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ارتش؛ محبوب و مقتدر

اگـر کشـوری تـوان تولیـد و حفاظـت از اسـتقالل 
و تمامیـت ارضـی و تامین امنیـت خود را نداشـته 
باشـد، نه تنهـا قطعـا نمـی تواند امیـدی به رشـد و 
پیشرفت، تعالی و سرافرازی و آینده ای روشن در 
تولید علم، خود اتکایی، ایجـاد رفاه و تولید ثروت 
و ... داشـته باشـد بلکـه حتـی در چنیـن کشـوری 
نمـی تـوان بـه چرخیـدن چـرخ زندگـی روزمـره 
مـردم و دسـتیابی بـه امکانـات اولیـه امیـدوار بود 
و البته قطعـه قطعه شـدن، تجزیه و سـلطه پذیری 
و زانـو زدن در مقابـل سـلطه گـران و ُکرنـش در 
مقابـل زورگویـان و »گدایـی تامیـن امنیـت« از 
نیسـت. انتظـاری  از  دور  سرنوشـت   دیگـران 
و اگر امـروز در ایـران عزیز بـه رغم همه مشـکالت 
اقتصـادی و تورم و گرانی افسـار گسـیخته ناشـی 
از کـم تدبیـری برخـی مسـئوالن و تحریـم هـای 
ظالمانـه در بسـیاری از عرصـه هـا از جملـه تولیـد 
علـم، تبدیـل شـدن بـه صادرکننـده بسـیاری از 
محصـوالت از جملـه بنزیـن و انـواع تولیـدات 
پتروشـیمی و ...، شـاهد دسـتیابی بـه توفیقـات 
قابـل توجـه در صنعـت و کشـاورزی، طراحـی 
و سـاخت عظیـم تریـن سـکوهای نفـت و گاز و 
هـای  عرصـه  در  محیرالعقـول  هـای  پیشـرفت 
گوناگـون پزشـکی و تجهیـزات و صنایـع دفاعـی 
و ... هسـتیم، همـه و همـه محصـول شـکوفایی 
اسـتعدادها و تـوان ایرانـی در محیـط »امـن« 
ایـران بـزرگ اسـت، امنیتـی کـه حاصـل تـالش، 
جـان فدایـی، ایثـار و دالورمـردی غیورمردانـی 
اسـت کـه لبـاس مقـدس سـربازی دیـن و میهـن 
را بـا افتخـار بـه تـن دارنـد و امنیـت کـم نظیـر 
کشـورمان آن هـم در ایـن منطقـه خـاص را بـه 
بهتریـن شـکل تامیـن مـی کننـد، در منطقـه ای 
کـه یکـی از کشـورهای همسـایه، بـزرگ تریـن 
تولیدکننـده تریـاک و قاچـاق مـواد مخدر اسـت و 
آن دیگـری النه تروریسـت هـای خانگـی و فراری 
و آن دیگـری همچنـان درگیـر تامیـن امنیت خود 
و مبـارزه بـا تروریسـت هـای باقـی مانـده داعـش 
و ... و تـالش شکسـته بسـته بـرای بیـرون کـردن 
نیروهای آمریکایی و ... و آن سـوتر سـعودی های 
وهابی کـه مرکز نشـر تفکـر تکفیری و تروریسـتی 
و تربیـت و صـادرات تروریسـت هسـتند. آری 
در چنیـن منطقـه و شـرایطی دالور مـردان بـی 
ادعایـی کـه لبـاس ارتـش و سـپاه و مرزبانـی و 
بسـیج و نیروهـای انتظامـی و امنیتـی را لبـاس 
غیـرت و دفـاع از دیـن و نامـوس وطـن مـی دانند، 
با پوشـیدن این لباس عاشقانه مشـغول خدمت و 
تامیـن و حفاظـت از اسـتقالل و امنیـت و تمامیت 
ارضـی وطـن هسـتند. وطنی کـه اسـتقالل مثال 
زدنـی و کـم نظیـر و امنیـت پایـدار امروزش آسـان 
بـه دسـت نیامـده بلکـه خـون هـای فراوانـی از 
بهتریـن فرزنـدان ایـن سـامان بـر زمیـن ریختـه 
تـا ایـران، امـروز امـن و مسـتقل و سـرافراز باشـد، 
خـون بیـش از 230 هـزار شـهید انقـالب و دفـاع 
مقـدس کـه بیـش از 45 هـزار نفـر از ایشـان در 
قالـب نیروهـای وظیفـه و کادر مفتخـر بـه برتـن 
 داشـتن لبـاس هـای مقـدس ارتـش بـوده انـد.
ارتشـی کـه اسـتقاللش، کارآمـدی و اقتـدارش، 
و  نظـم  و  آمادگـی  ایمانـش،  و  بـودن  مردمـی 
انضباطـش و عـزت و اعتبـار و محبوبیتـش زبانـزد 
اسـت و خـاص دوران دفـاع مقـدس نبـود بلکـه بـه 
خاطـر پـای کار و در کنـار مـردم بودنـش همچـون 
دیگـر نیروهـا در حـوادث گوناگـون از جمله سـیل 
و زلزلـه و ... ایـن عزیـزان همچنـان و امـروز نیـز 
همچـون دیگـر حافظـان اسـتقالل و امنیـت و 
خدمتگـزاران  دیگـر  و  کشـور  ارضـی  تمامیـت 
واقعـی، محبـوب انـد و در دل مـردم جـای دارنـد. 
کـه  دالورمـردی  و  سـرافراز  غیـور،  ارتشـیان 
حتـی در شـرایط کرونـا ماننـد بسـیاری دیگـر از 
نیروهـا، جوانمردانـه در کنـار مـردم هسـتند و 
بـرای حفاظـت از جـان و سـالمت مـردم در کنـار 
مدافعـان سـالمت فداکارانـه و ایثارگرانـه در 
میـدان حاضرنـد. جمعـه شـب 27 فروردیـن بـود 
کـه خانـم دکتـر سوسـن عزیزمحمـدی، رئیـس 
بیمارسـتان هاجر ارتش در برنامه »بدون تعارف« 
شـبکه دو سـیما وقتی از شهادت همسـرش دکتر 
ابوالفضـل محمدعلیـزاده، جـراح مغـز و اعصـاب 
بـر اثـر کرونـا و حیـن خدمـت سـخن بـه میـان 
آورد، از شـهادت 15 ارتشـی در جریـان مبـارزه با 
کرونـا خبـر داد، خبـری کـه دیگر بـار از رشـادت و 
ایثارگری و ایمان و اخالص و تعهد فرزندان نیک 
 نـام و سـرافراز ایـران اسـالمی حکایـت مـی کنـد.
ای ارتشـیان و ای همـه خدمتگـزاران و حافظـان 
بـی  درود  کشـور  عـزت  و  اسـتقالل  و  امنیـت 

بـاد. پایانتـان 

هادی محمدی – چهارمین جلسه از دور جدید 
کمیسیون برجام هم روز گذشته در وین به پایان 
رسید . در این جلسه که حدود دو ساعت طول 
کشید، قرار بود گزارش کارگروه ها و مروری بر 
آخرین وضعیت انجام شود . سید عباس عراقچی 
پس از پایان این دور از گفت وگوها با بیان این 
که به نظر می رسد تفاهم جدیدی در حال شکل 
گرفتن است و اشتراک در هدف نهایی االن بین 
همه وجــود دارد ، اظهار کرد : مسیری هم که 
باید طی شود، مسیری است که االن یک مقدار 
شناخته شده تر اســت. البته این مسیر، مسیر 
آسانی نخواهد بــود، اختالف نظرها این طور 
نیست که پایان یافته باشد، اختالف نظرهای 
گاه جدی وجود دارد که باید طی مذاکرات بعدی 
کاهش پیدا کند.این در حالی است که همزمان 
رسمی  مواضع  در  حداقل  آمریکایی  مقامات 
همچنان از رفع ناقص تحریم ها سخن می گویند.

عراقچی : آماده نوشتن متن مشترک برای 
تعیین مسیر هستیم

 وی با یــادآوری این مطلب که اصال عالقه مند و 
به دنبال مذاکرات فرسایشی و طوالنی مدت 
نیستیم ، گفت :  ما فکر می کنیم مذاکرات االن 
به مرحله ای رسیده است که طرف ها می توانند 
روی یک متن مشترک کار کنند. نگارش متن 
حداقل در آن حوزه هایی که اشتراک نظر وجود 
دارد، می تواند شــروع شود و به همین منظور 
هیئت ایرانی متون مد نظر خودش را هم در حوزه 
هسته ای و هم در حوزه رفع تحریم ها آماده و این 
موضوع را به همه طرف های دیگرارائه کرده 
است  . به اعتقاد ما این متونی که معرفی کردیم 
می تواند مبنای مذاکرات و مبنای رسیدن به 
توافق نهایی باشد البته نه این که لزوما توافق 
نهایی عینا متون ما خواهد بود، اما این متون 

مبنای مذاکره خواهند شد و در چارچوب این 
متون ما فکر می کنیم که رسیدن به یک توافق 
که خواسته های ایران را تأمین کند و خواسته 
طرف مقابل را هم برای بازگشت ایران به تعهدات 
خودش در برجام تأمین کند، مسیر روشن است.
در جلسه روز گذشته کمیسیون مشترک برجام، 
حاضران به بررسی روند گفت وگوها در روزهای 
گذشته پرداختند و گزارش گروه های کارشناسی 
در خصوص حــوزه هــای تحریم و هسته ای را 
دریافت کردند .همچنین در این نشست مقرر 
شد گفت وگوهای دو و چندجانبه و رایزنی های 
فنی در روزهای آینده ادامه یابد و در صورت نیاز 
کمیسیون مشترک بار دیگر تشکیل جلسه دهد.

بایدن : برای برگشتن به برجام، »امتیازات 
عمده« نخواهیم داد

با این حال جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در نخستین واکنش رسمی به مذاکرات وین 
با بیان این که  هنوز بــرای اظهارنظر دربــاره 
نتایج مذاکرات هسته ای زود است، افزود: »ما 
از حرف ایران که گفته می خواهد اورانیوم با 
غلظت ۶0 درصد غنی سازی کند، نه حمایت 
می کنیم و نه از نظر ما کمکی به حل مسئله 
ــدی  درص  ۶0 می کند.«بایدن غنی سازی 
ــوی ایـــران را »خــالف توافق«  ــوم از س ــی اوران
هسته ای خواند و در عین حــال افــزود : »ما 
ــران پذیرفته مــذاکــرات غیر  خرسندیم که ای
مستقیم با ما و شرکایمان را درباره این که چگونه 
پیش برویم و چه کاری الزم است که بتوانیم به 
برجام برگردیم.« وی گفت :»از مذاکرات برای 
بازگشتن به برجام حمایت می کنم اما بدون 
این که امتیازات عمده ای را بدهیم.«بایدن 
همچنین با تاکید براین که »اصال از نظر من 
،نباید از برجام خارج می شدیم  بنابراین مذاکره 

در جریان است«،درباره نتایج دو دور مذاکرات 
در وین، گفت: »فکر می کنم هنوز برای قضاوت 
درباره نتیجه نهایی این مذاکرات زود است، 
زیرا طرف ها هنوز در حال مذاکره هستند.«از 
سوی دیگر یک منبع آگاه ایرانی به پرس تی 
ــران تقسیم  وی گفت : جمهوری اسالمی ای
تحریم ها به قابل رفع، قابل مذاکره و غیرقابل 
رفع را قبول نــدارد و تمام تحریم ها باید یک 
جا لغو شود.برخی رسانه های غربی گزارش 
دادند آمریکا قصد ندارد همه تحریم ها را لغو 
کند. بر اساس این گزارش  ها ،تحریم هایی هم 
که آمریکا قصد برداشتن آن ها را دارد، تنها 
پس از امتیازات اضافه ای که تهران باید بدهد، 
برداشته مــی شــود.در اظهاراتی دیگر سعید 
در  خــارجــه  وزارت  ،سخنگوی  زاده  خطیب 
واکنش به سوال برخی خبرنگاران در خصوص 
شایعات و گزارش های مخدوش منتشر شده 
در بــاره رونــد مــذاکــرات، تأکید کرد که اخبار 
مــذاکــرات فقط از طریق کانال های رسمی 
وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه 
و رئیس هیئت مذاکره کننده منتشر می شود و 
رسانه ها به هیچ وجه نباید به جریان سازی هایی 
که با استناد به »منابع آگــاه و مطلع« منتشر 

می شود توجه کنند.

 نیویورک تایمز: کارگروه رفع تحریم های 
ایران در وین پیشرفتی نداشته است

روزنامه »نیویورک تایمز« در یادداشتی آورده 
اســت: با این که اقدامات الزم از سوی ایران 
شده اند،  مشخص  برجام  به  بازگشت  ــرای  ب
نحوه لغو تحریم ها همچنان دچار ابهام است.
این یادداشت افزوده است: »مذاکره کنندگان 
بر تشکیل دو کارگروه توافق کردند. وظیفه 
یکی از آن ها این است که درباره گام هایی که 
ایران باید برای بازگشت به تعهدات برجامی 
بردارد تصمیم گیری کند و  دیگری مسئول تهیه 
فهرستی از تحریم هایی است که آمریکا باید لغو 
کند. در دور اول گفت وگوها، بر سر فهرست 
اقدامات الزم از سوی ایران توافق حاصل شد 
اما دربــاره تحریم هایی که باید از سوی ایاالت 
متحده لغو شوند، پیشرفتی حاصل نشد«.در 
پایان این یادداشت آمده است: »اگر گشایشی 
در وین حاصل نشود و تهران به این جمع بندی 
برسد که ایاالت متحده تحریم ها را برنمی دارد، 
مسئله هسته ای ممکن است وارد پیچ خطرناکی 
شود و به صورت بالقوه ایاالت متحده را به سمت 
جنگ دیگری در خاورمیانه سوق دهد. دولت 
بایدن باید با برداشتن تحریم های دوران ترامپ 
و رسیدن به نقشه راهی معتبر برای احیای توافق 
هسته ای که ایران و آمریکا با آن موافق باشند، 

دست به اقدام قاطعانه بزند.«

یادداشت   روز

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com

اخبار یک شنبه 29 فروردین 21400
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حرف مردم
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 با دیدن صف های طوالنی مرغ در شهر یاد  •
قرن گذشته افتادم یادش به خیر.  سال 89 
می رفتم مرغ فروشی، سه تا مرغ متوسط می 
خریدم 10 هزار تومان هم نمی شد، حاال با 
10هزار تومان نمی شه به یک مرغ  نگاه کرد!

 ما بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل  •
حــقــوق)ســه میلیون و 900(بـــا 30 سال 
خدمت با این تــورم و گرانی و اجــاره خانه و 
مشکالت دیگر چطور زندگی می کنیم؟ آیا 
بــرای دولــت و مجلس مهم است که با دیگر 

بازنشستگان فرق می گذارند؟
تدبیر یعنی این که جلوی سفرهای نوروزی،  •

قشم، کیش، سفر به انگلیس و ترکیه با 58 
شهر قرمز رو نگیری و تمام ایام تعطیالت نوروز 
مردم آزاد باشند بعد همین که مــردِم تحت 
فشار شدید اقتصادی، کسب و کارشون رو 
آغاز می کنند همه جا رو تعطیل کنیم! ملت 

هنوز فکر می کنید مشکل تحریم هاست!
چقدر جای  صاحب  صدای  نغمه  ملکوتی  •

 رّبنا در رمضان  امسال  واقعًا خالی  است.
 قابل توجه اون آقایی که فرموده بودند  •

کسانی که مدام از افزایش قیمت ها دم می 
زنند مگر نمی بینند که کشور در چه وضعیتی 
است؟عمو، داداش، برادر من که نمی دونم 
چه کاره ای و پشتت به کجا گرمه؟ بیا یک ماه 
با حقوق کارگری تامین اجتماعی زندگی 

کن اون وقت متوجه ناراحتی مردم می شی.
مدیر اتحادیه مواد غذایی مشهد می خواهم  •

بسته پنیر و دیگر مواد بسته بندی را باز کند 
ببیند چقدر دارد، بعد بگوید لبنیات گران 
نشده. تخلف در روز روشن می کنند! آقایان 

خسته نباشید.
ــدر بــا احــمــدی نــژاد  • ــن ق ــرا ای ــان چ ــراس خ

لجی؟زشته خجالت بکش.
 بیمارستان فــارابــی چــرا سونوگرافی را  •

نوبت سه ماهه می دهد؟ مریض بمیرد از درد 
تا سه ماه چه کار کند؟در صورتی که قادر 
است روزانه تمام بیماران را بپذیرد. به خدا 
با پرداخت حق بیمه زیاد خدمات صفر است!

 آپارتمان نشینی فقط اون جاش که وقتی  •

می ری توی راه پله بوی قرمه سبزی و کباب 
کوبیده و 10 تا مدل غــذای خوشمزه میاد 
ولی وقتی می ری خونه تون می بینی افطار 

نیمرو دارین.
 این قدر روحانی واکسن وارد نمی کنه تا  •

اعــالم کند هر کس می تواند بیاید واکسن 
را وارد کند بعد از مدتی به آقــا زاده های 
خودشان و دور و بری ها ارز 4200 تومانی 
می دن وارد می کنن چهار تا هم نمایش تو 
تلویزیون نشون می دن که تزریق شد و بقیه 
ناصر خسرو با قیمت های باال به فروش می ره. 

این داستان واکسن هست دوستان. 
دربــاره اون آقایی که ادعا می کنه دولت  •

حقوق کارکنانش را باال می بره می خوام بگم 
عین بعضی از شما کسبه نیستیم که اختالف 
قیمت یک بطری روغن در دو مغازه به فاصله 
500متر صدهزار تومان و اختالف قیمت 
یک آجیل در دو مغازه 1۶0 هزار تومان است. 
به کجا چنین شتابان؟ بعد توقع داریم خدا 
بهمون رحم کنه. تازه این ها دو قلم ناچیز 
است از هــزاران گران فروشی و کم فروشی 

برخی.
 خراسانا! تو هر سال  ماه  مبارک  رمضان  •

 ساعت  اللیل   مشهد و دیگر شهرستان های 
 استان  را چاپ   و منتشر می کــردی  امسال  
چرا طبق  سنوات  قبل   آن  را چاپ  و منتشر 

نمی کنی؟!
کلی  • و  کارمند  کلی  بــا  دستگاه  چندین 

تشکیل جلسه جــلــودارشــون معاون غــذا و 
داروی دانشگاه هست.یعنی این قدر مشکل 
بوده چند قلم دارو را که همیشه نیاز است و در 
زمان ایجاد موج ها نیاز می شود پیش بینی 
و انبار کــرد. کی فکرش رو می کرد داروی 

فاموتیدین کمبود بشه؟
 آقـــای واعــظــی درســـت فــرمــودیــد. مــردم  •

دوگانگی و ریاکاری را تشخیص می دهند. 
کامال تشخیص می دهند که از یک طرف 
می فرمایید ما با ستاد ملی کرونا هماهنگیم از 
طرف دیگه مردم را به صف مرغ، روغن و دفاتر 
پیشخوان می فرستید و سفرها را آزاد و نظارت 

ها را صفر می کنید و جان مردم و کادر درمان 
را به خطر می اندازید. بله مردم خوب ریا کاری 

و دوگانگی را تشخیص می دهند.
افسوس می خورم که چرا برای یک بار هم  •

که شده »شوق خدمت« و »احساس تکلیف« 
سراغ من نمی آید تا مرا وادار به ثبت نام در 

یک انتخابات کند؟
شــهــرداری بلوکه هــای خیابان فردوسی  •

نزدیک میدان استقالل را که سالم هستن 
داره عوض می کنه که پولی نصیب دوستان 
پیمانکارشان بشه. این ها پول بیت الماله! به 
جای اون، خیابان هایی رو که آسفالت الزم 

داره آسفالت کنه.
 نزدیک یک ماه است که چند متر کابل در  •

محله ما سرقت شده و تلفن های چند خانواده 
قطع است. هر روز به مخابرات زنگ می زنیم 
می گویند بودجه نیست. خودتان کابل بخرید 

واقعا که مملکت گل و بلبلی داریم.
کمک معیشت ماه رمضان بنا بود هر نفر  •

همانند کمک هزینه سوخت باشد ولی در 
واریزی گویا مبلغ کاهش داشته و برای 5 نفر 
عائله 180 هزار تومان واریز شده. این هم از 
گفته های دولت! برای یک بار هم نمی شود به 

گفته های آن ها باور داشت.
 نسل جدید هیچ وقت لذت گواهی پزشکی  •

جور کردن برای مدرسه نرفتن رو نمی فهمن. 
چون همیشه تعطیل اند.

اگه توی ماه رمضون کسی ازتــون پرسید  •
چرا چاق شــدی؟ بگین غمباده، از ندیدن 
شماست. بعد زل بزنین توی چشم هاش، هر 

کی دیرتر خندید!
ــر بهداشت وقتی کارها را شل  • ــای وزی آق

می گیرید، سفت می خورید! مگر شما نمی 
دانستید که از یک سال پیش کرونا هست 
پس چرا مرزهای کشورمان را کنترل نکردید 
که حاال دست روی دست بزنید که کرونای 
انگلیسی با اصطالح خــودتــون چموش تر 
شده. مگر بزه که چموش بشه؟! بی تدبیری 
است از چینی ها یاد بگیرید که با اون جمعیت 

بیماری را در نطفه خفه کردند.

واکنش درس آموز فرمانده ارتش به پیشنهاد خانه الکچری

کارکنان نیروهای مسلح در همه کشورهای 
جهان به دلیل شرایط خــاص وماموریت ها 
ملزم به جابه جایی و انتقال به شهرهای مختلف 
خدمت  طول  در  ازنظامیان  هستند،بعضی 
حتی یک روز در شهر و منطقه خود خدمت 
نکرده اند و این جابه جایی های متعدد مسائل 
که  دارد  همراه  به  را  گوناگونی  ومشکالت 
زندگی را برای خانواده نظامیان بسیار دشوار 
می کند. یکی از این مشکالت نیز تهیه مسکن 
مناسب است،قیمت باالی اجــاره مسکن در 
زیــادی  ومشکالت  مصائب  شهرغریب  یــک 
دارد که به منظور کم کــردن این دغدغه ها 
برای نیروهای مسلح خانه های سازمانی را در 
شهرهای مختلف پیش بینی می کنند. با این 
حال ،خانه های سازمانی ارتش پاسخ گوی 
نیاز این سازمان مردمی نیست وهمواره این 
خانواده ها مشکل مسکن دارند. بنابراین برای 
رفع این کمبود،نهضت ساخت خانه سازمانی 
در ارتش از چندسال پیش شروع شد ولی این 
اقدام در پی تشدید تحریم ها وسیاست فشار 
حداکثری ، مشکالت معیشتی متعددی را 
برای مردم عزیز ایران و عالوه بر آن ها ،کارکنان 

نیروهای مسلح ایجاد کرد .این مشکالت برای 
خانواده های نیروهای مسلح چند برابر بود. 
با این حال، در این شرایط فرمانده کل ارتش 
شده  تعیین  سازمانی  منزل  به  نشد  حاضر 
برای جایگاه مسئولیتی خود برود. یک کاربر 
فضای مجازی در توییتر نوشت: با تهاتر منزل 
سازمانی فرمانده ارتــش ، به ساخت 313 
واحــد مسکونی بــرای کارکنان ارتــش کمک 
شده است. سرلشکر موسوی از زمان انتصاب 
به فرماندهی ارتش حاضر نشده به این خانه 
که در یکی از گران قیمت ترین مناطق شمال 

تهران واقع شده، برود.

در پیامی به مناسبت روز ارتش 

رهبر انقالب: آمادگی ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید 

فرمانده معظم کل قوا به مناسبت روز ارتش 
حماسه آفرینی های  و  اسالمی  جمهوری 

نیروی زمینی، پیامی صادر کردند.
متن پیام حضرت آیــت ا... خامنه ای به این 
شرح است:امیر سرلشکر سّید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده محترم کل ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
 سالم من را به همه  کارکنان عزیز ارتش و 
خانواده های محترم شان برسانید. امروز 
ارتش در صحنه و آماده  انجام مأموریت است. 

ایــن آمادگی ها را همچنان تا سر حد نیاز 
افزایش بدهید و نقش آفرینی کنید.

اتفاق عجیب در پخش سریال های رمضان

ــا وجــود  ــال مــاه رمــضــانــی شبکه پنج ب ســری
برنامه ریزی در یک سال گذشته و دو بار تأخیر 
در پخش، از کنداکتور ماه رمضان تلویزیون 
حذف شد . شب گذشته شبکه پنج در اطالعیه 
ای نوشت: »به رغم برنامه ریــزی در بیش از 
یک  سال گذشته بــرای پخش سریال رعد و 
برق، اما به دلیل سنگینی پــروژه، حجم زیاد 
ــژه و تــروکــاژ هــای زیبا، عوامل  جلوه های وی
سازنده رعد و برق موفق نشدند این سریال را 

به موقع و در زمان تعیین شده به آنتن برسانند، 
لذا این مجموعه تلویزیونی به صورت موقت 
ازکنداکتور ماه رمضانی شبکه پنج سیما حذف 
شد. « سریال »با هم« محصول 2020 چین با 
موضوع شیوع بیماری کرونا و برخورد با این 
بیماری در کشور چین جایگزین این سریال 
می شود. در این سریال اتحاد ملی و مبارزه 
بــرای ریشه کن کــردن ویــروس کووید 19 به 

تصویرکشیده می شود.

 هرچند بارندگی های دو سال گذشته همه و 
به ویژه کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی 
را امیدوار به بازگشت به دوران ترسالی کرد 
اما قهر دوباره طبیعت در سال زراعی جاری که 
بنا به گفته کارشناسان طی نیم قرن گذشته 
ــت، سبب شد تا بازهم شاهد  بی سابقه اس
آثــار بد خشکسالی در حــوزه های کشاورزی 
و دامــداری باشیم.به گزارش»خراسان« قهر 
دوبــاره طبیعت سبب شده است تا آفــات  کرم 
چوب خوار، زنگ زرشک، پسیل پسته و... هم 
طغیان کنند و تیشه به ریشه درختانی بزنند 
که جان سالم از خشکسالی ها به در برده اند.
گزارش خبرنگاران »خراسان جنوبی« از نقاط 
مختلف استان حکایت از طغیان آفت هایی 

چون کــرم  چوب خــوار، زنگ زرشــک و پسیل 
پسته دارد که در سال های قبل از خشکسالی 
جزو آفات درجه 2 و 3 به حساب می آمدند اما 
استمرار 22 ساله قهر طبیعت سبب شد تا حاال 
در رده آفات درجه یک قرار گیرند و تیشه به 
ریشه دسترنج چندین ساله کشاورزان بزنند.
در این بین نکته جالب این جاست که هیچ گونه 
اعتباری از محل منابع خشکسالی و مدیریت 
بحران بــرای مقابله با آفــات تخصیص نیافته 
است و کشاورزان مجبور هستند در این بحران 
اقتصادی سم را با نرخ ارز نیمایی تهیه کنند در 
حالی که توان مالی اغلب کشاورزان به تامین 
سم با نرخ های باال نمی رسد .مشروح این خبر 

را در khorasannews.com بخوانید.

رزه با آفات  با دست خالی مبا

ضد ونقیض 
از وین

عراقچی می گوید تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن 
است امابایدن می گوید امتیاز عمده نمی دهیم

وعده 100 روزه روحانی درماه های پایانی دولت
رئیس جمهور از وعده 100 روزه در ماه های 
انتهایی دولت خبر داد و گفت:  در 100 روز 
اول در دولــت یازدهم افتخاراتی داشتیم و 
امیدواریم یک برنامه 100 روزه پایانی هم 
داشته باشیم. روحانی در دیدار فعاالن حوزه 
زنــان و خانواده با اشــاره به وعــده 100روزه 
ابتدای دولــت گفت:  البته این 100 روز را 
تا آخرش هم نفهمیدند که ما چه می گوییم. 
همه  می خواهم  من  گفته  فالنی  می گویند 

کارها را در 100 روز درست کنم. نه. گفتم 
یک برنامه 100 روزه و یک برنامه چهار ساله 
داریــم. وی افــزود: ممکن است کسی بگوید 
چرا یک خانم را وزیر نکردید، من دلم خیلی 
می خواست در دولت یازدهم و دوازدهم، توان 
ما محدود است.من اراده ام این بود، حتی در 
دولت یازدهم دو تا خانم را به عنوان دو  وزیر 
انتخاب کرده بودم، نشد به هر حال. ولی از 

خانم ها در رده باال استفاده کردیم.
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تحلیل روز

قاب بین الملل 

بیراهه بن بست73ساله! 

14 مه 1948 سالروز تاسیس رژیــم اسرائیل 
است. رژیم صهیونیستی سالروز تاسیس این رژیم 
را هر سال بر اساس تقویم عبری جشن می گیرد 
که امسال این تاریخ مصادف با 1۵ آوریل شده بود. 
فلسطینی ها سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی 
را »روز نکبت« می نامند. هفتاد و سومین سالروز 
تاسیس رژیم اسرائیل در شرایطی گذشت که این 
رژیم با دو بحران داخلی مواجه است که در 73 
سال گذشته سابقه نداشته اســت. اسرائیل در 
دو سال گذشته چهار انتخابات پارلمانی برگزار 
کرد که چهارمین آن 23 مارس 2021 برگزار 
شد.در هیچ یک از چهار انتخابات برگزار شده، 
ــم موفق به کسب  جریان های سیاسی ایــن رژی
اکثریت مطلق یعنی 61 کرسی از 120 کرسی 
پارلمان نشدند. این وضعیت به چهار بار انحالل 
پارلمان در سال های 2018، 2019 و 2020 
و نخست وزیری موقت بنیامین نتانیاهو در راس 
قدرت اسرائیل منجر شده که همچنان نیز ادامه 
دارد. پس از انتخابات 23 مارس نیز رووین ریولین، 
رئیس رژیم صهیونیستی بار دیگر نتانیاهو را مامور 
به تشکیل کابینه کــرد، اما با گذشت 10 روز از 
فرصت 28 روزه، وی هنوز نتوانسته است کابینه 
را تشکیل دهد چرا که تنها ۵2 نماینده از نتانیاهو 
9 نماینده  حمایت می کنند و وی باید حمایت 
دیگر را به دست آورد، موضوعی که سخت به نظر 
می رسد. این وضعیت بیانگر دو مسئله در ساختار 
قدرت اسرائیل است. نخست این که نتانیاهو با 
وجــود این که می داند بن بست سیاسی کنونی 
ــزاب سیاسی با وی شکل  به خاطر مخالفت اح
گرفته، اما حاضر به کناره گیری از قدرت پس از 
12 سال نخست وزیری نیست زیرا ممکن است با 
پرونده های فسادی که دارد با پایان نخست وزیری 
روانه زندان شود. دوم این که ساختار قدرت در 
اسرائیل با مشکل جــدی مواجه اســت زیــرا اگر 
احزاب برای تشکیل کابینه به اجماع نرسند بن 
بست سیاسی و کابینه موقت در سرزمین های 
ــه خواهد داشت.بحران  اشغالی همچنان ادام
دومــی که اسرائیل در هفتاد و سومین سالروز 
تاسیس با آن مواجه است، تظاهرات مردمی است 
که در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی 
در سرزمین های اشغالی و همچنین پرونده های 
فساد نتانیاهو برگزار می شود. این اعتراض ها 
از می 2020 تاکنون هر هفته در حال برگزاری 
است. مردم اسرائیل، برکناری بنیامین نتانیاهو 
از نخست وزیری را خواستار هستند.نکته مهمی 
که در هفتاد و سومین سالروز تاسیس اسرائیل 
وجود دارد، این است که برخی کشورهای عربی 
به طوررسمی سالروز تاسیس این رژیم را تبریک 
گفتند. چهار کشور امارات، بحرین، مغرب و سودان 
سال گذشته روابط رسمی با رژیم صهیونیستی 
ایجاد کردند. در همین زمینه، سفارت امارات در 
تل آویو برای نخستین بار روز 1۵ آوریل 2021 
سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی را به این رژیم 
تبریک گفت که نتانیاهو نیز از این پیام استقبال 
کرد. در هفتاد و سومین سالروز تاسیس رژیم جعلی 
اسرائیل، آمریکا نیز همچنان خود را به حمایت از 
این رژیم متعهد می داند. آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه  آمریکا با تبریک سالروز تاسیس اسرائیل، 
گفت، تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل آهنین و عدول 

ناپذیر است. 

پایان سلسله 60 ساله کاستروها 
رائول کاسترو از مقام دبیری حزب کمونیست کوبا کنار رفت. رئیس جمهور جدید کوبا 
از سخت ترین آزمونی که مجموعه ای از بحران اقتصادی و چالش با دولت آمریکا را شامل 

می شود، سربلند بیرون خواهد آمد؟ 

رائول، برادر فیدل کاسترو از سمت خود به 
عنوان دبیر نخست حزب کمونیست کوبا 
کناره گیری کرد تا پس از بیش از شش دهه 
این حزب بدون سایه کاستروها در راس خود، 
وارد فصل جدیدی شــود.قــرار اســت  فردا 
به عنوان روز پایانی این گردهمایی چهار 
روزه، دیــاز کانل به عنوان دبیر اول حزب 
که باالترین مقام این کشور است منصوب 
شود. با این حال پرسشی که این جا مطرح 
می شود، این است که آیا کوبا در قالب بینش 
سیاسی، ذهنیت قدیمی و ایدئولوژی های 
ــود باقی خــواهــد ماند یــا بــا روی  سنتی خ
ــد اصالحات  کــارآمــدن رهــبــران جدید رون
به ویژه اقتصادی در دوران پساکاستروها 
تقویت می شود و نتایج این چرخش سیاسی 
در کوتاه مدت قابل مشاهده خواهد بود. به 
نوشته ال پائیس، از طرفی کناره گیری رائول 
کاسترو، پرچمدار و نماد انقالب چریکی 
تغییر  با  سیاسی  صحنه  از  سوسیالیست 
قدرت در آمریکا به عنوان عامل اصلی بحران 
اقتصادی حاضر در این کشور همزمان شده 
است، در نتیجه باید دید آیا این جابه جایی 
سیاسی به باز شدن درهای جدیدی به روی 
روابط به بن بست رسیده واشنگتن- هاوانا 
منجر خواهد شد یا نه. روابط تیره ای که در 
یک سال اخیر و در دوران شیوع ویروس کرونا 
به بحران خیابان های خالی از جهانگرد این 
جزیره دامن زده است.اصالحات اقتصادی 
آذر(  10 دسامبر )20  تاریخ  نیز در  کوبا 
تصویب شد و سند آن که شامل 110 مصوبه 
ــود، در روزنامه  1021 صفحه ب در قالب 
رسمی این کشور منتشر شد. از رده خارج 
شدن ارز »CUC« تنها یکی از این مصوبات 
بود. دیگر مصوبات همچنین شامل افزایش 
پنج برابری حقوق کارگران و بازنشستگان 
است که می تواند به قدرت خرید کوبایی ها 
ــالوه بر ایــن سیستم  ــد. ع ــق زیــادی ده رون

تأمین اجتماعی که تاکنون به یک میلیون و 
700 هزار بازنشسته خدمات ارائه می داد، 
این خدمات را به بیش از 118 هزار نفر دیگر 
نیز ارائه خواهد داد.  اصالح کلی دستمزدها 
یــارانــه هــای  ــذف تدریجی  و قیمت ها و ح
بیش از حد و پــاداش هــای غیرضروری نیز 
از دیــگــر ســیــاســت هــای اقــتــصــادی دولــت 
است.»مویِسس نعیم« کارشناس برجسته 
»کارنگی«  اندیشکده  در  التین  آمریکای 
ــان انقالب کاسترو در  پیشتر گفت: از زم
سال 19۵9، کوبا هرگز اقتصادی خودکفا 
نداشته و همیشه به کمک های اقتصادی 
ــوده اســت.  ــای خــارجــی وابسته ب ــدرت ه ق
کوبا ابتدا از سوی اتحاد جماهیر شوروی 
تامین می شد و بعد که آن رژیم سقوط کرد، 
ایــن جزیره وارد دوره  خاصی از دشــواری 
نمایان اقتصادی، قحطی و کمبود شد. وقتی 
چاوز در ونزوئال به قدرت رسید و شروع به 
پشتیبانی از کوبا کرد، آن دوره تمام شد. 
کمک ونزوئال به این جزیره بیشتر از کمکی 
است که کوبا از شوروی دریافت می کرد، اما 
با عیان شدن آشوب و ورشکستگی ونزوئال، 
کوبا بار دیگر با بحران مواجه شد.حماسه 
رهبران  تاریخی  نسل  انقالبی  و  چریکی 
چهره های  در  کــه  کوبا  کمونیست  حــزب 
فیدل و رائول کاسترو تجسم یافته است، 
اکنون کنار رفته و جای خود را به مدیریت 
رهبرانی جدید خواهد داد. حال باید دید 
سرنوشت کوبا تا پنج سال دیگر و برگزاری 
کمونیست  حــزب  کنگره  نشست  نهمین 
چگونه رقم خواهد خورد. باید دید آیا دیاز 
کاِنل از ایــن سخت ترین آزمــون سربلند 
بیرون خواهد آمد یا خیر. آزمونی از یک 
پر  اصالحات  گسترده،  اقتصادی  بحران 
هزینه در حال انجام، همه گیری بی سابقه و 
چالش با دولت آمریکا که دشمن دیرینه این 

جزیره آمریکای التین است.

باج خواهی تل آویو در ترسیم مرزهای دریایی 
رئیس جمهور لبنان:در جریان مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی 

تحت هیچ شرایطی از منافع لبنان و حاکمیت ملی آن عبور نخواهیم کرد 

طی هفته های گذشته مسئله ترسیم مرزهای 
دریایی بار دیگر در محافل سیاسی لبنان و نیز رژیم 
صهیونیستی مطرح شده است. این درحالی است 
که مذاکرات غیرمستقیم میان بیروت و تل آویو 
در زمینه ترسیم مرزهای دریایی مدتی است به 
حالت تعلیق درآمده است. علت اصلی و اساسی 
تعلیق مذاکرات مذکور نیز شرط و شروطی بود 
که هیئت مذاکره کننده صهیونیست مطرح کرده 
بود.هرچند که مذاکرات ترسیم مرزی میان رژیم 
صهیونیستی و لبنان به حالت تعلیق درآمــده 
است اما تل آویو طی هفته های اخیر پیام هایی را 
در این زمینه از طریق واسطه های خود به لبنان 
ارسال کرده ؛ پیام هایی که باز هم متضمن شرط 
و شروط زیاده خواهانه بوده است.»میشل عون« 
رئیس جمهور لبنان طی چند روز گذشته به 
صــورت رسمی مواضع صریح و شفاف بیروت 
در پاسخ به زیاده خواهی های صهیونیست ها 
را اعالم کرد.رئیس جمهور لبنان در اظهاراتی 
درباره مسئله ترسیم مرزهای دریایی اظهار کرد: 
»در جریان مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی با 
رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی از منافع 
لبنان و حاکمیت ملی آن عبور نخواهیم کرد. 
اسرائیل نباید از مناطق آبی مورد مناقشه اقدام 
به استخراج نفت و گاز کند«.به رغم این که برخی 
این گونه بیان می کنند مذاکرات غیرمستقیم 
میان لبنان و رژیم صهیونیستی، مرزهای زمینی 
را نیز در بر می گیرد، اما این مذاکرات تاکنون 
مرزهای دریایی را شامل شده است. از آن جایی 
که دامنه جغرافیایی مرزهای زمینی میان لبنان 
و اراضــی اشغالی به تأیید سازمان ملل متحد 
رسیده است، مسئله مرزهای زمینی کاماًل نهایی 
بوده و طرف لبنانی درباره آن مذاکره ای انجام 
نــداده است.بنابراین، منطقه ای که دربــاره آن 
تاکنون مذاکره شده است، منطقه اقتصادی در 
دریاست. این منطقه حدود 70 کیلومتر مربع را 
شامل می شود. منطقه مذکور به شکل یک مثلث 
است که از سه نقطه تشکیل می شود. امروز لبنان 
به دنبال آن است تا از رهگذر مذاکرات ترسیم 
مرزی و مشخص شدن مرزهای دریایی خود به 
ثروت های نفتی و گازی در این منطقه اقتصادی 
دست پیدا کند. مشکل کنونی در مسئله ترسیم 
مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی 
این است که سران تل آویو تحت هیچ شرایطی 
حاضر به پذیرش حقوق قانونی لبنان در این مرزها 
نیستند.درست به همین دلیل است که مذاکرات 
غیرمستقیم اخیر میان دو طرف در نهایت بدون 
هیچ گونه نتیجه ای پایان یافت. از دیگر مشکالتی 
که در این عرصه به چشم می خورد، نقش آفرینی 
ایــاالت متحده آمریکا به عنوان میانجی است.

به رغم این که آمریکایی ها نقش خود در مسئله 

ترسیم مــرزهــای دریــایــی میان لبنان و رژیــم 
صهیونیستی را میانجی گرایانه توصیف می کنند 
اما جانبداری آن ها از تل آویو کاماًل آشکار است. به 
عنوان نمونه، واشنگتن به تازگی مدعی شده که 
مواضع هیئت لبنانی در جریان مذاکرات ترسیم 
مرزی یکسان و یکپارچه نبوده است!این اظهارنظر 
مقامات آمریکایی به خوبی نشان می دهد که 
واشنگتن به دنبال تأمین منافع رژیم صهیونیستی 
در ترسیم مرزهای دریایی است. آمریکایی ها با 
سخنان خود علیه بیروت در صدد هستند تا افکار 
عمومی این کشور را در برابر دولت قرار دهند. 
در واقع، واشنگتن پروژه »مقصرسازی« دولت 
بیروت در برابر افکار عمومی را در پیش گرفته 
اســت. بنابراین نقش میانجی گرایانه ایــاالت 
متحده آمریکا تحت الشعاع دروغ پردازی های 
آن علیه دولــت لبنان قــرار گرفته است.ایاالت 
متحده آمریکا به منظور تحت فشار قرار دادن 
دولت لبنان در زمینه ترسیم مرزهای دریایی با 
رژیم صهیونیستی به تازگی»دیوید هیل« معاون 
وزیر خارجه این کشور را به بیروت فرستاد. به رغم 
این که قرار بود سفر هیل به بیروت در اواسط ماه 
آینده میالدی انجام شود، موعد آن جلو افتاد تا این 
مسئله اهمیت بسزای این سفر برای واشنگتن را به 
خوبی نشان دهد.روزنامه لبنانی »البناء« با انتشار 
مطلبی در این زمینه بیان کرده است: »هدف 
اصلی و اساسی دیوید هیل از سفر به لبنان ،اعمال 
فشار بر مقامات این کشور در خصوص مسئله 
ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی است؛ 
مسئله ای که پیشتر نیز آمریکایی ها در آن مداخله 
داشته اند. هیل تالش کرد تا مانع از امضای دستور 
اصالحیه نقشه مرزهای دریایی توسط مقامات 
لبنانی شود. پیش بینی می شود که فشارهای 
آمریکا بر لبنانی ها جهت متوقف کــردن روند 

اصالح نقشه مرزهای دریایی تشدید شود«.

پیشخوان بین الملل

خطر فروپاشی در کمین بریتانیا

مجله اکونومیست به دولت بریتانیا هشدار داده   
پیوندهایی که تاکنون کشورهای مختلف را زیر 
پرچم سلطنت بریتانیا در کنار هم قرار می داده، 
بسیار ضعیف شده و در حال از هم گسستن 
است. اکونومیست نوشته که تشکیل بریتانیا 
هرگز در صلح و سازش اتفاق نیفتاد و در شکست 
ایرلند و اسکاتلند، دنیا شاهد جنگ های خونین 
بود. با این حال، بریتانیای امروز حاصل تالش 
همه این کشورها طی سال های طوالنی است. 
اکونومیست اما هشدار داده که اکنون نیروهای 
گریز از مرکز در بریتانیا فعال شده و مهم ترین 

دلیل آن هم برگزیت بوده است.

 محبوبیت 100 روز نخسِت
 روسای جمهور آمریکا

رونالد ریگان با تایید عملکرد 100روزه اش 
توسط 67 درصد آمریکایی ها، محبوب ترین 
رئیس جمهور 40 سال گذشته است.جو بایدن 
نیز با ۵9 درصــد محبوبیت، پس از اوباما در 
جایگاه سوم قرار دارد.همچنین دونالد ترامپ 
با 39 درصد محبوبیت، بدترین وضعیت را در 

میان روسای جمهور چهاردهه اخیر داراست.

اداره بــازرســی کل وزارت خارجه آمریکا در 
گزارشی اعالم کرد که مایک پمپئو وزیر خارجه 
سابق این کشور و همسرش قوانین اخالقی را 
زیر پا می گذاشتند و از کارکنان این وزارتخانه 
می خواستند تا امــور شخصی آن ها را انجام 
ــزارش رویــتــرز،  پمپئو و همسرش  دهند. به گ
بیش از 100 بار از کارکنان وزارت خارجه آمریکا 
خواسته بودند تا کارهای شخصی آن ها را انجام 

دهند. 11 ماه پیش، برای نخستین بار استیو 
لینیک، دیده بان ارشد وزارت خارجه آمریکا 
پس از برکناری اش توسط دونالد ترامپ، دست 
به افشاگری علیه مایک پمپئو زد. او اما اولین 
قربانی سوء استفاده وزیر خارجه آمریکا از قدرت 
نبود. پیش از او سه بــازرس کل وزارت خارجه 
دیگر نیز به دلیل نظارت بر سوء رفتار مایک پمپئو 
برکنار شده بودند. حمل وسایل شخصی، گرفتن 

ــزی مراسم  ری برنامه  از خشک شویی،  لباس 
غیرمرتبط با فعالیت های وزارت خارجه، انجام 
کارهای شخصی مانند نگهداری از حیوانات 
خانگی و فرستادن کارت های تبریک کریسمس 
ــوری است که پمپئو و همسرش از  از جمله ام
منصوبان سیاسی و اداری در وزارت خارجه 
آمریکا درخواست کرده بودند تا برایشان انجام 
ــاس ایــن گـــزارش، ســوزان پمپئو  دهند.بر اس
همسر وزیر خارجه سابق دو بار از یکی از مشاوران 
وزارتخانه خواسته بود تا وقت سالن آرایش برایش 
بگیرد. همچنین معاون وزارتخانه به پسر پمپئو 
کمک کرده بود تا از تخفیف گرفتن اتاق در یک 
هتل بهره مند شود. از جمله اتفاقات دیگر که 
در این گــزارش به آن ها اشــاره شده، این است 
که پمپئو بیش از 30 مرتبه به کارمندان وزارت 
خارجه دستور داده بود برای او در رستوران ها 
فضای شخصی رزرو کنند.بازرس کل در این 
گزارش گفته است که سوزان )همسر پمپئو( از 
کارمندان وزارت خارجه خواسته بود هدیه هایی 
را برای دیدار شخصی آن ها از خانه یک گوینده 
اخبار تلویزیون و یک تحلیل گر تدارک ببینند.

همچنین همسر پمپئو از کارکنان وزارت خارجه 
خواسته بود یک پیراهن را به عنوان هدیه برای 
دختر یکی از  دوستانشان خریداری کنند.پمپئو 
در دوره وزارتش روابط متشنجی با بازپرس کل 
وزارت خارجه داشــت و دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری سابق بنا به پیشنهاد پمپئو بازپرس 

کل را اخراج کرد.

چالش زودهنگام پیش از  انتخابات 	 
2024

گزارش اداره بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا 
درست در زمانی منتشر شده که مایک پمپئو در 
حال هزینه برای گروه سیاسی جدید در بین 
گمانه زنی ها درباره حضورش در رقابت های 
انتخاباتی 2024 است. این چهره جنگ طلب 
دولت سابق آمریکا در بیانیه ای که در اختیار 
وبگاه خبری آکسیوس قــرار گرفت، از قصد 
خود بــرای ماندن در واشنگتن و اشتغال در 
یک اندیشکده محافظه کار به نام »مؤسسه 
هادسون« خبر داده بود.  وبگاه آکسیوس اعالم 
کــرد، پمپئو با همسو شدن با یک اندیشکده 
محافظه کار، نزدیکی خود را به مباحثی که 
بــرای حزب جمهوری خــواه مهم است حفظ 
خواهد کــرد. اندیشکده هادسون، در میان 
محافظه کاران آمریکا محبوب است و آن ها 
این اندیشکده را به عنوان عرصه ای برای ابراز 
پیشنهادهای سیاسی می دانند. همچنین، 
روزهای ابتدایی ماه مارس، پمپئو در پاسخ به 
سوال مجری برنامه شبکه تلویزیونی فاکس 
نیوز درباره این که آیا در صورت شرکت نکردن 
ترامپ در انتخابات، به فکر کاندید شدن برای 
ــود، گفت: »من  ریــاســت جمهوری خــواهــد ب
همیشه آماده مبارزه بوده ام. من به فکر آمریکا 
هستم . ما مدت هاست که بخشی از جنبش 
محافظه کارانه هستیم. من تالش می کنم که 

این کار را ادامه دهم.« 

وزارت خارجه آمریکا گزارش بیش از 100 تخلف پمپئو و همسرش را منتشر کرد 

سریال سوءاستفاده های پمپئو 

    دکتر سید رضی عمادی
international@khorasannews.com

کارتون روز 

روزنامه القدس العربی با انتشار کاریکاتوری در 
پایگاه اینترنتی خود، اقدام امارات را در ارسال پیام 
تبریک به مناسبت آن چه روز استقالل اسرائیل 
خواند و فلسطینیان آن را روز نکبت می خوانند به 
چالش کشید. جالب این جاست که سفرای امارات 
متحده عربی و پادشاهی مراکش در اسرائیل، که به 
تازگی به سمت خود منصوب شده اند، روز پنج شنبه 
در جشن سالیانه روز استقالل شرکت کردند. این 
دو سفیر جدید با حضور در اقامتگاه رئیس جمهور 
رژیم صهیونیستی، روون ریولین، در بیت المقدس   
با او دیدار کردند.این دو کشور به همراه بحرین و 
سودان چهار کشور عربی هستند که در بخشی از 
روند مشهور به »پیمان ابراهیم« دست به عادی سازی 
روابط خود با اسرائیل زدند. پیش از این دو کشور 
عربی دیگر، مصر و اردن، نیز با اسرائیل روابط 
دیپلماتیک داشتند. سفرای اردن و مصر هم برای 
اولین بار پس از سال ها غیبت، در مراسم جشن 

استقالل شرکت کردند.

 رئیس جمهور آمریکا  در بیانیه ای با محکوم کردن 
تیراندازی مرگبار در ایندیاناپولیس اعالم کرد: 
"هر روز افراد زیادی بر اثر خشونت های مسلحانه 
جان خود را از دست می دهند، ما می توانیم و باید 
اقدامات بیشتری در برابر آن انجام دهیم و جان ها 
را نجات دهیم."»جو بایدن« اذعان کرد: "خشونت 
مسلحانه در آمریکا یک اپیدمی است. ما نباید آن 
را بپذیریم."بایدن همچنین از کنگره خواست تا 
قانونی برای محدود کردن و کنترل فروش سالح 
تصویب کند. این بیانیه پس از آن صادر شد که 

تیراندازی در ساختمان شرکت »فدکس« شهر 
ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا، هشت کشته به  جا 
گذاشت.در هفته های اخیر با تشدید خشونت های 
مرتبط با تیراندازی در سراسر آمریکا جنجال ها 
درباره آزاد بودن حمل سالح در این کشور به شدت 
افزایش یافته است؛ خشونت هایی که در نتیجه آن، 
تعداد زیادی جان خود را از دست داده اند و شدت 
این رخدادها تا جایی بوده که جو بایدن مجبور 
ــت.در واقــع مسئله خشونت  به واکنش شده اس
مسلحانه در آمریکا تبدیل به یک معضل پیچیده، 

پایا و رو به گسترش شــده اســت. براساس آمار 
منتشر شده در آمریکا طی سال 2020 نزدیک 
به 20 هزار نفر ،جان خود را بر اثر تیراندازی از 
دست دادند و 40 هزار نفر نیز مجروح شدند.از 
ابتدای سال 2021 تاکنون نیز چهار هزار و 127 
نفر جان خود را بر اثر تیراندازی از دست داده اند. 
تحلیل های آماری نشان می دهند با آن که حدود 
۵درصد جمعیت دنیا در آمریکا زندگی می کنند 
نزدیک به 31 درصد از کل حوادث خشونت های 
مسلحانه در این کشور اتفاق می افتد.خشونت 
مسلحانه در آمریکا در پیوند مستقیم با مسئله 
آزادی خرید و حمل سالح گرم در بزرگ ترین کشور 

سرمایه داری در جهان قرار دارد. آزادی حمل 
سالح در آمریکا عمال موجب افزایش خشونت 
های مسلحانه و تداوم پدیده قتل های جمعی شده 
ــت.در این زمینه هر از چند گاهی به دالیل  اس
مختلف از سرخوردگی و اختالفات خانوادگی تا 
مسائل شغلی و حتی تحت تاثیر فیلم ها و بازی های 
رایانه ای فردی سالح به دست می گیرد و مبادرت 
به  قتل عام مردم در اماکن عمومی می کند.البته 
این گونه قتل های جمعی، جدای از خشونت های 
روزمره بین باندهای جنایتکار و قاچاق مواد مخدر 
است که آن هم از دالیل  آمار باالی قتل با سالح گرم 

در آمریکا محسوب می شود.

بایدن: خشونت های مسلحانه در آمریکا یک اپیدمی است 

نمای روز 

مسجد  در  جمعه  نــمــاز  نخستین  بــرگــزاری 
ایاصوفیه در استانبول. این مکان تاریخی که 
نزدیک به 90 ســال تبدیل به مــوزه شــده بود 
سال گذشته با تصمیم دولــت ترکیه بار دیگر 
تغییر کاربری یافت و به مسجد تبدیل شد./ 

خبرگزاری آناتولی
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            انرژی 5 گرم اورانیوم

همان طور که نوشتیم شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی 
اتمی ایران برای این که ما تصور واضح تری از انرژی هسته ای 
داشته باشیم، تصویری را منتشر کرد که نشان می داد 5 گرم 
اورانیوم چه میزان انرژی تولید می کند. شاید باورش سخت باشد 

اما همان تکه کوچک 5 گرمی اورانیوم که در عکس می بینید:
1. معادل 481 متر مکعب گاز طبیعی، انرژی تولید می کند.
2. معادل 907  کیلوگرم زغال سنگ، انرژی تولید می کند.

3. معادل 474  لیتر نفت، انرژی تولید  می کند.
همچنین در این تصویر آمده که همین قرص 5 گرمی اورانیوم می 
تواند انرژی الزم برای روشن نگه داشتن 2 سال و نیم یک المپ 

100 وات را تولید کند.
نکته جالب تر ماجرا این است که انرژی هسته ای بر خالف نفت، 
زغال سنگ و گاز طبیعی یکی از فناوری هایی است که کمترین 

میزان کربن را تولید می کند.

           اورانیوم چطور به انرژی تبدیل می شود؟

باید این نکته را یادآوری کنیم اورانیومی که از زمین استخراج 
می شود، بالفاصله قابل استفاده در نیروگاه های تولید انرژی 
نیست. برای آن که بتوان بیشترین بازده را از اورانیوم به دست 
آورد، فرایندهای مختلفی روی سنگ معدن اورانیوم صورت 
می گیرد تا بتوان از آن انــرژی استخراج کرد. چرخه سوخت 
اورانیوم نسبت به سوخت های رایج دیگر، از جمله زغال سنگ، 
نفت و گاز طبیعی، بسیار پیچیده تر و متفاوت تر است که به آن 

چرخه سوخت هسته ای هم می گویند.

           اکتشاف و استخراج اورانیوم

در قدم اول باید اورانیوم را از معاون استخراج کرد. آخرین آماری 
که از تولید اورانیوم منتشر شده مربوط به سال 2015 است که 
 بیش از 60 هزار و 496 تن بوده است. در این میان قزاقستان، 
کانادا و استرالیا سه تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان هستند 
که 70 درصد اورانیوم جهان را تولید می کنند. البته شاید بد 
نباشد بدانید که افغانستان بزرگ ترین معدن اورانیوم جهان را 

در خود جای داده است.

           ساخت کیک زرد

احتماال با این قسمت به خوبی آشنایی داشته باشید. سنگ معدن 
اورانیوم بعد از استخراج، به آسیاب فرستاده می شود تا خوب خرد 
و خرده سنگ هایی با ابعاد یکسان تولید شود. اورانیوم توسط 
اسید سولفوریک از دیگر اتم ها جدا می شود، محلول غنی شده 
از اورانیوم ،تصفیه و خشک می شود. گرد به دست آمده سپس در 
یک فرایند شیمیایی به ماده جامد زرد رنگی تبدیل می شود که به 
کیک زرد موسوم است. کیک زرد دارای خاصیت رادیو اکتیویته 

است و 60 تا 70 درصد آن را اورانیوم تشکیل می دهد.

           غنی سازی اورانیوم

این قسمت همان جایی است که در تولید میله های سوخت 
اهمیت باالیی دارد. در این قسمت برای این که اورانیوم غلظت 
کافی برای تبدیل به میله سوخت شدن را پیدا کند باید ایزوتوپ 
قابل شکافت آن را غنی کرد. این کار توسط سانتریفیوژ اتفاق 
می افتد. حاال هر چه این غنی سازی درصد باالتری داشته 
باشد، می توان انرژی بیشتری از آن استخراج کرد و برای نیاز 
های مختلف، اورانیوم با غنی سازی درصد خاصی مورد نیاز 
است. مثال برای یک راکتور آب سبک، سوختی با 5 درصد 
اورانیوم مورد نیاز است و برای کاربردهای دارویی 20 درصد 
و60 درصد. در حالی که در یک بمب اتمی، سوخت هسته ای 

باید حداقل 90 درصد غنی شده باشد.

           ساخت میله های سوخت

انتهایی جلویی در چرخه  به مرحله  خب حــاال رسیدیم 
سوخت. این تصویری که در بخش »انرژی  5 گرم اورانیوم« 
دیدید، همان قرصی است که در این مرحله به دست می آید. 
اورانیوم غنی شده که هنوز به شکل UF6 است، باید به پودر 
دی اکسید اورانیوم )UO2( تبدیل شود تا به عنوان سوخت 
هسته ای قابل استفاده باشد، پودر UO2 سپس فشرده 
می شود و به شکل قرص در می آید. قرص ها در معرض 
حرارت با دمای باال قرار می گیرند تا به قرص های سرامیکی 
تبدیل شوند. پس از طی چند فرایند فیزیکی، قرص هایی 
سرامیکی با ابعاد یکسان حاصل می شود. حال، متناسب 
با طراحی راکتور و نوع سوخت مورد نیاز، این قرص های 
کوچک را دسته دسته کرده و در لوله ای ویژه قرار می دهند. 
این لوله از آلیاژ خاصی ساخته شده که در برابر خوردگی 
بسیار مقاوم و در عین حال از رسانایی حرارتی بسیار باالیی 
برخوردار است. حال میله سوخت آماده شده است و برای 

استفاده در راکتور به نیروگاه فرستاده می شود.

           کشورهایی که توانایی غنی سازی دارند

براساس گزارش آژانس انــرژی اتمی، کشورهای ایاالت 
بلژیک،  ایتالیا،  فرانسه،  چین،  روسیه،  آمریکا،  متحده 
اسپانیا، آلمان، هلند، انگلستان و ژاپــن در قالب شش 
ــان قـــادر بــه غــنــی ســازی اورانـــیـــوم در حــد تجاری  ــازم س
هستند. هند و پاکستان هم با درصد غنی سازی پایین تر، 
این کار را انجام می دهند. البته در میان این کشورها نام 
ایــران هم دیده می شود که حتما دربــاره غنی سازی 60 
درصدی که در سازمان انرژی اتمی شروع شده مطلع شده 
اید. البته لیبی و آرژانتین هم پیش از این غنی سازی انجام 
می دادند اما هم اکنون غنی سازی در این دو کشور متوقف 
شده است. گمانه زنی هایی درخصوص توانایی غنی سازی 

اورانیوم کره شمالی هم وجود دارد. 

شاید باورتان نشود یک قرص 5 گرمی اورانیوم، انرژی معادل 474 لیتر نفت دارد اما این قرص اورانیوم 

برای تبدیل شدن به انرژی چه مراحلی را طی  می کند؟

عذرخواهی جنجالی نامجو و بازار سیاه جوجه های یک روزه!

 

  746     K   views 

از

 

  567     K   views 

جوجه زرد یک روزه در بازار سیاه!

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور 
از تشکیل بازار سیاه برای جوجه یک روزه خبر داده و 
گفته است:»به دلیل کاهش عرضه و گرانی جوجه یک 
روزه شاهد عقب ماندگی آمار جوجه ریزی در واحدهای 
مرغداری نسبت به برنامه تولید هستیم، پیش بینی ما 
این است در صورت جبران نشدن این عقب افتادگی 
در اردیبهشت بازار مرغ بار دیگر با التهاب روبه رو 
شــود.« کاربران به این صحبت ها واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »یه روز جوجه یک روزه رو 
خاک می کنن، یه روز میگن جوجه یک روزه نیست، مثل 
این که برای گرون کردن مرغ راه های مختلفی وجود 
داره.« کاربر دیگری نوشت: »یاد اون داستان که یه 
روز قیف هست قیر نیست، یه روز قیر هست قیف 
نیست افتادم، آخرش گرونیش نصیب ماست فقط!«
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بگذارید کارپاکبان ها را بکنند!

»اگر واکسن پاکبانان رو خارج از نوبت زدنــد، ای 
کاش می شد تا زمان واکسیناسیون عمومی هر روز 
کار پاکبان ها رو انجام بدن.« این متن توییت یکی 
از کاربران فضای مجازی بعد از منتشر شدن خبر 
سوءاستفاده برخی مسئوالن شهری از جمله شهردار 
شهرهای آبادان و علی آباد کتول از سهمیه واکسن 
پاکبان های این شهرها بود.البته شهردار آبادان در 
ویدئویی که از خودش منتشر کرده است مدعی شده 
که پاکبان ها خودشان مایل بودند که اول شهردار و 
امام جمعه واکسن بزنند بعد آن ها. هر چند امام جمعه 
آبادان این ادعا را تکذیب کرد اما کاربران از دو روز 
پیش تا به حال به این موضوع واکنش نشان داده اند. 
کاربری نوشت: »اگر مسئوالن چنین کاری کرده اند، 
ملحق کردن آن ها به جمع پاکبانان، تحقیر و توهین 
به پاکبانان است. انفصال دایم از هرنوع مسئولیت، 
حداقل مجازات است.« کاربر دیگری نوشت: »کاش 
مردم همون طوری که برخورد با طبری رو دیدن، 
برخورد با نماینده مجلسی که توی گوش سرباز می 
زنه و شهرداری که سهمیه واکسن پاکبان رو می دزده، 

هم ببینن.«
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فروش مورچه گله دار و باغبان!

شاید شما هم فکر کنید این آگهی یک شوخی است 
اما با کمی جست و جو متوجه می شوید این آگهی 
ــود دارد که این  کامال واقعی اســت و سایتی وج
مورچه ها را به فروش می رساند. مورچه گله دار  
نوعی مورچه است که شته ها را شکار می کند و به 
نظر می رسد عده ای فکر می کنند خرید این مورچه، 
به از بین بردن شته گیاهان شان کمک می کند. در 
خود سایت هم انواع مختلف مورچه به قیمت پنج هزار 
تومان برای فروش وجود دارد. کاربری نوشت: »تو 
این اوضاع کمبود کار و بیکاری جوونامون همینو کم 
داشتیم که مورچه ها بیان و کار آدم ها رو هم انجام 
بدن.« کاربر دیگری نوشت: »این سایت داره مسخره 
بازی در میاره، من رفتم حتی جنسیت مورچه رو هم 

مشخص کرده بود که نره یا ماده.«
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ظهور طبقه  موتورسواران

بعد از این که رئیس پلیس راهور ناجا و دبیر انجمن 
صنعت موتورسیکلت ایــران گفتند تولید و ثبت 
سند موتورسیکلت  در سال99 نسبت به سال98، 
80درصد افزایش داشته است، گزارشی منتشر 
شد که در آن از چرایی هجوم مــردم بــرای خرید 
موتورسیکلت نوشته بود. در این گزارش روزنامه 
همشهری آمده است: »مثلث افزایش قیمت بنزین 
ــردم به خرید  ــودرو و شیوع کرونا گرایش م و خ
موتورسیکلت را بیشتر کرده اســت.« کاربران به 
این گزارش واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»مردم برای خرید ماشین از کارخونه که باید برن تو 
قرعه کشی شرکت کنن و معلوم نیست کی بهشون 
بیفته، برای خرید از بازار آزاد هم که پول ندارن پس 
مجبورن برای رفت و آمدشون برن سراغ موتور!« 
کاربری هم نوشت: »کاش الاقل موتورها استاندارد 
باشن و به آلودگی بیشتر هوا کمک نکنن که اون وقت 
واویالست و چند سال بعد باید کلی هزینه بشه تا 

هوای آلوده رو کمی پاکش کنن.« 

عذرخواهی جنجالی نامجو

محسن نامجو چند ماه قبل در پیامی ویدئویی، اظهاراتی 
را درباره  اتهام  آزار جنسی که علیه اش مطرح شده بود 
»شایعه« خوانده و گفته بود این اتهام ها را »قویا« رد 
می کند اما به تازگی با انتشار پیامی ویدئویی، ضمن پذیرش 
اتهام خود عذرخواهی کرد. نامجو در بخشی از این پیام 
ویدئویی می گوید: »دوستان، خانم های محترم؛ بنده، 
محسن نامجو بابت هرگونه رفتار یا گفتاری که در سال های 
گذشته نسبت به شما اشتباه یا آزاردهنده بوده صمیمانه، 
خالصانه و متواضعانه عذرخواهی می کنم؛ هم از شما و هم 
از خانواده  نجیب و محترم تان و همچنین از دوستان مشترک 
دلجویی می کنم.« او در بخش دیگری ازصحبت هایش 
می گوید: »باور کنید رفتار یا گفتار نابهنجار من ناشی از 
شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس 
قدرت نبوده و نیست بلکه ناشی از آموزش ندیدن روابط 
صحیح در یک فرهنگ هــزاران ساله  مردساالر است.« 

پیش از این چند هنرمند دیگر نیز با اتهام مشابهی روبه 
رو شده بودند اما نامجو تنها فردی است که اتهام خود را 
پذیرفته است. البته بعد از این ویدئو یک پیام صوتی از 
نامجو متعلق به چند ماه قبل و زمانی که هنوز عذرخواهی 
نکرده بود، مجدد بازنشر شد. در آن زمان نامجو گفته بود 
همه خانم هایی که به او تهمت زده اند، کسانی هستند که 
به او پیشنهاد همکاری داده اند و او نپذیرفته است و همین 
باعث شد دوباره موجی از حمالت به نامجو شروع شود. با 
این حال کاربران به عذرخواهی نامجو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »خبر دارین بعد از این اتفاق چند ده کا به 
فالوئرهای نامجو اضافه شد!« کاربر دیگری نوشت: »همین 
که یک نفر عذرخواهی کرد نشون می ده می تونه شروع 
خوبی باشه.« کاربری هم نوشت: »چرا آزار خودت رو به 
فرهنگ کشورمون ربط میدی با این نگاه که همه ایرانی ها 
حق دارن متجاوز باشن!« کاربر دیگری هم نوشت :»این جور 
عذر خواهی که خودت باورش نداشته باشی و فقط به خاطر 

افکار عمومی انجام بدی به هیچ دردی نمی خوره«

قریص معادل 1000 کیلو 
زغال سنگ

ناصری- انرژی هسته ای از جمله انرژی هایی است که کاربرد زیادی در جهان دارد. راکتورها انواع مختلفی دارند، برخی از 
آن ها در تحقیقات، بعضی از آن ها برای تولید رادیو ایزوتوپ های پر انرژی، برخی برای راندن کشتی ها و برخی برای تولید 
برق به کار می روند؛ اما شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که مگر اورانیوم چقدر انرژی تولید می کند که این قدر 
مورد توجه است؟ به تازگی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران تصویری از 5 گرم اورانیوم را با دیگر 
سوخت ها مقایسه کرده که از میزان باالی انرژی آن  خبر می دهد. امروز ضمن بررسی میزان انرژی تولیدی 5 گرم اورانیوم، 
برای شما درباره اصطالحات چرخه هسته ای مانند کیک زرد، غنی سازی و ... نوشته ایم که خواندنش خالی از لطف نیست .

بشقاب پرنده هریم 
در آمسان!

ماجرای افشاگری بزرگ پنتاگون درباره 

 واقعی بودن ویدئوها و تصاویر منتشر شده 

از یک شیء مرموز چیست؟

هرچند شنیده ها حاکی از این بود که فقط در سال 
2019 مردم آمریکا بیش از 300 بار دیدن بشقاب 
پرنده در آسمان را گزارش کرده اند و به همین دلیل، 
پنتاگون کارگروه ویژه ای را برای بررسی به اصطالح 
است  داده   تشکیل  ناشناخته«  هوایی  »پدیده های 
امــا تصور این که مرموز بــودن ایــن اشیا تایید شود، 
دور از انتظار بود. با این حال، چند روز پیش وزارت 
دفاع آمریکا)پنتاگون(، دست به افشاگری زد و خبر 
داد عکس ها و تصاویر ویدئویی »پدیده های هوایی 
ناشناس« که سال 2019 گرفته شد، تصاویری واقعی از 
اشیایی مرموز و ناشناخته هستند؛ اما این ماجرا از کجا 
شروع شد و نتایج کارگروه ویژه ای که روی این ماجرا کار 

کرده است، چیست؟

7200 شیء ناشناخته در آسمان!	 
 National براساس اطالعات جمع آوری شده توسط
U.F.O مشاهده اشیای ناشناخته در سال 2020 در 
نیویورک تقریبًا دو برابر شده و به 300 مورد رسیده و 
رو به افزایش است. همچنین این مشاهدات تا امروز در 
حدود 1000 مورد در سراسر آمریکا افزایش یافته و به 
بیش از 7200 مورد در چند سال اخیر رسیده است. 
چند وقت پیش »ریس دی پرونو«، دستیار مدیر شعبه 
ایالت نیویورک Mutual U.F.O در واکنش به این اتفاق 
گفته بود: »در نیویورک، ساکنان شهرها سعی کرده اند 
با مهاجرت به حومه شهر و روستاها از شر ویروس کرونا 
بنابراین تعداد ساکنان در روستاها  خــالص شوند 
افزایش پیدا کرده و به همین دلیل مشاهدات یوفوها 
باال رفته است. معموال در تماس هایی که داریم به ما 
می گویند اجسام شناور مرموزی را  در آسمان می بینند 
که بسیار ترسناک هستند و این مسئله دردسرساز 

شده است.«

اختصاص 2/3 تریلیون دالر برای بررسی این ماجرا	 
کمتر از دو مــاه پیش، پنتاگون فــاش کــرد کارگروه 
ویژه ای را برای بررسی به اصطالح »پدیده های هوایی 
ناشناخته« تشکیل داده  است. وظیفه این گروه ویژه، 
مشاهده سه فیلم بود که توسط هواپیماهای نظامی 
ضبط شده بود. این فیلم ها توسط خلبانان نیروی هوایی 
آمریکا منتشر شده بودکه پدیده هوایی ناشناخته را 
نشان می داد. در این فیلم خلبانان در حالی  که بسیار 
هیجان زده شده  بودند، شیء مرموزی به شکل بشقاب 
پرنده را در آسمان می بینند و درباره نحوه چرخش آن 
در آسمان با هم صحبت می کنند. به گزارش رویترز، 
همین مسئله منجر شد تا در آوریل 2020 یک بسته 
اعتباری 2/3 تریلیون دالری در اختیار وزیر دفاع و 
مدیر اطالعات ملی بــرای تحقیق در بحث یوفوها و 
گزارش و انتشار آن برای عموم قرار بگیرد که نتایج آن 

روز گذشته منتشر شد.

بشقاب پرنده هرمی شکلی که باید منتظرش باشیم!	 
به گزارش ایندیپندنت، وزارت دفاع آمریکا تایید کرده 
تصاویر و ویدئوهایی که سربازان نیروی دریایی آمریکا 
از پرواز سریع یک شیء پرنده بر فراز کشتی های جنگی 
این کشور در ساحل کالیفرنیا گرفته اند، واقعی است. 
بــرای بررسی دقیق تر، تصاویر و ویدئوهای نیروی 
ضربتی آمریکا از»پدیده های هوایی توضیح ناپذیر« به 
دست »جرمی کُورِبل«، فیلم ساز رسیده است. یکی از 
ویدئوهایی که در سال 2019 گرفته شده یک شیء 
هرمی شکل را نشان می دهد که بر فراز یک ناوشکن 
نیروی دریایی در هوا به طور ثابت پرواز می کند و روی 
آن، یک نور چشمک زن به طور نامنظم ضربان می زند. 
آقای کوربل، مرموز بودن این شیء را تایید کرده است 
بنابراین باید منتظر باشیم باز هم آن را در آسمان زمین 
ببینیم. او بعد از بررسی چندین و چندباره این ویدئو 
و به دنبال دریافت داده های معتبر از اداره اطالعات 
وزارت دفاع آمریکا و اظهارات مقامات مرتبط، مشخص 
نکرده که آیا آن اشیا هنوز »ناشناخته« هستند یا به 

عنوان اشیای  قابل شناسایی بررسی می شوند.

اطالعات بیشتری نمی دهیم!	 
ــم در یک  ــوف، ســخــنــگــوی پــنــتــاگــون ه ــ ســــوزان گ
نشست خبری در همین باره گفته است: »وزارت دفاع 
افشای  از  جلوگیری  و  عملیات  امنیت  حفظ  ــرای  ب
اطالعاتی، جزئیات مشاهدات اخیر را منتشر نخواهد 
کرد و من فراتر از آن چه ارائه کردم، چیز دیگری برای 

شما ندارم.«
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی

جامعهیک توئيت

یک عکس  

جشنواره گل های الله دراراک

رسانه های جهان 

ــپــنــدنــت:  ــنــدی ای
ــل،  ــ ــرک ــ ــا م ــ ــگ ــ آن
صــــــدراعــــــظــــــم 
آلمان، پارلمان این 
کشور را تحت فشار 
گذاشته است تا به الیحه ای رای دهند 
که به دولت مرکزی اختيار می دهد 
مقررات سختگيرانه تری را در مورد 
قرنطينه  کووید - ۱۹ در نواحی انتشار 
سریع ویروس اعمال کند. مرکل گفته 
است:   »پزشکان بخش های مراقبت 
ویژه یکی پس از دیگری تقاضای کمک 
می کنند. ما که هستيم که این تقاضاها 
نادیده بگيریم؟ ما نمی توانيم به  را 
خودمان اجازه بدهيم که پزشکان و 

پرستاران را به حال خود بگذاریم.«

آنــاتــولــی: محموله 
دوزی  هـــــزار   ۱0
ــن کـــرونـــا  ــ ــسـ ــ واکـ
پی  »سينوواک«  در 
دستور  رئيس جمهور 
ترکيه به بوسنی و هرزگوین   رسيد. 
این واکسن ها برای تزریق به کارکنان 
سازمان های امنيتی بوسنی و هرزگوین 

اختصاص خواهد یافت.

 خبر مهاجرت عضو کلیدی پروژه واکسن
 کوو ایران کذب محض  است

در پی انتشار شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر این که یکی از اعضای پــروژه واکسن 
 کووایران مهاجرت کرده است، رئيس مرکز اطاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت
 امام )ره( با انتشار پيامی در فضای مجازی گفت: خبر مهاجرت عضو کليدی پروژه واکسن 

کوو ایران برکت از اساس تکذیب می شود.
بنابر خبر ميزان، نيکی ملکی، در صفحه توئيتری خود نوشت: هر چقدر به توليد انبوه 
و ميليونی واکسن برکت نزدیک می شویم، شایعاتی عمدتا با منشأ  خارج از کشور برای 
نگران کردن مردم فراگير می شود. آخرین شایعه مهاجرت عضو کليدی پروژه واکسن به خارج 
از کشور است. این خبر از اساس تکذیب می شود. اوال این پروژه »یک« عضو کليدی ندارد و 
گروهی از دانشمندان جوان ما در این پروژه مشغول فعاليت هستند. ثانيا هيچ یک از عوامل 
پروژه واکسن برکت به خارج از کشور مهاجرت نکرده است. منتظر خبر های خوب جدید از 

واکسن کووایران برکت باشيد.

 تکذیب  یک خبر  
   

یک شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
5 رمضان  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۶۳۸

ثبت سفارش واکسن کرونا
  2برابر نیاز کشور

سازمان غذا و دارو می گوید : ۲۴۰ میلیون دوز از تولید داخل، تولید مشترک، خرید از 
سبد کوواکس و خرید مستقیم ثبت سفارش شده است   

درآستانه برگزاری جشن گلریزان  
انجام شد 

کمک رهبر انقالب برای آزادی 
زندانیان نیازمند

جشن  سی وچهارمين  ــزاری  ــرگ ب آستانه  در 
گلریزان ستاد دیه کشور ویژه  کمک به آزادی 
زندانيان نيازمند، رهبر انقاب اسامی، مبلغ 
۵00 ميليون تومان به این امر خداپسندانه 
ــه گـــزارش ایسنا، جشن  ــد. ب اختصاص دادن
گلریزان هرسال در ماه مبارک رمضان، به همت 
ستاد مردمی رسيدگی به امور دیه و کمک به 
زندانيان نيازمند با حضور جمعی از مسئوالن 
و خيّران نيکوکار در تهران و شهرهای مختلف 

کشور برگزار می شود.

برخورد با متخلفان تزریق واکسن 

 برکناری 2 مسئول بهداشتی 
و معرفی 2 شهردار به دادگاه

در پی قطعی شدن بروز تخلفات واکسيناسيون 
در شهرهای آبادان، اهواز و علی آباد، اقدامات 

قانونی برای برخورد با آن ها آغاز شد.
ــامــه ای به   روز گذشته وزیــر بــهــداشــت در ن
ــزل  ــس دانــشــگــاه آبــــــادان، دســـتـــور ع ــي رئ
مــعــاون بهداشتی و مــدیــران نــاظــر بــر رونــد 

واکسيناسيون در این شهر را صادر کرد. 
ــازرســی اســتــانــداری  همچنين ســرپــرســت ب
از  تخلف،  عمومی  جنبه  دليل  به  خوزستان 
معرفی شهرداران اهــواز و آبــادان و اعضای 
شــورای شهر آبــادان به دادگــاه خبر داد. اما 
به گــزارش خبرگزاری دانشجو، امام جمعه 
آبادان شایعه دریافت واکسن را تکذیب کرد 
و گفت: تاکنون هيچ واکسنی نزده ام و قطعا 
اولویت ها  طبق  واکسيناسيون  که  زمانی  تا 
انجام نشود، این کار را نخواهم کرد و منتظر 
واکسن ایرانی می مانم.عاوه بر خوزستان، 
تخلف در روند واکسيناسيون، به یک برکناری 

در استان گلستان نيز منجر شد.
برکناری  از  گلستان  پزشکی  علوم  مــعــاون   
علی آباد  شهرستان  بهداشت  شبکه  رئيس 
کرونای  واکسن  تزریق  در  گفت:  و  داد  خبر 
سهميه پاکبانان به برخی مدیران شهرداری 
بهداشت  شبکه  رئيس  کوتاهی  شهرستان، 

قطعی تشخيص داده شده است.

سیگار گران می شود

محصوالت  توليدکنندگان  انجمن  رئــيــس 
قيمت  فعلی  افزایش  این که  بيان  با  دخانی، 
ــش تقاضای  ــزای ــازار بــه دلــيــل اف سيگار در بـ
انــتــظــارات  از  نــاشــی  توزیع کنندگان عــمــده 
تــورمــی اســـت، گفت کــه بــه جــز یــک شرکت، 
توليدکنندگان قيمت های جدید خود را اعمال 
نکرده اند و ميزان دقيق افزایش قيمت هنوز 

مشخص نيست.
 ایسنا نوشت:   با توجه به افزایش ۵00 هزار 
تومانی هر کارتن سيگار به دليل اعمال ماليات 
 ۱000 تقریبا  سيگار  بسته  هر  قيمت  نخی، 
ــود. همچنين حــقــوق و  ــی ش ــران م ــان گـ ــوم ت
دستمزد در سال ۱۴00 بين ۳0 تا ۴0 درصد 
و به طور کلی هزینه حامل های انرژی و حمل و 

نقل هم افزایش خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور ناجا :

مردم پول خرید ماشین را ندارند موتور می خرند
رشد 80 درصدی ثبت سند موتورسيکلت طی یک سال

رئيس پليس راهور ناجا و دبير انجمن صنعت 
ــران می گویند توليد و ثبت  موتورسيکلت ای
به  نسبت   ۹۹ ســال  در  موتورسيکلت   سند 
ســال قبل از آن، 80 درصــد افزایش داشته 
است.  سردار   هادیانفر، رئيس پليس راهور 
ــال گذشته، ــاره گفت: »در س ــن ب  ناجا در ای
 2۱2 هزار دستگاه موتورسيکلت نقل وانتقال 
داده شده و آمار موتورسيکلت های نوشماره 
نيز افزایش 82 درصدی داشته است.« بهمن 
ضياءمقدم، دبير انجمن صنعت موتورسيکلت 
ــران هم گفت: »قيمت ســرســام آور خــودرو  ای
در ســال ۱۳۹۹ یک باره تقاضا بــرای خرید 
موتورسيکلت را افزایش داد. شهروندانی که 
تــوان خرید خــودرو نداشتند، به خرید موتور 
ــد که کرونا هم شایع شد و استقبال  رو آوردن
ــردم از موتورسيکلت را دوچــنــدان کــرد.«  م
ضياءمقدم افزود: »در سال گذشته تعداد 2۱۱ 
هزار و ۴00 دستگاه موتورسيکلت توسط ۴0 

کارخانه در کشور توليد شد که این ميزان در 
سال ۱۳۹8 برابر ۱۱۶ هــزار دستگاه بود. 
بنابراین در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از 
آن، 80 درصد افزایش توليد در کشور داشتيم 
و توليد موتورسيکلت در ماه های پایانی سال 
۹۹ هم افزایش بيشتری یافت.« با وجود این که 
در یک سال گذشته همزمان با افزایش تقاضا 
برای خرید موتورسيکلت، توليد این وسيله 
ــدی را تجربه  نقليه در کشور رشــد 80 درص
کرده است، اما محمدخادم منصوری، رئيس 
اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسيکلت و 
لوازم یدکی تهران معتقد است که تنها با درنظر 
گرفتن افزایش توليد و فروش موتورسيکلت نو 
نمی توان به ارزیابی درستی از ميزان زیادشدن 
گرایش مردم به سمت انتخاب موتورسيکلت 
به عنوان وسيله نقليه مناسب در دوران کرونا 
رسيد. منصوری در ایــن بــاره گفت: »قــدرت 
خرید مردم کم شده و قيمت موتورسيکلت در 

سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹8 حدود ۳0 تا ۳۵ 
درصد افزایش پيدا کرده است؛ به همين دليل 
از ميان مردمی که به این نتيجه رسيده اند تا در 
شرایط کرونا و گرانی خودرو از موتورسيکلت 
استفاده کنند، تعداد قابل توجهی توان مالی 
برای خرید موتور نو را هم ندارند و به همين 
دليل بيشتر به تعمير موتورسيکلت های قدیمی 

یا خرید موتورسيکلت کارکرده رو آورده اند.«

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

منابع همسان سازی هنوز دریافت 
نشده است

مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی گفت: منابع 
مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
هنوز دریافت نشده است.   مصطفی ساالری 
در جلسه ای با معاونان و مدیران حوزه منابع 
انسانی سازمان تأمين اجتماعی، با تأکيد بر 
این که شرکت ها و منابعی که به تأمين اجتماعی 
واگذار می شود به عنوان پشتوانه ایفای تعهدات 
به جامعه تحت پوشش است، افزود: منابع مربوط 
هنوز  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی  به 
دریافت نشده است و با توجه به فرایند اجرایی 
ایــن مــوضــوع در خوش بينانه ترین حالت در 
مــاه هــای آینده بخش اندکی از ایــن منابع را 

دریافت خواهيم کرد.

جزئیات پرداخت وام قرض الحسنه 
به بازنشستگان تأمین اجتماعی

ــان و  ــ ــگ ــ ــت ــ ــس ــ ــش ــ ــازن ــ ــون ب ــ ــ ــان ــ ــ ــس ک ــ ــيـ ــ رئـ
دربــاره  اجتماعی،  مستمری بگيران  تامين 
پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان این 
سازمان توضيح داد. علی دهقان کيا گفت: پس 
از اصاح احکام جدید حقوق بازنشستگان، نحوه 
پرداخت و ميزان وام های جدید به بازنشستگان 
در دستورکار ســازمــان تأمين اجتماعی قرار 
اصاح  با  می شود  پيش بينی  گرفت.  خواهد 
احکام در اواخــر اردیبهشت ماه سازمان تأمين 
اجتماعی اوایل خردادماه وارد فرایند پرداخت وام 
به بازنشستگان تأمين اجتماعی شود.وی  تصریح 
کرد: سال گذشته مبلغ ۵ ميليون تومان به عنوان 
وام به بازنشستگان تأمين اجتماعی پرداخت 
می شد که با توجه به مساعدت مدیرعامل سازمان 
تأمين اجتماعی برای افزایش این رقم پيش بينی 
می شود ميزان پرداخت وام به بازنشستگان نيز در 

سال ۱۴00 افزایش یابد.

گزیده 

افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی  
مدیرعامل اتحادیه تاکسيرانی های شهری کشور با بيان این که 
ميانگين رقم پيشنهادی افزایش کرایه تاکسی در کشور بين 
2۵ تا ۳۵ درصد است، گفت: این افزایش پس از طی مراحل 
قانونی قابل اجراست.مرتضی ضامنی  در تشریح روند افزایش 
نرخ کرایه تاکسی برای سال جاری، گفت: هر سال در بهمن 
یا اسفندماه فرایند افزایش قيمت کرایه تاکسی پيشنهاد 
می شود، شوراهای اسامی شهر مرجع تغيير نرخ کرایه 
تاکسی هاست به این ترتيب که فرایند تعيين نرخ کرایه تاکسی 
بر اساس قانون شهرداری ها در اواخر سال بر اساس پيشنهاد 
واحدهای کارشناسی سازمان تاکسيرانی در قالب الیحه به 

شورای اسامی هر شهر ارسال می شود و شورای شهر در 
ادامه پس از بررسی، تصویب و در نهایت، تایيد فرمانداری 
مربوط، کرایه قانونی هر شهر را اعام می کند که در سال 
جاری نيز این فرایند در جریان است.وی افزود: ميانگين رقم 
پيشنهادی برای افزایش کرایه تاکسی در کشور بين 2۵ تا ۳۵ 
درصد است که در برخی شهرها این پيشنهادها بررسی شده و 
در باقی شهرها نيز در دست بررسی است و نتيجه نهایی پس از 
طی مراحل قانونی و تصویب به شهرداری ها اعام و در داخل 
تاکسی ها به صورت برچسب نصب خواهد شد.ضامنی با اعام 
این که موضوع افزایش کرایه ها در برخی شهرها اجرایی شده 

است و در سایر شهرها نيز تا اردیبهشت ماه شاهد اصاح قيمت 
خواهيم بود، افزود: تاکسيرانی با سایر وسایل حمل و نقلی 
متفاوت است، چراکه تاکسی ها هيچ یارانه دولتی نمی گيرند 
و مباحث خودرو و پرداخت سایر مبالغ، برعهده راننده است.

وی با تاکيد بر این که در چنين شرایطی رانندگان باید هزینه 
فایده معقولی را دریافت کنند، ادامــه داد: هزینه سفر در 
شهرداری ها محاسبه می شود و حقوقی مانند اباغيه های 
وزارت کار، برای راننده لحاظ می کنند که در نهایت به درصد 
افزایش کرایه منجر می شود و متناسب با تورم اعامی بانک 

مرکزی خواهد بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: بيش 
از دو برابر نياز کشور ثبت سفارش واکسن 
 ۵0 پيش بينی شده است تا حتی با تحقق 
 ۱20 حداقل  بتوانيم  ما  برنامه  درصــدی 
ميليون دوز موردنياز را تا پایان سال ۱۴00 

داشته باشيم. 
کرد  توجه  باید  جهانپور گفت:  کيانوش 
محدودیت ها  با  واکسن  توليد  وضعيت  که 
تقریبا  دنيا  در  تحویل  در  تاخير  نوعی  به  و 
ــه برای  ــت. آن چ در همه برندها مواجه اس
کشور در نظر گرفته شده بود تا امروز بيش از 
دوبرابر واکسن موردنياز کشور یعنی بيش از 
2۴0 ميليون دوز بود که عقد قرارداد و ثبت 
سفارش شده است تا چه از توليد داخل، چه 
توليد مشترک، چه خرید از سبد کوواکس و 

چه خرید مستقيم تامين شود. 
وی افـــزود: بنابراین بيش از دو برابر نياز 
کشور پيش بينی شده است تا حتی با تحقق 
۵0 درصدی برنامه ما بتوانيم حداقل ۱20 
ميليون دوز موردنياز را تا پایان سال ۱۴00 

داشته باشيم. 
پيگيری هایی  ــا  ب داد:  ادامــــه  جــهــانــپــور 
ــام  ــج ــه ان ــت ــذش ــه مـــاه هـــای گ ــم ــه در ه کـ
ــه بـــه ایـــن کـــه یــک  ــوجـ شــــده بــــود و بـــا تـ
اسپوتنيک  واکــســن  از  ــی  ــدای ــت اب ــد  ــری خ
 داشــتــيــم،اســتــفــاده و اســتــقــبــال عمومی
 و نتایج و یافته های استفاده از آن، موجب شد 
پيگيری های همکاران مان در دستگاه  که 
بهداشت  وزارت  حــمــایــت  ــا  ب دیپلماسی 
درنهایت با توافق طرفين ایرانی و روسی، 
ميليون   ۶0 تامين  ــرای  ب توافقی  به  منجر 
دوز اسپوتنيک ظرف ماه های آینده شود که 
ــرارداد آن هم نهایی شده و جدا از چيزی  ق
است که به عنوان توليد مشترک در کشور با 
موسسه گاماليای روسيه انجام می شود و جدا 

از تاش هایی است که برای توليد داخلی 
واکسن در کشور صورت می گيرد.

تعداد واکسن های وارد شده       
در همين زمينه نيز عليرضا رئيسی، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت  با بيان این که تاکنون 
از روسيه حدود ۴20 هزار دوز، از چين حدود 
۶۵0هزار دوز و از هندوستان ۱2۵هزار دوز 
واکسن تحویل گرفته ایم، خاطرنشان کرد: 
همان طور که می دانيد قرار بود از هندوستان 
۵00 هزار دوز واکسن بگيریم که تاکنون ۱2۵ 
هزار دوز تحویل داده شده است. حدود ۷00 
هزار دوز هم واکسن آسترازنکا از کره جنوبی 
ــم؛ در مجموع یک ميليون  ــرده ای دریــافــت ک
و 8۹۵ هــزار دوز واکسن در اختيار ما قرار 
گرفته است. وی تصریح کرد: از آن جایی که 
واکسن ها باید دو دوز تزریق شوند تاکنون 
ــزار دوز واکسن تزریق شده  ــدود ۵00 ه ح
اســت؛ بسيار اميدواریم که طی یک هفته تا 
۱0روز آینده واکسيناسيون فاز اول را که شامل 
کادر بهداشت و درمــان، گروهی از بيماران 
صعب العاج، سرطانی و بيماران زمينه ای و 

افراد خانه های سالمندان می شود، به اتمام 
برسانيم و در اواسط اردیبهشت ماه بتوانيم 

وارد فاز دو واکسيناسيون شویم.
ــروز دربــاره  از ســوی دیگر هال احمر نيز دی

اقدامات خود برای تهيه واکسن توضيحاتی 
ارائه کرد. سخنگوی جمعيت هال احمر اعام 
کرد: این جمعيت وابسته به نهضت بين المللی 
صليب سرخ و هال احمر تاش های خود را 
برای واردات واکسن کرونا از کشورهای شرقی 

ادامه می دهد.
محمدحسن قوسيان مقدم     افــزود: هال 
احمر از شهریور سال گذشته و زمانی که اعام 
شد شاید بيماری کرونا و آنفلوآنزا با هم ترکيب 
شوند، در تاش بود تا واکسن کرونا را تهيه و 
وارد کشور کند.  وی ادامه داد: جمعيت هال 
احمر از ابتدای شيوع بحران کووید۱۹ همواره 
برای جذب کمک های بين المللی در راستای 
ارتقای سطح پاسخگویی خــود به مــردم در 
این  بحران و کمک به محرومان تاش و به رغم 
تحریم و فشارهای ظالمانه کمک های نقدی و 

غير نقدی خوبی را دریافت کرده است.
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منوچهر هادی تهیه کنندگی فیلم 
کوتاه »مزون کار« به کارگردانی 
سجاد قراگزلو را برعهده گرفت. 
ــال در فیلم  ــو تــا بــه حـ ــزل ــراگ ق
»قرنطینه« و سریال »دلدادگان«، 
به عنوان بازیگر با منوچهر هادی همکاری داشته 

است.

بــهــاره رهنما بــه زودی بــا فیلم 
ــای ســانــســور« به  ــ ــدی »آقـ ــم ک
کارگردانی علی جــبــارزاده، به 
نمایش خانگی می آید. این فیلم از 
26 شهریور روی پرده سینماها و از 

اول فروردین در سینمای آنالین اکران شد.

ــه علو در گفت وگو با میزان  ژال
دربـــاره فعالیت اش در عرصه 
بازیگری گفته که پیشنهادهایی 
داشته است، اما در شرایط فعلی 
ــالح نیست کــه در پـــروژه ای  ص

حاضر شود و تنها گاهی در رادیو فعالیت می کند.

حسین سهیلی زاده تصویربرداری 
فصل دوم سریال »ملکه گدایان« 
را متوقف کـــرد. او پــس از رفع 
ــاران  ب بهبودی  و  ممنوعیت ها 
کوثری از بیماری کووید-19، 

تصویربرداری این مجموعه را از سر خواهد گرفت.

چهره ها و خبر ها

ــا  ــن روزهـ حسین مــحــجــوب ایـ
مشغول بازی در سریال »جشن 
سرُبرون« اثر مجتبی راعی است. 
قصه این سریال تاریخی در دوران 
مــشــروطــه مـــی گـــذرد. محمود 
پاک نیت، الله اسکندری و فرخ نعمتی از بازیگران 

این سریال هستند.

فیلم  در  ــازی  بـ کیایی  محسن 
»نــگــهــبــان شـــب« ســاخــتــه رضــا 
میرکریمی را به پایان رساند. قرار 
بود نوید محمدزاده این نقش را 
بــازی کند، اما به دلیل طوالنی 

شدن پیش تولید فیلم، محسن کیایی جایگزین او 
شد.

 مائده کاشیان  

امیر آقایی	 
امیر آقایی پس از موفقیت  با »آقـــازاده« و 
»شنای پروانه«، روزهای پرکاری را پشت 
سر گذاشته است. او اردیبهشت  99، ادامه 

بازی در »آقازاده« را که به دلیل کرونا متوقف 
شده بود، از سر گرفت. آقایی پس از این سریال مشغول تمرین 
برای بازی در »شب، داخلی، دیوار« اثر وحید جلیلوند بود و در 
این فیلم بازی کرد. او همچنین در اولین همکاری با مسعود 
کیمیایی جلوی دوربین »خائن کشی« رفت. آقایی برای بازی در 
فیلم »شبگرد« اثر فرزاد موتمن و »خط نجات« اثر وحید موسائیان 

نیز قرارداد بسته است.

هانیه توسلی	 
هانیه توسلی در یک سال گذشته از سینما 
فاصله گرفته و به جای آن حضور پررنگی 
خانگی  نمایش  مدیوم  سریال های  در 

داشته است. او به عنوان یکی از بازیگران 
اصلی سریال »عاشقانه«، در فصل دوم آن با نام »گیسو« که 
تصویربرداری اش تابستان 99 آغاز شد، بازی کرد. هانیه توسلی 
پس از این مجموعه، مسیر خود را در نمایش خانگی ادامه داده 
و اولین همکاری اش با محمدحسین مهدویان در سریال »زخِم 
کاری« رقم خورده است. بازی در دو سریال نمایش خانگی، 

باعث شده است که  این بازیگر سال پرکاری داشته باشد.

پژمان جمشیدی	 
پـــژمـــان جــمــشــیــدی در دوران شــیــوع 
ــاری را سپری  ــرک ــای پ ــ کــرونــا هــم روزه
ــل تیر 99 تا امــروز  کــرده اســت. او از اوای

در یک فیلم سینمایی و دو سریال حضور 
داشت. پژمان جمشیدی پس از بازی در »شیشلیک« ساخته 
محمدحسین مهدویان، جلوی دوربین سریال »خوب، بد، جلف: 
رادیواکتیو« رفت و پس از این مجموعه بازی در فصل دوم سریال 
»زیرخاکی« ساخته جلیل سامان را آغاز کرد و اکنون مشغول 
بازی در آن است. جمشیدی قرار است در سریال نمایش خانگی 

»شاخ آفریقا« اثر سعید آقاخانی هم ایفای نقش کند.

 »شنای پروانه« 
پرفروش ترین فیلم اکران آنالین شد

به کارگردانی  پروانه«  فیلم سینمایی »شنای 
ــروش بیش از چهار میلیارد   ــارت با ف محمد ک
تومان لقب پرفروش ترین فیلم اکران آنالین را 

از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی فیلیمو و نماوا، آخرین 
ساخته محمد کــارت، به تهیه کنندگی رسول 
صدر عاملی پس از گذشت تنها 1۷ روز از اکران 
آنالین خود با فروش باالی چهار میلیارد و 29۵ 
میلیون تومان رکورد فروش در اکران آنالین را 
شکست. این در حالی است که نسخه قاچاق این 
فیلم یک ماه قبل از اکران آنالین دست به دست 
می شد که با وجود این ثبت چنین رکوردی قابل 

توجه است.
پیش از این، فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف: 
ارتش سری« رکــورددار فروش آنالین سینمای 
ایران بود. به این ترتیب »شنای پروانه« که اکران 
آنالین را از 11 فروردین آغاز کرده بود در کمتر از 
2۰ روز به این رکورد دست یافته است. فیلم های 
ــروج«، »زیــر نظر«، »طــال«، »زن ها  سینمایی »خ
موضعی«،  »بی حسی  »لتیان«،  فرشته اند«، 
»حکایت دریا« و »بنفشه آفریقایی« در رده های 

بعدی فروش قرار دارند.

»خورشید« اکران آنالین می شود؟

با توجه به وضعیت مبهم فعالیت سینماها در 
چهارمین موج شیوع کرونا، به نظر می رسد مجید 
مجیدی به اکران آنالین فیلم »خورشید« رضایت 

داده است.
به گزارش ایسنا، »خورشید« محصول سال 98 و 
بهترین فیلم جشنواره فجر به کارگردانی مجید 
مجیدی و تهیه کنندگی مشترک او با امیر بنان 
است که در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره ونیز 
هم در بخش اصلی مسابقه حضور داشت و موفق 
به کسب جایزه شد. این فیلم که فیلم نامه اش 
توسط مجیدی و نیما جاویدی نوشته شده، قرار 

است به زودی به صورت آنالین اکران شود.
به ظاهر اوضاع وخیم شیوع کرونا در کشور که 
مشخص نیست چــه زمــانــی اجـــازه بازگشایی 
سینماها را - که به تازگی به مشاغل گــروه دو 
منتقل شده بودند - می دهد، سازندگان این 
فیلم را به اکران آنالین مجاب کرده و در برخی 
پلتفرم ها تبلیغ اکران آنالین فیلم »خورشید« با 
عنوان »به زودی« و با رده بندی سنی باالی 1۷ 

سال منتشر شده است.
»خورشید« فیلمی در ژانــر خانوادگی- درام 
معرفی شده که نماینده سینمای ایران در اسکار 
2۰2۰ بــود و روایتی از زندگی چند نوجوان 
است که در تالش برای کمک به خانواده و تامین 

نیازهای زندگی هستند. 

در طول یک ســال گذشــته که ویروس کرونا شــیوع یافته ، ســاخت بسیاری از 
پروژه های سینمایی و تلویزیونی با مشکالتی روبه رو شد. بنابراین تولید آثار به 
تعویق افتاد و عده ای از بازیگران نیز خواسته یا ناخواسته کم کار شدند، اما در 
همین دوران عده ای از بازیگران در فیلم ها و ســریال های مختلفی بازی و سال 

کرونایی پرکاری را سپری کردند.

ــان،  ــض ــاز مـــاه مـــبـــارک رم ــ ــان بـــا آغ ــزم ــم ه
سریال هایی که تلویزیون ویژه این مناسبت 
تولید کرده، از شبکه های مختلف روی آنتن 
رفتند. هــر چهار ســریــال کــه امــســال پخش 
ــد تولید فــشــرده ای داشتند  می شوند، رون
ــا ادامــه دارد. سریال  و تصویربرداری آن ه
»احضار«، »بچه مهندس 4« و »یاور« شب اول 
ماه رمضان پخش شدند، اما مجموعه »رعد و 
برق« پخش نامنظمی داشت. این سریال از پنج 
شنبه شب روی آنتن رفت و جمعه شب به دلیل 
مشکالت فنی به پخش نرسید. در ادامه مطلب 
شروع چهار سریال رمضانی تلویزیون و بازی 

بازیگران آن ها را بررسی کرده ایم.

احضار	 
اولین نکته ای که مــی تــوان دربـــاره سریال 
»احضار« به کارگردانی علیرضا افخمی گفت، 
به  قصه و فضای متفاوتی اســت کــه نسبت 
دیگر سریال ها دارد. این مجموعه قرار است 
را نقد کند و فالگیری،  ــاذب  عرفان های ک
رمالی، پیشگویی و جلسات احضار روح نیز از 
دیگر موضوعاتی است که »احضار« به آن ها 
می پردازد. در قسمت اول سریال اشاره هایی 
به این موارد شد، اما بخش زیادی از داستان 
مربوط به به هم خوردن رابطه جوانی به نام 
»محسن« با دختر ثروتمندی به نام »مائده« و 
خواستگاری او از دختر دایی »مائده« و البته 
مرگ »محسن« طی یک حادثه تصادف بود. 
»احضار« شروعی کنجکاوی برانگیز داشت و 
در نقطه شروع از پس همراه کردن مخاطب با 
داستان خود برآمد. عده ای از مخاطبان هم به 

سریال واکنش منفی نشان داده  و پرداختن به 
مسائلی مانند احضار روح و جن  را در سریالی 
کــه در مــاه رمــضــان پخش مــی شــود مناسب 
ندانسته اند. البته ژانر »احضار« وحشت نیست 
و قرار نیست فضای دلهره آور و ترسناکی داشته 
باشد. مهم ترین نقطه ضعف این سریال بازی 
چهره های جدید اســت. چهار بازیگر جوان 
که سریال با نقش آفرینی آن ها آغاز شد، بازی 
ضعیف و تصنعی داشته اند. از میان بازیگران 
شناخته شده این مجموعه، میالد میرزایی و 
علی دهکردی وارد قصه شده اند. میرزایی در 
نقش جوان عاشق پیشه ماجرا بازی متوسطی 
داشته و دهکردی در نقش یک استاد معارف و 
پدر درستکار و خوب خانواده ظاهر شده. نقش 
این بازیگر نقش ویژه ای نیست و علی دهکردی 

بازی چشمگیری نداشته است.

بچه مهندس 4	 
در فصل سوم سریال »بچه مهندس« به اندازه 
ــواد  کــافــی بــه دوران جــوانــی شخصیت »ج
جوادی« پرداخته شد و می توان گفت پرونده 
این کاراکتر در فصل سوم بسته شد، بنابراین 
ساخت ادامه سریال توجیهی نداشت. نتیجه 
ــدازه ای  این که فصل چهارم نمی تواند تا ان
جــذاب باشد که مخاطب را درگیر داستان 
ــواد جـــوادی« کند. به ظاهر  و سرنوشت »ج
ــت شاهد رقابت  ــن فصل هــم قـــرار اس در ای
»جواد« و »مرضیه« با هم دانشگاهی هایشان 
در فضای دانشکده باشیم. ماجرای ازدواج 
»جواد« و »مرضیه« هم همچنان ادامه دارد و 
این دو شخصیت در شرف ازدواج با یکدیگر 
هستند. مهم ترین تفاوت فصل چهارم نسبت 
به فصل قبلی، حضور محمدرضا رهبری به 
جای روزبــه حصاری در نقش »جــواد« است. 
رهبری از لحاظ ظاهری، به دوران نوجوانی 

این شخصیت شبیه است و انتخاب مناسبی 
برای جانشین حصاری بوده. او در سریال بازی 
قابل قبولی داشته و غیبت روزبه حصاری لطمه 
مهمی به سریال نزده است. فرهاد قائمیان 
که یکی از نقش های اصلی سریال را برعهده 
دارد، نقش شخصیتی به نام »دکتر توفیقی« 
را ایفا می کند. بنابر تجربه و سابقه ای که از او 
سراغ داریم، انتظار می رود شاهد بازی بهتری 
از او در سریال باشیم، اما این بازیگر توقعات را 

برآورده نکرده است.

یاور	 
تجربه خوب همکاری سعید سلطانی و سعید 
مطلبی در »ستایش« و آثار پرمخاطب کارنامه 
سلطانی، باعث شده بود به استقبال نسبی 
مخاطب از سریال »یــاور« امیدوار باشیم، اما 
این مجموعه شروع پرقدرتی نداشته است. 
این سریال شباهت های زیادی به »ستایش« 
دارد و خــانــواده ای شبیه خانواده »حشمت 
ــت. شخصیت  ــرده اس فـــردوس« را ترسیم ک
ــاور« با بــازی داریــوش  اصلی سریال به نام »ی
ارجمند نیز نسخه ای از »حشمت فــردوس« 
منتهی کمی مهربان تر و لوطی تر است. رابطه 
»یاور« با پسر و نوه اش، جایگاه او در خانواده به 
عنوان بزرگ خانواده و منش و رفتار او، همه 
ــادآور سریال »ستایش« اســت. بازی  و همه ی
داریوش ارجمند و نحوه دیالوگ گفتن او هم 
شباهت فــراوانــی به »حشمت« دارد. تکرار 
موقعیت ها و شخصیت هایی که پیشتر در سه 
فصل »ستایش« دیده ایم در »یــاور«، جذاب 
نیست و مــورد انتقاد مخاطبان بــوده است. 
داریــوش ارجمند در نقش »یــاور«، خودش را 
تکرار کرده است. زهرا سعیدی، محمد حاتمی 
و شبنم فرشادجو از دیگر بازیگران سریال 
هستند که بازی خوبی در سریال داشته اند 

ــالن قاسمی عملکرد چندان موفقی  و ارس
مانند  باسابقه ای  بازیگران  اســت.  نداشته 
پرویز فالحی پور، مهوش افشارپناه و اسماعیل 
محرابی نیز بازی های خوبی از خود به نمایش 

گذاشته اند.

رعد و برق	 
ــال دوری از  بــهــروز افخمی پــس از چند س
سریال سازی، سراغ ساخت سریال پرزحمتی 
مانند »رعد و برق« رفته است. این سریال به 
حادثه سیل گلستان در سال 98 می پردازد 
و تــصــویــربــرداری بخش هایی از ســریــال در 
این استان انجام شده است. در قسمت اول 
این مجموعه پیش زمینه ای از حادثه سیل 
دیدیم، اما اتفاق اصلی هنوز رخ نداده است. 
شــروع سریال بیشتر به موضوعاتی دربــاره 
شکار، محیط بانان و محیط زیست پرداخت. 
جز چهره هایی مانند شهرام قائدی، مهران 
رجبی، محمد فیلی و شهین تسلیمی، بقیه 
کمتر  و  جدید  چهره های  سریال  بازیگران 
شناخته شده هستند، بنابراین »رعد و برق« 
باید با استفاده از سوژه خوب و پرهیجان و قصه 
جذاب و سرگرم کننده خود توجه مخاطب را 
جلب کند، اما با توجه به ساختار سریال و آن چه 
در قسمت اول دیدیم، بعید است این مجموعه 
بتواند بیننده فراوانی داشته باشد. صحنه های 
کشدار و کسل کننده سریال در قسمت اول، 
به همراهی مخاطب لطمه زد. عالوه بر این، 
نریشن هایی که بهروز افخمی می گوید نیز یکی 
دیگر از نقاط ضعف »رعد و برق« است. او به 
جای کمک به روایت داستان، به واسطه نریشن 
اظهارنظرهای شخصی  خود را بازگو می کند و 
به هــواداران محیط زیست و عملکرد عده ای 
از آنان کنایه می زند. شاید وقوع سیل، بتواند 

مسیر سریال را به سمت وسوی دیگری ببرد.
 مخارج نیم میلیارد دالری 

سریال »ارباب حلقه ها«

ساخت فصل نخست از سریال »ارباب حلقه ها« 
که در کشور نیوزیلند در حال پیگیری است، 
تاکنون با هزینه سرسام آور 46۵ میلیون دالری 

همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که پیش از این برآورد 
شده بود هزینه ساخت کل سریال »ارباب حلقه 
ها« به رکورد ۵۰۰ میلیون دالر می رسد، گزارش 
های تایید شده حاکی از آن است که کمپانی 
آمازون تاکنون تنها برای ساخت فصل نخست این 
سریال 46۵ میلیون دالر هزینه کرده است. وزیر 
توسعه اقتصاد و گردشگری نیوزیلند به عنوان 
کشوری که میزبان ساخت ایــن سریال شده، 
اعالم کرده است که سازندگان سریال »ارباب 
حلقه ها« قصد دارنــد 6۵۰ میلیون دالر برای 
ساخت فصل نخست این سریال سرمایه گذاری 
کنند و در این صورت »ارباب حلقه ها« بزرگ ترین 
و پرهزینه ترین سریالی خواهد بود که تاکنون 
ساخته شده اســت. پیش از این هزینه ساخت 
سریال معروف »بازی تاج و تخت« محصول شبکه 
HBO برای هر فصل 1۰۰ میلیون دالر اعالم 
شده بود و هزینه ساخت هر اپیزود آن نیز بین 6 تا 

1۵ میلیون دالر بوده است.

هومن سیدی	 
ساخت سریال »قورباغه« اجــازه بازی در 
فیلم های سینمایی یا ساخت فیلم را به 
هومن سیدی نداد، بنابراین او سال 98 

مشغول تولید این سریال بود و شیوع کرونا 
ســیــدی نیز باعث شد وقفه ای در تصویربرداری آن ایجاد شود. 

بخش هایی از مجموعه »قورباغه« را در سال 99 جلوی دوربین 
برد و پس از مدتی دوری از بازیگری، سال گذشته در فصل دوم 
»عاشقانه« بازی کرد و دوباره با کاراکتر »پیمان« در این مجموعه 
دیده شد. هومن سیدی به زودی در سریال کمدی »شاخ آفریقا« 

نیز بازی خواهد کرد.

مهران مدیری	 
مهران مدیری سال 99 فعالیت خود را 
ــه طــور هــمــزمــان در سینما و نمایش  ب
سکوت  در  او  کـــرد.  پیگیری  خــانــگــی 

خبری فصل دوم سریال کمدی »دراکوال« 
یــکــی از را ساخت و عــالوه بر کارگردانی به عنوان بازیگر 

نقش های اصلی نیز در آن حضور داشت. مهران مدیری در فیلم 
»خائن کشی« هم ایفای نقش کرد و در تلویزیون نیز با ضبط 
قسمت های باقی مانده سری چهارم »دورهمی«، این برنامه را 
به سرانجام رساند. به این ترتیب این کارگردان و بازیگر در دوران 

شیوع کرونا، روزهای پرکاری را تجربه کرد.

نوید محمدزاده	 
نوید محمدزاده ستاره پرفروش و محبوبی 
ــای اوجــش را می گذراند،  است که روزه
بنابراین در دوران شیوع کرونا نیز مانند 

گذشته به فعالیت خود در عرصه بازیگری 
داخلی، ادامه داده است. او پس از »قورباغه« در فیلم »شب، 

دیــوار« بازی کرد و ابتالیش به بیماری کووید-19 نیز مدتی 
فیلم برداری این اثر را متوقف کرد. قرار بود این بازیگر در فیلم 
»نگهبان شب« نیز بازی کند، اما طوالنی شدن پیش تولید آن، 
باعث شد محمدزاده جای خود را به محسن کیایی بدهد و به 

فیلم »تفریق« بپیوندد.



140004017

7 تاریخ یک شنبه 29 فروردین 1400
5 رمضان  1442.شماره 20638

گزارش تاریخی 

گریبایدوف؛ وزیرمختار 
بی تربیت تزار!

نام گریبایدوف برای تمام کسانی که به دبیرستان 
است  دیپلماتی  همان  او  آشناست؛  رفته اند، 
که پس از انعقاد قــرارداد ترکمانچای با روسیه 
ــران آمــد و رفتار توهین آمیزش با  تــزاری، به ای
ایرانیان و بــه ویــژه، اهانتش به بانوان ایرانی، 
باعث فتوای مشهور میرزامسیح مجتهد شد و 
نخستین جنبش ضداستعماری ایران را با رهبری 
یک مجتهد شکل داد. نتیجه این جنبش، البته 
آزادی بانوان در بند و کشته شدن وزیرمختار 
هّتاک تزار بود. با این حال، اطالعات ایرانی ها 
ــاد نیست. باید  دربـــاره شخص گریبایدوف زی
بدانید که این رفتار نسنجیده و بالهت آمیز که 
ــران را رقم زد و گریبایدوف را به  خشم ملت ای
کام مرگ کشاند، ریشه در شخصیت و منش او 
داشت. گریبایدوف از جوانی آدم ناراحتی بود و 
معمواًل در اموری دخالت می کرد که به او ارتباطی 
نداشت. وی پیش از آن که به عنوان خواهرزاده 
ژنــرال پاسکوویچ و در کسوت وزیرمختار وارد 
ایران شود، نمایشنامه نویسی بود که به دلیل بر 
باد رفتن ثروت پدر، ناچار شد چهارسال در ارتش 
خدمت کند تا خرج خودش را دربیاورد؛ البته در 
این چهارسال، به مدد دایی عزیزش، اصاًل دست 
به اسلحه نشد و خطر نکرد. گریبایدوف خودش را 
اهل فعالیت های ادبی و هنری معرفی می کرد، 
اما معمواًل زبان تند و بی ادبانه او، کار دستش 
می داد. مکالمات و همنشینی های گریبایدوف 
با الکساندر بستوژف، نویسنده روس و از اعضای 
جنبش ضدتزاری »دکاپریست ها«، باعث شد 
گریبایدوف بازداشت شود و به زنــدان بیفتد؛ 
اما دایــی اش، پاسکوویچ که ژنرال محبوب تزار 
محسوب می شد، پا درمیانی کرد و گریبایدوف با 
عذرخواهی و اعالم برائت از دکاپریست ها، تبدیل 
به نماینده تزار در مذاکرات با ایران شد و به تبریز 
آمد. رفتار بی ادبانه گریبایدوف با عباس میرزا تا 
آن جا پیش رفت که نایب السلطنه ایران تقاضای 
تغییر او را کرد؛ اما مورد موافقت تزار قرار نگرفت. 
شاید همین حمایت، کار دست گریبایدوف داد و 
او را به این فکر انداخت که با اعتقادات ایرانیان 
هم می تواند همین گونه رفتار کند؛ اما ماجرا به 

صورت دیگری رقم خورد!

تاریخ جهان
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در حقوق بین الملل، واژه »آپدراید« برای افرادی به 
کار می رود که تابعیت هیچ کشوری را ندارند. تصور 
این وضعیت بــرای بسیاری از مــردم دنیا، سخت و 
غیرممکن است، اما در آسیا و در کشور برمه، مردمانی 
زندگی می کنند که هم گرفتار »آپارتاید« هستند و 
هم »آپدراید«. ماجرای مردم مسلمان روهینگیا، 
با جمعیتی حدود یک و نیم میلیون نفر و قتل عام 
وحشیانه آن ها توسط قوم بودایی »راخینه« در غرب 
برمه، به یکی از وحشتناک ترین بحران های قرن 
21 تبدیل شــده اســت؛ دولــت بودایی برمه، ادعا 
می کند که مسلمانان روهینگیا، طی سده اخیر و در 
دوران استعمار انگلیس، به این کشور کوچ کرده اند 
و حضور آن ها غیرقانونی است. اما بد نیست بدانید 
که مسلمانان روهینگیا که تباری بنگالی دارنــد، 
صدها ســال اســت در غــرب برمه ساکن هستند؛ 
امــا هیچ گاه با چنین مصیبتی روبــه رو نشده اند. 
بحران روهینگیا درست از زمانی آغاز شد که بریتانیا 
تصمیم گرفت مرزهای بین المللی بین مستعمرات 
تازه استقالل یافته خود را تعیین کند؛ این اقدام در 
سال 1947 و پس از اعالم استقالل هندوستان، 
به گونه ای انجام شد که در مرزهای غربی و شرقی 
شبه قاره، همواره تنش برقرار باشد. درســت در 
همین زمان بود که روهینگیا، به عنوان بخشی از 
برمه از سرزمین بنگال جدا شد و این آغــاز تنشی 
بی پایان در این منطقه بود. بودایی ها مدعی بودند 
به  باید  و  نیستند  بــرمــه ای  روهینگیا  مسلمانان 
بنگالدش بازگردند. حتی در دهه 1960 رفتارهای 
نژادپرستانه بودایی های برمه، کار را به جایی رساند 
که روهینگیایی ها به مبارزه مسلحانه رو آوردند؛ اما 
چون در اقلیت محض بودند و کسی از آن ها حمایت 
نمی کرد، شکست خــوردنــد و در ســال 1962، 
اسلحه هایشان را بر زمین گذاشتند. از آن زمان به بعد، 
روهینگیا همواره آبستن حوادث تلخ بوده و طی دهه 
اخیر، رویکرد حکومت برمه در قبال مسلمانان مظلوم 

این منطقه، رنگ نسل کشی به خود گرفته است. 

جواد نوائیان رودســری – برخی معتقدند که قصه تلخ 
سوانح و تصادفات رانندگی در ایران، در سال 1305ش و 
با تصادف و درگذشت مرحوم درویش خان، موسیقی دان 
شهیر ایرانی، آغاز شد؛ هرچند که مستنداتی وجود دارد 
که اولین قربانی تصادف در کشور ما را آقای عباسقلی  خان 
باقرزاده می داند که در روز 13 آبان سال 1303، در خیابان 
عالءالدوله تهران، مقابل سفارت انگلیس، با اتومبیل 
ناصرالسلطنه تصادف و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
بنابراین، با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که ما 
ایرانی ها، تقریبًا 97 سال است که با معضلی به نام تصادفات 
رانندگی دست و پنجه نرم می کنیم. اما قصه  تصادفی که 
می خواهم امروز و به نقل از روزنامه خراسان 26 خرداد سال 
1344 برایتان نقل کنم، واقعًا عجیب است و ُعمراً تا به حال 

مانند آن را شنیده باشید.

آن بعدازظهر شوم در جاده طرق	 
 آقای حسن روبندفروش تازه صاحب یک تاکسی »دکاو«)1( 
صفرکیلومتر شده بود؛ البته نه به صورت نقد، با قرض و قوله 
و قسط. او از آن آدم هــای زحمتکشی بود که صبح تا شب 
می دوید تا بتواند زندگی خودش و چند سر عائله را با پول 
حالل تأمین کند. ماجرای عجیب و البته دردناک حسن آقا، 
عصر روز جمعه اتفاق افتاد؛ ساعت 16:30 روز 21 خرداد 
سال 1344. از آن جا که طبق گزارش روزنامه خراسان، او 
در این روز و ساعت، با خودرو صفر کیلومترش به سمت رباط 
طرق می رفت تا اهل و عیال را از آن جا به مشهد بیاورد، به 
احتمال زیاد، حسن آقا بچه ُطُرق بوده است. القصه، در آن 
روزگار، ُرباط طرق، هفت کیلومتر از مشهد فاصله داشت 
و جــاده آن، درســت از کنار فرودگاه مشهد می گذشت؛ 
فرودگاهی که با وجود گذشت 14 سال از تأسیس آن در 
1330ش، هنوز فاقد تجهیزات کافی بود و البته، مایه 
دردسر اهالی منطقه طرق و نواحی همجوار. از بخت بد و در 
اتفاقی نادر، لحظه عبور تاکسی حسن روبندفروش از جاده 
مجاور فرودگاه، با زمان فرود هواپیمای غول پیکر ارتش 
که ظاهرًا نمایندگان مجلس آن وقت را برای جلسه ای به 
ــی آورد، تالقی کرد.حسن آقا که ظاهرًا به سر و  مشهد م
صدای هواپیما عادت داشت، ابتدا بی خیالی طی کرد و 
پایش را روی پدال گاز فشار داد، تا هر چه زودتر از این منطقه 
عبور کند؛ اما هواپیما بی خیال او نشد! خبرنگار خراسان 
گزارش داده است: »هواپیمای مزبور هنگام نشستن روی 

باند فرودگاه، قسمت پایین طرف راست هواپیما )چند متر 
عقب تر از موتور دوم طرف راست( به سقف تاکسی مزبور 
می گیرد.« خلبان در حرکتی ناشیانه، ارتفاع استاندارد را 
هنگام فرود رعایت نکرده بود و به همین دلیل، قبل از آن که 
به محوطه فرودگاه و باند آن برسد، در ارتفاع دومتری زمین 
قرار گرفت و البته، چون اطراف فرودگاه حصاری نداشت، 
راحت خودش را به تِه باند رساند؛ غافل از این که تاکسی آقای 

روبندفروش، زیر بار سنگین هواپیما خرد شد!

احوال درهم ریخته راننده	 
طبق گزارش خراسان، هواپیما به دلیل سنگینی و بزرگی 
آسیبی ندید، اما سقف تاکسی »دکاو« حسن آقا قیچی و به 
دلیل فشار هوای موتور هواپیما، بدنه خودرو چندمتر به 
عقب پرتاب شد. اقبال آقای روبندفروش باال بود که تعدادی 
از مأموران فرودگاه و رهگذران، حادثه را دیدند و به کمک او 
شتافتند. وی به بیمارستان سوانح مشهد منتقل شد و تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. استخوان های سر و سینه اش 
شکسته و از همه بدتر، یکی از چشم هایش به دلیل ضربه 
سنگین به سر، آسیب دیده بود. نکته جالب توجه این جاست 
که به رغم خاص بودن خبر، روزنامه ها اقدام به انتشار آن 
نکردند و پنج روز بعد از حادثه بود که این خبر، در صفحه دو 
روزنامه خراسان، با عکس و تفاصیل انتشار یافت. احتمال 
دارد تصادف تاکسی با هواپیمای نظامی حامل مسافران 
حکومتی، باعث این تأخیر بوده باشد.ظاهرًا طبق وعده 
مسئوالن قرار بود خسارت ناشی از حادثه، به حسن آقا 
پرداخت شود، اما تا زمان تنظیم گزارش روزنامه خراسان، 
خبری از پرداخت خسارت نشده بود و به همین دلیل، 
خبرنگار در انتهای مطلب، با اشاره به وضعیت مالی راننده 
تاکسی، از مسئوالن امر خواست تا هرچه سریع تر خسارت 
را بپردازند. این که آیا حسن آقا که بعد از این ماجرا، با نام 
»حسن طیاره« مشهور شد، توانست خسارت خود را بگیرد و 
این که فرجام وی چه شد، موضوعی است که ما از آن بی خبر 
هستیم و البته، چشم به راه اخبار و اطالعات شما خوانندگان 
عزیز خراسان، برای کشف حقایق بیشتر؛ اما هیچ چیز مانع 
از آن نمی شود که تصادف تاکسی و هواپیما را در مشهد، 

عجیب ترین و نادرترین تصادف قرن بنامیم.
پی نوشت:

1-»دکاو« برند مشهور خودرو در آلمان بود که امروزه بخشی از 

کارخانجات بنز است.

گزارش 56 سال قبل روزنامه خراسان از عجیب ترین تصادف قرن در مشهد

نجات معجزه آسای راننده تاکسی از زیر هواپیما!
هواپیمای غول پیکرکه حامل نمایندگان مجلس شورای ملی بود، چه بر سر »حسن طیاره« و ماشین آلمانی اش آورد؟
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تست هوش هوش منطقی

ماتریسی از اشکال هندسی داریم. با توجه به منطق 
موجود در شکل، گزینه صحیح کدام است؟
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تست هوش:    گزینه 4

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 کشف رابطه اعداد داده شده در شکل، برای 
جای خالی عدد مناسب را پیدا کنید.

خفن استریپ:    بی پایان

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

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :   پاسخ عدد 56 است. عدد داخل مربع وسط هر مثلث این 
گونه به دست می آید که دو عدد پایینی هر مثلث را باهم جمع و در عدد باالیی 

ضرب می کنیم.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

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

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

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

بازی ریاضی:

شرح در متن

حل جدول:

ن  و  ا    م   ز  ت   ر  ش          ش 
م ن  ش  و  ى س  د  ا  ر   ى  ه  ا        
ر ا  م  ا  ا   ا  ه   م  ا  ن  ر  ف    س 

د ن  ه  ن  س  م   د  ر  ب  س       ر 
د ه  ا   ت  ز   ا   و  ر   ا  ه     س 

 

م ا  ن  ا  ج   ن  ر  ا    

ى ت  ر   د  و   ت  و    
   

ن ا  ى ش  و  خ  ى   ى  ا   
ن ه ى  د  م  ل   ل  ه    

 

ایموجی ضرب المثل :

 1. جایی نمی خوابه که آب زیرش بره

2. حساب حسابه، کاکا برادر

3. مار از پونه بدش میاد دم خونش 
سبز می شه

4. بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار 
میاد

ایموجی ضرب المثل

 تعدادی ضرب المثل  به وسیله ایموجی برایتان 
نوشتیم که باید آن ها را تشخیص دهید.

مثال: پا به دریا بگذاره دریا خشک می شه!
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سابقه خبر

بامداد هفدهم آذر سال گذشته، یکی از 
پاکبانان شهرداری با مشاهده جسدی در 
یک چهاردیواری محصور مراتب را به پلیس 
اطالع داد و این گونه بررسی های تخصصی 
با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل کشف 
جسد آغاز شد. اگرچه ابتدا فرضیه سقوط از 
بلندی مطرح بود اما با مشاهده آثار دیگری 
در پشت بــام منزل سه طبقه که مــرد 45 
ساله )مقتول( در آن سکونت داشت، روند 
تحقیقات تغییر کرد و همسر مقتول مورد 
بازجویی قرار گرفت اما او مدعی شد که از 
عصر روز حادثه در منزل نبوده و احتمال 

می داد که همسرش به منزل هوویش رفته 
باشد. در ادامه تحقیقات که به فرماندهی 
اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی  سرهنگ 
جنایی آگاهی خراسان رضوی( انجام شد، 
سرنخ هایی از آشنایی همسر مقتول با فردی 
به نام »فرزاد« به دست آمد که قطعه گم شده 
پازل این جنایت بود. مدتی بعد با ردیابی 
های اطالعاتی و راهنمایی های قاضی دکتر 
زرقانی، گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره 
جنایی وارد عمل شدند و در چند عملیات 
جداگانه، متهمان این پرونده را در کرج و 

کرمانشاه دستگیر کردند.

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

ن
سا

را
 خ

  از
ی 

ص
صا

خت
ا    ا

 ه
س

عک

آشنایی در فضای مجازی به جنایت کشید

زن جوان: برای زهرچمش گرفنت از همرسم 10 میلیون تومان پرداخمت اما...
افشای کودک آزاری!اعترافات آدم کش های اجاره ای!

لحظه ای که با مجوز قضایی پسر و دختر کوچکم 
را مالقات کردم، ناگهان همه وجودم لرزید. پاها 
و برخی دیگر از اندام فرزندانم کبود شده بود. 
خیلی زود فهمیدم باز هم پدرشان آن ها را کتک 

زده است و ...
زن 37ساله که بــرای افشای ماجرای کودک 
آزاری دست به دامان قانون شده بود، در حالی 
که به شدت گریه می کرد، به مشاور و مددکار 
مشهد  شمالی  طبرسی  کالنتری  اجتماعی 
ــدم که  10ســـال قبل عاشق پسری ش گفت: 
خــواهــرش در همسایگی ما سکونت داشــت. 
»شیرین« آن قدر از برادرش نزد من تعریف کرد 
که دلباخته او شدم اما مــادرم وقتی ماجرا را 
فهمید، به شدت با این ازدواج مخالفت کرد. 
او می گفت ما هیچ تناسبی با هم نداریم اما با 
مقاومت و اصرار من، باالخره مراسم خواستگاری 
و عقدکنان برگزار شد و من به عقد »محمدولی« 
درآمــدم. با وجــود این هنوز چند ماه بیشتر از 
ازدواجم نگذشته بود که پی به اشتباه خودم بردم 
اما دیگر دیر شده بود و چاره ای جز ادامه زندگی 
نداشتم. همسرم مردی بسیار عصبی بود و شغل 
درست و حسابی نداشت. هر کاری پیدا می کرد 
فقط چند ماه طول می کشید که اخراج شود یا 

خودش نتواند در آن شغل دوام بیاورد. 
یک سال بعد از آغاز زندگی مشترک در حالی که 
دخترم را باردار بودم همسرم سوگند خورد که 
دیگر مسئولیت پذیر باشد و برای رفاه و آسایش 
خانواده اش تالش کند ولی عصبانیت های او 
پایانی نداشت. همسرم نه تنها مرا زیر مشت و 
لگد می گرفت و در حالی که باردار بودم از خانه 
بیرون می کرد، بلکه بعد از به دنیا آمدن دخترم، 
او را نیز به خاطر نخوردن شیر کتک می زد. پدر 
من فردی نظامی و سرشناس بود به همین دلیل 
برای حفظ آبروی خانوادگی ام همواره سکوت 
می کردم و هیچ حرفی نمی زدم تا این که باالخره 
حدود سه سال قبل همسرم به یک سفر زیارتی 
رفت. رفتار او بعد از این سفر به کلی تغییر کرد به 
گونه ای که مهربان شده بود و برای چند ماه من 
و دخترم را کتک نمی زد. او حتی یک سال در 
شغلی که پیدا کرده بود دوام آورد و از کار اخراج 
نشد. واقعا همه چیز تغییر کرده بود و من انگار 
تاکنون یک کابوس وحشتناک می دیدم که به 
طور ناگهانی از خواب بیدار شده بودم. در همین 
شرایط همسرم دوباره از من خواست تا باردار 
شوم ولی من از شنیدن این جمله خیلی ترسیدم 
چرا که در زمان بارداری قبلی چنان اذیت شده 
بودم و از یادآوری آن روزها وحشت داشتم که به 

هیچ وجه راضی به بارداری دوباره نبودم. 
با وجود این با مهربانی  ها و چرب زبانی های 
همسرم فریب  خوردم  و تصمیم گرفتم به خواسته 
اش احترام بگذارم اما با نتیجه اولین سونوگرافی 
دوباره همه چیز به هم ریخت. به محض این که 
پزشکان احتمال دادند که جنینم دختر است 
دوباره همسرم عصبانی شد و در حالی که کتکم 
می زد مرا به خانه  پدرم برد و تا زمانی که نفهمید 
نتیجه سونوگرافی اول اشتباه بوده و من پسری 
را باردار هستم، هیچ گاه به سراغم نیامد. این در 
حالی بود که بعد از تولد پسرم باز هم رفتارهای 
عصبی و خطرناک همسرم ادامه یافت تا این که 
پدرم بر اثر ابتال به بیماری کرونا از دنیا رفت و من 

تنها پشتیبانم را از دست دادم. 
ــا و  ــاری ه ــرا، وقــتــی کتک کـ ــاج بعد از ایــن م
ناسازگاری های همسرم ادامه یافت، به ناچار 
تقاضای طالق دادم و از این زندگی مشترک 
بیرون رفتم ولی فرزندانم نزد همسرم ماندند و 
من هر بار با خواهش و التماس و با دستور قضایی 
می توانستم به دیدار فرزندانم بروم اما مدتی قبل 
وقتی به دیدار دختر و پسرم رفتم آثار کبودی را 
روی پیکرشان دیدم به گونه ای که همه وجودم 
لرزید. از دخترم که هفت سال داشت درباره 
کبودی ها پرسیدم ولــی او به خاطر تــرس از 
پدرش چیزی نمی گفت تا این که باالخره  از زیر 
زبانش کشیدم و متوجه شدم همسرم برای آن که 
دخترم قصد داشته کارتون ببیند او را با کمربند 
کتک زده و زمانی که پسر دوساله ام به دفاع از 
خواهرش برخاسته، او را نیز زیر ضربات شالق 

گرفته است و ...
در همین حال دختر هفت ساله که کنار مادرش 
ایستاده بود در حالی که اضطراب در چهره اش 
نمایان بود و گاهی لکنت در بیانش دیده می شد، 
درباره این ماجرا به مشاور کالنتری گفت: من و 
داداشی بازی می کردیم که من به بابا گفتم می 
خواهم کارتون ببینم ولی بابا که دوست داشت 
اخبار گوش کند با کمربند به پاهایم زد. وقتی 
داداشی دید من اشک می ریزم به طرف من آمد 
تا کمکم کند ولی  بابا  او را هم زد اما اگر  او بفهمد 

که به شما گفته ام باز هم مرا می زند و ...
ــژه از  ــدور دســتــوری وی ــت، با ص شایان ذکــر اس
سوی سرگرد مهدی کسروی )رئیس کالنتری 
طبرسی شمالی( وقتی پدر کودکان از آمدن 
به کالنتری خــودداری کرد، کودکان با دستور 
معاون دادستان تحویل مادرشان شدند و این 

پرونده به دادسرا ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ــا/ 84 شــهــرونــد تــهــرانــی ، بــیــن ساعت  ــن *رک
7:30 صبح پنج شنبه 26 فروردین ماه جاری تا 
ساعت7:30روز جمعه 27 فروردین ماه در سطح 
شهر تهران اقدام به خودکشی کردند.از این تعداد  8 
خودزنی،3 دارزدگی،مسمومیت جنرال15 مورد، 

مسمومیت دارویی 11 مورد وجود داشته است.
*رکنا/ دوستعلی جلیلیان سرکالنتر هفتم پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به دستگیری دو 
سارق کامپیوترهای خودرو، در محدوده مولوی، 
گفت: این متهمان، شب گذشته در یک عملیات 
ضربتی دستگیر و به 50 فقره سرقت اعتراف 

کردند.
*ایسنا/ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری پنج اوباش گر 
که اقدام به ایجاد رعب و وحشت و نزاع گروهی در 

محله فالح کرده بودند، خبر داد.
*ایسنا/ پلیس فتا  درخصوص کالهبرداری از 
شهروندان در پوشش ارسال پیامک هایی با عنوان 

بسته معیشتی ماه مبارک رمضان هشدار داد.
*ایسنا/ ظهر دیروز یک واحد تعمیرگاهی خودرو 
در تقاطع بولوار جمهوری و خیابان جواداالئمه قم 
آتش گرفت که به دلیل وجود مواد روغنی و آتش زا 
این حریق به سه منزل مسکونی اطراف نیز سرایت 
کرد. 12 خودروی سنگین عملیاتی و آب رسان به 
همراه 40 آتش نشان به محل اعزام شدند و پس از 
ساعتی حریق را اطفا کردند. همچنین در این حادثه 
دو نفر از نیروهای آتش نشان که دچار جراحت های 

جزئی شده بودند در محل درمان شدند.
*تسنیم/ سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور فاتب از تصادف مرگبار یک 
دستگاه خودروی سواری با عابر پیاده در بزرگراه 
آیت  ا... سعیدی و فرار راننده پس از این تصادف 

طی جمعه شب گذشته خبر داد.
*شبکه خبر/پرواز شماره SEJ ۹74۹ بوئینگ 
737 شرکت هواپیمایی اسپای جت متعلق به 
کشور هندوستان در مسیر ریــاض به الک نوی 
هندوستان به دلیل ترک برداشتن شیشه مقابل 
 ۹3 بــا  جمعه  عصر   17 ســاعــت  خلبان  کمک 
سرنشین در فرودگاه بین المللی شهدای زاهدان 

فرود اضطراری کرد و به سالمت به زمین نشست.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ یعقوب علی 
رجبیان  رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک جاعل 
خبر داد که با جعل کارت شناسایی و پوشیدن لباس 
نظامی اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرد. 
*ایرنا/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان از دستگیری 11 قاچاقچی  و کشف یک 

تن و 830 کیلوگرم مواد افیونی  خبر داد. 

 باند مسلح مواد مخدر متالشی شد

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: پلیس 
سمنان در عملیات مشترک با پلیس استان 
سیستان و بلوچستان موفق به انهدام باند 
بزرگ و مسلح مواد مخدر و دستگیری همه 
اعضای این باند شد. به گزارش ایرنا، سردار 
عبدا... حسنی افزود: مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان سمنان در آخرین رصد 
اطالعاتی خود از فعالیت مجدد یک باند مواد 
مخدر شناسایی شده در استان سیستان و 
بلوچستان مطلع شدند و  در بررسی های 
بعدی پلیس مشخص شد کاروانی مسلح با 
تجهیزات کامل تسلیحاتی از مرز جنوب شرقی 
کشور وارد خاک ایران شده است. وی با اشاره 
به حضور سرکرده اصلی این باند در این جا به 

جایی جسورانه گفت: هماهنگی های الزم 
انتظامی در استان هــدف بــرای شناسایی 
و انهدام این باند فعال انجام شد. فرمانده 
انتظامی استان سمنان  به شناسایی کامل 
مسیرهای تردد و استراحتگاه های قاچاقچیان 
اشاره کرد و افزود: تیم های اعزامی پلیس با 
هدایت لحظه ای ماموران انتظامی استان 
سمنان و در اقدامی هوشمندانه همه اعضای 
ــن بــانــد مسلح هشت نــفــره را در منزلی  ای
روستایی دستگیر کردند. وی  از کشف 510 
کیلو و 800 گرم تریاک و توقیف سه دستگاه 
خودرو در این عملیات غافلگیرانه پلیس خبر 
داد و گفت: مقادیری قابل توجه انواع سالح و 

مهمات از قاچاقچیان نیز کشف شد.

 تصادف تریلی و پراید
 5 کشته برجا گذاشت 

 رئیس مرکز اورژانــس پیش بیمارستانی 
لرستان از کشته شدن پنج نفر در تصادف 

بیرانشهر خبر داد.
دکتر علی مهرزاد صفدری در گفت وگو با 
ــزود:  طی تماسی در ساعت 12  ایسنا اف
ــس  شامگاه جمعه گذشته با مرکز  اورژان
استان، مبنی بر وقوع یک مورد تصادف بین 
یک دستگاه تریلی و پراید در قلعه رحیم 
بیرانشهر دو کد آمبوالنس  به محل اعزام 

شد.
وی ادامـــه داد: متاسفانه در ایــن حادثه 
پنج نفر به علت شدت جراحت در دم جان 
باختند، یک نفر نیز مصدوم  شد که پس از 
انجام اقــدامــات الزم توسط کارشناسان 
فوریت  های پزشکی به بیمارستان شهدای 

عشایر خرم آباد انتقال یافت.

کشف جسد دختر 22 ساله در اتوبان تهران ـ کرج 
جسد دختری 22 ساله صبح جمعه گذشته در 
اتوبان تهران ـ کرج کشف شد. به گزارش تسنیم، 
حدود ساعت 7 صبح جمعه گذشته خبر کشف 
جسد دختری جــوان در اتوبان تهرانـ  کرج، 
روبه روی پارک ارم به مرکز فوریت های پلیسی 
110 اعالم شد که به سرعت گروهی از مأموران 
کالنتری 133 شهر زیبا به محل کشف جسد 
اعزام شدند. مأموران با حضور در محل با جسد 
دختر جوانی مواجه شدند که از چند ناحیه بدن 
به خصوص پاها دچار شکستگی شده بود. در 

ادامه، عوامل تشخیص هویت آگاهی و پزشکی 
قانونی در محل کشف جسد حاضر شدند و با 
وجود پل عابر پیاده در محل حادثه، این احتمال را 
دادند که دختر جوان با خودکشی به زندگی خود 
پایان داده باشد با این حال جسد وی برای بررسی 
بیشتر و تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی 
انتقال یافت. در ادامــه نیز هویت دختر جوان 
مشخص شد و مأموران در بررسی های  خود 
متوجه شدند که متوفی پیش از این نیز سابقه 

خودکشی داشته است. تحقیقات ادامه دارد.

سیدخلیل سجادپور- دو پسر عمو که برای 
گرفتن زهرچشم از شوهر یک زن جــوان در 
مشهد اجیر شده بودند، در حالی به آدم کشی 
هولناک اعتراف کردند که زوایای پنهان این 
پرونده جنایی در بازسازی صحنه قتل فاش شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان، عقربه های 
ساعت به ۹ صبح نزدیک می شد که سه متهم 
یک پرونده جنایی در خیابان ثمانه 15 )محل 
وقوع قتل( از خودروی پلیس پیاده شدند. آنان 
در حالی که حلقه های قانون دستانشان را می 
فشرد با اشــاره قاضی ویژه قتل عمد به پشت 
بام طبقه سوم یک ساختمان مسکونی هدایت 
شدند تا صحنه قتل مرد 45 ساله را بازسازی 
کنند. اگرچه تاکنون »فرزاد« )یکی از متهمان( 
مدعی بود که مرد کرمانشاهی، شوهر زن جوان 
را به قتل رسانده است اما با سواالت تخصصی 
قاضی دکتر حسن زرقانی، در مخمصه ای خود 
ساخته گرفتار شد و صحنه جنایت را به گونه ای 

دیگر بازگو کرد.
گزارش خراسان حاکی است، در آغاز بازسازی 
صحنه قتل که سرهنگ نجفی )رئیس دایره 
قتل عمد آگاهی( نیز حضور داشت ابتدا سروان 
منفرد )افسر پرونده( به تشریح خالصه ای از 
محتویات پرونده و چگونگی دستگیری متهمان 
پرداخت. سپس قاضی ویژه قتل عمد با تفهیم 
مواد قانونی به هر سه متهم این پرونده جنایی 
از آنــان خواست حقیقت ماجرا را بیان کنند 

چرا که اظهارات و اعترافات آن ها در مراحل 
بعدی دادرســی مورد استنادات قضایی قرار 
می گیرد. در ادامه و با اشاره قاضی زرقانی، 
»ب« )همسر مقتول( با معرفی کامل خود پشت 
دوربین قوه قضاییه ایستاد و گفت: از روزی که 
همسرم با زن دیگری ازدواج کرد و روی سر من 
هوو آورد دیگر از عشق و عالقه ام به او کاسته 
شد و اختالفات خانوادگی ما شکل گرفت این 
اختالفات به حدی رسید که روابط ما به سردی 
گرایید و تقریبا از هم طــالق عاطفی گرفته 
بودیم. او بیشتر اوقاتش را در منزل هوویم می 
گذراند و زمانی هم که به خانه من می آمد به 
پشت بام می رفت و با کبوترانش مشغول می 
شد. من هم دیگر اهمیتی نمی دادم و مدام در 
حال قهر و آشتی بودیم تا این که در یکی از گروه 
های فضای مجازی با »فرزاد« آشنا شدم و با او 
به درددل پرداختم. »فــرزاد« )مرد 44 ساله( 
هم به حرف هایم گوش می داد و این گونه یک 
رابطه عاطفی در فضای مجازی بین ما شکل 
گرفت تا این که از او خواستم برای رهایی از این 
شرایط »زهرچشمی« از همسرم بگیرد ولی او 
ادعا کرد که به تنهایی از عهده این کار برنمی آید 
و باید مرد دیگری را به استخدام درآورد که بعد 
هم مدعی شد فردی را در کرمانشاه پیدا کرده 
است ولی باید 10 میلیون تومان پرداخت کنم 
تا هزینه های رفت و آمد و مخارج او تامین شود. 
من هم قبول کردم و این مبلغ را برای او کارت 

به کارت کردم!
زن جوان ادامه داد: وقتی شرایط فراهم شد 
و قــرار و مدارها را گذاشتیم عصر روز حادثه 
)شانزدهم آذر( من به همراه فرزندانم و برای 
خرید لوازم تحریر بیرون رفتم. این در حالی 
بود که همسرم به منزل من آمده و به پشت بام 
رفته بود تا برای کبوترانش آب و دانه بریزد! با 
وجود  این من فقط قصد زهر چشم گرفتن از او 
را داشتم و نمی خواستم همسرم را بکشد! ولی 
زمانی که به خانه بازگشتم از سر و صداهای 
ــل کوچه فهمیدم که جسدی در چهار  داخ
دیــواری محصور کنار منزلم پیدا شده است و 
این گونه دریافتم که آن ها همسرم را کشته 
اند ولی از ترس مجازات، این موضوع را پنهان 
کردم تا این که وقتی به کرج رفته بودم در آن جا 

دستگیر شدم.
براساس گزارش خراسان، در ادامه بازسازی 
صحنه قتل، »فــرزاد« )متهم دیگر( نیز مقابل 
دوربین قوه قضاییه ایستاد و به قاضی دکتر 
حسن زرقانی گفت: آن چه تاکنون دربــاره 
چگونگی وقوع جنایت گفته ام، دروغ بود چرا 
که »بهنام« معروف به »افشین« پسرعموی خودم 
است و احتمال نمی دادم که پلیس بتواند او را 
دستگیر کند به همین دلیل هم ارتکاب جنایت 
را به گردن او انداختم. متهم این پرونده افزود: 
وقتی 10 میلیون تومان را »ب« )همسر مقتول( 
به حساب افشین ریخت با هم به خیابان ثمانه 
15 آمدیم. من از قبل یک میله فلزی از ضایعات 
فروشی گرفته بودم و آن را در دست داشتم. 
وقتی از پله ها به پشت بام رسیدیم کنار دری 
که به پشت بام باز می شد ایستادیم وقتی مرد 
45 ساله )همسر ب( قصد پایین آمدن از پله 
ها را داشت  ناگهان افشین به صورتش اسپری 
فلفل پاشید که او ترسید و به پشت بام فرار کرد 
در همین هنگام من با میله ای  که در دست 
داشتم ضربه ای محکم به پشت سرش کوبیدم 
که نقش بر زمین شد خیلی تالش کرد که به 
سختی روی پایش بایستد ولی لگدی دیگر به 

او زدم که نتوانست حرکت کند! سپس دو نفری 
او را کشان کشان تا لب بام بردیم و به درون 
چهار دیواری محصور انداختیم. بعد از آن هم 
من در مشهد ماندم و پسرعمویم به کرمانشاه 
بازگشت تا این که نفهمیدم چگونه کارآگاهان 

ما را ردیابی و دستگیر کردند.
گزارش خراسان حاکی است در ادامه بازسازی 
صحنه قتل، »افشین« نیز به دریــافــت مبلغ 
10 میلیون تومان از همسر مقتول اعتراف 
کرد و گفت: من با وسوسه های پسرعمویم با 
او همکاری کردم چون فکر نمی کردم پلیس 

بتواند مرا که از کرمانشاه به مشهد آمده ام به 
همین راحتی شناسایی کند! روز حادثه نیز با 
هم به محل قتل آمدیم و افشانه فلفل دست من 
بود اما وقتی مرد 45 ساله با ضربه »فرزاد« روی 
زمین افتاد دو نفری پیکر او را به پایین ساختمان 

انداختیم! 
بنا بر این گزارش، با افشای زوایای پنهان این 
پرونده جنایی، قاضی ویژه قتل، پایان بازسازی 
صحنه جنایت را صادر کرد و سه  متهم با صدور 
قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند تا این 
پرونده نیز دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

140004047

کالهبرداری با  برداشت وجه از کارت های عابر بانک 

توکلی/ فردی که در مقابل عابر بانک ها اقدام 
به کالهبرداری از کارت های  بانکی می کرد 
،دستگیر شد. به گــزارش خراسان، فرمانده 
انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: به دنبال  
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت 
مبالغی از حساب بانکی آن ها موضوع در دستور 
 کار پلیس فتای این شهرستان  قــرار گرفت.
ــزود:  ــ ــت "  افـ ــخ ــروز ب ــیـ  ســـرهـــنـــگ"رضـــا فـ
ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی 
10 فــقــره سابقه  ــک متهم را کــه  دارای  ،ی
کردند. دستگیر  و  شناسایی  ــود،  ب  کیفری 
ــن کــه متهم در بازجویی  وی  بــا اشـــاره بــه ای
های انجام شده به شش فقره کالهبرداری 
ــارت هــای عابر بانک  از طریق بــرداشــت از ک

ــرد، ادامــه داد: ایــن متهم، طعمه  اعــتــراف ک
ــراد سالمند یا  های خود را بیشتر از میان اف
کم سواد انتخاب می کرد و به بهانه کمک به 
آن ها برای برداشت وجه، خرید کارت شارژ، 
کارت به کارت کردن و ... رمز آن ها را دریافت 
ــرداز کارت  و  با اعــالم این که دستگاه خود پ
عابر بانک را ضبط کرده به سرقت و برداشت 
ــرده اســت. ــارت مــال باختگان اقـــدام ک  از ک
این مسئول انتظامی  با بیان این که با دستور 
مقام  قضایی، تحقیقات بیشتر از متهم برای 
شناسایی مال باختگان احتمالی ادامه دارد، 
توصیه کرد :مردم  هنگام برداشت وجه از افراد 
مطمئن و آشنا کمک بگیرند تا در دام شیادان 

کالهبردار گرفتار نشوند.

   متهم  پرونده در حال  تشریح  صحنه جنایت در حضور قاضی زرقانی

جاساز 90۸کیلو تریاک در  بیل مکانیکی لو رفت!
توکلی/  محموله بزرگ  مواد مخدر  از بدنه 
یک  روی  کــه  مکانیکی  بیل  دستگاه  یــک 
دستگاه تریلر در حال انتقال بود، با هوشیاری 

و دقت نظر پلیس جیرفت کشف شد.  
   فرمانده انتظامی استان کرمان دراین باره 
گفت: مــامــوران انتظامی جیرفت  هنگام  
کنترل خودروهای عبوری در محور جیرفت 
– فاریاب به یک دستگاه تریلر که حامل بیل 
مکانیکی بود، مشکوک شدند و آن را برای 

بررسی بیشتر متوقف کردند. 

سردار"عبدالرضا ناظری"  افــزود: ماموران 
پس از بــازرســی تخصصی از خــودروهــا، از 
بدنه بیل مکانیکی  بیش از ۹08 کیلوگرم 
تریاک که به طور ماهرانه ای جاساز شده بود 
 کشف  و در این خصوص یک متهم را دستگیر 

کردند. 
ــوزه مــبــارزه با  ــرد: پلیس در ح وی تاکید ک
سوداگران مرگ همانند این عملیات از تمام 
ظرفیت های خود بهره گیری و با تمام توان با 

آن ها مقابله می کند.
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 افت محسوس جمعیت فعال
 در سال 99

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله 
و بیشتر در شرایطی در سال 99 به 41.3 
درصد رسیده که مقایسه آن با نرخ مشارکت 
در سال 98، از افت 2.8 درصدی حکایت 
دارد. بدین ترتیب مالحظه می شود که سهم 
جمعیت فعال کشور )شاغالن یا افرادی که 
درجست وجــوی کار هستند( در سال 99 
به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است. 
توجه به ایــن موضوع شیرینی کاهش نرخ 
بیکاری در سال 99 به 9.6 درصــد را تلخ 
می سازد. )منبع آمار: معاونت بررسی های 

اقتصادی اتاق بازرگانی تهران(

اقتصاد چین بیش از 18 درصد 
رشد کرد!

ایسنا - رشد اقتصادی چین در نخستین فصل 
امسال نسبت به فصل قبل حدودا سه برابر شد. 
اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال 2021 رشد 
18/3 درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با 
فصل قبل 11/8 درصد بیشتر شده است. این 
رشد اقتصادی همچنین 0/3 درصد کمتر از نرخ 
پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است 
و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول 
دو سال اخیر محسوب می شود. در سال 2020 
چین تنها اقتصاد بزرگ بود که با وجود شیوع کرونا 
و تعطیلی گسترده کسب و کارها توانست رشد 

مثبت اقتصادی خود را حفظ کند.

 ورود اوراق تسهیالت مسکن 
به کانال 40هزار تومان

مهر - برگه های حق تقدم تسهیالت مسکن در 
معامالت دیروز در بازه 45 تا 55 هزار تومان در 
حال خرید و فروش است. در پی افزایش رکود 
مسکن، تعطیلی دو هفته ای بنگاه های معامالت 
ملکی و افزایش قیمت مسکن در هفته های اخیر 
که به کاهش قدرت خرید مسکن از سوی خانوارها 
منجر شد، نرخ اوراق تسهیالت مسکن نیز کاهشی 

بوده و به کانال 40 هزار تومان بازگشته است.

گام رو به جلوی ایران برای 
خودکفایی در صنعت پتروشیمی

صنعت  در  کاتالیست  40  گـــروه   - ــارس  فـ
پتروشیمی وجود دارد که تا کنون 19 گروه آن 
بومی سازی شده اند و طبق برنامه ریزی ها 9 
گروه دیگر آن نیز تا پایان سال 1400 به ساخت 
داخل می رسند. 12 گروه کاتالیست باقی مانده 

در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارند.

وعده افتتاح 6 آزادراه درسال 1400

ایسنا - معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح 
شش محور آزادراهی اولویت دار در سال 1400 
خبر داد که همه آن هــا هم اکنون بیش از 70 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند. خیرا... خادمی 
افزود: فاز دوم آزادراه تهران - شمال )باند غربی(، 
آزادراه خرم آباد - اراک، آزادراه شیراز - اصفهان، 
ــار، آزادراه مرند - تبریز  آزادراه منجیل - رودب
و آزادراه حرم تا حرم )گرمسار - سمنان( جزو 
آزادراه های اولویت دار و مهم در سال 1400 
هستند که همه آن ها بیش از 70 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته اند و امیدواریم امسال به بهره 

برداری برسند.

قیمت نفت تا 2050 احتمااًل به 
10 دالر می رسد

ــرژی وود مکنزی  تسنیم - شرکت مشاوره ان
پیش بینی می کند رسیدن به اهــداف قــرارداد 
اقلیمی پاریس تقاضا برای نفت را کاهش می دهد 
و قیمت نفت برنت را تا 2050 تا 10دالر در هر 

بشکه پایین می آورد.

سرمایه گذاری 543 میلیون دالری 
چین در صنعت و معدن ایران

مهر - بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی 
 99 کشور در بخش صنعت و معدن در ســال 
نشان می دهد که دو میلیارد و 469 میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که سهم 

چین 543 میلیون دالر بوده است.

بازار خبر

 گزارش خبری

ایران چندمین اقتصاد دنیاست؟ این سوالی 
است که به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل 
شده است. این را که ایران هجدهمین اقتصاد 
ــم. امــا باید  ــاد شنیده ای ــزرگ دنیاست، زی ب
گفت پیشینه اعالم این رقم به اعالم صندوق 
بین المللی پول در سال 95 بر می گردد و تازه 
ترین آمارهای جهانی آن را 22 و 23 اعالم 

می کنند.
به گزارش خراسان، بهمن سال 95 بود که 
داده هــای صندوق بین المللی پــول نشان 
ــران در رده هجدهم  ــ ــی داد اقــتــصــاد ای ــ م
اقتصادهای بــزرگ دنیا قــرار گرفته است. 
ــه مـــدد فـــروش نــفــت و البته  ــه ب رتــبــه ای ک
ظرفیت های عظیم کشور غیر قابل باور نبود. 
با این حال، پس از آن تاریخ و به رغم تحوالت 
بسیار رخ داده در عرصه اقتصاد ایران این رقم 

خیلی تکرار شد.
 البته در این میان نباید از اظهارات دولتی ها 

و به خصوص نوبخت در این زمینه غافل شد. 
وی در شرایطی که به عنوان رئیس سازمان 
برنامه، باید به روزترین آمارها و داده ها را 
در خصوص روند توسعه اقتصادی کشور در 
دست داشته باشد، عالوه بر اعالم این رتبه در 

بهمن سال 95، در بهمن سال گذشته )سال 
99( نیز به طور رسمی  آن را تکرار کرد! به 
نظر می رسد همین موضوع نیز باعث تصحیح 
اخیر رهبر معظم انقالب در خصوص اظهارات 
ــدار تصویری  نوروزیشان شــد. ایشان در دی
اخیر خود با قاریان، با اشاره به آماری که در 
سخنرانی روز اول فروردین درخصوص رتبه 
اقتصادی کشور بیان کردند، فرمودند: »بعد از 
بیان این آمار، برخی افراد تذکر دادند که این 
آمار صحیح نیست، برهمین اساس موضوع 

ــار مربوط به رتبه  بررسی و مشخص شد آم
هجدهم کشور صحیح نیست و مربوط به چند 
سال قبل است که الزم است از افرادی که این 
موضوع را متذکر شدند، صمیمانه تشکر کنم.«

رتبه اقتصاد ایران در دنیا	 
با این اوصاف، این سوال مطرح می شود که 
اقتصاد ایران در بین کشورهای جهان چندم 
است؟ در این باره گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از آمارهای صندوق بین المللی پول 

نشان می دهد، ایران بر حسب تولید ناخالص 
داخلی با )معیار برابری قدرت خرید( در رتبه 
بیست و دوم قرار دارد. از سوی دیگر آخرین 
داده های بانک جهانی نیز با این معیار، اندازه 
اقتصاد ایران را 1072 میلیارد دالر برآورد و 
ایران را از این منظر در جایگاه 23 دنیا گزارش 

کرده است.

چرا رتبه اقتصاد ایران تغییر کرد؟	 
ــوال باید به شاخصی  ــرای پاسخ به ایــن س ب
توجه کرد که در سنجش رتبه بندی اقتصادها 
استفاده می شود. این شاخص، تولید ناخالص 
داخلی بر اساس برابری قدرت خرید است. 
به طور خالصه این شاخص بدین معناست 
که ابتدا کل تولید ناخالص داخلی کشور که 
بر حسب ریال است، به دالر تبدیل می شود. 
سپس از آن جایی که قــدرت خرید یک دالر 
نیز در کشورهای مختلف برابر نیست، رقم 
حاصل بر اساس قدرت خرید برابر دالر تعدیل 
و تصحیح می شود. بنابراین میزان تغییر در 
تولید ناخالص داخلی و نیز نرخ دالر در تعیین 
این رقم تعیین کننده هستند و همین موضوع 
سبب تغییر در اندازه اقتصاد ایران شده است.

ایران چندمین اقتصاد جهان است؟ 
در حالی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بهمن سال 99 رتبه اقتصاد ایران را هجدهم اعالم کرده بود، بررسی ها چیز دیگری را نشان می دهد

گزارش خراسان از مرکز عرضه مواد 
پروتئینی در پایتخت نشان داد: 

سوء استفاده برخی دالالن از بازار 
مرغ پایتخت 

حسین بردبار- باوجود فراوانی عرضه مرغ گرم 
در کشتارگاه مرکزی تهران در میدان بهمن، 
برخی شواهد میدانی حاکی از سوء استفاده 
برخی از دالالن برای ورود و سودجویی بیشتر 
از این بازار است. این شرایط موجب شده است 
که برخی از فروشندگان واقعی مرغ و دارندگان 
فروشگاه های عرضه مــواد پروتئینی در نقاط 
مختلف شهر تهران برای دریافت سهمیه یا مقادیر 

معمول مرغ بعضا دچار مشکالتی شوند.
یکی از صاحبان فروشگاه هــای پروتئینی در 
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به حضور برخی 
از دالالن در بازار عرضه مرغ پایتخت در میدان 
بهمن گفت: متاسفانه در این بــازار این دالالن 
مانع از عرضه مــرغ به خــریــداران همیشگی و 

صاحبان فروشگاه های شهر می شوند.
ــراوان است اما به دلیل  ــزود: مرغ گرم ف وی اف
مزاحمت هــای ایــن دالالن به مشتری واقعی 
نمی رسد و بعضا این مرغ ها به دلیل ماندگاری 
بیش از حد مجاز در مراکز عرضه بو می گیرد.این 
فرد با طرح این پرسش که نمی دانم به چه دلیل 
عده ای نمی گذارند مرغ به دست مشتری واقعی 
برسد، ادامه داد: ما به نماینده تعزیرات که در این 
مکان مستقر است نیز برخی از این مشکالت را 
انعکاس داده ایم ولی معلوم نیست به چه دلیل به 

سرعت رسیدگی نمی شود.
به گفته وی هم اکنون مرغ گرم تریلی تریلی از 
مراکز تولید آن عمدتا از شمال کشور وارد پایتخت 
می شــود امــا عــده ای دالل تــالش می کنند در 
عرضه درست آن مزاحمت ایجاد کنند.این فرد 
خواستار شناسایی و برخورد فوری با دالالن سوء 
استفاده کننده از این بازار شد و گفت: این عده که 
معلوم نیست چگونه به این بازار راه یافته اند باید 
هرچه سریع تر شناسایی شوند و با آنان برخورد 

قضایی صورت گیرد.
درخور ذکر است، از اواخر سال گذشته به دلیل 
افزایش تقاضای مرغ گرم در شب عید با ورود عده 
ای دالل شاهد مشکالتی در عرضه و گرانی مرغ 
تا 40 هزار تومان بودیم که با ورود اتحادیه و اتاق 
اصناف و تعیین قیمت 24 هزار و 900 تومان برای 
عرضه هر کیلومرغ گرم مشکل تاحدی برطرف شد 
اما گویا این دالالن قصد دارند از فضای افزایش 
تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان نیز بار دیگر 
سوء استفاده و سودجویی و عرضه این محصول 

غذایی مردم کشورمان را دچار اختالل کنند.

 بــازار سرمایه هفته جدید را هم مانند هفته 
گذشته با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل 

بورس بیش از 9000 واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با 9634 
واحد کاهش به رقم یک میلیون و 233 هزار 
واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
با 1121 واحد کاهش رقم 433 هزار و 336 

واحد را ثبت کرد.
 در این بازار 141 هزار معامله به ارزش 15 
هــزار و 208 میلیارد ریــال انجام شد.فوالد 
ــران،  ای مس  صنایع  ملی  اصفهان،  مبارکه 
ــذاری تامین اجتماعی، معدنی و  سرمایه گ
صنایع  گــذاری  سرمایه  چادرملو،  صنعتی 
شیمیایی ایران و پاالیش نفت اصفهان نسبت 
به دیگر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به دیگر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 

گذاشتند.

ــورس به پرسش های 	  پاسخ ســکــان دار ب
فعاالن بازار سرمایه در کالب هاوس

دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز پس از چند مسئول دیگر در نرم 
افــزار تعاملی کالب هــاوس حضور یافت و به 
پرسش های حاضران پاسخ داد که مهم ترین 
محورهای آن عبارتند از:اگر بازار سرمایه نبود 
دولت ناچار به افزایش پایه پولی می شد. بازار 
سرمایه دولت را از مصیبت بزرگ تورم نجات 
ــزار میلیارد تومان  ــال گذشته 220ه داد.س
اوراق در بــازار سرمایه منتشر شد که حدود 

180 هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت 
و 36هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق 
شرکت ها بــود. در واقــع انتشار اوراق بدهی 
شرکت ها 400 درصد و اوراق دولت 100 
درصــد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 

است. 
ــام داران فــعــالــیــت اقــتــصــادی  ــ ــه ــ ــوق س ــق ح
شرکت هاست و کسی حق نــدارد با قیمت 
گذاری دستوری حقوق سهام داران را به جیب 
دالالن بریزد. از نظر من بــازار خوب بــازاری 
است که یا دامنه نوسان نداشته باشد یا دامنه 

آن گسترده باشد.
این خبر )تزریق پول از صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه( اثر مثبتی روی 
بازار گذاشت اما تاثیر منفی انجام نشدن آن 
10 برابر تاثیر مثبت آن بود. باید به این قول 

عمل شود. 
آقای نوبخت قول های خوبی در این زمینه داده 
است و مبالغ قابل توجهی در حال پیگیری 
است.نرخ بهره بانکی جریان نقدینگی بین 
بازارهای مالی را تنظیم می کند و باالرفتن نرخ 
برای هر دو بازار سرمایه و بازار پولی سم است.

در شــرایــطــی کــه طــی مــاه آیــنــده قـــرار است 
انتخابات هیئت مدیره شرکت های استانی 
ــت بــرگــزار شـــود، نــایــب رئیس  ــدال ســهــام ع
این که  بیان  با  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
ــورس درخصوص  آیین نامه شـــورای عالی ب
ــازی سهام عــدالــت چند نقطه ضعف  ــ آزادس
جدی دارد، گفت: سازوکار نظارت و ضوابط 
هزینه کرد شرکت های سهام عدالت استانی 
مشخص نیست.سید احسان خــانــدوزی در 
گفت وگو با تسنیم،  با بیان این که سهام عدالت 
فراگیرترین مجموعه سهامداری کشور است 
که از بیش از 49 میلیون نفر از مردم تشکیل 
شده، اظهار کرد: در روز 20 اسفند سال گذشته 
مقرر شده بود انتخابات سهام عدالت استانی 
توسط مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شود که 
متاسفانه این فرایند با کمترین اطالع رسانی 
در حال انجام بود و از طرف دیگر با توجه به وجود 

برخی ابهامات در این انتخابات کمیسیون 
اقتصادی مجلس به موضوع ورود کــرد و 
وزیر اقتصاد موظف شد تا انتخابات را برای 
رفع این ابهامات و اطالع رسانی دقیق تر به 
منظور افزایش مشارکت به تعویق بیندازد. بر 
این اساس از وزارت اقتصاد انتظار می رفت با 
اصالح آیین نامه اجرایی و فرایند مشارکت، 
زمینه را برای تحقق حداکثری اهداف قبل 
از اجرای انتخابات در ابتدای سال 1400 

فراهم کند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: رهبر انقالب در روز 9 اردیبهشت 
99 ابالغیه 3 بندی آزادسازی سهام عدالت را 
صادر کردند. شورای عالی بورس آیین نامه ای 
را در این خصوص تهیه کرد که چند مشکل و 
نقطه ضعف جدی داشت، در حالی که شورای 
عالی بورس تنها مجاز به تدوین مقررات است 
و این مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که با 
قوانین باالدستی تغایر و تضاد داشته باشد. حاال 
با برگزاری این انتخابات و تعیین هیئت مدیره 
های شرکت های سهام عدالت استانی،  عمال 
باید شاهد انحالل شرکت های تعاونی سهام 
عدالت شهرستان ها باشیم که این موضوع 
یک نقیصه جدی محسوب می شود و در این 
خصوص تدبیر الزم لحاظ نشده است.به گفته 
این نماینده مجلس، ارزش سهام در اختیار 
شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی تا 

200 هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم 
نشان دهنده اهمیت ویژه انتخابات هیئت مدیره 
شرکت های مذکور است.  این درحالی است 
که ضوابط هزینه کرد و نظارت بر عملکرد این 
شرکت ها هنوز تدوین نشده است. همچنین 
ســازوکــار اطــالع عامه مــردم و سهامداران از 
تصمیمات هیئت مدیره مشخص نیست.نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در 
آیین نامه اجازه داده شده تا 30 درصد از سهام 
توسط شرکت های سهام عدالت استانی در 
بازار به فروش برسد و منابع به دست آمده صرف 
سرمایه گذاری در پروژه ها و صندوق پروژه های 
استان شود. همین موضوع زمینه رانت و فساد 
و داللی را ایجاد خواهد کرد. از یک طرف عرضه 
و فروش 60 هزار میلیارد تومان سهام برای بازار 
سهام که این روزها در شرایط اسف باری به سر 

می برد، بسیار خطرناک است.

هشدار درباره برگزاری انتخابات شرکت های استانی سهام عدالت 
خاندوزی: ضوابط نظارت بر شرکت های استانی 200 هزار میلیاردی سهام عدالت مشخص نیست 

بررسی جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صمت حاکی از افزایش 40 تا 113 
درصدی برنج، گوشت و شکر در اسفند سال 

99 نسبت به ماه مشابه سال 98 است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین 
ــوط به  ــرب 99 م ــش قیمت در اسفند  ــزای اف
برنج پاکستانی باسماتی بوده که با 113.6 
درصد افزایش از 11 هزار و 500 تومان در 
اسفند 98  به 24 هزار و 600 تومان در ماه 
مشابه سال قبل رسیده اســت. قیمت برنج 
تایلندی نیز در این مدت با 111.1 درصد 
افزایش، از 7400 به 15 هزار و 700 تومان 

رسیده است.
اعال  داخــلــی طــارم  برنج های  قیمت  البته 
و داخلی هاشمی درجه یک نیز در این مدت به 
ترتیب 46.2 و 43.5 درصد افزایش داشته و 
در اسفند 99  به حدود 34 هزار و 300  و 33 

هزار و 400 تومان رسیده است.
قیمت گوشت مرغ هم با 87 درصد افزایش از 
12 هزار و 700 تومان در اسفند 98 به حدود 
23 هزار و 800 تومان در اسفند 99 رسیده 
است.سال گذشته قیمت مصوب مرغ در 
ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در 
نهایت قیمت مصوب آن 20 هــزار و 400 
تــومــان شــد امـــا در اسفند قیمت هــر کیلو 
گوشت مرغ به بیش از 40 هزار تومان هم 
رسید. در نهایت با وجود این که دبیر ستاد 
تنظیم بــازار اعالم کرده بود قیمت مصوب 
مــرغ تا پایان مــاه رمضان تغییر نمی کند، 
دوازدهـــم فــروردیــن قــرارگــاه سامان دهی 

مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی 
و با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف 
در  صمت  وزارت  و  قضاییه  ــوه  ق جمله  از 
دهی  سامان  مسئول  خــود  جلسه  آخرین 
اولین جلسه  و در  مــرغ شد  تولید گوشت 
کاری خود نرخ مصوب مرغ را 4500 تومان 
افزایش داد. بر این اساس حداکثر قیمت 
مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده  کیلویی 

24 هزارو 900 تومان تعیین شده است.
قیمت شکر سفید و شکر 900 گرمی نیز در 
اسفند 99 به ترتیب 72.1 و 74.7 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال 98 افزایش یافته 
است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر 
سفید و هر بسته 900 گرمی شکر در اسفند 
99 به حدود 10 هزار و 500 تومان رسیده 
ــت.در این میان کمترین افزایش قیمت  اس
مربوط به گوشت گوساله و گوسفندی است 
که قیمت هر کیلو از این دو محصول با 45.2 
و 40 درصد افزایش در اسفند 99 به حدود 
108 هزار تومان و 124 هزار تومان رسیده 
اســت. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و 
گوساله در ماه مشابه سال 98 حدود 74 هزار 

تومان و 89 هزار تومان بوده است.   
ــالم اساسی طی یک  بررسی قیمت ایــن اق
ماه نیز نشان می دهد به جز برنج تایلندی 
1.8 درصدی، قیمت همه اقالم  با کاهش 
یاد شده در اسفند 99 نسبت به ماه قبل از 
آن افزایش یافته و میزان افزایش قیمت ها طی 
یک ماه هم بین 1.1 درصد )برنج پاکستانی( 
تا 13.8 درصد )شکر بسته بندی( بوده است. 

گزارش وزارت صمت از افزایش قیمت کاالهای اساسی طی یک سال نشان داد: 

افزایش40 تا 113درصدی قیمت کاالهای اساسی در 99 
افت 9 هزار واحدی بورس در شروع هفته 

رئیس سازمان بورس: بازار سرمایه، کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد
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سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد:

افزایش 84 درصدی جان باختگان تصادفات در نوروز 1400 
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در نوروز 
۱۴۰۰ روزانه به طور متوسط بیش از ۴۷ نفر در 
حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند 
که این رقم در مقایسه با متوسط قربانیان روزانه 
تصادفات در مدت مشابه سال قبل افزایش ۸۴ 

درصدی داشته است.
به گزارش ایسنا، سازمان پزشکی قانونی اعالم 
کرد : در ایام نوروز امسال با وجود شرایط شیوع 
کرونا در کشور شاهد افزایش چشمگیر حجم 
سفرها و ترددهای بین شهری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بودیم و همین موضوع آمار 
تلفات حوادث رانندگی را با رشدی قابل توجه 
مواجه کرده است.مطابق آمارهای اولیه جمع 
آوری شده در سازمان پزشکی قانونی کشور، 

در نوروز امسال  یعنی از ۲۵ اسفند 99 تا ۱۵ 
فروردین  امسال ، 999 نفر در حوادث رانندگی 
جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۷۷۷ 

نفر مرد و ۲۲۲ نفر زن بودند.
 این در حالی است که آمار قربانیان تصادفات 
در نوروز سال گذشته در همین بازه زمانی، به 
دلیل محدودیت های اعمال شده بر سفرها 
و نیز همراهی هموطنان، کمترین رقم طی 
سال های گذشته بوده و ۵۱۷ مورد گزارش 

شده بود.
همچنین از آن جا که سال گذشته کبیسه بود؛ 
مقایسه آمار اولیه تلفات تصادفات با مدت مشابه 
سال قبل بر اساس متوسط مرگ و میر روزانه در 
بازه زمانی مشابه دو سال انجام شده است. بر 

این اساس، متوسط مرگ در حوادث رانندگی 
نــوروز امسال ۴۷/6 نفر بوده که در مقایسه 
با متوسط قربانیان روزانه تصادفات در نوروز 
گذشته که ۲۵/9 نفر بود، ۸۴ درصد بیشتر 

شده است. 
بر اســاس تعاریف و استانداردهای موجود، 
آمار نهایی حوادث رانندگی نوروز هر سال تا 
نیمه اردیبهشت پس از مشخص شدن وضعیت 
مصدومان تصادفات این ایام، جمع آوری و پس 

از تجزیه و تحلیل منتشر می شود.
این آمار تصادفات در حالی است که امسال 
ــا، وزارت بــهــداشــت و  ــرون بــه دلــیــل شــیــوع ک
کارشناسان مدام دربــاره هرنوع سفر هشدار 

می دادند.



طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرتهران     طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرمشهد    

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

انعکاس

یک شنبه 29 فروردین 1400، 5 رمضان 1442، 18  آوریل 2021، شماره 20638 ، سال هفتاد ودوم.

امام جعفر صادق)ع( می فرمایند:
الَمسجوُن َمن َسَجَنتُه ُدنياُه َعن آِخَرِتِه.

زندانى ]واقعى[ كسى است كه دنيایش، او را از آخرتش باز داشته باشد.
)الكافی: جلد 2، صفحه 455، حدیث 9(

 13:0419:40  19 :59  00:19  4:57 6:27  12:3119:08 19:27  23:45  4:23 5:53 

051           37009111
051        37615042
051    37657772
051   37612035
051   37009777
051  37644355
051    37674334

میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
84411    021 ، )باظرفیت30خط(

051 37009210-16

روابط عمومی:
نمابرتحریریه:

نمابرجوابیه ها:
نمابرآگهی ها:

تلفن امورمشترکین:
نمابرامورمشترکین:

نمابرشهرستان ها:
دفتر تهران: 

تلفن:
مرکزافکارسنجی:

021    88433270
021    88437330

2000999
شهرچاپ خراسان

شرکت  رواق روشن مهر

نمابردبیرخانه:
نمابر تحریریه:

پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

                www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه خراسان 
را در سایت بخوانید

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان

سیدعلی علوی
مشهد،بلوارشهید صادقی)سازمان آب(

91735-511
051    37634000
051  37624395
051                      37010

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:

سردبیر:
دفترمرکزی:

صندوق پستی:
تلفن:

نمابردبیرخانه:
پذیرش  آگهی:

روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

مشرق مدعی شد :محمود احمدی  نــژاد و  •
حلقه نزدیکانش در ابتدای دولــت نهم برخى 
اظهارات جنجال برانگيز و دوپهلو را در حوزه 
ــری خـــودشـــان مطرح  ــک ــوط ف ــط انــدیــشــه و خ
مى کردند؛ اما در دولت دهم و پس از پایان دوران 
ریــاســت جمهوری احــمــدی نــژاد، نگرش های 
التقاطى جــریــان انــحــراف بــا مالحظات کمتر 
مى شد.مهم ترین  بــيــان  بيشتری  صــراحــت  و 
خطاهای اندیشه ای احمدی نژاد و حلقه نزدیکان 
به وی شامل نفى اساس حکومت دینى؛ اصرار 
بر تز اســالم منهای روحانيت؛ تاکيد بر والیت 
در برابر والیت فقيه؛تکثرگرایى دینى و قرائت 

ناسيوناليستى از اسالم و مکتب ایرانى است.
اعتمادآنالین نوشت : چهارمين کنگره جمعيت  •

زنــان مسلمان نواندیش دینى به صــورت مجازی 
برگزار شد. در این کنگره پيام  رئيس دولت اصالحات 
نيز قرائت شد. در بخشى از این پيام آمده است:» 
فعاًل در مــورد انتخابات شوراها عدم استقبال از 
نامزدی در انتخابات که در پاره ای موارد حتى تعداد 
نامزدها برابر تعداد اعضای شورا نيست نشانه روشنى 
است بر دلسردی جامع هم در رای دهندگان و هم 
رای گيرندگان.ترکيب هيئت های اجرایى و نيز 
گــزارش هایى که بعضا از مراکز دولتى اطالعاتى 
ــاره افــراد مى دهند نگرانى را نسبت به حذف  درب
گسترده در همين مراحل اوليه بيشتر مى کند.دولت 
محترم اگر نه 100درصد مى توانست و مى تواند به 

گونه ای دیگر عمل کند.«
جــمــاران نوشت : در پــى انتشار برخى نقشه  •

هــای جعلى و غير واقعى از مــرز مشترک استان 
های چهارمحال و بختياری، لرستان و اصفهان در 
شبکه های اجتماعى، زهرا احمدی مدیرکل دفتر 
تقسيمات کشوری وزارت کشور تأکيد کرد: بر خالف 
ادعاهای منتشرشده که به قصد تشویش اذهان 
عمومى انجام شده، هيچ تغييری در حدود تقسيماتى 
و مرز مشترک استان های چهار محال و بختياری، 

لرستان و اصفهان وجود ندارد.

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

ویژه های خراسان  

تذکر به روحانی درباره محرمانه کردن معامالت 
بین المللی

بر اساس نامه روزهای اخير محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس به حجت االســالم روحانى رئيس 
جمهور، با اشــاره به مصوبه اواخــر سال گذشته 
کابينه در خصوص درج معامالت مربوط به دستگاه 
های اجرایى در سامانه طراحى شده توسط دولت، 
تاکيد شــده با توجه به ایــن که مطابق مصوبات 
سال های گذشته مجلس، فقط انتشار اطالعات 
معامالت محرمانه از طریق این سامانه ممنوع شده، 
لذا تصميم جدید هيئت وزیــران مبنى بر اطالق 
کلى ممنوعيت درج اطالعات معامالت بين المللى 
مربوط به نهادهای دولتى در این سامانه، مغایر با 

قوانين بوده و باید اصالح یا ابطال شود.

دستور مهم درباره سنوات کارمندانی که 
بازداشت می شوند

یک نهاد مسئول در نامه جدید خود خطاب به تعدادی 
از سازمان ها و ادارات دولتى، به آن ها تاکيد کرده با 
توجه به وجود ابهامات و سواالتى در خصوص تعيين 
تکليف نحوه محاسبه ایامى که کارمندان دولتى به 
خاطر آرا و احکام قضایى در بازداشت یا حبس به سر 
مى برند، مدیران مربوط توجه داشته باشند این ایام 
جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشود چرا که در 
این دوران، حالت استخدامى فرد، انفصال موقت 
از خدمت بوده و حتى اشتغال کارکنان محکوم به 
حبس باز که با حکم مراجع قضایى بالمانع باشد، 

جزو سنوات خدمت آن ها قابل محاسبه نيست.

 سردار جوانی: منظور رهبری از 
»دولت جوان«  سن شناسنامه ای نیست

معاون سياسى سپاه در سلسله نشست های دولت 
جوان حزب اللهى گفت: ممکن است یک نفر به 
لحاظ سن و ســال و به لحاظ طبقه بندی جوان 
نباشد، اما روحيه جوانى و نشاط در او موج بزند و 
رهبری مثال سردار سليمانى را زدند که به لحاظ 
سنى و شناسنامه ای بيش از 60 سال داشت، اما 
مثل یک جوان در وسط ميدان بود و کار  و تالش  و 
شبانه روز فعاليت مى کرد.سردار جوانى افزود: این 
که مقام معظم رهبری شهيد سليمانى را مثال زدند 
برای این بود که ما دچار خطای محاسباتى و اشتباه 
نشویم که منظور از جوان، جوان تقویمى و شناسنامه 
ای نيست و مــراد ایــن اســت که آن کسى که مى 
خواهد بياید، باید مرد ميدان عمل باشد و مسئوليت 

سنگين دولت را با این اختيارات و 
امکانات بر عهده بگيرد و وسط 
ميدان پویا و بانشاط باشد و 

برای  را  لحظه لحظه ها 
مغتنم  کـــــردن  کــــار 

بشمارد./ فارس

چهرها

فرمانده هــوانــيــروز در نشست خبری کــه به 
مناسبت روز ارتش برگزار شد ،گفت: امروز ۷50 
نوع قطعه در تيراژ 800 هزار قطعه ساخته ایم که 
روی بالگردها استفاده شده است و امسال هم 
گام های بلندی برای پيشبرد اهداف هوانيروز 
بر مى داریم. امير قربانى با بيان این که امروز 
بزرگ ترین ناوگان بالگردی خاورميانه را در 
اختيار داریم و مرکز آموزش بالگردی ما در منطقه 

بى نظير است./ تسنيم

 کمتر از 30 روز به ثبت نام کاندیداهای ریاست 
باقى  فــرصــت  ــاه  م اردیبهشت  در  جمهوری 
مانده اســت امــا اصولگرایان همچنان بر سر 
انتخاب کاندیدای واحد بالتکليف مانده اند هر 
چندتعداد زیادی  از چهره های اصولگرا یا برای 
حضور در انتخابات اعالم آمادگى کرده اند  یا 
گزینه جدی این عرصه هستند. در این ميان 
شاید بتوان ابراهيم رئيسى را به عنوان گزینه 
اول  اصولگرایان د راین عرصه دانست.  آغاز 
رایزنى با سایر کاندیداها، موضوعى است که 
وحــدت  شـــورای  سخنگوی  متکى،  منوچهر 
در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنالین مطرح 
مى کند. او بر این باور است که آغاز رایزنى ها با 
کاندیداهای دیگر به معنای قطع اميد کردن از  
آمدن رئيسى نيست بلکه در عين حال شواهدی 
وجــود دارد که احتمال آمــدن آقــای رئيسى را 

قوت مى بخشد. متکى هم مانند سایر چهره های 
سياسى، این جمله تکراری که "نمى توان به 
طور قاطع گفت رئيسى برای انتخابات مى آید 
یا نمى آید" را مطرح مى کند؛ وزیر امور خارجه 
پيشين کشورمان که سابقه حضور در ستادهای 
ــورای وحدت  انتخاباتى را دارد از فعاليت ش
با عمری کمتر از شش مــاه سخن مى گوید و 
ضمن گالیه از شورای ائتالف برای نپيوستن 
به فرایند وحــدت  مى گوید: تاکنون از سوی 
شورای ائتالف، اقدام جدی و عملى را شاهد 
نبودیم از این رو بر این باوریم که باید ظرفيت 
سازی  خودمان را به عنوان شورای وحدت پيش 
ببریم. اما شورای وحدت اصولگرایان به کدام 
ــال کــرده است؟منوچهر  کاندیداها نامه ارس
متکى در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تکميل روند 
ارسال نامه های شورای وحدت اصولگرایان به 

کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار کرد: این 
نامه ها با امضای آیت ا... موحدی  کرمانى ریاست 
این شورا و برای دریافت برنامه های کاندیداها 
به افــراد ارســال شده است.متکى ادامــه داد: 
پيش از این از ارسال نامه به آقایان سيد ابراهيم 
رئيسى، محسن رضایى، محمدباقر قاليباف، 
اميرحسين   ، قاسمى  رستم  جليلى،  سعيد 
قاضى زاده و على نيکزاد خبر داده بودیم.وی 
افزود: اما در روزهای اخير این روند با ارسال نامه 
به آقایان سعيد محمد، حسين دهقان و عزت ا... 

ضرغامى تکميل شده است و ما منتظر پاسخ این 
10 نفر به شورای وحدت و ارسال برنامه ها و تيم 
انتخابى شان هستيم.به گزارش ایسنا، با توجه به 
توضيحات منوچهر متکى مى توان نتيجه گرفت 
که این 10نفر کاندیداهای مورد توجه شورای 
وحدت اصولگرایان از ميان چهره های مختلف و 
اسامى متعدد مطرح  شده در ماه های اخير، برای 
انتخابات ریاست جمهوری سيزدهم هستند و 
کاندیدای نهایى از ميان همين افراد برگزیده 

خواهد شد.

انتخابات 1400 در فاز نامه نگاری
شورای وحدت اصولگرایان به  10کاندیدای1400 برای اعالم برنامه هایشان 

نامه ارسال کرد،با این حال متکی سخنگوی این شورا گفت،شواهد قوی از 
کاندیداتوری رئیسی وجود دارد 

» مسعود پزشکيان« نماینده ادوار مجلس و 
وزیر بهداشت دولت اول اصالحات که حاال  
با کنار رفتن سيد حسن خمينى از کــارزار 
انتخابات   اسمش بيش از هر زمانى به عنوان 
یکى از گزینه های نهایى اصالح طلبان شنيده 
مى شــود در مصاحبه اخير خود به صراحت 
ــالح طلبان خط و نشان کشيده و  ــرای اص ب
تاکيد کرده است که برای کاندیداتوری نه با 
خاتمى جلسه داشته  و نه از او مشورت گرفته 
است و حتى تصریح کرده که اگر خاتمى  تکرار 
یا  الریجانى   نفع  به  نيست  حاضر  بکند  هم 
عارف کنار بکشد. وی همچنين در سخنان 
اخير خود گریزی به برجام و دولت روحانى 
زده و معتقد است که برای حفظ برجام تالش 
خواهد کــرد و اگــر هم به ســال 96 بازگردد 
مجدد به روحانى رای خواهد داد. در ادامه  
مهم ترین بخش های گفت و گوی جنجالى 
خوانيد:  مى  تسنيم  با  را  پزشکيان   مسعود 
ــا بــرای  ــوال کــه آیـ ــ ــن س ــخ بــه ایـ ــاس *)در پ
کاندیداتوری با سيد محمد خاتمى دیدار یا 
جلسه ای داشته اید( من با هيچ کس مشورتى 

نکرده ام، جلسه ای هم نداشته ام .
* اگر همان چهره ها در سال 96 به عنوان 
کاندیدا بودند، باز هم به آقای روحانى رای 
مى دادم. کليت قضيه این است که هر کس 
در این ساختار بياید و با این روش عمل کند، 
 خروجى بهتر از آقای روحانى نخواهد داشت.
*االن تعدادی از افــرادی که شما به آن ها 
مى گویيد جبهه پایداری وارد مجلس شده 
اند. آیا توانسته اند گرهى از مشکالت مردم 
باز کنند؟ حرف زدن که کاری ندارد ولى این 
که در یک جایگاهى قــرار بگيرید و بتوانيد 
اثرگذاری مثبتى داشته باشيد، آن زمان است 
 که مى توانيد ادعا کنيد که توانمند هستيد.
ــت کـــه آن چه  ــن اسـ ــده عــقــيــده ام ایـ ــن * ب
ــام در حـــوزه  ــظ کـــه ســيــاســت هـــای کــلــى ن
سياست های خارجى است باید اجرا شود. 
از نظر من گفت وگو کــردن و صحبت کردن 
ــدارد..... برجام یا هر چيزی  ــ جــای بحثى ن
شبيه به آن. مثال همين تفاهم نامه ای که با 

چين امضا کردیم کار درستى است. اما باید 
 حواست را جمع کنى که سرت کاله نرود... 
* ) در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شما 
گزینه ائتالفى با آقای الریجانى باشيد(  نه من 
با هيچ کس در این خصوص صحبت نکردم 
و قرار هم نيست با کسى ائتالف کنم ولى در 
جمع بندی رای مردم هرچه باشد، سر خم مى 
کنم.) اما اگر ( خير، قبل از انتخابات اگر جمع 
بندی نظر مردم در نظرسنجى این باشد که 
مثال فرد دیگری بهتر از بنده است، به نفع او 

کنار مى روم.
* )به نفع آقای الریجانى و نه آقای عارف کنار 
نمى روید؟( خير به نفع هيچ یک از آن ها کنار 
نمى روم. ) حتى اگر نهاد اجماع ساز بگوید؟( 
نهاد اجماع ســاز ایــن حرفى را که شما مى 
گویيد نمى زند. در این نهاد قرار شده است که 
نظرسنجى مردمى داشته باشند و بر آن اساس 

گزینه نهایى را معرفى کنند.
ــرار  ــکـ ــک نـــفـــر گـــفـــت َتـ ــ * )اگــــــر فــــــردا ی
ــار  ــن ــارف ک ــ ــ ــه نـــفـــع ع ــ مـــى کـــنـــم و هـــمـــه ب
ــد؟( نـــه.  ــي ــن ــى ک ــار م ــ ــا چـــه ک ــم ــد. ش ــرونـ  بـ
ــن،  انــصــاف و عــدالــت اســت    شعار دولــت م
* اعتقاد من این است که قيمت بنزین واقعى 
ــردم آسيب  ــرای ایــن کــه اقــشــار م ــود. امــا ب ش
نبينند، به هر فرد سهم مثال 20 ليتر 20 هزار 
تومانى بدهيم. هزار تومان به او فروخته شود، 
اما او بتواند مثال 20 هــزار تومان بفروشد. 
ــردی که در  معنى ایــن حــرف ایــن اســت آن ف
روستاست و چهار فرزند دارد، ماهى حدود یک 
و نيم ميليون تومان درآمد خواهد داشت. آن 
کسى هم که یک بچه دارد و پنج ماشين، تنها 

60 ليتر در ماه سهميه مى گيرد.

صبح روز 22 فروردین ماه، 
خبر یک اقدام خرابکارانه 
در مجتمع غنى سازی ایران 
منتشر مــى شــود. ساعتى 
ــن خبر،  پــس از انتشار ای
ــرژی  ــان ان ــازم مقامات س
هسته ای ایران، از ابعاد این 
اقدام تروریستى مى گویند. 
با وجود اخبار رسمى منتشر 
شده، این حادثه به سرعت 

در رسانه های بيگانه بزرگ نمایى مى شود. 
آن ها با پخش تصاویر آرشيوی و ساختگى از 
وقوع یک انفجار بزرگ خبر مى دهند و مدعى 
مى شوند، بر اثر این انفجار بخش مهمى از توان 
غنى سازی ایران از کار افتاده است.به گزارش 
خبرگزاری صدا وسيما، پس از وقوع این حادثه 
هيئتى از اعضای کميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس، ماموریت مى یابند 
ــوارد را  از سایت نطنز بازدید و در صحنه م
بررسى کنند. روایت رئيس کميسيون امنيت 
ملى مجلس که خود از نزدیک محل حادثه را 
بررسى کرده، نشان مى دهد، حادثه آن طور 
که در رسانه ها منتشر شده نيست. تصاویری از 
محل وقوع حادثه که از سوی منابع امنيتى در 
اختيارصدا وسيما قرار گرفته نشان مى دهد، 
بر اثر یک انفجار محدود بخش کوچکى از 
مسير برق رسانى به سالن سانتریفيوژ ها 
تخریب شده اســت. ضمن آن که انفجار بر 
اثر عملکرد مــواد منفجره بــوده و هيچ گونه 

حمله سایبری رخ نــداده است. 
حضور خبرنگار خبرگزاری صدا 
و سيما در سالن آسيب دیده هم 
نشان مى دهد روند جایگزینى 
سانتریفيوژ های آسيب دیده به 
سرعت درحال انجام است. عامل 
این اقدام خرابکارانه نيز با تالش 
سربازان گمنام امام زمان )عج( 
شناسایى  اطالعات  وزارت  در 
شده است. این فرد که تصویرش 
برای اولين بار در این گزارش منتشر مى شود، 
رضا کریمى نام دارد که ساعتى قبل از حادثه 
به خــارج از کشور گریخته است و اقدامات 
الزم بــرای دستگيری و بازگرداندن وی به 
کشور از مسير های قانونى  و از طریق اینترپل 
ــت پيگيری اســت. براساس گزارش  دردس
مقامات مربوط در وزارت اطالعات، پس از 
ترور شهيد فخری زاده، رژیم صهيونيستى 
عمليات های متعددی از قبيل انفجار و ترور در 
حوزه های هسته ای و دفاعى طرح ریزی کرده 
بود که با هوشياری وزارت اطالعات تمامى 
ــرادی در این خصوص  آن هــا خنثى شد و اف
دستگير و به مقامات قضایى تحویل شده 
اند.با این حال اقدام تروریستى نطنز نه تنها 
خللى در فعاليت های صلح آميز هسته ای 
ایران ایجاد نکرد، بلکه ایران را مصمم کرده 
تا با توسعه و افزایش ظرفيت غنى سازی و 
نصب سانتریفيوژ های نسل جدید، سطح 

غنى سازی را به 60 درصد ارتقا دهد.

خط و نشان پزشکیان برای اصالح طلبان 
مسعود پزشکیان: نه به نفع الریجانی کنار می روم و نه عارف؛ حتی اگر تکرار کنند 

 تصویر عامل خرابکاری اخیر در نطنز و سالن سانتریفیوژهای آسیب دیده
 برای اولین بار منتشر شد 

خرابکار نطنز چه کسی بود؟ 

اعتماد- این روزنامه با توجه به تحرکات انتخاباتى  •
اصالح طلبان نوشت: »این که اصالح طلبان در نهایت 
سراغ کدام یک از گزینه ها مى روند هنوز نامعلوم است 
و شاید باید تا زمــان نام نویسى کاندیداها و حتى 
اعالم نتایج بررسى صالحيت  آنان از جانب شورای 
نگهبان منتظر بمانيم.آن چه مسلم است این است 
که گزینه نهایى این جریان سياسى چهره ای است 
تماما اصالح طلب و نيز این که  سيد حسن خمينى 
که به  زعم بسياری، گزینه اصلى اصالح طلبان بود، 
بعد از کناره گيری از کاندیداتوری، همچنان رفتار و 
گفتارش در تصميم گيری های سياسى- انتخاباتى 

اصالح طلبان نقشى تعيين کننده خواهد داشت«.
کیهان- این روزنامه نوشت:متأسفانه رئيس  •

ــن مسئله کــه پاسخ مــا نصب  ــرح ای  جمهور بــا ط
موتورهای نسل 6 و آغــاز غنى سازی 60 درصد 
ــدام متقابلى عليه  ــالم کــرد اق ــع اع ــت، در واق اس
اسرائيل در کار نخواهد بود! این پالس غلط مى تواند 
منشأ اقدامات ضدامنيتى جدید دشمنان عليه 
تأسيسات حساس و افراد متخصص ایرانى باشد.
براساس فرمول »چشم در برابر چشم« و »تهدید 
متقابل و همتراز«، در پاسخ به حادثه نطنز، ایران 
باید اقداماتى را عليه تأسيسات »دیمونا«ی اسرائيل 
به اجرا بگذارد چرا که واکنش در هيچ سطح دیگری 

همتراز و بازدارنده نخواهد بود.
همشهری- این روزنامه نوشت: مثلث افزایش  •

قيمت بنزین و خودرو و شيوع کرونا گرایش مردم 
ــرده اســت. بــه خرید موتورسيکلت را بيشتر ک
ــور ناجا و دبير انجمن صنعت  رئيس پليس راه
موتورسيکلت ایران مى گویند توليد و ثبت سند 
موتورسيکلت  در سال99 نسبت به سال98، 80 

درصد افزایش داشته است.
ابتکار- وکيلى، عضو فراکسيون اميد مجلس  •

ــه نــوشــت: راســتــش تقالی  ــام ــن روزن ــم در ای ده
بى مورد مى کنيم؛ دولت حسن روحانى آبرویى 
بــرای اصالح طلبان نگذاشته اســت؛ هيچ چيز 
واضح تر از این نيست که هزینه بى کفایتى این 
دولت از کيسه اصالح طلبان پرداخته شد؛ تعارف 
نداریم، به جز یکى دو پروژه، بقيه دولت انگار در 
تعطيلى مطلق بوده اند؛ به جرئت مى توان گفت 
اساسًا عزمى برای هرگونه اصالحات در این دولت 
وجود نداشته است.هيچ دولتى مانند این دولت 
این هنر را نداشت که 25 ميليون رای را در عرض 

چند ماه برساند به دو سه ميليون!
شرق – پسر شهيد بهشتى در مصاحبه با این  •

روزنامه گفت : »مشکل جناح های سياسى کشور، 
اصولگرا، اصالح طلب یا هر جناح و دسته و حزب دیگر 
این است که حيات سياسى شان به ایستگاه های 
ــده اســت. بــحــران هویت،  انتخاباتى منحصر ش
بى برنامگى و مدیریت هيئتى در همه احزاب سياسى 

مشاهده مى شود.«



کار ما فقط خندیدن و خوردن نیست! 
گفت و گو با »الناز آبشاری«، بازیگر بیش از 700 تیزر تبلیغاتی تلویزیونی درباره 

ویژگی های شغل اش، درآمد سلبریتی ها از این نوع تبلیغات و ...

تماشای تبلیغات تلویزیونی که همیشه وقتی یک فیلم به حساس ترین بخشش می رسد یا چند دقیقه 
مانده به شروع یک مسابقه حساس فوتبال پخش می شود، تجربه مشترک همه ماست. در این بین ورود 
سلبریتی ها به دنیای بازیگری تبلیغات به خصوص در چند سال اخیر، باعث شده تا این شغل بیشتر از 
قبل مورد توجه قرار بگیرد. در مینی پرونده امروز زندگی  سالم به سراغ »الناز آبشاری« یکی از بازیگران 
تیزرهای تبلیغاتی رفتیم تا درباره حرفه اش، میزان درآمدش، دالیل حضور سلبریتی ها به خصوص 

اهالی ورزش و سینما در این حوزه و ... برایمان بگوید. 
  اولین دستمزدم 35 هزار تومان بود|به عنوان اولین سوال از خانم آبشاری می پرسم که چطور وارد این شغل 
 شدید که می گوید: »من در دانشگاه، دستیار کارگردانی خواندم. در این سال ها، برای شبکه های مختلف و در
 تله فیلم ها، نقش های کوتاه و مختلفی بازی کردم و حتی در فیلم »ورود آقایان ممنوع« هم نقش داشتم. از سال 81 
به صورت حرفه ای تر وارد حوزه بازیگری تبلیغات شدم. من تا امروز در بیش از  600 یا 700 تیزر بوده ام که به عنوان 
بازیگر حضور پیدا کرده ام. یادم هست که اولین دستمزد من بازی کردن در تیزر تبلیغاتی یکی از محصوالت معروف، 

۳۵ هزار تومان بود.«
  این کار یکی از سخت ترین شغل های دنیاست|شاید این  طور به نظر برسد این شغل که معموال با خوردن 
خوراکی های خوشمزه و حضور در جاهای الکچری همراه اســت، از راحت ترین و 
جذاب ترین مشاغل دنیا باشد. خانم آبشاری در این باره می گوید: » خیلی  ها 
می گویند که یک بازیگر در تبلیغات شاید 10 تا 20 ثانیه دیده شود که زمان 
بسیار کمی است و طبیعتا زحمت زیادی هم ندارد ولی شاید باورتان 
نشود که این کار یکی از سخت ترین شغل های دنیاست. دلیلش هم این 
است که شما هر دفعه باید یک احساس را تجربه کنید و به خوبی بتوانید 
آن را به بیننده نشان دهید و سپس منتقل کنید. در بعضی از تبلیغات ما 
دیالوگ داریم که در این صورت یک مقداری کارمان راحت تر است اما 
بعضی اوقات برای اجرای تبلیغ، هیچ دیالوگی نباید بگوییم بلکه فقط با 
احساس و میمیک صورت، مخاطب را تحت تاثیر قرار بدهیم تا به خرید آن 
محصول ترغیب شود.« از او درباره حساسیت ها به نحوه اجرای بازیگران تیزرهای 
تبلیغاتی به خصوص خانم ها می پرسم که می گوید: »خانم ها برای بازیگری در تیزرهای تبلیغاتی حتی از بازیگران 
سریال و فیلم های تلویزیونی هم با خط قرمزهای بیشتری روبه رو هستند. خنده زیاد، چشم و ابرو آمدن زیاد و ... نباید 

در این ویدئوها اتفاق بیفتد. ما باید لباسی بپوشیم که چند سایز بزرگ تر از خودمان باشد که مجوز پخش بگیریم.«
  ساخت یک تبلیغ، بین 6 ساعت تا 4 روز طول می کشد| »برای ساخت یک ویدئو 20 تا ۳0 ثانیه ای، یک گروهی 
پشت این کار هستند،  از کارگردان بگیرید، دستیار کارگردان، گروه فیلم برداری، گریم و ... «، آبشاری می افزاید: 
»مدت زمانی که برای ساخت چنین ویدئویی صرف می شود، خیلی متفاوت است. بستگی دارد که تک بازیگر باشید، یا 
چند بازیگر دیگر هم باید در ویدئو حضور داشته باشند، تک پالن باشد یا چندین پالن داشته باشد و ...، کمترین زمانی 
که می برد تقریبا ۵ یا 6 ساعت است. البته تیزرهایی هم بوده که ساختن شان، ۳ یا 4 روز طول کشیده اما مقدار قابل 
پخش آن در نهایت همان ۳0 ثانیه ای است که شما در تلویزیون می بینید. با این حال ما نه صنفی داریم و نه حتی بیمه 
هستیم. شغل ما واقعا سخت است، با بازیگری آشنا هستیم، می دانیم کجا باید چه اکتی بدهیم، کار ما در تیزر فقط 

خندیدن و خوشحالی نیست.«
  درآمدمان بین 700 تا یک میلیون برای هر تیزر است|خانم آبشاری درباره درآمدش از این شغل می گوید: 
»االن بازیگرهای تبلیغات برای هر آفیش یعنی ساخته شدن هر ویدئوی تبلیغاتی، از 1۵0 هزار تومان می گیرند تا 
یک میلیون و ۵00 هزار تومان که طبیعتا هرچه دستمزد فرد باالتر باشد، تعداد کار کمتری به او پیشنهاد می شود 
مگر واقعا بازیگر کاربلدی باشد. بنابراین به طور میانگین بین 700 تا یک میلیون تومان برای هر تیزر، میزان درآمد 

یک بازیگر فعال در حوزه تبلیغات است.«
  درآمد سلبریتی ها از تیزرهای تبلیغاتی شان میلیاردی است|»اختالف خیلی زیادی در دستمزدها بین ما و 
سلبریتی ها برای حضور در یک تیزر وجود دارد«، این جمله بهانه ای می شود تا از خانم آبشاری بخواهم به طور دقیق تر و 
با ذکر جزئیات بیشتری در این باره صحبت کند که می گوید: »سلبریتی ها امروز از حدود ۳00 میلیون تومان تا چندین 
میلیارد تومان دستمزد دریافت می کنند. االن من دارم می بینم که تقریبا همه سلبریتی ها کم کم می خواهند وارد این 
حوزه شوند. امین حیایی، آتیال پسیانی، به تازگی هم بهنوش بختیاری و از چند وقت دیگر، یک تبلیغ با حضور آزاده 
صمدی پخش خواهد شد. این ماجرا که سلبریتی ها دارند وارد این حرفه می شوند، برای من و بعضی همکارانم زور 
دارد. البته تقصیر آن ها نیست و باید بپذیریم که برای مخاطب واقعا جذاب است به خصوص بازیگرهایی که بین مردم 
محبوب هستند مثل آقای گلزار و آقای حیایی. اما از شیوه تبلیغ آقای سیامک انصاری خیلی استقبال نشد و با او خیلی 
به خصوص در شبکه های اجتماعی شوخی هم شد. شنیدم بازیگری که گفته چه اشتباهی کردم که وارد این کار شدم 

اما اسمش را نمی گویم. البته در دنیا هم این  طور است که معروف ترین آدم ها وارد حوزه تبلیغات می شوند اما 
حداقلش این است که سلبریتی ها یشان به بازیگران تیزرهای تبلیغاتی توهین نمی کنند. اما یکی از سلبریتی 
ها ما را مسخره کرد و بعد همسر خودش هم وارد تبلیغات شد. پس نباید همکاران من را که با محدودیت 
های زیادی کار می کنند مسخره کنند. به نظرم به جز محمدرضا گلزار و امیرحسین آرمان که مناسب 

مدلینگ هستند، تعداد زیادی بازیگر نداریم که مناسب این کار باشند. در ضمن یک سری آپشن ها برای 
سلبریتی ها  روی قرارداد تبلیغاتی شان وجود دارد. مثال به جز مبلغ قرارداد، درصدی از فروش ساالنه 

آن محصول را هم دریافت می کنند اما برای ما به هیچ  وجه این طور نیست. «
 بعضی از تبلیغ های مان کپی تیزرهای آلمانی و ترکیه ای هستند| او درباره کپی بودن 
بعضی تبلیغ های ایرانی می گوید: »متاسفانه داستان کپی بودن برخی تیزرهای تبلیغاتی وجود 
دارد و مسئله ای نیست که بتوان آن را انکار یا پنهان کرد. بعضی تیزرهای شبکه های ترکیه ای، 
آلمانی و ... ایده های خوبی دارند. تا چند سال پیش برای تبلیغ یک محصول، صاحب آن به 
شرکت مراجعه می کرد و درخواست تولید تیزر می داد اما االن شرکت ها هرچه که صاحب 
محصول بخواهد می سازند. بسیاری از سناریوهایی که امروز می بینید سفارش صاحب 

محصول است که اتفاقا عمدتا از آگهی های محصوالت خارجی کپی برداری شده است. 
بعضی از آن ها حتی لوکیشن و جزئیات را هم از تیزرهای آلمانی و ترکیه ای کپی می کنند.«
  واکنش های مردم دلگرم کننده است|آبشاری درباره این  که آیا تا حاال پیش آمده 
که فردی او را در خیابان یا مجلسی به عنوان یک بازیگر تبلیغات بشناسد یا نه، می گوید: 

»زمان تیزر معموال خیلی کوتاه است اما باز هم، نقش و افراد در ذهن مخاطب می مانند. مثال یک 
بار در حرم امام رضا)ع( برای زیارت آمده بودم که خانمی گفت: »شما همون فردی هستید که در 
تبلیغات فالن محصول دیدم؟« خب این واکنش ها از سمت مردم وجود دارد و برای من دلگرم 

کننده است.«

مهساکسنوی|روزنامهنگار

شاید این رویا، زمانی که اولین بار استخوان های دایناسورها در نقاط مختلف دنیا کشف شد، به ذهن یک دانشمند رسید که احتمال دارد بتوانیم موجودات ماقبل تاریخ و 
منقرض  شده را دوباره روی زمین ببینیم و در کنار آن ها زندگی کنیم. اولین نکته ای که برای زنده  کردن موجودات منقرض  شده باید دانست این است که موجودات از بین 
رفته در چه زمان یا دوره زمین شناسی روی زمین زندگی می کرده اند، زیرا روش ها برای حیات مجدد این جانوران بسته به قدمت زیست آن ها متفاوت است. به لطف پیشرفت  
روش هایی مانند کلونینگ و فناوری ویرایش ژن، چشم انداز بازگشت حیوانات در حال انقراض بیش از هر زمان دیگری دست  یافتنی به نظر می رسد. به بهانه این که به تازگی 
در استرالیا، پروفسور مایکل آرکر و همکارانش روی تحقیق برای احیای دایناسورها به نتایج جدیدی درباره مراحل رشد و تکامل این حیوان رسیدند در پرونده امروز زندگی  سالم می خواهیم به 

این سوال پاسخ بدهیم که آیا می شود دایناسورها و حیوانات منقرض  شده را دوباره زنده کرد و به آن ها حیات مجدد بخشید؟

پرونده

دایناسورهابرمیگردند؟!

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار
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احتمال احیای حیوانات منقرض  شده  ایرانی 
 با مطرح شدن داستان احتمال احیای مجدد 
موجوداتی چون دایناسورها شاید شما هم به 
این فکر افتاده باشید که آیا می شود حیواناتی 
چون ببرمازندران وشیر ایرانی را که در کمتر از 
100 سال پیش منقرض شده اند 
برگرداند؟  با در نظر گرفتن این 
موضوع که پوست و بقایای 
این جانوران موجود است و 
حتی برخی باغ وحش ها 

در دنیا ادعا می کنند که نمونه هایی از شیر ایرانی را در اختیار دارند و 
دی ان ای آن را نیز می توان استخراج کرد، نکته قابل تامل این است 
که آیا با حیات مجدد آن ها زیستگاه مناسب در کشور وجود دارد؟ پس 
قبل از این که بخواهیم به شیر یا ببر ایرانی حیات مجدد بدهیم، باید 
بدانیم که اصال زیستگاه مناسبی برای بازگشت این جانوران وجود 
ندارد. بزرگ ترین دلیلی که جانوران در عهد حاضر منقرض شدند، نبود 
زیستگاه مناسب بوده است. پس حتی اگر از لحاظ فنی بتوانیم آن ها را 
برگردانیم، اما زندگی مجدد برایشان در اکوسیستم امروزی تقریبا ممکن 
نیست. هر شیر و ببر احتیاج به هکتارها قلمروی بکر دارد که در زیستگاه های اصلی این 
جانوران همچون میانکاله )از بهترین زیستگاه های ببر ایرانی( و دشت ارژن ) از بهترین 

زیستگاه های شیر ایرانی( چنین شرایطی دیگر مهیا نیست.

دنیای بعد از حیات  مجدد منقرض  شده  ها 
یکی از سواالتی که درباره حیات مجدد دایناسورها و بقیه موجودات منقرض شده مطرح می شود این است که بعد از 
برگشتن به زمین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض کنید شما یک حیوان را که متعلق به زیستگاه خاصی است به منطقه 
دیگری منتقل می کنید با این کار دردسرهای زیادی در آن زیست بوم ایجاد می شود. گونه های بومی نابود می شود 
و غذای جانوران آن منطقه را شکار می کند و زندگی بقیه موجودات آن منطقه را به خطر می اندازد و در معرض خطر 
انقراض قرار می دهد. برای منقرض شده هایی چون ببر تاسمانی که عمر زیادی از نابودی آن ها نگذشته  است 
می توان گفت بعد از حیات دوباره خیلی راحت تر به زیستگاه خود برمی گردند، تا ضمن برگشت شان به اکوسیستم 
فعلی نیز آسیب نرسانند. اما درخصوص ماموت ها نه شرایط آب و هوایی مناسب زیست آن هاست و نه فضای کافی 
برای احیای زیستگاه آن ها را داریم. ما می دانیم آب و هوا در عصر ماموت ها بسیار سردتر بوده و شرایط جوی امروز 
مناسب زندگی ماموت ها نیست. درباره دایناسورها باید بدانید به علت بزرگ بودن جثه، آن ها احتیاج به سطح 
اکسیژن زیادی برای زندگی دارند و زمین هم اکنون اکسیژن کافی برای زندگی کردن دایناسورها ندارد. ضمن 
این  که طبیعت، گیاهان و جانوران در میلیون ها سال پیش با امروز بسیار متفاوت است و با احتمال ناچیز برگشت 

دایناسورها، باعث آسیب بدی به زیستگاه کنونی زمین و نابودی بسیاری از جانوران اکوسیستم خواهد شد.

پارک ژوراسیک، تخیلی یا واقعیت؟ 
مایکل کرایتون، نویسنده رمــان و فیلم نامه پــارک ژوراسیک در چندین سال پیش با ایده 
خارق العاده اش برای بازگرداندن دایناسورها جهان را شگفت زده کرد. او معتقد بود پشه هایی که 
میلیون ها سال پیش در زمان دایناسورها زندگی می کردند احتماال مثل پشه های امروزی که خون 
انسان و جانوران را می مکند، دایناسورها را نیش زده و خون  آن ها را مکیده اند و با احتمال بسیار 
کم امکان دارد بعد از مکیدن خون دایناسورها روی درخت بنشینند و قطراتی از صمغ درختان 
روی آن ها بچکد و در داخل کهربا محبوس و فسیل کهربا ایجاد شود. اگر با احتمال ناچیز بتوانیم 
این فسیل کهربا را که پشه در آن گیر کرده  است پیدا کنیم، می توانیم دی ان ای کامل دایناسورها 
را از داخل بدن پشه که خون دایناسور را دارد، استخراج و به روش کلونینگ دایناسورها را احیا 
کنیم. حتی اگر به صورت معجزه آسایی چنین فسیل کهربایی پیدا شود، ممکن است بخش هایی 
از دی ان ای آن معیوب باشد اما دانشمندان معتقدند بخش های معیوب این دی ان ای را می توان 
با استفاده از دی ان ای نزدیک ترین موجود زنده به دایناسورها یعنی پرندگان کامل کرد. پرندگان 
نزدیک ترین خویشاوند دایناسورها هستند که روی زمین زندگی می کنند، در حقیقت دایناسورها 
به طور کامل منقرض نشدند. 
پس هر وقــت یک پرنده را در 
آسمان دیدید که در حال پرواز 
است درحقیقت شما در حال 
نگاه کــردن به یکی از آخرین 
ــان دایــنــاســورهــا  ــدگ ــان ــازم ب

هستید!

روش کلونینگ، راهکار زنده کردن 
ماموت ها؟ 

جانورانی مانند دودو ،ببرتاسمانی یا حتی ماموت های پشمالو که مدت زمان 
زیادی از انقراض شان نمی گذرد و مقداری از بافت بدن شان باقی مانده 
است، شانس بیشتری برای احیای مجددشان وجود دارد. برای حیات مجدد 
ماموت ها در آزمایشگاه دی ان ای آن ها از بافت منجمد شده فسیل های یخی 
را که در سیبری یافت شده استخراج  و از طریق روش کلونینگ، برای حیات 
بخشیدن به آن ها تالش می کنند. این همان روشی است که دانشمندان 
تالش هایی را برای زنده کردن ماموت ها انجام داده اند ولی به دالیل مختلف 
تاکنون نتایج مطلوب حاصل نشده  است. آن ها یک تخمک از فیل آسیایی را که 
به لحاظ ژنتیکی شباهت بیشتری به ماموت  دارد گرفتند و محتوای ژنتیکی 
آن را خارج کردند و دی ان ای ماموت را که سال های سال در زیر برف و مناطق 
یخ زده بوده درون تخمک قرار دادند و بعد از این که کلونینگ انجام شد آن را 
درون رحم یک فیل آسیایی قرار دادند تا رویان در بدن فیل رشد کند و جنین 
ماموت شکل بگیرد تا سرانجام یک ماموت به عرصه حیات برگردد. البته 
همان طور که گفته شد این روش موفقیت آمیز نبوده و نیازمند رمزگشایی هایی 

برای رسیدن به این هدف است.
    ماجرا درباره دایناسورها متفاوت است

ــاره دایناسورها داستان خیلی متفاوت و سخت تر است زیــرا آخرین  درب
دایناسورها در دوره کرتاسه تقریبا 6۵ میلیون سال پیش منقرض شدند. 

نظریات مختلفی در خصوص انقراض دایناسورها وجود دارد از جمله 
برخورد شهاب سنگ ، فوران آتشفشان ها ،بیماری های 

دانــشــمــنــدان  بیشتر  الــبــتــه   .  .... و  همه گیر 
بین  از  در  فرضیه  محتمل ترین  معتقدند، 

رفتن دایناسورها برخورد شهاب سنگ 
است. کامال واضح است بقایایی که از 

6۵ میلیون سال پیش باقی  مانده با 
جانورانی مثل ماموت ها که بسیار 
جدیدتر هستند و هنوز دی ان ای در 

بافت آن ها تخریب نشده ، متفاوت 
است. درباره دایناسورها ما تقریبا 
هیچ بافت فسیل نشده ای نداریم 

و اعضایی مثل دنــدان آن هــا تبدیل 
به سنگ شده است و از آن ها نمی توان 

دی ان ای کاملی استخراج کرد.

اول دایناسورها بوده اند یا ماموت ها؟
همان طور که گفته شد، میزان امکان حیات مجدد جانوران منقرض شده بسته به قدمت زیست 
آن ها متفاوت است. شاید در ذهن بسیاری از شما جانورانی چون ماموت ها و دایناسورها اختالف 
زمانی زیست زیادی روی زمین نداشته  باشند ولی جالب است بدانید میلیون ها سال بین نابودی 
آخرین دایناسور تا پیدایش نخستین ماموت ها فاصله وجود دارد. باید بدانیم که دایناسورها در دوران 
مزوزوئیک یا حیات میانی زندگی می کردند و اوج حضور آن ها در دوره ژوراسیک و کرتاسه بوده  است 
و آخرین دایناسورها تقریبا در حدود 6۵ میلیون سال پیش یعنی در پایان کرتاسه نابود شدند. اما 
ماموت های پشمالو در کمتر از یک میلیون سال پیش از بین رفتند و اجداد ما یعنی انسان های نخستین 
در عصر یخبندان ماموت ها را شکار و از آن ها تغذیه کرده اند و همچنین از اجزای بدن آن ها پناهگاه 
می ساختند یا از استخوان هایشان برای ساخت ابزارهای ساده خود استفاده می کردند. برخی دیگر 
از جانوران منقرض  شده هستند که حتی از ماموت ها نیز جدیدترند مثل دودو. این پرنده ها در آمریکای 
جنوبی زندگی می کردند و چون در جزیره زیستگاه خود، دشمن طبیعی نداشتند با دیدن اولین انسان 
فرار نکردند و توسط نخستین اسپانیایی هایی که پا به قلمروی این جانوران گذاشتند، شکار شدند و 

جز نمونه تاکسیدرمی در موزه های تاریخ طبیعی نمونه  دیگری از آن ها وجود ندارد.
از جانوران دیگری که از مدت انقراض آن زمان زیادی نمی گذرد، می توان به ببر تاسمانی اشاره کرد. 
کیسه داری که ظاهری شبیه به گربه سانان داشت و تا آمدن نخستین اروپایی ها به تاسمانی در آن  جا 
زندگی می کرده است. این جانور شگفت انگیز نیز به دلیل شکار بی رویه، تخریب زیستگاه ها و اشغال 

جایگاه اکولوژیک به سرعت نابود شد و سال هاست اثری از آن وجود ندارد.
از منقرض  شده های ایرانی می توان دو گربه سان بزرگ یعنی شیر ایرانی و ببر مازندران را نام برد که 

در کمتر از 100 سال پیش منقرض شدند.

دایناسورهابرمیگردند؟!
 یکی از فانتزی های هر عالقه مند به موجودات ماقبل  تاریخ، پاسخ به این سوال است که آیا از نظر علمی می شود 

دایناسورها و حیوانات منقرض  شده را دوباره زنده کرد و به آن ها حیات مجدد بخشید؟
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آشپزی من 

نکات مهم برای تهیه فرنی خوشمزه

به افزایش سالمت خود و افزایش سوخت و ساز 1 روزه داران با پیروی از تغذیه درست می توانند 
چربی ها و حتی درمان بیماری های دستگاه گوارش و 

کاهش کلسترول خون کمک کنند.
کم آبــی و تشــنگی، باعــث اختــالل در تعــادل  الکترولیت های بدن می شــود. همین آب یا هر 2
نوشیدنی سرد دیگر را هیچ زمانی و در ماه رمضان بین 
وعده های غذایی مصرف نکنیم، چون باعث بروز نفخ 

و اختالل در هضم غذا می شود.
بنوشید بلکه باید مزمزه کنید و به آرامی بنوشید. 3 برای رفع تشنگی پس از افطار نباید به یک باره آب 
مصرف آب یخ شاید در ظاهر باعث رفع تشنگی شود اما 
واقعیت این است که تشنگی را بیشتر می کند، بنابراین 
توصیه می شود روزه داران از خوردن آب یا نوشیدنی های 

خیلی سرد در وعده افطار خودداری کنند.
از ورزش های ســخت کــه منجر بــه عرق کردن 4 برای کاهش تعریق روزه داران، توصیه می شود 

زیاد می شود، خودداری کنند.
مصــرف چــای پررنــگ و داغ، مشــکل دیگــر  روزه داران اســت، کاری که آب زیــادی از بدن 5

آن ها خارج می کند.
روزه داران باید آب کافی در فاصله افطار تا سحر  بنوشــند تا از بروز عوارض احتمالــی بر کلیه ها 6

پیشگیری شود.
بی اختیاری و انســداد ادراری و تغییر رنگ آن 7 هــر گونــه عالمــت ماننــد تکــرر، ســوزش، 
به ویژه رنگ خونی باید جدی گرفته شــود و مراجعه به 

پزشک متخصص با بروز این عالیم ضروری است.
رمضان، افطــار در دو وعده صرف شــود. یعنی 8 کارشناســان تغذیــه توصیــه می کننــد، در ماه 
یک وعده آن، غذای سبک و ساده مانند شــیر یا پنیر و 
سبزی باشد.  یک استکان آب جوش یا چای همراه سه 
عدد خرما، چند برش نان ســنگک همــراه کمی پنیر و 
گردو، چنــد لقمه نــان و حلــوا، شله زرد، ســوپ و یک 
لیوان شیر بهترین پیشــنهاد برای وعده اول است. در 
وعده شام هم باید از تمام یا تعداد بیشتری از گروه های 

اصلی مواد غذایی مصرف شود.
روزه داران باید از تمام گروه های غذایی، یعنی  نــان و غــالت، میوه هــا و ســبزی ها، گوشــت و 9

حبوبات، تخم مرغ و لبنیات استفاده کنند.

و  )گوشــت  پروتئینــی  غذاهــای  خــوردن  تخم مــرغ( در وعده ســحری به دلیــل افزایش 10 
هورمون های القاکننده ســیری بایــد مورد توجه قرار 

بگیرد.
مصرف کافی کربوهیدرات ها )برنج، ماکارونی  و نــان( برای تأمیــن ذخایــر گلیکوژنــی در این 11

وعده غذایی توصیه می شود.
مصرف دو تا ســه واحــد میوه در وعده ســحری  برای تأمیــن آب و مــواد مغذی مــورد نیاز بدن 12

ضروری است.
کلسیم را به شدت کاهش می دهند. همچنین 13 نوشــیدنی های گازدار توانایــی بدن در جذب 
نوشــابه، اســید کلریدریک معــده را خنثــی می کند و 

باعث سوء هاضمه می شود.
توصیه می شود، روزه داران حداقل دو تا سه  بار، بعد از افطــار و پیش از خواب، مســواک 14
بزننــد و پــس از آن از نخ دنــدان و دهان شــویه برای 
جلوگیری از تجمع جرم و باکتری ها اســتفاده کنند. 
اســتفاده از نمــک در جلوگیری از تجمــع باکتری ها 

بسیار کمک کننده است.

بیشتر بدانیم

فرنی یکی از دسرهایی است که در ماه رمضان مصرف بیشتری 

دارد. به همین دلیــل باید کدبانوی منزل نکات تهیــه آن را به 

خوبی بداند. ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید.

1- آرد برنج را حتما باید در شیر سرد حل کنید. اگر شیر گرم یا 
داغ باشد، آرد گلوله گلوله و فرنی خراب می شود.

2- آرد برنج مرغوب و ایرانی در عطــر و رنگ و طعم فرنی تاثیر 
مستقیم دارد.

3- بهتر است فرنی را تا داغ است در ظرف مناسب بریزید.
4- برای تزیین از دارچین و گل سرخ و خالل پسته و بادام یا هر 

چیزی که خودتان دوست دارید، استفاده کنید.
5- اگر می خواهید فرنی شــما خوش طعم و مجلســی شــود، 
بهتر است هنگام پخت فرنی مقداری کره و خامه به مواد فرنی 

اضافه کنید.
6- برای این که بتوانید متوجه شوید فرنی شما آماده شده است 
یا خیر، با کفگیر یا قاشق روی آن خطی بکشید. اگر جای خط 

باقی ماند و سریع از بین نرفت، فرنی شما آماده است.

دسر 

چه کنیم تا از خیز چهارم کرونا دور بمانیم؟
فرهاد ملک|  فوق تخصص بیماری های ریه

1- استفاده صحیح از ماسک های مناسب می تواند تا 
۹۰ درصد از ابتال به ویروس کرونا جلوگیری کند.

2- ماســک های ســه الیــه موجــود در بازار یــا همان 
ماســک های جراحی، نفوذپذیری کمتــری دارد و به 
منظور جلوگیری از ورود ویروس به مجاری تنفســی 
اســتاندارد اســت و برای عموم مردم اســتفاده از این 

ماسک ها کفایت می کند.
3- الزم اســت هــر چهــار یــا پنــج ســاعت یــک بــار 
ماسک های جراحی تعویض شوند زیرا رطوبت موجود 
در تنفس افراد، نفوذپذیری ماسک را افزایش و ماسک 

کارایی خود را از دست می دهد.
4- چه افــراد بیمار و چه غیربیمــار، هنگام حضور در 
مکان هــای عمومی بایــد از این ماســک ها اســتفاده 
کنند؛ زیرا ماســک ها در صورتی که فرد بیمار باشد، 
مانع از پخش شدن ویروس می شود و افراد غیربیمار 
هم با استفاده از ماسک مانع از ورود ویروس به مجاری 

تنفسی خود می شوند.
5- ماســک های پارچه ای فقــط در کوتاه مدت مفید 
است. این ماسک ها به اندازه ماسک جراحی کارایی 
نــدارد و فقــط می توانــد هنگام حضــور کوتــاه مدت 
در مکان هــای خلــوت و کم خطــر از ابتال بــه بیماری 

جلوگیری کند.

6- مهم ترین راه برای ورود ویروس کرونا به بدن، بینی 
و دهان است. بنابراین الزم اســت هنگام استفاده از 
ماســک، بینی، دهان و چانه حتما پوشانده شود، در 

غیر این صورت استفاده از ماسک بی فایده است.
7- ضروری است افراد از دست زدن به ماسک پرهیز 
کنند زیرا بــا ایــن کار، در صورت آلوده بودن دســت، 
ممکن اســت آلودگی به ماســک و ســپس به مجاری 

تنفسی منتقل شود.
8- نفوذ ویروس از طریق چشم بسیار نادر است اما در 
صورتی که افراد در مکان های پرخطر قرار می گیرند، 
استفاده از شــیلد یا عینک برای پوشــاندن چشم هم 
توصیه می شود.                 منبع: ایرنا

خواص گیاهان

تازه ها

دانستنی ها

صبحانه یک مادر باردار 
باید چگونه باشد؟

با شروع ماه مبارک رمضان که همه اعضای خانواده 
روزه هستند؛ ممکن است وعده های غذایی مادران 
بــارداری که بــا نظــر پزشــک نبایــد روزه بگیرند با 
مشکل مواجه شــود. در این ماه مادران باردار باید 
حواس شان به تغذیه مخصوصا صبحانه خود باشد. 
صبحانه برای زنان باردار از اهمیت زیادی برخوردار 
است. صبحانه آن ها باید شــامل مواد مغذی مورد 
نیاز آن ها و جنین شــان باشــد. غذاهایــی که زنان 

باردار باید در صبحانه خود بگنجانند عبارتند از:
۱     غذاهایی غنی از پروتئین

پروتئین ها عناصر سازنده DNA، بافت ها و عضالت 
هستند. کودک شما برای تمایز سلولی، رشد بافت 
و سلول و رشــد کلی به پروتئین نیاز دارد. برخی از 
غذاهای غنی از پروتئین شــامل ماست، تخم مرغ، 
پنیر، شــیر، جوانه ها، عدس )دال عــدس( و مغزها 

می شود.
2     غذاهایی غنی از کلسیم

کلسیم برای داشتن استخوان هایی قوی ضروری 
اســت. مادر و کودک برای داشتن استخوان هایی 
ســالم به آن نیاز دارنــد. خانم بــاردار بــرای تامین 
نیازهــای بــدن خــود و کودکــش روزانه بــه حدود 
1۰۰۰ میلــی گــرم کلســیم نیــاز دارد. برخــی از 
غذاهای سرشار از کلسیم در وعده صبحانه عبارتند 
از: پنیر، سبزیجات سبز، بادام، انجیر، دانه کنجد، 

شیر و ماست.
فراورده های لبنی یک صبحانه ســالم هســتند اما 
بهتر اســت در مصرف آن هــا زیــاده روی نکنید. در 
وعده صبحانه شــیر یا ماســت بخورید. مصرف یک 
فنجان محصوالت لبنی در روز از افزایش ناگهانی 
قند خون جلوگیری می کند. مصرف فراورده های 
کم چرب مانع انباشت چربی های اشباع و افزایش 
کلسترول خون می شود. در خوردن کره زیاده روی 
نکنید. ســعی کنید از کره های کم چرب اســتفاده 

کنید.
3     غذاهایی غنی از فیبر

یبوست و سوءهاضمه در دوران بارداری ناخوشایند 
است. اگر چه نمی توان از آن پیشگیری کرد اما زنان 
باردار می توانند بــا مصرف غذاهایی غنــی از فیبر 
در رژیم غذایی خــود کمی تســکین یابند. مصرف 
غذاهــای فیبــردار ســبب می شــود کــه خانم های 
باردار در طول روز احساس سیری بیشتری داشته 
باشــند و کمتر به ســمت مصــرف غذاهــای حاوی 
قندهای ســاده مانند شــیرینی و شــکالت گرایش 

داشته باشند.
برخی از غذاهای غنی از فیبر که می توانید در رژیم 
بارداری خود قرار دهید، عبارتند از: غالت سبوس 
دار مانند جو، دانــه کتان، دانه چیــا، کلم بروکلی، 

ذرت شیرین، انجیر، سیب، موز و گالبی.
4     غالت کامل

غالت کامل سرشــار از ویتامیــن B، فیبــر غذایی، 
کربوهیدرات ها و مواد معدنــی مانند منیزیم، آهن 
و سلنیوم هستند. این مواد مغذی برای رشد و نمو 
ســالم کودک مهم هســتند. نمونه هایــی از غالت 
عبارتنــد از : بلغــور گندم، بلغــور جو دوســر، گندم 

سیاه، جو، برنج قهوه ای و ارزن.
5     غذاهایی غنی از آهن و فوالت

در دوران بــارداری بدن مــادر به آهــن اضافی نیاز 
دارد تا خون بیشــتری برای خود و کودکش فراهم 
کند. فوالت برای رشد مناســب مغز و نخاع کودک 
مهم اســت بنابراین، غذاهای غنی از فوالت مانند 
اســفناج، کلم پیچ، مارچوبه، کلم بروکلی، عدس، 
آووکادو و جوانه بروکسل را در رژیم خود بگنجانید. 
بیشــتر ســبزیجات برگ تیره هــم غنــی از فوالت و 
آهن هستند. غذاهای غنی از آهن نیز شامل غالت 
کامل، گوشت، ماهی، توفو، جگر، دانه سویا، مغزها 

و دانه ها می شود.
 در تهیه این مطلب از سایت » نمناک« 
کمک گرفته شده است.

تغذیه

مناسبتی
روزها رو به طوالنی شــدن می گــذارد و گرم تر هم می شــود و هنوز 
شمار زیادی از روزهای ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم. اگر چه 
روزه گرفتن همراه با تحمل گرسنگی و تشنگی اجر و پاداش خودش 
را دارد اما می توان با راهکارهایی ضعف و بی حالی آن را کاهش داد. 

آن چه تمام متخصصان تغذیه توصیه می کنند این است که حتی اگر 
شده چند لقمه در سحر میل کنید و به هیچ وجه وعده سحر را حذف 
نکنید زیرا این کار در دراز مدت باعث آسیب به بدن می شود. در ادامه 

به نکاتی برای روزه داری ماه رمضان اشاره می کنیم:

بانوان 4 عامل  افت انرژی 

کمبود انرژی یا به عبارتی افت انرژی شایع ترین 
مشکلی است که افراد از آن گله می کنند و بارها 
این نکته را شنیده ایم که با وجود این که استراحت 
کافی دارم و غذای کافی مصرف مــی کنم اما باز 
هم خسته ام. دراین مطلب به احساس خستگی 

می پردازیم:
  افسردگی و خستگی

اگر بیشــتر اوقات احســاس خســتگی می کنید، 
برای معاینــه به پزشــک مراجعه کنیــد. خیلی از 
مشــکالت مانند کمبود آهن، کم کاری تیروئید، 
دیابت و حتی افسردگی می توانند سبب خستگی 

مزمن شوند.
  رژیم غذایی سرشار از قند

خوردن غذاهای ُپرقند ممکن است انرژی موقتی 
به شــما بدهد؛ اما ایــن غذاها می تواند احســاس 
خستگی تان را شــدیدتر کند زیرا به یک باره قند 
خــون افزایش مــی یابــد و دوبــاره دچــار کاهش 
می شــود و همین افــت و خیــز قند باعث لــرز، مه 

مغزی و اندوه می شود.
  داروها

خیلــی از افــراد داروهایــی مصــرف می کننــد 
کــه عــوارض جانبــی دارنــد. تعــدادی از داروها 
معروف انــد به ایجــاد احســاس خســتگی مانند 
آنتی هیستامین ها که برای درمان آلرژی مصرف 
 می شــوند، داروهای مربوط به اختالالت خلقی
 ُشــل کننده هــای عضــالت، برخــی از داروهای 

فشارخون و داروهای مسکن.
  کم آبی بدن

کم آبی خفیف هم می تواند موجب خســتگی، مه 
مغزی، کمبود انگیزه و سردرد شود. خیلی از افراد 
نمی دانند که بدنشان به آب بیشــتری نیاز دارد. 
یکی از عالیم کم آبی بدن، تیره شــدن رنگ ادرار 
است. اگر ادرارتان تیره تر از زرد روشن است پس 

باید بیشتر آب بنوشید.

مارال مرادی
خبرنگار

 14 نکته مهم  برای
 روزه داری

با رعایت نکاتی مثل پرهیز از خوردن چای پررنگ و نوشیدنی 
 گازدار،  مصرف آب بین افطار تا سحر و 2  وعده ای  کردن

 افطار، ضعف ناشی از روزه را کاهش دهیم 

 خواص خاکشیر 
و طرز تهیه جوشانده آن

خاکشــیر از نظر طب قدیم ایران ســرد و تر است. 
مصرف خاکشــیر صبح ناشــتا در آب جوش یا آب 
ســرد، بدون شــکر یا با شــکر، قبــل از غذا یــا بعد 
آن، با فاصله ای از غــذا یا بدون فاصله شــب و روز 
و همچنیــن چگونگــی اســتفاده از آن دارای آثار 
متفاوتی است. در ادامه به خواص خاکشیر و طرز 

تهیه جوشانده آن می پردازیم:
التیــام  را  جراحــات  و  خاکشــیرزخم ها   -1

می بخشد.
2- ملین و خنک کننده است.

3- تنظیم کننده دستگاه گوارش است.
4- خاکشــیر یکــی از بهتریــن داروها بــرای رفع 

بواسیر و واریس است.
5- از خواص خاکشیر چربی زدایی کبد است.

6- خاکشیر ســرد ضد اسهال و خاکشــیر در آب 
جوش یک داروی ضد یبوست است.

7- خــوردن آن ســبب نیکویــی رنــگ و رخســار 
می شود.به این صورت که  خاکشــیر را با دو برابر 

وزن آن با شکر مخلوط کنید و تا 1۰ روز بخورید.
8- خاکشیر یکی از بهترین داروهای ضد آلرژی 

است.
۹- در فصــل گرمــا بــا کاهــش دمــای بــدن بــه 

پیشگیری از گرمازدگی کمک می کند.
 طرز تهیه جوشانده خاکشیر

برای تهیه جوشانده خاکشیر باید ابتدا دانه های 
خاکشــیر را 15 دقیقــه درون آب خیــس کنیــد. 
سپس آب اضافی آن را خالی کنید و چندین مرتبه 
شست وشــو را ادامه دهید. ســپس خاکشیر را به 
مدت 1۰ دقیقه با مقداری آب بجوشانید و پس از 
سرد شدن میل کنید. در صورت تمایل می توانید 

آن را کمی شیرین کنید.

مچ بندی برای نجات جان مبتالیان به کرونا!
به تازگــی محققان دانشــگاه تگزاس ادعا کــرده اند که 
دستگاهی به اندازه یک ساعت مچی طراحی کرده اند 
که می توانــد عرق بــدن انســان را تحلیل و نشــانه های 
توفان مرگبار سیتوکینی را ردیابی کند که توسط کووید 
1۹ و حتــی عفونت های دیگــر  به وجود می آیــد. توفان 

سیتوکینی در واقع  زمانی اتفاق می افتد که نوعی ماده 
شــیمیایی در جریان خون )به نام سیتوکین( به سرعت 
افزایش می یابد. این ماده  شــیمیایی می تواند سیستم 
ایمنی را کنترل و محدود کند. در نتیجه به تورم و آسیب  
رسیدن به اعضای بدن انسان منجر می شود. البته این 

یافته ها هنوز به بررســی بیشــتر نیاز دارد. حسگری که 
محققان طراحــی کرده اند، هشــدار زودهنگامی برای 
پزشکان فراهم می کند تا به بیمار استروئید تزریق کنند 
تا به این ترتیب ریسک توفان ســیتوکینی کاهش یابد و 

  منبع: مهر اوضاع از کنترل خارج نشود.                          
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* درباره پرونده زندگی سالم می خواستم بگم، علی دایی، 
آقای گل جهان هم خیلی دیر کشف شد اما به همه چیزهایی 

که در فوتبال می خواست، رسید.
* چرا در صفحه نوجوان از آدم های موفقی نمی نویســید 
که در نوجوانی پولدار شدن؟ یکی از اصلی ترین مشکالت 

نوجوان های امروزی، بی انگیزگی است. 
* استعدادیابی در کجای کشــور به صورت اصولی انجام 
می شــود که فوتبال، دومی اش باشــد؟ من االن 20 سال 
است در شغلی مشغول کار هستم که اصال به آن عالقه ای 
ندارم اما به خاطر انتخاب رشته اشتباه، مجبورم در همین 

کار بمانم و بسوزم.
* فردی به شما پیامک داده و گفته که ستون معرفی کتاب 
در صفحه خانواده  و  مشاوره را حداقل هفته ای یک بار چاپ 
کنید. می خواستم بگم اگر می شه، ستون معرفی فیلم های 
خاص رو هم در زندگی سالم راه بندازین، به خصوص حاال 

که شب ها، زمان بیشتری در خانه هستیم.
* در مطلب مقایســه مســیر فوتبالی ســون هیونگ مین و 
مهدی طارمــی، جالبه که همه اون مســیری که ســون در 
چندین ســال رفته، طارمی در یک ســال رفته و اگر مربی 
شــون از اول در بازی با چلســی بازیش مــی داد، قطعا هم 
مهدی و هم پورتو، سرنوشت دیگه ای داشتن و االن حریف 

رئال شده بودن.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576
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1- داشتن نور و تهویه مناسب
در اتاق یا مکانی کــه کار می کنید، باید تهویه مناســب 
هوا و نور الزم وجود داشته باشد. هوای سالم و نور زیاد 
انرژی ها را باال می برد و از ماللت و خستگی جلوگیری 

می کند. پنجره را بــاز کنید تا هــوای تــازه و مطبوع در 
خانه جریان پیدا کند. این کار عالوه بر ایجاد سرزندگی 
ســبب از بین رفتــن ویروس هــا و عوامــل میکروبی هم 

خواهد شد.

2- داشتن گل و گیاه
پرورش گل را فراموش نکنید. نگهداری از گل و گیاه به 
خودی خود احساس شادابی به انسان می بخشد. رنگ 
سبز و رشــد آهســته گیاه در گلدان، حس جاری بودن 
زندگی را در انسان پدید می آورد. وجود گیاهان، مولد 

انرژی و شفابخش هستند.
3- کمک گرفتن از رنگ های شاد

اســتفاده به جا و مناســب از رنگ هــا را هــم فراموش 
نکنید. رنگ هــا در تعییــن خلق و خوی مــا می توانند 
اثرگذار باشند. استفاده از رنگ  های شاداب و انرژی  
بخش در دکــور خانــه، تاثیر زیــادی در روحیــه افراد 

خانه دارد.
4- پخش موسیقی مالیم

گوش دادن به موسیقی های بی کالم و آرام می تواند به 

ایجاد انرژی مثبت در خانــه و در وجود اهالی آن کمک 
به سزایی بکند.

5- دورریختن وسایل غیرقابل استفاده
برخی عادت دارند که همه چیز را نگه دارند، حتی اشیا و 
وسایلی را که دیگر از آن ها استفاده نمی کنند یا غیرقابل 
استفاده هســتند. تنها راه کنار گذاشتن این کار و تنها 
راهی که مــی توانید واقعا احســاس خوبی هم داشــته 
باشید، این است که رفته رفته و به آرامی چیزهایی را که 
کمتر از بقیه وسایل  نیاز دارید و راحت تر می توانید از آن 

بگذرید، تعیین کنید و دور بریزید.
6- همیشه مرتب و تمیز بودن

تمیز کردن به طور مرتب انرژی منفی را خنثی می کند و 
باعث ایجاد احساس سالمتی در میان اعضای خانواده 
می شود. لوازم و ابزار خراب و شکسته و مستعمل را از 

منزل خارج کنید؛ چون هم به نظم و ترتیب خانه شــما 
کمک شــایانی خواهد کــرد و هــم این که دیــدن ابزار 
کهنه و غیرقابل استفاده، حسی منفی را به انسان القا 

می کند.
7- ورزش و دوری از فضای مجازی

از ابتدای روز همان زمان که از خواب بیدار می شــوید، 
ســعی کنیــد حتی شــده چند حرکت ســبک ورزشــی 
انجام دهید و نفس های عمیق بکشید. این مسئله به از 
بین رفتن کرختی در شما کمک خواهد کرد. سریع به 
سراغ ابزارهایی مثل تلفن همراه و تبلت نروید. دنیای 
مجازی شما را از واقعیت دور می کند و باعث خستگی 
و کالفگی تان می شــود و با بمباران ذهــن و فکرتان با 
دنیایی از خبرها، احساسات بد و ناگوار را در وجودتان 

روشن می کند.

7 راهکار باالبردن انرژی مثبت در خانه

مخاطــب گرامــی، مشــکالت 
زوج هــا زمانی شــروع می شــود 
که اعتمــاد یکدیگــر را از دســت 
می دهند. رفتن اعتماد از رابطه 
به معنای ورود بدبینی و شــک به زندگی مشــترک 
اســت که به مــرور زمان بــه از بیــن رفتــن محبت و 
صمیمیت بیــن زوج ها منجر و اختالفات شــعله ور 
می شود.    پیام تان بســیار کلی اســت و در آن علت 
اختالف چند ماه پیش بین شما و همسرتان را بیان 
نکرده اید تا مشخص شــود علت این که همسرتان 
اقدام به برداشتن ســند کرده، چه بوده است و چرا 
این تصمیم را گرفته؟ و این که شــما چرا به ایشــان 
بی اعتماد شده اید؟ بنابراین حتما باید علت اختالف 
مشخص شود تا راهنمایی من اصولی تر باشد. با این 

حال، چند توصیه به شما دارم.

  صمیمیت را در زندگی تان پررنگ تر کنید
در قدم اول باید به دنبال افزایش صمیمیت در رابطه 
تان باشید. صمیمیت عنصر اساسی هر رابطه  ای 
است که به پیشرفت آن منجر می شود.  برای افزایش 
صمیمیت شــما به شــناخت یکدیگر و صبوری در 
مقابل هم نیاز دارید. صمیمیت چیزی نیســت که 
یک باره به وجود بیاید. هرچند ممکن است صمیمی 
شدن با برخی افراد به ظاهر راحت تر به نظر برسد اما 
برای صمیمی شدن با فرد مقابل نیاز دارید که بدانید 
نباید خودتان را تغییر دهید یا بخواهید او تغییر کند. 

تفاوت های فردی را ببینید و بپذیرید.

 درک متقابل از هم داشته باشید
با شریک زندگی تان صادق باشید. خود را جای او 
بگذارید و سعی کنید دنیا را از دریچه   چشمان او نگاه 
کنید؛ در این صورت قدمی بزرگ به سمت نزدیکی 
و صمیمیت برداشته اید. این اتفاق شاید باعث شود 

تا دلیــل رفتارهای اخیــر همســرتان را بهتر درک 
کنید و بتوانید راه حل معقول تری برای مدیریت این 

مشکل، پیدا کنید.

  نقاط مبهم این ماجرا را شفاف کنید
درباره مسئله ای که بین شما اختالف ایجاد کرده، 
گفت وگو   و نقاط مبهم ماجرا بین همدیگر را شفاف 
کنید. اگر بعضی نکات باعث سوءتفاهم شده، باید با 
صحبت در زمان و مکان مناسب مشکالت حل شود 

و زندگی مشترک به حالت قبلی برگردد.

 سالمتی روان فرزندتان را به خطر نیندازید
این کــه در پیامــک گفته ایــد فرزنــد داریــد، باید 
بدانیــد مطمئنــا زندگی مشــترک شــما همــراه 
بــا بی اعتمــادی و ناراحتــی دو طــرف در روحیه 
فرزندان تــان تاثیــر می گــذارد و ســالمت روانی 
آنان را بــه خطر می انــدازد.  بنابرایــن باید موانع 
صمیمیت در روابط زن و شــوهری را بشناســید. 
بزرگ ترین مانع صمیمیت زوج ها در گوش کردن 
به یکدیگر است، گوش کردن برای جواب دادن و 
نه فهمیــدن و گاهی اوقات بــا زود قضاوت کردن 
درباره دیگران یا نشان دادن واکنش های افراطی 
در مقابل گفته های آن ها، زخم زبان زدن و تحقیر 
کردن، موانعی بر سر راه صمیمیت ایجاد می شود 

که نباید مرتکب آن ها شوید.

چند ماه پیش با توجه به اختالفی که بین من و همســرم پیش آمد، او سند 
خانه را که ســه دانگ بــه نامش بود بــه خانه پــدرش برد که اگــر از هم جدا 
بشویم، سند دستش باشــد. چند دفعه گفتم که برو سند را بیاور اما قبول 
نکرد. با توجه به این که دارای فرزند هستیم، من با او کنار آمدم ولی حس بی اعتمادی 

به خانمم در من ایجاد شده است. چه کنم؟

دکترحسینشرافتی|روانشناس

مشاوره 
زوجین

خانمم سند خانه مان را برده خانه پدرش و به او بی اعتماد شدم

اتاق مشاورهداده تصویری

بانوان

ما و شما

ایــن روزهــا شــبکه های اجتماعــی بــه خصوص 1 کاهش اعتمادبه نفس
اینســتاگرام با فیلترهــا و زاویه های هوشــمندانه 
توجه مــردم را به خود جلب کرده اســت کــه موجب نگرانی 
اصلی برخــی از گروه هــای تحقیقاتی مرتبط با حــوزه روان 
انسان ها شده است. موسسه اسکوپ بر اساس نظرسنجی 
از 1500 نفــر دریافته کــه در فضای مجازی بیــش از نیمی 
از کاربــران احســاس کمبــود می کننــد و نیمــی از جوانان 
18 تا 34 ســاله احســاس می کنند که جذاب نیســتند. در 
ســال 2018 مطالعات محققان دانشــگاه ایالتی پن نشان 
داد که مشــاهده عکس های ســلفی دیگران باعث کاهش 
اعتمادبه نفس می شود زیرا کاربران خود را با عکس هایی از 
افرادی که خوشــبخت ترین حالت خود را به رخ می کشند، 

مقایسه می کنند.
در سال 2015 میالدی، محققان مرکز تحقیقات 2  نابودگر آرامش

پیو در واشنگتن دی سی تالش کردند دریابند که  
آیا رسانه های اجتماعی بیشــتر موجب آرامش می شوند یا 
استرس ایجاد می کنند؟ در یک نظرسنجی از 1800 نفر، 
زنان استرس بیشتری نسبت به مردان داشتند. همچنین 
مشخص شد که توئیتر سهم قابل توجهی در این زمینه دارد 
زیرا باعث افزایش آگاهی مردم از استرس دیگران می شود. 
به طور کلی، محققان نتیجه گرفتند که استفاده از شبکه های 

اجتماعی با سطح نسبتا باالیی از استرس مرتبط است.
محققان بــه این نتیجــه رســیدندکه اســتفاده از 3  ناتوان شدن برای تمرکز

شبکه های اجتماعی احساس بی قراری، نگرانی، بی خوابی 
و نبود تمرکز را به وجــود می آورد. مطالعه ای که در نشــریه 
»کامپیوترها در رفتار انسان« منتشر شده است، نشان می داد 
افــرادی که از پنج یــا تعداد بیشــتری از پلتفرم های رســانه 
اجتماعی استفاده می کنند، بیش از سه برابر افرادی که از 
یک تا دو پلتفرم استفاده می کنند، عالیم اضطراب عمومی 

بیشتر و توان تمرکز کمتری دارند.
دو مطالعــه کــه بیــش از 700 دانش آمــوز در آن 4  افزایش احساس بی ارزشی و ناامیدی

شرکت کرده بودند، نشان داد که عالیم افسردگی، 
مانند بی حوصلگی و احساس بی ارزشی و ناامیدی، با حضور 
زیاد در شبکه های اجتماعی و کیفیت تعامالت آنالین ارتباط 
دارد. مطالعه مشابهی که در سال 2016 با حضور 1700 
نفر انجام شد، نشــان  داد خطر بروز افســردگی و اضطراب 
در افرادی که از پلتفرم های شبکه های  اجتماعی استفاده 
کرده اند، ســه برابر بیشــتر اســت. به گفته آن ها دالیل این 
موضوع شامل آزار اینترنتی، تصویری تحریف شده از زندگی 
دیگران و احساس اتالف وقت در شبکه های اجتماعی است.
وسواس فکری5  پاییــن آمــدن کیفیــت خــواب و ابتــال بــه 
انســان ها در گذشــته، شــب ها را در تاریکــی 
می گذراندند اما امروزه، تمام روز و شــب ما را نور مصنوعی 
احاطه کــرده اســت. تحقیقات نشــان داده اســت کــه این 

موضوع می تواند از تولید هورمون مالتونیــن در بدن که به 
داشــتن خواب راحت کمک می کند، جلوگیــری کند و نور 
آبی که توســط صفحه نمایش گوشــی های هوشمند و لپ 
تاپ منتشر می شود، بدترین عامل اســت. به عبارت دیگر، 
اگر شــب ســر خود را روی بالش می گذارید و اینستاگرام یا 
توئیتر را چک می کنید، به خواب ناآرامی فرو می روید. سال 
گذشته محققان دانشگاه پیتسبورگ از 1700 جوان 18 تا 
30 ساله درباره رسانه های اجتماعی و عادات خواب، سوال 
کردند. آن ها بــه ارتباط بین اختالالت خــواب و نور آبی پی 
بردند. افرادی که زمان بیشتری را در فضای مجازی سپری 
می کنند، دچار اختالل بی خوابی و وسواس فکری می شوند 

و مدام تلفن همراه خود را چک می کنند.
در مطالعه ای با حضور 600 بزرگ سال، تقریبًا یک 6  افزایش حسادت

سوم آن ها اظهار کردند که استفاده از شبکه های 
اجتماعی سبب احساسات منفی در آن ها شده است و علت 
اصلی آن حسادت است که با مقایسه زندگی خود با دیگران 
به وجود می آید و بزرگ ترین عامل آن تماشــای عکس های 
مســافرت دیگران بود. احســاس حســادت باعث »مارپیچ 
حسادت« می شــود، یعنی افراد به حســادت واکنش نشان 
می دهند و در وهله  اول سعی می کنند عکس پروفایل خود 

را شبیه عکسی کنند که حسادت آن ها را برانگیخته است.
در مطالعه ای که ســال گذشــته در مجله پزشکی 7  دچار شدن به انزوای اجتماعی

پیشگیرانه آمریکا منتشر شد، هفت هزار جوان 19 
تا 32 ساله بررسی شدند و نشان داد، کسانی که بیشترین 
وقت را در شبکه های اجتماعی می گذرانند، دو برابر بیشتر 
تجربه انزوای اجتماعی دارند. این افراد نمی توانند با دیگران 

ارتباط برقرار کنند و رابطه های پایداری داشته باشند.

   نکته مهم
بر اساس مطالعات، شواهد نشــان می دهد که شبکه های 
اجتماعــی بســته بــه شــرایط زندگــی فــرد و ویژگی هــای 
شــخصیتی روی افراد تأثیر متفاوتــی می گذارند. همانند 

وسوســه های  از  مــدرن، بســیاری  عصــر  دیگــر 
اســتفاده بیــش از حد 

رســانه های  از 
اجتماعــی توصیــه 

نمی شــود. همچنین 
اشــتباه خواهد بــود اگر 
رســانه های  بگوییــم 
اجتماعی کاماًل مخرب 
هســتند زیرا بــه وضوح 

مزایای بی شماری را برای 
زندگی ما به همراه دارند.

 

طبق جدیدترین آمارهای معتبر منتشر شده، سه میلیارد نفر یعنی بیش از 40 درصد جمعیت جهان از 
شبکه های اجتماعی آنالین استفاده می کنند و طبق برخی گزارش ها، ما به طور میانگین هر روز دو ساعت 
را صرف اشتراک گذاری، الیک، توئیت و به روزرسانی در این پلتفرم ها می کنیم. به این ترتیب، حدود نیم 
میلیون توئیت و عکس در هر دقیقه بین کاربران ردوبدل می شود. با حضور در فضای مجازی که نقش 
عمده ای در زندگی ما ایفا می کند، آیا می توانیم سالمت روانی و همچنین وقت خود را قربانی کنیم؟ در ادامه به یافته های 

محققان درباره عوارض کمتر شناخته شده استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی بر سالمت روحی کاربران می پردازیم.

محوری

success.com:منبع پروانهموفقی|مترجم

عوارض انشناخته شبکه های اجمتاعی
 مروری بر نتایج جدیدترین پژوهش ها درباره تاثیرات منفی فضای مجازی

  بر سالمت روان  حاکی از افزایش احساس بی ارزشی  

 ابتال به وسواس فکری، افزایش حسادت و... 

خدایا، قرار ده مرا در این ماه در پی استفاده از شبکه های اجتماعی است
از آمرزش جویان و از بندگان 

شایسته فرمان بردار و از اولیای 
 مقّربت، به رأفتت 

ای مهربان ترین مهربانان.

ترجمه دعای روز پنجم ماه رمضان

 انرژی را نمی توان با چشم دید اما می توان آن را حس کرد. خانه شــما، جسم و روح تان را تحت تاثیر قرار 
می دهد. وارد کردن انرژی مثبت به خانه، سنتی دیرینه است که همیشه از آن استفاده می شده است. شما به 
عنوان خانم خانه می توانید انرژی های مثبت را ایجاد و منفی بافی ها و احساس های منفی را از منزل و اعضای 
خانواده دور کنید. برای ایجاد انرژی مثبت می توان کلی کار   انجام داد؛ در این مطلب هفت مورد از آن ها را به 

شما پیشنهاد می دهیم.

مارالمرادی|روزنامهنگار
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مراقب جمله هایت باش

اروپایی های مانده بین شادی و افسردگی

سرگرمی

تمــام  دیــد  خــواب  در  پادشــاهی 
دندان هایــش افتاده انــد. دنبــال 

تعبیرکنندگان خواب فرستاد.
خوابگزار اول گفت: »ســرورم تعبیر 
خواب شما این اســت که مرگ تمام 
خویشاوندان تان را به چشم خواهید 
دید!« پادشــاه ناراحت شد و دستور 

داد او را بکشند.

دومی گفت: »تعبیرش این است که 
عمر پادشــاه از تمام خویشاوندانش 
طوالنی تــر خواهــد بــود!« پادشــاه 
خوشــحال شــد و بــه او جایــزه داد! 
هــردو یــک مطلــب یکســان را بیان 
جمله بنــدی  دو  بــا  امــا  کردنــد، 

متفاوت.

 رانندگی مادربزرگ
 99 ساله روسی با تانک

 میلیارد نفر، جمعیت باالی ۶۰ سال جهان در سال 
2۰5۰ میالدی خواهد بود که طبق اعالم ســازمان 
بهداشت جهانی )WHO( پیش بینی شده است. این 
رقم دوبرابر تعداد سالمندان در سال 2۰۱۰ است که 
توجه ویژه به سالمت جوانان و میان ساالن امروزی را 

می طلبد.

موفقیت به وقت ۶۰+ 

»در اروپــا اظهــار عجــز، ناتوانــی، ناامیــدی و 
بدبختــی یــک ضــدارزش اســت و کســی کــه 
ایــن ویژگی ها را داشــته باشــد از محــل کار و 
جمع دوستان حذف می شــود. به همین علت 
مســابقه ای بــرای شــادبودن و شــادی کردن 
در جریــان اســت. از ســوی دیگــر افســردگی 
به عنــوان بختکــی همیشــگی، ســاکنان ایــن 
قاره را رنج می دهــد. بــرای اروپایی ها هدف 
مهم زندگی، لذت بردن اســت و اگر رویدادی 
موجــب کاهش لذت شــود بــه ســرعت زمینه 

افســردگی فرد مهیا می شــود و در ایــن میان 
هیچ مستمســک معنــوی هم وجود نــدارد که 
بتوانــد بــه او کمک کنــد تــا شــرایط جدید را 
تحمل کند. تنهایی، کار ســخت و طاقت فرسا 
و هــوای همیشــه ابــری هــم عوامــل دیگــری 
هســتند که اگر دســت به دســت هــم دهند به 
ســرعت شــخص را به ورطه اندوه و افسردگی 

می کشانند.«

برای افزایش تمرکز و قدرت دستان خود، نقطه A را به نقطه B برسانید.

حکایت 

سفرنامه

فواید نوشیدن آب 

بــا  رانندگــی  تصاویــر  دیــدن  همیشــه 
خودروهــای نظامــی ماننــد تانک هــا برای 
بیشــتر مــا جذابیــت دارد و در هــر ســنی 
خودروهــای  بــا  رانندگــی  باشــیم،  کــه 
غول پیکــر را در ذهن مان تصــور می کنیم. 

مادربــزرگ  یــک  نشــود  باورتــان  شــاید 
روســی کــه چیــزی تــا تجربــه کامل یک ســده 

زندگــی را نــدارد و هم اکنــون نــود و نهمین ســال 
زندگــی اش را ســپری می کند، بــا هدایت و رانــدن تانک 

ارتش روســیه ،خاطرات دوران ســربازی  اش در جنگ جهانــی دوم را برای 
خود زنده کرد و در فضای مجازی خبرساز شد.

ماریا کولتاکوا کــه از ســربازان جنگ جهانــی دوم بوده به تازگــی موفق به 
راندن یک تانک جنگی روسی شد. 

کولتاکوا در مصاحبه با یک خبرگزاری روسی گفته برای کمک به مجروحان 
جنگ، یــک تانک در خــط مقدم جبهــه را رانــده و فکرش را هــم نمی کرده 
دوباره، آن هم در 99 سالگی پشت فرمان تانک بنشیند و رانندگی کند. این 
ســرباز کهنه کار که دوســت دارد او را »مادربزرگ فوالد« صدا کنند تاکنون 
موفق به ثبت 13 رکورد جدید در زمینه های مختلف شده و در آینده نزدیک 
هم قصد دارد ســه رکورد دیگــر را در رانندگی با تانک بشــکند و به نام خود 

ثبت کند.
گفتنــی اســت کولتاکــوا در 93 ســالگی و بــرای اولیــن بــار پــرواز بــا چتر 
نجــات را تجربه کــرد و هنگام پــرواز با گالیــدر پرش های هوایی هــم انجام 

داد. ایــن مادربزرگ 
و کهنه ســرباز روسی 
همچنین ثبت رکورد 
شــلیک با سالح های 
هوایی در یک مدرسه 
نظامــی را در کارنامه 
رکوردشــکنی هایش 

دارد.

ورزش

پیامک 2۰۰۰999  و تلگرام ۰935439457۶

تلفن  ۰5۱37۶34۰۰۰

تحریک ذهنکاهش دردهای عضالنی  تعادل الکترولیت های بدن 
)مواد معدنی مانند پتاسیم، سدیم و کلسیم(

جلوگیری از سردردکمک به کاهش وزن

برگرفته از »97۶ روز در پس کوچه های اروپا« 
نوشته محمد دالوری      

 باشگاه خبرنگاران جوا ن

 2 نامبرگرافی

نکته: می توانید برای بهترشدن طعم آب ،لیمو، خیار، 
عسل یا میوه های موردعالقه خود را به آن اضافه کنید. 

این کار به دریافت مواد مغذی هم کمک می کند.

داده تصویری

الهه توانا|  روزنامه نگار 

برای بهره بردن از آثار مثبت ورزش بر ســالمتی، الزم نیست حتما 
توانایی تحرک کامل داشته  باشید. اگر بیماری، جراحت یا معلولیتی 
دارید که تحرک  تان را محدود می  کند، باز هم راه  هایی برای ورزش 
کردن وجــود دارد که خلق  تان را باال ببرید و اســترس و اضطراب را 
کاهش بدهید. کافی   است نوع حرکات ورزشی متناسب با وضعیت 
بدنی  تان باشد. در ادامه چند توصیه برای تان داریم که شروع کردن 

ورزش را برای تان آسان  تر می  کند.

۱ اگر آسیب، جراحت یا معلولیت در قسمت باالتنه  است، حرکات 
ورزشی را به پایین  تنه محدود کنید و برعکس. به  جای تمرکز بر حرکاتی که 
نمی  توانید انجام بدهید، توجه  تان را روی فعالیت  هایی متمرکز کنید که 

ازپس  شان برمی  آیید.

2 اگر به  دلیل بیماری بیشتر وقت  تان را روی ویلچر، صندلی یا تخت 
می  گذرانید، حرکات کششی سبک می  تواند دردهای عضالنی و فشاری 
را که درنتیجه بی  تحرکــی دایمی روی ماهیچه  ها وارد می  شــود، کاهش 

بدهد.

اگر مشکل فشارخون دارید یا داروی دیابت مصرف می  کنید، فشار  3
و قندتان را قبل و بعد از ورزش چک کنید. نسبت به هر تغییری در این دو بر 

اثر ورزش، هوشیار باشید.

4 اگر هنگام ورزش، احساس ناراحتی کردید، فعالیت  تان را متوقف 
کنید. ناراحتی می  تواند شامل این موارد باشــد: حالت تهوع، سرگیجه، 
احساس سبکی سر، درد در قفسه سینه، ضربان قلب نامنظم و اشکال در 
تنفس. برای جلوگیری از آســیب به بدن  تان گوش کنید. اگر با 15دقیقه 
ورزش کردن، احســاس ناراحتی می  کنید این زمان را بــه 10 یا 5 دقیقه 

کاهش بدهید.

5 هر فعالیت تــازه برای تبدیل شــدن به عادت، یک مــاه زمان الزم 
دارد. پس صبور باشــید و انگیزه  تان را باال نگه دارید. مثال دالیل  تان برای 
ورزش کردن را بنویسید و جایی درمعرض دید قرار بدهید. خیلی طبیعی 
اســت که به  دلیــل شــرایط فیزیکــی، روزها یــا حتــی هفته  ها پیشــرفتی 

نداشته  باشید.
helpguide.org :منبع

 5 توصیه برای ورزش کردن با محدودیت های فیزیکی
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   محمد دالوری، خبرنگار اعزامی ایران به اروپا در سفرنامه اش درباره تقابل شادی و افسردگی 

در اروپا نوشته است:
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تندروان: تاخير آلکنو 
لطمه اى به تيم ملی نمی زند

دوناروما گران ترین  
دروازه بان جهان می شود

مذا�ره با ميالن؛ سيت
 و پ
 اس ج
 در ص� انتظار  غيبت ها� مرتبط با �رونا در اردو� تيم مل
 با	د عاد� باشد

قایدى فروشی نيست!
باشو� �وچ0 تا پا	ان ١٤٠٢ با استقالل قرارداد دارد 
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 اســتقالل فردا راس ســاعت ٤٥ 
دقيقه بامــداد در حالــ� در هفته 
دوم مرحلــه گروهــ� ليــگ قهرمانــان آســيا به 
مصاف الشرطه عراق م� رود *ه در باز) اول با 
نتيجه ٥-٢ االهل� عربســتان را ش1ست داد و 
بــه عنوان صدرنشــين مقتدر گروه ســوم به ا8ن 
ليــگ  مــرگ  گــروه  در  اســت.  رســيده  بــاز) 
قهرمانان آســيا اســتقالل با ٣ امتيــاز و تفاضل 
گل ٣ صدرنشين است، الدحيل هم ٣ امتياز) 
است و با تفاضل ٢ در رتبه دوم جا گرفته است. 
الشــرطه عــراق و االهل� عربســتان نيــز بدون 
خــود  بــه  را  چهــارم  و  ســوم  رده هــا)  امتيــاز 
اختصاص داده اند. در باز) اول استقالل ا*ثر 
باز18نــان ا8ن تيم نمره قبولــ� گرفتند. در ا8ن 
باز) مســعود ر8گ�، هافبN ميان� آب� پوشان 
*ه �18 از بهتر8ن ها) ا8ن تيم در ٢ فصل اخير 
است، با ٧٦ پاس، بيشتر8ن تعداد پاس را ثبت 
*رد و بعد از او عارف غالم� با ٥٣، ور8ا غفور) 
با ٥٠، سياوش 8زدان� با ٤٧ و محمد نادر) با 
٤٠ پاس در رده ها) بعد) قرار دارند. مسعود 
ر8گ� به همراه محمد نادر) با ٩٥درصد دقت 
در ارســال پاس دقيق تر8ن باز18نان اســتقالل 

شدند. ســياوش 8زدان� با ٩٤ و سعيد مهر) با 
٩٢درصد دقت، د8گــر باز18نان دقيق ا8ن تيم 
بودند. مهد) قا8د) هم در ا8ن باز) درخشش 
خيره *ننده ا) داشــت و با دبل خود ترس را به 
وجود رقبا) آســيا�8 آب� هــا) ا8ران انداخت. 
نما8ــش  بــا  مدت هــا  از  بعــد  هــم  اســماعيل� 
فوق العــاده خود 8اد شــماره هشــت ها) بزرگ 
اســتقالل را زنده *رد. تر*يب هجوم� در *نار 
عمل1رد خوب باز18نان اســتقالل باعث شــد تا 
در باز) اول آب� پوشان در مجموع ٢١ شوت به 
ســمت دروازه حرa8 داشته باشند و با ٦ شوت 
داخــل چارچــوب، بيشــتر8ن تعــداد ضربــه به 
داخــل چارچوب را هم در ا8ن مســابقات به نام 
خود ثبــت *ردند. حاال به قــول فرهاد مجيد) 
باز) اول تمام شــده و استقالل در دومين شب 
ا8ن رقابت ها به مصاف الشــرطه عراق م� رود. 
در ا8ــن بــاز) احتمــال دارد فرهــاد مجيد) با 
چند تغيير تيمش را به ميدان بفرســتد. �18 از 
اوليــه  تر*يــب  در  تغييــرات  محتمل تر8ــن 
آب� پوشــان، احتمــال حضــور آرش رضاونــد از 
ابتدا) باز) به جا) حســين مهر) اســت. در 
بــاز) اول آب� پوشــان حســين مهــر) در *نار 

مســعود ر8گ� نقــش هافبN دفاعــ� م1مل را 
بــاز) م� *ــرد *ــه از ابتــدا) نيمــه دوم آرش 
رضاوند جا) و) را گرفت و حال مم1ن اســت 
رضاونــد از ابتــدا در تر*يــب آب� پوشــان قــرار 
بگيــرد. شــا8د در خط دفاع نيــز مرادمند جا) 
عــارف غالمــ� را بگيــرد و بــه تر*يــب اصلــ� 
برگردد. الشرطه رقيب آشنا�8 برا) استقالل 
به شــمار مــ� رود. سبزپوشــان بغــداد در دوره 
گذشته ليگ قهرمانان آسيا همگروه استقالل 
بودنــد *ــه در هــر ٢ د8ــدار مقابــل ا8ــن تيم به 
تســاو) رســيدند امــا ا8ــن شــاگردان فرهــاد 
مجيــد) بودنــد *ــه بــا وجــود امتيــاز برابــر با 
الشرطه، راه� مرحله N8 هشتم نها�8 شدند. 
قهرمــان ٥ دوره ليــگ برتــر عــراق بــا وجــود 
مســابقات  جــدول  چهــارم  رده  در  ا8ســتادن 
امسال، تنها N8 امتياز با صدرنشين مسابقات 
فاصلــه دارد. حر8ــa اســتقالل در هفتــه دوم 
ليــگ قهرمانــان آســيا بــا داشــتن ٨ باز18ــن 
مل� پــوش در بيــن تيم هــا) عراق� بيشــتر8ن 
ســهم مل� پــوش را دارد و بيــراه نيســت اگــر 
بگو8يم نما8نده *شــورمان با8د بــه مصاف تيم 

مل� عراق برود!

تيم فوتبال پرســپوليس طبــق تصميم *ميته 
مســابقات ليگ قهرمانان ٢٠٢١ آسيا راه� 
 E شــور هند شــد تا باز) ها) خــود در گروه*
را به طور متمر*ــز در *وتاه تر8ن زمان مم1ن 
برگزار *ند. *اروان ا8ن تيم در حال� در شهر 
گوا هنــد به ســر م� برد *ــه فرشــاد فرج� و 
سعيد آقا�8 به دليل ابتال به *رونا نتوانستند 
سرخ پوشــان را در ا8ــن ســفر همراه� *نند. 
فرجــ� دوازدهــم فرورد8ــن بــا پاســخ مثبت 
تســت *رونا) خــود روبه رو شــد تــا قرنطينه 
مدافــع  بگــذارد.  ســر  پشــت  را  هفتــه ا)   ٢
پرســپوليس *ــه در نقل وانتقاالت زمســتان� 
به جمع شــاگردان 8حي� گل محمد) اضافه 
شده بود سه شنبه هفته گذشته بار د8گر تست 
*رونا داد اما پاسخ تست او بار د8گر مثبت شد 
تــا و) همچنان نتواند به هند ســفر *ند. ا8ن 
باز18ن *ه قرار بود در ٢ روز گذشــته با ســفر 
به *شــور هند به تيمــش در ادامه رقابت ها) 
مرحلــه گروهــ� ليــگ قهرمانان *مــN *ند 

در تهــران ماندن� شــد تا احتمــال حضورش 
در جمع سرخ پوشــان *متر از هميشــه شود. 
فرجــ� قرار اســت ا8ــن هفته بار د8گر تســت 
*رونــا بدهــد و در صــورت منفــ� شــدن آن 
مجوز حضــور در جمع باز18نان پرســپوليس 
را در8افــت *ــرده و به *شــور هند ســفر *ند. 
ســعيد آقا8ــ�، مدافــع چــپ پرســپوليس نيز 
همچنــان در قرنطينــه خانگ� به ســر م� برد 
و او نيــز قطعا تا ششــم ارد8بهشــت نم� تواند 
برا) سرخ پوشــان بــاز) *ند. ا8ــن در حال� 
اســت *ــه باز) ها) گــروه E ليــگ قهرمانان 
آسيا *ه از ٢٥ فرورد8ن سال جار) آغاز شده 
تا نهم ارد8بهشــت ادامه دارد و تيم ها ســپس 
به *شورها) خود برم� گردند تا رقابت ها) 
داخلــ� را از ســر بگيرنــد. بنابرا8ــن 8حيــ� 
گل محمد)، ســرمرب� پرســپوليس چاره ا) 
جز استفاده از نيروها) فعل� خود در تر*يب 
ا8ن تيم ندارد و با8ــد با چالش *مبود باز18ن 

در خط دفاع� مقابله *ند.

 استقالل با انگيزه و روحيه به هفته دوم ليگ قهرمانان آسيا رسيد

آبی هاى ایران مقابل تيم ملی عراق!

قسط دوم رضایت نامه مدافع استقالل 
پرداخت شد

 Nمــ* بــه  *ــه  *ــرد  اعــالم  اســتقالل  باشــگاه 
مد8رعامــل ا8ــن باشــگاه قســط دوم رضا8ت نامه 
محمــد نــادر) مدافــع تيم فوتبــال اســتقالل به 
 Nباشــگاه تحــت قــرارداد ا8ــن باز18ــن در بلژ8ــ
پرداخت شده است. نادر) همراه استقالل برا) 
شر*ت در مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا در 

عربستان به سر م� برد.

واریزى چهار ميليارد و هفتصد ميليون 
تومانی به حساب پرسپوليس

*ارگــزار برنــد باشــگاه پرســپوليس بــه بخــش 
د8گــر) از تعهــدات 18ســاله خود در قبــال ا8ن 
تيم عمل *رد. به گزارش فوتبال�، *ارگزار برند 
باشــگاه پرسپوليس پس از سفر ا8ن تيم به *شور 
هنــد برا) برگــزار) رقابــت ها) گــروه E ليگ 
قهرمانــان آســيا مبلغ چهــار ميليــارد و هفتصد 
ميليــون تومان به حســاب باشــگاه پرســپوليس 
وار8ز *رد. باشــگاه پرسپوليس نيز بخش� از ا8ن 
مبلــغ را تبد8ل به ارز *رد تا پاداش پيروز) ها) 
ا8ن تيم در مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا را 

پرداخت *ند.

کرونایی هاى پرسپوليس مرحله گروهی را از دست دادند

رکورد آسيایی فرهاد با استقالل
اول  هفتــه  در  جمعــه  روز  اســتقالل 
رقابت هــا) ليــگ قهرمانــان آســيا موفق 
شد تيم االهل� عربستان را با نتيجه ٥-٢ 
ش1ســت دهــد. پيــروز) پرگل اســتقالل 
باعث شــد N8 اتفاق خوب برا) استقالل 
در ليگ قهرمانان آســيا بيفتد و همچنين 
8ــN ر*ــورد خــوب را بــرا) خود بــه ثبت 
برســاند. اســتقالل در چارچــوب جد8ــد 
ليگ قهرمانان آســيا از ســال ٢٠٠٣ تا به 
امــروز در ١٢ دوره ليــگ قهرمانان آســيا 
حضــور داشــته و پيــروز) پــرگل مقابــل 
االهل� عربســتان باعث شــد تا اســتقالل 
در ا8ــن مدت بتوانــد بهتر8ن شــروع را در 
ليگ قهرمانان آســيا برا) خود به ارمغان 
بيــاورد. نتا8ج بــاز) ابتدا�8 تيــم فوتبال 
ليــگ  در  حضــور  دوره   ١٢ در  اســتقالل 

قهرمانان آسيا به ا8ن شرح است.
N8 ٢٠٠٣: استقالل ٢-السد قطر

N8 ٢٠٠٩: التحاد عربستان ٢-استقالل
٢٠١٠: االهل� عربستان N8-استقالل ٢

N8 السد قطر-N8 ٢٠١١: استقالل
N8 ٢٠١٢: الر8ان قطر صفر-استقالل

٢٠١٣: استقالل ٣-الر8ان قطر ٣
N8 ٢٠١٤: استقالل صفر-الشباب عربستان
N8 ٢٠١٧: االهل� امارات ٢-استقالل

٢٠١٨: استقالل ٢-الر8ان قطر ٢
٢٠١٩: الدحيل قطر ٣-استقالل صفر

N8 استقالل-N8 ٢٠٢٠: الشرطه عراق
٢٠٢١: االهل� عربستان ٢-استقالل ٥

گل سيدجالل بهترین گل هفته اول
گل *اپيتان پرســپوليس به الوحده امارات به عنوان بهتر8ن گل هفته اول ليگ قهرمانان آســيا 
٢٠٢١ انتخاب شــد. ســا8ت *نفدراسيون فوتبال آسيا نتا8ج نظرســنج� بهتر8ن گل هفته اول 
مرحلــه گروه� ليگ قهرمانان آســيا ٢٠٢١ را اعالم *رد. گل ســيدجالل حســين� به الوحده 
امارات با *ســب ٤٤درصد به عنوان بهتر8ن گل هفته اول ليگ قهرمانان آسيا انتخاب شد. گل 
دوم قا8د) و چهارم اســتقالل مقابل االهل� عربســتان هم با *ســب ٣٧درصد در رده دوم قرار 

گرفت. گل محمد عباس زاده، مهاجم ترا*تور هم با *سب ١٧درصد آرا در رده سوم ا8ستاد.

مصدوميت ٢ بازیکن االهلی جدى نيست
مصدوميت ٢ باز18ن االهل� مقابل اســتقالل در ليگ قهرمانان آســيا رفع شد. نشر8ه الر8اضيه 
عربســتان خبر داد محمد آل فتيل و عبدالباســط هند)، ٢ باز18ن االهل� بعد از مصدوميت در 
باز) با اســتقالل ا8ران و خارج شــدن از زمين نگران� ســرمرب� تيم را به همراه داشــت. بعد از 
ر18اور) االهل� بعد از باخت مقابل اســتقالل مشــخص شــد مصدوميت ا8ــن دو باز18ن جد) 
نيســت و مش1ل� برا) حضور در ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا ندارند. شاگردان مجيد) 
در اوليــن بــاز) خــود در ليــگ قهرمانان آســيا مقابل االهلــ� با نتيجــه پرگل ٥-٢ بــه پيروز) 

رسيدند.

غيبت ستاره برزیلی مقابل استقالل
لژ8ونــر برز8ل� الشــرطه عراق بــه دليل مصدوميــت، ادامه مســابقات ليگ قهرمانان آســيا را از 
دســت داد. ســا8ت اســپورت عراق خبر داد رافائيل، ستاره برز8ل� الشــرطه در باز) با الدحيل 
مصدوميت شــد8د) پيدا *رد و ادامه مســابقات ليگ قهرمانان آســيا را از دســت داد. الشــرطه 
�18 از رقبا) استقالل در ليگ قهرمانان آسياست. آب� پوشان پا8تخت در هفته دوم با8د بامداد 
دوشــنبه به مصاف ا8ن تيم عراق� بروند و ا8ن باز18ن باز) رفت و برگشــت مقابل استقالل را از 
دســت داد. اســتقالل در اولين باز) خود از مرحله گروه� ليگ قهرمانان آســيا مقابل االهل� 

عربستان با نتيجه ٥-٢ به پيروز) رسيد.

٣ استقاللی و یک فوالدى در تيم منتخب هفته ليگ قهرمانان
*نفدراســيون فوتبال آســيا تيم منتخب هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا را اعالم *ه در ا8ن تيم 
نام ٣ اســتقالل� و N8 فوالد) به چشم م� خورد. بر همين اساس، محمد نادر) در پست دفاع 
چپ، فرشــيد اســماعيل� در پست هافبN دفاع� و مهد) قا8د) در پست و8نگر چپ در ا8ن تيم 
حضــور دارند. همچنين لوســيانو پر) 8را از تيم فوالد هم به عنوان مهاجــم در تيم منتخب هفته 
حضور دارد. در د8گر پســت ها هم د8راج ســينگ، دروازه بان گوا، طارق آرائوخو، هافبN النصر، 

ادمينسون جونيور هافبN الدحيل و دراگان سران مهاجم پاختا*ور حضور دارند.

 کسر ماليات از پاداش ناچيز فوتساليست هاى زن
پــاداش معوقــه قهرمانــ� تيم مل� فوتســال زنان ا8ــران در رقابت هــا) جام ملت ها) آســيا پيش 
پرداخت شــد *ه از رقم اعالم شــده *متر بود! تيم مل� فوتســال زنان ا8ران در ســال ٢٠١٨ برا) 
دومين بــار متوال� توانســت عنوان قهرمان� جام ملت ها) آســيا را به دســت آورد. در همان زمان 
قرار بود پاداش ٢٢ميليون� به زنان فوتساليســت پرداخت شــود اما مشــ1الت مال� فدراســيون 
باعث شــد تا بارها خلa وعده از ســو) مسئوالن صورت پذ8رد و هر بار هم در توجيه خلa وعده ها، 
وعده ا) جد8د برا) پرداخت مطرح شــد. ســرانجام پس از تغيير در ر8اســت فدراســيون فوتبال و 
مســتقر شــدن *ادر مد8ر8ت� جد8د، پيگير) ها) جد8د برا) عمليات� شدن پرداخت پاداش پس 
از ٣ ســال صورت گرفت، حتــ� منصور قنبرزاده، سرپرســت دبير*ل� فدراســيون فوتبال خبر از 
دوبرابر شــدن پاداش پس از ٣ ســال داد اما ا8ن خبر از ســو) نا8ب رئيس زنان فدراسيون فوتبال 
ت1ذ8ب شد و او گفت اگر بتوانيم اصل پول را هم پرداخت *نيم، در ا8ن روزگار ب� پول� فدراسيون 
N8 شــاه1ار اســت! درنها8ت ظهر د8روز مشــخص شــد پروســه پرداخــت پــاداش ٢٢ميليون� به 
مل� پوشان به پا8ان رسيده، با ا8ن تفاوت *ه پاداش پرداخت شده با *سر ماليات انجام شده و برا) 
هر *دام از باز18نان مل� پوش مبلغ ١٩ميليون و ٨٠٠هزار تومان وار8ز شده است! اتفاق عجيب� 

*ه با وا*نش چند باز18ن مل� پوش همراه شد و آن ها به انتقاد از تصميم فدراسيون پرداختند.

کارلوس کی روش چقدر پير شده

 ســرمرب� ســابق تيم ملــ� در پرتغــال بــه ســر 
*ارلــوس  خبرآنال8ــن؛  گــزارش  بــه  م� بــرد. 
*ــ� روش ٨ ســال در تيــم مل� بــود و هر چند 
جام� نبرد ول� توانست ا8ران را متحول *ند. 
او چند) قبل از نيم1ت تيم مل� *لمبيا اخراج 
شــد و نتوانســت به *ارش در آنجا ادامه دهد. 
*ــ� روش حــاال دور از فوتبال روزها را ســپر) 
*ــرده  رد  را  پيشــنهاداتش  فعــال  او  م� *نــد. 
اســت. ا8ن هم تازه تر8ن تصو8ر از *� روش *ه 

نشان م� دهد چقدر پير شده است. 

آبی هاى ایران مقابل 
تيم ملی عراق!

رکورد آسيایی فرهاد با استقالل

 استقالل با انگيزه و روحيه
پيکر نادر دست نشان  به هفته دوم ليگ قهرمانان آسيا رسيد

به خاک سپرده شد
قهرمان اسبق کشتی 

آزاد درگذشت

طارمی به دنبال صدوپنجاهمين طارمی به دنبال صدوپنجاهمين 
گل دوران حرفه اىگل دوران حرفه اى

  CASCAS پادوانی: بعد از اعالم راى پادوانی: بعد از اعالم راى
در مورد شکایتم صحبت می کنمدر مورد شکایتم صحبت می کنم

دلجویی فرشيد هم براى 
دانشگر کارساز نشد

کرونایی هاى پرسپوليس 
مرحله گروهی را از 
دست دادند

 کسر ماليات از  کسر ماليات از 
پاداش ناچيز پاداش ناچيز 
فوتساليست هاى زنفوتساليست هاى زن
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کمبود امکانات و بودجه، اصلی ترین مشکل 
تيراندازان

رئيــس هيئــت تيرانــداز� خراســان رضو�  گفــت: «��ــ� از 
مشــ�الت اصل� #ــه در حال حاضــر تيرانــدازان ا�ن اســتان 
بــا آن مواجه هســتند، #مبــود ام�انات و بودجه بــرا� تامين 
تجهيزات اســت..» غالمحســين نقد�ان در گفت وگو با ا�سنا 
افــزود: «در حــال حاضــر بــا پيگير�    هــا� انجام شــده ، فقط 
٦ شهرســتان فعــال هســتند #ــه اولو�ــت نيــز بر شناســا�� 
«رشــته  #ــرد:  بيــان  و�  اســت.»  ورزشــ�  اســتعدادها� 
تيرانــداز� ��� از رشــته ها� ورزشــ� به شــمار مــ� رود #ه 
بــه دليل هز�نه ها� بــاال برا� تامين تجهيزات اصل� شــامل 
ســالن اســتاندارد، ســالح، ســيبل  #ــش و لبــاس مخصوص 
#ه قيمت ها� آن بســيار باال ســت ، اغلب مهجور واقع شــده و 
عالقه  مندان در بيشــتر شهرســتان ها� اســتان از آن محروم 
هستند.» نقد�ان استقبال زنان از ا�ن رشته ورزش� را بيشتر 
اعالم و تصر�ح #رد: «ا#نون ٤٠٠ ورزشــ�ار سامانده� شده 
در اســتان فعاليت دارند #ه از ا�ن تعــداد ٢٥٠ نفر به صورت 
حرفــه ا� در طــول ليگ هــا� ســال ها� گذشــته تيرانداز� 
#رده اند.» و� خاطر نشــان #ــرد: «عالوه بر شهرســتان ها� 
قوچان، سرخس، نيشــابور، سبزوار و تربت  حيدر�ه #ه هيئت 
فعال دارند، شهرســتان مــرز� و محروم تا�باد نيز ســالن� را 
بــا ام�انات حداقــل تجهيز #رده #ه اميدوار�م انســجام ميان 
مردم ا�ن منطقه باعث شــود تا شاهد ش�وفا�� استعدادها� 

بزرگ� در ا�ن خطه مرز� باشيم.»

تنيسور خراسانی: رقابت هاى انتخابی تيم ملی 
اشتباه بود

تنيسور خراسان� عضو تيم مل�  گفت: «به نظر من برگزار� 
رقابت هــا� انتخابــ� تيم مل� در شــرا�ط #رونا�� اشــتباه 
بود.» حامــد نواخت� در خصوص وضعيتــش در رقابت ها� 
انتخابــ� تيم مل�  تنيس، افزود: «ســطح مســابقات باال و از 
#يفيــت خوب� برخوردار بود، اما به نظرم با توجه به شــيوع 
گســترده #رونا و وضعيت خاص #شور     م� شد ا�ن رقابت ها 
به زمان� د�گر مو#ول شــود تا ورزشــ�اران بــا تمر#ز #امل 
در ا�ــن رقابت ها حضور �ابند. تنهــا نقطه ضع` رقابت ها� 
انتخاب� تيم مل� زمان برگــزار� آن بود. در پا�ان رقابت ها 
نفرات برتر به اردو دعوت شدند، اما اعالم شد #ه فعال اردو 
لغــو شــده و در زمان د�گــر� برگــزار خواهد شــد.» و� در 
خصوص رعا�ت پروت�ل ها� بهداشــت� در ا�ن مســابقات، 
امــا  توضيــح داد: «پروت�ل هــا� بهداشــت� رعا�ــت شــد، 
چون تنيســورها� مختلفــ� از شهرســتان ها� مختل` در 
ا�ــن رقابت هــا حضــور �افتند، خطر ابتال بيشــتر م� شــد.» 
نواخت� با اشــاره به پيگير� تمر�ناتش در شرا�ط #رونا��، 
خاطر نشــان #ــرد: «از تمر�ناتــم راضــ� بــودم، در جــدول 
نفــر اول شــدم و مســتقيما صعود #ردم. شــرا�ط ســخت و 
محدود� داشتم، اما به تمر�ناتم ادامه دادم. مش�ل اصل� 
زمــان اعــالم مســابقات انتخاب� بــود، ٢ روز قبل از شــروع 
رقابت هــا با مــا تمــاس گرفتند و گفتنــد با�د در مســابقات 
حاضر شــو�د. بهتر بــود حداقل �b هفته قبــل به ما اطالع 
م� دادند.» حامد نواخت� تصر�ح #رد: «با توجه به شــرا�ط 
خاص #رونا�� #شور، فقط رقابت ها� ليگ برتر را در پيش  
دار�ــم، امــا زمان آغاز آن مشــخص نيســت. در حــال حاضر 
برنامه مشــخص� برا� رقابت ها� بين الملل� تنيس وجود 
نــدارد.» و� در خصــوص رقابت هــا� انتخابــ� تنيس بيان 
#رد: «ســطح باز� ها باال بود و محb جد� برا� تنيسورها 

به شمار م� رفت.»

تيم بســ�تبال آو�ژه صنعت پارســا در فصل پيش رو با وجود توقعات باال ، 
نتوانســت در قامــت تيمــ� مدعــ� در مســابقات ظاهر شــود ، تيم� #ه 
سال گذشــته همه حر�فان را اذ�ت #رد و موفقيت خيل� خوب� داشت. 
اما امســال بــا وجود مربــ� صربســتان�  و ٢ باز��ن خارج� نتوانســت 
نتا�ج خوب� #ســب #نــد و در بدتر�ن حالت از گردونه مســابقات حذف 
شــد، به طور� #ه هيچ #ســ� ا�ن انتظار را از تيم آو�ژه  صنعت نداشت. 
نما�نده مشــهد برخالف ســال گذشــته در �ارگير� خيل� ضعي` عمل 
#ــرد  و جا�گز�نــ� بــرا� بهتر�ــن باز��نان جدا شــده نداشــت و همين 
مســئله باعث شــد تا در مرحلــه  پلــ� آف زور رو�ارو�� با حر�ــ` خود را 
نداشــته باشــد و خداحافظ� زودهنگام� از رو�داد بســ�تبال داشــت. 
نما�نده مشــهد در مرحله مقدمات� #ه در گروه ال` قرار داشت، در ١٤ 
باز�، توانست به ٨ برد و ٦ باخت دست پيدا #ند و در بين ٨ تيم حاضر 
گروه به مقام چهارم� نائل شــد. اما در مرحله  پل� آف برابر تيم� جوان 
#وچين شــهر آمــل قرار گرفت #ه در باز� ســوم ش�ســت خــورد و وداع 
زودهنگامــ� از مســابقات داشــت و #متر #ســ� انتظار حــذف نما�نده 
مشــهد را در مرحله  پل� آف داشت. حاال ســرمرب� صربستان� تيم آو�ژه 
صنعت پارســا ط� سخنان� پا�ان هم�ار� خود را با تيم مشهد� اعالم 
#رد. او درباره عمل�رد ضعي` تيمش در ليگ بس�تبال معتقد است #ه  

̀  تر بوده.     تر#يب آو�ژه نسبت به فصل قبل ضعي
 دفاع سرجان !

 ســرمرب� تيم بس�تبال آو�ژه صنعت پارسا درباره هم�ار� خود با آو�ژه 
صنعت پارســا  م� گو�د: «خيل� زود است #ه درباره آ�نده صحبت #نم، 
مدت ليگ برتر بســ�تبال ا�ران #وتاه اســت . چنين شــرا�ط� چه برا� 
من و چه برا� ســا�ر مربيان ��ســان اســت و با�د ٦ ماه منتظر باشــم تا 
ليگ جد�د شروع شود. برنامه شخص� ام ا�ن است #ه در ط� مدت� #ه 
ليگ ا�ران تعطيل اســت، سر�عا در باشگاه د�گر� مشغول به #ار شوم. 
لذا هم�ار� من برا� فصل آ�نده با باشگاه آو�ژه منتف� است. از تمام� 
عوامل باشــگاه تشــ�ر م� #نم #ه اجازه دادند ٢ فصل در ا�ران باشــم و 
هدا�ــت آو�ژه را برعهده داشــته باشــم. در هر زمان اگر #ار� از دســتم 
بربيا�د در�غ نخواهم #رد.» ســرجان ا�وانوو�چ  در خصوص عمل�رد تيم 
آو�ژه صنعت پارســا در ليگ برتر بس�تبال #شــور، ا�ن چنين  م� افزا�د: 
«در دور مقدمات� عمل�رد خوب� داشــتيم. باز��ن باتجربه نداشتيم و از 
صفر شــروع #رد�م. اگر چه ٨ برد #ســب #رد�م، اما بعــد از واگذار� ٢ 
باز� پشت ســر هم مقابل تيم قزو�ن شــرا�ط سخت شد. با تمر�ن بسيار 
ز�اد در پا�ان دور مقدمات�، در رده چهارم قرار گرفتيم. در گروه سخت� 
قرار داشــتيم و نتا�ج حاصــل در دور مقدمات� برا� من قابل قبول بود.» 
و� به باز�   ها� مرحله  پل� آف اشــاره و تصر�ــح  م� #ند: «در باز� اول 
مرحله پل� آف ، مقابل تيم  #وچين  آمل تحت فشار قرار گرفتيم و ش�ست 
خورد�ــم، اما در باز� دوم پيروز شــد�م و نها�تا باز� ســوم را با اختالف 
نزد�ــb واگذار #رد�م. حقيقت ا�ن اســت #ه تيم  #وچيــن  بهتر از آو�ژه 

بــاز� و به مرحله بعد صعود #رد. انتظار داشــتم در مرحله پل� آف پيروز 
شو�م، اما ا�ن اتفاق نيفتاد و زود از رقابت  ها #نار رفتيم.»


 تر�يب ضعي
ســرمرب� تيــم آو�ژه صنعــت پارســا در ادامه ســخنان خود خاطر نشــان  
م� #نــد: «از باز��نانم تشــ�ر م� #نم #ــه با تمام تالش و تــوان، تمر�ن 
 #ردنــد. ف�ــر م� #نــم اگر �ــb بــاز� مقابل تيــم قزو�ــن بــرده بود�م، 
موقعيت مان در جدول بهتر م� شد و #ار راحت  تر� برا� ورود به پل� آف 
داشتيم.» ا�وانوو�چ در پاســخ به انتقاد #ارشناسان #ه �ارگير� ضعي` 
در ابتدا� فصل را ��ــ� از عوامل عدم موفقيت آو�ژه م� دانند، توضيح  
̀ تر بــود و باز� ها�  م� دهــد: «تر#يب آو�ژه نســبت به فصل قبل ضعي
ابتدا�� را خوب شــروع ن�رد�م. نســبت به فصل قبــل، ٥ باز��ن اصل� 
را از دســت داد�م، ا�ن درحال� اســت #ه ٢ باز��ن خارج� گرفتيم #ه 
بــرا� اوليــن بار در ليگ ا�ــران حضور �افتند و بــرا� هماهنگ� با تيم و 
آشــنا�� با جو ليگ ا�ران، نياز به زمان داشتند.» و� اضافه #رد: «سع� 
#رد�ــم ا�ن مشــ�الت را برطــرف #نيم #ــه موفق هم بود�م. توانســتيم 
در حملــه تا#تيb هــا� خوبــ� پيــاده #نيــم و چرخش تــوپ خوب� در 

باز� ها� ليگ داشتيم. به اعتقاد ا#ثر #ارشناسان بس�تبال، تيم آو�ژه 
صنعــت پارســا، بســ�تبال� ز�با و #الســيb باز� م� #رد.» ســرجان با 
اشــاره به تغيير فلسفه باز� بســ�تبال در مشهد، تشر�ح  م� #ند: «آنچه 
#ه مربيان قبل� بســ�تبال مشــهد به آن اعتقاد داشتند، باز� بر اساس 
ســرعت و انتقال ســر�ع توپ و امتيازگير� بود. من ا�ن فلسفه را عوض 
#ــردم و با طراح� نقشــه ها� حمله #ه برخــ� از آن ها بــرا� اولين بار 
اجرا شــد، بســ�تبال بر اســاس چرخش توپ و انجــام مجموعه حمالت 
را بــرا� اولين بار در مشــهد اجرا #ــردم.» ا�وانوو�چ در خصوص #يفيت 
ليگ برتر امسال در مقا�سه با فصل قبل، �ادآور  م� شود: «#يفيت ليگ 
برتر امسال مخصوصا در گروه ال`، بسيار باال بود و ٦ تيم اول در سطح 
بسيار خوب� قرار داشــتند. هر #دام از باز� ها� ليگ برا� تيم ها ح�م 
باز� پا�ان� را داشــت. شرا�ط ســخت� بر ليگ امسال حا#م بود، انجام 
باز� ها به صورت فشــرده در تهران و بدون حضور تماشــاگران، شرا�ط 
را ســخت  تر #رد. تيم ها� تهران� اوضاع بهتر� داشتند و سخت� سفر، 
#رونــا و باز� در ســالن آزاد� تهران برا� تيم ها� شهرســتان� بيشــتر 

بود.»

یارگيرى ضعيف بالى آویژه!
سرمربى صربستانى بسکتبال آویژه  صنعت از حذف و  شکست تیمش  مى گوید اخبار خراسان
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حســن تفتيان دونده سرعت� #شــورمان پس از نا�ب قهرمان� در فينال 
دو� ١٠٠ متــر رقابــت بين الملل� جام امــام رضا(ع) در مشــهد عنوان 
#ــرد #ــه #فش ها�ــش دزد�ده شــده و بــه همين دليــل مجبور شــده با 
#فش ها� د�گر� مســابقه بدهد #ه همين مســئله حاشــيه    ها� ز�اد� 
داشــت #ــه او در وا#نــش به ا�ن حاشــيه     ها عنــوان #رد #ه هيــچ فرد �ا 
نهــاد� را مقصــر ا�ن اتفاق نم� دانــد: «در #نار همه اتفاقــات خوب� #ه 
در مســابقات بين الملل� جــام امام رضا (ع) رخ داد، �ــb اتفاق بد برا� 
#فش ها�م افتاد و هيچ #ســ� را مقصر نم� دانــم.» ا�ن دونده المپي�� 
در صحبت ها�� #ه در صفحه شــخص� اش منتشــر #رده، گفته اســت: 
«خــدا خودش م� داند #ه واقعا در ا�ن مســابقه به عشــق امــام رضا (ع) 
و همچنيــن حضور در #نار هم اســتان� ها�م شــر#ت #ردم و در مســابقه 

بــودم. حضور در #نار دوندگان #شــورمان  و خانواده بزرگ دووميدان� 
ارزش داشت و ا�ن اتفاق از هر  چيز� مهم تر بود.» تفتيان ادامه داد: «در  
#نار همه ا�ن خوب� ها، �b اتفاق بد برا� #فش ها�م افتاد و هيچ #س� 
را مقصر نم� دانم، ول� چيز� مثل روز روشــن بــود، ا�ن #ه #فش ها�م 
نبــود و مجبور شــدم با #فــش د�گر� مســابقه بدهم #ه قشــنگ نبود.» 
ســر�ع تر�ن دونده ا�ران عنوان #ــرد: «در ا�ن ميان �b ســر� آدم ها� 
معلوم الحال هســتند #ه از هر چيز� حاشــيه درست م� #نند. موفقيت 
من آن ها را خوشــحال نم� #ند و از ا�ن موضوع هزار داســتان و حاشيه 
ســاختند #ــه هيچ #ــدام برا� من مهــم نيســت. االن فقــط موفقيت در 
المپيb اهميت دارد و مهم ا�ن اســت #ه تمر�نات خوب� داشته باشم و 

ان شاا... در المپيb دل مردم را شاد #نم.» 

واکنش تفتیان به حاشیه    هاى ادامه دار!

٣٧٠١٠
پذیرش
آگهی
تلفنی



15 یک شنبه      29 فروردین 1400       5 رمضان 1442      18 آوریل 2021     شماره 20638

  غيبت ها� مرتبط با �رونا در اردو� تيم مل
 با	د عاد� باشد

رســيدن  خــم  پيــچ و  پــر   مســير 
والد�مير آل�نو به ا�ران بار د�گر 
دســت خوش تغيير شــد؛ ا�ن بار امــا به دليل 
اوج گير0 دوباره 'رونــا در جهان. اتفاق) 'ه 
باعــث شــد تار�خ پرواز ســرمرب) روســ) تيم 
ملــ) واليبال به ا�ــران، بار د�گــر تغيير 'ند. 
مرب) 'هنه 'ار روس ها 'ه هم زمان با پذ�رش 
هدا�ت نيم�ت تيم مل) ا�ران، سرمرب) گر0 
تيم باشگاه) زنيت 'ازان را برعهده داشت، 
در بدو امر قرار بود ٢٢ فرورد�ن ماه به همراه 
دســتيار ا�تاليا�) اش وارد 'شــورمان شود. 
هرچند 'ــه آن زمان هم ابهامات) درخصوص 
رســيدن آل�نــو در ا�ــن تار�خ وجود داشــت. 
چــون ا�ــن فرضيــه مطــرح بــود 'ــه اگــر تيم 
زنيــت بــه مرحلــه نيمه نها�) و ســپس فينال 
ليگ قهرمــان اروپا(١١ ارد�بهشــت) صعود 
'ند، قطعــا آل�نو در زمان مقــرر به اردوها0 
تيــم ملــ) ا�ــران نخواهــد رســيد. اتفاق) 'ه 
افتــاد امــا شــرا�ط را تاحدود0 تعد�ــل 'رد. 
بــا رتبــه پنجمــ) در  چرا'ــه پرونــده زنيــت 
ســوپرليگ روســيه بســته شــد تا مرد روس) 
وداع زودهنگامــ) با ا�ن تيم داشــته باشــد و 
زودتــر به ا�ران برســد. بــا ا�ن حال امــا آل�نو 
از فدراســيون ا�ــران درخواســت 'ــرد برا0 
د�ــدار با خانواده، 'م) د�رتر به ا�ران بيا�د و 
درنها�ت مقرر شــد او در تار�ــخ ٢٧ فرورد�ن 
در تهران باشــد. ا�ن بار امــا اوج گير0 دوباره 
'رونــا در جهان معــادالت را برهم زد. اعمال 
محدود�ــت پروازهــا در روســيه و متعاقب آن 
لغــو پرواز آل�نو بــه ا�ران، باعث شــد تا تار�خ 
رســيدن او به 'شــورمان به ٢٩ فرورد�ن ماه 
تغييــر 'نــد. آن هــم در شــرا�ط) 'ــه بليــت 
پرواز آل�نو به ا�ران از مســير هوا�) مســ�و – 
استانبول – تهران توسط فدراسيون واليبال 
تهيه شــده بود. البته تاتيانا گولي�ووا، معاون 
نخست وز�ر روســيه، پيش تر و در روز دوشنبه 
٢٤ فرورد�ن هشــدار داده بود 'ه 'شــورش 
بــرا0 جلوگيــر0 از شــيوع بيشــتر و�ــروس 
'رونا، محدود�ت ها�) برا0 پروازها0 منظم 
و چارتــر از مبدا روســيه بــه مقصــد تر'يه، از 
تار�ــخ ١٥ آور�ل تا اول ژوئن اعمال م) 'ند. 
ا�ن هشــدار با اعالم رســم) محدود�ت ها0 
روز  پــرواز  تــا  شــد  عملــ)  روســيه،  پــرواز0 

جمعــه آل�نو به ا�ران لغو شــود و فدراســيون 
واليبــال ا�ران هم مســير د�گر0 بــرا0 پرواز 
او جا�گز�ن 'ند. امير خوش خبر، سرپرســت 
تيــم ملــ) مــردان ا�ــران بــا تا�يــد ا�ــن خبر 
م) گو�ــد: «از زمان) 'ــه احتمــال محدود�ت 
پروازهــا0 روســ) اعــالم شــد، فدراســيون 
واليبــال ا�ــران بــه دنبــال پيــدا 'ــردن پرواز 
جا�گز�ــن بــرا0 ســرمرب) تيــم مل) بــود. به 
محض 'نســل شــدن پرواز روز جمعــه آل�نو، 
نخســتين پــرواز مم�ــن بــرا0 رســيدن او به 
'شورمان را 'ه روز �f شنبه است، جا�گز�ن 
'رد�م.» ســرمرب) روس) درحال) با تاخير ٥  
روزه باالخره امروز به تهران خواهد رسيد 'ه 
دســتيار ا�تاليا�) اش، از ٢٥ فرورد�ن رسما 
اردوهــا را ز�ر نظــر گرفت. تومــاس توتولو 'ه 
قــرار بود ٢٢ فرورد�ن به ا�ران بيا�د، با 'م) 
تاخيــر ٢٤ فرورد�ــن به ا�ران رســيد و بعد از 
انجام تســت پ) ســ) آر و ط) 'ــردن قرنطيه 
'وتاه مدت تا زمان منف) شدن تست، 'ارش 
را به طور رســم) از چهارشــنبه با مل) پوشان 
ا�ران اســتارت زد. از آن جا 'ه برنامه تمر�ن) 
تيــم ملــ) از قبل توســط آل�نو به طــور 'امل 
طرح ر�ــز0 شــده و اردو0 تيم ملــ) هم طبق 
هميــن برنامه و ز�ر نظر توتولــو و البته مربيان 
بــه  اجراســت،  درحــال  ا�رانــ)  'ارآزمــوده 
نظر م) رســد تاخيــر چنــد روزه مرد روســ) 
نگران 'ننــده نيســت و همه چيــز طبق روال 

درحال پ) گير0 است.
  

محمدرضــا تندروان ��ــ) از مربيــان ا�ران) 
حاضــر در اردو0 تيم مل) 'ــه در نبود توتولو 

اردو0 تيــم مل) را در دســت گرفتــه بود، در 
وا'نــش بــه تاخيــر حضــور آل�نــو در اردو0 
تيم مل) به خراســان م) گو�ــد: «برنامه ها0 
تمر�ن) اردوها0 تيم مل) واليبال از روز اول 
با نظر آل�نــو و توتولو تنظيم شــد. حت) فيلم 
تمــام تمر�نــات در پا�ان هــر روز بــرا0 آل�نو 
 fو توتولــو ارســال م) شــد و آن ها بعــد از چ
'ردن تمر�نات، نظر خود را اعالم م) 'ردند. 
آمدن توتولو به ا�ران روند تمر�ن) تيم مل) را 
تغيير نداد اما شيوه تمر�ن) و انگيزه باز��نان 
را بيشــتر 'رد. او ا�ده ها0 خــود را واضح تر و 
رودررو به باز��نــان منتقل 'رد. درخصوص 
تاخيــر آل�نــو هــم با�د بگو�ــم 'ه در شــرا�ط 
شيوع 'رونا، لغو پروازها طبيع) است. ضمن 
ا�ن 'ــه اتفاق بودن و نبودن هر 'ســ) در تيم 
ملــ) اعم از مرب) �ا باز��ــن د�گر با�د عادت 
شــده باشــد 'ه مم�ن اســت هر 'ســ) بنا به 
دال�ــل مرتبط با 'رونا، ١٠ �ا ١٥ روز در اردو 
نباشــد. مثل اتفاق) 'ه برا0 برخ) باز��نان 
افتــاد و بــه دليــل مثبــت شــدن تســت 'رونا 
مدت) در اردو نبودند. بنابرا�ن وقت) سيستم 
مشــخص باشــد، همــه اعضــا0 اردو مطابق 
بــا سيســتم تعر�ــo شــده 'ارشــان را ادامــه 
م) دهنــد تــا ســا�ر نفرات هــم به تيــم ملحق 
شوند. قرار بود آل�نو روز جمعه به ا�ران بيا�د 
اما پروازش لغو شــد و ف�ــر نم) 'نم تاخير ٢ 
روزه او در اردوهــا لطمه ا0 بــه 'ارمان بزند. 
اما حضور ا�شان به عنوان سرمرب) در تمر�ن 
تيم مل) قطعا ش�ل و شــما �ل رسم) تر0 به 
اردوها م) دهد و به لحاظ انگيزش) هم تاثير 

بسيار مثبت) رو0 باز��نان خواهد داشت.»

تندروان: تاخير آلکنو لطمه اى به تيم ملی نمی زند

دروازه بــان ا�تاليا�ــ) تيــم فوتبال  
دســتمزد  بيشــتر�ن  ميــالن 
در�افتــ) را در بيــن دروازه بان ها0 جهان خواهد 
جان لوئيجــ)  درخواســت)  داشت. دســتمزد 
دونارومــا بــرا0 تمد�د قــراردادش با ميــالن، در 
صورت) 'ه از ســو0 ا�ــن باشــگاه ا�تاليا�) مورد 
پذ�ــرش قــرار بگيــرد، او را در رده دوم باز��نان) 
قرار خواهد داد 'ه در سر0 آ بيشــتر�ن دستمزد 
ليســت  در صــدر  البتــه  و  دارنــد  را  در�افتــ) 
دروازه بان ها0 جهان از ا�ن حيث خواهد ا�ستاد. 
قــرارداد 'نون) ا�ن دروازه بان ٢٢ ســاله در پا�ان 
فصل جــار0 به پا�ان م) رســد و مد�ران باشــگاه 
ميالن ســخت بــه دنبال حفــظ او بــرا0 طوالن) 
مدت هستند. گفته م) شــود مد�ران ا�ن باشگاه 
ا�تاليا�) پيشــنهاد0 با دســتمزد ٨ ميليون �ورو 
در ســال رو0 ميز مذا'ره گذاشته اند اما دوناروما 
و مد�ر برنامه ها�ــش �عنــ) مينــو را�وال دســتمزد 
١٢ ميليــون �ورو در ســال بــرا0 تمد�د قــرارداد 
م) خواهنــد. دســتمزد 'نونــ) ا�ــن دروازه بــان 
ا�تاليا�) در ميالن ٦ ميليون �ورو در ســال است. 
بر اســاس گزارش پا�گاه خبــر0 «'الچو مر'اتو» 
ا�تاليا؛ در صورت) 'ه باشــگاه ميالن به خواســته 
دوناروما و را�وال تن دهد، ا�ن دروازه بان مل) پوش 
بــا ١٢ ميليــون �ــورو دســتمزد ســاليانه، پــس از 
'ر�ســتيانو رونالدو بيشتر�ن دســتمزد در�افت) 
را در بين باز��نان ســر0 آ ا�تاليا خواهد داشت. 

طبــق ا�ن گــزارش؛ دوناروما با ا�ن رقم دســتمزد 
در�افت) م) تواند در صدر ليست دروازه بان ها�) 
قرار بگيرد 'ه بيشتر�ن دستمزد در�افت) را دارند. 
در  حال حاضر ا�ن ر'ورد در دستان داو�د دخيا از 
منچســتر�ونا�تد با دستمزد ســاليانه ١١ ميليون 
�ورو است. در همين رابطه سا�ت ا�تاليا�) «'الچو 
مر'اتو» مدع) شد مذا'رات باشگاه ميالن برا0 
تمد�د قرارداد جان لوئيج) دوناروما، روند مثبت) 
نداشته و ا�ن دروازه بان ٢٠ ساله به احتمال بسيار 
قو0 در پا�ان فصل جار0 روسونر0 را ترv خواهد 
'رد. گفته م) شود پيشنهاد دستمزد ١٢ ميليون 
�ورو�) از ســو0 ميالن) ها رد شده و روند مثبت) 
در مذا'ــرات طرفيــن صــورت نگرفتــه و هميــن 

موضوع احتمــال جدا�) ا�ن ستاره ٢٠ ســاله را 
پا�ان فصل جار0 از جمع ميالن) ها قوت بخشيده 
است. از سالواتوره سير�گيو، دروازه بان ٣٣ ساله 
تيم تور�نو به عنوان گز�نه اصل) روســونر0 برا0 
جانشين) دوناروما نام برده م) شود. دوناروما 'ه 
مورد توجه باشگاه ها�) همچون منچستر�ونا�تد 
و پار0 ســن ژرمن قــرار دارد، از ســال ٢٠١٥ در 
عضو�ــت ميــالن اســت و تا'نــون در ٢٤٣ باز0 
از رقابت هــا0 مختلــo درون دروازه روســونر0 
ا�ستاده است. با توجه به دستمزدها0 نجوم) در 
منچســتر و پار�س اصال بعيد نيست 'ه گلر جوان 
ميالن با ر'وردشــ�ن) ا�ن فصــل به تيم جد�د0 

بپيوندد.

دوناروما گران ترین  دروازه بان جهان می شود
مذا�ره با ميالن؛ سيت
 و پ
 اس ج
 در ص� انتظار

 پار0 سن ژرمن حاضر است 'ه نيمار را با عثمان دمبله معاوضه 'ند و بعيد 
اســت 'ه آب) انار0 ها با ا�ن پيشــنهاد مخالفت 'نند. به نقــل از الموندو، 
نيمار تا تابســتان ٢٠٢٢ با پار0 سن ژرمن قرارداد دارد. باتوجه به ماندن 
احتمال) مســ) در بارســلونا بار د�گر بحث بازگشــت نيمار به بارسلونا با 
جد�ت مطرح شــده اســت. روزنامه الموندو د�پورتيو اعالم 'رد 'ه سران 
پار0 سن ژمن به ا�ن نتيجه رسيده اند 'ه حفظ نيمار با توجه به عالقه ز�اد 
او برا0 بازگشت به بارسلونا بسيار سخت شده  و به همين خاطر آن ها آماده 
مذا'ره با آب) انار0 ها هســتند. ا�ن روزنامه نزد�f به بارسلونا نوشت 'ه 
پار0 سن ژرمن خواستار معاوضه عثمان دمبله با نيمار است، البته ا�ن تنها 
بخشــ) از ا�ن انتقال خواهد بود و طبيع) است 'ه تيم پار�س) مبلغ) را 
هم برا0 ا�ن انتقال در�افت خواهد 'رد. نيمار در فصل جار0 هم عمل�رد 
خوب) با پار0 سن ژرمن داشته  و توانست برا0 دومين فصل پياپ) با تيم به 

نيمه نها�) ليگ قهرمانان اروپا راه پيدا 'ند.

روبرت لواندوفس�) به خاطر آســيب د�دگ) چند باز0 اخير با�رن مونيخ 
را از دســت داد. غيبت ا�ن باز��ن برا0 با�رن) ها بســيار گران تمام شــد، 
چرا 'ــه باعث شــد تــا ا�ن تيم از ليــگ قهرمانــان اروپا حذف شــود. لوا 'ه 
باز0 د�روز(شــنبه) با�رن را هم از دست داد، از باز0 بعد0 مش�ل) برا0 
همراه) باوار�ا�) ها نخواهد داشت. ا�ن فوق ستاره لهستان) توانسته در 
فصل جار0 بوندس ليگا ٣٥ گل برا0 باوار�ا�) ها به ثمر برساند. او تنها ٥ 
گل با ر'ورد گرد مولر اســطوره ژرمن ها فاصلــه دارد. مولر با زدن ٤٠ گل 
در �f فصل ر'ورد0 را به نام خود به ثبت رســانده  'ه سال ها ســت، هيچ 
باز��ن) حت) نتوانسته به آن نزد�f شود و ا�ن برا0 نخستين بار است 'ه 
باز��ن) تا ا�ن اندازه به آن نزد�f م) شود. لواندوفس�) به احتمال خيل) 
ز�اد به د�دار برابر لور'وزن در هفته ســ) ام بوندس ليگا خواهد رسيد و به 
ا�ن ترتيب او ٥ باز0 فرصت دارد تا به ر'ورد افسانه ا0 گرد مولر برسد و به 

نظر م) رسد  به راحت) بتواند ا�ن ر'ورد را هم به نام خود به ثبت برساند.

هدف بزرگ لواندوفسکی با بایرنشرط پی اس جی براى بازگشت نيمار به بارسلونا

قهرمان اسبق کشتی آزاد درگذشت
فر�دون قنبر0 قهرمان اسبق 'شت) آزاد جهان و آسيا دارفان) را وداع گفت. ا�ن قهرمان 'شت) به 
دليل بيمار0 لوزالمعده از اول فرورد�ن در بيمارستان بستر0 بود و بيستم همين ماه هم تحت عمل 
جراح) قرار گرفت اما د�روز بعد از چند روز تحمل ا�ن بيمار0 درگذشــت. قنبر0 ســابقه قهرمان) 
جوانان جهان(١٩٩٧) و قهرمان) بزرگساالن آسيا(٢٠٠٤) را در 'ارنامه داشت. روزنامه خراسان 
ضا�عه درگذشت ا�ن قهرمان 'شت) را به خانواده او، جامعه ورزش به و�ژه 'شت) تسليت م) گو�د.

حدادى در انتظار رسيدن به رکورد ۶۵ متر!
احســان حداد0 نا�ب قهرمان پرتاب د�سf المپيf لندن با اشــاره به روند تمر�ناتش برا0 حضور 
در المپيf گفت: «د حال حاضر فشار تمر�ناتم بسيار ز�اد است و ز�ر نظر مرب) تمر�ناتم را به صورت 
منظم و با جد�ت انجام م) دهم. ان شــاا... هر زمان 'ه به مرز ٦٥ متر برســم، در مســابقات شر'ت 
خواهم 'رد. متاسفانه به خاطر محدود�ت ها0 'رونا�) و از طرف) د�گر به دليل جراح) 'ه داشتم، 
'م) از زمانب ند0 تمر�ناتم عقب ماندم 'ه البته ا�ن امر 'امال  طبيع) بود، چرا'ه در ســال قبل از 
المپيf و پس از جراح) 'ه داشتم، دوست نداشتم دوباره دچار مصدوميت شوم. حضورم در ليگ 

الماس هم بستگ) به نظر مرب) ام دارد.»

درگذشت قهرمان اسبق و پيشکسوت اسکی ایران
بهروز 'لهر قهرمان اســبق و پيش�ســوت ارزنده اســ�) ا�ران دار فان) را وداع گفت. قهرمان فقيد 
اســ�) ا�ران ســال ها در 'ادر فن) تيم ها0 مل) اســ�) نيز حضور داشــت و برا0 ٢ دهه عهده دار 
مســئوليت پا�گاه قهرمان) پيســت اســ�) د�ز�ن بود. او همچنين به عنوان مرب) و مدرس اســ�) 

سال ها به اس�) 'شور خدمت 'رد و چهره ها0 ز�اد0 را به ورزش اس�) معرف) 'رد.

کمک ۵ هزار دالرى آسيا به خانه ووشو بشاگرد
فوv چون وان رئيس فدراسيون ووشو آسيا با ارسال نامه ا0 به فدراسيون ووشو ا�ران، حما�ت خود 
را از طرح خانه ووشو برا0 اميد در بشاگرد اعالم 'رد. رئيس فدراسيون آسيا همچنين مقرر 'رد 'ه 
مبلغ ٥ هزار دالر به ا�ن پروژه به فدراسيون ا�ران اختصاص م) دهد. و0 طرح خانه ووشو برا0 اميد 
را در راستا0 مسئوليت ها0 اجتماع) بسيار ارزشمند توصيo 'رد و آن را اقدام شا�سته ا0 از سو0 
فدراســيون ا�ران دانست 'ه در حال ش�ل گير0 اســت و به قشر جوان، خانواده ها و فرهنگ محل) 

'مf م) 'ند 'ه به وسيله ورزش رشد و توسعه پيدا 'نند.

بریمانلو اولين سهميه جودو در 
المپيک را کسب کرد

سا�ت فدراسيون جودو 
بــا گذشــت �ــf هفتــه 
رقابت هــا0  پا�ــان  از 
قهرمان) آسيا امتيازات 
در  را  رقابت هــا  ا�ــن 
و  جهانــ)  رن�ينــگ 
المپي�) ثبت 'ــرد. همين موضوع باعث 
شد تا اولين ســهميه المپيf برا0 جودو 
'شــورمان تــا ا�ــن لحظــه 'ســب شــود . 
محمــد محمــد0 بر�مانلــو ســرگروه تيم 
ملــ) جودو در رقابت ها0 قهرمان) آســيا 
در بيــن تيــم ٥ نفــره اعزامــ) 'شــورمان 
بهتر�ن عمل�رد را داشت و با ا�ستادن در 
م�ان پنجــم ١٢٦ امتياز 'ســب  'رد و با 
ا�ســتادن در م�ان پنجاه و ششم رن�ينگ 
المپي�) از طر�ق ســهميه قاره ا0، جواز 
 ٢٠٢١  fالمپيــ باز0 هــا0  در  حضــور 
تو'يــو را بــه دســت آورد. البتــه بــا توجه 
بــه مســابقات پيــش رو و فاصله انــدv تا 
باز0 ها0 المپيf احتمــال تغيير در ا�ن 

سهميه وجود دارد.
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شوخی بيرانوند با مهدى طارمی
گلر تيم مل� رابطه بســيار نزد��� با مهاجم پورتو دارد. 
عليرضــا بيرانونــد و مهــد# طارم� از دوســتان نزد�� 
هم به حســاب م� آ�ند. گل مهد# برا# پورتو باعث شد 
همه ا�ران� ها شاد شوند از جمله بيرانوند. گلر تيم مل� 
در وا5نــش به گل طارمــ� خطاب به او گفــت: «مهد# 
جــان داداش خيل� خوشــحال شــدم. اميــدوارم روز به 
روز بدرخشــ�. مهد# جان خواهشــ� از تو دارم. تا ا�ن 
5تفم مصدوم نشــده توپ ها# مــا را هم در تيم مل� گل 

5ن!»(خنده)
قرعه کشی جام جهانی ٢٠٢١ فوتسال 

خردادمــاه  فوتســال   ٢٠٢١ جام جهانــ�  قرعه 5شــ� 
در ســو�يس برگــزار م� شــود. قرار اســت نهميــن دوره 
جام جهان� فوتســال شــهر�ورماه بــه ميزبانــ� ليتوان� 
برگــزار شــود. از ا�ــن رو قرعه 5شــ� ا�ــن باز# هــا ١١ 
خردادمــاه در زور�خ ســو�يس برگزار خواهد شــد. ٢٤ 
تيم حاضر در ا�ن مســابقات در ٦ گروه ٤ تيم� تقســيم 
م� شــوند. ا�ن مســابقات قرار بود ســال ٢٠٢٠ انجام 
شــود اما شــيوع 5رونا باعث شــد تا ا�ــن رقابت ها با �� 

سال تاخير برگزار شوند.
بازگشت شایان مصلح از بازى با پرسپوليس

شــا�ان مصلــح، مدافــع تيــم فوتبال ســپاهان بــه دليل 
مصدوميــت در چنــد باز# گذشــته ا�ن تيم غا�ــب بوده. 
مصلــح اما رونــد درمانــ� اش را به خوب� ســپر# 5رده و 
به احتمال فــراوان به زود# در تمر�نــات گروه� تيمش 
شــر5ت خواهد 5رد. البته ا�ن باز��ن به طور قطع د�دار 
با نساج� در هفته بيست و��م را از دست خواهد داد اما 
مصلح برا# باز# با پرســپوليس در هفته بيســت ودوم به 
شرا�ط باز# خواهد رسيد. البته ا�ن باز��ن بعد از اضافه 
شدن به تمر�نات گروه� سپاهان با�د از لحاظ بدن� هم 

به شرا�ط ا�ده آل برسد تا در تر5يب ا�ن تيم قرار بگيرد.

نادرى در تمرین گروهی استقالل
محمــد نــادر#، مدافــع چــپ آب� پوشــان 5ــه در جر�ــان 
باز# با االهل� عربســتان عمل�ــرد فوق العاده ا# داشــت 
و ��� از گل ها# اســتقالل را نيز به ثمر رســاند، در اواخر 
مســابقه دچــار مصدوميــت شــد. بعــد از انجــام معا�نــات 
پزش�� مشخص شد نادر# مشــ�ل خاص� ندارد و دليل 
مصدوميتــش ضرب خوردگ� 5وچ�� بوده اســت. از ا�ن 
رو نادر# در تمر�ن استقالل� ها حضور داشت و 5نار سا�ر 
باز��نــان بدون مشــ�ل تمر�ن 5رد. بر ا�ن اســاس نادر# 
مش�ل� برا# همراه� استقالل در د�دار با الشرطه عراق 
نخواهد داشت و با صالحد�د 5ادر فن� م� تواند به ميدان 

برود.

ســردار آزمــون، مهاجم تيم زنيت ســن پترزبورگ درباره باز# با 5راســنودار در 
هفته بيست وششم ليگ برتر روسيه به شب�ه تلو�ز�ون� Matchtv گفت: «باز# 
با 5راسنودار هميشــه مانند درب� است اما من به 5سب نتيجه اميدوار هستم. 
ما برا# رسيدن به پيروز# تالش خواهيم 5رد.» بهتر�ن گلزن ليگ برتر روسيه 
افــزود: «برا# من به طور روشــن� پيروز# تيمم مهمتر از دســتاوردها# فرد# 
اســت. ا�ن موضوع فقط شــامل من نيســت و تمام� باز��نان زنيــت ا�ن گونه 
هســتند. ا5نون مهمتر�ن موضــوع برا# همه در زنيــت هت تر�� قهرمان� در 
ليگ برتر روسيه است. �عن� زنيت را با�د به سومين قهرمان� متوال� برسانيم. 
فرصت ها# ز�اد گلزن� وجود دارند اما به گل تبد�ل نم� شــوند و ا�ن شــرا�ط 

5م� استرس آور است. ا�ن هم بخش� از فوتبال است.»

ســرمرب� اســتقالل همچنان عالقه ا# به بازگشــت محمد دانشگر به تمر�نات 
تيمش ندارد. در جر�ان باز# استقالل مقابل االهل� عربستان فرشيد اسماعيل� 
بعد از باز 5ردن دروازه حر�o پيراهن دانشگر را به دوربين ها# تلو�ز�ون� نشان 
داد تا به ا�ن شــ�ل از مدافع تيمش 5ه به خاطر درگير# با او 5نار گذاشته شده 
دلجو�� 5ند. بعد از ا�ن اتفاق اســماعيل� و برخ� مسئوالن استقالل بار د�گر 
موضوع بازگشــت دانشــگر به تمر�نات را با فرهاد مجيد# مطرح 5ردند اما ا�ن 
مرب� همچنان ز�ر بار نم� رود. مجيد# به مسئوالن باشگاه تا5يد 5رده حداقل 
تا پا�ان ليگ قهرمانان آسيا حرف� از بازگشت دانشگر نزنند و بعد از بازگشت تيم 
به تهران درباره او تصميم گير# خواهد 5رد. ا�ن در حال� است 5ه باشگاه برا# 

دانشگر جهت سفر به عربستان درخواست و�زا داده است.

دلجو�! فرشيد هم برا� دانشگر �ارساز نشدهدف جد�د سردار آزمون در ليگ روسيه

طارمی به دنبال صدوپنجاهمين گل 
دوران حرفه اى

تيــم فوتبــال پورتو امــروز در چارچــوب هفته 
بيســت وهفتم ليــگ پرتغــال بــه مصــاف تيم 
ناسيونال م� رود. مهد# طارم� 5ه بعد از ٨ 
باز# متوال� در پورتو سرانجام به قحط� گل 
خود در د�دار با توندال و سپس چلس� در ليگ 
قهرمانان اروپا پا�ان داد، حاال تمر5ز خود را در 
٨ باز# باق� مانــده رو# آقا# گل� در پرتغال 
م� گذارد. روزنامهojogo  در مطلب� 5ه آن را 
رو# جلد خود هم قرار داد، اعالم 5رد طارم� 
در باز# امروز به دنبــال صدوپنجاهمين گل 
دوران حرفــه ا# خود اســت. طارم� تا5نون 
در تيم ها# شاهين، پرسپوليس، الغرافه قطر، 
ر�وآوه و پورتو گلزن� 5رده و با پيراهن تيم مل� 
ا�ران هــم بارها موفــق شــده دروازه حر�فان 
را بــاز 5ند. آمــار ا�ن مهاجم در ا�ــن فصل در 
تيــم پورتو ١٧ گل اســت. او ١٠ گل در ليگ، 
٥ گل در جــام حذفــ� و ٢ گل در ليــگ 5اپ 
پرتغال به ثمر رسانده است. البته 5ار طارم� 
بــرا# آقــا# گل� در ليــگ پرتغال به واســطه 
چنــد هفتــه نا5امــ� در گلزن� 5م� ســخت 
شده. تيم فوتبال اسپورتينگ ليسبون موفق 
شــد با �� گل تيم فارنس� را ش�ست بدهد. 
تــ� گل ا�ن بــاز# را پدرو گون�الــوس به ثمر 
رســاند تا به تنها�� با ١٧ گل در صدر جدول 
گلزنان پرتغال قرار بگيرد. بعد از او سفروو�چ، 
باز��ــن بنفي�ا بــا ١٦ گل در رده دوم اســت. 
سرجيو اوليو�را و مهد# طارم� هر دو از پورتو 
بــه ترتيب با ١٢ و ١٠ گل در رده ها# ســوم و 

چهارم هستند.

پادوانی: بعد از اعالم راى CAS در 
مورد شکایتم صحبت می کنم

پنجم اســفند ســال ١٣٩٦، لئوناردو پادوان�، 
مدافــع برز�ل� اســتقالل در برخورد بــا آرمين 
ســهرابيان دچار مصدوميت شــد�د شــد. چند 
روز بعد از ا�ن حادثه مشخص شد مدافع برز�ل� 
دچــار ضا�عه نخاع� شــده و با�ــد بقيه عمرش 
را رو# و�لچــر بنشــيند. پادوانــ� بعــد از عمل 
جراح� و چند ماه بستر# در بيمارستان، راه� 
5شــورش برز�ل شد. باز��ن اســبق استقالل 
پس از تر� ا�ران درخواســت غرامت ٩ميليون 
�ورو�� از باشــگاه استقالل 5رد 5ه ا�ن مسئله 
بــا وا5نــش مد�ــران ا�ــن باشــگاه مواجه شــد 
چرا5ه آنها معتقد بودند تمام� 5ار ها# الزم در 
جهت بهبــود# پادوان� را انجــام داده اند و ا�ن 
درخواست و# ناعادالنه است. در همين راستا 
لئانــدرو پادوانــ� در خصوص ا�ن 5ــه آ�ا عنوان 
شــ�ا�تش از اســتقالل بــه بيمه ورزشــ� حين 
قــراردادش مرتبــط بوده بــه ميزان گفــت: «در 
مورد ش�ا�تم عليه اســتقالل در CAS تا زمان� 
5ه را# نها�� اعالم نشود، صحبت نم� 5نم.» 
و# درباره حضور شــاگردان مجيــد# در ليگ 
قهرمانــان آســيا اظهارداشــت: «اســتقالل تيم 
بزرگ� اســت و ســابقه خوب� از حضور در ليگ 
قهرمانان را دارد. اميدوارم ا�ن تيم موفق شود و 
نما�نده خوب� برا# 5شور ا�ران باشد. همچنين 
بــا پيروز# ها�ش هــواداران را در ا�ــن روزها# 

سخت� 5ه زندگ� م� 5نيم، خوشحال 5ند.»

پيکر نادر دست نشان به خاک سپرده شد
پي�ر مرحوم نادر دســت نشــان، پيش�ســوت و مرب� فوتبال 5ه جمعه گذشــته به علت و�روس 
5رونا درگذشت، ظهر د�روز بعد از انتقال به ورزشگاه شهيد وطن� قائمشهر، تشييع و با حضور 
تعداد# از اعضا# خانواده، دوســتان و همينطور شــاگردانش در آرامگاه «سيد مالل» واقع در 
قائمشــهر آرام گرفت. به گزارش ا�ســنا، با توجه به شيوع 5رونا و به منظور رعا�ت پروت�ل ها# 
بهداشــت�، خانواده و# بــا عذرخواه� از تمام دوســتداران و اهال� فوتبال، اعــالم 5رد 5ه از 
هر گونه تجمع در طول تشــييع و خا5سپار# خوددار# شــود تا در زمان مناسب، مراسم� در 
خور شــان ا�ن پيش�وست فوتبال برگزار شود. با ا�ن وجود، در حين تشييع و خا5سپار# و#، 
عالقه مندان خودشــان را به ورزشــگاه وطن� و همچنين آرامگاه محل خا5سپار# رساندند و 
برا# اســطوره نساج� و شمال ا�ران، شعارها�� را ســر دادند. نادر دست نشان،سرمرب� ٦١ 
ساله تيم فوتبال را��ا در ليگ دسته ��، حدود دو هفته در بيمارستان بستر# بود و اقدامات 
پزش�ان برا# درمان ا�ن فوتباليست موثر واقع نشد. سال گذشته نيز، برادر ا�ن مرحوم به دليل 
ابتال به 5رونا درگذشــته بود.  و# ســابقه هدا�ت تيم ها# مختلف� مانند نساج�، پيام مشهد، 
شــهيد قند# �زد، مس 5رمان، شهردار# بندرعباس، پگاه گيالن، ملوان انزل�، استيل آذ�ن، 
نفت تهران، ابومسلم، صنعت سار#، مس 5رمان، سپيدرود رشت و برخ� تيم ها# د�گر را در 

5ارنامه دارد. دست نشان آخر�ن بار در سال ٩٦ با صنعت نفت آبادان به ليگ برتر راه �افت.

استقالل باعث اخراج رئيس االهلی شد
ش�ســت ها# سنگين و پشــت ســر هم در ليگ حرفه ا# عربســتان، فاجعه انتخاب سرمرب� 
جد�ــد بــرا# باشــگاه، خر�دها# گران قيمــت و ب� فا�ــده در ا�ن فصل، همگ� باعث شــد تا 
ر�اســت عبــدا... مومنه، رئيس باشــگاه االهل� در خطر قــرار بگيرد. در حالــ� 5ه هواداران 
االهل� پس از ٦ ش�ســت متوال� در ليگ عربســتان و به دست آمدن بدتر�ن نتا�ج تار�خ ا�ن 
باشــگاه با راه انداز# هشــتگ ها# اعتراض� در فضا# مجاز# خواهان اخراج رئيس باشگاه 
و اعضــا# هيئت مد�ره بودند اما عبدا... مومنــه مد�رعامل االهل� با حضور در برنامه ليگ با 
وليد اعالم 5رد قصد 5ناره گير# از سمتش را ندارد. با آغاز رقابت ها# ليگ قهرمانان آسيا، 
مومنه 5ه اميدوار بود با حضور ســرمرب� جد�د خود و غلبه بر اســتقالل از ز�ر فشــارها خارج 
شــود، ش�ســت ســنگين ٥-٢ مقابل شــاگردان مجيد# منجر به تش�يل جلســه اضطرار# 
در همــان پار5ينــگ اســتاد�وم الجوهره بين اعضا# هيئت مد�ره االهل� شــد و همان شــب 

رسانه ها# سعود# خبر از 5ناره گير# رئيس و هيئت مد�ره االهل� دادند.

قایدى فروشی نيست!
باشو� �وچ. تا پا�ان ١٤٠٢ با استقالل قرارداد دارد 

هــر بــار 5ــه مهــد# قا�د#، 
و  اســتقالل  جــوان  باز��ــن 
ســتاره ٢ فصل اخير ا�ن تيــم گل م� زند و 
م� درخشد رسانه ها# داخل� با همراه� 
چنــد ســا�ت و رســانه خارجــ� 5ه بيشــتر 
هــم عربــ� و تر5يــه ا# هســتند از انتقــال 
قر�ب الوقــوع او به فوتبــال اروپا �ا تيم ها# 
متمول حاشيه خليج فارس خبر م� دهند. 
فصــل گذشــته 5ــه قا�د# توســط آنــدره آ 
استراماچون�، ســرمرب� سابق و ا�تاليا�� 
اســتقالل احيا شد و در پا�ان ليگ نوزدهم 
عنــوان موثرتر�ن باز��ن ليگ را از آن خود 
5ــرد، اســتراماچون� از تما�ــل چنــد تيــم 
اروپا�ــ� بــرا# بــه خدمت گرفتن باشــو# 
5وچ� اســتقالل خبر داد. از همان زمان 
تا امــروز نيمــار آســيا(لقب� 5ه هــواداران 
اســتقالل بــه قا�ــد# داده اند) مشــتر�ان 
خارجــ� ز�ــاد# داشــته و دارد 5ــه حتــ� 
برخــ� از آنهــا پيشــنهاد ٣ميليــون دالر# 
داده انــد 5ه بــا توجه بــه قــرارداد قا�د# با 
اســتقالل تقر�با نيم� از آن هم به باشــگاه 
م� رســد. بــا ا�ــن حــال فصل گذشــته 5ه 
سعادتمند مد�رعامل اســتقالل بود اعالم 
5رد 5متر از ٥ميليون دالر قا�د# �ا ستاره 
د�گــر# را نم� فروشــند! آمــار قا�ــد# در 
�� ســال اخير خيره 5ننده بوده و 5يفيت 

باز# او بســيار باال رفته است. باز��ن� 5ه 
بــا هــر ٢ پا خوب بــاز# م� 5نــد و حر5ات 
ت�ني�ــ� اش با خالقيــت و نبوغش تر5يب 
و�ران 5ننده ا# برا# هر خط دفاع� است. 
گواه ا�ــن مدعا آمار و تنوع گل ها�� اســت 
5ه باشو# 5وچ� در ســال گذشته به ثمر 
رســاند. مهد# قا�د# در ســال گذشته به 
طور 5لــ� در ٣٧ د�دار از رقابت ها# ليگ 
برتــر، جام حذفــ� و ليــگ قهرمانان آســيا 
بــرا# اســتقالل و ٢ بــاز# دوســتانه برا# 
تيــم مل� ا�ــران به ميدان رفــت و رو# ٢٠ 
گل تاثير مســتقيم داشــت. او 5ــه در فصل 
گذشــته شــماره ١٠ را بر تن م� 5ــرد، در 
ابتدا# فصل به هواداران قول زدن ١٠ گل 
در ا�ــن فصل را داده بود و موفق شــد قول 
خــود را عمل� 5ند و ١٠ گل با پيراهن ا�ن 
در ليگ برتر به ثمر برساند. باشو# 5وچ� 
در ســال ٩٩ موفق شد در ٢ درب� متوال� 
در ليگ و جام حذف� برا# استقالل گلزن� 
5ند تا بيش از پيش محبوب هواداران شود 
و البته واســطه ها# بين الملل� هم با دقت 

بيشتر# او را ز�ر نظر بگيرند.
  

حاال با آغاز ليگ قهرمانان آسيا مهد# قا�د# 
دوبــاره ز�ــر ذره بيــن قــرار گرفته و از ســو# 
رسانه ها و واســطه ها به دقت رصد م� شود. 

آغــاز توفان� اســتقالل در ليــگ قهرمانان با 
درخشــش مهد# قا�ــد# نگاه هــا را بيش از 
پيــش به نما�نده ا�ران و ســتاره شــماره ١٠ 
ا�ــن تيم معطــوف 5ــرده و بالفاصلــه پس از 
پا�ــان د�ــدار اســتقالل-االهل� عربســتان 
5ه بــا نتيجه ٥-٢ به ســود تيــم ا�ران� تمام 
شــد تعر�o و تمجيد از نيمار آب� ها استارت 
بــه  عربــ�  رســانه ها#  و  شــب�ه ها  خــورد. 
تحليــل و آناليز عمل�رد قا�ــد# و ٢ گل ز�با 
و فنــ� او پرداختنــد و او را باز��ن� 5امل 5ه 
شا�ستگ� باز# در بهتر�ن ليگ ها# اروپا را 
دارد قلمــداد 5ردنــد. در ا�ن بين حت� چند 
ســا�ت عرب� و تر5يــه ا# از احتمــال انتقال 
قا�د# بــه ليگ ها# اروپا�ــ� در پا�ان فصل 
جار# خبر دادند و آل�مار هلند محتمل تر�ن 
گز�نه آنها بود. با ا�ن حال رو��رد رسانه ها# 
داخلــ� جالب تر بــود. برخ� از آنها همســو 
با رســانه ها# خارجــ� قا�د# را در آســتانه 
ترانســفر بــه اروپا نشــان دادنــد و برخ� هم 

بــا ضعيــo خواندن االهلــ�، هم بــرد قاطع 
استقالل و هم درخشش قا�د# را ز�ر سوال 
بردنــد! البتــه در فضــا# مجــاز# تخر�ب به 
ش�ل د�گر# انجام شد و برخ� از 5انال ها# 
هوادار# تيم ها# رقيــب ا�نگونه القا 5ردند 
5ــه قــرارداد قا�د# با اســتقالل رو بــه پا�ان 
اســت و درخشــش او 5ــه منجــر بــه جدا�� 
قر�ب الوقــوع و بــدون درآمدزا�ــ� او بــرا# 
باشــگاه خواهد شــد به ضرر آب� هاست! اما 
پيگير# ها نشان م� دهد اوال قرارداد قا�د# 
با اســتقالل تا پا�ان سال ١٤٠٢ است. ثانيا 
باشگاه تصميم� برا# ترانسفر قا�د# ندارد 
چرا5ه مجيــد# رو# ا�ن باز��ن برا# آ�نده 
حساب باز 5رده است. به نظر م� رسد �ا نگاه 
رســانه ا# به همه نما�ندگان ا�ران ��ســان 
و حما�ت� نيســت �ا برخ� از آنها ناخواســته 
با توليد و انتشــار اخبار حاشــيه ا# در جهت 
تخر�ب و تضعيo �� �ا چنــد نما�نده ا�ران 

حر5ت م� 5نند!
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