سالروز درگذشت سعدی افشار

در بیانیهای مطرح شد:

عالیجناب
سیاه

شکایت «روایت فتح»
از موسسه «اوج»
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

دوشنبه  30فروردین  6 _1400رمضان  19 _1442آوریل 2021

دستکاری دامنه نوسان با بازتاب بسیاری از
سوی مالباختگان بورس همراه شده است

بازی جدید
سازمان بورس

همدلی| در حالی روند ریزشــی بازار سرمایه
دســتبردار سهامداران نیست که بازی تغییر
سیاســتهای یکشــبه در تاالر شیشهای،
همچنان ادامه دارد .روز گذشــته ،در جریان
عقبگرد بیش از 9هزار واحدی شــاخص کل
بورس ،خبر تغییر دامنه نوســان یکبار دیگر
سهامداران این بازار را غافلگیر کرد.
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آیا ایران و عربستان
برای عادیسازی روابط آمده میشوند؟

تهران و ریاض
یک گام به جلو
3

با شکایت یک شکارچی غیرمجاز
حکم صادر شد:

سال ششم _ شماره  8 _ 1668صفحه _ قيمت  2000ناموت

مخالفان دولتساز خود را
علیه گفتوگوهای هستهای دوباره کوک کردند

دلواپسی انتخاباتی
برای مذاکرات وین
همدلی| مذاکرات وین به مرحلــه قابل قبولی
رسیده اســت .آنگونه که مقامات ایرانی از وین
گزارش میدهند امیدواری برای رسیدن به توافق
و حفظ برجام افزایش یافته است .البته این فقط
نظر طرف ایرانی نیســت ،بلکــه دیگر طرفهای
حاضــر در این مذاکــرات از جمله روسها نیز به
نتیجه این مذاکرات ابراز امیدواری کردهاند هرچند
که میگویند روند مذاکرات کمی کند است ،ولی
بر ایــن باورند که به نتایج میتوان امیدوار بود .از

سرمقاله

سهم یکسوم پایتخت از 405فوتی کووید19

اگر همت و باکری زودتر واکسن بزنند

جهش سیاه کرونا

فضلاهلل یاری
سردبیر

طرف دیگر نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی
انرژی اتمی درباره روند مذاکرات وین گفته که ما
به طور منظم درباره نتایج گفتوگوها به مقامات
عالی نظام گزارش میدهیم .این نشان میدهد که
آنچه در وین در جریان است مانند برجام ،با اطالع
و هماهنگی مقامات عالی نظام رخ میدهد .اما با
این وجود ،مخالفان دولت حاال که متوجه شدهاند
احتماال مذاکرات وین به نتیجه میرسد دست به
کار شدهاند و بر طبل دلواپسی میکوبند.
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 ۹سال زندان
برای سه محیطبان
4

احتمال کاندیداتوری رئیسی قوت گرفت

امیدواریاصولگرایان
بالتکلیفیاصالحطلبان
2

هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران:

دچارکمبود گندم
میشویم
6

ادامه سرمقاله

اگر همت و باکری
زودتر واکسن بزنند

اما واقعیت چیز دیگری اســت ،باکری و
همت و جهانآرا که سهل است ،رزمندگان
عادی بســیاری هســتند که فقط با یک
حرکت کوچک بســیاری از جهانیان حتی
دشمنشان را به تحسین واداشتهاند.
تنها به این دلیل ماســک از صورت خود
برداشته و بر صورت همرزم خود گذاشتند
و بعــد نفسهــای خود را بــه روی امواج
مســموم گاز خردل شــلیک شده از سوی
دشمن باز گذاشتند.
اگر نتیجه ظاهری آن است که برخی در
گوشه آسايشگاهها و بیمارستانها و گروهی
در انزوای خانهها و زیر ماسک اکسیژن به
دشواری نفس میکشند و برخی دیگر نیز
زیر خروارها خاک خفتهاند ،اما بدون تردید
هرکدام چراغی روشن در جان ایرانیاناند
تــا به چیزی دل خــوش بدارند که اینها
مردان و فرماندهان ما بودهاند.
اما تصاویر با کیفیت دیگری هست که به
راحتی تصاویر ســیاه و سفید و بیکیفیت
آنــان را تحــت تاثیر قــرار میدهد و آن
مســئوالنی هستند که با تبختر و از موضع
حق بهجانب ،دست در ســفره زیردستان
خــود میکنند و آن قدر خــود را صاحب
حق میدانند که در صورت لزوم پشت آنان
ســنگر میگیرند؛ مثل همین مســئوالنی
که در صف پاکبانان آبادان و گلســتان جا
گرفتند تا از ســهمیه واکسن آنها استفاده
کنند و اصال از این بابت خجالت نکشند.
اگــر مســئوالن امر ناراحت نمیشــوند
باید گفت بــه همین راحتی انحطاط پدید
میآید .ســقوطی که نظامهــای اجتماعی
شــاید در دورههای دویست و سیصدساله
تجربه کردهاند ،ما در یک حرکت جهشــی
طی سیچهل سال تجربه کردهایم.
مســئوالن اگر این را هشدار نمیدانند و
نمیبینند و سرشــان را زیــر برف کرونا و
گرانی و بیخبری کردهاند ،بدانند خودشان
درحال سقوط به این مرحله هستند .دیگر
خود دانند و مملکتشان.

سازمانآگهی
روزانهم

02188994608
09126870191

عطریانفر:
احتماال بیانیه میدهیم

گفتوگو با محمد معما؛
نویسنده به بهانه روز ارتش

یک حقوقدان در گفتوگو
با همدلی پیشنهاد کرد:

کارگزاران علیه ورود فقه پویا به ارتش بیمهری
میشود
فائزه هاشمی بهمعضالتقضایی
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عطریانفر:احتماالبیانیهمیدهیم

کارگزاران علیه فائزه هاشمی

همدلی| ســخنان هفته پیش فائزه هاشمی ،دختر
آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی که در دنیای سیاست
به اعتدال و رهبری معنوی حزب کارگزاران مشــهور
بوده است ،سبب واکنش این حزب شده است.
فائزه هاشمی که سخنان ساختارشکنانهاش معموال
امکان انعکاس کامل در رسانههای رسمی داخل کشور
را نــدارد ،هفته پیش با حضور در شــبکه اجتماعی
«کالبهاوس» ســخنانی بر زبان آورد که یک فعال
سیاسی داخل نظام معموال برزبان نمیآورد.
این جلســه در فضــای مجازی که رکــورد تمام
نشســتهای ایرانیان در کالبهاوس را شکســت تا
جایی که برگزارکنندگان نشســت مجبور شدند دو
اتاق دیگر صرفا برای اینکه کاربران حرفهای فائزه
هاشمی را به صورت زنده بشنوند ،تشکیل دهند.
در اتــاق اصلی گفتوگوی او نیــز از خبرنگاران
داخلی گرفته تا خبرنگاران رسانههای فارسیزبان
خارج از کشور حضور داشتند و ضمن گوش دادن
به صحبتهای این فعال سیاسی ،سواالتی چالشی
را با او مطرح کردند.
وی در بخشــی از ســخنانش بــه رهبــری
سیدمحمد خاتمی بر جریان اصالحات اشاره کرد
و گفت«:به نظرم آقای خاتمی رهبر نامناســبی
برای جریان اصالحطلب نیســتند ،اما در صورت
نیاز میتوانند تغییر کنند».
مهمترین سخنان فائز ه هاشمی را شاید اظهارات
او درباره انتخابات  1400دانست .او در این نشست
بــا تاکید بر اینکه نه قصد نامزدی در این انتخابات
را دارم و نه اساســا به نامــزد دیگری رای میدهم،
تصریــح کرد«:برای مطالبه حق زنــان در انتخابات
ثبتنــام میکنم ،اما برای مطالبــه حق مردم رأی
نمیدهم».این فعال سیاسی ادامه داد«:عدم حضور
ت کاندیداها
من در این انتخابات به دلیل رد صالحی 
توسط شــورای نگهبان در انتخابات نیست ،چراکه
ت نامزدها را رد میکند و رد
شورای نگهبان صالحی 
کرده اســت .اما اعتراضم به اصالحطلبان است که
برای بقا در قدرت شــاخصههای اصالحطلبی را رها
کردهاند ».وی افزود«:رای ندادن من برای این است
که در آینــده از رای دادن ابراز ندامت نکنم .دلیلم
برای رای ندادن به بن رسیدن اصالحات است .رای
ندادن یک اســتراتژی است و یک اقدام فعال است.
وقتی رای دادن به نتیجه نمیرسد».
برخی از سخنان فائز ه هاشمی در فضای سیاسی
و رســانهای واکنش برانگیز شد .از جمله این که از
«پیشــنهاد معاون اولی احمدی نژاد» سخن گفت.
این فعال سیاســی در این باره توضیح داد«:محمود
احمدینــژاد به من پیشــنهاد معــاون اولی برای
انتخابات  ۱۴۰۰داد ،اما من قبول نکردم ،چون سال
 ۸۸را نمیتوانم فراموش کنم».
هاشــمی ادامــه داد«:پیشتــر هم از ســوی
احمدینــژاد به من پیشــنهاد شــده بــود که در
مناظرهای با ایشــان شــرکت کنم .اما من معتقدم

که احمدینژاد به اصول مناظره پایبند نیست».
اما دفتــر احمدینژاد با انتشــار بیانیــهای اعالم
کرد«:این موضوع به قدری از واقعیت و حقیقت به دور
است که نیاز به تکذیب نداشت ،لیکن این دفتر جهت
ثبت رسمی آن ،قویاً و قاطعانه آن را تکذیب کرد ».در
بخش دیگری از بیانیه احمدینژاد آمده است«:اینکه
آقای احمدینژاد از بانوان در کابینه اســتفاده نماید
امر بدیعی نیســت ،زیرا ایشان آغازگر و پایهگذار این
امر در سالهای بعد از انقالب بوده است .مسلّم است
که خانم فائزه هاشمی نیز مانند بسیاری از زنان این
ســرزمین دارای اســتعدادها و توانمندیهایی برای
پذیرش مسئولیت میباشند ،لیکن به نظر میرسد که
تفاوت مشــی و منش سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
ایشــان با آنچه از دولت آقای احمدینژاد در اذهان
عمومی مطرح است ،امکان همکاری نزدیک در این
سطوح را به کلّی منتفی میسازد».
هلل هاشــمی
اما واکنش به ســخنان دختر آیتا 
به مخالفان سیاســی او منحصر نشد؛ بلکه برخی
ســخنان وی درباره همقطاران ســابقش در حزب
کارگزاران نیز واکنش برانگیز شد.
فائزه هاشمی در این نشست همچنین با انتقاد به
عملکرد احزاب اصالحطلب گفته بود«:در بســیاری
از احــزاب مثل حــزب خودمان (کارگــزاران) روند
دموکراتیک نیســت ،پس چطور میخواهیم به این
سمت در کشور حرکت کنیم؟»
دختــر رهبر معنوی حزب کارگزاران درباره حضور
مجدد خود در ایــن حزب نیز توضیح داد«:در حزب
کارگزاران ،من مجددا ثبت نام نکردم ،اما خودشــان
من را ثبت نام کردنــد و رای دادند ».همین موضوع
ســبب شــد تا محمد عطریانفر عضو سرشناس این
حزب در واکنش به مواضع فائزه بگوید«:خان م هاشمی
اگر میخواهد در جامعه مؤثر باشد و کمک کند ،باید
از موضع مســئول اظهارنظر کند .اینکه هرچه را به
ی هاشــمی
ذهنش بیاید مطرح کند ،برازنده او و آقا 
نیســت ».این عضو حزب کارگزاران ســازندگی در
گفتوگویی ویدئویی تأکید کرد«:باور من این اســت
ی هاشمیرفســنجانی در قید حیات بود،
که اگر آقا 
حتما به این شیوه ورود خان م هاشمی در کالبهاوس
نقد و نسبت به او خطاب و عتاب میکرد .چهبسا که
حتی موضع خود را نیز علنی میکرد».
وی گفت«:دلیلــی ندارد ه ر کســی از موضعی که
خودش برای خــود فراهم کرده یا خانــواده و نظام
سیاســی برای او فراهم کردهانــد ،هرچه به ذهنش
میرســد ،مطرح کند و تصور کند مرکز عالم است....
خانم فائزه گفتند که من رأی نمیدهم .خب نده! مگر
شما رأی ندهی چه اتفاقی میافتد .مگر مثل برخی
بــزرگان که نفود معنوی و کالمی دارند و اگر موضع
بگیرند همفکرانشان تبعیت میکنند ،هستید و چنین
موقعیتی دارید؟»
عطریانفر در پایــان گفت«:اینکه حزب علیه فائزه
هاشمی بیانیه بدهد ،خیلی هم دور از ذهن نیست».
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فرض کنید ما تصاویــری از دوران جنگ
در دست داشــته باشیم که دشمن بمباران
شــیمیایی کرده ،بعد رزمنــدگان ما تالش
میکنند که ماســک به چهــره بزنند تا از
تاولها و تنگی نفس گازهای خردل منتشر
شده در هوای مســموم در امان باشند .بعد
ناگهان درگوشــهای از این تصاویر ،همت و
جهانآرا و باکری ظاهر شــوند و ماسک را
از صورت یک نوجوان بسیجی ،یک پیرمرد
جهادگر و یک پاسدار میانسال بردارند و با
قیافهای حق به جانب بگویند«:من فرماندهم
برادر ،من نباشــم تو هم نمیتوانی بجنگی.
من نباشم کار جنگ لنگ میماند برادر .تو
که راضی نیستی بهخاطر مرگ فرماندهات،
دشــمن پیروز شــود ».بعد ماسک را بر سر
و صــورت خود بکشــند و اهللاکبرگویان به
برادران رزمنده دستور پیشروی بدهند .فکر
میکنید با این شرایط چقدر میتوانستند در
برابر دشــمن متجاوز مقاومت کنند؟ چقدر
میتوانســتند بر ســربازان خود فرماندهی
کنند؟
اصال کسی رویش میشد که به آنان بگوید
فرمانده؟ اگر در جنگ کشــته میشدند ،از
همان بســیجیانی که ماسک از صورتشان
برداشــته بودنــد ،کســی حاضر بــود زیر
تابوتشــان را بگیرد ،شهیدشــان بخواند؟
کسی دوست داشت بعد از جنگ نامشان را
بر خیابانها و بزرگراهها بگذارد؟
ادامه در همین صفحه

تحلیلالمانیتور:

اسرائیل از رفتار تهران  -واشنگتن شوکه شده است

بن کاسپیت در المانیتور نوشــت :آنچه در خاموشی کامل و به دور از چشم
رادارها در دریا آغاز شده بود ،اکنون به سرعت به درگیریای خشن و خطرناک
تبدیل میشود که بهطور گسترده توسط رســانهها بازتاب مییابد .اسراییل و
ایران ،پرده از منازعه نظامی خود بر میدارند و به نظر میرســد که کسی هم
از این بابت ،نگرانی ندارد.
به گزارش انتخاب در ادامه این مطلب آمده است :رخدادهای پرسرعت اخیر
دســت کمی از یک نمایش دراماتیک نداشت .ساعاتی پس از حمله به کشتی
ساویز ،رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ،وارد وین شد تا گفتگوهای
غیرمستقیم بامیانجیگری اروپا با ایران برای احیای توافق هستهای  ۲۰۱۵را
آغاز کند .در همان روز ،ســفیر امارات در اسراییل ،محمد الخوجا ،کارش را در
تلآویو آغاز کرد .غروب همان روز نتانیاهو ،آمریکا که مهمترین متحد اسراییل
اســت را آگاه کرد که تاجایی که به او مربوط میشــود ،گفتوگوهای وین بی
ربط است و اسراییل بنا ندارد به هر توافقی هم که حاصل شود ،گردن گذارد.
تحلیلگران اسراییلی ،تازهترین رخدادهای جنگ سایه میان ایران و اسراییل
را افزایش کنترل شــده تنش میدانند ،یعنی هر دو طرف به آن دامن میزنند
اما حواسشان هست که کنترل از دست نرود و به یک جنگ تمام عیار نکشد.
یک منبع ارشــد دیپلماتیک اســراییل به المانیتور گفت مشکل این است که
توانایی کنترل اوضاع ،محدود اســت و دو طرف هرلحظه ممکن اســت خود را
درگیر جنگی عمیق ببینید بیآنکه قصد ورود به آن را داشته باشند.
بحران کابینه در اســراییل ،یک آشفتگی بیســابقه سیاسی را پدید آورده و
اوضاع را پیچیدهتر کرده اســت .دولت ،چندان کارآیــیای ندارد و بنی گانتز
وزیر دفاع ،به ندرت با نتانیاهو حرف میزند و همزمان هم نتانیاهو گرفتار یک
دادگاه اســت که به شدت در رســانهها بازتاب مییابد .کابینه امنیتی اسراییل
کمتر نشستی برگزار میکند و تصمیمها در شرایطی عجیب و غریب و نامناسب
گرفته میشــود .بسیاری از اسراییلیها نگرانند که کشور میتواند در هر لحظه
خود را درگیر جنگی ببیند که خواهان آن نیست.مقامهای اطالعاتی میگویند
که کشــتی ساویز ،یک ســکوی ردیابی الکترونیک و پشتیبانی عملیاتی برای
نیروهای مسلح ایران در دریای سرخ است که قایقهای تندرو حامل واحدهای
کماندویی را در اختیار دارد و به نیروای حوثی برای انجام حمالت علیه اهداف
سعودی یاری میرساند.
با این حال ،دو طرف به روشــنی تــاش دارند تا تلفاتی بر طرف مقابل وارد
نشــود یا کشــتیهای همدیگر را غرق نکنند تا به عملیات تالفیجویی منجر
نشود .دو حملهای که ایران به تانکرهای اسراییلی در هفتههای اخیر انجام داده

نیز همین شرایط را داشت و به خسارتهای سبکی انجامید .به نظر میرسد که
اسراییل ،خود را همچون کودکی دردسرساز نشان میدهد که اعالم میکند به
هیچ توافقی که با ایران حاصل شود ،گردن نخواهد گذاشت و تالش میکند با
بهکارگیری زور ،بر گفتوگوهای وین تاثیر گذارد .آمریکا و اســراییل ،پیش از
این بر ســر یک سیاست «غافلگیری صفر» توافق کردهاند :آمریکاییها چیزی
را بــدون اطالع قبلی به اســراییل ،امضا نمیکنند و اســراییلیها هم عملیات
نامعمولی را بدون هماهنگی قبلی با واشــنگتن به اجرا نمیگذارند .رخدادهای
تازه ،نمیتواند ریزش دردنــاک راهبرد نتانیاهو در برابر ایران در همه جبههها
را کمرنــگ کند .هنگامی کــه او ترامپ را ترغیب/متقاعد کــرد که آمریکا را
از برجام بیرون بکشــد ،بر روی سه ســناریوی ممکن حساب میکرد :نخست
اینکه حکومت ایران زیر بار تحریمهای شــدیدتر ،سرنگون میشود .دوم اینکه
ایرانیها کوتاه میآیند و به دوازده خواسته مایک پمپئو تن میدهند یا سومین
ســناریو هم اینکه ترامپ دستور حمله به زیرساختهای برنامه هستهای ایران
را میدهد.
هیچ یک از این ســناریوها ،به نتیجه نرســید .رئیسجمهــور بایدن به کاخ
ســفید آمد و اکنون نتانیاهو میبیند کــه همه طرحها و امیدواریهایش یکجا
در شرف نابودی اســت .او در ناچاری ،فشار نظامی اسراییل را تشدید میکند
و تــاش دارد همان نفوذی را که بر گفتگوهای  ۲۰۱۵داشــت ،از گذر تهدید
روند بینالمللی که در وین شــکل گرفته ،به دســت آورد.این سیاســت او ،از
سیاستهای پیشیناش در برابر ایران هم ،خطرناکتر است .اسراییل بهت زده
اســت که چگونه راهبرد فشــار حداکثری ترامپ ،یک شبه به فشار حداکثری
ایران بر آمریکا تبدیل شــد .رویکرد نســبتا سختی که جو بایدن در هفتههای
نخست ورود به کاخ سفید در برابر ایران داشت ،رنگ باخت و اکنون آمریکاییها
در حال جستجوی راهی برای بازگشت به توافق هستند و میدانند که قادر به
کسب امتیازات مهمی از ایران نیستند.
این وضعیت به نوبه خود میتواند اســراییل را به همان گوشــهای براند که
پیشــتر ایران در آن گیر افتاده بود .انتخاب یک رئیس جمهوری محافظه کار
تندرو به جای حســن روحانی در انتخابات ژوئن ایران ،میتواند تصمیم ایران
به تالفی هرگونه تحریک از طرف اسراییل را با خود به بار بیاورد و آن کنترلی
را که اســراییل گمان میکند بر تشدید تنش دارد ،به خطر اندازد .آمریکاییها
نیز به خوبی از حساســیت اوضاع خبر دارند و انتظار میرود این نگرش را در
گفتگوهای آینده نزدیک با مقامهای ارشــد اســراییلی که در واشنگتن انجام
خواهد شد ،بطور برجستهای مطرح کنند.

کشتی آزاد ایران بر بام قاره کهن
تیم ملی کشــتی آزاد ایران با کســب  ۸مدال رنگارنــگ و امتیاز  ۱۷۹تیمی،
قهرمان پیکارهای کشتی سال  ۲۰۲۱آسیا شد.
به گزارش ایرنا ،ســی و چهارمین دوره رقابتهای کشــتی آزاد بزرگســاالن
قهرمانی آســیا روزهای  ۲۸و  ۲۹فروردین ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار
شد و در پایان تیم ایران به عنوان قهرمانی دست یافت.
در پایان این مسابقات تیم ایران توسط «حسن یزدانی»« ،کامران قاسمپور» و
«علی شعبانی» به ترتیب در اوزان  ۹۲ ،۸۶و  ۹۷کیلوگرم به مدال طال« ،علیرضا
ســرلک»« ،مصطفی حسینخانی» و «علی سوادکوهی» در اوزان  ۷۴ ،۵۷و ۷۹
کیلوگرم به مدال نقره و «مرتضی قیاسی» و «امین طاهری» در اوزان  ۶۵و ۱۲۵
کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
در ردهبندی تیمی نیز تیم ایران با کسب  ۱۷۹امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و
هند و قزاقستان به ترتیب با  ۱۵۱و  ۱۴۹امتیاز دوم و سوم شدند.
نتایج کشتیگیران کشورمان در فینال به شرح زیر است:
در وزن  ۵۷کیلوگرم علیرضا سرلک در فینال با نتیجه  ۹بر  ۴مقابل راوی کومار
دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از هند مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

در وزن  ۶۵کیلوگرم مرتضی قیاســی در دیــدار ردهبندی با نتیجه  ۷بر صفر و
ضربه فنی نادر رحیماف از ازبکستان را از پیشرو برداشت و صاحب مدال برنز شد.
در وزن  ۷۴کیلوگــرم مصطفی حســینخانی در دیدار فینــال مقابل نورکجا
کایپانوف دارنده مدال نقره جهان از قزاقســتان با نتیجه  ۶بر  ۲مغلوب شد و به
مدال نقره رسید.
در وزن  ۷۹کیلوگرم علی ســوادکوهی در دیدار پایانی با نتیجه  ۵بر  ۳مغلوب
بیونگ مینگانگ از کرهجنوبی شد و به مدال نقره رسید.
در وزن  ۸۶کیلوگرم حسن یزدانی در فینال با نتیجه  ۱۰بر صفر دیپاک پونیا
دارنده مدال نقره جهان از هند را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طال شد.
در وزن  ۹۲کیلوگــرم کامــران قاســمپور در دیدار پایانی بــا نتیجه  ۱۰بر صفر
تسوگتگرل مونخباتار از مغولستان را از پیش رو برداشت و به مدال طال دست یافت.
در وزن  ۹۷کیلوگرم علی شــعبانی در دیدار فینال با نتیجه  ۱۲بر  ۲علیشیر
یرگالی از قزاقستان را مغلوب کرد و به مدال طال دست یافت.
در وزن  ۱۲۵کیلوگرم امیــن طاهری در دیدار ردهبندی با نتیجه  ۱۰بر صفر
دانگ هوانگکیم از کرهجنوبی را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

