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دادگاه »فلوید« و  نژادپرستی 
سیستماتیک در  آمریکا

ــاه پــس از قتل دلــخــراش جــورج فلوید،  10 م
جوان سیاه پوست در شهر مینیاپولیس، هیئت 
منصفه دادگــاه، درک شووین را در  قتل درجه 
دو و درجــه سه گناهکار شناخت. پیش بینی 
ــدان  ــال زن ــاه تــا 75 س ــ ــود قــاضــی دادگ مــی ش
 بـــرای ایـــن پلیس خــاطــی حــکــم صـــادر کند.

محکومیت شــوویــن کــه روز 25 مــه 2020 با 
خونسردی ، زانوی خود را بیش از 8 دقیقه روی 
گــردن فلوید قــرار داد تا در نهایت به مرگ وی 
منجر شد، پیروزی بزرگی برای جنبش عدالت 
خواه و ضد تبعیض نــژادی در ایــاالت متحده به 
شمار می آید.  این دادگاه از مدت ها قبل به طور 
جدی زیر نگاه رسانه ها قرار داشت و حکم آن با 
حساسیت دنبال می شد. دویچه وله درگزارشی 
ــود:» بسیاری  ــاه نوشته ب ــاره آغــاز این دادگ درب
منتظرند تا نتیجه این دادگاه سندی برای مبارزه 

با نژادپرستی باشد.«
کمتر از یک سال پس از قتل ،دادگاه رسیدگی 
به این پرونده در شهر مینیاپولیس در ایالت مینه 
سوتا روز دوشنبه 2۹ مارس آغاز شد. این سیاه 
پوست ۴۶ ساله روز 25 مه 2020 در حالی 

که به اتهام استفاده از یک اسکناس 20 دالری 
تقلبی دستگیر شده بود، زیر فشار زانوهای یک 
فلوید  مــرگ  باخت.  پلیس سفیدپوست جــان 
که در مقابل دوربین یک گوشی تلفن همراه 
رخ داد و تصاویر آن ، آمریکا را لرزاند، یکی از 
نقاط عطف در تاریخ طوالنی مبارزات نژادی 
در ایــاالت متحده به شمار می آیــد. اعتراضات 
و آشــوب هایی که بعد از مــرگ فلوید، سراسر 
آمریکا را در برگرفت، از بعد از دهه پرغوغای 
1۹۶0 در این کشور بی سابقه بوده است. در 
این اعتراضات که ده ها شهر را در بر گرفت و 
میلیون ها تن را به خیابان ها کشاند حتی مجسمه 
امــان نماند. نیز در  آمریکا  تاریخی   قهرمانان 
و   2020 تابستان  انتخاباتی در  البته فضای 
اظهارات تحریک آمیز دونالد ترامپ ، رئیس 
جمهوری وقت آمریکا ، اعتراضات به قتل فلوید 
را تشدید کرد. با این حال، اصل ماجرای قساوت 
ــای بــی دلیل مــامــوران  پلیس و تــیــرانــدازی ه
پلیس سفید به جوانان و نوجوانان سیاه پوست 
 به انــدازه کافی خشم عمومی را برانگیخت .
اکــنــون درک شــوویــن در آســتــانــه مــواجــهــه با 
ــه گرچه  ــان اســـت ؛ ک ــس ــک ان ــازات قتل ی ــج م
ــورج فلوید را جبران  زندگی از دســت رفته ج
نمی کند، امــا درد و غم بازماندگان وی را تا 
حدی  تسکین خواهد داد. این بازماندگان نیز 
فقط خــانــواده یا بستگان فامیلی وی نیستند 
بلکه میلیون ها شهروند آمریکایی هستند که 
برای سالیان متوالی ، طعم تلخ تبعیض نژادی و 
 رفتارهای خشن نیروهای پلیس را چشیده اند.
ــات مــســئــول ،  ــام ــق ــروه امـــیـــدوارنـــد م ــ ایـــن گ

دستورالعمل های انسانی برای ماموران پلیس 
در مواجهه با مظنونان یا حتی مجرمان تدوین 
کنند و آنان را از تیراندازی بی ضابطه به سوی 
رنگین پوستان بــازدارنــد. از ایــن رو، خواسته 
بعدی افکار عمومی در آمریکا بعد از محاکمه و 
مجازات قاتل فلوید، اصــاح قوانین پلیس در 
آمریکاست. هرچند که بــدون یک دگردیسی 
بنیادین در سنت های نژادپرستانه و تبعیض آلود 
فرهنگی در ایاالت متحده، جلوگیری از تکرار 
فاجعه تلخ قتل فلوید سیاه پوست زیر زانوهای 
 شووین سفیدپوست، بسیار دشوار خواهد بود.
به گفته جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، 
نژادپرستی ساختاری، روح ملت آمریکا را آلوده 

کرده است.
مبارزه با این نژادپرستی ساختاری به اقدامات 
عظیم تری همچون محاکمه پلیس های قاتل 
نیاز دارد. چرا که همین قتل نیز با آن که در مقابل 
دوربین های موبایل ها و حضور رهگذران اتفاق 
افتاد و حتی دادستان هم در دادگــاه در مقابل 
دفاع وکیل متهم با  استناد به سخنان کودکی که 
در صحنه حاضر بود و خواستار رها کردن فلوید 
شده  قتل را محرز و واضح دانسته  بود که نیاز به 
طوالنی کردن فرایند رسیدگی ندارد اما یک سال 
طول کشید تا حکم صادر شود و به گفته اتحادیه 
آزادی های مدنی آمریکا  برای نخستین بار در 
تاریخ ایالت مینه سوتا، یک افسر پلیس سفید 
پوست، مسئول قتل یک سیاه پوست شناخته 
شود.ازاین رو می توان گفت ، همچنان راه درازی 
پیش روی ملت آمریکا قرار دارد تا بتواند از این 

آلودگی  رهایی یابد.
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 آیا صف مرغ، روغن، قند و... کرونا نداشت؟  •
کافی نت ها و دفاتر خدمات پیشخوان دولت 
که مردم را هر روز برای کارهای مختلف به آن 

جا می کشانند، کرونا ندارند؟!
 دولت آمده و زحمت کشیده یارانه معیشتی به  •

ما داده، کسی نیست به این نخبه ها بگه بابا یک 
خانواده پنج نفره روزی نیاز به پنج ماسک داره 
که سرجمع می شه ماهی 150هزار تومان. حاال 
اگر کار پدر خانواده هم تعطیل باشه دیگه چه 
گلی باید به سر بگیره؟ شما را به خدا برای محض 
رضای خدا هم که شده کمی به این مغزتان فشار 

بیاورید. طبقه مستضعف را کشتید.
هنوز  • خصوصی  بخش  نیست؟  عجیب 

نیامده، میگه قـــرارداد شــش میلیون دوز 
واکسن رو بستیم اما دولــت می گه واکسن 

نیست که قرارداد ببندیم!
 عباس آقای عراقچی اگر تعطیات )وین(  •

خوش گذشته با بر و بچ پاشین بیاین بابا یک 
ملت رو سر کار گذاشتین. شل کن، سفت 

کن در آوردین!
 تو ماه رمضان مهم نیست چقدر صبر کنی،  •

اگر بعد از سه ساعت هم به ساعتت نگاه کنی 
فقط 5 دقیقه گذشته!

 بابت بخشنامه جدیدی که آقای رئیسی  •
ــد کــه حکم جلب  بـــرای مهریه گــذاشــتــه ان
ــاه  نمی دهند لطفا یــک ســری هــم بــه دادگ
خانواده بزنند و ببینند که وضع بدتر شده. به 
طور علنی آقایان حمله می کنند به ما خانم ها 

و کتک کاری می کنند. آیا درسته؟
تا چند سال پیش که تورم نبود کاسب ها  •

ــد. تا اون موقع می  راحت پول در می آوردن
گفتین کارمند زندگی بخور و نمیری داره و 
کسی به کارمند زن نمی ده. پس چی شد حاال 
گیر دادین به کارمندها و حسودی می کنین؟

از قشنگی های زندگی می شه به گاز زدن  •
گوجه سبز زیــر بــاد کولر بعد از تموم شدن 

امتحانات اشاره کرد.
به نویسنده صفحه ورزشــی بگویید عقده  •

های بچگی اش را در صفحه ورزشی خالی 
نکند. تیترهای دیــروز همه استقالی بود 

ــاره پرسپولیس  و امــروز هم هیچ چیزی درب
ننوشته اید. برای کسی که درس خوانده و در 
این جایگاه قرار گرفته زشت است که رنگ ها 

برایش مهم باشد.
 در کشور ما متاسفانه به جای انجام کار  •

مثبت، عده ای دنبال کارخاف هستند و 
صبح تا شب وقت خود را به سرقت و بیهودگی 
می گذرانند و این کار را زرنگی می دانند. 
باید از کودکان کار خجالت بکشند و درس 

بگیرند!
 با این وضعی که سوپر لیگ میره جلو، به  •

نظر آخــرش رئــال و یوونتوس تو کوچه پس 
کوچه های مادرید گل کوچک بزنند.

ــی خیر ببینی کــه وقــتــی با  • ــان  آقـــای روح
لبخندحرف می زنی ما هم می خندیم و الکی 

خوشیم.
 20 ساله کارمند امــور مشترکین گاز در  •

گاز  کنتور  نصب  ــرای  ب هستم.  شهرستان 
خانه ام در مشهد 700 هزار تومان به نصاب 

کنتور شیرینی دادم تا نصب کنه!
 آقای روحانی برای اداره کشور دست به  •

دامــان خیران شــده. مگر دولــت با این همه 
درآمــد چه کار می کند که از خیران کمک 
می خواهد؟ خیران محترم برای رضای خدا 
اگر می خواهید خودتان دست به کار شوید 
و به کسانی که مستحق هستند کمک کنید 
از قبیل کسانی که برای تهیه جهیزیه، هزینه 
درمان، هزینه تحصیل، تهیه مسکن، اشتغال 
ــد. این ها اگر از نظر مردم  و... مشکل دارن

پنهان باشه از نظر خداوند پنهان نیست.
 بهتره عنوان صفحه ورزشی روزنامه رو عوض  •

کنین و بنویسید هوادار دوآتیشه استقال! این 
جوری در گفتار وعمل یکی می شید.

 همان طور که نیروی انتظامی برای جریمه  •
کردن در شهرک شهید رجایی فعال است چرا 
با اتباع بیگانه که ۴0سال مواد می فروشند، 

کاری ندارد؟ خیلی مشکوک است.
 یکی از دوستانم اون قدر تست کرونا داده  •

که بعید نیست به زودی به عنوان سلطان 
تست بگیرنش . اصا استعداد خاصی داره 

در یافتن مراکز تست رایگان.
دیشب گوشیم 50 درصــد شــارژ داشــت،  •

ــد. ان  صبح بیدار شــدم دیــدم شــده ۴ درص
شـــاءا... که باتریش سالمه و جن برداشته 

استفاده کرده!
 در شهرک رجایی تمام واحدهای تجاری  •

بدون استثنا باز و شلوغ هستند و هیچ گونه 
نظارت و بازرسی وجود ندارد.

 ارزش سهام عدالت که فقط تئوری است اما  •
در عمل ارزش آن از کود گاوی هم کمتر است.

 به نصرالدین گفتن برو کشکت رو بساب!  •
گفت: یره ، آب پیدا نُمکنم که کشکم را بسابم !

 این داریوش ارجمند چرا هر نقشی بازی  •
می کنه نقش یه پدریه که با بچه هاش مشکل 
داره. مرد حسابی کمی روی اخاقت کار 

کن دیگه.
 در جواب آقای کارمند بازنشسته ای که  •

گفته بود بقیه حسودن و ایشان دو نوبت کار 
می کرده: برادر مگر ما بازنشستگان تامین 
اجتماعی 30ســال بیکار بودیم؟ بیایید با 

انصاف باشیم.
آقای شهردار لطفا فکری اساسی هم برای  •

راه مشهد -قوچان بکنید. ترافیک سرسام آور 
آن جا به خاطر باغ تاالرها و ویاهای شخصی 
و شهرک است. لطفا با عریض کردن جاده 

مشکل را حل کنید یا جاده هوایی بسازید!
  قشر زحمت کش اتوبوسران خیلی در خطر  •

ویروس کرونا قرار دارند. چرا واکسن هنوز 
دریافت نکردند؟

 بنیاد مسکن به کسانی که منزل فرسوده  •
دارن وام می ده تا بازسازی کنن. از بنیاد 
برای  هم  فکری  کنم  می  خواهش  مسکن 
آرزو دارم  مستاجرها بکنن. ســال هاست 
داشته  فرسوده  حتی  50متری  خونه  یک 
باشم تا سقفی باالی سرم باشه. مخصوصا 
مــا مــددجــویــان کمیته کــه زن و سرپرست 
خانه هستیم. به خدا خسته شدم هر سال 
استرس کرایه خانه و رهن خانه و بی انصافی 
صاحبخانه ها رو داشتیم. شما رو به خدا یه 

فکری برای ما بکنید. 

شاخص کل با افت 3 درصدی طی یک هفته به مرز 1.2 میلیون واحد بازگشت 

دامنه نوسان تغییر کرد، بورس بدون تغییر ماند 
بـــازار ســرمــایــه کــشــور در حــالــی معامات 
آخرین هفته فروردین را پشت سر گذاشت 
و وارد اردیبهشت شد که با وجود تغییراتی 
ــازار تغییری  در دامــنــه نــوســان، وضعیت بـ
ــد سهم  80 درص از  نکرد و همچنان بیش 
 های بورس و فرابورس صف فروش شدند. 
به گزارش خراسان، با ریزش 12 هزار واحدی 
دیــروز، شاخص کل بورس طی این هفته در 
مجموع حــدود 3 درصــد افــت را تجربه کرد 
تا به سطح یک میلیون و 207 هــزار واحد 
ــط  بــرگــردد. آخرین بــار ۴5 روز قبل )اواس

اسفند( شاخص در این سطح قرار داشت.
ــد نزولی به صورت  ــروز رون در معامات دی
دایمی ادامــه یافت و اکثر نمادها و شاخص 
ها صف فروش شدند، به نحوی که همچنان 
شاهد صف نشینی در 80 درصد سهم های 
بــازار هستیم. حقیقی ها دیــروز هم بیش از 
 ۴00 میلیارد تومان از بازار خارج کردند. 
این تحوالت در حالی است که طبق تصمیم 
اخیر سازمان بورس، دامنه نوسان یک درصد 
تغییر کرد و از مثبت ۶ و منفی 2 به مثبت ۶ 
و منفی 3 تغییر کرد. افزایش قطره چکانی 
بر  تاثیری  تنها  نه  متاسفانه  نوسان،  دامنه 

روند بازار نداشت بلکه نقدشوندگی سهام 
حجم  همچنان  و  نبخشید  بهبود  نیز  را 
صف هــای فــروش مطابق قبل اســت. حجم 
معامات هم چنگی به دل نزد تا بورس این 
 هفته را هم ناامیدکننده پشت سر بگذارد.

ــای قبل  ــازار که طی روزه البته بخشی از ب
ــود، دیـــروز هــم نــقــدشــونــده و  مــوردتــوجــه بـ

پرمعامله بود. 

پیشروی بانکی ها  و افت فلزی ها
بانک  پیشروی  بــا  بانکی  نمادهای  برخی 
ملت از این جمله بودند. در گروه فلزات هم 
با وجــود افــت قیمت ها حقوقی ها خریدار 
بودند. در گروه پتروشیمی هم برخی سهم 
های بنیادین در محدوده صفر تابلو معامله 
ایــن تنها برخی تک سهم ها  شدند. به جز 
 توانستند خود را از صف فروش رهایی بخشند.
گفتنی است، به نظر نمی رسد تغییر دامنه 
نوسان به سبک فعلی بتواند بازار را نجات دهد 
بلکه بهتر است پیشنهاد قدیمی کارشناسان 
مبنی بر ایجاد دامنه نوسان های چندگانه و 
متفاوت متناسب با وضعیت بنیادین و شرایط 

بازارگردانی شرکت ها انجام شود. 

عاوه بر این، در روزهای اخیر سایت رسمی 
اظهارنظر  چندین  )سنا(  بــورس  سازمان 
لــزوم حمایت جدی  بر  کارشناسی مبنی 
ــازار سرمایه منتشر کــرده است  دولــت از ب
که می تواند نشان از سیاست این سازمان 
برای جلب حمایت دولتی در این باره داشته 

باشد.

رئیسی: ارتش ما  والیی است
باور به والیت و اطاعت از ولی، ویژگی منحصر به فرد ارتش ما است

قــوه قضاییه گفت: در دنیا ارتش های  رئیس 
فراوانی وجــود دارنــد و هر کشوری بــرای خود 
نیروهای مسلح دارد، اما باور به والیت و اطاعت 
از ولــی، ویژگی منحصر به فرد ارتــش ماست. 
به گــزارش میزان،آیت ا... رئیسی در بازدید 
از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتــش  به خون 
غلتیدن ۴8 هزار شهید ارتش جمهوری اسامی 

در راه دفاع از وطن و ارزش های الهی را نشانه 
بزرگی برای تصدیق عملکرد و توفیقات 

نیروهای مسلح کشورمان در ۴0 سال 
اخیر دانــســت. مــردمــی بــودن از دیگر 
مؤلفه هایی بود که رئیس دستگاه قضا 

به عنوان ویژگی ارتش از آن یاد کرد 
ــردم را باور  ــش م و گفت که ارت

دارد و مردم هم به ارتش اعتماد دارند.رئیسی 
تصریح کرد: دیواری که دور پادگان ها 
کشیده شده فقط برای تعیین حدود 
پادگان هاست و گرنه ارتش ما در دل 
مــردم جا دارد در حالی که در دنیا 
ارتش ها با مردم فاصله جدی دارند و 

رابطه ای با آن ها ندارند.

با دستور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

آغاز توزیع ۸۸۸ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان کشور

با  مهربانی«  »ســفــره  ــرح  ط مرحله  چهارمین 
مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی در سراسر 
کشور با هدف تامین و توزیع 888 هزار بسته 
معیشتی برای محرومان و نیازمندان آغاز شد. 
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام مروی، 
تولیت آستان قــدس در مراسم آغــاز عملیات 
ــزار بسته معیشتی  ســراســری تــوزیــع 888 ه
توسط آستان قدس که به صورت ویدئو کنفرانس 

ــوی ســراســر کشور  بــا کــانــون هــای خدمت رض
ــوی انجام شــد، اظهارکرد:  از حــرم مطهر رض
»خودکفایی محرومان سیاست آستان قدس 
در امدادرسانی به نیازمندان اســت، لذا همه 
خادمیاران رضوی در استان  های مختلف باید 
در راستای خودکفایی نیازمندان فعالیت کنند.« 
وی افــزود: »شرایط امــروز جامعه ما به واسطه 
شیوع ویروس کرونا، شرایطی استثنایی است که 

باید همه برای رفع مشکات وارد میدان شویم، 
امــا در شرایط عــادی سیاست اصلی ما ایجاد 
اشتغال و فرصت های شغلی برای خودکفایی 
ــت.« وی خاطرنشان کرد:  احسان جویان اس
کرامت  و  حرمت  رعــایــت  جنبه های  از  »یکی 
محرومان ،نوع اجناس اهدایی به این افراد است، 
بهترین  باید  معیشتی  بسته های  تهیه  در  لــذا 

اجناس و کاالها استفاده شود.«

ظریف در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان:

امنیت در مرزهای ایران-پاکستان در بهبود وضعیت مرزنشینان و مقابله با جرایم کلیدی است

ــدار و  ــرای دی وزیــرامــور خارجه پاکستان که ب
گفت وگو با مقامات کشورمان به تهران سفر 
ــرده اســت عصر روز گذشته با محمد جواد  ک
ظریف دیدار کرد و درباره موضوعات مورد عاقه 
دوکشور به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت. 
ــر امــور خارجه کشورمان افتتاح گذرگاه  وزی
مرزی پیشین - مند بین دو کشور را که سومین 
گذرگاه مرزی بین ایران و پاکستان محسوب 
می شود نشانه عزم طرفین برای توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری دانست و ابــراز امیدواری 
کرد با  امضای »یادداشت تفاهم همکاری میان 
جمهوری اسامی ایــران و جمهوری اسامی 
پاکستان بــرای ایجاد بازارچه های مــرزی در 
طول مرز دو کشور«، این بازارچه های مرزی 
هرچه زودتر اجرایی شود.ظریف تاکید کرد: با 

وجود سه گذرگاه رسمی مرزی و ایجاد شش 
بازارچه مرزی، تجارت دو سوی مرز رونق می 
گیرد و بر وضعیت مــردم منطقه تاثیر خواهد 
گذاشت. وزیر امور خارجه کشورمان خواستار 
ارتقای همکاری های کنسولی و معاضدت های 
قضایی بین دو کشور شد و افزود: این همکاری ها 
شرایط اتباع دو کشور در کشور مقابل را بهبود 
خــواهــد بخشید و ارتــبــاطــات مــردمــی بین دو 
کشور را تقویت خواهد کرد.روز گذشته، رئیس 
جمهور و رئیس مجلس شورای اسامی نیز در 
دیدارهایی جداگانه با وزیر خارجه پاکستان 
به تبادل نظر پرداختند. دکتر روحانی با تاکید 
بــر ضـــرورت تامین صلح و ثبات در منطقه با 
محوریت سازوکارهای منطقه ای، بر ضرورت 
تامین امنیت مرزهای دو کشور همسایه، ایران 

و پاکستان گفت: امنیت، دغدغه مشترک دو 
کشور است و تقویت همکاری ها در این زمینه 
الزم و ضروری است . رئیس مجلس نیز با ابراز 
خرسندی از امضای یــادداشــت تفاهم ایجاد 
بازارچه های مرزی بین ایران و پاکستان افزود: 
همکاری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان 
سیاست قطعی ماست.قالیباف در ادامه تصریح 
کرد: زمانی که می بینیم دشمنان ما با دخالت 
های خود، به دنبال از بین بردن ارتباطات عمیق 
و قلبی ما هستند، برای تقویت روابط مصمم تر 

می شویم.  
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آن سوی یک قرارداد 
نظامی22ساله! 

رژیــم صهیونیستی و یونان بــزرگ ترین پیمان 
نظامی مشترک را امضا کردند. وزارت جنگ 
ــام کــرد که پیمان نظامی بزرگ  اسرائیل اع
اسرائیل و یونان شامل قــرارداد 1.65 میلیارد 
دالری برای ایجاد و بهره برداری از مرکز آموزشی 
هلنیک ایرفورس برای یک دوره 22 ساله توسط 
شرکت البیت سیستمز اسرائیل است که یک 
ایــن مرکز  پیمانکار نظامی به شمار می رود. 
آموزشی مجهز به 10 فروند هواپیمای آموزشی 
ام 346 است که توسط شرکت ایتالیایی لئوناردو 
تولید شده است. شرکت البیت اسرائیل کیت 
ــرداری از  ــرای ارتــقــا و بهره بـ ــورد نیاز ب هــای م
هواپیماهای تی 6 یونان را عرضه خواهد کرد و 
آموزش و حمایت لجستیکی الزم از این برنامه 
را نیز ارائــه خواهد داد. بنی گانتز وزیــر جنگ 
اسرائیل در این باره گفت: من مطمئن هستم 
که این برنامه موجب ارتقا و تقویت قابلیت ها 
و قــدرت اقتصادهای اسرائیل و یونان خواهد 
شد و مشارکت دو طرف در سطوح اقتصادی، 
سیاسی و دفاعی را عمیق خواهد کرد.اما یکی 
ــوال هــای مطرح در ایــن زمینه ایــن است  از س
ــم صهیونیستی چه اهــدافــی را در این  که رژی
رابطه دنبال می کند؟واقعیت این است که  رژیم 
صهیونیستی در ابتدا قصد دارد موقعیت خود 
را در بلوک بندی هایی که در دریای مدیترانه بر 
سر استفاده از منابع انرژی این دریا درجریان 
است تقویت و کشورهای مخالف و رقیب ترکیه 
را به سمت خــود جــذب کــنــد.دوم ایــن که رژیم 
صهیونیستی در تاش است خأل  ناشی از کاهش 
حضور آمریکا در منطقه و وابستگی به این کشور 
را با تشکیل محور بندی و بلوک بندی های جدید 
در منطقه پر کند و از این جهت نشست چهارجانبه 
اخیر در قبرس و متعاقب آن امضای قــرار داد 
نظامی 22 ساله با یونان می تواند مکمل عادی 
سازی این رژیم با برخی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس همچون امارات باشد و حضور امارات در 
نشست نیکوزیا  یا مشارکت در رزمایش نظامی 
مشترک با رژیم صهیونیستی در یونان و حتی 
انعقاد قرار داد توافق نامه نظامی میان عربستان 
و یونان در زمینه استقرار سامانه پاتریوت در 
ــن در  تاسیسات آرامــکــو از شاخص هــای روش
این زمینه به شمار می روند. سوم این که رژیم 
صهیونیستی و امــارات فاقد عمق استراتژیک 
هستند و لذا برای اجــرای برنامه های آموزش 
هوایی  خود دست به دامان کشوری مثل یونان 
شده اند و در واقع بحران اقتصادی این کشور را  
دستمایه اهداف نظامی خود قرار داده اند ضمن 
این که این رژیم  نفوذ به سیستم های اطاعاتی 
و نظامی یونان را نیز در دستور کار دارد. البته 
سابقه استفاده رژیم صهیونیستی از حریم فضایی 
یونان بــرای مقاصد آموزشی و نظامی دیرینه 
است و تنها تحول جدید بازشدن پای امارات به 
یونان است که در سطح منطقه رقابت سنگینی 
را با ترکیه آغاز کرده است و در نهایت این که نمی 
توان از اهداف تبلیغاتی نتانیاهو غافل بود که طی 
دو سال گذشته به دلیل بحران سیاسی و عمیق 
تر شدن شکاف های داخلی نتوانسته دولتی 
بادوام تشکیل دهد و در عین حال به دلیل داشتن 
چندین پرونده فساد در آستانه محکومیت قرار 
دارد و لذا راه نجات خود را در سیاست خارجی 
جست وجو می کند و به همین دلیل توافق نظامی 
با یونان همانند عادی سازی روابط با امارات با 

تبلیغات گسترده در این رژیم همراه شده است.

پیشخوان بین الملل

تــیــتــر یـــک روزنـــامـــه 
ــرگ  ــ »الکـــــــــروا« "م
ادریس دبی چاد را بی 
ثبات می کند"،"مرگ 
ــس  ــی نـــاگـــهـــانـــی رئ
جمهوری چاد، ستون 
مــبــارزه علیه  افــراط 
ساحل  در  گـــرایـــان 

)شمال آفریقا(، این کشور را ضعیف و منطقه را بی 
ثبات می کند". چاد از لحاظ مساحت یکی از بزرگ 
ترین کشورهای قاره سیاه به شمار می رود  اما به 
مرکزی برای  فعالیت برخی گروه های شورشی و 

تروریستی مثل بوکو حرام تبدیل شده  است.

ترامپیست: »دلـــم بـــرای تــرامــپ تنگ شده 
است«.ترامپیست: »من هم همین طور«.مدیر 
شبکه های تلویزیونی که کارشان در دوران 

بایدن کساد شده: »ما هم همین طور«

دستگیری یک گروه از پناهجویان غیرقانونی در 
مرز ایالت آریزونای آمریکا

دانشجویان کره جنوبی در مقابل سفارت ژاپن 
در شهر سئول دست به اعتراض زدنــد. آن ها 
در اعتراض به تصمیم دولت ژاپن برای تخلیه 
فاضاب نیروگاه فوکوشیما در اقیانوس موهای 

خود را تراشیدند.

نظامی  صنایع  مراکز  از  یکی  مهیب  انفجار 
ــوش دان« در جنوب  حساس در منطقه »گ
را  ها  صهیونیست  اشغالی،  هــای  سرزمین 
وحشت زده کرده است.  روزنامه صهیونیستی 

هاآرتص با24ساعت تاخیر؛این خبر را رسانه 
ای کــرد و مدعی شد که ایــن انفجار در پی 
یک آزمایش عــادی در یکی از کارخانه های 
پیشرفته تولید ساح به  نام »تامر«  به وقوع 

پیوسته؛ اما به احتمال زیاد در برآورد میزان 
ــش اشتباهی  ــای ــن آزم خــســارت نــاشــی از ای
صورت گرفته و در نتیجه یک انفجار بزرگ به 
وقوع پیوسته است. شاهدان عینی گفتند که 
شعله های آتش تا ارتفاع زیادی زبانه کشیده 
است، اما طرف های رسمی رژیم صهیونیستی 
هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده اند. 
این کارخانه محل تولید ساح های جنگی 
پیشرفته از جمله موشک های مختلف است. 
به  نوشته هاآرتص، تامر تأمین  کننده سامانه 
دفاعی »آرو4« رژیــم صهیونیستی اســت  اما 
صهیونیست ها تا همین اندازه اقدام به اطاع 
رسانی کــرده و چیز بیشتری دربــاره تلفات 
احتمالی و خسارات وارد شده و این که این 
انفجار ناشی از خرابکاری بــوده یا هر عامل 
دیگری اعــام نکردند. کانال اخبار سوریه 
صهیونیستی  ــم  ــ رژی ــای  ــه ه ــان ــت:رس ــوش ن
ــوش دان  گ منطقه  در  انفجار  کــه  می گویند 
هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است!؟ 
واقعا مگر می شود انفجاری در این سطح روی 
دهد و صدای آن کیلومترها آن  طرف تر شنیده 
شود، آتش و دود آن را هزاران نفر ببینند و بعد 
ــداده و کسی یا چیزی  هم هیچ اتفاقی رخ ن
آسیب ندیده باشد؟ چگونه است که هر حمله 
رژیم صهیونیستی یا هر گلوله ای که شلیک 

می کنند یک نفر را می کشد یا یک کارخانه 
را ویــران می کند، اما همان با اگر سر خود 
صهیونیست ها در بیاید هیچ اتفاقی برایشان 
نمی افتد!! مگر آن ها رویین تن هستند؟یعنی 
از خود شرکت تامر کسی در محل آزمایش 
حضور نداشته و این شرکت تاسیساتی آن جا 
برای انجام آزمایش نداشته است که بخواهد 
آسیب ببیند؟ این انفجار مانند انفجار مارد 
است که یک دهه پیش باعث شهادت شهید 
تهرانی مقدم و جمعی از یاران و همراهانش 
شد؛ در آن حادثه برای همیشه مرکز توسعه 
و آزمایش موشکی سپاه در مارد تعطیل شد 
چرا که به شدت آسیب دیده بود. آیا یک چهارم 
میزان خسارت مــارد به تاسیسات شرکت 
تامر وارد نشده است؟درست است که رژیم 
صهیونیستی همواره خسارت ها و تلفاتی را که 
می بیند مخفی می کند و کشته های حمات 
خودش را معمواًل به عنوان تصادفی تحویل 
خانواده هایشان می دهد، اما هر آدم عاقل، 
کارشناس و آگاهی به خوبی می داند که چنین 
بدون  باشد  دنیا  کجای  هر  در  انفجارهایی 
شک منجر به خسارت سنگین و تلفات انسانی 
احتمالی خواهد شد. اال این که بگوییم منطقه 
ــوده اســت که جز  گــوش دان صحرای نقب ب

کفتار کسی آن جا زندگی نمی کند!

کارخانه موشک سازی اسرائیل روی هوا! 
 هاآرتص : انفجار مهیبی درکارخانه تامر ، محل تولید سالح های جنگی پیشرفته 

از جمله موشک های مختلف رخ داد 

  احمد کاظم زاده 
international@khorasannews.com

نژادپرستی نظام مند در آمریکا 
مامور پلیس آمریکا پس از گذشت 11ماه از قتل جورج فلوید گناهکار شناخته شد 
همزمان جمهوری خواهان ،دموکرات ها را به مداخله در امور دادرسی متهم کردند

چه تعداد دیگری باید کشته شوند؟ این سوالی بود 
که معترضان به نژادپرستی پلیس آمریکا، آن را در 
خیابان های مینیاپولیس، پر جمعیت ترین شهر 
ایالت مینه سوتا، فریاد می زدند. این تظاهرات 
پس از آن برگزار شد که هیئت منصفه دادگاهی 
در شهر مینیاپولیس »دریک شوین«، مامور پلیس 
این شهر در پرونده قتل جورج فلوید را گناهکار 
شناخت. »دریک شوین« به قتل غیرعمد از طریق 
یک فعل مجرمانه )قتل درجه دوم(، قتل عمد از 
طریق ارتکاب یک اقــدام خطرناک )قتل درجه 
سوم( و آدم کشی غیرعمد درجه دوم متهم بود. 
او در هر سه مورد گناهکار شناخته شد. جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رای هیئت 
منصفه دادگاه ایالت مینه سوتا گفت: »نژادپرستی 
نظام مند، لکه ای بر روح آمریکاست« . او همچنین 
تلویحا به بی عدالتی و مماشات سیستم قضایی 
در قبال قتل های نژادپرستانه پلیس اعتراف کرد 
و گفت: »این یک قتل در روز روشن بود و باعث 
شد پرده ها کنار رود  و تمام جهان ]نژادپرستی در 
آمریکا[ را ببینند«. قتلی که حدود یک سال طول 
کشید تا مجرم محکوم شود. قاضی دادگــاه این 
پرونده گفته است که حکم مجازات دریک شوین 
هشت  هفته بعد مشخص خواهد شد. حکم زندان 
وی احتماال چندین دهه حبس )حداکثر 40 سال( 
خواهد بود. پرونده محاکمه شوین یکی از مهم 
ترین محاکمات تاریخ قضایی آمریکا ست، قتلی که 
اعتراضاتی در چندین شهر آمریکا و سراسر جهان 
به همراه داشت و معترضان خواهان پایان دادن به 
نژادپرستی در پلیس آمریکا بودند. به گزارش سی  
ان ان، کاماال هریس، معاون بایدن پس از اعام 
رای گفت: »امروز نفس راحتی کشیدیم اما این 
]رأی[ رنج موجود را از بین نخواهد برد« و اکنون 
الزم است قانون  گذاران آمریکا قوانینی را تصویب 
کنند که موجب اصاح عملکرد پلیس شود. در 
از  حاصل  اجتماعی  اعتراضات  گسترش  کنار 
قتل فلوید، تنش های سیاسی نیز میان دو حزب 
دموکرات و جمهوری  خواه افزایش یافته است. 
چند روز قبل از اعام این رأی، »مکسین واترز« 
عضو دموکرات مجلس نمایندگان با شرکت در 
یکی از تظاهرات های ضدنژادپرستی در آمریکا 

»باید  نژادپرستی نظام مند  با  گفت: در مبارزه 
قاضی  کاهیل«  »پیتر  کنیم«.  عمل  هجومی تر 
پرونده قتل جورج فلوید در واکنش به اظهارات 
واترز افزود: »امیدوارم مقامات منتخب صحبت 
ــاره ایــن پــرونــده را خاتمه دهــنــد، به   ــردن دربـ ک
به  بی احترامی  موجب  نحوی  بــه  کــه  خصوص 
ما  عملکرد  و  قضایی  بخش  و  قــانــون  حاکمیت 
می شود«. اظهارات دموکرات ها درباره دادگاه 
منفی  واکنش  فلوید،  ــورج  ج قتل  به  رسیدگی 
چهره های حزب جمهوری خواه را نیز به همراه 
داشت. »تد کروز« سناتور تندروی جمهوری خواه 
در پیامی توئیتری نوشت: »جو بایدن می گوید 
مکسین واترز نباید تنها سیاستمداری باشد که به 
 طور احمقانه ای زمینه را برای دادرسی و تجدید 
نظر احتمالی دربرابر گناهکار شناخته شدن به 
شکلی نادرست، فراهم می کند«. از سوی دیگر 
در  سفید  کــاخ  سخنگوی  مک اینانی«،  »کایلی 
دوره ریاست جمهوری »دونالد ترامپ«، بایدن 
را به »شعله ور کردن تنش« در آمریکا متهم کرد. 
مک اینانی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: 
مقامات  به  پرونده  قاضی  کاهیل  که  »شنیدیم 
می خواهم  شما  از  گفت  و  داد  هشدار  منتخب 
مداخله نکنید، درست چند ساعت یا نصف روز قبل 
از این که رئیس جمهور دست به مداخله بزند«. او 
با اشاره به این  که جو آمریکا به  خصوص در شهر 
می کند  ،»فکر  گفت  است  متشنج  مینیاپولیس 
وظیفه رئیس جمهور این است که عقب بایستد نه 
این که تنش ها را شعله ور کند«. اظهارات بایدن 
در حمایت از رأی دادگاه علیه »دریک شوین«، در 
شرایطی بیان شد که او  در حالی که معترضان به 
نژادپرستی و خشونت پلیس، درشهرهای مختلف 
آمریکا از جمله نیویورک، واشنگتن، مینیاپولیس 
و شیکاگو، دست به برگزاری تجمعات گسترده 
زده بودند، برای اولین بار از زمان ورود به کاخ 
سفید، در شهر »ویلمینگتون« مشغول بازی گلف 
بود. بایدن در حالی در اوج این اعتراضات برای 
تفریح به زمین گلف رفته بود که پیش از انتخابش 
»دونالد  بارها  آمریکا،  جمهور  رئیس  عنوان  به 
ترامپ« رئیس جمهور سابق را به همین دلیل 

سرزنش  کرده بود.

 ایستادگی طالبان بر سیاست 
»اول خروج بعد مذاکره«  

کنفرانس صلح افغانستان در استانبول باز هم به تعویق افتاد 

"رسیدن به صلح با حضور خارجی ها در 
افغانستان امکان  پذیر نیست و به همین 
دلیل طالبان نشست استانبول ترکیه را 
تحریم می کند."سخنگوی طالبان با گفتن 
این جمله تاکید کرد:نشست استانبول 
برای صلح افغانستان مهم است؛ اما زمانی  
که برخی از کشورها می خواهند از طریق 
این نشست در افغانستان مداخله کنند، 
ایــن نشست را تحریم می کند. طالبان 
سخنگوی گروه طالبان تاکید کرد، این 
حق مردم افغانستان است که خودشان 
سرنوشت آیــنــده ایــن کشور را مشخص 
آیــنــده، استانبول  بــود شنبه  کنند.قرار 
ترکیه میزبان نشستی با محوریت صلح 
افغانستان باشد.تحریم نشست استانبول 
دربــاره صلح افغانستان ازسوی طالبان، 
اتفاق غیر منتظره ای بــود که معادالت 
موجود در خصوص دو گانه جنگ و صلح 
در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار 
ــه نشست هــای  ــی دهــد.پــس از آن ک م
صلح افغانستان با حضور هیئت سیاسی 
طالبان و نمایندگان دولت این کشور به 
ناکامی  با  ــه  دوح شهر  قطر در  میزبانی 
روبه رو شد، دولت ترکیه برای میزبانی از 
نشست صلح افغانستان اعام آمادگی کرد 
و در نهایت فرایند انجام تمهیدات برای 
برگزاری این نشست در استانبول شروع 
شــد. هفته گذشته دولــت افغانستان از 
تعویق زمان برگزاری نشست استانبول 
خبر داد و  رسانه های افغانستان نیز اعام 
نــدارد  کردند که گروه طالبان آمادگی 
ــل در نشست استانبول برای  در 16 آوری
صلح شرکت کند و مقرر شد این نشست در 
24 آوریل برگزار شود.سخنان سخنگوی 
طالبان درباره تحریم نشست استانبول از 
سوی این گروه نشان داد که از نظر طالبان 
برگزاری این گونه نشست ها مفید نیست 
و تا زمانی که دولت آمریکا به تعهدات خود 
در چارچوب توافق نامه دو جانبه صلح در 
فوریه 2020 عمل نکند، امکان برقراری 

صلح و خاتمه جنگ درافغانستان وجود 
نخواهد داشت.   این دیدگاه وجود دارد که 
تصمیم جدید طالبان برای تحریم نشست 
استانبول به سیاست جدید آمریکا درباره 
خروج نظامیان خود از افغانستان ارتباط 
دارد.با وجود توافق آمریکا با طالبان برای 
خارج کردن نظامیان خود از افغانستان 
تا پایان سال گذشته )2020( اما موضع 
»جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا درباره 
تاخیر در اجرای این تعهد تا یازده سپتامبر 
2021، از نظر طالبان نقض آشکار توافق 
دو طرف است.بر همین اساس است که 
بر  بیشتر  فشار  اعمال  هــدف  با  طالبان 
خود  تعهدات  به  پایبندی  ــرای  ب آمریکا 
در تــوافــق نامه دوحـــه، نشست صلح در 
استانبول را تحریم کرد تا کشورهای دعوت 
شده به این نشست و هم دولت افغانستان 
نیز موضوع لــزوم خــروج کامل نظامیان 
آمریکایی از افغانستان را در کانون توجه 
ــرار دهــنــد.در شرایطی که دولت  خــود ق
آمریکا در اجرای تعهدات خود در توافق با 
طالبان بدعهدی می کند و طالبان نیز با 
اصرار بر خواسته های غیر مشروع خود از 
جمله برپایی نظام امارت اسامی، فرصت 
کنونی برای دستیابی برای خاتمه جنگ 
در افغانستان را به مخاطره انداخته است، 
دولت و ملت این کشور بازندگان رویکرد 
یکجانبه گرایانه کاخ سفید و طالبان در 
بــرخــورد با موضوع صلح در افغانستان 
هستند.البته این دیدگاه وجود دارد که 
استانبول  شهر  در  صلح  نشست  تحریم 
ــت ترکیه  ــرای دول از ســوی طالبان نیز ب
که درصدد تاثیرگذاری بر روند تحوالت 
است  شکست  نوعی  اســت،  ای  منطقه 
که گفته می شود میزبانی این کشور از 
ــت و  ــدای ــا ه مـــذاکـــرات بــیــن االفــغــانــی ب
برنامه ریزی دولت آمریکا صورت گرفت 
آفرینی  نقش  از  مانع  بتواند  نوعی  به  تا 
بازیگران مخالف سیاست های کاخ سفید 

در افغانستان بشود. 

خبر متفاوت 

 دربار بریتانیا تولد ۹5 سالگی 
ملکه این کشور را در خلوت و 
ــرد. هیچ  خصوصی بــرگــزار ک
جشنی به شکل عمومی برگزار  
ــر خـــاف رویـــه ســـال هــای  و ب

گذشته، عکسی هم از این تولد منتشر نشد چرا 
که خانواده سلطنتی بریتانیا به شکل سنتی در 
حال گذراندن دوران عزاداری دو هفته ای پس از 
درگذشت دوک ادینبورگ است. به جز این تاریخ 
تولد واقعی، مراسم تولد رسمی ملکه که دولت 
بریتانیا آن را برگزار می  کند در ماه ژوئن است اما رژه 
امسال هم مانند پارسال به دلیل محدودیت های 

کرونا لغو شده است.

چهره روز 

اعالم نامزدی بشار اسد برای 
انتخابات ریاست جمهوری

»بــشــار اســـد« رئــیــس جمهور 
ــت نــامــزدی  ــواس ســوریــه درخ
ــرای تـــصـــدی پست  ــ ــود بـ ــ خ
ــت جـــمـــهـــوری را که  ــاسـ ریـ
ششمین درخواست وی برای 

کاندیداتوری محسوب می شود، تقدیم دادگــاه 
عالی قانون اساسی این کشور کرد.»پیشتر »عبد 
ا... سلوم عبدا...« و»محمد فراس یاسین رجوح« 
درخواست های نامزدی خود را بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری سوریه ارائه داده بودند،همچنین 
»فاتن علی نهار« درخواست نامزدی خود را ارائه داده 
بود.او نخستین زن سوری است که این درخواست را 
ارائه داده است.حاال »حموده صباغ« رئیس پارلمان 
سوریه اعام کرد ه است که اسد نیز به صورت رسمی 
متقاضی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2021 شده است .ریاست پارلمان سوریه 
پیش از این اعام کرده بود که انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور 26 می )5 خــرداد امسال( 
برگزار می شود.صباغ تصریح کرد: همان طوری که 
ارتش سوریه توانست در جبهه نبرد در برابر تروریسم 
بایستد و تروریست ها را شکست دهد، هر یک از ما 
نیز با مشارکت در انتخابات توطئه هایی که سوریه را 
هدف قرار داده، به شکست می کشانیم.انتخابات 
ریاست جمهوری سوریه باید در تاریخی بین 60 تا 
۹0 روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری هفت 
ساله اسد برگزار شود. )دوره ریاست جمهوری اسد 
در 1۷ ژوئیه /26 تیر ماه پایان می یابد(  دوره قبلی 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال 13۹3 
برگزار شد که در آن بشار اسد توانست پیروز شود.
به موجب قانون اساسی جدید سوریه که در سال 
2012 در یک همه پرسی تصویب شــد، امکان 
تشکیل یک نظام چند حزبی در این کشور، وجود 
دارد.پارلمان سوریه با یک قانون انتخاباتی موافقت 
کرد که براساس آن، نامزدها باید 10 سال گذشته 
را در سوریه زندگی کرده و نباید از تابعیت کشور 
دیگری برخوردار باشند. برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری سوریه در برهه کنونی حامل پیام هایی 
برای آمریکا، غرب و متحدان آن هاست. یکی از 
مهم ترین پیام هایی که دمشق از رهگذر برگزاری 
انتخابات به طرف های خارجی مخابره می کند این 
است که سوریه به رغم تمامی هزینه های آن ها در 
حمایت از گروه های تروریستی در این کشور طی 
سال های گذشته، اکنون به سمت ساحل ثبات و 

آرامش حرکت می کند و نه به سمت فروپاشی.

ارتش یمن: آزادسازی مأرب نزدیک است 
روزنامه »الجیش« وابسته به وزارت دفاع یمن در 
شماره دیروز خود تحت عنوان »آزادسازی مأرب 
نزدیک شده است«، از نزدیک بودن سقوط مرکز 
استان خبر داده است.بر اساس این گزارش، 
پس از آن که ارتش و کمیته های مردمی یمن 
توانستند طی هفته  های گذشته با انجام چند 
سمت  به  را  مقابل  طــرف  نیروهای  عملیات 
خود بکشانند،  توان آن ها را فرسایش دهند و 
همچنین مراکز قدرت نیروهای »عبدربه منصور 
هــادی«  رئیس دولــت مستعفی یمن را هدف 

حمله قرار دهند،  نیروهای صنعا اکنون زمینه  را 
برای نبرد آزادسازی فراهم کرده اند.این منبع 
وابسته به وزارت دفاع یمن همچنین اشاره کرد 
که ارتش و کمیته های مردمی یمن در عملیات 
محاصره دروازه هــای ورودی غربی و جنوبی 
مــأرب مطابق با نقشه های نظامی ،پیشروی 
کرده اند و اکنون به بلندی های اطراف مأرب 
ــاه  رسیده اند و نبرد را در مناطقی که اردوگ
آوارگان وجود دارد، به آرامی مدیریت می کنند 
تا آسیبی به غیرنظامیان وارد نشود.با فروپاشی 

نیروهای هادی در اطراف شهر مأرب، قبایل 
باقی  مانده در صف ائتاف سعودی، اعتماد 
خود را به این نیروها از دست داده اند به طوری 
که برخی از قبایل »عبیده« به تازگی به شبه 
 نظامیان حزب اصاح حمله کرده اند تا جایی 
که درگیری  های شدیدی طی  روزهای گذشته 
میان دو طرف در منطقه »العرقین« نزدیک 
به منطقه نفتی »صافر« در جریان بوده آن هم 
درست پس از آن که قبایل »الدماشقه« خواهان 
آزادســازی زندانیان خود از زندان های حزب 

اصاح شدند.در ادامه این گزارش با اشاره به 
این که شبه  نظامیان اصاح، سحرگاه سه شنبه، 
از توپ و تانک در درگیری با افراد مسلح قبایل 
استفاده کرده اند، آمده است که این درگیری ها 
دو روز پس از آن رخ داد که یکی از قبایل عبیده 
)قبیله  بن سوده( توانست شبه نظامیان اصاح 
را وادار به تحویل یکی از زندانیان خود کند آن 
هم با قطع کردن راه های سوخت رسانی متصل 
به مرکز استان که این اقدام باعث شد شهر چند 

روز در خاموشی فرو رود.
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تراژدی گوجه فرنگی و  عجیب ترین جوایز مسابقات جهانی!

 

  3.9     M   views 

پای مرحوم انصاریان به پنالتی باز شد!

بعد از این که دقیقه 41 کنعانی زادگان پشت ضربه پنالتی 
تیم پرسپولیس برابر گوام ایستاد و نتوانست آن را گل 
کند، انتقادها از او شروع شد. کنعانی زادگان پس از این 
انتقادها در صفحه شخصی خود اعالم کرد به خاطر توصیه 
مرحوم علی انصاریان پنالتی اش را وسط دروازه زده 
است. او در بخشی از پیامش خطاب به انصاریان نوشت: 
»...گفتم من بغل پا به گوشه دروازه می زنم؛ گفتی محکم 
بزن وسط دروازه. چند بازیه که می خوام یه پنالتی به سبک 
مورد عالقه ات بزنم و تقدیمت کنم. نه این که بخوام 
خودنمایی کنم که من ذره ای در مقابل هوادار نیستم...« 
کاربری نوشت: »آقــای کنعانی زادگــان به جای ساختن 
همچین داستانی برای فرار از انتقادها کاش از هوادار یه 
عذرخواهی می کردی.« کاربر دیگری نوشت: »این بازی 
جدید که پشت اسطوره های تیم برای نپذیرفتن اشتباه 

قایم بشیم هم داره مد میشه.«
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فرجام  االغ سوارهای  پروتکل شکن  

ویدئویی از تردد چند جوان در ساعات محدودیت تردد 
شبانه در شهر گراش  در جنوب استان فارس با االغ 
منتشر شد که بسیاری آن را شیطنت این جوان ها برای 
تفریح دانسته بودند اما طولی نکشید که اعالم شد سه 
نفر در استان فارس به دنبال االغ سواری در ساعت منع 
رفت و آمد کرونایی، بازداشت و هشت نفر دیگر هم در 
این ارتباط احضار شدند. کاربران به این موضوع واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »این که هر اتفاق کوچکی 
توی فضای مجازی دیده می شه و آدمایی که اون رو ساختن 
دستگیر میشن خوب نیست اینا باعث ایجاد امنیت نمی 
شه.« کاربر دیگری نوشت: »کاش یکی می گفت اینا چه 
خالفی مرتکب شدن، مگه االغ سواری جرمه!؟« کاربری 
هم نوشت: »دو تا جوون اومدن با محدودیت های کرونایی 

این جوری شوخی کردن، این دیگه بگیر و ببند نداره!«
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عجیب ترین جوایز مسابقات جهانی!

ویدئویی از یک مسابقه وزنه بــرداری منتشر شد که 
در آن به نفرات برتر جوایزی همچون کتری و چای ساز 
دادند که همین موضوع باعث بازنشر گسترده آن شد 
و بازخوردهای زیــادی هم داشــت. در شرح ویدئو هم 
آمده: »عجیب ترین جایزه جهان در مسابقات وزنه برداری 
رونمایی شد!« کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »به نظرم مسابقات شرق آسیا بود و جهانی 
نبود ولی بازم جوایز جالبی بود.« کاربر دیگری نوشت: »از 
قدیم گفتن سیلی نقد به از حلوای نسیه. همین چای ساز 
نقد بهتر از قول چندین سکه است که پرداخت نمی شه 
یا بعد از چندین سال بخش کوچکی اونم بعد از کم کردن 
مالیات پرداخت می شه!« کاربری هم نوشت: »این ها 
جوایزی هست که اسپانسر بازی ها به برندگان میده و 
اال جوایز خود برنده ها جداست و ربطی به این کتری و 

چای ساز نداره.«
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تفاوت 70 برابری قیمت گوجه داخل با خارج!

ویدئویی از وانت های پر از گوجه فرنگی که مشتری 
ندارند و کسی آن ها را نمی خرد در برنامه ثریا منتشر 
شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. 
در این گزارش اعالم می شود در حالی که گوجه فرنگی 
مرغوب کشاورزان هرمزگان به قیمت کیلویی ۵۰۰ 
تومان بدون مشتری مانده است، در کشورهای همسایه 
حتی تا ۳۵ هزار تومان هم به فروش می رسد! کاربران 
به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»کاش این فیلم ها و برنامه ها رو مسئوالن ببینن و هی 
نگن ما ایران رو از قحطی نجات دادیم و به جاش مشکل 
این کشاورزها رو که چند ماه زحمت کشیدن ،حل کنن.« 
کاربر دیگری نوشت: »چون هر روز یه بخشنامه در 
خصوص صادرات انواع مختلف کاال و محصوالت صادر 
میشه دیگه هیچ تاجری قادر و حاضر به برنامه ریزی 

برای صادرات کاالهای فصلی نیست.«
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وعده های بی اعتبار!

امسال روز اول اردیبهشت مصادف شد با افزایش 2۵ 
درصدی نرخ بلیت اتوبوس، افزایش ۳۵ درصدی کرایه 
تاکسی، افزایش 2۵ درصــدی بلیت مترو و همچنین 
افزایش 7 درصدی تعرفه برق. این اتفاق در حالی افتاده 
که رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت در سال 
14۰۰ گفته بود: »هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال 
99 شد!« او وعده داده بود که قیمت ها حداقل در همین 
عمر چند ماهه دولت دیگر گران نشود. با این حال از همان 
ابتدای سال شاهد گران شدن مرغ، لبنیات و ... بوده ایم و 
به تازگی هم که حمل و نقل و برق گران شده است. کاربری 
نوشت: »به نظرم روح دیبی که همه چی رو برعکس می 
گفت در مسئوالن فرو رفته.« کاربر دیگری نوشت: »آقای 
روحانی حداقل به همین وعده ای که برای تثبیت قیمت ها 
دادید عمل می کردید. وعده های اول انتخابات پیشکش.« 
کاربر دیگری نوشت: »مسئوالن با دادن وعده های بی 
اعتبار کاری می کنن که اعتماد مردم به نظام از بین بره 
پس باید بیشتر مراقب وعده هایی که می دهند باشند.«

 

  2.1     M   views 

حمل گوشت با پراید!

در حالی که حمل گوشت باید حتما با خودروهای یخچال 
دار و دارای مجوز صورت بگیرد،روز گذشته ویدئویی 
از حمل گوشت قرمز با پراید در تهران منتشر شد که 
بازتاب زیادی داشت. کاربران معتقدند با توجه به فیلم 
ها و تصاویری که در فضای مجازی منتشر می شود و آن 
چه خودشان از نحوه توزیع دیده اند، نظارت ها کافی 
نیست و در بسیاری از موارد گوشت به صورت کامال غیر 
بهداشتی جا به جا می شود. کاربری نوشت: »من موندم 
اون قصابی که این جوری براش گوشت میارن خودش 
اعتراض نمی کنه که چرا این جوری گوشت میاری!« 
کاربر دیگری نوشت: »اگه دستگاه های نظارتی و دام 
پزشکی در کنار عوامل توزیع متخلف ، قصابی هایی رو 
هم که از این ها گوشت ها می خرن ، جریمه می کردن، 

کمتر شاهد این صحنه ها بودیم.« 

            پروژه بلندپروازانه ایالن ماسک

شرکت نورالینک متعلق به ایالن ماسک، چند روز پیش ویدئوی 
سه دقیقه ای را منتشر کرد که بازتاب زیادی در جهان داشت. 
در این فیلم میمونی نشان داده می شود که پس از کار گذاشتن 
تراشه ساخت ایــن شرکت در دو نیم کره مغزش می تواند 
بازی های رایانه ای انجام دهد.ایالن ماسک در توییتی نوشت: 
این تراشه که به صورت بی سیم شارژ می شود به افراد دارای 
معلولیت کمک می کند با مغزشان با گوشی های هوشمند کار 
کنند و سرعت شان از سرعت دست افراد عادی بیشتر باشد.این 
فناوری همچنین می تواند افراد دچار فلج عضالت را قادر به 
راه رفتن کند. طبق توضیحات ویدئوی نورالینک، این تراشه با 
استفاده از دو هزار الکترودی که به قشر حرکتی مغز این میمون 
وصل است، سیگنال های الکتریکی مغز را ضبط و رمزگشایی 
می کند. نورالینک قصد دارد تراشه ای رایانه ای بسازد که با 
هدف درمان بیماری های مغز و اعصاب، همچون آلزایمر و 

آسیب های نخاعی در مغز کار گذاشته می شود.

شایعات ریز و درشت

همیشه ورود فناوری جدید به زندگی با اما و اگرهایی همراه 
بــوده و برخی شایعاتی در خصوص آن ارائــه داده اند که در 
بسیاری از مواقع با واقعیت همخوانی ندارند. ریز تراشه ها و 
میکروچیپ ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و صحبت از 
ورود آن ها به زندگی با اما و اگرهایی همراه بوده. به طور مثال 
گفته می شود که قدرت های بزرگ جهان می خواهند با کاشت 
ریز تراشه و میکرو چیپ در بدن ما ،مغزمان را کنترل کنند و 
ناخواسته و بدون این که از خود اراده ای داشته باشیم، ما را به 
خدمت خود در آورند، یا در خصوص همین واکسن کرونا هم 
اوایل شایعه شده بود که همه گیری ویروس کرونا سرپوشی برای 
طرح کاشت ریزتراشه های قابل ردگیری در بدن انسان هاست 
که آن را بیل گیتس موسس میلیاردر شرکت مایکروسافت 
طراحی کرده است. شایعه ای که هیچ مدرکی برای اثبات و 
تایید آن وجود ندارد، در حالی که بنیاد بیل و ملیندا گیتس آن 
را به طور کامل رد کرده اند. جالب است که بدانید بی بی سی 
در گزارشی نوشته: »بنابر نظرسنجی موسسه یو گاو ۲۸ درصد 
از آمریکایی ها معتقدند آقای گیتس قصد داشته از واکسن 
برای کار گذاشتن ریزتراشه در بدن 
انسان ها استفاده کند.« البته شاید 
دلیل این شایعه حمایت بنیاد بیل 
گیتس از پروژه تحقیقاتی دانشگاه 

MIT باشد که هدفش ساخت یک میکروچیپ برای پیشگیری 
از بارداری در زنان فقیر و مناطقی از آفریقاست؛ پروژه ای که 
منتقدان زیادی دارد و از آن به عنوان یک شاهد مثال وجود 
نگاه های غیر انسانی و صرفا کاسب کارانه یا مبتنی بر فرضیات 
فــردی  و عجیب و غریب بیل گیتس و احتمال وجــود چنین 

دیدگاه هایی در ماجرای تولید میکروچیپ  هم یاد می شود .

تاریخچه استفاده از تراشه ها و میکروچیپ ها

ماجرای کاشت ایمپلنت های رادیویی و ریز تراشه ها از سال 
199۸ در جهان شروع شد و اولین بار یک دانشمند بریتانیایی 
به نام کوین وارویک برای بازکردن درها و روشن کردن چراغ 
ها در خانه اش ایمپلنتی در دست خود کاشت که بعد از 9 روز 
آن را در آورد و اکنون هم در موزه علوم لندن قرار دارد. بعد از آن 
مطالعات در خصوص این ایمپلنت ها ادامه داشت اما تقریبا 
از سال ۲۰1۴ میالدی، کاشت میکروچیپ های خاص در 
دست کارمندان و نیروهای شرکت  های مختلف در جهان به 
روشی برای کنترل کیفیت، نظارت بر اعمال و البته آسان سازی 
رفت و آمدها و امنیت بیشتر تبدیل شده است. به این ترتیب 
که کارمندان با کاشت میکروچیپ هایی تقریبا به اندازه یک 
دانه برنج دیگر نیازی نخواهند داشت با خود کارت شناسایی 
حمل یا برای ورود به ساختمان یا کارخانه از اثر انگشت یا رمز 
عبور استفاده کنند و حتی برای انجام تراکنش های مالی 
هم به کارت اعتباری نیاز ندارند. در واقع همه چیز به صورت 
خودکار و با نزدیک شدن بدن فرد به نقاط مد نظر انجام خواهد 
شد. اکنون کارمندان چندین شرکت بزرگ در دنیا از این 
میکرو چیپ ها استفاده می کنند و ادعا شده در چند سال 
آینده کارمندان گوگل و مایکروسافت هم از این میکروچیپ ها 

استفاده خواهند کرد.
اما دانشمندان تنها به استفاده از میکروچیپ ها و ریز تراشه 
ها به عنوان کیف پول و کنترل از راه دور بسنده نکردند و آن 
ها را در خدمات پزشکی هم پیشرفت دادنــد و نوعی قرص 
سایبری ساختند تا بعد از تجزیه و تحلیل هورمون های داخل 
بدن آن را به پزشک اطالع دهد. این هم پایان ماجرا نیست و 
اکنون شرکت Neuralink که متعلق به ایالن ماسک است، 
به سراغ ارتباط مغز انسان با رایانه رفته. این شرکت پیش از این 
با یک تراشه توانسته کنترل مغز یک خوک را در دست بگیرد و 
به تازگی هم ویدئوی میمونی را که مغز او را از طریق یک تراشه 
کنترل می کنند منتشر کرده است. قطعا نمی توان اکنون 
اتهامی به ایالن ماسک یا افراد دیگری که این فناوری پیچیده 
را پیگیری می کنند،  وارد کرد اما همه دستاوردهای علمی 
قطعا می تواند هدف سوء استفاده هایی نیز قرار گیرد و مرز 
میان قدرتی که این سوء استفاده ها به دارندگان این فناوری  
می دهد،  بسیار باریک و شکننده است  . آیا   تنها اخالق و 
قوانین منع کننده می تواند مقابل این لشکر »وایت واکرها« 

مقاومت کند؟

انتشار ویدئوی کار گذاشتن میکروچیپ از سوی ایالن ماسک در مغز یک میمون برای کنترل رفتارش 

جنجالی شده، آیا ماسک ،بیل گیتس و... قصد دارند انسان ها را تحت سلطه خود قرار دهند؟

 میکروچیپ 
هیوال یا فرشته نجات؟

ناصری - تصور کنید بدون تایپ کردن و فقط با فکر کردن به کلمات رایانه آن ها را تایپ کنید یا موقعی که چشمان تان را بسته اید 
،بدون روشن کردن دستگاه، موسیقی دلخواه تان را بشنوید یا ... . اصوال ارتباط بی سیم میان مغز و رایانه هم مهیج است و هم 
ترسناک. به عنوان مثال توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق فکر هیجان انگیز است ، اما توانایی خواندن ذهن شما توسط 
دیگران ترسناک است. کنترل چراغ یا رانندگی با ذهن با یک ماشین هیجان انگیز است ولی توانایی دیگران در کنترل ذهن شما 
ترسناک است. داشتن یک حافظه کامل شاید جالب باشد اما اگر حافظه شما هک شود ترسناک خواهد بود. درست مانند فصل 
3 یک سریال خارجی به نام »صد« که یک هوش مصنوعی به نام »الی« با استفاده از تراشه های رایانه ای قابل هضم شروع به کنترل 
 black ( »ذهن مردم می کند و در نهایت مردم به فکر نابودی آن و خارج کردن تراشه ها از بدن شان می افتند یا سریال »آینه سیاه

mirror ( که نشان می دهد چگونه فناوری  در آینده  جزئی ترین امور و ارتباطات 
زندگی انسان ها و حتی احساسات  آن ها را تحت کنترل خواهد گرفت.با 
این حال ،استفاده از هوش مصنوعی در کنار فوایدی که دارد ،همان طور که 
خواندید آثار کابوس واری هم ممکن است به همراه داشته باشد. اما همه این 
ها را گفتیم که به ویدئوی سه دقیقه ای منتشر شده از شرکت نورالینک متعلق 

به ایالن ماسک بپردازیم. در این ویدئو میمونی نشان داده می شود 
که پس از کار گذاشتن تراشه ساخت این شرکت در دو 

نیم کره مغزش می تواند بازی های رایانه ای انجام 
دهد. به همین دلیل امروز می خواهیم ضمن 

بررسی برخی شایعات در خصوص 
این تراشه ها و میکروچیپ ها از 
هم  ها  آن  از  استفاده  تاریخچه 

بنویسیم.

نگاه ها به لیگ 
قهرماانن آسیا

پربازدید های هفته در فضای مجازی چه بود و مردم 

به دنبال چه مطالبی بودند؟

طبق روال هر پنج شنبه هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ 
پربازدید در فضای مجازی را با هم مرور می کنیم.

7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
از آن جا که بازی های لیگ قهرمانان آسیا در حال انجام 

است، این هفته هم بازی های فوتبال در باالی فهرست 
پر جست و جوها قرار دارند. الریان مقابل پرسپولیس و 
نتیجه استقالل در برابر الهالل از پر جست و جو ترین 
ها بود که هر دو بازی به نفع نمایندگان کشورمان به 
پایان رسید. بعد از این دو بازی نام نادر دست نشان 
مربی فوتبال دیده می شود که متاسفانه به دلیل 

کرونا از بین ما رفت. جدول رده بندی لیگ قهرمانان 
هم که با درخشش نماینده های کشورمان همراه بوده، در این 
فهرست قرار دارد. البته گل زیبای طارمی به چلسی هم از آن 
گل هایی بود که هنوز بسیاری از فوتبال دوستان عالقه دارند 
آن را ببینند و به دنبال ویدئوی آن در گوگل می گردند. بعد از 
جست و جوهای فوتبالی، دانلود فیلم شنای پروانه قرار دارد 
و در آخر هم فائزه رفسنجانی که رکوردش در کالب هاوس و 
گفت و گویی که با ۲0 هزار نفر در این شبکه اجتماعی جدید 

داشت، نام او را به این فهرست اضافه کرد.

7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
۲9 فروردین روز تولد رهبر معظم انقالب بود. از همین رو 
بسیاری به سراغ مقاله هایی که در باره ایشان در ویکی پدیا 
وجود دارد و مقاله هایی همچون »سید علی خامنه ای« و 
»رهبر انقالب« رفتند . بعد از این دو مقاله، زندگی نامه سردار 
حجازی جانشین فرماندهی نیروی قدس که در آخرین ساعت 
های شامگاه ۲9 فروردین به شهادت رسید، قرار دارد. سردار 
حجازی به دلیل آثار شیمیایی حاصل از جنگ تحمیلی در 
بیمارستان بقیة ا... به شهادت رسید. محسن نامجو هم نام 
دیگری است که در این فهرست قرار دارد. دلیل حضور او هم 
در این فهرست این است که به تازگی اتهام های آزار جنسی را 
که به او وارد بود ، پذیرفت و با انتشار پیامی ویدئویی، از افراد 
آسیب دیده عذرخواهی کرد. انتخابات ریاست جمهوری 
ایران در سال 1400 هم مقاله ای است که در این فهرست قرار 
دارد. فوت محسن قاضی مرادی بازیگر تلویزیون و سینمای 
کشورمان هم باعث شد زندگی نامه او و همسرش مهوش 
وقاری که او هم از بازیگرهای سینما و تلویزیون است در ویکی 

پدیای فارسی پربازدید شود.

7 هشتگ داغ توییتر از دیتاک	 
در این هفته هشتگ های حمایتی از سعید محمد، سعید 
جلیلی و محسن رضایی داغ تر از بقیه بود. هشتگ »ما 
منتظر انتخاباتیم« هم در این هفته داغ شد و کاربران 
برای ایجاد حماسه حضور در پای صندوق های رای اعالم 
آمادگی کردند البته اپوزیسیون هم هشتگ هایی را علیه 
انتخابات داغ کرد. از دیگر هشتگ های داغ این هفته هم 
باید به واکنش کاربران به پیک چهارم و اظهارات روحانی 
و نمکی اشاره کرد که با هشتگ »پیک چهارم با روحانی« 
داغ شد. »نه به امتحان حضوری« و »تعویق کنکور« هم از 
دیگر هشتگ هایی بود که دانش آموزان مثل سال قبل در 

روزهای اوج شیوع کرونا داغ کردند. 



مصطفی عبدالهی- زوج هــای جوان 
ــرای دریــافــت وام ازدواج 70 و 100  ب
میلیون تومانی باید فعال منتظر بمانند، 
چرا که احتماال تا یکی دو ماه دیگر هم 

خبری از اعطای آن نخواهد بود!

ــدون وام های         اولــیــن مــاه 1400 ب
جدید

طبق قانون الیحه بودجه 1400، مبلغ 
امسال وام ازدواج افزایش قابل توجهی 
یافته است و می تواند کمک حال خوبی 
ــن وام  بــرای زوج هـــای جــوان بــاشــد. ای
به زوج هــایــی تعلق می گیرد که تاریخ 
عقدشان از 1397/1/1 به بعد باشد، 
به شرط آن کــه در طول 2 سال گذشته 
ــرای دریــافــت ایــن وام ثبت نام نکرده  ب
باشند. مبلغ این وام هم برای زوج های 
جوان تر )پسران زیر 25 سال و دختران 
ــال( تا سقف 100 میلیون  زیــر 23 س
تومان خواهد بود و برای سن باالترها 70 
میلیون تومان. اما با این که وارد دومین 
ماه سال 1400 شده ایم، هنوز خبری از 

پرداخت وام های جدید نیست.

معاون وزیر: ثبت نام کنید، منتظر        
باشید

معاون وزیر ورزش و جوانان، دلیل این 
اتفاق را پرونده های باقی مانده از سال 

گذشته اعالم کرده و گفته است: با توجه 
به تمام نشدن پرونده های وام ازدواج 
ــای 50  ســال گذشته، همچنان وام هـ
میلیون تومانی در حال پرداخت است؛ 
اما ثبت نام متقاضیان وام ازدواج امسال 
نیز از پنجم فروردین ماه آغاز شده است. 
آن طور که »محمدمهدی تندگویان« به 
اتمام  ــا  ب مــرکــزی  بــانــک  گفته،  ایسنا 
پرونده های سال گذشته، روند و شرایط 
پرداخت وام 70 و 100 میلیون تومانی 

ازدواج را اعالم خواهد کرد.

گزارش رسمی بانک مرکزی       
با این اوصاف پرداخت وام هــای جدید، 
قبل از هرچیز لنگ تامین اعتبار برای 
پرداخت وام به زوج هایی است که سال 

گذشته ثبت نام کرده  و هنوز وام های 50 
میلیون تومانی شان را دریافت نکرده اند. 
البته آن طور که رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرده، وضعیت پرداخت های وام 
ازدواج در سال 99 رشد قابل توجهی 
نسبت به سال 98 داشته است. به گفته 
»عبدالناصر همتی«، در سال 99 میزان 
وام ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی 
با ۶5 درصد رشد نسبت به سال 98 به 
43هزار میلیارد تومان رسید و به بیش از 

823 هزارنفر اعطا شد.

100 هزار نفر در صف       
حاال دو سوال مهم برای زوج های جوانی 
که منتظرند تا با دریافت وام های 70 و 
100 میلیونی، زندگی مشترک شان را 

آغاز کنند این است که »از سال گذشته 
ازدواج  وام  ــف  ص در  هــنــوز  نفر  چند 
مانده اند؟« و » مشموالن وام های جدید 
چه مدت باید منتظر باشند؟« اگرچه 
بانک مرکزی در گزارش خود به تعداد 
پــرونــده هــای باقی مانده از ســال قبل 
ــا اطــالعــات مــوثــق و  ــکــرده، ام ــاره ن اشـ
از  حاکی  خــراســان  اختصاصی  البته 
آن اســت که طبق آخرین گــزارش هــا، 
هم اکنون حدود 100 هزار نفر در صف 
وام ازدواج هستند که باید وام های 50 
میلیون تومانی خود را دریافت کنند؛ 
که معادل 5هزار میلیارد تومان اعتبار 
بانکی می خواهد. همچنین اگر همان 
آمار رسمی بانک مرکزی را مالک قرار 
دهیم، در سال گذشته به طور میانگین 
مــاهــانــه حـــدود 70 هـــزار وام ازدواج 
پرداخت شده است؛ این یعنی احتماال 
پرداخت 100 هــزار وام دیگر، حدود 
یک ماه و نیم زمــان می برد، مگر آن که 
مالی  منابع  و  بدهد  رخ  خاصی  اتفاق 
بانک ها دگرگون شود.با این اوصاف فعال 
بزرگ ترین سنگ پیش پای جوانان برای 
دریافت وام ازدواج 70 و 100 میلیون 
تومانی، تامین این 5 هزار میلیارد تومان 
اعتبار توسط بانک هاست، بماند که این 
بازی در مراحل بعدی هم غول بزرگی به 

نام »تعیین ضامن« دارد!

5اجتماعی

یک توئیت

وال استریت ژورنال دیروز نوشت: این 
روزها واکسن های تقلبی کرونا با توجه 
به تقاضای زیاد، توسط کالهبرداران 
در حال فــروش و عرضه اســت. فایزر 
ــه نسخه هـــای جعلی  ــالم کـــرد ک اعـ
واکسن خود را درمکزیک و لهستان 

شناسایی کرده است.

رسانه های جهان 

ــودی: ژنگ  ــا ت راش
ژونـــــگ وی ، مــدیــر 
علوم  توسعه  مرکز 
ــاوری پزشکی  ــن و ف
ملی  ــون  ــی ــس ــی ــم ک
بهداشت چین گفت: چین قصد دارد 
بیش از سه میلیارد واکسن کووید19 
در سال جاری تولید کند که حتی این 
ظرفیت می تواند طی امسال به حدود 

5 میلیارد دوز برسد.

یورونیوز: پارلمان و 
شورای اتحادیه اروپا 
صــبــح چــهــارشــنــبــه 
ــر ســر  ــ )دیـــــــــروز( ب
قانون  پیش نویس 
ــا سال  ــای کــربــن ت ــده ه ــن حــذف آالی
2050 به توافق رسیدند. سازمان 
ملل ادامه روند کنونی افزایش دمای 
کره زمین را فاجعه بار توصیف کرده 
و هشدار داده است با این وضعیت، 
بسیاری از مناطق زمین در پایان قرن 

21 قابل سکونت نخواهند بود.
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 وام 100 میلیونی ازدواج
 شاید از 2ماه دیگر!

 خبر اختصاصی خراسان می گوید اکنون 100 هزار زوج همچنان در نوبت وام 50 میلیونی و تامین اعتبار
 5 هزار میلیاردی اند که این یعنی هنوز از پرداخت وام های 70 و 100 میلیونی جدید خبری نیست

با دفن ۳50نفر که147نفر از قربانیان کرونا بودند 

رکورد تعداد روزانه دفن شدگان 50سال 
اخیر در بهشت زهرا شکسته شد

گروه اجتماعی- 31 فروردین 1400 سیاه ترین روز کرونای 
147 قربانی کرونا در بهشت زهرا  ــود؛ روزی که  ب پایتخت 
ــان  ــازم ــه مــدیــرعــامــل س ــ ــد و طــبــق آن چ ــدن خــاکــســپــاری ش
بهشت زهرا)س( تهران اعالم کرد: 31 فروردین سال 1400 
یکی از سخت ترین و غم انگیز ترین روز های تاریخ 50 ساله بهشت 
زهرا)س( تهران بود. در کنار این آمار روزانه 200 متوفای عادی 
نیز در این آرامستان دفن می شوند. این گفته های سعید خال 
در شرایطی است که می گوید: در شب عید امسال عدد متوفیان 
کرونایی در این آرامستان تک رقمی بود و به عدد 9 رسیده بودیم. 
این طور  را  این فاجعه کرونایی  مدیرعامل بهشت زهرا)س( 
توصیف می کند: این آرامستان در تاریخ خود حتی دوران دفاع 
مقدس و بحران هایی نظیر زلزله و سیل، چنین آماری را ثبت 

نکرده است.  
وی دو روز قبل، از راه اندازی دو سردخانه جدید در بهشت زهرا 
خبر و هشدار داده بود که ممکن است در روزهای آینده فرایند 
خاکسپاری متوفیان کرونا با یک روز تاخیر انجام گیرد. درعین 
حال وی نگران شرایط سازمان متبوعش است:  کارکنان سازمان 
بهشت زهرا)س( 14 ماه است که با بحران کرونا مبارزه می کنند. 
همه بحران ها در یک بازه زمانی پایان می یافت و جمع می شد، 
ولی متاسفانه آخر بحران کرونا معلوم نیست. وی از هموطنان 
خواست با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در قطع زنجیره 
کرونا به کارکنان بهشت زهرا)س( و کادر درمان کمک کنند.
بهشت زهرا )س( بزرگ ترین آرامستان ایران در جنوب تهران 
واقع شده است و فعالیت آن به صورت رسمی در سال 1349 
خورشیدی آغاز شد. این آرامستان ابتدا 314 هکتار وسعت 
داشت که در سال 137۶ بخش شمالی به مساحت 110 هکتار 
و در سال 1387 بخش شرقی به مساحت 1۶0 هکتار خریداری 
و به آن اضافه شد. بهشت زهرا)س( هم اکنون یک میلیون و 300 

هزار نفر را در خود جای داده است.  

رئیس جمهور در پی حرف و حدیث های 
روزهای اخیر تاکید کرد: واکسیناسیون 
باید طبق طــرح سند ملی و به صورت 
رایگان انجام شود. روحانی در هیئت 
دولــت با بیان این که بخش خصوصی 
۶ میلیون دوز  واردات  ــرای  ب تاکنون 

ــزود:  ــت، افـ ــرده اسـ ــدام کـ ــ ــن اق ــس واک
واکسن های وارداتــی بخش خصوصی 
به وزارت بهداشت تحویل خواهد شد 
و ایــن واکسن به صــورت رایــگــان برای 
گرفته  کــار  به  عمومی  واکسیناسیون 
خواهد شد.  روحانی تاکید کرد: عالوه 

بر ایــن، زمینه بــرای واردات واکسن با 
ارز نیمایی نیز فراهم شده است و بخش 
بهداشت  وزارت  نظارت  با  خصوصی 
می تواند اقدام به واردات واکسن کند 
و به صــورت آزاد در امر واکسیناسیون 

به کار گیرند.

تاکید رئیس جمهور

 واکسیناسیون کرونا 
رایگان است
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اخبار

فیلم  تازگی  به  کریمی  نیکی 
ــردا« به  ــ ــا ف ــرداری فیلم »تـ ــ بـ
کــارگــردانــی علی عسکری را 
به پایان رسانده اســت. بابک 
کریمی، صدف عسکری و نهال 
دشتی از بازیگران این فیلم به تهیه کنندگی 

نیکی کریمی هستند.

بــهــزاد خــداویــســی فـــردا شب 
ساعت 23 مهمان برنامه »14 
اینچ« در شبکه آی فیلم خواهد 
بــود. او در گفت وگو بــا امین 
زنــدگــانــی، خــاطــرات سریال 
»سرنخ« را مرور خواهد کرد. جهانبخش سلطانی 

نیز در برنامه حضور دارد.

کــیــانــوش عــیــاری بــه بیماری 
کووید-19 مبتال شده است. 
به گزارش برنا، این کارگردان 
بعد از چند روز درمان خانگی، 
شده  بستری  بیمارستان  در 

است. عیاری سریال تلویزیونی »87 متر« را آماده 
پخش دارد.

تله  تئاتر  شبنم قلی خانی در 
اینترنتی »یک آشنایی ساده« 
قنبری  محمد  کارگردانی  به 
ایفای نقش خواهد کــرد. این 
تله تئاتر قرار است از طریق یکی 

سریال،  و  فیلم  آنالین  نمایش  پلتفرم های  از 
منتشر شود.

چهره ها و خبر ها

مــهــران مــدیــری از یــک شنبه 
ــده ســـاعـــت 18،  ــنـ هــفــتــه آیـ
بازپخش سریال »پاورچین« را از 
شبکه آی فیلم روی آنتن خواهد 
داشت. عالوه بر مدیری، جواد 
رضویان، سحر زکریا، سیامک انصاری و شقایق 

دهقان در این سریال حضور دارند.

فرهاد اصالنی در گفت وگو با 
ایلنا با اشاره به اهمیت فیزیک 
مناسب برای بازیگر، گفته است 
که به دلیل پرکاری نتوانسته به 
شرایط فیزیکی خود رسیدگی 

کند. او دانش، تحقیق و تمرین را نیز از عوامل 
کمک کننده به بازیگر دانسته است.

 مائده کاشیان  

یکی از ستاره های سینما که در یکی دو سال 
اخیر به نمایش خانگی آمده و در سریال های این 
مدیوم ایفای نقش می کند، بهرام رادان است. او 
پس از شکست سنگین با مجموعه »رقص روی 
شیشه«، بــرای بــازی در سریال حسن فتحی 
جلوی دوربین رفته که امید به استقبال از آن 
زیاد است. رادان در سه سال گذشته در سینما 
هم روزهــای نسبتا کم فروغی را سپری کرد و 
سال 99 با »ابلق« در جشنواره خوش درخشید.

اولین همکاری با حسن فتحی	 
بهرام رادان سال 97، اولین حضور در سریال 

روی  ــص  »رق مجموعه  با  را  خانگی  نمایش 
ــط پخش سریال،  شیشه« تجربه کــرد. اواس
زمزمه هایی درباره جدایی این بازیگر و امیر 
آقایی از پــروژه به دلیل مسائل مالی شنیده 
می  شد تا این که در نهایت پس از انتشار 12 
قسمت، سریال نیمه تمام ماند و سرنوشت 
شخصیت ها در قالب نریشن گفته شد و این 
قسمت را به عنوان قسمت پایانی به حساب 
آوردنــد. به این ترتیب اولین تجربه رادان، 
جز نارضایتی مخاطبان و اختالف خودش با 
عوامل سریال نتیجه ای نداشت. اکنون او با 
یک سریال مهم و نقشی ویژه به نمایش خانگی 
حسن  با  همکاری  اولین  تا  اســت  بازگشته 
فتحی را تجربه کند. فتحی سابقه درخشانی 
در ساخت آثار تاریخی دارد و سریال هایش 
مورد استقبال مخاطبان بوده است. فضای 

عاشقانه سریال هم شانس »جیران« را برای 
جلب نظر تماشاگر باال برده است. ایفای نقش 
ویژه و جالبی مانند نقش ناصرالدین شاه قاجار 
نیز فرصت خوبی برای رادان است تا شکست 
قبلی اش را جبران و توجهات را جلب کند. او 
در این سریال که به دوران جوانی شاه قاجار 
می پردازد، نقش شاه جوان را بازی کرده که 
اگر از پس ایفای این نقش به خوبی برآید، نقطه 

عطفی در کارنامه اش خواهد بود.

بازگشت پرقدرت با »ابلق«	 
آخرین فیلم هایی که بهرام رادان به واسطه 
آن ها روی پرده سینما دیده شده، »چهارراه 
استانبول«، »آشفته گی«، »سونامی« و »ایده 
اصلی« بــوده که از میان آن هــا »ایــده اصلی« 
ــارراه استانبول« فــروش متوسطی  ــه و »چ

داشته اند. این آثار در جشنواره فجر هم نمایش 
نصیب  توفیقی  و  نداشتند  موفقی  چندان 

رادان نکردند. 
با ایــن حــال ایــن بازیگر ســال 99 در اولین 
همکاری با نرگس آبیار، جلوی دوربین »ابلق« 
رفت و نقش متفاوتی را ایفا کرد. او نقش یک 
مرد میان سال را بــازی کرد که ظاهر، طرز 
لباس پوشیدن و طبقه اجتماعی اش با تصویر 
غالبی که از نقش هایش وجود دارد، متفاوت 
است. این بازیگر در نقش این شخصیت بازی 
متفاوتی داشته و سعی کرده با لحن صحبت 
کردن و طرز نگاه خود به ویژگی های کاراکتر 
به عنوان یک مــرد دورو، غلط انداز و بدنام 
نزدیک شود و او را برای مخاطب باور پذیر کند. 
اکران این فیلم پس از مدتی غیبت رادان در 

سینما، به احیای او کمک خواهد کرد.

تلویزیون کپی »حشمت فردوس« را 
سفارش نداد

تهیه کننده مجموعه »یاور« به انتقادهای مطرح شده 
دربــاره شباهت شخصیت »یــاور« با بازی داریوش 
ارجمند در این سریال و شخصیت »حشمت فردوس« 

در سریال »ستایش« واکنش نشان داد.
آرمان زرین کوب با اشاره به صحبت زهرا سعیدی 
بازیگر سریال که گفته بود این شباهت با تاکید 
شبکه انجام شــده اســت به مهر توضیح داد: »نه 
شبکه از ما خواسته که حشمت فردوس دیگری را 
درست کنیم و نه تیم سازنده سریال چنین هدفی 
داشته است و اساسًا یک قصه و شخصیت تا به جمع 
ــاره تاکید  بندی نرسد شکل نمی گیرد.« وی درب
و خواست تلویزیون و شبکه نسبت به این سریال 
ادامه داد: »تلویزیون دنبال این بود که سریالی با 
یک درام اجتماعی و با مضمونی خانوادگی ساخته 
شود، سریالی که مخاطبش را جذب کند و چون 
نویسنده این سریال همان نویسنده »ستایش« بود 
شاید تلویزیون ویژگی هایی را که باعث شد سریال 
»ستایش« پرمخاطب شــود خواسته باشد یعنی 
سریالی نوشته شود که صاحب ویژگی های جذب 
مخاطب باشد  اما این که مستقیمًا بگویند شخصیت 
سریال هم مثل همان حشمت فردوس باشد این گونه 

نبوده است.«

توقف رشد مشترکان نتفلیکس

سرویس پخش آنالین »نتفلیکس« از توقف روند 
افزایش شمار مشترکان در سال جاری خبر داده 

است.
به گزارش ایسنا، »نتفلیکس« اعالم کرد با کاهش 
قابل  توجه روند صعودی مشترکان جدید در سه ماه 
نخست سال 2۰21، روند صعودی آمار مشترکان 
در دوران کرونا متوقف شده است. این غول دنیای 
سرگرمی در سه ماه نخست 2۰21، چهار میلیون 
مشترک جدید کسب کرد که این آمار دو میلیون نفر 
کمتر از مشترکانی است که برای این مدت برآورد 
شده است. همچنین این آمار نیمی از آمار هشت 
میلیون مشترک جدیدی است که در سه ماه پایانی 
سال 2۰2۰ به این سرویس ملحق شدند. با این 
حساب »نتفلیکس« انتظار دارد در سه ماه  دوم سال 
جاری فقط شاهد اضافه شدن یک میلیون مشترک 
باشد. این شرکت کاهش روند تولید محتواهای 
جدید به دلیل همه گیری کرونا را از جمله عوامل 

تاثیرگذار بر این کاهش آمار  دانسته است.
این کاهش درحالی رخ داده است که »نتفلیکس« 
در ســال 2۰2۰ با افزایش چشمگیر مشترکان 

مواجه شد.

پس از فصل سوم سریال »نون خ«، مجموعه 
»احــضــار« به کــارگــردانــی علیرضا افخمی، 
دومین سریال است که در قصه اشاره هایی به 
بیماری کووید-19 و شیوع کرونا دارد؛ اشاره 
هایی که اگرچه در ابتدا به نظر می رسد به نفع 
ترویج رعایت پروتکل های بهداشتی است، 
اما با پروتکل های ناقص سریال، شاید مضر 

هم باشد.

رعایت نصفه و نیمه پروتکل ها در »احضار«	 
سریال »احضار« هم مانند »نون خ« اشاره هایی 
گذرا به شیوع کرونا دارد، اما این مجموعه هم 
تکلیفش با ماجرا روشن نیست. شخصیت های 
سریال گاهی با ماسک دیده می شوند و گاهی 
بدون ماسک. مثال در یکی از قسمت ها دیدیم 
که مراسم ختم با حضور افراد در مسجد برگزار 
شده و شخصیت »زهره« پیش از ورود به مسجد 
ماسک می زند، یا شخصیت »مائده« با ماسک 
بــه جلسه احــضــار روح و مــالقــات دوستش 
می رود، اما بدون ماسک به کافی شاپ می رود 

و با خواستگارش دیــدار می کند. شخصیت 
»سوسن« که پدرش مبتال به کووید-19 است 
به بهانه قرنطینه بــودن پــدرش در خانه، به 
دیــدار دوســت خود مــی رود و هنگام صحبت 
با او ماسکش را بــرمــی دارد. در این وضعیت 
توصیه های مستقیم درباره لزوم قرنطینه فرد 
مبتال و ارتباط نداشتن او با دیگران در سریال، 
نه تنها تاثیر مثبتی در فرهنگ سازی ندارد، 

بلکه خنده دار و غیرقابل باور به نظر می رسد.

ماسک های زیر چانه »نون خ«	 
قصه سریال »نــون خ« هم تحت تاثیر شرایط 
فعلی، اشــاره هــایــی به شیوع کرونا در دنیا 
ــوری« و اهــالــی روستا  داشـــت. شخصیت »نـ
ماسک را زیــر چانه خــود مــی زدنــد و هنگام 
مالقات با یکدیگر، به صورت درست و اصولی 
از آن استفاده نمی کردند. مراسم عروسی 
نیز بدون محدودیت خاصی برگزار می شد، 
جز این که شخصیت ها هنگام ورود ماسک 
به صــورت داشتند، ماسک هایی که پس از 

ــوری« زیر چانه زده می شد!  ورود به خانه »ن
شخصیت »ســیــروس« مبتال به کووید-19 
نبود، اما اطرافیانش را فریب داده بود و وانمود 
ــود ایــن با ماسک  به بیماری مــی کــرد، با وج
و کپسول اکسیژن، آزادانـــه در روستا رفت 
و آمــد مــی کــرد. هرچند که در سریال گفته 
می شد وضعیت شیوع کرونا در روستایی که 
نمایش داده می شود سفید است، اما در هر 
صورت رعایت غیراصولی و ناقص پروتکل های 

بهداشتی در سریال اشتباه است و بهتر بود 
شرایط عادی به تصویر کشیده شود.

ناشناخته بودن کرونا	 
واضح است که اقتضای فیلم  ها و سریال ها 
ــت کــه شخصیت ها ماسک نداشته  ــن اس ای
باشند و امکان رعایت پروتکل های بهداشتی 
جلوی دوربین وجود ندارد، بنابراین در چنین 
شرایطی چه اصراری وجود دارد که سریال ها 
به موضوع شیوع کرونا بپردازند و اشاره نصفه 
و نیمه داشته باشند؟ عالوه بر این، ویروس 
و  مطالعات  و  ــت  اس ناشناخته  هنوز  کــرونــا 
تحقیقات جدید، هربار توصیه های جدیدی 
مطرح می کنند و قطعیتی درباره بسیاری از 
موضوعات مانند راه های انتقال و درمان وجود 
ندارد، مانند توصیه های جدید به پوشیدن دو 
ماسک. به همین دلیل بهتر است سریال هایی 
که شیوع کرونا در آن هــا موضوعیت نــدارد، 
ارائــه  از رعایت پروتکل ها  تصویر اشتباهی 

ندهند و شرایط عادی را به تصویر بکشند.
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3 یادگار استاد محمدتقی شریعتی در روزنامه خراسان
 احوالپرسی صمیمانه از امام)ره(، گرامیداشت شهید هاشمی نژاد

 و رد شایعه رأی دادن به بنی صدر

ــری – اســتــاد محمدتقی شریعتی در زمــره  رودسـ
برجسته ترین و ارجمندترین متفکران مسلمان دوران 
معاصر قــرار دارد. او در سال 1286ش در مزینان 
سبزوار دیده به جهان گشود و در 31 فروردین سال 
1366ش، دارفانی را وداع گفت. استاد شریعتی 
طی دوران پرثمر زندگی خــود، نقشی بسیار مهم و 
راهبردی در جذب جوانان و به ویژه دانــش آمــوزان و 
دانشجویان به اسالم و آموزه های اسالمی داشت. این 
توفیق در شرایطی به دست آمد که افکار عمومی جامعه 
از هر سو، آماج هجوم اندیشه های چپ و مارکسیستی 
قــرار داشــت و این تفکرات، به عنوان ُمد روز و ژست 
روشنفکری در میان جوانان، طرفداران بسیاری پیدا 
کرده بود. استاد شریعتی با برپایی جلسات تفسیر و 
پاسخگویی به شبهات دینی در مشهد مقدس، از دهه 
1320ش به بعد، فضایی جدید در شهر مشهد ایجاد 
کرد و پرورش یافتگان مکتب او که مرحوم دکتر علی 
شریعتی، فرزند استاد، یکی از آن هاست، به ایفای نقش 
مؤثری در جریان نهضت و انقالب اسالمی پرداختند. 
حضور استاد شریعتی در مشهد، باعث می شد که ایشان 
بخشی از اطالعیه های خود را از طریق روزنامه های 
محلی و در رأس آن ها، روزنامه خراسان منتشر کند. 
تعدادی از این اطالعیه ها که بین سال های 1358 تا 
1360 منتشر شده است، در زمره اسنادی تاریخی قرار 
می گیرد که می تواند در تبیین نوع نگاه استاد شریعتی 
به رویــدادهــای پرشمار این دوره، نقشی راهبردی 
ــه این نوشتار، به سه اطالعیه  داشته باشد. در ادام

انفرادی استاد در روزنامه خراسان خواهیم پرداخت.

تأثیر جهان شمول سالمت امام خمینی	 
ــل بهمن ســال 1358 بــود که خبر سکته قلبی  اوای
امام)ره( و بستری شدن ایشان در بیمارستان قلب تهران 
منتشر شد. عموم عالقه مندان به امام خمینی)ره(، 
با ارســال پیام هایی، به احوالپرسی از رهبر انقالب 
پرداختند. استاد محمدتقی شریعتی نیز، طی تلگرافی 
که در صفحه آخر روزنامه خراسان، مورخ هفتم بهمن 
1358 منتشر شد، به احوالپرسی از امام)ره( پرداخت: 
»محضر امام امت رهبر انقالب اسالمی ایران آیت ا... 
العظمی خمینی حفظه ا... تعالی / تهران: بیمارستان 
قلب / سالمت و طول عمر آن رهبر در این دوران حساس 
انقالب و تأثیر جهان شمول آن در میان توده های 
مستضعف به قدری واجد اهمیت است که فرد فرد امت 
اسالمی ما ناراحتی قلب امام را با تمام وجود روی قلب 
خود احساس و بی اختیار دست تضرع و استغاثه به سوی 
خدای بزرگ دراز می کند و از سویدای دل می خواهد 
که خدایا بر ما منت گذار و امام ما را شفای عاجل و طول 
عمر عنایت کن. اللهم آمین یا رب العالمین/ محمدتقی 

شریعتی مزینانی«.

تکذیب یک شایعه	 
بهمن ماه سال 1358 فرا رسیده بود و ایران در حال 

و هوای نخستین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و 
نیز، برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
قرار داشــت. ابوالحسن بنی صدر یکی از نامزدهای 
انتخابات بود که با استفاده از روزنامه اش، »انقالب 
اسالمی«، سعی می کرد افکار عمومی را به سمت خود 
جلب کند. در این بین، مصاحبه ای در آن روزنامه منتشر 
شد که به نقل از استاد محمدتقی شریعتی، بنی صدر به 
عنوان کاندیداهای اصلح و برتر معرفی شده بود. استاد 
پس از اطالع از این مسئله، تکذیبیه ای را برای درج به 
روزنامه خراسان ارسال کرد و این اطالعیه، روز اول 
بهمن ماه سال 1358، در صفحه نخست روزنامه انتشار 
یافت؛ »29 دی ماه 1358، روزنامه محترم خراسان، 
خواهشمند است شرح ذیل را در آن روزنامه امر به درج 
فرمایند: شرحی در روزنامه انقالب اسالمی به تاریخ 17 
دی، تک شماره 15 از قول من راجع به آقای بنی صدر 
درج شده بود. توضیحًا عرض می کنم همان طوری که 
خوِد آن روزنامه نوشته بود، آن چه من روی آن تأکید 
کردم این بود که آقای بنی صدر در ردیف اول کاندیداها 
هستند، اگر لفظ رأس هم بر زبان من آمده، مقصود 
اصلی همان ردیف اول بوده و بس و من تاکنون به احدی 

رأی خود را نداده ام./ محمدتقی شریعتی مزینانی«

این شهادت ها باعث تداوم انقالب است	 
فعالیت های تروریستی گروهک منافقین در اوایل 
دهه 1360، خسارات جبران ناپذیری به بدنه یاران 
و همراهان انقالب وارد کرد و برخی از برجسته ترین 
انقالبیون و شاگردان امــام)ره( به شهادت رسیدند. 
روز هفتم مهرماه سال 1360، گروهک منافقین در 
اقدامی ناجوانمردانه، شهید جوانمرد، حجت االسالم 
سیدعبدالکریم هاشمی نژاد را به شهادت رساند. استاد 
محمدتقی شریعتی، طی اطالعیه ای کوتاه در صفحه 
نخست روزنامه خراسان، مورخ هشتم مهر 1360، 
واقعه جانگداز شهادت شهید هاشمی نژاد را این گونه 
تسلیت گفت: »شهادت اسف بار حضرت حجت االسالم 
والمسلمین آقای حاج سیدعبدالکریم هاشمی نژاد 
طاب ثراه سخت مرا متأثر ساخت. این ضایعه اسالمی 
را به محضر آیت ا... العظمی امام خمینی رهبر انقالب 
اسالمی و حوزه علمیه خراسان و بازماندگان آن شهید 
ــاران و همقدمان مبارزش تسلیت عرض  سعید و ی
می کنم. اطمینان کامل دارم این شهادت ها در تداوم 
انقالب اسالمی مثمر و مؤثر خواهد بود. / محمدتقی 

شریعتی مزینانی« 

حضرت خدیجه)س(؛ نخستین الگوی مدیریت اقتصادی در اسالم
 گفت وگوی خراسان با دکتر موحد ابطحی درباره زوایای ناشنیده ای از زندگی و سیره خدیجه کبری)س( و نقش ایشان 

در سازمان دهی امور اقتصادی مسلمانان قبل از هجرت به مدینه

حالجیان / نوائیان – رحلت جانگداز حضرت 
خدیجه)س(، نه تنها برای پیامبراکرم)ص(، بلکه 
برای تمام مسلمانان، ضایعه ای جبران ناپذیر بود. 
آن بانوی بزرگوار، نه تنها همسری وفادار، مسلمانی 
آگاه و مبارزی نستوه به شمار می آمد، بلکه در زمره 
مشاوران پیامبرخدا)ص( قرار داشت و در نخستین 
سال های شکل گیری نهضت اسالمی در مکه، 
نقشی مهم و راهبردی در اداره امور مسلمانان 
ایفا کــرد. با این حــال، ما عمومًا عــادت کرده  ایم 
که هنگام بررسی زندگی آن بانوی بزرگوار، تنها 
به ماجرای صرف ثروت انبوه آن حضرت در راه 
گسترش اسالم اشاره کنیم و از کنار بسیاری از 
شواهد تاریخی که می تواند درک درستی از سیره و 
زندگی حضرت خدیجه)س( به ما بدهد، بگذریم. 
دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
با کندوکاو در اسناد تاریخی و روایات، زوایایی از 
زندگی همسرگرامی پیامبر)ص( را بازشناسی 
ــن، کمتر موردتوجه و  کــرده اســت که پیش از ای
تأکید قــرار می گرفت. او که کتاب »بانوی اول، 
روایتی تاریخی از زندگانی ام المؤمنین حضرت 
خدیجه)س(« را در دست انتشار دارد، در آستانه 
سالروز رحلت آن بانوی بزرگوار، اطالعات به دست 
آمده از پژوهش هایش را با ما و شما خوانندگان 
گرامی به اشتراک گذاشت و در گفت وگویی که با 
خراسان داشت، به بیان نکاتی درباره نقش مدیریت 
اقــتــصــادی حضرت خــدیــجــه)س( در کمک به 
گسترش و توانمندشدن نهضت اسالمی پرداخت.
نقش حضرت خــدیــجــه)س( در   

شکل گیری نهضت اسالمی چیست؟
ــرای ایــن پرسش  پــاســخ رایــجــی کــه مــعــمــواًل بـ
مطرح می شود مستقیمًا به نقش ثروت حضرت 
خــدیــجــه)س( در گــســتــره نــهــضــت اســالمــی 
پیامبرخدا)ص( می پردازد؛ من با این پاسخ اصاًل 
مخالف نیستم، اما ورود به آن را، با این شکل دقیق 
نمی دانم. این که نقش ثروت خدیجه)س( را در 
نهضت اسالمی درنظر بگیریم و در واقع آن را یک 
موضوع مستقل از شخصیت آن بانوی بزرگوار 
فرض کنیم، تحلیل کاملی نیست. به اعتقاد من، 
باید زندگی حضرت خدیجه)س( را در سه برهه 
متفاوت بررسی کنیم تا بتوانیم به تحلیلی دقیق از 
نقش آن حضرت در شکل گیری و گسترش نهضت 
اسالمی برسیم؛ برهه قبل از ازدواج با حضرت 
محمد)ص(، فاصله زمانی بین ازدواج و بعثت و 
درنهایت، دوره پس از بعثت تا وفات شهادت گونه 

ام المؤمنین حضرت خدیجه)س(. درباره برهه 
اول، اطالعات ما اندک است، اما می توانیم به 
برخی ویژگی ها دست پیدا کنیم. در این دوره، 
حضرت خدیجه)س( در جامعه جاهلی عربستان 
و در میان مردمانی که کمترین احترامی برای 
زنان قائل نیستند، شخصیتی برجسته و تاجری 
آبرومند اســت که به دلیل دوری از رفتارهای 
ناپسند رایج، به »طاهره« ملقب شده است. اما 
بحث تجارت و بازرگانی حضرت خدیجه)س( 
در این برهه زمانی، موضوعی است که باید در 
آن دقت کنیم؛ حضرت خدیجه)س(، به عنوان 
یک فرد آزاد، برخالف آیین رایــج بت پرستی، 
آیین حنیف ابراهیمی را اختیار می کند و زندگی 
مومنانه و عفیفانه ای دارد. او سال ها پیش از 
ازدواج با حضرت محمد)ص(، تجارت مستقلی 
و در کمال  به شیوه حنفایی  و  پیش می گیرد 
صداقت و راستی - نه همچون تاجران عربی که 
با انواع و اقسام حیله ها بر اموال خود می افزودند 
- در زمره ثروتمندترین تّجار مکه قرار می گیرد. 
بنابراین، خدیجه)س( یک شّم اقتصادی ویژه 
دارد؛ اما مهم تر از این شّم اقتصادی، محل صرف 
این ثروت هنگفت است؛ حضرت خدیجه)س( 
برخالف رسم و رسوم اکثر ثروتمندان مکه که 
ثروت خود را در راه عیش و نوش مصرف می کنند، 
می کوشد که با پول به دست آمده، دست ضعفای 
جامعه را بگیرد و زمینه استقالل مالی آن ها را 
فراهم کند؛ آن حضرت ایــن کــار را یک وظیفه 
اخالقی و دینی مــی دانــد. توجه کنید که این 
رویکرد، پیش از اسالم آوردن خدیجه)س( و حتی 

قبل از ازدواجش با پیامبراکرم)ص( است.

یعنی بــه اعــتــقــاد شــمــا، این که   
حضرت خدیجه)س( به عنوان »مادر یتیمان 
و بیوه زنان« شهرت یافته اند، به دلیل چنین 
رویکردهای اقتصادی برای مستقل کردن 

ضعفاست؟
بله، این هم بخشی از همان رویــه ای است که آن 
حضرت برای استقالل مالی مستضعفان در پیش 

گرفته بود.
بنابراین، به نظر شما فقط ثروت   
گسترش  اختیار  در  خدیجه)س(  حضرت 
شّم  بلکه  نگرفت،  قـــرار  اســالمــی  نهضت 
اقتصادی و توانایی ایشان در این امور هم در 

این روند تأثیر داشت.
ــروت حضرت  ــ ــک نــمــی تــوانــیــم نــقــش ث ــی ش ب
خدیجه)س( را در تحکیم پایه های قدرت اسالم 
نادیده بگیریم. آن طــور که در تاریخ آمده است، 
ثروتمندترین  از  حــضــرت خــدیــجــه)س( یکی 
تجار مکه بود. ایشان بالفاصله پس از ازدواج با 
رسول خدا)ص(، تمام ثروت خود را در اختیار آن 
حضرت قــرار داد تا هرگونه که صالح می داند، 
انسانی  و  الهی  ــداف  اهـ پیشبرد  راه  در  آن  از 
استفاده کند. در واقع حضرت خدیجه)س(، به 
این نتیجه رسیده بود که فرهنگ و اقتصاد حاکم 
بر مکه، فرهنگ و اقتصاد جاهلی است و پس از 
ازدواج، برای برون رفت از این وضعیت و رقم زدن 
دوره تاریخی جدید، تالش های مشترکی را با 
حضرت محمد)ص( در این عرصه داشت. به عبارت 
دیگر، ثروت حضرت خدیجه)س( قبل از بعثت 
پیامبر)ص(، بیشتر نقش زمینه ساز برای ایجاد 
و افزایش عالقه بین مردم و حضرت محمد)ص( 

دارد. پس از بعثت پیامبر)ص( و به خصوص پس 
از علنی شدن رســالــت ایــشــان، ثــروت حضرت 
خدیجه)س( نقش آفرینی بیشتری پیدا می کند. 
برای مثال وقتی مشرکان مکه، برده هایی را که 
مسلمان می شدند، تحت شکنجه قرار می دادند، 
این ثروت حضرت خدیجه)س( بود که زمینه را 
برای آزادکردن آن ها فراهم می آورد و به این ترتیب، 
بر جمع مسلمانان آزاد افزوده می شد. اگر ثروت 
حضرت خدیجه)س( نبود، برنامه ریزی دقیق 
برای هجرت هشتاد و اندی مسلمان به حبشه که 
اکثر آن ها وضع مالی خوبی نداشتند، ممکن نبود.

برگردیم به بحث قبلی و تأثیر   
مدیریتی  توانمندی های  و  اقتصادی  شــّم 
حضرت خدیجه)س( در روند گسترش نهضت 
اسالمی؛ لطفا دراین باره توضیحات بیشتری را 

ارائه بفرمایید.
همان طور که اشاره شد، حضرت خدیجه)س( 
یکی از ثروتمندترین تجار مکه بود و این ثروت را 
نمی توان به دست آورد، حفظ کرد و حتی بر آن 
افزود، مگر با تدبیر و مدیریت اقتصادی کارآمد. 
موفقیت حضرت خدیجه)س( در امر تجارت و 
افزایش ثروت ایشان، نشان می دهد که آن حضرت 
با مناسبات اجتماعی و اقتصادی در شبه جزیره 
عربستان و حتی بیرون از آن، کاماًل آشنا بود و 
می توانست با همان اعتقادی که به آن اشاره 
کردم، جریان تجارت خود را به نحو احسن، هدایت 
و مدیریت کند. بر مبنای همین آگاهی، باید 
گفت که در بین مسلمان های محصور در شعب 
ابی طالب، شّم اقتصادی حضرت خدیجه)س( از 
همه بیشتر بود و در نتیجه، می توان پیش بینی کرد 
که مدیریت اقتصادی سه سال محاصره در شعب 
ابی طالب، برعهده آن حضرت بوده است. در این 
مقطع، بخش عمده سرمایه حضرت خدیجه)س( 
مــی شــود.  مسلمانان  مایحتاج  خــریــد  ــرف  ص
برنامه ریزی برای این که چگونه دوستان حضرت 
خصوص  به  مسلمان ها،  دیگر  و  خدیجه)س( 
ابوالعاص)خواهرزاده حضرت خدیجه)س( و 
داماد ایشان( مایحتاج مسلمان ها را تهیه کنند و 
به رغم مراقبت های شدید مشرکان مکه، آن را به 
دست محاصره شدگان در شعب برسانند و چگونه 
این اندک خوراکی ها، برای مدتی طوالنی، به 
شکل مناسبی بین مسلمان ها تقسیم شود و... 
مستلزم برنامه ریزی و مدیریت دقیق بوده است؛ 
مدیریتی که البته حضرت خدیجه)س( در آن 

نقشی جدی و مؤثر داشت.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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با توجه به شکل های داده شده گزینه مناسب برای 
جای خالی را پیدا کنید.
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تست هــوش:  گزینه )1( حرکت نقطه سیاه را در هر چهارخانه به صورت 
جداگانه بررسی کنید.

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 اعداد موجود در مثلث، عدد 
مربوط به جای عالمت سوال را پیدا کنید.

خفن استریپ:    فروتنی

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.

چی شده؟

عالمت مامور مخصوص

ــازی خالقیت  ســالم. بایک ب
برانگیز »چی شده؟« دیگه در 
خدمتتونیم. همان طور که می 
بینین، این بار به جای عکس، 
صحنه ای از کارتون معروف 
ــای میتی کــومــان«  ــره ــف »س
ــم که »تسوکه« عالمت  داری
مامور مخصوص حاکم بزرگ 

رو نشون میده. 
شما باید براش یک شرح حال 
طنز و بانمک بنویسید و تا روز 
دوشنبه برامون ارسال کنید. 
لطفا در ابتدای هر پیامک، نام 
ستون »چی شده؟« و در آخر 
پیامک هم نام و نام خانوادگی 

تون رو حتما بنویسید. 
با نمک ترین و خالقانه ترین 
جمله  های ارســال شــده، روز 
ــه اســـم خــود  چــهــارشــنــبــه   ب

نویسنده ها چاپ می شه. 

نمونه :
   وقتی یک پسر کارت پایان خدمتش رو می گیره!

   وقتی همسرتون میگه »طبق معمول فهرست خرید رو گم کردی« 
و شما باافتخار فهرست رو نشونش می دین!

  وقتی رفیقت می گه ادکلنت رو بده من بزنم و تو می گی خودم 
واست می زنم، فقط یک پیس. 

هوش منطقی :   جواب عدد 11 است. به این دلیل که در هر ضلع مثلث، 
مجموع اعداد برابر 30 است.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ معما )1( 

معما )۲( 

کارگاه عروسک سازی

 یک کارگاه اسباب بازی سازی با   دو کارمند دارید 
که  ساخت هر اسباب بازی در آن دو ساعت طول 
می کشد، نقاشی کردن هر کدام یک ساعت و بسته 

بندی آن ها هم   یک ساعت زمان الزم دارد.
ــه شــمــا نــمــی تــوانــیــد یک  ــه بــاشــیــد ک ــت تــوجــه داش
اسباب بازی را قبل از ساخت رنگ وقبل از رنگ 

آمیزی بسته بندی کنید.
ــک از ایـــن سه  ــر ی ــر دو کــارمــنــد مــی تــوانــنــد ه ه
همزمان  نمی توانند  امــا  دهند،  انجام  را  وظیفه 
 یــک کــار را روی یــک اســبــاب بــازی انــجــام دهند.
ــرای ســاخــت، رنــگ آمــیــزی و  حــداقــل زمــانــی کــه ب
بسته بندی سه اسباب بازی الزم است، چقدر است؟

دسته گل

پیرمرد ناشنوایی وارد گل فروشی شد تا گلی را که 
برای همسرش سفارش داده بود،  تحویل بگیرد. او 
چطور برای گل فروش توضیح داد که آمده است تا 

گلی را که سفارش داده ،بگیرد؟

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

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

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

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

بازی ریاضی:

بازی با کلمات:   
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید. 

ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: امن، نوش، دوم، موش، دوش، منو، دمو و ...

چهار حرفی: دشمن، شنود، نمود و ...
پنج حرفی: دمنوش

شرح در متن

حل جدول:
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معمای کارگاه عروسک سازی:  برای ساخت، رنگ آمیزی و بسته بندی سه 
عروسک توسط دو کارمند عروسک سازی حداقل شش ساعت زمان الزم است.

معمای دسته گل: همان طور که در متن معما آمده او ناشنواست اما جایی 
نیامده که نتواندحرف بزند.



اعتراف سرکرده باند سرقت احشام به دزدی ۲۱۰ گوسفند 

توکلی/ سرکرده باند سرقت احشام شمال 
کرمان در عملیات پلیس آگاهی  شهرستان 
انار دستگیر شد.   فرمانده انتظامی شهرستان 
انار در این باره گفت: در پی  افزایش سرقت ها 
ــار   ــای سطح شهرستان ان ــداری ه ــ از دام
دستگیری ســارق یا سارقان در دستور کار 
ماموران پلیس آگاهی  قرار گرفت. سرهنگ 
ــزود: ماموران پلیس با  رضا خلیلی نــژاد  اف
تالش شبانه روزی و انجام اقدامات اطالعاتی 
دریافتند که اعضای یک باند پس از سرقت 
از ایــن شهرستان و دیگر شهرستان های 
شمالی استان کرمان احشام سرقتی را به 
قصد قاچاق  به استان هــای مــرزی جنوب 
و شرق کشور منتقل می کنند.  وی ادامه 

داد: در تحقیقات  بعدی  نیروهای پلیس، 
سرکرده ایــن باند شناسایی و در عملیات 
غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و  تعداد 
۱۱ راس گوسفند سرقتی نیز کشف شد.  
این مسئول انتظامی  با اشاره به این که تالش 
برای دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه 
دارد، افزود: این سارق در مواجهه با مدارک 
۲۱۰ راس  بــه سرقت  و مستندات پلیس 
گوسفند با همدستی دو  نفر دیگر اعتراف 
ــرای سیر  کــرد که پس از تشکیل پــرونــده ب
 مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل  شد. 

وی ادامه داد: برابر نظر کارشناسان، ارزش 
ریالی این تعداد گوسفند سرقتی،  ۱۰ میلیارد 

ریال برآورد شده است. 

االغ سواران گراش بازداشت شدند 

ــوار بر االغ و  ــوان که س کلیپی از چند ج
قاطر شبانه در خیابان های شهر گراش 
استان فارس در حال تردد بودند در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی پخش شد 
که این عمل به تشخیص مجریان قانون و 
دستگاه قضایی حرکتی نامتعارف و خالف 
محدودیت های کرونایی محسوب و دستور 

احضار و بازداشت آن ها صادر شد.
به گزارش ایرنا، دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان گراش اعالم کرد: تاکنون سه 
نفر از این افراد بازداشت شده اند و احضار 
هشت نفر دیگر در دستور کــار دستگاه 

قضایی است.
سعید کــشــاورز افـــزود: پلیس اطالعات 

شهرستان گراش نیز موظف شده است که 
همه این افراد را در کمترین زمان ممکن 

دستگیر و  به دادستانی احضار کند.
وی ادامــه داد: حرکت ایــن افــراد که به 
نوعی ابراز نگرانی از مصوبه ستاد مدیریت 
کرونای شهرستان مبنی بر تردد نکردن  
شبانه بنا به اظهاراتشان بــوده، عالوه بر 
نقض قانون در حقیقت حرکتی نامتعارف 
و برخالف عرف جامعه و شان مردم فهیم 

شهرستان گراش بوده است.
کشاورز گفت: حرکات این افراد بر اساس 
مــاده ۶۱۸ قانون مجازات اسالمی یک 
رفتار غیرمتعارف شناخته شده و با مسببان 

نیز برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.
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حادثه در قاب

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

خبر

اب اعرتافات دزدان سابقه دار مشخص شد

سرقت های یک دقیقه ای تا گشودن قفل های پدال!
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وقتی شماره تلفن را از روی سایت دیوار برداشتم، 
خیلی خوشحال بودم. احساس می کردم با کاری 
که پیدا کرده ام دیگر می توانم هزینه های تحصیل 
و مخارج زندگی ام را تامین کنم اما وقتی پا به 

درون آن خانه مجردی گذاشتم ناگهان ...
دختر ۱9ساله ای که مدعی بود در جست و جوی 
یافتن یک شغل، مورد اغفال و حیله گری یک 
جوان شیاد قرار گرفته است، درباره چگونگی 
وقــوع این حادثه تاسف بار به مشاور و مددکار 
پدرم  گفت:  مشهد  سپاد  کالنتری  اجتماعی 
اوضاع مالی خوبی نداشت. من هم که دانشجو 
بودم خجالت می کشیدم هزینه های تحصیلم را 
به دوش خانواده ام بیندازم چرا که به جز من چند 
خواهر و برادرم نیز به کمک پدرم نیاز داشتند. 
این بود که تصمیم گرفتم حداقل کــاری برای 
خودم پیدا کنم تا بتوانم بخشی از مخارج را تامین 
کنم. به همین  دلیل شماره تلفنی را از سایت 
دیــوار برداشتم که فــردی بــرای امــور نظافتی و 
پرستاری از یک کودک قصد استخدام زن جوان 
را داشت. بنابراین با آن فرد تماس گرفتم. او که 
به دروغ خود را دارای شغل مهمی معرفی می 
کرد، نشانی منزل )محل کار( را به من داد و من 
هم عــازم آن نشانی شــدم. وقتی پا به درون آن 
خانه گذاشتم محیط را بسیار مشکوک یافتم چرا 
که آن جا یک خانه مجردی بود و به جز یک اجاق 
تک شعله و چند تکه لوازم فرسوده چیز دیگری 
وجود نداشت. با دیدن این وضعیت خیلی نگران 
شدم و پرسیدم پس کودکی که قرار است از او 
نگهداری کنم کجاست؟! آن جوان در حالی که 
بیان می کرد کــودک در منزل خواهرم است، 
به من پیشنهاد ارتباط غیراخالقی داد. وقتی 
پیشنهاد او را نپذیرفتم ناگهان در منزل را قفل 
کرد و با حالتی تهدیدآمیز گفت اگر سر و صدا کنی 
آبرویت را می برم. بعد از این ماجرا و در حالی که 
سکوت کرده بودم به بهانه صرف ناهار مرا بیرون 
بــرد و خــودش از محل متواری شــد. من هم به 
کالنتری آمدم تا از او شکایت کنم. با آن که پدرم 
مردی بازنشسته است و در خانواده ای پرجمعیت 
زندگی می کنم، هرگز دوست ندارم خانواده ام 
در سختی قرار بگیرند، به همین خاطر چند بار 
به عنوان فروشنده در فروشگاه های مختلف کار 
کرده ام اما این بار این حادثه تلخ برایم رخ داد و ...
شایان ذکــر اســت، با صــدور دستوری از سوی 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( 
بالفاصله نیروهای اطالعات کالنتری وارد عمل 
شدند و جوان مورد ادعای این دختر را دستگیر 
کردند اما آن جوان با رد ادعاهای شاکی پرونده 
مدعی شد قبال با شاکی آشنا شده و او با پیشنهاد 
رابطه غیراخالقی پا به خانه مجردی اش گذاشته 
اما وقتی اختالفاتی بین ما بر سر مسائل مالی به 

وجود آمد از من شکایت کرده است. 
اگرچه متهم این پرونده برای بررسی ادعاهایش 
و با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شد، 
اما کاش خیران و مراکز حمایتی برای شناسایی 
خانواده های آسیب پذیر تالش بیشتری انجام 

دهند تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

اقدام هوشمندانه دختر جوان برای فرار از تعرض راننده مسافربر نما 
ــزرگ از  ــران بـ ــه رئــیــس پلیس پیشگیری ت
دستگیری راننده  یک دستگاه خودروی پراید 
که قصد داشت در پوشش مسافربر دختری 

جوان را مورد تعرض و آزار قرار دهد، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ جلیل موقوفه ای 
در این  باره گفت: روز سه شنبه دختری حدود 
۲۲ ساله با حضور در کالنتری ۱۴۴ جوادیه 
تهرانپارس اعالم کرد که از دست راننده ای 
شیطان صفت فــرار کــرده و این راننده قصد 
آزار و اذیت او را داشته است. این دختر جوان 
ــوران گفت کــه از  ــام ــود بــه م ــارات خ ــه در اظ

خیابان تهران نو به مقصد خیابان اتحاد، برای 
ــوار بر یک دستگاه  ــارش س رفتن به محل ک
ــودروی پراید مسافربر شده اما راننده در  خ
میان راه، به سمت جاده تلو تغییر مسیر داده 
و به اعتراض های این دختر جوان نیز توجه 
نکرده است. وی با اشاره به شیوه شاکی برای 
فرار از دست متهم گفت: شاکی برای آن که 
از سوی راننده مورد آزار و اذیت قرار نگیرد، 
پس از مطلع شدن از قصد و نیت راننده ابتدا 
با او طرح دوستی ریخته اما در همان هنگام در 
پیامکی مدیر شرکت خود را از موضوع پیش 

آمده با خبر و موقعیت مکانی زنده خود را از 
 طریق تلفن همراه برای او ارسال کرده بود.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: 
دختر جوان بعد از ارسال موقعیت مکانی خود 
و اطمینان از این که مدیر شرکت  از این موضوع 
مطلع شده و به زودی به محل می رسد، خود را 
از خودروی پراید به پایین پرتاب کرد، اما راننده 
موفق شده بود که کیف این دختر را از دست 

وی بکشد و پس از سرقت متواری شود. 
وی خاطر نشان کــرد: پــرونــده در ابــتــدا به 
پلیس آگاهی اما در ادامه به کالنتری ۱۴۴ 

حکیمیه ارجــاع شد و ماموران این کالنتری 
رأسا ضمن رصد دوربین های محدوده وقوع 
ــرم، خـــودروی پراید ۱۱۱ و رانــنــده آن  را  ج
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی این 
فرد را در منطقه تهرانپارس دستگیر کردند. 
موقوفه ای با بیان این که متهم این پرونده 
متاهل و ۳۷ ساله اســت و پس از انتقال به 
کالنتری به جرم خود مبنی بر قصد تعرض به 
دختر جوان اعتراف کرد، افــزود: در نهایت، 
پرونده به همراه متهم و خودرو تحویل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ شد.

وعده برنده شدن خودروی خارجی   
دامی برای کالهبرداری سایبری 

کارشناسان پلیس فتای تهران از شگرد جدید 
کالهبرداران با ترفند "وعده برنده شدن خودروی 
ــزارش صــدا و سیما،  ــد. به گ خارجی" خبر دادن
به تازگی پیامی جعلی از سوی افــراد ناشناس 
بــا عــنــوان یــک شرکت بــازرگــانــی کــه در یکی از 
کشور های همسایه مستقر است برای برخی از 
شهروندان ارسال شده است که از آن ها درخواست 
ــودروی خــارجــی خود  ــرای دریــافــت خـ داشــتــه ب
که قیمت باالیی دارد مبلغی را به عنوان هزینه 
 ترخیص به حساب فردی ناشناس واریــز کنند.
ــن مــوضــوع یــک شــگــرد کــالهــبــردارانــه است  ای
شدن  برنده  نظیر  مختلف  عناوین  با  مجرم  که 
در قرعه کشی خــودرو یا معرفی خود به عنوان 
فــردی ثروتمند و خیر که قصد دارد مبالغی را 
ــل کشور هزینه  ــرای کمک به نیازمندان داخ ب
کند، با کــاربــران فضای مجازی ارتباط برقرار 
کرده و با ارسال تصاویری از مدارک جعلی نظیر 
تصویر گذرنامه، فاکتور رسمی، سند گمرک و ... 
 سعی در جلب اعتماد افراد ساده اندیش دارد.
با توجه به ایــن که در همه ایــن شگرد ها مجرم 
در نهایت سعی دارد به بهانه های مختلف نظیر 
پرداخت هزینه گمرک و انتقال خودرو به داخل 
کشور از شهروندان پولی را دریافت کند و از این 
طریق کالهبرداری می کند، به شهروندان توصیه 
می کنیم در صورت مواجهه با این گونه افراد به هیچ 
عنوان به آن ها اعتماد  نکنند و هیچ گونه وجه یا 
اطالعات شخصی خود را برای آنان ارسال نکنند.

قتل شوهر اب همدسیت مستأجر جنایتکار 
پرونده زن متأهلی که با همدستی یک مرد، 
همسرش را به قتل رسانده بود، در شعبه ۲ 
دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی 

قرار گرفت.
به گــزارش ایــران، حدود یک سال قبل مرد 
سالخورده ای به اداره پلیس رفت و گفت: 
عروسم سیما به من خبر داد که چند روزی 
است پسرم سعید به خانه نیامده. عروسم 
گفت سعید قرار بوده به مسافرت برود و ۲۰ 
 میلیون تومان هم پول همراهش بوده است.
ــدر سعید، مــأمــوران  بــا توجه بــه شکایت پ
تحقیقات شان را آغاز کردند و با توجه به تناقض 
گویی های سیما او بــازداشــت شــد. وی در 
بازجویی ها لب به اعتراف گشود و گفت: رابطه 
من و سعید خوب نبود و او مدام اذیتم می کرد 

وقتی با سهراب آشنا شدم برای او درددل 
کردم و گفتم که از دست شوهرم ناراحتم او 
 هم با طرح نقشه ای شوهرم را به قتل رساند.

با اعتراف سیما، سهراب بازداشت شد و با 
پذیرش اتهام قتل گفت: من به خاطر عالقه ای 
که به سیما داشتم مرتکب قتل شــدم. من 
مستأجر خانه پدر سیما هستم. او برایم از 
شوهرش گفت که آزارش می داد، اما به خاطر 
فرزندش حاضر به جدایی نبود به همین دلیل 
من عصبانی شدم و تصمیم گرفتم شوهرش را 
بکشم. شب حادثه طبق نقشه ای که با سیما 
کشیده بودیم، او مقداری قرص خواب آور به 
سعید داد که بیهوش شد. بعد از آن من و سیما 
سعید را سوار ماشین کردیم و به بیابان بردیم و 
در آن جا با وارد کردن ضربات چاقو او را به قتل 

رساندیم. بعد هم جسدش را در گودالی که از 
قبل کنده بودیم انداختیم و از آن جا گریختیم. 
پس از کشف جسد و انجام آزمایش های علمی 
و تأیید هویت مقتول، سیما به اتهام معاونت 
در قتل و سهراب به اتهام مباشرت در قتل و 
هر دو به اتهام رابطه نامشروع مجرم شناخته 
شدند و پرونده بــرای رسیدگی به شعبه ۲ 
 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای دم 
درخواست صــدور حکم قصاص و مجازات 
برای هر دو متهم کردند. بعد از آن سهراب 
به جایگاه رفت و منکر قتل عمد شد و گفت 
چــاقــو را سیما بــه شــوهــرش زد. متهم در 
پاسخ به این ســؤال که چرا در بازجویی ها 
گفته بــودی ضربات چاقو را تو زدی گفت: 

چــون سیما به من گفته بــود برایم رضایت 
ــودرو   و   یکی از  ــ مــی گــیــرد. گفته بـــود خـ
واحدهای آپارتمان پدرش را می فروشد و از 
پدرشوهرش رضایت می گیرد. وقتی من دیدم 
او با دروغ من را مجاب به پذیرش جرم قتل 
کرده و هیچ کاری هم برای من انجام نداده 
 تصمیم گرفتم واقعیت را به دادگــاه بگویم.
در ادامه سیما به جایگاه رفت و با رد حرف های 
سهراب گفت: قبول دارم با سهراب در قتل 
شوهرم همکاری کردم اما وقتی همسرم را 
بیرون بردیم او سعید را با چاقو کشت. من 
در قتل نقشی نداشتم و فقط در انداختن 
ــردم. ــه او کــمــک کـ ــه گــــودال ب ــرم ب ــوه  ش
پس از اظهارات متهمان، قضات برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

*رکنا/ فیلمی از سقوط پل عابر در تهران منتشر 
شده است. در این  فیلم دیده می شود که تریلی 
با بــاز شــدن کانترش و ارتــفــاع گرفتن آن، پل 
عابر پیاده را درو کرده است و با سقوط پل روی 
خودروها آن ها مچاله شده اند! یک خودروی 

پراید به صورت کامل از بین رفته است.

سجادپور- در یک عملیات ضربتی و هماهنگ 
پلیس مشهد که در راستای مبارزه با دزدان 
خیابانی صورت گرفت، راز سرقت های یک دقیقه 
ای باتری تا گشودن قفل های پدال خودروها 
فاش شد. به گــزارش اختصاصی خراسان، در 
این عملیات بامدادی که به صورت همزمان در 
مناطقی از شهر مشهد و با صدور دستوری ویژه 
از سوی سرهنگ عباس صارمی ساداتی )رئیس 
پلیس مشهد( آغاز شد، گروه های مشترکی از 
نیروهای گشت، تجسس و اطالعات وارد عمل 
شدند و تعدادی از سارقان حرفه ای و سابقه دار را 
در حالی به دام انداختند که راز ده ها فقره سرقت 

در مشهد برمال شد. 

سرقت باتری در یک دقیقه!	 
گزارش خراسان حاکی است، نیروهای کارآزموده 
ــاد مشهد کــه بــا فرماندهی  کالنتری قاسم آب
سرهنگ علی معطری )رئیس کالنتری( وارد 
این عملیات ضربتی شده بودند و بسیاری از نقاط 
حوزه استحفاظی را زیر نظر داشتند ناگهان در 
ساعت 5:۴۰ بامداد در خیابان »راستی«، جوان 
معتادی را مشاهده کردند که کیسه مشکوکی را 
حمل می کرد ماموران که احتمال می دادند درون 
کیسه لوازم سرقتی باشد، بی درنگ جوان مذکور 
را در حالی دستگیر کردند که او با دیدن نیروهای 
انتظامی پا به فرار گذاشت. ماموران بالفاصله این 
جوان را شناسایی کردند چرا که او چند بار دیگر 
در سه ماه گذشته و به اتهام سرقت باتری خودروها 
دستگیر شده بود. در همین حال و در بازرسی از 
درون کیسه دو عدد باتری به همراه آچار مخصوص 
باز کردن پیچ و مهره های بست باتری کشف و ظن 
پلیس به یقین تبدیل شد که او همچنان به سرقت 
باتری در این منطقه ادامه می دهد. متهم مذکور 
که در دایره تجسس کالنتری و زیر نظر سرهنگ 
کافیان )رئیس دایره تجسس( مورد بازجویی های 
تخصصی قرار گرفته بود، در حالی که بیان می کرد 
به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد، پدرش را به 
عنوان همدست خودش در سرقت ها معرفی کرد 
و گفت: پدرم چهار  ماه قبل از زندان آزاد شد و من  و 
او دوباره سرقت هایمان را با یکدیگر شروع کردیم 

چرا که پدرم نیز معتاد 
ــت و بـــرای تامین  اس
اعتیاد  هــای  هزینه 
دســت به سرقت می 
زند! امشب هم با هم 
بودیم که پــدرم برای 
اســتــراحــت بــه منزل 
ــت و مــن هــم قصد  رف
داشــتــم بــاتــری های 
به فروش  را  سرقتی 

برسانم که دستگیر شدم. به گزارش خراسان، در 
پی اعترافات متهم، بالفاصله نیروهای تجسس با 
هماهنگی های قضایی برای دستگیری پدر سارق 
دستگیر شده اعزام شدند و او را در یک عملیات 
غافلگیرانه به دام انداختند. این متهم که پیمان 
نام دارد در همان بازجویی های اولیه به سرقت 
های باتری اعتراف کرد و گفت: از تاریکی شب و 
خلوت بودن خیابان ها استفاده می کردیم و چون 
از قبل در حرفه مکانیکی تبحر داشتم در کمتر 
از یک دقیقه در خودرو را می گشودم و باتری را 
سرقت می کردم. وی به سرقت در مناطق بولوار 
شهید فالحی، راستی و شاهد اعتراف کرد و به این 

ترتیب تحقیقات در این باره ادامه یافت.

دستگیری دزدان سرگردان	 
در ادامه این عملیات، گروه دیگری از نیروهای 
کالنتری قاسم آباد موفق به دستگیری دو سارق 
۳۸ و ۳5 ساله شدند که باتری یک خودروی پراید 
را از خیابان دکتر حسابی سرقت کرده بودند. 
تحقیقات پلیس نشان داد دو سارق جوان که با به 
صدا درآمدن آژیر دزدگیر پراید گریخته بودند در 
حالی در خیابان اندیشه به دام نیروهای انتظامی 

افتادند که یک باتری سرقتی به همراه داشتند. 
یکی از متهمان این پرونده گفت: من از منطقه 
صدف به منزل دوستم آمدم که او پیشنهاد سرقت 
داد من هم قبول کردم اما در حال پرسه زنی بودیم 

که به دام نیروهای کالنتری قاسم آباد افتادیم.

سرقت خودروهای دارای قفل پدال! 	 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است گروه 
ویژه ای از نیروهای ورزیده کالنتری سجاد مشهد 
نیز که به فرماندهی سرهنگ احمد مجدی )رئیس 
کالنتری( در این عملیات ضربتی حضور داشتند 
در ساعت ۶:۳۰ صبح سارقی را در خیابان امامت 
۱9 به دام انداختند که یک باتری را زیر کاپشن 
خود پنهان کرده بود. این جوان ۳۷ ساله در حالی 
به سرقت باتری اعتراف کرد که نیروهای عملیاتی 
در کوچه های اطراف خودروی پرایدی را دیدند 
که چرخ های آن داخل جوی آب افتاده بود!  دزد 
جوان در بازجویی های تخصصی گفت: به همراه 
یکی از دوستانم که متواری شده خودرویی را از 
خیابان کوثر جنوبی سرقت کردیم تا با استفاده 
از آن به خودروهای دیگر دستبرد بزنیم! اگرچه 
خــودروی پراید دارای قفل پــدال بــود امــا ما به 

راحــتــی قفل پــدال 
را نیز باز کردیم ولی 
در خیابان امامت به 
خاطر استرسی که 
داشتیم چــرخ های 
پراید درون جوی آب 
افتاد و نتوانستیم دو 
نفری آن را از داخل 
ــارج کنیم  جــوی خـ
به همین دلیل هم 
باتری آن را برداشتیم که در مسیر حرکت به سوی 
منزل به دام نیروهای انتظامی افتادیم و دوستم از 
آن جا گریخت، این سارق که به کریستال اعتیاد 
دارد و از یک سال قبل از زندان آزاد شده است 
در حالی روانــه زنــدان شد که چهار  فقره سابقه 
زورگیری، سرقت محتویات خودرو و موبایل قاپی 
را در کارنامه سیاه خود یدک می کشد. شایان 
ذکر است تالش پلیس برای دستگیری همدست 

فراری وی ادامه دارد.

سرقت تابلوهای شهری	 
گزارش خراسان همچنین حاکی است ماموران 
کالنتری سجاد در ادامــه این عملیات فرد ۳۲ 
ساله ای را در تقاطع خیابان خیام و سجاد دستگیر 
کردند که تابلوهای ترافیکی را حمل می کرد. این 
جوان که خود را ضایعات جمع کن می خواند در 
بازجویی ها به سرقت تابلوهای ترافیکی اعتراف 

کرد و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

مـــاجـــرای دزدی کــه بــه مــحــل سرقت 	 
بازگشت! 

ماموران کالنتری سجاد درحال جست و جو و 

ردیابی های اطالعاتی سارقی بودند که به یک 
دستگاه پژو ۲۰۶ دستبرد زده و کیف حاوی لپ 
تاپ و تبلت را سرقت کرده بود. آن ها مشغول 
بررسی چهره نگاری این دزد از دوربین های 
مدار بسته بودند که ناگهان شاکی پرونده سارق 
جوان را در اطراف محل سرقت مشاهده کرد و 
با پلیس تماس گرفت. به همین دلیل نیروهای 
انتظامی بالفاصله عازم خیابان سجاد شدند 
و سارق جوان را با ردزنی های اطالعاتی در 
خیابان آزادی ۲۱ دستگیر کردند. این دزد 
۴۰ ساله در بازجویی ها گفت: از بولوار سجاد 
عبور می کردم که کیف حاوی لپ تاپ را از روی 
صندلی جلوی پژو سرقت کردم و تحویل دوستم 
دادم! با راهنمایی این سارق سابقه دار اموال 
سرقتی در منطقه خین عرب مشهد کشف شد 

و تحقیقات در این باره ادامه یافت.

نزاع مسلحانه به کشف ما ینر انجامید! 	 
ــزارش اختصاصی خــراســان، در  براساس گ
ایــن عملیات هماهنگ، ماجرای  راســتــای 
شرارت و نزاع مسلحانه نیز با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی فرهمندنیا مورد پیگیری 
قرار گرفت. نیروهای کالنتری آبکوه مشهد به 
اخباری دست یافتند که نشان می داد افرادی 
با استفاده از سالح های سرد و گرم )وینچستر 
و کلت( شرارت های عجیبی را در محله ای از 
بولوار توس به راه انداخته اند. با توجه به اهمیت 
و حساسیت موضوع گروه زبده ای از نیروهای 
سرهنگ  فرماندهی  به  کالنتری  اطالعات 
محمدعلی محمدی )رئیس کالنتری( وارد 
عمل شدند و با مجوز قاضی فرهمندنیا، محل 
ــد اما  اختفای متهمان را به محاصره درآوردن
جــوان ۳۲ ساله ای به نــام »م- ف« بــا  دیدن 
ماموران در حیاط را به گونه ای کوبید و فرار 
کــرد که انگشت یکی از نیروهای انتظامی 
الی در ماند و به شدت آسیب دید. ماموران 
انتظامی در بازرسی از این مخفیگاه ، تعدادی 
شمشیر، قمه، افشانه، چماق و شش دستگاه 
ماینر )دستگاه تولید بیت کوین( کشف کردند 

که بررسی ها در این باره همچنان ادامه دارد.

 *مهر/ سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن 
عمومی تهران بزرگ گفت: در پی انتشار کلیپی 
مبنی بر این که داخل یک دستگاه خودروی وانت 
فردی با باز کردن  بسته های تاریخ گذشته قارچ 
اقدام به پخش کردن قارچ ها در بسته های تازه و از 
بین بردن پلمب های  آن هاکرده، این فرد شناسایی 

و دستگیر شد.
*مهر/ سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی 
هرمزگان گفت: با هوشیاری و تالش همه جانبه 
پلیس هرمزگان، قاچاقچیان از انتقال ۲ تن و ۱۷۴ 

کیلو مواد افیونی ناکام ماندند.
*باشگاه خبرنگاران جــوان/ سرهنگ سعید 
راستی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ از دستگیری متهمی که در فضای 
مجازی فروش سالح شکاری غیر مجاز را تبلیغ 
می کرد، خبر داد و افــزود: در بررسی های بیشتر 
از مخفیگاه متهم در محدوده افسریه دو قبضه سالح 

شکاری به همراه دو هزار ساچمه کشف شد.
* ایسنا/ سرهنگ شیخ نــژاد فرمانده انتظامی 
ارومیه از وقوع تیراندازی مردی به همسرش در یکی 

از خیابان های ارومیه و زخمی شدن زن خبر داد.
*کرمانی/ فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
با پشتیبانی اطالعاتی پلیس استان البرز، بیش از  
۳۸9 کیلوگرم مواد افیونی  شامل  تریاک و  حشیش  
انبار شده  در یک منزل، در عملیات پلیس شهرستان 

جیرفت کشف شد و سه متهم دستگیر شدند.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ کارآگاه 
پلیس  هفتم  پایگاه  کاکاوندی رئیس  هوشنگ 
آگاهی از دستگیری یک سارق منزل و کشف چهار 

فقره سرقت خبر داد.
*رکنا/ سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی 
دستگیری  و  شناسایی  از  داراب  شهرستان 
عامل تیراندازی در مجتمع کارخانه سیمان این 

شهرستان خبر داد.
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 بازارهای صادراتی ایران
 در سال 99 

سخنگوی گمرک کارنامه تجارت خارجی 
کشور با همسایگان را در سال 99 اعالم کرد. 
به گفته روح ا... لطیفی، طی 12 ماه سال 99، 
حجم تجارت خارجی کشورمان با همسایگان 
از نظر وزنی حدود 82 میلیون و 535 هزار و 
389 تن انواع کاال برابر با 36 میلیارد و 502 
میلیون و 315 هزار و 869 دالر بوده است. از 
این میزان سهم صادرات محصوالت کشورمان 
به کشورهای همسایه 67 میلیون و 841 
هــزارو 213 تن برابر با 20 میلیارد و 357 
میلیون و 455 هزار و 213 دالر است که 60 
درصد وزن و 58 درصد ارزش کل صادرات 
غیرنفتی کشورمان به جهان را شامل می شود. 
در نمودار میزان صادرات ایران به کشورهای 

همسایه آمده است.

نرخ جدید عوارض خروج از کشور

تسنیم- نرخ جدید عوارض خروج از کشور به 
موجب قانون بودجه امسال، ابالغ شد. بر این 
اساس و برای سفر مرتبه اول در سال، مسافران 
عادی 400 هزار تومان، زائران حج تمتع و عمره 
132 هزار تومان، زائران عتبات از مرز هوایی 37 
هزار و 500 تومان و زائران عتبات از مرز زمینی 
باید 12 هزار و 500 تومان بپردازند. این ارقام 
طبق جدول ارائه شده برای دفعات دوم، سوم و 
باالتر، افزایش می یابد. به عنوان مثال، مسافران 
عادی برای سفر دوم طی امسال باید 600 هزار 
تومان و برای سفر سوم به بعد 800 هزار تومان 

عوارض خروج از کشور بپردازند.

جزئیات 9 استاندارد تعلیق شده 
صنعت خودرو

مهر- معاون سازمان استاندارد ضمن تشریح 
9 استاندارد تعلیق شده برای صنعت خودرو 
گفت: این استانداردها شامل حفاظت از عابر 
پیاده، نشانگر تعویض دنده، نشانگر فشار باد 
پــایــداری در ترمزگیری، چراغ  تایر، کنترل 
رانندگی در روز، الزامات نصب چراغ، سیستم 
هشدار  سیستم  پیشرفته،  اضــطــراری  ترمز 
انحراف از مسیر و استحکام کابین خودروهای 
تجاری است. به گفته مرندی مقدم باید در نظر 
داشت وقتی می گوییم 9 استاندارد تعلیق شده 
به معنای این نیست که همه خودروهای تولید 
شده این 9 استاندارد را رعایت نکرده اند. شاید 
یک یا دو مورد از این استانداردها برای یک 
خودرو باشد. وی افزود: تولیدکنندگان داخلی 
در حال ساخت سیستم هشدار حفاظت از عابر 
پیاده و سیستم هشدار انحراف از مسیر برای 

نصب روی خودروهای تولید داخل هستند.

نگرانی دالالن بازار ارز از ریزش 
قیمت ها

ایرنا- قیمت ها در بازار ارز با افزایش احتمال 
موفقیت مذاکرات وین، رونــدی کاهشی یافته 
است. بر این اساس، تردید و سردرگمی در میان 
دالالن بازار ارز مشاهده می شود که نشان دهنده 
انتظار بــرای کاهش بیشتر قیمت ها در آینده 
نزدیک است. حتی برخی از دالر زیر 20 هزار 
تومان در روزهای آینده سخن می گویند. تا بعد 
از ظهر دیــروز  نرخ فروش دالر در صرافی های 
بانکی با 74 تومان کاهش در مقایسه با روز کاری 

گذشته به رقم 23 هزار و 369 تومان رسید.

 افت 40 هزار تومانی قیمت موز 
در 2ماه!

مهر- رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تهران با بیان این که قیمت موز نسبت به اسفند 
99 حــدود 40 هــزار تومان کاهش یافته است، 
افزود: قیمت این میوه، نیمه اول اسفند 99 به 65 
تا 70 هزار تومان رسیده بود و هم اکنون بیش از 
50 درصد کاهش یافته است. وی مشکالت ایجاد 
شده برای صادرات و ثبت سفارش را از جمله دالیل 
گرانی موز در اسفند اعالم و اضافه کرد: هم اکنون 
این مسائل حل شده، ضمن این که با گرم شدن 
هوا تقاضا برای موز هم کمتر شده است و قیمت 
این محصول کاهش خواهد یافت. وی با بیان این 
که هم اکنون جز هندوانه، چغاله و گوجه سبز میوه 
تابستانه دیگری در بازار نیست، افزود: از هفته آینده 

هلو و چند نوبرانه دیگر نیز وارد بازار خواهد شد.

بازار خبر

دولت در سال گذشته، بانک مرکزی را موظف 
به پرداخت 10 میلیارد دالر ارز با نرخ 4200 
تومان بــرای واردات کاالهای اساسی کرد 
اما پنج میلیارد دالر ارز برای واردات به بانک 
بانک  دلیل  همین  به  و  داد  تحویل  مرکزی 
مرکزی به ناچار پنج میلیارد دالر از ذخایر ارزی 
خود را تخصیص داد. در این میان اتفاقی بی 

سابقه در تاریخ بانک مرکزی رخ داد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، بانک مرکزی 
در سال گذشته حدود 10 میلیارد دالر برای 
کاالهای اساسی، ارز پرداخت کرد، در حالی 
که دولت در سال گذشته پنج میلیارد دالر به 
بانک مرکزی ارز داده است. بنابراین بانک 
مرکزی پنج میلیارد دالر بیش از ارزی که از 

دولت دریافت کرده تخصیص داده است.

چرا ارز تحویلی به بانک مرکزی نصف شد؟	 
قبل از هر چیز باید گفت: دولت در سال 99 
برای واردات کاالهای اساسی هشت تا 10 
میلیارد دالر با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته 
بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت 
خام تامین می شد، اما در شش ماه اول سال 
99 میزان صادرات نفت خام به  شدت کاهش 
یافت، به همین دلیل درآمدهای نفتی کاهش 
پیدا کرد و به تبع آن دولت تنها پنج میلیارد دالر 
به بانک مرکزی تحویل داد. آن هم در شرایطی 

که از قبل خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد 
دالر ارز با نرخ 4200 تومان کرده بود.

5 میلیارد دالر از کجا تامین شد؟	 
حال سوال بعدی این جاست که بانک مرکزی 
از کجا پنج میلیارد دالر با نرخ 4200 را تامین 
کــرده اســت؟ پیشتر برخی خبرها حاکی از 
آن بــود که بانک مرکزی در سامانه نیما از 
صادرکننده، ارز را به قیمت روز می خرد و 
برای کاالهای اساسی به قیمت 4200 تومان 
پرداخت می کند. اما رئیس کل بانک مرکزی 
این موضوع را قاطعانه تکذیب کرد و گفت: 

بانک مرکزی از ذخایر ارزی خــود استفاده 
می کند. در نتیجه و بر اساس قرائت همتی، در 
واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز 
کرده و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 
پنج میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را برای 
واردات کاالهای اساسی به قیمت 4200 
تومان به واردکننده فروخته است. پیگیری ها 
از بانک مرکزی نشان می دهد که معادل ریالی 
همه ارزهای بلوکه شده کشور، قباًل به دولت 
پرداخت شده، بنابراین این ارزها، متعلق به 
بانک مرکزی است. در نتیجه اگر ارز بلوکه 
شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم 

جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است. به گزارش 
ــدان معنی اســت کــه دولــت  خــراســان، ایــن ب
نمی تواند برای واردات یا توسعه سیاست های 

رفاهی از این ارزها استفاده کند.

وقتی بانک مرکزی اختیار مدیریت ذخایر 	 
و منابع خود را از دست داد

اما می رسیم به اتفاق بی سابقه در تاریخ بانک 
مرکزی؛ طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز 
خریداری شده است و با توجه به این که از سال 
97 تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید 
ارزهــای دولت افزایش نیافته، بنابراین باید 
گفت هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت 
خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه 
بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی در سال 
99 با دستور دولت، پنج میلیارد دالر از ذخایر 
ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که بیش 
از یک پنجم قیمت بازار است، برای واردات 
تخصیص داده است. این تقریبًا در طول دوران 
فعالیت بانک مرکزی بی سابقه است چرا که 
هیچ گاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش 
ذخایر ارزی خود به یک پنجم قیمت بازار نکرده 
بود. این مسئله نشان داد، بانک مرکزی حتی 
امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و 
دولت توانسته بر ذخایر ارزی بانک مرکزی 

هم سوار شود.

خبر

حراج ارزی بی سابقه دولت از جیب بانک مرکزی 
5 میلیارد دالر ارز 4200 در سال گذشته نه از درآمدهای ارزی دولت که از ذخایر ارزی بانک مرکزی هزینه شده است! 

اقدام الزم اما ناکافی وزارت راه برای 
تعیین مالیات بر خانه های خالی 

وزارت راه و شهرسازی به تازگی مالک تعیین خالی 
بودن خانه برای اخذ مالیات بر خانه های خالی را 
در سایت خبری و سامانه امالک و اسکان اعالم 
کرد که بر اساس آن طبق قانون اصالح موادی از 
قانون مالیات های مستقیم که اواخر سال گذشته 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، خانه ای 
که بیش از 120 روز در یک سال تحت مالکیت یک 
مالک خالی باشد، مشمول این نوع مالیات می 
شود. بر اساس اعالم این وزارتخانه روی سایت 
خبری آن، اگر حین خالی بودن منزل مسکونی 
مالک آن تعویض شود، 120 روز مذکور از ابتدای 
کسب مالکیت توسط مالک جدید مجدد محاسبه 
می شــود و از ســوی دیگر طبق پاسخ به پرسش 
هــای مــتــداول مخاطبان در سایت خبری این 
وزارتخانه اگر این 120 روز طی یک سال به صورت 
غیرمتوالی باشد نیز مشمول مالیات خواهد شد، 
یعنی الزم نیست که یک خانه 120 روز متوالی در 
یک سال خالی از سکنه باشد تا مشمول مالیات بر 
خانه های خالی شود و اگر 120 روز در چند مقطع 
از سال به صورت غیرمتوالی نیز خالی از سکنه 
باشد، مشمول این نوع مالیات خواهد شد.اکنون 
آن چه توسط وزارت راه و شهرسازی اعالم نشده و 
البته در قانون اصالح موادی از قانون مالیات های 
مستقیم نیز برای آن راه حل درخور توجهی ارائه 
نشده است، مسئله تشخیص خالی از سکنه بودن 
خانه هاست. وزارت راه و شهرسازی چگونه می 
خواهد تشخیص دهد که خانه ای 120 روز خالی 
از سکنه بوده است؟ از روی قبض آب و برق و میزان 
مصرف؟ از طریق خود اظهاری؟ از طریق تحقیقات 
یا استشهاد محلی؟ یــا... هنوز مالک تشخیص 
خالی بودن یک خانه طی 120 روز  کامال مشخص 
نیست و این موضوعی است که اگر به صورت قطعی 
برای آن آیین نامه یا راه حل اجرایی درنظر گرفته 
نشود، می تواند اجرای مالیات بر خانه های خالی 
را دچار مشکل یا نقص کند.جا دارد وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان مرجع اعالم خالی از سکنه 
بودن یک خانه به سازمان امور مالیاتی، هرچه 
سریع تر مالک های تشخیص خالی از سکنه بودن 
را به صورت متقن و جامع اعالم کند تا راه برای 
بهانه جویی در اجرای این قانون مفید و در راستای 

عدالت اجتماعی بسته شود.

تشکیل 4000 میلیارد تومان 
پرونده قاچاق در سال 99

ایسنا- گــزارش هــای منتشر شده از 
سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان حاکی از انجام بیش 
از چهار میلیون بازرسی در سال 99 و 
تشکیل 4000 میلیارد تومان پرونده 
قاچاق است و بیشترین شکایات مردم 
در ســال گذشته نیز مربوط به نــان و 

تعمیر خودرو بوده است.

تورم در مرز 50 درصد 
شاخص های تورم در فروردین 1400 همچنان صعودی بود 

با انتشار گزارش مرکز آمار از وضعیت نرخ تورم 
در فروردین 1400، مشخص شد که نرخ تورم 
همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد، 
چرا که تورم ماهانه روند افزایشی داشت و در 
فروردین به 2.7 درصد رسید. نرخ تورم نقطه 
به نقطه در یک قدمی 50 درصد جا خوش 
کرد و تورم ساالنه که براساس هدف گذاری 
ــد برسد، 19 درصد  ــرار بــود به 20 درص ق
باالتر از این محدوده قرار گرفت.براساس 
این گزارش تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در 
فروردین 63.1 درصد بوده که نسبت به تورم 
نقطه به نقطه کل کاالها و خدمات که 49.5 
درصد است، 13.6 درصد بیشتر است و نشان 
می دهد که تورم در این بخش که ملموس تر 
و برای طبقات ضعیف حیاتی تر بوده، چقدر 
باالتر است. همچنین بررسی تورم دیگر گروه 
های کاالها و خدمات نشان می دهد که بخش 

های ارتباطات و آموزش به ترتیب با تورم نقطه 
به نقطه 19.4 و 23 درصــد کمترین تــورم را 
داشته اند. در مقابل عالوه بر خوراکی ها، گروه 
های مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ 
به ترتیب تــورم های 71.3 و 61.7 درصــد را 
ثبت کرده اند. تورم بخش مسکن نیز که شامل 
ــاره، تعمیرات مسکن، آب و برق و سوخت  اج
است، به 29.8 درصد رسیده است.نکته جالب 
توجه نرخ تورم فروردین، تورم 6.2 درصدی 
ماهانه در بخش هتل و رستوران است که به نظر 
می رسد ناشی از تقاضای سفر باال در تعطیالت 
نوروز امسال بوده است.همچنین تورم در کاالها 
به تفکیک کاالهای با دوام و کم دوام نیز تفاوت 
جالب توجهی دارد. چنان که تورم نقطه به نقطه 
کاالهای بادوام که عمدتا شامل خودرو و لوازم 
خانگی است به  84.2 درصد رسیده که فاصله 

قابل توجهی با تورم دیگر کاالها دارد. 

زنگ خطرمجدد برای مرغ 
 اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی از توقف تخصیص ارز

 از اواخر اسفند تاکنون خبر داده اند 

نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی 
به معاون اول رئیس جمهور حاکی از این است 
که اختالل در واردات این نهاده ها به رغم 
وعده مسئوالن وزارت جهاد، کماکان ادامه 
دارد. موضوعی که امکان تکرار نوسان در بازار 

محصوالت پروتئینی را تقویت خواهد کرد.

اعالم هشدار 21 فروردین رئیس انجمن 	 
غالت

به گــزارش خــراســان، 21 فــروردیــن بــود که 
رئیس انجمن غالت ایران از توقف یک ماهه 
ثبت سفارش واردات نهاده های دامی خبر 
داد. موضوعی که به طــور مستقیم با تولید 
محصوالت پروتئینی مانند مرغ مرتبط است. 
به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه زرگران عضو 
کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
اسفند  بیستم  از  گفت:  تاریخ  آن  در  تهران 
از  اخــتــیــارات  جابه جایی  دلیل  بــه  تاکنون 
وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ 
ثبت سفارشی در حوزه نهاده ها انجام نشده 
و حتی برخی محموله هایی که وارد شده نیز 
به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد 

متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته اند.

وعده مسئوالن وزارت جهاد برای رفع 	 
اختالل در واردات نهاده ها

با این حال، پس از آن، عباسی معروفان سرپرست 
دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد، این موضوع 
را رد کرد و گفت: ثبت سفارش نهاده های دامی 
متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این 
کار را انجام می داد و هم اکنون ادامه این کار را 
وزارت جهاد کشاورزی انجام می دهد. وی ادامه 

داد: در این فاصله به دلیل تعطیالت ایام نوروز، 
بانک مرکزی برای ثبت سفارش ها، تخصیص 
ارز انجام نداده که این موضوع مورد اعتراض 
همگان بود و در جلسه ای که دیــروز در این 
زمینه با حضور نماینده بانک مرکزی داشتیم، 
وی اعالم کرد که از هفته جاری تخصیص ارز 
را شروع می کنیم و به دلیل تعطیالت و ابالغ 
نشدن بودجه ارزی، این وقفه ایجاد شده بود 
چرا که تخصیص ارز باید از سوی سازمان 

برنامه و بودجه ابالغ شود.

اتحادیه واردکنندگان: از هفته های پایانی 	 
اسفند تا االن ارز تخصیص نیافته است

اما با نامه نگاری اخیر اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دامــی، این ماجرا وارد مرحله 
ــروز نامه ایــن اتحادیه به  جدیدی شــد. دی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
منتشر شد که حاکی از این است از هفته 
های پایانی اسفند تاکنون ارز برای واردات 
نهاده های دامی اختصاص نیافته است. 
در این نامه آمده است: از هفته پایانی سال 
99 تاکنون هیچ گونه تخصیص و تأمین ارز 
از طرف بانک مرکزی برای نهاده های دام و 
طیور انجام نشده است. این در حالی است 
که برنامه ریزی واردات کاالهای اساسی 
آن هم در شرایط بحرانی نیاز به اقــدام به 
موقع، مستمر و بدون وقفه دارد و تخصیص 
ارز باید پیوستگی و استمرار داشته باشد. 
این اتحادیه از جهانگیری خواسته تا دستور 
اقدام فوری برای تأمین و تخصیص ارز مورد 
نیاز واردات نهاده های دام و طیور انجام شده 

و رسوبی در گمرکات صادر شود.

فروردین 1400اسفند 99 
1.82.7تورم ماهانه

48.749.5تورم نقطه به نقطه
36.438.9تورم ساالنه

66.663.1تورم نقطه به نقطه خوراکی ها
83.884.2تورم نقطه به نقطه کاالهای با دوام

یادداشت
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هشدار درباره تکرار تجربه بورس در رمزارزها 
پویش اقتصادی راه نو با ارسال نامه ای به 
رئیس کل بانک مرکزی، از سکوت بانک 
مرکزی درخصوص راه اندازی سایت های 
فروش رمز ارز به شدت انتقاد کرد و خواستار 
ــاه هــای پــرداخــت این  ــوری درگ تعطیلی ف
سایت ها شد.به گزارش فارس، در این نامه 
با یادآوری تبلیغات اغواکننده سال گذشته 
برای سرمایه گذاری مردم در بورس و تبعات 
آن، آمده است:  جای بسی تعجب و تاسف 
اســت که با وجــود غیرقانونی اعــالم شدن 
معامالت رمزارزها از سوی بانک مرکزی 
و سازمان بورس و اوراق بهادار و نبود هرگونه 

ــزارز از هر بستری از  تاییدیه بــرای فــروش رم
جمله اینترنت، متاسفانه بانک مرکزی تاکنون 
برای مسدود کردن کلیه درگاه های پرداخت )و 
نه فقط درگاه های پرداخت یاری( این سایت ها 
اقدامی نکرده است. پرواضح است که بدون 
اخذ مجوز و تایید صالحیت صاحبان این سایت 
ها، امکان همه گونه کالهبرداری و فروش 
بدون پشتوانه رمزارز در مقادیر گسترده وجود 
دارد و حتی در صــورت واقعی بــودن فروش 
رمــزارز الزم است این سایت ها ریال مردم را 
تبدیل به ارز و آن را به رمزارز تبدیل کنند که 

این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز است.

افزایش 7 درصدی تعرفه آب و برق  
براساس مصوبه هیئت وزیران، پیش بینی شده هر 
سال 7 درصد تعرفه برای همه مشترکان افزایش 
داشته باشد و طبق گفته سخنگوی صنعت برق 
از دیروز شاهد اجرایی شدن این طرح هستیم و 
تعرفه همه مشترکان 7 درصد افزایش می یابد.به 
گزارش ایسنا، همچنین طبق تصمیمات گرفته 
شده برای مشترکان کم مصرف که زیر الگوی 
مصرف هستند، قبض آن ها رایگان و با تعرفه صفر 
خواهد بود.رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت 
برق - در این باره به ایسنا گفت: مشترکان خوش 
مصرف اگر نسبت به سال گذشته، مصرف خود 
را 10 درصد کاهش دهند از پاداش های در نظر 
گرفته شده برخوردار خواهند شد و کاهش 10 
درصــد مشمول تخفیف 20 درصــدی در قبض 
خواهد شد.وی درباره مشترکان پرمصرف اظهار 
کــرد: مشترکان پرمصرف که تاکنون اقدامی 
برای مدیریت مصرف نکرده اند از خرداد مشمول 
16 درصد تعرفه اضافه تر خواهند شد.از سوی 
دیگر بر اساس مصوبه هیئت دولت تعرفه آب تمام 
مشترکان هم از دیروز 7 درصد افزایش یافت و به 
535 تومان در هر متر مکعب رسید.چندی پیش 
نیز رضا اردکانیان - وزیر نیرو در این باره گفته بود: 
تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت 
می کنند، 7 درصد و برای مشترکانی که بیش از 
الگو مصرف دارند، 16 درصد افزایش یافته است.
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عصرایران نوشت : یک منبع آگاه در قوه قضایيه  •
با اشاره به انتشار اخبار و شایعاتى درباره عفو حميد 
بقایى و اسفندیار رحيم مشایى، اظهار کرد: هيچ 
عفوى درباره این دو محکوم قضایى صورت نگرفته 
است.وى تاکيد کرد: برابر مقررات و طبق قانون به 
این افراد مدتى پيش مرخصى داده شده است که با 
توجه به گواهى معتبر پزشکى و  شرایط جسمانى 
بقایى و مشایى، مرخصى آن هــا به دليل ادامــه 

داشتن روند درمان تمدید شده است.
خبرآنالین نوشت : کرباسچى دبيرکل  حزب  •

کارگزاران سازندگى درباره احتمال کاندیداتورى 
سيد مصطفى تاجزاده براى شرکت در انتخابات 
ــام  ــا اصـــل اع ــن ب ــت جــمــهــورى گــفــت: م ــاس ری
کاندیداتورى فــردى مخالف نيستم، مخصوصًا 
و  داشته اند  صحبت هایى  یک سرى  که  ایشان 
بعضى از دوستان هم به آن اشکال وارد کرده اند. به 
نظرم خوب است اگر وزارت کشور و شوراى نگهبان 
ایشان را تایيد کنند و فکر مى کنم این امر امتحان 
خوبى است که مشاهده کنيم مردم این نوع لحن و 

گفتار را انتخاب مى کنند یا خير.
مشرق نیوز نوشت: سریال مى خواهم زنده  •

بمانم دهه شصت را دهه نفوذ توصيف مى کند 
و پرسش مهم ایــن اســت که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامى یا نهاد نظارتى ساترا چه ميزان 
در اعطاى مجوزها نقش داشته اند؟ در حالى 
که »مى خواهم زنده بمانم« نهاد کميته را متهم 

به فساد مى کند. 
ــده بــان ایـــران نوشت : محمد ناظمى  • دی

اردکانى وزیر تعاون دولت نهم و دبيرکل جامعه 
ــران، رســتــم قاسمى وزیـــر نفت  ــدی اســامــى م
دولت دهم، محمد عباسى وزیر پيشين ورزش 
و جوانان، امير محمدحسن نامى وزیر ارتباطات 
دولت دهم، على نيکزاد وزیر مسکن و شهرسازى 
دولت دهم و نایب رئيس مجلس یازدهم، صادق 
خليليان وزیــر کشاورزى دولــت دهم از جمله 
وزراى احمدى نژادى هستند که تاکنون براى 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهورى در ليست 

اصولگرایان قرار گرفته اند.

گزارشتازه هاى مطبوعات

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت به سراغ 
برجام رفت و از سنگ اندازى ها براى لغو تحریم 
ها گایه کرد .روحانى همچنين از افرادى که 
» سوپر انقابى ها« ناميد  انتقاد کرد  که یک 
کلمه عليه آمریکا نمى گویند و تنها به دولت 
فحش مى دهند و گریزى هم به مذاکرات در 
حال انجام دستگاه دیپلماسى کشورمان و 
حواشى اخير در رسانه ملى زد  .او با تصریح بر 
این که خبرى از برداشتن تحریم ها به صورت 
گام به گام نيست و آن ها باید به طور کلى تحریم 
ها را بردارند خاطر نشان کرد: زمانى جمهورى 
اسامى به تعهدات برجامى خود بازخواهد 
گشت که رفع تحریم ها را راستى آزمایى کند. 
ــه مهم ترین بخش از سخنان  رئيس  در ادام

جمهور را به گزارش ایرنا مى خوانيد: 
* ما همان دولــت هستيم. وقتى دست ما را 
بستند؛ ما همان شناگر ماهرى بودیم که در 
مسابقه هم بردیم، حاال دست و پاى ما را بستند 
و مى گویند در مسابقه شرکت کنيد، پا بزنيد 
و نترسيد. ما نمى ترسيم، نمى خواهد شعار 
دهيد، ما بهتر از شما بلدیم اگر الزم باشد شعار 

بدهيم.
* یک کلمه عليه آمریکا نمى گویند، یک کلمه 

حتى. حاال به ظاهر هم خودشان را خيلى سوپر 
انقابى 2 آتشه مى دانند، فقط فحش به دولت، 

فقط توهين به دولت، فقط دروغ عليه دولت.
*عين برجام باید پياده شود، نه کم و نه زیاد. 
بــرجــام پــاس نمى خواهيم، عين بــرجــام را 
مى خواهيم. این کار ۳ پله دارد. پله اول مربوط 
به رفع تحریم است. این به عهده آمریکاست. 
یعنى دیگران هم باید کمک کنند، وظيفه شان 
است 1+4، اما اصل آمریکاست. مشکل را آن 
ها ایجاد کردند، باید کليه تحریم ها را بردارند. 

*یعنى آن بله را ما باید بگویيم. تحریم برداشته 
شد، از ما مى پرسند تحریم برداشته شده، نگاه 
مى کنيم مى پرسيم از بانک مرکزى، از وزارت 
نفت، از وزارت راه، از بقيه وزارتخانه ها، همه 
مى گویند آره، مى گویيم خوب تمام، برداشته 
ــت. در یک زمــان نه چندان طوالنى  شده اس

مى شود این را گفت.
* در برنامه هسته اى،  در برنامه واکسن، در 
برنامه مقابله با کرونا، در معيشت مردم و در 
توليد هيچ نظرى به انتخابات نداریم، انجام 
این کارها وظيفه ماست. حتى اگر انتخابات در 
1400 نبود، مثا در 1401 بود، باز همه این 

ها را با همين قدرت انجام مى دادیم.

تصميم نهایى را درباره این که کاندیداى نهایى 
هر کدام از جریان هاى سياسى چه کسى باشد، 
سازوکارهاى انتخاباتى و احتماال تحت تاثير 
نظر چهره هاى پرنفوذ هر جریان مى گيرند. اما 
این سبب نمى شود که احزاب مختلف دست از 
کار بکشند و نيروهاى خود را عرضه نکنند. 
همين است که شاهدیم اکثر دبيرکل ها حتى 
اگر در قد و قواره ریاست جمهورى هم  نباشند 
بــه صــف شــده انــد. از مصطفى کواکبيان 
و کرباسچى در جریان اصاحات گرفته تا 
اسدا... بادامچيان که  دیروز از نامزدى خود 
خبر داد.دبــيــرکــل حــزب موتلفه در نشست 
خبرى البته از چهار گزینه دیگر حزبش یعنى 
ميرسليم، نيکنام، انوارى و ترقى هم نام برد. به 
گزارش فارس وى در این نشست خبرى گفت: 
ما در موقعيت مهم انتقال از گام اول چهل 
ساله دوم انقاب به گام دوم انقاب با بيانيه 
رهبر انقاب هستيم. وى افزود: سياست ما در 
مسئله شوراهاى اسامى شهر و روستا ایجاد 
وحدت بين نيروها بود که به شوراى وحدت 
انجاميد و مسئله دوم این که استان ها فعال 
شوند و ائتاف اسامى مستقل در هر استان 
شکل بگيرد. وى افزود: حزب موتلفه در ۳1 
استان فعال است و تقریبا به برکت یک حرکت 
قوى و صحيح جو آرامى بر کشور حاکم است و 
جنگ و جدال ها کم شده و جدال هاى حزبى 
نيز به طور طبيعى انجام مى شود و سياست ما 
هم این بود که چالش پدید نياوریم.بادامچيان 
با بيان این که سياست ما در انتخابات ریاست 
جمهورى این است که به همه کسانى که مى 
خواهند خود را عرضه کنند احترام بگذاریم 
و درگيرى نداشته باشيم گفت: طبق التزام 
به قانون اساسى آخرین مسئله اعام احراز 
صاحيت ها به عهده شــوراى نگهبان است 
و دليلى براى درگيرى بين نامزدها نيست.
دبيرکل حزب موتلفه اسامى ضمن تاکيد 

بر این که موتلفه اسامى با احترام به دیگران 
خودش هم اعام نامزدى کرد و از اعضایش 
خواست کسانى را که واجد شرایط ریاست 
جمهورى هستند اعام کنند، تصریح کرد: 
من و مهندس ميرسليم و دکتر نيکنام و آقاى 
انوارى و آقاى ترقى این ۵نفر هستيم و روشن 
اســت که از حــزب یک نفر نامزد خواهد بود 
و بيشترین توجه از بين ایــن ها روى کسى 
خواهد بود که از شوراى نگهبان بتواند تایيدیه 
بگيرد و ما این دوره حزبى به ميدان آمده ایم.
وى در پاسخ به سوالى دربــاره معرفى نامزد 
حزبى از سوى موتلفه با وجود سازوکار شوراى 
وحدت تصریح کرد: شوراى وحدت مانع این که 
کسانى خودشان را نامزد کنند نيست و معتقد 
است هرکس مى تواند خود را مطرح کند و 
منعى نيست.وى همچنين در پاسخ به   سوال 
فارس درباره   اظهارات اخير متکى از احتمال 
معرفى نامزدهایى بيش از 10نفر اعامى 
از سوى شــوراى وحــدت و حضور نامزدهاى 
موتلفه در این ليست گفت: چون موتلفه ۵ نامزد 
داشت از سوى موتلفه بنده در شوراى وحدت 
براى کاندیداتورى مطرح هستم و از این رو 

اعام کاندیداتورى مى کنم.

هادی محمدی – سرانجام پس از شش روز 
گفت وگوهاى فشرده در وین عباس عراقچى 
و هيئت مذاکره کننده ایرانى سه شنبه شب 
وارد تهران شدند تا ضمن مشورت با مقامات 
عالى کشورمان ، براى ادامه مسير مذاکرات 
ــود امــا  در حالى کــه هنوز  تصميم گيرى ش
هواپيماى هيئت ایرانى به تهران نرسيده بود در 
اتفاقى جالب شبکه پرس تى وى صداوسيماى 
جمهورى اسامى ایران در خبرى به نقل از یک 
منبع آگاه در وین نوشت :  دستورالعمل آمریکا 
صرفا تعليق تحریم ها و نه لغو کامل آن هاست. 
پرس تى وى به نقل از منابع خبرى خود در وین 
گــزارش داد در صورت رفع برخى تحریم ها، 
آمریکا قصد دارد آن ها را در بازه هاى 120 روزه 
و 180 روزه تمدید کند.منبع خبرى پرس تى 
وى در وین گفته بود: آمریکا صرفا با یک بازه 
زمانى کوتاه مدت یک هفته اى براى راستى 
آزمایى موافقت کرده است که در آن به صورت 
نمادین چند تراکنش انجام شــود و راستى 
آزمایى معقول و الزم را که براى معامات نفتى 
حداقل ۳ تا 6 ماه است تاکنون نپذیرفته است.
این خبر در حالى منتشر شد که وزارت خارجه 
کشورمان در چند مورد قبلى تاکيد کرده بود 
تنها مجراى قابل اعتنا در موضوع مذاکرات وین 
عراقچى ، سخنگوى وزارت خارجه و وزیر خارجه 
هستند با این حال عراقچى به محض رسيدن به 
تهران در توئيتى طعنه آميز نوشت :  نمى دانم 
"منبع مطلع" پرس تى وى در وین کيست، اما 
هر که هست اصا مطلع نيست.اما با وجود ادامه 
گفت وگوها و اظهار رضایت طرف هاى حاظر در 
وین ، سخنگوى وزارت خارجه آمریکا شامگاه 
سه شنبه در کنفرانس خبرى گفت که این کشور 
هيچ امتيازى به ایران پيش از اطمينان یافتن از 
پایبندى کامل تهران به برجام نخواهد داد.»ند 
پرایس« گفت: »ایــن گفت وگوها مثبت بود و 
پيشرفت هایى وجود داشته اما همچنان مسير 
طوالنى پيش روى ماست و ما از ایجاد گروه کارى 

سوم در کميسيون مشترک برجام استقبال 
ــزود: »آمریکا و ایــران هدف  مى کنيم«.وى اف
مشترکى در بازگشت به پایبندى کامل به توافق 
هسته اى دارند«.»آمریکا هيچ امتيازى به ایران 
پيش از اطمينان یافتن از پایبندى کامل تهران 
به برجام نخواهد داد ،مقدار باقى مانده از مسير 
بيش از مقدارى است که طى کرده ایم.«  نشریه 
آمریکایى پوليتيکو نيز در ارزیابى مذاکرات 
وین نوشت : با این که دولت جو بایدن از تمایل 
خود به احياى برجام سخن گفته، مقام هاى 
آمریکایى و اروپایى و همچنين شمار زیادى از 
تحليلگران تاکيد کرده اند این مسيرى آسان و 
سریع نيست. تاکنون دو دور از مذاکرات ایران 
با1+4 و در واقع مذاکرات غيرمستقيم درباره 
احياى برجام برگزار شده اما حتى درباره ميزان 
پيشرفت در این مذاکرات هم اختاف نظر 
وجود دارد. یک دیپلمات به نشریه پوليتيکو 
گفت مــذاکــرات »تقریبا به ميانه راه رسيده 
است«. همزمان،به گزارش وبگاه »واشنگتن 
فرى بيکن« جمهورى خواهان کنگره آمریکا از 
آن چه که بزرگ ترین بسته تحریم هاى ایران در 
تاریخ توصيف شده، رونمایى کردند.این وبگاه 
ــزارش خود نوشته است که این »اقــدام  در گ
نمادین« مانعى براى دیپلماسى دولت »جو 
بایدن« رئيس جمهور آمریکا  با ایران  در زمينه لغو 
احتمالى تحریم هاى این کشور خواهد بود.این 
طرح که »قانون فشار حداکثرى« ناميده شده 
است، کــارزار تحریم هاى سختگيرانه دولت 
ترامپ )رئيس جمهور سابق آمریکا( ضد ایران 
را به طور رسمى سامان دهى و دولت بایدن 
را وادار خواهد کرد هر گونه توافق هسته اى 
اصاح شده با ایران را پيش از تصویب آن، براى 
بازنگرى به کنگره تحویل دهد. این طرح که 
»کميته بررسى جمهورى خواهان« هدایت آن 
را بر عهده دارد، در نشست خبرى صبحگاهى 
با حضور مایک پمپئو وزیر امور خارجه سابق در 

کنگره، اعام شد.

اعتراف آمريکا به برتری قدرت پهپادی ايران 
 ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده نظامیان آمریکایی در غرب آسیا و شمال آفریقا)سنتکام( 

می گوید استفاده گسترده ایران از پهپادها باعث شده که برای اولین بار از زمان جنگ کره  

برتری کامل هوایی نداشته باشیم

تیم موتلفه در میدان1400! 
 بادامچیان: به همراه 4 نامزد دیگر از موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری 

نام نویسی می کنم 

فرمانده ستاد مرکزى نيروهاى تروریستى آمریکا 
مستقر در منطقه غرب آسيا موسوم به »سنتکام« 
اذعان کرد که قدرت پهپادى ایران باعث شده تا 
آمریکا قدرت و برترى هوایى خود را در منطقه غرب 
آسيا از دست بدهد.ژنرال »کنت مکنزى« در جلسه 
استماع کميته خدمات نيروهاى مسلح مجلس 
نمایندگان آمریکا اظهار کرد که ایران با استفاده 
از انواع پهپادهاى رزمى و شناسایى، برترى هوایى 
آمریکا در منطقه را به چالش کشيده است. وى 
اذعان کرد قدرت پهپادى ایران باعث شده تا آمریکا 
براى اولين بار از جنگ ُکره، برترى هوایى خود را از 
دست بدهد. فرمانده سنتکام تاکيد کرد: تا زمانى 
که نتوانيم شبکه اى بــراى شناسایى و نابودى 
سامانه هاى پهپادى ایران توليد کنيم، برترى کامل 
هوایى در اختيار ما نخواهد بود.اذعان این فرمانده 
ارشد آمریکایى به قدرت پهپادى ایران در واقع بار 
دیگر نشان داد که به رغم تبليغات گسترده رسانه 
هاى غربى دربــاره ضعيف شدن ایــران در نتيجه 
اجراى سياست فشار حداکثرى از دوره »دونالد 
ترامپ«، اما تهران توانسته در عرصه نظامى با اتکا 
به ظرفيت ها و توانمندى هاى داخلى و متخصصان 
بومى، نيروى پهپادى عظيمى را ایجاد کند که 
قادراست   برترى هوایى آمریکا در منطقه غرب 
آسيا را به چالش بکشد.در واقع پهپادهاى ایرانى 
توانسته اند ضمن انجام انواع عمليات شناسایى از 
تجهيزات و نيروهاى آمریکایى در منطقه در موارد 
الزم اقدامات رزمى و ضربتى نيز به انجام رسانند 
و همين مسئله موجب شگفتى طرف آمریکایى 
شده اســت.در سند اوليه استراتژى امنيت ملى 
دولــت بایدن که در مــارس 2021 تحت عنوان 
»راهنماى موقت راهبرد امنيت ملى« منتشر شد، 
تاکيد شده که ایران به عنوان بازیگرى منطقه اى، 
به پيگيرى توانمندى ها و فناورى هایى که »تغيير 
دهنده قواعد بازى« است پرداخته است.آن چه 
مدنظر واشنگتن است دستاوردهاى چشمگير 
ایران در زمينه فناورى هاى پهپادى، موشکى و 
هسته اى است که با توجه به اهميت فزاینده آن 
ها در قــدرت نظامى و قــدرت صنعتى  و فناورى 
کشورها با واکنش منفى آمریکا مواجه شده است.
ایران در سال هاى اخير گام هاى بسيار بلندى در 
زمينه توسعه انواع پهپادها و استفاده موثر از آن ها 
در عرصه عملياتى داشته است.به گفته »مایکل 
نایتس« کارشناس نظامى آمریکایى، پيشرفته ترین 
استفاده کنندگان پهپادها ایران و گروه هاى مورد 
حمایت این کشور از جمله جنبش انصارا... یمن 
هستند که اسرائيل را در این زمينه به چالش کشيده 

اند.پيشرفت هاى جمهورى اسامى ایران در زمينه 
دفاعى و تسليحاتى به ویژه در عرصه پهپادى امرى 
است که مورد تصدیق دوست و دشمن است. ایران 
اکنون به گفته سردار حاجى زاده فرمانده نيروى 
هوافضاى سپاه پاسداران جزو 4 قدرت پهپادى 
جهان است که رونــدى رو به پيشرفت در زمينه 
طراحى، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها 
دارد. این مسئله با توجه به نقش آفرینى روز افزون 
پهپادها در عرصه هاى مختلف نبرد هاى زمينى، 
هوایى ،  دریایى و نيز در بسيارى از حوزه هاى غير 
نظامى از اهميت روز افزونى برخوردار است. اکنون 
ایران به طراحى و ساخت و عملياتى کردن گستره 
چشمگيرى از پهپادهاى کوچک تا پهپادهاى بسيار 
بزرگ و داراى انــواع پيشرانه هاى ملخى و جت 
قادر است. این پهپادها به اجراى طيف وسيعى از 
ماموریت ها از جمله شناسایى، رزمى، تجسسى، 
حمات انتحارى، گشت زنى و بسيارى وظایف 
دیگر قادر هستند.ضمن این که با برداشته شدن 
ــران از اکتبر 2020  تحریم هــاى تسليحاتى ای
طبق قطعنامه 22۳1 شــوراى امنيت سازمان 
ملل، تهران قادر به بازاریابى و فروش گسترده 
پهپادهاست که این مسئله نيز از دیگر نگرانى هاى 
بزرگ واشنگتن محسوب مى شود. هزینه پایين 
توليد، روش ها و تکنيک هاى عملياتى کاربردى از 
جمله استفاده از پرتابگرهاى خودرویى و همچنين 
برخوردارى از تسليحات متنوع از جمله نقاط قوت 
پهپادهاى ایرانى از جمله خانواده شاهد است 
که طى سال هاى گذشته در کارزارهاى واقعى 
از جمله جبهه هاى مقاومت توانمندى هاى خود 
را به اثبات رسانده است حداقل 6 گونه پهپاد  از 
 170-RQ خانواده  »شاهد« بر اساس طراحى
ساخته شده است که نقش مهمى در ماموریت 
هاى شناسایى و عملياتى دارد. وزارت دفــاع و 
پشتيبانى نيرو هاى مسلح، سپاه و ارتــش طى 
دهه هاى اخير به طراحى و ساخت پهپاد هاى 
مختلف با قابليت هاى گوناگون اقدام کرده اند که 
مى توان به پهپاد هاى صادق، حازم، حماسه، 
سریر، صاعقه، عمودپرواز »رهام«، فراز، پهپاد 
ــاره کــرد. همچنين به  انتحارى رعــد و ... اش
تازگى نيز، در مراسم الحاق 188 فروند پهپاد 
و بالگرد به نيروى دریایى سپاه، از پهپاد هاى 
سپهر و هدهد 4 که عمودپرواز هستند رونمایى 
شد.اکنون اظهارات فرمانده سنتکام نشان مى 
دهد که واشنگتن نگرانى جدى درباره قدرت 
پهپادى ایران و تاثير منفى آن بر برترى هوایى 

آمریکا در منطقه دارد.

وین؛درمیانه راه 
جمهوری خواهان کنگره از بزرگ ترین بسته تحریمی علیه ایران رونمایی کردند

جهان صنعت-مينو محرز در واکنش به پولى  •
شدن واکسن  به این روزنامه گفت: اگر واکسن پولى 
در ایران اجرایى شود،   رتبه اول این امر و بى کفایتى 
در جهان را کسب مى کنيم، زیرا تاکنون هيچ کشورى 
در دنيا واکسن را به مردم نفروخته است. چرا باید 
پولدارهاى عجول هميشه در اول صف باشند و قشر 
کم درآمد در ته صف اولویت؟! اتفاقا این روزها افراد 
کم درآمد به دليل تردد با مترو بيشتر در معرض خطر 

قرار دارند.
شرق-محمود صادقى به این روزنامه گفت: از 76  •

به این سو توجه به کارکرد سلبى انتخابات افزایش 
یافت. اوج این شرایط در دوم خــرداد76 رخ داد و 
مردم با استفاده از انتخابات و رأى به نامزد مد نظر 
خود، نارضایتى شان از وضع موجود را اعام کردند. 
تا همين انتخابات96 هم به نوعى همين اتفاق رخ 
ــد که جناح مقابل  داد و هميشه مــردم رأى داده ان

رأى نياورد.
هفت صبح-این روزنامه نوشت: دیروز فهرستى از  •

اسامى رد صاحيت شده براى انتخابات دوره بعدى 
شــوراى شهر تهران منتشر شد که در آن یک اسم 
آشنا و مشهور به چشم مى خورد؛ عباس جدیدى. 
کشتى گير بازنشسته المپيکى ایــران که در دوره 

چهارم عضو شوراى شهر تهران بود.
کیهان – ایــن روزنــامــه نوشت :  » دربـــاره راى و  •

محبوبيت آقاى رئيسى باید خاطرنشان کرد که طبق 
نظرسنجى هاى دولتى، ميزان محبوبيت وى در دو 
سال اخير به اعتبار کارنامه جدیدش بسيار باالتر رفته 

و جزو محبوب ترین شخصيت ها در کشور است.«
جمهوری اسالمی - روزنامه جمهورى اسامى  •

نوشت: انفجارهاى پياپى در تأسيسات هسته اى 
نطنز و شهادت محسن فخرى زاده که همگى به 
رژیم صهيونيستى منتسب هستند، نباید در گرد و 
غبار منازعات سياسى و رقابت هاى انتخاباتى که 

در آستانه آن قرار داریم به فراموشى سپرده شوند.
وطن امروز - این روزنامه سخنان دیروز حسن  •

روحانى در جلسه ستاد هماهنگى اقتصاد دولت را 
که گفته بود »مانع قحطى شدیم« با تيتر »فراوانى 
ادعا، قحطى مدیریت!« بازتاب داده و نوشته است: 
»در این 8 سال مسلما قحطى را ندیدیم و حرجى بر 
این ادعاى روحانى نيست اما به شکل عجيبى درآمد 
مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه 
درآمد ملى، یکى از مهم ترین مؤلفه هایى است که 
براى نشان دادن وضعيت اقتصادى یک کشور به کار 
مى رود و بهبود این شاخص بيانگر وضعيت مناسب 
خانوارها، بنگاه هاى اقتصادى و بخش هاى مختلف 
است. درآمد سرانه در یک دهه اخير از 9/2 ميليون 
تومان در سال 90 به ازاى هر نفر در سال 98 به 8/4 
ميليون تومان )به قيمت ثابت سال 90( کاهش 

یافته است.«

جنجال مستند »پايان بازی «  

 پخش یک مستند مرتبط با مذاکرات 
هسته ای واکنش های بسیاری را برانگیخت 

توکلی - در حــالــى کــه دســتــگــاه دیپلماسى 
ــال انــجــام مــذاکــراتــى در وین  کشورمان در ح
هستند،  سه شنبه شب مستندى تحت عنوان  
»پایان بــازى « در نقد مذاکرات هسته اى روى 
آنتن شبکه سه  رفت. مستندى جنجال برانگيز 
که با واکنش هاى زیادى همراه شد. این مستند 
20 دقيقه اى که با شادى مردم از انتخاب حجت 
االسام روحانى آغاز شد  و با امضاى برجام در 
ــد؛ مدعى مى شود  ســال 94 به پایان مى رس
که توافق برجام در ســال 94 ، توسط »گــروه 
بين المللى بــحــران«  کــه یــک ســازمــان ظاهرا 
غــيــردولــتــى و غيرانتفاعى وابــســتــه بــه جرج 
سورس  است و نفوذ زیادى در ساختار حکومتى 
ایاالت متحده و دیگر کشورهاى غربى، دارد ،از 
پيش نوشته شده و متن برجام به تيم مذاکره 
کننده کشورمان تحميل شده است. در بخش 
ــراغ  رابــرت مالى  دیگرى از ایــن مستند به س
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رفته و با اشاره 
به سابقه او در مذاکرات برجامى و همچنين در 
گروه مدیریت بحران وزارت خارجه آمریکا این 
سوال را مطرح مى کند که آیا قرار است دوباره 
به تيم مذاکره کننده هسته اى کشورمان متنى 
همچون متن برجام تحميل شود؟! در این بين 
پخش این مستند آن هم بافاصله بعد از پایان 
آسيا  قهرمانان  ليگ  در  پرسپوليس  مسابقه  
باعث شد که با واکنش هاى زیادى همراه شود. 
از جمله مصطفى فقيهى مدیر مسئول سایت 
انتخاب در واکنش به پخش این مستند نوشت: 
ــازى«در  ب عنوان»پایان  با  »شبکه۳مستندى 
حــال پخش دارد؛مــشــخــصــًا در حــال کوبيدن 
ظریف و مــذاکــرات اســت؛ آن هم در شرایطى 
که در مــذاکــرات ویــن اتفاقات مهمى در حال 
وقوع است. این بازى مهوع انتخاباتى تلویزیون 
در بحبوحه مذاکرات حساس وین،وحشت از 
»خبر در راه« است؟ نام این کار صداوسيما را 
چه مى گذارید؟« یا محمد على ابطحى رئيس 
دفتر دولــت اصاحات در صفحه توئيتر خود 
نوشت: »صدا وسيما بى طرفى را در انتخابات 
رعایت نمى کند. اصا ستاد تبليغاتى ظریف 
شده است. آن از سریال گاندو و این مستند پایان 
بازى. چه شانسى پيدا کرده آقاى ظریف صدا 
وسيما این قدر عليه اش برنامه مى ســازد. به 
صورت طبيعى دارد کاندیداى اصلى انتخابات_
مالکى  سعيد  شــود.«  مى  ریاست_جمهورى 
روزنامه نگار نيز این اقدام رسانه ملى را  خاف 
حمایت صریح رهبر انقاب از تيم مذاکره بيان 
کرد و گفت: »عبور از سخنان رهبرى در حمایت از 
مذاکره با درنظر گرفتن تمام شرایطى که پيشتر 
گفته شده، به نوعى عبور از قانون اساسى است. 
شاخه رسانه اى این عابران بدون خجالت اعام 
 وجــود کــرده اند آن هم با اشغال رسانه ملى!«
ــاع  ــه دف در عــيــن حـــال بــرخــى کـــاربـــران نــيــز ب
از این مستند برخاسته و کاربرى در این باره 
نوشت:»ترکيب دو مستند  #داستان اتم و  #پایان 
بازى بيانگر یک اتفاق عبرت آموز تاریخى  است: 
دشمنان ما روى  تندروى برخى  عناصر داخلى 
به شدت حساب کرده اند! از ذوق زدگى ظریف 
ــى، تــا سينه سپر کــردن "الریــجــانــى"  ــان و روح
تصویب  ــراى  ب نظام  دلــســوز  منتقداِن  مقابل 
برجام!«واکنش ها به پخش این مستند جنجالى 
به توئيتر ختم نشد و حتى حجت االسام روحانى 
رئيس جمهورى در جلسه روز گذشته هيئت 
دولت نيز به آن انتقاد کرد و به کنایه گفت: »برخى 
فيلم درست کردند که براى سال گذشته و دو 
ســال قبل اســت و روى دســت آن ها بــاد کرده 
ــت، البته ماهيت خــود را افشا مى کنند.«  اس
اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور نيز 
در انتقاد به پخش اظهار کرد که  »حمله به تيم 
مذاکره کننده و دکتر ظریف در شرایطى که در 
حال مذاکراتى تا این حد حساس هستيم، مثال 
شليک به پاى خود است. رقابت انتخاباتى به هر 
قيمتى سياست نيست. به مصالح ملى ایران فکر 

کنيد و صبور باشيد.«

روحانی:برجام پالس نمی خواهیم 
شناگر ماهری بودیم که در جنگ اقتصادی دستمان را بستند، در مذاکرات هیچ نظری به 

انتخابات نداریم



 دیدگاه نادرست »یاور«
مشوق خیانت مردان

واکاوی روان شناسانه این ادعای پرحاشیه که »رسیدگی نکردن زنان به زیبایی شان 
باعث خیانت شوهرشان می شود« به بهانه سکانس جنجالی سریال »یاور« در همین باره

  در قسمت هفتم سریال مناسبتی »یــاور« 
که ایــن شب ها ساعت 20:45 از شبکه 3 
پخش می شود،  بعد از مشخص شدن ازدواج 
دوم »جمال«، پدر و مادر او مشغول صحبت 
می شوند و در این بین حرف های قابل تاملی 
بین آن ها شکل می گیرد. داریوش ارجمند، 
بازیگر نقش یاور به عنوان پدر معتقد است 
کوتاهی عروس در رسیدگی به خودش و توجه 
نداشتن او به همسرش باعث این موضوع 

شده، در مقابل اما زهرا سعیدی به عنوان مادر، گزاره های شوهرش را یکی یکی به چالش می کشد. 
یکی از موضوعاتی که مطرح می شود، بحث نرسیدن به ظاهر از سوی عروس خانواده است که دلیل 
این اتفاق بیان می شود. از آن جا که این استدالل از مواردی است که در موضوع خیانت همسران زیاد 

مطرح می شود، الزم دیدیم که نگاهی دقیق تر و البته روان شناسانه به این مسئله داشته باشیم.

   این موضوع زن و مرد ندارد
رعایت نکردن بهداشت شخصی یا بی توجهی به زیبایی ظاهری، چه از سمت زن باشد و چه از سوی مرد، می تواند 
روی رضایت همسران از زندگی مشترک شان تاثیر منفی بگذارد و در کنار عوامل دیگر بروز خیانت را تسهیل 
کند. البته در بحث خیانت ما با یک عامل به عنوان دلیل خیانت طرف نیستیم، بلکه مجموعه عواملی دست در 

دست هم نقش آفرینی می کنند. اما نرسیدن به ظاهر به چه صورت ممکن است نقش آفرینی کند؟
    حساسیت برخی افراد بیشتر است

همه افراد حساسیت یکسانی در قبال موضوع زیبایی ظاهر همسر خود ندارند. به عنوان مثال فردی که بویایی 
قوی دارد، روی موضوع بهداشت شخصی همسر هم حساسیت باالتری دارند؛ خیلی ها هم به دالیل دیگری 

روی آراستگی همسر خود حساسیت دارند و در مواردی زیبایی و آرایش اغراق شده را هم می پسندند.  
    ابزاری برای نمایش توجه  و  عالقه به همسر

رسیدگی به ظاهر ابزاری کارآمد در نشان دادن توجه به همسر و خواسته های اوست. به عنوان مثال مردی که 
می داند همسرش روی خوش بویی دهان حساس است و بهداشت دهان را جدی می گیرد، با این کار دارد توجه 
خود را به همسر نشان می دهد یا زنی که  به  پوشیدن لباس تمیز و برازنده توجه دارد چون می داند همسرش 
عالقه مند به این مسئله است، او هم دارد توجه و عالقه خود را به نمایش می گذارد. مطالعات نشان می دهد از 

دید غالب افراد دریافت نکردن توجه مناسب از سوی همسر، می تواند احتمال خیانت را افزایش دهد.
   خطرات ترویج این رابطه خطی 

متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها دیدگاه نادرستی وجود دارد که اگر خواسته های مردی در ازدواج به ویژه 
در حوزه رضایت جنسی برآورده نشود، او اجازه دارد خارج از رابطه دونفره فعلی خود، دنبال خواسته هایش 
باشد. این طرز فکر متاسفانه یکی از عوامل تسهیل کننده خیانت آقایان است، ترویج دیدگاه خطی که می گوید 
نرسیدن زن به ظاهر خود، مساوی با خیانت مردان است و به عوامل دیگر توجه ندارد بر این اساس، خود مشوق 

خیانت بعضی از مردان است.
    چطور همسرمان را تشویق به زیبایی کنیم؟

هرچند نرسیدن آقایان به ظاهر خود و به ویژه رعایت نکردن بهداشت از شکایاتی است که زیاد هم شنیده 
می شود، اما با توجه به تاکیدی که بر موضوع نرسیدن به ظاهر از سوی زنان و ارتباط این مسئله با خیانت وجود 
دارد، در این بخش بر موضوع ظاهر و رفتار خانم ها تاکید می کنیم. اگر از خانم هایی که به ظاهر خود رسیدگی 
چندانی نمی کنند، از اهمیت این موضوع سوال کنید، غالب آن ها بر اهمیت آن واقفند اما زمان عمل که 
می رسد، بسیاری تالشی نمی کنند. شاید اگر دالیل این موضوع را بدانیم، بهتر بتوانیم راهی برای تغییر در 

این شرایط پیدا کنیم.
کمبود وقت| فرهنگ انتظار دارد که زن ابتدا به امور فرزندان و خانه بپردازد و در نهایت اگر فرصتی بود، آن وقت 
به فکر آرایش و زیبایی خود بیفتد. پس اگر می خواهید همسرتان رسیدگی بیشتری به خودش داشته باشد، بار 

روی شانه هایش را سبک کنید.
بی توجهی همسر| برخی موارد واکنش نشان ندادن به تالش زنان برای آراستگی باعث می شود تا آن ها انگیزه 
کمتری برای تکرار این رفتار داشته باشند. هر چه به شکلی دلپذیرتر از زیبایی همسرتان و ظاهر او تعریف کنید، 

احتمال این که باز هم به خودش رسیدگی کند، افزایش می یابد.
ناآشنایی| نبود برخی به اصطالح عشوه گری ها موضوعی است که برخی 
آقایان روی آن دست می گذارند. منصفانه نگاه کنیم زنی که از سنین 
پایین دعوت به آهسته خندیدن و بی صدا بودن در تمام محیط ها و از جمله 
در حریم خانه شده، فرصت یادگیری چنین رفتارهایی را نداشته است. 
البته که این حرف به معنای دعوت از دختران جوان برای انجام 
این رفتارها در هر محیطی نیست اما اگر بخواهیم واقع بینانه 
به ماجرا نگاه کنیم، ابتدا باید چیزی را آموخت و تمرین 
کرد تا بعد بتوان آن را بروز داد. پس به ویژه اگر تازه ازدواج 

کرده اید، به همسرتان فرصت دهید.
    سخن پایانی با زنان

توجه به ظاهر و داشتن رفتاری دلپذیر را می توان یکی از 
ساده ترین انتخاب ها برای تقویت رابطه همسران دانست. 
اهمیت این موضوع را جدی بگیرید اما در عین حال بی 
دلیل دچار وسواس و انجام هزینه های سنگین برای 
این موضوع نشوید. اگر هم به هر دلیلی نگران خیانت 
همسرتان هستید، توجه داشته باشید که صرف تغییر 
در ظاهر شما عامل تعیین کننده در چنین مواردی 
نیست و بهتر است برای حل این مسئله از متخصص 

کمک بگیرید. 

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

نسیم سهیلی | روزنامه نگار

با پالستیک و عصای سفیدی در دست، سواحل دریا 
را قدم می زند و زباله ها را جمع آوری می کند. مردم 
نگاهش می کنند، نگاهی مملو از پرسش و گاهی آلوده 
به تمسخر! البته برخی هم به میدان می آیند و کمکش 
می کنند. این گوشه ای از فعالیت های دختر نابینای بلوچ است که چند وقت 
پیش او را در چابهار دیدم و این دیدار بنایی شد برای آشنایی بیشتر. »سیما 
رئیسی« که به او لقب چشم و چراغ چابهار را داده اند، متولد 1366 در شهر 
چابهار و فرزند دوم خانواده ای 10 نفره است. او که در 18 سالگی بینایی اش 
را از دست  داده است، دست از کار، تالش و کوشش برنداشته و برای ادامه 
تحصیل به زاهدان و تهران کوچ می کند. این نابینای سخت کوش با انبوه 
مشکالتی که گریبان گیر افراد معلول است، دست و پنجه نرم  می کند تا 
به هدفش که پیشرفت علمی و ادامه تحصیل است برسد، آن هم در استانی 
که آمار مناسبی در زمینه سوادآموزی ندارد.این زن موفق بلوچ سرانجام 
مسیر سختی را تا اخذ مدرک دکترا در رشته جامعه شناسی سیاسی از 
دانشگاه آزاد واحد تهران طی می کند. »سیما« هم اکنون عضو شورای 
مشاورین فرمانداری، مدیرعامل انجمن نابینایان چابهار و عضو کمیسیون 
فرهنگی بانوان این شهر است. او در کنار تحصیل موسسه ای هم برای کمک 
و آموزش به معلوالن راه اندازی کرده است و به امور آن ها رسیدگی می کند. 
این نابینای کوشا همچنین در زمینه پاک سازی سواحل شهرش دست به 
اقدامی خود جوش زده و طی ماه هاست که خودش به تنهایی زباله ها را از 
چهره چابهار زیبا می زداید. کسانی دست یاری به او دادند و سیما رئیسی 
گروه کوچک پاکبانان طبیعت را راه اندازی کرده تا با این اقدام عملی در برابر 
چشمان بینای مردم، گامی در فرهنگ سازی نریختن زباله و جمع آوری آن 
انجام دهد. 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت، روز جهانی زمین پاک است. 
به همین بهانه به سراغ  او به عنوان یکی از دوستداران طبیعت رفته ایم تا در 

خصوص زندگی و فعالیت هایش گپ بزنیم.

پرونده

 گفت و گو با »سیما رئیسی«، دختر نابینای بلوچ   
 دارای مدرک دکترای جامعه شناسی

  فعال محیط زیست، پاکبان طبیعت و ... 
به بهانه روز جهانی زمین پاک 
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در 18 سالگی بینایی ام را 
به طور کامل از دست دادم

سیما دربــاره چگونگی نابینا شدنش می گوید: »من 
ــادرزادی بیماری آب سیاه یا فشار چشم )بــا اسم  مـ
علمی گلوکوم( داشتم. پزشکان این مشکل را تا دوران 
راهنمایی تشخیص نداده بودند و بعد از شناسایی آن 
چند بار عمل شدم اما کم کم یک چشمم را از دست دادم 
و نهایتا در 18 سالگی فشار چشمم باالتر از 50 رفت و 

این باعث شد به طور کل بینایی ام را از دست بدهم.«

 فکر می کردند 
کم توان ذهنی هستم

او درباره واکنش دیگران به این اتفاق و ضعیف بودن 
چشم هایش از همان کودکی می گوید: »ضعف عملکرد 
چشم هایم باعث شده بود نتوانم به درستی درس ها را 
یاد بگیرم. تا آن زمان کسی در این منطقه شرایط مشابه 
من نداشت و مسئوالن آمــوزش  و  پــرورش هم در این 
زمینه اطالع چندانی نداشتند؛ به این دلیل  که برخی 
در منطقه ما نابینایان را مثل کم توانان ذهنی می دانند 
و حق تحصیل برای شان قائل نیستند، به پدر و مادرم 
پیشنهاد داده بودند که من را به مدرسه استثنایی ها 
ببرند. من سه سال نخست دبستان را در مدرسه 
استثنایی گذراندم. اما با کمک معلم خصوصی  که 
می گفت تو توانایی و هوشش را داری  توانستم تا پایان 

دوران تحصیل کنار بچه های عادی درس بخوانم.«

 تصاویر را در وجودم 
حس می کنم 

این نابینای بلوچ درباره آخرین تصویری که به یادش 
مانده، می گوید: »آن شب مشغول دیدن تلویزیون بودم 
که دردم شروع شد. من مشغول راز و نیاز شدم و برای 
آخرین بار توانستم قرآن بخوانم. البته هنوز تصاویر 
طبیعت، دریا، صخره ها و ... در ذهنم جاندار است و 
زنده بودن این مسائل برای من عشق، زندگی و طبیعت 
را تداعی می کند. واقعیتی را بگویم که من اصال به آن 
صورت که مردم درباره نابینایی فکر می کنند، درگیر 
مسائل بینایی نیستم! من احساس می کنم مردم را 
مثل یک فرد عادی می بینم، درکشان می کنم و تصاویر 

را در وجودم حس می کنم و درونم روشن است.«

به جای خانه نشین شدن، جنگیدم تا به اهدافم برسم
رئیسی درباره سختی های درس خواندن برای دختری با شرایط 
شبیه به او می گوید: »در منطقه ای که من زندگی می کنم تا آن روز 
کسی چنین کاری نکرده بود، این که یک دختر تنها آن هم با این 
شرایط برای درس خواندن به شهر دیگری برود برای همه یک اتفاق 
جدید و عجیب وغریب بود البته پدرم در برابر این مسئله ممتنع بود 
و مادرم دلسوزانه می گفت که نمی گذارد من بروم چون می ترسید 
و نگران بود که من از پس کارهای روزانه ام برنیایم یا نتوانم درس 
بخوانم و فکرهایی از این قبیل ذهنش را مشغول کرده بود که چه 
کسی لباس هایت را می شوید؟ کی برایت غذا درست می کند؟ چه 
کسی جزوه های سر کالس را بنویسد؟ کی تو را در مسیر همراهی 
کند و ... . سواالت زیادی در ذهن والدینم بود و این که دیگر زندگی 

من با این مشکل)نابینا شدنم( به پایان رسیده! آن ها فکر کردند با 
این اتفاق من از همه آمال و آروزهایم دست می کشم و خانه نشین 
می شوم. به هر حال من توانستم جذب آرا کنم و تصمیم گیری 
نهایی را خودم انجام دادم. با خود می گفتم یا کنج خانه یا دانشگاه! 
یک حس عجیبی در وجودم بود که می گفت نایست و جلو برو! آن ها 
فکر می کردند یک آدم نابینا باید خانه  نشین شود اما راه حل من 
برای ادامه زندگی این نبود، من باید راهم را ادامه می دادم. باید با 
سیلی از مشکالت زندگی می جنگیدم تا به چیزی که می خواستم 
برسم. کم کم موانع را شناسایی کردم و به صورت شخصی برایش 
راه حل هایی پیدا کردم و توانستم کوه عظیمی از مشکالت را از سر 

راه تحصیل و اهدافم بردارم.«

 با دیدن زباله در طبیعت
 حالم بد می شود

این حافظ و دوستدار طبیعت درباره دالیل تصمیم اش برای 
فعال شدن در حوزه محیط زیست می گوید: »من از همان 
ابتدا با ریختن زباله روی زمین مخالف بودم و خودم اصال 
این کار را انجام نمی دادم. همیشه زباله هایم را با خود حمل 
می کردم تا به خانه برسم یا نزدیک ترین سطل زباله را پیدا 
کنم. اصال با دیدن زباله در طبیعت، حالم بد می شود. روزی 
با فامیل لب دریا رفته بودیم و آن ها کاغذ خوراکی هایشان 
را روی زمین ریختند. من از این حرکت آن ها ناراحت شدم. 
همه را جمع کردم و آن ها را توجیه کردم که ریختن زباله 
کار درستی نیست. به آن ها گفتم حداقل حاال که آمده ایم 
این جا تا از زیبایی دریا لذت ببریم با آشغال هایمان خرابش 
نکنیم! حیف این منظره زیبا نیست؟ با این همه آن ها به 
حرفم خندیدند و حاضر نشدند زباله هایی را که ریخته اند، 
جمع کنند و گفتند خودت این حرف را زده ای، خودت هم 
جمع کن! من همه را خودم جمع کردم و در سطل زباله 
ریختم. این اتفاق جرقه ای در ذهنم زد تا کم کم کارهایی 
برای فرهنگ سازی این مسئله انجام دهم. بعد از آن شروع 
کردم به پاک سازی طبیعت مخصوصا ساحل دریای کوچک 
چابهار که از همه مناطق کثیف تر است. در ابتدا خواهرم و 
همسر برادرم با من همراه شدند و بعد از آن گروه کوچکی 

راه انداختیم و شروع کردیم به پاک سازی سواحل 
کثیف چابهار و نواحی اطراف. من به دنبال این بودم 
که موسسات و شهرداری را درگیر ماجرا کنم برای 
نصب سطل آشغال و درست کردن ساختار پسماند 

ولی فعال به مشکل کرونا برخوردیم و فعالیت های 
ما هم کمرنگ شده است.«

بعضی ها من را آشغال جمع کن صدا 
می زنند اما ناراحت نمی شوم

»بسیاری از مردم مسئله زباله های شهری را گردن کم کاری شهرداری 
در گذاشتن سطل زباله می اندازند و بدتر از آن، بعضی ها آشغال می ریزند 
و می گویند جمع کردن زباله ها وظیفه پاکبان ها و کارگران شهرداری 
است اما همگی وظیفه خودشان در نریختن زباله را فراموش کرده اند و 
این کار را برای خودشان کسر شان می دانند«، این فعال محیط زیست با 
این مقدمه می افزاید: »معموال وقتی مشغول پاک سازی طبیعت هستم، 
برخی ها با حرف های شان مسخره ام می کنند و کسر شان شان است 
کنار ما بایستند! در بعضی جاها نگاه همچنان این است که چنین کاری 
وظیفه ما نیست، حتی تحصیل کرده ها این را می گویند. من تا آن جا که 
توانستم افراد را مخصوصا تحصیل کرده ها را قانع کردم. مخالفت ها با 
این کارم از مردم عادی گرفته تا همسایه ها و حتی در خانواده خودم هم 
بوده است. تا مدتی هم به عنوان  آشغال جمع کن معروف بودم! گاهی 
وقت ها که بیرون می رفتم، می گفتند سیما بیا آشغال ها را تو جمع کن اما 

ناراحت نمی شدم چون هدفم را دوست داشتم.«

عاشق محیط زیستم و امیدوارم این اقداماتم بی تاثیر نباشد
سیما در پایان گفت و گویش با ما درباره روز جهانی زمین پاک می گوید: »من عاشق محیط زیست و به ویژه جغرافیای شهر 

و محل زندگی ام هستم. عاشقانه، دریا و ساحلش را دوست دارم و برای من که تا این اندازه به طبیعت عالقه مندم، خیلی 
سخت است که ببینم حال زمین خوب نیست. دریا هر زباله ای را که درونش بریزی، پس می دهد و هیچ آشغالی را داخل 
خودش نگه نمی دارد. همه زباله ها را به ساحل می ریزد و این به ما نشان می دهد که دریا آلودگی را نمی پذیرد. پس مواظب 
باشیم هر چیزی را به دریا و ساحلش نریزیم، ما موظفیم از طبیعت محافظت کنیم. بعد از اقدامات خودجوشم در سواحل، 
عکس هایی از من در فضای مجازی منتشر شده که حتی مسئوالن شهری هم آن را در صفحات خود بازنشر دادند. استاندار 

هم به صورت نمادین به ساحل آمد و زباله ها را جمع آوری کرد تا فرهنگ سازی بهتری در این موضوع صورت بگیرد. البته و 
در کل من کمک فعالی در مسئوالن ندیدم اما فکر می کنم و امیدوارم اقدامات من بی تاثیر نبوده باشد.«



اولی: مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو گفته تا حاال 
حدود دو میلیون دوز واکسن وارد شده که 500 هزارتاش 

تزریق شده.
سومی: خوبه پس امیدی هســت که چندین سال بعد، 
سر پیری یکی دو دوز بهمون تزریق بشه، اگه از گیر کرونا 

دربریم! شنیدم قراره واکسن پولی هم وارد کنن؟
دومی: یعنی تو پولش رو داری که اگه همین االن بگن برو 
از فالن داروخونه بخر، بتونی بــرای خودت و خانواده ات 
بخــری؟ یه واکســن دم دســتی آنفلوآنزا رو پارســال هی 
گفتن آوردیم و بردیم و بیاین بخرین و... کســی رو دیدی 
که بتونه گیربیاره بخره بزنه؟ چــرا راه دور بریم، خرمایی 
رو که تو نصف کشــور کاشته می شــه االن با این قیمتش 

می تونی بخوری؟!

اولی: خب حاال حرف تلخ نزنین، رئیس کمیسیون اقتصاد 
ســالمت اتاق بازرگانی گفته با دریافت مجوز رســمی از 
وزارت بهداشــت ســه  شــرکت خصوصی بــرای واردات 
واکسن مجوز گرفتن. بخش خصوصی این واکسن ها رو در 
اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار می ده، هزینه هرکدام 

از این واکسن ها هم بین ۲00 تا ۲50 هزار تومان است.
دومی: بیــا! دیگه درســت شــد.بعضی شــرکت ها می 
رن با دالر دولتی واکســن می خــرن، میارن بــا دالر آزاد 
می فروشــن، بعد یه ســامانه طراحی می کنن که هرکی 
واکسن می خواد بره ثبت نام کنه که ســامانه یه مدت باز 
نمی شــه و بعدش که درســت می شــه می بینی سهمیه 
تموم شده. بعد که جمعیت زیاد شد قرعه کشی می کنن 
یا می گن هرکی می خواد می تونــه دو برابر پولش رو بده 

تا بدون صف بهش واکســن بزنیم. سی تا قیمت مختلف 
مشخص می کنن، بازار سیاه می شه، آب حوض رو به جای 
واکسن می فروشن، یه عده شایعه می کنه هرکی واکسن 
اون شرکت رو بزنه کرک و پرش می ریزه و بعد یه کارگروه 
سامان دهی واکسن راه می افته که دوباره از متقاضیان 
ثبت نام می کنه تا دهک هاشــون رو مشــخص کنــن و... 
تازه همه اینا برای وقتیه که برخی مدیران و مســئوالن و 
معاون ها و مشــاورها و همســران و فرزندان و رانندگان و 
دوســتان دور و نزدیک به جز باجناق ها و جاری هاشون، 
خودشون رو به جای مردم عادی جانزنن تا سهمیه واکسن 

اونا رو بزنن تو رگ!
اولی: متاسفم براتون که این قدر بدبین هستین. راستی 

روغن و مرغ از کجا گیر میارین شما؟!
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ای صاحب فال، خبر خوش این که باالخره فروردین تمام 
شــد! ماه عجیبی بود، دو هفته نوروز به اندازه یک صبح تا 
غروب طول کشید ولی دو هفته بعدش به اندازه یک قرن 
13400! البته جای نگرانی نیست، از حاال به بعد افتادیم 
توی سراشیبی و تا چشم به هم بزنی، داری ویژه نامه نوروز 
1401 دارکوب را می خوانی. توی فالت یک ســوزن هم 
دیده می شود که مشخص نیست واکسن است یا قرار است 

وصله هایت را بدوزی! به هرحال مراقب باش.

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال افطاری می رود

مســود رفیقم زنگ زد: »کمال کجایی بــرار؟« گفُتم: 
»سر کاُرم«. گفت: »مگه دورکار نرفتن شماها؟« گفُتم: 
»چرا اتفاقا، قراره از دور بُرم سر ســاختمون و حواُسم 
باشــه اوســتای جوشــکار از تو خانــه اش ســتون ها ره 
درست جوش بده و اوستای بنا هم با حفظ دورکاری، 
دیوار ره بیچینه!« خندید و گفــت: »خب حاال، ضعف 
روزه بــرده ات، بی اعصــاب رفتــی! برار گُلــم غرض از 
مزاحمت، فرداشــب افطار منتظرتان هســِتم...«. ِانا 
حاال خوب رفت! وســط حرفش پریــُدم و گفُتم: »جان 
دداش؟ ای حرفته نزن، حتی شــوخیش هم ِقشــنگ 
نیســت.« گفت: »بری چی؟ یعنی ِنِمخــن ما ره داخل 
ثواب کِنن؟ حاال درســته مثل شــما مهندس نیســِتم 
ولی َیگ لقمه نون و پینیر و خرما تو کلبه حقیرانه مان 
پیــدا ِمــره...«. گفُتــم: »بری چی چــرت و پــرت ِمگی 
داداش؟ ملتفت نرفتی؟ ُمگم تو ای شــرایط کرونایی 
کــه زمین و زمــون تعطیلــن، وخــزم بِیم خانه شــما؟«  
خندیــد و گفــت: »دداش مــو ره دســت کم گیریفتی! 
نذاشــتی حرفمه بزُنم، فکر همه جاشه کرُدم. خیالت 
تخت کــه خود عیالــت همــه پروتکل های مــا ره تایید 
مکنه. پس منتظُرم فردا شــب بِین جای ما.« و گوشی 
ره قطع کرد. همی جور مات مانده بوُدم. شب جریان 
ره بــه کاملیاخانــم گفُتــم. انــگار بــال گفُتــم، همچی 
عصبانی رفت کــه تا حاال ندیــده بوُدم، به جــز او باری 
که کارتن ســرویس چینی یــادگاری مادربزرگش ره 
از تو کمــد درآورُدم ولی کارتنه ته نداشــت و چینی ها 
به مادربزرگ مرحومش پیوســتن! گفُتــم: »حاال ِمرم 
دم درشــان بیبیِنم قضیــه چیه، اگه اوضــاع خیت بود 

همون جا برمگردم خانه«.
عصر زنگ زد که وخزن بِین دگه، خیال تان هم راحِت 
راحت باشــه. خالصه به زور دســت عیال ره گیریفُتم 
و قبــل از افطــار رفِتم خانه شــان. هم زنــگ زُدم دیُدم 
خــودش و معصوم خانم عیالــش آمــدن دم در، با دوتا 
ماسک و شیلد و دستکش و اسپری و... سالم وعلیک 
کردم، دیُدم تعارف ِنمکنن بِرم تو. یواشــکی به مسود 
اشــاره کرُدم که خب چی حاال؟ خم شــد از پشــت در 
َیگ کیسه پالســتیکی برداشــت و گذاشــت تو بغُلم و 
گفــت: »اَیم افطــار خدمت شــما. گفِتم تــو ای اوضاع 
قرمز ای جــوری پذیرایی کنــم. مــواد الزم بری پختن 
استامبولی پلو با سوپ و فرنی. بی زحمت استامبولی 
ره پررب درســت کنن، با ته دیگ سیب زمینی! خیلی 
خــوش آمــدن.« یعنی َیــگ ربــع مانــده بــه اذون بدو 
برگشــِتم خانه مان که اقال به چای و خرمای خودمان 

برِسم. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

راهنمای واکسن زدن
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در حاشیه 
زمین لرزه های 
 رسیایل
 جنوب کشور

روحانی: چه زمانی می خواهیم بین خوب و بهتر 
انتخاب کنیم؟

رای دهندگان: وقتی خوب و بهتر 
کاندیدا شوند؟

 
از اول اردیبهشت تعرفه برق مشترکان ۷ درصد 

گران تر از ماه گذشته محاسبه می شود

مشترکان: الکی هی آرزو می کردیم 
فروردین تموم بشه!

وزیر بهداشت: با اکراه به وزارت بهداشت آمدم

دارکوب: اما با اصرار هم از وزارت 
نمی روید؟!

 محمدرضا گلزار برای اجرای مسابقه هفت خان 
1۸میلیارد تومان دریافت کرده است 

)عصرایران(  

دارکوب: خود رستم اگه بود هر خان 
رو ارزون تر حساب می کرد!

عباس آخوندی: مسئله مرغ را نمی توان با 
اسلحه و شالق زدن مرغ فروش حل کرد

خریدار: با کیش کیش کردن  و 
سربریدن خود مرغ چی؟!

فرود اضطراری هواپیمای آموزشی به علت 
کمبود سوخت در جاده

خلبان: پسر اون چهارلیتری رو بگیر 
دستت واستا کنار جاده!

بیشترین جست وجوی گوگل ایرانیان در 
فروردین 1400 چه چیزهایی بوده است؟

دارکوب: مرغ، واکسن، چطور از 
سریال های تلویزیون خالص شویم؟!

ببینین این جا مو داره، همین باعث شد ببازم!

مثل این که کرکره اگه زیر نیم متر باز باشه، تخلف نیست!

معاون اول رئیس جمهور: هر مدیری که با 
سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند  
باید به سرعت از مسئولیت کنار گذاشته شود

به انم اپکباانن، به کام شورای هشر

تیز و فرزم، با کلک زودی زدم این واکسن
در زرنگی شهره ام، خیلی مخم خیلی خفن!

جا زدم خود را به جای پاکبانان و سریع
وارد بازو نمودش زود یک تکنیسین

هیچ کس هم چهره ام نشناخت، حتی شک نکرد
بس که من خوشگل خودم را جا زدم بی سوءظن
حرف مفت است این جفنگیات، کال تهمت است

هموطن باید بدانی اشتباه است این سخن
حال، مجبورم بگویم، بنده قصدم خیر بود

زودتر تزریق کردم واکسن را بر بدن
تا که تردیدی نماند باقی از آسیب هاش

کرده ام فوری فدای علم و دانش خویشتن!
الهه ایزدی  
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ظهور طبقه  موتورسواران به دلیل افزایش 

قیمت بزنین و خودرو و شیوع کروان
زندگیسالم
پنجشنبه

2اردیبهشت1400
شماره1862

!

نه بابا، زلزله 
است، غول 
مرحله آخر!

چی شد؟
 کرونا 

حمله کرد؟

ما و کالب هاوس

عمری است که یک خرابه کاشانه ماست
ششصد تومنی حقوق ماهانه ماست

از صبح فقط در پی شغلی دوم
این کار همیشگی و روزانه ماست

یک تکه نان پر ز خالی در دست
این رزق همیشگی و صبحانه ماست
آن کس که کمی خرجی ما را بدهد

پولی است چه بسیار! که یارانه ماست
حاال که همه کالب هاوسی شده اید
گوشی همه بهتر از این خانه ماست

من را نکنید دعوت ای قشر غنی
ما بی اپلیم و واتس اپ خانه ماست!

بهار نژند  
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    2 اردیبهشت 1400   
شماره 1862 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

آقای ِپرزی که نهایتا یک دونه »ر« 
دارید، بس کنید!

یک روز اردیبهشتی را در حالی آغاز می کنیم که در عین 
نابــاوری باالخره فروردین هم تمام شــد. خیلی عجیب 
شــده بود. ما هر روز که از خواب بیدار می شدیم متوجه 
می شــدیم هنوز فروردین است و تا چشــم کار می کرد، 
فروردین بود. اما برویم ســراغ مطلب امروز. چند روزی 
است موضوعی باعث شده عالقه مندان به فوتبال هی در 
شوک بروند و از شوک دربیایند. آن موضوع هم راه افتادن 
لیگی به نام سوپرلیگ در فوتبال اروپاست. البته آن قدر 
تیم های حاضــر در آن غول هســتند که اگر اســمش را 
هایپرلیگ می گذاشتند ما معترض نمی شدیم. 12 تیم 
بزرگ اروپایی با خودشان دو دوتا چهارتا کردند و گفتند 
چرا ما این همه بازی کنیم و سودش توی جیب یوفا برود، 
خب مگر کله مان را ســوارز گاز گرفته است که پولش را 

توی جیب خودمان نگذاریم؟
با انتشــار خبر راه افتــادن ســوپرلیگ واکنش تندی 
از سوی یوفا و لیگ های اروپایی نشــان داده شد، به 
طوری که اعالم شد این تیم ها از رقابت های اروپایی 
و لیگ های داخلی کنار گذاشــته می شــوند. همین 
موضوع باعث شد باشگاه ها تحت فشار قرار بگیرند. 
به نظرم بهترین موقعیت بود تا لیگ برتر ایران اعالم 
کند حاضر است تیم های بارســلونا و رئال مادرید را 
که حاال یتیم شــده بودند به سرپرستی بگیرد و آن ها 
بیایند در ایران بازی کنند. به هرحال زیدان و مورینیو 
بارها در صف مربیگری ایران ایستاده اند. این فوتبال 

مدیریتش جهان را انگشت به دهان گذاشته است.
ظاهرا فشــار هواداران و نهادهای فوتبالی باعث شد 
تعــدادی از تیم هایی که به ســوپرلیگ پیوســته بودند 
در کمتر از 48 ســاعت با گفتن »خب خوش گذشت و 
از دیدن تان مسرور شــدیم، ما چندجای دیگر هم باید 
ســر بزنیم، پس اکی بای« انصراف خود را یکی پس از 
دیگری از ســوپرلیگ اعالم کنند. دقیقا حالت دوران 
دانش آموزی ما شد که قبل عید با هم قرار می گذاشتیم 
هفته آخر هیچ  کس کالس نرود و وقتی ساعت 8 همان 
هفته می رفتیم، می دیدیم کل کالس دست به سینه 
در محل کالس حاضرند. به نظر می رسد همه انصراف 
بدهنــد و آخرش فقط پــرز بماند و لیگــش. آن طور که 
شنیده ها نشان می دهد همه توطئه ها و ایده  راه افتادن 
سوپرلیگ زیر سر »فلونتینو پرز« نامی است که ریاست 
رئال مادرید را بر عهده دارد. این آقای پرز که اســمش 
نه میم دارد، نه ح دارد نــه دال دارد در نهایت یک دانه 
ر دارد، چرا باید نظم فوتبال را به هم بریزد؟ به هرحال 
تا این جا که موضوع ختم به خیر شده، امیدواریم دیگر 
شاهد این دســت اتفاقات نباشــیم و منچستریونایتد 

دوباره در فوتبال اروپا سروری کند.

پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، به به 
و چه چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

   گفتــن اینترنت رو گــرون نمی کنن ولــی نمی دونم چرا 
بسته هام تا چشم به هم می زنم تموم می شه!

دارکوب: خب چه کاریه؟ چشم به هم نزنین و چهارچشمی 
حواس تون به بسته هاتون باشه!

  کاش ســتاد کرونا مشــخص می کرد کرکــره مغازه ها تا 
چقدر پایین باشه می شه گفت تعطیله؟!

دارکوب: حتی اگر کامل پایین هم باشــه، کافیه شما دو بار 
بزنین به کرکره یا با شــماره روش تماس بگیرین، یهو می ره 

باال و می تونین داخل بشین!
  چرا هم خــودرو گران می شــود، هــم کیفیــت اش بدتر 

می شود؟
دارکــوب: خیلــی پرتوقع هســتین ها! هــم ماشــین ارزون 

می خواین، هم باکیفیت؟!
  دارکوب می دونستی زیتونا رو وقتی می خوان از مدرسه 

اخراج کنن پرورده شونو می دن دستشون!
دارکوب: اینو که می دونســتیم ولی آیا شــما می دونســتین 

پیازها وقتی عصبانی می شن، پیازداغ می کنن؟!
  آق کمــال اگه  مو داروســاز بــودم  یک  واکســن  ضدکرونا 
می ســاختم  و اســمش  رو با کمال افتخار  به نــام  جناب عالی 

 می ذاشتم: کووکمال!
آق کمال: دســت شــما درد نکنه ولی اینا مهم نیســت اصال، 
باالخره یک واکســنی بهمان بزنن، حتی اســمش نیوفولدر 

باشه!
  با این قیمت ها مردم دو دســته شــده اند: زیر خط مرغ و 

باالی خط مرغ!
دارکوب: ما که کم کم داریم می رسیم به زیر خط تخم مرغ!

  دارکوب چه خبــر از بورس؟ بعد از این کــه ما رو به خاک 
سیاه نشوند، بهتر نشده هنوز؟

دارکوب: نکنه شما هم مثل ما خوش قدم هستین و هرجا پا 
می ذارین خشک می شه؟!

  دارکوب عزیز؛ چــرا تیــم  فوتبال مون  مثل  کشــتی  ما به 
 المپیک  نمی ره؟ به  نظر تو تیم   طلسم  شده؟!
دارکوب: نه بابا طلسم چیه، خیریتی توشه!

       این داریوش ارجمند چرا هر نقشــی بازی می کنه 
نقش پدریه که با بچه هاش مشکل داره؟ مرد حسابی 

یه کم رو اخالقت کار کن دیگه!
        اون فروردینی که از مدت ها پیش غر می زدین که 
چرا تموم نمی شه در نهایت تموم شد و می تونید حاال 

آپولوهاتون رو هوا کنید!
      از خوبی های قابلیت پاک کردن پیام تلگرام فقط 
اون جاش که برای طرف پنج تا پیام می دی، می خواد 
کالس بذاره دیــر بخونه، می ره می بینــه همه رو پاک 

کردی، از فضولی می میره!
        رفتم بــه دختره پیشــنهاد ازدواج دادم، برگشــت 
گفت تو چطوری روت می شه وقتی ماشینت دویست 
و شیشــه بــه مــن پیشــنهاد بــدی؟ بعد ســوار اســب 

تک شاخش شد و پرواز کرد رفت!
       مدارکم که گم می شه فقط استرس اینو دارم کسی 
که پیداش می کنه من رو از روی عکس های پرسنلیم 

قضاوت نکنه!
        بابــام حالــش خــراب شــد، زنــگ زدم اورژانس، 
اومدن باالی ســرش دیدم مامانم یه گوشــه ِکز کرده. 
رفتم بغلش کردم گفتم خوب می شــه. بــا بغض نگام 
کرد و گفت بــا کفش اومــدن داخل، فرش هــا رو تازه 

شسته بودیم!
      قیمت عسل جوری شــده که اگه از این گل به اون 

گل بگردی و شهد جمع کنی ارزون تر درمیاد!
       دستم داره از درد می ترکه. فکر کنم از سازه.  اومدم 

پیانو بزنــم، دیدم پیانــو ندارم، عصبی شــدم محکم با 
مشت کوبیدم به دیوار!

       دختره نوشــته: »وای کلی دوج داشــتم کاش نگه 
می داشــتم«. مــن اول فکــر کــردم داره لــوس حرف 
می زنه؛ »دوجت دالم چدولی« و اینا، نگو دوج اسم یه 

ارز دیجیتاله!
       سخت ترین کار برای مادرها، بستن در بعد بیرون 

اومدن از تو اتاِق بچه هاشونه!
       سربازی فقط اون جایی که آموزشیت تموم می شه 

میای خونه می بینی رمز گوشیت یادت نمیاد!
        من حتی فایده انتگرال و مشــتق رو پیدا کردم اما 
نمی دونم این مداد ســفیده جعبه مدادرنگی حکمت 

وجودش چی بود!
       مامان من از زلزله خیلی می ترسه. فکر کن موقع 
زلزله همــه می رن دنبال بچه هاشــون، مــا می دوییم 

دنبال مامانم که نترسه جیغ بزنه!
       یا باید سه هزار تومان روی یارانه ام بذارم برم یه کیلو 
زولبیا و بامیه بخرم یا این دو مــاه یارانه ام رو پس انداز 

کنم تا حداقل یه کیلو گوجه سبز بخرم!
       تنها مشکل من در موفق نبودنم اینه که نمی دونم 
پولدار بودن و زندگی  پولدارها چطوریه، برای همین 

نمی تونم روی تابلوی کائنات عکس درستی بزنم!

نیازطنزی

 آپولو هوا کردن با 
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استخدام اب رشایط عایل
به جواانین 18 ات 25 ساله اب رشایط 

زیر نیازمندیم:

متعهد، مسئولیت پذیر، دارای 

سالمت جمساین و عقالین، بدون 

 سوءپیشینه، مجرد 

)بدون سوشال فرند(، اب حداقل 

مدرک کارشنایس ارشد و 10 سال 

سابقه کار مفید
 مدارک الزم: 20 قطعه عکس، 

10 رسی اصل و کیپ شناسنامه و 
کارت میل، کارت اپیان خدمت برای 
آقایان، سفته به مبلغ ۳0 میلیون 
تومان، تکمیل فرم گزینش، هرماه 
اب سه ضامن معترب و تعهد محرضی 

به اضافه فیش واریز 500 هزار 
توماین کارمزد استخدام

 ساعت کاری 7 ات 21، هفت روز هفته
 بدون تعطییل و بدون بیمه

حقوق یک میلیون تومان که در صورت 

رضایت نداشنت کارفرما، نصف مبلغ 

جریمه و کرس خواهد شد.

رشکت بین امللیل برده داران 

رشق ات غرب

توئیت روز

در حاشیه واکسن زدن بعیض مدیران به جای کارگران! 

ب
کو

دار

دوبییت های خربی هفته

هر لحظه بکن خطر، ولی ماسک بزن
هرروز برو سفر، ولی ماسک بزن

محدودیت وضعیت قرمز چیست؟
دادار و دودور ددر، ولی ماسک بزن!

*
از مسئولین گل ما بهتر کیست؟

کی اول و در نمره دهی آخر کیست؟
با این که کووید مرگ هرجا هرجاست

اوضاع مقررات هرکی هرکی ست!
منیژه رضوان  

هرکی... تک... بیاره... باید... تست... کرونا... بده...!

وقتی برای عمل زیبایی، به جای مطب دکتر، میری شرکت مهندسی!

کمیک روز

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

روحاین: بعیض ها ات آخر هم منظور ما از 100 روز را نفهمیدند 

منظور از 100 روز چیست؟

مهندس وقت 
داره تموم 

می شه... زود 
باش دیگه!

هولم نکن... 
هنوز چند روز 

دیگه  مونده
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جهانگیری

اندر احواالت کروان در ماه رمضان

هر سال نزد فامیل با عیش و نوش بسیار
مهمان شده و دایم افطار پشت افطار

امسال هم به خانه سرگرم فیلم و سریال
وحشت همی نماییم احضار پشت احضار

آغاز موج آخر از ابتدای عید است
مردم به اجتماعات، دیدار پشت دیدار
دولت ولی مبّراست از هر خطا و تقصیر

مردم همه گنهکار، اقرار پشت اقرار
بر شهردار و مسئول واکسن زدید آیا؟
منفی است پاسخ ما انکار پشت انکار
از پاکباِن بی میل، تزریق را نخواهید

ترسد ولی ز مسئول اصرار پشت اصرار
تعطیلی مراکز، تفریح زن گرفته
یادش بخیر قباًل بازار پشت بازار

بی ماسک و دست شستن قرمز شود جهانت
اورژانس جا ندارد بیمار پشت بیمار

القصه شیوه نامه باید شود رعایت
خود بارها شنیدید تکرار پشت تکرار!

شیما اثنی عشری  

کارتونیست: هادی لگزیان



خوراکی های سالم و سرشار از ویتامین، متابولیسم فرد سالمند را حفظ، 
میزان قند خون را تنظیم و اشــتهایش را کنترل می کند. درعوض عادت 
به خــوردن خوراکی های خیلی شــیرین، چرب یا پرنمک آســیب زیادی 
به ســالمندان وارد می کند و دلیــل اصلی بیماری هایی مثل فشــارخون 

بــاال، چاقی مفــرط و دیابــت در این 
افراد اســت. مخصوصــا در این ایام 
ماه رمضان که اگر ســالمندی قصد 
روزه داری داشــته باشد باید بیشتر 

مراقب خوراکش باشد.

ساالد جوانه   
لیوان  یک  ماش،  جوانه  بسته  یک 
لوبیای پخته )بدون آب(، یک پیمانه 
خیارشور سرکه ای خرد شده، یک 
پیمانه کرفس خرد شده، یک پیمانه 
گوجه فرنگی خرد شده و یک پیمانه 
ظرف  یک  در  را  شده  خرد  هویج 

مخلوط کنید. 
از  نصف لیوان ماست، آب لیمو و 
ساالد  سس  عنوان  به  هم  نمک 
وجود  با  جوانه   کنید.  استفاده 
حجم کم، اشتهاآور و انرژی زاست 
و پروتئین از دست  رفته را جبران 
می کند. پزشکان مصرف جوانه  را 
برای کاهش تورم، افسردگی و حتی 
استرس و بسیاری مشکالت کبدی 

به سالمندان توصیه می کنند.

ُحُمص   
یک لیوان نخود را از شــب قبل خیس 
و تــا روز بعــد چنــد بــار آب آن را عوض 
کنید. نخود را با چند لیوان آب و چهار 
حبه ســیر خــوب بپزیــد. بعــد از پخت 
نخود تا جایی که ممکن اســت پوست 
شــفاف روی آن را جــدا کنیــد. نخــود 
پخته، سیرهای نرم  شده، چهار قاشق 
غذاخــوری روغــن زیتــون، دو قاشــق 
غذاخوری آب لیمو، نمک و فلفل و چهار 
قاشق غذاخوری ارده را داخل غذاساز 
بریزید تا یک دســت شــود. اگر حمص 
غلیظ تــر از چیــزی اســت که دوســت 
دارید، کمی آب نخود به آن اضافه کنید. 
حمــص را با کمــی روغن زیتــون و نان 
خشک و سبزیجاتی مثل خیار، کاهو، 
هویج و فلفل دلمه ای میل کنید. نخود 
حاوی فیبر است و باعث دفع برخی از 
ترکیبات و مواد سمی از بدن می شود 
و به این ترتیب قند و اســیدهای چرب 

موجود در خون را کاهش می دهد.
greenher، nabzema،zimed :منبع

حاج آقا و حاج  خانم، زوج 80 و 69 ساله سرزنده ای هستند که چندی 
پیش با کمی جست وجو پیدای شان کردم و در حالی که هنوز جایی به 
دلیل شیوع مجدد بیماری کرونا تعطیل نشده بود، داخل یک پارک 
با آن ها قرار گذاشتم. شاید در نگاه اول زن و شوهری هستند که سنی 
ازشان گذشته و حاال در دوران بازنشستگی سرشان به نوه داری گرم 
است، ولی جالب است بدانیم که این زوج مســن، فقط دو سال است 
ازدواج کرده اند و به نوعی تازه عروس و دامادند! داستان را لو نمی دهم 
تا خودشان تعریف کنند، ولی طبق درخواستی که داشتند قول دادم 
تا نام شان را نیاورم. گفت وگو را که بخوانید دلیلش را خواهید فهمید.

رفتن خودخواسته به خانه سالمندان
حاج آقا که خیلی بانمک است، ذوق زده دست حاج  خانم را در دست گرفته 
و مدام بــه صورتش نــگاه می کند و می خنــدد و در پاســخ  دادن پیش قدم 
می شود. داستان زندگی مشترک شــان را این گونه تعریف می کند: »پنج 
سال از فوت مرحوم همسرم گذشته بود. تنها در خانه مان که زمانی هرروز 
پاتوق فرزندان و نوه ها بود و پس از فوت همســرم دیگر ســوت و کور شــده 
بود، زندگی می کردم. 53 ســال با هم زندگی عاشــقانه داشتیم که براثر 
بیماری آن خدابیامرز، تمام شد.« این  جای صحبتش با لبخند به حاج  خانم 
نگاه می کند و ادامه می دهد: »باالخره خودم برای این که ســربار بچه ها 
نباشم تصمیم گرفتم به خانه ســالمندان بروم. ابتدا همه مخالفت کردند 
و با قهر و دعوا هرکســی می گفت باید به خانه من بیایی، ولی به هیچ وجه 
نمی خواستم مزاحم کسی شــوم. یک چمدان برداشــتم، در خانه را قفل 

کردم و به خانه سالمندان رفتم.«

مالقاتی که باعث خیر شد
حاج  خانم داســتان را این  طــوری ادامه می دهــد: »خواهر مــن که دچار 
آلزایمر شده بود سال ها در خانه سالمندان زندگی می کرد. یک روز که با 
دخترم برای دیدنش به آن  جا رفتم، حاج آقا را دیدم...« حاج آقا به سرعت 
ادامه می دهد: »و یک دل نه صد دل عاشقم شد!« هردو می زنند زیر خنده. 
حاج  خانم می گوید: »ماشاءا... همین قدر بانمک بود و شوخی می کرد و 
برای همین توجهم جلب شد. همان  جا دخترم تا متوجه شد، چشمکی به 
من زد. آن موقع بهش اخم کردم ولی بعدا ازش تشکر کردم که بانی خیر 

شــد.« این  گونه می شــود که دختر حاج خانم موضوع را بــا دیگر فرزندان 
ایشان درمیان می گذارد. ابتدا پسر حاج  خانم  مخالفت می کند ولی بعد 

از مدتی و چند بار مالقات با حاج آقا، او هم راضی می شود.

تلخ و شیرین ازدواج سالمندی
اما همه چیز به این راحتی ادامه پیدا نمی کند. مسئله مهم نارضایتی پسر 
حاج آقاست که این روزها کمتر شده ولی هنوز به  طور کامل برطرف نشده 
است. به همین دلیل هردو می خواهند تا نامشان محفوظ بماند که مصاحبه 
موجب دلخوری او نشــود. آقاداماد   تعریف می کند: »بعــد از این که متوجه 
شدم همسر ایشان هم به رحمت خدا رفته و به خانه فرزندانش در رفت وآمد 
اســت، یکی دو هفته در خانه ســالمندان با هم مالقات کردیم تا یک روز به 
حاج  خانم گفتم اگر مایل است می توانم سایه سرش باشم!« هردو می زنند 
زیر خنده و حاج  خانم با حالــت دلبری حاج آقا را هــل می دهد. این طوری 
می شود که مراسم خواستگاری و عقد و عروسی، همزمان در خانه سالمندان 
با حضور خانواده های عروس و داماد و دیگر سالمندان برگزار می شود و این 

زوج خوشبخت به خانه آقاداماد نقل مکان می کنند.

حل مشکالت با توکل و تالش
بعد از گذشت دو ســال، زندگی مشترک جدیدشــان را این  گونه توصیف 
می کنند: »عشق پیری گر بجنبد، سر به رسوایی زند«! البته حاج آقا توضیح 
می دهد: »رسوایی که نه، همه چیز خیلی عالی است. فرزندان مان دیگر 
ما را پدر و مادر خودشان می دانند. نوه ها که اصال فراموش کرده اند قضیه 
چه بوده. من خوشبختی االنم را مدیون امام رضا)ع( و بعد این عروس خانم 
خوشــگل هســتم!« حاج  خانم که لپ هایش گل انداخته ادامه می دهد: 
»کاش امکانش برای همه همســن و ســال های ما باشــد تا در ســالمندی 
بتوانیم همدمی داشته باشــیم. البته زندگی بدون مشــکل که نمی شود 
ولی اگر خدا بخواهد و زن و شوهر دســت به دست هم بدهند و فرزندان و 

اطرافیان هم همکاری کنند، همه چیز حل می شود.«
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ازدواج در وقت 60+
 پای صحبت زوج سالمند عاشقی که

 از ماجرای ازدواج شان در این سن می گویند

افطاری های سالم برای سالمندان

علیرضا کاردار|   روزنامه نگار
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برای مسابقه این هفته چهره یک هنرمند 

دیگر کشــور را انتخاب کرده ایم تا عالوه 

بر نام خودش، نام شخصیتی را که بازی 

کرده و در این تصویر دیده می شود هم 

با نام و سن خودتان، برایمان بفرستید. 

پاسخ مســابقه هفته پیش هم مرحوم 

اســتاد عزت ا...انتظامــی بــود که از 

بین شرکت کننده ها، نام آقای بیژن 

کچرانلوئی 55 ساله، انتخاب شد.

   نشانه های کاهش شنوایی
  مرتب از دیگران می خواهید که حرف شان را تکرار کنند.

  در مکالمه های بین بیشتر از دو نفر، دچار مشکل می شوید.
  فکر می کنید دیگران مدام درحال غرغر کردن هستند.

  در شنیدن صدای زنان و بچه ها مشکل 
دارید.

   چه کار باید کرد؟
اگــر بــه دیابــت مبتــال هســتید 
و نشــانه های بــاال را هــم دارید، 
به یــک متخصص گــوش  و حلق و 
بینــی مراجعــه کنیــد. درصورت 
تشخیص در مراحل اولیه بیماری، 
بــا اقدامــات دارویــی و 
اصالحــی، کیفیــت 
زندگی تــان را باال 

خواهید برد.

 کشاورزی در 80 سالگی 
با زبان روزه

خبرگــزاری مهــر زندگــی روزانــه 
حــاج حســین دقاقیــان معــروف بــه 
حسین اصغر، پیرمرد ۸۰ ساله  اهل 
محمدآبــاد یــزد را به تصویر کشــیده 
اســت. او کــه در ماه مبــارک رمضان 
با زبــان روزه مســیر طوالنــی خانه تا 
مزرعه را با دوچرخه طی می کند، در 
طول روز هم به کشاورزی می پردازد. 
اذان مغرب که می شود حاج حسین 
به حســینیه محمدآباد می رود، ابتدا 
نماز جماعت را به جا می آورد، همان  
جا با لیوانی آب جوش افطار می کند 

و بعد راهی منزل می شود.

یک تحقیــق جدید ثابــت کرده  
است که کاهش شنوایی در افراد 
مبتال به دیابت، دوبرابر دیگران 
است. در بین 88 میلیون بزرگ 
ســال مبتال بــه پیــش  دیابت در 
آمریــکا، میزان کاهش شــنوایی 
30 درصد باالتر از افرادی است 
کــه قنــد خــون طبیعــی دارند. 
هم اکنــون دقیقــا نمی دانیم که 
دیابت چطور با کاهش شــنوایی 
ارتباط دارد. این احتمال وجود 
دارد که سطح باالی گلوکز خون 
مرتبط با دیابت، باعث آسیب به 
رگ های خونی در گوش داخلی 
شود؛ به همان ترتیبی که دیابت 
می تواند به چشــم و کلیه آسیب 

فعــال  دانشــمندان  برســاند. 
اظهارنظــر دیگری در ایــن  باره 
نکرده اند و تحقیقات بیشــتری 
باید انجام شــود تا کشــف شود 
که چــرا میــزان کم  شــنوایی در 
افــراد دیابتــی باالتــر اســت. 

نکتــه مهم در کاهش شــنوایی 
مرتبــط بــا دیابت این اســت 
ایــن مشــکل معمــوال  کــه 
به آهســتگی اتفاق می افتد 

و اغلــب ایــن اطرافیــان فرد 
مبتال هســتند که قبل 

از خــود او متوجــه 
میــزان  کاهــش 

ش  یی ا ا شــنو
می شوند.

دیابت با کاهش شنوایی در سالمندی ارتباط دارد؟
سالمت

الهه توانا|   روزنامه نگار
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موفقیت به وقت 60+ 
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ال کالسيکوى آسيا یا دربی 
هيجان انگيز قاره کهن؟

 آرزومندى: هر بازى فينال 
سناریوى خاص خود را دارد

شهردار! گرگان در ت$اپو! انتقام از مهرام در باز! سوم فينالاحتمال رو�ارو�� استقالل با الهالل و پرسپوليس در مرحله حذف� 

 سرخ ها فردا جشن صعود می گيرند؟
پا�ان رو�ا�� برا! پرسپوليس در دور رفت مرحله گروه�
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کار تراکتور براى صعود 
سخت شد

معادالت صعود فوالد 
پیچیده شد

1
2
3
4

تیم
شارجه امارات

تراکتور
نیروى هوایى عراق

پاختاکور

بازي
3
3
3
3

امتیاز
7
3
2
2

B گروه

1
2
3
4

تیم
النصر عربستان

فوالد
السد

الوحدات اردن

بازي
3
3
3
3

امتیاز
5
5
4
1
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 پرســپوليس در پا
ــان دور رفــت 
مرحلــه گروهــ� ليــگ قهرمانان 
آســيا موفق شــد بــا نتيجــه ٢-
$ از ســد تيم 
ســخت4وش گوا2 هند عبور /ند تــا با ٩ امتياز 
/امل و صدرنشــين� مقتدرانه به استقبال دور 
برگشــت ا
ن مرحله بــرود. در ا
ن باز2 مهد2 
ســيدجالل  و  تراب�(١٨-پنالتــ�) 
حسين�(٢٥) برا2 پرســپوليس گل زدند. در 
حال� /ه پرســپوليس برا2 رســيدن به دروازه 
گوا حمالت ز
ــاد2 را رو2 دروازه حر
H طرح 
/رده بود ا
ــن تيم ميزبان بود /ه در دقيقه ١٣ 
به گل برتر2 دســت پيدا /ــرد اما ا
ن گل دوام 
ز
اد2 نداشــت و در دقيقه ١٨ مهد2 تراب� از 
رو2 نقطــه پنالت� باز2 را به تســاو2 /شــاند. 
پرســپوليس /ه به هيچ عنوان نم� خواســت با 
همين تساو2 /ارش را دنبال /ند به حمالتش 
ادامــه داد و در دقيقــه ٢٥ توســط ســيدجالل 
حســين� به گل پيروز2 رسيد. در ادامه باز هم 
سرخ پوشــان صاحــب موقعيت ها
� بــرا2 باز 
/ــردن دروازه حر
H شــدند اما نتوانســتند بر 
تعداد گل ها
شــان بيفزا
نــد. مهمتر
ن صحنه 
ا
ن نيمه، پنالت� محمدحسين /نعان� زادگان 
در دقيقــه ٤٣ بــود /ــه از دســت داد و ضربــه 
مح4م او به بــدن دروازه بان گوا برخورد /رد تا 
پرسپوليس به گل سوم نرســد. پرسپوليس در 
طول ٩٠ دقيقــه بارها صاحب موقعيت گلزن� 
شــد امــا /م دقت� و عجلــه باز
4نان ا
ــن تيم و 
البته دفاع پرتعداد تيم هند2 مانع از آن شد /ه 
شــاگردان 
حي� گل محمد2 بتوانند بر تعداد 

گل ها
شــان بيفزا
ند. مســلما فرصت ســوز2 
باز
4نان پرســپوليس در فــاز تهاجم� اتفاق� 
اســت /ــه م� توانــد در صــورت ت4ــرار بــرا2 
سرخ ها2 ا
ران در مراحل باالتر و مقابل رقبا2 
قدرتمندتر دردسرســاز شــود. طبــق آمار در ٣ 
باز2 اخير، پرسپوليس از هر ٦ موقعيت گلزن� 
فقط 
$ گل زده و بدون ترد
د ا
ن آمار نشــان 
از عدم آمادگ� مهاجمان ارتش ســرخ دارد. با 
پا
ــان دور رفت مرحله گروهــ� ليگ قهرمانان 
آسيا، پرسپوليس با اقتدار در صدر جدول گروه 
E قــرار گرفته و الوحده با توجــه به پيروز2 اش 
مقابــل الر
ــان به رتبــه دوم جدول رســيد. گوا 
هنــد و الر
ــان قطر هم بــه ترتيــب در رده ها2 
بعــد2 قرار دارنــد. با ا
ن اوصاف پرســپوليس 
شــانس اصل� صعود از ا
ن گروه است و ٣ تيم 
د
گر بــرا2 قرار گرفتن در جا
ــگاه دوم جدول 
م� جنگند. در ا
ن ميان نما
نده هند م� تواند 
رو2 سرنوشــت صعود ٢ تيم عربــ� گروه تاثير 
بگذارد. با
د د
د در دور برگشــت ا
ن رقابت ها 
چه نتا
ج� رقم خواهــد خورد. فردا باز2 ها2 
هفته چهارم گروه E ليگ قهرمانان آسيا برگزار 
م� شــود. در اوليــن بــاز2 ا
ــن گــروه تقابــل 
الوحده و الر
ان ت4رار م� شــود تا ســهم ز
اد2 
در تعيين دومين مدع� صعود در گروه داشــته 
باشــد. نما
نده امارات به دنبال /سب دومين 
پيروز2 و نما
نده قطر به ف4ر جبران ٢ ش4ست 
هفتــه  ا
ــن  بــاز2  د
گــر  در  هســت.  متوالــ� 
پرســپوليس دوبــاره مقابل شگفت� ســاز گروه 
پنجــم قــرار م� گيــرد. پرســپوليس در حالــ� 

دوباره به مصاف تيم ميزبان م� رود /ه تا پا
ان 
هفتــه ســوم شــاگردان گل محمــد2 امتيازات 
/امل را /ســب /رده اند و به احتمال ز
اد برا2 
صعود مشــ4ل خاص� ندارند. اگر سرخ پوشان 
ا
ــران در بــاز2 فردا گــوا2 هنــد را از پيش رو 
بردارند، ١٢ امتياز2 خواهند شد و تساو2 در 
باز2 د
گــر، الوحده را ٥ امتياز2 و الر
ان را ٢ 
امتياز2 م� /ند. همچنين پيروز2 الر
ان، هر 
٢ تيــم را رو2 عــدد ٤ نگــه مــ� دارد و در ا
ــن 
صــورت، صعــود قرمزهــا قطعــ� خواهــد بود؛ 
اتفاق� /ه اگر رخ دهد، پرســپوليس را صاحب 

ــ$ ر/ــورد خــاص در تار
ــخ ليــگ قهرمانان 
م� /نــد و ســرخ ها م� توانند در هفتــه چهارم 

جشن صعود بگيرند.
E  باز! ها! دور برگشت گروه

فردا
الر
ان-الوحده امارات؛ ١٩

گوا هند-پرسپوليس؛ ٢١:٣٠
دوشنبه ٦ ارد
بهشت 

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

پنج شنبه ٩ ارد
بهشت
پرسپوليس-الر
ان؛ ١٩

گوا هند-الوحده امارات؛ ٢١:٣٠

پا�ان رو�ا�� برا! پرسپوليس در دور رفت مرحله گروه�

 سرخ ها فردا جشن صعود می گيرند؟

 رقابت حساس سهراب  رقابت حساس سهراب 
و کيانوش براى و کيانوش براى 
المپيکی شدنالمپيکی شدن

 در د
دار2 از هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا و از گروه B  ٢ تيم ترا/تور و 
نيرو2 هوا
� عراق به مصاف هم رفتند /ه ا
ن باز2 در پا
ان ٩٠ دقيقه 
با تساو2 بدون گل به اتمام رسيد. شاگردان خطيب� با ا
ن تساو2 دور 
رفت مسابقات را بدون برد به اتمام رساندند تا با ٣ تساو2 و ٣ امتياز در 
رده دوم جــدول قرار بگيرند. گروه دوم رقابت ها2 ليگ قهرمانان آســيا 
٢٠٢١ در حال� شــب ســوم خود را پشــت ســر گذاشت /ه شــارجه به 
عنوان ميزبان با /سب دومين پيروز2 مقتدرانه به صدر جدول ت4يه زد. 
ا
ــن تيــم در حال� به مصاف پاختا/ور رفت /ــه در ٢ باز2 قبل� خود به 
پيروز2 
$-صفر مقابل نيرو2 هوا
� و تساو2 بدون گل مقابل ترا/تور 
دست 
افته بود. در سمت مقابل نيز پاختا/ور با ٢ تساو2 پا به ا
ن رقابت 
گذاشته بود و درنها
ت شارجه با /ســب پيروز2 ٤-
$ در ا
ن د
دار ٧ 
امتياز2 شــده و با اقتدار در صدر جدول رده بند2 گروه دوم مســابقات 
ليــگ قهرمانان آســيا ٢٠٢١ قرار گرفــت. بعد از ا
ن تيــم، ترا/تور با ٣ 
امتيــاز در م4ان دوم حضور دارد و پاختا/ــور و نيرو2 هوا
� ٢ امتياز2 

هم به ترتيب سوم و چهارم هستند.
B  برنامه باز! ها! دور برگشت گروه

فردا
ترا/تور-نيرو2 هوا
� عراق؛ ١٩:٣٠

پاختا/ور-شارجه امارات؛ ٢٢:٣٠

د
دار حســاس تيم ها2 فوالد و النصر عربستان در چارچوب هفته سوم 
ليگ قهرمانان آســيا با تســاو2 به پا
ان رســيد. ا
ن نتيجه در حال� رقم 
خورد /ه شاگردان ن4ونام ابتدا با 
$ گل از حر
H پيش بودند اما مانند 
د
دار قبل� برابر السد در ادامه با در
افت گل تساو2، پيروز2 را از دست 
دادند. فوالد در دقيقه ٩٥ گل� را وارد دروازه حر
H /رد /ه توسط داور 
آفســا
د اعالم شــد. در د
گر د
دار گروه D /ه به صورت همزمان برگزار 
شــد، الســد قطر با نتيجه ٣-
$ الوحدات اردن را ش4ست داد. به ا
ن 
ترتيب النصر با ٥ امتياز صدرنشين گروه چهارم ا
ن رقابت ها شد و فوالد 
نيــز با همين امتياز به خاطــر تفاضل گل /متــر در رده دوم قرار گرفت. 
الســد قطر نيز ٤ امتياز2 شــد تا جــا2 الوحدات را در پله ســوم بگيرد. 
بــه ا
ن ترتيــب فوالد ا
ــران دور رفت باز2 هــا2 گروه� را با ٢ تســاو2 
برابر الســد و النصر و 
$ برد برابر الوحدات اردن به پا
ان رســاند و حاال 
شاگردان جواد ن4ونام برا2 صعود به عنوان تيم صدرنشين /ار سخت� 
خواهند داشــت و احتماال فقط با برد مقابل السد قطر و النصرعربستان 

شانس صعود به عنوان تيم صدرنشين را خواهند داشت.
D  برنامه باز! ها! دور برگشت گروه

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

معادالت صعود فوالد پيچيده شدکار تراکتور براى صعود سخت شد

1
2
3
4

تیم
پرسپولیس

الوحده امارات
گوا هند
الریان قطر

بازي
3
3
3
3

امتیاز
9
4
2
1

E گروه
انتخاب بهترین بازیکن زمين

 از تيم بازنده
پرســپوليس با پيروز2 ٢-
ــ$ مقابل گوا هند 
در هفته ســوم گــروه E ليگ قهرمانــان ٢٠٢١ 
آسيا صاحب ٩ امتياز شد تا در صدر جدول ا
ن 
گروه قرار بگيرد. /ميته اجرا
� ا
ن مسابقات، 
ســينگ را به عنوان بهتر
ن باز
4ــن ا
ن د
دار 
انتخاب /ــرد. دروازه بان هند توانســت پنالت� 
دوم سرخ پوشــان را /ــه توســط محمدحســين 
/نعانــ� زادگان زده شــد را مهــار /نــد. ا
ــن 
انتخــاب از آن جهــت عجيــب اســت /ــه چنــد 
باز
4ن پرســپوليس به عنوان تيم پيروز نما
ش 

عال� داشتند.

 سيدجالل آقاى گل پرسپوليس شد!
ســيدجالل حســين� /ه در ٣٩ ســالگ� آمادگ� و
ژه ا2 را در ا
ن فصل از خود ارائه /رده، دومين 
گل آســيا
� اش را ا
ن بار مقابل گوا2 هند به ثمر رســاند. حســين� در دقيقه ٢٥ ارسال از سمت 
چــپ مهد2 تراب� را با ضربه ســر2 دقيق وارد دروازه تيم حر
H /ــرد تا قرمزها با نتيجه ٢-
$ از 
گوا2 هند پيش بيفتند. ن4ته جالب ا
ن /ه سيدجالل ٤ گل نيز در ليگ برتر زده تا با احتساب ا
ن 
٢ گل، به صدر جدول گلزنان پرسپوليس در فصل ١٤٠٠-١٣٩٩ صعود /ند؛ فصل� /ه با غيبت 
مهاجمان گلزن در نيم فصل، ســيدجالل و نورالله� بار هجوم� تيم را به دوش /شــيدند. /اپيتان 
شماره ٤ پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا ٢٠٢١ با ٢ گل زده در /نار شهر
ار مغانلو بهتر
ن گلزن 

پرسپوليس محسوب م� شود.

پرسپوليس و پایان رکورد فوق العاده گوا
در هفته ســوم ليگ قهرمانان فوتبال آســيا پرســپوليس موفق شــد با نتيجه ٢-
$ تيم گوا هند را 
ش4ست بدهد. گوا در حال� در ا
ن مسابقه تن به ش4ست داد /ه در ٢ مسابقه قبل� خود در آسيا به 
نتيجه تساو2 رسيده بود. نما
نده هند پيش از تقابل با پرسپوليس، در ١٧ باز2(در جر
ان مسابقه) 

ش4ست نخورده بود و پرسپوليس به ا
ن ر/ورد قابل توجه گوا پا
ان داد.

پرسپوليسی ها تست کرونا دادند
باز
4نان تيم پرســپوليس با توجه به ضوابط برگزار2 مســابقات د
روز برا2 باز2 بعد2 خود تست 
/رونا را پشــت سر گذاشتند. طبق قوانين و مقررات اعالم شده از سو2 /نفدراسيون فوتبال آسيا، 
/ليه اعضا2 تيم ها2 حاضر در ا
ن رقابت ها با توجه به برگزار2 هر ٣ روز مسابقات، بعد از هر باز2 
در تست /رونا شر/ت م� /نند تا برا2 باز2 بعد2 خود مجوز حضور پيدا /نند. پاسخ ا
ن تست ها 

امشب به دست /ادر پزش�4 پرسپوليس م� رسد.

شوک بزرگ به حریف فوالد
النصــر عربســتان 
4ــ� از رقبا2 فــوالد در 
ليگ قهرمانان آسيا همچنان با بحران ها2 
متوالــ� دســت و پنجــه نــرم م� /نــد و در 
ســتاره  مارتينــز،  پيتــ�  خبــر  جد
دتر
ــن 
آرژانتين� خــود را به دليل مصدوميت برا2 
 �4
مدت ٦ ماه از دست داد. پيت� مارتينز 
از مهره ها2 اصل� النصر در فصل گذشــته 
 �
ليــگ قهرمانان آســيا بود /ه بــه نيمه نها
رســيد و درنها
ت مغلوب پرســپوليس شد. 
در ا
ــن فصل هم النصر2 هــا اميد ز
اد2 به 
درخشــش ا
ن باز
4ن داشــتند ولــ� بعد از 
تســت ها2 انجام شده در اســپانيا مشخص 
شد ســتاره آرژانتين� با
د برا2 مدت ٦ ماه 

استراحت /ند.

ردپاى انصاریان در پنالتی سوخته کنعانی
پرسپوليس در حال� موفق به /سب پيروز2 ٢-
$ مقابل گوا هند شد /ه محمدحسين /نعان� زادگان در دقيقه 
٤١ پشت ضربه پنالت� ا
ستاد اما نتوانست آن را تبد
ل به گل /ند. /نعان� زادگان پس از ا
ن انتقادات در صفحه 
شخص� خود عنوان /رد به خاطر توصيه مرحوم عل� انصار
ان پنالت� اش را وسط دروازه زده است در صورت� 
/ه خودش قصد داشت آن را به /ناره ها2 دروازه بزند! در بخش� از پيام /نعان� زادگان خطاب به انصار
ان آمده 
است: «
ادته گفت� پنالت� رو بزن حسين! نترس حسين. گفت� دلت قرص باشه. مح4م برو پشت توپ. گفتم 
من بغل پا به گوشه دروازه م� زنم؛ گفت� مح4م بزن وسط دروازه. چند باز
ه /ه م� خوام 
ه پنالت� به سب$ مورد 

عالقت بزنم و تقد
مت /نم. نه ا
ن /ه بخوام خودنما
� /نم /ه من ذره ا2 در مقابل هوادار نيستم...»
مغانلو باالتر از نادرى

ســا
ت /نفدراسيون فوتبال آســيا نتيجه نظرســنج� بهتر
ن گل هفته دوم مرحله گروه� ليگ قهرمانان 
آسيا ٢٠٢١ را اعالم /رد. در ا
ن نظرسنج� گل شهر
ار مغانلو، مهاجم پرسپوليس به الر
ان قطر با /سب 
٥٧درصد آرا به عنوان بهتر
ن گل هفته دوم انتخاب شد. گل محمد نادر2، مدافع استقالل به الشرطه عراق 

هم با /سب ٤١درصد در رده دوم ا
ستاد.
فرجی به اردوى پرسپوليس ملحق می شود

فرشاد فرج� /ه به دليل مثبت شدن تست /رونا
ش نتوانست همراه هم تيم� ها
ش عازم هند شود، حاال با 
منف� شدن دومين تستش د
روز عازم هند شد تا به اردو2 سرخ پوشان ملحق شود.

سپاهان از شمال به صدر 
جدول می رود؟ 

 آغاز هفته بيست و�$م  در غياب بزرگان

شکورى: در مورد 
دربی حرف مان یک 
کالم است

مدیرعامل قرنطينه 
را شکست!

معاون پرسپوليس بار د�گر سازمان 
ليگ را تهد�د 6رد

اتفاق عجيب در اردو! ترا6تور کودتاى فوتبال کودتاى فوتبال 
شکست خوردشکست خورد

 عمر سوپرلیگ کوتاه بود
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  کماندار مشهدى در اردوى آمادگی 

از   مــردان  و  زنــان  �امپونــد  ملــ�  تيــم  آماده ســاز�   اردو� 
چهارشــنبه بــا حضــور ٨ �مانــدار در ســا�ت تيرو�مــان آغاز 
شــد و تــا ٢٤ ارد�بهشــت ادامــه خواهــد داشــت �ــه در بين 
دعوت شــدگان �ــ3 خراســان� هم حضــور دارد. بــه گزارش 
ا�ســنا، ا�ــن اردو به منظــور آماده ســاز� تيــم ملــ� �امپونــد 
بــرا� حضور در مســابقات مرحله دوم �اپ جهان� ســوئيس 
پيش بين� شــده  �ــه و�ــدا حليميان از مشــهد به همــراه آرزو 
طاهر�ان، راحله فارســ� ، گيســا با�بــورد� ، آرميــن پا�زاد، 
محمد صالح پاليزبان، سيدحسام �وثر و احمد ا�بر� نفرات 

دعوت شده به اردو� تيم مل� �امپوند را تشJيل م� دهند.

حسين مهربان: مشکالت، پدیده را به حاشيه برد

مهاجــم تيــم فوتبــال پد�ــده درباره مشــJالت و حواشــ� �ه 
به وجود آمده ، گفت: «متاســفانه برخ� مشــJالت تيم ما را به 
حاشيه برد و تمر�ز باز�Jنان را گرفت، ول� باز هم با ا�ن حال 
در هــر مســابقه با تمــام وجود بــاز� م� �نيم و از شــروع نيم 
 فصل دوم هم باخت� نداشــتيم.» حسين مهربان افزود: «تيم 
ما نســبت به گذشته جوان تر شــده  و �3 تيم جوان هم نياز به 
زمــان و حما�ت دارد. اميدوارم مســئوالن از پد�ــده و مهد� 
رحمت� حما�ت �نند تا در ادامه نتا�ج بهتر� �ســب �نيم.» 
 ��و� درباره گل تســاو� تيمش �ه باعث شد از شJست رها
�ابنــد، اظهار �رد: «خد را شــJر �ه در �3 شــرا�ط ســخت به 
تيمــم �مــ3 �ــردم و گل زدم. اميــدوارم ا�ن رونــد ادامه دار 
باشــد. البتــه ا�ــن گل باعث نشــد �ه برنــده از زميــن بيرون 

بيا�يم، ول� همين �ه شJست نخورد�م، خوب است.» 

حواشی بيرون از زمين مسابقه!
در رقابت ها� امســال ليگ دســته اول فوتســال �شــورمان ، 
خراســان رضو� دارا� ٢ نما�نــده اســت �ه هر �دام شــرا�ط 
متفاوت� دارند. تيم چيبس �امل تا به ا�ن جا� �ار نتا�ج خوب� 
�ســب �رده و جزو مدعيان اســت. اما تيم مقداد مشــهد جزو 
ضعي_ تر�ن تيم ها محسوب م� شود و در قعر جدول قرار دارد. 
اما باز� اخير آن ها در گرمسار با حواش� ز�اد� همراه بود �ه 
سرمرب� تيم مقداد مشــهد در ا�ن باره گفت: «باز� با گرمسار 
�3 بــاز� فيز��J و پر برخورد بود و متاســفانه نتيجه باز� به 
جــا� ا�ن �ه در زمين تعيين شــود، در بيرون زمين رقم خورد. 
تيــم حر�_ خيل� خشــن باز� �رد �ــه ٣ باز�Jن مــا مصدوم 
شــدند، ول� همه ا�ــن موارد از د�د داوران دور ماند.» حســين 
شــقا�� افزود:  «تيم گرمســار با توجه به ا�ن �ه م� دانســت ما 
برا� برگشــت بليــت تهيه �رده بود�م ، ســع� �رد بــاز� را به 
تاخيــر بيندازد. ســازمان ليگ به جــا� برگزار� مســابقات با 
ا�ن وضعيت بهتر اســت �3 مقدار به فJر �يفيت باز�  و تيم ها 
باشــد تا تيم ها� شخص� مثل ما از مسائل خارج زمين آسيب 
نبينند.  سازمان ليگ با�د از نما�ندگان� استفاده �ند �ه توان 
مد�ر�ت �3 باز� را داشــته باشــند و در برنامه  ر�ز� باز� ها و 
تصميمات شان همه جوانب را بسنجند .» و� خاطر نشان �رد: 
«�ميته داوران هم نظارت بيشتر� به �ار داوران داشته باشد. 
�ــ3 تيم چقــدر با�ــد از اشــتباهات داور� ضربه بخــورد، چرا 

هميشه اشتباهات داور� به ضرر ما انجام م� شود.»

رقابت هــا� مرحلــه نها�� ليگ برتر فوتســال �شــور به ا�ســتگاه هفتم 
رســيده و ٦ تيم برتر �شــور از ســاعت ٢٢ فردا شــب به مصاف حر�فان 
خود م� روند. باز�  ها به روزها� حســاس و ســخت رســيده و هر تيم� 
�ــه در هر باز� امتياز الزم را از دســت بدهد، با شــرا�ط ســخت تر  � در 
آ�نــده رو بــه رو خواهد شــد. تــا بــه ا�ن جــا� �ار، وضعيــت تيم   ها�� �ه 
مدع� قهرمان� هســتند، تا حدود� مشــخص شــده  و در ادامه بستگ� 
به باز� ها� آ�نده دارد. اما در حال حاضر تيم ســن ا�چ ســاوه ر�ورددار 
اســت و با ٤ برد، �3 مســاو� و �3 باخت ١٣ امتياز� اســت و در راس 
جــدول قرار دارد. مس ســونگون هم ١٢ امتياز� اســت و پــا به پا� تيم 
صدر نشين در حر�ت است تا با لغزش سن ا�چ به جا�گاه اول دست �ابد. 
همچنين تيم ها� گيت� پسند، �راپ الوند و مقاومت البرز هم به ترتيب 
در رده ها� سوم� تا پنجم� قرار دارند. اما تنها نما�نده فوتسال استان 
�ــه در ا�ن مرحله از مســابقات نتا�ج ضعيف� �ســب �رده ، همچنان در 
قعر جــدول قرار دارد �ه برا� رها�� از آن با�د تالش دو چندان داشــته 

باشد تا شرا�ط خود را ارتقا دهد.
 اميدوار به چهارم�

 باز� ها� ا�ن هفته به خاطر ا�ام ماه مبارm رمضان در ســاعت ٢٢   دنبال 
م� شــود و فردا تيــم �راپ الوند ميزبان تيم گيت� پســند اصفهان اســت . 
سن ا�چ  صدر نشين هم به مصاف مقاومت البرز م� رود و فرش آرا� مشهد 
هم �ه در حال حاضر دارا� انگيزه باال�� است ، ميزبان تيم مس سونگون 
اســت �ه ا�ن د�دار قطعا  بــاز� جذاب�  خواهد بود. تيم فوتســال فرش  آرا 
در مرحلــه مقدمات� باز� ها  ارزشــمند� ارائه �رد و با نتا�ج� �ه �ســب 
�رده، جزو مدع� قهرمان� هم لقب گرفته بود. اما متاسفانه در باز� ها� 
مرحله نها�� نتوانست نتا�ج دور قبل را تJرار �ند و شJست ها� سنگين� 
را تجربــه �ــرد و درحال حاضر در جمــع ٦ تيم حاضر رتبه ششــم را دارد. 
هر چند  شــاگردان مرتضا�ــ� هفته قبل به �ــ3 پيروز� ارزشــمند  مقابل 
مقاومت البرز دست �افتند �ه در روحيه و انگيزه باز�Jنان تاثير گذار بوده 
و م� توان به آ�نده فرش آرا اميدوار بود. زرد پوشان مشهد� در حال حاضر 
با ٤ امتياز همچنان قعرنشــين هســتند. ا�ن در حال� اســت �ــه نما�نده 
مشهد با تيم پنجم جدول هم  امتياز است و با تيم چهارم هم فقط ٣ امتياز 
اختــالف دارد. البته فرش آرا با ٣تيم باال� جــدول فاصله ز�اد� دارد �ه 
به ا�ن دليل شــا�د نتوانند مقام� اول تا ســوم� را �سب �نند، ول� قطعا 
با چنين شرا�ط� م� توانند رتبه چهارم� را به دست آوردند �ه بستگ� به 
نتا�ج �سب شده در د�دارها� بعد� آن ها دارد. هر چند  فرش آرا��  ها در 
ا�ن مقطع از مســابقات با بدشانســ� و مصدميت ها� پيا پ� باز�Jنان هم 
روبه رو شــدند و دســت مجيد مرتضا�� از نظر تر�يب باز�Jنان بسته بود و 
مجبور شد از اميد ها� تيم استفاده �ند. همانند باز� مقابل مقاومت البرز 
�ــه ٤ باز�Jن خوب خود را همچون محمــد بيضا�� نژاد، عل� ابراهيم�، 
محسن محمدزاده و معين افشار را در اختيار نداشت، ول� د�گر باز�Jنان 

جور آن  ها را �شيدند و به �3 پيروز� روحيه بخش دست �افتند.

 ٤ باز� حساس
تا پا�ان مسابقات ا�ن مرحله از ليگ برتر فقط ٤ باز� باق� مانده  �ه تيم 
فــرش آرا در ابتــدا با�د به  مصاف مس ســونگون مدافع عنــوان قهرمان� 
برود �ــه �ار ســخت� دارد. همچنيــن در ادامه با�د مقابل گيت� پســند 
اصفهان، �راپ الوند و ســرانجام سن ا�چ ساوه ص_ آرا�� �ند. به نوع� 
م� توان گفت فرش آرا در مقابل تيم ها� مس ســونگون و سن ا�چ ســاوه 
ميزبــان اســت و برابــر گيت� پســند و �ــراپ الونــد هــم ميهمان اســت. 
فرصتــ� �ه شــاگردان مرتضا�� بــرا� تصاحب مقام چهارمــ� دارند و 
با�د برا� اســتفاده از آن تالش �نند. هر چند  هواداران توقع بيشــتر� 
از تيم فرش آرا دارند و م� خواهند ا�ن فرش آرا پس از �3 دهه تيم دار� 
الاقل رو� ســJو قرار بگيرد. البته مقام چهارم� هم در چنين شرا�ط� 
ارزشــمند اســت و با�د بجنگد تا فرصت  ها را در هر باز� از دست ندهد. 
از طرف� رقابت بين ٣ تيم قعر جدول برا� تصاحب چهارم� تا ششــم� 
است. �عن� تيم ها� فرش آرا ، �راپ الوند و مقاومت البرز جنگ سه گانه 

دارند تا عنوان بهتر� نسبت به حر�فان �سب �نند.
 رقابت با تيم زخم خورده

در  تيمــش  پيــروز�  اوليــن  دربــاره  فــرش آرا  فوتســال  تيــم  ســرمرب� 
مرحلــه نها�ــ� ليگ برتر �ه باعــث باال رفتــن روحيه و انگيــزه باز�Jنان 
شــده ، م� گو�ــد: «پيــروز� مقابل مقاومت البــرز نتيجه خوبــ� بود، اما 

 ��خوشحال �ننده نيست. ز�را در د�دارها� پيش در مرحله نها�� توانا
و لياقت پيروز� داشــتيم. جدا از ا�ن �ه ا�ــن جا�گاه برا� باز�Jنانم �م 
اســت. آن ها با تالش خود نشــان دادند �ه چقدر توانا�ــ� دارند و نبا�د 
در ا�نجا� جدول باشند.» مجيد مرتضا�� م� افزا�د: «در نيمه اول پس 
از نتيجــه ٢- �3 �ه به ســود ما بــود، تيم مقاومــت موقعيت ها� خوب� 
داشت �ه دروازه بان ما دفع �رد. اما نيمه دوم در اختيار ما بود و فرصت 
بــرا� گل زن� بيشــتر هم داشــتيم.» و� اظهار م� دارد: «مــا با�د زودتر 
از ا�ن اولين پيروز� را �ســب م� �رد�م. امــا بازهم اميدوار�م در ادامه 
ليــگ بتوانيم نتا�ج� درخور توان و شا�ســتگ� باشــگاه �ســب �نيم.» 
مرتضا�� تصر�ح م� �ند: «ا�ن پيروز� سرآغاز خوب� است �ه با انگيزه 
 ��بهتر� به جلو پيش برو�م. خدا را شــJر بيضا�� هم از مصدوميت رها
�افــت و بــه تيم ملحق شــد. باز�Jنان از نظر روحــ� و روان� خيل� خوب 
شــدند و همين طور باشــگاه هم حما�ت ها� خوب� از باز�Jنان داشت. 
باز� به باز� پيش م� رو�م تا بتوانيم ٣ امتياز هر مسابقه را �سب �نيم. 
فرش آرا قائل به شــخص نيســت و �3 تيم است �ه در هر شرا�ط� باز� 
خود را انجام م� دهد.» مرتضا�� درباره باز� فردا� تيمش مقابل مس 
ســونگون م� افزا�د: «تيم مس ســونگون هفته گذشــته شJست خورد و 
زخم خــورده اســت و قطعا برا� پيــروز� به ميدان م� آ�د. ما هم ســع� 

م� �نيم باز� خوب� را به نما�ش بگذار�م و پيروز شو�م.» 

رقابت زردپوشان با مس زخم خورده
تیم فوتسال فرش آرا با بازگشت به کورس به مصاف حریفانش مى رود  اخبار خراسان

على ترابى

�ميته انضباط� را� خود را در خصوص تخل3 سرمرب� تيم پد�ده صادر �رد.  به گزارش فدراسيون فوتبال ، در د�دار تيم ها� صنعت نفت آبادان و پد�ده از سو� �اظم 
فرحان�، مرب� دروازه  بان ها� تيم صنعت نفت آبادان و سيد مهد� رحمت�، سرمرب� تيم پد�ده تخلفات� مبن� بر رفتار غير ورزش� رخ داد �ه بر همين اساس به استناد 
ماده ٦٤ هر �L از نفرات فوق به توبيخ �تب� محGوم شدند و ا�ن را� قطع� است. ا�ن د�دار از هفته هجدهم ليگ برتر و ٢٨ اسفند در استاد�وم تخت� آبادان برگزار 

شد �ه٢ تيم به نتيجه مساو� بدون گل دست �افتند. 

توبيخ رحمتی
در فدراسيون 
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تالش قایقرانان در انتخابی المپيک 
تایلند 

تيــم مل� قا�قران� آب   هــا� آرام برا� حضور 
در مســابقات انتخاب� المپي3 منتظر صدور 
و�ــزا� تا�لنــد بــود. بــه دليــل صادر نشــدن 
و�زاهــا ٣ مرتبــه زمان پــرواز مل� پوشــان به 
تعو�ق افتاد تــا در نها�ت باالخره و�زا� آن ها 
صــادر  و تيم ملــ�  راه� تا�لند شــد. عل� آقا 
ميرزا�ــ�، عــاد� مجللــ�، هد�ــه �اظمــ�، 
پر�ســا محمود زاده و آتنا رئوف�،    مل� پوشــان 
ا�ران در ا�ن مسابقات هستند. ا�رج و الياس 
اقيلمــ� و فاطمه مجللــ� �ادر فن� تيم مل� 
نيمــه  از  مســابقات  م� دهنــد.  تشــJيل     را 
ارد�بهشــت آغاز    م� شود اما مل� پوشان با�د 
بيش از ١٠ روز در قرنطينه باشــند. ا�ران در 
ماده   هــا� �ا�ــاm و �انو ١٠٠٠ متر مردان، 
�ا�ــاm ٥٠٠ و ٢٠٠ و �انــو دونفــره زنــان 

نما�نده دارد.

عطایی سرمربی تيم ملی واليبال در قهرمانی آسيا شد
جلســه مشــورت� �ميته فن� فدراســيون واليبال برا� 
تشــر�ح  و  آســيا  ا�ــران در قهرمانــ�  نما�نــده  معرفــ� 
برنامه ها� تيــم مل� جوانان د�روز برگزار شــد. در ا�ن 
جلســه عالوه بر تشر�ح جز�يات برنامه تيم مل� واليبال 
جوانــان از ســو� بهروز عطا�� ســرمرب� تيــم، د�دگاه  
اعضــا� �ميته فن� درخصــوص نحوه حضــور نما�نده 
ا�ــران در مســابقات قهرمانــ� مردان آســيا (٢١  تا ٢٨ 
شــهر�ور در ژاپن) هم مورد بحث و بررســ� قرار گرفت. 
محمدرضا داورزن� رئيس فدراســيون واليبال با اعالم 
نتيجه نها�� جلســه گفت: «تيم� متشــJل از جوانان و 
بزرگساالن در مســابقات قهرمان� آسيا شر�ت خواهد 
�ــرد. وظيفه هدا�ــت ا�ن تيــم برعهده بهــروز عطا�� و 

همJارانش در �ادرفن� جوانان خواهد بود.»

حضور تيم ملی هندبال نوجوانان در بازى هاى آسيایی 
تيم مل� هندبال پســران نوجوان ا�ران قرار اســت در باز� ها� آسيا�� چين حاضر شود. بر 
هميــن اســاس دومين مرحله از اردوها� تيــم مل� نوجوان با حضــور ٦٧ باز�Jن در ٢ گروه 
از ٦ ارد�بهشــت به ميزبان� اصفهان آغاز م� شــود. با اعالم شــورا� المپي3 آســيا ســومين 
دوره باز� هــا� آســيا�� قرار اســت اواخر آبان ١٤٠٠ به ميزبان� شــهر شــانتو چين برگزار 
شــود. مســابقات هندبال از ٢٩ آذر تا ٧ آذر انجام خواهد شد. نخستين دوره ا�ن باز� ها در 

سنگاپور و دومين دوره در چين برگزار شده بود.

حضور قطعی هندبال بانوان در آسيا
هندبــال  رقابت هــا�  دوره  پنجميــن 
باشــگاه ها� زنــان آســيا قرار بــود  ١٦ 
آبان ١٣٩٩ برگزار شــود �ــه به دليل 
شيوع بيمار� �رونا، به تعو�ق افتاد و به 
تابســتان ١٤٠٠ مو�ول شد �ه بر ا�ن 
اســاس تيم هندبال بانوان اشتاد سازه 
مشهد پس از �سب ٢ عنوان قهرمان� 
پياپ� در ليگ برتر زنان ا�ران، امسال با 
تر�يب� پو�اتر در مسابقات قهرمان� باشگاه ها� آسيا شر�ت خواهد �رد. 
مال3 باشگاه اشتاد سازه در مورد حضور در مسابقات هندبال باشگاه ها� 
آســيا گفت: «باشــگاه هندبال بانوان اشتاد ســازه مشــهد پس از �ســب ٢ 
عنــوان قهرمان� پياپ� در ليگ برتر زنان ا�ران، امســال با تر�يب� پو�اتر در 
مسابقات قهرمان� باشگاه ها� آسيا شر�ت خواهد �رد، از آنجا�� �ه برا� 
نخستين بار پس از انقالب، تيم هندبال بانوان به صورت تيم� به مسابقات 
آسيا�� م� رود، شــا�د بتوانيم �م3 ها�� را از اســتاندار� و شورا� شهر 
داشــته باشــيم.» ســعيد حســام� در خصوص وضعيت تيم هندبال آقا�ان 
اظهار �رد: «ما به فدراســيون هندبال نامه ا� نوشــتيم و درخواست �رد�م 
بــا توجه بــه ا�ن �ه خراســان رضو� جزو اســتان ها� هندبال خيز اســت و 
چندسال� م� شود �ه در ليگ برتر تيم ندارد، امسال با حضور تيم در ليگ 
برتــر موافقت �نند، اما گفتند با توجه بــه قوانين جد�د، تيم ها حتما با�د از 
دسته �3 وارد ليگ برتر شوند. لذا ما منتظر جواب فدراسيون هستيم تا در 

صورت موافقت، با قدرت در ليگ هندبال هم حضور داشته باشيم.»
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شهردار
 گرگان در ت�اپو
 انتقام از مهرام در باز
 سوم فينال

متوالــ�  پيروز	 هــا	  طلســم 
شــهردار	 گرگان در ليــگ برتر 
بســ�تبال، باالخره بعد از ٥٠٢ روز ش�ست. 
ا1ن بار اما با ش�ست سنگين شاگردان مهران 
شــاهين طبع در فينــال دوم ليــگ؛ جا�1 3ه 
شاگردان عل� آرزومند	 در تيم مهرام موفق 
شــدند در دوميــن فينــال ليگ برتر ش�ســت 
ســنگين� بــه مدعــ� قهرمانــ� ا1ــن فصل از 
ليگ وارد 3نند. ٢ تيم در شــرا1ط� به مصاف 
هم رفتند 3ه آسمان خراشــان مهرام با برتر	 
١٠١- ٧٨ از سد شهردار	 گرگان گذشتند 
-H1 فينال را 	و موفق شدند نتيجه د1دارها

H1 مســاو	 3نند. پيش از ا1ن در فينال اول 
گرگان� ها گو	 و ميدان را به ســود خود تمام 
3ــرده بودند. ٢ تيم در شــرا1ط� بــرا	 فينال 
ســوم آماده م� شوند 3ه نتيجه ا1ن باز	 تاثير 
ز1ــاد	 در تعييــن سرنوشــت قهرمــان دارد. 
مهــرام درحالــ� موفق  بــه ش�ســت مدعيان 
گرگان� شــد 3ه با حواشــ� ز1اد	 بــه فينال 
رســيده بود. صمد ني�خواه بهرامــ� 3اپيتان 
تيــم ملــ� و 3اپيتــان مهرام درســت 1ــH روز 
مانده به آغاز اولين باز	 فينال از طرف 3ميته 
انضباط� بــا جر1مه ٣٠ ميليــون تومان� و ٣ 
جلســه محروميت تعليق از حضور در مياد1ن 
مواجه شــد. البته در را	 انضباط� صمد قيد 
شــده بود 3ه ا1ن محروميت قابليت آن را دارد 
3ه در جر1ان فصل جار	 1ا در مســابقات آت� 
اعمال شــود. ا1ن گونه بود 3ه چهره شــاخص 
بســ�تبال ا1ران برا	 مهرام� ها در فينال به 
ميــدان رفت و 3مH ز1اد	 به پيروز	 تيمش 
در بــاز	 دوم 3رد. عل� آرزومند	 ســرمرب� 
مهرام 3ه موفق شــد نوار پيروز	 ها	 متوال� 
شــهردار	 گرگان را پاره 3نــد، در وا3نش به 
ا1ن اتفــاق م� گو1د: «ما در باز	 اول فينال تا 
حدود	 خسته ذهن� باز	 نيمه نها�1 بود1م. 

امــا در دومين بــاز	 فينال ر1ــ�اور	 3رده و 
ســع� 3رد1م برخ� تصميمات اشــتباه� 3ه 
در بــاز	 اول بــه مــا ضربــه زد را ترميم 3نيم. 
البتــه پيش بينــ� ا1ن نتيجــه را هــم در باز	 
دوم نداشتيم. اما خدا را شــ�ر اتفاقات خوب� 
رقم خورد.» او درباره باز	 ها	 بعد	 تيمش 
در فينــال هم م� گو1ــد: «در فينــال هر باز	 
ســنار1و	 خــاص خــودش را دارد.  اتفاقات و 
تغييــرات ز1اد	 در هر بــاز	 رخ م� دهد. هر 
تيمــ� 3ه بتوانــد خود را با ا1ــن تغييرات وفق 
دهد، نتيجه م� گيرد. اميدوارم در باز	 ها	 
بعــد	 هم بتوانيم تمر3زمــان را حذف 3نيم. 
در حملــه عاقــل بــاز	 3رد1ــم و در دفاع هم 
ســع� 3رد1ــم گل نخور1ــم.» آرزومنــد	 در 
تشــر1ح رمــز پيروز	 مهــرام بعد از 3ســب هر 
ش�ســت م� گو1د: «ما ابزارهــا	 متفاوت� در 
تيــم دار1م. مهرام شــرا1ط و شــخصيت� دارد 
3ــه هيچ وقت نم� تــوان آن را ناد1ــده گرفت. 
در هر باز	 ســع� م� 3نيم عصبان� نشــو1م. 
از نظر مــن روند و رفتارمــان در هر باز	 مهم 
اســت. نتيجه گرفتن در اولو1ت دوم ماســت. 
در تمام طول فصل ســع� 3رد1م با ارائه باز	 
بس�تبال به معنا	 واقع�، به نتيجه برسيم.»

شــاهين طبع: در باز
 ســوم ضع� مان را 
برطرف م) 'نيم

مهــران شــاهين طبع، ســرمرب� شــهردار	 
گــرگان در وا3نش بــه اولين ش�ســت فصل 
خــوب  دفاعــ�  3ار  «در  م� گو1ــد:  تيمــش 
نبود1ــم. توپ هــا در حملــه چرخــش خوبــ� 
نداشــت و ا1ن باخــت رقم خــورد. در پل� آف 
هــر بــاز	 3ــه انجــام م� دهيــم را با1ــد 3نار 
بگذار1ــم و در بــاز	 بعد	 با انگيزه بيشــتر و 
شــرا1ط جد1د به بــاز	 بعد	 ف�ــر 3نيم. اما 
در فينــال دوم مــا ا1ــن 3ار را انجــام نداد1م. 
از طرفــ� ا1ن باخــت ربط� هم به خســتگ� 
باز1�نان نداشــت. باز1�نانم خســته نبودند. 
راحــت  را  بــاز	  3ــه  م� 3ردنــد  ف�ــر  فقــط 
م� برند.» ســرمرب� تيم اما تقصير ا1ن باخت 
را به گردن م� گيــرد: «ما به عنوان 3ادرفن� 
 H1 ارائه 	نــان بــرا�در تغييــر ذهنيــت باز1
باز	 بهتر، موفق نبود1م.»  فينال ســوم ٢ تيم 
درحال� ســاعت ٢١ امشــب برگزار م� شود 
3ــه شــاهين طبع قطعــا برنامه خاصــ� برا	 
آن مد نظر دارد: «باز	 ســوم، H1 باز	 د1گر 
است. م� رو1م 3ه نقاط ضعk مان را برطرف 

 و باز	 بهتر	 ارائه 3نيم.»

 آرزومندى: هر بازى فينال سناریوى خاص خود را دارد

بعد از ٣ روز 3ابوس وار در دنيا	  
قــرار  م� رســد  به نظــر    فوتبــال 
اســت بار د1گر پرطرفدارتر1ــن و مردم� تر1ن 
ورزش دنيــا رنگ آرامش را ببينــد. جاه طلب� 
باشــگاه ها	 بزرگ اروپا�1 برا	 شــ�ل دادن 
ليگــ� جد1د بــا نام ســوپرليگ اروپــا نافرجام 
مانــد و تنهــا پــس از گذشــت ٤٨ ســاعت از 
اعالم رســم� وجود ا1ن تورنمنــت، ا1ن پروژه 
3ه از آن بــه عنوان 3ودتا	 فوتبال� 1اد شــده 
بود، نــا3ام ماند. پــس از 3ناره گير	 رســم� 
٦ باشــگاه ليگ برتــر	 انگليــس از حضور در 
رقابت ها	 ســوپرليگ اروپا، برگزار3نندگان 
ا1ن تورنمنت نوپا ســاعات� پس از 3ناره گير	 
ا1ــن ٦ باشــگاه، به طــور رســم� تعليــق ا1ــن 
ليــگ را اعالم 3ردنــد. به دنبــال 3ناره گير	 
اتلتي�ــو  باشــگاه ها	  انگليســ�،  باشــگاه   ٦
هــم  1وونتــوس  و  ا1نتــر  ميــالن،  مادر1ــد، 
3ناره  گيــر	 3ردنــد تا تنهــا دو باشــگاه رئال 
و بارســلونا در ا1ــن ماجــرا	 جنجالــ� باقــ� 
بماننــد. پــس از ا1ن 3ــه فرضيــه شــ�ل گير	 
سوپرليگ اروپا ش�ل واقعيت به خود گرفت و 
ا1ن ليگ نوپا با انتشــار بيانيه ا	 اعالم 3رد 3ه 
١٢ باشــگاه ميالن، آرســنال، اتلتي�ومادر1د، 
چلس�،  بارســلونا، ا1نتر، 1وونتوس، ليورپول،  
منچستر1ونا1تد،   رئال مادر1د  منچسترسيت�، 
و تاتنهــام به عنــوان باشــگاه ها	 موســس به 
ا1ــن ليــگ پيوســته اند، جنجــال عظيمــ� در 
دنيا	 فوتبال به پا افتــاد و در 3نار فيفا و 1وفا، 
برخــ� ليگ ها	 داخل� هــم مخالفت خود را 
با شــ�ل  گير	 ا1ن تورنمنت اعــالم 3رده اند. 
با1ــرن، دورتمونــد و پار	 ســن ژرمن از جملــه 

تيم  هــا	 مطرحــ� بودنــد 3ــه مخالفــت خود 
برا	 حضور در ا1ــن رقابت ها را اعالم 3ردند. 
البته هــواداران فوتبــال هــم  نقــش مهم� در 
نا3امــ� ا1ــن پــروژه جد1ــد داشــتند چرا 3ــه 
آن ها با فشــار بر باشــگا ه ها، آن ها را مجبور به 
3ناره گير	 از ســوپرليگ 3ردند. درآمد	 3ه 
بابت شر3ت در سوپرليگ به هر H1 از اعضا	 
دا1مــ� آن وعــده داده شــده بــود، رقــم ٣٥٠ 
ميليون 1ــورو بود و باشــگاه ها�1 3ــه در ابتدا 
حاضــر به شــر3ت در ا1ن رو1داد شــده بودند، 
درصدد جبران ضررها	 مال� خود در نتيجه 
شــيوع و1ــروس 3رونــا بودنــد 3ه آن هــم فعال  
راه بــه جا�1 نبرده اســت. بعــد از 3ناره گير	 
انگليس� ها از حضور در سوپرليگ،  ال�ساندر 
چفر1ن رئيس 1وفا از بازگشــت ا1ن باشــگاه ها 
اســتقبال 3رده و خواســتار اتحاد دوباره شده 
اســت. 1وفــا پيــش از ا1ــن تهد1ــد 3ــرده بــود 
باز1�نان� 3ه در ا1ن تورنمنت شر3ت 3نند را 

از حضور در مسابقات بين الملل� از جمله 1ورو 
و جام جهان� محروم خواهد 3رد و در نها1ت با 
3مــH فشــار	 3ه هــواداران به باشــگاه ها	 
خــود آوردنــد، موفــق شــد باشــگاه ها	 ليگ 
برتر	 را از حضور در سوپرليگ اروپا منصرف 
3ند. در 3نار تهد1دها	 1وفا، البته تهد1دها	 
فيفــا، اتحاد1ــه فوتبــال انگليــس و مخالفــت 
دولــت انگليــس هــم 3ارســاز بــود. در بيانيه 
1وفا، چفر1ن آمده اســت: «سه شــنبه گفتم 3ه 
پذ1رفتــن اشــتباه قابــل تحســين اســت و ا1ن 
باشــگاه ها اشــتباه بزرگــ� مرت�ب شــدند اما 
آن ها ا3نون برا	 مشار3ت دوباره برگشته اند 
و م� دانم 3ه آن ها نه  تنها به مسابقات ما، بل�ه 
بــه 3ل باز	 هــا	 اروپا چيزها	 ز1ــاد	 ارائه 
خواهند داد. ن�ته مهم حاال ا1ن است 3ه ما به 
3ارمــان ادامه دهيم، وحدت� 3ــه پيش از ا1ن 
از آن  لذت م� برد1م را دوباره بســاز1م و با هم 

پيش برو1م.»

کودتاى فوتبال شکست خورد
 عمر سوپرليگ 'وتاه بود

به نقــل از د1لــ� ميــرور، باشــگاه تاتنهــام بعــد از عمل�ــرد ضعيk در 
ليگ برتــر اقدام به اخراج خوزه مور1نيــو از ا1ن تيم 3رد. ا1ن در حال� 
 H1 اســت 3ــه تاتنهام بعــد از د1دار برابر ســاوتهمپتون در ليــگ برتر
د1دار حساس برابر منچسترسيت� در فينال جام اتحاد1ه دارد و آن ها 
به دنبال رســيدن به عنوان قهرمان� بعد از بيش از H1 دهه هستند. 
دانيــل لو	 رئيس باشــگاه تاتنهــام بعــد از بر3نار	 مور1نيــو، را1ان 
ميسون ٢٩ ســاله را تا پا1ان فصل به عنوان سرمرب� ا1ن تيم انتخاب 
3رد. ميســون اوليــن مرب� ز1ر ٣٠ ســال تار1ــخ ليگ برتر محســوب   
م� شود و از خيل� از باز1�نان تيم اصل� تاتنهام نيز 3وچH تر است. 
مم�ن اســت تاتنهام با 3ســب نتا1ج خوب در ادامه فصــل، او را برا	 
فصــل بعد نيــز به عنــوان ســرمرب� حفظ 3نــد. البته گفته   م� شــود 
باشــگاه لندن� به دنبال H1 مرب� اســت 3ه فوتبال هجوم� داشــته 
باشد و به همين خاطر 1وليان ناگلزمن و ماسيميليانو آلگر	 به عنوان 

٢ گز1نه برا	 هدا1ت ا1ن باشگاه مطرح هستند.

هواداران 1ونا1تد 3ه از وضعيت تيم شــان از پيوســتن به سوپرليگ اروپا 
ناراحــت بودند، اعتراضات گســترده ا	 در روزها	 اخيــر انجام دادند 
تا ا1ن باشــگاه رســما انصراف خود را از ا1ن رقابت ها اعالم 3ند. بر ا1ن 
اساس اد  وودوارد مد1ر اجرا�1 باشگاه  منچستر1ونا1تد بعد از ٨  سال از 
ا1ن ســمت استعفا داد و باشگاه منچستر1ونا1تد نيز ا1ن جدا�1 را تا1يد 
3رد. وودوارد در سال ٢٠١٢ جانشــين د1و1د گيل در ا1ن سمت بود و 
منابع نزدH1 به سا3رنت خبر دادند 3ه او قصد داشت تا در پا1ان فصل 
از سمت خود استعفا دهد 3ه پروژه ش�ست سوپرليگ اروپا سبب شد او 
تصميم خود را چند هفته زودتر اعالم  و از ا1ن ســمت 3ناره گير	 3ند. 
1ونا1تد 3ه به نيمه نها�1 ليگ اروپا راه 1افته  و با1د در ا1ن مرحله برابر رم 
ا1تاليا قرار گيرد، در ليگ برتر ٦٦  امتياز	 اســت و در رده دوم جدول 
رده بند	 قرار دارد و در د1دار بعد	 خود با1د با ليدز1ونا1تد د1دار 3ند. 
هنوز صحبت� از جانشــين او نشــده  و قرار اســت در پا1ان فصل باشگاه 

1ونا1تد جانشين وودوارد را برا	 مد1ر1ت باشگاه انتخاب 3ند.

رکورد جدید روى نيمکت  هاى ليگ برترى وودوارد از مدیریت منچستریونایتد استعفا داد

حساس تر1ن رقابت  وزنه بردار	 برا	 ا1ران از 
امروز آغاز  م� شــود تا ت�ليk المپي�� شــدن 
ســهراب مراد	 و 3يانوش رســتم� مشخص 
شــود. مســابقات  وزنه بردار	 قهرمان� آســيا 
3ه گز1نشــ� المپيH تو3يو ســت، در تاش�ند 
ازب�ســتان در حــال برگزار	 اســت. ا1ران در 
دســته ٩٦ 3يلوگرم به دنبال گرفتن ســهميه 
المپيــH اســت و ســهراب مــراد	 و 3يانوش 
رســتم� نفراتــ� هســتند 3ه هر چــه در چنته 
دارنــد، با1ــد بگذارند تــا بتواننــد در قهرمان� 
آســيا امتيازاتــ� 3ه عقــب هســتند را جبران 

3ننــد. سيســتم 3ســب ســهميه المپيــH در 
 وزنه بــردار	 تغييــر 3ــرده  و ســهميه از طر1ق 
رن�ينــگ توز1ــع  م� شــود. ٨  وزنه بــردار اول 
ســهميه   3ســب  بــه  موفــق  المپي�ــ�  اوزان 
 Hم� شــوند 3ــه البتــه  در هــر وزن فقــط 1ــ
 وزنه بردار از هر 3شور  م� تواند سهميه بگيرد. 
پس از آن بهتر1ن نفرات قاره  ها در رن�ينگ نيز 
ســهميه  م� گيرند.  مراد	 و رســتم� به دليل 
اختــالف امتيــاز	 3ــه با د1گــر  وزنه بــرداران 
بــاال	 رن�ينــگ دارند، امــ�ان ا1ــن را ندارند 
3ه جزو ٨ نفر باشــند، بنابرا1ن بــرا	 بهتر1ن 

 وزنه بردار قاره آســيا شــدن رقابــت م� 3نند. 
رقيــب ا1ــن ٢  وزنه بــردار هم از قرقيزســتان و 
چين تا1په هستند. از ا1ن رو رقابت در روزها	 
حســاس  بســيار  شــنبه  و  جمعــه  پنج شــنبه، 
اســت. آنچه مشــخص است، ســهراب مراد	 
و 3يانــوش رســتم� بــرا	 جبــران اختــالف 
امتيــاز	 3ه دارنــد و به نوع� بــرا	 بخواهند 
خيالشــان تا حدود	 راحت باشــد، با1د حتما 
بيش از ١١٠٠ امتيــاز بگيرند. در واقع  ر3ورد 
مجمــوع رســتم� با1ــد ٤٠٠   و برا	 ســهراب 

مراد	 ٤٠٥ 3يلوگرم به باال باشد.

بــا  قــراردادش  3ــه  درا3ســلر  1وليــان   
پار	 ســن ژرمن در پا1ان فصل جار	 به پا1ان 
م� رســد، تما1ــل دارد بــه فوتبال باشــگاه� 
آلمــان بازگــردد. ا1ــن هافبــH آلمانــ� 3ــه 
مورد توجه باشگاه ها�1 همچون با1رلور3وزن 
و آرســنال قــرار دارد، عالقه منــد اســت تــا به 
قهرمان فعل� اروپا ملحق شود.  پا1گاه خبر	 
 فوت مر3اتو  فرانسه گزارش داد؛ درا3سلر 3ه 
در برنامه ها	 تا3تي�� مائور1تســيو پوچتينو 
نقــش پررنگــ� نــدارد، قصــد دارد چالشــ� 
جد1ــد را تجربــه 3نــد و در ا1ن راســتا ترجيح 

م� دهــد در پنجــره نقل وانتقاالت تابســتان� 
پيــش رو بــه با1رن مونيــخ بپيوندد. درا3ســلر 

٢٧ ســاله 3ه ســابقه باز	 در تيم ها	 شال�ه 
در   ٢٠١٧ ســال  از  دارد،  را  ولفســبورگ  و 
عضو1ت باشگاه پار	 سن ژرمن است و به ا1ن 
تيم برا	 3ســب ١١  جام مختلــk از جمله ٣ 
قهرمان� در لوشــامپيونا و ٣ قهرمان� در جام 
 H3رده است. ا1ن هافب Hحذف� فرانسه 3م
آلمان� 3ه ارزشش در بازار نقل وانتقاالت ٢٠ 
ميليــون 1ورو تخمين زده شــده، ا1ن فصل در 
٢٧ باز	 برا	 پار	 سن ژرمن به ميدان رفته 
و آمار ٤ گل  زده و ٤ پاس گل را از خود برجا	 

گذاشته است.

چشمک ستاره پاریسی ها به بایرن

 رقابت حساس سهراب و کيانوش براى المپيکی شدن

تغيير رویه انتخابات فدراسيون ها با دستور سلطانی فر
به دســتور ســلطان� فر وز1ر ورزش، تــا پا1ان دولــت دوازدهم انتخابات ٣ فدراســيون اســ�يت، 
ژ1مناســتيH و تيرانداز	 برگزار م� شــود تا هيچ فدراسيون� با سرپرســت وارد دولت سيزدهم 
نشــود. طبق تصميم گير	 صورت گرفته، ثبت نام از نامزدها	 ر1است اس�يت آغاز شده و برا	 
٢ فدراسيون د1گر از ٧ ارد1بهشت آغاز خواهد شد. وزارت ورزش ط� سال ها	 گذشته همواره 
پس از پا1ان دوره ٤ ســاله ر1اســت و انتصاب سرپرست، اقدامات مربوط به برگزار	 انتخابات را 
انجام م� داد، اما درخصوص ٣ فدراســيون اســ�يت، ژ1مناســتيH و تيرانداز	 روال گذشته را 
انجام نداد. مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع فدراسيون ها با اشاره به  تغيير در رو1ه برگزار	 
انتخابــات گفــت: «ســلطان� فر وز1ر ورزش دســتور داد 3ه در پا1ــان دولت، هيچ فدراســيون� با 
سرپرســت اداره نشود و همه آن ها دارا	 رئيس باشــند. به همين دليل هم طبق اساسنامه، 3ار 
مربوط به برگزار	 انتخابات در ا1ن ٣ فدراســيون آغاز شــده تا انتخاباتشــان پيش از پا1ان دوره 
دولت دوازدهم انجام شود. در واقع هيچ فدراسيون� با سرپرست وارد دولت بعد	 نخواهد شد.»
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اسکوچيچ در راه بازگشت
سرمرب� تيم مل� به تهران برم� گردد. دراگان اس�وچيچ، 
سرمرب� تيم مل� ا�ران بعد از باز� سور�ه به مرخص� رفت. 
او بعــد از اتمام دوران مرخص� اش به تهــران برم� گردد تا 
دوبــاره برنامه ر�ــز� را برا� تيم مل� آغاز )ند. اســ�وچيچ 
بامــداد امروز وارد )شــور م� شــود. تيم مل� قرار اســت از 
ابتــدا� خردادماه اردو� خود را بــرا� ٤ باز� باق� مانده 

مقدمات� دور اول برگزار )ند.
بازگشت دوباره کاوه رضایی به بروژ

 با اتمام باز� ها� فصل شالروا در بلژ�7، باز��ن ا�ران� به 
تيم )لوب بروژ برگشت. با باخت شالروا مقابل �وپن در هفته 
س� وچهارم ليگ بلژ�7، فصل برا� شالروا به اتمام رسيد 
و )ار رضا�� در ا�ن تيــم خاتمه �افت. )اوه رضا�� با اتمام 
مدت قــرارداد قرض� اش در تيم شــالروا با�د به )لوب بروژ 
برگردد و ببيند چه مسير� را برا� آ�نده خود با�د انتخاب 
)ند. ستاره ا�ران� �7 سال با قهرمان بلژ�7 قرارداد دارد 
ول� با توجه به عمل�رد )نون� اش گفته م� شود )ه فروخته 
خواهد شد. او در ا�ن فصل عمل�رد خوب� نداشت و حت� با 

)اهش قيمت نيز از سو� ترانسفرمار)ت روبه رو شد.
پاس گل ترابی بهترین پاس هفته سوم  

پاس گل هافب7 پرسپوليس مقابل گوا عنوان بهتر�ن پاس 
در هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا را )سب )رد. پرسپوليس 
در هفته سوم مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا ٢٠٢١ به 
مصاف گوا� هند رفت و با نتيجه ٢-�7 به پيروز� رسيد. 
پاس گل تراب� در د�دار مقابل گوا به ســيدجالل حســين� 
)ه منجر به گل دوم پرســپوليس شد به عنوان بهتر�ن پاس 

هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا انتخاب شد.

رکوردشکنی خط آتش استقالل در آسيا
 � تيم فوتبال اســتقالل با به ثمر رســاندن ٨ گل در ٢ باز
گروهــ� خود در بين تيم هــا� ا�ران� ر)ــورد تار�خ ليگ 
قهرمانــان آســيا را ش�ســت. اســتقالل بــا زدن ٥ گل به 
 �االهل� عربستان و ٣ گل به الشرطه عراق تعداد گل ها
زده خود در ٢ باز� ابتدا�� ليگ قهرمانان آسيا را به عدد 
٨ رســاند. ا�ن بــرا� اولين بــار در تار�خ ليــگ قهرمانان 
آسياســت )ه �7 تيــم از ا�ــران در ٢ بــاز� ابتدا�� خود 
در ا�ــن پي�ار ها ٨ گل به ثمر م� رســاند. تا به ا�نجا� )ار 
اســتقالل ميانگين ٤ گل در هر باز� را ثبت )رده است. 
در همين راســتا ٤ باز��ن اســتقالل در پا�ــان هفته دوم 
ليگ قهرمانان آســيا ٢ بار گلزن� )رده اند. شيخ د�اباته، 
مهد� قا�د�، محمد نادر� و فرشــيد اسماعيل� ليست 
 �گلزنان استقالل را تش�يل م� دهند. در ا�ن ميان قا�د

فقط در باز� اول مقابل االهل� گلزن� )رده است.

استقاللی ها حاجی می شوند
با توجه به برگزار� د�دارها� تيم فوتبال اســتقالل در 
شهر جده چند� قبل مسئوالن ا�ن باشگاه درخواست� 
را به )شــور عربســتان ســعود� برا� تشــرف به ز�ارت 
خانــه خدا در م�ه ارائه دادند تا با �7 تير دو نشــان زده 
باشند. حال خبر م� رسد )ه مسئوالن عربستان� با ا�ن 
درخواســت اســتقالل� ها موافقت )رده اند و مجوز سفر 
)اروان اســتقالل به م�ه برا� ز�ارت خانه خدا را صادر 

)رده اند. 

 ��ســردار آزمــون و آرتم جيوبــا، مهاجمان زنيــت در تيررس تيم هــا� ا�تاليا
هســتند. به نقل از گازتا� روســيه، با اعالم �7 خبرنگار ورزش� ا�تاليا، رم و 
آتالنتا به جذب ســردار آزمون، مهاجم زنيت تما�ل دارند. پيش از ا�ن جيوبا، 
د�گر مهاجم زنيت نيز مورد توجه تيم ها� ا�تاليا�� قرار گرفته بود. بر اساس 
 �ا�ــن گزارش، ا)نون بهتر�ن مهاجمان فوتبال روســيه در ســر� آ ا�تاليا باز
م�  )نند. ال�ساندر )و)ور�ن، هم پست� پيشين آزمون در زنيت در فيورنتينا 
توپ م� زند و آل�ســ� ميرانچوf عضو آتالنتاســت. سردار آزمون با ١٦ گل 
زده صدرنشــين رده بند� گلزنان ليگ برتر روســيه اســت. ا�ن مهاجم مورد 
توجه تيم ها�� از بوندس ليگا� آلمان و الليگا� اســپانيا نيز قرار دارد. البته 

سردار پيشنهادها� د�گر� هم از ليگ جز�ره و آلمان داشته و دارد.

دور سوم مرحله گروه� رقابت ها� ليگ قهرمانان آسيا از سه شنبه شب آغاز 
شــد و در ��� از ٢ د�دار گروه چهارم، تيم فوتبال الســد موفق شــد با نتيجه 
�7 از ســد الوحــدات اردن عبور )ــرده و در )ورس صعود بــه مرحله بعد -٣
 �باشد. السد )ه در ٢ باز� اول خود مقابل فوالد و النصر نتا�ج نااميد )ننده ا
)ســب )رده بود، در ا�ن مســابقه خيل� زود به گل رســيد. گل بغداد بونجاح 
در شــرا�ط� به ثمر رســيد )ه تنها �7 دقيقه و ٣٩ ثانيه از آغاز باز� گذشته 
بــود و او با توپ� )ه وارد دروازه الوحــدات اردن )رد، تا به ا�نجا� )ار ر)ورد 
سر�ع تر�ن گل ليگ قهرمانان آسيا در سال ٢٠٢١ را از آن خود )رده است. 
پيش از گل بونجاح، فرشــيد اســماعيل�، هافب7 اســتقالل ســر�ع تر�ن گل 

امسال را مقابل االهل� عربستان به ثمر رسانده بود.

سبقت بغداد بونجاح از فرشيد اسماعيل� سردار آزمون و جيوبا در تيررس تيم ها� سر� آ

اتفاق عجيب در اردو� ترا&تور
مدیرعامل قرنطينه را شکست!

حاشــيه ها� ترا)تــور فقــط مربــوط به ليگ 
ا�ــران نيســت و اتفاقــات عجيب دربــاره ا�ن 
تيم به ليگ قهرمانان آســيا هم )شيده شده 
اســت. ترا)تور روز ٢١ فرورد�ــن  با )اروان� 
٥٢ نفــره راهــ� شــارجه شــد. شــمار� از 
مد�ران ا�ن باشــگاه از جمله ســجاد ســياح، 
بيــن  در  نيــز  ترا)تــور   �پــرواز مد�رعامــل 
مســافران امارات قرار داشتند. سياح )ه در 
هيچ �7 از سفرها� داخل� ترا)تور ا�ن تيم 
را همراهــ� نم� )نــد، در چند روز گذشــته 
مانند ســا�ر اعضا� تيم در هتل شهر شارجه 
امارات اقامت داشته اما در اتفاق� عجيب روز 
قبل از باز� با نيرو� هوا�� عراق(دوشنبه) 
حباب ا�منــ� (بهداشــت�) و قرنطينه تيم را 
ترf )رده و راه� دب� شد. مشخص نيست 
دليل ا�ن )ار مد�رعامل ترا)تور چيســت اما 
 �ن�ته مهم ا�ن است )ه چرا سياح در روزها
حســاس اردو� ا�ــن تيــم را ترf )ــرده و به 
 �شهر د�گر� رفته است. اگر او در دب� )ار
داشــت بهتر بود در ا�ــران م� ماند و در زمان 
مقــرر بــرا� انجــام )ارش به دبــ� م� رفت 
نه ا�ن )ــه در )وران رقابت هــا از تيمش جدا 
شــود. ضمــن ا�ن )ــه بــا توجــه به مقــررات 
سختگيرانه )نفدراسيون فوتبال آسيا، افراد 
با�د شيوه نامه ها� بهداشت� را رعا�ت )رده 
و حبــاب ا�من� و بهداشــت� را تــرf ن�نند. 
حال ا�ن )ــه چرا مد�رعامل ترا)تــور ابتدا با 
)اروان ا�ن تيم به شهر شارجه رفت و درست 
در وســط مســابقات راه� دب� شده سوال� 
است )ه با�د او و سا�ر مسئوالن باشگاه به آن 
پاســخ دهند. پيش از هم گفته  م� شد سياح 
عالقــه چندان� به فوتبــال نــدارد و در زمان 
 �برگــزار� ليــگ داخل� نيــز اغلــب روزها
هفتــه در تهران به ســر م� بــرد و فقط گاه� 
اوقــات در روز باز� هــا� خانگــ� ترا)تــور، 
راه� تبر�ز م� شــد. ترا)تور در گروه B ليگ 
قهرمانان آســيا با شــارجه امارات، پاختا)ور 
ازب�ســتان و نيــرو� هوا�ــ� عــراق همگروه 
اســت و در پا�ان دور رفت با ٣ تساو� در رده 

دوم جدول قرار دارد.

 آغاز هفته بيست و/.م  در غياب بزرگان 
سپاهان از شمال به صدر جدول می رود؟ 
در حالــ� )ــه ٤ تيــم ليــگ برتــر� بــه عنــوان 
نما�نــدگان ا�ران در عربســتان، امــارات و هند 
ليــگ  در  د�دارها� شــان   �برگــزار مشــغول 
قهرمانان آســيا هســتند هفته بيست و��م ليگ 
 �برتــر امــروز با برگــزار� ٣ د�ــدار در شــهرها
مختلu آغاز م� شود. در مهمتر�ن باز� امشب 
پذ�را�ــ� م� )نــد.  از ســپاهان  تيــم نســاج� 
از   �فرصت ســوز بــا  گذشــته  هفتــه  ســپاهان 
رســيدن بــه صدر جــدول بازماند و حــاال به ف�ر 
جبران مافات اســت. هرچند ســپاهان� ها )ه با 
٤١ امتياز با پرســپوليس صدرنشــين هم امتياز 
هســتند، م� تواننــد بــا �7 تســاو� هــم صدر 
را از سرخ پوشــان پــس بگيرنــد امــا نو�د)يــا و 
شــاگردانش به دنبال افزا�ش اختالف امتياز با 
پرســپوليس هســتند بنابرا�ن ٣ امتيــاز باز� را 
 �نشانه گرفته اند. از طرف� نساج� )ه در انتها
جدول با خطر ســقوط مواجه اســت چشم به ٣ 
امتيــاز د�دارها� خانگ� دارد و از ســو�� د�گر 
با توجه به درگذشــت مرحوم نادر دست نشــان، 
 �پيش�سوت و اســطوره باشگاه نساج�، اعضا
ا�ن تيم انگيزه باال�� برا� پيروز� و هد�ه آن به 
مرحوم دست نشــان دارند. بنابرا�ن قطعا د�دار 

نساج� و سپاهان د�دار جذاب� خواهد بود.
امروز

نساج� مازندران - سپاهان 
آلومينيوم اراf- پي�ان

نفت مسجد سليمان- مس رفسنجان
فردا

گل گهر سيرجان - صنعت نفت آبادان

ال کالسيکوى آسيا یا دربی 
هيجان انگيز قاره کهن؟

احتمال رو/ارو/� استقالل با الهالل و پرسپوليس در مرحله حذف� 

فوتبــال  )نفدراســيون  ســران   
آسيا در پا�ان فصل ٢٠٢٠ ليگ 
 �قهرمانــان تصميم به افزا�ش تعــداد تيم ها
حاضر در ا�ن مســابقات از ٣٢ تيم به ٤٠ تيم 
گرفتند به ا�ن ترتيب )ه �7 گروه ٤ تيم� به 
هر ٢ منطقه غرب و شرق اضافه شد. با افزا�ش 
گروه ها از ٤ به ٥ گروه سيستم صعود تيم ها نيز 
به هم ر�خت به طور� )ه د�گر حاشيه امنيت� 
برا� تيم ها� دوم جهت صعود وجود ندارد و 
فقط تيم ها� سرگروه به صورت قطع� راه� 
مرحله بعد خواهند شــد و بعد ٣ تيم دوم برتر 
هــر منطقه نيز بــه آن ها ملحق م� شــوند. در 
چنين شــرا�ط� معادله سخت� برا� انتخاب 
حر�فان تيم هــا� ســرگروه در مرحله حذف� 
به وجود م� آ�د )ه )نفدراسيون فوتبال آسيا 
حل آن را نه با قرعه )ش� )ه با جدول� عجيب 
عمل� )ــرده اســت. در ا�ن جــدول، انتخاب 
حر�ــu هر )ــدام از ٥ تيم صدرنشــين به ا�ن 
 �بســتگ� دارد )ــه )ــدام ٣ تيــم از گروه ها
پنج گانه باال بيا�ند. اســتثنا� جدول نيز عدم 
تقابل ٢ تيم� اســت )ــه در مرحله گروه� با 
��د�گر همگروه بودنــد. در واقع ام�ان ندارد 
تيم� )ه صدرنشــين شــده در مرحله حذف� 
بــا تيم� )ــه همگروهــش بــوده بــاز� )ند. 

ا�ــن جــدول و معادله پيچيده بــرا� چيدن ٤ 
بــاز� مرحلــه �7 هشــتم نها�� باعث شــده 
 �احتمــال رقم خــوردن د�دار ال )الســي�و
آســيا )ه به د�دار ســنت� الهالل عربســتان و 
اســتقالل ا�ران اطالق م� شود و د�دار درب� 
آسيا�� ســرخاب� ز�اد شود و فوتبال دوستان 
گروهــ�  مرحلــه  پا�ــان  منتظــر  ب� صبرانــه 
و مشــخص شــدن تيم هــا� صعود )ننــده و 
رقبــا� ســرخاب� در مرحله بعد� باشــند. ٤ 
احتمال برا� پرسپوليس و استقالل در پا�ان 
 �مرحلــه گروه� وجــود دارد )ه همين مبنا
گمانه زن� دربــاره احتمال رقم خوردن اولين 
درب� آســيا�� سرخاب� اســت. احتمال اول 
هر ٢ تيم پرســپوليس و استقالل صدرنشين 
شوند. احتمال دوم، هر دو، تيم دوم گروهشان 
باشند. احتمال سوم پرسپوليس صدرنشين و 
اســتقالل تيم دوم گروهش باشــد و احتمال 
چهارم استقالل صدرنشين و پرسپوليس تيم 

دوم گروهش باشد.
 صدرنشــين� پرســپوليس و استقالل، 

احتمال درب� آسيا/� فقط ١٠درصد!
اگر هر ٢ تيم پرســپوليس و اســتقالل مرحله 
گروه� ليگ قهرمانان آسيا را با صدرنشين� 
بــه اتمــام برســانند، فقــط �ــ7 احتمــال از 

١٠ احتمــال ســرخاب�  را مقابــل هــم قــرار 
م� دهــد بد�ن صورت )ه تيم هــا� دوم گروه  
پرسپوليس و استقالل به همراه تيم دوم گروه 
A، گروهــ� )ــه الهــالل در آن حضــور دارد، 
صعود )ننــد. با توجه به ضعيu بودن و امتياز 
)م گروه پرســپوليس احتمال صعود تيم� از 

گروهE  بسيار )م است.
پرسپوليس صدرنشــين، استقالل تيم 

دوم؛ احتمال درب� آسيا/� ٤٠درصد
اگــر پرســپوليس جا�گاه )نونــ� اش را حفظ 
)ند اما اســتقالل )ــه گروه ســخت تر� دارد 
 ��در گروهــش دوم شــود، وقوع درب� آســيا
باالتر�ن احتمــال را خواهد داشــت. �عن� از 
١٠ حالــت مم�ــن ٤ حالــت ح�م بــه درب� 
 �تــا� د�گــر هــم حالت هــا م� دهنــد و ٦ 

متفاوت هستند.
 استقالل صدرنشــين، پرسپوليس تيم 

دوم،؛ احتمال درب� آسيا/� ٢٠درصد
حــال اگر اســتقالل از گــروه مرگ بــه عنوان 
در  پرســپوليس  و  )نــد  صعــود  صدرنشــين 

گروهش دوم شــود برا� استقالل در صورت 
صدرنشــين� محتمل تر�ــن اتفــاق، تقابــل با 
�عن� تيمــ� از بين  A ــن تيم دوم گــروه�بهتر
استقالل تاجي�ستان، شباب االهل� امارات 
و آلماليق ازب�ستان و حت� الهالل عربستان 
رو�ارو�ــ�  احتمــال  حالــت  ا�ــن  در  اســت. 
استقالل با الهالل عربســتان )ه از ا�ن د�دار 
 �)ه قدمت ز�اد� دارد به عنوان ال )السي�و
آســيا �اد م� )ننــد، ز�اد اســت. ٢ حالت هم 
د�دار با پرســپوليس را نشان م� دهد؛ صعود 
تيــم دوم گروه هــا� B، C و E و صعود تيم دوم 

.D گروه
 پرســپوليس تيم دوم، اســتقالل تيم 
دوم؛ احتمال درب� آسيا/� صفردرصد

تيم هــا� دوم هرگز در مرحله �7 هشــتم 
نها�ــ� تقابلــ� بــا هــم نخواهند داشــت و 
پرســپوليس و اســتقالل نيز اگــر به عنوان 
بهتر�ن تيــم دوم صعود )ننــد، حداقل در 
مرحله اول حذفــ� باهم روددرو نخواهند 

شد.

«اگــر  گفــت:  پرســپوليس  باشــگاه  معــاون 
 �شــرا�ط نابرابر وجود داشته باشــد وارد باز
درب� نم� شــو�م.» ابراهيم شــ�ور� درباره 
آخر�ن وضعيت اعتراض باشگاه پرسپوليس 
بــه برگزار� بــاز� درب� قبل از انجام شــدن 
د�دارها� معوقه استقالل اظهار داشت: «با 
 �ا�ن )ه در شــهر گــوا و در )ــوران رقابت ها
آسيا�� هستيم اما اخبار مربوط به ليگ برتر 
را دنبال م� )نيم و اصال نم� خواهيم )نترل 
رو� موضوعات مختلu را از دســت بدهيم.» 
و� ادامــه داد: «قبل از ســفر به هنــد، بنده و 
 �چند تــن از هم�ارانــم در مــورد برنامه ر�ز
سازمان ليگ صحبت )رد�م و م�اتبات الزم 
نيز صورت پذ�رفتــه و بار د�گر تا)يد م� )نم 
اميدوار�ــم مســئوالن ا�ــن ســازمان بهتر�ن 
تصميم را بگيرند و مثل نيم فصل اول، درب� 

پا�تخت را با وجود باز� ها� برابر برا� هر ٢ 
تيم برگزار )نند.» معاون باشگاه پرسپوليس 
تصر�ح )رد: «اگر ا�ن شــرا�ط به وجود نيا�د 
و عدالت و مساوات برقرار نشود، پرسپوليس 
وارد دربــ� نخواهــد شــد. از لحــاظ فنــ� و 
حرفه ا� و همچنين به خواســته هــواداران، 
ام�ان باز� در شــرا�ط نابرابر وجــود ندارد. 
حرف مان �7 )الم اســت و هرگز از خواسته 
 �منطقــ� خــود )وتــاه نم� آ�يــم.» شــ�ور
همچنين در مورد موفقيت ها� سرخ پوشان 
ا�ران در دور رفت ليگ قهرمانان آسيا تصر�ح 
)رد: «)سب ٣ پيروز متوال� و صدرنشين� در 
 7�گروه ليگ قهرمان آسيا را به هواداران تبر
م� گو�م. با�د همه ما قدر ا�ن روزها� خوب 
پرســپوليس را بدانيم و بــرا� ادامه �افتن آن 

تالش )نيم.» 

ش.ور�: در مورد درب� حرف مان /I &الم است
معاون پرسپوليس بار د/گر سازمان ليگ را تهد/د &رد

واکنش سازمان ليگ به تهدید مدیر پرسپوليسی
 �سهيل مهد� مسئول مسابقات سازمان ليگ در خصوص اظهارات ابراهيم ش�ور
گفت: «پرســپوليس نما�نده خوب )شور ما اســت و بهتر است تمر)زشان رو� ليگ 
قهرمانان باشد. ما رو� برنامه مسابقات� )ه اعالم )رد�م، هستيم. نبا�د وارد چالش 
حاشــيه درســت )ردن برا� باشــگاه پرســپوليس شــو�م. ابراهيم شــ�ور� خودش 
صحبتــ� را مطرح )ــرده و خودش هم با�د جــواب بدهد.» مهد� در مــورد ا�ن�ه آ�ا 
مم�ن اســت تار�خ درب� تغيير پيدا )ند، اظهار داشت: «تار�خ درب� در برنامه ا� )ه 
اعالم )رد�م وجود دارد. صحبت ابراهيم ش�ور� برا� ما قابل احترام است اما اصال 
عالقه ا� ندار�م درگير چالش ها� هوادار� شو�م. باشگاه پرسپوليس هر فرما�ش� 

دارد )تبا ارائه بدهد و )تبا هم پاسخ بگيرد. رسانه جا� پرسش و پاسخ نيست.» 
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