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حمل و نقل پاک؛ وعده سرخرمن!
 اسکوتر، موتورسیکلت و اتوبوس برقی نیامد، دوچرخه

 فعال 250 دستگاه برای شهر مشهد  

معاون سازمان برنامه: بانک ها 
از دولت هم جریمه تاخیر 

مطالبه می کنند!
10

بلومبرگ: نشانه های نرمش 
در وین پدیدار شده است

2

  خراسان رضوی

جنگ سرد بر سر آینده 
خاورمیانه

اتفاقات مربوط به درگیری غیرمستقیم ایران و رژیم 
صهیونیستی را نباید صرفا در ...

یادداشت روز

مصطفی منتظر

  صفحه 2

سه شنبه
31| فروردین |1400

32 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 7 رمضان 1442 . 20 آوریل 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20640 

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

 توصیه های تغذیه ای سازمان 
بهداشت جهانی برای کرونا 

زندگی سالم

 فرمول سرراست شادی
ژنتیک و شرایط بیرونی در شاد 

بودن ما دخیل هستند  اما ...

زندگی سالم

 کامیون ها دوباره در دوغارون 
خوابیدند

دلیل کندی و توقف پذیرش 
کامیون ها در دوغارون چیست؟

خراسان رضوی

 با تداوم فرار مالیاتی از 
درگاه های پرداخت 

بازار اجاره کارت خوان داغ شد! 
10

 کودتای
فوتبالی

دالیل تصمیم  12 باشگاه پرطرفدار 
برای تاسیس سوپرلیگ، واکنش ها 

پیامدهای آن و ...

 موج جدید مخالفت ها با 
حذف الزام غربالگری

وزیر    رفاه    و اداره ژنتیک به مخالفان   غربالگری طرح جوانی جمعیت پیوستند؛ کمیسیون تخصصی چه پاسخی دارد؟

گفت وگو با عامل آزار و اذیت های 
سریالی زنان مسافر

 هیوالی سیاه: 
  گریه های زنان 
را نمی دیدم!

  صفحه 5

  زندگی سالم

 بازگشت فرانسه 
به قانون جنگل! 

رابطه جنسی نوجوانان با فردی 
با حداکثر 5سال فاصله  سنی 

آزاد شده  و همزمان حجاب برای 
دختران زیر18سال ممنوع است 

3

   صفحه  9

مرد میدان جهاد   و 
کابوس صهیونیست ها 

   صفحه های 2، 4 و 12

سردار حجازی همرزم حاج قاسم  که 
از اوایل انقالب برای مقابله با تجزیه 

کشور و عقب راندن لشکر بعثی و 
تقویت  بسیج  در میدان مبارزه بود 

نقشی کلیدی  در تجهیز حزب ا ... به 
موشک های دقیق داشت

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
فرمانده سپاه، سید حسن نصرا...  

و... در پی عروج شهادت گونه 
سردار حجازی



جنگ سرد برسر آینده خاورمیانه

اتفاقات مربوط به درگیری غیرمستقیم ایران 
و رژیم صهیونیستی را نباید صرفا در چارچوب 
شرایط گذشته دید. این وضعیت، زاده شرایطی 
جدید و واقعیاتی به روز شده است. پس از تغییر 
راهبرد آمریکا مبتنی بر کاهش حضور در جنوب 
غرب آسیا و همچنین کاهش قدرت این کشور 
در کنترل دولت ها در این نقطه از جهان و راهبرد 
ایران مبتنی بر اخراج نظامیان این کشور از پایگاه 
های خاورمیانه، وضعیت در خاورمیانه با خأل 
قــدرت سابق و درگیری دولــت ها بر سر تعیین 
حدود عمل یکدیگر مواجه شده است. این شرایط 
در دولــت ترامپ که نوع عجیبی از حماقت در 
سیاست خارجی را دنبال می کرد شدیدتر شد و 
دایره رفتارهای این کشورها را تهاجمی تر کرد. 
از همین نظر است که جنگ غیرمستقیم حمله 
با مسائل  نه صرفا مرتبط  به کشتی ها مسئله 
سابق که کمی فراتر از آن اســت. به بیان دیگر 
صهیونیست ها سعی دارند با این تحرکات، نقش 
خود در آینده منطقه را ترسیم کنند و دقیقا به 
همین علت است که ایران نیز بدون چشم پوشی 
در موارد الزم، پاسخ می دهد. گرچه به نظر می 
رسد هر دو طرف از یک جنگ مستقیم و گسترده 
به شدت اجتناب می ورزند اما این زد و خوردهای 
غیرمستقیم حیطه قدرت در آینده را ترسیم می 
کند. سیاست خارجی ترامپ که یک بلبشوی 
چند  ضدایرانی  احساسات  بر  مبتنی  و  کامل 
تندرو در واشنگتن بود، تالش داشت ایران را از 
مسابقه توازن قوا در خاورمیانه بیرون اندازد. فشار 
حداکثری برای یک مسیر قطعا برد طراحی شده 
بود،براساس این طرح یا ایران به مفاد خواسته 
های دولت آمریکا تن می داد و عمال استقالل 
و جمهوریت خود را می فروخت یا آن قدر تحت 
فشار اقتصادی می رفــت که از درون تضعیف 
شود. براین اساس در حالت تضعیف داخلی دو 
حالت دنبال می شد ؛یا فروپاشی اقتصاد و به تبع 
آن فروپاشی سیاسی و سقوط جمهوری اسالمی 
رخ می داد یا ایران عمال از فضای اثرگذاری در 
منطقه بیرون می رفت و دیگر توان چندانی برای 
پاسخ خارجی نمی داشت. این طرح به وضوح با 
مقاومت ایران با شکست مواجه شد اما نتیجه آن 
سیاست با وجود شکست در هر دو حالت، طبیعتا 
به نوعی ضعف منجر شد )که مدیریت داخلی 
نیز بر عمق آن افزود( و نتیجه آن برخی اتفاقات 
داخلی و برخی تحرکات و جنایات خارجی ترامپ 
از جمله ترور سردارشهید حاج قاسم سلیمانی را 
در پی داشت. ائتالف عبری-عربی نیز دقیقا در 

همین مسیر بود تا پس از خروج آمریکا از منطقه 
یک بلوک قوی در مقابل ایران و محور مقاومت 
قد علم کند اما با رفتن ترامپ و شکست برخی 
سیاست ها به ویژه دربارسعودی، این شرایط به 
شکل مطلوب پیش نرفت. برخی از همان دولت 
های تهاجمی حتی قبل از آمدن بایدن تغییراتی 
را در سیاست خارجی خود اعمال کردند و حتی 
این روزها خبرهای ضد و نقیضی از اقدام سعودی 
ها برای مذاکره با ایران درباره مسائل منطقه و به 
ویژه جنگ یمن منتشر می شود. بایدن نیز پس از 
حضور در کاخ سفید اگرچه به شعارهای خود در 
مقابله با شاهزاده وحشی سعودی عمل نکرد و به 
چند هشدار زبانی و عملی کم بسامد بسنده کرد 
اما حداقل در سطح اعالمی راهبرد خود درباره 
تمرکز سیاست خارجی آمریکا را مشخص کرد 
و به جای خاورمیانه از مهار چین سخن گفت هر 
چند قطعا این به معنی خارج شدن خاورمیانه از 
اولویت های سیاست خارجی کاخ سفید نخواهد 
بود بلکه اکنون به نظر می رسد دولت جدید آمریکا 
خطر چین را به عنوان خطر اولویت دار سیاست 
خارجی خود در نظر گرفته است.وضعیت قدرت 
آزمایی بین ایران و رژیم صهیونیستی عالوه بر 
تضاد ذاتی ایران اسالمی با آن دولت غاصب، باید 
در این چارچوب نیز دیده شود. در واقع در این 
فضا اگر اجازه ورود طرف مقابل به حیطه خود را 
بدهیم ، عمال برای یک دهه آینده چراغ سبزی 
به دشمن خود داده ایم. بدیهی است ایران هیچ 
گاه به دنبال تنش و درگیری نیست و با وجود 
آن که در شرایط فعلی نیز مشکالت اقتصادی و 
انتخاباتی بسیار مهم را پیش رو دارد اما قطعا در 
مقابل تحرکاتی که به طور جدی منافع ملی اش را 
به مخاطره افکند ساکت نخواهد ماند .ضمن این 
که در این شرایط صهیونیست ها پس از چهار دوره 
انتخابات به یک دولت مستقل نرسیده اند و قطعا 
در هر درگیری نظامی تمامی زیرساخت های خود 
را از دست خواهند داد چرا که عمق سرزمینی 
ندارند و دوستان ایران نیز در تمام منطقه حضور 
دارنــد. در ایــن جا الزم اســت یـــادآوری شــود که 
دشمن اصلی و قدرتمند برای صهیونیست ها، 
ایران است درحالی که اسرائیل برای ایران یکی 
از دشمنان و رقبای منطقه است و دشمن اصلی 
اش آمریکاست. به بیان دیگر صهیونیست ها با 
تمام مجیزگویی شان، اساسا در حد هماوردی 
با ایران نیستند اما تالش دارند در پازل قدرت 
شانی برای خود دست و پا کنند. باید توجه کرد که 
سطح و عمق قدرت ایران بسیار بیشتر از آن رژیمی 
است که با حمایت همه جانبه دولت های غربی و 
همکاری علنی و غیرعلنی دولت های منطقه هنوز 
نتوانسته حداقل ظرفیت های امنیتی را برای خود 
ایجاد کند و ایران دقیقا در نقطه مقابل و در برابر 
همه هجمه های شدید آمریکا و برخی دول غربی 
و دشمنی برخی نوچه های منطقه ای، توانسته در 
چند جبهه به رقابت و پاسخ به دشمنی بپردازد. 
خط و خطوط این پاسخ ها در سطوح مختلف، 

آینده قدرت در خاورمیانه را ترسیم می کند.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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آقای روحانی از کمک معیشتی ماه مبارک  •
رمضان ممنونم. با پولی که دادین یک بسته 

خرما هم نشد بخریم!
 پیشنهاد می کنم دولت برای جلوگیری  •

از شیوع بیماری کرونا غیر از جمعه ها همه 
لغو کند. فقط  از هــر نوعی  را  تعطیلی هــا 
جمعه ها تعطیل باشد. در این صــورت هم 
رونق اقتصادی باال می رود و هم کسی سفر 
نمی رود. دیگر الزم نیست به مردم التماس 

کنند به سفر نروید.
 بزرگ ترین اختالسی که در این چند سال  •

اتفاق افتاد و دارایی میلیون ها ایرانی به باد 
رفت همین بورس بود که متاسفانه قوه قضاییه 

هم چشمانش را به روی آن بسته است.
قیمت عسل جوری شده که اگه از این گل  •

به اون گل بگردی و شهد جمع کنی ارزون تر 
درمیاد.

اون کسی که گفته کارمند از بند پ استفاده  •
می کنه ممکنه بعضی این طور باشن ولی 
اکثرشون به خاطر زحمات و استعدادشون در 
درس خوندنه که همه توانایی اون رو ندارن  
چون »نابرده رنج گنج میسر نمی شود/ مزد 

آن گرفت جان برادر که کار کرد«.
 هر چی انتقاد از نویسنده صفحه ورزشی  •

می شه واکنشی نشون نمی دید. حتی پیام 
ها چاپ نمی شه. بابا چقدر طرفداری از تیم 

استقالل؟ چقدر تیتر؟
از کرونا و بی واکسنی نمی ترسم،  •  من 

از پیتزا و کوبیده ۱۰ تومانی تو این گرونی 
هــا مــی تــرســم. کباب هــا رو بــا چــه گوشتی 
درست می کنند که ۱۰ تومان در میاد و سود 

می کنند؟!
 هموطنی که گفتی می خواستی زحمت  •

بکشی تا کارمند بشی، عزیزم خیلی ها مثل 
من پدر، بــرادر یا اقــوام نزدیکی در اداره ای 
نداشتیم که به راحتی و به صــورت پیمانی 
در اداره ای مشغول و بعد از آزمون فرمالیته 

رسمی بشیم.
 واقعا دیگر بریدیم! تا به کی شرمنده تهیه  •

یک کیلو گوشت یا مرغ و برنج برای خانواده 

باشیم. مسئوالن کال مردم را به حال خود رها 
کردند. هرکس هرچه خواهد، می کند. هیچ 

برنامه و نظارتی نیست .
قدیما یه سفره داشتیم پر از عکس کباب و  •

پیاز و دوغ. می نشستیم کنارش با بغض کوکو 
سبزی می خوردیم!

 بابا جمع کنین این بساط خیمه شب بازی  •
به اصطالح بورس تون را. خجالت هم خوب 
چیزیه. مردم را به خاک سیاه نشوندین. هنوز 
هم ول کن نیستین. هر روز کال منفی! مال 
مــردم رو که از بین بردین با اعصاب و روان 

مردم بازی نکنید.
ــوی اصال  •  چــرا امسال زولبیا و بامیه رض

کیفیت قبل را ندارد؟
 بازوعده صد روزه آقای رئیس دولت. واقعا  •

مردم خسته شدند از این همه وعده های پوچ. 
لطفا قبل از این که قول بدین یک نگاه به آمار 
فاجعه آمیز هشت سال اخیر خودتون و کابینه 
بی اثرتون بیندازید. تورم، طالق ،بی ارزش 
شدن پول ملی، رشد منفی جمعیت، بیکاری و 
اعتیاد. همه این ها در دولت تدبیر و امید اتفاق 

افتاده و یک بسته کامل بی تدبیری است.
ــت خــانــم هــا رو بــا کــرونــا تهدید  •  هیچ وق

نکنید.  خانم ها خودشون ویروسی دارند 
به نام ُغُرنا که تا حاال میلیون ها مرد را به کام 
مرگ کشانده . یک بار غر می زنند که طال 
می خواهیم. یک بار غر می زنند که لباس 
می خواهیم. یک بار غر می زنند که برویم 

مسافرت و...!
جا زدن شهردار به جای پاکبان برای زدن  •

واکسن چقدر شنیع و چندش آور است. زبان 
از توصیف کردن قاصر است. به کجا داریم 
می ریم ما؟ حیف اون جــوان ها که خون ها 

برای این سرزمین دادن اما ما ...
 تا قبل از این، هرچیزی از چین می اومد  •

ایران، بنجل و دری وری بود. ویروس شون که 
اومده جهش یافته و خفن ترین نوعشه!

چرا برقراری فوق العاده ایثارگری برای  •
ــده اما  بازنشستگان کــشــوری اجــرایــی ش
برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی 

نمی شود؟ نمایندگان محترم و ناظر اجرای 
قوانین ، قانون وضع می کنید حقوق همه 

اقشار را رعایت کنید و بی انصافی نفرمایید.
ــرا چــنــد کــشــور اروپـــایـــی از ایـــران  • ــاه  ظ

ــد. لطفا به  ــرده انـ ــن کـ ــس درخـــواســـت واک
کشورهایی که ایران را تحریم کردند واکسن 

ندهید، به ثواب نزدیک تر است.
ــان حقوق  • ــواه  در جـــواب دوســتــی کــه خ

کارمندان ناکارآمد بود باید بگم جان برادر 
همه دالل بازی ها، احتکار ها رو در آوردی سیر 
نشدی دنبال حقوق کارمند ها هم هستی! 

خودت را پشت کارگر زحمت کش قایم نکن.
ــه اصــــراری داره در هر  •  آقــای نــمــکــی چ

سخنرانی به مــدح رهبری بــپــردازه، شاید 
ایشون راضی نباشه.

در خراسان رضــوی هنوز شناسنامه ای  •
ــادر نشده.  ــادر ایــرانــی ص ــرای فــرزنــدان م ب
لطفا پیگیری کنید خیلی ها تشکیل پرونده 

داده اند ولی هنوز خبری نشده.
ــدم تیم استقالل  •  از وقتی کــه متوجه ش

صاحب امتیاز روزنامه خراسانه دیگر یک 
ریال هم برای خرید این آبی نامه نپرداخته ام!

 با رسانه ای کــردن تزریق واکسن کرونا به  •
مسئوالن بعضی شهرها باعث هوشیار شدن 
های  ــان  ــت اس در  متخلف  مــســئــوالن  بعضی 
دیگر شدند. در حالی که فرصتی بــود برای 
شناخت پرسنل کم تعهد. از آن طرف اگر معاون 
بهداشتی یا مسئول مربوطه اقــرار به اشتباه 
می کرد به یک تذکر کتبی اکتفا می شد بهتر بود.

 2۰ هزار افطاری در حرم نباید توزیع بشه.  •
خانواده هایی هستند همان اطراف حرم که 
احتیاج به قرصی نان دارند. کسانی هستند 
که از نانوایی ها قرض می کنند. اون ها رو 
آستان قدس بره پرداخت کنه. این جوری 

خیلی بهتره.
 از شهرداری مشهد برای کارهایی که در  •

این مدت برای شهرمان انجام دادند تشکر 
می کنم و امیدوارم هر حزب و گروهی که در 
انتخابات برنده شد فراتر از دیدگاه جناحی به 

همکاری با ایشان ادامه دهد.

 رهبر انقالب در پیام تسلیت خود 
در پی درگذشت سردار حجازی: 

سردار حجازی عمری سراپا 
 مجاهدت داشت و نیرویی 

در خدمت اسالم و انقالب بود 

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت 
سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی را تسلیت 
به  اسالمی  انقالب  رهبر  پیام  متن  گفتند. 
این شرح است:بسم ا... الّرحمن الّرحیم/با 
تأسف فراوان خبر درگذشت سردار پر افتخار، 
ســردار سیدمحمد حجازی رضـــوان ا...  علیه 
را دریــافــت کــردم. عمری سراپا مجاهدت، 
فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و 
آکنده از انگیزه و عزم راسخ و نیرویی یکسره 
ــالم و انــقــالب، خالصه  ای از  در خدمت اس
شخصیت این مجاهد فی سبیل ا... است. او 
در مسئولیت های بــزرگ و اثرگذار در سپاه 
ــرده و  ــاســداران انقالب اسالمی خدمت ک پ
ــوده است.  در همه  آن هــا، سربلند و موفق ب
فقدان او حقًا مایه  تأسف و انــدوه است. الزم 
می دانم به همسر گرامی و فرزندان و دیگر 
افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان 
صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تسلی برای 
آنان از خداوند متعال مسئلت کنم. رحمت و 
 مغفرت و رضوان الهی بر این برادر فقید باد.

سّیدعلی خامنه ای/۳۰ فروردین ۱۴۰۰ 

 بلومبرگ: نشانه های نرمش
 در وین پدیدار شده است 

زاهــدی - نشست های کارشناسی در گروه 
هسته ای و تحریم ها روز گذشته نیز ادامــه 
داشت و احتماال امروز هیئت های دیپلماتیک 
به پایتخت های خود بروند تا مشورت های الزم 
صورت بگیرد ، با این حال خبرهای رسانه های 
غربی از وین مثبت است و از رسیدن به توافقات 
اولیه خبر می دهد.شبکه خبری بلومبرگ نوشت 
: ایاالت متحده و ایران به نقطه پایان دادن به 
اختالفات شان بر سر توافق هسته ای نزدیک تر 
شــده انــد، واشنگتن گفت وگوها را سازنده 
توصیف کرده و ایران نیز نشان داده، آمادگی 
دارد در خصوص جزئیات مربوط به چگونگی 
سالیوان،  کند.جیک  صحبت  توافق  احیای 
مشاور امنیت ملی ایاالت متحده به فاکس نیوز 

گفت: مذاکرات در وین سازنده بوده است.

یادداشت روز

  مصطفی منتظر
international@khorasannews.com
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تحلیل روز

توییت روز 

قطر؛بن بست شکن در لبنان؟ 

حسان دیاب، نخست وزیر پیشبرد امور لبنان در 
اولین سفر خارجی خود در سال 2021 در سفری 
سه روزه به قطر رفت و با مقامات این کشور دیدار و 
گفت و گو کرد. سفر دیاب به قطر در شرایطی انجام 
شد که قرار بود وی هفته گذشته برای بستن چند 
توافق نامه به عراق سفر کند اما این سفر مطابق 
آن چه منابع خبری اعالم کردند به دلیل فشار 
بازیگرانی نظیر عربستان و امارات به »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر عراق، لغو شد. بنابراین، 
سفر دیاب به قطر بیانگر استقالل دوحه در تصمیم 
سازی سیاست خارجی است. سفر دیاب به قطر از 
نظر موقعیت قطر نیز اهمیت دارد. قطر کشوری 
سرمایه دار است که از اهرم مالی برای کمک و 
نفوذ در کشورهای عربی بهره می گیرد. لبنان 
به لحاظ اقتصادی، شرایط سختی را پشت سر 
مــی گــذارد و مــردم بارها در اعتراض به شرایط 
مالی خود، تظاهرات برگزار کرده اند بنابراین با 
توجه به موضع گیری هایی که برخی کشورهای 
عربی منطقه و همچنین قدرت های غربی علیه 
حسان دیاب دارند، وی تالش دارد از دولت قطر 
بــرای کاستن از مشکالت مالی کمک بگیرد. 
عالوه بر این، قطر سابقه میانجی گری موفقی را 
در بحران داخلی لبنان دارد. میانجی گری در 
بحران های منطقه ای یکی از راهبردهای سیاست 
خارجی قطر است. دوحه در سال 2008 پس 
از این که تنش و درگیری های داخلی در لبنان 
شدت پیدا کرده بود، میان بازیگران داخلی لبنان 
میانجی گری کرد و این میانجی گری نیز نهایتًا 
به پایان یافتن درگیری های داخلی لبنان منجر 
شد. به نظر می رسد، دوحــه اکنون تالش دارد 
با میانجی گری میان گروه ها و شخصیت های 
لبنانی به نزدیک شدن آن ها برای پایان دادن به 
تنش سیاسی مربوط به تشکیل کابینه کمک کند.

پیشخوان بین الملل

واشنگتن پست از نگرانی نهادهای امنیتی آمریکا 
درباره تبعات خروج نیروهای این کشور از خاک 
جو  تصمیم  طبق  ــت.  اس داده  خبر  افغانستان 
بایدن، قرار است آمریکا نیروهایش را تا پنج  ماه 
دیگر از افغانستان خــارج کند. واشنگتن پست 
نوشته نهادهای اطالعاتی در آمریکا مشغول تهیه 
سناریوهای امنیتی برای بعد از خروج هستند. 
بررسی احتمال قدرت گیری گروه های تروریستی 

در افغانستان بخشی از این سناریوهاست.

رو کانا، عضو دمــوکــرات مجلس نمایندگان 
آمریکا: اگــر ما در حــال پایان دادن به جنگ 
افغانستان هستیم، این مسئله باید ساالنه 50 
میلیارد دالر را برای ما ذخیره کند. پس چرا هنوز 

بودجه پنتاگون را افزایش می دهیم؟

ــای سختی را در  ــ مسلمانان فــرانــســه روزه
فرانسه  کنند.سنای  می  سپری  کشور  ایــن 
هفته  یــک  در  را  برانگیزی  جنجال  قوانین 
اخیر به  تصویب رسانده اســت که منتقدان 
داخلی و خارجی بسیاری از یک سو این اقدام 
ــی کــرده و از سوی  ــاب را اسالم ستیزانه ارزی
دیگر آن را به نزدیک شدن به انتخابات بعدی 
ریاست جمهوری در این کشور مربوط دانسته 
ــال پیش فرانسه پوشش برقع در  انــد. 10س
این کشور را ممنوع کرد. سنای فرانسه حاال 
ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه ها را 
تصویب کرده است. این اصالحات، همچنین 
والدین را از پوشیدن نمادهای مذهبی آشکار 

هنگام همراهی فرزندانشان در گردش های 
علمی مدرسه و همچنین دختران خردسال 
را از پوشاندن صورت یا »استفاده از نمادهای 
مذهبی در فضای عمومی« منع می کند. بر 
ــوزان در  ــادران دانــش آم اســاس این قانون، م
مدارس دولتی فرانسه تنها در صورتی می توانند 
فرزندان خود را در فعالیت های جانبی خارج از 
موسسات آموزشی همراهی کنند که هیچ گونه 
نشانه مذهبی از جمله پوشش حجاب نداشته 
باشند. فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است 
که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای 
داده است. بر اساس آخرین تخمین ها بیش 
از پنج میلیون تن از جمعیت 67میلیون نفری 

فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. تدابیر 
جدید سنای محافظه کار فرانسه در ممنوع 
کردن حجاب در چارچوب اصالحاتی در قانون 
موسوم به »تقویت اصــول جمهوری« صورت 
می گیرد؛ قانونی که دولــت امانوئل ماکرون 
در واکنش به حمالت تروریستی به آن متوسل 
شده است. تالش سنا برای قانونی کردن این 
ممنوعیت در همین مقطع هم با مخالفت های 
شدید بین المللی روبه رو شده است. کاربران 
 HandsOffMyHijab# ــادی با هشتگ زی
)دست از سر حجاب من بردارید( در شبکه های 
اجتماعی این تالش ها را زیر سوال برده اند. 
در میان واکنش ها، انتقادهایی هم از آلمان و 
آمریکا دیده می شود. سنای فرانسه همچنین، 
نماز خواندن در محوطه دانشگاه ها را نیز ممنوع 
کرده است. پوشیدن »بورکینی« )لباس شنای 
زنان مسلمان( در استخرهای عمومی  که مدت ها 
مورد بحث بوده، هم ممنوع اعالم شده است. 
سنای فرانسه به عنوان بخشی از الیحه »ضد 
جدایی طلبی« در حالی به غیرقانونی دانستن 
حجاب بــرای دختران زیــر 18 ســال در انظار 
عمومی رای مثبت داد که برخی تحلیل گران، 
دلیل این اقدام تازه مجلس سنای فرانسه را که 
تحت کنترل محافظه کــاران این کشور است، 
نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 
در فرانسه  و تالش راست های میانه برای کسب 
آرای مردم این کشور از طریق تشدید اقدامات 
علیه مسلمانان و بیگانه هراسی دانسته اند. روند 
اسالم ستیزی و تشدید فشارها علیه مسلمانان 
در فرانسه در سال های اخیر تشدید شده است. 
ــذاران فرانسوی همزمان سن رابطه  قانون گ
جنسی را به 15 سال کاهش داده اند. نمایندگان 
مجلس ملی فرانسه نیز سن اعالم رضایت برای 
داشتن رابطه جنسی با محارم را 18 سال تعیین 

کردند. با تصویب این قانون هیچ فرد بزرگ 
سالی نمی تواند در دادگاه ها ادعا کند که با 
رضایت فــرد، زیــر سن قانونی رابطه جنسی 
برقرار کرده است. بر اساس این قانون، برقراری 
رابطه جنسی یک بزرگ سال با کودک زیر 15 
سال یا با فردی از محارم که زیر 18 سال دارد 
تجاوز تلقی می شود و مرتکب با 20 سال زندان 
روبه رو خواهد شد. با این حال این قانون یک 
استثنا را در نظر گرفته که آن هم عشق های 
نوجوانی است. بر اساس این بخش از قانون 
که »رومئو و ژولیت« نام گرفته است، اگر یک 
ــردی که حداکثر  نــوجــوان زیــر 15 ســال با ف
پنج سال از او بــزرگ تر اســت، رابطه برقرار 
کرده باشد و اظهار شود این رابطه بر اساس 
عشق بوده است، از شمول این قانون خارج 
خواهد بود. تصویب این بخش از قانون میان 
نمایندگان بحث برانگیر نیزشده است. برخی 
نمایندگان از این که بر اساس این قانون یک 
کودک 1۳ یا 1۴ ساله بتواند بر اساس عشق 
ــوان 18 یا 1۹ ساله رابطه داشته  با یک ج
باشد، اظهار نگرانی کردند.در واقع در حالی 
که رابطه جنسی یک نوجوان زیر15سال با 
فردی با حداکثر5سال فاصله با او در فرانسه 
آزاد شده است وکودکان11 و12 ساله نیز 
می توانند تجربه جنسی داشته باشند، داشتن 
حجاب برای دختران زیر18سال ممنوع شده 
است. فرانسه زمانی شاید از پیشگامان حقوق 
بشر بود اما این روزها حتی از سوی رسانه های 
انگلیسی زبان هدف انتقاد قرار گرفته و حتی 
عفو بین الملل نیز به پاریس دربــاره وضع این 
قوانین هشدار داده است. چند ماه پیش نیز 
بین ماکرون و رسانه های آمریکایی و انگلیسی 
ــوای کالمی تند بر سر همین قوانین  یک دع
وبرخوردها با اقلیت مسلمان در فرانسه رخ داد.

بازگشت فرانسه به قانون جنگل! 
در حالی که رابطه جنسی یک نوجوان زیر15سال با فردی با حداکثر5سال فاصله با 

او درفرانسه آزاد شده است، داشتن حجاب برای دختران زیر18سال ممنوع است 

    دکتر سید رضی عمادی
international@khorasannews.com

شمارش معکوس برای محاصره شهر مأرب 
 نیروهای انصارا... در ادامه پیشروی های خود در جبهه »مأرب« در آستانه محاصره این شهر

 از 2 ناحیه، قرار گرفتند 

سلسله پیشروی های ارتش و کمیته های مردمی یمن 
در نبرد با متجاوزان سعودی در جبهه »مأرب« همچنان 
ادامه دارد. نیروهای مقاومت یمن طی روزهای اخیر 
دســتــاوردهــای مهمی را در جبهه مذکور به دست 
آورده اند؛ دستاوردهایی که عربستان سعودی را بر آن 
داشته است تا برای نجات خود از باتالق، به قدرت های 
بین المللی متوسل شود. در یکی از آخرین دستاوردها، 
نیروهای مقاومت یمن موفق شدند سیطره خود بر 
رشته کوه های استراتژیک »الَبَلق« را تکمیل کنند. این 
در حالی است که یمنی ها پیشتر کنترل بخش هایی از 
این رشته کوه ها را به دست گرفته بودند. رشته کوه های 
الَبَلق از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار 
هستند چرا که در مقابل سّد مــأرب قــرار گرفته اند. 
از سوی دیگر، آخرین اخبار نیز حاکی از آن است که 
ارتش و کمیته های مردمی یمن هم اکنون بیش از هر 
زمان دیگری به محاصره شهر یمن نزدیک تر شده اند. 
گزارش های میدانی حکایت از آن دارند که نیروهای 
یمنی از محورهای غربی و جنوبی در چند قدمی 
محاصره شهر مأرب قرار گرفته اند و به زودی عملیات 
ورود به مرکز این شهر را کلید می زنند. در این نبرد 
نیمی از ارتش دولت مستعفی یمن و عمده توان رزمی 

حزب اصالح حضور دارند. شکست آنان در این نبرد 
فروپاشی قطعی دولت هادی را در پی خواهد داشت 
زیرا این جبهه، آخرین پایگاه مهم آنان است. به همین 
علت انصارا... نیز سعی دارد از تجمیع این نیروها در 
منطقه تحت محاصره حداکثر استفاده را بکند و تلفات 
حداکثری به قوای متجاوز وارد کند .این دستاوردها 
موجب آشفته تر شدن هرچه بیشتر صفوف سعودی ها 
ــورای امنیت سازمان  ــت. جالب ایــن که ش شــده اس
ملل نیز با هدف کمک به ائتالف متجاوز سعودی با 
انتشار نامه ای، در اقدامی عجیب عملیات های نظامی 
نیروهای مقاومت علیه متجاوزان را محکوم کرد و 
خواستار توقف هرچه سریع تر این عملیات ها شد! 
شــورای امنیت سازمان ملل همچنین عملیات های 
نظامی مقاومت یمن را غیرقانونی توصیف کرد! این 
اقدام جانبدارانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
واکنش »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالب 
یمن را در پی داشت. در همین خصوص، وی اعالم کرد: 
»بیانیه شــورای امنیت همان چیزی است که ما قبل 
از جلسه آن را پیش بینی کرده بودیم. در واقع، بیانیه 
شورای امنیت نشانگر استانداردهای دوگانه این شورا 

و رویکرد غیر صادقانه آن است. «

مهر تایید بر خروج غیر مسئوالنه 
مشاور امنیت ملی آمریکا: ضمانتی درباره وقایع پس از خروج نیروهای 

آمریکایی در افغانستان وجود ندارد 

ملی  امنیت  مشاور  سالیوان،  جیک 
آمریکا با هشدار درباره گسترش حضور 
ــای تروریستی در  ــروه  ه القاعده و گ
افغانستان گفت: هیچ ضمانتی درباره 
رویدادهایی که پس از خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان رخ می دهد، 
ــاره به  وجــود نـــدارد. »سالیوان« با اش
نگرانی های جمهوری خواهان از خروج 
آمریکا از افغانستان مدعی شد که »جو 
ــازه نمی دهــد تهدیدهای  بــایــدن« اج
جدید علیه امنیت ملی ایاالت متحده 
پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی 
از این کشور ایجاد شود. هفته گذشته، 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا رسما 
ــن کــشــور از  زمـــان خـــروج نظامیان ای
افغانستان را اعالم کرد. بایدن گفت: 
تمامی نظامیان آمریکا را تا 11 سپتامبر 
امسال، بیستمین سالگرد حمالت 11 

افغانستان  از   2001 سپتامبر 
با  همزمان  می کند.  ــارج  خ
این، ناتو نیز اعالم کرده است 
به  همراه آمریکا از افغانستان 

خارج می شود. بایدن 
در عین حــال گفته 
ــای  ــک ه ــم بـــــود ک

دیــپــلــمــاتــیــک و 
بـــشـــردوســـتـــانـــه 
ــان  ــت ــس ــان ــغ بـــه اف

خـــــروج  از  پـــــس 

ــه خواهد  نظامیان آمریکایی نیز ادام
داشت.»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه  
ــت خــروج  ــده اس آمریکا هــم مدعی ش
به  افغانستان،  از  کشورش  نیروهای 
معنای تضعیف مناسبات استراتژیک 
ــود. به رغم  ب میان دو کشور نخواهد 
وعده های مقامات ارشد آمریکا درباره 
توجه به افغانستان، اما به نظر می رسد 
اظــهــارات اخیر مشاور امنیت آمریکا 
حاکی از ماهیت واقــعــی نگاه دولــت 
بایدن به وضعیت آینده این کشور جنگ 
زده اســت. موضع سالیوان به عنوان 
مقام ارشد امنیتی دولت بایدن درباره 
افغانستان نشانگر بی مسئولیتی کامل 
از  واشنگتن در قبال افغانستان پس 
خروج نیروهای آمریکایی از این کشور 
است. این در حالی است که کارشناسان 
و برخی مقامات ارشد افغانستان درباره 
ایجاد خالء قــدرت در این کشور پس از 
خــروج نیروهای آمریکایی و ناتو و سوء 
استفاده طالبان از ایــن موضوع بــرای  
افغانستان هشدار  گسترش جنگ در 
داده انــد. ضمن ایــن که ایــن خالء 
قدرت موجب افزایش فعالیت های 
گروه های تروریستی مانند 
الـــقـــاعـــده 
داعــــش  و 
ــد  ــ ــواهـ ــ خـ

شد.

قاب بین الملل 

دادگــاه تونس حکم غیابی را علیه همسر و دختر 
رئیس جمهور سابق این کشور در پرونده فساد مالی 
صادر کرد. این حکم که شامل شش سال حبس 
است ،توسط اداره کیفری بررسی پرونده های فساد 
مالی در دادگاه بدوی تونس صادر شد.پرونده لیلی 
الطرابلسی، همسر و نسرین بن علی، دختر زین 
العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس برای 
محاکمه بر اساس بند ۹6 قانون کیفری مربوط 
به استخدام یک کارمند دولتی یا ... به یک سود 
غیرقانونی و ضرر رساندن به دولت ارجاع شد.حسناء 
بن سلیمان، وزیر دادگستری تونس ماه میالدی 
گذشته اعالم کرد که تمدید مدت بلوکه ماندن اموال 
زین العابدین بن علی و خانواده وی در کانادا برای 
پنج سال دیگر از 2۳ مارس 2021 تصویب شد.وی 
گفت که تالش ها برای بازگرداندن امــوال غارت 
شده در خارج از کشور با وجود دشواری ها ادامه 
دارد.ریاست جمهوری تونس اعالم کرده بود که 
سوئیس ۳/5 میلیون دینار تونس )1/27 میلیون 
دالر( از درآمدهای بن علی را به بانک مرکزی تونس 

انتقال داده است.

چهره روز 

ــره  ــزی یـــک قـــاضـــی در ج
رسیدگی  ایتالیا   سیسیل 
به این موضوع را آغــاز کرد 
که آیــا باید سالوینی را به 
دلیل مخالفت با پهلوگیری 
کشتی نجات اسپانیایی در 

یکی از بنادر این کشور در سال 201۹ میالدی 
محاکمه کند یا خیر.مخالفت سالوینی با پهلوگیری 
 »Open Arms« کشتی نجات موسوم به آغوش باز
باعث شد تا مهاجران سرنشین این کشتی مدت 
1۹ روز در آب های مدیترانه سرگردان بمانند.
اقــدام وزیر کشور پیشین ایتالیا حتی منجر شد 
برخی از مهاجران از سر ناامیدی خود را به دریا 
بیندازند. در نهایت 8۳ مهاجر اجازه یافتند در بندر 
المپدوزا از کشتی پیاده شوند.سالوینی رهبر حزب 
راست افراطی »لیگا«، در پیامی توییتری از تصمیم 
خود در اوت سال 201۹ )مرداد ۹8( دفاع کرد 
و جلوگیری از پهلوگیری کشتی نجات را اقدامی 

مطابق با قوانین ایتالیا  دانست.



# هشتگ سه شنبه ۳1   فروردین   41400
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جنجال پالت فایزر و حضور ساینا در آلمان!
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ممنوعیت ورود خبرنگاران آمریکایی و انگلیسی!

روز یک شنبه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از 
اعالم وصول طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران آمریکایی و 
انگلیسی حامی تحریم به ایران خبر داد. هرچند  جزئیات 
این طرح هنوز اعالم نشده اما کاربران به این طرح واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »این طرح یک خود تحریمیه 
االن سیاستمدارهای آمریکا به دنبال حذف مقام های 
کشورمون از توئیتر هستن تا صدای ایران شنیده نشه 
بعد ما خودمون می خوایم  قانونی تصویب کنیم که رسانه 
ها که می تونن صحبت های ما رو به جهان برسونن از 
اومدن به ایران منع شوند.« کاربری هم نوشت: »بهتر 
است به جای ممنوع کردن ورود خبرنگار ها نظارت ها رو 

بیشتر کنن.«
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2 درس غلط در یک داستان کودک!

در روزهای گذشته تصویری از یک صفحه کتاب مخصوص 
کودکان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
با واکنش های زیادی همراه بود. در این صفحه کتاب 
موضوعی با این مضمون آمده که: »دوست پدرم که تاکسی 
داره بوق زد و من هم سوار ماشینش شدم تا  منو به 
مدرسه برسونه.« کاربران این داستان کتاب را آموزشی 
غلط به بچه ها دانسته و بسیاری نوشته بودند: »به صرف 
این که کسی دوست باباست نمی شه به بچه اجازه سوار 
شدن به ماشین بدون همراهی پدر و مادر داد.« کاربری 
نوشت: »کتاب های کودکان خیلی بیشتر از کتاب برای 
بزرگ ساالن نیاز به ممیزی داره چون می تونه یه آموزش 
غلط، زندگی کودکی رو تباه کنه.« کاربر دیگری نوشت: 
»توی این داستان چند درس غلط داره، 1. چرا راننده 
تاکسی الکی بوق می زنه 2. چرا بچه بدون اطالع و همراهی 

خانواده سوار ماشین دوست باباش می شه؟«.
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واکسن آمریکایی در ایران در دست کیست!

روز گذشته فیلمی مربوط به یک پالت کوچک واکسن 
فایزر در فضای مجازی دست به دست شد که داخل آن 
افراد در حال فارسی صحبت کردن هستند اما مشخص 
نیست که این فیلم دقیقا متعلق به کجاست. در همین 
زمینه، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته: »اصالت فیلم 
منتشر شده در خصوص پالت واکسن فایزر را نمی توان 
تایید کرد که در ایران ضبط شده یا مثال در کردستان عراق 
بوده اما ممکن است به صورت قاچاق وارد کشور شده 
باشد.« البته این نکته هم قابل اهمیت است که آن چه در 
فیلم دیده می شود نوار بسته بندی متعلق به پست بین 
المللی  DHL  است و این شرکت هم اکنون هیچ محموله 
ای به ایران ارسال نمی کند. کاربری نوشت: »یعنی یه 
عده می تونن قاچاق ،واکسن وارد کنن بعد دولت و وزارت 
بهداشت می گن نمی شه؟!« کاربری هم نوشت: »این 
واکسن ها نیاز به یخچال ویژه داره این که توی جعبه است 

یعنی قطعا فاسد شده!«
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نامه جان سوز یک پسر به پدر کرونایی

ــاک فرزند یک بیمار کرونایی که متاسفانه  نامه دردن
روزگذشته در سبزوار بر اثر این بیماری درگذشت بازتاب 
زیادی در فضای مجازی داشت. این کودک خطاب به پدرش 
نوشته: »سالم بر بابای خوبم ازت می خوام و خواهش می 
کنم همه توان و نیروت رو جمع کن تا به یاری خدا سرپا 
بشی و به خونه برگردی. دلمون خیلی برات تنگ شده. 
باباجان تو رو خدا همه تالشت رو بکن بستگی به خودت 
داره باید بخوای که حالت خوب بشه. تو بابای قوی و شجاع 
منی، تو همه تکیه گاه منی ،تو رو خدا برگرد تا پشتمون 
گرم باشه بهت... . تو قوی ترین مرد دنیای منی و می توانی 
ویروس کوچک کرونا را شکست بدهی... . خانه بی تو صفا 
 نــدارد.« کاربری نوشت: »اگه به خاطر خودتون ماسک 
نمی زنین الاقل از این بچه ها که یتیم می شن خجالت 

بکشید و ماسک بزنید.«
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ماجرای دیده شدن ساینا در آلمان!

چند روزی است که در فضای مجازی ویدئویی از خودروی 
ساینا در آلمان منتشر شده که بازتاب زیادی داشته است. 
در این ویدئو یک خودروی ساینا با پالک برلین در کنار 
خودروهایی نظیر بنز و بی ام و دیده می شود. در این زمینه 
، یک کارشناس خودرو مدعی شده است که: »خودروهای 
داخلی برای گذراندن تست های فنی به کشورهای دیگر 
فرستاده می شوند که این خودرو نیز برای تست به این 
کشور ارسال شده بود.  به دلیل وجود آزمایشگاه های 
مختلف در برخی از کشورها، بعضی از خودروها به دیگر 
کشورها ارسال می شوند، به طور مثال شاهین به اسپانیا 
برای تست ارسال شده است.« با این حال کاربران به این 
ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »به امید روزی 
که یه هموطن در خارج از کشور از دیدن خودروی ایرانی به 

جای تعجب و مسخره کردن لذت ببره.«

 

  2.1     M   views 

اعتراض به تونل انتقال آب

تصاویری از تجمع مردم چهارمحال و بختیاری در مخالفت با 
پروژه های انتقال آب بهشت آباد  با حضور مجمع نمایندگان  
استان در مجلس و جمع کثیری از مردم منتشر شد. این 
تجمع به نشانه اعتراض به حفر تونل بهشت آباد و گالب 
مقابل امامزادگان دوخاتون شهرکرد برگزار شد و تجمع 
کنندگان فریاد »تونل بهشت آباد باید خراب شود« و »حفر 
تونل گالب ممنوع است« سر دادند. سعید زمانیان نماینده 
مردم در مجلس دلیل مخالفت با احداث تونل بهشت آباد 
را از بین رفتن سرسبزی چهارمحال و بختیاری اعالم کرده 
است. در این طرح قرار است ساالنه بیش از یک میلیارد 
متر مکعب آب به اصفهان، یزد و کرمان منتقل شود این 
درحالی است که 10 شهرستان استان با بحران کم آبی 
مواجه هستند . کاربری نوشت: »مگه برای احداث تونل 
به این عظمت قبلش مطالعه و تحقیق نمی کنن که نماینده 

مجلس می گه باعث کویر شدن یک منطقه می شه.« 

            از تولد تا شروع جنگ تحمیلی

سردار سرتیپ سید محمد حسین زاده حجازی که بیشتر به نام 
سردار حجازی شناخته می شود در سال ۱۳۳۵ در اصفهان به دنیا 
آمد و دوران ابتدایی و دبیرستان را هم در همان شهر به اتمام رساند. 
با وقوع انقالب در کشور و در بدو تاسیس سپاه پاسداران او به عضویت 
این نهاد درآمد و به عنوان عضوی از سپاه پاسداران در اوایل انقالب 
برای مبارزه با جریانات ضدانقالب و گروهک های تجزیه طلب به 
مناطق آذربایجان غربی و کردستان رفت تا با شورش و آشوب ضد 
انقالب در این منطقه مقابله کند. با مهار شدن آشوب ضد انقالب 
در غرب، رژیم بعث صدام با کمک بسیاری از کشورها به مرزهای 
کشورمان حمله ور شد و ادعا کرد که می خواهد هفت روزه ایران را 
به تصرف خود در آورد اما زهی خیال باطل. ارتش، سپاه و نیروهای 
مردمی بسیج در برابر این دشمن تا دندان مسلح مقاومت کردند. 
ســردار حجازی و همرزمانش که به تازگی از درگیری های ضد 
انقالب در غرب کشور فارغ شده بودند به جبهه های جنوب رفتند. 
او در برهه ای از جنگ تحمیلی مسئولیت سازمان دهی و اعزام 
نیرو های مردمی را برعهده گرفت و در برهه ای دیگر هم مسئول 

اعزام نیرو به جبهه های جنوب بود.

            مسئولیت ها در دوران دفاع مقدس

همان طــور کــه پیش از ایــن نوشتیم ســـردار حــجــازی در طول 
سال های جنگ تحمیلی، به سازمان دهی و اعزام نیروهای مردمی 
اشتغال داشت و دوره ای مسئول اعزام نیرو به جبهه های جنوب 
بود. جدا از این موارد، سردار در دوران دفاع مقدس مسئولیت های 
دیگری هم به عهده داشت که می توان به مسئولیت ستاد سپاه 
منطقه دوم کشور اشاره کرد. او بعد از این مسئولیت تا پایان جنگ 
تحمیلی در جایگاه های جانشین فرمانده سپاه منطقه چهارم، 
جانشین فرمانده قرارگاه سلمان در جبهه های میانی و غرب و 

جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه هم حضور داشت.

            تحصیل و مسئولیت های بعد از دفاع مقدس

سردار حجازی با پایان یافتن جنگ تحمیلی میدان را خالی نکرد 
و همچنان مانند بسیاری از همرزمانش در میدان ماند تا به کشور و 
نظام اسالمی خدمت کند و البته او در این میان به ادامه تحصیل هم 
پرداخت. او بعد از جنگ توانست مدرک کارشناسی ارشد مدیریت 
دولتی اش را از دانشگاه تهران بگیرد و بعد از آن موفق به اخذ مدرک 
دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی شد. سردار 
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع( هم بود. اما پس 
از پایان هشت سال دفاع مقدس باز هم در سپاه ماند و مسئولیت های 
زیادی را بر عهده گرفت. بعد از پایان جنگ تحمیلی سردار حجازی 
معاون هماهنگ  کننده نیروی مقاومت بسیج شد تا این که در سال 
76 به فرماندهی این نیرو برگزیده شد و تا سال 86 نیز در این سمت 
باقی ماند. دوران ۱0ساله فرماندهی سردار حجازی در نیروی 
مقاومت بسیج یکی از بهترین دوره  های این نیرو محسوب می شود. 
پس از آن با حکم فرماندهی معظم کل قوا، رئیس ستاد مشترک و 

معاون هماهنگ  کننده فرمانده  کل سپاه شد و تا سال 87 در این 
سمت باقی ماند. سرتیپ حجازی کمتر از یک  سال بعد جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران شد. آن زمان محمد علی جعفری، 
فرمانده کل سپاه بود. در تیر ماه ۱۳87 سردار حجازی قائم  مقام 
فرمانده سپاه، باز هم با حفظ سمت به عنوان فرمانده قرارگاه ثارا... 
ــارا... سپاه  منصوب شد. گفتنی است، حوزه فعالیت قرارگاه ث
پاسداران تامین امنیت تهران را بر عهده دارد. همچنین سردار 
حسین زاده حجازی از ۱۳88 معاونت آماد و پشتیبانی تحقیقات 
صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح را عهده دار شد.شهید حجازی 
سال 88 برای مقابله با فتنه گران هم تالش زیادی کرد. پس از آن 
سردار حجازی به فرماندهی سپاه لبنان منصوب شد و تا ۱۳98 در 
این جایگاه خدمات ویژه ای در راستای تقویت جبهه مقاومت انجام 
داد و همکاری های زیادی با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را 
نیز در کارنامه خود دارد تا این که بعد از شهادت سردار دل ها سپهبد 
پاسدار حاج قاسم سلیمانی به پیشنهاد سردار اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس سپاه ، با حکم سردار سرلشکر حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه، در دی سال 98 به سمت جانشینی فرماندهی  
نیروی قدس منصوب شد و تا لحظه شهادت خدمات ارزنده ای از 

خود به یادگار گذاشت.

            سردار حجازی در محور مقاومت

نیروی قدس را می توان بازوی توانمند اجرایی در عرصه سیاست 
خارجی برشمرد که با هماهنگی دستگاه های ذی ربط مانند 
شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نقش عملی خود را در 
پیاده کردن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ایفا می کند. 
ذکر این نکته ضروری است که اقدامات نیروی قدس در عملیات 
 نظامی و میدانی مستقیم خالصه نمی شود، بلکه شامل آموزش، 
سازمان دهی، توجیه، انتقال تجربه و پشتیبانی از گروه های بومی 
هم سو در مناطق مختلف می شود که در این حوزه می توان تشکیالت 
حزب ا... لبنان را یکی از نمونه های موفق گروه های جهادی و مکتبی 
برشمرد که امروز به یکی از وزنه های تاثیرگذار در منطقه تبدیل شده 
است. این شهید بزرگوار در جنگ سوریه نیز کنار شهید سپهبد 
سلیمانی خدماتی تأثیرگذار را در راستای مبارزه با تروریسم تکفیری 
انجام داد. نقش آفرینی در تقویت حزب ا... لبنان و جبهه مقاومت 
از درخشان ترین نکات کارنامه این شهید بزرگوار است که موجب 
شد طی سال های اخیر صهیونیست ها برنامه ترور وی را در دستور 
کار خود قرار دهند. پس از شهادت سردار سلیمانی و با پیشنهاد 
سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار حجازی در ۳0 دی 
ماه سال 98 با حکم سرلشکر سالمی فرمانده  کل سپاه به  عنوان 

جانشین نیروی قدس سپاه منصوب شد.

            پدر موشکی حزب ا... لبنان

معروف است که سردار حجازی از افراد موثر و طبق گفته برخی 
از منابع، موسس واحد موشکی حزب ا... لبنان نیز بــوده  و این 
موضوع در گزارشی در همشهری آنالین مطرح شده است. با این 

حال ،سردار در تاریخ ۱۴ دی ۱۳99 و طی مصاحبه ای با شبکه 
المیادین درباره توان موشکی حزب ا... لبنان گفته بود: »شما به نظر 
کارشناسان اسرائیلی مراجعه کنید تا عمق وحشت آنان را متوجه 
شوید. یکی از اسرائیلی ها گفته بود که ۲00 موشک دقیق برابر 
با هزاران موشک غیردقیق است. گفته بودند که اجازه نمی دهند 
ــزب ا... برسد. خب شما می دانید که  این موشک ها به دست ح
سید حسن نصرا... که فرد صادقی است گفت که این موشک ها به 
دست حزب ا... رسیده است. تعدادش هم بیشتر از چیزی است که 
دشمن تصور می کند. امروز مقاومت دارای امکانات خوبی است 
و اگر دشمن حماقتی کند، حتما پشیمان خواهد شد.«در همین 
زمینه، موسسه واشنگتن در گزارشی با عنوان »سرداری که باید او 
را زیر نظر داشت« نوشته: »در سال ۲0۱9، حزب ا... و نیروی قدس 
با ساخت مجتمع های تولید و تبدیل قطعات در مکان های مختلف در 
خاک لبنان، پروژه ساخت موشک را توسعه دادند و افرادی همچون 
]سردار[ حجازی بر روند روز به  روز عملیات نظارت می کردند.«یک 
کاربر یمنی هم در توئیتر نوشت: » از یمن، از جنبش جهاد اسالمی 
انصارا... ،ما  درگذشت سردار حجازی را که نقش عمده ای در 
مخالفت با پروژه های دشمن اسرائیلی در منطقه داشت، همراه 
با مجاهدان و برادران در سپاه قدس به ملت ایران و رهبری ایران 
تسلیت می گوییم.« پس از تصویب قانون تحریم های آمریکا علیه 
ایران، اتحادیه اروپا نیز لیست جدیدی  از افراد و نهادهای تحریمی 
در ایران  به خاطر موضوعات هسته ای و موشکی را اعالم کرد.  در این 

میان نام سردار حجازی نیز در آن لیست قرار داشت.

            روایت سردار از سردار

سردار حجازی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا با حضور سردار 
سلیمانی این نیرو قدرتمندتر شد؟ به گزارشگر المیادین گفته بود 
که بله، با آمدن شهید سلیمانی به نیروی قدس، گستردگی کمی و 
کیفی بزرگی پیدا کرد زیرا از واحد به نیروی قدس تبدیل شد. دیگر 
مثل یک اداره نبود بلکه نیرویی بود با همه ابعاد. شخصیت سردار 
سلیمانی که شخصیتی فعال، دورنگر و پرتالش و اهل ریسک بود و 
شجاعت الزم را داشت، سبب توسعه نیرو شد. از جمله عقب نشینی 
رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و بعدا جنگ ۳۳ روزه و سپس 

اتفاقات دیگر تا داعش و دیگر نیرو های تروریستی در منطقه...«
این شهید عزیز در گفت و گوی دیگری که پایگاه اطالع رسانی 
رهبر انقالب داشته هم در خصوص شهید سلیمانی گفته: »شاید 
برای شما جالب باشد که سردار سلیمانی با آن  همه تالش و مشغله 
و حضور دایمی در میدان جنگ، بسیار اهل مطالعه بود. همیشه 
کتاب هایی در کیفش بود و در جابه جایی ها و مسافرت ها مطالعه 
می کرد. مثاًل در هواپیما به محض نشستن روی صندلی، کتابی 
درمــی آورد و مطالعه می کرد. کتاب های مختلف هم می خواند؛ 
رمان، کتاب هایی با موضوع تاریخ اسالم و حتی مربوط به فروپاشی 
سوسیالیسم و نظام های کمونیستی در جهان. بخش هایی از 
کتاب ها را هم عالمت گذاری می کرد که بعدًا برگردد و بیشتر روی 

آن ها دقت کند.«

 سردار حجازی از اوایل انقالب برای مقابله با تجزیه کشور و عقب راندن لشکر بعثی و تقویت بسیج تمام قد در میدان مبارزه بود
 و نقشی کلیدی  در تجهیز حزب ا ... به موشک های دقیق داشت

 مرد میدان جهاد و 
کابوس هصیونیست ها

عروج شهادت گونه سردار سید محمد حجازی پس از سال ها مجاهدت و تالش خستگی ناپذیر 
در عرصه های مختلف پاسداری از انقالب و نظام اسالمی در آخرین ساعات روز 29 فروردین 
خبر تلخی بود که اعالم شد. سردار حجازی مردی بود که بعد از جنگ هم میدان را خالی 

نکرد و در جبهه های مختلف علیه دشمنان به مبارزه پرداخت و از لبنان تا سوریه همپای حاج 
قاسم بود.  امروز می خواهیم در این گزارش با این مرد میدان مبارزه و جهاد، این مرد روزهای 

سخت، کمی بیشتر آشنا شویم.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی

گزیده یک توئيت

یک عکس  

 روزهای سخت تر از همیشه 
کادر درمان

 دبیر کمیسیون: الزام غربالگری حذف شده است
 نه غربالگری

دراین باره با دبير کميسيون جوانی جمعيت و تعالی خانواده گفت وگو و دغدغه های 
کميسيون  عضو  هم  که  صالحی مبارکه«  »پروین  دکتر  می کنم.  مطرح  را  منتقدان 
بهداشت مجلس است و هم متخصص زنان و زایمان، در گفت وگو با خراسان می گوید: 
در طرح جوانی جمعيت، غربالگری حذف نشده و فقط الزام انجام آن به عنوان یک برنامه 
بهداشتی سراسری برداشته شده است. وی می افزاید: با قانونی شدن این طرح، همچنان 
غربالگری ها برای موارد پرخطر از جمله بارداری باالی 35 سال و در خانواده های دارای 
بيماری های ارثی و ژنتيکی انجام خواهد شد، ضمن آن که هر خانواده ای که بخواهد 

داوطلبانه در غربالگری شرکت کند هم با مانعی روبه رو نمی شود.

غربالگری های فعلی هم 15 درصد خطا دارد       
او که دبيری کميسيون  تخصصی جوانی جمعيت را هم برعهده دارد، درباره روند فعلی 
غربالگری ها در کشور می گوید: تاکنون هم این طور نبوده که آزمایش ها و سونوگرافی های 
غربالگری صد در صد درست باشد، بلکه متاسفانه طبق گزارش ها 15 درصد آن ها هم خطا 
داشته و باعث نگرانی شدید برخی از خانواده ها نيز شده است؛ در حالی که این نگرانی در 

دوران بارداری خوب نيست و نباید اجازه ایجاد چنين نگرانی هایی را بدهيم.

گفت و گو 
   

رسانه های جهان 

آنــاتــولــی: بــا وجــود 
ــا در  ــرونـ شـــيـــوع کـ
ــال  جــهــان  طـــی س
گذشته و دوماه اول 
امسال 17 ميليون 
و 18 هزار و 964 نفر از ترکيه دیدن 
کردند. این آمار نسبت به سال پيش 
ــد کاهش یافته  از آن 69.14 درص
است. شهروندان کشورهای روسيه 
با دو ميليون و 128 هزار و 758 نفر، 
بلغارستان با یک ميليون و 242 هزار و 
961 نفر و آلمان با یک ميليون و 118 
هزار و 932 نفر بيشترین گردشگران 

ورودی به ترکيه بودند.

ــس  یــورونــیــوز:  آژان
ــدرال  ــ بــهــداشــت ف
آمریکا اعــام کــرده 
ــه تــاکــنــون  ــت کـ ــ اس
از  ــد  ــ درصـ  5۰/4
بــزرگ ســاالن در این کشور یک دوز و 
32/5 درصد از آن ها هر دو دوز واکسن 
ضد کرونا را تزریق کرده اند. در مجموع 
بــزرگ ســال  ميليون   131 از  بيش 
آمریکایی تاکنون واکسن ضد کووید19 
زده اند. ایاالت متحده 33۰ ميليون نفر 

جمعيت دارد.

سه  شنبه ۳1 فروردین 1۴۰۰
۷ رمضان  1۴۴۲.شماره ۲۰۶۴۰

 مـوج جدید مخالـفت ها
 با حذف الزام غربالـگری

پس از مخالفت وزیر بهداشت واداره ژنتیک، وزیر رفاه هم با نامه استمداد از شورای نگهبان به جمع 
مخالفان بخش غربالگری طرح جوانی جمعیت پیوست. پاسخ کمیسیون تخصصی   چیست؟

 25 ــت  طــرحــی اس مصطفی عبدالهی – 
صفحه ای با 74 ماده که تقریبا اکثر مواد آن با 
رویکرد حمایت از تشکيل خانواده و فرزندآوری 
تهيه و تصویب شده است و حمایت همگان را 
با خود دارد؛ اما همچنان دو موضوع مهم آن 
موردچالش است: سياست های تازه در حوزه 

غربالگری و سقط جنين.

طرح مصوب چیست؟       
طرح جوانی جمعيت و حمایت از خانواده، 
اسفند 99 در مجلس تصویب و به شــورای 
ــراز  ــا انتقادها و اب ــد. ام ــال ش نگهبان ارسـ
ــوادی از این طرح سبب  ــاره م نگرانی ها درب
شده تا این شورا برای بررسی دقيق تر، مجمع 

مشورتی تشکيل دهد.
ــواد  ــر م ــر س  مــهــم تــریــن اخــتــاف نــظــرهــا ب
ــت؛ با موضوعاتی  53 و 56 ایــن طــرح اس
از جمله: لــزوم اصــاح دستورالعمل های 
مرتبط با بارداری و سامت مادر و جنين با 
تایيد ستادعالی جمعيت و خانواده، مجاز 
نبودن توصيه و تشویق مادران باردار برای 
صــورت  )در  جنين  نــاهــنــجــاری  تشخيص 
ــا تــجــویــز پزشک  درخـــواســـت والــدیــن و ب
متخصص، باید مستندات در سامانه رسمی 
اجرایی  دستورالعمل  تعيين  شــود(،  درج 
ــی کــه عـــاوه بــر پزشکان  ــورای سقط در ش
یک  و  بهداشت  وزیــر  موردتایيد  متخصص 
قاضی، سه فقيه مجتهد در فقه پزشکی نيز 
حضور خواهند داشت و مصوبات منوط به 
موافق  رای  به  مشروط  آرا،  اکثریت  جلب 

حداقل دو تن از فقها خواهد بود.

انتقاد وزیر و پاسخ نماینده       
جدی ترین مخالفت با این مــواد جنجالی را 
»سعيد نمکی« مطرح کــرد و کمرنگ شدن 
نقش وزارت بهداشت را مغایر سياست های 
کلی نظام برشمرد. هرچند که »اميرحسين 
بانکی پور« رئيس کميسيون مشترک جمعيت 
ــن نقد را وارد  ــان ای ــراس در گــفــت وگــو بــا خ

ندانست.

استمداد وزیر رفاه از شورای نگهبان        
ــا طــی روزهـــای اخــيــر بر  ام
تعداد مخالفان طرح افزوده 
شده است؛ از جمله »محمد 
شریعتمداری« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که روز 
»با  ــرد:  کـ توئيت  گذشته 

تصویب آن بخش از طــرح جــوانــی جمعيت 
که محدودکردن  غربالگری ژنتيک را در پی 
دارد، مخالفيم. اعتراض خــود را بر مبنای 
نظرات سازمان بهزیستی برای استمداد فوری 
از شــورای نگهبان، به آن شــورا فرستادیم«. 
ــام کرد:  شریعتمداری در ویدئویی هم اع
»مهم ترین تصميم در حوزه معلوليت، از کار 
انداختن ماشين توليد آسيب است. به عنوان 
نمونه 5۰ درصــد معلوليت های ما  ژنتيکی 
ــت و تــا کــنــون بــا انــجــام غربالگری ها از  اس
تولد73۰۰ نوزاد دارای معلوليت جلوگيری 

شده است«.

اظهارات قابل تامل رئیس اداره ژنتیک        
وزارت بهداشت 

از  رئيس اداره ژنتيک وزارت بهداشت هم 
کرد  حمایت  جمعيت  جــوانــی  ــرح  ط کليت 
امــا دربــاره برخی اشکاالت آن هشدار داد. 
»اشرف سماوات« در گفت وگو با ایلنا گفت: 
رشــد جمعيت کشور در حــال کاهش است؛ 
بنابراین همه ما پشتيبان طرح جوانی جمعيت 

هستيم اما بخش های مربوط به غربالگری و 
سقط جنين در این طرح ارتباطی با افزایش 
جمعيت ندارد، چون با اجرای آن بيشتر نوزادان 
ناقص الخلقه ای متولد خواهند شد که طول 
عمر کمی دارند. وی ادامه داد: هر سال حدود 
7۰ هزار تولد نوزاد با ناهنجاری های شدید 

ــا قابل مداخله  ــم که فقط نيمی  از آن ه داری
ــورت تغيير روند  و شناسایی اســت امــا در ص
غربالگری به مرور تا 7۰ هزار ناهنجاری گریبان 
مــردم را خواهد گرفت. سماوات ادامــه داد: 
در طرح مجلس چنان محدودیت هایی برای 
غربالگری در نظر گرفته شده است که از نظر ما 

عما غربالگری حذف خواهد شد.

ــمــاری هــای         ــی ــان بـــه ب ــتــای تـــعـــداد مــب
صعب العاج بسیار بیشتر خواهد شد

»کاوه خادم حسين« مدیرعامل انجمن حمایت 
ــاره مــواد بحث برانگيز این  از بيماران هم درب
طرح به ایلنا گفت: با قانون شدن این مواد طرح 
جوانی جمعيت، تعداد متولدان دارای معلوليت 
و مبتایان به بيماری های نادر و صعب العاج 
بسيار بيشتر خواهد شد، اما آیا وزارت بهداشت، 
سازمان بهزیستی و کميته امداد توانایی پذیرش 

بيشتر این بيماران و معلوالن را دارند؟ 

 مرخصی۲۰ روزه در انتظار زندانیان

ماه  مناسبت  به  گفت:  قضا  دستگاه  سخنگوی 
مــبــارک رمــضــان از ســوی رئــيــس قــوه قضایيه، 
بخشنامه  ای برای اعطای مرخصی 2۰ روزه به بخش 
قابل توجهی از زندانيان صادر شده و این بخشنامه 
در روز های آینده اباغ و اجرایی خواهد شد. بنابر 
خبر ميزان،  غامحسين اسماعيلی سخنگوی 
قوه قضایيه در جریان جلسه دیــروز شورای عالی 
قوه قضایيه با اشاره به شيوع موج چهارم کرونا در 
کشور اعام کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان از 
سوی رئيس قوه قضایيه، بخشنامه  ای برای اعطای 
مرخصی 2۰ روزه به بخش قابل توجهی از زندانيان 
صادر شده و این بخشنامه در روز های آینده اباغ و 

اجرایی خواهد شد.

ارزش کاب هاوس به ۴ میلیارد 
دالر رسید

  یک منبع آگاه به رویترز گفته است که با تامين 
مالی جدید، ارزش کاب هاوس به چهار ميليارد 
دالر می رسد. بر اساس گزارش رویترز، بلومبرگ 
چندی قبل گــزارش کرده بود که شرکت توئيتر 
سرگرم مذاکره برای خرید کاب هاوس به ارزش 
چهار ميليارد دالر است. توئيتر قابليت الیو صوتی 
Space را عرضه کرده است که قصد دارد ماه جاری،  

آن را برای همه کاربران قابل دسترس کند.

وزارت بهداشت:

 با تست منفی اگر عایم دارید ،
 بنا را بر کرونای مثبت بگذارید

ــرد: هم اکنون تعداد  ــام ک وزارت بهداشت اع
بستری های با عایم کرونا که تست شان منفی بوده 
بيشتر از بستری های کرونامثبت شده است؛ زیرا 
روزهای اول فکر می کردند کرونا ندارند اما حاال کار 
آن ها به بيمارستان کشيده شده است.  پزشکان نيز 
باید دقت کنند و بدانند برای شروع درمان اولویت 
عامت بيمار اســت، نه نتيجه تست. مبتایان 
ــا، نباید از داروهــــای شخص دیگری  ــرون بــه ک
حتی بستگان نزدیک شان استفاده کنند، زیرا 
هر دارو برای یک مرحله از بيماری است، همچنين 
اطاعات درمورد بيماری در حال افزایش است 
و داروها هم هرچند وقت یک بار تغيير می کنند. 
عایم خفيف را جدی بگيرید و اگر دو روز ادامه پيدا 
کرد حتما به مرکز درمانی مراجعه کنيد. کسانی که 
می گویند یک باره حال شان وخيم شده، احتماال 

عایم خفيف را جدی نگرفتند.

وزیر بهداشت:تزریق واکسن خارج 
از ضابطه، به دادگاه معرفی می شود

  وزیر بهداشت  گفت: واکسن کرونا را به زحمت 
در این اوضاع بحرانی تهيه کرده ایم که به افراد 
بر اساس اولویت های سند ملی واکسيناسيون 
کووید 19 تزریق شود و هر یک مورد اگر خارج 
از ضابطه باشد، حتما مورد بازخواست و معرفی 
ــرار خواهد گرفت. سعيد  ق به مراجع قضایی 
نمکی   به مدیران مجموعه اش گفت: خودتان 
را برای تزریق پنج روزه یک ميليون دوز واکسن 
کرونا در قالب فاز یک سند ملی واکسيناسيون 
کووید19 آماده و به سرعت برنامه ریزی کنيد. 
نباید در این فرایند دقت تان را کاهش دهيد. از 
روسای دانشگاه ها و معاونان بهداشت و درمان 
دانشگاه ها می خواهم که حتما دقت کنند. مبادا 
کسی که در اولویت نيست، واکسن دریافت کند 
و چنان چه اتفاقی بيفتد که به بی عدالتی در نظام 

سامت منجر شود، آن را نخواهم بخشيد.

5۲۲۲ زندانی جرایم غیرعمد چشم انتظار خیران
ــاد دیـــه کــشــور،  ــت ــای س ــن ــس هيئت ام ــي رئ
از  نفر   222 و  پنج هزار  چشم انتظاری  از 
زندانيان جرایم غيرعمد برای کمک خيران 
ــاره به  ــدا... جــوالیــی   بــا اشـ ــ خبر داد.   اس
امــکــان انــجــام کمک های مالی بــا سامانه 
از گوشی تلفن  با استفاده   777778۰ #
ــزود: امــکــان کمک های مالی از  هــمــراه افـ
طریق خودپردازهای بانک های ملی، ملت، 
رفاه، تجارت و صادرات نيز فراهم است. وی 
با اشــاره به تعداد زندانيان جرایم غيرعمد 
اظهارکرد: اکنون 11 هــزار و 266 نفر از 
که  هستند  زنــدان  در  غيرعمد  بدهکاران 
217 نفر از این تعداد مربوط به  به ترتيب 
حوادث رانندگی، 32 نفر مربوط به حوادث 
کارگاهی، 97 نفر مربوط به محکوميت های 
شبه عمد، هشت هزار و 784 نفر مربوط به 
بدهکاری مالی شامل چک، ضامن و سفته، 
به بدهکاری  نيز مربوط  نفر   987 ــزار و  ه
نفقه هستند.  به  نفر مربوط   14۰ مهریه و 
جوالیی ادامه داد: از تعداد 11 هزار و 266 
نفر، پنج هزار و 222 نفر فقط تک قرار هستند 
و قرار دیگری غير از غيرعمد ندارند. بر این 
اساس، افرادی که در زمينه حوادث رانندگی 

بدهکار هستند، 76 نفر، در زمينه حوادث 
کارگاهی 18 نفر، در زمينه محکوميت های 
شبه عمد 62 نفر، در زمينه بدهکاری مالی 
بدهکاری  زمينه  در  نفر،   38 و  چهارهزار 
مهریه 945 نفر و در زمينه بدهکاری نفقه 
83 نفر هستند. رئيس هيئت امنای ستاد دیه 
کشور با بيان این که استان مازندران با 922 
نفر زندانی بيشترین زندانی غيرعمد را به 
خود اختصاص داده است، افزود: سيستان 
این زمينه  28 محبوس در  با  و بلوچستان 

کمترین زندانی غيرعمد را دارد.

 استان های دارای بیشترین زندانیان        
غیرعمد   

ــرد: تــهــران، فــارس، خراسان  وی اضافه ک
رضوی و اصفهان از استان هایی هستند که 
از حيث زندانيان جرایم غيدعمد رقم باالیی 
ــد. جوالیی  ــ ــود اختصاص داده ان را بــه خ
خاطرنشان کــرد: یکی از بهترین برکات 
در ستاد دیه کشور که تنها مرجع آزادی 
زندانيان غيرعمد است، این است که حدود 
48 درصد از طلبکاران از حق خود گذشت 
می کنند که ایــن از ثمرات ایــن انقاب و 

حاصل فرهنگ سازی است که از سوی ستاد 
دیه کشور انجام شده است .

 وی گفت: از 9 هزار و 398 نفر از زندانيان 
آزادشده در سال 99، 29۰ نفر زن و 9 هزار و 
1۰8 نفر مرد بودند و از این تعداد 139۰ نفر 
با صلح و سازش و بدون هيچ گونه پرداختی از 
زندان ها آزاد شدند.   به گزارش ایرنا، سی و 
چهارمين جشن گلریزان ستاد دیه همزمان 
با ماه مبارک رمضان برگزار می شود. البته 
امسال نيز به دليل شيوع ویروس کرونا تمام 
جشن های گلریزان آزادی زندانيان جرایم 
و  تلویزیونی  برنامه های  قالب  در  غيرعمد 
ــده در فضای مجازی  اجــرای آیين های زن
ــد. 28 فــروردیــن  )الیـــو( بــرگــزار خــواهــد ش
انــقــاب اســامــی، در آستانه  رهبر معظم 

گلریزان  جشن  سی وچهارمين  بــرگــزاری 
ستاد دیه کشور ویژه  کمک به آزادی زندانيان 
نيازمند، مبلغ 5۰۰ ميليون تومان به این امر 

خداپسندانه اختصاص دادند. 

پلمب قصابی فروشنده حیوانات 
حرام گوشت در تهران

معاون نظارت بر اماکن عمومی پليس امنيت تهران 
ــدام به فروش  ــزرگ، از پلمب یک قصابی که اق ب
حيوانات حرام گوشت کرده بود، خبر داد. سرهنگ 
نادر مرادی   دراین باره به ایسنا گفت: دیروز یکی 
از شهروندان ساکن محدوده غرب از این فعاليت 
غيرقانونی خبرداد که  ما برای بررسی و رسيدگی به 
موضوع به محل اعزام شدیم. در تحقيقات مشخص 
شد که مالک این واحد صنفی اقدام به فروش گوشت 
آبزیان حرام گوشت به مشتریان خود کرده که با 
هماهنگی انجام شده از سوی دادستان و سرپرست 
دادسرای ناحيه 19 تهران و کارشناسان سازمان 
دام پزشکی استان تهران،  واحد صنفی پلمب شد. 
وی  با بيان این که در بررسی های انجام شده 22 
کيلوگرم گوشت ماهی مرکب از این واحد صنفی 
کشف و ضبط شد، افزود: متصدی این واحد صنفی 
به جرم خود اقرار کرد و برای ادامه روند رسيدگی به 

جرم روانه دادسرا شد.



سینما و تلویزیون ۶

خبر

سه شنبه ۳1   فروردین   1400
7  رمضان 1442.شماره  20۶40

 مریم ضیغمی 

ــاره  ــ مــحــمــدرضــا غــفــاری درب
انتخاب شــدنــش بـــرای نقش 
»آریا« در سریال »ملکه گدایان« 
گفته است که در مصاحبه ای 
گفته بوده اگر بازیگر نمی شده 
خواننده بــوده و نویسنده و دستیار کارگردان 

سریال تصور کرده که او گفته خواننده است.

ــاز ســمــاواتــی در ســریــال  ــان س
تلویزیونی »چــســب زخـــم« به 
کارگردانی حامد تهرانی علوی 
ایفای نقش می کند. سیاوش 
مفیدی، شهرزاد عبدالمجید، 
مینا نوروزی و سوسن پرور از دیگر بازیگران این 

مجموعه 15 قسمتی هستند.

جواد عزتی از 24 اردیبهشت   
مجید  اثــر  »خورشید«  فیلم  با 
مجیدی، روی پرده سینماهای 
اسپانیا حضور خواهد داشت. 
ــا نـــوروز  ایـــن فیلم هــمــزمــان ب

1400 در ایران اکران شد، اما تعطیلی سینماها 
به دلیل شیوع کرونا نمایش آن را متوقف کرد.

علیرضا استادی در گفت وگو 
با میزان توضیح داده برخالف 
اخبار منتشر شــده، ابتالی او 
به کــوویــد-19، فیلم بــرداری 
پروژه ای را متوقف نکرده و خبر 

توقف ساخت »نعره سکوت« شیطنت تبلیغاتی 
برای دیده شدن فیلم بوده است.

چهره ها و خبر ها

مــریــم امیرجاللی امــشــب در 
چهارمین قسمت برنامه »شب 
آهنگی« به عنوان مهمان حضور 
پلتفرم  در  برنامه  ــن  ای دارد. 
فیلم نت منتشر می شود و حمید 
گودرزی، مسعود صادقلو خواننده پاپ و محمد 

معتمدی مهمانان آن بوده اند.

اعتراض  در  مالقلی پور  علی 
»کتونی  ســریــال  وضعیت  بــه 
ــی« یــادداشــتــی منتشر  ــگ زرن
ــران  ــدی ــه م ــاب ب ــط ــرده و خ ــ ک
صداوسیما نوشته است تکلیف 

پخش سریال را روشن کنند. او همچنین نوشته 
است تا پایان ماه رمضان برای این اتفاق صبر 

می کند.

پاسخ مدیر اوج به روایت فتح

احسان محمدحسنی، مسئول سازمان هنری - 
رسانه ای اوج در یادداشتی به بیانیه بنیاد روایت 
فتح دربــاره مستند »آقامرتضی« پاسخ داد. در 

بخشی از این یادداشت آمده است:
»مجموعه ای که از آن به عنوان »آرشیو روایت 
فتح« یاد می شود، در سنوات ماضی و در  برخی 
ــا مـــورد دســتــبــردهــای شخصی و سوء  ــ دوره ه
استفاده های منفعت  طلبانه و پنهانی قرار گرفته 
است و یاللعجب که صدا از دیوار درآمد، اما از هم 

سنگران و مدعیاِن جدید، خبری نبود.«
وی در بخشی دیگر، اتهام خارج ساختن آرشیو 
روایت فتح را این گونه پاسخ داده است: »عقل 
سلیم حکم می کرد این آثار که در حاِل نابودی، 
فرسایش و بهره برداری های شخصی قرار گرفته 
بود و بیم آن می رفت در اثر آتش سوزی، حوادث 
غیرمترقبه در مرکز شهر یا هر بحران دیگری 
مورد تهدید واقع شود، در چند نقطه نگهداری 
و بــازســازی شــود. در دوره ای که ایــن حقیر به 
پیشنهاد فرمانده محترم وقت سپاه پاسداران 
و بــا حکم رئیس محترم وقــت ســازمــان بسیج 
مستضعفین، با حفظ سمت مأموِر به هم افزایِی 
شبه ادغام و نزدیک کردن دو مجموعه مهم هنری 
و رسانه ای سپاه و بسیج شدم، سلسله اقدامات 
و تصمیمات مطالعه  شده و جامعی را در همه 
سطوح و عرصه ها برنامه ریزی و پیگیری کرده ام؛ 
از طرح توسعه شهرک سینمایی دفاع مقدس تا 
طراحی ساخت پردیس بزرگ فرهنگی، هنری 
و سینمایی و نمایشی در میدان فردوسی تهران، 
تا ساخت و بهره برداری از سالن تئاتر مقاومت 
)تماشاخانه سرو( و همچنین باز کردن در های 
قفل شده آرشیو روایت فتح به روی پژوهشگران 
و مستندسازان که منجر به جهش کمی و کیفی 
تولید آثار با مضامین مقاومت شد و نیز بازتعریف 
و احیای انتشارات روایــت فتح و... ایــن تنها 
بخش های کوچکی از عمِر کوتاِه مسئولیت این 
کمترین سرباز با همراهی و مساعدت یاران و هم 

سنگرانم در آن مجموعه عزیز بوده است.
خداوندا مرا به خاطر بر زبان آوردن و شمردن این 
قلیل اقداماِت ناچیز که وظیفه ام بوده ببخش 
که اگر کم عقلِی برخی هم سنگرانم نبود، الل 
می شدم و این چند جمله را هم پیش از محاسبه 

در یوم الحساب، نمی سوزاندم!«

نسرین نکیسا در رشته نمایش تحصیل کرده و با 
تجربه است. در نخستین قدم هایش در »آژانس 
شیشه ای« ابراهیم حاتمی کیا ایفای نقش کرد و 
نقش »فاطمه« همسر »حاج کاظم« را بازی کرد. 
سپس در سریال تاریخی »یوسف پیامبر)ع(«، 
»داستان یک شهر«، »کیمیا«، »روزگار جوانی«، 
»ممنوعه«، »گاندو« و اکنون »احضار« به نقش های 
متفاوت جان بخشید. به بهانه بازی در سریال ماه 
رمضانی »احضار« به کارگردانی علیرضا  افخمی 

گریزی به کارنامه این بازیگر زدیم.

با چه شناختی بازی در سریال ماه رمضانی 	 
»احضار« را پذیرفتید؟

در سریال »پرستاران« افتخار همکاری با آقای 
)علیرضا (افخمی را داشتم و قبل از این سریال 
هم او را از طریق آثــارش و به عنوان ناظر کیفی 
سریال ها می شناختم. در سریال »پرستاران« با 
حساسیت های منحصر به فرد آقای افخمی آشنا 
شدم، شیوه کاری اش با همه کارگردان هایی که با 
آن ها کار کردم، خیلی متفاوت بود، سخت گیری 
ها، وسواس ها و حساسیت هایش با وجود این که 

نویسنده هم بود، خیلی مشهود بود.

بازتاب ها چگونه است؟	 
جای خوشبختی است که واکنش های مثبت و 
منفی دریافت می کنیم. حال و هوای کار آقای 
افخمی نوتر است، مخاطبان چند سالی در این 
ژانر اثری ندیده بودند. آقای افخمی بر این مقوله 
اشراف دارد. یک گالیه از مخاطبان دارم؛ کاری 
که هنوز پخش آن آغاز نشده، صرفًا با دیدن یک 
تیزر نمی توان درباره اثر قضاوت کرد. برای سریال 
»ممنوعه« چنین قضاوتی از ســوی مخاطبان 
صورت گرفت. تنها سه قسمت آن در شبکه نمایش 
خانگی پخش شده بود که انتقادهای خیلی بدی 
به سریال شد تا جایی که پخش آن متوقف شد، به 
نظرم عادت غلط و اشتباهی است »قصاص قبل 

از جنایت کردن«.

در نقش »معصومه«، مادر »مائده« با وجود 	 
ــای افخمی چگونه بــازی  حساسیت هــای آق

کردید؟
نقش مادری را که بازی می کنم، خیلی در کارنامه 
ام تکرار شده است. »معصومه« هم مادری است که 

دختری امروزی و عصیان گر دارد، جهان بینی 
نسل امروز با دیروز بسیار متفاوت است. ازدواج 
دوم »معصومه« و از جهاتی خودش را به روز کرده 
است. کلیشه نشدن نقش به فیلم نامه برمی گردد 
و در نهایت نظر قطعی را کارگردان اعالم می کند 
که کاراکتر »معصومه« در فیلم نامه چگونه خلق 
شود. بخش دیگر هم به طراحی صحنه و لباس 
ــراودات و معاشرت های این  و مکان زندگی، م

خانواده بر می گردد.

در مقطعی که کم سن و ســال بــودیــد، در 	 
»آژانــس شیشه ای« مقابل دوربین حاتمی کیا 
بازی کردید، از  تاثیر آن در کارنامه کاری تان 

بگویید.
این توفیق نصیبم شد تا در »آژانس شیشه ای« با 
ابراهیم حاتمی کیا همکاری کنم و خیلی برایم 
سرنوشت ساز بود، چون بعد از آن اتفاقات خوبی 
برایم افتاد. البته در مقطعی به دلیل تولد فرزندم 
کم کار بودم و نقش های کوتاه را می پذیرفتم. 
این شانس با من یار بود که با یک کاراکتر ماندگار 
به نام »فاطمه« همسر »حاج کاظم« در یکی از 
بهترین آثار حاتمی کیا باشم . آن روزها پیشنهاد 
برای بازی در »آژانــس شیشه ای« برایم خیلی 
مهیج بود. آقای آتیال پسیانی - مسئول انتخاب 
بازیگران فیلم - با توجه به همکاری های قبلی 
و شناختی که از من داشت، با من تماس گرفت 
و از من دعوت به کار کرد. قبل از دعوت به بازی 
درباره فیلم نامه »آژانس شیشه ای« شنیده و جزو 
آن دسته از آدم هایی بودم که دوست داشتم کار 
ساخته شود و آن را در جشنواره ببینم، ولی نمی 
دانستم که همای سعادت می خواهد بر شانه ام 
بنشیند. جلسه اول که آقای حاتمی کیا مرا دید، 
چند عکس از من گرفته شد، چند روز بعد برای 
تست گریم رفتم و خیلی خوشحال شده بودم، بعد 
فیلم های متعددی از من گرفتند. قبل از این فیلم 

در سریال »آوای فاخته« در چند سکانس کوتاه 
توفیق هم بازی شدن با پرویز پرستویی را داشتم. 
من، آقای پرستویی و بهروز شعیبی- در نقش 
پسرمان- به دفتر رفتیم چون آقای حاتمی کیا می 
خواست ببیند که آیا خانواده حاج کاظم از هر نظر 
با هم هماهنگ هستند یا خیر؟ ما با هم حرف می 
زدیم و فیلم می گرفتند، یادم است آقای پرستویی 
از من پرسید که تا حاال کار کرده ام؟ چون بازیگر 
نقش مقابل خیلی برایش اهمیت داشت، در واقع 
مرا گزینش می کرد و یادش نبود که هم بازی اش 
بودم، بعدها که ضبط شده سریال »آوای فاخته« 
را دیده بود و برای تست تصویر بعدی رفتیم، آقای 
پرستویی گفت که بازی ام را دیده و مرا تایید کرد و 
خیلی خوشحال شدم که آقای پرستویی که ریشه 
چندین ساله و محکمی در بازیگری دارد، مرا 
تایید می کند و در نهایت انتخاب شدم. جلسات 
دورخوانی جزو اصول کاری حاتمی کیاست و 
در طول فیلم برداری تعامل خوبی با هم داشتیم.

دلیل حضور کم رنگ تان در سینما چیست؟	 
در مقطعی خیلی پیشنهاد بازی نداشتم، شاید 
کارهایی که داشتم، نوعی سینمای معناگرا بود 
که در این ژانر خیلی محدود کار تولید می شد و اگر 
من مثل خیلی از همکاران دیگر از طریق سینمای 
تجاری ظاهر شده بودم قاعدتًا تقدیر و حضورم در 

سینما خیلی متفاوت تر می شد.

شانس این را داشتید که با کارگردان های 	 
بزرگی در آثار ماندگاری بازی کنید که یکی از آن 
ها سریال »یوسف پیامبر)ع(« بود، بازی در این 

اثر تاریخی چه سختی هایی برای تان داشت؟
این سریال یکی از افتخاراتم است و خدا را شاکرم 
که در اثری ماندگار بازی کردم. ابتدا برای بازی 
در نقش مــادر حضرت یوسف)ع( دعــوت شدم 
ولی چون جوان بودم، برای نقش خواهر حضرت 

یوسف)ع( انتخاب شدم. برایم کار پر خیر و برکتی 
بود و به واسطه خیرات و برکات این سریال توانستم 
صاحب خانه شوم. به یاد دارم در زمان بستری 
بودن مرحوم فرج ا... سلحشور به عیادتش رفتم و 
مشغول نگارش فیلم نامه حضرت موسی)ع( بود، 
به من گفت که دلم می خواهد توفیق نصیبم شود 
و بتوانم سریال را بسازم و تو نقش خواهر حضرت 
موسی)ع( را بازی کنی. کلی خندیدیم و گفتم 
گویی این مهر بر پیشانی من زده شده که نقش 

خواهر همه پیامبران را بازی کنم.

»روزگار جوانی« برای خیلی از بینندگان حس 	 
نوستالژی دارد. برای فصل دوم آن که در حال 

ساخت است، دعوت به کار شده اید؟
بعد از این سریال »داستان یک شهر« را با اصغر 
فرهادی کار کردم که جزو سریال های پرمخاطب 
بود. برای بازی در »روزگار جوانی« صحبت کردیم 
که چون کار   اپیزودیک است و من  مشغول بازی در 
»گاندو« و »احضار« هستم و مقابل دوربین حسن 
فتحی در »جیران« هم خواهم رفت، سعی می کنم 

در »روزگار جوانی« نیز بازی کنم.

در پایان درباره نقش تان در سریال »جیران« 	 
بگویید.

نباید درباره فیلم نامه توضیح دهم اما »جیران« 
هم یک عاشقانه است که در بستر تاریخ زندگی 
ناصرالدین شاه اتفاق می افتد و من نقش مادر 
»جیران« پریناز ایزدیار را بــازی می کنم. این 
موهبت نصیبم شده که در تمام آثار دراماتیک 
ــازی کنم، زمانی نقش خواهر  ــادر را ب نقش م
پیامبران و زمانی هم نقش مادر قهرمان ها را دارم!
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نوستالژیک ترین تیتراژهای رمضانی
 طی دهه های 80 و 90، علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، رضا صادقی، محسن چاوشی، احسان خواجه امیری و ... 

ــرار نیست دســت از با خواندن تیتراژ کدام سریال ها، خاطره ساز شدند؟ الهه آرانــیــان - انگار ق
سرمان بردارند، همه جا هستند؛ در یک برنامه 
تلویزیونی پرمخاطب از نوع دورهمی، در صفحه 
شخصی چهره ها، در کانال ها و گروه های 
تلگرامی و واتــس اپــی، حتی در کتاب های 
درســی و کمک آموزشی! قــرار نیست اشعار 
و نوشته های جعلی منتسب به شــاعــران و 
نویسنده های ادبیات فارسی، حاالحاالها به 
ناِم خالقان اصلی شان شناخته شوند و هنوز 
هم این افراد باید برای بر سِر زبان ها افتادن 
اثرشان، دست به دامان شاعر و نویسنده ای 
مشهور و تأثیرگذار شوند. تفاوتی هم نمی کند 

که شاعر و نویسنده معاصر باشد یا کالسیک.

صدای استاد شفیعی کدکنی هم بلند شد	 
آش نشر جعلیات آن قدر شور شده که صدای 
هم  شفیعی کدکنی  مــحــمــدرضــا  ــاد  ــت اس
درآمده  است. به تازگی صفحه اینستاگرامی 
ــن اســتــاد و پژوهشگر  و کــانــال تلگرامی ای
برجسته)که البته ادمین آن را اداره می کند( 
در مطلبی، به اشعار و نوشته ها و خاطره های 
جعلی ای که به نام او در فضای مجازی منتشر 
می شوند، واکنش نشان داده است. یکی از این 
مطالب، نقل قولی منسوب به ایشان در یکی 
از کالس هاست: »دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران بــود و بهار بــود و پنجره بــاز ... استاد 
شفیعی رو به ما دانشجوها گفتند: خاک بر سر 
دانشجویی که عاشق نشود ... همین«! استاد 
هم در واکنش به این نقل قول گفته است: »بنده 
همچه چیزی نگفتم.  بنابراین این نقل قول 
جعلی  است«. دیگری شعری سست و نااستوار 
است از این قــرار: »گیریم خنجر حرف تو بر 
پهلوی باورها نشست، نوشدارویی، شرابی، 
شیونی، شعری به کــارش می کنیم، دل که 
چرکین شد، چه کارش می کنیم؟«؛ از همه 
معروف تر، خاطره ای است که حتی پایش به 
کتاب ریاضی دوم دبستان)چاپ 91، ص 
72( هم باز شده بود: »من بیست ویک ساله 
معلم بودم در مشهد. پدرم گریه می کرد که ما 

پول عیدی نداریم به بچه ها بدهیم. مادرم او را 
آرام می کرد. من فهمیدم. دست کردم در 

جیبم و کل پول معلمی ام را 

گذاشتم روی گیوه های پدرم. آن سال نوروز، 
خواهرها و برادرهایم آمدند مشهد و پدر به 
همه آن ها عیدی داد«!  این در حالی است که 
استاد شفیعی کدکنی خواهر و بــرادر ندارد 
و مــادرش هم وقتی او 13 ساله بــود، از دنیا 
می رود. خوشبختانه این خاطره غیرواقعی در 

چاپ جدید این کتاب حذف شده است.

آن چه وظیفه ماست	 
البته انتساب جعلیات در ادبیات ایران و جهان 
پدیده  تازه ای نیست و نمونه اش را می توان در 
انبوهی از رباعیاتی دید که به خیام نیشابوری 
نسبت داده می شود یا ابیات الحاقی و بدون 
منسوب  فردوسی  شاهنامه  به  که  اصالتی 
شده است. اما نکته این جاست که مصححان 
ــار ادبــی با روش هـــای گوناگون تحقیقی،  آث
اصالت جزء به جزء این آثار را بررسی می کنند 
ــری منتشر می شود که  و به همت آن هــا، اث
ــان شاعر و نویسنده  شبیه ترین متن بــه زم
است. در حالی که کسی نمی تواند جلوی نشر 
جعلیاتی را که این روزها در فضای بی  در و پیکر 
مجازی دست به دست می چرخند، بگیرد؛ تنها 
راه موجود، آگاه کردن مخاطبان از بی ریشه 
و جعلی بودِن این مطالب اســت. این روزها 
وظیفه اجتماعی مان، قطع کردن زنجیره ابتال 
به ویروس کرونا و وظیفه فرهنگی مان، قطع 

زنجیره نشر ویروس جعلیات است.

اکرم انتصاری - بیش از دو دهه است که سریال های مناسبتی ماه رمضان تولید می شود و 
روی آنتن می رود. اولین سریال مناسبتی ماه رمضان، به نام »مهمان«، به کارگردانی خسرو 
ملکان در سال 70 روی آنتن رفت و این سریال ها کم کم پای ثابت ماه مبارک رمضان شد. در 

میان سریال هایی که طی این دو دهه روی آنتن رفته ، تیتراژ برخی از آن ها، به تیتراژی ماندگار 
و خاطره انگیز تبدیل شده است که در ادامه این مطلب، به مرور و معرفی بخشی از این تیتراژها و 

عوامل سازنده آن خواهیم پرداخت.

در حاشیه واکنش استاد شفیعی کدکنی به اشعار جعلی منسوب به او

زنجیره ویروِس »جعلیات ادبی« را قطع کنید

دهه هشتادی ها؛ پرمحتوا و شنیدنی

دهه نودی ها؛ مخلوط درهم تیتراژها

گمگشته
مجید اخشابی

سریال »گمگشته« یکی از موفق ترین سریال های 
ــی رامبد  ــردان ــارگ ــت کــه بــه ک ــاه رمــضــان اس م
جوان، در سال 80 روی آنتن رفت. تیتراژ این 
ــدای مجید اخشابی نیز، یکی از  سریال با ص
تیتراژهای موفق این دهه بود که عالوه بر کسب 
ــاپ، نقش مهمی  ــرای ایــن خواننده پ شهرت ب
در شکل گرفتن تیتراژخوانی مناسبتی توسط 
دیگر خواننده ها داشــت. ترانه این تیتراژ، اثر 
محمدعلی معلم دامغانی و آهنگ ساز آن مجید 

اخشابی است.

دودکش
رضا صادقی

ــز »دودکـــــــش« بـــه کـــارگـــردانـــی  ــن ســـریـــال ط
فراگیرترین  از  یکی  لطیفی  محمدحسین 
سریال های ماه رمضان دهه 90 بود. این سریال 
در ماه رمضان سال 92 از شبکه یک پخش شد. 
آریــا عظیمی نژاد آهنگ ساز ایــن سریال برای 
تیتراژ به سراغ رضا صادقی، خواننده محبوب پاپ 
رفت. حاصل آهنگ سازی عظیمی نژاد، صدای 
رضا صادقی و ترانه روزبه بمانی، آهنگ شنیدنی 
»همین کافیه« شد که بیشتر آن را با مصرع »مثل 

کوه پشت و پناه همیم« می شناسند.

میوه ممنوعه
احسان خواجه امیری

سریال »میوه ممنوعه« به کــارگــردانــی حسن 
فتحی، یکی دیگر از سریال های پربیننده ماه 
ــود. ایــن سریال  مبارک رمضان در دهــه 80 ب
محصول سال 86 است. احسان خواجه امیری، 
خواننده پاپ در این سریال عالوه بر تیتراژخوانی 
و بازی در چند سکانس، ساخت موسیقی متن 
ــت کــه مــی تــوان آن را جزو  را نیز برعهده داش
درخشان ترین آثارش دانست. شعر درجه یک این 
تیتراژ اثر زنده یاد افشین یداللهی و آهنگ ساز آن 

احسان خواجه امیری است.

خداحافظ بچه
علی لهراسبی

علی لهراسبی جزو خواننده هایی ا ست که چند 
اثرش در پایان دهه 80 گل کرد. تیتراژ سریال 
ــنــوازان« در دسته همین آثار  »فاصله ها« و »دل
است. او در سال 91، با خواندن تیتراژ سریال 
»خداحافظ بچه« به کارگردانی منوچهر هادی 
ایــن سریال،  تلویزیون برگشت. آهنگ ساز  به 
موسی قربان پور و ترانه سرای آن حدیث دهقان 
است. البته این آهنگ نتوانست موفقیتی شبیه 
تیتراژ دلنوازان و فاصله ها را برای لهراسبی در 

تیتراژخوانی به ارمغان بیاورد.

شکرانه
محمد اصفهانی

سریال »شکرانه« به کارگردانی سعید سلطانی، 
همزمان با پخش سریال »میوه ممنوعه« در سال 
86، از شبکه پنج سیما روی آنتن رفت. هرچند 
تیتراژ این سریال به اندازه میوه ممنوعه در آن 
سال شنیده نشد، اما نمی توان از صدای ناب 
محمد اصفهانی در این تیتراژ چشم پوشی کرد. 
»بــاور نکن« با شعر اهــورا ایمان و آهنگ سازی 
در  کــهــن دیــری،  علیرضا  و  آداب  حمیدرضا 
یازدهمین جشن حافظ، نامزد عنوان بهترین 

خواننده تیتراژ هم شد.

دردسرهای عظیم
میثم ابراهیمی

ــال طــنــز »دردســـرهـــای عــظــیــم« یــکــی از  ــری س
پربیننده ترین سریال های ماه رمضان در دهه 90 
بود و البته تیتراژ آن، به اندازه خود سریال دیده 
نشد. میثم ابراهیمی که پیش  از آن، تیتراژ برنامه 
»امــروز هنوز تموم نشده« و »خانه فیروزه ای« را 
خوانده بود، آهنگ »چشمامو بستم« را برای تیتراژ 
پایانی این سریال خواند. ترانه سرای این آهنگ، 
حدیث دهقان و آهنگ سازی اش بر عهده فواد 
غفاری بود.کارهای میثم ابراهیمی در عرصه 

موسیقی همواره مورد توجه بوده است.

پنجمین خورشید
علیرضا افتخاری

ســال 88 و 89، جــزو پــرچــهــره تــریــن ســال هــای 
تیتراژخوانی در ماه رمضان بود. علیرضا افتخاری 
در این سال »خوشه دنیا« را با آهنگ سازی پیروز 
ارجمند، بــرای سریال پنجمین خورشید خواند و 
»چی می مونه توی دنیا غیر یه بدی یه خوبی/ دو تا 
گلدون، یه گالب پاش، یه کتاب رو رحل چوبی« جزو 
شنیدنی ترین تیتراژهای این سال شد. یک سال بعد، 
رضا صادقی تیتراژ سریال »ملکوت«، خواجه امیری 
تیتراژ »در مسیر زاینده رود«، آریا عظیمی نژاد تیتراژ 

»جراحت« را خواندند.

دلدار
محسن چاوشی

ــدار«، فرمول همه تیتراژها و  تیتراژ سریال »دل
سریال هایی را که از آن ها گفتیم، بر هم می زند. 
این سریال جزو آثاری بود که تیتراژ آن بارها بیشتر 
از خود سریال دیده شد. حضور محسن چاوشی 
در تیتراژ پایانی این سریال، به نام »جورچین«، 
با شعر حسین صفا و آهنگ سازی خود چاوشی، 
کافی بود تا چند روزی این آهنگ با مطلع »توی 
تاریکی شب ماه در جریان بود/ زل زدم به آسمون، 
عینکم دودی شد« ورد زبان هواداران سرسخت 

چاوشی شود.
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تست هوش هوش منطقی

قرار است طبق منطق موجود در شکل، ردیف 
دیگری به آن اضافه کنیم. آن را مشخص کنید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

8 6
5 ۳ 1 7
4 5 ۳ 2

4 2
7 9 5 6

6 8
6 7 8 9

1 6 2 7
4 2

1 2 ۳
6 1 8

5 9
4 5

9 6
8 2

۳ 7
2 5 1

6 9 4

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع ۳در۳ هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

781523649
246719583
539846271
162478935
974135826
853962714
495281367
627354198
318697452

179284365
523617984
486593172
834956721
791832456
265471893
612748539
358169247
947325618 
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دانشکده 5. برگه- نوعی خاک رس- پیامبر 6.گنجشک-
کارمند سفارتخانه 7. دیکتاتور سابق مصر – نوعی ساعت 
کاشان  حمام  جنگی-  ماشین  بندی-  شکسته  8.تخته 
9.نوعی وسیله پرواز- الفبای موسیقی- مایع نشاسته 10. 
مقیاس قدیمی طول- ملکه زنبوران عسل  11.مادر عرب- 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری-گشوده 12. از پل های 

راه آهن شمال - پایتخت کشور کامرون

 عمودی :1. نوعی آلت موسیقی- فاصله دو نت 2. شرکت 
خــودروســازی فرانسوی- از اناجیل اربعه- تلخ عرب 3. 
بنیان گذار دودمان صفاریان 4. باالنس-آخرین توان- تردید 
5. پسوند محافظت- دستمزد-روغن 6.عنصر تیروئید-
کلمه درد- جزایر اسپانیا  7.نوعی مدل بیوک-یادداشت-
ویتامین جدول 8.رخت پوستی-آبله فرنگی-شریک نشده 

9.شگرد-لحظه-
شاگرد مغازه 10. 
رمــان رومــن روالن 
11.مــایــه حیات- 
ــیـــه- چــون  حـــاشـ
ــد آیــــد آن هم  صـ
 .12 ماست  پیش 
ژاپنی  خــط  نوعی 
از  ــه ای  ــ ــوش ــ -  گ

موسیقی ایرانی

افقی:1.دریاچه ای در کانادا- قهرمان تورانی 2.از برونته ها- عنصر مادام کوری- آش 
جدول نشین 3. پژوهشگاه شبیه سازی کشورمان- پوستین 4.ارجمندی- حرف ندا-

افقی:1.خم کاغذ- تنبیه2. روش- اساس-گل نومیدی 3.زینت رو- از چهار ماده 
پرتابی در دو و میدانی 4.جایزه سینمایی- جوانمرد 5.پاسخ مثبت- مادر در لفظ 

عامیانه-گشوده 6. از حبوبات- مومیا 7. دانش حرکت و 
نیرو- هوش 8. مساوی- درخت کریسمس- محصول آتش 
9.کالم سکوت-زمین هموار 10. از ورزش های گروهی-
تعجب بانوان 11.حــرارت- حرف دهان کجی-یک شکل 

12. امکانات مالی- ماهی کنسروی

  عــمــودی:1.اســم-  شیرینی مــاه رمــضــان- دختر لری 
2. پرسش- عید مسیحیان 3.تپه-رخ- ارتش 4. سازمان 
5. آبشش- عنکبوت سمی  نفتی- از خــدایــان سومری 
6.قطار- حشره جهنده-کالم پرسش 7.بیماری مهلک- 
بخار دهــان- کلس 8.روز اول هفته-الک کردن غالت و 
ــرف مجهول-  حبوبات 9.ستاره قطبی- نمونک 10.ح
پیک نیک-آقای اسپانیولی 11.کرکس-زهره 12.تصدیق 

- ه شا د پا - نه بیگا
ذره بنیادین
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تست هوش:

   ردیف شماره 5. شکل های گوناگون در هر ردیف از باال به پایین در جهت های 
زیر در حرکت هستند: دایره مشکی، یکی به  چپ و سه تا به راست- خط مورب، 
یکی به راست، سه خانه به چپ- دایره تو خالی، یکی به راست و دو تا به چپ- 

شکل ستونی، دوتا به چپ، یکی به راست

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

بازی ریاضی

با توجه به منطق موجود بین اعداد، مشخص کنید 
چه عددی باید جایگزین عالمت سوال شود.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی از 
مدل های خودرو را نوشته ایم که شما باید با جا به 

جایی حروف به کار رفته در آن نام آن را پیدا کنید.

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

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

اختالف تصاویر

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی را با همان تعداد حروف بنویسید.

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :

  پاسخ عدد 12 است. توضیح با ذکر مثال در 
شکل: هر عدد کوچک، در عدد قبل از خودش 
ضرب می شود و حاصل، عدد بزرگ را در بخش 

روبه رویی می سازد.مثال: 

 7 × )7-1( =42

3 × )3-1(=6

بازی با کلمات:
   ممکن است تعداد 

کلمات بیشتری از آن 
چه برایتان نوشته ایم 

به دست آورید ما در این 
جا فقط به تعدادی از 

آن ها که شما می توانید 
در خانه های خالی قرار 

دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی ها: اتو، 

ارت، ارز، ازت، تار، تور، 
راز، روز، زور، وات و ...

چهار حرفی: تراز، 
آرزو و ...

پنج حرفی: وزارت 
و ترازو 

شرح در متن

حل جدول:

م  ن  ت    ا س   ک   ا   ى س          
ز ا  ه   ب  ن  و ش  د  ى   و  ه  ن        
ه ر  ا  ى  ف   ل  م   ا  ج  ت  ب  ر  ت    

ر ا  ه  ب  ر   ى ض   ب  ا  ا        ى 
ه ل  ت   پ  ک   ا   ن  ک   ر  ا   د    

 

م ا  ن  م  ر   ا  ک    ش 

ب ق  ش  د  ن   م  ا    
   

ه و  ا  ل  ى  م  ا   ر  چ   

ب ا ر  ه  ک  و   ل  د    
 

چالش ذهن :  1. جنسیس 2. مرسدس بنز 3. 
لیفان 4. برلیانس 5. ساندرو 6. رونیز 

بازی ریاضی:
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی عامل آزار و اذیت های رسیایل زانن مسافر در گفت وگو اب خراسان مطرح کرد

»  هیوالی سیاه  «: گریه های زنان را نمی دیدم!

ن
سا

را
 خ

  از
ها 

س 
عک

زندگی در خط پایان!

روزی که پای سفره عقد نشستم و با »بهروز« ازدواج 
کردم، درباره توهمات وحشتناک معتادان موادمخدر 
صنعتی مطالبی شنیده بودم و می دانستم که این 
گونه افراد رفتارهای عجیبی دارند اما هیچ گاه تصور 

نمی کردم که روزی با جوانی معتاد ازدواج کنم و ...
زن 40ساله در حالی که دستان کودکی را در دستش 
می فشرد و مدعی بود دیگر نمی تواند به زندگی 
خفت بار با یک معتاد توهمی ادامــه دهد، درباره 
سرگذشت پر فراز و نشیب خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: 
فرزند چهارم از یک خانواده هفت نفره هستم که در 
مشهد به دنیا آمدم و از همان دوران کودکی تاکنون 
در کوی طالب زندگی می کنم اما سرگذشت تلخ و 
روزگار سیاه من از سومین بهار زندگی ام در حالی 
آغاز شد که مادر بیمارم از دنیا رفت و من که از معنای 
مرگ چیزی نمی دانستم، لباس سیاه بر تن کردم 
و از مهر مــادری محروم شــدم. به همین دلیل هم 
هیچ تصور ذهنی از مادرم ندارم. در این شرایط تا 
کالس پنجم ابتدایی درس خواندم ولی چون هیچ 
عالقه ای به درس و مدرسه نداشتم، در همان مقطع 
ابتدایی ترک تحصیل کردم و به دنبال هنر خیاطی 
رفتم. بزرگ تر که شدم تازه فهمیدم پدرم نیز بیماری 
سرطان دارد و به مصرف موادمخدر سنتی آلوده 
است. او که ابتدا کاهش دردهای ناشی از بیماری را 
بهانه ای برای مصرف تریاک قرار می داد، مدتی بعد 
از مرگ مادرم اعتیادش را کنار گذاشت و تا روزی که 
از دنیا رفت لب به موادمخدر نزد. هنگام مرگ پدرم، 
من دختری جوان بودم و به عنوان استادکار در یکی 
از کارگاه های تولیدی دوخت مانتو و لباس های 
مجلسی زنانه کار می کردم. اگرچه بعد از مرگ پدرم 
بسیار تنها شده بودم و احساس یتیمی می کردم 
اما دختری 23ساله بودم و این بار به خوبی حقیقت 
مرگ را درک می کردم. به همین دلیل همواره با 
دیگر دوستانم در کارگاه به گفت وگو می پرداختم 
و خودم را با کار مشغول می کردم تا این که 10سال 
قبل مــادر یکی از دوستانم که در کارگاه خیاطی 
همکار بودیم، نزد من آمد و نظرم را درباره ازدواج 
پرسید. وقتی با پاسخ مثبت من رو به رو شد، جوانی 
اهل شمال را معرفی کرد که برای کار به مشهد آمده 
بود و به عنوان نگهبان در یک پروژه ساختمانی متعلق 
به یکی از بستگان آن ها کار می کرد. روز خواستگاری 
پدر و مادر بهروز به بهانه فصل شالیکاری در مراسم 
حضور نداشتند و تنها مادر دوستم به همراه صاحبکار 
بهروز به خواستگاری ام آمدند و من در حالی که هیچ 
شناختی از او نداشتم، تنها با اعتماد به حرف های 
مادر دوستم پای سفره عقد نشستم و زندگی مشترکم 
را شروع کردم. اگرچه از همان روزهای اول زندگی 
مشترک رفتارهای نامتعارفی از همسرم می دیدم 
اما این گونه حرکات و برخوردهای او را جدی نمی 
گرفتم . مدتی بعد رفتارهای بهروز به حدی عجیب 
شد که با هر مشاجره بی اهمیتی از کوره در می رفت 
و به شدت خشمگین می شد تا جایی که یک بار سماور 
آب جوش را به سمت من پرت کرد که خوشبختانه 
به خیر گذشت یا گاهی چنان بدبینی و سوءظن 
وجودش را فرا می گرفت که اجازه نمی داد از مقابل 

چشمانش دور شوم. 
باالخره وقتی درگیری و ناسازگاری های ما به اوج 
خود رسید، ناگهان همسرم در میان فریادها شبی 
اعتراف کرد که به موادمخدر صنعتی آلوده است و 
قبل از ازدواج با من کریستال مصرف می کرده. آن جا 
بود که پی به رفتارهای عجیب و غریب و خطرناکش 
بردم و همه تالشم را به کار گرفتم تا اعتیادش را 
ترک کند اما نه تنها تالش هایم بی فایده بود بلکه 
او استعمال شیشه را نیز به موادمخدر مصرفی اش 
اضافه کرد و مقابل چشمان پسر 8ساله ام بساط 
اعتیادش را پهن می کرد. از دیدن این وضعیت بسیار 
نگران بودم و زجر می کشیدم تا حدی که دیگر در عالم 
توهم تهمت های زشت و زننده به من می زد و من با 
مشاهده این رفتارهای خطرناک احساس ناامنی می 
کردم. به گونه ای که حتی بسیاری از شب ها چشم 
بر هم نمی گذاشتم و می ترسیدم که در همان عالم 

توهم بالیی بر سرم بیاورد.
حاال زندگی مشترک من به آخر خط رسیده است و 
دیگر نمی توانم با این شرایط زیر یک سقف با بهروز 
زندگی کنم. اکنون نه تنها خودم امنیت جانی ندارم 
بلکه بسیار نگران آینده پسرم هستم و قصد دارم 
از بهروز جدا شوم و سرپرستی پسرم را نیز به عهده 
بگیرم تا خود و فرزندم را از این زندگی خفت بار 

نجات بدهم و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
علی عبدی )رئیس کالنتری میرزا کوچک خان( 
پرونده این زن جوان برای بررسی های کارشناسی 
و انجام امور مشاوره ای به کارشناسان زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

* وزارت راه و شهرسازی / پــرواز تهران-مشهد 
هواپیمایی پویا ایر صبح دیروز به علت نقص فنی در 
موتور شماره یک خود در فرودگاه مهرآباد به سالمت  

فرود اضطراری کرد.
*ایسنا/ موسوی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران 
از شناسایی عامالن تخریب خودروهای شهروندان 
در خیابان تعاون شهرستان شهریار خبر داد و گفت: 

در این خصوص 10 متهم دستگیر شدند.
*پلیس/ مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی 
مرکزی از دستگیری چهار متهم یک پرونده که با 
ترفند سرمایه گذاری در تجارت کاغذ 10۷ میلیارد 

ریال کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.
*ایرنا/ خادم سید الشهدا  فرمانده قرارگاه منطقه ای 
کربال در جنوب غرب، از کشف یک محموله جنگی 
شامل 21 قبضه سالح کالش و هفت هزار فشنگ 
کلت کمری توسط سربازان امام زمان)عج( اداره 

اطالعات در مرزهای خوزستان خبر داد.
*ایسنا/ مرادی معاون پلیس امنیت تهران از پلمب 
یک قصابی در بولوار مــرزداران که اقدام به فروش 

گوشت آبزیان  حرام گوشت کرده بود، خبر داد.
*ایسنا/  رحیمی رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
دستگیری عامالن تولید و انتشار ویدئوی ساختگی 
درگیری میان یک جوان با فردی با لباس روحانیت 
که یک پدر و پسر بودند، افزود: این پدر و پسر درحالی 
که قصد فرار از کشور را داشتند و در حال آماده شدن 
برای سفر به غرب کشور و خروج بودند، دستگیر 
شدند و در بازجویی از آنان مشخص شد که به دنبال 

پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی  بوده اند.

قتل ۳ جوان به دست گل فروشان 
سه مرد جوان یک شنبه شب گذشته در یک درگیری و نزاع جمعی در محله 
نظام آباد تهران به قتل رسیدند. به گزارش تسنیم، حدود ساعت 22:30 
یک شنبه شب گذشته )29 فروردین( درگیری شدیدی بین چندین نفر 
در محله نظام آباد به وجود آمد. در پی این درگیری، مأموران پلیس در محل 
حاضر شدند و مشخص شد نزاع بین سه مرد جوان و دو نفر دیگر که با یک 
خودروی نیسان در کنار معبر در حال گل فروشی بودند، روی داده است. 

در این درگیری سه مرد جوان )یکی از طرفین نزاع( با ضربات چاقو و تبر از 
سوی دو سرنشین نیسان، هدف حمله قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل 
شدند اما هر سه نفر به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. 
پس از این نزاع، متهمان به سرعت از محل متواری شدند، اما یکی از آن ها 
توسط مأموران پلیس بازداشت شد. تحقیقات بیشتر درباره علت این نزاع 

و بازداشت متهم دیگر این پرونده در جریان است.

6 کشته در آتش سوزی 
کارگاه فوم سازی مبل 

ــس کشور از جــان باختن  سخنگوی اورژان
شش تن در حادثه آتش سوزی یک کارگاه 
ــرای مبل ســـازی  در روستای  تولید فــوم ب

کرشت پردیس تهران خبر داد.
بــه گـــزارش ایسنا، خــالــدی افـــزود: ساعت 
ــدوده پردیس  ح ــ 11:30 روز گذشته در م
متاسفانه یک کارگاه تولید فوم بــرای مبل 
سازی دچار حریق شد. وی ادامه داد: 9 کارگر 
در این محل کار می کردند که شش نفر به دلیل 
ترس از حریق به داخل سوله فرار می کنند اما 
متاسفانه راه فرار این افراد بسته می شود و 
هر شش نفر جان خود را از دست می دهند. 
سخنگوی اورژانس کشور اظهار کرد: از این 
شش نفر ،سه نفر خانم و سه نفر آقا بودند که 

میانگین حدود 20   تا 4۵ سال را داشتند.
وی افزود: سه نفری که نجات پیدا کردند، حال 
عمومی خوبی دارند، البته دچار جراحت های 
سطحی شده اند و توسط همکاران اورژانس 
به آن ها رسیدگی شد. اجساد نیز  به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
 او ادامه داد: در این حادثه پنج نفر در خارج 
از سوله مصدوم و سه نفر توسط همکاران 
اورژانــس در محل درمان شدند. یک نفر هم 
به علت شدت جراحات با اورژانس هوایی به 
تهران اعزام شده است و نفر پنجم با 20 درصد 
سوختگی با آمبوالنس زمینی به بیمارستانی 

در تهران اعزام شد.

 عامالن شهادت مامور انتظامی
 پس از 12 سال دستگیرشدند

توکلی/ عامالن شهادت شهید علیرضا کورکی 
نژاد مامور انتظامی پس از 12 سال به چنگال قانون 
افتادند. به گــزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
ایــن خبر گفت: اواخر  استان کرمان در تشریح 
ــرار مسلح  ــرداد ســال 88 در پی تــردد شبانه اش م
حامل مــواد مخدر از ارتفاعات حاشیه روستای 
»چاه بهرام« شهرستان سیرجان به سمت استان 
فارس و طی عملیات تعقیب و مراقبت و درگیری 
ماموران پاسگاه خیر آباد با آن ها، علیرضا کورکی 
نژاد به شهادت رسید و اشرار کور دل که در انتقال 
مواد مخدر ناکام مانده بودند، با به آتش کشیدن 
ــودروی حامل مــواد افیونی از محل گریختند.  خ
ســـردار عبدالرضا نــاظــری افـــزود: اشـــرار مسلح 
تصور می کردند که هیچ رد و نشانی از خود به جا 
نگذاشته اند، اما با گذشت حدود 12 سال از این 
درگیری ، با پیگیری های شبانه روزی نیروهای  
پلیس آگاهی سیرجان  طی چند مرحله، هفت 
ــن قاچاقچیان در حــوزه  رابـــط و پــنــاه دهــنــده ای
استان هــای فــارس، بوشهر، تهران و هرمزگان 
ــه   شناسایی و دستگیر شدند. وی گفت: درادام
نیز  دو  تن از عامالن اصلی این درگیری مسلحانه 
منجر به شهادت شهید علیرضا کورکی نــژاد در 
 یکی از استان های شرقی کشور دستگیر شدند.
این مقام ارشد انتظامی  با اشاره به اعتراف متهمان 
به درگیری مسلحانه منجر به شهادت این شهید 
گران قدر، یــادآور شد: این دو  شرور و هفت  متهم 
دیگر که در قالب اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد 
مخدر در حوزه استان های کرمان، فارس، بوشهر، 
تهران و هرمزگان فعالیت می کردند ، پس از تکمیل 

تحقیقات، تحویل مرجع قضایی شدند.

خواب ابدی 2 جوان در واژگونی خودرو 

کرمانی/ دو جوان در واژگونی  پژو40۵ در محور 
روستای میمند شهرستان شهرباک جان باختند.  
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت:  با 
حضور ماموران در محل مشخص شد یک دستگاه 
پژو 40۵ که در حال طی مسیر در محور روستای 
گردشگری میمند بوده، در کیلومتر 1۵ این محور از 
جاده منحرف و واژگون شده است.  سرهنگ رضایی 
افزود: در این حادثه راننده و سرنشین 2۷ و 21 ساله 
خودرو به علت شدت جراحات در دم جان باختند و 
علت حادثه ، خستگی و خواب آلودگی راننده ذکر 

شده است.

ــور- جـــوان 30 ســالــه مــعــروف  ــادپ ــج س
به »هیوالی سیاه« که به اتهام آزار و اذیت 
زنان مسافر در مشهد دستگیر شده است 
و تاکنون تعدادی از شاکیان با مراجعه به 
اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی، او را 
شناسایی کرده اند، در گفت وگویی کوتاه با 

خبرنگار خراسان به سواالت رسانه ای درباره 
سرگذشت خود پاسخ داد. آن چه می خوانید 
حاصل گفت و گو با مــرد جوانی اســت که 
زنان مسافر به خاطر وحشتی که این مرد با 
خودروی شیشه دودی ایجاد کرده بود، به او 

لقب »هیوالی سیاه« داده اند.
اسمت چیست؟ ع-الف

چند ساله هستی؟ 30 سال دارم.
متاهلی؟ بله!

فرزند هم داری؟ بله ،دو دختر کوچک 
دارم.

در مشهد متولد شدی؟ بله، در منطقه 
ساختمان(  )قلعه  رجایی  شهید  شهرک 
زندگی می کنم و همان جا هم درس خواندم.
تا کالس چند تحصیل کــردی؟ تا پنجم 
ابتدایی درس خواندم اما بعد درس و مدرسه 

را رها کردم تا سر کار بروم!

پدرت چه کاره است؟ کشاورزی داشت اما 
االن دیگر نمی تواند کار کند.

بعد از ترک تحصیل دنبال چه شغلی 
رفتی؟ به شاگردی در یک تعمیرگاه خودرو 

مشغول شدم.
چند سال آن جا کار کــردی؟ شش سال 
ــی بعد بــه کار  در تعمیرگاه بــودم ول

فروشندگی سیم و کابل روی آوردم.
سربازی هم رفتی؟ بله ،سال 88 در 

کرمان خدمت کردم.
با همسرت چگونه آشنا شدی؟ پدرم 
دختر یکی از دوستانش را به من معرفی 
کرد که از کودکی با هم بــزرگ شده 

بودند.
سابقه زندان هم داری؟ بله!

به چه جرمی؟ سرقت محتویات داخل 
خودرو

معتادی؟ بله! شیشه مصرف می کنم.
ــت کــه مـــواد مخدر  ــال اس چند س
صنعتی استفاده می کنی؟ از دو 

سال قبل شیشه می کشم!
اولین بار کجا مواد مصرف کردی؟ یکی از 
دوستانم در کارواش کار می کرد. اولین بار 
نزد او رفتم و در اتاقک داخل کارواش به من 
تعارف کرد، من هم کشیدم! بعد از آن هم 

دیگر آلوده شدم و خودم مصرف می کردم.
آزار و اذیت زنان را از چه زمانی شروع 

کردی؟ سال 9۷ اولین زن را سوار کردم.
پراید به چه کسی تعلق دارد؟ مال پدرم 
است، من گاهی با آن مسافرکشی می کنم. 

چون چشم هایش ضعیف شده! 
شیشه هایش را چرا دودی کردی؟ از اول 

همین طوری بود.
وقتی زنان جوان با گریه به تو التماس می 
کردند چه حسی داشتی؟ اصال به این 
گریه ها توجهی نمی کــردم. در واقع گریه 
هایشان را نمی دیدم، چون شیشه مصرف 

می کردم. 

اگر کسی با خانواده  یا نزدیکان تو چنین 
عمل زشتی را انجام می داد، تو چه می 

کردی؟ به این موضوع فکر نکردم! 
سیگار هم می کشی؟ نه، سیگار نمی کشم! 

فقط »شیشه«.
ــوان مقابل چشمان  وقتی به آن زن ج
ــردی، هیچ حس بدی  پسرش تجاوز ک
نداشتی؟ یادم نیست، آن پسر در صندلی 

جلو نشسته بود!
گریه می کرد؟ به خاطر ندارم! 

االن بعد از دستگیری چه حالی داری؟ 
فقط پشیمانم! 

ــوس های  بــه جــوانــانــی کــه بــه خــاطــر ه
زودگذر، شاید به فکر چنین رفتارهایی 
باشند چه می گویی؟ کار خوبی نیست، 

عاقبتی ندارد! 
وقتی به چشم فرزند آن زن نگاه کردی، 
شرم نداشتی؟ من آن لحظه به چیزی فکر 

نمی کردم و به آن پسر هم توجهی نداشتم!
ــرا سرقت کـــردی؟ بــه خــاطــر وسوسه  چ
دوستانم! یکی از دوستانم مرا با خودش 
برای سرقت برد که ماموران کالنتری سجاد 

دستگیرم کردند.
ــت می کــردی،  ــان را آزار و اذی وقتی زن
ــرای مجازات سخت قانونی نمی  از اج
ترسیدی؟ چرا می ترسیدم ولی مواد می 

کشیدم که ترس نداشته باشم! 
با همسرت اختالف داشتی؟ نــه، هیچ 

اختالفی نداشتیم! 
حداقل به زنان شوهردار رحم می کردی؟ 

هیچ کدام شوهر نداشتند. 
از کجا می فهمیدی؟ از رفتارهایشان می 

فهمیدم یا خودشان می گفتند! 
بیشترین مسیرت کجا بود؟ صدمتری، 

قلعه ساختمان، دور می زدم!
چند زن را آزار داده ای؟ به خاطر ندارم!

آخرین کــالم؟ فقط پشیمانم، کــاش این 
کارها را نمی کردم!

شایان ذکر است: تحقیقات بیشتر درباره 
جرایم مرد معروف به »هیوالی سیاه« با صدور 
ــژه ای از ســوی قضات شعبه  دســتــورات وی
ــاه کیفری یک خراسان رضوی  یکم دادگ
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
ــه دارد که  ــوی درحــالــی ادام خــراســان رض
تاکنون تعدادی از شاکیان وی به پلیس 
آگاهی مراجعه و او را شناسایی کرده اند. در 
همین باره، یک مقام آگاه از زنانی که طعمه 
این مرد مسافربرنما شده اند، درخواست 
کــرد بــدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی به 
که  باشند  مطمئن  و  بروند  آگاهی  پلیس 
هویت  آنان به طور کامل در پرونده محرمانه 

باقی می ماند.

پراید  شیشه دودی هیوالی سیاه برای به دام انداختن  زنان مسافر
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شاخص های بورسی سومین روز 
هفته را هم سرخ پوش پشت سر 

گذاشتند 
 بازگشت نقدشوندگی

 به 20 درصد بازار 

بازار سرمایه کشور دیروز را هم با سرخ پوشی اکثر 
نمادها و شاخص ها پشت سر گذاشت تا آخرین 
روزهای فروردین کابوس وار بازار سرمایه مثل 
قبل بگذرد. البته در معامالت دیروز حدود 80 
درصد سهم ها صف فروش بودند و 20 درصد 
بازار که عمدتا سهم های بنیادین و قوی هستند، 

معامله شدند و بعضا به مدار مثبت نیز برگشتند.
ــازار از نظر حجم  ــزارش خراسان، کلیت ب به گ
معامالت، جهت شاخص ها و حجم صف های 
ــروز تغییری با روزهــای  فــروش در معامالت دی
قبل نداشت اما بخشی از بازار که نه تنها به ناحیه 
ارزندگی بازگشته بلکه زیرقیمت هم معامله می 

شود، مورداقبال قرار گرفت. 
ــازار نشان می دهد که گروه  نگاهی به نقشه ب
های بانکی و فلزی بیشترین حجم معامالت را 
به خود اختصاص دادند و تعداد قابل توجهی از 
سهم های این گروه هم به مدار مثبت برگشتند. 
در گروه پاالیشی نیز حجم معامالت زیاد بود و 
همین موضوع به سبزپوشی هر دو صندوق دولتی 
منجر شد. البته همچنان حدود 80 درصد سهم 
های بازار صف فروش هستند و عمدتا معامله نیز 

نمی شوند.
در خصوص وضعیت بازار، عظیم ثابت کارشناس 
این بازار به سنا گفت: قیمت سهام در بازار بسیار 
ارزنده و تنها نقدشوندگی است که تضعیف شده 
است. وی همچنین ضمن استقبال از تسهیل 
فروش اوراق توسط حقوقی ها برای حمایت از 
بازار گفت: بازار سهام نیاز به حمایت جدی دارد 
و تنها دولت می تواند حمایت پرقدرتی از بازار 

داشته باشد تا بازار به مدار طبیعی خود برگردد.
خبر مجازشدن معامالت الگوریتمی نیز منتشر 
شد که طبق آن استفاده از خدمات معامالت 
الگوریتمی با هشت شرط مجاز شمرده شده 
از تشدید  ــال گذشته و بعد  اســت. مهرماه س
رفتارهای هیجانی و روزانــه، این نوع معامالت 
ممنوع شده بود. در این روش معامالت )سفارش 
های خرید و فروش( به صورت خودکار و ماشینی 

انجام می شوند.

بازار خبر

به رغم الــزام قانونی بانک مرکزی و سازمان 
چتر  گستراندن  و  شناسایی  بــرای  مالیاتی 
ــارت خــوان،  مالیاتی بر سر دستگاه هــای ک
ــازار اجاره  ــدام به گونه ای بــوده که ب نحوه اق
کارت خوان های قدیمی را داغ کرده است.به 
گزارش مهر، سامان دهی درگاه های پرداخت 
اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده 
است. ماه های متمادی است که مقرر شده 
جلوی فرار مالیاتی این درگاه های پرداخت 
گرفته شود و سازمان امــور مالیاتی ذره بین 
خود را بر عملکرد این درگاه ها قرار دهد اما 
همچنان کار به کندی پیش می رود.11 آبان 
فروشگاهی  »پایانه های  قانون  که  بــود   98
و سامانه مودیان« به تصویب مجلس رسید 
و از سوی دولــت بــرای اجــرا به سازمان های 
امور مالیاتی و بانک مرکزی ابالغ شد. بانک 
مرکزی و سازمان امور مالیاتی یک سال فرصت 
داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آن گونه که در 
ماده 10 و 11 آن آمده بود، بانک مرکزی باید 
آن دسته از پذیرنده هایی را که می خواهند از 
شبکه پرداخت استفاده کنند، مکلف کند که در 
سامانه مالیاتی ثبت نام و کد مالیاتی دریافت و 

پس از آن فعالیتشان را شروع کنند.

9 میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت 	 
کشور

آن گونه که آمار نشان می دهد، هم اکنون 9 
میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور 
وجود دارد و اگرچه هدف قانون گذار این بوده 
که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده های 

بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی کند اما 
اطالعات دریافتی از منابع آگاه حکایت از آن 
دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده های 
ــدام موثری انجام نشده  فعال در شبکه، اق
و چتر نظارتی بر سر پذیرنده های جدید به 
گونه ای گسترانده شده که ثبت این پذیرنده ها 
متوقف شده اســت.آذر سال گذشته معاون 
فناوری بانک مرکزی اعــالم کــرد: مــاده 11 
ماه ها  از  پس  فروشگاهی  پایانه های  قانون 
ــور مالیاتی وارد  برنامه ریزی با ســازمــان ام
مــرحــلــه اجـــرایـــی شـــده اســـت؛ بـــرای کلیه 
خوان که مودی مالیاتی  صــاحــبــان کــارت 
نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطالعات، 
پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.دی سال 
99 نیز وی در گفت وگویی اعــالم کــرد، این 
قانون ابتدا روی پذیرنده های قبلی و قدیمی 
اجــرا شده و سپس روی پذیرنده های جدید 
ــاس، قــرار بود  اعمال خواهد شد. بر این اس
به صورت خودکار، تمام کارت خوان ها کد 
ــور مالیاتی دریافت  مالیاتی از ســازمــان ام

ــده کــه نــه تنها  ــن ش ــار ای ــا نتیجه ک کنند؛ ام
پذیرنده های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی 
شناخته نشده اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت 
بانک مرکزی  از ســوی  پذیرنده های جدید 

گرفته شده است.

موج جدید نقل و انتقال کارت خوان ها	 
بررسی های میدانی خبرنگار مهر و گفت وگو 
با فعاالن صنعت پرداخت کشور حکایت از آن 
دارد که موج جدیدی از نقل و انتقاالت کارت 
خوان بین دارندگان قدیمی دستگاه های پوز و 
متقاضیانی که پشت درهــای بانک مرکزی 
مانده اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته 
از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارت 
خوان بوده اند، یک تا دو کارت خوان خود را 
به متقاضیان جدید اجــاره می دهند چرا که 
خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
خارج می بینند.اکنون برخی از پذیرنده های 
دستگاه های کارت خوان که سابقه طوالنی 
در استفاده از این دستگاه ها دارند، به خبرنگار 

مهر می گویند که هیچ اقدامی برای دریافت 
کد مالیاتی نــکــرده انــد و کــدی هم از سوی 

سامانه برای آن ها ارسال نشده است.

جلوی ثبت پذیرنده های جدید گرفته 	 
شده است

ــاره به خبرنگار  ــن ب یــک مقام مسئول در ای
ــل اســتــنــکــاف نــکــردن  ــی مــهــر گــفــت: بــه دل
دستگاه های دولتی از اجرای قانون، 9 میلیون 
پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده اند و 
فقط جلوی ثبت پذیرنده های جدید گرفته شده 
است؛ در حالی که قانون این بنا را نگذاشته بود 
که پذیرنده های قدیمی کد مالیاتی نداشته 
باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده های 
ــودداری  جدید نیز از سوی بانک مرکزی خ
شود؛ پس به نظر می رسد قانون به نوعی دور 
زده شده است.وی افزود: در این میان دو راه 
بیشتر برای این که پذیرنده ها ترغیب به دریافت 
کد مالیاتی شوند، وجود ندارد یا این که بانک 
مرکزی سرویس های ارائــه شده به آن ها را 
قطع کند تا پذیرنده ها راسا اقدام به دریافت 
کد مالیاتی کنند یا این که شاپرک به صورت 
خودکار با اتصال به سامانه سازمان مالیاتی 
برای پذیرندگان، کد مالیاتی دریافت کند و 

تکمیل ثبت نام را به اطالع آنان برساند.
این مسئول ادامه داد: بیم این وجود دارد که 
بانک مرکزی به دلیل نارضایتی های احتمالی 
و نفع شرکت های بزرگ از اجرای این قانون 
خــودداری می کند اما عماًل ضربه اصلی به 

کسب و کارهای کوچک وارد می شود.

بودجه 1400

با تداوم فرار مالیاتی از درگاه های پرداخت 

بازار اجاره کارت خوان داغ شد!

معاون سازمان برنامه: بانک ها از 
 دولت هم جریمه تاخیر مطالبه

 می کنند! 

سید حمید پورمحمدی در گفت و گو با فارس در 
پاسخ به این سوال که بدهی دولت به بانک ها در 
اسفند سال 91، 56 هزار میلیارد تومان و در 
آذر سال 99 به 365 هزار میلیارد تومان رسیده 
است، گفت: اصاًل این آمارها را قبول نداریم. 
وی افزود: این آمارها را بانک ها اعالم می                                   کنند 
و بانک مرکزی هم منتشر می کند. برای این که 
بدانید چه میزان ارقام بدهی واهی است، سال 
99، بندی در بودجه ســال 1400 بردیم که 
اعمال سود مرکب روی مطالبات دولت ممنوع 
است. بانک ها و تأمین اجتماعی چنان فشاری 
به نمایندگان آوردند که حذف کنید و نمایندگان 
به اتفاق رد کردند. پورمحمدی اضافه کرد: بانک 
ها مطالباتی را که بعضا مورد قبول دولت نیست، 
حساب می                                   کنند، یک سود و جریمه تأخیر بعضا 
تا 14 درصدی روی آن می کشند و بعد روی همه 
این ها سود می کشند. زمــان این فرا نرسیده 
که مو را از ماست بیرون بکشید؟ اگر کشور در 
شرایط عادی بود و بانک ها می توانستند سرپا 
بایستند یا تأمین اجتماعی همین طور، آن موقع 
می دیدید که بدهی دولت کمتر از 20 درصد از 

رقمی است که می گویند.

عقب  نشینی قیمت خودرو به 
روزهای پایانی سال 99

ایرنا- بررسی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی 
و خارجی در روز جاری )دوشنبه، 30 فروردین( 
حاکی از افت قیمت ها و بازگشت آن به قیمت 
واپسین روزهای سال 99 است. کارشناسان یکی 
از دالیل این کاهش قیمتی در روزهای گذشته را 
عقب نشینی شورای رقابت از مبحث قیمت گذاری 

اعالم می کنند.
 دیروز هر دستگاه پراید 131 حدود 105 میلیون 
تومان، سمند ال.ایکس 188 میلیون تومان، 
پژو 206 تیپ2 مدل 1400 بین 202 تا 203 
میلیون تومان و پــژو 206 تیپ5 حــدود 255 

میلیون تومان قیمت خورد.

الزام ثبت خانه های دارای سند 
غیررسمی در سامانه امالک

باشگاه خبرنگاران- اصالنی، مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید 
بر این که کلیه امالک اعم از دارای سند رسمی 
و غیررسمی باید در سامانه ثبت شوند، گفت: 
این  در  مختلف  شهر های  بین  تبعیضی  هیچ 
ــرای سکونت  ــود نــدارد و حتی ب خصوص وج
با  شهر هایی  در  که  خانه هایی  در  مالکیت  و 
جمعیت زیــر100 هــزار نفر هستند نیز باید 

خوداظهاری انجام شود.

تکلیف مالیاتی برای کاربران 
رسانه های پرطرفدار 

بردبار-قانون بودجه امسال کاربرانی را که بیش از 
500 هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور 
دارند مکلف به پرداخت مالیات از محل درآمدهای 
تبلیغاتی کــرده است.سازمان امــور مالیاتی نیز 
مکلف شده است که دستورالعمل اجرایی این 
بند از قانون را تهیه  کند و به تایید وزارت اقتصاد 
برساند.بند» ذ« از تبصره 6 قانون بودجه 1400 
می گوید: درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 
هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل 
تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. 
سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس 
از الزم االجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی 
مربوط به دریافت مالیات از درآمدهای کاربران 
حرفه ای رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات 
را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست 
مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آن 
ها را تهیه کند و در تارنمای )سایت( سازمان، در 

منظر عموم قرار دهد.

 بورس

دیــوان محاسبات کشور در گزارشی دربــاره 
وضعیت ذخایر سنگ آهن کشور در خصوص 

اتمام این ذخایر تا 18 سال آینده هشدار داد.

به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور در 
گزارشی اعالم کرد: ذخایر قطعی سنگ آهن 
کشور هم اکنون حدود 3.3 میلیارد تن برآورد 
می شود و با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده، تحقق تولید 55 میلیون تن فوالد خام 
در افق 1404 موجب اتمام ذخایر سنگ آهن 

درحدود 14 سال بعد از افق 1404 خواهد 
جایگزینی  و  جدید  اکتشافات  نبود  که  شد 
ذخایر سنگ آهن مصرف شده باعث از بین 
ــورد نیاز  ــواد اولیه م رفتن پشتوانه تامین م
کارخانجات وابسته به فوالد می شود.براساس 
ــه شــده توسط وزارت صنعت،  اطالعات ارائ

معدن و تجارت، طی سال 98 و شش ماهه اول 
سال 99 در مجموع 57 فقره اکتشاف سنگ 
آهن صادر شده که هیچ یک از آن ها به گواهی 
کشف یا پروانه بهره برداری منتج نشده است 
و این موضوع، ضعف جدی بخش اکتشاف 

معادن کشور را نشان می دهد.

هشدار اتمام ذخایر سنگ آهن 
کشور تا 18 سال آینده 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

بورس نیوز نوشت: مالئک، سفير پيشين ایران در  •
پکن گفت:در سال ۹7 الریجانى مسئول روابط ایران 
با چين شد و همراه با نامه رهبری و نامه آقای روحانى 
به چين سفر کرد. هدف این بود که نشان دهيم این 
سند، اراده نظام است. عدد 2۵ سال، عددی است 
که روحانى در طول مذاکرات پيشنهاد داد. سند، 
به دليل این که هنوز در مرحله تفاهم نامه است، نياز 
به تصویب مجلس ندارد. در قالب این تفاهم نامه، 
قــراردادهــای زیــادی مى توان با چين بست و این 

قراردادها باید در مجلس بررسى شوند.
انصاف نیوز مدعی شد:سردار احمد خورشيدی  •

از نزدیکان محمود احمدی نژاد گفت: »حميد بقایى و 
اسفندیار رحيم مشایى روند عفوشان در دوره ریاست 
رئيسى در قوه قضایيه طى شده و دیگر به زندان 

برنمى گردند.«
خبر آنــایــن  مــدعــی شــد :محمد غرضى،  •

 1400 جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای 
گفت: درسال۹2آقای روحانى هيچ اعتباری در 
جامعه نداشت. آقای هاشمى، خدا رحمتش کند و از 
سر تقصيراتش بگذرد، آقای خاتمى، آقای ناطق نوری 
و حاج حسن آقا پشت ایشان ایستادند. اتفاقًا آقای 
هاشمى برای من پس از ردصالحيتش پيغام فرستاد. 
مى خواست به جای این که پشت روحانى بایستد، 
پشت من بایستد. من چهل سال تمام، پامنبری آقای 
هاشمى بودم. خيلى خوب با هم کار کردیم. اما من 
پاسخ ندادم. مى دانستم که آقای هاشمى مى خواهد 
جریان گذشته یعنى 67، 7۸ و ۸۸ را تکرار کند. اگر 
تمام دنيا را هم به من بدهند، من حاضر نيستم خونى 
ریخته و اشکى از چشم کسى سرازیر شود. جوابش را 

ندادم، در نتيجه رفت دنبال روحانى.

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

ویژه های خراسان  

درس خواندن بی فایده کارمندان بدون 
تایید مدیران 

طبق نامه جدید برخى وزارتخانه ها و سازمان 
های دولتى به زیرمجموعه های خود، با اشاره 
به مشخص شدن مشاغل عمومى دستگاه های 
اجــرایــى و ضـــرورت تعيين مـــدارک تحصيلى 
کارمندان حائز ایــن مشاغل، تاکيد شــده در 
صورتى که مستخدمان دستگاه های مربوط 
قصد ادامــه تحصيل در مقاطع تحصيلى باالتر 
برای استفاده از مزایای استخدامى را دارند، 
مکلف اند درخواست های خود را برای بررسى 
و تصویب ارسال کنند تا با رعایت ضوابط، امکان 
ادامه تحصيل شان فراهم شود اما به مدارکى 
که بدون رعایت این بخشنامه و طرح در کميته 
های مصوب، اخذ و ارائه شود، ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.

»سعيد خطيب زاده« سخنگوی وزارت امور 
تایمز  فایننشال  خبر  به  اشـــاره  با  خارجه  
ــاره گفت وگوهای ایــران و عربستان در  درب
عراق تصریح کرد: ما گزارش های رسانه ای 
ــاره نقل قــول هــای گاه  را دیــدیــم. در ایــن ب
متضاد منتشر شده است. ایران از گفت وگو 
با عربستان سعودی استقبال کــرده و این 
مسئله را به نفع مردم دو کشور و صلح و ثبات 
منطقه ای مى داند.پيشتر یک منبع آگاه به 
باشگاه خبرنگاران جوان، با تأیيد خبر مذاکره 
ميان جمهوری اسالمى ایــران و عربستان 
گفته بود: این دو کشور درباره موضوع یمن 
گفت وگو کرده اند؛ عربستان در این مذاکره 
به دنبال وساطت ایران در زمينه درگيری با 
حوثى ها و انصارا... است، چراکه عربستان 

در این درگيری ها تحت فشار قرار دارد.

مجاور-همين چند وقت قبل بود که سردار 
سيد محمد حجازی ،جانشين فرمانده سپاه 
قدس، در برنامه بدون تعارف حضور یافت و 
ناگفته هایى از آخرین حضور شهيد حاج قاسم 
سليمانى در دفترش  را برای مردم روایت کرد 
و با بغض جانسوز خود گریزی هم به فرودگاه 
بغداد و شب ترور شهيد سليمانى زد. اوکه 
یک عمر برای پيوستن به برادران شهيدش 
انتظارکشيد ،حاال وپس از گذشت یک سال 
از شهادت ســردار دل ها،  دوری او را تاب 
نياورد و به جمع  سليمانى ها و یاران شهيدش 
ــردار رمضان  پيوست. در همين بـــاره  سـ
شریف، سخنگوی سپاه ، عوارض شيميایى 
را علت اصلى شهادت سردار حجازی، اعالم 
کرد و گفت:» در جلسه کميسيونى که در 
بيمارستان بقية ا... برگزار شد، عوارض 
شيميایى عمده ترین دليل پيوستن ایشان به 
یاران شهيدش اعالم شد. ایشان چند ماه قبل 
مبتال به بيماری کرونا شدند و بهبود یافتند. 
این کميسيون به اعتبار جانباز شيميایى بودن 
سردار حجازی و محرز بودن تاثيرات جانبازی 
در به شهادت رسيدن، ایشان را به طور رسمى 
به عنوان شهيد معرفى کردند.« سخنگوی 
سپاه در بخش دیگری از سخنان خود از نقش 
پررنگ شهيد حجازی در جبهه مقاومت گفت 
و این که به خاطر همين تجارب گران سنگى 
که این شهيد واال مقام در جبهه مقاومت کسب 
کــرده بــود، سرلشکر حاج اسماعيل قاآنى 
فرمانده سپاه قدس اصرار داشت که ایشان 
در سمت جانشينى فرمانده سپاه قدس قرار 
بگيرد:» شهيد حجازی در هشت سال آخر 
عمر مبارک شان به واسطه حضور در جبهه 
مقاومت برای صهيونيست ها چهره ای نام 
آشنا تر بودند و سال ها بود که صهيونيست ها 
به دنبال ترور ایشان بودند... حضور شهيد 
حجازی در کنار سردار سليمانى تجربه بسيار 
گران سنگى برای ایشان بود و یکى از دالیل 
اصــرار ســردار قاآنى فرمانده نيروی قدس 
برای حضور ایشان در سمت جانشينى نيروی 

قدس نيز دقيقًا همين موضوع بود.«
همزمان،به پيشنهاد فرمانده کل سپاه و با 
موافقت و تصویب فرمانده معظم کل قوا، 
سردار سرتيپ پاسدار محمدرضا فالح زاده 
به سمت جانشين فرمانده نيروی قدس 
سپاه منصوب شد.سردار فالح زاده پيش 
از این عهده دار مسئوليت معاون هماهنگ 

کننده نيروی قدس سپاه بود.

پیام تسلیت  سید حسن نصرا...	 
امانقش کليدی شهيد سردار حجازی در 
جبهه مقاومت آن گاه بيش از پيش نمایان 
مى شود که سيد حسن نصر ا... دبير کل 
حزب ا... لبنان به رهبر معظم انقالب نامه 
مى نویسد و ضمن عرض تسليت، تاکيد 
مى کند :» رفتن وی زمانى که در اوج جهاد 
خود قرار داشت و نيز در زمانى که محور 
مقاومت به وجــود مبارک او نياز داشت، 
باعث انــدوه ما شد.« سيد حسن نصرا... 
در ادامه سردار حجازی را برادری بزرگ و 
تکيه گاهى محکم مى خواند و مى افزاید: 
» وی در اخالق یک الگو بود و اندیشه ای 
درخشان و تجربه ای قابل توجه داشت.« 
دبير کل حزب ا... لبنان در بخش دیگری 
از پيام تسليت خود، همچنين گریزی به 
رفاقت دیرینه این شهيد واال مقام و حاج 
قاسم سليمانى مى زند و تاکيد مى کند:» 
سردار حجازی در این سال های سخت و 
سرنوشت ساز برای منطقه و مقاومت، یک 
دوست و رفيق مخلص برای سردار شهيد 

»قاسم سليمانى« بود.«

سردار سامی: شادی صهیونیست ها 	 
بسیار زودگذر است

در این بين ،بى شک شهيد سردار حجازی 
خار چشم رژیــم صهيونيستى بود و همان 
طور که سردار رمضان شریف هم اشاره کرد، 

پس از انتشار خبر شهادت جانشين فرمانده 
سپاه قدس رسانه های صهيونيستى ابراز 
خوشحالى و اعــالم کردند که »یکى از سر 
سخت ترین و مدبرترین نيرو هایى که مقابل 
رژیم صهيونيستى بود، به شهادت رسيد.« 
موضوعى که فرمانده کل سپاه سرلشکر 
حسين سالمى در مراسم روز گذشته شهادت 
ــردار حجازی به آن واکنش نشان داد و  س
خاطر نشان کرد که  شادی صهيونيست ها 
زودگذر است و  آن ها ناپدید خواهند شد:» 
به صهيونيست ها هم مى گویيم، شنيدم که 
شادمان اند. بله! وقتى امام را در کربال شهيد 
کردند، آل زیاد و آل مروان به فرح افتادند. اما 
به صهيونيست ها مى گویيم این شادی شما 
بسيار زودگــذر است. شما ناپدید خواهيد 
شد به دست امتى که شما آن ها را از سرزمين 
ــراج کــرده ایــد.« سرلشکر سالمى  شان اخ
همچنين تاکيد کرد که شهيد حجازی تکميل 
کننده نقشه قدرت حزب ا... برای شکست 
قطعى صهيونيست ها بود:» او به لبنان رفت 
و در آن جا به کمک سيد مقاومت حضرت 
حجت االسالم سيد حسن نصرا... و فرزندان 
امت اسالم، حزب ا... مقتدر شتافت و در آن 
جا نقشه قدرت حزب ا... را برای شکست 
دادن قطعى صهيونيست ها تکميل کرد. او به 
همراه برادران حزب ا... شرایط را برای در هم 
شکستن رژیم پوسيده صهيونيستى فراهم 
کرد. صهيونيست ها او را در فهرست ترور خود 
قرار داده بودند و به دنبال موقعيتى بودند تا 
بتوانند بر این فرمانده بزرگ یورش ببرند.« 
روحانى،رئيس جمهور،روسای قوای مقننه و 
قضایيه،رئيس ستاد کل نيروهای مسلح،وزیر 
خارجه و... هریک در پيام های جداگانه ای 
عروج شهادت گونه سردار حجازی را تسليت 

گفتند.

واکنش های توییتری 	 
در ایــن بين خبر ناگهانى شهادت ســردار 
حجازی با واکنش های تویيتری بسياری 
همراه شد که در ادامه بخشى از این واکنش 

ها را مى خوانيد:
* محمد باقر قاليباف رئيس مجلس: امشب 
خبر عروج مجاهد باصفایى راشنيدم که 
زندگى  خود راوقف مبارزه کرده بود. سردار 
حجازی عالوه برنقش آفرینى در پيروزی 
انقالب،فرماندهى دوران دفــاع مقدس 
ــى نــيــروی بسيج، »ستارۀ  ــان ده ــازم وس

درخشان محور مقاومت« بود.
* زینب سليمانى فرزند شهيد سليمانى: 
آخرین باری که رفتم خدمت سردار حجازی، 
بين صحبتشون گفتن خيلى سخته برامون 
ــاور کنيم حــاج قاسم نيست امــا هميشه  ب
دستش رو روی شونه هام حس مى کنم و 
هنوز جبهه رو فرماندهى مى کنن. امشب غم 
دلم برای شما،حال روزهای پر از غربت حاج 
قاسم رو داره ،سالم قلب خسته مارا به حاج 

قاسم عزیزتراز جان مان برسانيد.
* عبد ا... گنجى : از سردار حجازی تلخ ترین 
خاطره10سال فرماندهى بسيج را پرسيدم، 
گفت:در قضيه کوی دانشگاه 7۸ضد انقالب 
به سمت بيت مى رفــت،دوگــردان بسيجى 
را احتياطا داخل مسجد جمهوری بردیم.

یک مسئول عالى کشور زنگ زد که چرا این 
کار را کردید؟گفتم ضد انقالب جوالن مى 
دهد، شما تحمل بسيجيان در مسجد بسته 

را ندارید؟
* بعضى ها هستند که خارج از مرزهای ایران 
شناخته شده تر از داخل هستند. یکى اش 

همين مرحوم حجازی بود. روحش شاد.
* زندگى سردار حجازی، تعبير دقيق جمله 
حاج قاسم سليمانى ا ست که گفته بود: »شرط 
ــت.« از بسيج  شهيد شــدن، شهيد بــودن اس
سازندگى تا فتنه ۸۸، از توانمند سازی حزب 
ا... تا مبارزه با تکفيری ها، از دفاع از یمن تا 
آرمان قدس، هرچه کرد در پازل »شهيد بودن« 

بود؛ خوش به سعادتش!

خداحافظ مجاهد فی سبیل ا... 
سرلشکر سامی: سردار حجازی تکمیل کننده نقشه حزب ا... برای شکست 

قطعی رژیم صهیونیستی بود.سخنگوی سپاه: علت اصلی شهادت سردار حجازی، 

عوارض شیمیایی از زمان جنگ بود 

محمد حسن نامى، وزیر پيشين ارتباطات و رئيس 
سابق ســازمــان جغرافيایى نيروهای مسلح با 
برگزاری یک نشست خبری از نامزدی خود در 
انتخابات پيش رو خبر داد. او 6۸ ساله است و 
سمت هایى چون وابسته نظامى جمهوری اسالمى 
ایران در کره شمالى،  رئيس اداره دوم و معاون 
ستاد مشترک ارتش،  رئيس سازمان جغرافيایى 
نيروهای مسلح،  معاون وزیر دفاع و پشتيبانى 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  و  مسلح  نيروهای 
اطالعات را در کارنامه دارد. گفتنى است که پيش 
از او نيز شماری از همکاران سابق احمدی نژاد خود 
را آماده کاندیداتوری کرده اند. محمد عباسى، وزیر 
ورزش و جوانان دولت نهم و دهم یکى از آن هاست. 
البته خودش گفته که » بنده هيچ دیداری با محمود 
احمدی نژاد نداشته ام و ِمن بعد از این جور شایعات 
با اهداف متعدد زیاد شنيده خواهد شد.«به نوشته 
فردانيوز، این درحالى  است که زمزمه هایى درباره 
حمایت احمدی نژاد از او در صورتى که خودش 
ردصالحيت شده باشد، شنيده مى شد. چهره 
دیگری که از اعضای کابينه احمدی نژاد برای 
ریاست جمهوری 1400 اعــالم نامزدی کرده 
،محمد ناظمى اردکانى است. رستم قاسمى که 
مدتى وزارت نفت را در دولت احمدی نژاد اداره 
مى کرد، از اولين افرادی است که نامزد و به تازگى 
با حضورش در صداوسيما و اظهاراتى که بيان 
کرد، خبر ساز شد. رامين مهمانپرست ،سخنگوی 
وزارت امــور خارجه در دولــت احمدی نــژاد هم 
نامزد شده و خود را در انــدازه ریاست جمهوری 
مى داند. حميدرضا حاجى بابایى ،وزیر آموزش 

و پرورش احمدی نژاد که اکنون نيز نماینده 
مجلس است ، قبال کاندیداتوری خود را 

اعالم کرده است. على نيکزاد وزیر راه 
و شهرسازی احمدی نژاد که خود را با 
رزومه ترین نامزد انتخاباتى مى داند را 

هم باید به این فهرست افزود. 
گفتنى است که نام برخى از 

همکاران احمدی نژاد نيز 

به عنوان نامزد احتمالى مطرح است. مثال صادق 
محصولى وزیر کشور احمدی نژاد از جمله گزینه 
های احتمالى است و بر اساس مواضع اخير  طيف 

پایداری ممکن است وارد این رقابت شود. 

 ثمره هاشمی نامزد نیابتی احمدی نژاد ؟	 
به هر روی، هر روز ابعاد و الیه های جدیدی از 
سناریو و تحرکات انتخاباتى محمود احمدی نژاد 
رونمایى مى شود و در جدیدترین موضوعى که 
مطرح شد، نام ثمره هاشمى نيز گویا در گوشه ای 
از این سناریو نوشته شده است.بسياری معتقدند 
محمود احمدی نژاد مى داند ردصالحيتش قطعى 
است اما همچون دوره گذشته همراه با یکى از 
نزدیکان سياسى خود در ستاد انتخابات حاضر 
مى شود و همزمان با او نام نویسى خواهد کرد. 
محمود احمدی نژاد سال ۹2 با اسفندیار رحيم 
مشایى به ستاد انتخابات کشور رفت و دست او را 
باال گرفت. سال ۹6 همين برنامه را با حميد بقایى 
اجرا کرد. حاال برای انتخابات ریاست جمهوری 
1400 بنا دارد که برای سومين مرتبه این سناریو را 
با ثمره هاشمى اجرا کند.به نوشته فردانيوز، گرچه 
بسياری بر این باورند که ثمره هاشمى مانند مشایى 
و بقایى شانسى برای تأیيدصالحيت شدن ندارد، 
عبدالرضا داوری مشاور سابق محمود احمدی 
نژاد نظر دیگری دارد و معتقد است این بار احتمال 
آن که نتيجه مطابق طبع احمدی نژاد رقم بخورد، 
بسيار زیاد است. عبدالرضا داوری در جریان گفت 
وگوها در کالب هاوس اعالم کرد سيدمجتبى 
ثمره هاشمى قطعا در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1400 ثبت نام مى کند و مــورد حمایت 
محمود احمدی نژاد قرار مى گيرد. البته 
داوری از غالمحسين الهام، عبدالرضا شيخ 
االسالمى و عزت ا... ضرغامى به عنوان سه 
شخصيت رزرو برای ثمره هاشمى نام برد که 
اگر هر کدام بنا به هر دليلى نتوانستند 
وارد عرصه انتخابات شوند، نفر 

بعدی جای او را بگيرد.

وزیران احمدی نژاد پیش به سوی پاستور 
محمدحسن نامی وزیر ارتباطات در دولت احمدی نژاد هم اعام کاندیداتوری کرد 

اعتماد-این روزنامه نوشت:سيدابراهيم رئيسى،  •
محور و موضوع اصلى اخبار انتخاباتى اصولگرایان 
شده است، ولى درباره او ابهام آفرینى و سعى مى کنند 
که به این ترتيب فضای انتخابات را به سود او مدیریت 
کنند و با جهت دهى نگاه افکار عمومى به رئيسى، 
حتى او را پيشاپيش، پيروز انتخابات جلوه دهند.در 
این بين رئيسى و نزدیکانش نيز هوشمندانه سکوت 
کرده اند و با این سکوت به این ابهام دامن مى زنند. 
جالب آن که برخى اصولگرایان اذعــان دارنــد این 
شيوه، شيوه ای است برای گرم کردن تنور انتخابات.

آفتاب یزد-این روزنامه درگزارشى برای اصرار به  •
حضور جهانگيری درانتخابات دو دليل آورده است 
: نخست احاطه  جهانگيری بر بسياری از مسائل که 
این موضوع در پاسخ گویى و رد اتهامات احتمالى به 
دولت روحانى در جریان مبارزات انتخاباتى مى تواند 
کمک کننده باشد و دوم این که رقبای احتمالى به 
واسطه  دولت روحانى، قطعا حمالت و هجمه های 
سختى عليه اصالح طلبان تدارک خواهند دید که هر 
نامزدی از پس پاسخ گویى و تحمل آن برنخواهد آمد و 
این جاست که یک اسحاق جهانگيری حاضر و آماده 
مى تواند تعادل را در مناظره ها و گفت و شنودهای 

انتخاباتى برقرار سازد.
جوان- این روزنامه تيتر یک خود را به طرح مطالبه  •

»واکسن فقط رایگان و نوبتى« اختصاص داده و نوشته 
است: » نقشه شوم واکسيناسيون پولى خارج از نوبت 
در سر هر کس که نفوذ کرده، زود باید آن را با آب هفت 
دریا بشوید، زیرا برای یک چنين تصميمى، پيامد های 
خطرناک و ویرانگری مى توان متصور بود. واضح است 
که از جان عزیزتر نداریم و حتى اگر بهایى گزاف برای 
واکسن در نظر گرفته شود-با آن که قيمت تمام شده 
آن حدود 220 هزارتومان است- بيشتر اقشار ملت 
را از ضعيف و قوی و دارا و ندار در صف متقاضيان 
مى کند و ما دوباره مى رسيم به سر خط! یعنى باید 
برای به نوبت کردن این قشر عظيم متقاضى فکری 

کرد، ولى این بار با پول و رانت و فساد!
ــى بــا تيتر  • ــزارش ــه در گ ــام ــن روزن ــام جــم – ای ج

»کشاورزی در کما« نوشت : »پس از این که کاظم 
خاوازی در فروردین ماه توانست از مجلس  رای اعتماد 
بگيرد و بر صندلى وزارت جهاد کشاورزی تکيه بزند، 
بازار در نوسان قرار داشت. از یک سال گذشته تاکنون 
و از زمانى که خاوازی وارد این وزارتخانه شده،قيمت 
اقــالم مهمى که بر معيشت مــردم تاثير مى گذارد 
تقریبا دوبرابر شده و با توجه به کاهش ارزش پول ملى 
و کاهش قدرت خرید مردم سفره مردم کوچک تر از 

قبل شده است.«
وطن امروز - این روزنامه در تيتر یک خود و در  •

گزارشى با عنوان »استاندارد کارآمدی« آورده است: 
»تجربه مدیریتى دولت روحانى و شرایط حاکم بر 
کشور لزوم توجه به سابقه اجرایى رئيس جمهور آینده 

را ضروری تر از گذشته کرده است.«
همشهری – این روزنامه نوشت : »شيوع کرونا  •

در ایران به دوران اوج بازگشته است. آمارهای ابتال 
و مرگ های روزانــه ناشى از کرونا، نشان مى دهد 
وضعيت بهار امسال، مانند پایيز سال گذشته، بحرانى 
است. ناهيد خداکرمى، رئيس کميته سالمت شورای 
شهر تهران در همين خصوص گفت : آمار مرگ و مير 

در تهران شش برابر شده است.«



مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

 فوتبال بزرگ ترین سرگرمی جوامع مختلف 
است؛ اما یک سوال: آیا مرگ فوتبال نزدیک 
است؟، این سوال بسیاری از طرفداران یکی 
ــای دنیاست کــه در  ــ از مهیج ترین ورزش ه
24 ساعت گذشته با خبری شوکه کننده روبــه رو شده اند. 12 
باشگاه تراز اول فوتبال اروپا در تصمیمی بحث برانگیز بیانیه ای 
منتشر و اعالم کردند که قصد دارند سوپرلیگ اروپا را راه اندازی 
کنند، اتفاقی که ولــولــه ای در جهان فوتبال برپا کــرده است. 
بدون شک جدایی این باشگاه ها از مسابقات معتبری همچون 
به  را  ...  می تواند شدیدترین ضربه ها  و   لیگ قهرمانان اروپا 
بزرگ ترین ورزش جهان بزند. واضح است که این تصمیم فقط 
به خاطر منافع مالی گرفته شده و این باشگاه ها به این جمع بندی 
رسیده اند تا برای کسب درآمد بیشتر وارد جنگ با فیفا و یوفا شوند. 
جنگی که حتی اگر این باشگاه ها در آن شکست بخورند، باز هم 
می توانند از فضایی که به وجود آمده،به عنوان اهرم فشاری برای 
رسیدن به توافقات بهتر با یوفا استفاده کنند. موضوع مهم دیگر 
این که اگر این تصمیم به سرانجام برسد، قطعا حق پخش نجومی 
برای تماشای این بازی ها در نظر گرفته خواهد شد که حاصل آن، 
محروم شدن طرفداران بی شماری از این تیم ها در گوشه و کنار دنیا 
خواهد بود. در پرونده امروز زندگی سالم از دالیل این باشگاه ها 
برای راه انداختن سوپر لیگ اروپا گفته ایم و به پیامدهای آن اشاره 
کرده ایم. همچنین مروری بر واکنش ها به این تصمیم که شامل 

نظرات موافق و مخالف است، خواهیم داشت.

پرونده

درباره تصمیم جنجالی 12 باشگاه پرطرفدار فوتبال برای تاسیس سوپر لیگ که با واکنش شدید فیفا و چهره های  ورزشی و سیاسی همراه شد
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ماجراهای تولد سوپرلیگ اروپا
نکاتی درباره دالیل شکل گیری ایده سوپرلیگ اروپا، تیم های موسس این دوره از مسابقات و آینده ای که برای آن ترسیم شده است

تاسیس سوپرلیگ اروپــا که از چند سال پیش به صــورت غیررسمی صحبت هایی 
درباره اش شنیده می شد، زمانی سرعت گرفت که دنیای فوتبال تحت تاثیر پاندمی 
کرونا ضرر و زیان اقتصادی فراوانی دید. درآمد باشگاه ها از فروش بلیت تماشاگران 
حذف شد و شور و هیجان خرید لباس و ... تیم ها برای حضور در ورزشگاه ها، تیر دیگری 
بر پیکر اقتصادی باشگاه های باکیفیت اروپایی بود. طی سال های اخیر باشگاه های 
بزرگ دنیا در پی بهبود کیفیت رقابت های فوتبال اروپایی در باالترین سطح و به ویژه 
تاسیس یک سوپرلیگ با حضور بهترین های فوتبال اروپا بودند تا بتوانند هر هفته با 
یکدیگر مصاف دهند. پاندمی کرونا فاش ساخت که به یک راهبرد بهتر و جدید برای 
بهبود وضعیت اقتصادی باشگاه نیاز است. بنابراین در ماه های اخیر گفت و گوها بین 
باشگاه های پرطرفدار اروپایی جدی تر شد زیرا آن ها معتقد هستند راه حل های ارائه شده 
توسط اتحادیه فوتبال اروپا برای تغییر شکل برگزاری لیگ قهرمانان، پاسخ گوی نیازها 
نخواهد بود و برای افزایش منابع مالی مورد نیاز، تاسیس سوپرلیگ احساس می شود 
تا هر هفته شاهد برگزاری بازی های بزرگ و باکیفیت تر باشیم که قابلیت درآمدزایی 

بیشتری هم خواهد داشت.

  تولد سوپرلیگ از تابستان 2021
روز گذشته باشگاه های بزرگ اروپایی اقدام 
خود را عملی کردند وبه رغم تهدیدهای یوفا 
و فیفا، به طور رسمی از شــروع سوپرلیگ 
ــد. بنابراین  از تابستان ۲۰۲۱ خبر دادن
ــا به طوررسمی متولد شد  سوپرلیگ اروپ
و با بیانیه رسمی باشگاه رئــال مادرید از 
همین تابستان شــروع به فعالیت خواهد 
کرد. در این بیانیه آمده است: »امــروز ۱۲ 
باشگاه معتبر فوتبال اروپا گرد هم آمده اند 
تا اعالم کنند که با تاسیس یک رقابت جدید 
میان هفتگی به نام سوپر لیگ، تحت مدیریت 
باشگاه های موسس آن موافقت کرده اند. 
باشگاه های موسس سوپرلیگ حاضرند با 
یوفا و فیفا گفت و گوهایی داشته باشند تا 

به بهترین راه حل ممکن برای برگزاری این 
تورنمنت و دیگر مسابقات جهانی برسند.« 
واضح است که این جمالت آغاز جنگی تمام 

عیار بین ارکان فوتبال اروپا و جهان با بزرگ 
ترین باشگاه های اروپایی است، جنگی که 
پیش از این در پشت پرده در جریان بود و 

اکنون به تمامی عیان شده است.
  چه تیم هایی اعالم آمادگی کردند؟

همان طور که گفته شد، ۱۲ تیم بزرگ اروپا 
در بیانیه ای جنجالی ترین تصمیم سال های 
اخیر باشگاهی جهان را به طوررسمی اعالم 
کــردنــد. رئــال مــادریــد، منچستریونایتد، 
آرسنال، چلسی، تاتنهام، سیتی، لیورپول، 
بارسلونا، اتلتیکو مادرید، اینترمیالن، آث 
موسس  باشگاه های  یوونتوس  و  میالن 
سوپرلیگ اروپا هستند. ابتدا گفته می شد 
که عالوه بر این سه باشگاه اسپانیایی، شش 
باشگاه انگلیسی و سه باشگاه ایتالیایی، به 
زودی به  جمع این سه باشگاه بزرگ و نامدار 
دیگر اضافه خواهند شد. سه باشگاهی که 
بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و دورتموند 

ــا را  ــا حضور در سوپرلیگ اروپـ بــودنــد  ام
نپذیرفتند.

  نحوه برگزاری مسابقات سوپرلیگ 
اروپا

۲۰ بــاشــگــاه در ایـــن مــســابــقــات شرکت 
خواهند کــرد، شامل ۱5 تیم که اعضای 
موسس سوپرلیگ هستند و یک سازوکار 
انتخابی بــرای پنج تیم دیگر که ساالنه بر 
ــاس دســتــاوردهــایــی کــه در فصل قبل  اس
داشته اند، به این لیگ راه خواهند یافت. 
بازی  ها میان هفتگی خواهد بود در حالی 
که تمام باشگاه های شرکت کننده به رقابت 
ــه خواهند  در لیگ های داخلی خود ادام
داد. سوپرلیگ از ماه آگوست)سه ماه دیگر( 
در دو گروه ۱۰ تیمی آغاز خواهد شد. هر 
تیم دو دیــدار رفت و برگشت در خانه خود 
و خانه حریف برگزار خواهد کرد و سه تیم 
برتر در هر گروه مستقیم به یک چهارم نهایی 
پنجم  و  چهارم  تیم های  می کنند.  صعود 
دو گروه در دو بازی پلی آف رفت و برگشت 
تکلیف دو جایگاه باقی مانده در یک چهارم 
نهایی را روشن خواهند کرد. دو بازی رفت 
و برگشت حذفی برای رسیدن به فینال در 
پایان ماه مه برگزار خواهد شد و فینال هم 
در قالب یک مسابقه در زمینی بی طرف 
برگزار می شود. در خور ذکر است که پس 
از برگزاری سوپرلیگ اروپایی مردان، کار 
شکل دهی سوپرلیگ فوتبال زنان هم شروع 
خواهد شد تا به پیشرفت و توسعه فوتبال 

زنان کمک کند.

سقوط رئال، سیتی و یوونتوس به دسته پنجم!
فیفا و یوفا در 24 ساعت گذشته، مدام در حال تهدید تیم های موسس سوپرلیگ هستند و از پیامدهای این تصمیم می گویند

ــا کامال مخالف این لیگ  فدراسیون های فوتبال اروپ
هستند. یوفا به تیم ها و بازیکنانی که در سوپرلیگ اروپا 
بازی خواهند کرد، هشدار داد با جریمه و محرومیت های 
سنگینی روبه رو خواهند شد. اکنون فیفا هم به حمایت 
از یوفا پرداخته  و گفته  که هر رقابت یا لیگی که زیر نظر 
فیفا و کنفدراسیون های مربوط به آن برگزار نشود، عماًل 
فاقد اعتبار است و برگزاری سوپرلیگ اروپــا، قدرت و 
اعتبار یوفا و فیفا را زیر سوال می برد. اما این اتفاق، چه 

پیامدهایی خواهد داشت؟

  محرومیت تیم ها از رقابت های داخلی و خارجی
فیفا در بیانیه ای مخالفت خود با تولد این لیگ را این طور 
اعالم کرد: »فیفا مخالفت خود با این لیگ جدا شده از ساختار 
یوفا را اعــالم می کند. این لیگ از قوانین و ساختارهای 
بین المللی پیروی نمی کند و از نظر فیفا فاقد اعتبار است. 
بنابراین تیم هایی که وارد سوپرلیگ اروپــا شوند، از تمام 
رقابت های داخلی، اروپایی و بین المللی خارج خواهند شد 
و بازیکنان آن ها حق حضور در تیم های ملی را هم نخواهند 

داشت.«
  بازیکنانی که از همه مسابقات جهانی محروم می شوند

به بازیکنان این تیم ها اعــالم شده که در صــورت بــازی در 
ایــن مسابقات از حضور در کلیه مسابقات زیــر نظر فیفا 
محروم می شوند و جام جهانی۲۰۲۲ را از دست می دهند، 

همچنین مسابقات یوفا و کوپا آمریکا! یوفا در جلسه ای 
ــروژه  ــراری مقرر کــرده حتی در صــورت شکست پ ــط اض
ــا، ۱۲ تیم اروپایی که موسس این حرکت  سوپرلیگ اروپ
هستند، باید بــرای چند سال از حضور در مسابقات رده 
باال محروم شوند و از دسته پنجم برای حضور در لیگ های 
کشورشان شروع کنند .با این حال، قرار است این ۱۲ تیم 
از تقویم رقابت های داخلی کشورشان در اسرع وقت کنار 

گذاشته شوند.
  تعلیق سری آ، اللیگا و لیگ برتر انگلیس

در همین زمینه، احتمال تعلیق ادامه رقابت های سری »آ« 
ایتالیا، لیگ برتر انگلیس و اللیگای اسپانیا هم وجود دارد. 
فدراسیون های فوتبال در این سه کشور کامال به یوفا وفادارند 
و از دستور های یوفا پیروی می کنند. تیم های بوندسلیگا 

و لیگ یک فرانسه هم به یوفا وفادار مانده اند و هنوز تیمی 
از این دو کشور موافقت خود را با برگزاری سوپرلیگ اروپا 
اعالم نکرده است. به همین دلیل رقابت های بوندسلیگا و 
لیگ یک فرانسه طبق برنامه دنبال خواهد شد. البته باید 
همچنان منتظر ماند زیــرا در چند روز اخیر، قطعا اخبار 
مهمی درباره آینده لیگ های داخلی و رقابت های اروپایی 

شنیده خواهد شد.
  پاری سن ژرمن قهرمان این فصل لیگ قهرمانان اروپا 

خواهد شد
در حالی که فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا به مرحله نیمه نهایی 
رسیده و چهار تیم رئال مادرید و چلسی در کنار پاری سن ژرمن 
و منچسترسیتی باید دو بازی این مرحله را برگزار کنند، چند 

رسانه معتبر از پایان این رقابت ها با اعالم قهرمانی 
می دهند!  خبر  یــوفــا  ســوی  از  پاریسی ها 

پاری سن ژرمن در کنار بایرن مونیخ، تنها 
غول های بزرگی هستند که هنوز زیر 

بــار تصمیم مشترک ۱۲ تیم بزرگ 
دیگر نرفته اند. به این ترتیب، پروژه 

سوپرلیگ اروپا اولین ضربه را به سه 
تیم رئال، سیتی و چلسی زده 

اســت؛ این خبر هنوز به 
اعالم  طوررسمی 

نشده است.

موافق ها و مخالف ها 
چه می گویند؟

واکنش ها به تصمیم جنجالی 12 باشگاه 
پرطرفدار دنیا ادامه دارد، از فرگوسن، 
کلوپ و سیمئونه بگیرید تا نخست وزیر 

انگلیس و فرانسه 
»ردنج«، رئیس کمیته فوتبال نویسان جهان تایید 
کرد که مورینیو، مربی تاتنهام شش روز مانده به 
فینال جام اتحادیه انگلیس و پس از این که تشکیل 
سوپرلیگ اروپا شبانه اعالم شد، اولین قربانی این تصمیم 
جنجالی شد. تاتنهام، مورینیو را اخــراج کرد زیرا برخی 
شایعات، حاکی از مخالفت مورینیو با ایده برگزاری سوپرلیگ 
بود. یکی از منابع خبری ادعا کرده که مورینیو از تمرین دادن بازیکنان 
پس از انتشار خبر رسمی ایجاد سوپرلیگ اروپایی خودداری کرده و همین مسئله باعث اخراج وی شده است. 
اما این تنها واکنش به این ماجرا نبوده است. در خور ذکر است که عالوه بر چهره های ورزشی، گروه های هواداری 
و ... ، افراد سیاسی هم به این ماجرا واکنش نشان داده اند. قبل از هر چیز باید بدانید هر 12 باشگاهی که برای 
تاسیس سوپرلیگ اروپا توافق کرده بودند، به صورت رسمی و در نامه های جداگانه اتحادیه باشگاه های اروپا را 

ترک کردند.

دیه گو سیمئونه: این تصمیم به نفع ماست
سرمربی اتلتیکو به صورت ضمنی حمایت اش از سوپرلیگ اروپا را اعالم کرده و در 
نشست خبری اش گفته: »سران باشگاه منفعت اتلتیکو را می خواهند و این تصمیم 
به نفع همه ماست. هرجا بگویند)مثال سوپرلیگ اروپا(، من تیم را هدایت خواهم 

کرد و مشکلی ندارم.«

نخست وزیر انگلیس: طرفداران فوتبال نگرانند
ــاره گفته: »برنامه های  بــوریــس جانسون در ایــن ب

سوپرلیگ اروپا برای فوتبال بسیار آسیب زننده خواهد بود و ما از بـــــرگـــــزاری 
اقدامات مقامات رسمی فوتبال حمایت می کنیم. آن ها به قلب بازی های داخلی 
حمله می کنند و طرفداران در سراسر کشور را نگران خواهند کرد. باشگاه های 

موسس باید قبل از هر اقدام دیگری به هــواداران خود و جامعه فوتبال پاسخ گو 
باشند.«

سرالکس فرگوسن: تاریخچه فوتبال را خراب نکنید
مربی سابق منچستر یونایتد گفته: »صحبت از سوپرلیگ یعنی فاصله گرفتن از 7۰ 
سال فوتبال باشگاهی اروپا. تاریخچه فوتبال را خراب نکنید. در زمان حضور من در 
یونایتد، ما در چهار فینال چمپیونزلیگ بازی کردیم و آن شب ها واقعا خاص ترین و 

استثنایی ترین شب ها بودند.«

رئیس جمهور فرانسه: از موضع باشگاه های
فرانسوی حمایت می کنم

امانوئل مکرون هم به این ماجرا واکنش نشان داده و گفته: »ریاست جمهوری از 
موضع باشگاه های فرانسوی در امتناع از شرکت در پروژه سوپرلیگ فوتبال اروپا که 
تهدیدی برای اصل همبستگی و شایستگی های ورزشی است، استقبال می کند.«

تونی کروس: ما دیگر عروسکی در دستان فیفا نیستیم
بازیکنان  ما  »متاسفانه  گفته:  سرشناس  بازیکن  این 

درباره این چیزها تصمیم گیرنده نیستیم. ما فقط عروسک هایی در دستان فیفا 
و یوفا هستیم اما از این به بعد دیگر این طور نخواهد بود. اگر اتحادیه بازیکنان 
وجود داشت، ما جام باشگاه های جهان یا سوپرکاپ اسپانیا را در عربستان برگزار 
نمی کردیم. رقابت های سوپر لیگ به منظور جذب درآمد مالی بیشتر طراحی شده 

و نباید با آن مخالفت کرد.«

ریو فردیناند: این اعالم جنگ به فوتبال است
از  بهترین مدافعان لیگ برتر انگلیس در این باره گفته: »ضدرقابتی یـــــکـــــی 

بودن بر خالف تمام چیزهایی است که فوتبال است. این آدم هــا که تصمیم به 
برگزاری سوپرلیگ گرفته اند، هیچ تصوری از فوتبال ندارند.«

گری نویل: شرکت در رقابتی که حذف ندارد،
 رسوایی است

بازیکن سابق که این روزها کارشناس ورزشی شده، 
گفته: »از همه بیشتر از منچستریونایتد و لیورپول بیزار و منزجر شده  ام. آن ها دارند 
به رقابتی می روند که دیگر نتوانند در آن سقوط کنند و حذف شوند؟ این مطلقا 
رسوایی است. این حرص و طمع خالص است و آن ها فریبکار هستند. فوتبال در این 

کشور هیچ ربطی به مالکان لیورپول، چلسی و منچستریونایتد ندارد.«

یورگن کلوپ: چرا هر سال باید با رئال بازی کنیم؟
سرمربی لیورپول در واکنش به این ماجرا گفته: »امیدوارم این سوپرلیگ هرگز اتفاق 

نیفتد. برای من چمپیونزلیگ همان سوپرلیگ است که 
در آن هر بار مجبور نیستی با همان تیم های قبلی بازی 
کنی. البته این از نظر اقتصادی مهم است اما چرا ما 
سیستمی ایجاد کنیم که لیورپول برای ۱۰ سال پیاپی 

مدام با رئال مادرید رو به رو شود؟ چه کسی می خواهد هر 
سال این بازی را ببیند؟«

سخنگوی بانک جی پی مورگان: بودجه سوپرلیگ را تامین می کنیم
یکی از بزرگ ترین بانک های آمریکایی اعالم کرده که قرار است بودجه سوپرلیگ را تامین کند. 
سخنگوی این بانک گفته: »می توانم تایید کنم که تامین مالی این معامله و برگزاری این سری 
از مسابقات به عهده ماست اما اکنون توضیح بیشتری ندارم.« البته دقایقی بعد از انتشار این 
خبر، برخی سایت های آمریکایی اعالم کردند که پس از مذاکرات تلفنی جانسون 
با بایدن، قرار شده رئیس جمهور آمریکا اعالم کند بانک های آمریکایی که از 
سوپرلیگ حمایت کنند ،شامل تحریم های اقتصادی آمریکا خواهند شد. این 

خبر هنوز به صورت رسمی اعالم نشده است.
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آشپزی من 

موهیتوی هندوانه، نوشیدنی خنک برای روزه دار

تاثیر چشمگیرش را در کاهش ریسک ابتال به 1 از مصرف شــکر، چربی و نمک پرهیــز کنید تا 
انــواع ســرطان ها، اضافــه وزن، حملــه قلبــی و دیابت 

مشاهده کنید.
بهتر اســت مصرف میوه، ســبزیجات، حبوبات  دانه های روغنی و تمامی غالت از جمله ســویا 2
 برنج ســفید و قهوه ای و محصوالت حیوانی مثل گوشت

ماهی، تخم مرغ و شیر را در رژیم غذایی تان بگنجانید. در 
پختن سبزیجات افراط نکنید تا ویتامین آن ها حفظ شود.

شــده از اضافــه کــردن شــکر و نمــک بــه آن 3 هنگام استفاده از سبزیجات کنسرو یا خشک 
خودداری کنید.

در روز دو لیوان میوه و 2.5 لیوان ســبزیجات،  180 گرم غالت و 160 گرم گوشت و حبوبات 4
مصــرف کنید. )گوشــت قرمز یــک یــا دو بــار در هفته و 

گوشت مرغ دو تا سه بار در هفته(
آب بهترین انتخاب اســت امــا می توانید دیگر 5 سعی کنید روزانه 8-10 فنجان آب بنوشید. 
نوشیدنی ها، میوه  ها و سبزیجات  مانند آب لیموی رقیق 
شده در آب و شــیرین نشــده، چای و قهوه را هم مصرف 
کنید. اما توجه داشــته باشــید که زیــاد کافئین مصرف 

نکنید. همچنین بهتر اســت از مصرف آب میوه هایی با 
شــیرینی مصنوعی، شربت ها و نوشــیدنی های گازدار 
خودداری کنید زیرا آن ها حاوی مقدار قابل توجهی قند 

هستند.
روغن و چربی را در مقادیر متوسط مصرف کنید.  بهتر است مصرف مواد حاوی چربی های اشباع 6
نشــده مثل ماهی، آووکادو، آجیل، روغن زیتون، سویا، 
کانوال، روغن آفتابگردان و روغن ذرت را جایگزین مواد 
دارای چربی های اشباع شــده مثل گوشت های چرب، 
کره، روغن نارگیل، خامه  و پنیر کنید. می توانید گوشت 
ســفید )به عنوان مثال مــرغ( و ماهی را که بــه طور کلی 

چربی کمی دارند به جای گوشت قرمز مصرف کنید.
از چربی و نمک هستند، پرهیز کنید. در صورت 7 از مصرف گوشت های فراوری شده که سرشار 
امکان، شیر و محصوالت لبنی کم چرب انتخاب کنید و 
از مصرف چربــی های ترانس کــه در غذاهــای فراوری 
 شــده، فســت فودها، غذاهای ســرخ شــده یــا منجمد،

 کوکی ها و مارگارین یافت می شود، پرهیز کنید.
مصرف نمک روزانــه خود را به کمتــر از 5 گرم  )تقریبا یک قاشــق چــای خوری( محــدود و از 8
نمک یددار استفاده کنید. مصرف نوشیدنی های حاوی 

قنــد )ماننــد آب میوه، شــربت و شــیرهای طعــم دار( را 
محدود کنید.

در خانــه غــذا بخورید تــا ارتبــاط با دیگــران و 9 از غذا خوردن در محیط بیرون خودداری کنید. 
احتمال قرار گرفتن در معرض کووید19 کاهش یابد. ما 
توصیــه می کنیم با کســی که ســرفه یا عطســه می کند 
حداقل یک متر فاصله داشــته باشــید. ایــن موضوع در 
محیــط هــای شــلوغی ماننــد رســتوران ها و کافه هــا 
امکان پذیر نیســت. قطرات بزاق و ترشــحات حاصل از 
عطسه افراد آلوده ممکن است روی سطوح و دست افراد 
)به عنوان مثال مشــتری ها و کارمندان( وجود داشــته 
باشــد و بیشــتر اوقات رفت و آمد تعداد زیاد مشــتریان، 
امــکان شست وشــوی مــداوم دســت ها و  ســطوح  را به 

کارکنان نمی  دهد.
ایمنی بدن را باال می برد اما ایــن موارد کافی  10 گرچــه تغذیــه مناســب و نوشــیدن آب کافی

نیستند. افراد مبتال به بیماری های مزمن که مشکوک 
به کووید19 هستند به حمایت های روانی و رژیم غذایی 
مخصوص هم نیاز دارند کــه می توانند در ایــن زمینه از 
مشاوران و متخصصان آموزش دیده این پشتیبانی ها را 

دریافت کنند.

خواص گیاهان

1-  هندوانه را برش بزنید و دانه هایش را جدا  کنید.
2- یک عدد لیموی تازه را هم پوست بگیرید.

3- هندوانه، لیمو، نعنــاع و یخ را داخــل مخلوط کن 
بریزید و اجازه دهید کامال مخلوط شوند و بافتی شبیه 

یخ در بهشت به خود بگیرند.
4- نصف لیوان را مخلوط موهیتوی هندوانه بریزید و 

رویش را با آب گازدار پر کنید.

5- برای تزییــن موهیتو می توانید بــه صورت دلخواه 
از چند عــدد برگ نعنــاع، برش های لیمو یــا هندوانه 

استفاده کنید.
6- در این نوشــیدنی به دلیل شــیرین بودن هندوانه 
نیازی بــه افزودن شــکر نیســت ولــی اگر ذائقه شــما 
شیرینی بیشتری می پسندد می توانید یک تا دو قاشق 

غذاخوری شکر به نوشیدنی خود اضافه کنید.

نوشیدنی

علت تشنج در کودکان مبتال به کرونا
دکتر حسین دالور کسمایی |  متخصص مغز و اعصاب

 تغییراتی کــه در بافت مغز ایجاد می شــود می تواند 
باعث تشنج بسیاری از کودکان مبتال به کرونا شود. 
کوویــد 19 می توانــد بــا درگیر کــردن بافــت مغز و 
اعصاب باعث انسفالیت شــود، انسفالیت درگیری 
بافت مغز اســت که می تواند عاملی برای تشــنج در 

بسیاری از مبتالیان به این بیماری باشد. 

فردی که مبتال به کووید 19 شده می تواند التهابات 
الکترولیتی پیــدا کند؛ ایــن التهابــات الکترولیتی 

می تواند باعث تشنج شود.
انســفالیت و التهابات الکترولیتی دو عامل مهم در 

تشنج کودکان هستند.
 به طــور کلی ســکته مغــزی و تشــنج در مبتالیان به 
کرونــا رو بــه افزایــش و علت آن هــم افزایــش لخته 

پذیری است.

 کووید 19 به دلیــل اختالالت انعقــادی که ایجاد 
می کند، احتمال لخته پذیــری را افزایش می دهد 
به همین علت می توانــد باعث ایجاد ســکته مغزی 
شود.به بســیاری از بیمارانی که دچار سکته مغزی 
شــده اند، داروی ضد لخته پذیری تزریق می شــود. 
بســیاری از داروها می توانــد میزان ســکته مغزی و 

قلبی را در بیماران مبتال به کرونا کاهش دهد.
منبع : بیتوته 

آنتی کرونا

علت بوی بد دهان 
کودکان را بشناسید

 گاهــی اوقــات کــودکان هــم ماننــد بزرگ ســاالن 
دهان شان بو بد می دهد. بوی بد دهان می تواند نشانه 
 بیماری های دهان و دندان، بیماری های مختلف یا 
حتی عفونت باشد. بنابر این خیلی مهم است که پدر 

و مادر ها حواس شان به این موضوع باشد.
 خشکی دهان

اگر فرزندتان از طریق دهان نفس می کشد )برای 
مثــال گرفتگی بینــی دارد(، باکتری های موجود 
در دهانــش بدون دردســر رشــد می کننــد و زیاد 

می شوند.
 جسم خارجی

یک نخود، لوبیا، یک اسباب بازی کوچک یا شیء 
دیگری که فرزندتان در بینی خود قرار داده ممکن 
است باعث بوی بد دهان او شده باشد. این اتفاق 
در کــودکان و بچه های نوپا که معموال ســراغ همه 

چیز می روند مشترک است.
 بهداشت نامناسب دهان

  باکتری های طبیعی در دهــان زندگی می کنند و 
روی باقی مانده ذرات غــذا بین دندان ها، در خط 
لثه، روی ســطح زبان یا روی ســطح لوزه در پشت 
گلــوی فرزند تان تأثیــر می گذارنــد. همین باعث 
بوی بد دهان می شــود مخصوصا اگر غذا به مدت 

طوالنی در دهان باقی بماند.
کرم خوردگی ها،  جرم دندان یا آبسه های دندانی

 این هــا می توانند در هر ســنی روی دندان بچه ها 
تأثیر بگذارند و باعث بوی بد دهان شوند.

 خوردن غذاهای تند
اگر فرزندتان از خــوردن ســبزیجاتی مانند پیاز و 
ســیر لذت می برد، باید بدانیــد که آن هــا موقتا تا 
زمانی که در سیستم گوارش او وجود دارند، روی 

تنفس اش تأثیر می گذارند.
 بیماری یا شرایط خاص

گاهی اوقات عفونت های ســینوزیت،  ورم لوزه ها 
یا حتی آلرژی های فصلی می توانند باعث بوی بد 
دهان شوند. بعضی از کودکان مبتال به ریفالکس 

معده به مری نفس بدبویی دارند.
  چگونه بوی بد دهان کودک را از بین ببریم؟

 رعایت بهداشــت دهان و دندان یکی از بهترین 
راه ها بــرای از بین بردن بوی بد دهان اســت. اگر 
فرزند تان نوزاد اســت،  ســعی کنید لثه هــا و همه 
دندان هایش را بعد از هر بــار غذا خوردن یا قبل از 
خواب برایــش پاک کنید یا مســواک بزنید. شــما 
می توانیــد به آرامی زبانــش را هم مســواک بزنید 

)البته در این سن نیاز به خمیردندان نیست(.
 وقتی کودک تــان مرحله نوزادی را پشــت ســر 
گذاشــت برایش مســواک بزنیــد )در نهایــت به او 
آموزش دهید دندان هایش را مسواک بزند( آن هم 
دو بار در روز و یک بار قبل از خواب. تا زمانی که او 
2 ساله شود فقط به اندازه یک دانه برنج برایش از 
خمیر دندان اســتفاده کنید یا حتــی کمتر. بعد از 
2 ســالگی به اندازه یک نخود و بعد از 5 سالگی به 
اندازه یک لوبیای کوچک از خمیر دندان استفاده 

کنید.
 کودک تــان را بــرای معاینــات منظم بــه دندان 
پزشــکی ببرید و مطمئن شــوید کــه دندان هایش 
سالم و تمیز هستند. اگر هنوز هم دهان فرزند تان 
بوی بــد می  دهــد او را بــرای معاینه پیش پزشــک 
ببرید.اگــر فرزندتــان انگشــت شســت یــا بقیــه  
انگشــتانش را می مکد، شــما باید مطمئن شــوید 
کــه او دســت ها و وســایل شــخصی اش را به طــور 
مرتب بــا آب و صابون می شــوید. اگــر کودک تان 
از پســتانک اســتفاده می کنــد،  بــرای ضد عفونی 
کردن آن می توانیــد آن را در  آب داغ بیندازید.در 
نهایت لزومی ندارد کــه فرزند تان را به خاطر بوی 
بد دهانش خجالــت زده کنید. ســعی کنید با این 
موضوع کنــار بیایید حتــی اگر کمی بــه خاطر آن 

احساس شرمندگی می کنید.
در تهیه این مطلب از سایت »بیتوته« کمک گرفته 

شده است.

پزشکی

مهدیس مرادیان |  مترجم 

طبق جدیدتریــن یافته ها، افرادی که رژیم غذایی شــان 
سالم و از تعادل خوبی برخوردار اســت، در برابر ابتال به 
بیماری ها قوی ترند و شانس ابتالی آن ها به بیماری های مزمن و عفونی کمتر 

اســت. پس بهتر اســت در زمان شــیوع کرونا مــواد غذایی متنــوع، تازه و 
ارگانیک را در برنامه غذایی هر روزتان بگنجانید. یک رژیم سالم نه تنها به 
تقویت سیستم ایمنی در زمان شیوع بیماری  کمک می کند بلکه به صورت 
عادت همیشــگی بــه ارتقــای ســالمت کمــک و از بیماری هــای مزمن هم 

پیشگیری می کند. ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

بانوان

مارال مرادی
خبرنگار

 مواد الزم )برای 6 نفر(
 هندوانه - 2 فنجان

 برگ نعناع تازه - 12 عدد
 لیمو  -یک عدد

 سودا -  یک قوطی
 یخ - یک فنجان

 لیمــو، نعنــاع و هندوانــه 
-  مقداری برای تزیین

خواص روغن آرگان

روغــن آرگان از هســته میوه هــای درخــت آرگان 
اســتخراج می شــود. این روغن با دارا بودن مواد 
مغــذی فراوانی چــون ویتامیــن ای، اســیدهای 
چرب امگا 6 و 9، اســید لینولینیــک، ویتامین آ، 
ویتامین ث و آنتی اکســیدان های ضروری دیگر، 
به عنوان یکی از بهترین روغن ها برای تقویت مو، 
جوان سازی پوست و درمان بیماری های پوستی 
شــناخته شــده اســت. این روغن به دلیل سرشار 
بــودن از ویتامیــن E و اســیدهای چــرب، یکی از 
بهترین روغن های طبیعی برای رطوبت رســانی 
و جوان ســازی پوســت و مو اســت. روغــن آرگان 
خشــکی پوســت بدن را درمان می کنــد و میزان 
اســیدهای چــرب این روغــن التهــاب پوســت را 
کاهش می دهد و از خشکی آن جلوگیری می کند. 
یکی از جذاب تریــن ویژگی های اســتفاده از این 
روغن به عنوان مرطوب کننده این است که بسیار 
ســریع جذب پوســت می شــود. همچنین منافذ 
پوســت را مســدود نمی کند.یک یا دو قطره از آن 
برای رطوبت رســانی به کل صورت کافی اســت. 
می توانید آن را بــا دیگر روغن ها یا مواد آرایشــی 
استفاده کنید اما برای رطوبت رسانی استفاده آن 
به تنهایی مؤثرتر است. ابتدا بهتر است روغن را در 
دســتان خود گرم کنید، این کار را با مالش روغن 

بین انگشتان و کف دست انجام دهید.
  تقویت ناخن

پوست زبر، ناخن  های شکننده و آسیب دیده و پوست 
ملتهب اطراف ناخن  ها از مشــکالت نســبتا شایع 
دست و ناخن هاست که عالوه بر ظاهرناخوشایند، 
می  تواند بســیار دردناک هم  باشد. ازدیگر خواص 
روغن آرگان رفع ترک و تکه های اضافی روی ناخن 
هاست. استفاده از چند قطره روغن آرگان در اطراف 
ناخن  ها می  تواند قرمزی و التهاب پوســت اطراف 

ناخن ها را کاهش دهد.
  خواص روغن آرگان برای مو

روغن آرگان عالوه بر پوســت برای مو هم مناسب 
اســت و همان میزان رطوبتی را که برای پوســت 
ایجاد می کند، برای مو هم فراهم می کند. روغن 
آرگان از مــو در برابــر نور خورشــید محافظت می  
کند و می تواند رشــد مو را بهبود بخشد، حجم مو 
را افزایش دهد و باعث ضخیم تر شدن موها شود. 
از این روغن می  تــوان به عنوان نــرم  کننده بعد از 

شامپو هم  استفاده کرد.
  درمان موهای خشک و شوره سر

اگر موهای خشــک و شــکننده دارید، یــک بار در 
هفته از ماســک موی روغن آرگان استفاده کنید 
تا خشکی مو درمان شــود.4 تا 10 قطره از روغن 
آرگان را روی موهــای خود بمالید و خوب ماســاژ 
دهید، بگذارید یک شب بماند و صبح موهای خود 
را با آب و شامپو بشویید. اگر شــوره سر دارید این 

کار را دو بار در هفته تکرار کنید.
 ترمیم ترک های پوستی

می توانید مقداری روغن را روی پوست خود ماساژ 
دهید تا از شر ترک های پوستی و جای زخم های 

خود خالص شوید.

  به تازگی در خبرها آمده است که یک دختر 1۷ ساله 
اندونزیایی که اغلب اوقات به خواب طوالنی مدت فرو 
می رود، در این کشور »زیبای خفته در زندگی واقعی« 
لقب گرفته است. »ایچا«،  اولین بار در سال 201۷ با 
خوابیدن به مدت 13 روز پیاپی به ســوژه رســانه های 
این کشــور تبدیل شد. نخســتین بار او برای یک روز و 
نیم  و بار دوم به یک خواب عمیق هفت روزه فرو رفت. 
پزشــکان می گویند: »او بســیار ضعیف شــده اســت. 
در حالی که هنــوز علت خــواب طوالنــی غیرمعمول 
ایچا مشــخص نیســت اما عالیم نشــان می دهد که او 
از هایپرســومنیا یا پرخوابی رنج می برد. یک بیماری 

عصبی بســیار نادر که مبتالیان بیــش از حد در طول 
روز احســاس خواب آلودگــی می کنند و بــرای مدت 
طوالنی می خوابند.« هایپرســومنیا اشکال مختلفی 
دارد و دالیل ابتال به آن هم متفاوت اســت؛ از آســیب 
عصبی گرفته تا عوامل ژنتیکی و ضربه های جســمی 
 Tribunn.com یا عاطفــی. پدر ایچــا در این باره بــه
گفت: »او چند بار ســعی کــرد تا دختــرش را از خواب 
بیدار کند اما بی فایده بود. بنا به گفته او، دخترش در 
خواب غذا را می جود و حتی قادر به بلعیدن آن است. 
ســندروم زیبای خفته هم اکنون هیچ درمان شناخته 

شده ای ندارد.«

اگر تعادل غذایی داشته باشیم و از غذاهای 
سالم استفاده کنیم در مقابل ابتال به یک 

بیماری در زمان شیوع آن مقاومت بیشتری 
خواهیم داشت

 توصیه های تغذیه ای سازمان هبداشت جهاین

در زمان شیوع کروان

تغذیه

سندروم زیبای خفته را می شناسید؟

تازه ها
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زندگی سالم 
 سه شنبه 
    31 فروردین 1400   
شماره 1860 

* رسم مردم ســوئیس که آدم برفی رو آتیش می زنن و مردم 
روسیه که نوعی پنکیک درســت می کنن، جذاب تر از بقیه 

جشنواره های بهاره در کشورهای مختلف جهان بود.
* مطلب »شکر مخفی« در صفحه نوجوان خیلی جالب 

بود.
* آق کمال؛ آیا میدانی  یکی  از بازیگران  سریال  شبانه  شبکه 
۲ سیما آق  کمال  و یکی  از بازیگران  سریال  شبانه  شبکه ۳، 

آق  جمال  است؟!
* درباره پرونده زندگی سالم با موضوع جشنواره های بهاره، 
می خواستم بگم هرچی بعضی کشورها برای خوشحال و 
سرگرم کردن مردم شون، برنامه های جالب و هیجان انگیزی 
تدارک می بینن، مســئوالن مــا هیچ کاری برای شــادی ما 

نمی کنن.
* چاپ عکس خوردنی های خوشــمزه را در ماه رمضان در 
صفحه سالمت کمتر کنین. آدم می بینه و گشنه می شه. به 

خصوص نوجوان ها.
* قدیم ها پیامک می فرســتادیم برای زندگی سالم، سریع 
چاپ می شد. االن چندین باره که پیامک می فرستم و چاپ 
نمی کنین. درسته سرتون شلوغ شده ولی ما قدیمی ها رو 
محمودی بیشتر تحویل بگیرین.  
* جشــن هولــی هنــد رو کــه مــردم در اون، روی هــم رنگ 
می پاشن تقریبا هرماه یک بار در زندگی سالم چاپ می کنین 

و توضیح می دین که چه جوریه! بی خیالش بشین دیگه.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

3

داده تصویری

1- انجام چندکار همزمان، ممنوع| اگر 
از آن دســته خانم هایی هستید که چند کار 
همزمــان را انجام  می دهیــد، برای تان خبر 
خوبی ندارم. انجــام چندیــن کاری در یک 
زمان باعث می شود شما تمرکز و انرژی الزم 
و کافی را روی کار نگذارید و نتوانید آن را به 
درســتی مدیریت کنید. ضمن این که شما 

را خسته خواهد کرد و بازدهی شمارا پایین 
می آورد.

2- نگویید نمی توانم| معموال خانم ها در 
مقابل انجام دادن کارها یــا حتی در مقابل 
رویاهای شــان یک کلمه را بــه کار می برند: 
»نمی توانم«. در حقیقت با گفتن نمی توانم 
شــما شــانه از زیر انجــام دادن کارها خالی 

می کنید. پس از این به بعد به جای نمی توانم 
بگویید انجام می دهم.

3- از مقایسه خودتان با دیگران دست 
بردارید| ایــن روزها همه ما در شــبکه های 
اجتماعی می چرخیم و ناخــودآگاه ظاهر یا 
حتی سبک زندگی مان را با دیگران مقایسه 
می کنیم. این مقایســه باعث هجــوم افکار 
منفی به ذهن تان خواهد شد. شما فقط باید 

با یک نفر مقایسه شوید و آن خودتان است.
4- صحبت های منفی را متوقف کنید| 
حتمــا شــما هــم در طــول روز یک ســری 
صحبت های منفی را از اطرافیان، دوستان 
یا همکاران تان خواهید شنید. مغز که مثل 
یک آهن ربای بزرگ عمل می کند، تمام این 
صحبت های منفــی را جــذب خواهدکرد و 
باعث خواهد شد شــما احساس افسردگی 
کنید. چرا از این قابلیت آهن ربایی مغزمان 

بــرای جــذب انرژی هــای مثبت اســتفاده 
نکنیم؟ سعی کنید از امروز در ساعات خالی 
خــود در هنگام آشــپزی، رانندگــی یا حتی 
پیاده روی، پادکست های مثبت و انگیزشی 

گوش دهید و سطح انرژی خود را باال ببرید.
5- بــرای رفــع مشــغولیت های ذهنی، 
برنامه ریزی کنید| تا به حال برایتان پیش 
آمده که دچار مشغولیت ذهنی باشید و هیچ 
کدام از کارهای تان درســت و به موقع پیش 
نرود؟ معموال اکثر خانم ها به دلیل مشــغله 
زیاد، کارهایشــان ســر وقت و به موقع پیش 
نمی رود. در این مواقع قطعا عصبی می شوید 
و سطح اســترس و اضطراب تان باال خواهد 
رفت. شــما باید بتوانید مشــغولیت ذهنی 
خود را ازبین ببرید. بــرای این کار فقط یک 

راه دارید، برنامه ریزی کنید.
6- هرچه پیش آید خوش آید را فراموش 

کنید| خیلی از ما زندگی را بر پایه یک جمله 
می دانیــم؛ »هرچه پیش آید خــوش آید« اما 
زندگی فقط بر پایه شانس نیست. شما باید 
بتوانید اهــداف بلنــد و کوتاه مــدت خود را 
مشخص کنید و در راستای رسیدن به آن ها 

گام بردارید.
7- بدترین دشمن خود نباشید| گاهی 
اوقــات ممکن اســت افکار خودسرزنشــگر 
سراغ ما بیایند. مثال در حال خوردن هستیم 
و با خود بگوییم »کمتر بخور. تو خیلی زشت 
و چاق هستی« یا صبح که خودمان را جلوی 
آینه نگاه می کنیم به این فکر کنیم که »چقدر 
صورت مان پف دارد«. در واقع این افکار، ما 
را از درون می شکنند و نابود می کنند. شما 
باید بهترین دوست خود باشید و خودتان را 
تشویق و تحسین کنید. هرروز با خودت تکرار 

کن »تو زیباترین زن دنیا هستی«.

خانم ها، این 7 عادت اشتباه را ترک کنید  

مخاطب گرامــی اگر شــما آگاهانه 
یــا ناخودآگاه احســاس خشــم و غم 
ناشــی از طــالق را ســرکوب کنید، 
هرگــز نخواهید توانســت رابطه ای 
ســالم و صحیح با اطرافیان برقرار کنید یا حتی برای 
ازدواج مجدد آماده شوید زیرا کوله باری از احساسات 
فرو خورده نظیر خشــم، عصبانیت، افســردگی و... 
را تا ســال های طوالنی بــا خود حمــل خواهید کرد. 
پس به جای ســخت گرفتــن زندگــی و فــرو خوردن 

احساسات تان، آن ها را بیرون بریزید و بروز دهید.

 گذشته نباید آینده تان را به خطر بیندازد
بزرگ تریــن صدمــه ای که شــما می توانید بــه خود و 
دیگران بزنید، این است که احساســات آسیب دیده 

خــود را وارد زندگی جدید بــا آشــنایان، اطرافیان یا 
همســر آینده خود کنیــد. ریشــه این مشــکل در این 
اســت که شــما همچنان در رابطه قبلی با همسرتان 
گیر کــرده و موفق نشــده اید به هر انســانی به عنوان 
موجــودی منحصر به فــرد نگاه کنیــد بلکه همچنان 
مشغول مقایسه کردن اطرافیان با همسرتان هستید 
و در واقع بعــد از جدایی از همســرتان همــه را به یک 
چوب می رانید. بنابراین اجازه ندهید خاطرات منفی 

گذشته، آینده تان را به خطر بیندازد.

 خودتان را قربانی ازدواج قبلی ندانید
قبل از ازدواج دوم ســعی کنید با صداقت کامل تمام 
اتفاقاتی را که در نهایت به جدایی شــما و همســرتان 
منجر شده اســت، مرور کنید. ســهم خود را در وقوع 
رخداد طالق بررســی و خود را در ســه بعــد رفتاری، 
احساسی و فکری ارزیابی کنید. به خاطر داشته باشید 
که شــما قربانی این ازدواج نبوده اید و حتما سهمی 
در اشتباهات یا مسیری داشته اید که به جدایی ختم 
شــده اســت. بســیاری از افراد در ازدواج دوم شان به 
دنبال فردی می گردند که دقیقا نقطه مقابل همسر 
سابق شان باشد اما تا زمانی که وقوع همه مشکالت را 
از چشم طرف مقابل می بینید، شکست مجدد شما در 

زندگی دوم هم قابل پیش بینی خواهد بود.

بعــد از یــک زندگــی مشــترک 
ناموفــق، تقریبا دو ســال پیش از 
شــوهرم جدا شــدم.  چند وقتی 
است که خواستگارهایم، پاشــنه در را از جا 
کنده انــد! امــا من دلــم نمی خواهــد دوباره 

ازدواج کنم و شکست بخورم. چه کنم؟

بنفشه دولت آبادی | مشاور خانواده

خواستگارهایم بعد از طالقم، پاشنه در را از جا کنده اند!

 همه ما یک سری عادت هایی داریم که به صورت ناخود آگاه آن ها را هرروز انجام می دهیم. این 
یکی از  قابلیت های مغز است که برخی کارها را، به صورت پشت سرهم تکرار می کند و آن ها 
برای ما تبدیل به عادت می شود. نکته مهم این است که عادت های ما مفید هستند یا مخرب؟ 
در قدم اول ما به عنوان خانم خانه باید بتوانیم عادت های مخرب را شناسایی و در نهایت در 

قدم بعدی آن ها را از زندگی خود و خانواده حذف  کنیم.

مهسا کسنوی |    روزنامه نگار

بانوان

ما و شما

یادگیری مهارت جدید

 بــا یادگیــری مهارت هــای جدیــد که 1
باعــث می شــود مــدام به خودمــان 
یــادآوری کنیم هنــوز کارآیــی داریم. 
هنوز فرصت برای تغییر داریم، برای هیچ چیز دیر 

نیســت و... فایده مســتقیم یادگیری مستمر این 
اســت که امکان ارتقا در زندگی شــخصی و کاری 
و... را داریم. به عنوان یک عضو مفید جامعه حس 
خوب داریــم و... اما فایــده غیرمســتقیم اش این 
اســت که فرصتی برای غصه خوردن، فکر کردن 

به گذشــته و مرور مشــکالت برای خودمان باقی 
نمی گذاریم.

 بازی و سرگرمی

 فرامــوش نکنیــد شــادی یــک هدف 2
نتیجــه اســت. شــما  یــک  نیســت، 
نمی توانید یک هدف داشــته باشــید 
اما رونــد زندگی تان خــالف آن هدف باشــد. اگر 
می خواهید نتیجه زندگی شــما شادی باشد باید 
یک روند شاد را انتخاب کنید. باید به خودتان یک 

هویت شاد بدهید.
معاشرت با خانواده و دوستان

 البتــه در این جا هــم باید روی 3
رونــد متمرکــز شــوید. هــر 

معاشــرتی شــادی در پی 
ندارد. باید به خاطر بســپارید اگر 

روند معاشرت شما جذاب باشد، 
نتیجــه اش می شــود شــادی. 

اما اگر دورهم جمع شــوید و 
از زمین هایی کــه نخریدید، 
نداریــد،  کــه  دالرهایــی 

خانه ای که ارزان فروختیــد و... صحبت کنید در 
حقیقت هم افزایی غم و غصه دارید نه شادی.

 ورزش و فعالیت بدنی منظم

  ما حین ورزش هم سالمتی جسم مان 4
را تضمیــن می کنیــم ،  هــم هورمون 
نشــاط و رضایــت در بدن مان ترشــح 
می شــود و هــم از اضطــراب و اســترس دوری 
می کنیــم و در نهایت روابــط اجتماعی مان را هم 

توسعه می دهیم.

  اما چرا فعالیت های خودســاخته باعث 
شادی می شوند؟ 

چون توجــه و تــالش می خواهنــد، به آن ها 
عادت نمی کنیم و امــکان به روز کردن 
مدام شــان را داریــم و در نهایت زود 
بــازده هســتند. حــاال انتخــاب با 
شماست که این حالت درونی را 
کشف کنید و پرورش دهید یا به 
شرایط بیرونی اجازه دهید غم 

و غصه را به شما تحمیل کند.

همه ما دوست داریم شاد باشیم، احساس خوشبختی کنیم، حسی که حق همه ماست.  
شادی، خوشبختی و خوشحالی یک موقعیت دقیق مثل ســرماخوردگی نیستند، شما 
براساس یک سری عالیم می دانید که سرماخورده هستید یا نه اما احساسات، انتخاب و 
ترجیح ما هستند. شادی چیزی نیست که اگر یک سری عوامل کنار هم جمع شوند بتوانیم 
به طور قطع بگوییم خوشحالیم. در حقیقت ما با یک حالت مواجه ایم که می تواند با وجود بسیاری از فاکتورها 
در ما ایجاد نشود و در عوض در غیاب بسیاری چیزها هم شاد باشیم. شادی سه زمینه مهم دارد. اول ژنتیک، 
یعنی این که ما این خصلت را به صورت غیراکتسابی داشته باشیم. بعد شرایط بیرونی، یعنی این که اطرافیان ما، 
کلیت حس و حال جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و... چقدر ما را به سمت خوشحالی سوق می دهد. ژنتیک 
و شرایط بیرونی هر دو فاکتورهای غیرقابل کنترل در شادی هستند اما عامل اصلی و سوم، کار و فعالیت های 
خودخواسته برای رسیدن به شادی هستند. یعنی این که حتی اگر ژن مان به شادی گره نخورده و از زمین 
و آسمان غصه می بارد، خودمان شادی را انتخاب کنیم. حسی درونی که پیش نیازهای مادی هم دارد اما با 

ترفندهایی می توان حتی در عین کمبودها این حس خوب را مهمان قلب کرد. چطور؟

موفقیت

سید سورنا ساداتی|     روزنامه نگار موفقیت

خدایا، مرا در این ماه بر روزه و 
شب زنده داری اش یاری ده و از 

لغزش ها و گناهانش دورم بدار و 
ذکرت را همواره روزی ام کن، به 

توفیقت ای راهنمای گمراهان

دعای روز هفتم ماه رمضان

هرچه توئیت منفی تر، محبوب تر!

از دنیای روان شناسی

 این روزها دلیل وایرال شدن بعضی توئیت ها در توئیتر توجه بسیاری از محققان 
را به خود جلب کرده اســت و آن ها در حال بررسی این موضوع هستند که چه 
عواملی در افزایش یا کاهش بازدید و  بازنشر یک توئیت موثر است؟ محققان 
اسپانیایی بر اساس نتایج یک پژوهش که به تازگی انجام شده، گفته اند که دلیل 
وایرال شدن یک توئیت این است که عبارت های مثبت آن کمتر باشد، اتفاقی که 

تاثیرات روان شناسانه منفی روی کاربران خواهد داشت.

theguardian.com :منبع فرنگیس یاقوتی|     مترجم  

   نحوه انجام این پژوهش
طبق مطالعات گذشته، محبوبیت های 
یــک توئیــت بــه مشــخصات کاربری 
)تعداد فالوئرهای او(، شــاخص های 
توئیت )تعداد لینک ها و هشتگ های 
آن و...( و بررســی جنبه های مختلف 
موضــوع توئیت بســتگی داشــت اما 
امروزه محققان بر این باور هستند که 
عالوه بر این موارد، بیان احساســات 
منفی نیز شانس باز نشر   و محبوبیت را 
افزایش می دهد. گروهی از محققان 
در دانشگاه اسپانیا به تازگی تحقیقی 
را درباره نقش احساســات در وایرال 
شدن توئیت ها انجام داده اند. موضوع 
تحقیــق آن ها برگــزاری همه پرســی 
استقالل کاتالونیا بود. موضوعی که 
توســط مردم و قانون اساسی اسپانیا 
پذیرفته نبود. حــدود ۴۷ هزار توئیت 
از ۲۶ هزار اکانت منتشر شد. محققان 
بعــد از بررســی میــزان بازنشــرها، 
دریافتند که توئیت های با احساسات 

منفی بیشتر مورد اســتقبال کاربران 
قرار می گیرد.

   به منفی نگاری ترغیب نشوید
دکتر »بــن«  رئیس بخــش تحقیقات 
دانشگاه اســپانیا اعالم کرده که این 
موضوع نباید باعث شود فرد احساس 
کند همیشــه و در همــه موضوعات، 
منفی بودن در شبکه های اجتماعی 
بیشــتر از مثبت بــودن ارزش دارد و 
مورد توجه قرار می گیرد چراکه به نظر 
می رسد وقتی صحبت از موضوعات 
سیاســی اســت، احساســات منفی 
باعــث افزایــش محبوبیــت توئیــت 
و بازنشــر آن می شــود. در خــور ذکر 
اســت که نتایج این پژوهش در مجله 
رویال ســاینس چاپ شــده اما باز هم 
روان شــناس ها تاکیــد می کننــد که 
اطالع از ایــن موضوع، نباید شــما را 
به ســمت منفی بودن و منفی نگاری 

ترغیب کند. 

فرمول رسراست شادی
ژنتیک و شرایط بیرونی در شاد بودن ما دخیل هستند؛ اما عامل اصلی فعالیت های خودخواسته در کشف این حالت است

 مشاوره
 طالق

اتاق مشاوره
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جهانگردی در خانه

این عکس را یکی از مخاطبان 
صفحه60+ فرستاده و در توضیح آن نوشته : »عکسی 

از دهه 40 شمسی، دامادی در کنار ماشین عروس ایستاده. زمانی که 
عروسی ها این قدر تجمالتی نبودند و تقریبا همه افراد جامعه در یک 

سطح زندگی می کردند.« نکته جالب تزیینات ماشین عروس و ژست 
آقای داماد و راننده خودرو رو به دوربین است.

شما هم اگر عکس خاطره انگیزی از دوران قدیم دارید، برایمان بفرستید 
تا مخاطبان روزنامه هم در لذت دیدن آن با شما شریک شوند.

 
یاسمین مشرف  |مترجم

 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از مهم ترین افراد زندگی نوه هایشــان 
هستند. معموال این چهره های دوست داشتنی زندگی کودکان، به 
نمادی از عشــق و محبت و تجربه در زندگی آن ها تبدیل می شوند. 
دارابــودن برخــی از ویژگی ها، این شــخصیت های جــذاب را برای 

نوه هایشان جذاب تر می کند.
  صبر و حوصلــه | بهترین پدربزرگ ها و مادربزرگ هــا در برخورد با 
نوه هایشان صبور و باحوصله هستند. حتی اگر نوه ها پرسروصدا باشند 
یا گاهی شیطنت داشته باشند، پدربزرگ و مادربزرگ می دانند که همه 

این ها بخشی از روند بزرگ شدن آن هاست.
  ســخاوت | پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــای موفق معمواًل بخشــنده 
هســتند. نه لزومًا از نظر خرید اســباب بازی، هدیه و دیگر سخاوت های 
مالی بلکه از نظر گذراندن وقت با نوه ها، مشاوره دادن به آن ها و پذیرای 

آن ها بودن.
  عشــق بی قید و شــرط | بهترین پدربزرگ ها و مادربزرگ ها پایه و 
اساس محکمی از عشق در زندگی کودک هستند. کودکان باید بدانند 
مهم نیســت که در زندگی آن ها چــه اتفاقی می افتد، مهم نیســت که در 
مدرســه یا دنیای بیرون از خانه با چــه ناامیدی هایی روبه رو می شــوند، 
خانه پدربزرگ و مادربزرگ همیشــه جای امنی برایشــان اســت و آن ها 

همیشه دوست شان دارند.

  یکدلی | پدربزرگ و مادربزرگ موفق می توانند دنیا را از چشم 
کــودک ببیننــد. بنابرایــن با نوه هــای خود ارتبــاط برقــرار می کنند 
و وقتــی بــا آن هــا هســتند احســاس و ظرفیــت کــودکان را در نظــر 

. ند می گیر
  داشتن گوش شنوا | بهترین پدربزرگ و مادربزرگ برای حرف های 
نوه هایشان گوش شــنوایی دارند. ِصرف گوش دادن به آن چه کودکان 
می گوینــد و دل دادن بــه شــور و شوق شــان، یک هدیــه فوق العــاده به 

آن هاست.
  حفــظ فاصلــه | پدربزرگ هــا و مادربزرگ های موفــق می دانند که 
چگونه بدون دخالت یا تزریق مداوم دیدگاه های خود، فاصله سالمی را 
با نوه هایشان حفظ کنند. آن ها می دانند که باید بگذارند همه چیز روال 
عادی خود را طی کند و به فرزندان شان اجازه می دهند مسیر خود را به 

عنوان پدر و مادر ترســیم کنند.                   

هرگاه کسی پس از مدتی از خانه یا محل اختفای خود خارج شود 
و خود را نشان دهد، اصطالحا می گویند فالنی آفتابی شد و اما 
ریشه این اصطالح:در قدیم حفر قنات خصوصا در مناطق کم آب 
ایران، رونق داشت. آفتابی شدن هم از اصطالحات قناتی است 

و آن جا که آب قنات به سطح زمین می رسد، گفته می شود 
آفتابی شد. یعنی آب قنات از تاریکی خارج شده، به آفتاب و 
روشنایی رسیده است. این عبارت بعدها درباره  افرادی که 

پس از مدتی از انزوا خارج می شوند به کار برده شد.

 6 ویژگی پدربزرگ ها و
 مادربزرگ های موفق

آدم به امید زنده است!

این روزهــا که ســفر رفتن خطرناک اســت، آدم ها دو دســته شــده اند؛ 
آن هایی که جان خودشــان و دیگران را کف دســت می گیرند و به جاده 
می زنند و کسانی که سختِی در خانه ماندن را تحمل می کنند. اگر جزو 
گروه دوم هســتید، امروز بــا هم آب وهوایــی عوض می کنیــم و به نقاط 
مختلف دنیا ســرک می کشــیم. اگر هم در گــروه اول قــرار می گیرید، 

خواهش می کنیم که به دسته دوم بپیوندید. خب آماده اید؟

۱   در کدام کشور، یکی از عجایب هفت گانه متعلق به جهان باستان   
قرار ندارد؟

ب( یونان     پ( ژاپن الف( چین   

پرچم کدام کشور تنها از دو رنگ تشکیل شده است؟ ۲  
الف( قطر    ب( برزیل    پ( ایتالیا

کدام یک از گزینه های زیر نام یک رود نیست؟ ۳  
الف( اژه     ب( آمازون            پ( نیل

خوردنی های ملی ترکیه کدام ها هستند؟ ۴  
الف( انواع کباب، باقلوا، قابلی پو   

 ب( دونر، باقلوا، پیده  
 پ( کنافه، پاستا، حمص

در کدام گزینه اسم و لقب کشورها با هم  مطابقت ندارند؟۵
الف( هند، سرزمین 72 ملت 

ب( تبت، بام دنیا      
 پ( اسپانیا، سرزمین قهوه

در کدام گزینه ترتیب  ۶  
درست کوچک ترین 

کشورهای جهان رعایت 
شده است؟

الف( واتیکان، موناکو، نائورو  
ب( موناکو، واتیکان، نائورو  

 پ( موناکو، سن مارینو، 
نائورو

سین جیم 

کارتون 

موفقیت به وقت 60+ 

آفتابی شدن

قاب خاطره

داده تصویری

سبک زندگی 

تقویت 
سلول های 

عصبی و حافظه

 طبع گرم 
)خارش، ناراحتی 

کبدی و زخم دهان(

تنظیم 
فشارخون و 

تقویت عضالت

 باال بردن
قند خون

انرژی زای 
سریع

افزایش 
فشار خون

بهبود مشکالت 
مجاری ادراری 

و پروستات

تقویت 
سیستم 

ایمنی بدن

پوسیدگی 
دندان

اضافه 
وزن

sixtyandme :منبع

خانــم »هســتر فــورد« اوایــل ســال گذشــته تولــد 115 
سالگی اش را در میان خانواده بزرگ و مهمانانش با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و از درون خودروهای شخصی شان 
جشن گرفت. بر سر ســن واقعی او اختالف نظر بســیار است اما براساس 
مجموعه ای از ســوابق خانوادگی اش وی در ســال 1904 در لنکســتر، 
کارولینای جنوبی متولد و در یک مزرعه پنبه بزرگ شده است. اما براساس 
مدارک دیگری ســال تولد او را 1905 میــالدی می دانند. در هر صورت 
او عنوان پیرترین شــهروند آمریکایی را دارد. این مادربزرگ یا به عبارتی 
رئیس خانواده، 12 فرزند و حدود 300 نوه، نتیجه و ندیده دارد. هســتر 
همسر 45 ساله اش را در حالی که 12فرزند از او داشت در سال 1963 
یعنی بیش از نیم قرن گذشته از دست داد. خانم فورد همه عمرش عادت 
داشت هرروز نیمی از موز را به عنوان صبحانه بخورد و راز طول عمرش را 
سبک زندگی سالم می دانست. به گفته اطرافیانش هستر تا سال 2008 
میالدی از هیچ دارویی اســتفاده نکرده و گذارش به بیمارستان نیفتاده 
بود. جالب است بدانید که شهردار شارلوت، شهری که هستر فورد در آن 

 زندگی می کرد، 15 آگوســت روز تولدش را به نام روز» مادر هستر فورد« 
نام گذاری کرد.هســتر فورد به خاطر داشــتن لقب پیرترین فــرد زنده در 
آمریکا همواره از طرف رهبران سیاســی، روســای جمهوری، رسانه های 
اجتماعــی، شــخصیت های مشــهور جهانــی و همشــهری هایش تجلیل 
می شــد. او دومین فرد مســن جهان بود کــه در ســال 1918 همه گیری 
آنفلوآنزا را تجربه کرد و در 116 سالگی از بیماری کووید-19 جان سالم 
به در برد اما در نهایت روز شنبه در اثر کهولت سن در خانه خود و در جمع 
خانواده اش، در آرامش درگذشت.                 منبع: نیویورک پست

 پیرترین شهروند آمریکایی
 در 116 سالگی درگذشت
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فایده ها و رضرهای خرما برای ساملندان
خرما یکی از مفیدترین خوراکی هاست ولی برای مصرف آن باید مالحظاتی را رعایت کرد
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پاسخ ها در سمت راست صفحه 
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 پسران آبی قاتالن گروه مرگ!
ب� رحم مثل استقالل و فرهاد

 از تعلیق لیگ قهرمانان تا اخراج آقاى خاص از تعلیق لیگ قهرمانان تا اخراج آقاى خاص  66 بازى،  بازى، 55 برد و فقط یک تساوى!  برد و فقط یک تساوى! 
آمار فوق العاده فرهاد مجیدى با استقالل جنجال ها و تبعات آغاز سوپرلیگ اروپا
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 ٠٠:٤٥ ســاعت  از  اســتقالل   
بامداد دوشنبه در دومين باز� اش 
زميــن  در  آســيا  قهرمانــان  ليــگ   C گــروه  در 
شــماره دو ورزشــگاه ملــ* عبــدا... شــهر جده 
عربستان به مصاف الشــرطه عراق رفت و موفق 
شــد با نتيجــه ٣-صفــر حر>; خود را ش8ســت 
دهد و با ٦ امتيــاز در صدر جدول ا>ن گروه قرار 
فرشــيد  نــادر�(٤٤)،  محمــد  بگيــرد. 
زننــده  و شــيخ د>اباتــه(٦٥)   (٥٥)Lاســماعيل
فرهــاد  شــاگردان  بودنــد.  اســتقالل  گل هــا� 
مجيد� در فصل گذشته ليگ قهرمانان آسيا در 
٢ باز� رفت و برگشــت برابر الشرطه به تساو� 
دســت >افته بودند و در تار>خ باز� ها� گذشــته 
٢ تيم نيز برد� در Rارنامه آبL پوشان ثبت نشده 
بــود Rه ا>ــن پيــروز�، طلســم حر>ــ; عراقL را 
ش8ســت. در د>گر باز� گــروه C الدحيل قطر و 
االهلL عربســتان به تســاو� >*->ــ* رضا>ت 
دادند. در جدول ا>ن گروه، استقالل با ٦ امتياز 
در صــدر قــرار گرفتــه، الدحيل بــا ٤ امتياز دوم 
است، االهلL و الشــرطه نيز با >* و صفر امتياز 

در رده ها� بعد� ا>ستاده اند.
 قاتالن گروه مرگ

اول  هفتــه   ٢ در  Rــه  عمل8ــرد�  بــا  اســتقالل 
رقابت ها� ليگ قهرمانان آسيا داشت، توانست 
>* آمار بســيار خوب بــه جا بگــذارد و با زدن ٨ 
گل تا ا>نجا� Rار خطرنا\ تر>ن تيم حال حاضر 
ليــگ قهرمانــان آســيا در خــط حمله باشــد و با 
تفاضــل گل ٦، از د>گر تيم هــا� حاضر عمل8رد 
بهتر� داشــته باشد. بعد از اســتقالل، تيم ها� 
الهــالل  و  پرســپوليس  ازب8ســتان،  آجــL ام Rا 

عربســتان با ٤ گل، بيشــتر>ن گل زده در ا>ن ٢ 
هفته از رقابت ها� ليگ قهرمانان آسيا را به ثبت 
رســاندند. تا ا>ن مرحله ٦ باز>8ن استقالل رو� 
٨ گلR Lــه در ٢ باز� اول آبL ها به ثمر رســيد، 
تاثيــر مســتقيم داشــتند. در ا>ــن بين، فرشــيد 
اســماعيلL با به ثمر رساندن ٢ گل و ٢ پاس گل 
بهتر>ــن عمل8ــرد را داشــته اســت. همانطور Rه 
گفتيم آبL پوشــان Rــه در روز اول ٥ بــار دروازه 
تيــم االهلL را باز Rرده بودنــد، در دومين د>دار 
خــود هم ٣ بــار موفق بــه گلزنL شــدند تا جمع 
گل ها� آنها در ٢ باز� به عدد ٨ برســد. ا>ن در 
حالL اســت نزد>* تر>ن تيم ها به استقالل با ٤ 
گل پشت سر ا>ن تيم قرار دارند. بعد از استقالل 
Rه با ٨ گل بهتر>ن خط حمله آســيا را در اختيار 
دارد، الهالل، آلماليق و پرســپوليس هر Rدام با 
٤ گل د>گــر خطوط حمله برتــر در بين تيم ها� 

آسيا>L را در اختيار دارند.
 درخشش خط هافب" و فرصت طلب� ستارگان

در ٢ بــاز� ابتدا>L اســتقالل در ليــگ قهرمانان 
 Lنقص Lآســيا خــط هافب* ا>ــن تيــم نما>ــش ب
 L8< هR Lداشــت. در ا>ن ميان فرشــيد اسماعيل
از باز>8نان شاخص استقالل در عربستان است، 
بــا ٢ گل و ٢ پــاس گل، ارزشــمندتر>ن باز>8ــن 
ا>ــن تيم در فــاز تهاجمL اســت. هافب* شــماره 
٨ آبL هــا بــه تنها>ــL رو� نيمL از گل هــا� ا>ن 
تيم تاثير مســتقيم داشته اســت. >L8 از تغييرات 
مهمR Lــه فرهاد مجيد� در ترRيب اوليه تيمش 
نســبت به باز� نخســت ا>جاد Rــرد، حضور آرش 
رضاوند در Rنار مسعود ر>گL بود. ر>گL، رضاوند 
و اســماعيلL ٣ باز>8ن محور� استقالل در خط 

ميانــL بودند Rه بــه خوبL در Rنار هم توانســتند 
 Lنبض باز� را در ميانه ميدان از اختيار تيم عراق
خــارج Rــرده و ابت8ار عمــل را در دســت بگيرند. 
 Lارها� دفاعR ــه بيشــتر او را درR آرش رضاونــد
د>د>ــم و >8ــL از بهتر>ــن هافب* هــا� درگيــر و 
توپ گير در فوتبال ا>ران محسوب مL شود، مقابل 
الشــرطه نه تنها به وظا>ــ; اوليه اش Rــه دوئل با 
هافب* ها� تيم مقابل بر ســر تصاحــب توپ بود 
به خوبL عمل Rرد، Rه با چند پاس طال>L نشان 
داد مL توان رو� باز� ســاز� او هم حساب Rرد. 
اوج خالقيــت رضاوند را در دقيقــه ٥٥ د>د>م Rه 
و� با پاس طال>L خود فرشــيد اســماعيلL را در 
موقعيت گلزنL قرار داد. مسعود ر>گL هم با ٩٠ 
پاس صحيــح از ٩٥ پــاس، بهتر>ــن و دقيق تر>ن 
 Lباز>8ن آسيا در پا>ان دور دوم رقابت ها� گروه
ليگ قهرمانان آسياســت و ا>ن باز>8ن بL حاشيه 
نقش مهمL در موفقيت ها� آبL پوشــان در ليگ 
قهرمانــان دارد. هافب* ميانL آبL پوشــان نقطه 
امــن باز>8نان ا>ن تيم در ميانــه ميدان بود و همه 
توپ هــا به او ختم مL شــد تــا باز� ســاز� را آغاز 
Rنــد. اوج هنــر مســعود ر>گــL را رو� گل ســوم 
اســتقالل د>د>م Rه آبL پوشــان در آن صحنه ٣١ 
بار پاس ها� ســالم دادند Rه ١٣ پــاس از آن ٣١ 
پاس توســط مســعود ر>گL به باز>8نان داده شد 
تا مجموعه تيمــL آنها بتواند حلقه را بر الشــرطه 
تنگ Rرده، تمرRز مدافعان ا>ن تيم را با پاس ها� 
سالم، Rوتاه و سر>ع بر هم زده تا درنها>ت فرشيد 
اسماعيلL با >* پاس انفجار�، د>اباته را در بين 
مدافعان ميانL حر>; در موقعيت گل قرار دهد و 

شيخ هم به خوبL قدر ا>ن توپ را دانست.

اســتقالل بعد از ســرمربيگر� فرهــاد مجيد� 
فوق العاده نتيجه گرفته است. بعد از Rنار رفتن 
محمــود ف8ــر� از هدا>ــت اســتقالل و حضــور 
تيــم  ا>ــن   LادرفنــR فرهــاد مجيــد� در راس
هواداران آبــL انتظار ا>جاد تغيير و نتيجه گير� 
بهتــر داشــتند. از زمــان حضــور مجيــد� هــم 
تغييرات مثبتL در اســتقالل ا>جاد شده و البته 
تيــم از نظــر نتيجه گيــر� عمل8ــرد بL نظيــر� 
داشــته اســت. مجيــد� از هفتــه هفدهــم و در 
 Lمصاف بــا فوالد خوزســتان به عنوان ســرمرب
رو� نيم8ت اســتقالل نشست. مســابقه ا� Rه 
با برتر� >* بر صفر آبL ها به پا>ان رســيد. بعد 

از آن اســتقالل در جــام حذفــL پيــ8ان را دو بر 
>ــ* و در ليگ برتر ماشــين ســاز� را ٢ بر صفر 
ش8ســت داد. باز� بعد� اســتقالل بــا هدا>ت 
مجيد� دوباره با پي8ان ا>ن بار در ليگ برتر بود 
Rه ا>ن مسابقه با تساو� بدون گل خاتمه >افت. 
سپس آبL ها وارد مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
شــدند و در دو مســابقه حســاس و ســخت خود 
مقابل االهلL عربســتان و الشــرطه عراق ٨ گل 
زدند و دو برد دلچسب د>گر را به دست آوردند. 
بــه عبــارت بهتــر مجيــد� از زمان بازگشــت به 
اســتقالل در ٦ باز� هدا>ــت ا>ن تيم را برعهده 
داشــته Rــه ٥ پيروز� و >* تســاو� حاصل Rار 

او بوده اســت. نتا>جR Lه برا� آبL ها تا ا>نجا� 
 Lرسد و نو>د روزها� خوش Lبه نظر م Lار عالR
پا>تخت نشــين  آبL هــا�  و  مجيــد�  بــرا�  را 
مL دهد. استقالل حاال خود را محيا� ششمين 
پيروز� با فرهاد مجيــد� مR Lند. ا>ن پيروز� 
با>ــد مقابــل تيــم الدحيــل قطــر بدســت بيا>د. 
ســرمربL آبL هــا مL گو>ــد: «ف8ر مR Lنــم تيم 
الدحيل ســخت تر>ن رقيب ما باشد ولL چيز� 
Rه باشگاه اســتقالل و هوادارانش مL خواهند، 
قهرمانL اســت و مــن و باز>8نانم خــود را برا� 
ا>ــن مســاله آماده Rرد>ــم و همه تــالش خود را 

مR Lنيم تا هواداران را خوشحال Rنيم.» 

پرســپوليس امشــب در سومين 
دور  در  خــود  بــاز�  آخر>ــن  و 
رفــت مرحله گروهــL ليگ قهرمانان آســيا 
به مصاف گوا� هند مL رود. تيم ناشناخته 
هند� Rه به تازگL و با افزا>ش سهميه ها� 
ليگ قهرمانان آســيا به ا>ن رقابت ها اضافه 
شــده، چند>ن باز>8ن خارجL را در ترRيب 
خــود مL بيند Rه فقط مL تواند از ٤ باز>8ن 
در ا>ن رقابت ها بهــره ببرد. ا>ن تيم متمول 
هنــد� بيــش از ٤ باز>8ن اســپانيا>L و >* 
باز>8ــن اســتراليا>L در ترRيب خــود دارد. 
 Lتيــم در مقطعــ ا>ــن   L<باز>8ــن اســپانيا
در تيم هــا� بزرگــL ماننــد اتلتي8ومادر>د، 
اتلتي* بيلبائو و... حضور داشــتند و قطعا از 
Rيفيت باال>L برخوردار هستند. گوا� هند 
با توق; الر>ان و الوحده امارات نشــان داده 
Rه در گروه آخر منطقه غرب حر>; دست و 
پا بسته ا� نيســت و در فاز تدافعL مL تواند 
بــرا� رقبا� خود دردسرســاز باشــد. باز� 
 Lميزبان Lامشــب مســلما تحت تاثير حواش
گرفــت.  خواهــد  قــرار  هــم  هنــد  Rشــور 
 Lها بعد از اعتــراض به ميزبان Lپرسپوليســ
مســئولين  واRنــش  بــا  هند� هــا  ضعيــ; 
باشــگاه گوا و مقامــات فوتبال هنــد مواجه 
شدند و مسلما اختالفات خارج از مستطيل 
ســبز مL توانــد به حساســيت ها� بــاز� ٢ 
تيم بيفزا>د. مســلما پرپسوليس و >حيL در 
ســومين باز� آســيا>L خــود به دنبــال برد 
خواهنــد بــود. اگرچــه پيــروز� در ٢ باز� 
پياپــL مقابــل تيم هــا� متمــول و قدرتمند 
 Lبرخــ تــا  شــده  باعــث  الوحــده  و  الر>ــان 
 Lننــد پرســپوليس بــا تلفيقــR Lپيش بينــ
از باز>8نــان ذخيــره و اصلــL پــا بــه ميدان 
مL گذارد اما بعيد اســت ســرمربL باهوش 

پرسپوليس چنين ر>ســR L8ند. باز� ها� 
فشرده و هر ٣ روز >* بار پرسپوليس باعث 
شــده تا ا>ن نظر>ه مطرح شــود Rــه >حيL با 
ميدان دادن به باز>8نان نيم8ت نشين خود، 
در بــاز� با گوا بــه نفرات اصلL اســتراحت 
داده تــا بــرا� رو>ارو>L با الر>ــان و الوحده 
 Lدر دور برگشــت باز>8نانــش از نظــر بدنــ
دچــار افت نشــوند. ا>ن در حالL اســت Rه 
با توجه به آمــار فوق العاده گوا در باز� ها� 
اخيــر و ا>ن Rه توانســته در ٢ بــاز� الر>ان و 
الوحــده را متوق; Rنــد، گل محمد� بدون 
توجه به نــام حر>;، باز>8نــان اصلL اش را 
بــه ميدان خواهد فرســتاد. پرســپوليس در 
صــورت پيــروز� بر گــوا ٩ امتياز� شــده و 
فاصله امتياز� اش با د>گر تيم ها را افزا>ش 
خواهــد داد. از ا>ن رو >حيــL ا>ن فرصت را 
دارد تا در باز� برگشــت با گــوا به باز>8نان 
اصلL اش اســتراحت دهد. بنابرا>ن بســيار 
بعيد اســت >حيL برا� باز� با گوا ر>ســ* 
Rرده و به نفرات اصلL اش استراحت دهد. 
بــه تمــام ا>ن هــا با>د اضافــه Rــرد باز>8نان 
ثابــت و نيم8ت نشــين پرســپوليس از نظــر 
فنL تفاوت چندانL با هم نداشــته و همين 
توازن >8ــL از عوامل موفقيت پرســپوليس 

محسوب مL شود.
 گروه  پنجم

الوحده امارات-الر>ان؛ ١٩
پرسپوليس-گوا هند؛ ٢١:٣٠

 گروه دوم 
نيرو� هوا>L عراق-تراRتور؛ ١٩:٣٠

شارجه امارات-پاختاRور؛ ٢٢:٣٠
 گروه چهارم 

السد-الوحدات اردن؛ ٢٢:٣٠
فوالد-النصرعربستان؛ ٢٢:٣٠

پرسپوليس-گوا؛ شاگردان 2حي� به دنبال برد سومب� رحم مثل استقالل و فرهاد

تيم گوا بيش از ٤ باز2>ن اسپانيا�2 و 2" باز2>ن استراليا�2 در تر:يب خود دارد

جنگ ارتش سرخ با رقيب ناشناخته پسران آبی قاتالن گروه مرگ!
پاس گل قایدى، بهترین پاس گل هفته

استقالل در دومين د>دار خود در رقابت ها� 
ليگ قهرمانان آسيا با نتيجه قاطع ٣-صفر از 
سد الشــرطه گذشت و با Rســب ٦ امتياز به 
صدر جدول رده بند� رســيد. در دقيقه ٤٤ 
 Lا>ن باز�، مهد� قا>د� از عمق خط دفاع
الشــرطه فرار Rرد Rه فرشــيد اســماعيلL با 
د>دن ا>ن باز>8ن، با >* پاس خوب باشــو� 
Rوچــ* را صاحب تــوپ Rــرد. در حالR Lه 
٢ مدافــع مقابل قا>ــد� قرار داشــتند، او با 
پاســL ز>با و چيــپ مانند، تــوپ را از ميان ٢ 
باز>8ن الشــرطه عبور داد و به محمد نادر� 
رساند Rه مدافع پيش تاخته استقالل با >* 
شوت د>دنL و ســرضرب، دروازه الشرطه را 
گشــود و گل نخســت تيم مجيــد� را به ثمر 
رساند. صفحه رسمR Lنفدراسيون فوتبال 
آســيا با انتشــار صحنه گل مهد� قا>د�، از 
ا>ــن پاس به عنــوان هنر پــاس گل دادن >اد 
Rرد. ا� اف ســL پس از ا>ن Rه گل قا>د� به 
االهلL را به عنوان بهتر>ن گل هفته انتخاب 
Rــرده بود، حاال پــاس گل او را نيــز به عنوان 

بهتر>ن پاس گل هفته انتخاب مR Lند.

استقالل، معدن دوگله ها
اســتقالل بعد از بــرد دلچســب ٥-٢ مقابل 
 L<عربســتان، در دومين باز� آســيا Lاالهل
مقابل الشــرطه عــراق هم بــا ٣ گل به برتر� 
رسيد و توانست با اقتدار در صدر جدول گروه 
ســوم رقابت ها قرار بگيرد. به ثمر رساندن ٨ 
گل در ٢ مســابقه برا� آبL ها� پا>تخت >* 
اتفاق فوق العاده محسوب مL شود. ن8ته قابل 
توجه اما درباره ا>ن ٨ گل ا>ن است Rه توسط 
٤ باز>8ن خاص به ثمر رســيده تا استقالل ٤ 
 L<ســتاره ٢ گله تا ا>نجا� رقابت ها� آســيا
داشــته باشد. در ٢ مســابقه استقالل مقابل 
االهلL و الشرطه مهد� قا>د�، شيخ د>اباته، 
محمد نادر� و فرشيد اسماعيلL هر Rدام ٢ 
گل به ثمر رساندند تا بار گلزنL تيم شان را به 

دوش ب8شند.

۶ بازى، ۵ برد و فقط یک تساوى! آمار فوق العاده فرهاد مجيد? با استقالل

 تبر2ز?: ا2ران م� تواند ميزبان 
رو2داد  آسيا�2 2ا جهان� باشد

آرنولد به دنبال برگزارى آرنولد به دنبال برگزارى 
آرنولدکالسيکآرنولدکالسيک

 در هتل اسپيناس! در هتل اسپيناس!

پاداش مدال آوران المپيک 
توکيو مشخص شد

جنگ ارتش 
سرخ با رقيب 
ناشناخته

پرسپوليس-گوا؛ شاگردان 2حي� به 
دنبال برد سوم
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کاپ بانوان دونده در موزه ورزش رضوى 
�اپ قهرمان� مســابقات دو و ميدان� بانوان ا�ران �ه توســط 
بانــوان دونــده خراســان� در مســابقات �شــور� جــام امــام 
رضــا(ع) به دســت آمده بــود ، ط� مراســم� به مــوزه ورزش 
رضــو� موسســه تربيت بدنــ� بنيــاد �رامــت رضــو� اهــدا 
شــد. عليرضــا تــاج فيــروز ، مد�رعامــل موسســه تربيت بدن� 
آستان قدس رضو� در ا�ن جلسه گفت: «برگزار� مسابقات 
 �دو و ميدانــ� جــام امــام رضــا)عA� ،(ــ� د�گــر از برگ هــا
زر�ــن دفتــر افتخــارات ورزش اســتان بــود؛ چرا �ــه اتفاقات 
خوشــا�ند� همزمان با هم توامان شــد. اول ا�ن �ه ا�ن دوره 
از مســابقات برا� اولين بار پس از پيروز� شAوهمند انقالب 
اســالم� در رشــته دو و ميدانــ� به نــام مبارL امــام رضا(ع) 
 �مز�ن  و دوم ا�ن �ه ا�ن مســابقات باعث شــد قســمت د�گر
از ورزشگاه و آن هم در رشــته دو و ميدان� نما�ان شود.» جبار 
قوچان نژاد ، معاون ورزش� اداره �ل ورزش و جوانان استان 
نيــز در ا�ن مراســم گفت: «حر�ت ارزشــ� بانوان ورزشــAار 
 Rافته و تمس� �اســتان نشان داد �ه فرهنگ در ورزش ارتقا
بــه اهل بيت (ع) ســرلوحه همه ورزشــAاران در عرصه ورزش 

است.»

دیدار مدیران ورزشی با امير سرتيپ آذریان
بــه مناســبت روز ارتش ، مد�ــر�ل ورزش و  جوانان خراســان 
رضو� با امير ســرتيپ آذر�ان ارشــد نظام� ارتش در منطقه 
شمال  شــرق د�ــدار و گفت و گــو �ــرد. فــرزاد فتاحــ� در ا�ن 
د�ــدار ارتش را دليل قدرت و اقتدار �شــور دانســت و گفت: 
«دالورمردان ارتش با جان خود پس از انقالب از خاL �شور 
دفــاع �ردنــد و امروز هم بــا آمادگ� و توان بــاال� خود نقش 
بزرگــ� در اســتقالل و قدرت �شــور دارند.» و� افــزود: «از 
زحمات و نگاه مثبت امير آذر�ان به ورزش قدردان� م� �نيم ، 
ز�را همواره با نگاه� مثبت همراه و پشــتيبان ورزش   است. » 
امير ســرتيپ آذر�ان �ه ر�اســت هيئت همگان� استان را هم 
بر عهــده دارد، در ا�ن د�دار ضمن پاس داشــت �ــاد و خاطره 
شــهدا و قهرمانان ارتش ، گفت: «ارتش همــواره همراه مردم 
و در خدمت �شــور بوده ، ورزش و جوانان دو موضوع مهم در 
جامعه ما هســتند و ارتش وظيفه خود م� دانــد تا از برنامه ها 
و فعاليت ها�ــ� �ــه در ا�ن زمينه برگزار م� شــود پشــتيبان� 

�ند.»

داوران مشهدى به خط شدند
باز� ها� هفته بيست و �Aم رقابت ها� ليگ برتر از پنج شنبه 
پيگير� م� شــود �ه داوران خراســان� در قضــاوت و نظارت 
نقــش بســزا�� در چنــد بــاز� ا�ــن هفتــه دارنــد . محســن 
قهرمان� و حســن �امران� فر از ناظران ارزنده داور� استان 
به ترتيب قضاوت داوران د�دارها� نفت مســجد ســليمان – 
مس رفسنجان و نساج� مازندران - فوالد مبار�ه سپاهان را 
نظارت خواهند �رد. براســاس همين ابــالغ د�دارآلومينيوم 
اراL- پيــAان را هــم مرتضــ� منصور�ــان بــا �مــR �عقوب 
ســخندان و مرتض� �وســh شــهر�ار� قضاوت م� �ند . رضا 
قاســم� هم داور چهــارم ا�ن د�دار تعيين شــده و اســماعيل 

صفير� هم نظارت بر �ار داوران را عهده دار است.

استعدادیابی بسکتبال با ویلچر بانوان
نخســتين مرحلــه اردو� اســتعداد�اب� بســAتبال با و�لچــر 
بانــوان بــا حضــور ورزشــAاران خراســان� برگــزار م� شــود. 
تــا  از شــانزدهم  ا�ــن اردو� اســتعداد�اب� در رده جوانــان 
نوزدهم ارد�بهشــت ماه سال جار� به ميزبان� مشهد برگزار 
م� شــود. ســميه روحان�، رقيــه صالح�، ناد�ــه بلوچ�، ندا 
بلوچ�، فاطمه موال��، فاطمه بخش� و ز�نب فتح� معروف� 
ورزشAاران� خراســان� هستند �ه در اردو� تيم مل� ز�ر نظر 

مهر� �وسh زاده سرمرب� تيم مل� به تمر�ن م� پردازند.  

شاهين مهردالن از قهرمانان سنگين وزن پرتاب وزنه محسوب م� شود 
�ــه ا�ــن روز ها خود را برا� �ســب ســهميه المپيR آمــاده م� �ند. اما 
به عنوان �R ورزشــAار خراســان� گال�ه ها� ز�اد� از مد�ران ورزشــ� 
دارد. مهردالن معتقد است  هيچ توجه� به او نم� شود و به حال خودش 
 �رها شده است.  با ا�ن وجود او اميد ز�اد� دارد �ه بتواند سهميه ورود
المپيR تو�يو را �ســب �ند. هر چند  مهردالن در مسابقات بين الملل� 
جام امام رضا(ع) در مشــهد ر�ورد خيل� ضعيف�  از خود به جا گذاشت 
و به مقام دوم� دســت �افت �ه با انتقاد خيل� از �ارشناسان هم همراه 
بــود، اما مهــردالن بيشــتر از ب� مهر� هــا و رفتار  ها�� �ه مســئوالن با 
قهرمانــان دارنــد، گال�ه مند اســت و تا�يــد دارد  به برخــ� از قهرمانان 
توجه بيشتر� م� شود و به  برخ� د�گر از ورزشAاران �ه حام� ندارند، 
توجهــ� نم� شــود . و� در گفــت و گــو با ا�ســنا عنــوان م� �نــد: «چرا 
 Rه به سهميه المپي� �فدراسيون دووميدان� با من به عنوان ورزشAار

نزد�R هستم، ا�ن گونه رفتار م� �ند و مرا رها �رده  است.»
 مش�ل دا�ره پرتاب

شــاهين مهــردالن در ابتــدا� صحبت ها�ش در خصوص �ســب عنوان 
نا�ب قهرمان� در مســابقات بين الملل� دووميدان� جام امام رضا(ع) در 
مشــهد م� گو�د: «با آمادگ� بدن� خوب� در ا�ن مسابقات شر�ت �رده 
 بودم، اما به دليل اســتاندارد نبــودن دا�ره پرتاب، نتوانســتم آن طور �ه 
با�د و شــا�د ظاهر شوم. سا�ر ورزشــAاران نيز همين مشAل را داشتند. 
متاســفانه دا�ــره پرتاب ليز بــود و در حال� �ه روز قبل از مســابقه هم به 
مســئوالن اعــالم �ــرده بود�م، امــا توجه� به ا�ن مشــAل نشــده بود.» 
و� م� افزا�ــد: «در پــ� مشــAالت� �ه بــرا� پرتاب وزنه وجود داشــت ، 
درخواســت داد�م ، پــودر منيز�م در دا�ره پرتــاب بر�زند . هر چند خالف 
قوانيــن اســت، امــا وقت� �ه مشــAل دا�ره پرتاب درســت نشــده، نبا�د 
مســابقات در ا�ن بخــش برگزار م� شــد. مســئول برگزار� مســابقات 
اســتفاده از پــودر منيز�م در دا�ره پرتاب را ابتــدا بالمانع اعالم �رد، اما 
در روز مســابقه حــرف خود را تغيير داد.» مهردالن �ــه ر�ورددار پرتاب 
وزنــه داخل ســالن آسيا ســت، بــه ر�ورد خــود اشــاره م� �نــد و اظهار 
م� دارد: «ر�وردم ٢٠ متر و ٧٤ ســانت� متر اســت، اما در ا�ن مسابقات 
١٩ متــر و ٥٠ ســانت�  متر پرتــاب �ــردم. برا� ثبــت ر�ــورد� باالتر از 
حدنصاب �ســب ســهميه المپيR �ه ٢١ متر و ١٠ سانت� متر است، در 
ا�ن مســابقات شر�ت �ردم، اما با ا�ن مشــAل روبه رو شد�م و نتوانستم 
ر�ــوردم را ارتقــا دهــم. پيش از مســابقات شــرا�ط خوبــ� در تمر�نات 

داشتم و ر�وردها� ورود� المپيR را هم ثبت �رده بودم.» 
 جر و بحث ورزش�اران 

ا�ــن قهرمــان ســنگين وزن خراســان� در خصــوص ميزبانــ� مشــهد و 
استاد�وم امام رضا (ع) خاطرنشان م� �ند: «ميزبان� مشهد و ورزشگاه 
امــام رضا(ع) خيل� خوب بود، اما �اش به نظر ورزشــAاران هم اهميت 
م� دادنــد. وقتــ� تمــام ورزشــAاران از مشــAل دا�ره پرتــاب م� گو�ند 
و �ســ� رســيدگ� نم� �نــد، ضعh در اجرا� ا�ن مســابقات را نشــان 
م� دهد. با وجود ا�ن �ه مشــهد� هســتم، اما برا� نخستين بار در ا�ن 
ورزشــگاه پرتاب داشــتم. حت� پيش از روز مســابقه هم اجــازه تمر�ن و 

پرتاب را به ما ندادند.» و� درباره حواشــ� �ه در مســابقات پرتاب وزنه 
به وجود آمده بود، م� گو�د: «مســابقات پرتاب د�ســR پس از مسابقات 
پرتاب وزنه برگزار شــد. جر و بحث ورزشــAاران پرتاب وزنه باعث شد �ه 
برا� مســابقات پرتاب د�ســR اجازه دهند در دا�ره پرتاب پودر منيز�م 
بپاشــند. اگر اســتفاده از پودر منيز�م در دا�ره پرتاب ممنوع است، با�د 
بــرا� همه ممنوع باشــد. با ا�ن �ار فقط به دنبال ا�ــن بودند تا به غير از 
ورزشــAاران پرتاب وزنه، صدا� ســا�ر ورزشــAاران بابت مشــAل دا�ره 

پرتاب بلند نشود.»
 ر!ورد خيل� ضعي�

 Rآت� اش و رســيدن به ســهميه المپي �مهردالن در خصوص برنامه ها
تصر�ــح م� �ند: «به �ســب ســهميه المپيR اميد دارم. تمــام اميدم به 
فدراســيون دووميدان� اســت �ــه  برنامــه و اعزام ها�ــ�  را برا�م در نظر 
بگيرنــد .   ما  شــخصا نم� توانيم به مســابقات اعــزام شــو�م و با�د منتظر 
بمانيــم و ببينيــم فدراســيون برا� ورزشــAارانش چه برنامــه ا� دارد.» 
و� با بيان ا�ن �ه ر�ورد ضعيف� در مشــهد بجا گذاشــته  ، خاطرنشــان 
م� �ند: «در رقابت هــا� پرتاب وزنه مســابقات بين الملل� دووميدان� 
مشهد ، بدتر�ن نتيجه عمر ورزش� ام را �سب �ردم، البته همين ر�ورد 
را نفر دوم باز� ها� آســيا�� جا�ارتا �ســب �رده بــود. در حال حاضر 
باالتر�ن ر�وردها� پرتاب وزنه ا�ران دســت من است. فدراسيون ابتدا 
با�د به ورزشAارش رسيدگ� �ند، سپس از او انتظار داشته باشد. وقت� 
هيچ امAانات� در�افت نAرده ام و شرا�ط تمر�ن� برا�م فراهم نشده، چرا 
با�ــد انتظارات از من باال باشــد؟ برا� تمر�ناتم در مشــهد هنــوز با�د با 

افراد مختلف� تماس بگيرم تا در استاد�وم را برا�م باز �نند.»
 مش�ل م�ان تمر�ن

ر�ورددار پرتاب وزنه داخل ســالن آســيا در ادامــه صحبت ها� خود به 
ب� توجه� مســئوالن اشــاره م� �ند و م� افزا�د: «نم� دانم فدراسيون 
دووميدان� چرا با من �ه به ســهميه المپيR هم نزد�R هســتم ، چنين 
رفتار� م� �ند. ســا�ر ورزشــAاران در اردو هســتند و از تغذ�ه و حقوق 
مناســب� برخوردارنــد. فدراســيون دووميدانــ� �امــال مــرا رهــا �رده 
است. مسئوالن خراســان رضو� نيز تا �نون حما�ت� از من نداشته اند. 
مسئوالن استان� بدانند �ه من ورزشAار شهر و استان خودشان هستم. 
چرا به ورزشــAاران د�گر� �ه شــرا�ط پا�ين تر� نســبت بــه من دارند، 
رســيدگ� م� شــود، اما پيگيــر �ارها� من نيســتند.» مهــردالن ادامه 
م� دهد: «حداقل ، توقع دارم بابت �R زمين تمر�ن، تمر�ناتم به مشAل 
نخــورد. �ــR ورزشــAار چه زمانــ� وقت م� �نــد �ه برا� خــودش غذا 
درســت �ند؟ از تمر�نات خســته باز م� گردم و با�ــد غذا�م را هم خودم 
تدارL ببينم. ورزشAار� �ه برا� ورود� المپيR تمر�ن م� �ند،  با�د 
 hچنين شــرا�ط� داشــته باشــد؟» مهردالن با اشــاره به پرداخت ضعي
حقــوق و مزا�ــا از ســو� فدراســيون دووميدانــ� و مســئوالن ورزشــ� 
خراســان رضو� عنــوان م� �نــد: «از دوره رئيــس فدراســيون جد�ــد 
ماهيانه ٢ ميليون حقوق برا�م در نظر گرفته اند �ه ٣ ماه پرداخت  شــد 
و ٢ ماه است �ه پرداخت نشده . در خراسان رضو� نيز حما�ت ها بسيار 
ضعيh اســت و مــدام حرف از حما�ت م� زنند، امــا نم� دانم چه زمان� 

م� خواهند به حرف ها� خود جامه عمل بپوشانند.»

حمایت ها در حد حرف !
انتقاد شدید قهرمان پرتاب وزنه از خراسانى ها و فدراسیون دوومیدانى

باز� هــا� هفته ششــم مرحلــه دوم رقابت هــا� ليگ برتر 
فوتســال �شور با برگزار� ٣ د�دار پيگير� شد �ه فرش آرا 
در خانه مقاومت البرز موفق شد به نخستين پيروز� اش در 
ا�ن مرحله از رقابت ها دست �ابد. شاگردان مجيد مرتضا�� 
با نتيجه قاطع ٤ - �R مقابل ميزبان خود به برتر� دســت 
�افتند. فرش آرا� مشــهد در پا�ان هفته ششــم رقابت ها با 
�ســب �R پيــروز�، �R تســاو� و ٤ شAســت در رده آخر 

جدول ٦ تيم� ليگ برتر فوتســال قرار دارد. ســرمرب� تيم 
 �فوتسال فرش آرا پس از پيروز� در �رج  گفت: «ا�ن پيروز
اگر چــه نتيجــه خوب� بود، اما مرا خوشــحال نAــرد، چرا �ه 
 �در د�دارهــا� قبل� مرحله نها�� توانا�ــ� و لياقت پيروز
داشــتيم. ا�ن جا�گاه برا� باز�Aنانم �م است، چرا �ه آن ها 
با تالش خود نشــان دادنــد �ه چقدر توانا�ــ� دارند و نبا�د 
در ا�ــن جا� جدول باشــند.» مجيــد مرتضا�� در خصوص 

د�دار برابر مقاومت البرز ، افزود: «در نيمه اول پس از نتيجه 
٤- �R �ه به سود ما بود ، تيم مقاومت موقعيت ها� خوب� 
داشــت �ه دروازبان ما دفع �رد. اما نيمــه دوم در اختيار ما 
بود و فرصت برا� گلزن� بيشتر هم داشتيم. ما با�د زودتر از 
ا�ن، اولين پيروز� را �سب م� �رد�م . اما باز هم اميدوار�م 
در ادامــه ليــگ بتوانيم نتا�جــ� در خور توان و شا�ســتگ� 

باشگاه �سب �نيم.» 

مرتضایى: پیروزى که ما را خوشحال نکرد

اخبار خراسان

على ترابى
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در فوتبــال اروپــا ــ� جنجــال بــزرگ 
شــ#ل گرفته و تقربا همه جا صحبت از 
برگزار- ا عــدم برگزار- ســوپرليگ و تاثيرات مثبت 
و منفــ9 آن در فوتبــال قاره ســبز اســت. طبــق برنامه 
ارائــه شــده از ســو- مســئوالن برگــزار- رقابت هــا، 
در مجموع ٢٠ تيم قرار اســت ســوپرليگ فوتبــال را در 
بخش مردان و همين تعداد تيم برا- بخش زنان اجاد 
Iنند Iه البته وفــا به هيچ وجه اجازه انجام آن را نداده 
و باز#نان را تهدد Iرده در صورتI 9ه بخواهند در ان 
رقابت ها حاضر باشند، حق حضور در ورو و جام جهان9 

و باز- ها- مل9 را ندارند.
 تيم   ها

آرسنال، منچستر وناتد، ليورپول، تاتنهام، چلس9 
و منچستر سيت9 از انگليس، آث ميالن، انترميالن  
و وونتوس تورــن از اتاليا، رئال مادرد، بارســلونا 
و اتلتي#و مادرــد از اســپانيا، تيم هاــ9 هســتند Iه 
آماده حضور در ان رقابت ها هســتند. تاIنون هيچ 
باشــگاه9 از آلمــان، فرانســه ــا ســار Iشــورها- 
اروپاــ9 موافقت خود را برا- حضور در ســوپر ليگ 

اعالم ن#رده است.
 اعضا� هيئت مد	ره

فلورنتينــو پــرس (رئيــس رئال مادرــد) بــه عنــوان 
مدرعامل، آندره آنيل9 (مدر عامل وونتوس تورن) 
و جوئل گليزر (معاون مدر عامل منچســتر وناتد) 

به عنوان معاون مدر عامل هستند.
 شر�ت �ننده ها

١٢ باشگاه موســس معروف انتظار دارند ٣ باشگاه 
دگر به حلقه آن ها بپيوندند. ان ١٥ تيم به همراه ٥ 
تيم دگر Iه به دليل موفقيت هاشــان در فصل قبل 
صعود مI 9نند،  در ســوپرليگ خواهنــد بود. گفته 
م9 شود پورتو نيز به دليل عمل#رد خوب در ان فصل 
ليگ قهرمانان، #9 از تيم   ها9 اســت Iه  م9 تواند 

در سوپرليگ باشد.
 حالت برگزار�

تيم هــا قــرار اســت در ٢ گروه ١٠ تيمــ9 باز-  ها- 

خانگــ9 و خارج از خانــه را انجام دهنــد. ٣ نفر برتر 
مطمئنا به مرحله � چهارم نها9 راه پيدا مI 9نند. 
تيم  هــا- چهــارم و پنجــم در بــاز- رفت و برگشــت 
 9آخرن ســهميه حضور در مرحلــه � چهارم نها
را جســت و جــو خواهند Iــرد. از آن به بعــد همانند 
مرحله حذفــ9 ليگ قهرمانــان اروپا اــن مرحله نيز 

ادامه م9 ابد.
 نقشه  باز�

گفته م9 شــود سوپرليگ قرار اســت در ماه آگوست 
آغاز شــود، فينال برا- پاان مــاه م9 ٢٠٢٢ اعالم 
م9 شود. ان باز- فقط باد در روزها- ميان9 هفته 

انجام شود.
 تبعات آغاز سوپرليگ

شب#ه «ب9 ب9 اسپورت» خبر داد اتحاده فوتبال اروپا 
به دليل تاســيس خودسرانه � ليگ جدد از سو- 
١٢ باشگاه اروپا9، ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا 
را به حالت تعليق درآورد. وفا قصد دارد ١٢ باشگاه 
قانون شــ#ن را از ان مسابقات Iنار بگذارد و محروم 
Iنــد. در نيمــه نها9 ليــگ قهرمانان اروپــا تيم  ها- 
رئال مادرد، منچستر سيت9، چلس9 و   پار- سن ژرمن 
حضور دارند. رئال، سيت9 و چلس9 جزو ١٢ باشگاه 
Iودتاگر عليه فيفا به شمار م9 روند Iه از ان رقابت ها 
حذف م9 شــوند و در صورت اجرا9 شدن ان ح#م 
وفا،   پار- سن ژرمن به عنوان قهرمان ليگ قهرمانان 
شناخته م9 شــود. پرس رئيس باشــگاه رئال مادرد 
سردمدار ١٢ باشگاه اروپاI 9ودتاگر است . همچنين 
رسانه ها- انگليســ9 اعالم Iردند Iه ژوزه مورنيو، 
ســرمرب9 پرتغال9 تاتنهام، از ان باشگاه اخراج شد. 
  ١٢ باشــگاه بــزرگ اروپا9 از جمله تاتنهام تشــ#يل 
ســوپرليگ اروپا را اعالم Iردند و اIنون رســانه  ها- 
انگليســ9 ادعــا Iردنــد Iــه ژوزه مورنيو Iــه از ان 
تصميم ناراض9 اســت، حاضر به تمرن دادن تيمش 
نشد و مدران باشگاه هم تصميم به اخراج او گرفتند. 
گفته م9 شــود ورگــن Iلوپ ســرمرب9 ليورپول هم 

مم#ن است دگر قربان9 سوپرليگ لقب بگيرد. 

 از تعليق ليگ قهرمانان تا اخراج آقاى خاص
جنجال ها و تبعات آغاز سوپرليگ اروپا  تبر	ز�: ا	ران م. تواند ميزبان رو	داد آسيا	. 	ا جهان. باشد

رافائــل ســانتونخا، رئيــس فدراســيون جهانــ9 
پرورش اندام در حال9 هفدهم فروردن به اران 
آمد Iه در همان بدو ورود عنوان شد #9 از برنامه ها- اصل9 
فدراســيون اران برا- دعوت از ســانتونخا، مذاIره با او برا- 
اخذ ميزبان9 ها- بين الملل9 است. گرفتن ميزبان9 مسابقات 
جهان9 ٢٠٢٣ از جمله محورها- مهم و بحث  برانگيز حضور 
رئيــس فدراســيون جهانــ9 در اران بــود. مهــد- عل9 نژاد، 
معاون وزر ورزش در حال9 از مطرح Iردن پيشــنهاد ميزبان9 
اران از مســابقات جهان9 با سانتونخا صحبت Iرد Iه رئيس 
فدراسيون جهان9 بدنساز- هم اعطا- ان ميزبان9 به اران 
را Iامال محتمل دانسته بود. اما منتقدان معتقد بودند با توجه 
به شــراط برگزار- مسابقات بدنساز- ام#ان ميزبان9 از ان 
رقابت ها در Iشــورمان وجود نــدارد. ضمن ان Iه ميزبان9 از 
رقابت ها- جهان9 اشــل ها- خاص خود را دارد و نياز اســت 
Iــه در ٢ بخــش زنــان و مــردان از مســابقات ميزبان9 شــود. 
بــه همين دليــل هم گمانه زن9 هــا- زاد- مطرح شــد. عل9 
تبرز-، Iارشــناس و قهرمان بدنساز- Iه سابقه عضوت در 
هيئت رئيســه فدراسيون بدنســاز- و پرورش اندام اران را در 
Iارنامه دارد، معتقد اســت ميزبان9 اران از مسابقات جهان9 
و البتــه برخ9 مســابقات بين الملل9 ام#ان پذر اســت. او Iه 
برا- ادامه تحصيل در رشــته دIترا- مدرت ورزش در حال 
حاضر در آمر#است، درخصوص محتمل بودن ميزبان9 اران 
از مســابقات جهان9 پرورش اندام م9 گود: «زرســاخت ها- 
ورزش اران برا- ميزبان9 در بدنســاز- بســيار خوب اســت. 
مــا هم بــه لحاظ فنــ9 و زرســاخت9 و هــم به لحــاظ مباحث 
ســخت افزار- مثل ســالن مســابقات تواناــ9 آن را دارم Iه 
ا جهان9 در Iشــورمان  9شــاهد ميزبان9 ــ� روداد آســيا
باشــيم.» تبرز- با اشاره به برگزار- مســابقات انتخاب9 تيم 
مل9 فيتنــس در هتل اســپيناس م9 گود: «اخيرا مســابقات 
انتخاب9 تيم مل9 فيتنس مدلينگ در سالن هماش ها- هتل 
اســپيناس برگزار شد Iه سالن بســيار زبا9 دارد. به قدر- 
ســالن مســابقات با Iيفيت بود Iه ســانتونخا به محض ددن 
سالن شگفت زده شــد و به صورت تماس تصور- سالن را به 
آرنولد شوارتزنگر نشــان داد. آرنولد از سالن اسپيناس بسيار 
خوشش آمد و حت9 پيشــنهاد برگزار- مسابقات بين الملل9 
آرنولدIالســي� را در ان ســالن داد.» او حضور سانتونخا در 
اران هم بســيار مثبت ارزاب9 مI 9ند: «با حضور ســانتونخا 
ب9 توجه9 ها- گذشــته به رشــته پرورش اندام Iمتر م9 شود 
و در آنده شــاهد شــ#وفا9 و رشد بيشــتر ان ورزش فراگير 
خواهيــم بــود. از اــن جهــت رشــته پرورش  انــدام را فراگيــر 
م9 خوانــم چــون در حــال حاضــر نزد� بــه ٥هزار باشــگاه 
مجوز دار در تهران و ٢هزار باشــگاه در مشــهد و هزار باشــگاه 
در شيراز و شهرها9 مشابه به آن دارم. تعداد ورزش#اران ما 

در هيچ رشــته دگر- با ان رشــته قابل مقاسه نيست و ان 
ورزش دامنه گسترده ا- دارد.»
  

تبرــز- در پاســخ بــه ان Iــه آا اــران بــه عنوان � Iشــور 
اســالم9 ام#ان برگزار- مسابقات جهان9 در ٢ بخش زنان و 
مردان را دارد ا خير هم م9 گود: «مشابه شراط ما در خيل9 
از Iشــورها- دگر هم وجود دارد. وقتI 9شورها- اسالم9 
ميزبان مســابقات م9 شوند، فقط ميزبان گروه آقاان هستند 
و دليلــ9 نــدارد Iه حتمــا از مســابقات خانم ها هــم ميزبان9 
Iنند. فدراسيون جهان9 ان مسائل را درt مI 9ند و مطابق 
با شــراط Iشــورها بــه آن ها ميزبانــ9 م9 دهــد. درخصوص 
فيتنــس، ما دســته ها و Iالس ها- مختلف9 دارم و Iالســ9 
هست Iه به صورت قدرت9 است و در ٢ بخش خانم ها و آقاان 
م9 تــوان آن را برگزار Iرد. شــرIت Iنندگان در ان مســابقه 
بــا لباس هســتند و از حرIات قدرت9، ســرعت9 و حرIاتI 9ه 
بيشــتر بــه ژمناســتي� و پارIور اســت، اســتفاده مI 9نند. 
بنابراــن بحث حضــور خانم هــا در مســابقات الزم و ضرور- 
نيســت Iه اگر ميزبانــ9 گرفتيم حتما خانم ها حضور داشــته 
باشند. ضمن ان Iه خانم ها م9 توانند در Iالس ها- قدرت9 

و سرعت9 در مسابقه شرIت Iنند و مش#ل خاص9 ندارند.»
  

در زمــان حضــور ســانتونخا در اــران، فدراســيون جهان9 و 
 9#فدراســيون اــران تفاهم نامــه همــ#ار- امضا Iردنــد. 
از مفــاد اــن تفاهم نامــه تالش در راســتا- ورود رشــته ها- 
تبرــز-  بــود.   9آســيا باز- هــا-  بــه   IFBB زرمجموعــه 
درخصــوص محتمــل بــودن ان اتفــاق هم م9 گوــد: «قطعا 

امــ#ان رخ دادن اــن اتفاق وجود دارد. زمانI 9ه � رشــته 
م9 خواهــد راه9 المپي� شــود ــا به باز- ها- آســيا9 راه 
پيــدا Iنــد، بررســ9 صالحيــت، جذابيــت بــرا- مخاطــب و 
ســالمت9 ورزشــ#اران آن رشــته چندن ســال زمان م9 برد. 
ان هــا فاIتورها- بســيار مهم9 اســت Iه � رشــته بتواند 
راهــ9 المپيــ� ــا باز- هــا- آســيا9 شــود. از آنجاــI 9ه 
رشــته فيزــ�، فيتنــس و باد- Iالســي� اــن احتمــال را 
دارد Iــه ورزشــ#ارانش بتوانند بدون دوپينگ در مســابقات 
حاضــر شــوند، ان امــ#ان وجود دارد Iــه ان رشــته ها وارد 
باز- ها- آســيا9 شوند. البته فدراســيون جهان9 هم برا- 
اــن رشــته ها ســخت گير- ها و نظارت خــاص خــود را دارد 
و از فدراســيون ها- تابعــه و عضــو فدراســيون جهانــ9 هــم 
خواســته اند تا ان نظارت ها را در داخل Iشورشــان داشــته 
باشند. Iما ان Iه در مسابقات انتخاب9 فيتنس هم از نفرات 
برتــر مســابقات به صــورت رندم تســت دوپينگ گرفته شــد. 
گزارش ان مسابقات به دست شورا- المپي� آسيا م9 رسد 
و پس از بررســ9، � مســابقه را به صورت آزماشــ9 برگزار 
مI 9نــد و چنانچه نتاج اده آل9 حاصل شــود، آن رشــته در 
المپي� ا باز- ها- آســيا9 شرIت خواهد Iرد. مثال رشته 
پرورش اندام در باز- ها- آسيا9 ٢٠٠٦ دوحه شرIت Iرد 
و ورزشــ#اران اران ٣ مدال ارزنده برا- Iشــورمان گرفتند. 
پــس از آن ان رشــته را به باز- ها- ســاحل9 تبدل Iردند و 
باد- Iالسي� اران ٢ طال- ارزنده گرفت. بنابران حضور 
ان رشته در باز- ها- آسيا9 شدن9 است و اگر برنامه رز- 
و نظارت خوب9 داشــته باشــيم، م9 توانيم شــاهد حضور ان 

رشته در باز- ها- آسيا9 و حت9 المپي� باشيم.»

آرنولد به دنبال برگزارى آرنولدکالسيک در هتل اسپيناس!

پاداش مدال آوران المپيک توکيو مشخص شد
در حالI 9ه حدود ٣ ماه به باز- ها- المپي� توIيو زمان باق9 است، Iميته مل9 المپي� Iشورمان 
پــاداش پا- ســ#و- مدال آوران در ان باز- ها را مشــخص Iرده اســت. بر ان اســاس برا- مدال 
طــال ١٠ هــزار دالر، نقــره ٥ هــزار دالر و برنز ٣٥٠٠ دالر پاداش پا- ســ#و مشــخص شــده اســت. 
Iي#اووس ســعيد- با اعالم ان خبر گفت: «توان ما در همين حد اســت. البته وزر ورزش هم اعالم 

Iرده پاداش وژه ا- برا- طال9 ها در نظر گرفته است .»
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هدیه اسکوچيچ به سفير ایران در کرواسی
اســ�وچيچ �ه برا� تماشا� مســابقات ليگ برتر و انجام 
امــور مربــوط به تيــم مل" قــرار اســت راه" تهران شــود، 
د*ــدار� بــا اســماعيل پرو*ز�، ســفير ا*ران در �رواســ" 
برگــزار �ــرد. پرو*ــز� در تو*يتــر خــود نوشــت: « دراگان 
اســ�وچيچ، ســرمرب" محترم تيم مل" فوتبال، در آستانه 
بازگشت به ا*ران به ســفارت آمد. در مورد آخر*ن وضعيت 
تيم، رقابت ها و نيز آســيب د*دگ" صادق محرم"، باز*�ن 
خوب تيم مل" و باشگاه د*نامو صحبت �رد*م. بابت اهدا� 

لباس تيم مل" سپاسگزارم.»
فکرى کادر فنی نفت را تکميل کرد

٣ مربــ" جد*د با نظر محمود به ف�ــر� به �ادر فن" نفت 
مسجدســليمان اضافــه شــدند. احســان قاضــ"، معين 
دالور� و جواد برز�ار به عنوان دســتياران جد*د محمود 
ف�ر� در تيم نفت مسجدســليمان هستند �ه از ا*ن پس 
به او در آماده ساز� تيم نفت" �مP خواهند �رد. پيش از 
ا*ن ســعيد لطف" و حنيQ عمران زاده �نار حمزه حداد� 
و دار*ــوش صادق"(مرب" دروازه بان ها) به ســرمرب" تيم 
�مP م" �ردند و حاال با اضافه شدن ا*ن ٣ نفر، �ادر فن" 

نفت مسجدسليمان ت�ميل شد. 
کارت قرمزهاى ACL به نام عراقی ها!

فقــط ٢ �ارت قرمز در رقابت ها� ليگ قهرمانان آســيا از 
جيب داوران خارج شــده �ه هر دو� آنهــا برا� باز*�نان 
عراقــ" بوده. حوســام خــادم، باز*�ن الشــرطه با خطا� 
شد*د رو� فرشيد اسماعيل" �ارت قرمز مستقيم در*افت 
�رد و در باز� دور اول مرحله گروه"، همام طارق، باز*�ن 
سابق استقالل و فعل" نيرو� هوا*" عراق در دقيقه ٨٩ به 
دليل خطا� خشن رو� پا� �ا*و، باز*�ن الشارجه، �ارت 

زرد دوم را در*افت �رد و از زمين مسابقه اخراج شد.

سرمربی سابق لژیونر پرسپوليسی متوارى شد
رسانه ها� �رواس" اعالم �ردند زوران ماميچ، سرمرب" 
سابق د*ناموزاگرب و العين امارات با وجود نزد*P شدن 
تار*خ مح�وميت ٤ ســال زندانش از �شور متوار� شد. 
ا*ن ســرمرب" سرشــناس �روات در فصل جار� هدا*ت 
د*ناموزاگــرب را برعهــده داشــت �ــه صــادق محرم"، 
باز*�ن ســابق پرســپوليس ز*ر نظرش بــاز� م" �رد. او 
ماه گذشته به دليل پول شو*" به ٤ سال و ١١ ماه زندان 
مح�وم شد. دادگاه �رواس" به ماميچ *P ماه زمان داد 
تــا خود را تحو*ل قانون دهــد. ا*ن مرب" بالفاصله بعد از 
مح�وميت از سمت مربيگر� د*ناموزاگرب استعفا داد. 
د*روز رســانه ها� �رواس" از متوار� شدن ا*ن مرب" به 

�شور بوسن" خبر دادند.

تيم پرســپوليس ســاعت ٢١ امشــب بــا گوا هنــد در هفته ســوم گــروه E ليگ 
قهرمانان آســيا باز� م" �ند. گوا �ه نخســتين تجربه آسيا*" خود را پشت سر 
م" گــذارد توانســت در ٢ بــاز� قبل" خود مقابــل نما*نده ها� امــارات و قطر 
به تســاو� برســد تا با ٢ امتياز در رتبه دوم قرار گرفته و شگفت" ســاز باز� ها تا 
ا*ن مرحله از رقابت ها لقب گيرد. *حي" گل محمد�، سرمرب" پرسپوليس در 
جلسه آناليز باز� تيمش با گوا از باز*�نان خود خواسته تا در باد ٢ پيروز� قبل" 
نروند و د*دار با گوا را سخت تر از باز� با الوحده و الر*ان بدانند. دوندگ" باال� 
باز*�نان هند� و تطابق با آب و هوا� شهر گوا از دال*ل" است �ه گل محمد� 
خواهان توجه و تمر�ز باز*�نانش برا� ا*ن باز� است. *حي" به باز*�نان خود 

هشدار داده در صورت دست �م گرفتن حر*Q غافلگير خواهند شد.

رئيس فدراســيون پزشــ�" ورزشــ" گفت: «مرحله اول تزر*ق وا�سن بيشتر 
ورزشــ�اران المپي�" انجام شــد و مرحله دوم در*افت وا�ســن آنها تا *P ماه 
د*گــر صورت م" گيرد.» نوروز� درباره احتمال تزر*ق وا�ســن به اعضا� تيم 
مل" فوتبال ا*ران با توجه به احتمال برگزار� رقابت ها� انتخاب" جام جهان" 
در بحر*ن توضيح داد: «اولو*ت ما و م�اتبات" �ه صورت گرفته برا� المپي�" ها 
بوده و درباره اعضا� تيم مل" فوتبال تا�نون اقدام" نشده است.» و� درباره 
باشــگاه ها� متخلQ از قوانين �رونا*" عنوان �رد: «ما فقط نظارت و پيگير� 
م" �نيــم امــا از فعاليــت ن�ــردن و تعطيل بــودن تمام باشــگاه ها� ورزشــ" 
اطمينان ندار*م. بسته بودن باشگاه ها قانون" است �ه در �شور به وجود آمده 

و همه با وجود مش�الت اقتصاد� و معيشت" با*د به قانون احترام بگذارند.»

شاگردان اسوچيچ در اولو�ت وا%سن %رونا قرار م# گيرند؟اخطار و�ژه گل محمد� به باز�نان پرسپوليس

فوتساليست استقاللی که جلوى 
انصارى پرسپوليسی است!

محمدرضا سنگ سفيد� *�" از مطرح تر*ن 
باز*�نان تيم مل" فوتسال است �ه تا�يد دارد 
استقالل" است. او در برنامه سالم صبح بخير 
شب�ه سه گفت: «من واقعا استقالل" هستم. 
�ــه  روزها*ــ"  دبيرســتان  دوران  در  حتــ" 
استقالل باز� داشت زنگ آخرها من نبودم 
چون م" رفتم ورزشگاه.» در ا*ن لحظه سعيد 
ا�بر�، مجر� برنامه خاطره ا� تعر*Q �رد 
از ا*ن �ــه *P بــار انصار� در هتــل تيم مل" 
گفتــه فقط پرســپوليس و به ا*ن تيــم افتخار 
م" �ند. سنگ سفيد� هم جواب داد: «قبل 
 P* از ا*ن �ــه محمد وارد فوتبال شــود ما در
پا*گاه بســيج با هم فوتبال بــاز� م" �رد*م. 
بعــد محمــد بــه پرســپوليس رفــت و من هم 
به تيــم ملــ" فوتســال. از قد*م با هــم رفيق 
هســتيم و رو*ــم نم" شــود جلــو� او بگو*ــم 
استقالل" هســتم. البته محمد م" داند من 
اســتقالل" ام ولــ" جلــو� او م" گفتم فقط 
پرســپوليس.(خنده)» سنگ سفيد� اضافه 
�ــرد: «اســتقالل تــو دل بروتر اســت. من به 
مجيــد� و همينطور مجتب" جبــار� عالقه 

ز*اد� دارم.»

استقالل و ثبت بيشترین پاس در بين 
تيم هاى ایرانی

اســتقالل در بــاز� بــا الشــرطه عــراق در 
٦٤درصــد از زمــان بــاز� صاحــب تــوپ و 
ميــدان بــود و مال�يــت بــاز� را در اختيــار 
داشت. از سو*" شــاگردان فرهاد مجيد� 
در ا*ن باز� ٦٤٤ پاس به هم دادند �ه ا*ن 
بيشتر*ن پاس بين تيم ها� ا*ران" در هفته 
دوم باز� هــا بــود. ٨٨درصــد ا*ــن پاس ها 
مقصد صحيح" داشت. ١١ شوت به سمت 
دروازه و ٦ ضربه �رنر از د*گر آمار� اســت 
�ــه برا� تيم اســتقالل در ا*ن باز� به ثبت 
رســيد. بــه ثمــر رســاندن ٨ گل در ٢ باز� 
آن هــم مقابــل تيم هــا� االهل" و الشــرطه 
نشــانگر افــ�ار تهاجم" فرهــاد مجيد� در 
ليگ قهرمانان آسياست و نقشه ها*" �ه او 
بــرا� موفقيت تيم در ا*ن فصــل از باز� ها 

ترسيم �رده است.

رقابت آسيایی نادرى و مغانلو
طبــق اعــالم ســا*ت رســم" �نفدراســيون 
فوتبال آسيا(ا� اف ســ") نامزد ها� بهتر*ن 
گل هفته دوم مســابقات ليگ قهرمانان آسيا 
مشخص شــدند. در همين راستا گل شهر*ار 
مغانلو به الر*ان و گل محمد نادر� به الشرطه 
ســا*ت  نظرســنج"  گز*نه هــا�  ميــان  در 

�نفدراسيون فوتبال آسيا د*ده م" شوند.

قایدى جوان ترین کاپيتان تاریخ 
استقالل در مسابقات بين المللی

 حا�ت عجيب بازوبند آب# 

مقابــل   اســتقالل  د*ــدار  در 
الشــرطه عــراق �ه بــا برتر� 
قاطع نما*نده �شــورمان همــراه بود اتفاق 
جالبــ" رخ داد. اســتقالل �ــه در ابتــدا� 
باز� با �اپيتان ور*ا غفور� مســابقه را آغاز 
�رد در پا*ان با �اپيتان" مسعود ر*گ" باز� 
را بــه پا*ان برد ضمن ا*ن �ــه پيش از ر*گ" 
هم بــرا� دقا*قــ" مهد� قا*ــد�، مهاجم 
جــوان آب" هــا �اپيتان اســتقالل شــد! در 
واقع اســتقالل" ها در *P باز� ٣ �اپيتان 
داشــتند �ه ا*ن اتفاق به دليل تعو*ض ها� 
ز*اد فرهاد مجيد� و خروج ور*ا، اسماعيل" 
و در ادامه قا*د� رخ داد. در پرســپوليس و 
استقالل طبق *P ســنت و قانون نانوشته 
بازوبند �اپيتان" بنا به �ســوت و سال ها� 
حضــور باز*�ــن در اروگاه ســرخاب" به آنها 
م" رســد. در حال حاضر در اســتقالل ور*ا 
غفور�، فرشــيد اســماعيل"، سيدحسين 
حســين" و مهــد� قا*ــد� بــا بيــش از ٤ 
فصل حضور به ترتيــب �اپيتان ها� اول تا 
چهارم هســتند. در باز� با الشــرطه پس از 
خــروج ور*ا و اســماعيل" و غيبت حســين" 
در تر�يــب بازوبند بــرا� دقا*ق" به قا*د� 
رســيد �ه به لحاظ �ســوت و نه سن و سال 

از باز*�نان داخل زمين استقالل قد*م" تر 
بــود و بازوبند �اپيتان" را بســت. قا*د� در 
٢٢ ســالگ" و در مســابقات مهمــ" چــون 
ليــگ قهرمانــان آســيا در حالــ" بازوبنــد 
�اپيتان" اســتقالل را بست �ه پيش از ا*ن 
عنــوان جوان تر*ــن �اپيتــان اســتقالل در 
اختيار حسن روشن، پيش�سوت سرشناس 
آب" ها بود. روشــن در ٢٢ سالگ" �اپيتان 
تيــم آب" پــوش پا*تخــت بــود. او همچنين 
جوان تر*ــن باز*�ن" اســت �ــه در درب" به 
ميدان رفته اســت. روشن در درب" *ازدهم 
�ه ١١ اسفند ١٣٥١ انجام شد، ١٧ سال 
و ٢٧٤ روز ســن داشــت و ر�ــورد و� پس 
از گذشــت چند دهه هنوز ش�ســته نشــده 
اســت. اگرچــه �اپيتانــ" قا*ــد� در درب" 
نبوده اما به لحاظ ســن و ســال حاال او �نار 
�اپيتان هــا�  جوان تر*ــن  روشــن  حســن 
تار*ــخ باشــگاه اســتقالل هســتند ضمــن 
ا*ن �ه قا*د� جوان تر*ن �اپيتان آب" ها در 
مسابقات بين الملل" است. البته روشن به 
جــز ا*ن افتخــار ر�وردهــا� منحصربه فرد 
د*گــر� هم دارد �ه هنوز ش�ســته نشــده 
اســت. حسن روشن در درب" چهاردهم �ه 
٣ خرداد ٥٣ انجام شــد تP گل اســتقالل 

و  داد  جــا�  پرســپوليس  دروازه  درون  را 
جوان تر*ن گلزن تار*خ درب" شد �ه ر�ورد 
او هنــوز دســت نخورده باق" مانده اســت. 
روشن در ا*ن روز ١٨ سال و ٣٥٧ روز سن 
داشــت و ٨ روز تــا ١٩ ســالگ" اش فاصله 

داشت.
  

�اپيتانــ" مســعود ر*گــ" هــم از اتفاقــات 
 Pهافبــ اســت.  الشــرطه  بــاز�  جالــب 
جنگنــده و تاثيرگــذار آب" هــا �ــه بــه گواه 
تيــم  �ليــد�  مهــره  �ارشناســان  و  آمــار 
اســتقالل اســت زمان" �ه قا*د� از زمين 
بيــرون رفــت بــا ٢ فصــل حضــور در جمع 
آب" هــا در مقا*ســه بــا نفرات داخــل زمين 
پيش�ســوت آب" پوش محســوب م" شــد و 
بازوبند در حضور ســياوش *زدان"، ميليچ 
و د*اباتــه بــه او رســيد. شــا*د در نــگاه اول 
تغيير �اپيتان و دســت به دســت چرخيدن 
بازوبنــد موضوع عجيــب و خاص" نباشــد 

امــا قطعــا بــرا� افزا*ــش روحيــه و انگيزه 
باز*�نانــ" �ــه �م ســن ســال تر از د*گران 
هســتند *ــا نقــش پررنــگ و �ليد� شــان 
�متر به چشــم م" آ*د عامل مهم" اســت. 
بازوبنــد در اســتقالل ح�ا*ت هــا� جالب 
د*گر� هم دارد �ه بيشــتر آنها به نوع" به 
فرهاد مجيد� مرتبط م" شود مثل همين 
حضــور ٣ �اپيتان در *P باز� �ه در زمان 
ســرمربيگر� مجيــد� رخ داد *ا زمان" �ه 
در دربــ" �اپيتان فرهاد مجيــد� بازوبند 
را بــر بــازو� اســماعيل شــر*فات، گلــزن 
دربــ" بســت. مجيد� چند ســال پيش در 
درب" حذف" ا*ــن �ار را زمان" �ه خودش 
�اپيتان استقالل بود، انجام داد و در باز� 
بــا پرســپوليس �ــه در وقت هــا� اضافه به 
برتر� ٣-صفر استقالل انجاميد، بازوبند 
را از بــازو� خود خارج �رد و به اســماعيل 
ا*ــن  شــر*فات، زننــده گل ســوم داد �ــه 

حر�ت بازتاب بسيار ز*اد� داشت.

ممانعت داور از باز� *اســمن فرمان"، همسر عل" قل" زاده، باز*�ن تيم مل" و باز*�ن تيم شالروا 
در مرحله پل" آف حواش" ز*اد� به همراه نداشت به ا*ن خاطر �ه ا*ن باز*�ن و همچنين باشگاه 
در تــالش برا� رفع آرام ا*ن مشــ�ل هســتند. به گزارش ورزش ســه، داور باز� با وا*ت اســتار از 
*اســمن فرمان" �ه برا� تيم شــالروا باز� م" �ند، خواست بدون لگ باز� �ند �ه بانو� ا*ران" 
ا*ن پيشــنهاد را قبول ن�رد .  *اســمن فرمان" در پاسخ به ا*ن ســوال �ه آ*ا ا*ن مش�ل پيش تر هم 
بــرا� او بــه وجود آمده بود *ا نه؟ گفت: «قبل از ا*ن در ٨، ٩ مســابقه هــم داوران" بودند �ه اجازه 
بــاز� نم" دادند اما با آنها صحبت م" �ردم و م" گفتند اشــ�ال" ندارد چون *P نفر بودم قبول 
 P*م" �ردند.» باشــگاه شالروا �ه ر*است آن بر عهده بيات است و ر*است فدراسيون فوتبال بلژ
را هــم بــر عهــده دارد در ا*ن باره با �ميتــه داوران نامه نگار� �ــرده تا مانع از ت�ــرار ا*ن موضوع 
شــود. باشگاه شــالروا در ا*ن نامه به ا*ن موضوع اشــاره �رده حضور باز*�نان مسلمان با حجاب 
در مســابقات فوتبال مورد تا*يد فيفاســت و حت" شاهد ا*ن هســتيم �ه در مسابقات بين الملل" 
باز*�نان �شورها� مسلمان با حجاب در باز� ها حاضر م" شوند. در ا*ن نامه بد*ن موضوع هم 
اشــاره شــده �ه باز*�ن تيم ما در نشانه احترام به فرهنگ �شــورش با حجاب باز� م" �ند و ا*ن 
*P مسئله شخص" است و از آنجا*" �ه فدراسيون فوتبال جهان باز� با حجاب را پذ*رفته حضور 

*اسمن فرمان" در تر�يب تيم شالروا با رعا*ت حجاب نبا*د مش�ل" از نظر قانون" ا*جاد �ند.

حضور بازیکنان مسلمان با حجاب در مسابقات فوتبال مورد تایيد فيفاست
وا%نش شالروا به ماجرا� فوتباليست زن ا�ران#
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