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سدهای رسوب گرفته 
رسوبات ناشی از وقوع سیالب، مخازن سدهای خراسان رضوی را 

فراگرفته و مقابله با  آن به 750 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سوپرگل ایرانی در قلب اروپا
قیچی طارمی، برگی از تاریخ  

لیگ  قهرمانان
ورزشی

 زنگ خطر  یک وابستگی خطرناک
نرخ  پایین خرید تضمینی گندم 
باعث شده کشاورزان محصول 

خود  را به دامداران بفروشند و... 
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جنجال  پیشنهاد  احمدی نژاد 
به فائزه هاشمی

12

 انهدام »خانه امن«موساد در اربیل
3

 ۲پرونده عجیب
به بهانه تزریق واکسن کرونا 

کالهبرداری با تقلید صدای دکتر 
وسرقت  در پوشش تزریق واکسن !

رضوی و ۹

 صف آرایی تیتراژها 
پای سفره افطار 

رقابت چند آهنگ ساز و خواننده در 
سریال ها و تیتراژهای ماه رمضان

7

 بدهکار، طلبکار شد؟!
نوبخت می گوید دولت نیازی به 

چاپ پول ندارد اما...

10

   خراسان رضوی

گرد و غبارزدایی از تولید
چند سال قبل سر کالس اقتصاد مالی، استاد از فرنگ 

برگشته که نمی توانست به روانی ما ...
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یک میلیون انگشت 
روی ماشه های 

غیرمجاز
آمار غیررسمی از وجود بیش ازیک 

میلیون سالح غیرمجاز در کشور 
  صفحه ۵حکایت دارد...

مهاجرت 
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ماه رمضان ماه 
احسان و دستگیری 
از نیازمندان است 
که باید در شرایط 
کرونایی  اهتمام به 
نهضت مواسات و 
کمک های مؤمنانه 
چندین برابر شود و 
به اوج خود برسد

باید با سیاست گذاری 
و برنامه ریزی از جانب 
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ــرای رئیس جمهور شــدن ایــن همه  • چــرا ب
درباره مدرک تحصیلی جوالن می دهید که 
مدرک شخص باید دکترا باشه یا باالتر؟ من 
فکر می کنم این طوری کشور را اداره کردن 
،مدرک سیکل هم داشته باشی کفایت می 
کنه. چون این آقایان همه چیز و همه کس 
را به حال خود واگذاشتن و این جوری اداره 
کردن کشور به این همه مدرک و دنگ و فنگ 

نیاز نداره.
بنده چند سال قبل یک دستگاه سواری  •

خریدم به ۲۵۰ میلیون و ارزش آن امــروز 
شده یک میلیارد یعنی ۴۰۰ درصد تورم، بعد 
دولت اعالم کرده برای خودروهای بیش از 
یک میلیارد مالیات تعلق می گیرد، گناه ما این 
وسط چیست که باید به تورم شما هم مالیات 
بدیم؟ آیا بهتر نیست قیمت را برگردانید به 

قبل که همه نفع ببرند؟
خودتون رو مسخره کردین ،چه قرنطینه  •

ای؟ چه آشی چه کشکی؟ همه مغازه ها بازه. 
هیچ چیز رعایت نمی شه. همه مون می میریم.

واقعا طارمی به چلسی گِل قیچی برگردون  •
زده؟! پس باور کنین تو جام جهانی دسته 

خرابه رو داده بودن به ما!
 وقتی صحبت از صف مــرغ و گرانی 1۰  •

برابری قیمت دالر و مایحتاج  مردمه تلویزیون 
هیچی نمی گه. ولی خدا نکنه حقوق رو ۲۵ 
درصد افزایش بدن. توی اخبار چنان با قدرت 
و اعتماد به نفس می گن که انگار بهمون 
لطف و حقوق مون رو اضافه کردند! مسئوالن 
قیمت ها را ثابت نگه دارند. افزایش حقوق 

نخواستیم!
توزیع این بسته های به اصطالح معیشتی  •

ــرای افــراد و مناطق مــحــروم، هرچند فی  ب
نفسه و با هرنیتی که باشد کارخوبی است، 
اما مشکلی از آن ها  را حل نمی کند، بلکه فقر 
حاکم بر برخی از افراد کشور و فقیرپروری 
را گسترش می دهد. مسئوالن، به جای این 
کارهای سطحی و تبلیغاتی! به داد مملکت 

برسند. فردا و فرداها بسیار دیر است.
 به همه کسانی که از گل طارمی تعجب  •

کردند، باید بگم که ما پرسپولیسی ها از این 
چیزها زیــاد دیدیم! شما ببینید که تا حاال 

ندیدین.
چرا همیشه موافق مستاجر و ضد مالکان  •

پیام چاپ می شه؟ در شرایطی که تورم رسمی 
بیش از ۴۰ درصد بوده، چطور منصفانه است 
که اجاره ۲۰ درصد زیاد بشه؟ دولت عرضه 
اداره کشور و مردم رو نداره و با این کار در واقع 
داره با ضرر زدن به عده ای، مجبورشون می 

کنه خرج یه عده دیگه رو نامحسوس بدن....
 شما که یک روزنامه مشهورید، یک تماس  •

با۴۰3۰ یا19۰بگیرید ببینید چند دقیقه 
سر کارتان می گذارند و بعد هم کسی جواب 
گو نیست و می گویند پیامتان ضبط می شود! 
کو ؟کجاست رسیدگی؟ به وا...همش دروغه.

در خبرها آمده بود که قیمت زولبیا و بامیه 7۰  •
درصد افزایش یافت، حال که تمام اطبا اذعان 
به پرضرر بودن این خوراکی دارند و اصال توصیه 
به خوردن درافطار نمی کنند، بهتر است از سبد 

غذایی خانوار به کلی حذف شود.
ــوی بــابــت انــجــام  • چـــرا بــیــمــارســتــان رضـ

آندوسکوپی از بیماری که بیمه اش طرف 
ــان  ــوم ــزارت ــرارداد اســت، حــدود 3۰۰ه ــ ق
ــوازم مصرفی اش را  پــول می گیرد؟ تنها ل
که شامل یک جفت دمپایی و دو تکه کاور 
برای پوشش است حدود ۲۰۰ هزار تومان 
محاسبه می کند! لطفا مسئوالن پاسخ گو 
باشند. اگر بیمار مجاز به تهیه لوازم جانبی 
باشد ،با کمتر از ۵۰ هزار تومان این اقالم را 

تهیه می کند.
 به تازگی دعــوا با اسلحه، رجــز خوانی با  •

اسلحه جنگی و قتل با سالح گرم زیاد شده. 
دلیلش رو نمی دونم.

چــرا تــعــزیــرات نــوک بینی خــود را نگاه  •
می کند! مردم عملکرد مسئوالنی مثل شما 

را نمی خواهند.
دوستان عزیز هنوزم دیر نشده ها !حاال  •

که گل طارمی رو دیدین  بیاین پرسپولیسی 
بشین !

عزیزانی که می گن حقوق شان کم است  •

گوش کنند. من مامور بانک هستم و روزی 8۴ 
هزارتومان)فکر نکنید دالر( حقوق می دن.
روزهای تعطیلی رسمی و جمعه ها هم حقوق 
نداریم. از یک نفر خبره می خوام حساب کنه 
با این حقوق و بــدون بیمه و کرایه خانه چه 

کار کنیم؟
نامزدهای  • از  بعضی  ــرا  چ کــه  تعجبم  در 

مسئولیت  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
هایی که داشته اند ناموفق عمل کرده اند، با 

وجود این حاضر به ترک صحنه نیستند.
ــورس نگاهی  • مسئوالن بــه قیمت هــای ب

کشن؟  نمی  خجالت  .واقعا  باشند  داشته 
چقدر اختالف؟ بسه دیگه، یکی دو ماهی 

الاقل مثبت بشه .خسته شدیم.
 مراکز بهداشتی باید به داشتن بچه سالم  •

مادر رو تشویق کنن نه این که باری روی دوش 
بهزیستی کشور بگذارند و نگذارند که مادری 
جنین ناقص را سقط کند. واقعا باعث تأسفه! 

لطفا تذکر داده بشه.
 چه جوری طارمی توی پورتو و کشورهای  •

دیگه این قدر قشنگ بازی می کنه ولی توی 
ایران پای راست و چپش رو قاطی می کنه؟!

در حالی که کلیه مدارس تعطیل و حضور  •
ــدارس ممنوع است،  عوامل اجرایی در م
ــوی جشنواره ای  دراســتــان خــراســان رض
با عنوان نوجوان خوارزمی پشت درهای 
ــدارس برگزارشد بــدون ایــن که به  بسته م
سالمت دانش آموزان توجه شود. مدارس 
و ادارات رامجبور کردند در آن شرکت کنند 
و به ادارات هم اجازه گرفتن عکس وفیلم از 
این برنامه را ندادند. مسئول این بی تدبیری 

کیست؟
 متأسفانه نه تنها سیاست تنظیم بازار میوه  •

به نفع مردم نیست بلکه هیچ سیاست دیگری 
هم به نفع مردم نیست.

 دولت برای این که افزایش حقوق سرسام  •
آور کارمندانش را تامین کند، فشار مضاعف 
روی بقیه مردم وارد می کند. آن هم در حالی 
که این کارمندان با کمترین کارایی مشغول 

به کار هستند.

گرد و غبارزدایی از تولید

چند سال قبل سر کالس اقتصاد مالی، استاد از 
فرنگ برگشته که نمی توانست به روانی ما فارسی 
صحبت کند یک سوال ساده مطرح  و گرد و خاکی 
در کالس دکترا به پا کرد و البته هیچ کــدام از 
ما هم نتوانستیم خود را از شر فضای غبارآلود 

پیرامون رها کنیم و به جواب درست برسیم.
ــوال ایــن بــود که مشکل بــازار سرمایه کشور  س
چیست و چرا شاهد رونق پایدار و البته بازدهی 
معقول و ریسک قابل کنترل نیستیم. سال 9۴ 
بــورس مثل االن فراگیر نبود اما اکثر ما درگیر 
آن بودیم. خالصه پاسخ ها شــروع شد. یکی از 
تصمیمات ناظر بازار )سازمان بورس( گفت و یکی 
مداخله دولت و دیگری نامعلوم بودن سرنوشت 
مذاکرات هسته ای و وضعیت نرخ سود بانکی و 
.... خالصه این قدر از این موارد گفتیم و هیچ کدام 

مقبول نیفتاد که هم ما خسته شدیم و هم استاد.
استاد بعد از این ماراتن نفسگیر در مسیر خاکی و 
بیراهه برای یافتن علت العلل مشکل، برگشت و 
فقط یک کلمه گفت: »تولید«. گفت که اگر تولید 
محور اقتصاد باشد و شرکت ها از نظر فرایند 
تولیدی خود بتوانند بدون دغدغه کار کنند، سایر 
موارد موضوعیت نخواهد داشت. در واقع بورس 

آینه اقتصاد است و اقتصاد یعنی تولید.
واقعیت این است که در کشور با وجود محرز بودن 
بسیاری از مسائل و مشکالت و موانع تولید، 
همواره ســراغ بیراهه ها می رویــم و هرچه می 
رویم جز گرد و غبار کورکننده ایجاد نمی شود. 
اگر بورس را به تبلیغات باد کنیم برنامه ای برای 
گسیل نقدینگی به بخش مولد نداشته باشیم، جز 
رفت و برگشت نقدینگی و گرد و خاک کورکننده و 
گمراه کننده، هیچ عاید اقتصاد نخواهد شد. اگر 
مدت ها درگیر مذاکره و رفع تحریم باشیم )که به 
جای خود الزم و ضروری است( اما یک راهبرد 
ساده در خصوص رفع موانع داخلی پیش روی 
تولید نداشته باشیم، راه به جایی نمی بریم و بعد 
برای توجیه مسیر غلط مجبوریم گرد و خاک به پا 

کنیم و آدرس غلط بدهیم.
اگــر برنامه ها بر محور تولید تنظیم نشود، به 
راحتی به بیراهه می رویــم. اگر پای حرف یک 
شرکت تولیدکننده  یا یک استارت آپ یا شرکت 
دانش بنیان ننشینیم و نفهمیم که چگونه تامین 
اجتماعی به پر و پای تولید می پیچد و قوانین 
سوسیالیستی این نهاد تا چه حد با فضای چابک 
و حرف های مورد نیاز اکوسیستم نوآوری و تولید 
دانش محور بیگانه است، نمی توانیم حرف از 
حمایت تولید و تولید دانش بنیان ها بزنیم. یا این 
که در حمایت از تولید دانش بنیان حرف بزنیم 
اما ندانیم که بوروکراسی موجود در نهادهایی 
که برای حمایت از نوآوری شکل گرفته اند تا چه 
میزان می توانند آسیب زا باشند )اگرچه نهادها 
و تشکیالت شکل گرفته حول معاونت علمی، 
چندین مرتبه از بوروکراسی سنتی در وزارت 
کشاورزی و صنعت چابک تر و سالم ترند(. چه آن 
که وقتی اصل ماجرا به حاشیه برود خود سیاست 
گذار هم در گرد و غبار حاشیه سازی ها گم خواهد 
شد و حتی در صورت صدق نیت در گرد و غبار 

مسیر را نخواهد یافت.
اما اگر محور را باز بشناسیم و بدانیم که هر زمانی 
بــرای پیشرفت باید کــدام معیار و کــدام هدف 
ــادی حل خواهد شد.  را بنگریم، مشکالت زی
چندین سال است که به برکت شعار سال، دوباره 
ذهن هایمان حول تولید می آید و از فضای فکری 
مردمی که دنبال سود نجومی در بورس یا بیت 
کوین و ... هستند دوباره متوجه ستون اقتصاد 
می شــود. همچنین دولتمردانی که بیشتر از 
کارکردن، عادت به گرد و خاک به پاکردن در 
رقابت های سیاسی دارند حداقل در حد چند 
روز اول سال متوجه اصل ماجرا می شوند. کاش 
قدر استادهایی را که شفاف می اندیشند و درگیر 
حاشیه ها نمی شوند و در مسیرهای سخت، حول 
راهبرد اصولی و اصلی ثابت قدم هستند  و گرد و 

خاک فرو می نشانند بدانیم.

وزیر کشور در بیمارستان 
بستری شد

رحمانی فضلی وزیر کشور به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا در یکی از بیمارستان های 
تهران بستری شد.  وزیر کشور که به دلیل ابتال 
به بیماری کرونا چند روزی بود که در جلسات 
حاضر نمی شد،  در یکی از بیمارستان های 
تهران بستری شد. چند روز پیش خبر ابتالی 
رحمانی فضلی به کرونا توسط فارس منتشر 
شد که مشاور وزیر کشور در گفت وگو با یکی 

از رسانه ها،  این خبر را تکذیب کرد. 

آیت  ا... مکارم شیرازی در بیمارستان بستری شد

آیت  ا... ناصر مکارم شیرازی، به علت کسالت 
و ضعف بدنی در بیمارستانی در تهران بستری 

شد. 
به گــزارش مهر، این مرجع تقلید اوایــل هفته 
ــه تشخیص  ــه عــلــت ضــعــف بــدنــی ب ــاری، ب ــ ج

پزشک معالج به تهران منتقل و در بیمارستان 
خاتم االنبیا )ص( بستری شــد. طبق آخرین 
خبرها، حال عمومی ایشان بهتر شده است و 
پس از تثبیت وضعیت جسمی، از بیمارستان 

مرخص می شود و به قم باز می گردد.

گروه سیاسی- در طلیعه  ماه مبارک رمضان، 
بهار قرآن، مراسم انس با قرآن کریم با حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی از طریق ارتباط 
تصویرِی حسینیه امام خمینی)ره( با مصالی 
تهران برگزار شد و قاریان قرآن کریم به تالوت 
آیات نور پرداختند.رهبر انقالب در این دیدار 
ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه 
نــزول قــرآن به تبیین موضوع هدایت قرآنی 
پرداختند و درخصوص گستره و ابعاد آن گفتند: 
هدایت قرآنی شامل همه  بشریت و در برگیرنده 
زندگی  اجتماعی  و  فـــردی  مختلف  ابــعــاد 
انسان می شود.حضرت آیــت ا... خامنه ای با 
اشــاره به برخی سرفصل های هدایت قرآنی 
افزودند: کمال معنوی، اداره  جوامع انسانی و 
چالش های سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن، 
رفتارهای مدیریتی، اقامه  عدل، دفع دشمنان 
باطنی و ظــاهــری، رفــع دشمنی ها، مسائل 
اخالقی، مسائل مربوط به خانواده و تربیت 
فرزندان، آرامش روحی و روانی و فرونشاندن 
تالطم های درونــی، توصیه به علم و شناخت 
حقایق عاَلم وجود و رفتارهای فردی، بخش 
هایی از رئــوس موضوعاتی است که هدایت 

قرآنی شامل آن ها می شود.

دل انسان با تالوت قرآن جال پیدا می کند
رهبر انقالب اسالمی الزمــه بهره مندی از 
هدایت قرآنی را تقوا و خشیت الهی دانستند 
و با توصیه همگان به خواندن همراه با تدبر 
قرآن در ماه مبارک رمضان، گفتند: دل انسان 
با تالوت قرآن جال پیدا می کند و بهاری و با 
طراوت می شود.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تأکید بر این که قاریان قرآن باید خود را مبلغان 
قرآن بدانند، بر لزوم تالوت همراه با تذکر و 
خشوع و توجه عمیق به معنا تأکید کردند.
ابتدای  در  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
سخنانشان با اشاره به آماری که در سخنرانی 
روز اول فروردین درخصوص رتبه اقتصادی 
کشور بیان کردند، گفتند: بعد از بیان این آمار، 
برخی افــراد تذکر دادنــد که این آمار صحیح 
ــاس مــوضــوع بــررســی و  نیست، برهمین اس
مشخص شد آمار مربوط به رتبه هجدهم کشور 
صحیح نیست و مربوط به چند سال قبل است 
که الزم است از افرادی که این موضوع را متذکر 

شدند، صمیمانه تشکر کنم.

اهتمام بــه نهضت مــواســات و کمک های 
مؤمنانه چندین برابر شود

رهبر انقالب در بخش دیگری از  سخنانشان 
به تلخ شدن کام مردم  در زیباترین روزهای 
ــاره کردند و افزودند:  ســال بر اثــر کرونا اش
آمارهای تلخ و تکان دهنده از افزایش مبتالیان 
آحاد  و  مسئوالن  همه  باید  جان باختگان  و 
مردم را هوشیار و بیدار کند که این بیماری 
را شوخی نگیریم.حضرت آیت ا... خامنه ای 

تأکید کردند: مسئوالن باید به صورت قاطع 
کارهای الزم را انجام دهند و بر طبق ضوابطی 
عمل شود که کارشناسان و مسئوالن امور 
بهداشت و درمان مشخص می کنند.ایشان 
ــوارض اجتماعی کرونا مانند  ــاره به ع با اش
جان باختن عزیزان، افزایش بیکاری، مشکل 
معیشت و تأثیرپذیری همه برنامه های کشور از 
این بیماری، افزودند: باید با سیاست گذاری و 
برنامه ریزی از جانب مسئوالن  و رعایت ضوابط 
بهداشتی از سوی آحاد مردم کاری کرد که 
ایــن بیماری متوقف شــود و بر ایــن ویــروس 
منحوس فائق بیاییم.رهبر انقالب اسالمی 
با تشکر از تالش و فداکاری تحسین برانگیز 
بیماری  با  مقابله  در  درمانی  مجموعه های 
کرونا، افراد و گروه های داوطلب را به کمک 
به جهادگران عرصه درمان همچون اوایل این 
بیماری  تشویق و توصیه کردند و گفتند: ماه 
رمضان ماه احسان و دستگیری از نیازمندان 
است که باید در شرایط کرونایی  اهتمام به 
نهضت مواسات و کمک های مؤمنانه چندین 

برابر شود و به اوج خود برسد.

اروپایی ها از خود استقاللی ندارند
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین در خصوص 
مسائل مربوط به برجام و تحریم ها و مذاکرات 
گفتند: سیاست کشور را در خصوص برجام و 
تحریم ها در سخنان عمومی اعالم و در جلسات 
با مسئوالن یا به صورت مکتوب نیز به آن ها 
بیان کرده ایم بنابراین سیاست کشور معلوم 
است که باید چه کاری انجام بدهند.ایشان 
ــد: تشخیص مسئوالن ایــن اســت که  ــزودن اف
بروند مذاکره کنند تا همین سیاست را ِاعمال 
کنند که در این زمینه بحثی نداریم اما باید 
مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود چرا 
که برای کشور ضرر دارد.رهبر انقالب اسالمی 
هدف آمریکایی ها از تأکید و اصرار بر مذاکره را 
تالش برای تحمیل یک حرف باطل دانستند 
و افزودند: منطق جمهوری اسالمی مبنی بر 
این که اول باید آمریکا تحریم ها را بردارد زیرا به 
آن ها اطمینانی وجود ندارد و قباًل بارها نقض 
عهد کرده اند، به  گونه ای است که حتی بعضی 
مذاکره کنندگان اروپایی نیز قبول دارنــد و 
در جلسات خصوصی آن را تصدیق می کنند 
اگرچه در مقام تصمیم گیری تسلیم آمریکایی ها 
هستند و از خود استقاللی ندارند.حضرت 
آیت ا... خامنه ای افزودند: غالب پیشنهادهای 
آمریکایی ها، متکبرانه و تحقیرآمیز است و حتی 
قابل نگاه کردن هم نیست.ایشان در پایان ابراز 
امیدواری کردند که مسئوالن کشور با چشم باز 
و دل محکم و با توکل به خدا به پیش بروند و به 
توفیق الهی ملت را خرسند و خوشحال کنند.
در این مراسم نورانی، تعدادی از استادان 
قرآنی و قاریان جوان و یکی از مناجات خوانان 

به اجرای برنامه پرداختند. 

رهبر انقالب  با اشاره به این که سیاست کشور در زمینه 
برجام مشخص است، خطاب به مسئوالن تصریح کردند:

زیان مذاکرات فرسایشی برای کشور

اعالم  جزئیات اتهامات 21 همدست حسن رعیت
ــاه رسیدگی به اتهامات  دومین جلسه دادگ
حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه 
۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 

قاضی بابایی برگزار شد. 
در ابتدای جلسه دادگاه جعفرزاده نماینده 
دادستان در جایگاه قــرار گرفت و به قرائت 
ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف 
اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی 
صمیمی  سیامک  با  او  ارتباطات  منصوری؛ 
قائم مقام معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و 
معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیالت 
کالن بانک های صنعت و معدن و کشاورزی؛ 
ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رئیس 
هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان؛ 
پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان 
کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود 
جهت پول شویی و اخذ حواله های ارزی دولتی 
به واسطه شرکت هایی با ذی نفع واحد و عدم 
پرداخت.آسیب  تولیدی  کــاال هــای  واردات 
ــول دو فقره شکایت  بــه محیط زیست و وص
شهرداری منطقه یک تهران در سال 98 از 
این  در  رعیت  به  معروف  میرکاظمی  حسن 
خصوص از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن 
میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول 
پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده 

دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.
در ادامــه جلسه دوم دادگــاه، عناوین اتهامی 

۲1 متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده 
دادستان قرائت شد. 

منصور معتقد، متهم ردیف دوم پرونده مزبور 
متهم به مشارکت در اخــالل عمده در نظام 
پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول؛   باقر 
ــف ســوم پــرونــده که متواری  شعار متهم ردی
ــالل عمده  و متهم اســت بــه مشارکت در اخ
در نظام پولی و ارزی کشور ، سید روح ا... 
میرکاظمی متهم ردیف چهارم، محمد ابازاده 
متهم ردیف پنجم، محمد امین علوی طالبی 
متهم ردیــف ششم پرونده مزبور که متواری 
است، سید علیرضا هاشمی زاد متهم ردیف 

متهم  قربانخانی  حاجی  حمیدرضا  هفتم، 
ردیــف هشتم، مسعود جدیدی ممتاز متهم 
ردیــف نهم و علی قاسمی متهم ردیــف دهم 
ــت به  پــرونــده مــزبــور کــه مــتــواری و متهم اس
اخالل در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت 
 در پــول شــویــی و تحصیل مـــال نــامــشــروع.

بتو،  سیدرضا  شناسان،  یــزدان  محمدرضا 
علی اکبر رحمانی، مجید عبادی، علی فرخی، 
علی اشرف افخمی، محمد آریا، علی دارابی نیا، 
توحیدی،  غالمرضا  کریمی،  محمدحسن 
معصومه عنصری و سیروس یوسفی متهمان 

1۰ تا ۲۲ این پرونده هستند.

قالیباف: میان کارگزاران نظام و مردم نباید فاصله باشد

رئیس مجلس با بیان این که در نظام اسالمی 
هیچ گونه فاصله ای نباید میان کارگزاران  و 
مــردم باشد، گفت: حتی به دالیلی همچون 
آسیب دیدن از مسائلی مثل کرونا و در خطر 
بودن جان نیز نمی توان از مردم فاصله گرفت، 
اما متاسفانه ما از این نوع نگاه فاصله گرفته ایم. 
به گزارش خانه ملت، قالیباف صبح روز گذشته 
در نشستی با مدیران بخش های مختلف مجلس 

با بیان این که ایجاد رقابت و تالش جمعی 
و تحول ضروری است ،افزود: در غیر 

این صورت روزمرگی همچون خاک 
مرده ای بر ما پاشیده می شود و گویی 

بود و نبود ما فرقی ندارد و احساس 
ــم  ــی ــواه بــی هــویــتــی خ

ــدف و  ــ ــذا ه ــ ــرد، ل ــ کـ
فــلــســفــه بـــرگـــزاری 

باید  جلسات  ــن  ای

ــرادری و انس و الفت  ایجاد ارتباط بیشتر و ب
باشد.  وی با یادآوری روز های جنگ تحمیلی، 
گفت: شاید چنین فضا هایی از نظر بسیاری 
از مدیران رویایی به نظر آیــد، اما ما نبود این 
فاصله ها را در ایام جنگ تحمیلی به کرات دیده 
و تجربه کرده ایم، بنابراین باید گفت؛ پشت 
خاکریزها، نماد و مصداقی از اخوت، برادری 
و همراهی رزمندگان و جان برکفان وطن بود.  
رئیس مجلس شورای اسالمی بر ضرورت 
اعتماد مدیران و مسئوالن به یکدیگر 
همچون زمان جنگ تحمیلی تاکید 
کرد و گفت: آن زمان در مخیله کسی 
خطور نمی کرد که مثاًل برادری که 
در جبهه صحبت می کرد، 
قصد و هدفش مسائل 
دیگری است اما این 
روز ها چنین نیست.

 ضریب حقوق کارمندان 
 و بازنشستگان 25 درصد

 افزایش می یابد

 بر اساس مصوبه هیئت وزیــران میزان افزایش 
ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
و مؤسسات آمــوزش عالی و قضات، شاغلین 
مشمول قــانــون مدیریت خــدمــات کــشــوری و 
کارمندان دولــت  به میزان ۲۵ درصد افزایش 
می یابد. طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی 
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای 
مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال 
1۴۰۰،   به میزان ۲۵ درصــد نسبت به سال 
1399 افزایش می یابد، مشروط به آن که میزان 
افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل 

قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند.

خبر
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تحلیل روز

چهره روز 

اندیشکده روز 

بازیگران خارجی در کودتای اردن 

اردن هفته گذشته شاهد بــازداشــت 20 نفر از 
جمله چند شاهزاده به اتهام کودتا علیه پادشاهی 
ــاه اردن روز 7  ــ ایــن کشور بــود.»عــبــدا... دوم« ش
ــردم، تحوالت  ــل با صــدور پیامی خطاب به م آوری
این کشور را »فتنه« نامید و گفت: "چالش روزهای 
چالش ها  خطرناک ترین  و  سخت ترین  گذشته 
برای ثبات سرزمین مادری ما نبود، اما برای من 
دردناک ترین بــود، زیــرا طرف های فتنه از درون 
خانواده ما و خارج آن بودند."به نظر می رسد با توجه 
به شخصیت هایی که بازداشت شده اند، اولین 
بازیگر خارجی متهم در کودتای اردن، عربستان 
سعودی است. کاربران شبکه های مجازی نیز در 
توئیت های خود انگشت اتهام را به سمت ریاض 
بــردنــد.»آرون دیوید میلر« مشاور پیشین وزارت 
خارجه آمریکا در امور خاورمیانه نیز در توئیتی در 
این باره نوشت: "تنش ها و رقابت های عربستان و 
اردن فقط یک عنوان اصلی نیست، بلکه یک روند 
است که دهه های زیــادی را دربرمی گیرد."نکته 
حائز اهمیت این است که عربستان سعودی اولین 
کشوری بود که به کودتای اردن واکنش نشان داد. 
دربار سلطنتی عربستان سعودی کمتر از یک ساعت 
پس از آن که ارتش اردن اولین بیانیه رسمی خود را 
درباره خبر دستگیری حمزه بن حسین، برادر ناتنی 
پادشاه اردن و ولیعهد سابق این کشور منتشر کرد، 
در بیانیه ای راجع به این وقایع واکنش نشان داد و 
بر حمایت از اردن تأکید کرد.همچنین عربستان 
بار دیگر بیانیه دومی را صادر کرد و در آن ضمن 
حمایت از پادشاه اردن درباره ارتباطش با بازداشت 
شدگان توضیحاتی داد. صدور بیانیه عربستان به 
دلیل روابط ریاض با »شریف حسن بن زید« و »باسم 
عوض ا...«، دو تن از مهم ترین بازداشت شدگان 
انجام شد.در همین حال، در ماجرای اردن انگشت 
اتهام به شکلی ویژه متوجه رژیم صهیونیستی است. 
به تازگی به دلیل ممانعت رژیــم صهیونیستی از 
زیــارت ولیعهد اردن از اماکن مقدسه و به تبع آن 
ممانعت اردن از پــرواز »بنیامین نتانیاهو« از فراز 
کشورش به امارات، چالش چشمگیری میان رژیم 
صهیونیستی، امارات و اردن بروز کرد. همچنین 
در سایه ایجاد روابــط رسمی میان امــارات و رژیم 
صهیونیستی و همچنین افزایش روابط غیررسمی 
میان ریاض و تل آویو، دیگر اردن اهمیت و جایگاه 
سابق را برای رژیم صهیونیستی ندارد.اگرچه رژیم 
صهیونیستی و امارات نیز دست داشتن در کودتای 
اردن را رد و حتی این اقدام را محکوم کردند، اما 
به نظر می رسد کودتا در اردن بدون حمایت مثلث 
شرارت در غرب آسیا یعنی عربستان، امارات و رژیم 
صهیونیستی نمی توانست انجام شود.بازیگران 
داخلی کودتا هدفی جز تغییر در رأس قــدرت و 
جایگزینی شاهزاده حمزه بن حسین به جای برادر 
ناتنی اش، عبدا... دوم، نداشته اند.اما بازیگران 
خارجی چند هدف مهم را پیگیری می کردند: هدف 
نخست، روی کار آوردن دولتی همسو و همفکر در 
اردن به پادشاهی شاهزاده حمزه بن حسین بود. 
هدف دوم و مهم تر، کمک به باز شدن برخی گره ها 
در فرایند اجرایی معامله قرن بود. طبق معامله قرن 
و همچنین طرح هایی که پیش از این به ویژه از سوی 
آمریکایی ها ارائه شده بود، اردن به عنوان وطن دوم 
فلسطینیان معرفی شده بود که عبدا... دوم، پادشاه 
اردن با این موضوع مخالفت کــرده و تاکنون نیز 
اجرایی نشده است.»عبدالباری عطوان« نویسنده 
و تحلیلگر مشهور عرب در تحلیلی نوشت: "بازداشت  
باسم عوض ا... که از توافق نامه های عادی سازی 
کشورهای حاشیه خلیج فــارس با رژیــم اشغالگر 
حمایت کرد و نام وی با طرح های تسهیل فروش 
اراضی و امالک در شهر قدس به صهیونیست های 
شهرک نشین پیوند خــورده، دل بیشتر اردنی ها 
از گرایش ها و قشرهای مختلف را خنک کرد اگر 
نگوییم دل همه اردنی ها را خنک کرد."واقعیت این 
است که در اردن به واسطه ساختار خاندانی قدرت 
و اختالف هایی که میان شاهزادگان وجود دارد، 
زمینه کودتا فراهم شده است و در سال های آینده نیز 
امکان پذیر است. از سوی دیگر، درون خاندان قدرت 
در اردن نیز شاهزادگانی هستند که تحت حمایت 
بازیگران خارجی قرار دارند و تحرکات این چنینی 
نمی تواند بدون اطالع و حمایت این بازیگران انجام 
شود. نکته پایانی این که، شکست کودتا نشان داد 
عبدا... دوم، پادشاه اردن از حمایت نهادهای نظامی 

و امنیتی این کشور برخوردار است.

  دکتر سید رضی عمادی

انهدام »خانه امن«موساد در اربیل 
 گروهی ناشناس مرکز اطالعاتی ویژه موساد در شمال عراق را هدف قرار داد که به

 کشته و زخمی شدن 10 افسرصهیونیست منجر شد 

ایستگاه جــاســوســی، شــنــود و 
در  صهیونیستی  رژیــم  امنیتی 
شمال عــراق هدف حمله افراد 
ناشناس قرار گرفت. به نوشته 
صابرین نیوز، این مرکز امنیتی 
که در استان های شمالی عراق 
قرار دارد به شکل قابل توجهی 
پیگیری  طبق  و  شــده  منهدم 
هــای اطالعاتی، حمله به  این 
شدن  کشته  و  زخمی  به  مرکز  
شــد،   منجر  صهیونیست   10
شدگان  کشته  از  نفر   3 هویت 
عامی  نوعام،عکیفا  منحانین 
منطقه  ــت.  اس جیکوب  وپیریر 
کردستان عــراق جــزو مناطقی 
اســت که رسانه ها و منابع این 
ــا دربــــاره فعالیت  ــاره کــشــور ب
هــشــدار  صهیونیست  عــنــاصــر 
داده انــــد. رژیـــم صهیونیستی 
جدایی  همه پرسی  جــریــان  در 
ــراق در سال  از عـ ایــن منطقه 
هــمــه  پــرســی  ایـــن  از   2017
غیرقانونی حمایت کــرده بود. 
کانال اخبار سوریه نوشت:این 
ــن گـــوپـــرو به  ــیـ حــمــلــه بـــا دوربـ
صورت کامل فیلم برداری شده 
است. همچنین از بیرون مرکز 
جاسوسی و خرابکاری موساد 
با دوربین های ترمال )حرارتی( 
ماموریت به صــورت کامل فیلم 
برداری شده است. صحنه های 
ــران و  ــس ــوردن اف ــ کــامــل تــیــر خ
و  صهیونیستی  ــم  رژیـ ــل  ــوام ع
ــورت کامل  ــا به ص هالکت آن ه
موجود است که در وقت مقتضی 
مسئوالن  شــد.  خواهد  منتشر 
در  ــه  –کـ صهیونیستی  ــم  ــ رژی

بی دولتی و نبود نظم در ساختار 
سیاسی این رژیم نمی دانند باید 
به کجا مراجعه کنند - بر این باور 
هستند که هــرج و مــرج موجود 
فعلی به نفع نتانیاهو بــوده و او 
دارد از این موضوع سوءاستفاده 
می کند برخی از سران این رژیم 
در رسانه های غربی نوشته اند 
کــه بـــرای خــرابــکــاری در نطنز 
تــصــمــیــم حــکــومــتــی و جمعی 
گرفته نشده بود و نتانیاهو صرفًا 
بــرای منافع خــود دســت به این 
ــدام زد که خطرات بی شمار  اق
ــرای این  ــدون محاسبه ای ب و ب
رژیم دارد. حاال با انهدام ایستگاه 
امنیتی موساد در  و  جاسوسی 
شمال عراق و پیش از آن هدف 
قرار گرفتن کشتی این رژیم در 
دریای عمان باید دید که فرمانده 
ارتش کودک کش و نتانیاهو باز 
هم بلبل زبانی می کنند یا این 
که برای همیشه از خرابکاری و 
رفتارهای صهیونیست  وار خود 

دست برمی دارند.

انتقال عناصر داعش از 	 
سوریه به عراق

همزمان،ارتش آمریکا در ادامه 
سیاست ناامنی در عراق و ایجاد 
ــش بــرای  هسته های جدید داع
بازسازی این سازمان تروریستی 
در حال انتقال عناصر بازداشتی 
ــی از  ــت ــس ــروری ــن گـــروهـــک ت ــ ای
زنــدان هــای تحت کنترل کردها 
در شمال و شرق سوریه به مناطق 
ــت. ایــن جابه  ــراق اس ــرزی بــا ع م
با نشستن  جایی عناصر معموال 

بالگردها در اردوگاه ها و کمپ های 
محل نگهداری این عناصر صورت 
می گیرد. به گفته منابع سوری، 
معموال ابتدا افسران سیا و ارتش 
آمریکا با همراهی برخی از عناصر 
ــش وارد کمپ ها  در اختیار داع
می شوند و افــراد مد نظر را جمع 
می کنند و برای آن ها ماموریت را 
توضیح می دهند. سرکرده های 
داعــش کــه بــا همکاری ممتد با 
ارتش آمریکا شناخته می شوند، 
عناصر خود را بهتر می شناسند 
و به همین دلیل آن هــا را معرفی 
ایــن عناصر  بالگردها  می کنند. 
را به چند منطقه خــاص منتقل 
می کنند، آن هایی که باید علیه 
ارتش سوریه اقدام کنند به منطقه 
اشغالی التنف بــرده می شوند و 
آن هایی که باید در عراق دست به 
حمله و خرابکاری بزنند در مناطق 
خاصی در نزدیکی خــط مــرزی 
ــراق – چــون مــرز توسط  ــل ع داخ
کنترل  و  رصــد  الشعبی  الحشد 
می شود نمی توانند به سادگی از 
مرز عبور کنند – پیاده می شوند تا 
به گروه های خود بپیوندند. البته 
همه ایــن عناصر یک گــام قبل از 
انتقال نهایی در پایگاه غیرقانونی 
آمریکا در الشدادی به مدت دو تا 
سه هفته تیمار می شوند. آخرین 
ــورد از ایــن نقل و انتقال - که  م
ــه صورت  معموال به صــورت روزان
می گیرد – شب گذشته در یکی از 
کمپ های بازداشت عناصر داعش 
در جنوب شهر الحسکه روی داد. 
این نقل و انتقال   شامل جابه جا 

کردن 60 تروریست داعشی بود.

20 سال جنگ بی حاصل 
 پس از آمریکا، دیگر اعضای ناتو نیز در پی برنامه ای

 برای خروج از افغانستان هستند 

بیست سال پس از حمالت تروریستی به 
برج های تجارت جهانی نیویورک در 11 
سپتامبر 2001 که حمله ناتو به افغانستان 
را در پی داشت، واشنگتن و همپیمانانش 
بــه دنــبــال خـــروج کامل نظامی از این 
کشورند. ابتدا یک مقام ارشد ناشناس 
به واشنگتن پست و نیویورک تایمز گفت 
که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
باقی مانده نیروهای نظامی کشورش را 
تا یازدهم سپتامبر امسال از افغانستان 
خارج می کند. هم اکنون 2۵00 سرباز 
آمریکایی و حدود هفت هزار نیروی نظامی 
ناتو در افغانستان مستقرند. در پی اعالم 
این خبر، روزنامه تایمز نیز به نقل از منابع 
خود نوشته است بریتانیا برنامه هایی را 
بــرای تحویل آکادمی نظامی در کابل، 
جایی که نیروهایش برای آموزش سربازان 
افغان به دولت افغانستان کمک می کنند، 
تنظیم کرده است. اکنون، حدود 7۵0 
سرباز بریتانیایی در افغانستان حضور 
گفته اند  بریتانیایی  مقامات  ــد.  ــ دارن
نیروهای ارتش این کشور در افغانستان به 
لحاظ پایگاه و زیرساخت ها عمدتا متکی 
به آمریکا هستند و بدون حضور این کشور، 
با مشکل مواجه خواهند شد. بر همین 
اساس، به نظر می رسد که خروج آمریکا 
تاثیر مستقیمی روی خروج همه اعضای 
پیمان نظامی ناتو دارد. چرا که پس از 
مقامات واشنگتن و لندن، وزیر دفاع آلمان 
نیز دیروز اعالم کرد: من حامی یک خروج 
هماهنگ نیروها هستم و انتظار هم دارم 
که ناتو به این توافق دست یابد. این بدان 
معناست که ما برنامه هایمان را با آمریکا 
هماهنگ می کنیم. »آنــه گــرت کرامپ 
– کارن باوئر«، وزیر دفاع آلمان در گفت 
وگویی با شبکه خبری »ای آر دی« گفت: 
»ما همیشه گفته ایم نیروهایمان را با هم 

مستقر و سپس با هم خارج می کنیم.« بر 
اساس توافق دوحه قرار بود که تا یکم ماه 
می آمریکا همه نیروهایش را از افغانستان 
خــارج کند. اما دولــت آمریکا چند هفته 
ــروج همه نیروها از  ــالم کــرد خ پیش اع
نظر لجستیکی تا یکم می میسر نیست. 
سناریوی خروج همه نظامیان خارجی 
از افغانستان در حالی قــوت گرفته که 
ترکیه اعالم کرده است کنفرانس ده روزه 
صلح افغانستان در استانبول با شرکت  
مقام های بلندپایه دولــت افغانستان و 
طالبان از روز 2۴  آوریــل برگزار خواهد 
شد. به عنوان پیش شرط این نشست، 
نعیم وردک، سخنگوی طالبان، روز سه 
شنبه در توئیتی نوشته بود: »تا وقتی که 
همه نیروهای خارجی از کشور ما خارج 
نشوند، "امــارت اسالمی افغانستان" در 
هیچ کنفرانسی که درباره افغانستان در 
آن تصمیم گیری می شود شرکت نخواهد 
کــرد.« امــارت اسالمی واژه ای است که 
گروه طالبان برای معرفی رسمی خود از 
آن بهره می برد. با این حال دولت کابل 
بارها بر جمهوریت افغانستان در روزهای 
پساتوافق تاکید کرده است. طالبان پیش 
از این گفته بود که چنان چه تا اول ماه 
می نیروهای آمریکایی و دیگر نظامیان 
عضو ناتو خاک افغانستان را ترک نکنند، 
حمالت خود را به این نیروها از سر خواهد 
گرفت. مقامات آمریکایی و طالبان در 10 
اسفند سال گذشته در دوحــه، پایتخت 
قطر، توافق نامه ای را برای پایان دادن 
به دو دهه درگیری  در افغانستان امضا 
کردند که مطابق مفاد آن آمریکا و ناتو تمام 
سربازانشان را ظرف 1۴ ماه از افغانستان 
خارج خواهند کرد. توافقی که به چالش 
ــه مــذاکــرات به  کشیده شد و مسیر ادام

استانبول ترکیه تغییر کرد. 

پیشخوان بین الملل

روزنامه گاردین از اعتراض های بی سابقه مردم در 
انگلیس علیه شبکه تلویزیونی بی بی سی در جریان 
پوشش خبری مرگ شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه 
انگلیس، خبر داده است. به نوشته این روزنامه، 
ــزار نفر در تماس با این شبکه، از  حدود 111ه
پوشش 2۴ساعته خبرهای مربوط به مرگ و خاک 
ثبت  سپاری شاهزاده فیلیپ اعتراض خــود  را 
کرده اند. این میزان اعتراض به بی بی سی در تاریخ 

فعالیت این شبکه بی سابقه بوده است.

روزنــامــه "لوپینیون" تیتر زده اســت:کــوویــد- 
1۹:"ماکرون در چالش 100 هزار کشته""پس 
از بریتانیا و ایتالیا، فرانسه سومین کشور اروپایی 
خواهد بود که در بحران کرونا از این آستانه نمادین 

]100 هزار کشته[ عبور می کند".

تظاهرات  جــریــان  در  معترضان  دستگیری 
اعتراضی رســتــوران داران و صاحبان صنوف 
کوچک شهر رم ایتالیا علیه اعمال محدودیت های 

کرونایی و تعطیلی کسب و کارهایشان/ رویترز

سنای ایاالت متحده ، وندی 
شرمن، نامزد پیشنهادی جو 
بایدن برای معاونت وزارت 
امور خارجه آمریکا را تایید 
کرد.نامزدی ونــدی شرمن 
برای معاونت وزارت خارجه 

آمریکا به دلیل نقش او در برجام با مخالفت 
بسیاری از جــمــهــوری خــواهــان و تــعــدادی از 
دموکرات ها روبه رو شده بود.شرمن در دوران 
اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و از مذاکره 
کنندگان ارشد آمریکا در جریان دستیابی به 
برجام بود. شرمن در سال 201۵ و پس از اجرای 
توافق هسته ای از سمت خود استعفا کرد و در 
دانشگاه هاروارد مشغول به کار شد. بازگشت 
وی پس از تحوالت هسته ای اخیر و در آستانه 
مذاکرات وین می تواند از اهمیت برخوردار باشد.

ناکامی آمریکا در عراق؛چرا؟
بین المللی  و  راهبردی  مطالعات  اندیشکده 
در یادداشتی با اشــاره به مذاکرات راهبردی 
آمریکا و عــراق، نوشته است که اگر آمریکا از 
و  گفت  ایــن  نگیرد،  عبرت  پیشین  خطاهای 
گوها صرفًا به تقویت نفوذ ایران منجر خواهد 
کم  دســت  با  آمریکا  نویسنده،  نوشته  شد.به 
گرفتن اهمیت استراتژیک عراق، صرفًا با تفکر 
تاکتیکی بر تهدیدات کوتاه مدت تمرکز کرده و 
از برنامه های راهبردی، بلندمدت و عمیق برای 
حفظ ثبات و امنیت داخلی عراق و وحدت ملی 
در این کشور غافل بوده است. آمریکا بر دشمنان 
اشتباهی مانند القاعده و داعش متمرکز شد 
در حالی که تهدید اصلی، گسترش نفوذ ایران 
و چگونگی تکامل روابــط عراق با سوریه بوده 
تا مانع ایجاد راهگذر تهران، بغداد، دمشق و 
بیروت شــود. آمریکا در 2003 بــدون برنامه 
مشخصی به عراق حمله کرد و در 2011 نیز 
ــارج شد.  ــراق خ ــدون تثبیت موقعیتش از ع ب
هر دو اقدامی عجوالنه بود. خطای دیگر ارائه 
کمک های امنیتی نامنظم و ضعیف مانند تمرکز 
بیش  از حد بر حمالت پهپادی و فقدان توجه به 
آموزش مداوم و عمیق نیروهای زمینی عراق 
بوده است. رسیدگی نکردن به علل خشونت 
داخلی عراق مانند فساد و منفعت طلبی های 
طایفه ای و فرقه ای و فقدان نظارت بر هزینه کرد 
کمک های مالی به این کشور در عین فقدان 
برنامه منظم و مستمر برای رشد اقتصادی -که 
نارضایتی عمومی را در پی داشته- زمینه های 
رشد بنیادگرایی را به دنبال دارد. طبق این 
یادداشت، آمریکا ضمن افزایش آگاهی اش از 
وضعیت عراق، باید بر ایجاد یک عراق مستقل و 
قدرتمند تمرکز کند که شامل یک دولت کارآمد، 
امنیتی  نیروهای  و  توسعه  حــال  در  اقتصاد 
کافی برای مقابله با تهدیدات امنیتی داخلی 
و همچنین جلوگیری از دخالت همسایگانی 

مانند ایران و سوریه باشد.

قاب بین الملل 

تنش ها در مرز روسیه پس از آن که مسکو در طول 
مرز اوکراین، در مناطق تحت کنترل شورشیان و 
نیز شبه جزیره کریمه که به روسیه منضم شده، 2۸ 
گردان از گروه های تاکتیکی را مستقر کرد، افزایش 
یافته است. حال آن که روسیه هشدار داد که تعداد 
این نیروها ممکن است به زودی دو برابر شود. 
برخی دربــاره احتمال اشغال کامل بخش های 
شرقی و حتی جنوبی اوکراین هشدار داده اند اعم 
از این که این حمله به بهانه حمایت از روسی زبان 
های محلی در برابر حمالت بالقوه اوکراین باشد 
یا برای دسترسی مجدد کریمه به آب ولو با توسل به 

زور. ولی عده ای بر این عقیده اند که حضور گسترده 
نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین فقط 
هشداری است به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
که به نظر روسیه از نزدیک درگیر مسائل اوکراین 
خواهد بــود و همچنین هــشــداری به والدیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که به تازگی 
نیروهای طرفدار روسیه را در کشور سرکوب کرده 
است.  با این حال، به گزارش »اینترفکس«، سرگئی 
شایگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه، اعالم کرد 
که آمریکا و دیگر کشورهای عضو پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( در حال اعزام نیروهای نظامی خود 

به نزدیکی مرزهای اروپایی روسیه هستند. شایگو 
گفت: » هم اکنون نیروهای آمریکایی از بخش های 
شمالی ایــاالت متحده و از طریق مناطق قطبی 
در حال انتقال به شمال اروپا هستند. جابه جایی 
نیروهای آمریکایی در قاره اروپا و به سمت نزدیک 
کردن آن ها به مرزهای روسیه نیز در حال انجام 
است. تمرکز اصلی نیروها در منطقه دریای سیاه 
و دریای بالتیک است.« با افزایش تنش مرزی در 
منطقه دونباس، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل 
ناتو در دیدار با وزیر خارجه اوکراین از حمایت این 
ائتالف از »کیف« در دور تــازه تنش این کشور با 
روسیه خبر داد. به نوشته وبگاه اوکراین تی وی، 
استولتنبرگ گفت: »ما به طور جدی درباره آخرین 
تحوالت نگران هستیم. این بزرگ ترین تمرکز 
نیروهای روســی از زمــان الحاق کریمه در سال 

201۴ است. تجمع قابل توجه نیروهای روسی 
غیرقابل توجیه است و ما بسیار نگران هستیم.« 
همزمان، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه 
روسیه، به آمریکا هشدار داد که نیروهای آمریکایی 
بهتر است از کریمه و سواحل دریای سیاه روسیه 
دوری کنند. به گفته ریابکوف، »آمریکا با ارسال 
کشتی های جنگی خود به دریای سیاه در حال 
تحریک است. ناوهای آمریکایی در نزدیکی سواحل 
ما هیچ کاری ندارند. این اقدامات کامال تحریک 
آمیز است که آن ها انجام می دهند، تحریک آمیز به 
معنای واقعی کلمه. آن ها ما را از نظر قدرت آزمایش 
می کنند و با اعصاب ما بازی می کنند. آن ها موفق 
نخواهند شد.« قرار است در واکنش به تحوالت 
شرق اوکراین، دو رزم ناو آمریکایی طی روزهای 

آینده وارد دریای سیاه شوند.

روسیه از اعزام نیروهای نظامی آمریکا و ناتو به مرزهای این کشور خبر داد 

مسکو: آمریکایی ها با اعصاب ما بازی می کنند 

مقاومت عراق، موساد را تهدید کرد
 تیم فرهنگی رسانه ای »برادران جهاد 
الکترونیک« وابسته به مقاومت اسالمی عراق، با 
انتشار نقشه ای، محدوده حدودی عملیات علیه 
یک مقر سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
)موساد( در کردستان عراق را تعیین کرد. صحت 
داده های موجود در این نقشه، از سوی منابع 
رسمی تأیید نشده است. روی این نقشه، به زبان 
عبری خطاب به جاسوسان موساد نوشته شده:  
شمال عراق، برای تان امن نیست.

چند ماه پس از اعالم توقف و بازنگری در قرارداد 
فروش سالح و تجهیزات نظامی به امارات از سوی 
»جو بایدن« ، اکنون وی اعالم کرد که برنامه فروش 
تسلیحات به ارزش 23 میلیارد دالر به امارات را 
پیش خواهد برد. این تسلیحات شامل هواپیماهای 
اف- 3۵، پهپادهای حامل سالح و دیگر تجهیزات 
نظامی اســت.»دونــالــد ترامپ« رئیس جمهور 
پیشین آمریکا، بعد از آن که امارات، رژیم اسرائیل 
را به رسمیت شناخت، بر سر فروش جنگنده های 

اف -3۵ به ارزش 23 میلیارد دالر، توافق کرد.
این قــرارداد در حالی امضا شد که ادامــه جنگ 
یمن و کشتار غیرنظامیان و حتی متوقف نکردن 
این جنگ در بحبوحه همه گیری ویــروس کرونا 
از سوی امــارات و عربستان اعتراض بسیاری از 
نهادهای حقوق بشر و شهروندان دیگر کشورها 
را در پی داشت.آن ها مدت هاست با افشای ابعاد 
جنایات سعودی و متحدانش علیه مردم بی دفاع 
یمن از کشورهای مختلف به ویژه آمریکا و اروپا 

خواسته اند فروش سالح به امارات و عربستان را 
متوقف کند. به رغم همه درخواست ها، امضای 
این قرارداد برگ برنده ای برای امارات و عربستان 
بود تا سالح های بیشتر و به روزتری را علیه مردم 
بی دفاع یمن در اختیار بگیرند.اگرچه مجلس 
نمایندگان و سنا در کنگره آمریکا سعی کردند 
که این برنامه را لغو کنند اما ترامپ با استفاده از 
حق وتو و با توجیه این که لغو قــرارداد تسلیحاتی 
با عربستان و امــارات می تواند به روابط آمریکا با 
متحدانش ضربه بزند، رای هر دو مجلس را نقض 
کرد حتی فروش اف - 3۵ را نیز تایید کرد.این در 
حالی است که به جز کشورهای عضو ناتو، ژاپن 
و کره جنوبی، در غرب آسیا فقط اسرائیل از این 
جنگنده ها استفاده کرده و امارات هم اکنون تنها 
کشور عربی است که برای خرید اف- 3۵ اقدام 
کرده است. با آغاز فعالیت های انتخاباتی، »جو 
بایدن« ضمن انتقاد از شرایط جنگ یمن وعده داد 
در صورت انتخاب شدن در این قرارداد بازنگری یا 
آن را لغو می کند. شعاری که بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. با انتخاب بایدن، وی رسما اعالم کرد که 
این قرارداد را به منظور بررسی بیشتر متوقف کرده 
است. این تصمیم به شدت مورد استقبال بسیاری 
از مردم، نهادهای مدنی و حقوق بشری قرار گرفت؛ 
حتی مقامات آمریکا از این تصمیم بایدن استقبال 
کردند. سناتور »الیزابت وارن« با استقبال از تصمیم 
دولت جو بایدن برای تعلیق قراردادهای فروش 
سالح و تجهیزات نظامی به عربستان و امارات به 

منظور بازنگری در آن ها، گفت: "این دو کشور 
مسئول ادامه فاجعه انسانی در یمن با بمباران بی 
معنای چند سال گذشته این کشور، هستند."اما 
به رغم همه استقبال ها و درخواست ها این شعاری 
بیش نبود و اکنون بایدن از اجرایی شــدن این 
قرارداد خبر داده است. به نظر می رسد این ادعا 
تنها با اهــداف تبلیغاتی، سیاسی صورت گرفت 
و رئیس جمهوری کنونی آمریکا تالش کرد که با 
این شعارها، وجهه حقوق بشری آمریکا را ترمیم و 
پایبندی خود به این مقوله را اعالم کند تا بتواند رای 
فعاالن حقوق بشر و مخالفان جنگ را کسب کند. 
»فیلیپ ناصیف« مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای 
آمریکا در سازمان عفو بین الملل در این باره می 
گوید: "نزدیک به شش سال از جنگ در یمن می 
گذرد، من همواره نسبت به انتقال سالح های غیر 
مسئوالنه به این کشور معترض بوده ام، ما درباره 
ماجراجویی کشورهای غربی هشدار می دهیم که 
با ادامه تجهیز ائتالف عربی به سرکردگی عربستان 
به سالح، در جنایت های جنگی سهیم هستند."به 
رغم همه شعارها، تصمیم بایدن نشان می دهد که 
مافیای قدرت و اسلحه، فارغ از دیدگاه های حقوق 
بشری تنها به سود خود می اندیشند و در البی های 
قدرت در آمریکا همچنان حضور جدی و فعالی 
دارند. ضمن این که آمریکا به رغم تغییرات سیاسی 
همچنان حامی اصلی عربستان و امارات در جنگ 
یمن و مسئول کشتارهای ائتالف سعودی در این 

کشور است.

هدایای بایدن برای کودکان یمنی! 
به رغم وعده های انتخاباتی،دولت بایدن 23 میلیارد دالر تسلیحات نظامی به 

امارات می فروشد ، جنگنده اف-3۵ و پهپادهای نظامی در این فهرست قرار دارند 
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یقه گیری روی آنتن زنده و تونل عجیب گوگلی!
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فضای مجازی در تسخیر طارمی!

 تیم فوتبال پورتو سه شنبه شب در چارچوب مرحله 
یک چهارم نهایی با چلسی روبه رو شد که گل استثنایی 
قیچی برگردان مهدی طارمی در دقیقه 93 بازی باعث 
حیرت فوتبال دوستان شد و همین موضوع کافی بود تا 
فضای مجازی به تسخیر مهدی طارمی در آید و کاربران 
به این گل واکنش نشان دهند . کاربری نوشت: »طارمی 
خاطره گل قیچی برگردون جهانبخش به چلسی را زنده 
کرد.« کاربر دیگری نوشت: » از کنار گل مهدی طارمی 
به چلسی راحت رد نشید! همین گل رو اگه یه استقاللی 
زده بود براش ستاره سوم رو می زدن!« کاربری هم 
نوشت: » هروقت طارمی می درخشد، یاد حضورش در 
پرسپولیس می افتم. کسی که نماد فرصت سوزی بود، 
حاال از بهترین های لیگ پرتغال است. چندین بازیکن 
جوان لیگ ایران که می توانند با امکانات خوب، تمرینات 
علمی، زندگی حرفه ای و... به ستاره های لیگ های 
اروپایی تبدیل شوند، این جا درجا می زنند و می سوزند.«
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كل كل در گفت وگوی ویژه خبری

بعد از مشکالت کمبود نهاده های کشاورزی و نهاده های 
دامی حاال بحث بر سر ایرادات نحوه توزیع تراکتور صدای 
کشاورزان را درآورده و به همین دلیل این موضوع سه 
شنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری که اجرای آن را 
قالیباف بر عهده داشت برگزار شد و آمارهایی هم داده 
شد اما بخش انتهایی این گفت و گو که به جنجالی بین مجری 
و رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی 
تبدیل شد در فضای مجازی پر بازدید شد. در بخشی 
قالیباف از توضیحات عباسی  درباره نحوه توزیع تراکتور 
قانع نشده  و به جدال لفظی بین این دو منجر می شود و 
قالیباف خطاب به عباسی می گوید: »برای تان متاسفم. شما 
مرغ و گوشت و میوه شب عید مردم را درست کردید؟! 
دهان مرا باز نکنید دیگر!« کاربری نوشت: »مثل این که 
یواش یواش  میشه از  تلویزیون انتظار برنامه های گفت و 

گو محور انتقادانه داشت.«
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تونل گوگلی!

به تازگی گوگل پروژه جدیدی درباره واقعیت افزوده 
را شروع کرده که در آن به کاربر اجازه می دهد از 
هرکجا که می خواهد از طریق دوربین گوشی یک تونل 
مجازی به آن سوی زمین بزند و آن قسمت از زمین را 
که ممکن است در یک شهر دیگر از یکی از کشورها 
باشد نشان می دهد. کاربران به این امکان جدید 
گوگل که قرار است به زودی در دسترس کاربران 
قرار بگیرد واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »این 
که کمپانی های بزرگ جهان برای این که مخاطبشون رو 
راضی نگه دارن ، هربار کارهای جذابی انجام می دهند 
نشون می ده ما توی حوزه جذب مخاطب و مشتری 

خیلی عقبیم و باید خیلی کار کنیم تا به اونا برسیم.«

 

  3.4     M   views 

ما می توانیم

تصاویری از ماشین آالت تصفیه و گندزدایی آب از یک 
مجموعه پرورش ماهی و میگو در امارات منتشر شد که 
یک سامانه الکترولیز تمام ایرانی است و از فناوری  نانو 
بهره برده و خوشبختانه  توسط جوانان ایرانی طراحی 
و نصب شده است. کاربران با بازنشر این تصاویر از 
موفقیت این جوان های ایرانی ابراز خوشحالی کردند. 
کاربری نوشت: »باور کنیم که پیشرفت در گرو حمایت از 
فناوری  و بها دادن به این جوانان است، باور کنیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »سرمایه گذاری روی دانش و فناوری های 
نوظهور جواب می دهد، به شرطی که در بزنگاه ها، ترور 
بودجه ای نشود!« کاربری هم نوشت: »نگاه به داخل نتیجه 
های درخشانی خواهد داشت اما به شرطی که دچار خود 
تحریمی نشیم . با یادگیری علوم روز دنیا ما هم می تونیم 

به قطب بزرگ تولید در جهان تبدیل بشیم.«

 

  2.4     M   views 

توهم توطئه ماسکی

در هفته های اخیر شاهد انتشار گسترده محتواهای 
ویدئویی در فضای مجازی بودیم که در آن ها تصاویر بزرگ 
نمایی شده از بافت ماسک های تنفسی نشان داده می شد 
و راوی تصاویر با نشان دادن ذرات بسیار ریز پرزمانند 
و مشکی رنگ در البه الی الیاف سفید یک ماسک سه الیه 
مدعی شده که این ذرات موجودات ریزی به نام مورجلون 
هستند که با رطوبت و گرمای حاصل از بازدم قادر به حرکت 
هستند و می توانند با نفوذ به بدن فرد مشکالت متعددی 
را برایش به دنبال داشته باشند. البته این تصاویر فقط 
ساخته کاربران ایرانی نیست، ویدئوهای اولیه این ادعا 
به زبان آلمانی است که در آن فردی با نشان دادن الیاف 
ماسک و سوآپ های تست پی سی آر مدعی است که 
موجودات ریزی در این الیاف وجود دارند. عضو کمیته 
کشوری کرونا هم در این باره گفته: »این فیلم ها کذب 
محض است و اصال صحت ندارد و این افراد تنها اعتماد 

مردم نسبت به ماسک را از بین می برند.«

 

  2.1     M   views 

فاتحه ای برای پروتکل ها!

ویدئویی از یک عزاداری بزرگ در ایذه خوزستان که 
به نظر می رسد چندین هزار نفر در آن شرکت داشتند 
آن هم در شرایط کرونایی بازتاب زیادی داشت. البته 
رئیس مرکز بهداشت ایذه با اشاره به برگزاری مراسم 
ــزاداری با توجه به ممنوعیت ها و محدودیت های  ع
کرونایی گفته: »۲ خواننده و ۲ نوازنده این مراسم با 

هدف اجرای تصمیم ستاد مقابله با کرونا بازداشت شده 
اند.« با این حال بسیاری از کاربران به برگزاری این نوع 
مراسم عزاداری انتقاد کردند. کاربری نوشت: »چرا هنوز 
یه عده نمی خوان باور کنن که این تجمع ها خطرناکه.« 
کاربر دیگری نوشت: »االن دوباره برگشتیم به دورانی 
که روزانه بیش از 300 نفر رو به خاطر کرونا از دست می 

دادیم لطفا تا شروع واکسیناسیون رعایت کنید.«

نیاز ساالنه گندم	 
استراتژیک ترین کاالی کشورمان که در هر وعده غذایی باالی 
سفره مردم جا دارد، گندم است. البته بد نیست بدانید که این 
کاالی استراتژیک تاکنون اشک بسیاری از مسئوالن را درآورده 
است، به طوری که در ایرنا به نقل از رئیس جمهور دولت هفتم نقل 
شده است که: »شب  عید سال ۷۸  مسئوالن و مقامات کشور به 
دلیل رسیدن ذخایر گندم به ۳ روز از نگرانی خواب به چشم شان 
نیامد و با بسیاری از کشورها برای واردات، شبانه وارد مذاکرات 
شدند.« با این حال طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی درنشست 
علنی مجلس در 19 شهریور امسال نیاز کشور به گندم ساالنه 
معادل 9.9 میلیون تن است که از این مقدار در سال گذشته بیش 
از ۷.5 میلیون تن تولید داخل بوده است. طبق آمار منتشر شده 
از نسیم آنالین از گمرک، در سال 99 حدود دو میلیون و۳1۲ 
هزار تن گندم هم از گمرک های مختلف وارد کشور شده است. 

گندم وارداتی ارزان تر از تولید داخل است؟ 	 
یکی از نکات کلیدی و شاید مهم ترین دلیل که دولت برنامه 
حمایت از گندم تولید داخل را کاهش داده، ادعای پایین تر بودن 
قیمت گندم وارداتی نسبت به قیمت گندم داخل است. به همین 
دلیل شاید بد نباشد برای بررسی دقیق تر، از قیمت های جهانی 
گندم هم آگاه شویم بر اساس اعالم سازمان جهانی فائو قیمت 
هر تن گندم ۳۰۰ دالر است که باید به این قیمت ،هزینه باربری 
و حمل و نقل را هم اضافه کنیم. اگر قیمت دالر را که روز گذشته 
۲4هــزار و 9۰۰ بود ، ۲4 هزار تومان هم در نظر بگیریم، 
هر کیلو گندم وارداتی قبل از هزینه های بارگیری و حمل 
و نقل بیش از هفت هزار و ۲۰۰ تومان می شود که نسبت 
به نرخ خرید تضمینی بسیار باالتر است. در همین زمینه 
رئیس نظام صنفی کشاورزی اهواز و کارون به خبرگزاری 
دانشجو گفته: »بر اساس اطالعاتی که از گمرک بندر امام 
خمینی)ره( به دست آوردیم چند محموله کشتی گندم به 
تازگی وارد کشور شده که قیمت تمام شده آن ها کیلویی 9 
هزار تومان است.« البته برخی مسئوالن بر اساس ارز 4۲۰۰ 
تومانی مدعی اند که قیمت گندم وارداتــی نسبت به گندم 
داخل ارزان تر است اما باید به آن ها یادآوری کنیم که دولت به 
ارز 4۲۰۰ که متاسفانه زیان جبران ناپذیری به اقتصاد هم زده 
دارد یارانه پرداخت می کند و این اتفاق به این معناست که دولت 
دارد برای کشاورز خارجی کار ایجاد می کند در حالی که با 
پرداخت بخش کمتری از این یارانه به کشاورز داخلی می شود 
تولید را به مراتب افزایش داد که هم موجب اشتغال می شود و 
هم کشور را از خطر وابستگی یک کاالی استراتژیک نجات داد. 

نبوِد حمایت برابر  باکاهش تولید	 
همان طور که گفتیم تولید گندم از سال 96 با کاهش حمایت 
های دولت رفته رفته کاهش پیدا کرده و دیگر کشاورز رغبتی به 
کاشت گندم آن هم با هزینه های سرسام آور نهاده های کشاورزی 
از جمله کود و سم ندارد. گزارش های اخیر و بعد از قیمت گذاری 
چهار هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم هم نشان می دهد 
کشاورزان محصول شان را روی مزرعه به دامداران فروخته اند 
و به احتمال زیاد نه تنها امسال که در سال بعد هم با مشکل در 
تامین گندم مورد نیاز کشور مواجه خواهیم بود. ارسالن قاسمی، 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران هم گفته: »اگر دولت 
سیاست های خود را در قبال قیمت گذاری گندم اصالح نکند، 
کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماه های آینده فرضیه ای 

محتمل است و باید از همین االن به فکر واردات گندم باشد.« 

گندم تولیدی ارزان تر از جو وارداتی برای دام	 

متاسفانه در روزهای اخیر ویدئوهای زیادی از گوسفندان رها 
شده در مزارع گندم در فضای مجازی منتشر شده است که 
نشان می دهد قیمت تضمینی گندم به هیچ وجه برای کشاورز 
به صرفه نبوده و حاضر به ادامه کار تا زمان درو  محصول نیست. 
در گزارشی که صدا و سیمای مرکز استان فارس منتشر کرد 
،اعالم شد که از 459۰ هکتار زمین زیر کشت گندم تا کنون 
هزار هکتار به دامداران فروخته شده تا دام هایشان از آن ها 
تغذیه کنند. این اتفاق به این دلیل رخ داده که دامدار باید برای 
دامش جو کیلویی ۷ هزار تومان بخرد اما کشاورز گندم را باید 

کیلویی 4 هزار تومان به دولت بفروشد.

خطرات وابستگی کشور به واردات گندم	 
همان طور که گفتیم یکی از کاالهای استراتژیک در کشور 
ما که چند سال به خودکفایی رسیده بودیم گندم است که 
در زنجیره غذایی مردم نقش بسزایی دارد.   تا همین چند 
سال پیش هم کشور در تولید گندم خودکفا بود تا این که  از 
سال 96 رونــد حمایت دولــت کم شد و به همان نسبت هم 
تولید گندم رو به کاهش رفت. به طوری که کشورمان در سال 
9۸ سه میلیون تن گندم وارد کرده و در سال 99 هم حدود 
۲.5 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. البته با نگاهی 
به روند شروع امسال به نظر می رسد که این رقم نسبت به 
سال های قبل به مراتب بیشتر باشد.البته این نکته را هم باید 
دولتمردان در نظر بگیرند که شیوع کرونا در 16 ماه گذشته 
صادر کنندگان محصوالت استراتژیک از جمله گندم را بسیار 
کم کرده بنابراین اگر دولت چشم به واردات دوخته چنین 

شرایطی مانند قبل فراهم نیست.

خطرات دیگر حمایت نکردِن دولت از گندم کاران	 
شاید برخی از مسئوالن بر این باور باشند که قیمت تمام شده 
گندم با ارز 4۲۰۰ ارزان تر از گندم تولید داخل است و باید 
گندم همان 4 هزار تومان از کشاورز خریداری شود  اما باید 
این خطر را هم گوشزد کنیم که در کنار رانتی که ارز 4۲۰۰ 
به وجود می آورد از آن جایی که قیمت گندم در کشورهای 
همسایه کیلویی 9 هزار تومان است این قیمت پایین گندم در 
کشور باعث قاچاق معکوس گندم می شود و زیان های زیادی 
را در پی خواهد داشت. یکی دیگر از خطرات حمایت نکردن از 
کشاورز، کاهش تمایل به تولید و وابستگی بیشتر این کاالی 
استراتژیک به واردات را به همراه خواهد داشت. پس به نظر 
می رسد در شرایطی که انتقادهای فراوانی درباره نرخ خرید 
تضمینی گندم به میزان هر کیلو 4 هزار تومان مطرح شده، بهتر 
است دوباره ارزیابی شود و با بررسی دقیق تر و به دست آوردن 
قیمت تمام شده گندم، نرخی برای خرید تضمینی در نظر 

گرفته شود که کشاورز را به ادامه کار تشویق کند.

نرخ خرید تضمینی گندم به حدی پایین است که کشاورزان قبل از برداشت محصول، آن را به دامداران 

فروخته اند و گوسفندان در مزارع چرا می کنند، این اتفاق چه خطراتی را به دنبال دارد؟

 زنگ خطر
  یک وابستیگ 
خطرانک

رعیت نواز- در روزهای گذشته ویدئوهای تلخی از نقاط مختلف کشور که در آن گوسفندان مشغول خوردن گندم مزارع 
کشاورزان بودند در فضای مجازی دست به دست شد که نگرانی های زیادی را به همراه داشت. هر چند برخی گمان می کردند 
که گوسفندان برای غارت مزرعه در مزارع رها شده اند اما پیگیری ها حکایت از این دارد که پایین بودن نرخ خرید تضمینی باعث 
شده کشاورزان پیش از موعد و قبل از رسیدن زمان برداشت، مزرعه و محصولش را به دامدارن بفروشند تا کمتر متضرر شوند و 
از آن طرف هم دامدار با توجه به گران بودن نرخ نهاده های دامی به دنبال خرید محصول مزارع گندم کشاورزان است. بررسی 
ها نشان می دهد پایین بودن نرخ تضمینی خرید گندم که چهار هزار تومان اعالم شده در کنار خطر قاچاق معکوس، سرازیر 
شدن گندم به دامداری ها و کاهش تولید گندم خطر بزرگ تری به نام وابستگی کشور به واردات این کاالی استراتژیک را در پی 
 خواهد داشت که در زنجیره غذایی مردم کشور ما نقش زیادی را دارد. البته برخی از مسئوالن در اظهار نظرهایی پیش از این ادعا 

کرده اند که قیمت گندم وارداتی نسبت به گندم داخلی کمتر است که در ادامه به واهی بودن این ادعا هم پرداخته ایم.

شاهزاده 99 ساله و 
ادعای جنجایل سیمنایی!

پربازدید های هفته در فضای مجازی چه بود و مردم 

به دنبال چه مطالبی بودند؟

طبق روال هر پنج شنبه هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ 
پربازدید در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را با هم 

مرور می کنیم.

7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
در این هفته بازی های فوتبال در باالی لیست پر جست و جوها 
قرار دارند. پلی آف بین فوالد و العین که با برد فوالد خوزستان 
همراه بود و نتیجه بازی رئال و بارسا که با شکست بارسا همراه 
بود، جست و جوهای فوتبالی هفته بودند. شاهزاده فیلیپ 
همسر ملکه انگلیس هم که در 99 سالگی از دنیا رفت در این 
لیست قرار دارد. کالب هاوس که تازه به دنیای شبکه های 
اجتماعی پیوسته هم هنوز مورد توجه است و بسیاری به 
دنبال آشنایی و سپس دانلود آن برای نصب در گوشی های 
اندروید هستند. ماجرای جشن ترخیص عجیب و غریب 
حسام نواب صفوی از آی سی یو که گفته شده به خاطر کرونا 
بستری بوده هم بازتاب زیادی داشت. در هفته ای که گذشت 
هم به رغم این که تولد نوید محمدزاده بود اما نام فرشته 
حسینی بازیگر افغانستانی که در سریال قورباغه با نوید 
هم بازی بود پر جست و جو شد آن هم به این دلیل که برخی 
از کاربران مدعی بودند که این دو احتماال به زودی ازدواج 

خواهند کرد.

7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
یکی از اتفاقاتی که در هفته پیش رخ داد، حادثه خرابکاری در 
نطنز بود که واکنش های زیادی را به همراه داشت و بسیاری 
از کاربران برای دانستن بیشتر به سراغ مقاله ای که به تازگی 
برای آن در ویکی پدیا ساخته شده ،رفتند. بعد از این حادثه 
،کاربران به سراغ کارگردانی رفتند که در چند روز گذشته 
نامش با ادعای جدیدی از طرف یک بازیگر سابق سینمای 
ایران گره خورده است. نام »س.ا«بــه  این دلیل در روزهای 
گذشته مطرح شد که ریحانه پارسا که مهاجرت جنجالی به 
ترکیه داشته، ادعا کرده است که در 16 سالگی در زمان بازی 
در فیلم »سال تحویل« به او تعرض شده است. سریال نمایش 
خانگی »می خواهم زنده بمانم« و انتخابات ریاست جمهوری 
ایران هم در رده های بعدی قرار دارند. در این لیست، الیزابت 
دوم ملکه انگلیس که به تازگی همسرش را از دست داده هم در 
کنار محسن نامجو، خواننده آن ور آبی که به تازگی ویدئویی از 
او منتشر شده که اظهار ناامیدی و خستگی از زندگی می کند 

در این لیست قرار دارند.

7 هشتگ داغ توئیتر از دیتاک	 
در این چند ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 
احتماال هشتگ های زیادی در این باره ببینید .در این هفته 

هشتگ های حمایتی از سعید محمد، محسن 
رضایی و حسن خمینی داغ تر از بقیه بود. 
البته گفته می شود که حسن خمینی از 
حضور در انتخابات انصراف داده است. از 

دیگر هشتگ های داغ این هفته هم 
باید به واکنش کاربران به حادثه 
نطنز اشاره کرد. آن ها هشتگ 
»نطنز ده تا بزنید« را داغ کردند 
و از مسئوالن خواستند پاسخ این 
خرابکاری را هر چه سریع تر به 
خرابکاران بدهند. هشتگ 
»ما منتظر انتخاباتیم« هم در 
این هفته داغ شد و کاربران 

ــرای ایــجــاد حماسه حضور در  ب
پای صندوق های رای اعالم آمادگی 

کردند البته اپوزیسیون هم هشتگ هایی 
علیه انتخابات داغ کرد. آخرین هشتگ 

داغ این هفته هم مربوط به ماه رمضان ماه 
ضیافت الهی بود.

آلوده ترین تصویرهولناک  شب در مس رفسنجان
در روزهای اخیر تصاویری که یکی از عکاسان خبری از پساب 
کارخانه مس سرچشمه رفسنجان منتشر کرده بود بازتاب 
ــت. محسن صالحی  ــادی در شبکه هــای اجتماعی داش زی
تصویری از شب با عنوان »آلــوده ترین عکس شب« از آسمان 
کویر رفسنجان منتشر کرد و نوشت: »آن چه که روی زمین 
می بینید ترک خورد گی های زمین کویری نیست. فاضالب 
کارخانه مس سرچشمه رفسنجانه ،حجم این فاضالب به حدیه 
 که تصورش سخته که چجوری هنوز اجازه فعالیت به کارخونه 
می دن .عکس دوم مساحت آلودگی رو نشون می ده .توی عکس 
سوم ببینید تیر چراغ برق تا چه ارتفاعی توی فاضالب مدفون 

شده!« کاربران هم به این همه آلودگی واکنش نشان دادند.

سهم مردم رفسنجان از کارخانه فقط آلودگی!	 
با نگاهی به سابقه آلودگی های محیط زیستی کارخانه 

مس رفسنجان به صحبت های نماینده های مجلس پیشین 
برخوردیم که در سال 9۷ هم به آلودگی های تولیدی 
مس سرچشمه معترض بــوده انــد. به عنوان مثال احمد 
انارکی محمدی نماینده پیشین رفسنجان در گفت وگویی 
که سال 9۷ با خبرگزاری خانه ملت داشته، با اشــاره به 
بحث آلودگی زیست محیطی کارخانه مس سرچشمه در 
منطقه رفسنجان و تاثیر آن بر منطقه، گفته: »متاسفانه 
آلودگی کارخانه مس سرچشمه حتی بر آب آشامیدنی هم 
اثرگذار بوده تا جایی که سرطان زا محسوب می شود.« به 
تازگی هم حسین جاللی نماینده مردم رفسنجان با بیان 
این که استشمام  آلودگی هوا تنها سهم مردم رفسنجان 
از کارخانه معدن مس سر چشمه است،اظهار کرده: »دود 
غلیظ متراکم باالی سر مردم رفسنجان است و این امر ناشی 

از  عملکرد کارخانه معدن سرچشمه است.«

واکنش کاربران	 
انتشار تصاویر ثبت شده از محلی که پساب کارخانه مس 
سرچشمه در آن می ریزد خیلی زود با واکنش کاربران 
همراه شد.کاربری نوشت: »متاسفانه کارخانه ها هرچند 
باعث ارز آوری برای کشور می شن اما بخشی از درآمد 
باید صرف هزینه های زیست محیطی بشه و خساراتی که 
ممکنه کارخونه به محیط زیست بزنه جبران بشه.«کاربر 
دیگری نوشت: »من موندم نقش و وظیفه سازمان محیط 
زیست چیه که توی اهــواز برخی پاالیشگاه ها با وجود 
به فعالیت شون  خطرات زیست محیطی شــون دارن 
ادامه می دن بدون این که کسی مانع شون بشه توی مس 
سرچشمه هم همین طور.«کاربری هم نوشت: »بیشترین 
ضربه رو از این آلودگی ها مردم منطقه می خورن و باید 
سازمان های مسئول کارخونه های آلوده کننده رو موظف 
کنن که آلودگی ها رو به حداقل برسونن تا زندگی مردم 

به خطر نیفته.«



5اجتماعی

گزیده یک توئيت

کرونا

یک عکس  

 دو راهی جان یا نان از چالشی ترین
 تبعات کرونا

رسانه های جهان 

ــپــنــدنــت:   ــنــدی ای
ــان بهداشت  ــازم س
ــه منظور  جــهــانــی ب
جلوگيری از شيوع 
هــمــه گــيــری هــایــی 
نظير ویروس کرونا، ممنوعيت کامل 
فروش حيوانات زنده را در بازارهای 
سنتی مــواد غذایی، خواستار شده 
اســت.  سازمان بهداشت جهانی در 
یک بيانيه گفته است: »حيوانات، به 
ویژه حيوانات وحشی، منشأ بيش از 
در  عفونی  درصد بيماری های   ۷۰
بشر هستند که عامل بسياری از آن ها، 
ویروس های جدید است. پستانداران 
ــژه، عامل خطر  وحشی به طــرزی وی
شمار  به  جدید  بيماری های  شيوع 

می روند.«

فـــــــرانـــــــس24:  
بهداشتی  مــقــامــات 
ــا،  در پی  ــک ــری در آم
لخته شدن  مشاهده 
خون با تزریق واکسن 
آمریکایی »جانسون اند جانسون«   توصيه 
کردند تزریق این واکسن در کشورها 
متوقف شود. از دو روز قبل کشورهای 
اروپایی ازجمله فرانسه  به دليل نگرانی 
از خطر بروز لختگی خون، استفاده از این 

واکسن را متوقف کردند.

پنج شنبه 2۶ فروردین ۱4۰۰
2 رمضان  ۱442.شماره 2۰۶۳۶

 یک میلیون انگشت 
روی ماشه های غیرمجاز!

آمار غیررسمی از وجود بیش ازیک میلیون سالح غیرمجاز در کشور حکایت دارد و قرارگاهی هم برای جمع آوری 
آن ها تشکیل شده است؛ اسلحه هایی که گاه جان محیط بانان را می گیرد و گاه خانواده هایی را عزادار می کند

مصطفی عبدالهی – »ميکائيل هاشمی« یک 
فرزند هفت ساله داشت و چشم به راه بود تا همين 
روزها تولد دومين فرزندش را هم جشن بگيرد 
اما افسوس که دستان شکارچيان، روی ماشه 
رفت تا نام ميکائيل و دوســت جوانش »مهدی 
مجلل« در ردیــف هــای 144 و 145 فهرست 
شهدای محيط بانی قرار بگيرد. شهادت این دو 
محيط بان، بار دیگر گالیه ها را از کم و کاستی ها 
در محيط بانی تازه کرد، از جمله نياز کشور به بيش 
از ۷هزار محيط بان در حالی که فعال فقط 35۰۰ 

نفر مشغول به این خدمت اند!
اما شهادت این دو محيط بان، یک تلنگر دیگر هم 

داشت: خطر سالح های غيرمجاز در کشور!

یک میلیون سالح غیرمجاز؟       
تنها آمار رسمی درباره سالح های غيرمجاز، آن 
چيزی است که در سال 94 »فرهاد دبيری« معاون 
وقت سازمان محيط زیست اعالم کرد و گفت: 
»بيش از یک ميليون اسلحه غيرمجاز ميان مردم 
داریم و نزدیک به همين ميزان هم اسلحه مجاز«. 
او البته مهر 94 این عدد را یک ميليون  و ۶۰۰ هزار 

اعالم کرده بود.

آمار کشفیات پلیس       
تعداد  از  دقيقی  و  رسمی  ــار  آم نشود  طبيعتا 
سالح های غيرمجاز به دست آورد، اما خبرهای 
رسمی ناجا از کشفيات سالح های غيرمجاز، 
قابل تامل است. مثال چند خبر یک سال اخير 

خبرگزاری پليس:
* دستگيری 3 نفر از اعضای یک باند قاچاق 
اسلحه و کشف 142 قبضه سالح غيرمجاز در 

کردستان
* انهدام باند قاچاق ســالح در شهرستان 
پاوه و کشف 1۷ قبضه اسلحه و 25۰۰ عدد 

فشنگ 
* انهدام باند قاچاق سالح با کشف2۰۰ قبضه 

اسلحه جنگی در اصفهان و ...

تشکیل  یک قرارگاه        
عالوه بر این خبرها، صحبت های چند ماه قبل 
ســردار »قاسم رضایی« جانشين فرمانده ناجا 
هم نشان می دهد حساسيت درباره سالح های 
غيرمجاز بيشتر شده است: »پليس برای مقابله 
با قاچاق سالح و مهمات غيرمجاز اهتمام ویژه 
ــرای ایــن کــار تشکيل شده  دارد و قرارگاهی ب
است«. سردار رضایی در این مصاحبه که تسنيم 
آن را منتشر کرده، به نکات قابل توجه دیگری هم 
اشاره کرده است: »برخی سالح های غيرمجاز از 
مرزهای غربی وارد کشور می شود؛ از این رو باید 
کشورهای همسایه مرزهایشان را کنترل کنند که 
در این باره با ترکيه و عراق صحبت هایی شده، اما 
باید دستگاه دیپلماسی ما هم موضوع را پيگيری 
کند«. سردار رضایی با اشاره به افزایش کشفيات 
سالح های غيرمجاز توسط پليس، این نکته را 
هم گفته است که: »براساس برآوردها بيشتر این 
سالح ها در استان های خوزستان، کرمان، فارس 

و گلستان وجود دارد«.

خرید و فروش اسلحه مثل ...       
با این که خرید و فروش و نگهداری سالح در کشور 
ــوردن نيست، اما  ما غيرمجاز است و مثل آب خ
کسی که قصد تهيه آن را داشته باشد، مسير 
چندان دشــواری را پيش رو نــدارد و اگر چرخی 

در فضای مجازی بزند، راهش را پيدا می کند. 
نمونه اش کانالی است که همچنان پست هایش را 
به روزرسانی و انواع اسلحه را برای فروش معرفی 
می کند؛ کلت گــازی، وینچستر و انــواع اسلحه 
شکاری. درباره نحوه تحویل سالح هم این طور 
نوشته است: »درخواست نوع سالح به صورت 
پيامک، تعيين قرار حضوری، دریافت نقدی پول 

و تحویل سالح«.

9۱ روز تا ۱5 سال حبس برای متخلفان       
خرید و فروش غيرمجاز سالح در حالی است که، 
قانون مجازات سختی برای متخلفان پيش بينی 
کرده است. در قانون »مجازات قاچاق اسلحه و 

مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز« 
قاچاق، خرید و فروش و مونتاژ سالح های گرم و 
سرد جنگی، سالح شکاری یا قطعات و مهمات 
آن، از ۶ ماه تا 15 سال حبس دارد. همچنين 
برای نگهداری بدون مجوز سالح هم، از 91 روز 
تا 1۰ سال حبس و همچنين جریمه نقدی در نظر 

گرفته شده است.

خبرهای ناگوار از گوشه و کنار کشور       
اما با همه اقدامات انجام شده تا به امروز، همچنان 
انگشتان غيرمجاز بسياری روی ماشه می رود 
و حــوادث تلخی را رقم می زند. صفحه حوادث 
روزنامه ها و خبرهای رسمی پليس این ادعا را 

تایيد می کند:
ــوان 31 ساله با ســالح دوربــيــن دار   * مــرگ ج

در یکی از روستاهای مشهد
* تيراندازی یک جوان با سالح وینچستر در مشهد

* مردی 8 نفر از بستگان خود را با اسلحه  کشت
اسلحه  شليک  اثـــر  ــر  ب نفر   3 شـــدن  کشته   *

ساچمه زنی در کازرون
* پدری در یکی از روستاهای شادگان با اسلحه 

شکاری، 2 فرزندش را به قتل رساند
و ده ها خبر دیگر از این دست و خبر نگران کننده 
روزنامه دولتی ایران که چندی قبل آورده بود: یک 
سوم قتل ها در کشور باسالح گرم انجام می شود...

۳۱ اردیبهشت؛ پایان کالس های 
ابتدایی ها

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: پایان برگزاری کالس ها و زمان آموزش 
سی و یکم اردیبهشت ماه خواهد بود و مدرسه 
تلویزیونی ایران هم تا آن زمان به ارائه آموزش ها 
ــزود:  خواهد پــرداخــت. رضــوان حکيم زاده اف
معلمان و مدیران دوره ابتدایی 1۰ روز فرصت 
دارند تا تاریخ 1۰ خرداد نتایج پایانی ارزشيابی 

نوبت دوم را در کارنامه دانش آموزان ثبت کنند.

 امتحانات کدام پایه های تحصیلی 
حضوری برگزار می شود؟

رئيس مرکز سنجش و پایش کيفيت آموزش وزارت 
ــرورش گفت: در خــرداد14۰۰فــقــط  ــوزش و پ آم
امتحانات پایه های نهم و دوازدهـــم و داوطلبان 
آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگ ساالن حضوری 
ــزود: بــرای سایر پایه ها  اســت.  عليرضا کمرئی اف
و دروس  غيرفنی و پایه فنی، مسئوليت برنامه 
ارزشيابی برعهده مدیر مدرسه با تصميمات شورای 
مدرسه است. امتحانات داوطلبان آزاد، جهشی، 
ایثارگران و بــزرگ ســاالن نيز به صــورت حضوری 

است.

تزریق 4۶2 هزار دوز واکسن 
کرونا در کشور

 بنابر اعالم وزارت بهداشت تا عصر دیروز چهارشنبه 
3۶1 هزار و 951 نفر دوز اول واکسن کرونا و 1۰۰ 
هزار و ۶91 نفر نيز دوز دوم را دریافت کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 4۶2 
هزار و ۶42 دوز رسيد. این خبر حاکی است، دو روز 
قبل اعالم شده بود که واکسن کووایران که واکسن 
کرونای پيشتاز ایرانی است، اواخر اردیبهشت عرضه 

عمومی می شود.

رئیس اتحادیه :تاالر های پذیرایی 
به وضع نابودی رسیده اند

رئيس اتحادیه تاالر های پذیرایی گفت: بازگشایی 
محدود تاالر ها هيچ کمکی به بهبود شرایط تاالر ها 
نکرده و بيشتر شبيه این بــوده است که ما برای 
لحظاتی بتوانيم سرمان را از آب بيرون بياوریم تا 
ذره ای اکسيژن دریافت کنيم. خسرو ابراهيمی نيا 
به ميزان گفت:  تاالر های پذیرایی بيش از یک سال 
اســت که تعطيل هستند و ایــن تعطيلی باعث 
ورشکستگی مطلق و نابودی این صنف شده است. 
متاسفانه در این مدت هيچ مسئولی هم توجهی به 
وضع صنف ما نداشته است. نه تنها توجهی نشده 
است بلکه اداره دارایی هم جریمه ها و ماليات ها و 
هم دیرکرد ها را در شرایطی که واحد های صنفی 
ما ورشکست شده اند، اخذ می کند. وی ادامه 
داد: سازمان تامين اجتماعی هم ماليات مربوط 
به حقوق و جرایم را اخذ می کند. در کنار این ها 
شهرداری هم برای مکان تاالر ها که در یک سال 
گذشته تعطيل بوده، عوارض شغلی و جرایم مربوط 
به آن و نيز عوارض پسماند صادر می کند. من برای 
همه این مسئوالن نهایت تاسف را دارم که با این 
شمشير دولبه جنازه صنف ورشکسته تاالر ها را 

قيمه قيمه می کنند.

ارسال یک پیامک چقدر آب می خورد؟

ارسال پيامک در هر یک از اپراتورهای تلفن 
همراه هزینه های متفاوتی دارد و با استفاده 
از سيم کارت های دائــمــی و اعــتــبــاری، از 
ــان را  ــوم حــداقــل8/9تــا حداکثر 2۷/4ت

شامل می شود.
 تجارت نيوز دیــروز نوشت: ارســال پيامک 
از  اپراتورهای تلفن همراه،  از  در هر یک 
ــل و  ــت ــراه اول، ایــرانــســل و رای ــم جمله ه
همچنين بسته به دائمی یا اعتباری بودن 
این سيم کارت ها قيمت متفاوتی دارد که 
تعرفه  آن در وب سایت هر یک از اپراتورها 
ــر صــفــحــه پيامک  آمـــده اســـت. هــزیــنــه ه
همراه  دائمی  سيم کارت های  با  فارسی 
ــدد بــرای  ــن ع اول،8/9تـــومـــان اســـت. ای
نوشته  انگليسی  زبــان  به  که  پيامک هایی 

ــومــان بــه ازای هــر صفحه  شــونــد،22/2ت
خــواهــد بــود. همچنين ارســـال پيامک با 
سيم کارت های اعتباری همراه اول، به ازای 
1۰تــومــان  /۶ هر صفحه پيامک فــارســی،
ــال هر صفحه پيامک  هزینه دارد و با ارس
2۶تومان  /4 باید کــاربــران  نيز  انگليسی 
ــور ایــرانــســل دائــمــی،  ــرات بــپــردازنــد. در اپ
هزینه هر صفحه پيامک فارسی9/9تومان 
ــرای پيامک هایی که به  ــت. ایــن عــدد ب اس
22تومان  /2 زبان انگليسی نوشته شوند،
ــود. هزینه  ــد بـ ــواه ــر صفحه خ ــه ازای ه ب
ارســال پيامک با سيم کارت های اعتباری 
بــه ازای هــر صفحه پيامک  ایــرانــســل نيز 
ــومــان اســت و هر صفحه  فــارســی، 11/۶ت
 2۷ /4 پيامک انگليسی نيز برای کاربران

تومان هزینه خواهد داشت. تعرفه ارسال 
اپراتور  دائمی  سيم کارت های  با  پيامک 
رایتل،9/8تومان به ازای هر صفحه پيامک 

با زبان فارسی است.
 در حالی که ارسال هر صفحه پيامک به زبان 
انگليسی در این سيم کارت ها،1۶/9تومان 
هزینه دارد. همچنين کاربران برای ارسال 
ــاده از ســيــم کــارت هــای  ــف ــت ــا اس پــيــامــک ب
اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان 
11 تومان می پردازند و ارسال  /5 فارسی
پيامک به زبان انگليسی نيز 23 تومان به 

ازای هر صفحه هزینه دارد.
 

واکنش تند واعظی به گالیه های وزیر بهداشت

مردمدوگانگیهاوریاکاریهاراتشخیصمیدهند
رئيس دفتر رئيس جمهور دراظهاراتی به گالیه های نمکی 
وزیــر بهداشت از دولــت و ستاد ملی کرونا پاسخ داد. وزیر 
بهداشت روزهای قبل گفته بود که » اگر نگاه کارشناسی خریدار 
داشت، ما در توفانی به نام موج چهارم کرونای موتاسيون یافته 
نمی افتادیم... اجازه نمی دهم از مرگ مردم برای خود پوستين 
سياست ببافند«. او البته انتقادهای دیگری را نيز متوجه دولت 
کرده بود. از همين رو دیروز رئيس دفتر رئيس جمهور در این باره 
گفت: عصبانيت ها و هيجانات و بيان نکاتی که بسياری از آن ها 
نيز با واقعيت ها مطابقت ندارد، جز این که روان جامعه را دچار 

آسيب می کند و اختالل به وجود می آورد، هيچ کارکرد دیگری 
ندارد. همه ما باید در این نوع بحران ها آرامش خود را حفظ و 
از تناقض گویی، اتهام افکنی و سياسی کاری و فرافکنی دوری 
کنيم. مردم شاهد و ناظر رفتارهای ما هستند و دوگانگی ها و 
ریاکاری ها را تشخيص می دهند.  وی با بيان این که نباید تصور 
کنيم که به صرف بيان موضوعات از طرف ما، اقناع عمومی 
صــورت می گيرد و انگشت های اتهام به سوی دیگران کج 
می شود، افزود: این طور نيست. به همين دليل بهتر است همه 
با جان و دل از قایقی که همگی در آن نشسته ایم حفاظت کنيم 

و در هيچ کجای آن به بهانه های واهی و انگيزه های شخصی 
و سياسی منفذ ایجاد نکنيم.   واعظی خاطرنشان کرد: نباید 
این طور شود که توفيقات در کرونا را متعلق به یک دستگاه و در 
زمان خيزش بيماری دستگاه های همکار را مقصر قلمداد کنيم. 

همه با هم در توفيقات و مشکالت شریک هستيم.

 جهش آمار قربانیان کرونا 
 روزانه به بیش از ۳۰۰ نفر

در 24 ساعت تا عصر دیــروز،  بيش از 25هزار 
کشور  در  کــوویــد-19  بــه  مبتال  بيمارجدید 
شناسایی شدند و متاسفانه 3۰4 تن نيز به دليل 
این بيماری جان باختند. این رقم پس از مهرماه 
ســال قبل که روزهــای آغازین مــوج ســوم بود، 
اولين روزی است که تکرار می شود. بنابر اعالم 
295 شهرستان  وزارت بهداشت، هم اکنون 
قرمز و 99 شهرستان نارنجی هستند و بر اساس 
مصوبات ستادملی مقابله با کرونا مسافرت »از« و 
»به« شهرهای با وضعيت قرمز و نارنجی ممنوع 
است. اکنون فقط 9 شهرستان در وضعيت آبی 

قرار دارند.

سرهنگ »جمشيد محبت خانی« فرمانده 
یگان حفاظت سازمان محيط زیست هم 
دل خونی از دسترسی متخلفان به سالح 
غيرمجاز دارد. او در گفت وگو با خراسان 

می گوید: اکثر شکارچيان غيرمجاز اسلحه 
دارنــد و وقتی با محيط بانان درگير می شوند 
ــا شليک می کنند. وی ادامــه  بــه سمت آن ه
می دهد: آمار دقيقی درباره تعداد سالح های 
غيرمجاز وجود ندارد اما خوشبختانه قرارگاهی 

برای جمع آوری آن تشکيل شده  است تا 
هم افزایی دستگاه های انتظامی و امنيتی 
بيشتر شود. وی می افزاید: دو سال قبل 
که همراه با فرمانده ناجا به دیدار رهبر 
انقالب مشرف شدیم، یکی از مطالبات ایشان 
جمع آوری سالح های غيرمجاز در کشور بود که 
ما در یگان حفاظت محيط زیست به این مطالبه 
لبيک گفتيم و در همين دو سال اخير حدود 1۰ 

هزار سالح کشف و ضبط کردیم.  

   کشف ۱۰ هزار سالح غیرمجاز توسط یگان حفاظت محیط زیست 
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سینما و تلویزیون ۶

 مصطفی قاسمیان  

تلویزیون

پنج شنبه 2۶   فروردین   1400
2 رمضان 1442.شماره  20۶3۶

برنامه  در  امیرجاللی  مــریــم 
»شب آهنگی« به عنوان مهمان 
حضور داشته و به زودی با این 
برنامه در پلتفرم فیلم نت حضور 
خواهد داشت. »شب آهنگی« 
با اجرای حامد آهنگی، سه شنبه ها ساعت 20 

منتشر می شود.

انتشار  ــا  ب ضابطیان  منصور 
ویدئویی از زمان آغاز برنامه »رادیو 
هفت« در سال جدید خبر داده و 
ضمن عذرخواهی بابت تاخیر در 
اعالم این خبر، گفته است که این 

برنامه اول تیر، دوباره پخش خواهد شد.

پارسا پیروزفر فیلم کالسیک 
»پرواز بر فراز آشیانه فاخته« به 
کارگردانی میلوش فورمن را 
ویژه مخاطبان نابینا توضیح دار 
کرده است. این نسخه از فیلم 

به زودی از طریق سایت سوینا قابل دسترس 
خواهد بود.

برنامه  در  امشب  بازغی  پژمان 
حضور  »هــمــرفــیــق«  اینترنتی 
خواهد داشت و با شهاب حسینی 
ــرد. ایــن  ــ ــو خــواهــد ک ــت وگ ــف گ
نوزدهمین قسمت برنامه است 

که ساعت 21، از طریق پلتفرم نماوا منتشر می شود.

چهره ها و خبر ها

ــاران کـــوثـــری بـــه بــیــمــاری  ــ بـ
کووید-19 مبتال شده است. 
ایــن بازیگر روزهــای گذشته، 
مشغول بازی در سریال نمایش 
خــانــگــی »مــلــکــه گـــدایـــان« به 
کارگردانی حسین سهیلی زاده بوده که اکنون 

در حال انتشار است.

حــامــد بــهــداد در اولــیــن تجربه 
همکاری خود با اکتای براهنی، در 
فیلم »پیر پسر« ایفای نقش خواهد 
کرد. این فیلم پس از »پل خواب«، 
دومین ساخته براهنی اســت و 

بابک حمیدیان تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.
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تکذیب توقف تولید »خندوانه«

خبر توقف ضبط برنامه »خندوانه« تکذیب شد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، دیــروز 
اخباری مبنی بر توقف ضبط برنامه »خندوانه« به 
دلیل شرایط کرونایی در برخی رسانه ها منتشر 
شد. در خبر ها آمده بود که قرار است، این هفته 
تکرار برخی برنامه های خندوانه روی آنتن شبکه 
نسیم برود. سیدعلی احمدی تهیه  کننده برنامه 
»خندوانه« درباره این موضوع گفت: »این خبر 
واقعیت نــدارد؛ ما شب گذشته تا سحر مشغول 
ضبط برنامه این هفته خندوانه بودیم. ضبط 
»خندوانه« با قوت و البته با حذف تماشاچی و 
کم کردن عوامل پشت صحنه ادامه دارد.« وی 
ادامه داد: »تنها اتفاقی که افتاده این است که 
ضبط »خنداننده شو« را به دلیل محدودیت های 

اخیر به تعویق انداختیم.«
احمدی خاطرنشان کرد: »ضبط »خنداننده شو« 
نیاز جدی به حضور تماشاچی دارد. از طرفی به  
دلیل حضور شرکت کنندگان »خنداننده شو« که 
بسیاری  از آن ها از شهر های دیگر کشور عزیزمان 
می آیند، ضبط این بخش را به بعد از فراهم شدن 

شرایط عادی کرونا موکول خواهیم کرد.«

 »دیدن این فیلم جرم است«
به نمایش خانگی رسید

»دیدن این فیلم جرم است« پس از ثبت فروش 
3.5 میلیارد تومانی از امروز چهارشنبه در شبکه 

نمایش خانگی منتشر  شد.
به گزارش مهر، فیلم سینمایی »دیدن این فیلم 
جرم اســت« به کارگردانی رضا زهتابچیان از 
دیروز چهارشنبه 25 فروردین در شبکه نمایش 
خانگی عرضه شد. این فیلم پس از دو ماه اکران 
محدود در سینماها در شرایط کرونا و سپس 
یک ماه نمایش آنالین در پلتفرم های اینترنتی 
توانست در مجموع به فروش 3.5 میلیارد تومانی 
دست یابد و ضمن جذب 90 هزار مخاطب در 
سینما و ۷0 هزار مخاطب در نمایش آنالین، 
به یکی از فیلم های پرفروش در دوران کرونا 

تبدیل شود.
فیلم سینمایی »دیــدن این فیلم جرم است« با 
حسین  کیانی،  لیندا  آقایی،  امیر  هنرنمایی 
پــاک نیت و  پاکدل، حمیدرضا پگاه، محمود 
مهدی زمین پرداز و... محصول حوزه هنری و 
دومین فیلم تولیدشده در باشگاه فیلم سوره 

است.

امــســال هــم شبکه های مختلف سیما بــرای 
سحرگاهان ماه مبارک رمضان، برنامه های 
مختلفی روی آنتن برده اند که تالش می کنند 
حال وهوای معنوی بیشتری به لحظات پیش از 

اذان صبح مخاطبان تلویزیون ببخشند.

روال تکراری شبکه یک	 
شبکه یک سال های متوالی است که »ماه خدا« 
را با اجرای حسن سلطانی روی آنتن می فرستد. 
این برنامه که طوالنی ترین ویژه برنامه سحر است 
و بیشتر از 2 ساعت به طول می انجامد، یک شب 
زودتر از دیگر ویژه برنامه ها آغاز شد. کارشناس 
ثابت برنامه، حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی 
است و سلطانی در بخشی از برنامه، هر شب 
با یک مناجات خوان گفت وگو می کند. عیب 
برنامه، مونولوگ های طوالنی و مالل آور حسن 

سلطانی است که برخالف مونولوگ های فرزاد 
جمشیدی، جذابیت الزم را ندارد. در واقع شبکه 
یک از زمانی که جمشیدی را کنار گذاشت، دیگر 

در سحرگاه رمضان، روی خوش ندید.

ارتباط شبکه دو با کربال	 
شبکه دو سیما امسال »بــه افــق بهشت« را با 
اجــرای سیدکمال هاشم زاده روی آنتن برده 
است. این برنامه در ارتباطی مستقیم از کربالی 
معلی و بین الحرمین روی آنتن مـــی رود که 
معنویت لحظات سحر را دوچندان می کند. 
»به افق بهشت« حدود 90 دقیقه روی آنتن و 
خوش ریتم تر از »ماه خدا«ی شبکه یک است. 
ــان مــداح  ــدادی آیتم هایی بــا حضور سعید ح
سرشناس و داوود نماینده دوبلور پرسابقه، از 
جذابیت های این برنامه است. »به افق بهشت« 
در برنامه نخست، آیتمی در تجلیل از مدافعان 
ــرار اســت تا پایان ماه  سالمت پخش کــرد و ق
رمضان، در بخشی با عنوان »اندکی صبر«، 
صــدای مناجات کــادر درمــان را که در شرایط 

سخت کرونا خدمت می کنند، پخش کند. این 
برنامه که از حضور چهره های آشنایی بهره 
می برد، همچنین هر شب سخنان شیخ حسین 
انصاریان را در یک بخش حدودا 15 دقیقه ای 

روی آنتن می برد.

آغاز شبکه سه با حاج حسین یکتا	 
ــرای رمضان 1400، یک  شبکه سه سیما ب
بــار دیگر برنامه »مــاه مــن« را که ســال گذشته 
درخشید، روی آنتن بــرده اســت. امسال هم 
نجم الدین شریعتی مجری این برنامه است. 
»مــاه مــن« همچنین از حضور حجت االسالم 
حامد کاشانی که ســال گذشته، پدیده ماه 
مبارک رمضان بود، بهره می برد. او قرار است 
20 شب از فضایل، محبوبیت و دغدغه های 
امیرالمؤمنین)ع( روایت کند. این بخش سال 
گذشته با استقبال فراوانی مواجه شد. قسمت 
اول »ماه من« همچنین با یادی از سردار شهید 
ــاز شــد. در ایــن برنامه همچنین  سلیمانی آغ
حاج حسین یکتا قرار است در 10 شب متوالی، 

فراز به فراز دعای ابوحمزه ثمالی را با نگاهی به 
سیره شهدا روایت و به نوعی تفسیر کند که تجربه 

تازه و جالب توجهی است.

پخش سخنان امام موسی صدر در شبکه 	 
چهار

ساعد باقری شاعر و مجری باسابقه سیما نیز که 
سال ها از تلویزیون دور بود، برای دومین سال 
متوالی اجــرای ویــژه  برنامه سحر شبکه چهار 
را بر عهده دارد.  »سحوری« که در حدود یک 
ساعت و 15 دقیقه روی آنتن می رود، برخالف 
رقبایش تولیدی است و زنده پخش نمی شود. 
این برنامه، تم ادبی دارد و در شب نخست، حاوی 
روایت گزیده ای از »بشر و ملیخا« بود که باقری 
از »هفت پیکر« نظامی گنجوی خواند. علیرضا 
زحمتکش مناجات خوانی این برنامه را بر عهده 
دارد. »سحوری« اگرچه از حضور کارشناس 
دینی بهره نبرده است، اما به ظاهر هر شب صوت 
کوتاهی از امام موسی صدر دارد که اتفاق جالب 

توجهی است.

روایت آقاخانی از سختی کار با حرفه ای ها
طی نشستی با حضور محمدمهدی دادمان رئیس 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی از سعید 
آقاخانی، مهدی فرجی و امیر وفایی عوامل سریال 

»نون . خ 3« تقدیر به عمل آمد.
به گــزارش مهر، نشست تقدیر از عوامل سریال 
»نون خ 3« روز دوشنبه 23 فروردین با حضور 
محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی، حمیدرضا جعفریان معاون 
سینمایی حوزه هنری و عوامل این سریال در سالن 

کنفرانس حوزه هنری برگزار شد.
ــون. خ«  مهدی فرجی تهیه کننده ســریــال »نـ
درخصوص بازخوردهای این سریال اظهار کرد: 
»در مدت اخیر از شهرستان های مختلف با ما 
تماس گرفته می شد تا سریال های بعدی را درباره 
آن اقوام بسازیم و این نشان دهنده آن است که 
اگر به یک قومیت درست پرداخته شود، استقبال 

مردم قابل توجه خواهد بود.«
در ادامه نشست، سعید آقاخانی کارگردان سریال 

»نون خ« بیان کرد: »طرح اولیه این سریال، قصه ای 
در دل تهران بود، اما من پیشنهاد دادم حتمًا قصه 
را درون یک قومیت و خارج تهران ببریم. براساس 
ظرفیت ها و شناختم  درباره قومیت ُکرد فیلم نامه 
را بر این اساس طراحی کردیم. هر چند روز اول 
که می خواستیم پروژه را آغاز کنیم، می دانستیم 
هزینه این تصمیم باالست و عماًل برای ما آورده 
مالی نخواهد داشت، اما آقای فرجی موافقت کرد 
و شروع به ساخت کردیم.« وی افزود: »تصمیم ما 

استفاده از نیروی انسانی شهرستان و بازیگران 
بومی بود. نیروهای انسانی داخل شهرستان ها 
بسیار خوب و قوی هستند و فقط به سرمایه گذار 
متخصص و کاربلد احتیاج دارنــد تا به درستی 
هدایت شوند و به آن ها اعتماد شود. واقعیت این 
است که در سینما و تلویزیون کار کردن با افراد 
حرفه ای گاهی ناامیدکننده است چرا که همواره 
بحث پول و حاشیه مطرح است، اما تازه کارها از این 

حیث بسیار با پشتکار و خالص هستند.«
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ادبی

اکرم انتصاری - با شروع ماه مبارک رمضان، 
رقابت سریال های مناسبتی این ماه هم آغاز 
می شود. آهنگ سازی برای تیتراژ، یکی از 
تاثیرگذارترین بخش های این سریال هاست 
که باعث ماندگارشدن آن در ذهن مخاطب 
ــور کـــه   ســریــال هــایــی  ــان ط ــم مــی شــود. ه
»خانه  »گمشده«،  گریخت«،  »متهم  مانند 
به دوش« و »میوه ممنوعه« با تیتراژ پایانی 
موفق شان شناخته می شوند. در ادامه این 
مطلب، درباره آهنگ سازها و خواننده های 
و  امسال  رمضان  مبارک  مــاه  سریال های 
ــد، بیشتر خواهیم  رقابتی که پیش رو دارن

گفت.

»یاوِر« فریدون شهبازیان 	 
شبکه سه سیما برای شب های ماه رمضان، 
سریال »یاور« به کارگردانی سعید سلطانی را 
تدارک دیده است؛ این سریال 30 قسمتی، 
یک ملودرام اجتماعی و گاه معمایی است 
که فریدون شهبازیان ساخت موسیقی آن را 
برعهده دارد. برخی از موسیقی متن فیلم و 
سریال هایی که شهبازیان ساخته، به صورت 
آلبوم مجزا منتشر شده اســت؛ مانند »شیر 
سنگی«. این آهنگ ساز و رهبر ارکستر چند 
روز پیش که مشغول ساخت موسیقی تیتراژ 
پایانی سریال »یاور« بود، از پله های استودیو 
افتاد و دچــار سانحه شد و به ناچار زیر تیغ 
جراحی رفت. باید دید شهبازیان 78 ساله با 
کوله باری از تجربه های تلخ و شیرین در عرصه 
ساخت موسیقی متن، برای سریال »یاور« چه 
تدارکی دیده است؟ هرچندکه به احتمال 
زیــاد، تجربه سال ها ساخت موسیقی برای 
فیلم و سریال های گوناگون، باعث می شود که 

بتوانیم بگوییم ساخت این سریال، کار سختی 
برای فریدون شهبازیان نبوده است؛ اما رقابت 

با تجربه او هم، کار ساده ای نیست.

»احضاِر« آریا عظیمی نژاد 	 
ســریــال تلویزیونی احــضــار بــه کارگردانی 
علیرضا افخمی در شــب هــای مــاه مبارک 
رمضان از شبکه یک سیما روی آنتن می رود. 
آریــا عظیمی نژاد آهنگ ساز و داور مسابقه 
آهنگ ساز  جــدیــد«،  »عصر  استعدادیابی 
این سریال ماورایی اســت. او پیشتر تجربه 
ــرای سریال »او یک فرشته  ب آهنگ سازی 
بــود« به کارگردانی علیرضا افخمی را در 
همین ژانر، داشته است که جزو موفق ترین 
محسوب  عظیمی نژاد  آهــنــگ ســازی هــای 
باید ساخت موسیقی  می شود. همچنین، 
سریال های ماورایی »روز حسرت« و »آخرین 
گناه« را هم که ویــژه ماه رمضان بودند، به 
تجربه های این آهنگ ساز اضافه کرد. از آن جا 
سریال های  ساخت  در  موسیقی  نقش  که 
ماورایی بسیار پراهمیت است، به نظر می رسد 
عظیمی نژاد به راحتی از پس ساخت موسیقی 
»احضار« بربیاید و آهنگ سازان دیگر، در 

رقابت با او کار دشواری را پیش رو دارند.

»بچه مهندس4«  با صدای تازه	 
در  یــک،  مهندس  بچه  سریال  وقتی  شاید 
رمضان سال 97 روی آنتن شبکه دو رفت، 
ــن سریال  ای را نمی کرد کــه  کسی فکرش 
به فصل چهارم برسد؛ اما این اتفاق افتاد. 
آهنگ ساز این سریال، مسعود سخاوت دوست 
است که ساخت موسیقی فیلم های سینمایی 
ــاه کامل شــد«،  موفقی مانند »شبی کــه م

»شنای پروانه« و »ابلق« را عهده دار بوده  و در 
تلویزیون هم با ساخت موسیقی سریال های 
»دلدادگان«، »نجال« و »حوالی پاییز« حضور 
داشته است. حمید حامی، خواننده پاپ، 
تیتراژ فصل چهارم ایــن سریال را خوانده 
ــک لحظه  ــن خــوانــنــده بــا آلــبــوم »ی اســت. ای
عاشق شو«، موفقیت های زیادی را در عرصه 
موسیقی پاپ به دست آورد و باید دید می تواند 
در مسیر رضا صادقی، خواننده تیتراژ فصل 
یک و دو و احسان خواجه امیری، خواننده 
تیتراژ فصل سوم این سریال، قدم بردارد یا 
خیر؟ تیتراژخوانی برای فیلم سینمایی »سام 
و نرگس« که اولین بــازی محمدرضا گلزار 
نیز به حساب می آید، جزو مهم ترین آثار این 

خواننده در عرصه تیتراژ است.

»دعوِت« ساالر عقیلی و حجت اشرف زاده	 
سال هاست ویژه برنامه های پیش از افطار پای 
ثابت شبکه های تلویزیونی است. برنامه »دعوت«  
با اجرای حجت االسالم محمد برمایی، یکی از 
این ویژه برنامه هاست که امسال، از شبکه یک 
ــی رود. حجت اشـــرف زاده،  سیما روی آنتن م
خواننده آهنگ معروف »ماه و ماهی« که تجربه 
زیادی در تیتراژخوانی دارد، تیتراژ ابتدایی این 
ویژه برنامه را با شعر احمد امیرخلیلی خوانده 
است و آهنگ سازی این قطعه را نیز خودش 
برعهده دارد. همچنین، ساالر عقیلی خواننده 
برجسته کشورمان، تیتراژ پایانی این برنامه را 
خوانده است. این تیتراژ مناجات عارفانه ای است 
که در لحظات افطار، با خلق فضایی عارفانه،  
پایان بخش این برنامه خواهد بود. سال گذشته 
رضا صادقی و مصطفی راغب خواننده تیتراژ 

ابتدایی و پایانی ویژه برنامه »دعوت« بودند.

صف آرایی تیتراژها پای سفره افطار
 در آهنگ سازی برای سریال های رمضانی،فریدون شهبازیان با »یاور« و آریا عظیمی نژاد با »احضار«

 و در تیتراژخوانی ،ساالرعقیلی،حجت اشرف زاده و حمید حامی با یکدیگر رقابت دارند

ستاره منوچهری- در شاهنامه فردوسی به ویژه در 
بخش پهلوانی، به پدر و پسرهای زیادی برمی خوریم 
که در مقام اجتماعی پهلوانان قرار می گیرند و پسرها، 
نسل به نسل، پا جای پای پدرهایشان می گذارند 
و پدرها از صحنه اصلی پهلوانی کنار می روند و 
به اصطالح امروزی ها، بازنشسته می شوند. این 
افــراد ضمن این که از حقوق معنوی و اختیاراتی 
برخوردار هستند، دیگر در میدان اصلی نبردها 
و درگیری ها، حضور فیزیکی ندارند. این روزها 
که یکی از موضوعات داغ، چانه زنی بر سر حقوق 
و مستمری بازنشسته هاست، بد نیست سری به 
پهلواناِن دست از کار کشیده شاهنامه بزنیم و جایگاه 

آن ها را به عنوان پیر و ریش سفید بررسی کنیم.

روایت بازنشستگی در خاندان سام	 
سام نریمان که در شاهنامه به ســاِم یک زخم هم 
معروف است، زمانی که پسرش زال به دنیا آمد، او 
را به این دلیل که موهای سپید داشت و سام گمان 
می کرد از نژاد اهریمن است، پای کوه البرز رها کرد. 
زال در دامان پرمهر سیمرغ بزرگ شد و بعدها سام او 
را در خواب دید و به دنبالش رفت و بابت گذشته ها 
عذرخواهی کرد. با آمدِن زال، سام که دیگر خیالش 
از داشتِن پشتوانه ای قوی مانند پسرش جمع شده 
بود، امور اداره منطقه سیستان را به او سپرد و گفت: 
»چنان دان که زابلستان خان توست/ جهان سر به 
سر زیر فرمان توست/ تو را خان و مان باید آبادتر/ 
دل دوستداران تو شادتر/ کلید در گنج ها پیش 
توست/ دلم شاد و غمگین به کم بیش توست«. بعد 
از ازدواج زال با رودابه به تدریج نقش سام در شاهنامه 
کمرنگ می شود و از صحنه فعالیت کنار می رود و 

به عبارتی بازنشسته می شود. با به 
دنیا آمدن رستم و رشد و بالندگی اش، 
زال به تدریج جای خودش را به پسر 
می دهد، اما در مواقع حساس و مهم، 

حضور  تصمیم گیری ها  در 
دارد و رأی و نظرش را 

بیان می کند و نیز، در غنایم جنگی و تقسیم ثروت  
هم سهم دارد؛ برای مثال، وقتی کی کاووس که به 
خیره سری معروف است، تصمیم می گیرد به جنگ 
دیوهای مازندران بــرود، بزرگان حکومت از زال 
می خواهند که او را منصرف کند. زال هم که ایران 
را در خطر می بیند، نزد کی کاووس می رود و او را پند 
و اندرز می دهد: »تو از خون چندین سر نامدار/ز بهر 
فزونی درختی مکار/که بار و بلندیش نفرین بود/ نه 
آییِن شاهان پیشین بود«. کی کاووس هم با این که او 
را تکریم می کند، ولی در نهایت خیره سری اش مانع 
از عمل به رأی و نظر ریش سفیدی چون زال می شود.

ماجرای رستم	 
سر و کله رستم به طور جــدی از دوره پادشاهی 
کیقباد پیدا می شود تا این که در دوران پادشاهی 
کی کاووس و نوه اش، کیخسرو، اصلی ترین پهلوان 
و فرمانروای سیستان اســت. او در دوران حضور 
و فعالیتش بارها و بارها خود را در معرض خطر و 
هالکت قرار می دهد؛ حتی برای دفاع از سرزمین، 
از پسرش، سهراب مــی گــذرد. در 
مقابل همواره با او 
به احترام و عزت 
رفــتــار مــی شــود و 
تنها در یک مورد 
کـــه کـــی کـــاووس 
از تأخیر چندروزه 
رستم در آمدنش به 
دربار شاکی و خشمگین 
اســـت، رســتــم بــه حــالــت قهر 
مـــی رود و می گوید: 
»به ایــران نبینید 
ــس مــرا  از ایـــن پ
زمین  را  شما   /
ــر کــرگــس مـــرا«.  پ
وساطت  با  سرانجام 
پهلوانان، کی کاووس از 
کــرده خود پشیمان می شود و 

ــی آورد! رستم  به قول امروزی ها از دِل رستم درم
که به دلیل جایگاه مهمش در اداره کشور معروف 
اســت، در دوراِن پادشاهی گشتاسب، به دلیل 
اختالف نظر و عقیده به طوِر خودخواسته از عرصه 
تصمیم گیری و اداره امور کناره می گیرد، تا این که در 
ماجرای اسفندیار که می خواست او را دست بسته نزد 
گشتاسب ببرد، مجبور به درگیری و کشتن اسفندیار 
می شود. رستم بعد از این ماجرا به نوعی از فعالیت 
در دستگاه حاکم کناره می گیرد و به حکمرانی در 
منطقه سیستان می پردازد تا این که شغاِد نابرادر، به 

نقشه ای شوم او را می ُکشد.

گودرِز بدون بازنشستگی	 
در کناِر پدرهایی که به مرور زمان جای خودشان 
را به فرزندانشان می دهند، نمونه ای مانند گودرز 
ــاِی کــار اســت و  ــم که همیشه پ پهلوان را هم داری
خستگی و بیکاری نمی شناسد. او که پس از رستم، 
خوش نام ترین پهلوان ایرانی اســت، در این باره 
خطاب به کیخسرو می گوید: »چنین گفت کای شاه 
پیروزبخت/ ندیدیم چون تو خداوند تخت/ ز گاه 
منوچهر تا کیقباد/ ز کاووس تا گاه فرخ نژاد/ به پیش 

بزرگان کمر بسته ام/ بی آزار یک روز ننشسته ام«.

حقوق مادی و معنوی پهلوانان بازنشسته	 
استاد مهدی سیدی، شاهنامه پژوه و مؤلف کتاب 
»فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« دربــاره 
حق و حقوق پهلوانانی که در شاهنامه به تدریج از 
میدان اصلی فعالیت خارج می شوند و کنج عزلت 
برمی گزینند، به خراسان می گوید: »اصطالح 
بازنشسته مربوط به امروزی هاست و درباره پهلوانان 
شاهنامه می توان گفت که کنج عزلت و پیری را 
برمی گزینند. به طور مثال، خانواده رستم خودشان 
حاکم منطقه سیستان هستند و با حکومت مرکزی 
ــد. پهلوانان این خاندان در پیری و  ارتباط دارن
عزلت هم همچنان امتیاز جهان پهلوانی دارند 
و از امتیازات و اختیاراتی مانند سهم داشتن در 
ثروت ها و غنایم برخوردار هستند. وقتی زال به 
پیری می رسد، حرمت و جایگاه خودش را دارد و در 
تصمیم گیری ها مشارکت داده می شود، اما دیگر از 
نظر جسمانی فعال نیست«. با توضیحی که استاد 
سیدی می دهد، می توان چنین برداشت کرد که 
دوران بازنشستگی بزرگان در شاهنامه – هر چند 
با عنوانی دیگر – دورانی خوش و خرم بوده است و 
آن ها، از همه امکانات قبل از بازنشستگی بهره مند 
بــوده انــد.بــه دیگر سخن، ایــن بــزرگــان از نوعی 
همسان سازی در حقوق و مزایا نسبت به شاغالن 

برخوردار می  شدند. 

در گفت وگو با استاد مهدی سیدی، شاهنامه پژوه و نویسنده  بررسی شد

  روایت حکمت آمیز شاهنامه از حق و حقوق بازنشستگان 
پهلوانان بازنشسته در شاهکار فردوسی چگونه از مزایای همسان سازی بهره می بردند؟ 

انتشار »کلیدر« به زبان بلوچی 

ــدر« نــوشــتــه محمود  ــی ــل ــان »ک ــ تــرجــمــه رم
دولــت آبــادی بــه زبــان بلوچی منتشر شد. 
به گزارش ایسنا، این کتاب توسط واحدبخش 
بــادپــا بــلــوچ، نویسنده و مترجم فقید اهل 
سیستان و بلوچستان، به زبان بلوچی ترجمه 
شده بود که حاال از سوی انتشارات ربیدان 
بــازار نشر  وارد  بلوچی(  )ناشر کتاب های 
شــده اســت. عبدالحکیم بهار، مــروج کتاب 
ــع در  و کتاب خوانی در روستای رمین )واق
سیستان و بلوچستان( در پی انتشار ترجمه 
ــان، نوشته است:  بلوچی مجلد اول این رم

ــه چندسال  ــادی ک ــت آب کلیدر محمود دول
پیش توسط مرحوم واحدبخش بادپا بلوچ 
ــود، به همت  ــان بلوچی ترجمه شــده ب به زب
ماجد سپاهی در »انتشارات ربیدان«، ناشر 
کتاب های بلوچی، وارد بازار کتاب شد.  »جای 
خالی سلوچ«، »سلوک«، »بــنــی آدم«، »میم 
و آن دیگران«، »قطره محال اندیش«، »این 
گفت و سخن ها«، »روزگار سپری شده مردم 
ســالــخــورده«، »ســر زلــف عــروســان سخن«، 
»طریق بسمل شدن« و »عبور از خود« از دیگر 

کتاب های محمود دولت آبادی هستند.

 استقبال پائولو کوئیلو
 از ابتکار روستاییان ایران

با  برزیلی،  مشهور  نویسنده  کوئیلو،  پائولو 
عمل  ابتکار  اینستاگرام،  در  پستی  انتشار 
اهالی روستای رسول آباد)تاج آباد سفلی( را 
در نام گذاری کوچه ها به نام آثار ادبی جهان 
تحسین کرد. به گزارش ایرنا، کوئیلو، نویسنده 
رمان های محبوبی چون »کیمیاگر« و »ورونیکا 
تصمیم می گیرد بمیرد« نوشت:  »کوچه های 
یک روستا در استان همدان واقع در شمال غرب 
ایران، همگی به نام شاهکارهای ادبی جهان 

نام گذاری شده اند.
به  عالقه مندان  و  کتاب خوانان  عمل  ابتکار   
ادبیات، به روستای رسول آباد جایگاه منحصر 
بــه فــردی بخشیده و آن را در منطقه معروف 
کرده است«. این رمان نویس 73 ساله در ادامه 
نوشت: »نام های گلستان و بوستان از سعدی، 
شاهنامه از فردوسی، شازده کوچولو از آنتوان 
دوسنت اگزوپری، صدسال تنهایی از گابریل 
کوئیلو،  مارکز، کیمیاگر از پائولو  گارسیا 
ُدن آرام از مــیــخــائــیــل آلکساندرویچ و مسیر 
سبز از استفان کینگ، کوچه های این روستا را 

مزین کرده اند«.
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تست هوش هوش منطقی

می خواهیم کاشی بعدی را پیدا کنیم. کدام 
گزینه مناسب آن است؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

6 3 7
8 9 5 7

7 8 6 9
2 1 4

3 7 5 6
6 9 3

4 5 8 3
6 8 4 1

1 9 2

8 1 5 9
5 9 2 4

7 3
9 8 2 4

7 5
5 1 6 8

3 1
2 4 6 9

8 3 4

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

تکراری نباشد.

831245769
756938241
492671583
913582476
678493152
245167938
389714625
124356897
567829314

463192578
895473612
271856394
789621453
134785269
526934187
942518736
357269841
618347925 
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جزیره ای در دریاچه ارومیه 5.چسبناک- جو دوسر-تکرار 
آلمانی  7.یاقوت-بله  خون-سرنوشت  جــوی   .6 حــرف 
ترکی  9.جنگ-سهل-سفید  8.وحــشــی-اســیــر-بــعــد 
10.ساختمان-تازه-درازترین رود اوکراین 11. ماهر- 
مساوی-عدد فوتبالی 12.از آثار تاریخی استان لرستان-اثر 

قلم 

 عمودی : 1. موسس علویان-شیپور کوچک2. پادگان 
-غده فوق کلیوی 3.ریم-کشاورز 4.خدای هندی-گیاهی 
یک ساله-اولین عــدد دو رقمی 5. فـــوری-ورودی خانه 
6.یــار پت -وسیله داوری-حصیر 7.تنیسور اسپانیایی-

ترکی-عدل  گوشت   .8 تبلیغاتی-ردیف  چاپی  پــارچــه 
9.ده هزارسال ترکی-مقابل عمودی-پدر دانش ژنتیک 

ــان- 10.نــوعــی ن
ــل  ــام ــم ع ــت ــس ــی س
 .11 ــی  ــ ــم ــ ــدی ــ ق
ــون  ــ ــش خ ــ ــاهـ ــ کـ
ــاه  ــ ــی-ک ــ ــان ــ رس
ــادر  پوستی 12.م
عامیانه-   لفظ  در 
اثـــــری از نــقــاش 
فـــرانـــســـوی ژاک 

لوئی داوید

افقی:1.درک-نویسنده فرانسوی 2.  پسوند شباهت-حرف فاصله رسان-جدید 
3.مندرس –دختر لری-دومین مهره گردن 4. مخفف بلکه -خبرگزاری ایتالیا- 

افقی:1.سریالی از علیرضا مسعودی-سایه 2.ماه سریانی-امر از ساییدن-جانور 
تک سلولی  3.دیوانه-عاری از میکروب-زوبین 4. جفت-توان 5. دین توحیدی-تلخ 

عرب  6 . دوست-استنطاق7.شهر پسته- زمان بی پایان 
8. ماه- پرونده سازی 9. سرور-هوس باردار 10.ضمیر 
داخل- شهد- مدت عمر 11. از مهره های شطرنج-بت قوم 

نوح-سرپرست  12. سخن صریح- نوعی ماهی

 عمودی:
1. کشتی بان- واکنشگاه 2.چاه جهنم-شمشیر عرب-
توله سگ شکاری 3.خــدای باستان-بخش اصلی یاخته 
4. پشت سر-مرفق-کمانگیر معروف 5.قسمت-درخت 
جدول 6. پهلوان شاهنامه-سر به هوا 7.باغ انار-جاوید 
8.مساوی-فیلمی از مهرجویی  9.موی اسب-جدا-لطیف 
10.نوعی ساز-بله آلمانی  11.نام پسرانه- از آن طرف بیان 
درد و رنج است-تاریک اما شاعرانه 12.  بیماری چشمی-

تصادفی
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تست هوش:   با توجه به نحوه چرخش مربع و نیز نقطه سیاه رنگ، به راحتی 
مشخص می شود پاسخ صحیح گزینه 2 خواهد بود.

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

به تصویر نگاه و رابطه بین اعداد را کشف کنید 
تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یک 
کشور را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی 

حروف، نام آن کشور را پیدا کنید.

خفن استریپ:      کفتار 

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.

چی شده؟

چرا این جوری می کنه؟!

سالم. خب خدا رو شکر این هفته هم با ستون »چی شده؟« در خدمت تون هستیم. این بار براتون یک 
عکس از حیات وحش انتخاب کردیم که شما باید برای این عکس یک شرح حال طنز و بامزه بنویسید 
و تا ساعت 24 دوشنبه شب برای ما بفرستید.  لطفا در ابتدای هر پیامک، نام ستون »چی شده؟« و 
در آخر پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید. بامزه ترین و خالقانه ترین جمله  های 
فرستاده شده، روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 2000999 هم 

آماده دریافت پیام های شماست.

نمونه :

 وقتی که مهمون ها میان 
و باید بگی خانوما طبقه باال، 

مردا طبقه پایین!

  وقتی که زیــر دوش حموم 
حس می کنی خوش صداترین 

خواننده اپرا هستی.

  دهه شصتی ها موقع اجرای 
سرود سرصف!

هوش منطقی :   پاسخ گزینه )ج( است.مجموع دو عدد بخش پایینی هر دایره 
برابر است با مجموع دو عدد بخش باالی هر دایره منهای 5.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

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

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

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

بازی ریاضی:

بازی با کلمات:   ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم 
به دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ و ...
چهار حرفی: رسمی، مرسی، مسیر، گریم، گرمی و ...

شش حرفی: گرمسیر و سرگرمی

شرح در متن

حل جدول:

ن  ت  ا    ا   ز  ج   ا   م   ب         
ت ا  م  م   ى س  ر  و  ر   ا  ک  س      
ر ق  ن  ى  س  ا  ر   ک  ى  پ  ت  ف  ه     
ا و  ا  م  ر   ه   ن  ا  ب  ر        ک 

ا  س س د  ک   ى   و  ک   د  ا   ن    

 

ن ى  م  ى  ن   ا  ک  ى    

ا و  ا   ت  د   ر  ن    
   

ر ا  گ  ن  ل  و  ا   د   ص 
ن ه ز  ى  ا  ت   ر  ه    

 

چالش ذهن : 1. الجزایر 2. ارمنستان3. آذربایجان 4. ترکیه 5. لبنان 6. 
سوریه یا روسیه



سجادپور- سارقان سابقه داری که در پوشش 
تزریق واکسن کرونا وارد منازل مردم می شدند 
و با خوراندن داروی بیهوشی به اهالی خانه، 
طالجات و لــوازم با ارزش را می ربــودنــد در 
عملیات ضربتی پلیس به همراه 50 زورگیر و 
مجرم خطرناک دیگر دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی روز گذشته در تشریح 
طــرح ضربتی امنیت اجتماعی و در گفت و 
گویی اختصاصی به خراسان اظهار کــرد: با 
توجه به افزایش سرقت ها در مناطق مختلف 
شهری طرح ضربتی امنیت اجتماعی توسط 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به اجرا درآمد. 
سردار سرتیپ دوم محمدکاظم تقوی افزود: 
در ایــن عملیات هماهنگ که 48 ساعت به 
طول انجامید چند گروه ورزیده از کارآگاهان 
دایره مبارزه با جرایم خشن وارد عمل شدند 
که در نهایت شش باند سرقت های به عنف و 
موبایل قاپی متالشی شدند و 53 نفر از سارقان، 
زورگیران و مجرمان خطرناک به دام افتادند. 
رئیس پلیس خراسان رضوی تصریح کرد: در 
این عملیات ضربتی 74 دستگاه گوشی تلفن 
سرقتی به همراه مقادیر زیادی طالجات مسروقه 
و لوازم خانگی به ارزش چند میلیارد ریال کشف 
شد که تعداد زیــادی از مال باختگان، اموال 
سرقتی و سارقان دستگیر شده را شناسایی 
کردند. وی با اشاره به این که طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی در تاریخ 24 و 25 فروردین و در نقاط 
جرم خیز شهر به اجرا گذاشته شد، خاطرنشان 
ــرد: طــرح مواجهه حضوری مــال باختگان  ک

همچنان در پلیس آگاهی ادامه دارد و سارقان 
مذکور نیز مورد بازجویی های تخصصی قرار 

گرفته اند. 

سرقت با شگرد تزریق واکسن کرونا	 
ســردار تقوی در ادامــه این گفت وگو به تشریح 
ماجرای سه باند سرقت و زورگیری پرداخت و 
اضافه کرد: طی چند روز گذشته پرونده هایی 
در پلیس آگاهی تشکیل شد که محتویات آن 
بیانگر شیوه سرقت در پوشش ماموران بهداشت 
به بهانه تزریق واکسن کرونا بود به همین  دلیل 
این ماجرا بی درنگ و به طور ویژه در دستور کار 
نیروهای کارآزموده پلیس آگاهی قرار گرفت چرا 
که موجب خدشه به اعتماد عمومی مردم می شد. 
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: 
تجزیه و تحلیل و بررسی های تخصصی پرونده 
های مذکور حکایت از آن داشت که سه جوان 
با یک دستگاه پراید وانت و در حالی که کیفی با 
آرم امدادرسانی در دست داشتند زنگ منازل 
مردم را به صدا در می آوردند و با معرفی خود به 
عنوان مامور بهداشت از آن ها  می خواستند که 
برای تزریق واکسن کرونا آماده شوند. وی ادامه 
داد: وقتی سارقان وارد منازل مردم می شدند 
با استفاده از غفلت و ناآگاهی برخی شهروندان 
چنین وانمود می کردند که از سوی مرکز بهداشت 
مامور شده اند تا ابتدا واکسن کرونا را به افراد 
نیازمند یا دارای بیماری زمینه ای تزریق کنند و 
سپس با جلب اعتماد اعضای خانواده، به آن ها 
شربتی آلــوده به مواد بیهوشی می خوراندند و 

مدعی می شدند که پس از مصرف شربت، باید 
واکسن کرونا تزریق شود تا اثر مطلوبی برای 

پیشگیری از کرونا داشته باشد!
ــردار محمدکاظم تقوی گفت: وقتی همه  س
خــانــواده فقط در عــرض چند دقیقه بیهوش 
می شدند، سارقان طالجات و لــوازم خانگی 
قابل حمل را سرقت می کردند و با استفاده 
از خــودروی پراید وانت از محل می گریختند. 
این مقام امنیتی افزود: با گزارش چند پرونده 
در مناطق قاسم آبــاد، بولوار توس و طبرسی 
شمالی بالفاصله گروهی از نیروهای عملیاتی 
پلیس آگاهی به پیگیری این ماجرا پرداختند و 
با رصدهای اطالعاتی موفق شدند سه عضو این 
باند را در مناطق حاشیه شهر شناسایی و آنان را 
دستگیر کنند. سردار سرتیپ دوم تقوی با اشاره 
به اعترافات شکارچیان کرونایی در پوشش 
ماموران بهداشت تصریح کرد: اعضای این باند 
به شش فقره سرقت با این شیوه اعتراف کرده 
اند که بررسی های تخصصی درباره دیگر جرایم 
احتمالی دزدان سابقه دار ادامه دارد. وی گفت: 
هنگام دستگیری اعضای باند، انگشتر طالی 
یکی از مال باختگان نیز در دست همسر یکی 
از سارقان کشف شد. وی با بیان این که دزدان 
کرونایی 22 تا 27 ساله هستند، خاطرنشان 
کرد: آن ها بین ساعت 11 صبح تا 15 به منازل 
مردم مراجعه می کردند و با این شگرد دست 
ــد در حالی که هنوز مدت  به سرقت می زدن
زیــادی از آزادی آن ها از زنــدان نمی گذشت. 
سردار محمدکاظم تقوی به شهروندان توصیه 
کرد: همه موارد تزریق احتمالی 
واکــســن کــرونــا یــا هــر خدمت 
بهداشتی دیگر از طریق رسانه 
های گروهی به اطالع مردم می 
رسد بنابراین شهروندان نباید به 
همین سادگی و تنها به یک کیف 
با آرم امدادرسانی اعتماد کنند 
چــرا که خــدای ناکرده در این 
گونه موارد احتمال بروز حوادث 

جبران ناپذیری وجود دارد.

ماجرای زورگیری از نوجوانان	 
ــوی در بخش  فرمانده انتظامی خــراســان رض
دیگری از گفت وگوی اختصاصی با خراسان به 
ماجرای زورگیری اعضای یک باند از نوجوانان 
اشاره کرد و افزود: در این عملیات ضربتی 48 
ساعته، کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشن 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی که با نظارت و 
هدایت سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگــاهــی( مناطق مختلفی از شهر را زیــر چتر 
اطالعاتی گرفته بودند، باند خطرناکی را متالشی 
کردند که اعضای آن با استفاده از یک دستگاه 
خــودروی اریسان به زورگیری می پرداختند. 
وی در تشریح شگرد اعضای این باند مخوف 
گفت:آن ها با پرسه زنی در اطراف پارک ها یا 
برخی خیابان ها، نوجوانانی را که گوشی تلفن 
همراه داشتند شناسایی و سپس با تهدید قمه 
و چاقو، اقدام به زورگیری می کردند که پس از 
دستگیری اعضای این باند 22 دستگاه گوشی 

سرقتی نیز از آنان کشف شد. 

8 موبایل قاپ در یک پاتوق!	 
رئیس پلیس خراسان رضوی که با حساسیت 
ویــژه ای پرونده هــای جرایم خشن و به ویژه 
زورگیری ها را پیگیری می کند در تشریح پرونده 
موبایل قاپی نیز به خراسان گفت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی در  ادامه این عملیات 48 ساعته، 
با استفاده از رصدهای اطالعاتی به مخفیگاهی 

در منطقه رسالت مشهد دست یافتند که پاتوق 
اصلی سارقان گوشی قاپ بود.

ســردار پاسدار محمدکاظم تقوی یــادآور شد: 
بررسی هــای غیرمحسوس که با مجوزهای 
قضایی صورت گرفت، نشان می داد که بسیاری 
از سارقان سابقه دار به این پاتوق رفت و آمد 
دارند چرا که تصاویر بسیاری از آنان از طریق 
دوربین های مداربسته شهری مورد شناسایی 
مردان قانون قرار گرفته بود. وی گفت: بنابراین 
نیروهای عملیاتی در اقدامی غافلگیرانه وارد 
عمل شدند و هشت نفر از سارقان حرفه ای را 
در این پاتوق دستگیر کردند. وی با اشــاره به 
کشف 17 دستگاه گوشی سرقتی از سارقان 
مذکور ادامه داد: تحقیقات پلیس بیانگر آن بود 
که اعضای این باند موبایل قاپ بالفاصله اقدام 
به تغییر سریال گوشی های سرقتی می کنند و 
آن ها را به فروش می رسانند. این در حالی بود 
که تعداد زیادی از گوشی های کشف شده را 
روز قبل از دستگیری سرقت کرده بودند که در 
مواجهه با مال باختگان مجبور به اعتراف شدند.
فرمانده با تجربه خراسان رضوی در پایان تاکید 
ــرای کشف جرایم  ــژه ب ــرد: بررسی هــای وی ک
احتمالی دیگر مجرمان دستگیر شده همچنان 
در دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی 
خراسان رضوی ادامه دارد و مال باختگان می 
توانند برای شناسایی اموال کشف شده به پلیس 

آگاهی واقع در ابتدای رضاشهر مراجعه کنند.
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حادثه در قاب

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی فرمانده انتظایم خراسان رضوی اب اشاره به دستگیری 53 سارق در عملیات  رضبیت پلیس آگاهی ترشیح کرد

سرقت های سریالی در بیهوشی کرونایی!
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باند سازمان یافته زمین خواری در کشور متالشی شد
رئــیــس پلیس امــنــیــت اقــتــصــادی نــاجــا از 
دستگیری اعضای باند سازمان یافته زمین 
خواری و کشف دو فقره تصرف اراضی ملی 
به ارزش 310 میلیارد ریال در استان های 
مرکزی کشور خبر داد.  به گــزارش پلیس، 
ســردار محمدرضا مقیمی افــزود: با گزارش 
های به دست آمده از هموطنان مبنی بر این 
که برخی از افــراد فرصت طلب و سودجو از 
طریق دیوارکشی شبانه و کاشت نهال اقدام به 

زمین خواری و تصرف غیر قانونی اراضی ملی 
می کنند، رسیدگی به این موضوع در اسرع 
وقت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی 
در استان های هدف قرار گرفت. وی ادامه 
داد: در بررسی های میدانی کارآگاهان در دو 
عملیات جداگانه در استان های یزد و فارس، 
مشخص شد در استان یزد شخصی با هویت 
معلوم از طریق جعل اسناد و همکاری چندین 
نفر به عنوان خریدار و فروشنده، اقدام به خرید 

و فروش صوری و مکرر امالک کرده تا با جمع 
آوری سلسله مراتب قولنامه و وکالت، دست 
به اعمال مجرمانه زمین خــواری به صورت 
دیوارکشی شبانه بزند و در استان فارس 
نیز فرد دیگری از طریق غرس نهال اقدام به 
چنگ اندازی به بیت المال و تصرف اراضی 
ملی به صورت غیرقانونی کرده است. رئیس 
ناجا تصریح کرد:  اقتصادی  امنیت  پلیس 
پس از بررسی اسنادی و هماهنگی قضایی 

و استعالمات انجام گرفته مالکیت اراضی 
مورد تصرف به نام اداره منابع طبیعی محرز 
شد و در این زمینه شش متهم دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضایی شدند. وی با اشاره به این که 
کارشناسان ارزش اراضی موصوف را بیش از 
310 میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این 
خصوص 11 هکتار اراضی تصرف شده خلع 

ید و تحویل اداره منابع طبیعی شد.

اعتراف باند سارقان به 32 فقره سرقت در کرمان

توکلی/ باند شش نفره سارقان فرا استانی 
سرقت سیم های برق شبکه هوایی در کرمان 
متالشی شد. به گزارش خراسان، فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت: 
ماموران کالنتری 11 شهر کرمان هنگام 
گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به سه 
دستگاه وانت مزدا با پالک مخدوش، مشکوک 
شدند و آن ها  را متوقف کردند. سرهنگ 
"مهدی پورامینایی"  با اشاره به کشف مقادیر 
زیــادی سیم برق از این سه دستگاه خودرو 

افزود: در ادامه ماموران انتظامی، شش متهم 
را که اهل استان های مرکزی کشور بودند 
دستگیر و خودروهای آنان را نیز توقیف کردند.  
وی  ادامه داد: این  متهمان جوان در ابتدا با 
ارائه رسیدهای جعلی، منکر هرگونه سرقت 
بودند ولی در نهایت در برابر مستندات قانونی 
پلیس لب به اعتراف گشودند و به 32 فقره 
سرقت سیم برق شبکه هوایی در شهرستان 
رفسنجان اقرار  کردند که با تشکیل پرونده 

مقدماتی به مرجع قضایی تحویل شدند. 

ــاب مــغــازه  ــ ــا/ عــصــر دیـــــــــروز دو بـ ــنـ ــسـ *ایـ
کوچک،سوپرمارکت و اغذیه فروشی  در ورودی 
ایستگاه متروی قیطریه تهران دچار حریق شد 
که با حضور آتش نشانان، آتش ســوزی مهار و 

اطفا شد.
ــده انتظامی  ــان ــرم ــادی ف *پــلــیــس/ عیسی آب
شهرستان ساوه گفت: جوانی 25 ساله در حین 
کار با دستگاه میکسر بلوک زنی به علت اتصالی 
برق سه فاز، دچار برق گرفتگی شد و جان خود را 

از دست داد.
*تسنیم/ ریزش چاه در منطقه ای در تهران باعث 
مرگ کارگری میان سال در عمق 15 متری شد.
ــس  ــی ــودرزی رئ ــدا و ســیــمــا/ معظمی گ *صـ
پلیس فضای تولید و تبادل اطــالعــات تهران 
از دستگیری ســه کــالهــبــردار اسکیمری که 
ــال از کــاربــران فضای مجازی  20 میلیارد ری

کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.
* ایسنا/ بنابر اعالم مقامات مصر در یک حادثه 
رانندگی در این کشور، یک دستگاه اتوبوس 
هنگام سبقت گرفتن از یک کامیون، واژگون شد 

که طی آن دست کم 20  نفر کشته شدند.
*ایسنا/ مقامات دولتی نیجر اعالم کردند: روز 
سه شنبه دست کم 20 کودک بر اثر وقوع آتش 
سوزی در یک مدرسه در محله ای فقیرنشین که 
موجب شد این کودکان در کالس های درس 

محبوس شوند، جان خود را از دست دادند.

یک کشته و 6 مصدوم  در انفجار منزل روستایی 
رئیس اورژانس لرستان گفت: انفجار در یک منزل مسکونی روستای 
"سرنمک " شهرستان خرم آباد یک کشته و شش مصدوم برجا گذاشت. 
دکتر علی مهرزاد صفدری در گفت و گو با ایرنا افزود: ساعت 7صبح 
دیروز گزارشی مبنی بر انفجار در روستای سرنمک دریافت کرد یم و  
دو دستگاه آمبوالنس به محل وقوع حادثه اعزام شد. وی بدون اشاره 
به علت این انفجار ادامه داد: بر اثر این حادثه یک منزل مسکونی در 
روستای سرنمک از توابع بیرانشهر به طور کامل تخریب شده است. 
رئیس اورژانس لرستان اظهار کرد: جان باخته این حادثه یک خانم 
۶0 ساله بود و مجروحان نیز پس از اقدامات اولیه توسط تیم اورژانس 

پیش بیمارستانی به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد منتقل شدند.

عامل کالهبرداری در پوشش پلیس به دام افتاد 

تهران  پیشگیری  پلیس  دوم  سرکالنتر 
ــزرگ از بــازداشــت مأمور قالبی خبر داد  ب
ــا پــوشــیــدن کاپشن نــیــروهــای پلیس  کــه ب
مشابه  موتورسیکلت  یــک  از  اســتــفــاده  و 
انتظامی،  ــوران  ــأم م ــای  ه موتورسیکلت 
ــرداری مــی کــرد. ــب ــاله ــوان و ک ــن  غــصــب  ع

سرهنگ ضرغام آذین در گفت وگو با تسنیم 
ــزود: مأموران کالنتری 142 کن موفق  اف
به بــازداشــت متهمی شدند که با پوشیدن 

با  و  انتظامی  نیروهای  به  مربوط  کاپشن 
استفاده از یک موتورسیکلت و طراحی آن 
مشابه موتورسیکلت های انتظامی، از مردم 
کالهبرداری می کرد. وی ادامــه داد: این 
متهم در محدوده شمال غرب تهران در حال 
تــردد بود که مأموران وی را رؤیــت کردند و 
پس از بررسی بیشتر مشخص شد که این فرد 
پلیس نیست. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
تحقیقات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد.

بازداشت زوج سارق در ترافیک عوارضی تهرانـ  قم 

فرمانده یگان امداد پلیس تهران از دستگیری 
یک زوج ســارق خــودرو و کشف یک دستگاه 
ــودروی پراید مسروقه در عملیات پلیسی  خ
خبر داد. به گزارش تسنیم، سرهنگ سلمان 
آدینه وند افــزود: روز سه شنبه واحــد گشت 
انتظامی مستقر در عوارضی تهران ـ قم، هنگام 
انجام وظیفه، از تردد یک دستگاه خودروی 
سرقتی پراید در محل عوارضی تهران ـ قم  
مطلع شدند. وی ادامه داد: مأموران مستقر 
در عوارضی طرح مهار سارق را اجرا کردند و 

با استفاده از عالیم هشدار دهنده به راننده 
خودروی پراید دستور توقف دادند. فرمانده 
یگان امداد پلیس تهران گفت: راننده خودروی 
پلیس،  ایست  دستور  شنیدن  از  پس  پراید 
به علت ترافیک محل متوقف شد و مأموران 
موفق شدند راننده و سرنشین  آن را دستگیر 
و خودروی سرقتی را توقیف کنند. وی افزود: 
متهمان که یک زوج سابقه دار و هر دو دارای 
محکومیت قضایی هستند، برای تحقیقات 

تکمیلی تحویل پلیس پیشگیری تهران شدند.

تسنیم/ سلگی مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری شهر گلستان از برخورد یک دستگاه 
تریلر با پل عابر پیاده  و باز شدن کمپرسی این 
خودروی باری و مصدوم شدن سه عابر و آسیب  

دیدن چندین خودرو خبر داد.

لبخند تلخ دخترک بیمار!

مدت هاست که دلم برای الالیی های مادرم تنگ 
شده است. دوست دارم شب که از راه می رسد سرم 
را به روی پاهایش  بگذارم و او موهایم را نوازش کند و 
آن قدر برایم الالیی بخواند که خوابم ببرد. اما مدتی 
است  که به جای الالیی های مادرم، با صدای گریه 
های مادربزرگم به خواب می روم .وقتی یواشکی از 
الی در اتاق بیرون را نگاه می کنم مادربزرگم را می 
بینم که با چادر گلدار آبی رنگش سر سجاده نشسته 
و در حالی که دستانش را به سوی آسمان بلند کرده 
است، اشک ریزان برای سالمتی من دعا می کند ... 
دختر 12 ساله که به همراه مادربزرگش به دایره 
اجتماعی  کالنتری شفا مراجعه کــرده اســت، در 
حالی که بر دستان چروکیده مادربزرگش بوسه 
می زد و از او قدردانی می کرد، به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: من مادربزرگم را خیلی 
دوست دارم. او تنها پشت و پناه و تکیه گاه  زندگی من 
است. آرزو دارم روزی بزرگ شوم تا بتوانم زحماتش 
را جبران کنم و عصای پیری اش باشم اما با این 
بیماری که گریبان گیرم شده است، به جای عصای 
پیری سربارش شــدم!  دختر 12 ساله آهی از سر 
افسوس  کشید و در ادامه گفت: خانه ما خیلی دور 
است. مادربزرگم می گوید ما در حاشیه شهر زندگی 
می کنیم. من در آن منطقه به دنیا آمدم و به مدرسه 
رفتم. کالس اول ابتدایی بودم که پدرم برای مدتی 
ما را ترک کرد.  وقتی از مادرم می پرسیدم که چرا 
بابا به خانه نمی آید، مادرم می گفت: دخترم  پدرت  
کارتن خواب شده است! وقتی از مادرم  پرسیدم: 
مامان کارتن خواب یعنی چه؟! او لبخند تلخی  زد و 
گفت: دخترم کارتن خواب یعنی کسی که خانه ندارد 
و داخل کارتن زندگی می کند و شب ها هم  همان 
جا  می خوابد. آن روزها من هم دوست داشتم مثل 
پدرم کارتن خواب شوم! چون تصور می کردم  اگر 
داخل کارتن بخوابم می توانم ستاره های آسمان را 
تماشا کنم. مدتی بعد مادرم به دادگاه رفت و از پدرم 
طالق گرفت. او من را به خانه  مادربزرگم  آورد و در 
حالی که اشک می ریخت از من خداحافظی کرد و  
گفت: دخترم من خودم  هم جا و مکانی ندارم و سربار 
دیگران هستم. تو بیمار هستی و  من نمی توانم از تو 
مراقبت کنم. مادربزرگم  خیلی مهربان بود اما من باز 
هم  دلم برای مادرم تنگ می شد. هنگامی که خیلی 
دلتنگ  می شدم، عروسکم را در آغوش می گرفتم 
و برایش  قصه می خواندم. آن روزها می خواستم 
مادر خوبی برای عروسک هایم باشم! مدتی بعد 
مادربزرگم در حالی که اشک می ریخت لباس سیاه  
به تنم داد و گفت: هانیه جان پدرت به سفر رفته و دیگر 
باز نمی گردد. از گفت و گوی پنهانی  اقوام و آشنایان  
فهمیدم پدرم از دنیا رفته است. درک واقعیت »مرگ« 
در آن روزها برایم خیلی سخت بود اما می دانستم که 
از قبل تنهاتر شدم!  هنوز مدت زیادی  از مرگ پدرم 
نگذشته بود که فهمیدم مادرم  ازدواج کرده است. او با 
همسر و فرزندان جدیدش در نزدیکی خانه ما زندگی 
می کرد و بعضی وقت ها  به دیدنم می آمد. مادرم 
دوست داشت من با آن ها زندگی کنم اما ناپدری ام 
من را نمی پذیرفت. من راه خانه جدید مادرم را بلدم و 
گاهی وقت ها که خیلی دلتنگش می شوم یواشکی به 
در منزل مادرم می روم اما همین که می خواهم  زنگ 
خانه را به صدا در بیاورم چهره خشمگین ناپدری ام 
مقابل چشمانم می آید و پشیمان می شوم. نمی دانم 
او چرا من را دوست ندارد؟! مادربزرگم اما با مهربانی 
هایش دلتنگی هایم را پر می کند. او برایم هم پدر 
است هم مادر! خیلی وقت ها با دست های چروکیده 
اش موهایم را شانه می کند و  شعر می خواند. او گاهی 
اوقــات که من را در آغوش می کشد، چشم هایش 
پر از اشک می شود!  چون من به یک بیماری صعب 
العالج مبتال هستم و هزینه درمان  را ندارم. من بنا به 
تشخیص پزشکان متخصص باید به مدت دو سال هر 
ماه چند عدد آمپول تزریق و رژیم غذایی خاصی را نیز  
مصرف کنم، چون در سن رشد هستم و اگر درمانم را 
رها کنم،  امکان وخامت بیماری وجود دارد  و از لحاظ 
جسمی هم رشد نخواهم کرد.  مادربزرگم نیز تحت 
پوشش کمیته امداد است و  با مستمری که دریافت 
می کند نمی تواند هزینه های درمانی من را پرداخت 
کند و من ناچار درمانم را کنار گذاشتم چون توانایی 
تامین هزینه خرید آمپول ها را ندارم اما با این حال 
امیدم به خداست چون مادربزرگم همیشه می گوید 
خدا بزرگ است دخترم، ان شاء ا...  همه چیز درست 
می شود!   دخترک به این جای صحبتش که رسید 
لبخند تلخی بر گوشه لبانش نقش بست و پیرزن در 
حالی که نوه اش را در آغوش می  کشید، اشک هایش 

را یواشکی با گوشه چارقد سفید رنگش پاک کرد...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

3 کشته و 11 زخمی در واژگونی خودروی اتباع غیرمجاز

توکلی/ واژگونی پژوی حامل اتباع افغانستانی 
غیر مجاز در محور ماهان-کرمان سه  کشته و 
11 زخمی بر جا گذاشت. به گزارش خراسان، 
رئیس اورژانس پیش بیمارستان  کرمان در این 
باره گفت: در این حادثه که صبح چهارشنبه 
در محور مــاهــان بــه روســتــای سُکنج اتفاق 
افتاد به علت واژگونی پژو 405، سه نفر از 
سرنشینان این خودروی سواری به علت شدت 
جراحت های وارد شده در دم جان باختند.

صابری افــزود: به محض اطالع از این حادثه 
بی درنگ چهار گروه فوریت های پزشکی به 
محل حادثه اعزام و بعد از انجام اقدامات اولیه 
درمانی، همه مصدومان به بیمارستان شهید 
ــه داد:  باهنر کرمان منتقل شدند. وی ادام
مصدومان شامل پنج مرد و یک زن )1۶ تا 40 
سال(، پنج کودک )4 ماهه تا 10 سال( و جان 
باختگان شامل یک زن )30 ساله(، یک کودک 

)4 ساله( و یک نوزاد هستند.

زورگیران قمه به دست دزدان موبایل  قاپ  سارقان کرونایی

بازداشت متهمی که خود را رئیس کالنتری می نامید! 
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بــزرگ از بــازداشــت متهمی 
خبر داد که با استفاده از تجهیزات نظامی و معرفی خــود به عنوان 
ــرداری مــی کــرد. ــب ــاله ــردم ک ــران، از مـ ــه  رئــیــس کــالنــتــری جــنــوب ت
سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفت وگو با تسنیم، افــزود: این فرد در 
جنوب تهران خود را مأمور معرفی کــرده، لباس شخصی بود اما آرم و 
عالیم نظامی و بیسیم دستی همیشه به همراه داشت و با نشان دادن این 
تجهیزات به عنوان مأمور از مردم سوءاستفاده می   کرد. وی ادامه داد: این 
متهم با تهدید، ارعاب شهروندان و با جعل عناوینی همچون معرفی به 
عنوان رئیس کالنتری منطقه جنوب تهران، از مردم کالهبرداری می کرد. 

تحقیقات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد.
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سیاه و روشن صادرات 
کشاورزی در سال 99 

آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران نشان 
می دهد که در سال 99 صادرات محصوالت 
ــران حــدود 8.8 میلیون تن به  کشاورزی ای
ارزش بیش از 6.1 میلیارد دالر بوده است. این 
ارقام نسبت به سال 98، به ترتیب رشد حدود 
25 درصدی از نظر وزن و 7.2 درصدی از نظر 
ارزش را نشان می دهــد. عمده محصوالت 
صادراتی در سال گذشته ایران پسته، سیب، 
رب گوجه فرنگی و انواع بیسکویت و شیرینی 
گزارش شده است. نکته قابل توجه در این باره، 
افت ارزش وزنی محصوالت کشاورزی صادر 
شده است. بر این اساس ارزش هر تن صادرات 
کشاورزی از 814 دالر در سال 98 به 693 
دالر در سال 99 رسیده است. با وجود این، 
رشد این صادرات در سال شیوع کرونا، مثبت 

ارزیابی می شود.

 توزیع گوشت تنظیم بازاری
 در »هست اینجا«

مهر - یک مقام مسئول گفت:  با آغاز ماه رمضان 
یک سامانه در همه استان ها عرضه گوشت و برنج 
به قیمت تمام شده را انجام می دهد. به گزارش 
شرکت پشتیبانی امور دام، سجاد امیر زادگان، 
مدیر شبکه توزیع شبکه هوشمند ستاد فرمان 
ــام)ره( گفت: به مناسبت آغــاز ماه  اجرایی امـ
مبارک رمضان سامانه »هست اینجا« وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در همه استان ها 
گوشت و برنج را به قیمت تمام شده به منظور 
عمل به مسئولیت های اجتماعی عرضه می کند. 
این محصوالت شامل گوشت گوساله جوان نر 
پرواری بدون چربی به قیمت هر کیلوگرم 105 
هزار تومان همچنین برنج طارم رقم ندا به قیمت 
24.5 هزار تومان عرضه می شود. بر این اساس 
برای هر کد ملی امکان خریداری 30 کیلوگرم 
برنج و 3 کیلوگرم گوشت گوساله به قیمت های 

یاد شده فراهم شده است.

فروش مرغ قطعه بندی شده 
دوباره مجاز شد

فارس - در حالی که فروش مرغ قطعه بندی شده 
عامل مهم افزایش اخیر قیمت مرغ بود، معاون 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کرد: از امروز مرغ قطعه بندی شده در مقادیری 
که در جلسه مصوب شد، به بازار عرضه می شود.

نوبت بازار سیاه تراکتور شد!

تسنیم - درحالی که مرکز توسعه مکانیزاسیون 
وزارت جهادکشاورزی به مرجع توزیع تراکتور 
در بین کشاورزان تبدیل شده است، کشاورزان 
از تشکیل بــازار سیاه تراکتور در کشور انتقاد 
می کنند و این مشکل را ناشی از ایــرادات در 
حوزه توزیع می دانند. حمیدرضا نامی رئیس 
هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین های 
کشاورزی گفت: سهمیه بندی فروش که مرکز 
توسعه مکانیزاسیون جهاد کشاورزی ایجاد کرده 
سبب صف های خرید تراکتور شده و این صف ها 

قیمت کاذب را در بازار ایجاد کرده است. 

بسته معیشتی ماه رمضان واریز شد

فارس - سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور 
اطالعیه ای، زمان واریز بسته حمایتی معیشتی 
ویژه ماه مبارک رمضان را اعالم کرد. براساس 
این اطالعیه بدون اشاره به مبلغ بسته حمایتی، 
اعالم شده است که این بسته دیشب برای 60 

میلیون نفر واریز شده است.

مصر، کشتی مسدود کننده کانال 
سوئز را 900 میلیون دالر جریمه 

کرد

مهر - دادگاهی در مصر به مالک ژاپنی ابرکشتی 
کانتینربر اورگیون، شویی کیسن کایشا، اعالم 
کرد که 900 میلیون دالر بابت مسدود کردن 
راه آب حیاتی کانال سوئز و اختالل در ترافیک 
کاالها و کشتی های این مسیر، خسارت پرداخت 
ــاه، از ایــن جریمه 300  کند. طبق حکم دادگـ
میلیون دالر بابت آسیب به خوشنامی کانال سوئز 
و 300 میلیون دالر بابت هزینه نجات کشتی از 

نابودی، منظور شده است.

بازار خبر

ادعای جدید نوبخت درخصوص نیاز نداشتن 
ــاپ پــول، ابــهــامــات را در قضیه  دولــت بــه چ
ــت از بانک  ــردن یا نکردن دول استقراض ک
مرکزی وارد مرحله جدیدی کرد. پیشتر رئیس 
کل بانک مرکزی تبدیل منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی برای جبران کسری بودجه را آن 
هم در شرایطی که منابع ارزی صندوق در 
دسترس نیست، معادل با استقراض از بانک 
ــا با تکذیب  مرکزی دانسته بــود که ایــن ادع
سازمان برنامه و وزیــر اقتصاد مواجه شد و 
کماکان مبهم مانده بود. با این حال نوبخت 
در اظهار نظری قابل توجه هم اینک مدعی 
شده که پول حاصل از صادرات نفت به حساب 
بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل 
ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل 
هم اکنون بانک مرکزی بزرگ ترین بدهکار 

دولت است. 
وی این گونه بحث چاپ پول را رد کــرده که 
در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک 
مرکزی دارد، چه نیاز به چــاپ پــول است؟ 
اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین 
دلیل اســت که منابع ارزی سریع به منابع 
ریالی تبدیل نمی شود. با این اوصاف به نظر 
می رسد دو ادعــای استقراض نکردن دولت 
از بانک مرکزی و همچنین بدهکاری بانک 
مرکزی نیاز به شفاف سازی دارد. ضمن این 
که معلوم نیست آیا منظور نوبخت از بدهکاری 
بانک مرکزی به دولت، خالص بدهی دولت 
ــداد و  ــوده یا نــه؟ چــرا که اع و بانک مرکزی ب

ارقام بانک مرکزی، از بدهی سنگین دولت به 
بانک مرکزی و سیستم بانکی حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، تحقق نیافتن منابع ناشی 
از درآمد نفت یا دیگر درآمدها به نحوی است 
که دولت باید برای مصارف پیش بینی شده 
منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در 
سال های اخیر عمدتًا برداشت از صندوق 
توسعه ملی و فروش بیشتر اوراق بوده است. 
مجموع این جریان موجب شده بحث هایی 
درباره استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح 
شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ 
پول سخن بگوید. همتی این ادعا را ابتدای 
امسال مطرح کرد. در ابتدای سال زمانی که 
به دنبال افزایش تورم کارشناسان آن را ناشی 
از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان 
برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعا در خصوص 

استقراض از بانک مرکزی اعالم کرد که صورت 
های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی 
دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به 
بانک مرکزی کاهش داشته است.با این حال، 
همتی تاکید داشــت که تبدیل منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه 
دولت، آن هم در شرایطی که منابع صندوق آن 
چنان در دسترس نیستند، به نوعی استقراض 
کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود 
که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، 
چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند 
و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار 
دولت قرار می دهد.در مقابل، دولتی ها زیر 
بار این اعالم بانک مرکزی نرفتند و عالوه بر 
نوبخت، دژپسند - وزیر اقتصاد - نیز چندین 
بار تاکید کرد، هیچ گونه استقراضی از بانک 

مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش 
اوراق، کسری را جبران کرده است.

بدهی 14۷ هزار میلیاردی دولت به بانک 	 
مرکزی

بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان 
می دهــد که به طــور کلی تا پایان آذر سال 
گذشته بخش دولتی 147 هزار میلیارد تومان 
به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با 
آذر 98 حدود 57 درصد افزایش را نشان می 
دهــد. از این رقم  115 هــزار میلیارد تومان 
مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود 
36 هــزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و 
موسسات به بانک مرکزی است.دولت اما به 
سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد،بــه 
طوری که تا پایان آذر سال گذشته، بیش از 
526 هــزار میلیارد تومان بخش دولتی به 
سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره 
قبل 30 درصد افزایش داشته است. از این 
رقم 477 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی 
دولت به سیستم بانکی و بقیه برای شرکت ها 
و موسسات دولتی است. با این اوصاف، بارها 
سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه 
بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند. چرا 
که موجب شده است عماًل بخش عمده ای از 
دارایی بانک ها به دست دولت قفل و از اختیار 
آن ها برای ارائه تسهیالت یا سرمایه گذاری 

خارج شود.

اخبار

بدهکار، طلبکار شد؟! 
نوبخت در شرایطی گفته که دولت نیازی به چاپ پول ندارد و بانک مرکزی بزرگ ترین بدهکار دولت است که همتی و آمار رسمی چیز دیگری می گویند

ــازار  بــررســی اطــالعــات میدانی از ب
که  ــت  اس آن  بیانگر  تــهــران  مسکن 
همزمان با داغ شدن موضوع مالیات 
بر خانه های خالی و آغاز ثبت اطالعات 
سکونت خانوارها در سامانه امالک 
و اسکان، عرضه واحدهای مسکونی 
ملکی و اجاره ای در سال جدید بیش 
از گذشته شده و این موضوع می تواند 
مهیا  را  مسکن  قیمت  کاهش  زمینه 
کند.گزارش میدانی خبرگزاری فارس 
از بازار مسکن و مشاوران امالک تهران 
حاکی از این است که این روزها با داغ 
شدن بحث مالیات برخانه های خالی، 
میزان عرضه واحدهای مسکونی به 
بازار فروش و اجاره تغییر محسوسی 
دارد. یکی از مشاوران امالک با بیان 
این که کم کم موعد رونق بازار اجاره 
نزدیک می شود، گفته است: »بخش 
ــا به  عــمــده ای از مراجعات ایــن روزه
بحث اجــاره مرتبط است و در کمال 
تعجب بر عکس سال های گذشته که 
ــاره خانه  عمده مستاجران بــرای اج
مراجعه می کردند، این بار بسیاری 
از مراجعات مربوط به موجرانی است 
که واحدهای مسکونی خود را اجاره 
می دهند.«  وی پیش بینی کرده که 
امسال با توجه به این که عرضه مسکن 
ــت، قیمت  ــاره ای بیشتر شــده اس اجـ

اجـــاره بها مانند ســال گذشته رشد 
نخواهد کرد.یکی دیگر از مشاوران 
امــالک دربــاره پیش بینی قیمت ها 
گفته اســت: ســال گذشته زمانی که 
و  زمین  قیمت  می کردند،  فکر  همه 
مالکان  می کند،  پیدا  کاهش  ملک 
واحد مسکونی خود را نفروختند و نگه 
داشتند و اتفاقا بازهم قیمت رشد کرد 
اما امسال باتوجه به این که نمی شود 
خانه را خالی نگه داشت به نظر شاهد 

افزایش قیمت در این بازار نباشیم.
این گزارش در مجموع با اشاره به این 
که معامالت امالک چندان چشمگیر 
نیست یا حتی راکــد اســت،  بیان می 
کند که عرضه واحدهای مسکونی در 
ــاره ای افزایش  دو بخش ملکی و اج
یافته است و این موضوع، می تواند 
زمینه ساز نبود رشد شدید قیمت ها 

در این بازار تلقی شود.

وزیر راه: برخی مؤسسات ۵00 	 
تا هزار واحد مسکونی می خرند و 

احتکار می کنند
در این حال دیــروز خبرگزاری مهر به 
نقل از وزیر راه با ارائه آماری قابل توجه از 
احتکار مسکن بیان کرد:  پول هایی که 
وارد مسکن می شود و التهاب و گرانی در 
این بخش ایجاد می کند یا مؤسساتی که 
500 یا هزار واحد مسکونی خریداری 
کــرده انــد و از ایــن واحدها بــرای رشد 
سرمایه خود بهره می برند، با استفاده از 
ثبت در سامانه اسکان و همچنین جرایم 
مالیاتی در نظر گرفته شده برای خالی 
ماندن آن ها، شناسایی و اعمال مالیات 
می شوند. )ایــن مالیات( سفته بازی 
در بخش مسکن را ُپر ریسک می کند 
تا هزینه های آن ها اضافه شود و پول 
به سمت ساخت و ساز مسکن برود نه 

احتکار و انباشت  آن.

تکاپوی عرضه مسکن همزمان با اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی 

مشاوران امالک: با افزایش عرضه، رشد اجاره بها مانند سال گذشته بعید است 

در نامه رزم حسینی به دژپسند اعالم شد: 

 فهرست 19 مانع مقررات
 و مجوزها در بخش صمت 

وزارت صمت فهرست 19 عنوان مجوزها، رویه 
ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و 
تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصالح آن ها را به 
وزارت اقتصاد برای طرح در هیئت مقررات زدایی 
ارسال کرد. در این فهرست 9 موضوع برای بخش 
صنعت، پنج موضوع برای بخش معدن و پنج مورد 
در خصوص بخش صنوف به همراه پیشنهاد اصالح 
آن دیده شده است. به گزارش اقتصاد نیوزاین 
فهرست، شامل موضوعاتی است که در اختیار 
هیئت مقررات زدایی قرار دارد و موضوعات دیگر 

برای مانع زدایی در سطوح باالتر دنبال می شود.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد: 

جزئیات اعتبارسنجی مشتریان 
بانکی 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، جزئیاتی 
از نحوه اعتبارسنجی مشتریان بانکی را اعالم 
کرد و گفت: سامانه اعتبارسنجی عملیاتی شده 
است.وی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی یعنی 
اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای 
»خوش حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد« 
باشد. این عدد خروجی یک سری محاسبات 
است که از رفتار مالی وی در طول زمان منتج 
می شود. از شاخصه های متعددی مثل »توانایی« 
یا »تمایل« فرد برای محاسبه این عدد استفاده 
می شود. مثاًل تأخیر در بازپرداخت بدهی های 
کوچک مثل قبض موبایل »تمایل نداشتن« فرد 
محاسبه می شود، در حالی که اگر مسائلی نظیر 
ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت 

بدهی شده باشد، »ناتوانی« به شمار می رود.
محرمیان افزود: مجموع بدهی های بازپرداخت 
شــده، زمــان بازپرداخت و تاخیرها، چک های 
برگشتی، سابقه محکومیت های مالی افــراد، 
بدهی های  و  مالیاتی  پرداختی های  مــیــزان 
در  کــه  هستند  شاخصه هایی  دیگر  مالیاتی 
اعتبار سنجی از افــراد محاسبه می شوند.وی  
داده  نشان  کشورها  دیگر  تجربه  ــرد:  ک تاکید 
اعتبارسنجی، مسائلی نظیر تأخیر  با  که  است 
ــودداری از  نداشتن  در بازپرداخت بدهی و خـ
تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می شود 
که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.محرمیان گفت: 
اعتبارسنجی در همه جنبه های مــراودات مالی 
افراد کاربرد خواهد داشت و سیستم اعتبارسنجی 
ــراد بتوانند گــزارش  به نحوی خواهد بــود که اف
قــرار  یکدیگر  اختیار  در  را  خــود  اعتبارسنجی 
دهند. همچنین یکی دیگر از مزایای قابل توجه 
اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد 
و نیاز به ضامن برای دریافت تسهیالت است و به 
تدریج دریافت تسهیالت از بانک ها بدون نیاز به 
شد.معاون  خواهد  میسر  نیز  حضوری  مراجعه 
فــنــاوری هــای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: 
اعتبارسنجی هم اکنون عملیاتی شده  سامانه 
است و سابقه چک های برگشتی و سابقه تسهیالت 
دریافتی از بانک ها و برخی لیزینگ ها در این 
سیستم ثبت و نگهداری می شود. همچنین بانک ها 
به صورت سیستمی ملزم به در نظر گرفتن رتبه 
اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت 
تسهیالت شده اند. با استفاده از این سیستم ما 
اعطای  در  بانک ها  تخلفات  متوجه  سرعت  به 

تسهیالت می شویم و با آن برخورد می کنیم.

 رکوردشکنی مجدد بیتکوین 
این بار فراتر از 64 هزار دالر 

قیمت بیتکوین، مهم ترین ارز دیجیتال جهان 
دیــروز و در آستانه عرضه سهام پلتفرم معروف 
ــای دیجیتال،  کوین بیس، بــورس آنالین ارزه
رکورد تاریخی جدیدی زد و از 64 هزار دالر فراتر 
رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، براین اساس 
قیمت هر بیتکوین در معامالت چهارشنبه، بیش 
از 6 درصد جهش کرد و به 64 هزار و 829 دالر 
رسید. این رکورد جدید کمتر از 24 ساعت پس 
از رکوردزنی قبلی بیتکوین و رسیدن قیمت آن به 

63 هزار دالر اتفاق افتاد. 

بورس به مدار منفی بازگشت 
 صف فروش 3.5 هزار میلیاردی

 در مقابل صف خرید 81 میلیاردی 

در معامالت دیروز بورس تهران شاخص کل با افت هــزار و 
365 واحــدی به رقم یک میلیون و 243 هزار و 191 واحد 
رسید. شاخص هم وزن نیز 811 واحد پایین آمد و در سطح 
ــدی ایستاد. همچنین شاخص کل  434 هــزار و 433 واح
فرابورس 11 واحد رشد کرد و به رقم 17 هزار و 951 واحد 
رسید.در شرایطی که دیروز با ورود نهادهای حقوقی به خرید 
سهام، بازار مثبت شده بود، شاخص کل بازار امروز روند منفی 
گرفته و در پایان معامالت با 1365 واحد کاهش به رقم یک 
میلیون و 243 هزار و 191 واحد رسید.دیروز »فملی«، »شپنا« و 
»شبندر« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را 
بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس، 
شستا صدرنشین اســت و برکت و فــوالد در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز آریا، دماوند و ذوب پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.
ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم هفت هزار و 239 میلیارد 
تومان رسید که نسبت به روز   سه شنبه 2 درصد کاهش یافت.
ارزش معامالت خرد نیز با کاهش 34 درصدی نسبت به روز 
سه شنبه به رقم سه هزار و 262 میلیارد تومان رسید.در پایان 
معامالت دیروز، ارزش صف های خرید نسبت به روز گذشته 58 
درصد کاهش یافت و در رقم 81 میلیارد تومان ایستاد. ارزش 
صف های فروش نیز 13 درصد افزایش یافت و سه هزار و 570 
میلیارد تومان شد.به گزارش فارس، گر چه در نشست رئیس 
سازمان بورس و شرکت های حقوقی بورسی مقرر شد با انتشار 
اوراق تا سقف 24 هزار میلیارد تومان سهام خریداری و از بازار 
حمایت شود اما به هر حال بازار باید روند طبیعی خود را طی کند 
و اگر بخواهیم رشد واقعی صورت گیرد، باید اقتصاد در صحنه 
عمل رشد کند، سرمایه گذاری واقعی بیشتر شود تا ارزش سهام 

در بورس رونق پیدا کند.

اوپــک از افزایش 137 هــزار بشکه ای تولید 
روزانــه نفت ایران در سومین ماه سال جاری 
میالدی خبر داد و متوسط قیمت نفت سنگین 
ایران در این ماه را 64 دالر و 30 سنت اعالم 
کرد.به گــزارش تسنیم، سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپــک( در گزارش ماهانه 
جدید خود به نقل از منابع ثانویه، میزان تولید 
نفت ایران طی ماه مارس را دو میلیون و 304 
هــزار بشکه در روز اعــالم کــرده که نسبت به 
مــاه فوریه 137 هــزار بشکه در روز افزایش 
ــت.در مــاه گذشته میالدی ایــران  داشته اس
بیشترین رشد تولید را بین اعضای اوپک به 
خود اختصاص داده است. مجموع افزایش 
تولید نفت اوپک در این ماه 201 هزار بشکه 
در روز بوده است.بر اساس این گزارش، قیمت 
متوسط نفت سنگین ایران در ماه مارس به 64 
دالر و 30 سنت رسیده است که نسبت به ماه 
پیش از آن 6 درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین قیمت متوسط نفت سنگین ایران 
در سه ماهه سوم سال جاری میالدی 60 دالر 
بوده است.این گــزارش می افزاید: متوسط 

تولید نفت ایران در سال 2018 برابر با روزانه 
سه میلیون و 553 هزار بشکه و در سال 2017 
برابر با سه میلیون و 813 هزار بشکه در روز 
بوده است که این رقم در سال 2019 به روزانه 

دو میلیون و 356 هزار بشکه رسیده است.
ــران در سال 2019   متوسط قیمت نفت ای
برابر با 61.85 دالر به ازای هر بشکه و در سال 
2020 نیز 40.77 دالر در هر بشکه برآورد 
ــران طی  شــده اســت. متوسط قیمت نفت ای
سال 2017  برابر با 49.60 دالر به ازای هر 
بشکه و در سال 2018 نیز 67.97 دالر در هر 
بشکه بوده است.بر اساس این گزارش، تولید 
نفت 13 کشور عضو این سازمان در ماه مارس 
2021 )فروردین 1400( 25 میلیون و 42 
هزار بشکه در روز اعالم شده است که افزایش 
روزانه 201 هزار بشکه  ای نسبت به ماه فوریه 
را نشان می دهد. اوپک در ماه فوریه روزانه 24 
میلیون و 842 هزار بشکه نفت تولید کرده 
بود.عربستان نیز در ماه مارس روزانه 33 هزار 
بشکه نفت کمتر تولید کرده و میزان تولیدش 
به هشت میلیون و 90 هزار بشکه رسیده است.

اوپک، افزایش تولید نفت ایران را تایید کرد 
قیمت 40 تا 68 دالری نفت ایران در 4 سال اخیر 

دستورالعمل حمایت از سوت زنی در صنعت برق ابالغ شد 

مدیرعامل شرکت توانیر، دستورالعمل صیانت 
ــران تخلف و فــســاد در  ــگ ــزارش و حمایت از گ
صنعت برق را ابالغ کرد. به گزارش خبرگزاری 
از  حمایت  و  صیانت  دستورالعمل  تسنیم، 
ــران تخلف و فــســاد در صنعت برق  ــگ ــزارش گ
توانیر،  شرکت  مدیرعامل  متولی زاده  توسط 
ــالغ شــد. بنا  ــه شــرکــت هــای زیرمجموعه ابـ ب
ــزارش، هموطنان می توانند تخلفات  بر این گ
 مشاهده شــده را در سامانه سمات بــه آدرس

 https://www.tavanir.org.ir/samaat 
ثبت کنند. در معرفی این سامانه آمده است: چنان 
چه از نحوه ارائه خدمات، نقض قوانین و مقررات و 
انجام نشدن وظیفه از سوی مسئوالن شرکت های 
توزیع نیروی برق یا شرکت های برق منطقه ای 
شکایتی دارید و خواهان رسیدگی و احقاق حق 
در زمینه های مربوط هستید یا از سوء جریان 
های اداری نظیر گرفتن رشوه، سوء استفاده از 
مقام یا موقعیت اداری، تضییع اموال عمومی و 
دولتی، وجود فساد و جرم یا دیگر تخلفات اداری 
اطالعاتی داریــد، می توانید موضوع را از طریق 
»سمات« اعالم کنید تا وفق ضوابط و مقررات به آن 
رسیدگی شود. بر پایه این گزارش، در این سامانه 
امکان ثبت تخلف و استفاده غیرقانونی از برق برای 

استخراج رمزارز وجود دارد. همچنین شکایات 
و درخواست های ثبت شده بــرای رسیدگی به 
شرکت های مرتبط ارســال و پاسخ الزم پس از 
بررسی از طریق همین سامانه اعالم خواهد شد 
و تمام اطالعات هویتی اعالم کنندگان فساد و 

تخلف، در شرکت توانیر محفوظ خواهد ماند.
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خبرآنالین نوشت: مجيد متقى فر، سخنگوی  •
جبهه پایداری دربــاره  اما و اگرهای انتخابات 
1400 اظهار کرد: در بحث انتخابات ریاست 
جمهوری سيزدهم سعيد جليلى مــورد قبول 
جبهه پـــایـــداری اســـت و جبهه پـــایـــداری در 
حوزه های مختلف وی را قبول دارد. وی با اشاره 
به این که سعيد جليلى تاکنون به طور رسمى 
برای انتخابات اعالم حضور نکرده است، گفت: 
وی مى تواند یکى از گزینه های جریان انقالب 

باشد.
ــاج زاده فعال  • ت مصطفى  نــوشــت:   تابناک 

سياسى اصالح طلب گفت: در زمينه انتخابات ما 
نباید منفعل باشيم. شخصًا با نامزد نيابتى موافق 
نيستم. برای این که ۹2 تا ۹6 جواب داد اما از 
۹6 به بعد جواب نداد. باید با نامزد اصالح طلب 
توانایى آمد که مردم وقتى او را ببينند بگویند او 
مى ایستد بر سر وعده های خودش و از حقوق ملت 
دفاع مى کند. اگر رد شد معنایش این است که به 
هر قيمتى مى خواهند نتيجه انتخابات را تضمين 
کنند. اگر چنين نامزدی تایيد صالحيت شود، 
معنایش این است که پذیرفته اند این نامزد بياید و 

اگر رأی آورد، بتواند مشکالتى را حل کند.
عصرایران نوشت: منطبق با منطق سياسى،  •

هر سياستمدار دیگری هم جای رئيسى بود، 
کاندیدای ریاست جمهوری مى شد و رئيسى 
نيز به احتمال قوی کاندیدا خواهد شد )و چرا 
نشود؟!( این، خبری بد برای اصولگرایانى است 
که سال هاست در سودای رئيس جمهور شدن 
هستند و هر بار وضعيت به سمتى مى رود که آن 
ها آرزو به دل بمانند. بنابراین، اتفاقى نيست 
که شاهد حرکت های ایذایى از سوی برخى 
اصولگرایان هستيم که نمونه بارز آن، انتشار 
شایعه »استعفای آیت ا... رئيسى از قوه قضایيه« 
بود. شایعه سازان رقيب، حتى آیت ا... اعرافى 
را به عنوان رئيس جدید دستگاه قضا معرفى 

کرده بودند! 

تازه های مطبوعات

ویژه های خراسان  

2 درخواست برای  فروش امالک خارجی 
متعلق به ایران

پس از آن که یک مسئول ارشد اجرایى با ارسال 
ابالغيه ای در روزهای پایانى سال گذشته، مجوز 
فروش زمين متعلق به سفارت ایران در شهر آنکارا 
به مساحت ۹55 مترمربع را خطاب به وزارت 
خارجه صادر کرد، درخواست هایى برای فروش 
زمين متعلق به جمهوری اسالمى ایران در شهر 
کربالی معلى و اقامتگاه سابق سفارت ایران 
در یکى از شهرهای کشور استراليا نيز به دولت 
دریافت شده است تا برای واگذاری آن ها پس از 

صدور مجوز قانونى اقدام شود.

رئيس جمهور، اقدام ایران در آغاز غنى سازی 
60 درصدی را پاسخ به تروریسم هسته ای رژیم 
صهيونيستى  دانست و گفت: غنى سازی 60 
درصدی ایران پاسخ و مقابله با خباثت بود، شما 
نمى توانيد جنایت کنيد، ما دست شما را مى 
بریم و با جایگزین کردن سانتریفيوژهای  IR6 به 
جایIR1  و غنى سازی 60 درصدی، دو دست 
شما را زدیم. روحانى  در جلسه هيئت دولت 
تاکيد کرد:  مردم ما بدانند اگر روزی عليه ملت 
ما توطئه کنند و صهيونيست ها عليه ما اقدامى 
انجام دهند، پاسخ خواهيم داد و اولين اقدام 
ما این بود که اگر IR1 را دچار مشکل کردند، 
IR6 را جایگزین آن کردیم.رئيس جمهور در 
ادامه با بيان این که چرا از مذاکرات مى ترسيم 
و از حرف زدن فرار مى کنيم، اظهار کرد: ما 
قدرتمند هستيم و ضعيف نيستيم، با آمریکا 
مذاکره مى کنيم و او را سرجایش مى نشانيم 
همان طوری که قبال هم این کار را کرده ایم، 
ما منطق قوی برای مذاکره داریم و مى توانيم 

دشمن را مجاب کنيم.

چرا از مذاکرات می ترسیم؟!	 
دکتر روحانى در ادامه با بيان این که انتخابات 
روز بسيار مهمى بــرای کشور و مــردم است و 
مشارکت باال بسيار اهميت دارد، تصریح کرد: 
هيچ جناح و فردی حق ندارد معيشت مردم را 
برای انتخابات به گروگان بگيرد.رئيس جمهور 
الزمه رسيدن به »ُیسر« و آسایش و گشایش را 
پایان جنگ اقتصادی و تحریم ظالمانه دشمنان 
دانست و گفت: باید دست ظالمى که زندگى 
مردم را حتى در تهيه واکسن و مواد غذایى به 
گروگان گرفته، قطع کنيم. بعضى ها مى گویند 
دست ظالم باید قطع شود، منتها مثاًل خوب 
نيست در اردیبهشت و خرداد انجام شود و اگر 
مثال به تيرماه برسيم، ایرادی ندارد. در حالى 
که باید دست ظالم را فورًا قطع کرد و اگر یک 
ساعت هم زودتر بتوانيم این کار را بکنيم، باید 
این کار را انجام دهيم. دکتر روحانى گفت: 
چرا ما از مذاکرات و از حرف زدن مى ترسيم؟ 
مگر قرآن نمى گوید با کفار هم جدال احسن 
کنيم، ما قدرتمند هستيم، خودمان را ضعيف 
نبينيم، فکر نکنيد ما ضعيف هستيم. ما قدرتمند 
هستيم حتى با آمریکا هم مذاکره مى  کنيم. 
همان طور که در برجام مذاکره کردیم و او را سر 
جای خودش نشاندیم. ما توانمند هستيم این 

قدر به توان ما شک نکنيد. چه کسى گفته در 
مذاکره با ابرقدرت ناتوان هستيم. رئيس جمهور 
افزود: بنابراین از مذاکره وین نترسيد بعضى ها 
مى ترسند، نگران هستند که مثال این مذاکره 
زود به نتيجه برسد و فوری تحریم برداشته شود و   
در انتخابات مشکل پيدا کنند این طوری هم که 
نيست، مذاکره پيچيدگى های خودش را دارد، 
این قدر نگران نباشيد. رئيس جمهور افزود: هر 
زمان که طرف مقابل به تعهدات خود برگردد 
همان روز به عين برجام برمى گردیم، به شرط 
آن که   ببينيم   عمل به این تعهدات واقعى است و 
آن را راستى آزمایى کنيم و این هم زمان نمى برد 
چون بعضى ها بلد نيستند، حرف هایى مى زنند 
این در حالى است که ما شرایط راستى آزمایى 
را طراحى کردیم و مى دانيم که زمان زیادی 
نمى برد. این که وزیر نفت اعالم کند مى تواند 
نفت را بفروشد و رئيس بانک مرکزی بگوید 
قادر است جابه جایى پول را به راحتى انجام 
دهــد، زمــان زیــادی نمى برد و وقتى واقعًا به 
تعهدات عمل  شود بالفاصله به تعهدات خود 
برمى گردیم. دکتر روحانى اظهار کرد: مسيری 
که امروز آن را اتخاذ کردیم، مسيری است که 
مردم آن را مى خواهند. رئيس جمهور، منتخب 
مردم است و 24 ميليون رأی و 73 درصد مردم 
که در انتخابات شرکت کردند با رئيس جمهور 
و دولت حرف مى زنند و دولت نظر و خواست 
مردم را تا روز و لحظه آخر اجرا مى کند. رئيس 
جمهور گفت: همان طور که در ماه اول عمل 
کردیم، در ماه آخر هم عمل مى کنيم. تحریم را 
در 100 روز اول شکستيم، بگذارید در 100 
روز آخر یک بار دیگر هم مى شکنيم، دست 
ما را باز بگذارید، مشکلى نداریم و این کار را 

انجام مى دهيم.

 »IR6« روحانی: با 60 درصد و 
2 دست دشمن را بریدیم 

ــا با ما قدرتمند هستیم، با آمریکا مذاکره می کنیم و او را سرجایش می نشانیم  ــاوس، ایــن روزه شبکه اجتماعى کــالب ه
بحث های سياسى و عمدتا انتخاباتى داغى 
همراه اســت. مسئوالن و فعاالن سياسى نيز 
اغلب در گفت وگوها شرکت مى کنند و همين 
حضورشان باعث جنجالى شدن برخى اتاق ها 
مى شود. حضور سه شنبه شب  فائزه هاشمى 
نيز یکى از همين مــوارد بود که تا 3 نيمه شب 
ادامــه یافت. گفت و  گویى که با حضور حدود 
24 هزار نفر یک رکورد کالب هاوسى دیگر به 
جا گذاشت. او در این گفت وگو موارد متعددی 
را با همان صراحت لهجه هميشگى بيان کرد 
و در بخشى از آن گفت که محمود احمدی نژاد 
به وی پيشنهاد معاون اولــى داده اما او چون 
نمى توانسته سال 88 را فراموش کند، نپذیرفته 
است. هرچند دفتر محموداحمدی نژاد  طى 
اطالعيه ای اعــالم کــرد: »مطالب منتشرشده 
در رسانه ها منسوب به فائزه هاشمى با ادعای 
پيشنهاد ائتالف یا معاون اولى از سوی احمدی 
نژاد به ایشان، قویا تکذیب مى شود و به طور کامل 
دروغ است.« گزیده ای ازاظهارات فائزه هاشمى 
در این گفت وگو به شرح زیر است:*احمدی 
نژاد به من پيشنهاد معاون اولى برای انتخابات 
1400 را داد. من قبول نکردم چون سال 88 را 
نمى توانم فراموش کنم. درخواست ائتالف داد 
اما قبول نکردم.* احمدی نژاد به من پيشنهاد 
مناظره داد اما من قبول نکردم، من ایشان را 
سالمت نمى دانم؛ ایشان توی دوربين زل مى 
زند و دروغ مى گوید.* احمدی نژاد مادر چاوز 
را بغل و خيلى کارها کرد اما با او کاری نداشتند 
ولى خاتمى وقتى ادعایى درباره اش مطرح شد، 
کلى بلوا به پا کردند.* آقای هاشمى نسبت به 
آقای روحانى انعطاف پذیری بيشتری داشت و 
همين طور بهای بيشتری به کار کارشناسى مى 
داد. ضمن این که آقای هاشمى دنيا دیده تر بود، 
به خصوص سفرهای قبل از انقالب ایشان.* 
روحانى ضد زن نيست؛ مى خواست وزیر زن 
بگذارد اما نگذاشتند. آقای هاشمى سعى مى 
کرد در صورتى که روحانى مشورت بخواهد، 
به او مشورت بدهد. من البته گله مند بودم که 
روحانى از ایشان مشورت نمى گرفت. نشنيدم 
یک بار روحانى درباره عربستان از آقای هاشمى 
مشورت بخواهد.* پدرم مى گفت چرا تو هر جایى 
هستى، جنجال ایجاد مى شود؟ او البته در بعضى 
جاها حامى من بود.*آقای یزدی در نمازجمعه به 
من حمله و روزنامه زن را مرتد اعالم کرد؛ پدر به 
من گفت جواب بده. قبل از آن، پدر گفت بيانيه 
ات را برای من بياور، پدر که دید گفت: »همين؟ 

ــدارد؟«؛ بعد آمد خودش آن را  این که چيزی ن
پربارتر کرد. جاهایى که تحت فشار بودم، آیت 
ا... هاشمى از من حمایت مى کرد.* به ما گفتند 
رادیو اکتيو علت فوت آیت ا... هاشمى نبوده چون 
باعث سرطان مى شود نه ایست قلبى امــا..... 
روحانى هم نوشت روی گزارش باید عميق تر 
بررسى شود.*اگر آقای هاشمى بودند، حتما 
تشویق به حضور در انتخابات مى کردند؛ ایشان 
اهل قهر کردن نبود.*پدر به خاطر وزنه ای که 
داشت، مى توانست کشور را به طرف اصالحات 
ببرد؛ با درگذشت پــدر، دولــت آقــای روحانى 
شعارها را فراموش کردند و از آن برگشتند؛ حتى 
اصالح طلبان هم از راه خود جدا شدند.* من 
محسن را مدیری قوی مى دانــم، فکر مى کنم 
هر جا قرار بگيرد، مى تواند موفق باشد. آقای 
خاتمى استدالل هایى داشتند عليه شهردار 
شدن محسن هاشمى. به عنوان رئيس جمهور 
با نگاه فعلى، به محسن هم رای نمى دهم؛ ولى 
اگر بياید و پيروز شود، از پسش بر مى آید.* پنج تا 
شش سال پشت کنکور بودم؛ اگر قرار بود از رانت 
استفاده کنم، همان سال اول باید وارد دانشگاه 
مى شدم.*هيچکدام از فرزندان آیت اهلل هاشمى 
قرارداد داخلى یا خارجى با جایى نداشتند. هر 
زمان هم کسى ميخواست پيشنهادی بدهد ، پدر 
برخورد ميکردند. چنين موضوعاتى کامال دروغ 
است .* مشکلم رد صالحيت شورای نگهبان 
نيست، مشکلم عملکرد اصالح طلبان است که 
رای نمى دهم چون انتهای عمل ما مى شود آقای 
روحانى!در این ميان،مشرق نوشت:در شبى 
که مدیر برگزاری جلسه در کالب هاوس سعى 
مى کرد مهمانش را کنترل کند، فائزه هاشمى 
سنگ تمام گذاشت و بــدون سياسى کاری از 
چهره واقعى نهاد اجماع ساز و جبهه اصالحات 
رونمایى کرد. او بدون بزک؛ روتوش و سانسور 
همه آن چــه  را سال ها در سينه اصالح طلبان 
حبس شده بود در چند ساعت به زبان آورد.در 
واقع او از استراتژی جبهه اصالحات رونمایى 
کرد: تحریم انتخابات؛ تسليم در برابر بایدن و 

عبور از مزاحمى به نام روحانى.

پیشنهاد جنجالی احمدی نژاد به فائزه هاشمی 
درحالی که فائزه هاشمی از پیشنهاد احمدی نژاد برای معاون اولی اش در1400 

خبرداد، دفتر رئیس جمهور سابق آن را تکذیب کرد 

چهره ها 

رضایی: ۳0 سال است پاک سازی 
امنیتی در کشور انجام نشده است 

مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير  رضایى  محسن 
نظام در پاسخ به سوالى مبنى بر این که »درباره 
از ســوی شما منتشر شد  توئيتى  حــادثــه نطنز 
که در آن بر ضــرورت سالم سازی امنيتى تاکيد 
شده بود، هشدارهایى هم درباره جاسوس های 
اقتصادی دادید، توضيحى در این زمينه مى دهيد 
که هشدارهایى که دادیــد به معنای خطر است 
یا تحليل شماست؟« اظهار کــرد: کشور به طور 
گسترده یک آلودگى امنيتى پيدا کرده و نمونه آن 
این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنيتى 
ــرور. وی  اتفاق افــتــاده اســت؛ دو انفجار و یک ت
افزود: قبل از این، از اسناد به کلى سری هسته ای 
ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده 
مشکوک آمدند و کارهایى انجام دادند. پس معلوم 
است آلودگى امنيتى پيدا کرده ایم و سالم سازی 
امنيتى باید یکى از برنامه های مهم دولت آینده 
باشد که آن را در تمام رده ها، وزارتخانه ها و جاهای 
حساس انجام دهد و این موارد مشکوکى که وجود 
دارد و منابع نفوذی احتمالى را پاک سازی کند. 
وی تصریح کرد: معموال در دنيا هم چنين قاعده ای 
وجود دارد که هر 10 سال، 20 سال کل سيستم 
را پاک سازی امنيتى مى کنند و نوعى سالم سازی 
امنيتى به وجــود مى آورند. ما مدت هاست این 

کــار را نــکــرده ایــم و شاید 
30 ســال گذشته و این 
به  امنيتى  سالم سازی 

وجــود نيامده است. 
/مهر

 امیرآبادی، کاندیداتوری اش 
در انتخابات را تکذیب کرد

عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمى اعالم 
کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری 
را تکذیب کــرد.احــمــد امــيــرآبــادی فراهانى در 
صفحه شخصى خــود در تویيتر نــوشــت: » چــون 
جبهه  به  کمک  و  انتخاباتى  فعاليت های  قصد 
انقالب رادارم برای رعایت قانون، از هيئت اجرایى 
انتخابات ریاست جمهوری استعفا کردم و از مردم 
درخــواســت حضور باشکوه و سرنوشت ســاز در 

انتخابات 1400را دارم. اعالم 
برداشت  کاندیداتوری 

برخى رسانه ها از استعفا 
بوده است که به نوبه خود 

عذرخواهم.«/ایسنا

آفتاب یزد – این روزنامه در گزارشى با تيتر  •
ــای سخت بهزاد« نوشت: »انصراف سيد  »روزه
حسن خمينى از یک سو و بى رغبتى ظریف از 
سوی دیگر صفحه شطرنج اصالح طلبان را خالى 
کــرده اســت. بهزاد نبوی شطرنج باز قهاری در 
عرصه سياسى است؛ چه بسا او بتواند با حرکت 
بعدی در صفحه این شطرنج، شرایط را به نفع 
اصالح طلبان کند. شاید هم حرکت بعدی وی 
و بــازوهــای مشورتى وی غلط باشد و آن مقدار 
سرمایه باقى مانده اصالح طلبان بر باد رود. باید 

منتظر بود.«
کیهان –این روزنامه نوشت: توصيه های رهبری  •

به کسانى که وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
مى شوند، به ویژه در بحث »منع« کاندیداتوری، 
رویه ای مسبوق به سابقه بوده و ربطى به »امرونهى« 
نداشته و ندارد. چه آن که برای نمونه در سال 88 
به قاليباف و همچنين در سال ۹6 به احمدی نژاد 

توصيه های مشابهى را کردند.
عطریانفر فعال سياسى اصالح طلب  • شرق– 

با اشاره به نام  ظریف، جهانگيری و پزشکيان به 
عنوان گزینه هایى که احتمال اجماع اصالحات 
روی آن ها وجود دارد، گفت: »اگر اصالح طلبان با 
یک کاندیدای توانمند و موجه و کسى وارد شوند که 
جامعه از وی شناخت کافى داشته باشد و رأی منفى 
او حداقلى باشد و بتواند نماد اجماع همه نخبگان 
سياسى اصالح طلب باشد و اعتماد رهبری برای 
حضور در انتخابات را جلب کند، یک انتخابات 

قطبى و دارای پيام شکل مى گيرد.«
آرمان ملی – این روزنامه در واکنش به انصراف  •

سيد حسن خمينى از کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری، سيد محمد خاتمى را گزینه 
خمينى  حسن  سيد  جایگزینى  ــرای  ب مناسبى 
دانست و در گزارشى با تيتر »بــار دیگر نگاه ها 
به سمت خاتمى« نوشت: »در محافل سياسى، 
اصالح طلبان خواهان تهيه فــراخــوان بــرای به 
انتخابات  به  خاتمى  سيدمحمد  آوردن  عرصه 
1400 شده اند. او که گویا با کاندیداتوری یادگار 
امــام موافق بــود، حاال در این شرایط بسياری از 
ــوزان خواستار حضور خــودش در عرصه  ــس دل

انتخابات هستند.«
وطن امروز - این روزنامه تيتر یک خود را به آغاز  •

غنى سازی 60 درصدی در نطنز اختصاص داد و 
در گزارشى با عنوان »ضرب 60« نوشت: »ارتقای 
سطح غنى سازی به 60 درصد، پاسخ الزم ایران به 
تقسيم کار مشترک آمریکا و صهيونيست ها برای 

تضعيف موقعيت ایران در موازنه هسته ای است.«
هفت صبح - این روزنامه نوشت: بعد از قرمز  •

شدن وضعيت تهران،توليد »خندوانه« همچنان 
ادامــه داشت که هفته گذشته سه قسمت آن در 
قالب مسابقه »ادابازی« روی آنتن رفت اما گویا آن 
ها برای ادامه کار با مشکل اساسى روبه رو شده اند. 

هادی محمدی – تا ساعاتى دیگر دور جدید مذاکرات 
در چارچوب کميسيون مشترک برجام در وین آغاز مى 
شود اما هنوز خبر آغاز غنى سازی 60درصدی اورانيوم 
توسط ایران در محافل خبری داغ است و کشورهای 
غربى که به آرامى از کنار حمله تروریستى به سایت نطنز 
که مى توانست یک فاجعه انسانى ایجاد کند گذشتند، 
حاال وقيحانه نگران افزایش درصد غنى سازی در ایران 
شده و آن را محکوم مى کنند. با این حال ایران در نامه 
ای شدید اللحن به آژانس بين المللى انرژی اتمى ضمن 
اعتراض به این حمله خرابکارانه، آن را مصداق تروریسم 
هسته ای خواند و اعالم کرد ایران هر تهدید یا اقدام 
اشتباهى از سوی رژیم صهيونيستى را قاطعانه پاسخ 
خواهد داد. کاظم غریب آبادی سفير و نماینده دایم 
جمهوری اسالمى ایران در وین در این نامه، به گزارش 
رسانه های صهيونيستى و غربى در خصوص این که رژیم 
صهيونيستى پشت سر این خرابکاری بوده، اشاره کرده 
و نوشته است: باعث تعجب نيست که نخست وزیر این 
رژیم یک روز بعد از این حادثه، به آن اشاره کرده است. 
غریب آبادی در این نامه به اظهارات وزیر جنگ رژیم 
صهيونيستى در 26 ژانویه 2021 نيز اشاره کرده است 
که از طراحى ها برای یک حمله احتمالى به تأسيسات 

هسته ای ایران سخن گفته بود.

عراقچی:  دست ما بسیار پر تر شده است	 
روز گذشته سيد عباس عراقچى معاون وزیر خارجه 
کشورمان که در راس هيئت مذاکره کننده ایرانى در 
وین به سر مى برد، با بيان این که هيئت ایرانى در این 
دور از مذاکرات با قوت و قدرت کامل حاضر شده است، 
اظهار کرد: حادثه نطنز عزم ما را هم برای پيشرفت در 
عرصه هسته ای و هم پيشرفت در عرصه مذاکرات، 
قوی تر کرده و دست ما االن بر خالف آن چه ممکن است 
بعضى ها فکر کنند، در مذاکره بسيار پر تر است. وی در 
پاسخ به سؤالى درباره اظهارات مقامات آمریکایى مبنى 
بر این که همه تحریم ها عليه ایران برداشته نخواهد شد 

نيز اعالم کرد: آمریکایى ها در موضعى هستند که از نظر 
ما قابل قبول نيست. اميدواریم این موضع خودشان را 
در جریان مذاکراتى که با اروپایى ها و بقيه اعضای 4+1 
خواهند داشت، تصحيح کنند اما تا وقتى این موضع 
تصحيح نشود، طبيعى است که توافقى هم صورت 

نخواهد گرفت.

نگرانی تروئیکای اروپا یی	 
تروئيکای اروپا در بيانيه ای مشترک به تصميم ایران 
ــدی واکنش نشان  بــرای آغــاز غنى ســازی 60 درص
دادند و آن را مایه »نگرانى شدید« خواندند. در بيانيه 
سخنگوهای وزرای خارجه این سه کشور اروپایى عضو 
برجام ادعا شده است:  این یک تحول جدی است زیرا 
توليد اورانيوم بسيار غنى شده گامى مهم در جهت توليد 
سالح اتمى است. ایران نياز متقاعدکننده ای برای 
غنى سازی در این سطح ندارد.  ما همچنين نگرانى 
خود را درباره خبرها مبنى بر برنامه ایران برای نصب 
1000 سانتریفيوژ دیگر در نطنز که به شکلى قابل 
توجه توانایى غنى سازی ایران را افزایش مى دهد، ابراز 
مى کنيم. با این حال دولت آمریکا در جدیدترین گزارش 
موسوم به »ارزیابى تهدیدهای جهانى« نوشت: »ارزیابى 
ــران هم اکنون  نهادهای اطالعاتى این است که ای
فعاليت های کليدی برای ساخت سالح هسته ای انجام 
نمى دهد.« گزارش جامعه اطالعاتى آمریکا تصریح 
کرده است مقام های ایرانى به احتمال زیاد تمایلى 
برای ورود به گفت وگو با آمریکا بدون کاهش تحریم ها 
نخواهند داشت. »جن ساکى«،  سخنگوی کاخ سفيد 
ــران دربــاره غنى سازی  گفت اعــالم تحریک آميز ای
اورانيوم تا 60 درصد را جدی مى گيریم. وی در ادامه 
کنفرانس خبری خود اظهار کرد: »هدف ما همچنان از 
طریق روند دیپلماتيک و گفت وگوهای غيرمستقيم با 
ایران باقى خواهد ماند.« سخنگوی کاخ سفيد مدعى 
شد آغاز غنى سازی اورانيوم توسط ایران تا 60 درصد،  

جدیت آن در گفت وگوهای وین را زیر سوال مى برد.

در حالى که زمزمه هــای کاندیداتوری 
سيدحسن خمينى در انتخابات ریاست 
بــود،  گرفته  ــوت  ق سيزدهم  جمهوری 
ــود.   حسن  اعــالم شد او کاندیدا نمى ش
رســولــى، فعال سياسى اصالح طلب و 
عضو نهاد اجماع ساز انتخاباتى این جریان 
مى گوید کاندیداتوری سيدحسن مورد 
توجه بخشى از اصــالح طلبان بــوده و به 
عقيده او، سيدحسن خمينى مى توانسته 
جریان  در  اصلى  بازیگر  یک  عنوان  به 
انتخابات ایفای نقش کند اما استراتژی 
اصالح طلبان پس از این شوک انتخاباتى 
چه خواهد بود؟ موضوعى که این فعال 
سياسى اصالح طلب آن را تحليل مى کند 
و در سخنانى مى گوید محمدرضا عارف 
در حال تــدارک ستاد انتخاباتى است و 
کاندیداتوری محمدجواد ظریف هم به 
گمان آن ها منتفى است. رسولى به خبر 
آنالین مى گوید: آقــای عــارف به صورت 
بالقوه نامزد انتخابات هستند و مقدمات 
ستاد ایشان هم فراهم شده است و بستگى 
به این دارد شرایط پيش رو چگونه خواهد 
بود زیرا ایشان همواره منادی وحدت و 
ــورای عالى  انسجام و سه دور رئيس ش
سياست گذاری بودند و تقریبا  و عمال به 
بحث انسجام اصالح طلبان پایبند بوده و 
هستند، طبعا با رصد شرایط آینده، چنان 
چه فضا مناسب باشد در موعد مقتضى 
اعــالم کاندیداتوری خواهند کــرد. من 
کاندیداتوری آقای ظریف را نيز منتفى 
شده مى دانم. به هر روی، اصالح طلبان 
بــه ریاست  را  انتخاباتى خــود  مکانيزم 
بهزاد نبوی راه انداختند و بنا را هم بر آن 
گذاشتند تا اعالم نظر شورای نگهبان راجع 

به تأیيدصالحيت نامزدها هيچ رایزنى 
درباره مصادیق نکنند. بر این اساس همه 
احــزاب اصــالح طلب به تکاپو افتادند تا 
چهره نزدیک به خود را وارد صحنه کنند 
اما خود به خوبى مى دانند که از ميان صف 
بلند نامزدهای اصالح طلب، تنها عارف، 
جهانگيری و ظریف امکان طرح نام شان 
در جامعه وجود دارد و مردم آن ها را مى 
شناسند؛ در این ميان به نوشته فردانيوز، 
ــارف مى تواند  شاید تنها محمدرضا ع
قریب به یقين بگوید به راحتى  کارت ورود 
به صحنه انتخابات را از شــورای نگهبان 
دریافت خواهد کرد. پس عارف به جای 
آن که برای مورد اجماع قرار گرفتن از 
جانب اصالح طلبان خود را نيازمند البى 
گری و چانه زنى بداند، با اعتماد به نفس 
باال فعاليت تبليغاتى خود را آغاز کرده 
است و نيازی هم نمى بيند از کسى اجازه 
بگيرد. پيشتر خبرگزاری فارس نوشته 
بود حرکت نرم عارف توسط اصالح طلبان 
آغاز شده و او بى توجه به آن چه تندروهای 
ــت اصالحات  ایــن جــریــان و رئيس دول
دنبال مى کند، مسير متفاوت تری را آغاز 
کرده است. عارف سال ۹2 که در پى نامه 
رئيس دولــت اصالحات، با دلخوری از 
کرسى یازدهم ریاست جمهوری دست 
شسته بود، حاال دیگر مى خواهد به عنوان 
نامزد پيشرو عمل کند که دیگران ناچار به 
پيروی شوند. در واقع این رویکرد جدیدی 
از سوی محمدرضا عــارف است که مى 
خواهد نهاد اجماع ساز را به دنبال خود 
بکشاند نه آن که این نهاد محترمانه در 
دقيقه ۹0 زمينه خانه نشينى او را فراهم 

آورد.

واکنش غرب به غنی سازی  60  درصدی 
همزمان با نگرانی تروئیکای اروپا و آمریکا درباره آغاز غنی سازی 60 درصدی، عراقچی اعالم کرد: 

دست ما در مذاکره بسیار پرتر شده است 

عارف در تدارک برپایی ستاد انتخاباتی 
حسن رسولی: عارف به صورت بالقوه نامزد انتخابات است و مقدمات 

واکنش کالنتری به حکم انفصال از ستادش هم فراهم شده است 
خدمت: رسانه ها این ها را می سازند 

عيسى کالنتری رئيس سازمان حفاظت محيط 
زیست، در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران در واکنش به انتشار برخى اخبار مبنى 
بر صدور حکم انفصال از خدمت اظهار کرد: این 
چيزها را شما مى سازید. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا این خبر صحت دارد یا خير؟ گفت: اگر صحت 
داشت این جا چه کار مى کردم. کالنتری اسفند 
سال گذشته به اتهام توهين به امام خمينى)ره( 
به  صورت بدوی به چهار ماه حبس تعزیری و منع 
عضویت در احزاب و گروه های سياسى و اجتماعى 

ــال محکوم شد و  به مدت دوس
روزهــای گذشته نيز برخى 
ــى از صــدور  ــاک اخــبــار ح
حکم انفصال از خدمت او 

بودند./تسنيم
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فــردی که از 14 سالگی به دنبال یادگیری 
تا بتواند سرپرستی  مهارت های فنی رفته 
دو خانواده نیازمند را بر عهده بگیرد، دور از 
انتظار نیست که در 21 سالگی، تمام پول هایی 
را که سال ها با کار کردن برای خرید یک خودروی خوب پس انداز 
کرده، برای ایجاد یک مرکز نگهداری بچه های بی سرپرست 
خرج کند. مهرداد فرهادی، یک جوان دهه هفتادی است. 
او امروز سرپرستی بیش از 40 کودک بدسرپرست و یتیم را 
بر عهده دارد. جوان باغیرتی که حاال با راه اندازی یک کارگاه 
تولید خیارشور، زیتون و ترشیجات، نه تنها هزینه نگهداری 
از 40 فرزندخوانده اش را تأمین می کند که با کارآفرینی برای 
چندین نفر دیگر هم شغل ایجاد کرده است. در پرونده امروز 
زندگی سالم به سراغ او رفتیم تا درباره مسیر سختی که تا امروز 
برای تربیت این بچه ها طی کرده اما لحظه ای از تالش دست 

برنداشته است، برای مان بگوید.

پرونده

گفت و گو با جوانی که در 21 سالگی با پول خرید خودرو، مرکز نگهداری از بچه های 
یتیم ایجاد کرد و به تازگی هم چهارمین خیریه اش را راه اندازی کرده است

 خیر دهه هفتادی 
با 40 فرزند خوانده
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کشاورزم و کارشناسی ارشد روان شناسی دارم
مهرداد فرهادی متولد روستای انصار االمام در استان همدان است. او در باره شغل و 
تحصیالتش به ما می گوید: »من متولد سال 1370 هستم. شغل پدری ام کشاورزی 
است، بیشتر سیب زمینی و سیر می کاریم و خودم هم در کنار پدر مشغول کار هستم. 
مدرک تحصیلی ام کارشناسی ارشد روان شناسی است بنابراین گاهی اوقات هم مشاوره 

می دهم. البته در سال های اخیر بیشتر درگیر رسیدگی به امور مراکز خیریه ام شده ام.«

از 14 سالگی کار 
می کنم

ــاره تصمیم اش بــرای  از فــرهــادی دربـ
راه انــدازی مرکز نگهداری از بچه های 
بد و بی سرپرست در 21 سالگی یعنی 9 
سال پیش می پرسم که می گوید: »من 
از 14 سالگی، انجام کار خیر را شروع 
کردم. آن زمان، سرپرستی دو خانواده را 
از طریق کمیته امداد گرفتم. هرچند وضع 
مالی خانواده ام نسبتا خوب بود اما من از 
همان موقع تصمیم گرفتم برق کشی را 
یاد بگیرم. به نوعی دستم از همان سن در 
جیب خودم رفت و برق کشی خانه های 
روستایی مان را انجام مــی دادم. از آن 
پولی که درآوردم، در حد توانم به دیگران 
کمک می کردم تا این که در 19 سالگی 
مدیر یک مجموعه نگهداری از معلوالن 
ــدم. استاد دانشگاهی داشتیم که  ش
ــرای معلوالن یک  گفت می خواهیم ب
بزنیم. رفتم روستای  مرکز نگهداری 
مد نظر را دیدم که یک ساختمان تقریبا 
مخروبه برای انجام این کار داشت. آن جا 
را بازسازی کردم، امکانات برایش تهیه 
کردم و ... . من دو سال مدیر آن جا بودم 
تا این که به طور کامل راه افتاد و برگشتم 

روستای خودمان.«

عشق زانتیا بودم 
ولی به خاطر بچه ها از 

آن گذشتم

ــی کـــه بــرگــشــتــم به  ــگ ــال »در 21 س
گفت  دوستانم  از  یکی  روستای مان، 
حاال که تو دستت به کار خیر می رود، 
برنامه ای برای سرپرستی از بچه های 
ایتام و بدسرپرست نداری؟ من تا قبل از 
راه اندازی این مراکز، چند سفر خارجی 
ــودم و آن موقع تصمیم داشتم  رفته ب
خودرویم را عوض کنم چون عشق زانتیا 
بودم اما با خودم فکر کردم و دیدم که 
همه ایــن لــذت هــا، گــذراســت و زمانی 
ــا برسم بین 10 تا 15 روز  که به آن ه
برایم جذاب خواهد بود و سپس عادی 
می شود. یادم هست در سال 90 تصمیم 
قطعی بــرای خرید یک زانتیا گرفته و 
خودرو را هم دیده بودم که منصرف شدم 
و تصمیم گرفتم همان 40 یا 50 میلیون 
تومان را برای ایجاد یک مرکز نگهداری 
بچه های بی سرپرست هزینه کنم. یک 
مرکز نگهداری از ایتام راه انداختم و در 
کشور به عنوان جوان ترین فردی هستم 
که مجوز مرکز نگهداری از ایتام را کسب 

کرده است.«

االن 4 مرکز نگهداری از کودکان دارم
از او درباره خانه هایی که بچه ها را در آن جا نگهداری می کنند، می پرسم که می گوید: »وقتی 
تصمیم به این کار گرفتم، پدر و پدربزرگم یک خانه به من دادند. آن جا را بازسازی کردم و گروه 
اول بچه ها را تحویل گرفتم. بعد از یک سال و نیم، با موتور می رفتم سراغ یک خانه دیگر که 
آن را هم پدربزرگم به من داد و زیردست اوستاها کار می کردم تا زودتر خانه بعدی، بازسازی 
شود. بیشتر آن کار در ماه رمضان بود و با دهان روزه، تمام کارها را پیگیری کردم و خدا را 
شکر، پیگیری هایم به سرانجام رسید و خانه بعدی هم راه افتاد. االن 4 مرکز نگهداری از 
کودکان داریم و در هر خانه، نهایتا 10 بچه را نگهداری می کنیم. بچه های 6 تا 12 سال در 
یک خانه، 12 تا 15 سال در خانه ای دیگر و 15 تا 18 سال در مکانی جدا هستند. یک شعبه 
هم در شهر داریم که بعد از 18 سالگی، بچه ها را برای یادگیری یک سری مهارت ها به همدان 
می فرستیم تا توانمندتر شوند. ما در تمام این خانه ها، یک آشپز داریم، یک روان شناس، یک 
مددکار، راننده، خدمه، مسئول فنی و ... . در ضمن سه باب از این مراکز، خانه های پدری ام 
است که وقف بچه ها شده و به صورت رایگان، خودم و خانواده ام در خدمت این بچه ها هستیم.«

 نمی دانم روزی این بچه ها 
از کجا می رسد

از فرهادی درباره هزینه های نگهداری از این بچه ها می پرسم 
که می گوید: »روزانه 40 نفر در خانه های ما برای سه وعده 
غذایی سر سفره می نشینند بنابراین در ماه 60 تا 70 میلیون 
پول غذا می دهیم، 20 تا 30 میلیون پول نیروهایی است که 
به ما کمک می کنند. 5 تا 10 میلیون پول قبض های این چهار 
خانه و اینترنتی است که به خاطر آموزش آنالین به هزینه های 
ما اضافه شده و ... . پول بیماری بچه ها را هم به این فهرست 
اضافه کنید. گاهی یک بچه را می بریم مثال پیش دندان 
پزشک و متوجه می شویم که پنج دندانش نیاز به درمان دارد. 
در هر چهار خانه  مان، اتاق های بزرگ، حال دلباز و وسایل 
سرگرمی همچون میز فوتبال دستی، پینگ پنگ، شطرنج، 
دوچرخه و ... هم داریم. قبل از کرونا، بچه ها را ماهانه یک یا 
دوبار هم به اردو می بردیم. با این حال، من یقین دارم خداوند 
روزی این بچه ها را می رساند اما نمی دانم از کجا! به خصوص 
با افزایش هزینه ها در چند سال اخیر، حتی یک بار نشده ما 
کمبود برنج داشته باشیم یا ... . البته هرجور حساب و کتاب 

می کنیم باید بعضی جاها کم می آوردیم اما کم نیاوردیم.«

تالشم این است که این بچه ها 
احساس مهم بودن کنند

از او درباره کارگاهی که راه انداخته می پرسم. این طور 
توضیح می دهد: »یک کارگاه تقریبا بــزرگ داریــم که 
مشغول تولید خیارشور، زیتون و شوریجات هستیم با 
کسب مجوزهای سیب سالمت. همان طور که می دانید 
سالگی   18 بــه  وقــتــی  سازمان بهزیستی  بــچــه هــای 
می رسند، باید ترخیص شوند. ما این کارخانه کوچک 
را زدیم تا زمینه اشتغال این بچه ها را بعد از 18 سالگی 
فراهم کنیم. این ماجرا از بعد روان شناسی هم برای 
این افــراد خیلی مفید اســت. بچه هایی که جزو دسته 
بد یا بی سرپرست هستند، زمانی که وارد خانه های ما 
می شوند، معموال امید به زندگی شان را از دست می دهند 
و احساس بی  ارزشی می کنند. وقتی ما این کارگاه را 
زدیم، من فرهادی که در ذهن این بچه ها قهرمان هستم، 
هر روز صبح زود می روم سراغ شان و می گویم که زودتر 
برویم سر کــار چــون کــار من َلنگ شماست و اگــر شما 
نباشید، کار خوابیده و من به مشکل می خورم! خب بعد 
از این اتفاق، این بچه ها احساس مهم بودن می کنند، 
احساس ارزش می کنند. احساس می کنند اگر نباشند، 
کارخانه من به مشکل می خورد و هدف من احساس 
ــدازی این  همین حــاالت اســت. در ضمن، من با راه انـ
مراکز برای بیش از 18 نفر هم اشتغال ایجاد کردم که 

حقوق شان با من است.«

برای همه این بچه ها، هر سال جشن تولد می گیرم
»من دنبال پول نیستم، فقط می خواهم این بچه ها را به خوبی تربیت کنم«، فرهادی با این مقدمه ادامه 
می دهد: »در این چند سالی که کارخانه را راه انداختیم، شاید 20 میلیون هم برای خودم برنداشتم. 
همه اش خرج همین بچه ها شده است. مثال اصرار دارم که برای همه این بچه ها باید جشن تولد بگیرم. 
بنابراین ماهی سه یا چهارتا تولد می گیریم تا این بچه ها احساس خوبی داشته باشند. ما قرار است کاری 
کنیم تا این بچه ها، کمترین احساس کمبود را داشته باشند. پدر بزرگ سن باالیی داشتم که چند ماه 
پیش فوت کرد. او نیت کرده بود هر روز صبح به نانوایی برود تا بچه ها فقط نان تازه بخورند. بعضی 
شب ها مثل شب های عید و جشن های تولد، می گفت بچه ها را بیاور خانه خودم. بچه ها را می بردم 

خانه شخصی پدربزرگ.«

حاضرم اعضای بدنم را برای حمایت از این بچه ها بفروشم

او دربــاره تعداد خیرهایی که به این مراکز کمک 
می کنند هم می گوید: »تعدادشان به انگشت های 
ــدارم که فقط  یک دست نمی رسد. من اعتقاد ن
چشم مان به دست خیرها باشد. بــرای همین از 
خرید خیلی چیزها برای خودم گذشتم تا این کارگاه 
بزرگ را راه انداختم و .... . با این همه، اگر روزی همه 
درهای دنیا به روی من برای پرداخت هزینه های این 
بچه ها بسته شود، می رسم به اعضای بدنم یعنی 
کلیه ها و ... را می فروشم تا این بچه ها را حمایت کنم. 
البته ما کمک های مالی، فکری و ... را هم می پذیریم 
ولی یک شرط مهم داریــم که فرد خیر، بچه ها را 
نبیند. از بهزیستی استعالم کنند و ... ولی اجازه 

دیدن بچه ها را ندارند چون اسم مرکز من، خیریه 
رهــروان علی)ع( است. امام علی)ع( که شب ها 
برای کمک به فقرا در کوچه پس کوچه های شهر راه 
می افتاد تا غرور نیازمندان شکسته نشود. خانه هایی 
که من برای بچه ها آماده کردم، هیچ تابلویی ندارد تا 
وقتی بچه ها بیرون می روند، دیگران متوجه نشوند 

که این جا یک مرکز خیریه است.«

این بچه ها را به دامن خانواده شان برمی گردانم 
»معموال خانواده بچه هایی را که آسیب دیده ا ند و در مرکز ما هستند، می گردیم تا پیدا کنیم«، او می 
افزاید: »اگر الزم باشد برای شان اشتغال ایجاد می کنیم. اگر معتاد باشند برای ترک به کمپ معرفی شان 
می کنیم و هزینه ترک را می دهیم تا دوباره بچه ها را به خانه شان برگردانیم. در صورت نیاز، خانه شان 
را بازسازی می کنیم و بعد از برگشتن بچه به آن خانه، مددکار و روان شناس های ما به این افراد مدام سر 

می زنند. حتی گاهی حقوق به خانواده ها می دهیم تا برای نگهداری از بچه به مشکل نخورند.«

این آرامش را با هیچ 
چیز عوض نمی کنم

بسیاری از خانواده های امروزی تک فرزند 
هستند و از سختی های نگهداری بچه ها، 
ناالن. از فرهادی درباره سختی های این 
کار می پرسم که این طور پاسخ می دهد: 
»من در حــوزه خدمت به این بچه ها، نه 
حقوقی دارم و نه مزایایی می گیرم. وقتی 
در حــوزه سرپرستی بچه ها وارد شدم، 
آرامشی را تجربه کردم که آن را با هیچ 
چیز عوض نمی کنم. کار بسیار پیچیده و 
حساسی است اما با جان و دل، انجامش 
می دهم. بگذارید یک مثال بزنم. من این 
بچه ها را برای رفتن به باشگاه ورزشی 
می فرستم  شخصیت شان  اســـاس  بــر 
نــه اســتــعــدادشــان. مثال بــچــه ای را که 
روحیه پرخاشگری دارد نمی فرستم به 
رشته های ورزشی خشن. غیر از ورزش 
که چندتا از بچه هایمان مقام های استانی 
دارند، بچه ای داشتیم که خیلی افسرده 
بود. من او را فرستادم در دل بــازار، شد 
شاگرد یک مغازه فروش لوازم خانگی و 
قرار شد که حقوق او فقط از فروش کاالها 
باشد، یعنی هر وقت توانست با مشتری 
برخورد مناسبی داشته باشد و یک کاال را 
بفروشد، فقط بابت آن کار حقوق بگیرد. 
االن این بچه، 180 درجــه تغییر کرده 
اســت. وقتی پــدر و مــادر بچه ای را پیدا 
می کنیم و به آن ها می گوید که پیش شما 
نمی آیم و می خواهم پیش آقای فرهادی 
بمانم، گریه ام می گیرد و احساس می کنم 
کارم را درست انجام دادم. حسی راکه 
شنیدن این جمله به من می دهد، چطور 

برای شما توصیف کنم؟!«

حس و حال کمک به دیگران در ماه رمضان معنوی تر است

از فرهادی درباره وضعیت این مراکز در ماه رمضان می پرسم که می گوید: »حس و حال کمک به دیگران به خصوص بچه های یتیم و بدسرپرست در 
ماه رمضان معنوی تر است. به نظر من، شاید دلیلش شهادت پدر تمام شیعیان در این ماه 
باشد. پدری که در لحظات آخر عمرش این طور به فرزندانش وصیت می کند: » خدا را، 
خدا را! درباره »یتیمان«، مبادا گرسنه و بی  سرپرست بمانند«. ما روی اعتقادات بچه ها در 
این ماه، بیشتر از بقیه سال کار می کنیم و تاثیرات آن را هم می بینیم. بچه هایی که سحرها 
از خواب بیدار می شوند و برای احیای خانواده هایشان و رفع مشکالت یکدیگر دست 
به دعا برمی دارند. اگر کسی در این ماه عزیز تمایلی برای کمک به ما به خصوص خرید 
محصوالت مان را دارد که به سراسر کشور ارسال می کنیم، می تواند به پیج ما پیام بدهد.«



اولی: این خبر رو شــنیدین کــه رئیس جمهور گفتن: 
»برخی فکر می کنند چون عید نوروز بوده و عده ای به 

سفر رفته اند گرفتار موج شده ایم«؟
سومی: من نشــنیده بودم ولی احسنت که باالخره 

اعالم کردن دلیل اصلی این موج وحشتناک چیه.
دومی: من که داشــتم کم کم به خودم و کرونا شک 
می کردم که یــا من خلم کــه نرفتم مســافرت و همه 
دور و بری هام رفتن یا کرونا اصال کاری به تجمعات 
نداره و تو ســفر منتقل نمی شــه. چون مســئوالن به 
ایــن راحتــی دروازه های شــهرها رو باز گذاشــتن و 

انگار نه انگار.

اولی: نخیر، اشتباه نکنین. اتفاقا ایشون گفتن دلیل موج 
این نیست، در ادامه اضافه کردن: »دنیا با یک موج بزرگی 

مواجه شده است، آن ها که عید نوروز هم نداشتند.«
دومی: آفرین. یکی از بهترین استدالل هایی بود که 
تا حاال شــنیده ام. چون خارجی ها نوروز ندارن، پس 

دلیل نمی شه که کرونا تو سفر منتقل بشه!
ســومی: ولی جدی به نظرتون چی شــد که این موج 

جدید راه افتاد؟
دومی: اجازه بدین من با فرمول مسئوالن االن براتون 
توضیح مــی دم. نکته مهمی که نبایــد فراموش کنیم 
اینه که در هر صورت ما مردم مقصریم. اینو هرگز از یاد 

نبرین! دلیل هــای بعدی می تونه این ها باشــه، چون 
خارجی ها حــروف »خ و غ« ندارن ولی مــا داریم ولی  
نمی تونیم خوب آب نمک قرقره کنیم. همچنین چون 
خارجی ها ساعت هاشون مثل ما نیست و برای همین 
ما شب ها از ساعت 10 نباید بریم بیرون که می شه سر 
شب خارجی ها و کرونا هم که خارجیه و با ساعت خارج 

فعالیت می کنه. دلیل دیگه ایجاد این موج اینه که...
اولی: آرزو به دلم موند که من یــه خبری بگم این جا و 

شماها مسخره بازی درنیارین.
سومی: نه اتفاقا حرف هاش خیلی مستدل و با پایه و 

اساسه. البته اساسی که مسئوالن می پسندن!
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ای صاحب فال، در این هفته ســعی کن پر و بال بگشایی 
و چونان مرغی سبک بال رها به هر طرف که می خواهی 
بروی، آزاد باش و بــدون ترس از بند و قفــس، به هر کجا 
ســربزن... بلکه بتوانــی یــک ران یا دو تــا بال مــرغ گیر 

بیاوری!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال دید و بازدید عید 
می کند

شاید باورتان نشــه ولی ما تا دو سه روز پیش که اوضاع 
کرونا قمر در عقــرب رفت، هنــوز داشــِتم عیددیدنی 
ِمرفِتم! ِنه! از او عید دیدنی های واقعی ِنه. بذارن براتان 
توضیح بُدم. شــب عید عیــال گفت: »حســاب کردی 
بیشــتر از یک ســاله که خیلــی از فامیــل رو ندیدیم؟« 
گفُتم: »حســاب که نکرُدم، ولی ها. تقریبا همه فامیل 
ره از ســر جریان کرونای تیر به جیگرخــورده ندیدم.« 
کاملیاخانــم گفــت: »دلم براشــون تنگ شــده، کاش 
امســال می شــد ببینیم شــون.« گفُتم: »ِانا حاال خوب 
رفت! االن دری جــدی ِمگی یا شــوخی ُمکنی؟ یعنی 
َوخزم بِرم خانه فامیل عیددیدنی؟ اویــم تو ای اوضاع 
قرمز مایل به ســیاه؟ ولــی راســت ِمگی... مویــم دُلم 
تنگ رفته که بــِرم خانه قومــا روی مبل هایی که روش 
پالســتیک کیشــیدن بیشــیِنم و خیس عرق بِرم، بعد 
شــیرینی هایی ره که خودشــان درســت کرده بودن و 
خوب پخته نرفته بود و جوش شــیرینش از دست شان 
دررفته بود  به زور بخوِرم و تو ظرف آجیل دنبال بادوم و 
پسته بگردم و با دست هایی که لیچ آب پرتقاله ازشان 
خداحافظی کِنم و بدو بِرم خانه بعدی و همی مراحل ره 
طی کِنم!« خندید و گفت: »اتفاقا خیلی هم خوب بود 
ولی دقت نکردی چی گفتم! گفتم ببینیم شون، مدل 

دیدنش رو که نگفتم.«
سرتانه درد نیاُرم از همو روز اول شروع کردم به دیدن 
قومامــان. ای جــوری کــه قبلش بهشــان زنــگ مزدم 
که حاضرن تمــاس ویدئویی بیگیــِرم؟ اونایم یا حاضر 
بودن یا نه که بعدا باز خدمت مرســیدم. حاال ای وسط 
باید شــامس مــی آوردم کــه ســرعت نت خوب باشــه، 
فیلترشکن مان درست کار کنه، اونا روی گوشی شان 
برنامه ره دشــته بشــن، حاضر باشــن، حوصله دشــته 
بشن، ما ره یادشان مانده باشه، سر شام و ناهار نبشن، 
اصال زبوُنــم الل تو خانه مانــده باشــن و... بعد که َیگ 
عده یا گوشی نداشتن یا اهل ای کارا نبودن، یا بهشان 
برمخورد و ُمگفتن قرطی بازیه یا مسافرت بودن و... باز 
اونا ره باید حضوری ِمرفِتم دیدن شــان. ای جوری که 
ِمرفتم دم در خانه شان و مگفِتم از پنجره بیرون ره نگاه 
کنن یا بیزحمــت بِین دم در تا دیدارهــا با حفظ فاصله 
تازه بره. بــاز ای که تموم رفت، اونا مخواســتن بَین دم 

آیفون بازدیدمانه پس بدن!
خالصــه که بری همــی تا هفتــه پیش ما هنوز داشــِتم 
دیدوبازدیــد مکــردم. چنــد تــای دیگه هــم ماندن که 
زوج های ُخــردوی فامیل بودن، جلوس  مجازی شــان 

مانده بری بعد از افطار! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

رونمایی از دالیل ایجاد موج جدید کرونا
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انیب رئیس کانون رسارسی 
مرغداران گوشیت: 

از نیمه دوم 
اردیهبشت 
احمتال الهتاب 
دوابره، در ابزار 
مرغ وجود دارد 

 رئیس جمهور: واکسن باعث کاهش مرگ و میر 
می شود

مردم: مرسی از اطالع رسانی تون!
 

فروش مرغ قطعه بندی از سرگرفته می شود

دارکوب: یعنی دیگه سامان دهی  
شدن و می شه تیکه شون کرد؟!

وزیر کشور: موج چهارم کرونا جهانی است

برخی کشورها: البته موج ما موج 
واکسیناسیونه، اشتباه نشه!

رئیس جمهور: اگر مقرراتی که وضع می شود 
 روی کاغذ بماند و اجرا نشود، خاصیتی 

نخواهد داشت

دارکوب: اتفاقا روی کاغذ بمونه بهتر 
از اینه که باد هوا بشه!

 علی مطهری: یکی از کارهای من برای ریاست 
جمهوری این است که مسئله خط عابر را حل کنم

دارکوب: آفرین، این جور وعده ها 
خوبه که اگه بعدا انجام نشد،کسی 

ازتون طلبکار نشه!

دفاتر اسناد رسمی در تهران به خاطر مقابله با 
کرونا زوج و فرد شدند

دارکوب: یعنی روزهای زوج کرونا 
می ره دفترخانه های زوج، روزهای 

فرد هم می ره دفاتر فرد!

غرضی: رئیس جمهور شوم تورم را به صفر 
می رسانم

تورم: تو فقط من رو به 20 برسون، 
اصال خودم بقیه اش رو می رم!

  -مرغ مدن؟
+نه بابا، شله مدن!

آقا جریمه نکن! ما تعطیل کردیم ولی فنر کرکره مون دررفته، 
هی می ره باال!

۲۵  فروردین
 بزرگداشت عطار نیشابوری

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما نشستیم در ته کوچه به صف!

تا بگیریم یک عدد مرغ یخی
عمر بیهوده ز خالو شد تلف!

***
عطار کجایی که بیایی به قرار
گشتی بزنی و قدمی در بازار

با لطف خوش دولت تدبیر و امید
شلغم به نیشابور خریدم به دالر!

خدنگی

شوخی شاعرانیگ

»چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست«
سری تکان ده و بگذر که این چنین رواست!

»دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید«
یا که نه! تعمیرکار زبده را پیش آورید!
»در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند«
اما ز کوی بدها راحت عبور کردیم!

»ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر«
لطف بنما و کمی محض کمک دستی ده!

»مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش«
دو زیرانداز و یک سینی چای تازه دم دارم!

»گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد«
گفتا به مرکز شهر این حرف همچو جوک است!

»هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی«
چاره دگر نباشد خوش باش تا که هستی!

شیما اثنی عشری  
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کارکرد شبکه های اجمتاعی
 از آغاز ات کنون

زندگیسالم
  پنج شنبه

26فروردین ۱۴۰۰
شماره۱۸۵۶

!

چی کار
 
 می کنی؟

مواظبشم یهو 

التهاب نکنه از 

چنگ مون دربره!
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    26 فروردین 1400   
شماره 1856 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

این تخت 10 کا فالوئر می گیره!

قبول دارید جهــان به ســمت عجیبــی دارد حرکت 
می کند؟ یعنی هرروز مــا آدم ها بیشــتر از قبل به دو 
دسته  آدم معمولی ها و سلبریتی ها تقسیم می شویم 
و از هم فاصلــه بیشــتری می گیریم. مثــا ببینید ما 
بیمار شــویم خیلی معمولی در بیمارســتان بستری 
می شــویم. همــان اول یک نفــر را می فرســتیم یک 
کلیه مــان را ببــرد بفروشــد تــا ببینیم بــرای مخارج 
بیمارســتان چــه خاکــی باید تــوی ســرمان بریزیم. 
دفترچه بیمه هم که بیشتر مثل دفترچه جوک های 
حســن ریوندی می ماند و مایه  خنده بی خود اســت. 
درنهایت خیلی معمولی یا حال مان خوب می شــود 
یا خدای نکــرده گلچیــن روزگار با خوش ســلیقگی 
ما را می چیند. اما یک ســلبریتی وقتی بیمارســتان 
است همه از اقصی نقاط جهان خودشان را به تخت 
او می رســانند و رو به دوربین بهــش توجه می کنند. 
مثا خبــر می آیــد ســلبریتی مدنظــر اولیــن توالت 
بیمارســتانش را رفــت و بــا موفقیــت برگشــت. الیو 
نصب ســوند برای ســلبریتی بیمار، زود بیــا ببینش 
تا پــاک نکــردم. بعد کلــی دوربیــن از انــواع زاویه او 
را می گیــرد که تــوی همان حالــت دارد به مــا نکات 
انگیزشــی می گوید. جدیدا معدود پزشک هایی هم 
پیدا شده اند که با الیو گذاشتن توی بیمارستانی که 
سلبریتی بســتری شده اســت برای خودشان فالوئر 
جمع می کنند. مثا سلبریتی بستری می شود همان 
اول برای خودشــان برنامه می چینند تا از این تخت 
10 کا فالوئر برای خودم نگیــرم آروم نمی گیگیرم. 
این ها قشنگ معلوم است از آن ها بوده اند که دوست 
داشتند بازیگر شوند و همه اش جلوی دوربین باشند 
ولی مامان بابایشــان گفته اند حاال تو پزشــکی ات را 

بخوان در کنارش بازیگری را هم ادامه بده.
مدتی است آقای حسام نواب صفوی بازیگر سینما و 
تلویزیون به علت کرونا بستری هستند که امیدواریم 
زودتر حال شان خوب شــود. ما واقعا نگران شدیم. 
ویروس با هیچ کس شوخی ندارد و از همه می خواهم 
ماسک را درســت بزنند و نگویند من نمی گیرم، من 
یقه ام بلند اســت و ازم محافظت می کند یا من آنتی 
بادی دارم. در این مدت فیلم هــای مختلفی بیرون 
آمد که پنج شش نفر از کادر درمان دور تخت ایشان 
ایســتاده اند و رو به دوربین مواظبش هستند. کیک 
و فشفشه برده و برایش جشــن گرفته اند. آیا به همه 
بیماران به همین اندازه توجه می شود؟ بهتر نیست 
به جای این کارها به بقیه بیماران برسیم؟ ما آرزوی 
ســامتی برای آقای نواب صفوی و همه  بیماران را 
داریم. امیدواریم ایشان هرچه ســریع تر بلند شود و 
به پرونده های حقوقی بزرگ رسیدگی کند تا حواس 
ما از قرارداد بین کشورها پرت نشده است و با آرزوی 
این که دیگر شاهد چنین چیزهای عجیبی نباشیم. 
چون واقعا بخواهد ادامه پیدا کنــد، صادقانه بگویم 

من دیگر نمی توانم ادامه دهم.
پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، به به و 

چه چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:
پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

  جنگندگی اش را همه باور داریم
نابودی آن اگر که در سر داریم
این دیو جهش یافته حاالحاال

با ماست اگر که ماسک را برداریم
علی گیاهی  

  دارکوب به هیچ کس  نگی  ها می ترسم  چشم بخورم ، من  با 
کارت ملی دو عدد مرغ  تنظیم بازار گرفتم!

دارکــوب: اصــا به کســی نمی گــم، چون کســی اینــو باور 
نمی کنه، مثل رویا شده ! خوش به حال تون کارت ملی دارین!

  دارکوب جان مسئوالن می گویند که امسال هیچ چیزی 
گران نخواهد شد، شوخی می کنند؟!

دارکوب: نه، ما که با هم شوخی نداریم، شاید منظورشون اینه 
که بعد از گران شــدن همه چیز، دیگه چیزی گرون نمی شه، 

یعنی جا نداره که گرون بشه!
  دارکــوب فکــر کنــم اون پویــش صاحبخانه خــوب و این 
حرف ها بر بــاد رفــت. االن که اوضاع از پارســال بدتر شــده، 
صاحبخانه ما هم اصرار داره که یا اجاره رو دو برابر   یا خونه رو 

تخلیه کنیم.
دارکوب: این بحث صاحبخانه و مســتاجر یه موضوع خیلی 
پیچیده است، واقعا بعضی صاحبخانه ها ممکنه درآمد دیگه ای 
نداشته باشن و زندگی شون فقط با همین اجاره ها بچرخه ولی 

کاش همه مون به همدیگه رحم کنیم و با هم راه بیایم.
  آق کمال تو دســت و بالت مرغ دری دداش؟ با یک کیسه 

برنج تاق مزنم!
آق کمال: نه برار گلم، مو اگه مرغ داشُتم مگه می آمدم اینجی 
بری شماها خاطره تعریف کنم؟ همچی خودمه می گیریفتم 

که نگو و نپرس!
  دارکــوب مطمئنی بایــد شــهرها تعطیل باشــن؟ طبق 
مشاهدات بنده، به جز یک خرازی ســر کوچه ما، هیچ مغازه 

دیگه ای تعطیل نیست!
دارکوب: تازه اون خرازی رو هم اگه تحقیق کنین البد یا رفته 
مسافرت یا دور از جون صاحبش کرونا گرفته و نمی تونه بیاد 

سر کار!

      ســال ها بعد می فهمــن کرونا فقط از پوســت منتقل 
می شــده، بعد یکی از تــِه کاس می گه خانم راســته که 
50 ســال پیش مردم واســه این که کرونا نگیرن ماسک 

می زدن؟ بعد کل کاس می زنن زیر خنده!
       رفتم پولم رو بذارم بانک، یه فرم دادن پر کنم. گفتم اگه 
یه وقت از بانک تون دزدی کنن تکلیف ما چیه؟ گفت شما 
این شماره منو داشته باش، اگه از بانک دزدی کردن زنگ 

بزن به من خودم از جیب 100 هزار تومن شما رو می دم!
      یه بار بابــام اومده بود مدرســه، گفته بودن مــا اصا از 
میثم راضی نیستیم. اونم گفته بود ما هم راضی نیستیم، 

چی کارش کنیم به نظرتون؟!
     باورم نمی شه 11 ماه دیگه عیده... هیچی از 1۴00 

نفهمیدم!
      دزده می گفت: یه گوشی قاپیدم، یارو بدو بدو دنبالم 
می اومد، داشت می رسید بهم زدم کنار گفتم بیا داداش 
اینم گوشــیت، ورزش و ســامتی تو از همه چیز واسه 

ما مهم تره!
     خانواده عادت دارن همیشه کارهای من رو کوچیک 

نشون بدن. یعنی حتی اگه خلبان هم بشم، بابام به همه 
می گه کارش مسافرکشی با هواپیماست!

     اگه ژاپن بود با حرف های مفتی که یه ســریا تو کاب 
هاوس می زنن، خیلی شیک و مجلسی برق تولید می کرد!

     با صراحت کامل می گم تمام دفعاتــی که گفتم »این 
یادگاریه وگرنه اصا قابلت رو نداره« الکی گفتم !

     این قدری که ایرانی ها به چلسی ضربه زدن، مارها به 
عسگر نیش  نزدن!

     بی شمار هســتند کســانی که روزی pin بودن و حاال 

archive شدن!
     یکی از بزرگ ترین افتخاراتم توی دوران دبیرستان این 
بود که هر دبیری به محض ورودش به کاس به من اشاره 

می کرد  و می گفت: تو برو بیرون!
     یه تیکه پیاز می خــوری عالــم و آدم می فهمن که پیاز 
خوردی ولی حــاال چهار کیلــو آناناس بخــور، هیچ کس 

نمی فهمه!
     دخترخالــه ام ســه روز غذا نخــورد، بــراش آیفون 1۲ 
خریدن. اون وقت من یه جفت کفش می خواســتم موقع 
ناهار به نشانه اعتراض رفتم تو اتاقم. یه ساعت بعد برگشتم 

دیدم مامانم به نشانه اعتراض غذام رو خورده!
     نوشته شما از هرچیزی که بترسی سرت میاد. خدایا 
مــن از ۶00 میلیــارد تومن پــول و دو تا ویا تو شــمال با 
ســه چهارتا ماشــین آخرین مدل روز دنیا خیلی خیلی 

 می ترسم!
     دانشمندهایی که فکر می کنن باالترین سرعت مال 

نوره، اتوبوس ها رو وقتی شهر خلوته ندیدن!
    کاش وقت هایی که لباس نو می خریم یه نوتیف واسه 

دوست هامون بره و مهمونی بگیرن، دعوت مون کنن!
     کامبیز دیرباز توی شب های مافیا می گفت من چون 
شــهریوری هســتم باید منطقی فکر کنم. جالبه بدونین 

۴5 سالشه!

نیازطنزی

مکان امن برای پول شما!

ب
قی

ن ن
سی

 ح
ت:

س
نی

تو
ار

ک
ی

در
ها

د ب
حم

: م
ت

س
نی

تو
ار

 ک

از افطار ات سحر، اب ما ابشید
در نظر داریم امسال هم اوقات 

خویش را برای مشا فراهم کنیم

مزایای اشرتاک پکیج ویژه ما:

منایش رسیال های ماه رمضان 

سال های پیش که دیگر مثل شان 

ساخته نشده، پذیرایی اب زولبیا و 

ابمیه هبداشیت و طیب سامل، تدارک 

جای مل دادن مقابل تلویزیون، 

ارسال رشبت خاکشیر اب تخم رشبیت 

رایگان، قطع کردن آننت تلفن هرماه 

هنگام اسرتاحت، تربیت فرزندان 

همسایگان برای رس و صدا نکردن 

رس ظهر به صورت کامال انمحسوس 

و ده ها خدمت دیگر...

در صورت گرم شدن هوا، راه اندازی کولر 
 مشرتکان به صورت نیمه هبا 

انجام خواهد شد.

 رشکت 

»بخوریاوران ُچرت اندیش«

توئیت روز

برخورد بعیض ها اب ماسک!

ب
کو

دار

سفارش پیش رئیس
از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد

پیش رئیس، بنده را هیچ سفارشی نشد
ماندم و هی اضافه کار از طرفی دگر ولی
ساعت و حجم کار من هیچ گزارشی نشد

 وعده بسیار به خود دادم و دلخوش حقوق
سال گذشت و در حقوق افسوس زایشی نشد
هی گله کردم از رئیس از همه هم گایه مند

حرف دل دو کارمند هیچ نگارشی نشد
دلخوش یارانه و آن مبلغ هنگفت و کان!

موقع ثبت نام من لیک شمارشی نشد
شعر تمام شد و من تاکید می کنم هنوز

پیش رئیس بنده را هیچ سفارشی نشد...
بهار نژند  

مهندس اون بازیه که توش مرغ می گرفتیم رو هم نصب کردی 
برام؟!

ای بابا یادم نیست شیرفلکه گاز و نفت رو بستم یا نه...!

کمیک روز

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

 رئیس جمهور عامل موج چهارم کروان را ورود کروانی انگلییس
تجمع شب عید، مرامس نوروز، برگزاری عرویس   و سفرها اعالم کرد 

 چرا، این که
 غر می زنین و 

 سرعت فرارتون 
هم کمه!

به نظرتون 
چیزی رو از قلم 

ننداختن؟!

جهانگیری

چیزهایی که داریم!

غیِر درمان؛ اجاره هم داریم
پیرهِن پاره پاره هم داریم!

غیِر آن مشکلی که در خانه است
مشکلی در اداره هم داریم

خوردن گوشت؛ این زمان رؤیاست
فرض کن آرواره هم داریم!

البته طعم گوشت پابرجاست
چون به جایش عصاره هم داریم

در کنار پیاده ها؛ کّلی
مردمان سواره هم داریم

ما که »یوسف« سه مرتبه دیدیم
اشتیاق دوباره هم داریم!

در قرنطینه غیِر لش کردن
ما مگر راه چاره هم داریم؟!

امیرحسین خوش حال  

مواظب ماسکت 
باش، اصال بذارش 
تو سبد که خراب 

نشه!

دارم ولی 
گذاشتمش تو 

جیبم کسی نبینه!

کارتونیست: هادی لگزیان

   بعضی ها با ماسک مثل کت و کاپشن
 رفتار می کنند

   بعضی هم با ماسک مثل وصله ناجور    بعضی ها آن را مثل گنج باارزش می دانند
برخورد می کنند



 قبــل از این کــه نقاره ســاز 76ســاله شــیرازی
 »کریم خــان اوجــی« را به شــما معرفی کنم، 
می خواهم به طور خالصه ماجرای آشنایی 
خودم با ایشــان را برای تان تعریف کنم. 
چنــدروز پیــش خیلــی تصادفــی در 
اینســتاگرام به صفحــه ای برخــوردم، 
متعلــق بــه خانــم جوانــی به نــام »مریم 
نوروزی«. مریم، راوی قصه های شــهرش 
شیراز است. راه می افتد در شهر و از بافت 
تاریخــی و مشــاغِل ســنتِی روبه فراموشــی، 

گــزارش تهیــه می کنــد. وقتی 
از مریم خواســتم گزارش ویدئویی اش از آقای 
اوجی را به متن نوشتاری تبدیل کنم تا به دست 
شما برســد، با خوش رویی پذیرفت. این شما و 

این تنها بازمانده هنر نقاره سازی در شیراز.

نقاره چیست؟
نقاره،  ساز ضربی به صورت طبل دوتایی اســت که سطح یکی از دیگری 
کوچک تر است و هر دو به وسیله یک نوازنده با دو چوب نواخته می شود. 
روی آن پوست گاو یا گوسفند می کشند و کاسه بزرگ تر صدای بم و کاسه 
کوچک صدای زیــر می دهد. هنوز هــم در مکان های متبــرک مثل حرم 
علی بن موســی الرضا)ع( و شــاهچراغ)ع( نقاره خانه وجــود دارد که در 
مواقع خاص همراه با سازهایی مثل »کرنا« و »سرنا« نواخته می شود. این 

همنوازی صبح و شام، برای استقبال از خورشید و بدرقه آن  است.

هنری که فراموش می شود
با چکــش روی جســمی فلــزی می کوبــد. از صــدای بلنــد و ضربه های 
پی درپی، کمتریــن ناراحتــی و خســتگی  در صورتش دیده نمی شــود. 
عجیب هم نیست؛ 60سال اســت که نقاره می سازد. ســازی ضربی که 
در توضیح کاربردش می گوید: »عشــایر به دلیل صدای بلند این ساز در 
مراســم عروســی از آن اســتفاده می کنند«. هنرمندان قدیمــی نقاره را 
از سفال می ســاختند ولی از آن جایی که وزنش ســنگین و حمل ونقلش 
ســخت می شــد، بعدها آهن و مس را ترجیح دادند. آقــای اوجی معتقد 
است آهن، غیر از این که وزِن ساز را کاهش می دهد، صدای زیباتری هم 
تولید می کند. تولید این صدای زیبا، کار ســخت و سنگینی است. کریم 
خان توضیح می دهد: »نقاره ســاختن خیلی مشکل است. من اوایل که 
وارد این حرفه شــدم، چیزی بلد نبودم و کار برایم سخت تر هم بود. یکی  
در میان ضربه های چکش می خورد روی دســتم. شــب ها کــه می رفتم 
خانه، دســِت ورم کرده ام را از مادرم پنهــان می کردم تا من را از ســرکار 
رفتن منع نکند. این طوری نقاره سازی را یاد گرفتم«.  این شغِل دشوار که 
بخشی از سنت و فرهنگ کشورمان به شــمار می رود، درحال فراموشی 
اســت. آقای اوجــی توضیح می دهــد که کســی از اعضای خانــواده اش 
حاضر به ادامه دادن هنر نقاره ســازی نشــده  است.
کریم اوجی یک تنه، اصالت و هویــت بازار قیصریه 
را حفظ کرده  و میان آن همه مغازه لباس فروشــی، 
آهنگ چکشش همیشه در فضای بازار طنین انداز 
اســت. عمر ایشــان و همه هنرمنــدان و صنعتگران 

کشورمان دراز!
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   مسواک| روزانه دست کم یک بار دندان های مصنوعی تان را بیرون بیاورید و به آرامی تمیز کنید. 
ابتدا دندان ها را خیس کنید، بعد با یک مسواک نرم و پاک کننده دندان مصنوعی، روی آن بکشید 

تا ذرات باقی مانده مواد غذایی از بین برود.
   شســتن دهان| مســواک زدن دندان مصنوعی برای حفظ بهداشــت دهــان و دندان کافی 
نیست. بنابراین بعد از غذا دهان تان را هم بشویید. با یک مســواک نرم، کام، زبان و داخل گونه ها 

را تمیز کنید.
   خیســاندن شــبانه دندان هــا| بیشــتر انواع 
دندان مصنوعی برای حفظ شکل خود، باید مرطوب 
بماننــد. شــب ها دنــدان  مصنوعی تــان را در آب یــا 
محلول مخصوص قــرار بدهید. البته بهتر اســت در 
این باره با توجه به نوع دندان ها با پزشک تان مشورت 

کنید.
نوبــت  در  دندان پزشــک|  بــه     مراجعــه 
اول از پزشــک تان بپرســید هرچنــد وقــت یک بــار 
بایــد بــه او مراجعــه کنیــد. چــک کــردن منظــم 
دندان هــای مصنوعــی و وضعیت ســامتی دهان، 
از بســیاری بیماری هــا جلوگیــری می کنــد. اگــر 
دندان  مصنوعی تان مدتی است شل شده و خوب در 
دهان چفت نمی شود، مراجعه به دندان پزشک را به 
تأخیر نیندازید چون ممکن است باعث التهاب، زخم 

و عفونت های دهانی شود.

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

مسابقه 

گفت وگو

سبقت گرفتن از دزد!

یکــی از اقــوام تعریف می کــرد نصف 
شــب که همه اهــل خانــه در خواب 
خانه شــان  زیرزمیــن  از  بودنــد، 
صــدای مشــکوکی می آیــد. پــدر 
خانــواده متوجــه می شــود که دزد 
آمده و مشــغول خالی کردن انباری 
است. همه اعضای خانواده سروصدا 
می کنند تــا دزد را بگیرنــد. در آن لحظه 
پســر خانواده هــم بیــدار می شــود و ناگهان 
شــروع می کنــد بــه دویــدن. خانــواده داد می زننــد: 
»نههه... ســعید نرووو... تو رو خدا... چاقو داره...« ولی پسر توجهی 
نمی کنــد و بــه راه پله ها مــی دود. پدر دنبالــش می رود تــا جلویش را 
بگیرد که می بیند در راهرو به دزد می رسد که کیسه وسایل را به دوش 
انداخته بوده، اما از او سبقت می گیرد و به داخل کوچه فرار می کند!
نکته جالب تر این که وقتی پسر از کنار دزد رد می شود به او می گوید: 

»داداش بدو زلزله اومده«!

خاطره طنز

داده تصویری

پیشنهاد 

نقاره ساز 76ساله
تنها بازمانده هنر نقاره سازی در شیراز از چند و چون کارش می گوید

حتما تا کنــون در صفحه ســرگرمی روزنامه، بــا بازی 
اختالف تصاویر آشنا شده اید. در این بازی شما باید دو 

تصویر را با هم مقایسه کنید و سپس اختالف درون آن ها را 
بیابید. در ستون پیشنهاد امروز، این بازی را روی گوشی های 

تلفن هوشمند به شما معرفی می کنیم تا در صورت دسترسی نداشتن به 
روزنامه و زمان اوقات فراغت، بتوانید سر خود را گرم کنید.

Mark Dop نام بازی: اختالف تصاویر
حجم: 47 مگا بایت

سایت دانلود: کافه بازار، رایگان

اختاف تصاویر Mark Dop یک بازی جذاب ســرگرم کننده و مناسب برای 
تمام سنین است. معموال افرادی که پا به سن می گذارند از کار با گوشی های 
هوشــمند گریزان می شــوند، در حالــی که دانشــمندان اعــام کرده اند کار 
کنترل شــده و در زمان مناســب با گوشــی تلفن و رایانه، برای سامت جسم 
و روان ســالمندان مفید اســت. بازی اختاف تصاویر به خاطر بــه کارگیری 
حافظه کاربر برای به خاطر ســپردن عکس ها، موجب تقویت حافظه شــده و 
چون بازیکــن باید با دقت به تصاویر نــگاه کند، به تمرکز حــواس او هم کمک 

فراوانی می کند.
در این بازی در هر مرحله دو تصویر مشــابه به شــما نمایش داده می شود که 
باید در زمان مشخصی 5 اختاف بین این دو تصویر را پیدا کنید تا به مراحل 
باالتر و البته ســخت تر بروید. از ویژگی هــای این بازی می تــوان به دارابودن 
100 مرحله چالش برانگیز آن اشــاره کرد که تا مدت ها باعث ســرگرم شدن 
بازیکنانش می شود. همچنین دارای 10 بخش متنوع و سرگرم کننده است 
که کاربر می تواند آن ها را بنا به ســلیقه خود انتخاب کنــد. بخش هایی مانند 

دکوراسیون، مکان های تاریخی، کیک های خوشمزه، دنیای زیر آب و...
طراحی زیبــا و با کیفیــت این بازی هم چشــم نواز بــوده و هم حــس خوبی به 
سالمندان می دهد. این بازی فکری و لذت بخش را که موجب تمرین و پرورش 
ذهن می شود به تمامی مخاطبان صفحه که توانایی کار با گوشی هوشمند را  
دارند، توصیه می کنیــم. همچنین می توان این بــازی را روی تبلت هم نصب 
کرد. اگر این بازی را شروع کردید، خوشحال می شویم تا عکس مرحله هایی 

را که گذرانده اید برایمان بفرستید.

دربــاره  پیــش  هفته هــای 
دنــدان  و  دهــان  بهداشــت 
صحبــت کردیــم. شــاید فکــر 
کنیــد توصیه هــای بهداشــتی 
مصنوعــی  دنــدان   شــامل 
نمی شــود و اگر دنــدان دایمی 
نداریــد، نیــازی بــه مســواک 
دهانــی  مراقبت هــای  و  زدن 
نیســت امــا ایــن تصور اشــتباه 
اســت. در ادامه روش های تمیز 
 کــردن و مراقبــت از دنــدان

 مصنوعی را می خوانید.

توصیه هایی 
برای مراقبت از 
دندان مصنوعی

اختالف را پیدا کن

سالمت

الهه توانا|   روزنامه نگار

 زندگی سالم
  پنج شنبه

  26 فروردین ۱۴۰۰    
 شماره ۱۸۵6

یک پنج شنبه دیگر و مسابقه 

دیگــری رســید. ایــن بــار 

هم عکــس جوانــی یکی از 

هنرمنــدان ایــران زمین را 

انتخــاب کرده ایم تا شــما 

نام این اسطوره بازیگری 

را حدس بزنید. شباهت 

عکس خیلی زیاد اســت 

نیــازی  نکنیــم  فکــر  و 

بــه راهنمایــی بیشــتر 

باشــد. پاســخ مســابقه 

 هفته پیــش هــم آقای

 نوید محمدزاده بود که 

چند نفری از مخاطبان پاسخ درست داده بودند.
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قيچی طارمی، برگی از تاریخ ليگ قهرمانان
سوپرگل ا�ران� در قلب اروپا

 در سخت ترین گروه هستیم پرسپولیس گام نخست را محکم برداشت
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بعــد از رونما�ــ� از پرســپوليس ، 
فــوالد و ترا�تــور، از ســاعت ٤٥ 
دقيقه بامــداد جمعه اســتقالل هم بــه عنوان 
چهارمين نما�نده فوتبال ا�ران �ار خود را در 
مرحلــه گروهــ� ليــگ قهرمانــان آســيا آغــاز 
خواهد �رد. اســتقالل در حال� �ار خود را در 
آسيا آغاز   م� �ند �ه با توجه به تف>رات فرهاد 
مجيــدA حــدس زدن ١١ باز�>ــن اصل� ا�ن 
تيم در بازA بامداد جمعه �ار چندان ســخت� 
 ،Aغفــور ور�ــا   ،Aمظاهــر رشــيد  نيســت. 
�زدانــ�،  ســياوش  مرادمنــد،  محمدحســين 
هروو�ــه ميليچ، فرشــيد اســماعيل�، مســعود 
ر�گ�، آرش رضاوند، مهدA قا�دA، ارســالن 
مطهــرA و شــيخ د�اباتــه، نفرات� هســتند �ه 
احتماال در تر�يب ابتدا�� آب�   ها قرار خواهند 
گرفــت. ا�ن بــازA با توجه به ا�ن �ه در �شــور 
عربســتان برگزار   م� شــود و بــه نوع� االهل� 
ميزبانش اســت، مسابقه ســخت� براA آب�   ها 
محسوب   م� شــود. با ا�ن حال استقالل نقاط 
قوتــ� دارد �ه االهلــ� نيز از آن تــرس دارد و   
م� توانــد به ســود نما�نــده ا�ران تمام شــود. 
�>ــ� از ا�ن نقــاط قوت، خط حملــه قدرتمند 
استقالل�   ها ســت. آب�    هــاA تهرانــ� در خط 
حملــه خــود شــيخ د�اباتــه، مهــدA قا�ــدA و 
ارســالن مطهرA را در اختيار دارند �ه نفرات 
باتجربه اA محســوب   م� شــود و سال گذشته 
�>ــ� از خطرناY تر�ــن مثلث    هــاA هجومــ� 
فوتبال آسيا بودند. ن>ته قابل توجه درباره ا�ن 

٣ مهاجم اســتقالل ا�ن است �ه سال گذشته 
آن هــا در ليگ قهرمانان آســيا مقابــل االهل� 
عربســتان بــه ميــدان رفتنــد و حتــ� گل هم 
ليــگ  گروهــ�  دور  رفــت   Aبــاز در  زدنــد. 
بــا برتــرA ٢ - �ــ\ نما�نــده  قهرمانــان �ــه 
عربستان مقابل استقالل همراه بود، ارسالن 
مطهرA تــ\ گل آب�   هــا را به ثمر رســاند. در 
بازA برگشت اما استقالل ٣ - صفر االهل� را 
ش>ســت داد �ه در آن بازA مهدA قا�دA گل 
اول و شــيخ د�اباته گل سوم اســتقالل را وارد 
دروازه حر�ــ` �ردنــد. بــه عبارت بهتــر هر ٣ 
مهاجم اصل� اســتقالل سال گذشــته دروازه 
االهلــ� را بــاز �ردنــد و همين موضــوع باعث 
نگران� حر�` عربستان� از خط حمله زهردار 
نما�نــده ا�ــران خواهــد شــد. االهلــ� �>� از 
تيم    هــاA مطرح عربســتان در ٢ دهه گذشــته 

اســت اما   م� توان گفت �ه اســتقالل بامداد 
جمعــه مقابل �>ــ� از بدتر�ــن تيم    هاA تار�خ 
ا�ن باشــگاه قرار خواهد گرفت. االهل� در ٨ 
�سب �رده  A٦ باخته داشته و ٢ تساو Aباز
 Aدر ا�ن ٨ باز Aاســت. خط حمله تيم سعود
تنهــا ٨ گل زده ول� در مقابل خط دفاعش به 
١٩ گل  و  داشــته  ضعيفــ�  عمل>ــرد  شــدت 
در�افت �رده اســت. با نگاه به تار�خ باشــگاه 
ليــگ  تار�ــخ  بــار در  اوليــن   Aبــرا االهلــ�، 
عربســتان ا�ــن تيــم در ٣ ماه بدون بــرد بوده 
اســت. �عن� در ٣ ماه گذشته بدتر�ن االهل� 
تار�خ ليــگ  عربســتان را شــاهد بود�م. حاال 
شــاگردان مجيدA مقابل ا�ن تيم بحران زده 
ا�ــن شــانس را خواهند داشــت �ه شــروع� 
خوب و دل چســب را در ليگ قهرمانان آســيا 

تجربه �نند.

رونما�� از چهارمين نما�نده ا�ران در آسيا

 مثلث هجومی استقالل، کابوس االهلی
 فرهاد مجيدى: اميدوارم به دور بعد 

صعود کنيم
ســرمرب� اســتقالل از آمادگ� باالA تيمش 
براA بازA برابر االهل� خبــر داد. به گزارش 
ا�ســنا و بــه نقــل از الر�اضيــه، اســتقالل در 
نخســتين د�ــدار خــود در فصــل جد�د ليگ 
قهرمانــان آســيا به مصاف االهل� عربســتان 
 Aدر نشســت خبر Aمــ� رود. فرهــاد مجيد
 Aگفــت: «االهل� �>� از تيم ها Aقبل از باز
بــزرگ اســت. بــراA پيــروزA برابر ا�ــن تيم 
�نيــم.» او ادامه داد:  Aبا�د بســيار خوب باز
«بازA هــاA ليگ قهرمانان آســيا بــراA همه 
تيم ها ســخت اســت. من اطمينــان دارم �ه 
باز�>نان بهتر�ن عمل>رد را خواهند داشت. 
آماده ا�م تا هر آنچه �ه در توان دار�م را نشــان 
دهيم. تيم ما آماده است و اميدوار�م �ه به دور 
بعد راه پيدا �نيم. در ســخت تر�ن گروه قرار 
دار�ــم اما آمــاده رقابت هســتيم.» وA درباره 
شــرا�ط اســتقالل در عربســتان و ا�ن>ــه در 
برنامه بازA ا�ن تيم در ورزشــگاه اصل� مل\ 
عبــدا... گنجانده شــده بود و حاال مشــخص 
شــده بازA در زمين شــماره ٢ ا�ن ورزشــگاه 
برگــزار م� شــود، اظهــار داشــت: «بــا همــه 
احترام� �ه براAFC A و فدراســيون فوتبال 
 Aداشتيم. برا Aعربستان قائلم انتظار بيشتر
بازA هاA ليگ قهرمانان آســيا با�د ورزشگاه 
بهتــرA انتخــاب م� شــد و مــن هــم ترجيح 

م� دهم ا�نون بيشتر از ا�ن صحبت ن>نم.»

پاشازاده: استقالل پتانسيل صعود 
به مرحله حذفی را دارد

پيش>ســوت تيــم فوتبــال اســتقالل گفــت: 
«اســتقالل هيــچ حر�ــ` آســان� در ليــگ 
قهرمانــان ندارد امــا ا�ن پتانســيل را دارد تا 
به مرحلــه حذف� برســد.» به گــزارش ا�رنا، 
مهدA پاشازاده با اشاره به وضعيت استقالل 
در آستانه ليگ قهرمانان آسيا اظهار داشت: 
«حضــور در �\ تورنمنت با بازA ها�� مانند 
ليــگ برتــر متفاوت اســت و با�ــد صددرصد 
تمر�ز تيم روA مســابقات باشد. با ا�ن حال 
تيــم از �ادر فنــ� خوبــ� برخوردار اســت و 
باز�>نان خوب� هم در استقالل فعل� حضور 
دارنــد و اميــدوارم �ه بتواننــد بهتر�ن نتا�ج 
را رقــم بزننــد.»وA در مــورد شــانس صعود 
اســتقالل بــه مرحلــه حذفــ� تصر�ــح �رد: 
«گفتــم �ه هيــچ رقيبــ� در ا�ن گروه آســان 
نيســت و هــر تيمــ� بهتــر بتوانــد تمر�زش 
را حفــظ �نــد، م� توانــد در ا�ــن بازA ها به 
موفقيت برســد. اســتقالل شــانس صعود از 

گروهش را دارد.»

تيم مل� �شــت� فرنگ� ا�ران با �سب ٤ مدال 
طــال، ٢ نقــره و ٣ برنــز قهرمــان آســيا شــد. به 
 Aگــزارش ا�ســنا، در روز دوم و پا�ان� رقابت ها
�شت� فرنگ� قهزمان� آسيا ٢٠٢١ در آلمات� 
قزاقســتان، مهــدA بالــ� در وزن ٩٧ �يلوگرم 
در د�ــدار فينــال مقابل ســئونگ جــون �يم از 
�ره جنوبــ� را بــا نتيجه ٩ بر ٥ به برترA رســيد 
 Aو صاحــب چهارميــن و آخر�ــن مــدال طــال
ا�ران در ا�ن رقابت ها شــد. مهدA محســن نژاد 
در وزن ٦٠ �يلوگــرم در د�ــدار نها�ــ� مقابــل 
آد�وس ســلطانگال� دارنده مدال برنز جهان از 
قزاقستان با نتيجه ٨ بر ٤ مغلوب شد و به مدال 
 Aدر د�دار رده بند Aنقره رســيد. حسين اســد
وزن ٦٧ �يلوگــرم نيز  ٩ بر صفر آشــو از هند را 
مغلوب �رد و به مدال برنز دست �افت. هم چنين 
امين �او�ان� نژاد در د�ــدار رده بندA وزن ٧٢ 

�يلوگرم با نتيجه ٢ بر �\ محمود بخشيلوف از 
ازب>ســتان را از پيش رو برداشت و به مدال برنز 
رســيد. مهدA ابراهيمــ� در وزن ٨٢ �يلوگرم 
د�گــر نما�نــده ا�ــدان در ٥ وزن دوم بــود �ه از 
رســيدن به مدال بازماند. در روز اول مســابقات 
نيز پژمان پشــتام در ٧٧، ناصر عليــزاده در ٨٧ 
و علــ� ا�بــر �وســف� در وزن ١٣٠ �يلوگرم به 
مدال طالA آســيا رســيدند، ميثــم دلخان� در 
�يلوگــرم نقره گرفت و پو�ــا دادمرز در وزن  ٦٣
�يلوگرم به مدال برنز رســيد. به ا�ن ترتيب  ٥٥
تيم مل� �شــت� فرنگ� با �ســب ٤ مدال طال، 
٢ نقره و ٣ برنز با ١٩٦ امتياز از عنوان قهرمان� 
خود در آســيا دفاع �رد.  قزاقســتان با ٢ طال، ٢ 
نقــره و ٢ برنز و مجموع ١٥٦ امتياز دوم شــد و 
قرقيزســتان نيز با ٣ نقره و ٥ برنز و ١٥٣ امتياز 

بر س>وA سوم ا�ستاد.

تيم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسيا شد

غفورى: براى شروع پرقدرت آماده ایم
�اپيتــان تيــم فوتبال اســتقالل گفت: «براA شــروع 
 Aپرقدرت در ليگ قهرمانان آسيا آماده ا�م.» ور�ا غفور
در نشست خبرA پيش از د�دار تيم فوتبال استقالل 
مقابل االهل� عربســتان در نخســتين بــازA مرحله 
گروه� ليگ قهرمانان، گفت : «خيل� خوشحالم �ه 
به عربســتان آمد�م و بازA ها ا�نجا برگزار م� شود.» 
وA ادامه داد: «تيم مان شــرا�ط خيلــ� خوب� دارد و 
 Aها Aشــروع پر قدرت آماده ا�م. اميدوارم با باز Aبرا

خوب صعود و به مرحله بعد راه پيدا �نيم.»

رقابت هــاA مرحله گروه� فصــل  ٢٠٢١  ليگ 
�ــه  شــد  آغــاز  در شــرا�ط�   آســيا  قهرمانــان 
(پرســپوليس،  ا�ــران  فوتبــال  نما�نــده   ٣
در  ترتيــب  بــه  فــوالد)  و  ترا�تــور 
١٩:٣٠ و ٢٢:٣٠ مقابل   ، ١٩  Aســاعت ها
حر�فــان خــود قــرار گرفتند و در آســتانه شــروع 
ا�ن بازA ها، دســتورالعمل هاA و�ــژه �رونا�� به 
باشگاه ها ابالغ شد. �نفدراسيون فوتبال آسيا �ه 
 Aرا قبل از شروع د�دارها A٢ مرحله تســت گير
مرحله گروهــ� ليگ قهرمانــان از تيم ها به عمل 
 Aپيشگير Aهم برا Aآورده، تدابير سخت گيرانه ا
از شــيوع �رونــا بيــن مربيــان، باز�>نــان و د�گر 
اعضاA تيم ها در نظر گرفته �ه بخش� از آن ها را 

در ز�ر م� خوانيد.
 به غير از ســرمربيان تيم ها، الزام است تا تمام 
اعضاA نيم>ت نشين و باز�>نان ذخيره در تمام 

جر�ان مسابقه و قبل و بعد از آن ماس\ بزنند.
 در همــه مراحــل با�ــد رعا�ــت فاصلــه �ــ\ و 
و  اجبــار  مــورد  ا�ــن  و  شــود  اجــرا  متــر  نيــم 

مورد تا�يد اA اف س� است.
�ارت همواره با�د همراه و روA ســينه  Aد Aآ 
اعضــاA تيم هــا باشــد و افــراد متفرقــه اجــازه 
همراهــ� تيم هــا و حضــور در اطــراف زميــن و 

ورزشگاه را ندارند.
 پس از ورود تيم ها به زمين مســابقه، باز�>نان 
اصل� هر ٢ تيم با�د رو در روA هم با�ســتند و به 

مدت ٣٠ ثانيــه �>د�گر را تشــو�ق �نند؛ ضمن 
ا�ن �ه دســت دادن آن ها بــه �>د�گر نيز ممنوع 

است.
 شــادA پس از گل باز�>نان ا�رادA ندارد، اما 
باز�>نان براA شادA گل اجازه ندارند به سمت 

نيم>ت ها و مربيان بروند.
 تعو�ــض لباس باز�>نان پس از پا�ان مســابقه 

ممنوع است.
 پس از اتمام مســابقه، تمام اعضاA تيم ها با�د 
ســر�عا به رخت>ن برونــد و پــس از آن بالفاصله 
�ننــد تــا تداخلــ� در زمــان  Yورزشــگاه را تــر
خــروج آن هــا و ورود تيــم بعــدA بــه ورزشــگاه 

صورت نگيرد.

قوانين و�ژه $رونا�� برا" ليگ قهرمانان

تيم ملی کشتی فرنگی ایران فرهاد مجیدى: امیدوارم به دور بعد صعود کنیمسید جالل باز هم سوپرمن شد
 آسيا شدقهـــرمــان

اقدام بی اثر و مخرب 
عليه فوتبال ایران 

 مثلث هجومی استقالل، 
کابوس االهلی

رونما�� از چهارمين نما�نده ا�ران در آسياادامه سر�ال اعتراض نما�ندگان ا�ران در ليگ قهرمانان آسيا!

تيم فوتبال پرســپوليس �ــه عنوان نا�ــب قهرمان� 
فصل گذشته ليگ قهرمانان آسيا را �دY م� �شد 
 Aدر نخستين د�دار فصل جد�د در شرا�ط� به برتر
رســيد �ه هنوز در استفاده �ردن از موقعيت ها�ش 
مشــ>ل دارد. تيم فوتبال پرســپوليس در نخستين 
بــازA خود در ليــگ قهرمانان ٢٠٢١ آســيا در گوا 
هند بــه مصاف الوحده امــارات رفت �ــه ا�ن د�دار 
با برتــرA �\ بر صفر سرخ پوشــان به پا�ان رســيد. 
ســيدجالل حســين� (٤١) براA پرســپوليس گل 
زد تا �\ بار د�گر در نقش ســوپرمن ظاهر شود. تن 
�ات سرمرب� تيم الوحده �ه سه فصل پيش هدا�ت 
تيــم الجز�ــره را بر عهــده داشــت در مصاحبه اA در 
مواجهه با ســؤال� درباره نقش سيدجالل حسين� 
در پرســپوليس عنوان �ــرده بود «مگر ســيدجالل 
حســين� سوپرمن اســت؟» �ه �اپيتان پرسپوليس 
در لحظات پا�ان� آن بــازA مقابل الجز�ره موفق به 
گلزن� شــد و ا�ن بار نيز مجــددًا مقابل تيم تن �ات 
تجربه خود را به رخ �شيد. در ا�ن بازA سرخ پوشان 

�ردند تا دروازه تيم الوحده را باز �نند  Aتالش ز�اد
و ا�ثــر زمان بــازA را در اختيار داشــتند اما در زدن 

ضربات آخر �ا ب� دقت بودند و �ا بدشانس
 داور پنالت� پرسپوليس را نگرفت

 Aدر خصوص داور Aارشناس داور�هادA دزفول� 
د�ــدار دو تيم پرســپوليس و الوحده اظهار داشــت: 
«بازA صحنه خاص� نداشت. داور ا�ن مسابقه داور 
بدA نبــود و تقر�بًا تمــام تصميماتش درســت بود. 
با ا�ن حال اشــتباهات� داشــت �ه البتــه تأثيرگذار 
نبودنــد. امــا ا�ــن داور در دقيقــه ٨١ �ــ\ پنالتــ� 
صددرصد را براA پرسپوليس نگرفت. در ا�ن صحنه 
مدافع پاA مهاجم را زد و با�د پنالت� اعالم م� شد.»

 تساو" ترا$تور مقابل پاختا$ور
در گروه دوم مســابقات هم د�دار تيم  هاA ترا�تور و 
پاختا�ور با تســاوA پر گل سه بر سه به پا�ان رسيد. 
در ا�ن بازA شــاگردان خطيب� دو برصفر از حر�` 
 Aز�با با تساو Aخود پيش بودند اما در نها�ت ا�ن باز

پا�ان �افت.

سيد جالل باز هم 
پرسپوليس گام نخست را محکم برداشتسوپرمن شد
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شانس مهاجرى در صعود به ليگ برتر 
رضــا مهاجــر�، مرب� باتجربه مشــهد� ا�ن روزها ســ�اندار 
تيم فوتبال مس �رمان در ليگ دســته �! �شور است �ه در 
چند هفته اخير نتا�ج خيل� خوب� �ســب �رد و صدرنشــين 
مســابقات اســت. حــاال تمام شــرا�ط مهياســت تا ا�ــن مرب� 
مشــهد� بتواند صعود به ليگ برتر را جشن بگيرد. مهاجر� 
در رابطه با صدرنشــين� تيمــش در نيم فصل دوم مســابقات 
گفت: «تا روز آخر مســابقات، رقابت ادامه دارد. صدرنشين� 
خوشــحال  مان م� �ند ول� تا صعود بــه ليگ برتر برا� ما رخ 
ندهد، موضوع پراهميت� به شــمار نم� رود.» سرمرب� سابق 
تيم ها� مختلــN ليگ برتر� در رابطه بــا اهدافش از حضور 
در �رمان نيز حرف زد و افزود: «تالش ما در �رمان ســاختن 
تيمــ� در با قالب �ار� خوب اســت. در حال تمر�ن رو� ا�ن 
موضوع هستيم. جوان ها و باز��نان خوب� هم دار�م، �ه با�د 
با تمر�ز بيشــتر تالش شــان را انجــام دهند تا در حــد انتظار 
مــردم �رمان باز� �نند. مــا م� خواهيم هــم از نظر �يف� و 
هــم امتيازگيــر� در باالتر�ن حد باشــيم و ا�ن هــدف من در 

رقابت ها� امسال است.»

دبير فدراسيون دووميدانی: کفش هاى تفتيان 
دزدیده نشده است

دبير فدراســيون دووميدانــ� در وا�نش به موضــوع دزد�ده 
شــدن �فش ها� حســن تفتيان، دونده ســرعت� �شــورمان 
گفت: «فيلــم تمام دوربين ها چ! شــده و هيچ دزد� در �ار 
نبوده اســت.» عل� رضا�� به تسنيم گفت: «سرپرست هيئت 
دووميدان� خراســان رضو� به ما گفته �ه تمام دوربين ها� 
ورزشــگاه را چــ! �رده و هيــچ دزد� صورت نگرفته اســت. 
تمام دوربين ها �نترل شــدند و واقعا چيــز� از دزد� مطرح 
نيســت. به نظرم حرف� �ه تفتيان در ا�ن باره مطرح م� �ند، 
بــا فيلم ثبت شــده در دوربين هــا متفاوت اســت.» و� درباره 
ســطح �مــ� و �يفــ� اوليــن دوره رقابت هــا� بين المللــ� 
دووميدان� جام امام رضا(ع) اظهار �رد: «با توجه به شــرا�ط 
حــاد� �ــه درخصوص شــيوع و�ــروس �رونا وجود داشــت، 
برگــزار� ا�ــن رو�داد به صــورت بين الملل� �ار ســخت� بود 
امــا بــا لطــN امام رضا(ع) و تــالش همــه عوامل ميزبــان ا�ن 
مســابقات بود�ــم. تيم هــا� خوبــ� شــر�ت �ردنــد و نفرات 
خوب� در تر�يــب تيم ها� عراق، تر�يه، بنگالدش و ســور�ه 
حضور داشتند. قطعا اگر �رونا نبود، ١٥، ٢٠ �شور به ا�ران 
م� آمدند و در ا�ن تورنمنت شــر�ت م� �ردند.» و� با اشاره 
بــه ا�ن �ه فقــط �! ورزشــ�ار توانســت ورود� المپي! را به 
دست بياورد، ادامه داد: «با توجه به ا�ن �ه ا�ن اولين مسابقه 
فصــل دووميدانــ� �اران �شــورمان بــود، انتظــار چندانــ� 
درخصــوص ثبت ر�ورد نداشــتيم. در مجموع نيز مســابقات 
با شــ�ل و شــيوه خوب� برگزار شــد و اميدوار�م تداوم داشته 

باشد.»

 ��� از باز� ها� معوقه از هفته بيســتم رقابت ها� ليگ برتر، تقابل پد�ده 
بــا ذوب آهن اســت؛ د�دار� �ــه رو� �اغذ برا� شــاگردان مهد� رحمت� 
باز� نسبتا راحت� خواهد بود و با �سب امتياز �امل م� توانند تا چند پله در 
 Nجدول رده بند� ارتقا �ابند. هرچند تيم ذوب در نيم فصل اول نتا�ج ضعي
�ســب �رد و حت� �اند�دا� سقوط محسوب م� شــد اما در نيم فصل دوم 
دچار تغييرات� در �ادر فن� شد و تا�نون نتا�ج خوب� هم �سب �رده است. 
ا�ن تيم حاال با انگيزه و روحيه باال به مشــهد ســفر م� �ند تا دست خال� به 
اصفهان برنگردد. اما پد�ده ا� ها هم �ه در باز� قبل� تيم پرسپوليس را در 
�رده بودند، از روحيه خوب� برخوردار هســتند و با �متر�ن  Nمشــهد متوق
اشــتباه م� توانند مقابل حر�N اصفهان� به پيروز� دلچسب� دست �ابند و 
از جمع تيم ها� قعرجدول� جدا شــوند. ا�ن د�دار امروز از ســاعت ٢٠:٣٠ 
 Nدر ورزشگاه امام رضا(ع) بدون حضور تماشاگر با قضاوت عبدالنب� پورخل

برگزار خواهد شد.
 سرنوشت نامعلوم

متاسفانه پس از گذشت ٢ ماه از بروز مش�الت مال� و مال�يت� تيم فوتبال 
پد�ده، هنوز ا�ن مســئله حل نشــده و مشخص هم نيست سرنوشت ا�ن تيم 
به �جا ختم م� شــود. در ا�ن مدت حاشيه ها و چالش ها� ز�اد� برا� تنها 
نما�نده فوتبال استان به وجود آمد �ه باعث بر هم زدن تمر�ز باز��نان شد و 
در نتيجه گير� آنها هم تاثيرگذار بود. در ا�ن بين مهد� رحمت� بيشتر درگير 
حواش� شد و جدا از مباحث فن�، حواسش به مسائل حاشيه ا� هم بود �ه 
مبادا در تمر�ز و روحيه باز��نان تاثيرگذار باشد. به هر حال مهد� رحمت� 
در اولين تجربه ســرمربيگر� اش به شــدت روزها� سخت� را تجربه و سع� 
م� �ند امورات تيمش را هم ســر و سامان دهد. از مش�الت و ب� پول� ها� 
تيمش �ه حاال به حد� رســيده �ه نامه تخليه آپارتمان در اختيار ســرمرب� 
پد�ده به او ابالغ شده است. او حت� سر ماجرا� انتقال قاسم� نژاد در مظان 
اتهام هواداران اســتقالل هم قرار گرفت اما ســپس مشــخص شــد رحمت� 
نقشــ� در عدم حضور ســتاره پد�ده در جمع شــاگردان مجيد� نداشــته و 
پيش تر موافقت خود را اعالم �رده بود. اما ا�ن شــرا�ط به مرور در روند فن� 

باز��نان تاثير م� گذارد و با�د هر چه زودتر وضعيت آن مشخص شود. 
 لحظه سخت پد�ده 

تيــم فوتبال پد�ــده در حال حاضر بــا ٢٤ امتيــاز در رده �ازدهم جدول 
رده بند� قــرار دارد و در صورت پيروز� در بــاز� امروز تا رده ها� نهم 
جــدول هم صعــود م� �ند. شــاگردان مهد� رحمتــ� در ٤ باز� اخير 
خود به ٣ تســاو� و �! برد دســت پيدا �ردند �ه مهمتر�ن آن مســاو� 

برابر پرســپوليس آن هم در مشهد است �ه رقابت� حيثيت� برابر �حي� 
گل محمد� بود �ه مشــهد� ها به خوب� توانستند از ا�ن د�دار سربلند 
بيــرون بيا�نــد. پد�ده ا� هــا ٦ مســاو�، ٦ بــرد و ٧ باخــت در �ارنامــه 
دارنــد �ه هدف مد�ران باشــگاه ا�ن اســت �ه امتياز تيم از دســت نرود 
تا ســال آ�نده با تغيير و تحول صورت گرفته راه� مســابقات شوند. ا�ن 
در حال� اســت �ه در هر مسابقه بتوانند نتا�ج خوب� �سب �نند وگرنه 
با خطر ســقوط روبه رو م� شــوند. تيم ذوب آهن هم با ١٧ امتياز در رده 
چهاردهم قرار دارد و جزو �اند�دا� ســقوط محســوب م� شــود. اما با 
حضــور مجتب� حســين� همه چيز در ذوب آهن تغييــر �رده و ا�ن مرب� 
�ــه پيش تر نيز نتا�ج خوب� با سبزپوشــان �ســب �رده بود، توانســته از 
٥ مســابقه اخير ٣ پيروز� �ســب �ند و ا�ن م� توانــد برا� پد�ده ا� ها 
خطرنا} باشد. تيم پد�ده در باز� دور رفت با نتيجه ٢-صفر به پيروز� 
رســيد امــا در جام حذف� ا�ــن اصفهان� ها بودند �ه انتقــام دور رفت را 
گرفتنــد و با نتيجــه ٢-�! پيروز ميــدان بودند. حاال در ســومين تقابل 

مشهد� ها با اصفهان� ها با�د د�د �دام تيم پيروز ميدان م� شود. 

 وقفه باز� ها
مهاجم تيم فوتبال پد�ده معتقد اســت، فاصله زمان� ز�اد بين مسابقات ليگ 
برتــر به ضررشــان خواهد بود ول� اميدوار به �ســب نتيجه هســتند. مهرداد 
با�رام� با اشاره به شرا�ط پد�ده در آستانه د�دار با ذوب آهن عنوان �رد: «قبل 
از باز� هفته قبل مقابل پرســپوليس از نظــر روح� و فن� در وضعيت بهتر� 
نســبت به هميشــه قرار گرفتيــم و پس از �ــ! امتياز� �ه از ا�ن باز� �ســب 
�رد�م، با روحيه  تر شد�م ول� متاسفانه وقفه طوالن� بين باز� ها خيل� به نفع 
ما نبود.» او ادامه داد: «آقا� رحمت� و �ادر فن� تيم تالش ز�اد� در ا�ن مدت 
�ردند تا باز��نان را در شرا�ط خوب خود حفظ �نند و به نظرم تمام بچه ها� 
تيم االن در آمادگ� باال�� هستند و انگيزه ز�اد� برا� د�دار مقابل ذوب آهن 
دارنــد.» مهاجم پد�ده �ه پس از پيوســتن به ا�ن تيم �! گل به ثمر رســانده، 
در خصوص شــرا�ط خــود اظهار �ــرد: «در نيم  فصل اول پشــت مهاجم باز� 
�م� فاصله داشــتم اما در پد�ده شرا�ط متفاوت و  Nردم و از دروازه حر��م� 
بهتر� دارم و با نظر �ادر فن� تيم، آزاد� عمل بيشــتر� در خط حمله دارم و 

اميدوارم ابتدا برا� تيمم مثمرثمر باشم و بعد گلزن� �نم.»

امباپه، نيمار و سا�ر ستارگان پ� اس ج�  سه شنبه شب 
گذشته توانســتند قهرمان فصل گذشته ليگ قهرمانان 
اروپا را از مسابقات امســال حذف �نند. باوار�ا�� ها �ه 
هر شش جام فصل گذشته را �سب �رده بودند، حاال در 
مسير و�ران� هستند و به نظر م� رسد �ه تحوالت بزرگ� 
در راه باشــد. به گزارش فوتبال�، هانســ� فلي! پس از 
اخراج ني�و �وواچ هدا�ت با�رن مونيخ را به عهده گرفت. 
ا�ن مربــ� آلمان� توانســت با با�ــرن مقتدرانه جام ها� 
داخلــ� و بين المللــ� را �ســب �ند امــا اختالفاتش در 
هفته هــا� اخر با حســن ســاليحميدژ�چ مد�ر ورزشــ� 
باوار�ا�� هــا باعــث شــده تــا آ�نــده او رو� هــوا باشــد. 
فدراسيون فوتبال آلمان مذا�رات� با فلي! داشته تا ا�ن 
مرب� را جانشــين �واخيم لوو �ند. فلي! زمان� دستيار 
لوو بــوده و به خوب� از تيم مل� آلمان شــناخت دارد. در 
حال حاضر احتمال جدا�� فلي! از با�رن در پا�ان فصل 
و حضورش در تيم مل� آلمان �م نيست. اما ا�ن تنها تغيير 
بزرگ با�رن مونيخ نيست. بل�ه باوار�ا�� ها برا� تنظيم 
حساب ها�شان در مقابل بحران اقتصاد� ناش� از �رونا 
مجبور هستند تا به جدا�� برخ� باز��نان �ليد� خود 
رضا�ــت بدهنــد. اولين جدا�ــ� مهم ا�ن تيــم مربوط به 
رفتن تياگو آل�انتارا اســپانيا�� در تابســتان گذشته بود 
�ه با ٢٢ ميليون �ورو به ليورپول پيوست. آالبا و بواتنگ 
دو باز��ن باتجربه با�رن به صورت را�گان جدا م� شوند 
هر چند �ه با�رن از پرداخت دستمزد آنها راحت خواهد 

شــد. آالبــا با رئال، بارســا و چنــد تيم انگليســ� مذا�ره 
�ــرده و بواتنگ بــا تاتنهام صحبت ها�� داشــته اســت. 
البته جــذب اوپام�انــو از ال�پز�ش در خــط فاع� نها�� 
شــده اســت. از ســو�� داگالس �اســتا و تياگو دانتاس 
هم از با�رن جدا م� شــوند. هر چند �ه چهره ها�� نظير 
نيانــزو، نوبل، موســياال، مــار} رو�ا و لــو�اس هرناندز 
م� توانند بخشــ� از آ�نده با�رن باشــند اما به هر صورت 

بدنه گارد قد�م� از ا�ن تيم جدا خواهند شــد. در مورد 
خر�دها� �ه�شــان� نيز با�رن رسما اعالم �رده است 
�ه به سراغ جذب ارلينگ هالند ستاره نروژ� دورتموند 
نم� رود. فصل درخشــان لواندوفســ�� باعث شــده تا 
باوار�ا�� ها از ا�ن خر�د صرفنظر �نند و بر خالف تجربه 
گوتزه �ا لواندوفس�� فعال به دنبال جذب باز��ن از تيم 

زردپوش نباشند.

سومين تقابل پدیده با ذوب آهن
شاگردان رحمتى با وجود مشکالت مالى و مالکیتى به استقبال اصفهانى ها در مشهد مى روند اخبار خراسان
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هشدار ساوت گيت به باز�$نان انگليس 
پروتکل هاى بهداشتی را رعایت نکنيد، خط می خورید

فوتبــال  ملــ�  تيــم  ســرمرب� 
انگليــس بــه باز��نــان تيمش 
هشــدار داد در صــورت رعا�ت 
ن�ــردن پروت�ل ها از فهرســت 
ا�ن تيم برا� �ورو خط خواهند 
خــورد. به گــزارش ا�ســنا و به 
نقل از د�ل� ميل، قرار بود �ورو 
٢٠٢٠ تابســتان ســال قبــل 
برگزار شــود �ه به دليل شــيوع و�روس �رونا �! ســال به تعو�ق 
افتاد با ا�ن حال گرت ساوت گيت سرمرب� تيم مل� انگليس هنوز 
نفــرات خود را برا� ا�ن دوره از رقابت ها مشــخص ن�رده اســت. 
اخيرا جيمز مد�سون هافب! لسترسيت� پروت�ل ها� بهداشت� 
�رونا را نقض �رد و همين باعث شــد تا از فهرست نفرات ا�ن تيم 
برا� د�دار با وستهام خط بخورد و ا�نون وضعيت او برا� حضور 
در �ورو مشــخص نيست. گرت ساوت گيت گفت: «همه باز��نان 
انگليــس با�ــد بداننــد �ــه در ا�ــن روزهــا� منته� بــه برگزار� 
رقابت هــا� �ورو همه چيز به خودشــان بســتگ� دارد. ما به دقت 
وضعيت هر باز��ن را بررســ� م� �نيم و اگر �ســ� پروت�ل ها� 
بهداشــت� ما را رعا�ت ن�ند قطعا از تيم خط م� خورد. اتفاق� �ه 
برا� مد�سون رخ داد م� تواند برا� هر �س� رخ دهد �ه قوانين 
را رعا�ــت ن�نــد. تيــم مل� انگليــس با �ســب مقــام اول در گروه 
مقدماتــ� A به �ورو راه �افــت. انگليــس از ٢٤ امتياز مم�ن ٢١ 
امتياز در باز� با جمهور� چ!، �وزوو، بلغارســتان و مونته نگرو 
�سب �رد و ا�نون حت� ��� از تيم ها� مدع� قهرمان� در �ورو 
اســت �ه قرار است به ميزبان� ١٢ شهر از جمله لندن و ورزشگاه 

ومبل� برگزار شود.

گزینه احتمالی جانشينی مورینيو 
مشخص شد

مســئوالن باشــگاه 
تاتنهــام قصد دارند 
در صــورت نا�ام� 
مور�نيو در رساندن 
ا�ن تيم به ســهميه 
ليگ قهرمانان، نونو 
را  پرتغال�  اسپر�تو 
جانشين او �نند. به 
گزارش ا�ســنا و به نقل از استار، تاتنهام شانس 
�م� برا� رســيدن به ليــگ قهرمانــان دارد و 
ش�ست برابر منچستر�ونا�تد وضعيت ا�ن تيم 
را ســخت تر از قبل نيز �رده اســت. مســئوالن 
تيم تاتنهام �ه از عمل�ــرد ا�ن تيم در ا�ن فصل 
راض� نيستند، نونو اسپير�تو سرمرب� پرتغال� 
تيم ولورهمپتون را به عنوان گز�نه جانشــين� 
مور�نيــو در نظر گرفتند تا در صورت نا�ام� در 
رسيدن به ليگ قهرمانان، ا�ن مرب� را جانشين 
آقــا� خــاص �ننــد. طبــق ESPN، در صــورت 
فسخ زودهنگام، باشگاه لندن� با�د حدود ٣٠ 
ميليون پوند به ژوزه بپردازد؛ ا�ن مبلغ در اصل 
در قرارداد ذ�ر شــده �ه تا سال ٢٠٢٣ اعتبار 
دارد. ســران تاتنهــام مشــ�ل� بــا پرداخت ا�ن 
غرامت ندارند و دوســت ندارند فصل آ�نده نيز 
از ليگ قهرمانان دور باشند. با توجه به حذف از 
ليگ اروپا، تاتنهام در صورت� �ه بين چهار تيم 
اول ليگ باشد م� تواند سهميه ليگ قهرمانان 
را �ســب �ننــد و �ا ا�ن�ــه تيم ها� انگليســ� 
بتوانند در ليگ اروپــا و ليگ قهرمانان قهرمان 
شــوند (منچسترســيت� �ا منچســتر�ونا�تد) تا 
تيم ها� پنجــم �ا در صورت قهرمان� هر دو تيم 
انگليســ� در اروپا، تيم ششم نيز شانس حضور 

در ليگ قهرمانان را داشته باشند.

فليک و ستاره ها می روند

مراسم شماره مع�وس ١٠٠ روزه تا المپي! تو�يو روز گذشته در سالن شورا� شهر تو�يو برگزار شد. �ور��و �و��ه، فرماندار تو�يو در ا�ن مراسم گفت: «تا المپي! فقط ١٠٠ 
روز باق� مانده است. از همه به دليل نزد�! شدن به ا�ن رقابت ها قدردان� م� �نم. ما به لطN اقدام ها� ضد �رونا�� و تالش پزش�ان توانستيم به چنين مرحله ا� برسيم و تمام 
تالش خود را برا� برگزار� المپي! شگفت انگيز خواهيم �رد.» توشيا�� اندو، نا�ب رئيس �ميته برگزار� المپي! تو�يو نيز اظهار داشت: «ب� صبرانه منتظر روز ٢٣ ژوئن، زمان 

آغاز المپي! تو�يو هستيم. رقابت ا�من اولو�ت نخست ماست و اميدوارم ورزش�اران بتوانند بهتر�ن عمل�رد خود را به نما�ش بگذارند.»

١٠٠ روز تا 
المپيک توکيو 

باوار�ا�1 ها در آستانه �- تحول بزرگ 

٢ بس�تباليســت خراسان رضو� به اردو� تيم مل� بس�تبال با و�لچر 
�شــورمان دعوت شــدند. دوميــن اردو� تيم مل� بســ�تبال با و�لچر 
ا�ران جهــت حضــور در باز� ها� پارالمپيــ! تو�يــو از ٢٧ فرورد�ن 
تا ١٠ ارد�بهشــت در تهــران و �مپ فدراســيون ورزش ها� جانبازان 

و معلوالن برگزار م� شــود. بر اســاس دعوت نامه فدراســيون، حســن 
عبــد� و حميــد صداقت ٢ ورزشــ�ار خراســان� به اردو دعوت شــده 
و در آن حضــور خواهنــد داشــت. الزم بــه ذ�ــر اســت؛ حســن عبد� 

از ســال ٢٠١٣ در تيــم مل� بســ�تبال با و�لچــر ا�ران حضــور دارد و 
عناو�ــن مختلف� از جملــه قهرمان� باز� ها� پاراآســيا�� جا�ارتا در 
ســال ٢٠١٨، نا�ب قهرمانــ� مســابقات آسيا-اقيانوســيه و حضور در 

پارالمپي! ر�و را در �ارنامه دارد.

خراسانی ها در اردوى تيم ملی بسکتبال با ویلچر
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روزنامه هاى پرتغال در تسخير طارمی
نشــر
ات معتبــر پرتغالــ� گل ز
بــا� طارمــ� را تبد
ل بــه تيتر 

' خود $ردند. گل اســتثنا
� مهد� طارمــ� در باز� مقابل 
چلســ� مورد توجه روزنامه ها� پرتغال� قرار گرفت و تبد
ل به 
تيتر 
' ا
ن نشــر
ات شــد. روزنامه ر$ورد با تشبيه گل طارم� 
به گل رونالدو مقابل 
وونتوس در ســال ٢٠١٨ نوشت: «ضربه 
خارق العاده قيچ� برگردان طارم� $ه نامزد گل ســال خواهد 
بود، 
ادآور گل $ر
ســتيانو رونالدو به 
وونتوس در سال ٢٠١٨ 
اســت.» نشــر
ه پرتغال� آبوال با تيتر خداحافظ� بزرگ و صحنه 
گل تماشــا
� طارمــ�؛ به ا
ــن باز� و حــذف پورتــو پرداخت. 
نشر
ه اوژگو هم نوشت $ار و هنر طارم� مانع حذف پورتو نشد.

اردوها� تيم مل� تفنگ در حال� از ١٥ فرورد
ن با حضور 
٦ مل� پــوش آغاز شــد $ه تا اواخــر خرداد بــا همين تعداد 
نفرات ادامه خواهد داشــت. بعد از ا
ن تار
خ تمر
نات تيم 
مل� بــا ٤ تيرانداز المپي�Y ادامه پيــدا م� $ند و به تدر
ج 
در تفنگ بــاد�، تيراندازان برا� رســيدن بــه ر$وردها� 
واقع� آماده م� شوند. در تفنگ سه وضعيت برا� رسيدن 
به ســطح آمادگ� قابل قبول نياز به تامين فشــنگ 
ا اعزام 
به اردوها� برون مرز� است چرا$ه مشYل $مبود فشنگ 
همچنــان تيراندازان را تحت فشــار گذاشــته و از طرف� به 

دليــل شــيوع $رونــا و محدود
ت هــا� پــرواز، اعزام هــا� 
برون مــرز� هم با مشــYالت عد
ــده مواجه اســت. ا
ن در 
حال� اســت $ه چنــد� پيــش رقابت هــا� جام جهان� به 
ميزبانــ� هند برگزار شــد و م� توانســت تورنمنت تمر
ن� 
خوب� برا� تيراندازان المپي�Y ا
ران باشد اما فدراسيون 
با اعزام تفنگداران المپي�Y به ا
ن رقابت ها مخالفت $رد. 
الهام هاشم�، سرمرب� تيم مل� تفنگ در وا$نش به عدم 
اعــزام المپي�Y هــا� تفنگ به مســابقات جام جهان� هند 
م� گو
ــد: «ترجيــح داده بودنــد به خاطر حفظ ســالمت�، 
همه ورزشــYاران به ا
ن مســابقات اعزام نشــوند. از طرف 
د
گــر هــم ا$ثر مســابقات� $ه بــرا� آمادگــ� المپي�Y ها 
در نظر داشــتيم، $نسل شــدند. بنابرا
ن بالفاصله پس از 
بازگشــت از هند برا� پيدا $ردن مســابقه و مYان مناسب 
برا� تمر
ن با فشــنگ اقدام $رد
م و تقر
با $ل استراحت 

' هفته ا� عيد را به ا
ن مهم پرداختيم. حت� برنامه ر
ز� 
مســابقات جد
ــد را در $ميتــه فن� $نفدراســيون آســيا و 
$ميتــه مربيان فدراســيون جهانــ� مطرح $ــرده بودم $ه 
عل� رغم اســتقبال ســا
ر اعضا، درنها
ت پاسخ ا
ن بود $ه 
باتوجه به شــيوع $رونا و محدود
ــت زمان�، چنين امYان� 
وجود ندارد. اما فدراســيون جهان� پيشــنهاد داد $ه ما به 

صورت ميهمان در مســابقات قهرمان� اروپا شــر$ت $نيم 
$ه ا
ن فرصت بســيار خوب� اســت.» هاشم� $ه همچنان 
از دســترس نبود فشنگ مناسب برا� شاگردانش گله مند 
اســت، م� گو
د: «با توجه به نبود فشــنگ ورزش� مناسب 
در $شــور و مذا$رات� $ه در ا
ن مورد داشــتم و با موافقت 
و همYار� بســيار خوب فدراسيون قرار بر ا
ن شد $ه قبل 
از قهرمانــ� اروپا، اردوهــا� تمر
ن� و احتماال مســابقات 
دوســتانه ا� در ٢ $شــور همســا
ه ميزبان قهرمانــ� اروپا 

عن� صربســتان و مجارســتان داشــته باشــيم و سپس در 
ا
ــن مســابقات $ه آخر
ــن پنجــره توز
ع ســهميه المپي' 
 �
برا� $شورها� اروپا
� اســت و قطعا سطح خيل� باال
خواهــد داشــت، شــر$ت $نيــم.» او در خصــوص زمــان 
برگزار� مسابقات قهرمان� اروپا و اردوها� تدار$ات� هم 
م� گو
ــد: «مســابقات قهرمان� اروپا از ابتــدا� خردادماه 
در $رواســ� برگزار خواهد شــد. اميدوارم بتوانيم حداقل 
٣ هفتــه قبــل از آن مســابقات اردو� تدار$اتــ� داشــته 
باشــيم تا حداقل تيراندازان المپيYــ� بتوانند آن ٣ هفته 
را با فشــنگ مناسب و $اف� تمر
ن $نند. جام جهان� با$و 
هم از اول تيرماه آغاز م� شــود و انشــاا... افراد اعزام� به 
المپيــ' به ا
ن مســابقات اعــزام خواهند شــد. باتوجه به 

عــدم اعــزام المپي�Y ها� تفنگ بــه مســابقات هند قطعا 
حضــور آنها در مســابقات با$ــو الزامــ� اســت و اميدوارم 
شرا
ط اجازه ا
ن $ار را بدهد.» سرمرب� تيم مل� تفنگ به 
 �
آغــاز اردوها� تيم مل� برا� حضور در باز� ها� آســيا
٢٠٢٢ هم اشاره م� $ند: «
�Y از نگران� ها� بزرگ من 
ا
ن اســت $ه باتوجه به وضعيت $رونا از سال گذشته هيچ 
اردو
� بــرا� جوانان و نوجوانان نداشــته ا
م $ه اميدوارم 
فدراســيون بتواند هرچه ســر
ع تر با درا
ت ا
ن مشــYل را 
حــل $نــد و حداقل در زمان ها
ــ� $ه $شــور از نظر $رونا 
در وضعيــت بهتــر� قــرار دارد اردوهــا� مجزا
� داشــته 
باشــيم. بــا توجه به نزد
�Y بــه المپي' و $م شــدن تعداد 
مل� پوشــان حاضر در اردو با
د ســر
ع تر به فYــر برگزار� 
اردوهــا� مجزا
ــ� بــرا� آمادگــ� حضــور در باز� هــا� 
آسيا
� باشــيم چرا$ه باتوجه به تعو
ق 
' ساله المپي'، 
باز� ها� آســيا
� ا
ن دوره تنها 
' ســال بعد از المپي' 
برگزار خواهد شــد و ا
ــن زمان اصال $اف� نيســت. ا
ران 

�Y از قدرت ها� تيرانداز� آسياست و نبا
د ا
ن موقعيت 
را از دســت بدهيم چرا$ه $شورها� آسيا
� د
گر در حال 
آماده ســاز� ورزشYاران شان برا� حضور قدرتمند در ا
ن 

رقابت ها هستند.»

سوپرگل ایرانی در قلب اروپا

هر چند داشــتن غر
زه تنهــا برا� تبد
ل 
شــدن بــه گلزنــ� قهــار $افــ� نيســت 
و شــYوفا
� ا
ــن اســتعداد درونــ� بــا سختYوشــ� و 
ممارســت در تمر
نات ميســر خواهد شــد ول� مربيان 
فوتبال ني' م� دانند اگر باز
Yن� شــم گلزن� نداشته 
باشــد با هزاران ســاعت تمر
ن به دست نم� آ
د. برا� 

ــ' گلــزن خودخواه� فضيلت محســوب م� شــود و 
هيــچ گلزن مــادرزاد� از ا
ن قاعده مســتثن� نيســت 
و $ارشناســان نيــز بــه خاطــر ا
ــن صفــت مالمتــش 
نم� $ننــد. مهد� طارمــ� در فوتبــال اروپــا دقيقا به 
هميــن باز
Yن خودخواه تبد
ل شــده $ــه از $نار هيچ 
فرصت� بــرا� گلزن� به ســادگ� نم� گــذرد. طارم� 
بــا آن طارم� $ه ما در ا
ران م� د
د
م زمين تا آســمان 
فــرق $رده و آمار نيز گو
ا� همين واقعيت اســت. ٢٦ 
بــاز� در ليــگ پرتغــال و ١٠ گل زده و ١٠ پــاس گل 
از طارمــ� 
ــ' مهاجــم ب� رحــم ســاخته اســت. ا
ن 
ب� رحم� در باالتر
ن ســطح فوتبال باشــگاه� جهان 
هــم نما
ــان شــده و طارمــ� در ١٩٨ دقيقه بــاز� در 
ليگ قهرمانان اروپا توانســته ٢ گل بزند و 
' پاس گل 
بدهــد. قربانيــان مهاجــم فوتبــال $شــورمان در ليگ 
قهرمانــان 
وونتوس و چلســ� بوده اند؛ ٢ تيــم پرآوازه 
در قاره ســبز $ه برا� باز $ــردن دروازه آن ها با
د جزو 
بهتر
ن ها باش�. گل طارم� به 
وونتوس نتيجه هوش 
باال و ســماجت او بود اما گل� $ه به چلس� زد گل� بود 
 '
$ــه برا� به ثمر رســاندنش با
د همــه فا$تورها� 
مهاجم ب� نقص را با هم داشــت؛ 
ــ' گل ب� نظير $ه 

' ستاره باشد. گل  �
فقط م� تواند محصول هنرنما

طارم� به چلســ� فقط 
' گل ســاده و پيروز� بخش 
نبود و آنها
� $ه سه شنبه تا ساعت ١:٣٠ بيدار بودند 
حتمــا بــرا� دقا
قــ� از گل فوق العــاده د
دن� مهد� 
طارم� آدرنالين خونين شان آن قدر باال رفت $ه خواب 

از سرشان پر
د!
 برگ� از تارخ ليگ قهرمانان

 �
چلســ� 
�Y از اولين تيم ها
� بود $ــه ما با عل� دا
لــذت گل زدن بــه آن را تجربــه $رد
ــم. ســال ١٣٧٨ 
وقتــ� عل� دا
� باز
Yــن هرتابرلين بــود؛ در آن باز� 
مشهور $ه هرتابرلين با ٢ گل عل� دا
� مقابل ت' گل 
فرانــ' لبــوف به پيروز� رســيد، چلســ� مجموعه ا� 

 ،�
از ســتاره ها را داشــت. اد د� گو�، مارســل دســا
فران' لبوف، دن پترسYيو، دنيس وا
ز، توره آندره فلو، 
جان فرانYو زوال، د
د
ه دشام، سلستين بابا
ارو و... هر 
$دام در آن عصر برا� خودشــان ستاره بودند. ٢ سال 
پيش هــم ر
ش قرمز فوتبال ا
ــران عليرضا جهانبخش 

ــ' گل برگــردان ز
بــا به چلســ� زد؛ 
Yــ� از معدود 
درخشــش ها� باز
Yن� $ــه هنوز هــم در ليگ  جز
ره 
بــه او اميدوار
م. بعــد از عل� دا
� و علــ� جهان نوبت 
بــه طارم� رســيده بود $ه 
' بــار د
گر هنــر ا
ران� را 
بــه رخ فوتبــال جهان بYشــد. 
ــ' برگــردان ب� نقص 
از پســر بوشــهر� فوتبال ا
ران $ه ب� شــ' آماده تر
ن 

فوتباليســت ا
ــن روزهــا� ماســت. گل بــرا� پورتــو 
امــا ســوت پا
ان. حســرت مــا بــرا� ادامــه دادن ليگ 
قهرمانــان بــا مهد� طارمــ� باق� مانــد امــا او پرونده 
باز� ها
ش را به شــYل� بســت $ه بعيد نيســت ســال 
د
گــر با 
ــ' تيم بزرگتــر در ا
ــن رقابت ها بدرخشــد. 
قيچ� برگــردان طارم� منجر به صعود پورتو نشــد اما 
برا� هميشه به عنوان برگ� از تار
خ ليگ قهرمانان در 
اذهان فوتبال دوســتان و به خصوص ما ا
ران� ها باق� 
خواهــد ماند. طارم� بــا ا
ن گل ز
با بــه اولين باز
Yن 
ا
ران� تبد
ل شد $ه توانسته در 
' چهارم نها
� ليگ 

قهرمانان اروپا گلزن� $ند.
 گل طارم� و جازه پوش�اش

جا
زه پوشــYاش هر ســاله به زننده ز
باتر
ن گل سال 
تعلق دارد. فيفا ١٠ نامزد ز
باتر
ن گل سال را انتخاب 
م� $نــد و هــواداران فوتبال بــا را� خود برنــده جا
زه 
پوشــYاش را معرف� م� $نند. $ر
ــس رونالدو، نيمار، 
ا
براهيموو
چ، خامــس رودر
گز و اوليور ژ
رو باز
Yنان 
مطرح� هســتند $ه پيــش از ا
ن موفق به $ســب ا
ن 
جا
زه شــده اند. ســال قبــل ســون هيونگ مين $ره ا� 
توانســت بــه ا
ــن مهم دســت 
ابد. بــا توجه بــه حضور 
گسترده هواداران فوتبال ا
ران در شبYه ها� مجاز�، 
در صورتــ� $ه گل ز
بــا� قيچ� برگــردان طارم� در 
ليگ قهرمانان برابر چلســ� در بين ١٠ گل برتر سال 
باشــد، او م� تواند با حما
ت هواداران فوتبال دوســت 
ا
ران� بــه مهمتر
ن جا
ــزه فرد� تار
خ فوتبــال ا
ران 
برسد و در مراســم برتر
ن ها� فيفا جا
زه پوشYاش را 

به دست آورد.

قيچی طارمی، برگی از تاریخ ليگ قهرمانان

سان: گل طارمی یادآور گل رونالدو و بيل است
ســا
ت ســان انگليس با انتشــار گل ز
با� مهد� طارم� به چلس� 
نوشــت: «طارم� ضربه ا� تماشا
� به ســمت دروازه چلس� زد $ه 
نامزد جا
زه پوشــYاش(بهتر
ن گل ســال) است. پورتو برا� جبران 
شYســت باز� رفت به جادو نياز داشــت و زمان� $ه همه داشتند از 
تماشــا� ا
ن درام د
رهنگام منصرف م� شدند، ستاره ا
ران� همه 
را مبهوت خود $رد. زمان� $ه ســاعت دقيقه ٩٣ را نشــان م� داد و 

' دقيقه زمان مانده بود، نانو سانتر� اميدوار$ننده برا� جبران 
اختــالف با چلســ� به رو� دروازه ا
ن تيم ارســال $ــرد $ه طارم� 
بــدون ترس، ضربه ا� قدرتمند و غيرقابل مهــار به توپ زد. او $ه به 
اولين ا
ران� گلــزن در 
' چهارم نها
� ليگ قهرمانان اروپا تبد
ل 
شــده، با پرواز توپ توانســت چاب�Y خود را نشان دهد و گل� زد $ه 

ــادآور گل ها� به 
ادماندن� مســابقات، از جمله گل ها� رونالدو و 

گرت بيل به 
وونتوس و ليورپول بود.»

گاردین: نيمکت نشينی طارمی عجيب بود
تيــم فوتبــال پورتو در حالــ� در دور برگشــت از مرحله 
' چهارم 
نها
� ليگ قهرمانان اروپا با گل آ$روباتي' دقيقه ٣+٩٠ مهد� 
طارم� با نتيجه 
'-صفر بر چلســ� غلبه $رد $ه طارم� در ا
ن 
بــاز� در دقيقه ٦٣ به جا� مار$ــو گروجيچ به باز� آمد و 
�Y از 
بــه 
ادماندن� تر
ن گل هــا� تار
خ ا
ن رقابت ها را به ثمر رســاند. 
نشــر
ه معتبر گارد
ن انگليس با انتشــار گزارشــ� با تيتر با وجود 
گل د
دن� د
رهنگام مهد� طارم�، چلســ� پورتو را حذف $رد؛ 
به تمجيد از مهاجم ا
ران� پورتو پرداخت. در ا
ن گزارش با اشاره 
به ا
ن $ه گل آ$روباتي' طارم� حيرت انگيز بود، آمده است: «گر 
طارمــ� در طــول ا
ن ٢ باز� رفت و برگشــت بيــش از ٣٠ دقيقه 
بــاز� م� $رد 
ا ا
ن لحظــه جادو
� زودتر به ثبت م� رســيد، چه 
اتفاقات مختلف� م� توانســت رخ دهد. نيمYت نشــين� او عجيب 

بود.»

تمجيد ریو فردیناند و جوکول از مهدى طارمی
هر دو $ارشــناس ورزشــ� د
ــدار پورتو-چلســ� به تمجيــد از مهد� 
طارم�، ســتاره ا
رانــ� پورتو پرداختنــد. به نقــل از د
ل� ميل، مهد� 
طارمــ� $ه بــه عنوان باز
Yــن تعو
ض� به زميــن باز� آمد توانســت با 
قيچ� برگــردان ز
با دروازه چلســ� را باز $ند و تيمــش را برنده د
دار 
بــا ا
ن تيم $ند ول� بــا توجه به نتيجه باز� رفت، 
ــاران طارم� حذف 
شدند. ر
و فرد
ناند گفت: «طارم� تالش بسيار خوب و قابل تقد
ر� در 
ا
ن صحنه داشت و توپ� $ه مواج بود خيل� خوب رو� پا� او نشست. 
البتــه ا
ن توپ به ســاق پا� او برخورد $رد ول� مهم نيســت.» جو$ول 
نيز گفت: «اصال مهم نيست توپ به پا� او نخورد و به ساق پا� طارم� 
اصابت $رد. ا
ن تالش ستودن� است $ه بين ا
ن همه باز
Yن در دقيقه 
٩٠ توانســت بلند شود و ضربه بزند. مهم ا
ن بود $ه توپ به تور دروازه 
رسيد.» مهد� طارم� در ا
ن فصل ١٢ گل برا� پورتو به ثمر رسانده و 

ا
ن گل م� تواند ز
باتر
ن گل ا
ن باز
Yن ٢٩ ساله ا
ران� باشد.

قهرمانی اروپا فرصتی براى جبران مافات! حضور ٢ ایرانی روى نيمکت  تاکید الهام هاشمى بر آغاز اردوى بازى هاى آسیایى از حاال 
المپيک حق ایران است

تيــم  در  آل�نــو  ارانــ�  دســتياران  معرفــ� 
ملــ� واليبــال �ــ� از چالش ها� اســت +ه 
نيم�ــت تيــم مل� اخيرا بــا آن درگير اســت. 
گفته م� شــود والدمير آل�نو، سرمرب� تيم 
مل� اصــرار زاد: به اســتفاده مترجم روس 
رو: نيم�ــت دارد امــا در صــورت تحقق ان 
درخواست سهميه مرب� اران� رو: نيم�ت 
به B نفر +اهش پيــدا خواهد +رد. محمود 
افشاردوست، عضو هيئت رئيسه فدراسيون 
واليبــال در وا+نــش بــه بحث حضــور مربيان 
اران� رو: نيم�ت تيم مل� در المپيB تو+يو 
بــه مهر گفــت: «حضــور ٢ مربــ� اران� رو: 
نيم�ت تيم مل� در المپيB حق واليبال اران 
اســت. واليبال اران جاگاه خوب� در جهان 
دارد و مربيان ما شاسته ان عنوان هستند. 
از طرف دگر باد بپذرم +ه شــراط به چه 
صورت اســت و ســرمرب� تيم مل� حق دارد 
چيدمان خودش را انجام دهد. اغلب مربيان 
دنيا ان +ار را انجام م� دهند و حت� آناليزور 

و بدنساز خود را به همراه دارند.»
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فرزاد مجيدى راهی عربستان شد
فرزاد مجيد� مد�ر اجرا�� باشگاه استقالل �ه به دليل 
عدم صدور و�زا از سو� عربستان� ها نتوانسته بود همراه 
با �اروان ا�ن تيم عازم جده شــود، صبح د�روز تهران را به 
مقصــد دوحه پا�تخت �شــور قطر تر3 �رد تــا از آنجا در 
جده به �اروان آب� پوشــان ملحق شــود. مجيد� آخر�ن 
بازمانــده از �اروان اســتقالل� ها بود �ــه و� نيز به جمع 

ا�ن تيم اضافه م� شود.
انتقاد سرپرست الوحده از اى اف سی

سرپرست تيم الوحده امارات پيش از د�دار با پرسپوليس 
به انتقــاد از ميزبان� هند� ها پرداخــت. عامر الصيعر� 
سرپرســت الوحــده در مصاحبــه تلفن� با شــبJه «ورزش 
دب�» در ا�ن زمينه گفت: «در ابتدا از �نفدراسيون فوتبال 
آســيا به خاطر انتخــاب ميزبان� هند بــرا� ا�ن رقابت ها 
انتقــاد م� �نم. در شــرا�ط مــاه مبار3 رمضــان برا� ما 
زمين تمر�ن مناســب� در ا�نجــا تدار3 د�ده نشــده، اما 
در حالت �ل� برا� ا�ن باز� ها آماده هســتيم و مشJل� 

وجود ندارد.»
پورموسوى در نفت ماندنی شد

در شرا�ط�  �ه ط� روزها� اخير شا�عات ز�اد� درباره پا�ان 
همJار� ســرمرب� صنعت نفت به گوش م� رسيد، مد�ران 
ا�ن باشــگاه موفــق شــدند و� را در ا�ن تيم مانــدگار �نند. 
سيروس پورموسو�، سرمرب� صنعت نفت آبادان �ه به دليل 
مشــJالت مال� ا�ن باشگاه تصميم به قطع همJار� گرفته 
بود، در نها�ت با توجه به جلسات مثبت� �ه با مد�ران استان� 

و ا�ن باشگاه داشت، تصميم به ادامه همJار� گرفت. 

در حال� �ــه اخبــار� پيرامــون �ســر ٢٠ درصــد� از قــرارداد دروازه بان تيم 
فوتبال اســتقالل مطرح شــده، اما ا�ن اتفاق تا�نون انجام نشــده اســت. ط� 
روزها� گذشــته اخبــار گوناگون� درباره جر�مه �ا �ســر ٢٠ درصد از قرارداد 
رشــيد مظاهر� سنگربان تيم فوتبال اســتقالل به دليل اختالف و درگير� با 
ســعيد عز�ز�ان مرب� ســابق دروازه بان ها� آب� پوشــان پا�تخت مطرح شــده 
بــود، اما گو�ا ا�ن �ســر قرارداد هنوز انجام نشــده و اخبار منتشــره در ا�ن باره 
گمانه زن� بوده اســت. مد�ر برنامه ها� رشــيد مظاهر� در گفت وگو با ورزش 
ســه در وا�نش به ا�ن مســئله گفت: «مشJل� خاص� نيســت، بخش حقوق� 
باشــگاه استقالل �سر قرارداد برا� رشيد مظاهر� پيش بين� �رده بود �ه با 

صحبت ها�� �ه با دوستان داشتيم، ا�ن مسئله حل شد.»

ســتاره ا�ران� زنيت با درخشــش در د�دار با ســوچ� از ســو� هــواداران به 
عنوان بهتر�ن باز�Jن انتخاب شــد. تيم فوتبال زنيت چند روز پيش در هفته 
بيســت و پنجم ليگ برتر روسيه مقابل ســوچ� ص[ آرا�� �رد و با درخشش 
ســردار آزمون ستاره تيم مل� �شــورمان، با نتيجه ٢- �_ به پيروز� رسيد. 
آزمــون در ا�ــن باز� هــر ٢ گل تيمش را به ثمر رســاند و بعــد از اتمام د�دار، 
جا�ــزه بهتر�ــن باز�Jــن زمين را �ســب �رد. ســا�ت باشــگاه زنيــت هم �_ 
نظرسنج� برا� انتخاب بهتر�ن باز�Jن برگزار �رده بود �ه در نها�ت آزمون 
انتخاب هواداران زنيت به عنوان بهتر�ن شد. آزمون ا�نون با به ثمر رساندن 
١٥ گل در صدر بهتر�ن گلزنان ليگ برتر روسيه است و ا�ن شانس را دارد تا 

دوباره آقا� گل روسيه شود و �فش طال را بگيرد.

آزمون بهتر�ن باز�!ن زنيت از نگاه هواداران�سر ٢٠ درصد از قرارداد مظاهر
 شا�عه است

ضرر روزبه چشمی و تيمش به اميد 
ابراهيمی!

غيبــت مدافع ا�رانــ� ام صــالل در د�دار با 
الغرافه و شJســت ســنگين ا�ن تيم به ضرر 
�ــاران اميــد ابراهيمــ� بــود. تيــم فوتبــال 
ام صــالل �ــه روزبــه چشــم� را در فصــل 
اخير در اختيار داشــت، در حال� در آخر�ن 
مسابقه ليگ ستارگان قطر به مصاف الغرافه 
رفت و با نتيجه ٥-�_ شJســت خورد �ه با 
وجود استفاده از نفرات اصل� اش، از روزبه 
چشــم� بهــره نم� بــرد و بــه دليــل قطع� 
شــدن بقا� خود، او را نيمJت نشــين �رده 
و به �ــ_ مدافع جوان قطــر� فرصت باز� 
داده بود. روزبه چشــم� �ــه در فصل ٢١-

٢٠٢٠ ��J از مهره هــا� ثابت و تاثيرگذار 
ام صــالل به حســاب م� آمــد، در هفته ها� 
بيستم و بيست و �Jم ليگ ستارگان قطر �ه 
به ٢ برد ارزشــمند مقابل الر�ان و الســيليه 
دســت �افتند، جزو بهتر�ــن باز�Jنان زمين 
بــود و با چند نجــات دروازه و دفع توپ ها� 
تيمــش  برتر� هــا�  در  زمينــ�  و  هوا�ــ� 
ا�فــا� نقــش �رد. پــس از برتــر� ام صالل 
برابــر الســيليه در هفته ماقبــل پا�ان� ليگ 
ســتارگان قطر و بقا� ا�ن تيم، ٣،٢باز�Jن 
اصل� آن ها ازجمله روزبه چشم� در آخر�ن 
بــاز� فصــل برابــر الغرافــه در تر�يــب قرار 
نگرفتنــد �ــه همين اتفــاق به ضــرر االهل� 
و �ــاران اميد ابراهيم� شــد. در صورت� �ه 
�اران چشم� همانند ٢ باز� قبل در د�دار 
با الغرافه هم �_ امتياز به دست م� آوردند، 
االهلــ� و اميد ابراهيم� فصــل را با حضور 
ســهميه  �ســب  و  جــدول  چهــارم  رده  در 
پل� آف سال آ�نده ليگ قهرمانان آسيا تمام 
م� �ردند، اما نما�ش ضعي[ تازه واردها� 
ام صــالل در بــاز� پا�انــ� فصل، شJســت 
ســنگين ا�ن تيم را رقــم زد. برتر� ٥ - �_ 
الغرافه مقابــل ام صــالل در روز� �ه روزبه 
چشم� نيمJت نشين شده بود، موجب شد 
تا الغرافه در امتياز ٣٣ با االهل� برابر شــود 
ولــ� به خاطر تفاضل گل بهتر به رده چهارم 
صعود �ند و ســهميه پل� آف ليگ قهرمانان 
آســيا را به دست آورد. �اران اميد ابراهيم� 
�ــه در نيم فصــل اول ليــگ ســتارگان قطر 
صدرنشــين� را هــم تجربه �ــرده بودند، در 
شرا�ط� فصل را به پا�ان رساندند �ه پس از 
السد، الدحيل، الر�ان و الغرافه، در جا�گاه 
پنجم جدول ا�ســتادند و از �ســب ســهميه 

پل� آف ليگ قهرمانان هم بازماندند.

 
فرصــت ١٠ روزه CAS بــه AFC بــرا
ارسال ال�حه دفاع*

رسيدگی به شکایت ایران با ٣ داور
طبــق اعــالم فدراســيون فوتبــال، دادگاه 
�نفدراســيون  بــه   (CAS) ورزش  داور� 
تــا  داده  فرصــت  روز   ١٠ آســيا  فوتبــال 
دفاعيــات خــود را پيــش از صــدور دســتور 
موقت ارســال �ند. به گــزارش خبرگزار� 
تسنيم و به نقل از سا�ت رسم� فدراسيون 
فدراســيون  ســه  شــماره  بيانيــه  فوتبــال، 
فوتبــال در خصوص پرونــده ميزبان� ا�ران 
در مســابقات مقدمات� جام جهان� ٢٠٢٢ 
قطــر صــادر شــد. متن بيانيــه شــماره ٣ به 

شرح ز�ر است:
ورزش  داور�  د�ــوان  اعــالم  ١-مطابــق 
فرورد�ــن   ٢٤ مــورخ  نامــه   ،(CAS)
بــر  مبنــ�  ا�ــران،  فوتبــال  فدراســيون 
بــه  درخواســت رســم� جهــت رســيدگ� 

دستور موقت، وصول شده است.
٢-مطابــق نامــه در�افتــ� امــروز، د�ــوان 
و  در�افــت  ضمــن   (CAS) ورزش  داور� 
فوتبــال  فدراســيون  درخواســت  پذ�ــرش 
ا�ران جهت رســيدگ� به دســتور موقت، به 
�نفدراسيون فوتبال آســيا ١٠ روز فرصت 
ا�ــن  در  را  خــود  دفاعيــات  تــا  اســت  داده 

خصوص به CAS ارسال �ند.
اعــالم   (CAS) ورزش  داور�   ٣-د�ــوان 
�رده اســت �ه بــا توجه به اوضــاع و احوال 
و اهميت موضوع، رســيدگ� به ا�ن پرونده 
توســط هيئت داور�، متشــJل از ســه داور 

انجام خواهد شد.

اقدام بی اثر و مخرب عليه فوتبال ایران 
ادامه سر�ال اعتراض نما�ندگان ا�ران در ليگ قهرمانان آسيا!

مســابقات  جد�ــد  فصــل 
ليگ قهرمانــان آســيا به ســب_ 
و  شــد  آغــاز  گذشــته  روز  از  جد�ــد  ســياق  و 
نما�نــده   ٣ فــوالد  و  ترا�تــور  پرســپوليس، 
�شــورمان در روز نخست هفته اول به مصاف 
حر�فان شــان رفتنــد و   اســتقالل هــم منتظر 
رو�ارو�ــ� با حر�[  آســيا�� خود اســت . آنچه 
�ــه پيــش از آغــاز و در جر�ــان ســفر و اقامــت 
ميزبــان  �شــورها�  در  ا�ــران  نما�نــدگان 
گروه ها� مختل[ ليگ قهرمانان بيشتر نمود 
داشته و دارد، نارضا�ت� و اعتراض ا�ران�  ها به 
شــرا�ط موجود است. پيش از آغاز مسابقات و 
با از دست رفتن ميزبان� برا� تيم ها� ا�ران� 
و الزام آن ها به حضور در �شورها� عربستان، 
امــارات و هنــد، شــاهد اعتــراض نما�ندگان 
ا�ران به تصميم �نفدراســيون آسيا بود�م �ه 
ا�ــن اتفــاق برا� تيم ملــ� ا�ران هــم رخ داد و 
مل� پوشان �شورمان بنا بر تصميم ا� اف س�  
م� با�ست  باق� مانده د�دارها�شان در مرحله 
انتخاب� جام جهان� قطر  را به ميزبان� بحر�ن 
�ــه ��J از رقباســت، برگــزار �ننــد. البته در 
ا�ن زمينه هم فدراســيون فوتبال ا�ران رســما 
بــه �نفدراســيون فوتبال آســيا شــJا�ت �رد 
و چون پاســخ مناســب� در�افت نJــرد، ناچار 
بــه شــJا�ت از ا� اف ســ� نــزد دادگاه عالــ� 
ورزش شــد، هرچند �ه �اس هم درخواســت 
و شــJا�ت ا�ران را رد �ــرد! اعتراض ا�ران�  ها 

اگرچــه از بحــث ميزبان� شــروع شــد امــا در 
ادامــه ابعاد د�گر� پيدا �ــرد و تا همين د�روز 
هــم ادامه داشــت و احتمــاال خواهد داشــت! 
در ا�ن زمينه بيشــتر�ن اعتــراض و نارضا�ت� 
را از سو� مســئوالن و عوامل تيم پرسپوليس 
شــاهد بود�م �ه مســابقاتش در جز�ره گوا� 
هنــد برگزار  م� شــود. تاخيــر در صــدور و�زا، 
عدم صدور مجــوز پرواز به جز�ــره گوا و تاخير 
چند ساعته در سفر سرخ پوشان و عدم اجرا� 
مناســب پروتJل ها� بهداشت� در ا�ن جز�ره 
و محــل اقامت پرســپوليس صــدا� اعتراض 
نما�نــده ا�ران را در آورد و ا�ن مســئله حت� به 
نشســت خبر� پيــش از د�دار پرســپوليس و 
الوحده امارات و جلســه هماهنگــ� باز� هم 
�شيده شد و شاهد انتقاد �حي� گل محمد� 
و افشــين پيروانــ� ســرمرب� و مد�ــر تيــم از 
جلســه  از  پــس  پيروانــ�  بود�ــم.  هند�  هــا 
هماهنگ� از چند جهت به ميزبان و ا� اف س� 
معتــرض شــد و گفــت: «هيــچ گاه باز� ها در 
�ــ_ ســاعت برگــزار نم� شــود و مــن چنين 
موضوعــ� را در هيچ �جا� دنيــا ند�ده بودم. 
مسئوالن �نفدراســيون فوتبال و ميزبانان ما 
در �شــور هند محترم هســتند و ما به انتخاب 
شــهر گوا برا� ميزبانــ� احتــرام م� گذار�م، 
ول� نيازمند امJانات بهتر� از ســو� ميزبان 
هســتيم و اميدوار�ــم ا�ن شــرا�ط در روز ها� 
آ�نده دچار تغيير شــود.» بجز پرسپوليس�  ها، 

جــواد نJونــام ســرمرب� تيم فــوالد �ه تيمش 
پس از پيــروز� قاطع در د�ــدار پل� آف راه� 
مسابقات گروه� شد با ا�ن �ه ابتدا از ميزبان� 
عربســتان�  ها در د�دار پلــ� آف راض� بود، به 
انتقاد از سعود�  ها در بحث ميزبان� مسابقات 
گروهــ� پرداخت و گفــت: «متاســفانه زمين 
تمر�ن خوبــ� ندار�ــم. فJر م� �نــم در حال 
ساخت زمين تنيس هستند، ز�را گرد و خا3 
ز�اد� به زمين تمر�ن� ما م� آ�د. درخواســت 
توپ داشــتيم �ه هنوز به ما نداده اند. از سعيد 
آذر� (مد�رعامــل فوالد) درخواســت �رده ام 
�ه به ا� اف ســ� نامه بزند و ا�ن مشــJالت را 
گوشــزد �ند.» مشــابه ا�ن اعتراض را د�روز از 
مســئوالن تيم استقالل شاهد بود�م �ه حت� 
اعتراض شــان را به ا� اف س� هم رساندند. با 
تشخيص مسئوالن �نفدراسيون فوتبال آسيا 
هيچ �_ از تيم ها� حاضر در مســابقات ليگ 
قهرمانــان آســيا نم� تواننــد در زميــن اصل� 
برگــزار� مســابقات تمر�ــن �ننــد و از ا�ن رو 
تالش ها� مســئوالن باشگاه اســتقالل برا� 
�_ جلســه تمر�ــن در ورزشــگاه اصل� مل_ 
عبدا... ب� نتيجه ماند. با ا�ن حال استقالل�  ها 
به شــJل د�گــر� معتــرض شــدند و از فاصله 
ز�اد محل تمر�ن با هتل محل اقامت شــJا�ت 
�ردند! اســتقالل�  ها در حــال حاضر در هتل 
�نتينانتــال اقامت دارنــد و فاصله ا�ن هتل تا 
محل تمر�ن شــان حــدود ٣٠ دقيقه اســت. از 

ا�ــن رو نســبت به فاصلــه موجــود اعتراض 
�ردنــد و مدع� شــدند بــا توجه بــه ا�ن �ه 
قرار است حدود ٢٠ روز در عربستان باشد، 
ا�ن مســافت برا�شــان آزار دهنده است. در 
نتيجه درخواســت تغيير محــل تمر�ن خود 
را بــه ا� اف ســ� اعــالم �ردند و مقرر شــد 
زميــن تمر�ــن آن هــا عــوض شــود و محل� 
نزد�ــ_ به هتل محــل اقامت شــان را برا� 
تمر�نات تيم اســتقالل در نظــر بگيرند. در 
بين نما�نــدگان ا�ران تنهــا ترا�تور بود �ه 
اعتراض� به امارات ميزبان مسابقات گروه 
B اعتراض� نداشت، البته تا ا�ن لحظه! ا�ن 
اعتراض ها� همه جانبه از سو� نما�ندگان 
ا�ــران عليــه ا� اف ســ� �ــا ميزبانان شــان 
در حال� صورت  م� گيــرد �ه در مورد د�گر 
تيم  هــا �متر شــاهد چنين مــوارد� بوده و 
هســتيم و ا�ن مســئله �ــه ثابت شــده تاثير 
چندان� هم در تصميمات سران ا� اف س� 
ندارد، قطعا باعث تخر�ب �ا مخدوش شدن 
چهــره نما�نــدگان ا�ران در �نفدراســيون 

فوتبال آسيا و نزد رقبا خواهد شد.

پا قدم علــ� �ر�م� برا� تيم خيبر خوش �من بود و با حضور ا�ن چهره 
در �ادر مد�ر�ت� باشگاه به عنوان مشاور تيم خيبر ٢ باز� متوال� را با 
پيروز� پشت سر گذاشت. پيش از باز� با بادران بود �ه گفته شد عل� 
�ر�مــ� چهره نام آشــنا� فوتبال ا�ران به عنوان مشــاور باشــگاه خيبر 
خرم آباد انتخاب شــده است. او با حضور در استاد�وم تخت� خرم آباد از 
نزد�ــ_ به نظاره باز� ا�ن تيم در برابر بادران نشســت. مســابقه ا� �ه 
در نها�ت با نتيجه �_-صفر به سود خيبر خرم آباد پا�ان �افت و عبدا... 
و�س� بعد از مدت ها �_ نفس راحت �شيد و خوشحال از ا�ن �ه سرانجام تالش ها�ش برا� 
تغيير در روند نتيجه گير� به ثمر نشست و تيمش در برابر �_ تيم مدع� به پيروز� رسيد. در 
ادامه خيبر در اســتاد�وم تخت� اهواز باز� سخت� را برابر تيم استقالل مالثان� تجربه �رد و 
با �_ ضربه از راه دور �ه به ز�با�� هر چه تمام تر توسط عارف رستم� زده شد به برتر� �_ - 
صفر رســيد تا ٢٥ امتياز� شود و تا رده دهم جدول باال بيا�د. خيبر خرم آباد در دور برگشت 
روند خوب� را آغاز �رده و حاال خيبر خرم آباد و عبدا... و�ســ� م� توانند با ادامه ا�ن روند در 
قامت مدع� ظاهر شوند. بخصوص �ه در باز� ها� ا�ن فصل امتيازات مدام تقسيم م� شود 
و تيم ها�ــ� �ه در باز� ها� گذشــته امتيازات و فرصت ها را از دســت داده انــد، م� توانند با 

چند باز� خوب دوباره در قامت مدع� ظاهر شوند.

بيش از ٧٠ درصد ریه  دست نشان درگير است
رئيس بيمارستان راز� شهر قائمشهر گفت: «در حال حاضر 
بيش از٧٠ درصد ر�ه ها� دست نشان درگير و�روس �رونا 
شده است.» د�تر ضياءالد�ن اوالد� در گفت وگو با ميزان، 
در خصوص آخر�ن وضعيت سالمت� نادر دست نشان اظهار 
داشــت: «وضعيت سالمت� دست نشان تغيير ز�اد� نJرده 
و حتــ� ��J، دو درصد حالش وخيم تر هم شــده اســت. با 
ا�ن همه پزشــJان و پرســتاران به دقت حــال و� را �نترل 
م� �ننــد و پيگير وضعيت ســالمت� اش هســتند. در حال 
حاضــر ر�ه هــا� دست نشــان بيشــتر از٧٠ درصــد  درگير 
و�روس �رونا شده است؛ اما هنوز اميدوار�م �ه دست نشان 
سالمت� خود را دوباره به دست بياورد.» و� درباره بيمار� 
زمينــه ا� ســرمرب� را�ــJا بابل پيــش از ا�ام ابتال بــه �رونا 
گفت: «دست نشان هيچ بيمار� زمينه ا� ندارد؛ و شا�عات 
مربوط به بيمارها� زمينه ا� ا�ن مرب� مثل بيمار� �ليه و 

قلب را رد م� �نم.»

پا قدم کریمی براى خيبر خوش یمن بود  اتفاق روز
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