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سکانس آخِر 
سهراب کشی
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خبر

 علی مرادخانی
 هم رفت!

 محتشمی پور
 که بود؟

فرهنگی،  میراث  وزارت  اعالم  بنابر 
گردشگری و صنایع دستی، موافقتنامه 
ایرانی  شهروندان  گروهی  روادید  لغو 
 ۱۳۹6 فروردین ماه  سال  در  روسی  و 
دولت های  امضای  به   )2۰۱7(
فدراسیون  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
روز دوشنبه ۱7  که  بود  روسیه رسیده 
خردادماه ۱۴۰۰ و در پی سفر علی اصغر 
فرهنگی،  میراث  وزیر  مونسان- 
گردشگری و صنایع دستی ـ به مسکو، 
موافقتنامه  این  اجرایی  برنامه 
این  اجرای  زمانی  اعتبار  شد.  امضا 
تفاهمنامه تا 2۰2۳ تعیین شده است. 
به  کشور  دو  شهروندان  اساس  این  بر 
طریق  از  نفر   ۵۰ تا   ۵ از  گروهی  صورت 
آژانس مسافرتی و بدون ویزا می توانند 
از جمله  کنند.  و روسیه سفر  ایران  به 
بندهای برنامه اجرایی این تفاهمنامه 
علی اصغر  مشترک  امضای  به  که 
گوزووا  درا زارینا  خانم  و  مونسان 
گردشگری  فدرال  آژانس  رئیس  ـ 
ـ رسیده، توسعه همکاری های  روسیه 
میان  متقابل  سودآور  بلندمدت 

جمهوری  گردشگری  شرکت های 
روسیه،  فدراسیون  و  ایران  اسالمی 
درون منطقه ای  همکاری های  توسعه 
اطالعات  تبادل  گردشگری،  حوزه  در 
در  پیشرفت  میزان  ارزیابی  به  مربوط 
منظم  تبادل  نیز  و  موافقتنامه  اجرای 
گردشگران  اطالعات مربوط به امنیت 
کشور  دو  است.   کشور  دو  قلمرو  در 
همچنین متعهد شدند به منظور صدور 
شرکت های  فهرست  گروهی،  روادید 
چارچوب  در  که  را  معتبر  گردشگری 
ذکر  با  دارند  فعالیت  حق  موافقتنامه 
شماره  هماهنگ کننده،  نهادهای  نام 
تماس  اطالعات  شرکت ها،  این  ثبت 
نهادهای  مهرهای  نمونه  همچنین  و 
شرکت های  و  هماهنگ کننده 
مبادله  یکدیگر  با  ساالنه  را  گردشگری 
معاهده  یک  موافقتنامه  این  کنند.    
برای  و  نمی شود  محسوب  بین المللی 
که  هیچ یک از طرف ها تعهد و حقی را 
باشد،  بین المللی  قوانین  براساس 
ایجاد نمی کند و اجرای آن باید مطابق 

با مقررات دو کشور باشد.   

شهروند: تیم ملی فوتبال با شکست پرگل 
گربه سیاه شانس خود برای صعود به جام 

جهانی را افزایش داد.
تیم ملی فوتبال ایران پس از اینکه دور رفت 
مرحله مقدماتی جام جهانی در آسیا را با دو 
پیروزی و دو باخت به پایان رساند، چهار روز 
قبل در نخستین مسابقه دور برگشت موفق 
به کسب برتری ۳ بر یک مقابل هنگ کنگ 
گروه  از  راهیابی  برای  امیدهایش  تا  شد 
دو  از  بازی  دومین  دارد.در  نگه  زنده  را   C
برگشت هم ملی پوشان کشورمان با هدایت 
گان اسکوچیچ مقابل بحرین به یک برد  درا

دلچسب رسیدند.
تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 2۱ دوشنبه 
گروه C مرحله  شب در چارچوب بازی های 
به   2۰22 جهانی  جام  انتخابی  مقدماتی 
مصاف بحرین رفت. این دیدار در نهایت با 
گردان اسکوچیچ  نتیجه ۳ بر صفر به سود شا
ک  خا در  باالخره  ایران  تا  رسید  پایان  به 
بحرین این تیم را شکست دهد و طلسم 

منامه شکسته شود.
عملکرد  نخست  نیمه  در  ایران  تیم 
بازی در این ۴۵  چندان خوبی نداشت و 
دقیقه نخست با تساوی بدون گل به پایان 
کامال فرق  رسید. در نیمه دوم اما شرایط 
که اسکوچیچ در این نیمه  کرد.با تغییراتی 

کامال هجومی تر شد و  کرد، تیم ایران  ایجاد 
توانست عملکرد خوبی ارائه کند و در نهایت 
گل هم بزند. در دقیقه ۵۴ سردار آزمون   ۳
قفل دروازه بحرین را گشود. مهدی طارمی 
تا پشت محوطه جریمه بحرین نفوذ کرد که 
پاس در عمق او به پشت مدافعان حریف را 
سردار آزمون با فرار تماشایی و ضربه بغل پا زد 

تا گل اول ایران به ثمر برسد.
عالی  توپ گیری  بعدی  دقیقه   7
ملی پوشان ایران در میانه زمین یک ضد 
حمله خوب به وجود آورد که باز هم پاس در 
عمق دیدنی از مهدی طارمی و فرار تند و تیز 
سردار آزمون را این مهاجم تیم ملی با عبور 
دادن توپ از بین پاهای دروازه بان بحرین 

تبدیل به گل دوم کرد.
در ادامه و در دقیقه 7۹ مهدی ترابی در 
به  خوب  توپ گیری  با  زمین  چپ  سمت 
که در ادامه پاس در  احمد نوراللهی رساند 
عرض او به مهدی طارمی را این بازیکن با 
مهار توپ و ضربه بغل پا تبدیل به گل سوم 
کرد تا با خیال راحت دقایق پایانی را  ایران 

ادامه بدهیم.
گردان اسکوچیچ  در دقایق پایانی نیز شا
کردند و موقعیت خاصی به  کنترل  بازی را 
بحرین ندادند تا یک برد دلچسب را کسب 
بعدی  دور  به  صعودمان  شانس  و  کنیم 

اضافه شود.
شرح  به  بحرین  مقابل  ایران  ترکیب 
ذیل بود: علیرضا بیرانوند، محمدحسین 
پورعلی  مرتضی  کنعانی زادگان)8۳- 
گنجی(، شجاع خلیل زاده، صادق محرمی، 
قدوس(،  سامان  محمدی)۴6-  میالد 
علی  حاج صفی،  احسان  نوراللهی،  احمد 
وحید  قایدی(،  مهدی  قلی زاده)8۳- 
مهدی  عزت اللهی(،  سعید  امیری)68- 
 طارمی و سردار آزمون)7۳- مهدی ترابی(

گان اسکوچیچ. سرمربی: درا
باارزش  برد  این  با  گردان اسکوچیچ  شا
گروه ۱2 امتیازی  مقابل بحرین در جدول 
شدند و با یک بازی کمتر نسبت به بحرین 
گرفتند. در رده دوم جدول رده بندی قرار 
گروه عراق با ۱۴ امتیاز صدرنشین  در این 
 است و البته یک بازی بیشتر از ایران دارد. 
مقابل  ماه  خرداد   2۱ روز  ملی  تیم  حاال 
کامبوج قرار می گیرد و روز 2۵ خرداد آخرین 
کند.  مسابقه اش را مقابل عراق برگزار می 
گر در این دو مسابقه نیز نتایج خوبی به  ا
دست بیاید و 6 امتیاز دیگر به حساب ایران 
مقدماتی  دوم  دور  به  آنوقت  شود،  واریز 
جام جهانی می رسیم و می توانیم برای 
رسیدن به تورنمنت حساس قطر کارمان را 

ادامه بدهیم.

 بررسی تأثیر جامعه و مسائل روانشناسی
در حوادث و پرونده های فرزندکشی 

روادید گروهی بین ایران و روسیه لغو شد 

کرونا همچنان از اردوگاه فرهنگ 
قربانی می گیرد

یار  قدیمی امام  )ره(   دیروز در سن ۷۵ 
سالگی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت 

 

رئیس پلیس تهران: 

  در ۳ مورد برای 
 عنابستانی

 قرار مجرمیت صادر 
شده است
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پاسخ حضرت آیت  اهلل خامنه ای به 1۷ ســوال درباره انتخابات 

حکم رأی سفید چیست؟
2

 ایران 3- بحرین صفر؛ 
گربه سیاه را شکست  اسکوچیچ طلسم 

آسیا، ما برگشتیم 

مدال 
 قهرمانی؛

کلید آزادی 
زندانیان
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 گفت وگو با »ملیحه حصارخانی«

قهرمان پارا وزنه برداری کشور که پویشی 
خیرخواهانه راه اندازی کرده است

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید

2

گردهمایی 10 روزه ایرانی ها در 
جشنواره شانگهای

 جسد این کودک بیش از دو ماه
 در آب شناور بوده است

 گزارش  از چند پرونده کالهبرداری
 و سرقت در 24 ساعت گذشته

 دست رد
 نیکی کریمی بر سینه 

چینی ها!

 دریا جسد آرتین را 
پس داد

 مجرمان حرفه ای
در  تله پلیس
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تازهها3

 40 داوطلب و امدادگر هالل احمر
 داستان های نجات را  برای شما روایت می کنند

این ویژه نامه را در تهران از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
جهت دریافت شرایط خرید پستی این ویژه نامه عدد 2 را به شماره 5000262662 ارسال کنید

چهل شجاع دل ویژه نامه | اردیبهشت ماه 1400| 160 صفحه|  قیمت: 20 هزار تومان

14
00 

اه
ت م

ش
به

دی
| ار

مر
اح

الل 
ه ه

هفت
مه 

ه نا
ویژ

 شجاعدل چهل

40داوطلبوامدادگرهاللاحمر
برایشماروایتمیکنندداستانهاینجاترا


