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 قیمت ماشین طی یک سال، سه برابر شد.  •
قیمت خانه، چهار برابر شد. میوه و خوراکی هم 
سه چهار برابر شد. اصال چیزی توی بازار مونده 
که گران نشده باشه؟ مگر حقوق یک کارمند، 

کارگر و بازنشسته چقدر افزایش داشته؟ 
کی روش کجایی که یادت به خیر! بعد از تو  •

مربی خارجی پایین تر از تو اما گران تر از تو 
را آوردند. مربی که معلوماتش به گرد تو  هم 
نمی رسید اما بسیار پر ادعا و پررو. مخالفان 
کی روش ببینند چه بالیی با رفتن َاَبرمربی به 

تیم ملی و کشور وارد شد.
مگر چند درصد مدارس مشهد شعبه اخذ  •

رای بوده که تمام مدارس تعطیل شد؟ پس 
تعلیم و تعلم کی انجام می شه؟

دوســتــی کــه از گــرانــی اســنــپ و تــپ سی  •
می نویسی خدارا هم درنظر بگیر. وجدان هم 
چیز خوبیه. این بیچاره ها با این همه پیمایش 
ــوازم یدکی وایــن میزان  و این همه گرانی ل
کرایه کجا براشون می صرفه که با کرایه پایین 
مسافرکشی کنند؟ بهتره به جــای ایــن که 
همدیگر رو خــراب کنیم، از خود مسافران 
نظرسنجی کنیم. راننده های تاکسی های 

اینترنتی هم زن و بچه دارند.
دو روز قبل، آموزش و پرورش برای معلمان  •

آزمون رتبه بندی گذاشت و 11 منبع برای 
امتحان مان معرفی کرد. برای کسب رتبه، 
حداقل 80 درصد پاسخ درست را خواستند 
ــود وزیــر آمـــوزش و پـــرورش هم  کــه حتی خ
نمی تونه این نمره رو کسب کنه! یعنی آیا همه 
اداره ها در ایــران چنین آزمونی دارنــد؟ در 
ضمن وسط امتحان سایت مشکل پیدا کرد و 
قطع شد. ما فرهنگیان به آن چه حق ماست و 
به ما نمی دهند و به آزمون رتبه بندی اعتراض 

داریم. این عدالت است؟
ــه  • ــت ــف گ ــه  ــ ــ ک ــخ شـــخـــصـــی  ــ ــاسـ ــ پـ در 

تاکسی ها400لیتربنزین دارن ومی فروشن! 
باید بگم وقتی اسنپ تازه راه افتاده بودخیلی 
براتون لذت بخش بــود! صف تاکسی های 
کنارخیابون سه برابرشدکسی نگفت این ها 
ازکجا قسط یک میلیون و 200 هزارتومانی 

ماشین رو مــیــدن؟ استهالک و مــخــارج و 
کرایه خونه و... رو از کجا میارن؟ حاالبه این 

چندلیتربنزین چشم دارین؟
ارتباط رتبه فرهنگیان به شرکت در یک  •

آزمــون غیراستاندارد، با محتوای حجیم و 
زمان اندک، یک اجحاف بزرگ در حق معلم 

است. جلوی این بی عدالتی را بگیرید.
 بعضی کاندیداها بعد از این که رای آوردند  •

و خرشان از پل گذشت همه چیز را فراموش 
می کنند و انگار نه انگار! متاسفم برایشان.

لطفا به گوش آقای نوبخت برسونید، از سال  •
92 همسرم فــوت کــرده هنوز بچه ها یارانه 
ندارند. هروقت رفتیم سرپرست را عوض کنیم 
گفتند سایت باز نشده. برای یارانه معیشتی 
ــراض رســیــدگــی نمی کنند،  ــت هــم کــه بــه اع
این بی عدالتی نیست؟ عــده ای دارنــد یارانه 
می گیرند که نیاز ندارند بچه های یتیم من 
محروم اند باماهی 600 تومان حقوق طلبگی.

آقای رئیسی تقاضا داریم به بازارملتهب ارز  •
و خصوصا خودرو ورودکنیدوگرنه قیمت های 

کاذب ونجومی طغیان خواهدکرد.
دوســت عزیزی که میگه اسنپ و تپ سی  •

کرایه های خودشون رو گرون کــردن، خب 
قبل از این که درخواست اسنپ کنی مبلغ 
کرایه بــرای شما میاد اگر می دونــی گرون 
شده نگیر.من خــودم راننده اسنپ هستم 
واقعا متاسفم. چون من که دارم باکرایه کم 
مسافرقبول  درخواست  طوالنی  ومسافت 

می کنم بایدگله کنم نه شما!
چطورمی شود که برخی نمایندگان مجلس  •

هزاران شغل و سمت و مسئولیت دارند ولی 
جوانان دانشگاهی حتی یک شغل سهم شان 

نمی شود؟
شکرخدا دیگه انتخابات تمام شد وقتشه  •

که آماردقیق کشته های آبان اعالم شود البته 
از میزان مشارکت ملت درسی  اگرآقایان 

گرفته باشند!
مــردم رفتند پای صندوق های رای حاال  •

نوبت نمایندگان منتخب مردم است که جواب 
مردم را بدهند.

مسئوالن از آگهی های خودرو در دیوار و  •
شیپور جلوگیری کنند که عامل این گرانی ها 

فضای مجازی است.
اصال قضیه کرونا را در نظر هم نگیریم باید  •

در خیابان ها شیرهای آب و مایع دست شویی 
ــوده و هست.  بــگــذارنــد. ویـــروس همیشه ب
شهرداری ها به فکر بهداشت مردم مخصوصا 

مسافران باشند.
چطور می گفتند کرونا به ایران نمیاد وهمه  •

چیز تحت کنترله حاال چطورشده پنج مورد در 
قم گزارش شده؟

برام جالبه که رانندگان اسنپ و تپ سی  •
هنوز هم از کرایه هاشون ناراضی هستند! 
یک گزارش بر خالف میل شون چاپ کردید  
این همه صداشون در اومده. خوبه راننده های 
اسنپ و تپ سی سهمیه بنزین می گیرند 
و با این که بیشترشون از گاز به قیمت قبل 
استفاده می کنند اما به اندازه سه برابر کرایه 

ها رو گرون کردند و هنوز هم می نالند.

جوابیه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون حرف 
مردم 23 دی 98 با عنوان »بازرسی از مقرری 
بگیران بیمه بیکاری« به استحضار می رساند:
براساس مــاده 17 آیین نامه بیمه بیکاری 
واحد کار و امور اجتماعی محل مکلف است در 
صورت اطالع از اشتغال به کار بیمه شده که 
مقرری بیمه بیکاری دریافت می کند، فوری 
آن را بررسی کرده و پس از احراز اشتغال به 
کار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت 
کننده برای قطع مقرری اعالم کند. چنان چه 
سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از 
اشتغال به کار مقرری بگیر مطلع شود، الزم 
است ضمن قطع مقرری بیمه شده، مراتب را 
به واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم کند. 
تبصره- در صورت اعتراض کارگر نسبت به 
قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی 
واحد کار و امور اجتماعی مکلف است مراتب 
را بررسی و اعالم نظر کند. نظر واحد کار و 

امور اجتماعی قطعی و الزم االجراست.

پیشگیری را باختیم
کنترل کرونا را نبازیم!

نمای یــک: زن چینی گریه مــی کند و حرف 
می زند: »من می دانم با این حرف هایی که می 
زنم قربانی خواهم شد اما من دیگر مهم نیستم می 
خواهم برای پدر و مادرم بگویم. این جا در چین 
اصال رسیدگی ها مناسب نیست، دولت درباره 
وضعیت شهرها و تعداد قربانیان کرونا واقعیت 
را نمی گوید تعداد تلفات بیشتر از آن است که 

اعالم می شود...«
نمای دو: دانشجوی جوان پاکستانی در چین با 
آرامش و متانت مقابل دوربین می گوید: »هموطنانم 
در پاکستان می پرسند چرا شما را به پاکستان 
برنگرداندند. واقعا چرا باید ما را برگردانند به 
پاکستان؟! این جا در چین همه امکانات برای 
مقابله با این ویروس وجود دارد، رسیدگی های 
بهداشتی و تغذیه برای ما از هر جهت خوب و بهتر 
است که دانشجویان پاکستانی در چین بمانند تا 
مشکل برطرف شود، بازگشت به کشور احتمال 

شیوع برای دیگران را افزایش می دهد...«
این دو نما یا بهتر است بگوییم این دو مورد گوشه 
ای از تمام اتفاقات و اخباری است که این روزها 
در حواشی دنیای کرونا درحال رخ دادن است؛ 
حواشی و حرف و حدیث هایی که گاهی از اصل 

ماجرا چالش برانگیزتر و دلهره آورتر شده است.
از سوی دیگر به هم ریختگی اخبار و اطالعات 
که به واسطه فضای مجازی قــدرت انتشار آن 
گسترش یافته، به طور طبیعی عرصه را برای 

مدیریت این چالش بزرگ دشوار کرده است.
بنابر قاعده »تاخر فرهنگی« )کاربرد تکنولوژی 
منهای فرهنگ استفاده از آن( این روزها با جامعه 
ای مواجهیم که از سر اضطراب گاهی در تب و 
تاب تهیه یک ماسک است و گاهی هم در غوغای 

اخبار و محتوای سفید و سیاه فضای مجازی.
برخی از ما گاهی آن قدر مسخ این فضای جادویی 
می شویم که هر چه خوراکمان دهد باور می کنیم، 
می ترسیم، می ترسانیم و دســت به هر کاری 
می زنیم. ممکن است به داروخانه ها هجوم ببریم 
یا تا جایی که می توانیم حال و هوای اطرافیان 

مان را پر کنیم از اضطراب و نگرانی.
چرا؟

تجربه برخی موارد البته این واقعیت را پیش روی 
ما قرار داده است که عالوه بر وجود آسیب های 
دیرین فرهنگی و اجتماعی، روش و عملکرد 
مسئوالن در مواجهه با چنین شرایطی، خود از 
عوامل مهم این نارسایی هاست.به طور مشخص 
در جریان بروز کرونا در کشور، عملکرد مسئوالن 
وزارت بهداشت جای کمتر دفاعی دارد اگرچه 
وزیر بهداشت در پاسخ بگوید: »ما طبق پروتکل 

مبتالیان به کرونا عمل کردیم.«
 از اطالع رسانی نوبرانه تا ماسک 

چند ده هزار تومانی
 از وضعیت رو به گسترش و شیوع این ویروس در 
چین و جهان، این واقعیت دور از ذهن نبود که این 
شتر دیر یا زود جلوی خانه ما هم خواهد نشست. 
در این بخش بررسی و مرور دو چالش اساسی 
در ماجرای کرونای ایرانی این موضوع را بیشتر 
روشن می کند که عملکرد مسئوالن آن طور که 

باید قابل دفاع نیست.
1 – کرونا موضوعی نبود که به یک باره به سراغ 
ما بیاید. جهان حداقل از یک ماه قبل به چالش 
ــت. آیــا وزارت بهداشت  کرونا مبتال شــده اس
و دیگر دستگاه هــای مسئول  نمی توانستند 
ــان، بر  عــالوه بــر اتــخــاذ تدابیر تخصصی درمـ
موضوعاتی همچون اطــالع رسانی و مدیریت 
بازار اقالم بهداشتی، تدبیر و »راهکار در بحران« 

بیندیشند؟
اولین چالش ماجرا از نحوه اطالع رسانی ظهر 
30 بهمن آغــاز شد که مدیرمرکز  چهارشنبه 
اطالع رسانی وزارت بهداشت همزمان با ساعت 
13:15 رسما دو مورد »کرونا« را در فاز آزمایش 
های اولیه مثبت اعالم و اطالعات تکمیلی را به 
وصول نتایج آزمایش های بعدی موکول کرد. 
ثانویه  نتایج  منتظر  ها  رسانه  که  شرایطی  در 
آزمایش ها به سر می برند به یک باره در ساعت 
ــالم می  19:30 خبر فــوت دو بیمار مبتال اع
شود. در واقع زمان میان اعالم ابتال تا فوت فقط 
6 ساعت فاصله شد که البته در این زمان و حتی 
در روزهــای قبل از آن، فضای مجازی پر بود از 
شنیده ها و دیده ها درباره مبتالیان به کرونا که 
 تمامی موارد نیز توسط مسئوالن تکذیب می شد.
 به هر روی آغــاز »چالش کرونا« با نحوه اطالع 
رسانی نه چندان مطلوب همراه شد و اگرچه 
ممکن است برخی »انتخابات« را بهانه این نحوه 
اطالع رسانی کنند اما نه کرونا و نه انتخابات 

موضوعات خلق الساعه نبودند.
2 – آیا می توان از چالش های این روزهای کرونا 
سخن به میان آورد و از چالش »ماسک« سخن 

نگفت؟
چگونه یک مسئول یا یک سیستم می تواند آن قدر 
کم تدبیری به خرج دهد که قیمت یک ماسک یا 
مواد ضد عفونی )اگر یافت شود( با چند برابر 

قیمت واقعی خرید و فروش شود؟
سیستم بهداشت و درمان یک ماه فرصت داشت تا 
برای تک تک چالش ها و شرایط بحران »کرونای 
احتمالی« در کشور برنامه ریزی کند تا در کارزار، 
ــار سردرگمی و بالتکلیفی نشود که الزم  دچ
مصاحبه  در  مقامات  باالترین  نباشد  اکنون 
هایشان فقط درباره کمبود ماسک صحبت کنند.
حاال در این شرایط هر چه متخصصان فریاد بزنند 
هیچ  انگار  نیست،  موثر  هم  چندان  »ماسک« 
گوشی بر آن شنوا نیست چراکه موضوع از کنترل 

آنان که باید کنترل می کردند خارج شده است.
و حاال امروز...

امروز پنجمین روز ماجرای »ایران و کرونا« را در 

شرایطی می گذرانیم که طبق انتظار، اولویت 
اخبار انتخابات جایش را به کرونا داده است تا آن 
جا که تعدادی از مراجع تقلید  نیز مواردی از جمله 
حجت بــودن نظرات متخصصان پزشکی و نیز 
پرهیز از حضور در اجتماعات را مورد تاکید قرار 
داده اند.و اما در این شرایط آیا می توان وزارت 
بهداشت و دیگر نهادهای مسئول را برای این 

چند پیشنهاد متقاعد کرد:
1 – روز گذشته وزیر بهداشت ساعت 13 هر روز 
را زمان اعالم آخرین رویدادها و آمار کرونا تعیین 
کــرد. اگرچه انتخاب یک زمــان مشخص برای 
اعالم اخبار در نوع خود قابل تامل است، اما به 
نظر می رسد این محدودیت حضور مسئوالن 
وزارت بهداشت در مقابل رسانه ها عرصه را برای 

رونق شایعات بیشتر فراهم می کند.
ــا ایــجــاد  ــط مــوجــود، ب ــرای ــی تـــوان در ش 2 – م
»استودیوی اختصاصی کرونا« در شبکه خبر سیما، 
تعداد بیشتری از نوبت های خبر رسانی را تدارک 
دید .حتی با ایجاد پایگاه اطالع رسانی  تعداد 
مبتالیان، جان باختگان و بهبود یافتگان  را به 
صورت آنالین اعالم کرد  تا مردم احساس نکنند در 

شرایط قطره چکانی خبر قرار گرفته اند.
3 – ارائه پاسخ صریح و شفاف سازی درباره فیلم 
های پربازدید و خبرهای کرونایی که روزانه در 

فضای مجازی دست به دست می شود.
4 – استفاده از حضور روان شناسان و متخصصان 
حوزه های مدیریت افکار عمومی در ایجاد فضای 

آرام بخشی و ضد التهاب.
ــی با  ــارت ــظ ــای ن ــاده ــه ــدی ن 5 – بـــرخـــورد جـ

شایعه پراکنان به ویژه در فضای مجازی.
6 – اعالم عمومی موارد برخورد با سوءاستفاده 
ــازار اقــالم  کنندگان و التهاب آفــریــنــان در بـ

بهداشتی.
7- اتخاذ تصمیمات فــوری و الزم بــرای نحوه 
حضور دانش آمــوزان در مــدارس. به طور قطع 
این روزها نمی توان نگرانی والدین را از وضعیت 

بهداشتی مدارس نادیده انگاشت.
امروز و فردای کرونا و ما

همه آن چه تا امروز و روزهای آتی میان ما و کرونا 
گذشته و خواهد گذشت، سرانجام »روز پایان« 
آن فرا خواهد رسید، بنابراین گذر از این شرایط، 
مرد روزهای سخت می خواهد و امیدواری و البته 
همدلی و انسجام و گسترش رفتارهای انسان 
دوستانه. اکنون برای آن مسئول وقت فرار از 
خبرنگار و رسانه نیست و قطعا حاال بیشتر از هر 
زمان دیگری وقت سودجویی و سوداندوزی آن 
فروشنده  از ماسک و مایع ضدعفونی نیست 
همچنان که اکنون و در این شرایط زمان مماشات 
و چشم پوشی از خطای فرصت طلبان و برهم 
زنندگان آرامش مردم نیست.پس همه ما ایرانیان 
از فقیر و غنی زیر این گنبد کبود و در پهنای این 
سرزمین بزرگ، با توکل به درگاه حضرت حق 
تالش کنیم به سالمت از این کارزار عبور کنیم 
که روزهــای آینده روزهــای نوروز است و بهاری 
دلنشین که در انتظار ماست چنان که حافظ 

فرمود: بار دگر روزگار چون ِشَکر آید
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بازار مسکن روی ریل رونق 
افزایش معامالت مسکن در تهران برای پنجمین ماه متوالی 

معامالت مسکن در شهر تهران و کل کشور در 
بهمن ماه به ترتیب 20 و 9 درصد افزایش یافت 
و این در حالی است که مطابق اعالم فعاالن بازار 
مسکن، قیمت ها رشد چندانی نداشته است.به 
گزارش خراسان، معامالت ماهانه مسکن تهران 
مناسبی  وضعیت  امسال  نخست  نیمه  در  که 
نداشت، از نیمه دوم امسال، روند رو به بهبودی 
به خود گرفته و در بهمن ماه برای پنجمین ماه 
متوالی روند افزایشی داشته است. براساس 
گزارش ایسنا، این روند در بهمن ماه نیز ادامه 
یافته اســت. بر اســاس اعــالم مشاوران امالک 
تهران، در 29 روز ابتدایی بهمن امسال، تعداد 

ــرارداد خرید و فروش  14 هزار و 464 فقره ق
ملک در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه 
قبل 20 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل، 
26 درصد رشد را نشان می دهد. در این گزارش 
اگر چه به رشد قیمت مسکن به طور دقیق اشاره 
نشده، اما تصریح شده   که مطابق اعالم فعاالن 
بازار مسکن، قیمت ها در بهمن ماه رشد چندانی 
نداشته است. بدین ترتیب می توان گفت که 
این رشد معامالت به نوعی می تواند رونق غیر 
تورمی به شمار آید.در بخش دیگر این گزارش 
به رشد معامالت مسکن در کل کشور نیز اشاره 
شده است. بر این اساس و در بازه زمانی یادشده 

61 هزار و 510 مبایعه نامه منعقد شده است 
که نسبت به دی ماه امسال 9 درصد و نسبت به 
بهمن ماه سال گذشته، 11 درصد افزایش دارد. 
شایان ذکر است در گزارش رشد اقتصادی 9 
ماهه مرکز آمار که چندی پیش منتشر شد، رشد 
9.6 درصد  بخش ساختمان رقم قابل توجه 
اعالم شد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
با موضوع برآورد نرخ رشد اقتصادی سال 98 نیز 
نرخ رشد بخش ساختمان 14.5 درصد برآورد 
شده که رقم باالیی است. به نظر می رسد اجرای 
طرح ملی مسکن در رشد این بخش تاثیر مثبتی 

داشته است. 

صرفه جویی 7 میلیارد دالری قرارگاه خاتم با داخلی سازی تجهیزات
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا از صرفه جویی 
ارزی هفت میلیارد دالری در نتیجه داخلی 
سازی تجهیزات توسط این قرارگاه در عرصه 
هــای مختلف خبر داد. بــه گـــزارش تسنیم، 
سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا در 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های فنی 
و مهندسی ایرانی با محوریت رونق تولید، با 
اشاره به عملکرد این قرارگاه در داخلی سازی 
پاالیشگاه  تجهیزات  از  ــد  درص  70 از  بیش 
ستاره خلیج فارس، داخلی سازی تجهیزات در 

شش فاز پارس جنوبی و فعالیت در بخش های 
مختلف آی سی تی، معدن، ریلی، آب و فاضالب، 
ــی، اظــهــارکــرد: با  ــای ــازی و بخش دری ــدس س
داخلی سازی تجهیزات در عرصه های مختلف 
ــدود هفت میلیارد دالر از  موفق شــده ایــم ح
خروج ارز کشور صرفه جویی کنیم و مسلمًا این 
رقم در افزایش ذخایر ارزی کشور مؤثر بوده 
است. به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین 
دیروز قرارداد تولید پنج هزار تن ریل ملی برای 
ــدان،  به کارگیری در خط آهن چابهار- زاه

با حضور وزیر راه و شهرسازی و  بین قرارگاه 
خاتم االنبیا و ذوب آهن اصفهان به امضا رسید.

مخالفت دوباره معاون دادستان کل کشور با حذف قیمت خودرو از سایت های درج آگهی
جاویدنیا: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دالالن است

معاون دادستان کل کشور ضمن انتقاد دوباره 
درخصوص حذف قیمت خــودرو از سایت های 
اینترنتی، حذف این قیمت ها را به سود دالالن 
و موجب کشیده شدن قیمت گــذاری به شبکه 
هــای اجتماعی خارجی دانــســت.  به گــزارش 
جاویدنیا  جـــواد  ــوان،  جـ خبرنگاران  باشگاه 
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی 
کل کشور دربــاره افزایش قیمت خــودرو گفت: 
ــادی به دادستانی  تا امــروز درخواست های زی
کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس 
ــال شده مبنی بر این که مرجع قیمت  فتا ارس

گذاری ها باید مشخص شــود. با این حال و به 
 رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت 
گذاری مشخص نشده است و امیدواریم هرچه 
زودتــر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت 
در بازار خودرو را شاهد باشیم.وی حذف قیمت  
خــودرو در سایت های فــروش کاال را دارای دو 
ضرر دانست و گفت: اواًل درج قیمت در سایت ها 
ابــزاری است که تالطم بازار را نشان می دهد و 
این موضوع به ضرر دالل هاست و این سایت ها 
آیینه ای هستند که تورم و نابه سامانی بــازار را 
نشان می دهند. به همین دلیل دالالن سعی 

ــورت مسئله را پــاک کنند و افزایش  دارنــد ص
قیمت ها را گــردن ایــن سایت ها بیندازند، در 
صورتی که اصــاًل این چنین نیست.سرپرست 
ــور فضای مــجــازی دادســتــانــی کل  معاونت ام
ــه داد: ضــرر دوم حــذف قیمت ها از  کشور ادام
روی سایت های فروش کاال این است که قیمت 
گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج 
از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها 
وجود ندارد. شایان ذکر است وی چندی پیش نیز 
درج نشدن قیمت در سایت های آگهی را  در بازار 

خودرو بی تاثیر و به سود دالالن دانست. 

5 منتخب مردم مشهد در مجلس معرفی شدند
حجت االسالم پژمانفر، قاضی زاده هاشمی، 
و  بحرینی  االســـالم  قدوسی،حجت  کریمی 
رحمانی به عنوان پنج نامزد منتخب مردم حوزه 
انتخابیه مشهد و کــالت در یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس برگزیده شدند. به گزارش 
کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات 
شهرستان مشهد  در انتخابات مجلس که در روز 

جمعه در حوزه انتخابیه مشهد و کالت برگزار 
شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه 
836058 بود که پنج نماینده منتخب این 
حوزه انتخابیه به شرح زیر اســت:1- نصرا... 
439940 رای، سیدامیرحسین  پژمانفر با 
397448 رای،  ــا  قــاضــی زاده هــاشــمــی ب
جـــواد کریمی قــدوســی بــا 394537 رای، 

محمدحسین حسین زاده بحرینی با 393197 
و خانم فاطمه رحمانی با 309512 رای به 
عنوان پنج نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کالت 
انتخاب شدند. همچنین در این خبر آمده است 
هیئت اجرایی مرکز حــوزه انتخابیه در محل 
فرمانداری شهرستان مشهد به مدت دو  روز 

برای قبول شکایات آماده است.

با افزایش نگرانی ها از شیوع ویروس مرموز چینی تصمیم گیری شد

تعطیالت گسترده برای پیشگیری از گسترش کرونا
با افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا، 
تعدادی از واحد های آموزشی در چند استان، 
سینماها و برنامه های هنری در سراسر کشور 
تعطیل شد. وزارت ارشــاد شب گذشته  از لغو 
تمامی برنامه های هنری کشور تا پایان هفته خبر 
داده است؛ تصمیمی که لغو کنسرت ها را هم 
در پی خواهد داشت. در اطالعیه وزارت ارشاد  

تاکید شده تداوم این وضعیت منوط به بررسی 
مجدد شــرایــط و اخــذ نظر مــراجــع ذی صــالح 
است. در همین زمینه سایت فروش بلیت ایران 
کنسرت اعالم کرد که کلیه برنامه های هنری 
تا آخر هفته لغو و پول خرید بلیت ها بازگردانده 
خواهد شد. همچنین  سخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش از تعطیلی تمامی مدارس  شهر تهران 

در روزهای چهارم و پنجم اسفند به منظور ضد 
عفونی کردن کالس های درس و کنترل شیوع 
ویــروس کرونا خبر داد. استان های همدان، 
آذربایجان شرقی،کردستان ،مرکزی، قزوین، 
گیالن، قم، زنجان، مازندران، البرز و گلستان 
از جمله استان هایی هستند که تمامی مقاطع 

تحصیلی شان تعطیل است.

طعمه سلبریتی ها، جاسوسه جسور و روایت همایون از مرغ سحر
مصطفوی- دهه 70 بود که بار دیگر پای چهره 
ها به تبلیغات تجاری باز شد. اولین کسانی که پا 
در این عرصه گذاشتند، ورزشکاران به خصوص 
فوتبالیست ها بودند که دوران طالیی را سپری 
می کردند و عکس ها و پوسترهایشان بیش از 
ــروز دســت به دســت می شد و هــواخــواه زیاد  ام
داشــت. سال 76 بود که گفتند کریم باقری با 
ــرارداد  ق بهداشتی  محصول  یک  تولیدکننده 
بسته و همین موضوع با مخالفت هایی همراه 
شد. حاال اما کار به جایی رسیده که هر شبکه ای 
حداقل چند تبلیغ دارد که بازیگرها و ورزشکارها 
در آن دخلی دارند. یک شبکه نیما فالح و سحر 
ولدبیگی را نشان می دهد که روغن سرخ شده 
تبلیغ می کنند، شبکه ای دیگر سروش جمشیدی 
را نشان می دهد که  سس و کنسرو را به مخاطب 
امیرحسین  دیگر،  شبکه  در  کند.  می  معرفی 
آرمان  کت و شلوار برندی را نشان مان می دهد 
و حاال هم به تازگی هنرمند باسابقه ای مثل آتیال 
پسیانی روی کار آمده است که پودر لباس شویی 
را به رخ مان می کشد! استفاده از هنرمندان برای 
تبلیغ محصوالت مختلف، چیز جدید یا عجیبی 
نیست و ترفند تبلیغاتی مرسومی است، اما معموال 
از چهره ها در تبلیغ محصوالت خاصی استفاده 

می شود. پس چرا بازیگران ما روغن، سس و رب و 
چای و پودر لباس شویی تبلیغ می کنند؟ صفحه 

سینما وتلویزیون )6( را بخوانید.
*نزدیک نیمه شب است. جمعیت زیادی جلوی 
روی  هم  برخی  ایستاده اند،  جم  بیمارستان 
زمین نشسته اند و چشم به ورودی بیمارستان 
دوخته اند. خبر ناگوار و اشتباهی که در برخی 
خبرگزاری ها دیده اند، بی قرار و آزرده خاطرشان 
کرده است. منتظرند یکی بیاید و خبر را تکذیب 
کند، جمعیت به دنبال یک روزنــه امید است. 
صدای تصنیف »مرغ سحر« استاد بلند می شود و 
همه زیر لب می خوانند:»مرغ سحر ناله سرکن...« 
ــا ایــن کار  ــا ایــن کــه مــســئــوالن بیمارستان ب ب
مخالف اند اما انگار این تنها راهکار مشترک  جمع 
برای ابراز عالقه به خسرو آواز است. منتظرند 
تا یکی بیاید و برایشان شرح هجران را مختصر 
کند.جمعیت آن قدر زیاد است  که دختر خسرو 
ــاره اوضاع  آواز ایــران مقابل همه می آید  و درب
پدرش توضیح می دهد  اما   توضیحات افسانه 
)دخترش( کارگر نمی افتد و   همایون شجریان با 
همه دل نگرانی های خود، در این جمع حاضر می 
شود  تا کمی پریشان خاطری جمع تسکین پیدا 
کند. او روایتی می کند از سه سال دست و پنجه 

نرم کردن خسرو آواز ایران با بیماری . مشروح این 
مطلب را در صفحه 11بخوانید.

* ماریا؛ زنی با ظاهری معصوم و دوست داشتنی. 
او به شدت آرام و خجالتی است امــا... در طول 
جنگ جهانی دوم مــردان در مقابل تیربارهای 
ــان هم  دشمنان کشور خــود می ایستادند و زن
اغلب در قالب شغل های فرعی مانند مترجم و 
تلفنچی خدمت می کردند. در برخی موارد اما 
زنان از حد انتظار فراتر ظاهر شدند. سال 1941، 
یعنی اوج پیروزی های آلمان نازی، انگلیسی ها 
ثروتمند  دختر  اسکاربک،  ماریا  که  خواستند 
لهستانی که حاال در کسوت جاسوسی بریتانیا 
بود  حوزه عملیاتی اش را از لهستان به فرانسه 
و اروپای غربی که خطر کمتری برای او داشت، 
منتقل کند اما او نپذیرفت و وقتی بازداشت شد 
کاغذ حــاوی اطالعات را بلعید و با استفاده از 
سنجاق سرش، زخمی عمیق روی زبان خودش 
ایجاد کرد.اسکاربک به عنوان جاسوس رسمی 
انگلیس، توانسته بود به درون تشکیالت حزبی 
کمونیست های لهستانی نفوذ کند؛ غافل از آن که 
روس ها، او را به واسطه اقداماتش در جنگ جهانی 
دوم، به خوبی می شناختند و....   صفحه تاریخ 

)12( را بخوانید.
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تحلیل روز

نمای روز 
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یمن؛ از مقاومت تا مذاکره! 
نزدیک به پنج سال از تحوالت یمن و شروع جنگ در 
این کشور می گذرد، این در حالی است که جریان 
انصارا... یمن با گسترش توانایی های نظامی، به 
تهدیدی جدی برای منافع ایاالت متحده و دیگر 
کشورهای متحد آن از جمله عربستان سعودی 
تبدیل شده است. حتی در سال های اخیر و با قدرت 
گیری انصارا... جریان شورشیان جنوبی این کشور 
که به جریان های سلفی- وهابی نزدیک هستند، 
تضعیف شده اند و می تــوان این گــروه را بازیگر 
ــرد.در ماه  اصلی عرصه سیاسی یمن قلمداد ک
گذشته میالدی توافقی بین دولت یمن و جدایی 
طلبان امضا شده است. تحلیل گران بر این نظرند 
که احتماال کمترین نتیجه این توافق تبدیل جنگ 
منطقه ای با حضور کشورهایی چون عربستان 
سعودی و امارات به یک تنش داخلی بین گروه ها 
و جریان های یمنی خواهد بود و در عین حال این 
توافق سبب خواهد شد تا دست گروه ها و جریان 
های داخلی برای رسیدن به یک توافق همه جانبه 
برد- برد بازتر باشد و گفت و گوها با طرف های 
یمنی ادامه پیدا کند. پیچیدگی های منطقه ای 
کاهش یابد و دست مداخله گــران منطقه ای از 
اتفاقات داخلی یمن کوتاه تر شود. اما روی دیگر 
سکه این توافق چیز دیگری است و شاید بتوان 
چشم انداز روشنی برای این توافق ها در نظر گرفت 
به چنددلیل:اول آن که این گفت و گوها نه در یمن 
که در خاک عربستان سعودی و به میزبانی محمد 
بن سلمان برگزار شده است.  ریاض خود یکی از 
ذی نفعان این جنگ بوده و نمی تواند در قامت یک 
میزبان بی طرف بدون در نظر گرفتن منافع چنین 
مذاکراتی را ترتیب داده باشد.دوم آن که به غیر از 
دولت یمن و نمایندگان منصور هادی، نمایندگانی 
از شورشیان جنوب یمن که تحت حمایت دولت 
امـــارات متحده عربی هستند حضور داشتند. 
گروهی که هرچند یکی از بازیگران داخلی تنش ها 
و درگیری های یمن هستند ولی نمی توانند مدعی 
باشند که مهم ترین و اثرگذارترین میدان دار عرصه 
سیاسی یمن در سال های اخیر  بوده اند و بیش از آن 
که به فکر منافع ملی باشند، به دنبال تأمین منافع 
حامی منطقه ای خود بوده اند.سوم آن که غایب 
بزرگ این نشست و گفت و گو های ملی، انصارا... 
ــت. بی شک توافق  ــورت مستقیم اس یمن به ص
هایی که بدون حضور انصارا... صورت گیرد، همه 
جانبه نخواهد بود و منافع ملی و خواست عمومی 
مردم را تأمین نخواهد کرد. این در حالی است که 
جریان و گروهی که در سال های اخیر در مقابل 
تجاوز کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی 
مقاومت و تالش کرده تا تمامیت ارضی یمن حفظ 
شود، انصارا... است و مردم یمن نیز با تظاهرات 
هایی حمایت قاطع خود را از این گروه و مقاومت در 
مقابل بیگانگان نشان داده اند.عربستان سعودی 
بیش از آن که نگران یمن باشد، نگران تأمین منافع 
منطقه ای خود در یمن است و بیش از آن که بوی 
میانجی گری و حل و فصل تنش ها از این میزبانی 
ــردن مخالفان  بــه مشام بــرســد، بــوی متحد ک
انصارا... و تجهیز و حمایت مالی از آن ها بلند 
شــده اســت. حتی شورشیان جنوبی با دولت 
منصور هــادی توافق کــرده اند تا دولتی سنی 
مذهب تشکیل و برخی از صندلی های کلیدی 
به عنوان سهم جنوبی ها در نظر گرفته شود.

نقش میزبانی بن سلمان از یک سو و حمایت 
های ترامپ از سوی دیگر، خوش بینی درباره این 
توافق را در هاله ای از ابهام فرو می برد.هرچند 
برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت 
هادی بتواند برسر توافق با جنوبی ها بماند، راحت 
تر و با دست باز تری به سراغ توافق با انصارا... 
خواهد رفت. چیزی که اکنون در حد گمانه زنی 
هایی بیش نیست. در روزهــای اخیر دست برتر 
انصارا... در اقدامات موشکی هم علیه مواضع 
عربستان در خاک این کشور و هم برخی از مراکز 
مهم ارتش در شمال یمن، سبب شده است که 
جریان ها و کشورهای ائتالف از جمله عربستان 
به پیشنهادها و خواسته های سیاسی این گروه 
جدی تر نگاه کنند و خواستار ورود به میز مذاکره با 
آن ها شوند. بسیاری از تحلیل گران، سال 2020 

را سال سرنوشت سازی برای یمن می دانند.

پدافند انصارا... حمالت جنگنده های سعودی ـ اماراتی به صنعا را دفع کرد 

پایان جوالن بر فراز یمن
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد 
جنگنده های  صنعا،  هوایی  پدافند  که 
سعودی و اماراتی را از فراز استان صنعا 
فراری داده است. یحیی سریع در توئیتی 
نوشت: پدافند هوایی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن با جنگنده های سعودی و 
اماراتی با موشک های فاطر ۱ بر فراز منطقه 
نهم در شــرق استان صنعا مقابله کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد: 
پدافند هوایی ما، جنگنده های متجاوز 
را مجبور به فرار از آسمان منطقه نهم کرد 
نتوانستند  ایــن جنگنده های متجاوز  و 
دهند.گفتنی  انجام  را  خــود  مأموریت 
است که روز جمعه ۱۴ فوریه 2020 هم 
پدافند هوایی یمن یک جنگنده تورنادوی 
نیروهای هوایی سعودی را بر فراز آسمان 
الجوف هدف قرار داده و سرنگون کرده 
بود.سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم 
کرده که دوره جوالن دادن جنگنده های 
ائتالف متجاوز تحت سرکردگی آل سعود 
بر فراز یمن پایان یافته است. با این اتفاق 
به نظر می رسد جنگ یمن وارد مرحله 
جدیدی خواهد شد چرا که عربستان در 
تجاوز نظامی به یمن فقط از برتری هوایی 

بهره مند بود که با دست یابی کمیته های 
مردمی و ارتش یمن به این سامانه دفاعی 
جدید و آزمایش موفق آن،  برتری هوایی 
کشیده  چالش  به  نیز  سعودی  ائتالف 
می شود، افزون بر این،اکنون می توان این 
ارزیابی را داشت که حزب ا... لبنان هم 
احتماال برای رویارویی با تجاوز هوایی رژیم 
صهیونیستی  به چنین سامانه های دفاعی 
دست یافته باشد و در صورت هرگونه اشتباه 
محاسباتی  رژیم اشغالگر قدس، عالوه بر 
این که سراسر سرزمین های اشغالی هدف 
موشک های تهاجمی و نقطه زن حزب 
ا... و دیگر اضــالع مقاومت قــرار خواهد 
گرفت در حوزه هوایی نیز جنگنده های 
رژیم صهیونیستی در برابر سامانه های 
دفاعی خلع سالح خواهند شد.در چنین 
شرایطی به نظر می رسد ائتالف سعودی که 
شاید تنها ممیزه برتری خود در جنگ یمن 
را نیروی هوایی و جنگنده های پیشرفته 
غربی که در اختیار دارد، می دید اکنون 
این برگ را نیز در معرض سوختن می بیند 
وچاره ای نخواهد داشت که برای خروج از 
باتالق یمن ،کانال های مذاکره با انصارا... 

را بیش از گذشته فعال کند.

درگیری در افغانستان همزمان با نخستین روز از آغاز طرح »کاهش خشونت ها« 

حکومت موازی عبدا... کلید خورد 
ــرال عبدالرشید دوستم، معاون  پس از آن که ژن
رئیس جمهور افغانستان حمایتش از عبدا...، رئیس 
اجرایی این کشور را برای تشکیل دولت موازی 
اعــالم کــرد، حاال خبرهایی از اجرایی شدن این 
تصمیم به گوش می رسد. یک منبع در تیم موسوم 
به »تیم ثبات و همگرایی« به ریاست عبدا... عبدا... 
اعالم کرد که حامیان این تیم وارد استان سرپل 
شده و اقدام به برکناری والی )استاندار( فعلی این 
استان کرده اند. او خاطر نشان کرد، حامیان تیم 
ثبات و همگرایی قــرار است نام رحمانی، رئیس 
شورای استانی سرپل را به عنوان والی جدید آن 
اعالم کنند. تشکیل دولت دوگانه در افغانستان 
در حالی است که پرونده بی ثباتی این کشور به 
دست طالبان هر روز قطور تر می شود. ساعت صفر 
شنبه 3 بهمن طرح هفت روزه کاهش خشونت ها 
میان نیروهای دولتی و حامیانشان و شبه نظامیان 
طالبان، آغاز شده است. جاوید فیصل، سخنگوی 
شورای امنیت ملی افغانستان، دوم اسفند گفته 
بود، کابل »با هدف استفاده اعظمی از روند صلح 
آمادگی کامل دارد. یک هفته را که طالبان به نام 
»هفته کاهش خشونت« نام گذاری کرده اند، ما از 
طرف خود آماد گی کامل داریم تا صاحب آتش بس 
دایمی شویم و در افغانستان صلح پایدار برقرار شود 
با این حال چند ساعت از این آتش بس نگذشته بود 

که »عطامحمد نور« رئیس اجرایی حزب جمعیت 
و استاندار سابق بلخ افغانستان اعالم کرد: گروه 
طالبان به صورت گروهی به شهرستان »زارع« بلخ و 
»خواجه سبزپوش« فاریاب حمله کرده اند. »نور« در 
صفحه اجتماعی خودنوشته است که حمله طالبان 
از ساعت 2:30 بامداد آغاز شده است. لشکر »20۹ 
شاهین« در شمال افغانستان نیز به رسانه های 
محلی این کشور گفته است که طالبان توافق نامه را 
نقض کرده و دو شب گذشته به شهرستان های زارع 
بلخ و خواجه سبزپوش فاریاب حمله کردند. گروه 
طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند اما 
ذبیح ا... مجاهد روز شنبه در اطالعیه ای که به رسانه 
های محلی افغانستان فرستاده از افراد این گروه 
خواسته است که به مناطق تحت کنترل نیروهای 
دولتی وارد نشوند.بر اساس گفته های کارشناسان، 
از آن جا که ایاالت متحده آمریکا دیگر هیچ شانسی 
برای پیروزی نظامی در جنگ افغانستان ندارد به 
راه حل سیاسی متوّسل شده است. این کشور سعی 
می کند در تفاهم با طالبان، ضمن حفظ پایگاه های 
نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، نیروهای 
نظامی خود را از باتالق افغانستان بیرون ببرد.از 
سوی دیگر حمالت اخیر طالبان به مواضع آمریکا 
در افغانستان می تواند عامل مهمی در دست برتر این 

گروه طی مذاکرات صلح داشته باشد. 

تبرئه دوباره پسران مبارک!
دادگاه جنایی مصربرای چندمین بار »عالء مبارک« 
و »جالل مبارک« را از اتهامات وارد شده در خصوص 
فساد اقتصادی تبرئه کرد.این دو نفر به همراه هفت تن 
دیگر در ماجرای »اخالل در بورس« و فساد اقتصادی 
تبرئه شدند. آن ها در خرداد سال ۹۷ پس از سه سال 
آزادی، دوباره بازداشت شده بودند.»دادستانی مصر 
پیش از این پرونده این هفت نفر را به اتهام اختالس 
2,0۵۱,02۸,۸۴۶ پوند مصری )در حدود ۱۵0 
میلیون دالر( به دادگاه کیفری ارسال کرده بود.عالء 
مبارک ۵۷ ساله و هم جمال مبارک ۴۵ ساله، متهم 
هستند که در مجموع ۴۹۴ میلیون پوند مصری 
از محل فروس بانک »نشنال بانک« مصر به دست 
آورده اند.آن ها تاکنون برای چندین پرونده که همگی 
آن ها به فساد اقتصادی مربوط می شود در دادگاه 
حاضر و از تمامی اتهامات تبرئه شدند. این دو در تیرماه 
سال ۹2، تیر ماه سال ۹3، بهمن سال ۹۵ تبرئه و در 
شهریور سال گذشته به اتهام اخالل در بورس و فساد 

اقتصادی بار دیگر بازداشت شدند.

مزایده اموال مالمنصور
دســـتـــگـــاه قــضــایــی 
ــس از  ــان پـ ــت ــس ــاک پ
تــشــکــیــل کــمــیــتــه 
تحقیقاتی تأیید کرد 
امالکی در این کشور 
وجود دارند که متعلق 
به »مال اختر منصور« 
طالبان  سابق  رهبر 

افغانستان است.دادگاه تصریح کرد: مال اختر 
منصور برای خرید این امالک از اسمی غیرواقعی 
استفاده و آن ها را به نام شخص دیگری ثبت کرده 
مسئوالن  از  پاکستان  قضایی  است.دستگاه 
ــاد خواست ضمن به مزایده  ــالم آب اجــرایــی اس
گذاشتن این امالک، مبلغ آن را به خزانه دولت 
بازگردانند.بخشی از امالکی که به رهبر سابق 
طالبان افغانستان تعلق دارد در شهر کراچی 
ــرار دارد و در ســال 200۷ خــریــداری شده  ق
است.گفتنی است مال اختر در حمله پهپادهای 
آمریکایی در سال 20۱۶ هدف حمله قرار گرفت 
و کشته شــد. وی در ســال 200۹ نیز امالک 

دیگری را در شهر کراچی خریداری کرده بود.

ترامپ: به دنبال نفت خاورمیانه 
هستیم 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی طی 
رقابت های انتخاباتی و در بین طرفداران خود در الس 
وگاس اعالم کرد که ارتش تروریست آمریکا به بهانه 
مبارزه با داعش به دنبال نفت خاورمیانه است.دونالد 
ترامپ مدعی شد: »ما داعش را ۱00 درصد نابود 
کردیم. ما آن را از سوریه بیرون راندیم.«رئیس جمهور 
آمریکا اذعان کرد: »البته بخش نفتی را نگه داشتیم. 
ما این قسمت را نگه داشتیم. گفتند که آن )نفت( از 
حضور نظامیان ما در سوریه خوشش می آید.«ترامپ 
ــزود: »ما هم نیروهایمان را حفظ کردیم تا نفت  اف
را حفظ کنیم. ما بایستی در عراق نیز همین کار را 
می کردیم. من این کار را می کردم و پول زیادی از این 
نفت به دست می آوردم.«رئیس جمهور آمریکا پیشتر 
نیز در نشستی خبری در کاخ سفید بار دیگر هدف از 
حضور در سوریه را نفت این کشور بیان کرد و افزود: 
»من نفت را دوست دارم.«بیست و دوم آبان هم ترامپ 
در دیدار با رجب طیب اردوغــان، همتای ترکیه ای 
خود، در واشنگتن گفت: آمریکا نیروهای خود را 
فقط برای حفاظت از نفت در سوریه نگه داشته است.
او بار ها ابراز تمایل کرده که نیرو های آمریکایی مستقر 
در سوریه باید به خانه بازگردند، با این حال، بخش 
اعظم نیرو های باقی مانده آمریکا در سوریه در مناطق 
نفت خیز این کشور و در جوار میادین نفتی حضور 
یافته اند. رئیس جمهور آمریکا نیز به  رغم تصمیم خود 
برای خروج نیروهایش از سوریه اعالم کرده واشنگتن 
عالقه مند است حفاظت از نفت سوریه را برعهده 
بگیرد و باید مراقب نفت این کشور خاورمیانه ای بود.
در این میان، وزارت دفاع روسیه ارتش آمریکا را به 
کمک در عملیات قاچاق نفت سوریه به خارج از این 
کشور متهم کرده و با انتشار عکس های ماهواره ای از 
میادین نفتی که تحت کنترل آمریکاست این موضوع 

را اثبات کرده است.

چهره روز

اظهار نظر روز

در حالی که جنگ در لیبی ادامه دارد و 
"فایز السراج" رئیس دولت وفاق ملی در 
اعتراض به ادامه حمالت "حفتر" و پایبند 
نبودن وی به آتش بس، مشارکت خود را 
در مذاکرات ژنو به حالت تعلیق درآورده 
است، ژنرال حفتر فرمانده گروه موسوم به 
ارتش ملی لیبی، آمادگی مشروط خود را 
برای رعایت آتش  بس در این کشور اعالم 
نیروهای  فرمانده  حفتر"  کرد."خلیفه 
موسوم به ارتش ملی لیبی در این زمینه 
تاکید کــرد که اگــر شرایط خــاص یعنی 
خروج نظامیان ترکیه  و مزدوران از لیبی 
بـــرآورده شــود، بــرای آتــش بس در لیبی 
آماده است.به رغم همه تالش های منطقه 
ای و بین المللی بحران در لیبی و برگزاری 
نشست های یک ماه اخیر از جمله نشست 
برلین که براساس آن کشورها برای رعایت 
تحریم تسلیحاتی لیبی و کمک به برقراری 
آتش بس و فراهم آوردن شرایط مذاکره 
در این کشورمتحد شدند، این تالش ها 
نتیجه عملی نداده است.درگیری ها در 
لیبی در حالی ادامه دارد که اختالفات 
داخلی اکنون پای قدرت های خارجی و 
مداخله گران منطقه ای را به طور رسمی 
به عرصه داخلی لیبی باز کرده است. مصر، 

امــارات، اردن و عربستان از کشورهایی 
هستند که به نفع ژنرال حفتر وارد میدان 
درگیری های داخلی لیبی شده اند و از 
حفتر و نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی 
حمایت مالی و نظامی می کنند.به نظر می 
رسد منابع نفت و گاز غنی مدیترانه، میل 
به برتری جویی منطقه ای از طریق تسلط 
بر لیبی، رقابت بر سر دست یابی به قدرت 
و ایفای نقش در آینده سیاسی منطقه و نیز 
امکان نفوذ به دیگر کشورهای آفریقا از 
طریق لیبی، انگیزه های قوی کشورهای 
مداخله گر در لیبی هستند."فائز السراج" 
رئیس شورای ریاستی و نخست وزیر دولت 
وفاق ملی لیبی چند روز قبل در اعتراض 
به حمالت خمپاره ای حفتر به طرابلس، 
شرکت در مذاکرات چند روز آینده ژنو را 
تعلیق کرد و اکنون حفتر ضمن محکوم 
کردن این اقدام، شرط خود را خروج ترکیه 
از لیبی بیان کرده است.این زورآزمایی 
های دیپلماتیک به همراه تــداوم جنگ 
و درگیری، خطر چند پارگی و استقرار 
نیروهای خارجی در این کشور را در لیبی 
بیش از پیش کرده است.چشم ها بار دیگر 
به میز مذاکره دوخته شده که این بار قرار 

است 2۶ فوریه در ژنو برگزار شود.

هند به عنوان یک اقتصاد نوظهور به سرعت در حال 
ارتقای موقعیت اقتصادی و تجاری خود در جهان 
است و اکنون به عنوان پنجمین اقتصاد جهان و دارای 
سریع ترین رشد اقتصادی شناخته می شود.دهلی نو 
خواستار توسعه روابط با دیگر اقتصادهای نوظهور و 
نیز کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکاست؛ با 
این حال واشنگتن چندان روی خوشی به هند نشان 
نمی دهد."دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا در 
گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد: "در سال منتهی 
به انتخابات قرار داریم و قصد امضای تفاهم نامه های 
بزرگ اقتصادی در سفر به هند را هم نداریم. پیش از 
انتخابات نمی توان هیچ معاهده بزرگ تجاری با هند 
امضا کرد و پیش بینی کاملی نیز از نتایج سفر نداریم. 
"دولت هند که با مشکالت اقتصادی بزرگی مواجه 
است، به مردم این کشور وعده داده بود همزمان با سفر 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا که بزرگ ترین 
اقتصاد جهان محسوب می شود، با انعقاد توافق های 
تجاری و اقتصادی جدید دریچه جدیدی برای اقتصاد 
هند گشوده خواهد شد. بسیاری از کارشناسان هندی، 
سخنان ترامپ پیش از سفر به هند را به مثابه آب پاکی 
روی امیدهای دهلی نو دانسته اند.ترامپ گفت: "در 
سفر به هند ممکن است چند معاهده تجاری کوچک 
با سران دهلی نو امضا کنیم و در خصوص معاهده های 
بزرگ تر بعدها می توانیم صحبت کنیم ولی فعال قصد 
امضای چنین معاهده هایی را نداریم."قرار است، 
ترامپ دوشنبه و سه شنبه آینده 2۴ و 2۵ فوریه نخستین 
سفرش را به هند انجام دهد.دولت دهلی نو دیوارکشی 
مقابل حلبی آبادها را در مسیر حرکت ترامپ آغاز کرده 
که این اقدام با اعتراض شدید مردم این کشور مواجه 
شده است.هند و آمریکا شرکای منطقه ای در مقابل 
ائتالف چین و پاکستان به حساب می آیند و ترامپ بارها 
از سیاست های دهلی نو در منطقه حمایت کرده است.
با این حال ترامپ که سیاست حمایت گرایی اقتصادی 
را در پیش گرفته و درگیر جنگ تجاری با چین بوده و 
با اتحادیه اروپا نیز دچار تقابل تجاری است، اساسا در 

چارچوب شعار "نخست، آمریکا" قصد ندارد تا توافقاتی 
با دیگر اقتصادهای بزرگ جهان مانند هند امضا کند که 
در جهت منافع آن ها باشد.در واقع ترامپ اعتقادی به 
توافقات متضمن منافع برابر دو طرف ندارد و در همین 
زمینه مدعی شده که  توافق تجاری اخیر با چین که پس 
از جنگ تجاری طوالنی با آن حاصل شده تا حد زیادی 
به نفع آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا اکنون درباره 
هند نیز رویکردی مشابه دارد. با توجه به خیز اقتصادی 
هند که اکنون به   پنجمین قدرت اقتصادی جهان با 
تولید ناخالص داخلی 2.۹۴ تریلیون دالری تبدیل 
شده، واشنگتن قصد دارد همان سیاستی را که درباره 
چین، اتحادیه اروپا و حتی دو کشور عضو پیمان تجاری 
نفتا یعنی کانادا و مکزیک اعمال کرده، دربــاره هند 
نیز اعمال کند.این سیاست عبارت از بازتعریف روابط 
تجاری و سود آور کردن آن برای آمریکاست. بدین ترتیب 
به رغم تمایل آشکار آمریکا برای گسترش هرچه بیشتر 
روابط تجاری و اقتصادی با هند، ترامپ خواهان تجدید 
نظر در این روابط به نحوی است که متضمن حداکثر 
سود اقتصادی برای آمریکا باشد.دولت ترامپ مارس 
20۱۹ در اقدامی برای مقابله با آن چه شیوه های 
تجاری غیرمنصفانه می خواند، اعالم کرد که قصد دارد 
به ترجیحات تجاری مهم برای هند پایان دهد.»دفتر 
نماینده تجاری آمریکا« در بیانیه ای ضمن تاکید بر این 
که هند »موانع تجاری ایجاد کرده است که تاثیرات 
منفی بر تجارت آمریکا دارد«، اعالم کرد که واشنگتن 
هند را از شمول برنامه »نظام عمومی ترجیحات« )جی 
اس پی( GSP خارج می کند زیرا این کشور دیگر واجد 
شرایط الزم برای استفاده از این برنامه نیست.هند به 
این اقدام دولت ترامپ واکنش منفی نشان داد و این 
مسئله موجب بروز جنگ تجاری بین هند و آمریکا با 
افزایش تعرفه های  دو کشور برای کاالهای وارداتی 
از یکدیگر شد. هند در واکنش به اعمال تعرفه آمریکا 
برای فوالد و آلومینیوم خود، 2۸ محصول آمریکایی از 
قبیل محصوالت شیمیایی و کشاورزی را مشمول تعرفه 

گمرکی اعالم کرد. 

300 میلیون  از  با صــرف بیش  بلومبرگ که 
دالر ظرف دو ماه گذشته، توانسته خود را در 
نظرسنجی ها باال بکشد تحت فشار برای علنی 
کردن سوابق خود در رفتار با زنان این قراردادها 

را لغو کرد. ستاد انتخاباتی مایکل بلومبرگ با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که شرکت رسانه ای 
بلومبرگ که مالک چندین نشریه و رسانه به 
نام بلومبرگ است با جست وجو در ده ها سابقه 

بلومبرگ به سه مورد از قراردادهایی برخورده 
که به موجب آن ها شاکیان زن قبول کرده اند 
در ازای دریافت مبلغی از علنی کردن محتوای 
شکایت خود علیه مایکل بلومبرگ صرف نظر 
کنند و هیچ گــاه دربــاره آن افشاگری نکنند. 
به گــزارش بی بی سی، اکنون بلومبرگ گفته 
هرکدام از این شاکیان که قصد صحبت کردن 
درباره ادعاهای خود دارند، می توانند با مراجعه 
به شرکت بلومبرگ مدرک لغو قرارداد قبلی را 
دریافت کنند. تنور انتخابات آمریکا در حالی 
داغ شده که روسیه بر خالف تحرکات پشت پرده 
خــود در انتخابات 20۱۶ حــاال کمی شکارتر 
سعی در اثرگذاری بر انتخابات 2020 را دارد. 
اقدامی که باعث شد برنی سندرز از نامزدهای 
حــزب دمــوکــرات به روسیه هشدار دهــد که از 
انتخابات آمریکا »کنار برود«. دموکرات ها خود 
را قربانی دخالت روسیه در انتخابات 20۱۶ 
می دانند. هفته گذشته گــزارش شده بود که 

نهادهای اطالعاتی آمریکا به دونالد ترامپ و برنی 
سندرز خبر داده اند که روسیه تالش  می کند به 
آن ها برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر آینده کمک کند. پس از آن که اخبار در 
این باره علنی شد دونالد ترامپ سرپرست »مرکز 
ــراج و  ملی اطــالعــات«، جــوزف مک گوایر را اخ
»ریچارد گرنل« سفیر فعلی آمریکا در آلمان را 
جایگزین او کرد. مدیریت اداره اطالعات ملی 
وظیفه هماهنگی میان دستگاه های اطالعاتی 
و امنیتی ایاالت متحده را بر عهده دارد و پست 
»گرنل«  مــی شــود.  محسوب  حساسی  بسیار 
اولین عضو کابینه ترامپ است که به طور علنی 
همجنسگراست. این گمانه هم وجود دارد که به 
رغم مخالفت جامعه محافظه کار و مذهبی آمریکا، 
ترامپ برای توازن افکار عمومی و مقابله با پیروزی 
های بوتجج دموکرات که او هم همجنسگراست، 
ریچارد گرنل را در این سمت مهم مدیریتی قرار 

داده است. 

عقب نشینی بلومبرگ از قراردادهای مسکوت ماندن شکایات کارمندان زن 

روسیه  در اندیشه پیروزی دوباره ترامپ!

آمادگی مشروط ژنرال حفتر برای پذیرش آتش بس 

زورآزمایی دیپلماتیک در لیبی 

آب پاکی ترامپ روی دست مودی 
رئیس جمهور آمریکا:هیچ معاهده بزرگی را با دهلی نو امضا نمی کنیم 

توئیت روز 

اعالم حمایت بزرگ ترین تشکل مسلمانان 
آمریکا از برنی سندرز در انتخابات آمریکا / 

کانال تلگرامی حامیان سندرز
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ویژه های خراسان  

پایش بزرگ مدیران دولتی شروع 
شد

یک مسئول مهم دولتی در ابالغیه جدید خود به 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی متذکر شده از 
این پس، انتصاب مجدد مدیرانی که در ارزیابی 
عملکرد پست مورد تصدی در شرکت های دولتی 
توسط بخش نظارتی وزارتخانه ها یا سازمان ها، 
حداقل 80 درصد از امتیازات یک دوره و 90 
درصد از امتیازات دو دوره متوالی را کسب نکنند، 
امکان پذیر نخواهد بود  و حتی انتصاب آن ها در 
پست هیئت مدیره یا مدیرعامل دیگر شرکت های 
دولتی و سطوح همتراز در دستگاه های اجرایی 

نیز مجاز نیست.

گالیه از مسئوالنی که ترویج 
میراث معنوی یادشان رفت

در حالی که دولت در زمستان سال 96، از برخی 
اعضای کابینه خواسته بود برای تدوین الگوی 
مشارکت و تقسیم کار بین دستگاه ها در »معرفی 
و ترویج میراث معنوی شهرها« اقــدام و ظرف 
مدت سه ماه آن را برای تصویب، به هیئت دولت 
ارائه کنند، گزارش یک مقام مسئول به تعدادی 
از مدیران نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد 
این موضوع هنوز در هیئت وزیران بررسی نشده 

تا امکان ابالغ آن فراهم شود.

»مجلس سایه« اصالح طلبان

محمدحسین شیخ محمدی معاون سیاسی حزب 
ندای ایرانیان گفت: تالش می کنیم با همراهی 
نامزدهای  ــزب،  ح متخصصان  و  کارشناسان 
اصالح طلب مجلس و جامعه دانشگاهی در قالب 
یازدهم  مجلس  فعالیت های  سایه  در  مجلس 

انتخابات  کنیم.پایان  رصد  را 
جریان  رقابت   پایان  باید  را 
های سیاسی و آغاز همکاری 

ــرای حل مشکالت  متقابل ب
مردم قرار دهیم./ایرنا

توانایی ایران برای اخراج آمریکا

ــط  و رواب اســتــاد علوم سیاسی  ادوارد رودز، 
بین الملل دانشگاه جرج میسون آمریکا درباره 
انتقام ایران از آمریکا گفت: اولین نکته این است 
که ایــران به دنبال آغاز جنگ با آمریکا نیست. 
نکته دوم این که ایران نیروهای متعارف الزم را 

بــرای مقابله با آمریکا و همچنین 
این توانایی را دارد که ایاالت 

متحده را مجبور به تصمیم 
 گیری برای خروج نظامی 
از منطقه یا ورود به جنگ با 

ایران کند. / ایلنا

هادی محمدی - از ساعت 8 روز گذشته و با 
تاخیری چند ساعته سرانجام مسئوالن وزارت 
کشور اعــالم نتایج انتخابات در حــوزه های 
کوچک تر را شروع کردند و تا ساعت 20 شب 
ــوزه انتخابیه  گذشته تکلیف بیش از 100ح
از 208 حوزه روشن شد. در این میان شش 
حــوزه انتخابیه کار انتخاب نماینده شان به 
دور دوم کشید که باید در 29 فروردین سال 
آینده که موعد دور دوم است، تعیین تکلیف 
شوند. براساس قانون اگر هیچ نامزدی نتواند 
20 درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه 
را به دست آورد، انتخابات در مرحله دوم با 
حضور نامزدهایی که حائز بیشترین آرا بوده 
اند، تا دو برابر ظرفیت نمایندگی،  برگزار می 
شود. به عنوان نمونه اگر در شهری، انتخاب 
دو نماینده به دور دوم برسد، چهار نامزدی که 
حائز بیشترین آرا شده اند، وارد مرحله دوم 

می شوند.
ــالم نتایج حــوزه  از بعد از ظهر شنبه کــار اع
انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و 
اسالمشهر نیز که 30 نماینده دارد و به دلیل 
حضور شخصیت هــای سیاسی از بیشترین 
اهمیت برخوردار است آغاز شد و همان طور که 
پیش بینی های قبل انتخابات و روز انتخابات 
نشان می داد، 30 نفر اول فهرست ابتدایی 
منتخبان را لیست وحدت که به صورت مشترک 
ــوی ائــتــالف نــیــروهــای انــقــالب و جبهه  از س
پایداری ارائه شد، تشکیل می دادند . اگرچه 
اعالم نتایج تهران و شهرهای بزرگ همچنان 
و احتماال تا پایان امروز نیز ادامه خواهد داشت 
ــد تغییر چندانی در این  ــا بــه نظر مــی رس ام
لیست صورت نگیرد، هرچند افرادی همچون 
یامین پور، رسایی وجعفری که از اصولگرایان 
عدالتخواه یا مستقل به شمار می روند و پس از 
30 نفر اول قرار گرفته اند، در انتظار هستند تا 
در صورت کمی تغییر در آرا به لیست 30 نفره 
راه یابند. از سوی دیگر اصالح طلبان شکست 
سنگینی را در شرایط ویژه این انتخابات تجربه 
کردند و نه تنها نامی از آن ها در لیست 30 نفره 
دیده نمی شود بلکه در ادامه نیز اولین اصالح 
طلب علیرضا محجوب است که نفر 34 و پس 

از او  شهباززاده از جوانان عدالتخواه و سپس 
سهیال جــلــودارزاده از لیست اصــالح طلبان 
است که رتبه 36 را در اختیار دارد و انصاری 
سرلیست این طیف سیاسی نیز رتبه ای بهتر از 

37 به دست نیاورده است.  
بررسی خراسان نشان می دهــد، تاکنون با 
تــهــران، لیست شــورای  احتساب منتخبان 
ائتالف نیروهای انقالب )شانا( و جبهه پایداری 
توانسته اند یک پیروزی قاطع  را در سراسر 
کشور کسب کنند و به نوعی اکثریت مطلق را 

در اختیار داشته باشند. 
در این حال فــارس براساس آمــار غیر رسمی 
همه  حوزه های انتخابیه گزارش داد: در میان 
290 کرسی مجلس و 202 حوزه انتخابیه، 
)به استثنای 30 نماینده حوزه انتخابیه تهران، 
ری، شمیرانات و اسالمشهر و نمایندگان ۵ 
حوزه اقلیت های دینی(، تکلیف مستاجران 
241 کرسی مجلس مشخص شده که از میان 
آن ها، 191 نفر اصولگرا، 16 نفر اصالح طلب 
و 34 نفر مستقل هستند؛ همچنین تکلیف 
برخی کرسی ها نیز در مرحله دوم مشخص 

خواهد شد.
البته کار اصولگرایان نیز خیلی راحت نیست 
و به نظر می رسد یکی از چالش های ابتدای 
این جریان سیاسی با توجه به بحث و جدل 
ها و اختالفات قبل از انتخاباتشان می تواند 
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و روسای 

کمیسیون های مهم مجلس باشد. از همین 
االن می توان شخصیت هایی چون محمدباقر 
قالیباف، مرتضی آقا تهرانی و علی زاکانی را از 
جمله کاندیداهای اصلی ریاست مجلس آینده 
دانست. یکی از سواالت متعدد خبرنگاران از 
موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره 
میزان مشارکت در این انتخابات است که وی 
پاسخ نهایی به این سوال را به پایان اعالم نتایج 
همه حوزه ها موکول کرد که احتماال امروز انجام 
خواهد شد. با این حال شنیده های خراسان 
حاکی است با اخذ رای از حدود 26 میلیون نفر 
در انتخابات اخیر ، می توان در انتظار اعالم رقم 

حدود 4۵ درصد مشارکت بود.

ثبت 2۶38 گــزارش تخلف انتخاباتی در 	 
سامانه مردم ناظر

ــارس، عباسعلی کــدخــدایــی  ــ ــزارش ف ــ ــه گ ب
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی 
خود در توئیتر مطلبی درباره تعداد گزارش های 
تخلف مردمی در سامانه مردم ناظر منتشر کرد و 
نوشت: سامانه مردم ناظر از ابتدای راه اندازی 
تا ساعت 13:00 روز شنبه 3 اسفند، 2638 
گزارش مردمی دریافت کرده است که 116۵ 
مورد آن مربوط به بعد از آغاز زمان رای گیری 
است.کارشناسان سامانه 221 گزارش مستند و 
دقیق را برای بررسی و اقدام قانونی الزم به دفاتر 

استانی ارجاع داده اند.

با اعالم نتایج قطعی بیش ازدو سوم منتخبان مجلس از 290 کرسی مشخص شد 

اصولگرایان پیروز انتخابات مجلس یازدهم 

نتایج غیررسمی انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری 

انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان 
رهبری در پنج حوزه برگزار شد که نتایج 
غیررسمی سه حوزه نهایی شده است. به 
گزارش فارس، آخرین نتایج غیر رسمی 
انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان 
ــوزه  خراسان رضــوی،  رهبری در سه ح
فارس و قم تا شامگاه دیروز نهایی شد  و 
شمارش آرا در حــوزه تهران و خراسان 

شمالی همچنان ادامــه دارد. براساس 
این گزارش و براساس نتایج غیر رسمی 
نماینده منتخب حــوزه فــارس  آیــت ا... 
دژکــام، نماینده منتخب حــوزه قم آیت 
خراسان  منتخب  نماینده  یـــزدی،  ا... 
رضوی  آیت ا... مصباح یزدی و نماینده 
پیشتاز حوزه خراسان شمالی  آیت ا... 

غالمرضا فیاضی هستند.

اوکراین: غرامت ها به اندازه کافی 
رضایت بخش خواهند بود 

دبیرشورای امنیت ملی اوکراین درباره پرداخت 
غرامت به قربانیان حادثه هواپیمایی خطوط این 
کشور در ایران گفت: من نمی خواهم از رخدادها 
پیشی بگیرم اما این روند در حال انجام شدن 
و تحت کنترل است. باور کنید که غرامت ها به 
اندازه کافی رضایت بخش خواهند بود. به گزارش 
ایسنا، اولنسکی دانیلوف همچنین درباره بررسی 
جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی که مدتی 
قبل در حادثه ای به اشتباه هدف قرار گرفت و 
سقوط کرد، افزود: من به شهروندان اوکراینی 
اطمینان می دهم که هیچ کسی حق ندارد بدون 
اوکراین به جعبه های سیاه دست بزند. هفته 
گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
سوال جدید و مهمی درباره ماجرای هواپیمای 
اوکراینی مطرح کرده و با تاکید بر این که درباره 
این هواپیما سواالت بسیاری باقی مانده است، 
گفته بود: ایران برای استخراج اطالعات از جعبه 
سیاه به نرم افزار، کابل ها و تجهیزات تخصصی 
از آمریکا یا دیگر کشورهای غربی نیاز دارد. ما 
از آن ها کمک خواسته ایم، چرا آمریکا کمکی به 
ما نکرد؟ ... »به همین دلیل است که ما بیش از 
هر کسی می خواهیم بدانیم چه چیزی داخل 
جعبه سیاه است تا بفهمیم واقعا چه اتفاقی رخ 

داده است.«
در همین حال، به گزارش اسپوتنیک فرانسوا 
فیلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا مدعی شد، 
ــران از تحویل جعبه سیاه هواپیمای  امتناع ای
برخالف  اوکراینی  شده  سرنگون  مسافربری 
پروتکل های بین المللی اســت. ایــن درحالی 
اســت که براساس پروتکل هــای بین المللی، 
جعبه سیاه هواپیمایی که دچار سانحه شده باید 
در کشور محل حادثه خوانده شود. وی گفت: راه 
کشف حقیقت، تحلیل محتوای جعبه های سیاه 
است. بنابراین به وضوح ما از ایران می خواهیم 
که در این راستا حرکت کند. وزیر خارجه کانادا 
به سوالی که ظریف هفته گذشته مطرح کرده 
بود پاسخ نداد و نگفت که چرا شرکت آمریکایی 
بوئینگ تجهیزات خواندن جعبه سیاه را به ایران 

نمی دهد.

 رئیس شورای ائتالف اصولگرایان: 
مجلسی برای حل مشکالت 

معیشتی مردم تشکیل می شود 

شورای ائتالف نیروهای انقالب با صدور بیانیه ای 
ضمن تشکر از حضور مردم در انتخابات، آورده 
اســت: مجلسی بــرای حل مشکالت معیشتی 

مردم و اصالحات امید بخش تشکیل می شود.
 بــه گـــزارش مهر، در ایــن بیانیه کــه بــا امضای 
ــادل رئیس شــورای ائتالف  ــدادع غالمعلی ح
نیروهای انقالب صــادر شده اســت،  این شورا 
ضمن تشکر از حضور مردم در انتخابات 2 اسفند 
ماه، تاکید کرده است: شما مردم نشان دادید 
که به رغم فشار حداکثری اقتصادی دشمن و 
القای یأس و ناامیدی از سوی رسانه های ساخته 
و پرداخته آنــان، با بصیرت و موقع شناسی، در 
بزنگاه های حساس نقش سرنوشت ساز خود را 

ایفا می کنید. 
شما با تک تک آرای خود، خشتی بر سر خشتی 
نهادید و خانه ملت را از نو بنا کردید و با اعمال 
ــد که خواهان مجلسی  اراده ملی، نشان دادی
متفاوت هستید، مجلسی که بتواند حافظ آرمان 
امام راحل و شهیدان بزرگی مانند سردار شهید 
سلیمانی باشد و راه امام را در نیل به استقالل و 
آزادی و جمهوری اسالمی با پیروی از مقام معظم 

رهبری طی کند. 
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: مجلسی با 
نمایندگانی مؤمن و مردمی، انقالبی و شجاع 
که بتواند با توکل به خداوند و تکیه بر نیروی 
الیزال ملت و به ویژه جوانان پرشور و با استعداد، 
در مقابل زیاده خواهی ها و قلدری های آمریکا 
بایستد و اصالحات امیدبخش حاصل شده در قوه 
قضاییه را با تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی و 

کاستن از مشکالت معیشتی مردم تکمیل کند.
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جامعه

برنامه های اجرایی شبکه ملی 
اطالعات تا ماه آینده اعالم می شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وزارت 
ارتباطات تا یک ماه آینده باید برنامه های اجرایی 
مربوط به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطالعات را 
به این شورا ارائه دهد. ابوالحسن فیروزآبادی   در 
ارزیابی کلی از وضعیت پروژه شبکه ملی اطالعات 
در یک سال اخیر و سرعت پیشرفت این پروژه به 
مهر اظهارکرد: شورای عالی فضای مجازی در 
جلسات اخیر خود اهداف عملیاتی شبکه ملی 
اطالعات را تا سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است. 
وی ادامــه داد: براین اساس قرار است وزارت 
ارتباطات در یک ماه آینده، برنامه های اجرایی 
این سند را به شورای عالی فضای مجازی ارائه 
دهــد. فیروزآبادی با اشــاره به میزان پیشرفت 
اهداف مدنظر در اجرای شبکه ملی اطالعات طی 
سال های گذشته، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
بعد از مصوبه شــورای عالی فضای مجازی و 
برنامه های اجرایی که قرار است وزارت ارتباطات 
اعالم کند، شاهد سرعت گرفتن اجرای پروژه 

شبکه ملی اطالعات باشیم.

محسن هاشمی هم کرونا گرفت؟

روز گذشته عکس هایی در فضای مجازی منتشر 
شد که محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای 
شهر تهران در جلسه ای در کنار مرتضی رحمان 
زاده شهردار منطقه۱3تهران که از مبتالیان به 
کروناست، در حال صحبت است. این عکس روز 
گذشته محسن هاشمی را با حاشیه هایی مواجه 
کرد به طوری که او درباره وضعیت خودش توضیح 
داد. او ظهر دیــروز گفت: امــروز از منزل بیرون 
نیامده ام و عالیمی از سرماخوردگی هم ندارم، 
درعین حال برای معاینه به بیمارستان مراجعه 
خواهم کرد.هاشمی البته دیشب اعالم کرد که 
پزشکان برای معاینه به منزل وی آمده اند و باید 

منتظر بماند تا نتایج آزمایش اعالم شود.

کرونا آزمون دکترای 99 را لغو 
نمی کند

رئیس سازمان سنجش و آمــوزش کشور گفت: 
آزمــون دکترا در ۹ اسفند برگزار خواهد شد و 
تصمیمی برای لغو آن نگرفته ایم.  ابراهیم خدایی 
در گفت وگو با میزان، درباره تمهیدات سازمان 
سنجش برای مقابله با ویروس کرونا با توجه به 
در پیش بودن آزمون دکترا گفت: دستور العمل 
بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت در حال 

تهیه است و به زودی ابالغ می شود.  

 هشدار پلیس درباره استفاده
 از نیروهای خدماتی و نظافتی  

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره انتخاب 
نیروهای خدماتی برای نظافت ساختمان ها و 
منازل هشدار داد.   سردار علیرضا لطفی درباره 
فعالیت برخی از نیروهای خدماتی و نظافتی در 
روزهای پایانی سال و خانه تکانی های نوروزی 
گفت: این مسئله گرچه در روزهای پایانی سال 
افزایش می یابد اما هشدار ما تنها مختص به این 
ایام نیست و مربوط به تمام روزهای سال است. به 
تازگی همکاران من در پلیس آگاهی تهران بزرگ 
اعضای دو باند را که در پوشش نظافتچی، اقدام 
به شناسایی منازل و کپی کردن کلید این خانه ها 
کرده و در فرصتی مناسب دست به سرقت زده 

بودند، شناسایی و دستگیر کردند. 

محمد جواد رنجبر/ کرونا همچنان به تاخت و 
تاز خود در کشور ادامه می دهد و طبق تازه ترین 
آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، تعداد 
مبتالیان به کرونا در کشور از ۱8 نفر، دیروز به 
28 نفر و تعداد فوتی های آن از چهار نفر به پنج 
نفر افزایش یافت. در همین حال، بخشی از جامعه 
هم نگران سرایت گسترده این ویروس هستند و 
این موضوع را می توان از چهره های ماسک زده 

شهروندان در کوچه ها و خیابان ها فهمید.

آزمایش ها رایگان است       
در حالی که همچنان جهانپور رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت پاسخ 
گــوی تماس هــای خبرنگار خراسان نیست، 
وزیر بهداشت روز گذشته در گفت و گو با صدا و 
سیما اظهار کرد: رسیدگی به مبتالیان و افراد 
مشکوک به کرونا بی هزینه است و هیچ گونه 
مبلغی حتی فرانشیز هم از موارد مشکوک به 
کرونا یا آنفلوآنزا دریافت نمی شود.سعید نمکی 
دربــاره کشندگی ویروس کرونا نیز گفت: این 
ــروس باوجود وحشتی که در جهان ایجاد  وی
 N۱H۱ کرده، کم تهاجم تر از ویروس آنفلوآنزای
است و حتی می توان گفت کشندگی ویروس 
آنفلوآنزا از کرونا باالتر است، کرونا به مراتب از 

ویروس سارس هم ضعیف تر است.

بچه ها و جوان ها فعال در امان هستند       
ــن کــه خوشبختانه  وزیــر بهداشت بــا بیان ای
بسیاری از مبتالیان به کرونا در قم رو به بهبودی 
و ترخیص از بیمارستان هستند، افزود: ویروس 
کرونا افرادی را مبتال و گرفتار می کند که سن 
باال دارند یا دچار بیماری هایی مانند دیابت، 
بیماری های مزمن ریوی یا بیماری های نقص 
ایمنی هستند یا دارو هــای ایجاد کننده ضعف 
ایمنی مصرف می کنند. هیچ مورد مرگی در 
بچه ها یا جوانان نداشته ایم، در میان مبتالیان 
هم به جز افــراد مسن و دارای نواقص ایمنی، 

افراد دیگری بستری نیستند.

ماسک رایگان توزیع می شود       
وی درباره گالیه های مردم از کمبود ماسک در 

کشور، استفاده از ماسک برای عموم مردم را 
توصیه نکرد و گفت: متأسفانه مشاهده می شود 
افراد سودجو نان خودشان را از راه های نامناسب 
تأمین می کنند و ماسک هایی که زیر هزار تومان 
قیمت دارد را با ارقام چندهزار تومان می فروشند. 
در روز های آینده آن قدر ماسک به بازار رایگان 
تزریق می کنیم که سوداگران ، ماسک ها را با 

قیمت پایین به مردم عرضه کنند.

ماسک فقط ۴10 تومان       
سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای قیمت فروش 
ماسک را به صورت رسمی به داروخانه ها و مراکز 

پخش هر عدد ۴۱۰ تومان اعالم کرد.

تاکیدات 2مرجع تقلید       
آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی نیز ضمن 
تاکید بر توجه به توصیه های بهداشتی مسئوالن 
وزارت بهداشت، به مردم توصیه کردند از حضور 
در اجتماعات پرهیز کنند.آیت ا... مکارم شیرازی 
همچنین توصیه کرد: خوب است در تمام خانه ها 
زیارت عاشورا و حدیث کسا خوانده شود، زیرا این 
دو به همه روحیه می دهد و آثار گران بهایی دارد.

تعلیق سفرهای عتبات       
محمد آزاد سرپرست معاونت عتبات سازمان حج 
و زیارت نیز از تعلیق سفر عتبات به دلیل مشاهده 
ــروس کرونا در کشور خبر داد و به باشگاه  وی
خبرنگاران گفت: براساس تصمیم ها، برای 
روز های جمعه، شنبه و یک شنبه )امروز( هیچ 
گونه اعزامی انجام نمی شود، اما زائرانی که در 
دو کشور طی روز های گذشته حضور داشته اند 

می توانند به کشور خود بازگردند.

 فوتبال بدون تماشاگر، همایش ها تعطیل        
ــت و  ــده اس ر تــهــران همایش هــا تعطیل ش د
همچنین با توجه به احتمال شیوع ویروس کرونا 
در اماکن شلوغ و اجتماعات، قرار است مسابقات 
هفته بیستم لیگ برتر فوتبال بدون تماشاگر 

برگزار  شود.

برخورد با شایعه پراکنان       
سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور 
هم گفته است که پلیس فتا با انتشار دهندگان 
هرگونه کلیپ جعلی یا خبر کذب درباره بیماری 

کرونا برخورد قانونی می کند.

قم قرنطینه می شود؟       
در همین حال، برخی کارشناسان از ضرورت 
که »مینو  گفتند  ســخــن  ــم  ق شــهــر  رنطینه  ق
بیماری های  کــشــوری  کمیته  حرز« عضو  م
ــاره چنین  ب ــن  ای فونی وزارت بهداشت در  ع
با  قم  قرنطینه  دربـــاره  فت:»تصمیم گیری  گ
زرات بهداشت نیست و نهاد های دیگر باید  و
این کار را انجام دهند.« در عین حال سردار 
روز  کشور  غیرعامل  پدافند  اللی رئیس  ج
گذشته در این باره گفت: فعال به جمع بندی 
برای قرنطینه نرسیدیم.  هشدارهای بهداشتی 
باید تقویت شود و تاکید کــردم که باید سطح 

آموزش باالبرود.

فروش ماسک ممنوع می شود       
ــس هــیــئــت امــنــای  ــی مچنین یــوســفــی رئ ه
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: با 
توزیع رایگان ماسک در کشور، عالوه بر ایجاد 
ــی در جامعه، بحث ســوداگــری و  ــش روان آرام
اختالل در نظم اجتماعی و اقتصادی کشور از 
بین می رود. با هماهنگی اداره کل تجهیزات 
ــان غـــذا و دارو،  ــازم و مــلــزومــات پــزشــکــی س
دستورالعمل ممنوعیت خرید و فروش ماسک 

در داروخانه ها به زودی ابالغ می شود.

 افزایش ۱۰ مبتال و یک قربانی دیگر کرونا طی 2۴ ساعت

هشدار وزارت بهداشت و مراجع؛پرهیز از اجتماعات

تکلیف مدارس چه می شود؟
خانواده ها خواستار تعطیلی مدارس  هستند

یکی از دغدغه هــای ایــن روزهـــای والدین، 
نگرانی از فضای بهداشتی مدارس است. از 
این رو با انتشار پیام و هشتگ خواستار مدیریت 
حضور دانش آموزان در مدارس شده اند . آن 
ها یک پیشنهاد هم  دارند و آن تعطیل شدن 
مدارس در اسفند و اضافه شدن این یک ماه به 
پایان سال تحصیلی است.در این بین پویشی 
در فضای مجازی درباره جلوگیری از مدرسه 
ــوزان شکل گرفته و همزمان  رفتن دانــش آم
برخی والدین تصمیم گرفته اند فرزندان خود را 
به مدرسه نفرستند.در همین زمینه، با تصمیم 
اعضای شورای تامین استان مرکزی مدارس 
شهرستان اراک به منظور پیشگیری از بیماری 

کرونا یک هفته تعطیل شد.
مدارس ایتالیا تعطیل شد       

شبکه خبر هم گــزارش داد که ایتالیا با ثبت 
نخستین مرگ ناشی از ابتال به کرونا، اعالم 
کرد که دستور تعطیلی مدارس و اماکن عمومی 
در ۱۰ شهر شمال این کشور صادر شده است.

فعال تصمیم نگرفته ایم        
 محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش 
درباره این که کدام نهاد مسئول تصمیم گیری 
تعطیلی سراسری مدارس در پی ورود ویروس 
کرونا به کشور است؟ گفت: به دستور رئیس 
جمهور ستادی در وزارت بهداشت تشکیل 
شده است که همه دستگاه های مرتبط در آن 

حضور دارنــد و دایم اوضــاع را رصد،تحوالت 
ــط مــوجــود  ــرای ــا ش ــی  و متناسب ب ــررس را ب
تصمیم گیری می کنند. فعال تصمیمی مبنی  
بر تعطیلی مدارس گرفته نشده و در صورت 
نیاز ستاد و شورای تامین هر استان می تواند 
درباره تعطیلی مدارس آن استان تصمیم بگیرد 
و وزارت آموزش و پرورش هم در آن مشارکت 
دارد.حسن ضیاءالدینی مدیرکل دفتر سالمت 
و تندرستی وزارت آموزش و پرورش هم در این 
باره گفت: اعالم کردیم اردوهای دانش آموزی 
برگزار نشود و مدارس از تجمع دانش آموزان 
در یک مکان خودداری کنند. رعایت بهداشت 
فردی و جمعی مهم ترین نکته ای است که در 

مــدارس باید به آن توجه شود. دانش آموزان 
باید هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان را با 
ستمال یا آرنــج خود بگیرند. بروشورهای  د
الزم باید به منظور پیشگیری از ویروس کرونا 
تهیه و در تابلوی اعالنات مدارس نصب شود 
تا دانش آموزان آموزش های موردنیاز را فرا 
بگیرند.به گفته وی، مسئولیت تصمیم گیری 
ــاره ویــروس کرونا در هر استان بر عهده  درب
دانشگاه های علوم پزشکی است و آموزش و 
پــرورش به عنوان همکار هر تصمیمی که آن 
ها بگیرند، اجرا خواهد کرد تا همه موارد در 
مدارس برای کنترل ویروس کرونا رعایت شود.
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رضا کیانیان قرار بود هفته اول 
اسفند تئاتر »دکتر نون زنش را 
بیشتر از مصدق دوست دارد« 
به کارگردانی هــادی مرزبان 
را اجــرا کند، اما بنابر تصمیم 

ــان دیگری  عــوامــل، اجـــرای ایــن نمایش بــه زم
موکول شد.

چهره ها و خبر ها

سعید سهیلی به عنوان مهمان 
در برنامه »دورهــمــی« حضور 
ــن بــرنــامــه به  داشــتــه اســـت. ای
زودی پخش خواهد شد. این 
کــارگــردان در سری های قبل 
ــرای اولین بــار به  مهمان ایــن برنامه نبوده و ب

»دورهمی« می آید.

پژمان جمشیدی در روزهــای 
ــوب، بد،  ــران »خـ ابــتــدایــی اکـ
جــلــف: ارتـــش ســـری« ساخته 
پــیــمــان قــاســمــخــانــی، حضور 
این  داشته،  گیشه  در  موفقی 
ــدود یک  ــران ح فیلم کمدی پس از سه روز اک

میلیارد فروخته است.

شبنم مقدمی در سریال طنز 
ــی  ــردان ــارگ ــه ک ــگ« ب ــن ــی »دوپ
ــای نقش  ــف رضــا مــقــصــودی ای
می کند که احتماال نوروز پخش 
می شود. او آخرین بار سال 96 

با مجموعه »عقیق« در تلویزیون دیده شد.

ــه تــازگــی  ــه ب ــا ک ــارس ریــحــانــه پ
حــضــور پــررنــگــی روی صحنه 
تئاتر داشته، قرار است در سال 
جدید از هفتم فروردین، برای 
ــرای نمایش »فــردریــک« به  اج

کارگردانی حمیدرضا نعیمی به روی صحنه برود.

زنــده یــاد خــســرو شکیبایی از 
امشب با سریال »مـــدرس« در 
شبکه چهار دیده می شود. این 
سریال هرشب ساعت 12 پخش 
می شود. شکیبایی در این سریال 

نقش »آیت ا... مدرس« را بازی کرده است.

تلویزیون
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 軾쳾韾 듾釾

تبلیغات تلویزیونی  با طعمه سلبریتی ها!
پای هنرمندان با سابقه تئاتر و سینما  هم به تبلیغات تلویزیونی باز شد

مائده کاشیان - مدتی پیش به بهانه حضور 
ــان و ســـروش جمشیدی در  امیرحسین آرمـ
تبلیغ تلویزیونی دو نشان تجاری، درباره حضور 
بازیگران و چهره ها در تیزرهای تبلیغاتی نوشتیم، 
اما به تازگی انگار موج تازه ای از حضور بازیگران 
جدید در تبلیغات تلویزیون به راه افتاده است. 
در روزهای اخیر   چهره هایی مانند امین حیایی، 
شقایق دهقان و آتیال پسیانی در آگهی های 
تلویزیون دیده شده اند و رویا تیموریان هم گوینده 

تبلیغ یک پودر ماشین لباس شویی بوده است.

حضور پررنگ هنرمندان در تبلیغات	 
پیشتر هر از گاهی یکی از هنرمندان در آگهی 
ــازی می کرد و  ب تبلیغاتی نشان های تجاری 
تعداد این آگهی ها در تلویزیون محدود بود اما به 
تازگی تعداد آن ها در تلویزیون بیشتر شده است 
و چهره ها حضور پررنگی در تبلیغات داشته اند. 
این روزهــا به طور همزمان شاهد حضور چهار 
بازیگر در تبلیغات تلویزیون هستیم. پیش از آن ها 
هم آگهی هایی با حضور ســروش جمشیدی و 
امیرحسین آرمان از شبکه های مختلف تلویزیون 

دیده شده بود و پخش این تیزرها نیز همچنان 
کم و بیش ادامه دارد. در واقع از میان تبلیغاتی 
که در طول شبانه روز از تلویزیون پخش می شود، 
شش تیزر تبلیغاتی، با حضور بازیگران پخش 
شده است. به نظر می رسد هنرمندان نسبت 
به گذشته، بیشتر به حضور در تبلیغات روی 

آورده اند.

با حضور هنرمندان باسابقه	 
یکی از تفاوت های مهمی که میان این چهار آگهی 
جدید در مقایسه با تیزرهای تبلیغاتی که به تازگی 
با حضور هنرمندان در تلویزیون دیده ایم وجود 
دارد، تفاوت جایگاه هنری این بازیگران است. 
تا قبل از این کمتر دیــده بودیم که هنرمندان 
باسابقه ای مانند آتیال پسیانی یا رویا تیموریان 
در تیزرهای تبلیغاتی حاضر شوند و محصوالتی 
مثل چای و مواد شوینده را تبلیغ کنند! عالوه بر 
آن ها، حضور امین حیایی در جایگاه یک ستاره 
سابق سینما که هنوز کمابیش محبوب است، در 
تبلیغ یک سس گوجه فرنگی، عجیب و جزو موارد 

استثناست که معموال کمتر شاهد آن هستیم.

تیزرهای معمولی و بدون خالقیت	 
نکته دیگری که درباره هر چهار تیزر تبلیغاتی به 
چشم می آید، کیفیت پایین آن هاست. در این 
آگهی ها مانند بسیاری از تبلیغاتی که دیده ایم 
ــدارد،  و چهره شناخته شده ای در آن حضور ن
جذابیت و خالقیت ویژه ای دیده نمی شود. تبلیغ 
سس گوجه با حضور امین حیایی، در ابتدا توجه 
مخاطب را جلب می کند اما بعد به بی مزه ترین 
شکل ممکن، مردم را به استفاده از آن سس تشویق 
می کند. در تبلیغ چای با حضور آتیال پسیانی، از 
ایده تکراری و دم دستی مصرف یک نشان تجاری 
خاص در طول سال ها استفاده شده، تبلیغ پودر 
لباس شویی نیز که رویــا تیموریان گوینده آن 
است، یک تبلیغ معمولی  است و تبلیغ نوشابه با 
حضور شقایق دهقان هم سعی دارد نشان بدهد 
که دو خواهر با وجود اختالف سلیقه شدید، بر سر 
نوشابه آن برند خاص، با یکدیگر موافق هستند که 
این تبلیغ هم چندان خوب و جالب از آب درنیامده 
است.  این آگهی ها در دسته بندی محصول هم 
مشترک هستند. جز تبلیغ پودر لباس شویی، هر 
سه محصول دیگری که آتیال پسیانی، امین حیایی 

و شقایق دهقان تبلیغ کرده اند، جزو محصوالت 
خوراکی هستند.

صرفا برای جذابیت	 
استفاده از هنرمندان برای تبلیغ محصوالت 
مختلف، چیز جدید یا عجیبی نیست و ترفند 
تبلیغاتی مرسومی است، اما معموال از چهره ها 
در تبلیغ محصوالت خاصی استفاده می شود. 
مثال از بازیگران پــرطــرفــداری که از لحاظ 
ظاهری، برای تبلیغ پوشاک یا کیف و کفش 
تبلیغ  آن  در  حضورشان  و  هستند  مناسب 
توجه مردم را جلب می کند، در تیزرها استفاده 
می شود. حضور بازیگران در تبلیغ محصوالتی 
مانند سس گوجه فرنگی، چای، نوشابه و مایع 
لباس شویی، توجیه یا لزوم خاصی ندارد و به 
واسطه شهرت هنرمندان، صرفا برای ایجاد 
جذابیت در تبلیغ از آن ها استفاده شده است. 
شاید اگر رویا تیموریان گوینده تبلیغی بود که 
در آن صدای خاصش کارکرد ویژه ای داشت 
یا امین حیایی پوشاک تبلیغ می کرد، حضور 

آن ها در تبلیغات جالب تر بود.

فصل دوم »عصر جدید« از 18 اسفند

زمان پخش فصل دوم »عصر جدید« مشخص شد.
به گزارش تسنیم، هنوز جزئیات آیتم ها و تغییرات 
در فصل دوم »عصر جدید«   مشخص نیست، اما 
خبرها حاکی از آن است که دوباره امین حیایی، رویا 
نونهالی، بشیر حسینی و آریا عظیمی نژاد بر صندلی 
داوری این مسابقه تلویزیونی تکیه زده اند. ضبط 
فصل دوم این مسابقه از روز چهارشنبه 23 بهمن 
آغاز شده است و این روزها تصویربرداری ادامه پیدا 
می کند تا همزمان با والدت امام علی)ع( روی آنتن 
شبکه 3 سیما برود. بنابر اعالم صفحه این مسابقه 
تلویزیونی چند قسمت از مرحله اول فصل دوم »عصر 
جدید« در اسفند پخش می شود و ادامه آن هم قرار 

است در ایام نوروز هر شب روی آنتن برود.

سرگذشت بنی صدرسریال می شود

سازمان صداوسیما بنا دارد مینی سریالی درباره 
زندگی و سرانجام ابوالحسن بنی صدر بسازد.

به گزارش مهر، صداوسیما که ساخت سریال های 
استراتژیک را مدتی است در دستور کار قرار داده  ، 
بنا دارد این سریال ها را با محور قرار دادن برخی از 
شخصیت های تاریخی و سیاسی معاصر به تولید 
ــرادی که قــرار است به زودی  برساند. از جمله اف
پروسه تولید یک مینی سریال با محوریت وی آغاز 
شود ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور پس 

از انقالب است.
این سریال قرار است به زندگی بنی صدر بپردازد و 
مقاطعی از زندگی اش از جمله ریاست جمهوری و 
عزل از این مقام را به تصویر خواهد کشید. این سریال 
در مرکز سیمافیلم ساخته خواهد شد و هنوز جزئیات 
دیگری از تهیه کننده یا کارگردان اثر مشخص نیست.

بازگشت »دوستان« رسمی شد
بــاالخــره و پــس از مــدت هــا شایعات گوناگون 
مشخص شد قسمتی ویژه از سریال »دوستان« با 

حضور شش ستاره آن ساخته خواهد شد.
به گزارش صبا، بازیگران سریال محبوب و پرآوازه 
»دوستان«،  سال ها پس از اتمام این مجموعه، 
برای بازی در یک ویژه برنامه در اچ بــی او مکس 

دور هم جمع می شوند. جنیفر آنیستون،  کورتنی 
کاکس، مت له بالنک، لیسا کوردو، میتو پری و 
دیوید شومر ستارگانی هستند که سال ها بعد از 
اتمام »دوستان« در سال 2۰۰۴، دوبــاره برای 
بازی در قسمتی ویژه از این سریال به استودیوی 
2۴ کمپانی برادران وارنر در بربانک کالیفرنیا 

بازمی گردند. منابع نزدیک به این خبر گفته اند 
هر کدام از این شش ستاره برای حضور در این 
ویژه برنامه، مبلغی به میزان حداقل 2.5 میلیون 

دالر دریافت خواهند کرد.
این خبر از پاییز سال گذشته و با پخش زمزمه های 
ساخت ویژه برنامه  »دوستان« از سوی سرویس 
آنالین شبکه اچ بی او، به شدت از سوی هواداران 

این مجموعه دنبال می شد.

با وجود آن که از زمان روی آنتن رفتن اپیزود آخر 
سریال »دوستان« بیش از 16 سال می گذرد اما 
تحقیقات بازار نشان می دهد این سیتکام یکی از 
محبوب ترین و پربازدیدترین سریال های نتفلیکس 
بوده است. منابع خبری به ورایتی گزارش داده اند 
پس از انتشار خبر خــروج سریال »دوستان« از 
سرویس نتفلیکس، فروش نسخه های دیجیتال 

و فیزیکی این مجموعه تقریبا 3 برابر شده است.
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کارتون روزتوئیت روز

  حس می کنم کشف واکسن کرونا واسم راحت تر از شست وشوی درست دسته!
 من که فکر می کنم بعد از کرونا مرحله  آخر باید با اون خفاش بزرگ ها تو خیابون 

بجنگیم!
    کرونا اگه چند سال پیش می اومد باید شاهد این متن هم بودیم: اگه می خوای 

کرونا نگیری باید این متن رو برای 10 نفر بفرستی!
   این قدر که این چند روز راجع به کرونا خوندم و برام متن فرستادن اگه االن یه 
برگه امتحانی از کرونا بذارن جلوم ۲0می شم ولی مهم اینه که عمل کنیم بهشون!
     نوشته اگر عالیم سرماخوردگی دارید مدرسه نرید غیبت ها ایرادی نداره، زمان 

ما باید نامه از سازمان بهداشت جهانی می بردی تا باور کنن رو به موتی!
  دوســت دارم صبح که بیدار می شم مثل فیلم ها 
زیرنویس بزنه »10 ســال بعد« و همه مشکالت 
حل شده باشه. من برای حل مشکالت خیلی 

خسته ام!
 عمر ویروس کرونا روی سطوح خارجی 9 روزه 

عمر کابل آیفون یک هفته!
   اون قدر دست هام رو شستم که بقیه اجزای بدنم به 
حرف اومدن می گن اگه حال کردی ما رو هم بشور داداش!

رئیس کل ابنک مرکزی: برخی به امس ته لنجی، انواع کاالها را کشف واکسن کروان چه آسان!

وارد و تولید میل را انبود یم کنند

بازیگران سریال »فرندز« برای ساخت یک اپیزود ویژه پس از 
1۶ سال دور هم جمع می شوند

طرفداران سریال ستایش: محاله به پای 
سریال ما برسن!

آموزش درست کردن ماسک با دستمال کاغذی توسط 
رئیس جمهور سابق در شعبه اخذ رای

دارکوب: البد دستمال کنار اون لیست معروفی 
بوده که هیچ وقت از جیب شون در نیومد!

سازمان غذا و دارو قیمت فروش ماسک را 4100 ریال اعالم کرد

دارکوب: این ماسک جهانگیریه یا نیمایی؟ 
قیمت آزاد و واقعیش چنده؟!

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک: اصرار مقامات 
بر ممنوعیت صادرات شیرخشک هیچ توجیه منطقی ندارد

مقامات: توجیه غیرمنطقی که داره!

جزیره الرک مقصد گردشگران می شود

 اعالم وضعیت قرمز بین حیوانات و
 محیط زیست جزیره!

تیتر روز

 

آن قدر درباره ویروس جدید کرونا مطلب گفته شده که دیگر همه ما 
بهتر از هر دانشمندی این فسقلی لعنتی را می شناسیم. ولی نکته 
مهم این است که همه جا از بدی های کرونا می گویند، غافل از این که 

مزایایی هم دارد که تا حاال به آن ها اشاره نشده است.
مهم ترین تاثیر این ویروس از نظر اقتصادی است. نمونه اش همین 
فــروش ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی است به قیمت هایی 
که حتی خود پروفسور پاستور و دکتر کخ در خواب شب شان هم 
نمی دیدند! بماند که این وسط ممکن است چرخ  اقتصادعده خاصی 
فقط به چرخش دربیاید که خب مگر آن ها هموطن ما نیستند؟ نباید 
حسود باشیم و از پولدارشدن دیگران خوشحال نشویم، هرچند به 

قیمت بی پول شدن و از بین رفتن خودمان باشد!
اثر بعدی آن تاثیرات اقلیمی است که عمرا به فکرتان نرسیده است. 
تصور کنید اگر این ویروس وسط تابستان ظاهر شده بود، آیا می شد 
این قدر راحت هی دستور داد که دست ها را بشویید و دوش بگیرید 
و وسایل تان را شست وشو دهید؟ آن موقع که قطعا از کمبود آب رنج 
می بردیم، نهایتش این بود که دست و صورت مان را خاک مال کنیم 

و بعد هم فوت شان کنیم!
اثر فرهنگی اش که فوق العاده است. همین که دیگر هنگام روبه رو 
شدن با بعضی دوستان و اقوام الزم نیست دست بدهیم و 10 بار 
روبوسی کنیم و در عوض مشت های گره کرده مان را به هم می زنیم، 
کلی ارزش دارد و به احساس درونی مان نزدیک تر است! به ویژه با 

فرارسیدن نوروز.
از نظر ورزشی هم کرونا اثر مثبتی دارد، این که برخی مسابقه ها لغو 

شوند و بعضی تیم ها نبازند، کم چیزی است؟ و در نهایت مزیت 
سیاسی اش است که چون ستون به پایان رسید وقت نمی کنیم 

بیشتر توضیح بدیم و همین قدر اشاره می کنیم که این ویروس 
لعنتی بهانه خوبی برای زدن و کوبیدن و از میدان به در کردن 

رقبای سیاسی می شود و تمام!

مزایای ویروس کروان

شعر روز

ای صاحب فال، افکار منفی شما را احاطه 
کرده است. )غیب گفتیم؟!( سعی کن 
افکار مثبتت را بیشتر کنی. )فحش ندین 

خواهشا، سخته ولی تالش کنین!(

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــرداری مــجــوز  ــ ــه ــ ــرا ش ــ  دارکــــــوب چ
انبوه سازی بدون پارکینگ می دهد؟

ــوب: ســوال تخصصیه و من جوابش  دارک
رو نمی دونم ولی این جا چاپش می کنیم تا 
دوستان شهرداری اگه جوابش رو می دونن 

بهمون بگن!
ــوب،   گرانی داره بیداد می کنه دارک
میشه یه دوری بزنی و نگاه بندازی ببینی 

مسئوالن دقیقا کجا هستن و چه می کنن؟
دارکوب: بد به دل تون راه ندین، خیال تون 

راحت، منم نمی تونم ببینم شون!
 دارکــوب من راننده تاکسی اینترنتی 
ــون فقط به ما می رسه؟  هستم، چــرا زورت
مگه فقط ما گــرون کردیم؟ اوال همه چیز 
گرون شده و هزینه های ما هم رفته باال، از 
اون گذشته قیمت ها که دست ما نیست، 
شرکت تعیین می کنه. این وسط همه بد و 

بیراه ها نصیب ما میشه.
ــن، اگه  ــوب: دوســت عزیز، حق داری دارک
انتقادی میشه از شرکت هاست نه راننده ها، 

ما هم می دونیم شما در چه حالی هستین.

پیامک روز

سوژه روز

آغاز واریز سود سهام عدالت

دارکوب: واقعا به این خبر خوش نیاز داشتیم!

علیرضا کاردار| طنزپرداز

 افزایش بی رویه قیمت خودرو 
در روزهای اخیر

پر زد به فراز عرش اعلی
با شیب مالیم به باال

از قبل نمی شد بخریمش
اکنون که دگر هرگز، اصال
افزوده شده چه چیز در آن؟
گویی شده ترمزش مطاّل!
با این همه اوصاف و تعابیر
چون باز شود فروش کاال،

بر روی هوا بقاّپندش
با سرعت صوت و نور، واال!

پرسید کسی کی اند اینان؟
وصلند به بچه های باال؟

با خشم برآشفتم و گفتم:
بیهوده نگو! نخیر، ال... ال

شیما اثنی عشری  
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رئیس کمیته استیناف فدراسیون: احکام اجمتاعی به مجازات  فوتبایل اضافه شد

اولی: گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است بچه ها. این بار گلچین روزگار خالق کپی 
پیست رو هم کات کرد.

دومی: داداش یه جور بگو بفهمیم چی می گی. کی با کی کات کرده؟
اولی: باخبر شدیم »لری تسلر« خالق »کپی پیست« کامپیوتر درگذشته.

سومی: آخ آخ! باید به بخشی از جامعه دانشگاهی مون و بخشی از دانشجویان این اتفاق 
تسلیت ویژه بگیم.

دومی: من هم این روز رو به بعضی هنرمندان کشورمون که با همین فرموِن کپی پیست 
در عرصه های مختلف هنری حضور دارن تسلیت می گم.

سومی: البته کاندیداهای انتخابات  رو هم یادمون نره که پوسترها و شعارهاشون معموال 
کپی پیست هستن. مثال همه شون با دستی که خودکار دارن رو به افق خیره شدن و 

می نویسن: »آمده ام فساد را ریشه کن کنم«.
اولی: بچه ها به نظرتون اگه این آقای تسلر کپی پیست رو ابداع نمی کرد چی می شد؟

دومی: خب یکی دیگه اختراع می کرد. هاهاهاها.
سومی: ولی به نظر من شاید آدم های خالق تری می شدیم و فکرمون رو بیشتر به کار 

می انداختیم.
دومی: راستی یادمون نره به تولیدکننده های چینی هم تسلیت بگیم. اونا هم استاد کپی 

پیست کردن هر نوع محصولی در هر اندازه ای هستن.
اولی: البته باید امیدوار باشیم این ویروس جدید که از چین شروع شد و به همه جا کپی 

شد، از یه جایی به بعد دیگه ارور بده و جایی پیست نشه. تا همه راحت شیم!

کاش ویروس ها کیپ ِپیست نشوند!

اینا برای مصرف
 شخصیه، چون جا 

نداشتیم گذاشتیم
 ته لنج!

 داداش شرمنده نمی تونم 
کمکت کنم، ایشون رو که 

برسونم خونه باید 10 بار از 
روی منشور اخالقی بنویسم!

آقا مجتبی چه شانسی 
آوردیم دوره ما از این 

چیزها نبود!



# هشتگ یک شنبه 4 اسفند 81398
28 جمادی الثانی 1441.شماره 20325

مرد با انصاف اردبیلی  و پزشکان در خط مقدم مبارزه با کرونا

 

  2.1     M   views 

نمودار ترس مردم و انفعال مسئوالن

چهارشنبه گذشته اولین موارد ابتال به کرونا در ایران به 
طور رسمی گزارش شد. بر همین اساس، نمودار گوگل 
نشان می دهد کلمه »کرونا« از همین چهارشنبه به طور 
ناگهانی تعداد جست وجوهایش سیر صعودی داشته است. 
هم اکنون این واژه با ترکیبات مختلفی مانند »ویروس 
کرونا«، »کرونا در ایران«، »عالیم کرونا« و ... به وسیله 
کاربران ایرانی جست وجو می شود. ساکنان استان قم 
که بیشترین ابتال را در بین دیگر استان ها داشته اند، در 
صدر کاربران جست وجوکننده قرار دارند. بعد از استان 
قم بیشترین جست وجوها توسط کاربران استان های 
»لرستان« و »مرکزی« انجام شده است. این موضوع نشان 
می دهد شاید اطالعات درباره کرونا به اندازه کافی توسط 
رسانه ها منتشر نشده   است و مردم در این باره دچار ترس 
و اضطراب هستند. کاربری نوشت: »در چنین شرایطی 
الزمه مسئوالن در کنار انجام قدرتمند مسئولیت  هاشون 
به موضوع اطالع رسانی هم توجه ویژه ای بکنن تا نگرانی 

مردم رفع بشه«.
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قهرمان های خط مقدم مبارزه با کرونا

»باید زحمات کــادر بهداشتی کشورمون رو هم قدر 
بدونیم«. در روزهایی که هنوز کرونا به ایران نیامده بود و 
اخبار آن را از چین دنبال می کردیم، ویدئوها و عکس هایی 
از پزشکان چینی منتشر می شد که امکان مالقات با خانواده 
خودشان را نداشتند و خودشان را وقف کمک به بیماران 
مبتال به کرونا کرده   بودند. حاال در این روزهایی که کرونا به 
ایران آمده، یکی از پزشکان ضمن طرح گالیه گفته: »آن 
روزها کاربران ایرانی ویدئوهای مربوط به پزشکان شجاع 
و دلسوز چینی رو منتشر و از اون ها تمجید می کردن. 
می خوام ببینم واسه پزشکان ایرانی هم این کار انجام 
می شه؟« کاربری نوشت: »واقعا الزمه زحمات و تالش های 
شبانه روزی کادر پزشکی بیمارستان های مختلف کشور که 
مشغول خدمت رسانی هستن تا جون هموطنان نجات پیدا 
کنه رو ببینیم.« کاربر دیگری نوشت: »انتشار پست های 

قدردانی باعث انسجام جامعه علیه ویروس ها می شه«.
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بالی رای فروشی!

هرچند زمان رای گیری تمام شده و نماینده های آینده 
مردم که وظیفه قانون گذاری در چهار سال آینده کشور 
را به عهده دارنــد مشخص شده اند اما ویدئوهایی از 
خرید رای در برخی شعب اخذ رای در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. کاربران زیادی از 
مراجع قانونی خواسته اند با این پدیده شوم مقابله کنند. 
کاربری نوشت: »توی یکی از شعب هر رای تا 200 هزار 
تومان خرید و فروش می شد که گزارشش رو هم دادیم 
ولی چه فایده که یه عده با همین شیوه به مجلس راه پیدا 
می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »باید یه ساز و کار و برخورد 
قاطع و جدی با این پدیده صورت بگیره تا دیگه شاهد 
چنین صحنه هایی نباشیم.« کاربری هم نوشت: »کسی که 
اینجوری می خواد بره مجلس قطعا به فکر پر کردن جیبشه 

نه خدمت به مردم.« 
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هموطن مهربان و با انصاف اردبیلی

»درود بر معرفت و فهمش«؛ از روزی که مورد کرونا 
در ایران گزارش شد تقاضا برای خرید ماسک به طور 
ناگهانی افزایش یافت. همین موضوع متاسفانه باعث 
شد بعضی سودجویان و فروشندگان اقدام به باال بردن 
ناعادالنه قیمت ماسک، مواد ضدعفونی کننده و اسپری 
الکل کنند. اما در همین روزهای گرانی و کمیابی ماسک، 
آدم های بامعرفتی هم بودند که با عشقی پایان ناپذیر به 
کمک هموطنان شان آمدند. در فضای مجازی تصویر مردی 
منتشر شد که در مغازه لوازم آرایشی بهداشتی خودش در 
بازار اردبیل، اقدام به توزیع رایگان بیش از 1000 ماسک 
رایگان کرده و گفته به زودی دوباره این کار را انجام خواهد 
داد. کاربری نوشت: »قهرمان ملی که دنبالش می گردیم 
همین ایشونه. در حالی که یه سری فرصت طلب از این 
شرایط سوءاستفاده می کنن، ایشون این قدر فهم و شعور 

باالیی داره. کاش همه یاد بگیریم«.
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پاکبان ها را دریابید

ویدئویی از تالش پاکبان های زحمت کش در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد که این عزیزان را در حال جمع آوری 
زباله های مردم نشان می داد. در شرح این ویدئو آمده 
است: »ماموران زحمتکش شهرداری بدون این که 
دستکش و لباس مناسب برای جلوگیری از آلوده شدن 
به کرونا به تن داشته باشن، در حال جمع آوری زباله 
های مردم هستند.« کاربران به این ویدئو واکنش های 
زیادی داشتند. کاربری نوشت: »کاش شهرداری در این 
روزهایی که احتمال آلوده شدن به کرونا باالست، برای 
آلوده نشدن کارکنانش فکری بــرداره.« کاربر دیگری 
نوشت: »باید حتما برای پاکبان های زحمت کشی که 
احتمال آلوده شدنشون بیشتر از بقیه مردمه فکری بشه 
و غیر از لباس، آزمایش های دوره ای هم ازشون گرفته 
شه.« کاربری هم نوشت: »بهتره خود پاکبان ها هم هر 
روز بعد از اتمام کارشون استحمام کنن و دست هاشون 

رو به خوبی بشورن.«
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ماسک ضد کرونای دست ساز احمدی نژاد!

انتشار ویدئویی از محمود احمدی نژاد در صندوق رای 
مدرسه هدایت نارمک تهران در شبکه های اجتماعی 
خبرساز شد. او به اعضای پای صندوق که ماسک ندارند 
آموزش ساخت ماسک تنفسی ساده را می دهــد!او با 
تا زدن دستمال کاغذی و دو عدد کش پول راه ساختن 
ماسک تنفسی را آموزش می دهد. کاربران شبکه های 
اجتماعی به این ویدئو واکنش نشان دادنــد. کاربری 
به طنز نوشت: »باز احمدی نژاد یه خالقیتی زد، وزیر 
بهداشت سابق دولت روحانی که فقط می گفت خودت 
بمال خوب میشه!« کاربر دیگری نوشت: »متاسفانه اینم 
مثل خود درمانی می مونه.باید ماسک استاندارد استفاده 
کرد  .« کاربری هم نوشت: »عمو محمود دستی هم توی 
اوریگامی داره و پیشنهاد می کنم بره توی برنامه عصر 

جدید علیخانی که به زودی شروع میشه شرکت کنه.«

            از شایعه ابتال تا جعل نامه

حتما تا کنون با اخباری تحت این عناوین در یکی دو ماهه 
اخیر مواجه بوده اید: »شایعه ابتال به کرونا در جنوب سیستان 
و بلوچستان تکذیب شد.« یا »شایعه ابتالی یک نفر به ویروس 
کرونا در بندر جاسک درست نیست«. حتی درنمونه هایی 
عجیب تر نامه هایی هم از زبان معاون وزیر به رئیس جمهور و 
وزیر کشور به وزیر بهداشت  درباره بیماری کرونا، به ناشیانه 
ترین شکل ممکن جعل و منتشر شد. بعد از خبر فوت دو بیمار 
قمی مبتال به ویروس کرونا هم در شایعه ای اعالم شد که راه 
 های منتهی به قم بسته شده و شهر در قرنطینه قرار گرفته 
است که پلیس راه اعالم کرد تمام محورهای قم باز است. به 
نظر می رسد این گونه شایعه ها برای به وحشت انداختن جامعه 
منتشر می شود که تاکنون اطالع رسانی ها؛ از شیوع شایعات تا 

حدودی جلوگیری کرده است.

          شایعاتی برای دیده شدن

یکی دیگر از مشکالتی که بسیار در شبکه های اجتماعی به 
چشم می خورد این است که بسیاری تا یک آمبوالنس می 
بینند، گوشی خود را بر می دارند و از آن فیلم می گیرند و می 
نویسند ویروس کرونا در فالن شهر و فالن منطقه! این کاربران 
برای جمع کردن الیک حاضرند حتی خودشان نقش بیمار 
مبتال به کرونا را بازی کنند تا کمی به الیک هایشان اضافه شود.

          شایعاتی به نقل از متخصصان مشهور

پیش از این هم بارها شاهد توصیه های پزشکی به نقل از 
پروفسور سمیعی بودیم که به هیچ عنوان صحت نداشته و به 

تازگی هم عده ای با شیوع کرونا توصیه هایی از 
این پروفسور نام آشنا که متخصص جراحی 

مغز و اعصاب است، در خصوص مقابله 
با کرونا منتشر کرده اند که توصیه 

به پرهیز از خــوردن مواد غذایی 
با طبع سرد می کند و مــردم را 
به خــوردن مواد غذایی با طبع 
گرم تشویق می کند. در حالی 
که با یک نگاه ساده به تخصص 

پروفسور سمیعی، در می یابید این 
گفته به هیچ وجه نمی تواند صحت 

داشته باشد.

          ماسک های کرونایی

یکی دیگر از شایعه هایی که باعث کاسبی عده ای سود جو 
شده لزوم استفاده از ماسک برای جلوگیری از ابتال به ویروس 
است. شاید ماسک به شما احساس امنیت ببخشد اما ماسک 
برای کسانی است که به بیماری کروناویروس واقعی مبتال شده 
اند ، نه برای فرد سالم. حتی استفاده بیش از 2 ساعت از ماسک 
می تواند زمینه تکثیر باکتری ها و بیمار شدن افراد را فراهم 
کند. بنابراین در واقع اثربخش ترین روش سالمتی، شستن 
دست هاست. حتما باید 20 ثانیه را صرف شستن دست ها 

کنید و اگر بیمار هستید در خانه بمانید.

          کرونا و سیر و آنتی بیوتیک

ویروس ها و باکتری ها دو میکروب مختلف هستند. بنابراین ما 
از آنتی بیوتیک ها برای باکتری ها و از داروهای ضد ویروسی 
برای ویروس ها استفاده می کنیم. بنابراین آنتی بیوتیک 
های موجود در این زمینه بر این نوع ویروس مؤثر نیستند. 
در بسیاری از شبکه های اجتماعی هم از ویژگی سیر برای 
جلوگیری از ابتال به کرونا نوشته انــد. اما سازمان جهانی 
بهداشت گفته است هیچ مدرکی دال بر اثر آن در برابر ویروس 
کرونا در دست نیست. در برخی کانال ها هم از افزایش خطر 
ابتال به کرونا با تزریق کورتون و دگزا نوشته بودند که دلیل آن را 
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز این گونه 
توضیح داد: »تزریق این موارد در چنین شرایطی که ویروس 
کرونا وارد کشور شده موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن فرد 

سرماخورده می شود.«

          کرونا و مواد مخدر 

از ابتدای انتشار و شناسایی ویروس درچین، در فضای مجازی 
شایعه شد کسانی که کوکائین مصرف می کنند به این ویروس 
آلوده نمی شوند این در حالی است که اعتیاد به مواد و سیگار، 
باعث بیماری های ریوی می شود و فرد معتاد در برابر این 

ویروس، خیلی زودتر از فرد سالم از پای در می آید.

           کودکان و کرونا 

یکی دیگر از شایعه هایی که این روزها در رسانه های مختلف 
می توان آن را دید، این است که »کودکان به کرونا مبتال نمی 
شوند.« این شایعه آن قدر فراگیر شده که حتی خبرگزاری 
های داخلی هم آن را بازنشر کرده اند. این در حالی است که 

سازمان جهانی بهداشت گفته همه افراد در هر سنی امکان 
مبتال شدن به این ویروس را دارند و حتی از شناسایی یک مورد 

نوزاد 9 ماهه هم خبر داده است.

           افراد مسن  و سرعت ابتال 

این یک فرضیه 50-50 است. ویــروس کرونا همه افــراد ، 
حتی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد اما در افراد مسن، 
احتمال ابتال به بیماری شدید یا جدی تر بیشتر است. بنابراین 

همه افراد مسن باید مراقب باشند.

          وایتکس و کرونا 

مواد ضد عفونی کننده ساخته شده از کلر و بلیچ )وایتکس(، 
حالل های شیمیایی، اتانول ۷5 درصدی، اسید پراستیک 
و کلروفرم می توانند ویروس جدید کرونا را روی سطح اشیا از 
بین ببرند اما در صورتی که آن ها را روی پوست بدن بگذاریم، 
تاثیرگذاری خیلی کمی دارند یا هیچ تاثیری ندارند. گذشته از 
این، قرار دادن مواد شیمیایی به طور مستقیم روی پوست بسیار 

خطرناک است و حتی می تواند کشنده باشد.

          کرونا و حیوانات خانگی

سازمان جهانی بهداشت  گزارش داده است هیچ شواهدی 
مبنی بر آلودگی حیوانات خانگی مانند پشه ها و سگ ها به 
ویروس کرونا گزارش نشده است اما شستن منظم دستان با 
آب و صابون پس از لمس این حیوانات که باعث جلوگیری از 

آلوده شدن به باکتری های معمول می شود، توصیه می شود.

    مایع دهان شویه ضد کرونا

خیلی ها فکر می کنند با غرغره کردن مایع 
دهان شویه، مانع ورود ویروس و ابتال به 
کرونا می شوند. هرچند ممکن است 
ــوادی که بــرای شستن  برخی م
دهان به کار مــی رود، در برابر 
برخی میکروب ها اثر داشته 
ــان جهانی  ــازم بــاشــد امــا س
بهداشت می گوید این مواد 
مانع آلودگی به ویروس کرونا 

نمی شود.

          آب نمک بی تاثیر

ــادی از پــســت هــای  ــ ــار زیـ ــم در ش
رسانه های اجتماعی، ادعا شده که یک 
کارشناس ارشــد تنفسی چینی به مــردم محل 
توصیه کرده است استفاده از محلول آب نمک برای شست 
وشوی بینی، مانع آلوده شدن آن ها به این ویروس می شود 
اما سازمان جهانی بهداشت می گوید هیچ مدرکی برای 

تأیید این ادعا وجود ندارد.

          روش چینی علیه  شایعات 

به نظر می رسد همچنان باید منتظر گسترش لحظه به لحظه 
اخبار و شایعات درباره ویروس کرونا باشیم. شایعاتی که در 
بیشتر موارد، کشنده تر از خود ویروس کرونا عمل می کند. 
حامد وفایی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات چینی 
دانشگاه تهران، درباره »ویروس شایعه« در ایسنا نوشته است 
به نظر می رسد توجه به اصل تبلیغات در مواقع بروز بحران که 
طبعا نیازمند زیرساخت های قدرتمند است، نه تنها یک کار 
بنیادین که یک ضرورت غیرقابل انکار برای دولت ها باشد. 
اطالع رسانی در مواقع بحران باید سریع، صحیح و صادقانه 
باشد. نتیجه فقدان هر یک از این سه اصل حیاتی در ضلع 
تبلیغاتی مثلث یاد شده برای مدیریت بحران، تقویت شریان 
های شایعه و جایگزینی مجاری غیررسمی اطالع رسانی 
و طبعا ضربه پذیری جامعه از اخبار بی اساس خواهد بود. 
مدیران بحران در چین، با انتشار گسترده خبر فراگیری 
کرونا، درخصوص مدیریت فضای رسانه ای در این کشور 
اقدام کردند. شبکه های اجتماعی در چین به رغم برخی 
ادعاها بسیار قدرتمند، فراگیر و کاربردی هستند و در چنین 
شرایطی عمال مانند تیغی دو لبه عمل و به همان میزان که 
انتشار یک شایعه را تسهیل می کنند، در اطالع رسانی سریع 
و صحیح نیز کاربرد دارند. چند صباحی پس از انتشار ویروس 
کرونا در شهر ووهان چین، تمام موتورهای جست وجوی 
بومی و رسانه های رسمی این کشور درخصوص درج پنجره 
ای ویژه برای پرداختن به اخبار این ویروس اقدام کردند؛ 
بازوی رسانه ای – تبلیغاتی دولت چین با طراحی نرم افزاری 
ویژه، امکان رصد آنالین وضعیت کرونا در سراسر کشور را 
فراهم کرد و آمار لحظه ای افراد مبتال، مشکوک، درمان شده 
و فوتی در دسترس عموم قرار گرفت.در مواردی حتی امکان 
مشاهده نزدیک ترین موارد ابتال روی نقشه آنالین برای افراد 
فراهم شد و همزمان ویدئوهای کوتاه آموزشی،  بسیاری از  

شبکه های مجازی و رسانه های چینی را پر کرد.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

»دست نمی دهیم« بین المللی شد

عشق روزهای کرونا

بساط ماسک!

قدردان این مردم باشید
کاش مسئوالن 

وفاداری این 
مردم رو ببینن 
و قدردان اونا 
باشن و این 

مادری هم که 
با فرغون اومده 

رای داده رو 
پیدا کنن و 

بهش یه ویلچر 
هدیه بدن

هرچند توی 

داروخانه 

ها ماسک 
فیلتر دار 

پیدا نمیشه 

ولی خب 

روی موتور و 

توی بساط 

دست فروش 

ها با قیمت 

های باال پیدا 
میشه!

در حالی که 
همه گیری 

کرونا در 
قم جریان 

دارد، قمی ها 
زندگی عادی 
خود را ادامه 
می دهند، 
عاشق می 

شوند و ازدواج 
می کنند

وقتی ظریف 
به  خاطر 

ویروس کرونا 
با اعضای 

هیئت هلندی 
دست نمیده 

یعنی این 
پویش دست 
نمی دهیم 

وارد فاز بین 
المللی شد

ضد عفونی مکان های عمومی
این ضد 

عفونی ها 
هم به از بین 

رفتن ویروس 
کمک می 

کنه و هم یه 
آرامش روانی 
خوبی داره که 
حس می کنیم 

مسئوالن 
خوابشون 

نبرده

منصوری- کرونا این روزها در سراسر جهان در 
حال یکه تازی بوده و به تنهایی صدر اخبار جهان را 

از آن خود کرده است. این ویروس حتی اگر خودش 
هم در جایی نباشد، ترس بودنش مهم ترین اضطراب 

این روزهای مردم جهان شده است. معموال در این 
لحظات، بــازار شایعه ها داغ می شود. درخصوص 

موضوع کرونا، عالقه به حفظ سالمتی و ابهامات زیاد 
درباره این ویروس جدید و ناشناخته، باعث شده رواج 

شایعات درباره این ویروس ناخوانده و خطرناک سرعت 
زیادی به خود بگیرد. هرچند ریشه این شایعات اغلب غیرعلمی و غیرکارشناسی است و در بسیاری از اوقات برای گرفتن 
الیک یا به وحشت و اضطراب انداختن جامعه منتشر می شود اما می توان با اطالع رسانی دقیق و به موقع جلوی ایجاد وحشت 
را گرفت و از دامن زدن به شایعات جلوگیری کرد. این روزها فضای مجازی هم با هشتگ کرونا پر شده از خبرها و شایعه هایی 
که در بسیاری از موارد قابل تایید نیستند اما هر کاربری بدون توجه به منبع خبر، آن را باز نشر می کند. امروز سعی کرده ایم 

برخی از این شایعه ها را باهم مرور کنیم و درباره چگونگی مقابله با شایعات بنویسیم.

شایعه هایی خطرانک تر از کروان!

 تا پیش از اختراع تلسکوپ، انسان ها هیچ تصوری از عظمت 
کهکشان نداشتند؛ هرچند در کتاب های مقدس درباره 
آن  می خواندند اما به شکل عملی تجربه اش نکرده بودند. 
درواقع این بازیگوشی علمی  هانس لیپرشی، عینک ساز 
هلندی بود که  منجر به ساخت نسخه ابتدایی دوربین های 
دوچشمی کنونی در ابتدای قرن ١۷ میالدی شد و گالیلئو 
گالیله ستاره شناس  ایتالیایی را بر آن داشت تا تلسکوپ 
خود را بسازد. او با همین وسیله برای نخستین بار توانست 
چهار قمر سیاره مشتری را  رصد کند، کهکشان راه شیری 
را با جزئیاتش ببیند، سطح ماه را بکاود و بفهمد روشنایی آن 
ناشی از انعکاس نور خورشید  است و در نهایت این که دریابد 

آسمان هیچ انتهایی ندارد. 

خروج از جو سیاره زمین	 
چهارم اکتبر ١958 میالدی - یعنی ٣50 ســال پس از 
این که گالیله برای نخستین بار با تلسکوپ خود به آسمان 
نگریست -   روز بزرگی برای انسان   بود چرا که موفق شد 
برای نخستین بار شیء ساخته دست خود را به فراسوی 
جو بفرستد.  در این روز فضاپیمای Sputnik 1  -به معنای 
همسفر - توسط اتحاد جماهیر شوروی از پایگاه فضایی 
بایکونور قزاقستان  به فضا پرتاب شد و دقایقی بعد در مدار 
زمین قرار گرفت. این روز را در تاریخ اکتشافات بشری، 

سرآغاز »عصر فضا«  نام گذاری کرده اند. 
پس از این موفقیت عظیم، دو ابر 

قدرت شرق و غرب همه توان 
خـــود را صـــرف پیشروی 

در  عرصه  بیشتر  هرچه 
علوم فضایی کردند که 
فرستادن  آن  نتیجه 
نخستین موجود زنده 
)سگی به نــام الیکا(، 
فــضــانــورد  نخستین 

جهان   )سرهنگ یوری 
گاگارین( به فضا توسط 

ــا و همچنین فرود  روس ه
نخستین انسان روی ماه )نیل 

آرمسترانگ( توسط  آمریکایی ها 
بود. در طول این سال ها صنعت سینما 

نیز عالقه بیشتری به فراسوی جو از خود نشان 
داد و انبوهی از فیلم های  موسوم به »فضایی« تولید شدند.

خروج از منظومه شمسی	 
اواخر دهه ۷0 میالدی و بعد از آن که پیچ و خم های آسمان 
تا جای ممکن رصد شد، وسوسه فرستادن سفینه ای که 

بتواند به  دورترین نقطه در فضا برسد، به جان  دانشمندان 
افتاد. به این منظور دو سفینه کاوشگر فضایی به نام های 
»وویجر ١« و   »وویجر 2« در آگوست و سپتامبر سال ١9۷۷ 
مــیــالدی، هــر یــک بــه فاصله ١6 روز از هــم در 
فضا  فرستاده  به  متفاوت  مسیرهای 
شدند تا بعد از رصد دورترین نقاط 
منظومه شمسی، از آن خارج 
شوند و سفری دور و دراز 
را برای کشف آن چیزی 
یا    Interstellar  کــه 
»فضای بین ستاره ای« 
نامیده می شود، آغاز 
کنند. این دو سفینه 
ــال  ــ 42سـ بــیــش از 
اســت که به سفر خود 
ادامــه  داده و همچنان 
مشغول فرستادن پیام به 
زمین هستند. وویجرها هم 
اکنون جزو دورترین مصنوعات 
ساخت بشر در فضا به  شمار می روند. 
29 سال پیش در چنین روزی، برابر ١2 نوامبر 
١990 میالدی، »وویجر ١« عکسی از کهکشان راه شیری 
 فرستاد که در گوشه ای از آن، زمین به شکل نقطه ای آبی 
می درخشید. ارتباط رادیویی وویجرها با وجودی که کاماًل 

از دیدرس  خارج شده اند، هنوز با زمین برقرار است.          
منبع:   »اسرار کائنات« نشر به نگار  

تصویری از عظمت کهکشان

شایعه هایی مثل استفاده از کوکائین، خوردن سیر، غرغره دهان شویه، شست وشوی 
نمکی، توصیه هایی از پروفسور سمیعی و ...
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خط طالق

ازدواج پنهانی شوهر

مریم  به زندگی مشترك ۲۸ســالــه اش نگاه 
كــرد. درهفت آسمان هم داوود برایش یك 
ستاره نگذاشته بــود. تنها چیزی كه در این 
زندگی داشت، چند بچه بود كه با مشكالتشان 
شانه های خمیده او را بیشتر آزرده می كردند.
ــا با  ــال ه ــود. در ایـــن س زن چــقــدر خسته بـ
ــود. پــا بــه پــای او كار  نـــداری داوود ساخته ب
ــج بــرده و زنــدگــی را ساخته بــود.  ــرده، رن كـ
ــود. چه  ــق گرفته ب كم كم زنــدگــی شــان رون
صرفه جویی هایی كه نكرده بود و دست آخر 
سقفی  بــودنــد،  توانسته  زحمت ها  همین  با 
باالی سرشان داشته باشند، سقفی كه نیمی 
از آن را با ارثیه ای که به مریم  رسیده بود، 
خریده بودند.درست یك سال بود كه داوود 
به او و بچه ها كاماًل بی توجه شده بود. انگار 
دیگر دوست شان نداشت. انگار مریم  مزاحم 
راهش شده بود. مریمی كه روزی ستاره اقبال 
و خوشبختی اش بود، حاال شده بود مزاحم و به 

او بی اعتنایی می کرد.
زن آهی كشید. به یاد آخرین حرف داوود افتاد. 
از دیشب كه رفته بود، انگار این حرف روی دل 

مریم  خیلی سنگینی می كرد.
ـ ببین زن! باید نصف خونه رو به اسم من كنی و 

گرنه دیگه نه من، نه تو.
مریم  نگاهش كرده بود.

ـ داوود مگه من رو به خاطر خونه می خوای؟
ــه خــاطــر خــانــه مــی خــواســت.  داوود او را ب
حاضر بود او و زندگی ۲۸ساله اش را با تمام 
 خاطرات با سه دانگ از یك خانه عوض كند.
درست یك سال بود كه به او و بچه ها خرجی 
نــداده بود. تنها پول آب و برق را می داد و به 
ــاری نــداشــت. در  هیچ چیز دیگر زنــدگــی ك
تمام این مدت مریم  با حقوق و پس اندازی كه 
داشت، زندگی اش را گذرانده بود. احساس 
می كرد، واقعیت تلخی پشت این رفتار داوود 
باید پنهان باشد ولی هر چه فكر می كرد عقلش 

به جایی قد نمی داد.
صدای زنگ تلفن كه بلند شد، مریم  از عالم 
خودش بیرون آمد. به طرف تلفن رفت و گوشی 

را برداشت.
ـ بفرمایید.

ـ شما خانم آقا داوود هستی؟
ـ بله! شما؟

ـ من نگران زندگی شما هستم. همین قدر 
بدونید كــه در زندگیتون زن دیــگــری وارد 
شــده... مریم  تا آمــد دهــان بــاز كند، گوشی 

قطع شد.
دلهره و اضطراب در تمام وجودش رخنه كرد. 
شاید كسی می خواست آزارش بدهد، شاید 
كسی می خواست با دشمنی نیمه كوچك باقی 

مانده زندگی اش را به هم بریزد.
این شخص چه كسی بود؟ چرا به او این خبر 
دردنــاك را داده بود؟ چراباید داوود این كار 
را كرده باشد، من كه هیچ وقت در زندگی كم 
و كسری برای داوود نگذاشتم، من كه به او 
بی مهری و كم محبتی نكردم، چرا باید به زن 

دیگری تمایل پیدا كرده باشد؟!
مریم  به یاد عید افتاد. داوود با اصرار او را به 
شهرستان پیش خانواده اش فرستاده بود. 
در حالی كه داوود همیشه از این كه مریم  به 
شهرستان پیش خانواده اش برود، ممانعت 

می كرد.
هر چه بیشتر فكر می كرد، بیشتر به این نتیجه 
می رسید كه زندگی اش دستخوش تالطم 
شده است. حاال علت بی تفاوتی های داوود را 

بهتر می فهمید.
ــد. بعداز  ــك از چشمان مــریــم  جـــاری ش اش
ــال چــه بدبختی بــزرگــی نصیب اش  ۲۸سـ
شده بود. با بچه های بزرگ اش كه در جامعه 
در موقعیت حساسی قــرار داشتند چه باید 

می كرد؟
 جلوی دامــادش چه رفتاری باید می كرد، 
نكند این مشكل بر زندگی دخترش هم تأثیر 

بگذارد.
ــر  ــد. نــكــنــد اگ ــودنـ ــو بـ ــج ــش ــرش دان ــس دو پ
می فهمیدند پدر را تحت فشار قرار می دادند 
یا از روی عصبانیت دست به كار خطرناكی 
می زدند.مریم  آهی كشید هر چه بود باید 
مبارزه می كرد. او در تمام ۲۸ســال زندگی 
مشترك اش مبارزه با سختی ها را به خوبی 
آموخته بود، اما چگونه؟ چطور می توانست 

حق و حقوق بربادرفته اش را از داوود بگیرد.
داوود بــرای خانه خرید می كرد، پــول آب و 
برق را می داد، اما هیچ خرج دیگری را متقبل 
نمی شد. داوود خرج مسكن به او نمی داد به 
ــازه اش دل به زن  او بی توجه بود و بــدون اج

دیگری داده و با او پیوند بسته بود.
زن باید جــواب تمام سؤاالتش را می گرفت 
شوهرش چرا باید ازدواج دیگری می کرد پس 
حق او چه می شد این همه سال زحمت در 
خانه مردی که نه تنها دیگر او را نمی خواست 
بلکه نصف خــانــه را هــم بـــرای خـــودش می 
خواست. به طرف دادگاه خانواده به راه افتاد 
او نمی توانست هوو را تحمل کند و باید طالق 

می گرفت.

اعتراف عجیب زن دانشجو به دزدیدن 
دختر ۲ ساله ای به نام باران

ــه متهم  ــک مـــرد ک دو زن و ی
هستند دختر دو سال و نیمه 
ای به نام باران را از خانواده اش 
ربوده اند، دیروز در دادگاه پای 
هر  و  ایستادند  محاکمه  میز 
کدام ادعا کردند از نقشه آدم 

ربایی مطلع نبوده اند .

ربودن باران کوچولو 	 
رسیدگی  به این پرونده از بهمن  سال ۹۵ به دنبال شکایت یک 
خانواده افغانستانی آغاز شد. زن جوان که به پلیس آگاهی رفته 
بود به مأموران گفت: دختر دو سال و نیمه ام به نام باران توسط 
یک زن جوان دزدیده شده است .وی در تشریح شکایتش گفت: 
دیروز یک زن جوان به نام مهناز که خودش را خیر معرفی کرده 
بود مقابل خانه مان در دروازه غار آمد . او از من خواست تا همراه 
دختر دوساله و نیمه ام برای خرید بیرون برویم. او ما را به میدان 
خراسان برد و برایمان خرید کرد اما هنگامی که من برای پرو 

مانتو داخل اتاق پرو رفته بودم باران را برداشت و گریخت .

ردیابی خیر قالبی	 
در حالی که تالش برای ردیابی عامل ربودن دختر خردسال 
آغاز شده بود، پلیس به بررسی فیلم دوربین های مداربسته 
مانتوفروشی پرداخت و یک زن جوان را شناسایی کرد. شواهد  
نشان می داد، مهناز ۴۷ ساله در دانشگاهی در مشهد دانشجو 
است .به این ترتیب وی بازداشت شد و گفت : از سوی زنی به نام 
نگار برای آدم ربایی اجیر شده و به دستور نگار و با کمک پسر 
جوانی به نام مرتضی، باران را ربوده و او را تحویل نگار داده 
است.با اطالعاتی که این زن به پلیس داد، باران در خانه نگار 

در سعادت آباد شناسایی و تحویل خانواده اش شد.

در دادگاه 	 
 به این ترتیب سه متهم روز گذشته در شعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند .در ابتدای جلسه 
مادر باران در جایگاه ویژه ایستاد و برای هر سه متهم که در 
ربــودن فرزندش نقش داشتند، خواستار مجازات شد.وی  
گفت: ما مهاجر افغانستانی هستیم. من صاحب یک پسر 
ودو  دختر هستم. دو سال قبل از ربوده شدن باران، پسرم را 
به مدرسه برده بودم که آن جا برای اولین بار نگار را دیدم. آن 
زمان باران چهارماه داشت. نگارمی گفت زن خیری است که 
به منطقه دروازه غار آمده و به خانواده های فقیر کمک می 
کند. من به او گفتم شوهرم کارگر است و  پول کافی برای تهیه 
پوشک و شیرخشک نداریم. او اطالعاتی را از باران  گرفت و در 
دفترچه اش نوشت و به من مقداری پول داد. حدود دوسال  از 
این ماجرا گذشته بود که این بار زن دیگری به نام مهناز مقابل 
خانه ما آمد و خودش را خیر معرفی کرد. او از من خواست تا با 
دخترم برای خرید همراه او برویم. من می خواستم باران را 
پیش خواهرم بگذارم اما زن خیر اصرار کرد تا دخترم را هم 
همراهم ببرم. برای خرید به مانتوفروشی رفته بودیم. من 
داخل اتاق پرو رفته بودم اما وقتی بازگشتم متوجه شدم مهناز 

دخترم را ربوده است.

انکار آدم ربایی 	 
سپس مهناز  که از زندان به دادگاه منتقل شده بود در جایگاه 
ویژه ایستاد و گفت : ۲0 سال با همسرم زندگی کردم و صاحب 
دو دختر هستم اما همسرم عاشق راننده سرویس مدرسه یکی 
از دخترانم شد و مرا طالق داد و با او ازدواج کرد و من چون 
درآمد نداشتم، نتوانستم سرپرستی دخترانم را قبول کنم. 
من در این سال ها درس خواندم و در دانشگاه مشهد در رشته 
مترجمی زبان قبول شدم. می خواستم منبع درآمدی داشته 
باشم تا بتوانم سرپرستی دخترانم را به عهده بگیرم.وی ادامه 
داد: در این سال ها با نگار و خانواده او آشنا شدم. نگار صاحب 
یک پسر بود و دیگر بچه دار نمی شد. او دلش می خواست 
دختر داشته باشد و همیشه با من درد دل می کرد تا این که  
در تعطیالت میان ترم دانشگاه نگار با من تماس گرفت و از من 
خواست به تهران بیایم. او گفت خانواده ای را می شناسد که 
می خواهند دخترشان را بفروشند اما چون از بقیه خجالت 
می کشند می خواهند به آن ها بگویند فرزندشان گم شده 
است.این زن ادامه داد: من برای کمک به تهران رفته بودم  و 
نگار از من خواست تا پیش این خانواده فقیر بروم و دخترشان 
را تحویل بگیرم. من وقتی به خانه مــادر  بــاران رفتم گمان 
می کردم او می خواهد با میل خودش فرزندش را به نگار تحویل 
دهد. من همراه مادر باران به مانتوفروشی رفتم و وقتی که او 
در اتاق پرو بود بچه را برداشتم و از فروشگاه بیرون رفتم. نگار 
آن جا با پسر جوانی به نام مرتضی  که پیک موتوری بود ایستاده 
بودند. او از من خواست تا همراه بچه سوار موتور شوم. مرتضی 
ما را به حوالی میدان امام حسین برد من آن جا باران را تحویل 
نگار دادم و به مشهد برگشتم. من اصال  از آدم ربایی مطلع 
نبودم.سپس  نگار که با قرار وثیقه آزاد بود روبه روی قضات 
ایستاد و اتهام کودک ربایی را  انکار کرد و گفت : من صاحب 
یک پسر هستم  اما دیگر بچه دار نمی شوم. بارها به بهزیستی 
رفتم تا سرپرستی یک دختر را به عهده بگیرم اما نشد. به 
افسردگی  شدید مبتال شده بودم که خواهر مهناز پیشنهاد داد 
تا بعد از زلزله کرمانشاه به آن جا بروم و سرپرستی دختری را به 
عهده بگیرم .من به کرمانشاه رفتم و با مقامات مسئول صحبت 
کردم اما این بار هم نتوانستم دختری را به فرزند خواندگی 
بگیرم. مهناز  که دوست صمیمی ام بود گفت خانواده ای را 
می شناسد که تصمیم دارند دختر ۲.۵ ساله شان را بفروشند. 
من فکر می کردم پدر و مادر باران با میل خودشان می خواهند 
دخترشان را به من بدهند اما تصمیم دارند ماجرا  را کودک 
ربایی جلوه دهند .این زن ادامه داد: مرتضی هم از ماجرای آدم 
ربایی اطالعی نداشت. او پیک  موتوری بود که قرار بود به من 
کمک کند .سپس مرتضی نیز به دفاع از خود پرداخت  و منکر 
اتهام مشارکت در آدم ربایی شد و ادعا کرد از ماجرای کودک 
ربایی اطالعی نداشته است و بی گناه است. بنا به این گزارش، 

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

فراری بودن امیر قرایی در قتل خونین پسر 
ــوان باعث شد تا پس از هشت ســال به  ج
صورت غیابی به این پرونده رسیدگی شود.
 ۹0 ۷ اردیبهشت سال  عصر چهارشنبه 
ماموران کالنتری جنت آبــاد از درگیری 
چند جوان مطلع و خیلی زود تیم ویژه ای 
از ماموران برای بررسی موضوع به محل 
ــزام شدند.ماموران با حضور در محل  اع
درگیری مشاهده کردند جوانی به نام حمید 
هدف ضربه قمه قرار گرفته است. با توجه به 
حساسیت موضوع این جوان به بیمارستان 
منتقل شد و در بخش مراقبت های ویژه 
تحت نظر قرار گرفت تا این که پزشکان مرگ 
مغزی او را تایید   و خانواده حمید نیز در 
اقدامی انسان دوستانه رضایت خود را برای 
اهــدای اعضای بدن پسرشان به بیماران 
چشم انتظار اعالم کردند.با توجه به جنایی 
شدن این درگیری، تیمی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران برای دستگیری 
عامل جنایت وارد عمل شدند و در گام 
نخست پی بردند که عامل این جنایت امیر 
قرایی یکی از قوی ترین مردان ایران است 
که در این درگیری خونین حضور داشته و 
دست به قتل زده است.کارآگاهان در همان 
تحقیقات ابتدایی موفق به دستگیری برادر 
امیر قرایی به نام علیرضا شدند و مشخص 
شد امیر پس از این درگیری خونین فرار 

کرده است.

برادر قربانی جنایت	 
بــرادر قربانی جنایت که در این درگیری 
حضور داشت، پیش روی بازپرس پرونده 
ــرادرم حمید و امیر  قــرار گرفت و گفت: ب
دوســتــان قدیمی بودند و هیچ وقــت فکر 

نمی کردم امیر دست به چنین کاری بزند، 
اختالف آن ها بر سر سه میلیون تومان بود 
و چند ماه بر سر این موضوع با هم اختالف 
داشتند.وی افــزود: شب حادثه در سفره 
ــرار دعوایی  خانه نشسته بودیم و هیچ ق
نداشتیم. من و دوستان برادرم در قهوه خانه 
بودیم که پیامکی از امید به دست حمید 

رسید که او را عصبانی و رنگش تغییر کرد.
این مرد ادامه داد: چند دقیقه بعد پیامک 
های دیگری از امیر به دست برادرم رسید 
که باعث شد او عصبانی و تحریک شود. 
قوی ترین مرد ایران از برادرم خواسته بود 
به بیرون سفره خانه بیاید تا با هم دعوا کنند. 
من چند بار جلوی برادرم را گرفتم اما آخرین 
پیامک امیر پر از فحش و حرف های سنگین 
بود که دیگر نتوانستم برادرم را بگیرم و به 
بیرون رفت.برادران قرایی با شمشیر و قمه 
جلوی در بودند که امیر به سمت بــرادرم 

حمله کرد، دوستانمان به بیرون از سفره 
خانه آمدند تا آن ها را از هم جدا کنند. یکی 
از دوستانمان وارد درگیری شد تا ضربه به 
حمید نخورد که خودش با ضربه قمه امیر 
زخمی و چهار انگشت اش قطع شد و حمید 
نیز ضربه عمیقی به دستش خورد ولی چون 
راه می رفت فکر نمی کردیم حالش بد باشد. 
او را به بیمارستان رساندیم و در آن جا بود که 
فهمیدیم شرایط حمید وخیم گزارش شده 
و امیدی به زنده بودنش نیست. پس از آن 
خانواده ام به اهدای اعضای بدن برادرم به 

بیماران رضایت دادند.

پدر امیرقرایی در بازداشت	 
پدر امیر که به جرم نگهداری مواد مخدر 
بازداشت شده بود، به ماموران گفت: پسرم 
همیشه ورزش می کرد و شنیده بودم که با 
یکی از دوستانش دچار مشکل شده است، 

وقتی متوجه شدیم که حمید به خاطر قتل 
دوست اش فراری شده است، باورکردنی 
نبود و روز آخر با چهره ای عصبانی و ناراحت 
به خانه آمد و چند لباس برداشت و رفت، 
پسرم خودش را تسلیم پلیس می کند و فقط 
به فرصت نیاز دارد که با خودش کنار بیاید.

قاتل فراری	 
بررسی ها نشان از آن داشت که امیر قرایی 
ــران پس از جنایت پا به  قــوی ترین مــرد ای
فرار گذاشته است و سرنخ هایی از خروج 

غیرقانونی این قاتل از کشور  وجود داشت.
ــرای قتل  ــاج ــا گــذشــت چــهــار ســال از م ب
حمید در درگیری خونین، بازپرس شعبه 
ــرای ناحیه ۲۷ تهران با تقاضای  ۴ دادس
چاپ عکس امیرقرایی خواست، کسانی 
که اطالعی از مخفیگاه وی دارند با پلیس 

تماس بگیرند.

کیفرخواست	 
هشت سال از ماجرای قتل خونین گذشته 
و تحقیقات پلیسی نشان از آن دارد که امیر 
قرایی پس از قتل به کشور ترکیه، سپس به 
یونان و قبرس و احتماال به کشوری که هیچ 
ارتباطی با ایران ندارد، سفر کرده است. با 
توجه به فراری بودن این قاتل به این کشور 
امکان بازگرداندن او به ایران وجود ندارد. 
در این مرحله قاضی پرونده کیفرخواست 
پرونده قتل حمید را صادر کرد.بنا به این 
ــدور کیفرخواست پرونده  گـــزارش، با ص
قتل پسر جوان که امیر قرایی قاتل شناخته 
شده، قرار است پرونده به دادگــاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شود تا به صورت 
غیابی حکم نهایی در این پرونده صادر شود.

محاکمه غیابی امیرقرایی در پرونده قتل وحشتناک

قاتل شیشه ای که 1۵ سال قبل دست به قتل پدرش زده 
بود، پس از آزادی در جنایتی هولناک مادرش را که در 
نقش یک شیطان می دید به قتل رساند.ساعت 1۹:۴۵ 
چهارشنبه 30 بهمن امسال خبر قتل یک زن در خانه 
اش به ماموران کالنتری 1۵۲ خانی آبادنو رسید و آن ها 
به خیابان میعاد شمالی رفتند و با حضور در خانه زن ۷0 
ساله با صحنه هولناکی روبه رو شدند.مادر خانواده به 
طرز هولناکی به قتل رسیده و از ناحیه باالی ابرو، سرش 
به دو قسمت تقسیم شده و مغز وی در کف آشپزخانه 
پخش شده بود.همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل 
شوند و بازپرس ویژه قتل نیز همراه تیم تشخیص هویت 
در قتلگاه مادر خانواده حضور پیدا کردند.کارآگاهان 
در گام نخست به تحقیقات میدانی پرداختند و از اهالی 
ساختمان شنیدند که محسن پسر ۴۷ ساله این خانواده 
از ۲۵ سال قبل به مواد مخدر شیشه اعتیاد دارد و حتی به 
خاطر این اعتیاد همسرش از او طالق گرفته است و با دختر 

عقد کرده اش زندگی می کند.

قتل پدر	 
کارآگاهان در ادامه پی بردند که محسن 1۵ سال قبل تحت 
تاثیر مواد مخدر شیشه با پدرش درگیر شده و به خاطر کتک 
های سخت و سنگین باعث فلج شدن و سپس مرگ پدرش 
شده است که خانواده اش با اعالم رضایت و بخشش باعث 
آزادی پسرشان شده انــد.در بررسی ها مشخص شد که 
محسن بعد از آزادی از زندان در کنار مادرش در خانه پدری 
اش زندگی می کرده و بارها به خاطر اعتیادش با مادر و 

اعضای خانواده اش  درگیر شده است و همسایه ها از ترس 
این که این مرد با آن ها درگیر نشود جرئت دخالت نداشته 
اند.تیم جنایی  در تجسس های فنی اطالع پیدا کردند که 
قاتل چندی قبل به کمپ ترک اعتیاد رفته اما شش روز قبل 
به خانه بازگشته و از همان روز شروع به درگیری لفظی با 
مادر، خواهر و دخترش کرده است و حتی این درگیری ها 
به حدی بوده که دختر محسن از ترس جانش پابرهنه و با 
لباس خانه از منزل خارج شده و پا به فرار گذاشته است. 
محسن در این مدت از دختر و اعضای خانواده اش خواسته 

بود تا برای او مواد مخدر شیشه تهیه کنند.

دستگیری قاتل	 
با توجه به اطالعات به دست آمده مشخص شد که عامل 
این جنایت هولناک پسر خانواده است که ردیابی ها برای 
دستگیری محسن کلید زده شد و ماموران ساعت ۲۲:30 

شامگاه چهارشنبه محسن را در خیابان ۲۲ بهمن در حالی 
که یک چاقو به دست داشت شناسایی کردند و قبل از این 
که این مرد دست به اقدام خونین دیگری بزند ماموران در 
یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.محسن در 
همان ابتدا به قتل مادرش اعتراف کرد اما گفت: مادرش 
را به قتل نرسانده و یک شیطان در نقش مادرش را که قصد 

جان او را داشته، به قتل رسانده است.

صحنه قتل	 
محسن در خصوص جزئیات قتل مادرش گفت: داخل حمام 
بودم و قرار بود مادرم برای کیسه کشیدن کمرم داخل حمام 
شود که در یک لحظه مادرم را که یک شیطان بود جلوی در 
حمام دیدم و با سنگ پایی که در دست داشت ادعا کرد که 
یا من او را می کشم یا او مرا می کشد.وی افزود: من با یک 
شیطان روبه رو بودم که قصد کشتن مرا داشت به همین 
دلیل با مشت نزدیک به 30 تا ۴0 ضربه به سر او زدم و برای 
اطمینان از قتل با چاقو به جانش افتادم و پس از کشتن 
شیطان برای این که او را به سردخانه نبریم قصد داشتم 
جسد را داخل یخچال بگذارم اما موفق نشدم و جسد را 
داخل آشپزخانه رها کردم و از ساختمان خارج شدم.قاتل 
شیشه ای ادامه داد: در خیابان همه انسان ها مثل شیطان 
بودند که به سمت آن ها آب دهان پرت می کردم و چون 
چاقو در دستم بود کسی جرئت نداشت به سمتم حمله 
کند تا این که پلیس سر رسید و مرا دستگیر کرد.بنا به این 
گزارش، قاتل شیشه ای پس از اعتراف به قتل مادرش برای 
تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران 

اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

قاتل شیشه ای: او  را یک شیطان دیدم!

پسر جوان در درگیری با بــرادر افیونی اش دست به قتل 
ناخواسته زد و دستگیر شد. ظهر شنبه 3 اسفند امسال 
پسر جوانی در جنت آباد شمالی در تماس با مرکز فوریت 
ــرادر بــزرگ ترش خبر  های پلیسی 110 از درگیری با ب
داد که تیمی از ماموران کالنتری به محل اعــزام شدند.
مامور موتورسوار با حضور در جلوی خانه پدری پسر جوان 
تحقیقات را آغاز کرد. جوان 31 ساله ادعا کرد، برادر بزرگ 
ترش که اعتیاد به مواد مخدر دارد به او و همسرش فحاشی 

کرده و از دست کارهای او خسته شده است که در همین 
حین پدر خانواده برای میانجی گری به جلوی ساختمان 

آمد و همراه با مامور پلیس شروع به آرام کردن پسرش کرد.
در حالی که مامور پلیس با پدر و پسر جوان در حال صحبت 
بود، ناگهان پسر بزرگ خانواده که اعتیاد به مواد مخدر 
داشــت از پشت پنجره آشپزخانه در طبقه اول شــروع به 
فحاشی به برادرش کرد که در این صحنه پسر جوان با بستن 
در خانه روی پلیس و پدرش داخل خانه شد. مامور پلیس و 
پدر خانواده پس از شکستن شیشه در ورودی موفق به باز 
کردن در شدند، اما با ورود به خانه با صحنه خونینی روبه رو 
شدند.پسر بزرگ خانواده از ناحیه سینه هدف ضربه چاقو 
قرار گرفته بود و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد که با اعالم 

این خبر به اورژانس خیلی زود پزشکان در محل حاضر شدند 
و جوان زخمی را به بیمارستان سینا منتقل کردند اما این 
پسر به دلیل شدت خون ریزی روی تخت بیمارستان تسلیم 
مرگ شد.مامور پلیس که در صحنه جرم حضور داشت، از 
جوان 31 ساله بازجویی کرد که این جوان در اعترافاتش 
گفت: وقتی وارد خانه شدم، برادرم با چاقو به سمتم حمله 
کرد که با صندلی از خودم دفاع کردم و با صندلی آشپزخانه 
یک ضربه به دست برادرم زدم که همین باعث شد چاقو به 
بدن او  وارد شود و سپس روی زمین افتاد.در صحنه جرم 
صندلی شکسته نیز وجود داشت که با دستور بازپرس ویژه 
قتل پسر جوان بازداشت شد و تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.

دکتر رضــا احــمــدی، روان شناس و 	 
استاد دانشگاه

متاسفانه سوء مصرف مواد مخدر به ویژه 
شیشه در بین برخی جوانان و نوجوانان 
اتفاق  همین  و  اســت  یافته  گسترش 
های  جنایت  اصلی  عوامل  از  یکی  تلخ 
خانوادگی به شمار می رود. متاسفانه 
ــدت تــوهــم زاســـت و  مــخــدر شیشه بــه ش
مصرف کنندگان به دلیل توهم و صداهای 
ذهنی که می شنوند فکر می کنند در 
حال مبارزه با ابلیس یا شیطان هستند 
در حالی که اعضای خانواده خود را آزار 

می دهند و در حال آسیب رساندن به آن 
ها هستند و بعد از این که به خود می آیند، 
پشیمان می شوند. این اتفاقات ناگوار به 
دلیل توهماتی است که مخدر شیشه در 
مصرف کنندگان ایجاد می کند.برخی 
از جوانان به  علت ناآگاهی از مضرات و 
پیامدهای مواد صنعتی و نادیده  انگاشتن 
عوارض آن، دچار باورهای غلط می شوند 
به  طوری که فکر می کنند مصرف تفریحی 
و تجربه یک  باره آن، نه تنها سبب کسب 
ــی و رفع  ــذران ــوش گ لـــذت، تفریح و خ
مشکالت روحی می شود  بلکه اعتیاد آور 

نیز نخواهد بود. غافل از این واقعیت  که 
بسیاری از معتادان و مصرف  کنندگان 
به  اقـــدام  غلط  انگیزه  همین  بــا  شیشه 
مصرف می کنند و همین یک  بار مصرف 
سبب ایجاد تمایل و احساس مثبت برای 
ادامه مصرف در آنان می شود و موجبات 
وابستگی روانــی به این  گونه مــواد را در 
آنــان فراهم می کند.مصرف ایــن گونه 
مــواد توهم زا بار اول بسیار لذت بخش 
است و باعث سرخوشی فراوان در افراد 
می شود اما به مرور بدن به این میزان از 
مصرف مواد مقاومت نشان می دهد و برای 
به دست آوردن لذت های قبلی احتیاج به 
مواد بیشتری دارند. این وابستگی شدید و 
بیمارگونه که همراه با مشکالت مالی است 

این افــراد را به سوی سرقت و رفتارهای 
هنجارشکنانه سوق می دهد به طوری که 
اگر مانعی از سوی فرد معتاد برای دست 
یابی به مــواد احساس شــود، به شــدت با 
رفتارهای خشونت آمیز پاسخ می دهد.
عصبی  سیستم  مــواد  گونه  ــن  ای مصرف 
را دچــار اختالل  و افــراد را دچــار بیماری 
ــای روانـــی از جمله اسکیزوفرنی می  ه
کند که رفتارهای توهم آمیز از پیامدهای 
آن  اســت. در این وضعیت او یک موجود 
بسیارخطرناک می شود، آدمی با رفتارهای 
توهم آمیز که همه را دشمن خود می پندارد 
و باید سر به نیست شان کند. این موجود 
متوهم و خطرناک، به راحتی دست به هر 

گونه جنایتی می زند.

تحلیل

افیونی که عامل قتل های خانوادگی است

پلیس پشت در بود که این جنایت رخ داد

قتل برادر بزرگ تر در جنت آباد تهران 
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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 کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

3 منطقه از تقسیمات یک شهر 20 منطقه ای را 
جدا کرده ایم. شماره آن ها را تعیین کنید.

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

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

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

9 7 5 8
2 3 7 5 1

8
8 2 9

9 8
1 8 2

5
6 4 3 9 1

8 4 3 5

2 4 9
6 5 1

4 1 7 6
2 5

1 7 9
3 8
8 4 2 1

7 5 4
2 9 6

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.

215764398
876593142
493128765
649381257
152476839
738259614
584632971
967815423
321947586

497321586
823675491
561984723
756813249
932546178
148792635
319257864
675438912
284169357

معمای شطرنج

به تصویر نگاه و رابطه بین اعداد را کشف کنید 
تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

ــه کلمه ای را نشان  حـــدس بــزنــیــد تــصــویــر، چ
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که بدانید 
کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر 

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

حل جدول:

ا  ا   ت  ز  م ن   ا  ت   و         
ا ن  ی س ر ی س م  ا ن   ز  ن       
ا ز ن  ا  و   ز د گ ی  م  ر ب    غ 

ر د م ر ن ج  ن  س  ه       ب ب  
ه ی ا   و  پ  ش  ا  د  ز    ج م  

 

ر ا  ه  ن س  ر  ا    ی 

ر ک ر ب   ر ن گ     
   

ا ا د  ا ن  ز د  ک   د 

ا ک ل  م د ی ن ه   
 

معما

فراق برادر

سعید و برادرش در کودکی از یکدیگر جدا شدند و 
تا همین چند روز پیش هم یکدیگر را ندیده بودند. 
اما سعید با تالش فراوان توانست آدرس برادرش 
را پیدا کند و برای دیدن او به خانه اش رفت. سعید 
هیچ تصویری از برادرش نداشت و نمی دانست 

چه شغلی دارد اما نام او را می دانست. 
وقتی به آدرســی که پیدا کرده بود رسید دو نفر 
را که لباس کار تنشان بود دید که یکی از آن ها 
برادرش بود. یکی از آن ها لباس مکانیک و دیگری 
لباس افسر پلیس به تن داشت. سعید بدون هیچ 
حرفی فورا بــرادرش را تشخیص داد. او چگونه 

برادرش را شناخت؟

ساعت تندرو

اگر ساعتی داشته باشید که در هر شبانه روز 7.5 
دقیقه تندتر از زمان حرکت کند. پس از چند شبانه 

روز دوباره می تواند وقت صحیح را نشان دهد.

96)4            38)3           24)2            4)1

هوش منطقی:

 عدد مرکزی از حاصل ضرب هر قطر به دست می آید. پس 20=2×10

معمای ساعت تندرو:

 با توجه به داده های معما مشخص می شود که این ساعت هر هشت شبانه روز 
یک ساعت زمان را جلوتر نشان می دهد. با توجه به این که ساعت تندتر کار می 
کند پس هر 12 ساعت که یک دور کامل بزند می تواند ساعت را درست نشان 

دهد در نتیجه 12×8 که می شود 96 جواب درست است.

اختالف تصاویر

خفن استریپ: ناودان

ی:
ض

ی ریا
باز
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4.تور کاهکشی –از غالت- سبزی نقلی 5.از پارک های 
ــران در استان فارس-هافبک سابق منچستر-  ملی ای
هزینه 6.چهارمین جسم در سامانه خورشیدی بر پایه 
 جرم –سامانه 7.نگهبان–فیلمی با بازی سارا بهرامی
  8.بـــزرگ ترین جزیره یــونــان- ظــرف آبگوشت– رگزن

9. تیم فوتبال یونانی–آغوش– ترشح 10.کریسمس- لوله 
تنفسی 11. شهر حضرت عبدالعظیم- از خدایان باستان–

درازا- بگوی عرب 12.عامل تب مالت- از شاعران بزرگ

عمودی: 

ــالب کــوهــنــوردی-گــال 2. شــادمــان شــدن- پول  1. ق
ــای مسیحیت  هــنــدوراس- زمــیــن آذری 3.از فــرقــه ه
4.ســیــاهــرگ– گشوده-مسابقه 5.حــشــره خونخوار-
6.بستر–برچسب  کوپال  همراه  جاسوسی-  دستگاه 
 7.بهابازار- طال 8. جایز-رفتار بد و ناهنجار - خواب
9. ماشین باری کوچک- عضو باالنشین- سبکی در ووشو  
10.مناسبت روز پانزدهم اسفندماه  11.عــدد خیتی- 

اسرارآمیز  مثلث 
اطلس  اقیانوس 
ــا ــب ــده زی ــ ــرن ــ  – پ
12. چشم چپ - 
نوعی کلم اروپایی

افقی:    1. ماده نیمه گوارش شده درمعده- پایتخت بلژیک 2.طعام رقیق- طویل ترین 
استخوان بدن-کلمه تعجب– خدای درویــش 3.  نمایش نامه- محل فرود هواپیما 

افقی:  1.فرهنگ لغت 2.از ادات استفهام-جرس-لباس جنگ 3.ردیف-گریبان- 
ابزار کبابی4. پیش غذا-گونه- نیرو 5. بند-درخت تسبیح-محور 6. سایبان 7-تارتن 

8.مهمانی- کتف- جسر 9.ضمیر بیگانه- ازحبوبات– نوعی 
سبزی 10 .آغوز–نی میان تهی- نفی عرب 11. ننر– مقابل 
خاص–از سه رنگ اصلی 12. کنایه از فرد حقه باز و شارالتان

 عمودی :

1.  آموزشگاه 2.حرف ندا-جوی خون- بلند مرتبه 3.واحد 
سنجش طول انگلیسی–تصویر- مهاجرت 4.نهر– تابلوی 
نقاشی- عــدد خیتی 5.ضــربــه ســر–غــذاخــوری 6. بها–
سراینده 7. خط عبور– حرف عصایی 8.مرغی بزرگ جثه با 
دم چتری–من و شما 9. ارجمندی– بخشش- یاقوت سرخ 
10. سرو کوهی – طفل- حزب هیتلر 11.مدیون- ستون 

بدن – رفوزه  12. شگفت انگیز

جدول متوسط  |  7621جدول سخت  |  827

د ی ا ت ر ا پ ا ر ا پ
ر و ش ک ر ا ی د ه ا
ه ر ت ک و ک و گ ن ر

ت ا س ا س ا م ز گ ا
گ ل ر م س ا ر د
ل ا ن ی د ر ا ک ا و
ی گ ا ی ر ا س ی م ک
س ا گ ن گ ر ر س
ی ک ن ا ی ه ی ز ا ک
ر ب ه ر ر و س ن و خ

ی ن د ر ا ی ل ی ر د
ن د چ س و ت ا ر ت س ا

د ن ه س و ن ا ی ق ا ا
ل ی ل ب ی ر ا ز ا ر
و ل ع ر د و پ س ا

و ل ا ف و ب و ر ت م
ه ف ی ل گ ت س و پ

ک ر ی ر ا ک ت ل س
ر ن ج ه ا گ پ پ گ

ر ا ن چ ن ی ن ا ک
ه س ب ا ی گ ن ر ا ن
ر ت ب ا ه و ا د س
ا م ک ر و ر س د و ا

ت ه ن م د و ه ل ی ل ک

معمای فـــراق بـــرادر: 
نام افسران پلیس روی 
لباسشان نوشته می شود 
بــنــابــرایــن تــوانــســت به 
راحتی بــرادرش را پیدا 

کند.

تست هوش:

8:C ،2:B ،11:A   

ــاس داده هــای هر سطر  توضیحات: بر اس
از اعــداد شما می توانید تعداد اعــداد مطابق 
با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید. همچنین 
مشخص می شود که چه تعداد از آن ها در جای 
 درست قرار دارند که شما را به پاسخ نزدیک تر 
می کند. به طور مثال در سطر دوم مشخص 
است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف 
می شوند و با حذف این اعداد در سطرسوم دو 
عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح 
است به دست می آید و این موضوع در تمام 

سطرها تکرار می شود.  
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درنگ

ادبی

پیک خبر

 عیادت شهرام ناظری
 از محمدرضا شجریان

ــا حــضــور در  شــهــرام نــاظــری ظهر روز گذشته ب
بیمارستان جم از محمدرضا شجریان عیادت کرد 
و از روند درمانی این هنرمند مطلع شد. به گزارش 
سایت خانه موسیقی، در این دیدار شهرام ناظری با 
دکتر عباسی)پزشک معالج( و افسانه شجریان)فرزند 
محمدرضا شجریان( به گفت وگو پرداخت. دکتر 
ــاره وضعیت جسمانی و روند  عباسی شرحی درب
درمانی محمدرضا شجریان ارائه داد و گفت شرایط 
ایشان نسبت به چند روز گذشته رضایت بخش 
ــاره نقش  ــدار، درب اســت. شهرام ناظری در این دی
پررنگ محمدرضا شجریان در فرهنگ و موسیقی 
کشور سخن گفت و برای این هنرمند آرزوی سالمت 
و بهبودی و از کادر درمانی برای تالش هایشان تشکر 
و قدردانی کرد. افسانه شجریان نیز که در بیمارستان 
حضور داشت، از عیادت شهرام ناظری تشکر کرد و 

این حضور را مایه دلگرمی خانواده دانست.

ویروس کرونا در یک رمان قدیمی!

شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان، 
نــام یک رمــان قدیمی را دوبــاره بر سر زبان ها 
انداخته اســت. به گــزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، ویروس کرونا که این روز ها به داغ ترین 
سوژه خبری جهان تبدیل شده، بیش از ۴۰ سال 
پیش موضوع یک رمــان علمی - تخیلی بوده 
است. رمان »چشمان تاریکی« که در سال ۱۹۸۱ 
توسط دین کونتز، نویسنده آمریکایی نوشته شد، 
درباره یک ویروس مرگبار به نام »ووهان-۴۰۰« 
است که به عنوان یک سالح بیولوژیک استفاده 
می شود. این رمان با دقتی باورنکردنی، شیوع 
ویروس کرونا از شهر ووهان چین را،  چهار دهه 
قبل پیش بینی کرده و موضوع آن درباره مادری 
است که فرزندش به طرز مرموزی ناپدید می شود 
و پس از مدتی از شهر ووهان چین )منشأ ویروس 

جدید کرونا( سر در می آورد. 

»نه« بلند به یک رقابت مسموم!

اگر وضعیت قرمز است، قرمزترش نکنید! اصال 
معمولی باشید و برای خود خط قرمز تعیین کنید. 
انتشار خبر درگذشت یک هنرمند پیش از وقوع آن را 
هم بگذارید جزو خط  قرمزهایی که در هر شرایطی 
باید رعایت کرد. جمعه گذشته، اولین باری نبود 
که رقابت برای اولین بودن در عرصه خبررسانی 
شکل گرفت و شوربختانه خبر درگذشت استاد 
محمدرضا شجریان، به سرعت نور در شبکه های 
مجازی پخش شد. ۱۰ دقیقه از انتشار این خبر 
نگذشته بود که همایون شجریان این خبر را تکذیب 
کرد. این اولین باری نیست که مردم به واسطه 
خبررسانی های اشتباه رو دســت می خورند و 
احساساتشان به بازی گرفته می شود اما در این 
وضعیت، چاره چیست و نقش ما چه می شود؟ آدم ها 
در چنین شرایطی به دنبال راهی برای سوگواری 
جمعی اند و سخت می توان احساساتشان را مهار 
کرد. به همین دلیل است که به اصل خبر بی توجه 
می شوند و فقط به دنبال یک گوش شنوا و هم درد 
می گردند. هرچند یک سر این ماجرا به کار اصولی 
خبررسان ها برمی گردد اما »ندانم کاری« های بعد 
از آن ، شور ماجرا را در می آورد. بهتر است در چنین 
شرایطی به جای رفیق قافله شدن، کمی تمرین 
صبر کنیم تا از اصل خبر مطمئن شویم. ایجاد چنین 
فضایی برای هنرمند و خانواده اش که سال ها در 
تالش برای یافتن روزنه امیدی بوده   اند، یک سم 
مهلک است که تحمل آن به مراتب از سال ها مبارزه 

با بیماری سخت تر است.

مرغ سحر، ناله نومیدی سر نمی کند
روایت تاثیرگذار همایون شجریان از 3 سال دست و پنجه نرم کردن خسرو آواز ایران با بیماری اش

گروه ادب و هنر- یک ماه مانده تا آمدن نوبهار و سال نو؛ یک ماه دیگر روایت استاد شجریان از مهمان ناخوانده اش، سه  ساله می شود. مهمان پرزحمتی که اجازه نداد 
خسرو آواز ایران در طول این مدت، نغمه سر کند و بخواند. خانواده، هواخواهان و دوستداران استاد، طی این سه سال، روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند؛ اما 
هیچ کدام از آن  روزها، به اندازه بامداد سوم اسفند مهیب نبوده است. خبر پیچید که حال استاد خوب نیست، در بخش مراقبت های ویژه بستری  است و یک خبر 
ناگوار دیگر که بالفاصله تکذیب شد. خبری که باعث اجتماع دوستداران استاد شجریان در جلوی بیمارستان جم )بیمارستان محل بستری استاد( شد، توضیح 
افسانه )دخترش( کارگر نیفتاد و باعث شد همایون شجریان با همه دل نگرانی های خود، در این جمع حاضر شود، توضیحاتی درباره بیماری پدرش و شیوه درمان 

او بدهد، تا کمی پریشان خاطری جمع تسکین پیدا کند و آرامش به دوستداران استاد برگردد.

بامداد بیداِر شنبه در »جم«	 
ــادی  ــت. جمعیت زی نــزدیــک نیمه شــب اس
برخی  ایستاده اند،  جم  بیمارستان  جلوی 
هم روی زمین نشسته اند و چشم به ورودی 
بیمارستان دوخته اند. خبر ناگوار و اشتباهی 
که در برخی خبرگزاری ها دیده اند، بی قرار 
ــت. منتظرند  ــرده اس و آزرده خاطرشان ک
یکی بیاید و خبر را تکذیب کند، جمعیت به 
دنبال یک روزنه امید است. صدای تصنیف 
»مرغ سحر« استاد بلند می شود و همه زیر 
لب می خوانند:»مرغ سحر ناله سرکن...« 
با ایــن که مسئوالن بیمارستان با ایــن کار 
مخالفند اما انگار این تنها راهکار مشترک  
جمع برای ابراز عالقه به خسرو آواز است. 
منتظرند تا یکی بیاید و برایشان شرح هجران 

را مختصر کند.

شرح شور زندگی	 
باالخره همایون در میان جمعیت 

بیمارستان  جلوی  در  حاضر 
ــی کـــنـــد. او  حـــضـــور پـــیـــدا مـ
مــی گــویــد:»از ســه چهار سال 
قبل که پــدر در آمریکا مجبور 
ــد رادیـــوتـــراپـــی کــنــد و ایــن  ش

رادیوتراپی برای ایشان عوارض 
سوء هم داشت، بنده را خواستند 

و شرایط طوری شد که حتی آن جا 
دکترها ایــشــان را جــواب 

کــردنــد. گفتند 
یک هفته 

بود  نخواهد  بیشتر 
ــون یــک  هفته  چـ
آب و غذا نخورده 
بود. برای استاد 
لــولــه تــغــذیــه در 
داخـــــــل مــعــده 
گــذاشــتــنــد چــون 
نمی توانستند غذا 
باعث  ایــن  بخورند. 
ــه احــیــا شــونــد.  ــد ک ش
مقدمات را فراهم کردیم 
و ایشان را به ایران آوردیم 
و از آن روز سه سال 
ــت که  اسـ

سایه شان باالی سر ماست. این ها را برای شما 
با جزئیات توضیح می دهم، چون شما را از 
خانواده خودمان می دانم، یعنی پدر، خانواده 
همه شماست.« او در ادامــه حرف هایش از 
مراحل پیچیده ای که استاد در عرض این 
سه سال طی کــرده و حتی افسردگی های 
مقطعی که به دلیل ناراضی بودن از شرایط 
جسمی به سراغش آمده است، گفت و ادامه 
داد: »امیدواریم ایشان از این مرحله هم عبور 
کند.« در بین این گفت و گو توضیحات تیم 
پزشکی نیز تکمیل کننده و پایان بخش روایت 
همایون شد. تا لحظه تنظیم این گــزارش، 
خبر جدیدی از استاد در دسترس نیست، اما 
می دانیم آن که نغمه امید می خواند تا به این 
جا شور زندگی در سرداشته و ما را زیاد معطل 

خبری خوش نمی کند.

رمان های بزرگ دنیا، با سر و شکل جدید!
انتشارات امیرکبیر، در دور جدید تجدید چاپ 
آثــار خــود، تعدادی از داستان ها و رمان های 
ــد، در قالب  ــدی ــا طــرح جلد ج ــی را ب ــارج خ
ــازار کــرد. به  ــه ب »رمــان هــای بــزرگ دنیا« روان
ــزارش ایسنا، ایــن نشر مدتی اســت فرایند  گ
بازنگری در طراحی و تجدید چاپ مهم ترین 
آثار ادبی و داستانی خود را در دستور کار قرار 
داده است. در این طرح، عالوه بر طراحی جلد 
جدید، صفحه آرایی کتاب هم مورد تجدیدنظر 
قرار می گیرد تا آثار با هندسه جدیدی از نظر 
بصری، راهی بازار شوند. در همین راستا و در 
آخرین روزهــای بهمن  تعدادی از آثار با طرح 

جلد و صفحه آرایی جدید روانه بازار نشر شدند. 
پیرمرد و دریا)اثر ارنست همینگوی با ترجمه 
نــازی عظیما(، شاهزاده و گدا و ماجراهای 
هاکلبری فین)اثر مارک تواین با ترجمه محمد 
قاضی و هوشنگ پیرنظر(، فونتامارا و دانه زیر 
برف)اثر اینیاتسیو سیلونه با ترجمه منوچهر 
آتشی و مهدی سحابی(، کشتن مرغ مقلد)اثر 
هارپر لی با ترجمه فخرالدین میرزمانی(، پاییز 
پدرساالر و صدسال تنهایی)اثر گابریل گارسیا 
مارکز با ترجمه حسین مهری و بهمن فرزانه(، 
مادام بواری)اثر گوستاو فلوبر با ترجمه مشفق 
همدانی(، جزیره پنگوئن ها)اثر آناتول فرانس با 

ترجمه محمد قاضی(، پاپیون و بانکو)اثر هانری 
شاریر با ترجمه پرویز نقیبی و فریدون سالکی( 
و عقاید یک دلقک)اثر هاینریش بل و ترجمه 
شریف لنکرانی( از جمله آثاری هستند که با 
طراحی و کتاب سازی جدید روانه بازار شده اند. 
رمــان هــای ابله، یادداشت های زیرزمینی و 
برادران کارامازوف)فئودور داستایوسکی(، 
بولگاکف(،  مارگاریتا) میخائیل  و  مرشد 
جین ایر)شارلوت برونته(، سرگذشت دیوید 
کاپرفیلد و داستان  دو شهر)چارلز دیکنز(، بر 
باد رفته)مارگارت میچل(، لبۀ تیغ)سامرست 
موآم( و بینوایان)ویکتور هوگو( از دیگر آثاری 

هستند که در روزهـــای آینده با طــرح جلد و 
 »آب نبات دارچینی«صفحه آرایی جدید راهی بازار نشر خواهند شد.

 با صدای میرطاهر مظلومی

پخش کتاب صوتی »آب نبات دارچینی« با صدای 
میرطاهر مظلومی از دیروز، در رادیو نمایش آغاز 
ــزارش صبا، کــتــاب »آب نبات  شــده اســت. به گ
دارچینی« به قلم مهرداد صدقی، داستان زندگی 
جوانی به نــام محسن اســت  که با ماجراهای 
پیش بینی نشده ای مواجه می شود. این ماجرا ها 
ناخواسته هم در زندگی خود او و هم زندگی 

اطرافیانش تاثیرگذار است. 



ــری – زنــان بسیاری  ــواد نوائیان رودسـ ج
در طــول تــاریــخ، مأموریت کسب اطــاعــات و 
جابه جایی اخبار محرمانه را برعهده داشته اند، 
اما ماجرای ماریا اسکاربک طور دیگری است؛ او 
را باید جسورترین جاسوسه تاریخ بدانیم؛ رویکرد 
او در کسب اطــاعــات و مهارت عجیبش در 
استتار و مخفی کاری، از اسکاربک یک اسطوره 
جاسوسی ساخت؛ آن قــدر که حتی وینستون 
چرچیل، نخست وزیر انگلیس، او را بهترین مأمور 
مخفی و جاسوس بریتانیا در اروپای تحت اشغال 
نازی ها می دانست. ماریا، با ظاهری معصوم و 
دوست داشتنی، آن قدر آرام و خجالتی بود که 
اگر می خواستند در میان شغل های منتسب به 
او، جاسوسی را قرار بدهند، بی تردید رتبه آخر 
ــی داد! داستان  جــدول را به خود اختصاص م
زندگی ماریا اسکاربک که برخی او را بنیان گذار 
بخش زنان ام.آی.6 انگلیس می دانند، به اندازه 
فعالیت های جسورانه اش، جذاب و خواندنی 
اســت. در نوشتار پیِش رو برآنم تا هر چند به 
صورت گذرا، روایتی از این داستان ُپر رمز و راز را 
برای شما خوانندگان عزیز خراسان، روایت کنم.

اسکی باز ماجراجو     
اول  روز  اسکاربک،  ژانینا  کریستینا  ماریا 
ماه مه سال 1908)11 اردیبهشت 1287( 
در شهر بــارســاو لهستان و در یک خانواده 
اشرافی دیده به جهان گشود. دوران جوانی 
وی در زادگــاهــش سپری شــد. اسکاربک با 
وجــود خجالتی و کم حرف بــودن، در اسکی 
و سوارکاری، مهارت بسیاری پیدا کرد و در 
مسابقات مختلف، موفق به کسب مقام های 
مسابقات  همین  از  یکی  در  شــد.  متعددی 
بود که با همسر آیــنــده اش، ژرزی کینسکی 
آشنایی پیدا کرد و همین آشنایی، در سال 
1938، به ازدواج این دو انجامید. ژرزی یک 
جوینده طا و ماجراجوی حرفه ای بــود که 
دور دنیا می گشت تا تجربیات تازه کسب و در 
ضمن، پول خانوادگی خود را در معادن فلزات 
گران بها سرمایه گذاری کند. او برای ماریا، یک 
همسر کامًا ایده آل بود، اما جنگ جهانی دوم، 
همه چیز را به هم ریخت. آن دو در اوج ناامیدی، 
از لهستانی که نیمی از آن در اشغال شوروی و 
نیمی دیگر در اشغال آلمان نازی بود، گریختند 
و باالخره، سر از لندن درآوردند. ماریا معتقد 
بود که باید برای لهستان اشغال شده کاری 
انجام دهد؛ هر چند همسرش حال و حوصله 
این کار را نداشت؛ اما مانع از ماجراجویی 
ماریا بــرای برقراری ارتباط با سرویس های 

جاسوسی انگلیس نشد.

ماریا جاسوس می شود     
سازمان اطاعاتی بریتانیا که سخت درگیر 
فعالیت های هیتلر در آلمان بود، اعتنایی به 
درخواست اسکاربک نکرد؛ اما او ول کن ماجرا 
نبود و توانست با کمک آشنایانش، خود را به 
عنوان یک میهن پرست لهستانی به سرویس 
جاسوسی انگلیس بقبوالند. انگلیسی ها در 
دسامبر سال 1939)آذر 1318( نام وی را 
در دفاتر سری خود به عنوان جاسوسی که قرار 
بود در مناطق تحت اشغال آلمان نازی فعالیت 
ــرای شــروع  کند، ثبت کــردنــد. اسکاربک ب
کار به مجارستان رفت. او در آن جا شبکه ای 
از دوستان اسکی باز خود به وجــود آورد که 
می توانستند در شرایط کوهستانی سخت، به 
راحتی جابه جا شوند و در فراری دادن افراد 
تحت تعقیب نازی ها، نقش عمده ای ایفا کنند. 
اسکاربک با همین شیوه، از مجارستان وارد 
لهستان اشغالی شد و سعی کرد مــادرش را 
از ورشو به انگلیس منتقل کند، اما نتوانست 
و مادرش هنگام فرار، اسیر آلمان ها شد و در 

نهایت، در زندان درگذشت.

جسارت سوراخ کردن زبان!     
ــا هــنــگــام حــضــور در لــهــســتــان، دایــمــًا  ــاری م
نــام خــودش را عــوض می کرد؛ شب ها برای 
جــمــع آوری اطاعات از خانه خــارج می شد 
و حتی با لباس مبدل به داخل پادگان های 
نازی ها هم نفوذ می کرد. او وسواس عجیبی 
در تنظیم اطاعات داشت و حتی متراژ برخی 
اماکن را هم در اختیار انگلیسی ها قرار می داد. 
این اطاعات، با اوج گرفتن جنگ هوایی، 
کاربری بسیاری پیدا کرد و به داد خلبانان 
یعنی   ،1941 ــال  س در  رســیــد.  انگلیسی 
اوج پیروزی های آلمان نــازی، انگلیسی ها 
خواستند که ماریا حوزه عملیاتی خود را به 
فرانسه و اروپای غربی که خطر کمتری برای 
ــت، منتقل کند؛ امــا او نپذیرفت و به  او داش
فعالیت های جاسوسی خود، حتی در داخل 
خاک اصلی آلمان ادامه داد. درست در همین 
زمان بود که گشتاپو، هنگام عبور از مرز، به 
او مظنون شد و بازداشتش کرد. ماریا بدون 
آن که واکنشی نشان دهد، تسلیم شد و کنار 
چند بازداشتی دیگر نشست تا به مرکز گشتاپو 
منتقل شــود. در طــول راه، موفق شد کاغذ 
حاوی اطاعات را ببلعد و با استفاده از سنجاق 
سرش، زخمی عمیق روی زبان خودش ایجاد 

کند. ماریا برای آن که خون ریزی ادامه داشته 
باشد، مرتب با دندانش روی زخم را خراش 
می داد. هنگامی که او را به مرکز گشتاپو وارد 
کردند، در یک لحظه و با مهارتی ویژه، انگشت 
سبابه اش را وارد گلوی خود کرد و محتویات 
بــاال آورد؛ محتویاتی که خون آلود  معده را 
بودند! وی به آلمان ها گفت که ِســل ریوی 
شدید دارد و هر آن ممکن است بمیرد! ماریا 
دو سه بار غش کرد و مأموران گشتاپو، تصمیم 
گرفتند او را آزاد کنند؛ آن ها معتقد بودند او 
در حال مردن است و امکان دارد بیماری اش 
را به آلمانی ها منتقل کند! به ایــن ترتیب، 
رفتار جسارت آمیز اسکاربک، جان او و البته 
شبکه پرتعداد جاسوسان لهستانی وابسته به 

انگلیس را نجات داد.

تأسیس شبکه اسکاربک     
فعالیت های تأثیرگذار اسکاربک باعث شد 
ــرای ســازمــان دهی  که انگلیسی ها وی را ب
این  بفرستند؛  فرانسه  به  خــود  جاسوسان 
اتفاق در سال 1944 و زمانی روی داد که 
ارتش آلمان، در بسیاری نقاط اروپا در حال 
عقب نشینی بــود. تسلط اسکاربک به زبان 
بتواند  زود  خیلی  که  شد  باعث  فرانسوی، 
جایگاهش را در میان زنان فرانسوی مشتاق 

فعالیت های اطاعاتی، باز کند. 
وی  محیرالعقول  طرح های 

ــرای  ب پیشنهادهایش  و 
عملیات جنگی متفقین، 
شبکه  ــام  نـ زود  خیلی 
اطاعاتی او را که حاال 
»شــبــکــه اســـکـــاربـــک« 

ــر سر  ــد، ب ــی ش نــامــیــده م
زبان ها انداخت. وینستون 

چرچیل به اطاعات 
ــای  ــ ــرح هـ ــ طـ و 

ــک  ــ ــارب ــ ــک ــ اس
بــــــه شــــدت 

عــاقــه مــنــد 
بود و آن ها 

را بدون 

ــرار مـــی داد. چرچیل  ــورد توجه ق استثنا، م
است  کسی  تنها  اسکاربک  کــه  بــود  معتقد 
که می شود روی نفوذ اطاعاتی او به درون 
مناطق تحت اشغال نــازی هــا، حساب ویژه 
باز کرد. پس از جنگ، تمام زنان انگلیسی و 
فرانسوی همکار اسکاربک، به عنوان افسران 
جذب  ــود،  خ متبوع  کشورهای  اطاعاتی 
طرح  شدند.  گماشته  مهم  سمت های  به  و 
اسکاربک برای عبور ارتش متفقین از مسیری 
ویژه و تصرف  شهرهای شرقی فرانسه، باعث 

حیرت ژنرال های آمریکایی و انگلیسی شد.

پایان کار      
ــود یــک نــابــغــه بــود؛  ــار خـ ــک در کـ ــارب ــک اس
نابغه ای که می توانست از شرایط دشــوار، 
فرصت های طایی بسازد. اما پس از جنگ، 
او درگیر رقابت هایی شد که وزن و جنس 
جاسوسی هایش را تغییر می داد. اسکاربک 
به عنوان جاسوس رسمی انگلیس، توانسته 
بود به درون تشکیات حزبی کمونیست های 
لهستانی نفوذ کند؛ غافل از آن که روس ها، 
او را به واسطه اقداماتش در جنگ جهانی 
دوم، به خوبی می شناختند. روز 15 ژوئن 
ســال 1952)25 خــرداد 1331(، جسد 
اسکاربک را در هتل شلبورن لندن یافتند. به 
درستی معلوم نیست که وی در آن جا 
دنبال چه چیزی بوده است؛ 
امــا پس از مــرگ وی بــود که 
اطاعات گسترده ای درباره 
و  منتشر  فــعــالــیــت هــایــش 
اسکاربک، به بانوی نامداری 
تبدیل شد که در فعالیت های 
حضور  جاسوسی،  مختلف 

پررنگی داشته است. 
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چند خط تاریخ  نکته تاریخی

 تعارف ایرانی 
درسفرنامه یک فرنگی!

تعارف یکی از رســوم دیرین ایرانیان است که 
ردپــای آن را می توان در متون تاریخی و حتی 
سفرنامه جهانگردانی که گذرشان به سرزمین 
ما افتاده است، دید. تعارف کردن، چنان در تار 
و پود اخاقی ایرانیان تنیده شده است که انگار 
گریزی از انجام آن ندارند. برخی از مورخان و 
عالمان علوم اجتماعی معتقدند که این رفتار، 
ریشه در مهمان نوازی ایرانیان دارد. بسیاری از 
ما، خواسته یا ناخواسته، در طول روز، با جماتی 
مانند  می کنیم؛  ــاره  پ تکه  تــعــارف  کلیشه ای، 
اجدادمان که چنین رویه ای داشتند. درست یا 
نادرست، تعارف بخشی از فرهنگ ایرانی است؛ 
فرهنگی که غنای آن، نظر هر بیننده  را به خود 
ــرازی از  جلب می کند. آن چــه در پی می آید، ف
سفرنامه دکتر ویلز انگلیسی است که در آن به 
تعارف، این رسم کهن ایرانی در دوره قاجار، 

اشاراتی دارد.

ماجرای استقبال     
»هنوز از صرف اولین صبحانه دلچسب خودمان 
فارغ نشده بودیم، که پیام هایی از سوی اشخاص 
سرشناسی که از ورود یک دکتر فرنگی به سفارت 
اطاع پیدا کرده بودند، به رئیس من رسید. در 
این پیام ها، همه آن ها خواستار پی بردن به روز 
آغاز به کار من و محل استقرارم برای طبابت شده 
بودند. تعدادی هم مربوط به دوستان سفارِت 
مایل به آشنایی و دعــوت از من به مهمانی بود. 
به این ترتیب، طولی نکشید که جریان دعوت ما 
به مهمانی های رسمی، از طرف آنان آغاز شد، 
درحالی که من هم، باطنًا شوق فراوانی نسبت به 
این نوع مهمانی ها و مشاهده رسوم و نحوه پذیرایی 
ایرانیان داشــتــم. شــرط موفقیت در جلب نظر 
اشخاص در این نوع برخورد و معاشرت ها، آگاهی 
داشتن از نحوه برخورد و انجام تعارفات می باشد. 
چیزی که ایرانیان به آن پیش از نحوه صحبت 

کردن و اطاعات اشخاص، تکیه می کنند. 

نسبت تعارف با شخصیت افراد     
این نوع انجام تعارفات نسبت به اشخاص متفاوت 
است و هر کسی موظف است بنابر پایه و عنوان 
اشخاص، طرز برخورد و رفتار خودش را نسبت 
به موقعیت آنان تطبیق دهد. از طرفی، این اظهار 
ادب و احترام نسبت به میزبان هم نباید بیش از 
آنی که شایسته اوست باشد؛ در این صورت ممکن 
است باعث خود بزرگ بینی طرف و حقیر شمردن 
مهمان تازه وارد خود شود و از شئوناتش در مقابل 
میزبان بکاهد. البته قبول کلیه این تشریفات و 
رعایت این همه اصول در تعارفات، برای من تا 
حدودی ثقیل و غیرقابل قبول بود؛ مثل گفتن 
کلمه بسم ا...، به هنگام تعارف غذا به دیگری، 
یا هنگام دعوت تازه واردی، به نشستن در کنار 
خودت. در همان اولین جلسه ای که در مهمانی 
شرکت کردم، متوجه قائل شدن تفاوت زیادی 
در رفتار میزبان با اشخاص به هنگام ورودشان به 
منزل، یا از طریق نحوه بلند شدن تمام قد و به طور 
کامل او در مقابلشان یا در صورت محترم تر بودن، 
شتافتن به استقبال تا سرپله ها یا حتی تا مقابل 
در منزل و با ادای احترام زیاد، تعظیم و تکریم و 
خوش آمدگویی فراوان آن ها را به داخل دعوت 
کردنش، شدم. به همین ترتیب، به هنگام خاتمه 

مهمانی و انجام بدرقه و خداحافظی.«
 چارلز جیمز ویلز، سفرنامه دکتر ویلز، ترجمه: 

غالمحسن قراگوزلو، تهران، اقبال، 1388، صص 64- 65

 بالیی که شبکه های اجتماعی
 بر سر تاریخ می آورند

الیک کردن صفحه شخصی 
کوروش هخامنشی!

رودســری – یکی از مصیبت هایی که فضای 
مجازی برای شخصیت های معروف تاریخی به 
بار آورده، انتساب سخنان و گفتارهایی است 
که هر از گاه، در قالب متن – تصویرهای زیبا، 
هرچند  می کند؛  پــر  را  اجتماعی  ــای  ــروه ه گ
قربانیان این پــروژه هــای عجیب و غریب، تنها 
افــراد شناخته شده تاریخی نیستند و بسیاری 
از شعرا، نویسندگان، سیاستمداران و ... را در 
بر می گیرد. جماتی که معمواًل بــرای منظور 
خاصی و با هدفی مشخص، با اهداف سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی یا شاید خودنمایی! نوشته 
و به جمعیت هدف مشخصی ارسال می شوند. از 
آن جا که معمواًل، مخاطبان شبکه های اجتماعی، 
حال و حوصله بررسی صحت یا سقم این مطالب 
را ندارند، شیوع آن ها بدتر و گاه خطرناک تر از 
کروناست! به عنوان نمونه، اگر تمام آن چه را 
رسمًا منسوب به کوروش، بنیان گذار دودمان 
هخامنشی است، از کتیبه ها و الواح کشف شده، 
جمع کنیم و با جماتی که از وی در فضای مجازی 
منتشر شده است، مقایسه کنیم؛ شاهد رشد چند 
صد برابری جمات منتسب به وی خواهیم بود! 
شخصیت های  از  نوشتارهایی،  چنین  اشاعه 
شناخته شــده تاریخ ایــران، افــرادی مجازی و 
غیرواقعی می سازد؛ افــرادی که با خصایص نه 
چندان واقعی به مخاطبان شناسانده می شوند 
و زمینه را بــرای شیوع یک تاریخ جعلی فراهم 
می کنند. با نهادینه شدن چنین ویژگی هایی در 
ذهن مخاطب، او دیگر خود را تاریخ دانی سترگ 
می داند و اصواًل هیچ نظری را جز آن چه خود به آن 
مایل است، قبول نمی کند؛ درست مانند افرادی 
که خود را یک پا طبیب می دانند و هنگام بیماری 
نزدیکان، هزار جور دار و دوای درست و نادرست 
را به خورد مریض بیچاره می دهند و دمار از روزگار 
او در می آورند! اگر روند شیوع چنین رویکردی در 
فضای مجازی ادامه پیدا کند، دیر نیست زمانی 
اجتماعی،  شبکه های  ارجمند  مخاطبان  که 
صفحات بزرگان درگذشته تاریخ را، با نام خود 
آن ها، در اینستاگرام الیک کنند و حتی نظرشان 
را به کــوروش هخامنشی بگویند، بــدون آن که 
بدانند او دو هزار سال است که دیگر زنده نیست!

جسورترین جاسوسه تاریخ
چرا  وینستون چرچیل، »ماریا اسکاربک« را بهترین نفوذی در تشکیالت آلمان نازی می دانست؟

علی اصغر شمیم، نویسنده کتاب معروف »ایــران مظفرالدین شاه و »عمله خلوت« در یک قاب!
در دوره سلطنت قاجار«، دربــاره مظفرالدین شاه 
می نویسد: »تاریخ او را فردی ساده لوح، سهل القبول، 
خلوت  به  مضحکه پسند  و  مسخره  متلون المزاج، 
سالخورده  کودکی  فکر،  لحاظ  از  که  می شناسد 
بیش نبود. در دوره او امور سلطنت با میل عمله جات 
خلوت با وزرای خودغرض اداره می شد. خلوتیان 
پادشاه گویا از پست فطرتان و پست نژادان و بی تربیت 
و بداخاقان انتخاب شده بودند. از این رو وضع 
دربار ماعبه بود. پادشاه شخصًا با آن همه تعلیم و 
تربیت دارای هیچ علم نبود و از اطاعات سیاسی و 

تاریخی و غیره که الزمه جهانداری است، بی بهره 
بود و از این رو، مآل بینی و عاقبت اندیشی، حتی 
برای خود و اخاف خویش، هم به خاطرش خطور 
نمی کرد.« عمله خلوت، گروهی چاپلوس بودند که 
با چرب زبانی اطراف شاه را می گرفتند؛ وظیفه آن ها 
مدح زبانی شاه را گفتن و فراهم آوردن اسباب عیش 
و عشرت او بود. البته این همراهی با نفسانیات شاه، 
برای آن ها ثمره های مادی فراوانی داشت؛ به غیر از 
ثروتی که با دزدی از بودجه دربار به دست می آوردند، 
عمله جات خلوت، کارچاق کن های حرفه ای بودند که 
با یک اشاره آن ها، قاتل سفاک از دام دار می جست 

و مظلوم بی گناه در تنگنای سیاهچال های مخوف 
ــروز، تصویری از  گرفتار می شد. در قــاب تاریخ ام
در  می بینید؛  فرنگ  سفر  در  را  مظفرالدین شاه 
گرفته اند.  را  او  دور  خلوت  عمله جات  کــه  حالی 
ـــ.ش(،  عکس مــربــوط بــه ســال 1902)1281 ه
حدود چهار سال قبل از انقاب مشروطیت است. 
هزینه ای که اطرافیان چاپلوس، بی پروا و مفت خور 
مظفرالدین شاه به جامعه تحمیل می کردند، سرانجام 
صبر مــردم را لبریز کرد و انقابی سراسری به راه 
انداخت؛ انقابی که هدفش محدود کردن قدرت 

سلطنت بود.
قاب تاریخ 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



سجادپور- رئیس پلیس خراسان رضوی در حالی 
از دستگیری عامل تعرض به کودکان و نوجوانان 
در مشهد خبر داد که بررسی های پلیس مشخص 
کرد این متهم 31 ساله دارای پرونده های متعدد 

کیفری در دستگاه قضایی و پلیس آگاهی است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته پس 
از پایان عملیات دستگیری متهم مخوف معروف به 
»کرکس موتورسوار« در گفت وگویی اختصاصی به 
خراسان گفت: از حدود سه سال قبل پرونده هایی 
در پلیس آگاهی و دستگاه قضایی تشکیل شده 
بود که بررسی محتویات آن ها نشان می داد جوان 
موتورسواری کودکان بین 8 تا 12 سال را می رباید 
و بعد از مدتی رها می کند. سردار محمدکاظم تقوی 
افــزود: با این حال، خانواده ها از پیگیری ماجرا 
منصرف می شدند و تنها برخی گزارش های ناقص 

در مراکز قضایی و انتظامی باقی می ماند.
رئیس پلیس خراسان رضوی با اشــاره به این 
که بسیاری از خانواده ها به دلیل تبعه خارجی 
بودن یا به خاطر حفظ آبروی خانوادگی از طرح 
شکایت در مراکز قضایی و انتظامی خودداری 
می کردند، ادامه داد: کودکانی که مورد ربایش 
قرار گرفته بودند نیز به دلیل سن پایین و عوارض 
روحی و روانی ناشی از ماجرای آدم ربایی، توان 
ارائه مشخصات خاصی از مرد مرموز موتورسوار 
به پلیس نداشتند که این موضوع تحقیقات را با 

مشکل مواجه کرده بود.
کلیددار امنیت سرزمین خورشید افزود: پس از آن 
که دستورات ویژه ای برای پیگیری جدی پرونده 
هــای خــاص در مراکز انتظامی صــادر شــد، این 
پرونده نیز با تغییر تاکتیک های اطالعاتی و به طور 
ویژه در دستور کار پلیس آگاهی خراسان رضوی 

قرار گرفت.
سردار تقوی تصریح کرد: اگرچه خانواده ها پیگیر 
ماجرا نبودند اما این پرونده از حدود دو ماه قبل به 
تجزیه و تحلیل های کارشناسی رسید و جلسات 
متعددی زیر نظر سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی خــراســان رضــوی( با فرماندهی 
مستقیم سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی )رئیس 

اداره جنایی آگاهی( در حضور گروه زبده ای از 
کارآگاهان تشکیل شد چرا که پلیس از کنار هیچ 
پرونده ای نمی گذرد که »احساس امنیت« مردم 

را خدشه دار کند.
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: 
مطالعه دقیق پرونده برای یافتن سرنخ هایی از 
درون گزارش ها و اظهارات کودکان ادامه داشت تا 
این که چهره نگاری فرضی و همچنین شگرد جوان 
مرموز موتورسوار، در ارتکاب اعمال منافی عفت، 
کارآگاهان را به سوی متهمان سابقه دار سوق داد 
و این گونه کورسویی از ردیابی های اطالعاتی در 

پرونده نمایان شد.
رئیس پلیس خراسان رضــوی که با حساسیت 
ویژه ای این گونه پرونده های خاص را پیگیری 
می کند، در ادامــه این ماجرا خاطرنشان کرد: 
باالخره تالش شبانه روزی گروه زبده کارآگاهان 
و رصدهای اطالعاتی آنان به نتیجه رسید و هویت 
جوان موتورسوار به نام »ق-ب« شناسایی شد اما 
او هیچ جا و مکان و نشانی مشخصی نداشت با 

این حال، کارآگاهان برای ایجاد آرامش در شهر و 
همچنین »احساس امنیت« در مردم به تحقیقات 
ــای معاون  بــا راهنمایی ه ــود  غیرمحسوس خ
دادستان مرکز خراسان رضوی و حمایت های بی 
دریغ دادستان عمومی و انقالب در حالی ادامه 
دادند که اقدامات مجرمانه این جوان موتورسوار 
دو باره در قسمتی از شهر مشهد موجی از نگرانی را 

به وجود آورده بود.
ــردار سرتیپ دوم محمدکاظم تقوی اضافه  س

کرد: در اثنای بررسی های  تخصصی کارآگاهان 
مشخص شد که متهم تحت تعقیب دختر نوجوانی 
را به همراه دوتن دیگر از همدستانش و با تهدید 
چاقو به بیابان های اطراف مشهد کشانده و او را 
مورد تعرض قرار داده اند. وی گفت: درحالی 
که تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز شده 
بود، حدود شش روز قبل خبر آدم ربایی دیگری 
به پلیس رسید که نشان می داد پسربچه 9 ساله 

ای طعمه جوان موتورسوار شده است و خبری 
از کودک نیست. مادر این کودک تبعه خارجی 
مدعی بود که جوانی از باالی در حیاط و به زور وارد 
منزل شده  و در برابر چشمان حیرت زده ام، پسرم 

را با تهدید چاقو با خودش برد.
این فرمانده حافظان امنیت خراسان رضوی یادآور 
شد: در پی اعالم این گزارش، همه کارآگاهان به 
طور آماده باش و شبانه روزی به تحقیقات خود با 
شگردهای اطالعاتی افزودند و باالخره به سرنخ 

هایی رسیدند که نشان می داد جوان معروف به 
»کرکس موتورسوار« در اطراف کوره های آجرپزی 
حاشیه جاده سیمان مشهد النه کرده است بنابراین 
با هماهنگی های قضایی این عملیات وارد مرحله 
جدیدی شد و کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در یک عملیات هماهنگ 
و ضربتی، اطراف النه متهم فراری را به محاصره 
درآوردند و 6 نفر از اعضای این باند را هنگام  مصرف 
مشروبات الکلی درحالی به دام انداختند که 
کودک 9 ساله را نیز مجبور به نوشیدن الکل کرده 
بودند و بنا به اظهارات این کودک بارها او را مورد 

تعرض قرار داده اند.
رئیس پلیس خراسان رضوی افزود: در ادامه این 
عملیات، دختر 15 ساله ای نیز که در چنگ این 
متهمان بی رحم گرفتار شده بود، شناسایی شد 

و پرده از اعمال هولناک موتورسواران برداشت. 
سردار محمد کاظم تقوی ادامه داد: بررسی های 
مقدماتی پلیس بیانگر آن بود که متهم معروف به 
»کرکس موتورسوار« دارای سوابق کیفری متعدد 

با اتهامات لواط و زورگیری است و پرونده های 
مفتوح زیادی نیز در دادسرا و دادگاه های کیفری 
یک خراسان رضوی دارد بنابراین عملیات های 
پلیسی در ارتباط با زورگیری و سرقت های این 
متهم و همدستانش در حالی آغاز شد که پسربچه 9 
ساله نشانی مخفیگاه مجردی او را در خیابان شهید 
چراغچی مشهد به خاطر سپرده بود. از سوی دیگر 
نیز 11 پرونده اتهامی این فرد روی میز کارآگاهان 
دایره جرایم مهمه آگاهی قرار گرفت که تاکنون 

هفت تن از شاکیان وی را شناسایی کرده اند. دختر 
15 ساله نیز از سرقت گوشی خود توسط این متهم 
سنگدل خبر داد و گفت:او گوشی مرا در خیابان 
ربود و بعد تماس گرفت تا برای پس گرفتن گوشی 
بروم، وقتی عصر از مدرسه بازمی گشتم ناگهان 
با تهدید چاقو مرا سوار موتورسیکلت کردند و در 

بیابان های اطراف مشهد مورد تعرض قرار دادند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان این که بیشتر جرایم 
این متهم خطرناک در مناطق گلشهر، پنجتن، 
طبرسی شمالی، التیمور و خیابان وحید بوده 
است، افزود: این فرد متهم است که با موتورسیکلت 
هوندای آبی رنگ کودکان و نوجوانان را می ربود و 
پس از تعرض  برخی از آنان را مجبور به همدستی در 
ارتکاب جرایم سرقت و زورگیری می کرد یا از آن ها 
می خواست پسران خردسال دیگری را به او معرفی 
کنند تا دست از سرشان بــردارد!  سردار تقوی با 
تاکید بر این که با حمایت های بی شائبه رئیس 
کل دادگستری خراسان رضوی، امیدواریم این 
متهم این بار به اشد مجازات های قانونی محکوم 
شود، خاطرنشان کرد: بررسی ها بیانگر آن است 
که وی تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان را مورد 
تعرض قرار داده است اما خانواده ها برای حفظ 
آبرو یا ترس از وی شکایت نکرده اند چرا که او در 
آخرین ربایش خود با خانواده پسر 9 ساله تماس 
گرفته و آن ها را تهدید کرده بود که شکایت نکنند!  
وی تصریح کرد: تاکنون 6 متهم در این پرونده 
دستگیر شده اند و در بازرسی از النه مجردی  
وی  نیز مقادیر زیـــادی لـــوازم سرقتی منزل، 
قطعات وسایل نقلیه )موتورسیکلت و خودرو( به 
همراه چندین قمه و تبرزین کشف شده است که 
تحقیقات درباره سرقت ها و زورگیری های وی نیز 

با صدور دستورات قضایی همچنان ادامه دارد.
شایان ذکر است: کودک 9 ساله ربوده شده 
ــاک گفت: اگر در برابر  در اظهاراتی دردن
خواسته او )کرکس موتورسوار( مقاومت می 
کردم با چاقو محکم به سرم می کوبید و من 
از ترس فقط گریه می کردم و تسلیم خواسته 

هایش می شدم.
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ازمیان خبرها

سرگذشت عجیب یک قاتل

سرگذشت من آن قدر عجیب و تلخ است که فقط 
معتادان کارتن خواب و دزدان سابقه دار این 
ماجراهای وحشتناک را باور می کنند زیرا من از 
هفت سالگی معتاد به مواد مخدر صنعتی شدم 
و از 9 سالگی هم دستبرد به اموال مردم و زندان 

را تجربه کردم. 
سال های زیادی از دوران کودکی و نوجوانی 
ام را پشت میله های زنــدان گذراندم و اکنون 
20 سالگی به جرم قتل عمد دستگیر  نیز در 

شده ام و ...
»محمدصادق-ن« که در پی چاقوکشی به خاطر 
یک سگ پاکوتاه دوستش را به قتل رسانده است، 
پس از پاسخ به سواالت تخصصی کارآگاه جمالی 
)افسر پرونده( درباره چگونگی وقوع جنایت، به 
تشریح سرگذشت عجیب خود پرداخت و گفت: 
20 سال قبل در تهران به دنیا آمدم اما هیچ گاه 
درس و مدرسه را تجربه نکردم، هفت سال بیشتر 
پدرم  کردیم.  مهاجرت  مشهد  به  که  نداشتم 
دست فروش بود و در اطراف میدان 17 شهریور 

انگشتر و ساعت می فروخت. 
از سوی دیگر پدر و مادرم به مواد مخدر صنعتی 
اعتیاد داشتند و همواره با یکدیگر درگیر بودند به 
همین دلیل هم نه تنها مرا به مدرسه نفرستادند 
بلکه آن قدر درگیر مشکالت و بدبختی های 
خودشان بودند که هیچ توجهی به من نداشتند. 
من هم که کودکی کنجکاو بودم به دنبال فرصتی 
می گشتم تا از ماده ای که پدر و مادرم مصرف 
می کردند به طور پنهانی استفاده کنم. باالخره 
در همان هفت سالگی روزی مقداری کریستال 
را که سر سنجاق پدرم مانده بود، به تقلید از او 

کشیدم و احساس لذت کردم. 
از آن روز به بعد مدام از کیف مادرم و جیب پدرم 
پول می دزدیدم و مواد مخدر تهیه می کردم یا 
از مواد مخدر پدر و مادرم کش می رفتم. تا این 
که خانواده ام در جریان اعتیادم قرار گرفتند 
امــا دیگر کــار از کــار گذشته بــود و من به مواد 
ــوده شده  مخدر صنعتی شیشه و کریستال آل
بودم. اگرچه تاکنون هشت بار به جرم سرقت 
موتورسیکلت، خــودرو، دوچرخه، گوشی و ... 
روانه زندان شده ام اما با وجود استفاده از عفو 
و رافت اسالمی، باز هم پنج سال از عمرم را در 

زندان گذرانده ام. 
اولین بار وقتی خمار بودم و پولی هم برای تهیه 
مواد مخدر نداشتم به چهارراه گاز مشهد رفتم تا 
وسیله ای برای فروش سرقت کنم. در همان 9 
سالگی به دنبال یک طعمه می گشتم که ناگهان 
مردی خودرواش را مقابل یک قصابی پارک کرد 
و بدون آن که در خودرو را قفل کند برای خرید 
گوشت داخــل قصابی رفــت. من که چشمم به 
تلفن همراه روی صندلی ماشین خیره مانده بود، 
در یک لحظه گوشی را سرقت کردم و گریختم اما 
یکی از رهگذران متوجه ماجرا شد، بدین ترتیب 
توسط مردم دستگیر شدم و مرا به کانون اصالح 

و تربیت فرستادند. 
چند ماه بعد وقتی آزاد شدم دوباره کنار مادرم 
نشستم و مصرف مواد را ادامه دادم. خالصه رفت 
و آمد به کانون اصالح و تربیت و دستبرد به اموال 
مردم برای تهیه مواد مخدر برایم به یک عادت 
تبدیل شده بود تا این که اختالف پدر و مادرم بر 
سر مصرف مواد مخدر آن قدر شدت گرفت که به 
ناچار از یکدیگر طالق گرفتند و هر کدام به دنبال 

سرنوشت خودشان رفتند.
 این ماجرا سه سال قبل زمانی رخ داد که خواهر 
بزرگم ازدواج کرده بود و من و برادر کوچکم تنها 
ماندیم. مادرم منزلی را در منطقه خواجه ربیع 
مشهد اجــاره کرد و با کارگری در منازل مردم 
هزینه های اعتیادش را تامین می کرد. من هم 
نزد او ماندم و با گدایی، شیشه پاک کنی سر 
چهارراه ها، سرقت یا دستبرد به کیف مادرم 
روزگار می گذراندم، دیگر با سر و وضع کثیف 
و آلوده کارتن خواب شده بودم و روزگار سختی 

داشتم. 
از سوی دیگر پدرم به همراه برادر 12 ساله ام 
دوباره به تهران بازگشت ولی چند ماه قبل او را 
در محله کارتن خواب ها به عنوان معتاد متجاهر 
دستگیر کردند و برادر کوچکم در خانه تنها مانده 
بود تا این که جسد بی جان او در حالی که دچار 
فساد نعشی شدید شده بود و یک ماه از مرگش 
می گذشت در منزل پیدا شد، می گفتند قرص 
زیادی خورده است و اموال منزل نیز سرقت شده 
بود البته من گاهی برای دیدار پدرم به تهران 
می رفتم زیــرا از حــدود یک سال قبل که برای 
آخرین بار از زندان آزاد شدم دیگر مواد مخدر 
مصرف نمی کردم تا این که مدتی قبل یک سگ 
پاکوتاه برای مادرم خریدم تا به او هدیه بدهم اما 
وقتی در پارک سگ پاکوتاه کنارم قرار داشت، 
یکی از دوستان معتادم مدعی شد که این سگ 
متعلق به اوست به همین دلیل با یکدیگر درگیر 
شدیم و من او را با ضربه چاقو کشتم و گریختم، 

ای کاش...
ــوان با  ــت، ایــن متهم به قتل ج شایان ذکــر اس
دستور قاضی علی اکبر احمدی نژاد )قاضی 
ویژه قتل عمد( برای طی مراحل دادرسی روانه 

زندان شد.
ماجرای واقعی براساس  یک پرونده قضایی

تصادف خونین مینی بوس و 
نیسان در جاده شورآباد

رئیس مرکز اورژانس تهران از مصدوم شدن 13 
تن درپی تصادف مینی بوس و نیسان در جاده 

شورآباد خبر داد.
پیمان صابریان در گفت وگو با ایسنا، دراین باره 
افزود: حدود ساعت 12:39 دیروز خبر تصادف 
میان یک دستگاه مینی بوس و نیسان از طریق 
مرکز فوریت های 115 اطالع داده شد که درپی 
آن عوامل اورژانس به محل حادثه واقع در جاده 
شورآباد، بعد از میدان الغدیر، نرسیده به لبنیات 

پاندا اعزام شدند.
وی ادامه داد: عوامل اورژانس به 13 مصدوم این 
حادثه امدادرسانی کردند که از این تعداد یک 
نفر  خدمات درمانی را در محل دریافت کرد  و 
12 نفر دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه 
به بیمارستان های هفتم تیر و امام رضا منتقل 
شدند.به گفته صابریان، علت این حادثه از سوی 

عوامل اورژانس بررسی و اعالم خواهد شد.

 متهم پرونده های آدم ربایی 
در تهران به زندان منتقل شد

یک منبع آگاه در دادگستری تهران گفت: متهم 
چند پرونده آدم ربایی که مدتی قبل مدیرعامل 
یکی از شرکت های معروف لوازم الکتریکی را 
ربوده بود، با دستور دادگاه بازداشت موقت و به 

زندان منتقل شد.
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم 
کرد: »در پی انتشار خبری مبنی بر آزادی متهم 
چند پرونده آدم ربایی از زندان، یک منبع آگاه در 
دادگستری استان تهران بیان کرد: متهم مذکور 
با دستور دادگاه و با صدور قرار بازداشت موقت به 

زندان منتقل شد.
مدتی قبل سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران 
بــزرگ از دستگیری این متهم به آدم ربایی در 
جریان ربــودن مدیرعامل یکی از شرکت های 
معروف لوازم الکتریکی خبرداده بود که در ادامه 
مشخص شد این فرد در چند پرونده آدم ربایی 

نقش داشته است.«

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری عامل تعرض به کودکان تشریح کرد

  متهم معروف به »کرکس موتور سوار«

    اعضای باند معروف به »کرکس موتورسوار«
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ماجرای هولناک »کرکس موتورسوار«
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شاخص

فشار تورم خوراکی بر کم درآمدها 

توزیع فشار تورمی بر دهک های مختلف نشان 
می دهد که در دهک های پایین، فشار تورمی  
خوراکی ها بیشتر است. علت این موضوع سبد 
مصرفی است که در دهک های پایین وابستگی 
سبد مصرفی به خوراکی و نیازهای اساسی 
بیشتر اســت و در دهــک هــای ثروتمند سهم 

خدمات و کاالهای غیرضروری بیشتر است. 

گزارش

بازار خبر

خبر

 بانک سامان و کسری درآمد 
به نسبت سود پرداختی 

چهارمین گزارش از مجموعه گزارش های کارنامه 
مالی بانک ها به بانک سامان اختصاص دارد. این 
بانک خصوصی با بیش از 130 شعبه فعالیت 
ــود سرمایه 800  می کند. بانک سامان با وج
میلیارد تومانی، در پایان شهریور امسال 32 هزار 
میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری در اختیار 
داشته است. سود پرداختی این بانک به سپرده 
های سرمایه گذاری، دو هزار میلیارد تومان بوده 
است که در مقایسه با درآمد هزار و 880 میلیارد 
تومانی، کسری 120 میلیارد تومانی را نشان می 
دهد که به معنای تراز منفی این بانک و پرداخت 
بخشی از سود سپرده ها از محلی به جز درآمدهای 
این بانک است. بانک سامان در یک سال منتهی 
به انتهای تابستان 98، حدود 42 میلیارد تومان 
سود خالص کسب کرده است. سود انباشته این 
بانک نیز 57 میلیارد تومان است که نشان می 
دهد اگرچه وضعیت مالی این بانک در مجموع 
مثبت است اما با پیش افتادن سود پرداختی به 
سپرده ها به نسبت درآمد بانک، زنگ خطر برای 

این بانک خصوصی به صدا درآمده است.

سرمایه تاسیس بانک در مناطق آزاد 
نصف شد

فارس - براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل 
سرمایه مــورد نیاز تاسیس بانک بــرون مــرزی در 
مناطق آزاد از 100 به 50 میلیون یورو کاهش یافت. 

برنج ایرانی، صدرنشین افزایش 
قیمت در بین کاالهای اساسی

ایسنا - جدیدترین آمــار منتشر شــده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
ــا و داخلی  مــی دهــد کــه قیمت برنج طــارم اع
هاشمی درجه یک در دی ماه امسال نسبت به دی 
سال گذشته به ترتیب 47 و 45/5 درصد افزایش 
داشته است که بیشترین میزان افزایش قیمت 
نسبت به سایر کاالهای اساسی را نشان می دهد. 

رمز دوم پویا، تراکنش های بانکی 
بدون کارت را 5 درصد کاهش داد

ایبنا - مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
گــفــت: بی دقتی بــرخــی بانک ها بــاعــث کاهش 
تراکنش های بدون حضور کارت شده و وضعیت 
تراکنش ها بعد از ریزش به دلیل اجرای رمز دوم پویا 
در حال بهبود و جبران است. داوود محمدبیگی 
اظهار کرد: بررسی بانک مرکزی نشان می دهد، 
تراکنش های درگاه پرداخت اینترنتی )IPG( کمتر 
از 5 درصد کاهش داشته و تراکنش های کارت به 
کارت اینترنتی نیز 25 درصد افت داشته است. وی 
افزود: قبل از اجرای طرح رمز دوم پویا، تخمین زده 
شده بود که با اجرای رمز یک بار مصرف حدود 25 
درصد از تراکنش های اینترنتی کاهش پیدا می کند.

حسین بردبار-بازار ارز پایتخت در 
روز کاری بعد از تصمیم اخیر کارگروه 
ــدام مالی )FATF( مبنی بر  ویــژه اق
قــراردادن کشورمان در لیست سیاه 
این نهاد ، تاثیرات هیجانی و زودگذری 
از خود نشان داد با این حال عرضه ارز 
از سوی صرافی های بانکی  تا حدی 
موجب کاهش این هیجان و کنترل 
قیمت ها شد. اما قیمت دالر در کف 
بازار از مرز 15 هزار تومان نیز عبور 
کرد و به نرخ 15300 تومان رسید. 
جزئیات بیشتر را در گزارش میدانی 

خبرنگار ما می خوانید.
قیمت دالر دیروز صبح تا بعد از ظهر 
نوسانی زیــاد در حد 500 تومان یا 
بیشتر را در صرافی ها و جمع دالالن 
ارز تجربه کرد به طوری که قیمت از 
14500 تومان در ابتدای روز کاری 
به حدود 15 هزارتومان نوسان کرد 
با ایــن حــال قیمت دالر روی گیشه 
صرافی های پایتخت ظهر دیــروز به 
طور رسمی ارقامی از 14هزار و 600 
تومان تا 14 هزار و 850 تومان را برای 

خرید ثبت کرد. در این شرایط  قیمت 
مذکور تحت تاثیر دالالن خیابانی 
و فــعــاالن زیــرزمــیــنــی بـــازار ارز در 
خیابان های فرعی یا گوشه و کنار 
بازار تا رقم 15هزار و 100 تومان را 
نیز تجربه کرد. اگرچه ساعاتی بعد 
برخی رسانه ها از نرخ های 15300 

تومان نیز خبر دادند.

صف های طوالنی پشت در 	 
صرافی های بانکی 

برخی از صرافی های بانکی در خیابان 
فردوسی تهران دیروز ارز را به قیمتی 

پایین تر از قیمت آزاد و خیابانی عرضه 
می کردند که همین موضوع موجب 
ایجاد صف های طوالنی برای خرید 
ارز پشت در آن ها شده بود. صرافی 
بانک ملی در ابتدای خیابان فردوسی 
جنوبی ظهر دیروز هر دالر آمریکا را به 
ــزار و 530 تومان برای  قیمت 14ه
فروش و قیمت 14هزار و 430 تومان 
برای خرید عرضه می کرد. با این حال 
این صرافی ها همانند سایر صرافی 
های معتبر ، بیش از 2200 دالر به هر 
مشتری در ازای کارت ملی آن هم برای 

یک بار درسال ارز نمی دهند.

بحث درباره عوامل تاثیرگذار!	 
ــازار تاثیر  ــن کــه عــوامــل خــارج از بـ ای
نــوســانــات ارزی این  بیشتری روی 
روزهــا دارد یا بیشتر نشأت گرفته از 
فضای روانی و القای هیجانات کاذب 
از سوی دالالن و فعاالن زیر زمینی ارز 
است، موضوعی است که باید بیشتر 
مورد مداقه و کنکاش قرار گیرد. یکی 
از دالالن ارز در پاسخ به گزارشگر ما 
معتقد است که پایان گرفتن فضای 
انتخابات و تصمیمات اخیر کارگروه 
ویژه اقدام مالی موجب ایجاد چنین 
فضایی شده است، با این حال برخی 
از کارشناسان دیگر معتقدند که این 
نوسانات به صورت هیجانی و کاذب 
است و در میان مدت، قیمت ها به روال 

گذشته بازخواهد گشت.

 	 FATF ورود ایران به لیست سیاه
وضعیت را بدتر از این نمی کند

ــل اسبق  مجید قــاســمــی، رئــیــس ک
بانک مرکزی معتقد است باتوجه به 
محدودیت هایی که تحریم بر اقتصاد 
ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی 
در FATF گرفته می شد، بدتر از این 
نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش 
ــد، یــا بــراســاس تسلط نداشتن  از ح
اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر 

ــت یــا بــراســاس منافع  تخصصی اس
ــری  اســت.مــجــیــد قــاســمــی در  ــگ دی
گفت وگو با تسنیم ادامه داد: االن کدام 
بانک بزرگی با ما کار می کند؟ کدام 
بانک متوسطی با ما کار می کند؟ این 
تاش هایی که اقتصاد ملی با هدایت 
بانک مرکزی انجام می دهــد برای 
مقابله با تحریم ها همچنان در سطح 

وسیعی ادامه خواهد داشت.

بازارگرمی دالالن خیابانی	 
ــن مــیــان ، دالالن خیابانی و  در ای
زیرزمینی بــازار ارز نیز مرتب بر این 
تنور داغ می دمند و تاش بر دامن 
زدن به این اوضاع دارند. بسیاری از 
دالالن خیابانی که پیشتر سابقه خرید 
و فروش ارز در مقادیر کان را داشتند 
، ظهر دیـــروز درمقابل درخواست 
ارز  فـــروش  از  خیابانی  مشتریان 
خودداری می کردند و بیشتر خریدار 
بودند. یکی از ایــن دالالن دربرابر 
درخواست گزارشگر ما بــرای ارائه 
دو هــزاردالر ارز گفت که این میزان 
را ندارد اما حاضر است به قیمت 15 
هزار تومان هر دالر آمریکا را خریداری 
کند. ایــن درحــالــی اســت که دیــروز 
در صرافی های بانکی، ارز به قیمت 
14هزار و 530 تومان عرضه می شد.

 FATF هیجان کاذب بازار ارز ناشی از تصمیم
دالر در کانال 15 هزار تومان، بازار منتظر مداخله بانک مرکزی

رفت و برگشت ۱۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در یک روز 

 FATF رشد بورس با وجود تهدیدکرونا و
بازار سرمایه که با نگرانی از دو رخداد جدید 
وارد هفته جدید شد، توانست به سرعت از زیر بار 
نگرانی و فشار روانی منفی خارج شود. تصمیم 
اخیر کارگروه اقدام مالی و شیوع ویروس کرونا 
در برخی مناطق کشور، اخباری بود که صبح 
دیروز باعث فشار فروش در بازار سرمایه شد و در 
همان دقایق ابتدایی به ریزش 11 هزار واحدی 
شاخص کل بورس منجر شد. اما خیلی زود 

فشار تقاضا غلبه کرد و شاخص تا انتهای ساعات 
معامات 14 هزار واحد رشد کرد.

به گــزارش خــراســان، به ایــن ترتیب بورس 
تهران دیروز را با رشد سه هزار واحدی پشت 
ــازار منطقی رفتار  سر گذاشت تا ایــن بــار، ب
و خیلی زود از مباحث هیجانی عبور کند. 
گفتنی است نظر اکثر کارشناسان این است 
که تصمیم FATF مبنی بر قراردادن کشورمان 

در لیست سیاه، با وجود تحریم های فراگیر 
آمریکاعماتاثیری بر اقتصاد کشور ندارد. 
دربــاره کرونا نیز، انتظار ایجاد اثر معنی دار 
ــت. چــرا که در  بر اقتصاد کشور ضعیف اس
این  که  چین(  جز  )بــه  کشورها  از  بسیاری 
ویــروس شیوع پیدا کــرده اســت، به تعطیلی 
گسترده یا اخال در فعالیت های اقتصادی 
منجر نشده است. حتی در چین هم صرفا به 

افت 8 درصدی بورس این کشور منجر شده 
بود. به این ترتیب بورس تهران که بعد از حادثه 
شهادت سردار سلیمانی یک هفته هیجانی را 
پشت سر گذاشته بود، این بار طی یک ساعت 
توانست بر هیجان منفی و فشار فروش غلبه 
ــدار معمول خــود بــازگــردد. موج  کند و به م
نقدینگی موجود در بازار سرمایه، تاثیر قابل 

توجهی بر افت و خیز کم سابقه دیروز داشت. 

ی نظام بانکی
بررس

»4«

آغاز پرداخت سود سهام عدالت از 
دیروز؛ هر نفر 205 هزار تومان 

سهام عدالت همه گروه ها تا پایان 
اسفند پرداخت می شود 

 فرایند پرداخت سود سهام عدالت از دیروز آغاز شد و 
طبق گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، تا پایان 
اسفند سود همه مشموالن پرداخت خواهد شد. 
به طور معمول در اولین مرحله سود گروه های کم 

بضاعت و تحت پوشش پرداخت می شود.
گفتنی است این سود مربوط به عملکرد سال 97 
شرکت هاست. به گزارش روابط عمومی سازمان 
خصوصی سازی، رئیس سازمان خصوصی سازی، 
با اعام خبر آغاز واریز سود سهام عدالت مشموالن 
گفت: بر این اساس به ازای هر سهم یک میلیون 
تومانی 205 هــزار تومان سود سهام عدالت به 
حساب مشموالن واریــز می شود. علیرضا صالح 
افــزود: این در حالی است که سایر مشموالن نیز 
متناسب با میزان سهام عدالتی که دارنــد، سود 
دریافت می کنند که این میزان سود، بسته به ارزش 
سهام عدالت هر یک از مشموالن متغیر خواهد بود. 
وی با بیان این که ممکن است ارزش سهام عدالت 
برخی افراد به دلیل انحصار وراثت افزایش یافته 
باشد، گفت: تاش می کنیم سود سهام عدالت 
سال مالی 1397 شرکت های حاضر در سبد سهام 
عدالت را تا پایان اسفندماه به حساب مشموالن به 

صورت علی الحساب واریز کنیم.
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 قاتل نامرئی  جان ۲ مرد
 میان سال را گرفت

کرمانی- قاتل نامرئی فاجعه تلخ دیگری را در  کرمان رقم زد و 
شمارقربانیان گاز گرفتگی امسال را در استان کرمان به ۱۲ نفر 
افزایش داد.رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دو مرد  ۳۵ و ۵۰ساله، 
به علت استفاده از زغــال بــرای گرم کــردن محیط در فضای 
بسته جان باختند.به گزارش خبرنگارما، سید محمد صابری 
افزود:بیشترین مورد مسمومیت ثبت شده  امسال در استان 
کرمان به علت استفاده از "زغال و بخاری هیزمی" در  فضاهای 
بسته برای گرم کردن محیط استراحت بوده است. وی ، سه 
ــورددار مسمومیت  شهرستان کرمان، بافت و رفسنجان رارک
با گاز منواکسیدکربن در پاییز امسال برشمرد وخاطرنشان 
کــرد: ۱۴۲  مسموم و ۹  جــان باخته ناشی از مسمومیت با 
گاز منواکسیدکربن  پاییز امسال در "سامانه اورژانــس پیش 
بیمارستانی استان کرمان" ثبت شده اند.وی بیان کرد: هرچند 
این قاتل بی رحم است اما باید اذعان کرد،بسیاری از این حوادث 

به علت سهل انگاری  افراد رخ می دهد.

 سرقت  دوچرخه های قیمتی

در پرسه زنی  های محله ای

 سارقان دوچرخه درحالی به چنگ پلیس افتادند که درپی 
دریــافــت شکایت وچــنــدگــزارش مبنی برسرقت دوچرخه 
درکرمان،رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
قرارگرفت.ماموران پلیس باانجام تحقیقات گسترده یک متهم 
رادرزمینه سرقت دوچرخه شناسایی ودستگیرکردند.متهم پس 
از انتقال به مقر پلیس، مورد بازجویی های فنی قرارگرفت وبه 
سرقت۱۰دستگاه دوچرخه به همراه همدستانش اعتراف کرد. 
سرهنگ فداء فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری 
چهارمالخردراین پرونده خبرداد و افزود:سارقان باپرسه زنی 
وشناسایی دوچرخه های با ارزش و قیمتی نقشه سرقت راعملی 
می کردند.این گزارش حاکی است،سارقان باخودروی وانت  
دوچرخه های قیمتی را که پارک شده بود با قیچی مخصوص 
قفل آن هارا می بریدند  وسرقت می کردند و  دوچرخه ها را به 

قیمت سه میلیون تومان  به مالخران می فروختند.

 آتش  ۲ واحد مرغداری 
را خاکستر کرد

توکلی- دو واحد مرغداری در شهربابک در ۲۴ ساعت 
گذشته طعمه آتــش شــد. رئیس شبکه دام پزشکی 
شهرستان شهربابک گفت : دود ناشی از آتش سوزی و 
کمبود اکسیژن باعث تلف شدن جوجه های داخل سالن 
ها شد و بیش از ۲۴ هزار قطعه جوجه گوشتی از بین رفت 
. اسدی با اشاره به این که مرغداران برای ایمنی سالن 
های مرغداری اقدام کنند ،افزود : از ابتدای امسال تا 
کنون سه مرغداری دراین شهرستان دچار حادثه شده 
است .وی خاطرنشان  کرد:آتش سوزی در دو واحد 
مرغداری در روستا های سهراب و حصاروئیه شهربابک 
خسارت های زیادی به جا گذاشت که  هزینه  آن  با تالش  

کارشناسان بیمه در دست بررسی است.

 نجات 7 نوجوان  مفقود شده 
در کوه های کرمان 

توکلی- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
از نجات  هفت  نوجوان  مفقود شده در کوه های صاحب 
الزمان کرمان  در  شامگاه جمعه  با عملیات جست 
وجو و نجات تیم امداد و نجات کوهستان این جمعیت 
خبرداد.فالح بیان کرد  : عملیات جست و جو و نجات 
هفت کودک مفقود شده در کوه های صاحب الزمان 

کرمان  حدود  سه ساعت  طول کشید . 
وی خاطرنشان کرد :  این  نوجوانان  روز  جمعه از مسیر 
شماره یک کوه های مسجد صاحب الزمان شروع به 
پیمایش و کوه پیمایی  می کنند و در زمان برگشت مسیر 
خود را تغییر می دهند که  از راه اصلی خارج می شوند  و 
به دلیل آشنا نبودن با منطقه، دیواره های بلند را برای 

بازگشت انتخاب می کنند و گرفتار می شوند.
 وی به حضور پنج نفر از کارکنان و نجاتگران تیم امداد 
و نجات کوهستان کرمان در این عملیات  اشاره کرد و 
یادآورشد: با توجه به صعب العبور بودن منطقه و تاریکی 
هوا امدادگران  با برپایی سه مرحله کارگاه نجات موفق 
شدند این هفت کــودک با رده سنی زیر ۱۳ ســال  را 

نجات و به ماموران  انتظامی تحویل دهند.

7۰۰ هزار ماسک احتکار شده درقم کشف شد
 دادستان عمومی و انقالب قم گفت: ۷۰۰ 
ــزار ماسک احتکار شــده در قــم کشف  ه
شده است که این ماسک ها به زودی در ۳۲ 
داروخانه استان توزیع می شود.به گزارش 
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقالب 
قــم، حجت االســـالم والمسلمین حسن 
غریب در گفت و گویی افزود: تمام ماسک 
های کشف شده در میان داروخانه های 
استان با قیمت ۵۰۰ تومان توزیع می شود 

که برای هماهنگی در این زمینه جلسه ای 
فوری با حضور مسئوالن قضایی، دانشگاه 
علوم پزشکی و مسئوالن اجرایی و نظارتی 
قم برگزار شد.وی ادامه داد: ۷۰۰ هزار 
ــان  مــاســک کشف شــده در کمترین زم
ممکن در میان داروخــانــه ها توزیع می 
شود و تیم های بازرسی استان به صورت 
شبانه روزی نیز بر نحوه عرضه این ماسک ها 
به مردم در داروخانه ها به صورت شبانه 

روزی نظارت می کنند. غریب افــزود: بر 
اساس دستور قضایی صادر شده  ۲۲هزار 
عــدد از ایــن ماسک های احتکار شــده در 
یکی از انبارها نیز به صــورت رایگان در 
اختیار افــراد بی بضاعت قــرار می گیرد.

وی بیان کرد: دستور قضایی برای پلمب 
داروخانه های متخّلف صادر شده و با افراد 
سودجو که مبادرت به احتکار ماسک و 
ملزومات ضدعفونی کننده یا دیگر اقالم 

دارویــی و پزشکی مورد نیاز مردم کنند، 
برخورد قانونی قاطع به عمل خواهد آمد.
در پی فوت چهار بیمار مشکوک به ابتال به 
کرونا در قم، مدارس، دانشگاه ها و مراکز 
حوزه های علمیه قم روز پنج شنبه و شنبه 
ــالم شــد؛ همچنین در  ــاری تعطیل اع ج
تازه ترین خبر، تمام مراکز علمی این استان 
تا یک هفته و مراکز حــوزوی نیز روز یک 

شنبه هفته جاری تعطیل شدند. 

جهانگیری: ایجاد شرایطی که منجر به فرار مغزها شود، جفا و خیانت به کشور است

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این 
کــه نــیــروی انسانی زبـــده و تحصیلکرده 
سرمایه ای گران بهاتر از نفت است، افزود: 
ــرار مغزها  ایــجــاد شرایطی کــه منجر بــه ف
شود، جفا و خیانت به کشور است. اسحاق 
جهانگیری بعداز ظهر  شنبه در مراسم تجلیل 
از برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره 
دانشجوی نمونه، به کارهای بزرگی که 
دانشگاه های کشور در سطح منطقه ای و 
بین المللی انجام داده اند اشاره کرد و گفت: 
امروز دانشگاه های ما رتبه نخست را در بین 
کشورهای اسالمی و منطقه دارا هستند.

وی ضمن تبیین شرایط خطیر، پیچیده و 
دشوار اقتصادی کشور به دلیل تحریم های 
سخت آمریکا، گفت: تالش دشمنان برای 
فروپاشی اقتصاد ایران با راهکارهایی که 
پیش بینی کرده بودیم به شکست منجر شده 
است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
توانسته است ما را در برابر تکانه های بیرونی 
مانند تحریم مقاوم کند و تاب آوری کشور و 

مردم را باال ببرد.
جهانگیری یکی از مهم ترین جهت گیری 
هــای سیاست هــای اقتصاد مقاومتی را 
رویکرد دانــش بنیان شدن اقتصاد کشور 
توصیف کرد و با اشاره به این که در چند سال 

اخیر جلسات متفاوتی با مسئوالن وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و نیز روســای 
دانشگاه ها برای تحقق دانش بنیانی اقتصاد 
برگزار شده است، گفت: امروز تقریباً  در کنار 
همه دانشگاه های اصلی کشور، پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد ایجاد شده تا ایده 
های نخبگان به سرعت تبدیل به طرح، ایجاد 

شرکت و تولید شود.
وی با بیان این که امروز باید به دنبال دانش 
بنیان کردن بنگاه های بزرگ و اقتصاد ایران 
باشیم، افزود: با این که تالش بسیاری انجام 
شد تا ایران نتواند نفت بفروشد اما اقتصاد 
ایران که حجم تجارت آن ۲۰۰ میلیارد دالر 
است و نفت نیمی از این تجارت را در اختیار 
داشــت، در برابر فشارها تاب آورد و دلیل 
آن حتمًا وجود صنایع و توانمندی هایی در 
عرصه های مختلف از پتروشیمی تا فوالد، 
صنایع غذایی تا دیگر بخش های تولیدی 

است.
جهانگیری تاکید کرد: دانشگاه ها باید برای 
دانش بنیان شدن اقتصاد کشور ورود کنند 
تا آثار نوآوری و مغز انسان ها در تولیدات این 

شرکت ها اثرگذار باشد.
جهانگیری افزود: کاهش اتکا به درآمدهای 

نفتی به معنای کوچک کردن اقتصاد کشور 
نیست؛ زیرا اگر اقتصاد کوچک شود، زندگی 
و معیشت مــردم نیز سخت تر خواهد شد. 
کاهش اتکا به نفت یعنی باید درآمد دیگری 

را جایگزین درآمدهای نفت کنیم.
جهانگیری خاطر نشان کــرد: کسانی که 
در مسیر فعالیت نیروی انسانی و نخبگان 
کشور اخالل می کنند، اگرچه ممکن است 
اقدامات آن ها از سر دلسوزی باشد اما در 
واقع مانند کسانی هستند که درآمدهای 

نفتی کشور را تحریم کرده اند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سفر 
نخبگان و نیروهای تحصیلکرده کشور به 
خارج و بازگشت به وطن پس از کسب دانش 
و تجربیات بیشتر برای خدمت به کشور، امری 

مثبت و مفید است اما این که عده ای شرایط 
کشور را به گونه ای فراهم کنند که ایران جزو 
کشورهایی باشد که میزان فرار مغزها در آن 
باالست، این جفا و خیانت به کشور است.
وی تصریح کــرد: وظیفه دولــت و مجموعه 
حاکمیت ایــن اســت که حرمت نیروهای 
 علمی کشور را حفظ کنند و شرایط را به 
گونه ای مهیا سازند تا نخبگان کشور بتوانند 
از ظرفیت های علمی خود برای توسعه کشور 
استفاده کنند و خالقیت و دانش خود را در راه 

بهبود اقتصاد و رفاه مردم به کار گیرند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که 
متاسفانه به دلیل محدودیت ها و فشارها، 
دولت نتوانسته آن گونه که شایسته اعضای 
هیئت علمی دانشگاه هاست به آن ها توجه 
کند، تصریح کــرد: در هفته هــای گذشته 
تصمیماتی در دولت گرفته شد که پرداخت 
هــای فــوق الــعــاده ۵۰ درصـــدی بــه بخش 

کارشناسان دولت انجام شود.
وی افزود: در خصوص افزایش حقوق اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها نیز توافقاتی صورت 
گرفته که این توافقات حتماً تا اسفند امسال 
به جمع بندی نهایی خواهد رسید که الزم 
است وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری این 

موضوع را پیگیری کند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آفتاب یــزد- این روزنامه گــزارش خود دربــاره  •
تصمیم FATF علیه ایــران را با تیتر »سرانجام یک 

بی تصمیمی« منتشر کرد.
سازندگی- محمد قوچانی عضو شورای مرکزی  •

حزب کارگزاران و سردبیر روزنامه سازندگی در 
انتخابات مجلس  نتایج  با پیش بینی  یادداشتی 
نوشت: ما از اصولگرایان شکست نمی خوریم، ما به 
خود می بازیم به کارنامه »امید« و به قهر »مشارکت«، 
اما چه نسبتًا توفیق یابیم، چه مطلقًا شکست بخوریم 
این تــازه آغــاز داستان است بــرای بازسازی جبهه 
اصالحات که دیگر نمی تواند در میانه بوروکرات های 

راست و رادیکال های چپ له شود. 
ایــران -  علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران  •

نوشت : روز چهارشنبه سی بهمن با مثبت اعالم شدن 
نتایج ویروس کرونا در قم بالفاصله اطالع رسانی شد 
و به رغم این که عده  ای متأسفانه حتی دولت را متهم 
کردند برای بی رونق کردن انتخابات »کروناهراسی« 
ایجاد کرده  است، پنج شنبه صبح با احساس نیاز به 
بسیج ملی و اقدامات احتمالی سختگیرانه، که خارج 
از وظایف وزارت بهداشت است، ستاد پیشگیری و 
مقابله با بحران کرونا با دستور رئیس جمهور تشکیل 
شد. ما به مشارکت ملی نیاز داریــم و به یاد داشته 
باشیم که با ویروسی بی تفاوت نسبت به هر تفاوت 

اجتماعی و انسانی روبه رو هستیم.
مدیرمسئول  • شریعتمداری  حسین   - کیهان 

کیهان طی یادداشتی در شماره دیروز این روزنامه 
با عنوان با تفنگ خالی  FATF  تهدید نکنید!  نوشت: 
 تصمیم  FATF  درحالی است که مدت هاست اکثر 
بانک ها در کشور های غربی نه به علت عدم پذیرش 
 FATF  از سوی ایران، بلکه از بیم تحریم های آمریکا 
از انجام تراکنش های مرتبط با ایــران خــودداری 
کرده و می کنند؛ بنابراین حتی  در صورت تن دادن 
به پذیرش ذلت بار کنوانسیون های پالرمو و  CFT  نیز 
تحریم های بانکی ادامه خواهد یافت. این یعنی تفنگ 

» FATF « فشنگ ندارد!  

انتخاب نوشت: قاسم محبعلی، مدیر کل سابق  •
خاورمیانه وزارت امور خارجه گفت:  توجه داشته 
 FATF باشیم که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
در شرایطی اســت که ریاست دوره ای بر عهده 
کشور چین اســت. چین که اکنون نزدیک ترین 
پیوند اقتصادی را با ایران دارد تالشی برای قرار 
نگرفتن ایران در لیست سیاه نداشت. به طور حتم 
این وضعیت بر مناسبات اقتصادی ایران با تمامی 
کشور های دوست همانند روسیه، چین، عراق و... 

تاثیر خواهد گذاشت.
الف مدعی شد: حمیدرضا جالئی پور، فعال  •

ــاره علل  سیاسی اصالح طلب در یادداشتی درب
یــازدهــم  دوره  انتخابات  در  مشارکت  کــاهــش 
ــاس نظرسنجی ها  ــت: »بــر اس مجلس نوشته اس
مهم ترین علل رای ندادن در این انتخابات به ترتیب 
وضعیت  بهبود  در  انتخابات  تاثیرگذاری  عــدم 
کشور، عدم اعتماد به برگزارکنندگان انتخابات 
و نبودن کاندیدای مورد عالقه« است. بر اساس 
نظرسنجی ها آن چه می تواند به افزایش مشارکت 
کسانی که رای نــدادنــد بینجامد هم به ترتیب 
»افزایش تاثیر نهادهای انتخابی در بهبود وضعیت«، 
»بهبود شرایط اقتصادی« و »حضور نامزدهای مورد 

اعتماد و حمایت« در انتخابات است.
الف نوشت: طی روزهای گذشته برخی داوطلبان  •

انتخاباتی با مراجعه به فرمانداری یا وزارت کشور 
رسما اقدام به انصراف و همین مطلب را نیز در رسانه 
ها منتشر کرده اند و وزارت کشور باید حدود 95 نفر 
انصرافی را از لیست تهران حذف می کرد اما معلوم 

نیست چرا این کار انجام نشده است.
عصر ایران نوشت: ویروس اصلی که ما را دچار  •

خود کرده است»پول« است. درمان هم ندارد. وقتی 
همه چیز می شود پول، دیگر کاری نمی شود کرد. 
جامعه ما به وضعیت بحران رسیده است. اگر پول 
داشته باشی می توانی زندگی کنی و بحران ها را 
پشت سر بگذاری و اگر نه، هرچقدر هم انسان خوبی 
باشی باز زندگی ات می لنگد و نمی توانی چرخ آن 
را بچرخانی. بی رحم شدن و تنها به فکر خود بودن 
تبدیل به یک عــادت شده اســت...حــال ما خوب 

می شود اگر انصاف دوباره سکه رایج کشور شود.

ــت آمریکا و دو تن از چهره هــای ضدایرانی  دول
مطرح ایــن کشور از مصوبه کــارگــروه ویــژه اقــدام 
ــراردادن ایــران در  فهرست  مالی )FATF( برای ق
سیاه استقبال کردند. به گزارش فارس، »مورگان 
اورتاگوس« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
دراین باره مدعی شد: »کارگروه ویژه اقدام مالی 
اقدام صحیحی را برای حراست از نظام اقتصادی 
بین المللی در برابر اقدامات اقتصادی سهل انگارانه 
ــران انجام داده که طی آن از اعضا خواسته تا  ای
اقدامات متقابل را علیه ایــران اعمال کنند...ما 
تصمیم کارگروه ویژه اقــدام مالی در اتخاذ اقدام 
قاطعانه را تحسین می کنیم.« 2 روز پیش کارگروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( ایران را در فهرست سیاه 
خود که شامل اقدامات مقابله ای می شود قرار داد. 
در عین حال در بخشی از بیانیه کارگروه ویژه اقدام 
مالی آمده است: »کشورها باید قادر باشند خودشان 
اقدامات تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست از 
سوی FATF اجرا کنند« موضوعی که رویترز از آن به 
عنوان »یک راه حل میانه« یاد کرده است.  درهمین 
حال به گــزارش ایرنا جان بولتون مشاور پیشین 
امنیت ملی آمریکا و از چهره های جنگ طلب و ضد 
ایرانی این کشورو »تام کاتن« نماینده جمهوری خواه 
و تندروی ایالت آرکانزاس در مجلس سنا ، در توئیت 
 FATF  هایی از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه

ابراز خرسندی کردند.

هیچ یک از 9 اقدام مقابله ای FATF توصیه  ای به 	 
قطع همکاری با کشور پرریسک نمی کند

ــارس در گزارشی  درهمین حــال خــبــرگــزاری ف
نوشت: اقدامات مقابله ای FATFعلیه یک کشور 
19 انجام می شود. توصیه   طبق توصیه شماره  
شماره 19 شامل 9 اقدام است که از کشورهای 
عضو می خواهد که این 9 اقدام را علیه کشورهای 
پرریسک و نگران کننده اجرا کنند. این 9 اقدام 
FATF ــواردی است که براساس ادعــای شامل م
کمک می کند تا ریسک های مربوط به پول شویی 

و تامین مالی تروریسم کشور نگران کننده پوشش 
داده شــود. نکته  جالب توجه این که هیچ یک از 
این 9 اقدام، توصیه  ای به قطع همکاری با کشور 
در  احتیاط  افزایش  به  بلکه  نمی کند  پرریسک 
ــارس همچنین  همکاری ها هشدار مــی دهــد. ف
 FATF نوشت: »با وارد شدن ایران در لیست سیاه
ــرای روابـــط بانکی ایــران  اتــفــاق منفی خاصی ب
نخواهد افتاد زیرا در شرایط تحریمی فعلی، ایران 
روابط بانکی جدی با دیگر کشورها ندارد که اصال 
نگران محدودیت های FATF باشد. در واقع این 
اقدامات مقابله ای روابط بانکی رسمی کشور را 
هدف قرار می دهد و هم اکنون روابط رسمی ایران 
به شدت محدود است که دلیل آن نیز تحریم های 
بانکی آمریکاست. هم اکنون، بیش از 90 درصد 
تجارت ایران توسط آمریکا تحریم شده است و در 
این وضعیت روابط رسمی بانکی تقریبا برای ایران 
جایگاهی ندارد. فقط در برخی حوزه های محدود 
به تجارت بشردوستانه روابط رسمی برای ایران 
مطرح است و بانک های ایرانی درگیر هستند...
به طور کلی کارشناسان معتقدند که در فضای 
باید بحث کنوانسیون های  تصمیم گیری کشور 
مربوط به FATF نیز به زودی خاتمه یابد تا اقتصاد 
ــی کــاذب رهــا شــود تا بتوان  ــران از ایــن بــار روان ای
گامی برای حل مشکالت واقعی کشور در حوزه 

تبادالت بانکی بــرداشــت. هم اینک، مشکالت 
موجود تــبــادالت بانکی ایــران با دیگر کشورها 
ناشی از تحریم های بانکی آمریکاست که حل آن 
با سرگرم بودن به مسائل فرعی مثل FATF  ممکن 

نخواهد بود.«

توئیت یک پژوهشگر هندی	 
ــوار  ــاره یک پژوهشگر هندی به نــام »ان در ایــن ب
لودهی« در توئیتی با مقایسه رفتار FATF در قبال 
ایران، افغانستان و پاکستان به نکته جالبی اشاره 
کرد که جای تامل دارد: »نهاد FATF ایران را در 
لیست سیاه قــرار داد. پاکستان هنوز در لیست 
خاکستری اســت، اما افغانستان که بــزرگ ترین 
کشور تولید کننده تریاک و هاب تروریسم و پول 
شویی است، در لیست سفید قرار دارد! این مسئله، 
حرف های زیــادی دربــاره اعتبار این نهاد داره!« 
درایــن باره »تام کیتینگ«، مدیر مرکز مطالعات 
جرایم و امنیت مالی در مؤسسه سلطنتی قوای 
متحد انگلیس به بی بی سی گفته بود: »حاال که 
ایران خواسته های FATF را بــرآورده نکرده، باید 
به لیست سیاه برگردد. مشکل FATF این است که 
خیلی از کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد 
استعمار نوین می بینند. چون انگار یک مشت کشور 

ثروتمندند که برای بقیه تعیین تکلیف می کنند.« 

 FATF استقبال آمریکایی ها و توئیت پژوهشگر هندی درباره تصمیم جدید
فارس: هیچ یک از 9 اقدام مقابله ای FATF توصیه ای به قطع همکاری با کشور پرریسک نمی کند  

سفرهمزمان 2 وزیر خارجه اروپایی به تهران 
روحانی: به دنبال پایان برجام نیستیم 

ــران خارجه ایــران و هلند  روز گذشته وزی
در تهران دو دور مذاکرات پشت درهای 
بسته برگزار کردند. همزمان وزیر خارجه 
اتریش نیز به ایــران آمده است. براساس 
گــزارش رسانه های اروپایی سفر این دو 
وزیر امور خارجه به تهران با هدف آن چه 
ــرای نجات  »تــالش هــای اتحادیه اروپـــا ب
توافق هسته ای« نامیده شده، انجام شده 
ــت. هرچند برخی خبرگزاری های  اس
غربی مدعی شده اند در این سفر درباره 
مسائل منطقه ای و برنامه موشکی ایران 
نیز گفت و گو خواهد شد. درهمین حال 
رئیس جمهور روز گذشته در دیــدار وزیر 
خارجه هلند با تاکید بر این که توافق هسته 
ای را به نفع منطقه و جهان می دانیم و 
اقدام آمریکا در خروج از برجام به ضررملت 
های منطقه ، جهان و خود مــردم آمریکا 
بــوده اســت، گفت: همه باید تالش کنیم 
برجام حفظ شــود و ما در ایــن زمینه راه 
گفت و گو با اتحادیه اروپا را نبسته ایم.به 
گزارش ایلنا، حجت االسالم حسن روحانی 
روزگذشته در دیدار »استف بلوک« با اشاره 
 به روابط خوب و دوستانه دو کشور در طول 
قرن های گذشته ، افزود: عالقه مند توسعه 
روابط  سیاسی و اقتصادی با هلند هستیم.

روحانی با بیان این که کامال آمادگی داریم 
ــا راجــع به مسائل منطقه  با اتحادیه اروپ
گفت و گو کنیم، افزود: با توجه به این که 
هلند میزبان حقوق دانــان بزرگ دنیا در 
دادگـــاه الهــه است،می توانیم با منطق 
و زبــان حقوقی با هم درخصوص امنیت 
منطقه گفت و گوهای خوبی داشته باشیم.

وزیر خارجه هلند نیز در این دیدار، توسعه 
روابط دو کشور در همه زمینه ها از جمله 
روابــط اقتصادی را مــورد تاکید قــرار داد 

ــاره به مالقات خود با نمایندگان   و با اش
ــراز  ــران، اب ــه ــای هلندی در ت شــرکــت ه
امیدواری کرد که کشورش بتواند نقش 
و مشارکت فعال تری در اینستکس ایفا 
کند."استف بلوک" با تاکید بر ضرورت 
حفظ بــرجــام بــه عــنــوان یــک تــوافــق بین 
المللی، افـــزود: مــا بــه صـــورت آشــکــار و 
خصوصی به آمریکایی ها گفته ایم که خروج 

آن ها از برجام کار درستی نبوده است.

برگزاری 2 دور گفت وگوی وزیــران 	 
خارجه ایران و هلند

در همین حال روز گذشته و پیش از این 
دیــدار دو دور گفت وگوی وزیــران خارجه 
ــران و هلند برگزار  جمهوری اسالمی ای
شد .به گزارش ایسنا در اولین دور گفت 
وگوی استف بلوک با محمد جواد ظریف 
دو طرف با اشاره به روابط خوب و سنتی 
دو کشور خواهان گسترش روابط دو جانبه 
شدند. بر اساس این گزارش دور دوم گفت 
وگوهای دو مقام پس از دیدار خصوصی، با 
تبادل نظر در خصوص مهم ترین مسائل دو 
جانبه، منطقه ای و بین المللی ادامه یافت.  
ــزارش پایگاه اطــالع رسانی وزارت  به گ
خارجه برجام، اینستکس، ابعاد ترور سردار 
شهید سلیمانی، شرایط جاری در عراق، 
افغانستان، یمن و سوریه و نیز سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی از مهم ترین محورهای 

گفت وگوی آقایان ظریف و بلوک بود.

انتقال سیستم پاتریوت   به پایگاه »عین االسد«
پس از آن که واشنگتن به بغداد رسما اعالم کرد 
که سامانه های پاتریوت را برای تامین منافع و 
امنیت پایگاه ها و سربازان خود به پایگاه هایش 
به  امنیتی  منبع  یــک  داد،  خــواهــد  انتقال 
الحدث گفت که هواپیماهای نظامی آمریکا 
در پایگاه نظامی عین االسد در استان االنبار 
فرود آمده اند. این منبع همچنین احتمال داد 
که این هواپیماها حامل پدافندهای هوایی 
پاتریوت برای حفاظت از پایگاه عین االسد به 

ویژه پس از حمله موشکی ایران به این پایگاه 
باشد.در همین حال وزارت دفاع آمریکا در 
ادامه رویکرد اطالع رسانی قطره چکانی درباره 
حمله انتقام جویانه ایران به پایگاه عین االسد، 
اعــالم کرد که شمار مصدومان این حمله به 
110 نفر رسیده است.این در حالی است که 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در زمان 
انجام این حمله، مدعی شده بود که این حادثه 

هیچ گونه آسیب جانی به جا نگذاشته است.

شهادت 2 مامور مرزبانی در جکیگور
ــت در زمانی که جمعه گذشته، مردم  درس
ایران پای صندوق های رای حضور داشتند، 
در پی حمله تروریستی به یک برجک مرزبانی 
در شهرستان جکیگور دو نفر از پرسنل نیروی 
ــزارش  انتظامی بــه شــهــادت رسیدند.به گ
ایلنا مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با تشدید 
اقــدامــات کنترلی درنـــوار مــرزی، از حضور 
تعدادی تروریست مسلح که به قصد ضربه زدن 
به یگان های مرزی به سمت مرزها پیشروی 

کرده بودند، مطلع شدند.

این گزارش حاکی است، مرزبانان بالفاصله 
ــن گروهک  ــش سنگین بــا اعــضــای ای بــا آت
تروریستی مقابله کردند که در این درگیری 
تعدادی از آن ها با توجه به مقاومت شدید 
مرزبانان با دادن تلفات به سمت خاک کشور 
مقابل مــتــواری شدند. طی ایــن درگیری 
مسلحانه، متاسفانه دو نفر از مرزداران هنگ 
ــرزی جکیگور به نــام  استواریکم "احمد  م
رحمانی فرد" و سرباز "احمد توکلی" به فیض 

واالی شهادت نائل آمدند.

 شکایت 3 دانشجوی دیگر به دلیل ممانعت از تحصیل
 در آمریکا

 سه دانشجوی دیگر ایرانی به دلیل ممانعت 
از تحصیل خود در دانشگاه های آمریکا به 
وزارت امنیت داخلی ایــن کشور شکایت 
کــردنــد.بــه گـــزارش مهر »پــگــاه کریمی«، 
»محمد مرادی« و »بهزاد رضایی« در شکایت 

خود نوشته اند که در ماه فوریه جاری بعد 
از سفر به آمریکا برای ادامه تحصیل و ورود 
به فرودگاه های ایــن کشور، با بدرفتاری 
مأموران حفاظت مرزی و گمرکی مواجه و 

از ورود به خاک ایاالت متحده منع شدند.

پیکر سردار شهید پاشاپور امروز تشییع می شود

پیکر پاک شهید حاج اصغر پاشاپور به آغوش 
همرزمانش رسید .مراسم تشییع پیکر این 
شهید بزرگوار امروز)یک شنبه( در حرم مطهر 
حضرت زینب )س( با حضور گسترده زائران 
و مدافعان حرم برگزار خواهد شد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران این رزمنده جبهه مقاومت 

ساکن شهر ری و از اولین نفراتی بود که به همراه 
حاج قاسم سلیمانی به منظور دفــاع از حرم 
اهل بیت )ع( به سوریه رفت و در نهایت اواسط 
بهمن ماه  پس از گذشت یک ماه از شهادت 
سردار سلیمانی در حلب سوریه به فرماندهان 

و همرزمان شهید خود پیوست.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



     »فصیحی« از 5 سالگی تا امروز

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

قبل از شــروع به خواندن ایــن مطلب، از 
شما می خواهم که کورنومتر گوشی خود 
را فعال کنید و این یک جمله را بخوانید: 
»به احتمال زیاد و در این چند روز، خبر 
رکوردشکنی دختر 27 ساله  ایرانی را که مثل برق و باد 
می دود و رکورد ملی ایران را که در اختیار خودش بود، و آن 
راشکست، شنیده اید«. بله، درست متوجه شدید! در مدت 
خواندن همین یک جمله که بیش از 7 ثانیه طول کشید، 
»فرزانه فصیحی«، سریع ترین دختر ایــران که حاال در دو 
سرعت کامال بدون رقیب به حساب می آید، 60 متر را می دود 
و از خط پایان عبور می کند. بانوی دونده ایران، چند روز پیش 
و در دو 60 متر کاپ بین المللی استانبول دوید و رکورد ملی 
ایران را که پیش از این هم در اختیار خودش بود، شکست. 
»فصیحی« در این مسابقات زمان 7/25 را ثبت کرد و ۴ صدم 
ثانیه رکورد قبلی خود را ارتقا داد. فدراسیون جهانی هم 
این  رکورد فصیحی را مانند رکوردهای قبلی اش ثبت کرد 
تا هیچ شک و شبهه ای در این زمینه به وجود نیاید. به همین 
بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم، با این دونده آینده دار 
گفت و گویی داشته ایم تا بیشتر در جریان مسیر پر فراز و 
نشیب اش برای دستیابی به این رکورد هیجان انگیز، قرار 
 بگیریم.کسی که با کمبود امکانات و با اتکا به تالش خودش

 گام های بزرگی برداشته است .

پرونده

 سریع ترین دختر ایران در گفت وگو با زندگی سالم از مسیر پر فراز و نشیب اما هیجان انگیزی می گوید
 که به ثبت یک رکورد خیره کننده ختم شد
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قند مایع چیست؟
مصرف قند مایع احساس سیری به شما نمی دهد 

و باعث ذخیره چربی شکمی می شود

من گرافیستم! 
 مجید کاشانی، گرافیست، از این شغل 

و  راه  ورود به آن می گوید

سالح های مقابله با جنگ روانی کرونا
برای مقابله با کرونا به اضطراب بهینه نیاز داریم نه 
اضطراب مختل کننده زندگی یا بی خیالی محض
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به فوتبال عالقه ندارم چون حق بقیه رشته ها را ضایع می کند

فکر می کنید که فصیحی، طرفدار استقالل است یا پرسپولیس؟ و به نظرش، امسال کدام 
تیم قهرمان لیگ خواهد شد؟ او در پاسخ به این سوال که تمایلی برای پاسخ دادن به آن نشان 
نمی دهد، می گوید: »خیلی ها این سوال را از من می پرسند و نمی دانم که چرا این قدر برای 
مردم جذاب است! من خیلی از مواقع در طول سال درگیر تمرین هستم و فرصت تماشای 
فوتبال ندارم. کال هم به فوتبال خیلی عالقه ای ندارم چون حس می کنم این رشته حق برخی 
از رشته های دیگر را ضایع می کند. درباره احتمال این که کدام تیم قهرمان لیگ امسال 

می شود که لیگ داغی هم شده است، می گویم هر تیمی که قهرمان شد، مبارکش باشد!«
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ثبت نام در یک 
باشگاه ورزشی 

برای فعالیت 
در رشته 

ژیمناستیک

ثبت رکورد 7.35 
ثانیه در مسابقات 

دو 60 متر کشوری 
و تبدیل شدن به 

سریع ترین دختر 
ایران

کسب 2 مدال 
طالی دانش آموزی 

 در رشته 
دو ومیدانی

قهرمانی در 
مسابقات 

ژیمناستیک 
دانش آموزان 

مقطع راهنمایی 
کشور

کسب مدال 
برنز رشته 
دو 60 متر 

قهرمانی آسیا

انتخاب رشته 
دو و میدانی 
برای ادامه 

فعالیت 
حرفه ای در 
دنیای ورزش

 ثبت رکورد 
جدید و راه یافتن 

به مسابقات 
جهانی در مسابقه 

دو 60 متر کاپ بین المللی 
استانبول در زمان 7.25 ثانیه

از نان شب واجب تر، 
ثبت نام بچه ها در کالس های 

ژیمناستیک  است
دختر باد یکی از دالیل موفقیتش در رشته دو و میدانی 
را، قهرمانی در مسابقات ژیمناستیک بیان می کند و 
این رشته را، مادر همه رشته های ورزشی می داند و می 
گوید: »حتما به والدین توصیه می کنم که کودک شان را 
خیلی زود و حتی قبل از تالش برای کشف استعدادشان 
در کالس های ژیمناستیک ثبت نام کنند. این مورد 
از نان شب واجب تر است. من قبل از این که وارد رشته 
دو و میدانی بشوم، قهرمان ژیمناستیک بودم و فعالیت 
در این رشته، مسیر پیشرفت را برای من خیلی هموار 
کرد. یادم هست که آن روزها، هیچ فردی باور نمی کرد 
من با این فیزیک بدنی بتوانم در دو و میدانی مدال بگیرم 
یا رکورد بزنم. قد خیلی بلندی ندارم یا گام هایم کشیده 
نیست. این ها برای یک ورزشکار دوومیدانی حسن 
نیست اما به دلیل سابقه ژیمناستیک و بدن عضالنی که 
دارم، توانستم این مشکل فیزیکی را برطرف کنم و عوض 

جثه ریزم، انفجاری می دوم.«

به زور و توسط معلم ورزشم وارد 
این رشته شدم!

یک قهرمان ژیمناستیک، چرا باید تصمیم بگیرد که مسیر 
فعالیت اش به صورت حرفه ای در یک رشته ورزشی را تغییر 
دهد، آن هم در روزهایی که در اوج بوده و آینده خوبی هم برایش 
پیش بینی می شده است؟ فصیحی به این سوال، این گونه پاسخ 
می دهد: »راستش ورود من به دوومیدانی کامال اتفاقی بود. 
خیلی اتفاقی در یکی از مسابقاتی که مدارس برگزار می کردند، 
تقریبا می توانم بگویم به زور وارد رقابت شدم! معلم ورزش ما به 
من گفت در مسابقه شرکت کن و تا آخر هم با تمام سرعت بدو. 
من هم گفتم اصال از این کار بدم می آید و نفسم باال نمی آید! با 
این که گفتم نمی توانم مسابقه دهم، با اصرار معلم ورزش وارد 
مسابقه شدم. در همان مسابقه قهرمان شدم و رکورد مدارس 
اصفهان را جابه جا کــردم. کسب این موفقیت، باعث شد تا 

استعدادم را در این رشته کشف کنم.«

برای ارتقای هر یک صدم ثانیه رکوردم، ماه ها عرق می ریزم!
»فصیحی« در مسابقات اخیر و برای دو 60 متر، زمان 7/25 را ثبت کرد 
و ۴ صدم ثانیه رکورد قبلی خود را ارتقا داد. او درباره این که در چند سال 
اخیر به چه میزان موفق شده است که رکورد خود را ارتقا دهد، می گوید: 
»سال 93 بود که تقریبا به صورت جدی وارد حوزه رکوردشکنی در 
دو 60 متر شدم. آن زمان، رکوردم 7/35  ثانیه بود اما هر چه تالش 
می کردم، حتی یک صدم ثانیه از این زمان کم نمی شد! ماه ها عرق 
می ریختم تا رکوردم را یک صدم ثانیه ارتقا دهم. همان طور که می بینید 

هم اکنون و بعد از پنج سال از اولین رکوردم در این رشته، موفق شدم 
تا زمان الزم برای دویدن 60 متر را یک دهم ثانیه کاهش دهم و این 
موفقیت بزرگی برای من است. دوومیدانی یک رشته انفرادی و خیلی 
خشک است. تصور کنید مدام استارت و پایان و دوندگی و چک کردن 
صدم ثانیه است. بقیه رشته ها حداقل یک توپی دارند، یک تکنیکی 
دارند، باالخره کار تاکتیکی دارند که از خشکی دربیایند اما این ورزش 

فقط یک انگیزه خیلی باال برای ادامه دادن می خواهد.«

ازدواج اصولی باعث حرفه ای شدن 
می شود

فصیحی امسال ازدواج کــرد و هم اکنون متاهل اســت. او 
دربــاره تاثیر ازدواج در موفقیت و نحوه آشنایی با همسرش 
ــورد 60 متر را زدم،  می گوید: »زمانی که ســال گذشته رک
همسرم که خبرنگار است از من گفت وگویی گرفت و همان 

بابی شد که آشنا شویم و تا این جا پیش برویم. در کل از 
نظر من زندگی با یک خبرنگار ورزشی اتفاق خیلی 
خوبی است به دلیل این که همسرم می تواند مرا به 

عنوان یک ورزشکار، درک کند. شاید هر کسی 
با این موضوع کنار نیاید که من صبح و عصر 

تمرین کنم و به مسابقات بروم و خیلی مواقع 
خسته باشم بنابراین اگر ازدواج اصولی و 
به موقع باشد، نه تنها هیچ مشکلی برای 
یک ورزشکار پیش نمی آورد بلکه باعث 
حرفه ای تر شدن او هم خواهد شد. البته 
که شرایط اقتصادی این روزها، کار را برای 
ازدواج کردن جوانان سخت کرده است.«

عاشق پرچم کشورم هستم

فصیحی مانند همه ورزشکاران موفق دیگر در مسیر رسیدن 
به کسب مدال و رکوردشکنی، سختی های زیادی کشیده  
است.  خودش در این باره می گوید: »هدف. داشتن هدف، 
مهم ترین عاملی بود که خسته بشوم، شکست بخورم، ناامید 
بشوم اما دست از تالش برندارم. هدفم هم در مرحله اول، 

ــران، سپس ورودی  ــورد ای شکستن چندین و چندباره رک
قهرمانی آسیا، بعدش ورودی قهرمانی جهان و دست آخر 
هم، حضور در المپیک است. رویای هر ورزشکاری رسیدن 
به المپیک است. البته و به نظر من رویا سقف ندارد و من هم 
سقفی برای رویاهای خودم در نظر نمی گیرم. فعال رویای 
نزدیک من کسب ورودی جهانی و بعد از آن ورودی المپیک 
است که امیدوارم تحقق یابد و به آن دست پیدا کنم اما واقعیت 

است که ورودی های المپیک بسیار سطح باال و ثبت آن بسیار 
سخت است. البته من این رویا را غیرقابل دسترس نمی دانم. 
دختران ایرانی چیزی برای کسب ورودی المپیک کم ندارند. 
همه کشورها برای مدال المپیک تالش می کنند، چرا ما نباید 
بتوانیم ورودی را کسب کنیم؟ در ضمن  من در ایران شکوفا 
شدم و عاشق این هستم که پرچم کشورم را باال ببرم نه کشور 

دیگری را.«

نه باد هستم نه غزال 
تیزپا، فرزانه فصیحی ام!

بــاد، تندباد یا غــزال تیزپا؟! کــدام لقب، 
بیشتر بــرازنــده سریع ترین دختر ایــران 
اســت؟ فصیحی در ایــن بــاره می گوید: 
ــان خــانــم »لیال  »لــقــب دخــتــر بــاد از زمـ
ابراهیمی« وجود داشت و بعد از آن هم 
به دختران دونده این لقب را می دادند. 
به من هم این لقب را دادند اما برای من 
خیلی فرقی نمی کند که چه لقبی دارم. 
مــن هــر جــا مـــی روم، می گویم »فــرزانــه 
من  لقب  هستم.  فصیحی« 
اســم و فامیلم هست. 
حتی برخی به من لقب 
»غزال تیزپا« را دادند؛ البته 
که این لقب بــرای خــداداد عزیزی 
ــت. بازهم می گویم خیلی به این  اس

القاب کاری ندارم.«

داشتن خانواده ای عالقه مند به 
ورزش، نعمت است

فصیحی متولد 13 دی  71 در اصفهان است. او در یک خانواده 
ورزشکار به دنیا آمده است و تنها یک برادر دارد. در همین باره 
می گوید: »به دنیا آمدن در خانواده ای که اهل ورزش و عالقه مند 
به آن باشند، یک نعمت بزرگ است. این اتفاق، نقش بزرگی در 
مسیر موفقیت  من داشته است و کمتر به آن اشاره کرده ام. پدرم 
والیبالیست و تنها برادرم مربی شطرنج است. مادرم هم مشوق و 
حامی من و آن هاست، به همین دلیل از همان کودکی ورزش در 
خانواده ما به صورت حرفه ای جریان داشته است. البته این که 
من چطور با داشتن پدری والیبالیست و برادری شطرنج باز وارد 

دو و میدانی شدم، تعجب برانگیز به نظر می رسد!«

با کمترین امکانات برای موفق شدن 
تالش می کنم

فصیحی در قسمتی از گفت و گویش با ما، انتقادهایی هم به 
دلیل نبود پیست تمرینی مناسب دارد و از مسئوالن امر گالیه 
می کند که چرا به این رشته توجهی ندارند. او در این باره 
می گوید: »همان طور که می دانید من اصفهانی هستم و در 
همین شهر هم تمرین می کنم. البته که اصال شرایط مناسبی 
در این شهر نداریم. تنها یک پیست به نام انقالب در اصفهان 
داریم و من به ناچار آن جا تمرین می کنم. محل این پیست اصال 
خوب نیست و جزو آلوده ترین مناطق شهر محسوب می شود. 

این روزها هم که فصل 
زمستان است و شرایط 
ــر و ســخــت تــر هم  ــدت ب
ــت. ورزشگاه  شــده اس
سرپوشیده ای نداریم و 
مجبوریم در زمستان با 
وجــود سرما و آلودگی 
هوا آن جا تمرین کنیم.«

فرزانه، دختر باد 
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  سالمتآشپزی من

درمان فقر آهن در کودکان

آشپزی من آشپزی من

نخودی یکی از لذیذترین شیرینی هاست . برای پخت آن به 
پیشنهادهای ارائه شده در ادامه مطلب توجه کنید:

1-درهر روش پخت شیرینی نخودی نباید خمیربه دست 
بچسبد . خمیرباید لطیف باشد.

 2-اگر شــیرینی نخودی باز شــد یعنی این که روغن آن یا 
پودر شــکر زیاد اســت ، باید کمی به خمیر آرد اضافه کنیم 
و اگر گلوله شــد یعنی آرد زیاد اســت و باید کمــی روغن به 

آن بیفزاییم.
3- معموال چنــد عدد ازشــیرینی نخودی هــا را اول پخت 

می کنند و سپس اگر مشکلی نبود همه را می پزند.
۴-البته باید بدانید شیرینی نخودی به دلیل آن که حاوی 

شکر زیادی است، اغلب موجب یبوست می شود.

۵-همه آردها به خصوص آرد نخودچی به سرعت رطوبت 
محیط را به خود جذب مــی کند و در گرما، تخــم آفاتی که 
احتمال دارد در هر آردی وجود داشته باشد، رشد می کند 

و تبدیل به حشره می شود.
*   بهتر است برای ماندگاری بیشتر، آرد نخودچی را درون 

فریزر نگه دارید.
 *  ارزش غذایی یک سوم لیوان آرد نخودچی، معادل یک 
کف دست نان ســنگک و بربری یا ســه چهارم لیوان غالت 

آماده خوردن )برشتوک( است. 
*مصــرف نخودچی یــا آرد آن در صورتی که بــی نمک و به 
اندازه نخودچی دوآتشه برشته نشده باشد به افرادی که در 

جویدن حبوبات مشکل دارند توصیه می شود.

نکاتی درباره  شیرینی نخودی

ترفندها

طحــال عضوی ازبدن اســت که ســلول های خونی 
را برای تولید انــواع جدیدتر آن هــا تخریب  و زمانی 
که بــدن ســلول های خونــی زیادتــر ازحد خــود را 
تخریب می کند، کار طحال مختل می شود. اگراین 
مشــکل بــا دارو برطــرف نشــود، ممکــن اســت که 
 پزشک با جراحی اقدام به خارج سازی طحال کند.  

  راه های کاهش کم خونی در کودکان
۱- مصرف آهن کافی

طبق مطالعات انجام شــده نیازروزانه کودکان بین 
12 تا 3۶ ماهــه بــرای دریافت آهــن، ۷ میلی گرم 
اســت و در نتیجه کودک شــما باید یک رژیم با آهن 
کافی داشته باشد. گوشــت قرمز و منابع گیاهی از 
جمله اسفناج، بادام زمینی و آلو حاوی مقدار قابل 

توجهی آهن است.
۲- دریافت ویتامین کافی

کمبــود ویتامین هــای B9، B12 و C. بــا فقــر آهن 
مرتبط اســت. دریافت ویتامین B9 بــرای کودکان 
باید در طــول روز به انــدازه 1۵۰، ویتامین B12 به 
انــدازه۰/۹و ویتامیــن C - 1۵ میکروگرم باشــد. 

مکمل های ویتامین دیگر نیز باید بــه حد تعادل در 
رژیم غذایی کودکان وجود داشته باشد.

نیاز کودکان به آهن چقدر است ؟
کودکان تازه متولد شده باید به اندازه کافی در بدن 
خود آهن داشــته باشــند که در ســنین مختلف این 

میزان به شکل زیر است:
 11 میلی گرم - برای ۷ تا 12 ماه
۷ میلی گرم - برای یک تا 3 سال

1۰ میلی گرم  - برای ۴ تا ۸ سال

۸ میلی گرم - برای ۹ تا 13 سال
1۵ میلی گرم - برای دختران 1۴ تا 1۸ سال

11 میلی گرم  - برای پسران 1۴ تا 1۸ سال
 چــه کســانی در معــرض ابتــا بــه فقــر آهــن 

هستند؟
کودکانی کــه با وزن کم یــا زودتــر از موعد متولد 

شده اند.
کودکانی که قبل از ســن یک ســالگی شیر گاو یا 

بز نوشیده اند.
کودکانی که غذا های مکمل کامل حاوی آهن را 

بعد از شش ماهگی دریافت نکرده اند.
کودکان بیــن یک تا پنج ســال که بیــش از ۷1۰ 
میلی لیتر شیر گاو، بز و شیر سویا در روز نوشیده اند.
کودکانی کــه وضعیت هــای خاصــی دارند مثل 

عفونت های مزمن یا رژیم های محدود.
کودکانی که دچار اضافه وزن و چاقی هستند.

دختــران نیــز در ســن قاعدگــی بیــش از بقیــه 
درمعرض فقر آهن هستند.

مکمل های آهن دررژیم غذایی می تواند هموگلوبین را برای رسیدن به سطح سالم تضمین کند. معموال طبق تجویز پزشک، کودکان ویتامین ها را به 
شکل ویتامین رژیمی و مکمل ها برای فقر آهن دریافت می کنند.کم خونی داســی شکل و تاالسمی درجایی اتفاق می افتد که بدن نتواند سلول های 

خونی را تولید کند بنابراین به اهدای خون نیاز می یابد. از راه های کاهش کم خونی کودکان بیشتر بدانید:

 روش های کنترل 
درد زایمان

 
 

شاید برای شما جالب باشد که بدانید بدن انسان 
در حالت عــادی توانایــی تحمــل ۴۵ واحد درد 
را دارد این در حالی اســت که یک مــادر، هنگام 
زایمــان طبیعی به طــور متوســط ۵۷ واحد درد 
تحمل می کنــد کــه ایــن درد معادل شکســتن 

همزمان 2۰ استخوان بدن است.
۱۱ راه بــرای کم کــردن درد زایمان طبیعی 

بدون استفاده از دارو
۱    مکان مناســب و آرامش بخشــی را برای 
زایمان انتخاب کنید به عنوان مثال داشتن یک 
توپ بزرگ برای نشستن روی آن و ورزش کردن 
در زمان شــروع دردها یا داشــتن یــک صندلی 
گهواره ای برای این که کمی روی آن بنشــینید، 

بسیار کمک کننده است.
۲  انتخاب پزشــک و ماما بســیارمهم است. 
کســانی را انتخاب کنید که به شما انرژی مثبت 
می دهند و درعین حال صبورهســتند. دریافت 
حس امنیت در زمان شروع دردها به شما کمک 

می کند تا استرس خود را کنترل کنید.
3  دربــاره درد زایمــان اطالعــات به دســت 
بیاوریــد. بــرای ایــن کار می توانیــد از کتاب ها، 
مجالت یا کالس های مرتبط با زایمان استفاده 
کنید. هر چقدر دانش شــما در این زمینه بیشتر 
باشــد بهتر می توانید احساســات تان را کنترل 

کنید.
4  درباره ترس ها و نگرانی هایتان با پزشک یا 
ماما صحبت کنید و درعین حال از راه حل هایی 

که ارائه می دهند، استفاده کنید.
5   روش های  تنفسی را از قبل تمرین کنید. 
با کنتــرل و انجــام تنفس بــا یک ریتم مشــخص 

می توانید انقباض ها را کنترل کنید.
6   از تجســم و تصــور کمــک بگیریــد. مثال 
می توانید یک عکس که احساس خوبی به شما 
می دهــد همــراه داشــته باشــید. می توانیــد به 
موسیقی گوش دهید مثال گوش دادن به صدای 
امواج دریــا در زمان انقباض ها حواس شــما را از 

دردها دور می کند.
7   دوش آب گــرم بگیریــد. برای ایــن کار از 
یک صندلی اســتفاده کنید و زیــر دوش آب گرم 
بنشینید. آب گرم در کاهش دردها بسیار به شما 

کمک می کند.
8   تغییر وضعیت دهید و مدت طوالنی در یک 
حالت نمانید. مثال می توانید راه بروید یا بنشینید 

یا دراز بکشید.
9  از کمپــرس آب گرم و آب ســرد اســتفاده 
کنیــد. کمپــرس آب گــرم را روی کمر و شــکم و 
شانه ها بگذارید و کمپرس آب سرد را روی صورت 

و گردن قرار دهید.
۱0   از ماســاژغافل نشوید. ماســاژ گرفتن در 

زمان انقباض ها باعث کاهش درد می شود.
۱۱  از متخصص طب سوزنی می توانید کمک 
بگیرید ولی فراموش نکنید این کار را قبل از شروع 

دردها انجام ندهید.
babycenter - parents. :منابع

پزشکی
بیشتر بدانیم

فرنگیس یاقوتی
مترجم

بانوان
مهین رمضانی 

خبرنگار

سودا )نوشابه گازدار( : 1۵1 کالری و 3۹ گرم شکر
چای شیرین شده: 1۴۴ کالری و 3۵ گرم شکر

آب پرتقال: 1۷۵ کالری و 33 گرم شکر
 آب انگور: 22۸ کالری و ۵۴ گرم شکر

 لیموناد: 1۴۹ کالری و 3۷ گرم شکر
نوشیدنی ورزشی: 11۸ کالری و 22 گرم شکر

 تفاوت قند مایع با قند جامد
زمانــی کــه شــما قنــد مایــع مصــرف می کنیــد ایــن ماده 
بــه شــما احســاس ســیری نمی دهــد و شــما فقــط کالری 
مصرف می کنیــد. دریک مطالعه نشــان داده شــد افرادی 
که با مصــرف ژلــه ۴۵۰ کیلو کالــری را بــه بدن رســاندند 
نســبت بــه کســانی کــه ۴۵۰ کیلــو کالــری قنــد مایــع 
 مصــرف کردنــد، غــذای کمتــری را اســتفاده کردنــد .

 میوه یا آب میوه ؟
جامد یا مایع بودن میوه بر میزان گرســنگی متفاوت است. 
دریک مطالعه شــش روزه افرادی سیب را کامل و به صورت 
آب سیب به عنوان میان وعده یا وعده اصلی مصرف کردند 
که درنهایت مشخص شد مصرف میوه کامل باعث احساس 

سیری می شود.
 نوشیدنی های قندی و افزایش وزن

مصــرف زیاد شــکر ممکــن اســت باعــث افزایش کالــری و 
اضافــه وزن شــود. ایــن دو اتفــاق بــه دلیــل وجــود مقادیر 
زیاد فروکتوز اســت کــه بی ضــرر نیســت . به عنــوان مثال 
، شــکر حــاوی ۵۰درصــد گلوکــز و ۵۰درصــد فروکتــوز 
اســت ، در حالی کــه شــربت ذرت با فروکتــوز زیــاد حاوی 
اســت. فروکتــوز  درصــد   ۵۵ و  گلوکــز  درصــد   ۴۵ 
تحقیقات نشان می دهد که هر دو این قندها بر اشتها و کالری 

به یک اندازه تأثیر می گذارند.

همه مواد حاوی فروکتوز ازجمله عسل و آب میوه ازپتانسیل 
یکسانی برای افزایش وزن برخوردارند.

افــزون برایــن ، مطالعــات متعــددی فروکتوزاضافــی را به 
افزایش وزن مرتبط می داند. به نظر می رسد مصرف زیاداین 
ماده  باعث افزایش ذخیره چربی شکم و دور ناف می شود و 

خطرابتال به بیماری ها را افزایش می دهد.
در یک مطالعــه 1۰ هفته ای افــراد دارای اضافــه وزن ، 2۵ 
درصد کالــری مصرفی را از نوشــیدنی های شــیرین با قند 
فروکتوزتامین کردندو درنهایت چربی شکمی آن ها افزایش 
یافت ،همچنین برخی ازشواهد نشان می دهد که مصرف 
زیاد فروکتــوز، چربی ســوزی و میزان متابولیک بــدن را در 
افرادی که به مدت 1۰ هفته رژیم غنی از فروکتوز را پیروی 

کردند ، کاهش داد.
 قند مایع و قند خون

افزون بر افزایش وزن ، قند مایع می تواند به افزایش قند خون 
و مقاومت به انسولین منجرشود. مطالعات متعددی میزان 
مصرف فروکتــوز باال را با کاهش حساســیت به انســولین و 
 افزایش خطرابتال بــه دیابت نوع 2 مرتبط مــی کند. به نظر

می رسد نوشیدنی های قندی با تحویل مقدارزیادی فروکتوز 
در زمان کم باعث افزایش این خطرمی شود.

در یــک تجزیــه و تحلیــل دقیــق از 11 مطالعــه روی بیــش 
از3۰۰هزار نفرمشــخص شــد افرادی کــه روزانه دو تا ســه 
نوشــیدنی شــیرین کننــده با قنــد افــزوده مصرف کــرده ، 
2۶درصد بیشتر از افرادی که یک نوشیدنی شیرین درهرماه 

نوشیده اند ، احتمال ابتال به دیابت نوع 2 را دارند .
 افــزون برمقاومــت بــه انســولین و دیابــت ، مصــرف مکــرر 
نوشــیدنی های قنــدی با بیمــاری کبــد چرب غیــر الکلی 
)NAFLD(  مرتبــط اســت. هنگامی که فروکتوز بیشــتری 

مصرف می کنید فروکتوز اضافی به چربی تبدیل و بخشی 
از این چربی در کبد ذخیره می شــود که ممکن است باعث 

التهاب ، مقاومت به انسولین و بیماری کبد چرب شود.
متأسفانه ، مقاومت به انســولین و دیگر مشکالت سالمتی 
مرتبط با مصرف زیاد قندهای مایع  اغلب در کودکی و بزرگ 

سالی آغازمی شود.
  قند مایع خطرابتا به بیماری های قلبی را 

افزایش می دهد
قندهــای مایــع نیــز تأثیــر منفــی بــر ســالمت قلــب دارد. 
برخی مطالعات حاکی از آن اســت که مصرف زیاد فروکتوز 
باعث افزایش سطح تری گلیسرید و دیگر مولکول های چربی 
در جریان خون می شــود. مقادیر باالی این چربی درخون ، 
خطر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد . نتایج یک 
مطالعه دو هفته ای نشان داد حتی دوزهای کوچک تا متوسط   
نوشیدنی های شیرین کننده قند به تغییرات ناسالم در اندازه 
ذرات LDL و افزایش در نشانگر التهابی CRP  منجر می شود.

 میزان مصرف
هرچه نوشــیدنی های شــیرین بــا قند بیشــتری مصرف 
کنید ، خطر بروز مشــکالت سالمت بیشــترمی شود.یک 
مطالعه نشان داد که مصرف ۶.۵ درصد کالری به عنوان 
نوشــیدنی های شــیرین کننده بــا قند به مدت ســه هفته 
روی نشــانگرهای ســالمت و ترکیب بدن در مردان سالم 
تأثیر منفی گذاشــته اســت. مقدار قند مایع که می تواند 
بدون ایجاد مشــکالت بهداشتی مصرف شــود ، در افراد 
مختلــف متفاوت اســت .با وجــود این محدود کــردن آب 
میوه به 2 اونس )۵۹ میلی لیتر( در روز و پرهیز از مصرف 
دیگر نوشــیدنی ها با قندهای اضافه شــده بهترین گزینه 

برای شماست.

قند مایع چیست؟
  مصرف قند مایع احساس سیری به شما 

نمی دهد و باعث ذخیره چربی شکمی می شود

 قند مایع، قندی است که به صورت مایع در نوشیدنی هایی 

شیرین مانند نوشــابه موجود اســت. اگرچه آب میوه، نوشیدنی سالمی 

محسوب می شود و شاید این نوشیدنی به اندازه نوشابه، کالری و قند نداشته باشد اما مصرف 

زیاد آن ممکن است همان مشکات سامت را که شما با خوردن نوشیدنی های شیرین با قند 

باال دچار آن می شوید به همراه داشته باشد.در ادامه کالری و قند موجود در۱۲ اونس )355 

میلی لیتر( برخی از نوشیدنی های پر مصرف با قند زیاد را بررسی می کنیم:

مصطفی عاشوری  |فیزیولوژیست ورزشی تغذیه

غذای بیرون و کرونا

 اگر کارمند هستید و روزهایی ازهفته را بیرون 
ازمنزل غذا مــی خورید یا  از  رســتوران و اغذیه 
فروشی سفارش غذا می دهید الزم است چند 
نکته را درنظرداشته باشید. اول چند پیشنهاد 
و یادآوری برای کسانی که غذا را آماده می کنند 
داشته باشیم و سپس به کسانی که تمایل دارند  

یک وعده غذایی را بیرون از منزل تهیه کنند:
  توصیه به آشپزها و فروشندگان

 اگرعالیم و نشانه هایی  شبیه آنفلوآنزا شامل 
تب ، سرفه و عطسه داشتید  در آشپزخانه نمانید 
و تا خوب شدن کامل در منزل استراحت کنید . 
 کارکنــان رســتوران و اغذیــه فروشــی ها در 
شست و شــو و تهیه مواد غذایی  نهایت دقت را 
داشته باشــند و بیشتر از همیشه دســت ها را با 

شیوه صحیح شست و شودهند.
  اغذیه فروش ها و کســانی که مسئول آماده 
کردن ساندویچ ، ساالد و سینی پذیرایی هستند 
هم  بهتر اســت در طول روز چندین با ر دســت 

خود را بشویند و با محلول ضد عفونی کنند.
    پذیرایی به صورت ســلف  ســرویس شرایط  
انتشــار ویــروس کرونــا را فراهــم ترمــی کند، 
بنابراین بهتر است، تماس  مراجعه کنندگان با 
مواد غذایی کمتر باشد و غذا، ساالد،  دسر و ... 

به صورت پرس تحول ارائه  شود نه سلف .
توصیه به مصرف کنندگان

  بهتر اســت برای ســفارش غذا به رســتوران 
واغذیه فروشی مراجعه تا  از سالمت و بهداشت  

محل پخت و تهیه غذا اطمینان حاصل کنید .
  اگر سفارش غذا را در محل کار یا منزل می 
دهیــد، بعد ازتحویــل گرفتن غذا و قبــل از باز 
کردن بســته بندی ، دســت ها را کامال شست 
و شودهید. بســته بندی را بعد از باز کردن در 
ســطل زباله بیندازید و با کمتریــن تماس غذا 
با  ظرف، محتویات را به بشقاب منتقل کنید.

  رستوران و اغذیه فروشی ثابتی را برای تهیه 
غذا در نظر داشــته باشــید و هر روز رستوران  و 

اغذیه فروشی خود را عوض نکنید.
 تا حد ممکن ساالدو سبزی و دسر را خودتان 
آمــاده کنیــد و تنهــا غــذا را از بیــرون ســفارش 

بگیرید.
 اگر مجبورید ســر میز غــذا با  افــراد دیگر ی 

بنشینید فاصله خود را رعایت کنید.
 در محــل کار فضایــی را بــرای خــوردن 
غــذا اختصــاص دهیــد تــا ســر  میــز کارتــان 
کــه احتمــال آلودگــی بیشــتر دارد مجبور به 

خوردن نباشید.
گوشــی همــراه را ســرمیز ناهــار همــراه 
نداشته باشید و در مدت غذا خوردن مشغول 
کار  دیگری نباشید تا ظرف غذا روی باز مدت 
زمان بیشتری در معرض آلودگی قراربگیرد.

 از برداشــتن غــذای ریخته شــده تــا انتهای 
میل کردن وعده غذایی خــودداری کنید و اگر 
چنگال یا قاشــق تــان روی زمین افتــاد قبل از 

شروع مجدد آن را کامال بشویید.

تشخیص سرطان ریه ازروی وضعیت ناخن ها 
ناخن های شما می تواند درباره ســالمت شما چیز های 
زیادی بگوید. به اصطالح ناخن هــای چماقی می تواند 

نشانه ای از سرطان ریه باشد.
 ناخن چماقی چیست؟

وقتی ناخن ها شــکل چماق یعنی نوک انگشتان متورم 
می شــود . ایــن یک رونــد کند اســت و یــک شــبه اتفاق 
نمی افتد. در مرحلــه اول ناخن نرم تــر و کوتیکول ناخن 

براق و بیشــتر از حد معمول برآمده می شــود. در مرحله 
آخر، انتهای انگشتان متورم می شود.

 انگشت چماقی و سرطان ریه
انگشتان چماقی اغلب نشانه مشکالت ریه ها، قلب، کبد 
یا رگ هــای خونی بزرگ اســت. به همین دلیل اســت که  
به پزشــک خود مراجعه کنید زیرا همیشه الزم نیست این 

نشانه ای باشد که شما مبتال به سرطان ریه هستید.

دانستنی ها  
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6توصیهطالییبرایخانهتکانی
 اگر هوش و حواس شما هم مانند بعضی خانم ها از االن به خانه تکانی معطوف شده، ترفندهای 

این مطلب را دست کم نگیرید

اسفندكهمیرسدهوشوحواسخانمهابهخانهتکانییعنیاینكارسخت،زمانبرودرعینحالشیرینمعطوف
میشودكهیکيازمقدماتاستقبالازبهاراست.ازآنجاكهاینروزهاكمتركسیتماموقتدرخانهاستوكارنظافت
بایدتدریجیانجامشود،هیچچیزبهترازیکروشخوبوبرنامهریزیشده،كارسازنیست.پسبرايداشتنیک

خانهتکانيراحتوبيدردسرشماراباچندترفندآشناميكنیم.

* بعد از خواندن مطلب صفحه خانواده درباره »سر پیری، 
برو سراغ بازی های رایانه ای!« برای پدربزرگم، فیفا 2018 
نصب کردم و یک ساعت نشستیم با هم بازی کردیم! اصال 
یاد نگرفت ولی هر گلی که از من می خورد، ناراحت می شد 
و می گفت که حرمت پیش کسوت رو رعایت کن. خالصه 
امیرعباس، 14 ساله خیلی حال داد!  
* درباره پرونده »طعم تلخ فراموش شدن« می خواستم بگم 
که خیلی خوب شد که فراموش شدن. بازیگر خوبی نبودن.
* می خواســتم بدونم شــرایط چاپ شــعر در جوانه چیه؟ 

چطور می تونم شعرم رو در این صفحه به چاپ برسونم؟ 
ما و شما: به شماره تلگرامی مان پیام دهید. در خدمتیم.

* جهانگیر الماســی رو با ســریال عالی و پربیننده »پس از 
بــاران« می شــناختم. برام ســوال بود که االن کجاســت و 
چرا یکهو از تلویزیون کنار گذاشته شد. بابت پرونده خوب 
شاهین زندگی سالم هم تشکر می کنم.  
* می گوینــد آدم هــای خــوب به بهشــت می رونــد اما من 
می گویم آدم های خوب هر کجا باشند، آن جا بهشت است. 
یکتادوست خانم خزائی، به خاطر همه چیز ممنونم.  
* در صفحه ســالمت گفتید که برای جلوگیری از ابتال به 
کرونا، ماســک بزنیم ولی در بــازار پیدا نمی شــود. از کجا 

بخریم؟
* به جــای پرداختن به چهره های علمی فراموش شــده 
و مفاخر کشورمان، ســراغ چند بازیگر رده دهم رفته اید 
که چی؟ حیف کاغــذ برای این مطلب که الکی اســراف 

شده است.

ماوشما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
یک شنبه 
    4 اسفند 1398   
شماره 1546 

روزیادگرفتنیکچیستان

قرارومدار

امروز یک چیستان یا سوال هوش یاد بگیرین و 
بعد از به چالش کشیدن ذهن 
خودتون برای حل کردنش، 
اطرافیان تون رو هم درگیر 
ماجرا کنین! در ضمن، صفحه 
ســرگرمی روزنامه خودمون 
هم سوال های هوش 
خوب و جذابی داره.

شــک، از آن موضوعاتی اســت که 
در زندگی همــه انســان ها وجود 
دارد اما گاهی حسابی دردسرساز 
می شود و زندگی یک فرد را مختل 
می کند. بنابراین باید بتوانیــم آن را مدیریت کنیم.  
به محض این کــه بی اعتمادی در رابطــه ای به وجود 
بیاید، به تدریج عشق بین زوج ها رو به زوال می رود و 
دو طرف از هم دور می شوند چون هیچ گاه عشق نمی 
تواند با نیت های منفی و بی اعتمادی، همراه باشد. 
در ادامه به شما مخاطب محترم، راهکارهایی را برای 
کنار گذاشــتن این نگرانی و شک که شــاید به دلیل 
عالقه زیاد شما به همسرتان است، پیشنهاد می کنم 

و امیدوارم در کنترل این نگرانی به شما کمک کند.

   همیشه بهترین ها را تصور کنید
گفته اید که گوشی را که دســت خانمم می بینم، فکر 

می کنم که عالقه اش به گوشــی بیشــتر از من است! 
این چه طرز فکری اســت کــه خودتان را بــا آن درگیر 
کرده ایــد؟ بســیاری از نگرانی هــای شــما بــه اذعان 
خودتان کــه در پیامک تان بــه آن ها اشــاره کرده اید، 
بی مورد هســتند. بــر ناامنی هــای ذهنی خــود غلبه 
کنید، خوش بین باشید و هر اتفاق کوچکی را دلیلی 
بر نداشتن عالقه همسرتان فرض نکنید. سعی کنید 
به جای بدبینی به همسرتان شناخت کافی از او پیدا 

کنید و درباره او مثبت بیندیشید. 

   تغییر را از خودتان آغاز کنید
متاســفانه ترس و نگرانی در سراسر پیام تان مشخص 
اســت. شــما به دلیل این که گوشی دســت خانم تان 
هســت، فکر می کنیــد کــه مبــادا عالقه اش به شــما 
کمتر شــده، مبادا بــا فرد دیگــری حرف بزنــد، مبادا 
از فرد دیگری خوشــش بیایــد و ... . ایــن مبادا ها که 

شــما آن ها را در ذهن تان می ســازید، همــه تبدیل به 
نگرانی هایی در زندگی تان شده است. قبل از این که 
بر روی رفتارهای طرف مقابل تان تمرکز و سعی کنید 
دیگــری را تغییــر دهیــد، اول از همه ســراغ خودتان 
بروید و ببینید چه ترس هایی در وجود خودتان هست 
که باید به آن هــا بپردازید. باید ترس از دســت دادن، 
طرد شــدن و مواردی که خودباوری و عزت نفس تان 
را خدشــه دار و شــما را وارد روابــط ناســالم و معیوب 

می کند، بررسی کنید.

   با همسرتان در این باره صحبت کردید؟
به جــای نگران بــودن و افــکار منفی که باعــث ایجاد 
تنش هایی در رابطه تان خواهد شد با همسرتان راحت 
صحبت کنید و به او بگویید که تغییر رفتارش آزارتان 
می دهــد و از او بخواهید درباره برخــی موارد توضیح 
دهد و سفره دل و رازها و شک هایتان را پیش دیگران 
باز نکنید. اگر نیاز به مشــورت و کمــک فکری دارید، 
بهترین گزینه یک مشــاور و متخصص است. اگر بعدا 
متوجه شــدید که شــک  تان اشــتباه بوده  و همسرتان 
متوجه بدبینی تان نشده، باید روی خودتان کار کنید 
تا کامال شک را فراموش کنید. اگر هم متوجه شک تان 
شــده بــود، صادقانــه عذرخواهــی کنیــد تا شــرایط 
ســخت تر نشــود. تنها چیزی کــه می تواند شــک ها و 
ناآرامی های بین زوج ها را از بین ببرد، محبت کردن 

بی قید و شرط به یکدیگر است.

مخاطب گرامی، الزم است که در 
ابتدا برای خودتان مشخص کنید 
که هدف تان از رابطه و ابراز عالقه 
بــه دختر همســایه تان چیســت؟ 
فــرض کنید که ابــراز عالقــه کردیــد و راهــی برای 
دســت یابی به این موضــوع پیدا شــد، بعدش چی؟ 
راهنمایی من با توجه به دانســتن پاسخ این سوال، 

کاربردی تر خواهد شد.

   نیازی به ابراز عالقه نیست
اگر پاسخ تان به گونه ای اســت که قصد ازدواج، تشکیل 
خانــواده و ... داشــتید، می توانید با درمیان گذاشــتن 
موضوع با خانواده خود و راهنمایی شــان، مسئله را حل 
کنید و نیازی نیست به خودتان فشار آورید و قبل ازدواج، 
ابراز عالقه کنید. هر مسئله ای راه حل خاص خود را دارد. 
یعنی اول مراحل خواستگاری را طی کنید و بعد هم اگر 
با بررسی دقیق دو خانواده وصلت حاصل شد  ابراز عالقه 

در رابطه زناشویی. این بهترین و اصولی ترین تصمیمی 
است که باید بگیرید البته به شرطی که پاسخ تان به سوال 

ابتدایی مطلب، ازدواج باشد.

   هدف تان ارتباط دوستانه است؟!
اگر در پاسخ به سوال مطرح شده درباره این که هدف تان 
از ابراز عالقه چیست؟ به این جواب رسیدید که به دنبال 
یک رابطه دوستی هستید، بهتر است حتما از یک مشاور 
متخصص راهنمایی بگیرید و از این همه فشار و استرس و 
ذهن مشغولی رهایی یابید. طبیعتا در این حالت هم، ابراز 
عالقه نه کاری منطقی به نظر می رسد، نه شما را با توجه به 
ویژگی های شخصیتی دختر مورد عالقه تان به هدف تان 
می رساند و نه توصیه می شود. بنابراین قبل از هر رفتاری 
که برای تان مشکل ساز شود و آبروی خود یا خانواده تان را 
به خطر بیندازد، به عواقب آن خوب فکر کنید و در صورت 

نیاز از یک مشاور متعهد هم کمک بگیرید.

خانممگوشیاشرابیشترازمندوستدارد!

هیچراهیبرایابرازعالقهبهدخترهمسایهمانجلویپایمنیست!

مشاوره
زوجین

مشاوره
ازدواج
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حسینشرافتی| دانشجویدکترایروانشناسی

رمیساایزدپناه| کارشناسارشدروانشناسی

  شمشیر دو لبه پیگیری اخبار کرونا!
واقعیت این  اســت که بیماری های مسری 
و کشــنده از همان ابتدای تولد بشــر وجود 
داشــته و کرونــا نه اولی اســت و نــه آخری. 
همان طــور کــه در ســال های بســیار دور 
مــردم از آبله، حصبــه، ســل و ... می مردند 
و همیشــه عــده زیــادی در موج شــدید این 
بیماری هــا قربانــی می شــده اند امــا نکته 
این جاســت که طی آن سال ها، رسانه های 
جمعی وجود نداشته و مردم در شهر یا کشور 
دیگر به ســختی از وجود چنین مشکلی در 

نقطه ای خاص مطلع می شــدند. بنابراین 
این بی اطالعــی تبدیل به یک شمشــیر دو 
لبه می شده؛ از یک ســو برای مردم آرامش 
ناشــی از بی خبــری بــه ارمغان مــی آورده 
و از ســوی دیگــر به آن هــا اطالعــات کافی 
برای پیشگیری از این بیماری های مسری 
نمی داده اســت. حال و در دنیای امروز هم 
با همان شمشیر دولبه مواجه هستیم ولی 
این بار اطالعات و رسانه ها به صورت وارونه 
عمل می کنند! به همان نســبت که آگاهی 
می دهند و مردم را در مســیر پیشــگیری از 

بیماری ها یاری می کنند، بــا پررنگ جلوه 
دادن مســائل و آب و تاب بیشــتر، اضطراب 

آن ها را هم افزایش می دهند.

  در افزایش اضطراب اجتماعی ســهیم 
نشوید 

بهتــر اســت بــرای روشــن شــدن موضوع، 
مثالــی را مطــرح کنم.متاســفانه هــر روز 
کودکان زیــادی در آفریقا بر اثر گرســنگی 
و ســوء تغذیــه می میرنــد، افراد زیــادی در 
همیــن کشــور خودمــان بــر اثــر تصادفات 

جــاده ای جان به جــان 
آفرین تســلیم می کنند 
یــا بــر اثــر جنــگ افــراد 
و  آواره  خاورمیانــه  در  زیــادی 
بی ســرپناه می شــوند اما هیچ یک 
از این موارد،این چنین سوژه رسانه ها و به 
خصوص شبکه های اجتماعی نشده اند. 
چــرا؟ چــون موضوعاتی نیســتند که جلب 
توجــه کنند و مــردم با چشــمانی نگــران یا 
دهانی باز اخبــار مرتبط به آن هــا را دنبال 
کنند. طبق آمارهای رســمی، آمار کشــته 
شــدگان بر اثر ویــروس کرونــا در طول یک 
ماه گذشــته بســیار کمتــر از میزان کشــته 
شــدگان در تصادفات جــاده ای ماهانه در 
ایران است ولی ما اخبار مربوط به تصادفات 
را هر روز چک نمی کنیم یا دربــاره آن ابراز 
نگرانــی نمی کنیم. اما پرداختن رســانه ها 
به این موضوع ما را به اشــتباه به این سمت 
می بــرد که خطــری بزرگ در کمین اســت 
و گریز از آن ممکن نیســت، پــس به صورت 
دســته جمعــی در یک حلقــه معیــوب گیر 
می افتیم. مدام اخبار مرتبط با این بیماری 
را انتشار می دهیم، درباره آمار مبتالیان به 
اطالعات غلط اســتناد می کنیــم و همگی 
در افزایش این اضطراب اجتماعی ســهیم 
می شــویم. جالب تر این که در شهر ووهان 
چین که مرکز این ویروس شناخته می شود، 
تمامی افراد جامعه برای افزایش همدلی و 
کاهش اضطراب اجتماعی بسیج شدند و از 
تشدید نگرانی ها و اخبار غیرموثق اجتناب 

می کنند.

  نمی گوییم که خوش خیال باشید اما ...
این گفته ها به این معنی نیســت که افراد با 
خوش خیالــی غیر واقعی، نــکات ایمنی را 
جدی نگیرند و به مســائل بی توجه باشــند 

بلکه هدف اطالع رسانی درست، 
پرهیز از اضطراب بی مورد 

بی پایــه  اطالعــات  و 
اســت.  اســاس  و 

بــه خاطــر داشــته 
باشــید پرداختــن 
شــبکه های  زیــاد 

اجتماعــی بــه یــک 
بــر  دال  موضــوع 

اهمیــت و جدیــت آن نیســت زیــرا همیــن 
اضطراب عمومی، سیستم دفاعی افراد را 
تضعیف و آن ها را بــرای انواع بیماری های 

واگیر مستعدتر می کند.

  اضطراب تان را بهینه کنید
چیزی کــه در این روزهــا خیلی بــه درد ما 
می خورد، داشــتن اضطراب بهینه اســت 
یعنــی ســطحی از اضطــراب که نــه خیلی 
زیاد است که عملکردهای ما را مختل کند 
و نــه آن قدر کم که باعث شــود بیــش از حد 
بی خیال و خونســرد باشــیم. بنابراین اگر 
می بینیم کــه بیش از حــد به ایــن موضوع 
فکر می کنیــم، پیگیر خبرهــای این حوزه 
هستیم، دچار وســواس فکری در این باره 
شدیم و نگرانی مان قابل کنترل نیست، به 
نظر می رسد که فقط ماجرا ترس و داشتن 
اســترس درباره کرونا نیســت. در این بین 
مهم اســت که این ســطح از اضطراب را در 
خودمان بســنجیم و بــا داشــتن اضطراب 
بهینه هم به خودمان کمــک کنیم و هم در 
راســتای افزایش بهداشت روانی دیگران، 

نقش مثبتی ایفا کنیم.

  به کودکان بیش از حد هشدار ندهید
نکته بعــدی درباره نحوه اطالع رســانی به 
کودکان و آموزش صحیح و اصولی در این 
باره است که فردا در همین صفحه، توضیح 
کامل تــری دربــاره آن مطرح خواهد شــد. 
با این حال، نکته مهم این که هشــدارهای 
بیش از اندازه، همــراه با نگرانــی افراطی 
باعث ایجاد نوعی افکار وسواسی و ترس از 
بیماری در کودکان می شود و ممکن است 
در عملکرد روزانه کــودکان اختالل ایجاد 
کند و برای خانواده ها دردسرســاز بشود. 
توجه داشته باشید موج کرونا هم مانند هر 
بیماری مســری دیگری گذراست، 
پــس بــا حفــظ خونســردی 
نکات ایمنی و بهداشتی 
را جــدی بگیریــد، از 
انتشار افراطی اخبار 
مربوط به این ویروس 
خــودداری کنید و به 
اضطــراب  افزایــش 

اجتماعی دامن نزنید.

را مکتوب کنید1 برنامه خانه تکانی 
از همیــن حــاال یک 
دفترچه بردارید و هــر کاری را 
که قرار است در روزهای تعیین 
شــده برای خانه تکانــی انجام 
شــود روی آن بنویســید. قبــل 
از شــروع خانه تکانی از موجود 

بودن تمامی  مواد شــوینده و لوازم الزم برای نظافت در خانه 
مطمئن شوید تا مدام خودتان را برای تهیه کردن آن ها خسته 
نکنید و نیازی به چندین و چندبــار بازار رفتن به خصوص در 
وسط تمیزکاری ها نباشد. فهرســتی از بخش های مختلف 
خانه را كه احتیاج به تعمیر، بازسازی، نظافت و تغییر چیدمان 
دار د تهیه کنیــد. وقتی به تدریج هــر مورد انجام شــده را در 

فهرست خط می زنید، احساس خوبی خواهید داشت.
دل به دریا بزنید و  وسایل اضافه را به دست افرادی 2 فکری  به حال وسایل اضافه کنید

که الزم دارند برسانید. بعدگوشه به گوشه و كمد 
به كمد، پروژه خانه تكانی را بــا دور ریختن كاالهای اضافی و 
به دردنخور آغاز كنید. كشوی کمک های اولیه را از داروهای 
تاریخ مصرف گذشــته خالی كنید، نگه داشــتن آن ها نه تنها 
ریخت و پــاش اضافی ایجــاد می کنــد، بلکه مصرفــش برای 
ســالمتی تان مضر اســت. خودتــان را از شــر لباس هایی که 
اندازه تان نیست، راحت کنید. به قفسه کتاب هایتان نگاهی 
بیندازید، کتاب های بی استفاده ای که هربار خاک گیری اش، 
کالفه تان می کند لزومی ندارد بیش از این در کتابخانه باشد، 
پس بهتر است فرصت خواندن آن را به فرد دیگری بدهید. تهیه 
لوازمی مانند جا کلیدی، جا کفشی و در کل وسایلی را که به 
خرده ریزهای تان نظم می دهد در دستور کار خود قرار دهید.

ســخت نگیرید و خودتــان را از پــا نیندازید! مثال 3 با خانه تكانی خوش بگذرانید
می توانید وسایل یكی از كابینت های آشپزخانه را 
تا دم کشیدن چای صبحانه، بیرون بیاورید، دستمال بكشید 

و نظم بدهید. در فاصله های 
زمانی خانه تکانــی، خودتان 
و دیگر افــراد شــرکت کننده 
در خانه تکانــی را بــه چــای 
یــا دم نــوش مهمــان کنیــد. 
بــا شــنیدن موســیقی آرام، 
موردعالقــه،  پادکســت 
و  مناســب  برنامه رادیویــی 
ســخنرانی های علمی یا انگیزشــی مفید در کنــار کارهای 
خانه لذت ببرید. در صورت انجام کارهای خانه تکانی مطابق 

برنامه، به خودتان وعده یک جایزه بدهید.
از لذت کار گروهی در خانه تكانی غافل نشوید کار تقســیم وظایف را با توجه به توانایی جسمی و 4
زمان خالی هر یک از اعضای خانواده با دقت از قبل 
انجام بدهید. این کار نه تنها باری را از دوش شما برمی دارد، 
بلکه عادت خوب مشارکت در کارهای خانه را در خانواده جا 

می اندازد.
خانه تکانی خسته کننده است ولی قرار نیست به 5 مدام غر نزنید!

خاطرش زندگی را به کام دیگــر اعضای خانواده 
تلخ کنید. حاال که قرار است انجامش بدهید با صبر و حوصله 
و متناســب با توانایی هایتان بگذارید ایــن فرایند به بهترین 

حالت انجام شود.
 اگر بــه هر علتــی، وقت كــم آورده ایــد، مضطرب 6 نگران نباشید وقت بسیار است

نشــوید. بخش هــای مهــم و بیرونی خانــه مانند 
پرده هــا، فــرش و مبلمــان را تمیــز و نظافت داخــل كمدها، 
كابینت ها و قسمت های ناپیدای خانه را به زمانی دیگر موكول 

كنید. این موارد انجام نشده را اما پشت گوش نیندازید.
نکته: در صورت امکان قبل از شروع خانه تکانی، چند وعده 
غذا برای خود و خانواده آماده کنید و آن را در یخچال یا فریزر 

قرار دهید، تا زمانتان برای پختن غذا در آشپزخانه هدر نرود.
منبع: نمناک،آی هوم
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سالح های مقابله اب جنگ رواین کروان
این روزها برای مقابله با کرونا به اضطراب بهینه نیاز داریم نه اضطراب مختل کننده زندگی یا بی خیالی محض



 
مهسا کسنوی | خبرنگار

یکی از بحث های همیشگی ما، با پدر و مادرها سر غذا خوردن 
است؛چه بخوریم که بدن مان سالم بماند و چه نخوریم که در این سِن رشدی، 

لطمه نبینیم؟ خیلی از ما از شــیر متنفریم اما باید بگویم به بــدن ما، در روز باید 
حتمًا کلسیم برسد اما خبر خوب این که  کلسیم دریافتی الزم نیست فقط  از طریق 

خوردن شیر باشد؛ شما می توانید کلســیم موردنیاز بدن تان را با ماست، پنیر، 
کلم یا حتی آب پرتقال تامین کنید. دومین ماده خیلی مهم برای بدن ما، به ویژه 

دخترها، آهن است. آهن را در غذاهایی که گوشت، حبوبات و اسفناج دارند 
می توانید پیدا کنید؛ پس آش رشــته خــودش یک منبع خفن  آهن محســوب 

می شود. حاال می خواهم با یک خبر بهتر غافلگیرتان کنم. بدن نوجوانان نسبت 
به انسان های بالغ به میان وعده بیشتری نیاز دارد و ما هم که عاشق میان وعده! 

غیر از آجیل هــا و میوه ها کــه میان وعده های خوبــی هســتند، می توانید خودتان 
دست به کار شوید و یک اسنک اسفناج و پنیر پر از آهن و کلسیم درست کنید. کمی 

اســفناج را آب پز کنید. هر نــوع پنیری که در یخچــال داریــد، روی آن بگذارید و این 
ترکیب خوشمزه را روی یک نان تست در ساندویچ ساز قرار دهید. 

4
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پیشنهاد

الهه توانا| خبرنگار

هر هفته این جا، آدم ها از حرفه های شان می گویند و حرف های شان قرار است به ما کمک 
کند مسیر آینده مان را با آگاهی بیشتری انتخاب کنیم.

من گرافیستم! 
مجید کاشانی، گرافیست، از این شغل و  راه  ورود به آن می گوید

سالم باشک 

اینفوگرافیک

مسیر

خوشه ستاره ای ترزان 5 که در فاصله 19000ســال نوری از زمین قرار 
گرفته است؛ عکس راست با تلسکوپ چاندرا گرفته شده که مخصوص 
ردیابی و شناســایی ســتاره هایی اســت که پرتو ایکس تابش می کنند و 
عکس چپ تصویری از تلسکوپ فضایی هابل که همان نوری را می بیند 
که چشم های ما توان دیدنش را دارد با این تفاوت که چندین بار قوی  تر 

از چشم  های ماست. 

رفقا سالم!
همون طوری که می بینید این پایین یه 

خبراییه؛ یه ستون راه انداختیم برای یادگرفتن 

راحت تر زبان انگلیسی، تو اون یکی ستون با نوجوونی و 

مسائل و معضالتش شوخی می کنیم و تو »مسیر« هم با آدم های 

موفقِ حوزه های مختلف آشنا می شیم. راستی اگه طرفدار »بپرس تا بگم« 

شماره پیامک 2000999بعد سه شنبه ها چاپ بشه.بودید، اصال نگران نباشید؛ این ستون حذف نشده و قراره از این به 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

فاطمه قاسمی | خبرنگار

از ایــن به بعد، یک شــنبه ها 
قرار اســت با هم زبان تمریــن کنیم؛ ما، با 
کلمه هایــی که معنی ظاهرا یکســان ولی 
کاربرد متفاوت دارند، شــروع کرده ایم. 
شــما هم بــه مــا بگوییــد یادگرفتــن چه 
چیزهای زبان انگلیســی برای تان سخت 
است تا راه آســان تر کردنش را با هم پیدا 

کنیم.

الهام حبشی| خبرنگار

تا حاال به گربه هایی که توی کوچه و خیابان، از گوشه و کنار سروکله شان پیدا می شود، 
توجه کرده اید؟ اگر به آن ها توجه کنید پشــت ســرتان راه می افتند، بیــن قدم های تان پیچ 
می خورند و با موهای نرم شان پاهای تان را نوازش می دهند. فکرش را بکنید یک روز وقتی 
که از مدرســه به ســمت خانه برمی گردید، یکــی از همیــن گربه هایی که بیشــتر از دیگران 
دوروبرتان می پلکد، زبان باز کند و شما را به یک نوشیدنی گرم دعوت کند. آن وقت احتماال 
شــما هم درســت مثل شــخصیت اصلی انیمه »بازگشــت گربه« راهی ســفری دور و دراز و 
هیجان انگیــز خواهیدشــد، ســفری کــه جاده اش از وســط آســمان می گــذرد و یــک گربه 
کت وشــلوارپوِش نارنجی رنگ همراهی تان می کند. انیمه »بازگشــت گربه« قصه شــیرین 
گربه هاست. گربه هایی که در سرزمینی دور شهری ساخته اند و آرام و بی سروصدا کنار هم 
زندگی می کنند. پادشاه شــان در قصری مجلل فرمانروایی می کند و خدم وحشمی بامزه 

دارد. قصه این انیمه ژاپنی از جایی شروع می شود 
که »هارو«، گربــه ای را از خطر مرگ حتمی نجات 
می دهد. »هارو« شــخصیت اول قصــه، یک دختر 
17ساله دبیرستانی است. از قضای روزگار، گربه 
مرموز و عجیب وغریب نجات یافته، شاهزاده شهر 
گربه هاســت. پادشــاه گربه هــا که خبر ســامتی 
پسرش و فداکاری »هارو« را شنیده است، تصمیم 
می گیرد »هارو« را به گربه تبدیــل کند و به عنوان 
همســر شــاهزاده به قلمروی اســرارآمیز گربه ها 
بیاورد. ایــن انیمــه را کارگردان محبــوب ژاپنی، 
»هایائو میازاکی« در سال 2002 ساخته است که 
به عنوان یکی از جذاب تریــن انیمه های قرن 21 
شناخته می شود و به غایت ساده، سرگرم کننده و 

دوست داشتنی  است.

در مدرسه 
 چطور 

 از خودمان
 دربرابر کروان 

محافظت 
کنیم؟ 

عالوه بر رعایت کردن 
توصیه های بهداشتی که 

منابع معتبر منتشر کرده اند؛ 

     ســالم جوانه! من می خــوام درس بخونم امــا نمی دونم چطــوری جوابا رو توی
 حافظه ام نگه دارم. راهنماییم کن!

     روی جواب سوال های کتاب راست کلیک و گزینه  کپی را انتخاب می کنیم، سپس روی 
حافظه  خود راست کلیک و روی گزینه  paste کلیک می کنیم. این روش برای حافظه های 
خارجی 2 تا ۶۴ گیگ امتحان شده و پاســخ گرفته. نکته  مهم: ابتدا از شــارژ کامل مغزتان 

مطمئن شوید.
توصیه  دوستانه: حافظه تان را تا حد امکان خالی کنید، به خصوص از گلچین آهنگ های 

شاد دهه ۸0 و ۹0 که سر جلسه امتحان، پلی می شوند... حامد پهااااانههه!

     جوانه من کالس هفتمــم ولی هنوز صبح هــا که می خوام برم مدرســه، خواب 
می مونم. چی کار کنم؟

     سعی کن شــب ها زودتر بخوابی که بتوانی صبح زودتر بیدار شوی. برای خوابیدن 
همیشــه وقت هســت. مثا ســر زنگ ریاضی. بعدش هم اصا نگران ایــن چیزها نباش. 
فقط پنج ســال دیگر مدرســه را تحمل کن، بعدش هم چهارسال دانشــگاه می روی برای 
لیسانس، دوسال هم برای فوق لیسانس، 30 ســال هم قرار است کار بکنی تا بازنشسته 
شــوی. به ســاعت من حدود ۴0ســال دیگر همین لحظــه، می توانی صبح تــا لنگ ظهر 
بخوابی. )البته اگر نوه هایت برای خودشیرینی صبح زود نیایند دیدنت و هندوانه فروش 

محل اجازه بدهد!(

     من با ریاضی مشکل دارم. اصال نمی فهممش.
     واقعا مشــکلت را می فهمم. یک عمر ما جور ریاضی را کشــیدیم و به پرســش هایش 
پاسخ دادیم، تنبلش کردیم. فکر می کنم دیگر بزرگ شده و خودش می تواند به سواالتش 
جواب دهد. یعنی شــما فکر کن از زمانی که مادر من دانش آموز بوده، نمی دانسته برای 
خرید دو کیلو پرتقــال که هرکیلویش ۵  هزارتومان اســت باید به فروشــنده چقدر بدهد، 
هنوز هم از بچه های طفل معصوم همان ســوال را می کند. خب ایــن موجود حرص درآر 
نیست؟ می دانی اصا مشــکل اصلی از کجاســت؟ این که ریاضی ما را نمی فهمد. اصا 

لیاقت ندارد. واال!

  کی؟
مجید کاشانی، سال ۵7 در اردبیل به دنیا آمد. کودکی و نوجوانی اش را در کرمان گذراند و االن ساکن 
تهران است. شغلش طراحی گرافیک است و این روزها در دفتر طراحی اش با همکارهای جوانش که 
قبا شاگرد او بوده اند، مشغول کار روی پروژه های فرهنگی است؛ یعنی طراحی برای موسیقی، تئاتر، 

فیلم سینمایی و مخصوصا جلد کتاب.
  ماجرا از کجا شروع شد؟

آقای کاشانی در خانواده ای هنردوست بزرگ شده است. از نوجوانی به گرافیک عاقه مند شد و تمام 
مسیری را که تا امروز طی کرده است، در همان دوران تخیل کرده بود. او به قدرت خیال معتقد است 
و فکر می کند موقعیت امروزش، حاصل همان خیال پردازی هاست چون به او انگیزه داده  است. کار 
درستی که در این مسیر انجام داده ، تمرکز روی هنر است؛ از برادر بزرگش ساز زدن یاد گرفته و تئاتر 

کار کرده؛ نقاشی کشیده  و کلی فیلم دیده ؛ مجسمه سازی و عکاســی کرده است. این که حاال 
می تواند در حوزه های مختلف هنری کاری کند، محصول آن تجربه هاست. اشتباهی هم که 

انجام داده ، وقت تلف کردن برای کارهایی بوده که بهشان عاقه ای نداشته است.
  چطور می  شود گرافیست شد؟

آقای کاشــانی می گوید باید از همین سن وســال تصمیم  تان را بگیرید. ایــن کار جذاب و 
درعین حال سخت است. شما در طول روز، با آدم های مختلفی سروکار دارید که 

هرکدام شان انتظاری از شما دارند. کارتان مدام مورد قضاوت قرار می گیرد. 
مرتب باید دانش تان را باال ببرید تا بتوانید با مخاطب های تان ارتباط برقرار 
کنید. دیدن، شــنیدن و تجربه کردن در این حرفه خیلی مهم است. مسیر 
مشخص برای طراح گرافیک شدن، رفتن به هنرستان و بعد هم گرافیک 

خواندن در دانشــگاه است. درست اســت که تحصیل در این رشــته، می تواند خیلی به شما کمک 
کند ولی مسیر تجربه کردن فردی هم پیش روی تان قرار دارد؛ مطالعه بصری )یعنی دیدن کارهای 
دیگران(، فیلم های آموزشی، پیداکردن طراحان –که تقریبا همه شان در فضای مجازی فعال اند- 

دیدن کارهای شان ، سوال کردن از آن ها و شرکت در کاس های آزاد.
  چه شغل هایی برای یک طراح گرافیست وجود دارد؟

گرافیک همه جا حضور دارد؛ در نشانه ها و لوگوها و در همه تبلیغاتی که دوروبرتان می بینید یعنی 
بیلبوردها، بروشــورها و آگهی های تلویزیونی. شــما همچنین می توانید بازی، سایت و اپلیکیشن 
طراحی کنید یــا مثل مجید کاشــانی بروید ســراغ کارهــای فرهنگی مثــل طراحی جلــد کتاب، 
صفحه آرایی مجله و روزنامه، طراحی پوستر تئاتر و فیلم و ساخت تیزر و تیتراژ برای تلویزیون و سینما. 
پژوهش و نوشتن در این حوزه هم یکی دیگر از کارهایی است که می توانید انجام بدهید، مثل مجید 
کاشانی و بروبچه های استودیو» دفتر« که تا االن هفت ، هشت تا کتاب و بیشتر از ۵0نقد و مقاله در 

زمینه گرافیک نوشته اند.
  طراحی چطور انجام می شود؟

برای آقای کاشانی کار با شناختن سفارش، شروع می شود؛ اگر سفارشش جلد کتاب باشد، 
کتاب را می خواند. اگر پوستر تئاتر و فیلم باشد، می رود سر تمرین و فیلم برداری. اگر کاور 
آلبوم موسیقی باشد، آلبوم را گوش می کند. در همین حین یادداشت برداری می کند. 
بعد با هنرمند، کارگردان فیلم، نویسنده کتاب یا موزیسین صحبت می کند. در مرحله 
بعد، یک سری پیش طرح دستی )اتود( آماده و با سفارش دهنده درباره اتودها صحبت 
می کند و بعد می رود سراغ اجرا. در اجرا خودش را به هیچ تکنیکی محدود نمی کند. 
برای بعضی کارهایش عکاسی می کند، بعضی ها با ماکت سازی و مجسمه سازی 
انجام می شود و گاهی کار تماما رایانه ای است. مجید کاشانی می گوید اگر 
طراح خوبی باشید و روابط خوبی برقرار کنید، این کار می تواند پردرآمد باشد 

و زندگی تان را تأمین کند.
عکس از: ایران تئاتر

    

    Close       
 بیشتر برای نزدیکی ارتباط آدم ها و نزدیک بودن وقوع اتفاقی استفاده می شود.

My friend and I live in different countries, but we are very close :مثال

)من و دوستم در دو کشور متفاوت زندگی می کنیم اما خیلی به هم نزدیک هستیم.(

    Near       
برای مسافت و فاصله به کار برده می شود.

The bus stop is near :مثال

)ایستگاه اتوبوس نزدیک است(

زهرا فرنیا| طنز پرداز

 خواب سر زنگ ریاضی 
 شــاید فکر کنید پیام های شــما به مجالت و روزنامــه های مورد عالقه تــان خوانده 
نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود،   آن هم به طور کامل اما در 
کمال ناباوری با بی توجهی که کشنده ترین سالح است، تکه و پاره می شود .ما چون 
خیلی طرفدار صلحیم،  این ستون را راه انداختیم که با شما دوست باشیم و اختالط 
کنیم . نویسنده این ستون می داند که چطور به پیام هایتان جواب بدهد چون بین 

خودمان بماند به شکل شگفت انگیزی خودش هم یک روز نوجوان بوده . 

خورایک رشییک نخرید

به دستگیره  درها و 

سایر سطوح دست 

نزنید

دسمتال کاغذِی یک ابر 
استفاده شده را 

توی سطل دربسته 
بیندازید و توی کیف و 
جیب اتن نگه ندارید  

ما در یک ساعت حدود 
 15ابر بیین، چمش ها 
و دهان مان را ملس 

یم کنیم. رِس کالس 
که حواس اتن به درس 

است، سعی کنید 
حواس اتن به ملس 

نکردن صورت اتن هم 
ابشد

قبل از خوردن چاشت 
و نوشیدن و بعد 
از رسفه، عطسه 
و اپک کردن بیین 

دست های اتن را اب آب 
گرم و صابون بشویید

www.telegraph.co.uk :متن از
تصویر سازی : سعید مرادی 
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خطر از سر باشگاه گذشت

زنی که می خواست برند استقالل را توقيف کند
پرداخــت ٣٥٨ميليــون  بــا  اســتقالل  باشــگاه 
تومان(وار*ز' در روز اول اســفند) مانع از توقي� 
ا*ن برند باارزش در مجتمع قضا*/ عدالت تهران 
شد. به گزارش ورزش  سه، خبر' عجيب درباره 
توقي� برند باشگاه استقالل هواداران ا*ن تيم را 
شو?ه ?رده است؛ خبر' ?ه ح=ا*ت از به مزا*ده 
گذاشته شدن برند باشگاه از ساعت ٩:٣٠ صبح 
د*روز به قيمت ٨ميليــارد تومان دارد؛ مزا*ده ا' 
عجيب ?ه به خاطر شــ=ا*ت *H طلبــ=ار دارا' 
چH از اســتقالل صورت گرفته اســت. ماجرا از 
ا*ن قرار اســت ?ه *H طلب=ار باشــگاه استقالل 
چ=ــ/ از ا*ن باشــگاه از مدت ها پيش در دســت 
داشــته ?ه بعد از عدم پرداخت پول، آن را به اجرا 
م/ گــذارد تا مراحــل قانون/ اش ط/ شــود. ا*ن 
طلب=ار ?ه چند ماه قبل برند اســتقالل را توقي� 
?ــرده بود، بــرا' رفع طلــب ٣٥٨ميليون/ خود 
اقدامــات قضا*/ الزم را انجــام داد تا در مجتمع 
قضا*/ عدالت تهران شاهد برپا*/ مزا*ده باشد 
و به پولش برسد. از ا*ن رو گفته م/ شد مسئوالن 
اســتقالل اقدام/ در راســتا' پرداخت پول ا*ن 
طلبــ=ار ن=رده انــد تا ?ار بــه ا*نجا ب=شــد. ن=ته 
قابل توجه ا*ن است ?ه طلب=ار باشگاه استقالل 
*H خانم اســت و او توانســته ح=م توقي� اموال 
را بگيــرد؛ خانم/ ?ه نامش برا' خيل/ ها آشــنا 
نيست. البته در ا*ن خصوص گفته شد ?ه *=/ از 
اعضا' سابق استقالل چ=/ ?ه از باشگاه گرفته 
را خرج ?رده و ا*ن چH به دســت خانم/ رسيده 
?ه حاال برند باشگاه را توقي� ?رده است. حاال اما 
مشخص شده ?ه ا*ن خانم چندان برا' مد*ران 
باشــگاه نا آشنا هم نيست. ا*ن فرد همسر *=/ از 
مربيان سابق استقالل است ?ه چند*ن سال در 
باشگاه حضور داشته و فعاليت ?رده است. بزرگ 
شدن ماجرا اما وا?نش تند باشگاه استقالل را به 
همراه داشــت. با ا*ن ?ه گفته م/ شــد مسئوالن 
اســتقالل هيچ اقدام/ در راستا' پرداخت پول 
ا*ــن طلبــ=ار ن=رده اند اما د*روز رســانه رســم/ 

اســتقالل ســند' را منتشــر ?ــرد ?ه مشــخص 
م/ ?نــد مبلــغ ٣٥٨ميليــون تومــان بده/ فرد 
طلب=ار در روز پنج شنبه گذشته(اول اسفند ٩٨) 
توســط اسماعيل حســن زاده، سرپرست باشگاه 
اســتقالل پرداخت شده است. مسئوالن باشگاه 
اســتقالل ?ه ســند وار*ز' مبلغ را هم در ?انال 
رســم/ خود منتشــر ?رده اند، از *ــH راز هم در 
ا*ــن ماجرا پرده برداشــتند. در اطالعيه باشــگاه 
 Hفقره چ H* آمده اســت: «ا*ن بده/ مربوط به
در ٢٩ اســفند  ٩٢ به مبلــغ  ١٢٠ميليون تومان 
بــوده ?ــه در وجه *=ــ/ از اعضــا' ?ادر فن/ تيم 
اســتقالل در ســال ها' گذشــته صادر شده بود 
و بعدها به همســر ســابق ا*ن فرد واگذار شــده و 
ش=ا*ت قضا*/ صورت گرفته است. مبلغ/ ?ه به 
دليل د*ر?رد در پرداخت به بده/ ٣٥٨ميليون 
تومانــ/ بــرا' باشــگاه اســتقالل تبد*ــل شــده 
بود.» بعــد از اعالم رســم/ باشــگاه در خصوص 
ا*ن ?ــه طلبــ=ار مذ?ــور همســر *=ــ/ از مربيان 
ســابق باشــگاه اســت، گمانه زن/ ها' متعدد' 
انجام شــد و گفته م/ شــود چــH در وجه مجيد 
صالح صادر شــده ?ه او از طر*ق همســرش رو' 
آن شــ=ا*ت ?ــرده و توانســته مجــوز توقي� برند 
باشــگاه را در*افــت ?نــد. حــاال نيز با چنــد برابر 
شدن مطالبات، او ٣٥٨ميليون تومان از باشگاه 
اســتقالل در*افت ?رده اســت. ن=تــه قابل توجه 
ا*ن اســت ?ه اســتقالل/ ها در خط آخر اطالعيه 
د*ــروز خود اعــالم ?رده انــد از ا*ن فرد شــ=ا*ت 
?رده اند. باشگاه آب/ پا*تخت ?ه پول ا*ن طلب=ار 
را پرداخــت ?ــرده تــا از مزا*ده توقيــ� برند فرار 
?ند، به دليل اســتيفا' ناروا از طلب=ار شــ=ا*ت 
و اعاده حيثيت ?رده اســت. استقالل/ ها اعتقاد 
دارنــد وقت/ در روز پنج شــنبه مطالبات پرداخت 
شده، دليل بر ا*ن ?ه  شنبه  اخبار مربوط به ماجرا 
از سو' آن فرد منتشر شود، مشخص نيست و به 
همين خاطر آب/ ها قصد دارند با ش=ا*ت در ا*ن 

مورد از مرب/ سابق خود غرامت بگيرند.  

عواقب انتشار ع�س ها� خصوص� 
سلبر)ت� ها� فوتبال و سينما 
احتمال شکایت فوتباليست 
ملی پوش از عامل انتشار 

عکس هاى خصوصی! 
 H* چنــد روز پيــش چنــد فر*ــم ع=ــس از
فوتباليســت معــروف با *ــH خانــم جوان 
باز*گــر در فضا' مجاز' منتشــر شــد ?ه 
حت/ مورد توجه برخ/ رسانه ها و نشر*ات 
رســم/ هم قــرار گرفــت و بــه آن پرداخته 
شد! انتشــار ا*ن ع=س ها در شرا*ط/ بود 
?ــه چنــد ماه پيــش صحبــت از آشــنا*/ و 
احتمال ازدواج فوتباليست مذ?ور با خانم 
باز*گر شنيده م/ شد ?ه البته محقق نشد. 
بعدها در ادامه اخبار مربوط به ا*ن باز*=ن 
اختــالف  از  برخــ/  مل/ پــوش  و  معــروف 
مال/ او با خانم باز*گر بر سر ٥٠هزار دالر 
نوشتند ?ه باز*=ن مشهور مدع/ شده بود 
آن پــول را بــه صورت قــرض داده اما چون 
مدر?/ از خانم باز*گر نداشــته نتوانســته 
پس بگيــرد. درســت چند روز پــس از ا*ن 
ماجــرا بــود ?ــه ع=س هــا' فوتباليســت 
جوان و مل/ پوش با خانم باز*گر در فضا' 
مجــاز' منتشــر شــد ?ــه حــس صميمانه 
بــودن آن هــا را بــه مخاطــب القــا م/ ?رد 
و حتــ/ برخــ/ تصور ?ــرده بودنــد ا*ن ٢ 
ســلبر*ت/ دنيــا' ورزش و ســينما بــا هــم 
ازدواج ?رده انــد! امــا ظاهــرا انتشــار ا*ن 
ع=س هــا بــه خاطــر همــان ?دورت هــا و 
اختالف ها' پيش آمده بين ٢ سلبر*ت/ و 
از رو' لــج و لجباز' بوده تا به نوع/ بحث 
رســانه ا' شــدن ٥٠هــزار دالر را تالفــ/ 
?نــد! بــر اســاس شــنيده ها فوتباليســت 
مل/ پوش به شــدت از ا*ن موضوع ناراحت 
و عصبانــ/ شــده و عصبانيــت بيشــتر او از 
دامن زدن رســانه ها' رســم/ به موضوع 
و انتشــار مجدد ع=س ها بوده و گو*ا قصد 
ثانو*ــه  و  اوليــه  منتشــر?نندگان  از  دارد 

ع=س ها' خصوص/ اش ش=ا*ت ?ند. 

کالف پيچيده دسته ٩۶ کيلوگرم 
وزنه بردارى در راه المپيک

یــک گـام 
تا سهميـه المپيــک

جدال پوالدمردان هيجان� شد دو مدال نقره از مسابقات جهان� ژ)مناستي2 برا� ا)ران 

مسابقات ورزش� تحت الشعاع و)روس 8رونا

پيشنهاد آنتورپ بلژیک 
براى مدافع پرسپوليس 

تکذیب حاشيه  هاى سفر 
پرسپوليس به امارات 

سفر کوتاه مدت
دیاباته دیدارهاى سخت  اشکان دژاگه به قطر

استقالل را از دست داد؟

کرونا؛ بهانه نیامدن 
ایرلندى بى انضباط

شا)عه جد)د در مورد مصدوميت طوالن� مدت شيخ

دیدارهاى بزرگ ليگ شاید بدون تماشاگر!

مهاجم حاشيه ساز بازهم نيامد

باشگاه پرسپولیس: 
قرارداد محکمى با 
استوکس بسته ایم

مجیدى: منتظر جواب 
دکتر تیم هستم



یک شنبه        4 اسفند 1398       28 جمادى الثانى 1441      23 فوریه 182020

 لوشامپيونا
نيس ٢ - برس ٢

متز صفر - ليون ٢
 بوندس ليگا

با�رن مونيخ ٣ - پادربورن ٢
 سر� آ

برشا �� - ناپول� ٢
 الليگا

رئال بتيس ٣ - ما�ور�ا ٣

قرنطينه هافبک بشيکتاش 
به دليل احتمال کرونا

آدام ليا�يچ هافب� بشــي#تاش مم#ن است 
به و�روس �رونا مبتال شده باشد. ليا�يچ ٢٨ 
ســاله به دليل ابتال به آنفلوانزا و تب شــد�د، 
چند�ن روز اســت �ه قادر به تمر�ن نيست و 
در د�دار برابر ترابزون اســپور نيز غا�ب بود. 
ليا�يچ از ســوD باشــگاه بشــي#تاش به ظن 
ابتال به و�روس �رونا و البته دال�ل مراقبت� 
و پيشگيرانه قرنطينه شد تا بيمارD او به سا�ر 

اعضاD باشگاه سرا�ت ن#ند. 

 ليگ برتر انگليس
منچستر�ونا�تد – واتفورد، ١٧:٣٠

ولو رهمپتون – نورو�چ، ١٧:٣٠
آرسنال – اورتون، ٢٠:٠٠

 بوندس ليگا
با�رلور�وزن – آگزبورگ، ١٨:٠٠

ولفسبورگ – ما�نتس، ٢٠:٣٠
 سر� آ

جنوا – التز�و، ١٥:٠٠
آتاالنتا – ساسولو، ١٧:٣٠

١٧:٣٠ ،Dهالس ورونا – �اليار
تور�نو – پارما، ١٧:٣٠

رم – لچه، ٢٠:٣٠
ا�نتر – سامپدور�ا، ٢٣:١٥

 الليگا
اوساسونا – گرانادا، ١٤:٣٠

د�پورتيوو آالوس - اتلتي� بيلبائو، ١٦:٣٠
رئال وا�ادوليد – اسپانيول، ١٨:٣٠

ختافه – سو�ا، ٢١:٠٠
اتلتي#ومادر�د – و�ارئال، ٢٣:٣٠

اسکوربورد

برنامه

تيــم فوتبال ليورپــول ا�ن روزهــا در بهتر�ن 
فرم خود در ٣٠ سال گذشته به ثمر م� برد. 
بــا اختالف ٢٢ امتيازD از صدر جــدول، آن ها از موقعيت 
مناســب� براD قهرمانــ� برخوردارند و با وجود ش#ســت 
 Dبرابــر اتلتي#و در ليــگ قهرمانان اروپا، بازهــم اميد ز�اد
بــه صعــود  در د�دار برگشــت دارند. در خصــوص موفقيت 
ليورپــول ا�ــن روزها صحبت هــاD فراوان� مطرح اســت و 
از �ورگــن �لوپ به عنــوان عنصر اصل� ا�ــن موفقيت �اد 
م� شــود. حال ببينيم تف#رات مــرد آلمان� و عوامل د�گر 
چگونــه حــال ا�ن روزهــاD ل� ل� هــاD مرس� ســا�د را 

ا�نقدر خوب �رده است؟
 دستياران

�ورگــن �لوپ �ــ� ســرمرب� و ليــدر محرf اســت. پيتر 
�رو�تز تجز�ه و تحليل را انجام م� دهد. اما پپ ليجندرس 
�� مرب� اســت. وقت� قبل از فينال ليگ قهرمانان سال 
٢٠١٨ در �يــi ناگهــان ز�#ــو بــواf به عنوان دســتيار 
ســرمرب� ليورپول �نار رفت، ا�ن نگران� وجود داشت �ه 
بخش عظيم� از قدرت �لــوپ از بين برود. اگرچه �لوپ 
�س� را �ه مغز متف#ر خودش م� دانست، پس از ١٧ سال 
هم#ارD از دست داد، اما ليجندرس نه تنها جاD خال� او 
را پر �رده، بل#ه بهتر هم عمل �رده اســت. ا�ن مرب� ٣٦ 
ساله شــا�د به  دليل مصدوميت مجبور شد  در ١٧ سالگ� 
 Dدر مربيگر Dفوتبال را �نــار بگذارد اما تجربه ب� نظيــر
دارد و مدت� هم با پيشــنهاد جدD منچستر�ونا�تد رو به رو 
 Dبود. سطح جزئيات او باورن#ردن� است. حت� قبل از باز
برگشــت مرحله نيمه نها�� فصل گذشــته ليگ قهرمانان 
 Dاروپا فصل گذشته برابر بارسلونا، او م� خواست  �� باز
دوســتانه با آژا�س �ا تاتنهام را برنامه ر�زD �ند. ليورپول 
بعد از ش#ســت بارســا و صعــود به فينال ليــگ قهرمانان، 
�� بازD دوســتانه با تيم دوم بنفي#ا پشــت درهاD بســته 
برگزار �رد. آن ها در آن مســابقه �ه از چشم ها دور ماند، با 
نتيجــه ٣ - صفر برنده شــدند و در پا�ان هم جام قهرمان� 
ليــگ قهرمانــان را با ش#ســت تاتنهــام باالD ســر بردند. 
 Dبه هــر حــال ا�ن فقــط ليجندرس نيســت و د�گــر اعضا
�ادرفنــ� �لوپ هم توانا�� هاD ز�ــادD دارند. آن ها مونا 
نمر، متخصص تغذ�ه سابق باشگاه با�رن مونيخ و آندر�اس 
�ورنما�ر را به عنوان مرب� بدنســاز در اختيار دارند. نتا�ج 
تالش هاD اعضاD �ادرفن� ليورپول در ا�ن آمار مشخص 
م� شود �ه آن ها فصل گذشته در تمام� مسابقات به طور 
متوسط ٦٨٫٤ درصد تصاحب توپ را مقابل رقبا در اختيار 
داشــتند. ا�ن نشــان م� دهــد خر�دهاD بــزرگ ليورپول 
تحــت هدا�ت �ادرفن� قدرتمندD به چنين آمار و ارقام� 

دست �افته اند.
تغيير فرم

�لــوپ از ا�ــن تعبير �ه او فوتبال حســاب شــده و خشــ� 
آلمان� هــا را به نما�ش م� گذارد، متنفر اســت و در حال� 

�ه انتقادهاD فراوان� از او وجود داشت، ا�ن سرمرب� ط� 
١٢ ماه گذشــته در تغييــر رو�#رد خود موفق بوده اســت. 
قبال ا�ن طــور بود �ه ليورپــول در بازD هــاD بزرگ موفق 
عمل م� �رد اما برابر تيم هاD �وچ#تر زمين گير م� شد. 
بــه تعداد گل هاD خورده ليورپــول ط� ٤ فصل اخير نگاه 
�نيد: ٢٢، ٣٨، ٤٢ و ٥٠. پيشرفت او خيل� زود خودش 
را نشــان داد. براD رســيدن بــه فينال ليــگ قهرمانان در 
سال ٢٠١٨ آن ها ط� ١٩ دقيقه ٣ گل به منچسترسيت� 
زدنــد و در بــازD مقابل رم هــم تنها بــه ١٣ دقيقه فرصت 
نياز داشــتند تا ٣ گل به ثمر برسانند. با افزودن فابينيو به 
خط ميان� تر�يب ليورپول به �#پارچگ� رســيده اســت. 
�لوپ در اواخر ســال ٢٠١٨ گفت: «شــما فقط با فوتبال 
تهاجم� نم�   توانيد پيروز شــو�د، ا�ن ام#ان پذ�ر نيســت 
ز�را باز هستيد و زمين هم خيل� بزرگ است.»  ٩٧ امتياز 
 Dفصــل گذشــته و قهرمانــ� در ليــگ قهرمانان اروپــا برا
�لــوپ �افــ� نبــود و او دوباره تف#راتــش را تغييــر داد. از 
نظر تا�تي#�، �لوپ فعال اســت، نه فقــط وا�نش پذ�ر. و 
او مطمئنا �� بعدD نيســت. ا�ن فصل اندD رابرتســون و 
 Dبيشتر Dا�ن تيم موقعيت ها Dترنت آرنولد از هافب� ها
خلق �رده انــد و ا�ن نشــان م�   دهد �لوپ عالقــه دارد تا 

تيمش هماهنگ در دفاع و حمله حضور داشته باشند.
 رابطه با باز"!نان

من دوســت آن ها خواهــم بود، نــه بهتر�ن دوســت آن ها.  
هيچ چيز ســخت� دربــاره ســاختار ليورپول �لــوپ وجود 
ندارد. انتظار و مسئوليت وجود دارد، بله، اما ا�ن با اعتماد 
همــراه اســت.  اگر �� باز�#ن سرشــار از  انگيــزه، تمر�ز، 
آمادگ� و اشتياق باشد، من با آن ها سرسخت نيستم. ٢٤ 
ســاعت قبل از بازD در جام حذفــ� مقابل اورتون، محمد 
 Dصــالح و ســاد�و مانه مجــاز به شــر�ت در مراســم اهدا
جوا�ز بهتر�ن باز�#ن سال ٢٠١٧ آفر�قا بودند و به صالح 
اجازه داده شــد تــا روزهاD قبــل از بازD مهــم و حيات� با  

هادرسفيلد در فصل گذشته، با جت به نيو�ورf سفر �رده 
و حضور در جلد اصل� مجله تا�م را جشــن بگيرد. او اما در 
بازگشــت ٩٠ دقيقه بــازD �ــرد. در ماه نوامبــر، و�رجيل 
فن دا�ــ� �� جلســه تمر�نــ� را بــراD د�دار بــا خانواده 
سلطنت� هلند از دست داد. او آ�ا افت �رده؟ نه. او هميشه 
بهتر شــده . اما ا�ن همه سرگرم�، بازD ها و مراسم جوا�ز 
نيســت. �لوپ م� توانــد عصبان� شــود. فن دا�� گفت: 
«�لــوپ دقيقا  م� داند چگونه م� تواند بهتر�ن نتيجه را از 
من بگيرد. با توجه به ا�ن �ه بســيار مهم است. وقت� تمام 
رســانه ها  دوســت دارند از عمل#ردم بنو�ســند و ســتا�ش 
�نند �لوپ تنها با �� چشــم� نشــان م� دهد �ه از من 
رضا�ت دارد و انتظار را پا�ين م� آورد. وقت� براD در�افت 
جا�زه بهتر�ن باز�#ن ســال اروپا انتخاب شــدم، �لوپ به 
همــه گفت �ه از طرف �ل تيم ا�ن جا�زه را م� گيرم. همه 
باز�#نان ا�ن موضوع را به خوب� م� دانند. در همين حال 

رئيس(�لوپ) به من احترام و مسئوليت ز�اد م� دهد.»
 هنر استفاده از ش!ست

ش#ســت براD او �� رشد است. هيچ وقت بعد از ش#ست 
جهان �لوپ بهم نم�   ر�زد. �لــوپ در مصاحبه اخير خود 
با اس#اD اســپورت گفته بود: «بسيارD از موارد به ذهنيت 
 Dبزرگ منجر به ش#ل گير Dمنته� م� شوند. ش#ست ها
ذهنيت م� شــود. اگــر م� توانيد �� ذهنيت را به دســت 
آور�د، پس بيا�يد بگو�يم  هرگز تســليم نشــو�د ، قبل از آن 
شــما با�د �� �ا ٢ بار تسليم شــو�د تا بفهميد �ه احساس 
تســليم شدن چگونه است و سپس آن �ار را انجام ندهيد. 
ا�ــن فرآ�ند �ادگيرD اســت.» �لــوپ مقابــل رئال مادر�د 
�#� از بزرگ تر�ن مســابقات دوران ســرمربيگرD خود را 
با ش#ســت پشت سر گذاشت اما او در فصل بعدD به ليگ 
قهرمانان اروپا، ســوپر�اپ اروپا و جام باشــگاه هاD جهان 
دســت پيدا �رده اســت. �لوپ نشــان داده از هر ش#ست 

درس م� گيرد و هيچ ش#ست� براD او پا�ان راه نيست.

مرد آلمانی چگونه در تاریخ جزئیات یک موفقیت
ليورپول ماند گار شد؟

رابرت لواندوفسکی متوقف نمی   شود. با گلزنی برابر پادربورن، 
مهاجم لهستانی به آمار خيره کننده ٣٨ گل در فصل ٢٠٢٠-

٢٠١٩  رسيد و مدعی اصلی تصاحب کفش طال شد.

باالخره پاى خرید جدید و جنجالی اینترى ها هم به گل باز شد تا 
کریستين اریکسون با گلزنی در دیدار برابر لودوگورتس به عنوان 

بهترین بازیکن زمين هم انتخاب شود.

ریــاض محرز، هافبــک الجزایرى منچسترســيتی ٢٩ ســاله 
شــد. هافبکی که با تيم ملی در باالترین ســطح قــاره آفریقا و با 
منچسترســيتی در باالترین ســطح جزیره توانسته قهرمانی را 

تجربه کند.

پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠
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دو مدال نقره از مسابقات جهان� ژ�مناستي� برا� ا�ران 
یک گام تا سهميه المپيک

ســعيدرضا �يخا، مل� پوش 
به  �ــه  ا�ــران  ژ�مناســتي� 
ا�ــن  حلقــه  خــر"  فينــال 
بود  �ــرده  صعود  رقابت هــا 
توانســت به مــدال نقره ا�ن 
رقابت ها دســت پيــدا �ند. 
به گزارش ا�ســنا، ســعيد رضا �يخــا �ــه در دور مقدمات� خر" 
حلقــه نمره خوب ١٤.٤٠٠ را �ســب �رده بــود، در فينال ا�ن 
وسيله موفق شد با نمره ١٥.٠٣٣ در جا�گاه دوم ا�ن رقابت ها 
قرار بگيرد. ژ�مناســت آمر�Aا�� هم با نمره ١٥.٤٠٠ قهرمان 
شــد. نفر ســوم ا�ن رقابت ها ژ�مناســتي� �ارE از �شــور ژاپن 
بود. همچنين مل� پوشــان چين به دليل و�ــروس �رونا در ا�ن 
رقابت ها حضور نداشتند. �يخا با �سب ا�ن نتيجه و با توجه به 
امتيازات� �ه �ســب �رده، ��A از اميدهاE ا�ران براE �ســب 
سهميه المپي� به شمار م� رود. تAليO �سب سهميه المپي� 
او در ٢ رو�ــدادE �ــه در آ�نــده در با�و و قطر برگزار م� شــود، 
 �A� جام جهان� ژ�مناستي� Eمشخص خواهد شد. رقابت ها
از مراحل �ســب سهميه المپي� محسوب م� شود و امتيازات� 
 �Aدر المپي Eــه �يخا در ا�ن رقابت ها �ســب �رد تاثير ز�ــاد�
شــدن ا�ــن ژ�مناســت دارد. مهــدE احمد �هنــ�، مل� پــوش 
ارزشــمند ژ�مناســتي� ا�ــران �ه روز پنج شــنبه هفته گذشــته 
بــه فينــال دارحلقه ا�ن رقابت هــا صعود �رده بود، توانســت به 
مدال باارزش نقره ا�ن رقابت ها دســت پيدا �ند. �هن� با نمره 
١٤.٥٠٠ در جا�ــگاه دوم ا�ن رقابت ها قرار گرفت. ژ�مناســت 
�ونانــ� �ــه ســابقه قهرمانــ� المپيــ� را دارد، صاحب نشــان 

طالE دارحلقه شد.

حذف عابد�ن� از جام جهان� لهستان
پایان کار سابریست هاى ایران در بخش انفرادى

 Eمجتب� عابد�ن� به �� چهارم نها�� جام جهان� شمشــيرباز
 Eسابر لهستان نرســيد.  به گزارش ا�سنا، جدول اصل� انفراد
جام جهان� شمشــيربازE ســابر لهستان برگزار شــد و مجتب� 
عابد�نــ� و محمــد رهبرE حذف شــدند. محمد رهبــرE �ه از 
مرحلــه گروهــ� و جــدول مقدمات� بــه جدول اصلــ� راه �افته 
بود، در دور اول جدول اصل� برابر نما�نده ژاپن شAست خورد 
امــا مجتبــ� عابد�نــ� د�گــر نما�نده ا�ران توانســت تــا مرحله 
�� هشــتم نها�ــ� پيش بــرود و در ا�ــن مرحله برابــر نفر پنجم 
رنAينــگ جهان شAســت خورد. پيش از ا�ن نيــز عل� پا�دامن 
و محمــد فتوحــ� در جــدول مقدمات� حذف شــده بودنــد.  به 
ا�ن ترتيــب �ار نما�نــدگان ا�ــران در جــدول انفرادE بــه پا�ان 
رسيد و مل� پوشان، امروز در بخش تيم� به رقابت م� پردازند.

گزارش

جدال پوالدمردان هيجانی شد

 Eبــرا المپيــ�  گز�نشــ�  داســتان 
دســته ٩٦ �يلوگرم وزنه بردارE ا�ران 
موضوعــات  پيچيده تر�ــن  از  �Aــ�  بــه 
اســت.  شــده  تبد�ــل  �شــور  ورزشــ� 
�الف� �ــه گره هاE آن با�د با دســتان 
بــاز  المپيــ�  و  جهــان  قهرمــان   ٢
شــود. بــه گــزارش ا�رنــا، بنا بــه اعالم 
 Eوزنه بــردار بين المللــ�،  فدراســيون 
ا�ــران نم�  توانــد بيــش از ٢ وزنه بردار 
بــه المپيــ� ٢٠٢٠ تو�يو اعــزام �ند. 
گره ا�ن �الف زمان� پيچيده تر شــد �ه 
شــمار مدعيان حدود ٨ نفر بــود و بنابر 
قوانيــن جد�د، با�ــد تنها در هر دســته 
�ــ� نفر اعــزام م� شــد؛ با ا�ن شــرا�ط 
 Eگز�نشــ� المپيــ� بــرا Eرقابت هــا
وزنه بــرداران ا�ران هيجان� شــد. تمام 
�ارشناســان باور داشــتند �ه ا�ران در 
 Eل� براAدســته ٩٦ �يلوگرم هيچ مش
اعزام ورزشــAار ندارد ز�را در ا�ن دسته 
و  جهــان  ر�ــورددار    Eمــراد  ســهراب 
المپي� حضور داشت و شانس نخست 
�ســب مــدال طــال بــود. امــا ســهراب 
داســتان مــا خرداد مــاه بــا انجــام �ــ� 
 Eحر�ــت خودســر مصدوميتــ� را برا
خود ا�جــاد �رد �ه هنــوز درمان آن در  
هاله اE از ابهام اســت. داســتان دسته 
 Eمــراد مصدوميــت  بــا  �يلوگــرم   ٩٦
بــه پا�ــان نرســيد، بلAــه در ا�ن دســته 
 �يانوش رستم�  د�گر عنوان دار جهان 
و المپي� حضور دارد. او خود را مدع� 
م� دانــد امــا تا�نون تنها �ــ� موفقيت 
نســب� در ا�ن دســته �ســب �رده و آن 

مــدال طال و نقــره مســابقات قطر �اپ 
بــود. رســتم� �ــه از دســته ٨٥ به ٩٦ 
آمــده،  در ٢ جهانــ� ٢٠١٧ و ٢٠١٩ 
 Eهــا Eباز در  �ــردن  اوت  بــا  و  اوت  
از  را  ا�ــران  جا�ارتــا   ٢٠١٨ آســيا�� 
مدال نقــره ا�ن رقابت ها محــروم �رد. 
وE در چند گز�نش� مهم حضور داشته 
�ــه عنــوان قهرمانــ� قطــر �اپ، جــام 
فجــر در ســال ٢٠١٧، قهرمان� جهان 
٢٠١٩، جام پادشــاه� تا�لند در سال 
٢٠١٨ و جــام فجر در ســال ٢٠٢٠ از 
مهمتر�ــن آن هاســت. عملAــرد وE در 
ا�ن گز�نشــ� ها ٢ روE �� ســAه بوده 
اســت. وE در جام پادشــاه� تا�لند �ه 
ســطح برنز محسوب م� شــود، قهرمان 
 Eشــد و در قطــر �اپ بــا ســطح نقــره ا
موفق به �ســب مدال طال و نقره شــد. 
اما در قهرمانــ� جهان ٢٠١٩ تا�لند با 
ســطح طال�� و رقابت هاE بين الملل� 

جــام فجــر بــا ســطح نقــره اوت �ــرد و 
امتيــازE �ســب نAــرد. البته رســتم� 
در رقابت هاE فجر ســال  ٩٧ توانســت 
امتيــاز �ســب �نــد. حــال او با�ــد در 
رقابت هاE قهرمان� ســال ٢٠٢٠ آسيا 
با ســطح طال�� شــر�ت �نــد و امتياز 
باال�� بــه دســت آورد. رقابت ها�� �ه 
مدعيان� مانند ســهراب مــرادE، تيان 
تائــو و فارس الباخ قطــرE در آن حضور 
شــانس  بدون شــ�  �يانــوش  دارنــد. 
حضــور مســتقيم در تو�يو نــدارد، بلAه 
با�د عنــوان بهتر�ن وزنه بردار آســيا�� 
را از آن خــود �نــد. عنوان� �ه ســخت 
اســت اما غير ممAــن نيســت. �يانوش 
رســتم� با ٤ گز�نش� و �سب ٢٧٠٦ 
ســهراب  و  چهــارم  جا�ــگاه  در  امتيــاز 
مرادE تنها ٢ گز�نشــ� شــر�ت �رده 
پا�يــن  در  و  دارد  امتيــاز   ١٣٣٣ و 
جدول قرار گرفته اســت. بنــا به اذعان 

�ارشناسان �ار رســتم� در دسته ٩٦ 
�يلوگرم سخت اســت ز�را اگر بيرالوند 
حضــور  آســيا  قهرمانــ�  مســابقات  در 
پيــدا �ند، بدون شــ� با امتيــاز طال�� 
آن تورنمنــت در جمــع ٨ نفــر برتر قرار 
خواهد گرفت و د�گر ورزشــAاران هيچ 
شانســ� براE حضور در تو�يو ندارند. 
همچنين ســهراب مرادE ٢ گز�نشــ� 
د�گــر دارد �ــه با توجــه بــه توانا�� ا�ن 
از  �Aــ�  را   Eو م� شــود  وزنه بــردار 
 ٢ در  دانســت.  حتمــ�   Eشــانس ها
دســته ١٠٩ �يلوگرم و به اضافه ١٠٩ 
�يلوگــرم خيال فدراسيون نشــين ها از 
�ســب ســهميه المپي� راحت اســت، 
  Eداود و  علــ�  هاشــم�   ز�ــرا  علــ� 
داشــتند.  مناســب�  عملAــرد  تا�نــون 
البتــه اگــر سياســت بــر مــدال آورE در 
بازE هاE المپي� ٢٠٢٠ تو�يو باشد، 
بدون شــ� تمــام تــالش �ميتــه ملــ� 
المپي� و وزارت ورزش ا�ن است �ه از 
  Eبين  �يانوش رســتم�  و  سهراب مراد
برســاند،   ٢٠٢٠ تو�يــو  بــه  را  �Aــ� 
تالشــ� �ه هرچند در جر�ان اســت اما 
خودســرE هاE ا�ن ٢ ورزشAار تا �نون 
آن را بــا شAســت مواجــه �رده اســت. 
 عل� هاشم�  با ٢٧٧٨ امتياز گز�نش� 
المپيــ� در جا�ــگاه هفتم قــرار دارد و 
جــواز حضــور وE تا ا�ــن تار�ــخ قطع� 
اســت.  عل� داودE  نيــز ٢٦٧٨ امتياز 
�ســب �ــرده و در جا�گاه چهــارم قرار 
دارد. ا�ن ٢ وزنه بردار با�د در قهرمان� 

آسيا با سطح طال�� شر�ت �نند.

کالف پيچيده دسته ٩۶ کيلوگرم وزنه بردارى در راه المپيک

نامه ,ميته مل� المپي� به فدراسيون ها
خدمات روانشناسی براى تيم هاى 

ملی رایگان شد
 Eميتــه ملــ� المپي� از فدراســيون ها�
ورزشــ� درخواســت �ــرد روانشناســان 
متخصــص خــود را به ا�ن �ميتــه معرف� 
�ــرده و درصورت� �ــه تا�نون از خدمات 
روانشناســ� بهــره نبرده انــد، بــه منظور 
بهره منــدE در ا�ن زمينه اعــالم آمادگ� 
پيــش ســيد محمد�اظم   Eننــد. چنــد�
�ميســيون  رئيــس   -Eموســو واعــظ 
روانشناس� ورزش� �ميته مل� المپي� 
در گفت وگو با ا�ســنا، با اشــاره به ا�ن �ه 
هز�نه استفاده از �� روانشناس ورزش� 
در �نار تيم هــا �ا ورزشــAاران اعزام� به 
المپي� معــادل �� مربــ� در �ادر فن� 
اســت، اعالم �رد �ه �ميته مل� المپي� 
پرداخت هز�نه ها در ا�ن رابطه را بر عهده 

گرفته است.

تغيير نام سالن شماره یک خانه 
کشتی به نام شهيد  ابراهيم  هادى 

با موافقت نابغه �شــت� ا�ران و جهان استاد 
 عبــدا... موحــد  خانــه �شــت� شــماره �� 
 Eنام گذار  Eشور به نام شهيد  ابراهيم  هاد�
شــد. بنا بــه اعــالم فدراســيون �شــت�، در 
راســتاE تغييــر نام جــام �ــادگار امــام (ره) 
بــه جــام بين المللــ�  عبــدا... موحــد ، آ�ين 
نام گذارE خانه �شــت� شــماره �� �شــور 
به نام �شت� گير شــهيد  ابراهيم  هادE ، روز 
دوشنبه ٥ اســفندماه و مقارن با شب ميالد 

امام محمدباقر(ع) برگزار م� شود.

زمان انتخابات فدراسيون جانبازان 
مشخص شد

 معاونت توسعه  ورزش قهرمان� وزارت ورزش و 
جوانــان زمــان برگــزارE مجمــع انتخابــات 
فدراسيون جانبازان و معلولين را ٢١ اسفند 
اعالم �رد. �ميســيون تطبيق شــرا�ط احراز 
صالحيت هــا مــدار"  ســيد محمدشــرو�ن 
اســبقيان نم� ن� ،    �رم ا... عليمرادE ،  مجيد 
قدمــ� ،  غفــور �ارگــرE ،  اميــر ماندگارفرد  و 

 بهمن نيAخو  را تا�يد �رده    است.  

گزارش

اخبار

خبر

بــا گســترش �رونــا در ورزش    ســتاد مقابلــه 
ضمــن ارائه ٧ توصيه، از جامعه ورزش �شــور 
درخواســت �ــرد تــا بــا رعا�ــت ا�ــن مــوارد، 
بــه منظــور پيشــگيرE موثرتــر در برابــر ابتــال 
بــه و�ــروس �رونــا، اقــدام �ننــد. بــه گزارش 
ا�ســنا، در اوليــن اطالعيــه  ســتاد مقابلــه بــا 
گســترش �رونــا در ورزش  به تمام مســئوالن 
 Eاران مرا�ــز ورزشــ� و باشــگاه هاAو ورزشــ
عمومــ� و خصوصــ� و نيز فضاهاE ورزشــ� 
واقــع در مرا�ــز مســAون� هشــدار داده شــد 
به منظــور پيشــگيرE موثرتر در برابــر ابتال به 
و�روس �رونــا، تمــام نــAات الزم بهداشــت� را 
�ه از ســوE وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزش�A ابالغ شده ، به دقت اجرا �نند.
ز�ــر  مــوارد  رعا�ــت  اطالعيــه  ا�ــن  براســاس 

ضرورE است:

١- پرهيــز از حضــور غيــر ضــرورE در اما�ن 
پرتردد و پرازدحام

٢- شست وشوE مAرر دست ها با آب و صابون
٣- پرهيز از دست دادن و روبوس�

4- رعا�ــت حر�ــم ا�مــن ١.٥ تــا ٢ متــرE بــا 

د�گــر افراد در تجمعات، مثــل زمان حضور در 
ورزشگاه

در  ضدعفونــ�   Eمحلول هــا از  اســتفاده   -5
محل ورزش و �ار براE تميز �ردن دســت ها و 

سطوح وسا�ل
وجــود  صــورت  در  پزشــ�  بــه  مراجعــه   -6
عال�مــ� مانند ســرفه، گلــودرد، تنگ� نفس، 

تب و مشAالت گوارش�
٧- استفاده از ماس� هاE استاندارد و تعو�ض 
 Eمربوطــه برا Eآن مطابــق دســتورالعمل ها
افــرادE �ه بيمار شــده اند �ــا از بيمار مراقبت 
 Eدســتور العمل ها اســت  بد�هــ�  م� �ننــد. 
�شورE و بسته هاE آموزش� و�ژه ورزشAاران 
و محيط هــاE ورزشــ� بــا هماهنگــ� وزارت 
بهداشت در اسرع وقت تدو�ن و منتشر خواهد 

شد.

وضعيــت  در مــورد  ورزش  معاون وز�ــر  عل� نــژاد   Eمهــد
پرداخت حقوق به ورزشAاران� �ه صاحب سهميه المپي� 
شــده اند، گفت: «�� مرحله از حقــوق المپين ها پرداخت  
شده اســت.» به گزارش مهر، وE افزود: «در ا�ن مرحله به 
٤٨ ورزشAار صاحب سهميه معادل ٦ ماه حقوق پرداخت 
شــده �عن� هــر �ــ� از آن ها ٣٠ ميليــون تومــان در�افت 
�رده انــد. ا�ــن بخــش از حقــوق حــدود ٤-٣ هفته پيش 
پرداخت شــد و تنها ورزشــAاران� آن را در�افت �ردند �ه 

تا آن زمان صاحب ســهميه شده بودند. به ورزشAاران� �ه 
پس از آن �سب سهميه �ردند نيز در مراحل بعدE حقوق 
 Eمصــوب تخصيــص داده م� شــود.» عل� نــژاد با �ــادآور
ا�ن �ه انتخابات فدراســيون� ماننــد ورزش هاE همگان� 
با�د توسط معاونت مربوطه به ســرانجام برسد و انتخابات 
فدراســيون فوتبال هم �ه در پيش اســت، به ا�ن پرســش 
مبن� بر ا�ن �ه  آ�ا تا پا�ان ســال براE فدراســيون ها�� �ه 
با سرپرست اداره م� شوند، انتخابات� برگزار خواهد شد  ، 

پاســخ داد و تا�يــد �رد: «انجــام اقــدام الزم در ا�ن زمينه 
منوط به در�افت پاسخ در مورد صالحيت �اند�داها ست. 
اگر تا سوم و چهارم اسفند ماه �عن� اوا�ل ا�ن هفته، نتيجه 
صالحيت �اند�داها در مورد فدراسيون هاE دووميدان�، 
تنيــس و جانبازان به دســتمان برســد، انتخابــات آن ها را 
 Eبرگــزار م� �نيــم در غير ا�ن صــورت عمال  فرصتــ� برا
برگزارE مجامع آن ها تا پيش از پا�ان ســال نيســت و با�د 

موضوع را به سال آ�نده مو�ول �رد.» 

پرداخت حقوق ٣٠ ميليونی به ۴٨ ورزشکار المپيکی

دونــده زن ونزوئال�ــ� در رقابت هــاE قهرمان� داخل ســالن جهــان در مادر�د اســپانيا، ر�ورد پرش ٧ توصيه به جامعه ورزش ایران براى جلوگيرى از ابتال به کرونا ویروس
ســه گام جهان را شAســت.  �وليمار روخاس  دارنده مدال نقره المپي� با پــرش ١٥.٤٣ مترE ر�ورد 
پيشــين ا�ن رشته را �ه پيش تر در مارس ٢٠١٤ توســط  تاتيانا لبدوا  به ثبت رسيده بود، ٧ سانت� متر 
بهبود بخشــيد. ا�ن ر�ورد ٢ ســانت� متر بيشــتر از بهتر�ن ر�ورد روخاس در رقابت هاE داخل سالن 
است. ر�ورد مذ�ور با�د به تا�يد اتحاد�ه بين الملل� فدراسيون هاE دووميدان� برسد.  ا�نسا �راوتس  
او�را�نــ� بــا ثبت ر�ــورد ١٥.٥٠ متر در رقابت هاE پرش ســه گام فضــاE آزاد ر�ــورددار ا�ن بخش 
محسوب م� شود؛ ر�وردE �ه ٢٥ سال پيش ثبت شده است. روخاس ٢ ماه بعد از آن �ه �راوتس در 

آگوست ١٩٩٥ ا�ن ر�ورد را برجاE گذاشت، متولد شد.

زمان مجمع انتخاباتی دووميدانی 
مشخص شد

 مجمــع انتخاباتــ� فدراســيون دووميدان� ١٩ 
اســفندماه برگزار م� شــود. بــه گــزارش پا�گاه 
اعــالم  بنابــر  جوانــان،  و  ورزش  وزارت   Eخبــر
ســيدمحمد شــرو�ن اســبقيان مد�ــر�ل دفتــر 
امور مشــتر" فدراســيون هاE ورزشــ�، مجمع 
انتخابات� ر�اســت فدراســيون دووميدان�، روز 
دوشــنبه ١٩ اســفند در آ�ادم� مل� المپي� از 

ساعت١٠ صبح برگزار م� شود.

دونده ونزوئالیی رکورد پرش سه گام جهان را شکست
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یک سرمربی فوتبال در مجلس یازدهم
انتخابات �ازدهمين دوره مجلس شــورا اســالم� برگزار 
شــد و در بين نفرات انتخاب شده �* نام جالب نيز به چشم 
م� خــورد. بــه گزارش فــارس، مهــد فرورد�ن، ســرمرب� 
پيشــين تيم قشقا�� 9ه برا دومين مقطع متوال� به دليل 
مشــ<الت مال� در د ماه از ا�ن تيم جدا شــده بود با 9سب 
باالتر�ن ميزان آرا، نما�نده مردم فيروزآباد اســتان فارس در 

مجلس �ازدهم شد.
تغيير داور دیدار استقالل-ذوب آهن

فوتبــال   تيم هــا د�ــدار  داور  داوران،  9ميتــه  اعــالم  بــا 
اســتقالل-ذوب آهن در چارچــوب هفته بيســتم ليگ برتر 
 تغيير 9رد. به نقل از سا�ت رسم� فدراسيون فوتبال، باز
٢ تيم استقالل-ذوب آهن از هفته بيستم ليگ برتر فوتبال 
امــروز در ورزشــگاه آزاد برگزار م� شــود و با اعالم 9ميته 
داوران پيام حيدر به عنوان داور به جا موعود بنياد فر 

ا�ن باز را قضاوت م� 9ند. 
تکذیب حاشيه  هاى سفر پرسپوليس به امارات 

مد�ــر روابــط عمومــ� باشــگاه پرســپوليس در خصــوص 
حاشيه ها�� 9ه بابت سفر اخير ا�ن تيم به امارات پيش آمده، 
گفت: «پرســپوليس در ا�ن ســفر هيچ حاشــيه ا نداشت و 
متاســفانه عده ا با حاشيه ســاز ها 9ــذب م� خواهند 
آرامش را از ما بگيرند. هواداران با�د هوشيار باشند و بدانند 

9ه با ا�ن حاشيه ها تيم متضرر م� شود.» 
ادامه غيبت دیاباته و یزدانی  در تمرین

آخر�ن تمر�ن تيم فوتبال اســتقالل قبل از بــاز با ذوب آهن 
در زمين مجموعه ورزشــ� انقالب برگزار شد. پيش از شروع 
 *�تمر�ن 9ادر فن� و باز�<نان تولد مســعود ر�گ� را به او  تبر
گفتند. شيخ د�اباته، فرشيد باقر و سياوش �زدان� در تمر�ن 
آب� پوشــان حضــور نداشــتند. د�اباتــه و �زدان� آســيب د�ده 

هستند و باقر دچار سرماخوردگ� شد�د شده است.
قدوس بازى با استراسبورگ را هم از دست داد

تيم فوتبال آميان از هفته بيست وششم لوشامپيونا ميهمان 
 le١١amienois ت�استراســبورگ بود. در ا�ن راســتا ســا
فرانســه تر9يــب احتمال� ا�ــن د�ــدار را اعالم 9ــرد 9ه نام 
 ســامان قدوس، هافب* ا�ران� آميان حت� در ليســت باز
هــم نبود. هافب* ا�ران� در ٦ باز گذشــته آميان به خاطر 

مصدوميت حضور نداشت.

نامه شکایت نفت از سرمربی تيم ملی به فيفا
رئيــس هيئت مد�ــره باشــگاه صنعــت نفت گفــت: «نامه 
ش<ا�ت از دراگان اســ<وچيچ، سرمرب� تيم مل� فوتبال 
را به فيفا ارسال 9رده ا�م.» حسن نصراصفهان� در پاسخ 
به ا�ن سوال 9ه آ�ا باشگاه صنعت نفت غرامت ١٤٠هزار 
دالر را از دراگان اس<وچيچ، سرمرب� تيم مل� در�افت 
9رده به مهر گفت: «خير ول� در حال پيگير هســتيم.» 
نصراصفهانــ� در پاســخ بــه ا�ن ســوال 9ه چــرا از طرف 
نزد�<ان اســ<وچيچ برا ا�ن مرب� پيغام� برا گرفتن 
غرامــت ارســال ن<رده ا�ــد، گفــت: «اســ<وچيچ حت� با 
مترجمــش تماس نگرفتــه 9ه از او تشــ<ر 9نــد!» رئيس 
هيئت مد�ره باشگاه صنعت نفت درباره وضعيت ش<ا�ت 
از اس<وچيچ به فيفا تصر�ح 9رد: «ما نامه ش<ا�تمان را به 
فيفا فرستاد�م و به موازات آن اقدامات د�گر را هم انجام 
م� دهيم.» او درباره ادعا�ش مبن� بر چينش نامناســب 
باز�<نان صنعت نفت در باز با پرســپوليس 9ه منجر به 
باخت نفت شــد، تا9يد 9ــرد: «اســ<وچيچ در آن باز از 
باز�<نان در پســت ها خودشــان اســتفاده ن<ــرد. خود 
باز�<نــان ا�ــن موضوع را عنــوان 9ردند 9ه در پستشــان 

نبوده اند.»

دیاباته دیدارهاى سخت استقالل را از دست 
داد؟

شــيخ د�اباتــه در حالــ� بــه ا�ــران برگشــته 9ــه نم�  تواند 
برا اســتقالل باز 9ند. د�روز از باشــگاه خبر رسيد ا�ن 
باز�<ــن حدود ٦ بــاز ا�ن تيم را از دســت م� دهد. �عن� 
در خوش بينانه تر�ــن حالــت، مم<ن اســت د�اباتــه قبل از 
پا�ان ســال ٩٨ تنها و تنها در ٢ باز استقالل حاضر شود. 
ا�ن خبر خوب� برا باشــگاه اســتقالل نيست. آن ها تصور 
م� 9ردند د�اباته در زمان ترq ا�ران بتواند مراحل درمان� 
 خود را خوب سپر 9ند و در بازگشت به 9شور بتواند باز
9نــد اما او در حال� برگشــته 9ه مصدوم اســت! ا�ن 9ه چه 
اتفاق� افتاده و آ�ا باشگاه استقالل پيگير ا�ن موضوع است، 
بمانــد چون هنوز هيــچ 9س دربــاره او به روشــن� توضيح 
نم�  دهد. تشــخيص اوليه پزش<ان ا�ن اســت 9ه او حدودا 
 ٣ هفته نم�  تواند باز 9ند ول� با ا�ن حال ع<ســبردار
به طور 9امل وضعيت پا د�اباته را مشــخص خواهد 9رد. 
ا�ن در حال� اســت 9ه اســتقالل در روزها پا�ان� ســال، 

د�دارها سخت و فشرده ا را پيش رو دارد.

استعفاى مهاجرى از سرمربيگرى نساجی
تيم فوتبال نســاج� روز جمعــه در د�دار دوســتانه به 
 مصــاف مردان پاشــا رفــت و بــا نتيجه ٢-�* بــه برتر
 ،رســيد. مهمتر�ن اتفاق ا�ن باز غيبــت رضا مهاجر
ســرمرب� نســاج� رو نيم<ت بــود. بعد از ا�ــن اتفاق 
شا�عات ز�اد مطرح شد و حاال خبر رسيده 9ه سرمرب� 
تيم مازندران� از ســمت خود اســتعفا داده اســت. هنوز 
دليل اصل� ا�ن امر مشــخص نشــده اما شنيده م� شود 
اختالفات بين او و مد�ر�ت باشگاه در ا�ن تصميم دخيل 
 بوده اســت. البته گفته م� شــود �<� از دال�ل استعفا
و بيمار بــوده و به همين دليل و اســتعفا 9تب� 

خود را به مسئوالن ا�ن باشگاه رسانده است. 

باشــگاه آنتورپ با نامه ا به باشگاه پرسپوليس پيشنهاد رسم� خود را برا به 
خدمت گرفتن محمد نادر اعالم 9رد. توئيتر باشگاه پرسپوليس اعالم 9رد 9ه 
محمد نادر، مدافع چپ ا�ن تيم از باشــگاه بلژ�<� آنتورپ پيشــنهاد دارد. در 
 ا�ن توئيت نوشته شده: «آنتورپ به نادر پيشنهاد داده است.» احتمال همباز
شــدن بيرانوند و نــادر در ا�ن تيم بلژ�<� وجــود دارد. در نيم فصل بيرانوند با 
ا�ــن تيم بلژ�<� قراردادش را نها�� 9رد و از ابتــدا فصل آت� در ا�ن تيم توپ 
 م� زند، با�د د�د نادر درنها�ت چه پاسخ� به ا�ن پيشنهاد خواهد داد و آ�ا و
 *�و بيرانوند دوباره هم تيم� م� شــوند �ا خير. نــادر پيش از ا�ن به تيم 9وتر
 بلژ�* پيوسته بود اما با تصميم ا�ن باشگاه به طور قرض� به پرسپوليس آمد. و

سابقه پوشيدن پيراهن تيم ها نساج� و ترا9تور را نيز در 9ارنامه دارد.

بعد از د�دار ترا9تور و مس 9رمان در رقابت ها جام حذف�، سا9ت الهام�، 
سرمرب� سرخ پوشــان تبر�ز ٢ روز تمر�نات تيمش را تعطيل 9رد و آن ها از 
د�روز بــرا د�دار بــا پارس جنوب� در هفته بيســت و�<م ليگ برتر اســتارت 
زدنــد. از ا�ن رو اشــ<ان دژاگه �<ــ� از 9اپيتان ها ترا9تــور از ا�ن تعطيل� 
استفاده 9رد و ترجيح داد سفر به 9شور قطر داشته باشد. دژاگه 9ه حدود 
٢ ســال در قطر فوتبال باز م� 9رد و همواره از آرامش ا�ن 9شــور به ني<� 
�اد 9رده بود، با سفر به قطر استراحت� 9وتاه خواهد داشت. 9اپيتان ترا9تور 
عــالوه بر د�دار با دوســتان، �* مســابقه فوتبال قطر را هم از نزد�* تماشــا 
 9ــرد. دژاگــه احتماال از امروز بــه تمر�نات ترا9تور ملحق خواهد شــد و برا

د�دار آ�نده سرخ پوشان آمادگ� اش را حفظ خواهد 9رد.

سفر +وتاه مدت اش&ان دژاگه به قطرپيشنهاد آنتورپ بلژ�� برا� مدافع پرسپوليس 

منتظر پاسخ آزما�ش د�اباته هستم
مجيدى: استقالل مدعی هر ٣ جام 

است
ســرمرب� تيــم فوتبال 
بيــان  بــا  اســتقالل 
را  وقتــش  ا�ن 9ــه 
نــدارد درباره دوپينگ 
در  اســتقالل� ها 
گذشــته   ســال ها
صحبــت 9نــد، گفت: 
«تيم ما در هر ٣ جام مدع� اســت و در آســيا 
هــم از گروهمــان صعــود م� 9نيــم.» فرهاد 
مجيد، ســرمرب� تيم اســتقالل در نشست 
خبــر پيش از بــاز بــا ذوب آهن 9ــه ظهر 
د�ــروز در ســازمان ليــگ برگزار شــد، اظهار 
داشــت: «تمر�نات خوب� داشتيم. ذوب آهن 
تيم بســيار خوب� است. چند باز ا�ن تيم را 
تماشا 9رد�م. انشــاا... باز خوب� خواهيم 
داشــت و ٣ امتياز را م� گير�ــم.» و درباره 
 وضعيت باز�<نان مصدوم استقالل و مهد
قائد گفت: «قائد با ما تمر�ن 9رد. با توجه 
بــه ا�ن 9ــه اســماعيل� و قائــد در تمر�نات 
اصلــ�  تر9يــب  در  اســت  مم<ــن  نبودنــد، 
نباشــند. با توجه به ا�ن 9ــه باز�<نان مصدوم 
 م� شــوند، ســع� 9رد�م برنامه آماده ســاز
برا آن ها بنو�ســيم. از آقا ربان� خواستم 
مصدومان مان ز�ر نظر او تمر�ن 9نند تا آماده 
شوند.» سرمرب� استقالل درباره مصدوميت 
شــيخ د�اباتــه گفــت: «منتظرم ببينــم جواب 
ام آرآ ا�ن باز�<ن چه م� شــود و پزش* چه 
م� گو�د.» مجيد در پاســخ به ا�ن سوال 9ه 
آ�ــا ســفر د�اباته بــه فرانســه دوره درمانش را 
تحــت تاثير قرار نداده، تصر�ــح 9رد: «د�اباته 
بــا مــن صحبــت 9ــرد و گفــت دوســت دارد 
9نــار خانواده اش باشــد. او گفت در فرانســه 
فيز�وتراپــ� هم انجام م� دهــد و با اجازه من 
به ا�ــن ســفر رفته بود.» ســرمرب� اســتقالل 
درباره جنجــال دوپينگ باز�<نان اســتقالل 
 در ســال ها گذشــته بــا مــاده ج* تر د
گفت: «نه وقتش را دارم و نه برا�م مهم اســت 
 9ــه جواب ا�ــن اراجيــ� را بدهــم!» مجيد
درباره شــرا�ط اســتقالل در هفته ها آ�نده 
باتوجه به نا9ام� در باز با االهل� عربستان 
در ليــگ قهرمانان آســيا تا9يد 9ــرد: «تيم ما 
در هــر ٣ جــام مدعــ� اســت. حتما در آســيا 
از گروهمــان صعــود م� 9نيــم. بــرا ليگ و 
جام حذف� هم تمام تالشــمان را م� 9نيم تا 

قهرمان شو�م.»

دیدارهاى بزرگ ليگ شاید بدون تماشاگر!
مسابقات ورزش: تحت الشعاع و�روس +رونا

بــا فاصلــه ا ١٠ روزه ٣ د�ــدار 
باق� مانده هفته بيستم ليگ برتر 
امروز برگزار م� شود. هفته بيستم ليگ برتر ٢٥ 
 ٤ بهمن آغــاز و ٥ د�دار برگزار شــد و د�دارها
نما�نــده ا�ــران در ليگ قهرمانان آســيا به امروز 
مو9ول شــد. پرسپوليس، اســتقالل، سپاهان و 
شهرخودرو 9ه درگير مسابقات آسيا�� بودند و 
البته نتا�ج خوب� هم در ٢ مسابقه آسيا�� شان 
نگرفتنــد، امروز د�دارها ســخت� در مشــهد، 
اصفهان و تهــران دارند. مهمتر�ن د�ــدار امروز 
مصــاف ســپاهان و پرســپوليس در نقش جهان 
است 9ه به ال 9السي<و ا�ران� معروف شده و 
البتــه از آن به دربــ� ا�ران هم �اد م� شــود. اما 
گذشــته از حساســيت باز ها امــروز و درب� 
ا�ران مســئله مهم تر بحث شيوع بيمار 9رونا و 
احتمال لغو مســابقات ورزش� �ا برگزار آن ها 
بدون حضور تماشــاگر اســت. البته ا�ن مختص 
ورزش ا�ران نيست و در برخ� 9شورها از جمله 
ا�تاليــا به خاطر جلوگير از شــيوع بيشــتر ا�ن 
بيمار ٤٢ مســابقه فوتبال لغو شد. با توجه به 
وزارت   هشــدارها و  مــردم  نگرانــ�  و  تــرس 
بهداشت و نهادها د�گر در مورد و�روس 9رونا، 
حت� اگر حضور تماشاگران در ورزشگاه ممنوع 
نشود احتمال استقبال اندq از مسابقات امروز 

و د�گر رو�دادها ورزش� ز�اد است. 
 سپاهان - پرسپوليس؛ ١٦:١٥

پرسپوليس صدرنشــين ليگ در حال� امروز 

نقش جهــان  ورزشــگاه  در   ١٦:١٥ ســاعت 
ميهمان ســپاهان اســت 9ه باز رفــت را در 
تهران با  ٢ گل به ا�ن تيم باخت و 9الدرون به 
خاطر ا�ن ش<ســت به شدت مورد انتقاد قرار 
 گرفت. حاال پرسپوليس با �حي� گل محمد
بــه مصاف شــاگردان امير قلعه نو�ــ� م� رود 
 باز هــا بابــت  9ــه  شــرا�ط�  در  هــم  آن 
ضعي� شــان در ليگ قهرمانان مــورد انتقاد 
هســتند. البته ســپاهان هم بــاز دومش را 
باخته و �9 روش استنل�، مهاجم برز�ل� اش 
مصدوم شــده اما زردپوشــان نيــاز مبرم� به 
برد دارنــد چرا9ه م� خواهند فاصله شــان را 
با تيم صدرنشــين 9متــر 9نند. ســپاهان در 
صورت برد ٣٩ امتياز م� شــود و م� تواند 
دوبــاره بــه رده دوم جــدول برگــردد ضمــن 
 ا�ن 9ه فاصله اش با پرســپوليس ٤١ امتياز
٢ امتيــاز خواهــد شــد. ســپاهان آخر�ــن بار 
در ليــگ پانزدهــم موفق شــد در اصفهــان از 
ســد پرســپوليس بگــذرد و بعــد از آن ٢ برد و 
٢ تســاو برا سرخ پوشــان به ارمغان آمد و 
دست ســپاهان خال� ماند. در ليگ پانزدهم 
تيم تحت هدا�ت حسين فر�9 با نتيجه ٤-٢ 
از ســد تيم تازه شــ<ل گرفته بران<و گذشت. 
٤ ســال و ٦ مــاه و ١٣ روز �ا بــه عبارت� د�گر 
١٦٥٥ روز از آن مســابقه گذشــته و تيم هــا 
تغييرات ز�اد داشــته اند. البته پرسپوليس 
در باز امروز سيدجالل حسين� و استو9س 

را به دليل مصدوميت و محروميت انضباط� 
در اختيار نخواهد داشت و همين مسئله قطعا 
دست �حي� گل محمد را برا ارنج ا�ده آل 

م� بندد. 
 استقالل با ارسالن عليه ذوب

استقالل تيم ٣٣ امتياز جدول رده بند در 
روزها گذشــته با مش<الت عجيب� دست و 
پنجه نرم 9رده و با لشــگر از مصدوم و بيمار 
چند باز را پشــت ســر گذاشته اســت. اما از 
�ا بدشانس� ذوب آهن  خوش شانس� مجيد
چنــد مصــدوم اســتقالل به بــاز م� رســند 
 هرچند هنوز د�اباته، �زدان� و فرشــيد باقر
مصدوم و غا�ب هستند. مجيد مدع� شده 
تيمــش در ٣ جــام مدعــ� اســت و ا�ــن بدان 
معناســت 9ه اســتقالل� ها رو ٣ امتياز ا�ن 
باز حســاب و�ژه ا باز 9رده اند به خصوص 
ا�ن 9ــه هــم قائــد برگشــته و هــم ارســالن 
مطهر، مهاجــم جد�د آب� ها در اوج آمادگ� 
قرار دارد و امروز هم مقابل تيم سابقش انگيزه 
ز�اد برا گلزن� دارد. البته او در باز رفت 
هم گلزن� 9رد البته با پيراهن تيم ذوب آهن و 
حاال اگر در باز امروز گل بزند ر9ورد جالب� 
ثبت خواهد 9رد با ا�ن تفاوت 9ه در باز رفت 
 اســتراماچون� و منصور�ان رو نيم<ت ها
٢ تيــم بودنــد و امــروز مجيــد و رادولوو�ــچ 
هدا�ت ٢ تيم را بر عهــده دارند. ذوب آهن هم 
بــا رادولوو�ــچ، مرب� مونته نگرو�ــ� اش نتا�ج 

خوب� گرفته و از شــرا�ط بحران� خارج شده و 
 *�با توجه به ســابقه د�ــدار ٢ تيم با�د منتظر 

باز مهيج و جذاب بود. 
 شهرخودرو در اند�شه جبران

شــهرخودرو بــا قبــول ٢ ش<ســت در ليــگ 
قهرمانــان آســيا امــروز در حالــ� بــه ليــگ 

9ــورس  در  مانــدن   بــرا 9ــه  برم� گــردد 
قهرمانــ� ليگ برتر نياز به ٣ امتياز ا�ن د�دار 
خانگ� دارد. باز رفت ٢ تيم مســاو شده 
و در جام حذف� هم شــهرخودرو مغلوب نفت 
مسجدسليمان شده و اگر قرار به نوبت باشد 
ا�ن بار نوبت شهرخودروست 9ه باز را ببرد. 

با استعفا� رضا مهاجر� از نساج:

آمار خروجی نيمکت هاى ليگ برتر به ٧۵درصد رسيد!
 *�سرمرب� تيم نساج� دوازدهمين فرد است 9ه از نيم<ت 
تيم ليگ برتر جدا شد. ليگ نوزدهم از نظر تغييرات سرمربيان 
در تيم ها مختل� بيشــتر�ن آمار را در تار�خ ليگ برتر داشته و 
اتفاقات عجيب و پرتعداد از ا�ن نظر افتاده است. در حال� 9ه 
هنوز هفته بيستم ليگ برتر به پا�ان نرسيده و مسابقات ا�ن فصل 
وارد �* ســوم پا�ان� خود نشــده، د�روز دوازدهمين ســرمرب� 
ليگ برتر از ســمت خود اســتعفا داد و به ا�ــن ترتيب �* تيم 
د�گــر نيــز با�د تغيير ســرمرب� را در ا�ن فصل تجربــه 9ند. رضا 

مهاجر، سرمرب� تيم نساج� 9ه قبال هم در مقطع� قصد جدا 
شــدن از ا�ن تيم را داشــت، ا�ن بار به دليل مش<الت جسمان� 
و دســتور پزشــ<ان اعالم 9رد 9ه قــادر به ادامه همــ<ار با تيم 
محبوب شــمال 9شور نيست و استعفا خود را ارائه داد. با ا�ن 
تصميم مهاجر، تعداد سرمربيان� 9ه ا�ن فصل از تيم ها خود 
در ليگ برتر جدا شده اند به عدد شگفت انگيز ١٢ رسيد. قبل از 
نساج�، تيم ها پرسپوليس، ترا9تور، استقالل، شهرخودرو، 
صنعت نفت، ماشين ســاز، ذوب آهن، پارس جنوب�، گل گهر، 

شاهين و پي<ان نيز هر 9دام به دال�ل� مربيان خود را تغيير داده 
بودند. ا�ن آمار �عن� در حال� 9ه هنوز ٦٦درصد مسابقات ا�ن 
فصل از ليگ برتر به پا�ان نرســيده، ٧٥درصد تيم ها با تغييرات 
مهم 9ادر فن� مواجه شــده اند 9ه اتفاق بســيار عجيب� اســت. 
در حــال حاضر فقط امير قلعه نو��، جــواد ن<ونام، مهد تارتار 
و ابراهيم صادق� در همان تيم ها�� هســتند 9ه فصل را شروع 
9ــرده بودند. تيم ها ا�ن مربيــان به ترتيب در رده ها ســوم، 

ششم، هشتم و دوازدهم جدول ليگ برتر هستند.

مهاجم حاشيه ساز پرسپوليس نيامد 
استوکس در اختيار کميته 

انضباطی باشگاه قرار گرفت
 آنتون� استو9س 9ه قبل از باز
بــا شــارجه درخواســت �ــ* روز 
مرخصــ� 9ــرده بــود طبــق ا�ن 
مجــوز در تمر�ــن روز پنج شــنبه 
غا�ب بــود و بــه تهران نيامــد؛ به 
 همين دليــل �حي� گل محمد
ا�ن باز�<ــن را در اختيــار 9ميته 
انضباطــ� گذاشــت.  اســتو9س 
قــرار بود بــا پرواز صبــح جمعه به 
تهران برگــردد  اما فعال بــه ا�ران 
نيامده است. حسين قدوس� در 
ا�جادشده   حاشيه ها خصوص 
بابت غيبت آنتون� اســتو9س در 
تمر�نــات پرســپوليس بــه فارس 
گفــت: «ا�ــن باز�<ــن قــرار بــود 
جمعــه در تمر�ن حاضر شــود اما 
نيامــد و �حي� گل محمــد هم 
او را در اختيــار 9ميته انضباط� 
قــرار داد و متاســفانه د�ــروز هــم 
او بــه ا�ــران نيامد امــا نما�نده او 
به باشــگاه گفته 9ــه او امــروز در 
تهران است.» مد�ر روابط عموم� 
ا�ن باشــگاه در خصــوص ا�ن 9ه 
گفته م� شــود اســتو9س اعالم 
9ــرده بــه دليــل بيمــار 9رونــا 
نم�  خواهــد بــه ا�ــران برگــردد، 
عنوان 9ــرد: «نم�  خواهم به ا�ن 
شا�عات ورود 9نم. ما با استو9س 
قرارداد مح<م� بســته ا�م و خود 
باز�<ن نيز ا�ــن را م� داند و با�د 
در تمر�نــات حضــور پيــدا 9نــد. 
 بــاز  ٧ آ�نــده  در  پرســپوليس 
سخت دارد و شروع باز ها ما 
 در نيم فصل دوم با ا�ن د�دارها

سخت است.»

 مجامــع عــاد باشــگاه ها اســتقالل و پرســپوليس طــ� روزهــا
دوشــنبه و سه شــنبه هفته جار برگزار م� شود. جمشــيد تق� زاده، 
 معاون وز�ر ورزش وجوانان و مســئول پيگير واگذار شــر9ت ها
اســتقالل و پرســپوليس گفــت: «فردا مجمــع عموم� عاد شــر9ت 
 فرهنگــ� ورزشــ� اســتقالل و روز سه شــنبه مجمــع عمومــ� عــاد
شــر9ت فرهنگ� ورزش� پرســپوليس برگزار خواهد شد.» و افزود: 

«اتخــاذ تصميــم نســبت بــه صورت هــا مالــ� ســال ها منته� به 
 س� و�<م خرداد ١٣٩٨ و استماع گزارش هيئت مد�ره در سال جار
دســتورات جلسه ا�ن مجامع خواهد بود.» مجمع باشگاه استقالل در 
حالــ� برگزار م� شــود 9ه ا�ن باشــگاه هنوز بــدون مد�رعامل 9ارش 
را دنبــال م� 9ند و اســماعيل خليل زاده چند ماه اســت 9ــه به عنوان 

سرپرست، مسئوليت اداره استقالل را عهده دار است.

مجمع استقالل و پرسپولیس این هفته برگزار مى شود
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