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نحوه مدیریت ما این طوری است  که قیمت  •
ها را 20 برابر می کنند. بعد  مایحتاج مردم 
مسئولین  بعد  ــود.  ش می  صفی  یکی  یکی 
ــازار را  متوجه می شوند و با بگیر و ببند،  ب
درست می کنند. همه خوشحالیم که صف 
جمع شده ولی غافل از این که قیمت ها همان 

10برابر مانده!
دوستانی که انواع متلک ها را به کارمندان  •

می گویید، این ها همان قشری هستند که تا 
قبل از کرونا عده ای وقتی صحبت از حقوق 
کارمندی می شد با کنایه آن را بخور و نمیر می 
دانستند اما به دلیل وجود کرونا به کارمندان 

غبطه می خورند.
 می گویند یا دروغ نگو یا اگر گفتی دروغ  •

هــای خیلی بــزرگ بگو، ایــن دقیقا حکایت  
بــرخــی مسئولین اســـت. مـــردم غـــرق در 
مشکالت هستند  و در این چند سال پول ملی 
مان مثل یک برگ کاغذ بی ارزش شده است. 
آن وقت آقای روحانی می گوید این چندسال 
دولت مان دهه نجات کشور و موفقیت و... 
بوده! این ها کجا زندگی می کنند که چنین 

حرف هایی می زنند؟
تو ماه رمضون به ساعت نباید نگاه کرد! من  •

یه بار نگاه کردم دیدم ساعت هفته، سه ساعت 
بعد نگاه کردم دیدم هفت و ربعه!

هنوز فرمایش آقــای نمکی یادمان نرفته  •
است که یک ماه پیش فرمودند ایــران رتبه 
نخست مدیریت کرونا در جهان را دارد، جناب 
وزیر چی شد که در عرض یک ماه مدیریت تان 

از عرش به فرش رسید؟
 همه جای دنیا اول به فکر معیشت مردم  •

شان هستند و بعد محدودیت های کرونا را 
اعمال می کنند. در کشور ما بعضی مشاغل 
تقریبا از یک سال پیش تعطیل یا نیمه تعطیل 
بوده اند اما هیچ مسئولی نیامده بپرسد حال 
تان چطور اســت؟ انگار مــردم فتوسنتز می 
کنند. آقــای رئیس! آقــای وزیــر! وقتی بازار 
تعطیل اســت  صاحب مغازه بــاز هم اجــاره 
اش را می خواهد و خرج زندگی مان تعطیل 

نمی شود!

 االن تنها محدودیتی که ما می بینیم همین  •
تعطیل کردن تردد ازساعت 10 شبه. همه 
می دانیم که آن هم به خاطر جیب دولته 
وگرنه کاش کمی هم به فکر مردم بدبخت 
باشند که با تعطیلی های پی در پی بیکار شده 
اند. ما در این یک سال طالی دست زن و بچه 
مان را فروختیم و زندگی کردیم.  دیگر آه در 

بساط نداریم.
 چند درصد کشور کارمند دولتی هستند؟  •

چرا دولت به فکر بقیه اقشار جامعه نیست؟ 
چرا از بیت المال به کارمندان حقوق های 
چند ده میلیونی پــرداخــت مــی شــود؟ اگر 
پول نفت و بیت المال حق همه مردم ایران 
است لطفا از اختصاص آن فقط به کارمندان 

خودداری بفرمایید. کارمند پروری تا کجا؟
 نتیجه تدبیر وآینده نگری ستاد کرونا به  •

ریاست رئیس جمهور در ایام نــوروز و راهی 
ــرای مسافرت، تعداد فوتی  ــردم ب ــردن م ک
هایی است که از مرز 300نفر گذشت! عجب 

صبری خدا دارد.
 آقای روحانی! لطفا بلوف را کنار بگذارید  •

و از طرف ما ملت ایران حرف نزنید چون شما 
زندگی ما را به زیر خط فقربرده اید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بجنورد فریاد  •
می کشد. وضع استان به خصوص بجنورد 
بیمار   330 به سیاهی می رود.  و  خرابه 
کرونایی بستری داریم که هر لحظه این تعداد 
بیشتر می شود  و فوتی داریم اما اصناف باز، 
پارک ها باز، رفت و آمد فراوان و مسئولین 
و مدیران شهری هم در خواب غفلت اند و 
نظارت و برخورد هیچ! به خدا تا هفته تمام 
نشده مدیران می مانند و مشکالتی که دیگر 
نمی شود جمعش کرد. رسیدن آن روز با این 
برخوردها خیلی دیر نیست عزیزان بی فکر!

 شمایی که موقع  سحری 50 تا لیوان آب   •
می خورید و انتظار دارین توی روز تشنه نشید، 

بدانید که فقط شتر چنین توانایی داره!
ــرای طــرح کمک  • ــت بـ در پــرداخــتــی دولـ

معیشتی ماه رمضان ظاهرا کفگیر دولت به 
ته دیگ خورده و برای خانواده شش نفره به 

جای 205 تومان 180 تومان واریز کردند! 
25 تومان دیگرش کجا رفت؟

تاریخ  • مشهد  بــه  ســاری  قطار  متاسفانه   
6 فروردین در هیچ ایستگاهی نماز صبح 
نگه نداشته است. لطفا علت را از مسئوالن 

پیگیری بفرمایید.
ــواب اون شخصی کــه گفته حقوق  • در ج

کارمندان 200 درصد اضافه شده باید گفت 
می خواستی حضرت عالی هم به جای وقت 
گذرانی زحمت بکشی تا کارمند بشی. در 
قــرآن هم آمــده: لیس لالنسان اال ما سعی. 

هرکس به اندازه تالشش به دست میاره.
ــودم، دارای  •  کارگر روزمـــزد ساختمانی ب

ساله  پنج  االن  هستم.  فــرزنــد  دو  و  همسر 
روماتیسم شدید گرفتم و خانه نشین شدم. 
با این وضع صاحبخانه ام کرایه را زیاد کرده 
و می گه 10میلیون هم بــرای رهن بــده! به 
قرآن تمام درآمدم فقط یارانه ها هستند. لطفا 

کمک کنید.
 ای کاش روزنامه خراسان یک تریبون آزاد  •

داشت واز مردم گزارش تهیه می کرد. البته 
گزارش واقعی، بدون ترس و در امنیت کامل. 
اون وقت دولتمردان مشاهده می کردند در 
این هشت سال چی کاشته و چی برداشت 
کرده اند و البته آن ها می دانند و خودشان را 

به کوچه علی چپ زده اند!
از مجلس محترم خواهشمندیم قانونی را   •

تصویب کنند که  جلوی افزایش اجاره های 
خانه و  مغازه را بگیرند که هر مالکی به خودش 
اجازه می دهد در این بحران کرونایی و شرایط 
تحریم اقتصادی دشمن غــدار کشورمان، 
هر عددی را بکشد روی اجاره خانه و مغازه. 
آیا کسی هست از مسئولین گرامی،مدیران 
کشور و روحانیون محترم، قوه محترم قضا، این 
کار را پیگیری کند و آن را به سرانجام برساند؟ 

خدایا مستاجریم و دیگر خسته شدیم.
چــرا یارانه معیشتی خــانــواده ایــن جانب  •

به جای دو میلیون و 50 هــزار، یک میلیون 
و800 هزار ریال واریز شده؟

 آقای روحانی اگر نگویید
 نمی گویند نگفت!

آخوندی:» اگر روند سال ۹2 ادامه پیدا کرده بود، 
االن قحطی تمام ایران را گرفته بود. «

ــت، اقدامات  جهانگیری :» با تــالش هــای دول
خصمانه دشمنان علیه ملت کنترل شد و اجازه 

ندادیم در کشور قحطی به وجود آید.«
روحــانــی:» اگــر بگوییم که دهــه اخیر که دوران 
دولت های یازدهم و دوازدهم بوده، دهه پیروزی 
و نجات ملی است اشتباه نگفته ایم«. این موارد 
برخی از اظهار نظرهایی است که طی چند هفته 
اخیر و در چند ماه مانده به پایان دولت دوازدهم 
توسط رئیس جمهور و برخی مسئوالن دولتی 
مطرح و رسانه ای می شود. اظهار نظر هایی که 
واکنش های زیادی در جامعه سیاسی و نخبگانی و 
در بین مردم کف جامعه دارد.ما در رسانه خراسان 
اصوال این نوع اظهار نظرها را ضریب نمی دهیم 
تا باعث تشدید فشار به افکار عمومی نشویم مگر 
آن که پاسخ منتقدان به ایــن سخنان را هم در 
کنارآن قرار دهیم .واقعیت این است که دو دولت 
آقای روحانی به دلیل تمرکز بر حل مسائل کشور 
شدن  طوالنی  المللی،  بین  گشایش  مسیر  از 
فرایند مذاکره، تکیه به ظرفیت های بیرونی، 
بدعهدی طرف آمریکایی پس از برجام و تحریم 
های حداکثری ترامپ یکی از دولت هایی بوده 
است که شاخص های اقتصادی در آن براساس 
آمار عقب گردی قابل تامل در شاخص های عدالت 
اقتصادی  دارد .موضوعی که در گــزارش امروز 
ضمیمه دخل و خرج   خراسان به اختصار و به نقل 
ازگزارش های رسمی مرکز آمار همین دولت   به 
آن پرداخته ایم .در این مقال هم برآن نیستم که 
عملکرد اقتصادی دولــت دکتر روحانی را نقد 
کنم. آن چه در این مکتوب برآن متمرکزم توجه به 
وضعیت اعتماد اجتماعی مردم و کاهش سرمایه 
اجتماعی است که متاسفانه  طی سالیان اخیر 
در حال وقوع است.واقعیت آن است که خوب یا 
بد مردم جمع بندی خود را در باره دولت روحانی 
دارند، دولتی که تمرکز بر سیاست خارجی کرد تا 
ظرفیت های داخلی، مردم با خوب و بدش تقریبا 
کنار آمده اند و خود را برای دولت بعدی آماده می 
کنند .دولتی که مردم با نقاط ضعف  و قوتش، با 
وعده های محقق شده و نشده اش، با بهانه ها و 
استدالل هایش کنار آمده اند و در این ماه های 
پایانی منتظرند به آرامش بگذرد همان قولی که 
رئیس جمهور در روزهای پایانی اسفند ۹۹ داد. اما 
آن چه در اظهار نظرها اتفاق می افتد برای مردمان 
کف جامعه آزار دهنده است. وزیر سابق و معاون 
اولی که می گویند اگر ما نبودیم قحطی می شد، 
رئیس جمهوری که حرف از بی نظیر بودن وضعیت 
شاخص ها می زند در حالی که مردم در سر سفره 
خود با واقعیت دیگری روبه رو هستند.این یک 
واقعیت است که گاهی شاخص های اقتصادی 
ارتباط مستقیم یا سریعی با سفره و معیشت مردم 
ندارد شاخص هایی همانند نرخ رشد اقتصادی اما 
همه شاخص ها هم چنین نیست برخی از شاخص 
ها  مثل تورم آثارش را مردم به عینه در سفره های 
خود می بینند.لذا نمی خواهم بگویم که آن چه 
دولت می گوید تماما کذب است اما می خواهم 
بگویم وقتی مردم گشایش و کارآمدی اقتصادی 
را در سفره های خود نمی بینند وقتی صف مرغ 
ــن و شایعه گرانی نــان و سیاست  و کمبود روغ
های غلط وارداتــی و قیمت تضمینی گندم و... 
رامی بینند چه می شود که دولتمردان و رئیس 
جمهور محترم در این بــاره زبــان در کام بگیرند 
و سخن از بی نظیر بــودن عملکردشان نزنند . 
ــان هایی که جز عصبانیت مردم  چرخیدن  زب
ــوح ما در  خروجی نـــدارد. موضوعی که به وض
روزنامه خراسان و رسانه های آخرین خبر در بخش 
های تعاملی مان همچون حرف مردم و نظرات 
مردم به طور مشهودی با آن مواجهیم.واقعیت 
این است که عملکرد و نا هماهنگی ها و دعواهای 
سیاسی به خودی خود اعتماد عمومی را به شدت 
صدمه زده ولی آیا نمی شود حداقل حرف نزد؟ یا 
حرفی که مردم کف جامعه را می رنجاند و عصبانی 
می کند نزد تا این اعتماد اجتماعی به ارزان ترین 
شکل ممکن چوب حراج نخورد.اعتماد عمومی 
از مهم ترین شاخص های سرمایه اجتماعی یک 
نظام سیاسی است .موضوعی که  به نظر می رسد 
این روزها که به انتخابات نزدیک می شویم برخی 
فعاالن سیاسی و دولتمردان تقریبا بیش از گذشته 
به آن بی توجه اند .چه دوست داشته باشیم چه نه 
همه ما با گرایش ها و سالیق مختلف در یک کشتی 
نشسته ایم .کشتی که اگر صدمه ببیند چوب آن را 

همگان خواهند خورد.

واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ادعای مقام اوکراینی 
سخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
اظــهــارات منتسب به اولکسی دانیلوف، دبیر 
شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین را رد کرد و 
گفت:جمهوری اسالمی ایران به صراحت اعالم 
کرده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیر 
عمدی و ناشی از خطای انسانی بــوده است .
به گــزارش نور نیوز،کیوان خسروی با اشــاره به 
سفر دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به 
ایران در اواخر بهمن سال ۹8 و در مقطعی که 
وی از سوی کشورش مسئول پیگیری پرونده 
سقوط هواپیما بود، اظهار کرد: در جلسه مشترک 
دانیلوف با دریــابــان شمخانی که نمایندگان 
سازمان هواپیمایی دو کشور هم  حضور داشتند، 
توضیحات فنی جامعی به وی ارائه شد و بر غیر 
عمدی بودن این حادثه تلخ که ناشی از خطای 
انسانی بوده، تاکید شد.وی افزود: دبیر شورای 

عالی امنیت ملی در جلسه با دانیلوف با اشاره به 
تحقیقات جامع و دقیقی که از سوی گروه های 
متعدد کارشناسی کشورمان انجام شده، هر گونه 
احتمال و فرضیه دیگری را در این باره با قاطعیت 
رد کرد.خسروی گفت: تنها درخواست مشخص  
آقای دانیلوف از ایران، ارسال جعبه سیاه هواپیما 
برای بازخوانی به اوکراین بود و وی این موضوع را 
برای کشورش حیثیتی بیان کرد.وی افزود: نظر 
اولیه ایران، انتقال تجهیزات تخصصی بازخوانی 
جعبه سیاه و بازخوانی آن در ایران بود که به دالیل 
تصریح  نشد.خسروی  فراهم  آن  امکان  فنی 
کرد: در توافق میان دریابان شمخانی و دانیلوف 
قرار شد که جعبه سیاه به اوکراین ارسال شود، 
لیکن پس از بررسی دقیق کارشناسان سازمان 
هواپیمایی کشوری ،مشخص شد که اوکراین 
توانایی فنی الزم برای بازخوانی جعبه سیاه را 

ندارد، بنابراین جعبه سیاه به فرانسه ارسال و با 
حضور مجموعه کشورهای ذی نفع بازخوانی 
شد.سخنگوی دبیرخانه  شــورای عالی امنیت 
ملی کشورمان درباره انتشار اخبار غیر صحیح بر 
اساس برداشت اشتباه آقای دانیلوف از اظهارات 
صریح دریابان شمخانی در شرایطی که دادگاه 
رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما ، کار خود را 
آغاز کرده،گفت: این اتفاق می تواند ظن سفارشی 
بودن این اظهارات برای ایجاد انحراف در افکار 
عمومی و دامن زدن به یک جنجال تبلیغاتی بر پایه 
مطالب جعلی و ساختگی را تقویت کند.خسروی 
در پایان با تاکید مجدد بر نظر کارشناسی و مستند 
مبنی بر شکل گیری این حادثه تلخ بر اثر خطای 
انسانی، فاصله گرفتن از رویکرد فنی و پیگیری 
اهداف و اغراض سیاسی در این پرونده را غیر قابل 

قبول ومردود اعالم کرد. 

ظریف:خروج نیروهای خارجی از افغانستان سبب 
کاهش خشونت ها می شود 

وزیر خارجه کشورمان از آمادگی تهران برای 
فراهم کردن زمینه الزم برای مذاکره جدی 
گــروه طالبان با دولــت افغانستان خبر داد. 
ــواد ظریف کــه در نشست مجازی  محمد ج
اجــالس رایسینا 2021 با حضور وزیــر امور 
خارجه هند و مشاور ملی افغانستان سخن 
ــزود: همه ما کشور های منطقه  می گفت، اف
توافق داریم که گفت وگوی صلح افغانستان 
باید با رهبری افغان، افغان محور ودر کنترل 
مردم افغانستان باشد.وی گفت: ما بازیگران 

منطقه ای باید برای 
مــذاکــرات  تسهیل 
ــم، نه  ــی ــن ــک ک ــم ک
ــزی را  ــی ــه چ ــن ک ایـ
دیکته کنیم.ظریف 
ــاره  ادامـــه داد: درب
ــح، باید  ــل ــد ص ــ رون
ــر را  تصویر بــزرگ ت
ــرد و بعد  ــاد کـ ــج ای
شد.  جزئیات  وارد 

اقتصادی  پیشرفت  صلح،  تر  ــزرگ  ب تصویر 
و رابطه خوب با همسایگان است.وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایــران گفت: همه 
کشور های منطقه، منافع و تهدیدات مشترک 
آمیز  افغانستان صلح  نیازمند  داریـــم، همه 
و با ثبات هستیم، گــروه هــای تروریستی در 
افغانستان تهدیدی علیه ایــران، هند، چین، 
پاکستان و کل منطقه هستند.وی به طرح 
توسعه بندر چابهار اشاره کرد و افزود: چابهار 
برای همکاری منطقه است، علیه چین نیست، 

علیه گوادر نیست، بلکه برای پیشرفت منطقه 
است. ما از همه برای سرمایه گذاری در چابهار 
دعوت کرده ایم. چین هم عالقه مند به سرمایه 
گذاری در دیگر بنادر ایران همچنین چابهار 
است.ظریف ادامــه داد: ایــران آمادگی دارد 
زمینه الزم را فراهم کند تا گروه طالبان و هر 
گروهی در افغانستان با دولت این کشور به 
گفت وگوی جدی بپردازند. این همان کاری 
است که 20 سال پیش برای صلح در چارچوب 
قانون اساسی افغانستان ایجاد شد.وزیر امور 
خــارجــه کشورمان 
ــروج  ــوع خ ــوض ــه م ب
از  آمریکا  نظامیان 
ــاره  اش افغانستان 
کرد و گفت: حضور 
خارجی  نیرو های 
هیچ وقت به صلح و 
ثبات منطقه کمک 
نکرده است و خروج 
آن هــا سبب کاهش 
کرد  تاکید  البته  وی  مــی شــود.  خشونت ها 
که طالبان نباید از این فرصت برای افزایش 
خشونت ها استفاده کند.اجالس بین المللی 
رایسینا به عنوان یک کانون چند منظوره با 
حضور نمایندگان کشور های مختلف دنیا همه 
ساله در دهلی نو پایتخت کشور هند برگزار 
مسائل  بررسی  به  صاحبنظران  تا  می شود 
چالش برانگیز و مناقشه آمیز پیش روی جامعه 
شیوع  علت  به  امسال  که  بپردازند  جهانی 

ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد.

انتقاد وزیر راه از کارشکنی برخی شهرداری ها در طرح مسکن ملی 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توقف تعدادی 
از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در برخی 
شهرها به دلیل کارشکنی شهرداری گفت: 
امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که دیگر گفتن 

این موضوعات سودی ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه 
و شهرسازی، محمد اسالمی با اشاره به توقف 
چند ماهه پروژه اقدام ملی مسکن واوان واقع 
در شهرستان اسالم شهر اظهار کرد: در یک 
سری از شهرهای کشور، به  دلیل شرایطی که 
شهرداری ها و دیگر نهادهایی که مرتبط بودند 
پیش آوردنــد، پروژه های مسکن در مراحلی 

متوقف شد. 

وی گفت: امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم 
که دیگر گفتن این موضوعات سودی ندارد.
اسالمی با یـــادآوری شعار ســال ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری مبنی بر »تولید؛ 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و ضرورت عمل 
به آن تصریح کرد: امیدواریم از این به بعد 
دیگر کسی مزاحمتی برای این گونه پروژه ها 
ایجاد نکند و ساخت و تکمیل پروژه ها ادامه 
یابد.وزیر راه و شهرسازی دربـــاره میزان 
ــروژه هــای متوقف شــده طــرح اقــدام ملی  پ
این گونه  گــفــت:  کــشــور  سطح  در  مسکن 
پروژه های متوقف مانده در سطح کشور کم 

هستند.

تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو 
الوروف:در اقدامی متقابل، 8 مقام آمریکایی را تحریم می کنیم 

ــی تــشــدیــد تــنــش هــا مــیــان واشــنــگــتــن و  در پ
مسکو، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های 
گسترده  ای را علیه روسیه اعمال کرد. وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده 32 فرد ونهاد روسی 
را در فهرست سیاه قرار داد و 10 دیپلمات روس 

را نیز از آمریکا اخراج کرد. روسیه نیز در نخستین 
واکنش به این اقدام، سفیر واشنگتن در مسکو 
را احضار کرد.»سرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روسیه نیز اعالم کرد که  هشت مقام آمریکایی 

در لیست تحریم های روسیه قرار می گیرند.

بازدهی منفی همه بازارها درآخرین هفته فروردین
در آخرین روزهای فروردین 1400 معامله گران کدام بازار متحمل بیشترین زیان شدند؟

در هفته ای که گذشت همه 
بـــازار هـــای ســرمــایــه گــذاری 
رسمی و غیررسمی با بازدهی 
منفی روبـــه رو شــدنــد. طی 
ــازار  ــه گــذشــت ب هــفــتــه ای ک
طال به دلیل محدودیت های 
نبود  و  بــود  کرونایی تعطیل 
تقاضا در کنار افت نرخ ارز و 
اونــس جهانی باعث کاهش 
قیمت طال و سکه شد. به این 

1.8درصــد  1.7 و سکه  ترتیب قیمت طال 
کاهش یافت. در طالی خارجی هفته پیش پس 
از آن که طال با جهش قیمتی و نزدیک شدن 
به مرز 1760 دالر به باالترین سطح قیمتی 
خود در یک ماه گذشته رسیده بود، با قدرت 
گرفتن نسبی ارزش دالر و نــرخ ســود اوراق 
قرضه آمریکا، قیمت فلز زرد به زیر مرز 1750 
دالر بازگشت. در بازار داخل هم 20 فروردین 
هرگرم طالی 18 عیار10 میلیون و 511 هزار 
ریال بود که در آخرین روز هفته به10 میلیون 
و 454 هزار ریال رسید. طال در هفته ای که 
گذشت 1.7 درصد منفی بود.این هفته بازار 
ارز هم در مسیر نزولی بود و بازدهی دالر 0.8و 
یورو 0.3درصد منفی شد. هردالر در روز 20 

فروردین ماه 24 هزارو466تومان بود. 
اما در آخرین روز هفته هر دالر به 23 هزار و 
516 تومان رسید. بازار دالر بازدهی منفی 
0.8 درصــدی داشته است.سرمایه گذاران 
بــورس هم در این هفته ضرر کردند. چراکه 
ــورس با افــت 0.5درصـــدی هفته  شاخص ب
چهارم فروردین را پشت سر گذاشت. شاخص 
کل بــورس تهران در آغــاز معامالت روز 21 
فروردین در سطح یک میلیون و 24۹ هزار 
واحد قرار گرفت. قرمزپوشی بورس در این 
هفته در بیشتر روزها هم ادامه داشت و شاخص 

در آخرین روز کاری هفته به یک میلیون و 243 
هزار واحد رسید.بازار سکه هم مثل بازار طال 
روند کاهشی داشت. به طوری که هر سکه  بهار 
آزادی در آغازین روز هفته  103,۹7۹,00 
بود و در روز جمعه به 103,01۹,00 رسید. 
بـــازار سکه به طــور کلی با رشــد منفی 1.7 

درصدی این هفته را به پایان رساند.

پرواز رمزارزها
در هفته ای که بسیاری از بازارهای داخلی با 
روند منفی مواجه بودند رمزارزها با قدرت به 
سمت باال پــرواز می کردند. این هفته شاهد 
چند رکوردشکنی بودیم. سه روز پیش در 
معامالت امروز بازار جهانی ارزهای مجازی، 
بیت کوین رکورد تاریخی خود را شکست. این 
ارز محبوب  با رسیدن به مرز  64 هزار و 545 
دالر نسبت به هفته قبل از خود  10.۹ درصد 

رشد کرد. 
عالوه بر این، اتریوم، بایننس کوین و کاردانو 
ــود را  موفق شدند کــه اوج هـــای تاریخی خ
ــزارز دوج  بشکنند. جالب این جاست که رم
کوین این هفته با انفجار قیمتی روبه رو شد. 
فقط در یک هفته گذشته این رمزارز که بیشتر 

از 300 درصد رشد کرد ، خبرساز شد.

جنجال  استفاده واکسن پاکبان ها  توسط شورا و شهردار آبادان!
مسئوالن آبادانی برای تزریق واکسن خود را 
پاکبان جا زدند! این خبری بود که روز گذشته 
در فضای مجازی حاشیه ســاز شــد. رئیس 
دانشکده علوم پزشکی آبــادان با اعالم این 
مطلب افزود: تعدادی از مدیران شهرداری 
ــورای شهر آبــادان اســم خــود را  و اعضای ش
داخل لیست پاکبانان وارد کرده و واکسن  
زده اند. نام این افراد را اعالم خواهیم کرد.  
او گفت:  با توجه به این که پاکبانان یکی از 
اولویت های تزریق بودند و طبق فهرستی که 
روزانــه از سوی مدیران شهرداری آبــادان به 
مرکز بهداشت ارسال شده، متاسفانه در این 
میان تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای 
شــورای شهر واکسن را دریافت کــرده اند. 
دکتر سلمان زاده ادامه داد: با توجه به این که 
افراد ماسک بر چهره داشتند، شناسایی آنان 
برای همکاران ما ممکن نشده اما نامشان 
در فهرست ارسالی از سوی شهرداری قرار 

دارد. بعد از اعالم این خبر ،کاربران زیادی در 
فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند. یکی 
از مجریان شبکه سالمت هم روز گذشته در 
برنامه ای گفت: واقعا شما خجالت نکشیدید 
که دست به چنین کاری زدید؟ امیدواریم که 
بعد از برکناری، مسئولیت جدید به این افراد 
داده نشود. همزمان یک وکیل دادگستری 
در توئیتی نوشت: ماجرای واکسن پاکبانان 
ــادان یــک کــالهــبــرداری واضـــح اســت؛  ــ #آب

#دادستان محترم آبادان، دادستان محترم 
ــورای شهر  کل کشور، وزارت بهداشت وش
وشهرداری آبادان دراین موضوع، هم برای 
برخورد بامتخلفان وهم شفاف کردن ابعاد 
مشخصی  مسئولیت های  دارای  مسئله 
از  بعد  کنند.  عمل  آن  بــه  باید  هستند کــه 
ایــن ماجرای خبرساز،  شهردار آبــادان در 
پاكبانان  خــود  گفت:  ویدئویی  اظهاراتی 

خواستند كه من واكسن بزنم!

طال سکه دالر بورسیورو
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در شمال عراق چه خبر است؟ 

 مقاومت عــراق آخر هفته گذشته بــرای اولین بار 
با پهپاد توانست پایگاه ایاالت متحده را در اربیل 
ــدف قــرار دهــد. از تلفات حمله فوق  ــت ه بــه دق
گزارش های مختلفی منتشر شده است لکن ارتش 
ایاالت متحده سانسور شدیدی را در این خصوص 
اعمال می کند.همزمان در حمله ای دیگر از طریق 
راکت به پایگاه غیرقانونی ارتش ترکیه در استان نینوا 
، یک سرباز  این کشور جان باخت.در خصوص این 
رخدادها چند نکته به ذهن می رسد: 1- مقاومت 
عراق به طور مرتب به دنبال به روز کردن سالح های 
خود است و همچنین سعی دارد دقت آن را باال 
ببرد.2- ضعف سامانه دفاع هوایی در رهگیری 
پهپاد گروه های عراقی از پیشرفت های تکنولوژیکی 
محور مقاومت و ناتوانی آمریکا در مقابله با راهبرد 
نبرد نامتوازن این جبهه خبر می دهد زیرا تکنولوژی 
مدرن پدافندی فروخته شده آمریکا به عربستان نیز 
در برابر پهپادهای یمنی بارها ناکام مانده است.3- 
در عملیات های گذشته مقاومت عراق از راکت های 
غیر دقیق 1۰۷ و 122 میلی متری استفاده می 
شد اما ورود هواپیمای بدون سرنشین به عرصه نبرد 
با ایاالت متحده از عزم جدی محور مقاومت برای 
بیرون کردن آمریکا از عراق حکایت می کند.4- 
پس از حمله به مقر موساد در اربیل ، عملیات اخیر 
نشان از ضعف جدی امنیت کردستان عراق برای 
استقرار قدرت های غربی و صهیونیستی دارد و 
نیروهای امنیتی اقلیم نیز نمی توانند سپر مناسبی 
برای نیروهای آمریکا و اسرائیل شوند.5-ترکیه نیز 
با مرگ یکی از سربازانش ، هشداری جدی دریافت 
کرد که اگر همچنان طمع ارضی به همسایه جنوبی 
خود داشته باشد ، باید خود را مهیای رویارویی 
نظامی با مقاومت کند و در ایــن مواجهه میزان 

آسیب پذیری ارتش اردوغان باال خواهد بود.

کنگره حزب کمونیست کوبا با هدف تعیین 
رهبری آینده این کشور تشکیل جلسه داد 

پایان عصر کاستروها؟ 
کنگره حزب کمونیست 
ــاز به کار  کوبا دیــروز آغ
کـــرد تـــا بـــه شـــش دهــه 
در  کاستروها  حکومت 
کوبا پایان دهــد و نسل 
جدید قــدرت را معرفی 
کند. رائول کاسترو، ۸۹ 
ساله و بــرادر بزرگ تر فقید وی »فیدل کاسترو«، 
از زمان رهبری انقالب 1۹5۹ که دیکتاتور مورد 
حمایت آمریکا را سرنگون کرد و کشور تحت اداره 
کمونیستی را بنیان نهاد، به طور متوالی اداره کوبا 
را بر عهده داشته اند. کنگره حزب کمونیست کوبا 
که هر پنج سال یک  بار برگزار می شود، مهم ترین 
ــت کــه بــه انتخاب  ــزب کمونیستی اس جلسه ح
رهبری حزب و تنظیم دستورالعمل های سیاسی 
می پردازد. رائول کاسترو در کنگره 2۰1۶ گفت 
،کنگره بعدی، آخرین کنگره ای است که توسط به 
اصطالح »نسل تاریخی« پیش کسوتان انقالبی، 
اداره می شود. قرار است با کناره گیری رائول که 
به  زودی ۹۰ ساله می شود رهبری کشور به میگل 
دیاز کانل ۶۰ ساله، رئیس جمهوری کوبا سپرده 
شود. رائول کاسترو از سال 2۰۰۶ در پی بیماری 
برادرش فیدل کاسترو، اداره کوبا را برعهده گرفت. 
میگل دیاز کانل 1۹ آوریل 2۰1۸ به  عنوان رئیس 
جمهوری جدید کوبا انتخاب شد. او تا پیش از آن 
معاون رائول کاسترو بود. انتصاب میگل دیاز کانل 
به  عنوان دبیر اول جدید حزب، مهم ترین مقام در 
کوبا، دوشنبه یعنی  آخرین روز کنگره انجام خواهد 
شد. با همه گیری کرونا و کاهش شمار گردشگران، 
کوبا با مشکالت اقتصادی مواجه است. کمبود مواد 
غذایی، صف های طویل جلوی مغازه ها و تورم در 
کشور مشهود است. کوبایی ها در پی تشدید بحران 
نقدینگی به خاطر سخت تر شدن تحریم های چند 
دهه ای آمریکا و همه گیری کرونا، با کمبود گسترده 

کاالهای اساسی مبارزه می کنند.

پارلمان فرانسه الیحه جنجالی برای محدود کردن انتشار تصاویر پلیس را تصویب کرد 

 دم خروس »آزادی«
 در سرزمین خروس ها 

پارلمان فرانسه سرانجام الیحه مناقشه  برانگیز 
»امنیت جامع« را به طور قطعی و نهایی تصویب 
کرد، الیحه ای که به رغم انتقاد کنشگران حقوق 
مدنی، اختیارات پلیس این کشور را افزایش 
می دهد. این الیحه که با ۷5 رای موافق و 33 رای 
مخالف در مجمع ملی فرانسه تصویب شد، پیش 
از انتشار در روزنامه رسمی باید در شورای قانون 
اساسی نیز بررسی شود. به گزارش یورونیوز، 
حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
موسوم به »جمهوری به پیش« که این الیحه را 
پیشنهاد کرده است در پارلمان اکثریت را در 
اختیار دارد. سنا پیشتر این الیحه را تصویب 
کــرده بــود. ایــن الیحه در حالی روز پنج شنبه 
به تصویب رسید که آخر ماه ژانویه بیش از 3۰ 
هزار فرانسوی در اعتراض به آن به خیابان ها 
رفته بودند. براساس الیحه یاد شده  نظارت بر 
اماکن عمومی توسط دوربین های مداربسته باید 
گسترش یابد و انتشار فیلم هایی که از رفتار پلیس 
با تظاهرکنندگان گرفته شده، محدود شود. در 
تالش برای مهار انتقادات، نمایندگان پارلمان 

بحث برانگیزترین بخش الیحه یعنی ماده 24 
آن را اصالح کرده اند. ژرالد دارمانن، وزیر کشور 
فرانسه »مصالحه ای« را که قانون گذاران در الیحه 
در نظر گرفتند ستود و گفت: »ماده 24 باعث 
ایجاد سروصدا، عصبانیت و عدم درک شد«. وی 
تصریح کرد: »خوشحالم که هنوز این ماده وجود 
دارد.« این الیحه همچنین استقالل بیشتری به 
پلیس محلی و استفاده از پهپادهای نظارتی را 
گسترش می دهد. در الیحه اصالح شده کمک 
به شناسایی نیروهای وظیفه پلیس »با نیت آشکار 
آسیب رساندن« به آن ها، تا پنج سال زندان و ۷5 
هزار یورو جریمه نقدی مجازات خواهد داشت. 
منتقدان می گویند این قانون دست پلیس را در 
اعمال خشونت باز می گذارد زیرا افراد از بیم متهم 
شدن به »سوء نیت« جرئت نخواهند کرد تصاویر 
خشونت پلیس را همرسان کنند. مخالفان نیز 
می گویند که اصالحات جدید همچنان مبهم 
و قابل تفسیر یک طرفه از سوی نیروهای پلیس 
است. آن ها همچنین این ترس را دارند که قانون 
جدید باعث وحشت افرادی شود که با گرفتن و 
انتشار تصاویر و ویدئوها سعی در مقابله با سوء 
استفاده ها و تبعیض پلیس دارند. دولت ماکرون 
می گوید که این قانون برای محافظت بیشتر و 
بهتر از پلیس در میان تهدیدها و حمالت خشونت 
آمیز و آزار و اذیت های فزاینده در شبکه های 
ــزارش دویچه  اجتماعی مــورد نیاز اســت. به گ
وله، طبق بررسی های فعلی، تقریبا 4۰ درصد 
فرانسوی ها به نیروهای امنیتی اعتماد ندارند. 
این بی اعتمادی بین افراد 1۸ تا 3۰ ساله حتی 
5۰ درصد است. در مقابل پلیس تقریبا نیمی از 
جوانان را نژادپرست می داند. در چند ماه گذشته 
تصاویر ضرب و شتم وحشیانه افسران پلیس علیه 
یک سیاه پوست یا پناهنده باعث خشم مردم 
شد. سازمان عفو بین الملل فرانسه در توئیتی 
دربــاره »خطرات« این الیحه برای آزادی هــای 
مدنی هشدار داد و بخش های مربوط به »نظارت 

عمومی« در آن را محکوم کرد.

آرامکو زیر آتش موشک ها  
انصارا...:با 11 موشک و پهپاد شرکت آرامکو و سامانه های پدافند هوایی پاتریوت را در 

استان جیزان اشغالی هدف قرار دادیم 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از حمله گسترده 
موشکی و پهپادی علیه نقاط حساس در عربستان 
سعودی خبر داد. سرتیپ »یحیی سریع« در این 
خصوص اعالم کرد که یگان موشکی و پهپادی 
یمن در عملیاتی مشترک با 11 موشک و پهپاد 
شرکت آرامکو، سامانه های پاتریوت و نقاطی 
حساس در جیزان را هدف قرار داده است.یحیی 
سریع در ادامه اعالم کرد که شرکت آرامکو با یک 
سری اهداف دیگر و با ۷ موشک از نوع »سعیر« و 
»بدر« هدف قرار گرفتند که برخورد با این اهداف به 
صورت دقیق صورت گرفته به طوری که در شرکت 
آرامکو آتش بزرگی شعله ور شده اســت. سریع 
همچنین گفت که انبارها و سامانه های پاتریوت با 
چهار پهپاد از نوع صماد 3 و قاصفk 2 هدف حمله 
قرار گرفت که در این حمله نیز برخورد با اهداف 
به صــورت دقیق صــورت گرفت. وی همچنین 
به رژیم سعودی هشدار داد که در صورت ادامه 
تجاوزها و محاصره یمن، این رژیم شاهد عملیاتی 
گسترده تر و بزرگ تر خواهد بــود. پیش از این، 
»محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع دولت نجات ملی 
یمن تاکید کرده بود که اگر ائتالف سعودی بخواهد 
به حماقت خود در تجاوز علیه یمن ادامــه دهد، 
راهبرد موسوم به »درد بــزرگ« به اجرا گذاشته 
خواهد شد.تحرکات ارتش و نیروهای مردمی یمن 
از اواخر سال 13۹۷ نشان از ابتکار عمل و برنامه 
جدی آن ها برای تمرکز و تجمیع توان خود در 
راستای تقویت جبهه های مرکزی یمن و مرزهای 
جنوبی عربستان داشت. همزمانی این رویکرد با 
استراتژی حمالت گسترده پهپادی و موشکی به 
تأسیسات نفتی و فرودگاهی عربستان، به شکل 

بی سابقه ای سعودی ها را در برابر فاز تهاجمی 
انصارا... غافلگیر کرد. در واقع پیروزی های مداوم 
انصارا... در جبهه »جیزان« ، »نجران« و »عسیر« 
پشتیبانی  و  تدارکاتی  مسیرهای  قطع  ضمن 
ائتالف سعودی- اماراتی در عمق خاک یمن، در 
آینده نزدیک می تواند به سیطره مجدد انصارا... 
بر بندر »میدی« و تقویت مواضع آن در صعده و 
محیط اطراف آن منجر شود.هدف انصارا... از 
حمالت موشکی و پهپادی به تأسیسات نفتی و 
فرودگاهی عربستان، رفع محاصره یمن، موافقت با 
فعالیت مجدد فرودگاه صنعا تحت کنترل و نظارت 
انصارا... و به تعطیلی کشاندن فرودگاه های مؤثر 
در حمالت هوایی ائتالف به یمن اســت. اثبات 
ناتوانی سیستم راداری و پدافندی عربستان در 
رهگیری و هدف قرار دادن پهپادها و موشک های 
یمنی، مقامات سعودی را زیر منگنه دو انتخاب 
سخت فرو برده است: 1- موافقت با خواسته های 
انــصــارا... و رفــع محاصره)پذیرش شکست( و 
2- ادامــه جنگ و تحمل خسارت های سنگین 
مالی - روانی در اثر تهاجم روزافــزون موشکی و 
پهپادی انصارا... .جبهه های زمینی جنگ یمن 
نیز که مدت ها در حالت رکود یا ثبات مواضع قرار 
داشت، با رویکرد جدید و تهاجمی انصارا... رونقی 
دوباره یافته و غالبا با ابتکار عمل انصارا... همراه 
است.همکاری انصارا... با سازمان ملل در مدیریت 
بنادر سه گانه ساحل غربی، ضمن تسهیل ورود 
کاالهای اساسی به یمن، نیروی نظامی زیادی را 
برای کمک به دیگر جبهه ها آزاد کرد که نتایج مثبت 
آن در پیشروی های اخیر انصارا... به ویژه در مأرب 

کامال مشهود است. 

پیشخوان بین الملل

ــا 4۰  ــون«"تـ ــبـ ــریـ ــه »التـ ــ ــام ــ ــک روزن تــیــتــر یـ
ــای فــرانــســه  ــ ــاه ه ــ ــرودگ ــ ــل در ف ــغ ــزار ش ــ هـ
تهدید می شوند"."درحالی که ]به دلیل کرونا[ 
ترافیک هوایی در فرانسه در سال 2۰2۰ به 
میزان ۷۰ درصد کاهش داشته، انجمن مشاغل 
فرودگاهی برآورد می کند که 3۰ تا 4۰ هزار 

شغل در خطر حذف قرار دارند."

رئیس جمهور آمریکا که گاف های کالمی اش 
به منبع شوخی و طنز در شبکه  های اجتماعی 
ــن نگرانی را  ــال ای ــده و در عین ح تبدیل ش
ایجاد کرده که شاید او برای این منصب فرد 
خود  گــاف  جدیدترین  در  نباشد،  مناسبی 
هنگام صحبت درباره سیاست آمریکا در قبال 
ایــن کشور علیه  و تحریم های جدید  روسیه 
مسکو، نام خانوادگی رئیس جمهور روسیه را 
به اشتباه »کلوتین« تلفظ و به سرعت اشتباه 
خود را تصحیح کــرد. به گــزارش خبرگزاری 

روسی »تاس«، او هنگام توضیح درباره تماس 
تلفنی اخیرش با والدیمیر پوتین گفت: برای  
رئیس جمهور »کلوتین« -پوتین -روشن کردم 
که ایــاالت متحده در حمایت از متحدان و 
ــت.وی پیشتر  ــا مصمم اس شرکای ما در اروپ
در اولین نشست خبری خود که کم حواشی 
به لحاظ اشتباهات این چنینی از سوی وی 
نبود، نام »اشــرف غنی« همتای افغانستانی 
خود را به اشتباه »کیانی« گفت. کاخ سفید در 
انتشار متن رسمی این نشست، اشتباه بایدن را 
تصحیح و نام صحیح رئیس جمهور افغانستان 

را در آن درج کرد.

ــس جــمــهــور کــره  ــی رئ
ــای  ــت جــنــوبــی در راس
ترمیم کابینه کشورش 
و پس از شکست حزب 
ــود در انــتــخــابــات  ــ خ
گرفت  تصمیم  محلی 
»چونگ سیه-کیون«  

نخست وزیر را برکنار کند و به جای وی »کیم 
بو- کیوم« )Kim Boo-kyum( وزیــر کشور 
سابق و چهار دوره قانون گذار این کشور را به این 
سمت منصوب کرد.ترمیم کابینه کره جنوبی 
حدود یک هفته پس از آن صورت می گیرد که 
حزب دموکراتیک متعلق به »مون جائه این« در 
انتخاباتی ویژه برای پست های مهم شهرداری 
و به دنبال درگیر شدن در رسوایی های سیاسی 
و مشکالت اقتصادی، شکست های سنگینی 

را متحمل شد.

در  پی جست وجو در یکی از خانه های بخش 
قدیمی موصل خزانه داعش کشف و ضبط شد. 
در این خزانه که در سه سال اشغال موصل ، 
داعشی ها به اجبار از مردم مالیات می گرفتند 
و در صندوق به اصطالح بیت المال مسلمین 
نگهداری می کردند مبلغ  یک میلیون و 5۹۰ 
هــزار دالر  آمریکایی کشف شد.عالوه بر آن، 
1۷ میلیون و 5۰۰ هزار دینار عراقی ،افزون بر 
32 کیلو نقره خالص و45۸ گرم طال نیز کشف 

و ضبط شد .

حمل یک سبد بزرگ حاوی مایحتاج اصلی در 
تظاهرات علیه وضعیت معیشت و دستمزدهای 

پایین در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین/ رویترز

خبر متفاوت 

گروه بین الملل- رئیس  جمهور آمریکا قصد 
را  افغانستان  جنگ  2۰ســالــه  طلسم  دارد 
بشکند و تا قبل از بیستمین سالگرد حمالت 
تروریستی 11 سپتامبر)2۰ شهریور(، تمام 
نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کند 
تــا بــه »طوالنی ترین جنگ ایـــاالت متحده« 
پایان دهد.این اقــدام بایدن با موافقت ها و 
مخالفت هایی بین نخبگان سیاسی آمریکا 
و افغانستان مواجه بوده است . اکنون همه 
نگاه ها  به آینده نظام سیاسی افغانستان و 
تاثیر این خروج بر تحوالت داخلی افغانستان 
دوخته شده است. بایدن در نطق آخر هفته 
ــت وی  ــان دول ــالم کــرد که اگــر در زم خــود اع
بود چنین توافقی انجام نمی داد اما اکنون 
وارث توافقی از دولت قبلی است که تمایل 
نــدارد انجام آن را به آینده واگــذار کند. مهم 
ترین دستاوردی که به نظر مقامات آمریکایی 
پس از مذاکرات دوحــه در سپتامبر 2۰2۰ 
حاصل شد، این است که طالبان تعهد داده 
که از خاک افغانستان و مناطق تحت پوشش 
طالبان برای حمله به منافع آمریکا یا ظهور 
دوباره القاعده استفاده نخواهد شد. بایدن به 
صورت غیرمستقیم از حمله به افغانستان پس 
از حمالت یــازده سپتامبر دفاع کرد وگفت: 
» این ماموریت به آن چه هدفش بود، دست 
یافته است، القاعده واقعا درهم شکسته و از 

افغانستان فراری شده است.« او برای توجیه 
خروج از افغانستان که به مثابه پذیرش شکست 
در این جنگ پرهزینه است، اضافه کرد: »ما 
باید مطمئن می شدیم که افغانستان دوباره به 
مکانی تبدیل نخواهد شد که از آن جا به  وطن 
ما حمله شود، ما به این هدف دست یافتیم.«.به 
نوشته الوقت،اگرچه کاماًل مشخص است که 
بایدن با چرخش از مواضع قبلی درخصوص 
ماندن نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان 
بــرای زمینه سازی پیشبرد مذاکرات تالش 
می کند اما با این حال سخنان بایدن حاکی 
از نوعی تناقض و قطعی نبودن درباره نتیجه 
مذاکرات است و سعی می کند با لفاظی های 
کند. جلوگیری  منفی  نتایج  از  آمیز  تهدید 
پیش از این عالوه بر دو دور مذاکرات دوحه 
در سپتامبر و دسامبر 2۰2۰، همچنین گفت 
وگوهای بین االفغانی بین نمایندگان طالبان 
و دولــت افغانستان در مسکو انجام شد. در 
این نشست که روز2۹ اسفند در مسکو میان 
طالبان و دولت افغانستان برگزار شد، دولت 
افغانستان بر این باور است که مذاکرات دوحه 
بیشترین نتایج را برای طالبان و کمترین نتیجه 
را برای دولت افغانستان در پی داشته است به 
همین دلیل از آزادی 5۰۰۰ زندانی طالبان 
در ازای 1۰۰۰ زندانی حکومت افغانستان 
به عنوان پیش شــرط مــذاکــرات خــودداری 

کرد. اما در نهایت با اکراه به تبادل زندانیان 
ایــن جا گفت وگوهای  تا  بنابراین  تن داد. 
بین االفغانی نتیجه مهمی در پی نداشته و 
این دیکته تهدیدآمیز کاخ سفید به مقامات 
ارگ بــوده که موجب همراهی کابل با روند 

گفت وگوها شده است.

نگرانی ها از خروج غیرمسئوالنه آمریکا	 
جوبایدن در توجیه خروج نیروهای آمریکایی 
اعالم کرد که دموکراسی با اهرم های نظامی 
امکان پذیر نیست اما آمریکا همچنان با روش 
ــای دیــگــری از حقوق مــردم افغانستان و  ه
زنان این کشور دفاع خواهد کرد. با این حال 
نگرانی هایی از خروج نیروهای آمریکایی بین 
برخی رهبران افغانستان شکل گرفته است.
میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان 
درباره خروج نیروهای آمریکایی هشدار داد: 
»خــروج نیروهای خارجی در شرایط کنونی 
می تواند منجر به بدتر شدن اوضــاع و جنگ 
داخلی شــود.« تنها امتیازی که بایدن به آن 
امــیــدوار اســت کاهش هزینه هــای امنیتی و 
نظامی آمریکا و ظهور نیافتن القاعده در خاک 
افغانستان است.گرچه آمریکایی ها پایگاه های 
خود و تــوان حمالت پهپادی را دارنــد اما این 
مسئله کامال در راستای منافع آمریکا بدون توجه 
به دغدغه های امنیتی دولت و مردم افغانستان 
است. دولت آمریکا عمال شکست در افغانستان 
را پذیرفته است؛ از ابتدای حمله نظامی آمریکا 
به افغانستان تاکنون 24۸۸ نفر از نیروهای 
آمریکایی در جنگ افغانستان کشته و بیش 
از 2۰ هزار و ۷22 سرباز این کشور   زخمی و 
همچنین  از سال 2۰14 و پس از اعالم خروج 
نیروهای ناتو بیش از 4۰ هزار نیروی افغانستانی 
در درگیری های این کشور کشته شده اند. از 
سوی دیگر آمریکا هیچ گونه سیاست منسجمی 
برای امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای 
خود اعالم نکرده است. بایدن در صحبت های 
کلی و سیاستی غیر مسئوالنه، حفاظت از امنیت 
افغانستان را به کشورهای اطراف افغانستان 
مانند روسیه، چین، ترکیه و هند واگــذار کرد 
در صورتی که به عنوان نمونه  هند و چین به 
دلیل اختالفات سیاسی و ژئوپلیتیکی سیاست 
واحدی برای امنیت افغانستان ندارند. از سوی 
دیگر جمهوری اسالمی ایران به دلیل اشتراکات 
فرهنگی و همچنین مرزهای جغرافیایی بیشترین 
تاثیر را در امنیت آینده افغانستان خواهد داشت 
اما بایدن در نطق خود هیچ گونه اشاره ای به نقش 

ایران نکرد. 

ریشه های چالش های آینده افغانستان	 
با توجه به روند گفت وگوها و مذاکرات آمریکا با 
طالبان، گفت وگوهای بین االفغانی و نشست 
های مسکو درخصوص افغانستان ، موارد اساسی 
وجــود دارد که طرفین تا کنون از گفت وگوی 
موثر دربــاره آن خــودداری کرده اند.مهم ترین 
مسئله ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان 
است. از یک سو طالبان بر امارت اسالمی تاکید 
دارد و از سوی دیگر دولت افغانستان قویا چنین 
سیستمی را رد و با آن مخالفت می کند. این 
اختالفات بر نشست پیش روی استانبول  سایه 
افکنده است.  فریدون خوزون، سخنگوی شورای 
عالی مصالحه ملی دربــاره سندی که توسط 
کمیته وحدت افغانستان تهیه شده گفت:» بعد 
از تصویب، این سند افغانستان خواهد بود که 
به نشست ترکیه ارائه خواهد شد«.  عالوه بر این 
در نقشه راه سیاسی افغانستان که قرار است در 
نشست استانبول ارائه شود دو گزینه پیشنهاد 
شــده اســت که نخست گزینه حکومت صلح و 
گزینه دوم به عنوان دولت انتقالی صلح با تغییر 
نسبی ساختار قدرت است.تا کنون طالبان به 
این مسئله واکنشی نشان نــداده است اما در 
گفت وگوهای قبلی برخی نمایندگان طالبان 
در حاشیه نشست دوحه، آن ها از به نوعی امارت 
اسالمی با برخی تفاوت ها نسبت به گذشته 
سخن گفتند با این حال با توجه به این که طالبان 
به دنبال جلب حمایت افکار عمومی برای حضور 
در آینده نظام سیاسی افغانستان است، مردم 
افغانستان به سخنان این گروه مبنی بر رعایت 
حقوق زنــان و پذیرش رسانه هایی مثل رادیو 
و تلویزیون و تغییرات جدید با دیده تردید نگاه 
می کنند.از سوی دیگر طالبان و آمریکا در روند 
خروج نظامیان هیچ گونه اعتمادی به یکدیگر 
ندارند .» محمد نعیم«، سخنگوی طالبان در قطر 
در صفحه توئیترش نوشته که تا زمان خروج کامل 
نیروهای نظامی خارجی آنان در هیچ نشست 
بین المللی درباره افغانستان شرکت نخواهند 
کرد. این مسئله باعث شد تا نشست  استانبول 
از 1۶آوریل به 24 آوریل موکول شود. اختالفات 
و دوقطبی سیاسی که بین اشرف غنی و عبدا... 
عبدا... از قبل وجود داشته است با خروج آمریکا 
و تقویت طالبان به عنوان وزنه سوم قدرت آینده 
افغانستان و توافق برسر یک ساختار قدرت 
سیاسی مورد قبول همه گروه ها را در هاله ای 

از ابهام فروبرده است.

فرار  با ژست پیروزی!
 بایدن زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را 11 سپتامبر اعالم کرد  

چشم انداز مذاکرات صلح پس از اعالم خروج نظامیان آمریکایی چیست؟ 

    علیرضا تقوی نیا 
international@khorasannews.com

کارتون روز 

پایان جنگ بدون پیروزی

پایگاه اینترنتی عربی 21 کاریکاتوری درباره خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از حمله به بهانه 
حادثه 11 سپتامبر منتشر کرد و نوشت: آمریکا 
طوالنی ترین جنگ خود را بدون پیروزی پایان داد.

رئیس جمهور »کلوتین«!
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سریال بگو مگوی تریبونی در دولت و خفت گیری با اسید!
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سریال بگو مگوی تریبونی در دولت

با این که دولت در روزهای پایانی خود به سر می برد اما 
هنوز ناهماهنگی در آن موج می زند و به جای حل مشکل 
در جلسات، مسئوالن به دنبال انتقاد و رفع مشکالت در 
تریبون ها هستند. همین چند روز پیش بود که رئیس 
دفتر رئیس جمهور به شدت از اظهارات وزیر بهداشت 
انتقاد کرد و به تازگی هم رئیس بانک مرکزی به اظهارات 
رئیس سازمان بودجه که گفته بود بانک مرکزی به دولت 
بدهکار است ،حمله کرد. اما کاربران فضای مجازی به این 
ناهماهنگی ها اعتراض داشتند. کاربری نوشت: »یکی به 
این دولتمردها بگه تورم و گرونی رو که نمی تونید کنترل 
کنید. الاقل یه کنترلی روی رفتارتون داشته باشید 
تااین چندماه باقی مانده توی کابینه این جوری گیس و 
گیس کشی راه نیفته!« کاربری هم نوشت: »مثل این 
که وزرا اعتقادی به تلفن و نامه و صحبت توی جلسات 
ندارن و تا دوربین می بینن یادشون میاد دو تا متلک به 

وزیر دیگه بندازن.«
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خفت گیری با اسید!

تصاویری از خودروهای گران قیمتی که با اسید رنگ آن 
ها از بین رفته، در شبکه های اجتماعی دست به دست و 
شکل جدیدی از خفت گیری نمایان شد. در شرح یکی از 
این تصاویر آمده: »به تازگی مد شده که بعضی ازموتوری 
ها میرن کنار ماشین های لوکس میگن اسید داریم ،می 
خرید؟ اگه بگید بله که شانس آوردید و هر چقدر قیمت 
بدن باید پرداخت کنید و اال همون اسید رو می ریزن 
روی ماشین و فرار می کنن.« هر چند خسارتی که این 
افراد به خودروها می زنند ،بر اساس نوع ماشین متفاوت 
است اما گفته می شود بین 50 تا 100 میلیون این اسید 
پاشی برای صاحب خودرو هزینه خواهد داشت. کاربری 
نوشت: »این مد جدید نیست ،چند سال پیش هم این 
جور خفت گیری راه افتاده بود که به خاطر برخورد قاطع 

پلیس زود جمع شد.«
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 گلدان 32 میلیونی!

تصویری از یک گلدان با قابلیت روشنایی به قیمت 32 
میلیون تومان خیلی زود واکنش کاربران را به همراه 
داشت. بسیاری از کاربران به اختالف طبقاتی موجود 
در جامعه معترض بودند. کاربری نوشت: »بعضیا نون 
واسه خوردن ندارن ،بعضیا گلدون 32 میلیون تومنی تو 
خونشون میذارن!« کاربر دیگری نوشت: »کسی با آدمایی 
که از راه حالل پول در میارن و مالیات پرداخت می کنن 
مشکل نداره ولی آدم حرصش می گیره از اونایی که پول 
ملت رو باال می کشن و این جوری به فنا میدن.« کاربری 
هم نوشت: »باید سازمان های نظارتی سوابق مالی آدمایی 
رو که الکچری زندگی می کنن بررسی  کنن و ببینن آیا اینا 
مالیات میدن یا نه؟ پول مالیاتی که باید به بیت المال 
بدن رو خرج عیاشی هاشون می کنن.« کاربر دیگری هم 
نوشت: »هرچی قیمت ها باالتر میره این شکاف طبقاتی 

بیشتر و بیشتر میشه.«
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درخواست ورود مدعی العموم به ماجرای سرقت 
واکسن کرونای پاکبان ها

»اعضای شورای شهر و شهرداری آبادان سهمیه واکسن  
پاکبانان را دزدیدند.« خبری که روز گذشته در فضای 
مجازی خشم بسیاری از کاربران را به همراه داشت. 
سلمان زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با تایید 
این خبر گفته: »متاسفانه تعدادی از مدیران شهرداری و 
اعضای شورای شهر آبادان، اسم خود را در این فهرست 
قرار دادند.«  کاربری نوشت: »واقعا باید با این مسئوالنی 
که سهمیه نیروهاشون رو به سرقت بردن به شدت 
برخورد بشه.« کاربر دیگری نوشت: »دلیل این که میگیم 
باید روند واکسن شفاف بشه همینه که مشخص بشه 
کجا و چه نهادی واکسن نیروهاش یا جای دیگه رو به یغما 
برده.«کاربر دیگری نوشت:»این مورد از اون مواردیه 
که مدعی العموم باید وارد بشه و با متخلفین برخورد 
کنه.«کاربری هم نوشت:»وای بر این شورای شهر و 

شهرداری که حق پاکبان ها رو می دزده !«

 

  3.4     M   views 

تاریخ تلخ دریاچه ارومیه

گوگل ارث، برای نشان دادن پیامد تغییرات اقلیمی زمین 
بر الیه های یخ بندان، سواحل و سایر نقاط جهان مجموعه 
ویدئوهای جدیدی را به خدمات خود افزوده که حاصل 
جمع آوری و ویراستاری تصاویر ماهواره ای چهار دهه 
اخیر است. برخی از کاربران با استفاده از همین قابلیت 
وضعیت دریاچه ارومیه را در 37 سال رصد کرده اند که 
نشان می دهد دریاچه در مقایسه با دو دهه پیش به چه 
میزان تخریب و خشک شده است. البته پیش از این هم 
»اسماعیل کهرم«، کارشناس محیط زیست کشور گفته 
بود»دریاچه ارومیه احیا نشده و خطر خشک شدنش 
وجود دارد.« کاربران به این تصاویر واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »واقعا برای دریاچه ارومیه که روزگاری 
یکی از جاذبه های ارومیه بود ،باید نگران بود چون خشک 
شدنش عوارض زیست محیطی زیادی به همراه داره.« 
کاربری هم نوشت: »مگه دولت ادعا نمی کرد که این 

دریاچه رو احیا کرده، پس چی شد؟«

 

  2.1     M   views 

روزی یک میلیون برای همراهی سارقان

چهل و سومین مرحله از طرح »رعد«  2۴فروردین با حضور 
رئیس پلیس تهران در مرکز پلیس پیشگیری پایتخت 
برگزار شد و در این طرح ۸۶۴ سارق، زورگیر، مالخر و 
قاچاقچی دستگیر شدند که یکی از آن ها مورد توجه 
کاربران فضای مجازی قرار گرفت. در میان این خالفکارها، 
فردی حضور داشت که گفته می شود به دلیل حرفه ای 
بودنش در موتور سواری روزانه یک میلیون تومان از 
سارقان می گرفته تا آن ها را در موبایل قاپی همراهی کند. 
البته روز چهارم دستگیر شد. کاربری نوشت: »هر چقدر 
هم ادعا داشته باشی باید بدونی آخر خالف سر و کارش با 
قانونه.« کاربر دیگری نوشت: »باید قانون در برابر موبایل 
قاپ ها که ممکنه جون مردم رو به خطر بندازن اون قدر 
محکم و بازدارنده باشه که این خالفکارها بعد از آزادی 

دوباره جرئت کار خالف نداشته باشن.« 

ماجرای قطع درختان در سنندج	 

چند روز قبل بود که خبرنگار صدا و سیمای مرکز کردستان، 
فیلمی از یک عمل غیر انسانی در استان کردستان را در فضای 
مجازی به اشتراک گذاشت، فیلمی دردناک که »خدامراد 
زارعی« باغدار سنندجی در آن مدعی شده بود فرد یا افرادی 
تعداد 2 هزار و 300 اصله درخت مثمر 9 ساله باغ او واقع در 
روستای »سو« در پنج کیلومتری شهر سنندج را شبانه قطع 
کرده اند. او در فیلم منتشر شده با گریه و زاری از افرادی که در 
حرکتی ناجوانمردانه درختان را قطع کردند ،با زبان محلی 
گالیه می کند و از مسئوالن می خواهد مسببان این اتفاق 
هرچه زودتر شناسایی و مجازات شوند. هرچند به گفته صاحب 
باغ ،کارشناسان ارزش درختان قطع شده را پنج میلیارد و 
900 میلیون ریال برآورد کرده اند اما معاون جهاد کشاورزی 
کردستان در گفت و گویی با ایرنا تعداد درختان قطع شده 
را  600 اصله نهال اعالم کرده است.»احمدی« معاون سازمان 
جهادکشاورزی کردستان با اشاره به این که درختان قطع شده 
در این باغ از گونه های مختلف بودند و از سه تا شش سال عمر 
داشتند، گفته است: »قطع این تعداد درخت با مته موتوری )اره 
برقی( انجام شده و باید برای کاشت مجدد اقدام به ریشه زدایی 
درختان قبلی کرد.« او همچنین گفته که برای اهدای 500 
اصله نهال هلو به این باغدار از طرف سازمان جهاد استان اعالم 
آمادگی کردیم ولی این باغدار خسارت دیده آن را نپذیرفته 
و خواستار نهال گردو به جای نهال هلو شده است. احمدی 
همچنین گفته: »این کشاورز سنندجی گویا چند سال قبل 
درخواست تغییر کاربری بخشی از باغ خود را داشته که مورد 
قبول واقع نشده است.«  البته از روز پنج شنبه پرونده ای در 
این خصوص در پلیس آگاهی سنندج تشکیل شده تا متخلفان 

و مرتکبان این جنایت شناسایی و دستگیر شوند.

قانون برای حمایت از ریه های شهر چه کرده	 
دریافت جریمه یا عوارض از کسانی که درختان را بدون مجوز 
قانونی قطع  می کنند ، در کشورمان قدمتی نزدیک به چهار 
دهه دارد و اهرمی برای جلوگیری از قطع درختان است و میزان 
جریمه هم هر سال  متناسب با تورم و با مصوبه شــورای شهر 
افزایش پیدا می کند. از آن جایی که در قانون  مجازات از بین 
بردن درختان، مجازات نسبتًا سنگینی است، معلوم نیست که 
چرا همچنان جسته و گریخته شاهد این اتفاق توسط عده ای 
سودجو هستیم. عده ای که با قاچاق چوب ،ریه شهرها را از بین 
می برند. بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، 
قطع کردن و آسیب زدن به درختان 
ــالوه بر جریمه می تواند برای  ع
متخلف زندان هم به همراه داشته 
باشد. براساس این قانون، بریدن، 
ریشه کن کردن، سوزاندن نهال، 
درخت، درختچه و بوته، کت زدن یا 
پی زدن، تیغ زدن و آتش افروختن 
در تنه درختان جنگلی و همچنین 
ــت( ،  سربرکردن )قطع تــاج درخ
پوست کندن، شاخه زنی، سرشاخه 
زنی، شکستن، تهیه چوب، هیزم، 
زغال و محصوالت فرعی از درختان 

بــدون دریافت مجوز ممنوع است و مرتکب عــالوه بر جبران 
خسارت و پرداخت جزای نقدی در صورت تکرار به سه تا 9 ماه 
حبس تعزیری نیز محکوم می شود. ایرنا در گزارشی جریمه 
قطع هر اصله درخت در شهر تهران را از 500 هزار تومان تا 

۱0۸ میلیون تومان اعالم کرده است. 

تجربه کشورهای مختلف در حمایت از محیط زیست	 

حتما شما هم تصاویری از کشورهای مختلف دیده اید که 
درخت در وسط خانه آن ها قرار دارد و شاید برای خیلی ها 
سوال باشد که چرا این درخت قطع نشده است اما نگاهی 
به قوانین کشورهای اروپایی نشان می دهد یکی از مهم 
ترین دالیل این اتفاق قوانین سخت و جریمه های باالی قطع 
درختان در این کشورهاست. البته در کشور خودمان هم 
شاهد این گونه تصاویر زیبا بوده ایم که به جای قطع درخت، 
معماری ساختمان را کمی تغییر داده انــد. با این حال در 
اروپا بسته به نوع، سن، قطر درخت و محلی که آن درخت در 
آن روییده ،قوانین متفاوت است. به طور مثال اگر درخت در 
زمین شخصی باشد و بدون مجوز قطع شود ،آن فرد در کنار 
کاشت چندین درخت باید حداقل سه برابر ارزش مالی چوب 
آن درخت جریمه پرداخت کند. اگر درخت قطع شده، درخت 
میوه و محصول دار باشد، فرد خاطی عالوه بر جریمه قطع 
درخت، باید سال های زیادی به اندازه درآمدی که آن درخت 
داشته ،به صاحب درخت جریمه پرداخت کند و اگر مالک 
درخت ،خودش باشد این پول به حساب خزانه دولت پرداخت 
می شود. اما اگر این درخت از گونه های در حال انقراض یا نادر 
باشد می تواند ده ها هزار دالر جریمه در پی داشته باشد.شاید 
بد نباشد برای پی بردن به سخت گیری اروپا در قطع درختان، 
به ماجرای قطع ۸0 درخــت توسط شرکت تحت مالکیت 
سرخیو راموس، کاپیتان تیم فوتبال رئال مادرید اشاره کنیم. 
دادگاه این بازیکن اسپانیایی را به خاطر قطع ۸0 درخت باالی 
۱00 سال در شمال پایتخت اسپانیا 259 هزار یورو جریمه و 

او را به کاشت درخت در محل درختان قطع شده ملزم کرد.
در ایاالت متحده آمریکا هم برای هرگونه آسیب به درختان از 
جمله زخمی کردن، قطع یا راه هایی برای خشک کردن آن ها 
قوانین سخت گیرانه ای وجود دارد و برای متخلف بین یک تا 
دو سال زندان در کنار جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. 
در آمریکا، اگر شما شاهد قطع بدون مجوز درخت باشید و آن 

را اطالع ندهید، جریمه خواهید شد.

جان مان، هوای مان و آینده مان را حفظ کنیم	 
در پایان بد نیست به نکته مهم دیگری اشاره کنیم. شاید شما 
هم شنیده باشید که پاسداری و حفاظت از محیط زیست کار 
نهادهای دولتی است و از ما کاری ساخته نیست. البته با توجه 
به این که منابع مالی، ابزار قدرت، سیاست گذاری و ... در 
اختیار دولت است و باید از محیط زیست برای بقای سالمت 
مان، هوای پاک مان و میراث آیندگان مان مراقبت کند اما 
باید خودمان هم دست به کار شویم و با آگاهی دادن به مردم از 
خطرات قطع درختان آن ها را آگاه کنیم و اگر تخلفی هم در این 
زمینه دیدیم با اطالع دادن به شماره ۱37 جلوی آن را بگیریم.

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

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

این تصویر 
 زیبایی که 
می بینید 
متعلق به 

دریاچه »اوان« 
قزوینه، 

امیدواریم 
با نگهداری 
و مراقبت از 

محیط زیست 
از این مناظر 

زیبا بیشتر 
ببینیم

تصویری از 
یک هموطن 

اهل قیدار 
استان 

زنجان رو 
می بینید 

که رفته توی 
طبیعت 
قیدار و 

برگشتنی 
آشغال های 
رها شده در 
طبیعت رو 
جمع کرده

وضعیت 
مسیر 

دوچرخه 
سواری در 
شهرهای 

ما طوریه که 
هر چیزی 

ممکنه توی 
اون مسیر 
پیدا شه به 

جز دوچرخه 
سوار!

ایران زیبا

دوچرخه سواری در مسیر!

دیگه این 
خارجی ها هم 
شور حفاظت 
محیط زیست 
رو درآوردن! 

برای این 
قاصدکی که 

باید پوفش 
کرد یه پالکارد 
زدن که روش 
نوشته: »لطفا 
به من دست 

نزنید!«

وضعیت کرونا 
توی هند به 

حدی رسیده 
که هر تخت رو 
به دو تا بیمار 

اختصاص 
دادن، با رعایت 
کردن پروتکل 

ها و ماسک زدن 
نذارید به اون جا 

برسیم

هند؛ هر تخت برای 2 نفر

محیط زیست در خارج

هموطن طبیعت دوست

ناصری- امروز می خواهیم از مهم ترین و شاید زیباترین خلقت های پروردگار بنویسیم که تضمین کننده هوای پاک هم هستند . بله 
درست حدس زدید ،موضوع گزارش امروز ما درختان هستند که با تولید اکسیژن از آلودگی هوا می کاهند و باعث سالمت جسم و 
روح ما می شوند به طوری که بر اساس تحقیقات پژوهشگران، افرادی که در فضا های سبز، پردرخت و سالم زندگی می کنند، نسبت 
به افرادی که در محیط های آلوده و پرتراکم سکونت دارند، از تندرستی و نشاط بیشتری برخوردارند. بنابراین حفظ درختان و 
تالش برای جلوگیری از قطع کردن آن ها وظیفه همگانی است اما متاسفانه در چند روز اخیر ویدئویی از قطع کردن درختان باغی 
در روستای »سو« در سنندج که ادعا شده 2300 اصله درخت بوده ،در فضای مجازی منتشر شده که بازتاب گسترده ای داشته 
و بسیاری از کاربران خواستار پیگیری و رسیدگی سریع به این موضوع شدند. در ادامه ضمن بررسی این حادثه ،از مجازات هایی 

که قطع درخت در کشور ما و دیگر کشور ها دارد، نوشته ایم.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویدئوی قطع کردن تعداد قابل توجهی درخت میوه در باغ یک کشاورز سنندجی دل هر کسی را به درد 

می آورد. قانون برای حمایت از درخت ها چه می گوید و تجربه های جهانی چیست؟

درختان یب پناه!
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layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

از  ــاه  ــش م ش ــدود  حـ عبدالهی-  مصطفی 
مطرح شدن پیشنهادهای برخی از نمایندگان 
ــاره اصــاح دوره خدمت سربازی  مجلس درب
می گذرد؛ پیشنهادهایی که در نگاه اول بسیار 
بــه نظر می رسید اما  جــذاب و انگیزه بخش 
واکنش ستادکل نیروهای مسلح نشان داد که 
هماهنگی و بررسی الزم برای ارائه این طرح ها 
انجام نشده است. حاال هم آن طور که »حسن 
 شجاعی علی آبادی« نایب رئیس کمیسیون اصل
 نود مجلس به خراسان می گوید، به زودی در 
مجلس فراکسیونی بــرای رسیدگی به امور 
سربازان و اصاح قانون سربازی تشکیل می شود 
اما با توجه به حساسیت و اهمیت این حوزه، نباید 

منتظر تغییرات و اصاحات زودهنگام بود.

طرح های پیشنهادی چه بود؟       
در مرور خبرهای مربوط به اصاح طرح سربازی، 
نام چند نماینده مجلس به چشم می خورد؛ 
نمایندگانی که هم در برنامه زنده تلویزیونی، هم 
در گفت وگو با رسانه ها و هم در صفحات شخصی 
توئیتر و اینستاگرام، پیشنهادهای خود را ارائه 
کرده اند، از جمله: لزوم اصاح اجباری بودن 
خدمت سربازی، دریافت مالیات از غایبان بین 
28 تا 50 سال برای استفاده از خدمات عمومی، 
افزایش دوره خدمت از 2 سال به 5 سال برای 
داوطلبان با شرط پرداخت 90 درصد حقوق 

کارکنان رسمی و... .

واکنش رسمی ستاد کل        
امــا انتشار گسترده ایــن خبرها، سبب شد تا 
ستاد کل نیروهای مسلح هم به طور رسمی 
به موضوع ورود کند. هفدهم فروردین بود که 
سردار »ابوالفضل شکارچی«، سخنگوی ارشد 
ستادکل، با انتقاد از برخی اظهارنظرها گفت: 
»متاسفانه عده ای با وعده های پوچ، توخالی، 
بدون پشتوانه منطقی و عقانی و بدون مشورت 
با متخصصان، اظهارنظر کــرده و طرح های 
یک جانبه و غیرقابل تحقق می دهند. نمی شود 
همین طور بدون تخصص و بدون درنظرگرفتن 
موقعیت ژئوپولیتیک کشور در این مورد صحبت 
کــرد. نباید با دادن وعده های غیرقابل اجرا 
شرایطی را ایجاد کرد که در نهایت با عدم تحقق، 
به دلسردی سربازان و ناامیدی آنان منجر شود. 
مطرح کردن مسائل سربازی در مقابل دوربین 

آن  هم در آستانه انتخابات بیشتر شبیه به کار 
نمایشی است«.

اولویت با طرح ستاد کل است       
چند روز بعد از این موضع انتقادی، اعضای 
دادند  جلسه  تشکیل  مجلس  رئیسه  هیئت 
و »محمدحسین فرهنگی« سخنگوی آن ها 
ــاره نتایج این جلسه گفت: »در موضوع  درب
سربازی، تصمیم بر آن شد که الیحه ستادکل 
نیروهای مسلح در اولویت باشد اما در صورت 
عدم ارائه آن، امکان بررسی طرح نمایندگان 
هم وجود دارد«. هفته گذشته نیز جمعی از 
نمایندگان مجلس با سردار »محمدجواد زاده 
کمند« معاون نیروی انسانی ستادکل تشکیل 
جلسه دادند و آن طور که خانه ملت گزارش 

داده، خروجی آن تاش برای تعامل دوجانبه 
بوده است.

ضرورت اصالح قانون سربازی       
مدیره  هیئت  عضو  حجتی«  »سیدمهدی 
کانون وکای دادگستری مرکز هم در گفت 
و گو با ایرنا، بر ضرورت کارشناسی تخصصی 
ــاح قانون ســربــازی تاکید دارد و  ــرای اص ب
مهمی  حــوزه هــای  در  می گوید:  نمی توان 
از این قبیل که با امنیت و استقال و حفظ 
تمامیت ارضی کشور مربوط است به صورت 
قشری، احساسی و با نگاهی عوامانه، مبادرت 
به قانون گذاری کرد و نظرات تخصصی مراجع 
نظامی و انتظامی و سازمان نظام وظیفه را 

نادیده انگاشت.

در همین زمینه سردار»موسی کمالی« مشاور 
عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان 
ــای مسلح نــیــز مــی گــویــد: مــوضــوع  ــروه ــی ن
تجدیدنظر در مــدل خدمت ســربــازی، یک 
بحث پیچیده نظامی است و باید فرماندهان 
عالی رتبه نیروهای مسلح و استراتژیست های 
ــن مــوضــوع نظر بــدهــنــد. این  نظامی در ای
بحث ها باید در جلسات تخصصی با حضور 
مسئوالن دفاعی و امنیتی کشور مطرح شود 
نه در توئیتر و با اطاعات و آمار ضعیف و اشتباه.  

کاستی هایی که باید رفع شود       
وضعیت خاص منطقه، نیاز کشور به نیروهای 
جوان آموزش دیده و ده ها دلیل دیگر وجود 
دارد که ثابت می کند وجود دوره سربازی در 
ایــران امــری مهم و ضــروری اســت؛ اما برخی 
کاستی ها نیز سبب شده است، دوره خدمت 
نباشد  قانع کننده  و  انگیزه بخش  ســربــازی 
که نمونه آن، وجود 3 میلیون سرباز غایب در 
کشور است. در حالی که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان  می توان با انجام اصاحاتی 
در قانون ســربــازی، هم انگیزه ســربــازان را  
افزایش داد و هم سربازی را به فرصتی برای 
مهارت آموزی بیشتر تبدیل کرد؛ مطالبه ای 
که حاال فراکسیون رسیدگی به امور سربازی 

مسئول پیگیری آن خواهد بود.

5اجتماعی

گزیده  یک توئیت

یک عکس  

بیمارستان های پشتیبان کرونا یکی یکی 
فعال می شوند. تصویر، بیمارستان پشتیبان 

در شیراز  را   نشان  می دهد.

»حسن شجاعی علی آبادی« یکی از نمایندگانی است که در جلسه 
هفته گذشته با معاون ستادکل حضور داشته است. او در گفت وگو با 
خراسان درباره موضوعات مطرح شده در جلسه می گوید: دوستان 
ما در ستادکل دغدغه هایشان را مطرح کردند و نماینده های مجلس 
هم نظرات جامعه و به خصوص جوانان را با آن ها در میان گذاشتند. 
طبیعتا دغدغه های ستادکل درباره مباحث امنیتی و نیاز کشور به 
سرباز بود و نظرات نمایندگان هم مبتنی بر دغدغه های اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی. در نهایت قرار شد جلسات دیگری داشته باشیم 

تا همه ابعاد بررسی شود و به یک نتیجه مشترک برسیم.

هنوز هیچ طرحی نهایی نیست       
از شجاعی درباره طرح های پیشنهادی نمایندگان برای اصاح سربازی 
می پرسم و او می گوید: طرح های مختلفی توسط نمایندگان ارائه شده است 

اما فعا هیچ چیز قطعی وجود ندارد و باید در جلسه 
مشترک با ستاد کل، بررسی و چکش کاری شود.

تشکیل فراکسیون تخصصی در مجلس       
شجاعی از تشکیل یک فراکسیون ویژه هم خبر می دهد و می افزاید: 
به زودی فراکسیون رسیدگی به امور سربازی در مجلس تشکیل 
می شود و با توجه به درخواست نمایندگان، احتماال ریاست این 
فراکسیون برعهده بنده خواهد بود. در این فراکسیون تاش خواهیم 
کرد با هماهنگی ستادکل، مسائل جاری و کان مربوط به سربازان 
را به صورت منسجم پیگیری کنیم. او درخواستی هم از مردم دارد و 
می گوید: از همه مردم خواهش می کنیم تا زمانی که اصاح قانون 
سربازی نهایی نشده است، تابع قوانین فعلی باشند و اجازه دهند 

موضوع به صورت تخصصی بررسی شود.

رسانه های جهان 

آناتولی: بنا به اعام 
سازمان آمــار ترکیه 
اتــبــاع   »TÜİK«
ایرانی با خرید 663 
ــد مسکونی در  واح
ماه مارس 2021 )اسفند و فروردین( 
ــداران خارجی  ــری بــازهــم درصـــدر خ
مسکن در ترکیه قرار گرفتند. پس از 
شهروندان ایرانی، به ترتیب عراقی ها 
644 واحــد، روس هــا 419 واحــد، 
شهروندان  و  ــد  واح  302 افغان ها 
ــا 166 واحـــد در  قــزاقــســتــان نــیــز ب

رده های بعدی قرار گرفتند.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:   
دانــشــمــنــدان روس 
انـــســـتـــیـــتـــوی  از 
پزشکی تجربی شهر 
ســن پــتــرزبــورگ، در 
حال کار بــرای ساخت اولین واکسن 
خــوراکــی جهان علیه ویـــروس کرونا 
هستند. مدیر انستیتوی پزشکی تجربی 
و پروفسور آکادمی علوم روسیه گفت 
که آزمایش های بالینی این واکسن 
مخاطی بر اســاس یک فــراورده لبنی 
تخمیرشده قرار است طی یک سال به 

اتمام برسد.

شنبه 28 فروردین ۱۴۰۰
۴ رمضان ۱۴۴2.شماره 2۰۶۳۷

سربازها صاحب فراکسیون شدند
پس از انتقاد ستاد کل نیروهای مسلح از طرح های جنجالی برخی نمایندگان درباره سربازی، حاال قرار است 

 فراکسیونی تخصصی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شود؛ رئیس احتمالی این فراکسیون جدید
 در گفت وگو با خراسان توضیحاتی داده است 

انتقادات جدید وزیر بهداشت:
 ماست فروش و سیمان فروش 
می خواهند واکسن وارد کنند

وزیر بهداشت در تازه ترین اظهارات خود که معموال 
تند و آتشین است، این بار به دالالن واکسن تاخته 
است. چند جمله نمکی را که دیروز در کرمانشاه 

بیان شده است، با هم مرور می کنیم:
*ماست فروش و سیمان فروش قصد این کرده اند 

که واکسن وارد کنند!
*واکسن اسپوتنیک را 9 دالر خریدیم اما سفیر 
ما زنــگ زده می گوید یک فــرد ایــرانــی رفته به 
تولیدکننده اسپوتنیک گفته واکسن شما را 16 
دالر می خریم. این افــراد در چین هم کار ما را 

به هم ریخته اند.
*قلم پای کسی را که واکسن قابی وارد و با 

سامت مردم بازی کند، می شکنیم. 

 نهایی شدن قرارداد خرید
 ۶۰ میلیون دوز  از روسیه

سفیر جمهوری اسامی ایران در روسیه با اعام 
ــرارداد خرید 60 میلیون دوز  خبر نهایی شدن ق
واکسن اسپوتنیک-وی از روسیه گفت: با اتمام 
مراحل ارسال محموله های باقی مانده از قرارداد 
ــرارداد جدید نیز از ابتدای خردادماه  نخست، ق
وارد مرحله اجرایی می شود. کاظم جالی با بیان 
ــرارداد نخست، روسیه متعهد  این که براساس ق
به ارسال یک میلیون واکسن، معادل 2 میلیون 
دوز به ایران بوده است، افزود: بخش باقی مانده از 
قرارداد اول به تعداد یک و نیم میلیون دوز تا اواخر 
 اردیبهشت ماه به کشورمان ارسال خواهد شد.
جالی با بیان این که 60 میلیون دوز واکسن 
خریداری شده در قرارداد دوم برای 30 میلیون نفر 
از جمعیت کشورمان کفایت می کند، افزود: باتوجه 
به این که هر فرد باید دو دوز واکسن تزریق کند، از 
این رو 60 میلیون دوز واکسن خریداری شده برای 

30 میلیون نفر کفایت می کند.

 هر ۳ ثانیه یک تماس با پلیس ۱۱۰

فرمانده انتظامی پایتخت،    با اشاره به این که 
هر سه ثانیه یک تماس مردمی با سامانه110 
کرد:  تصریح  می شود،  برقرار  پایتخت  پلیس 
با بررسی های انجام شده، با صحت و سرعت 
عملکرد تیم های عملیاتی 110 رضایت مردمی 
از این بخش به 91 درصد رسیده است که این 
موضوع نشان دهنده عملکرد خوب و مناسب 
تیم های 110 پلیس تهران اســت. به گزارش 
فارس، سردار حسین رحیمی همچنین اظهار 
کرد: در سال 99 با اقدامات انجام شده و اجرای 
طرح های ابتکاری در حوزه پلیس های تخصصی 

در کشف جرایم 8 درصد افزایش داشته ایم.

در گفت وگو با خراسان اعالم شد: 
   

فعال هیچ طرحی نهایی نیست؛ تشکیل یک فراکسیون ویژه برای سربازان



پنج شنبه شب نخستین قسمت از مجموعه 
مستند »ایــن ســتــاره هــا« کــه روایــت هــایــی از 
دیــدارهــای صمیمانه خانواده شهدا با رهبر 
انقالب است، روی آنتن شبکه 3 سیما رفت. 
قسمت اول این مجموعه که با عنوان »لشکر 
زینبی«، به دیدارهای خانواده های شهدای 
مدافع حرم با رهبر انقالب اختصاص داشت، 
در حدود 44 دقیقه گلچین بیش از 20 دیدار 
را روایت کرد. این فیلم مستند با واکنش های 

مثبتی نیز در فضای مجازی مواجه شد.

تفقد از فرزندان شهدا	 
آغاز  اتفاق جالبی  با  مستند »لشکر زینبی« 
می شود که در دیدار آبان 96 با رهبر انقالب 
افتاده اســت. پدر یک شهید مدافع حرم که 
خودش جانباز شیمیایی و به قول رهبر انقالب 
»شهید زنده« است، روایتی را  از بستری شدن 
در بیمارستان در زمــان دفــاع مقدس تعریف 
می کند و رهبری در پاسخ، از او می خواهند 
که به آغوش ایشان برود و روبوسی کنند. بعد 
از دیده بوسی، رهبری می گویند: »دیــدم به 
ایــن انگشتر من هی نگاه می کنید، آره؟« و 
وقتی با پاسخ مثبت ایشان مواجه می شوند، 

انگشترشان را به این پدر شهید می دهند.
جای جای مستند »لشکر زینبی« پر است از 
لحظات تفقد رهبر انقالب از فرزندان شهدای 
مدافع حرم که در این دیدارها حضور یافته اند؛ 
برخورد تــوأم با عطوفت ایشان با فرزندان 
شهدا و گلچینی از لحظات شیرینی که در 
این دیدارها اتفاق می افتد. ایشان در چندین 
مــورد، دستان کوچک فــرزنــدان خردسال 
شهدای مدافع حرم را می بوسند. یک فرزند 
شهید که نوجوان هم هست، از رهبر انقالب 
عبای ایشان را می خواهد که رهبری با ترکیبی 
از تعجب و شوخی می گویند: »عبا؟ چطوری 
ــس؟« در نهایت می گویند کــه عبایی  بــرم پ
برایش فرستاده خواهد شد. درخواست های 
پرشمار انگشتر و چفیه از رهبر انقالب، از 

بخش های ثابت این دیدارهاست.

از شهدای اهل سنت تا شهید تازه داماد	 
رهبر انقالب در بخشی از دیدار دی 94 که 
با خــانــواده شهدای اهــل سنت مدافع حرم 
ــت، در پاسخ به سخنان پــدر شهید عمر  اس
مالزهی می گویند: »این که در داخل کشور 
ما، سنی و شیعه در کنار هم برای هدف های 
بلند مجاهدت می کنند، اتفاق بزرگی است.« 
در همین دیـــدار، در اتفاقی جالب، فرزند 
شهید مدافع حرم نظرمحمد بامری به رهبری 
می گوید: »من به مردم روستا قول داده ام که 

چفیه شما را بگیرم و برایشان ببرم.«
در بخشی از دیدار دی 96 نیز همسر شهید در 
سخنانی می گوید: »از بزرگ ترین افتخارات آقا 
سید )شهید( سربازی برای شما بوده...« و نکته 
جالب این که رهبر انقالب در پاسخ بالفاصله 
می گویند: »ما کسی نیستیم. این ها سربازی 
برای خدا کردند. سربازی برای اسالم کردند. 
ــوده. جهاد  سربازی بــرای جامعه مسلمین ب
این ها، جهادی بود که همه مسلمانان عالم، از 
آن منتفع می شوند، اگر بفهمند.« در بخشی 
دیگر و درباره شهید هادی شجاع که چهار روز 
پس از دامادی اعزام شد، رهبر انقالب از حنظله 
غسیل المالئکه نام می برند و از شهدای مدافع 

حرم تجلیل می کنند.

فلسفه دفاع از حرم	 
در بخشی از این فیلم مستند، سخنانی از رهبر 
معظم انقالب که در دیدارهای مختلف گفته 
شــده، پشت سر هم قــرار گرفته اســت. بخش 
مهمی که به نظر می رسد از سخنان ثابت ایشان 
در این دیدارهاست و فلسفه دفاع از حرم را به 
زبان ساده و با نقل از نهج البالغه بیان می کنند. 
ایشان در این بخش می گویند: »من یادم است 
آن سالی که بچه های ما می خواستند به سوریه 
بروند و حاج احمد ]متوسلیان[ و بقیه رفتند 
سوریه که بروند به لبنان و با اسرائیل بجنگند، 
- سال 61 و 62 بود - خیلی خوشحال بودند. 
می گفتند با دشمن اصلی مواجه می شویم 
و اگر کشته بشویم، به دست دشمن اصلی 
کشته می شویم.« در بخشی دیگر، ادامه 
این سخن این گونه می آید: »آن دشمنی 

که در فالن استان عراق یا فالن استان سوریه 
جلویش گرفته شد، اگر جلویش گرفته نمی شد، 
ما باید این جا در کرمانشاه و همدان و بقیه 
استان ها با این ها می جنگیدیم.« در نهایت 
فلسفه دفــاع از حــرم با روایتی از خطبه 27 
نهج البالغه این گونه پایان می یابد: »نباید منتظر 
بمانیم که دشمن به خانه آدم بیاید و بعد آدم به 
فکر دفــاع بیفتد. دشمن را باید در مرزهای 
خودش سرکوب کرد. این که این ها )دشمنان( 
این قدر ناراضی اند، به خاطر این است. ما امروز 

آن جا باالی سر این ها نیرو داریم.«

گزیده ای از واکنش های مجازی	 
 غــرق شــده بــودم در زیبایی بی نهایت این 
مستند. مبهوت این همه مهربانی و صمیمیت 
و نورانیت آقا در عین استواری و ابهت اش 

شده بودم.
ــرا طــی این  ــای تعجب داره کــه چ  بسی ج
سال ها چنین مستندهایی وجود نداشت تا 
ابعاد  بیشتری از چهره  آقا رو به مردم بشناساند.

 وقت افطار بود، افطارمو با بغض خوردم. 
یه مستند عالی بود که عظمت شهدا و  رهبر 
شهدا رو نشون داد. تلفیقی از بغض و لبخند 

و چکیدن قطره ای اشک از کنار چشم بود...
 سوریه همان کربال بود، دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( کمتر از دفاع از خیمه های کربال 
نبود. اونا که رفتن لیاقت داشتن، خوشا به 

سعادتشون.
 اشک و خنده هامون قاطی پاتی شد آقا. 
کاش بشه ما هم دور شما جمع بشیم و بگیم 

بچه هام فدای اسالم.
 این مستند »لشکر زینبی« رو باید دانلود کرد 
تو خلوت سر فرصت دید و زار زد. این جوری 

سر سفره افطار حقش ادا نمی شه.
ــروز کنار مستند »لشکر زینبی« افطار   ام
کردیم و عجیب حالمون رو خوب کرد و در 
عین حال شرمندگی مون رو از خانواده شهدا 
بیشتر. به قول حضرت آقا یه همسر خوب نه 

تنها مانع نیست، مشوق هم هست.
  امروز برای خرید رفتم تا سر کوچه، دلم واسه 
آقا محسن چهار ماهه ام تنگ شد. چقدر بزرگ 
بودن کسایی که فرشته های کوچیک شون رو 

تنها گذاشتن فقط برای خدا...

سینما و تلویزیون ۶

 مصطفی قاسمیان  

خبر
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ــاز در جمع  ــ ــرب ــ ــز دی ــی ــب ــام ک
ــیــســت هــای مــســابــقــه  فــیــنــال
»شب های مافیا« حضور دارد و 
فردا با اولین قسمت فینال به 
فریبا  می آید.  خانگی  نمایش 
ــرزاد حسنی، ســام درخشانی و آشا  نــادری، ف

محرابی نیز از فینالیست های مسابقه هستند.

رعنا آزادی ور به تازگی حضور 
خانگی  نمایش  در  پــررنــگــی 
ــت. او در ســریــال  ــه اسـ ــت داش
»جیران« اثر حسن فتحی بازی 
کــرده و همچنین در مجموعه 
ــاری« بــه کــارگــردانــی محمدحسین  »زخـــم کـ

مهدویان ایفای نقش می کند.

کشاورز  محمدعلی  زنــده یــاد 
در گفت وگویی قدیمی با موزه 
سینما کــه بــه تــازگــی منتشر 
شده، روایت کرده که در پاسخ 
برای  حاتمی  علی  مرحوم  به 

پیشنهاد نقش مربی غالمرضا تختی، گفته این 
فیلم را نسازد و بگذارد تختی اسطوره بماند.

ساعد سهیلی در حــال بــازی 
ساخته  »شـــهـــرک«  فیلم  در 
علی حضرتی بود اما با اعالم 
ــور،  ــش ــت قــرمــز در ک ــی ــع وض
فیلم برداری آن  متوقف شد. 

همایون  و  فروتنیان  شاهرخ  سیاحی،  کاظم 
ارشادی از دیگر بازیگران فیلم هستند.

چهره ها و خبر ها

مسعود جعفری جوزانی ساخت 
دکور فیلم »بهشت تبهکاران« 
را به پایان رسانده است. اصغر 
رحمانی طراح دکور این اثر در 
گفت وگو با مهر، از ساخت نمای 
بیرونی تئاتر نصر در الله زار و پایان ساخت دکور 

فیلم خبر داده است.

حــســن معجونی ایـــن روزهـــا 
مشغول بازی در سریال »آهوی 
ــه کــارگــردانــی  ــن مــــارال« ب م
مهرداد غفارزاده است و در آن 
ایفا  را  نقش ناصرالدین شــاه 

می کند. این اولین تجربه حضور حسن معجونی 
در نمایش خانگی است.

 محسن قاضی مرادی 
در قطعه هنرمندان آرام گرفت

محسن قاضی مرادی بعد از مدت ها رنج بیماری، در 
آرامگاه ابدی خود در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

آرام گرفت.
به گزارش ایسنا، پیکر محسن قاضی مرادی، بازیگر 
فقید سینما و تلویزیون دیروز در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( و در کنار مزار گرشاسب رئوفی به 
خاک سپرده شد. دیگر همسایه او در خانه ابدی اش، 
حسین ملکی عکاس و فیلم بردار سینماست که به 
تازگی درگذشته است. خاک سپاری این بازیگر به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و برای پرهیز از 
طوالنی شدن مدت زمان برنامه، بدون سخنرانی 
برگزار شد با این حال جمعیتی از مردم در قطعه 

هنرمندان گرد هم آمده بودند.
در این برنامه چهره های هنری همچون کیانوش 
ــوری، علیرضا نــجــف زاده، نیلوفر  گرامی، بابک ن
محمودی، امیر کرم یزدی، سمیه مهری، عباس نایی 
و... مهوش وقاری بازیگر و همسر این هنرمند فقید را 

همراهی کردند.
محسن قاضی مرادی  که متولد 1320 بود، بازی در 
سینما را از سال ۵1 با فیلم »حسن سیاه« )بدون ذکر 
در شناسنامه فیلم( به کارگردانی پرویز اصانلو آغاز 
کرد. از آثار سینمایی این هنرمند که کارنامه پرباری 
در زمینه سینما و تلویزیون دارد، می توان به فیلم هایی 
چون »سگ کشی«، »قطعه ناتمام«، »خانه ای روی 
آب«، »یک بار برای همیشه«، »دایره زنگی«، »مسافر 
ری«، »اویــنــار« و... اشــاره کــرد. او در سریال های 
مختلفی هم به ایفای نقش پرداخته است که از جمله 
آن ها می توان از »کت جادویی«، »کارآگاه شمسی و 

مادام«، »روزگار جوانی« و... نام برد.
قاضی مرادی که برای بازی در فیلم »ما همه خوبیم« 
به کارگردانی بیژن میرباقری جایزه بازیگری نقش 
دوم مرد را دریافت کرده است، بعد از مدت ها تحمل 
بیماری پارکینسون، شامگاه 2۵ فروردین بر اثر 

عوارض ناشی از این بیماری در منزلش درگذشت.
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تست هوش هوش منطقی

اگر این شکل ها را از روی خطوط نقطه چین تا بزنیم، 
کدام یک تبدیل به یک مکعب می شوند؟ 
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  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.
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داخل 5-حــواری خائن-معبر خون 6- دارونما – بیماری 
مسری 7-معجزه الهی- برنده نوبل شیمی ۱۹5۱.  8- 
یادداشت-فیلم غرب وحشی ۹-واحــد واکسن- عالمت 
مفعولی-نقش هنری ۱0-موسس سلسله ایلخانیان-من و 
شما  ۱۱-کرانه آسمان-دیوار بلند-آگهی نامه ۱2- پایتخت 

افغانستان-  زبان رسمی الجزایر

 عمودی :۱- کجاوه بی سقف- نام دیگر ضحاک 2-آزمون-
من  ــار  ــه ــی3-چ داروی گیاهان  از  انگلیسی-  خوشحال 
تبریزی-خبرنامه -عنوان 4-کوشک-مادر لر-دیوار بلند 
کودکان-یگانه- بــازی  وسیله   -6 تشریفات-کنش   -5
ــا می ریزد-مبل چپه-سنگ مرمر  ســوی دیگر7-به دری
8- جوی- از سازهای زهی ۹-از مشتقات نفت-مفلوج-

کرشمه ۱0-مقابل جفا-ورم غده تیروئید-قیمت بازاری 
۱۱-الــگــوگــذاری 
رایــانــه ای-پــارچــه 
تبلیغاتی- چاپی 
ــظ  ــ ــی ــ ــل ــ مــــــــــه غ
ــن  ــری ــن ت ــه ۱2-ک
بــــنــــای مـــذهـــب 
ــوان  ــن ــی-ع ــودای ب

پادشاهان حبشه

افقی:۱- پادشاه روسیه در سده هجدهم- اتحادیه فوتبال اروپا 2-قاره کهن- واحد 
پول کره شمالی-اسب 3-لنگه در- قوزی 4-رخسار-شهر حضرت عبدالعظیم-ضمیر 

افقی:۱- هیپنوتیزم 2-روش-نام آذری- غالف شمشیر 3-ولی-خرس سینمایی-
ثبت 4-پایمال شده-صدف نشین-واحد شمارش ملک و خانه- از ماه های زمستان 

5-کنایه از پر حرف 6- گرو- قله ای در استان فارس-از 
سین های هفت سین 7- درمانده-روزگار-مته 8-از آثار 
۹-عنصر شیمیایی-جگر سفید-ردیف- زابــل  تاریخی 
جشنواره سینمایی ۱0-لغزنده-الفبای موسیقی-از عناصر 
اربعه ۱۱-پدر مرده-حرف گزینش-پادشاه ۱2-شهری در 

شمال استان اصفهان

 عمودی: ۱-خواننده موسیقی سنتی ایرانی 2- چادر-
عالمت جمع-اطالعات رایانه 3-سوی دیگر-آزردگی-
صدای نازک 4-کلمه تنفر-عدد تیزپا-سم-از ادات پرسش 
عرب 5-رفت وآمد-جاده فلزی 6-نخستین سلسله ایرانی-
علم اشکال- ضمیر خارجی 7-عدد قرن-گمراه-خالص 
8-سگ گزنده-اجازه ۹-نوعی ِسنج-اتوبوس فرنگی- 
حرارت-ضربه سر ۱0-روز جشن- حی-حفره امنیتی 

ــای  ــه ه ــام ــرن ب در 
رایــانــه ۱۱-واحــد 
ســـنـــجـــش طـــول 
انگلیسی-در بازی 
مــی زنــنــد- مــوی 
ــر ۱2-  مـــیـــان سـ
سریالی تلویزیونی 

از رضا عطاران
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تست هوش:    گزینه 3

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

بازی ریاضی

با توجه به اعداد در شکل باال، گزینه مناسب را 
انتخاب کنید.

عددیاب

شش رقمی: 

   2834۹5 – 2۹3478
   8۹53۱2 – 542۱37

365۱۹8 - 274586

سه رقمی: 

   36۹ – 28۹ – 425
   426 – 65۹ – ۹8۱

735 - 76۹ – 5۱3

چهار رقمی:

   8۹58 – 64۱2
   ۹3۱7 – 7536
4۹86 - 2348

پنج رقمی: 

   745۹6 – 283۱2
   8۹365 – 5۹82۱

24573 - ۹8754
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خفن استریپ:    سردسیر

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

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

اختالف تصاویر

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 را با همان تعداد حروف بنویسید.

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :   گزینه )۱( عدد داخل هر مثلث برابر است با مجموع دو عدد 
راس پایین مثلث ضربدر عدد راس باالیی. 

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

معما )1( 

معما )2( 

توزیع جواهرات
جمشید  مجموعه  در  قیمتی  نیمه  جواهر  هشت 
وجود دارد. به قیمت امروز، چهار تا از آن  ها هر کدام 
5 میلیون، سه تا از آن ها هر کدام ۱0 میلیون و یکی 
از آن ها 25 میلیون تومان ارزش دارد. او آن ها را به 
سه فرزندش مهتاب، ادوین و ناصر هدیه داد. مجموع 
ارزش هدیه های هر سه آن ها یکسان است. ناصر 
دقیقا سه سنگ را دریافت کرد و مهتاب کمترین 
تعداد سنگ را گرفت. سنگ ها چطور توزیع شدند؟

آبی یا قرمز؟

قرمزها، خاکستری ها، آبی ها و سیاه ها مسابقات 
دوره ای دارند که در آن هر تیم یک بار با تیم های 
دیگر بازی می کند، به طور کلی شش بازی انجام 

می شود.
سیاه ها بیشتر از آبی ها ُبرد داشتند و خاکستری ها 
بیشتر از آبی ها باخت داشتند. قرمز ها با سیاه ها 
مساوی کردند که تنها تساوی در این مسابقات بود. 

در مسابقه بین آبی ها و قرمزها، کدام برنده شدند؟
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عدد یاب :

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 که شما 
می توانید در خانه های خالی قرار 

دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی ها: فیل، فلت، تیر، 

تلف، لیف، ریل و ...
چهار حرفی: لیتر، رتیل و ..

پنج حرفی: فیلتر

معمای  توزیع جواهرات:   مهتاب یک سنگ 25 میلیونی، ادوین یک سنگ ۱0 
میلیونی به همراه سه سنگ 5 میلیونی و ناصر دو سنگ ۱0 میلیونی به همراه یک 

سنگ 5 میلیونی گرفت.

معمای آبی یا قرمز؟:    قرمزها و سیاه ها یک بازی را مساوی کردند، بنابراین حداکثر 
دو بازی را بردند. آن ها بیشتر از آبی ها برد داشتند، بنابراین آبی ها حداکثر یک برد 
داشتند. چون خاکستری ها بیشتر از آبی ها باخت داشتند، خاکستری ها احتماال هر 
سه مسابقه را باختند. مسابقه ای که آبی ها آن را بردند ،در مقابل خاکستری ها بوده 

است، بنابراین آبی ها در برابر قرمز ها باختند.
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی
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اب شناسایی عامل آزار و اذیت های رسیایل زانن مسافر در مهشد

این دزد شیشه ای اب هتدید چاقو طعمه هایش را به زمین های کشاورزی یم کشاند و...

گریه بر آرزوهای سوخته!
وقتی مرد آرزوهای من خیلی راحت به چشمانم زل 
زد و مدعی شد که مرا نمی شناسد، تازه فهمیدم که 
فریب خورده ام و دیگر همه چیز تمام شده است.  
زن 25 ساله ای که مدعی بود بر خاکستر آرزوهای 
سوخته اش اشک می ریزد، با بیان این که زیباترین 
روزهای جوانی ام را با شعله هوس به آتش کشیده 
ــاره سرگذشت رویاگونه خود به مشاور و  انــد، درب
مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت: 
هفت ساله بودم که پدر و مادرم به دلیل تفاوت های 
فرهنگی و خانوادگی طالق گرفتند و من و برادر 4 
ساله ام راهی منزل مادربزرگمان شدیم. در واقع 
من و برادرم قربانیان عشق و عاشقی کورکورانه پدر 
و مادرم بودیم که در پی یک آشنایی خیابانی با هم 
ازدواج کرده بودند اما عشق ناگسستی آن ها بعد از 
10سال از هم گسیخت و از یکدیگر نفرت پیدا کردند. 
هر کدام از آن ها یک سال بعد از این ماجرا دوباره 
ازدواج کردند و به دنبال سرنوشت خودشان رفتند و 
ما را در حسرت محبت خانوادگی تنها گذاشتند. در 
حالی که سعی می کردم بیشتر اوقاتم را با دوستانم 
بگذرانم، تحصیالتم در مقطع دبیرستان به پایان 
رسید و تصمیم گرفتم کاری برای خودم دست و پا 
کنم. اما در همین روزها به یک مهمانی دعوت شدم 
و در آن جا با مردی شیک پوش و خوش بیان برخورد 
کردم که 25 سال از من بزرگ تر بود. در همان نگاه 
اول چنان شیفته »سعید« شدم که کاخ آرزوهایم را 
در قلب او بنا کردم. »سعید« که گذرنامه اروپایی نیز 
داشت مدام به یکی از کشورهای اروپایی سفر می 
کرد. من هم که آرزو داشتم روزی در خارج از ایران 
قدم بزنم، خیلی زود پیشنهاد ارتباطات دوستانه او را 
پذیرفتم و بدین ترتیب ارتباط من و او از سال 94 آغاز 
شد. برای آن که مورد سرزنش خانواده پدری ام قرار 
نگیرم، یک سال بعد از این ماجرا از او خواستم مرا به 
عقد خودش درآورد. او هم خطبه عقد را در یکی از 
مراکز مذهبی خواند و بعد شناسنامه ام را گرفت تا  
بقیه کارها  را انجام دهد. »سعید« منزلی برایم رهن 
کرد و من و بــرادرم روزهــای خوب زندگی را شروع 
کردیم. مسافرت می رفتیم، خرید می کردیم و از 
هدایای گران قیمت بهره مند می شدیم ولی سعید 
هیچ گاه با من به مسافرت نمی آمد یا در شهر قدم 
نمی زد. در طول دو سال زندگی مشترک دو بار باردار 
شدم ولی به اصرار او جنینم را سقط کردم تا روزهای 
جوانی را خوش بگذرانیم. آن زمان آن قدر خوشحال 
بودم که فقط به خواسته های همسرم عمل می کردم 
و به آینده توجهی نداشتم تا این که آرام آرام احساس 
کردم »سعید« توجه کمتری به من دارد و حتی از هر 
چند تماس تلفنی به یکی از آن ها پاسخ می دهد. 
کم کم نگران آینده و زندگی ام شدم. این بود که به 
سراغ نشانی هایی رفتم که از سعید داشتم. خانه ای 
را در منطقه باالی شهر پیدا کردم که بارها مرا داخل 
خودرو منتظر گذاشته بود تا سری به خانه خواهرش 
بزند اما در کمال تعجب فهمیدم آن جا منزل ویالیی 
سعید است که با همسر و فرزندانش زندگی می 
کند! حیرت زده به سعید می نگریستم و او در میان 
بهت و ناباوری مدعی بود که مرا نمی شناسد. پیامک 
هایش را به همسرش نشان دادم ولی او به راحتی آن 
ها را تکذیب کرد و گفت: این شماره تلفن متعلق به 
دوستش است که در امور خیریه کار می کند.  سعید 
همچنین ادعا کرد که شماره تلفن مرا از یک مرکز 
خیریه ای گرفته و من و برادرم را تحت حمایت خود 
قرار داده است. به همین دلیل ماهانه مبالغی را از 
درآمد شرکت به حساب بانکی من واریز می کرده 
تا اجاره خانه و مخارج زندگی را بپردازم! با شنیدن 
این جمالت، دیگر دنیا برایم تمام شد و همه آرزوهایم 
سوخت. دیگر نمی توانستم بیشتر از این به چشمان 
خباثت آلود سعید نگاه کنم. این بود که از خانه اش 
بیرون آمدم و برای یافتن چاره ای راهی کالنتری 
شدم اما ای کــاش... شایان ذکر است، رسیدگی 
به پرونده این زن جوان با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ علی معطری )رئیس کالنتری قاسم آباد( به 
کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری 

سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*ایرنا/ دو تن از مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان 
به نام های استواریکم  سید ابوالفضل هاشمی و 
استواریکم محمد نصیری در راه پاسداری و حراست 
ــران اسالمی به فیض  از مرزهای عــزت و شــرف ای

عظمای شهادت نائل آمدند.
*پــلــیــس/ ســردارصــالــحــی فــرمــانــده انتظامی 
خوزستان گفت: یک باند قاچاق سالح و مهمات 
توسط پلیس اطالعات خرمشهر شناسایی و متالشی 
شد. در این عملیات 1۶ قبضه سالح جنگی و تعداد 

قابل توجهی تجهیزات و مهمات کشف و ضبط شد.
*ایرنا/ 15 شهروند شیرازی ساکن یک مجتمع 
مسکونی دیروز با تالش نیروهای امدادی از محاصره 
شعله های آتش برافروخته شده از دو دستگاه خودرو 

در پارکینگ این مجتمع نجات یافتند.
* ایرنا/ سرهنگ  علوی فرمانده انتظامی دامغان 
گفت: چهار نفر عضو باند فروش سکه های طالی 

تقلبی در دامغان دستگیر شدند.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ کنجوریان 
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از انهدام باند 
چهار نفره سارقان مغازه و اماکن مسکونی در محدوده 

افسریه و مسعودیه پایتخت خبر داد.
*پلیس/ سرهنگ گودرزی رئیس پایگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند چهار 
نفره ماموران قالبی و کشف 41 فقره کالهبرداری 
و سرقت خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش اموال 
کالهبرداری شده را دو میلیارد تومان برآورد کردند.
*صدا و سیما/ ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران از حریق گسترده سوله ساخت 
ساعت در جاده خــاوران خبر داد و افــزود: با وجود 
شعله ور شدن کامل سوله ها این حادثه تلفات جانی و 
مصدومی به همراه نداشت.البته این حریق خسارات 
مالی فراوانی به جا گذاشت و برای اطفای حریق 
عالوه بر نیرو های آتش نشانی فرون آباد و پاکدشت، 
نیرو های آتش نشانی تهران نیز اقدامات الزم را 

انجام دادند.
ــس استان  ــ *مــهــر/ شــادی نیا سخنگوی اورژان
آذربایجان شرقی از آتش سوزی گسترده در یک 
واحد تولیدی لوازم خانگی در تبریز طی پنج شنبه 
گذشته خبر داد و افزود: هفت مصدوم این حادثه به 

صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.
*ایرنا/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان گفت: یک تن و 449 کیلو و 400 گرم 
مواد مخدر تریاک و حشیش در درگیری مسلحانه 
اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و 
تکاوران انتظامی شهرستان های نیکشهر، ایرانشهر و 

دلگان با قاچاقچیان مواد مخدر، کشف شد.
*ایرنا/ ماموران انتظامی اصفهان موفق به کشف دو 
هزار و 200 کیلوگرم مواد مخدر در این خطه شدند.

 کالهبرداری 500 میلیونی
 با جعل نشان »ای نماد« 

رئیس پلیس  پایتخت از شناسایی و دستگیری 
ــروش تجهیزات پزشکی  ف ایجاد سایت  عامالن 
ــزارش  بــا جعل نشان »ای نــمــاد« خبر داد. بــه گ
ــودرزی افــزود:  صدا و سیما، سرهنگ معظمی گ
تعدادی از شهروندان به پلیس فتای تهران بزرگ 
مراجعه کردند و مدعی شدند، پس از خرید در یکی 
از سایت های فــروش تجهیزات پزشکی، از آن ها 
کالهبرداری شده است. وی ادامــه داد:  افسران 
سایبری پلیس فتا   پس از به دست آوردن اطالعات 
هویتی مجرمان و تشریفات قضایی هر دو متهم را 
که یک زن و شوهر بودند، در یکی از مناطق شرقی 
 تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از حضور در پلیس 
فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده 
مستندات موجود در پرونده، ضمن پذیرش جرم 
خود به کالهبرداری از حدود ۳0 نفر از شهروندان 

به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اقرار کردند.

دستگیری 3   آدم ربا در عملیات پلیس 
فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری سه 
تبعه افغانستان که نوجوان 12 ساله ای را از این 
کشور   ربوده و به شهرستان اراک منتقل کرده 

بودند، خبر داد.
ــزارش پلیس، حسن مفخمی شهرستانی  به گ
افزود: در چند روز قبل، شخصی تبعه افغانستان 
با ارائه برگه مرجوعه ای از مرجع قضایی، شکایتی 
از آدم ربایی فرزند 12 ساله اش را مطرح کرد. 
وی ادامــه داد: در تحقیقات انجام شده از فرد 
شاکی، مشخص شد که در اسفند سال گذشته، 
افرادی ناشناس پسر بچه 12 ساله اش را در یکی 
از والیت های افغانستان ربوده و به ایران آورده  و 
برای آزادی او مبلغ پنج میلیارد تومان درخواست 
کرده اند. فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: 
با برآوردهای انجام شده و احتمال حضور آدم 
ربایان در استان مرکزی، بررسی موضوع به صورت 
تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان قرار گرفت. وی افــزود: با آغاز تحقیقات 

تخصصی کارآگاهان پلیس، آدم ربایان که از ورود 
پلیس به این موضوع مطلع شده بودند، بالفاصله 
پسربچه ربوده شده را آزاد کردند که با پیگیری 
پلیس، وی صحیح و سالم تحویل خانواده اش شد.
مفخمی شهرستانی ادامه داد: با توجه به اهمیت 
موضوع، پیگیری پرونده با جدیت از سوی پلیس 
دنبال و سرانجام مشخص شد که آدم ربایان در یک 
کوره آجرپزی در اطراف شهرستان اراک مشغول 
کار هستند. با شناسایی محل حضور این افراد، 
تیمی از کارآگاهان پلیس به محل اعزام شدند و در 
عملیاتی غافلگیرانه، هر سه فرد آدم ربا دستگیر 
و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی استان 
داللت شدند. وی گفت: در مراحل بازجویی های 
انجام شده، دستگیرشدگان به آدم ربایی با هدف 
دریافت پول از خانواده پسربچه اعتراف کردند که 
با تکمیل تحقیقات پلیس، پرونده تشکیل   و برای 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و 
آدم ربایان نیز با دستور قضایی روانه زندان شدند. 

37 واحدمسکونی در شهداد دچار آب گرفتگی شد 
توکلی/ در پی رگبار شدید باران و تگرگ در چند 
نقطه استان کرمان، مناطقی از بخش شهداد و 

اندوهجرد دچار آب گرفتگی شد.
ــار شــدیــد بــهــاری  ــب ــزارش خـــراســـان، رگ ــ ــه گ ب
ــاه جمعه،  ــرگ ــح ــاران روز پــنــج شــنــبــه و س ــ بـ
ــدادی از مناطق  اســتــان کــرمــان از جمله  ــع ت
ــرد در حاشیه  ــج ــدوه ــداد و ان ــه شــهــرهــای ش
 کــویــر را  دچـــار آب گرفتگی و خــســارت کــرد.

سیالب در ســاعــات اولــیــه باعث غافل گیری 
ــای  ــودرو ه چند دســتــگــاه خـــودرو از جمله خ
گــردشــگــری و شــخــصــی شـــد کـــه بـــا حــضــور 
ــدادی، رهایی یافتند و سه مصدوم  نیروهای ام
 این حادثه نیز به مرکز درمانی منتقل  شدند.

ــر اســتــان  ــم ــل جمعیت هـــالل اح ــام ــرع ــدی م
ــاره بــه وقـــوع بــارنــدگــی و طغیان  کــرمــان بــا اشـ
ــداد گــفــت: بــالفــاصــلــه پس  ــه رودخـــانـــه در ش

ــزارش خسارت بارندگی، تیم های امــداد  از گ
هوایی و زمینی جمعیت هالل احمر استان به 
روستای پشوییه در شهداد اعــزام شدند. فالح 
ــن کــه ۳۷  واحـــد  مسکونی در  ــاره بــه ای بــا  اشـ
روستای مزبور دچــار آب گرفتگی شد، افــزود: 
ــدادی از قبیل پتو، موکت، بسته های  اقــالم ام
غــذایــی ۷2 ساعته و 24 ساعته، آب معدنی 
و... با تالش  امــدادگــران جمعیت هالل احمر 
 و با بالگردهای امــدادی میان مردم توزیع شد.
شهردار شهداد هم گفت: جاری شدن سیالب در 
سحرگاه جمعه بیش از دو میلیارد تومان به اماکن 
و تاسیسات این شهر خسارت وارد کرده است. 
علی بهرامی افزود: بر اثر بارش باران بهاری در 
سحرگاه روز گذشته سیالب وارد بخش هایی از 
شهر و موجب آب گرفتگی معابر و تاسیسات زمین 

تازه تاسیس چمن مصنوعی و فضای سبز آن شد.

سیدخلیل سجادپور- جوان ۳0 ساله ای که 
با استفاده از یک دستگاه پراید شیشه دودی، 
زنان مسافر را در اطراف صدمتری مشهد مورد 
آزار و اذیت های وحشیانه قرار می داد، درحالی 
با تالش گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به دام افتاد که در همان 
ساعات اولیه دستگیری سه تن از زنان قربانی ، 

او را شناسایی کردند. 
به گزارش اختصاصی خراسان، ساعت 10 
یازدهم فروردین بود که زن 2۷ ساله در حاشیه 
بولوار حر مشهد منتظر تاکسی ایستاد. او هر 
روز صبح با سرویس به سرکارش در یکی از 
بازارهای اطراف میدان 1۷ شهریور می رفت 
اما آن روز به خاطر تعطیلی، سرویس در کار نبود 
و  زن جوان قصد داشت با خودروهای عبوری 

خود را به محل کارش برساند. 
ــد سفید رنــگــی که  ــرای در همین هــنــگــام پ
شیشه های دودی داشــت، مقابل زن جوان 
متوقف شد. مسافر مذکور بدون آن که به چهره 
راننده جــوان نگاه کند، مقصدش را بازگو 
کرد و با اشاره راننده پراید در صندلی عقب 
نشست! راننده پراید که طعمه دیگری را به دام 
انداخته بود، پدال گاز را فشرد و از منطقه قلعه 
ساختمان وارد صدمتری شد. او بعد از طی 
مسافتی و به بهانه کمبود سوخت خودرو، به 

طرف بولوار میامی دور زد! راننده پراید وقتی 
با اعتراض مسافرش روبه رو شد، ادعا کرد که 
پمپ گاز برای سوخت گیری در مسیر حرکت 
وجود ندارد! اما زن جوان از رفتار و گفتار راننده 
فهمید که او نقشه پلیدی را در سر می پروراند!  
به همین دلیل با فریاد از راننده خواست تا 
توقف کند ولی دیگر فریادهای او نتیجه ای 
ــود زن  نــداشــت. تــرس و وحشت سراسر وج
جوان را فراگرفته بود. در یک لحظه تصمیم 
گرفت خود را از داخل خودرو به بیرون پرت کند 
اما دستگیره ای وجود نداشت درهای پراید 
قفل شده و او حتی نمی توانست شیشه های 
خودرو را پایین بکشد تا شاید کسی فریادهای 
دلخراش او را بشنود. زن جوان که دیگر خود 
را در دام »هیوالی سیاه« می دید با مشت به 
شیشه های دودی می کوبید! جیغ می کشید 
و التماس می کرد اما همه تالش هایش برای 
نجات از چنگ »هیوال« بی نتیجه بود! در یک  
لحظه، گوشی تلفن را از کیفش بیرون آورد تا با 
پلیس 110 تماس بگیرد ولی با  دیدن چاقویی 
که زیر گلویش قــرار گرفته بــود، وحشت زده 
گوشی را با اشاره راننده به او داد. دقایقی بعد 
پراید شیشه دودی در زمین های کشاورزی 
اطراف جاده میامی متوقف شد و راننده بدون 
توجه به التماس ها و فریادهای مسافر جوان، 

او را  هدف تعرض و آزار و اذیت قرار داد. ساعتی 
بعد، طعمه »هیوالی سیاه« خود را به نیروهای 
انتظامی رساند و ماجرای وحشتناک راننده 
ــوار را در حالی بازگو کــرد که همه  پراید س
ــودش از شدت ترس می لرزید! گزارش  وج
خراسان حاکی است، با توجه به حساسیت 
موضوع، این پرونده به پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی ارســال شد و با صــدور دستوری ویژه 
از سوی سرهنگ کارآگاه جــواد شفیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی( در دایره جرایم مهمه 
اداره جنایی مورد رسیدگی های تخصصی 
قرار گرفت. با مشخصات کوری که زن جوان 
در اختیار پلیس گذاشت، بررسی ها به شیوه 
پلیسی در حالی آغاز شد که زن جوان از شدت 
ترس و وحشت نتوانسته بــود، شماره پالک 
یا مشخصه ای از »هیوالی سیاه« را به خاطر 
بسپارد. او فقط خود را طعمه ای می دانست که 
در دام یک »هیوالی وحشتناک« افتاده بود. 
با وجود این تحقیقات کارشناسی و بررسی 
پرونده های موجود بیانگر آن بود که راننده 
معروف به »هیوالی سیاه« همان راننده ای 
است که از مدتی قبل و با جرایمی مشابه تحت 
تعقیب پلیس قرار دارد. بنابراین ماجرای آزار 
و اذیــت های مسافران زن، اهمیت ویــژه ای 
یافت و با صدور دستوراتی محرمانه از سوی 

سردار محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( گروه ورزیده ای از کارآگاهان 
سلطانیان  مهدی  سرهنگ  فرماندهی  بــه 
)رئیس اداره جنایی آگاهی( به طور شبانه 
روزی وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای 
را با بسیج همه امکانات پلیسی آغاز کردند. 
به گــزارش خراسان، رصدهای اطالعاتی با 
بررسی دوربین های شهری، بانک اطالعاتی 
مجرمان سابقه دار و اندک مشخصاتی از یک 
پراید شیشه دودی، ادامــه یافت تا این که در 
نهایت اسنادی از یک پراید به دست آمد که به 
صورت قولنامه ای فروخته شده بود. از سوی 
دیگر چند گروه عملیاتی فرضیه های متفاوت 
پلیسی را با بررسی پرونده های مشابه درحالی 
ادامه می دادند که برخی از آن ها فقط به عنوان 
سرقت از یک راننده پراید شکایت کرده بودند.

بنابر گزارش خراسان، با جمع آوری و تکمیل 
سرنخ ها باالخره اطالعاتی از راننده ای جوان 
به دست آمد که سابقه سرقت نیز داشــت. به 
همین دلیل و با شناسایی محل اختفای راننده، 
مراتب به قاضی دهقان )قاضی با تجربه شعبه 
اول دادگـــاه کیفری یک خــراســان رضــوی( 
اعــالم شد و بدین ترتیب با صــدور دستورات 
خاص قضایی، عملیات هماهنگ و ضربتی 
روز چهارشنبه گذشته برای دستگیری متهمی 
آغاز شد که زن جوان 2۷ ساله تصویر او را در 
سیستم پلیس شناسایی کرده بود. گزارش 
خراسان حاکی است، کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی هنگامی که 
بــرای دستگیری راننده ۳0 ساله به منطقه 
شهرک شهید رجایی )قلعه ساختمان( رفتند 
و مخفیگاه او را به محاصره درآوردند، ناگهان 
متهم تحت تعقیب با مشاهده نیروهای پلیس، 
در حیاط را به هم کوبید و از راه پشت بام قصد 
فرار داشت که گروه عملیاتی دیگر وارد عمل 
شدند و او را در پشت بام منزلش زمین گیر 
کردند. با انتقال ع- الف به دایره جرایم مهمه 
آگــاهــی، بازجویی هــای تخصصی از وی با 

استفاده از تجربیات رئیس پلیس آگاهی وارد 
مرحله جدیدی شد چرا که در همان ساعات 
اولیه دستگیری سه زن جوان که هدف تعرض 
و آزار و اذیت متهم مذکور قرار گرفته بودند با 

چهره ای وحشت زده، او را شناسایی کردند.
براساس گزارش خراسان، در حالی که تعداد 
زیادی قاب گوشی تلفن همراه، چراغ گردان 
و... در بازرسی از مخفیگاه »هیوالی سیاه« 
کشف شده است، بررسی سوابق وی نشان 
می دهد که او قبال به جرم سرقت نیز روانه 
زندان شده   و از سال 9۷ به جرایم تعرض به 
زنان ادامه می داده است. تحقیقات پلیس با 
دستورات ویژه قضایی برای کشف جرایم دیگر 

این متهم بی رحم همچنان ادامه دارد. 
در عین حال یک مقام آگاه از زنان جوانی که 
طعمه این متهم معروف به »هیوالی سیاه« شده 
اند خواست برای شناسایی و اعالم شکایت 
به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
بروند و یقین بدانند که هویت و اطالعات آن ها 
در پرونده به صورت محرمانه باقی می ماند و 
نزدیک ترین اطرافیانشان نیز به این اطالعات 
ــت. ایــن مقام آگاه  دسترسی نخواهند داش
همچنین به زنان و دختران جوان توصیه کرد: 
برای رفت و آمد درون شهری از اتوبوس، مترو 
یا تاکسی های شناخته شده استفاده کنند و 
به رانندگان خودروهای عبوری اعتماد نکنند. تصاویر درون پراید شیشه دودی هیوالی سیاه

اختصاصی خراسان

»هیوالی سیاه« شکار شد 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تصادف در محور ازنا - الیگودرز 5 کشته به جا گذاشت 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا از مرگ پنج نفر درپی تصادف پیکان با 
کامیون خبر داد. سرهنگ احمد شیرانی به ایسنا  
ــروز، یک  درایــن بــاره گفت: حوالی ساعت 8 دی
دستگاه سواری پیکان در حال حرکت در محور 
ازنا-  الیگودرز  در استان لرستان بود که ناگهان 
به شدت با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرد. 
وی با اشاره به حضور عوامل پلیس و امداد در محل 
افزود: با حضور عوامل امدادی در محل متاسفانه 

مرگ پنج نفر به دلیل شدت جراحات وارد شده 
تایید و یک تن نیز برای درمان به بیمارستان منتقل 
شد. رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: 
کارشناسان پلیس راه در بررسی صحنه تصادف 
اعالم کردند که بی توجهی راننده سواری پیکان 
به مسیر مقابل سبب وقوع این حادثه مرگبار شده 
است. وی به رانندگان توصیه کرد، از عجله و شتاب 

در رانندگی پرهیز کنند.
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استان های رکورددار رشد 
قیمت خوراکی در سال 99 

در شرایطی که قیمت خوراکی ها در اسفند 
سال قبل نسبت به اسفند سال 98، 66.6 
درصد افزایش یافته است، در 8 استان فوق، 
این رقم به بیش از 70 درصد رسید. در مقابل 
مردم قم، سیستان و بلوچستان، گیالن، سمنان 
و قزوین، کمترین میزان رشد ساالنه قیمت 

خوراکی ها را در سال گذشته تجربه  کرده اند. 

 یارانه معیشتی »رمضان«
 برای هر نفر چقدر واریز شد؟

تسنیم – پیگیری ها از سازمان هدفمندی یارانه 
ها نشان می دهد، حدود ۲۵00 میلیارد تومان به 
حساب سرپرستان خانوار 60 میلیون ایرانی به 
عنوان بسته حمایت معیشتی ویژه ماه رمضان واریز 
شد که همان افراد دریافت کننده یارانه معیشتی 
هستند. همچنین پیگیری ها نشان می دهد در 
این دور رقم کمتری نسبت به یارانه معیشتی به 
حساب مشموالن واریز شده است. بر این اساس به 
مشموالن عضو کمیته امداد و بهزیستی حدود ۵1 

هزار تومان برای هر نفر واریز شده است.

بزرگ ترین بازار کاالهای لوکس جهان

ــازار و شانگهای  بـ بـــزرگ ترین  ایسنا - چین 
گران ترین بازار کاالهای لوکس جهان شناخته 
ــازار مصرفی  شــد. چین همچنان بــزرگ ترین ب
کاالهای لوکس در جهان است. انتظار می رود 
تا پایان سال ۲0۲۵ چین بین ۴7 تا ۴9 درصد 
از کل بازار جهانی کاالهای لوکس را در اختیار 
داشته باشد در حالی که این رقم برای آمریکا 16 تا 
18 درصد و اروپا 1۲ تا 1۴ درصد برآورد می شود.

جوجه یک روزه کمیاب شد؛ 
هشدار گرانی دوباره مرغ

فارس - یک تولیدکننده مرغ گفت: به رغم قیمت 
مصوب ۴۲00 تومان، جوجه به قیمت شش هزار 
تومان هم پیدا نمی شود و این زنگ هشداری برای 

افزایش دوباره قیمت مرغ در بازار است.

باقی مانده سود سهام عدالت تا 
چند روز آینده پرداخت می شود

مهر - سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت 
گفت: ۵0 درصد باقی مانده سود سهام عدالت 
به زودی به دارندگان این سهام پرداخت می شود. 
حسین فهیمی افزود: بر اساس تصمیم شورای 
عالی بــورس ۵0 درصــد ایــن ســود در روزهــای 

پایانی سال گذشته پرداخت شده است.

بازار خبر

 گزارش خبری

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب ادعای 
نوبخت درباره بدهی این بانک به دولت اعالم 
کرد: »سال 98 و 99 عامل مسلط در رشد پایه 
پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل 
دسترس به ریــال بــوده اســت.« این اظهارات 
نشان می دهــد که در دو ســال گذشته عماًل 
دولت اقدام به چاپ پول کرده است.به گزارش 
خراسان، سه شنبه هفته گذشته بود که نوبخت 
رئیس سازمان برنامه اظهارات قابل تاملی را  
دربــاره حساب و کتاب دولت و بانک مرکزی  
ــای یکی از  ــرد. وی در پاسخ به ادع مطرح ک
نمایندگان مجلس مبنی بر استقراض دولت 
از بانک مرکزی گفت: »بنابر گزارش وزیر نفت 
پول حاصل از صــادرات 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. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در 
بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ 
اساسًا بخشی از کسری بودجه دولت به همین 
دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی 

تبدیل نمی شود.«  این اظهارات در شرایطی 
بود که اواًل پیشتر رئیس کل بانک مرکزی، به 
صراحت تبدیل ارزهــای صندوق توسعه ملی 
به ریال را آن هم در شرایطی که به این ارزها 
دسترسی وجود ندارد عماًل به معنای استقراض 
از بانک مرکزی )به عبارتی چاپ پول از طریق 
افزایش متغیری به نام پایه پولی( دانسته بود. 
همچنین آمار و ارقام صورت های مالی بانک 

مرکزی از وجــود بدهی بــاالی دولــت به نظام 
با این  بانکی و بانک مرکزی حکایت دارد. 
اوصاف، شامگاه چهارشنبه گذشته، رئیس کل 
بانک مرکزی در یادداشتی، ادعای بدهکاری 
بانک مرکزی به دولت را رد کرد و نوشت:به 
تازگی به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و 
بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است، 
مبنی بر ایــن کــه، بانک مرکزی بــزرگ ترین 

بدهکار دولت است. )در این خصوص (:
1- پرواضح است که بانک مرکزی هیچ گاه به 
دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است 
که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی بیندازید تا 

بدهکار مشخص شود.
۲- سال 98 و  99عامل مسلط در رشد پایه 
پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل 
دسترس به ریال بوده است، در حالی که در 
سال های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانک 
ها بود که با تالش بانک مرکزی در شرایط 

بسیار سخت مهار شد.
۳-اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار 
دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست 
در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و 
معنایش آن است که دولت می تواند نزد بانک 

مرکزی سپرده گذاری کند.
۴- مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع 
ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد 
بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا جلوگیری 
از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید 

مردم است.

بودجه 1۴00
در پاسخی صریح به ادعای نوبخت مبنی بر بدهکاری بانک مرکزی به دولت مطرح شد: 

روایت همتی از چاپ پول در سال های 98 و 99

صندوق بین المللی پول تخمین خود 
از منابع ارزی ایران را اصالح کرد 

ذخایر ارزی ایران 11۵ میلیارد 
دالر شد 

صندوق بین المللی پول تخمین خود از »کل ذخایر 
رسمی ناخالص« کشور را اصالح و میزان آن را 11۵ 
میلیارد دالر اعالم کرد. به گزارش خراسان هفته 
گذشته بود که صندوق بین المللی پول در آماری 
عجیب، اعالم کرد که کل ذخایر ارز و طالی ایران 
از 1۲1.6 میلیارد دالر در سال ۲018، به 1۲.۴ 
میلیارد دالر در سال ۲019 و در نهایت به ۴ میلیارد 
دالر در سال ۲0۲0 رسیده است. همچنین در این 
گزارش پیش بینی شده بود که روند نزولی ذخایر 
ارزی ایران در سال ۲0۲1 متوقف شود و در پایان 
این سال حجم ذخایر ارزی و طالی ایران به 1۲.۲ 
میلیارد دالر و در سال ۲0۲۲ به ۲1 میلیارد دالر 
برسد. این آمار، تعجب کارشناسان اقتصادی را 
به همراه داشت چرا که تنها اخبار ماه های اخیر 
نشان می دهد که ذخایر بلوکه شده ایران در کره 
جنوبی 7 میلیارد دالر است. به همین  دلیل ، این 
گمانه تقویت شد که ذخایر مد نظر گزارش مذکور، 
ذخایر در دسترس و غیر بلوکه شده کشور باشد.در 
هر حال، این آمارها، واکنش همتی رئیس کل بانک 
مرکزی را در پی داشت. وی در اظهاراتی اعالم کرد: 
گزارش  اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین 
میزان ذخایر ارزی بانک مــرکــزی، یک  خطای 
فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطالعات ناقص آن 
هاست. انتشار یک تخمین اشتباه از سوی صندوق، 
بدون دریافت تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار 
همراه با تبعیض آن ها، زیبنده صندوق بین المللی 
پول نیست.با این اوصــاف، دیــروز روابــط عمومی 
بانک مرکزی اعالم کرد که صندوق بین المللی پول 
تخمین خود از »کل ذخایر رسمی ناخالص« کشور را 
اصالح و میزان آن را 11۵ میلیارد دالر اعالم کرده 
است. در خبر اعالمی بانک مرکزی آمده است: به 
دنبال اعتراض بانک مرکزی به صندوق بین المللی 
پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق 
بین المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، 
ــراز تاسف از ســوء بــرداشــت پیش آمــده،  ضمن اب
عدد اعالمی پیشین را تخمینی مبنی بر فروض از 
ذخایر »قابل استفاده کشور« اعالم و تخمین خود 
از »کل ذخایر رسمی ناخالص« ایران را به میزان 
ــرد. گفتنی است  ــالح ک 11۵ میلیارد دالر اص
اشکال درخصوص  دیگر موارد برآوردی صندوق 
همچنان پابرجاست که برای رفع این اشکاالت 
نیز پیگیری های الزم از طرف بانک مرکزی انجام 
می شود.گفتنی است در سال های اخیر، بخشی 
از منابع بلوکه شده کشور بدون دسترسی به آن 
ها، عماًل تبدیل به ریال شده و اصطالحًا پیش خور 
شده اند، برای همین، در صورت آزادسازی فرضی 
این منابع، باید گفت تاثیر چندانی بر وضعیت 
متغیرهایی نظیر دارایی های ارزی بانک مرکزی 
نخواهند داشت. هر چند امکان به مصرف رساندن 
آن ها بــرای واردات دست سیاست های تجاری 

کشور را بازتر خواهد کرد. 

 مالیات بر خانه ها و ویالهای
 گران قیمت 

بــردبــار- قانون بودجه امسال همچون سال 
گذشته در تبصره 6 بــرای واحدهای مسکونی 
و باغ ویالهای گــران قیمت با ارزش بــاالی 10 
میلیارد تومان مالیات وضع کرده است، البته این 
بند از تبصره 6 در سال گذشته توسط سازمان 
امور مالیاتی جنبه عملیاتی پیدا نکرد و مسئوالن 
این سازمان وعده تهیه آیین نامه اجرایی آن را در 
اواخر سال گذشته مطرح کردند که امیدواریم 
با پیگیری نمایندگان و نهادهای نظارتی به ویژه 
با تکرار این تبصره در بودجه امسال در راستای 
 تحقق عدالت اجتماعی جنبه عملیاتی پیدا کند. 
بند خ از تبصره 6 قــانــون بــودجــه امــســال می 
گوید: در ســال 1۴00 واحــدهــای مسکونی و 
باغ ویالهای گران قیمت به شرح بندهای زیر 
 مشمول مالیات بر دارایی )سالیانه( می شوند:
1- واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت 
)با احتساب عرصه و اعیان( با ارزش روز معادل 

صد میلیارد ریال و بیشتر به نرخ های زیر:
1ـ1- نسبت به مازاد صد میلیارد  ریال تا صد و 

پنجاه میلیارد ریال ،یک در هزار
۲ـ1- نسبت به مازاد صد و پنجاه میلیارد ریال تا 

دویست و پنجاه میلیارد ریال، دو در هزار
۳ـ1- نسبت به مــازاد دویست و پنجاه میلیارد 

ریال تا چهارصد میلیارد ریال، سه در هزار
۴ـ1- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ریال تا 

ششصد میلیارد ریال، چهار در هزار
۵ ـ1- نسبت به مــازاد ششصد میلیارد ریــال به 
بــاال، پنج در هزاردرضمن  شایان ذکر است که 
در محاسبه مالیات موضوع ایــن بند، هر واحد 
ــال یــک مستغل، محسوب و  ــاغ وی ب و  مسکونی 
جداگانه مشمول مالیات است.البته قانون گذار در 
این تبصره دو مورد را مستثنا کرده که عبارت اند از : 
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حال ساخت و  
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در  سال تملک.

با پررنگ شدن احتمال دستیابی به توافق 
ــاره احیای برجام، برخی فعاالن  جدید درب
صنعت لوازم خانگی از بازگشت شرکت های 
خارجی بدعهد به بازار داخلی و بی اعتنایی 
به ظرفیت داخلی ایجاد شده در این صنعت 
ابراز نگرانی کردند و خواستار شرط گذاری 
درباره انتقال فناوری برای ورود شرکت های 
ــازار داخلی شدند.به گــزارش  خارجی به ب
خراسان، صنعت لــوازم خانگی را می توان 
موفق ترین صنعت در مواجهه با تحریم ها 
دانست به گونه ای که پس از شــروع تحریم 
ــروج شرکت هــای خارجی و به ویژه  ها و خ
ــران، شرکت  شرکت های کره ای از بــازار ای
های داخلی توانستند رکورد تولید داخلی 
لوازم خانگی پس از انقالب را بشکنند به گونه 
ای که مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صمت گفت: سال گذشته 1۵ 
میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید 
شد که 60 درصد بیشتر از سال 98 بود. با این 
حال فعاالن این صنعت نگران سپردن مجدد 
بازار داخلی به خارجی های بدعهد هستند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت و گو با 
ایسنا معتقد است نه تنها هیچ نیاز و ضرورتی 
برای حضور خارجی ها در کشور نیست، بلکه 
باید موانعی ایجاد کنیم تا پنج ســال آینده 
شرکت های خارجی به کشور وارد نشوند و 
به ویژه باید برای شرکت هایی که در شرایط 
سخت ایران را رها کردند، تنبیهاتی در نظر 
گرفته شود.وی با بیان این که هم اکنون سه 
هزار شرکت برای صنایع لوازم خانگی  قطعه 
و مواد اولیه تولید می کنند، اظهار کرد: وقتی 

اکنون بازار در داخل تامین و تکمیل شده است 
و سرمایه گــذاران در این حوزه سرمایه گذاری 
کردند، نیازی به حضور شرکت های خارجی 
نیست. اگر این امنیت از تولیدکنندگان داخلی 
گرفته شود دیگر سرمایه گذاری انجام نمی شود.
در این میان البته برخی فعاالن صنعت لوازم 
خانگی ورود شرکت های خارجی را با شروطی 
قابل دفاع می دانند. رئیس هیئت مدیره انجمن 
ــران به ایرنا گفت:  ــوازم صوتی و تصویری ای ل
هرچند بدعهدی شرکت های خارجی ناشی از 
مسائل سیاسی بوده و باید در جای خود بحث 
شود، اما مشارکت با خارجی ها سبب ارتقای 

کیفیت تولیدات داخلی می شود.
علیرضا موسوی مجد در گفت و گو با ایرنا افزود: 
جامعه نیازمند کاالی باکیفیت است و هرگونه 
باشد  گونه ای  به  باید  خارجی ها  با  همکاری 
که تولید با عمق ساخت داخل بیشتر انجام و 
کاالی با کیفیت تولید شود تا رقابتی نیز در بین 
تولیدکنندگان شکل بگیرد، به این ترتیب مردم 
از مزایای چنین مشارکت هایی منتفع خواهند 
صنایع  انجمن  دبیرکل  هاشمی،  شد.عباس 
لوازم خانگی ایران نیز معتقد است:  شرکت های 
خارجی، عالقه مند به بازگشت و حضور مجدد 
ــران هستند، اما این بار باید  ــازار بــزرگ ای در ب
هوشمندانه و مشروط با آن ها مذاکره کنیم تا 

عمق همکاری ها افزایش یابد.
به گفته هاشمی، امــروز رشد بسیار خوبی در 
تعمیق ساخت داخل انواع لوازم خانگی در کشور 
اتفاق افتاده و بسیاری از اقالم که در گذشته 
باید معطل تخصیص ارز آن ها از سوی بانک 
مرکزی می بودیم، به همت و تالش متخصصان 

و مهندسان داخلی ساخته می شود.

با گذشت چند روز از آغاز ثبت اطالعات مسکن 
 1۵ خانوارها در سامانه امــالک، فهرست 
خدمت اجتماعی که خانوارها در صورت ثبت 
نکردن اطالعات خود در سامانه امــالک، از 
دسترسی به آن ها محروم می شوند، منتشر 
ــزارش اقتصاد نیوز، مطابق اعالم  شد.به گ
وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصالح 
موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 
ــد مسکونی واقــع  آذر ســال گذشته هــر واح
در شهرهای بــاالی 100 هــزار نفر جمعیت 
که به استناد سامانه ملی امــالک و اسکان 
کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این 
قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش 
از 1۲0 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به 
عنوان خانه خالی شناسایی  می شــود و به 
ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ 
معافیت تبصره 11 ماده ۵۳ این قانون ماهیانه 
مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد 
اجــاره سال اول، معادل شش برابر مالیات 
متعلقه، سال دوم، معادل 1۲ برابر مالیات 
متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر 
مالیات متعلقه می شود.واحدهای نوساز پس 
از 1۲ ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از 
18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات 

ــاده 100 قانون  ساختمانی )مــوضــوع م
شــهــرداری مصوب 1۳۳۴/0۴/11 با 
اصالحات و الحاقات بعدی آن( مشمول 
مالیات موضوع این ماده می شود. همچنین  
مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم 
از شهری و روستایی موظف اند اطالعات 
امــالک تحت تملک خــود را با تعیین نوع 
بهره بــرداری، حداکثر تا مدت دو  ماه پس 
از انتشار دستورالعمل مربوط، در سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت 
واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، 
براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی 
امنیت ملی انجام می شود.براساس این 
گــزارش، پس از پایان مهلت خوداظهاری 
موضوع تبصره )1( این ماده، دستگاه های 
اجرایی مکلف اند دسترسی هر یک از مردم 
به خدمات زیر را صرفا براساس کد یکتای 
درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در 
سامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند. 
به این ترتیب افــرادی که اطالعات خود را 
ثبت نکنند، فاقد کد یکتای مذکور خواهند 
بــود و از ایــن خدمات  بی بهره می شوند، 
این  خدمات 1۵ گانه عبارت اند از:افتتاح 
حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات 

محرومیت از 1۵خدمت اجتماعی درصورت 
ثبت نکردن  اطالعات درسامانه ملی امالک 

فعاالن صنعت لوازم خانگی درباره احتمال بازگشت شرکت های خارجی 
بدعهد به بازار ایران هشدار دادند 

صنعت  رکورد شکن، اسیر واردات نشود 

ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه 
ای و کمک معیشتی، تعویض پالک خودرو، 
فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، 
ارسال اسناد و مدارک مانند گواهی نامه، 
گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، 
ــدارس در منطقه محل اقامت،  ثبت نام م
استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و 

امثال آن.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

نامه نیوز نوشت : علی محمد نمازى، عضو حزب  •
کارگزاران در پاسخ به این که اصالح طلبان بعد از 
سيد حسن خمينی سراغ چه کسی می روند؟ گفت: 
»حزب کارگزاران که از ابتدا آقاى محسن هاشمی را 
به عنوان گزینه داشت و در کنار او ظریف را هم مطرح 
کــرده بــود. اکنون قطعا حزب هم فعاالنه تر عمل 
می کند ضمن این که آقاى مهندس جهانگيرى هم از 
جمله گزینه هاى احتمالی است که با او رایزنی هایی 
می شود. به اضافه این که ممکن است اصالح طلبان 
حتی سراغ افرادى بروند که تا کنون اسمی از آنان 

مطرح نبوده، اما ویژگی هاى الزم را دارند«.
انتخاب نوشت :  معصومه ابتکار معاون امور زنان  •

و خانواده رئيس جمهورى از زنان شایسته و توانمند 
خواست تا از حق دخالت در سرنوشت خــود در 
انتخابات ریاست جمهورى استفاده کنند و داوطلب 
شوند. وى افزود: نيمی از آراى ماخوذه در انتخابات 
مربوط به آراى زنان بوده و حتی در انتخابات سال ۹6 
درصد حضور زنان و رایی که به آقاى روحانی داده اند، 
بيشتر از مردان بوده است. شوراى نگهبان هم تاکنون 
خالف این مطلب را اعالم نکرده و نگفته است که زنان 
نمی توانند نامزد شوند؛ پس کلمه رجل محدودیتی از 

نظر جنسيت ندارد.
اعتماد آنالین نوشت: روزنامه وطن امروز به  •

دليل تکرار چندباره توهين به رئيس جمهور از سوى 
هيئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت. در پی درج 
یک تيتر موهن روى عکسی از رئيس جمهور در 
صفحه اول این روزنامه در تاریخ 22 فروردین ماه مدیر 
مسئول این روزنامه به هيئت نظارت بر مطبوعات 
فراخوانده شده و به دليل این که این چندمين بار 
است که چنين اقدامی از سوى این نشریه صورت 
می گيرد، با    تذکر رسمی هيئت نظارت بر مطبوعات 

مواجه شده است.
جهان نیوز مدعی شد  : محمد عطریانفر، عضو  •

شــوراى مرکزى حزب کارگزاران در تذکرى مثال 
دلسوزانه و بامزه به اصولگرایان، حضور دوباره آیت 
ا... رئيسی در انتخابات را با حضور مهدى کروبی در 
سال 88 بعد از شکست در سال 84 مقایسه کرده 
و گفته است : اگر آقاى رئيسی بيایند باید معادالت 
را به گونه اى دیگر مطالعه کنيم. باالخره تجربه 16 
ميليون راى براى ایشان تجربه مهمی است ولی من 
می خواهم توصيه کنم اگر چنان چه جریان اصولگرا 
به این داستان دل بسته است، حادثه آقاى کروبی را 
از نظر دور ندارد.در واقع حتما کاندیدا شدن براى 

دومين بار به معناى بيشتر شدن آرا نيست.

تازه هاى مطبوعات

بدون تيتر

ویژه هاى خراسان  

ابالغیه روحانی برای استفاده بهتر از ظرفیت 
سربازان 

بر اساس ابالغيه جدید رئيس جمهور به تعدادى از 
نهادهاى مسئول در کشورمان، مقرر شده به پيشنهاد 
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاى مسلح، به موضوع 
ســربــازان نخبه در کشور توجه بيشترى شــود و با 
طراحی و پياده سازى ساز و کار بهره گيرى از ظرفيت 
سربازان محقق واز آن ها در تحقيقات و توسعه علوم و 
فناورى هاى دفاعی و امنيتی کشور با رویکرد آینده 

سازى نيروهاى جوان و نخبه استفاده شود.

خبر خوش درباره حقوق و مزایای کارمندان 
قراردادی

طبق نامه دو مقام مهم اجرایی به تعدادى از سازمان 
ــالم شــده حسب  ها و ادارات دولتی، به آن ها اع
تصميمات جدید اتخاذ شــده، از ابتداى امسال 
حقوق و مزایاى کارمندان قرارداد کار معين دستگاه 
هاى اجرایی، معادل 100 درصد حقوق و مزایاى 
کارمندان پيمانی همتراز تعيين می شود و مصوبه 
قبلی مورخ بهمن سال ۹8 که این محاسبه را 80 
درصد در نظر گرفته بود، دیگر مبناى محاسبات 

حقوق و مزایاى این کارمندان نخواهد بود.

دادستانی دانمارک سه عضو االحوازیه را 
به تامين مالی و ترویج تروریسم عليه ایران 
متهم کرده است. این افــراد به همکارى با  
دستگاه هاى امنيتی عربستان سعودى در 
ایــن زمينه متهم شــده انــد. پيشتر سرویس 
 اطالعات و امنيت دانمارک از بازداشت سه 
عضو "جنبش عربی آزادى بخش االحواز" به 
اتهام جاسوسی براى عربستان سعودى خبر 
داده بود.به گــزارش ایرنا؛»بوش آنــدرس« 
رئيس سرویس اطالعات و امنيت دانمارک 
درباره این سه گفته است که آن ها در فاصله 
ــل خاک  ســال هــاى 2012 تا 2018 داخ
دانمارک براى سرویس اطالعاتی عربستان 

جاسوسی می کردند.

ــاورد  ــت ــا دس ــادی محمدی – هــمــزمــان ب هـ
مهم  هسته اى در تهران و تهيه اولين محصول 
ــد غنی شده در نطنز ظرف  اورانيوم 60درص
36 ساعت، در وین نيز دیپلمات هاى ایرانی در 
یک نبرد دیپلماتيک مشغول چانه زنی با 4+1 
بــراى حاکم کــردن حــرف منطقی کشورمان 
براى برداشتن همه تحریم ها توسط آمریکا، 
راستی آزمایی و سپس انجام تعهدات از سوى 
ایــران هستند . پنج شنبه در حالی دور جدید 
مذاکرات -که به قول عراقچی رئيس هيئت 
ایرانی چالشی برگزار شد -به پایان رسيد که 
طرف ها قبول کردند تا نشست هاى کارشناسی 
با موضوعات هسته اى و رفع تحریم ها برگزار 
شود و هيئت هاى معاونان نيز در وین بمانند تا 
نتيجه این نشست ها را بررسی کنند . به نظر  می 
رسد با تاکيد رهبر انقالب مبنی بر فرسایشی 
نشدن مذاکرات ، سرعت مذاکرات باال رفته 
و فعاليت ها براى یافتن راهی مناسب که بن 
بست موجود را پایان دهد افزایش یافته است. 
محمد جواد ظریف هم بار دیگر تاکيد کرد هرگز 
موافق مذاکره براى مذاکره نيستيم.ابتدا روز پنج 
شنبه سيد عباس عراقچی معاون سياسی وزیر 
امور خارجه و رئيس هيئت ایرانی شرکت کننده 
در مذاکرات وین پيش از نشست کميسيون 
مشترک برجام در اظهاراتی گفت: بارها گفتيم 
ما به هيچ وجه دنبال مذاکرات فرسایشی و 
مذاکراتی که فقط زمانبر و هدفش مذاکره براى 
مذاکره باشد، نيستيم. این را امروز به روشنی 
خواهيم گفت و در همين مسير هم حرکت 
خواهيم کرد. اگر مذاکرات به سمت سازنده 
اى که انتظار داریم پيش برود طبيعتا ادامه می 
یابد وگرنه متوقف خواهد شد.پس از آن نشست 
کميسيون مشترک برجام در سطح معاونان 
و مدیران کل وزارت خارجه هاى ایران و 4+1 
)آلمان، فرانسه، روسيه، چين و انگليس( و 
نماینده اتحادیه اروپــا در گرند هتل شهر وین 
پایتخت اتریش آغاز شد و پس از دو ساعت پایان 
یافت و قرار شد نشست هاى دو گروه کارشناسی 
ــوازى به منظور  که از هفته گذشته به طــور م
رایزنی هاى فنی در دو حوزه رفع تحریم و مسائل 
هسته اى آغاز به کار کرده اند، ادامه یابد و نتایج 

نشست ها به کميسيون مشترک اعالم  شود.

عراقچی: نشست وین بسیار جدی و 	 
چالشی بود

عراقچی در گفت وگویی بعد از نشست گفت: 
جلسه بسيار جدى و حتی چالشی بود. تحوالتی 
که بين این جلسه و جلسه قبل داشتيم از جمله 
حادثه نطنز و ... فضاى جلسه را به شدت چالشی 
کرده بود و بحث ها از هر دو طرف خيلی جدى 
و متاثر از اتفاقات این مدت بود.وى درباره این 
که آیا دو طرف توانستند ليست ها را آماده کنند 
و موارد اختالفی چيست؟ گفت: ليست ها در 
حال آماده شدن است و موضع ما این است که 
همه تحریم ها باید برداشته شود و فهرستی که 
تهيه می شود کامل و شامل باشد. قرار است 
گروه هاى کارى کار خودشان را جدى تر جلو 
ببرند. همه کشورها از جمله سه کشور اروپایی 
این توافق را دارند که در مرحله اى هستيم که 
دیگر نيازى به بحث هاى کلی وجود ندارد و باید 
وارد کار شد و ليست ها را تهيه و نهایی کرد و بعد 
درباره اختالفات صحبت کرد تا ليست نهایی 
تهيه شود. وقتی این قطعی شد مرحله بعدى 
آن است که راستی آزمایی را تعيين کنيم که آن 
هم بحث و مذاکرات خودش را دارد .عراقچی 
درباره نشست بعدى کميسيون مشترک برجام 
نيز گفت: گروه هاى کارى کارشان را االن شروع 
می کنند و هر زمان الزم باشد نشست کميسيون 
مشترک برگزار شود که کمکی به کار کارگروه 
ها باشد و بخواهد گزارش هاى آن ها را بشنود 
و راهگشایی کند ما این کار را انجام می دهيم. 
همه در وین حضور دارنــد و در صــورت اقتضا 
جلسه را تشکيل خواهيم داد. وى گفت که هنوز 
زمانی براى نشست بعدى کميسيون مشترک 
مشخص نشده است.با این حال،یک دیپلمات 

اروپایی به الجزیره گفت که مذاکرات وین به 
مرحله تصميم گيرى نهایی در تهران و واشنگتن 
ــر امور  ــواد ظریف وزی رسيده است.محمد ج
خارجه نيز با بيان این که زمان و مدت مذاکره 
را تنها منافع ملی تعيين می کند، تصریح کرد: 
توصيه رهبرى به امتناع از »مذاکرات فرساینده« 
همواره چراغ راه ما بوده است. »مذاکره براى 
مذاکره« را تجربه اى ناموفق می دانستيم و تنها 
براى دستيابی به اهدف ملی مذاکره کرده ایم. 
همان طور که در چهار سال گذشته، مذاکره   
منتهی به گرفتن عکس یادگارى را نپذیرفتيم، 
امروز نيز از مذاکره براى مذاکره، با جدیت امتناع 
خواهيم کرد.ظریف همچنين در یادداشت 
اینستاگرامی نوشت: از مخالفان می خواهم که 
آرزوى فرسایندگی مذاکرات، تعویق گره گشایی 
از تحریم و تأخير در احياى برجام را کنار بگذارند.

 صالحی: بامداد جمعه غنی سازی 	 
60درصد  حاصل شد

اما بهترین خبر روز گذشته را علی اکبر صالحی 
رئيس سازمان انرژى اتمی کشورمان در تهران 
داد و با تایيد غنی سازى 60 درصد در تاسيسات 
غنی سازى نطنز و این که غنی سازى با قوت 
در این تاسيسات جلو می رود، گفت: محصول 
60 درصدى که االن می گيریم حدود ۹ گرم 
در ساعت است.وى افزود:اقدام بزرگی انجام 
شده و با آقاى قاليباف به عنوان رئيس مجلس 
شوراى اسالمی همواره در تماس هستيم؛ ما در 
چارچوب قانون اقدام راهبردى عمل کردیم و 
سير  تحوالت فعاليت هاى هسته اى در چارچوب 
قانون را به استحضار ایشان می رسانيم.صالحی 
ــزود: امــروز )جمعه( نزدیک سحر به اطالع  اف
ایشان این دستاورد بزرگ را رساندم و ایشان هم 
اعالم کردند. از وى و رئيس کميسيون امنيت 
ملی  قدردانی می کنم که به لحاظ مسائل مالی 
و دیگر موارد کمک می کنند که قانون مجلس را 
به پيش ببریم.صالحی گفت : چهارشنبه دستور 
راه اندازى 60 درصد را دادیم و 40 دقيقه بامداد 
جمعه محصول 60 درصد را گرفتيم. محصولی 
که االن می گيریم حدود ۹ گرم در ساعت است. 
دارند روى چيدمان زنجيره ها کار می کنند که 
توليد 60 درصد ما کمتر می شود و ممکن است 
به ۵ تا 6 گرم برسد. اما با این دو زنجيره همزمان 
20 درصد هم توليد می کنيم. وى افزود: هم 60 
درصد توليد می کنيم و با یک تزریق همزمان هم 
20 درصد توليد می کنيم که ظرف یکی دو روز 
آینده بهينه سازى ها به پایان می رسد. رئيس 
سازمان انرژى اتمی تاکيد کرد: االن هر غنایی 
را اراده کنيم، امکان پذیر است و لحظه اى قادر 
به این کار هستيم. وى همچنين تصریح کرد که 
بعد از خرابکارى نطنز هيچ آلودگی در آن محل 
نيست و افزود: اگر آلودگی بود نمی گذاشتيم 
عزیزانمان در آن محيط کار کنند و اگر آلودگی 
بود بازرسان از محل بازرسی نمی کردند. هيچ 
لحظه اى غنی سازى در نطنز قطع نشد و غنی 
سازى با قوت  ادامه می یابد. در یکی از سالن ها 
ما مشکل پيدا کردیم، ولی سالن هاى متعددى 
داریــم و غنی سازى با قوت همچنان جلو می 
رود. رئيس سازمان انــرژى اتمی اظهار کرد: 
60درصد کاربردهاى متفاوتی دارد و یکی از 
کاربردهاى آن براى توليد رادیودارو است و ما 
با 20 درصد هم می توانيم چنين کارى را انجام 
دهيم. وقتی غنا باال می رود راندمان ما باال می 
رود و ميزان موليبدن بيشتر می شود و زمان 

توليد کوتاه تر می شود. 

وین؛ سخت و چالشی  
همزمان با دومین روز از دور دوم مذاکرات برجامی در وین،  ایران از 

دستیابی به اورانیوم »تا 60 درصد غنی شده« خبر داد 

حجت االســالم سيد حسن خمينی در دیــدار با 
دبيرکل و اعضاى شوراى مرکزى حزب اعتمادملی 
ضمن تشریح وضعيت کنونی کشور به مسئله 
ریاست  روى  پيش  انتخابات  در  ــود  خ حضور 
جمهورى پرداخت و تأکيد کــرد: واقعيت این 
است که اصال خودم بناى حضور نداشتم؛ براى 
این که احساس مسئوليت نمی کــردم و معتقد 
ــادى بــراى تصدى این مسئوليت  ــراد زی بــودم اف
حضور دارند. این تصميم پابرجا بود تا این که با 
پيش بينی ها و ارزیابی هاى قابل توجهی مواجه 
شدیم. این را بگویم که بيش از اقبال افراد و جریان 
هاى خاص که به نوبه خود بسيار ارزشمند است، 
اقبال مردمی براى من مهم بود و از همين رو بود 
که ارزیابی ها براى من مهم بود. وى افزود: تنها 
ــرّدد کرده  عاملی که من را در تصميم گيرى م
بود - البته تصميم هم نگرفته بودم - این بود که 
نکند فرداى قيامت پيش خدا، روح امام، شهدا و 
آیندگان بگویند یک موقعی کارى از شما می آمد و 
نکردید. فرایند شوراى نگهبان هم خيلی برایم مهم 
نبود. اگر هم رد می کردند اتفاق مهمی نمی افتاد. 
به گزارش تسنيم،وى تأکيد کرد: همه نسبت به 
مملکت، آینده، فرزندانمان و گذشته تاریخی مان 
مسئوليت داریــم؛ تلقی من هم این بود که شاید 
بتوانيم کارى کنيم که این امر درباره شخص بنده 
دیگر امکانش فراهم نيست، اما نه به این معنا که به 
عنوان یک کنشگر، فعال، توصيه کننده و همدل 
حضور نداشته باشم؛ بلکه در عرصه حضور خواهم 
داشت. سيد حسن خمينی بيان کرد: توجه کنيد 
که امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمی 
خواهيم جمهورى اسالمی از بين بــرود و هيچ 
کس نباید چنين توقعی داشته باشد و اگر کسی 
روزى می خواهد به بنده اقبال کند بداند که ما تا 
آخرین لحظه هيچ وقت هيچ کارى نمی کنيم که 
جمهورى اسالمی بخواهد لطمه ببيند و اگر هم 
احيانا کارى انجام می دهيم براى این نکته )حفظ 
جمهورى اسالمی( است. بنابراین اگر فکر کنيم 
یک کار به فرایندى می رسد که نتيجه اش تضعيف 
کالن مملکت و جمهورى اسالمی است، به نظر 

من مصلحتی بر آن مترتب نيست. البته هرگز از 
اصول خود عدول نمی کنيم و صالح  کشور را نيز 
در همين می دانيم. آینده ایران و مردم کشورمان 
را هم چندان متفاوت از آینده جمهورى اسالمی 
ــم. یعنی معتقدم به هر حــال ایــن دو با  نمی دان
هم پيوند دارند. باالخره ما عرق دینی، شيعی و 
اسالمی داریم و نمی توانيم نسبت به تاریخ بزرگی 
هم که پشت سرمان هست بی تفاوت باشيم. 
وى همچنين گفت: امــروز وضع معيشت مردم 
در دوره بسيار سختی است. البته ما هنوز به فقر 
نسلی بر نخورده و به فقر فرهنگی هم نرسيده ایم، 
ولی اگر فقر اقتصادى تا یکی، دو نسل ادامه یابد، 
کار ممکن است به فقر فرهنگی بکشد. در چنين 
شرایطی طبقه متوسط ما مدام ضعيف تر می شود 
و در این شرایط هر شعار پوپوليستی می تواند موج 
ایجاد کند و این امر براى کشور بسيار خطرناک 
است.سيد حسن خمينی خاطرنشان کــرد: تا 
وقتی نتوانيم بر تحریم ها فائق آیيم وضع همين 
است. دوستان اقتصاددان همواره گفته اند که اگر 
در ایران کاالى استراتژیک »نفت« از گردونه خارج 
شود، تفاوت بين بهترین دولت و بدترین دولت، 
فقط 20 درصد است. پس براى حل مشکل ما باید 
عزت مندانه مشکلمان را با دنيا حل کنيم. امروز 
غربی ها ما را گير انداخته اند و خوب هم از وضع ما 
اطالع دارند. وى بيان کرد: در مملکتی که وضع 
مرغ این گونه است و نمی تواند مشکل را جمع 
کند، ادامه وضع فعلی هر قدر هم با مدیریت همراه 
باشد، به معناى توزیع فقر است. باید تحریم ها 
برطرف شود و به طور اساسی اقتصاد سامان دهی 

و بازسازى شود. 

 سید حسن خمینی: کاری نمی کنم که به 
جمهوری اسالمی لطمه بخورد  

در مملکتی که وضع مرغ این گونه است، ادامه وضع فعلی به معنای توزیع فقر است. به 
عنوان یک کنشگر در عرصه حضور خواهم داشت

شرق-این روزنامه با تيتر "تقابل کرونایی رئيس  •
و وزیر" نوشت: آمار روزانه فوتی ها به باالى 300نفر 
رسيده و در این ميان طعنه هاى پی درپی دولتی ها به 
یکدیگر از اتفاقاتی است که فقط باید نظاره  کرد؛ وزیر 
بهداشت از بی مباالتی هاى دولت گالیه می کند و 

روحانی و رئيس دفترش پاسخ او را می دهند.
کیهان- این روزنامه نوشت:واقعيت این است  •

که گوگل »آگاهانه« یک سرى نتایجی را به شما ارائه 
می دهد که اتفاقًا کامال گزینش شده هستند. به این 
 ترتيب، کاربران اینترنتی عماًل مجبور هستند از 
ميان مجموعه اى محدود از گزینه هایی انتخاب کنند 
که گوگل قباًل براى آن ها گزینش کرده است.فضاى 
مجازى در ایران به  عنوان کشورى که تحوالت سياسی 
آن براى غرب و به ویژه ایاالت متحده بسيار مهم است 
مطمئنا بسيار مدیریت شده است و بعيد هم نيست 
که شبکه هاى اجتماعی را براى انتخابات پيش رو 
مدیریت کرده باشد تا مردم را در تصميم گيرى هاى 

خود   دچار ابهام کند.
ــان ملی – غالمعلی رجایی فعال سياسی  • آرم

اصالح طلب در مصاحبه با این روزنامه گفت : »با 
خروج آقاى سيد حسن خمينی  که من نمی دانم که 
حتی چقدر جدى بود گزینه هایی مثل آقاى پزشکيان 
و عارف مطرح هستند که به نظرم نه تنها گزینه هاى 
خوبی نيستند بلکه گزینه هایی مستعد براى شکست 
خوردن در انتخاباتند. گزینه اى که اصالح طلبان 
می توانند روى وى اجماع کنند که شورى ایجاد کند 

البته نه شور سابق را شخص آقاى خاتمی است.«
شرق –  این روزنامه در گزارشی با تيتر »بازگشت  •

به جليلی در غياب رئيسی« نوشت: »قاضی زاده 
هاشمی، سعيد جليلی و علی نيکزاد هم به گزینه هاى 
شوراى وحدت اصولگرایان اضافه شدند. این سه نفر 
از چهره هاى نزدیک به جبهه پایدارى اند که می توانند 
همزمان گزینه هر دو جریان جبهه پایدارى و شوراى 
وحــدت هم باشند. در ميان این ها شانس سعيد 

جليلی از همه بيشتر است.«

اظهارات رئيس جمهور در خصوص موفقيت دولت 
در یک دهه اخير و این که دهه ۹0 را می توان دهه 
نجات ملی ناميد، با واکنش هاى زیادى همراه شد. 
حجت االسالم روحانی در سخنان اخير خود با اشاره 
به این که به غير از یکی، دو سال ابتدایی دهه ۹0 
بقيه آن متعلق به دولت یازدهم و دوازدهم بود، تاکيد 
کرد که  این دهه، دهه اى بود که دولت با دو چالش 
مهم سياسی و دیپلماسی مواجه بود که در هر دو بار 
توانست دشمنان را شکست بدهد و از همين رو اگر 
دهه ۹0 دهه پيروزى و نجات ملی ناميده شود اشتباه 
نگفتيم:» دهه ۹0 و دهه پایانی به 1400 رسيدیم 
که این دهه ۹0 براى دولت یازدهم و دوازدهم است 
تقریبًا جز یکی، دو سال اول، یک سال و خرده اى از آن 
بگذریم همه اش براى این دولت است. در این دولت 
که باید دهه چهارم انقالب اسمش را بگذاریم، بگویيم 
دهه 60 دهه جنگ بود، دهه 70 مثاًل دهه سازندگی 
بود و بعد تحوالتی که داشتيم در دهه 80 و دهه ۹0، 
دهه اى بود که 2 بار در دنياى سياست و دیپلماسی 

به ميدان آمدیم و در 2 بار دشمنان مان را شکاندیم، 
اگر بگویيم این دهه، دهه پيروزى و نجات ملی است 
اشتباه نگفتيم، اگر بگویيم این دهه، دهه پيشرفت 
در کشور بوده و جهش بوده در توليد و توسعه کشور 
ناصواب نگفتيم، کار بسيار عظيم و بزرگی انجام گرفت   
بخشی از این کارها، مربوط به بخش نفت ماست.«در 
این بين اما این اظهارات روحانی و ناميدن دهه ۹0 به 
دهه نجات ملی و پيشرفت، با واکنش هاى زیادى در 
فضاى مجازى همراه شد. کاربرى در این باره نوشته 
بود:» وقتی کل دولت یازدهم و دوازدهم به برداشته 
شدن تحریم ها گره خــورده و آب خــوردن مردم نيز 
بسته به باز و بست شدن شير تحریم هاست، اگرچه 
همچنان تحریم ها باقی است اما باالخره این دهه دهه 
نجات ملی است!« در عين حال کاربر دیگرى نوشت : » 
بی انصاف نباشيم ما در این دوره با یکی از دیوانه ترین 
روساى جمهور آمریکا هم دوره بودیم و تدبير دولت  
در جلوگيرى از تنش موفق بوده « یا کاربر دیگرى با 
بيان این که معنی » نجات رو هم فهميدیم« در این باره 

نوشته بود:» آقاى روحانی این که سفره مردم روز به 
روز کوچيک تر شده و قدرت خرید طی دولت یازدهم 
و دوازدهم به مراتب پایين اومده، کجاش پيشرفته، 
درباره دیپلماسی هم که قرار بود تحریم ها رو بردارین 
و حتی با رفتن ترامپ هم تحریم ها برداشته نشده و ما 
ثمره این دیپلماسی شما رو سر سفره هامون ندیدیم«.
در همين زمينه دنياى اقتصاد، در مقایسه آمارى 
ميزان تورم در 8 دهه اخير ، نوشت:» داستان تورم در 
هشت دهه گذشته حاکی از آن است که بيشترین رشد 
شاخص قيمت ها در دهه ۹0 شمسی ثبت شده است. 
متوسط قيمت ها در دهه ۹0 تقریبا ۹ برابر شد و نشان 
می دهد بزرگ ترین کاهش ارزش پول ملی در این 
دهه ثبت شده است.« دنياى اقتصاد   سپس نگاهی 
به ميزان رشد اقتصادى 8 دهه اخير داشته و ادامه 
می دهد:» در کنار آمار تورم، رشد اقتصادى منفی، 
کاهش رشد سرمایه گذارى و فقدان یک نقشه راه 
روشن اقتصادى باعث شد در این دهه رفاه خانوارها 
با یک تهدید بزرگ روبه رو شود. اگرچه در دهه 70 
رشد شاخص قيمت ها مشابه دهه ۹0 بود، اما در آن 
زمان، سایر شاخص هاى اقتصادى در وضعيت بهترى 
قرار داشتند و حتی چشم انداز پایان دهه 70 بسيار 

اميدوارکننده تر از دهه ۹0 بود.«

روحانی: دوران دولت ما دهه نجات ملی بود 
رئیس جمهور در حالی دهه 90 را دهه نجات ملی نامید که کاربران و آمار و اعداد نظر دیگری دارند! 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



بزرگ ترین مشکل 
فوتبال ایران، ناتوانی در 

استعدادیابی است
گفت وگو با رضا نوروزی  آقای گلی که 

خودش از فوتبالیست های دیر کشف 
شده  فوتبال ایران بوده است

فوتبالش را حرفه ای از 24 سالگی شروع کرد. 
اما با این که دیر شروع کرد همه پله های ترقی در 
فوتبال ایران را طی کرد، خودش را به سطح اول 
رساند و 6 بازی ملی هم در کارنامه اش ثبت کرد. 
در ادامه گفت وگویی با او که هم اکنون دوره های 

مربی گری را می گذراند انجام دادیم.
  به نظر خودتان چرا دیر در فوتبال ایران 

شناخته شدید؟
من فوتبال را از رده های پایه شروع نکردم. قطعا 
حضور در ایــن رده هــا می تواند به یک بازیکن 
کمک زیادی کند برای این که رشد بهتری داشته 
باشد. عامل دیگری که باعث شد دیر دیده شوم 
ــادی بود که بــرای من پیش  مصدومیت های زی
آمــد. مصدومیت خیلی می تواند عامل منفی 
تاثیرگذاری باشد. من هر بار آماده بازگشت به 
دوران اوج می شدم دوباره با مصدومیت حداقل 

چندماه عقب می افتادم.
  مسئله دیــر کشف شــدن استعدادها را 
در فوتبال جهان طبیعی می دانید یا به طور 

مشخص در فوتبال ما به معضل تبدیل شده؟
قطعا مشکل استعدادیابی جدی در فوتبال ما 
وجود دارد. چون به طور حرفه ای و قوی در رده های 
پایه کار نمی شود و نظم و ساختار درستی وجود 
ــدارد. ما آکادمی به معنای واقعی اش نداریم  ن
درحالی که کشورهای پیشرفته در آکادمی ها به 
امر بازیکن سازی مشغول اند. به نظرم ناتوانی در 
استعدادیابی صحیح، بزرگ ترین مشکل فوتبال 
ایران است و اثر آن را هم به طور مشخص می بینیم 

که سال به سال فوتبال مان ضعیف تر می شود.
  حسرت خاصی داشتید که در فوتبال به آن 

نرسیده باشید؟
من خودم دوست داشتم بتوانم حداقل دو،سه 
سال برای پرسپولیس بازی کنم که متاسفانه 
ممکن نشد. حسرت دیگری در فوتبال ندارم. 
با توجه به این که فوتبال را دیر شروع کردم و 
مصدومیت های زیاد ی داشتم طبیعی بود 
که امکان بازی زیادی در تیم ملی برایم 

فراهم نشد.
  موافقید که مهدی طارمی 
دیر به دوران اوج فوتبالی اش 
رسیده است؟ آینده فوتبالی 

او   را  چطور می بینید؟
درباره طارمی موافق نیستم که 
خیلی دیر اتفاق افتاده باشد. 
البته اگــر جــوان تــر بــود و این 
اتفاق ها زودتر برایش می افتاد 
خیلی بهتر بود اما او چند سالی است که 
ــی رود و به نظرم  خیلی خوب دارد پیش م
امــروز می توانیم بگوییم به آن پختگی الزم 
رسیده است. 29 تا 31 سالگی اوج قدرت یک 
فوتبالیست می تواند باشد و مهدی می تواند به 
تیم های بهتری برود و افتخار فوتبال ایران باشد.

محمدعلی محمدپور | روزنامه نگار
ساعات اول بامداد چهارشنبه 25 فروردین درحالی که 
ایرانی های بسیاری کمی خواب آلود پای تلویزیون هایشان 
آماده پایان یافتن شب کم فروغ مهدی طارمی و پورتو 
مقابل چلسی بودند، اتفاقی ناگهان خواب از چشم  همه 
پراند. طارمی یک بار دیگر، درست همان کاری را کرد که انتظارش را نداشتیم. 
ما پیش از این انتظار نداشتیم طارمی با یک رفت و برگشت از ایران به ترکیه، 
پرسپولیس را چند سال به دردسر بیندازد. انتظار نداشتیم آن صحنه آخر 
بازی با پرتغال در جام جهانی توپ را آن شکل بیرون بزند. انتظار نداشتیم پس 
از یک فصل حضور در پرتغال به پورتو بپیوندد و از معدود فرصت هایش پس 
از نیمکت نشینی نهایت استفاده را ببرد. انتظار نداشتیم در لیگ قهرمانان 
مقابل یوونتوس آن قدر زود گل بزند. اما طارمی انگار خود فوتبال است. 
شورآفرین و پیش بینی ناپذیر. وقتی دقیقه آخر وقت های تلف شده بازی با 
چلسی بلند شد و قیچی برگردان تماشایی اش را به گوشه  دروازه چلسی 
چسباند آن قدر غیرمنتظره بود که توخل سرمربی این تیم در پایان بازی، 
ناباورانه آن را خیلی خیلی تصادفی بنامد، در حالی که خودش می داند بسیار 
غیرمنصفانه حرف زده .به ویژه که با اعالم  یوفا سوپر گل طارمی ، گل برتر 
دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپاشد. حاال طارمی 
ستاره مشهوری است که چه بسا تیم های بزرگ اروپایی نامش را در لیست 
خرید خودشان یادداشت کرده اند. مهدی در آستانه 29 سالگی است و این 
حسرت درباره اش وجود دارد که کمی دیر به فوتبال جهان معرفی شده است 
و بنابراین انتظار نداریم سال های زیادی در سطح اول فوتبال جهان باقی بماند 
اما از طرفی گوشه ذهن مان می دانیم طارمی استاد برهم زدن انتظارهاست. 
در پرونده امروز نگاهی انداخته ایم به مسیری که طارمی تا این جا پیموده، آن را 
با کارنامه یکی دیگر از لژیونرهای موفق آسیایی فوتبال اروپا مقایسه کرده ایم. 
درادامه زندگی فوتبالی ستاره هایی را که دیر شناخته شدند مرور کردیم و در 

نهایت گفت وگویی با رضا نوروزی داشته ایم.

پرونده

 به بهانه درخشش مهدی طارمی، مروری بر کارنامه فوتبالی ستارگانی که دیر شناخته شدند همراه گفت وگویی 
با رضا نوروزی، آقای گلی که دیر کشف شد
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فوتبالیست هایی که دیر موتورشان روشن شد

در دنیای فوتبال برخی فوتبالیست ها از همان دوران پایه 
مورد توجه قرار می گیرند و رده های ملی را تجربه می کنند. 
در این میان بعضی فوتبالیست ها هم هستند که در سن 
باال تازه به آن چه که حق شان بوده می رسند. نبود آکادمی 
و مدرسه های حرفه ای فوتبال، توجه و هزینه نکردن در 
رده های پایه، روابط غیرطبیعی و داللی ها در نقل و انتقال 
بازیکنان از جمله مشکالتی هستند که باعث می شوند 
بسیاری از استعدادهای فوتبال ایران یا خیلی دیر شناخته 
شوند یا اصال امکان این را که در فوتبال به حق خودشان 
برسند، پیدا نکنند. در ادامه کارنامه فوتبالی چند ستاره از 

این دسته فوتبالیست ها را مرور می کنیم.
   امین قاسمی نژاد؛ بازیکنی که وارد مناسبات ایجنت ها 

نشد
تاحدود 28 سالگی هرگز در سطح اول فوتبال ایران دیده 

ــاره اش توضیح  نشد. خودش در گفت وگویی این طور درب
می دهد: »فکر کنم دیدگاهم کوچک بود و به آن هدف باال 
فکر نمی کردم. همان که لیگ یک و دو بازی می کردم، 

و  را نداشتم  نرفتم. کسی  ایجنتی  دیگر دنبال 
کسی هم دنبالم نیامد«. امین قاسمی نژاد 

که اهل بابل است شاید بتوان گفت با 
تیم گیتی پسند بود که به طور 

جدی وارد دنیای حرفه ای فوتبال شد. سرانجام از سه فصل 
پیش بود که با گلزنی هایش برای پدیده مشهد نامش بر سر 
زبان ها افتاد تا آن جا که در نیم فصل امسال تا آستانه انتقال به 
استقالل هم پیش رفت اما درنهایت ماند. حاال او هم شانس 
رفتن به تیم های بزرگ تر را دارد و هم شانس حضور در جام 

جهانی پیش رو را. 
    محسن ربیع خواه؛ قهرمانی های پیاپی پس 

از 30 سالگی
اگر بخواهیم از هافبک دفاعی های جنگنده 
این سال های پرسپولیس نام ببریم محسن 
ربیع خواه بی تردید یکی از آن هاست. بازیکنی 

که تا 26 سالگی و قبل از این که به تراکتورسازی 
بیاید چندان نامی از او در فوتبال ایران به چشم نمی خورد. او با 
حضور در تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان بازی های متوسطی 
از خودش به نمایش گذاشت، وارد پرسپولیس شد تا قهرمانی ها 
و افتخارات پیاپی  با پرسپولیس را تجربه کند. برانکو آن قدر 
به بازی او اعتقاد داشت که او را انگولو کانته تیم خود بنامد. 
ربیع خواه همراه پرسپولیس و حول و حوش 30 سالگی 
4 قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی جام حذفی و 
نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا 

را کسب کرد.

    فرزاد آشوبی؛ هافبک محبوب سرخابی
ــرزاد آشوبی که از عقاب تهران و در 28  ف

سالگی جذب تیم قرمزپوش پایتخت شد 
خیلی زود در کمربند میانی تیم دنیزلی و در 
ادامه افشین قطبی خودش را به همه اثبات 

کرد. او پس از دو فصل حضور نسبتا موفق در 
پرسپولیس با رفتن به استقالل نامش جزو کسانی قرار گرفت 
که پیراهن هر دو تیم قرمز و آبی را بر تن کرده است. آشوبی بازی 
در تیم های لیگ برتری شهرداری تبریز، راه آهن، تراکتورسازی 

و استقالل اهواز را هم تجربه کرد.
    رضا عنایتی؛ چارچوب شناس تمام نشدنی

در فصل 80-81 بود که رضا عنایتی با 
کسب عنوان آقای گلی به طور رسمی 
ــد. مهاجم  بــه فوتبال ایـــران معرفی ش
چارچوب شناسی کــه بــا زدن 7 گــل در 

یک بازی از این حیث رکورد دیگری به جا 
گذاشت. همین درخشش باعث شد در 27 

سالگی به تیم آبی پوش پایتخت منتقل شود و دوران شهرت 
جدی خودش را آغاز کند. او در استقالل تهران 2 دوره آقای 
گل لیگ شد و به تیم ملی رسید، اما سن باال و مهاجم های 
پرشمار تیم ملی باعث شدند کمتر در تیم ملی به موفقیتی 
دست پیدا کند. عنایتی تا 40 سالگی بازی در چند تیم دیگر 

لیگ برتری و یکی، دو تیم اماراتی را در کارنامه اش ثبت کرد.

    وحید امیری؛ گذشتن معروف از پیکه
این بازیکن خرم آبادی، فوتبال را از دوران دانشگاه آغاز 
کرد، بدون هیچ تجربه فوتبالی در رده های پایه. امیری در 

26 سالگی در تیم نفت بازی اش به چشم آمد و باعث 
شد پرسپولیس خواهان جذبش شود. وحید همزمان 
با این دوران از سوی کیروش به تیم ملی دعوت شد. 

حضور او در جام جهانی مقابل اسپانیا و 
آن الیی معروفش به جرارد پیکه در یاد 
همه باقی مانده است. همین موضوع 
باعث شد بعدها مقایسه  هایی بین او و 
پیکه انجام شود. پیکه ای که فوتبالش 

را از رده هــای پایه در بارسلونا و تیم ملی 
اسپانیا آغاز کرده بود در مقابل امیری که 

بیست وچند سالگی تازه تصمیم گرفت 
فوتبالیست شود.

مقایسه مسیر فوتبالی سون هیونگ مین با مهدی طارمی

سفر طارمی از بندر بوشهر تا بندر پورتو
مهدی طارمی به طور حرفه ای رده های سنی پایه را تجربه نکرد، انتخاب های عجیبی انجام داد اما در نهایت به سطح اول فوتبال جهان رسید

بوشهر خطه ای است که مشاهیر بسیاری چه در عرصه فرهنگ و هنر و چه ورزش 
به ایران معرفی کرده است. مهدی هم متولد بوشهر است و فوتبالش را از زمین 
خاکی های این شهر آغاز کرده. پدرش علیرضا طارمی )مشهور به علیشاه( که 
خودش در ایران جوان و پاس بوشهر بازی کرده می گوید از چهار سالگی مهدی 
را به زمین تمرین می برده و می دانسته فوتبالیست خوبی می شود. خیلی ها 

شخصیت فوتبالی طارمی را ترکیبی از دو اسطوره  فوتبال ایران، 
دایی و کریمی می دانند. مثل دایی چارچوب شناس و خطرناک 

و مثل کریمی خوش تکنیک و خونسرد.

  از نونهاالن تا دوره سربازی
مهدی در 11 سالگی به کمپ تیم ملی نونهاالن برده شد اما آن جا 
حتی حاضر نشدند از او تست بگیرند. وقتی به 18 سالگی رسید و 
مشمول خدمت سربازی شد قرار بود دوران سربازی اش را در تیم 
فجرسپاسی شیراز بازی کند اما یک سهل انگاری کوچک و 10 
دقیقه بازی کردن او برای شاهین بوشهر باعث شد نتواند با فجر 

قرارداد ببندد. مهدی در همان 10 دقیقه ای که پیش از سربازی در شاهین بازی کرده 
بود اولین گل لیگ برتری خودش را هم زد. سپس به پادگان نیروی دریایی بوشهر رفت 

تا خدمتش را بگذراند. در این دوران فوتبال بازی کردن او به بازی با هم محله ای 
 هایش کنار ساحل بوشهر محدود می شد. خانواده فکر می کردند فوتبال او تمام 

شده و پس از سربازی باید به فکر کار دیگری باشد.
  درخشش در پرسپولیس

طارمی پس از سربازی، این بار با تیم ایران جوان بوشهر 
به فوتبال برگشت. سال 93 علی دایی اتفاقی فیلم 
بازی های او در ایران جوان را دید و او را به پرسپولیس 
 آورد. مهدی هفته ســوم همان فصل اولین گل 
خودش را زد. در شهرآورد آن فصل درخشید و در 

لیگ قهرمانان آسیا با پنالتی چیپش مقابل النصر 
عربستان قلب میلیون ها هوادار قرمزپوش را تسخیر 

کــرد. فصل 95-96 همه چیز بــرای تمدید 
قرارداد مهدی فراهم بود که او به شکل عجیبی 

سر از ریزه اسپور ترکیه درآورد. مدتی ترکیه ماند اما دوباره تصمیم گرفت به پرسپولیس 
برگردد و آن فصل بازیکن سال فوتبال ایران شود. در جریان قراردادش با ریزه اسپور 

چهار ماه محروم شد و پرسپولیس را دو فصل از پنجره نقل و انتقاالت محروم کرد.
  مهدی در تیم ملی

مهدی اولین بار توسط کارلوس کیروش به تیم ملی دعوت شد. او در جریان 
راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2018 با گل های سه امتیازی اش 
نقش بسزایی در صعود ایران داشت. در جام جهانی در هر سه بازی حضور داشت 
و بعد هم در جام ملت های آسیا حضور یافت و 3 گل به ثمر رساند. او هم اکنون 

47 بازی ملی و 22 گل زده دارد.
  حضور در اروپا

طارمی پس از یک و نیم فصل حضور در الغرافه قطر، راهی ریوآوه 
پرتغال شد. او در جریان 30 بازی که برای این تیم بازی کرد، آمار 
خیلی خوب 18 گل زده را به ثبت رساند و آقای گلی لیگ این کشور 
را از آن خود کرد. همین عملکرد درخشان باعث شد مهدی به یکی 
از بهترین تیم های پرتغال، پورتو بپیوندد. مهدی در پورتو تا کنون 
18 گل به ثمر رسانده است که از گل های شاخص او می توان به 
گل زودهنگام برابر یوونتوس و قیچی برگردانش مقابل چلسی 

اشاره کرد.
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آشپزی من 

خوراک سبزیجات سحری آسان

 حتما افطــار غذای مقــوی همراه شــیر و لبنیات 
مصرف کنید.1

 شــیر به همــراه خرمــا، پنیــر و گــردو، میــوه و آب 
میوه  عالوه بر این که قند خــون را  تامین می کند 2

مقوی است و ضعف روزه داری را کاهش می دهد.
 مصرف زولبیا و بامیه به دلیل شیرینی زیاد توصیه 

نمی شــود و به جای آن می توانید عســل،  خرما و 3
مربای خانگی استفاده کنید.

 برای وعده  افطار هم غذاهــای آبدار و میوه هایی 
چون هندوانه و سبزیجاتی مثل کاهو بدون سس 4

مناسب است .
همه و به ویژه روزه اولی ها حتما از خوردن نوشابه 

خودداری کنند.5
 در فاصله بین افطار تا سحر آب  کافی بنوشید و تنها 

به نوشیدن آب در وعده سحری اکتفا نکنید .6
والدین حتما بچــه ها را با فاصله زمانی مناســبی 

هنگام ســحر بیدار کنند تا بدون عجلــه و خوردن 7
سریع که سیستم گوارش شــان را دچار مشکل کند، این 

وعده غذایی مصرف شود.

 مصرف ســبزیجات، پروتئین ها  ، غالت و نان ها ، 
میوه  ها و لبنیات در ماه رمضان توصیه می شود.۸

 در صورتــی که نوجــوان  تمایل به انجــام فعالیت 
ورزشــی دارد، بهتر اســت آن را به بعد از ســاعات ۹

افطار موکول کند.
 ورزش هایی که باعث تعریق بدن می شود، مناسب 

نیست.1۰
 کاهش وزن روزه اولی ها در این ماه طبیعی است 

اما اگر ســعی کنیــد ویتامین هــا و مــواد الزم را به 11
درستی به آن ها برسانید، چندان با مشکل کمبود وزن

 روبه رو نخواهند شد.
 اگر مــی خواهید در طول روز احســاس تشــنگی 

کمتری کنیــد، غذاهــای ســرخ شــده را از وعده 12
سحری حذف کنید؛ همچنین زیاد دور غذاهای گوشتی 
نروید به دلیل این که برای هضم آن، بدن مقدار زیادی آب 

مصرف می کند.
نوشیدن انواع دمنوش ها مانند گل گاوزبان، چای 

سبز یا چای کم رنگ را از دست ندهید. کاسنی و 13
شــاه تره هم برای خنکی بدن در ایام گرم ســال مناســب 

است. شربت آب و عسل هم برای تقویت بدن مفید است.
 درست است که بچه ها در سن رشد هستند و 

اســتخوان های آن ها به کلســیم نیاز دارد اما 14
طبِع اغلب لبنیات ســرد است و باعث کرختی، ضعف 
و افت فشار می شــود. درباره مصرف کشک هم کمی 
احتیــاط کنیــد چــون باعــث تشــنگی خواهــد شــد، 
بنابرایــن   در مــاه مبــارک  لبنیــات را مدیریت شــده 

مصرف کنید.
 می توانید مغزهای مختلف مثل پسته، بادام، فندق 

و نخودچی را همراه کمی شکر آسیاب کنید و در 15
هنگام ســحر یا افطار به فرزندان خود بدهید یا با مخلوط 
کردن  آن ها با شیر، یک حریره مغذی و سرشار از پروتئین  

تهیه کنید.
 شــیر بــادام و شــیر پســته بــرای تامیــن نیــاز 

بدن توصیه می شود .16
در صورت نیاز به مصرف مکمل ویتامین و امالح با 
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نظر پزشک به این کار اقدام کنید.
در هر سنی که هستید خوابیدن حداقل ۸ ساعت 

در شبانه روز توصیه می شود.1۸

تغذیه

1- در یک ظرف  روغن  بریزید تا داغ شــود. پیاز ها 
را اضافــه کنید تا رنــگ آن به حالــت طالیی درآید، 
سپس ســیر خرد شــده را اضافه کنید و هم بزنید  و 

بعد فلفل خرد شده را به آن بیفزایید.
2- پــس از آن مکعب های خرد شــده گوجه فرنگی 
و باقــال را اضافه کنیــد و بگذارید تــا در روغن داغ و 
پخته شود، سپس آن را از روی آتش بردارید و به آن 

آب لیمو اضافه کنید.

 3- مراقــب باشــید زمانــی کــه باقــال روی حرارت 
است، آب لیمو را اضافه نکنید تا طعم تلخی در غذا 

ایجاد نشود.
 4- غذای شــما آمــاده اســت و می توانیــد آن را  در 

وعده سحری میل کنید.
۵-در صــورت تمایــل مــی توانیــد بــه جــای باقــال 
از حبوباتــی ماننــد لوبیــا چیتی  یــا لوبیای رشــتی 

استفاده کنید .

ورزش 

مناسبتی

غذای اصلی 

 باقال  به میزان الزم
 گوجه فرنگی متوسط مکعبی خرد شده – 2 

عدد
 پیاز کوچک خرد شده – یک عدد

 سیر ریز شده – کمی
 فلفل دلمه ای خرد شده -  به میزان الزم

 روغن، زیره و نمک – به میزان الزم

6 اشتباه رایج غذایی در ماه رمضان
 بســیاری از مــردم در مــاه رمضــان، در وعده هــای 
غذایی ســحر و افطار اشــتباهات غذایــی را مرتکب 
 می شــوند.  در ادامــه به شــش  اشــتباه رایج اشــاره 

می کنیم :
1- زیاده روی در مصرف ترشی

مصرف بیش از حد غذا های حاوی نمک مانند ترشی 
و همچنین نوشیدن مقدار زیاد قهوه یا چای منجر به 
از بین رفتن برخی نمک های معدنی بدن و احساس 

تشنگی طی روز می شود.
2- خوردن غذا های چرب و قندی

خــوردن وعده هــای غذایی شــیرین در وعده  ســحر 
احساس گرســنگی را از بین می برد، در واقع  معده 

را سنگین می کند.
3- نوشیدن آب زیاد

مقدار کافی آب بین افطار و وعده غذایی قبل از سحر 
تقسیم و مصرف شود.

4- شروع افطاری با غذای چرب
شــروع افطــار بــا غذا هــای غنــی از چربــی ماننــد 
غذا های ســرخ کردنی و پرچرب، یکی از رایج ترین 
اشــتباهاتی اســت کــه بایــد در مــاه رمضــان از آن 
اجتناب و با مــواد غذایی قندی ســاده مانند خرما 

روزه خود را باز کنید.
5- زیاده روی در خوردن غذا

بعد از یک روز گرســنگی شــدید، برخی افراد مقدار 

زیادی غذا را به یــک باره در وقت افطــار می خورند، 
اما توصیه می شــود وعده های غذایی کم در فواصل 

زمانی بخورید.
6- ترک کامل وعده سحری

برخی افراد وعــده غذایی ســحری را به طــور کامل 
فرامــوش می کننــد؛ وعده ســحری فــرد روزه دار را 
تقویت می کند و باعث تأمین انرژی بدن در طول روز 

در ماه رمضان می شود.

داده تصویری

بیشتر بدانیم

کم تحرکی خطر ابتال به کرونای 
شدید را   افزایش می دهد

طبق نتایــج یک بررســی مطالعاتــی، فعالیــت اندک 
بدنــی خطر ابتال بــه نوع شــدید بیمــاری کووید 1۹ و 

مرگ بر اثر این بیماری را افزایش می دهد. 
طبق این بررسی که در مجله »بریتیش ژورنال اسپورتز 
مدیسین« به چاپ رسیده است، افرادی که حداقل تا 
دو سال قبل از آلودگی به ویروس کرونا فعالیت بدنی 
کمــی  انجــام داده اند، نســبت بــه افــراد پرتحرک تر، 
بیشــتر در معرض خطر بســتری شــدن بر اثــر بیماری 
کووید 1۹ قــرار گرفته اند. نتایج این بررســی نشــان 
داده، خطری که کمبود فعالیت بدنی در روند بیماری 
کوویــد 1۹ ایجــاد می کنــد بیشــتر از عواملــی مانند 

کشیدن سیگار، چاقی یا فشار خون است.                
                منبع: دویچه وله

 دانستنی هایی
 درباره   زرده  تخم مرغ

زرده  تخم مرغ منبع اصلی بســیاری از ویتامین ها 
و مــواد معدنی اســت و چربی و کلســترول زیادی 
هم دارد. یک تخم مــرغ بزرگ حــدود 63 درصد 
از کلســترول مورد نیــاز روزانه را تأمیــن می کند.
)مصرف روزانه کلسترول را محدود به کمتر از 300 
میلی گرم کنید.(اگر دچار بیماری قلبی هستید یا 
در معرض آن قرار دارید، برای میزان مجاز مصرف 

کلسترول روزانه  با پزشک مشورت کنید.
  مقایسه سفیده و زرده تخم مرغ

خوردن تنها سفیده  تخم مرغ در مقایسه با خوردن 
تخم مــرغ کامل، کــم کالری تــر اســت و پروتئین 
بیشــتری دارد، امــا زرده  آن حاوی مــواد مغذی و 
معدنی بسیار مهمی است. ســفیده کمی بیشتر 
پروتئین دارد. سفیده  تخم مرغ، بدون چربی و کم 

کالری است.
  مواد مغذی تخم مرغ

یک تخم مرغ متوســط حــدود 7۸  کالــری، ۵ گرم 
چربــی، کمتــر از یــک گــرم کربوهیــدرات و 6 گرم 
پروتئین داردو 13 نوع ماده  مغــذی و معدنی دارد. 
بیشــتر ریزمغذی های تخم مــرغ در زرده  آن  وجود 
دارد. زرده  تخم مــرغ تقریبًا 2۵0 میلی گرم کولین 
دارد.)کولین، ویتامینی ضروری برای متابولیسم 
سلول ها، انتقال لیپیدها در سراسر بدن و ساختن 
فرا رسان های عصبی است. میزان توصیه شده  نیاز 
بدن به کولین برای خانم ها 42۵ میلی گرم و برای 

آقایان ۵۵0 میلی گرم در روز است.(

 عالیم رایج ام اس
 در خانم ها 

اسکلروز یا همان ام اس معمواًل بر 
مغز و نخاع سیستم عصبی مرکزی 

تأثیر می گذارد.
طبق گــزارش انجمــن ام اس در آمریــکا، احتمال 
ابتالی خانم ها به ام اس سه برابر آقایان است و این 
بیماری می تواند عالیم خاصی در خانم ها داشــته 

باشد. از جمله این عالیم : 
  مشکالت قاعدگی

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه عالیــم بیماری 
ام اس در زمان قاعدگی در برخی خانم ها افزایش 
می یابد. ایــن اتفاق می تواند به دلیــل افت میزان 
اســتروژن در این دوره باشــد. عالیمی که در این 
دوره تشدید می شوند معمواًل عبارت اند از: ضعف، 

نداشتن تعادل، افسردگی و بی حالی.
  عالیم مرتبط با بارداری

محققــان می گوینــد بیمــاری ام اس روی توانایی 
باروری تأثیــری ندارد. همچنیــن عالیم ام اس در 
برخی خانم ها به ویژه در طول سه ماه دوم و سوم در 
بارداری، تثبیت شده  است و حتی بهبود می یابد. 
البته ناگفته نماند که عود عالیم بعد از زایمان هم 

رایج است.
  عالیم مربوط به یائسگی

در برخــی خانم ها، بعــد از دوران یائســگی عالیم 
ام اس می تواند تشــدید شــود. تشــدید عالیم این 
بیمــاری پــس از یائســگی هــم می تواند ناشــی از 
افت سطح استروژن در بدن خانم ها باشد. برخی 
محققــان معتقدند کــه روش درمانــی جایگزینی 
هورمــون )HRT( می تواند در تســکین این عالیم 

مؤثر باشد.
 البته شایان ذکر است که روش درمانی جایگزین 
ســازی هورمون ها بــا بیماری ســرطان ســینه در 
ارتباط اســت. بنابراین در ایــن باره بهتر اســت با 

پزشک خود مشورت کنید.

پزشکی

 نکات تغذیه ای
 برای روزه اویل ها

 پرهیز از خوردن نوشابه ،غذای سرخ کردنی و
  استفاده از لبنیات، دمنوش و سبزیجات از جمله 

نکات مهمی است که روزه اولی ها باید رعایت کنند 

سالمت
امســال  مدارس و مراکــز آموزشــی تعطیل اســت و نوجوانانی 
که ســال اول روزه داری را تجربه می کنند می توانند با برنامه 
ریزی مناســب و بــدون نگرانــی از ابتال بــه کرونا، گرســنگی و 
تشــنگی کمتری  را تحمــل کنند. رژیم غذایی ســالم و مصرف 

نوشــیدنی کافی برای همــه اهمیــت دارد اما بــرای نوجوانان  
ضــرورت بیشــتری دارد بــه همیــن دلیــل  در ادامه بــه نکات 
تغذیه ای برای کودکان و نوجوانان  روزه دار در این ماه اشــاره 

می کنیم :

نکاتی برای مصرف زولبیا و بامیه 
در ماه رمضان

مصرف زولبیــا و بامیه موجب تضعیف سیســتم ایمنی 
بدن می شود و افراد در ماه مبارک رمضان امسال که 
با شیوع کرونا همراه است، از مصرف این نوع خوراکی 
خودداری کنند. طاهره نجفی متخصص تغذیه در این 
باره گفت: »در روزهای شــیوع بیماری باید از مصرف 
 خوراکی هایــی کــه موجــب تضعیــف سیســتم ایمنی

 می شــود خودداری کرد که یکی از این مواد قندهای 
ساده یا همان ســاکارز اســت.زولبیا و بامیه هم از نوع 
قندهای ســاده اســت، بنابراین مصرف آن مــی تواند 
موجب تضعیــف سیســتم ایمنی بــدن شــود و توصیه 
می شــود افراد از مصرف این خوراکی اجتناب کنند. 
مصرف زولبیــا و بامیه به دلیل قندهای ســاده موجود 
در آن موجب چاقــی و اضافه وزن هم می شــود که باز 
هم عاملی برای تضعیف سیستم ایمنی بدن محسوب 
می شود. چاقی یکی از عوامل  خطری است که موجب 
تشــدید عالیم کرونــا می شــود  و مرگ و میر ناشــی از 
کرونا در افراد چاق بیشــتر اســت، بــرای همین افراد 
بایــد از مصرف خوراکــی هایی کــه می توانــد موجب 

اضافه وزن  شود، خودداری کنند. « 

بانوان
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 شنبه 
    28 فروردین 1400   
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* آفرین به غیرت این جوان ایرانی »فرهادی« که مثل 
بســیاری از ما، فقط به فکر جیب خودش نیســت. ماه 
رمضان، فرصت خوبی است تا بیشتر به فکر گرسنگی 
فقرا و دســت های خالی مان از اعمال نیــک در آخرت  

باشیم. التماس دعا.
* از صفحه دارکوب ممنونم که با مطالبش، مایه خنده 

و سرگرمی ما را در آخر هفته ها فراهم می کند.
* کرونا با همه بدی هایش، باعث شد تا آدم های زیادی 
را بشناســیم که برای کمک به دیگران از هیچ تالشی 
دریــغ نمی کننــد، مثــل همین آقــای فرهــادی که در 

زندگی سالم با او گفت و گو کردین.
* دارکوب  جان، یک ســوال. چرا در ســال  گاو، قیمت 

 محصوالتش  این قدر گران شد؟!
* زندگی ســالم؛ چــه  خــوب میشــه اگــر گوشــه ای  از 
روزنامــه ات،  دعاهای  هــر روز مــاه  مبــارک  رمضان     را 
همراه  بــا ترجمه  آســان  و روان  برای  مــا خوانندگانت، 

 چاپ  و منتشر کنی.
* ســتون معرفی کتاب در صفحه خانواده  و  مشاوره را 
حداقل هفته ای یک بار چاپ کنید. انتخاب کتاب های 
مناسب در حوزه روان شناسی که محتوای کاربردی و 

علمی داشته باشد، سخت است. ممنون. 
* پدربزرگ عزیزم، سال ها بود که برای تولدت دور هم جمع 
می شدیم اما حاال که نمی توانیم به خانه تان بیاییم، بازهم 
ملیکا ،نوه ات تولدت را تبریک می گوییم.  

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576
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روز درست کردن ساالد برای سحری

امشب قبل از خوابیدن برای وعده سحری تون، 
ساالد کاهو یا خیار  و  گوجه یا هر ساالد دیگه ای 
که از نظر شما خوشمزه است، درست کنین تا 
زمان سحر در کنار خوردن غذا، نوش جان کنین 

و لذت بیشتری از غذاخوردن تون ببرین...

قرار و مدار

ما و شما

   دالیل افزایش اختالفات بین زوج ها در قرنطینه خانگی
در چنین روزهایی که شوهرها باید بیشتر از قبل در خانه باشند 
و بعضی هایشان هم سر کار نمی روند، اختالفاتی که بین زوج ها 
از قبل وجود داشته، پررنگ خواهد شد. در ضمن، دالیل زیادی 
می توانــد منجر به افزایش این اختالفات شــود کــه در ادامه به 

چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد.
از بین رفتن فرصت های خودآرام بخشــی زوج ها مثل  کار، دوردور کــردن، مغازه گــردی، خریــد یــا  دیگــر 1

ســرگرمی های هیجانی و عاطفی که حاال باید تمــام مدت  در 
خانه بمانند.

حضور اجبــاری اعضای خانــواده در طــول روز در کنار  یکدیگر و زیر سوال رفتن استقالل فردی در انجام کارها 2
و تصمیمات هم عامل دیگر افزایش اختالفات زوج هاست.

فرزندان و حتی سرگرمی و بازی آن ها با یکدیگر که حضور 3 مدیریت و تصمیم گیــری امــور روزانه، تربیتی و درســی 
همزمان خانم و آقا در منزل تداخل مدیریتی پیش می آورد.

با قرمز شــدن بسیاری از شــهرهای کشور،  
محدودیت های کرونایی از ابتدای هفته گذشته 
افزایش یافت و قرار شد که مشاغل گروه دو، 
سه و چهار حداقل به مدت 10 روز تعطیل شود و 
اگر شرایط بهبود نیافت، ممکن است این تعطیالت دوباره تمدید 
شود. در ایام قرنطینه با حضور برخی آقایان در خانه، میزان تنش ها 
و اختالفات خانوادگی  بیشتر شده و میزان مراجعان تلفنی و آنالین 
کلینیک های مشاوره هم افزایش می یابد. در همین  خصوص به 

یکی از پیامک هایی که چند روز پیش به دســت ما رسید، توجه 
کنید: »در زندگی سالم از درد دل های ما مغازه دارها هم بنویسید. 
االن باز 10 روز باید تعطیل کنیم. آیا دولت اجاره ما را می دهد؟ در 
ضمن در خانه حوصله نداریم، همسرمان هم از دست مان شاکی 
می شود. این چه وضعی است؟«. در ادامه در همین باره نکاتی را 
خواهیم گفت که چنین شوهرهایی در چنین وضعیتی باید چه کنند 
و همسرشان باید به چه نکاتی توجه  کند تا در زندگی مشترک شان 

به مشکل نخورند.

محوری

صدیقهمعدنی|کارشناسارشدروانشناسی

شوهرهای یب حوصله 
زن های شایک

 تعطیل شدن 10 روزه بعضی از افراد به  دلیل شیوع موج  چهارم کرونا، 

احتمال تنش ها را بین زوج ها بیشتر کرده است؛ آن ها باید چه کنند؟

توضیحی که همراه این نقاشی ارسال شده: این 
نقاشی را دخترم مهرسا جان برای من)پدرش( کشیده 
و هدیه داده. طبق توضیح، خودش همان دختربچه در 
این نقاشی است که با چتر در باران رفته تا از میوه های 
درخت بچیند. آن پرنده را هم ســوال کردم، گفت که 

یک پروانه است.

آنالیز روان شناسانه نقاشی مهرسا خانم

1- بابت توضیحات شما پدر گرامی درباره این نقاشی، 
سپاس گزارم و حواس تان باشــد به ابراز عالقه های او 
مانند هدیه دادن این نقاشی به شما، واکنش مناسب 

نشان دهید.
2- مهرسا جان دختری مهربان، احساساتی، شاداب و 

برون گراســت. او اعتماد به نفس خیلی باالیی دارد، 
پدر و مادرش را خیلی دوســت دارد، همچنین هوش 

عاطفی و هوش محیطی بسیار باالیی دارد.
3- مهرســا جان روی درخت ها میوه کشیده که نماد 
عشق، محبت، دوست داشتن و دوست داشته شدن 
است. او دوست دارد مورد تشویق، تایید و تعریف، جلب 

توجه و احترام بیشتری از دیگران قرار بگیرد.
4- ابر نماد مادر است که در این نقاشی، دو ابر بزرگ 
معرف حمایتی سحرآمیز است که می توان در پناه آن 
به آرامش دســت یافت. همچنین بیانگر این است که 
او، مادر را خیلی زیاد دوست دارد. البته فراموش نشود 
گاهی لجبازی یا ناراحتی مادر و مهرسا جان از یکدیگر 

با باراش باران ترسیم شده است.

5- ترســیم درخــت مبین مســتقل 
خواهــان  او  امــا  اســت  بــودن 
تضمین های ایمن کننده هم هست  
بدیــن معنا کــه به ســوی آینــده گام 
برمی دارد به شــرطی که از حمایت 
مادرانــه و پدرانــه برخوردار باشــد. 
شایان ذکر است لطفا حمایت ها فقط 
عملی و خریدنی نباشد، حمایت های 
کالمــی را در این ســن بیشــتر مورد 

توجه قرار دهید.
6- کشیدن درخت بزرگ، معرف جلوه ای از شخصیت 
اوســت. مهرســا جان می خواهد خود را نشان دهد و 
توجه همه را به خود جلب کند کــه حاکی از اعتماد به 

 نفس باال و برون گرایی اوست.
7- بادکنک را شاید بتوان نمادی از آرزوهای مهرسا 
تشــبیه کرد و رنگ آبی آن که در باالی ســر مهرســا به 
آسمان رفته، نشــان دهنده این اســت که به احتمال  
زیاد آرزوی نقاش این است که مادر در کنارش با مهر، 

محبت و حوصله بیشتری باشد تا به آرزوهایش برسد.
8- اگر در نقاشی خودش را کشیده باشد)بنابر توضیح 
پدر(، سعی کرده است خودش را ارزنده سازی کند و 

رفتارهای جامع پسند داشته باشد.
9- چشم، آینه روح و منعکس کننده عمق وجود فرد 
است. کشیدن چشــم برای افراد در نقاشــی در ابعاد 

بزرگ، مبین برون گرایی و کنجکاوی است.
10- لباس نشــان دهنده هویت و احساسات عمیق 
فرد اســت و رنــگ زرد آن مبین شــادی و خوش بینی 
اســت. تزیین ســنجاق به موهایــش،  نشــان دهنده 

منظم بــودن کــودک و تبعیت از 
محیــط بــرای بــه دســت آوردن 
خواسته هاســت. پروانــه هــم 
نماد آرزوست. مهرســای عزیز، 
آرزوهایی دارد کــه کمتر درباره 
آن ها بــا دیگران حــرف می زند. 
رنگ قرمز در بال پروانه، نشان از 
انرژی باالی کودک است و البته 
او دخترخالــه اش را هــم خیلی 

دوست دارد.

توصیه هایی به والدین مهرسا خانم

نکته حائز اهمیت در این نقاشــی این است که تقریبا 
تمام اجزای نقاشی به سمت چپ صفحه نگاه و تمایل 
دارد یعنی آن جا که تا حدودی بــه نقطه مقابل طلوع 
اشــاره می کند و نقطه پایان را نشان می دهد. حضور 
بادکنک در دست چپ، کشیدن تصویر آدمک در سمت 
چپ، پرواز پروانه به ســمت چپ و ... شاید اعتراضی 
از طرف کودک برای خواســته ای از والدین باشد. در 
ضمن، برخی از اجزای مهم هستند که در این نقاشی 
وجود و حضــور ندارند، مهم تر از همه خورشــید نماد 
حضور پدر و زمانی اســت کــه او در خانه حضــور دارد 
و برای فرزنــد دلبندش وقــت می گذارد کــه طبیعتا 
باید بیشتر شود. نکته آخر این که مهرسا جان  درباره 
احساساتی که ناشی از مسائل ارتباطی است ، بسیار 
حساس اســت و نوع گفتار و کالم در محیط هایی که 
قرار می گیرد، همچنین مسئله احترام و ارتباط مناسب 

برایش بسیار مهم است.

مهرسا خانم مستقل و پرانرژی
آنالیز روان شناسی نقاشی دختری 4 ساله که نکات جالبی درباره ویژگی های شخصیتی اش دارد

نقاشی ابزار بیان بسیاری از حاالت و ویژگی های درونی آدمی بر صفحه کاغذ سفید است. رنگ ها 
و توزیع آن ها و همچنین انتخاب نمادها و چگونگی چینش آن ها توســط کودک در صفحه نقاشــی 
راهنماهای خوبی هستند تا دریابیم درون ذهن و دل او در لحظه شروع و خاتمه نقاشی چه می گذشته 
اســت.  نقاشــی کودکان حاوی اطالعات روان شــناختی زیادی اســت که البته مطلق هم نیست و 
نباید تصور کرد گویای تمام زوایای شخصیت یک کودک اســت. در این بین و حتما در زمان ارسال 
نقاشی به شماره تلگرامی 09354394576 این عبارت را هم بنویسید: »مربوط به قسمت تحلیل 
روان شناسانه نقاشی« و عالوه بر نام، سن فرزندتان را هم حتما ذکر کنید. امیدوارم هفته بعد، تحلیل 

نقاشی فرزند شما چاپ شود.

دکترفریدهناصری|روانشناسبالینی

   نکاتی درباره حسادت در کودکان
حســادت زمانــی بــروز می کنــد کــه 
عامل رقابت منفی، مقایســه، چشــم و 
هم چشــمی و تبعیض مطرح باشد. این 
احساس عالوه بر ایجاد عصبانیت، تنفر 
و احساس خود کم بینی در بچه ها، باعث 
می شود در سنین باالتر، شخص تماس 
خود را با محیط و افراد اجتماع از دست 
بدهد و تنها بماند. حسادت غالبا با ترس 
درونی و خشــم همــراه اســت. کودک 
حسود گمان می کند مظلوم واقع شده 
و کســی از او حمایــت نمی کنــد پس او 
درصدد انتقام است و حسادت می ورزد. 
از نظر روان شناسی حدود 1.5 سالگی 
حســادت در بچه ها ظاهر می شود و در 
سه تا چهار سالگی به اوج خود می رسد.

   8 توصیــه برای درمان حســادت 
در کودکان

توجه داشــته باشــید کــه فرو نشــاندن 
حسادت کودک از طریق فشار، اجبار یا 
تنبیه امکان پذیر نیست اما چه باید کرد؟
 تفهیم و آگاهــی| به کودک 

گفته شود که من تو را دوست 1
دارم و اگــر بــه کــودک دیگــر 
بیشتر توجه می شود به خاطر کوچکی و 

ناتوانی اوست.
 رعایت اعتدال| در عین توجه 

و محبت به کودک کوچک تر 2
بخشــی از محبــت خــود را 
متوجه کودکان دیگر کنید و از مقایسه 

آن ها بپرهیزید.
 محبــت در تنهایی| کودک 

حسود را در کنار خود بگیرید، 3
دست بر سر و رویش بکشید تا 

احساس کند مورد توجه است.
 ایجــاد زمینه اعتمــاد| به او 

اطمینان بدهید که از داشتن 4
چنین فرزندی احساس لذت 

می کنید.
 ارجــاع کار| کارهای کودک 

دیگــر را در صــورت تمایل به 5
کودک حســود واگــذار کنید 
ماننــد نگهــداری، آرام کــردن، لبــاس 

پوشاندن و... .
جرئت دادن| باید به کودک 

حسود گفت؛ تو قوی و شجاع 6
هســتی و می توانی کارهای 

خودت را انجام دهی.
 جایگزیــن کــردن| گاهــی 

کودک حسود می خواهد برادر 7
یا خواهر خــود را کتــک بزند، 
بهتر اســت یــک عروســک بزرگ بــه او 
بدهید تا دق دلی اش را بر  آن خالی کند.
بــه  اعتمــاد  افزایــش 

نفــس|  ســعی کنیــد نقــاط 8
مثبتــی را در کودک حســود 
پیدا کنیــد و او را به  خاطر آن بســتایید. 
همچنین با بازی درمانی و نقاشی اجازه 
دهید بچه ها احساس خود را بیان کنند 
ضمــن  در  شــوند.  روانــی  تخلیــه  و 

اعتمادبه نفس را در او افزایش دهید.

 8 توصیه برای درمان حسادت
 کودکان توسط مادران

 حسادت یکی از شایع ترین واکنش هایی اســت که در بیشتر کودکان 
و نوجوانان دیده می شــود. حســادت احساســی اســت کــه می تواند 
آرام آرام وارد زندگی کودک  شود و نسبت به دوستان، خواهر و برادر یا 
همکالسی ها شکل گیرد. مادرها با توجه به این که زمان زیادی از روز را در 
کنار فرزندان هستند، تاثیر زیادی بر مدیریت این احساس در کودکان 

دارند. در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

مارالمرادی|روزنامهنگار

بانوان

والد گرامی از این که بین فرزندان 
شما به خاطر مسائل مالی اختالف 
به وجود آمده اســت، متاســفم. در 
قــدم اول از شــما می خواهــم که از 
هیچ کــدام از فرزنــدان تــان جانبــداری نکنید. هر 
چند ممکــن اســت که شــما ذهنیتــی دربــاره حق 

داشــتن یکی از فرزندانتان داشــته باشــید ولی در 
عین حال الزم است که بی طرفی خود را حفظ کنید 
و از هیچ کدام حمایت نکنید تا اوال شائبه تبعیض به 
وجود نیاید و در گام بعدی اگر قرار باشــد بین آن ها 
وساطت کنید، همگی تمکین کنند زیرا اگر شما از 
منظر قضاوت و داوری صحبت کنید، آن گاه امکان 
صلح و ســازش و میانجی گری توســط شــما از بین 

خواهد رفت.

مذاکره را از فرزند بزرگ تر شروع کنید
پیشنهاد می کنم صحبت کردن را با فرزند بزرگ تر 
شروع کنید و ابتدا به وی بفهمانید که از این موضوع 
رنــج می برید و آشــتی کــردن آن ها خواســته قلبی 
و جدی شماســت و هر طور شــده باید انجام شــود. 
سپس درباره گذشت کردن و ثمرات آن و همچنین 
کم اهمیت بودن مادیات در برابــر روابط صمیمانه 
خانوادگی با وی گفت وگو کنیــد. در پایان یادآوری 
کنید که ادامه این وضعیت ممکن است به روابط بین 
اعضای خانواده آن ها آسیب بزند. همچنین یادآوری 
کنید که مسلما این موضوع نمی تواند برای همیشه 
تداوم پیدا کند ولی هر قدر دیرتر تمام شــود، ارزش 
آن کم می شود و بدون شــک ارزشمندی کار کسی 
که االن پیش قدم شــود، نزد همــگان و به خصوص 

خود شما بیشتر خواهد بود.

نگذارید آشنایان متوجه شوند
اگر بــه هر دلیلــی فکــر می کنیــد که خودتــان از 
عهده انجــام ایــن کار بــر نمی آیید، بهتر اســت از 
یک مشــاور و روان شــناس با تجربه و دارای مجوز 
کمک بگیریــد. از بازگو کردن مکــرر این موضوع 
بیــن فامیــل خــودداری کنیــد و از واســطه قــرار 
دادن دیگران هم تا حد امکان بپرهیزید و فقط از 

روان شناس و مشاور کمک بگیرید.

از نوه ها و عروس  یا دامادهای تان کمک بگیرید
ممکن اســت همســر و فرزندان آن ها هــم درگیر این 
موضوع شده باشند بنابراین اگر فکر می کنید که آن ها 
در پیشبرد این هدف می توانند به شما کمک کنند ابتدا 
با عروس یا داماد ها و حتی نوه های تان صحبت کنید تا 
حداقل اگر کمکی نمی کنند، مخالفت نداشته باشند.

به خاطر یک معامله مالی، فرزندانم با یکدیگر به مشکل خوردند و االن چندین ماه است که 
احترام یکدیگر را نگه نمی دارند. بعد از این ماجرا، دیگر یک بار هم دور هم جمع نشدیم 

و هر کدام جداگانه به من و مادرشان سر می زنند. هیچ کدام شان هم کوتاه نمی آیند.

دکترحسینمحرابی|روانشناس

مشاوره 
فردی

فرزندانی دارم که احترام یکدیگر را نگه نمی دارند

   شوهرها چه کنند؟
در ادامــه توصیه هایی بــرای حضور بــه دور از تنش 
چنین شــوهرهایی در خانه دارم که امیدوارم مورد 

توجه قرار دهند.
برنامه روزنامه داشته باشــید| آقایان عزیز، لطفا 
برای خــود برنامه روزانــه در نظر بگیرید که شــامل 
چند بعد باشد مثل اســتراحت خودتان، رسیدگی 
به تعمیرات و خرید منزل، وقت گذاشتن با بچه ها، 
همراهی با خانواده در سر ســفره، دیدن تلویزیون و 
گفت وگو با اعضای خانواده  و شنیدن نظرات آن ها 

به خصوص همسرتان.
کسب و کارتان را به روز کنید| بهتر است کمی به 
روز شــوید و با موج تغییرات تحمیلی  به وجود آمده 
در موقعیت قرنطینه به فکر تحول در کســب و کار و 
راه انداختن پیج یا کانال برای معرفی محصوالت و 
اجناس مغازه خود به صورت اینترنتی باشــید و اگر 
تا به حال  در این خصوص اقدامی نکرده اید، در ایام 
قرنطینه تحقیق کنید و به فکر راه اندازی کسب و کار 

اینترنتی باشید.
با دیگر اعضا گفت و گو کنید| شــما در این روزها 
وقت زیادی برای گفت وگــو، خواندن کتاب، دیدن 

فیلــم، انجــام بازی هــای فکــری، بازگو 
کردن خاطرات کودکی برای دیگر 

اعضــای خانــواده  و ... خواهیــد 
داشــت. دربــاره اهــداف آینده 
خود و درس هایی که از قرنطینه 
گرفته اید و هر چیــز دیگری که 

ممکن اســت بخواهید در آینده 
تغییــر دهیــد، بــا دیگــر اعضــای 

خانواده گفت وگو کنید.
در انجام کارهای خانه مشــارکت کنید| 

بهتر است در گفت وگویی با همسرتان آمادگی خود 
را برای انجام برخی کارها به او اعالم کنید و نظرش 
را جویا شــوید. به عهــده گرفتن بخــش کوچکی از 
وظایف همسرتان، مثال در آشپزخانه برای پخت نان 
در فر با همراهی همســرتان یا رسیدگی به مسائل 
درسی فرزندان در این مدت، پیشنهادهای خوبی 
می تواند باشد. خیلی شــفاف به همسرتان بگویید 
که مایلم در این مدت که من در خانه ام، با شما بیشتر 
وقت بگذرانم. این همراهی و مشارکت قلب خانه را 
به تپش می آورد و همسرتان از این همراهی که مورد 
توافق وی بوده، حسابی بر سر ذوق می آید و فرزندان 
شــما هم از این مشــارکت و دیدن همراهی شــما با 

مادرشان احساس امنیت و شادی می کنند.

  خانم ها چه کنند؟
و اما توصیه هایی برای خانم ها تا در این مدت 
درک بهتری از شــرایط شوهرشــان داشته 
باشند، به خصوص که شرایط مالی بعضی از 

این افراد هم خیلی مناسب نیست.
شــرایط مالی شــوهرتان را درک کنید| 
خانم محترم بهتر است با همسر خود همدلی 
کنید و نگرانی های ایشان را راجع به اجاره 
خانه و مغــازه و خــرج و مخارج خانــه در نظر 
بگیرید و تا جای ممکن خرج تراشــی نکنید 
چون بودجه محدود اســت و منبع درآمد به 
خاطر قرنطینه دیگر مثل قبل نیســت و این 
چیزی جز شرمندگی و استرس بیشتر برای 

شوهرتان ندارد.
مشارکت و حس شادی را به خانه بیاورید| 
زنان عالوه بر وظایفی که در خانه و خانه داری 
دارنــد، مســئول بهداشــت روانــی اعضای 
خانــواده در هــر زمان بــه ویــژه در بحران ها 
هم هســتند. زنان باید محیط خانــه را برای 
اعضای خانواده شاد، مفرح و عاری از هرگونه 
اســترس و اضطراب  کنند و با برنامه ریزی و 
مدیریت صحیح جمع خانوادگی 
با نشاط تری به وجود آورند. 
از هــر کار مشــترک که 
بتواند مشارکت و حس 
شادی را در خانه رواج 
دهد دریغ نکنید مثل 
پخت کیــک عصرانه با 
مواد در دسترس و ساده 
چرا که خــود بوی شــیرینی 
حس نشاط می آورد و خود بهانه ای 

برای دور هم بودن است.
زمانــی را به خودتــان اختصاص دهید| 
طبیعی اســت که این روزها بیشــتر از قبل 
خسته شــوید بنابراین زمانی از روز را فقط 
و فقط به خــود اختصاص دهیــد حتی اگر 
فقط چند دقیقه باشد. همچنین با نوسان 
هیجانــات همســر و فرزنــدان همراهــی و 
همدلی کنید؛ لبخندی ســاده، نوازشــی 
مالیم، حرفی محبت آمیز، گوشــی شــنوا، 
تمجیدی صادقانــه یا توجهــی کوچک در 
هر شــرایطی می تواند ضمن تلطیف فضا، 
سوخت شــیرین تر شــدن زندگی شــما را 

تامین کند.



مهسا کسنوی  |  روزنامه نگار    

اگر از آن دسته نوجوان های ورزشکاری هستید که به سالمتی بدن و روان شان اهمیت و در هفته 
ساعات مشخصی را به ورزش اختصاص می دهند، حتما با رسیدن ماه  مبارک رمضان هم دوست دارید ورزش را 

ادامه بدهید. خب باید بگویم ورزش کردن در شرایط روزه داری کمی متفاوت تر از روزهای عادی است و شما باید 
یک سری نکات را در ســاعات و نوع فعالیت بدنی خود رعایت کنید. در ادامه سه راهکار ساده ولی مهم و کاربردی 

برای تان دارم تا بدون آسیب رساندن به  بدن تان، ورزش کنید.
  کی  ورزش کنیم؟

بهترین زمان برای ورزش کردن در ایام روزه داری، یک  ساعت بعد از افطار است چون انرژی کافی برای فعالیت بدنی 
دارید. یادتان نرود که اگر می خواهید بعد از افطار ورزش کنید، باید وعده افطار را کمی سبک تر میل کنید.

  چه ورزشی کنیم؟

ســعی کنید ورزش های ســنگین و هوازی را در این ماه کنار بگذارید و فعالیت هایی را انتخاب کنید کــه کمتر عرق تان را 
درمی آورند. در این ماه بدن شما دچار کم آبی می شود پس با عرق کردن بیش  از حد نباید بدن را بی آب تر کنید. هنگام ورزش 

هم نوشیدن آب را فراموش نکنید.
  با چه هدفی ورزش کنیم؟ 

اگر همیشه برای ورزش خود هدف خاصی مثل الغری یا عضله سازی درنظر داشته اید، در این ماه تمرکز خود را از روی این اهداف 
بردارید و فقط برای سالمتی ورزش کنید.
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داریوش تیمورزاده |  خبرنگار افتخاری جوانه   

دوستان سالم. من در سال جدید کتابی زیبا برای تان آورده ام تا آن را تهیه کنید و 
در اوقــات فراغــت بخوانید. نــام این کتــاب، »دختــر پرتقالی« اســت و شــخصیت اصلی 
داســتان، پســر نوجوانی به  نام »جورج«. جورج، در زمان کودکی پدرش را از دست داده 
 اســت و با مادر، ناپــدری و خواهر کوچــک در محله »هوم لوای« در شــهر »اســلو«ی  نروژ 
زندگی می کند. »پدرم 11 سال پیش از دنیا رفت. در آن زمان من 4 سال بیشتر نداشتم 
و در خواب هم نمی دیدم که روزی بتوانم دوباره با او ارتباط برقرار کنم. اما حاال قرار است 
هر دو با هم کتابی بنویسیم. این ها اولین ســطرهای این کتاب هستند که من به  تنهایی، 
به روی کاغــذ می آورم امــا به  زودی پــدرم نیز مــرا همراهــی می کند. زیــرا او حرف های 
بیشــتری برای گفتن دارد«. همان طور که خواندید، این داســتان گفت وگوی پســری با 
پدرش را نشان می دهد که در زمان های مختلف با هم صحبت می کنند. قضیه از این قرار 
است که پدر جورج وقتی فهمید مریض است و چند ماه دیگر خواهد مرد، برای فرزندش 
نامه ای نوشت و در کالســکه او پنهان کرد تا وقتی جورج بزرگ شد، آن را بخواند. یکی از 

ناراحتی های پدر جورج این بود که 
قبــل از شــناختن پســرش از دنیــا 
می رود ولی حاال کــه جورج بزرگ 
شــده، ماجــرا طــور دیگــری پیش 
مــی رود. امیدوارم این داســتان را 
بخوانیــد و مثــل مــن از آن لــذت 

ببرید.

   جوانه تو هیچ وقت پیام منو چاپ نمی کنی!

  همراه عزیز جوانه! ما پیام ها را می خوانیم اما تعداد کمی را آن هم به ترتیب چاپ می کنیم 
و در این موضوع هیچ استثنایی قائل نمی شویم. همین االن اگر صندوق پیام های دریافتی 
ما را ببینید، متوجه می شــوید که چه بازیگران و سیاســتمدارانی به ما پیــام می دهند اما به 
هیچ  وجه با چاپ کردن خارج از نوبت آن ها حق شــما را پایمال نمی کنیم. حتی این پیام هم 
از طرف یک سیاســتمدار مطرح برای ما ارسال شده که خواســتیم نامش فاش نشود. شاید 
بگویید یک سیاستمدار الاقل 50سالش است که این موضوع اصال ربطی به خواندن جوانه 
ندارد. جوانه مال آدم های باحال است! سیاستمداران هم می خواهند با خواندن جوانه مثل 

شما باحال شوند!

    جوانه سحری  چی بخوریم که در طول روز گرسنه و تشنه نشیم؟

   بگذارید یک مطلبی را همین لحظه برای همیشه روشــن کنم: »شترها کوهان دارند و 
انسان ها نه«. فکر می کنم این جمله به  قدر کافی گویا بود. اگر گویا نبود مشکل از طرف گیرنده  
است و نه فرستنده. بازهم اگر هنوز در این  باره سوالی دارید، خجالت نکشید بپرسید. ما و علم 
بی کران مان در خدمت شما هستیم! اما جدا از شوخی )که ما با کسی شوخی نداریم( خرما 
زیاد بخورید و آب ولرم. البته برنامه اصلی غذایی بعد از افطار این است که بروی سراغ یخچال 
و هر چیزی را که دیدی بخوری و تمام کنی . فقط در این بین باز هم به اطالعاتی که درخصوص 

کوهان شتر دادم، دقت کنیدچون ما جایی برای ذخیره مواد غذایی نداریم .

راه و رسم ورزش در ماه رمضان 

باغ بگونیا در چین

فاطمه قاسمی |  مترجم

 شنبه هااین جا با هم زبان تمرین
 مــی کنیــم . بــه مــا بگوییدیــاد 
گرفتــن چــه چیزهایــی در زبان 
انگلیسی برای تان سخت است 
تا راه آســان تر کردنــش را با هم 

پیدا کنیم .

   

مثال:

 How   long   can   you   hold   your   breath   under 
water? 

ترجمه:  نفست را تا چه مدت می توانی زیر آب نگه  
داری؟

مثال:

 It’s  so   airless  in  here, I  can  
hardly  breathe. 
  ترجمه: این  جا هیچ هوایی وجود ندارد، 

من به   سختی می توانم نفس بکشم.

   Breath 
/breθ/      

   Breathe
/briːð/        

کالس زبان

شبیه ولی متفاوت 

بدون شرح 

شاید فکر کنید پیام های  ارسالی شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، 
خوانده نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســالح است، تکه و پاره 
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلح هستیم،  این ســتون را راه انداختیم که با 

شما دوست باشیم و اختالط کنیم .  

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

رفقا سالم!
امروز این  جا نه راجع به اخبار حرفی می زنم، نه 

توصیه های بهداشتی رو یادآوری می کنم، نه به جشنواره و 

مسابقه دعوتتون می کنم. چه اشکالی داره اگه گاهی اوضاع طبق 

روال پیش نره و یه  خرده از خط بزنیم بیرون؟ وقتی شرایط بهمون سخت 

می گیره، می تونیم درعوض به خودمون آسون بگیریم.یه ذره بازیگوشی 

کنیم، یه  کوچولو تنبلی کنیم و با شوخی و سرخوشی، با وجه خنده داِر 

شماره پیامک www.zendegisalam.ir2000999اتفاق های زندگی مواجه بشیم. ها؟ شما چی فکر می کنین؟
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000
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دریاچه ها و رودخانه ها هنگامی تشکیل می شوند که آب دریا از الیه های ضخیم نمک در 1 اقیانوس ها در دل خود دریاچه، رودخانه و حتی آبشــار دارند. چطور ممکن اســت؟ این 
کف دریا تــراوش می کند. با حل شــدن الیه هــای نمــک، فرورفتگی هایی کف اقیانــوس ایجاد 
می شود. این نمِک محلول باعث متراکم شــدن آب می شــود و آب متراکم در فرورفتگی ها قرار 
می گیرد. به  این ترتیب استخرهای آب شور شکل می گیرند که تعدادی از موجودات آبزی را هم 

به خود جلب می کنند.
می داند این رنگ دقیقا از کجا آمده  است. ما می دانیم که آب رنگ ندارد ولی وقتی به یک 2 رنگ آبی اقیانــوس در طول تاریخ همیشــه، الهام بخش هنرمندان بوده اما کمتر کســی 
اقیانوس نگاه می کنیم، نمی توانیم منکر آبی بودنش شویم. ماجرا چیست؟ وقتی نور خورشید به 
سطح اقیانوس می تابد، آب مثل یک فیلتر عمل و با فیلتر کردن نور، رنگ آبی را منعکس می کند. 
پس چرا ما همه اقیانو س ها را آبی نمی بینیم و گاهی ســبز، خاکستری یا به رنگ های دیگر دیده 
می شــوند؟ موجودات ســاکن در اقیانوس ها مثل جلبک ها، ذرات معلق در آب، رسوبات و حتی 

آالینده ها در رنگی که از اقیانوس به چشم ما می رسد، تأثیر دارند.
اقیانوس ها ثبت شده اند؛ از ارگانیسم های تک  ســلولی گرفته تا نهنگ های غول پیکر. با 3 بیشتر موجودات ساکن روی کره زمین، آبزی هستند. گونه های جانوری بی شماری در 
این  حال دانشمندان حدس می زنند که در اکوسیستم پیچیده اقیانوس ها چیزی بیشتر از انواع  

ماهــی و سخت پوســتان یافت می شــود. درواقع تــا امــروز تنها بخش کوچکــی از حیــات در این 
گستره های آبی کشف شده  است و براساس مستندات تخمین زده  می شود که پستانداران کشف  
نشده زیادی در سکوت، آن  جا در حال زندگی هستند اما خبر خوب این  که روال کار دانشمندان 

رو به پیشرفت است و ساالنه حدود دو هزار گونه جدید در اقیانوس ها کشف می شود.
برای پیدا کردن شان گفته اند که مدفون بودن گنج در زیر آب های وسیع، افسانه ای به  نظر 4 فیلم ها و کارتون ها آن  قــدر از گنجینه های مخفی در اقیانوس هــا و تالش دزدان دریایی 
می رســد. خب تا حدودی هم افســانه ای اســت؛ ما نمی توانیم با یک نقشــه گنج در دست به دل 
اقیانوس بزنیم و با انبوهی از سکه طال برگردیم ولی آن پایین جدی  جدی گنج هایی پنهان شده  
اســت. »اداره ملی اقیانوســی و جوی ایاالت متحده آمریکا«، تخمین زده  است که دست  کم یک 
میلیون کشتی غرق  شــده در اقیانوس های جهان وجود دارد و مبلغ گنجینه های مدفون در این 

کشتی های مغروق،  حدود 60میلیارد دالر است.
ما اینترنت را مدیون اقیانوس ها هستیم. شرکت های ارتباطی، یک شبکه عظیم کابل در  اقیانوس ها ســاخته اند. احتماال حدس می زنید که این کار بســیار سخت و خسته  کننده 5
باشــد ولی به همان میزان هم ضروری اســت چرا که این کابل ها مســئولیت انتقــال 99درصد 
داده های جهان را دراختیار دارند. این کابل ها طوری طراحی شــده اند که در محیط پرمخاطره 

زیر آب دوام بیاورند و در برابر حمله های کوسه ها مقاوم باشند.

اسرار اقیانوس 
الهه توانا |  روزنامه نگار    

از اقیانوس ها چه می دانید؟ اگر چیز زیادی نمی دانید، نگران نباشــید چون به  دلیل 

موقعیت جغرافیایی اقیانوس ها و دسترسی دشوار به آن ها اطالعات ما از مریخ خیلی 

بیشتر اســت از دانســته های مان درباره این گســتره های آبی که در ســیاره خودمان 

هستند. در ادامه این مطلب با اقیانوس های مرموز و جذاب آشنا خواهید شد.

  رفقــای جوانه! شــما هم 
اگر کتاب، پادکست، فیلم 
یا پویا نمایی خوبی ســراغ 
داریــد کــــه می خواهید به 
دوســتان تان معرفی کنید، 
از طریق شــماره های باالی 

صفحه برای مان بفرستید.

تفاوت گرامری: breath در نقش اسم و به  معنای »نفس« است و breathe در نقش فعل که معنی »نفس کشیدن« می دهد.
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جریمه ۵٠٠ ميليونی و کسر 
امتياز در انتظار سرخ ها؟

دردسر پست نا متعارف و قرارداد تر�منچا
 گونه برا
 پرسپوليس

ستـاره سوم، نزدیک تر از همیشـه
نگـاه& به شــروع توفــانـ& استقـــالل در آسيـــا
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سوپرگل طارمى برترین گل 
لیـگ قهرمانان اروپـا

نبرد سرخ  ها با بالن و شجاع

توضیحات شکورى 
درباره پست حاشیه ساز 
اینستاگرام پرسپولیس

اولين دور از مرحله گروه� رقابت ها� ليگ قهرمانان در منطقه غرب آسيا 
به پا*ان رســيد و تيم ها� ا*رانــ� در ا*ن مرحله نتا*ج قابل قبول� گرفتند. 
اســتقالل و پرسپوليس توانستند با پيروز� در اولين باز� در  صدر جدول 
خود قرار گيرند، فوالد تيم قدرتمند و مدع� السد را متوق8 7رد و ترا7تور 
نيز در د*دار� پر گل برابر پاختا7ور متوق8 شد.   در پا*ان باز� ها� نخست 
از مرحله گروه�، محمد عباس زاده از ترا7تور، مهد� قا*د� از استقالل و 
عمر سوما از االهل� هر 7دام با ٢ گل در صدر جدول گلزنان قرار گرفتند. 
ا*ن ٣ باز*Iن توانستند با ثبت ٢ گل در اولين د*دار تيمشان، فعال  بهتر*ن 
گلزن مســابقات باشــند و شــا*د هم رقابت� را برا� آقا� گل� معتبرتر*ن 
تورنمنت باشــگاه� در آسيا آغاز 7رده باشــند. مهد� قا*د� و عمر سوما 
در د*دار اســتقالل و االهل� هر 7دام ٢ بار موفق به گلزن� شــدند و محمد 

عباس زاده هم ٢ گل از ٣ گل تيمش را مقابل پاختا7ور به ثمر رساند.

2 بازیکن ایرانى در صدر جدول گلزنان
محمد نادر� مدافع اســتقالل *�I از نفــرات پرانرژ� و موفــق د*دار بامداد 
جمعه تيمش با االهل� عربســتان بود. نادر� به عنوان *T مدافع چپ هم در 
دفاع عملIرد موفق� داشــت و هم در حمله حضور� چشــمگير را از او شاهد 
بود*م. ا*ن ســتاره چپ پا در مسابقه گذشته *T گل هم به ثمر رساند تا باز� 
خوبــش را تIميل 7ند؛ ضمن ا*ن 7ه *Iبار هم تــوپ را به تير دروازه االهل� با 
شوت� د*دن� 7وبيد. نادر� اما در دقا*ق پا*ان� به دليل آسيب د*دگ� از زمين 
باز� خارج شــد و جا*ش را به سبحان خاقان� داد. مصدوميت نادر� در ا*ن 
باز�  باعث نگران� هواداران استقالل شده بود اما ا*ن باز*Iن مشIل خاص� 
نــدارد. نادر� بعد از باز� مورد معا*نه 7ادر پزشــ�I اســتقالل قــرار گرفت و 
مشخص شد دليل مصدوميتش ضرب خوردگ� بوده و مسئله خاص� برا*ش 
پيش نيامده است. از ا*ن رو او م� تواند استقالل را در باز� دوشنبه شب مقابل 

الشرطه عراق همراه� 7ند و مسئله خاص� تهد*دش نم� 7ند.

نادرى به الشرطه مى رسد
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در ادامــه رقابت هــا� فوتبــال ليــگ 
قهرمانان آسيا و از گروه سوم از ساعت 
٤٥ دقيقه بامداد جمعه تيم فوتبال استقالل در جده 
عربستان به مصاف تيم االهل� رفت 7ه ا*ن د*دار با 
برتــر� ٥- ٢ نما*نــده ا*ــران خاتمه *افت. فرشــيد 
اسماعيل� (٥)، محمد نادر� (٥٤) و مهد� قا*د� 
(٦٧ و ٨٦) و شــيخ د*اباتــه (٨٩ - پنالتــ�) بــرا� 
اســتقالل گل زدند. اســتقالل 7ــه در ا*ن د*ــدار با 
رشيد مظاهر�، عارف غالم�، سياوش *زدان�، ور*ا 
غفور�، محمد نادر� (٩٠ خاقان�)، مسعود ر*گ�، 
هرو*ه ميليچ (٦٩ شــيخ د*اباته)، سعيد مهر� (٤٦  
آرش رضاوند)، فرشــيد اسماعيل� (٨٧ مهد� پور) 
ارســالن مطهر� (٨٧ موســو�) و مهد� قا*د� به 
ميدان رفت. استقالل در اولين گام بسيار با صالبت 
ظاهر شــد و مســلما بــا ادامه ا*ن روند ســتاره ســوم 
آســيا*� بــرا� آب�  هــا نزد*T تــر از هميشــه به نظر 
م� رســد. در ادامه نگاه� خواهيم داشت به شروع 

توفان� آب�  ها در ليگ قهرمانان آسيا.
 درخشش ستارگان

هميشه در فوتبال برا� *T برد پر گل ستارگان تيم 
با*ــد آماده باشــند و بهتر*ن باز� خــود را به نما*ش 
بگذارنــد. در اســتقالل نيــز هميــن اتفــاق رخ داد و 
ســتارگان ا*ــن تيــم در حــد و اندازه ها� نــام خود و 
حت� در صحنه ها*� فراتر از حد انتظار ظاهر شدند. 
 Tنان فرشيد اسماعيل� بود. هافبI*از ا*ن باز �I*
با تجربه اســتقالل در د*دار مقابل االهل� عربستان 
با به ثمر رســاندن *T گل و ارا*ه *T باز� ز*با نقش 
بــارز� در برتر� پرگل اســتقالل ا*فا 7ــرد. نما*ش 
فرشــيد در ليگ قهرمانان از  همان دقيقه ٥ باز� با 
*T گل تماشا*� آغاز شد؛ گل� 7ه بدون شT نقش 
تعيين 7ننده در رقم زدن برد با ارزش استقالل مقابل 

 Tنما*نده عربســتان ا*فا 7رد. البته درخشش  هافب
٢٧ ساله استقالل به ا*ن گل ختم نشد، چرا 7ه او با 
دوندگ� ب� امان و تIنيT قابل قبول� 7ه دارد، خط 
هافبT اســتقالل را به بهتر*ن نحــو ممIن رهبر� 
7رد. فرشــيد در  ادامه ط� چند*ن نوبت در مناطق 
مناسب باز*Iنان االهل� را مجبور به خطا 7رد و اگر 
7م� خوش شانس تر بود حت� م� توانست گل دوم 
خود را هم با *T شــوت د*دن� رقم بزند. در مجموع 
فرشــيد در مقابل سفيد و سبزپوشان االهل� همان� 
بود 7ه باشــد و نما*ش او دقيقا همان انتظار� است 
7ه همواره از ا*ن هافبT انتظار دار*م. مهد� قا*د� 
نيــز بامــداد جمعــه در نقش *ــT فوق ســتاره برا� 
آب�  ها ظاهر شــد. قا*د� عالوه بــر ٢ گل� 7ه به ثمر 
رســاند، بارهــا و بارها بــا تIنيT ناب خود توانســت 
دفــاع حر*ــ8 را بر هم بزنــد. در 7نار درخشــش ا*ن 
٢ باز*Iــن از محمــد نــادر� هــم بــاز� قابل قبول� 
د*د*ــم. نادر� عالوه بــر گل� 7ــه زد، ٢ مرتبه هم با 
پاس 7ليد� موقعيت ساخت و دقت پاس  ٩٠ درصد 
داشــت. مســعود ر*گ� 7ــه ميانگيــن ٧٦.٧ لمس 
تــوپ در هر باز� ليــگ دارد، باز هم هر چــه در توان 
داشــت، گذاشــت تا تعداد لمس توپش در ا*ن باز� 
٣ رقمــ� شــود و پر7ارتر*ن هافبT اســتقالل لقب 
بگيرد. در 7نار ا*ن باز*Iنان نم� توان از درخشــش 
رشــيد مظاهر� هم به  ســادگ� گذشــت. بــا وجود 
ا*ن 7ــه دروازه رشــيد مظاهر� در ا*ن بــاز� *T بار 
از رو� نقطــه پنالت� و *T بار هم در جر*ان باز� باز 
شد تا ســنگربان مل� پوش آب� پوشان موفق به ثبت 
7لين شــيت در شــب اول نشــود، اما ا*ن دروازه بان 
باتجربه، با ٤ «سيو» موفق، بهتر*ن عملIرد را در بين 
همه دروازه بان ها*� 7ه در روز اول به ميدان رفتند، 

از خود بر جا گذاشت.

 تصميم ها
 درست فرهاد
*Iــ� از نIات بســيار مثبــت اســتراتژ� ها� فرهاد 
برا� ا*ن د*دار،  شــعاع حر7ت� بســيار مناسب� بود 
7ه بــرا� مدافعــان 7نــار� اش انتخاب 7ــرده بود. 
از همــان ابتدا� بــاز� محمد نــادر� و ور*ا غفور� 
هنگام حمــالت نفــوذ م� 7ردند و هم باعــث ا*جاد 
برتر� عدد� م� شــدند و هم خودشــان را به خوب� 
در موقعيت قرار م� دادند اما قضيه در سمت راست 
استقالل 7م� پيچيده تر بود. شا*د هنگام تماشا� 
بــاز� در مقاطعــ� ،  هر و*ه ميليچ را در  دفاع راســت 
م� د*د*ــد و حت� رو� صحنه ا� هم 7ه ا*ن باز*Iن 
پنالتــ� داد به عنوان دفاع راســت بــرا� توپ گير� 
جلــو رفــت اما اصــل قضيه ا*ــن بود 7ــه بــا توجه به 
نفوذ هــا� ور*ا غفــور� در صحنه ها*� 7ه باز*Iنان 
االهلــ� ضدحملــه م� زدنــد و ور*ــا هــم بــه دليــل 
نفوذها*ش جا م� ماند،  ميليچ جا*ش را پر م� 7رد و 
در طــول باز� همIار� ا*ن ٢ باز*Iن موقعيت ها� 
خوبــ� را برا� اســتقالل خلــق 7ــرد. تعو*ض ها� 
7ادرفنــ� اســتقالل هم در ا*ــن د*دار بســيار به جا 
بود. فراز و فرهاد م� دانستند 7ه از تعو*ض ها*شان 
چه م� خواهنــد. همان طور 7ه پيش بين� م� شــد 
ســعيد مهر� نتوانست بيشتر از ٤٥ دقيقه در زمين 
دوام بيــاورد و آرش رضاونــد جا*گز*ــن ا*ــن باز*Iن 
شــد 7ه هــم از لحاظ جنگندگــ� *Iــ� از باز*Iنان 
برتــر اســتقالل اســت و هم ا*ــن فصــل تجربه ها� 
ارزشمند� در تر7يب استقالل 7ســب 7رده. ورود 
شــيخ د*اباته آن هم زمان� 7ــه تيم ٣- *T جلو بود، 
7ار بســيار پر ر*ســ�I بود و ا*ن تعو*ض باعث شد تا 
پا*ان باز� هر ٣ مهاجم تيم در تر7يب حضور داشته 
باشند ول� در هر صورت استقالل توانست گل ها� 

بعد� را به ثمر برساند.

دوميــن  در  پرســپوليس  امشــب 
بــاز� اش در مرحلــه گروهــ� ليگ 
قهرمانــان آســيا مقابــل الر*ــان قطر قــرار خواهد 
گرفــت. تيم� 7ــه شــجاع خليــل زاده در آن توپ 
م� زنــد. باز*Iنــ� 7ــه جدا*� اش از پرســپوليس 
هواداران ا*ن تيم را شو7ه 7رد و اتفاقات� 7ه بعد از 
پيوســتن ا*ن باز*Iن بــه الر*ان رخ داد ( بوســيدن 
لوگو� باشــگاه جد*دش) باعث شد تا مدافع� 7ه 
زمانــ� محبوبيت بســيار ز*اد� در بين هــواداران 
پرســپوليس داشت، بخشــ� از ا*ن محبوبيت را از 
دست بدهد و شجاع در چنين شرا*ط� با*د آماده 
باز� با پرســپوليس شــود. البته شجاع تنها چهره 
مهــم حر*ــ8 امشــب پرســپوليس نيســت و رو� 
نيمIــت تيم قطــر� مرب� ا� نشســته 7ه ســابقه 
هدا*ت تيم مل� فرانسه و پار� سن ژرمن در 7ارنامه 
او د*ده م� شود. لور ن بالن فرانسو� تا امشب در 
١٥ باز� هدا*ت الر*ان را برعهده داشته و ٧ برد و 
٢ مســاو� و ٦ باخــت بــا ا*ن تيــم به دســت آورده 
است. پرسپوليس در حال� پا به ا*ن باز� م� گذارد 
7ه به گواه 7ارشناسان مهاجم ها� ا*ن تيم آن طور 
7ه با*د و شا*د آماده نيستند و به همين خاطر هم در 
ليســت گلزنــان پرســپوليس در فصل جــار� نام 
مدافعان و هافبT ها� ا*ن تيم د*ده م� شــود. در 
اولين باز� آســيا*� هم در حالــ� 7ه مهاجم ها� 
پرســپوليس فرصت  هــا را *Iــ� پس از د*گــر� از 
دست م� دادند، ا*ن سيدجالل حسين� بود 7ه از 
خط دفاع� 7ند تا باز هم در نقش سوپرمن سرخ  ها 
ظاهر شود و گل ارزشمند و ٣ امتياز� تيمش را به 
ثمر برساند. پرســپوليس در ا*ن شرا*ط به مصاف 
تيمــ� م� رود 7ــه در خط دفاعــ� عملIرد خوب� 
داشته است. الر*ان در ليگ ستارگان قطر و بعد از 
الســد و الدحيــل، در رده ســوم قــرار گرفت. نIته 
جالــب درباره ا*ن تيم آمار خط دفاع� اش بوده 7ه 
بعد از السد 7ه ١٤ گل خورده بود، صاحب بهتر*ن 
خط دفاع� ليگ ستارگان قطر شد و در ٢٢ باز�، 
٢٢ گل از حر*فانش در*افت 7رد. در آستانه باز� 

امشــب شــا*عه عجيبــ� در رســانه  ها و 7انال ها� 
خبر� مطرح شده مبن� بر ا*ن 7ه بالن، سرمرب� 
فرانسو� الر*ان به دليل فشردگ� باز� ها� ليگ 
قهرمانان آسيا م� خواهد از باز*Iنان ذخيره مقابل 
پرسپوليس اســتفاده 7ند. مســلما مرب� با تجربه 
الر*ــان ارزش امتيــازات بــاز� دوم در رقابت ها� 
گروه� را به خوب� م� داند و مطمئن باشيد امشب 
تيمــش را با تمامــ� نفرات به مصاف پرســپوليس 
خواهد فرستاد. بدون شT پيروز� در باز� امشب 
آن هم بــا گلزنــ� باز*Iنان� مثل آل 7ثيــر و مغانلو 
بهتر*ن اتفاق ممIن  برا� *حي� و سرخ  ها ست  و با 
توجه به 7ســب ٣ امتياز در باز� اول، دومين برد و 
٦ امتياز� شدن گام بلند� برا� صعود به مرحله 

بعد� خواهد بود.
 ترا�تور و فوالد به دنبال اولين برد

امشــب ٢ نما*نــده د*گر 7شــورمان هــم 7ار خود 
را در هفتــه دوم رقابت هــا� ليگ قهرمانان آســيا 
آغاز خواهند 7رد. در گــروه دوم ترا7تور به مصاف 
شــارجه امارات خواهد رفت. ترا7تور�  ها در باز� 
اول نما*ش قابل قبول� داشــتند و مســلما اگر در 
فــاز تدافع� 7م اشــتباه تر ظاهر شــوند، برد مقابل 
رقيــب امارات� دور از دســترس نخواهد بود. فوالد 
د*گر نما*نده ا*ران نيز در باز� دوم با*د به مصاف 
الوحدات اردن برود. فوالد 7ه در هفته اول الســد 
مدع� و ژاو� را متوق8 7رده، در باز� دوم مقابل 

تيم اردن� به چيز� بجز پيروز� فIر نم� 7ند.
 برنامه باز
 ها
 امشب

E ليگ قهرمانان آسيا - گروه
 الوحده امارات-گوا هند؛١٩:٠٠

 الر*ان-پرسپوليس؛٢١:٣٠
B ليگ قهرمانان آسيا - گروه

 نيرو� هوا*� عراق-پاختا7ور؛١٩:٣٠
 ترا7تور- شارجه امارات؛٢٢:٣٠

D ليگ قهرمانان آسيا - گروه
 فوالد- الوحدات اردن؛٢٢:٣٠
 النصرعربستان-السد؛٢٢:٣٠

آغاز هفته دوم ليگ قهرمانان آسيا برا
 پرسپوليس، فوالد و ترا�تورنگاه& به شروع توفان& استقالل در آسيا

نبرد سرخ  ها با بالن و شجاعستاره سوم، نزدیک تر از هميشه

قدرت نمایی نمایندگان ایران در غرب آسيا
هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا در منطقه غرب، 
بــه صــورت متمر7ز در ٣ 7شــور عربســتان، هند و 
امــارات برگزار شــد 7ــه نتا*ج هفته نخســت برا� 
تيم هــا� ا*ران� بســيار خــوب بود و هــر ٤ نما*نده 
ا*ــران عملIــرد قابــل قبولــ� را از خــود بــه جــا� 
گذاشــتند. در باز� هــا� ا*ــن هفتــه اســتقالل و 
پرســپوليس به پيروز� دســت *افتند و بدون هيچ 
مبالغه ا�، ترا7تور و فوالد شا*ســته 7سب ٣ امتياز 
مقابل رقبا� نامدار و باتجربه خود بودند. در نها*ت، 
٤ نما*نــده ا*ران در روز نخســت ا*ن مســابقات، ٨ 
امتياز به دست آوردند 7ه به طور ميانگين ٢ امتياز به 
ازا� هر باز� است. ا*ن عملIرد بهتر از نتا*ج تمام 
7شــورها� منطقه غرب در ا*ن منطقه اســت. ا*ن 
اتفــاق در شــرا*ط� رقم خورده 7ه تيم هــا� ا*ران� 
بــا مربيان بومــ� در ا*ن مســابقات حضــور دارند و 
مجموع باز*Iنــان خارج� ٤ تيم ا*ران�، ٦ باز*Iن 
است. ا*ن تعداد باز*Iن 7متر از ميانگين باز*Iنان 
خارجــ� حاضــر در ا*ن مســابقات اســت. در واقع 
موفقيــت ا*ــن ٤ تيم، پاســخ محIم� بــه مدعيان 
جد*د فوتبال در غرب آسياســت 7ه سال هاست در 

تالش برا� پا*ين 7شيدن ا*ران هستند.

ماجراى عجيب کوتاه کردن ناخن ٢ 
استقاللی کنار زمين!

*�I از اتفاقات جالب باز� اســتقالل و االهل� در 
هنگام تعو*ض ها� ٢ باز*Iن نما*نده ا*ران رخ داد. 
جا*� 7ه داور چهارم به بلند� ناخن احمد موسو� 
و ســبحان خاقان� ا*راد گرفت! ظاهــرا در قوانين 
جد*د داور� ليگ قهرمانان آســيا به داوران تا7يد 
شــده 7ه هنگام ورود باز*Iنان به زمين ناخن ها� 
آن ها را چT 7نند تا بلند نباشد و در زمين مسابقه 
اتفاق خاصــ� هنــگام درگير� هــا� فوتبال� رخ 
ندهد 7ــه منجر به جــرح شــود. از ا*ــن رو در باز� 
بامــداد جمعه نيز داور چهارم اجــازه ورود به زمين 
را تا زمان 7وتاه 7ردن ناخن ها� ٢ باز*Iن نداد 7ه 
ا*ن موضوع دردسرها*� را نيز ا*جاد 7رد. موضوع 
7وتــاه بودن ناخــن باز*Iنــان هنگام بــاز� قانون 
جالب� اســت 7ه تا پيش از ا*ــن در هيچ تورنمنت� 

شاهدش نبود*م. 

رقابت ٣ ایرانی براى کسب عنوان بهترین گل هفته آسيا
ســا*ت رسم� 7نفدراسيون فوتبال آسيا (ا� اف ســ�) با پا*ان *افتن باز� ها� هفته اول از مرحله گروه� 
ليگ قهرمانان آســيا ٢٠٢١ در منطقه غرب از 7اربران خود خواســت تا بهتر*ن گل به ثمر رســيده در ا*ن 
هفته از مســابقات را انتخاب 7نند 7ه در ا*ن بين نام ٣ باز*Iن ا*ران� هم د*ده م� شــود. بر ا*ن اساس گل 
سيدجالل حسين� 7اپيتان پرسپوليس در باز� با الوحده امارات 7ه باعث پيروز� *T - صفر نما*نده ا*ران 
شد، *�I از 7اند*داها� 7سب ا*ن عنوان است. گل محمد عباس زاده مهاجم تيم فوتبال ترا7تور تبر*ز در 
تســاو� ٣ - ٣ نما*نده ا*ران مقابل پاختا7تور ازبIســتان نيز 7ه رو� شــوت� د*دن� با پاس ا7بر ا*مان� به 
ثمر رسيد، شانس 7سب عنوان بهتر*ن گل هفته را دارد. نام مهد� قا*د� هم در ا*ن نظرسنج� به چشم 
م� خورد. مهاجم ر*زنقش استقالل بابت گل� 7ه از فاصله ٢٧ متر� در برتر� ٥ - ٢ استقالل ا*ران مقابل 

االهل� عربستان به ثمر رساند، شانس 7سب عنوان بهتر*ن گل هفته اول ليگ قهرمانان آسيا را دارد.

نادر دست نشان در اثر ابتال به کرونا درگذشت

قـدرت نمــا@ـ& نمـــا@نـــده ا@ـــــران در عربستــــان

آغاز هفته دوم ليگ قهرمانان آسيا برا
 پرسپوليس، فوالد و ترا�تور
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سرآسيایی: مذاکره رسمی با سایپا نداشتم 
در چنــد روز گذشــته گز�نه هــا� مختلفــ� بــرا� هدا�ــت تيم 
فوتبال ســا�پا مطرح شــده 'ه در بين ا�ن اســام� نــام مجتب� 
سرآســيا��، مرب� مشــهد� حــال حاضر تيم مس رفســنجان 
هم وجود داشــت 'ه او در پاسخ به شا�عات مطرح شده وا'نش 
نشــان داد و گفت: «هيچ مذا'ره رســم� با مــن صورت نگرفته 
چرا'ه شرا�ط فوتبال حرفه ا� است و ا'نون در خدمت باشگاه 
مس رفســنجان هســتم و صبحت� با باشگاه نشده است؛ ضمن 
ا�ن 'ه شــرا�ط خوب� هــم 'نار آقا� ربيعــ� دارم. البته اعتقاد 
دارم باشــگاه ســا�پا از اعتماد دوبــاره به ابراهيــم صادق� ضرر 
نخواهد 'رد.» سرآسيا�� همچنين در خصوص علت حضورش 
در تمر�نات پد�ده نيز گفت: «ســاليان سال است 'ه با رحمت� 
رفاقت� قد�م�، نزد�Q و برادرانه دارم و هر وقت به مشهد سفر 
م� 'نــم، او را م� بينيــم، خصوصا از وقت� 'ــه مهد� رحمت� 
ســرمرب� شــده و ســاعت ها� ز�اد� با هم در خصوص مسائل 
فن� روز فوتبال و مشVالت تبادل نظر م� 'نيم. رحمت� از من 
دعــوت 'رد به تمر�ن پد�ده بروم 'ــه با 'مال ميل قبول 'ردم؛ 
چون تيم پد�ده خانه من است و عرق ز�اد� به ا�ن تيم دارم. به 
خاطر شرا�ط حرفه ا� در تيم مس رفسنجان هستم ول� پد�ده 
تيم شــهرم است و ر�شــه در زندگ� ام داشته و سال ها� ز�اد� 

از زندگ� ام را با پد�ده گذرانده ام.»

مرتضایی: فرش آرا به جرقه نياز دارد
تيــم فوتســال فــرش آرا� مشــهد در دور نها�ــ� ليــگ برتــر 
برخالف دور مقدماتــ� نتا�ج خيل� ضعيف� تا به ا�نجا� 'ار 
'ســب 'رده اســت؛ عملVرد� 'ه باعث شــده ا'نون در قعر 
جدول گروه ٦ تيم� باشد و شانس 'م� برا� قرار گرفتن در 
بين تيم ها� اول تا ســوم� ليگ برتر داشــته باشد. باال رفتن 
توقعات از تيم فرش آرا و بدشانســ� به خاطر مصدوميت ها� 
ز�اد هم باعث شــد تا نتواند در قامت تيم مدع� ظاهر شــود. 
ســرمرب� تيم فوتســال فــرش آرا درباره نتا�ــج ضعيa تيمش 
گفــت: «فرش آرا همان تيم� اســت 'ه در دور مقدمات� باز� 
'رده و ســبQ بــاز� را تغيير نداده ا�م اما متاســفانه به خاطر 
مصدوميت ها� ز�اد و ا�ن 'ه از نظر انتخاب باز�Vن دستمان 
بســته است، نتوانســتيم آنچنان 'ه انتظار بود، ظاهر شو�م.» 
مجيــد مرتضا�� افــزود: «در خيل� از باز� هــا از نظر انتخاب 
باز�Vنــان دســتمان بســته بــود و مجبــور شــد�م از باز�Vنان 
اميد ها اســتفاده 'نيم. از طرف� وقت� تيم� رو� دور باخت 
قرار م� گيرد، 'ار خيل� ســخت� دارد تا بتواند به روال قبل� 
برگردد بنابرا�ن با�د بيشــتر فشــار بياور�م تا به برتر� دست 
پيــدا 'نيم. همه باز�Vنان تمام تالش خود را به 'ار م� گيرند 
ولــ� تيم مــا نياز به �Q جرقــه دارد. در باز� هفتــه آ�نده هم 
حــدود ٦ باز�Vن را در اختيار ندار�م.» و� خاطرنشــان 'رد: 
«تيم ما در همه باز� ها با قدرت در ميدان ظاهر م� شود ول� 
ابزار نيرو� انســان� الزم برا� اجــرا� تا'تيQ ها را ندار�م و 

مجبور�م از باز�Vنان اميد در برخ� پست ها استفاده 'نيم.»
 

ملی پوش دووميدانی سوریه: مشهد می تواند 
ميزبان خوبی براى مسابقات آسيایی باشد

مل� پوش تيم دووميدان� سور�ه گفت: «شهر مشهد با داشتن 
اســتاد�وم امام رضا(ع) 'ه 'يفيت خوب� هــم دارد، م� تواند 
در سال ها� آت� ميزبان مسابقات آسيا�� باشد.» مجدالد�ن 
بين المللــ�  جــام  مســابقات  برگــزار�  خصــوص  در  غــزال 
دووميدان� امام رضا(ع) به ا�ســنا گفت: «به دليل مشــVالت� 
'ه 'رونا برا� تمام 'شورها� دنيا ا�جاد 'رده، ا�ن نخستين 
تورنمنــت بين الملل� بود 'ه امســال در آن شــر'ت م� 'نم. 
ا�ن مســابقات به جهت آمادگ� بــرا� المپيQ تو'يو برا�م از 
اهميت و�ــژه ا� برخوردار بود. برا� حضــور در المپيQ نياز 
دارم در مسابقات مختلف� شر'ت 'نم تا بتوانم آمادگ� الزم 
برا� المپيQ را 'ســب 'نم.» و� در خصوص سطح رقبا�ش 
در ا�ــن مســابقات خاطرنشــان 'ــرد: «رقبــا 'يفيــت باال�� 
داشــتند. همچنيــن اســتاد�وم امام رضــا(ع) 'يفيــت خوب� 
داشــت و حت� م� تواند در ســال ها� آت� ميزبان مســابقات 
آسيا�� باشــد. اميدوارم در ســال ها� آت� تيم ها� بيشتر� 

در ا�ن مسابقات شر'ت 'نند.»

احتمال برگزارى اردوى تيم ملی تنيس در مشهد
رئيس هئيت تنيس خراســان رضو� با اشــاره بــه راهياب� ٢ 
تنيســور خراســان� به اردو� تيــم مل� گفت: «در مســابقات 
انتخابــ� تيــم ملــ� بزرگســاالن، حامــد نوافلــ� و ســياوش 
شــيردل به عنوان نفرات برتر از خرسان رضو� راه� اردو� 
تيــم مل� شــدند. بنابرا�ن ا�ن مســئله م� توانــد انگيزه د�گر 
ورزشــVاران برا� موفقيت در ا�ن رشــته ورزشــ� را افزا�ش 
دهد.» محمدرضا تد�ن از احتمال برگزار� اردو� بعد� تيم 
ملــ� ا�ران در مشــهد خبــر داد و گفت: »از آنجا 'ه مشــهد به 
عنوان ��V از مجهزتر�ن استان ها� حال حاضر 'شور از نظر 
ز�رســاخت ها به حســاب م� آ�د، احتماال پس از بررس� ها� 
الزم از ســو� فدراســيون تنيــس، اردو� بعد� تيــم مل� در 
ا�ن شــهر برگزار خواهد شــد 'ه ا�ن مســئله م� تواند انگيزه 
تنيسورها� خراسان رضو� را به شVل قابل توجه� افزا�ش 

دهد.»

تيــم فوتبال پد�ــده در باز� معوقه از هفته بيســتم رقابت ها� ليگ برتر 
پنج شــنبه شب در مشــهد پذ�را� ذوب آهن اصفهان بود؛ د�دار� 'ه به 
نوع� رقابت بين ٢ تيم قعرجدول� محســوب م� شد 'ه در فصل جار� 
٢ بار به مصاف هم رفته بودند 'ه سهم هر 'دام از تيم ها �Q پيروز� بود 
و ا�ن بار در ســومين تقابل رودررو� هم قــرار گرفتند 'ه با وجود تالش 
هــر ٢ تيم به تســاو� �Q�-Q رضا�ــت دادند. پد�ده 'ه هفته گذشــته 
مقابل پرســپوليس به تساو� دســت �افت، به دنبال 'ســب پيروز� در 
ا�ن د�دار خانگ� بود 'ه نزد�Q بود با شVســت مواجه شــود. اما خيل� 
خوش شانس بود 'ه حسن� مهربان ناج� تيم شد و گل تساو� را به ثمر 
رساند. ذوب آهن هم 'ه هفته گذشته �Q برد شير�ن مقابل صنعت نفت 
'ســب 'رده بود، با گل دقا�ق ابتدا�� نشان داد 'ه به دنبال 'سب برد 
در ا�ن د�دار خارج از خانه اســت اما پد�ده ميزبان در نيمه دوم ا�ن گل 
را جبــران 'ــرد. با تQ امتياز ا�ن د�ــدار پد�ده ٢٥ امتياز� شــد و جا� 
پيــVان در مVان دهــم را گرفت. ذوب آهن هم ١٨ امتياز� شــد و با گل 

زده بيشتر نسبت به سا�پا جا� ا�ن تيم را در مVان سيزدهم گرفت.
 پاسخ مهربان به شلي� فرشاد

٢ تيــم در شــروع بــاز� در حال� 'ه در حــال آناليز �Vد�گــر بودند، تيم 
ذوب آهن موفق شــد در دقيقه چهارم باز� صاحب �Q ضربه آزاد شــود 
 Qشلي Q� ن ســابق پد�ده باVمهر، باز� �ه ا�ن ضربه را فرشــاد محمد'
غيرقابــل مهــار بــه گل تبد�ــل 'رد تــا پد�ــده خيلــ� زود دروازه خود را 
بازشــده ببيند. ا�ن گل شــوt خيل� بد� در روحيه شاگردان رحمت� 
وارد 'ــرد. هرچنــد تنهــا ٣ دقيقه بعد پد�ــده ميزبان م� توانســت رو� 
ضربــه آ'روباتيــQ محمدرضا فالحيان گل تســاو� را بزنــد 'ه ضربه او 
بــه تيــرt دروازه برخورد 'رد. اما در ادامه شــاهد �Q بــاز� 'م افت و 
خيــز از ســو� ٢ تيم بود�ــم و تا به صدا درآمدن ســوت پا�ــان نيمه اول، 
موقعيت ها�� را رو� دروازه هم ا�جاد 'ردند 'ه چندان خطرناt نبود. 
اما تيم پد�ده 'ه در نيمه دوم مســابقه نم� خواســت بــاز� را در خانه به 
حر�ــa واگذار 'ند، با انجام تغييرات� در پ� جبران بود 'ه درنها�ت نيز 
موفق شــد در دقيقه ٦٢ توسط حسين مهربان به گل تساو� دست �ابد 
تــا باز�Vنان با روحيه بهتر� به فوتبال خــود ادامه دهند. بعد از ا�ن گل 
حمالت پد�ده بيشــتر شــد تا با پيروز� ميدان را ترt 'ند. اما از شدت 
و دقــت 'اف� برا� تبد�ل شــدن بــه گل دوم برخــوردار نبودند. در ١٥ 
دقيقه پا�ان� ا�ن د�دار هم شاهد تعادل باز� بود�م و ذوب آهن توانست 
در دقا�ق پا�ان� موقعيت ها�� را در پاســخ بــه موقعيت ها� تيم ميزبان 
طراح� 'ند اما نتيجه ا� 'ه در پا�ان باز� رو� اســVوربورد حQ شــد، 
همــان �Q�-Q بــود. به نوع� هر ٢ تيــم از ا�ن نتيجه به دســت آمده تا 

حدود� راض� بودند.
 داوران برا� تست در مشهد

مرب� تيم فوتبال پد�ده خراســان پس از تساو� �Q�-Q تيمش مقابل 
ذوب آهــن به انتقــاد از 'ميته داوران پرداخت و گفــت: «برخ� از تيم ها 
گو�ا از نگاه دوستان ليگ برتر� محسوب نم� شوند و برا� آنان 'ميته 
داوران نبا�د از داوران خوب استفاده 'ند.» محمد نواز� افزود: «'اش 
حداقــل �Q داور خوب هــم برا� باز� پد�ده قرار دهنــد تا طعم داور� 

خوب در ليگ برتر را بچشــيم. قرار نيســت هر داور� را 'ه م� خواهند 
تســت 'نند، برا� باز� ها� پد�ده بفرســتند. تيم پد�ــده هز�نه 'رده و 
تــالش م� 'ند. تقاضــا دار�م داوران خوب فقط برا� تيم ها� حســاس 
و باز� هــا� بزرگ نباشــند، برا� پد�ده هم ارزش قائل شــوند.» و� در 
خصــوص بــاز� تيمش اظهــار 'رد: «بــاز� خوب� را از هر ٢ تيم شــاهد 
بود�ــم. ذوب آهن در ا�ن باز� ميهمان بود و 'م� بســته باز� م� 'رد. 
در دقيقه ٤ گل خورد�م و نتوانســتيم در نيمه نخســت به باز� برگرد�م 
اما در نيمه دوم به باز� برگشــتيم و با �Q باز� رو به جلو و تعو�ض ها� 
موفق به گل رسيد�م. م� توانستيم مجددا از رو� نقطه ضعa ذوب آهن 
به گل برســيم اما متاســفانه شــرا�ط مهيا نشــد.» و� خاطرنشان 'رد: 
«پد�ــده تيم جــوان و با انگيزه ا� اســت اما بدشــانس هســتيم. در نيمه 
نخســت ��V از توپ ها� مــان به تيرt برخورد 'رد و به گل نرســيد�م. 
در ا�ن د�دار عملVرد بد� نداشــتيم و م� توانستيم برنده باز� باشيم.» 
مربــ� تيم پد�ده در خصــوص عدم تمر'ز تيمش در اوا�ل نيمه نخســت 
تصر�ــح 'رد: «در نيمه نخســت بــه دليــل گل زودهنگام� 'ــه در�افت 
'رد�م آشفته شد�م. تعطيالت ليگ باعث م� شود باز� ها از روال خود 
خارج شــود و بازگشــت به باز� در چنين شــرا�ط� سخت است. پس از 
ا�ــن بــاز� �Q ماه بعد با اســتقالل در تهــران باز� دار�م 'ــه آماده  نگه 

داشتن بدن باز�Vنان 'ار سخت� خواهد بود.»
 #يفيت چمن ورزشگاه 

و� اضافــه 'ــرد: «در ا�ن باز� ميــالد فراهان� را در اختيار نداشــتيم و 

از �Q گلر ١٨ ســاله 'ه در آســيا هم بــرا� ما باز� 'رده بود، اســتفاده 
'رد�م. خدا را شــVر استفاده از باز�Vنان جوان را در عمل ثابت 'رد�م. 
آنها آ�نده فوتبال مشــهد را تشــVيل م� دهند.» مربــ� پد�ده ادامه داد: 
«داور با�ــد در دقيقــه ٩٠ باز�Vــن حر�a 'ه رو� الجبــور� خطا 'رد و 
ضدحملــه مــا را از بين بــرد، اخراج م� 'ــرد اما به جــا� جر�مه باز�Vن 
حر�a، به من 'ارت م� دهد. آدم غصه اش م� گيرد و اعتراض م� 'ند. 
هنوز زمان وقت اضافه تمام نشــده 'ه داور ســوت پا�ان باز� را م� زند. 
تيم ما در حال تالش است، قرار نيست در زمين خودمان سر ما را ببرند.» 
نواز� در رابطه با 'يفيت چمن ورزشگاه امام رضا(ع) بيان 'رد: «چمن 
ورزشگاه هرگونه باشــد، مطابق آن باز� خواهيم 'رد. در باز� گذشته 
نيز همين مشــVل را داشــتيم. تيم پد�ــده اصال در ا�ن ورزشــگاه اجازه 
تمر�ن نــدارد و همانند تيم ها� ميهمان در ا�ــن زمين باز� م� 'نيم.» 
همچنين جواد طار� بخش، مد�ررسانه ا� باشگاه پد�ده نيز در نشست 
خبــر� تصر�ح 'ــرد: «پس از باز� با پرســپوليس و برگزار� مســابقات 
بين المللــ� دووميدانــ�، چمن ورزشــگاه امام رضا(ع) تا روز پنج شــنبه 
'وتاه نشــده بود و مسئوالن ورزشــگاه صبح باز� تصميم گرفتند چمن 
ورزشــگاه را به حالت عاد� خود برگردانند.» و� در رابطه با نام باشگاه 
پد�ــده تا'يــد 'رد: «بــا توجه بــه نامه اخير ســازمان ليگ و فدراســيون 
فوتبال، به طور رســم� نام ا�ن باشــگاه به پد�ده خراســان تغيير 'رده و 
تمام رســانه ها ملزم هستند از نام پد�ده خراســان برا� نما�نده فوتبال 

خراسان رضو� در رقابت ها� ليگ برتر استفاده 'نند.»

خوش شانسی پدیده در رهایی از شکست
انتقاد شدید نوازى از کمیته داوران در چینش داوران ضعیف در مشهد

فرانتــس بVــن باوئــر از ســرمرب� با�رن مونيــخ خواســت بــه طور شــفاف 
وضعيــت خــود را بــرا� فصــل بعد مشــخص 'ند.  بــه گزارش ا�ســنا و به 
نقل از اشــپيگل، آ�نده هانســ� فليQ در حال حاضر موضوع پردامنه ا� 
اســت. باق� مانــدن به عنوان مربــ� در با�رن د�گر 'امًال قطع� نيســت. 
فرانتــس بVن باوئر، اســطوره فوتبال آلمان ا'نون خواســتار ارســال پيام 
واضحــ� از ا�ن مرب� ٥٦ ســاله شــده اســت. فرانتس بVن باوئــر انتظار 
دارد اظهارنظر روشــن� از سو� هانس� فليQ باشد 'ه آ�ا او پس از فصل 
جــار� در با�رن مونيــخ م� ماند �ا به عنوان ســرمرب� بــه اتحاد�ه فوتبال 
آلمان (DFB) رو� م� آورد. رئيس افتخار� فوتبال آلمان روز پنجشــنبه 
بــه Sport١ گفــت: «البتــه او با�ــد خــودش را بــه 'ار� متعهد 'نــد. اگر 
م� گفــت به دليل داشــتن قرارداد� 'ه تا ســال ٢٠٢٣ معتبر اســت در 
با�ــرن م� ماند، د�گر نياز� به پرســش نبود ز�ــرا در ا�ن صورت همه چيز 

گفته شــده بود.» "قيصر" اضافــه 'رد: «اما اگر او ا�ــن 'ار را انجام ندهد، 
مطمئنــًا گمانه زن� هــا به وجود مــ� آ�ند. او با�د با آنهــا زندگ� 'ند و 'ار 
ســخت م� شــود. خود فليQ با�د خيل� شــفاف موضع خود را مشــخص 
'نــد و بگو�ــد فصــل بعد در با�ــرن م� ماند �ا بــه تيم ملــ� خواهد رفت.» 
فليQ به عنوان �Q گز�نه برا� جانشــين�  �وآخيم لوو د�ده م� شــود 'ه 
پس از مســابقات قهرمان� اروپا در تابستان امســال پست خود را رها م� 
'ند. ا�ن ســرمرب� ٥٦ ســاله اخيرًا اعالم 'رده است 'ه د�گر درباره ا�ن 
مساله صحبت نم� 'ند. پس از 'ناره گير� از ليگ قهرمانان مقابل پار� 
ســن ژرمن در هشــتادمين باز� خود به عنوان ســرمرب� با�رن، فليQ در 
�ــQ مصاحبه در مقابل دوربين Sky 'ه بيش از چهار دقيقه طول 'شــيد 
دربــاره اختالف با صالح حميدز�چ مرب� تيم گفت حميدز�چ 'ار خودش 

را م� 'ند، من هم 'ار خودم را انجام م� دهم. 

صدا� قيصر درآمد

فلیک همه را از بالتکلیفى دربیاورد

اخبار خراسان
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دولــت ژاپــن اعالم 'ــرد ورزشــVاران ا�ن 'شــور در 
اولو�ــت در�افــت وا'ســن 'رونــا نيســتند تــا خشــم 
رســانه ها� ژاپنــ� فرو'ش 'ند. به گزارش ا�ســنا و 
به نقل از اسپورتال، دولت ژاپن برا� فرو'ش 'ردن 
خشــم رســانه ها� ا�ــن 'شــور در رابطــه با وا'ســن 
ورزشVاران المپي�V اعالم 'رد، ا�ن ورزشVاران در 
اولو�ت در�افت وا'سن نيســتند. دبير ارشد 'ابينه، 
'اتسونوبو 'اتو، گفت 'ه دولت قصد ندارد اولو�ت را 
به ورزشــVاران المپي�V بدهد. وا'سيناسيون 'رونا 
در ژاپــن از ا'ثــر اقتصادهــا� بزرگ بســيار عقب تر 

است، فقط �Q وا'سن تأ�يد شده و تقر�بًا ١ ميليون 
نفــر از ماه فور�ه اولين دوز را در�افت 'رده اند، حت� 
در حال� 'ه موارد ابتال به 'رونا در ا�ن 'شــور باالتر 
رفته اســت نيز ســرعت وا'ســن زدن تغيير� نVرده 
اســت. برنامه ها� اصل� دولت برا� وا'سيناسيون 
اولو�ت 'ادر درمان، افراد مســن و افراد� 'ه دارا� 
بيمار� زمينه ا� هســتند بــود و مردم عــاد� بعد از 
تابســتان ا�ن وا'ســن را خواهند زد.  وا'سيناسيون 
افــراد مســن از ا�ــن هفتــه در ژاپن شــروع م� شــود 
و گفتــه شــده در ادامــه دولــت تالش خواهــد 'رد تا 

ورزشــVاران المپي�V در آســتانه باز� ها بتوانند هر 
دو دوز وا'ســن را بزننــد. البته بحث هــا� ز�اد� در 
ا�ن باره شــروع شــده اســت و حاال قصد دولت بر ا�ن 
اســت 'ــه تنها ورزشــVاران ا�ــن وا'ســن را در�افت 
'نند و مرب� ها و همراهان از فهرســت 'نار گذاشته 
شــوند تا خشــم رســانه ها فرو'ش 'ند. بــا ا�ن حال 
مــردم عقيــده دارند 'ــه ورزشــVاران نبا�ــد زودتر از 
اقشــار در معــرض آســيب وا'ســينه شــوند. آمر�Vا، 
'شــورها� اروپا�ــ� و خاورميانــه قصــد دارنــد تمام 
ورزشــVاران خود را بــرا� المپيQ وا'ســينه 'نند. 

جــان 'واتــس، رئيــس 'ميتــه المپيQ اســتراليا در 
فور�ــه گفــت، ورزشــVاران المپيQ اســتراليا نياز� 
به وا'سيناســيون Covid-١٩ نخواهند داشــت اما 
برا� ا�ن 'ار تشو�ق م� شــوند. در اوا�ل هفته قبل، 
'ره شــمال� به دليل ترس از و�روس 'رونا از باز� ها 
'نــار 'شــيد. ا'ثر�ت قر�ب بــه اتفاق ژاپنــ� ها م� 
خواهنــد بــاز� هــا� المپيQ - 'ــه قبًال �ــQ بار به 
تعو�ق افتاده بود - لغو شــود �ا دوباره به تعو�ق بيفتد 
اما دولت م� گو�د ا�ن رو�داد طبق برنامه ر�ز� ها� 

قبل� از ٢٣ ژوئيه شروع خواهد شد.

ورزشکاران المپيکی ژاپن در اولویت دریافت واکسن نيستند
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نگاه� به عمل�رد ژ�مناستي� ا�ران در دوره ر�است �� زن 

دوره ر�است زهرا ا�نچه درگاه� در 
اواخــر  ژ�مناســتي�  فدراســيون 
تيرماه امســال به پا�ان م� رسد. با توجه به ا�ن �ه 
در ٤ ســال گذشــته اتفاقــات مثبــت ز�ــاد) در 
ژ�مناســتي� ا�ــران رخ داده، بعيد اســت تنها زن 
رئيس فدراســيون در ا�ران مشــ8ل� برا) �سب 
آرا) الزم در انتخابات پيش رو داشــته باشد؛ مگر 
ا�ن �ــه اتفاق خاص� رقم بخورد. طبق شــنيده ها 
حدود ٢ ســال پيــش ژاله فرامرز�ــان، معاون امور 
مالــ� وزارت ورزش وجوانــان موضع گير) هــا) 
�ــرد؛  اتخــاذ  ا�نچه درگاهــ�  عليــه  تنــد) 
م� رســيد  نظــر  بــه  �ــه  موضع گير) ها�ــ� 
حتــ�  و  داشــتند  فراورزشــ�  جهت گير) هــا) 
شا�عات� مطرح شد مبن� بر ا�ن �ه فرامرز�ان قصد 
دارد به هر نحو) �ه شده جانشين ا�نچه درگاه� 
در فدراسيون ژ�مناستي� شود. البته ا�ن موضوع 
توســط فرامرز�ان قو�ا ت8ذ�ب شد تا در وا�نش به 
آن به تسنيم بگو�د: «من هيچ تما�ل� برا) ر�است 
فدراســيون ژ�مناســتي� نــدارم چون ا�ــن �ار از 
جنس �ار تخصص� من نيست و برا�م قابل تصور 
هــم نيســت. در واقع صحبت �ــردن در ا�ــن باره 
جالب نيست.» هرچند معاون وز�ر ورزش شا�عات 
را ت8ذ�ب �رد اما همچنان شــنيده م� شود او در 
حــال حاضــر ب� ميل نيســت بر صندل� ر�اســت 
فدراسيون ژ�مناســتي� ت8يه بزند. ا�ن در حال� 
است �ه فرامرز�ان برخالف ا�نچه درگاه� سابقه 
ورزشــ� ندارد. ��8 از مهمتر�ن چالش ها�� �ه 
ا�نچه درگاه� در ٤ ســال گذشته با آن روبه رو بود 

هجمه ا) بود �ه از طرف برخ� مســئوالن ســابق 
فدراســيون ا�جاد شــد. ا�ن هجمه هــا �امال قابل 
حضــور  از  پيــش  تــا  چرا�ــه  بــود  پيش بينــ� 
ا�نچه درگاه� در فدراسيون ژ�مناستي�، افراد) 
در بدنه ا�ن فدراســيون حضور داشتند �ه نسبت 
بــه هرگونه تغيير و تحول مقاومــت م� �ردند و به 
همين خاطر تالش �ردنــد حت� اتفاقات مثبت� 
�ه در ٤ ســال گذشته در ژ�مناســتي� ا�ران رخ 
داده را منف� جلوه دهند. ژ�مناستي� ا�ران برا) 
اوليــن بــار بــه ســهميه المپيــ� نزد�� شــده و 
نم� تــوان ا�ــن موضــوع را اتفاق� قلمــداد �رد. 
ضمن ا�ن �ه در حال حاضر ستاره ها) نوظهور) 
همچون خســرونژاد، الفت�، �هنــ� و... قد علم 
�رده انــد و د�گــر ژ�مناســتي� ا�ران محــدود به 
ســعيد �يخا نيســت. شــا�د اگــر ا�نچه درگاه� 
نســبت بــه حاشيه ســاز) ها�� �ه نســبت بــه او 

م� شــد ب� تفاوت تر بود، م� شــد اتفاقات مثبت 
بيشــتر) را هم در ژ�مناســتي� ا�ران مشــاهده 
�ــرد. هرچنــد او در ٢ ســال اخيــر �متر بــه ا�ن 
حاشيه ساز) ها توجه �رد و �اش ا�ن سياست را 
از همان دوره ر�استش در فدراسيون ژ�مناستي� 
در پيش م� گرفت. با توجه به موارد گفته شده با�د 
بــه تنها رئيس فدراســيون زن ا�ــران نمره قبول� 
داد. او با ا�ن پشتوانه م� تواند به ر�است دوباره در 
فدراسيون ژ�مناستي� اميد ز�اد) داشته باشد؛ 
مگر ا�ن �ه نهادها) ورزشــ� �شــور مانع از ا�ن 
اتفاق شوند؛ آن هم با حما�ت �ردن از مهره ا) �ه 
ســابقه معاونــت در وزارت ورزش دارد. البته ا�ن 
موضوعــات همــه در حــد گمانه زن� اســت و با�د 
منتظــر مانــد و د�د در زمــان برگــزار) انتخابات 
ر�اســت فدراسيون ژ�مناســتي� چه اتفاق� رقم 

خواهد خورد.

 فرامرزیان به دنبال جایگاه اینچه درگاهی؟!

�ــه  حالــ�  در  مــار�ا،  از  نقــل  بــه 
٦ هفتــه بــه پا�ــان رقابت هــا باقــ� 
مانــده، رئال مادر�د هنوز در مهمتر�ن مقطع فصل 
خــود قــرار دارد؛ همانطــور �ــه ز�ن الد�ــن ز�دان 
در �نفرانــس مطبوعاتــ� ٥ فور�ــه و بعــد از حذف 
باورن8ردنــ� لوس بالن8وس از �وپــا دل ر) مقابل 
آل8و�انــو از خبرنگاران خواســته بود �ــه به تيمش 
احتــرام بگذارند. جا�ــ� �ه مرد فرانســو) گفت: 
«من با ا�ــن باز�8نان ادعا) ز�ــاد) دارم. ما فصل 
گذشــته بــا همين تيــم الليــگا را به دســت آورد�م 
بنابرا�ــن حق مبــارزه �ــردن دار�ــم و م� خواهيم 
دوباره آن را فتح �نيم.» از آن زمان ٦٨ روز گذشته 
و ا�نــون رئال مادر�د با �� امتياز �متر نســبت به 
اتلتي8و در رده دوم الليگا قرار گرفته. ا�ن در حال� 
اســت �ه تيم د�ه گو ســيمئونه در مســابقات قبل� 
خــود امتيــازات ز�ــاد) را از دســت داده اســت. از 
طرف� تيم ز�ن الد�ن ز�دان ١١ روز د�گر در مرحله 
نيمه نها�ــ� ليــگ قهرمانــان اروپــا مقابل چلســ� 
قــرار م� گيرد تا بــرا) حضور در فينال اســتانبول 
بجنگد. امــا رئال مادر�د در ا�ــن هفته ها در برخ� 
پســت ها بــا �مبــود باز�8ن روبــه رو بــوده و همين 
موضوع باعث شــده �ــه گمانه زن� هــا) ز�اد) در 
رابطــه با تقو�ت ا�ن تيم بــرا) فصل آ�نده به گوش 
برســد. ��8 از مهمتر�ن شــا�عات به حضور داو�د 
آالبــا در ســانتياگوبرنابئو برم� گردد �ــه مار�ا نيز 
اخيــرا تا�يد �ــرده تمام توافقــات الزم برا) انتقال 

ا�ن ســتاره اتر�شــ� به رئال صورت گرفته اســت. 
در واقــع صرف نظــر از ا�ن �ــه رئال مادر�د فصل را 
بــا �ا بدون جام به پا�ان برســاند، نياز بــه تقو�ت در 
ا�ــن تيم �امال احســاس م� شــود. ٢ هدف اصل� 
و بــزرگ رئال مادر�ــد در نقل وانتقاالت تابســتان� 
�يليــان امباپه و ارلينگ هالند هســتند. ٢ ســتاره 
جوان �ه جــذب همزمان آنها برا) لوس بالن8وس 
با توجه به شرا�ط مال�، �ار) بسيار دشوار خواهد 
بود امــا ا�ن باشــگاه با توجه بــه ابراز عالقــه هر دو 
باز�8ــن تمام تــالش خود را بــرا) رســيدن به ا�ن 
مهم انجام خواهد داد. اما رئال مادر�د برا) تحقق 
اهــداف نقل وانتقاالت� خود به تاميــن منابع مال� 
نيز احتياج دارد. سرخيو راموس و لو�اس واس8ز، 

٢ باز�8ن� هســتند �ه قراردادشان در پا�ان فصل 
به اتمام م� رســد. رئال پيشنهاد خود را به �اپيتان 
ارائه داده و �ما�ان منتظر پاســخ اســت اما ا�نون 
اميدها برا) توافق بســيار �مرنگ شــده است. در 
عين حال به نظر م� رســد �ه واس8ز نيز در آستانه 
جدا�� از رئال مادر�د قرار دارد. مد�ر�ت ورزشــ� 
باشــگاه رئال مادر�د تعيين �رده �ه چه باز�8نان� 
م� تواننــد در بــازار نقل وانتقــاالت قــرار گيرنــد و 
�دام �ــ� غيرقابل فروش هســتند. بر ا�ن اســاس 
و�نيسيوس، والورده، اودگارد و رودر�گو، ٤ باز�8ن 
غيرقابل فروش �ه8شــان� ها محسوب م� شوند. 
هميــن امــر در مــورد باز�8نــان باتجربــه ا) نظيــر 

�ورتوا، �اسميرو، �روس و بنزما نيز وجود دارد.

حفظ ستارگان در کنار خریدهاى بزرگ
نگاه� به برنامه ها$ نقل وانتقاالت� رئال

موفقيــت  عــدم  �شــت�  فدراســيون  رئيــس 
عباس جد�د) در انتخابات شــورا) آســيا را 
به شيطنت مزدوران داخل� مرتبط دانست تا 
بگو�د: «دليل عدم انتخاب جد�د)، شيطنت 
مــزدوران داخلــ� بــود. �ــ� خانم و آقــا آنجا 
آمدنــد و از روز) �ه آن آقا آمد اتفاقات� افتاد. 
البته ا�ن دليل نم� شــود �ــه بگو�م ما خوب 
�ار �رد�م، حتما مــا نيز ضعيt عمل �رد�م. 
متاســفانه بحث دوپينگ ســاليان قبل عباس 
جد�د) را مطرح �ردند. ا�ن در حال� اســت 
�ه �ســان� �ه �شــت� جد�ــد) را �ادشــان 
است، م� توانند شــهادت بدهند �ه او نياز) 
بــه دوپينگ نداشــت و حت� رســول خادم �ه 

بــا او �شــت� گرفتــه م� تواند ا�ــن حرف من 
را تصد�ــق �نــد. عبــاس جد�ــد) هيچ وقت 
بــه دوپينــگ احتيــاج نداشــته و بعــد از اتفاق 
دوپينگ چند�ن مدال جهان� گرفت. تا شب 
آخــر جد�ــد) در بين ٧ نفــر بود امــا با بزرگ 
�ــردن بحــث دوپينگ او شــرا�ط طور) شــد 
�ه صبح به من گفتنــد بگو�م انصراف بدهد. 
اميدوارم دستگاه ها) مربوطه ا�ن موضوع را 
پيگير) �نند.» او در وا�نش به پيش بين� اش 
از �ســب مــدال طــال در المپي� بــه ورزش و 
مــردم گفــت: «واقعا المپي� ســخت اســت. 
هيــچ �س نم� تواند تضمين �ند در المپي� 
مــدال طال م� گيــرد و من به عنــوان �� آدم 

حرفه ا) تضمين نم� دهم. �ادر فن� و بچه ها 
و مــن تا به حال �ار خــود را انجام داده ا�م و از 
برنامه  جلوتر هستيم اما قول مدال نم� دهم. 
مــا نااميــد نيســتيم و حتما تــالش م� �نيم. 
خواســته من از مربيان و بچه ها متفاوت است 
امــا واقعــا ميــدان المپيــ� ميــدان �وچ�8 
نيســت. اگــر �وچ� بــود بــه جــا) ٩ مدال 
المپيــ�  در  داشــتيم.  مــدال   ٩٠ المپيــ� 
ســيدن� از ٨ وزن، مــا در ٥ وزن شــانس طال 
داشــتيم و �ــ� نفــر مــدال گرفتيــم. تــالش 
م� �نيم و �م نم� گذار�م اما از من نخواهيد 
بگو�ــم چند مــدال م� گير�ــم. اول همه چيز 

دست خدااست و بعد تالش و اتفاقات.»

در ادامه د�دارها) دور برگشت مرحله �� چهارم نها�� ليگ اروپا واکاوى دالیل انتخاب نشدن جدیدى در انتخابات شوراى المپيک آسيا
چنــد د�دار برگزار شــد �ه در ��8 از باز) ها منچســتر�ونا�تد با ٢ 
گل گرانــادا را ش8ســت داد تــا در مجموع ٤-صفر راهــ� دور بعد 
شود. اد�نسون �اوان� و والخو، مدافع حر�t برا) شياطين سرخ 
گلزن� �ردند. آرســنال توانســت بــا ٤ گل اســلو�اپراگ جمهور) 
چــ� را در هم ب8وبد و به نيمه نها�� برســد. د�دار رفت با تســاو) 
��-�ــ� به پا�ان رســيد. ال8ســاندر ال�ازت ٢ بار، بو�ا�و ســا�ا و 
ني8ــوالس په په بــرا) توپچ� ها) لنــدن گلزن� �ردنــد. د�دار رم 
ا�تاليا و آژا�س هلند با تســاو) ��-�� به پا�ان رســيد تا نما�نده 
ا�تاليا ٣-٢ در مجموع راه� دور بعد شــود و و�ارئال اسپانيا نيز با 
برتر) ٢-�� برابر د�ناموزاگرب �رواســ� راه� نيمه نها�� شد. 
به ا�ــن ترتيب ٤ تيم آرســنال، �ونا�تد، رم و و�ارئــال به نيمه نها�� 

ليگ اروپا راه �افتند.

٤ تيــم منچسترســيت�، پار) ســن ژرمن، رئال مادر�ــد و چلســ� راه� 
نيمه نها�� ليگ قهرمانان شدند. در ا�ن مرحله ٢ تيم ثروتمند �ه مال8ان 
متمــول عرب مد�ر�ت آنها را بر عهده دارند، برابر هم صt آرا�� خواهند 
�رد. منچسترســيت� و پار) ســن ژرمن-٢ تيم� �ه بيــن اهال� فوتبال 
تيم ها) نفت� شــناخته م� شوند- به واسطه پول� �ه به آنها تزر�ق شده 
توان خر�د هر ستاره ا) را دارند و حاال ��8 از ا�ن ٢ تيم به فينال خواهد 
رسيد. فصل قبل پار) سن ژرمن توانست به فينال ليگ قهرمانان برسد. 
در د�دار د�گر، ز�ن الد�ن ز�دان به دنبال ا�ن است �ه برا) چهارمين بار 
قهرمان� در ليگ قهرمانان را به دست بياورد. در فهرست پرافتخارتر�ن 
مربيان تار�ــخ ليگ قهرمانان، ز�دان در �نار �ارلــو آنچلوت� با ٣ عنوان 
قهرمانــ� در صــدر قــرار دارد و در صورتــ� �ه ا�ن مرب� فرانســو) �� 
قهرمان� د�گر به دســت بياورد، با ٤ عنــوان قهرمان� به تنها�� در صدر 

پرافتخارتر�ن مربيان تار�خ ليگ قهرمانان خواهد ا�ستاد.

نيمه نهایی جذاب ليگ قهرمانانصعود بزرگان به نيمه نهایی ليگ اروپا

آسيب دیدگی بدموقع ملی پوش 
وزنه بردارى

تيم مل� وزنه بردار) دوشنبه هفته آ�نده راه� 
ازب8ســتان م� شــود تا در مســابقات قهرمان� 
آســيا شــر�ت �ند. قرار بود تيم مردان ا�ران با 
١٠ وزنه بردار(تر�يب �امــل) در ا�ن رقابت ها 
شــر�ت �ند اما به دليل آسيب د�دگ� بدموقع 
حافظ قشــقا��، وزنه بردار دسته ٦١�يلوگرم، 
او تيــم را در ا�ن رقابت هــا همراه� نم� �ند تا 
تيــم با تر�يب ٩ نفــره و ناقص اعزام مســابقات 
م� شود. داود باقر)، نا�ب رئيس و رئيس �ميته 
پزش�8 فدراســيون در مورد آسيب د�دگ� ا�ن 
وزنه بردار به ا�سنا گفت: «قشقا�� در هفته آخر 
آسيب د�دگ� �مر داشت و نتوانست به آمادگ� 
برســد. مســابقات قهرمانــ� آســيا، گز�نشــ� 
المپيــ� تو�يــو نيز هســت و ســهراب مــراد) 
و �يانــوش رســتم� بــه دنبال گرفتن ســهميه 
المپيــ� در ا�ن مســابقات هســتند. جــواد)، 
ســلطان�، مير)، رســتم�، مراد)، معتمد)، 
دهدار، قدم� و داود) نفرات اعزام� تيم مل� 
مردان و بســام�، �ونســ�، باجالن�، حسين� 
و �وســف� نفرات اعزام� تيم مل� زنان ا�ران به 

ا�ن مسابقات هستند.»

آلکنو فردا به تهران می آید
با لغو پرواز روز جمعه والد�مير آل8نو به ا�ران از سو) دولت روسيه، سرمرب� تيم مل� �شورمان 
بــا پرواز جا�گز�ن فــردا از طر�ق فــرودگاه بين الملل� امام خمين�(ره) وارد ا�ران خواهد شــد. 
پيش از ا�ن قرار بود سرمرب� مردان ا�ران د�روز وارد �شورمان شود. بليت پرواز آل8نو به ا�ران 
از مسير هوا�� مس8و-استانبول-تهران توسط فدراسيون واليبال تهيه شده بود اما اوج گير) 
دوباره �رونا در جهان، پروازها) روســ� را هم با محدود�ت دوباره مواجه �رد. با اعالم رسم� 
محدود�ت ها) پرواز) روســيه(از تار�خ ١٥ آور�ل تــا اول ژوئن)، پرواز د�روز آل8نو به ا�ران لغو 

شد. به ا�ن ترتيب سرمرب� تيم مل� مردان ا�ران فردا به تهران م� آ�د.

آغاز فينال اول ليگ برتر بسکتبال از فردا
�ميته مسابقات فدراسيون بس8تبال برنامه 
باز) هــا) فينــال و رده بند) ليــگ برتر را 
اعالم �رد و طبــق برنامه اولين باز) فينال 
فــردا برگــزار م� شــود. مســابقات مرحلــه 
فينــال ليگ برتر مردان به صــورت ٣ از ٥ و 
رقابــت مرحله رده بند) به صورت ت� باز) 
برگزار خواهد شــد. برنامه مسابقات به ا�ن 

شرح است:
  فردا؛ فينال اول

 شهردار) گرگان-مهرام تهران؛ ٢١:٣٠
 ٣١فرورد�ن؛ فينال دوم

 شهردار) گرگان-مهرام تهران؛ ٢٠:١٥
 ٢ ارد�بهشت؛ فينال سوم

 شهردار) گرگان-مهرام تهران؛ ٢١
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مصدوميت عابدزاده از ناحيه ران
امشــب در چارچــوب هفته بيســت و هفتــم ليــگ پرتغال، 
مار-تيمو به مصاف بلننسس خواهد رفت و برا% بقا نيازمند 
پيــروز% در ا-ــن مســابقه اســت. در د-ــدار هفتــه گذشــته 
ا-ران: هــا شــاه9ار به پــا 8ردنــد و عابــدزاده توپ هــا مهار 
8ــرد و عليپور گل برتر% مار-تيمو را به ثبت رســانيد. طبق 
گزارش آبــوال% پرتغال، عابدزاده در تمر-نــات مار-تيمو از 
ناحيه عضالن: ران در پا% چپ دچار آسيب د-دگ: شده و 

حضورش در هاله ا% از ابهام قرار دارد. 
تست منفی کرونا در اردوى تراکتور

اعضا% تيم فوتبــال ترا8تور پس از حضــور در محل اقامت 
خود در شهر شارجه، تست ها% 8رونا را پشت سر گذاشتند 
و -P مســابقه جذاب هم مقابل پاختا8ور ازب9ستان انجام 
دادند 8ه از زمان ورودشــان به امارات تا پنج شــنبه، جواب 
٣ آزما-ش منف: اعالم شد . اعضا% تيم و باز-9نان ترا8تور 
 B نيز در فاصله ٤٨ ســاعت تا دومين مســابقه خود در گروه
ليگ قهرمانان آسيا مقابل شارجه، چهارمين مرحله تست 
ادوار% پ: س: آر در امارات را پشت سر گذاشتند 8ه جواب 

تمام آزما-ش ها منف: اعالم شد.
پيام پادوانی براى فوالدى ها

لئونــاردو پادوان: مدافع ســابق فوالد و اســتقالل تهران 8ه 
در ســال ٩٦ بــا پيراهــن اســتقالل مقابل فوالد خوزســتان 
قــرار گرفــت و در اهواز بعــد از برخــورد با آرمين ســهرابيان 
د-گر هم تيم: خود، دچار مصدوميت شــد و به دليل عارضه 
نخاعــ: دچــار معلوليت شــد، با انتشــار -P و-د-ــو از خود، 
خطــاب به تيم فوالد بــرا% باز% خوب ا-ن تيم برابر الســد با 
زبان فارســ:، گفت: «سالم، باز% خيل: خوب: انجام داد-د 
و به شما تبر-P م: گو-م.» و% بيان 8رد: «ان شاا... در باز% 

بعد موفق باشيد. خوزستان برز-لته.»

گمانه زنی خبرنگار ترکيه اى درباره ترانسفر قایدى به اروپا
-P خبرنگار تر8يه ا% با تمجيد از گل ز-با% مهد% قا-د% باز-9ن استقالل در د-دار با االهل: 
عربســتان از احتمــال انتقال ا-ــن مهاجم به اروپا خبــر داد. تيم فوتبال اســتقالل در حال: در 
هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا با نتيجه ٥ - ٢ تيم االهل: عربستان را ش9ست داد 8ه ٢ گل 
آب: پوشــان توســط مهد% قا-د% به ثمر رسيد؛ از جمله گل: 8ه با شوت سنگين و از راه دور به 
ش9ل ز-با-: وارد دروازه االهل: شد. بوراg ز-ن:  خبرنگار روزنامه  دامگا  تر8يه با انتشار فيلم 
مهاجم اســتقالل نوشــت: «گل ز-با-: 8ه مهد% قا-د% به االهل: زد. ا-ن احتمال وجود دارد 
8ه او در پا-ان ا-ن فصل به اروپا برسد.» ز-ن: پيش از ا-ن و در ماه ها% گذشته از عالقه باشگاه 
آل9مار هلند به جذب قا-د% و پيشــنهاد ٢ ميليون -ورو-: ا-ن باشگاه خبر داده بود. همچنين 
 جرارد پســتما  خبرنگار هلند% با اشاره به درخشش قا-د% مقابل االهل: نوشت: «ا-ن ا-ران: 

٢٢ ساله راه طوالن: را ط: خواهد 8رد. من احتمال انتقال به اروپا را رد نم: 8نم.»

سوپرگل طارمی برترین گل ليگ قهرمانان اروپا
ســوپرگل مهاجــم ا-ران: پورتو به چلســ:، بهتر-ــن گل دور 
برگشــت مرحله -P چهارم نها-: ليگ قهرمانان اروپا لقب 
گرفت. سا-ت رسم: اتحاد-ه فوتبال اروپا (-وفا) روز پنجشنبه 
از 8اربــران خــود خواســت تــا به بهتر-ــن گل هفته گذشــته 
مســابقات ليگ قهرمانان اروپــا رأ% بدهند. بــا پا-ان مهلت 
شــر8ت در ا-ن نظرســنج:، گل آ8روباتيP مهد% طارم: 
به چلســ: با 8سب بيشتر-ن آرا% مخاطبان، عنوان بهتر-ن 
گل دور برگشــت مرحله -ــP چهارم نها-: ليــگ قهرمانان 
اروپــا را به دســت آورد. گل جــود% بلينــگام از دورتموند به 
منچسترســيت:، گل فيل فودن از ســيت: به دورتموند و گل 
ار-P چوپوموتينگ از با-رن مونيخ به پار% ســن ژرمن هم به 

ترتيب در رده ها% دوم تا چهارم ا-ن رده بند% ا-ستادند.

العين در د-دار  پل: آف جهت صعود به مرحله گروه: رقابت ها% ليگ قهرمانان 
آسيا، با ٤ گل مغلوب فوالد شد و حاال بنفش پوشان امارات: پس از حذف از تمام: 
رقابت ها% داخل: و خارج: و ا-ن 8ه هيچ شانســ: برا% رســيدن به قهرمان: 
ندارند، در پ: اخراج سرمرب: خود هستند. رسانه ها% امارات: خبر داده اند 8ه 
پدرو امانوئل پس از ش9ســت برابر شــاگردان ن9ونام به درب ها% خروج از ا-ن 
باشگاه نزد-P و نزد-P تر شده  و ا-ن مرب: در باز% ها% پا-ان: رقابت ها% ليگ 
برتر امارات تيمش را هدا-ت  م: 8ند. رازاوان لوچس9يو سرمرب: سابق الهالل 
8ه با ا-ن تيم به مقام قهرمان: ليگ قهرمانان آسيا رسيد و همچنين رو% و-تور-ا 
سرمرب: ســابق النصر به همراه جيووان: فن برون9هورست هلند% گز-نه ها% 

مد-ران العين برا% انتخاب سرمرب: بعد% تيمشان هستند.

در پا-ان هفته نخســت مرحلــه گروه: رقابت ها% ليگ قهرمانان آســيا، تيم 
فوتبــال نيرو% هوا-: عــراق برابر شــارجه امارات تن به ش9ســت -P - صفر 
داد.  همام طارق، هافبP ســابق تيم اســتقالل 8ه برا% نيــرو% هوا-: باز% 
م: 8ند، بعد از در-افت ٢ 8ارت زرد، ســرانجام با 8ارت قرمز داور جر-مه شد 
تا نخســتين باز-9ن اخراج: ا-ن مســابقات باشد. هافبP ٢٥  ساله و عراق: 
تيــم نيرو% هوا-: در جر-ان ا-ن باز% ٦ بار مرت9ب خطا شــد 8ه از نگاه داور 
٢ خطا% او مســتحق در-افت 8ارت زرد بود. پس از همام طارق نيز  لوســيانو 
پر-ــه را  از فــوالد و  گلميــن ر-ــواس  از الشــرطه هر 8دام با ٥ خطا% شــخص: 
بيشــتر-ن تعداد خطا را مرت9ب شــده اند و د-گر باز-9نان خشن در هفته اول 

د-دارها هستند.

هافب# سابق استقالل خشن تر�ن باز��ن ليگ قهرمانانن�ونام مرب� العين را از �ار بي�ار �رد

نگران� آب�  ها از عمل�رد خط دفاع� 
دانشگر منتظر چراغ سبز فرهاد براى 

رفتن به عربستان! 
بــا وجــود بــرد قاطــع و پــرگل اســتقالل در 
نخســتين باز% فصــل جد-د ليــگ قهرمانان 
آسيا مقابل االهل: عربســتان، 8ارشناسان و 
هــواداران بابــت عمل9رد خــط دفاع: آب:  ها 
ابراز نگران: 8ردند. در-افت ٢ گل و آشفتگ: 
و دستپاچگ: مدافعان و دروازه بان استقالل 
در چنــد صحنه د-گــر و دادن خطــا% پنالت: 
بچه گانــه، موارد% اســت 8ــه باعــث نگران: 
شــده و از جــده عربســتان خبــر  م: رســد 8ه 
فرهاد مجيد% و دســتيارانش هم در ا-ن باره 
نگران:  هــا و دغدغه ها-: دارنــد و به ف9ر 8م 
8ــردن مشــ9الت دفاعــ: تيــم در د-دارها% 
آ-نده هســتند. در ا-ن رابطه شــنيده  م: شود 
احتمال اضافه شــدن محمد دانشــگر مدافع 
مغضوب استقالل 8ه با تصميم فرهاد مجيد% 
حــق همراهــ: 8اروان آب:  هــا را در ســفر بــه 
عربستان نداشت، به اردو% استقالل در جده 
ز-اد اســت. هرچند او در بين نفــرات اعزام: 
بــه عربســتان جا-ــ: نداشــت و حتــ: برخ: 
رســانه  ها اعالم 8ردند نام دانشــگر از ليست 
 P- آسيا-: اســتقالل خط خورده اما به گفته
منبع آگاه و نزد-P به باشگاه اسم ا-ن مدافع 
در ليســت آســيا-: ارســال: به 8نفدراسيون 
فوتبال آسيا بوده و حت: باشگاه برا-ش جهت 
ســفر به عربستان و-زا گرفته اســت. بنابرا-ن 
هــر لحظه 8ــه مجيــد% اراده 8نــد و تصميم 
به بخشــش مدافع ب: انضبــاط تيمش بگيرد 
دانشــگر  م: تواند پس از انجام تســت 8رونا و 
منف: شــدن تست راه: عربســتان شود و در 
صورت صالحد-د 8ادرفن: در تر8يب تيمش 
بــرا% د-دارها% آت: قرار بگيرد. دانشــگر 8ه 
پــس از باز% با پيــ9ان در جام حذف: به دليل 
درگير% لفظ: با فرشــيد اسماعيل: و بهزاد 
غالمپــور مورد غضــب فرهــاد مجيــد% قــرار 
گرفت و بيش از -P ماه اســت 8ه حق حضور 
در تمر-ــن را نــدارد، در مدتــ: 8ه اســتقالل 
در عربســتان بســر  م: بــرد، بــا برنامــه ا% 8ه 
8ادرفنــ: برا-ــش در نظــر گرفتــه در تهــران 
تمر-ن  م: 8نــد. بنابرا-ن با توجــه به آمادگ: 
جسمان: دانشــگر و نگران: اســتقالل:  ها از 
عمل9رد خط دفاع: بخصوص مدافعان ميان: 
و البته مهيا بودن شرا-ط اضافه شدن دانشگر 
به اردو% اســتقالل ا-ن احتمــال وجود دارد 
8ه با چراغ ســبز فرهاد مجيد% او در چند روز 

آ-نده راه: عربستان شود.

جریمه ۵٠٠ ميليونی و کسر امتياز در انتظار سرخ ها؟
دردسر پست نا متعارف و قرارداد تر�منچا0 گونه برا0 پرسپوليس

ظاهــر  بــه  پســت   Pــ- انتشــار 
عز-مــت  زمــان  در  انگيزشــ: 
8اروان پرســپوليس بــه هند جهــت برگزار% 
د-دارهــا% ليگ قهرمانان  آســيا 8ه اشــاره   ا% 
بــه فتح هند توســط نادرشــاه افشــار داشــت، 
دردســر بزرگ: برا% پرسپوليســ:  ها درست 
8رده 8ه شــا-د تبعــات آن ســنگين و پرهز-نه 
باشــد. البته مســئوالن باشــگاه پرســپوليس 
پــس از آن 8ــه متوجــه بــار حقوقــ: موضــوع 
بابــت  رســما  شــدند،  هند%  هــا  ناراحتــ:  و 
انتشــار آن پســت 8ــه البتــه از صفحه رســم: 
باشــگاه حذف شــده بود، عذرخواه: 8ردند. 
بــا ا-ن حــال آنچــه 8ــه نبا-ــد رخ    مــ: داد، رخ 
داده بــود و مســئوالن فوتبــال و ورزش هنــد 
از ا-ن باشــگاه به 8نفدراســيون فوتبال آســيا 
شــ9ا-ت 8ردند. ش9ا-ت رســم: هند%  ها به 
   ا% اف ســ: در حالــ: اســت 8ه ط: چنــد روز 
گذشته پرسپوليســ:  ها مدام از ميزبان: آن ها 
انتقــاد و به مســئوالن برگزار8ننــده اعتراض 
8رده اند. حاال با شــ9ا-ت هند از پرســپوليس 
جهت اعتراض و انتقاد برگشــته  و ا-ن نما-نده 
ا-ران اســت 8ه در مظــان اتهام نژادپرســت: و 
توهين قرار گرفته است. پرسپوليس:  ها از ا-ن 
موضوع خاطره خوب: ندارند و فصل گذشــته 
بــه خاطــر حر8ــت نامتعــارف و غيرحرفــه   ا% 
عيســ: آل 8ثير، محروميت ٦ ماهه او و ضرر و 
ز-ــان مالــ: و معنو% پرســپوليس و خــود ا-ن 

باز-9ن را در پ: داشــت و ا8نون دوباره مشابه 
همــان اتفاق به شــ9ل د-گر% در حــال ت9رار 
اســت. هرچنــد ا-ــن پســت ســاعات: پــس از 
انتشــار، از صفحه رسم: باشــگاه حذف شد ، 
اما ســيل انتقادات رســانه ها% هند  و 8اربران 
فضــا% مجاز% آن باعث شــده هجمــه ز-اد% 
رو% پرســپوليس ا-جــاد شــود، به طــور% 8ــه 
با گذشــت چنــد روز از ا-ــن اتفــاق، هم ا8نون 
مــورد  در  گزارش ها-ــ:  هنــد%  رســانه ها% 
نحوه مح9وميــت و آرا% انضباط: 8ه احتماال  
عليه پرســپوليس صادر خواهد شــد، صحبت 
 The Times  8رده انــد. بــه طور مثــال نشــر-ه
Of India در گزارشــ: مفصــل به اتفاقات رخ 
داده بين ٢ باشــگاه پرســپوليس و فدراسيون 
فوتبــال هند پرداختــه و به صــورت تلو-ح: از 
   ا% اف ســ:  درخواســت برخــورد انضباط: با 
پرسپوليس را 8رده  است. در ادامه ا-ن گزارش 
آمده 8ــه باشــگاه پرســپوليس با-د براســاس 
مواد ٥٠ و ٥٨ آ-ين نامه انضباط:    ا% اف ســ: 
مح9ــوم شــود. ماده ٥٠ بــه توهيــن و بدنام: 
بــه هر طر-ق: اشــاره دارد 8ــه در صورت عدم 
شناســا-: افراد، باشــگاه را مســئول م: داند 
و مــاده ٥٨ مربــوط بــه بحــث تبعيض اســت. 
براســاس ا-ــن مــوارد در صورت: 8ــه حيثيــت 
شــخص -ا تيم: از طر-ق 8لمات تحقيرآميز و 
تبعيض آميز خدشه دار  -ا اقدامات: نژادپرستانه 
مرت9ب شــود، به ممنوعيــت از حضور 8امل -ا 

محــدود% از تماشــاگرانش در بــاز% خانگ: 
و همچنيــن جر-مه نقــد% مح9وم م: شــود. 
وا8نش  ها فقط به رسانه  ها و مردم هند محدود 
نم: شــود و مســئوالن هنــد% هــم عالوه بــر 
ش9ا-ت رسم: از پرسپوليس اظهارات: در ا-ن 
زمينه داشته و اقدام پرسپوليس:  ها را مح9وم 
8رده اند. دبير8ل فدراســيون فوتبال هند در 
اظهارنظــر% در ا-ن خصــوص عنــوان 8رد 8ه 
پســت ا-نســتاگرام: پرســپوليس تحقيرآميز 
بوده است. 8وشال داس، دبير8ل فدراسيون 
فوتبال هند  در ش9ا-ت خود 8ه روز چهارشنبه 
به 8ميته انضباط:    ا% اف ســ: ارســال شده، 
نوشته است: «-9: از پســت ها% ارسال شده 
توســط باشــگاه پرســپوليس در ا-نســتاگرام، 
تحقيرآميــز بــود و حيثيــت مردم هند و ر-شــه 
مل: شان را خدشــه دار 8رد. شرم آور است 8ه 
تار-ــخ و فرهنــگ 8شــور% 8ه ســزاوار احترام 
است، آزرده خاطر شــود. ا-ن پست ها به 8ل: 
به احساســات مــردم هند آســيب م: زند. ا-ن 
پســت ها تجــاوز غيرمنطق: عليه فدراســيون 
فوتبل هنــد و مردم هند را نشــان م: دهد 8ه 

8امال  خارج از هرگونه اخالق ورزش: است.»
    

در شــرا-ط: 8ه پرســپوليس خود را برا% باز% 
م: 8نــد،  آمــاده     قهرمانــان  ليــگ  در  دوم اش 
پســت  تبعــات  نگــران  تيــم  ا-ــن  هــواداران 
غيرمتعارف صفحه رســم: باشــگاه هســتند. 

ن9تــه   ا% 8ه مهم اســت، ب: اطالع: باشــگاه از 
انتشار چنين پست: است! قطعا فوتبال دوستان 
به خاطر دارند 8ه در زمان مد-ر-ت انصار% فرد 
قرارداد% با -P 8ارگزار بســته شــد 8ه با توجه 
به امتيازات و اختيارات: 8ه باشــگاه به 8ارگزار    
م: داد از آن به عنوان قرارداد تر8منچا% گونه 
-ــاد و نســبت بــه عواقب آن هشــدار داده شــد. 
اگرچــه در مقطعــ: اعــالم شــد همــ9ار% بــا 
آن 8ارگــزار قطــع شــده امــا در زمــان مد-ر-ت 
رسول پناه، 8ارگزار قبل: با شرا-ط عجيب تر% 
هــم  بيشــتر%  اختيــارات  و  برگشــت  دوبــاره 
گرفت! با حضور جعفر ســميع: در پرسپوليس 
روند مســائل رســانه   ا% تغييرات: 8رد و و% 8ه 
متوجه اشــ9االت قرارداد با 8ارگزار شــده بود، 
حت: تا فســخ هم پيــش رفت امــا در نها-ت ا-ن 
اتفاق رخ نداد . ا8نون و با جنجال پست صفحه 
ا-نستاگرام باشگاه 8ه اصال در اختيارش نيست 
و جزو امتيازات: است 8ه به 8ارگزار داده شده، 
بيش از پيش مشخص شد 8ه چرا به ا-ن قرارداد 
ا-ن همــه ا-ــراد گرفته    م: شــد و اگر رســانه  ها 
انتقاد    م: 8ردند 8ه چرا با-د اسپانسر همه چيز 
را در اختيار داشته باشد، برا% چنين روزها-: 
بــود. در همه جــا% دنيــا هــم اگــر اسپانســر% 

رســانه  ها را در اختيار داشــته باشــد، باشگاه -ا 
ارگان مربوطــه ام9ان ندارد بــر ا-ن درگاه ها% 
ارتباط: دسترس: نداشــته باشند؛ اتفاق: 8ه 
در پرســپوليس رخ نــداده و اعضــا% رســانه   ا% 
اختيار% در انتشار مطالب در صفحات رسم: 
ندارنــد. بــا ا-ــن حال مرجــع رســيدگ: 8ننده 
نم: پذ-رد 8ه باشــگاه ب: خبر بوده -ا اختيار% 
نداشــته 8ه ا-ــن خود عــذر بدتر از گناه اســت، 
چرا 8ه طبق قانون بدون تا-يد 8ارشناس حقوق 
ورزش مطلب: نبا-د در صفحه رسم: باشگاه  ها 
در فضــا% مجــاز% منتشــر شــود. ن9تــه د-گر 
بحث تبعات احتمال: اســت 8ه گمانه زن: ها% 
ز-اد% شــده، از جمله حذف از مسابقات، 8سر 
امتيــاز و جر-مه ٢٠ تا ٣٠ هــزار دالر%. در ا-ن 
بــاره اختالف نظر وجود دارد امــا جر-مه   ا% 8ه 
ا8ثــر 8ارشناســان حقوقــ: رو% آن اتفاق نظر 
دارند جر-مــه ٢٠ هزار دالر% و 8ســر ٣ امتياز 
و محروميت از -P باز% در حضور تماشــاگران 
است 8ه اگر چنين باشــد ، پرسپوليس:  ها با-د 
خود را برا% پرداخت -P جر-مه ٥٠٠ ميليون 
تومانــ: و 8ســر امتيــاز آمــاده 8ننــد و احتماال 
اعمال محروميت تماشــاگران هم پس از پا-ان 

محدود-ت ها% 8رونا-: خواهد بود.

پيش9ســوت فوتبال ا-ران و باشــگاه نســاج: 
درگذشــت. به گزارش ا-سنا، با اعالم باشگاه 
 P- نســاج: نادر دست نشــان پس از تحمل
دوره بيمار% 8رونا امروز در ســن ٦٢ سالگ: 
درگذشــت. دســت نشــان در ا-ــن فصــل از 
رقابت هــا% ليگ -P مرب: گر% را-9ا بابل را 
بر عهده داشــت. دست نشــان در تمام دوران 
باز-گر% خود در تيم نســاج: حضور داشــت 
و زننــده بيشــتر-ن گل ها% متوالــ: در ليگ 
برتر فوتبال ا-ران است. ا-ن مرب: قائم شهر% 
ليگ هــا%  در  باشــگاه   ٢٠ هدا-ــت  ســابقه 
مختل� فوتبال ا-ران را داشت و با پگاه گيالن 
نا-ب قهرمان: ليگ برتر را به دست آورده بود. 
دست نشان همچنين با مس 8رمان، استيل 
آذ-ــن، نفت تهران و نفت آبــادان به ليگ برتر 

صعود 8رده بود.
 دست نشان دچار ا�ست قلب� شد

رئيس بيمارستان راز% شهر قائمشهر گفت: 
شادروان دست نشان به مدت دو هفته درگير 

بيمــار% 8رونــا بــود بــر اثر فشــار بيمــار% -ا 
ناتوان: بدن بيمار، نتوانســت تحمل 8ند. به 
گزارش ميــزان د8تر ضياءالد-ــن اوالد% در 
خصوص درگذشــت نادر دست نشــان اظهار 
داشــت: «شــادروان نــادر دست نشــان دچار 
ا-ست قلب: شــدند و از دنيا رفتند. ابتدا افت 
فشــار و بعــد 8اهش ضربــان 8ــه در نها-ت به 
ا-ست قلب: و% منجر شــد. بيمار به مدت دو 
هفتــه درگير بيمــار% 8رونا بود، بر اثر فشــار 
بيمار% -ا ناتوان: بدن بيمار، بدن نتوانســت 
تحمل 8ند و دچار ا-ســت قلب: شــد.» و% در 
خصوص احيــا% قلب: ســرمرب: را-ــ9ا بابل 
گفــت: «طبق قانون بعد از ا-ســت قلب:، با-د 
بــر رو% هر بيمار، ٤٥ دقيقه احيا% پزشــ9: 
صــورت م: گيــرد؛ امــا پزشــ9ان معالــج ١٥ 
دقيقه هم بيشــتر بر رو% احيا% بيمار تالش 
8ردند 8ــه در نها-ت منجر به نتيجه نشــد. از 
ا-ن بابت متاســفم و بــه بازماندگان تســليت 

عرض م: 8نم.»

نادر دست نشان در اثر ابتال به کرونا درگذشت

معاون اجرا-: باشــگاه پرسپوليس در مورد انتشار پست: در صفحه ا-نستاگرام ا-ن باشگاه 8ه 
موجب رنجش مردم هند شده است، توضيحات: بيان 8رد. به گزارش تسنيم ، ابراهيم ش9ور% 
معاون اجرا-: باشگاه پرسپوليس در گفت وگو با رسانه رسم: ا-ن باشگاه، با اشاره به اتفاقات 
رقم خورده ط: روزها% گذشــته اظهار داشــت: «دقا-ق: پس از آن9ه هواپيما% حامل اعضا% 
تيم پرسپوليس ا-ران به شهر گوا رسيد، متوجه اتفاقات رقم خورده در طول مدت پرواز از جمله 
انتشار پست: عجيب از طر-ق ارگان خبر% باشگاه شد-م. از همان لحظه پيگير% را آغاز 8رد-م 
تا مش9الت بيشتر% برا% باشگاه به وجود نيا-د.» و% افزود: «رابطه دو 8شور ا-ران و هند همواره 
در طول تار-خ در باالتر-ن سطح خود قرار داشته و نزد-9: فرهنگ: مردم، احترام باال-: را در 
ارتباط هر دو 8شــور ا-جاد 8رده اســت. بدون ترد-د ا-ران و هند دوســت و برادر بوده اند و باق: 
م: مانند. حت: روز% 8ه شــهر گوا به عنوان ميزبان پرســپوليس انتخاب شــد، جعفر ســميع: 
مد-رعامل باشــگاه با انتشــار پيام: اعالم 8رد به ا-ن انتخاب، احترام م: گذارد و برا% بســط 
دادن آرامش و صلح، تيم را مهيا% ســفر به هند م: 8ند.» ســخنگو% باشگاه پرسپوليس ا-ران 
ادامه داد: «ما با انتشار -P پست و-ژه، بابت اتفاقات گذشته از مردم هند عذرخواه: 8رد-م و 

خواستار برخورد شد-د% از سو% شر8ت 8ارگزار با عوامل ا-ن اتفاق شد-م.»

توضیحات شکورى درباره پست حاشیه ساز اینستاگرام پرسپولیس
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