
K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M
زندگی

 پروژه 13 ساله در ایستگاه 
بی پولی !

 وضعیت پروژه اتصال سبزوار 
به  شبکه  ریلی

خراسان رضوی

 گزارشی از بازار مرغ  و  روغن 
در ماه مبارک رمضان 

 مردم گالیه می کنند 
مسئوالن  وعده می دهند

خراسان رضوی

 میراث ادبی ملک الشعرا در 
روزنامه خراسان 112 سال قبل
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 دنیای شگفت انگیز زیرآب

تصاویری از سطح اقیانوس ها و...

زندگی سالم

 نوبت رایزنی در پایتخت ها
 با پایان نشست وین، دیپلمات ها

برای مشورت به کشوربرمی گردند
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پاسخ رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت  به منتقدان حذف الزام 
غربالگری جنین

بانکی پور: منتقدان طرح جوانی 
   صفحه ۲جمعیت یک بار طرح را مطالعه کنند 

   صفحه ۵

 چه چیزی سرمایه را 
فراری داد؟

 روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران آماری از خرید 
ملک توسط ایرانیان در ترکیه ارائه ...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه ۲

قطب فوالد 
خاورمیانه تعطیل 

می شود؟
واقعیت هشدارها درباره اتمام 

  صفحه ۴سنگ آهن کشور

بازار سیاه در کمین واکسن
 شرکت های خصوصی قرارداد خرید 6 میلیون دوز واکسن کرونا را امضا کرده اند 

نگرانی ها درباره واردات خصوصی واکسن چیست و رئیس اتاق ایران چه پاسخی به آن دارد؟

سی و 
سومین  

 ویژه 
بچه  های 

مشهد 
   هفته نامه آبنبات

حتی دوست نداشتم 
پول های پیداشده را بشمارم

گفت وگو با کارگر شهرداری  که با 
بازگرداندن ۵00 میلیون پول و 

جواهرات، خبرساز شد

چهارشنبه
اول| اردیبهشت |1400

52 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

 + 2۸  صفحه ضمیمه آبنبات
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. ۸ رمضان 1442 . 21 آوریل 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20641 

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

آغاز اردیبهشت با شکرخند 
سعدی شیرازی

رقابت سعدی و حافظ در گفت وگو با 
دکتر مهیار علوی مقدم که باور دارد 

هیچ شاعری مانند شیخ اجل ظرفیت 
زبان فارسی را به کار نگرفته است

   صفحه 7
 در جریان یک پرونده پیچیده 

جنایی لو رفت

متهم به قتل، لباس های مرده را 
دزدید!
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اخبار چهارشنبه اول اردیبهشت 21400
8 رمضان  1442.شماره 20641

لغو راهپیمایی خودرویی روز قدس 

قائم  مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
راهپیمایی  هــم انــدیــشــی  نشست  کــشــور،در 
یوم ا... روز قدس با بیان این که  ستاد ملی مقابله 
با کرونا به رغم سال های قبل، همراهی خوبی با 
ما انجام داد ، تصریح کرد: قرار بود برای یوم ا... 
روز قدس با توجه به تجربه موفق ۲۲ بهمن ۹۹، 
راهپیمایی خودرویی داشته باشیم، اما با توجه به 
شدت گرفتن بیماری کرونا در هفته های اخیر، 
عمده برنامه های روز قدس متمرکز بر کار غیر 
ــزود: طرح راهپیمایی  میدانی است.لطفی اف
خودرویی برای اولین بار سال قبل برای روز قدس 
مطرح شده بود اما این تصمیم عملی نشد. امسال 
هم به دنبال برگزاری راهپیمایی خودرویی بودیم 
و با وزارت کشور و بهداشت نیز جلسات مختلفی 
ــرد: وزارت بهداشت با  داشــتــیــم.وی اضافه ک
برگزاری راهپیمایی خودرویی مخالف نبود، اما 
با آغاز موج جدید بیماری کرونا در این هفته ها 
و دغدغه عادی انگاری که در شرایط فعلی وجود 
دارد، تصمیم بر این شد که فعاًل برنامه ای برای 

راهپیمایی خودرویی نداشته باشیم.

خبر

چه چیزی سرمایه را فراری داد؟

 روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران آماری از 
خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه ارائه کرد که 
تامل برانگیز بود. خرید حدود هشت  هزار و 800 
ملک طی 15 ماه اخیر، آماری است که از خروج 

سرمایه از کشور حکایت دارد.
ــروج هرگونه منابع و  در ادبــیــات اقتصادی خ
امکانات از جمله پول به خــارج از کشور بدون 
ورود کاال یا خدمات را خروج سرمایه می گویند. 
مهم ترین هــدف خــروج سرمایه تبدیل پــول به 
ملک در خــارج از کشور اســت. طی ســال های 
اخیر ترکیه مهم ترین مقصد خــروج سرمایه از 
کشور ما بوده است.حاال اما خوانساری رئیس 
اتاق بازرگانی تهران نام گرجستان ،ارمنستان 
و حتی تاجیکستان را هم به  تعداد مقاصدی که 
سرمایه فراری از کشور به آن سو می رود افزوده 
است.  این اتفاق از یک سو به مشوق های کشور 
پذیرنده سرمایه بر می گردد و از سوی دیگر به 
فرستنده  کشور  نابسامان  اقتصادی  وضعیت 

سرمایه ارتباط دارد.
آن چه که جای دغدغه دارد، این است که در 
ادبیات اقتصادی بسیاری از مسئوالن، چنین 
مسئله مهمی محل بحث و تبادل نظر نیست. طی 
۲-3 سال اخیر که چنین روندی رخ داده است، 
کمتر بحثی را در این باره از سوی سیاست گذاران 
شنیده ایــم. شاید پرداختن به ریشه های این 
مسئله نیز نیاز به بررسی های دقیق داشته باشد 
ولی به طور کلی آن چه را موجب فرار سرمایه از 
کشور شده است می توان در قالب مــوارد ذیل 

فهرست کرد:
1 - نوسانات شدید که نمونه بارز آن در نرخ ارز 
دیده می شود. تدوین سیاست هایی که مانع از 
نوسان شاخص های اصلی اقتصادی شود، برای 

مواجهه با این مسئله ضروری است.
۲ - تغییر ناگهانی سیاست ها که اگر چه تا حدی 
ــردد ولــی نشان  به مسئله نوسان ها بــاز می گ
دهنده ضعف سیاست گذاری است، به گونه ای 
که بسیاری از قوانین و مقررات یا در عمل دچار 
ناکارآمدی می شود و تغییر می کند  یا مانند ارز 
4۲00 در تعارفات و جدال های سیاسی کج دار 

و مریز ادامه می یابد.
3 - با وجود انحصار و اعمال سلیقه در مجوزهای 
کسب و کار و صراحت قانون در سپردن مسئولیت 
سامان دهی و شفاف سازی مجوزهای بخش های 
مختلف برای راه اندازی کسب و کار امامقاومت 
دستگاه ها باعث شده است تا همچنان بخش 
عمده ای از مجوزهای کسب و کار شفاف و با 

اعمال سلیقه باقی بماند.
4 - غلبه سیاست زدگــی بر کار کارشناسی  و 
ارسال پالس های عدم ثبات در سیاست گذاری 
ــا حتی فراتر از  که ایــن مسئله در همین روزه
اختالف بین قوا در داخل قوه مجریه بر سر نحوه 
مواجهه با مسئله حیاتی نظیر مقابله با کرونا دیده 
می شود و عمال این اختالفات به تریبون های 
رسمی و موضع گیری غیرمستقیم رئیس جمهور 
و وزیر بهداشت علیه یکدیگر نیز منجر شده است.
همه این موارد موجب می شود تا افراد سرمایه گذاری 
در چنین بستری را نادیده بگیرند و به دنبال فضایی 
مساعدتر برای کسب و کار باشند. مشهور است که» 
سرمایه همچون پرنده ها ترسو و فّرار است« و معطل 
حرف ها و وعده ها و تعارفات نمی ماند. سرمایه به 
دنبال سود مستمر و مطمئن است که در یک بستر 
مطمئن رخ می دهد. لذا اصالح سیاست ها و تعیین 
چارچوب سیاستی مشخصی که اجازه نوسان شدید 
در شاخص ها را ندهد و به سرمایه گذار این پیام را 
بدهد که سیاست گذار به فکر اصالح است، موجب 

جلوگیری از فرار سرمایه می شود.

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

نمابر: 37009129  051 پیامك: 2000999                  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010                  تلفن: 37009111 051                 

صحبت هــای مسئوالن ســازمــان تامین  •
ــازی حقوق  اجتماعی دربـــاره متناسب س
مستمری بگیران مشمولین قانون کار در 

سال 1400 دروغی بیش نیست.
 خانم عزیز! اگه منتظری یکی با امکانات  •

خونه پدرت بیاد خواستگاری باید منتظر یکی 
هم سن پدرت بمونی!

ــواب آقــایــی کــه از کــم شــدن حقوق  •  در ج
کارمندان ناکارآمد وحشت زده شده بود، 
عزیزم تمام مفاسد اقتصادی و اختالس ها 
از کارمندان ناکارآمد که با رانــت و بند پ 
مشغول شدند شــروع می شــود. امیدواریم 

روزی عدالت اجرا شود.
 با این قیمت ها، مردم دو دسته شده  اند :  •

زیر خط مرغ و باالی خط مرغ !
 اون دوستی که از فرمالیته بودن استخدام  •

حرف زد، خودش رو مدیون کرد. ماه رمضان 
و تهمت؟ من برای استخدام خیلی سختی 
کشیدم. واقعا چقدر راحت تو این مملکت 

تهمت می زنند.
 چی شد، آقای عراقچی که تا دو روز پیش  •

می گفت اول آمریکا باید تمام تحریم ها را 
ــردارد و ما آثــارش را لمس کنیم و راستی  ب
آزمایی شود بعد ما هم به تعهدات هسته ای بر 
می  گردیم. توی این دو روز آثارش را دیدند؟ 
هنوز توی ایران مردم چیزی ندیدند. شاید 
وین را با تهران اشتباه گرفتند و به قولی جو 
گیر شدند! قدیما می گفتن همیشه چیزی 

رو بگو که بتونی انجام بدی .
 من یک مستاجرم . خواستم با نهایت ادب  •

و احترام به مالکین محترم بگویم بزرگواران 
جسارتا بی انصافی است که اجاره را به زور 
زیاد می کنید. آخه مستاجر بدبخت از کجا 
بیاره. شما قیمت ملک تان 10 برابر شده و 
این درست نیست که اجاره را بر اساس باال 
رفتن قیمت ملک تان و خواب پول ملک تان 
اضافه می کنین. ما که راضی نیستیم و برای 

همه شما دعا می کنیم.
* اوضاع اقتصادی هیچ کس خوب نیست.  •

به جــای درخــواســت از دولــت بــرای کاهش 

حقوق کارمندان، درخواست کنیم سرمایه 
های ملی بین همه اقشار توزیع بشه. با هم 
مشترکی  دشمن  ما  همه  نکنیم.  دشمنی 

داریم.
 کاش دولت جلوی تورم را می گرفت که  •

قیمت اجناس افزایش نمی یافت و نه کشاورز 
و نه کارگر و نه کارمند به افــزایــش حقوق 
از  وکاالها اعتراض نمی کردند. بسیاری 
کشورها تورم ندارند و مردم راحت زندگی 

می کنند. افسوس!
چطور ممکنه 85درصد یک سهم تو بازار  •

بورس از بین بره، اگه اون شرکت بدون هیچ 
نــهــاده ای فقط اسمی ثبت بشه ارزشــش 
باید بیشتر باشه. موندم این قیمت گذاری 
ــت و مسئولین از چــه نوع  هــا چــطــوری اس

انسان هایی هستند؟
 واقعا که از تصمیمات و دیر جنبیدن مدیران  •

شهری بجنورد شاخ که هیچ، دم در آوردیم. 
تازه بعد از هشت روز از تعطیالت سراسری که 
به هیچ عنوان حتی 10 درصد هم در بجنورد 
رعایت نشد، با پیگیری مردم و روزنامه ، دو روز 
مانده به اتمام جلسه گذاشتند. آن هم گالیه 
شده از کسبه تا گالیه گذاری و تکان خوردن 
برای برخورد و تصمیم به اقدام. تعطیالت به 
پایان رسیده. اینه وضع مدیریت و رسیدگی 

در بجنورد.
دوستی می گفت قبل از کرونا سالی دو  •

بار سرمای سختی می خــورد و مــدام آنتی 
بیوتیک مصرف می کرد! دکترها آلودگی 
هوا و آمدن مسافران به شهر را یکی از دالیل 
آن می دانستند. حاال یک ساله با ماسک زدن 

دکتر نرفته.
خواهشمندم که عفو و بخشش زندانیان را  •

فقط به روز عید سعید فطر اختصاص ندهید 
بلکه عاجزانه تمنا دارم هر روز مبارک رمضان 
بخشش و عفو زندانیان را که سیره پیامبر 

اکرم )ص( است انجام دهید.
کاش راهنمایی و رانند گی، سپر جلوی  •

ماشین  کمربند  مثل  را  سیکلت  ــور  ــوت م
اجباری می کرد. چون در صورت تصادف با 

موتورسیکلت اولین جایی که آسیب وصدمه 
می بیند پاها و زانوست که جبران ندارد.

 کاش ستاد کرونا مشخص می کرد کرکره  •
مغازه ها تا چقدر پایین باشه می شه گفت 

تعطیله!
قیمت خرما تا 70 هــزار تومان هم رفته،  •

در حالی که نه تحریمه، نه نهاده می خواد، 
نه انبارهامون خالیه! فقط مــاه رمضونه و 
مسئولین نظارتی رو روزه برده! شما به من 
اقتصاد ما ضعف  اگــه مشکل اصلی  بگین 

مدیریتی نیست پس چیه؟
بعداز گذشت حدود 10روز قرنطینه بازهم  •

خیلی از مغازه های غیرسطح یک باز هستن. 
این جوری هم ماها که به جان مردم و قانون 
احــتــرام گذاشتیم ســرخــورده میشیم و هم 
بقیه رو به بی محلی کردن به قانون تشویق 

می کنن.
 من مغازه دارم اما از شنیدن خبر افزایش  •

حقوق کارمندان خوشحال شدم. آن ها به 
بخشی از حق و حقوق خــود رسیدند. من 
ــودم ناراحتم  اگــر از وضعیت اقتصادی خ
باید از دولت مطالبه کنم نه این که به جان 

هموطنان خودم بیفتم.
 چقدر بعضی از ما انسان ها حسود هستیم.  •

مدتی است که عده ای گیر دادند به کارمندها 
و مــدام از حقوق و آسایش اون ها صحبت 
می کنن. من بازنشسته هستم.30 سال تمام 
بیشتر روزها دو نوبته کار کردم برای تامین 
زندگی و ظرف غذایی را که شب همسرم 
آماده کرده بود با خودم می بردم محل کار و 
با سختی فراوان زندگی می کردم. چرا یک 
نفراز این آقایان اون جا نمی گفت کارمند چه 
زندگی سختی داره. حاال همه دوست دارن 

کارمند بشن. 
از مجلس محترم می خواهیم با توجه به  •

این که واکسن کرونا به احتمال زیاد قاچاق 
می شود، قانون سختی بگذارند تا سرمنشأ 
این قاچاق ها مشخص شود. چون مردم ما در 
سخت ترین شرایط تحریم و بی پولی هستند 

و باید به شدت برخورد شود.

در نشست  خبری رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت  مطرح شد

پاسخ به منتقدان حذف الزام غربالگری جنین
بانکی پور: منتقدان طرح جوانی جمعیت یک بار طرح را مطالعه کنند

ــا بحث بر سر بند های  در حالی که ایــن روزه
مربوط به حذف الزام غربالگری جنین در طرح 
جوانی جمعیت اوج گرفته امیر حسین بانکی پور، 
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده مجلس و محمد شریعتی 
دانــشــیــار عــلــوم پزشکی دانــشــگــاه تــهــران در 
نشستی خبری به ایرادات مطرح شده از سوی 
منتقدان پاسخ دادند.به گــزارش خبرگزاری 
خانه ملت، امیرحسین بانکی پور با بیان این که  
طرح جمعیت تحت عنوان »جمعیت و تعالی 
خانواده« در دو دوره قبل مجلس بررسی شد ولی 
به دالیلی به نتیجه مطلوب نرسید ،افزود:موضوع 
قرن  در  کشورهاست؛  مهم  مسئله  جمعیت 
ــه رو بودیم  ۲0 با مسئله انفجار جمعیت روب
ولی در قرن ۲1 با چالش پیری مواجه خواهیم 
شد؛ کاهش جمعیت، ابر چالش قرن ۲1 در 
کشور ما خواهد بــود و بحران پیری و کاهش 
جمعیت خطرناک ترین بحران تاریخ کشور ما 
محسوب می شود.وی با اشــاره به این که این 
طرح با حضور نمایندگان مختلف از سازمان 
ها و نهادهای متفاوت به ویژه وزارت بهداشت  
بررسی شد، افــزود: مولفه هایی نظیر معیشت 
خانواده، مسکن، شرایط استخدامی مادران 
و هزینه های دوران بارداری در این طرح مورد 
توجه قرار گرفته است؛ بیمه زوج های نابارور از 
جمله مزایای طرح بود که در بودجه امسال هم 

مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.

نیم میلیون سقط جنین در ماه انجام می شود
بانکی پور  ادامه داد: مسئله سقط به دو صورت 
جنایی و عارضی در چند سال اخیر بسیار رشد 
داشته است ،هم اکنون آمــار دقیقی از سقط 
جنین در کشور نداریم. آثار روحی و روانی این 
سقط ها روی مادران بسیار نگران کننده و گاهی 
غیر قابل جبران است و حتی در برخی از موارد  
شانس مادر شدن دوباره را از زنان می گیرد. در 
برخی از گزارش ها آمار سقط باالی نیم میلیون 
در سال اعالم شده است که جای سوال دارد 
چرا در این زمینه دستگاه های ذی ربط اقدامات 
موثری انجام نــداده  اند و چرا سقط در کشور 

پررنگ شده است؟

در مسئله سقط جنین، حرج مادر مبناست
ــاره اختیاری شدن غربالگری توضیح  وی درب
داد: اصالح وضعیت غربالگری جنین، از ابتدا بر 

اساس مطالبه و درخواست پزشکان متخصص در 
دستور کار این طرح قرار گرفت. در مسیر قانونی 
کردن غربالگری هم، متخصصان زیادی درگیر 
بودند. از جمع ۲3 نفر کمیسیون و مشاوران آن، 
بیش از 10 نفر پزشک هستند. عالوه بر این در 
تمام جلسات، نمایندگان محترم وزارت بهداشت 
حضور داشتند، نظر دادنــد و در بعضی موارد 
حتی در نگارش این طرح، نوشته های آن ها مبنا 
قرار گرفت.بانکی پور دربــاره نظر کارشناسی 
متخصصان در خصوص سقط جنین گفت: در 
مسئله سقط جنین، حرج مادر مبناست که یک 
اصطالح فقهی است. معنای حرج را باید فقها و 
حقوق دانان بیان کنند و مصادیق و موضوعات 
آن را پزشکان برای آن ها تبیین می کنند. االن 
اندیکاسیون مــوارد حرج را صرفا متخصصان 
پزشکی تعیین کرده اند. این جدول باید در یک 
شورایی که پزشک و فقیه در کنار هم هستند، 
بازنویسی شــود. مسئله زمــان حیات و انسان 
بودن جنین هم همین طور است. مسئله، هم 
انسانی و هم پزشکی است و علمای علوم انسانی 
و پزشکی با هم باید معلوم کنند که این جنین از چه 
زمانی، یک انسان محترم است که دیگران حق 
 ندارند درباره پایان زندگی اش، تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: برای تشخیص مصادیق مجاز باید 
شورایی با حضور یک پزشک متخصص، یک 
متخصص پزشکی قانونی و یک قاضی تشکیل 
شود، چون سقط جنین مسئله حیاتی است.البته 
این قاضی، ویژه است و به روز رسیدگی می کند و 
در صف و نوبت رسیدگی قضایی قرار نمی گیرد. 
ــورای مشورتی قوه  ــاس نظر ش ــه بر اس ایــن روی
قضاییه تنظیم شده است.وی  اظهار کرد: بیشتر 
مطالعات نشان می دهد عوامل فردی، اجتماعی 
و اقتصادی در فرزند آوری تاثیر داشته است. 
نوشتن قانون ،گــام اول اســت و باید قانون به 
خاطرنشان  پور  شود.بانکی  اجرایی  درستی 
کرد:  برخی نگاه ها به غربالگری نگاه دور ریختن 
است. اما این موضوع با جان انسان ها در ارتباط 

است و در دورانی که همه از حقوق بشر صحبت 
می کنند باید به حقوق جنین هم توجه کنیم. من 
می خواهم عرض کنم که یکی از مظلومیت های 
طرح جوانی و تعالی خانواده انتقاد منتقدان از 
آن بدون مطالعه بود. یعنی منتقدان به صورت 
کامل این طرح را مطالعه نکرده و از این طرح 
انتقاد کرده اند. همین اشکاالت شما، موضوع 
بندهای ماده 53 است. من از منتقدان خواهش 
می کنم طرح را مطالعه کنند. متن وجود دارد. 
چرا به روایت های شفاهی که غالبا از طریق ذی 
نفعانی که منافع شان   به خطر افتاده، منتشر 
می شود، اکتفا کنیم؟ مگر متن در دسترس تان 
نیست؟ غربالگری در کشور قانون نداشته است 
و باید قانونی می شد تا امکان نظارت بر آن وجود 
داشته باشد. هر جا حیاط خلوت و منطقه ممنوعه 
شد، سلیقه ها حاکم می شود.وی اظهار کرد: 
البته درباره بیمه غربالگری، ابتدا در طرح پیش 
بینی شده بود اما درنهایت موافقان و مخالفان، 
همگی حذف تبصره بیمه را پیشنهاد دادنــد تا 
همچون گذشته در اختیار وزارتخانه باشد. بنای 
قانون بر غربالگری علمی، استاندارد و اختیاری 
اســت. به همین دلیل حتی در خصوص سن، 
چون اختالفات کارشناسی وجود داشت، این 
مسئله هم بر عهده وزارت بهداشت گذاشته  شده 
است.رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده گفت: هدف این 
طرح، رسیدن به باالی سطح جانشینی تا هفت  
سال آینده است که اگر تنها یک چهارم این طرح 
به درستی انجام شود، این نتیجه دست یافتنی 
است.همچنین محمدشریعتی دانشیار علوم 
پزشکی دانشگاه تهران گفت: واقعیت قضیه 
ایــن اســت که کشورهای مختلف در خصوص 
غربالگری سیاست های متعددی دارند، برخی 
از کشورها به دلیل دینی اصال غربالگری را قبول 
ندارند و ممنوع اســت. سیاست گــذاری کالن 
کشور تنها جنبه پزشکی نــدارد. سه نوع سطح 
سیاست گذاری اســت. سیاست گــذاری کالن 
کشوری تابعی از فرهنگ، اخالق، دین، اقتصاد و 
اصول علمی است. در ایران خوشبختانه به دلیل 
فتوای علما غربالگری قابل انجام است اما شانس 
بــروز سندروم داون زیر 35 سال به مراتب کم 
است. با این حال قانون گذار این مسئله را دیده  
است اگر یک خانم باردار زیر 35 سال بخواهد 
غربالگری انجام دهد با نظر پزشکش قابل انجام 

است و اشکالی ندارد.

سردار شهید سید محمد حجازی، جانشین 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که  بر اثر عارضه شیمیایی به  جا مانده از دوران 
بــه جمع همرزمان شهیدش  ــاع مقدس  دف
پیوسته بود، صبح روز گذشته در دانشکده 
پــرواز هوانیروز اصفهان تشییع و سپس در 
گلستان شهدای اصفهان به خــاک سپرده 
شد. سرلشکر حاج اسماعیل قاآنی ،فرمانده 
سپاه قدس که در این مراسم شرکت کرده 
بود  با اشــاره به این که اصفهان برگ زرینی 
به کتب طالیی شهدا اضافه کرد،در خصوص  
ویــژگــی هــای شخصیتی ایــن ســـردار شهید 
اظهار کرد:» شهید حجازی نیز جزو خیل این 
انسان های ارزشمند بود که هم در عرصه علم 
از مکتب امام صادق )ع( شروع کرد و هم در 
صحنه جهاد هر کجا که اســالم نیاز داشت 
این انسان دالور در کنار دوستان و برادرانش 
ــالم را بــه ما  ــرای اس فــداکــاری همه جانبه ب
درس دادند. قبل از انقالب اسالمی مبارزه 
با رژیم طاغوت، در دوره انقالب اسالمی جزو 
جلوداران و پر تالش های جوان این سرزمین 
بودند و به محض پیروزی انقالب حضور در 
عرصه های سخت از سیستان و بلوچستان 
تا مناطق مختلفی که نیازمند خدمت بوده 
ایــن استان افتخار داشته که جلودار باشد 
ــوداران بوده  ــل و شهید حجازی جــزو ایــن ج
است.« فرمانده سپاه قدس در ادامه سخنان 
ــاره جایگاه این شهید واالمقام در  خود درب
شهید  ایــن  فعالیت  گفت:»  مقاومت  جبهه 
تاجایی است که رهبران جهادی از سید حسن 
تا حنیفه و دیگر رهبران پیام های  نصرا... 
عرض تسلیت برای رهبر معظم انقالب ارسال 
کرده اند و رهبر معظم انقالب هم در پیام خود 
این شهید را مجاهدی با فکری پویا و سرشار از 
ایمان راستین یاد کردند.« سرلشکر قاآنی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این 
که راه این شهید در عرصه مقاومت همچنان 
استمرار دارد، تاکید کرد:» امروز جبهه های 

مقاومت از ایران، لبنان، سوریه، عراق و یمن 
و فرزندان مقاومت هر روز یک اقدام اساسی 
اسرائیل  و  آمریکا  جمله  از  دشمنان  مقابل 
انــجــام مــی دهــنــد و تــا رســیــدن بــه حکومت 
جهانی این راه را ادامــه می دهند.« سردار 
مشاور  و  دستیار  صــفــوی،  رحیم  سرلشکر 
عالی فرماندهی معظم کل قوا  نیز در آیین 
تشییع پیکر شهید سردار حجازی که در این 
ــاره شخصیت  مراسم حضور یافته بــود، درب
این  گفت:»  قــدس  سپاه  فرمانده  جانشین 
سردار مجاهد از یک تفکر استراتژیک، دفاعی 
و امنیتی برای دفاع از امنیت و منافع ملی و 
منطقه ای انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران 
ــزارش ایرنا،  بــرخــوردار بود.«همچنین به گ
سردار کوثری،نماینده پیشین مجلس با اشاره 
به عارضه شیمیایی سردار حجازی که از دوران 
دفاع مقدس به همراه داشتند، در خصوص 
شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی 
بر ترور بیولوژیک این شهید گفت: »انتشار این 
شایعات یک اقدام شیطانی از سوی دشمن 
بود و دشمن می خواهد چنین وانمود کند 
که در همه جا نفوذ دارد و قــادر به انجام هر 
عملیاتی در داخل کشور است اما واقعیت این 
است که آثار صدمات ناشی از عارضه شیمیایی 
جنگ تحمیلی در سنین باال بیشتر خود را 
نشان مــی دهــد و همین مــوضــوع هــم باعث 
تحلیل رفتن توان جسمی ســردار حجازی و 
شهادت ایشان شد«.پیکر شهید حجازی در 
نهایت پس از تشییع در فضای باز دانشکده 
پرواز هوانیروز اصفهان و پس از اقامه نماز در 
گلستان شهدای اصفهان به خــاک سپرده 
شد و به جمع یاران شهیدش احمد کاظمی، 
ــرازی و عــبــدا... میثمی پیوست. حسین خ
گفتنی است نقش آفرینی در تقویت حزب ا... 
لبنان و جبهه مقاومت از درخشان ترین نقاط 
کارنامه این شهید بزرگوار است که موجب شد 
در سال های اخیر صهیونیست ها برنامه ترور 

وی را در دستور کار خود داشته باشند.

ــردار محمدعلی حق بین، همرزم شهید  س
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و از فرماندهان 
مطرح مقاومت در سوریه و عراق به همرزمان 
ــردار محمدعلی  ــ ــت. سـ ــوس ــی شــهــیــدش پ
فاتح  گیالنی،  بنام  فرماندهان  از  حق بین، 
شهرهای نبل و الزهرا در سوریه، روز گذشته  
پس از تحمل دوره ای بیماری و به دلیل بیماری 
کرونا درگذشت.سردار حق بین مدت ها در 
سمت فرمانده لشکر عملیاتی 1۶ قدس گیالن 
مشغول به خدمت بود و پس از آن به عنوان 
مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده 
قرارگاه مرکزی امام حسین )ع( نیروی زمینی 

ــد.وی از همرزمان سردار  سپاه منصوب ش
رشید اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و از فرماندهان مطرح مقاومت در سوریه و عراق 
بود. سردار سرافراز حق بین با وجود جراحات 
بسیار، یادگاری از جنگ تحمیلی و دفاع از 
حرم اهل بیت )ع(، به کرونا مبتال شد و پس از 
تحمل دوره ای بیماری در بیمارستان پارس 
رشت به همرزمان شهیدش پیوست. از جمله 
سمت های سردار حق بین، فرماندهی لشکر 
عملیاتی گیالن و مشاور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه بود. وی همچنین  فرماندهی قرارگاه 

مرکزی امام حسین)ع( را بر عهده داشت.

سردار حق بین، فاتح نبل و الزهرا درگذشت

 درمراسم تشییع پیکر سردار
 حجازی در اصفهان 

سردار قا آنی: راه  سردار 
شهید حجازی  ادامه  دارد 

روحانی: دشمنان دنبال قحطی درکشور بودند که نگذاشتیم موفق شوند

فعاالن  از  جمعی  دیـــدار  در  جمهور  رئیس 
ــن کــه بــا مــقــاومــت و  ــا تاکید بــر ای سیاسی ب
ایستادگی ملت، امروز جنگ اقتصادی دشمن 
و فشار حداکثری شکست خـــورده اســت و 
خود آمریکایی ها و همه دنیا به این شکست 
اعتراف می کنند، افزود: امروز در مذاکرات 
وین قدرتمندتر از گذشته مذاکره می کنیم.
روحانی با بیان این که معنای حضور قدرتمند 
امروز ایران در مذاکرات وین شکست قطعی 
فشار حداکثری دشمنان است، اظهار کرد: 
ــد پیشرفت  ــدود ۶0، 70 درص مــذاکــرات ح
داشته است و اگر آمریکایی ها در چارچوب 

قانون، مقررات و صداقت حرکت کنند در زمان 
کوتاهی به نتیجه خواهیم رسید.رئیس جمهور 
با تاکید بر این که در مذاکرات عجله نداریم اما 
از فرصت، حداکثر استفاده را خواهیم کرد، 
خاطرنشان کرد: چارچوب تعیین شده از طرف 
مقام معظم رهبری درباره مذاکرات را کامال 
حفظ کرده ایم و در همان چارچوب حرکت می 
کنیم.وی افزود: در سه سال گذشته دشمنان 
این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد 
قحطی در کشور بودند و دولت با تامین و توزیع 
کافی و فــراوان کاال در کشور اجازه نداد این 

خواسته دشمن محقق شود.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com
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قاب بین الملل 

»عید الجالء« ومصائب شام 

دکتر سید رضی عمادی -17 آوریــل 2021 
مصادف با هفتاد و پنجمین سالروز »عید الجالء« 
در سوریه بــود.مــردم سوریه در قــرن 20 به مدت 
ــرار داشتند.  26 ســال تحت استعمار فرانسه ق
استعمارگران فرانسوی در سال 1920 وارد سوریه 
شدند. استعمارگران در مدتی که در سرزمین شام 
حضور داشتند منابع سوری را به سرقت بردند و 
امالک و محصوالت کشاورزی سوری ها را مصادره 
کردند. مردم سوریه، اما از همان نخستین سال 
ورود استعمارگران فرانسوی راه مبارزه و مقاومت 
را در مقابل آن ها در پیش گرفتند و سرانجام نیز 
استعمارگران در 17 آوریــل 1946 تسلیم عزم 
و اراده مــردم سوریه شدند و مجبور شدند از این 
کشور خارج شوند. مردم سوریه 17 آوریل را »عید 
الجالء« یا سالروز استقالل می دانند و هر سال 
آن را جشن می گیرند. با گذشت 75 سال از عید 
الجالء،مردم سوریه همچنان در حال مبارزه هستند، 
اما جنس این مبارزه صرفًا ضد استعماری نیست 
و ابعاد مختلفی دارد. امروز استعمارگران بار دیگر 
ــد و آمریکا جــای فرانسه را  در سوریه حضور دارن
گرفته است. آمریکایی ها در مناطق شرقی سوریه 
حضور دارنــد و با کمک تروریست های نیروهای 
دموکراتیک سوریه )قسد( منابع این کشور را غارت 
می کنند. عالوه بر استعمارگران، مردم سوریه از سال 
2011 تاکنون درگیر جنگ تروریستی هستند، 
تروریست هایی که از اتباع بیش از 80 کشور هستند 
و تحت حمایت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
قرار دارنــد. تحریم نیز ضلع سومی است که مردم 
سوریه به ویژه در یک دهه اخیر در حال مبارزه با آن 
هستند. استعمارگران که حمایت از تروریست ها را 
با هدف ضربه زدن به سوریه در پیش گرفته بودند، 
همزمان از ابزار تحریم نیز بهره گرفتند. آمریکا در 
قالب قانون موسوم به »سزار« و اروپایی ها نیز در قالب 
تحریم های متعدد تالش کردند از یک سو دولت 
و مــردم سوریه را تحت فشار قــرار دهند و از سوی 
دیگر حمایت از گروه های تروریستی را پیگیری 
کنند. اما سوال مهم این است که چرا مردم سوریه 
پس از گذشت 75 سال همچنان در حال مبارزه با 
استعمارگران و نیروهای مورد حمایت آن ها هستند؟ 
پاسخ این پرسش در ژئوپلیتیک و هویت متعارض 
سوریه با استعمارگران قرار دارد. سوریه هم مرز 
با سرزمین های اشغالی است و حمایت از رژیم 
صهیونیستی برای قدرت های غربی و به ویژه آمریکا 
یک اولویت اصلی است. از سوی دیگر، سوریه به 
لحاظ هویت سیاسی بازیگری نزدیک به محور 
مقاومت و خارج از مدار غرب است. بر این اساس، 
تضعیف دولت مرکزی سوریه در راستای منافع رژیم 
صهیونیستی قرار دارد و بخشی از منازعه قدرت در 
سطح جهانی میان قدرت های شرقی و غربی است.  

پیشخوان بین الملل

نیویورک تایمز در گفت وگو با تعدادی از زنان در 
افغانستان، به انعکاس نگرانی های آن ها درباره 
آینده افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت پرداخته 
است. سخن مشترک این زنان این است: هرچه 

شود، اوضاع برای ما زنان قطعا بهتر نخواهد شد.

کاریکاتور مجله فرانسوی "شــارلــی ابــدو" با 
فرانسه  جمهوری  ریاست  انتخابات  موضوع 
2022/درمان اشتباه:"با تزریق یک دوز »مارین 
لوپن«""جمهوری ]فرانسه[ را در شرمساری می 
ُکشیم"لوپن، سیاستمدار سرشناس فرانسوی 
ــرد کــه در انتخابات  ــاه 99 اعــالم ک در دی م
ریاست جمهوری سال 2022 فرانسه به عنوان 
کاندیدا شرکت خواهد کرد. او چهره مشهور 
راست افراطی است که معموال علیه مهاجران، 

پناهجویان و مسلمانان موضع گیری دارد.

رقص یک نیروی پلیس بریتانیا در محله "سوهو" 
لندن در جشن کاهش محدودیت های کرونایی 

در بریتانیا/ رویترز

عبور پناهجویان آمریکای مرکزی از موانع مرزی 
بین مکزیک و ایاالت متحده آمریکا/ رویترز

شریفی- دادگاه رسیدگی به قتل جورج فلوید، 
شهروند سیاه پوست آمریکایی که فشار زانوی 
یک افسر پلیس روی گلویش جان او را گرفت، 
دادرسی خود را پس از سه هفته شنیدن اظهارات 
۳8 شاهد به پایان رساند. در همین زمینه هیئت 
منصفه متشکل از پنج مرد و هفت زن، که شش تن 
از آن ها سفیدپوست، چهار تن سیاه پوست و دو تن 
دیگرشان دورگه هستند وارد شور شدند. این تیم 
قضایی قراراست حکم نهایی برائت یا گناهکاری 

دریک شووین 45 ساله، افسر پیشین پلیس اهل 
مینیاپولیس را در مرگ فلوید اعالم کنند. از روزی 
که شهادت در دادگاه رسیدگی به مرگ فلوید آغاز 
شده، دست کم 64 نفر دیگر به دست پلیس آمریکا 
کشته شده اند. رنگین پوستان و التین تبارها بیش 
از نیمی از تعداد قربانیان را تشکیل می دهند. به 
همین دلیل، بسیاری از معترضان سیاه پوست 
جورج  قاتل  پلیس  محکومیت  حتی  معتقدند 
فلوید نیز نمی تواند آبی بر آتش خشم معترضان به 

نژادپرستی باشد. همزمان، شماری از کنشگران 
مدنی و حامیان جنبش »جان سیاهان مهم است« 
از هواداران خود خواسته اند در صورت صدور هر 
حکمی جز محکومیت پلیس، به خیابان ها بریزند و 
همین امر سبب شده پلیس خود را برای رویارویی 
با شورش  گسترده در این شهر آماده کند. برای 
کنترل خشم معترضان، دور برخی پاسگاه های 
پلیس در مینیاپولیس سیم خاردار کشیده شده 
است و همچنین نیروهای گارد ملی آمریکا در 
چندین محله این شهر مستقر شده اند. وکیل 
مدافع »دریک شووین«، نیروی پلیسی که فلوید 
را به قتل رساند، در آخرین دفاعیه خود بار دیگر 
خواستار تبرئه او شده است. وکیل مدافع شووین 
گفته است که این پلیس بر اساس آموزش های 
حرفه ای خود عمل کــرده و قصد کشتن جورج 
فلوید را نداشته است. استیو شلیچر، دادستان 
پرونده این قتل دیــروز در جلسه پایانی دادگــاه 
گفته بود: »دریک شو ین "غرور و منیت" خود را در 
مقابل عابران تماشاگر حفظ کرده و نمی خواسته 
اجازه دهد تماشاگران به او بگویند چه باید بکند. 
به همین دلیل زانوی خود را بر گردن جورج فلوید 
گذاشته تا "برنده شود".« شووین، افسر سابق پلیس 
که به دو فقره »قتل عمد درجه دوم« و یک فقره »قتل 
شبه عمد درجه دوم« متهم است، روز 25 ماه می 
سال گذشته میالدی، در جریان بازداشت جورج 
فلوید به دلیل استفاده از یک اسکناس 20 دالری 
تقلبی، زانوی خود را برای مدت 9 دقیقه و 29 ثانیه 
روی گردن او قرار داده و به رغم آن که فلوید بارها 
گفته بود که نمی تواند نفس بکشد، به این عمل 
خود ادامه داده بود. سی ان ان در این باره نوشت: 
»آمریکا نه فقط با بیماری همه گیری کووید- 19، 
بلکه با بیماری همه گیری خشونت های مرتبط 

با اسلحه نیز دست و پنجه نرم می کند.« طبق 
اطالعات پایگاه داده های واشنگتن پست در باره 
تیراندازی های پلیس، با این که آمریکایی های 
آفریقایی تبار تنها 1۳ درصد از جمعیت آمریکا 
را تشکیل می دهند، از سال 2015، حدود 24 
درصد از بیش از 6 هزار مورد تیراندازی مرگبار 
پلیس در این کشور به این قشر مربوط بوده است. 
نژادپرستی اما تنها به نیروهای امنیتی خالصه نمی 
شود. هفته گذشته کوری بوش، عضو دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی از نژادپرستی 
سیستماتیک پلیس راهنمایی و رانندگی سخن 
گفت. در این توئیت آمده است:  »در سال 2019 
ــد بیشتر از  95 درص ، رانندگان سیاه پوست 
رانندگان سفیدپوست توسط پلیس در ایالت 
میسوری متوقف شدند. 40 درصد  بیشتر مورد 
ــرار گرفتند امــا پلیس در مقایسه با  تجسس ق
رانندگان سفید پوست، کمتر قاچاق پیدا کرد. 
پلیس را از اجرای ترافیک )راهنمایی و رانندگی( 
حذف کنید.« بی بی سی نیز در گزارشی نوشت: 
طبق تازه ترین آمار، آمریکایی های آفریقایی تبار 
5 برابر بیشتر از سفید پوستان و دو برابر بیشتر از 
التین  تبارها در این کشور به زندان می افتند. در 
2019 سیاه پوستان تنها نزدیک به 1۳ درصد 
جمعیت آمریکا را تشکیل می دادند اما حدود یک 
سوم زندانیان کشور به این نژاد تعلق داشتند. در 
همان سال حدود ۳0 درصد از زندانیان آمریکایی 
سفید پوست بودند حال آن که آن ها بیش از 60 
درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل می  
دادنــد. این یعنی از هر 100 هزار سیاه پوست 
آمریکایی، بیش از هزار نفر در زندان ها هستند 
و این آمار برای سفید پوستان تنها 200 در برابر 

100هزار نفر است.

افزایش تدابیر امنیتی در مینیاپولیس و دیگر شهرهای آمریکا در آستانه اعالم 
حکم قاتل جورج فلوید 

جنبش »جان سیاهان مهم است«  
دوباره جان گرفت 

 دیاب: لبنان
 در آستانه 
فروپاشی است 

با وجود گذشت بیش از 6 ماه از انفجار 
مهیب بندر بیروت که به استعفای دولت 
»حسان دیاب« انجامید، هنوز دولتی در 
این کشور تشکیل نشده است 

نخست وزیر موقت لبنان در جریان سفرش به قطر 
طی اظهاراتی درباره اوضاع کشورش هشدار داد که 
"لبنان در معرض خطر جدی و در آستانه فروپاشی 
است."حسان دیاب در سخنرانی خود از سفارت لبنان 
در قطر گفت: کشور ما از یک تونل تاریک عبور می کند 
و لبنانی ها از تاریکی رنج می برند؛ تاریکی که نتیجه 
فقر و اوضــاع معیشتی و اجتماعی دشــوار در کشور 
است. وی افزود: لبنان به آستانه سقوط کامل رسیده 
است و متأسفانه پس از گذشت ماه ها از استعفای 
دولت، همچنان موانعی بر سر راه تشکیل دولت وجود 
دارد. حسان دیاب در ادامه خواهان کمک کشورهای 
عربی شد و گفت: لبنان در معرض خطر جدی است و 
دیگر نمی تواند صبر کند. ما امکانات خود را به پایان 
رسانده ایم. با وجود گذشت بیش از 6 ماه از انفجار 
مهیب بندر بیروت که به استعفای دولــت »حسان 
دیاب« انجامید، هنوز دولتی در این کشور تشکیل 
نشده است.بن بست سیاسی در لبنان نه موضوعی 
عجیب و نه تازه است. برای نمونه تنها در سال های 
اخیر، میشل عون پس از 46 جلسه پارلمان در اکتبر 
2016 رئیس جمهور لبنان شد.پارلمان لبنان از 
ماه می 2014 تا اواخر اکتبر موفق به معرفی رئیس 
جمهور جدید نشد و سرانجام در چهل و ششمین 
جلسه، میشل عــون به عنوان سیزدهمین رئیس 
جمهور لبنان برگزیده شد. اگرچه سعد الحریری 
پس از این که در نوامبر 2016 به عنوان نخست وزیر 
معرفی شد، توانست کابینه جدید را در مدت کوتاهی 
تشکیل دهد، اما وی زمانی که در می 2018 برای 
بار دوم مامور به تشکیل کابینه شد، پس از حدود 10 
ماه توانست کابینه را تشکیل دهد.مصطفی ادیب که 
پس از استعفای حسان دیاب در اوت 2020 مامور به 
تشکیل کابینه شد نیز پس از یک ماه از این ماموریت 
انصراف داد چرا که به این جمع بندی رسید توان به 
دست آوردن رای اعتماد گروه های سیاسی لبنانی را 

ندارد. با وجود این وضعیت، به نظر می رسد تشکیل 
نشدن کابینه سعد الحریری، دلیل متمایزی در 
مقایسه با نمونه های ذکر شده دارد. سعد الحریری، 
نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه و میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان در یک آوردگــاه زورآزمایی 
سیاسی قرار گرفته اند. این زورآزمایی سیاسی که 
بیش از همه به دلیل انحصارطلبی سیاسی الحریری 
و نادیده گرفتن نقش و سهم رئیس جمهور در تشکیل 
کابینه رخ داد، تاکنون دو نتیجه کوتاه مدت داشته 
است و می تواند یک نتیجه بلندمدت نیز داشته باشد.
اول این که؛ با شکست گفت وگوها میان الحریری و 
عون، بحران سیاسی در لبنان حاد شده و این کشور 
وارد مرحله خطرناکی شده است که تبعات خطرناک 
آن بر اوضــاع داخلی، سیاسی و پولی را نمی توان 
پیش بینی کرد.دوم این که؛ نبود تفاهم سیاسی و 
به نوعی ارجحیت منافع شخصی و گروهی بر منافع 
ملی سبب فشار بر مردم لبنان شده است چرا که 
دولت پیشبرد امور حسان دیاب اختیار چندانی 
ندارد و از زمان استعفای دیاب در اوت 2020 به بعد 
بر مشکالت اقتصادی مردم لبنان افزوده شده است. 
نتیجه بلندمدت ورود لبنان به مرحله خطرناک 
تنش سیاسی نیز می تواند عادت به بی دولتی باشد. 
حتی انصراف احتمالی سعد الحریری از تشکیل 
کابینه نیز ضرورتًا به معنای این نیست که نخست 
وزیر بعدی بتواند کابینه را تشکیل دهد، کمااین که 
پس از معرفی مصطفی ادیب به عنوان نخست وزیر 
جدید در اوت 2021 پیش بینی می شد که وی به 
دلیل همراهی نکردن جریان های عمدتًا غربگرا در 
لبنان موفق به تشکیل کابینه جدید نخواهد شد.نکته 
پایانی این که، تنش سیاسی در لبنان در شرایطی 
ادامه دارد که گام نخست برای کاستن از بحران های 
متعدد حاکم بر این کشور به ویژه بحران اقتصادی، 

تشکیل کابینه است.

ترامپ 2024 خواهد آمد؟! 
دونالد ترامپ: الزمه پیروزی نامزدهای جمهوری خواه، حمایت از ماست، با 

جدیت نامزدی در 2024 را بررسی می کنم 

اولین  رئیس جمهور سابق آمریکا در 
مصاحبه مهم از زمــان خــروج از کاخ 
سفید گفت: حزب محافظه کار که برخی 
می گویند بین وفاداران "مگا" )آمریکا را 
دوباره با عظمت کنیم( و محافظه کاران 
سنتی دو دسته شده است، باید پشت 
ــود تــا بتواند  دســتــورکــار مگا متحد ش
کنگره را در 2022 و بعد از آن دوباره به 
دست آورد. دونالدترامپ به رغم خروج 
از کاخ سفید در اوایــل امسال، جایگاه 
مستحکمی در میان حــزب جمهوری 
خواه دارد. عالوه بر این، چندین قانون 
گذار و سیاستمدار جمهوری خواه هم 
از او و هم از دستور کار "آمریکا را دوباره 
با عظمت کنیم" )مگا( حمایت می کنند 
و به ویژه می توان به رون دی سانتیس، 
فــرمــانــدار فــلــوریــدا کــه احتمال دارد 
بــرای 2024 نامزد ریاست جمهوری 
شود، اشاره کرد.  شان هنیتی، مجری 
فاکس نیوز در مصاحبه ای که شامگاه 
ــا این  آی دوشنبه منتشر شــد، پرسید: 
باید اکنون دستورکار حزب جمهوری 
خواه باشد؟ آیا کسی که بخواهد برای 
شود  نامزد  سنا  یا  نمایندگان  مجلس 
باید دســتــورکــار شما را دنــبــال کند و 
برای چیزهایی بجنگد که شما در دوره 
چهار ساله ریاست جمهوری خودتان 
جنگیدید؟ترامپ در پاسخ گفت: اگر 
آن ها بخواهند پیروز شوند، بله. ما حزب 
جمهوری خــواه را گسترش داده ایــم. 
اگر شما می خواهید که پیروز شوید و 

پیروزی بزرگی هم به دست آورید، باید 
این کار را انجام دهید. باید بــرای این 
کار اقدام کنید.انتشار مصاحبه ترامپ 
چند روز پس از آن انجام می شود که 
این رئیس جمهور سابق آمریکا در حال 
صرف شام با رون دی سانتیس، فرماندار 
جمهوری خواه فلوریدا دیده شد. شامگاه 
شنبه مراسم ساالنه جمهوری خواهان 
برای جمع آوری کمک مالی در تفرجگاه 
ماراالگوی ترامپ برگزار شد.در حالی 
که ترامپ هنوز رسما دربـــاره شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری 2024 
ــت، ایــن رئیس  برنامه ریزی نکرده اس
جمهور سابق در حال وقت گذرانی با 
بسیاری از جمهوری خواهان سرشناس 
به ویــژه دی سانتیس و کریستی نوئم، 
فرماندار جمهوری خواه داکوتای جنوبی 
است. دونالد ترامپ در همین حال گفت 
که با جدیت نامزدی دوباره در 2024 
را در دســت بررسی دارد. او گفت: به 
طور بسیار جدی آن را بررسی می کنم. 
نظرسنجی  پیشتر،  جـــدی.  از  فــراتــر 
 Morning و  پــولــیــتــیــکــو  مــشــتــرک 
Consult نشان مــی داد که در صورت 
تصمیم بــرای کاندیداتوری مجدد در 
انتخابات 2024، تقریبا 54درصــد از 
پشتیبانی جمهوری خواهان را در اختیار 
معاون  دیگر،  نامزدهای  بین  دارد.از 
رئیس جمهور، مایک پنس با 12درصد، 
پسر ترامپ با 8درصد و سناتور تد کروز با 

4درصد، در این نظرسنجی بودند.

اندیشکده روز 

تنش  فزاینده مسکو-واشنگتن

فــارن افــرز در یادداشتی به ارزیابی آینده روابط 
واشنگتن و مسکو در دولت بایدن پرداخته است. 
نویسنده معتقد است پوتین منافع خود را در تقابل با 
آمریکا و متحدانش تعریف کرده است. به همین دلیل 
علیه توسعه دموکراسی در شرق اروپا گام برمی دارد.
در این یادداشت آمده است بهبود روابط در گروی 
انصراف آمریکا از حمایت از رشد دموکراسی در 
حوزه نفوذ شــوروی سابق یا کناره گیری پوتین از 
مخالفت با این روند است، ولی استقرار دولت بایدن 
این روند را تقویت خواهد کرد و به تبع آن، روابط 
بدتر خواهد شد.ریشه مخالفت پوتین با آمریکا به 
تحقیر روسیه توسط غرب پس از فروپاشی شوروی 
بازمی گردد. آمریکا ناتو را به چک، مجارستان و 
لهستان گسترش داد، متحدان صرب روسیه را در 
جنگ بوسنی شکست داد و انقالب های رنگی را 
در حوزه نفوذ سنتی روسیه، سامان بخشید.پوتین 
با حمایت از نیروهای جدایی طلب در گرجستان 
در 2008 نشان داد که خطوط قرمز روشنی در 
قبال گسترش ناتو دارد که اجازه عبور از آن ها را به 
غرب نمی دهد. این رویکرد به تغییر راهبرد آمریکا 
به »بازتنظیم« روابــط در دولت اوباما انجامید که 
»استارت جدید« ثمره آن بود.طبق این یادداشت، 
منظور از »بازتنظیم« روابط آن بود که طرف ها حوزه 
نفوذ یکدیگر را به رسمیت بشناسند، ولی روسیه که 
احساس کرد در حمله آمریکا و اروپا به لیبی، منافعش 
به خطر افتاده، در سوریه علیه آنان وارد عمل شد و 
با الحاق شبه جزیره کریمه نیز بار دیگر روابطش با 
آمریکا به سردی گرایید و امروز بایدن بار دیگر وارث 

تنش های برآمده از دولت دوم اوباماست.

چهره روز 

ــاد طی  رئــیــس جمهور چ
درگیری با تروریست های 
داعشی در مرزهای شمالی 
این کشور کشته شد. ارتش 
چاد با صدور بیانیه ای آورده 
ــس دیبی که هدایت  ادری

نیروهای عمل کننده در جنگ با تروریست ها در 
مرزهای شمالی با لیبی را بر عهده داشت بر اثر 
اصابت گلوله کشته شده است. در این بیانیه آمده 
که فرزند نامبرده وظیفه هدایت کشور و جانشینی 

او را بر عهده گرفته است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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پدری که پدر نبود وکالهبرداری با سیب !
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چرای گوسفندان در یکی از بوستان های تهران

یکی از ویدئوهای پربازدید روزهـــای اخیر، چرای 
گوسفندان در بوستان جنگلی سرخه حصار تهران بود که 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. هر چند در ابتدا 
تعدادی از کاربران واکنش منفی به این اتفاق داشتند 
اما توضیحات معاون شهرداری منطقه درباره این اتفاق 
بسیاری از کاربران را قانع کرد. او گفته: »هر ساله با آغاز 
فصل بهار و شروع بارندگی ها، شاهد رشد علف های هرز 
در مراتع بوستان جنگلی هستیم که این امر با آغاز فصل 
گرما منجر به آتش سوزی می شود. تصمیم گرفته شد، 
طرحی آزمایشی در جهت جلوگیری از کف سوزی علف ها و 
به تبع آن خسارت به درختان بوستان و همچنین تقویت 
بستر خاک، طی مدتی کوتاه انجام شود.« کاربری نوشت: 
»اگه همین اتفاق توی کشورهای دیگه می افتاد بعضی 

ها به به و چه چه می کردن!«
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مراقب این سیب باشید!

هشدار وزارت بهداشت درباره کالهبرداری به نام 
ــادی در شبکه های  وب سایت »سیب« بــازخــورد زی
اجتماعی داشت.به تازگی مشاور وزیر بهداشت در 
توئیتی درباره کالهبردارانی که با ارسال یک پیام جعلی 
از مردم می خواهند وارد سایتی به نام سیب شوند 
و برای دریافت واکسن ثبت نام کنند ،هشدار داده 
است. او همچنین در باره سامانه سیب نوشته: »به هیچ 
عنوان در دسترس مردم نیست و فقط مراقبین سالمت 
و پزشکان می توانند وارد شوند.« کاربری نوشت: »به 
بهانه ثبت نام واکسن کرونا و ایجاد پرونده وارد هیچ 
سایتی نشوید.« کاربر دیگری نوشت: » قبال می گفتن 
بگو سیب تا می گفتی سیب عکست رو برمی داشتن. 
االن می گن بگو سیب تا بگی کالهتو برمی دارن. عجب 
دنیایی ،کارکرد سیب هم عوض شده!« کاربری هم 
نوشت: »من موندم چطور یه عده حاضر می شن این 

جوری اعتماد مردم رو خدشه دار کنن.«
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 کالس معمولی دانشگاه در زندان!

تصویری از یک کالس دانشگاه که در زندان برگزار می 
شود و دانشجویانش را زندانی ها تشکیل می دهند در 
فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در 
شرح این تصویر آمده: »دانشجویان این کالس همه 
زندانی هستند! سه دانشکده در زندان های اوین، 
رجایی شهر و قزل حصار راه افتاده و زندانیان می توانند 
در آن تحصیل رایگان کنند.« البته این نکته را هم 
یادآوری کنیم که زندانیان هم باید مثل دیگران در 
کنکور شرکت کنند و رتبه الزم برای حضور در دانشگاه 
را به دست بیاورند. کاربری نوشت: »چه کار خوب و 
درستی انجام دادن و با این کار باعث شدن عمر آدم ها 
در زندان به بطالت نگذره.« کاربر دیگری نوشت: »باز 
خوبه براشون سهمیه در نظر نگرفتن و اال زمان کنکور، 
زندان ها حسابی شلوغ می شد.« کاربری هم نوشت: 
»این کار باعث می شه بعد از آزادی، جامعه پذیرش 

بیشتری نسبت به اونا داشته باشه.«
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تولید فیلترهای تقلبی تصفیه آب در انباری!

ویدئویی از یک انبار در تهران که در آن انــواع 
محصوالت تصفیه آب با برندهای مختلف کشورهای 
خارجی را به شکل تقلبی تولید می کــرد و عالوه 
بر آن مرتکب تخلفات نگهداری کاالهای قاچاق و 
گران فروشی شده بود، شناسایی و پلمب شد. این 
ویدئو باعث شد بسیاری از کاربران راجع به خرید 
از فروشگاه های غیرمجاز و همچنین فروشگاه های 
اینترنتی هشدار دهند زیرا بیشتراین کاالها در 
فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسیده است. 
کاربری نوشت: »باید دستگاه هــای نظارتی روی 
کاالهایی که فروشگاه های اینترنتی هم می فروشند 
نظارت داشته باشه تا به خاطر چهار تا کالهبردار بقیه 
کسب و کارهای اینترنتی ضربه نخورن.« کاربر دیگری 
نوشت: »اگه مردم به فروشگاه های مجاز مراجعه کنن 
دیگه جایی برای جوالن این جور متقلب ها پیدا نمی 

شه و مجبور می شن جمع کنن و برن.«
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»فعال خداحافظ« 200 هزار تایی شد!

نمی دانــم به خاطر داریــد یا نه اما چندی پیش یک 
دانش آموز دبستانی یک کاردستی ماشین ساخته بود 
که با تخلیه باد بادکنکش باید راه می رفت اما ماشین 
او درســت کار نمی کرد و  درپایان هم گفت »فعال 
خداحافظ«! همان زمان این ویدئو خیلی پر بازدید شد 
و بسیاری معتقد بودند نباید این ویدئو را بازنشر کرد 
چون ممکن است در آینده برای این کودک مشکالتی 
به وجود بیاید. اما همان بچه دبستانی حاال یک صفحه 
اینستاگرامی زده و با انتشار ویدئوهایی شبیه به 
همان، شروع به جذب فالوور کرده و حاال بیش از 200 
هزار نفر دنبال کننده دارد. کاربری نوشت: »مثل این 
که این روزها یه عده از مسخره شدن بچه شون لذت 
می برن و باهاش کاسبی می کنن.« کاربری هم نوشت: 
»من موندم این 200 هزار تا چرا رفتن و این بچه رو 

دنبال کردن!«
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پدری که پدر نبود!

گزارشی دلخراش، غیر انسانی، تلخ و سیاه از تجاوز یک 
پدر به  کودک 17 ماهه اش که منجر به مرگ کودک شده 
بود بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت و باعث خشم 
بسیاری از کاربران شد. کاربری نوشت: »دیگه نباید به 
این آدم که این جور مشکل روانی داره گفت پدر و باید 
به اشد مجازات محکوم بشه.« کاربر دیگری نوشت: »اگه 
با پدران فرزند کش زودتر از این برخورد شدید می شد 
احتماال شاهد این اتفاق تلخ نبودیم.« کاربری هم نوشت: 
»باور کنید،این آدم هایی رو که به بچه هاشون آسیب 
می زنن نمی شه به اسم پدر شناخت و باید براشون اشد 
مجازات رو در نظر گرفت.« کاربر دیگری هم نوشت: » این 
فرد قطعا باید به شدت مجازات بشه اما این جور افراد 
بیمار هستند و اگردر زمان مناسب شناسایی و درمان 

بشن،این فجایع روی نمی ده .« 

            وضعیت ذخایر سنگ آهن در ایران

مجموع ذخایر سنگ آهن جهان حدود 170 میلیارد تن است 
که عمده آن با حدود 52 میلیارد تن در کشور استرالیا قرار دارد. 
پس از استرالیا، روسیه، برزیل و چین به ترتیب بـا 25 ، 23 و 21 
میلیارد تن در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. ایران هم با دارا 
بودن حدود 2.4  میلیارد تن ذخایر شناسایی شده آهن در مقام 
دهم جهان جای گرفته است. بد نیست این نکته را هم بدانید 
که این میزان ذخیره فقط متعلق به معادن کشف شده در کشور 
است و گفته می شود ایران یکی از کشورهایی است که معادن 
سنگ آهن زیاد دیگری در خود دارد که هنوز کشف نشده اند. 
البته برخی ذخایر کشف شده هم هستند که در اعماق زمین قرار 
دارند و به دلیل نبود تجهیزات الزم امکان استخراج وجود ندارد.

            میزان استخراج سالیانه

آمارهای سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران) ایمیدرو( گویای آن است که 10 واحد بزرگ معدن و 
صنایع معدنی در سال 98 توانسته اند حدود 64.2 میلیون 
تن سنگ آهن استخراج کنندو این رقم در سال 99 رشد 
چشم گیری داشت و به نزدیک 100 میلیون تن رسید. با این 
حال  تا سال 1404 در صورتی که بخواهیم هدف گذاری 
انجام شده برای تولید 55 میلیون تن فوالد را اجرایی کنیم 
باید در این چهار سال باقی مانده میزان استخراج سنگ آهن 
را حدود 68 درصد افزایش دهیم تا به استخراج 168 میلیون 

تن سنگ آهن برسیم.

            هشدارها برای پایان ذخیره در 14 سال

در سال های اخیر تولید فوالد در کشور رشد خوبی داشته 
به طوری که برخالف سال های آغازین دهه 90 شمسی که 
وارد کننده فوالد بودیم حاال به یکی از صادرکننده های فوالد 
تبدیل شده ایم و هر سال به میزان تولید فوالد اضافه شده 
است. به طور مثال در سال 97 توانسته ایم 24.57 میلیون 
تن، سال 98 هم 30.34 میلون تن تولید داشته باشیم و در 
سال گذشته هم تولید فوالد کشور به 37.34 میلیون تن 
رسیده است به طوری که هم اکنون به قطب تولید فوالد در 
خاورمیانه تبدیل شده ایم. با این حال در سال 1384 در 
سند چشم انداز توسعه، برای صنعت فوالد هدف تولید ساالنه 
55 میلیون تن فوالد در سال 1404 پیش بینی شده است. 
هرچند که با روند فعلی استخراج سنگ آهن و تولیدات دیگر 
محصوالت زنجیره فوالد، تحقق اهداف سند چشم انداز در 
افق 1404 جهت تولید 55 میلیون تن فوالد خام امکان 
پذیر نخواهد بود اما در صورتی که قرار باشد این هدف گذاری 
تحقق یابد دوام آن تنها 14 سال خواهد بود. چندی پیش 
مدیرعامل شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی کشور 
در یادداشتی بیان کرده بود که برای دستیابی به تولید 55 
میلیون تن فوالد به 168 میلیون تن سنگ آهن نیاز است. با 
دیدن این آمار و تقسیم آن بر ذخایر سنگ آهن کشور به راحتی 
می توان به این نتیجه رسید که در صورت تولید 55 میلیون 
تنی فوالد که کار بزرگی است و می تواند ارز آوری زیادی 
برای کشور داشته باشد تنها 14 سال می توان آن را ادامه داد.

            صادرات و خام فروشی

پیش از آن که بگوییم خام فروشی مواد معدنی مطلوب است یا 
نه؛ بدانیم که قانون در این زمینه کسب حداکثر ارزش افزوده از 
مواد خام معدنی و تبدیل آن به محصول نهایی را مطرح کرده؛ 
از این رو این مسئله باید همواره مدنظر مسئوالن اجرایی 
کشور باشد که از خام فروشی اجتناب کنند اما متاسفانه به 
گــزارش روابــط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، رضا رحمانی وزیرصمت در 
اردیبهشت سال پیش درباره آمار صادرات سنگ آهن گفته: 
»از سال 86 تا 94میزان صادرات سنگ آهن خام در کشور 20 
تا 23 میلیون تن بود که در سال 98 این آمار به 6 میلیون تن 
رسیده بود.« البته در تیر سال 99 وزارت صمت برای صادرات 
سنگ آهن شروطی را قرار داده  ودر اطالعیه ای اعالم کرده 
بود: »به منظور حمایت از تولیدکنندگان فوالد و ضرورت توجه 
به ارزآوری زنجیره تولید این محصوالت، هر گونه صادرات 
سنگ آهن، کنسانتره و گندله صرفًا در شرایطی مجاز خواهد 
بود که نیاز تولیدکنندگان فوالد کشور تأمین شده باشد.« اما 
این شرط هم چند ماهی بیشتر دوام نیاورد و در روزهایی که 
کارشناسان به شدت درباره تمام شدن ذخیره های سنگ آهن 
کشور هشدارمی دهند این شرط هم در بهمن سال قبل ملغی 
شد و صادرات این ماده معدنی که توان فراوری آن در کشور 

موجود است ملغی شد.

            راهکارهایی برای  جلوگیری از کمبود سنگ آهن

قطعا برای جلوگیری از کمبود سنگ آهن راهکارهایی وجود 
دارد که باید در ابتدای آن ممنوعیت صادرات به صورت خام 
فروشی باشد. واقعا جای سوال است که چرا زمانی که واحدهای 
تولیدی در کشورمان به سنگ آهن نیاز دارند باید به صورت خام به 
کشورهای دیگر صادر شود. اما بعد از ممنوعیت صادرات بسیاری 
از کارشناسان حوزه معدن بر این باورند که به روز نبودن تجهیزات 
استخراج باعث شده هزینه استخراج در برخی معادن سنگ 
آهن به صرفه نباشد و در برخی موارد هم نبود تجهیزات باعث 
شده ذخیره های کشف شده در عمق های پایین در کشورمان 
امکان پذیر نباشد که باید با به روز سازی دانش و فناوری در این 
زمینه از آن ها بهره برداری کنیم. به عنوان نمونه ما ذخایر یک 
میلیارد و 500 میلیون تنی از سنگ آهن در منطقه ایران مرکزی 
آن هم در عمق 1500 متری داریم اما کسی حاضر به فعالیت 
در آن بخش نیست. البته باید بگوییم استخراج در  عمق 1500 
متری در دنیا کار مشکلی نیست ولی در ایران 10 سال طراحی 
و تجهیز این ذخایر سنگ آهن زمان می برد که غیرقابل پیش 
بینی بودن قوانین عاملی شده تا کسی به این بخش ورود نکند. 
در کنار این موارد تحقیق برای کشف معادن دیگر هم الزامی 
است. البته جدای از آن چه گفتیم بهتر است در بخش صادرات 
فوالد هم از صادرات فوالد خام که شکل دیگری از خام فروشی 
است جلوگیری کنیم و با تبدیل فوالد خام به محصوالت فوالدی 
خاص و سوپر آلیاژ مانند فوالد ضدحریق، ضد زلزله، ضد ارتعاش، 
ضد زنگ و محصوالت فوالدی گالوانیزه، ورق خودرو و ورق لوازم 
خانگی و ... که می تواند در کنار ایجاد اشتغال ارز آوری بیشتری 

هم داشته باشد، آن را صادر کنیم.

 هشدارها درباره اتمام ذخایر سنگ آهن کشور تا چه حد جدی  بوده  
و آیا پای  سوء مدیریت و خام فروشی در میان است

قطب تولید فوالد خاورمیانه 
تعطیل یم شود؟

رعیت نواز- برای این که اهمیت گزارش امروز را بیشتر متوجه شوید باید بدانید که امروزه سنگ آهن پس از نفت، مهم ترین کاالی 
استراتژیک به لحاظ ارزش محسوب می شود آن هم به این دلیل است که سنگ آهن ماده اولیه برای تولید فوالد است و 98 در صد از 
سنگ آهن استخراج شده تبدیل به این فلز می شود و در ساخت ابزارها و تجهیزات زیادی مثل اتومبیل ها، لکوموتیوها، کشتی ها 
و هزاران وسیله کوچک و بزرگ دیگر به کار می رود. هرچند ایران یکی از 10 کشوری است که ذخایر باالی سنگ آهن را داراست 
اما چندی است که  زنگ هشدارهایی در باره پایان یافتن این ذخیره به صدا در آمده است. به تازگی دیوان محاسبات در گزارشی  
اعالم کرده که حدود 14 سال بعد از افق 1404 ذخیره سنگ آهن کشور به اتمام می رسد البته پیش از این هم کارشناسان زیادی 
این موضوع را  گوشزد کرده اند اما متاسفانه با همه این هشدارها هنوز هم خام فروشی و صادرات سنگ آهن در حال رخ دادن است 
با این توضیح که کشور به این ماده معدنی برای فراوری و تبدیل آن به فوالد نیاز دارد. در این گزارش سعی داریم ضمن بررسی این 

هشدار از راه هایی بنویسیم که برخی کارشناسان برای جلوگیری از کمبود سنگ آهن ارائه داده اند.

جریمه 5000 دالری 
برای زابله ریزها!
کشورهای مختلف برای ریختن زباله در معابر و 

طبیعت جرایمی را در نظر گرفته اند که با جریمه های 

در نظر گرفته شده در کشورمان بسیار متفاوت است

تصویری از  تابلویی در آمریکا که در آن نرخ جریمه هزار 
دالری برای ریختن زباله در طبیعت را نشان می داد، بازتاب 
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. برخی از کاربران 
معتقدند که جریمه برای بازدارندگی و اجرای قانون الزم 
است و جرایم بازدارنده باعث ایجاد فرهنگ در کشورها 
می شود. به همین بهانه به سراغ مقایسه میزان جریمه ای 
که در کشورمان و چند کشور دیگر برای رعایت نکردن 
حقوق دیگران در مــواردی چون ریختن زباله، انداختن 
آب دهان در خیابان و ایجاد آلودگی صوتی تعیین شده، 
پرداخته ایم. رقم های تعیین شده برای پرداخت جریمه به 
دلیل نقض حقوق شهروندی در کشورهای مختلف با ایران 
نشانگر فاصله فاحش اهمیت موضوع نزد قانون گذاران 
این کشورهاست. بــرای اطــالع بیشتر این اختالف با ما 

همراه باشید.

جریمه ریختن زباله در طبیعت	 
مقایسه جریمه رفتارهایی مثل پرتاب کردن زباله، انداختن 
آب دهان و ... در کشورهای مختلف با میزان جریمه ای که در 
کشورمان برای آن در نظر گرفته شده مشخص می کند که 
مبلغ این جرایم اختالف فاحش دارد. بر اساس پایگاه خبری 
پلیس ،جریمه ریختن هرگونه زباله، مایعات و اشیا از درون 
خودرو به معابر ممنوع است و 30 هزار تومان جریمه دارد. 
این در حالی است که سنگاپور از سال 2014 برای رفتارهای 
زننده مانند سیگار کشیدن در مناطق ممنوعه، انداختن 
زباله و آب دهان هزار دالر سنگاپور )حدود15میلیون 
تومان( جریمه و در صــورت تکرار جرایم سنگین تری 
تا 5000 دالر سنگاپور در نظر گرفته شــده اســت .در 
کشورهای دیگر مانند آمریکا، انگلستان،  استرالیا، چین 
و هنگ کنگ انداختن آب دهان و زباله در فضای عمومی 
جرم محسوب می شود و مجازات و جریمه به  دنبال دارد. 
برای مثال در شهر هانگژوی چین، از اول مارس سال 2016 
متخلف حدود 20دالرجریمه می شود و تخلف او به  عنوان 
سابقه مجرمانه ثبت خواهد شد. مقدار این جریمه در 
هنگ کنگ به 200دالر نیز می رسد. بیرون انداختن زباله 
از خودروی درحال حرکت و چسباندن یا انداختن آدامس 
از فضاهای عمومی نیز شامل  جویده  شــده به سطحی 
جریمه هایی مشابه است. در کشورهایی نظیر آمریکا یا 
بریتانیا،  افسران پلیس مسئولیت برخورد با متخلفان را 
به  عهده دارند. اگر در یکی از شهرهای انگلستان افسران 
پلیس در سطح شهر، فردی را حین پرتاب کردن ته سیگار 
یا هر نوع زباله دیگری در خیابان مشاهده کنند، می توانند 
بالفاصله برگ جریمه ای 1000پوندی به متخلف بدهند که 
تنها 14روز فرصت پرداخت دارد. تقریبا تمامی ایالت های 
آمریکا نیز قانون منع ریختن زباله و آب دهان در خیابان را 
تصویب و اجرا کرده اند و برای آن 1000 دالر جریمه در 
نظر گرفته اند. کشور قطر نیز در گروه کشورهایی است که 
به پاکی خیابان های خود بهای زیادی می دهد؛ از این  رو 
شهروندانی که زباله یا باقی  مانده غذای خود را در خیابان 
ــرادی که در خیابان تف کنند  ــال قطر، اف بریزند 100ری
200ریال و افرادی که زباله های خود را خارج از مکان های 

ویژه زباله رها کنند 500ریال قطر جریمه خواهند شد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی

گزیده یک توئيت

یک عکس  

 آبرسانی سیار
 در لردگان چهارمحال و بختیاری 

رسانه های جهان 

ــپــنــدنــت:  ــنــدی ای
پــــــــروفــــــــســــــــور 
دیـــــنـــــان پــيــلــی، 
ــاس در  ــن ــروس ش وی
ــدن،  ــن دانــشــگــاه ل
گفت: »بــه نظر مــن خيلی جسارت 
می خواهد که کسی بگوید ویروس 
به پایان مسير تکاملی خود نزدیک 
مــی شــود و نمی تواند فــراتــر از این 
پيش برود. هنوز مشخص نيست این 
ویروس در ماه ها و سال های آینده تا 

چه حد جهش خواهد یافت.«

ــی:   ــ بــــــی بــــــی س
فـــــــدراســـــــيـــــــون 
بـــيـــن الـــمـــلـــلـــی 
جمعيت های صليب 
ــال احمر  ــرخ و ه س
اعام کرده  که در سال ۲۰۲۱ ميادی 
به دليل بــروز خشکسالی یک سوم از 
جمعيت افغانستان بدون غذا خواهند 
ماند و اقدام فوری برای مقابله با این کار 

الزم است.

چهار شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰
۸  رمضان  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۶۴۱

 بازار سیاه در کمین 
واردات خصوصی واکسن
 شرکت های خصوصی قرارداد خرید ۶ میلیون دوز واکسن کرونا را امضا کرده اند؛

 نگرانی ها درباره واردات خصوصی واکسن چیست و رئیس اتاق ایران چه پاسخی به آن دارد؟

موفق  خصوصی  عبدالهی- »شرکت های 
ــرارداد خرید 6 ميليون دوز  شده اند تاکنون ق
واکسن را امضا کنند و اگر مراحل اداری آن هرچه 
سریع تر طی شود، به تدریج و فاز به فاز واکسن 
خریداری و وارد کشور می شود«. این خبر روز 
گذشته رئيس اتاق بازرگانی تهران حکایت از 
آن دارد که بخش خصوصی به صــورت جدی 
برای واردات واکسن دست به کار شده است. 
با این حال برخی ابهامات و سواالت دراین باره 

وجود دارد:
*  قيمت واکسن های وارداتی بخش خصوصی 

چقدر خواهد بود؟
*   تزریق این واکسن ها طبق نظر وزارت بهداشت 
انجام می شود یا بخش خصوصی دربــاره آن 

تصميم می گيرد؟
*   برای جلوگيری از خطر ایجاد رانت و بازار سياه 

واکسن چه باید کرد؟
و ... .

هشدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی       
این سواالت و ابهاماتی است که دکتر »عليرضا 
پزشکی  علوم  فرهنگستان  رئيس  مــرنــدی« 
کشور هم دربــاره آن هشدار داده و در نامه ای 
به وزیر بهداشت نوشته است: »از درگيرکردن 
بخش خصوصی، در امر خرید،  توزیع و حتی 
تزریق واکسن به شدت پرهيز شــود، چــرا که 
خطر رانت خواری، بازار سياه، فساد در حمل 
و نگهداری و نيز کيفيت واکسن بسيار زیاد 

خواهد بود«.
 موافقت مشروط وزارت بهداشت

پــس از تکذیب تــوزیــع واکــســن پولی توسط 
به طور رسمی  هال احمر، وزارت بهداشت 
موضع خود را دربــاره حضور بخش خصوصی 
برای واردات واکسن کرونا اعام کرد و برای آن 

دو شرط گذاشت: »کسی که داوطلب واردات 
ــی  ــت اوال باید یــک شرکت داروی واکــســن اس
موردتایيد وزارت بهداشت ایران باشد و ثانيا از 
طرف توليدکننده واکسن، یک نامه نمایندگی 
برای ما بياورد که اتاق بازرگانی کشور مبدأ  و 

سفارت ما در آن کشور، آن نامه را تایيد کنند«.

وزارت بهداشت: واکسیناسیون رایگان        
خواهد بود

عاوه بر آن، سازمان غذا و دارو بر رایگان بودن 
همه واکسن های وارداتی هم تاکيد و اعام کرد: 
»هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود توسط 
وزارت بهداشت خریداری و به صورت رایگان 
توزیع و تلقيح خواهد شد«. بنابراین می توان 
مطمئن بود که موضع رسمی و قطعی وزارت 
بهداشت برای همه واکسن های وارداتی، توزیع 

رایگان آن هاست.

رئیس اتاق ایران: هنوز قراردادها نهایی        
نشده است

ــا سندملی  ــه تطابق ب ــوال دوم ک دربــــاره سـ
واکسيناسيون است، یک ابهام وجود دارد. در 

صحبت های رئيس اتاق تهران این نکته آمده 
است که هدف اول در واردات این واکسن ها، 
ــران  ــارگ واکــســيــنــاســيــون بــخــش تــولــيــد و ک
کارخانه ها خواهد بود؛ هدفی که شاید با سند 
ملی واکسيناسيون و اولویت بندی ها مطابقت 
نداشته باشد. این در حالی است که سازمان غذا و 
دارو تاکيد کرده است »همه واکسن های وارداتی 
در چارچوب برنامه واکسيناسيون ملی تزریق 
خواهد شد«. این ابهام را در گفت وگو با رئيس 
اتاق بازرگانی ایران مطرح می کنم. »غامحسين 
شافعی« در ابتدای گفت وگو با خراسان بر این 
موضوع تاکيد می کند که قراردادهای فعاالن 
بخش خصوصی برای خرید واکسن هنوز نهایی 
نشده، نه پولی داده شده و نه زمانی برای واردات 
تعيين شده است، بنابراین باید بدانيم که در این 
مسير هنوز به نتيجه مطلوب و نهایی نرسيده ایم 

اما تاش ها در حال انجام است«.

فقط بر عهده وزارت بهداشت       
ــاره نحوه  ــاره ابهامات مطرح شده درب وی درب
استفاده از این واکسن ها هم می گوید: »تاکيد 
اتــاق ایــران این است که توزیع این واکسن ها 

هم باید توسط وزارت بهداشت و در قالب سند 
ملی واکسيناسيون باشد. باید اولویت ها را 
که   کند؛همان گونه  تعيين  بهداشت  وزارت 
تاکنون انجام شده است و دیگر کشورها هم کادر 
درمان، سالمندان و بيماران خاص را در اولویت 

گذاشته اند«.

اعالم خطر رانت و بی عدالتی       
شافعی درباره آسيب های احتمالی این حوزه 
هم هشدار می دهد و می گوید: اگر نظارت ها 
برای توزیع و تزریق این واکسن ها کافی نباشد، 
ممکن است درنهایت به بروز اشکاالت فراوانی 
منجر شود و شاهد رانت، بازار سياه و بی عدالتی 
در توزیع باشيم. ما حامی حضور بخش خصوصی 
برای واردات واکسن هستيم، اما نمی خواهيم 
حضور بخش خصوصی در انجام این کار مهم، 
هزار مسئله ایجاد کند؛ بنابراین باید همه کارها با 

نظارت دقيق وزارت بهداشت انجام شود.

کاری که از عهده دولت ساخته نیست       
از رئيس اتاق بازرگانی ایران 
ــی بخش  ــتـ مــی پــرســم »وقـ
خصوصی توان عقد قــرارداد 
سریع برای واردات 6 ميليون 
دوز واکسن را دارد، چطور 

خود دولت از انجام این کار بر نمی آید؟« او پاسخ 
می دهد: »این همان تفاوت مهم بخش خصوصی 
و دولت است. فعاالن بخش خصوصی بارها و بارها 
راه های دور زدن تحریم را تمرین کرده اند و به دليل 
داشتن روابط ویژه ای که با شرکت های خارجی 
دارند، می توانند خریدها و انتقال کاالهای خود را 
انجام دهند، اما دولت این توانایی را ندارد، ضمن 
آن که حساسيت های تحریمی روی دولت بيشتر 

است و کار سخت تری در این زمينه دارد«.

کرونا ۴۰ درصد از مسافران 
تاکسی ها را کم کرد

کشور  شهری  تاکسيرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
گرفتن  درنظر  با  کشور  کل  در  گفت:هم اکنون 
تقریبا  مسافرگيری  کاهش  مسئله  و  پروتکل ها 
متناسب با شرایط هر شهر بين 3۰ تا 4۰ درصد 
کاهش مسافرگيری ناشی از شيوع کرونا را در 
حوزه تاکسيرانی داریم.مرتضی ضامنی افزود: از 
ابتدای شيوع ویروس کرونا مسافرگيری به مقدار 
قابل توجهی کاهش یافت. ما کاهش مسافرگيری 
در ماه های ابتدایی شيوع کرونا را تا 7۰ درصد هم 
شاهد بودیم. البته رفته رفته فرایند کاهش روند 
مسافرگيری به یک حالت نرمالی رسيد. مدیرعامل 
اتحادیه تاکسيرانی شهری کشور درباره پيگيری ها 
بــرای دریافت واکسن کرونای رانندگان تاکسی 
ــر محترم کشور  از طریق وزی به ميزان گفت: ما 
درخواستی را خطاب به رئيس ستاد ملی مبارزه 
با کرونا ارسال کردیم. در درخواستی که ما مطرح 
کردیم این نکته بيان شد که رانندگان تاکسی و 
حتی رانندگان  وسایل حمل و نقل عمومی، قشری 
هستند که بنا بر اعام وزارت بهداشت در معرض 
خطرند. برای همين تقاضا کردیم این رانندگان در 
اولویت دریافت واکسن کرونا قرار بگيرند و البته برابر 
اعام وزارت بهداشت در اولویت هم قرار گرفته اند. 
ما منتظریم که وزارت بهداشت فرایند تزریق واکسن 
به این گروه از مشاغل را اعام کند تا ما بتوانيم برای 
انجام فرایند اجرایی کمک های الزم را داشته باشيم. 

ولی تا االن هنوز چيزی به ما اعام نشده است.

جهانگیری: مدیران سوءاستفاده گر 
از واکسن را برکنار کنید  

 معاون اول رئيس جمهور گفت: هر مدیری که 
با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، 
صاحيت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت 
زده است. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگيری پس 
از دریافت گزارشی درباره انتشار اخبار تزریق واکسن 
به افرادی خارج از اولویت بندی تعيين شده وزارت 
بهداشت، در برخی شهرها، طی دستوری به وزیر 
کشور و فرمانده قرارگاه عملياتی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا تاکيد کرد: هر مدیری در هر رده ای خارج 
از روال و برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن 
بزند، صاحيت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی 
خسارت زده است و به سرعت باید از مسئوليت کنار 
گذاشته شود. این دستور به وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی نيز اباغ شده است.

توزیع یک میلیون وعده غذای 
گرم میان نیازمندان

ــام خمينی)ره( از توزیع  رئيس کميته امــداد ام
یک ميليون وعــده غــذای گرم ميان خانواده های 
نيازمند از ابتدای ماه رمضان خبر داد.   بختياری 
گفت: تاکنون ۲3۱۸ آشپزخانه در طرح اطعام 
مهدوی فعال شده اند، همچنين ۱7۵ هزار بسته 
افطاری در قالب طرح افطاری ساده در اختيار افراد 
نيازمند قرار گرفته است. بختياری افزود: بيش از 
۱۰۱ ميليارد تومان از محل کمک های مردمی و 
خيران برای تهيه و توزیع غذای گرم و افطاری ساده 
برای نيازمندان هزینه شده است. مردم نيکوکار 
ــه کمک های  ــران اسامی می توانند بــرای ارائ ای
خود به اقشار نيازمند و آسيب دیده از کرونا از طریق 
شماره گيری کد دستوری #۱4* یا شماره کارت 

6۲776۰7777777777 اقدام کنند.

 ۲ سردخانه جدید در بهشت زهرای تهران راه اندازی شد
 احتمال تاخیر یک روزه در تدفین قربانیان  کرونا  

رئيس سازمان پيشگيری و مدیریت بحران شهرداری تهران، با 
اشاره به ایجاد ۲ سردخانه دیگر در بهشت زهرای تهران گفت: در 
صورت بدتر شدن شرایط کرونایی ظرفيت سردخانه ها احتماال 
دیگر کفایت متوفيان  را نمی کند. »رضا کرمی محمدی« به ایلنا 
گفت: آمارها نشان می دهد که وضعيت کرونایی تهران از لحاظ 
تعداد بيماران و تعداد فوتی ها رو به گسترش است.تقریبا یک سوم 
فوتی هایی که روزانه اعام می شود، متعلق به تهران و حومه است 
و وضعيت خوبی حاکم نيست.  کرمی محمدی درباره به کارگيری 
مجدد سوله های مدیریت بحران با توجه به کمبود تخت های 

بيمارستانی گفت: وضعيت آمادگی سوله ها به همان شکل سابق 
است و درخواست جدیدی برای استفاده از سوله های مدیریت 
بحران نشده است. ما آمادگی خود را برای در اختيار قراردادن 
۸ پایگاه اعام کردیم که از این تعداد سه سوله با کمک سپاه 
تجهيز شد، اما در طول سال گذشته استفاده چندانی از آن ها 
نشد و در این مدت تنها به صورت محدود برای درمان زندانيان و 
معتادان متجاهر و مواردی از این دست استفاده شد .  او در پاسخ 
به این سوال که آیا ممکن است در تهران به شرایطی برسيم که 
سردخانه ها جا نداشته باشند و به نظر شما شهر آمادگی مقابله 

با بحران بهداشتی را در هفته های آینده دارد؟ گفت: به نظر 
می رسد در هفته پيش رو شرایط بدتر می شود و اگر این گونه پيش 
برود، ممکن است ظرفيت سردخانه ها هم کفایت نکند. البته 
اکنون متوفی در سردخانه بيمارستان ها نمی ماند و با تمهيدات 
پيش بينی شده سریعا به بهشت زهرا منتقل می شود. البته ممکن 
است در شرایطی که تعداد متوفيان زیاد شود، نتوانند تدفين را 
همان روز انجام دهند و به روز بعد منتقل شود. کرمی محمدی 
افزود:  تا پایان این هفته باید منتظر ماند و مشخص می شود، آیا 
آمار باال می رود یا این که پيک بيماری به یک ثبات نسبی می رسد. 

۲3۵ نفر از نمایندگان مجلس دیروز با امضای بيانيه ای ضمن 
حمایت از فرماندهان حوزه بهداشت، وزیر بهداشت و مدافعان 
سامت، از همگان خواستند که در اجرای فرمایشات مقام 
معظم رهبری نظرات کارشناسانه وزارت بهداشت را در 
تصميم گيری ها لحاظ و عملياتی کنند. به گــزارش خانه 
ملت، دربخشی از نامه نمایندگان آمده است: ما نمایندگان 
مجلس شورای اسامی ضروری می دانيم از ۱4 ماه تاش 

خستگی ناپذیر و ایثارگرانه پزشکان معزز، پرستاران و کادر 
معزز بهداشت و درمان، مدیران و فرماندهان بخش بهداشت 
و درمان و وزیر دلسوز و سختکوش بهداشت  که دستاوردهای 
ــد، صميمانه تشکر و قدردانی  عظيمی را به همراه آورده ان
نمایيم و از همگان درخواست می نماید در اجرای فرمایشات 
مقام معظم رهبری نظرات کارشناسانه وزارت بهداشت و 

درمان را در تصميم گيری ها لحاظ و عملياتی نمایند.

حمایت ۲35 
 نماینده مجلس
 از وزیر بهداشت



سینما و تلویزیون ۶

سینمای جهان

چهارشنبه اول اردیبهشت   1400
8  رمضان 1442.شماره  20۶41

امیرحسین آرمـــان پــس از رفع 
محدودیت ها برای تولید فیلم و 
سریال ها و اعالم وضعیت عادی 
در کشور، ادامه بازی در سریال 
سرخ«  »میدان  خانگی  نمایش 

ساخته ابراهیم ابراهیمیان را از سر خواهد گرفت.

حسام منظور در فصل دوم »نجال« 
اثر خیرا... تقیانی پور بازی خواهد 
کــرد. تقیانی پور در گفت وگو با 
تسنیم توضیح داده است که همه 
بازیگران فصل اول در فصل دوم 
حضور دارند. سریال اکنون در مرحله نگارش فیلم 

نامه است.

داریـــوش ارجمند فـــردا شب 
برنامه  قسمت  بیستمین  در 
ــور خــواهــد  ــض »هــمــرفــیــق« ح
ــا شــهــاب حسینی  ــت و ب داشـ
گفت وگو خواهد کــرد. او هم 

اکنون مجموعه »یاور« ساخته سعید سلطانی را 
از شبکه 3 روی آنتن دارد.

محمدرضا فروتن امــروز با فیلم 
کمدی »آقــای سانسور« ساخته 
علی جبارزاده به نمایش خانگی 
مــی آیــد. بهرام افــشــاری، بهاره 
رهنما، بهنوش بختیاری و امیر 

کربالیی زاده دیگر بازیگران این فیلم محصول سال 
96 هستند.

چهره ها و خبر ها

ــی بـــه بــیــمــاری  ــان ــاخ ســعــیــد آق
ــد-19 مبتال شــده است.  ــووی ک
مهدی فرجی تهیه کننده »نون.خ« 
در گفت وگو با مهر درباره وضعیت 
آقاخانی گفته است که بیماری وی 
خفیف است و در منزل مراحل درمان را طی می کند.

الناز شاکردوست با فیلم »تی تی« 
به کارگردانی آیــدا پناهنده، در 
جــشــنــواره  دهــمــیــن  افتتاحیه 
فیلم های ایرانی استرالیا دیده 
خواهد شد. این جشنواره از 30 

اردیبهشت  تا 26 خرداد برگزار خواهد شد.

 مائده کاشیان  

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

بهادر زمانی در اولین تجربه جدی سینمایی 
خود، در فیلم »رستاخیز« اثر احمدرضا درویش، 
نقش حضرت عباس)ع( را ایفا کرد و با این فیلم 
شناخته می شود. این بازیگر تجربه حضور در 
سریال »تنهایی لیال« و مجموعه نمایش خانگی 
»کرگدن« را نیز در کارنامه دارد. او در تازه ترین 
فعالیت خود در عرصه بازیگری، در سریال 
»یاور« نقش یک شخصیت پلیس را بازی کرده 
که  به زودی وارد قصه خواهد شد. به بهانه 
حضور زمانی در این مجموعه با او گفت وگویی 

داشتیم.

درباره نقش خود در »یاور« بگویید.	 
کاراکتر من شخصیتی است که در جست وجوی 
رسیدن به مقصدی که »یاور« می خواهد به آن 
برسد، به او بسیار کمک می کند و خودش هم 
ارتباط جداگانه ای با »یاور« دارد که برای این 
که کارش را درست انجام بدهد یا به ندای قلبش 

گوش کند، دست وبالش را می بندد.

با توجه به کم کاری تان، چطور شد که بازی 	 
در این سریال را پذیرفتید؟

فیلم نامه، کارگردان، دستمزد و همه این چیزها 
برایم بسیار مهم است، اما آدم اخالق گرایی 
هستم. چون در حوزه فیلم سازی درس خواندم 
و کار کردم، وقتی به عنوان بازیگر در اثری حضور 
پیدا می کنم، خیلی تحت فشار هستم، چون باید 
شم کارگردانی و نویسندگی ام را کنار بگذارم 
و هیچ دخالت و حرکتی نکنم که کارگردان 
ــورد نقد قرار  یا عوامل احساس نکنند که م
گرفته اند. باید سعی کنم فقط به بازی خودم 
برسم و این کمی برایم سخت است. در نتیجه 
اگر احساس کنم با آدم های بی اخالقی روبه رو 
هستم، سعی می کنم در آن کار حضور پیدا 
نکنم یا اگر حضور داشته باشم هم به من سخت 
می گذرد. در خصوص »یاور« آقای سلطانی فرد 
بسیار اخالق مدار و شریفی است و خوش سابقه 
هم هست. داشتن همکاری با سعید سلطانی در 
پرونده کاری  اتفاق خوبی است، در نتیجه منجر 
به این شد که به توافق برسیم و نقش را پذیرفتم.

تجربه همبازی بودن با آقای ارجمند چطور 	 
بود؟

خیلی جالب است. آقای ارجمند هم مانند خود من 
که یک کاراکتر مذهبی بازی کردم، از سریال »امام 
علی )ع(« خیلی دیده شدند و این بازیگرها یک 
سری روحیاتی دارند که در وهله اول فکر می کنی 
شاید کار با آن ها کمی سخت باشد اما واقعیت این 
طور نیست. اتفاقا دریایی از تجربه هستند و اگر 
سعی کنی با حال خودشان پیش بروی، در کار 
چیزهای زیادی از آن ها یاد می گیری. خودم سعی 
می کنم با هر آدمی همان طور که خودش رفتار 
می کند و دوست دارد رفتار کنم که او هم راحت 
باشد. چون بازی من بیشتر با کاراکتر »یاور« بود، 

سعی کردم چیزهای زیادی از ایشان یاد بگیرم.

پس از این تجربه، اگر بخواهید به ویژگی 	 
ــاره کنید، چه  خاصی ازداریـــوش ارجمند اش

می گویید؟
کال از شخصیت افرادی که سنشان باال رفته اما 
همچنان صالبت خودشان را دارند خیلی لذت 
می برم. ایشان ماشاءا... در بعضی پالن ها می 
بینیم میل زورخــانــه ای می زنند که 90 درصد 
جوانان امروزی اصال نمی توانند بلند کنند! این 
نشان دهنده آمادگی جسمانی در این سن است 
و یکی از چیزهایی که بازیگر احتیاج دارد، همین 
استقامت و آمادگی جسمانی است که به نظرم 

قابل ستایش است.

نظرتان درباره شباهت سریال به »ستایش« 	 
چیست؟

ــی بـــوده،  ــن ــت ــت داش شــایــد چـــون آن ِتـــم دوس
می خواستند همان ِتم پرمخاطب را با قصه دیگری 

نگه دارند. احتماال دیدند ادامه دادن »ستایش« 
کار اشتباهی است، برای همین سعی کردند در 
همان تم جلو بروند. شاید این طور باشد، چون 
من از سیاست شان اطالعی نــدارم. شخصیتم 
در این سریال با کاراکترهای »ستایش« متمایز 
است، به همین دلیل این شباهت خیلی برایم 
سخت نبود. هرچند که عوامل کار یکسان بودند، 
اگر عوامل متفاوت بود و می خواستند ادای آن 
کار را دربیاورند می شد تقلید اما چون نویسنده، 
کارگردان و بازیگر نقش اصلی همان ها هستند، 

به همین دلیل خیلی برایم ناراحت کننده نبود.

شما با فیلم »رستاخیز« شناخته می شوید. 	 
تجربه بــازی در نقش حضرت عــبــاس)ع(، به 

عنوان اولین تجربه چطور بود؟
کار کردن کنار بزرگان در ابتدای مسیر کاری، 
وقتی در جایگاهی ایستاده ای که همه برخورد 
جــدی و محکمی دارنــد، طبیعتا به رشــد من، 

ادبیات و تفکرم در سینما خیلی کمک کرد.

ــاره تجربه شخصی تان از بازی در این 	  درب
نقش بگویید.

درباره آن چه به دست آوردم، بعد از این که اوایل 
صحبت کردم، تصمیم گرفتم دیگر چیزی نگویم. 
چون همه چیزهایی که به دست آوردم کامال 
شخصی و یک بحث اعتقادی شخصی است و 
دلیلی ندارد آن چه به دست آوردم، خیلی عمومی 
باشد و همه بخواهند آن را تایید کنند. در واقع 
یک سری دریافت های شخصی بوده که پیش 
خودم هست، اما این که بخواهم بیان کنم و بعد 
عرفانی اش را به کالم بیاورم، ترجیح می دهم 
که بازگو نکنم. همه آدم ها به نحوی با فراتر از 

خودشان در ارتباط هستند و گاهی متوجه خیلی 
چیزها می شوند که ممکن است درجاتش خیلی 
باالتر از چیزهایی باشد که من به دست آوردم. 
بستگی به کشش انسان ها و نوع نگاهشان دارد. 
در نتیجه گفتن اش بیشتر جنبه خودستایی دارد. 
لطف و محبتی که خدا به من داشت، باعث شد 
در ابتدای مسیر کاری ام، هم در موقعیت خاصی 
کار کنم، هم به لحاظ شخصی و شناخت اطرافم، 

جهان بینی ام رشد کند.

فکر می کنید اگر فیلم در زمان خودش اکران 	 
می شد، چه تاثیری در مسیر شما داشت؟

هیچ چیزی را نمی شود پیش بینی کرد، همچنان 
که ممکن بود با اکران فیلم اتفاق خوبی نمی افتاد 
یا این که می افتاد. مملکتی داریم که پر از عقاید 
مختلف است و همه فکر می کنند همان چیزی 
درست است که خودشان می گویند. به هرحال 
به عنوان کاری بزرگ در کارنامه من، برایم باعث 

افتخار است.

گفته بودید بعد از ایفای این نقش، به دلیل 	 
ایــن که پیش زمینه ای بــرای مخاطب ایجاد 
نشود، بــرای خودتان محدودیت هایی در 
محدودیت ها  ایــن  داشتید،  نقش  انتخاب 
همچنان وجود دارد که باعث شود نقش های 

مثبت را انتخاب کنید؟
وقتی بازیگری را برای نقشی انتخاب می کنی، 
باید شاخصه هایی داشته باشد. اولین المان، 
فیزیکی است، یعنی باید بدن و میمیک او به 
کاراکتر بخورد. درست است که گریم به کمک 
شخصیت پردازی می آید اما 90 درصد ماجرا 
بــه خــود فــرد بــرمــی گــردد. در خصوص نقش 
حضرت عباس)ع( هم، وجود شاخصه هایی در 
صورتم باعث شد گریم آن چه را که می خواهد، 
برساند. آن چه ذاتا در من وجود دارد، این است 
که میمیکی دارم که به کاراکتر منفی نمی خورد، 
مگر این که یک شخصیت منفی پردازش شده ای 
باشد که کامال مشخصات یک آدم مثبت را دارد 
ولی ناگهان معلوم می شود ُبعد منفی داستان 
روی او سوار بوده است. من چهره خاکستری رو 
به سفید دارم، یعنی میمیک صورتم این شکلی 
است و ربطی به عالقه خودم ندارد و شخصیت 

منفی گل درشت برایم مناسب نیست.

شرکت کنندگان اسکار چرخشی 
خواهند بود

برگزارکنندگان مراسم نود و سومین دوره جوایز 
سینمایی اسکار اعالم کردند، شرکت کنندگان در 
این مراسم در حین مصاحبه مقابل دوربین ملزم به 

استفاده از ماسک نیستند.
به گزارش ایسنا، نشست مجازی میان نمایندگان 
آکادمی، نامزدها و روابط عمومی های شخصی 
و استودیوها برگزار و در آن اعــالم شد، بخشی 
از مراسم اسکار که در سالن یونیون استیشن 
لس آنجلس برگزار خواهد شد، مشابه یک تولید 
تلویزیونی در نظر گرفته می شود، بنابراین افراد 
ملزم به استفاده از ماسک در مقابل دوربین نیستند. 
با وجود این، زمانی که افراد مقابل دوربین نیستند، 

باید از ماسک استفاده کنند.
آکادمی اسکار همچنین اعالم کرد که شمار شرکت 
کنندگان در مراسم اسکار محدود به 1۷0 نفر 
خواهد بود که به صورت چرخشی در مراسم حضور 

می یابند.
شرکت کنندگان در مراسم امسال جوایز آکادمی، 
حداقل باید سه بار پیش از حضور در این مراسم 
تست کرونا بدهند و در هنگام شرکت در مراسم 
هم تب سنجی از افراد الزامی است. همچنین یک 
فرش قرمز مختصر با حضور سه عکاس و شماری 
محدود از نمایندگان خبری برای مصاحبه برگزار 
می شود و نمایندگان خبری بین المللی برای 
پوشش مراسم اسکار نیز از کشورهای کانادا، ژاپن، 
انگلیس، آلمان، فرانسه، برزیل، اسپانیا، مکزیک و 
استرالیا خواهند بود. طبق اعالم برگزارکنندگان 
مراسم اسکار، باید حداقل فاصله دو متری میان 

خبرنگاران و مصاحبه شوندگان رعایت شود.

آغاز تولید اثر جدید اسکورسیزی

فیلم برداری جدیدترین فیلم اسکورسیزی با نام 
»قاتالن ماه کامل« با بازی دی کاپریو و رابرت دنیرو 

از   19 آوریل آغاز شد.
به گزارش صبا، یکی از نمایندگان »اپل« خبر آغاز 
فیلم برداری »قاتالن ماه کامل« اسکورسیزی را 
از روز دوشنبه 19 آوریل )30 فروردین( در ایالت 
اوکالهاما تایید کــرد. این فیلم بر اســاس کتاب 
غیرداستانی پرفروشی به همین نام نوشته دیوید 
گران ساخته می شود. اسکورسیزی نیز در بیانیه 
ای در این باره از حیاتی بودن ساخت این روایت 
در ایالت اوکالهاما گفت و این که نباید این واقعه از 
تاریخ آمریکا به دست فراموشی سپرده شود. او از 
کمپانی »اپل«، قوم بومی اوسیج که داستان فیلم 
درباره آن هاست و کمپانی اوکالهاما فیلمز نیز بابت 

همکاری شان تشکر کرد.
تولید »قاتالن ماه کامل« قرار است در سرتاسر 

تابستان ادامه داشته باشد.
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شگردهای بی نظیر سعدی در رقابت با حافظ و فردوسی!
گفت وگو با دکتر مهیار علوی مقدم که باور دارد هیچ شاعری مانند سعدی ظرفیت زبان فارسی را به کار نگرفته است

الهه آرانیان- اول اردیبهشت ماه جاللی 
است و »بلبِل گوینده بر منابر ُقضبان«؛ روزی 
فرخنده برای ادب و فرهنگ این سرزمین 
که با نام شیخ اجل، سعدی شیرازی پیوند 
خــورده اســت. هرچه از مــیــراث سعدی و 
خــدمــاتــش بــه زبـــان فــارســی بگوییم، کم 
گفته ایم. این شاعر و نویسنده قرن هفتم 
هجری تا توانست ظرفیت های ویــژه زبان 
فارسی را نشان داد و از آن ها بهره برد. تفاوتی 
نمی کند گلستان را بخوانید یا بوستان، در 
غزلیاتش گشتی بزنید یا زبان محکمش در 
قصاید را دنبال کنید؛ سعدی چه در ادب 
تعلیمی و چه در ادب غنایی سرآمِد ادیبان 
زبان فارسی است. در روز بزرگداشت سعدِی 
علوی مقدم،  مهیار  دکتر  با  شیرین سخن 
استاد ادب فارسی گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.
ســعــدی بــه مــیــراث ادبـــی ما   

چه چیزی اضافه کرده است؟
آثــار سعدی از نظر موضوع دو گونه است: 
آثاری با درون مایۀ پند و اندرز و اخالق و آثاری 
با درون مایۀ تغزلی و غنایی و عاشقانه. بر این 
اســاس، گویا ما دو سعدی داریــم: »سعدی 
ناصح« و »سعدی عاشق«. او موجب غنای 
ادبیات تعلیمی شده و این حوزه را در میراث 
ــران قبل و بعد از  ــدرز ای کهن سال پند و ان
اســالم، هرچه بیشتر فربه کرده است، اّما 
چطور سعدی، خواننده را از مالل و خستگی 
که ذات این گونۀ ادبی است، دور می کند؟ از 

طریق »لحن«، یعنی انتخاب لحن و 
تنوع آن. لحِن سعدی در این حوزه 

نویسندگان  و  شاعران  تمام  با 
انــــدرزگــــو مـــتـــفـــاوت اســــت و 
جالب آن کــه ایــن لحن انــدرزی 

و اخــالق مــدارانــه که سرشت آن، 
خشک اســت و به دور از طــراوت، در 

آثار سعدی، از رنگی دیگر است؛ به گونه ای 
که لحن اندرزی سعدی در قصیده هایش، 
خطابی، آمرانه و تند می شود و در بوستان، 
آمرانه، مهربان و پدرانه. حتی این لحن در 
گلستان، با طراوتی شگفت انگیز و تأثیرگذار 
همراه است. سعدی در این پند و اندرزدادن، 
خواننده را مختار می کند؛ مثاًل می گوید: 
»راهی به سوی عاقبت خیر می رود/ راهی 
به سوء عاقبت، اکنون مخیری« یا »من آن چه 
شرط بالغ است با تو می گویم/ تو خواه از 
سخنم پند گیر و خواه مالل«. لحن سعدی 
در اندرزنامه ها به الگویی برای شاعران و 
نویسندگان پس از او تبدیل شد. به گمان من، 
تأثیر »سعدی ناصح« یا »معلم« بر میراث ادبی 
ما بیش از »سعدی عاشق« است؛ سعدی به 
حوزۀ اخالق ما، طراوت و اختیار بخشیده 

است.
سعدی در حیطه زبان فارسی   
خرج  به  خالقیت هایی  و  ابتکارها  چه 

داده است؟
شاید کمتر کسی از شاعران، قــدرت بیان 
فردوسی  حکیم  باشد.  داشته  را  سعدی 

قالب  در  حــمــاســه پــردازی  در 
عارفانه-  در  حــافــظ  مثنوی، 
عــاشــقــانــه ســرایــی در قالب 
غزل، اّما سعدی هم در غزل، 
هم در قصیده و هم در مثنوی 
و نیز در نثر. شاید هیچ شاعر و 
نویسنده ای همانند سعدی در این 
سطح گسترده، در چندین قالب شعری و نیز 
در نثر قلم نزده است. بخشی از این توانمندی 
سعدی، بیش از آن که با زبان، ساخت نحوی و 
واژه گزینی او در پیوند باشد، با لحن او مربوط 
است که بازتاب حالت نویسنده نسبت به 
خواننده و نسبت به موضوع است و لحن، 
زبان و دیگر عناصر زبانی را در بر می گیرد. 
او در لحن، نوآور و تأثیرگذار است. این لحن 
سعدی به گونه ای است که از آن به »سهِل 

ممتنع« یاد می کنند.
ــان »سهِل ممتنع« به چه  زب  

معناست؟
»سهل ممتنع« یعنی آسان غیرممکن؛ کاری 
که ظاهرًا آسان و قابل انجام به نظر می رسد، 
اما در عمل، انجام آن دشــوار و غیرممکن 
است. وقتی می گوییم سبک سعدی، سهل 
ممتنع است؛ یعنی خوانندگان با خواندن 
ــان روان و  شعر و نثر ســعــدی، بــه دلیل زب
شیوایی که دارد، ممکن است به نظرشان 
برسد که ســرودن این گونه شعر یا نوشتن 
این گونه نثر، آسان است، اما این زبان روان و 
ساده، چنان استحکام و قدرت جادویی دارد 

که سرودن و نگاشتن مانند آن، دشوار است 
و این سهِل ممتنع بودن زبان سعدی، با لحن 

کالم او پیوند دارد.
ســعــدی و حــافــظ دو شاعر   
برجسته در زمینه غزل سرایی هستند؛ 
تفاوت مفهوم »عشق« در غزل این دو در 

چیست؟
سیر تــحــّول غــزل در شعر حکیم سنایی و 
متناسب با ویژگی های زبانی و سبکی قرن 
ششم هجری آغاز و تا روزگار حافظ دچار فراز 
و فرودهایی می شود. از سده ششم تا هشتم 
هجری، شاعرانی لفظ غزل را دچار تحول 
می کنند که سعدی، میدان دار آن هاست و 
در محور معنایی موالنا سرآمد است. به این 
ترتیب، سعدِی قرن 7-6 هجری قمری، 
قهرمان بالمنازع غزل عاشقانه می شود که به 
لفظ و فرم، گرایش دارد و موالنای قرن هفتم، 
قهرمان بی مانند غزل عارفانه که عمدتًا با معنا 
پیوند دارد و تمام ویژگی های لفظ و معنا در 
این دو غزل بازتاب پیدا می کند. در این سیر 
تحولی غزل در شعر فارسی، برخورد می کنیم 
با حافظ که غزل را هم در لفظ و هم در معنا 
متحّول کرده است. به این ترتیب، عشق در 
شعر سعدی، یک چهره دارد و آن لفظ است، 
ولی در شعر حافظ، عشق دارای دو چهره لفظ 
و معناست. از این رو غزل حافظ، آمیزه ای 
است از تحول در لفظ و معنا؛ یعنی آمیزه ای 
از عاشقانه سرایی سعدی و عارفانه سرایی 

موالنا. حافظ، جامِع سعدی و موالناست. 

ستاره منوچهری- در قلمروی پهناور زبان فارسی که تا 
قلب شبه قاره هند را فرا می گیرد، به شاعر و متفکری بزرگ 
برمی خوریم که یکی از سرآمدان شعر فارسی در دوران 
معاصر است. محمد اقبال الهــوری، شخصیت برجسته 
اهل پاکستان و شاعر ملی این کشور محسوب می شود؛ 
کسی که زبان فارسی را برای بیان اندیشه هایش انتخاب 
کرد و دلبستگی فراوانی به موالنا داشت و این تأثیرپذیری 
را می توان در اشعارش دید. اقبال الهوری با شعر خود، 
روح همدلی و وحدت را در مسلمانان بیدار کرد تا از مطالبه 
آزادی و عدالت دست نکشند. در سالروز درگذشت این 
چهره معاصر ادب فارسی با دکتر محمدحسن مقیسه، 

اقبال پژوه، گفت وگو کرده ایم.
اقبال الهوری چه شخصیتی داشت؟  

اقبال شخصیتی چندگانه دارد؛ ایشان سیاستمدار، قرآن پژوه، 
تاریخ دان، ادیب و شاعر و نیز بنیان گذار کشور بزرگ و مسلمان 
پاکستان است. پررنگ ترین وجه شخصیت اقبال این است که 
او به فلسفه و عرفان اسالمی کاماًل مسلط است و یک دستگاه 
فلسفی مستقل دارد که در آن برای اولین بار، موضوعی به نام 
»خودی« را مطرح کرده است. فلسفه خودِی اقبال، به جای 
تکیه کــردن بر دیگران، بر نیروهای درونــی انسان ها تکیه 
دارد. بر همین مبنا، به نظر او انسان مسلمان زنده دل است 
و از نیروهای معنوی و درونی خود به خوبی استفاده می کند 
و با همین نیروها می تواند جهانی بهتر در همین کره خاکی 

بسازد. از این رو می گوید: »مذهب زنــده دالن خواب 
پریشانی نیست/ از همین خاک جهان دگری 

ساختن است«.
چرا اقبال الهوری زبان فارسی   

را برای بیان اندیشه هایش انتخاب کرد؟
اقبال به چهار زبان انگلیسی، آلمانی، عربی و 

اردو مسلط بود و در پاسخ به هموطنانش که به او 
اعتراض می کردند چرا به زبان مادری خودت، یعنی اردو 
شعر نمی گویی، گفت زبان فارسی است که می تواند آن چه 
را درون دل و اندیشه ام وجود دارد، به دیگران منتقل کند. 
در دیوان اقبال، ما با 15 هزار بیت روبــه رو هستیم که از 
این بین، شش هزار بیت به زبان اردو و 9 هزار بیت به زبان 

فارسی سروده شده است.
اقبال دلبستگی فراوانی به موالنا داشت؛   
به طور کلی شاعران بزرگ فارسی زبان تا چه حد بر 

شعر و کالم او تأثیرگذار بوده اند؟
اقبال چگونه سرودن را از سعدی، حافظ، عطار و جامی، 
چگونه اندیشیدن را از حالج و چه گفتن را از سنایی، موالنا 

و سهروردی آموخت، اما از بین همه شاعران 
و نویسندگان ایرانی، موالنا بیشترین تأثیر 
را، چه از نظر صوری، چه از نظر معنوی بر او 

گذاشت.
شعر اقبال چه ویژگی های شاخصی دارد؟  

نمی توان شعر اقبال را خواند و در آن از فلسفه و عرفان، به 
ویژه نظریه فلسفه »خودی« سراغ نگرفت. دومین ویژگی 
شعر اقبال این است که به خودآگاهی انسان مسلمان 
توجه ویژه ای دارد. سومین ویژگی که اتفاقًا به درد جامعه 
امروز ما می خورد، این است که به غرب بسیار می تازد. او 
در کتاب شعر »زبور عجم«، بیتی معروف دارد که می گوید: 
»تو را نادان امید غم گساری ها ز افرنگ است/ دل شاهین 
نسوزد بهر آن مرغی که در چنگ است«. در بیت دیگری هم 
بسیار صریح توصیه می کند که باید از غرب و اندیشه های 
غربی گذر کرد: »در این صحرا گذر افتاد شاید کاروانی را/ 

بگذر از خاور و افسونِی افرنگ مشو«.

ــری – به استناد   جــواد نوائیان رودس
نوشته ملک الشعرا بهار، در جلد نخست 
کتاب »تــاریــخ مختصر احــزاب سیاسی 
ــامـــه ای کــه اشعار  ایــــران«، اولــیــن روزنـ
وی را منتشر کــرد، روزنــامــه خراسان با 
مدیرمسئولی سیدحسین اردبیلی بود 
که در اسفندماه سال 1287، در شهر 
مشهد منتشر شد؛ ملک الشعرا یکی از 
دســت انــدرکــاران روزنــامــه بــود و برخی 
از اشعار او، بــرای نخستین بار از طریق 
روزنامه خراسان، به دست مردم رسید. 
این سروده ها میراث گران قدر ادبی بهار 
در روزنامه خراسان و راوی روزگاری است 
که مردم در برابر استبداد صغیر به پا خاسته 
بودند. به مناسبت سالروز درگذشت این 
شاعر نامدار معاصر، به مروز چهار نمونه از 

اشعار او در روزنامه خراسان می پردازیم.

ملکا جور مکن	 
»ملکا جــور مــکــن«، بــا عــنــوان »تخمیس 
ــی«، مــخــمــســی اســــت ســــروده  ــ ــن ــ وط
روز  نخستین بار  کــه  بهار  ملک الشعرا 
در   1288 اردیــبــهــشــت   9 پنج شنبه، 
شماره 10 روزنامه خراسان انتشار یافت؛ 
»ملکا جور مکن پیشه و مشکن پیمان/ که 
مکافات خدائیت بگیرد دامان / خاک بر 
سر کندت حادثه دور زمان / خاک مصر 

طرب انگیز نبینی که همان / خاک مصر 
اســت ولــی بر سر فرعون و جــنــود«. این 
مخمس که نسبتًا طوالنی اســت، مانند 
بیشتر اشعار بهار در این دوره و در روزنامه 
خراسان، محتوایی سیاسی دارد و خطاب 

به محمدعلی شاه سروده شده است.

از رحمت حق نباش نومید	 
ترکیب بند »از رحمت حق نباش نومید«، 
ــروده دیگر مرحوم  با تیتر »ترانه ملی«، س
بهار است که نخستین بار روز سه شنبه، 28 
اردیبهشت 1288، در شماره 13 روزنامه 
خراسان منتشر شد؛ »دوشینه ز رنج دهر 
بدخواه / رفتم سوی بوستان نهانی / تا وا رهم 
از خمار جانکاه / در لطف هوای بوستانی 
/ ... / این مــژده به گوش من رسانید/ از 
رحمت حق مباش نومید«. شعر محتوایی 
امیدوارکننده دارد و خطاب به مردم نوشته 
شده است. از نظر تاریخی، شعر را در زمانی 
منتشر کرده اند که کار قیام علیه استبداد 
صغیر، در بیشتر مناطق ایران باال گرفته بود.

اهاًل و سهاًل ای نسیم بهار	 
قصیده مسمط مستزاد »اهــاًل و سهاًل ای 
نسیم بهار«، نخستین بار در روز پنج شنبه، 
1288 در شــمــاره هــای مکرر  تیر   24
19 و 20 روزنامه خراسان منتشر شد. 

ــان انتشار شعر، با فتح تهران توسط  زم
مشروطه خواهان همزمان است و در واقع 
عرض تبریکی است بابت پیروزی مردم بر 
استبداد: »اهاًل و سهاًل ای نسیم بهار / ای 
قاصد زلف یار / از زلف یار آیی چه داری بیار 
/ ای کاروان تتار/ ... / بادا نگهدارت به لیل 

و نهار / لطف خداوندگار«.

الحمدهلل ...	 
ترجیع بند »مــی ده که طی شد دوران 
بهار،  ملک الشعرا  ســـروده  جــانــکــاه«، 
نخستین بار روز پنج شنبه، 31 تیر 1288 
در شماره 21 روزنامه خراسان منتشر شد؛ 
این شعر، اولین سروده ای از بهار است که 
با نام او در روزنامه منتشر می شود و دلیل 

آن، سقوط استبداد صغیر و آغاز سلطنت 
احمدشاه است: »می ده که طی شد دوران 
جانکاه / آسوده شد ُملک ، الملک هلل / شد 
شاه نو را اقبال همراه / کوس شهی کوفت 
بر رغم بدخواه / شد صبح طالع ، طی شد 

شبانگاه / الحمدهلل ، الحمدهلل«

 آغاز اردیبهشت
 با شکرخند سعدی شیرازی

گروه ادب و هنر - »گفتیم که عقل از همه کاری به در آید/بیچاره فروماند چو عشقش به سر افتاد«؛ در ادبیات 
فارسی، عاشقانه های منظوم با ابیات شیخ اجل به اوج می رسند و جلوه زبان شیرین فارسی و قابلیت 
گسترده آن برای ابراز عواطف و احساسات، با خامه سعدی بزرگ به رخ جهانیان کشیده می شود. امروز، اول 
اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت اوست و طبق رسالتی که صفحه ادب و هنر روزنامه خراسان برعهده دارد، باید 
از او بگوییم و صفحه را به نامش، بیاراییم؛ اما چگونه می شود سعدی را در قالب چند سطر و گفت وگو، توصیف و 
حق وی را ، چنان که شایسته اوست،ادا کرد؟ ادیبی که در میدان نظم و نثر، چابک سواری بی هماورد است و در 
میدان حکمت و معرفت، دانایی کم نظیر. آن چه امروز در صفحه ادب و هنر درباره سعدی می خوانید، تالشی 

است برای قدر دانستن و گرامیداشت خداوندگار ادب فارسی در روز بزرگداشت او.

اکرم انتصاری – امروز، روز اول اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی 
است؛ همو که اشعارش در میان ایرانیان و همه فارسی دوستان عالم، جایگاه بلندی دارد؛ 
ابیات سعدی، ترجمان عشق و حکمت هستند و پیوند آن ها با موسیقی اصیل ایرانی، 
پیوندی ناگسستنی و مبارک است. در میان خواننده های بلندآوازه ایرانی، بسیارند کسانی 

که با استفاده از شعر سعدی، آثاری بدیع و جاودانه پدید آورده  و به این ترتیب، در انتشار آثار 
او، نقشی مهم ایفا کرده اند. به مناسبت این روز، می خواهیم با هم مروری داشته باشیم بر 
نام خواننده های معاصری که با سعدی در انتشار مضامین بلند شعری او، شریک شدند 

و آثار فاخر آن ها، باعث معرفی بیشتر شیخ اجل به ایرانیان و فارسی دوستان شده است.

خلسه شهرام ناظری و همایون شجریان در ضیافت های غزل سعدی
اشعار نغز شیخ اجل،بر شوق آوازخوانی کدام خواننده های معاصر افزوده است؟

همایون شجریان

همایون شجریان اشعار زیادی را از سعدی، در آلبوم های 
مختلف اجرا کرده است؛ اما نکته مشترک همه این اجراها 
این است که همایون در این آثار، اشعار سعدی را به آواز 
ایرانی برده. »تو را نادیدن ما غم نباشد« از آلبوم »قیژک 
کولی«، »وه که جــدا نمی شود نقش تو از خیال مــن« از 

آلبوم »نقش خیال« و »مگر نسیم 
سحر بوی زلف یار من اســت« از 
آلبوم »نسیم وصال« گوشه ای از 
را  همایون  سعدی خوانی های 

تشکیل می دهد.

ساالر عقیلی

ردپای سعدی در آثار ساالر عقیلی هم دیده می شود. هرچند 
این خواننده این روزها بیشتر از آثار غزل سرایان جوان کشورمان 
استفاده می کند، اما در کارنامه  هنری اش کم نیستند آثاری 
که با نام سعدی گره خــورده انــد. آلبوم »سایه های سبز« به 
آهنگ سازی »ارشد طهماسبی«، نمونه ای از این کارهاست. 

این آلبوم مانند دیگر آلبوم های 
سنتی، همراه با ساز و آواز نیست 
و قطعه های آن بر پایه تصنیف 
ساخته شده و بعد از هر تصنیف، 

قطعات تــک نــوازی در 
آلبوم قرار گرفته است.

حسام الدین سراج

حسام الدین ســراج از آن دسته خواننده هایی  است که 
آثــارش به شعر شاعران کالسیک فارسی پیوند خورده 
است. او در آلبوم های »بوی بهشت«، »آینه و آه« و »شب 
عاشقان«، از اشعار شیخ اجل بهره برده است. همچنین، 
تصنیف »سرمست« ازجمله آثــار ســراج است که با شعر 

سعدی و آهنگ سازی این خواننده، در 
آلبوم »ماه نو«، در سال 83 منتشر 
ــر ایـــن، »شــیــریــن و  ــزون ب ــ شـــد. اف
فرهاد« از دیگر آثار شنیدنی سراج، 

آهنگ سازی  و  سعدی  شعر  بــا 
محمدجواد ضرابیان است.

علیرضا قربانی

نمی توان علیرضا قربانی را هوادار سعدی دانست و هوادار 
موالنا نه. اشعار آثــار او، آمیخته ای از شعر اغلب شاعران 
کالسیک ایرانی است، از حافظ، سعدی و موالنا گرفته تا 
ابوسعید ابوالخیر، عارف قزوینی، ابتهاج و عطار. سعی قربانی 
نیز بر این بوده است که اجراهایش روی شعر سعدی، به صورت 

آواز باشد. »دریــای بی پایان« از آلبوم 
»دخت پری وار«، با آهنگ سازی مهیار 
علیزاده و تصنیف »ساقی« از آلبوم 
»ســرو روان«، با آهنگ سازی علی 

قمصری، از سعدی خوانی های 
این خواننده است.

میراث ادبی ملک الشعرا در روزنامه خراسان 112 سال قبل
کدام سروده های استاد محمدتقی بهار، برای نخستین بار در روزنامه خراسان منتشر شد؟

شهرام ناظری

شهرام ناظری با موالنا بیش از دیگر شاعران ایرانی جور 
اســت؛ اما عالقه و تسلط این خواننده بــزرگ به ادبیات 
فارسی، او را از سعدی غافل نکرده است. شهرام ناظری 
در آلبوم های »بــاد صبا می آید«، »نــوروز«، »بنمای رخ«، 
»کیش مهر«، »بی قرار« و »غم زیبا« به سراغ اشعار سعدی 

رفته اســت. تصنیف »من چرا دل به تو 
دادم« با آهنگ سازی محمدجلیل 
عندلیبی و »بگذار تا بگرییم، چون 
ابر در بهاران« از به یادماندنی ترین 

همکاری های شهرام ناظری 
و سعدی است.

امــروز سالروز درگذشت سهراب سپهری است ؛ نام سهراب که می آید 
بیشترمان به یاد دو شعر مشهورش »صدای پای آب« و »مسافر« می افتیم. 
هر دوی این اشعار در قالب شعر نیمایی سروده شده اند، اما شاید کمتر 
کسی بداند که سهراب سپهری شاعری اش را با سرودِن شعر در قالب های 
کالسیک آغاز کرد. جالب است بدانید اولین تجربه جدی سهراب سپهری 
یک منظومه عاشقانه چهارصد بیتی در قالب مثنوی به نام »آرامگاه عشق« 
است که ماجرای دلدادگی عاشق و معشوقی به نام های »بیژن و شهال« 

را روایت می کند. این منظومه در سال 1326 در شهر کاشان و با مقدمه 
مشفق کاشانی منتشر شد. سهراب در دوران جوانی در قالب غزل هم 
طبع آزمایی کرده است و تعدادی از غزل هایش را در کتاب »هنوز در سفرم« 
می توان خواند. برای نمونه به چند بیت از  یک  غزل  او توجه کنید: »سایه 
می جویم فریب آفتابم می برد/ آب اگر پیدا شود انس سرابم می برد/ چشم 
بستن از جهان نقش و رنگ افسانه ای است/ می شوم بیدارتر آن گه که خوابم 
می برد/ خس نداند ره کدام است و سرانجامش کدام/ بی خبر افتاده ام در 
جوی و آبم می برد«. سهراب سپهری هم مانند دیگر شاعران بزرگ معاصر 
فارسی از جمله مهدی اخوان ثالث، ابتدا در میدان شعر کالسیک طبع آزمایی 

و تجربه اندوزی کرد و بعد وارد عرصه شعر نو شد و درخشید.

طبع آزمایی سهراب در شعر کالسیک
»بیژن و شهال«، مثنوی عاشقانه و ناشناخته سهراب سپهری است

گفت وگو با دکتر محمدحسن مقیسه در سالروز درگذشت عالمه اقبال

اکسیر موالنا در فارسی ُسرایی اقبال

اقبال به چهار زبان انگلیسی، آلمانی، عربی و 
اردو مسلط بود و در پاسخ به هموطنانش که به او 

اعتراض می کردند چرا به زبان مادری خودت، 
یعنی اردو شعر نمی گویی، گفت زبان فارسی 

است که می تواند آن چه را درون دل و اندیشه ام 
وجود دارد، به دیگران منتقل کند. در دیوان 

اقبال، ما با 15 هزار بیت روبه رو هستیم که از 
این بین،   9 هزار بیت به زبان فارسی سروده 

شده است

ملک الشعرا یکی از 
دست اندرکاران  روزنامه  خراسان 

بود و برخی از اشعار او، برای 
نخستین بار از طریق این  روزنامه 

به دست مردم رسید 
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تست هوش هوش منطقی

چهار گزینه داریم که یکی از آن ها از قوانین حاکم بر 
بقیه تبعیت نمی کند. آن را مشخص کنید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

9 8
6 4 5 3
3 8 9 2

8 7 1 6
1 2 9 7

5 4 3 1
4 6 7 5
7 2 8 6

5 6

2 9 1 7
3 1 2 5

4 9 1
8 4 6

3
6 9 1

4 5 8
1 9 3 4

6 4 8 5

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

تکراری نباشد.

529167483
314892675
867543912
258719346
471236598
693458127
745381269
186925734
932674851

527938461
694127583
381645792
238751649
146289357
975463128
463812975
752394816
819576234 

حل جدول شماره  7930 حل جدول شماره 1136   

5.از رودهای استان مرکزی - عضو تنفسی 6.کانال- تن 
پوش طیور 7. همراه آشغال- دورنگ 8. پدر زال- واحد پول 
تاجیکستان 9.بخت- منقار کوتاه- آسمان 10. پایتخت 
کانادا- ادویه کباب 11.اسم پسرانه- بزرگ آذری 12.  اثر 

تاریخی  ادبی امیرخسرو دهلوی

اثــر نیش نوعی  بــر  :1. کنترل-یک بیماری  عمودی   
پشه 2. هوو-اسب پیامبر اســام )ص(-حــرف درد 3. از 
حشرات- رزمنده 4.علم به احکام شرع-آزاد-الهه خرد 
5.حیوان بارکش-میغ-واحد سنجش چگالی  یونانیان 
شــار مغناطیسی6.شهر بندری روســیــه-دریــاچــه حمام 
ــش 8.گــروه-آســیــب-مــخــفــف بلکه  ــواه ــواد-خ  7.بـــی س
9. از شهرستان های استان خراسان رضوی-طویل ترین 

ــدن- اســتــخــوان ب
شمشیر عربی10. 
گشاده- ســر  نامه 
داروی زخم معده 
11.بــلــه آلمانی-
بــرچــســب-ابــزار 
ــی  ــاط ــی  چــــــرخ خ
12. نــوار-ســربــاز 

سواره نظام روسی

افقی:1. قاتل آلب ارسان سلجوقی 2.  پرنده ای شکاری-سوغات ساوه 3. مجموعه 
کف و انگشتان دست-پسر کیکاووس 4.کام پرسش-ترک خفیف استخوان-پیری  

افقی:1. بازیگر مرد قهوه تلخ 2.تن پرور-لنگه در- مرفق 3.باالپوش بلند-نفس 
سیگاری-به جا آوردن 4.میوه نیکو-گذرگاه رود-عریض- نفس خسته 5.پیشه خلبان 

6. رنگ موی طبیعی- کتف-حیله گر 7. توانایی-پژواک-از 
عناصر اربعه 8.اولین داروی آنتی بیوتیک 9.رود اروپایی-
پاسخ مثبت-شهر فراری-نفی عرب 10.سال ترکی-آوای 

درشت-وسیله درو 11.دلیر-تازه-طنز 12.از میمون ها

 عمودی:1.از شهرستان های استان خراسان رضوی 
2. این جانب-بوی ماندگی- نام پسرانه 3.سود حرام-از 
سازها-عشق فرنگی 4.نگاه خیره-نویسنده اثر کاغ-مادر 
آذری-تلخ عرب 5.شماره  هر ساختمان-رفیق مشهدی 
6.غربال-فرزندزاده- هزار کیلو 7.برهنه-از شیرینی های 
اصفهان-نوعی کباب 8.جــوی- آب نیمه گــرم  9.ضمیر 
اول شخص جمع-پشیمانی- دریای عرب-همراه شلوار 
10.دیوار کوتاه- آخرین رقم سمت راست هر عدد طبیعی-

ــر  حــــرارت 11.هـ
استخوان  از  ــک  ی
ــای خـــمـــیـــده  ــ ــ هـ
قفسه سینه-اسب 
ها  ــل  گ آذری-از 
ــه ای از  ــت 12.  رش

زیست شناسی

جدول متوسط  |  7931جدول سخت  |  1137
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تست هوش:

گزینه 3 - در تمام گزینه ها )به جز گزینه 3(، در ردیف های متناظر، سه شکل 
مشابه داریم که البته در مکان های متفاوتی قرار گرفته اند.

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 کمی دقت در تصویر، رابطه منطقی بین اعداد را 
کشف و عدد مناسب را جایگزین کنید.

چالش ذهن

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها ،نام یک کشور را نوشته ایم که شما 

باید آن را حدس بزنید.

خفن استریپ:    یکایک

عددیاب

شش رقمی: 

   602832 – 673145
   398762 – 610712

527843 -941253

سه رقمی: 

   218 – 167 – 627
   592 – 824 – 173

491 - 598 – 496

چهار رقمی:

   7153 – 1258
   4185 – 4965
2978 - 3174

پنج رقمی: 

   84261 – 64321
   25697 – 49721

53873 - 54613
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هوش منطقی : 

 پاسخ عدد 7 است. برای به دست آوردن عدد وسط ستاره ،کافی است اعداد 
قرار گرفته در راس های پایین ستاره را در هم ضرب و از مجموع راس های 

باال کم کنیم. 

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

منتخب چی شده

   وقتی داری آواز می خونی وخانمت ازت عکس می 
مهدیه حیدریان گیره!  
   وقتی ازخواب بیدار می شی با دیدن قیمت ها سکته 

ناقص می زنی وفقط یک دستت کار می کنه!
ناهیدحبیبی پور
  نتیجه اجرای ضرب المثل سنگ مفت، گنجشک 

مفت و زخمی شدن بال یک گنجشک!
سارا حبیبی پور   وقتی قیمت مرغ بال در میاره!  
  وقتی پرندگان پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند و با 50 درصد توانایی شان بال می زنند! 
پارسا حبیبی پور  
   وقتی توی صف روغن بال بال می زنی و دهنت وا 
حبیبی پور می مونه!  
  وقتی تو خونه پر می شه از مهمون و می خواهی اعام 
طناز عادل فهمیده  کنی شام حاضره .  
   وقتی این پرنده می بینه ما مردم چه جوری برای بال 

و گردن مرغ در صف به سرو کله هم می زنیم.
مرتضی قائنی  

   وقتی که ازکــرونــا خسته شــدی و با صــدای بلند 
پروتکل های بهداشتی رویادآوری می کنی.  

مهدیه حیدریان
   آواز دهل شنیدن از دور خوش است!  

کاظم معلم
  وقتی پلیس هوایی پرنده ها فرمان پرواز از راست 
جمشید وثوقیان ممنوع می ده!  

   آقایان خانم ها دوغ یا نوشابه.  
سینا مقدم از مه والت
   وقتی می خوای بگی بدون ماسک وارد مغازه نشین! 
صبا رسولی   

  وقتی با پلخمون ِمزنی موخوره به بال چغوک.
فاطمه ایزانلو
   وقتی می خوای نشون بدی چون فارغ البال هستی 
حس خوندن داری!  محترم دررودی

  وقتی داری گل یا پوچ بازی می کنی. 
محمدرضا صدفیان
جواد طهان    آی بالیه بال!  

   وقتی به خاطرممنوعیت سفرمی خوای بالت رو 
سیدحسین آروند بفروشی!  

  وقتی انگشت کوچیکت می خوره به پایه مبل. 
 محمد کبابی از نیشابور

   وقتی می خوای ماشین دربست بگیری!  
الهه بذری
  وقتی می بینه تخمی که گذاشته گرون شده می زنه 
زیر آواز:  مرغ سحر قد قد سر کن / تخم گرون رو بیشتر 
علی اصغر ارضی از بجنورد کن!  
   از جلو نظام توی مدرسه دهه شصت!  
آرمین طوسی
   وقتی آمپول توی دستت فرو می کنن!  جواد طهان

باللیه بالل!

سالم. دست همه تون درد نکنه این هفته هم با کلی پیام ما رو غافلگیر کردید. چون این هفته پیام ها خیلی 
زیاده برای این که بتونیم تعداد بیشتری رو چاپ کنیم خیلی زود می ریم سراغ پیامک های شما. راستی 

نماز و روزه هاتون قبول باشه منتظر سوژه »چی شده؟« فردا هم باشید.

معما )1( 

معما )2( 

خانواده کتاب خوان
ملیحه و حمید، زن و شوهری هستند که  عادت 
ــد. آن هــا بعد از صبحانه  ، به  ــای خاصی دارنـ ه
معموال  عصرها  رسند.  می  حیاط  ــل  داخ باغچه 
بیند.  می  فیلم  ملیحه  و  خوابد  می  کمی  حمید 
دوی  هر  نمی کند.  تماشا  تلویزیون  هرگز  حمید 
 آن ها عــادت دارنــد قبل از خــواب کتاب بخوانند.
یک شب توفان باعث شد برق ساختمان قطع شود. 
همه جا تاریک شده و ملیحه هم ترسیده بود. در 
حالی که او آرام و قرار نداشت، حمید لبخند می زد و 
به کتاب خواندن ادامه می داد. چرا حمید آرام بود، 

اما همسرش ترسیده بود؟

سبد گالبی

در اتاقی که چهار نفر در آن حضور دارنــد سبدی 
وجــود دارد که داخلش چهار عددگابی است. 
هر کدام از افراد داخل اتاق از این سبد یک گابی 
برداشتند و در انتها همچنان یک گابی در داخل 
سبد باقی مانده بود. به نظر شما چطور ممکن است؟
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عدد یاب :

چالش ذهن :
  1. تونس 2. مکزیک 3. الجزایر 4. لهستان 5. اوکراین 6. ارمنستان

معمای  خانواده کتاب خوان:
 حمید نابینا بود و تاریکی باعث نمی شد که او نتواند کتاب بخواند.
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی در جریان یک پرونده پیچیده جنایی لو رفت

آشنایی سیاه!متهم به قتل، لباس های مرده را دزدید!

روزی که در فضای مجازی با »بهادر« چت می کردم 
شب و روزم را با پیام ها و گفت و گوهای تلفنی او می 
گذراندم. هیچ گاه فکر نمی کردم که روزی در چنین 

مخمصه وحشتناکی گرفتار شوم و...
دختر 18ساله ای که به همراه برادرش به کالنتری 
سیدی مشهد مراجعه کرده بود تا به کمک پلیس از 
تهدیدهای هولناک جوان 25ساله جلوگیری کند، 
درباره ماجرای این آشنایی سیاه به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: پــدرم راننده کامیون 
است و بیشتر روزها را در جاده ها سپری می کند.  
من هم در روزهــای تعطیل کرونایی و برای آن که 
حوصله ام در خانه سر نرود، مدام با یکی از دوستانم 
در حال گفت و گوی تلفنی یا ارسال مطالب و فیلم 
های جذاب از طریق فضای مجازی بودم. تا این که 
روزی »نسترن« مرا عضو یکی از گروه های عمومی 
در فضای مجازی کرد. در آن گروه تعدادی نوجوان 
و جوان مطالب مختلفی را به اشتراک می گذاشتند 
به گونه ای که من به یکی از فعاالن این گروه تبدیل 
شدم. در این میان یکی از اعضای گروه که همواره 
جمالت عاشقانه را به اشتراک می گذاشت، وارد 
پی وی من شد تا به صورت خصوصی با یکدیگر چت 
کنیم. بدین ترتیب رابطه پیامکی من و بهادر آغاز شد 
و به مدت هفت ماه ادامه یافت.  در این مدت رابطه 
عمیق عاطفی به »بهادر« پیدا کردم و ساعت های 
زیادی را در شبانه روز و به صورت پیامکی و تلفنی با 
او می گذراندم. تا این که روزی با من داخل یک پارک 
قرار گذاشت و از همان دیدار اول دلباخته اش شدم.  
این مالقات های حضوری تکرار شد و او هر بار از این 
روابط عاشقانه و عاطفی تصاویری تهیه می کرد تا به 
قول خودش خاطره ای از این روزها را به ثبت برساند. 
او هر بار به بهانه های مختلف مبالغی را از من قرض 
می کرد ولی هیچ وقت آن پول ها را باز نمی گرداند 
تا این که یک روز وقتی با گرفتن این تصاویر مخالفت 
کردم، با پررویی مقابلم ایستاد و مدعی شد اگر 500 
هزار تومان به حسابش واریز نکنم، عکس هایم را 
در فضای مجازی منتشر می کند. ترس از آبروریزی 
همه وجودم را فرا گرفته بود. می ترسیدم خانواده ام 
از این رسوایی مطلع شوند و آبروریزی شود.  به همین 
دلیل با بهانه خرید کتاب های آموزشی کنکور این 
مبلغ را از خاله ام قرض گرفتم و برای بهادر کارت به 
کارت کردم ولی هنوز یک ماه از این ماجرا نگذشته 
بود که دوباره بهادر یک میلیون تومان از من طلب 
کرد اما زمانی که به او گفتم تهیه این مبلغ در توان من 
نیست، مرا تهدید به اسیدپاشی کرد. دیگر واقعا می 
ترسیدم که اگر دست به چنین اقدام وحشیانه ای 
بزند، زندگی خانواده ام تباه خواهد شد. این بود که 
حقیقت ماجرا را برای برادر بزرگ ترم بازگو کردم و 
به اتفاق او به کالنتری آمدیم تا... شایان ذکر است، 
به دستور سرگرد احسان رسایی )رئیس کالنتری 
سیدی( رسیدگی تخصصی به این پرونده در دایره 

مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

ســجــادپــور- دزدی کــه به 
اش  بساطی  هم  قتل  اتهام 
در یک پاتوق استعمال مواد 
مخدر دستگیر شــده است، 
به سرقت لباس های دوست 

مرده اش اعتراف کرد. 
ــه گــــــزارش اخــتــصــاصــی  بـ
خراسان، ماجرای این پرونده 
پیچیده جنایی از ساعت یک 
بامداد روز گذشته، زمانی لو 
رفت که زنی با پلیس 110 
تماس گرفت و راز مشکوکی 
را فاش کــرد. او گفت: االن 
یکی از دوستان پسرم برای 
گرفتن سوئیچ موتورسیکلت 
به در منزلم آمد و در حالی 
که وانمود می کرد از فرزندم 
ــدارد، لــبــاس هــا و  ــ خــبــری ن

کفش پسرم را به تن داشت! بعد از آن من یکی 
از آشنایان را به پاتوق مجردی دوست فرزندم 
فرستادم که مشخص شد پسرم در آن منزل فوت 
کرده و صاحبخانه لباس هایش را دزدیده است! 
گزارش خراسان حاکی است، به دنبال تماس 
این زن، بالفاصله نیروهای انتظامی عازم خیابان 
بهمن 26 در منطقه خواجه ربیع مشهد شدند. 
نیروهای انتظامی با تایید درستی خبر، بی درنگ 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع 
دادند و بدین ترتیب با حضور شبانه قاضی دکتر 
حسن زرقانی در محل کشف جسد تحقیقات 

ریزبینانه قضایی ادامه یافت.
»حسین-ج« مرد 43 ساله ای که همسرش به 
خاطر اعتیاد از او طالق گرفته و در یک منزل 
مجردی نقلی زندگی می کرد، درباره چگونگی 
مرگ دوست و همدستش به مقام قضایی گفت: 
من و حسن )متوفی( و یکی دیگر از دوستانم به 
نام »حسین-ش« باند سرقت تشکیل داده ایم و از 

پشت بام ها موتور کولر سرقت می کنیم!

 این مرد معتاد به مواد مخدر صنعتی ادامه داد: 
شبانه  معمول  طبق  نیز  گذشته(  )روز  امشب 
به یکی از روستاهای اطــراف رفتیم و مقداری 
بــام مصرف  شیشه گرفتیم تا در آلونک پشت 
کنیم. وقتی خماری از سرمان پرید و نشئه شدیم 
هر سه نفر سوار موتورسیکلتی شدیم که من و 
حسن )متوفی( در آن شراکت داشتیم، سپس به  
طرف چهارراه گاز طبرسی رفتیم و از پشت بام 
یکی از منازل موتور کولر را سرقت کردیم ولی 
همدستانم مرا جا گذاشتند و خودشان با موتور به 
خانه آمدند. من هم به ناچار سوار اتوبوس شدم و 
دوباره با خرید مقداری شیشه به منزل بازگشتم. 
وقتی به خانه ام رسیدم در کمال ناباوری دیدم که 
سر حسن الی نرده های پنجره ای گیر کرده است 
که از آن جا به داخل آلونک می رفتیم! زمانی که 
فهمیدم او مرده است، پیکرش را پایین کشیدم 
خودم مشغول استعمال مواد مخدر شدم بعد هم 
لباس های او را پوشیدم و برای گرفتن سوئیچ 
موتورسیکلت به در خانه مادرش رفتم ولی مادر 

او لباس هــای پسرش را بر 
تن من دید و بسیار مشکوک 

شد. 
ــه خانه  ــن ب ــه م هــنــگــامــی ک
ــرد دیــگــری در  رســـیـــدم، فـ
ــه صـــدا درآورد.  مــنــزل را ب
وقتی در خانه را باز کردم او 
از من درباره حسن )متوفی( 
پرسید من هم که پارچه ای 
روی جسد او انداخته بودم 
به ناچار گفتم که او در خانه 

مرده است! 
ــزارش خــراســان، در  بنابر گ
ــارات ضــد و نقیض  ــه پــی اظ
متهم، بالفاصله قاضی دکتر 
زرقانی که با دقت به حرف 
های او گوش می داد دستور 
بازداشت موقت وی را صادر 

کرد.
در همین حال متهم چگونگی قرار گرفتن جسد 
در البه الی نرده های پنجره را در حضور قاضی 
ویژه قتل عمد بازسازی کرد اما آن چه او بر زبان 
تفاوت  با حقیقت موضوع  ــاری می ساخت  ج
زیادی داشت و سوال های بی پاسخی را ایجاد 
می کرد. گزارش خراسان حاکی است، با انتقال 
جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات گسترده ای 
برای دستگیری متهم دیگر این پرونده جنایی 
آغاز شده است. این در حالی است که کبودی 
های مشکوک زیر گلوی متوفی، ماجرای این 
پرونده را همچنان به معمایی پیچیده تبدیل 
کرده است تا پزشکان قانونی راز این مرگ تلخ را 

با نظرات کارشناسی فاش کنند.
شایان ذکر است، بررسی های مقام قضایی در 
حالی به صبح روز بعد کشید که همه عوامل در 
کنار قاضی ویژه قتل عمد به ناچار سحری را در 
خارج از خانه صرف کردند و به تحقیقات خود 

ادامه دادند.

  متهم به قتل در حال تشریح صحنه قرار گرفتن جسد در حضور قاضی زرقانی

شکار »خرس شرور« در کرمان
توکلی/ شرور سابقه داری که با اقدامات مجرمانه خود، بخش هایی  از شهر کرمان را به 
هم ریخته و آسایش و امنیت را از مردم سلب کرده بود، با  تالش گسترده نیروهای پلیس 
پایگاه امنیت عمومی کرمان  در حالی دستگیر شد که در حال ایجاد مزاحمت برای یک 
زن  جوان بود. به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت: 
با اشراف و اقدامات اطالعاتی شبانه روزی ماموران پایگاه امنیت عمومی شهرستان 
کرمان یک نفر از اراذل و اوباش سابقه دار با  کارنامه سیاه و جرایم متعدد، از جمله ایجاد 
رعب و وحشت، عربده کشی، نزاع و درگیری، تهدید به قتل، آدم ربایی، ایجاد مزاحمت 
برای نوامیس، قدرت نمایی با سالح در فضای مجازی، ایراد خسارت به اموال و اخالل 
در نظم عمومی و آتش زدن یک منزل مسکونی شناسایی شد و دستگیری او در دستور 
کار پلیس کرمان قرار گرفت. سرهنگ »مهدی پورامینایی« با بیان این که این متهم 30 
ساله  به لحاظ بزرگی هیکل و جثه، لقب »خرس« را به منظور ایجاد رعب و وحشت برای 
خود انتخاب کرده بود، افزود: ماموران طی عملیاتی، این متهم تحت تعقیب را هنگام 
ارتکاب جرم و در حال ایجاد مزاحمت برای یک زن جوان و تهدید وی، در یکی از محالت 
جنوبی شهر کرمان به دام انداختند و به  عرض اندام و بزرگ نمایی فعالیت های مجرمانه 
اش  پایان دادند.  ازنکات قابل توجه در هنگام دستگیری این  متهم، این بود که به خاطر  

هیکل قوی دستبند پلیس به دو دستش نمی خورد!

فرود اضطراری هواپیمای آموزشی در جاده جاجرم 

یک هواپیمای آموزشی به دلیل کمبود سوخت در جاده سنخواست به جاجرم به فرود 
اضطراری اقدام کرد. به گزارش شبکه خبر، یک فروند هواپیمای آموزشی دو نفره که از 
شاهرود به سمت بجنورد در حال پرواز بود، به علت کمبود سوخت مجبور شد در جاده 
ارتباطی شهرستان جاجرم به سنخواست به فرود اضطراری اقدام کند. در این فرود به 

هیچ کدام از دو سرنشین آسیبی وارد نشد.

 اعتراف  باند سارقان منازل در »بم«
 به 25 فقره سرقت 

کرمانی/ باند سارقان منازل بــم، با دستگیری 
ســه ســارق و یــک  مالخر متالشی شد. فرمانده 
ــم«  گفت: به دنبال افــزایــش سرقت  انتظامی »ب
های منازل در شهر بم، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. سرهنگ 
ــزود: مأموران کالنتری 11  پس  »اکبر نجفی« اف
از  دستگیری یکی از سارقان،  با انجام  اقدامات 
اطالعاتی و  پلیسی دو  همدست دیگر متهم  و یک 
 مالخر را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر  کردند.
وی  با بیان این که در مجموع  چهار متهم  در این 
زمینه  دستگیر شدند، ادامه داد: این متهمان در 
مواجهه با مدارک و مستندات پلیس، به 25  فقره 

سرقت از منازل در شهر بم اعتراف کردند.

*مهر/ مکی زاده، معاون بنادر و دریانوردی هرمزگان از نجات جان هشت سرنشین 
شناور صیادی توسط نیروی دریایی سپاه در آب های جنوب جزیره قشم خبر داد.

*تسنیم/ دوشنبه شب دختر ی جوان به علت سرگیجه و بی حالی با قطار مترو در 
ایستگاه صادقیه برخورد کرد و از ناحیه سر و صورت آسیب دید که پس از حضور عوامل 

اورژانس به بیمارستان رسول اکرم)ص( منتقل شد.
*شبکه خبر/ دوشنبه شب انفجار یک کارخانه بازیافت الستیک در شهرک صنعتی 

2 اردبیل، دو کشته به جا گذاشت.
*باشگاه خبرنگاران جــوان/ معظمی، رئیس پلیس فتای تهران از شناسایی 
کالهبرداری که با وعده میلیونر شدن، 100 کارت بانکی را  اجاره کرده بود، خبر داد.

ــاره نگهداری مقادیر  *پلیس/ امینی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی درب
غیرمتعارف  وجوه نقد و اشیای گران قیمت در برخی منازل هشدار داد و از مردم خواست 

از خالی گذاشتن محل سکونت خود بدون رعایت اصول ایمنی خودداری کنند.
*ایرنا/ دو حادثه رانندگی شامگاه دوشنبه در جاده خان زنیان و کمربندی دراک 

شیراز، پنج کشته و دو مصدوم به جا گذاشت.
*پلیس/ رئیس کالنتری 131 شهر ری از دستگیری سارق انباری های منازل و کشف 

45 فقره سرقت خبر داد.
*میزان/ محمدپور، فرمانده تیپ کنترل اجتماعات یگان امداد از دستگیری سارق 

خودروی 206 مسروقه در عملیات پلیسی در محل عوارضی تهران – قم خبر داد.
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ایران دهمین فوالدساز بزرگ دنیا

بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، ایران 
در فوریه 2021 )معادل بهمن 99( با تولید 
2.3 میلیون تن فوالد، در جایگاه دهم بزرگ 
ترین فوالدسازان دنیا قرار گرفته است. بر 
این اساس چین، هند و ژاپن در رده های اول 
تا سوم قرار دارند. گزارش مذکور همچنین 
نشان می دهد که رشد تولید ایــران در ماه 
فوریه  2021 با ثبت رشد 11.5 درصدی 
نسبت به فوریه 2020 بیشترین میزان در 
بین 10 کشور نخست تولیدکننده فوالد بوده 

است. )منبع: خبرگزاری فارس(

آمار تکان دهنده رئیس اتاق 
تهران از فرار سرمایه 

حسین بردبار- رئیس اتاق بازرگانی تهران 
بــا هــشــدار بــه پــدیــده خــروج سرمایه از کشور 
ــد مسکونی  ــزار و 800 واح از خرید هشت ه
مــاه اخیر   15 ایرانیان  طی  در ترکیه توسط 
ــام خرید خانه توسط  خبر داد که در صــدر ارق
شود.به  می  محسوب  کشور  ایــن  بومیان  غیر 
گزارش خراسان،مسعود خوانساری رئیس اتاق 
بازرگانی تهران صبح دیروز در نشست هیئت 
نمایندگان این اتــاق با اشــاره به شاخص های 
اقتصادی کشور گفت: رشد موجودی سرمایه 
خالص برای اولین بار در کشور منفی شد یعنی 
نرخ سرمایه گذاری نسبت به استهالک منفی 
بــود که یکی از عوامل مهم آن خــروج سرمایه 
اســت. در ســال 2020 آمــارهــای معتبری که 
گرفته ایم نشان می دهد ایرانی ها هفت هزار 
ــد مسکونی در ترکیه خــریــداری  و 189 واح
کــرده انــد. همچنین در سه  ماهه اول 2021 
هم 1600 واحد مسکونی در این کشور توسط 
ایرانی ها خریداری شده است.وی تاکید کرد: 
این آمــار نشان می دهد که ایرانی ها در صدر 
اتباع خارجی خریدار مسکن در ترکیه هستند 
و بعد شهروندان روسیه و عراق قرار دارند. این 
موضوع واقعًا باید آسیب شناسی شود و به این 
سؤال پاسخ داده شود که چرا این اتفاق در حال 
رخ دادن است. عالوه بر این آمارهای مستند از 
ترکیه، گزارش های دیگری هم از گرجستان، 
ارمنستان، تاجیکستان و... وجود دارد که نشان 
می دهد ایرانی ها بــرای خرید مسکن در این 

کشورها اقدام و سرمایه گذاری کرده اند. 

مهلت  تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران بانکی تمدید شد

ایسنا - بانک مرکزی در بخشنامه ای تمدید 
مهلت های مقرر در »قانون تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی کشور« را به شبکه بانکی 
ابــالغ کــرد. بر همین اســاس، مهلت  مندرج در 
قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون 
نتوانسته اند از مزایای قانون یاد شده، بهره مند 
شوند برای تسلیم تقاضا به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی تا پــایــان  خــرداد 1400، 
برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به 
منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط 
ابالغی بانک مرکزی تا پایان مرداد 1400 و برای 
اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده 

 بدهی تا پایان شهریور 1400، تمدید می شود.

بازار خبر

همزمان بــا آغــاز ثبت اطــالعــات مالکیت و 
ــالک، خبرهایی  سکونت در سامانه ملی ام
مبنی بر تالش عده ای برای دور زدن قانون 
از طریق معامالت صــوری منتشر می شود. 
موضوعی که  واکنش مسئوالن وزارت راه و 
اتحادیه امالک را در پی داشته است. بر این 
اساس  بنگاه های متخلف در معرض تعطیلی 
قــرار می گیرند. همچنین امکان شناسایی 
تخلف با استفاده از تقاطع اطالعات مختلف 
وجود دارد. با همه این اوصاف، به نظر می رسد 
همچنان لــزوم تکامل قانون و سیستم های 
نظارتی برای بستن هر چه بیشتر راه های فرار 

مالیاتی در این زمینه وجود خواهد داشت.
به گــزارش خراسان، ثبت اطالعات سکونت 
و مالکیت خانوارهای کشور از 19 فروردین 
آغاز شده و تا دو ماه ادامــه دارد. با این حال، 
خبرهایی مبنی بر تــالش عــده ای بــرای دور 
ــزارش 25  زدن قانون منتشر شــده اســت. گ
فروردین خبرگزاری فارس حاکی از این است 
که برخی محتکران مسکن تالش داشته اند 
ــراد ساکن در شهرستان یا  تا از اطالعات اف
روستا برای درج اطالعات مالکیت واحدهای 
تحت تملک خود استفاده کنند.پس از انتشار 
این خبرها، وزیــر راه و شهرسازی از برخورد 
با فــرار از مالیات خانه های خالی خبر داد. 
اسالمی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد 

قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه های 
امالک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های 
بنگاه های  در  معامله  گونه  هر  گفت:  خالی 
امالک باید کد رهگیری دریافت کند و خالف 
این موضوع تخلف محسوب و با آن به طور حتم 
برخورد می شود. اما خبر احتمال قراردادهای 
ــروز واکنش معاون  صــوری توسط برخی، دی
ــزارش  ــت. بــه گ وزیـــر راه را  نیز در پــی داشـ
خبرگزاری تسنیم، محمودزاده با اذعــان به 
این که قراردادهای صوری ممکن است در هر 
معامله ای اتفاق بیفتد، گفت: مهم این است که 
قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد 
را به حداقل ممکن برساند. قانون یک خود 
تنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد 

ــودش متضرر  ــوری ببندد در وهله اول خ ص
می شود ضمن این که با جریمه دو برابری نیز 
مواجه می شود چراکه همه اطالعات اشخاص، 
کد ملی و کدپستی ها را در اختیار داریم. وی 
افزود: هر یک از بنگاه های معامالتی هر گونه 
معامله اعم از رسمی و غیررسمی را باید در 
سامانه کد رهگیری ثبت کنند.در این حال، 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز در واکنش 
به موضوع احتمالی امضای قراردادهای صوری 
برای پرداخت نکردن  مالیات خانه های خالی 
گفت: بارها و بارها اعالم کرده ایم اگر کسانی 
که جواز دارنــد معامالت صوری انجام دهند 
برابر ماده 28 قانون و به کمک اماکن تعطیل 
می شوند. مصطفی قلی خسروی در عین حال 

تصریح کرد: گزارشی مبنی بر معامالت صوری 
در بنگاه های معامالت امالک به ما نرسیده 
است و اگر برای ما محرز شود برخورد قانونی 

خواهیم کرد.

لزوم بستن راه های فرار قانون توسط 	 
مجلس و دستگاه های اجرایی

به گزارش خراسان، بررسی ها نشان می دهد 
که به رغم دقت قانون گذار برای تنگ کردن 
همچنان  مسکن،  محتکران  محاصره  حلقه 
راه هایی ممکن است برای فرار از قانون وجود 
داشته باشد. راه هایی که متخلفان البته باید 
با  شوند.  نیز  سنگین  هــای  ریسک  متحمل 
همه این اوصاف و حتی در صورت موفق شدن 
برخی بــرای دور زدن قانون در کوتاه مدت، 
می توان پیش بینی کرد که با تکمیل تدریجی 
ــالک، نیز تکامل ســاز و  اطالعات سامانه ام
کارهای اجرایی شناسایی خانه های خالی )از 
طریق رهگیری معامالت مشکوک، شناسایی 
خانه های خالی از طریق ساز و کارهای محلی 
و به خصوص گزارش های مردمی و سوت زنی( 
و همچنین در صــورت تکمیل چتر مالیاتی 
مقابله با ســوداگــری )نظیر وضــع مالیات بر 
عایدی سرمایه و معامالت مکرر( محتکران 
مسکن و متخلفان قانونی در میان و بلندمدت، 

با مشکالت جدی تری مواجه خواهند شد. 

هشدار مجدد درباره دور زدن قانون مالیات خانه های خالی 
مسئوالن وزارت راه بار دیگر درخصوص معامالت صوری در برخی بنگاه های امالک برای فرار برخی مالکان از مالیات خانه های خالی هشدار دادند

قیمت سیمان افزایش یافت

مهر - انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه ای 
به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابالغ و 
از 31 فروردین قابل اجرا اعالم کرد. سال گذشته 
کارخانجات سیمان انتقاد زیادی به قیمت گذاری 
دستوری دولت داشتند و معتقد بودند حیات صنعت 
سیمان به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت به 
مخاطره افتاده است. بر این اساس قیمت کیسه 
50 کیلویی انواع سیمان، تحویل در کارخانه 420 

تا 438 هزار تومان تعیین شد.

قیمت انواع مرغ قطعه بندی شده 
اعالم شد

فارس - با مجوز کارگروه سامان دهی مرغ کشور، 
قیمت انواع مرغ قطعه بندی اعالم شد. براین 
اســاس حداکثر قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ 
بدون پوست 49 هزار و 500 تومان، ران مرغ 
بدون پوست هر کیلوگرم 41 هزار تومان، بازوی 
ساده مرغ هر کیلوگرم 33 هزار و 500 تومان، 
بال ساده هر کیلوگرم 40 هزار تومان و گردن مرغ 
بدون پوست هر کیلوگرم 13 هزار و 500 تومان 

تعیین شده است.  

 اخبار

بازار سرمایه کشور معامالت دیروز را با سبز 
پوشی شاخص های کل پشت سر گذاشت تا 
اولین ماه سال را با ثبت سه  روز مثبت و 15 
روز منفی پشت سر بگذارد. اخبار برجامی و 
همچنین رشد قیمت سهم های بزرگ بازار 
مهم ترین عامل رشد قیمت بخشی از بازار 

سرمایه بود.
به گــزارش خــراســان، دیــروز شاخص کل 
بــورس 2700 واحــد رشــد کــرد و شاخص 
کل فرابورس نیز پنج واحــد صعود کرد تا 
ــازار سرمایه از  سومین روز کــاری مثبت ب
ابتدای سال تاکنون رقم بخورد. این رشد 
عمدتا بر سه مبنا رخ داد: رشد نمادهای 
بانکی به دلیل اخبار  رسیده از مذاکرات، 

رشــد سهام شرکت هــای بــزرگ که از نظر 
بنیادین شرایط مناسبی دارند و درنهایت 
از جهت انتشار اوراق و حمایت از سهم های 
خاص به خصوص زیرمجموعه های شستا. 
در فهرست نمادهایی که بیشترین تاثیر را 
بر شاخص گذاشتند یک نماینده از هر گروه 
ــت. شستا بیشترین تاثیر را بر  وجــود داش
رشد شاخص گذاشت. بانک ملت به عنوان 
نماد پیشرو بانکی ها در رده دوم و ملی مس 

هم به دلیل وضعیت خوب بنیادین و رشد 
قیمت های جهانی مس در رده سوم قرار 
گرفت.با همه این ها رشد قیمت ها به یک 
بخش خاص از بازار منحصر بود و همچنان 
حدود 80 درصد بازار صف فروش را تجربه 

می کنند.
 همین مــوضــوع باعث شــد بــا وجــود رشد 
شاخص های کل بورس و فرابورس، شاخص 
هم وزن بورس منفی بماند. طبق روال چند 

ماه اخیر، حقیقی ها همچنان فروشنده اند و 
در معامالت دیروز نیز حقوقی ها حدود 200 
میلیارد تومان خرید خالص را ثبت کردند. 
البته دو گروه بانکی و سیمانی مورد توجه 

حقیقی ها بودند.
 گــروه بانکی بــه  دلیل مــذاکــرات برجامی 
و گــروه بانکی به خاطر افزایش نرخی که 
ــرده اســت.اگــرچــه اخبار خوب   دریــافــت ک
ــازار زیــاد اســت امــا مــواردی چون  دربــاره ب
افت احتمالی نرخ ارز بر بخشی از بازار موثر 
است. از همه مهم تر وضعیت بی اعتمادی 
شکل گرفته طی چند ماه اخیر است که در 
هر شرایطی و به هر بهانه ای منجر به فشار 

فروش می شود.

سومین روز سبز بورس در سال 1400 

جامه سبز بر تن بورس به کمک بزرگان 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

فردا نیوز نوشت: خبرگزاری فارس از افزایش  •
رفت و آمدهای ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد 
خبر داده است. بنا به نوشته این خبرگزاری »تماس ها 
و مهمانى های موسوی و رهنورد با اعضای خانواده 
بدون حضور مأموران در جریان است.« زندگى عادی 
موسوی و رهنورد جریان دارد و » اخيرا نيز بخشى از 
آثار هنری خود از جمله نقاشى و مجسمه را به فروش 
رسانده اند.« به تازگى سعيد حجاریان از گفت و گوی 
تلفنى با آن ها خبر داده بود. گفته مى شد محدودیت 
های موسوی و رهنورد در حصر نيز کاهش یافته و 
رفت و آمد با اعضای خانواده آسان تر شده است. 
در این زمينه ظاهرا شرایط بــرای مهدی کروبى 
بهتر است و او در هفته های اخير با فعاالن سياسى 
مختلفى از جمله غالمحسين کرباسچى، الياس 

حضرتى، محمد قوچانى و ... دیدار کرده است.
فرارو نوشت: مصطفى تاج زاده معاون سياسى  •

پيشين وزارت کشور با بيان این که برای شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری در حال رایزنى هستم، 
اظهار کرد: به زودی حضور یا نيامدن خود را اعالم 
مى کنم. الياس حضرتى، دبيرکل حزب اعتمادملى 
در توئيتى اعالم کرد احتمال کاندیدا شدن مصطفى 
تاج زاده در انتخابات ریاست جمهوری جدی تر 

شده است.
جماران نوشت : 170 نماینده مجلس درباره  •

ایرادهای مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای 
نمایندگان  ــورای نگهبان نوشتند:ما  به دبير ش
امضاکننده این نامه ایرادهای هيئت عالى نظارت 
حقوقى  اعتبار  فاقد  خصوص  ایــن  در  را  مجمع 
برای توقف مصوبه مجلس شورای اسالمى اعالم 
مى کنيم. از جنابعالى تقاضا داریم قانون مصوب 
مجلس را که به تأیيد آن شورا رسيده برای ابالغ به 

مجلس ارجاع فرمایيد.
فــرارو نوشت: محسن هاشمى رئيس شورای  •

اسالمى شهر تهران گفت: هنوز اصالح طلبان برای 
انتخاب کاندیدای مدنظر، به نتيجه نرسيده اند. بنده 
هم به عنوان عضو حزب کارگزاران پيشنهاد شده ام 
اما این به معنای پذیرش یا نپذیرفتن از سوی بنده 
نيست بلکه تنها اسم بنده نيز به عنوان یک نامزد 

احتمالى مطرح شده است.

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

ویژه های خراسان  

نامه به روحانی درباره یک قیمت گذاری 
غیرقانونی 

در حالى که هيئت وزیران در ابالغيه اواخر سال 
گذشته خود برای مجموعه های اقتصادی دولتى، 
شرایط و نرخ های جدیدی را برای عرضه گاز طبيعى 
فشرده )CNG( تعيين کرده بود، محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس در نامه روزهای اخير خود خطاب به 
حجت االسالم روحانى رئيس جمهور، متذکر شد 
با توجه به این که طبق این مصوبه مقرر شده عالوه 
بر هزینه خرید سى ان جى، مبلغى نيز تحت عنوان 
حق العمل از مردم دریافت شود، این نرخ گذاری 
برخالف قانون هدفمندی یارانه ها بوده و باید به 

سرعت اصالح یا لغو شود.

تذکر به مدیرانی که اهل بورس بازی هستند

یک نهاد نظارتى در پاسخ به برخى ابهامات و سواالت 
درباره انجام خرید کاال و خدمات از طریق بورس، 
خطاب به تعدادی از دستگاه های اجرایى اعالم کرده 
است به استناد ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه و 
برخى مصوبات هيئت وزیران، دستگاه های مشمول 
قانون برگزاری مناقصات مکلف به انجام معامالت 
خود از طریق سامانه طراحى شده توسط دولت 
هستند بنابراین امکان خرید کاال یا خدمات از طریق 
بورس بدون انجام تشریفات قانونى مندرج در سامانه 
تدارکات الکترونيکى دولت و غير از موارد معين شده 

در قانون، برای ادارات دولتى مجاز نيست.

چهره

در ادامه مسير تحول خواهانه در قوه قضایيه، مراسم 
معارفه دو مدیریت عالى جدید این مجموعه برگزار 
شد. حجت االسالم والمسلمين مصدق، استاد 
حوزه و دانشگاه و معاون حقوقى سابق دستگاه 
قضا به ریاست دیوان عدالت اداری و دکتر على 
غالمى رئيس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق 
)ع( و از پژوهشگر ان فعال فرهنگى و اجتماعى به 
عنوان معاونت اجتماعى و پيشگيری از وقوع جرم 
دستگاه قضایى منصوب شدند. گفتنى است پيش 
از این حجت االســالم والمسلمين محمد کاظم 
بهرامى مسئوليت دیــوان عدالت اداری و دکتر 
الفت مسئوليت معاونت اجتماعى و پيشگيری از 

وقوع جرم قوه قضایيه را بر عهده داشتند./ميزان

با گذشت سه روز از انتشار گزارش جنجالى 
روزنامه فایننشيال تایمز درباره مذاکرات 
نمایندگان ایــران و عربستان سعودی در 
بغداد، حاال بسياری از رسانه های عربى و 
غربى، جزئيات تازه ای از این مذاکرات را 
منتشر مى کنند. یک منبع دولتى عراق 
به خبرگزاری فرانسه  گفته است ریاست 
هيئت سعودی را در این مذاکرات »خالد بن 
على الحميدان« رئيس اطالعات سعودی 
و ریاست هيئت ایرانى را نمایندگانى از 
ــورای عالى  ســوی على شمخانى دبير ش
امنيت ملى ایران بر عهده داشتند. پيشتر 
روزنامه فایننشيال تایمز فاش کرده بود 
طبق گفته سه مسئول آگاه از این مذاکرات، 
مقامات ارشد سعودی و ایران پس از پنج 
ســال قطع روابـــط دیپلماتيک در تالش 
بـــرای اصـــالح روابـــط، مــذاکــره مستقيم 
داشته اند. همچنين االخبار چاپ بيروت 
نوشت: مذاکرات سری عربستان و ایران 
تحت حمایت بغداد برای اولين بار و پس از 
قطع طوالنى مدت ارتباط در منطقه سبز 
بغداد برگزار شد و تهران و ریــاض گفت و 
گوی استراتژیک محرمانه را دربــاره تمام 
پرونده های مــورد اختالف، آغــاز کردند. 
گفت و گــویــى کــه انتظار مــى رود نتایج 
مهم آن، نقطه عطفى در منطقه باشد و بر 
کشورهای مختلف منطقه، به ویژه لبنان و 
یمن سایه افکند. در ادامه این مطلب آمده 
ــاس توافق بين سعودی ها،  ــت: بر اس اس
ایرانى ها و عراقى ها، قرار بر این بود که به 
دليل بسياری از مالحظات دو طرف، خبر 
اولين دیــدار مستقيم بين ریــاض و تهران 
محرمانه بماند. با این همه، خبر این دیدار در 
مطبوعات انگليس نشت پيدا کرد. بنابراین 
دو طرف به عنوان حسن نيت و جلوگيری از 
تأثير افشای این خبر بر مذاکرات، به سرعت 
خبر دیدار را تکذیب کردند اما منابع آگاه 
عراقى در گفت و گو با »االخبار« صحت اخبار 

منتشر شده دربــاره این دیــدار را تأیيد مى 
کنند. االخبار نوشت: هيئت سعودی شامل 
شش نفر از جمله مشاور عالى رتبه امنيتى 
وليعهد عربستان و به سرپرستى خالد بن 
على الحميدان، رئيس سازمان اطالعات 
عربستان سعودی بود. درخصوص هيئت 
ایرانى نيز قابل ذکر است که این هيئت پنج 
نفره بود و ریاست آن را یک مقام عالى رتبه 
در ایران بر عهده داشت و نمایندگان کليه 
نهادهای ایرانى از جمله سپاه پاسداران 
و »نيروی قــدس« در آن حضور داشتند. 
»محمد بن سلمان« در بن بستى قرار دارد 
که شاید مجبور شود سخت ترین گزینه یعنى 
درخواست کمک از تهران را انتخاب کند 
تا بتواند از بحران یمن خارج شود. وليعهد 
سعودی نه مى تواند از برگه عادی سازی 
روابط با تل آویو بهره برداری کند و نه قادر 
است در مذاکرات هسته ای ایران، ایفای 
نقش منفى داشته باشد. بن سلمان فقط 
یک برگه در اختيار دارد و آن تهدید ضمنى 
آمریکا درباره در پيش گرفتن سياست های 
ویرانگر بيشتر در داخل عربستان سعودی 
است. به نوشته ایرنا شروع مذاکرات بين 
سعودی ها و ایرانى ها نيز به خودی خود یک 
رویداد مهم از جانب سعودی هاست چرا که 
طى چهار سال گذشته، ایران پيشنهادهای 
پى در پى برای گفت و گوی مشابه ارائه داده 
بود اما موضع عربستان سعودی، به ویژه در 
دولت دونالد ترامپ، درباره رد گفت و گو 
و همکاری ثابت بود.  انتخاب نيز نوشت: 
رویکرد دولــت بایدن بــرای احيای توافق 
هسته ای با تهران همزمان با سرد شدن 
روابط کاخ سفيد - کاخ اليمامه به دليل آن 
چه تحليل گران تالش بایدن برای مجازات 
بن سلمان در پى همسویى مداوم او با ترامپ 
با هزینه اردوگــاه دموکرات ها مى دانند، 
برابر  در  ها  سعودی  موضع  تغيير  سبب 

پيشنهاد تهران برای گفت و گو شده است.

هادی محمدی - آخرین دور این مرحله 
از نشست کميسيون مشترک برجام روز 
گذشته در وین برگزار و قــرار شد گفت و 
ــه یــابــد. در این  گوها در هفته آینده ادام
نشست، روسای هيئت های مذاکره کننده 
کشورهای طرف برجام به بحث و بررسى 
در خصوص آخرین وضعيت گفت و گوهای 
فنى و پيش نویس های اوليه متون و نحوه 
تداوم گفت و گوها پرداختند. سيد عباس 
عراقچى رئيس هيئت ایرانى ضمن تصریح 
مجدد اصول و مواضع جمهوری اسالمى 
ایران در خصوص برجام و مسيری که باید 
طى شود، روند کنونى گفت و گوها را به 
رغم دشواری ها و چالش های موجود، رو 
به جلو ارزیابى کرد. وی در عين حال تأکيد 
کرد که هيئت ایرانى هر زمان که روند گفت 
و گوها به سمت زیاده خواهى، وقت کشى 
و چانه زنى های غيرمنطقى بــرود، گفت 
و گوها را متوقف خواهد کــرد. همچنين 
ــن نشست، کــشــورهــای مشارکت  ای در 
کننده در برجام توافق کردند عــالوه بر 
دو گروه کارشناسى فعلى )در حوزه لغو 
تحریم ها و هسته ای( هفته آینده یک گروه 
کارشناسى سوم نيز بــرای گفت و گو در 
خصوص ترتيبات عملى مورد نياز اجرایى 
بازگشت  سپس  و  هــا  تحریم  لغو  ــدن  ش
آمریکا به برجام  ایجاد شود. هيئت های 
ایــران و 4+1 پس از مشورت در پایتخت 
های متبوع خود، هفته آینده ضمن از سر 
گيری نشست کميسيون مشترک برجام،  
گفت و گوهای فنى و کارشناسى را دنبال 
خواهند کرد. عباس عراقچى رئيس هيئت 
مذاکره  کننده جمهوری اسالمى ایران در 
وین نيز در واکنش به برخى گزارش  های 
کذب منتشر شده در رسانه های غربى، 
تأکيد کرد به هيچ وجه بحثى تحت عنوان 
»توافق موقت« یا موضوعاتى از این دست 
در گفت وگوهای بين جمهوری اسالمى 
ایران و گروه 1+4 مطرح نيست. وی تصریح 
ــران تنها در خصوص گــام نهایى  کــرد: ای
عليه  ظالمانه  تحریم های  رفع  منظور  به 
ملت ایــران گفت وگو مى کند و شایعاتى 
نظير طرح های گام به گام یا توافق موقت، 

بى پایه و اساس است. مذاکره  کننده ارشد 
ایرانى، همچنين خاطرنشان کرد: ایران، 
همان گونه که مقام معظم رهبری تأکيد 
فرمودند، به هيچ وجه اجــازه فرسایشى 
شدن مذاکرات را نخواهد داد و در عين 
ــال بــرای رســيــدن بــه نتيجه، شتاب و  ح
تعجيل نيز نخواهد کرد و تصریح مى کند 
گفت وگوها باید با دقت و با حفظ منافع 
ــود. وی  و مواضع قطعى کشور انجام ش
تاکيد کرد: هرگونه تصميمى در خصوص 
روند و نتایج گفت وگوها، در تهران گرفته 
خواهد شد و تيم مذاکره  کننده گزارش 
خود را از وضعيت مذاکرات به طور مستمر 
به مقامات عالى رتبه ارائه مى کند. ازسوی 
دیگر، یک روزنامه آمریکایى به نقل از منابع 
ــران و آمریکا در حال  آگــاه مدعى شده ای
حرکت به سمت طرح بازگشت همزمان 
و با گــام هــای متوالى به برجام هستند. 
گــزارشــى  در  واشنگتن پست  روزنــامــه 
دربــاره مذاکرات جاری در وین نوشته در 
سراسر گفت وگوها ایران اصرار داشته که 
آمریکا باید نخستين گام را بــرای پایبند 
شدن به برجام بردارد. این روزنامه نوشته 
ــع همه تحریم های  ایـــران خــواســتــار رف
ــت »دونــالــد  بــازاعــمــال شــده از ســوی دول
ترامپ«، رئيس جمهور سابق آمریکا بعد 
از خروج از برجام و همچنين رفع 1۵00 
تحریم جدید اعمال شده از سوی دولت 
ــه مدعى  ــت. واشنگتن پست در ادام اوس
شده است: »اما طبق گفته مقام های مطلع 
از این گفت وگوها هم ایــران و هم دولت 
بایدن در حال حرکت به سمت برداشتن 
گام های همزمان و متوالى ]برای بازگشت 
به برجام[ هستند.«»جيک ساليوان«، مشاور 
با  امنيت ملى کــاخ سفيد در مصاحبه ای 
فاکس نيوز نيز مدعى شد »تفاهم جدیدی« 
برای اجرای طرح »پایبندی در برابر پایبندی« 
در حال شکل گيری در گفت وگوهاست. 
روزنامه واشنگتن پست نيز به نقل از مقام های 
حاضر در مذاکرات نوشته مذاکره کنندگان 
در ویــن، تهيه پيش نویس طرح هایى برای 
اجرای کامل برجام از سوی ایران و آمریکا را 

آغاز کرده اند. 

نوبت رایزنی در پایتخت ها 
نشستی دیگر از کمیسیون مشترک برجام در وین پایان یافت، دیپلمات ها برای 

مشورت به پایتخت های خود بازمی گردند 

میزبغداد؛ راه نجات بن سلمان 
االخبار: عربستان در بن بستی قرار دارد که شاید مجبور شود سخت ترین گزینه 

یعنی درخواست کمک از تهران را انتخاب کند تا از بحران یمن خارج شود 

ــه عنوان اولين انتخابات  انتخابات 1400ب
دومين چله انقالب اسالمى از اهميت باالیى 
بــرخــوردار اســت. شخصيت های مختلف که 
عموما از کارگزاران فعلى و سابق نظام جمهوری 
اسالمى هستند تاکنون آمادگى خود را برای 
حضور در این صحنه اعالم کرده اند. امير حسين 
قاضى زاده هاشمى نایب رئيس اول مجلس 
شورای اسالمى که نماینده مشهد در مجلس 
است نيز از شخصيت هایى است که رسما حضور 
خود را در عرصه رقابت های انتخاباتى 1400 
اعالم کرده و برای تصدی این مسئوليت راهبرد 
و برنامه هم دارد. به گزارش فارس، او خود را 
وابسته به جبهه پایداری و هيچ حزبى نمى داند و 
نسبتش را با الریجانى، قاليباف و رئيسى تکذیب 
مى کند ولى در عين حال خود را یک نيروی 
انقالبى مى داند و حاضر است برنامه خود را در 
اختيار سایر کاندیداهای جبهه انقالب هم قرار 
دهد. قاضى زاده هاشمى دولت چهار ساله خود 
را »دولت اعتماد« نام گذاری کرده و گم شده 
امــروز کشور را سرمایه اجتماعى مى داند. او 
راهبرد بلندمدت خود را در »دولت مردم« برنامه 
ریزی کرده و نظام فکری را که طبق آن حرکت 
مى کند »فصل پروانگى« ناميده است. قاضى 
زاده هاشمى در بخشى از گفت و گوی خود با 
فارس اظهار مى کند: از من پرسيدند رقيب 
شما در انتخابات کيست؟ گفتم رقيبم رضاخان 
است چون نهاد اداره کشور برخاسته از رضاخان 
است و ادامه پيدا کرده و آمده ام نهاد 100ساله 
رضاخانى را به هم بریزم. آمــوزش و پــرورش و 
کنکور و سربازی و بانک و سازمان برنامه و بودجه 
رضاخانى است و بعد از این که انقالب ترومنى و 
نظریات الوین تافلری هم به کشور آمد تشدید 
شد. هرکسى بر اساس اعتقاد و اندیشه اش 
عمل مى کند و ضمانت من صداقتم است که به 
مردم دروغ نگویم و بگویم اگر به من رای بدهيد، 
فکر من این است. وی  درباره جزئيات »دولت 

ــردم« نيز مــى گوید:  مـ
اســـم دولـــت چهار 
ــه مـــا »دولـــت  ــال س
ــت. ما  اعتماد« اس
یک برنامه 20ساله 

و یـــک بــرنــامــه 
چهارساله 
داریـــــــم. 
»دولـــــــت 

مردم« برنامه راهبردی ماست و برنامه اجرایى 
ما دولت اعتماد و نظام فکری ما »فصل پروانگى« 
ــت. وقتى بگویيد دیباچه مــواضــع مــا چه  اس
چيزی است مى گویم فصل پروانگى است و 
اگر بگویيد اندیشه تغييرات در نظام مدیریت 
کشور چيست، مى گویم دولت مردم است و اگر 
بگویيد برنامه اجرایى برای مسکن و گوشت و 
مرغ و ... چيست، این ها برنامه دولت اعتماد 
است که قرار است همه این ها  به صورت کتابچه 
چاپ شود. همزمان،رستم قاسمى وزیر سابق 
نفت و دیگر نامزد شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری سيزدهم نيز در باشگاه خبرنگاران 
جوان نشست خبری برگزار کرد. این داوطلب 
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 1400 
توضيح داد: هنوز اعالم کاندیداتوری نکرده 
ام ولى اگر قرار باشد اعالم کاندیداتوری کنم 
به نفع کسى کنار نمى روم. وی با بيان این که 
من یک برنامه و کارنامه دارم، افــزود: دوران 
دفاع مقدس کارنامه من است . پس از جنگ 
بازسازی و سازندگى جزو کارهای من بود. 
من جزو موسسان خاتم االنبيا بودم و کارهای 
ــادی برای  ــادی انجام دادیـــم. کــارهــای زی زی
سازندگى کشور انجام دادیــم و طلسم »ما 
نمى توانيم« را شکستيم. قاسمى ادامه داد: 
یک برنامه دارم که حدود 40 تا ۵0 ميليون 
ــد، از این شرایط  نفر که شرایط سختى دارن
عبور مى کنند. برنامه اصلى من تغيير ریل 
گذاری کشور است. برخى زمينه ها در کشور 
اصال قابل اصالح نيست. مثال جمعيت بسيار 
زیــاد بازنشسته با شرایط معيشتى بد داریم 
در حالى که دولــت 98 درصــد حقوق افــراد 
کشوری و لشکری را پرداخت مى کند، تا کى 
این کار امکان پذیر اســت؟ تا کى دولــت مى 
تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند؟ 
این در حالى است که کارکنان دولت هر ماه 
بابت بازنشستگى از حقوقشان کم مى شود 
ــودش در نهایت حقوق  ــت از جيب خ و دول
بازنشستگان را پرداخت مى کند. 
این ميزان برداشت ۳0 ساله از 
حقوق کارمندان معلوم نيست 
کجا رفته است. ادامه این 
کار دیگر امکان پذیر 
نــيــســت و شــرایــط 
تغيير رویه  این 
وجود دارد.

ــر جوان  محمدجواد آذری جهرمى، وزی
دولت حسن روحانى، این روزها کم خبرتر 
از قبل شده است، برخى این سکوت او را 
اعالم حضور و برنامه ریزی برای انتخابات 
ریاست جمهوری تصور کرده اند. نام آذری 
جهرمى از مدت ها پيش به عنوان یکى از 
چهره های احتمالى مورد حمایت دولت 
و برخى از اصالح طلبان بــرای انتخابات 
ــرداد 1400 مطرح  ریاست جمهوری خ
ــان ایــن انتخابات  ــه زمـ بــود امــا هــرچــه ب
نزدیک مى شویم نام چهره های جدیدتر و 
مصمم تری که بتوانند رضایت جریان دولت 
و اصالح طلبان را برای این دور از انتخابات 
جلب کنند، بيشتر مطرح مى شود. با این 
حساب، شانس آذری جهرمى برای باقى 
ریاست  انتخابات  رقابت های  در  ماندن 
جمهوری به حداقل ممکن رسيده است 
و خود او نيز بهتر از هرکسى به این مسئله 
ــف اســت امــا با ایــن حــال برخى اخبار  واق
حکایت از دیــدارهــای جدید و منظم وی 
با برخى جریان ها و چهره های سياسى 
دارد. به نظر مى رسد آذری جهرمى دوست 
ندارد در سال های  آینده از قاب دوربين ها 
به دور باشد، بر همين اساس برخى اخبار 
غيررسمى از عالقه وی برای شهردار شدن 
در شهر تهران خبر مى دهد. فرهيختگان 
نيز با اشاره به فعاليت های انتخاباتى وزیر 
ارتباطات و عالقه جدیدش برای شهردار 
شــدن، نوشته اســت: مــاه گذشته یکى از 
رسانه های اصالح طلب با انتشار خبری، 
از دیدارهای انتخاباتى وزیر جوان با برخى 
چــهــره هــای ســرشــنــاس ســيــاســى مانند 
سيدحسن خمينى، احمد مسجدجامعى، 
على الریــجــانــى و حسين دهــقــان پــرده 
برداشت. معنای این جلسات نمى تواند 

ــرای رئيس جمهور شــدن توسط  تــالش ب
وزیر جوان باشد؛ چراکه رسيدن به کرسى 
ریاست جمهوری در این شرایط سخت، 
بلندپروازی بزرگى است و خود او هم بهتر 
از هرکسى واقف به این موضوع است، اما 
این دیدارها و رایزنى ها شاید پله ای باشد 
برای تصدی شهرداری تهران در سال های 
بعدی و باقى ماندن آذری جهرمى مقابل 
دوربين ها. حاال باید منتظر ماند و دید وزیر 
ــت از کاندیداتوری  ــواِن پرحاشيه دول ج

ــات ریــاســت  ــاب ــخ ــت بــــرای ان
ــوری صــرف نــظــر  ــه ــم ج
ــا  ــر؟ آی ــي مــى  کــنــد یـــا خ
نيامدن  درصــــورت  او 

ــات  ــاب ــخ ــت ــه عـــرصـــه ان بـ
برای  ریاست جمهوری، 

ــه کــرســى  ــدن بـ ــيـ رسـ
ساختمان  شهرداری 
ــى  با  ــزن بهشت بــه رای

چهره ها و جریان های 
ــه  ــ ســـيـــاســـى ادامـ

مى دهد؟

قاضی زاده:۲ برنامه۴و ۲۰ساله دارم 
رستم قاسمی: قرار باشد اعالم کاندیداتوری کنم به نفع کسی کنار نمی روم 

آذری جهرمی به بهشت می رود؟ 
تسنیم: اخبار غیررسمی از عالقه وزیر جوان روحانی برای شهردار شدن در شهر 

تهران حکایت دارد 

صبح نو-این روزنامه نوشت: ظریف در انتخابات  •
ریاست جمهوری 1400 قرار است مستمسک 
قدرت طلبى اصالح طلبان و مجری دوقطبى سازی 
اصالحات باشد. او که خود واقف است در مدیریت 
داخلى هيچ گونه سابقه و تخصصى ندارد، انتخابش 
به عنوان نامزد اصلى اصالحات یک پيام عمده 
به جامعه مدنى طرفدار اصالحات و فراتر از آن به 
توده های مردم در کشور دارد؛ »تمرکز بر خارج و 

تعليق داخل«.
کیهان- ایــن روزنــامــه نوشت: بگومگو ميان  •

بنياد روایت فتح و سازمان اوج که موجب شادی 
ــدازان در  بدخواهان انقالب اسالمى و سنگ ان
مقابل فرهنگ پيشرو و متعالى این انقالب شده 
است، قطعا با اخالق و مرام سيدشهيدان اهل قلم 

هم تعارض دارد.
هفت صبح – این روزنامه در گزارشى با تيتر  •

»مظنه مسکن سرگردنه خطرناک« نوشت: »قيمت 
سيمان رسما باال رفت و زمزمه های افزایش نرخ 
فوالد و شن و ماسه هم مطرح است؛ با این حال وزیر 
راه و شهرسازی وعده کاهش قيمت مسکن را در 
آینده نزدیک مى دهد.آیا وعده او محقق مى شود؟«

جمهوری اسالمی – این روزنامه در کنایه به  •
وزیر بهداشت نوشت: در شرایط دشوار کرونایى 
کنونى، حفاظت از زبان، یکى از مهم ترین وظایفى 
است که مسئوالن سالمت کشور برعهده دارند. 
اگر مى خواهيد مردم به شيوه نامه های بهداشتى 
مرتبط با کرونا عمل کنند تا این بيماری خطرناک 
مهار شود و عالوه بر جلوگيری از خطر بزرگى که 
متوجه جان هاست، کــادر پزشکى کشور نيز از 
استيصال نجات پيدا کنند و هزینه های کشور نيز 
کم  شود، شما مسئوالن سالمت باید به جای حرف 

زدن به عمل کردن رو بياورید.
شرق – مسعود پزشکيان یکى از کاندیداهای  •

احتمالى جبهه اصالحات در انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: »احمدی نژاد وقتى)درسال84(  
کاندیدا شد در صداوسيما گفت 2۵ سال است 
در این مملکت خوردند و بردند، من گفتم اگر 
حضرت امام بود و این حرف ها را مى شنيد مى گفت 
اوایــل  به خصوص  نکنند.  تأیيد  را  صالحيتش 
انقالب کسانى که در این مملکت کار کردند، واقعا 
افراد صادقى بودند و اگر توانستيم در جنگ ها و 
بحران ها باال بيایيم، با وجود این که آمریکا این طور 
نمى خواست و االن هم علنا مى گوید که کودتا و 
جنگ های قوميتى را آن ها راه انداخته و دعوا با 
عراق را مسببش بودند، این که من بگویم همه این 
افراد خورده و برده اند و من آمده ام پرونده این ها را 

دربياورم، در حق این افراد جفا کرده ام.«

 قالیباف: مجلس
 هیچ وقت  تعطیل نیست 

هفته آینده به خاطر شرایط کرونا جلسه 
علنی برگزار نخواهد شد اما فعالیت ها در 

مجلس ادامه دارد 

نشست  در  مجلس،  رئيس  قاليباف،  محمدباقر 
علنى دیروز بااشاره به برخى خبر های منتشر شده 
در رسانه ها مبنى بر تعطيلى مجلس در هفته آینده 
تصریح کرد: مجلس هيچ وقت تعطيل نيست، در 
حقيقت هفته آینده به دليل شرایط کرونایى، جلسات 
علنى خانه ملت برگزار نمى شود اما نمایندگان نيز 
به حوزه های انتخابيه خود نخواهند رفت. رئيس 
قوه مقننه کشور افزود: روسا و اعضای هيئت رئيسه 
خارجى،  سياست  و  ملى  امنيت  کميسيون های 
اقتصادی، صنایع و معادن، انرژی و بهداشت به دليل 
شرایط کنونى کشور در حوزه بازار، موضوعات هسته 
ای، بــورس و به ویــژه کرونا و بهداشت همچنان به 
فعاليت خود ادامه مى دهند اما جلساتى که در صحن 
علنى و کميسيون ها پيش از این به صورت رسمى 
تشکيل مى شد، برگزار نخواهد شد. وی با بيان این 
که اگر شرایطى به وجود آید که در هفته آینده نياز 
به تشکيل جلسه علنى باشد، حتمًا این کار را انجام 
مى دهيم، ادامه داد: هفته دوم اردیبهشت که همزمان 

با شب های ليلة القدر است، 
ــان بـــرای  ــدگ ــن ــای ــم ن
سرکشى به حوزه های 
ــود  ــابـــيـــه خـ انـــتـــخـ
مى روند./شبکه خبر



حتی دوست نداشتم پول های 
پیداشده را بشمارم

گفت وگو با سلیمان رحمتی، کارگر شهرداری  موسیان که با یافتن 500 میلیون تومان پول و 

جواهرات و تحویل دادن به صاحبش، آوازه پاکدستی اش خبرساز شد

خبر پاکدستی یکی از کارگران زحمتکش شهرداری موسیان استان ایالم به تازگی در فضای مجازی پربازدید 
شده است. سلیمان رحمتی، راننده 58 ساله خدمات شهری شهرداری حین انجام وظیفه با پیداکردن 
یک کیف حاوی پول، جواهرات و کارت های بانکی به ارزش 500 میلیون تومان و برگرداندن آن به صاحب 
سالخورده اش که از مهمانان شهرشان هم بود، در میان اهالی موسیان فراتر از سفیر پاکیزگی ظاهر شد و با 
وجود مشکالت اقتصادی فراوان و خودروی شخصی  اش که ماه ها به علت تصادف در تعمیرگاه خاک می خورد 
و قادر به پرداخت هزینه تعمیرش نبود، رسم امانتداری را به جا آورد و حتی حاضر به قبول هدیه از صاحب 

کیف هم نشد. در مینی پرونده امروز با رحمتی گپی زدیم تا ماجرای پیداکردن کیف را برایمان روایت کند.

  کیف پر از طال را در گوشه خیابان پیدا کردم
رحمتی ماجرای یافتن کیف مملو از پول و جواهرات را این 
طور روایت می کند: »20 سال است در شهر مرزی موسیان 
به عنوان راننده خدمات شهری شهرداری مشغول کارم. 
یک روز تعطیل همراه عده ای از پاکبانان عزیز مشغول کار 
بودیم و من هم با خودروی زباله در حال رانندگی بودم که 
از آینه، چشمم به یک کیف در کنار خیابان افتاد. با خودم 
گفتم حتما داخلش چیزی هست، چون خیلی تمیز و نو 
بود. حتی یک نفر هم از آن جا رد شد اما تعجب کردم چطور 
متوجه کیف نشد؟ پایین آمدم و یک لحظه کیف را باز کردم 

و دیدم حاوی مقداری پول و مدارک است. بعد با مسئول مان تماس گرفتم و قضیه را برایش تعریف کردم. گفتم می روم 
منزل و اگر کسی دنبال کیف می گشت، خبرم کنید. حین بازگشت به منزل داخل کیف را با دقت نگاه کردم که دو عدد 
کارت عابربانک با رمزهایش، مقدار زیادی وجه نقد و همچنین طال و جواهرات گران قیمت داشت. وارد خانه که شدم 
دخترم گفت این کیف زنانه چیست؟ ماجرا را که تعریف کردم، همسرم گفت بده تا امانت نگه دارم و شما هم صاحبش 

را پیدا کن، ما باید خودمان را جای صاحبش بگذاریم.«
  گفتم میلیاردی هم که باشد، مال صاحبش است 

»حتی دوست نداشتم پول ها را بشمارم«. رحمتی با این مقدمه از ثابت قدمی اش در امانتداری می گوید: »باالخره 
پول است و آدم موقع شمارش وسوسه می شود. حتی همسرم طالها را سریع جمع کرد و گفت یک جا پنهان شان 
می کنم تا صاحبش پیدا شود. به نظر من انسانی که برای خدا کار کند، دیگر وسوسه نمی شود و روی تصمیم درست و 
صحیحش پافشاری می کند. هیچ وقت چنین فکری به سراغم نیامد که پول ها را برای خودم بردارم. گفتم میلیاردی 
هم که باشد، مال صاحبش است. حتی فرزندانم هم چنین درخواستی نداشتند. پدر و مادری که عمل شان درست 

باشد، فرزندانشان هم همان راه را می روند.«
  ارزش پول ها و جواهرات 500 میلیون تومان بود 

کارگر زحمتکش شهرداری موسیان به نحوه پیداکردن صاحب کیف طال و جواهرات و بازگرداندن امانتی این طور 
اشاره می کند: »خودم تلفن همراه ساده ای دارم و به دوستان و همکاران سپردم تا در فضای مجازی اطالعیه دهند که 
یک کیف پیدا شده و با دادن مشخصات تحویل بگیرند. با کسی هم درباره محتویات کیف صحبتی نکردم و فقط گفتم 
اطالع دهید تا صاحبش پیدا شود. بعد از چند روز پسرم گفت انگار یک نفر در کانال تلگرامی »موسیان خبر« شماره تلفن 
داده است. تماس که گرفتم، مسئول اطالع رسانی کانال گفت گویا این کیف متعلق به یک مسافر عرب است. زمانی هم 
که با مسافر تماس گرفتم با شنیدن خبر، شادی زیادی کردند. به منزلم که آمدند همان اول کیف را نشان شان ندادم 
و از مشخصات و محتویاتش سوال کردم. بعد از دادن مشخصات صحیح، امانتی را تحویلشان دادم. صاحبش گفت 
پول نقد، جواهرات و موجودی کارت های عابربانک مجموعا 500 میلیون است. در ضمن اهل شادگان خوزستان و 
مهمان شهر ما بودند. آن طور که برایم تعریف کردند یک سگ هار به یک نفرشان حمله کرده و زمانی که برای درمان به 
خانه بهداشت موسیان می آیند، صاحب کیف دستپاچه می شود و کیف از دستش می افتد. خوشحالم از این که توانستم 

دل مهمانان شهرمان را شاد کنم.«
  مژدگانی صاحب کیف را قبول نکردیم

»صاحب امانتی اصرار داشت تا به خودم، همسر و فرزندانم مژدگانی و هدیه دهد اما هیچ کدام مان قبول نکردیم.« 
رحمتی با این مقدمه ادامه می دهد: »ما فقط به خاطر رضای خدا این کار را کردیم. صاحب پول که خانم سالمندی بود 
حتی از طال و جواهرات هم تعارف مان کرد که ما قبول نکردیم. پیرزن از خوشحالی زیاد، اشک از چشمانش جاری شد و 
گفت این طالها تمام سرمایه زندگی ام هست که از قدیم نگهداری شان می کنم. همسرم را بوسید و گفت خدایا شکرت 
تمام زندگی ام دست خانواده شریفی افتاد که حاضر نیستند حتی هدیه و مژدگانی قبول کنند. به آن مادر گفتم 
وظیفه دینی مان را انجام دادیم. خیلی خوشحالم که دل پیرزن را شاد کردم و خدا را شاکرم که توفیق داد 
رسم امانتداری را به جا آوریم.« رحمتی که آوازه پاکدستی اش در شهر پیچیده، درباره واکنش و بازخورد 
مسئوالن شهرشان هم می گوید: » فرماندار، شهردار و بخشدار شهرمان از من تشکر و تقدیر کردند. 
شهردارمان، آقای رحیمی بسیار فرد خوبی است و حتی بنده خدا یک کارت هدیه 500 هزارتومانی به 

من اهدا کرد که همان را هم از جیب خودش هزینه کرده بود و اصال راضی به این کارش نبودم.«
  تمام زندگی ام یک پراید بود که واژگون شد

رحمتی صحبت هایش را این طور به پایان می رساند: »تمام زندگی ام، یک پراید بود که پسرم 
حدود سه ماه پیش با آن تصادف کرد و خودرو کامال واژگون شد. خدا را شکر که پسرم 
صدمه زیادی ندید. تمام درها، اتاقک، بدنه و جلوبندی پراید آسیب دید. حقیقتش چون 
بودجه زیادی نداشتم، سه ماهی هست که خودرو در تعمیرگاه افتاده و 35 میلیون 
هزینه تعمیرش می شود. از قطعه فروش قرض کردم تا بتوانم یواش یواش تعمیرش 
کنم تا زیر پای بچه ها باشد و بی وسیله نمانند. بعضی ها گفتند با این همه گرفتاری چرا 
پولی که پیدا کردی را تحویل صاحبش دادی و خرج مشکالت خودت نکردی؟ به آن ها 
گفتم این حرف ها چیست؟ مگر می شود مال مردم را برای خودم خرج کنم؟ خدا را 
شکر می کنم که با وجود تمام مشکالت امانت مردم را پس دادم. زمانی که می خواهم 
برای رضای خدا کار کنم اما وسوسه شوم، فکر نکنم دیگر مسلمان باشم. فقط خدا 
را شکر می کنم پسرم سالم است و انگار که دنیا را به من دادند. حقوقم هم ماهی سه 
میلیون تومان است اما هنوز عیدی پارسال و امسال مان را پرداخت نکرده اند. با این 
همه توکلم به خداست. خداوند هیچ گاه بندگانش را در سختی و فشار نمی گذارد.«

ــای زیـــــــرآب و  ــ ــی ــ دن
ــا  ــه آن ج اتــفــاقــاتــی ک
همیشه  ــد،  ــت ــی اف م
برای انسان ها مرموز 
بوده است. شاید به همین دلیل است 
که مسابقه عکاسی زیرآب در چند سال 
اخیر، مورد توجه افــراد بیشتری قرار 
گرفته است و تعداد شرکت کنندگان 
آن هر سال افزایش می یابد. عکاسی 
از زیــرآب یک مسابقه جهانی ساالنه 
است که ساختمان اصلی برگزاری آن 
در انگلیس قرار دارد. شرکت کنندگان 
ــار خــود را  از ســراســر جــهــان بــایــد آثـ
ــر سطح  کــه شــامــل عکس هایی از زی
اقیانوس ها، دریاچه ها، رودخانه ها و 
حتی استخرهای مصنوعی است، ارسال 
کنند تا با دیگر آثار به رقابت بپردازند. 
در مسابقات امسال، عکاس انگلیسی 
بــا ثبت تصویری از یــک قورباغه در 
نزدیک سطح آب، برنده جایزه و نفر 
اول این جشنواره شد. در پرونده امروز 
زندگی سالم، عکس های برگزیده این 
جشنواره را که همه شان از دنیای زیر آب 

هستند، خواهید دید.
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برندگان مسابقه عکاسی  ساالنه از زیر سطح اقیانوس ها، دریاچه ها، رودخانه ها و ... ، تصاویر خیره کننده ای را شکار کرده اند

دنیای شگفت انگیز زیرآب
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وقتی قورباغه می خوابد
»مارک کیکلند«، عکاس انگلیسی با گرفتن این عکس خیره کننده موفق شد برنده این دوره از مسابقات ساالنه عکاسی زیرآب شود. او 
این عکس را از دریاچه »مالز کالسگو« در اسکاتلند از یک قورباغه گرفته و این نام را برایش انتخاب کرده است: »وقتی قورباغه می خوابد«

پنجره سقفی برای کوسه ها
ــی ســه نــمــا در ایــن  ــوی گ
ــام شــده انــد:  عکس ادغـ
»دو کوسه در زیــر دریــا، 
درحـــالـــی کــه بــاالتــر از 
سطح آب، مرغان دریایی 
در زیرآسمان خوش رنگ 
شامگاه در حال پروازند. 
»رنه کاپوزوال« این عکس 
را از دریــای »پلی نزیای« 
فرانسه گرفته و در توضیح 
آن نوشته: »پنجره سقفی 

کوسه ها«

ترس در چشمان ماهی ها

ماهی مارلین راه راه برای شکار به دل ماهی ها زده و عکاس موفق شده تصویری از واکنش ماهی ها 
به این ماجرا را ثبت کند. »کریم ایلیا« که این عکس را در خلیج مکزیک گرفته، درباره آن نوشته 

است: »شاید این تنها عکسی در دنیا باشد که ترس را در چشمان ماهی ها به تصویر کشیده«

تفریحات یک هشت پا
بعضی ها تصور می کنند فقط ماهی ها، کوسه ها، دلفین ها و ... در زیر آب زندگی می کنند 
اما الکس تاترسال به خلیج کیمریج در انگلیس رفته و این تصویر را از یک هشت پا گرفته 
تا نشان دهد که دنیای زیر آب، فقط مال ماهی ها نیست. او در توضیح این عکس نوشته: 

»تفریحات یک هشت پا«

اتاق خواب آبزیان

عکس گرفته شده توسط »کانته مانکی« آمریکایی، رقابت تنگاتنگی برای برنده شدن به 
عنوان نفر اول با عکسی که از قورباغه ای در زیرآب گرفته شده بود، داشت. این عکس که در 

توضیح آن نوشته شده: »اتاق خواب آبزیان«، از خلیج مکزیک گرفته شده است.

کشتی غول پیکر اما خسته 

این عکس خیره کننده که عظمت کشتی غرق شده نسبت به یک غواص را نشان می دهد، جزو 
آثار برگزیده این دوره عکاسی از زیرآب قرار گرفته است. »توبیاس فریدریش« آلمانی این تصویر 

را در جزایر بیمینی ثبت کرده و درباره اش نوشته است: »کشتی غول پیکر اما خسته«

گرفتار شدن آب نبات زرد
ناراحت کننده ترین عکس برگزیده جشنواره امسال هم از گیر افتادن یک 

ماهی در توری است که متاسفانه توسط انسان ها به داخل دریا راه یافته و 
برای یک ماهی دردسرساز شده است. پاسکوال واسالوی ایتالیایی در 

توضیح این عکس نوشته است: »گرفتار شدن آب نبات زرد«

بال بال زدن ماهی

این عکس که توسط »استیون کوواکز« گرفته شده، نژادی 
کمیاب از ماهی های الرو است که تصاویر بسیار کمی از 
آن ها توسط عکاسان شکار شده است. او این عکس را در 
دریای نزدیک به روستای پالم بیچ در فلوریدا ثبت کرده 

است و در توضیح آن نوشته: »بال بال زدن ماهی!«

مشاجره آبزیان
عکسی جالب از دو ماهی که انگار در زیر آب با یکدیگر سر 
یک مسئله به تفاهم نرسیده و شروع به جروبحث کرده اند، 
ــت. »ژانــگ  ــار برتر ایــن جشنواره ساالنه اس از دیگر آث
جینگ گونگ« از چین با ثبت این عکس از رودخانه مینابه 

در ژاپن، نوشته است: »مشاجره آبزیان«.

صبحانه قو

این تصویر که در زمان طلوع خورشید گرفته شده و عکاس 
ساعت ها بــرای ثبت آن منتظر بــوده، توسط »ایــان وید« 
انگلیسی در پارک سنت جورج در یک استخر مصنوعی 
گرفته شده است. او درباره این عکس نوشته: »صبحانه قو؛ 

طلوع خورشید، غذا خوردن بی صدای قو در زیر آب«
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زولبیای خانگی، زینت سفره افطار 

غذاهایی که بیشتر خانم ها 
اشتباه مصرف می کنند

هنگام آشــپزی گاهی خانم ها به ابتکاراتی دســت 
می زنند کــه امکان دارد خــواص خوراکی ها را کم 
کند یا در کل  خــواص خوراکی هــا را از بین ببرد. 
اشــتباهاتی که می تواند مانع جــذب ویتامین ها و 

امالح معدنی در غذاها شود،به این شرح است:
 غالت کامل 

غالت کامل و حاوی سبوس مانند انواع لوبیا، حاوی 
آنتی اکســیدان هایی به نــام فیتات هســتند که به 
ویتامین ها و مواد معدنی در غذاها متصل می شود و 
از جذب آن ها جلوگیری می کند. پس همیشه این 

غالت را قبل از مصرف باید در آب قرار دهید.
  توت فرنگی

چاقــو زدن بــه تــوت فرنگــی یــا خــرد کــردن آن، 
منجر به کاهش شــدید جــذب ویتامیــن ث و آنتی 
اکســیدان های موجــود در ایــن میــوه می شــود. 
ویتامین ث موجود در توت فرنگی به نور و اکسیژن 
حساس است و وقتی در معرض آن ها قرار می گیرد، 

روند از بین رفتن دارد.
  سیر

 برعکس توت فرنگــی که حــاوی ویتامیــن ث و در 
برابر نور حساس اســت، آلیسین موجود در سیر که 
خواص ضد سرطانی دارد، با قرارگرفتن در معرض 
نور و هوا، بیشترین میزان اثربخشی را دارد. سیر را 
خرد کنید و بعد آن را به مدت ۱۰ دقیقه در معرض 

هوا قرار دهید سپس استفاده کنید.
  ماست 

ماســت حاوی آب اســت که البته خیلی هــا راغب به 
مصرف آن نیســتند.  این در حالی است که این مایع 
حاوی پروتئین، ویتامین ب ۱۲ و فســفر اســت. پس 
ماست را با آب موجود در آن مخلوط و از حرارت دادن 
آن با غذاها نیز اجتناب کنید  چون باکتری های مفید 

موجود در آن، در اثر حرارت از بین می رود.
 گوجه فرنگی 

لیکوپن موجود در گوجه فرنگی ضد سرطان و ضد 
بیماری های قلبی اســت اما بهتر اســت برای بهره 

بردن از این فواید، گوجه فرنگی را بپزید.
  مارچوبه

 این سبزی ارزشمند را آب پز نکنید. این کار باعث 
خارج شدن ویتامین ث موجود در آن می شود. بهتر 
است این سبزی را بخارپز و در نهایت کبابی کنید. 

  دانه کتان
  دانه کتان خــواص درمانی  بســیاری دارد ضمن این 
که منبع غنی از فیبر، امگا ۳ و لیگنان؛ ماده شیمیایی 
گیاهی il  محسوب می شود که خاصیت ضد سرطانی 
دارد. معده ما قادر به هضم این دانه نیســت  بنابراین 
برای استفاده از خواص تغذیه ای آن، این دانه را آسیاب 

کنید تا بخش های ارزشمند آن از بین نرود.
کلم بروکلی

 این نوع کلم سرشار از ویتامین ث، کلروفیل، آنتی 
اکسیدان  و ترکیبات ضد سرطانی است. بنابراین 
آن را به شکل بخارپز یا آب پز مصرف کنید و از سرخ 
کــردن آن بپرهیزیــد تا باعث از دســت رفتــن مواد 

مغذی موجود در این سبزی نشوید.
health :منبع

 وعده سحر را حذف نکنید

 »مــرو اوز« کارشــناس تغذیه و روان شــناس بالینی 
می گوید: »دو سیســتمی که بدن بیشــترین انرژی 
خود را صرف آن ها می کند سیستم ایمنی و دستگاه 
گوارش هستند. روزه داری به بدن اجازه می دهد تا 
انرژی خود را یک به یک صرف این دو سیستم کند. 
به عبارت دیگر متوقف شدن هضم غذا برای یک دوره 
خاص، به سیستم ایمنی امکان می دهد که فعال تر 
باشد؛ سلول ها را ترمیم و با میکروب ها بهتر مبارزه 
کند. بین سحر و افطار زمانی است که سیستم ایمنی 
بدن بیشــترین فعالیــت خــود را دارد اما اگــر وعده 
سحری حذف شود، بدن به دلیل گرسنگی طوالنی 
مدت دچار استرس می شود و این  موضوع بر سیستم  

ایمنی بدن تاثیر منفی می گذارد.«
مواد حاوی آنتی اکسیدان مصرف کنید

آنتی اکســیدان موجــود در غذاها، به ویــژه میوه  ها 
و ســبزیجات رنگارنــگ، می توانــد بــه جلوگیری از 
آسیب ســلولی کمک کند، بنابراین سیستم ایمنی 
بدن را تقویت می کند. به همین دلیل مصرف میوه 
به عنوان میان وعده در فاصله افطار و ســحر بســیار 
توصیه می شود. میوه ها همچنین دارای فیبر زیادی 
هســتند. فیبر عملکرد دســتگاه گوارش را تسهیل  

و محیط مناســبی را برای رشــد باکتری های مفید 
در روده ایجاد می کنــد. هر چــه باکتری های مفید 
بیشتری در روده داشته باشیم، ایمنی ما هم  قوی تر 

خواهد بود.
از مصرف آب کافی غافل نشوید

آب رســانی کافی به بدن برای داشتن یک سیستم 
ایمنــی قــوی ضــروری اســت. اوز می گویــد: »آب 
همچنین به حــذف ســموم از بدن کمــک می کند، 
مواد مغذی را به ســلول ها می رســاند و باکتری ها و 
ویروس ها را خنثی می کند.« گفتنی اســت مصرف 
نوشیدنی های کافئین دار مانند چای و قهوه ممکن 
اســت این تصور غلط را ایجاد کند که بــدن مایعات 
کافــی دریافت کــرده اســت اما ایــن نوشــیدنی ها 
نمی توانند جانشــین مصرف آب شوند زیرا کافئین 
مانند مواد ادرارآور  عمل و دفع آب از بدن را تسریع 
می کند. بنابراین بدن دچار کم  آبی می شود. برخی 
پزشــکان توصیه می کنند برای جبران ایــن اثر، در 

کنار هر فنجان قهوه یک فنجان آب بنوشید.
پروبیوتیک ها را دریابید

نوشیدنی که اوز به افراد توصیه می کند در طول ماه 
رمضان به رژیم های غذایی خــود اضافه کنند کفیر 
است. وی می گوید:» کفیر به لطف پروبیوتیک های 

موجود در آن، اثر بسیار خوبی بر سیستم ایمنی بدن 
دارد و باعث تقویت آن می شــود. کفیــر فلور روده را 
تنظیم می کند و در کاهش یبوســت مشــکلی که در 
ماه رمضان بسیار تجربه شــده است هم نقش دارد. 
افزون بر این، کفیر دارای شــاخص گلیسمی پایین 
و پروتئین باالســت و مصرف آن باعث می شود برای 

مدت طوالنی تری احساس سیری کنید.«
ورزش را فراموش نکنید

شــاید بســیاری از مــا در هنــگام روزه داری اصال به 
ورزش فکــر نکنیم اما پزشــکان حداقــل ۳۰ دقیقه 
فعالیت ورزشــی در روز را برای حفظ تناســب بدن، 
کمک بــه هضم غــذا و تقویــت سیســتم ایمنی بدن 
توصیه می کنند. اوز می گوید:» فعالیت فیزیکی یکی 
از عوامل مهم در تقویت سیستم ایمنی است. با این 
حال بیشتر پزشکان توصیه می کنند برای جلوگیری 
از اختالالت گوارشی از انجام تمرینات با شدت باال 
در طول روز خودداری کنید و یک یا دو ســاعت بعد 
از غذا به  ورزش بپردازید. پیاده روی ســریع توصیه 
شــده ترین ورزش است. پزشــکان پرداختن به  این 
ورزش را یک یا دو ســاعت قبل یا بعــد از وعده افطار 

توصیه می کنند.«
boldsky.com :منبع

تغذیه
دانستنی ها

 ۱- همه مــواد، به خصــوص کره و ماســت را بــه دمای محیط برســانید.
۲- ماست و نشاســته را با یک همزن دستی مناســب 5دقیقه هم بزنید. 
۳- پس از این که ماســت و نشاســته با هم به خوبی مخلوط شــدند آرد را 
الک کنید. 4- بعد از 5 دقیقه اســتراحت کوتاهی که به مخلوط دادید، 
نوبت به افزودن آرد الک شده می رســد. 5- بعد از ریختن آرد، کره نرم، 
گالب، جوش شیرین و اسانس هل را به آن  بیفزایید.6- این ترکیبات را 
باید تا جایی هم بزنید که در نهایت غلظتی شبیه به غلظت ماست داشته 
باشد. 7- برای ســرخ کردن زولبیا باید روغن را در یک تابه مناسب داغ 
کنید به طوری که پیش از ریختن مایع از داغی آن مطمئن شوید.8- وقتی 
مایع را در قیف ریختید، با فشار مالیم و حرکت چرخشی، آن را به صورت 
گرد در روغن انتقــال دهید.9- زولبیاهای ســرخ شــده را در یک توری 
مناسب  بگذارید و بعد از خروج روغن های اضافه از سطح شیرینی، حاال 
باید به مدت ۲ تا ۳دقیقه آن ها را در شربت خنک بریزید و دوباره با استفاده 

از توری، شربت های اضافه را خارج کنید. 
    شربت زولبیا 

 شکر  - دو لیوان 
 زعفران دم شده – یک قاشق غذاخوری

 گالب – یک چهارم لیوان
 آب – یک و نیم لیوان 

آب  لیمو- نصف قاشق چای خوری
   روش تهیه :۱- باید آب را داخل یک قابلمه مناسب  بریزید و روی شعله 
کم گاز قرار دهید. ۲- از همان ابتدا شکر را آهسته بریزید و تا زمانی که مایع 
یکنواختی به دســت آید، آن ها را هم بزنید. ۳- زعفران، آب لیمو و گالب را 
اضافه کنید.4- صبر کنید تا مایع با جوشیدن به غلظت مناسب برسد. وقتی 
مایع کمی غلیظ شد شعله را خاموش کنید و قابلمه را از روی گاز بردارید تا با 

گذاشتن در جای مناسب سرد شود.

شیرینی

داده تصویری

بانوان

یاسمین مشرف |  مترجم

ماه مبارک رمضان امســال هم همچون سال گذشته در 
شرایطی آغاز شده است که بیماری کووید-19 همچنان 
شیوع دارد. در شرایط همه گیری، این نگرانی برای برخی از افراد ایجاد 
می شود که روزه داری ممکن است حساســیت بدن به بیماری تنفسی را 
افزایش دهد. این  تصور وجود دارد که در هنــگام روزه داری مواد مغذی 
کافی به بدن نمی  رســد، در نتیجه بدن ضعیف و مســتعد ابتال به بیماری 
می شــود. اما این تصور درســت نیســت و فواید متعــدد روزه داری برای 
سالمت، سالمت عمومی بدن را تقویت می کند. در ادامه مطلب نگاهی 
انداخته ایم به این موضوع که چگونه می توانیم به روشی ایمن روزه بگیریم 

و به عبارت دیگر در ماه رمضان سیستم ایمنی قوی تری داشته باشیم؟

سالمت

چگونه در ماه رمضان سیسمت ایمین 
قوی تری داشته ابشیم؟

 اگر نکات تغذیه ای  را در ماه رمضان رعایت کنید، نه تنها سیستم ایمنی بدن ضعیف نمی شود
 بلکه به ارتقای سالمت عمومی بدن کمک می کند

  آرد سفید - یک قاشق غذا خوری 
  نشاسته  - 5۰گرم 

  گالب -  یک قاشق غذا خوری 
  هل – دو قطره 

  ماست – یک چهارم لیوان 
  کره – نصف قاشق چای خوری

  جوش شیرین – یک چهارم 
 قاشق چای خوری

  روغن مایع -  به اندازه الزم

نکاتی برای استفاده از ۲ ماسک همزمان 
نگرانی هــا از مــوچ چهــارم کرونــا، همــراه بــا توصیــه هــای مضاعفــی بود 
کــه مهم تریــن  آن  هااســتفاده از دوماســک همزمــان روی صــورت اســت. 
ماسک هایی که جنس یکسانی ندارند و می توانند معایب یکدیگر را پوشش 
دهند. »امیلی سیکبرت بنت«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کارولینای 
شــمالی، در این باره می گوید: »ماســک های پزشــکی دارای فیلتراسیون 
بســیار خوبی اســت اما تناســب آن ها با صورت مــا خیلی خوب نیســت.« به 
همین دلیل  کارآمدی فیلتراسیون ماســک به دلیل تناسب چهره و ماسک 
در هر فرد متفاوت اســت. اما به طور کلی، ماســک جراحی بــدون تغییر در 
اندازه آن، حدود 4۰-6۰ درصد و ماسک پارچه ای تا 4۰ درصد مؤثر است 

و یافته هــای جدید نشــان می دهد که وقتی ماســک پارچه ای روی ماســک 
جراحی قرار می گیرد، کارآمدی فیلتراســیون آن حــدود ۲۰ درصد بهبود 
می یابد. هنگامی که یک ماســک پارچه ای روی ماســک جراحی قرار داده 

می شود، از ورود حدود 8۰ درصد از ذرات جلوگیری می کند.
   برخی نکات استفاده از ماسک

ماسک پارچه ای را روی ماسک جراحی یا پزشکی قرار دهید. این کار کمک 
می کند تا شکاف های اطراف دو طرف صورت یا بینی پوشیده شود. استفاده 
همزمان از بیش از یک ماســک یــک بار مصــرف، موجب قرارگیــری بهتر و 

مناسب تر روی صورت نخواهد شد.

تازه ها

مارال مرادی
 خبرنگار

به بهانه پخش تصاویر اینستاگرامی دالرا، کودکی که 
به بیماری اس ام ای مبتالست

  آتروفی عضالنی، نخاعی 
 از عالیم تا پیشگیری 

دالرا دختربچه شیرین زبانی است  
کــه ایــن روزها تعــداد زیــادی از 
دنبال  کنندگانش در شبکه های 
مجــازی بــه دلیــل نگرانــی از 
بیماری وی دســت یاری به سوی 
خانــواده اش دراز کرده انــد. او بــه 
بیماری اس، ام،ای - آتروفی عضالنی، نخاعی -  مبتالســت 
که  یک بیمــاری ژنتیکی پیش رونده اســت و به تدریــج فرد را 
زمین گیر می کند. با آرزوی بهبودی  دالرا و همه کودکانی که 
به بیماری  ســخت  با درمان پر هزینه مبتال هستند در ادامه به 

عالیم و درمان این بیماری اشاره می کنیم :
آتروفی عضالنی، نخاعی )تحلیل اندازه عضالت(  یا همان اس 
 ام ای منجر به کم شــدن قدرت و تحرک ماهیچه ها می شود. 
اس ام  ای یک بیماری ژنتیکی پیش رونده است. این بیماری  
به دلیل  نقص و جهش در ژن SMN1 ایجاد می شود که مسئول 
ســاخت پروتئینی به نام SMN است که در تمامی سلول های 
جانداران یوکاریوت) سلول های هسته دار(  وجود دارد. میزان 
اندک این پروتئین در سلول ها موجب از دست رفتن عملکرد 
طبیعی در ســلول های عصبی شــاخ قدامی نخاع می شــود و 

آتروفی عضالت را در پی دارد.
  عالیم 

 ضعف عضالنی و نداشتن  توانایی در رسیدن به معیارهای 
طبیعی رشد و تکامل، اشکال در نشستن، ایستادن، راه رفتن 
در کودکان خردســال، وضعیت قورباغه ای هنگام نشســتن 

)ران ها به طرفین باز و زانوها خم(
 از دست رفتِن قدرت ماهیچه های تنفسی، سرفه ُشل، گریه 
ضعیف )نوزادان(، تجمع ترشحات در گلو و ریه، تنفس سخت

باالتنه ناقوس مانند )به علت اســتفاده انحصــاری از عضالت 
شکم برای تنفس است(
 لرزش خفیف در زبان

 اشکال در مکیدن و قورت دادن
 مشکل در بلع و خوردن غذا

 زمین خوردن مکرر
 داروی یک بار مصرف درمان بیماری

بنا به گفته شرکت سوئیسی ســازنده دارو Zolgensma یک 
رونوشت ســالم را جایگزین ژن معیوب ناقل بیماری می کند 
و بــا تزریق یــک واحــد از آن، روند بیمــاری متوقف می شــود. 
ســازندگان Zolgensma معتقدنــد کــه تزریــق یــک بــار از 
Zolgensma بــرای یک عمر کافی اســت. نباید ایــن نکته را 
فراموش کنیم که البته این دارو نمی تواند آسیب های موجود 

نزد فرد مبتال را به صفر برساند.
 تشخیص بیماری اس ام ای 

تشخیص بیماری با گرفتن خون پدر و مادر بیمار یا خود 
بیمار به  دلیل ناقل یا مبتال بودن و نمونه گیری در دوران 
CVS( در هفته  دهم حاملگی  حاملگی از پرزهای جفتی )
انجام می شود.ابتدا باید پدر و مادر جنین هر دو آزمایش 
ژنتیک مربوط به ناقل بودن بیماری را انجام دهند. سپس 
درصورت تشخیص ناقل بودن والدین با آزمایش، به احتمال 
۲5 درصد، جنین مبتال به SMA خواهد بود و انجام آزمایش 
ــرای اطمینان از  CVS بــا صــالح دیــد پزشک متخصص ب
سالمت جنین صورت می گیرد. انجام این آزمایش فقط و 
فقط در حالتی است که پدر و مادر ناقل بیماری تشخیص 

داده شوند.
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ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: الهه توانادر مواقع بحرانی، بچه ها را مسئوِل تغییر و بهبود اوضاع ندانید و اجازه بدهید احساسات شان را بروز بدهند.والدین و کودکان
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 4 پیشنهاد 
برای عالقه مند کردن کودکان به زمین پاک

 روز جهاني زمین پاک هر سال در 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در تمام دنیا برگزار و به همه 
مردم روي زمین یادآوري مي شود که سیاره خود »زمین« را فراموش نکنند و به فکر حفظ آن باشند. 
در همین خصوص برای آموزش تمیز نگه داشتن سیاره خود، کاهش مصرف، استفاده مجدد و 
بازیافت مواد قابل بازیافت به کودکان در هر سنی هیچ وقت دیر نیست. شما به عنوان یک مادر با 
کمی خالقیت و ابداع سرگرمی های ساده و کودکانه به شیوه و زبان خودشان، می  توانید عالوه بر 

ایجاد سرگرمی و نشاط باعث عالقه مندی کودکان به محیط  زیست شوید.

parents :فاطمه قاسمی |    مترجم  منبع

این روزها آن هایی که دغدغه زمین را دارند 1  دوختن کیف خرید قابل بازیافت
به جای اســتفاده از کیســه های خرید کاغذی یا 
پالستیکی به انواع پارچه ای قابل بازیافت آن روی 
آورده اند. با اســتفاده از یک کیف پارچه ای قابل 
شست وشو، بدون طرح و ساده به همراه مقداری 
رنگ اکریلیک، برچسب های پارچه ای، ماژیک، 
شابلون، مهره های فانتزی به شکل های گل، میوه 
و حیوانات می توانید یک سرگرمی جذاب برای 
کودکان فراهم کنید. الگوی ســاده دوخت یک 
کیف پارچه ای را در اینترنت جست وجو کنید. از 
کودک بخواهید با این ابزارها، کیف خرید خودش 
را با ســلیقه و خالقیت خود تزییــن و رنگ آمیزی 
کند. کودک بــا حمل اســباب بازی و تنقالت در 

کیف دست سازش به خود افتخار خواهد کرد!
ساخت کاردستی با مواد بازیافتی تشویق کودکان برای ساخت کاردستی از 2 

زباله های قابل بازیافت یکی از بهترین راهکارها 
بــرای آمــوزش جداســازی زبالــه بــه کــودکان 
و مدیریت پســماند اســت. از کــودک بخواهید 
جعبه های پالستیکی و مقوایی مثل جعبه های 
کفش را با ســلیقه خود بــا اســتفاده از تکه های 
پارچه، روبــان و دکمه هــای رنگــی تزیین کند. 
نتیجــه کار او را می توانیــد برای ســازمان دهی 
خرده اســباب بازی ها، نوشــت افزارهــا و دیگر 
لوازم کــودک اســتفاده کنید. یا با تغییر شــکل 
در بطری هــای پالســتیکی ظرف غــذای پرنده 
بســازید، از کودک بخواهید آن را نقاشی کند و 
با پركردن آن از دانه پرنــدگان، به درخت آویزان 
کنید. همچنیــن می توانید به او کمــک کنید تا 
با بطری ها گلدان بســازد و در آن  گیاه بکارد و با 

لوله های دســتمال کاغذی تلسکوپ بسازد. به 
این ترتیب هم سرگرم می شود و هم یاد می گیرد 
که به راحتــی زباله ها را دور نریــزد و به بازیافت و 

استفاده دوباره آن ها فکر کند.
کار در باغچه یا خاک بــازی معموال برای 3 کاشت گیاهان در باغچه یا گلدان

کودکان همیشــه جذاب بوده اســت. بســته به 
شــرایط  و فضایی که در اختیــار دارید مثل یک 
باغچه کوچــک یا گلدانــی در تراس، دانــه و بذر 
میوه و ســبزیجات و بوته های گل تهیــه کنید. از 
کودک خود در کاشت آن ها کمک بگیرید. برای 
افزایش احساس مسئولیت او در نگهداری گیاه 
کاشته شده، به او پیشنهاد دهید که برای گیاهش 
نامی انتخاب کند. این کار عــالوه بر این که یک 
دست ورزی عالی برای کودک به ویژه زیر هفت 
سال شما خواهد بود، چگونگی پرورش محیط 
سبز و اهمیت مراقبت از کره زمین را هم آموزش 

خواهد دید.
کودکان مشتاق هر کار نو و تازه ای هستند 4 توجه به تفکیک و بازیافت زباله

بنابراین به راحتی می توانیم با کارهای ساده آن ها 
را مجذوب بازیافت و تفکیک زباله ها کنیم. این 
روزها در بســیاری از خانه ها سطل جداگانه ای 
برای مواد قابــل بازیافت وجــود دارد و در برخی 
از شهرها سطل های رنگی بازیافت پالستیک، 
کاغذ، ظروف شیشه ای و قوطی ها در هر محله ای 
در نظر گرفته شــده اســت. به کودک در فرایند 
جداســازی زباله هــای خانگــی آمــوزش و  او را 
مشارکت دهید. تشویق کودک به این کار ضمن 
تقویت تداوم این رفتار مثبت او، باعث ایجاد حس 

ارزشمندی در او هم می شود.

برای پاسخ گویی  به شما  نیاز 
به اطالعات جامع تری درباره 
زندگــی مشــترک تان داریم  
با ایــن حــال راهکارهایــی را 

خدمت تان بیان می کنیم.

   دالیل احتمالی پرتوقع بودن خانم تان
در ابتدا نیاز است دالیل احتمالی توقعات باالی 

همسرتان بررسی شود. 
خودبزرگ بینــی و خودشــیفتگی| ایــن دو 
ویژگی شخصیتی، یکی از دالیل داشتن توقعات 
غیرمنطقی در زندگی مشترک است. افرادی که 

خودشان را خاص و ویژه تلقی می کنند، انتظار 
برخورد، رفتار، احترام و ابــراز عالقه خاصی را 
هم  از طــرف مقابل دارنــد. زمانی کــه او نتواند 
این رفتار خاص و ویژه را داشــته باشد، شخص 
عصبانی می شــود و گمان می کند که اشتباه از 

طرف مقابل است. 
داشــتن خانــواده ای پرتوقــع| اگــر اعضای 
خانواده شخص نیز پرتوقع باشند و به او یاد داده 
باشــند که باید چیز زیــادی را از طرف مقابلش 
دریافت کند و باید پرتوقع باشد تا از جایگاه خاص 
و ویژه ای در بین دیگران برخوردار باشد، شخص 
این گونه تربیت می شــود و ممکن اســت همان 
توقعات اشتباهی را که والدینش دارند، خودش 

هم الگوبرداری کند و داشته باشد.

برای تحت فشار قرار دادن همسر| برخی از 
خانم هــا و آقایان، گمان می کننــد که هرچقدر 
طرف مقابل را تحت فشــار قــرار دهنــد و وادار 
کنند به توقعات شان عمل کند، او برایشان بیشتر 
تالش خواهد کرد و بیشتر دوست شان خواهد 
داشت. در حالی که داشتن توقعات غیرمنطقی، 
دقیقا نتیجه عکس دارد، یعنی بعد از مدتی فرد 

خسته می شود و از شما فاصله می گیرد.
به دلیل وجود تبعیض در خانواده همسر| اگر 
اعضای خانواده همسر بین عروس ها و دامادها 
با تبعیض برخورد کنند، این رفتار زمینه ایجاد 
توقع را به وجــود می آورد. به طــور مثال ممکن 
اســت در زمان بارداری عروس دیگــر خانواده، 
برای ایشــان جشــن گرفته  و طال خریده اند اما  

برای همسر شما این گونه برخورد نشده است.

   از مهارت حل  تعارض کمک بگیرید
افــراد بــه دالیــل مختلفــی ممکــن اســت در 
زندگی مشــترک پرتوقع شــوند. راهکار حل 

ایــن مشــکل در قــدم اول این اســت کــه هر  
فــرد توقعاتش را بررســی کند و ببینــد که اگر 
همسرش از او این توقعات را داشت، خودش 
تا چه حد می توانســت آن ها را بــرآورده کند؟ 
گاهی نیاز است که مشــاور ریشه این توقعات 
را بیابــد و ایــن مشــکل، یعنــی پرتوقــع بودن 
را حــل کند. اگر همســر شــما نیــز در زندگی 
مشــترک تان پرتوقــع اســت و همیشــه گالیه 
و ناله می کنــد که چــرا خواســته او را برآورده 
نمی کنیــد، وقت آن رســیده اســت کــه برای 
جلوگیری از آسیب دیدن رابطه و ازدواج تان، 
از یک روان شناس درخصوص حل این مشکل 
کمک بگیریــد تا از بــودن در کنار همســرتان 
لذت ببرید و رابطه خوبی با او داشــته باشید. 
اجــازه ندهیــد رابطه تــان بــه خاطــر توقعات 
بی جا، خراب شــود. اگر همســرتان شــخص 
متوقعــی اســت، می توانیــد بــرای یادگیری 
نحوه برخورد با او و بهبود رابطه، با زوج درمان 
گران در ارتباط باشید. در این زمینه یادگیری 
مهارت های زناشــویی از جمله مهارت گوش 
دادن، حل تعارض و حل مســئله بسیار کمک 

کننده است.

دکتر نجمه عابدی شرق |    روان شناس

مشاوره 
زوجین

خانمم می گوید باید خانواده ات برایم طال بگیرند تا آن ها را ببخشم
همسرم اجازه دیدن پدر و مادرم را به من نمی دهد چون می گوید آن موقعی که 
باردار شدم، چرا پدر و مادرت برای ما جشن نگرفته اند و به من به دلیل باردار 
شدن طال نداده اند؟ حاال هم می گوید اگر می خواهی من با پدر و مادرت آشتی 

کنم، باید از من عذرخواهی کنند و برایم طال بگیرند که آن ها را ببخشم. چه کنم؟

بانوان

* باز این چه مســخره بازیه که تیم های شاخ و بزرگ، تو 
دنیا راه انداختن. من فکر می کنم همه زیبایی فوتبال 
به مصاف تیم هــای بزرگ با تیم های ضعیفه. شــگفتی 
تو همیــن بــازی رقــم می خــوره و فوتبــال رو غیرقابل 

پیش بینی کرده.
* این که هرچــی توئیــت منفی تر باشــه، بیشــتر وایرال 
میشه، نیازی به پژوهش نداشت که. تو اینستا هم هرچی 
زندگی الکچری تری رو به نمایش بذاری، الیک بیشتری 

می گیری.
* ضمن آرزوی قبولی طاعــات و عبادات تــان در این ماه 
مبارک، در زندگی سالم بنویسید که واکسن ساخته شده 

در کدام کشور برای نابودی کرونا باکیفیت تر است؟
* این خانمی کــه پیامک داده و گفته: » خواســتگارهایم 
بعد از طالقم، پاشــنه در را از جا کنده اند!«، چه اعتماد به 

نفسی داشته. 
* یــک ســوال در صفحــه ســالمندان چــاپ شــده که 
هدف تان را از چاپ چنین سوال هایی متوجه نمی شوم: 
» خوردنی های ملی ترکیه کدام ها هستند؟«. آخه این 

چه سوالیه؟ اصال مهمه که بدونیم؟ نمی دونم واال.
* درباره پرونده زندگی سالم، این ماجرا فقط یک لجبازیه 
که آخرش  دو طرف باید کوتاه بیان و به یک تصمیم مشترک 

برسن وگرنه هم تیم ها نابود میشن، هم فیفا و یوفا.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

ما و شما

1 عیار رابطه زن و شوهری، صمیمیت است
در رابطه ای که صمیمیت بیشــتری وجود داشــته 
باشــد، عیار رابطــه باالتــر مــی رود. این صمیمیــت نوعی 
خودافشایی و درک متقابل  است که در طول زمان به دست 
می آید و مستلزم صرف زمان است. صمیمی شدن با همسر 
نیازمند توجه بــه احساســات یکدیگر اســت، بنابراین اگر 
زوج ها به مدت طوالنی با یکدیگر به گونه ای خالی از محبت 
و بدون درک طرف مقابل رفتار کنند و به یک باره با هدیه ای 
بزرگ بــه دنبال ابــراز محبت به همســر باشــند، این هدیه 
نمی تواند اثر طوالنی مدت مطلوبی به همراه داشته باشد. 
رفتارهای مثبت جزئی و همیشگی در رابطه می تواند به غنی 

شدن آن کمک کند.
2  داوطلبانه است

دختر و پســرهای دم بخت بایــد بدانند کــه ازدواج 

پدیده ای اجباری نیست. این مسئله آن ها را برای تالش در 
راستای بهبود رابطه بعد از تشکیل زندگی مشترک تشویق 
می کند. هر فردی با انتخاب خودش، همسر برمی گزیند 
و بایــد توجه داشــت، هــر انتخابی باعــث به دســت آوردن 
مجموعه ای از امتیازات و از دست دادن مجموعه ای دیگر 
از امتیازات خواهد شــد. از این رو انتخابی مطلوب اســت 
که شخص بهتر و بیشتر بتواند امتیازات مد نظر را در آن به 

دست آورد.
3  شامل تعادل، ثبات و رشد است

اگر همسران بتوانند پیش بینی پذیری، پایداری و در 
عین حال انعطاف پذیری را در رابطه ایجاد کنند، می توان 
بیشــتر به ســالمت رابطه امیدوار بود. موارد گفته شــده تا 
حدودی به ویژگی های شخصیتی زوج ها بستگی دارد. این 
که تا چه حد آن ها برای تجارب جدید آماده هســتند و تا چه 

اندازه به تکرار الگوهای قبلی عالقــه مندند. به این ویژگی 
گشودگی در برابر تجربه می گویند که طبیعتا مانند هر ویژگی 
شخصیتی دیگری، در این ویژگی هم اگر زوج ها با یکدیگر 
متناسب باشند و اگر حد وسطی از گشودگی را دارا باشند، 

فراهم می آورد.رضایت خاطر بیشــتری برای آن ها 

4  ازدواج، پایان »من« بودن است
بــا ازدواج، هر فرد فردیــت خود را حفــظ می کند و 
در عین حال، در صورت لزوم می تواند به نفع طرف  مقابل 
کوتاه بیاید. با ازدواج دختر و پسر، آن ها از حالت من بودن 
به ما بودن تبدیل می شــوند. یکی از مــواردی که می تواند 
برای زن و شــوهرهای تازه متاهل شده تعارض ایجاد کند، 
این است که نمی دانند چطور بین فردیت و ما شدن، تعادل 
ایجاد کنند. این تعادل به گونه ای است که هر دو نفر به هویت 
طرف مقابل احترام بگذارند، به نحــوی که نه این هویت به 
طور کامل تخریب و نه کامال حفظ شود. توصیه می شود از 
زیر ذره بین گذاشتن رفتارهای همسر خودداری کنید، به 
همسر خود اجازه دهید عالیق شخصی اش را هم در کنار 
عالیق زوجی شما دنبال کند. در این صورت، انگیزه و رغبت 
او برای زندگی زناشــویی تان هم افزایش می یابد. موضوع 

دیگری که می توان در این جا مطرح کرد این است که گاهی 
همسران صداقت را با حفظ فردیت در برابر ما بودن اشتباه 
می گیرند و به نظرشــان می رســد در صورت حفظ فردیت 
خود، از صداقت شــان به همســر کاسته می شــود، چنین 
مواردی الزم است در مشــاوره های پیش از ازدواج مطرح و 

تفاوت های این دو مقوله برای زوج روشن شود.
5  2 دیــدگاه و تاریخچــه متفــاوت بــا هــم یکی 

می شوند
بعــد از ازدواج، ارزش ها و جهان بینی هــای متفاوت به هم 
می پیوندند و زوج ها باید بتوانند تقریبا درباره همه مسائل با 
هم به توافق برسند به گونه ای که رضایت نسبی  را برای هر 
دو نفر به دنبال داشته باشــد. در این خصوص ممکن است 
اختالفاتی برای همســران ایجاد شود؛ در چنین شرایطی 
بهتر است هر یک از دو طرف ، تالش کند مسئله را از دیدگاه 
طرف مقابل و بــا ارزش گذاری های او ببینــد. این موضوع 
کمک می کند تا بتوانند با یکدیگر همدلی بیشتری داشته 
باشند و به هم نزدیک تر شوند. پیشنهاد می شود در صورت 
ایجاد اختالف، همســران برای حل آن پیش قدم شــوند و 
منتظر اقدام از طرف مقابل نباشند، چرا که این کار احتماال 

به طوالنی شدن دوره ناراحتی منجر می شود.
6  رابطه زوج ها، هم گذشته و حال دارد و هم آینده

هرکدام از همســران بــا تاریخچــه ای از زندگی در 
خانواده پدری و با اهداف و برنامه هایی برای آینده، قدم در 
زندگی مشترک می گذارند و   گذشته و آینده شان به یکدیگر 
پیوند می خورد. از تاثیرات گذشته بر رفتار زوج ها نمی توان 
چشم پوشید. به نظر می رسد آن چه اهمیت دارد این است 
که در زمان حال، رفتار مناســبی با یکدیگر داشته باشند و 

بتوانند به نحوی در برنامه های آینده شان 
تغییر ایجاد کنند تا با کمک یکدیگر 

به آن ها دست یابند.

را  چالش هــا 
حــل  غیرقابــل 

ندانید   در نهایت آن که 
ازدواج به دلیل ماهیــت زوج بودن و 

دایمی بودن آن، چالش هایی دارد. در صورتی 
که به مقابله با این چالش ها برنیایید، نمی توانید چندان 

موفق شوید. پیشنهاد می شود به عنوان مسئله ای قابل حل 
و نه مشکلی غیرقابل حل، به چالش ها بنگرید و در قالب یک 
فعالیت مشترک و با مشورت همسر، به دنبال رفع و استفاده 
از آن ها در مسیر بهبود رابطه باشید. به یاد داشته باشید که 
این کار زمان بر است چراکه شما پیش از ازدواج تجربه چنین 
چالش هایی را نداشته اید، اطالعاتی درباره شان ندارید و 
احتماال مانند بسیاری  از افراد آموزش های کمی برای حل 

آن ها دریافت کرده اید.

 

وقتی یک دختر و پســر تصمیم به ازدواج می گیرند، هرچقدر با اطالعات و آگاهی بیشتری در مسیر 
انتخاب همسر و تشکیل زندگی مشترک گام بردارند، آینده بهتری در انتظار خود و فرزندان شان خواهد 
بود. این رابطه در عین حال که می تواند صمیمانه ترین و انگیزه بخش ترین رابطه ممکن باشد، می تواند 
شدیدترین صدمات ممکن را به اعضا وارد کند و به جای تامین آرامش، انرژی زیادی از آنان  بگیرد و باعث 
بروز انواع مشکالت شود. بنابراین اگر دختر و پسرهای دم بخت، باورهای صحیحی درباره این تصمیم مهم داشته باشند، 
می توانند عوامل آسیب زا را کاهش دهند. در این مطلب قصد داریم به ناگفته ها از ازدواج برای چنین افرادی اشاره کنیم. 

محوری

مرضیه دین دوست|     کارشناس ارشد مشاوره  خانواده

انگفته ها از ازدواج
 آن چه دختر و پسرهای دم بخت درباره ازدواج نمی دانند و همین مسئله،  خوشبختی شان را 

تحت تاثیر قرار می دهد

خدایا، در این ماه مهرورزی به 
ایتام و خوراندن طعام و آشکار 

کردن سالم و هم نشینی با اهل 
کرامت را نصیبم فرما، به عطایت 

ای پناهگاه آرزومندان.

دعای روز هشتم ماه رمضان

من خیلی نگران 
مامانم

من خیلی نگران 
مامانم

به جای گریه کردن
 االن باید مراقب مامانت 

باشی و بچه خوبی باشی تا 
زودتر از جا بلند شه

می دونم که نگرانی.
 داروها به مامان کمک می کنن 

حالش به مرور خوب بشه. ما 
هم هر کاری الزم باشه، 

انجام می دیم



عاطفه اکبری|      15 ساله  

 »تفلیس« یکی از شهرهای پرطرفدار توریستی، پایتخت کشــور گرجستان است. واژه 
تفلیس یا تبلیس به  زبان گرجی به معنای گرم است. براساس افسانه ها روزی »واختانگ یکم« بنیان گذار 

تفلیس درحال شکار، چشمش به گونه ای نادر از پرنده می افتد ولی آن را شکار نمی کند، بلکه اسیرش می کند 
و زنده در بخار آب می اندازد و پرنده از گرما می میرد. برخی معتقدند به همین دلیل نام این شهر تفلیس شده اما 

در واقع تفلیس، شهر چشمه های آبگرم است که حمام های سولفور یا گوگردی آن شهرت جهانی دارند. تفلیسی ها 
مهمان نوازی را نعمتی به شمار می آورند که باید مورد احترام قرار بگیرد. در مهمانی های شان هدیه های زیادی 

ردوبدل می شود و معموال هم هدیه ها را در حضور مهمان باز نمی کنند. در فرهنگ این مردم دورهمی، بهانه ای برای 
خوش گذرانی و لذت بردن از غذاست و خالف فرهنگ مهمانی های ما آن چنان در بند آداب و مراسم خاصی نیستند. 

گرجی ها رد کردن دعوت عروسی را توهین و بی احترامی می دانند درحدی که ممکن است باعث شروع یک دشمنی 
طوالنی مدت شــود، به همین دلیل گاهی خویشــاوندان دور 

حتی بدون دعوت رســمی در عروســی حضور می یابند. جالب 
اســت بدانید که ســوار شــدن در برخی از آسانســورها در تفلیس 

رایگان نیست و باید همیشه در جیب تان سکه داشته  باشید. اگر سوار 
آسانسور شوید و سکه ای پرداخت نکنید، آسانسور به هیچ وجه تکان 

نمی خورد؛ هزینه هربار باال و پایین رفتن از آسانسورهای تفلیس ۳ تا 5 
factcity :منبع سنت است.    
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اندراحواالت  سفرنامه

در تفلیس نباید دعوت عروسی را رد کنید 

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار

حال اون خیارشوری رو دارم که اب گاز اول 

ساندویچ کالباس میفته زمین!

 
مهسا فارسی  | روزنامه نگار

چندتایی کالِه آواره و بی سروسامان در اتاق خانه  ما از این طرف به آن طرف می افتند. 
طفلی ها یا ال به الی لباس های دیگر گیر افتاده اند یا گوشــه ای مچاله شــده اند و درحال دست وپا 
زدن هستند. پس تصمیم گرفتم جایگاهی بهشــان اختصاص بدهم تا هم اتاق مان مرتب تر جلوه 
کند و هم دکور جذابی ساخته  باشم. در »خودت بساز« این هفته دو، سه تا پیشنهاد توپ برای تان 

دارم. اگر شــما هم کاله هایی دارید که بی جا و مکان مانده اند، ادامه متن را بخوانید.

 نورسنجی
 با منبع نور مصنوعی  

تولد 

چیزهایی که منی دوین! 

خودت بساز 

رفقا سالم!
دایم سرفه و عطسه می کنه، بی حال و کسله و کمی 

هم تب داره. وقتی بهش میگی با این حال از خونه بیرون نرو و 

با دوستات قرار نذار، جواب میده »نتیجه تستم که منفی بود«. آخه نتیجه 

تست که همیشه درست و قابل اطمینان نیست. ستاد کرونا میگه اگه عالیم 

دارین، حتی با وجود تست منفی هم فرض رو بر ابتال بذارین. یعنی بمونین 

شماره پیامک 2000999خونه، قرنطینه رو رعایت کنین و مراقب خودتون باشین.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

 اگر مقوای محکم یا هر نوع تخته  کنارگذاشــته ای دارید، آن را عمودی روی دیوار قرار بدهید و 
رویش چندتایی گیره  کاغذ با فاصه های مساوی از هم و با چسبی محکم بچسبانید. یا تکه پارچه  ۱

زیبایی بردارید و برشی عمودی بزنید؛ آن گاه آن را از جایی مثال چوب لباسی آویزان کنید. گیره ها را روی 
پارچه دوخت کوچکی بزنید تا سرجای شان قرار بگیرند. سپس کاله ها را از گیره  ها آویزان کنید.

به عنوان یک راهکار جذاب تر پیشنهاد می کنم تخته چوب هایی مشابه هم سفارش دهید یا اگر 
دستی در نجاری دارید، خودتان بســازید. این تخته ها الزم است شــیارهایی داشته باشند که ۲

کاله ها روی آن ها قرار بگیرد. الزم نیست بگویم که چوب، به تنهایی دکور اتاق را از این رو به آن رو خواهد 
کرد.

  یک عدد چوب لباســی بردارید و تعدادی قالب پالستیکی یا غیرپالستیکی رویش بچسبانید. 
سپس مانند تصویر، کاله ها را از قالب ها آویزان کنید. به این ترتیب اگر این چوب لباسی را داخل ۳

کمدتان هم قرار بدهید، منظم و مرتب خواهد بود و کاله ها گم نمی شوند.
  اگر تکه ای آکاســیو بزرگ دارید، روی آن سوراخ هایی به شکل ماتریســی و منظم ایجاد کنید و 

قالب ها را روی سوراخ  ها قرار دهید. مانند تصویر، طرحی شــبکه ای از کاله ها روی دیوار اتاق ۴
خواهید داشت.

  ممکن است شما روش های بهتر و زیباتری سراغ داشته باشید. خوشحال می شویم ایده های تان را 
با ما درمیان بگذارید و عکس کارهای تان را برای مان ارسال کنید.

مرجان دهقان | روزنامه نگار 

رنگ نور روی فضــای کلی عکس تاثیــر می گذارد. فضــای تاریک یا سرپوشــیده ایجاب می کند تــا از منبع نور 
مصنوعی برای ثبت عکس اســتفاده کنید. هر کدام از این منبع های نوری ویژگی های منحصر به  خودشــان را 
دارند. مغز انسان در زمان تحلیل رنگ ها با توجه به عقبه ذهنی عمل می کند که از آن ها دارد. به همین دلیل هم 
به طور خودکار اشیا را با رنگ واقعی شــان می بیند. دوربین های عکاسی اما اگر در حالت اتوماتیک نباشند، از 
عهده این غربال رنگی برنمی آیند. همین هم باعث می شود تا چشم غیرمسلح، محیط را طوری ببیند که دوربین 

از عهده ثبت دقیق آن برنیاید.

نگاتیو 

انجمنِ کاله های بی جا 

 رنگ صورتی فالمینگو
 به  دلیل خوردن میگو است

ما به طور متوسط در عرض یک سال، بیشتر از 
10میلیون  بار پلک می  زنیم

در نیویورک بیشتر از پاریس
 رستوران فرانسوی پیدا می شود

دیدنی

بالتازار

   

مریم ملی | روزنامه نگار

روی گوشی شما و اعضای خانواده  تان امکانی وجود دارد که با امواج ماهواره  ای 
درارتبــاط اســت و می  تواند مــکان دقیق شــما را نشــان بدهــد. قبل از 

اختراع این امکان یعنی جی  پی  اس، ممکن بود آدم  ها به ســادگی 
در مکان  هایی که درست نمی  شناختند، گم بشوند و مسیرهای 

اشتباهی بروند ولی حاال خیلی راحت می  توانیم هر آدرسی را 
توی نقشه اینترنتی پیدا کنیم و مکان خودمان را هم با فعال 
کردن جی  پی  اس  ببینیم تا در کمتر از چند ثانیه بفهمیم باید از 
چه مسیری خودمان را به نشانی مدنظر برسانیم. جی  پی  اس 
مخفف »Global Positioning Systems« است که معنایش 

می   شود سیستم موقعیت  یاب جهانی. این ابزار به  درد بخور که 
41سال پیش توسط آمریکا ساخته شد، شامل 24 ماهواره است 

که بیرون از جو زمین درحال چرخش به دور سیاره ما هستند. برای 
این که جی  پی  اس کار کند، الزم اســت به صورت پیوسته، از موقعیت 

مکانی شما سیگنال های رادیویی ارسال شود تا ماهواره  های بیرون جو بتوانند با ردیابی این 
امواج مکان دقیق شما را نشان بدهند. این ماهواره ها در فاصله 2400متری از سطح زمین 
قرار دارند و هرکدام به شش مدار مجهز هســتند که هر 12ساعت یک بار به دور 
زمین می چرخند. دستگاه های ردیاب در تلفن های همراه، درواقع 
یک گیرنده قوی جی پی اس هســتند که اطالعــات مربوط به 
موقعیت جغرافیایی را از طریق سیگنال جی پی اس از ماهواره 
دریافت می کنند. کار جی پی اس نه با هوای ابری و توفانی و نه با 
بارش برف و باران مختل نمی  شود و همیشه دردسترس است. 
به کمک جی  پی  اس دیگر کمتر پیش می  آید که کسی گم شود 
اما این تنها فایده اش نیست. جی پی اس، با در اختیار قرار دادن 
اطالعات جغرافیایی و هواشناســی به کشــاورزان هم کمک 
بسیاری کرده  است. پیداکردن بهترین محل برای سم پاشی و 
آفت کشی، برآورد طول و عرض جغرافیایی زمین و تهیه برنامه 
مناسب برای کاشت و برداشت براساس اطالعات علمی، بعضی 

از کمک های سیستم مکان یابی به صنعت کشاورزی است. 

آثار شما 

جی  پی  اس چطور کار می  کند؟ 
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   غرابل رنیگ

اگر یک جسم ســفید زیر نور زرد عکاسی شــود، زرد به  نظر 
می آید. این خلــط رنگی گاهی در خدمت عکس اســت اما 
در بیشتر مواقع به کیفیت قاب ثبت شده آسیب می رساند. 
برای رفع این مشکل الزم است تاثیر رنگ نور را خنثی کنید 
تا عکس با رنگ واقعی اش ثبت شود. به این کار تنظیم تراز 
سفیدی می گویند که معیاری برای ســردی و گرمی رنگ 
عکس است. قرمز، سبز و آبی سه رنگ اصلی هستند که از 
ترکیب آن ها در اندازه های مختلف، همه رنگ ها به دســت 
می آید. اگر این سه رنگ را با اندازه های برابر ترکیب کنید، 
رنگ نهایی سفید خواهد بود. بنابراین برای خنثی کردن اثر 
رنگ باید از مکمل آن استفاده کرد. رنگ های مکمل شبیه 
یک فیلتر عمل می کنند تا لنز دوربین هم مانند چشم بتواند 

از عهده غربال رنگی محیط بر آید.

    تراز سفیدی

دوربین هــای حرفــه ای در تنظیمات شــان، وایت باالنــس 
محیط هــای مختلــف را در اختیار عــکاس قــرار می دهند 
تا بتواند شــرایط نــوری هر محیــط را کنتــرل کنــد. اگر با 
گوشــی موبایل تان عکاســی می کنید، برای دسترسی به 
این تنظیمات می توانید از اپلیکیشــن هایی کمک بگیرید 
که عکس را بــا فرمت خام ثبت می کنند. با اســتفاده از این 

اپلیکیشــن ها، پیکســل های ثبت شده فشــرده نمی شود. 
به طور مثال اگر لنز موبایل تان 16 مگاپیکسل باشد، عکس 
ثبت شده هم دقیقا همین پیکســل ها را در اختیارتان قرار 
می دهــد. در واقع لنــز دوربین، پردازشــی خــارج از اراده 
عکاس روی عکس انجام نمی دهد و جزئیات کامل تری از 
محیط ثبت می شود. منوی مربوط به تراز سفیدی دوربین 
به طور معمول شــش شــرایط نــوری مختلــف را در اختیار 
 »Cloudy« و »Daylight«، »Shade« .عکاس قرار می دهد
مربوط به منبع نور طبیعی اســت و در نور روز، سایه و هوای 

ابری کاربــرد دارد. در حالــت »Tungsten« گرایش رنگ 
نور به زرد و نارنجی است. به همین دلیل در شرایطی به کار 
می آید که منبــع نور، المپ های پرمصرف زردرنگ اســت. 
»Fluorescent« گرایش رنگی آبی مایل به سبز دارد. تراز 
سفیدی نورهای کم مصرف در این حالت کنترل می شود. 
»Flash« هم در زمانی کاربرد دارد که برای تامین نور محیط، 
فلش تخلیه می کنید.برای درک بهتر تاثیر رنگ نور بر فضای 
عکس از یک سوژه یکســان در محیط های مختلف با وایت 

باالنس منطبق با شرایط نوری اش عکس بگیرید .

 زندگی سالم
 چهارشنبه

 اول اردیبهشت ۱۴۰۰    
 شماره ۱۸۶۱

 یعنی برایش چی خریده اند؟ لپ تاپ؟ دوچرخه؟ توی مدرســه، زنگ آخر همه حواسش به تولدش بود. 
حتما امسال جشن بزرگ تری برایش گرفته اند، هرچی نباشد 15سالش شده. آن قدر حواسش به این 
چیزها بود که اصال نفهمید کی و چطور به خانه رسید. کلید انداخت و در را باز کرد. چرا این قدر همه جا 
تاریک اســت؟ نکند همه رفته اند بیرون و او را فراموش کرده اند. نه، دوباره برق قطع شده است. با دیدن 
خانــواده اش در آن وضعیت، انگار یک ســطل یخ رویش خالی کرده  باشــند. پدرش جلــوی تلویزیون لم 
داده بود، مادرش توی آشپزخانه مشغول بود و برادرش مثل همیشه غرق در گوشی. چندتا نفس عمیق 
کشید تا به خودش مسلط شود. چشم هایش را بست و محکم فشار داد. زیر لب به خودش گفت: »مهسا هر 
کی ندونه، فکر می کنه تو تولد ندیده ای. آروم باش دختر«. یک سالم سرسری کرد و رفت توی اتاقش. با 
ناراحتی خودش را روی تخت انداخت. حتی حوصله لباس عوض کردن نداشت. چندساعتی روی تخت 
ماند. مدام به خودش می گفت »تولدمو یادشــون رفته«. باالخره بلند شد، لباس های خانه اش را پوشید 
و سعی کرد توی آن تاریکی طوری سرش را گرم کند ولی از فکر تولد بیرون نمی آمد. موقع شام صدایش 
زدند. مهیار با نور گوشی اش سفره را روشن کرده  بود اما کافی نبود. مادر گفت: »االن میرم شمع میارم«. 
توی آشپزخانه نور زیادی دیده می شد که مال یک شمع نبود. مهسا حدس زد البد مال چندتا شمع است، 
شاید 15تا شمع. درست حدس زده بود ، مادرش با یک کیک خوشگل و 15تا شمع رویش از آشپزخانه 

بیرون آمد. پدر داد زد: »مهیار فیوز رو وصل کن«. مهسا فکر کرد این بهترین تولد عمرش است. 

DaylightTungstenFluorescent
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مرگ فوتبال با کودتاى 
ميلياردرها!

صالحی اميرى: براى موسوى 
سوءتفاهم پيش آمده!

وا�سن زدن افراد متفرقه در �اروان المپي% ت$ذ"ب شدوا�نش ها� منف� ستارگان فوتبال اروپا به تولد سوپرليگ

فینـال گـروه مـرگ
تقابل جذاب استقالل آماده با الدحيل و �ر"م�
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 استقالل امشب در هفته سوم مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا 
به مصاف الد حيل قطر م� رود؛ د*دار( )ه از همان ابتدا و قبل از 
شــروع رقابت هــا از آن به عنوان ســخت تر*ن بــاز( آب�  ها( تهران� *اد شــد. 
استقالل با ٢ پيروز( پرگل با نتا*ج ٥ - ٢ و ٣ - صفر مقابل االهل� و الشرطه با 
٦ امتيــاز در صدر جدول گروه ســوم قــرار دارد و برا( تداوم صدرنشــين� با*د 
امشــب از نما*نده پرســتاره و متمول قطــر امتياز بگيرند. شــاگردان مجيد( 
در حال� برا( ا*ن د*دار مهم آماده م� شوند )ه هيچ باز*Hن محروم و مصدوم�  
در اردو( ا*ن تيم حضور ندارد و حت� گفته م� شود دار*وش شجاعيان هم به 
شرا*ط حضور در مسابقه رسيده است. استقالل بعد از *P نما*ش دل چسب 
در بــاز( اول مقابــل االهلــ� عربســتان در هفتــه دوم هم با ارائــه  *P نما*ش 

ب� نقص برا( رقبا( آســيا*� خود خط و نشان )شــيد. استقالل در شب� )ه 
حت� *P موقعيت هم به رقيب خود نداد، با *P برتر( قاطع د*گر نشــان داد، 
 Xنان مختلH*رد درخشان بازHجســارت و شخصيتش را باز *افته اســت. عمل
آب� ها در همه نقاط زمين از د*گر اتفاقات مثبت اســتقالل آسيا*� است. ا*ن 
تيــم حاال نياز بــه آرامش و تمر)ز برا( عبور از ســخت تر*ن هم گروه� را دارد. 
شــاگردان مجيد( به خوب� از قدرت الدحيل آگاه هســتند و م� دانند جدال 
برابر ا*ن تيم، فينال گروه C است. تيم مجيد( در طراح� و استفاده از حمالت 
غافلگير )ننده و زهردار ظاهر شده است. هجوم ها( پياپ� و موثر از سمت چپ 

و عمــق، مد*ون آمادگ� باال( محمد نادر( و هافبP ها( خالق ميانه ميدان 
ا*ن تيم است، تا آب� ها سرحال تر*ن تيم گروه معرف� شوند. مجيد( )ه تا)نون 
 P* تهاجم� تر*ن تيم آســيا را در اختيار دارد، احتماال بــرا( د*دار با الدحيل
ســورپرا*ز دارد و آن هــم اســتفاده از ٣ مهاجــم در تر)يب اوليه تيمش اســت. 
سرمرب� آب� پوشان در د*دار قبل� تيمش به ارسالن مطهر( استراحت داد، تا 
ا*ن مهاجم انرژ*P، گل ســاز و گل زن را با حدا)ثــر انرژ( برا( ا*ن د*دار مهم 
حفــظ )ند. بنا بر ا*ــن احتمال حضور همزمــان مهد( قا*د(، شــيخ د*اباته و 
ارسالن مطهر( در تر)يب اوليه آب� پوشان وجود دارد. آنچه )ه مشخص است 

باز( امشــب ســخت تر*ن بــاز( اســتقالل در مرحله گروه� اســت. الدحيل 
قهرمان فصل گذشته ليگ ستارگان قطر است و رقيب اصل� استقالل به شمار 
م� آ*د. هواداران فوتبال ا*ران با نام ا*ن تيم قطر( ناآشنا نيستند و هر سال ا*ن 
تيــم بــا نما*ندگان )شــورمان رقيــب م� شــود. الدحيــل در ا*ن فصــل فرار و 
نشيب  ها( ز*اد( داشته و به نوع� از )ورس قهرمان� باز مانده است. الدحيل 
در شــرا*ط� با استقالل هم گروه شــده )ه عل� )ر*م�  هافبP فصل گذشته 
اســتقالل را در نيم فصــل به تر)يب خــود اضافه )رده اســت . تقابل  )ر*م�  با 
هم باشــگاه�  ها( قد*مــ�  *Hــ� از جذابيت  هــا( ا*ن فصــل ليگ قهرمانان 
آسياســت . اتفاق� )ه برا( شجاع خليل زاده هم رو( داد  و او با الر*ان در گروه 

پنجم ا*ن رقابت ها مقابل هم تيم� ها( سابقش ا*ستاد و شHست خورد.

فينال گروه مرگ تقابل جذاب استقالل آماده با الدحيل و �ر"م�

سرمربی الدحيل: زدن ٨ گل در ٢ بازى 
نشان از قدرت استقالل است

سرمرب� الدحيل پيش از د*دار با استقالل گفت: 
«استقالل در ٢ باز( اخير خود در ليگ قهرمانان 
آســيا ٨ گل به ثمر رســانده و ا*ن نشــان از قدرت 
تيم ا*ران� است.» تيم فوتبال استقالل امشب در 
سومين باز( خود از مرحله گروه� ليگ قهرمانان 
آسيا مقابل الدحيل قطر م� رود.  صبر( لموش� 
سرمرب� الدحيل قطر در نشست خبر( ا*ن باز( 
گفــت: «اســتقالل در ٢ باز( اخير خــود در ليگ 
قهرمانان آسيا ٨ گل به ثمر رسانده و ا*ن نشان از 
قدرت تيم ا*ران� اســت. با*د در ا*ــن باز( در اوج 
آمادگــ� و تمر)ز باشــيم. ٢ بــاز( متوال� مقابل 
صدرنشين گروه دار*م و ا*ن باعث خستگ� هر ٢ 
تيم خواهد شــد.» و( افزود: «باز( آخر استقالل 
مقابل الشرطه ســبP باز( ا*ن تيم را به ما نشان 
نــداد چون تيــم عراقــ� از ابتدا( بــاز( ١٠ نفره 
شــد و ا*ن به نفع استقالل شد. البته ا*ن را بگو*م 
)ــه تيم ا*رانــ� قدرتش را در ا*ن باز( نشــان داد 
و ا)نون با ٦ امتياز صدرنشــين اســت.» سرمرب� 
الدحيــل ادامــه داد: «در بــاز( گذشــته مقابــل 
االهلــ� فرصت هــا( ز*ــاد( را از دســت داد*م و 
در نها*ت در ثانيه ها( پا*ان� باز( را با تســاو( از 
دست داد*م. عمر السومه موفق شد در ثانيه ها( 
پا*ان�  از اشتباهات ما استفاده )ند و گل تساو( 
را به ثمر رســاند. در باز( امشــب مقابل استقالل 
نبا*د اشــتباهات بــاز( قبل را مرتHب شــو*م و از 

فرصت ها*مان نها*ت استفاده را بHنيم.»

مجيدى مصدوم شد 
و در نشست خبرى شرکت نکرد

*P خبرنگار عربستان� اعالم )رد فرهاد مجيد( 
به دليــل مصدوميــت در نشســت خبــر( پيش از 
باز( با الدحيل شــر)ت نHرد.ســلطان االسمر( 
خبرنگار روزنامه الر*اض عربستان خبر داد فرهاد 
مجيد( سرمرب� استقالل به دليل مصدوميت در 
)نفرانــس خبر( پيش از باز( با الدحيل شــر)ت 
نHرد و دســتيار و( در نشســت خبر( حضور پيدا 
)رده اســت.ا*ن خبرنگار اعالم )رد دستيار و( به 
جا( مجيد( رو( نيمHت ا*ن تيم خواهد نشست.

پسر کالدرون؛ مامور پسر کالدرون؛ مامور 
آموزش به مربیان ایرانىآموزش به مربیان ایرانى

دیاباته مشکلى براى بازى دیاباته مشکلى براى بازى 
با الدحیـل نـداردبا الدحیـل نـدارد

قایدى کلید موفقیت قایدى کلید موفقیت 
استقالل از نگاه    اى اف سىاستقالل از نگاه    اى اف سى

استقبال استقاللى  ها از استقبال استقاللى  ها از 
جدایى حسینى از ترابزون!جدایى حسینى از ترابزون!
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انگيزه شمشيربازان از اردوهاى تيم ملی 
دبير هيئت شمشــيرباز� خراسان رضو� گفت: «خراسان 
رضو� ميزبان تعداد قابل توجه� از اردوها� تيم مل� بوده 
0ه ا(ن اقدام انگيزه شمشيربازان خراسان� را افزا(ش داده 
اســت. مربيان خراسان� در ســطح 0شــور از تجربه باال(� 
برخوردارنــد و از نظــر فنــ� 0مبود� در اســتان احســاس 
نم� شود.» رامين سقاسرشــور� افزود: «اميدوارم بتوانيم 
در ســال ١٤٠٠ عــالوه بر 0ســب مدال هــا� رنگارنگ در 
ســطح 0شــور� و عرصه ها� بين الملل�، به استعداد(اب� 
بپرداز(ــم، ز(را خراســان رضو� از اســتعداد باال(� در ا(ن 
رشته ورزش� برخوردار است.» و� در خصوص برنامه ها� 
هيئــت در فضــا� فعلــ� 0رونا(ــ� اظهــار 0ــرد: «0رونــا 
متاســفانه اجازه برگزار� مسابقات 0شور� و استان� را از 
مــا گرفته اما اميدوار(م بتوانيم پس از 0اهش شــيوع 0رونا 
و با مجوز اداره 0ل ورزش وجوانان استان برنامه ر(ز� ها� 
صورت گرفته را اجرا(� 0نيم. خوشبختانه با وجود شرا(ط 
خاص 0رونا(� شمشــيربازان خراســان� از آمادگ� خوب� 

برخوردارند.»

 آشفتگی در ليگ فوتسال بانوان 
باز(Wــن تيم فوتســال بانوان خراســان رضــو� گفت: «فWر 
م� 0رد(م تعداد تيم ها� شــر0ت  0ننده در ليگ برتر 0متر 
باشــد. از ســو� د(گر قانون� 0ه به تيم ها اجازه م� دهد در 
(X باز� از ليگ برتر شــر0ت نWنند، شــرا(ط ليگ امسال 
را نســبت به سال ها� گذشــته آشفته 0رده اســت. در ا(ن 
فصل تيم خراســان رضو�، ســا(پا و حفار�، ٣ باز� انجام 
نداده  انــد 0ــه ا(ن موضــوع برا� ليــگ برتر فوتســال ا(ران 
مناسب نيست. مسئوالن م� توانستند تعداد تيم ها را 0متر 
0نند تا شاهد باز�  ها� جذاب تر� باشيم.» سارا شيربيگ� 
در خصوص شرا(ط خودش افزود: «مردادماه عمل جراح� 
داشتم و پس از آن شرا(طم به سخت� سپر� شد. با(د ٢، ٣ 
ماه پس از عمل مينيسX به مياد(ن برم� گشتم اما در دوره 
بازتوان�  ام وقفه ا(جاد شــد و آماده  ساز� ام 0م� زمان برد. 
در حال حاضر شرا(ط خوب� دارم و به اوج برگشته ام.» و� 
خاطرنشــان 0رد: «در ا(ن فصل تيم ها� اصفهان و رهياب 
تهران برا� انجــام باز� ها� خود به مشــهد نيامدند و تيم 
آبادان نيز به احتمال فراوان به مشــهد ســفر نم� 0ند. ا(ن 
قانــون 0ه بــه تيم ها اجازه داده تا در (X بــاز� از ليگ برتر 
شــر0ت نWنند، سا(ر تيم ها را از شرا(ط باز� دور م� 0ند و 

به مدعيان آسيب م� زند.»

تداوم پيروزى هاى چيپس کامل مشهد
د(دارها� هفته نهم ليگ دســته اول فوتسال باشگاه ها� 
0شــور انجام شــد 0ه (�W از نما(نده ها� استان به دومين 
پيروز� د(گر دســت (افت. تيم فوتســال چيپــس 0امل در 
باز� حساس خود مقابل زند� بتن 0الردشت در مشهد با 
نتيجه ٣-صفر پيروز شد و دومين ٣ امتياز خود را در شروع 
توفان� فصل دوم جشــن گرفت. شــاگردان محسن جنگ� 
در ا(ــن باز� هم جنگنده ظاهر شــدند تا نما(نده فوتســال 
خراسان را در جدول رده بند� باال بWشند. مسابقات ليگ 
دســته اول فوتسال 0ه از ٣٠ بهمن پارسال آغاز شده در ٤ 
گروه برگزار م� شــود 0ه خراسان رضو� دارا� ٢ نما(نده 
اســت. تيم مقداد در ا(ن هفته مقابل ســبحان فلز گرمســار 
متقبل شWســت شــد و تيم چيپس 0امل مشــهد هم مقابل 

زند� بتن 0الردشت به پيروز� دست (افت.

 جــزو پرمدال تر(ــن ورزشــWاران رشــته بو0س محســوب م� شــود 0ه 
در مــدت عمر قهرمانــ� اش در بيش از ٢٥٠ مســابقه به ميــدان رفته 
اســت. نWتــه مهم ا(ن 0ه در ا(ــن مدت فقط ١٦ باخت و ٢ مســاو� در 
0ارنامه خود دارد و در مابق� مســابقات به برتر� دســت (افته اســت. 
ارشاد روح بخشيان هميشه در اوزان بين ٤٨ تا ٦٠ رو� ر(نگ حضور 
م� (افت و ١٠ سال در خدمت تيم مل� بو0س 0شورمان بود 0ه اسفند 
ســال گذشــته در آســتانه ٤٠ ســالگ� از دنيا� قهرمان� خداحافظ� 
0رد و حاال بيشتر تمر0ز خود را رو� مربيگر� گذاشته است. البته در 
ثبت ر0ورد رشــته ها� نما(ش� هم دســت� بر آتش دارد 0ه با برعWس 
دو(ــدن و پله نــورد� با (X پا ر0ورد� بر جا گذاشــت و حــاال به دنبال 
برنامه د(گر� در خارج از 0شــور است. هرچند در برهه ا� از زمان هم 
با ب� مهر� مسئوالن همراه بود و به آنچه 0ه م� خواست دست نيافت 
امــا اميدوار اســت بو0س اســتان و حت� 0شــور 0ه در (ــX دهه اخير 
دچار افت شــده، دوباره به روزها� اوج خــود برگردد و برا� اولين بار 
در ســطح جهان و المپيX مدال آور� 0ند. گفت وگو(� با ا(ن بو0سور 

ر(زنقش داشتيم 0ه ماحصل آن در ادامه تقد(م م� شود.
 اولين و آخر	ن مسابقه

ارشــاد روح بخشــيان 0ه 0متــر از (X ماه د(گــر وارد مرز ٤٠ســالگ� 
م� شــود، اسفند ســال گذشــته از دنيا� آماتور� بو0س خداحافظ� 
0ــرد. هرچنــد برا(ش ســخت و ســنگين بــود اما قبــول 0رد 0ــه د(گر 
نم� توانــد در ا(ــن عرصه بــه ميدان بــرود و با(ــد تجربيات خــود را در 
اختيار آ(نده داران بو0س بگذارد تا باز هم شــاهد ســتاره ها� د(گر� 
در ا(ن عرصه باشــيم. و� در ا(ن باره م� گو(د: «خراسان رضو� سال 
گذشته پس از (X دهه توانست دوباره در ليگ برتر شر0ت 0ند 0ه من 
هم به درخواســت مسئوالن استان� پذ(رفتم در ا(ن رو(داد حضور پيدا 
0نم. البته چند 0يلو وزن 0م 0ردم. بهانه ا� شــد تا از دنيا� قهرمان� 
خداحافظ� 0نم. نWته قابل تامل و جذاب ا(ن است 0ه اولين و آخر(ن 
مســابقه ام در دنيــا� قهرمانــ� با تســاو� همــراه بود 0ــه برا(م خيل� 
جالــب بود.» و� با بيان ا(ن 0ه در ســال ها� ٨٠ تا ٩٠ در خدمت تيم 
مل� بو0س ا(ران بوده، تصر(ح م� 0ند: «در ا(ن سال ها بهتر(ن روزها 
را گذراندم و بو0س 0شــورمان هــم در بهتر(ن دوران بود. از مهمتر(ن 
افتخاراتم م� توانم به ٥ طال� پشــت ســر هم رده ســن� بزرگســاالن 
در مســابقات داخل� اشــاره 0نم و ٤بار تيم برتر شــدم. همچنين سال 
٢٠٠٦ در مســابقات بين الملل� اروپا-آســيا به مدال طال دســت پيدا 
0ردم. البته در ٢ دوره مســابقات 0سب سهميه المپيX آتن و پWن هم 

حضور داشتم اما نتوانستم سهميه بگيرم.»
 د	دن نشدن ورزش�اران شهرستان�

و  تيــم ملــ� اشــاره  انتخابــ�  بــه حضــور در ١٧ دوره  روح بخشــيان 
خاطرنشــان م� 0ند: «در عمــر ورزش قهرمانــ� در ١٧ دوره انتخاب� 
تيم مل� حضور داشــتم 0ه طــال هم گرفتم اما در ا(ــن مدت فقط به ٣ 
مســابقه بين المللــ� اعزام شــدم 0ه (X مســابقه را با هز(نه شــخص� 

رفتم. متاســفانه بحث تبعيض و ب� عدالت� ز(اد بوده و به ورزشــWاران 
شهرستان� توجه� نم� شود. قهرمانان مشهد� هم هميشه مظلوم و 
تنها هســتند. ا(ن در حال� اســت 0ه بهتر(ن ورزشWاران با استعداد را 
در سطح 0شور دار(م.» و� ادامه م� دهد: «ا(ن ضعm بزرگ� است 0ه 
حق ورزشــWاران با استعداد ضا(ع م� شــود. نياز است تا خراسان� ها 
در بدنــه فدراســيون نما(نده داشــته باشــند تــا از حق ورزشــWاران در 
برهه ها� مختلm دفاع 0نند. متاســفانه به نســبت تالش� 0ه داشتم، 
بــه آن جا(ــگاه اصل� خــودم نرســيدم.» و� در ادامه ســخنان خود به 
ر0ــورد جد(د� 0ــه قرار اســت در خارج از 0شــور انجام دهد، اشــاره 
م� 0ند و م� افزا(د: «با را(زن� و هماهنگ� ها(� 0ه انجام شــده، قرار 
اســت ر0ورد جد(د� را در 0شــور بانWوp به جا بگذارم. بر ا(ن اساس 
در بــرج ٨٥ طبقه ا� معروف بانWوp به صورت ل� ل� باال بروم 0ه ا(ن 
اقدام بيشتر نماد(ن است. حت� صحبت ها(� شده 0ه با لباس منقش 
بــه نام امام رضــا(ع) ا(ن حر0ــت را انجام دهم. در حــال حاضر منتظر 
مجوز ها� اوليه هســتم 0ه اگر شرا(ط مهيا باشد، همين امسال انجام 
م� شود. ســع� دارم با شعار صلح و دوســت� و با هدف فرهنگ ساز� 

ا(ن 0ار را انجام دهم.»
 دال	ل افت بو�س

 ا(ن قهرمان بو0س 0شورمان به وضعيت ا(ن رشته در خراسان رضو� 
اشــاره م� 0ند و م� گو(د: «بو0س اســتان در (X دهــه خيل� خوب و 

در اوج بــود. در ســال ها� ٧٥ تا ٩٠ بهتر(ن ورزشــWاران را داشــتيم 
0ه در ســطح 0شــور مقام آور بودند. از ســال ٨٠ تيم بو0س استان در 
ســطح 0شــور جزو ٥ تيــم برتر بــود. حتــ� قهرمانان تمر(نــات خود را 
ز(ــر نظــر مرب� خارج� دنبال م� 0ردند 0ه باعث شــد بو0س اســتان 
دچــار تغييــرات ز(ــاد� شــود.» روح بخشــيان در ادامه بــه دال(ل افت 
بو0س اســتان اشاره و تصر(ح م� 0ند: «ســال ٩٠ توانستيم در 0شور 
به مقام ســوم� دســت پيدا 0نيم اما متاسفانه از ســال ٩١ با تغييرات 
مد(ر(ت بو0س خراســان رضــو� افت 0رد. به حد� 0ــه جا(گاه خود 
را از دســت داد(م و خيل� از قهرمانان به خاطر دلخور� از تيم اســتان 
جدا شــدند. هرچند االن شــرا(ط خوب� دارد و نياز به زمان است تا به 
آن جا(گاه اصل� خود دســت پيدا 0ند. اتفاق بزرگ� 0ه ســال گذشته 
رخ داد، حضور در ليگ برتر پس از (X دهه بود 0ه توانســتيم در جمع 
١٠ تيم برتر 0شــور قرار بگير(م.» و� خاطرنشــان م� 0ند: «مهمتر(ن 
مســئله بحث مد(ر(ت اســت 0ه بو0ــس را با افت همراه 0ــرد. در 0نار 
تX ســتاره ها(� 0ه وجود داشــت، هيچ اســتعداد(اب� صورت نگرفت 
و همين مســئله باعث شــد تا د(گر ســتاره ا� در تيم مل� بزرگســاالن 
نداشــته باشــيم. حاال با تالش ها(� 0ه هيئت بو0ــس انجام م� دهد، 
م� توان به آ(نده آن اميدوار بود. االن هم عل� حبيب� نژاد و اميراشWان 
مســتوف� بــه تيم مل� بزرگســاالن دعوت شــده اند 0ــه م� توانند جزو 

آ(نده ها� استان محسوب شوند.»

بوکس اسير تبعيض و بی عدالتی
مشت زن مشهدى از فراز و فرودهاى رینگ بوکس و لى لى در برج 85 طبقه اى مى گوید

مربــ� تيم فوتبال پد(ده مشــهد گفــت: «با تالش رحمتــ� و همچنين 
زحمات مســئوالن اســتان�، بسيار� از مشــWالت تيم ما برطرف شد و 
بچه ها حق و حقوق شــان را در(افت 0ردند. حاال هم تيم آرامش دارد و 
ا(ن از هر چيز� مهمتر اســت. تمام هدف ما ا(ن است 0ه در ١٠ باز� 
باق� مانــده نتا(ج خوبــ� بگير(م و اميــدوارم جا(گاه خوبــ� در جدول 
رده بند� پيدا 0نيم.» محمد نواز� درباره شرا(ط پد(ده و ا(ن 0ه آ(ا آنها 
از تعطيل� مســابقات ليگ راض� هســتند، گفت: «در مجموع تعطيل� 
طوالن� مدت برا� ا0ثر تيم ها خوب نيســت ول� چاره ا� نيســت چون 
باز� ها� ليگ قهرمانان آســيا برگزار م� شــود. ما هم در ســال جد(د 
شــرا(ط خوب� داشــتيم و در ٢ باز� شWســت نخورد(م. مسئله مهمتر 
ا(ن اســت 0ه بعد از پشــت ســر گذاشــتن روزها� پرتنش حاال آرامش 
دار(ــم و در ا(ــن مدت هــم ســيدمهد� رحمت� زحمات ز(اد� 0شــيد 
تا مشــWالت مد(ر(ت� 0متر(ن آســيب را به تيم بزند.» نــواز� در مورد 

ماندن امين قاســم� نژاد و ا(ن 0ــه برخ� معتقدند باشــگاه پد(ده با(د 
با جدا(ــ� ا(ن باز(Wــن موافقت م� 0ــرد، تصر(ح 0ــرد: «جدا(� امين 
قاســم� نژاد دســت من (ا رحمت� نبود. اتفاقا خيل� ها در شــبWه ها� 
اجتماع� به ما حرف ها(� زدند 0ه تاســm آور بود ول� ما در ا(ن ماجرا 
نقشــ� نداشــتيم. باشــگاه پد(ده بابت صدرو رضا(ت نامه قاسم� نژاد 
از اســتقالل مبلغ� را درخواســت 0ــرد و ا(ن پول را هــم به صورت نقد 
م� خواســت تا برا� تيم خودمان هز(نه شود 0ه درنها(ت ٢ باشگاه به 
توافــق نرســيدند.» مرب� تيم فوتبال پد(ده خاطرنشــان 0ــرد: «ماندن 
امين قاســم� نژاد اتفاق خوب� برا� تيم ما بــود و ا(ن باز(Wن با انگيزه 
باال� خــود به پد(ده 0مــX خواهد 0ــرد. امين بزرگتــر و 0اپيتان تيم 
اســت و هرگز خودش را 0وچX نWرد 0ه با منتف� شــدن حضورش در 
اســتقالل ب� انگيزه شــود. او در زمين و بيرون از زمين برا� ما باز(Wن 

ارزشمند� است.»

هدف گذارى پدیده براى 10 بازى پایانى

اخبار خراسان

على ترابى

رئيــس 0ميتــه بين المللــ� المپيــX در لفافــه با اشــاره به 
ســوپرليگ اروپا(�، هشــدار داد 0ه ســاختار 0نون� ورزش 
اروپــا با منفعــت طلب� و تجــارت محض مــورد تهد(ــد قرار 
گرفته اســت. به گزارش ا(رنا، براســاس بيانيه منتشــر شده 
توســط ســازمان دهندگان ا(ــن تورنمنت باشــگاه ها� آث 
ميــالن، (وونتــوس، ا(نترميــالن، رئال مادر(ــد، بارســلونا، 
اتلتيWو مادر(د، چلس�، آرسنال، ليورپول، منچسترسيت�، 
منچســتر(ونا(تد و تاتنهــام به طور مشــترp حضــور خود را 

در ا(ــن تورنمنــت اعالم 0ردنــد. اعالم رســم� راه انداز� و 
آغــاز بــه 0ار قر(ب الوقوع ا(ــن تورنمنت موج انتقــادات را از 
سو� رهبران جهان، ليگ برتر انگليس، ستارگان فوتبال� 
و هــواداران را به همراه داشــته اســت. در ا(ــن بين «توماس 
بــاخ» در 0نگره (وفا در ســوئيس اظهار داشــت: «موجود(ت 
فعل� الگو� ورزش� اروپا مورد تهد(د قرار گرفته و با رو(Wرد 
منفعت طلبانــه ا� صــرف، به چالش 0شــيده شــده اســت؛ 
رو(Wــرد� 0ه ارزش ها� اجتماع� ورزش و نيازها� واقع� 

جهان پســا 0رونا را ناد(ده م� گيرد.» باخ 0ه ســازمان تحت 
 Xمجبور شــد تا به دليــل پاندمــ� 0رونا المپي �هدا(ــت و
٢٠٢٠ تو0يو را (X سال به تعو(ق بياندازد، معتقد است 0ه 
مدل 0نون� ورزش اروپا باشگاه ها� ورزش� را قادر م� سازد 
تــا در تمام ســطوح فعاليت 0ــرده و عوا(د مالــ� رقابت ها� 
معتبــر را حتــ� بــه 0وچX تر(ن باشــگاه ها� آماتــور� نيز 
انتقال دهد. باخ ادامه داد: «ا(ن الگو� ورزش� اروپا(� مورد 
تهد(د قرار گرفته ز(را رســالت اجتماع� نهادها� ورزشــ� 

برابــر اهــداف 0امال مبتنــ� بر منفعــت فراهم 0ننــدگان و 
ســرما(ه گذاران ورزش تجار� در حال رنگ باختن و تسليم 
شــدن است.» باخ تا0يد 0رد: «در چنين فضا� چندقطب�، 
منافع شخص� و خودخواه� ها� 0وته بينانه در مواجهه با 
همبســتگ�، ارزش ها و قوانين مشترp ارجحيت (افته اند. 
ا(ــن تجربه برا� همــه افراد در همه ســطوح صــادق و قابل 
اعمال است. اگر به همه موضوعات از د(د تجار� نگاه شود، 

آنگاه رسالت اجتماع� ورزش از دست خواهد رفت.»

باخ: ورزش اروپا مورد تهدید قرار گرفته رئيس �ميته بين الملل� المپي* عليه سوپرليگ

راننده هلنــد� تيم ردبول، فاتح دومين مرحله از مســابقات 
فرمول (X قهرمان� جهان در فصل ٢٠٢١ شــد. به گزارش 
تســنيم، دوميــن مرحلــه از مســابقات اتومبيلرانــ� فرمــول 
(ــX قهرمان� جهــان در ا(تاليــا (گرندپــر� اميليــا رومانيا) 
برگزار شــد و با برتر� مWس فرســتاپن، راننــده هلند� تيم 
ردبول به پا(ان رســيد. لوئيس هميلتون از مرســدس و الندو 
نور(س، راننده انگليســ� تيم مــX الرن در جا(گاه ها� دوم 
و ســوم قــرار گرفتند. لوئيــس هميلتــون، راننده انWليســ� 
تيــم مرســدس و مدافع عنــوان قهرمان� در دور ســ� و (Wم، 
موفــق بــه 0نترل ماشــين نشــد و بــه گاردها� 0نار پيســت 
برخــورد 0ــرد. او بــا وجود آســيب د(دگ� خودرو، بازگشــت 
قدرتمندانه ا� به رقابت داشــت و خود را از مWان نهم به رتبه 
دوم رســاند. در دور س� و ســوم ا(ن رقابت، والتر� بوتاس، 
راننده فنالند� تيم مرســدس و جرج راســل از ا(ــن و(ليامز 
بــا هــم تصادف 0ردنــد و  هــر دو از دور رقابت خارج شــدند. 
مســابقه به خاطر پا0ســاز� پيســت برا� لحظات� به حالت 
تعليــق در آمد. نيWــوالس لطيف�، راننــده 0انادا(� و ا(ران� 
االصــل تيم و(ليامز در همان دور نخســت گرندپر� با نيWيتا 
مازپيــن از تيــم هــاس برخــورد 0ــرد و از رقابت خارج شــد. 
مرحله ســوم فصــل ٢٠٢١ فرمــول (X قهرمانــ� جهان در 

پرتغال برگزار خواهد شد.

فرستاپن، فاتح گرندپر. ا	تاليا شد

قدرت نمایی هميلتون پس از تصادف

٣٧٠١٠
پذیرش آگهی
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پاداش پا& س�و& المپي	 چند برابر شده استوا�سن زدن افراد متفرقه در �اروان المپي	 ت�ذ�ب شد

رئيــس  ســيدرضا صالح� اميــر�، 
�ميتــه ملــ� المپيــ� در نشســت 
آنال%ن خود با اصحاب رسانه  به جز%يات� از پاداش 
پا� س4و� مدال آوران المپي� پرداخت. پاداش� 
�ه ميزان آن ١٠هزار دالر برا� مدال طال، ٥هزار 
دالر بــرا� مدال نقــره و ٣٥٠٠دالر بــرا� مدال 
برنــز بــود امــا باعــث حاشــيه ها� ز%ــاد� در بين 
ورزش4اران المپي4� شد و حت� �ار به جا%� رسيد 
�ه ســيدمحمد موسو�، ابرستاره واليبال ا%ران با 
انتشار %� رشته استور� در صفحه ا%نستاگرامش 
اعتراض را ا%نطور عنوان �رد: «برا� اولين بار خدا 
رو ش4ر م� �نم �ه ما مدال نم� گير%م چون واقعا 
زور داشت بعد مدال المپي� ا%ن باشه پاداش من 
�ه اگه ا%ن مدال رو بگيرم و ا%ن پاداش رو در%افت 
�نــم، قطعــا همون قدر ميــذارم روش پــس ميدم 
�ه د%ن� گردنم نيفته.» در ابتدا� نشســت د%روز 
صالح� امير� در مورد تعيين پاداش پا� س4و� 
مدال آوران المپي� و گال%ه محمد موسو� گفت: 
«در ابتــدا از همه اعضا� تيم واليبال و در راس آن 
داورزن� تشــ4ر م� �نم. واليبال در مسير جهش 
قــرار دارد و در جا%گاه� قــرار دارد �ه جزو ٨ تيم 
برتر دنياست. مد%ر%ت واليبال با انتخاب سرمرب� 
و �ادر فنــ� مســير روشــن� در پيــش گرفتــه. به 
نظرم برا� موســو� عز%ز �ه باز%4ن ارزشــمند� 
اســت ســوءتفاهم پيش آمــده و برداشــت ا%ن بود 
�ل پاداش المپي� همين مبلغ اســت. برداشــت 
او ا%ــن بوده �ــه �ل پاداش همين مبالــغ ١٠،  ٥ 
و ٣٥٠٠دالر اســت. پاداش پا� ســ4و مستقل از 
پــاداش وزارت ورزش اســت.» رئيــس �ميته مل� 
المپيــ� دربــاره انتقــاد از وا�ســينه شــدن افراد 
متفرقه در فدراسيون ها هم گفت:  «وا�سيناسيون 
بــر عهــده فدراســيون پزش4�-ورزشــ� اســت. 
ســجاد� فقط ليســت افــراد� �ه با%ــد در تو�يو 
آمــاده باشــند را اعــالم �ــرد و بــه وزارت ورزش 
ارائــه �رد. امــا هيچ مورد� خارج از ليســت آقا� 

سجاد� وا�سن نزد و ا%ن �ه افراد متفرقه وا�سن 
زدند را ت4ذ%ب م� �نم.» او همچنين اختالف بين 
�ميته مل� المپي� و فدراســيون �شــت� بر ســر 
بودجه را هم ت4ذ%ب �رد تا بگو%د: «�شــت� رشته 
اول ماست و نقطه اميد ما در المپي� �شت� است 
و با%ــد همه نهادها از �شــت� حما%ــت �نند و ا%ن 
%� وظيفه اســت. آرامش و ثبات با%د در ورزش از 
جمله در �شــت� حا�م باشــد. ا%ن �ه بحث �ار� 
پيــش بيا%ــد طبيع� اســت و هيچ مســئله ا� بين 
�ميتــه مل� المپي� و فدراســيون �شــت� وجود 
ندارد. اختالفات� �ه بر سر رقم ها وجود دارد قابل 
حل اســت و مسئله ا� نيســت �ه بخواهيم بزرگ 
�نيــم و بــه آن بپرداز%م. برا� ما بــه عنوان �ميته 
ملــ� المپي� در همه ســال ها� گذشــته اولو%ت 
اول بــرا� تخصيص بودجه، �م� مال� �شــت� 
بود و �ما�ان ا%ن سياست را دنبال خواهيم �رد. 
روز شــنبه �ه بودجه فدراســيون ها را وار%ز �رد%م 
مبلغ ٢ميليارد تومان را برا� �شــت� وار%ز �رد%م 
و ا%ــن حما%ت را گســترش م� دهيم. هفته آت� به 
فدراســيون �شت� م� رو%م و جلســات� را دار%م.» 
اخيــرا اما شــا%عه شــده مجلــس قصــد دارد مبلغ 

٢٠ميليــارد تومان به فدراســيون �شــت� �م� 
�ند. ا%ن در حال� اســت �ه شــا%عه شــده �ميته 
مل� المپيــ� و وزارت ورزش مخالــj ا%ن �م� 
مال� هســتند. صالح� اميــر� در تشــر%ح ماجرا 
گفــت: «مجلــس جدولــ� بــرا� ١٠ فدراســيون 
تنظيــم �رد �ه معــادل ٦٥ميليارد بــه آنها �م� 
شود. از ا%ن اقدام مثبت �ه عالوه بر بودجه مصوب 
دولت اســت خوشحاليم اما اشــ4ال� �ه ما و سا%ر 
مجموعه ورزش وارد �رده، براساس اولو%ت بند� 
اشــ4ال جد� به ا%ن موضوع وارد اســت. ما برا� 
اولو%ت بند� مبنا%� دار%م �ه �شت� با هزار امتياز 
اول است، وزنه بردار� و ت4واندو با ٧٧٥ امتياز در 
اولو%ت دوم، �اراته با ٦٣٥ امتياز اولو%ت چهارم، 
دووميدانــ� و... در اولو%ت هــا� بعد� هســتند. 
آنچه محل اش4ال است ا%ن �ه به برخ� از رشته ها 
بودجــه ا� تعلق نم� گيــرد و ا%ن نشــان م� دهد 
اولو%ت فاقد بحث �ارشناســ� اســت. ا%ن �ه ١٠ 
فدراسيون د%ده شــده و بقيه د%ده نشده اند باعث 
ش4اف شده اما ا%ن �ه به فدراسيون ها �م� شود 
اقدام مثبت� است. تقاضا دار%م ا%ن مبلغ افزا%ش 

هم پيدا �ند.»

سرپرســت  ســجاد�،  نصــرا... 
�اروان ا%ران در المپي� تو�يو در 
نشست آنال%ن با رسانه ها در مورد تعيين پاداش 
پا� س4و برا� مدال آوران المپي� تو�يو گفت: 
«روال گذشــته بر ا%ن بود �ه وقت� ورزشــ4اران 
مدال م� گيرند، بالفاصله همان روز در مراســم 
�وچ4� پاداشــ� به آنها اهدا شــود. ا%ن پاداش 
مصوب هيئت اجرا%� است و در ا%ن دوره تصو%ب 
شد �ه برا� طال%� ها ١٠هزار دالر، نقره ٥هزار 
دالر و برنز ٣٥٠٠دالر اهدا شــود. ا%ن پاداش ها 
براســاس شــرا%ط اقتصاد� و اجتماع� موجود 
تعيين شــد. در المپي� ر%و همين پاداش ها بود 
امــا قيمت ارز آن موقع ٣٥٠٠تومــان بود و االن 
حدود ٢٥هزار تومان اســت؛ بنابرا%ــن از لحاظ 
ر%ال� چندبرابر شــده است.» ســجاد� در مورد 
گال%ه محمــد موســو� و ا%ن �ه نگران نيســتند 
حاشــيه ا� �ه واليبــال در المپي� ر%ــو رقم زد، 
دوباره ت4رار شود، ا%نطور توضيح داد: «ما تقر%با 
هر روز %� ســر� دســتورالعمل ها� جد%د را از 
�ميتــه برگزار� در%افت م� �نيم. جلســه ا� را 
با �ادر سرپرست� دار%م. آخر%ن مسئله �ه آمده 
مراسم رژه با تعداد ز%اد برگزار نم� شود. در رژه 
�اروان هــا ســهميه م� دهند و آخر%ــن خبر ا%ن 

است �ه از هر �شور ١٠ نفر باشند.»
 پرداخت پاداش �امل به رشــته ها& تيم* 

مدال آور
سجاد� در پاسخ به ا%ن پرسش �ه در رشته ها� 
تيم� پاداش ها چگونه توز%ع م� شود، گفت: «در 
باز� ها� المپي� قبل� تصو%ب شد در صورت� 
�ه تيم واليبال رو� س4و برود پاداش پا� س4و را 
هر �دام �امل در%افت �نند بنابرا%ن در المپي� 
تو�يو هر رشــته تيم� مدال بگيرد، اعضا� تيم 

پاداش �امل در%افت م� �نند.»
 �ارت ها& مل* برا& وا�سيناســيون افراد 

چ	 شد
سرپرست �اروان ا%ران در المپي� تو�يو در مورد 
وا�سيناسيون �اروان تا�يد �رد: «هفته گذشته 
نامه ا� به فدراسيون ها زد%م و سهميه وا�سن را 
بــرا� آنها و افراد� �ــه در �اروان ام4ان حضور 
دارنــد شــامل �ادر اجرا%ــ�، داوران و مربيان را 
تعيين �رد%م. ما اســام� را جمع بند� و �نترل 
�رد%م و اســام� به وزارت ورزش ارسال شد و از 
طر%ق آنها به وزارت بهداشــت اعالم شده است. 
برا� وا�سيناســيون ٤ نفر حضور داشتند �ه ٣ 
نفر از �ادر پزش4� و %� نفر حراست بود و �ارت 
مل� افراد را در%افت م� �ردند، حت� �ارت مل� 
من را هم چ� �ردند.» او در پاسخ به ا%ن پرسش 
�ه به نظر م� رســد در اعالم اسام� پنهان �ار� 
صورت گرفته و گفته شده روابط عموم� %ا عضو 
هيئت رئيسه فدراسيون هم وا�سن زده، تصر%ح 

�رد: «ما به فدراســيون ها ســهميه داده ا%م. اگر 
فــرد� از روابــط عمومــ� و هيئت رئيســه بــوده 
باشــند.  سرپرســت�  �ادر  جــزو  اســت  مم4ــن 
مجموعا به ١٦٧ ورزش4ار، ٨٣ �ادر سرپرست� 
ســهميه  وا�سيناســيون  بــرا�  خبرنــگاران  و 
داد%م.» سجاد� توضيحات� هم درخصوص �م و 
�يj اعزام �اروان المپي� به تو�يو داد و گفت: 
«مدت زمان باز� ها ١٧ روز اســت و تا�نون ٥٩ 
سهميه �سب �رده ا%م و برنامه زمان بند� تيم ها 
تنظيم شده است. هيچ رشــته ا� زودتر از ٥ روز 
نم� تواند در ژاپن حاضر شــود و افراد بعد از ٤٨ 
ساعت از اتمام مسابقه خود موظj هستند، ژاپن 
را ترy �نند. پيش بين� ما ٩ گروه پرواز� برا� 
رفــت و ٨ گروه پرواز� برا� برگشــت اســت. از 
االن اقدامات الزم برا� رزرو جا در پرواز ها انجام 
م� دهيم. تــا امروز همه صحبت ها بــر برگزار� 
باز� ها� المپي� تو�يوست. اميدوارم بتوانيم 

�اروان خوب� را به باز� ها اعزام �نيم.»

سجادى: رشته هاى تيمی پاداش کامل دریافت می کنندصالحی اميرى: براى موسوى سوءتفاهم پيش آمده!

در حالــ� �ه عنوان شــده ناصــر عليــزاده، مل� پوش ا%ــران در آخر%ن 
مســابقات �سب سهميه المپي� است اما هنوز محمد بنا در ا%ن رابطه 
هيچ اســم� به فدراسيون �شت� ارائه نداده است. مسابقات گز%نش� 
المپي�(جهان�) ١٦ تا ١٩ ارد%بهشــت ١٤٠٠ در صوفيه بلغارستان 
برگــزار م� شــود. حميد ســور%ان، نا%ب رئيس فدراســيون �شــت� در 

رابطــه با انتخاب نفر منتخب وزن ٨٧�يلوگرم برا� اعزام به صوفيه به 
تسنيم گفت: «در روزها� اخير با محمد بنا و �ادرفن� تيم مل� در ا%ن 
خصــوص صحبت� نداشــتيم، ضمن ا%ن �ه محمد بنا نيــز نامه ا� برا� 
معرف� مل� پوش ٨٧�يلوگرم به فدراســيون �شــت� نداده و از ا%ن رو 

انتخاب عليزاده قطع� نيست.»

بنا براى صوفيه هيچ اسمی به فدراسيون نداده 

دوشنبه صبح بود �ه در بيانيه ا� 
١٢ باشــگاه موسس ســوپرليگ 
رســما �ليد خوردن تورنمنت� را اعالم �ردند 
�ه حمله ا� مســتقيم به %وفــا و چمپيونزليگ 
جنگــ�  آغــاز  جنجالــ�  بيانيــه  ا%ــن  اســت. 
تمام عيــار بيــن ار�ان فوتبال اروپــا و جهان با 
بزرگتر%ــن باشــگاه ها� اروپا%� بــود. جنگ� 
�ــه پيش از ا%ن در پشــت پــرده در جر%ان بود 
و ا�نون به تمام� عيان شــده اســت. با انتشار 
بيانيه ١٢ باشــگاه موســس ســوپرليگ اروپا، 
هــر �دام از ا%ن باشــگاه ها نيــز در ا�انت ها� 
شــب4ه ها� اجتماع� خود به شــ4ل جداگانه 
به اعــالم ا%ــن موضــوع پرداختند. حــاال تولد 
ا%ن ليگ جنجال� �ــه از آن به عنوان �ودتا� 
م� شــود  %ــاد  اروپــا  فوتبــال  در  ثروتمنــدان 
وا�نش ها%ــ� را بــه دنبــال داشــته اســت. در 
ادامــه نگاه� خواهيم داشــت به برخ� از ا%ن 

وا�نش ها.
 ا�نفانتينو(رئيس فيفا): م� خواهم خيل� 
شــفاف و واضح بيان �نم �ــه فيفا به هيچ وجه 
ســوپرليگ را به رســميت نم� شناسد و برا� 
تيم هــا و باز%4نانــ� �ــه در ا%ن ليگ شــر�ت 
�ننــد، جر%مه ها%� در نظــر گرفته ا%م. موضع 
ما �امال بر ا%ن اســت �ــه از %وفا حما%ت �نيم 
و جلــو� هــر گونــه بحــث د%گــر� را خواهيم 
گرفــت. باشــگاه ها� خاطــ� با%ــد بدانند در 
صورتــ� �ــه از %وفا تبعيــت ن4ننــد، انتظار هر 
برخورد� را داشته باشند و ا%ن موضوع خيل� 

شفاف از طرف فيفا و %وفا بيان شده است.

من  �ورگن �لوپ(ســرمرب* ليورپــول):   
همــان نظــر گذشــته ام را در مورد ســوپر�اپ 
دارم. ا%ــن %� مســئله دشــوار اســت و به نظر 
م� رســد در حــال حاضــر هــواداران و مــردم 
خوشــحال نيســتند و من م� توانم ا%ن مسئله 
را درy �نــم. ليورپول چيــز� فراتر از برخ� 
تصميمات اســت. هــدف من هميشــه حضور 
در ليــگ قهرمانــان بوده امــا من عالقــه دارم 
تيم� مانند وســتهام هم قادر به حضور در ا%ن 

تورنمنت باشد.
 مارچلــو بيلسا(ســرمرب* ليــدز): %4� از 
دال%ل� �ه فوتبــال محبوب تر%ن ورزش جهان 
شــده ا%ن اســت �ــه تيم ها� ضعيــj فرصت 

دارند قدرت ها� بزرگ را ش4ست دهند.
�ارل ها�نس رومينيگه(رئيــس باشــگاه   
با�رن مونيــخ): با%ــرن از اصالحــات در ليگ 
قهرمانان اســتقبال م� �ند، ز%ــرا ما معتقد%م 
�ــه ا%ــن گام صحيحــ� بــرا� توســعه فوتبال 
اروپا خواهد بود. من ف4ر نم� �نم ســوپرليگ 
مش4الت مال� باشــگاه ها� اروپا%� ناش� از 
�رونا را حل �ند. با%رن قطعا بخشــ� از پروژه 

سوپرليگ نخواهد بود.
ملــ*  تيــم  ســابق  شــيرر(باز��ن  آلــن   
انگليــس): مد%ــران ليــگ برتــر با%د بــا ابزار 
مخصوص خود پاســخ دهند و به باشــگاه ها� 
مذ�ور بگو%ند شــما از فصل آ%نده از حضور در 

ليگ برتر محروم خواهيد شد.
 تومــاس توخل(ســرمرب* چلســ*): ا%ن 
همان چيز� اســت �ه من دوست دارم انجام 
دهم؛ دشوارتر%ن مســابقات اروپا%�. در واقع 
اصال مــن به همين دليل در چلســ� هســتم. 
مــن م� خواهــم در مســابقات باشــگاه� �ار 
�نــم. بــه باشــگاه اعتمــاد دارم و م� دانم آنها 
تصميمات درست� را اتخاذ م� �نند، قضاوت 
درباره همه چيز زود است و ا%ن �ار وظيفه من 

نيست.
 سرال�س فرگوسن(اسطوره من �ونا�تد): 
چه ا%ده بد�، برگزار� سوپرليگ %عن� فاصله 
گرفتــن از ٧٠ ســال رقابت باشــگاه� فوتبال 
اروپا. وقت� در منچســتر%ونا%تد بــودم ٤ بار در 
فينال ليگ قهرمانان اروپا باز� �رد%م �ه همه 
شــب ها%� به %ادماندنــ� بودنــد. نم� دانم آ%ا 
%ونا%تد نيز در ا%ن ماجرا دخيل است %ا نه و من 

تصميم گيرنده نيستم.
 ال�ســاندر چفر�ن(رئيــس �وفــا): هرچــه 
زودتــر مــا با%ــد تيم هــا� خواهــان حضــور در 
ســوپرليگ اروپا%ــ� را از ليــگ قهرمانــان اروپا 
حذف �نيم. من هرگز چنين افراد� ند%ده ام. 
آندره آ آنيل� �ســ� بــوده �ه بيــش از بقيه من 
را نااميــد �رده اســت. مــن هرگز شــخص� به 

دروغگو%� او ند%ده ام.
 هانس* فلي	(سرمرب* با�رن): سوپرليگ 
اصــال اتفاق خوب� بــرا� فوتبال نيســت و با%د 
متوقــj شــود. ا%ن ليــگ فوتبــال اروپا �ــه نه، 

فوتبال جهان را نابود خواهد �رد.

مرگ فوتبال با کودتاى ميلياردرها!
تماس تاتنهام با مائوریتزیو سارىوا�نش ها& منف* ستارگان فوتبال اروپا به تولد سوپرليگ

سا%ت فوتبال ا%تاليا خبر داد؛ مد%ران باشگاه تاتنهام در پ� اخراج خوزه مور%نيو، سرمرب� پرتغال� خود 
با فال� رمضان�، مد%ر برنامه ها� مائور%تز%و سار� تماس گرفته اند و احتمال حضور ا%ن مرب� ا%تاليا%� 
رو� نيم4ت اسپرز را مورد بحث قرار داده اند. سار� �ه تابستان گذشته تنها پس از %� فصل حضور 
رو� نيم4ت سرمربيگر� %وونتوس از سمت سرمربيگر� ا%ن تيم اخراج شد، همچنان تا سال ٢٠٢٢ 
با ا%ن باشگاه ا%تاليا%� قرارداد دارد اما %وونتوس� ها م� توانند با پرداخت ٢٫٥ميليون %ورو در پا%ان ماه 
آور%ل(ماه جار�) ا%ن قرارداد را فسخ �نند. باشگاه تاتنهام دوشنبه بود �ه اقدام به اخراج مور%نيو �رد 
و را%ان ميسون را به عنوان سرمرب� موقت ا%ن تيم انگليس� معرف� �رد. منابع موثق به اطالع فوتبال 
ا%تاليا رسانده اند �ه از باشگاه تاتنهام با فال� رمضان� تماس گرفته شده تا به سرمرب� پيشين تيم ها� 

%وونتوس، چلس� و ناپول� پيشنهاد حضور رو� نيم4ت سرمربيگر� تاتنهام از فصل آ%نده را بدهد.

اولين خرید بزرگ بارسلونا قطعی شد
قرارداد ســرخيو آگرو، بهتر%ن گلزن تار%خ باشــگاه منچسترسيت� با ا%ن تيم در پا%ان ا%ن فصل به اتمام 
م� رســد و ســيتيزن ها چند� قبل رســما اعالم �ردند برنامه ا� مبن� بر تمد%د قرارداد با ا%ن مهاجم 
٣٣ ساله ندارند. به نظر م� رسد مقصد بعد� سرخيو آگرو را با%د بارسلونا دانست. باوجود ابراز تما%ل 
تيم ها%� چون %وونتوس و چلس� به خر%د ا%ن مهاجم آرژانتين�، او عالقه مند به انتقال به نو�مپ و باز� 
�ردن در بارسلونا برا� فصل بعد بوده و طرفين به زود� برا� قرارداد� ٢ ساله به توافق خواهند رسيد. 

ناگلزمان مذاکره با بایرن مونيخ را تکذیب کرد
پس از اعالم رسم� خبر قطع هم4ار� هانس� فلي� با سران با%رن مونيخ، در چند روز گذشته اخبار 
و حواشــ� ز%اد�  درباره ا%ن �ه چه �س� هدا%ت باوار%ا%� ها در فصل آ%نده را برعهده خواهد گرفت، 
مطرح شده �ه در ا%ن بين نشر%ات ورزش� اروپا، شانس سرمرب� جوان تيم ال%پز%ش را برا� نشستن 
رو� نيم4ت داغ با%رن باال دانســتند. با ادامه ا%ن شــرا%ط باالخره %وليان ناگلزمان سرمرب� ال%پز%ش 
تمامــ� شــا%عات درخصوص مذا�ره بــا با%رن مونيخ برا� جانشــين� فلي� را رد �ــرد. ا%ن مرب� ٣٣ 
ســاله در خصوص حواش� اخير اظهار داشت: «تا�ون هيچ مذا�ره ا� با سران با%رن مونيخ نداشته ام. 
هيچ پيشنهاد� هم به من داده نشده به همين دليل نم� دانم با%رن چه برنامه ا� دارد. قبال گفتم �ه 
هيچ تما%ل� به جنگ با روســا� فعل� ام ندارم و باز هم حرفم را ت4رار م� �نم.» هرچند ا%ن دومين بار 
در هفته جار� اســت �ه ناگلزمان شــا%عات انتقالش به مونيخ را ت4ذ%ب م� �ند اما ظاهرا او همچنان 
محتمل تر%ن گز%نه برا� جانشــين� هانس� فلي� است؛ �س� �ه گفته م� شــود پس از %ورو ٢٠٢٠ 

س4ان هدا%ت تيم مل� آلمان را از %واخيم لو خواهد گرفت.

�ار %ــاران حداد� در ليگ حرفه ا� بســ4تبال چيــن با ٢٦ پيروز� 
و ٢٦ ش4ســت به پا%ان رســيد. بــا پا%ان فصل عــاد� ليگ حرفه ا� 
بســ4تبال چين، مرحله پل� آف، %� هشــتم و %� چهــارم به صورت 
ت� باز� برگزار شــد. تيم بســ4تبال ســيچوان با ش4ست ٩٣-٩١ 
مقابــل تيــم چينگدائــو در ت� بــاز� مرحلــه %� هشــتم از صعود به 
مرحلــه بعد بــاز ماند. حامــد حداد� نيز بــا ميانگين آمــار� ١٧٫٥ 
امتيــاز، ١٣٫٥ ر%بانــد و ٦٫٢ پــاس گل در جمــع ٥ باز%4ن خارج� 

برتر ليگ حرفه ا� بس4تبال چين قرار گرفت.

پــس از برگزار� جلســه آنال%ــن والد%ميــر آل4نو، ســرمرب� تيم مل� 
بــا لژ%ونرهــا� واليبال ا%ــران، زمان حضــور ا%ن باز%4نــان در اردو� 
تيم مل� مشــخص شــد. بر ا%ن اساس، ســعيد معروف، جواد �ر%م� 
و اميرحســين اســفند%ار چهــارم ارد%بهشــت وارد اردو� تيــم ملــ� 
م� شــوند. ميالد عباد� پور %ازدهم و ســيدمحمد موســو� هجدهم 
ارد%بهشت به اردو م� آ%ند. زمان حضور اميرحسين توخته در اردو� 
تم مل� با توجه به ادامه باز� ها� او در �شور اسلوون� متعاقبا اعالم 

م� شود.

زمان حضور لژیونر هاى واليبال در اردو مشخص شدحدادى در جمع ۵ خارجی برتر ليگ چين
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هافبک استقالل سرمربی شهردارى آستارا شد
پــس از قطــع هم�ار� بــا پا�ان رافــت، احمد جمشــيد�ان 
باز��ن اسبق تيم مل� و سرمرب� پيشين پاس همدان با عقد 
قرارداد� رســم� هدا�ت تيم شهردار� آســتارا را بر عهده 
گرفت. جمشيد�ان سابقه باز� در تيم ها� ملوان، سپاهان 
و استقالل را در 9ارنامه دارد. محمد ميرتراب� و سجادبيگ� 
دستياران جمشيد�ان در تيم شهردار� آستارا خواهند بود.

مدیرعامل سابق پرسپوليس در آى سی یو 
حميدرضا گرشاسب� مد�رعامل سابق پرسپوليس بر اثر ابتال 
به 9رونا و به دليل وخامت حالش در ��� از بيمارستان ها� 
تهران بســتر� شــد. ��� از نزد��ان او در گفت وگو با ا�سنا 
اظهار 9رد: «بعد از اســ�ن ر�ه مشخص شــد درصد� از ر�ه 
او درگيــر اســت. در ادامه بــا هماهنگ� د9تر هاشــميان در 

   آ� س� �و ��� از بيمارستان ها� تهران بستر� شد.»
جهش پرسپوليس و استقالل در جهان

طبــق گــزارش ســا�ت «فوتبــال د�تابيــس» در رده بنــد� 
جد�د ٢ تيم پرسپوليس و اســتقالل صعود خوب� داشتند. 
شــاگردان گل محمد� در رده بند� اول ا�ران و پنجم آسيا 
ماندنــد ولــ� در رده بنــد� جهانــ� با ١٠ پله صعــود به رده 
١٠٢ جهان رســيدند. اســتقالل به عنــوان تيــم دوم ا�ران 
نــه تنها در رده بنــد� جهان� با ٢٣ پله صعود بــه رده ١٩٧ 
رسيد، بل�ه در آسيا هم �U پله صعود داشت تا جزو ١٠ تيم 

برتر آسيا شود و در رده دهم قرار بگيرد.

ردپاى کودتاى فوتبالی اروپا در آسيا
فوتبــال اروپا بــا اســتقالل طلب� ١٢ باشــگاه اروپا�ــ� از �وفا 
بــرا� برگــزار� ليگ� جد�ــد به نام «ســوپر ليگ اروپــا» دچار 
شــوX بزرگ� شــده و به نوع� تمام محافل فوتبال� را درگير 
خود 9رده است. ١٢باشــگاه بزرگ فوتبال اروپا با زمام دار� 
فلورنتينــو پرس، رئيس رئال مادر�د بدون اجازه و در مخالفت 
با �وفا از تاســيس سوپر ليگ اروپا خبر دادند. ا�ن بمب خبر� 
وا9نش هــا� تند� را از ســو� �وفــا و فيفا به همراه داشــت و 
محروميــت از تمــام رقابت ها بــرا� ا�ن ١٢ باشــگاه 9ودتاگر 
درنظر گرفته شد. تهد�د فيفا و �وفا روز گذشته با مصاحبه ها� 
تند جيان� ا�نفانتيو رئيس فدراسيون جهان� و چفر�ن رئيس 
اتحاد�ه اروپا جد� شــد و برا� ا�ن ١٢ باشــگاه قانون شــ�ن 
خط و نشــان 9شــيدند. در ا�ن ميان ردپــا� 9ودتا� فوتبال� 
پــرس در قاره آســيا نيــز د�ده م� شــود. ســعود� ها اقدامات 
خود را برا� تجز�ه 9نفدراســيون  فوتبال آســيا آغــاز 9ردند   و 
به اعتراف ��� از 9ارشناســان فوتبال سعود� در پخش زنده 

تلو�ز�ون� عربستان پيشگام ا�ن پروژه بزرگ شده است.

قهرمانی نوجوانان استقالل با تایيد تخلف 
آکادمی  کيا

پــس از قهرمانــ� آ9ادمــ� 9يــا در مســابقات فوتبــال رده 
نوجوانان اســتان تهران، چند باشــگاه از قهرمان مسابقات 
به خاطر اســتفاده از �U باز��ن صغرســن� ش�ا�ت 9ردند. 
هيئت فوتبال اســتان تهران روز گذشــته را� ا�ن پرونده را 
صادر 9ــرد 9ه آ9ادم� 9يــا در آن مح�وم و بــا بازنده اعالم 
شــدن ا�ن تيم مقابل پارس جاو�د، پي�ان، مهر�اران حافظ 
و ا�رانمهــر بــا نتيجــه ٣ - صفــر، قهرمانــ� رده نوجوانــان 
تهــران بــه اســتقالل اهدا شــد. همچنيــن آ9ادمــ� 9يا به 
 iپرداخت ١٠ ميليون تومان جر�مــه نقد� و باز��ن متخل
به محروميت ٢ ســاله از 9ليه فعاليت ها� فوتبال� و جر�مه 
٥ ميليون تومان� مح�وم شــده اند. در بخشــ� از ا�ن ح�م 
آمده اســت: «درخصــوص شــ�ا�ت باشــگاه ها� مهر�اران 
حافظ، پي�ان و ا�رانمهر عليه آ9ادم� 9يا از سر� مسابقات 
ليــگ برتر نوجوانان و شــ�ا�ت تيم پارس جاو�ــد از آ9ادم� 
9يــا از ســر� مســابقات ليگ برتــر جوانان مبن� بــر ا�ن 9ه 
باشــگاه 9يــا از باز��ــن غيرمجاز به نــام آقــا� محمد صدرا 
طاهر اسماعيل با شــماره مل� ٠٩٢٨٦٥٤٢٧٣ و با تار�خ 
تولــد ١٣٨٦/٠٨/٠٣ اســتفاده نموده 9ه نــام واقع� آن، 
محمدرضا طاهر اسماعيل با شــماره مل� ٠٩٢٥٠٠٥٦٥ 
و بــا تار�خ تولد ٧٨/١٢/١٩ بوده 9ه با مشــخصات جعل� 
برادرش محمد صدرا طاهر اســماعيل در مســابقات رسم� 
و رده ســن� نوجوانــان و جوانان شــر9ت داشــته 9ــه هر ٢ 

شناسنامه، صادره از مشهد م� باشند.»
بيانيه شد�داللحن آ�ادم� �يا عليه ح
م انضباط� 

آ9ادم� 9يا در پاسخ به ح�م 9ميته انضباط� هيئت فوتبال 
تهران بيانيه تند� منتشر 9رد. به گزارش ورزش سه، در ا�ن 
بيانيه با اشــاره به اشــ�االت ح�م منتشره، تا9يد شده «حق 
شــ�ا�ت از شخص �ا اشخاص� 9ه با سوء استفاده از منصب 
خــود، بدون مدرX و مســتند، اقدام به هتــU آبرو و حيثيت 
چند�ــن و چندســاله اشــخاص نموده اند برا� ا�ــن آ9ادم� 
محفوظ خواهد بــود.» بنابر ا�ن بيانيه رســم�، آ9ادم� 9يا 
بــه ح�م صادره از ســو� هيئت فوتبال تهران 9ــه در آن ا�ن 
آ9ادم� در استفاده از باز��ن غيرمجاز مقصر تشخيص داده 
شده، اعتراض خواهد 9رد و آن را به 9ميته استيناف خواهد 
بــرد. در بخشــ� از ا�ن بيانيه آمده اســت: «واضح اســت 9ه 
آ9ادم� 9يا، مطابق مقررات، اعتراض شد�د خود را نسبت به 
ا�ن را� سراسر اشتباه و سرشار از تهمت ها� اثبات نشده، تا 
اثبات حقانيت آ9ادم� و باز��ن، در مراجع ذ� صالح انجام 
خواهد داد و طبق قانون، حق ش�ا�ت از شخص �ا اشخاص� 
9ه با ســوء اســتفاده از منصب خود، بدون مدرX و مستند، 
اقــدام به هتU آبرو و حيثيت چند�ن و چندســاله اشــخاص 
نموده اند برا� ا�ن آ9ادم� محفوظ خواهد بود. بد�ه� است 
9ه مطابق قوانين و مقررات، عالوه بر عواقب 9يفر�، جبران 
9ليه خســارات مــاد� و معنو� ناشــ� از ورود ا�ــن اتهامات 
ســنگين، بر عهده شــخص �ا اشخاص� اســت 9ه در اتخاذ و 
اعــالم چنين تصميم غير قانون� مســتقيم �ا غير مســتقيم، 

شر�U �ا به نحو� مداخله داشته اند.»

مهاجم ا�ران آاX �ونان از ســرمرب� اسپانيا�� تيمش به دليل رفتار  نادرست در 
باز� سوپرليگ �ونان عذرخواه� 9رد. تعو�ض 9ر�م انصار� فرد در دقيقه ٥٤ 
باز� برابر آســتراس در مرحله پل� آف ســوپرليگ �ونان باعث شد تا ا�ن مهاجم 
ا�ران� و ســرمرب�  آاX دچار اختالف شــوند. انصار� فــرد هنگام تعو�ض بدون 
نــگاه 9ردن بــه مانوئل خيمنس روانه نيم�ت شــد تا ناراحتــ� اش را ابراز 9ند. 
هرچند سرمرب�  آاX نيز نگاه معنادار� به انصار� فرد انداخت و او نيز با گرفتن 
ژست� پاسخ خيمنس را داد. بر اساس ا�ن گزارش؛ سرمرب� اسپانيا�� و مهاجم 
ا�رانــ�  آاX پس از 9ســب پيروز� ٣ -�U برابر آســتراس ��د�گــر را در آغوش 
گرفتند. آن ها در جر�ان تمر�ن نيز با هم صحبت 9ردند. انصار� فرد در ا�ن باره 

گفت: «رفتارم پس از تعو�ض درست نبود و از خيمنس عذرخواه� 9ردم.»

مهاجم ماليا�� اســتقالل مشــ�ل� برا� همراه� تيمش در باز� با الدحيل 
نــدارد. شــيخ د�اباتــه مهاجــم خارجــ� اســتقالل در دقا�ــق پا�انــ� د�ــدار 
 iحر� Uتيمــش مقابل الشــرطه عراق رو� ت�ل خشــن امجد عطــوان هافب
دچــار مصدوميــت از ناحيه مچ پا شــد. د�اباته به خاطر ا�ــن مصدوميت حت� 
لنگ لنگان زمين باز� را ترX 9رد تا نگران� ها�� درباره اش ا�جاد شود. بعد 
از باز�، 9ادر پزشــ�� اســتقالل د�اباته را مورد معا�نه قرار دادند و مشخص 
شد او مش�ل حاد� ندارد. مصدوميت د�اباته به خاطر ضرب خوردگ� و درد 
ناشــ� از آن بود و ا�ن باز��ن گلزن م� تواند تيمش را همراه� 9ند. د�اباته 
در تمر�ن ر��اور� استقالل� ها در جده نيز حضور� فعال داشت تا مشخص 

شود برا� د�دار سوم ليگ قهرمانان آسيا مقابل الدحيل مش�ل� ندارد.

د�اباته مش
ل� برا! باز! با الدحيل نداردعذرخواه� انصار! فرد از سرمرب� آا�

قایدى کليد موفقيت استقالل از 
نگاه    اى اف سی 

9نفدراسيون فوتبال آسيا به تمجيد از استقالل 
پرداخــت و قا�د� را 9ليــد موفقيت خط حمله 
9نفدراســيون  ســا�ت  دانســت.  ا�رانــ�  تيــم 
فوتبال آســيا در گزارشــ� به ٥ ن�ته قابل توجه 
و  پرداخــت   ٢٠٢١ آســيا  ليگ قهرمانــان  در 
��ــ� از نــ�ات قابل توجــه درخشــش مهــد� 
قا�د� در تر9يب اســتقالل و 9م اشــتباه بودن 
شــاگردان مجيد� تا پا�ان هفتــه دوم رقابت  ها 
ليگ قهرمانان آســيا بود.   ا� اف س� همچنين 
عمل�رد قا�د� با اولونــگا مهاجم الدحيل قطر 
را مقا�ســه  و د�ــدار  بيــن اســتقالل و الدحيــل 
را جنــگ ا�ــن ٢ ســتاره در خــط حملــه عنوان 
9رد. ســا�ت   ا� اف ســ� در ا�ن زمينه نوشــت: 
«الدحيل با ٢ گل ا�ــن رقابت  ها را آغاز 9رد. در 
باز� آخر بــا االهل� هم اولونگا موفق به گلزن� 
شد ول� درخشــش محمد العو�س گلر االهل� 
مانــع از آن شــد تا ا�ن ســتاره بيشــتر گل بزند. 
ما�ــ�ل اولونگا 9ه تازه بــه جمع الدحيل ملحق 
شــده و آقا� گل فصل ٢٠٢٠ ليگ ژاپن اســت 
بــه نظر خر�ــد هوشــمندانه   ا� بــود. او در باز� 
آخر مقابل االهل� ١٢ بار به سو� دروازه رقيب 
شــوت زد ول� �ــU بار موفق به گلزن� شــد. در 
ا�ن ميان اســتقالل صدرنشين گروه سوم ليگ 
قهرمانــان آسيا ســت و عمل�رد درخشــان خط 
حمله اش باعث شــده تا به بردها� پرگل برسد 
و به 9م اشــتباه تر�ن تيم رقابت  ها تبد�ل شــود. 
9ليد موفقيت اســتقالل در خــط حمله مهد� 
قا�د� اســت. ا�ن باز��ن ٢٢ ســاله موفق شد 
در بــاز� با االهل� ٢ گل به ثمر برســاند و ٥ بار 
موقعيــت گلزن� ســاخت. او در باز� الشــرطه 
نــادر� به ثمــر  تــا  گل اول تيمــش را ســاخت 
برســاند. ا�ن پد�ده استقالل اســتعداد خود را 
در ليگ قهرمانان آســيا ٢٠٢٠ ثابت 9رده و در 
رقابت ها� امسال وضعيتش بهتر شده است. ٢ 
امتياز فاصله الدحيل با اســتقالل در گروه سوم 
است. تيم قطر� در ا�ن باز� مح�وم به نباختن 
اســت. در ا�ــن بــاز� همــه منتظــر درخشــش 

اولونگا و قا�د� در ا�ن باز� هستند.»

هفته بيســت و ��م ليگ برتر فردا با برگــزار� ٣ د�دار آغاز     
م� شــود و در ��� از د�دارها� مهم نساج� مازندران 9ه 
در انتها� جدول است، ميزبان تيم سپاهان تيم دوم جدول 
رده بنــد� خواهــد بــود. ســپاهان در آخر�ــن د�ــدارش به 
مصاف نفت مسجد سليمان رفت و در حال� 9ه     م� توانست 
بــا پيروز� در ا�ــن د�دار خانگــ� دوباره به صــدر برگردد، 
مقابــل شــاگردان محمــود ف�ــر� متوقــi شــد و شــانس 
صدرنشــين� را از دســت داد. حاال محرم نو�د 9يا سرمرب� 
ســپاهان و شــاگردانش به دنبــال جبــران مافات هســتند 
تــا گــو� ســبقت را از ســرخاب� بربا�ند، بخصــوص ا�ن 9ه 
پرســپوليس و اســتقالل درگيــر مســابقات ليگ قهرمانان 
آسيا هســتند و به خاطر فشردگ� و ســخت� ا�ن مسابقات 
قطعــا دچار افــت خواهند شــد و ا�ن بهتر�ــن فرصت برا� 

ســپاهان اســت تا گام بلند� برا� 9ســب عنوان قهرمان� 
بردارد. در همين راستا و برا� افزا�ش آمادگ�، تيم فوتبال 
سپاهان 9ه فردا با�د در ورزشگاه وطن� به مصاف نساج� 
مازندران برود، در فاصله د�دار برابر نفت مسجد ســليمان 
و نســاج� �U د�دار دوســتانه برگزار 9رد. و�ــروس 9رونا 
برنامه ر�ــز� رقابت    ها� فوتبال� و البته غير فوتبال� در 9ل 
دنيــا و همين طــور ا�ــران را تحت تاثير خودش قــرار داده و 
رقابت    هــا� ليگ برتر نيز از ا�ن موضوع مســتثن� نيســت. 
برنامه ر�ز� فشرده باز�    ها� مرحله گروه� ليگ قهرمانان 
آســيا در 9شــورها� امارات، هنــد و عربســتان و حضور ٤ 
نما�نده فوتبال ا�ران سبب شده 9ه ليگ برتر فوتبال ا�ران 
به حالت نيمه تعطيل درآ�د. با ا�ن حال سازمان ليگ تالش 
9رده ط� ا�ن مدت 9ه رقابت    ها� ليگ برتر به حالت معلق 

درآمده، باز�    ها� ٤ تيم د�گر را برگزار 9ند و ط� روزها� 
دوم و ســوم ارد�بهشــت ماه، ٨ تيم� 9ه درگير رقابت    ها� 
آسيا�� نيســتند، با هم مصاف خواهند داد. سپاهان ��� 
از ا�ن ٨ تيم به شــمار     م� رود 9ه روز پنج شنبه در قائمشهر 
به مصاف نســاج� مازندران خواهــد رفت و به دليل ا�ن 9ه 
پس از انجام باز�    ها� فشــرده از ٢٣ فرورد�ن ماه د�دار� 
رســم� برگزار ن�رده، ٣ روز پيش در ورزشگاه نقش جهان 
به مصاف صنعت ابر�شــم اصفهان رفــت و با ٤ گل محب�، 
شــهباززاده، نوراف�ــن و 9ر�مــ� برنــده ا�ــن بــاز� شــد. 
طال�� پوشان اصفهان� پس از ا�ن مسابقه، به زمين چمن 
مصنوع� شفق رفتند و روز آ�نده پس از انجام آخر�ن جلسه 
تمر�ن� عازم قائمشــهر بــرا� د�دار حســاس برابر ا�ن تيم     

م� شوند.

خيز نادرى براى رسيدن
به پيراهن تيم ملی

آمار جالب مدافع جنجال� آب� ها با تغيير �ادرفن� استقالل 

فصــل  اســتقالل  فوتبــال  تيــم 
جد�ــد ليــگ قهرمانان آســيا را 
توفان� آغاز 9رد و ٢ برد پرگل مقابل تيم ها� 
االهل� عربستان و الشرطه عراق و ثبت ٨ گل 
شــاه�ار شاگردان فرهاد مجيد� بود. ٨ گل 
آب� هــا را هم ٤ باز��ن به ثمر رســانده اند 9ه 
در نوع خود جالب اســت. فرشيد اسماعيل�، 
مهــد�  و  نــادر�  محمــد  د�اباتــه،  شــيخ 
قا�ــد� گلزنان آب� هــا در٢ باز� قبل� شــان 
هســتند و در ا�ن ميــان گلزن� نــادر� مدافع 
چــپ اســتقالل بيــش از د�گــران مورد توجه 
9ارشناسان و هواداران و رسانه ها قرار گرفته 
اســت. نادر� باز��ن ٢٤ ســاله استقالل 9ه 
توســط ترا9تــور به فوتبــال حرفــه  ا� معرف� 
شد، پس از ٢ فصل حضور در ا�ن تيم و انتقال 
قرض� به نســاج� بــا عقد قرارداد با باشــگاه 
9ورتر�ــU بلژ�ــU راه� فوتبال اروپا شــد. او 
در فصل ٢٠١٩ -٢٠٢٠ به مدت �U ســال 
به صورت قرض� به پرسپوليس پيوست  و٣٠ 
باز� هم برا� سرخ پوشــان انجام داد تا همه 
از اعتمــاد بــاال و عجيب بران�و بــه ا�ن مدافع 
جوان و بلند قامت صحبت 9نند. باز��ن� 9ه 
توانا�� باز� در چند پست دفاع� را داشت و 
بران�و در مقطع� 9ه پنجره ها� پرســپوليس 

به خاطر تخلi مهد� طارم� و باشگاه ا�ران� 
بسته شد، به خوب� از ا�ن قابليت نادر� سود 
بــرد. در پا�ــان ليگ نوزدهم شــنيده م� شــد 
9ه قرارداد نادر� با ســرخ ها داسم� خواهد 
بــود امــا بــه �U بــاره رســانه ها از ب� عالقگ� 
�حيــ� گل محمــد� بــه حفــظ نــادر� خبــر 
دادنــد و در ادامــه هــم صحبــت از مذا9ــرات 
ا�ن باز��ن با اســتقالل� ها رســانه ا� شد. با 
وجــود ا�ن 9ه نــادر� تحــت قرارداد باشــگاه 
بلژ��ــ� بود امــا خيل� زود ســه طرف بر ســر 
انتقــال قرضــ� محمــد نــادر� به اســتقالل 
به توافق رســيدند و حت� مســئوالن باشــگاه 
پــول  باز��ــن  ا�ــن  9ردنــد  اعــالم  ا�رانــ� 
رضا�ت نامــه اش را خودش خواهــد پرداخت 
9ــه ا�ن مســئله تا مدت ها ســوژه رســانه ها� 
ورزشــ� و 9انال ها� هوادارا� پرســپوليس 
بود. با  توجه به مصدوميت ها� ز�اد نادر� از 
ناحيه همســتر�نگ، پرسپوليس� ها در ظاهر 
از انتقــال باز��ــن في�س شــان به اســتقالل 
عنــوان  حتــ�  و  نبودنــد  ناراحــت  چنــدان 
م� 9ردنــد باز��ن بنجل و مازاد را به اردوگاه 
آبــ� فرســتاده اند و معتقــد بودنــد نــادر� با 
وجــود مصدوميت قد�م� همســتر�نگ برا� 
اســتقالل باز��ــن نخواهد شــد. البته محمد 

در  9ــه  پرســپوليس  ســابق  باز��ــن  نــادر� 
انتقالــ� پرهياهــو به اســتقالل پيوســت، در 
بدو حضــورش در اردوگاه آبــ� به خاطر تف�ر 
عجيــب و خــاص محمــود ف�ــر� مثــل ا9ثــر 
باز��نــان اســتقالل دچار افت و ســردرگم� 
بــود و نتوانســت شا�ســتگ� ها�ش را نشــان 
دهــد. امــا با تغييــر 9ادرفن� آب� هــا و حضور 
فرهاد مجيــد� رو� نيم�ت، نادر� هم مثل 
ا9ثــر باز��نــان اســتقالل دچار تحول شــد و 
حــاال در حد �U ســتاره م� درخشــد. نادر� 
عالوه بــر آمار خوب� 9ــه در د�دارهــا� اخير 

تيمش در ليگ  و ليگ قهرمانان آسيا در دفاع 
چپ به جا� گذاشته، در امر گلزن� هم موفق 
نشــان داده و شــم باال� گلزنــ� اش را به رخ 
9شيده است. او در تيم ها� سابقش از جمله 
پرســپوليس 9ه ٣٠ باز� برا� ا�ن تيم انجام 
داده بــود، گل� نزده اما در ٣ باز� اســتقالل 
در ليگ و ليگ قهرمانان گلزن� 9رده اســت . 
اوليــن گل نــادر� اواخــر اســفند در بــاز� با 
ماشين ســاز� بــه ثمــر رســيد و او در ادامه از 
گلزنــان اســتقالل مقابــل تيم هــا� االهلــ� 
عربســتان و الشــرطه عــراق بــود تــا جا�� 9ه 

بــه الشــرطه نامــزد در�افــت جا�ــزه  گل اش 
بهتر�ــن گل هفتــه دوم ليگ قهرمانان شــد. 
با توجه به فيز�U مناســب نــادر� برا� باز� 
در پســت دفاع چــپ و قابليت باز� در پســت 
دفاع ميانــ�، اگر او بتواند فــرم خوب خود را 
حفــظ 9ند، بعيد نيســت در اردو� بعد� تيم 
مل� از سو�  دراگان اس�وچيچ دعوت شود. 
او 9ه ٢٤ ســاله اســت، در صورت ادامه روند 
صعــود� و رو به پيشــرفت اش م� تواند جناح 
چپ تيــم مل� را تا ســال ها از آن خود 9رده و 

بيمه 9ند.

در شــرا�ط� 9ه اعالم شــد گابر�ل 9الدرون ســرمرب� ســابق و آرژانتين� پرســپوليس 
برا� آناليز ا9وسيســتم فوتبال در 9نار فدراســيون فوتبال ا�ران حضور خواهد داشــت 
اما روز گذشــته مشخص شد 9ه پســر او مامور ا�ن 9ار شده است. پسر ٣٥ ساله گابر�ل 
9الدرون، ســرمرب� سابق پرســپوليس در حال� برا� «آناليز ا9وسيستم فوتبال ا�ران» 
مشــخص شــده 9ه قرار اســت به همــراه ميرشــاد ماجد� و در �ــU جلســه آنال�ن، «با 
بررســ� تمام جوانب ا�ن موضوع را مشــخص 9نند 9ه آ�ا نقشــه راه موجود در فعاليت 
و برنامــه ا� فوتبــال پا�ه و آ9ادم� ها منجــر به تحقق نتيجه و خروج� مناســب خواهد 
شــد �ا خيــر.» 9الــدرون پيگر�نو 9ــه در تيم هــا� الوصل، تيــم مل� بحر�ــن، الهالل و 
بن �ــاس حضــور داشــت و 9ار در منطقــه را تجربــه 9ــرد، به عنــوان مرب� حضــور رو� 
نيم�ــت تيم هــا� رئال بتيس، لگانس و ختافه را هم از ســر گذراند و مدت� هم در ژاپن 
مشــغول به فعاليت بود. ا9نون فعاليت اصل� و� در آ9ادم� رئال بتيس اســت؛ تيم� 
9ه پدرش ســال ها در آن توپ زد. 9الدرون پيگر�نــو دارا� مدرX د9ترا� علم فوتبال 
اســت و همچنين مدرX ال�ســنس اروپا را نيز در�افت 9رده و به عنوان مدرس با الليگا 
و باشــگاه رئال مادر�د هم�ار� م� 9ند و حاال احتماال دوره آموزشــ� نيز برا� مربيان 
ا�ران� خواهد داشــت. البته 9الدرون 9ه با دلخور� از پرسپوليس جدا شد و جا�ش را 
به �حي� گل محمد� داد، بارها به مناســب ها� مختلi عالقه اش را برا� بازگشت به 

فوتبال ا�ران نشان داده و شا�د روز� دوباره به ا�ران برگردد.

به نقل از نشــر�ه «sabah» تر9يه، وقت� مد�ر�ت باشــگاه ترابزو ن نتوانســت در مذا9ره 
با ســيدمجيد حســين� مدافع ا�ران� خــود و تمد�د قرارداد او نتيجــه مثبت� بگيرد، نام 
باز��ــن د�گر� بر ســر زبان ها افتاد. آردا 9ز�لداگ 9ــه در ا�ن فصل عمل�رد موفق� در 
تيم گنجلربيرل� داشــته ، ��� از گز�نه ها� ترابزو ن برا� پر 9ردن جا� مجيد حسين� 
اســت. مجيد حســين� بعد از جام جهان� ٢٠١٨ روســيه بــه تيم ترابزو ن اســپور تر9يه 
پيوســت و   قراردادش با تيم تر9يه ا� امســال به پا�ان م� رســد. گفته م� شود حسين� 
از 9شــورها� تر9يه، �ونان، بلژ�U و حت� ا�تاليا پيشنهاد دارد. انتقال حسين� به سود 
باشــگاه ســابقش اســتقالل هم خواهد بود و قطعا مسئوالن ا�ن باشــگاه از آن استقبال    
م� 9ننــد، چرا 9ه طبق توافق باشــگاه ا�ران� با ترابزون اســپور، اســتقالل بابت انتقال 
دوم ا�ــن مدافع مل� پوش ٢٠ درصد حــق انتقال خواهد گرفت. البته درباره حســين� 
اخبار ضد و نقيض� منتشــر    م� شــود، در حال� 9ه برخ� رسانه  ها هم�ار� او با ترابزون 
را تمام شده    م� دانند اما روز گذشته  سا�ت «گازتا دامگا» تر9يه خبر داد مجيد حسين� 
پيشــنهاد� از سو� گزتپه ندارد و اخبار منتشــر شده در ا�ن زمينه صحت ندارد. سران 
باشــگاه ترابزون با مد�ر برنامه حســين� توافقات خوب� انجام دادنــد و به زود� قرارداد 
ا�ــن باز��ن به صورت رســم� تمد�د    م� شــود. طبق گزارش ها� رســيده قرارداد ا�ن 
باز��ن برا� ٣ ســال آ�نده تمد�د    م� شود. در قرارداد جد�د دستمزد حسين� به ٨٥٠ 

هزار �ورو در سال افزا�ش    م� �ابد.

پسر کالدرون؛ مامور آموزش به مربيان ایرانی استقبال استقاللی  ها از جدایی حسينی از ترابزون!اتفاق روز سوژه روز

خيز سپاهان برا! رسيدن به صدر با انجام باز! دوستانه 
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