم و ناگهــان دیــدم ای دل غافــل من هم 
می توانم مریخ نورد تولید کنم و تا االن حواسم اصال به این 
موضوع نبوده است. ببینید من یک دوستی دارم توی کار 
اختراع است و تا حاال با استفاده از پیک نیک و یک سری 
سیم و مفتول، دستگاهی اختراع کرده که معتقد است 
افراد را می توان به فضا فرستاد. حاال من هنوز از نزدیک 
ندیده ام امــا فکر کردم من هــم دو تا آچار و پیچ گوشــتی 
توی انبــاری خانه مــان دارم، بنابرایــن از آن جایی که به 
فضا هم عالقه  خاصی دارم می توانیم با هم تیم شــویم و 
یک مریخ نورد تولید کنیم. به نظر شــما ممکن نیست؟ 
آقا ما می خواهیم دور هم فعل خواســتن را صرف کنیم، 
شما ناراحت می شــوی؟ بعد همین طور مریخ نورد اول 
را که فرســتادیم، به تدریج افراد به مــا مراجعه و تقاضای 
مریخ نورد های جدید می کنند. ما همین طور کارمان را 
گسترش می دهیم و مریخ نورد به همه  سیاره های جهان 
تا نپتون و پلوتون می فرســتیم. البته باید یادم باشــد آن 
مریخ نوردی که به پلوتون برود ،دیگر اســمش نباید توی 
ســند مریخ نورد بخورد و باید اســمش را بــه پلوتون نورد 
تغییر بدهیم تا توسط پلیس راهنمایی منظومه شمسی 

به مشکل نخوریم. 
دیدید هر کاری چه راحت ممکن می شود؟ وقتی به این 
راحتی می شــود مریخ نورد تولید کرد، نمی فهمم شما 
چرا از تولید المبورگینی در یک کارگاه که یکی از استادان 
اقتصاد دانشگاه درباره اش گفته، تعجب کرده اید. البد 
آن دختری را هم  که توی زیرزمین خانه شان در ماهی تابه 
تفلون، انرژی هســته ای تفت می داد باور نکردید؟ فقط 
امیدوارم با قاشق استیل به کف ماهی تابه نزده باشد که 
تفلونش خراب می شود و مامانش دعوایش می کند. شما 
با این سطح از ناآگاهی و ناباوری از کجا آمدید؟ من البته 
برای این که تولیــد مریخ نورد را قابل بــاور کنم، تصمیم 
گرفته ام اول یک ویدئوی تایم لپس از ساخت تاسیسات 
خط تولید خودم منتشر کنم. بنابراین اول نیاز دارم یک 

بودجه  هنگفتی برای ساخت وساز بگیرم.
پــس یادداشــت می کنیم بــرای آغاز هــر طرحــی ابتدا 
باید مســاحت بزرگــی را گودبــرداری   و شــروع کنیم به 
ساخت وساز. بعد که ساختمان ها را ساختیم، می نشینیم 
فکر می کنیم ببینیم اصال طرح ما عملی است یا نه؟ من 
این را از آقای جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشــت یاد گرفتم که ویدئویی منتشر و 
اعالم کرده تاسیســات تولید واکسن ســاخته می شود. 
کمی زمان بر اســت اما نکته اش این اســت کــه عملی و 

امکان پذیر است.

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

  اگر که خیلی ساده َو یا اگر رئیسی
اگر که دست و دلباز َو یا اگر خسیسی

برای رفع و دفع ویروس انگلیسی
ماسکو بزن به صورت بدون لفت و لیسی

رعایت فاصله همیشه با بقیه
ضدعفونی بکن دستتو با پیس پیسی!

حبیب احدی  
  آق کمال بعــد از پایــان  محدودیت هــای  کرونایی ان 

شاءا... مسافرت  کجا تشریف  می برید؟!
آق کمال: صاب تشریف باشن، بذارن ببینم از ای معرکه 
جون ســالم به در مبرم یا نه، بعدش فکر مکنم که کجا برم 

یا کجا نرم!
 دارکوب جان، من یک کارگر هستم که قبل از این که 
حقوقم را بدهند، مالیاتش را کم می کنند. آیا دالل و بساز 
بفروش و... که میلیاردی در ماه درآمد دارند هم مثل من 
مالیات می دهند یا کسی زورش به آن ها نمی رسد و دیوار 

ما از همه کوتاه تر است؟
دارکوب: این جوری حســاب کنین که مالیات شما چون 

پول زحمت کشیه خوشمزه تره و بیشتر می چسبه!
 دارکوب با توجه  به  حادثه خیز بودن  کشــورمون بهتر 

نیست  وزارت  حوادث  یهویی  در دولت  تشکیل   شود؟!
دارکــوب: بهتــره کــه ســر اســم هــر وزارتخونه یــه کلمه 
»یهویــی« بذاریم تا همه شــون با خیال راحت بــه فعالیت 

بپردازن!
 آق کمال  عزیز، به پاس  خدمتــی   که  جناب عالی  برای 
 پاسداشت  لهجه  شیرین  مشــهدی    می کنی،   بنده   یکی  از 
دهانه های  کوه های  آتشفشــانی  کره ماه  را به نام  شما نام 

گذاری  می کنم ، برو حالش  رو ببر!
آق کمال: دست شما درد نگیره، ولی اگه به جای ای همه 
زحمتی که کیشــیدن، یگ دانه مرغ گــرم عیدی مدادن 

بهم، بیشتر حال مکردم!

      صبح رفتم درخواســت گواهی نامــه  المثنی بدم، 
شناســنامه مو دادم به خانــوم  متصــدی، گفتم کارت 
ملیم هــم الی همونه. یــه نگاه بهــم کرد، گفــت: »بیا 
گواهی نامــه ت هــم همین جاســت«! ســریع ترین 

رسیدگی در تاریخ اداری کشور بود!
        ولــی باید تــو فروردین زمــان کاری شــرکت ها از 
11-10 صبح شروع بشه، واقعا نمی شه سر صبح از 

تخت جدا شد!
      از لحــاظ روحی نیاز به یــک ماه مرخصــی دارم تا 

خستگی تعطیالت عید از تنم دربیاد!
     دلیل انجــام  نــدادِن کارهامون: اســترس. دلیل 

استرس مون: انجام ندادِن کارهامون!
      یکی از باگ های زندگی ما معمولی ها اینه که 

برای پول درآوردن باید کار کنیم!
      تــو واقعیت صداشــون مثل یوگی و دوســتانه، 
ولی تــو کالب هــاوس صــدای همه شــون صدای 
دوبلور آلن دلون و خســرو شــکیباییه. بابا رها کن 

اون حنجره رو!
        کاش هزینه ای رو که برای سریال به اصطالح 
شیک دراکوال شــده ، می دادن به رضا عطاران دو 
سه تا سریال به اصطالح چرک بسازه، کیف کنیم!

     اسم این بیماری که لپ تاپ رو روشن می کنی 

بعد کله تو می کنی تو گوشی چیه؟!
       موهام رو رنگ کردم، خراب شده. بعد بابام اومده 
دلداری بده می گه ولی این رنگیه که من تا حاال رو سر 

هیچ موجود زنده ای ندیدم!
       می خوای با گوشیت پول دربیاری؟ بفروشش!

      از من می شنوین  واسه هرچی جلوجلو ذوق کنی، 
کنسله!

      ما ســلیقه مون تو چیدمان خونه بد نیســت،   فقط 
پول مون به سلیقه مون نمی رسه!

      من حافــظ هم می شــدم، بابام می گفت شــعر که 
نون و آب نمی شــه، بلند شــو برو دنبال یه کاری برات 

بیمه رد شه!
     رســتوران گیاهخوارهــا اگه آتیش بگیره نه ســیخ 

می سوزه نه کباب!
       کاش اون هایــی کــه چــوب سادگی شــون رو 

می خورن، نون مهربونی شون رو هم می خوردن!
     تا قبل این که بزرگ بشــم فکر می کردم َبواسیر یه 

گونه پرنده از خانواده حواصیل هاست!
     مکالمــه مــن و بابــام همیشــه ۴۵ دقیقــه طول 
می کشــه، ۴۴ دقیقه اش فکر می کنه تماس برقرار 

نشده  و همچنان داره با اطرافیانش حرف می زنه!
          این که تو واتساپ پیام رو پاک می کنی یه درده، 
این که باید توضیح بدی چی رو پاک کردی، چرا پاک 

کردی، چرا فرستادی و بعد پاک کردی، هزار درد!
      چه جوری هم شونصد تا مقاله دارین و دکترین، 
هم روزها عکس قرمه ســبزی اســتوری می کنین و 
ویکندها عکس طبیعت، شب ها هم تو کالب هاوس 
ســخنرانی می کنین؟ من اگه یه پاورپوینت درست 

کنم، دو هفته بعدش می رم استراحت!
نیازطنزی

گرفتن گواهی نامه المثنی 
در فروردین
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 صف های خود را 
به ما بسپارید

رشکت »صف یاوران صبح ات شب« 

اب پرسنیل کارآزموده، مجرب و 

متخصص در زمینه صف پیمایی، 

آمادیگ خود را برای ایستادن در هر 

 صیف که مد نظر مشاست 

اعالم یم کند

کایف است زمان و مکان صف مد 

نظر خود را )از مرغ ات کارت میل، از 

دالر ات کد بورس( پیامک کنید ات 

افراد این رشکت بالفاصله در محل 

حارض شوند و پس از رسیدن 

نوبت، آن را به مشا تقدیم کنند

هزینه: یک سوم هرچیزی که در 

صف توزیع یم شود

توئیت روز

راه حل های عبور از بحران مرغ! 

ب
کو

دار

امسال سال چیست؟!

می کنم سال نوی خود آغاز
سال گاو است یا که سال گراز؟

واکسنش هست هر کجا موجود
چی؟ کرونا؟ نه جان من، کزاز!

قیمت گوشت و مرغ چون باالست
غالبا می خوریم نان و پیاز

این تورم چو اسب سرکش هست
خواهشا مدتی بخسب و متاز!
نرخ هر جنس بنگری یک آن

رعشه گیری چونان که برق سه فاز
یا که افسوس می خوری دایم

و بگیری لب خودت را گاز
می شوی تو غرق فکر و خیال

و بپرسی ز شخص خود این، باز:
سال گاو است یا که سال گراز؟!

شیما اثنی عشری  

-آی کجا؟!

+ما از خط قرمزها هم رد میشیم، این که خط زرده!

آقای خلبان راه بیفت! این جوری هم بیشتر بلیت می فروشی، هم 

خطر  انتقال کرونا از بین میره!

کمیک روز

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

باز یاد خاطرات 
معدن افتادی و 

خوشحالی که نجات 
پیدا کردی؟

 نه آقانوری جان، 
خنده ام گرفته که 

مراسم سیزده به در 
توی فضای باز رو ممنوع 

کردن ولی مترو رو 
نبستن!

آقا نوری

ن
ما

سل

نباید خورد!

تخم مرغ گران نباید خورد
پسته دامغان نباید خورد

در صف مرغ با خودم گفتم:
بعد از این بال و ران نباید خورد
زعفران هم گران شد و زین پس

چلوی زعفران نباید خورد
چای باید خوریم با قاشق

چای با استکان نباید خورد
خوردنی ها فقط هوا مانده

بعد از این با دهان نباید خورد
هرچه خیلی گران شده نخورید

هیچ جز آب و نان نباید خورد
چایی تلخ می خورم اغلب

چون گز اصفهان نباید خورد
ما که از دوستان مان خوردیم
دیگر از دشمنان نباید خورد

امیرحسین خوش حال  

با افتخار اعالم می کنیم با به 
کارگیری روش سامان دهی پلکانی، 
به راحتی هر شهروند می تونه زیر 

پلکانش یک لونه مرغ بزنه!

امیدوارم امروز 
اقال یه بال مرغ گیر 

بیاری...

مرغ نداریم ولی مشابهش رو 
داریم... تخمش، مرغ مگس خوار، 

شترمرغ، اینم درنای سیبری... 
ارزون تر از مرغ درمیاد!

کارتونیست: هادی لگزیان

   به فکر جایگزین باشیم   خودمان دست به کار شویم   به مسئوالن اعتماد کنیم



کلکســیونی از صداهــای مختلــف کــودک 
و جــوان تا میــان ســال و کهــن ســال را در 
کارنامــه اش دارد. منوچهــر والــی زاده 
را بیشــترمان می شناســیم، هنرمنــدی 
ســرزنده، بانشــاط و مهربان که با بیش از 
60ســال فعالیت از مفاخر عرصه دوبله به 
شمار می رود. به گفته خودش مردم با صدایش 
یــاد شــخصیت کارتونــی »لوک خوش شــانس« 
می افتند. در صفحه مثبت شصت امروز سراغی از وی 

گرفتیم و از حال وهوا و سبک زندگی این روزهایش پرسیدیم.

سرگرمی از جنس کتاب و روزنامه 
والی زاده که پدر یک دختر و یک پســر است، می گوید: »دخترم به همراه 
فرزندان دوست داشــتنی اش در کانادا زندگی  می کند. پسرم مجید هم 
دارای تحصیالت معماری و در تهران مشــغول کار اســت.« او در ادامه به 
اوقات فراغت روزانه اش اشاره می کند و می گوید:  »بیشتر اوقاتم را صرف 
مطالعه کتاب و همچنین خواندن روزنامه می کنم. به عالقه مندان کتاب 
توصیه می کنم کتاب »دوریان گری« را حتما بخوانند، آن قدر ترجمه اش 

خوب است که وقتی خواندم فقط تصویر در ذهنم مجسم می شد.«

صدایم لطف خدا بوده است
والی زاده در میان همکاران و شــنوندگان رادیو به صدایی جوان معروف 
است. از او درباره رازهای جوان ماندن صدا در دوران سالمندی می پرسم 
که می گوید: »این دیگر لطف خدا بوده است. یک علتش هم از کار مستمر و 
مداوم است. شاید اگر دو سه سال کار نمی کردم، صدا و تارهای صوتی ام 
فرسوده می شدند. ببینید خداوند به هیچ شخصی صدای بد نداده است 
ولی کم خوابی و پرخوری به صدا ضرر می رساند. با شکم پر که نمی شود 

خوب گویندگی کرد. از طرفی هم سعی کرده ام غذاهای تند نخورم.«

لذت و اهمیت کار گروهی در این سن
والی زاده از مشکالت این روزهای کرونایی می گوید: »پیش از تعطیالت 
در تهران مشــغول کارکردن بودم و همیشه به همکارانم می گویم خدا را 
شکر کنید که کار ما تعطیل نشد و حوصله مان سر نرفت. اما فعالیت مان 
به خاطر کرونا تک نفره انجام می شود، یعنی دورهم بودن و تعامل خودش 
را از دســت داد. زمانی با همه همکاران دســته جمعی داخل اتاق ضبط 
می رفتیــم و در دیالوگ ها بده بســتان داشــتیم. کار جمعــی و گروهی و 
مشــارکت و تعاملی که موج مــی زد، لذت بخش ، جذاب تر و خاطره ســاز 
بود. من که واقعا عذاب می کشم، باالخره حدود 65 سال است که در این 
کار همیشه در کنار دوستان و همکارانم بودم اما به خاطر کرونا از توفیق 
دیدارشان محروم شدم. متاســفانه سال گذشــته هم یکی از پشتوانه ها 
و شگفتی های دوبله کشورمان، اســتاد چنگیز جلیلوند را بر اثر کرونا از 

دست دادیم.«

نرمش و سیب را فراموش نکنید!
توصیه های والی زاده به خوانندگان صفحه مثبت شــصت، پایان بخش 
گفت وگویش با ماســت: »اول بگویــم که در زندگی هیــچ چیزی بهتر از 
صداقت، راستی و درستی نیست. نکته دیگر این که از دوران جوانی ام 
هر روز صبح تــا نرمش نکنــم از خانــه بیرون نمــی روم و به همــه افراد، 
به خصــوص همســن و ســاالنم توصیــه می کنم نرمــش کننــد. صبح ها 
به صورت ناشتا و بعد از مســواک زدن هم یک عدد سیب بخورند، چون 
بدن شان را ســالم نگه می دارد. 40 سال اســت که مرتب هر روز صبح 

سیب می خورم.« 
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برای اولین مسابقه در سال 
جدید، عکس کودکی یک 
بازیگر جوان کشورمون رو 
انتخاب کردیم. راهنمایی 
این که تولد ایشون همین 
روزها بوده و یک ســریال 
مطرح هم ازش در شبکه 
نمایــش خانگــی پخــش 
می شــد کــه بــه تازگــی 
تمــام شــد. ببینیــم چه 

می کنید!

ت 
شص

ت 
مثب

1- گاهی اوقــات هنــگام مالقات بــا افــراد جدیــد، خجالت زده می شــوید چــون برای شــنیدن 
حرف های شان با مشکل مواجه هستید؟ بله      خیر   

2- هنــگام حــرف زدن بــا اعضــای خانواده تــان، احســاس خســتگی و ناامیــدی می کنید چون 
حرف های شان را به دشواری می فهمید؟ بله      خیر

3- اگر مشغول  کار هستید، در شنیدن صدا و فهمیدن حرف های همکاران و مشتری و ارباب رجوع 
با مشکل مواجه هستید؟ بله      خیر

4- به دلیل ضعف در شنوایی تان احساس محدودیت و درمضیقه بودن می کنید؟ بله      خیر
5- هنگام مالقات با دوستان، آشنایان و همسایه ها مشکلی در شنیدن احساس می کنید؟

بله      خیر
6- در سالن سینما یا تئاتر، حرف های هنرپیشه ها را به سختی می شنوید؟بله      خیر

7- تا حاال به دلیل دشواری در شنیدن با یکی از اعضای خانواده بحث تان شده است؟ بله      خیر
8- تلویزیون و رادیو را با صدایی می بینید و می شنوید که معموال برای بقیه زیادی بلند است؟

 بله      خیر
9- احســاس می کنیــد مشــکل تان در شــنوایی، زندگــی شــخصی یــا اجتماعی تــان را محدود 

کرده است؟ بله      خیر
از  جمعــی  بــا  وقتــی   -10
در  خانــواده  یــا  دوســتان 
رستوران نشسته اید، مشکلی 
در شــنیدن صــدای دیگران 

احساس می کنید؟ 
بله      خیر
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قاب خاطره

گفت وگو

کاربــری بــا انتشــار این 
خــودش  کــه  عکــس 
گرفته، نوشت: »پیرمرد 
طــول  تمــام  پیــرزن  و 
دست شــون  مســیر 
تــوی دســت هم بــود. 
کردن شــون  تماشــا 
این قــدر لذت داشــت 
کــه وقتی مســیرمون 
جدا شــد هم ازشــون 
چشم برنداشــتم و تا 
جایی که جا داشــت 

نگاه شون کردم.«
امیدواریــم همه زوج هــا به پای 

هــم پیر بشــن. شــما هــم عکس هــای جــذاب خودتــون رو برامون 
بفرستین.

مسابقه

داده تصویری

پیشنهاد 

روحیه ای با نشاط و صدایی جوان در 80 سالگی
منوچهر والی زاده  از راز و رمز سالمت و جوانی جسم و جانش می گوید  

 تا حاال همه بازی هایی که در این صفحه پیشنهاد 
کرده ایــم، انفــرادی یــا تک نفــره 

بود ه اند اما حواس مان هست که 
بعضی  از شما کنار بچه ها و نوه ها 

زندگی می کنید. بــرای همین 
این هفتــه یک بازی پیشــنهاد 

می کنیــم مخصــوص آن هایی که 
دوروبرشان شــلوغ است و البته 

پروتکل هــای بهداشــتی را هم 
رعایت می کنند.

اسم بازی: دبرنا، دبلنا، بینگو
تعداد بازیکنان: بیشتر از 4 نفر

قیمت: از 30هزار تا 200هزار تومان

احتماال تعجب کرده اید کــه این بازی چرا این همه اســم دارد و چرا تفاوت 
قیمتش از زمین تا آســمان اســت. »دبرنا« و »دبلنا« دو تلفظ متفاوت از یک 

بازِی واحد هستند.
 »بینگو« هم همان بازی آشــنای قدیمی اســت فقط کمی شکل وشمایلش 
عوض شده اســت. اختالف قیمت هم به همین دلیل است که شما بازی را 
از چه برندی و با چه ریخت وقیافه ای انتخاب کنید: مدِل دبرنا با یک کیسه 
پر از مهره یا مدل بینگو با چرخی پالستیکی شبیه چرخ های قرعه کشی که 
کار انتخــاِب تصادفی مهره هــا را انجام می دهد؛ اما در اصــل بازی تفاوتی 

وجود ندارد. شما 21کارت و 90 مهره عددگذاری شده دارید.
 ابتــدا کارت هــا را به طور مســاوی بیــن بازیکن ها تقســیم می کنیــد. بعد 
یک نفر مهره هــا را به طور تصادفی از کیســه درمی آورد )یا چــرِخ قرعه را 
می چرخاند( و عدد روی آن ها را اعالم می کند. هر بازیکن باید براســاس 
اعداِد خوانده شــده، خانه هــای روی کارتــش را پر کند. واضح اســت که 

هرکس ســریع تر این کار را انجام بدهد، برنده است.
 البته باید یادش باشد در این لحظه حساس فورا »دبرنا« یا »دبلنا« را اعالم 
کند. عنصر شانس در این بازی خیلی پررنگ است و به مهارت ویژه ای نیاز 
ندارد؛ برای همین هم هســت که همه افراد خانواده را فارغ از سن وســال 

دورهم جمع می کند.

الهه توانا|    روزنامه نگار

وقتی پا به سن می گذاریم، کاهش شنوایی، 
اتفاق نادری نیست. فشار خون باال، دیابت و 
مصرف داروهای خــاص می توانند بر میزان 
شــنوایی تأثیر بگذارند. گاهی پذیرش این 
مسئله برای افراد سخت می شود. مثال ممکن 
است فکر کند دشواری اش در شنیدن به این 
دلیل است که دیگران زیادی آهسته صحبت 
می کنند یــا گوش هایش صرفا جــرم گرفته 
است و با یک شست وشوی ساده، مسئله حل 
می شــود. در ادامــه تعدادی ســوال از شــما 
می کنیم. اگر به سه یا تعداد بیشتری از این 
سواالت جواب مثبت بدهید، یعنی مشکلی 
در شــنوایی تان وجود دارد و باید به پزشک 

مراجعه کنید.

کی باید وقت معاینه 
گوش بگیریم؟

بازی شانس و تصادف

سالمت

صادق جهانی|   خبرنگار

 زندگی سالم
  پنج شنبه

 ۱۹فروردین ۱۴۰۰    
 شماره ۱۸۵۰
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روزهاى بد مهاجم هاى 
سرخـــــابی

دغدغه مشتر� �حي� و فرهاد در ليگ قهرمانان آسيا

تمرین پرسپوليس براى آسيـــــا
آغاز هفته بيستم ليگ برتر

خیز بلند سپاهان براى جام ششم خیز بلند سپاهان براى جام ششم 
زردهاى نصف جهان در قامت مدعى
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هفته بيســتم ليگ برتــر در حال� 
امروز آغاز م� شــود �ه ٢ مسابقه 
آن به تعو)ق افتاده اســت. بــاز# نفت آبادان-

اســتقالل و فوالد-ترا�تور بــه دليل حضور در 
ليگ قهرمانان آســيا برگزار نم� شود. مسابقه 
برگــزار#  دليــل  بــه  هــم  پد)ده-ذوب آهــن 
مســابقات دووميدان� آسيا)� در مشهد به روز 
پنج شــنبه آ)نــده مو�ول شــده اســت. بــه ا)ن 
ترتيب پرسپوليس امروز اولين مسابقه هفته را 
در تهران مقابل نساج� انجام م� دهد؛ آن هم 
در حالــ� �ــه تهــران و بســيار# از شــهرها# 
�شــور به دليل موج چهارم �رونا به رنگ قرمز 
درآمده انــد. ا)ن آخر)ــن باز# پرســپوليس در 
ليگ برتر قبل از ســفر به هند و حضور در ليگ 
قهرمانان آسياســت. سرخ پوشان تهران� هفته 
 Kمتوق L(-L( #گذشــته مقابل تيم مشــهد
شــدند. در آن مســابقه مهاجمان پرســپوليس 
مثــل هميشــه چند)ــن موقعيــت گلزنــ� را از 
دســت دادنــد تــا پرســپوليس در پا)ــان هفتــه 
نوزدهم در رده دوم جدول و )L پله پا)ين تر از 
ســپاهان قرار بگيــرد. شــاگردان گل محمد# 

م� خواهنــد با بــرد و صدرنشــين� راه� هند 
شوند و به همين دليل با)د نساج� را شSست 
بدهنــد �ــه �ار راحت� نيســت. تيــم قد)م� و 
ر)شه دار نساج� با حضور سا�ت الهام� روند 
صعود# به خود گرفته و با ٢ برد متوال�  به بقا 
در ليگ برتر بسيار اميدوار شده است. الهام� 
)�S از گز)نه ها# ســرمربيگر# استقالل بعد 
از محمــود فSر# هم بــود اما درنها)ــت به تيم 
نســاج� آمد. نســاج� ١٦ امتياز# �ه در رده 
پانزدهــم جدول ليــگ قرار دارد ســومين خط 
دفــاع ضعيK ليــگ را بعــد از ماشين ســاز# و 
ذوب  آهــن دارد ولــ� ا)ــن نســاج� بــا حضور 
الهامــ� �امــال متحول شــده اســت. نســاج� 
پيش از حضور ا)ن مرب� ١٣ هفته بود �ه رنگ 
بــرد را ند)ده بود اما ا�نــون ٢ پيروز# متوال� 
داشته است. پرسپوليس هم با ١٠ گل خورده 
بهتر)ن خط دفاع ليگ را در اختيار دارد. هر ٢ 
تيــم بــرا# برد بــاز# م� �نند ز)را نســاج� به 
دنبال بقاست و پرسپوليس هم صدر جدول را 
م� خواهــد �ه بدون برد به دســت نم� آ)د و از 

�ورس قهرمان� با سپاهان هم عقب م� ماند.

  ٢ پرســپوليس،  و  اســتقالل 
نمانيــده فوتبال ا)ــران در ليگ 
قهرمانان آسيا در حال� با)د پا به ا)ن رقابت ها 
بگذارنــد �ــه مهاجم هــا# هر ٢ تيــم روزها# 
خوبــ� را ســپر# نم� �نند. با نگاهــ� به آمار 
مهاجم ها# اســتقالل و پرســپوليس م� توان 
به ســادگ� پ� برد �ه هــر ٢ تيم در خط حمله 
مشSل دارند و دغدغه مشتر_ فرهاد و )حي� 

در خط حمله خواهد بود.
 استقالل

با گذشــت ١٩ هفتــه از رقابت ها# ليگ برتر، 
خــط حمله اســتقالل �ــه با حضــور ٣ باز)Sن 
پرآوازه شSل گرفته، �متر از حد انتظار گلزن� 
 L( رده تا جا)� �ه هنوز تعداد گل ها# هيچ�
از ا)ن مهاجمان از تعداد انگشــتان )L دست 
تجاوز نSرده؛ ا)ن در حال� است �ه مهاجمان 
ا)ــن تيــم در ا�ثر باز# هــا به طــور �امل باز# 
�رده اند و بيشــتر)ن دقا)ق حضــور در ميدان 
را در بين باز)Sنــان ا)ن تيم به خود اختصاص 
داده انــد. مطهــر# بهتر)ــن گلــزن ا)ــن فصل 
آب� پوشــان اســت �ه در تمــام د)دارها# ا)ن 
فصل آنها حضور داشته و به جز ٢ باز# مقابل 
مس رفســنجان و فــوالد �ه به عنــوان باز)Sن 
جانشــين وارد زمين شــد، در ١٧ بــاز# د)گر 
ا)ن تيم در تر�يب اصل� قرار داشت. مطهر# 
�ه فصل گذشته در )L نيم فصل(دوم) ٥ گل 
برا# ا)ن تيم به ثمر رســاند و مجموع گل ها# 
زده اش در فصل گذشــته ١٠ گل بود، در ا)ن 
فصل بــه ازا# هر ٣٠١دقيقه باز# )L گل به 
ثمر رسانده �ه ا)ن نم� تواند آمار قابل توجه� 
برا# او باشــد. مهد# قا)د# هم از دوران اوج 
خود فاصله گرفته است. ا)ن مهاجم بوشهر# 
و مل� پــوش �ه بهتر)ن ســال ها# فوتبالش را 
ســپر# م� �ند، فصل گذشــته را با ١٠ گل و 
١٠ پاس گل به اتمام رســاند تا بهتر)ن باز)Sن 
فصل در فاز تهاجم� باشــد. قا)د# �ه دارا# 
ر�ــورد بيشــتر)ن دقا)ــق حضــور در تر�يــب 
آب� پوشــان تــا پا)ــان هفتــه نوزدهم اســت، با 
ا)ن �ه در بحــث پاس گل همچنان موفق عمل 
�ــرده و بــا ٦ پــاس گل بهتر)ــن باز)Sــن ليگ 
در ا)ــن آ)تم اســت اما در گلزنــ� توفيق فصل 
گذشــته را نداشــته و بــا ٤ گل بعد از ارســالن 
مطهــر# و در �نــار ور)ا غفــور# دومين گلزن 
برتر آب� پوشان است. د)اباته �ه فصل گذشته 
بــا ١٥ گل آقــا# گل ليــگ برتر شــد و در بين 
هــواداران اســتقالل هــم از محبوبيت خاص� 

برخوردار است، در پا)ان هفته نوزدهم بيشتر 
از ٢ گل به ثمر نرســانده و جالب ا)نجاست �ه 
او هــر ٢ گل را در )ــL باز# زده اســت. جمع 
دقا)ــق حضــور د)اباته در ميــدان ٥٣٤دقيقه 
اســت و او به ازا# هر ٢٦٧دقيقه باز# )L بار 
گلزن� �رده �ه ا)ن نشان م� دهد او به لحاظ 
تعداد گل در مقا)ســه با تعــداد باز#، عملSرد 
بهتر# از قا)د# و مطهر# داشته است. آب� ها 
در حالــ� ٢٢ بار موفق به گلزن� شــده اند �ه 
مهاجمــان ا)ن تيم در مجمــوع ١١ گل(نيم� 
از گل هــا# ا)ــن تيــم) را به ثمر رســانده و ١١ 
گل د)گر توســط مدافعــان و هافبL ها به ثمر 

رسيده است.
 پرسپوليس

پرسپوليس هم در خط حمله شرا)ط مشابه� 
دارد. مهد# عبد#، عيســ� آل �ثير و شهر)ار 
مغانلــو، ٣ مهاجــم پرســپوليس در ا)ــن فصل 
بوده انــد. آل �ثير �ــه به تازگــ� محروميت ٦ 
ماهه خود را پشــت ســر گذاشــته م� تواند در 
ليگ قهرمانــان به تر�يب پرســپوليس اضافه 
شــود اما مسلما دور# ٦ ماهه از مياد)ن اتفاق 
�وچSــ� نيســت و نم� تــوان انتظــار داشــت 
�ــه مهاجــم محبــوب ســرخ ها در اوج آمادگ� 
بــه باز# ها# آســيا)� برســد. شــهر)ار مغانلو 
هــم بعــد از )L تجربــه بــد در اروپا بــه اردو# 
ســرخ ها اضافه شده و در همان چند دقيقه ا# 
�ــه بــرا# پرســپوليس به ميــدان رفته نشــان 
داده �ه اصال آماده نيســت. مهد# عبد# نيز 
د)گــر مهاجم پرســپوليس اســت. عبــد# ا)ن 
فصل ٨٢١دقيقه برا# پرســپوليس به ميدان 
رفته و ســهم او از گل ها# تيمــش فقط ٢ گل 
بــوده اســت. در واقــع ا)ــن ٢ گل تمام ســهم 
تيــم  ا)ــن  از ٢٥ گل زده  مهاجم هــا# ســرخ 
در ليــگ برتــر بوده و ا)ــن آمار نشــان م� دهد 
�ه پرســپوليس در ليــگ بــدون مهاجم گلزن 
مقابل رقبا قرار گرفته است. هرچند با فرمول 
 �S( پرســپوليس ،Kحيــ� و بردهــا# خفيــ(
از مدعيــان �ســب عنــوان قهرمانــ� در ليگ 
است اما مسلما شــرا)ط در باز# ها# آسيا)� 
متفاوت اســت و )حيــ� به خوبــ� م� داند �ه 
بــدون مهاجم گلزن امتياز گرفتــن از تيم ها# 
قدرتمند آســيا)� تقر)با غيرممSن اســت. در 
ا)ــن وضعيت بــدون شــL )حيــ� و �ادر فن� 
ســرخ ها اميدوارند �ه آل �ثير هر چه زودتر به 
روزها# اوج خــود برگردد و بار گلزن� در خط 

حمله سرخ ها را به دوش بSشد.

دغدغه مشتر� �حي� و فرهاد در ليگ قهرمانان آسياآغاز هفته بيستم ليگ برتر

روزهاى بد مهاجم هاى سرخابیتمرین پرسپوليس براى آسيا

رتبه بند# جد)د فدراســيون جهان� فوتبال فيفا اعالم شــد �ه ط� آن، تيم مل� فوتبال ا)ران با دو 
پلــه ســقوط در رده ٣١ جهان ا)ســتاد. ا)ران همچنان پــس از ژاپن در جا)گاه دوم آســيا قرار دارد. 
شــاگردان دراگان اســSوچيچ با وجود �ســب پيروز# در د)دار دوســتانه مقابل ســور)ه، با توجه به 
 L( فيفا برا# �ســب امتيــاز در ا)ن رتبه بند# و همچنين از دســت دادن Kمعياربند# هــا# مختل
فيفــا د# و برگــزار# تنهــا )L باز# دوســتانه، ٢ پله ســقوط �رد و ژاپــن نيز با وجود �ســب برتر# 
پــر گل مقابل �ره جنوب� در )L د)ــدار تدار�ات�، با )L پله ســقوط در رتبه ٢٨ جهان جا# گرفت 
و �ره جنوب� نيز در رتبه ســوم آسيا ســت. در رتبه بند# تيم ها# برتر جهان، رده ها# اول تا ششــم 
دســت نخورده باق� ماند. بلژ)L، فرانســه، برز)ل، انگليس، پرتغال و اسپانيا تيم ها# اول تا ششم 
هســتند و ا)تاليــا بــا ٣ پله صعود، به رتبه هفتم رســيد. آرژانتيــن، اروگوئه و دانمــار_ در رتبه ها# 
هشتم تا دهم قرار دارند. تيم مل� عراق )�S از حر)فان ا)ران در راه رسيدن به دور اصل� مقدمات� 
جام جهان�، با )L پله صعود در رده هفتم آســيا و ٦٨ جهان ا)ســتاد. بحر)ن نيز هفدهم آسياست و 

در رتبه بند# جهان� نيز جا)گاه ٩٩ را �سب �رده است.

سقوط دو پله اى ایران در رنکينگ جهانی

شکایت فدراسيون فوتبال به کاس چقدر آب می خورد؟
فدراسيون فوتبال ا)ران در پرونده شSا)ت از �نفدراسيون فوتبال آسيا به دادگاه عال� ورزش چقدر 
شانس پيروز# دارد؟ به گزارش فوتبال�، چند روز قبل در گزارش� به ا)ن نSته اشاره �رد)م �ه بعد 
از آن �ه �نفدراســيون فوتبال حاضر به تغيير ميزبان گروه سوم مرحله دوم انتخاب� جام جهان� در 
قاره آسيا نشده، فدراسيون فوتبال سراغ دادگاه عال� ورزش رفته و شSا)تش را در آنجا ثبت �رده 
است. شSا)ت� �ه حاال پس از جمع بستن �ل هز)نه ها)ش حداقل ٥٠ هزار فرانL سوئيس برا# 
فدراسيون فوتبال هز)نه خواهد داشت و با توجه به تعداد قاضيان ا)ن پرونده و همچنين نتيجه آن 
م� تواند هز)نه بيشــتر# هم رو# دست فدراسيون فوتبال بگذارد. چرا �ه در صورت باخت در ا)ن 
پرونده، فدراسيون با)د هز)نه تيم و�الت طرف دعو# )عن� و�ال#  ا# اف س� را هم پرداخت �ند.  
 Lقاض� و ٢٥ هزار فران L( هز)نه رســيدگ� با Lا)ت، ٢٥ هزار فرانSهز)نه ثبت شــ Lهزار فران
د)گر هز)نه ها# دادگاه �اس برا# ا)ن پرونده سنگين است. فعال �ه تنها اميد فدراسيون به تغيير 
ميزبان باز# ها# تيم مل� در ا)ن مرحله، را# دادگاه عال� ورزش اســت، بخصوص آن �ه  دبير�ل 
ا# اف س� اعالم �رده  �نفدراسيون فوتبال آسيا هر را)� �ه دادگاه �اس بدهد را قبول خواهد �رد 

اما تا چه حد م� توان به صدور را# به نفع ا)ران اميدوار بود؟

ویلموتس در آستانه قبول پيشنهاد کنگو
مــار_ و)لموتس، ســرمرب� بلژ)�S �ــه در )ــورو ٢٠١٦ هدا)ت ا)ن تيم را بر عهده داشــت 
و مدتــ� نيز در تيم مل� ســاحل عاج بود، گز)نــه اصل� هدا)ت تيم مل� فوتبال �نگوســت و 
مذا�رات مثبت� نيز با سران فدراسيون ا)ن �شور برا# هدا)ت تيم مل� فوتبال �نگو داشته 
اســت. نتا)ــج ضعيK �نگو در انتخاب� جام ملت ها# آفر)قا باعث شــده تا ا)ــن تيم به دنبال 
ســرمرب� جد)د# باشــد و به همين خاطر مــار_ و)لموتس جد# تر)ن و تنهــا گز)نه مدنظر 
فدراســيون فوتبــال �نگو برا# هدا)ــت ا)ن تيم اســت. و)لموتس هنوز پاســخ قطع� به ا)ن 
پيشــنهاد نداده و با)ــد د)د دومين تجربه او بــرا# مربيگر# در قاره آفر)قــا رخ خواهد داد )ا 
خيــر. و)لموتس مدت �وتاه� نيز هدا)ت تيم مل� فوتبال ا)ران را بر عهده داشــت �ه نتا)ج 
ضعيف� �ســب �رد و به دليل پرداخت نشــدن حقوق از ادامه حضــور رو# نيمSت تيم مل� 

امتناع و به فيفا شSا)ت �رد و خواستار در)افت تمام حقوق خود شد.

محمد بریمانلو از رسيدن به مدال بازماند
ســرگروه تيــم مل� جــودو ا)ران با شSســت برابــر رقيب چين� خــود در مبــارزه رده بند# از 
رسيدن به مدال بازماند. در ادامه رقابت ها# جودو قهرمان� آسيا �ه به ميزبان� قرقيزستان 
در ســالن «گاســپروم» شــهر بيشــLS جر)ان دارد،  محمد محمــد# بر)مانلــو در وزن ٧٣- 
�يلوگرم در مبارزه رده بند# برابر «دا�ا �ينگ» از چين بازنده شده و در مSان پنجم ا)ستاد. 
امين �امياب� نما)نده ا)ران در وزن ٨١- �يلوگرم دور نخســت «بSر ز)ندالد)ن» از اردن را 
با ضربه فن� شSست داد و سپس به د)دار سعيد مال)� جودو�ار ا)ران� تيم مل� بلغارستان 

رفت و با قبول شSست در ا)ن مبارزه از دور مسابقات �نار رفت.

عذرخواهی بابک مرادى از کادر فنی و بازیکنان استقالل
بابــL مــراد# )�S از باز)Sنان اســتقالل بود �ه با و)روس �رونا دســت و پنجه نرم م� �رد. 
ا)ن باز)Sن بعد از منف� شدن تست �رونا)ش به تمر)نات استقالل برگشت و �ارش را از سر 
گرفت. نSته جالب درباره بابL مراد# ا)ن اســت �ه گفته م� شود سهل انگار# او در جد# 
نگرفتن عالئم و)روس �رونا در روزها# پا)ان� ســال ٩٩ باعث شده تا ا)ن و)روس به اردو# 
اســتقالل بزند. از ا)ن رو �ادر فن� اســتقالل از او بســيار ناراحت بودند و حت� گفته م� شد 
فرهــاد مجيــد# تصميم گرفتــه ا)ن باز)Sن را بــا جر)مه ٥درصــد# هم مواجه �نــد. با ا)ن 
حال مراد# به تمر)ن اســتقالل رفت و �ارش را شــروع �رد. او در بــدو ورود به محل تمر)ن 
آب� ها از اعضا# �ادر فن� اســتقالل بابت اتفاقات� �ه در ابتال)ش به و)روس �رونا رخ داد، 
عذرخواهــ� �رد. مراد# اعالم �ــرد �ه عمد# در �ار نبوده و خــودش هم تصور نم� �رده 
�ه به و)روس �رونا مبتال شــده باشــد. گفتن� اســت؛ مراد# حاال خودش را برا# مسابقات 
آســيا)� آمــاده م� �ند. او حــدود ١٥ روز از تمر)نات اســتقالل دور بوده و با)ــد با تمر)نات 

بيشتر آمادگ� قبل� خود را به دست بياورد.

دردسر پرسپوليس 
با مدافع کرونایی 

براى سفر به هند
سقوط دو پله اى ایران 

در رنکينگ جهانی

ویلموتس در آستانه 
قبول پيشنهاد کنگو

دانشگر با کسر ٢٠درصد 
قرارداد نقره داغ شد

مدافع مغضوب در انتظار چراغ سبز مجيدى 
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دونده هاى ٩ کشور خارجی در مشهد

اوليــن دوره مســابقات بين الملل� دووميدان� جــام امام رضا(ع) 
و گرام� داشــت عل� باغبان باشــ� پيش�ســوت دووميدان� ط� 
روزهــا1 ٢٢ و ٢٣ فرورد-ــن بــه ميزبانــ� شــهر مشــهد برگــزار 
م� شــود 7ه تا7نــون دونده ها1 ٩ 7شــور خارج� بــرا1 حضور 
در ا-ــن تورنمنــت بين المللــ� اعــالم آمادگــ� 7رده انــد. رئيس 
فدراســيون دووميدان� درباره حضور دونده ها1 خارج�، گفت: 
«از ٣٠ 7شــور برا1 حضور در مسابقات بين الملل� مشهد دعوت 
شــده  7ه ١٠ 7شور ليســت خود را ارائه دادند. البته به تازگ� تيم 
عمان هم از حضور در مســابقات انصراف داده  و ٩ 7شــور د-گر به 
ا-ران ســفر م� 7نند.» هاشــم صيامــ� افزود: «عراق، پا7ســتان، 
ســور-ه، قرقيزستان، افغانستان، ارمنســتان، بنگالدش، تر7يه و 
هند 7شــورها1 خارج� شر7ت 7ننده در جام بين الملل� مشهد 
هســتند. دووميدان� 7اران خارج� پــس از ورود به ا-ــران در روز 
٢١ فرورد-ــن، تســت 7رونــا م� دهنــد و در صورت منفــ� بودن 
نتيجه در استارت ليست مسابقات قرار م� گيرند.» و1 همچنين 
خاطر نشــان 7ــرد: «ا-ــن مســابقات در تقو-م فدراســيون جهان� 
دووميدان� گنجانده شــده و دارا1 ٤٠ امتياز برا1 7سب سهميه 
المپيV است .» الزم به ذ7ر است، مسابقات دووميدان� قهرمان� 
7شور بخش دختران نيز ط� روزها1 پنج شنبه و جمعه در مشهد 

برگزار خواهد شد. 

سارا شيربيگی: براى قهرمانی تالش می کنيم
مل� پــوش تيم فوتســال خراســان رضــو1   در مــورد وضعيت تيم 
خراســان رضو1 در ليــگ گفت: « هــدف اول مــا در فصل جار1 
صعــود بــه مرحلــه دوم و پــس از آن تالش بــرا1 قهرمان� اســت. 
خوشــبختانه مثل فصل قبل تحت فشار نيســتيم، اما ٤ تيم� 7ه 
صعود م� 7نند در -V ســطح و به دنبال قهرمان� هستند. تالش 
خود را م� 7نيم و چيز1 از االن مشخص نيست.» سارا شيربيگ� 
به وضعيت ليگ برتر فوتسال زنان اشاره 7رد و افزود: «ليگ خوب� 
دار-ــم و رقابت تا حدود1 در گروه ما ســخت بود. اما ا7نون 7ه به 
هفته ها1 پا-ان� رســيده ا-م، تقر-با ٢ تيم� 7ه از هر گروه صعود 
م� 7نند، مشــخص شــده اند. در مجموع جــدا از ا-ن 7ه ٢-٣ تيم 
نتا-ــج ضعيفــ� گرفته اند، ليــگ خوب� اســت.» او در مــورد نحوه 
برگزار1 مســابقات و گروه بند1 تيم ها اظهار 7رد: «اگر به شــ�ل 
ســابق در -V گروه باشد، خيل� بهتر است . اما ا-ن فصل به دليل 
شــيوع 7رونا سيستم برگزار1 مسابقات تغيير 7رد. از طرف� قرار 
اســت مرحلــه دوم به صــورت دوره ا1 برگــزار شــود و ٤ تيم رفت 
و برگشــت بــا هــم رقابت 7ننــد، اما به نظــر من پلــ� آف جذابيت 
مسابقات را باال م� برد.» شيربيگ� در مورد انصراف برخ� تيم ها 
از رقابت با حر-j خود در جر-ان ليگ خاطرنشان 7رد: «سازمان 
ليــگ با-د در ا-ن مورد تصميم بگيرد. وقت� هر تيم� م� تواند در 
-V مســابقه شر7ت ن�ند، برخ� به دليل شرا-ط مال� خود و ا-ن 

7ه از قبل م� دانند ش�ست م� خورند، انصراف م� دهند.» 

سومين شکست نماینده مشهد در ليگ فوتسال
تيــم فوتســال فــرش آرا1 مشــهد در چارچوب هفتــه چهارم 
مرحلــه نها-� ليگ برتر فوتســال 7شــور ميزبان 7ــراپ الوند 
 j-صفر از حر -V- بود 7ه در پا-ان ا-ن د-دار با وجود ا-ن 7ه
 V- - ســت ٢�خــود پيش بود، مقابــل ميهمان خود تن به ش
داد. فرش آرا-� ها 7ه از ٣ باز1 گذشــته خود تنها -V امتياز 
7ســب 7رده اند نيز نتوانســتند از ا-ن د-دار ٦ امتياز1 دست 
پر از زمين خارج شــوند و برخــالف مرحله مقدمات� همچنان 
برا1 رســيدن به پيــروز1 مشــ�ل دارند. در تيــم 7راپ الوند 
حضور مســعود محمــد1 گلر ســابق فرش آرا، مهــد1 جاو-د 
مل� پوش مشــهد1 و همچنيــن منصور موال-� مرب� ســابق 
تيم هــا1 مشــهد1 بــه چشــم م� خــورد. گفتن� اســت، تيم 
فوتسال فرش آرا همچنان با -V امتياز در قعر جدول ٦ تيم� 

قرار دارد.

 هيئت ها1 ورزش� هرچند 7ه جانشــين فدراسيون ها در شهرستان ها 
هســتند، اما به نوعــ� بازو1 اصل� اداره 7ل ورزش و جوانان محســوب 
م� شــوند و وظيفه دارند 7ه زمينه مساعد برا1 توسعه و گسترش رشته 
ورزشــ� مربوطــه، ا-جاد انگيزه، 7شــj اســتعدادها و باال بردن ســطح 
مهارت هــا1 ورزشــ� را فراهم 7ننــد. اما -�� از چالش هــا1 اصل� در 
بدنه هيئت ها1 ورزشــ�، انتخاب افراد1 است 7ه متاسفانه صالحيت 
الزم بــرا1 ســ�اندار1 آن را ندارند و به صورت ســفارش شــده انتخاب 
م� شــوند. هرچند  در ا-ن بين افراد1 هم هســتند 7ه شناخته شده اند 
و صالحيــت الزم را هم دارند و حت� در مســند 7ار خود موفق هســتند. 
اما در مجموع هيئت ها1 ورزشــ� با چالش ها1 ز-اد1 رو به رو هســتند 
7ــه در ط� چند ســال اخير به وفور شــاهد آن هســتيم 7ــه نتيجه آن به 
ضرر ورزشــ�اران و جامعه آن رشته ورزشــ� تمام م� شود. وقت� فرد1 
7ــه تخصص و صالحيت الزم برا1 ر-اســت -V هيئت ورزشــ� را ندارد  
انتخاب م� شــود، تبعات ز-اد1 برا1 آن رشــته ورزشــ� دارد 7ه اثرات 
مخــرب آن حت� بــرا1 دوره روســا1 بعد1 هــم بجا م� مانــد. انتخاب 
اشــتباه، بده� هــا1 ميليونــ�، نداشــتن برنامه بــرا1 اســتعداد-اب� و 
قهرمان پــرور1، تخصــص نداشــتن در درآمدزا-ــ�، فســادها1 مال� و 
اخالق� و ... مشــ�الت ر-ز و درشــت� اســت 7ه در برخ� از هيئت ها1 
ورزش� شاهد هستيم و به جا1 رشد و گسترش هر ساله درجا م� زنند. 
متاســفانه ر-اســت هيئت هــا1 ورزشــ� ســ�و1 پرتاب� بــرا1 خيل� از 
افراد شــده 7ه تخصص الزم را ندارند و فقط به ف�ر منافع شخص� خود 
هســتند. وقت� دوره ٤ ســاله فرد1 در هيئت ورزش� ارز-اب� م� شود، 
در م� -ابيــم 7ــه در ا-ن مــدت هيچ 7ار خاصــ� انجام نــداده و فقط در 
حد اعزام تيم به مســابقات 7شور1 و چند مسابقه درون استان� برگزار 
7رده  7ه بودجه آن را هم از فدراســيون و اداره 7ل ورزش جوانان گرفته 
اســت. ا-ن رو-ه برا1 برخ� از افراد در مســند 7ار بــه -V عادت تبد-ل 
شــده است. وقت� در مقابل 7م 7ار1 و تخلفات برخورد شد-د1 صورت 
نم�  گيرد و به صورت 7دخدامنش� با چالش ها و حواش� 7نار م� آ-ند، 
قطعا رشــته مربوطه هيچ پيشرفت� ندارد. البته در -V سال اخير شاهد 
-V سر1 برخوردها و جابه جا-� روســا1 هيئت ها1 ورزش� در استان 
بود-م 7ه نشــان دهنده -V تحول و حر7ت� در جهت ســازندگ� هيئت 

هيئت ها1 ورزش� است 7ه با-د مداوم و ادامه دار باشد.
 بر�نار� روسا� هيئت ها 

در ط� چند ســال اخير -V سر1 از هيئت ها1 ورزش� مهم فقط درجا 
زده اند 7ه دليلش هم حضور افراد1 با گرا-ش سياســ� بوده 7ه بدنبال 
منافع شــخص� بودند. حت� عمرشــان هم 7فاف نداده 7ه دوره ٤ ساله 
ر-اســت را پشت ســر بگذارند. از طرف� -V ســر1 از افراد هم همچنان 

در مســند 7ار هســتند، اما مشــ�الت ز-اد1 را برا1 جامعه ورزشــ� آن 
رشــته مربوطه بوجــود آوردند. در ا-ــن بين جعل مدرt دانشــگاه� را 
هــم م� توان اضافه 7رد 7ه روســا1 ســابق هيئت هــا1 بو7س، جودو و 
قا-قران� با مدرt تقلب� در مجمع انتخابات شــر7ت 7ردند. همچنين 
-V تعداد از روســا1 هئيت ها1 ورزشــ� همچون 7بد1، دووميدان�، 
جانبــازان و معلوليــن و تنيــس در دوران مد-ر-ت خود بر7نار شــده و -ا 
اســتعفا داده انــد 7ه هر 7دام دال-ل خاص� داشــت. البته بــه تازگ� هم 
شــنيده شــده رئيس هيئــت بولينــگ و بيليارد هــم بر7نار و سرپرســت 
 V- با �از هيئت ها1 ورزشــ �شــده اســت. از طرف  د-گر برخــ �معرف
ســر1 تخلفاتــ� هم رو به رو هســتند 7ه د-ــده نم� شــود. اميدوار-م ز-ر 
ســاخت ها-� بــرا1 ارز-ابــ� عمل�رد هيئت ها1 ورزشــ� تهيه شــود و 

عمل�رد آن ها هر ساله مورد بررس� قرار گير د.
 برخورد شد�د با افراد �م �ار 

مد-ــر 7ل ورزش و جوانان خراســان رضو1 دربــاره چگونگ� برخورد با 
هيئت ها1 ورزشــ� 7ه دچار تخلj م� شــوند، م� گو-ــد: «در ط� چند 
ســال گذشته ســع� 7رده ا-م  با روســا1 هيئت ها1 ورزشــ� 7ه 7م 7ار 

بــوده  و دچار تخلj م� شــوند، برخورد شــد-د صورت گيــرد. در حد1 
7ه منجر به بر7نار1 برخ� از افراد هم شــده است. ا-ن رو-ه در گذشته 
وجود نداشــت و خيل� از روسا1 هيئت ها حت� اگر 7م 7ار هم بوده اند، 
باز ٤ ســال مد-ر-ت م� 7ردند. اما االن ا-ن چنين نيســت. حت� مم�ن 
اســت -V رئيس هيئت -V سال پس از گذشت انتخابش بر7نار شود.» 
فرزاد فتاح� افزود: «با 7ســ� تعــارف ندار-م و ا-ن موضوع در بين تمام 
روســا1 هيئت ها نهاد-نه شده اســت. در چنين موارد1 سع� م� 7نيم 
7ه با فدراســيون مربوطه هماهنگ� ها1 الزم را داشــته باشيم.» و1 در 
پاســخ به ا-ن سوال 7ه چرا قبل از برگزار1 انتخابات مجمع، 7اند-دا به 
درســت� انتخاب نم�  شــوند، اظهار 7رد: «ما مجر1 برگزار1 انتخابات 
هســتيم و تا-يــد صالحيــت افــراد در حوزه اختيارات ما نيســت. ســع� 
م� 7نيــم در چارچوب مقــرارت ثبت نام و انتخابات را برگــزار 7نيم. اما 
در ادامه اگر تخلj و 7م 7ار1 شــاهد باشــيم، حتما برخورد م� 7نيم.» 
و1 همچنين درباره وضعيت رئيس هيئت بولينگ و بيليارد استان هم، 
افزود: «در حال حاضر سرپرست معرف� 7رد-م و منتظر تا-يد فدراسيون 

مربوطه هستيم. »  

بدون تعارف با سکانداران هيئت ها
رویه جدید برخورد شدید با هیئت هاى ورزشى کم کار در استان

رزمــ�  ورزش هــا�  انجمن هــا�  هيئــت  رئيــس 
خراســان رضو� درباره قانون� شــدن فعاليت هنرها� 
رزم� تر�يب� (MMA)  در �شــور گفت: «�سب مجوز 
فعاليــت هنرهــا� رزم� تر�يبــ� در ا�ران �ــ4 اتفاق 
بــزرگ بــود �ه بعــد از پيگير� هــا� مداوم مســئوالن 
فدراسيون از وزارت ورزش و جوانان اتخاذ و باعث شد 
تا �ســان� �ه در ا�ن رشــته رزم� فعاليت م� �نند، از 
بالتHليف� نجــات �ابند. اما قانون� شــدن فعاليت ا�ن 
رشــته رزم� در ا�ران به ا�ن معن� نيســت �ه راه برا� 
افراد ســودجو باز شــده باشــد و همه مدعــ� برگزار� 
مســابقات آن شــوند.» وحيد اســحاق� درباره فعاليت 
ا�ــن رشــته رزمــ� در ســطح خراســان رضو�، افــزود: 
«هنرها� رزم� تر�يب� در اســتان ز�ر نظر خود هيئت 
ورزش هــا� رزم� مد�ر�ت م� شــود و افــراد متقاض� 
و عالقه منــد هم با�د بــرا� فعاليت مجــوز الزم را اخذ 
�نند.» و� خاطر نشــان �رد: «فعاليت ا�ن رشته رزم� 
پــس از رها�ــ� از و�ــروس �رونــا و همچنيــن بــا مجوز 

الزم از فدراســيون مربوطه و اداره �ل ورزش و جوانان 
در اســتان آغاز م� شــود. امــا فعال فعاليت� در اســتان 
ندار�ــم.» و� همچنين درباره بخش بانــوان نيز افزود: 
«در حــال حاضــر هنــوز مجوز� بــرا� بخش بانــوان در 
ا�ــن زمينــه صادر نشــده اســت.» اســحاق� �ه ســمت 
بازرس� فدراسيون انجمن ها� ورزش ها� رزم� را هم 
بر عهــده دارد، در بــاره تخلفات افراد ســودجو اظهار 
�ــرد: «رشــته ها� مختلــ[ تحت پوشــش فدراســيون 
انجمن هــا� ورزش هــا� رزمــ� با�ــد به ا�ــن نHته مهم 
درخصــوص هنرهــا� رزمــ� تر�يبــ� توجــه �نند �ه 
نم� توانند بــدون مجوز فدراســيون و انجمن هنرها� 
رزمــ� تر�يبــ� (MMA)، بــرا� خــود تشــHيالت� راه 
بيندازند و مســابقات برگزار �نند، ا�ن موضوع تخل[ 
اســت و ما با ا�ن افراد ســودجو برخــورد خواهيم �رد. 
تمام� فعاليت ها در ا�ن زمينه با�د ز�رنظر فدراسيون 
و انجمــن هنرهــا� رزمــ� تر�يب� باشــد و رشــته ها� 

غير مرتبط نم� توانند مدع� برگزار� مسابقه شوند.

هنرها� رزم� تر�يب� در استان ز�ر نظر خود هيئت ورزش ها� رزم� مد�ر�ت م� شود

وحید اسحاقى :کسب مجوز فعالیت هنرهاى رزمى ترکیبى در ایران یک اتفاق بزرگ بود

اخبار خراسان

على ترابى

رئيس هيئت هندبال خراسان رضو1 در جلسه تقد-ر از پيش�سوتان گفت: «با وجود قول مساعد مد-ر7ل ورزش و جوانان استان، اختصاص 
سالن ورزش� و-ژه هندبال درگير برو7راس� هندبال شده است.» عليزاده افزود: «از ابتدا1 فعاليت و در بدو ورود به هيئت هندبال استان، 
پيگيــر1 الزم برا1 اختصاص ســالن اختصاصــ� هندبال صورت گرفــت.» و1 همچنين درباره پيش�ســوتان تصر-ح 7رد: «پيش�ســوتان، 
از جا-ــگاه باال-ــ� برخوردار هســتند و با ت�يه بــر همين ظرفيت و رســانه ها-� 7ه در اختيار دارند، با-د به 7مV هندبال اســتان بشــتابند. 
پيش�ســوتان، خاt خورده ها و زحمت�شان هندبال استان هستند. در چارت جد-د ســع� شده از ظرفيت پيش�سوتان و جوانان، همزمان 
بهره گرفته شــود تا آ-نده روشــن� پيش رو1 هندبال اســتان ترســيم 7نيم. بســيار خرســند-م 7ه بيش از ٣٠ نفر از بزرگان و پيش�ســوتان 
هندبال اســتان در 7ميته ها1 مختلj عضو هســتند و از ظرفيت آن ها اســتفاده م� 7نيم.» و1 خاطر نشان 7رد: «پيگير1 ها1 خوب� برا1 

7سب مجوز تيم ها1 ليگ -V داشتيم 7ه براساس آن برا1 شهرستان ها1 مشهد و سبزوار و طرقبه-شاند-ز سهميه گرفته شد.»

تخصيص سالن 
ویژه هندبال 

درگير بروکراسی 
ادارى
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تاریخ سازى وینيسيوس با رئال در ليگ قهرمانان
ســتاره برز�لــ� رئال مادر�ــد بعــد از رائــول گونزالــس جوان تر�ــن 
باز�*ــن تار�خ رئال به شــمار م� آ�د %ــه توانســته در مرحله حذف� 
ليگ قهرمانان اروپا گلزن� %ند. ســتاره رئال مادر�ــد در د�دار برابر 
ليورپول، و�نيســيوس بود %ه توانســت ٢ گل به ثمر برســاند تا رئال 
بــا نتيجه ٣ - �; به پيروز9 دســت پيدا %ند و شــانس باال�� برا9 
صعود به دور بعد داشــته باشــد. و�نســيوس با ٢ گل� %ــه در د�دار 
برابر ليورپول به ثمر رساند، نام خود را در تار�خ باشگاه رئال جاودانه 
%ــرد. او با ٢٠ ســال و ٢٦٨ روز بعد از رائــول گونزالس جوان تر�ن 
گلزن تار�خ رئال در مرحله حذف� ليگ قهرمانان اروپا  ســت. رائول 
درحالــ� %ه تنها ١٨ ســال و ٢٥٣ روز داشــت توانســت در مرحله 
حذفــ� ليگ قهرمانان اروپــا و در د�دار برابــر �وونتوس گلزن� %ند 
تــا جوان تر�ن باز�*ن تار�خ رئــال لقب گيرد %ه توانســته در مرحله 

حذف� ليگ قهرمانان گل  بزند.

صالح در رده سوم برترین گلزنان آفریقایی ليگ قهرمانان
دور رفــت �; چهارم نها�� ليگ قهرمانان اروپا با انجام٢ د�دار آغاز 
شــد. در �*� از حســاس تر�ن باز9 ها9 ا�ن مرحله، رئال مادر�د در 
خانــه از ليورپول پذ�را�� %ــرد %ه ا�ن باز9 با پيــروز9 ٣ - �; تيم 
ز�ــدان به پا�ان رســيد. محمد صالح بــا گلزن� در ا�ن د�دار شــمار 
گل هــا9 خــود را در ليــگ قهرمانــان به عدد ١٠ رســاند تــا در %نار 
ســاموئل اتوئو در رده سوم مشترS بيشــتر�ن گل در بين باز�*نان 
آفر�قا�� در تار�خ ليــگ قهرمانان قرار بگيرد. د�د�ه دروگبا مهاجم 
ســاحل عاج� ســابق چلســ� و گاالتاســرا9 با ١٤ گل زده برتر�ن 
گلزن آفر�قا�� در ا�ن رقابت ها ســت و هم تيم� محمد صالح �عن� 
ســاد�و مانه ســنگال� با ١٢ گل در رده دوم قرار دارد. ش*ست ٣ - 
�ــ; ليورپول برابــر رئال مادر�د باعث شــد تا %ار تيــم �ورگن %لوپ 
بــرا9 صعــود به مرحلــه بعد ســخت تر شــود. البته آخر�ن بــار9 %ه 
ليورپول در دور حذف� ليگ قهرمانان، د�دار رفت را با ٣ گل باخته 
بود، برابر بارسلونا بود %ه توانست در د�دار برگشت ٤ بار دروازه تيم 

اسپانيا�� را باز %ند و به مرحله بعد برسد.

رویس، لواندوفسکی را پشت سر گذاشت
بوروسيا دورتموند در د�دار رفت برابر منچستر سيت� در �; چهارم 
نها�� ليگ قهرمانان اروپا با نتيجه ٢ - �; ش*ست خورد. ت; گل 
دورتمونــد را در ا�ن بــاز9 مار%و رو�س %اپيتــان متعصب و باتجربه 
تيــم به ثمر رســاند. رو�س با گلــ� %ه در ا�ــن د�دار به ثمر رســاند، 
شــمار گل  ها9 خود را بــا پيراهن تيمش در ليگ قهرمانــان اروپا به 
عدد ١٨ رساند تا با پشت سر گذاشتن لواندوفس*� به بهتر�ن گلزن 
تار�خ ا�ن باشگاه در ليگ قهرمانان تبد�ل شود. لواندوفس*� %ه در 
ســال ٢٠١٤ دورتموند را ترS %رد، بــا زدن ١٧ گل بهتر�ن گلزن 
تيــم در تار�خ ليگ قهرمانان بود %ه رو�س توانســت ا�ن ر%ورد او را 
پشت سر بگذارد. ت; گل رو�س رو9 پاس ارلينگ هالند رقم خورد 
%ه در فصل جار9 ليگ قهرمانان ١٠ گل به ثمر رسانده و به تنها�� 

در صدر جدول بهتر�ن گلزنان قرار دارد.

اخبار شروع مرحله یک چهارم نهایی ليگ قهرمانان اروپا

دور رفت مرحله �; چهارم نها�� ليگ 
قهرمانان اروپا از سه شنبه با برگزار9 ٢ 
باز9 آغاز شد. در �*� از ا�ن باز9 ها رئال مادر�د در 
ورزشگاه آلفردو د9 استفانو9 شهر مادر�د ميهمان 
انگليســ� خود ليورپول را با نتيجه ٣ - �; ش*ست 
داد تــا بــا اندوخته ا9 ارزشــمند آماده ســفر به خانه 
شــاگردان %لــوپ برا9 انجام باز9 برگشــت شــود. 
̀   م� تواند  هر چنــد  ت; گل ليورپــول در خانه حر�ــ
اندوخته ارزشــمند9 باشد اما برد رئال با ا�ن نتيجه 
گام بلنــد9 بــرا9 صعود بــه دور بعــد9 رقابت ها به 
حســاب   م� آ�د. در باز9 سه شــنبه شــب %ه غفلت و 
اشــتباهات م*رر مدافعان ليورپول بها9 ســنگين� 
بــرا9 ا�ن تيم داشــت، و�نيســيوس جونيور ســتاره 
%ه*شــان� ها بود و ٢ بار دروازه ميهمان را باز %رد. 
او گل نخســت خــود را در دقيقه ٢٧ با پاســ� ز�با و 
%نتــرل تماشــا�� با ســينه به ثمر رســاند. بــار د�گر 
غفلــت و ب� نظمــ� خــط دفاعــ� ليورپــول فرصت� 
در اختيــار مار%ــو آسنســيو قــرار داد تــا دومين گل 
رئال مادر�د را به ثمر برســاند. ليورپول� ها در دقيقه 
٥١ توســط محمــد صالح �*ــ� از ٢ گل خــورده را 
پاسخ دادند، اما بار د�گر و�نيسيوس جونيور با پاس 
عرض� در محوطه جر�مــه از لو%ا مودر�چ، اختالف 
را بــرا9 نما�نده اســپانيا بــه ٢ گل افزا�ــش داد. به 
ا�ن ترتيب ليورپول نه تنها نتوانســت انتقام ش*ست 
فينــال فصــل ٢٠١٨-٢٠١٧ را از رئــال مادر�ــد 

بگيرد، بل*ــه دقيقا با همان نتيجــه دوباره به حر�` 
اســپانيا�� اش باخت تا %ار ســخت� بــرا9 صعود به 
مرحلــه نيمه نها�� داشــته باشــد. ز�دان ســرمرب� 
مادر�د9 هــا در پا�ان ا�ن باز9 گفت: « حس بســيار 
خوبــ� دارم. بــاز9 فوق العــاده خوب� انجــام داد�م 
ول� در شــروع نيمه دوم مشــ*الت� داشــتيم و به ما 
گل زدنــد. در مجموع بــه تيمم افتخــار   م� %نم ول� 
با�د توجه داشــت %ــه هنوز بــاز9 برگشــت مانده و 
چيــز9 قطعــ� نيســت. در مورد دفــاع ٤ نفــره با�د 

بگو�م %ــه چيز9 را تغيير نــدادم. تنهــا ادر ميليتائو 
جانشــين رافا واران شده  و سيستم ما ٣-٣-٤ بود. 
عمال هيچ تغيير9 در سيستم ا�جاد نشده بود. نيمه 
دوم ليورپول �; شــوت در چارچوب داشت و به گل 
رسيد. %م� %ار برا9 باز9 برگشت دشوار شد ول� 
چه   م� توان گفــت؟ فوتبال همين اســت. نيمه دوم 
%مــ� د�ر پرس را شــروع %رد�م و همــان %اف� بود 
تــا به مــا �; گل بزنند ولــ� در فوتبال ا�ــن اتفاقات 
رخ   م� دهــد. بــه ا�ن گل ف*ــر نم� %نم بل*ــه از ا�ن 

باز9، نما�ش خــوب تيمم به �ادم خواهم ماند.  االن 
با�د پيروز9 بر ليورپول را جشــن گرفت و حت� فردا 
هم نياز9 نيست به ال %السي*و ف*ر %رد. با خيال� 
آسوده و پس از �; ر�*اور9 خوب به مصاف با بارسا 

ف*ر خواهيم %رد.»
  

در باز9 همزمان %ه تيم ها9 فوتبال منچسترسيت� 
و بوروسيا دورتموند در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر 
بــه مصاف هم رفته بودند، ا�ن تيم انگليســ� بود %ه 
ميهمــان آلمانــ� اش را بــا نتيجه ٢ - �; ش*ســت 
داد. در ا�ــن بــاز9 منچسترســيت� در دقيقــه ١٩ با 
گل %و�ن د9 برو�ــن  پيــش افتــاد. دورتموند9  ها با 
گل� %ه مار%و رو�س رو9 پاس هوشمندانه ارلينگ 
هالند در دقيقه ٨٤ به ثمر رســاند، %ار را به تســاو9 
%شــاندند، امــا جشــن آن ها خيلــ� طول ن*شــيد، 
چرا %ــه فيل فودن �*ــ� از بهتر�ن باز�*نان ســيت� 
%ــه چند موقعيــت گلزن� هم داشــت، در دقيقه ٩٠ 
دوميــن گل منچسترســيت� را به ثمــر رســاند تا %ار 
ا�ن تيم برا9 صعود آســان تر شــود. تساو9 در باز9 
رفت   م� توانســت %ار ســيت� را بــرا9 صعود خيل� 
ســخت %نــد امــا بــرد ٢-�ــ; خانگــ� هــم نتيجــه 
چندان مطمئن� نيســت و مسلما دورتموند با ستاره 
فرصت  طلبــ� همچــون ارلينگ هالنــد ا�ن فرصت 
را خواهد داشــت %ه در باز9 برگشــت ا�ن ش*ست 

خفي` را جبران %ند.

گام بلند رئال و برد خفيف سيتی

 دوران حضــور ژروم بواتنــگ در تر%يب با�رن مونيخ بعد از �ــ; دهه رو به پا�ان 
اســت و ترد�د9 در مورد جدا�� او در تابســتان وجود ندارد. قرارداد ا�ن مدافع 
باتجربه در تابســتان پيش رو به پا�ان م� رسد و مد�ران با�رن مونيخ تا ا�ن لحظه 
اقدام� برا9 تمد�د قرارداد با ژروم بواتنگ انجام نداده اند %ه ا�ن نشان از عدم 
تما�ل آن ها به حفظ ا�ن باز�*ن است. اما د�روز نشر�ه %ي*ر در گزارش� مدع� 
شــد بواتنگ قطعا در تابســتان با�ــرن را ترS خواهد %رد. هيئت مد�ره باشــگاه 
تصميــم قطع� در مــورد عدم تمد�د قرارداد بــا ا�ن باز�*ن را گرفتــه و اخيرا به 
مد�ر برنامه بواتنگ نيز در ا�ن خصوص اطالع داده است. به نظر م� رسد مقصد 
بعد9 ا�ن مدافع ليگ برتر باشــد و باشــگاه ها�� چون آرسنال و چلســ� برا9 انتقال او وارد عمل شده اند. 
همچنين احتمال دارد بواتنگ فصل بعد در سر9 آ ا�تاليا به ميدان برود. با�رن مونيخ در حال حاضر دا�وت 
اوپام*انــو را به عنوان جانشــين بواتنگ برا9 فصل بعد به خدمت گرفته و اخبــار9 در مورد احتمال حضور 
مدافــع د�گــر9 از جمله %اليــدو %وليبال� از ناپول� نيز در ا�ن تيم مطرح شــده اســت. چند9 قبل اخبار9 
مبن� بر دلخور9 بواتنگ از مد�ران با�رن مونيخ به علت عدم پيشنهاد تمد�د قرارداد منتشر شده بود، اما به 

نظر م� رسد ا�ن موضوع نيز تغيير9 در تصميم آن ها ا�جاد ن*رده است.

گاتزتــا دلو اســپرت ادعا %رده %ه جان لوئيج� دوناروما پيشــنهاد دســتمزد ســاليانه 
١٢ ميليــون �ورو�� در�افت %رده و همين موضــوع م� تواند مانع تمد�د قرارداد او با 
ميالن شــود. ط� هفته ها9 اخير گزارشــات حا%� از آن بود %ه ميالن آمادگ� خود 
را بــرا9 تمد�د قــرارداد بــا دوناروما اعالم %رده و به ا�ن باز�*ن دســتمزد ســاليانه ٨ 
ميليون �ورو پيشنهاد داده است. با ا�ن حال به نظر   م� رسد  گلر ا�تاليا�� �; پيشنهاد 
وسوســه %ننده از تيم� د�گر در�افت %رده اســت. گاتزتا دلو  اسپورت در گزارش� %ه 
منتشر %رده، مدع� شــده  جان لوئيج� دوناروما از �; باشگاه د�گر پيشنهاد حقوق 
ســاليانه ١٢ ميليون �ورو در�افت %رده و همين موضوع باعث شده %ه ترد�دها�� در 
رابطه با احتمال تمد�د قرارداد او با روسونر9 مطرح شود. با ا�ن وجود روزنامه ا�تاليا�� در بخش� د�گر از گزارش 
خــود در ا�ــن باره ادعا %رده %ه مذا%ــرات بين دوناروما و ميالن همچنان ادامه پيدا   م� %نــد و دروازه بان مل� پوش 
ا�تاليا�� منتظر پا�ان فصل اســت تا ببيند ميالن با چه رتبه ا9 به %ار خود خاتمه م� دهد، چرا%ه �*� از مهم تر�ن 
شروط او برا9 تمد�د حضور تيم استفانو پيول� در رقابت ها9 فصل آ�نده ليگ قهرمانان اروپا تلق� م� شود. گاتزتا 
مدع� شده پيشنهاد9 %ه مينو را�وال مد�ر برنامه دوناروما در�افت %رده، از �; تيم متمول است %ه به نظر   م� رسد 

پار9 سن ژرمن باشد؛ تيم� %ه به دنبال جذب �; جانشين مطمئن برا9 %يلور ناواس است.

پيشنهاد وسوسه کننده مانع تمدید دوناروما با ميالنجدایی مدافع آلمانی از بایرن قطعی شد

نيم*ــت تيــم ملــ� واليبــال باز هم بــا چالش 
جد�ــد9 روبه رو شــد. آن هم در شــرا�ط� %ه 
هنوز پــا9 والد�مير آل*نو ســرمرب� روس به 
ا�ران نرســيده. اســتارت چالش هــا از اعالم 
اســام� %ادرفنــ� ا�ران� تيم مل� زده شــد. 
جا�ــ� %ــه نام ها�ــ� چــون پيمــان ا%بــر9، 
محمدرضــا تندروان، ســعيد رضا�ــ�، عظيم 
�عقوبــ�  %امبيــز  و  مقبلــ�  داوود  جز�ــده، 
به عنــوان %مــ; مربيــان ا�ران� در %نــار نام 
آل*نو و دســتيار ا�تاليا�ــ� اش توماس توتولو 
قرار گرفت. درحال� %ه تصور م� شــد رقابت 
مربيان ا�ران� برا9 نشست رو9 نيم*ت تيم 
ملــ� باال بگيرد، به �*باره ورق برگشــت و در 
همان شروع %ار رحمان محمد9 راد از حضور 
در اردوها انصراف داد تا خوش خبر سرپرست 
تيــم مل� دليــل ا�ن اتفــاق بــه درگير9 ها9 
شــخص� محمد9 راد مرتبط %ند. هنوز چند 
روز9 از انصراف محمد9 راد نگذشته بود %ه 
خبر رسيد ســعيد رضا�� هم به همان دال�ل 
عــذر حضور خواســته. بــه ا�ن ترتيــب معادله 
چندمجهولــ� نيم*ت تيم مل� به �*باره حل 
شــد تا پيمــان ا%بــر9 و محمدرضــا تندروان 
بــه عنــوان دو دســتيار ا�رانــ� آل*نــو معرف� 
شــوند. غافــل از ا�ن %ه از ا�ــن دو نام هم تنها 
�; نفر شانس نشستن رو9 نيم*ت تيم مل� 
 Sرا دارد. ماجــرا امــا بــه �افتن زبان مشــتر
بــرا9 ارتباط بين ســرمرب� روس با باز�*نان 

ا�ران� اش برم� گردد. طبق شــنيده ها آل*نو 
از ابتــدا9 حضورش درخواســت اســتفاده از 
مترجم روســ� را داشــته تــا در المپي; و در 
مواقع حســاس به ســرعت بتواند ن*ات خود 
را به مل� پوشان انتقال دهد. ا�ن درخواست 
ابتــدا بــا مخالفت رئيــس فدراســيون مواجه 
مترجــم  حضــور  صــورت  در  چرا %ــه  شــد، 
روســ�، تنها �; مرب� ا�رانــ� م� تواند رو9 
نيم*ت حضور داشته باشــد و ا�ن با سياست 
فدراســيون در تضــاد اســت. از ســو9 د�گــر 
درخواســت «آل*نو» منطق� است، او به زبان 

انگليســ� تســلط ندارد و برا9 انتقال سر�ع 
شــرا�ط  در  مل� پوشــان  بــه  صحبت ها�ــش 
المپيــ;  باز9 هــا9  و  مســابقات  حســاس 
نيــاز بــه مترجم روســ� دارد، چرا %ــه ترجمه 
صحبت ها�ــش از طر�ق دســتيارش «توتولو» 
�ــ; بار بــه روســ�، بار د�گــر به انگليســ� و 
سپس به فارســ� پروســه طوالن� در شرا�ط 
حســاس باز9 خواهد داشــت. گاه� انتقال 
برخــ� نــ*ات به طــور مســتقيم از روســ� به 
فارس� قابل مفهوم تر است. امير خوش خبر، 
سرپرست تيم مل� واليبال با تا�يد درخواست 

«آل*نــو» بــه مهر م� گو�ــد: «زمان� %ــه آل*نو 
خواســته خــود را بــرا9 اســتفاده از مترجــم 
روســ� مطرح %ــرد، به ف*ــر راه چــاره بود�م 
چرا %ه داورزن� اصرار داشت سهميه مربيان 
ا�رانــ� رو9 نيم*ــت حفــظ شــود. از طرف� 
هم آل*نو به شــدت اصــرار دارد %ه از مترجم 
روس اســتفاده %ند تــا صحبت ها و ن*اتش به 
ســرعت به باز�*نان منتقل شــود. آل*نو حق 
دارد. بــرا9 تصميم گير9 نها�ــ� با�د منتظر 
و نشســت�  باشــيم  ا�ــران  آل*نــو در  حضــور 
برگــزار %نيم تــا راه چاره ا9 پيــدا %نيم. با�د 
تمام راه حل ها ســنجيده شــود. اگر نشود در 
نها�ــت مجبــور هســتيم از �; مربــ� ا�ران� 
رو9 نيم*ت اســتفاده %نيــم. البته در اعزام، 
دو مرب� ا�ران� حضور خواهند داشت و فقط 
بحــث نشســتن رو9 نيم*ــت مطرح اســت.» 
با ا�ــن اوصاف با�ــد د�د فدراســيون واليبال 
در نها�ت چه تصميم� خواهد گرفت. به نظر 
م� رســد اصرار و درخواســت آل*نــو منطق� 
اســت و ثانيه هــا در لحظــات حســاس بــاز9 
م� تواند تاثير گذار باشــد. پس از %ناره گير9 
محمــد9 راد و رضا�ــ� از نيم*ــت تيــم مل�، 
دو  تنــدروان  محمدرضــا  و  ا%بــر9  پيمــان 
دســتيار ا�رانــ� در نيم*ــت تيم ملــ� بودند 
و حــال با�ــد منتظــر مانــد و د�د اگــر مترجم 
روس رو9 نيم*ت بنشــيند،  از ميان ا%بر9 و 

تندروان چه %س� انتخاب م� شود.

مترجم روس روى نیمکت تیم ملى والیبال مى نشیند یا 2 مربى ایرانى؟
یافتن زبان مشترک چالش جدید نيمکت تيم ملی واليبال!

تالش جدیدى براى کسب کرسی در کشتی آسيا
رقابت ها9 گز�نش� المپي; در قاره آسيا روزها9 ٢٠ تا ٢٢ فرورد�ن ماه در شهر آلمات� قزاقستان 
برگزار  م� شــود. انتخابات شــورا9 %شت� آسيا برا9 مشخص شدن ٧ عضو ا�ن شورا، نيز روز ٢٣ 
فرورد�ن مــاه در قزاقســتان برگزار  م� شــود و عباس جد�ــد9 قهرمان جهــان و المپي; به عنوان 

نما�نده %شورمان در ا�ن انتخابات حضور خواهد داشت.

۴ تست کروناى مثبت در انتخابی فرنگی نوجوانان
اتحاد�ــه جهانــ� %شــت� قصــد برگــزار9 مســابقات قــاره ا9 و جهانــ� پا�ــه را دارد و در 
همين راســتا فدراســيون %شــت� اقدام به برگزار9 رقابت ها9 انتخابــ� تيم ها9 مل� آزاد 
و فرنگــ� در رده هــا9 نوجوانان و جوانان %رد. اســتارت ا�ن رقابت ها بــا انتخاب� تيم مل� 
نوجوانان فرنگ� زده شد %ه در ٢ روز دوشنبه و سه شنبه گذشته در سنندج به انجام رسيد. 
تمام نفرات شــر%ت %ننده در ا�ن رقابت ها به محض ورود به مسابقات موظ` به ارائه تست 
پ� آر ســ� %ه ٧٢ ســاعت از آن نگذشته باشــد، بودند. بعد از انجام تست ت*ميل�، نمونه ٤ 

%شت� گير مثبت شده و از حضورشان در مسابقات ممانعت به عمل آمد.

ممانعت از سوءاستفاده از قانونی شدنMMA  در ایران 
وحيد اســحاق� بــازرس فدراســيون انجمن هــا9 ورزش هــا9 در خصوص قانون� شــدن فعاليت 
هنرهــا9 رز م�  تر%يب� (MMA) در ا�ران، گفت: «%ســب مجــوز فعاليت هنرها9 رز م� تر%يب� 
(MMA) در ا�ران �; اتفاق بزرگ بود %ه بعد از پيگير9 ها9 مداوم مسئوالن فدراسيون از وزارت 
ورزش و جوانان اتخاذ و باعث شد تا %سان� %ه در ا�ن رشته رز م� فعاليت  م� %نند، از بالت*ليف� 
نجات پيدا %نند.» او با بيان ا�ن %ه با افراد سودجو در فعاليت ها9 هنرها9 رز م� برخورد خواهيم 
%ــرد، عنوان %رد: «قانون� شــدن فعاليت هنرها9 رز م�  تر%يبــ� (MMA) در ا�ران به ا�ن معن� 

نيست %ه راه برا9 افراد سودجو باز شده باشد و همه مدع� برگزار9 مسابقات آن شوند.» 
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تست کروناى فوالدى ها در عربستان
فوالدخوزستان ٢١ فرورد
ن در چارچوب د
دار پل� آف 
ليگ قهرمانان آســيا، با
د در شــهر ر
اض عربســتان به 
مصــاف العيــن امــارات بــرود. در همين راســتا ,اروان 
فوالد از ساعت ١٦:٣٠ روز سه شنبه هفدهم فرورد
ن، 
بــا پــرواز= مســتقيم راهــ� ر
ــاض شــد. اعضــا= تيــم 
فــوالد ا
ران پــس از ورود به هتل اقامت خــود در ر
اض 

عربستان، تست ,رونا دادند.
قرارداد ميليچ با استقالل تمدید می شود

قــرارداد مدافــع ,روات تيــم فوتبــال اســتقالل تمد
د 
خواهد شد. هروو
ه ميليچ، مدافع استقالل ,ه خواهان 
تمد
د قــرارداد بود، به زود= قراردادش با ا
ن باشــگاه 
تمد
ــد خواهــد شــد. از ابتــدا= ا
ــن هفتــه مذا,ــرات 
مد
رعامل اســتقالل با ا
ن باز
Lن آغاز و به نتا
ج خوب� 
هم رسيده اســت. گفته م� شود قرارداد ميليچ به مدت 


N سال تمد
د خواهد شد.
اعالم زمان اعزام استقالل به عربستان 

تار
خ سفر اســتقالل به عربستان برا= د
دار با حر
فان 
آسيا
� مشخص شد. تيم استقالل در اولين د
دار خود 
در مرحله گروه� ليگ قهرمانان آســيا پنج شــنبه شــب 
در ورزشــگاه ملN عبدا... عربســتان بــه مصاف االهل� 
مــ� رود. آب� هــا قرار اســت ٢٢ فرورد
ن به ا
ن ,شــور 
ســفر ,نند. تار
خ بازگشــت اســتقالل� ها هــم 
ازدهم 

ارد
بهشت خواهد بود.
جایزه بهترین مهاجم ماه پرتغال در دستان طارمی

ســتاره ا
ران� جا
زه خود به عنوان بهتر
ن مهاجم ليگ 
پرتغــال در ماه فور
ــه را در
افت ,رد. مهــد= طارم� با 
درخشش در تيم پورتو برا= سومين ماه متوال� توانست 
عنوان بهتر
ن مهاجم ماه فور
ه(
N ماه گذشــته) ليگ 
پرتغــال را از آن خــود ,نــد. او با ٣١ درصد آرا و پيشــ� 
از پيازون(باز
Lــن بــراگا) و ,ارلــوس جونيور(باز
Lــن 

سانتا,الرا) به ا
ن افتخار رسيد.

۵٠ هزار دالر پاداش هر پيروزى در ليگ قهرمانان
هــر  بــرا=  آســيا  فوتبــال  ,نفدراســيون  اعــالم  طبــق 
پيروز= در ليگ قهرمانان آســيا ٥٠هــزار دالر به تيم ها 
پــاداش داده م� شــود. به نقــل از الغد، ليــگ قهرمانان 
آســيا م� توانــد درآمدزا
� باال
ــ� برا= تيم ها داشــته 
باشــد و آنهــا را از بحــران مال� خارج ,نــد. طبق اعالم 
ا= اف ســ�، در ليــگ قهرمانان آســيا برا= هــر پيروز= 
٥٠هزار دالر به حســاب تيم ها= برنده وار
ز م� شــود؛ 
ا
ن در حال� اســت ,ه تساو= تنها ١٠هزار دالر نصيب 
تيم ها م� ,ند. ,نفدراســيون فوتبال آســيا همچنين به 
هــر تيم� ١٥٠هزار دالر برا= اســLان و د
گر هز
نه ها 

پرداخت خواهد ,رد.

واکنش عزیزیان به شکایت از رشيد مظاهرى
مرب� دروازه بان ها= اســتقالل همچنان از گلر ا
ن تيم 
شا,� است. عز
ز
ان با رشيد مظاهر= درگير= لفظ� 
داشــت. ا
ن اتفاق در روزها= آخر حضور فLر= در ا
ن 
تيــم رخ داد. عز
ز
ــان ,ه حــاال در جمع آب� ها نيســت 
در ا
ــن باره م� گو
د: «تقاضا= من از مســئوالن ,ميته 
اخالق ا
ن است ,ه با ا
ن قضيه برخورد محLم� داشته 
باشند تا ا
ن ب� حرمت� برا= مرب� د
گر= تLرار نشود. 
اواخر اســفندماه در جلســه ا= ,ه با آقا= مدد= داشتم 
در ا
ــن مورد صحبت ,ردم و قرار شــد ,ميته انضباط� 
باشــگاه به ا
ن موضوع ورود ,ند امــا هنوز تصميم� در 

ا
ن مورد به من اعالم نشده است.»

احتمال تغيير در زمان پایان ليگ برتر فوتسال
زمــان پا
ــان ليگ برتر فوتســال بــه احتمال ز
ــاد تغيير 
ليــگ  ســازمان  قبلــ�  برنامه ر
ــز=  بــا  ,ــرد.  خواهــد 
فوتســال، فصل جد
د ا
ن رقابت ها ٢٤ ارد
بهشــت به 
پا
ان خواهد رســيد اما نزد
�L زمــان پا
ان ليگ برتر با 
تورنمنت فوتســال تا
لند ,ه قرار اســت تيــم مل� در آن 
شــر,ت ,ند، باعث شــده تا ناظم الشر
عه، سرمرب� تيم 
مل� فوتســال درخواســت پا
ان زودهنــگام ليگ برتر را 
داشــته باشــد. ناظم الشــر
عه از ســازمان ليگ فوتسال 
خواسته تا ا
ن مسابقات به صورت فشرده تر برگزار شده 
و پا
ان ليگ نيز چند روز زودتر باشــد تا امLان برگزار= 

N اردو= مناســب برا= حضور در ا
ن تورنمنت فراهم 
شــود. سازمان ليگ قصد دارد پس از بازنگر= در تقو
م 
مسابقات و در صورت امLان، تغييرات� در آن ا
جاد ,ند 

تا باز= ها زودتر از ٢٤ ارد
بهشت به پا
ان برسد.

سفر پرسپوليس به هند به تعویق می افتد
باشگاه پرســپوليس چالش بزرگ� برا= حضور در هند 
جهــت هماهنگ� و
زا، پرواز و اســLان خود پشــت ســر 
گذاشــته است. در ا
ن بين گفته م� شود با توجه به عدم 
ارســال و
زا= هند، شا
د سفر سرخ پوشان به ا
ن ,شور 
بــرا= انجــام د
دارهــا= مرحلــه گروه� با ٢٤ ســاعت 
تاخيــر همراه  و ,اروان ا
ن تيم شــنبه راه� ا
ن ,شــور 
شــود. پرســپوليس ,ه به دنبال هماهنگ� با فدراسيون 
فوتبال برا= صدور و
زا= هند بود، با ادعا= مســئوالن 
ا
ن باشــگاه با تعامل الزم مواجه نشد. در ادامه نيز آن ها 
پــرواز چارتــر وارش را برا= ســفر خود انتخــاب ,ردند، 
در حال� ,ه گفته م� شد هماهنگ� ا
ن پرواز روز جمعه 
و بعد از ر
Lاور= د
دار مقابل نساج� مازندران صورت 
خواهد گرفت، ا,نون گمانه زن� برا= تاخير ٢٤ ساعته 

آن شLل گرفته است.

,اپيتان تيم مل� فوتبال با بازگشــت به ســپاهان عملLرد درخشــان� از خود به 
جا گذاشــت. احســان حاج صف�، ,اپيتان تيــم مل� فوتبال بعد از بازگشــت به 
ليــگ برتر ا
ران در حالــ� پيراهن ترا,تور را بر تن ,رد و راه� تبر
ز شــد ,ه در 
ا
ن مدت نتوانســت آنطور ,ه با
د و شــا
د انتظارات هواداران تبر
ز= را برآورده 
,نــد و درنها
ــت پس از پا
ان نيم فصل اول ليگ بيســتم با فســخ قــراردادش با 
سرخ پوشان تبر
ز= بار د
گر به تيم سابق خود برگشت.» حاج صف� در حال� به 
جمع شاگردان نو
د,يا در سپاهان اضافه شد ,ه در ١٦ د
دار= ,ه در نيم فصل 
اول بــرا= ترا,تــور به ميدان رفته بود، تنها موفق بــه ثبت 
N گل و 
N پاس گل 
شــده بود اما در ٢ باز= برا= زردپوشــان اصفهان ٢ پاس گل به هم تيم� ها
ش 

داد تا نشانه ها
� از احيا= ,اپيتان تيم مل� در سپاهان پد
دار شود.

تيم فوتبال پرســپوليس طبق تصميم ,نفدراســيون فوتبال آســيا برا= برگزار= 
باز= هــا= گروه E ليگ قهرمانان ٢٠٢١ آســيا به ,شــور هند ســفر خواهد ,رد. 
,اروان تيــم فوتبال پرســپوليس در حال� راه� هند م� شــود ,ه فرشــاد فرج�، 
مدافــع تازه وارد ا
ن تيم هنــوز به دليل درگير= با بيمار= ,رونا در قرنطينه بســر 
م� برد. فرج� ,ه دوازدهم فرورد
ن ماه پاسخ تستش مثبت شد با
د ١٤ روز دور از 
ا
ن تيم در قرنطينه باشد. ا
ن در حال� است ,ه ,اروان سرخ ها بامداد بيست و
Lم 
فرورد
ن راه� هند م� شــود و بعيد اســت تيم پزش�L پرسپوليس ر
سN حضور 
فرج� در جمع اردونشــينان ا
ن تيم را بپذ
رد. باز= ها= پرسپوليس در گروه E از 
بيســت وچهارم فرورد
ن در هند آغاز م� شود. شاگردان 
حي� گل محمد= با گوا 
هند، الر
ان قطر و برنده باز= پل� آف الوحده امارات و الزورا عراق همگروه هستند.

دردسر پرسپوليس با مدافع �رونا�	 برا� سفر به هنداحيا� �اپيتان تيم مل	 در سپاهان

فکرى: اجازه ندادند در استقالل کار 
کنيم

محمــود فLــر=، ســرمرب� ســابق اســتقالل 
هدا
ــت تيم نفــت مسجدســليمان را بر عهده 
گرفت و جانشين دار
وش 
زد= شد. سرمرب� 
ســابق تيم فوتبال اســتقالل با بيــان ا
ن ,ه به 
و= اجازه داده نشــد ,ارش را در ا
ن تيم انجام 
بدهد، به تشر
ح شــرا
ط نفت مسجدسليمان 
باشــگاه  ا
ــن  در  جد
ــد  مســئوليت  قبــول  و 
پرداخــت. فLــر= در خصــوص انتخابــش بــه 
عنــوان ســرمرب� جد
د نفت مسجدســليمان 
گفــت: «,ارمان را بــا تيم شــروع خواهيم ,رد 
و اميــدوارم نتا
ج خوب� بگير
م. قرار اســت با 
برپا
ــ� 
ــN اردو= چنــد روزه در تهــران خود 
را آمــاده د
دار با ســپاهان ,نيــم.» و= درباره 
دســتيارانش در نفت مسجدســليمان و ا
ن ,ه 
آ
ا همان ,ادر فن� خود در تيم اســتقالل را به 
تيم جد
د م� بــرد، تصر
ح ,رد: «تقر
با همان 

ا  N
همLاران در ,نار من خواهند بود. البته 
٢ مرب� بوم� هم به جمع ما اضافه م� شــوند 
تا بتوانيم با تشــLيل 
ــN ,ادر فن� قو= آماده 
رقابت ها= ليگ شــو
م.» سرمرب� تيم فوتبال 
نفت مسجدســليمان در پاســخ به ا
ن پرسش 
,ه آ
ــا اتفاقات� ,ه در اســتقالل برا
ش افتاده 
را فرامــوش ,ــرده، گفــت: «تقر
بــا همــه چيز 
بــرا= ما تمام شــده، فوتبــال باال و پا
يــن ز
اد 
دارد. سخت� ها= ز
اد= را در استقالل تحمل 
,رد
م و شــروع خوب� داشتيم اما مشLالت به 
وجود آمده اجازه نداد روند مثبت ما ادامه پيدا 
,ند. ســع� داشــتيم تمام� هدف ها= مان را 
در اســتقالل به سرانجام برسانيم اما بعض� از 
آقا
ان اجازه ندادنــد ,ار ,نيم و امتيازات الزم 
را بــا اســتقالل بگير
ــم البته من ســع� ,ردم 
گذشته را فراموش ,نم و تمام تمر,زم را برا= 
موفقيت نفت بگــذارم.» فLر= افزود: «جا
گاه 
مــا در جــدول خوب بــود اما برخ� فشــارها از 
داخل و خارج از باشــگاه باعث شــد ,ــه ادامه 
,ار غيرممLن شود. تمام تالشم را م� ,نم تا با 
نفت مسجدسليمان موفق شوم.» فLر= ضمن 
تشــLر از مجتب� حســين�، ســرمرب� ســابق 
نفت گفت: «حســين� تيم خوبــ� را در ابتدا= 
فصل بســت و با وجود مشLالت، نتيجه خوب� 
هم گرفــت. دار
وش 
زد= هــم مدت ,وتاه� 
ســرمرب� ا
ن تيــم بود و تمام تــالش خود را به 
,ار گرفــت تا موفق باشــد. مــا از تجربيات ا
ن 
افــراد اســتفاده خواهيم ,رد و احترامشــان را 
حفــظ م� ,نيم چرا,ــه عملLرد آنهــا در نفت 

مسجدسليمان قابل قبول بوده است.»

بعــد از د
دار اســتقالل و پيLان در اســفند 
سال گذشته بود ,ه محمد دانشگر، مدافع 
آب� هــا بعــد از جر و بحــث با فرشــيد اســماعيل� و بهزاد 
غالمپور توســط فرهــاد مجيــد= در اختيار باشــگاه قرار 
گرفــت. ا
ن باز
Lن با گذشــت حــدود 
N ماه بعــد از آن 
مسابقه هنوز مجوز شر,ت در تمر
نات را پيدا نLرده و در 
ا
ن خصوص جلسات� را هم با مسئوالن ا
ن باشگاه برگزار 
,رده است. ا
ن باز
Lن توسط باشگاه استقالل با جر
مه 
ســنگين مواجه شــده و در شــرا
ط� ,ه آب� پوشان برا= 
سفر به عربســتان آماده م� شوند هنوز موفق به بازگشت 
به جمع اعضا= ا
ن تيم نشــده است. دانشگر ٢ روز پيش 
جلسه ا= با مد
ران باشگاه استقالل برگزار ,رد و در ا
ن 
نشســت توضيحات نها
� خــود را به آنها ارائــه داد. البته 

توضيحــات قانع ,ننده نبوده و با نظر باشــگاه اســتقالل 
محمــد دانشــگر جر
مــه مال� م� شــود و طبــق تصميم 
,ميته انضباط� باشــگاه اســتقالل ٢٠درصد از قرارداد 
ا
ن باز
Lن ,سر خواهد شد. با ,سر قرارداد دانشگر قرار 
اســت مجيد= در خصــوص او تصميم گير= ,ند و ,ســر 
قرارداد ا
ن باز
Lن تنها تصميم ,ميته انضباط� باشگاه 
اســتقالل اســت و مابق� تصميم با مجيد= است. ظاهرا 
مشLل دانشگر تا آخر هفته برا= شر,ت در تمر
نات تيم 
استقالل حل خواهد شد، البته ا
ن باز
Lن با ابراز ندامت 
از رفتار گذشته قول داده تا در صورت بازگشت به تمر
نات 
د
گــر اشــتباهات گذشــته را تLــرار نLند. تمر
نــات تيم 
فوتبال استقالل در زمين ورزشگاه تهرانسر برا= شر,ت 
در ليگ قهرمانان آســيا در شــرا
ط� برگزار م� شــود ,ه 

شاگردان مجيد= امروز تســت ,روتا م� دهند 
و احتمــاال مدافع مغضوب ســرمرب� اســتقالل 

نها
تا امروز ضمن عذر خواه� از ,ادر فن� 
مجوز شــر,ت در تمر
نات را پيدا خواهد 
,ــرد. به گفته 
�L از مســئوالن باشــگاه 
دانشــگر جزو مسافران عربســتان است و 

باشگاه برا= او هم درخواست و
زا ,رده 
اســت. بنابرا
ن حذف 
ا ,نار گذاشــتن 
او منتف� اســت اما فرهاد مجيد= برا= 

آنLه گربه را دم حجله بLشــد و به بقيه 
باز
Lنان درباره تبعات ب� انضباط� 
و باز
Lن ساالر= هشدار دهد مدافع 

جنوب� را حساب� نقره داغ ,رد!

مدافع مغضوب در انتظار چراغ سبز مجيد� 

دانشگر با �سر ٢٠درصد قرارداد نقره داغ شد

خيز بلند سپاهان براى 
جام ششم 

زردها� نص; جهان در قامت مدع	

و  نوزدهــم  هفتــه  پا
ــان  در 
و  پرســپوليس  ,ــه  حالــ�  در 
اســتقالل مقابل حر
فان شــان متوق} شده 
بودنــد ســپاهان با 
N بــرد اقتصــاد= صدر 
و  درآورد  پرســپوليس  دســت  از  را  جــدول 
ســرخاب� را پشت سر گذاشــت. سپاهان ,ه 
در نقل وانتقاالت زمستان� شاه ماه� را صيد 
,رد و با جذب احســان حاج صفــ�، ,اپيتان 
باتجربه تيم مل� ,مربند ميان� اش را تقو
ت 
 N
,ــرد در باز= با ســا
پا نشــان داد ,ــه به 
پختگ� تا,تي�L و بلوغ فن� رسيده و عزمش 
را برا= ,سب ششــمين قهرمان� جزم ,رده 
است. شــاگردان نو
د,يا در حال� در آستانه 

N ســوم پا
انــ� فصل بــه بهتر
ن فــرم خود 
رسيده اند ,ه در ٦ هفته اخير با ٦ برد پياپ�، 
٤ ,لين شــيت و ١٥ گل زده آماده تر
ــن تيم 
ليگ ا
ران نشــان داده اند و با توجه به حضور 
ســرخاب� در ليــگ قهرمانــان آســيا و انجــام 
٦ بــاز= در ٢ هفتــه، ســپاهان م� تواند خيز 
بلنــد= برا= رســيدن به جام ششــم بردارد. 
نLتــه جالب توجــه دربــاره ســپاهان احيا= 
ا
ــن تيم قد
م� و بحــران زده با حضور محرم 
نو
د,يا، ,اپيتان محبوب و سابق زردپوشان 
ليــگ  از  پــس  ســپاهان  واقــع  در  اســت. 

چهاردهم ,ــه آخر
ن قهرمان� اش را ,ســب 
,رد و با حســين فر,� جام گرفت د
گر رنگ 
قهرمانــ� را ند
د و حضور مربيان� چون امير 
قلعه نو
� هم نتوانســت ,ارســاز شود. از ا
ن 
رو اصفهان� هــا دســت به تغييرات گســترده 
در ,ادر مد
ر
ــت و فن� زدند و پس از حضور 
مد
رعاملــ�  پســت  در  ســا,ت  محمدرضــا 
باشــگاه و انتخــاب محــرم نو
د,يا بــه عنوان 
سرمرب�، با بوم� ســاز= راه احيا= سپاهان 
و تLــرار موفقيت هــا= گذشــته را در پيــش 
گرفتند. البته پــس از حضور عليرضا مرزبان 
در ,ادر فن� ا
ن ,ار شــتاب بيشتر= گرفت 
و حضــور ا
ــن مربــ� باتجربه ,مــN بزرگ� 
بــه بلوغ فنــ� زردپوشــان ,رده اســت. قطعا 
هــواداران فوتبال به 
ــاد دارند ,ه ســپاهان 
شروع خوب� با محرم نو
د,يا نداشت. حذف 
در مرحلــه گروهــ� ليــگ قهرمانــان آســيا و 
در
افت ٣ گل مقابل تيم ها= گل گهر و نفت 
مسجدسليمان در ابتدا= ليگ نگران ,ننده 
بــود امــا بــا حما
ــت همه جانبــه مد
ر
ــت و 
هــواداران از محــرم و شــاگردانش و تقو
ــت 
,ادر فن� با حضور مرزبان باعث شد سپاهان 
اوج بگيــرد. در واقع ,ار اصلــ� را مد
ر
ت و 
هــواداران با زمــان دادن و اعتماد به نو
د,يا 

و ,ادرش انجام دادند و اگر سپاهان در پا
ان 
فصل قهرمان شــود ,ار بزرگ را افراد پشــت 
صحنه انجام داده اند. ســپاهان در ١١ د
دار 
باق� مانــده اش باز= هــا= ســخت� در پيش 
دارد و بــا پرســپوليس و اســتقالل، ٢ مدع� 
اصلــ� قهرمان� هــم باز= دارد. زردپوشــان 
طبق قرعه باز= هــا= باق� مانده در ٦ د
دار 
ميزبان هســتند و در اصفهان از پرسپوليس، 
نفــت مسجدســليمان، نفــت آبــادان، مــس 

رفسنجان و ماشين ساز= ميزبان� م� ,نند، 
در درب� د
ــار نص} جهان هــم ميزبان ذوب 
آهن هســتند. در د
دارها= بيرون ســپاهان 
با
د در مشــهد، اهــواز، تهران و قائمشــهر به 
مصــاف پد
ــده، فــوالد، پيــLان، اســتقالل و 
نســاج� بــرود. قطعــا مهمتر
ــن د
دارها= 
,ــه  اســت  فــوالد  و  ســرخاب�  بــا  ســپاهان 
مدعيان قهرمان� هستند و با توجه به حضور 
ســرخاب� در ليگ قهرمانان آسيا و فشردگ� 

مسابقات شان با حر
فان آسيا
� و خستگ� و 
مصدوميت ها= احتمال�، شاگردان نو
د,يا 
فرصــت خوبــ� دارنــد تــا ٦ امتيــاز طال
� و 
سرنوشت ســاز را از ســرخاب� بگيرنــد و خود 
را از آنهــا جــدا ,ننــد. البتــه ســپاهان د
دار 
ســخت� هم با تيم نســاج� در قائمشهر دارد 
چرا,ــه ا
ن تيم وضعيت خوبــ� ندارد و برا= 
بقا م� جنگد و قطعا مو= دماغ ســپاهان� ها 

خواهد شد.

تيم فوالد ا
ران روز سه شنبه برا= د
دار پل� اف ليگ قهرمانان آسيا به ر
اض سفر ,رد و البته 
رفتار مناســب سعود= ها با تيم فوالد باعث شد تا ا
ن تيم بدون هيچ مشLل� فرودگاه ر
اض 
را از مســير ســ� آ=  پ� تر~ ,ند و با اتوبوس ها= اختصاص� به هتل محل اقامت خود برود. 
ا
ن رفتار مناسب عربستان� ها، وا,نش سعيد آذر=، مد
رعامل باشگاه فوالد را در پ� داشت. 
و= در صفحه شخص� خود نوشت: «سال ١٩٧١ د
پلماس� پينگ پنگ، جهان و روابط بين 
,شورها را دگرگون ,رد. فوتبال به مراتب ورزش تاثيرگذارتر و قدرتمندتر= در تار
خ ورزش 
جهان اســت، آن حد تاثيرگذار ,ــه به راحت� م� تواند بســيار= از روابط د
پلماتيN را ,ه به 
تيرگ� گرا
يده بهبود ببخشد. ورزش محل دوست�، تشر
N مساع� و انسانيت است، ,اش 
همه چيز در قالب دوست� و محبت حر,ت ,ند و مانند محيط ورزش د
گر محيط ها= موجود 
در توسعه دوست� ها و روابط، سخت� ها= خاص خود را تسهيل ,ند. رفتار مقامات فدراسيون 
فوتبال عربستان در استقبال و امور مربوط به ورود تيم فوالدخوزستان ا
ران به ر
اض، من را به 

اد آن د
پلماس� معروف پينگ پنگ انداخت؛ رفتار= بسيار محترمانه و مودبانه ,ه ما انتظارش 
را نداشتيم و به نوع� احساس غرور ,رد
م. شا
د هم به خاطر حر,ات و مصاحبه ها
� بود ,ه 
من قبل از ورود و پرواز به عربستان داشتم ول� رو= هم رفته با
د بگو
م درخت دوست� بنشان 
,ه ,ام دل به بار آرد، نهال دشــمن� بر ,ن ,ه رنج ب� شــمار آرد. شــا
د د
پلماس� فوتبال را 

دنبال ,نند، خدا چه م� داند. به اميد موفقيت و سربلند= ا
ران و ا
ران�.»

تيم ســپاهان موفق شــد در هفته نوزدهم ليگ برتر با 
N گل از ســد ســا
پا گذشته و 
با توجه به توق} پرســپوليس برابر پد
ده، صدرنشــين� خود را مستحLم ,رد. 
�L از 
مهمتر
ــن عوامل موفقيت تيم ســپاهان در فصل جار= خط حملــه قدرتمند ا
ن تيم 
بوده ,ه طال
� پوشــان را بــا اختالف� قابل توجــه در صدر جدول گل هــا= زده قرار 
داده اســت. ســپاهان در حال حاضر بــا ٣٥ گل زده در ١٩ بــاز= بهتر
ن خط حمله 
ليــگ بيســتم را دارد. ا
ــن تيم در صورتــ� ,ه بتواند هميــن روند را ادامــه دهد و در 
چند باز= تعداد گل ها= بيشــتر= به ثمر برســاند م� تواند بعد از مدت ها در فوتبال 
ا
ــران بــه ر,ورد بيــش از ٢ گل زده در هر باز= برســد؛ ر,ورد= ,ه تيم اســتقالل با 
زدن ٧٠ گل در ٣٤ باز= در فصل ٨٨-٨٧ به آن دســت 
افته بود. بعد از ســپاهان، 
تيم پرسپوليس دومين خط حمله برتر ليگ به شمار م� رود. شاگردان 
حي� در ١٩ 
بــاز= خــود موفق به زدن ٢٥ گل شــده اند و با اختالف� ١٠ گلــه در رتبه دوم حضور 
دارند. پرسپوليســ� ها در هفته ها= اخير روند گلزن� اقتصــاد= را در پيش گرفته و 
در ٧ بــاز= ٨ گل بــه ثمر رســانده اند تا به ا
ن ترتيب رقيب خطرنا,� برا= ســپاهان 
نباشند. البته هنوز ١١ باز= از ليگ باق� مانده و ا
ن اختالف را م� توان با چند برد 
پرگل جبران ,رد. رتبه ســوم ا
ن رده بند= را تيم اســتقالل به خــود اختصاص داده 

است. ا
ن تيم در ١٩ باز= اخير خود ٢٢ گل به ثمر رسانده است.

تشکر ویژه آذرى از ميزبانی عربستانی ها سپاهان نویدکيا  در پی شکستن رکورد استقاللاتفاق روز سوژه روز 

م� دهند 
ســتقالل 

ن�
هد 
اه 
و ت

ه
ن
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