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تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم 
در شورای عالی شهرسازی وچند نکته

 تصویب طرح تفصیلی اطراف حرم پس از ۲۵ سال 
مشکالت را حل خواهد کرد؟

 به احمدی نژاد نگفتم 
به خاطر او بیکار شدم

محمود بصیری که سال ها به خاطر  
شباهت با احمدی نژاد ممنوع 

 التصویر بود از این روزها می گوید
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برای دستمزد کارگران
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 عشق به همسر یا  فرزند 
کدام قوی تر است؟

زندگی سالم

 سهام یک میلیون تومانی 
برای متولدین ۱۴۰۰ 
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 خروج مرغ زنده از خراسان 
رضوی ممنوع شد

گالیه مردم از صف های طوالنی 
خرید مرغ

خراسان رضوی

 ماجرای باز شدن پای فوتبال 
به مشهِد دوره قاجار!

 چگونه نخستین تیم مشهدی 
در سال 1۲98 شکل گرفت؟
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 سوداگر مرگ با شلیک پلیس 
در مشهد کشته شد 

ماجرای هروئین های خون آلود!
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   خراسان رضوی

   صفحه ۱۰

4 پیش نیاز خروج 300 هزار 
میلیارد سرمایه مردم از تاریکی 
مجمع عمومی 31 شــرکت ســرمایه گذاری استانی 

سهام عدالت در شرایطی ۲0 اسفند ...
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  صفحه 2

شفاف سازی انتقال 
بیمه شخص ثالث

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث 
سواالت زیادی برای مردم به 

  صفحه ۴وجود آورده...

دست خالی تلویزیون در شب های 
نوروز، آرزوی تندرستی دهباشی 

و شکوه سیدجالل
   صفحه های ۶، زندگی و ورزشی

300هزار میلیارد در اتاق تاریک!
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 + ۴صفحه ورزشی + ۴صفحه روزنامه استانی

. 2۴ صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران
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. تکشماره ۴۰۰۰۰ ریال در مشهد
. تکشماره 25۰۰۰  ریال در شهرستان ها

 در فاصله کمتر از 10 روز تا برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی، بیشتر سهامداران از موعد مجمع  
فرایند حضور در آن و... خبر ندارند. آیا قرار است که سهام عدالت دوباره دست دولتی ها بیفتد؟

موج چهارم مرگ های 3 رقمی

   صفحه ۵

آمار جان باختگان روزانه کرونا پس از 2 ماه مجدد 3 رقمی شد
خطر موج جدید با طعم ویروس انگلیسی وحشتناک تر است



4 پیش نیاز خروج 300 هزار 
میلیارد سرمایه مردم از تاریکی 

ــذاری  گ سرمایه  شرکت   31 عمومی  مجمع 
استانی سهام عدالت در شرایطی 20 اسفند 
در سراسر کشور به صورت غیرحضوری برگزار 
می شود که این شرکت ها قــرار است مدیریت 
300 هــزار میلیارد تومان سهام بیش از 30 
برعهده  را  عدالت  سهامداران  از  نفر  میلیون 
ــوس و  گــیــرنــد.ســهــام عــدالــت پــس از کــش و ق
آزادسازی بخشی از آن و تفکیک سهامداران با 
انتخاب دو گزینه سهامداری مستقیم سهم های 
واقع در سبد سهام عدالت و مدیریت غیرمستقیم 
سهام عــدالــت از طریق شرکت هــای سرمایه 
گذاری استانی، اکنون به مرحله تعیین تکلیف 
مدیریت این شرکت ها رسیده اســت. تاکنون 
عمال دولت، به تعیین مدیران این شرکت ها اقدام 
می کرد. ساختار مالکیتی شرکت های سرمایه 
گذاری استانی نیز چنین اقتضا می کرد که چون 
سهامداران، عمال امکان مدیریت بر سهام خود 
را نداشتند، باید نهادی به نمایندگی از مردم 
شرکت های سرمایه گذاری استانی را مدیریت 

می کرد. اکنون که شاهد ورود این شرکت ها به 
بورس هستیم، نحوه اداره آن ها مانند هر شرکت 
سهامی عام از طریق حضور سهامداران در مجمع 
عمومی و حق رای آن ها صورت می گیرد ولی هم 
به دلیل تبلیغات اندک و هم این که بخش عمده 
سهامداران، افراد ضعیف و بعضی با سواد اندک 
و اطالعات حقوقی و مالی ناکافی هستند، به 
نظر می رسد استقبال اندکی از مجامع عمومی 
این شرکت ها صورت گیرد. همچنین به دلیل 
پراکندگی سهامداران و سهم اندک هر یک از آن 
ها به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تداوم روند 
مدیریتی فعلی حاکم بر این شرکت ها باشیم. 
به این ترتیب پیش بینی می شود مدیریت دولتی 
حاکم بر شرکت های سرمایه گــذاری استانی 
سهام عدالت ادامه یابد. اقدامی که هم خالف 
منطق اقتصادی واگذاری سهام عدالت است و 
هم با ابالغیه ابتدای امسال رهبر انقالب برای 
مجوز آزادســـازی سهام عدالت مغایرت دارد. 
اردیبهشت   9 ابالغیه  نخست  بند  در  ایــشــان 
امسال در این باره مرقوم داشته اند: »دارندگان 
سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص 
مالکیت مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر را 
انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را 
ایفا کنند.« آن چه در فاصله 8 روز تا موعد برگزاری 
مجامع استانی سهام عدالت دیــده می شود، 
این است که سازوکار موجود اجازه تحقق نقش 
مدیریتی سهامداران را نمی دهد، بنابراین به نظر 
می رسد باید تغییراتی در روند موجود برگزاری 

مجامع استانی ایجاد و پیش زمینه هایی برای 
برگزاری این مجامع تدارک دیده شود. این پیش 

زمینه ها عبارتند از:
1- اطالع رسانی وسیع تر و اثربخش تر برای 
سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی 

برای شرکت در مجامع عمومی این شرکت ها
2- گــزارش کار شفاف و مــورد تایید نهادهای 

نظارتی درباره عملکرد این شرکت ها
3- شکل گیری شبکه ای از نخبگان استانی عضو 
این شرکت ها و تشکیل گــروه هایی متشکل از 
اعضای نخبه در فضای مجازی به منظور تبدیل این 
نخبگان به شبکه ای از افراد دارای ایده و برنامه 

برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی
4- تعیین برنامه ای بلندمدت به صورت مشورتی 
از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی دولتی 
فعلی مدیریت این شرکت ها، بــرای اداره این 
شرکت ها متناسب با توانمندی های بومی هر 
استان و تبدیل سبد موجود هر استان به شرکت 
هایی که به لحاظ بومی و تخصصی با مزیت های 

اقتصادی همان استان سنخیت داشته باشند.
واقعیت این است که بدون اجرای این پیش زمینه 
ها، تغییر مدیریتی خاصی در شرکت های سرمایه 
گذاری استانی رخ نخواهد داد و مدل ناکارآمد 
مدیریتی حاکم بر شرکت هــای دولتی و شبه 
دولتی و رانت های موجود در آن در چنین شرکت 
هایی که مدیریت حجم وسیعی از سرمایه های 
خرد مردم طبقات متوسط و فرودست جامعه را 

در اختیار دارند، تکرار خواهد شد.
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برای خرید مرغ هم باید صف های طوالنی  •
ایستاد. گویا کمبود مرغ هم هست! کاش 
ــواب بیدار بشوند. لطفا  از خ مسئوالن ما 
خبرنگارتون رو بفرستید میدان استقالل تا 

گزارشی تهیه کنند.
 آقای روحانی یک کتاب با موضوع تدبیر  •

بنویس خوبه!
ــن قیمت کــاالهــای  • ــت مــتــعــادل نگه داش

اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که از ساختن 
موشک و شهر موشکی سخت تر نیست که! 

سخت تره؟
تا  • مــاه پیش و احتماال  از چند  جالبه که 

آخر دوره کرونا سفر با خودرو ممنوعه ولی 
اگر کسی با قطار و هواپیما این طرف و آن 
طــرف بــره هیچ مشکلی نیست! ایــن یعنی 
زور مسئوالن فقط به قشر ضعیف می رسد و 

کسی با ثروتمندان کاری ندارد!
سازمان تامین اجتماعی در اصالح احکام  •

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور تعلل 
نکند و قبل از سال 1400 احکام را اجرایی 

کند تا افزایش سال آینده به آن تعلق بگیرد.
 چرا اعضای هیئت علمی و قضات باید از مالیات  •

معاف بشن؟ اون وقت ما کارمندان  که نصف اونا 
هم حقوق نمی گیریم باید مالیات بدیم؟!

ــروز مجلس  خراسان: براساس مصوبه دی
قضات و اعضای هیئت علمی به میزان 10 

درصد مشمول مالیات بر حقوق می شوند.
ــن هــا کــه 12 ســالــه منتظرند خاتمی  • ای

عذرخواهی کنه چرا یک درصد احتمال نمی 
دهند که ممکنه جناح مقابل هم اشتباه کرده 

باشه؟ نعوذباهلل مگه آن طرف معصوم است؟
 این مسئوالن و دست انــدرکــاران بورس  •

خجالت نمی کشند؟ مردم رو به خاک سیاه 
نیستند.  بـــردار  ــت  دس هنوزهم  نشاندند 

مسئوالن نظارتی کجایید؟ دقیقا کجایید؟
خراسان عزیز مسؤلیت پیام ها در ستون حرف  •

مردم به عهده فرستنده هاست. چرا برخی از آن 
ها را چاپ نمی کنید؟ آیا می ترسید؟

خراسان: با تشکر از شما مخاطب گرامی ما 
سعی می کنیم اکثر پیام های مردم را چاپ 

کنیم مگر آن که ادبیات نامناسبی داشته 
باشد یا اتهام و توهینی به فرد یا نهادی را 
مطرح کند چرا که به لحاظ حقوقی نشر اتهام 

یا توهین یا مسئله کذب خودش جرم است.
 می خواهم از طریق روزنامه شما از وزارت  •

بهداشت و درمان قدردانی داشته باشم. یک 
هفته است کرونا دارم. هر روز از بهداشت تماس 
می گیرند و در خصوص عالیم و تغذیه و... در 

دوران کرونا سوال و راهنمایی می کنند. 
ــرای معضل  • چــرا پلیس راهـــور اقــدامــی ب

دستکاری پالک خودروها نمی کند؟ روزانه 
تعداد زیــادی از مالکان خودروها متحمل 
جریمه های منع تردد کرونایی می شوند در 

حالی که اصال تخلفی نکرده اند.
 لطفا به گوش مسئوالن برسونید. بخشی  •

از قرعه کشی خودروها رو به ورشکسته های 
بورس اختصاص بدهند که بار مالی هم برای 
دولت نداره. دین دولت هم ادا می شه. بورس 

چالش بزرگ دولت و نظام شده.
 قبال معاینه شدیم و  نوبت دندان پزشکی  •

داشتیم و راس ساعت نوبت در مطب حضور 
داشتیم یک ساعت در سالن انتظار ماندیم 
پس نوبت چه معنی دارد با این شرایط کرونا؟ 

منشی های با تجربه را سریع عوض نکنید.
 اگه قراره سفرها لغو بشه، چرا با اتوبوس،  •

قطار و هواپیما لغو  نمی شه که کانون آلودگی 
هستند؟

 اگر روزم پریشان شد/ اگر شامم پریشان  •
شد/ فــدای تــاری از مویش/ فــدای تــاری از 
زلفش/ که هرشب با خیالش خــواب های 
دیگری دارم/ زنده یاد اخوان ثالث با سپاس 
بیکران خدمت عزیزان جان. روز 10 اسفند 
زادروز وتولد جاوید یاد استاد اخوان ثالث بر 

شما مبارک باد.
 وزارت ارتباطات ۶0 گیگ اینترنت را به  •

دانشجویان هدیه داده است. بعد ثبت نام و 
دریافت پیامک مبنی بر فعال شدن اینترنت، 
هنوز اینترنت دانشجویانی که اینترنت روی 
خط ثابت گرفته اند، فعال نشده و دلیل آن 
اپراتورهای  به  ای  ابالغیه  نفرستادن  هم 

اینترنت ثابت بوده است. لطفا پیگیری کنید 
که زودتــر اینترنت دانشجویی شماره های 

ثابت را فعال کنند.
 روزی یکی میاید که مثل هیچ کس نیست و  •

او عدالت را بر قرار خواهد کرد و ما را از این همه 
رنج و عذاب رها خواهد کرد و سفره هایمان را 
رنگی می کند و لبخند بر لبانمان خواهد نشاند.

حتی اگر دانشمندان کشورمان بتوانند  •
موثرترین واکسن را علیه کرونا بسازند باز هم 
تعلل مسئوالن در تهیه و اجرای واکسیناسیون 
پذیرفتنی نیست. هر چه دیرتر واکسیناسیون 
ــود، عــزیــزان بیشتری را از دست  ــروع ش ش
خواهیم داد و ضربات مهلک تری به اقتصاد 

لرزان کشور وارد خواهد شد.
ــردم تو خــرج زندگی شون  •  همشهری! م

موندن تو جوش شهرخودرو را می زنی؟ واقعا 
بیکاری.

 چرا مجلس طرح واردات خــودرو را اجرا  •
نمی کنه؟ می ترسه قیمت خودرو بیاد پایین؟

نیروی انتظامی شهر مشهد، دادستان عزیز  •
پایتخت معنوی جهان اسالم، سارقان دارند 
بیداد می کنند. لطفا امنیت ایجاد فرمایید. 
ما ادعای کشور امن را داریم، نگذارید امنیت 
مالی و جانی مــردم بازیچه سارقان منزل، 
خــودرو، موبایل و... شــود. خواهشمندیم 

امنیت را به ما برگردانید.
 وقتی کوته فکران مرتجع به مقام می رسند،  •

کارها تباه می شود.
فرمانده محترم ناجا ضمن خداقوت و خسته  •

نباشید به شما و همکاران خدوم ناجا، آمار 
سرقت در شهر مشهد به طــور وحشتناکی 

افزایش یافته است. لطفا تدبیری فرمایید.
 مسئوالن عزیز به عنوان کوچک ترین فرد  •

و دلسوز ایران و نظام اسالمی خواهش می 
کنم مشکالت اقتصادی را کم کنید. تمام 
تنش ها و نارضایتی ها ریشه در مشکالت 

اقتصادی دارد.
خبره هــای ورزشــی شهرستان همچون  •

استخر شنا را بــا جدیت و تــالش بیشتری 
پیگیری کنید.

تولیت آستان قدس رضوی:

واردات بی رویه مانع تحقق جهش تولید و رونق اشتغال در کشور است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: واردات بی رویه 
مانع تحقق جهش تولید و رونق اشتغال در کشور 
ــت. به گــزارش آستان نیوز، حجت االســالم  اس
والمسلمین مروی در دیدار اعضای شورای فقهی 
حالل کشور، با بیان این که غذای حرام موجب 
تاریکی قلب انسان می شود، بر لــزوم نظارت بر 
حالل بودن منشأ مواد اولیه و افزودنی های غذایی، 
پوشاک، داروهــا و غیره که از خــارج کشور وارد 
می شوند، تأکید و اظهار کرد: باید ضمن رصد و 
نظارت دقیق بر حالل بودن محصوالت وارداتی 
به کشور، با واردکنندگان متخلف در این عرصه 

برخورد قاطع قضایی صورت گیرد. وی تصریح کرد: 
متأسفانه شاهد آن هستیم که افراد یا مجموعه هایی 
برای انتفاع سودهای کالن اقتصادی خود، دست 
به واردات محصوالت غذایی و بهداشتی می زنند 
که در حلّیت برخی از آن تردید وجود دارد و شورای 
عالی استاندارد کشور باید در این حوزه با استفاده 
از نظرات اعضای شورای فقهی حالل برای تبیین 
مسائل مرتبط با موضوع حالل به طور جّدی ورود و با 
کمک قوه قضاییه با متخلفان برخورد قاطع کند. وی 
با بیان این که دبیرخانه شورای فقهی حالل کشور 
وظیفه بسیار مهم و سنگینی در نظارت بر واردات 

محصوالت حــالل دارد، به گــردش مالی عظیم 
صنعت حالل در دنیا اشاره کرد و افزود: با توجه به 
گستره کشور های اسالمی و جمعیت مسلمانان 
در دنیا، بازار »حالل« بسیار بزرگ و پر رونق است 
به طوری که حتی غیرمسلمانان هم از محصوالت 
حالل در دنیا استقبال می کنند؛ از آن جایی که 
کشور ایــران ظرفیت باالیی در تولید و صــادرات 
طیف وسیعی از محصوالت دارد ،می تواند در این 
بازار نقش آفرین باشد، اما متأسفانه تاکنون از این 
فرصت به طور مطلوب استفاده نشده و کشور ما 

جایگاه مناسبی در این بازار ندارد.

آیت ا... رئیسی:قاضی اسامی افراد محبوس را دایم مرور کند 

ــورای عالی قوه  آیــت ا... رئیسی در نشست ش
قضاییه با شورای قضایی استان ها که به صورت 
ارتباط تصویری برگزار شــد، بر لــزوم سالمت 
گفت:  و  ــرد  ک تأکید  قضا  دستگاه  هــمــکــاران 
سالمت  کننده  تضمین  قضاییه  قــوه  »سالمت 
تصمیمات، آرا و احکام قضایی است و خدشه در 
این امر به همه تصمیمات نظام قضایی آسیب 
می زند.«به گزارش میزان،  وی یکی از مسائل 
ــاب رجــوع به  مهم در حفظ کرامت انسانی ارب
دستگاه عدلیه را شنیدن سخنان کسانی دانست 
ــی و احــقــاق حــق بــه قاضی  ــواه ــرای دادخ کــه ب
ــزود:  اف قــوه قضاییه  مراجعه می کنند. رئیس 
یکی از آفات امر قضا آمیخته کردن قضاوت با 

هوا های نفسانی است و قضات ما باید به پرهیز 
از این مسئله توجه ویــژه داشته باشند. رئیس 
دستگاه قضا همچنین تأکید کرد: اقتدار بدون 
عدالت هرگز بر صراط مستقیم قرار نمی گیرد 
و قدرتمندی بــدون رعایت عدالت فقط نوعی 
قدرت نمایی است. آیت ا... رئیسی استفاده از 
نظرات مشورتی، کارشناسان و متخصصان را نیز 
از مسائل مهم بیان وتصریح کرد:  مراجعه قاضی 
به کارشناسان و متخصصان و مشاوره با افراد آگاه 
و صاحب تجربه، خالف استقالل قضایی نیست 
بلکه در صــدور رأی متقن تأثیر بسزایی دارد.  
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم پیگیری کارها 
توسط مسئول مربوط گفت : قاضی هر روز باید 

اسم افرادی را  که در حبس قرار دارند به صورت 
مستمر مرور کند و ببیند که آیا این افراد همچنان 
مستحق حبس هستند یا امکان آزادی آن ها 
وجود دارد. اگر مطلبی 20 تا 30 درصد گفته 
می شود 70 تا 80 درصد پیگیری نیاز است تا آن 
کار انجام شود و به سرانجام برسد چرا که این جا 
میدان عمل است و باید نتیجه کارها در فعل ها و 
ترک فعل ها دیده شود. آیت ا...رئیسی در بخش 
دیگری از سخنانش به کاهش زمان رسیدگی به 
پرونده ها اشاره کرد و افزود: آمار موجود نشان 
می دهد که زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه 
ها مناسب تر شده اما باز هم باید در این زمینه 

گام های جدی تر برداشته شود.«  

آیت ا... علم الهدی:مشهد باید به قطب گردشگری زیارت تبدیل شود
آیت ا... علم الهدی گفت: مشهد باید به قطب 
ــارت تبدیل شــود. به گزارش  گردشگری زی
فقیه  ولــی  نماینده   ،Alamolhoda.com
در خراسان رضوی در دیدار با سردار کارگر 
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، اظهار کرد: هر ساله زائران زیادی با 

قومیت ها و ملیت  های گوناگون برای زیارت 
بارگاه مقدس امــام رضا )ع( به مشهد سفر 
می کنند، باید تالش کنیم در شهر امام رضا 
)ع( موزه هایی طراحی کنیم تا برای زائران 
ــام رضــا )ع(، قطب گردشگری  خــارجــی ام
زیارتی ایجاد شود. وی به اثرگذاری موزه های 

دفاع مقدس نیز اشاره و تصریح کرد: حفظ 
و نشر آثار دفاع مقدس و بیان این آثار برای 
آیندگان بسیار حائز اهمیت است زیرا به این 
واسطه می توانیم نسل جــوان را به حوادث 
جنگ آگاه و آنان را به رشد انقالب اسالمی 

امیدوار کنیم.

سازوکار مجلس برای شفافیت بودجه شرکت های دولتی 
اکبری - مواد مربوط به شفافیت بودجه مجلس 
چــون تعیین ســازوکــار ارتــقــای شفافیت بودجه 
ــزام ایــن شرکت ها برای  شرکت های دولتی و ال
شرایط  تعیین  همچنین  خـــود،  اطــالعــات  ثبت 
ــرای دریافت  ب توثیق سهام شرکت های دولتی 
تسهیالت، تمهیداتی بــرای به ســازی بنگاه های 
تعاونی و اشتغال زایی و تعیین شروط مجلس برای 
صحن  در  کارفرمایان  بیمه  جــرایــم  بخشودگی 
خبرنگار  گــزارش  شد.به  تصویب  مجلس  علنی 
پارلمانی خراسان،  در جریان بررسی الیحه بودجه 
ســال1400 قالیباف در پاسخ به تذکری مبنی 
بر وجود خال و ابهامات موجود در بند مربوط به رد 
دیــون صندوق بازنشستگی بودجه که با تصمیم 
مجلس با افزایش اعتبار مواجه بوده است، ضمن 
تاکید بر این که بند مذکور برای بررسی بیشتر به 
ــاع شــد، گفت: دولــت باید  کمیسیون تلفیق ارج
هزینه ها را به گونه ای مدیریت می کرد که مجلس 
مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی 
است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از 
این پیشنهادها بوده، با وجود این، مبالغ محدودی 

برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده اند که 
پاسخ گوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود. وی 
همچنین در واکنش به انتشار خبر معافیت مالیاتی 
اعضای هیئت علمی  افزود: بر اساس مصوبه و قانون 
مجلس، قضات و اعضای هیئت علمی همچنان باید 
10 درصد مالیات پرداخت کنند.طبق مصوبات 
مجلس در این روز کلیه شرکت های دولتی، بانک ها 
و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند 
که اطالعات خود را در سامانه یکپارچه اطالعات 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
ــالح ساختار و ارتقای  ثبت کنند و ســازوکــار اص
و  بانک ها  دولتی،  شرکت های  بودجه  شفافیت 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال آینده 
تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، وزارت 
اقتصاد مکلف به ایجاد زیرساخت بــرای بورسی 
شدن متولدان 1400 خواهد بود. دولت مکلف 
است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 
متولد می شود، 10 میلیون ریال از محل یک درصد 
ــم هزینه های شرکت های دولتی به  یک دوازده
صورت ماهیانه کسر کند و پس از واریز ردیف خاص 

صرفًا برای خریداری صندوق های سرمایه گذاری 
 قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
همچنین با تصمیم مجلس کارفرمایان واحدهای 
تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که 
نیروی انسانی خود را طی یک سال گذشته حفظ 
کرده اند، از بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی 

برخوردار می شوند.

ــدود  ــا وجـــود افـــت ح ــل بـــورس ب شــاخــص ک
ــدی با کاهش صف فــروش و  چهار هــزار واح
افزایش صف خرید و افزایش حجم معامالت 
و متعادل شدن بازار در نیمه دوم معامالت، 
بــه مـــدار مثبت  بــازگــشــت  عمال نویدبخش 
شد.در معامالت امروز بورس تهران شاخص 
ــدی به رقم  کل با افــت سه هــزار و 944 واح
یک میلیون و 181 هزار و ۶59 واحد رسید. 
شاخص هم وزن نیز 974 واحد نزول کرد و 
در سطح 431 هزار و 41۶ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس 4.75 واحد 
رشد کرد و به رقم 1۶ هزار و 925 واحد رسید.
در پــایــان معامالت دیـــروز ارزش صف های 

ــد  ــه روز گــذشــتــه 27 درص خــریــد نــســبــت ب
افزایش یافت و به رقم 319 میلیارد تومان 
رسید. ارزش صف های فروش نیز 30 درصد 
کاهش یافت و سه  هزار و 873 میلیارد تومان 

شد.همچنین ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم 25 هزار و 384 میلیارد تومان رسید 
که نسبت به روز  یک شنبه 1۶1 درصد افزایش 

یافته است.

4 نشانه مثبت در روز منفی بورس 
با وجود افت حدود 4 هزار واحدی شاخص کل، بازار به سمت تعادل حرکت کرد 

بیانات رهبر انقالب در گفت وگو با نویسنده برجسته  جهان عرب منتشر شد
ــه مــنــاســبــت بـــرگـــزاری هــمــایــش »سلیمان  ب
کتانی و امامت ارزش هـــا« در بیروت، بیانات 
سلیمان  با  گفت وگو  در  انقالب  معظم  رهبر 
شد.به  منتشر  عــرب  جهان  نویسنده  کتانی، 
ــزارش پایگاه اطـــالع رســانــی دفــتــر حفظ و  گـ
نشر آثــار حضرت آیت ا... خامنه ای، سلیمان 
کتانی از دانشمندان مسیحی و ادیب برجسته  
ــاره   لبنانی اســت که کتاب های متعددی درب
اهل بیت علیهم السالم نوشته است. کتب این 
ــاره  امــام علی، امــام حسن و امام  نویسنده درب
حسین، امــام سجاد، امــام باقر، امــام صــادق، 
امام کاظم و حضرت زهرا علیهم السالم تجدید 
ــاپ و بــرخــی از آن هــا نیز بــه زبـــان فارسی  چ
ــده اســــت. کــتــاب »امـــــام عــلــی،  ــ ــه ش ــم ــرج ت
نویسنده  ــن  ای آثــار  جمله  از  دژی«  و  مشغلی 
ــای جــالل الدین  اســت که پیش از انــقــالب، آق
ــرده است.  فارسی آن را به فارسی ترجمه ک

به مناسبت برگزاری همایش »سلیمان کتانی 
و امامت ارزش هــا« در بیروت، صبح دوشنبه 
99/12/11 بیانات رهبر انقالب در گفت وگو 

با این نویسنده جهان عرب منتشر شد.
بسم ا... الّرحمن الّرحیم

بگذارید یک خاطره  ای از این کتاب آقای سلیمان 
کّتانی بگویم. دو کتاب ایشان به فارسی ترجمه 
شده؛ یکی االمام علی و یکی فاطمة الّزهرا؛در 
هر دو ترجمه، مترجم پهلوی من بوده و ترجمه 

می کرده؛ از عجایب است! یکی شان آقای جالل 
فارسی است، نشسته بود و ترجمه می کرد، من 
هم کار دیگری داشتم می کردم اّما با ما بود و در 
شرایطی بود که او نه، اّما من فراری بودم. و اّما آن 
]کتاب[ فاطمة الّزهرا را مرحوم آسّید جعفر قمی 
ترجمه کرده -پسر مرحوم آیت  ا...  قمی- و من باز 
در آن  وقت در اطراف مشهد فراری بودم و او هم 
گفت که من هم می خواهم با تو بیایم. او فراری 
ــا[ آمد با من و همراه من. و من خیلی  نبود ]اّم
به او در آن ترجمه کمک کردم. این حّقی است 
 که من به گردن ]آقــای[ سلیمان کّتانی دارم!
حاال که با ایشان مخاطبه شد ]بگویم[ ما خیلی 
ــوب و ذوق وافـــر و  خوشحالیم کــه یــک قلم خ
اّطالعات وسیعی از ایشان -که یک نویسنده  
معروفی است- به کار رفته برای معّرفی دو نفر از 
اعیان اهل بیت پیغمبر. و من به  عنوان فرزند آن دو 

بزرگوار از شما تشکّر می کنم.
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تحلیل روز

ترامپ و آینده 
 دونالد ترامپ 38 روز پس از خروج جنجالی از 
کاخ سفید در کسوت ریاست جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا، نخستین سخنرانی خود را در 
کنفرانس ساالنه »کمیته اقدام سیاسی محافظه 
کاری« )CPAC( ایراد کرد. سخنان ترامپ حول 
سه محور بود؛ انتقاد از رئیس جمهور بایدن، 
ــاره تاسیس حزب جدید  تکذیب شایعاتی درب
برای به چالش کشیدن حزب جمهوری خواه و 
نهایتا در ابهام قرار دادن حضور خود در انتخابات 
ریاست جمهوری 2024 آمریکا . به نظر می رسد 
ترامپ در ماه های آینده بر حمله به دولت کنونی، 
تقویت وحدت در داخل حزب جمهوری خواه و 
ارزیابی شرایط بازگشت به رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا  متمرکز شود. چشم 
انداز بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
پیش روی دولت بایدن، امیدها را برای ترامپ و 
مریدانش به منظور پیروزی در انتخابات میان 
دوره ای 2022 و انتخابات ریاست جمهوری 
2024 افزایش داده است. از این رو قابل انتظار 
اســت که جمهوری خــواهــان با اتکا به اقلیت 
قدرتمند خود در مجالس کنگره، هرآن چه در 
تــوان داشته باشند بــرای به شکست کشاندن 
یا زمین گیر کردن برنامه های دولت بایدن به 
کار بگیرند تا زمینه شکست دموکرات ها در دو 
انتخابات پیش رو فراهم شود. از سوی دیگر، 
ترامپ با وجــود دلخوری های شدید از برخی 
سران حزب جمهوری خواه در انتخابات 2020 و 
ماجرای استیضاح خود در کنگره، تالش خواهد 
کرد به حزب سروسامان دهد و از تشدید شکاف 
های درونی جلوگیری کند. بی تردید بدون اتحاد 
درونی در داخل حزب، جمهوری خواهان برای 
بازپس گیری کاخ سفید و کنگره هیچ شانسی 
نخواهند داشت. شاید به همین دلیل است که 
بر خالف گمانه زنی های رسانه ای، ترامپ در 
نهایت، در سخنرانی خود در CPAC ، نامزدی 
به  را   2024 جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
صراحت اعالم نکرد. اعالم زودهنگام نامزدی 
در انتخاباتی که قرار است سه سال دیگر برگزار 
شــود، از یک ســو، ترامپ را در سیبل حمالت 
شدید دولت بایدن و هواداران حزب دموکرات 
قرار می دهد و از سوی دیگر، شکاف های درونی 
جمهوری خواهان را تشدید می کند. از این رو، 
چه بسا تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای 
در سال 2022 که می تواند با موفقیت هایی 
برای حزب جمهوری خواه همراه باشد، اعالم 
نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
2024 به تعویق افتد. تا آن زمــان نیز ترامپ 
تالش خواهد کرد موقعیت خود را برای رهبری 

جنبش محافظه کاری آمریکا  تحکیم کند.

پیشخوان بین الملل

امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

روزنامــه نیویــورک تایمــز مدعی شــده دستیار 
دوم ســابق اندرو کوومو، فرماندار نیویورک  را 
به آزار و اذیت جنسی متهم کرده اســت. سمت 
25 ســاله که شــارلوت بنت نــام  ایــن خانم 
دارد، دســتیار اجرایی و مشاور سیاســت گذاری 
بهداشت بــوده اســت.آزار و اذیت جنســی کوومو 
شــامل ســواالتی بــوده دربــاره زندگی جنسی 
او، این که آیا او متاهل اســت یا نه و آیا تا به حال 
با مردان مسن رابطه برقرار کرده است. حرف 
های دیگری مثل عالقه به زنان 20ساله و گالیه 
از تنهایی در دوران کرونا نیز از زمره آزارهای 
جنسی بوده است.در اوایل این هفته نیز لیندزی 
بویالن، مشاور سابق ویژه و معاون امور اقتصادی 
مدعی شده بود فرماندار از قدرت خود برای آزار 
جنسی او و ســایر زنان در محل کار سوءاستفاده 

کرده است.

رئیس جمهور پیشین فرانسه به جرم فساد مالی و پرداخت رشوه به یک قاضی به 3سال 
زندان محکوم شد 

حکم بدون حبس سارکوزی!
ــاه کیفری پــاریــس نیکوال ســارکــوزی،  دادگـ
اتهام  به  را  فرانسه  پیشین  رئیس جمهوری 
»فساد مالی« درپی تالش برای رشوه دادن 
به یک قاضی و اعمال نفوذ مجرم شناخت.  
سارکوزی اتهامات واردشده به خود را در این 
پرونده که به »پرونده شنود« معروف شده، رد 
کرده است. دادستانی فرانسه برای سارکوزی 
۶۶ ساله، درخواست حکم یک سال حبس 
قطعی و دو سال زندان تعلیقی کرده است. با 
تعلیق دو سال حبس از مجموع سه سال حکم 
وی، بعید است که او عمال دوران حبسش را در 
زندان بگذراند. در فرانسه عموما مجازات های 
زندان باالی دو سال به اجرا در می آید. »پرونده 
شــنــود« بــه دنــبــال شــنــود مکالمات نیکوال  
سارکوزی از سوی دستگاه قضایی به جریان 

سال  در  فرانسه  قضایی  مقامات  افتاد. 
20۱4 مکالمات نیکوال سارکوزی را 

طی تحقیق در یک پرونده قضایی دیگر 
شنود کردند. نیکوال سارکوزی که 

مکالمات  شنود  احتمال 
خود را می داد، طی این 
مکالمات از نام مستعار 
»پل بیسموت« استفاده 
می کرد. رئیس جمهور 
پیشین فرانسه به اعمال 

نفوذ و پیشنهاد رشوه و مقام به قاضی 
رسیدگی کننده به پرونده  حقوقی 
ــه »تــامــیــن غیرقانونی  ــوط ب ــرب م
هزینه های مبارزات انتخاباتی اش« 
متهم شده بــود. گفته شده قرار 
ــوزی در ازای  ــ ــارک ــ بــــوده س
قاضی،  ــن  ای فعالیت های 
به او کمک کند تا در شغل 
مقامی  موناکو  در  ــود  خ
باالتر به دست آورد. او 

عــالوه بر پرونده مالی مربوط به هزینه های 
مــبــارزات انتخاباتی  با پــرونــده هــای دیگری 
هم مواجه است از جمله دریافت میلیون ها 
یــورو از معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی 
برای تامین بودجه تبلیغات انتخاباتی اش. به 
تازگی نیز نام سارکوزی با تحقیقات پرونده  
دیگری درباره نفوذ روسیه گره خورده است. 
او در سال 200۷ به ریاست جمهوری فرانسه 
رسید اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 
20۱2 شکست خورد. او در انتخابات درون 
حزبی برای رسیدن به نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری 20۱۷ هم شکست خورد. 
اما همچنان سیاستمداری محبوب در میان 
ــواداران حــزب راســـت گـــرای »جمهوری  ــ هـ

خواهان« محسوب می شود. 

تونس در بن بست 
راشد الغنوشی: در آستانه جنگ سیاسی قرار داریم 

بــا گذشت ۱0ســـال از تــحــوالت سیاسی 
این  در  همچنان  سیاسی  ثبات  تــونــس، 
کشور برقرار نشده و دموکراسی و آرمان 
های بسیاری از مردم این کشور در سایه 
اختالفات حزبی رنگ باخته است. در این 
راستا، در پی تظاهرات مردم تونس که به 
دعوت حزب النهضه انجام شده بود، »راشد 
الغنوشی« رئیس پارلمان این کشور هشدار 
سیاسی  جنگ  آستانه  ــس در  ــون »ت داد: 
است.« در حالی که مردم تونس خواستار 
ایــن کشور و  حفظ نظام دموکراتیک در 
پایبندی به اصول قانون اساسی از سوی 
دولتمردان و احــزاب هستند؛ دعواهای 
سیاسی در تونس باال گرفته است. رئیس 
»هشام   ،2020 ژوئیه  تونس  جمهوری 
المشیشی« را مامور تشکیل دولت جدید 
یک  گرفت  تصمیم  نیز  کرد؛ المشیشی 
کابینه تکنوکرات مستقل تشکیل دهد و 
ابتدای سپتامبر 2020 نیز رای اعتماد 
پارلمان تونس را گرفت اما رئیس جمهور، 
آن  و  اســت  کابینه  اعضای  برخی  منتقد 
ها را افــراد دارای پرونده فساد می داند 
ضمن این که نبود زنان در این کابینه نیز 
مورد تایید وی نیست. اختالف نظر میان 
رئیس جمهوری و نخست وزیر تونس سبب 
ــران بــرای ادای  شده »قیس سعید« از وزی
دعــوت  قــرطــاج  قصر  در  قانونی  سوگند 
ــدور حکم ریاست  بــه عمل نــیــاورد و بــا ص
تنش  نکند.  منصوب  را  ها  آن  جمهوری 

های سیاسی در تونس در حالی است که 
با همه گیری بیماری کووید- ۱9 شرایط 
اقتصادی در این کشور وخیم تر از گذشته 
شده و بیکاری و فقر افزایش یافته است. این 
شرایط سبب شده تا بسیاری از مردم این 
کشور نیز فارغ از دغدغه های سیاسی در 
اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
به خیابان ها بیایند. در این زمینه اتحادیه 
مشاغل تونس درباره ادامه وخامت اوضاع 
اقتصادی و اجتماعی در غیاب اقدامات 
روشن از سوی دولت برای پایان دادن به 
ــد فروپاشی و تنش در کشور هشدار  رون
داده است. اتحادیه مشاغل تونس ضمن 
درخواست تسریع در حل این وضعیت، از 
سازمان های دولتی خواست برای اعمال 
فشار جهت دستیابی به حل بحران موجود، 
متحد شوند اما بحران در تونس همچنان 
ادامه دارد. اگرچه مقامات این کشور وعده 
بهبود شرایط را داده اند اما اقداماتی چون 
تغییرات در کابینه و رایزنی ها و همچنین 
وعده آزادی های سیاسی و اجتماعی در 
کنار حل مشکالت اقتصادی و مبارزه با 
فساد، تاکنون موثر واقــع نشده اســت. به 
نظر می رســد، در صورتی که گفت و گو و 
مشارکت سیاسی در بستر قانونی برای حل 
اختالف نظرهای کنونی و تقسیم قدرت  
در این کشور صــورت نگیرد؛ چشم انداز 
سیاسی پر تنشی در انتظار این کشور شمال 

آفریقا خواهد بود.

شریفی- دونــالــد ترامپ که با پایان ریاست 
ــای  ــه  ه ــان ــور در رس ــض جـــمـــهـــوری اش از ح
اجتماعی فیسبوک و توییتر به دلیل  اظهارات 
تحریک کننده منع شده بود، پس از پنج هفته 
انزوا لب به سخن گشود. به نظر می رسد ساکن 
سابق کاخ سفید، در این مدت در حال تیز کردن 
شمشیری بود که برای نبرد با دموکرات ها از رو 
بسته است. دموکرات هایی که با دو استیضاح 
ناکام، او را برای ماه ها تحت فشار قرار داده بودند. 
دونالد ترامپ، در اولین سخنرانی خود پس از 
شکست در انتخابات ماه نوامبر 2020 اعالم 

کرده است که قصد خروج از حزب جمهوری خواه 
و تاسیس یک حزب جدید را ندارد. او تاکید کرد 
از این پس بر احیای قدرت جمهوری خواهان در 
برابر دموکرات ها تمرکز خواهد کرد. ترامپ در 
 )CPAC( »کنفرانس کنش سیاسی محافظه کار«
که محل ارائــه مواضع محافظه کاران و دست 
راستی هاست، گفت: »مبارزاتی که در سال 
20۱۶ میالدی آغــاز کــرده هنوز پایان نیافته 
ــزاب جدید  ــت.« او همچنین گفت: »مــا اح اس
ایجاد نمی کنیم. ما حزب جمهوری خواه داریم 
که با متحد شــدن از هر زمــان دیگری قــوی تر 

خواهد شد.« بسیاری می گویند حضور دونالد 
ترامپ در نشست ساالنه )CPAC( نشان دهنده 
ادامه نفوذ وی بر جمهوری خواهان آمریکاست. 
جمهوری خواهانی که نمی خواهند به راحتی 
راهشان را از فردی که ۷4 میلیون رای انتخاباتی 
کسب کرده، جدا کنند. شاید همین وابستگی به 
ترامپ، این جرئت را به وی داده تا خواستار حذف 
۱0 نماینده جمهوری خواه مجلس و هفت سناتور 
این حزب شود که به دومین طرح استیضاح ترامپ 
رای مثبت دادنــد. حاال جمهوری خواهانی که 
از مجسمه طالی وی در این نشست رونمایی 
ــاره وی هستند.  کردند، خواستار حضور دوب
هرچند در نشست ساالنه محافظه کاران چهره 
های پرنفوذی همچون مایک پنس، میچ مک 
کانل و لیز چنی غایب بودند اما سناتور تد کروز 
و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق در آن حضور 
داشتند. به این لیست باید محافظه کارانی را هم 
اضافه کرد که رئیس جمهور پرحاشیه سابق را 
ستایش می کنند. برای مثال، جیم جوردن، عضو 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان در کنفرانس 
گفته است: »ترامپ رهبر جنبش محافظه کاری 
است، رهبر جنبش »اول آمریکا« و رهبر حزب 
جمهوری خواه است و من امیدوارم در بیستم 
ژانویه 2025 او بار دیگر رهبر کشور بزرگ ما 
باشد.« حمایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا 
از آن پله ای برای انتخابات پیش رو می سازد. 
دونالد ترامپ، ۷4 ساله در بخشی از سخنرانی 
90 دقیقه ای خود در شهر اورالنـــدوی ایالت 
فلوریدا گفت که جمهوری خواهان در انتخابات 
میان دوره ای 2022 کنترل مجلس نمایندگان 

و مجلس سنا را از دموکرات ها بازپس خواهند 
ــه ضمن تاکید بر پیروزی  گرفت. وی در ادام
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست 
جمهوری سال 2024 گفت: »حاال او چه کسی 
خواهد بود؟ چه کسی؟ ]...[ شاید تصمیم گرفتم 
برای سومین بار هم ]دموکرات ها[ را شکست 
بدهم.« سخنانی که تلویحا به معنای حضور 
او در کــارزارهــای انتخابات ریاست جمهوری 
ا ست. بخش دیگری از سخنان ترامپ به تخریب 
جوبایدن، رقیب انتخاباتی سابقش اختصاص 
یافته بود. ترامپ به شدت از جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت بایدن سیاست 
دولت سابق را از »اول آمریکا به آخرآمریکا« تغییر 
داده است. او گفت: »ما همه می دانستیم که 
دولت بایدن قرار است بد باشد اما هیچ یک از ما 
تصورش را نمی کردیم که چقدر بد و تا چه اندازه 
به سمت چپ افراطی خواهد رفت... جو بایدن 
فاجعه بارترین نخستین ماه ریاست جمهوری را 
در تاریخ مدرن )آمریکا( داشت.« ترامپ همچنین 
مدعی شد دولت بایدن »ضد کار، ضد خانواده، 
ضد مرزها، ضد انرژی، ضد زنان و ضد دانش« 
است و آمریکا را به ورطه کمونیسم می کشاند. 
به نظر می رسد سخنان اخیر ترامپ بیانیه ای 
مختصر از برنامه ای است که او در ماه های آینده 
در پیش خواهد گرفت. بر این اساس، ترامپ در 
ماه های آینده بر سه هدف اصلی متمرکز خواهد 
شد . این سه هدف عبارتند از: حمله به دولت 
کنونی، تقویت وحدت در داخل حزب جمهوری 
خواه و نهایتا ارزیابی شرایط برای بازگشت به 

رقابت های 2024.

کارتون روز 

چهره روز 

پایگاه اینترنتی عربی 2۱ با ترسیم کاریکاتوری بر 
تشابه زیاد دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا و جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور 
تاکید کرد. کاریکاتوریست در دو تصویر، جو بایدن 
و ترامپ را نشان می دهد که هر دو کیسه در دست، 
در برابر فردی ایستاده اند که نماد کشورهای عربی 
است. در کنار تصویر ترامپ نوشته شده است: 
»ما از شما حمایت می کنیم و شما باید هزینه آن 
را به ما پرداخت کنید.« در کنار تصویر بایدن هم 
نوشته شده است: »ما درباره نقض حقوق بشر در 
میان شما بسیار نگران هستیم.« کاریکاتوریست 
عنوان »تفاوت میان ترامپ و بایدن« را روی این 
کاریکاتور گذاشته است و از این طریق تلویحا به 
تفاوت در اظهارات دو رئیس جمهور اشاره و بر عمل 
یکسان دو طرف تاکید کرده است. در واقع رؤسای 
جمهور دموکرات و جمهوری خواه آمریکا به دنبال 
دوشیدن کشورهای عربی هستند و صرفا اظهارات 

و شعارهای آن ها با یکدیگر تفاوت دارد.

منتقد سرسخت والدیمیر پوتین با دور جدیدی 
از فشار مقام های امنیتی مواجه شده است. 
آلکسی ناوالنی را به زندانی در ۱00 کیلومتری 
مسکو منتقل کرده اند، در این زنــدان شرایط 
برای انزوای او فراهم شده و دسترسی ناوالنی 

به امکانات حقوقی هم محدود است.

دونالد در نقش »پدرخوانده«؟ 
ترامپ 38 روز پس از خروج جنجالی از کاخ سفید در نخستین سخنرانی خود ضمن تاکید بر اتحاد 

درون حزبی از احتمال نامزدی در انتخابات 2024 سخن گفت

دولــــــت ژاپــــــن یـــکـــی از 
دولت های  قانونمندترین 
ــا  ــاره ــه ب ــت کـ ــ جـــهـــان اس
ــاالی آن به  مقامات رده ب
دلیل سوءاستفاده از بیت 
المال استعفا کرده اند. به 
ــن اعالم  ــت ژاپ تازگی دول
کرده است ماکیکو یامادا، 
ــر  وزی نخست  ســخــنــگــوی 
دلیل  به  سوگا  یوشیهیده 
حــضــور در کــنــار بــرخــی 
مراسم  در  دیگر  مقامات 
ــر که  شــام پسر نخست وزی

مقداری هزینه آن نامتعارف 
ــرده است.  ــوده استعفا ک ب
تخمین  محلی  رسانه های 
ــد هزینه انجام شده  زده ان

برای هر یک از مهمانان این 
ــزار و 203 ین  شــام ۷4هـ
آمریکا  دالر   ۷00 معادل 

بوده است.

استعفا به دلیل شام ۷۰۰ دالری! 

قاب بین الملل 

تداوم تظاهرات برضد کودتای ارتش میانمار و 
شلیک نیروهای ارتش به مردم/ رویترز
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فروش گوشت قسطی و جنجال رای حاج صفی!
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فروش گوشت قسطی با چک کارمندی!

با افزایش تورم مواد غذایی، سفره های مردم آب رفته به 
طوری که گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که خبر از 
فروش گوشت قسطی در تهران می داد. تجارت نیوز در 
گزارشی درباره گوشت نوشته: »برخی کاسبان گوش به 
گوش مردم محله های جنوبی تهران رسانده اند که چنان 
چه کسانی هستند که توانایی خرید گوشت ندارند یا چک 
کارمندی بدهند، یا یک فرد معتمد محل ضمانت شان را 
بکند تا به آن ها گوشت را قسطی بفروشند.« در ادامه 
گزارش هم آمده: »برخی قصاب ها هم بابت فروش قسطی 
گوشت دفتر و دستک تشکیل دادند. کسانی که گوشت 
قسطی می خرند نامشان را در سررسید می نویسند تا سر 
ماه یا دو ماه یک بار بیایند و تسویه حساب کنند.« کاربری 
نوشت: »ببین تورم چه بالیی سر مردم آورده که باعث 

شده یک کارمند گوشت رو هم قسطی تهیه کنه.«
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از نقش بنز تا سایپا روی چانه!

فردی در ترکیه عکس پدربزرگش را در توئیتر منتشر 
می کند و از شرکت بنز می خواهد به خاطر نقش بستن 
لوگوی بنز روی چانه اش به او یک ماشین به عنوان هدیه 
بدهد. شرکت بنز در پاسخ به این توئیت می نویسد: »این 
لوگوی بنز نیست چون برعکسه و شباهت خیلی زیادی به 
لوگوی تویوتا داره!« بعد از این ماجرا تویوتا در پاسخ می 
نویسد: »نه این لوگو بیشترین شباهت رو با لوگوی مزدا 
داره!« کار همین جا تمام نمی شود و مزدا هم در پاسخ به 
این توئیت می نویسد: »آن چه ما می بینیم شباهتی با 
لوگوی ما ندارد.« بعد از این اتفاق کاربران ایرانی هم وارد 
کارزار شدند. کاربری نوشت: »هر چند این سه شرکت 
حاضر نشدن به این پیرمرد بدبخت یه ماشین هدیه بدن 
ولی عجب شباهتی به لوگوی سایپا داره! می تونه یه پراید 

هدیه بگیره و یه سفر بدون بازگشت رو تجربه کنه!«
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جوِن دلی که برقرار نیست!

»سنگرزاده« این روزها با تکیه کالم هایی مثل »چطوری 
جون دل«، »برقراری عزیز«، »ادا حال  بدا رو درنیار« و 
... در فضای مجازی شناخته می شود. با این حال، رکنا در 
گزارشی ادعا کرده اسنادی به دستش رسیده که نشان 
می دهد سنگرزاده یک کالهبردار است. در این گزارش 
آمده: »جالب است بدانید شخصی که به قول خودش ریشه 
هایش درد را لمس کرده یک کالهبردار به تمام معناست. 
گردنبندی که در ویدئو هایش دیده می شود و نماد این 
کالهبردار هم هست متعلق به زنی به نام »پریسا.ح« 
است که همراه 350 هزار دالر توسط سنگرزاده به سرقت 
رفته است. یکی دیگر از قربانیان سنگرزاده گفته که »از 
این آدم و آشنایانش طوری ضربه خوردم که هنوز توان 
ایستادن ندارم«. در ادامه یکی دیگر از شاکیان گفته: 
»این رفتارها برای سهیل مثل تفریح است. اودر عمل این 

آدمی که نشان می دهد نیست.«
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امان از رو شدن رای!

ماجرای رو شدن رای حاج صفی در مجمع انتخاباتی 
فدراسیون فوتبال جنجالی بود که در فضای مجازی بازتاب 
زیادی داشت. کاربران زیادی از این که او بر خالف ادعایش 
که گفته بود به کریمی رای داده ولی به آجرلو رای داده 
بود انتقاد کردند. کاربران به این اتفاق واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »لعنت بر برگه رایی که بی موقع باز 
شود.« کاربر دیگری نوشت: » علی کریمی رای نیاورد، ولی 
اطرافیان شو خوب شناخت.« کاربری هم نوشت: »فکر 
کن تو کل برگه های رای، فقط برگه احسان حاج  صفی باز و 
مشخص شده به آجرلو رای داده! کلید اسرار، این قسمت:  
خالی بند و دو رو نباشیم.« کاربر دیگری هم نوشت: »حاج 
 صفی هیچ وقت اعالم نکرده به علی کریمی رای دادم یا 
می دهم .طبیعیه که آقای آجرلو چون مدیر قبلی باشگاه 

شون بوده به اون رای بده.«
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قانونی برای حمایت از مادران

یکی از فعاالن فضای مجازی تصویری در توئیتر منتشر کرد 
که خیلی زود در کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی 
دست به دست شد. او در شرح تصویری که یک پیرزن 
و پسرش در آن دیده می شود نوشته: »همسر   پیر زن 
فوت شده و تنها خونه  رو پسرش می خواهد تصرف کند، 
درسته قانونا پیرزن فقط باید قیمت یک هشتم خونه رو 
بگیره و بره ولی کاش قانون از این مادر حمایت می کرد.« 
کاربری نوشت: »کاش حداقل مردها قبل فوت شون حتی 
اگر دلشون نمیاد خونه رو به مالکیت زن شون دربیارن 
که آخر عمری بی جا و مکان نمونن.« کاربری هم نوشت: 
»شما می تونید بدون این که مالکیت خونه تون رو به کسی 
انتقال بدید با استفاده از قانون )حق انتفاع عمری( اونو 
در اختیار کسی قرار بدید تا زمانی که زنده است بتونه از 

اون استفاده کنه.«

 

  2.1     M   views 

قبرهایی با شکوه تر از خانه!

تصاویری از قبرستانی الکچری در روستایی در ویتنام 
منتشر شد که در شرح آن آمده: »مردم روستایی در 
ویتنام ساالنه هزاران دالر خرج قبرها می کنند. در حالی 
که ساکنان این روستا در خانه هایی ساده زندگی می کنند.« 
کاربران با بازنشر تصاویری از این قبرستان به آن واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »ببین خرافات چه بالیی سر 
آدما میاره! حاضرن برای قبر مرده هاشون هزاران دالر 
خرج کنن ولی برای زندگی خودشون نه!« کاربر دیگری 
نوشت: »شاید همین قبرستون بشه جاذبه توریستی 
شون و ناگهان زندگی شون و سطح درآمدشون رو زیر و رو 
کنه.« کاربری هم نوشت: »خوبه که برای اموات انفاق کنیم 
ولی مرده ای توی قبر الکچری با سنگ های قیمتی فرقی با 
مرده ای که خیلی ساده توی خاک خوابیده نداره. این کارا 
فقط اسرافه.« کاربری هم نوشت: »اگه پولدار بودن این 

قدر آدم دلش نمی سوخت.«

            ماجرای 12ساله تخفیف بیمه شخص ثالث

تاریخچه قانون انتقال بیمه شخص ثالث به 12 سال پیش بر می 
گردد. با این حال سال 90 هم هیئت وزیران اعالم کرد که مالکان 
خودروها در هنگام فروش خودروی  شان می توانند تخفیفی را که 
در این مدت به خاطر »عدم خسارت« از شرکت های بیمه داشتند 
به خودروی دیگری منتقل کنند. آن زمان آیین نامه مشخصی 
برای انتقال بیمه شخص ثالث وجود نداشت و در سال های 90 
و 91 عمال به دلیل نبود آیین نامه و نداشتن بانک اطالعاتی از 
مشتریان بیمه، مصوبه هیئت وزیران اجرا نشد. این قانون در سال 
92 توسط مجلس اصالح و در آن اصالحیه قید شد که در هنگام 
فروش خودرو امکان انتقال تخفیف های بیمه شخص ثالث به 
خودروی جدیدی که به نام خود مالک یا اعضای خانواده او باشد 
امکان پذیر است. اما باز هم این قانون اجرا نشد. با این حال سال 
97 بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه، آیین نامه اجرایی 
نحوه انتقال تخفیف حاصل از نداشتن حادثه منجر به خسارت 
را تدوین کرد و این آیین نامه در مهر 97 به تصویب هیئت وزیران 
رسید. در این آیین نامه آمده: »در صورت انتقال مالکیت وسیله 
نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است. 
انتقال دهنده )فروشنده( می تواند سابقه تخفیف را همزمان با 
انتقال مالکیت به انتقال گیرنده )خریدار( منتقل کند یا هر زمان 
پس از آن، سابقه را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به 
او یا همسر، والدین یا فرزندان او باشد منتقل کند.« اما حاال بعد 
از 12 سال که از طرح این قانون می گذرد باالخره قرار شده این 
قانون این گونه اجرایی شود که همه تخفیف های بیمه شخص 
ثالث روی کد ملی و شماره گواهی نامه شخص اعمال شود و آن را 
به هیچ کس جز والدین، همسر و فرزندان نمی توان منتقل کرد.

          تخفیف بیمه شخص ثالث دیگر مزیت نیست

تا پیش از این ،میزان تخفیف بیمه شخص ثالث به عنوان یک 
امتیاز در زمان فروش خودرو به حساب می آمد اما با قانون جدید، 
تخفیف بیمه دیگر امتیازی برای خودروهای دست دوم به حساب 
نمی آید. چرا که در زمان انتقال سند خودرو، تخفیف های بیمه 
برای آن شخص باقی می ماند و شما زمان تمدید بیمه  نامه باید 
به سابقه خودتان متکی باشید. با این حساب یکی از امتیازات 
بزرگی که فروشنده های خودروی دست دوم برای خودروی شان 
در نظر می گرفتند، از بین رفته است. برای همین اگر قصد خرید 
خودروی دست دوم دارید،دیگر الزم نیست برای تخفیف بیمه 

شخص ثالث به فروشنده پول بیشتری پرداخت کنید.

          پاسخ به برخی سوال ها و ابهام ها

تغییرات جدید بیمه شخص ثالث باعث شده سواالت زیادی در 
این زمینه ایجاد شود. ما سعی کرده ایم به تعدادی از سواالت 

رایج که ممکن است یکی از سواالت شما هم باشد، پاسخ دهیم.
برای حفظ تخفیف هنگام فروش چه کنیم؟

یکی از کارشناسان بیمه ایران درباره این سوال در توئیتی 
نوشته: »موقع انتقال سند خــودرو، به صــورت خودکار 
تخفیف بیمه شخص ثالث روی 
کد ملی فروشنده ثبت می شود 
و از طریق سامانه سنهاب قابل 

دسترسی است.«

انتقال تخفیف از چه خودرو به چه خودرویی؟
یکی از سوال های رایج در زمینه انتقال تخفیف بیمه شخص 
ثالث این است که آیا می توان تخفیف هر وسیله نقلیه را به 
وسیله نقلیه دیگر منتقل کرد؟ در برخی سایت ها گفته شده 
انتقال تخفیف فقط از یک خودرو به خــودروی مشابه خود 
قابل انجام است در حالی که این گونه نیست. رئیس کل بیمه 
مرکزی درباره جابه جایی تخفیف بین خودروهای متفاوت 
به همشهری آنالین گفته: »انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث 
خودرو در شرایطی امکان پذیر است که خودروی بعدی فرد، 
هم  نوع خودروی قبلی باشد مثال اگر خودروی قبلی پراید بود 
می تواند تخفیف خودرو را به  خودروی سواری دیگر انتقال 
دهد و امکان انتقال تخفیف بیمه  ثالث خودروی سواری به  

خودروی کامیون و تریلی و برعکس وجود ندارد.«
آیا تجمیع تخفیف ها امکان پذیر است؟

اگر دو خودرو دارید که برای هر کدام بیمه جداگانه صادر 
شده، تحت شرایطی می توان تخفیف هر دو را به یک خودرو 
منتقل کرد. هفت صبح در این خصوص نوشته: »این کار تنها 
زمانی امکان پذیر است که شما یکی از خودروها را بفروشید و 
تخفیف عدم خسارت آن را به ماشین اصلی تان منتقل کنید. با 
این کار می توان تخفیف ها را تجمیع کرد. البته سقف آن نباید 

بیشتر از 70درصد باشد.«
از کجا بفهمیم چند سال تخفیف داریم؟

تخفیف بیمه شخص ثالث تمام افراد بر اساس کد ملی و شماره 
گواهی نامه آن ها در سامانه بیمه مرکزی ثبت می شود. 
اشخاص عادی به این سامانه دسترسی ندارند اما با مراجعه 
به نمایندگی بیمه می توانید متوجه شوید تا این جای کار چند 
سال تخفیف بیمه شخص ثالث برای کد ملی شما ثبت شده 
است. این موضوع می تواند روی استفاده از خسارت بیمه 
تاثیر بگذارد چرا که پیش از این اگر از خسارت بیمه استفاده 
می کردید و تخفیف هایتان از بین می رفت، می توانستید با 
خرید خودروی جدید دوباره از تخفیف های آن استفاده کنید 
اما با راننده  محور شدن بیمه شخص ثالث، سابقه هرکس برای 

خودش باقی خواهد ماند.
آیا برای انتقال تخفیف باید شرکت های بیمه یکی باشد؟

برخی فکر می کنند بــرای این که بتوانند تخفیف بیمه را 
به خــودروی دیگری انتقال دهند الزم است هر دو شرکت 
بیمه گذار یکی باشد این در حالی است که فرقی نمی کند 
از چه شرکتی بیمه می گیرید. همان طور که گفتیم تمامی 
سوابق بیمه شخص ثالث شما در سامانه سنهاب ثبت می شود 

و همه شرکت های بیمه گذار به آن دسترسی دارند.
سابقه بیمه خودروی اسقاطی قابل استفاده است؟

پیش از این هفت صبح در گزارشی از خودروهای اسقاطی 
با عنوان گنج تخفیف بیمه شخص ثالث یاد کرده بود. اگر در 
سال های گذشته خودرویی داشتید که حاال از رده خارج شده، 
می توانید تخفیف های بیمه شخص ثالث آن را به خودروی 
دیگری که خریده اید منتقل کنید تا سابقه تان حفظ شود. 
برای این کار باید برگه اسقاط خودرو داشته باشید. اگر هم 
تمایلی به اسقاط خودروی قدیمی تان ندارید، با انتقال سند 
آن می توانید تخفیف ها را به کد ملی و سپس به یک خودروی 

دیگر منتقل کنید.

موضوع انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث  این روزها دوباره سواالت و ابهاماتی را برای خریداران و 

فروشندگان خودروهای دست دوم به وجود آورده است، ما پاسخ آن ها را داده ایم

شفاف سازی اهبام های 
انتقال بیمه شخص اثلث

ناصری- در روزهای اخیر موضوع انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به شدت داغ شده است. چندی پیش بیمه مرکزی اعالم کرد 
تمام شرکت های بیمه ای موظف به اجرای قانون هستند و راننده  ها در زمان فروش خودرو می توانند تا سقف ۷0درصد تخفیف 
بیمه را برای خود نگه دارند یا آن را به اعضای خانواده خود شامل والدین، همسر یا فرزندان منتقل کنند. این قانون یعنی این که 
برای خرید خودروی دست دوم به میزان تخفیف بیمه ای که دارد توجه نکنید چون با تمام شدن تاریخ بیمه، شما باید بیمه نامه 
جدید را بدون تخفیف خریداری کنید. امروز سعی کرده ایم در این گزارش به ابهامات و سواالتی که در فضای مجازی درباره این 
قانون مطرح شده پاسخ دهیم. پس اگر قصد فروش یا خرید خودروی دست دوم را دارید این مطلب می تواند به شما در خصوص 

اطالعات بیشتر در زمینه بیمه شخص ثالث کمک بزرگی کند.

خداحافظی اب آاپرات  
سالم بر یوتیوب؟

برخی از تولید کنندگان محتوا از تقسیم ناعادالنه 

آپارات از سود حاصل از تولید محتوا گالیه دارند و 

گفته می شود قصد مهاجرت به یوتیوب را دارند

در روزهــای گذشته بحث تولید محتوا بسیار داغ بوده و 
درباره آن مطالبی مطرح شده که شاید یکی از مهم ترین آن ها 
مصوبه جدید مجلس بود که در آن از تولید کننده های محتوا 
حمایت شده بود. در این میان اما برخی از تولید کننده های 
محتوا که با اشتراک گذاشتن ویدئوهای تولیدی شان در 
آپارات کسب درآمد می کنند از ناعادالنه بودن سهم شان 
گالیه داشتند و خواستار بهبود آن بودند البته برخی هم 
تهدید کرده بودند که آپارات را رها و به یوتیوب مهاجرت 
می کنند. امروز خیلی کوتاه نحوه درآمدزایی این دو پلتفرم 
را با هم بررسی می کنیم. البته این نکته را هم بگوییم که در 
بیشتر کشورها تولید کننده های محتوا سهم قابل توجهی 

از درآمد پلتفرم ها را به خود اختصاص می دهند.

نحوه درآمدزایی از سرویس دهنده های محتوای دیجیتالی	 
در همه سرویس دهنده های دیجیتالی اعم از یوتیوب و 
آپارات این تولید کنندگان محتوا هستند که باعث درآمد 
سرویس دهنده می شوند و به همین دلیل بیشتر این 
پلتفرم ها بخش عمده ای از درآمدشان را به تولید کننده ها 
اختصاص می دهند. نحوه درآمد پلتفرم ها به این شکل است 
که بازدید کننده ها برای دیدن ویدئوهای بارگذاری شده 
ابتدا باید اقدام به خرید اینترنت کنند که بخشی از هزینه 
بسته های اینترنتی که به اپراتورها پرداخت می کنید به این 
پلتفرم ها اختصاص پیدا می کند. جدا از آن پلتفرم  اشتراک 
دهنده ویدئو از طریق پول تبلیغات که در ابتدا، وسط یا 
انتهای ویدئوهای بارگذاری شده به نمایش می گذارد کسب 
درآمد می کند و برای این که تولید کننده ها را ترغیب به 
ساخت ویدئوهایی با محتوای بهتر کند بخش عمده ای از 
درآمدش را در اختیار تولید کننده های محتوا قرار می دهد.

مشکالت یوتیوب	 
به گفته تولید کننده های محتوا درآمد حاصل از اشتراک 
ویدئوهای تولیدی در یوتیوب با آپارات قابل مقایسه نیست. 
آن ها معتقدند آپارات در این زمینه سود حاصل از تبلیغات و 
بسته های اینترنت را به طور عادالنه تقسیم نکردند و سهم 
تولید کنندگان محتوا به شدت پایین است. البته این نکته 
را هم باید یادآور شد که انتشار محتوا در یوتیوب مشکالت 
 زیــادی را بــرای تولیدکنندگان محتوا به همراه دارد که 
می توان به فیلتر بودن یوتیوب، مشکالت ارزی، قانون کپی 

رایت و خدمات ندادن به تبعه ایرانی اشاره کرد.

پلتفرم های جهانی با تولید کنندگان محتوا چه می کنند؟	 
با توجه به این که حیات سرویس های اشتراک دهنده به 
تولیدکننده های محتوا وابسته است می توان پی به اهمیت 
تولید محتوا برد به همین دلیل شرکت های بزرگ اشتراک 
دهنده برای ترغیب کاربرانشان به تولید محتوا سهم زیادی 
از سودشان را به آن ها اختصاص می دهند. همین چند وقت 
پیش بود که دولت استرالیا فیس بوک را مجبور به پرداخت 
وجه به رسانه های محلی این کشور کرد که برای بازدید 
در این پلتفرم،محتوا تولید می کنند. پس به نظر می رسد 
آپارات هم باید برای تولید کنندگان محتوا جایگاه ویژه ای 

در نظر بگیرد.
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گزیده 

اما نکته مهم این که قطعا با توجه به محدودیت های موجود در میزان عرضه 
و تولید واکسن کرونا در کشور و جهان، ما نیز تا واکسیناسیون کامل فاصله 
داریم و تا آن زمان فقط و فقط باید با سالح پروتکل های بهداشتی جان مان را 

حفظ کنیم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره طرح واکسیناسیون این طور گفته است: 
»پیش بینی ما این است که بتوانیم با تعداد واکسنی که به دست مان می رسد، تا اواخر خرداد و 
اوایل تیرماه عالوه بر واکسیناسیون فاز یک، فاز دو شامل سالمندان باالی 80، 75 و به ترتیب 
پنج سال پایین تر و همچنین افراد دارای بیماری زمینه ای 16 تا 64 سال را که حدود 8 تا 8 و نیم 
میلیون نفر هستند ،  واکسینه کنیم. با توجه به تولید واکسن های داخلی بسیار امیدواریم که از 
تیرماه میزان انجام واکسیناسیون به باالی 20 میلیون دوز در ماه برسد و اگر با این روند پیش 

برویم، بسیار امیدواریم که تا آذرماه سال آینده همه گروه ها را بتوانیم واکسینه کنیم«.

   به این زودی ها دلخوش به واکسن نباشیم 

رسانه های جهان 

 : یندیپندنت ا
دانــشــمــنــدان در 
جزیره »لسبوس« 
ــان، از کشف  ــون ی
  » د به فر منحصر «
درخــــــــــتــــــــــی 
و  ریشه ها  کــه  فسیل شده خبردادند 
شاخه هایش هنوز دست نخورده و سالم 
باقی مانده است. پژوهشگران گفته اند 
این درخت احتماال مربوط به 20 میلیون 

سال قبل است.

خـــــبـــــرگـــــزاری 
 فـــــــرانـــــــســـــــه :

 بــیــش از نــیــمــی از 
و  ــی  ــ ــدان ــ زن  1۳2
حــــدود 60 نــفــر از 
115 نفر پرسنل زندان شهر »نامور« 
در بلژیک به ویروس کرونا مبتال شدند. 
ــدان هم اکنون قرنطینه شده  کل زن
است و زندانیان بیمار نیز در سلول 

خودشان در قرنطینه به سر می برند.

مجلس تصویب کرد

سهام یک میلیون تومانی برای 
متولدین  1۴۰۰  

بررسی  جریان  در  دیــروز  مجلس  نمایندگان 
با  هزینه ای  بخش  در  بــودجــه  الیحه  جزئیات 
پیشنهاد زنگنه نماینده تربت حیدریه موافقت 
کردند که براساس آن دولت مکلف است به ازای 
هر فرزند که در سال 1400 متولد می شود، 10 
میلیون ریــال از محل یک درصد یک دوازدهم 
هزینه های شرکت های دولــتــی را بــه صــورت 
ــز ردیــف خاص صرفًا  ماهانه کسر و پس از واری
سرمایه گذاری  صندوق های  خریداری  جهت 
قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.

قاچاق چوب با آمبوالنس تایید شد

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 
امسال در برخی شهر ها مواردی از قاچاق چوب با 
آمبوالنس حمل جنازه و ماشین های حمل گوشت 
داشتیم.   علی عباس نژاد افزود: با توجه به سود 
سرشار قاچاق چوب، متخلفان این حوزه و حتی 
مشاغل دیگر به این موضوع روی آوردنــد که به 
علت برخورد های ما و حضور میدانی در حوزه 
منابع طبیعی به خصوص جنگل ها، سامان دهی 
بهتر شــده اســت که در نهایت همه ایــن عوامل 
موجب شده تا متخلفان شرایط را ناامن ببینند؛ 
از این رو بحث حمل چوب با تراکتور، کامیون 
و نیسان به خــودرو هــای ســواری و بین شهری 
همچون خودرو های شخصی با خانواده و جعبه 

بغل اتوبوس تغییر شکل پیدا کرده است.

ورود مجردی مردان به امارات  
ممنوع  

در شــرایــط جــدیــد روادیـــد گــردشــگــری کشور 
ــردان مجرد زیر 50 سال به تنهایی  امــارات، م
نمی توانند به ایــن کشور سفر کنند.   روادیــد 
ــه دلــیــل شــیــوع  ــه بـ ــارات کـ ــری امـ ــگـ ــردشـ گـ
ویروس کرونا برای 27 کشور از جمله ایران صادر 
نمی شد، پس از مدت ها با شرایط جدید صادر 
می شود. صدور روادید امارات برای ایرانیان از   7 
اسفند آغاز و در 9 اسفند  اولین سری از روادید 
برای ایرانیان صادر شد. در قوانین جدید ورود 
به این کشور،برای  آقایان زیر 50 سال تنها به 
شرط تاهل و تنها در صورتی که همراه با همسر 
خود برای دریافت روادیــد اقــدام کنند،روادید 

صادر می شود.

ساعت 1۶:  جوانی خوش صحبت روی تخت 
آی.ســی.یــو بستری اســت. حالش خیلی بد 
نیست و خودش هم مثل ما امیدوار است که 

زودتر مرخص شود.
3 ساعت بعد: برای لحظاتی ازدستگاه  تنفس 
کمکی  جدایش می کنیم اما اکسیژن خونش 
به زیر 70 درصد می رسد و دوباره به سرعت به 

ونتیالتور وصل می شود.
ساعت 21: تعداد نفس هایش به 45 رسیده، 
به حالت دمر می خوابانیمش تا شاید اکسیژن 

خونش باال برود.
یک ساعت بعد: به ظاهر حالش بهتر است اما 

عکس ریه اش مثل گچ سفید شده.
ساعت 23: مجبوریم بیهوشش کنیم و برای 
اکسیژن رسانی، لوله تراشه را وارد مجرای 
تنفسی اش کنیم. حالت های مختلفی تست 
می شود اما در هیچ حالتی اکسیژن خونش به 

باالی 85 درصد نمی رسد.
3۰ دقیقه بعد: فشار خونش به زور به 90 

می رسد.
ساعت 1:3۰ بامداد: دچار ارست )ایست( 
15 دقیقه احیا،  ــا بعد از  قلبی مــی شــود ام

خوشبختانه ضربانش برمی گردد.
3۰ دقیقه بعد: دوبـــاره دچــار ایست قلبی 

می شود و این بار هم با احیا برمی گردد.
ساعت 3 بامداد: ایست قلبی سوم و ... .

ــت تلخ تجربه  ــان نــبــود، روایـ ــت ــن یــک داس ای
یک پزشک بود از کــاری که ویــروس کرونای 
جهش یافته با یک جوان کرده است. خاطره 
تلخی که هم راویان مشابه بسیاری دارد و هم 

قربانیان مشابه فراوان.

 کرونای انگلیسی و صدتایی شدن        
فوتی ها

 آرامشی که از کاهش تعداد فوتی های روزانه 
کرونا حاصل شده بود، خیلی ماندگار نشد و 

بعد از حدود 60 روز، دوباره به عقب بازگشتیم. 
ــار فوتی های 24  ــروز وزارت بهداشت آم دی
ساعته را 108 نفر اعالم کرد تا باور کنیم که 
زنگ خطر موج چهارم کرونا به صدا درآمــده 
است. این موج اما رنگ و بوی انگلیسی دارد 
و کرونای جهش یافته آن، تقریبا تمام کشور 
را در برگرفته اســت. ویــروس جهش یافته ای 
که وحشی تر و بی رحم تر است، هم مبتالیان 
بیشتری روی دست می گذارد و هم قربانیان 
بیشتر. به گفته »علیرضا رئیسی«، سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا، تا روز گذشته تعداد 
مبتالیان قطعی کرونای انگلیسی در کشور 
ــد کــه 20 نفر آن هـــا فوت  ــوده ان 187 نفر ب
کرده اند؛ اما مهم تر از این آمار قطعی، این که 
بدانیم طبق اعالم وزارت بهداشت »ویروس 
انگلیسی در کل کشور گردش  جهش یافته 

کرده است«.  

استقبال از مرگ کرونایی در سفرهای        
نوروزی

روزهای ابتدایی اسفند 99 همانند اسفند 

98 شده و با افزایش آمار مبتالیان و فوتی ها، 
انگار کرونا دوباره متولد شده است؛ اما ترس 
و اضطراب ما از کرونای 98 کجا و بی خیالی 
99 کجا!  مــا نسبت بــه کــرونــای انگلیسی 
مصداقش هم این که خیلی ها دارند از همین 
حــاال بــرای سفرهای نــوروزی برنامه ریزی 
می کنند و به فکر دور زدن محدودیت ها و 
ممنوعیت ها هستند. البته »ایرج حریرچی« 
معاون کل وزارت بهداشت از ممنوعیت های 
جدی برای سفرهای نوروزی خبر داده است:
* سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع 

است و سفر به شهرهای زرد مشروط و تابع 
وضعیت کرونایی است.

* سفر به شهرهای اصفهان، مشهد و شیراز 
که در وضعیت زرد قرار دارند، ممنوع است.

استان های  مسافرپذیر  مناطق  به  سفر   *
خوزستان،  گلستان،  گیالن،  ــدران،  ــازن م

بوشهر و هرمزگان ممنوع است.
* این ممنوعیت ها برای سفر با خودروهای 
شخصی است اما برای سفر با قطار و هواپیما 

فعاًل ستاد ملی تصمیمی نگرفته است.

محدودیت بیشتر، مرگ و میر کمتر        
با وجود تصمیمات خوب ستاد ملی، اما به 
نظر می رسد محدودیت های تعیین شده نیاز 
به تقویت دارد و باید ممنوعیت های آن را 
بیشتر کرد؛ این موضوعی است که خود مردم 
هم به خوبی درک می کنند، مثل این کاربر 
فضای مجازی که نوشت: »اگر با خودروی 
شخصی به شهرهای قرمز مسافرت کنید، 
احتمال انتقال ویروس کرونا وجود دارد اما 
اگر با اتوبوس و قطار و هواپیما بروید مشکلی 

نیست!«
کالم آخرمان هم، صحبت دیروز دکتر رئیسی 
باشد که گفت: »کرونا نه ضعیف شده و نه 
از بین رفته است. تا زمانی که 70 درصد از 

جمعیت، ایمن نشوند، کرونا وجود دارد«.

آمار جان باختگان روزانه کرونا پس از 2 ماه مجدد سه رقمی شد
خطر موج جدید با طعم ویروس انگلیسی وحشتناک تر است

موج چهارم مرگ های 3 رقمییک توئیت
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ــاب عـــبـــاســـی مــجــمــوعــه  ــهـ شـ
کمدی »دســت انـــداز« را جلوی 
ــزارش ایرنا،  ــرده. به گ دوربین ب
 90 آیــتــمــی در  ایـــن مجموعه 
قسمت تولید می شود و سوسن 
پرور، ابراهیم شفیعی، آرش میراحمدی و افشین 

سنگ چاپ در آن حضور دارند.

مهدی امینی خواه نوروز 1400 
مستندمسابقه »راهـــی  شــو« را 
از شبکه پنج روی آنتن خواهد 
داشــت. او و سعید فتحی روشن 
،فینالیست »عصر جدید«، در کنار 

ارشا اقدسی اجرای مسابقه را برعهده دارند.

برای  تصمیمی  تبریزی  کمال 
نمایش فیلم کمدی »دست انداز« 
نــدارد. او در گفت وگو با باشگاه 
انتظار  خبرنگاران گفته که در 
بهبود شرایط بــرای اکــران فیلم 

است. رضا کیانیان، حبیب رضایی و رویا نونهالی از 
بازیگران این اثر هستند.

ــل طــهــمــاســبــی بـــه جمع  ــوگ س
ــان مــســابــقــه  ــدگ ــن ــن ــت ک ــرک ش
ــر سعید  »شـــب هـــای مــافــیــا« اثـ
ابوطالب اضافه شــده و در این 
مسابقه با چهره هایی مانند نفیسه 

روشن، حدیث فوالدوند، نگار فروزنده، آشا محرابی 
و نیکی مظفری هم گروه است.

چهره ها و خبر ها

ساره بیات پس از گذشت پنج ماه 
از تجربه شکست خورده سریال 
»دل«، از فردا با سریال»گیسو« 
به نمایش خانگی می آید. هانیه 
سانیا  و  رهنما  بــهــاره  توسلی، 

ساالری بازیگران جدید این فصل هستند.

مسعود کرامتی در سریال »میدان 
سرخ« ساخته ابراهیم ابراهیمیان،  
ــا این  ــرده و بــه زودی ب ــازی کـ بـ
مجموعه به نمایش خانگی می آید. 
امید روحانی نیز از دیگر بازیگران 

سریال است که به تازگی نامش اعالم شده است.

 مائده کاشیان  
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هر سال شبکه های مختلف تلویزیون به ویژه 
شبکه سه و نسیم، تالش می کنند برنامه های 
پرمخاطب و برندهای خود را روی آنتن بفرستند 
تا در جمع پربیننده ترین های نوروز قرار بگیرند 
و در این رقابت پیروز شوند، اما شیوع ویروس 
کرونا در یک سال گذشته باعث شد بسیاری از 
برنامه ریزی ها تغییر کند و امسال دست تلویزیون 
در پخش برنامه های پربیننده در ساعات پایانی 
شب که پربیننده ترین زمــان تلویزیون است، 
خالی بماند. محمد احسانی ،مدیر شبکه نسیم 
دیروز خبر از غیبت »دورهمی« در نوروز 1400 
داد و پرونده مسابقه »عصر جدید« نیز شب سال 
تحویل، بسته خواهد شد. تنها امید تلویزیون 
ــرای آخــر شب های نــوروزی،  و شبکه نسیم ب

»خندوانه« است.

غیبت »دورهمی« پس از 4 سال	 
ــب نــــوروز امـــســـال، مــهــران  ــای مــهــم تــریــن غ
ــت. ایــن برنامه از  ــی« اس ــم مــدیــری و »دوره
نــوروز 96 تا نــوروز 99، چهار سال متوالی، 
ــزو ویــژه بــرنــامــه هــای شبکه نسیم و البته  ج
پربیننده ترین برنامه ها بود. »دورهمی« نوروز 
96، پس از »خندوانه« در جایگاه دومین برنامه 
پربیننده قرار گرفت، نوروز 97 با 65 درصد 
بیننده، پرمخاطب ترین برنامه نوروزی بود و 

نوروز 99، با کسب 56 درصد بیننده در صدر 
جدول پرمخاطب ترین های نوروز نشست. این 
برنامه نوروز 98 که رقبای َقَدری مانند »عصر 
جدید«، »برنده باش« و »خندوانه« داشت، پس 
از »کودک شو« در رتبه پنجم قرار گرفت. اکنون 
پس از چهار ســال، اولین بار است که شبکه 
ــوروز را در غیاب یکی از برندهایش  نسیم ،ن
یعنی »دورهمی« سپری خواهد کرد. مهران 
مدیری مدتی پیش از تولید سری پنجم برنامه با 
تغییرات و ساختار متفاوت خبر داده بود و دیروز 
نیز مدیر شبکه نسیم این وعده را تکرار کرد، اما 
فعال مشخص نیست فصل بعدی »دورهمی« 

چه زمانی ساخته خواهد شد.

جای خالی »عصر جدید« نوروزی	 
یکی دیگر از برنامه های پرمخاطب تلویزیون، 
مسابقه »عصر جدید« است که شیوع کرونا 
تاثیر منفی مهمی بر آن داشت. خطر سرایت 
ویروس، ضبط سری دوم آن را بسیار طوالنی 
و تولید سری سوم را تعطیل کرد. سری اول 
این مسابقه، نوروز 98، مورد استقبال فراوان 
مخاطبان قرار گرفت و »عصر جدید« توانست در 
جذب مخاطب از دیگر برنامه ها سبقت بگیرد. 
این مسابقه نوروز سال گذشته هم »دورهمی« 
را پشت سر گذاشت و با 65 درصد بیننده موفق 
شد بیشترین مخاطب را داشته باشد. مهرماه 
امسال ،فــراخــوان شرکت در سومین سری 
مسابقه اعالم شد، اما موج جدید کرونا و باال 
رفتن آمار مبتالیان، بار دیگر وقفه ای در سری 

دوم »عصر جدید« ایجاد کرد و در نهایت امکان 
تولید سری جدید آن، ویژه نوروز فراهم نشد. 
فینال سری سوم مسابقه قرار است همزمان با 
عید مبعث پخش شود و برندگان درشب تحویل 

سال معرفی شوند.

»خندوانه« ؛تنها امید تلویزیون	 
از  تنها برنامه پرمخاطب تلویزیون که بیش 
50 درصــد بیننده داشته، »خندوانه« است 
که مــی تــوان گفت تنها شانس تلویزیون در 
نــوروز 1400 به حساب می آید. این برنامه 
ــوده و حتی  ــورد توجه مخاطبان ب معموال م
بازپخش آن نیز بیننده داشته است، بنابراین 
پیش بینی این که امسال هم مورد توجه قرار 
خواهد گرفت، سخت نیست و بازگشت آن 
به تلویزیون اتفاق مهمی محسوب می شود. 
همان طور که اشاره کردیم، »خندوانه« نوروز 
96 پربیننده ترین برنامه تلویزیون بود و در 
نوروز 98 پس از »عصر جدید« و »برنده باش« در 
جایگاه سومین برنامه پرمخاطب قرار گرفت. 
رامبد جــوان سال گذشته تصمیم گرفت به 
دلیل شیوع کرونا این برنامه را ویژه نوروز تولید 
نکند، اما امسال به دلیل پایداری شرایط، ضبط 
سری جدید »خندوانه« را آغاز کرده و قرار است 
این برنامه آخر هفته ها، چهارشنبه، پنج شنبه 

و جمعه پخش شود.

کنداکتور خالی از شنبه تا سه شنبه	 
با توجه به این که »خندوانه« تنها سه شب در 

هفته، پخش می شود و خبری از »دورهمی« 
و »عصر جدید« هم نیست، بنابراین کنداکتور 
شبانه تلویزیون از پخش برنامه های جذاب 
شبکه  احتماال  اســـت.  خــالــی  پرمخاطب  و 
نسیم شنبه تا سه شنبه ویژه برنامه نــوروزی 
»کودک شو« را روی آنتن خواهد برد که این 
مسابقه هم چندان پربیننده نیست. هرچند 
شــیــوع کــرونــا بــاعــث شــد تولید برنامه ها و 
سریال ها با محدودیت ها و مشکالت زیادی 
ــا از آن جایی کــه مــردم در  مــواجــه شــود، ام
تعطیالت نوروز به دلیل خطر انتقال کرونا و 
موج جدید شیوع کرونا، ناچار به خانه نشینی 
ــد در ایـــن دوران  ــای هــســتــنــد، تــلــویــزیــون ب
برنامه های جذاب و سرگرم کننده بیشتری 

داشته باشد.

4 برنامه پربیننده در نوروز 9۸	 
نوروز 98 پخش همزمان سه برنامه پرمخاطب، 
یعنی »عصر جدید«، »دورهمی« و »خندوانه« به 
عالوه مسابقه »برنده باش« باعث شد تلویزیون 
نوروز پربیننده ای را داشته باشد. این برنامه ها 
هرشب از شبکه های سه و نسیم پخش و هر 
چهار برنامه موفق شدند مخاطبان زیادی را 
پای تماشای تلویزیون بکشانند. امسال در 
شرایطی که تلویزیون قصد دارد برنامه های 
روتین خود را به صورت ویژه روی آنتن بفرستد 
و جای خالی پرمخاطب ترین ها در کنداکتور 
دیده می شود، برای جلب توجه مخاطب مسیر 

سختی را پیش رو دارد.

 »سرزمین آواره ها«
 فاتح گلدن گلوب شد

تلویزیونی  و  سینمایی  جوایز  اعطای  مراسم 
گلدن گلوب از سوی انجمن مطبوعات خارجی 
هالیوود برگزار شد و »سرزمین آواره ها« جایزه 
بهترین فیلم و کارگردانی را به خود اختصاص 
داد و در بخش تلویزیونی نیز سریال »تاج« موفق 

به کسب بیشترین جوایز شد.
ــزارش ایسنا، مراسم اعطای جوایز هفتاد و  به گ
هشتمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن 
گلوب، همواره در هفته نخست سال جدید میالدی 
برگزار می شد، اما امسال به دلیل بحران کرونا و 
تعویق جوایز اسکار و دیگر جوایز سینمایی، با حدود 
دو ماه تاخیر ، با اجرای تینا فی و امی پولر  به صورت 
نیمه مجازی و همزمان از نیویورک و لس آنجلس 
برگزار شد و هر یک از برگزیدگان پس از کسب جایزه 

به صورت مجازی در مراسم حضور یافتند.
در بخش سینمایی »سرزمین آواره ها« ساخته کلوئی 
ژائو در حالی دو جایزه اصلی بهترین فیلم درام و 
کارگردانی را به خود اختصاص داد که فیلم »منک« 
ساخته دیوید فینچر که در شش شاخه نامزد شده 

بود، موفق به دریافت هیچ جایزه ای نشد.
در بخش تلویزیونی سریال »تاج« که در شش شاخه 
نامزد شده بود، در نهایت موفق به کسب چهار جایزه 
بهترین سریال درام، بهترین بازیگر زن و مرد سریال 
درام و بهترین بازیگر نقش مکمل سریال، سریال 
کوتاه یا فیلم تلویزیونی شد و جایزه بهترین سریال 

کمدی یا موزیکال هم به »شتز کریک« رسید.
ــزارش خبرآنالین، چادویک بوزمن ستاره  به گ
»پلنگ سیاه« که تابستان سال گذشته، پس از 
مدت ها مبارزه با بیماری سرطان از دنیا رفت، در 
هفتاد و هشتمین دوره گلدن گلوب جایزه بهترین 
بازیگر مرد )فیلم درام( را برای عملکرد درخشان 
در »بلک باتم مارینی« از آن خود کرد. این جایزه به 

نوعی بزرگداشت این بازیگر از دست رفته است.
امسال جایزه بهترین فیلم خارجی زبان نیز به 
ــان کــره ای و  »میناری« رسید. فیلمی که به زب
انگلیسی در سینمای آمریکا ساخته شده است و 
داستان چالش های یک خانواده کره ای - آمریکایی 
را در دهه 80 میالدی روایت می کند. این فیلم 
نخستین بار در جشنواره ساندنس روی پرده سینما 
رفت و حاال با جایزه گلدن گلوب چشم به اسکار پیش 
رو دارد. یکی از قوانین گلدن گلوب که امسال بسیار 
مورد انتقاد قرار گرفت، جلوی نامزد شدن »میناری« 
برای جایزه بهترین فیلم را می گیرد. بر اساس این 
قانون، هیچ فیلم  غیرانگلیسی زبانی نمی تواند 
نامزد جایزه بهترین فیلم شود. قانونی که در اسکار 
وجود ندارد و سال گذشته برای نخستین بار فیلم 

کره ای »انگل« جایزه بهترین فیلم را به خانه برد.
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گزارش تاریخی

 فرجام تلخ 
خانواده سرهنگ پوالدین

افسران  از  یکی  پــوالدیــن،  محمود  سرهنگ 
برجسته ژاندارمری در اواخر دوره قاجار بود. از 
او به عنوان فردی که دوره های  عالی نظامی را 
طی کرده و مدارج نظامی را به دلیل شجاعتش 
به دســت آورده اســـت، یــاد کــرده انــد. پوالدین 
به عنوان یک ژانــدارم، رابطه خوبی با قزاق ها 
نداشت. به همین دلیل، پس از به قدرت رسیدن 
رضاخان، اطرافیان نظامی پهلوی اول که بیشتر 
در کسوت فوج قزاق بودند، بر پوالدین سخت 
گرفتند و در نهایت، او را متهم به کودتا علیه 
رضاخان کردند. پوالدین پس از یک محاکمه 
سریع در دادگــاه نظامی، به مرگ محکوم شد 
و خانواده اش هیچ گاه نفهمیدند که وی را کجا 
دفن کرده اند. با اشغال ایران در شهریور 1320 
و فرار رضاخان، پرونده اعدام سرهنگ پوالدین، 
دوباره به جریان افتاد و جزئیاتی از نحوه برخورد 
رضاخان با خانواده وی منتشر شد که بسیار 

غیرانسانی بود. 

برخورد رضا شاه با کودکان بی پناه	 
مجله »خواندنی ها« در شماره روز 6 آبان سال 
1323 خود، به نقل روایت جنایت رضاخان علیه 
خانواده سرهنگ پوالدین پرداخت:»در ابتدای 
جاده  مخصوص شمیران، چند نفر بانو با یک زن 
جوان كه معلوم بود به زودی مادر می شود، با دو 
پسر كه یكی 7 و یكی 9 ساله بود، انتظار رسیدن 
خودرو شاه را داشتند. به محض رسیدن ماشین، 
زن جوان خود را جلوی آن انداخت و در حالی كه 
مؤدبانه پاكتی روی دست گرفته بود، پیش رفت 
و پس از دادن پاكت، با جمالتی متین گفت: این 
اطفال بی گناه، خانواده بی سرپرست سرهنگ 
پوالدین است كه عاجزانه استدعای عفو دارند. 
شاه به محض شنیدن این نام، متغیرانه پیاده شد 
و به افسران اسكورتی كه در حضورش ایستاده 
بودند، امر به زدن آن خانواده محترم و نجیب داد 
و شخصًا، با عصایی كه در دست داشت، به قدری 
اطرافیان آن زن و اطفالش را زد كه آن زن جوان، 
سقط جنین كرد. یكی از بانوان و اطفال بی گناه 
هم در اثر ضربه های سخت، به زمین افتاده و 

بیهوش شدند.« 

تاریخ غذا 

 بازگشت پیتزا به ایران

 بعد از 2000 سال!

حمیدرضا حالجیان - غذاهای هر جامعه ای 
جغرافیا،  فرهنگ،  با  تنگاتنگی  بسیار  رابطه 
طبع و سالیق آن جامعه دارد. البته، با افزایش 
ارتباطات و رفت و آمد مردم جوامع مختلف باهم، 
یکی از مــوارد در تبادالت فرهنگی، خواسته یا 
ناخواسته، تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری بر فرهنگ 
غذایی کشورهاست. در این بین، »پیتزا« یکی 
از پرطرفدارترین غذاهایی است که ایرانی ها از 
سال 1340، بــرای اولین بار، با شکل مــدرن و 
امــروزی اش آشنا شدند. اما شاید جالب باشد که 
بدانید، اگر به قرن ها قبل، یعنی به دوران حکمرانی 
اشکانیان برویم، متوجه خواهیم شد که پیتزا )البته 
به شکل آن زمانی خودش( از ایران به ایتالیا یا روم 
ــادر« شد و در سال 1340، کشور ما  آن روز »ص
ظاهرًا واردکننده غذایی بود که در حدود دوهزار 
سال قبل، آن را به مردم ایتالیا معرفی کرد. گویا 
در جریان جنگ های ایران و روم، سربازان رومی، 
روش پخت نان گرد را که با پنیر و خرما همراه بود، 
از ایرانیان فرا گرفتند. سربازان ایرانی این نان را 
روی سپر های خودشان می پختند و ظاهرًا خیلی 
خوشمزه درمی آمد؛ آن قدر که حتی بدخوراک ترین 
رومی هم نمی توانست به آن نه بگوید! با این حال، 
وقتی جد پیتزاهای ایتالیایی به این کشور حاشیه 
مدیترانه برده شد، مردم دست به فراوری و تغییر آن 
زدند. در روم، روغن زیتون به فراوانی یافت می شد 
و همین موضوع رومیان را به اضافه کردن روغن 
زیتون به پیتزا ترغیب کرد؛ اما این آغاز کار بود و 
به تدریج، مخّلفات دیگری را هم بر آن افزودند تا با 
گذشت زمانی طوالنی، طعم امروزی آن به دست 
آید؛ تا »آقا داود«، مؤسس اولین پیتزافروشی ایران، 
یک شب به همراهی دوستش در یک کافه آلمانی، 
طعم پیتزای ایتالیایی را بچشد و آن را به همین 

شکل، در سال 1340، به ایرانیان عرضه کند. 
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جواد نوائیان رودسری – می گویند فوتبال 
ــران شــد؛ آن هم  در ســال 1278ش وارد ای
نفت  شرکت  انگلیسی  کــارگــران  وسیله  به 
در مسجدسلیمان. نخستین بازیکن ایرانی 
هم آقایی به نام کریم زنــدی بود که از سال 
1287 تا 1297ش به مدت 10 سال، برای 
تیم های انگلیسی، پا به توپ می شد. بعدها 
هم این ورزش به پایتخت رسید و عده ای جوان 
پرشور، شیفته اش شدند. به این ترتیب، تب 
فوتبال همه جای ایران را فراگرفت و امروز، 
محبوب ترین ورزش در میان مردم ماست. اما 
قصه فوتبال در مشهد، حکایت متفاوتی دارد؛ 
حکایتی که هم شیرین و خنده دار است و هم 

کمی ناراحت کننده.

اولین باشگاه بله، اولین تیم نه!	 
به  مشهد  در  فوتبال  باشگاه  تأسیس  قصه 
ســال 1303ش و ایــجــاد باشگاه فردوسی 
بازمی گردد. مرحوم علیرضا ریاضی در کتاب 
»راهنمای مشهد«، به درستی می نویسد که 
نخستین باشگاه ورزشــی در مشهد که البته 
ــت، همین  فوتبال هم در آن جایگاهی داش
ــود کــه در آن زمـــان، نام  باشگاه فــردوســی ب
»انجمن فردوسی« را رویش گذاشته بودند. 
ــی، افــرادی  بنیان گذاران این موسسه ورزش
مانند محمود صبائی، حسن بهمنیار، طاهر 
بهادری، گلشن آزادی، محمدرضا کیمیاوی، 
احمد پارسی، محمدحسین قدوسی، حسین 
میالنی، اســدا... مدرس رحمانی، اوکتائی و 
علی اکبر جهانبانی بودند. می توان گفت که 
باشگاه فردوسی نقش بسیار مهمی در گسترش 
ــای نوین در مشهد داشته اســت؛ اما  ورزش ه
نکته جالب توجه این جاست که برخالف باور 
باشگاه  ریــاضــی،  مرحوم  ازجمله  خیلی ها، 
فردوسی باعث تشکیل اولین تیم فوتبال مشهد 
نشد و این تیم را، حداقل سه چهارسال پیش 
از آن که فکر تأسیس باشگاه فردوسی به ذهن 
مؤسسانش برسد، یک گروه کوچک از جوانان 
مشهدی، آن هم در شرایطی که هیچ امکاناتی 

در اختیار نداشتند، راه انداختند.

تشکیل تیم »پشت باغ ملی«	 
اواخــر دوره قاجار، بــازار انتشار نشریات در 
ــود؛ فضای بــاز سیاسی به این  کشور داغ ب
رویکرد کمک می کرد. در این زمــان، اخبار 
ورزشی هم به بخشی از ستون های مطبوعاتی 
جراید ایــران تبدیل شده بود. انتشار اخبار 
ورزشی و به ویژه اخبار مربوط به فوتبال، ورزش 
جدیدی که به تدریج طرفداران زیادی در میان 
جوانان ایرانی پیدا می کرد، باعث شد که حس 
کنجکاوی تعدادی از جوانان تحصیل کرده 
مشهدی، که سرشان بــرای هیجان و جنب 
ــود.  برانگیخته ش ــرد،  ــی ک و جــوش درد م
سلسله جنبان این گروه، اصغر فرمانفرمایی 
قاجار بود؛ یکی از مترجمان زبردست چند 
نسل بعد که اواخر دوره قاجار، کارمند اداره 
ــی  ــا دارای ــروزی ه مالیه مشهد یــا بــه قــول ام
تسلط  که  فرمانفرمایی  می شد.  محسوب 
خوبی به زبان فرانسوی داشت و گفتیم که 
در عرصه ترجمه هم فعال بــود، مستقیمًا با 
فدراسیون فوتبال فرانسه مکاتبه کرد و از 
آن ها خواست کتاب قوانین این ورزش و چند 

توپ فوتبال را در اختیار عالقه مندان مشهدی 
قرار دهند. فدراسیون فوتبال فرانسه به این 
درخواست پاسخ مثبت داد و به این ترتیب، 
کتاب قوانین فوتبال و دو سه تا توپ رسمی 
این ورزش را بــرای نخستین مشهدی های 
فوتبال دوست ارسال کرد. این را هم بگوییم 
کــه تــا ایــن زمـــان، روح مشهدی ها از وجــود 
ورزشی به نام فوتبال خبر نداشت و در واقع 
این توپ و کتاب، اولین نشانه حضور فوتبال 
در مرکز ایالت خراسان بود. محل گرد همایی 
فوتبالیست های مشهدی، جایی پشت باغ ملی 
فعلی در خیابان ارگ قرار داشــت؛ بنابراین 
شاید بتوانیم به این تیم، »تیم پشت باغ ملی« 

بگوییم!

تیم »پشت باغ ملی« آماده مسابقه  است	 
به این ترتیب، نخستین تیم فوتبال مشهد، 
تشکیل شد و بــرای مسابقه اعــالم آمادگی 
ــود تــا در برابر  ــا کــدام تیم حاضر ب کــرد؛ ام
کند؛  قدعلم  آمـــاده  فوتبالیست های  ــن  ای
معلوم اســت، هیچ تیمی! چــرا؟ چون اصاًل 

تیم دیگری وجــود نداشت! فرمانفرمایی و 
دوستانش، خودشان دو دسته می شدند و 
فوتبال بازی می کردند. اما مشکل فقط در 
فقدان حریف بــروز و ظهور پیدا نمی کرد. 
وقتی که قــرار شد لباس رسمی فوتبال را 
هم تنشان کنند و کفش های این ورزش را به 
پا، دردسر دیگری شروع شد؛ لباس آستین 
کوتاه و شــورت ورزشــی بــرای مشهدی های 
ســال 1298ش، کمی که چه عــرض کنم، 
خیلی نامتعارف بود. به همین دلیل اعضای 
برگزاری  بــرای  پشت باغ ملی،  فوتبال  تیم 
ــه رو  ــا مشکل روبـ بـــازی هـــای پــرهــیــجــان، ب
مــی شــدنــد. تــازه مشکل بــه همین جا ختم 
بــدون  بشود  کــه  مسطحی  زمین  نمی شد؛ 
دغدغه و مزاحمت در آن فوتبال بازی کرد، 
خیلی کم گیر می آمد. ما درباره محل برگزاری 
بـــازی هـــای دوســتــانــه تــیــم پشت باغ ملی، 
اطالعاتی در اختیار نــداریــم، امــا محوطه 
بــزرگ انتهای خیابان ارگ، جایی که یک 
دهه بعد میدان بزرگ ارگ و کافه اتحاد در 
آن ساخته شد، در نزدیکی محل شکل گیری 
تیم فوتبال پشت باغ ملی مشهد، می توانست 
جای مناسبی برای برگزاری این بازی باشد. 
هرچندکه هر فعالیت جدیدی، به هر حال 
مخالفانی دارد و عالقه مندان برای رفع این 
نخستین  کنند.  صبوری  باید  مخالفت ها 
مسابقه رسمی فوتبال در شهر مشهد، تا 16 
سال بعد از تأسیس تیم پشت باغ ملی برگزار 
نشد. در سال 1314ش، برای نخستین بار، 
تیم باشگاه فردوسی با تیم دبیرستان نظام 
ــرد؛ اما  مسابقه داد و بــازی را پنج بر صفر ُب
بعید می دانم که بازیکنی از آن تیم رؤیایی، 
شرکت  مسابقه  ایــن  در  پشت باغ ملی،  تیم 
کرده باشد. فوتبال در شهر مشهد، مدیون 
افراد دیگری هم هست، یکی از آن ها، آقای 
رفیعاست؛ نخستین دبیر ورزش دبیرستان 
فردوسی که هرچه در تــوان داشــت، به کار 
گرفت تا فوتبال را در میان جوانان مشهدی 
جا بیندازد. امروز مشهد با وجود سه ورزشگاه 
بزرگ، یکی از قطب های فوتبال کشور است.

عکس تزیینی است - دور نمایی از ورزشگاه امجدیه )شهید شیرودی( در سال 1314 

 ماجرای باز شدن پای فوتبال به مشهد دوره قاجار!
چگونه نخستین تیم مشهدی در سال 1298 خورشیدی، پشت باغ ملی شکل گرفت؟

ِ
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با کمی دقــت رابطه بین هر سطر  را کشف و 
سپس جای خالی را پر کنید.
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هوش منطقی :  جــواب می شود 2. عدد 
وســط از کسر مجموع دایـــره هــای بــاال و 

مجموع دایره های پایین به دست می آید.

تست هوش:

 گزینه 1 صحیح است. در هر سطر و ستون که حرکت می کنیم، مربع سوم، 
حاصل حذف خطوط اشتراک دو مربع دیگر و تثبیت خطوط غیرمشترکشان 

است.

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

بازی ریاضی

روابط بین اعداد را به دست آورید و جای خالی 
را پر کنید.

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد، شما می توانید تعداد اعداد 
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید. همچنین مشخص می شود چه تعداد از 
آن اعداد در جای درست قرار دارند 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.
آیا می توانید 10  تفاوت   بین این ۲ تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟

 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

شرح در متن

حل جدول:
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اختالف تصاویر:

معمای نگهبان ها :
درست است که آن ها به دو جهت مخالف نگاه می کردند اما پشت به پشت هم 

نایستاده بودندبلکه رو به روی یکدیگر بودند.

بازی ریاضی:

معما 

نگهبان ها
دو نگهبان به دو جهت مختلف نگاه می کردند، یکی 
حواسش به غرب بود که کسی از آن جا نیاید  و دومی 

به شرق نگاه می کرد.
 یکی از نگهبانان از دیگری پرسید: »به چی لبخند 

می زنی؟« 
او  کــه  فهمید  کجا  از  نگهبان  ــن  ای شما  نظر  بــه 

می خندد؟

بازی با کلمات:
  مــمــکــن اســــت تــعــداد 
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: ارگ، ترش، 
ران، رشت، رنگ، شتر، 

گشت، نشر و ...
چــهــار حــرفــی: ارتــش، 
انتر، رانش، ناشر، نگرش 

و ...
پنج حــرفــی: انگشت، 

شناگر، نگارش و ...
شش حرفی: انگشتر
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از میان خبرها

در امتداد تاریکی

ماجرای هروئین های خون آلود !

قاتل نامرئی جان مادر و پسر 
کرمانشاهی  را گرفت 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از مرگ مادر 
و پسری بر اثر گاز گرفتگی در یکی از محالت شهر 
کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه ، در ساعات 

ابتدایی بامداد دیروز دوشنبه اتفاق افتاد.
سرهنگ دلیری به ایرنا افزود: پس از اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ دو نفر در 
یک واحد مسکونی واقع در شهرک کیهانشهر، 
تیمی از ماموران به محل اعزام شدند و در تحقیقات 
اولیه مشخص شد مادری ۷۰ ساله به همراه پسر 
۵۰ ساله اش در منزل مسکونی خود به علت گاز 
گرفتگی جان خود را از دست داده اند. وی ادامه 
داد: تحقیقات تکمیلی پلیس نشان می داد گاز از 
لوله خروجی آبگرمکن نشت کرده و همین موضوع 

باعث مرگ دو شهروند کرمانشاهی شده است.

»پوآرو«، آموزش دهنده کشف 
عتیقه  بازداشت شد 

فــردی  دستگیری  از  پیشگیری  پلیس  رئیس 
ــوزه میراث  خبر داد که با عنوان »پـــوآرو« در ح
ــی داد و  ــ ــام م ــج ــدام مــجــرمــانــه ان ــ فــرهــنــگــی، اق
ــا راه انــــــدازی صــفــحــه ای در  گــفــت: ایـــن فـــرد ب
اینستاگرام با حــدود ۳۰ تا ۴۰ هــزار فالوئر، به 
 آمــوزش دربــاره نحوه کشف عتیقه می پرداخت.
به گزارش تسنیم، سردار معصوم بیگی افزود: این 
فرد فعالیت های مجرمانه دیگری داشت که توسط 
یگان حفاظت از میراث فرهنگی در غرب کشور 

شناسایی و دستگیر شد.

سرقت مسلحانه  از موبایل فروشی 

فرمانده انتظامی لرستان از وقوع سرقت مسلحانه از 
یک موبایل فروشی در خیابان مطهری شهر خرم آباد 
ــردار حاجی محمد  ــزارش مهر، س خبر داد. به گ
مهدیان نسب افزود: شامگاه یک شنبه گذشته دو 
فرد مسلح در خیابان مطهری شمالی خرم آباد ،وارد 
یک مغازه موبایل فروشی شدند و با استفاده از سالح 
گرم و تهدید فروشنده ۱۲ دستگاه تلفن همراه را از 
این مغازه سرقت کردند و متواری شدند. وی ادامه 
داد: این سرقت خوشبختانه قربانی نداشته است و 

سارقان تحت تعقیب پلیس هستند.

 4 کشته در حادثه رانندگی 
محور بندر شرفخانه- شبستر 

حادثه رانندگی در محور بندر شرفخانه- شبستر 
چهار کشته و یک مصدوم به جا گذاشت. به گزارش 
مهر، ظهر دیروز بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون 
با خودروی آردی در محور بندر شرفخانه- شبستر 
دو مرد و دو زن جان باختند و یک نفر نیز مصدوم و 
به بیمارستان منتقل شد. جان باختگان این حادثه 
سرنشینان خودروی سواری بودند و مصدوم حادثه 

نیز راننده کامیون اعالم شده است.

 طالفروش سمنانی مجروح 
در حمله مسلحانه درگذشت 

طالفروش سمنانی که چندی پیش، هنگام سرقت 
مسلحانه از مغازه اش با شلیک سارقان مجروح شده 
بود، در نهایت تسلیم مرگ شد. علی عسگر مدیر 
روابط عمومی بیمارستان کوثر سمنان در گفت وگو 
با ایرنا اظهار کرد: مرد طالفروش از شامگاه ۲8 بهمن 
به دلیل مجروحیت ناشی از شلیک گلوله هنگام 
سرقت مسلحانه در این بیمارستان  بستری شد و با 
وجود تالش کادر درمان سحرگاه ۱۱ اسفند جان 
باخت. جانشین فرمانده انتظامی سمنان پیشتر گفته 
بود که عامالن سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در 
سمنان که منجر به جراحت طالفروش و دستبرد به 
مقادیری طال شده بود، با ردیابی پلیس سمنان در 

استان گلستان دستگیر شدند.

 قطع دست زمین خواران
از  اراضی ملی   

توکلی/ زمین خواران اراضی ملی زمین گیر شدند. 
به گزارش خراسان، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
زمین و مسکن استان کرمان گفت: بیش از ۲۰ هکتار 
از اراضــی ملی در شهر کرمان از دست متصرفان 
خارج و به بیت المال برگشت داده شد. سرهنگ 
ــزود: ساخت و سازهای غیرقانونی این  رفیعی اف
زمین ها در منطقه حسن آباد در محدوده شهر کرمان 
روز گذشته با حکم قضایی تخریب و به بیت المال 
برگشت داده شـــد.   ارزش ایــن زمین هــای ملی 
 بازپس گیری شده، بیش از ۲۰میلیارد تومان است.
دادســتــان  سیرجان نیز  از رفع تصرف  ۳۵ هزار 
مترمربع  اراضی منابع طبیعی این شهرستان خبر 
ــزود:ارزش ریالی اراضی  داد. قاضی نیک ورز افـ

مذکور ۱۵میلیارد تومان برآورد شده است

قصه خواستگار نادم!

ــای خواستگاری به من  خانواده همسرم در روزه
گفتند که دخترمان به نوعی بیماری مبتالست که 
گاهی مردمک چشمانش باال می رود و باید دارو 
مصرف کند. من هم بعد از مشورت با یک پرستار، 

همچنان به ازدواجم با آن دختر اصرار کردم اما ...
جوان ۲۵ساله ای که به اتهام فریب در ازدواج از 
ــاره این ماجرا به  نامزدش شکایت کــرده بــود، درب
کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی 
گفت: مدتی قبل خاله ام که برای مالقات یکی از 
بستگان مان به بیمارستان رفته بود، با دختر یکی از 
مالقات کنندگان آشنا شده و نشانی خانه آن ها را 
گرفته بود. چند روز بعد با معرفی خاله ام و به اتفاق پدر 
و مادرم به خواستگاری »بهاره« رفتیم، به گونه ای که 
من در همان جلسه اول عاشق آن دختر شدم. بعد از 
چند بار رفت و آمد، مادر بهاره مرا به گوشه ای کشید و 
گفت: قبل از آن که مراسم عقدکنان برگزار شود ،باید 
بدانی که دخترم به نوعی بیماری مبتالست و برای 
آن که مردمک چشمانش باال نرود، دارو مصرف می 
کند. آن روز مادر بهاره نام دارو را هم به من گفت. من 
هم چون کارشناس رشته مهندسی متالورژی بودم، 
در باره این دارو از پرستاری که دوستم بود، پرس و 
جو کردم. او هم گفت: این دارو بیشتر برای تمرکز 
اعصاب استفاده می شود. با آن که مادر بهاره از من 
خواسته بود بیماری دخترش را با خانواده ام در میان 
بگذارم و بعد به خواستگاری بیایم، اما من که عاشق 
او شده بودم، به این ازدواج اصرار کردم . بعد از آن 
که مراسم عقدکنان برگزار شد و ما به منزل یکدیگر 
رفت و آمد کردیم، تــازه متوجه برخی رفتارهای 
عجیب خانواده همسرم شدم. مادرزنم مدام توصیه 
می کرد مبادا مصرف قرص های همسرم به تاخیر 
بیفتد  یا نگذارم هیچ گاه استرس به او وارد شود. 
وقتی با نامزدم بیرون می رفتیم، مدام زنگ می زدند 

که زودتر برگردیم!
پدر و مادر من فرهنگی بودند و دخالتی در زندگی ام 
نمی کردند. با این حال،من ماجرای بیماری همسرم 
را پنهان کردم. از سوی دیگر نیز در رشته تحصیلی 
خودم شغلی پیدا نکردم و در امور ساختمانی مشغول 
شدم. درآمدم بد نبود و مشکل مالی نداشتم و از این 
که با همسرم به دورهمی خانوادگی یا دوستانه بروم، 
لذت می بردم اما خانواده همسرم کمتر اجازه بیرون 

رفتن به من و بهاره می دادند. 
هنوز چهار ماه بیشتر از دوران نامزدی ما نگذشته بود 
که فهمیدم نامزدم داروهای خاصی را مصرف می 
کند. وقتی آن قرص ها را به یکی از پزشکان نشان 
دادم، تازه متوجه شدم که همسرم بیماری صرع 
دارد. وقتی برگه آزمایش های او را به دست آوردم و به 
پزشکان متخصص مراجعه کردم، آن ها این موضوع 
را تایید کردند. با کنکاش های بیشتر دریافتم که 
همسرم از دوران کودکی به این بیماری مبتال شده 
و نمی تواند باردار شود. حاال هم به راحتی نمی توانم 
با این دروغ بزرگی که به من گفته اند و مرا فریب داده 
اند کنار بیایم چون اگر همان روز خواستگاری از 
بیماری صرع نام می بردند ،هیچ گاه به این ازدواج 

تن نمی دادم و ...
شایان ذکر است، پرونده این زوج جوان برای بررسی 
های بیشتر و با صدور دستوری از سوی سرگرد مهدی 
کسروی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی مشهد( در 
اختیار کارشناسان و مشاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سجادپور- در بازرسی از داخل خودروی 
ــردی که روز گذشته در عملیات  پراید م
تعقیب و گریز و با شلیک گلوله پلیس جان 
سپرد، حدود یک کیلوگرم هروئین کشف 

و ضبط شد.
به گزارش خراسان، چند روز قبل ماموران 
ستاد مبارزه با مــواد مخدر به اطالعاتی 
دســت یافتند کــه نشان مــی داد: مــردی 
ــای مـــواد مخدر  ــوار، محموله ه ــدس ــرای پ
صنعتی )هروئین( را از یک شهر مرزی به 
مشهد منتقل می کند و پس از فروش مواد 

افیونی دوباره به شهر مرزی بازمی گردد.
 همزمان با دریافت این اطالعات و با توجه 
به اهمیت وحساسیت موضوع، بالفاصله 
سردار ابراهیم قربانزاده )جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی( به طور مستقیم 
وارد عمل شد و دستورات ویژه ای را برای 

رصدهای دقیق اطالعاتی صادر کرد. 
گزارش خراسان حاکی است: بدین ترتیب 
گروه ویژه ای از نیروهای انتظامی مامور 
رسیدگی به این پرونده شدند و تحقیقات 

غیرمحسوسی را آغاز کردند.
 آنـــان بــا اســتــفــاده از منابع و مــخــبــران و 
همچنین بهره گیری از تجربیات ارزنــده 
ســردار قربانزاده که خود سال ها ریاست 
ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عهده داشت، 
به سرنخ هایی رسیدند که بیانگر انتقال 
مواد مخدر به مشهد در پوشش خانوادگی 

با یک دستگاه پراید بود. 
به همین دلیل مــامــوران انتظامی جاده 
مسیر تردد قاچاقچی مواد افیونی را زیر 
چتر اطالعاتی گرفتند و موفق به شناسایی 

خودروی پراید شدند.
درحالی که بررسی های پلیس، در این باره 
ادامه داشت، روز یک شنبه گذشته، پراید 
مذکور وارد جاده شد و راننده آن به همراه 

ــرزی به طــرف مشهد  همسرش از شهر م
حرکت کرد.

 نیروهای انتظامی بالفاصله به تکاپو افتادند 
و تــالش کردند راننده را در مسیر جاده 
متوقف کنند اما به دستور جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان رضــوی، عملیات را به 
تعویق انداختند تا افراد مرتبط با وی نیز 

در مشهد شناسایی شوند و از سوی دیگر 
آسیب  احتمالی  درگیری  در  وی  همسر 
نبیند. به همین دلیل نیروهای انتظامی به 
عملیات تعقیب و مراقبت ادامه دادند تا این 
که راننده ۴۷ ساله پراید وارد مشهد شد 
و به همراه همسرش به منزل اجاره ای در 

منطقه سیدی رفت.
ــزارش خراسان، نیروهای انتظامی  به گ
نیز به طــور غیرمحسوس و با استفاده از 
منزل  اطــراف  در  تخصصی،  شگردهای 
وی به کمین نشستند تا این که صبح روز 
گذشته، مرد مذکور سوار بر پراید از منزل   

ــارج شد و به طــرف بــزرگــراه صد متری  خ
حرکت کرد.

در ایــن هنگام،  بی درنــگ بی سیم ها به 
با  افتاد و عملیات تعقیب و مراقبت  کــار 

حساسیت خاصی ادامه یافت. 
در همین فاصله نیز رصدهای اطالعاتی 
برای شناسایی دیگر عوامل مرتبط با وی 

به مراحل پایانی خود رسید و بدین گونه 
دستگیری  درصـــدد  انتظامی  نیروهای 
رانــنــده پراید برآمدند امــا موقعیت های 
مکانی برای توقف خودرو مناسب نبود تا 
این که در نزدیکی بــازار حافظ و به دلیل 
ترافیک  صدمتری،  در  عمرانی  عملیات 
سنگینی توجه مــامــوران را به خــود جلب 
کرد. گروهی از نیروهای ستاد مبارزه با 
مواد مخدر بالفاصله مکان مناسبی را برای 
متوقف کردن پراید پیدا کردند و تابلوهای 
ایست و بازرسی را روی آسفالت گذاشتند. 
راننده پراید که با دیدن تابلوهای بازرسی 

ــود را در معرض دستگیری مــی دیــد،  خ
ناگهان پــدال گاز را فشرد و از کنار جاده 
به سرعت گریخت. در این هنگام بود که 
عملیات تعقیب و گریز با شلیک تیرهای 
هوایی و دادن اخطارهای قانونی آغاز شد 
ولی راننده پراید فرمان خودرو را به چپ و 
راست می چرخاند تا از چنگ پلیس بگریزد،  
با این حال ترافیک خودروها گاهی موجب 

کندی حرکت او می شد. 
ــن از نیروهای  در ایــن لحظه بــود کــه دوت
پلیس، کلت خــود را بیرون کشیدند و با 
رعایت قانون حمل سالح به سمت پراید 
آتــش گشودند. دقایقی بعد پراید با یک 
دستگاه خودروی شاسی بلند X۳۳ برخورد 
کرد که رانندگی آن را یک زن جوان به عهده 
داشت. وقتی ماموران انتظامی با رعایت 
موارد ایمنی، پراید را به محاصره درآوردند، 
بررسی ها نشان می داد که راننده بر اثر 
اصابت گلوله از پشت کشته شده است اما 

گلوله از قفسه سینه او بیرون نیامده بود. 
ــان، حـــدود ساعت  ــراس ــزارش خ بنابر گـ
۱۳:۳۰ بود که مراتب به قاضی ویژه قتل 
عمد اعالم شد و دقایقی بعد با حضور قاضی 
دکتر حسن زرقانی در محل وقوع حادثه، 

تحقیقات قضایی ادامه یافت. 
در بازرسی از خودروی پراید متهم به قاچاق 
مــواد مخدر نیز حــدود یک کیلوگرم مواد 
مخدر صنعتی )هروئین( کشف شد که دیگر 

رنگ خون به خود گرفته بود!
 با انتقال پیکر این سوداگر مرگ به پزشکی 
قانونی، بررسی های پلیسی و قضایی در 
حالی وارد مرحله جدیدی شد که مشخص 
نبود با این مقدار مواد مخدر خطرناک، چند 
خانواده رخت عزا به تن می کردند و چند 
جــوان دیگر در گــرداب مــواد افیونی غرق 

می شدند.

سوداگر مرگ با شلیک پلیس در مشهد کشته شد

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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امتیازات ارفاقی زنگنه برای 
نمایندگان ادوار هم باطل شد

فــارس - بعد از ابطال مصوبه ویــژه خــواری 11 
مدیر نفتی و حذف پایه های سازمانی غیرقانونی 
بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس، به تازگی با 
پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه وزارت 
نفت برای اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان 
مجلس نیز ابطال شد. در ماه های گذشته معاونت 
نفت  وزارت  انسانی  سرمایه  و  توسعه  مدیریت 
ــژه و ارفــاقــی بــرای  بــه دنبال اعطای شــرایــط وی
جذب نمایندگان جدید، افزایش حقوق و ترفیع 
نمایندگان فعلی شاغل در صنعت نفت بوده است.

دالالن سیمان به جان مسکن 
افتاده اند

ایسنا - دبیر کانون انبوه سازان با بیان این که 
قیمت هر پاکت سیمان در کارخانه 18 هزار 
تومان است و 48 هزار تومان به دست سازندگان 
می رسد،اظهار کرد: برای کمک به کاهش قیمت 
مسکن باید خانه بسازیم اما یک روز با دالالن 
فوالد و روز دیگر با دالالن سیمان مواجهیم و در 
این گیر و دار پروژه های ساختمانی به دلیل رشد 

قیمت مصالح دچار مشکل شده اند.

توزیع میوه های نوروزی از 22 اسفند

تسنیم - معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت 
و دبیر ستاد تنظیم بازار با اعالم این که با انباشت 
میوه در کشور مواجهیم، افزود: حدود 500 هزار 
تن پرتقال در شمال کشور و بیش از این مقدار نیز 
سیب داریم که به نوبت عرضه خواهد شد. عباس 
قبادی با بیان این مطلب در خصوص تأمین میوه 
شب عید نیز افزود: حدود 20 استان میوه خود را از 
انبارهای شمال و غرب کشور به استان های متبوع 
خود برده اند و اگر تمامی این میوه ها جابه جا  شود 

از 22 اسفند توزیع میوه شروع خواهد شد.

 امکان دریافت تسهیالت بانکی
 با وثیقه سهام فراهم شد 

ایبنا-مدیرعامل سمات گفت: امکان وثیقه قرار 
دادن سهام جهت دریافت تسهیالت بــرای همه 
سهامداران فراهم شد. فهیمی اظهار کرد: پیش از 
این تنها برای مشموالن سهام عدالت مجوز استفاده 
از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت 

اعتباری و تسهیالت بانکی داده شده بود.

 بازار خبر

 شاخص

3 میوه صدرنشین گرانی 
خوراکی ها 

در بهمن امسال، از 53 قلم خوراکی منتخب، 
تعداد 38 قلم درصد تغییر سالیانه باالتر از 
نــرخ تــورم نقطه ای کشور )48.2 درصــد( 
ــد. بــر ایــن اســـاس، صــدر افزایش  داشــتــه ان
قیمت خوراکی های منتخب در اختیار سه 
میوه_صیفی خیار، موز و پرتقال بوده است. 
کمترین رشد قیمت سالیانه را نیز پیاز، گوجه 

و رب گوجه فرنگی داشته اند. 

یادداشت

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

20 اسفند امسال قرار است انتخابات اعضای 
هیئت مدیره سهام عدالت استانی انجام شود. 
طبق آمــارهــا، 30 میلیون از 50 میلیون نفر 
انتخاب روش غیر  با  مشموالن سهام عدالت 
مستقیم، ذی نفع این انتخابات محسوب می 
شوند. از سوی دیگر ارزش 300 هزار میلیارد 
تومانی سرمایه شرکت هــای سرمایه گــذاری 
استانی، رقم قابل توجهی محسوب می شود. 
با این شرایط، ابهامات جدی  درخصوص این 
تحول مهم در اقتصاد کشور وجود دارد که هشدار 
کارشناسان را نیز در پی داشته است. در این باره 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی 
نمایندگان برای تبدیل شدن مدیریت مجموعه 
سهام های شرکت های استانی سهام عدالت به 
مجموعه های متعلق به دولت خبر داده است.به 
گزارش خراسان، طبق اعالم مسئوالن سازمان 
بورس، قرار است 20 اسفند امسال، انتخابات 
هیئت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت 
ــرادی که روش  ــاس، اف برگزار شــود. بر ایــن اس
غیر مستقیم را برای سهامداری سهام عدالت 
انتخاب کرده اند و تعداد آن ها بیش از 31 میلیون 
نفر  اعالم شده است، به جای سهامداری 36 
شرکت بورسی، سهامدار شرکت های سرمایه 

گذار استانی خواهند شد. شرکت هایی که طبق 
گــزارش اقتصادنیوز، در مجموع سرمایه قابل 
توجه 300 هــزار میلیارد تومانی را در اختیار 
دارنــد که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایــران به 
شمار می رود. با این حال، شاید کمتر سهامدار 
غیر مستقیمی باشد که از این موعد، فرایند حضور 
در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیدا 
شدن برای هیئت مدیره این شرکت ها خبر داشته 
باشد. بماند این که هنوز  خیلی از مردم بسیاری 
از مفاهیم ابتدایی را که  فعاالن بازار سرمایه با آن 
سرو کار دارند ،نمی دانند. حتی هنوز 13 میلیون 
نفر از این سهامداران، فرایند پذیرش در سامانه 

سجام را طی نکرده اند! این ها مسائلی است که 
نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.در این 
شرایط، دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
از نگرانی ها در مجلس برای دولتی شدن مجدد 
سهام عدالت در قالب مجموعه شرکت های 
استانی سهام عدالت خبر داد. به گزارش ایرنا، 
پور ابراهیمی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت 
های مدیره شرکت های استانی سهام عدالت 
گفت: متاسفانه به دلیل  نبود اطالع رسانی و 
تعیین افراد طبق مصوبه دولت برای شورای عالی 
بورس، نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه 
سهام های شرکت های استانی سهام عدالت به 

مجموعه های متعلق در اختیار دولت وجود دارد. 
ــزود: این تصمیم سبب می شود هیئتی  وی اف
مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان 
به عنوان رئیس، معاون هماهنگی هر استان به 
عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و 
اتاق بازرگانی به عنوان اعضا، انتخابات مجامع 
استانی را برگزار کنند. این بدان مفهوم است که 
جایی که باید خود مردم برای مجامع خود تصمیم 
بگیرند، این مدیران تصمیم گیر خواهند بود. 
دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این 
شرکت ها را در دست بگیرد.پورابراهیمی افزود: 
احتمااًل نشست مشترکی با رئیس قوه قضاییه 
برای بررسی جنبه های قضایی و حقوقی این 
موضوع برگزار خواهیم کرد.وی تصمیم شورای 
عالی بــورس در زمینه برگزاری این انتخابات 
وجاهت  فاقد  اقتصادی  کمیسیون  نظر  از  را 
قانونی دانست و گفت: لغو انتخابات 20 اسفند 
و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست آتی 
کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود. 
معتقدیم حق رای مردم نمی تواند به یک کانون 
بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق 
مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت های 

سرمایه گذاری استانی درست نیست. 

اولین جلسه شورای عالی کار برای 
ــران در  ــارگ ــال آیــنــده ک دستمزد س
شرایطی امــروز برگزار می شود که 
حداقل هزینه معیشت بین شرکای 
اجتماعی شش میلیون و 895 هزار 
تومان توافق شده است.به گزارش 
مهر، پیش نیاز تعیین حداقل دستمزد 
این است که مشخص شود حداقل 
هزینه بــرای زندگی استاندارد یک 
نفر در ماه چقدر است. بر این اساس، 
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری 
تاکنون و پس از برگزاری چند جلسه 
میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی 

و دولت برای سال آینده شش میلیون 
و 895 هزار تومان توافق شده است. 
رقمی که البته با محاسبات نهادهای 
کارگری فاصله دارد. این محاسبات 
پیشتر هزینه معیشت را بیش از هشت  
میلیون و 900 هــزار تومان بــرآورد 
ــود. البته تجربه ســال های  ــرده ب ک
گذشته نشان می دهــد که حداقل 
دستمزد کارگران با محاسبات هزینه 
معیشت فاصله معناداری دارد. به 
طوری که مثاًل در سال جاری، هزینه 
معیشت چهار میلیون و 940 هزار 
تومان محاسبه شده بود اما حداقل 

دستمزد کارگران، حدود یک میلیون 
و 900 هزار و حداقل دریافتی آنان 
دو میلیون و 600 هزار تومان تعیین 
شد.با این حــال، دیــروز قاضی زاده 
هاشمی نایب رئیس اول مجلس در 
یادداشتی که از نظر تجربه قبلی و نیز 
مالحظات اقتصادی عجیب بود، بر 
لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران 
در سطح هفت میلیون تومان تاکید 
کرد. وی نوشت: »تاکید می کنم با 
توجه به تورم افسار گسیخته و رشد 
حقوق کارکنان دولت، حتمًا تعیین 
حداقل دستمزد کارگران عزیز در 

قانون کار نباید از هفت میلیون تومان 
کمتر بــاشــد؛ امـــیـــدوارم مسئوالن 
مربوط دقت کنند« به نظر می رسد هر 
چند تحقق چنین موضوعی مطلوب 
ــت، امــا با توجه به وضعیت  همه اس
واحدهای اقتصادی، چنین اظهار 
ــش 2.5  ــزای نــظــری کــه بــه منزله اف
برابری حداقل دستمزد در مقایسه با 
2.8 میلیون تومان به عنوان حداقل 
ــران اســت،  ــارگ دستمزد امــســال ک
تحقق  پذیر نیست و در صورت اجرا 
باید منتظر موج گسترده ای از رکود و 

تعدیل نیروی کار باشیم.

مدیریت 300 هزارمیلیارد سرمایه مردم دراتاق تاریک! 
در فاصله کمتر از 10 روز تا برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی، بیشتر سهامداران از موعد  آن ،فرایند حضور در مجمع و... خبر ندارند

غفلت بزرگ در جهت دهی مالیات ها 

ــزارش اخیر مرکز پژوهشی ســازمــان برنامه و  گ
ــدی صنایع و  بودجه که نشانگر سهم 60 درص
کارخانه های تولیدی در پرداخت مالیات های 
کشور در برابر سهم پایین  دیگر بخش های واقعی 
مستحق پرداخت مالیات است، نشان می دهد که 
جهت دهی و اجرای مالیات ها در کشور موضوع 
بسیار مهمی است که باید همگام با وضع قوانین 
مالیاتی از سوی قانون گذاران و ناظران بر اجرای 
قوانین مورد عنایت و مداقه قرار گیرد. بر اساس 
این گزارش، سهم مالیاتی بخش صنعت و معدن، 
تقریبًا بیش از چهار برابر سهم تولیدی این بخش 
در اقتصاد است که تردیدی نیست بار اصلی این 
مسئله بر دوش صنعت گران و تولیدکنندگانی است 
که در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور ایثارگری 
ــزارش ،بخش صنعت که  می کنند.طبق ایــن گ
سهم اندکی در مقایسه با خدمات، از کل تولید 
ناخالص داخلی دارد )13 درصد بدون احتساب 
بخش ساختمان، معدن و نفت(، بخش عمده ای 
از مالیات را پرداخت می کند )60 درصد( و بخش 
خدمات که 57 درصد اقتصاد ایران را در سال های 
اخیر تشکیل داده است، سهم مالیاتی کمتر از 20 
درصد را پوشش می دهد.اقتصاد ما سال هاست 
که از کمبود و اجرای درست قوانین مالیاتی رنج 
می برد، البته به تازگی مجلس احکام خوبی برای 
اجرای مالیات بر خانه های لوکس، خودروهای 
گران قیمت و برخی دیگر از انواع مالیات بر عایدی 
سرمایه در بودجه سال آینده وضع کرد که بعضا 
تکرار برخی از احکام مالیاتی اجرا نشده در سال 
گذشته نیز بود، اما گزارش مرکز پژوهشی سازمان 
برنامه و بودجه نشان می دهد مسئله هدایت و جهت 
دهی درست مالیات ها چالش بزرگ دیگری است 
که در کشور از آن غفلت شده است.به عبارتی در 
خصوص انتفاع اقتصاد کشور از مالیات ها با مثلث 
سه ضلعی مواجهیم که وضع قوانین در راستای 
گسترش پایه های مالیاتی، اجرای درست آن ها 
و جهت دهی صحیح مالیات ها هریک از اضالع 
آن را شکل می دهند و اگر هرکدام از این سه ضلع 
نباشد ، مثلث مذکور شکل نمی گیرد.البته اقدام 
اخیر وکالی ملت در مجلس در زمینه وضع قوانین و 
احکام مالیاتی در بودجه سال آینده ستودنی است 
و ضلع اول مثلث مذکور را پر می کند اما جای قدم 
های بعدی در خصوص نظارت بر اجرای مالیات ها 

و جهت دهی درست آن ها هنوز خالی است.

آغاز جلسات تعیین 
 دستمزد کارگران
 از امروز 
نسخه نشدنی 
قاضی زاده 
برای دستمزد 
کارگران
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در پی وقــوع زمین لرزه ای به بزرگی 
5.6 ریشتر در شهر سی سخت مرکز 
شهرستان دنا در استان کهگیلویه و 
بویراحمد، کارکنان و مشتریان بانک 
مسکن با جمع آوری کمک های نقدی 
ــان  و غیرنقدی بــه یـــاری زلــزلــه زدگ

شتافتند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا، مهدی احمدی، رئیس اداره 
روابط عمومی بانک مسکن با بیان این 
مطلب گفت: کمک های کارکنان و 
مشتریان بانک مسکن طی روزهای 
گذشته به مناطق زلزله زده ارسال 
شــد و در اختیار زلــزلــه زدگـــان قــرار 
ــدی همچنین  ــم گــرفــت.مــهــدی اح
یــادآور شد: بانک مسکن در راستای 
خود،  اجتماعی  مسئولیت  به  عمل 
تعداد سه هزار تخته پتوی مسافرتی 
به عــزیــزان زلزله زده ایــن شهر اهدا 
کرد.وی افزود: در پی وقوع این زلزله 
خسارت های زیادی به ساختمان های 
اداری و مسکونی ،ابنیه و تاسیسات ، 
طرح های تولیدی و کشاورزی مردم 
ــت. سرمای بی سابقه  وارد شــده اس
منطقه همراه با بارش برف مشکالت 
مردم زلزله زده را شدیدتر کرده است.
این مقام مسئول اظهار  کرد: در پی 
ــن زلــزلــه ۸۰ درصــد منازل  وقــوع ای
دنا  زده  زلزله  شهرستان  مسکونی 
ــد. در مجموع 21  ــده ان خــســارت دی

هــزار نفر در شهرستان دچــار آسیب 
جدی شده اند. 12۰۰ واحد مسکونی 
ــده انــد. ــ 1۰۰درصـــــد خــســارت دی

براساس این گــزارش، زمین لرزه ای 
به بزرگی 5.6 ریشتر، ساعت 22 و 
5 دقیقه و ۳۴ ثانیه چهارشنبه شب 
29 بهمن 99 شهر سی سخت مرکز 
شهرستان دنا را در استان کهگیلویه 
و بویراحمد لرزاند. مرکز لرزه نگاری 
کشور اعــالم کــرد ایــن زمین لــرزه در 
۸ کیلومتری زمین رخ داده و  عمق 
کیلومتری   1۰ فاصله  در  آن  کانون 
سی سخت در کهگیلویه و بویراحمد، 
19 کیلومتری کمه در استان اصفهان 
و 2۴ کیلومتری یاسوج مرکز استان 
اســت. ــوده  ب بویراحمد  و  کهگیلویه 

شایان ذکر است شهر سی سخت یکی 
از مناطق گردشگری زیبا در استان 
کهگیلویه و بویراحمد است که همه 
ساله میزبان گردشگرانی از سراسر 
کشور و کشورهای خارجی است. این 
شهر گردشگری با چشم اندازی زیبا 
در دامنه دنا واقع شده است.درخور 
ــارت هالل  ذکــر اســت دو شــمــاره کـ
احمر: 62۸۰2۳1۴55555556 
مــــــســــــکــــــن:  بــــــــــانــــــــــک  و 
به   62۸۰2۳1522222222
منظور دریــافــت کمک به هموطنان 
زلزله زده سی سخت در نظر گرفته 

شده است.

ــک تحقیق نــشــان می  »نــتــایــج ی
دهد که قم در باالترین رده از نظر 
شادکامی و سمنان در پایین ترین 
ــن تحقیق  رده قـــرار دارد. در ای
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
کهگیلویه و بویراحمد در رتبه های 
ــرار  ــی ق ــام ــادک بــعــدی از نــظــر ش
ــد«.  روز گذشته جدولی از  دارنـ
میزان شادکامی مردم هر استان 
منتشر و خبر ســاز شــد. جدولی 
ــان هـــای  قــم،  ــت ــه طــبــق آن اس ک
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
تهران،  چهارمحال وبختیاری، 
قــزویــن، لرستان و کردستان در 
ــای شـــاد ایـــران  ــان ه ــت ــف اس ردیـ
ــد و در مــقــابــل افـــراد  ــ قـــرار دارن
شرکت کننده از اصفهان، سمنان 
میزان  پایین ترین  در   زنــجــان  و 
ــرار دارنـــد. جدولی  شادکامی  ق
که با واکنش کاربران شبکه ها ی 
بــود و بسیاری  اجتماعی همراه 
استان  یک  چطور  بودند  نوشته 
محروم مانند سیستان و بلوچستان 

شادترین استان کشور است؟
به گزارش همشهری آنالین، این 
پــژوهــش  که در ســال 91انجام 
ــرای چندمین بار با  ــود، ب شــده ب

ــان داده هـــــا و نــتــایــج روی  ــم ه
ــرار  ــا ق ــزاری ه ــرگ ــب ــی خ ــروج خ
گرفت. یک جست وجوی ساده 
در اینترنت نشان می دهد نتایج 
ایــن پژوهش در سال های 91، 
9۴، 96، 9۷و 9۸ بازنشر شده 
است. درحالی که علی منتظری، 
مدیر پژوهشکده علوم  بهداشتی 
جهاد دانشگاهی و مسئول اصلی 
این پژوهش، نتایج آن را قدیمی 
)مــربــوط به ســال 91( می داند 
و توضیح مــی دهــد کــه پژوهش 
جدیدی در این باره در سال 9۸ 
به  صورت  هنوز  شده که  انجام 
رسمی منتشر نشده است.اولین 
پژوهش همان طور که گفته شد، 
در ســال 91 انجام شــده است.

مدیر پژوهشکده علوم بهداشتی 
تأکید  البته  دانشگاهی  جهاد 
می کند استناد به این پژوهش ها 
برای این که بگوییم کجا شادتر و 
کجا غمگین تر است، نتیجه گیری 
درســتــی نــیــســت. زیــرا اختالف 
میانگین  در  کــمــی  ــاری  ــی ــس ب
شادکامی رتبه اول و آخر وجود 

دارد.

نــکــات جــالــب  یــک پژوهش 	 
جدید

 این گزارش چند نکته جالب دارد 
که در ادامه به اختصار به آن اشاره 

می کنیم:
* پــژوهــش هــای صـــورت گرفته 
نشان می دهد نابرابری در درآمد و 

اشتغال می تواند منجر به نابرابری 
در شادکامی افراد شود و به نظر 
می رسد یکی از راه هــای مؤثر در 
به  رسیدگی  شادکامی،  بهبود 

معیشت و اشتغال است
پژوهش  در  جالب توجه  نکته   *
ــه شــادکــامــی و ســالمــت  ــطـ »رابـ
خودگزارشی«  میانگین استان هایی 
ــون ســیــســتــان وبــلــوچــســتــان و  چـ
کهگیلویه  و بویراحمد در رتبه های 
باالیی جدول و نزدیک به میانگین 
کشوری است. عالوه بر محرومیت 
ــد  ــن دو اســتــان، میانگین درآم ای
بلوچستان   و  سیستان  در  خانوار 
دو میلیون و ۸62 هزار تومان و از 
میانگین کشوری و همچنین از خرج 

ماهیانه شان کمتر است. 
هم  بــویــراحــمــد  و  کهگیلویه  در 
میانگین درآمــد هر خانواده چهار 
میلیون و ۳۷۳ هزار تومان در  ماه 
و کمی کمتر از میانگین کشوری 
ــده اســت. بــا وجــود این  بـــرآورد ش
ــام بــه نــظــر مــی رســد  ــ ــداد و ارق ــ اع
باشد  ویژگی   »قناعت« مهم ترین 
که مــردم این استان ها را با وجود 
شادکامی  وضـــع  در  محرومیت 

مطلوب  قرار داده است.

در مراسم بهره برداری از 2 پروژه نفتی دست یاری بانک مسکن به زلزله زدگان سی سخت 

زنگنه:درهمه میادین مشترک نسبت 
به همسایگان وضع بهتری داریم 

وزیــر نفت با اشــاره به این که ایــران در تمامی میادین مشترک 
)نفت و گاز( نسبت به همسایگان وضعیت بهتری دارد، گفت: 
تا پایان دولت تدبیر و امید همه میادین مشترک تعیین تکلیف 
ــرداری از چند طرح بــزرگ وزارت  خواهند شد.مراسم بهره ب
نفت در استان های ایالم و بوشهر با سرمایه گذاری 5.6 میلیارد 
یورو دیروز با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری برگزار 
شد. به گزارش ایسنا،  بیژن زنگنه در این مراسم اظهار کرد: دو 
طرح توسعه میدان آذر و واحد بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان با 
مجموع سرمایه گذاری حدود2.6 میلیارد دالر به بهره برداری 
رسمی می رسد. وی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: با توجه 
به تدبیر جناب عالی و سیاست دولت مبنی بر اولویت بهره برداری 
از میدان های مشترک نفت و گاز و تعهد وزارت نفت در این دوره 
بر تعیین تکلیف و توسعه همه میدان های مشترک، خوشبختانه 
تا پایان دولــت به جایی می رسیم که همه ایــن میدان ها یا به 
بهره برداری در وضع بسیار مطلوب مانند پارس جنوبی رسیدند یا 
این که با وجود تحریم ها صاحب قرارداد و پیمانکار شدند و در حال 
فعالیت هستند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور 
نیز در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت اظهار 
کرد: بسیار خوشحالم که در دولت یازدهم و دوازدهم کار های بی 
نظیری در بخش نفت صورت گرفت یعنی اگر به تاریخ کشورمان 
نگاه کنیم مقدار گازی که در طول این دولت افزوده شده از 6۰۰ 
میلیون متر مکعب در روز، امروز به باالی هزار میلیون متر مکعب 
رسیده است. وی اضافه کرد: ما در منطقه پارس جنوبی که یک 
میدان مشترک بین ما و قطر است و کشور قطر دو برابر ما از این 
میدان استفاده می کرد امروز هم ترازیم و حتی مقداری هم از این 

کشور در استفاده از منابع جلوتریم. 

ماجرای پژوهش درباره شادترین استان های ایران چه بود؟
 نتایج تحقیقاتی که سال 91 انجام و پژوهش های جدیدی که هنوز جزئیات آن معلوم نیست 

اما خبرساز شده است
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

الف نوشت:نخست وزير رژيم صهیونیستى به  •
صورت صريح، انفجار کشتى اين رژيم در دريای 
عمان را به ايران منتسب کرد.  اين ادعاها از سوی 
نتانیاهو در حالى مطرح مى شود که هیچ گونه 
سند و نشانه ای در خصوص اثبات اين اتهام حتى 
از نوع نقاشى های معروف وی ارائه نشده و صرفا 
تالش مى شود با هیاهوی رسانه ای صحت اين 

ادعا به افکار عمومى القا شود.
رجا نیوز مدعی شد: برخى شنیده ها و اخبار  •

حکايت از آن دارد که بعضى از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که بار ها نظرات خود را 
در خصوص FATF تغییر داده و در موقعیت های 
و  کارشناسى  تصمیمى  نتوانسته اند  حساس 
انقالبى بگیرند، اين بار پیشنهادی در دست 
ــد که به عنوان »تصويب مشروط  بررسى دارن
ــرا« شناخته مـــى شـــود. طــبــق ايــن  ــ بـــدون اج
پیشنهاد احتمالى ايــران، بايد الحاق مشروط 
به کنوانسیون پالرمو و CFT را به شرط داخلى 
لغو تحريم ها گره بزند و در صورتى که تحريم ها 
لغو شــود ايـــران نیز بــه اجـــرای خــواســتــه هــا و 

محدوديت های FATF تن دهد.
جهان نیوز مدعی شد : جريان تندرو عدالت  •

خواه که در میان فعاالن رسانه ای به »عدالت 
خوار« معروف شده اند، طى سال های اخیر بعد 
از جريان تندرو  اصالحات به دومین شاخه ضلع 
داخلى تکمیل پازل های ضد انقالب خارج نشین 
تبديل شده است. پیگیری های خبرنگار جهان 
نیوز نشان مى دهد که به تازگى برخى از اعضای 
جريان عدالت خواهان تندرو برنامه ای برای 
حمايت از معترضان انتخاباتى 88 و انتقاد به 
حصر موسوی و کروبى تدوين کرده اند. جالب آن 
که اين جريان تندرو عدالت خواهى مدعى است 
که حصر اقدامى خالف قانون است و تاکید دارند 
با مخالفت با اين اقدام مى توانیم بدنه اجتماعى 

فتنه را به سمت خود متمايل کنیم!

ایران- اين روزنامه نوشت: نام على الريجانى به  •
عنوان يک اصولگرای میانه رو که کارنامه 12 سال 
رياست اش بر مجلس تا حدود زيادی قابل دفاع بوده 
است؛ يکى از نام هايى است که در اظهارنظرهای 
انتخاباتى صادر شده از سوی هر دو جريان سیاسى 
اصالح طلب و اصولگرا بیش از ديــگــران تکرار 
مى شود؛ خواه به نیت حمايت کردن و خواه به قصد 

فاصله جستن.
هفت صبح- اين روزنامه نوشت: در شرايط جديد  •

ويزای توريستى امارات، مردان)ايرانى( مجرد زير 
۵0 سال به تنهايى نمى توانند به اين کشور سفر 
کنند و بايد متاهل باشند يا با خانواده سفر کنند .اين 

در حالى است که ممنوعیتى برای بانوان نیست .
کیهان – اين روزنامه در واکنشى شديد اللحن به  •

يادداشت مسیح مهاجری  نوشت : مدير اين روزنامه 
به تازگى در سرمقاله ای با استقبال از اين که آيت ا... 
رئیسى، مالقات انتخاباتى با جمعى از اعضای 
خبرگان را نپذيرفته، آن را امتناع شايسته مى خواند. 
به نظر مى رسد افراطیون مدعى اصالحات و محافل 
رسانه ای دنباله رو آن ها، از اين که دولت با مديريتى 
حزب اللهى و پرانرژی نو شود و بساط مديريت تنبل 

و اشرافیت زده و غربگرا را برچیند، نگران هستند.
وطن امروز – اين روزنامه در واکنش به مصاحبه  •

جنجالى واعظى درباره گران کردن ارز توسط دولت 
با تیتر درشت نوشت : »دالر فريدونى«.

اعتماد – مرتضى مبلغ فعال سیاسى اصالح  •
طلب در مصاحبه با اين روزنامه گفت : »دستگاه های 
موازی در حوزه های مختلف تمام تالش و سعى خود 
را به کار مى بندند تا برنامه های دولت به  درستى 

اجرا نشود«.
صبح نو – اين روزنامه درباره آرايش انتخاباتى  •

اصالح طلبان نوشت : »با اين که از مدت ها پیش 
اصالح طلبان اعالم کرده اند که حمايت از نامزد 
غیراصالح   طلب و به اصطالح ائتالفى، در دستور 
کار آن ها برای انتخابات 1400 نخواهد بود، هنوز 
گروهى در اين جريان حضور دارند که دل در گرو 
سال   های 92 و 96 دارنــد و معتقدند که به وقت 

مقتضى، بايد تیمم را جايگزين وضو کرد.«

تازه های مطبوعات

بدون تیتر

ويژه های خراسان  

دعوای مدیران دولتی را به قوه قضاییه نکشانید
به رغم مصوبات و دستورالعمل های سنوات گذشته 
مسئوالن دولتى در خصوص ممنوعیت شکايت 
ادارات و دستگاه های اجرايى از يکديگر در محاکم 
قضايى و لزوم حل مشکالت و اختالفات در داخل 
قوه مجريه، گــزارش های نظارتى نشان مى دهد 
هنوز هم برخى نهادهای دولتى بدون توجه به اين 
دستورات، موارد اختالفى را با طرح دعوا در محاکم 
قضايى پیگیری مى کنند که بر اين اساس، مجدد به 
مديران مربوط تذکر داده شده ضمن کاهش زمان و 
هزينه های دادرسى، مرجع حل اختالف بین ادارات 

را قوه قضايیه تعیین نکنند.

تذکر به بانکی که از ادارات پول زور می گیرد!

يک مقام مسئول با ارسال گزارشى خطاب به تعدادی 
از مديران مهم اقتصادی در دولت، به آن ها اعالم 
کرده به رغم آن که بخش قابل توجهى از وجوه متعلق 
به دولت، در حساب های يکى از بانک های دولتى 
قرار دارد و بانک مذکور، هیچ گونه سودی به اين مبالغ 
پرداخت نمى کند، اما در زمان اجرای برخى وظايف 
قانونى خود، به کسر کارمزد از اين حساب های دولتى 
اقدام مى کند که چنین رفتاری، عالوه بر مغايرت با 
قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی، موجب 
بروز مشکالت مختلف در جبران اين کسری مى شود 

بنابراين چنین رويه ای بايد به سرعت تغییر کند.

سردار قا آنى فرمانده نیروی قدس در پانزدهمین 
جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم با 
تاکید بر اين که در انقالب اسالمى حقايق زيادی 
وجود دارد که مى توان به آن ها پرداخت، گفت: امروز 
عالقه مندی برای نوشتن از سردار سلیمانى زياد 
شده است،  هر کس  مى خواهد مطلبى برای شهید 
سلیمانى  بنويسد بايد او را درست تعريف کند زيرا 

شهید سلیمانى نیازی به اغراق ندارد./ايرنا

هادی محمدی – يک هفته پس از توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقى توسط ايران ، روز 
گذشته در حالى نشست فصلى شورای حکام 
آژانس بین المللى انرژی اتمى در وين آغاز به 
کار کرد که کشورهای اروپايى با توزيع پیش 
نويس يک قطعنامه سعى دارنــد تا با تصويب 
نهايى آن فشارهای سیاسى علیه کشورمان را 
افزايش دهند . اگرچه سرنوشت اين قطعنامه 
به احتمال زياد تا پايان هفته مشخص خواهد 
شد اما به نظر مى رسد اروپا در کنار آمريکا و 
میدان داری انگلیس مى خواهند بار ديگر 
سناريوهای اواسط دهه هشتاد شمسى را علیه 
تهران کلید بزنند .هرچند به باور بسیاری از 
کارشناسان،اين دوره از نشست های شورای 
حکام، فرصتى برای راستى آزمايى ادعاهای 
دولت جديد اياالت متحده مبنى بر احترام به 
ديپلماسى، چندجانبه گرايى و اصالح رفتار 
واشنگتن در برابر ديگر کشورها محسوب مى 
شود.اين تحوالت و تنش ها در حالى رخ داد 
که ايــران به تازگى با آژانــس توافقى را برای 
اجرای قانون مجلس داشته که مورد استقبال 
دو طرف بوده است . به نظر مى رسد روزهای 
آينده روزهای پر تنشى در حوزه پرونده هسته 
ای باشد و بايد منتظر تحوالت جديدی باشیم 
هرچند محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
ــران در برابر هر  کشورمان تاکید دارد که اي
اقدامى آمــاده است و راهکارهای خودش را 

برای پاسخ به اقدامات اروپا و آمريکا دارد . 

 راهکارهای ایران برای مقابله با	 
 اقدامات غرب 

به گزارش خراسان صبح روز گذشته ابتدا و 
ساعاتى قبل از شروع رسمى نشست شورای 
حکام ، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
کشورمان که از جلسه کمیسیون سیاست 
خارجى و امنیت ملى مجلس خارج مى شد 
در جمع خبرنگاران هشدار داد که پیگیری 
قطعنامه علیه ايران در شورای حکام باعث به 
هم ريختگى شرايط کنونى مى شود. به هم 
ريختگى شرايط کنونى را از طريق سفیر ايران 
در وين به همه اعضای شورای حکام  توضیح 
داده ايم، امیدواريم عقل غلبه کند و اگر چنین 
نشود راهکارهايى داريــم. همچنین سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در 
نشست هفتگى خود با رسانه ها درباره تالش 
آمريکا برای تصويب قطعنامه در شورای حکام 

آژانس بین المللى انرژی اتمى تصريح کرد: 
اين که آمريکا در مسیر غلطى گام برداشتن 
خود را آغاز کرده روشن است و بسیار جای 
تاسف دارد که بايدن و دولتش آغاز بسیار 
ناامید کننده ای را در عمل به تعهدات شان 
داشتند اما آن سوی میدان و ساعتى پس 
از اين اظهارات مقامات کشورمان ، جلسه 
آژانس نیز آغاز شد . رافائل گروسى مديرکل 
آژانس که هفته گذشته به تهران سفر و به  يک 
توافق برای نحوه تعامل آينده ايران و آژانس 
دست  يافته بود در نشست خبری با تاکید بر 
لزوم تداوم فعالیت های نظارتى بر تأسیسات 
اتمى ايران، گفت بازرسى ها از ايران نبايد 
به عنوان برگ چانه زنى ديپلماتیک استفاده 
ــاره  شــود. گروسى در پاسخ به سوالى درب
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقى از 
سوی ايران نیز تصريح کرد: »پروتکل الحاقى 
به ما توانايى عمیقى برای ديدن آن چه که در 
ايران رخ مى دهد، داده بود؛ اما اکنون آن را 
از دست داديم«.او همچنین، از "ارائه نشدن 
توضیحات معتبر" از سوی ايران درباره پیدا 
شــدن ذرات اورانــیــوم طبیعى در برخى از 
مکان های از قبل اعالم نشده اين کشور به 
آژانــس ابــراز "نگرانى عمیق" کرد! از سوی 
ديگر خبرگزاری رويترز اعــالم کرد به رغم 
هشدارهای ايران و روسیه، تروئیکای اروپايى 
به دنبال حمايت از تالش ضد ايرانى آمريکا در 
نشست شورای حکام برای تصويب قطعنامه 
همزمان،خبرگزاری  هستند.  ــران  اي علیه 
فرانسه نیز مدعى شد انگلیس ، فرانسه و 
آلمان با حمايت از موضع آمريکا برای تصويب 
قطعنامه ای در شورای حکام آژانس بین المللى 
ــران، پیش نويس اين  انـــرژی اتمى علیه ايـ
قطعنامه را به نمايندگان 3۵ کشور عضو اين 

شورا ارائه داده اند.

ظریف درباره احتمال صدور قطعنامه علیه ایران به اروپا و آمریکا هشدار داد 

 شورای حکام ، صحنه 
راستی آزمایی دولت بایدن 

توکلی- محمود احمدی نژاد؛ چهره ای که يا 
ديده نمى شود يا اگر هم ديده شود همراه با يک 
جنجال و يک حاشیه است و  مى تــوان او را در 
دسته سیاستمدارانى قرار داد که در صدر اخبار 
و مرکز توجه بودن را دوست دارد. همین اسفند 
ماه بود که احمدی نژاد ادعايى را علیه سوابق 
حداد عادل در قبل از انقالب  مطرح کرد  ادعايى 
که با واکنش منفى بسیاری همراه شد و غالمعلى 
حداد عادل نیز آن را » کذب و چندش آور « توصیف 
کرد. با فاصله کمى با رسانه لبنانى  » الجديد« که  
از مخالفان سفت و سخت حزب ا... لبنان است 
مصاحبه کرد و حضور قانونى حزب ا... و نیروهای 
ايرانى در سوريه را که به دعوت دولت اين کشور 
صورت گرفته است »دخالت« در امور سوريه بیان 
کرد:» مسائل سوريه بايد مطابق خواست مردم 
سوريه پیش برود نه دخالت ايــران، حــزب ا... و 
ديگر نیروهای نیابتى خارجى.« او حتى نسبت 
به استفاده مجری از لفظ جعلى "خلیج عربى" نیز 
هیچ واکنشى نشان نداد. حاال هنوز چند روزی از 
جنجال های مرد بهاری نگذشته که او در ادعايى 
عجیب و غريب  بحث ترور خود را  مطرح مى کند: 
»ستاد درست مى کنند، برنامه تبلیغى درست 
مى کنند برای تخريب ديگران. خوشبختانه سهم 
من خیلى زياد است، از زمین و زمان مى زنند! چه 
خبر است؟ چه شده است؟ من هم معتقد هستم 
که بحث ترور جدی است. خودشان مى کشند، 
خودشان هم مراسم عزاداری برپا مى کنند و بعد 

ديگران را متهم مى کنند.« البته احمدی 
نژاد در بخش ديگری از سخنان تهديد به 
ترور شدنش  تصريح کرد که مى داند چه 

کسانى مى نشینند و اين تصمیمات را 
مى گیرند:»  من مسائل را گفته و 

تشريح کــرده ام چون اطالع 
دارم که کجاها، چه کسانى 
مى نشینند و چه تصمیماتى 

مى گیرند. اين ها را گفته ام، ضبط کرده ام و در 
چندين جای مطمئن قرار داده ام. همان هايى را 
که نوشته ام دنبال کنید، مى توانید متوجه بشويد 
که وابسته به کجاها هستند.«سخنانى که به 
نوعى يادآور  همان سناريوی نخ نمای »بگم بگم« 
های سابق است. در اين بین اما عبدالرضا داوری 
مشاور احمدی نژاد واکنش جالبى به اظهارات 
رئیس جمهور سابق  نشان داد و برخالف خود 
احمدی نژاد مسئله ترور را چیز عجیبى ندانست 
و گفت که به خاطر همین احتمال ترور هست 
که  يک تیم حفاظتى قوی و مجهز به صورت شبانه 
روزی در کنار او استقرار دارد. او البته  در ادامه 
جمله ای دارد که به نظر تعريضى هم به احمدی 
نژاد دارد :»با اين حال تاريخ هم گواهى مى دهد 
که تروريست ها هیچ گاه طرح ترور خود را از قبل 
اطالع رسانى نمى کنند.«  محمد ايمانى فعال 
سیاسى نیز در واکنش به ادعای ترور احمدی نژاد 
خطاب به او نوشت که شما خیلى وقت است که 
ترور شديد: » مطمئن هستید که هنوز ترور نشده 
ايد و در سالمت به سر مى بريد؟ همه ترور ها که با 
بمب و گلوله و سّم نیست. کم نیستند چهره هايى 
که ترور فیزيکى نشدند؛ اما غرور و نفوذی ها، چنان 
آن ها را  دچار مسخ شخصیت و هويت کردند که 
مرتکب خودزنى شدند و تمام آبرو و اعتبار خود 
را نابود کردند. مهره دشمن شدن، عار است، اما 
زشت  تر، آن است که کسى در موفقیت افسری 
يا ژنرالى باشد و از سوی حريف سربازگیری 
شود.همه ما، قربانیان ترور فیزيکى را 
تجلیل مى کنیم؛ اما آيا قربانیان ترور 
نرم هم که لگد به جبهه خودی مى زنند، 
قابل تقديرند؟ يا مستوجب عتاب و 
مواخذه؟ البته راه بازگشت و 
جبران و اصــالح بــرای همه 
ــروری  ت چنین  قربانیان 

گشوده است«. 

استراتژی دیده شدن با بازی ترور!  
محمود احمدی نژاد در ادامه اظهارات جنجالی اش این بار از تهدید به 

ترورش حرف زده است
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محمود بصیری را سلطان ممنوع التصویری می دانیم. نه به این  که  
رکـــورددار طوالنی ترین ممنوع التصویری بین بازیگران اســت. او 
اسطوره بدشانسی است! قد کوتاه، صورت گرد، ظاهر ســاده ای که 
با کاپشن شناخته می شود و ... شباهت به آقای رئیس جمهور سابق 
شاید بزرگ ترین شانس یک بازیگر برای شهرت و کار بیشتر باشد. این شباهت اما برای 
محمود بصیری، بازیگر نام آشنای فیلم و سریال های »بــدون شــرح«، »آرایشگاه زیبا«، 
»مادر«، »دستفروش«، »زرد قناری«، »مهریه بی بی« و ... آمد نداشت و سال ها خانه نشینی 
را برای او به ارمغان آورد. حاال حدود هشت سال از دولت نهم و دهم می گذرد. محمود 
بصیری موهایش سفیدتر و صدایش خش دار شده. او اما همچنان سالم و سرزنده است. 
بازیگری که در سریال ها معموال نقش آبدارچی را بازی می کرد با این که سال ها از دولت 
»محمود احمدی نژاد« می گذرد همچنان خانه نشین است و در سکوت، زندگی اش را 
می گذراند. در پرونده امروز »زندگی سالم« بدون هیچ بهانه ای سراغ محمود بصیری رفتیم 
تا از سبک زندگی اش به عنوان یک بازیگر پیش کسوت بگوید. او هم یک ساعت پای تلفن 
نشست و از این روزها گفت؛ کرونا، بی مهری کارگردان ها، عالقه اش به حیوانات و ... خالصه 
هر چیزی را که از بدل محمود احمدی نژاد در سینما و تلویزیون نمی دانستیم خودش گفت.

پرونده

 محمود بصیری که سال ها به خاطر شباهت با  احمدی نژاد ممنوع التصویر بود  
از سبک زندگی این روزهایش می گوید

 روش هایی برای 
سفید کردن دندان

 عشق به همسر یا فرزند
 کدام قوی تر است؟

 نگاهی روان شناسانه به اظهارنظر عجیب 
»رایان رینولدز« ...

  آقای دهباشی! شاد باش 
و دیر زی!
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 به احمدی نژاد نگفتم 
به خاطر او بیکار شدم

این روزها را با دوچرخه سواری می گذرانم
»دوچرخه ای دارم و با آن بیرون می روم. کرونا کاری کرده که 
همه مان در خانه نشسته ایم. من هم هیچ جا نمی روم. خودم 
هستم و یک دوچرخه قدیمی...« محمود بصیری می گوید: 
»تنبل شده ایم. دو تا نان می خواهیم از سر کوچه بگیریم، 
ماشین را برمی داریم و چند تا خیابان را دور می زنیم. وگرنه 
چرا هرکسی را می بینیم قند، چربی و اضافه وزن دارد؟ من 
که دلبسته همین دوچرخه قدیمی ام هستم. خانه ما تا پارک 
دانشجو فاصله دارد. هر روز سوار دوچرخه می شوم و 37 دقیقه 
رکاب می زنم. پارک دانشجو، نزدیک تئاتر شهر است. وقتی 
می بینم زن و مرد، دوچرخه سواری می کنند کیف می کنم. 
من هم جز این، کاری ندارم. گاهی موتوری می آید و جلوی 
پایم ترمز می زند. می خواهد آدرس بپرسد اما در همان یکی، دو 
دقیقه همه را خفه می کند. این دود دارد پدر ما را در می آورد. تا 
از جریمه صحبت کنید همه مجبور می شوند و رعایت می کنند 

ولی این اجبار، خوب نیست.«

بعد از دولت احمدی نژاد هم کسی سراغم را نگرفت
حاال حدود هشت سال از دولت محمود احمدی نژاد می گذرد. محمود بصیری در این مدت در کارهای کمی 
حضور داشته و انگار که در این کشور نبوده است! مثال او اوایل امسال برای عید نوروز، نقش کوتاهی درباره کرونا 
بازی کرد که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد. محمود بصیری می گوید که بعد از دولت محمود احمدی نژاد 
هم هیچ کسی سراغش را نگرفته است: »مسئوالن وقتی کارهای تبلیغاتی دارند سراغ ما می آیند وگرنه وقتی 
به دردشان نمی خوریم آن ها کاری به کارمان ندارند. به قول شاعر، معرفت ُدر گرانی است به هرکس ندهند/ پر 
طاووس قشنگ است به کرکس ندهند...« از محمود بصیری می پرسم بعد از ماجرای ممنوع التصویری و دولت 
احمدی نژاد آیا با آدم های سیاسی دیگر هم ارتباط داشته است؟ می گوید: »یک بار، من را صدا زدند و گفتند 
می خواهیم یک کار تبلیغاتی برای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بسازیم. من رفتم و صحبت کردم. دیدم 
که طراح لباس با کارگردان مشورت می کند که برای نقش من چه لباسی بخرند. یک لحظه شنیدم کارگردان 
می گوید برای من کاپشن آقای احمدی نژاد را حتما بگیرند. همین را که شنیدم، گفتم این کار من نیست. آن ها 
می خواستند با مسخره بازی با عنوان آقای احمدی نژاد برای یک ستاد دیگر تبلیغ کنند. خدا را شکر که قبول 
نکردم. یادش بخیر، آقای احمدی نژاد یک سال قبل از رفتنش، من را به مراسمی دعوت کرد. این مراسم در 
ماه رمضان و به همراه بقیه هنرمندان برگزار شد. در میان همه مهمانان و هنرمندان، آقای احمدی نژاد به طرفم 
آمد و بعد از خوش و بشی از من پرسید که چرا بازی نمی کنی؟ من هم نگفتم که به خاطر خودتان بیکار شده ام. 

در جوابش گفتم یک نقش هایی می گویند که به درد من نمی خورد.«

 در ماه های گذشته چند برنامه تلویزیونی رفتم 
ولی پشیمانم

محمود بصیری می گوید این روزهــا همه 
ــان هستند و معرفت  ــودش ــار خ دنــبــال ک
ــد: »یـــادم مــی آیــد در  ــدارن قدیمی ها را ن
ــرداری سریال هزاردستان، سگی  فیلم ب
وجود داشت که همان دور و بر پرسه می زد. 
یک روز و حین فیلم برداری، این سگ درد 
زایمان داشت و به خودش می پیچید. علی 
حاتمی سریع یــک پزشک را صــدا کــرد و 
گفت تا ساعتی که بچه های این سگ به دنیا 
می آیند و به آن ها شیر می دهد، شما این جا 

بمان و از آن ها مراقبت کن. هر چه هزینه داشته باشد را من خودم می دهم. آیا االن هم این قدر معرفت بین 
آدم های امروزی هست؟ من شاهدم که حتی بازیگران سر صحنه می روند اگر سرما بخورند یا مشکلی داشته 
باشند کسی کاری بهشان ندارد. من دیدم که چطور با مردم رفتار می شود. به تازگی برنامه هایی »مثل چهل 
تیکه« رفتم یا در شب یلدا مهمان برنامه  رادیویی بودم. متاسفانه بیشتر برنامه های امروزی، پشت صحنه 
برایشان مهم نیست. فقط صحنه برایشان اهمیت دارد. یادم می آید  چند وقت قبل، من را به برنامه ای دعوت 
کردند. هوا خیلی سرد بود. نشانی یک ساختمان را دادند و گفتند برای شرکت در برنامه به آن جا بیایید. 
وقتی رسیدم خانمی بچه اش را بغلش گرفته بود و در سرما راه می رفت تا او را گرم کند. رفتم و تهیه کننده را 
صدا کردم. به او گفتم دختر این خانم مهمان  برنامه شماست. این خانم اما حین ضبط برنامه مجبور است که 
بچه اش را در سرما راه ببرد تا گرم شود! بعد از آن، تهیه کننده دستور داد تا مهمانان را به فضای گرمی ببرند و 
تحویل شان بگیرند. دلم سوخت. این اواخر چند ین برنامه رفتم و پشیمان شدم. چون فقط ظاهر کار برایشان 

اهمیت داشت.«

حاضرم نقش احمدی نژاد را بازی کنم

حاال که صحبت از معرفت می شود از محمود بصیری می پرسم آیا بعد از این همه سال بیکاری، محمود احمدی 
نژاد را حالل می کند؟ محکم می گوید: »بله. پس معرفت مان کجاست؟ یاد گرفته ام که هیچ بدی را با بدی 
تالفی نکنم. چون اگر بدی کنم پس من هم آدم بدی هستم. به نظرم این سال ها خیلی هم بد نگذشته است. 
قبال هم گفته ام که از سال ها بیکاری خوشحالم! چون در این سال ها فیلم و سریال های زیادی ندیدم که مردم 
را پای تلویزیون بنشاند. برای من مهم نیست که نقش ها، نقش اصلی باشد. حاضرم که 2-3 سکانس در فیلمی 
بازی کنم که سال ها در ذهن مردم می ماند. مثال فیلم »مادر« علی حاتمی را همه دیده اند.نقش آن پینه دوز راکه 
کنار در نشسته من بازی کرده ام. آن نقش در دل خودش مطلب زیادی داشت. پیرمردی نشسته و پینه دوزی 
می کند و صاحب خانه، کلید در خانه را دست او داده است. چرا چنین کاری می کند؟ چون گذشته ها مردم به 
همدیگر اعتماد داشتند. حاال چطور است؟ کسی که می خواهد به سفر برود یک المپ و رادیو روشن می گذارد و 
نمی گذارد که همسایه اش بفهمد خانه خالی است. این جور نقش ها حتی اگر کوتاه باشد ولی می ارزد که بازیگر 
خودش را خرج کند. من احمدی نژاد را می بخشم. حتی حاضرم نقشش را بازی کنم. فقط باید خودش نامه ای 

بنویسد و اجازه دهد که نقشش را بازی کنم.«

گربه ها از بعضی آدم ها بهترند!

با محمود بصیری قرار می گذاریم سواالت تکراری نکنیم و حرف های 
تکراری نگوییم. او در مصاحبه ای تعریف می کند که دوچرخه اش را 
از »امیرحسین صدیق« خریده. روزی دوچرخه را می بیند و طالبش 
ــای  مــی شــود. ظاهرا او قبال یک دوچــرخــه نو خریده که همان روزه
ــی رود! محمودخان حاال در این گفت وگو می گوید:  اول به سرقت م
ــدارد. ولی  »خوبی دوچرخه ام این است که کسی، کــاری به کــارش ن
من زندگی ام با همین دوچرخه و 40-50 تا گربه می گذرد! بعضی ها 
 فکر می کنند گربه های خاص و خانگی هستند. ولی گربه ها از همان 
بی ریخت هایی هستند که در کوچه، هیچ کسی کاری بهشان ندارد. آن ها 
اما اگر خودشان را خاک مال کنند از گربه های گران قیمت، خوشگل تر 
می شوند.« آقا محمود می گوید: »زندگی مردم ُپر شده از پزدادن های 
مسخره! مثال خانمی پز می دهد که شوهرش چای خارجی خریده 
 به قیمت 500هزارتومان. ولی هیچ کسی نمی گوید که چای گیالن 
بی نظیرترین چای دنیاست. حاال حکایت چای هم حکایت گربه هاست. 
چندسال پیش یک گربه 3بچه آورده بود. خانواده ای، بچه های این 
گربه را در پارک بریانک گذاشتند و مادرشان در به در شده بود. روزی 
یک قطره چکان از داروخانه خریدم و به دهان بچه گربه ها شیر ریختم. 
به آن ها عادت کردم. مدتی هر روز 5 بعد از ظهر پیش آن ها می رفتم. 
جوری شده بود که گربه ها وقتی صدای زنگ دوچرخه را می شنیدند به 
طرفم می آمدند. دوستی ما سال هاست که ادامه دارد. گربه ها این قدر 
با معرفتند که اگر سیر باشند و صدای دوچرخه را بفهمند سریع پیشم 
می آیند و خودشان را به زانویم می مالند. اگر روزی سرکار باشم حتی اگر 
ساعت 12شب به خانه برسم اول پیش آن ها می روم و سیرشان می کنم. 
عجیب آن که آدم ها مثال می زنند فالنی گربه صفت است و... نمی دانم 
چه کسی این چیزها را گفته. من که گربه ها را باوفاتر از خیلی ها می بینم.«

 نمی خواهم بعد از 
 مرگ، سراغم 

را بگیرند
ماجرای ممنوع التصویری محمود بصیری 
بــا نقش آفرینی در  او  را حتما شــنــیــده ایــد. 
سریال های»آرایشگاه زیبا«، »هتل«، »کتاب 
»دستفروش«،  فیلم های  و  هدهد«  فروشی 
»مهریه بی بی« و... مورد توجه قرار گرفت اما 
احمدی نژاد،  محمود  به  شباهتش  به دلیل 
شد.  التصویر  ممنوع  سابق  رئیس جمهور 
محمود بصیری اما چطور در آن سال ها برای 
خالص شدن از ممنوع التصویری  پیگیری 
نکرد؟ او می گوید: » من اهل سیاست نیستم. 
چون آن را بلد نیستم. در آن سال ها هیچ وقت از 
کسی نپرسیدم که چرا دیگر حضور ندارم. چون 

برایم مهم نبود. اگر االن فوت کنم همین که 
همسایه ها از من راضی باشند برایم کافی 

اســت. من نه به تلویزیون، نه به خانه 
سینما و پیش کسوتان هیچ احتیاجی 
ندارم. حتی نمی خواهم که بعد از مرگ 

برایم تسلیت بگویند. الزم نیست بعد از 
مرگم این طرف و آن طرف خبر بدهند و 

درباره ام حرف بزنند. این قدر رفیق و 
دوست و آشنا دارم که احتیاجی 

به دیگران ندارم«.

یکسره به همکاران و دوستان 
زنگ می زنم

محمود بصیری، بازیگری است که سال ها در سریال های به 
یادماندنی زیادی بازی کرده اما به یک باره ممنوع التصویر و 
بیکار شده است. می خواهم بدانم زندگی اش طی این سال ها 
چه تغییری کرده است؟ او می گوید: »راستش من خیلی به 
دوستان و همکارانم زنگ می زنم. با خودم می گویم تو زنگ را 
بزن، مخاطبت اگر پاسخ ندهد یک تلفن به تو بدهکار است. من 
زنگ می زنم و چیزی نمی خواهم؛ نه کار می خواهم و نه پول و 
چیز دیگری. فقط می خواهم احوال همکارانم را بپرسم. یادش 
بخیر یک زمانی خیلی به آقای مشایخی سر می زدم. یک بار 
یک نفر گفت که آقای مشایخی می گوید محمود، رفیق خیلی 
خوبی است. وقتی خودت هستی به تو سر می زند. وقتی هم 
نیستی هوای خانواده ات را دارد. من با هرکسی که تلفنش را 
داشته باشم ارتباط دارم و حالش را می پرسم. چون حال مردم 
برایم مهم است. یک زمانی از روزنامه ای اصرار کردند که همراه 
آن ها به دیدار بچه های سرطانی بروم. من گفتم وقتی چندین 
سال است که کاری نداشتم آیا برای بچه ها جذابیتی دارم؟ 
آن ها اصال من را می شناسند؟ در جوابم گفتند که قبال علی 
دایی را دعوت کردیم و بچه ها خیلی خوشحال شدند. گفتم 
اگر من هم علی دایی را ببینم خوشحال می شوم. اصرار کردند 
و من هم یک دفعه چیزی به ذهنم آمد و اجرایش کردم. 
آن روزها 20 اسفند بود. گفتم شما یک دست لباس 
حاجی فیروز برایم تهیه کنید تا با شما بیایم. چند 
روزمانده به عید نوروز در نقش حاجی فیروز به 
دیدارشان رفتم. کسی نرفت، بگوید که فالن 
بازیگر می خواهد به دیدن تان بیاید. ما رفتیم و با 
ساز و آواز و سیاه بازی، بچه ها را خوشحال کردیم. 
برنامه را اجــرا کردیم و هیچ فــردی نفهمید که 
محمود بصیری آمده است. چون آن 
موقع، دوران آقای احمدی نژاد 
بود و نمی خواستم جایی نامم 
را بشنوند و دوباره حساسیت ها 
زیاد شود. آن روز برایم تاکسی 
گرفتند کــه بــه خانه بــرگــردم، 
اما برای این که شناخته نشوم 
فیروز  حاجی  لباس  همان  بــا 
برگشتم. جالب این جاست که 
آن روزهــا سر چهارراه ها، حاجی 
فیروزها می رقصیدند. یکی شان من 
را دید و گفت االن وقت کار است. چرا 
سوار ماشین هستی؟ من هم صدایم 
را عوض کردم و گفتم برو بابا. من 
کله سحر آمــدم بیرون و چنته ام 

پر است!

در خانه مادری ام زندگی می کنم

از محمود بصیری می پرسم در این مدت چطوری زندگی اش را می گذراند؟ او می گوید: »من از اول بیمه 
نبودم. یک زمانی خانه سینما و پیش کسوتان دعوتم کردند تا از طریق آن ها بیمه شوم ولی گفتم که چیزی 
نمی خواهم. این سال ها خیلی تئاتر کار کردم. مثال چند سالی کنار آقای علی نصیریان بودم. مثل »بنگاه 
تئاترال« که به کارگردانی هادی مرزبان هر سال 2 ماه روی صحنه می رفت. این تئاتر به مدت چند سال ادامه 
داشت و از آن نمایش هایی بود که همیشه تعدادی از بیننده ها روی زمین می نشستند. وضع مالی متوسطی 
دارم و روزگار می گذرد. من در خانه مادری ام زندگی می کنم. یک دختر و دو نوه دارم. یکی از نوه هایم تازگی 
سربازی اش تمام شده و یکی هم دارد دیپلم می گیرد. دخترم خانه دار است و شوهرش مکانیک است. 
خودم هم تجربه کار فنی دارم. یادش بخیر در هزاردستان آن خودروهای  جنگی را که در فیلم استفاده شده 
من از پادگان انبار ارتش آورده بودم. بعد از فیلم هم دکور را گذاشتم که به یادگار بماند. ولی بعد از مدتی 

رفتیم و دیدیم که هیچ کدامش نیست. همه آن ها را به اسم اوراقی فروخته بودند.«

 به احمدی نژاد نگفتم 
به خاطر او بیکار شدم
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آشپزی من 
غذای اصلی

خورش عدس اسپایسی؛ با طعم تند و پخت سریع

نکات مهم و قابل 
دسترس برای مراقبت 

از پوست دور چشم 

ناحیه دور چشــم پوســتی ظریــف و نــازک دارد که 
معموال بیشــتر از دیگر  نواحی دچــار چین و چروک 
و پیــری زودرس می شــود. در ایــن مطلب بــه بیان 
چند نکته و ترفند برای مراقبت از پوســت دور چشم 

می پردازیم.
  آب رسانی، اولین قدم

پوســت هیدراتــه، االستیســیته یــا کشــش طبیعی 
خــود را حفظ می کنــد و کمتر دچار چیــن و چروک 
و خطــوط می شــود. هنگامــی که پوســت خشــک 
می شود، خاصیت کششی خود را از دست می دهد 
و دچار چین و چروک می شود. پوست اطراف چشم 
هم چون فاقد غدد چربی اســت که به حفظ رطوبت 
کمک کند، بیشتر از نواحی دیگر در معرض خشکی 
و چــروک قــرار دارد. بنابرایــن مهــم اســت که یک 
مرطوب کننده خوب داشته باشید که برای استفاده 
دور چشم مناسب باشد. از مواد طبیعی مثل خیار، 
 ترکیب گالب و روغن نارگیل، کره شی یا ژل آلوئه ورا 
هم می توانید برای آب رسانی پوست اطراف چشم 

بهره بگیرید.
 ماساژ را فراموش نکنید

ماساژ پوست اطراف چشم به جلوگیری از بروز عالیم 
پیری در این ناحیــه کمک زیادی می کند. ماســاژ، 
گردش خون را بهبود می بخشد و به رفع کیسه های 
زیر چشم، حلقه های تیره و جلوگیری از بروز چین و 
چروک کمک می کند. به عالوه ماساژ پوست اطراف 
چشم، یک راهکار موثر برای تخلیه مایعات اضافی و 
کاهش تورم است. البته باید بدانید که ماساژ پوست 
دور چشم، روش خاص خود را دارد. ابتدا انگشتان 
خود را بــه مرطوب کننده مناســب یا روغن آغشــته 
کنید. سپس با نوک انگشــت و به صورت ضربه ای، 
بسیار آرام به مدت 2تا 3دقیقه پوست اطراف چشم 
را ماســاژ دهید. این عمل را هر شــب پیش از خواب 

تکرار کنید.
 خوب و کافی بخوابید

آثار نداشــتن یک خواب کافــی و با کیفیت شــبانه، 
بالفاصله روی پوست اطراف چشم نمایان می شود. 
حلقه های تیره و پف زیر چشــم از جملــه این عالیم 
هســتند. بنابراین بــرای مراقبت از پوســت اطراف 
چشم خود، ســعی کنید عواملی که خواب شما را بر 
هم می زند از بین ببرید و استراحت کافی، شبانه به 

مدت حداقل 8 ساعت داشته باشید.
  از تاثیر رژیم غذایی سالم غافل نشوید

تغذیه نقــش مهمی در ســالمت پوســت دارد. مواد 
مغذی مانند انــواع ویتامیــن A، C، E و مواد معدنی 
مثل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب امگا 3 برای 
بازســازی و ترمیم ســلول های پوستی بســیار مفید 

هستند.
  از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کنید

تابــش نــور خورشــید موجب نازک شــدن پوســت، 
بروز لکه ها و چین و چروک و حتی ســرطان پوســت 
می شود بنابراین از پوست خود، به خصوص پوست 
اطراف چشم در برابر نور خورشید محافظت کنید. 
در این باره استفاده از کرم های ضد آفتاب به صورت 

روزانه و مرتب توصیه می شود.
  با آرایش نخوابید

خوابیــدن با آرایــش در فرایند اکســیژن رســانی به 
پوست اختالل ایجاد می کند. آرایش پوست، به ویژه 
آرایش در ناحیه چشم، مثل انواع ریمل، خط چشم 
و سایه ها باعث تیره شدن پوست اطراف چشم و بروز 
چین و چروک می شود. بنابراین الزم است پیش از 
خواب، صورت و اطراف چشــم خود را با یک آرایش 
پاک کن مناســب پاک کنیــد. از روغن های گیاهی 
نارگیل، زیتون و بادام نیز می توانید برای پاک کردن 

آرایش استفاده کنید.
در تهیه این مطلب از سایت » سالمت نیوز« کمک 

گرفته شده است.

مارال مرادی
خبرنگار

   توت فرنگی
توت فرنگی حاوی اســید مالیک است. گفته می شود که 
این اسید خاصیت ســفید کنندگی دارد که ممکن است 
به روشن شدن دندان های لکه دار کمک کند. همچنین، 
اسید مالیک می تواند تولید بزاق را در افرادی که به خشکی 
دهان مبتال هستند افزایش دهد. بزاق با پاک سازی غذا و 
بقایای دیگر در برابر پوسیدگی دندان که یک دلیل اصلی 

تغییر رنگ دندان است، از شما محافظت می کند.
   هندوانه

محتوای اسید مالیک هندوانه بیشتر از توت فرنگی است. 
اسید مالیک می تواند در روشن شدن رنگ دندان ها نقش 
داشته  باشد و تولید بزاق را افزایش دهد. همچنین، برخی 
افراد به این نکته اشــاره دارند که بافــت فیبری هندوانه 
دندان هــا را ســایش  می دهد که بــه از بیــن رفتن لکه ها 
کمک می کند. البته شواهد علمی برای پشتیبانی از این 

ادعا وجود ندارد.
   شیر

اسید الکتیک موجود در شیر ممکن است به روشن شدن 

مینای دندان های شما کمک کند. همچنین، گفته شده 
است که اسید الکتیک تولید بزاق را تحریک می کند که 
می تواند به پاک ســازی باکتری های مسبب پوسیدگی 
دندان کمک کند. کازئین ، پروتئین موجود در شیر، هم  
از ایجاد لکه روی دندان ها پیشــگیری می کند. کازئین 
به جذب فســفات کلســیم بــرای ترمیم پوســیدگی ها و 

پیشگیری از شکل گیری پالک دندان کمک می کند.
   مسواک زدن و استفاده از نخ دندان به طور منظم

مسواک زدن و استفاده از نخ دندان به طور منظم یکی از 
بهترین روش ها برای سالم و سفید نگه داشتن دندان ها 
محسوب می شود. مسواک زدن دندان ها دو بار در روز و 
هر بار به مدت 2دقیقه توصیه شده است. این کار می تواند 
به پاک سازی لکه ها و همچنین از بین بردن بقایای مواد 
غذایی و باکتری های مســبب پوســیدگی دندان کمک 

کند.
   مسواک زدن با جوش شیرین

جــوش شــیرین یــک گزینــه محبــوب بــرای ســفید 
کردن دنــدان  هاســت. جوش شــیرین یکــی از مواد 

تشکیل دهنده رایج در خمیردندان های سفیدکننده 
هم است. برای استفاده از جوش شیرین برای  روشن 
شدن رنگ دندان ها، سهم های مساوی از آب و جوش 
شیرین را با هم ترکیب کنید تا یک خمیر شکل بگیرد. 
از این خمیر برای مســواک زدن دندان هــای خود به 
مدت یک دقیقه استفاده و ســپس آن را از دهان خود 

خارج کنید.
   مسواک زدن با روغن خردل و نمک

روغن خردل و نمک یک درمان طبیعی در پزشکی سنتی 
هندی برای ســفید کردن دندان اســت. ایــده ای که در 
پس این روش قرار دارد این است که روغن خردل پالک 
و لکه های دندان را از بین می بــرد. نمک می تواند برای 
تقویت اثر ســفیدکنندگی دندان به روغن خردل اضافه 
شود. گفته شده است که بافت ساینده نمک به پاک سازی 

لکه های روی دندان کمک می کند.
   محدود کــردن غذاهایی که دندان هــا را لکه دار 

می کند
شما می توانید با محدود کردن غذاها و نوشیدنی هایی 

که موجب لکه دار شدن دندان ها می شود، از تغییر رنگ 
اضافی پیشگیری کنید. از جمله این خوراکی ها می توان 
به  سس های گوجه فرنگی، قهوه، چای سیاه و نوشابه های 
گازدار تیره اشــاره کرد. اگر قصد مصرف یک نوشیدنی 
را که می تواند موجب لکه دار شــدن دندان شود، دارید، 
استفاده از نی می تواند احتمال بروز این شرایط را کاهش 

دهد.
   چه مدت طول می کشــد تا مواد غذایی دندان ها 

را سفید کند؟
این که چه مدت طول می کشــد تا این مــواد غذایی رنگ 
دندان های شما را روشــن تر کند، مشخص نیست اما در 
مقایسه با محصوالت تجاری، روش های طبیعی به طور 
معمول به مدت زمان بیشتری برای تاثیرگذاری نیاز دارد. 
همچنین، این به رنگ اصلی دندان های شــما بســتگی 
دارد. اگر دندان های شــما به طور قابــل توجهی لکه دار 
شده باشد، مشــاهده نتایج احتماال زمان بیشتری طول 

خواهد کشید.
در این مطلب از وب سایت »برنا« کمک گرفته شده است.

زیبایی

بانوان

می دانستید گاهی می توانید به جای عدس پلو خورش عدس درست کنید؟ خورش عدس 

اسپایسی، خورشی مقوی و خوشمزه است و با عطر و طعم تندی که دارد در کنار برنج ترکیبی 

دلچسب به وجود می آورد. طرز تهیه این خورش بسیار آسان است و به دلیل استفاده از عدس 

قرمز در کمترین زمان آماده می شود.

طرز تهیه
قابلمــه ای را روی حرارت متوســط قــرار دهید 
و داخــل آن روغــن بریزید. پیــاز خرد شــده را به 
روغــن اضافــه کنیــد و حــدود 15 دقیقــه تفت 
دهیــد تا پیــاز کمی نــرم شــود. زنجبیل و ســیر 
خرد شــده را نیــز بــه آن  اضافه کنیــد و 5 دقیقه 
تفــت دهید تا عطــر ســیر و زنجبیل بلند شــود. 
 رب گوجه و پودر فلفل قرمــز را هم  اضافه کنید.
کم کم آب سبزیجات را درون قابلمه بریزید و مدام 
هم بزنید. حرارت را کمی زیاد کنید تا به جوش 

بیاید. خورش را بچشید و به میزان دلخواه نمک 
اضافه کنیــد. عدس ها را با آب ســرد بشــویید و 
آب کشی کنید. ســپس به خورش اضافه کنید، 
حرارت را کم کنید و اجازه دهید خورش عدس 

به مدت 35 تا40 دقیقه بپزد.
زمان پخت بســته به نوع عدس مــی تواند کمی 
متغیر باشد. زمانی که عدس ها کامال پخت و نرم 
شد خورش آماده است. خورش عدس را در ظرف 
مناســب بریزید، روی آن را با گشــنیز خرد شده 

تزیین و همراه با برنج نوش جان کنید.        

خواص میوه ها

مواد الزم )برای 4 نفر(
   روغن گیاهی: 2 قاشق چای خوری

   پیاز قرمز خرد شده: 2 عدد
    زنجبیل رنده شده:یک قاشق غذاخوری

   سیر رنده یا ریز خرد شده: 3 حبه
   رب گوجه فرنگی: 3 قاشق غذاخوری

    پــودر فلفــل قرمــز: یــک قاشــق چای 
خوری

    آب سبزیجات: 3 فنجان
   عدس قرمز: یک فنجان

    نمک: یک چهارم قاشق چای خوری
   گشــنیز تازه و خرد شــده: یــک چهارم 

فنجان

روش هایی برای سفید کردن دندان
 استفاده از شیر، توت فرنگی، مسواک زدن با جوش شیرین و ... از روش هایی هستند

 که می توانید بدون استفاده از مواد شیمیایی دندان هایتان را سفید کنید  

لکه دار شدن دندان اتفاقی معمول است. این شرایط زمانی رخ می دهد که الیه بیرونی دندان 
که به نام مینای دندان شناخته می شود، تغییر رنگ می دهد. محصوالت سفیدکننده دندان 
بسیاری در بازار وجود دارد. شما می توانید از بین خمیردندان ها، پودرها، نوارها یا ژل های 
ســفیدکننده یکی را انتخاب کنید. دندان پزشک شــما  هم می تواند خدماتی حرفه ای در 
این زمینه ارائه کند. اما این گزینه ها می توانند گران باشند. همچنین، آن ها حاوی مواد شیمیایی هستند که 
ممکن است با دندان ها و لثه های شما نامهربان باشند. برای سفید کردن دندان های خود بدون استفاده از مواد 

شیمیایی می توانید نگاهی به روش هایی طبیعی تر داشته باشید.

سالمت

رنگ  فواید میوه ها و سزبیجات قرمز
کاروتن موجود در بین میوه ها و سبزیجات قرمزرنگ می تواند خطر سرطان های ریه و پروستات را کاهش دهد

رنگدانه های طبیعی مسئول رنگ قرمز میوه ها و سبزیجات هســتند. افزودن آن ها به رژیم غذایی 

می تواند تاثیــرات مثبتی بر بدن داشــته باشــد. لیکوپــن، آنتوســیانین ها، بتاکریپتوکســانتین و 

بتاســیانین ها به میزان زیاد در مــواد غذایی قرمز رنگ وجــود دارد. به طور خاص، به نظر می رســد 

رابطه ای بین مصرف کاروتن موجود در میوه ها  و ســبزیجات قرمز و کاهش خطر ســرطان های ریه و 

پروستات وجود دارد. برای بررســی جنبه های مختلف باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت 

بگیرد، اما مطالعات اولیه امیدوارکننده بوده اند.هم اکنون، راهنما های غذایی در بسیاری از کشور ها 

افزودن مواد غذایی با رنگ های مختلف به رژیم غذایی را توصیه می کنند. برای افزایش خاصیت و 

قدرت غذا های خود می توانید استفاده از میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ زیر را مد نظر قرار دهید.

گوجه فرنگی
گوجه فرنگی عطر و طعمی منحصر به فــرد دارد و 
می تواند مقدار قابل توجهی ویتامین C، پتاسیم و 

لیکوپن را در اختیار شــما قرار دهد. 
گوجــه  پختــه  شــکل 

فرنگــی از محتــوای 
لیکوپن بیشــتری 

هــم  برخــوردار 
است.

پیاز قرمز
انواع مختلفی از پیاز وجود دارد. پیاز قرمز حاوی آنتوسیانین هاست که 
موجب رنگ قرمز این محصول می شود. رنگ قرمز 
پیاز به واســطه پخت از بین مــی رود، اما برای 
بهره مندی از بیشــترین فواید این محصول 

می توانید آن را به صورت خام مصرف کنید.

فلفل دلمه ای قرمز
 )Berry( فلفل دلمه ای قرمز به خانواده توت ها
تعلق دارد. انواع ســبز و زرد فلفــل دلمه ای نیز 
در دسترس هستند، اما نوع قرمز حاوی مقادیر 

بیشــتری از بتاکاروتــن، ویتامین 
 ،B6ویتامیــن ،C
آنتــی  و  فــوالت 
اکسیدان هاست.

انگور
مطالعــات دربــاره رنگدانه هــای قرمز موجــود در 
انگور در کنار مواد مغذی دیگر ماننــد رزوراترول و 
ترکیبات گیاهی نشان می دهد که آن ها می توانند به 

حفظ سالمت مطلوب قلب 
و جلوگیری از بیماری های 

مرتبط با افزایش سن 
کمک کنند.

چغندر
چغندر از قند طبیعی زیاد برخوردار اســت، از این رو، افراد اغلب از آن 
برای شیرین کردن کیک ها و شربت ها استفاده می کنند. 
اما به خاطر داشــته باشــید که مصرف بیــش از حد آب 
چغندر می تواند به عوارض جانبی منفی منجر شود، زیرا 
افزایش تراکم نیترات هایی که رشــد غیر طبیعی 

سلول را به همراه دارد، تحریک می کند.

گیالس
گیالس میوه ای شیرین و آبدار و منبع خوبی 
برای آنتی اکســیدان های مختلف و پلی 
فنول هــا )بتاکاروتــن، آنتوســیانین ها و 
فالونول ها( اســت که خواص ضــد التهاب را 

ارائه می کند.

فلفل چیلی
فلفل چیلی یکی از اعضای تندتر خانواده فلفل های 
قرمز است. به رغم عطر و طعم تند، فلفل چیلی مواد 
مغذی مختلفــی را ارائه می کند. این مــاده غذایی 

منبع خوبی برای ویتامین های C و A و 
همچنین ماده فعال کپسایسین 

اســت. فعالیــت ضــد درد از 
کپسایســین  مشــخصه های 

است.

ک 
نا

تاب
ع : 

نب
م



ره 
شاو

 و م
واده

خان

زندگی سالم 
 سه شنبه 
    12 اسفند 1399   
شماره 1831 

* برای ســوزاندن کالری یک پیتزا باید 2 ساعت بدویم؟ 
برای یک قاشق الویه هم باید 20 دقیقه بدویم؟ یعنی بعد 
از خوردن دو تا ساندویچ الویه، باید از مشهد تا تهران بدویم 

دیگه! بی خیال بابا.
* درباره مطلــب صفحــه خانواده تون می خواســتم بگم 
که مشــکالت اقتصادی، کرونا و ... توان تمرکز رو از همه 

گرفته. دلم برای یک ذره آرامش، لک زده.
* نوشابه انرژی زا می خوریم که انرژی بگیریم و هیجان مون 
بره باال، بعد االن ثابت شده که باعث افسردگی میشه. دیگه 

هیچی سرجای خودش نیست واقعا!
* آق کمال؛ بازیگران  و بازیکنانی  چون  سیامک  انصاری  و 
پژمان   جمشیدی  و ... وارد عرصه  تبلیغات   کاال و خدمات  در 
تلویزیون  شدند، چرا شما وارد این  عرصه  نمی شوی ؟ مگه 

 شما  از اون ها چی کم داری؟!
* پرونــده »کالری شــماری« و اطالعاتی کــه در آن مطرح 
شده، بسیار جالب و خواندنی بود. ممنون از زندگی سالم.
* در صفحه سالمت تیتر زدین: »باالخره باید در شبانه روز 
چقدر بخوابیم؟«. ما هم خوشحال، رفتیم متن رو خوندیم 
تا به پاسخ دست پیدا کنیم! اما بعدش دیدیم که نوشتین: 
»این مقدار از ۶ تا ۱۱ ساعت متغیر است«. این مردم آزاری 

نیست؟
* در زندگی ســالم از آخرین اخبار درباره واکسن ایرانی 
کرونا و عوارض آن هم بنویسید. االن همه پیگیر این خبر 

هستند و امیدوار به آینده.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

  موضوعی که مخالفان و موافقان زیادی دارد
بحث بر ســر این که عشــق به فرزنــدان قوی تر از عشــق به 
همسر اســت، از موضوعاتی اســت که موافقان و مخالفان 
زیادی دارد. برخی می گویند درست این است که همسران 
همدیگر را بیش از فرزندشان دوست داشته باشند؛ چرا که 
به هر صورت این همسران هستند که برای هم می مانند و 
فرزندان بعد از بزرگ شدن، خانه را ترک خواهند کرد. در 
مقابل اما برخی می گویند عشق به فرزند موضوعی است 
که با تولد فرزند شــکل  می گیرد و چنان شدید است که تا 
آخر عمر والدین را همراهی می کند و حتی برخی طرفداران 
ممکن است از ذاتی بودن این عشق صحبت کنند. واقعیت 

این است که شاید اگر سه تفاوت مهم بین عشق به فرزند و 
عشق به همسر را در نظر داشته باشیم، آن وقت بهتر بتوانیم 

درباره این مقایسه، تصمیم گیری کنیم.
بیشتری دارند1 وقتــی هیجانــات ناخوشــایند مجــال بروز 
احساسی که هر کدام از ما به همســر خود به عنوان فردی 
بالغ داریم، شامل مجموعه ای از احساسات متفاوت است. 
از آن جا که همسران همدیگر را افرادی بالغ و هم سطح در 
نظر می گیرند، به صورت معمول، امکان تجربه هیجانات 
ناخوشایند در رابطه بین همسران بیشتر است. به عبارتی 
ما می توانیم همزمان با عالقه ای شدید، از دست همسرمان 

دلخوری هایی داشــته باشــیم، 
جاهایی احســاس رقابــت با او 
کنیم، از دست او ناراحت شویم 
و ... امــا در مقابــل در ارتبــاط با 

متفــاوت  داســتان  فرزندمــان 
اســت. این تفاوت هر چــه فرزند ما 

کوچک تر باشد، بیشتر به چشم می آید. 
ما به فرزندمان در سال های اول تولد او، بیشتر 

احساســی مثبت داریم که با تمایل به مراقبــت از او همراه 
می شود. درست است که احتمال ناراحتی از فرزند وجود 
دارد اما در نهایت در بیشتر مواقع ما به خوبی در خاطر داریم 
که او هنوز یک کودک است و در نتیجه جنس دلخوری ما از 

او، متفاوت از جنس دلخوری ما از همسرمان خواهد بود.
است2 تغییرات احساسات که معطوف به همسران 
احساســات به همســر به صورت کلی باال و پایین بیشتری 
نسبت به احساســات ما به فرزندمان دارد. در این موضوع 
فقط رفتارهای همسرمان موثر نیست و فیزیولوژی بدن ما و 
هورمون هایی که در بدن ما هم ترشح می شود، نقش دارند. 
بر این اساس هم ممکن است فردی در زمانی احساس کند 
که عالقه بسیار شدیدی به همسر خود دارد)حتی بیش از 
عالقه ای که به فرزندش دارد( اما بعد از مدتی احساس کند 
دیگر از آن احساس خیلی شدید خبری نیست اما در مقابل 

احساس ما به فرزندمان، نوسان کمتری دارد.
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احساسی که می تواند جایگزین شود احســاس نســبت به همســر در اغلــب فرهنگ ها، 3
احساسی با قابلیت جایگزینی است. به دلیل همین ویژگی 
هم افراد می توانند بعد از جدا شــدن از همســر یا از دســت 
دادن او، باز عاشق شوند و رابطه جدید و باکیفیت دیگری را 
آغاز کنند اما در مقابل احساس نسبت به هر فرزند به صورت 
کلی چندان قابل جایگزینی نیست. این موضوع را والدینی 
که فرزندی از دســت داده اند، بهتــر درک می کنند. داغ از 
دست دادن فرزند در  اغلب فرهنگ ها بسیار شدید ارزیابی 
می شود و والدینی که فرزندی از دست داده اند، ولو با دوباره 
بچه دار شدن یا داشتن فرزندانی دیگر، باز هم جای خالی 

فرزند فوت شده را احساس می کنند.

 قابل جایگزین شدن یا غیرقابل جایگزین شدن؟!

شــاید با خوانــدن ایــن مطلب بــا خــود احســاس کنید که 
خب پس از آن جا که احســاس ما به همســرمان باال و پایین 
زیــادی دارد، قابل جایگزینی اســت و در کنارش هیجانات 
منفی هم امکان ظهــور و بروز بیشــتری دارند، پس 
اهمیت کمتــری دارد. اگــر چنین تصوری 
دارید، پــس این چنــد خط را بــا دقت 
بیشــتری مطالعه کنید.رابطه ما با 
همسرمان، احساســاتی که به او 
داریــم و انــرژی و وقتی کــه برای 
نمایش این احساسات مثبت در 
نظر می گیریم، شــاید در زندگی 
شــخصی ما قابل جایگزین شــدن 
باشد اما در زندگی فرزندانمان قابل 
جایگزین شدن نیست! مطالعات متعددی 
در روان شناســی رشــد نشــان می دهــد زمانی 
کــه والدین جلــوی کــودکان احساســات مثبت خــود را به 
همدیگر نشــان می دهند، فرزندان آرامش خاطر بیشتری 
پیدا می کنند. در کنــار آرامش خاطر، رشــد هویت فردی، 
خانوادگی و جنســی فرزندان هم در چنین وضعیتی بهتر 
پیش خواهد رفت. عملکرد درســی بهتر و کاهش احتمال 
رفتارهای نامناســب از دیگر ثمــرات نمایش عالقه متقابل 

والدین به همدیگر در محیط خانه است.

 نکته پایانی
با توجه به همه  این نکات می توانیم بگوییم کــه هر کدام از 
ما به عنوان والد وظیفــه داریم جدای از احساســاتی که به 
همسرمان داشــته و داریم، بعد از بچه دار شــدن، به خاطر 
عشــقی که به فرزندمان داریم، به همسرمان بیشتر از قبل 
عشق بورزیم. مطمئن باشید با این کار جدای از فوایدی که 
نصیب فرزندان شما می شود، رضایت شما و همسرتان از 

زندگی مشترک هم افزایش  می یابد.

 جشن تولد صبحانه ای 

تا به حال به این فکر کرده اید که چرا باید 1 
همیشه مراسم تولد در عصر یا شب برگزار 
شود. بیایید یک بار ســاختار شکنی کنید 
و مراســم تولــد را در صبح با یــک صبحانــه هیجان انگیز 
برگــزار کنیــد. پیشــنهاد من درســت کــردن خانوادگی  
پن کیــک همــراه بــا تکه هــای میــوه ، شــکالت،خامه و 

اسمارتیز است.
 جشن تولد بادکنکی

شب، هنگامی که کودک تان خواب است، 2 
اتاق او را  پر از بادکنک کنید تا وقتی صبح 
بیدار شد، حسابی غافلگیر شود. می توانید 

در بین بادکنک ها هدیه او را نیز مخفی کنید.

 جشن تولد شیشه ای

شب تولد کودک تان روی تمام پنجره های 3 
خانه، حتــی پنجره هــای خــودرو و آینه ها  
بنویســید: »تولدت مبــارک« یــا حتی یک 
خاطره کوتاه از روز تولدش بنویسید. با این کار، صبح اولین 

چیزی که خواهد دید تبریک تولدش از طرف شماست.
 برایش گل بفرستید به مدرسه 

فعال کــه بــه  دلیــل شــرایط کرونــا بچه ها 4
کمتر مدرســه می رونــد و اصــال دورهمی 
توصیــه نمی شــود؛ ولــی برای ســال های 
آینده  اگر خواســتید متفاوت کودک تان را غافلگیر کنید؛ 
می توانید  برایش گل به همراه بادکنک و کیک  به مدرسه 
یا مهدکودک بفرســتید تا به همراه دوســتانش در محیط 

تحصیل جشــن بگیرد. فقط نباید نوع کار طوری باشد که 
باعث افسوس و حسرت بقیه بچه ها باشد.

 نامه تولد

یک نامه برایش بنویسید و تمام صفات خوب و 5 
دوست داشتنی اش را بازگو کنید. به او بگویید 
چرا دوستش دارید. حتی می توانید خاطرات 

روز به دنیا آمدنش را به صورت نقاشی، تصویرسازی کنید.
 روزشمار تولد

ســاختن روزشــمار تولد، اصال کار سختی 6
نیست. می توانید از  ۱0روز قبل از تولدش 
شــروع کنید و بــا گذاشــتن عــدد روی در 
یخچال به او یادآوری کنید چند روز به تولدش مانده است 

تا هیجان بیشتری برای این روز داشته باشد.

بانوان

  تولد بادکنکی، شیشه ای
 صبحانه ای و دیگران

با چند راهکار متفاوت و هیجان انگیز برای گرفتن جشن تولد آشنا شوید 

 شما به عنوان یک مادر چگونه برای کودکان تان جشن می گیرید؟ مراسم تولد شما هم مثل همه به 
گرفتن کیک و فوت کردن شمع و کادو دادن خالصه می شود یا برنامه دیگری دارید؟ مراسم تولد 
یکی از خاطره انگیزترین اتفاقاتی است که در زندگی هر شخص به خصوص کودکان رخ می دهد  
اما چه کاری می توانیم انجام دهیم  تا مراسم تولد فرزندمان متفاوت و ویژه باشد و سال های سال 
در ذهنش بماند. در ادامه به معرفی چند روش برای داشتن جشن تولدی خاص و ویژه می پردازیم.

pinterest:مهساکسنوی |    روزنامه نگار  منبع
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روز رعایت پروتکل ها اما نترسیدن

متاسفانه خطر ابتال به کرونا، هنوز در کمین 
همه ما هســت بنابراین باید پروتکل های 
بهداشتی از جمله ماسک زدن، ضدعفونی 
کردن، رعایت فاصله و ... رو 
رعایت کنیــم اما ترس 
و استرس بیجا، ممکنه 
برامون دردسرســاز بشه. 
این روزها بیشتر مراقب 

خودتون باشین...

قرار و مدار

 

شاید شــما هم ویدئوی کوتاهی از »رایان رینولدز«، بازیگر کمدی و معروف را در چند روز اخیر در 
شبکه های اجتماعی دیده باشید که  درباره عشق به همسر و فرزندش صحبت می کند. در این ویدئوی 
کوتاه او اول از عشق عمیق خود به همسرش می گوید و بعد با شوخ طبعی اضافه می کند: »همان اولین 
بار که فرزندم را دیدم، فهمیدم این نوزاد را آن قدر دوست دارم که اگر حمله ای اتفاق بیفتد، برای 
محافظت از فرزندم از همسرم به عنوان سپر انسانی استفاده خواهم کرد!« تصور می کنم به وقت تماشای این ویدئو، 
به احتمال زیاد شما هم لبخند زده باشید. اما شاید بد نباشد بعد از تماشای این کلیپ کوتاه در کنار خندیدن به طنازی 
این بازیگر، به موضوعی مهم و البته مناقشه برانگیز بپردازیم؛ این که آیا مقایسه دوست داشتن فرزند و دوست داشتن 
همسر مقایسه درستی است؟ و آیا احساسات عاشقانه شدیدتر نسبت به همسر در مقایسه با فرزند، اتفاق عجیب و 

غریبی است؟ با ما همراه باشید تا کمی بیشتر با این دو عشق )به همسر و به فرزند( آشنا شویم.

محوری

نرگس عزیزی|    کارشناس ارشد مشاوره

عشق به همرس یا فرزند، کدام قوی تر است؟
نگاهی روان شناسانه به اظهارنظر عجیب 

»رایان رینولدز« درباره سپر کردن همسرش 

برای حفاظت از فرزندش که بازتاب زیادی 

در شبکه های اجتماعی داشت

شــرایطی کــه بیــان مــی کنید 
بســیار ناراحــت کننده اســت، 
آن هم زمانی کــه در حال آماده 
شدن برای کنکور هستید. ولی 
همین کــه برای حل این مشــکل دســت به کار 

شده اید، جای خوشحالی دارد.

  داشتن مقداری اضطراب الزم است اما ...
همان طــور کــه می دانیــد اضطــراب و نگرانی 
جزو هیجان های طبیعی افراد اســت و ما برای 
بقا به آن نیازمندیم امــا زمانی که این هیجانات 
به صورت افراطی و مداوم ادامه داشــته باشد، 
مشکل ســاز می شــود. اضطــراب شــایع ترین 
مشــکل بهداشــت روانــی اســت. اضطــراب 
و نگرانــی شــدید و مفــرط دربــاره تعــدادی از 
رویدادها یــا فعالیت ها)مثال عملکرد شــغلی و 
تحصیلی( در بیشــتر روزهای هفتــه و به مدت 
حداقــل شــش مــاه از مالک هــای اضطــراب 
عمومی اســت. البته برای ارزیابی دقیق تر نیاز 

اســت، به یــک روان شــناس مراجعه کنیــد. با 
این که مقداری اســترس برای انجــام کارها به 
خصوص زمان امتحان الزم است و طبیعی  است 
زیرا در فرد انگیزه مطالعه ایجاد  می کند و باعث 
می شود با ســختی های قبل کنکور کنار بیاید 
اما اگر این اضطراب و نگرانی بیش از حد باشد 

باعث می شود عملکرد فرد بسیار پایین بیاید.

  7 توصیه به شما
اگــر آماده ایــد کــه بــا اضطراب هایتــان روبه رو 
شوید و گام هایی مهم برای غلبه به آن بردارید، 
می توانید از پیشــنهادهایی که در ادامه مطرح 

می شود، استفاده کنید.
۱- با کمک یک روان شــناس مســیر درمان را 
طی کنید. ایشــان می توانند ارزیابی دقیقی از 
مشکل شما داشته باشــند تا با تشخیص دقیق 
در مســیر درمان قــرار بگیرید. یــک متخصص 
روان شناسی می تواند با استفاده از راهکارهای 
درمانی از جمله درمان شناختی رفتاری به شما 
در درمان هرچه سریع تر این مشکل کمک کند.
2- اگــر اضطــراب و نگرانــی شــما زیاد اســت 

مراجعه به روان پزشک و استفاده از دارو سرعت 
درمان را افزایش می دهد. 

3- از کمال گرایی روی برگردانید. کمال گرایی 
اساسا خوب است ولی مرتبا برای فرد استرس 
روانــی ایجــاد و فــرد را مســتعد آســیب پذیری 
می کند. مثــال فردی کــه هــدف را در پله صدم 
قرار داده و فقط توانســته اســت تا پلــه 95 جلو 
برود دچار شکست و ناکامی می شــود و با خود 

می گوید که به آن چه می خواستم، نرسیدم.
4- یادتان باشد این مشکل و شرایط برای همه 
داوطلبان کنکــور وجود دارد. بــه افراد موفقی 

فکر کنید که مسیر شما را گذرانده اند.
5- آرام ســازی را تمرین کنید و از سرعت خود 
در انجام کارها بکاهید. ســرعت و عجله، عامل 
فشار روانی است. سعی کنید آرام تر حرف بزنید 

و آرام تر راه بروید و کار کنید و ...
۶- مهارت هــای خــود را در مدیریــت زمــان 
افزایــش دهید. وقت تلــف نکنید و کارهــا را به 

تعویق نیندازید.
7- محدودیت هایتان را بســنجید و ســپس نه 
بگویید. اهــداف کوتاه مــدت تعییــن و آن ها را 
اولویت بندی کنید. یکسری از کارهایتان را به 
دیگران محول کنید. در چارچوب توانایی های 
مالی خود زندگی کنید. به زندگی معنوی خود 
غنا ببخشــید و این روزها، تــالش کنید تا کمی 

شوخ طبع باشید.

من این روزها خیلی بی قرارم. همیشــه در حــال راه رفتن هســتم و نمی توانم 
5 دقیقه یک جا بنشــینم و از همــه بدتر این که ســال بعد کنکــور دارم. پیش 

روان پزشک رفتم، گفت بیش فعالی نداری. چه کنم؟

دکتر نجمه عابدی شرق | روان شناس بالینی

مشاوره 
فردی

خیلی بی قرارم اما روان پزشک می گوید که بیش فعالی ندارم
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قاب خاطره 

شوخ نامه 

 آقای دهباشی! شاد باش و دیر زی*!
به احترام علی دهباشی که سال هاست برای اعتالی فرهنگ ایران 

تالش کرده و این روزها در بستر بیماری است

عکسی از »مل هیوز« کهنه 
سرباز جنگ جهانی دوم، 95 

ساله و همسرش »ورا« 90 
ساله که در فضای مجازی 

منتشر شده است. این زوج 
که در سال 1952 ازدواج 
کرده اند 72 سال زندگی 
مشترک را جشن گرفتند.

خوشحال می شیم 
 عکس های خاطره انگیز

  و جذاب تون 
رو برامون بفرستین.

ساعت خواب روزانه سالمندان برای سالمتی و عملکرد دستگاه گوارش مفید است 
و خطر ابتال به بیماری های گوارشی را کاهش می دهد. توصیه می شود برای ساعات 
7 تا    8   خواب خود برنامه ریزی کنید و با توجه به ساعات مشخص شده بخوابید و بیدار شوید.

موفقیت به وقت 60+ 

عالیمی که 
ساملندان 
ابید جدی 

بگیرند!
ک

نا
تاب

ع: 
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شیوارضائی|روزنامهنگار

بســیاری از ســالمندان و حتی افــراد میان ســال درباره بیهوشــی 
عمومــی بــرای عمل هــای جراحــی نگرانی هایــی دارنــد. یکــی از 
نگرانی های رایج در این زمینه، افت حافظه و شروع زوال عقل بعد از 
تجربه بیهوشــی عمومی اســت. مطالعه جدیدی در ایــن زمینه که 
نتایج آن به تازگی منتشــر شــده است، نشــان می دهد این نگرانی 

چندان به جا نیست.

  بیهوشی عمومی در برابر بی حسی موضعی
در مرحله اول این مطالعه که حدود چهار ســال طول کشــید 7499 فرد 
باالی 66 ســال بدون ســابقه زوال عقل که نیاز به بیهوشی عمومی برای 
عمل جراحی داشتند، در انتاریوی کانادا انتخاب شدند و وضعیت حافظه 
و عملکرد شــناختی این افراد پیش از عمل ارزیابی شد. در کنار این گروه 
7499 فرد دیگر که از نظر سن، جنسیت و برخی ویژگی های دیگر مشابه 
این گروه بودند اما قرار بود برای عمل جراحی خود، تنها بی حسی موضعی 

دریافت کنند، انتخاب شــدند و وضعیت حافظه و عملکرد شناختی آن ها 
هم پیش از عمل، ارزیابی شــد. ســپس وضعیت همه  شــرکت کنندگان تا 
پنج سال پیگیری شد تا مشخص شود وضعیت شناختی و حافظه آن ها چه 

تغییراتی را از خود نشان می دهد.

  نگران نوع بیهوشی خود نباشید
بررســی نهایــی وضعیــت شــرکت کنندگان طی پنج ســال بعــد از عمل 
جراحی نشان داد تفاوتی بین افرادی که تجربه بیهوشی عمومی داشتند 
با افــرادی که تجربه بی حســی موضعی داشــتند، از نظر میــزان ابتال به 
زوال عقل و افت عملکرد شــناختی، وجود ندارد. پس اگر پزشــک شما 
بیهوشــی عمومی برای عمل جراحــی تجویز کرده اســت، می توانید در 
این زمینه نگران نباشــید و در نظر بگیرید که کمــی اختالل در حافظه و 
عملکرد شناختی بعد از تجربه بیهوشی عمومی، لزوما به معنای عوارض 

طوالنی مدت نیست.

 این مطالعه در شماره اکتبر 2020 نشریه

 Journal of the American Geriatrics Society منتشر شده است. 

یک تکانی به خودتان بدهید
محمدعلیمحمدپور|طنزپرداز

به مِن پیرمرد گفته اند برای شــما از تجربه های روزانه ام بنویسم. راستش 
می خواســتم با جمله »شــما جوان های امروزی« شــروع کنم دیدم خیلی 

تکراری و کلیشــه ای شــده پس بگذارید طور دیگری بگویم. بــه نظر من: 
»دیگه به درد نمی خوره. دنیا رو می گــم«. تو دنیایی که آدم ها 

درســت غذا نمی خورند و باید انواع باید و نباید را رعایت 
کنند، دیگر دنیا به درد نمی خورد. شما ببینید چند روز 
پیش یکی از نوه ها آمده  بود خانه  ما. این طفلی پوست و 
استخوان شده و فقط مقداری چربی. 80 کیلو بیشتر 
نبود. بهش می گویم: »شما وارد سن جوانی شده ای، 

یک چیزی بخور جون بگیــری آخه«. هی می گفت من 
نمی دانم رژیمم و چه و چه. شــما رژیم گرفتی؟ زمان ما، 

رژیم ما را می گرفت. دنیا کال برعکس شــده. بنابراین به 
حاج خانم گفتم بــرو یک املت بــرای این بچه درســت کن 
کمی حال بیایــد. حاج خانم هــم دســتش درد نکند رفت 
و یک شــانه تخم مرغ بــرای این جوان درســت کــرد. حاال 

جلویش گذاشــتیم می گوید: »این خیلی زیاده. می ترکم«. گفتم: »ادای 
کم خورها رو درنیار. معده ات نمی فهمه. بگو گشنمه، جا باز می کنه«. باز 
هی می گفت: »مــن گیاه خوارم، فقط گیاه می خوارم. معده ام گوشــت و 
فراورده حیوانی نمی تونه  هضم کنه«. این را دیگر هیچ رقمه نمی فهمم. 
عزیز من! دو پر علف که معده نمی خواهد. علف که همان دم مری باید 
هضم شــده باشــد. معده باید بتواند اســتخوان قفسه سینه 
گاو را هــم هضم کنــد. بعد دیــدم هنوز ایــن بچه جان 
نگرفته، گفتم خانم برو از آن کلوچه هایی که درست 
کردی هفت هشــت ده تا بیاور. دیگر با کمک ته عصا 
و ایــن  چیزها هرطور بــود به این نــوه  عزیزمان از این 
خوراکی هــا خوراندیم. فرداش رفــت خانه و گفتند 
مریض شده و گوارشش به هم ریخته. متاسفانه شما 
جوان های امروزی از معده  و سایر اعضای بدن تان کار 
نمی کشــید، خب معلوم اســت این طور می شــود. من 
می گویم حاال که موقع خانه تکانی اســت، یک تکانی 
هم بــه خودتــان بدهیــد و صبح هــای جمعــه کوهی 

چیزی بروید. این هم از نصیحت امروز.
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»علــی دهباشــی« اول فروردین  ۱337 در تهــران به دنیا آمد. به رســم 
آن وقت ها که بچه ها تنها تکلیف و وظیفه شــان درس خواندن نبود، در 
نوجوانــی مشــغول کار شــد. در اولین تجربــه حرفه ای اش، گــذرش به 
چاپخانه افتاد و به عنوان مصحح با انتشاراتی ها همکاری کرد. بعد از آن 
در تمــام ســال های کاری اش تا همیــن امروز که 62ســاله اســت، دایم 
ســروکارش با کاغذ بوده  و کلمــه. در جوانی تحت آموزش اســتادهای 
فرهیخته ای مثل »غالمحسین یوسفی« و »عبدالحسین زرین کوب« با 

فرهنگ و ادبیات آشــنا و آن قدر دلبسته این حوزه 
شد که بعدها خود شــروع کرد به شناساندِن 

هرچه بیشتِر بزرگان عرصه فرهنگ؛ گرچه 
فروتنانه همیشــه در ســایه بود ولی نامش 
بلند شد، چنان که سعدی حکیمانه توصیه 
کرده اســت: »چــو خواهــی که نامــت بود 

جاودان/ مکن نام نیک بزرگان نهان«.

  یک بخارا، یک ایران
دهباشــی کارش را با قلــم زدن در نشــریات معتبر زمان 

خودش شروع می کند؛ آرش، برج، چراغ، آدینه، دنیای سخن، کلک، طاووس، 
سمرقند و بعد هم بخارا که از سال 76-77 تا امروز مستقال به مدیرمسئولی 
و سردبیری او منتشر می شــود. دهباشــی البته پیش از این در »کلک« تجربه 
سردبیری داشت؛ مجله ای که هفت سال برایش زحمت کشید و یک روز وقتی 
مشغول آماده کردن شماره 95 مجله بود، تلفنی خبر عزلش را شنید و چند ماه 
بعد امتیاز بخارا را گرفت. خودش در مستند »بخارای من« این عزِل ناگهانی و 
قدرناشناسانه را بدترین اتفاق زندگی اش می داند که البته حاال می شود وجه 
مثبت آن را دید چراکه مقدمه تولد بخارا و شب های بخارا شد؛ رویداد فرهنگی 

عظیمی که از 15سال پیش در خدمت هنر و ادبیات بوده است.
شب های بخارا به همت علی دهباشی درنقش وزارت فرهنگ، از بزرگاِن ادب 
و هنر، قدردانی می کند؛ ارج و منزلت آن ها را پیش چشــم جوان ترها می آورد 
و مایه اتصال بین ملل می شود. سفیر سوئیس در شب »فریدریش دورنمات«، 

نمایش نامه نویــس و رمان نویِس شــهیر 
سوئیســی می گویــد: »گاهــی از خــودم 
می پرســم اگر علی دهباشــی نبود، من 
چگونــه می توانســتم فرهنــگ کشــورم 
را معرفــی کنــم«. »گلرخســار«، شــاعر 
تاجیک جایی گفته اســت: »من می دانم 
کــه بــرای ســاختن و بناکردن یــک واژه 
باید از سالمت جسم و روح مایه گذاشت 
کل  دهباشــی  علــی  کــه  می دانــم  و 

زندگی اش را برای واژه ایران، افغانســتان و تاجیکستان گذاشته است. مجله 
ایشان در پیوند بین این سه مملکت کاری کرده است که سیاستمدارها درطول 

سال ها موفق به انجامش نشدند«.
خود دهباشی در مستند »سالم، من دهباشی هســتم«، در این باره می گوید: 
»وقتی شب »اومبرتو اکو« ]فیلسوف و نویسنده ایتالیایی[ را برگزار کردیم، اکو 
به دلیل گرفتاری نتوانســت بیاید ولی در نامه ای که فرستاد، نوشت در ایتالیا 
چنین کاری برای من نکردند یا وقتی شــب »اورهان پاموک« ]نویســنده اهل 
ترکیه[ را به مناســبت نوبل گرفتنش برگزار کردیم، روزنامه هــای ترکیه تیتر 
زدند »ترکیه فراموش کرد، ایران جبران کرد«. پرواضح است که شب های بخارا 
با ایجاد بستر تعامل هایی از این دست، چه تأثیر بزرگ و ارزشمندی در حسِن 

شهرت فرهنگ کشورمان داشته است.
حاال چندروزی اســت که آقای دهباشــی به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان 
بستری است. ما ضمن ادای احترام به ایشان بابت همه خدماتش که در مطلب 
حاضر یکــی از هزارشــان گفته نشــد، آرزو می کنیم کــه هرچه زودتــر به خانه 

برگردد.
*با الهام از بیت :»ای بخارا شاد باش و دیر زی/ میر زی تو شادمان آید همی«

 سروده رودکی

نامبرگرافی

 تبرئه بیهوشی عمومی
 به عنوان متهم زوال عقل!

سالمت

 تحقیقات نشان می دهد بیهوشی برای

 عمل جراحی تاثیری بر حافظه سالمندان ندارد
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پول انتقال مغانلو از سوى 
پرسپوليس واریز شد

بازگشت کهنه سربازان 
به مانشافت

تصميم جد$د $واخيم لو در خصوص مولر، هوملس و بواتنگ خبر خوب نقل و انتقاالت
 برا� سرخ ها

W W WW W W . K H O R A S A N N E W SK H O R A S A N N E W S . C O MC O M

  سه شنبه    سه شنبه  //  1212 اسفند  اسفند 13991399  //    1818 رجب  رجب 14421442    //  22 مارس  مارس 20212021  / / شماره شماره 2061120611     چاپ هم زمان در مشهد و تهران چاپ هم زمان در مشهد و تهران

کی روش جواب احساسات ایرانی ها را داد
�ارلــوس �ــ$ روش �ــه پــس از �ــ� دوره ٢ ســاله در �لمبيــا و خــروج از ا�ــن تيــم، همچنــان 
�امنت ها�ــش پر از ابراز احساســات هواداران ا�ران$ اســت، با پيام$ در ا�نســتاگرامش به ابراز 
احساســات هوادارانــش پاســخ داد. �ارلوس �$ روش، ســرمرب$ اســبق تيم مل$ به مناســبت 
تولــدش پيامــ$ به فارســ$ در ا�نســتاگرام منتشــر �ــرد: «از ا�ن طر�ــق م$ خواهــم بابت همه 
حما�ت هــا و پيام ها9 پرمهــر9 �ه همچنان م$ رســند، از باز�;نان و مربيــان، از �ادر9 �ه مرا 
هميشــه همراه$ م$ �ردند، مد�ران و البته از هواداران عز�ز تش;ر �نم. ا�ن پيام ها مرا سرشار 
از افتخــار م$ �نــد. قدردانــ$ عميــق خــودم را از همه شــما ابراز م$ �نــم. با بهتر�ــن آروزها9 

سالمت$ و شاد9! خيل$ ممنون.»

بازگشت جادوگر به زندگ
 عاد�

خبرى از سوپرجام 
نوروزى نيست

کرانچار، اسطوره فوتبال 
کرواسی درگذشت

رحمتی پول داد، 
در ورزشگاه باز شد!

شکوه و جالل پرسپولیس

بن بست اول از نیم فصل دوم

کریمی فرداى انتخابات، تنيس بازى کرد

استقالل اسير تف5رات بهتر$ن 1ادر فن
 ا$ران!

سرخ ها با 1اپيتان صدرنشين ماندند

فکرى در فکرى در 
آستـانـه آستـانـه 
اخـراج؟اخـراج؟
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قهرمانی تفتيان در داخل سالن
دونــده مل� پــوش �شــورمان �ــه به تازگــ� از اردو	 فرانســه 
برگشــته ، در دو	 ٦٠ متر داخل سالن قهرمان� �شور شر�ت 
�رد و به قهرمان� دست -افت. در ادامه رقابت ها	 روز نخست 
مســابقات دووميدانــ� داخل ســالن قهرمان� �شــور، حســن 
تفتيان، دونده المپي�3 �شــورمان توانست در ماده ٦٠ متر با 
ر�ورد ٦.٥٤ ثانيه در جا-گاه نخست قرار بگيرد و رضا قاسم� 
د-گــر   دونده مطرح ا-ــران بــا ٦.٧٦ ثانيه دوم شــد. ا-ن دونده 
المپي�3 چند	 پيش اردو	 آمادگ� خود را در فرانسه برگزار 
�رد و با حضور در مســابقات داخل ســالن فرانسه به مقام اول� 

دست -افت.

شکایت جدید عليه شهرخودرو
مربــ� ا-تاليا-� ســابق شــهر خــودرو با شــ3ا-ت از ا-ن باشــگاه 
 H- ها وارد 	، خواهــان مطالبات خود شــد تا مشــهد	مشــهد
بحران تازه شوند. تيم فوتبال شــهرخودرو در -H ماه اخير دچار 
مشــ3الت ســر-ال� و پرشــمار	 شــده اســت. حــاال از فيفا خبر 
م� رســد  اســتفان �وز-ن، مرب� سابق شــهرخودرو �ه به عنوان 
دســتيار مجتبــ� سرآســيا-� انتخاب شــده  و قرار بــود با مهد	 
رحمت� �ارش را ادامه دهد، پس از پا-ان هم3ار	 با مشهد	 ها 
از ا-ن باشگاه ش3ا-ت �رده اســت. ش3ا-ت �وز-ن برا	 در-افت 
مطالبات ١٥٠ هــزار دالر	 اســت و شــ3ا-ت او د-ــروز از ســو	 
فيفا مورد بررســ� و اســتعالم از فدراســيون فوتبال قــرار گرفت 
تــا مشــهد	 ها منتظر صدور  -ــH را	 جنجال� د-گــر عليه خود 
باشــند، آن هم در شــرا-ط� �ه هفته گذشته  ميراســالوو  مهاجم 
او�را-ن� فصل قبل شــهر خودرو شــ3ا-ت� ٤٧٠ هــزار دالر	  از 
باشگاه شهر خودرو �رده بود تا مجموع بده� ها	 دالر	 ا-ن تيم 
به عدد ٦٢٠ هزار دالر برسد! آن هم در بحران مال� �ه ا-ن روزها 
شهر خودرو دارد و ب� شH مد-ران ا-ن باشگاه با-د در تالش برا	 
تاميــن بودجه ا	 تقر-با ١٦ ميليارد تومان� باشــند تا  بده� ها	 

خود به دو مرب� و باز-3ن خارج� شان را پرداخت �نند.

 مدال آورى بانوان معلول 
تيم بانوان وزنه بردار معلول اســتان با �سب ٢ مدال نقره و برنز 
به �ار خود در مسابقات قهرمان� �شور پا-ان داد. دومين دوره 
رقابت ها	 وزنه بردار	 بانوان معلول �شــور به  ميزبان� تهران 
برگــزار شــد. ا-ن رقابت هــا �ه به -ــاد پهلوان ســيامند رحمان 
نام گــذار	 شــده بــود، در ٢ رده ســن� جوانــان و بزرگســاالن 
پيگير	 شــد و تيم بانوان خراســان رضو	 �ه سال گذشته نيز 
در اوليــن دوره حاضر شــده بود، ا-ن  بار با تر�يــب عالم� نژاد، 
جليليــان و زرگران� به مربيگر	 فاطمه ناصر راه� مســابقات 
شدند. ني3فرجام، سرپرست هيئت ورزش جانبازان و معلوالن 
خراســان رضو	 گفت: «در ا-ن مسابقات، مر-م عالم� نژاد در 
وزن ٥٠ �يلوگرم نقره گرفت و معصومه جليليان نيز در دســته 

٤٥ �يلوگرم مدال برنز را به خود اختصاص داد.»

رقابت هــا	 ليگ دســته -H فوتبــال آزادگان از امــروز در چارچوب هفته 
شانزدهم پيگير	 خواهد شد و ١٨ تيم حاضر در ا-ن سطح از رقابت ها در 
مقابل حر-فان خود صe آرا-� م� �نند. هرچند  خراسان� ها در ا-ن سطح 
از مسابقات نما-نده ا	 ندارند، اما حضور دو مرب� مشهد	 �ه س3اندار دو 
تيم مدع� در ليگ آزادگان هستند، تمام توجهات را به خود جلب �رده و 
دوستداران فوتبال� هر هفته باز	 تيم ها	 رضا مهاجر	 و رضا عنا-ت� را 
دنبال م� �نند. بر ا-ن اســاس -�3 از باز	 ها	 مهم و حســاس امروز �ه 
از جذابيت   خيل� ز-اد	 هم برخوردار اســت، تقابل مس �رمان با هوادار 
تهران اســت. د-دار	 �ه از چند جنبه، مهم و د-دن� اســت و برا	 همين 
ســازمان ليگ رضا �رمانشــاه� را به عنوان قاض� مسابقه انتخاب �رده  
�ه در �نار عل� ا�بر نور	، عل� فراهان� و شاهين -زدان� با همراه� رضا 
سخندان به عنوان ناظر سوت م� زند. س3اندار	 دو تيم مدع� قهرمان� 
را دو مرب� نام آشــنا	 مشهد	 به نام رضا مهاجر	 و رضا عنا-ت� بر عهده 
دارنــد و امروز در دوئل فوتبال� رودررو	 هم قرار م� گيرند. همچنين دو 
تيم مس �رمان و هوادار تهران نيز جزو تيم ها	 مدع� قهرمان� ا-ن فصل 
محســوب م� شــوند و از  ابتدا	 فصل عزم خود را برا	 صعود به ليگ برتر 

جزم �رده اند.
 مهاجر	 در سودا	 قهرمان�

رضــا مهاجــر	 از مربيان با تجربه فوتبال خراســان رضو	 اســت �ه بيش 
از ١٠ سال است در ا-ن عرصه مشغول فعاليت است. و	 سابقه  حضور در 
�ادر فن� تيم ها	 ابومسلم، استقالل اهواز، پاس تهران، راه آهن، داماش 
گيالن و صبا	 قم را دارد. اما مهاجر	 در سال ١٣٩٤ به عنوان سرمرب� 
همراه با تيم سياه جامگان مشهد به ليگ برتر صعود �رد و توانست �ارنامه 
درخشــان� از خود بر جا	 بگذارد. او ســپس به پد-ده مشــهد پيوست و ٣ 
فصل متفاوت  را در ا-ن تيم ســپر	 �ــرد. او پس از آن مدت� مد-ر-ت فن� 
ترا�تور را بر عهده داشــت و ســپس هدا-ت ماشين  ساز	 را پذ-رفت و پس 
از آن به عنوان سرمرب� نساج� مازندران انتخاب شد، ول� در ادامه از ا-ن 
تيم جدا شــد و مدت� بعد به ماشين ساز	 بازگشــت و حاال در سال جار	 
هدا-ت تيم مس �رمان در ليگ دسته -H را برعهده گرفته و بازهم سودا	 
صعود به ليگ برتر را دارد. تيم مس �رمان چند سال است  در ليگ دسته 
-H حضور دارد و نتوانســته به ليگ برتر صعود �ند. هرچند  سال گذشته 
ا-ن تيم ا-ن شرا-ط را داشت اما با بدشانس� رو به رو شد و نتوانست صعود 
�نــد. اما االن ا-ن تيم �رمان� با ٢٨ امتياز به صدر جدول ت3يه زده  و رضا 
مهاجر	 اطمينان دارد  امسال  با ا-ن تيم قهرمان�  و صعود به ليگ برتر را 
جشن خواهند گرفت. هرچند  مهاجر	 و شاگردانش در ادامه  �ار سخت� 

پيش رو دارند و در صورت لغزش مم3ن اســت تيم ها	 د-گر گو	 سبقت 
را  از آن هــا بربا-ند. به هر حال باز	 امروز مس �رمان مقابل هوادار تهران 
برا	 ا-ن  تيم خيل� مهم است، چرا�ه اگر نتواند امتياز الزم را �سب �ند، 
از �ورس قهرمان� عقب م� ماند. رضا مهاجر	 در ا-ن باره م� گو-د: «تمام 
تالش ما ا-ن است �ه امسال با �مH بچه ها تيم راه� ليگ برتر شود. البته 
�ار سخت� است و رقابت نزد-H است. هيچ تيم� از پيش برنده نيست و 
رقابت سخت� ميان تيم ها وجود دارد. چند تيم هم فراتر از انتظارات  ظاهر 
شده و در   حال نتيجه گير	 هستند، ول� ما تمام تالش مان را م� �نيم تا در 

پا-ان فصل صعود �نيم.»
  عنا�ت� با برنامه ٥ ساله 

رضــا عنا-تــ� از فوتبال� ها	 شــناخته شــده  اســت �ــه در طــول دوران 
باز-گر	 اش افتخارات ز-اد	 �سب �رد. و	 در سال ٩٦ از دنيا	 فوتبال 
خداحافظ� �رد و وارد جرگه مربيگر	 شــد. و	 در ابتدا مربيگر	  اش را 
با تيم صبا	 قم شروع �رد و سپس به تيم سياه جامگان پيوست. اما خيل� 

موفــق نبود و تصميم گرفــت از رده ها	 پا-ين تر مربيگــر	 را دنبال �ند. 
عنا-ت� مدت� در پاس همدان و قشقا-� شيراز فعاليت م� �رد. اما از سال 
گذشته امتياز باشگاه� در ليگ دسته -H را خر-دار	 �رد و حاال تيمش 
با نام  هوادار  تهران به ميدان م� رود. تيم هوادار از ابتدا	 مسابقات خوب 
ظاهر شده و حت� مدت� صدر نشين ليگ آزادگان هم بود. ا-ن تيم در حال 
حاضــر بــا ٢٥ امتياز در رده چهــارم جدول قــرار دارد و خيل� هــا از آن به 
عنوان تيم مدع� قهرمان� -اد م� �نند. رضا عنا-ت� در مورد شانس صعود 
تيم هوادار به ليگ برتر م� گو-د: «برنامه ما ٥ ساله است و ا-ن �ه م� گو-ند 
هوادار تيم گران� اســت و برا	 ليگ برتر بســته شــده، حرف  خنده دار	 
است و دوستان شــيطنت م� �نند. ا-ن را هم بگو-م ما با ١٥ باز-3ن خود 
زمان� تمد-د �رد-م �ه هنوز فصل تمام نشــده بود و تورم وجود نداشــت. 
مــا -�3 از ارزان تر-ن تيم ها	 ليگ -H هســتيم و فعال ز-رســاخت صعود 
به ليگ برتر را ندار-م. اهدافمان در ا-ن تيم طوالن� مدت اســت، ول� اگر 

زودتر هم ا-ن هدف برسيم، از آن استقبال م� �نيم.»  

دوئل مهاجرى – عنایتی در آزادگان
بازى حساس و جذاب امروز لیگ دسته یک با حضور مربیان مشهدى رقم مى خورد اخبار خراسان

على ترابى

هفته نهم رقابت ها	 ليگ دسته سه فوتبال �شور از د-روز در شهرها	 مختلe آغاز شده  و ٣ نما-نده خراسان رضو	 �ه هر �دام جا-گاه خاص� در جدول رده بند	 دارند، در مقابل حر-فان 
صe آرا-� م� �نند. تيم آسمان مشهد، عصر امروز در د-دار داخل خانه از ساعت ١٤:٣٠ در ورزشگاه ثامن االئمه(ع) ميزبان تيم در-ا	 حربده محمود آباد است. تيم شهرآهن خواف هم �ه 
شرا-ط خوب� در جدول رده بند	 ندارد، در باز	 خانگ� به مصاف تيم بادامH قائن م� رود. البته تيم شر-عت نو-ن مشهد �ه در حال حاضر صدر نشين گروه اول مسابقات است، عصر د-روز 

به مصاف تيم �يان اراs رفت.

رقابت نماینده هاى 
استان در ليگ سه
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دادگاه عالی ورزش: جودوى ایران تضمين داد
به قوانين فدراسيون جهانی احترام بگذارد

دادگاه عالــ� ورزش پرونده جودو� ا�ران را بــه ميته انضباط� 
فدراســيون جهان� ارجاع داد تا درباره آن تصميم گير� شــود. به 
گزارش ا�ســنا، ســرانجام دادگاه عال� ورزش(CAS) را� خود را 
درباره پرونده تعليق جودو� ا�ران اعالم رد و آن را به فدراسيون 
جهانــ� جــودو ارجــاع داد. دادگاه CAS تصميمــات صادرشــده 
توســط ميسيون انضباط� فدراســيون جهان� جودو ه ا�ران را 
از ليه مســابقات، فعاليت ها� ادار� و اجتماع� سازمان �افته �ا 
مجــاز تعليق رده بود، لغو رد. در ادامه بيانيه CAS آمده اســت: 
ا�ران اولين درخواســت تجد�دنظر خود را در دادگاه عال� ورزش 
عليــه ا�ن تصميم در تار�خ ١٨ ســپتامبر ٢٠١٩ انجام داد ه ا�ن 
فرجام خواهــ� در ابتــدا رد شــد. دوميــن درخواســت تجد�دنظر 
توســط ا�ــران زمانــ� داده شــد ــه فدراســيون جــودو� ا�ــران 
تضمين ها� محMم داد ه به اساســنامه فدراسيون جهان� جودو 
احترام م� گذارند. هيئت CAS تشــخيص داد ه ا�ران اساسنامه 
فدراســيون جهان� جودو را نقض رده ول� نــوع مجازات(تعليق 
ب� حــد و حصــر) هيچ پا�ه قانونــ� در مقررات فدراســيون جهان� 
جودو ندارد. بر ا�ن اســاس، هيئت تجد�دنظر تصميم ميســيون 
اتبــر ٢٠١٩  را در ٢٢  انضباطــ� فدراســيون جهانــ� جــودو 
لغــو ــرد. ا�ن ماده بــرا� تصميمات بعد� بيشــتر به ميســيون 

انضباط� فدراسيون جهان� جودو ارجاع شد.

 فرصت جدید براى ملی پوش شدن در واليبال
اردوهــا� تيــم ملــ� واليبــال از ٧ فرورد�ن مــاه ســال ١٤٠٠ بــا 
حضــور باز�Mنان داخل� و بدون آلMنو شــروع خواهد شــد. قرار بر 
ا�ن است ســرمربيان تيم ها� باشگاه� باز�Mنان برگز�ده خود را 
به فدراســيون معرف� نند تا پس از بررســ� از ســو� ادر فن� و 
فدراســيون در صورت توانا�� به مرحله نخست اردوها� مل� راه 
�ابنــد. هر ١٤ ســرمرب� حاضر در مســابقات ليگ برتــر م� توانند 

ليست باز�Mنان برگز�ده خود را به فدراسيون ارسال نند.

دومی کشتی فرنگی ایران در تورنمنت اوکراین
رقابت  هــا�   بين الملل� جام مربيان و شــت� گيران برتر اورا�ن 
و  شــد  برگــزار  اورا�ــن  در  اســفندماه  تــا ١٠   ٨ روزهــا�  طــ� 
نما�نــدگان منتخب شــورمان توانســتند ٣ مدال طــال، ٢ مدال 
نقــره و ٣ مدال برنز در ا�ن رقابت ها به دســت آورنــد. در پا�ان ا�ن 
رقابت ها و در شــت� آزاد تيــم ٥ نفره ا�ران توســط محمدصادق 
فيروزپــور(٧٤ يلو) بــه مدال طال رســيد. در شــت� فرنگ� نيز 
تيــم ٩ نفــره ا�ــران توســط عليرضــا نجاتــ� و محمدعلــ� گرا�� 
در اوزان ٦٠ و ٧٧ يلوگــرم طال�ــ� شــد، ســجاد عباس پــور و 
اميــن او�ان� نــژاد در اوزان ٥٥ و ٧٧ يلوگــرم به مــدال نقره و 
محمدرضا مختــار�، مهد� بال� و امين ميــرزازاده به مدال برنز 
دســت �افتند و در رده بند� تيم� نيز تيم ا�ران پس از گرجستان 

با ١٢٥ امتياز به عنوان دوم رسيد.

اخبار تصميم جدید یواخيم لو در خصوص مولر، هوملس و بواتنگ 

آلمــان  فوتبــال  ملــ�  تيــم  ســرمرب� 
درهــا� تيم مل� را به رو� ٣ باز�Mن� 
ه ٢ سال قبل نار گذاشت، باز م� ند. در اواخر 
ســال ٢٠١٩ ، �واخيــم لو اقــدام به نار گذاشــتن 
تومــاس مولــر، جــروم بواتنــگ و متــس هوملس از 
تيــم آلمــان رد. لــو در آن هنــگام گفــت به منظور 
بازســاز� و دميــدن اســير جوانــ� بــه تيمش، ٣ 
باز�Mــن با تجربه را نار گذاشــته و د�گر ا�ن نفرات 
را دعــوت نخواهد ــرد. در مدت ٢ ســال اخير نيز 
ا�ن نفرات در مسابقات مختلj عملMرد درخشان� 
داشــتند تا جا�� ه برخ� ارشناســان و رسانه ها 
خواســتار بازگردانــدن ا�ــن نفــرات بــه تيم شــدند 
امــا ســرمرب� ٦٠ ســاله بــا ا�ــن خواســته مخالفت 
رد.  �وگ�  روز  گذشــته مصاحبــه ا� انجام داد ه 
نشــانه ها�� از عقب نشــين� در آن در ارتبــاط بــا ٣ 
باز�Mن نامبرده د�ده شــد. لو در مصاحبه با شــبMه 
تلو�ز�ون� ARD گفت: «اگر شــما �l حرت برا� 
بازســاز� را شــروع م� نيد، نبا�ــد آن را معMوس 
ــرده و به جهــت مخالــj برو�د. متاســفانه رونا، 
ا�ــن بيمار� همه گير، تقر�با �l ســال از ما به �غما 

برده اســت. بنابر ا�ن م� توانيم فMر نيم اگر امال 
نيم.»  jت بازساز� را فعال متوقالزم باشد، حر
لو در مورد بازگشت مولر، هوملس �ا بواتنگ عنوان 
ــرد: «اگر من به ا�ن باور برســم ه ما با ا�ن نفرات 

�l درصد حت� بيشــتر قدرت م� گير�م و صاحب 
آن هــا  از  م� توانيــم  م� شــو�م،  بيشــتر�  انــرژ� 
اســتفاده نيم.» در پ� اعالم ا�ــن اظهارات از زبان 
و�، رســانه ها از احتمال بازگشت نفرات مذور به 

 مانشــافت  گفتند. شــبMه فرانس ٢٤ در گزارشــ� 
عنوان رد: «ا�ن اولين بار در ٢ سال گذشته است 
ه لو نشانه ها� از انصراف از تصميم خود در مورد 
٣ باز�Mــن با تجربه را بروز م� دهد.» گزارشــگر ا�ن 
رســانه فرانســو� هماننــد ســا�ر منابع خبــر� در 
آلمان، عنوان رد احتمــاال به خاطر نتا�ج غيرقابل 
قبول� ه تيم و� در ســال گذشته ميالد� گرفت، 
مرب� مانشــافت انون در ا�ن قضيه انعطاف نشان 
م� دهد. ا�ن مرب� تصميم داشت بعد از ناام� در 
جام جهانــ� ٢٠١٨ تيم� جوان و متحول شــده را 
راه� مســابقات �ورو ٢٠٢٠ نــد. اما وقت� نتا�ج 
مورد نظــر واقع نشــد و انتقــادات رســانه ها فزون� 
�افــت، ظاهرا تحــت ا�ن فشــارها حاال بــه موضوع 
اســتفاده مجــدد از مولــر، هوملس �ــا بواتنگ فMر 
م� نــد. طبــق گفتــه او بــرا� باز� ها� ا�ــن ماه 
نفــرات مذور دعوت نم� شــوند امــا و� تا ماه م� 
فرصت دارد در مورد ا�ن نفرات به جمع بند� امل 
برســد. تيــم آلمان قــرار اســت در ماه مــارس برابر 
ا�ســلند، رومان� و مقدونيه شــمال� در رقابت ها� 

مقدمات� جام جهان� ٢٠٢٢ قرار بگيرد.

بازگشت کهنه سربازان به مانشافت

پليس اتالونيا ظهر دوشــنبه وارد دفاتر باشگاه بارسلونا شد تا اطالعات جد�د� را 
در رابطه با  بارســاگيت  به  دست آورد. در ابتدا به نظر م� رسيد ماموران تنها به دنبال 
مدارx باشند اما درنها�ت ٣ نفر از اعضا� ا�ن باشگاه دستگير شدند. خوسپ مار�ا 
بارتومئو، رئيس پيشــين باشــگاه اتاالن� به همراه دو مد�ر د�گر به نام ها� اســMار 
 SER هMگرائو و روما گومس پونت� دســتگير شــدند. هفدهم فور�ه ســال ٢٠٢٠ شب
اتالونيــا اعالم رد باشــگاه بارســلونا با �l شــرت به نــام Ventures I٣ قرارداد 
بســته  تا از طر�ق چند اانت در فيس بوx بــه تخر�ب چهره ها� بزرگ تيم همچون 
ليونل مس�، جرارد پيMه و همچنين ستاره ها و روسا� سابق بپردازد. ا�ن قضيه به  بارساگيت  معروف شد.

در ماه ها� اخير برخ� منابع نزد�l به منچسترســيت� خبر دادند آب� ها� آسمان�  هالند را 
برا� جانشين� سرخيو آگرو برا� فصل آ�نده م� خواهند. ا�ن خبر از سو� سران سيتيزن ها 
تا�يد �ا رد نشد اما د�روز روزنامه د�ل� ميرر، در گزارش� به ا�ن مورد پرداخت. ا�ن نشر�ه نوشت 
پروژه جذب  هالند نزد آب� ها� آســمان� آغاز شــده است. ا�ن نشــر�ه پرمخاطب افزود روابط 
پرتنش پپ گوارد�وال، سرمرب� اسپانيا�� تيم با مينو را�وال، مد�ر برنامه گلزن نروژ�  دورتموند 
مانــع انتقــال به تيم ليــگ برتر� نخواهد شــد. ظاهرا پپ بــه توانمند� ها� گلزن ٢٠ ســاله 
دورتموند امال واقj شده و م� داند ه چه تيم ها� بزرگ� دنبال جذب و� در تابستان آ�نده 

خواهند بود. به همين خاطر رقم� حدود ١١٥ ميليون �ورو را برا� خر�د گلزن زنبورها� وست فالن در نظر گرفته است. 

گواردیوال پروژه جذب  هالند را کليد زدبارتومئو دستگير شد

هــر گلــ� �ه گــرت بيــل بــرا� تاتنهــام به ثمــر م� رســاند، باعث 
خوشــحال� سران رئال مادر*د م� شود. ســتاره ولز� �ه تابستان 
با قرارداد� قرض� راه� تاتنهام شــد، تــا ٢٠٢٢ با رئال قرارداد 
دارد ولــ� بند خر*د دائم� در قرارداد او گنجانده شــده �ه فعال 
شدنش ربط مستقيم به عمل9رد او در باشگاه لندن� دارد. شروع 
بيــل در تاتنهام اصال خوب نبود و تا همين چند هفته پيش به نظر 
م� رســيد او بــه رئــال پــس داده خواهد شــد امــا به *9بــاره ورق 

برگشــت و بيل در ٤ باز� اخير تاتنهام ٣ گل زده و ٢ پاس گل هم 
داده اســت. مور*نيو هم از بيل رضا*ت دارد و با ادامه همين روند 
بعيد است تاتنهام بند خر*د او را فعال ن9ند. در حال حاضر نيم� 
از دســتمزد ١٧ ميليون *ورو*� بيل را تاتنهام پرداخت م� �ند و 
رئال تحت هيچ شــرا*ط� دوست ندارد �ه فصل بعد بيل برگردد 
و مجبور شــود تمام دســتمزد او را تقبل �ند؛ در حال� �ه او هيچ 
جا*ــ� در ا*ده هــا� ز*ــدان نــدارد. رئال مادر*د بــرا� فصل بعد 

رو� جذب �يليــان امباپه اقدام خواهد �رد �ه دســتمزد باال*� 
م� خواهــد. رئــال م� داند �ــه در صورت بازگشــت بيــل، جذب 
امباپــه غيرمم9ن خواهد بــود. امباپه ٣٦ ميليون *ورو دســتمزد 
پيشــنهاد� پ� اس جــ� برا� تمد*ــد قــرارداد را رو� ميز دارد و 
هميــن مقــدار را از رئال بــرا� عقد قــرارداد م� خواهد. باشــگاه 
مادر*ــد� تنهــا در صورت جدا*ــ� گرت بيل م� توانــد مذا�ره با 

امباپه را به سمت توافق نها*� پيش ببرد.

گرت بيل و نزدیک تر کردن امباپه به رئال!
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رکورد خاص مسی ها 
مس� رفسنجان در حال� روز گذشته در نيمه اول با برتر� �� 
گل مقابل اســتقالل به رخت%ن رفت #ه ا�ن تيم رفسنجان� با 
در�افت فقط ٢ گل در نيمه ها� نخســت ليگ بيستم، بهتر�ن 
تيم از ا�ن منظر بودند #ه در برابر ستاره ها� استقالل نيز موفق 
به حفظ ا�ن روند خوب شــدند. ن%تــه جالب توجه د�گر ا�ن #ه 
شــاگردان محمد ربيع� تنها تيم ليگ برتر� هستند #ه هرگز 

نيمه نخست را با ش%ست به اتمام نرسانده اند.
بازگشت باقرى پس از ۵٧ روز

فرشيد باقر� در حال� روز گذشته در تر#يب اصل� استقالل 
قرار گرفت #ه پيش از ا�ن د�دار مقابل آلومينيوم اراG آخر�ن 
حضور فرشــيد باقر� در مياد�ن بود. در آن د�دار #ه از هفته 
دهــم ليگ برتر و در تار�خ ١٥ د� ماه برگزار شــد، باقر� در 
١٠ دقيقه پا�ان� جا�گز�ن مســعود ر�گ� شــد و د�گر برا� 
اســتقالل به ميدان نرفت و حاال پس از ٥٧ روز مجددا برا� 

تيم محمود ف%ر� باز� #رد.
خبرى از سوپرجام نوروزى نيست

باز� ســوپرجام #ه معموال پيش از شروع فصل برگزار م� شد، 
ا�ن بار قرار بود بين تيم ها� پرسپوليس و ترا#تور در تعطيالت 
نيم فصل برگزار شود اما فشــردگ� باز� ها� ليگ برتر سبب 
شــد تا ســازمان ليگ از انجام ا�ن مســابقه نا#ام بماند. سهيل 
مهد� در ا�ن خصــوص گفت: «ما �%م تا دهم فيفاد� را دار�م 
#ــه در اختيار تيم ها� مل� اســت و برنامه ر�ز� برا� تيم مل� 
انجام م� شود و قاعدتا ام%ان� برا� برگزار� سوپرجام نيست.»

دوئل چهره به چهره سجاد و منشا به سود شهباززاده
تيم فوتبال سپاهان در نيمه دوم د�دار برابر گل گهر سيرجان 
گل اول و تنها گل باز� را توســط ســجاد شهباززاده، مهاجم 
زهــردار خود به ثمر رســاند. تا پيــش از ا�ن مســابقه گادو�ن 
منشا ١٠ گله بود و سجاد شهباززاده ١٢ گله و در ا�ن مصاف 
رودررو هر دو مهاجم شانس افزا�ش گل ها� خود را داشتند 
#ه درنها�ت مهاجم سپاهان از ا�ن فرصت بهتر استفاده #رد تا 
١٣ گله شود و اختالفش در صدر جدول گلزنان ليگ بيستم 

را با نفر دوم #ه منشا است به عدد ٣ برساند.
پنجره بسته و محروميت ترابی براى بازگشت

مهد� تراب� #ه در نقل وانتقاالت زمســتان� به پرســپوليس 
برگشت، به دليل عدم ارسال نامه فيفا برا� تا�يد پرداخت به 
مار�و بود�مير و باز شــدن پنجره ا�ن باشگاه، مجوز باز� اول 
در دور برگشت ليگ برتر را به دست نياورد. هافب� ت%ني%� 
پرسپوليس #ه قابليت حضور در خط حمله را نيز دارد، ا#نون 
با�د اميدوار باشــد تا جدال بعد� ســرخ ها شــرا�ط برا� باز 

شدن پنجره نقل وانتقاالت� ا�ن باشگاه فراهم شود. 
یادبود زالتکو کرانچار روى سکوهاى آزادى 

روز گذشــته زالت%ــو #رانچــار، ســرمرب� ســابق ســپاهان و 
پرسپوليس در سن ٦٤ سالگ� درگذشت. به همين بهانه در 
ليگ برتر تيم ها� پرسپوليس و سا�پا در حال� به مصاف هم 
رفتند #ه ع%س سرمرب� ســابق پرسپوليس و سپاهان رو� 

س%وها� ورزشگاه آزاد� د�ده م� شد.
کریمی فرداى انتخابات، تنيس بازى کرد

�� شنبه انتخابات فدراسيون فوتبال برگزار شد و شهاب الد�ن 
عز�ز� خادم توانســت باالتر از عل� #ر�م�، مصطف� آجورلو 
و #يومــرث هاشــم�، بــه عنــوان رئيــس جد�ــد فدراســيون 
فوتبال انتخاب شود. عل� #ر�م� اما �� روز بعد از انتخابات 
فدراســيون فوتبــال هــم دســت از ورزش #ردن برنداشــت و 
همانند هفته ها� گذشــته به تنيس باز� #ــردن پرداخت تا 
نشــان دهد روحيه باال� خود را نگه داشته و نتيجه انتخابات 

اختالل� در فعاليت ها� روزانه جادوگر ا�جاد ن%رده است.

باشــگاه پرســپوليس پــس از #ش وقوس هــا� فراوان توانســت نظر باشــگاه 
ســانتا#الرا-پرتغال را برا� جذب شــهر�ار مغانلو جلب #ند تا مهاجم ا�ران� 
ا�ــن تيــم در زمســتان ســال جــار� به جمــع شــاگردان �حيــ� گل محمد� 
اضافه شــود. باشــگاه پرســپوليس عصر د�روز مبلغ ا�ن انتقال را به حســاب 
ســانتا#الرا وار�ز #رد تا مغانلو در چند روز آ�نده راه� تهران شــده و قرارداد 
خود را با باشگاه پرسپوليس به طور رسم� امضا #ند. مغانلو در حال� راه� 
پرسپوليس م� شود #ه باشگاه سانتا#الرا پيش از ا�ن حاضر بود رضا�ت نامه 
او را برا� حضور قرض� به مدت نيم فصل با مبلغ ٧٠هزار دالر صادر #ند اما 
تغيير مواضع مال� ا�ن باشــگاه باعث شــد تا هيئت مد�ره پرســپوليس با نظر 

�حي� گل محمد� تصميم� جد�د برا� جذب او بگيرند.

در حالــ� #ه تيم هــا� شــهرخودرو و ماشين ســاز� از ســاعت ١٥ د�روز در 
چارچــوب ليگ برتر بــاز� داشــتند از ورود شــاگردان رحمت� به ورزشــگاه 
جلوگير� شــد چرا#ــه جواب تســت #رونا� تيم مشــهد� به دليل مشــ%ل 
مالــ� در�افت نشــده بود و به هميــن دليل ناظر مســابقه از ورود اعضا� تيم 
شــهرخودرو به ورزشگاه بنيان د�زل جلوگير� #رد. جواد طار� بخش، مد�ر 
رســانه ا� تيم فوتبال شــهرخودرو در گفت وگو با ميزان در مورد مشــ%ل تيم 
شــهرخودرو به دليل ندادن هز�نه تســت #رونا و عدم در�افت جواب آزما�ش 
گفت: «مهد� رحمت� هز�نه تســت را پرداخت #رد و مشــ%ل مان حل شــد. 
بــه ا�ن ترتيب موفق شــد�م وارد ورزشــگاه شــده و خــود را برا� بــاز� با تيم 

ماشين ساز� آماده م� #نيم.»

رحمت" پول داد، در ورزشگاه باز شد!پول انتقال مغانلو از سو� پرسپوليس وار�ز شد

کرانچار، اسطوره فوتبال کرواسی 
درگذشت

خبــر  #رواســ�  رســانه ها�  گذشــته  روز 
ملــ�  تيــم  ســابق  ســرمرب�  درگذشــت 
#رواســ� و اميد ا�ــران را مخابــره #ردند و 
نوشــتند زالت%و #رانچار، ســرمرب� ســابق 
تيم اميد و تيم ها� ســپاهان و پرســپوليس 
به دليل نارســا�� #بد درگذشت. #رانچار 
#ــه در ٦٤ ســالگ� چشــم از جهــان فــرو 
بســت چهــره شناخته شــده ا� در فوتبــال 
�وگسالو� ســابق و بعدها #رواس� بود. او 
#ه ســابقه پوشــيدن تيم مل� �وگسالو� را 
هــم دارد در ســال ها� ٢٠٠٤ تــا ٢٠٠٦ 
هدا�ــت تيــم ملــ� #رواســ� را بــر عهــده 
داشت و در سال ها� ٢٠١٠ و ٢٠١١ هم 
سرمرب� تيم مل� مونته نگرو بود. او در چند 
مقطع هــم هدا�ت د�ناموزاگرب را بر عهده 
داشت. به جز دو باشگاه ا�ران� پرسپوليس 
امــارات  الشــعب  تيم هــا�  در  ســپاهان،  و 
و االهلــ� قطــر هــم مربيگــر� #ــرده بود. 
#رانچار ٣٠ تير ١٣٨٨ به عنوان ســرمرب� 
باشــگاه فوتبال پرســپوليس انتخاب شــد و 
٧ د� ١٣٨٨ در حال� #ــه تيــم او پــس از 
گذشــت ٢١ هفته در رده ســوم جدول قرار 
داشت، از ســرمربيگر� پرسپوليس بر#نار 
شــد و عل� دا�� به عنوان جانشــين و� در 
ســمت ســرمربيگر� پرســپوليس انتخــاب 
شــد. او دو سال بعد در ششــم آبان ١٣٩٠ 
به عنوان ســرمرب� سپاهان انتخاب و موفق 
شــد تيم فوتبــال ســپاهان را در ليــگ برتر 
٩١–١٣٩٠ و جام حذف� ٩٢–١٣٩١ به 
مقام قهرمان� برساند. جدا�� او از سپاهان 
با حرف و حد�ث ز�ــاد� همراه بود. پس از 
دور� چند ســاله #رانچــار از فوتبال ا�ران، 
او نهــم ارد�بهشــت ١٣٩٧ توســط حميــد 
اســتيل�، مد�ر تيــم فوتبال اميــد به عنوان 
ســرمرب� تيم اميد تا ســال ٢٠٢٠ انتخاب 
بــا   ١٣٩٨ ارد�بهشــت   ١٥ در  امــا  شــد 
اعالم مهد� تــاج، رئيس وقت فدراســيون 
فوتبال، #رانچار از ســمت سرمربيگر� تيم 
اميد ا�ران بر#نار و به #شــورش بازگشت و 
ا�ــن آخر�ن حضــور او در ا�ران بــود. در پ� 
درگذشــت او، بران%و ا�وان%وو�چ، سرمرب� 
سابق پرسپوليس و تيم مل� ا�ران و دراگان 
اســ%وچيچ، ســرمرب� تيــم ملــ� با انتشــار 
پســت ها�� در ا�نســتاگرام با ملقب #ردن 
زالت%و به اســطوره، درگذشت #رانچار را به 

تسليت گفتند. 

استارت سپاهان و پرسپوليس با برد
آغاز نيم فصل دوم ليگ بيستم با توق) استقالل و شهرخودرو

نيم فصــل اول رقابت هــا� ليگ 
برتــر روز گذشــته با برگــزار� ٨ 
باز� آغاز شد #ه در �%� از مهمتر�ن باز� ها دو 
تيم اســتقالل و مس در رفســنجان بــه ميدان 
رفتند #ه ا�ن د�دار با تساو� ��-�� به پا�ان 
رســيد تا امتيازات به صورت مســاو� تقســيم 
شــود. ن%ته جالــب توجه درخصــوص تر#يب 
اســتقالل بــرا� د�ــدار مقابــل مــس، ادامــه 
سردرگم� ف%ر� و #ادر فن� استقالل و ا�جاد 
٦ تغيير نســبت به آخر�ن باز� آب� پوشــان در 
ليگ برتر مقابل سپاهان بود. استقالل مقابل 
ســپاهان رشــيد مظاهــر� را درون دروازه اش 
داشــت #ــه او د�ــروز بــه دليل آســيب د�دگ� 
حضــور نداشــت و حســين� درون قفس تور� 
آب� پوشــان قرار گرفــت و اتفاقــا عمل%رد قابل 
قبول� هم داشت. در ا�ن باز� تنها دانشگر در 
خط دفاع� جا�گاهش دست نخورده مانده بود 
و محمدحسين مرادمند به همراه محمد نادر� 
جا�گز�ن غالم� و �زدان� شده بودند. در خط 
ميانــ� نيــز مســعود ر�گــ� و فرشــيد باقــر� 
جا�گز�ن آرش رضاوند و مهد� مهد� پور شده 
بودند و شيخ د�اباته به جا� ارسالن مطهر� به 
صــورت ثابت در خط حمله قــرار گرفته بود. با 
وجــود تمامــ� ا�ن تغييــرات باز هم اســتقالل 
همــان تيــم نيم فصــل اول بــود؛ تيمــ� #امال 
ب� برنامه و سردرگم در ميدان! در نيمه نخست 

بيشــتر �� باز� متعادل از ســو� دو تيم د�ده 
شــد و تنهــا گل ا�ــن بــاز� از رو� �ــ� ضربــه 
ا�ستگاه� و با اســتفاده از اشتباه خط دفاع� 
اســتقالل توســط مســيح زاهــد� بــرا� مس 
رفسنجان به ثمر رسيد. نيمه دوم با برتر� تيم 
اســتقالل آغاز شد و آب� پوشان #ه برا� به ثمر 
رساندن گل مساو� فشار بيشتر� رو� دروازه 
ميزبان وارد #ردند، سرانجام از رو� �� ضربه 
#رنر و با ارسال قا�د� توسط فرشيد باقر� به 
گل رسيدند #ه ا�ن اتفاق در دقيقه ٥٢ رخ داد. 
در پا�ــان ٩٠ دقيقه نيــز #ار دو تيم با تســاو� 
��-�ــ� به پا�ان رســيد تــا در اوليــن هفته از 
نيم فصــل دوم اســتقالل و مس رفســنجان هر 
#دام �� امتياز به جمع امتيازات شــان اضافه 
شود.  استقالل در نيم فصل دوم هم هيچ نشان� 
از پيشــرفت نداشــت و ا�ن در حال� اســت #ه 
محمــود ف%ر� خــود و دســتيارانش را بهتر�ن 

#ادر فن� ا�ران معرف� #رده است!
 شهرخودرو هم امتياز داد هم تلفات

در د�گــر بــاز� روز گذشــته دو تيــم فوتبــال 
ماشين ساز� و شهرخودرو به مصاف هم رفتند 
#ه ا�ن د�دار با تساو� ��-�� دو تيم خاتمه 
�افت تا پاشــازاده #ار خــود را در تيم تبر�ز� با 
تساو� آغاز #ند. ت� گل ماشين ساز� در ا�ن 
د�دار را ســينا عبداللهــ� در دقيقه ٢٤ و رو� 
اشتباه بزرگ فراهان�، دروازه بان شهرخودرو 

به ثمر رســاند. معراج پورتق� نيز گل تســاو� 
ثمــر رســاند.  بــه  را در دقيقــه ٩٠  ميهمــان 
شاگردان رحمت� در ا�ن د�دار بدشانس� نيز 
آوردند. �وســ} و#يا، خر�د جد�د شهرخودرو 
به علت ش%ستگ� آرنج در اواسط باز� راه� 
بيمارســتان شــد و رضــا �زدان دوســت نيز به 
دليل مصدوميت در بين دو نيمه تعو�ض شــد 
تا شهرخودرو عالوه بر از دست دادن ٢ امتياز 
دو باز�%ن تاثيرگذار خود را هم از دست بدهد.

  سرخ ها صدرنشين ماندند
در د�گر باز� روز گذشــته پرسپوليس در خانه 
ميزبان سا�پا بود #ه ا�ن باز� با �� گل به سود 
سرخ ها به اتمام رسيد تا پرسپوليس هفته اول از 
نيم فصل دوم را هم به عنوان صدرنشــين پشت 
ســر بگذارد. ا�ــن باز� با حمالت پرســپوليس 
از همــان ثانيه ها� ابتدا�� آغاز شــد تا ا�ن تيم 
خيلــ� زود در دقيقــه ٦ بتوانــد گل اول خــود 
را رو� پيشــتاز� ســيدجالل حســين� به ثمر 
برســاند. #اپيتان باتجربه پرسپوليس #ه برا� 
زدن ضربــه ســر در ارســال #رنــر جلو #شــيده 
بــود با پاس #وتاه ســيام� نعمتــ� در محوطه 
جر�مه سا�پا روبه رو شــد تا برخالف هميشه با 
شــوت ســر#ش خود تور دروازه محمدحسين 
ا#برمناد� را به لرزه درآورد. شاگردان ابراهيم 
صادقــ� پــس از در�افــت ا�ــن گل چهــره ا� 
هجومــ� گرفتنــد و تا دقيقــه ١٠ بــا نفوذها� 

جعفر� و عليار� در عمق دفاع پرســپوليس ٢ 
بار توانستند صاحب موقعيت گل شوند اما دفاع 
#نعانــ� زادگان در دقيقــه ٦ و خروج مناســب 
حامــد ل� از دروازه خــود در دقيقه ١٠ مانع از 
گلزن� خودروســازان شــد. در ادامــه باز�%نان 
پرســپوليس #نترل تــوپ را در اختيار گرفتند 
و بــا پاس هــا� #وتــاه و ب� نقــص خــود از تمام 
فضا� زمين بهتر�ن استفاده را #ردند تا مقابل 
فشار حدا#ثر� باز�%نان سا�پا هنگام در�افت 
توپ نمره قبول� بگيرند. سا�پا�� ها در دقا�ق 
پا�انــ� رو� نفوذ هافب� هــا� خود به محوطه 
جر�مه پرســپوليس رســيدند اما ا�ــن بار حامد 
لــ� مانــع از به ثمر رســيدن گل تســاو� باز� 
شد تا پرســپوليس به ٣ امتياز ا�ن باز� برسد. 
تيم فوتبال پرســپوليس با ا�ن برد به امتياز ٣٣ 
رسيد تا در صدر جدول باق� بماند و سا�پا نيز با 

١٧ امتياز در رده سيزدهم جدول ماند.
 تابلو نتا�ج
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لیگ برتر

در دقيقــه ٦ بــاز� پرســپوليس و ســا�پا در شــرا�ط� #ــه 
ســيدجالل حسين� از سمت راســت حمله سرخ پوشان را 
پ� ر�ــز� #رده بود، خود او به قلب دفاع ســا�پا زد و موفق 
بــه گلزن� شــد. وحيــد اميــر� در محوطه جر�مــه توپ را 
به ســيام� نعمت� ســپرد و او پــس از فر�ب مدافع ســا�پا 
سيدجالل را صاحب توپ #رد و #اپيتان سرخ ها بدون تعلل 
ضربــه ا� د�دن� را به ســمت دروازه ا#بر مناد� فرســتاد 

تا با عبور تــوپ از بين پاها� او، دروازه نارنج� پوشــان باز 
شــود و پرســپوليس پيش بيفتد. ســيدجالل #ه ١٥ سال 
پيش و با ســا�پا قهرمان ليگ برتر شده بود، پس از ا�ن گل 
خوشــحال� خاص� انجام نداد و شــاد� اش را با باز�%نان 
تقســيم #رد تــا نشــان دهد حتــ� بــرا� گل هــا� ز�با� 
ا�نچنينــ� هم به وجد نم�  آ�د. حســين� ا�ــن فصل ٤ بار 
موفق به گلزن� شــده تا دومين گلزن برتر پرســپوليس در 

ليگ بيستم باشد. شهرخودرو، ترا#تور، مس رفسنجان و 
حاال سا�پا تيم ها�� هستند #ه دروازه شان توسط #اپيتان 
ســرخ ها باز شده اســت. ن%ته جالب ا�ن #ه سيدجالل در 
٣٩ ســالگ� بهتر�ــن فصــل فوتبال� خــود از نظــر گلزن� 
را تجربــه م� #نــد و حــاال گلزن تر�ن مدافع ليــگ برتر نيز 
هست. او در ليگ بيستم به اندازه ٤ فصل اخير خود موفق 

به گلزن� شده و ر#ورد� جالب را خلق #رده است.

گلزن تر�ن مدافع ليگ در ٣٩ سالگ"؛ سيدجالل در اوج
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