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 به کمک مسئوالن بی تدبیر و ناامید، پراید  •
به 70 میلیون رسید، دالر 16 هزار تومان 
ــزار تومان  ــاالی 600 ه را  رد کــرد و طال ب
چشمک می زند! آقایان مرده اند؟ در این 
کشور زندگی می کنند؟ چرا درد  مردم را 

نمی فهمند؟
بعضی هــا چــرا ایــن قــدر بــه مــا فرهنگیان  •

ــن مقدار  مــی تــازنــد و مــدام مــی گویند بــا ای
از سرمان زیاد  تعطیالت همین حقوق هم 
است؟ ما فرهنگیان با میل خودمون که تعطیل 
نیستیم. مثال همین حاال شما حاضرید بچه 

هاتون به مدرسه بیان و کرونا بگیرن؟!
ــروز به چند تا نانوایی رفتم. فروشنده  • دی

ها دستکش دست شون  کرده بودند ولی با 
همون دستکش هم پول مردم رو می گیرند، 
هم کــارت می کشند و هم نــان دســت مردم 

می دهند!
 اگر حرف های نماینده قم درســت باشد  •

به طــور طبیعی از 10 روز قبل آن 50 نفر 
که فوت کــرده اند به کرونا مبتال شده اند. 
بنابراین چرا ایشان در آن 9 روز الل بوده اند .

ــاال کــه بــه خاطر کــرونــا نباید جمعیت  • ح
زیادی در یک مکان جمع شوند اعالم کرده 
اند با مراجعه به بانک سود سهام عدالت را 
چه  ها  بانک  ببینید  بروید   کنید.  دریافت 
خبره؟ بخشی  از مردم برای دریافت رمز دوم  
آمده اند. بخشی از مردم برای سود سهام 
عدالت آمده اند و بخش دیگری از مردم برای 
کارهای دیگر. بانک ها حسابی شلوغ است.

خنده  • اصولگراها  گفتن  تبریک  هــم  بــه 
با  آقایان!  انتخاباته.  این  قسمت  دارترین 
ــد، حاال منتظریم  این همه ادعایی که داری
ببینیم می خواهید چه کار کنید؟ شما که فکر 
می کنید دوستی با بقیه کشورها برامون ضرر 
داره، ما منتظریم دوره تون برسه ببینیم دالر 

از 15 تا چند میره باال؟
 آقای حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت  •

با قرنطینه قم مخالفه، استداللش هم اینه 
که اگر قم قرنطینه بشه مردم میرن مسافرت 
و بیماری را به کل کشور منتقل می کنند! 

متاسفم که یک پزشک هنوز معنی قرنطینه 
را نمی داند.

ــف کنید  • ــط ــدس ل ــن ــه ــه خــاطــر روز م بـ
مهندسی  نظام  ســازمــان  خبرنگاربه  یــک 
بفرستیدتادرد دل مهندسان ومراجعان را 

منعکس کند. دل ها پردرداست.
 با توجه به گذشت شش روز از اسفند هنوز  •

نشده  پــرداخــت  ناجا  بازنشستگان  عیدی 
است. آقای نوبخت! قول می دهی، عمل کن.

از فیلیمو پیامک آمده برایمان که با وارد  •
کردن کد مربوط» یک روز اشتراک رایگان 
پخش فیلم« بگیرید، کد رو وارد کردیم، بعد 
از تماشای فیلم متوجه شدیم نیم بها برایمان 
محاسبه شده. نمی دونم اسم این کار دزدیه 

یا فریب مردم؟!
 مــدارس چه تعطیل شود و چه نشود باید  •

ــوزان و معلمان بعد از  بپذیریم که دانــش آم
پرسنل بیمارستان ها دومین گروه در معرض 
ــواه آن، موج  خطر بیماری هــا هستند و گ
سرماخوردگی دانــش آمــوزان و معلمان در 
فصل زمستان درطول سالیان متمادی است.

آقــای وزیــر، خوبه دستور فرمایید تمامی  •
نانوایی ها نان را بسته بندی کنند البته با 
دستکش و این که اگر مشتری گله کرد از 
سیگار کشیدن نانوا و گوشی به دست گرفتن 

پلمب شوند!
ــان بازنشستگی کــشــوری با  • ــازم ــرا س چ

بازنشستگان،  که  آژانــس هــای  مسافرتی 
آن هم با توصیه مقامات کشور، سفرهای 
خودشان را به علت ویروس کرونا لغو کرده اند 
و جریمه نقدی شده اند، برخورد نمی کند؟!

چرا با مدارس غیر انتفاعی برخورد نمی شه؟  •
همسر من معلم یکی از این مدارسه که مدیرش 
به بهانه تعطیالت، حقوق معلم هاشو نمیده. 
حقوق  کـــار،  قــانــون  از  کمتر  خیلی  خانمم 
می گیره. جالب این جاست که مدیر مدرسه 
حقوق معلم ها رو حتی به کارت شون نمی ریزه 
تا اون ها بعدها مدرکی نداشته باشند.همه 

مبالغ رو به صورت نقدی پرداخت می کنه!
شخص  • ــور  ــش ک بــه  کــرونــا  ورود  نتیجه 

ــر بهداشته زمــانــی کــه تمام  بی کفایت وزی
کشورهاپروازبه چین رو لغو کــرده بودند، 
ایشون با افتخاراعالم کرد که پروازهای ما 
برقراره منتها مبادی ورودی تحت کنترل 
شدید هست، اینم شد نتیجه اش اگرتحت 

کنترل نبود چی می شد.
آیا ممکن است از ستاد انتخابات کشور  •

بخواهیم که تعداد آرای باطله را در یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی اعالم کنند؟!

توی این گیر و دار که مردم باید توی خونه  •
هاشون باشند دولت رفته بزرگراه  تهران- 
شمال رو افتتاح کــرده. یعنی عمال تشویق 
به سفر و انتشار بیشتر ویــروس! واقعا االن 

وقتش بود؟!
صفحه کلید خودپردازها بسیار آلوده است  •

و نبود مــواد ضدعفونی و دستکش اثر این 
ویروس رو چندبرابر می کند. دولت فکری به 

حال بانک ها بکند.

جوابیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در پاسخ به انتقادها و تقاضاهای مردمی 
مندرج در ستون حــرف مــردم 23 دی ماه 
98 با عنوان »بــازرســی از مقرری بگیران 
رساند:بر  می  استحضار  به  بیکاری«  بیمه 
اســاس مــاده 17 آیین نامه بیمه بیکاری، 
واحد کار و امور اجتماعی محل مکلف است 
در صورت اشتغال به کار بیمه شده که مقرری 
بیکاری دریافت می نماید فورا بررسی نموده 
و پس از احــراز اشتغال به کار مقرری بگیر 
پــرداخــت کننده جهت  را به شعبه  مراتب 
قطع مقرری اعالم نماید چنان چه سازمان 
تامین اجتماعی به نحوی از  اشتغال به کار 
مقرری بگیر مطلع شــود الزم اســت ضمن 
قطع  مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار 
و امور اجتماعی محل اعالم نماید.در صورت 
اعتراض کارگر به قطع مقرری توسط سازمان 
تامین اجتماعی، واحد کار و امور اجتماعی 
مکلف است مراتب را بررسی و اعــالم نظر 
نماید. نظر واحد کار و امور اجتماعی  قطعی 

و الزم االجراست.

بودجه 99 را به دست مجلس 
بعدی بسپارید 

مجلس روز دوشنبه با کلیات الیحه بودجه 99 
مخالفت کــرد. ایــن مخالفت طبیعتا به منزله 
ــال الیحه دو  بازگشت الیحه بــه دولــت و ارسـ
دوازدهــم از سوی دولت به مجلس و تصویب آن 
تا پایان سال بــود. توضیح این که در الیحه دو 
دوازدهم، دولت از مجلس درخواست می کند که 
در دو ماه نخست سال آینده، درآمدها و هزینه ها 
مطابق دو ماه نخست امسال به اضافه درصدی 
ــورم باشد تا پس از نهایی  افــزایــش بــراســاس ت
شدن بودجه در سال بعد، درآمدها و هزینه ها 
متناسب با بودجه نهایی شده تعدیل شــود. با 
این حال مجلس پس از نشست غیرعلنی دیروز 
تصمیم گرفت تا الیحه بودجه را به کمیسیون 
تلفیق برگرداند تا پس از برخی تغییرات در این 
کمیسیون، مجدد هفته آینده به صحن علنی 
بازگردد و تا پایان سال نهایی شود.واضح است 
که بالتکلیفی بودجه ای برای کشور مضر است. 
آن هم در شرایطی که رکود اقتصادی و کسادی 

ناشی از شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را 
مورد تهدید قرار داده است. در چنین شرایطی 
تالش برای نهایی شدن بودجه ضروری است. با 
این حال  با توجه به نکات و ایراد هایی که درباره 
الیحه بودجه 99 مطرح شده اســت_ تا جایی 
که کلیات آن چند روز قبل در مجلس رد شد- 
تصویب عجوالنه آن در مهلت اندک ممکن است  
به معنای تصویب بدون بررسی کارشناسی کافی 

در مجلس تلقی شود.
از سوی دیگر مجلس احتماال پس از تغییر بیش 
از 80 درصد نمایندگان در انتخابات اخیر، شاید 
انگیزه کافی برای اقدامات مهم نداشته باشد. 
آن هم در شرایطی که مجلس آینده  با یک بدنه 
اقتصادی قوی از کارشناسانی مواجه است که 
می تواند به تدوین بودجه ای قوی کمک کند. 
اگرچه در عمل با توجه به ایــن که آغــاز به کار 
مجلس آینده از خرداد سال آینده خواهد بود، 
بودجه دو دوازدهــم نیز توسط همین مجلس 

تصویب خواهد شد.
ــون مهمی مواجه است.  اکنون مجلس با آزم
99 و در مجموع اقتصاد کشور  الیحه بودجه 
در سال 99، شرایط ویژه و تعیین کننده ای در 
ادامه روند فعالیت کشور در ابعاد مختلف خواهد 
داشت. تنظیم بودجه ای متوازن که بتواند بار 
سنگین افت شدید درآمد نفت را جبران کند، 
کلید اصلی عبور از آثار تحریم هاست. تصویب 

چنین بودجه حساسی به صــورت شتابزده در 
مجلسی که عمال یکی از مجالسی است که تعداد 
اندکی اقتصاددان  را در خود دارد   و شاید انگیزه 
کافی برای بررسی بودجه نداشته باشد، ممکن 
است، گره گشای اقتصاد کشور نباشد.گذشته 
از آن  بهتر نیست مجلس یازدهم که  باید بر روند 
اجرای بودجه 99 نیز نظارت داشته باشد آن را 

تصویب کند .  
لذا پیشنهاد می شود که بودجه به صورت سه 
ــم مصوب شــود و مجلس آینده نیز به  دوازدهـ
صورت غیررسمی با حضور اقتصاددانان حاضر 
در آن جلسات خود را تشکیل دهد و اصالحات 
ــژه در زمینه جایگزینی منابع  وی به  را  مدنظر 
درآمدی مطمئن به جای درآمد نفت و به جای 
سایر منابع درآمدی نامطمئن پیش بینی شده 
در الیحه بودجه، نهایی کند. این پیشنهاد از این 
جهت ضروری است که در عمل مجلس آینده با 
حضور چهره های اصلی اقتصادی مجلس فعلی و 
چند اقتصاددان متخصص و با سابقه کارشناسی 
تشکیل خواهد شد و هم توان کارشناسی و هم 
انگیزه بیشتری برای اعمال اصالحات الزم در 
بودجه را دارد. لذا پیشنهاد می شود که مجلس 
دهم با پرهیز از شتابزدگی در تصویب الیحه 
بودجه 99، عنان کار در این زمینه را به مجلس 
یازدهم و تیم اقتصادی کارشناسی و تازه نفس 

آن بسپارد.

گوگل فارسی دهخدا و شوک کرونایی حریرچی و صادقی
شد.  مثبت  مــن  کــرونــای  مصطفوی-»تست 
و...« موج ابتال به کرونا  به سیاسیون و مقامات 
دولتی رسیده است.شوک خبری روز گذشته   
مثبت بودن ابتالی دو چهره اجرایی و سیاسی 
به این ویروس بود. معاون کل وزارت بهداشت  
و سخنگوی این وزارتخانه که جزو چند فرمانده 
ــروس بدشگون کرونا بوده  اصلی مبارزه با وی
اســت،  روز گذشته  در پیامی ویدئویی گفت: 
منم کرونایی شدم. از دیروز تب داشتم، تست 
اولیه ام آخر شب مثبت شد بنابراین از دیشب 
خودم را در محلی ایزوله کرده ام.  حریرچی در 
پیامش تاکید کرد  »مطمئن باشید  که  ظرف چند 
هفته آینده در مقابله با این ویروس پیروز خواهیم 
شد و....«   محمود صادقی نماینده مجلس تهران 
ــروز  بــود. او پیامی را  دومین چهره خبرساز دی

توئیت کرد که حسابی خبرساز شد. او نوشت: 
ــن پیام را در شرایطی می دهــم که چندان  »ای
امیدی به ادامه حیات در این دنیا ندارم«. او حتی 
در توئیتش  از رئیس قوه قضاییه خواست تا برای 
جلوگیری از شیوع کرونا به زندانیان سیاسی و 
امنیتی مرخصی بدهد تا این اپیدمی را در کنار 
خانواده های خود پشت سر بگذارند. اما مشروح 

این خبر را در صفحه اجتماعی )5( بخوانید.
ــاِن اهـــل مــطــالــعــه ای پیدا  ــ ــی زب ــارس * کمتر ف
می شود که نام لغت نامه دهخدا را نشنیده باشد. 
لغت نامه ای که بیش از 40 سال از عمر دهخدا 
ــده اســت. عالمه  ــرف تــدویــن و نوشتن آن ش ص
ــوار برای  ــی دش علی اکبر دهــخــدا، آغــازگــر راه
حفظ هویت زبان فارسی شد. حتی تصورش هم 
سخت است که بیش از 40 سال از عمر دهخدای 

77 ساله در راه نوشتن لغت نامه گذشته باشد. 
لغت نامه ها یــک زمــانــی حکم اینترنت حــاال را 
داشتند. کافی بود ِقِلِقشان را بدانی تا بتوانی 
درباره چیزهایی که نمی دانی، بخوانی.  این روزها 
با این که لغت نامه ها کمی تا قسمتی مهجور واقع 
شده اند اما باز هم به لطف اینترنت، به نسخه های 
آنالینشان دسترسی داریم.  دهخدا  برای شروع 
این کار، حدود چهار میلیون فیش درباره واژه های 
فارسی تهیه کرد و با دست پر به سراغ کار تدوین 
لغت نامه رفت. اما این تعداد فیش و این همه سال 
برای لغت نامه کافی نبود. خودش هم می   دانست 
که عمرش قد نمی دهد پایان کاِر بزرگش را ببیند. 
هزار  ده  چند  نامه  لغت  توانست  چطور  او  پس 
صفحه ای اش را آماده کند؟ در صفحه ادب و هنر 

)11( به همین سوال پاسخ داده ایم. 

 در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونامطرح شد

روحانی: کاردر کشور از روز شنبه باید روال عادی خود را داشته باشد 

ــت ،  ــداش ــه ــر ب ــ ــیــس جــمــهــور، گــــزارش وزی رئ
ــرای مهار و تالش  درمــان و آمــوزش پزشکی ب
در مسیر ریشه کنی بیماری کرونا در کشور را 
امیدوارکننده خواند و تصریح کرد: از روز شنبه 
کــار و فعالیت در کشور باید به صــورت آن چه 
که در هفته های گذشته جریان داشته، ادامه 
یابد و هــراس افکنی و تالش بــرای به تعطیلی 
کشاندن کشور، توطئه دشمنان است.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم دکتر 
روحانی عصر دیروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، با قدردانی از همه پزشکان، پرستاران و 
کادر درمانی افزود: تصمیمات ستاد  ملی مبارزه 
با کرونا الزم االجراست و اجتماعات غیر ضروری 

با توصیه ستاد تعطیل می شود.
وی ادامه داد: گزارش وزیر بهداشت، گزارش 
امیدوارکننده ای بود بر این مبنا که حرکت به 
سمت کنترل این ویروس است و مراجعه کننده ها 
در بسیاری از شهرهایی که در روزهای پیش زیاد 
بوده، به شدت کاهش پیدا کرده است.وی اضافه 
کرد: افرادی که از بیمارستان مرخص می شوند 
و تست شان مثبت بوده و دوران درمان خود را 
گذرانده اند، این هم افزایش پیدا کرده است.وی 
ادامه داد: هر دو خبر بسیار امیدوارکننده برای 
جامعه ماست و می خواهم تأکید کنم امکانات 
بهداشتی و پرسنل متخصص و دلسوز ما جزو 
بخش های نمونه کشوری است و جزو بخش هایی 
است که همه مردم می توانند به طور کامل به این 
بخش اعتماد کنند و همیشه در همه مقاطع فعال 

بودند و در چند ماه پیش هم که ویروس آنفلوآنزای 
نوع »بی«، جامعه را تهدید می کرد به خوبی تالش 
و  این ویروس را کنترل کردند و االن هم مطمئن 
هستیم که این پرسنل در کوتاه ترین زمان ممکن 
این کنترل را انجام خواهند داد و مــردم نباید 
نگران باشند، ضمن این که مردم باید همکاری 
کامل کنند همان طوری که تا امــروز همکاری 

کامل کردند.
روحانی خاطرنشان کرد: دستورالعمل های الزم 
از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
صادر می شود و مرجع هم برای مردم صدا و سیما 
باشد.وی تاکید کرد: توصیه ستاد ملی این است 
که اجتماعات غیرضروری در کشور انجام نگیرد. 
یک وقتی اجتماعی الزم، ضروری و واجب است. 
جایی که مستحب است، واجب نیست، مراقبت 
کنند حتی برای اماکن متبرکه که برای ما بسیار 
مقدس و مورد توجه مردم هستند، ولی این جا 
توصیه پزشکی و بهداشتی را همه باید مراعات 

کنند. رئیس جمهور افزود:  اگر چیزی را ستاد 
ملی مبارزه با پیشگیری و مبارزه، امروز تصمیم 
گرفت و ابالغ شد، آن تصمیم  را همه به عنوان یک 

امر الزم تلقی کنند.
وی ادامه داد: هرکجایی اگر این ستاد موردی 
را از شنبه الزم دید، اگر مدرسه ای، دبیرستانی، 
دانشگاهی، محل اجتماعی، مورد خاص را اگر 
تشخیص داد خودش اعالم می کند، بنابراین 
از روز شنبه همه چیز به صورت عادی در کشور 
خواهد بود مگر مــورد خاص با شرایط ویــژه که 
خود ستاد ملی آن ها را اعالم می کند.روحانی 
با بیان این که واقعیت ها و همه چیز به مردم گفته 
شود، افزود: اگر در موردی مبتال داریم به مردم 
گفته شود. اگر کسی خدای ناکرده فوت کرده 
باید به مردم اعالم شود. اگر عده ای هستند از 
بیمارستان ها مرخص شدند و دوره این بیماری 
را گذرانده اند به مردم اطالع داده شود. اطالع 

به مردم برای ما اصل است.

مأموریت فوری به تلفیق برای اصالح الیحه بودجه 99 

نهایی کردن بودجه تا پایان سال در دستور کارمجلس قرار گرفت 

اکبری - رئیس مجلس  از کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه 99 خواست در نزدیک ترین  زمان ممکن 
اصــالح الیحه بودجه را در دستور کار خود قرار 
دهد. پس از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس علی 
الریجانی در توضیحات کوتاهی در صحن علنی 
اظهار کرد: در این نشست با نمایندگان درباره 
این که چگونه می توان بودجه سال آینده را اصالح 

کرد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وی گفت: 
طبق بررسی هایی در هیئت رئیسه مجلس، به این 
نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق از این ساعت 
تشکیل جلسه دهد و الیحه بودجه 99 را بررسی و 
اصالح کند. الریجانی افزود: بر این اساس و مطابق 
با قانون برنامه، این الیحه بودجه که در مجلس رد 
شده است، به کمیسیون تلفیق برمی گردد تا در 

آن جا اصالح شود و گزارش اصالح شده به صحن 
مجلس تقدیم می شود. وی با اعالم ختم جلسه 
علنی افــزود: این به این دلیل است تا کمیسیون 
تلفیق از همین ساعت با دقت بیشتری الیحه بودجه 
را بررسی کنند و با توجه به این که تا پایان سال وقت 
زیادی نداریم، اعضای کمیسیون تلفیق باید هر چه 

سریع تر جلسات خود را تشکیل دهند.

دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی ویژه به وضعیت زندان ها در مقابله با کرونا

سخنگوی قوه قضاییه از دستور رئیس قوه قضاییه 
ــژه به وضعیت زندانیان در  ــرای رسیدگی وی ب
جهت پیشگیری و مقابله با ویــروس کرونا خبر 
داد. اسماعیلی با اشاره به شیوع ویروس کرونا 
در کشور، از تمهیدات ویژه بهداشتی و قضایی 
در زندان های کشور خبر داد و گفت: در جلسه 
دیروز شورای عالی قوه قضاییه و متعاقب گزارش 
سازمان پزشکی قانونی از وضعیت مبتالیان به این 
ویروس در برخی استان ها، حسب دستور ریاست 
قوه قضاییه مقرر شد کمیته ویژه ای توسط سازمان 
زندان ها با همکاری و مشارکت پزشکی قانونی 
و وزارت بهداشت و درمــان تشکیل و اقدامات 
بهداشتی و پیشگیرانه در جهت حفظ سالمت 

زندانیان انجام شود و پیش بینی الزم در زمینه 
ــدارک بخش های پزشکی و درمــانــی صورت  ت
گیرد. به گزارش میزان،  سخنگوی قوه قضاییه 
به تشکیل کمیته ای قضایی با موضوع بررسی 
وضعیت زندانیان اشاره کرد و افزود: همچنین در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه مقرر شد کمیته ای 
به ریاست معاون اول قوه قضاییه  وضعیت قضایی 
زندانیان را بررسی کند و به اتخاذ و ابالغ سیاست 
کیفری مناسب به واحد های قضایی بپردازد. وی 
اضافه کرد: بر اساس این سیاست کیفری مقرر 
شد تدبیری اتخاذ شود که ورودی زندان ها در 
شرایط فعلی کشور تا حد امکان کاهش یابد و به 
جز مواردی که بازداشت متهمان ضرورت دارد، 

از صدور قرار منتهی به بازداشت اجتناب شود. 
وی افزود: در روز های گذشته دستورالعمل های 
الزم در جهت کاهش ورودی زندانیان و اعطای 
ــده اســت.  مرخصی بــه آن هــا تهیه و ابــالغ ش
ــای گذشته قوه  اسماعیلی به اقــدامــات روز ه
ــزود: در  ــاره کرد و اف قضاییه در این زمینه اش
24 ساعت گذشته، در هر دو بخش اقدامات 
خوبی انجام شده، وضعیت تمامی زندانیان به 
صورت مستمر تحت رصد و مراقبت قرار دارد 
و تیم های پزشکی در زندان ها مستقر شدند و 
وضعیت زندانیان تحت کنترل و مراقبت مناسب 
بهداشتی است و خوشبختانه درخصوص این 

افراد جای نگرانی وجود ندارد. 

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
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تحلیل روز

توئیت روز

اردن در اردوگاه مخالفان ریاض؟ 

صابرگل عنبری -امیر قطر سفری دو روزه به اردن 
داشت که برگردان اقتصادی قابل مالحظه برای 
این کشور پادشاهی در این شرایط سخت اقتصادی 
خواهد داشت. شیخ تمیم از ایجاد 10 هزار فرصت 
شغلی جدید برای اردنی ها در کشور خود خبر داد 
که با احتساب وعده جذب 10 هزار اردنی در بازار 
کار دوحه در آگوست گذشته، به 20 هزار فرصت 
شغلی می رسد. در کنار آن نیز دوحه اعالم کرده در 
اردن 500 میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.در 
واقع، سفر امیر قطر اوج تحول معنادار و خزنده ای 
است که طی چند ماه گذشته در روابط دوحه و امان 
شکل گرفته است و احتماال در جبهه بندی های 
منطقه ای نیز برایندی قابل توجه نیز داشته باشد.

این تحول از آن جهت حائز اهمیت است که امان در 
ژوئن 2017 پس از شروع بحران میان قطر و مربع 
عربی )عربستان، مصر، امارات و بحرین(، آشکارا در 
کنار این بلوک قرار گرفت و با فراخواندن سفیر خود، 
سطح روابط با دوحه را کاهش داد و دفتر شبکه 
الجزیره را بست. اما پس از رد و بدل پالس های 
ــط بر ریل بهبودی سریع و  مثبت دو طرفه، رواب
توسعه قرار گرفت و ژوئیه گذشته ملک عبدا... 
دوم، زید لوزی را به عنوان سفیر »فوق العاده« در 
دوحه منصوب و قطر نیز سفیر خود را معرفی کرد. 
انتخاب لوزی دومین مقام وزارت خارجه اردن به 
عنوان سفیر این کشور در قطر پیامی مهم در خود 
نهفته دارد؛ مبنی بر این که قطر جایگاهی بس 
رفیع در سیاست خارجی این کشور پادشاهی پیدا 
کرده است. فاکتورهای متعدد سیاسی و اقتصادی 
در بهبودی و سپس گسترش سریع روابط اردن 
و قطر تاثیرگذار بوده است، اما پرواضح است که 
این مسئله بدون وجود اراده ای سیاسی در دربار 
پادشاهی اردن اتفاق نمی افتاد. طبیعی است 
که قطر با توجه به خصومت مربع عربی محاصره 
کننده آن، توسعه روابط خارجی خود را پیگیری 
کند و در این راستا هر روزنــه ای را مغتنم شمارد، 
اما اگر اردن نمی خواست، چنین تحول »تاریخی« 
رخ نمی داد که خود یک شکست »تاریخی« برای 
جبهه عربستان و یک پیروزی »تاریخی« برای قطر 
محسوب می شود؛ به این دلیل که اردن یک همراه 
همیشگی عربستان و مصر بوده و در این بلوک قرار 
داشته، اما واقعیت این است که این جهش شاخصه 
های ریز و درشت مهم تری دارد؛ از تنش خاموش 
در روابط با امارات و در نتیجه جدایی شاهزاده هیا 
بنت حسین از حاکم دبی و حمایت دیپلماتیک 
امان از وی گرفته تا »معامله قرن«. اردن که حدود 
60 درصد جمعیت آن فلسطینی االصل هستند و 
خود نیز جزو بلوک عربی طرفداِر صلح با اسرائیل 
است، مخالف سیاست یک جانبه گرایانه ترامپ 
در قبال مسئله فلسطین بوده و به نوعی احساس 
می کند در این زمینه با یک توطئه از جانب محور 
عربستان و مصر مواجه است که ته آن می تواند 
تاسیس کنفدرالی اردنی فلسطینی باشد و این خط 
قرمز اردن هاشمی است. در کنار آن هم، در سایه 
طرح »معامله قرن« دولت آمریکا در قبال قدس، 
حاکمیت هاشمی بر مسجد االقصی هم بیش از 

گذشته متزلزل شده است. 

پس از48ساعت،آتش بس بین مقاومت و رژیم صهیونیستی اجرایی شد 

پیام های نبرد 2 روزه 
نبرد میان گروه های مقاومت فلسطین و رژیم 
صهیونیستی با آتش بس خاتمه پیدا کرد.این 
جنگ با تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 
و اهانت به پیکر شهید 27 ساله فلسطینی آغاز 
شد و واکنش قاطع گروه های مقاومت فلسطینی 
را در پی داشــت. این نبرد کمتر از 48 ساعت 
طول کشید، اما پیام های مهمی دارد.این جنگ 
ــم صهیونیستی  ثابت کــرد طــول مدتی که رژی
توان جنگیدن با گروه های مقاومت فلسطین 
را دارد به 48 ساعت کاهش یافته است.رژیم 
صهیونیستی نوامبر 2018 جنگ چهار روزه و 
مه 2019 جنگی دو روزه با گروه های مقاومت 
فلسطینی داشته است و جنگ اخیر نیز در کمتر از 
48 ساعت خاتمه یافت.این جنگ معادله »حمله 
در برابر حمله« را عماًل ثابت کرد چرا که گروه های 
مقاومت فلسطین نه تنها در مقابل حمالت رژیم 
اشغالگر عقب نشینی نکردند بلکه پاسخ قاطعی 
دادنــد؛ به نحوی که دوشب پیش25 راکت در 
ــی اشغالی  کمتر از یک ساعت به سمت اراض
شلیک شد.معادله حمله در برابر حمله نشان می 
دهد، گروه های مقاومت فلسطینی در مرزی از 
آمادگی قرار دارند که می توانند به هرگونه جنایتی 
از سوی رژیم صهیونیستی پاسخ دهند.»الون بن 
دیوید«، تحلیل گر نظامی سرشناس اسرائیلی در 
این خصوص اذعان کرد که اسرائیل در مقابله با 

مقاومت فلسطین کاماًل ناکام بود. وی اظهارکرد: 
جنگنده های اسرائیلی در این دور از درگیری ها 
برعکس اتفاقات پس از شهادت »بها ابوالعطا« از 
فرماندهان جهاد اسالمی، نتوانستند سکوهای 
پرتاب موشک مقاومت را هدف قرار دهند. این 
جنگ بار دیگر خوی تروریستی رژیم صهیونیستی 
را نشان داد. »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی پس از این که با واکنش محکم گروه 
های مقاومت مواجه شد، صریحًا بار دیگر تهدید 
کرد که این رژیم به ترور رهبران مقاومت روی 
خواهد آورد. نکته پایانی این که این جنگ می 
تواند یک پیامد مهم نیز برای رژیم صهیونیستی 
در خصوص تشکیل کابینه آینده داشته باشد. 
ــوده«، رئیس لیست مشترک عربی و  »ایمن ع
نماینده عرب کنست گفت: »در انتخابات پیش 
روی کنست نه از نتانیاهو و نه از گانتز برای تصدی 
پست نخست وزیری حمایت نخواهد کرد چرا که 
بنی گانتز به دنبال پایان اشغالگری و تحقق صلح 
نیست و نتانیاهو نیز همچنان به حمالت علیه غزه 
ادامه می دهد و ما هرگز با دولتی که باریکه غزه را 
هدف حمله قرار دهد، همکاری نخواهیم کرد.«در 
واقع، اگر نتانیاهو پیش از این برای تشکیل کابینه 
روی حمایت لیست مشترک عربی حساب باز 
کرده بود، اکنون با این حمالت علیه باریکه غزه، 

این حمایت را از دست داده است .

پرده برداری میلیاردر لبنانی از نقش عربستان و امارات در به قدرت رساندن ترامپ 

پیروزی دونالد با پول اعراب 
اعالم  لبنانی   - آمریکایی  میلیاردر  و  تاجر 
کردکه عربستان و امارات صدها میلیون دالر به 
کمپین انتخابات دونالد ترامپ در سال 2016 
اختصاص دادند.به نوشته سایت عربی21، 
اندی خواجه، تاجر آمریکایی با اصالت لبنانی 
به مجله اِْسِپکِتیتور گفت که فناوری مشخصی 
ــادر، تاجر لبنانی-آمریکایی و  را به جــورج ن
مشاور سابق ولیعهد ابوظبی فروخته که به او 
برای مخفی کردن کمک های مالی میلیون ها 
ــارات و نشان دادن آن  دالری عربستان و ام
به صورت کمک های کوچکی که شهروندان 
آمریکایی ارائــه کرده اند، کمک کرده است.
خواجه گفت که برای محرمانه ماندن این قضیه 
به فریبکاری روی آورده و پول های عربستان 
ــارات را به صــورت کمک های داوطلبانه  و ام
کوچکی از سوی آمریکایی ها با استفاده از 
هویت های جعلی و کارت هدیه جلوه داده اند.
الزم نیست کمک های داوطلبانه ای که ارزش 
آن کمتر از 200 دالر است به کمیته انتخابات 
ــزارش شود.خواجه مدعی شد که  ــدرال گ ف
عربستانی ها و اماراتی ها قادر بودند هزاران 

مــورد از ایــن کمک های کوچک را یک جا با 
استفاده از جدیدترین فناوری  ها بدهند.خواجه 
تأکید کرد، جورج نادر چطور افتخار می کرد 
که عربستان، امارات و روسیه به ترامپ کمک 
کردند تا رئیس جمهور شــود.بــا پایان سال 
هشت  آمریکا  دادستانی  گذشته،  میالدی 
ــادر و احمد الخواجه را  تن از جمله جــورج ن
به توطئه و ارائــه 3.5 میلیون دالر به صورت 
غیرقانونی برای حمایت از کمپین انتخاباتی 
دونــالــد ترامپ در ســال 2016 متهم کرد.
دادستانی آمریکا جورج نادر و احمد الخواجه 
را به انجام نقش میانجیگرانه به نفع یک کشور 
خارجی در اعضای کمپین ترامپ متهم کرده 
است. گفته می شود نادر نقش میانجیگر را در 
کمپین ترامپ به نفع یک کشور خارجی داشته 
است.خواجه می گوید، با وجود تالش هایش 
برای ممانعت از تحقیقات دفتر فدرال در این 
باره شکست خورد. او همچنین می گوید، با 
اعضای شورای امنیت ملی، کنگره و مجلس 
سنا مــذاکــره کــرد امــا نتیجه ای نــداشــت، او 
زندگی اش را باخت و شرکتش ورشکسته شد.

باندبازی بن سلمان
شاهزاده مخالف رژیم سعودی با انتشار عکسی 
ولیعهد عربستان سعودی و امرای عرب را همدست 
و اعضای یک باند دانست. خالد بن فرحان آل سعود 
ذیل عکسی از بن سلمان در کنار پادشاه بحرین ، 
رئیس جمهور مصر و ولیعهد ابوظبی نوشت: این 

یک باند است.

با مرگ حسنی مبارک ، قاب مرگ دیکتاتورها 
کامل شد.این قاب، چهار دیکتاتور منطقه را در 
کنار هم نشان می دهد  که همگی به سرنوشت 
ــار شــدنــد.از چپ به راســت: زین  مشابهی دچ
العابدین بن علی،  رئیس جمهور مخلوع تونس که 
از کشورش فرار کرد و در غربت مرد. علی عبدا... 

صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن که به دست 
نیروهای مردمی کشته شد. معمر قزافی، رهبر 
دیکتاتور لیبی که به طرز حقیرانه ای به دست 
نیروهای مردمی به هالکت رسید وسرانجام 
حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر که 
پس از مجازات و سپری کــردن زنـــدان،در سن 

94 سالگی مرد. او در طول سه دهه حکومتش 
عماًل این کشور را به ملک خانوادگی خود تبدیل 
کرده بود و فرزندان و نزدیکانش هر کاری دوست 
داشتند، می کردند. مبارک که با طراحی ترور 
انور سادات جای او را گرفته بود، راه سادات را 
ادامــه داد و ضمن بازی در زمین آمریکا و رژیم 
ر را از یک کشور اهل  صهیونیستی عماًل مص
ــم صهیونیستی  ی رابر رژ مقاومت و جنگ در ب
مبارک در  ا تبدیل کرد. به کشور مطیع آن ه
یکا و رژیم  راستای همراهی و همکاری با آمر
صهیونیستی و همچنین نزدیکی به سعودی ها 
ــط دو کشور به  ــران جدا کرد و رواب مصر را از ای
پایین ترین سطح رسید.وی در جریان »بیداری 
اسالمی« در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا 
و پیچیده شدن شرایط سیاسی و اجتماعی و 
حتی اقتصادی و امنیتی در مصر مجبور شد در 
11 فوریه 2011 از مقام خود استعفا و قدرت 
را به یک »شورای عالی نظامی« واگذار کند.وی 
بعد از استعفا دستگیر شد و با ابتال به چند بیماری 
داخلی، به مدت شش سال در بیمارستان نظامی 

تحت مراقبت های پزشکی قرار داشت و البته هر 
بار در دادگاه های خود نیز تحت الحفظ حضور می 
یافت.حسنی مبارک به همراه دو پسرش »عالء« 
و »جمال« در این مدت شش سال به اتهام فساد، 
سوء استفاده از قدرت و نیز اتهام کشتار معترضان 
سه بار محاکمه شد و البته پیشتر در دوم ژوئن 
2012 )12 خرداد 91( به حبس ابد محکوم و 
به زندان منتقل شد.اما در 15 ماه مه 2015 )25 
اردیبهشت 94( دادگاه تجدید نظر با تبرئه وی از 
اتهامات فساد، او را تنها به سه سال زندان محکوم 
و اعــالم کرد که رئیس جمهور مخلوع به دلیل 
گذراندن دوران حبس در دوران دادگاه بیشتر 
طول مدت حکم خود را پیشتر گذرانده است و 
از مجازات او کم شــد.در نهایت با ثابت نشدن 
اتهامات دیگر علیه وی، دادگاه عالی قاهره او را 
از اتهام کشتار معترضان تبرئه کرد و در روز جمعه 
24 مارس )چهارم فروردین امسال( از زندان آزاد 
شد.اگرچه او در این مدت آزاد و تحت مراقبت بود 
اما کهن سالی و بیماری های داخلی موجب شد 

سرانجام او دیروز جان به جان آفرین تسلیم کند.

حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر در سن 94 سالگی درگذشت 

قاب مرگ دیکتاتورها کامل شد 

چهره روز 

وزارت مسکن بحرین به تازگی 
ــه همسران  ــرد ه ک ــالم کـ ــ اع
ــرای  ــی بـ ــاس ــی ــان س ــیـ ــدانـ زنـ
برخورداری از خدمات، طالق 
بگیرند! خانم »کلثم الحایکی« 
از نمایندگان مجلس بحرین 

صبح دیروز در صحن مجلس از اقدامات غیرقانونی 
و غیرانسانی وزارت مسکن این کشور در خصوص 
خانواده های زندانیان سیاسی پرده برداشت و آن ها 
را بر خالف مقررات و قانون اساسی خواند.او گفت 
بسیار شــرم آور است که کارمندان وزارت مسکن 
بحرین از همسران زندانیان سیاسی می خواهد 
که برای به جریان افتادن مجدد تقاضانامه هایشان 
در این وزارتخانه، از همسرانشان طالق بگیرند.
الحایکی پرسید: این اقدام مطابق با کدام مقررات 
یا چه بندی از قانون اساسی صورت می گیرد؟ این 
نماینده با تاکید بر این که این تخلفات باید متوقف 
شوند چرا که در تضاد با نص صریح قانون اساسی اند، 
گفت: عالوه بر این که تمامی تقاضاهای متوقف یا 
ملغی شده )با پیش زمینه های سیاسی( باید مجدد از 
سرگرفته شوند، وزیران و مسئوالن هم قبل از هرگونه 
تصمیم گیری برای این مسائل باید قوانین را مدنظر 
قرار دهند و به قانون اساسی احترام بگذارند چراکه 
کشور با قانون اساسی و مقررات اداره می شود نه 

طبق خواسته ها و هوس های افراد.

پیشخوان بین الملل 

زمستان آلمانی!
صفحه روی جلد شماره جدید مجله اشپیگل در 
واکنش به اقدامات تروریستی گروه های راست گرا 
در شهر هانائو با عنوان» زمستان آلمانی!وقتی که 

نفرت راست گرایی به ترور تبدیل می شود«. 

پــس از حمله های شــدیــد رقــیــبــان بــه مایکل 
بلومبرگ در جریان مناظره نهم دموکرات ها، 
این کارتون نشان می دهد که او زخمی شده و 
پزشک معالج او با اسکناس در حال پانسمان 
زخم های او  ست. در همین حال، پزشک از او 
می پرسد: »آقای بلومبرگ، از این که بگذریم، از 

مناظره لذت بردید؟«

کارتون روز 
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چهره ها و گفته ها 

خبر ویژه های خراسان  

کرونا و تروریسم مرز نمی شناسد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، 
در حساب توئیتری خود نوشت: همانند دیگر 
ــا- از جمله تــروریــســم- کــوویــد ۱۹  ــروس ه وی
هیچ مرزی را نمی شناسد و هیچ تفاوتی میان 
قومیت ها و ادیــان قائل نیست.برای مبارزه با 
شویم.ایران  قائل  تفاوتی  چنین  نباید  نیز  آن 

خواستار  امــیــد،  ــا  ب مطابق 
همکاری منطقه ای بیشتر 

مشترک  مرکز  جمله  از 
کنترل  و  پیشگیری 

بیماری هاست. 
/ایسنا

برنده جایزه کتاب »گلد اسمیت«: 

واکنش ایران به ترور سردار 
سلیمانی بسیار هوشمندانه بود 

ــاره  درب کلمبیا  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد 
ترور سردار سلیمانی گفت: ترامپ می خواست 
نشان دهد که می تواند قاطعانه علیه ایران عمل 
کند اما واکنش ایــران بسیار هوشمندانه بود. 
رابرت وای شاپیرو، رئیس اسبق دانشکده علوم 
چون  هایی  کتاب  نویسنده  و  کلمبیا  سیاسی 
»قدرت ریاست جمهوری؛ ایجاد ریاست جمهوری 
برای قرن بیست و یکم«، » دخالت های سیاسی؛ 
سیاستمداران سرگردان نشوید« و »عدم حضور 
نمایندگان دموکرات« و برنده جایزه کتاب »گلد 
اسمیت« در گفت وگو با ایلنا به بیان نظرات خود 
ــاره تنش ها میان ایــران و آمریکا پرداخت. درب

رابرت وای شاپیرو در این مصاحبه درباره ترور 
سردار سلیمانی گفت: ترامپ می خواست نشان 
دهد که می تواند قاطعانه علیه ایران عمل کند. 
اما در ادامه واکنش ایران، توانایی نظامی ایران را 
نشان داد و واکنش ایران بسیار هوشمندانه بود 

که می تواند اعتباری برای ایران باشد .

اروپا به دلیل فشارهای آمریکا، نمی تواند به 	 
ایران کمک کند

وی همچنین درباره برجام گفت: این یک توافق 
مرده است مگر این که ایرانیان داوطلبانه به آن 
پایبند باشند، زیرا دولت ترامپ می خواست به آن 
پایان دهد و شرایط سخت تر را به ایران تحمیل 

کند.
ــا به دلیل  وای شاپیرو با اعتقاد به این که اروپ
فشارهای آمریکا تمایلی به کمک به ایران نداشته 
است،اضافه کــرد: ممکن است رئیس جمهور 
بعدی در آمریکا متمایل به بازگشت به مذاکره با 
ایران باشد، بنابراین همه طرف های برجام باید 
محتاطانه عمل کنند تا رئیس جمهور جدید آمریکا 
انتخاب شــود. همه چیز بستگی به انتخابات 
نتیجه  ببینیم  و  کنیم  صبر  باید  دارد  آمریکا 
انتخابات چه می شود. این استاد دانشگاه درباره 
تاثیر آمریکا بر بی ثباتی در منطقه گفت: تهاجم 
به عــراق باعث بی ثباتی در منطقه شده است. 
همچنین تالش هایی که در لیبی صورت گرفته 

است باعث بی ثباتی در این منطقه شده است.

توصیه های پساانتخاباتی به منتخبان مجلس یازدهم 
امیرمحبیان: مردم به دهان مسئوالن نگاه نمی کنند، به دستانشان نگاه می کنندکه آیا گره ها را باز یا گره جدیدی می زنند؟ 

خرداد سال ۹۹ با پایان مجلس دهم و افتتاح 
ــم، پــرداخــتــن بــه وعــده هــای  ــازده مجلس ی
به  ــا،  ــده ه وع آن  بــه  پایبندی  و  انتخاباتی 
ــور قطع یکی از چالش ها و آزمــون هــای  ط

پساانتخابات مجلس  خواهد بود. 
درحالی که تا آغاز فعالیت مجلس جدید حدود 
سه ماه باقی مانده برخی چهره ها و فعاالن 
سیاسی و اقتصادی دیدگاه و نظرات خود را 
دربــاره عملکرد و رویکرد مجلس آینده بیان 

کرده اند.

محبیان: مردم اگر تغییری احساس 	 
نکنند، ناامید می شوند

ــان،  ــی ــب ــح ــر م ــیـ امـ
مسائل  گــر  تحلیل 
اصولگرا  سیاسی 
دربــاره نحوه تعامل 
مــجــلــس بــعــدی با 
دولــــت دوازدهـــــم 
ــرم  ــظ ــت: بـــه ن ــفـ گـ
مجلس یــازدهــم به 

سمت سطحی از چالش با دولت خواهد رفت 
و این می تواند بسیار خطرناک باشد. نه از این 
جهت که دولــت نباید نقد شــود، بلکه از این 
حیث که اگر در این فضا درگیری و چالش 
سیاسی ادامه یابد، مردم از اصولگرایان هم 

رویگردان می شوند.
این  بیان  با  ایرنا سخن می گفت  با  وی که 
که همه مردمی که رای دادند و آن هایی که 
گالیه داشتند، اگر تغییری احساس نکنند، 
ناامید می شوند، اظهار کرد: آرا از سر عشق و 
عالقه جناحی نبوده است، بلکه مردم کال به 

سیاستمداران انتقاد جدی دارند.
این فعال سیاسی خواستار این شد که مجلس 
ــود را بــه دقــت، صراحت،  جدید وظــایــف خ
صداقت و شفافیت انجام دهد و افزود: مجلس 
یازدهم باید از برخورد سیاسی خــودداری 
و کارآمدی مدیران کشور را رصد و نظارت 
کند. مسئله مبارزه با فساد را در اولویت قرار 
دهد و به نحوی عمل کند که مردم احساس 
نکنند فضایی شعاری و بی برنامه بر مجلس 
حاکم شده است. محبیان گفت: نمایندگان 
را  یازدهم  مجلس  اکثریت  که  اصولگرایی 
در اختیار گرفته اند نباید به تعداد ناامیدان 
بیفزایند بلکه باید به مردم امید بدهند و دولت 

هم تالش کند در تیررس برخی ها قرار نگیرد 
و از هر شرایطی برای افزایش کارآمدی بهره 
بگیرد. وی اضافه کرد: هم اکنون برای مردم 
فرمان  اصالح طلب  یا  اصولگرا  نیست  مهم 
ــت داشــتــه باشد،  مدیریت کشور را در دس
مردم می خواهند مشکالتشان برطرف شود. 
محبیان با اشاره به این که مشکالت کشور با 
یک جناح حل نمی شود، اظهار کرد: مردم به 
دهان مسئوالن نگاه نمی کنند، به دستانشان 
نگاه می کنند. این دستان می تواند گره ها را 

باز یا گره جدیدی بزنند.

بی مقدار: اصولگرایان بگویند که از کجا 	 
می خواهند برای معیشت مردم هزینه کنند؟

میـان  ایـن  در 
ین  لد ب ا شـها
بی مقـدار، نماینـده 
اصالح طلـب مـردم 
مجلـس،  در  تبریـز 
بـا  گفت وگـو  در 
یـن  نال آ د عتما ا
 : د کـر ر ظها ا

بهتـر  یازدهـم  مجلـس  پیـروز  اصولگرایـان 
اسـت بگوینـد بـا وجـود مشـکالت اقتصـادی و 
تحریم های خودخواسته ناشی از ورودنکردن 
و  سیاسـی  تحریم هـای  کنـار  در   FATF بـه 

اقتصـادی آمریـکا، از کجـا می خواهنـد بـرای 
معیشـت مردم هزینـه کنند؟ همچنیـن چطور 
می خواهنـد در ایـن شـرایط بـا دنیـا تعامـل 
برقـرار کننـد؟ وی بـا بیـان ایـن کـه دولـت در 
مواجهـه بـا مجلـس شـرایط سـختی خواهـد 
داشـت تاکیـد کـرد : درسـت اسـت کـه مجلس 
یازدهم یکدسـت اصولگرا و منسجم می شود، 
ولـی ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه دسـت بـه 
اقدامـات افراطی مثل خـروج از  NPT و برجام 
کشـور  بـه  سـنگینی  هزینه هـای  کـه  بزننـد 

می کنـد. تحمیـل 

حقیقت پور: مجلس یازدهم باید 	 
هم افزایی میان قوا را مد نظر قرار دهد 

منصور  همچنین 
حقیقت پور، نماینده 
ــس،  ــل ــج م ادوار 
بــا  ــو  ــفـــت وگـ گـ در 
اعتمادآنالین گفت: 
مجلس یازدهمی ها 
با توجه به شرایطی 
که در کشور حاکم 

است، باید قبل از هر چیزی هم افزایی میان 
قوا را مد نظر قرار دهند تا از این طریق فضا را 
برای کاهش مشکالت، به خصوص برطرف 
بیکاری،  و  شــدن معضالتی چــون معیشت 

فراهم کنند .وی ادامه داد: نگرانی موجود و 
مشکل محتمل این است که مجلس یازدهم به 
دلیل نوع نگاهی که اعضایش دارند، به ویژه 
در سیاست  خارجی، قطعًا با دولــت کنونی 
مشکالت زیــادی خواهد داشــت. منتخبانی 
کــه بــه دوره بــعــدی پــارلــمــان راه یافته اند 
مخالفان سرسخت برجام هستند و راجع به 
موضوع هایی چون FATF یا هر نوع رابطه یا 
مذاکره ای با آمریکا در طول این چند سال 
ــت روحــانــی را به شــدت هــدف نقد قرار  دول
داده انــد. از این رو باید گفت مجلس یازدهم 
آماده رویارویی  همه جانبه با دولت دوازدهم 

است.

وطن امروز: لطفا به حاشیه بروید!	 
همچنین روزنــامــه اصولگرای وطــن امــروز 
گذشته  روز  تحلیلی  گـــزارش  از  بخشی  در 
خود با تیتر: »توصیه ای به منتخبان مجلس 
یازدهم؛ لطفًا به »حاشیه«  بروید!« نوشت: 
تصمیم گیران  بــه  امــیــدی  حاشیه نشینان 
ــون هــر سال  در بهارستان نــداشــتــه انــد، چ
وضعیت شان بد و بدتر شده است؛ جامعه ای 
که  بــرآورد هــای آمــاری وزارت مسکن نشان 
می دهد در کمترین آمارها، حداقل یک پنجم 
ــران را تشکیل می دهند و با  کل جمعیت ای
توجه  به سیاست های اقتصادی دولت های 
ــم، روزانـــه بر تعداد آن ها  یــازدهــم و دوازدهـ

افزوده می شود. 
مجلس  انتخابات  صحنه  غمبارترین  شاید 
شــورای اسالمی، ویدئویی یک دقیقه ای از 
مــردم روستای دلی مهتاب بــود. اهالی این 
روستا  که از توابع شهرستان کهگیلویه است، 
برای دومین دوره متوالی به دلیل وفای به 
عهدنکردن مسئوالن دولتی در رفع مشکالت 
 روستای شان، صندوق رای انتخابات مجلس 
یازدهم را خالی پس فرستاده اند و هنگام این 
اقــدام همه دور صندوق نشسته اند و بیانیه 
صحنه  ایــن  می خوانند.  را  خــود   اعتراضی 
ــاره توجه به  می تواند بزرگ ترین تلنگر درب
حاشیه و تغییر سیاست ها به نفع مستضعفان 

 باشد.  

درخواست روحانی از قرارگاه های 
سازندگی برای مقابله با تحریم ها

حجت االســالم روحانی رئیس جمهور در نامه 
جدید خود به ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه 
هــای سازندگی و دیگر نهادهای انقالبی، با 
اشاره به قرار گرفتن ایران در برهه حساسی از 
تاریخ و تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا 
علیه کشورمان ، متذکر شده برون رفت از چنین 
شرایطی، با پشتیبانی مردم و همت مدیران الیق 
کشور ممکن خواهد بود و در این مقطع، بیش از 
هر زمان دیگری تقویت انسجام ملی و استفاده 
از توان نیروهای متخصص و معتقد به نظام از 

هر قوم، طایفه و گرایش سیاسی اهمیت دارد.

باالخره ادارات چند ویال و 
مهمانسرا دارند؟

یک نهاد مسئول دولتی در نامه روزهــای اخیر 
خــود به تعدادی از سازمان ها و شرکت های 
ــا، ثبت تــعــدادی  دولــتــی کــه در ســوابــق آن ه
مهمانسرای دولتی در شهرهای مختلف وجود 
دارد، از آن ها خواسته است با هدف شفافیت 
هرچه بیشتر و استفاده بهینه کارکنان دولت، 
به ارســال دقیق وضعیت ویالها، آپارتمان ها 
و خوابگاه هایی کــه بــه عــنــوان مهمانسرا در 
اختیارشان است به تفکیک تعداد اتاق، تخت و 
محل استقرار اقدام کنند و اگر این مراکز هزینه 
ای بــرای بازسازی و قابل استفاده بــودن نیاز 

دارند، برای انجام در سال آینده اعالم کنند.
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حریرچی: منم کرونایی شدم

معاون کل وزارت بهداشت در پیامی ویدئویی 
گفت: منم کرونایی شدم. از دیروز تب داشتم، تست 
اولیه ام آخر شب مثبت شد بنابراین از دیشب خودم 
را در محلی ایزوله کرده ام.  وی در  پیامی ویدئویی 
گفت: »منم کرونایی شدم و از دیروز تب داشتم، 
تست اولیه ام آخر شب مثبت شد و از دیشب خودم 
را در محلی ایزوله کرده ام. چند دقیقه قبل به من 
گفتند که تست نهایی ات قطعی شده و دارم درمان 
را شروع می کنم. حال عمومی ام بد نیست، خوبم، 
مقداری کوفتگی دارم و تب داشتم که ان شاءا... 
کم می شود«. وی با بیان این که »مطمئن باشید 
با تالش خدمت گــزاران شما در وزارت بهداشت 
به رهبری دکتر نمکی و با پشتیبانی شما و ارکان 
نظام حتما ظرف چند هفته آینده در مقابله با این 
ویروس پیروز خواهیم شد«، افزود: »مطمئن باشید 
ما کرونا را شکست می دهیم«.حریرچی ادامه داد: 
کارهایم را تلفنی دنبال می کنم و امیدوارم ظرف 
ــاره  چند روز آینده که عالیمم برطرف شــد، دوب
 برگردم و خدمت گــزاری را به شما ادامــه دهم. 
گزارش خراسان حاکی است،  حریرچی دوشنبه 
در نشست خبری کرونا با ربیعی سخنگوی دولت 

حضور یافته بود.

 دستور دبیر شورای عالی
 امنیت ملی برای صحت سنجی 

اظهارات نماینده قم

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در واکنش به 
سخنان جنجالی احمد امیرآبادی، نماینده قم 
که دوشنبه در مجلس تعداد قربانیان کرونا را 
50نفر اعالم کرده بود، گفت: انتشار اخبار غیر 
واقعی و پنهان کاری هر دو مخل امنیت ملی و 
زایل کننده سرمایه اجتماعی است. به گزارش 
ایسنا، علی شمخانی، در توئیتر نوشت: »دیروز 
از دادستان کل کشور خواستم که اظهارات آقای 
امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس را 
درباره تعداد مبتالیان و فوت شدگان کرونا در 
قم، صحت سنجی و نتیجه را به مردم اعالم کند.

توئیت عجیب محمود صادقی 
درباره ابتالیش به کرونا

محمود صادقی نماینده اصالح طلب تهران در 
مجلس هم با بیان این که تست ابتالیش به کرونا 
مثبت اســت، به بیان درخواست خانواده های 
زندانیان سیاسی و امنیتی از رئیس قوه قضاییه 
پــرداخــت.او نوشت: »تست کرونای من مثبت 
شد. این پیام را در شرایطی می دهم که چندان 
امیدی به ادامه حیات در این دنیا ندارم: آقای 
رئیسی خــانــواده زندانیان امنیتی و سیاسی 
تقاضا دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری به 
زندانیان امنیتی و سیاسی مرخصی بدهید تا در 
کنار خانواده ها این اپیدمی را پشت سر بگذارند.«

آیت ا... شبیری زنجانی هم قرنطینه شد       
پی  در  نــوشــت:  دیـــروز  خبرآنالین  همچنین 
درگذشت مسئول اجرایی و مالی دفتر آیت ا...
شبیری زنجانی بر اثر بیماری کرونا این مرجع 
تقلید و اعضای دفتر و بستگان وی تحت قرنطینه 

قرار گرفته اند .

 وزارت بهداشت: ماسک های 
اهدایی به چین ظرفیت تولید یک 

روز کشور بود  

جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، 
ــاره ماسک های  درمـــان و آمـــوزش پزشکی دربـ
اهدایی ایران به چین در هفته های گذشته گفت: 
آن چه وزارت بهداشت به چین اهدا کرد، تولید یک 
روز ماسک کشور است یعنی ظرفیت تولید یک روز 
کشور دو میلیون ماسک است و عدد باالیی نیست و 
این ماسک ها برای کادر بهداشتی و درمانی کشور 
چین ارسال شد و در ایران نیز ماسک ها برای تمام 

بیمارستان ها بدون مشکل تامین می شود.

رزرو اینترنتی اسکان نوروزی 
فرهنگیان لغو شد

ــوزش و  مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آم
پرورش گفت: به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا 
ویروس، رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان 
لغو شد. گودرز کریمی فر درباره رزرو اینترنتی 
اسکان فرهنگیان، اظهار کرد: رزرو اینترنتی 
اسکان نوروزی در مدارس و کالس های مجری 
طرح تا اطالع ثانوی به دلیل جلوگیری از شیوع 
کرونا ویروس، متوقف شده است و به محض آرام 
شدن اوضاع و کنترل کرونا، اطالع رسانی الزم 

انجام شود.

محمد جواد رنجبر- کرونا ویروس به سرعت 
ــت و روز بــه روز  ــال شیوع در جهان اس در ح
کشورهایی که مواردی از این ویروس را گزارش 
می کنند، افــزایــش می یابد؛ به گونه ای که 
تاکنون حداقل 38 کشور درگیر این ویروس 
شده اند. به گــزارش خراسان، معموال هر روز 
به  مبتال  بیمار  شناسایی  جدید،  کشور  چند 
کرونا را در خود گزارش می کنند. البته هنوز 
هم هستند کشورهایی که از ارائه آمار مبتالیان 
و فوتی های کرونا خــودداری می کنند و حتی 
شناسایی این ویروس در کشور خود را اطالع 

رسانی نمی کنند!
به عنوان مثال طبق تازه ترین آمارها در ژاپن، 

160 نفر مبتال شده اند و از این میان، تنها 
یک نفر جان خود را از دست داده است. به 
نظر می رسد پس از این که ژاپن شاهد تبعات 
اقتصادی بیماری کرونا بر چین بوده است، 
ــاری آورده اســت تا وضعیت  رو به پنهان ک
اقتصاد این کشور به سرنوشت اقتصاد چین 

دچار نشود.
کرونا ویروس تاکنون قاره های مختلف جهان را 
درگیر کرده است.آن طور که یورونیوز گزارش 
داده است، تعداد کشته های کرونا در سراسر 
جهان به بیش از دو هــزار و 700 نفر رسیده 
ــروز، تعداد  ــاس، تا بامداد دی است.بر ایــن اس
مبتالیان به »کــوویــد-1۹« در چین که مرکز 

اصلی کرونا محسوب می شود، به 77 هزار و  
663 نفر رسید و تاکنون دو هزار و 664 نفر از 

این تعداد جان خود را از دست داده اند. 
اصلی ترین مرکز کرونا در اروپا نیز همچنان 
وضعیت نگران کننده ای دارد. بر اساس آخرین 
آمار تا بامداد دیروز، 7 نفر در ایتالیا جان خود 
را بر اثر کووید-1۹ از دست داده انــد. همه 
کشته شدگان در ایتالیا اهل استان لمباردی و 

ونتو در نیمه شمالی این کشور هستند.
تازه ترین آمارها مربوط به ایران تا ظهر دیروز نیز 
حاکی از آن است که تعداد مبتالیان به کرونا در 
کشورمان از  61 نفر به ۹5 نفر و تعداد فوتی ها از 

12 نفر به 15 نفر افزایش یافته است.

کرونا در جهان؛ 3 درصد قربانی،34 درصد بهبود یافته

وزیر آموزش و پرورش:

تعطیلی مدارس تا 15 فروردین صرفًا یک پیشنهاد است  

وزیر آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس تا 
15 فروردین، گفت: در تعطیالت، تابع سیاست ها 
و صالحدید وزارت بهداشت هستیم و اگر در 
منطقه و استانی وزارت بهداشت تشخیص بدهد 
که تعطیلی ضرورت دارد حتما این کار را انجام 
خواهیم داد.به گزارش   فارس، حاجی میرزایی 
درباره ضدعفونی کردن مدارس، گفت: به همه 
مدارس ابالغ کردیم و مدارس هم شروع کردند 
که ضدعفونی را انجام دهند؛ به هر حال سالمت 

بچه ها بــرای ما فوق العاده اهمیت دارد و همه 
تالش خود را می کنیم تا شرایط مناسبی برای 
دانش آموزان فراهم کنیم. حاجی میرزایی در 
واکنش به ایــن جمله که یکی از کمیسیون ها 
مــوضــوع تعطیلی مـــدارس تــا پــایــان تعطیالت 
ــوروز را مطرح کــرده اســت، اظهار کــرد: آن ها  ن
یک پیشنهادی را تهیه کردند و به رئیس مجلس 
دادند؛ این بحث موضوع تخصصی و در صالحیت 
وزارت بهداشت و مجموعه پزشکی اســت که 

تشخیص دهند چه نوع اجتماعاتی خطرناک است 
و آیا مدارس باید تعطیل شوند یا خیر؟ و اگر تعطیل 
شوند، کجا و چه مدت باشد؟ وزیر آموزش و پرورش 
در پاسخ به این پرسش که »چرا تعطیلی مدارس 
توسط وزارت بهداشت اعالم می شود؟ خودتان 
نمی توانید اعالم کنید«، گفت: ما از قلمرو بیماری 
اطالعی نداریم بهداشت میزان شیوع را می داند 
و می تواند برآورد کند که کجا ممکن است تبدیل 

به یک پدیده بزرگ تر شود.
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نیکی کریمی بهار سال آینده 
ــاری از  ــازاده« ک ــ با سریال »آق
نمایش  بــه  توفیقی،  بهرنگ 
خانگی مــی آیــد. او در اکــران 
ــوروزی فیلم »اللـــه« ساخته  نـ

اســدا... نیک نژاد را که سال 92 ساخته شده، 
روی پرده خواهد داشت.

امین حیایی از 17 اسفند در 
مقام داور مسابقه »عصر جدید« 
ــردد.  ــی گ ــازم ــه تــلــویــزیــون ب ب
ــاوت  نسبتًا  ــض شــوخــی هــا و ق
خوش بینانه او در ســری اول 

مسابقه، باعث شده بود در میان داوران به چهره 
محبوبی نزد مردم تبدیل شود.

سینما و تلویزیون چهارشنبه ۷   اسفند  61398
2  رجب  1441.شماره 20328

چهره ها و خبر ها

سروش صحت این روزها »جهان 
با من برقص« را در سینماهای 
خارج از ایران روی پرده دارد. 
این فیلم در شهرهای مختلف 
آمریکا و استرالیا اکران شده و 

قرار است در کانادا نیز به نمایش دربیاید.

هــــــــادی حــــجــــازی فــــر در 
مــصــاحــبــه ای گفته اســـت که 
رویای همیشگی اش در سینما 
کارگردانی است و سال آینده 
خــواهــد  را  اش  فیلم  ــن  ــی اول
ساخت. او امسال با »آتابای« برای اولین بار فیلم 

نامه نویسی را تجربه کرد.

ــد  الــهــه حــصــاری در فیلم »ران
چهارم« به کارگردانی علیرضا 
امینی بازی کرده است. این فیلم 
در سکوت خبری ساخته شده 
و ریحانه پارسا به عنوان نقش 

اصلی زن در این فیلم ایفای نقش کرده است.

فــرزاد مؤتمن تهیه کنندگی فیلم 
جدید مهدی فــرد قــادری به نام 
»آزردگـــــان« را برعهده گرفته. 
مؤتمن »سراسر شب« را در مقام 
کارگردان، آماده اکران دارد. این 

فیلم سال 96 ساخته شده اما هنوز اکران نشده.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

واینستین محکوم شد
ــاه نیویورک  ــ ــی، دادگ ــررس پــس از پنج روز ب
تهیه کننده رسوای هالیوود را برای اتهامات آزار 

و تجاوز جنسی گناهکار شناخت.
به گزارش مهر، هاروی واینستین دیروز دوشنبه 
بــرای اتهامات آزار و تجاوز جنسی درجــه سوم 
از  اتهامات دیگر  از  امــا  گناهکار شناخته شد 
جمله سوءاستفاده جنسی تبرئه شد. این حکم 
محکومیت کــه بــرای پــرونــده میریام هیلی و 
جسیکا مان صادر شده می تواند موجب شود این 

تهیه کننده سرشناس هالیوودی بقیه عمرش 
را در زنـــدان سپری کند. در حالی کــه وکیل 
مدافع وی درخواست تجدید نظر کرد، قاضی 
ایــن پــرونــده با ایــن درخــواســت مخالفت کرد. 
واینستین در نیویورک برای پنج جرم شامل دو 
فقره سوءاستفاده جنسی محاکمه شد. هیئت 
منصفه به این نتیجه رسید که واینستین به دو زن 
تجاوز کرده و هر مورد می تواند 1۰ سال حبس را 
در پی داشته باشد. میزان محکومیت واینستین 

11 مارس مشخص خواهد شد. او می تواند برای 
آزار جنسی به ۵ تا 2۵ سال و برای تجاوز جنسی 
درجــه سوم به 1۸ ماه تا ۴ سال حبس محکوم 
شــود. وی هنوز بــرای بررسی اتهامات جنسی 
دو زن دیگر باید در لس آنجلس محاکمه شود. 
واینستین پس از صدور حکم با دستبند راهی 
زندان شد. او تا 11 مارس که زمان حکم اعالم 
شود، در زندان می ماند. این تهیه کننده تاکنون 

با ضمانت دو میلیون دالری آزاد بود.

 »خانه به دوش« و »خندوانه« 
در شبکه یک

با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، سینماها و برخی 
اماکن عمومی به دلیل شیوع ویروس کرونا، شبکه 
یک سیما با تغییر اساسی کنداکتور خود، سریال 
»خانه به دوش« و مسابقه ادابازی »خندوانه« را در 

جدول پخش خود قرار داد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، با تمهیدات 
ویژه معاونت سیما برای افزایش فضای نشاط و 
سرگرمی در تعطیلی خاص این ایام، جدول پخش 
شبکه یک به عنوان شبکه هر ایرانی، تغییرات 
جدی کرد و با حذف برخی برنامه های روتین، 
چند برنامه سرگرمی محور روانه آنتن می شود. در 
کنار این برنامه های سرگرمی، نکات و برنامه های 
سالمت و پزشکی نیز پخش خواهد شد. بر اساس 
برنامه ریزی جدید، قرار است هر روز صبح ساعت 
9:۳۰ یک فیلم سینمایی طنز پخش شود. سریال 
محبوب و خاطره انگیز »خانه به دوش« نیز هر روز 
ساعت 17 و »خندوانه« هر روز ساعت 19:۳۰ از 
شبکه یک پخش می شوند. مسابقه »سبقت« نیز 

هر شب ساعت 2۳:1۵ روانه آنتن خواهد شد. 

بهنوش بختیاری تحت پیگرد قانونی

ــهــنــوش بــخــتــیــاری،  ب
ــا و  ــم ــن ــی بـــازیـــگـــر س
تبلیغات  که  تلویزیون 
گذشته اش  روز  چند 
برای شربت ضِد کرونا 
در اینستاگرام جنجالی 
شده بود، تحت تعقیب 

قضایی قرار گرفت.
ــزارش خــبــرآنــالیــن، سیدیاسر رایگانی  بــه گـ
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در یک 
ــرار دادن  نشست رســانــه ای از تحت تعقیب ق
بازیگری خبر داد که در صفحه اینستاگرام خود، 
به طور غیرقانونی، شربت پیشگیری از ویروس 
کرونا را تبلیغ می کرد. او در این بــاره توضیح 
داد: »در روزهای گذشته یکی از سلبریتی ها در 
فضای مجازی اقدام به تبلیغ شربت پیشگیری 
از ویروس کرونا می کرد که به دستور دادستانی 
تحت پیگیرد قانونی قــرار گرفت، بنابراین از 
شهروندان درخواست می کنیم که به این گونه 

تبلیغات توجه نکنند.«

اکران پرستاره نوروز 99
از علی نصیریان با »المینور« و جواد عزتی با »شنای پروانه«، تا سحر قریشی با »زن ها فرشته اند 2«

اخبار

مائده کاشیان - طبق معمول هر سال در آستانه ســال نو، اسامی فیلم های اکران نوروز 
99 اعالم شدند و تکلیف گیشه سینما در ابتدای سال جدید، تقریبا روشن شد. البته 
اسامی این فیلم ها امسال در شرایطی بسیار متفاوت، در حالی که خطر شیوع بیماری، 
سینماها را به تعطیلی کشانده اعالم شد و غیبت و حضور بعضی از آثار در اکران نوروزی 

هم باعث تعجب عالقه مندان به سینما شد.

بازیوو	 
در یکی دو ســال گذشته فیلم های سینمای 
کودک، جای خود را در میان مخاطبان کودک و 
نوجوان باز کرده  و مورد استقبال قرار گرفته اند. 
فیلم »بازیوو« به کارگردانی امیرحسین قهرایی 
ــودک و نــوجــوان ساخته  ــژه مخاطب ک هــم وی
شده است. این فیلم داستانش را با استفاده از 
شبیه سازی فضای بازی های رایانه ای پیش 
می برد و با فضای فانتزی که ساخته و گریم های 
مخاطب  توجه  می تواند  بازیگران،  متفاوت 
کم سن وسال را جلب کند. با وجود استقبال این 
دسته از مخاطبان از آثار حوزه کودک، اما بعید 
است که این فیلم بتواند فروش عجیب و غریبی 
در گیشه نوروز 99 داشته باشد و احتماال میزان 

فروش متوسطی خواهد داشت.

پسرکشی	 
فیلم »پسرکشی« به کارگردانی محمدهادی 
کریمی که اولویت اول فیلم های رزرو جشنواره 
ــت، پــس از گذشت چهار روز از  فجر را داشـ
جشنواره، به بخش سودای سیمرغ اضافه شد 
تا جای »خورشید« را که احتمال نرسیدنش به 
جشنواره باال بود، بگیرد اما در نهایت »خورشید« 
به آخرین روز جشنواره رسید و »پسرکشی« هم 

در شرایط بدی در جشنواره به نمایش گذاشته 
شد. داستان فیلم در نقد یک رسم قدیمی عجیب 
است، بخشی از فیلم در دهه ۴۰ و ۵۰ و بخش دوم 
آن نیز در روزگار امروز می گذرد. ژاله صامتی، 
بهاره کیان افشار، نسیم ادبــی و لیال اوتــادی 
بازیگران فیلم هستند. با توجه به فضای فیلم، 
بعید به نظر می رسد که »پسرکشی« بتواند در 

اکران نوروزی به فروش خوبی دست پیدا کند.

خوب، بد، جلف: ارتش سری	 
ــوب، بد، جلف 2«  در میان این هفت فیلم، »خ
ساخته پیمان قاسم خانی بیشترین شانس برای 
فتح گیشه را دارد. همان طور که به تازگی در 
همین صفحه از برگ برنده مهم این فیلم یعنی 
زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی نوشتیم، 
احتمااًل ستاره های این فیلم »خوب، بد، جلف 2« 
را به صدر جدول فروش خواهند کشاند. عالوه 
بر این، تجربه ثابت کرده در تعطیالت نوروز مردم 
بیشتر از همیشه از فیلم های کمدی استقبال 
می کنند بنابراین فروش خوب »ارتش سری« در 
گیشه نوروزی سینماها از همین حاال تضمین شده 
است. شاهد دیگر این ادعا افتتاحیه میلیاردی 
فیلم است. »خوب بد جلف 2« فقط در پنج روز اول 

اکران، 1.۵ میلیارد تومان بلیت فروخت.

زن ها فرشته اند 2	 
برخالف ســال گذشته، امسال تنها دو فیلم 
ــا  کــمــدی یعنی »خـــوب بــد جلف 2« و »زن ه
فرشته اند 2« در اکران نوروزی حضور دارند. این 
فیلم ها هر دو ادامه فیلمی هستند که مخاطبان 
چند سال قبل دیده اند، اما بین این دو، فیلم 
محمدحسین  ساخته   »2 فرشته اند  »زن هـــا 
فرحبخش شانس زیادی برای رقابت با »خوب 
بد جلف 2« ندارد. در قسمت اول فیلم »زن ها 
فرشته اند« امین حیایی، نیکی کریمی و مهتاب 
کرامتی بــازی کــرده بودند اما در قسمت دوم 
سحر  مقانلو،  نسرین  شریفی نیا،  محمدرضا 
قریشی، نیوشا ضیغمی، علی صادقی و میرطاهر 
مظلومی بــازی کــرده انــد. عــالوه بر ایــن، فیلم 
داستان مستقلی از فیلم اصلی دارد و چندان 

نمی توان روی فروش باالی آن حساب کرد.

شنای پروانه	 
فیلم »شنای پروانه« ساخته محمد کــارت در 
جشنواره فجر، در میان سه فیلم برتر تماشاگران 
رتبه اول را کسب و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
ــرد. بین فیلم های  تماشاگران را دریــافــت ک
غیرکمدی، »شنای پروانه« شانس قطعی فروش 
است. حضور ستاره های محبوبی مانند جواد 
عزتی، امیر آقایی و طناز طباطبایی در فیلم، نقش 
متفاوت امیر آقایی، روایت جذاب فیلم و قصه 
پرکشش آن، برای هر دو گروه مخاطبان حرفه ای 
و مخاطبان عام سینما، جذاب خواهد بود. مردم 
در سال های اخیر از فیلم های غیرکمدی و 
حتی تلخ هم استقبال کرده اند، بنابراین دور 
از انتظار نیست که »شنای پروانه« حکم »متری 

شیش ونیم« در گیشه نوروز 9۸ را داشته باشد.

الله	 
ساخت فیلم »اللـــه« به کــارگــردانــی اســـدا...
نیک نژاد سال 92 شروع شد و چند سال متوقف 
بود تا این که پاییز امسال به پایان رسید. فیلم 
درباره »الله صدیق« قهرمان اتومبیلرانی است 
و از همان سال 92 تولید پرحاشیه ای داشت. 
اعتراض ها به بودجه میلیاردی فیلم، موضوع 
آن و اختالفاتی که بر سر مالکیت فیلم وجود 
داشت، دست به دست هم دادند تا ساخت این 
فیلم در نیمه راه متوقف شود. در نهایت با رفع 
مشکالت مالکیت فیلم و انتخاب تورج منصوری 
به عنوان تهیه کننده تازه، شهریور امسال فیلم 
برداری سکانس های باقی مانده هم انجام شد. 
نیکی کریمی، میترا حجار و همایون ارشادی از 
بازیگران فیلم هستند. سوژه فیلم جالب است اما 

نمی توان به فروش خوب آن امیدوار بود.

المینور	 
داریوش مهرجویی با »المینور«، پس از شش سال 
به سینما بازگشته و این خبر جذابی برای عالقه 
مندان به سینما به ویژه طرفداران اوست. ترکیب 
گروه بازیگران فیلم هم به اندازه کافی جذاب 
است. مهرجویی در این فیلم پس از سال ها دوباره 
با بازیگران پیش کسوتی مانند علی نصیریان، بیتا 
فرهی و فریماه فرجامی همکاری کرده است. 
نکته جذاب دیگر دربــاره گروه بازیگران فیلم، 
حضور بازیگرانی مانند پردیس احمدیه، سیامک 
انصاری و مهرداد صدیقیان است که برای اولین 
بار با این کارگردان باسابقه و در کنار بازیگران 
پیش کسوت همکاری می کنند. خاطره خوب 
تماشاگران از فیلم »سنتوری« و ستاره های فیلم، 

شانس فروش نسبتا خوب فیلم را باال می برند.
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سخنگوی دولت: مهم ترین داروی ضد کرونا اعتماد داشتن است

مسئوالن: اعتماد به نفس هم همون تاثیر رو داره؟!

توزیع کیف  بهداشتی محافظت از کرونا بین نمایندگان مجلس

مردم: چه خوب، به نمایندگی از ما گرفتن!

 رئیس بنیاد مستضعفان: مصاحبه برای زیر سوال بردن  نیست

دارکوب: درسته، برای تقدیر و تشکره فقط!

شبکه سه تا پایان سال طنز پخش  می کند

بینندگان: می شه همون کرونا رو بگیریم؟!

یــک ســلبریتی  کــه در فضای مجــازی اقــدام بــه تبلیغ شــربت 
پیشگیری از ویروس کرونا می کرد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت

سلبریتی: من بی گناهم... کرونا مگه همون 
ماشین خارجیه نبود؟!

تیتر روز

 

از دارکوب خیلی سوال می کنند که چه کار کنیم کرونا نگیریم؟ این 
سوال رکورد پرسش ها را شکسته و بعد از گله از گرانی و سالم رساندن به 
مسئوالن، پرتعدادترین پیام ماست. ما هم مثل هر دکتر مجازی دیگری 
که به پزشک های واقعی امان اظهار نظر نمی دهند، توصیه های ایمنی 
را برای پیشگیری از این بیماری منحوس ارائه می کنیم. امیدواریم دیگر 

دست از سر ما و کرونا بردارید!
1- دست و روی خود را مرتب با آب و صابون بشویید. شاید خیلی 
روی کرونا گرفتن یا نگرفتن تاثیر نداشته باشد، ولی حداقل آن حرف 
رئیس جمهور که در سال 96 گفته بودند »باید آب و صابون بیاریم دست 
و روتونو بشوییم« محقق می شود تا به یکی دیگر  از وعده هایشان جامه 

عمل پوشانده باشند.
2- با دیگران دست ندهید. دست دادن )به خصوص با مسئوالن 
کشورهای خارجی( نشانه از دست دادگی شماست! پس همان از دور 
دست تکان بدهید و با همین بای بای کردن کارتان را راه بیندازید، 
وگرنه عواقب سوء آن متوجه خودتان خواهد بود. درضمن به قول 

معروف: »نو ماچ، نو تاچ«!
3- از ماسک استفاده کنید. با این کار، در خیابان توسط بستگان و 
آشنایان شناسایی نمی شوید و از گزند ماچ های آبدار بزرگ های فامیل 
که هرچقدر هم بگویید خطرناک است، می گویند »سوسول نباش« در 
امان می مانید. مورد داشتیم توسط پدر پدربزرگ پسرخاله اش ماچ 
شده، درست است کرونا نگرفته ولی سه عمل جراحی الزم بوده تا 

دندان مصنوعی آن مرحوم را از صورتش جدا کنند.
4- کار نکنید. کارکردن به هرحال نیازمند دست زدن به یک سطح مثل 
کیبورد، زمین، در، دیوار یا دفتر است. به بهانه کرونا کار را بپیچانید و 
بدون دست زدن به سیاه و سفید، به محل کار بروید و با گفتن »خانم مگه 
نمی بینین کرونا اومده؟ من چطور دنبال پرونده شما بگردم؟« مراجعان 
را به وقت نامعلومی سنگ قالب کنید. )البته اگر مثل ما هستید یعنی 
تا کار نکنید از پول خبری نیست، تا جایی که می توانید کار کنید، کرونا 

اصال ترس ندارد!(
با انجام دادن موارد باال، ویروس ها را تا سر حد مرگ می ترسانید و در 

حالی که فریاد می کشند »بابا اینا دیگه کی ان« فراری می دهید.

دکرت دارکوب در خدمت مشاست

شعر روز

ــال، امـــروز کــه داری آب  ای صــاحــب فـ
لیموشیرین می گیری و از الی ماسکت 
می نوشی، فراموش نکن که هر عطسه و 
سرفه و آبریزشی، کرونا نیست. نگران نشو 

و با وسواست وقت کادر درمانی را نگیر!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

 باور می کنی دارکوب من هنوز نتونستم 
ماشینم رو ببرم معاینه فنی از بس صفش 

شلوغه و سایتش جا نمیده؟
دارکوب: باور می کنم، این قدر که ما در این باره 

گفتیم خودمون نیاز به معاینه فنی پیدا کردیم!
 دارکوب به مسئوالن مربوطه  بگو اگه توان 
مهار قیمت های خودروسازی های داخلی رو 
ندارن راه واردات خودروهای خارجی رو باز 
کنن تا ببینن مردم چه ماشین هایی می خرن.
ــوب: یعنی فکر می کنین مسئوالن  دارکـ
نمی دونن اگــه واردات آزاد بشه مــردم چه 

خودروهایی می خرن؟!
  مردم این قدر گرفتاری دارن که اصال 

حال و هوای عید تو جامعه نیست. حیف...
دارکوب: حق دارن ولی ما در حد همین یک 
صفحه  قول میدیم تا جایی که بتونیم حال مردم 

رو عوض و هوای عید رو به جامعه تزریق کنیم.

پیامک روز

سوژه روز

روحانی: نباید برای روزهای سختی و غم مردم، جیب دوخت

سودجویان: ما جیب ندوختیم، کیسه دوختیم!

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

ماسک داریم!

فروش ویژه! بار ماسک داریم
و حتی انحصار ماسک داریم

برای سود بیش از حد، گرانی
و حتی احتکار ماسک داریم

درون سایت های شرط بندی
هم اکنون ما قمار ماسک داریم
زمین خواری قدیمی شد و حاال
ببین ما جیره خوار ماسک داریم

فشار خون مان باال ز ویروس
ولی حاال فشار ماسک داریم

همه در صف برای یک عدد ماسک
چه زیبا انتشار ماسک داریم

زمانی منتظر بهر مالقات
و حاال انتظار ماسک داریم

)تمام عمر پشت درب اورژانس
و حاال انتظار ماسک داریم (

کلیپ ساخت آموزش ماسک
هزار آموزگار ماسک داریم!
خدا را شکر بحرانی نداریم

فقط هی دوستدار ماسک داریم!
بهار نژند  
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سومی: خسته شدیم از بس خبر کرونا خوندیم و شنیدیم این روزها. دیگه دارم خیاالتی 
میشم. دیروز غذا پرید تو گلوم، جرئت نمی کردم سرفه کنم که بقیه نترسن و خودم هم الزم 

نباشه برم دکتر! یه خبری بگو که دل مون باز بشه.
اولی: اتفاقا کرونا اصال ترس نداره، کافیه همه این دستورهایی که این روزها همه جا منتشر 
می کنن رو عمل کنیم تا اتفاقی برامون نیفته. پس این خبر رو بشنوین که یکی از نمایندگان 
پارلمان ایتالیا در جلسه علنی مجلس این کشور در حالی که نمایندگان مشغول بررسی 

شیوه بازسازی مناطق زلزله زده بودن، از همکارش خواستگاری کرد.
دومی: االن مثال خبر شاد دادی که کرونا یادمون بره؟ فکر نمی کنی یکی که هوس ازدواج 
کرده بوده و االن نمی تونه تو این شرایط پا پیش بذاره، با خوندن این خبر چه حالی می شه؟ 
چقدر شکست عشقی می خوره و حتی ممکنه رو بیاره به قلیون که خب تو این اوضاع توصیه 

می کنن نکشین. فکر نمی کنی نماینده های مجلسی که این دوره رای نیاوردن وقتی 
این خبر رو بشنون دل شون هوایی می شه و قلب شون می شکنه و به یاد روزهای خوشی 
که تو مجلس زحمت می کشیدن و قانون تصویب می کردن میفتن و غصه می خورن که 
دیگه نمی تونن به مردم خدمت کنن. یا حتی چون مجلس ایتالیا داشته درباره بازسازی 
زلزله بحث می کرده، ممکنه زلزله زده های ما هم با شنیدن این خبر یادشون بیفته که 
چند سالی هست زلزله اومده و بعد به خودشون بیان و ببینن این شرایطی که دارن توش 
زندگی می کنن و بهش عادت کردن طبیعی نیست و یهو باز اعصاب شون به هم بریزه و حتی 

سیل زده هامون هم در همدردی با زلزله زده ها غصه بخورن. یا...
سومی: اوووه... مثال خواست یه خبر خوش بده ها! آقا از همون کرونا بگو، به ما نیومده خبر 

خوب بنویسیم تو این ستون!
اولی: اتفاقا االن یه کلیپ دیدم که هموطن بیماری که کرونا داشت حالش خوب شده و 

داره از بیمارستان مرخص می شه. به همین خوبی و خوشی.

خرب خوش کروانیی رسید!

کارتون روزتوئیت روز

در مجموع اون جور که صداوسیما می گه کرونا یک شوخی جالبه که باید هی   
دست هات رو بشویی و بهش بخندی!

    تو چند تا شهر ساعت کار ادارات رو کم کردن، یعنی این جوریه که ویروس میاد 
میگه ای وای اینا دیر کردن... بعد هم میره!

   نمی شه به کرونا بگیم دستاش رو بشوره؟ واال ما خسته شدیم!
     بنزین گرون می شه می رین مسافرت، سیل میاد می رین مسافرت، کرونا میاد 

می رین مسافرت... خونه تون سیخ تون می زنه؟!
  من تحقیق کردم کرونا عیدها می ره مسافرت. سال نوی چینی ها تو چین پیداش 
شد، کریسمس رفت کانادا و آمریکا، االن هم شنیده ایران عید نوروزه. بهترین 
راه مقابله باهاش اینه که بگیم عید کنسله، بلکه از شر کرونا و روبوسی های 

عید همزمان خالص بشیم!
  تو چین هیچ کسی نبوده به این که سوپ غذا نیست، اعتراض 

کنه تا هفت میلیارد آدم هر روز با نگرانی صبح رو شب نکنن؟!
    از وقتی تصمیم گرفتم دست به صورتم نزنم زیر پلک چپم با 
منتهی الیه دیواره گوش راستم و وسط ابروهام و یه چندتا قسمت جدید که 
نمی دونم اسم شون چیه، می خارن! شما هم االن این حس رو نگرفتین؟!

کروان شوخیه، ما جدیش گرفتیم!

ابزدیدهای 
گروهی در 
موزه ها 
و مراکز 
گردشگری 
ممنوع شد 

وزیر بهداشت

دکرت منیک: قطعا ویروس کروان را مهار خواهیم کرد

درسته ما مخالف 
قرنطینه هستیم ولی 

شما هم پرروبازی 
درنیارین دیگه!

 تمام سال ما این جا خاک 

می خوریم، حاال تو این 

اوضاع  همه تون مشتاق 

شدین بیاین دیدن مون؟! 

موزه

تعطیل
 است !
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ماجرای رفت و برگشت کرونایی ویتامین C و تقدیر از مدافعان سالمت
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سلبریتی ها به وقت بحران

»سلبریتی واقعی به جای غر زدن، کاری می کنه«. 
همیشه در مواقع بحرانی، مشاهیر و سلبریتی ها به 
عنوان سرمایه های اجتماعی می توانند موثر واقع 
شوند و به کمک مردم بیایند. به تازگی رفتار بعضی 
سلبریتی ها در خصوص کرونا در سطح مجازی مورد 
انتقاد قرار گرفته است. در مقایسه ای که انجام شده، 
عملکرد سلبریتی های کره جنوبی با سلبریتی های 
خودمان نقد شده است. در کره جنوبی تعدادی از 
سلبریتی های این کشور با اهــدای کمک های 100 
میلیون و 50 میلیونی برای تهیه تجهیزات پزشکی، 
به کمک مردم شان آمده اند. این در حالی است که در 
روزهای اخیر یکی از بازیگران اقدام به تبلیغ شربتی 
کرده که مدعی است از کرونا پیشگیری می کند که 
مورد پیگرد قرار گرفت. سلبریتی های دیگری هم 
با انتشار ویدئوهایی شروع به غر زدن و انتقاد از 
مسئوالن کرده بودند بدون این که هیچ کدام شان کار 
موثری انجام دهند یا به نوعی به مردم امید ببخشند.
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C ماجرای رفت و برگشت ویتامین

در این چند روز در مطالب مختلفی که در فضای مجازی 
منتشر شده، کاربران زیادی خوردن بیشتر ویتامین 
C را به عنوان یک توصیه برای پیشگیری از ابتال به 
کرونا منتشر کرده بودند. این در حالی بود که در 
 C اطالعیه جدید سازمان بهداشت جهانی از ویتامین
به عنوان ماده ای که اثری در پیشگیری از ابتال به کرونا 
ندارد یا حتی می تواند خوردن زیادش مضر باشد، نام 
برده شده است. حاال پس از گذشت مدتی، این بخش 
از مطلب بازبینی و از اطالعیه حذف شده است تا ابهام 
بین مردم بیشتر شود. در مجموع متخصصان معتقدند 
مصرف کافی ویتامین C به سالمت تر ماندن و در نتیجه 
تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند اما نباید این 
تصور باشد که فکر کنیم با مصرف ویتامین C به کلی 

در مقابل کرونا ایمن می شویم.
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عصبانیت فتاح در تلویزیون

بــه تــازگــی ویــدئــویــی از حضور فتاح رئیس بنیاد 
مستضعفان در تلویزیون در فضای مجازی پربازدید 
شده که در آن بحثی میان فتاح و مجری برنامه شکل 
می گیرد. مجری با اشاره به طوالنی شدن زمان افتتاح 
آزادراه تهران- شمال و باال بودن هزینه عوارض آن، 
خودش را نماینده مردم معرفی می کند و به انتقاد از 
فتاح می پردازد. فتاح هم با افتخارآمیز خواندن این 
پروژه معتقد است مجری قصد زیر سوال بردن پروژه 
را دارد. کاربری با اشاره به رفتار فتاح نوشت: »خب یک 
نفر وقتی مسئولیتی قبول می کنه باید پاسخگو باشه 
دیگه. مصاحبه یعنی سوال کردن مجری و پاسخ دادن 
مصاحبه شونده«. کاربر دیگری  نوشت: »کار رسانه 
پرسیدن سواالت و برطرف  کردن ابهامات است و از 
آقای فتاح بعید بود در مقابل انتقاد و یک سوال چالشی 
این گونه بر روی آنتن زنده تلویزیون از کوره در برود.« 
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همدالن مبارزه  با کرونا

در بین همه اخبار کرونایی که نشان از افزایش آمار 
مبتالیان به ویروس است، رفتار برخی هموطنانمان 
ستودنی است. یکی از فعاالن فضای مجازی که یک 
دفتر برای کار استارت آپی شان اجاره کرده است، در 
توئیتر نوشت: »احسنت به اون صاحب ملکی که امروز 
زنگ زد و گفت شنیدم به خاطر ویروس کرونا تعطیل 
کردین شرکت رو... نگران هزینه اجاره نباش، تا زمانی 
که وضعیت این جوری هست و تعطیل هستین نیازی 
نیست اجاره بدین.«  کاربران زیادی این حرکت صاحب 
ملک را تحسین کردند و خواستار معرفی برای تقدیر 
از او شدند. کاربری نوشت: »کاش  دنیا  پر بود از این 
انسانیت ها و معرفت ها... کاش توئیتر داشت و  می شد 
منشنش کنید بشناسیمش.« کاربر دیگری نوشت: »در 
دوره ای که خیلی ها از ترس مردم کاسبی می کنن و پول 

در میارن، یه عده از حقشون می گذرن.«
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تقدیر از مدافعان سالمت

انتشار پیام های رد و بدل شده بین یک دانشجوی 
پزشکی مبتال به کرونا و استادش در بیمارستان امام 
تهران، خیلی زود سر از شبکه های اجتماعی درآورد و 
تحسین کاربران را هم به همراه داشت. در تصویر پیام 
های رد و بدل شده بین دانشجوی پزشکی و استاد، به 
راحتی ایثار، از خودگذشتگی، هم نوع دوستی و مهربانی 
را می توان دید. کاربران هم این روزهــا با تشکر از 
پرستاران و پزشکانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس 
کرونا در حال خدمت رسانی به مردم هستند به آن ها لقب 
مدافعان سالمت داده اند. کاربری نوشت: »حقا که ثابت 
کردید از خودگذشتگی تان با هیچ عیاری قابل سنجش 
نیست!« کاربر دیگری نوشت: »از این که بی وقفه و بدون 
این که اجازه داشته باشید خانواده هاتون رو ببینید 
دارید به مردم خدمت می کنید سزاوار بهترین هایید.«
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برخورد با گران فروشی به سبک کویت

ویدئویی از برخورد با گران فروشی ماسک در کویت 
منتشر شد که بازتاب زیادی در کشورمان داشت. در 
شرح این ویدئو ادعا شده وزیر بهداشت کویت بدون آن 
که خود را معرفی کند، وارد داروخانه شده و درخواست 
ماسک می کند. فروشنده داروخانه در ابتدا می گوید 
ندارم و بعد می گوید با پنج برابر قیمت داریم. وزیر 
هم در آخر ویدئو می گوید: »سکر المحل و جاوب فی 
المحکمه« یعنی: »داروخانه ات رو ببند و در دادگاه پاسخ 
بده.« کاربری نوشت: »دم وزیر گرم که خودش رفته 
میدانی وضعیت ماسک رو توی روزهایی که تو خیلی از 
کشورها ماسک گیر نمیاد بررسی کنه، کاش مسئوالن 
ما هم یاد بگیرن.« کاربر دیگری نوشت: »این که توی 
کویت با اون همه ثروت هم یه عده دنبال سودجویی و 

گرون فروشی ان دیگه نوبره و جالب!«

  ابوال  
عمر فراگیری ویروس: حدود 10 ماه

احتمال مرگ در صورت ابتال: 90 درصد

ــوال یــک انگل میکروسکوپی اســت کــه درون  ویـــروس اب
سلول های میزبان تکثیر می یابد. اولین نمونه ابتال به 
ابوال یا تب خون ریزی ابوال در سال ۱۹۷۶ مشاهده شد. 
این بیماری اولین بار در روستاهای دور آفریقای مرکزی 

در نزدیکی جنگل های بارانی استوا، شیوع 
یافت اما گزارش های سازمان جهانی 

بهداشت نشان می دهد این بیماری 
در دوران اخیر در مناطق شهری 

ــت.  ــرده اس نیز شــیــوع پــیــدا کـ
این بیماری خطرناک، ناشی 
از ویــروســی اســت که ابتدا از 
ــوران وحــشــی بــه انسان  ــان ج
انتقال پیدا می کند و بعد از 

انسان به انسان. در سال ۲۰۱۴ 
این ویروس مجدد از گینه شروع 

شد و به کشورهای همسایه راه  یافت 
و طی حدود ۱۰ ماه کشورهای زیادی را 

درگیر کرد. این بیماری ابتدا باعث تب ناگهانی، 
ضعف شدید، درد عضالنی و گلودرد می شود. عالیم بعدی 
استفراغ، اسهال و خون ریــزی داخلی و بیرونی است. 
بیماران معموال در اثر کم آبی شدید و نارسایی اندام های 

متعدد بدن جان خود را از دست می دهند.

کرونا سارس
عمر فراگیری ویروس: حدود 4 ماه

احتمال مرگ درصورت ابتال: 10 درصد
این ویروس در سال ۲۰۰3 اپیدمی و فراگیر شد و در حدود 
چهار ماه جان ۷۷۴ نفر را گرفت. این ویروس که از خانواده 
کروناهاست به دلیل تغییرات ژنتیکی باعث ایجاد سندروم 
شدید حاد تنفسی می شود. سارس در چین شروع و به 
سرعت در ۱۷ کشور شایع شد. بر اساس گزارش سازمان 
ــروس با تلفات ۹.۶  بهداشت جهانی )WHO(، ایــن وی
درصدی به جز کشورهای آسیایی، به کانادا و آمریکا هم 
رسید. این ویروس هم مثل کرونا کووید ۱۹ اول در خفاش 
دیده شد اما بعد به گربه های ولگرد منتقل شد و بعد هم 
به انسان رسید. بسیاری کرونا کووید ۱۹ را بسیار شبیه 
به سارس دانسته اند. بیماران مبتال به این ویروس، عالیم 
تب، خستگی، بدن  ــد.  ــ دارن را  شبیه آنفلوآنزا  اولــیــه 
درد، سرفه و گلودرد و عالیم تنفسی مانند تنگی نفس و 
دشــواری تنفس و تب 3۸ درجــه و سرفه خشک از عالیم 

مبتالیان این ویروس است.

کرونا مرس
عمر فراگیری ویروس: کمتر از 2 ماه

احتمال مرگ درصورت ابتال: 34 درصد
سال ۲۰۱۴ ویروس دیگری از خانواده کرونا کشف شد 
که تاکنون ۲5۰۰ نفر را مبتال کرده که ۸5۸ نفر از آن ها 
جان خود را از دست داده اند. این ویروس که اولین بار در 
عربستان دیده شده، از طریق رابطه انسان با شتر به انسان 
سرایت می کند. بیماری مرس نیز از طریق گردشگری 
زیارتی در بیشتر نقاط جهان پخش شد و به ۲۷ کشور دنیا 

سرایت کرد. 

نیپاه
عمر فراگیری ویروس: حدود 12 ماه

احتمال مرگ درصورت ابتال: 75 درصد
ــروس بــرای نخستین بــار در ســال ۱۹۹۸ در قریه  ایــن وی
مالزیایی »سونگای نیپاه« کشف و نامش نیز از همان جا 
گرفته شده است. پس از شیوع این ویــروس، تقریبا 3۰۰ 
تن به آن مبتال شدند. در عــرض یک ســال بیش از ۱۰۰ 
تن از مبتالیان جان باختند. بیشتر، خفاش های 
میوه خوار به این ویروس مبتال می شوند اما 
حیوانات دیگری مانند خوک، گاو و حتی 
انسان ها نیز به آن مبتال شده اند. پس 
از ایــن اتفاق، مقام هــای مالزیایی 
دستور کشتن میلیون ها خوک را 
ــادر کــردنــد. ســازمــان بهداشت  ص
جهانی این بیماری مشترک میان 
انسان و دام را جزو خطرناک ترین 
بیماری های در حــال ظهور اعالم 
کرده است. احتمال شیوع شدید این 
بیماری باال و نرخ مرگ ومیر ناشی از آن بعد 
از ابتال برابر با ۷5 درصد است. در سال ۲۰۱۸، 
این ویروس دوباره در هند شایع شد و حدود یک سال به 
صورت گسترده شیوع پیدا کرد. نشانه های این بیماری 

شامل مشکالت تنفسی و سردرگمی ذهنی است.

زیکا
عمر فراگیری ویروس: حدود 9 ماه

احتمال مرگ درصورت ابتال: حدود 20 درصد
نام این ویروس از جنگل زیکا در اوگاندا گرفته شده، جایی که 
ویروس برای اولین بار در سال ۱۹۴۷ یک نفر را به کام مرگ 
کشاند. سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸، مقابله 
با زیکا را جزو فوریت های سالمت جهانی اعالم کرد. عامل 
انتقال زیکا پشه های آئدس هستند که آن را به نام پشه ببر 
آسیایی نیز می شناسند. یک نفر از هر پنج انسانی که آلوده 
به ویروس زیکا باشد، قطعا فوت خواهد کرد. طبق گفته  مرکز 
پیشگیری از بیماری ها، این ویروس با میکروسفالی مرتبط 
است. میکروسفالی نقصی مادرزادی است که مشخصه اش 
رشدنیافتن کامل مغز است. مدتی که این ویروس در آخرین 
ــروع شد.  بــار شایع شــد، ۹ مــاه بــود که از ســال ۲۰۱5 ش
شایع  ترین عالیم زیکا عبارتنداز: تب، راش پوستی )دانه های 

سرخ روی پوست(، سردرد، درد مفاصل و قرمزی چشم.

 ماربورگ
عمر فراگیری ویروس: حدود 21 ماه

احتمال مرگ درصورت ابتال: 88 درصد
نام این ویروس به این دلیل ماربورگ گذاشته شده که اولین 
بار در شهری به همین نام در آلمان آن را تشخیص دادند.  این 
ویــروس در انسان و میمون ها دیده شده است. نشانه های 
این بیماری، از جمله تب باال، سردرد شدید و درد عضالت، 
بی مقدمه ظاهر می شود و به  سرعت پیشرفت می کند و به 
مشکالت گوارشی، رخوت شدید و خون ریزی می انجامد. در 
موارد مرگبار که ۸۸درصد از نمونه ها این گونه هستند، مرگ 
در کمتر از ۱۰ روز به سراغ فرد می آید. تاکنون سازمان جهانی 
بهداشت از شیوع این بیماری در آنگوال، جمهوری دموکراتیک 
کنگو، کنیا، آفریقای جنوبی و اوگاندا گزارش داده است  که در 

سال های ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۰ شایع شده بود.

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.

کشف 5/5 میلیون ماسک احتکاری

روش های خالقانه برای مقابله با سیل

شیوه صحیح ماسک زدن!

آرامش در بحران
با دیدن این 

تصویر از پرستار 
بیمارستان 

شهید مدرس 
ساوه آدم در 

وسط بحران هم 
بهش آرامش 

دست می ده، 
دمتون گرم 

که توی روزای 
سخت کنار 

مردمید

با این شیوه ای 

که بیرانوند 

ماسک زده 

وقتی ویروس 

می بینه از 

خنده غش 
می کنه و 

نمی تونه وارد 

بدنت بشه و اال 

خاصیت دیگه 

ای نداره!

مردم لرستان 
خودجوش 
قبل از سیل 

به فکر افتادن 
و این جوری   

با ایزوگام 
کردن در مغازه 

هاشون مانع 
ازورود آب 

به  خونه ها و 
مغازه ها شون 

شدن

اینا رو فوری 
به دست مردم 

برسونن و 
منتظر سیر 

مراحل 
اداریش نشن 
تا مردم الاقل 
آرامش روانی 
داشته باشن و 
اال بعد از تموم 
شدن ویروس 

که الزم 
نیست دیگه

از قلب کرونا
این عکس 

که توسط یه 
بیمار از بخش 
قرنطینه توی 
بیمارستان 

قم گرفته شده 
خود زندگیه 
که توش امید 
و مبارزه برای 
بیرون اومدن 
از بحران موج 

میزنه

صالحی- جهان با بیماری های واگیردار زیادی سروکار داشته است. هراس از شیوع بیماری هایی چون جنون گاوی، آنفلوآنزای 
مرغی، آنفلوآنزای خوکی، کرونا سارس، کرونا مرس، ابوال و زیکا از یاد نرفته است و حاال سراسر جهان از کرونای جدیدی موسوم 
به کووید 19 در وحشت به سر می برد، کرونایی که نسبت به کروناها و ویروس های قبلی درصد کمتری از مبتالیان را به کام مرگ 
می کشاند اما وحشت زیادی را به وجود آورده است.  گفته می شود این احتمال وجود دارد که کووید 19 با گرم شدن هوا از بین 
برود. در همین حال عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت در گفت وگو با ایلنا  تاکید می کند : »این ویروس 
به تازگی در کشور اپیدمی شده است و مدت کوتاهی از اپیدمی آن گذشته و نمی توانیم درباره آن قضاوتی داشته باشیم اما  باید 
از حضور در تجمعات زیاد خودداری کنیم. در فصلی که هوا گرم تر است، به طور مسلم در فضای بسته جمعیت زیادی حضور 
ندارند و به تبع بیماری  های تنفسی هم کمتر انتقال پیدا می کند اما این که بخواهیم زمانی برای کنترل آن اعالم کنیم و بگوییم 
که حدود دو تا سه ماه دیگر یا تا یک سال دیگر به پایان می رسد، این را نمی دانیم.« با این حال تجربه عمر ویروس های دیگری که 
در سال های گذشته شیوع پیدا کرده و کشته های زیادی هم داشته است، نشان می دهد عمر فراگیری ویروس ها زمان کوتاهی 

دارد که تعدادی از آن ها را باهم مرور می کنیم.

 شیشه عرم ویروس ها
ویروس های مرگبار در جهان مدت فراگیری شان چقدر بوده و کرونای جدید کی به پایان می رسد؟
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ذره بین

خط سرنوشت

یک زن با وجود آگاهی از این که شوهرش قصد 
دارد او را به قتل برساند، سم را خورد اصال دفاعی 
نکرد درواقع تا لحظه مرگ مطیع شوهرش بود و 
فقط یک مقاومت داشت آن هم زندگی در شهر 
پدری اش و شوهر می گفت باید به شهر پدری او 
بروند.آن ها در یک مراسم جشن عروسی فامیلی 
با هم آشنا شدند و ابراز عالقه علی به معصومه آن 
قدر زیاد بود که پذیرفت شهر پدری اش را ترک 
کند و به شهری برود که خانواده و فامیل های 
همسرش در آن جا زندگی می کنند.بعد از سال 
ها علی دیگر آن عشق آتشین را نداشت و اصرار 
می کرد به شهر خودشان برگردند، معصومه 
همه بداخالقی ها را پذیرفت اما روی شرط روز 
عروسی اش ماند.اصل واقعه نشانگر یک کینه 
و پرخاشگری شوهر به زن است. این واقعه را 
نمی توان یک حالت هیجانی آنی به شمار آورد، 
زیرا عناصر زیادی داللت بر این دارد که مرد در 
هنگام وقوع جنایت از هوشیاری و خود آگاهی 
نسبتًا باالیی برخوردار بوده، زیرا به رغم ضربه 
ای که به سر زن می زند ولی زن هنوز به هوش 
است که سم را به او می خوراند و بقیه صحنه را به 
گونه ای ترتیب می دهد که وانمود کند همسرش 
خودکشی کرده است. علت چنین کینه ای چه 
می تواند باشد؟ زن فردی است مطیع، صبور و 
تودار و مدافع حقوق شوهرش در حضور و غیاب 
او و حتی تا بدان جا مطیع بوده که شوهر  درباره 
او می گوید:» زن خیلی خوبی داشتم. با تمام 
بدی های من می ساخت. اگر به او می گفتم 
بمیر، مــی مــرد«. ایــن اطاعت تا به آن جا پیش 
مــی رودکــه وقتی شوهر به او سم مــی دهــد، او 
مقاومت زیادی از خود نشان نمی دهد. شوهر 
در این باره می گوید: » می دانست آن چه به او 
می دهم سم است، بدون هیچ  مقاومتی آن را 
خورد و نمی دانم چراهیچی نگفت«چنین زنی 
چرا باید مورد کینه مرد  واقع شود؟ تنها عاملی 
که می توانست این کینه را ایجاد کند، مقاومت او 
برای نرفتن به نزد مادرشوهر بود. این مقاومت از 
ابتدای ازدواج وجود داشته است. تا بدان جا که 
موافقت نهایی خانواده مرد بر سر همین موضوع 
شش ماه به تعویق می افتد. این مسئله برای زن 
چنان جدی بوده که به رغم تمامی اطاعتش از 
شوهر، روز حادثه بدون اجازه شوهر از ده آن ها 
بیرون آمده و به خانه خود می آید. این تعارض بین 
اطاعت و اطاعت نکردن ریشه اصلی این فاجعه 
است. وضعیت روحی مرد در طول شش سالی 
که از ازدواجش می گذشته این بوده که این زن 
با روی خوش و حالت اطاعت و با داشتن تمامی 
صفات مثبت می خواهد مرا از مادرم جدا کند.او 
شاید بارها زن را به شکل یک شیطان که با چهره 
دلنشین خود قصد گمراهی او را دارد تصور 
کرده است. او در پشت چهره دوست داشتنی 
همسرش، یک چهره کینه توز را تصور می کرده 
است. این تصورها او را به کینه دیرینه کشانده به 
طوری که آن را به صورت یک پرخاشگری نهفته 
تا وقت حادثه نگه داشته و در آن زمان به صورت 
یک فاجعه بیرون ریخته است. در چنین شرایطی 
اگر زن گاه به گاه بر سر موضوعات دیگری نیز 
با شوهر سر ناسازگاری باز می کرد، این خود 
زمینه ای می شده است برای ظهور تدریجی کینه 
شوهر. از این طریق حداقل کینه شوهر زودتر 
از این ها و با حالت تدریجی ظاهر می شد. این 
واقعه را می توان به زلزله ای تشبیه کرد که در 
صورتی که خرده زلزله هایی واقع شود، از شدت 
زلزله نهایی می کاهد ولی نبود این خرده زلزله ها 
می تواند زلزله شدید و مخربی را به دنبال داشته 
باشد مثل زلزله ای که باعث شد علی همسرش 

»معصومه«  را نابود کند.

جنایتی آتشین درفریبکاری عاشقانه
ــورد  ــه دخــتــر م ــدن ب ــی ــس از رس ــوان پ مـــرد جـ
عالقه اش دست به یک کالهبرداری عجیب 
زد و برای این که  راز این فریبکاری فاش نشود 
با همدستی همسرش یک نقشه آتشین مرگبار 

را به اجرا گذاشت.

مرگ مرموز	 
خرداد سال 95 مأموران پلیس کهریزک از مرگ 
مشکوک مرد جوانی در یکی از بیمارستان های 
شهر باخبر شدند. شواهد نشان می داد رضا 30 
ساله  که تبعه افغانستان بود  بر اثر سوختگی 
شدید جان سپرده است. عابرانی که از یکی از 
خیابان های خلوت کهریزک عبور می کردند 
رضا را به بیمارستان رسانده  بودند.با انتقال 
جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات در این زمینه 
آغاز شد و ماموران به  بررسی فهرست مکالمات  
تلفن همراه رضا پرداختند و یک مرد 38ساله به 
نام نوید را که چندین مرتبه با رضا تماس داشت 
شناسایی و بازداشت کردند. مرد جوان سعی 
داشت با داستان سرایی پلیس را گمراه کند تا 

این که در روند بازجویی ها به  جنایت آتشین  با 
همدستی همسرش اعتراف کرد.

اعتراف به جنایت آتشین	 
وی گفت : من رضا را کشتم اما قتل عمدی نبود 
و قصد کشتن او  را نداشتم. من برای پرداخت 
مبلغ شیربها به پدر همسرم بدهکار بودم به همین 
دلیل  تصمیم گرفتم برای جور کردن این پول 
از رضا کالهبرداری کنم که ناخواسته موجب 
مرگ او  شدم.با اظهارات این مرد همسرش به نام 
حکیمه  نیز به اتهام معاونت در قتل  بازداشت شد 
و آن ها  در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران  پای میز محاکمه ایستادند.

متهمان در دادگاه	 
در ابتدای جلسه  اولیای دم درخواست قصاص 
را مطرح کردند. سپس متهم در جایگاه قرار 
گرفت و با انکار جرمش گفت: چند سال قبل به 
خواستگاری حکیمه رفتم. آن ها افغان بودند و 
رسم به دریافت شیربها داشتند. پدر او مبلغ 25 

میلیون تومان شیربها تعیین کرد. از آن جایی که 
به حکیمه عالقه مند بودم قبول کردم و به دروغ 
گفتم تــوان پرداخت این مبلغ را دارم اما پنج 
میلیون تومان بیشتر از آن را نتوانستم بپردازم. 
مدتی از زندگی ما گذشت تا این که پدر او بقیه 
شیربها را خواست. پولی در بساط نداشتم و 
از طرفی حاضر نبودم زندگی با حکیمه را از 
دست بدهم ،به همین دلیل به فکر کالهبرداری 
افتادم و از همسرم برای اجرای این نقشه کمک 
خواستم.همسرم هم به دلیل عالقه ای که به 

زندگی مان داشت پذیرفت مرا همراهی کند.

نقشه شوم	 
وی ادامــه  داد: رضــا را از قبل می شناختم و 
می دانستم با آن که همسر و چهار فرزند دارد، 
قصد دارد بار دیگر ازدواج کند. به همین دلیل 
حکیمه را به عنوان خواهرم به او معرفی کردم. 
بعد از چند مرتبه رفت و آمد ،رضــا به حکیمه  
عالقه مند شد و او را از من خواستگاری کرد. 
این ماجرا برایم  خیلی سخت بود اما چاره ای 

نداشتم. من  به رضا گفتم در عوض دریافت 
شیربهای 20 میلیونی با ازدواج آن ها موافقم. 
رضا بعد از چندماه پول را به حسابم واریز کرد و 
بعد از آن پیگیر شروع  زندگی مشترک با حکیمه 
شد. من هربار بهانه ای می آوردم و دروغ جدیدی 
سرهم می کردم.این متهم درباره  نحوه جنایت 
گفت: رضــا که به ماجرا مشکوک شــده بود، 
تصمیم گرفت با پدر حکیمه که گمان می کرد 
پدر من است، صحبت کند و همه این اتفاقات 
را به او بگوید. نگران آبرویم بــودم. با رضا در 
کهریزک قرار گذاشتم تا با هم صحبت کنیم. آن 
روز رضا با خودروی خودش  آمد و من و حکیمه 
با موتور به محل قرار رفتیم. وقتی با هم روبه رو 
شدیم یک بطری بنزین راکه از قبل آماده کرده 
بودم، روی خودرویش ریختم. حتی  مقداری از 

آن، روی خودم هم پاشیده شد. با زدن فندک، 
خــودرو آتش گرفت و من و رضا هر دو  به عقب 
پرتاب شدیم. اما شدت آتش سوزی زیاد بود و 
رضا گرفتار شد و من جان سالم به در بردم و با 
حکیمه سوار برموتور فرار کردیم. سپس حکیمه 
منکر معاونت در قتل شد و گفت: من به اصرار 
شوهرم وارد این داستان شدم و مقتول را فریب 
دادم. من در قتل اونقشی نداشتم. در پایان 
جلسه هیئت قضایی هر دو متهم را از اتهام قتل 
عمد تبرئه و نوید را به خاطر قتل شبه عمد به 

پرداخت دیه محکوم کردند.

نقض حکم در دیوان عالی کشور	 
حکم صــادر شده در دیــوان عالی کشور تحت 
رسیدگی قرار گرفت و قضات دیوان عالی با طرح 
ایراداتی حکم صادر شده را شکستند و خواستار 
رسیدگی دوباره به پرونده شدند.به این ترتیب 
این زوج جــوان روز گذشته بار دیگر در شعبه 
دوم دادگــاه کیفری یک استان تهران از خود 
دفاع کردند.نوید گفت: من واقعا قصد کشتن 
رضا را نداشتم. فقط می خواستم با سوزاندن 
خودرویش، او را بترسانم تا از تصمیمی که گرفته 
بود، منصرف شود. اما خودرو در سراشیبی قرار 
داشــت و وقتی بنزین را روی ماشین پاشیدم  
ناخواسته به روی رضا هم پاشیده شد و بعد از 
زدن فندک، رضا شعله ور شد و من و حکیمه از 
ترس فرار کردیم، من واقعا قصد کشتن رضا را 
نداشتم.حکیمه نیز اظهارات همسرش را تایید 
کرد و گفت: مرگ رضا اتفاقی رخ داد.بنا به این 
گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

تحلیل کارشناس	 

دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس و 
استاد دانشگاه 

ــرادی که قصد دارنــد به عنوان شریک  اف
با هم یک کار اقتصادی را آغاز کنند باید 
از حقوق قانونی خود و مشکالتی که در 
آینده آن ها را تهدید می کند، مطلع باشند 
زیرا شریک بودن در امور اقتصادی یک 
سری مشکالتی را به وجود می آورد که اگر 
طرفین این ارتباط اقتصادی حق یکدیگر را 
نپذیرند آسیب های اجتماعی فراوانی را به 

بار می آورند .

شراکت یکی از مسائلی است که آثار مثبت 
و عواقب منفی فراوانی را به بار می آورد 
به طور مثال افرادی هستند که در ملک و 
امالک با یکدیگر شریک می شوند یکی 
از دو سوی این رابطه ریسک و خطرات را 
می پذیرد و فرد دیگر که شریک به حساب 
می آید ترس از ضرر دارد در حالی که باید 
بدانند در سود و زیان هر دو به یک اندازه 
سهم می برند .برخی افــراد که بی منطق 
هستند به دلیل ارتــبــاط ضعیفی که در 
ــط گسترده تر  تعامالت اجتماعی و رواب
دارند جزو شرکایی به حساب می آیند که 
عالوه بر داشتن شخصیت متزلزل همیشه 
استرس و اضطراب را در کاری که به صورت 

شراکتی انجام می شود تحمیل می کنند و 
پایه مشکالت را بنا می گذارند. برخی افراد 
خود را شریک می دانند که فقط در این 
شراکت توقع سود و منفعت دارند در حالی 
که باید تمام زوایای آن را مد نظر قرار داد در 
کاری که به صورت مشترک انجام می شود 
هر دو سوی ارتباط باید به قوانین احترام 
بگذارند و هر کس به اندازه سهم خود حق 
مطالبه داشته باشد تا مشکالت اجتماعی 
پیش نیاید .گاهی اوقات در برخی پرونده 
ها دیده می شود  افرادی با یکدیگر در امور 
اقتصادی شریک هستند و  به مشکالت 
فراوانی برخورد و به مراجع قضایی مراجعه 
می کنند. یکی از آن ها می خواهد سهم اش 

را واگــذار کند امــا دیگری قصد فــروش و 
واگـــذاری  نــدارد و همین نــزاع و درگیری 
میان شان را رقم می زند و مراجع قضایی را 
به عنوان مرجعی که صلح را برقرار می کند 
انتخاب می کنند .وقتی  نزاع و درگیری 
میان دو شریک شکل می گیرد یک نفر 
فکر می کند طرف مقابل قصد کالهبرداری 
ــاذی از او را دارد و به همین دلیل با  و اخ
وسواس و تأمل به مسائل نگاه و فکر می کند 
اگر سهم خود را واگذار کند کاله بزرگی بر 
سرش رفته به همین دلیل است که نزاع و 
درگیری میان این افراد تا حدی پیش می 
رود که دست به رفتارهای غیر اجتماعی 
ناهنجار می زنند و شاهد عصبانیت های 

زودهنگام و آنی هستیم که در یک مجادله 
و بحث کاری دو شریک به قتل ، آدم ربایی،  
خشونت و خیانت کشیده می شود. برخی 
افــراد شخصیت شان صلح پذیر است به 
همین دلیل در شراکت حاضرند از سهم 
خود گذشت کنند تا کار به مسائل اجتماعی 
خطرناک کشیده نشود اما برخی شخصیت 
ها که منفعت طلب و سودجو هستند از 
همین درگیری ها و مجادالت به نفع خود 
بهره می برند و کار را پیچیده می کنند که 
در نهایت دیده می شود به جای اندیشه 
تفکر و مشورت سر از زندان در می آورند 
و به عنوان یک فرد مجرم و متهم و قاتل 

شناخته می شوند.

شریک طمعکار

قتل، پایان اختالف حساب یک میلیاردی 2 شریک
مرد جــوان که دوستش را به دلیل اختالف 
حساب یک میلیاردی ،بعد از شراکت در بهره 
ــرداری از یک معدن ماسه و گوگرد کشته  ب
بود، ادعا کرد که قصد کشتن نداشته است و 

خواست تا او را ببخشند.

ناپدید شدن مرد ثروتمند	 
رسیدگی به این پرونده از 31  اردیبهشت سال  
96 آغــاز شد. زن جــوان که به پلیس آگاهی 
رفته بود گفت: همسرم صاحب یک معدن 
ماسه و گوگرد در حاشیه جاده خاوران است. 
او هر روز به محل کارش می رود اما از صبح 
هیچ خبری از او نــدارم وگوشی موبایلش را 
هم پاسخ نمی دهد و می ترسم بالیی سرش 
آمده باشد. همسرم مدتی است با شریکش به  
نام  کیوان مشکل دارد و با او درگیر است.به 
دنبال اظهارات زن جوان، تالش برای یافتن 
سرنخی از مرد ثروتمند آغاز شد و پلیس در 
نخستین گام از بررسی ها، شریک کاری سینا 

را به عنوان مظنون تحت بازجویی قرار داد.

اعتراف به قتل	 
کیوان سعی داشت با داستان سرایی هایش 
خود را  در ماجرای ناپدید شدن سینا بی اطالع 
نشان دهد اما وقتی در بن بست اطالعاتی پلیس 

گرفتار شد، لب به اعتراف گشود و به قتل شریک 
کاری اش به دلیل اختالف حساب اعتراف کرد.
با نشانی هایی که کیوان به پلیس داده بود، جسد 
سینا  در حاشیه جاده خاوران پیدا شد و پس از 
اعترافات و بازسازی صحنه جنایت پرونده این 
مرد با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و روز گذشته در شعبه 

10 جلسه رسیدگی برگزار شد.

درخواست قصاص	 
در ابتدای  جلسه خواهر و برادرهای قربانی 
به عنوان ولی دم در جایگاه ایستادند و برای 
بزرگ  .پسر  خواستند  قصاص  حکم  کیوان 
قربانی نیز درخواست قصاص را مطرح کرد. 
اما نماینده دادستان از طرف فرزند صغیر 
قربانی دیه خواست. خواهر سینا در حالی که 
اشک می ریخت با اشاره به متهم گفت : این 
مرد از سال ها قبل با  برادرم و  پدرم در ریخته 
گری کار می کردند و با هم دوست بودند  اما او 
با بی رحمی زیاد برادرم را کشت و بعد ازکشته 
شدن  برادرم، مادرمان ازغصه زیاد فوت کرد و 
به همین دلیل برای کیوان  قصاص می خواهم.

تشریح جنایت	 
سپس متهم در جایگاه ویژه  ایستاد و گفت : من 

و سینا سال ها بود با هم دوست بودیم و به خانه 
یکدیگر رفت و آمد داشتیم . حتی فرزندان 
مقتول مرا عمو صدا می زدند تا این که سال 
90 در بهره بــرداری از معدن ماسه و گوگرد 
با هم شریک شدیم . چون با هم دوست بودیم 
، شراکت مان را ثبت نکردیم و هیچ برگه ای 
ننوشتیم. وی ادامه داد : ما پس از چند سال 
با هم اختالف مالی پیدا کرده بودیم و من یک 
میلیارد تومان از سینا طلب داشتم اما او طلبم 
را نمی داد. در  سال 96 به خاطر بدهی هایم 
ناچار شدم خانه و خودرویم را بفروشم . من 
چند بار سراغ سینا رفتم و از او خواستم به من 
کمک کند اما هر بار جواب سر باال می داد.این 
متهم در تشریح جزئیات جنایت گفت: آخرین 
بار همراه برادرم به معدن رفتم تا با سینا تسویه 
حساب کنم اما سینا با بی اعتنایی جوابم را 
داد. او رفتارهای تحقیر آمیزی  با من داشت  
خواست  من  از  او  شدم.وقتی  عصبانی  که 
تا استکان ها را بشویم از شــدت عصبانیت  
به رویــش  اسلحه کشیدم اما من واقعا قصد 
کشتن او را نداشتم .اولین تیر ناخواسته از 
اسلحه شلیک شد و بعد از شلیک ،مانند فیلم 
ها به یاد بدهی و اختالف های قبلی با سینا 
افتادم و تیرهای بعدی را شلیک کردم. وقتی 
سینا روی زمین افتاد با چاقو چند ضربه به او 

زدم .وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این 
که چرا اسلحه همراه داشتی؟ گفت : محیط 
معدن محلی خوفناک بود به همین دلیل از 
ترس همیشه اسلحه حمل می کردم .این متهم 
گفت : برادرم در قتل هیچ دخالتی نداشت  و 
وقتی من وسینا  با هم درگیر شدیم او بیرون 
از معدن در حال بازی با توله سگ ها بود .این 
متهم  در پاسخ به سوال قاضی درباره این که 

چرا برادرت را همراه برده بودی؟ گفت :چند 
سال قبل تصادف کردم و به همین دلیل دیگر 
قادر به رانندگی نبودم و از برادرم خواستم تا 
مرا به معدن برساند .وی  در حالی که سرش را 
پایین انداخته بود، گفت: باور کنید من قصد 
کشتن سینا را نداشتم و قتل او اتفاقی رخ داد.
بنا به این گزارش، در پایان جلسه، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.
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باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.
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بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.

معمای تصویریعددیاب

بازی ریاضی:

منتخب چی شده

خفن استریپ: فراوانی

معمای رانندگی در لندن:در انگلستان رانندگان از سمت چپ حرکت   
می کنند  نه  از  سمت راست.

هوش تحلیلی: گزینه )2(، فلش گوشه ها در حال چرخش در جهت عقربه های 
ساعت است.

تست هوش: گزینه )2( اختالف اعداد خانه های مقابل هم ثابت است.

معمای رابطه خویشاوندی:  خواهر یا دخترخاله

معمای خواهران هم مدرسه ای: بر اساس اطالعات مسئله می توان گفت: 
نیلوفر بزرگ تر از نسرین و کوچک تر از ژاله است و نسرین در کالس سوم است. 
در نتیجه نیلوفر در کالس پایین تر از سوم قرار دارد. از آن جایی که عبارت 

نادرست را خواسته پاسخ گزینه یک می شود.

رانندگی در لندن

ما خیلی وقت ها نگاه می کنیم، اما نمی بینیم! مشاهده 
کردن به معنای دیدن همه چیز های اطراف و سپس 
ــده اید.  تفکر منتقدانه دربـــاره چیزی اســت که دی
مهارت های مشاهده در زندگی روزمــره بسیار مهم 
هستند و می توانند توانایی تعامل با دیگران و واکنش 
مناسب به محیط را تقویت کنند. در این جا تصویری 
برایتان آماده کرده ایم که مهارت های دیداری شما را 
به چالش می کشند. یک اشتباه عمدی در تصویر زیر 

وجود دارد که باید آن  را پیدا کنید.

ید
ده

ار 
قر

ل 
دو

 ج
در

ی 
و  ر

 ط
  را

د 
دا

اع
د.

شو
پر 

م 
 ه

ها
ن 

تو
س

م 
ما

و ت
ده 

فا
ست

د ا
دا

اع
م 

ما
ز ت

ه ا
 ک

شش رقمی: 

  431892 – 132789
837429 - 796231

سه رقمی: 

  372 – 237 – 189
  732 – 629 – 423

981 - 756

چهار رقمی:

  3568 - 2938
  4831 – 4728

 7324 – 5681

پنج رقمی: 

  25184 - 18752
  85239 – 68291
 96348 – 96847

9
8

1
9

6
3

4
8

8
3

7
4

2
9

6
8

8
3

5
7

8
7

9
6

2
3

1
2

2
4

5
9

8
3

5
6

8
7

3
2

4
1

8
9

9
8

2
3

7
7

3
2

2
3

7
2

4
9

5
6

8
1

2
3

1
6

2
9

1
3

2
7

8
9

84
7

5
6 عددیاب

425916873
678423519
319875642
934657281
156289734
782134965
291368457
563742198
847591326

378625491
469817253
215349786
653984172
197562834
824173965
931458627
542796318
786231549

حل جدول شماره  7623 حل جدول شماره  829

5.پادشاه سرزمین آشور- از نوادگان تیمور 6. سبکی در 
کونگ فو-از گونه های عقیق 7.بخشی از زمان–تسمه 
8.پول قطر- قند سفید 9. بی حس-دو یار هم قد10.از 
خدایان باستان-  گاز جوشکاری-لقب سالطین پیشدادی 
12.داور   15 شماره  پیشاهنگان–عنصر  مجمع   .11

معروف ایتالیایی- زاماسکه

عمودی:

دوچــرخ  کوچک  ها–تراکتور  ــه  آالل تیره  از  گیاهی   .1
2.اسطوره فوتبال برزیل-دیروز عرب– قهرمان داستان 
خوشه های خشم 3.رخت پوستی–چوب زیر ریل قطار- 
ــای عصر جاهلیت–گیاه  4. از بــت ه  صــابــون خیاطی 
تــاالب ها- از رنگ های اصلی 5. ورزش هندی-جامه 
ــوام ایرانی–طوالنی ترین رود  فاخر سیاه رنــگ 6.از اق
نوبت–محموله-خرس   .7 رومیان  زمین  الهه  آفریقا- 
ترکی 8.  قوم تاریخی پرو-سرزمین اورســت 9. مجلس 
شیوخ–بله روسی- پترولیوم10. کجاست-خاور فالت 

ــران–آب ترکی  ای
11.سیاه عرب- 
لباس  بدبخت– 
آخرت 12.روغن 

نخل-رزرو

افقی:    1. خدای نور یونان باستان- مخترع ماشین حساب 2 .چهارمین حرف یونانی-از 
توابع مثلثاتی 3. پاسخ منفی–مرکز آلبانی- نوعی پیامک 4. بت قوم نوح- همراه اصول 

افقی:  1.فروغ– دریاساالر 2.صمغ گون-چهره-کمانگیر معروف 3. تکرار حرف-
رشوه برای افشا نکردن راز 4.سگ گزنده-استان کویری 5.واحد مقاومت الکتریکی- 

ــد از  ــک واح ــواد-   نسخه دوم 7.ی ــی سـ مــاه -مــســاوی 6.ب
توپخانه– آموختنی لقمان 8.قدم یک پا– واحد رستورانی- 
ظرف فلزی 9.پرنده سعادت–  پیروزی 10.رستورانی که 
پیش خدمت نــدارد- پول سامورایی ها 11. کاالی حمل 

شدنی-رسته–خواب ترسناک 12. از ادویه ها- شیپور

 عمودی :
1. اصطالحی در فوتبال–شقایق- پیشرو گله 2.کارگاه 
هنرمندان- ژنرال 3.پیشوند فقدان–ازحبوبات- تور کاه 
کشی 4. پاره گوشت- صندلی راحتی 5.درختی زینتی-
یار شیرین 6.بــاغ شیراز–نوعی موسیقی کالمی–از ماه 
های قمری 7.مته برقی–از خدایان باستان- ترمیم فرش 
8. بانی-تایر 9. از نام های خداوند–زودرنج  10.ماج-درج 
کردن–بیابان 11. چاه جهنده- یون منفی 12.مــردار-

نمایش  زیباترین 
ــردی فــوتــبــال- ــ ف

سوره زنان
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معما)2(

معما)1(

هوش تحلیلی

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای 
جای خالی مناسب است؟

حدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان می دهد!به 
نمونه توجه کنید و برای این که بدانید کلمه چند 

حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

رابطه خویشاوندی

شــمــاره  ــک  ی از  پیامکی  مهشید 
ناشناس دریافت کــرد و پاسخ 

داد: »شما؟« غریبه جواب داد: 
»من یکی از بستگان مادری 
مادرتان  ــادر  م هستم.  شما 

مادر زن پدر من است.«
با فرض این که اطالعات او 
درســت اســت، رابطه آن ها 

چیست؟

خواهران هم مدرسه ای

سه خواهر در یک دبیرستان تحصیل می کنند. 
نیلوفر در کالس پایین تر از نسرین و ژاله در کالس 
باالتر از نیلوفر است. اگر نسرین در کالس سوم 
متوسطه باشد، کدام یک از عبارت های زیر درست 

نیست.
1. نیلوفر در کالس چهارم است.

2. ژاله و نسرین همکالس هستند.
3. ژاله در کالس باالتر از نسرین است.

4. نیلوفر در کالس دوم است.
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تاثیر بنزین سوپر!
سالم ممنون از این که این هفته هم مثل هفته های پیش 
با  تعداد باالی پیامک هاتون ما رو غافلگیر کردید و 
انرژی تازه ای به ما دادید. از این که برای شما مخاطبان 
دوست داشتنی مطلب می نویسیم به خودمون می 
بالیم. امروز هم دوباره  با ستون منتخب چی شده، با کلی 
پیامک که شما برای مان ارسال کرده اید در خدمت تان 
هستیم.  برخالف میل باطنی مون مجبور شدیم تعداد 
زیادی از پیامک های شما رو کم کنیم تا موارد بهتر در 
صفحه جا بشن! بازهم از همه دوستانی که درست و 

طبق روش گفته شده 
توی مسابقه شرکت 
کردن سپاس گزاریم. 
توی صفحه فردا هم 
ســوژه جدیدمون رو 
ــاره اش  ببینید و درب
بنویسید.  ــون  ــرام ب
منتظر پیامک هاتون 
هــســتــیــم. خـــوش 

باشین همیشه.

* وقتی داری میری عیددیدنی و نگرانی بهت آجیل 
فرهاد دوست علی نرسه!  

* وقتی آپارتمان بدون پارکینگ  می خری!  
فرهاد دوست علی  
* وقتی که  یک کاسه شله می گیری  از فرط  خوشحالی 
محمدرضا صدفیان  انگار می خوای بال در بیاری!  
* چرا این جوری نگاه می کنی مگه ماشینا دل ندارن 
فاطمه سبزی گرگم به هوا بازی کنن!  

* وقتی با سرعت از روی دست انداز رد میشی!  
جواد طهان  
* وقتی برای در امان ماندن از خطر سیل برای ماشین 

یک جای امنی در نظر می گیری.  
سیدمهدی موسوی شهری  
* وقتی بابات میگه اگه با ماشین پرواز کنی بهت یارانه 
خاطره گالب میدم!  
* وقتی به جای سوخت معمولی از سوخت موشک 
محمد نگهبان استفاده می کنی!  
* وقتی از روی سرعت گیرهای جدید رد میشی.... 
عباس یعقوبی  
* وقتی ماشین از بنزین 3 هزار تومانی فرار کرده رو دیوار. 
علی دشتبان  

احمد نظریان * وقتی راننده ماشین خلبانه.  
* وقتی مامانم رانندگی می کنه همه چیز امکان پذیره 
سیدمحمدطاها موسوی از  رشتخوار حتی پرواز!  
* وقتی بانک ها برا تبلیغ قرعه کشی جوایز شون میگن 
سیدحسین آروند یه خونه میدیم که یه ماشینم روشه!  
* وقتی بعد ازمدت ها بنزین یورو 4داخل باک می ریزی! 
مریم محمدی  
* بیچاره رفته اون باال ببینه ترافیک تا کجا ادامه داره ! 
آرزو ساالری منوجان  
* همه فیل هوا می کنن، این بابا هم ماشین هوا کرده ! 
اشرف بیدلی  

* وقتی تعویض روغنی طبقه دوم باشه !  
ایلیا درویشی از بندرعباس  

* انگار می شه روی پشت بوم خونه هم تعمیرگاه زد !  
لیانا درویشی از بندرعباس  
* وقتی می فهمی قراره از کوچه تون نیسان آبی رد بشه! 
حسین رعنایی  

* وقتی بیش از حد بلندپروازی و توهم داری! 
  زهرا فرامرزنیا
* وقتی مسافری که سوار کردی میگه منو تا دم خونه 
عباس یعقوبی برسون.  



 تازه ترین خبرها از وضعیت
 استاد شجریان

هیئت مدیره بیمارستان جم در اطالعیه ای، آخرین 
وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان را توضیح 
داد. به گزارش خبرآنالین، در تازه ترین اطالعیه 
بیمارستان جم آمده است: »شرایط بالینی ایشان 
اکنون پایدار بوده و با توجه به بهتر شدن شرایط ریوی 
و قلبی فعال از دستگاه ونتیالتور )کمک تنفسی( 
جــدا شــده و تنفس خــودبــه خــودی داشته و فقط 
توسط ماسک، اکسیژن دریافت می کنند ولی برای 
مراقبت بهتر و بیشتر نیازمند ادامه بستری در بخش 
مراقبت های ویژه است.« محمدرضا شجریان، استاد 
آواز ایران که سه سال است با بیماری سرطان دست و 
پنجه نرم می کند، از هفته گذشته به دلیل مشکالت 

تنفسی در بیمارستان بستری شده است.

کنسرت از راه دور بنیامین بهادری

لغو همه کنسرت ها در هفته جاری باعث لغو کنسرت 
بنیامین بهادری در تهران نیز شد. این خواننده 
پاپ بعد از این اتفاق، تصمیم گرفت از راه دور برای 
مخاطبان خود کنسرت برگزار کند. او در توضیح 
این تصمیم نوشت: »اگه خدا بخواد ساعت هفت 
هشت، یه الیو می ذارم و چند دقیقه با هم، هم آهنگ 
می شیم از راه دور و از خونه هامون.« قرار بود این 
کنسرت ششم اسفند در برج میالد برگزار شود. این 
خواننده پاپ، چند ماه پیش بعد از حدود سه سال، با 

انتشار قطعه »راحت« به دنیای موسیقی بازگشت.

 انتشار »عاشقی یه طرفه« 
رضا صادقی

رضا صادقی اثری جدید را در دسترس مخاطبان 
قرار داده است. به گزارش ایلنا، نام آهنگ جدید 
این خواننده پاپ، »عاشقی یه طرفه« است. بابک 
بابایی ترانه سرایی و آهنگ سازی آن را به عهده 
داشته و مهرداد احمدزاده، تنظیمش کرده و آرش 
پاکزاد نیز میکس و مستر آن را به عهده داشته است. 
او سال گذشته یک آلبوم موسیقی به نام »زندگی 

کن« را منتشر کرد.
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موسیقیادبی 

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 
بعد از ماه رمضان

ــذاری و سخنگوی  ــت گ ــاس ــی ــیــر شــــورای س دب
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
از تغییر زمان برگزاری این رویداد فرهنگی خبر 
داد و گفت: با مصوبه شــورای سیاست گذاری، 
سی وسومین نمایشگاه کتاب تهران بعد از ماه 
مبارک رمضان برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
ایوب دهقانکار گفت: »با عنایت به این که هدف از 
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ایجاد فضایی آرام 
و دلنشین، محیطی فرهنگی برای دوستداران و 
عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی و از سوی دیگر 
تقویت چرخه اقتصادی نشر کشور است، با لحاظ 
شرایط فعلی جامعه، شورای سیاست گذاری تاریخ 
۲۶ فروردین ۹۹ را برای اجرای بهینه نمایشگاه 
کتاب مناسب ندانست و براساس مصوبه شورا، 
زمان برپایی سی وسومین نمایشگاه کتاب تهران 

به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد«.

 بازیگر »روسری آبی« 
با شعر به جنگ کرونا رفت

پای ویــروس کرونا به کشورمان باز شد و همه 
حوزه ها از جمله ادبیات و رویدادهای مربوط 
به آن را تحت تأثیر قــرار داد. در این روزهــا که 
همه مشغول پیشگیری از ابتال به این ویروس 
افسر  هستیم،  آن  به  مربوط  اخبار  پیگیری  و 
اسدی، بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون 
دست به کار شده و برای کاهش اضطراب و ترس 
هموطنانمان از کرونا و یــادآور شدِن بزرگی و 
عظمت ملت ایران و ایستادگی شان، شعری در 
قالب مثنوی سروده که بازتاب های مثبتی هم 
در پی داشته است. این شعر از زبان ویروس کرونا 
خطاب به ایرانی ها سروده شده و مطلعش این 
است: »عجب این مردمان سرسخت هستند/ 
در این اوضاِع بد خوشبخت هستند«. شعر با این 
دعا هم پایان می یابد: »خدا را کی خوش آید ای 

کرونا/ ز منزل های ایرانی برون آ«!

سرنوشت»آرمان« های عصر جدید
 نگاهی به وضعیت فعلی استعدادهای موسیقی

 که در فصل اول این برنامه پربیننده روی صحنه رفتند

گوگل فارسی »عالمه دهخدا«!
 لغت نامه از دهه ۱320 

جور موتورهای جست و جوی اینترنتی را می کشد

گــروه ادب و هنر- تا شــروع فصل دوم برنامه 
استعدادیابی »عصرجدید« چیزی نمانده است. 
قرار بود قسمت اول برنامه راستی آزمایی آن، 
شب گذشته روی آنتن برود. این مرحله به منظور 
بررسی صحت ویدئوهای ارسالی برای شرکت 
در این برنامه به فصل دوم اضافه شده است. چند 
استعداد موسیقی در بین شرکت کنندگان دیده 
شده است؛ مانند شروین و رضا ارمندپیشه که  در 
این برنامه مشغول تولید تک آهنگ های رسمی 
هستند. بهتر دیدیم در آستانه شروع فصل جدید 
این برنامه، درباره سرنوشت و اوضاع فعلی چند 
استعداد موسیقی که در این برنامه به شهرت 

رسیدند، بگوییم.

آرمان امیدی	 
ویدئویی ساده از محلی خواندن آرمان کافی 
بود تا او به صحنه این برنامه راه پیدا کند. این 
نوجوان که در اولین اجــرای خود یک لباس 
بختیاری به تن داشت، در همان ثانیه های اول 
توجه داوران را به خود جلب کرد؛ به طوری که 
آریا عظیمی نژاد ۶7 ثانیه بعد از اجرا، اولین 
چراغ سفید او را روشن کرد. حامی مالی این 
برنامه قول حمایت از آرمــان بــرای تولید یک 
آلبوم محلی را داد. فعالیت های آرمــان در 
صفحه اینستاگرامش نشان می دهد او پیگیر 

موسیقی است اما خبری از آلبوم موسیقی با 
صدای او نیست.

وحید آقاجری	 
بازخوانی آثار نوستالژیک و گاه حماسی وسیله 
خوبی برای ارتباط برقرار کردن وحیدآقاجری 
با تماشاگران و مردم در برنامه »عصر جدید« 
بود. او پیش از این برنامه، اجــرای رسمی در 
تلویزیون نداشت اما بعد از گرفتن رای مثبت 
از داوران این برنامه شناخته شد. او یک بار به 
برنامه »سالم صبح به خیر« دعوت شد و یکی 
از آثار برجسته استاد محمد نوری را بازخوانی 
کرد. آقاجری دانشجوی رشته موسیقی است و 
آن طور که صفحه اینستاگرامش نشان می دهد 
ــه فعالیت در این  به طــور جــدی مشغول ادام

حوزه است.

کارزان و باسط قاسمی	 
سرنوشت برای کــارزان و باسط، دو برادر ُکرد، 
خواب  خوشی دیده بود. این دو که یکی راننده 
و دیگری آرایشگر بود، بدون تحصیل در رشته 
موسیقی و با تکیه بر موسیقی غنی کردی، وارد 
عرصه رقابت در »عصر جدید« شدند و اجرای 
خوبی داشتند. محبوبیت کارزان و باسط، بعد از 
اجرا در این برنامه به اندازه ای بود که 
سه هزار نفر در سنندج به کنسرت 
آن ها رفتند. این دو برادر به واسطه 
کــارت طالیی آریــا عظیمی نژاد، 
به باشگاه مهارت »عصر جدید« 
راه پیدا کردند. قــرار بود کنسرت 
این دو بــرادر، نهم اسفند در 
کرج برگزار شود که 
به علت لغو رسمی 
همه کنسرت ها 
در هفته جاری، 
این کنسرت 
نـــیـــز لــغــو 

شد.

در روزگاری که خبری از اینترنت و گوگل 
نبود، لغت نامه ها حکم موتور جست وجوگر 
را داشتند. کافی بود ِقِلِقشان را بدانی تا 
ــاره چیزهایی که نمی دانی،  بتوانی درب
بخوانی. اصاًل خیلی ها، کتاب خواندنشان 
با خــوانــدن همین لغت نامه ها شروع  را 
کردند و به یک حوزه خاص برای مطالعه 
عالقه مند شــدنــد. ایــن روزهـــا بــا ایــن که 
لغت نامه ها کمی تا قسمتی مهجور واقع 
شده اند، اما باز هم به لطف اینترنت، به 
نسخه های آنالینشان دسترسی داریم. 
کمتر فارسی زبــاِن اهل مطالعه ای پیدا 
می شود که نام لغت نامه دهخدا را نشنیده 
باشد. لغت نامه ای که بیش از 40 سال از 
عمر دهخدا صرف تدوین و نوشتن آن شده 
اســت. عالمه علی اکبر دهخدا، آغازگر 
راهـــی دشـــوار بـــرای حفظ هــویــت زبــان 
فارسی شد. امروز، هفتم اسفند، سالروز 

درگذشت اوست.

پروژه بزرگ لغت نامه	 
حتی تصورش هم سخت است که بیش 
از 40 ســال از عمر دهخدای 77 ساله 
در راه نوشتن لغت نامه گذشته باشد. او 
برای شروع این کار، حدود چهار میلیون 
ــای فارسی تهیه کرد  فیش دربــاره واژه ه
و با دست پر به سراغ کار تدوین لغت نامه 
رفت. اما این تعداد فیش و این همه سال 
بــرای لغت نامه کافی نبود. خــودش هم 
می   دانست که عمرش قد نمی دهد پایان 
کــاِر بزرگش را ببیند. او در مصاحبه ای 
در نیمه دوم دهه 13۲0 به این موضوع 
اشــاره می کند و می گوید دنــبــال افــراد 
فاضل، مطلع و دانشمندی بوده است که 
او را در این راه یــاری کنند و موفق شده 
این افراد را پیدا کند: »یکی از آن ها دکتر 
معین است و کمک ایشان توفیقی است 
ــم به نام  بــرای من. همچنین فــردی داری
دبیر سیاقی و یک نفر دیگر به اسم سید 

جعفر شهیدی. این سه نفر خیلی در کار 
تنظیم لغت و تکمیل آن آزموده شده اند و 
امید دارم بعد از من بتوانند بقیه این کتاب 
را بنویسند. آن چه تا به حال طرح شده 1۶ 
مجلد کوچک و بزرگ است. شاید هنوز 
یک بیستم کتاب نیست و زمان می خواهد 
و گمان نمی کنم آخر کتاب را ببینم. امید 
دارم این چند نفر کار را به کمال برسانند«. 
لغت نامه دهخدا هم اکنون 50 جلد و ۲۶ 

هزار صفحه دارد.

»دخو« در صور اسرافیل	 
کاِر اصلِی علی اکبر دهخدا بنیان گذاری 
بود. او عالوه بر گذاشتن بنیاِن لغت نامه، 
هم  را  ــران  ایـ در  مطبوعاتی  طنز  بــنــای 
پرند«  و  و کتاب مشهور »چرند  گذاشت 
نتیجه آن است. »چرند و پرند« مجموعه 
مقاالت و یادداشت های طنز دهخداست 
که با نام مستعار »دخو« در هفته نامه صور 
اسرافیل به مدیریت جهانگیر خان شیرازی 
منتشر می شد. »امثال و حکم« در چهار 
جلد، از دیگر یادگارهای این ادیب است 
که حدود 50 هزار ضرب المثل، جمالت 

قصار و ابیات را در خود جای داده است.



جواد نوائیان رودسری – بریتانیا از اواسط دوره 
قاجاریه، نفوذی گسترده در ایران پیدا کرد. این 
نفوذ در تقابل با فعالیت های استعماری رقیب 
دیرینه انگلیس، یعنی روسیه تزاری، گسترش 
فراوانی یافت. یکی از ویژگی های هر دو قدرت 
استعمارگر، تالش آن ها برای ایجاد پایگاه در 
ایــران، از طریق جلب همکاری خاندان های 
پرنفوذ بود؛ خاندان هایی مانند فرمانفرما، قوام 
شیرازی و ... در همین راستا، در زمره دوستان 
قدیمی انگلستان قرار داشتند و مراودات آن ها 
با این دولت استعمارگر، برای چند نسل ادامه 
یافت. با وجود این، بریتانیا برای تحقق اهدافش 
در ایران، تنها به خاندان های ایرانی ساکن کشور 
اکتفا نمی کرد؛ بلکه سعی داشــت از ظرفیت 
خاندان های ایرانی االصلی که خارج از ایران، 
به ویژه در سرزمین های تحت استعمار انگلیس 
زندگی می کنند هم، نهایت بهره را ببرد. یکی 
از این خاندان ها، خاندان »جی« یا »ریپورتر« 
بود؛ خانواده ای از پارسیان هند؛ زرتشتیانی 
که ظاهرًا ریشه ایرانی داشتند، اما قرن ها بود 
در شرق هندوستان، به ویژه در بمبئی زندگی 
می کردند. پارسیان هند، اقلیتی آرام محسوب 
می شوند که پیوندی پایدار با زرتشتیان داخل 
ایران داشته و دارنــد؛ آن ها خدمات اجتماعی 
فراوانی را در دوره معاصر، در شهرهایی مانند 
ــد و این که خانواده »جی« را  یزد، انجام داده ان
به آن ها منسوب می کنیم، دلیل بر انکار این 

ویژگی های مثبت در پارسیان هند نیست.

پیشینه خانوادگی یک جاسوس بزرگ     
اردشیر جی یا اردشیر ریپورتر)خبرنگار: به دلیل 
فعالیت مطبوعاتی(، برجسته ترین فرد از این 
خانواده بود که پیوندی عمیق با استعمار انگلیس 
ــران آمد و نمایندگی پارسیان  داشــت. او به ای
هند در تهران را برعهده داشت. مشهور است 
که او، رضاخان میرپنج را به آیرون ساید معرفی 
کرد و نقشی بی بدیل در تربیت سیاسی پهلوی 
اول داشــت. اردشیر در مدرسه علوم سیاسی 
دارالفنون، تدریس می کرد و از همین طریق، 
به جذب نخبگان سیاسی ایــران می پرداخت. 

طبق گــزارش یحیی دولت آبادی، رئیس فرقه 
ــاره  بابی ازلـــی در ایـــران، اردشــیــر جــی بــا اش
به  را  خوزستان  خرید  پیشنهاد  انگلیسی ها، 
ناصرالدین شاه ارائه کرد؛ پیشنهادی که هرچند 
با موافقت شاه ایران روبه رو نشد، اما نشان دهنده 
تحرکات خاندان جی، در راستای سیاست های 
تاریخی  دوره  ایــن  در  انگلیس  تجزیه طلبانه 
است. به هر حال، در چنین خانواده ای، در سال 
1299هـ.ش، سال »کودتای سیاه«، پسری به 
دنیا آمد که اردشیر نام وی را شاپور گذاشت؛ 
ــدرش، جایگاه خاندانی وی را نزد  او پس از پ
انگلیسی ها گرفت و به تعبیر حسین فردوست، به 

»َسرجاسوس« غرب در ایران تبدیل شد.

تکاپوهای جاسوسی شاپور تا کودتای      
28 مرداد

ــی، مشهور بــه شــاپــور ریــپــورتــر، در  شــاپــور ج
محیطی انگلیسی – ایرانی پــرورش یافت. به 
نوشته حسین فردوست، شاپور از هوش باالیی 
برخوردار بود و مدارج نظامی و تحصیلی را در 
انگلیس طی کرد. او اواخر جنگ جهانی دوم، به 
عنوان »کارشناس جنگ روانی«، به هند اعزام 
شد و در بحبوحه جریان استقالل طلبی مردم این 

کشور، نقشی مهم در راستای منافع استعماری 
انگلیس ایفا کــرد. کارایی فوق العاده شاپور 
در هند، باعث شد که انگلیسی ها او را برای 
مأموریت در ایران انتخاب کنند؛ وی در حالی که 
تنها 26 سال داشت، در سال 1325 به تهران 
آمد و تمام مسئولیت هایی را که پدرش عهده دار 
بود، پذیرفت. شاپور زمانی به ایران اعزام شد 
که شبکه نوین جاسوسی انگلیس در ایران، با 
مهندسی آلن چالز تــرات، آن لمبتن و ارنست 
پرون، سازمان دهی شده بود. فرد اخیر، نفوذی 
مثال زدنی روی محمدرضا پهلوی داشت و با او 
از دوران تحصیل در مدرسه لــه روزه سوئیس، 
همراه بود. شاپور به تدریج ُپست های کلیدی 
تشکیالت جاسوسی بریتانیا را در ایران قبضه 
کرد و همزمان با قدرت گرفتن دکتر مصدق، 
همه کاره این تشکیالت در تهران بود، هرچند 
رسمًا، در هیچ کجا، نامی از وی به میان نمی آمد.
شاپور یک شبکه اطالعاتی مستقل در ایران 
ایجاد کرد که به طور مستقیم با ویکتور روچیلد 
و ام.آی.6 در لندن ارتباط داشت و می توانست 
فوق ساختار رسمی »اینتلیجنس سرویس« عمل 
کند. شاپور جی به عنوان یک متخصص جنگ 
روانی، حمالت گسترده و شدیدی را علیه دولت 

مصدق سازمان دهی کرد؛ روزنامه های متعددی 
با پشتوانه مالی وی تأسیس و فعال شدند. او 
افزون بر شبکه داخلی سفارت، با اسدا... علم 
و دربــار هم مرتبط و به ظاهر، معلم انگلیسی 
ثریا اسفندیاری، همسر شاه بود. هنگامی که 
آمریکایی ها در پذیرش طرح براندازی مصدق 
تردید داشتند، این شاپور ریپورتر بود که با راه 
انداختن نمایش به کمک نفوذی های خود در 
حزب توده، کاخ سفید را از تردید بیرون آورد و 
برای ورود به ماجرای کودتا، مجاب کرد. شاپور 
جی در پروژه مشترک شبکه »بدامن« هم، نقش 
فعالی داشت؛ این پروژه وظیفه داشت مسئوالن 
عالی رتبه دولت مصدق را به خود جلب کند و 
با راه انــدازی تیم رسانه ای قوی، مطالبی را در 
اختیار روزنامه ها قرار دهد؛ روزنامه هایی که با 
گرفتن پول، حاضر به انتشار هر مطلبی بودند. 
به این ترتیب، با کودتای 28 مرداد سال 1332، 
حکومت مصدق ساقط شد. شاپور جی، به عنوان 
خبرنگار جراید انگلیس، در دادگاه فرمایشی 

مصدق حاضر بود.

جاسوس انگلیس در شورای امنیت شاه!     
شاپور ریپورتر پس از کودتا، نقشی عمده در 

ساختار اطالعاتی بریتانیا در ایــران بر عهده 
گرفت. او مؤسس واقعی دفتر ویژه اطالعات 
بود؛ جایی که با سرپرستی حسین فردوست، 
محور اصلی سازمان امنیتی شاه را تشکیل 
مـــی داد. تــالش هــای وی در راســتــای اجــرای 
نقشه های غرب و به ویــژه انگلیس در ایــران، 
ــه در ســـال 1347، از  ــر بـــود ک ــدر مــؤث ــ آن ق
انگلیس به شاپور ریپورتر نشان  ســوی ملکه 
»امپراتوری بریتانیا« )O.B.E( اعطا شد و او 
لقب »ِسر« گرفت. وی از سال 1349، به طور 
رسمی در جلسات شورای امنیتی محمدرضا 
پهلوی شرکت می کرد و عماًل طرح جدیدی 
بــرای فعالیت های اطالعاتی رژیــم پهلوی در 
منطقه کشید. شاپور در همان حال، فعالیت 
شــرکــت هــای انگلیسی را در ایـــران تسهیل 
مــی کــرد. حسین فــردوســت، تشکیل کمیته 
مشورت  حاصل  را،  ضدخرابکاری  مشترک 
شاه با شاپور ریپورتر می داند. او در داللی های 
میلیارد دالری اسلحه ایران، در کنار عناصری 
مانند فلیکس آقایان و طوفانیان، نقشی عمده 
برعهده داشت که البته، ثروتی انبوه را برایش 
به ارمغان آورد. شاپور در سال 1351، نشان 
»شوالیه« را از ملکه انگلیس، به پاس خدمات 
جاسوسی خود در ایــران گرفت؛ همان زمان 
»دیلی  روزنامه  مقاله نویس  پینچر«،  »چپمن 
اکسپرس« در یادداشتی با عنوان »افتخارات 
بــرای مرد محبوب شــاه«، فعالیت های شاپور 
ریپورتر را ستود و او را به عنوان مشاور بسیاری 
از شرکت های اقتصادی انگلیسی معرفی کرد.

پــیــروزی انقالب اســالمــی، تمام برنامه های 
َاَبرجاسوس غرب در ایران را به هم ریخت. او با 
سرعت به انگلیس بازگشت و کوشید با شبکه 
دوستان خود، فعالیت هایی را برای براندازی 
جمهوری اسالمی آغاز کند؛ تالش برای گرفتن 
اقامت در لندن برای محمدرضا پهلوی و تزریق 
یک میلیون دالر به حساب بهرام آریانا، ارتشبد 
فراری، برای ایجاد شبکه جاسوسی در ایران، از 
فعالیت های شاپور جی، پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بود. او ظاهرًا در سال 1392، در لندن 

درگذشت.
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  چند خط تاریخ

شاپور ریپورتر)نفر سمت 
راست(، در کنار نصیری و 

افسران بلند پایه رژیم پهلوی، 
هنگام سفر نیکسون به ایران. 

ریپورتر در این تصویر هم، با 
کسوت خبرنگاری ظاهر شده 

است؛ تعداد کمی از سران 
رژیم پهلوی، جایگاه واقعی او 

را در سازمان های اطالعاتی و 
جاسوسی انگلیس می دانستند

شاپور ریپورتر؛ابرجاسوس انگلیس در ایران
سازمان دهی کننده حمالت رسانه ای به دکتر مصدق، چگونه به جلسات شورای امنیت شاه راه یافت؟

نکته تاریخی

 اجداد ما در عصر قاجار
چند روزه به تهران می رسیدند؟!

در ایــــــران قـــدیـــم به 
ــای  دلیل نــبــودن راه ه
مواصالتی و همچنین 
وسایل نقلیه موتوری، 
ــای مــخــتــلــف  ــرهـ ــفـ سـ
ــژه ســفــرهــای  ــ و بـــه وی
ــران به  زیارتی مــردم ای
ــری   مــقــصــدهــای دورتـ
چون  مشهد، عتبات و 
حج، تا چه حد طوالنی و وقت گیر بوده است؟ 
براساس گزارشی از اواخرقرن نوزدهم، سفر 
کاروانی از تهران به تبریز 17 روز؛ به رشت 10 
روز؛ به مشهد  24  روز ؛ بـه اصـفهان 12روز؛ به  
شـیراز  27  روز؛ به بوشهر 37 روز؛ به کرمان 
32 روز و به کرمانشاه 14 روز طول می کشیده 
است. بنا  بر  یک  محاسبه دیگر،  سفر  از  اهـواز 
به تهران 35 تا 50 روز؛ از رشت به تهران 14 
روز؛ از کرمانشاه به تهران 20 تا  25  روز ؛ از 
اصـفهان بـه تـهران با قاطر 16 و با شتر 25  روز و 
از شیراز به اصفهان 16 روز به طول می انجامیده 
اســت. در گــزارش دیگری گفته شده است که 
سفر از  بایزید  در  تـرکیه  بـه تهران، در تابستان 
60 روز و در زمستان 45 روز ؛ از  تبریز به تهران 
بااسب 25 تا 30 روز و با شتر 40 روز؛ از رشت به 
تـهران  بـا  گـاری  12 روز و با کاروان 14 روز طول 
می کشیده است؛ در این محاسبه ها، توقف های  
بین  راه  به عللی چون تعمیرات یا بدی آب و هوا، 
این   براساس  این که  با  محاسبه نشده اسـت. 
از  دقیقی  جمع بندی  به  نمی توان   گزارش ها  
زمان های طی شده در سفرهای مـیان شهری 
مختلف رسید و در هریک از  گـزارش های  نـاظر به 
طول سفرها، باید عوامل متعدد دخیل درتعیین 
سرعت سیر کاروان ها را  در  نظر  گرفت، اصل 
موضوع، طوالنی بودن سفرهاست که مسافر 
را درفاصله میان مبدأ و مقصد ناچار  می کرد  
زندگی روزانه خود را عماًل در جـریان سفر نیز 
دنبال کند؛ نه این که  در  سفرها  شیوه معیشتی 
متفاوتی پیش بگیرد و در وضعی اضطراری و 

استثنایی به سر ببرد.
باستانی پاریزی ، محمدابراهیم، سیاست و اقتصاد 

عصر صفوی، تهران، صفی علی شاه: 1367، ص88

 درباره ابن بطوطه؛مسلمانی که 44 کشور را دید

117 هزار کیلومتر سفر، درقرن نهم هجری!
در  مجتبی ســـادات الریجانی - 

طول تاریخ، از میان مسلمانان، 
جهانگردان بسیاری برخاسته اند 
که یادداشت های آن ها در عصر حاضر، یکی از 
منابع ذی قیمت مطالعات تاریخی، جغرافیایی و 
اجتماعی است. در بین این جهانگردان مسلمان، 
ابــن بطوطه دارای جایگاه خــاص و منحصر به 
فردی است. وی را می توان، به دلیل جزئی نگری 
و وسعت جهانگردی اش، یکی از بــزرگ ترین 
سیاحان تاریخ محسوب کرد؛ شرح سیر و سیاحت 
او که در سفرنامه خود به آن اشاره می کند، گواه 
این مدعاست. ابن بطوطه، با نگارش سفرنامه 
خود، زمینه ای مناسب برای دید بهتر، عمیق تر و 
پرثمرتِر پژوهشگران عرصه تاریخ و جغرافیا فراهم 
کرد. محمد ابن عبدا... بن محمد بن بطوطه ، 
معروف به ابن بطوطه، در سال 703 هـ.ق)682 
هـــ.ش(، در شهر طنجه مراکش به دنیا آمد؛ در 
سال 725هـ.ق، عزم سفر به مکه کرد و در پی آن 
مصر، شام، فلسطین، حجاز، عراق، ایران، یمن، 
بحرین، ترکستان، میان رودان، بخشی از هند 
و چین، جاوه، شرق اروپا و شرق آفریقا را پیمود. 
ابن بطوطه، هم عصر مارکو پولو، جهانگرد ونیزی 
بود؛ ولی بیش از سه برابر او مسافت پیمود  و سفر 
کــرد. ابــن بطوطه طی سیاحت طوالنی خود، 

حدود چهار سفر به ایران داشت و از نقاط مختلفی 
مانند شیراز، خوزستان، شوشتر، تبریز و خراسان 
دیدن کرده و شرح این دیدارها را در سفرنامه خود 
آورده است . او در قسمتی از شرح دیدار خود از 
خطه خراسان، به توصیف شهر مشهد و بارگاه 
ملکوتی علی بن موسی الرضا )ع( می پردازد و 
می نویسد: »از توس به مشهدالرضا)ع( آمدیم. 
شهری بــزرگ و پرجمعیت، با میوه ها، آب هــا و 
آسیاب های فــراوان. بارگاه مکرم امام رضا)ع(، 
قبه های بزرگی دارد. مزار مطهر امام در داخل 
زاویه ای است با مدرسه ای و مسجدی در کنار آن. 
این عمارت ها همه به سبکی زیبا ساخته شده و 

دیوار ها از کاشی پوشیده است. بر روی مزار امام، 
ضریحی چوبی قرار دارد که سطح آن را با صفحات 
نقره پوشانیده اند و از سقف، قندیل هایی از جنس 
نقره آویــزان است. در آستان نیز، از جنس نقره 
است و پــرده ای زر دوزی، بر در آویخته و داخل 
بقعه با فرش های گوناگون مفروش شده است.« 
ابن بطوطه، سرانجام پس از طی مسافتی حدود 
117 هزار کیلومتر و دیدار از 44 کشور)مطابق 
با مرزبندی های کنونی(، در سال 752هـــ.ق 
ــاه خود بازگشت. تاریخ درگذشت این  به زادگ
جهانگرد بــزرگ مسلمان را، سال 779 هـ.ق 

ذکر کرده اند.

َ َ
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

چاقویی در کمر! 

از این که به خاطر یک غرور بی جا و خودنمایی 
چاقو را بیرون کشیدم و دستم به خون آلوده شد 
خیلی پشیمانم! اگرچه قبال جوانی شرور بودم و 
مانند خیلی از جوانان هم محله ای ام سرکوچه می 
ایستادم اما از چند ماه قبل که ازدواج کردم و متاهل 
شدم تصمیم گرفته بودم آدم سربه زیری بشوم و 
درست زندگی کنم اما باز هم همین چاقویی که به 

کمر داشتم زندگی مرا نابود کرد و ...
جوان 20 ساله ای که به اتهام قتل نوجوان 16 
ساله افغانستانی با صدور دستورات ویژه ای از 
سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد )قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد( دستگیر شده است پس از پاسخ 
به سواالت مقام قضایی در حضور کارآگاه حمیدفر 
)افسرپرونده( در تشریح سرگذشت خود نیز گفت: 
پدرم کارگر است و امور مربوط به نقاشی ساختمان 
یا کاشی کاری را انجام می داد من هم تک پسر 
هستم و دو خواهر کوچک تر از خودم دارم با این 
حال خیلی زود در دوران نوجوانی عاشق شدم و 
به همین دلیل ترک تحصیل کردم چرا که وضع 
مالی خوبی نداشتیم و من هم قصد داشتم با رفتن 
به سرکار درآمد کسب کنم تا بتوانم ازدواج کنم در 
این میان عاشق دختر یکی از بستگانم شده بودم اما 
او از عالقه من به خودش خبری نداشت در واقع به 
هیچ کس چیزی در این باره نگفته بودم تا این که آن 
دختر با فرد دیگری ازدواج کرد و این راز همچنان 
در سینه ام ماند اگرچه برخی از اعضای خانواده ام 
از رفتارها و گفتارم متوجه ماجرا شده بودند و آن 
دختر هم بعد از ازدواج احساس کرده بود که من 
به او عالقه داشتم اما دیگر کار از کار گذشته بود 
و او به دنبال سرنوشت خودش رفته بود و من هم 
باید به دنبال سرنوشت خودم می رفتم. این بود 
که ماجرای عالقه به آن دختر را فراموش کردم 
و به امید تقدیر ماندم. در این میان گاهی با پدرم 
سرکار می رفتم و با بچه های محله دم خور شده 
بودم، بیشتر دوستانم به دنبال مشروب خوری و 
دعوا بودند من هم تحت تاثیر رفتارهای آن ها قرار 
گرفتم و مدام با دوستانم مشروب می خوردم و با آن 
ها سرکوچه می ایستادم گاهی برای خودنمایی 
و نترس نشان دادن خودمان چاقویی به کمر می 
بستیم. پاتوق ما سرکوچه بود دور هم جمع می 
شدیم و قدرتمان را به رخ یکدیگر می کشاندیم آرام 

آرام به یک جوان شرور تبدیل شده بودم و همیشه 
چاقویی با خودم حمل می کردم. تا این که حدود 
شش ماه قبل با یکی از دوستان پدرم آشنا شدم 
و فهمیدم او دختر شایسته ای دارد. پدرم نیز که 
متوجه عالقه من به دختر دوستش شده بود با او 
صحبت کرد و ما به خواستگاری رفتیم این رفت 
و آمدها ادامه داشت تا این که من و آن دختر نیز 
درباره ازدواج و آینده گفت وگو کردیم و به توافق 
رسیدیم. باالخره چند ماه قبل به طور غیررسمی و 
در یکی از مراکز مذهبی شهر صیغه محرمیت بین 
ما جاری شد تا بعد از فراهم شدن مقدمات مراسم 
عقدکنان   پای سفره عقد بنشینیم و ازدواجمان 
را رسمی کنیم در این مدت من گاهی سرکار می 
رفتم تا پولی برای ازدواجمان پس انداز کنم. حدود 
300 هزار تومان از درآمدم را جمع کرده بودم که 
تصمیم گرفتم گوشی   همراهم را نیز در جمعه بازار 
بفروشم تا پول خرید مراسم عقدکنان فراهم شود 
تخمین زده بودم که مبلغ 400 یا 500 هزار تومان 
کم دارم به همین دلیل شب هجدهم بهمن به منزل 
نامزدم رفتم تا روز بعد به اتفاق برادرزنم به بازار 
برویم و من گوشی همراهم را بفروشم چرا که بعد 
از جاری شدن صیغه عقد با خودم عهد کردم همه 
شرارت ها را کنار بگذارم و دیگر به دنبال خالف و 
مشروب خوری نروم می خواستم زندگی آرام و بی 
دغدغه ای داشته باشم. اما گویی تقدیر من به شیوه 
دیگری رقم خورده بود آن شب که در منزل نامزدم 
بودم و به یک باره صدای فریاد و کوبیدن به در را 
شنیدم چند جوان و نوجوان که گویی با خانواده 
همسرم اختالف داشتند و همیشه سرکوچه آن 
ها می ایستادند با قمه و شیشه نوشابه به در حیاط 
می کوبیدند. آن ها همان جوانان کوچه نشین 
بودند که روزی من هم مانند آن ها بودم. خالصه 
برادرزنم به سراغ آن ها رفت من هم پشت سر او وارد 
حیاط شدم اما مادرزنم مقابلم ایستاد و نگذاشت 
بیرون بروم خالصه وقتی برادرزنم به خانه بازگشت 
من با پسرعمویم تماس گرفتم تا به آن جا بیاید و 
برای فروش گوشی برویم اما در بیرون از منزل با آن 
جوانان کوچه نشین درگیر شدیم و من هم یکی از 
آن ها را با چاقو زدم و زندگی ام را نابود کردم. حاال 
هم می خواهم فریاد بزنم که به همراه داشتن همین 

چاقو و خودنمایی با آن روزگارم را سیاه کرد و ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی 

متهم  به قتل تسلیم قانون شد

توکلی- آخرین متهم  به قتل جوان رابری  
در استان کرمان که  تحت تعقیب  عوامل 
قضایی  و پلیس   قرار گرفته بود، روز گذشته 

خود راتسلیم قانون کرد. 
رئیس حوزه قضایی شهرستان رابر در استان 
کرمان گفت: آخرین متهم قتل جوان رابری 
که در محور" ساردوئیه جیرفت  به رابر" به 
ضرب گلوله اسلحه شکاری کشته شده بود،  
در حالی خود را به دستگاه قضایی معرفی 
وتسلیم  کرد،که  تیر امسال پس از وقوع یک 

فقره قتل در منطقه ساردوئیه جیرفت ، بی 
درنگ ، رسیدگی به این  پرونده در دستور کار 
سیستم قضایی و پلیس قرار گرفت و در همان 
روز های  نخست  پس از حادثه، یکی از عوامل 

قتل در رابر بازداشت شد.
قاضی جعفری افزود:تحقیقات فنی و قضایی 
برای شناسایی مخفیگاه متهمان فراری آغاز 
شدو عوامل  پلیس با شگرد های اطالعاتی به 
سرنخ هایی از محل اختفای متهمان دست 
یافتند، که  سرانجام  در یک عملیات منسجم 

از ســوی پلیس،  چهار  نفر دیگر از عوامل 
اصلی قتل که همه  آنان جوان و در رده سنی 
20 تا 2۸ سال هستند در   مخفیگاه شان در 

شهر کرمان دستگیر شدند .
این مسئول قضایی خاطرنشان کرد:آخرین 
عامل موثر در قتل جوان رابری،  نیز صبح روز 
گذشته  با رایزنی های صورت گرفته از سوی 
رئیس حوزه قضایی، وکیل پرونده و خانواده 
متهم پس از هشت ماه به دادگاه معرفی و با 

قرار مناسب روانه زندان شد.

بازی مرگ کودک  6 ساله با طناب!

معاون  جعفری  فیض  مجید  سید  سرهنگ 
هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی البرز، از 
فوت کودک 6 ساله حین تاب بازی در خانه خبر 
داد. به گزارش سالم نو، معاون هماهنگ کننده 
فرماندهی انتظامی البرز از فوت پسربچه شش 

ساله حین بازی خبر داد.
سرهنگ سید مجید فیض جعفری با اعالم این 
خبر گفت: در پی اعالم یکی از بیمارستان های 
شهرستان کرج مبنی بر فوت یک پسربچه شش 
ساله در اثر خفگی، بالفاصله کارآگاهان اداره 
جرایم جنایی پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام 

شدند.
انتظامی  فرماندهی  کننده  هماهنگ  معاون 
استان افزود: با حضور کارآگاهان در بیمارستان و 
انجام تحقیقات در محل حادثه مشخص شد، پسر 
بچه 6 ساله ای که پدر و مادرش در خانه حضور 
نداشتند حین تاب بازی طناب به دور گردن وی 
گیر کرده و این موضوع باعث خفگی اش شده 

است.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندان 
عزیز بــرای پیشگیری از وقــوع حــوادث تلخ این 
چنینی، از گذاشتن اجسام خطرناکی مانند چاقو 
در دسترس کودکان و همچنین تنها گذاشتن 

آن ها در خانه پرهیز کنند.

 جلوگیری از ورود ۱00 نفر
 به زندان با راه اندازی 

اقامتگاه های موقت در کرمان 

ــدازی اقامتگاه های موقت  کرمانی-  بــاراه ان
درکرمان، از ورود 100نفربه زندان جلوگیری 
ــد. رئــیــس کــل دادگــســتــری اســتــان کرمان  ش
گفت: برای نخستین باردرکشور و با راه اندازی 
اقامتگاه های موقت طی یک ماه گذشته، صد نفر 
تحت قرار کفالت و وثیقه از ورودشان به زندان 

جلوگیری شده است.  
به گــزارش خبرنگار ما »مــوحــد«روز گذشته به 
مناسبت هفتم اسفند روز وکیل مدافع در دیدار با 
اعضای کانون وکالی دادگستری استان کرمان 
گفت:ازجامعه وکال انتظارداریم  بیش ازگذشته 
درزمینه برقراری صلح وسازش درپرونده های 

قضایی به دستگاه قضایی یاری رسانند .
رئیس شورای قضایی استان کرمان باتاکیدبراین 
صلح  سمت  به  طلبد  می  جامعه  اقتضای  که 
ــواره  ــم ــرد:ه وســـازش حــرکــت کنیم،بیان ک
بایدتالش کنیم منافع عمومی  جامعه رابرمنافع 

شخصی ومنفعت های زودگذرترجیح دهیم.
وی خاطرنشان کرد:دستگاه قضایی به دنبال 
تعامل سازنده با جامعه وکالت و کارشناسان 
درجهت حل مشکالت حقوقی وقضایی مردم 

است .
وی اضــافــه کــرد:دادگــســتــری اســتــان کرمان 
آمــادگــی دارد از وکالیی که در جهت صلح و 
سازش تالش می کنند تقدیر  و به جامعه معرفی 
کند.  وی ادامه داد:هم درسیستم قضایی و هم 
درجامعه وکالت هنوز تارسیدن به نقطه مطلوب 
که همان تحقق و اجــرای عدالت است فاصله 
ــم.وی اظهار کرد:منظور از تحول  زیــادی داری
درقوه قضاییه همین است که مشکالت به صورت 
علمی و دقیق شناسایی شود و با مدیریت صحیح 
به دنبال برطرف کردن موانع یا حل مشکالت 

باشیم.

تصادف 2 بازیکن استقالل با خاور!

دو بازیکن تیم استقالل در مسیر تمرین دیروز از 
یک تصادف جان سالم به در بردند. به گزارش رکنا  
حسن پورحمیدی و محمد بلبلی، دو بازیکن تیم 

استقالل تهران که با خودروی پژو 20۸ در مسیر 
محل تمرین   آبی پوشان، مجموعه ورزشی انقالب، 
 بودند از یک سانحه رانندگی جان سالم به در 
بردند. خودروی این دو بازیکن با یک دستگاه 
خاور تصادف داشته است که خوشبختانه هیچ 
یک از سرنشینان صدمه ندیدند. این دو بازیکن 
به علت   تصادف نتوانستند خود را به محل تمرین 
برسانند و در جلسه تمرینی   شاگردان مجیدی 

غایب بودند.

سجادپور- نیروهای کالنتری سناباد مشهد در 
یک عملیات تعقیب و گریز و درگیری مسلحانه 
با سارقان سابقه دار آلوده به مواد افیونی راز 
چندین فقره سرقت اموال داخل خودروهای 

پارک شده را فاش کردند.
در  گذشته  روز  مشهد  انتظامی  فــرمــانــده 
تشریح ماجرای دستگیری »دزدان هپروتی« 
به خراسان گفت: سپیده دم سی ام بهمن، 
مــامــوران گشت خــودرویــی کالنتری سناباد 
هنگام انجام وظیفه در راستای مبارزه با جرایم 
مشهود و پیشگیری از دستبرد به اموال مردم، 
به چگونگی توقف یک دستگاه پراید مشکی در 
حاشیه خیابان مشکوک شدند و سرنشینان آن 

را زیرنظر گرفتند.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی افزود: بررسی 
انتظامی  گشت  نیروهای  نامحسوس  هــای 
نشان می داد که سه جــوان درون خــودروی 
پراید مشغول استعمال مواد مخدر هستند و 
در عالم هپروت به سر می برند اما در همین 
حال استعالم شماره انتظامی پراید از مرکز 
فرماندهی پلیس بر حساسیت ماجرا افزود 
چرا که این استعالم مشخص کرد پراید مذکور 
مدتی قبل از شهرستان فریمان سرقت شده 
است بنابراین نیروهای گشت با دستور سرگرد 
جــواد بیگی )رئیس کالنتری سناباد( برای 
دستگیری سرنشینان خودرو وارد عمل شدند 
اما آن ها در یک لحظه با دیدن خودروی پلیس و 

سوار بر پراید سرقتی از محل گریختند.
مقام ارشد انتظامی مشهد تصریح کرد: این 
تعقیب  بــه  نیروهای کالنتری  کــه  بــود  گونه 
»دزدان هپروتی« پرداختند و با دادن فرمان 
»ایست« از آن ها خواستند توقف کنند ولی 
ــده پــرایــد همچنان بــر ســرعــت خــودرو  ــن ران
مــی افــزود و دیگر سرنشینان با پــرت کردن 
لوازمی مانند جک ، زنجیر چرخ، الستیک و 

غیره به سمت خودروی پلیس به دنبال راه گریز 
بودند ماموران پس از شلیک چند تیر هوایی 
درحالی الستیک های پراید را نشانه گرفتند 
سارقان  ســوی  از  سنگین  اجسام  پرتاب  که 

خساراتی به خودروی پلیس وارد کرد.
سرهنگ صارمی ساداتی ادامه داد: با  وجود 

این نیروهای گشت دیگر نیز وارد عمل شدند 
و خودروی سارقان را متوقف کردند اما دزدان 
حرفه ای برای فرار از چنگ ماموران با سالح 
سرد به سوی ماموران حمله ور شدند که در 
نهایت با تاکتیک های رزمی و دفاع شخصی 

به دام افتادند.
رئیس پلیس مشهد خاطرنشان کرد: بررسی ها 
بیانگر آن بود که سرنشینان معتاد خودروی 

سرقتی از دزدان سابقه دار و حرفه ای هستند 
که با استفاده از خودروهای مسروقه به اموال 
داخل خودروهای پارک شده دستبرد می زنند. 
سرهنگ صارمی گفت: تحقیقات از متهمان 
مذکور برای کشف سرقت ها همچنان ادامه 

دارد.

رئیس پلیس مشهد تشریح کرد

درگیری مسلحانه پلیس با »دزدان هپروتی«
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افت تورم دهک های محروم 
سرعت گرفت  

در پی افت کلی تورم و به خصوص افت بیشتر 
تورم کاالهای خوراکی در مقایسه با کاالهای 
غیر خوراکی، هم اینک مشاهده می شود 
که نرخ تورم نقطه به نقطه برای دهک های 
مــحــروم تــر بــا سرعت بیشتری )در دو ماه 
گذشته( نسبت به دهــک هــای پردرآمدتر 
کاهش می یابد به طوری که تفاوت نرخ تورم 
نقطه ای در بین ماه های دی و بهمن برای کم 
درآمدترین دهک 2.1 و برای پردرآمدترین 
ــت. دلیل این  ــوده اس ــد ب دهــک 0.3 درص
موضوع نیز به سهم بیشتر خوراکی ها در سبد 
کاالهای مصرفی خانوارهای کم درآمدتر 

برمی گردد. 

بازار خبر

گزارش
نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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افتتاح رسمی قطعه اول آزادراه تهران- شمال 
محاسبات اقتصادی عوارض آزادراه تهران- شمال چیست؟ 

قطعه اول آزادراه تهران- شمال که در 23 بهمن 
امسال و پس از حدود 24 سال به طور آزمایشی 
افتتاح شده بود، دیروز رسمًا و با حضور رئیس 
جمهور افتتاح شد و به بهره برداری رسید. طول 
این قطعه از آزادراه تهران – شمال 32 کیلومتر 
است که با افتتاح این قطعه مسافت بین شهر 
تهران تا چالوس 60 کیلومتر کاهش خواهد 
یافت. به گــزارش ایرنا، در این بخش از آزادراه 
تهران – شمال، پیمانکاران چینی به مدت 17 
سال فعال بودند که تنها 29 درصــد پیشرفت 
فیزیکی داشــت اما از ابتدای دولــت یازدهم با 

حضور بنیاد مستضعفان، تکمیل شده است.

آخرین خبر از عوارض آزادراه تهران- شمال	 
از همان روز نخست افتتاح آزمایشی، موضوع 
عوارض آزادراه به یکی از ابهامات تبدیل شد 
چرا که مسئوالن وزارت راه، رقم آن را کمتر 
از 50 هزار تومان اعالم کردند. با این حال، 
دو روز قبل، ریز این عــوارض منتشر شد که 
براساس آن، نرخ عبور خودروهای سواری در 
روزهای عادی 25 هزار تومان، خودروهای 
سواری در روزهای پیک 35 هزار تومان، وانت 
35 هزار تومان، مینی بوس 40 هزار تومان و 

اتوبوس 45 هزار تومان تعیین شده بود اما این 
موضوع هم پایان ماجرا نبود. وزیر راه اعالم 
پنج  کاهش  دستور  جمهور  رئیس  که  کــرد 
هزار تومانی نرخ عوارضی منطقه یک آزادراه 
تهران- شمال را صادر کرده است. بنابراین 
از خودروهای سواری در روزهای عادی 20 
هزار تومان و در روزهای پیک 30 هزار تومان 

عوارض دریافت می شود.

عوارض آزادراه تهران- شمال، کم یا زیاد؟	 
شاید در نگاه اول، رقم های مطرح شده برای 
عــوارض این آزادراه کمی عجیب و زیــاد به نظر 
برسد اما اظهارات مسئوالن بنیاد مستضعفان 
نشان می دهد که در صورت لحاظ کردن حساب 
و کتاب اقتصادی، باید این رقم بیش از این ها 
می شد. فتاح رئیس بنیاد مستضعفان توضیح 
داده است: 50 درصد سرمایه گذاری 10 هزار 

میلیارد تومانی این آزادراه مربوط به این بنیاد 
و 50 درصد باقی مانده مربوط به دولت است. 
همچنین بنا بر این بوده که دوره بهره برداری این 
بنیاد از قطعه نخست آزادراه 10 سال باشد. با این 
شرایط اگر قرار بود بنیاد مستضعفان به نسبت 
سرمایه گذاری خود در آزادراه، عوارضی دریافت 
کند، عوارضی منطقه یک 200 هزار تومان می 
شد. به همین منظور، بنیاد به دولت اعالم کرده 
حاضر است درخصوص بازگشت سرمایه انعطاف 
به خرج دهد. به طوری که 60 درصد آن معادل 
سه هزار میلیارد تومان با توافق دولت،  به صورت 
امالک دریافت و دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز از 
طریق عوارض آزادراهی در مدت 10 تا 12 سال 
تامین شود.به گزارش خراسان، در هر حال فاصله 
ارقام اعالم شده برای عوارض آزادراه با آن چه در 
ذهن ما مردم می گذرد، می تواند ناشی از برخی 
واقعیات باشد. در شرایطی که دولت انواع یارانه 
ها را در حوزه های مصرفی به مردم ارائه می کند، 
دور از انتظار نیست که سطح عمومی قیمت این 
کاالها از کاالهای با نرخ کاماًل آزاد )خدمات فنی و 
مهندسی راه سازی( کمتر باشد. البته این موضوع 
منوط به این است که فرض کنیم در اجرای این 
پروژه بهره وری به میزان معقولی لحاظ شده است.

ورود بانک صادرات به کانال 
سوددهی 

بزرگ ترین بانک غیردولتی کشور با سرمایه 17.5 
هزار میلیارد تومانی، توانسته است 143 هزار 
میلیارد تومان سپرده جذب کند. بانک صادرات 
در حالی به این میزان سپرده، 11.4 هزار میلیارد 
تومان سود پرداخت کــرده که با توجه به درآمد 
مشاع 13.7 هزار میلیارد تومانی در عمل همه 
سود پرداختی از محل درآمد بانک بوده است. به 
این ترتیب این بانک تراز مالی مثبتی دارد. براساس 
صورت های مالی منتشر شده در سال مالی منتهی 
به 30 آذر امسال، این بانک، 87 میلیارد تومان 
سود کسب کــرده اســت. اگرچه این میزان سود 
برای بانک بزرگی مثل صــادرات کم به نظر می 
رسد ولی با توجه به زیان انباشته 8.1 هزار میلیارد 
تومانی این بانک، نشان می دهد که بانک صادرات 
در مسیر خروج از زیان دهی قرار گرفته و توانسته 
است چالش مالی سال های قبل را از سر بگذراند.

واکنش متولیان تنظیم بازار به هیجان بازار ناشی از کرونا 

ذخیره کاالهای اساسی ۲ برابر نیاز کشور است 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تقاضای 
ناشی از نگرانی شیوع ویروس کرونا در بازار کاالهای اساسی، 
اعالم کرد که هم اکنون ذخیره کاالهای اساسی دو برابر نیاز 
کشور است.به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی،  با اشاره 
به ایجاد تقاضای مضاعف مردم برای خرید کاالهای اساسی به 
دلیل نگرانی از ویروس کرونا، گفت: بخشی از این نگرانی باعث 
مراجعه بیش از حد مردم به فروشگاه ها برای خرید می شود که 
بخشی از سرمایه و نقدینگی را حبس می کند. همچنین ممکن 

است بخشی از کاالها مانند مواد غذایی قابل نگهداری نباشد 
و تاریخ مصرف آن ها بگذرد، اما با توجه به این که برای افزایش 
تقاضای شب عید تدارکات الزم دیده شده بود، به اصناف، 
فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای 

صنفی ابالغ کردیم که بدون محدودیت کاال توزیع کنند.

رشد ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت 	 
در حالی که قیمت گوشت در بازار حدود 20 هزار تومان  افزایش 

یافته  و از محدوده 90 هزار تومان به حدود 110 هزار تومان 
رسیده است، مسئوالن صنفی دالیل مختلفی در این زمینه اعالم 
کردند.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت وگو با فارس 
علل گرانی گوشت را افزایش سرمایه و بارش و کاهش حمل و 
نقل گوشت به تهران، اعمال قیمت های دل بخواه در میدان 
بهمن، اعمال قرنطینه از سوی دام پزشکی و همچنین نبود  اقبال 
به آالیش گوسفند دانست و توضیح داد:مردم به دلیل نگرانی از 

ویروس کرونا، به سمت خرید آالیش گوسفند نمی روند.

مسافران در صورت اخذ جریمه 
کنسلی بلیت شکایت کنند

ــر راه گفت: مسافرانی کــه قصد  فــارس- وزی
ابطال بلیت و لغو کردن سفر هوایی خود را دارند 
می توانند بلیت خود را بدون کسب جریمه لغو 
و همه پول را دریافت کنند. همین شرایط برای 

بلیت قطار نیز اعالم شده است.

دنده عقب قیمت خودرو
ایرنا - بررسی میدانی خبرنگار ایرنا از بازار 
خودروی پایتخت حاکی است جو روانی عجیبی 
که در پی افزایش نرخ دالر در روزهای گذشته با 
افزایش قیمت ها ایجاد شده بود، از بعدازظهر 
دوشنبه فروکش کرده و قیمت ها روند نزولی 
ــدود 10  ــدود 2 و دنــا ح ــد. مثال تیبا ح یافته ان

میلیون تومان ارزان شدند.

گزارش میدانی از بازار گوشی همراه 

تب گوشی پس از تالطمات ارزی 

حسین بردبار- این روزهــا با افزایش قیمت ارز 
قیمت انواع گوشی تلفن همراه نیز بعضا در برخی 
 موارد حتی به صورت ساعتی با افزایش مواجه است 
 درحالی که گوشی تلفن همراه کاالیی است که از 
مدت ها قبل نیازمند ارســال از بــازار مبدأ و سپس 
ترخیص در گمرکات و حمل به بــازارهــای عمده 
فروشی و سپس خرده فروشی است ، با این حال 
گزارش میدانی گزارشگر خراسان از سوء استفاده 
برخی فروشندگان گوشی تلفن همراه از تالطمات 
اخیر بازار ارز حکایت می کند . به طبقه فوقانی بازار 
چهارسو واقع درتقاطع خیابان جمهوری اسالمی 
و خیابان حافظ می رویم ، یکی از بازارهای اصلی 
فروش گوشی تلفن همراه ، قیمت یکی از برندهای 
تلفن همراه را جویا می شویم، فروشنده می گوید که 
قیمت آن  االن دومیلیون و 350 هزار تومان است 
اما تا ظهر  به دومیلیون و 500 هزار تومان افزایش 
می یابد! علت را که جویا می شویم، می گوید: قیمت 
دالر در بازار به دلیل تغییرات اخیر ناشی از تصمیم 
FATF تا بعدازظهر افزایش می یابد بنابراین تا ظهر 
این قیمت برای این گوشی وجود دارد و بعدازظهر 
ــی ایت  قیمت دیگری است!قیمت گوشی »ردم
شیاامی« را از بازار موبایل ایران و چهارسو و بازار عالء 
الدین جویا می شویم. قیمت این نشان تجاری پیش 
از تصمیم گیری FATF حدود دو میلیون و 300 هزار 
تومان است که این قیمت دو روز بعد از این تصمیم 
گیری با افزایشی حدود 350 هزار تومان دو میلیون 
و 590 هزار تومان به فروش می رسد.از فروشنده 
این نشان تجاری علت این گرانی را جویا می شویم، 
می گوید: قیمت بازار گوشی تلفن همراه از بازار ارز 
تاثیر می پذیرد. جنس تا شب عید دارد کم می شود و 

اگر همین امروز بخرید بهتر از فرداست!
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دومین پرونده مالک قطعه سازی عظام در دادگاه گشوده شد 
آغاز رسیدگی به پرونده بانکی 6 هزار میلیاردی 

دیروز اولین جلسه دور جدید رسیدگی به پرونده »عباس 
ایروانی« )گروه عظام( در شعبه چهارم دادگاه های ویژه 
مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. 
گفتنی است ایروانی، پیشتر به جرم قاچاق سازمان یافته 
قطعات خودرو محاکمه شده بود و اکنون به اتهامات وی 
در خصوص دریافت تسهیالت و بدهی بانکی به مبلغ 16 

هزار میلیارد تومان رسیدگی می شود.
به گزارش میزان، رئیس دادگاه در ابتدای جلسه شش 
متهم پرونده را نام برد  و اتهام آن ها را اخالل در نظام 
اقتصادی کشور به میزان حدود 16 هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد. وی درباره رقم بدهی این افراد توضیح داد: 
اصل تسهیالت مبلغ پنج هــزارو ۹6۷ میلیارد و ۲۵۷ 
ــوده که به علت  ــزار و 61۴ تومان ب میلیون و ۴6۵ ه
بدهی ها تبدیل به مبلغ 1۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲66 

میلیون و 61۵ هزار و ۴۲۸ تومان شده است.

 اتهامات ایروانی؛ از تبانی با مدیران بانکی 	 
تا بارنامه های جعلی

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان ضمن قرارگیری 
در جایگاه بیان کرد: در پرونده حاضر آقای عباس ایروانی 
از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صالحیت از 

شش فقره از بانک ها به اسامی ملی، مسکن، صادرات، 
سپه، توسعه صادرات و ملت اقدام به دریافت تسهیالت 
کرده است. نماینده دادستان توضیح داد که ایروانی با 
خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو 
با عنوان گــروه عظام حــدود شش هــزار میلیارد تومان 
تسهیالت گرفته است. نماینده دادستان گفت: متهم 
ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی به گشایش ال سی های 
متعدد در شبکه بانکی اقــدام و با بارنامه های مجعول 
مبالغ کالنی را از کشور خارج کرده است. نامبرده در 
ــوارد کاالیی وارد نکرده و سهامداران فروش  اغلب م
قطعات خودرو از اقوام نسبی و سببی وی و کارمندان 
مورد وثوق اش بوده اند، یعنی خریدار و فروشنده ذی نفع 

واحد هستند.

ارزهایی که رفت و کاالیی که وارد نشد!	 
وی با تاکید بر این که هدف متهم ایروانی خارج کردن 
منابع ارزی از کشور بوده است، گفت: اقدامات متهم 
ایروانی موجب ایــراد لطمات شدید به نظام اقتصادی 
شده اســت. متهم عباس ایروانی نیک می دانسته که 
خارج کردن مبالغ کالن ارزی بدون وارد کردن کاال تا 
چه اندازه برای نظام اقتصادی مخرب است و موجبات 

اخالل عمده و کالن را فراهم کرده است. به گفته نماینده 
دادستان، ایروانی تسهیالت را صرفا با پرداخت سفته و 
چک دریافت کرده و همین موضوع به بازنگشتن مبالغ 

منجر شده است.
شاه محمدی افزود: متهم در اغلب ال سی ها کاالیی وارد 
کشور نکرده است و حسب استعالمات صورت گرفته 
مشخص شد که تمامی ۳6 فقره گواهی های بازرسی 
و بارنامه های صادرشده جعلی است و متهم ۲۰ هزار و 
۴۰۰ دالر آمریکا به فریدون ساعی پرداخت کرده و ۳6 
گواهی بازرسی مجعول و 6۹ فقره بارنامه مجعول به بانک 

مسکن ارائه کرده است.

بدهی گزاف وحساب های خالی!	 
شاه محمدی گفت: متهم ایروانی دارای امالک متعددی 
در ولنجک و نیاوران بوده و امالکی نیز در شهر مشهد و 
گیالن داشته است و در سال ۹٥ اقدام به واگذاری امالک 
خود به وابستگان نسبی و سببی کرده است. وی افزود: 
هم اکنون اموالی به نام متهمان در حد پوشش بدهی ها 
ــه قاضی  شناسایی نشده است.گفتنی اســت در ادام
صلواتی ختم جلسه را اعالم کرد و گفت: ادامه جلسه روز 

چهارشنبه ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

 بخشنامه سازمان هواپیمایی 
درباره ابطال یا تغییر تاریخ بلیت بدون اخذ جریمه 

محمد جواد رنجبر/ سازمان هواپیمایی کشوری با ارسال 
بخشنامه ای به مدیران عامل شرکت های هواپیمایی داخلی 
اعالم کرد، ابطال یا تغییر تاریخ بلیت بدون اخذ جریمه انجام 

شود.
به گزارش خراسان، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری روز گذشته با ارسال بخشنامه ای به مدیران عامل 
شرکت های هواپیمایی داخلی اعالم کرد، » با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و شرایط غیرقابل اجتناب به وجود آمده و توصیه 
های انجام شده توسط مقامات بهداشتی مبنی بر انجام نشدن 
سفرهای غیر ضــرور به منظور سالمت افــراد و جلوگیری از 
گسترش آن در کشور، تا اطالع ثانوی با مسافرانی که قصد 
ابطال بلیت خود را دارند، همکاری الزم به عمل آمده و بدون 
اخذ جریمه، نسبت به ابطال یا تغییر تاریخ بلیت آن ها اقدام 
شود.«وی دوشنبه گذشته نیز در بخشنامه ای به مدیران عامل 
شرکت های هواپیمایی داخلی و مدیران عامل شرکت ها و 
نمایندگی های کل فروش شرکت های هواپیمایی خارجی با 
اشاره به انتشار ویروس کرونا و پذیرش نشدن اتباع ایرانی در 
برخی کشورها و تعلیق موقت برخی پروازها، درخواست کرده 
بود تمهیدات الزم برای بازگشت مسافران ایرانی اندیشیده 
شود؛ همچنین وجه بلیت های استردادی، بدون کسر جریمه 
به مسافران بازگردانده شود و از فروش بلیت و ایجاد تعهد 

جدید پروازی )اعم از مبادی یا مقاصد پروازی( که در آن جا 
شرایط پذیرش اتباع ایرانی با اختالل روبه رو شده است نیز 

خودداری شود.
همچنین به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
شیوع ویروس کرونا در کشور و درخواست مردم برای استرداد 
مبلغ بلیت قطار و هواپیما گفته است: »به دستگاه های راه  آهن 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری ابالغ 
شده تا در بازگرداندن هزینه بلیت مردم،  هزینه ای بابت لغو 

دریافت نشود.«
محمد اسالمی افزود: خیال مردم راحت باشد و جای  نگرانی 
نیست،  حتی مسافران هواپیما می توانند بلیت خود را به حالت 

open تبدیل و در زمان دلخواه دیگری اقدام به سفر کنند.

  صبر و شکیبایی گنجی
 از گنجهای بهشت است
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ایران - »کرونا را کى داده کى گرفته؟ از ووهان  •
ــن جمله ها و مشابه آن هــا چند  ــان.« ای ــوه تــا س
روزی است که در شبکه های اجتماعى دست به 
دست مى شوند و احتمااًل لبخندی گوشه لب ها 
مى نشانند. روش هـــای درســت کــردن ماسک و 
استفاده از ماسک های عجيب و غریب هم دستمایه 
شوخى های زیــادی شده. شوخى های کرونایى 
حتى از دایره کاربران عادی باالتر رفته و به مسئوالن 
هم رسيده است تا جایى که وقتى محسن هاشمى، 
رئيس شورای شهر تهران در توئيتر خود از انجام 
آزمــایــش کرونا و قرنطينه 48 ساعته در منزل 
مى گوید، کاربران دیگر سر شوخى را باز مى کنند 
و خــود هاشمى هــم گویا بــدش نمى آید جــواب 

شوخى ها را طنازانه بدهد و فضا را تلطيف کند.
ــوش چــهــره در بخشى از  • ــال خ اعتماد - ج

سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان چالش های مجلس 
یازدهم نوشت: اصولگرایان 7۵ درصد  کرسى های 
مجلس یازدهم را در اختيار گرفته اند.  با این حال 
چشم انداز چنان است که اداره مجلس آینده به 
آسانى رقابت انتخابات دوم  اسفند 98 نخواهد بود. 
 عنوان اصولگرایى واژه ای کشدار است که هریک از 
طيف های تعریف شده در این نگرش از پشت شيشه 

عينک خود آن را تعبير  مى کنند.
جمهوری اسالمی - از روز جمعه گذشته که  •

نام ایران وارد ليست سياه »اف.ای.تـــى.اف« شد، 
روند افزایش قيمت طا و ارز شتاب گرفت، قيمت 
خودروها به شدت افزایش یافت و مرحله جدیدی 
از گرانى ها آغاز شد. درست در همين شرایط، یکى 
از مخالفان پيوستن به »اف.ای.تــى.اف« در مجمع 
تشخيص گفته است دیدید که با رفتن نام ایران به 

ليست سياه، آب هم از آب تکان نخورده است!
ایران - بر اساس مصوبه روز یک شنبه هيئت  •

دولــت، مقرر شد که وزیر دادگستری ادعاهای 
اخير خانم نيلوفر بيانى را به طور جدی پيگيری و 
نتيجه را به هيئت وزیران گزارش کند. به تازگى 
نامه ای به نام نيلوفر بيانى از محکومان پرونده 
زیست محيطى ها منتشر و در آن ادعا شده در 
دوران بازداشت تحت فشارهای روحى و روانى 

قرار داشته است.

جماران خبرداد: زیاد النخاله دبيرکل جهاد  •
اسامى فلسطين از سفرهای  حاج قاسم سليمانى 
به سرزمين های اشغالى خبرداد و گفت:حاج قاسم 
در فلسطين با ما برای نماز صبح بيدار مى شد و 
پشت سر امام جماعت سنى روی مهر نماز مى خواند 
، بــرای همه ما این رفتار عــادی بود وهرشخصى 
عقيده ایمانى خودش را داشت و برای اسام تاش 
مى کرد. حاج قاسم سليمانى  شخصا در جنگ های 
غزه حضور داشت و با رزمندگان مقاومت شب زنده 
دار بود و با شدت حمات برای آنان نگران مى شد.

مشرق نیوز خبرداد: پيکر مطهر شهيد اصغر  •
پاشاپور که اغلب او را با همراهى سردار قاسم 
سليمانى در چند ثانيه فيلمى که از او در ميان 
مدافعان حرم منتشر شده، مى شناسند به همراه 
پيکر یک شهيد دیگر با دو اسير گروه تروریستى 
تحریر الشام مبادله شده است. شهيد پاشاپور 
یک ماه پس از شهادت حاج قاسم در حلب به 

شهادت رسيد.
نامه نیوز نوشت : درحــالــى که در مجلس  •

دهم 16 نماینده روحانى بودند،در دوره بعدی 
مجلس 30 روحانى نماینده مردم در بهارستان 

خواهند بود.
جهان نیوز نوشت : برخاف این ادعا که گفته  •

بود،  بى رقيب  ميدانى  رقابت،  ميدان  مى شود 
بررسى آماری نشان مى دهد چهره های شاخص 
اصاح طلب، با داشتن حداقل سابقه نمایندگى 
مجلس در حوزه های انتخابيه غيرتهران و حتى در 
برخى شهرهای کوچک حضور داشتند و نتوانستند 
رای مردم را کسب کنند. بگذریم از این که برخى 
دیگر از چهره های شاخص همچون محمدعلى 
افشانى از اعضای حزب اعتماد ملى و شهردار سابق 

تهران بعد از تایيد صاحيت شان انصراف دادند. 
جام نیوز نوشت : شبکه من وتو با پخش تصویری  •

از عــراق مدعى شد که این عکس مربوط به نماز 
جمعه قم است و روحانيون از ترس ویروس کرونا 
در یک محفظه شيشه ای پناه گرفته اند، این در 
حالى است که  این تصویر  مربوط به چند سال 
پيش و  دوران جنگ عراق با داعش و سخنرانى 
ضدداعشى شيخ محمد اليعقوبى در عراق است؛ 
محفظه شيشه ای ضدگلوله برای محافظت از ترور 

احتمالى استفاده شده است.
نامه نیوز مدعی شد : ابراهيم فياض کارشناس  •

مسائل سياسى گفت: پایداری با این که سرليستى 
ــودش را به ليست  قاليباف را قبول نــداشــت، خ
قاليباف چسباند تا نيروهایش به مجلس راه یابند. 
معتقدم این مجموعه فقط دیدگاه ایدئولوژیک دارد 
بنابراین آقاتهرانى و سایر نامزدهای جبهه پایداری 

رأی نداشتند.

در  بــرجــام  مــشــتــرک  کميسيون 
حالى امروز در وین برگزار مى شود 
پس  کميسيون  نشست  اولين  که 
ــورل« در سمت  ــوزف ب از حضور »ج
اتحادیه  مسئول سياست خارجى 
اروپایى است. همچنين این نشست 
از مــجــادالت  ــن نشست بعد  ــي اول
لفظى ایران و اروپا بر سر فعال شدن 
ســازوکــار ماشه اســت. ایــن نشست 
ــود که  در شرایطى بــرگــزار مــى ش
تغيير  احتمال  از  ها  نشانه  برخى 
برخى سياست های  اروپــا حکایت 
دارد. تغييرهایى که به فرض آن که 
صحت داشته باشد باید دید چقدر 
در عمل مى تواند به حفظ برجام 
کمک کند. در عين حال  دراین باره 
دو روز پيش یک منبع آگاه با اشاره به 
مذاکرات وزیر خارجه ایران با وزیران 
خارجه هلند و اتریش که اوایل هفته 
جاری انجام شد به خراسان گفت: 
این دیدارها خاصيت زیادی نداشته 
خاصى  ابتکار  و  طــرح  همچنان  و 
از ســوی اروپــایــى هــا ارائـــه نشده 
است. اتحادیه اروپا در اطاعيه ای 
که در وب سایت رسمى آن منتشر 
ــام کــرد که ایــن نشست با  شــده اع
حضور نمایندگانى از ایران، آلمان، 
چين  و  روســيــه  فرانسه،  بریتانيا، 
امروز در اتریش برگزار خواهد شد. 
این نشست در سطح کارشناسان 
برگزار مى شود و از ایران سيد عباس 
عراقچى  معاون سياسى وزیرخارجه 
کشورمان حضور دارد. از اروپــا نيز 
هلگا اشميد به نمایندگى از »جوزف 
ــت. وی  ــورل«  حضور خواهد داش ب

ــروز گفت: ما در مجموع وظيفه  دی
داریم که توافق هسته ای با ایران را 

حفظ کنيم.

ــا از احــتــمــال برخی 	  نــشــانــه ه
سیاست ها دراروپا

 اتحادیه اروپا در 22 ماه اخير که از 
خــروج آمریکا از برجام مى گــذرد، 
هيچ اقدام عملى برای حفظ آن انجام 
نداده است و در دی ماه تهدید کرده 
بود که به دنبال فعال سازی سازوکار 
ماشه است. این تهدید اروپا با هشدار 
صریح مقامات ایران از جمله محمد 
جــواد ظریف در خصوص احتمال 
خروج ایران از پيمان »ان.پى.تى« 
پس از ۵1 ســال و نيز تهدید على 
الریجانى مبنى بر احتمال کاهش 
سطح همکاری بــا آژانـــس مواجه 
ایــران  و همين هشدارهای قاطع 
ــورل« مسئول  ــوزف ب سبب شد »ج
سياست خــارجــى اتــحــادیــه اروپــا 
پس از سفر چند هفته پيش خود به 
تهران به صراحت از تعویق استفاده 

از ســازوکــار ماشه تا زمــان نامعلوم 
خبردهد. »بورل« در ماه های اخير 
بارها بر لزوم منتفع شدن ایــران از 
منافع اقتصادی برجام تاکيد کرده، 
نشست  در  گذشته  هفته  جمله  از 
ــود: »برجام  ب امنيتى مونيخ گفته 
فقط محدود به تعهدات هسته ای 
ایران در قبال امضاکنندگان نيست 
و کشورهای طرف این توافق )بقيه 
دنيا( هم تعهدات اقتصادی در قبال 
ایران داشته اند.« با این حال حتى 
در چندماهى که او سکان هدایت 
سياسى اروپا را از موگرینى تحویل 
گرفته، در عمل اتفاقى برای حفظ 
برجام رخ نداده است. شنيده های 
خــراســان حاکى اســت که دو سال 
سردی در روابط سطح باال با ایران 
از طرف اروپــا ظاهرا نتيجه توصيه 
برخى مقامات سابق اروپایى مبنى 
بر سفر نکردن به ایران بوده است. با 
این حال سفر وزیران خارجه اتریش و 
هلند به تهران در اوایل هفته جاری، 
به صــورت نمادین مى تواند نشانه 

تغيير این سياست غلط در قبال ایران 
باشد. به همين دليل نشست امروز 
در وین مى تواند سنگ محک خوبى 
برای سنجش اروپا در دوره سياست 

گذاری توسط »بورل« باشد. 

کمیسیون 	  نشست  الوروف: 
مشترک برجام فرصتی برای رفع 

تنش هاست
دراین باره به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنيک، سرگئى 
الوروف وزیر امور خارجه روسيه گفت 
که این نشست، فرصتى خواهد بود 
برای پایان دادن به تنش ها درباره 
ــران.وی تاکيد  توافق هسته ای با ای
کرد: این یک فرصت است، اگرچه 
یک شانس صد درصدی نيست اما 
همچنان فرصتى برای متوقف کردن 
رونــد تنش ها، پيش از آن است که 
خيلى دیر شود. بنابر این گزارش، 
ــر  ــاون وزی ــع ــوف، م ــک ــاب سرگئى ری
امورخارجه روسيه قرار است در این 

نشست شرکت کند.

عراقچی: این جلسه ارتباطی با 	 
سازوکار حل اختالف برجام ندارد

عراقچى  ســيــدعــبــاس  همچنين 
سخنگوی وزارت خارجه در این باره 
اظهار کــرد: جلسه  روز چهارشنبه 
)امـــروز(  نشست عــادی و دوره ای 
است  بــرجــام  مشترک  کميسيون 
ــه در ســطــح مــعــاونــان وزیــــران و  ک
مــدیــران سياسى بــرگــزار خواهد 
شد. وی همچنين تاکيد کرد: این 
ــار حل  ــازوک جلسه ارتــبــاطــى بــا س
اختاف برجام ندارد و جلسه عادی 
کميسيون مشترک است که هر سه 

ماه یک بار برگزار مى شود.

زیـــاده خــواهــی هــای تــکــراری 	 
فرانسه

ایــن نشست درحــالــى بــرگــزار مى 
شود که به نظر مى رسد فرانسه بنا 
دارد همچنان به عنوان یک کشور 
هميشه طلبکار در آن حضور یابد، 
بدون آن که به تعهدات اروپا در قبال 
ــپــردازد. به گــزارش ایرنا،  ایــران ب
»ژان ایو لودریان«وزیر امور خارجه 
فرانسه روز گذشته بدون اشاره به 
بى تعهدی اروپا به توافق هسته ای 
با ایران، بار دیگر از تهران خواست 
به تعهدات برجامى خود بازگردد. 
لودریان در سخنانش توضيح نداد 
اروپایى هایى که تقریبا به هيچ یک 
از تعهدات شــان بــه بــرجــام بعد از 
خــروج دولــت ترامپ از ایــن توافق 
بين المللى عمل نکرده اند، چگونه 
از تهران انتظار دارند به تعهداتش 

در قبال این توافق عمل کند.

نشست وین؛ سنگ محک برجامی »بورل« 
  هادی محمدی پس از یک دوره مجادله اروپا و ایران درباره احتمال استفاده از سازوکار ماشه، نشست کميسيون برجام امروز در اتریش برگزار مى شود 

political@khorasannews.com

دوراهی سخت اروپا و جلسات 
بی حاصل کمیسیون برجام 

 امروز بار دیگر معاونان وزیران خارجه کشورهای 
4+1 و ایــران با هماهنگى هلگا اشميد معاون 
مسئول سياست خارجى اتحادیه اروپا دور هم 
ــاره برجام بحث و تبادل  جمع مى شوند تا درب
نظر داشته باشند . از آخرین جلسه کميسيون 
مشترک برجام حــدود سه ماه مى گــذرد و این 
نشست هم در ادامه جلسات هميشگى و معمول 
کميسيون در وین برگزار خواهد شد . نکته مهم 
در این سه ماه فعال کردن سازوکار حل اختاف 
در برجام بر اساس ماده 36 این توافق بين المللى 
توسط آلمان، فرانسه و انگليس است که با توجه به 
اجرایى شدن گام پنجم کاهش تعهدات برجامى 
از سوی ایران صورت گرفت . برخى پيش بينى 
مى کردند که این نشست در راستای سازوکار 
حل اختاف انجام مى شود در حالى که موسوی 
سخنگوی وزارت خارجه تاکيد کرده که نشست 
امروز وین ربطى به این موضوع ندارد و پيش از این 
نيز جوزف بورل پس از سفر به تهران گفته بود که 
اروپا برای مدت نامحدود فعال شدن سازوکار حل 
اختاف برجام را متوقف کرده است . به نظر مى 
رسد اروپا آن نامه و تهدید نيم بند را تنها در برابر 
تهدید ترامپ در خصوص تعرفه های خودرویى 
و برای رضایت موقت واشنگتن مطرح کرده بود 
و در ادامه فهميد که چنين تهدیدی نه تنها اثری 
بر رفتار قانونى و طبيعى جمهوری اسامى ندارد 
بلکه مى تواند باعث عملياتى شدن تهدید رئيس 
جمهور کشورمان مبنى بر خروج از ان پى تى هم 
بشود که قطعا خواسته اروپا نيست و منفعت هيچ 
کس را در پى ندارد . اروپا امروز در یک دوراهى 
سخت قرار گرفته که نه مى تواند دل از برجام به 
عنوان مهم ترین دستاورد دیپلماتيک خود بکند 
و به سمت آمریکا بغلتد و نه این توان را دارد که 
حداقل به تعهدات 11 ماده ای اش در تابستان 
سال قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام جامه 
عمل بپوشاند . این دوراهى سخت باعث اقدامات 
متناقض از سوی بروکسل شده؛ روزی نامه فعال 
شدن ماده 36 مى نویسند و روزی دیگر از تعليق 
ــدام به مدت نامحدود سخن مى گویند  این اق
تا جایى که یک منبع آگــاه به خراسان گفت: 
اروپایى ها در صورتى که ایران از پروتکل الحاقى 
خارج نشود ، حداقل تا انتخابات آبان ماه آمریکا 
سازوکار ماشه )مــواد 36و37بــرجــام( را فعال 
نخواهند کرد و این یعنى هرچه از تهدید و تطميع 
و وعده از سوی طرف اروپایى در روزها و ماه های 
آینده شنيدید، طبل توخالى برای ترساندن یا 
دادن اميد واهى به مردم و مسئوالن ایرانى است 
و تا زمانى که فراتر از لفاظى، اقدامى عملياتى 

نکرده اند نباید روی خوشى نشان شان داد .

نیوزویک: تحریم های 
آمریکا مانع توانایی ایران 

در نبرد با کرونا می شود 
ــاره به  ــى بــا اشـ ــزارش نشریه نــيــوزویــک در گ
تحریم های دولت ترامپ عليه ایــران نوشت: 
تحریم های آمریکا تاش های ایران برای مبارزه 
با ویروس کرونا را تحت تاثير قرار داده و آن را 
پيچيده کــرده اســت. در این گــزارش تصریح 
شده است که  تحریم های ایاالت متحده عاوه 
بر این که مانع توانایى ایــران در نبرد با کرونا 
مى شود، مانع دسترسى ایرانيان به اطاعات 
مربوط به این بيماری و تکثير آن هم شده است. 
به گزارش ایرنا این نشریه با اشاره به مقامات 
وزارت بهداشت کشورمان نوشت:   تحریم های  
آمریکا به شــدت روی دسترسى ایرانيان به 
تجهيزات پزشکى حياتى تأثير گذاشته و به 
احتمال زیاد توانایى کشور در پاسخ به کرونا را 
مختل مى کند.در عين حال، پيش از انتخابات 
مجلس ، یک مقام ایرانى که نخواست نامش 
فــاش شــود به نيوزویک گفت: اکنون ایــران 
مى تواند حدود 9۵ تا 97 درصد از نياز های 
ــى خــود را توليد کند و حتى در حال  دارویـ
صادرات دارو به کشور های دیگر منطقه است. 
این مقام ایرانى در عين حال تاکيد کرد: 3 تا 
ــى باقى مانده مهم ترین  ۵ درصــد نياز داروی
چيز هایى هستند که ما به آن ها احتياج داریم، 
اما در دستيابى به آن ها مشکاتى وجود دارد، 
زیــرا آمریکا تحریم های شدیدی وضع کرده 
است.یک سازمان مستقر در لندن که از آزادی 
بيان و آزادی اطاعات در سراسر جهان حمایت 
مى کند، گفت: ایرانيان به دليل محدودیت های 
اقتصادی تحميل شده توسط ایاالت متحده از 
دسترسى به پایگاه داده ویروس کرونا »دانشگاه 
جان هاپکينز« باز مانده اند.این داده هــا جزو 
خدمات وب سایت آمــازون است که به دليل 
تحریم های آمریکا، اکثر خدمات خود را در ایران 

ممنوع کرده است.

ساخت توپ ضد هوایی 
سماوات توسط  وزارت دفاع 

باشگاه خبرنگاران- توپ ضد هوایى سماوات، 
خط آتش هوایى ایران برای دشمنان و متجاوزان 
توسط متخصصان وزارت دفاع در سازمان صنایع 
دفاع با استفاده از محصول اصلى و بهينه کردن آن 
از طریق تهدیدشناسى پيرامون ایران و همچنين 
رفع نواقص آن طراحى و ساخته  شد.این سامانه 
در واقــع نمونه مهندسى معکوس شده سامانه 
دفاع ضد هوایى اورليکن ساخت سوئيس است و 
با برد شش هزار و 800 متر در رده ساح های ضد 

هوایى کوتاه برد قرار مى گيرد.

هوالباقی
درگذشت بزرگ خاندان پدر بزرگوارمان 

 ریاست محترم هیئت مدیره فراپخت 
و خادم الحرمین ) مکه مکرمه  ومدینه منوره(

حاج علیرضا غروری 
را به آقازاده ها و خانواده گرامى تسليت عرض نموده بقای عمر بازماندگان 

سید محمد الجوردی را از خداوند متعال خواستارم. 



نسیمسهیلی|روزنامهنگار

ــی که  ــای ــان ه ــاب ــی اگـــر از خ
نقاشی های روی دیوارهایش 
به آن ها جان تازه ای داده اند 
ــد، نـــاخـــودآگـــاه  ــی ــن ــذر ک ــ گ
صداهایی از سنگ ها و آجرهای شان می شنوید! 
صدای دیوارهایی که انگار زنده اند و با شما حرف 
می زنند اما این زیبایی را دست های هنرمند 
نقاشانی رقم زده که کمتر فردی، به آن ها توجه 
می کند. هنرمندان خیابانی )استریت آرتیست ( 
که شاید هنرشان چندان به چشم نیاید و هیچ گاه 
آن چنان که باید طعم شهرت و ثروت را نچشند 
اما هنرشان مردمی است و رنگ و بوی شهر را 
تازه می کند. در این پرونده زندگی سالم به سراغ 
چهار دختر دهه هشتادی رفتیم که به خاطر 
نقاشی های خیابانی شان محبوب شــده انــد و 
دیوارهای زاهدان با هنر آن ها جان گرفته است. 
این چهار استریت آرتیست به خیابان به  عنوان 
مدرسه نگاه می کنند و چیزهای زیادی در آن یاد 
گرفته اند که مهم ترین آن هــا، همراهی با مردم 
است. این نوجوانان دبیرستانی تصمیم گرفته اند 
غبار بی حس و حالی را از شهر بزدایند، تنها با چند 
سطل رنگ، ابزار نقاشی و البته هنر ارزشمند و 
استعداد بی نظیرشان. یک روز در مدرسه دور 
هم جمع شدند، عالیق و مشترکات همدیگر 
را درک کردند و تصمیم بر این شد تا گروهی 
به نــام »استریت مورالیست« تشکیل دهند و 
ــدان بیایند تا بر دیوارهای  به خیابان های زاه
شهر، نقش رنگ و زیبایی بکشند. شعارشان 
»نگارخانه ای به وسعت شهر« است و با اشتیاق 
پیش می روند تا خودشان را ثابت کنند. در ادامه، 
گفت و گوی ما با آن ها را  که خودشان تمایل به چاپ 

تصویر چهره  شان نداشتندخواهید خواند.

پرونده

گفت و گو با 4 دختر نوجوان زاهدانی که با چند سطل رنگ و البته استعداد بی نظیرشان به دیوارهای شهرشان جان تازه ای بخشیده اند
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 پروستاتیت، انواع 
و درمان هایش

 6 باور رایج اما نادرست 
درباره استرس

 غیرقابل کنترل، همیشه بد، کامال قابل اجتناب
 و ... از تصورات اشتباه مردم درباره استرس است

 آیانوع زایمان تاثیری بر روابط 
مادر و نوزاد دارد؟

فرفره| قصه »نقاشی عجیب « 
برای کوکان
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شهر را گالری نقاشی کردیم
از تک تک اعضای این گروه هنرمند خواستیم از احساس شان به نقاشی، اهداف شان برای آینده و نظرات مردم درباره کارشان بگویند

هدف  مان شادی بخشی به مردم است
»پانیذ میر« و »لیلی میرادی« 1۶ ساله اند و »فائزه مسگری« و »زهرا نوری« 17 سال دارند. تحصیالت همه این نوجوانان خوش ذوق در رشته 
گرافیک است. »پانیذ« به نمایندگی از گروه قبول می کند سواالت ابتدایی ما را پاسخ بدهد. او گروه شان را این طور معرفی می کند: »ما چهار 
دختر نوجوان نقاش با نام گروه »استریت مورالیست« هستیم. استریت مورالیست به معنای نقاشی دیواری است یا نقاشی دیوارنما و گروه های 
دیگری در ایران و خارج از ایران هستند و بوده اند که این فعالیت را انجام می دهند اما شاید ما یکی از کم  سن و سال ترین این گروه ها باشیم. 
درباره شروع همکاری هم، ما همکالسی و دوست بودیم و این ایده به ذهن یکی از بچه ها رسید که برای زیباتر شدن زاهدان، نقاشی دیواری 

انجام بدهیم و هدف مان شادی بخشی به مردم است.«

 مردم، دیوار خانه هایشان 
را به ما می سپارند

»پانیذ میر« درباره این که چطور این ایده خام را عملی کردند، 
بیان می کند: »شهر زاهدان زیبایی های چشمگیری ندارد. 
ما در یک گفت وگوی دوستانه به این نتیجه رسیدیم که برای 
زیبا سازی شهر، نقاشی دیواری کنیم و بعد با راهنمایی یکی 
از استادان مان و مشاوره ها و کمک هایش، کم کم نقاشی های 

مان هدف دار شد. 
در ضمن مردم زاهدان هم استقبال خوبی از کارهای ما داشتند 
و گاهی با نگاهی محبت آمیز، لبخند زدن یا گفتن کالمی، 
خوشحالی خودشان را به ما نشان می دادند.  خیلی از مردم 
در روزهای ابتدایی شروع این کار که ما تجربه  و رزومه ای در 
آن نداشتیم به ما اعتماد نمی کردند اما با گذشت زمان و کسب 
تجربه ما، مردم خودشان مکان هایی را پیشنهاد می دادند و 
می گفتند مثال این جا یا دیوار خانه ما را هم نقاشی کنید. یعنی 
دلشان می خواست اطــراف خانه شان رنگی رنگی و نقاشی 

شده باشد.«

مردم معروف ترین نقاشی های 
جهان را هم نمی شناسند

نماینده گــروه دختران هنرمند »استریت موالریست«، دربــاره 
استقبال مدرسه و خانواده ها از این تصمیم می گوید: »اوایل کار، 
مدرسه مان از این تصمیم راضی نبود و حتی به بهانه امتحانات ترم، 
می خواست جلوی کار کردن ما را بگیرد اما وقتی از کارهای ما 
استقبال شد، مسئوالن مدرسه هم گفتند به ما کمک می کنند اما 
ما خودمان به تنهایی این کار را شروع کرده بودیم و دوست داشتیم 
بدون کمک گرفتن و ایجاد دردسر برای دیگران ادامه اش بدهیم. 
البته خانواده هایمان هم از این کار استقبال و کمک زیادی کردند. 
ما همیشه سایه حمایت و تشویق پدر و مادرمان را بر سرمان حس 
کردیم. آن ها به ما امید می دادند تا به موانعی که در پیش داریم، توجه 
نکنیم.  برای نقاشی ها هم برنامه ما این است که معروف ترین آثار 
جهان را بکشیم اما متاسفانه مردم درباره آثار معروف نقاشی چیز 
زیادی نمی دانند و اصال آن ها را نمی شناسند اما ما با نقاشی کردن 
آن ها روی دیوارهای شهر، سعی می کنیم آثار مهم نقاشان بزرگ دنیا 

را به آن ها معرفی کنیم تا از دیدن شان، لذت ببرند.«

در قبال این کار، هیچ پولی دریافت نمی کنیم
کــار دختران هنرمند زاهــدانــی از طرف 
نهاد یا سازمانی حمایت نمی شود و آن ها 
می گویند تنها اداره ارشــاد استان شان، 
ــواد اولیه  ــرای مــخــارج م ــا ب کمی بــه آن ه
نقاشی کمک کرده است. »پانیذ« درباره 
درآمدشان از این کار می گوید: »ما در برابر 
نقاشی که بــرای زیباسازی و معرفی آثار 

معروف دنیا به مردم است، پولی دریافت 
نمی کنیم.  ما از همان ابتدا، این کار را با 
هزینه خودمان شروع کردیم و از کسی توقع 

کمک نداشتیم.  
هزینه هر نقاشی بستگی به متراژ دیوار 
دارد. کارهای مان تقریبا روی دیوارهای 
ــرا مــی شــود، حــاال گاهی بیشتر  ۳×۴ اج

و گاهی کمتر؛ هزینه هر نقاشی و فراهم 
کردن همه ابراز، مثل رنگ، قلم مو و ظروف 
برای ساختن رنگ و ... حدود ۲۵0 تا ۳00 
هزار تومان آب می خورد! یعنی هزینه های 
ما از 1۵0 هزار تومان شروع می شود و تا 
۳00 تومان می رسد که این بستگی به 

متراژ دیوار دارد.«

  بچه ها از احساس شان به نقاشی می گویند
لیلی میرادی|   نقاشی یعنی لمس کردن قلب و روح آدم ها. من می توانم با نقاشی، 
احساسات آدم ها را برانگیزم و به هیجان بیاورم. به وضوح این را حس می کنم که 
موقع کشیدن نقاشی، همه ما مشکالت مان را فراموش می کنیم یا موقتا آن ها را کنار 
می گذاریم و این ها همه از قدرت رنگ ها و روح زیبای نقاشی نشئت می گیرد. وقتی ما 
این کار را روی دیوارهای شهر انجام می دهیم، افرادی که فقط از آن جا عبور می کنند 
هم می توانند لحظاتی احساس ما را داشته باشند و با دیدن رنگ ها برای چند لحظه 
حس خوبی پیدا کنند. البته این موضوع را موقع کار، زیاد در چهره عابران گذری 

دیده ام که باعث خوشحالی ام شده است.
فائزه مسگری|   نقاشی ابعاد گسترده و گوناگونی دارد که لزوما به معنای کشیدن 
نقاشی روی کاغذ نیست بلکه می توانید به کمک رنگ ها و عناصرشبیه آن، روح و 
قلب خودتان را زیباتر کنید و دید بهتری به زندگی داشته باشید. همچنین تمام این 
احساسات زیبا را به دیگران و اطرافیان تان منتقل کنید. ما با اجرای نقاشی دیواری، 
سعی کرده ایم تمام احساسات قشنگ و رنگی زندگی مان را به بقیه آدم ها نشان دهیم 

و منتقل کنیم تا آن ها هم دید بهتری به زندگی پیدا کنند و با دنیای ما آشنا شوند.
پانیذ میر|   نقاشی روی دیوار سختی های خودش را دارد اما در کنار سختی ها حس 

قشنگی دارد و من از این موضوع لذت می برم.
زهرا نوری|   قطعا یکی از بهترین و قشنگ ترین حس ها برای هر آدمی انجام دادن 
کارهای مورد عالقه اش است و من هم مثل هر انسانی از انجام کار مورد عالقه ام که 

نقاشی است، لذت می برم.

   بچه ها از نظر مردم درباره ارزش کارشان می گویند
فائزه مسگری|   این موضوع به طرز فکر و سطح فرهنگ مردم هر منطقه بستگی 
دارد و سلیقه ها متفاوت است. با این حال، امیدواریم در آینده بیشتر متوجه 

ارزش واقعی کارمان شوند.
لیلی میرادی|   خیلی از افراد عالقه مند به هنر به خصوص نقاشی، ارزش کار ما 

را درک می کنند و این برای مان باورکردنی نبود.
پانیذ میر|   ارزش های مردم در زندگی متفاوت است ولی بسیاری از آن ها ما 
را درک و تشویق می کنند. خب تعداد اندکی از مردم برای هنر ارزشی قائل 

نیستند که آن ها هم نظرات شان را به ما می گویند.
ــوری|   مردم هنر را  درک می کنند، مخصوصا  زهرا ن

آن هایی که به آن عالقه مندند. البته عموم مردم 
هم که با هنر آشنایی نداشتند، استقبال خوبی 

از طرح های ما کردند.

   بچه ها درباره نمایش آثارشان در گالری 
به جای خیابان می گویند

فائزه مسگری|  گالری را دوست ندارم چون در 
گالری تعداد محدودی از آدم ها رفت و آمد دارند که 

معموال آن ها هم افرادی هستند که خودشان با هنر آشنایی دارند اما نقاشی در 
خیابان که مکان گسترده تری است و در آن جا همه نوع آدمی رفت وآمد دارد، 
باعث می شود همه آدم ها از هر نژاد و فرهنگ و سلیقه ای با هنر و کار ما بیشتر 

آشنا شوند و این هدف ماست.
لیلی میرادی|   خیابان یک گالری بزرگ تر و همگانی تر است و در واقع ما گالری 

خودمان را در شهر راه انداخته ایم.
پانیذ میر|   وقتی در خیابان نقاشی می کشیم، بسیاری از مردم کار ما را 
می بینند و این همه گیرتر است اما اگر در گالری هنری باشد، توجه کمتری به 

آن می شود و بازدید آن پایین است.
زهرا نوری|   ما از اول این کار را شروع کردیم که شهر را به گالری بزرگ تری 
تبدیل کنیم و هرکدام جداگانه می تواند معنای گسترده و قشنگی داشته باشد.

    بچه ها از حس شان به کلمات رنگ، دیوار، زاهدان و هنرمند می گویند
فائزه مسگری|  رنگ: یعنی لمس دنیایی متفاوت و زیباتر. دیوار: مکانی برای نمایش زیبایی ها. هنرمند: فردی رویایی 

با زندگی متفاوت و جدید.
لیلی میرادی|  رنگ: ارتباط مستقیم دارد با روان و روح آدم ها. دیوار: قبال معنای خاصی نداشت اما االن مثل بوم نقاشی 
برایمان ارزشمند است. زاهدان: شهری که نصفی از عمرمان را در آن  زندگی کرده ایم و خوشحال  می شویم اگر بتوانیم 
برای مردمش کاری انجام بدهیم. هنرمند: واژه ای نیست که بتوانم راجع به آن صحبت کنم چون هنوز هنرمند نیستم!
پانیذ میر|  رنگ: یعنی زندگی و امید بخشیدن. دیوار: برای من معنی بوم نقاشی را دارد. زاهدان: شهر نیازمند به 

زیبایی. هنرمند: کسی که برای زیبا کردن و زیباسازی خلق شده است.
زهرا نوری|  رنگ: ابزاری برای پیدا کردن آرامش و حال خوب. دیوار: بوم نقاشی که حسم را رویش پیاده می کنم. 

زاهدان: شهری که مردمش همه جوره از هنر و هنرمندانش حمایت می کنند.

  بچه ها از اهداف شان برای آینده می گویند
لیلی میرادی|   این کار االن مان یک برنامه دو ساله است که تا پایان سال بعد ادامه دارد و بعد از 
آن، ما وارد دانشگاه می شویم و احتماال هرکدام از هم جدا شویم اما امیدواریم که این گروه، به 

کارش ادامه دهد.
پانیذ میر|   در آینده هر کدام از ما مسیر زندگی خودمان را می رویم اما امیدوارم کار ما روی شهر 

تأثیر داشته باشد.
فائزه مسگری|   رسیدن به موفقیت در همه مراحل زندگی به خصوص نقاشی دیواری.

زهرا نوری|   ما مدت کمی را با هم خواهیم بود و امیدوارم در همین مدت کوتاه وظیفه مان را به نحو 
احسن انجام داده باشیم.
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  سالمتآشپزی من

پیشگیری از سوزش معده

آشپزی من آشپزی من

 بهترین نسبت برای ترکیب زردچوبه با فلفل سیاه 
چیست؟

بهترین نســبت برای ترکیب زردچوبه با فلفل سیاه نسبت 
۴ به یک است.  یک قاشق چای خوری پودر زردچوبه  تازه را 

با یک چهارم قاشق چای خوری 
پــودر فلفــل ســیاه تازه 

ترکیب کنید .
 چــه زمــان ادویه 

زردچوبه  را به غذا  
اضافه کنیم ؟

نــوع ادویــه و زمــان 
اضافــه کــردن آن به 
غــذا ، هنــرو مهارت 

یک آشپز است.
اضافه کــردن ادویه 
مناســب به یک غذا 
باعث می شــود که 
غــذای تهیه شــده 
کیفیت خوبی پیدا 

کند .

نکته  ای که باید هنگام اســتفاده از چاشــنی ها به آن توجه 
داشته باشید، زمان استفاده از آن است.

 یکی از چاشــنی ها و ادویه های پرمصــرف در تهیه غذاها، 
زردچوبه اســت که حاوی مقادیر باالیی کورکومین )نوعی 
طبیعــی(  آنتی اکســیدان 
برابــر  در  کــه  اســت 
و  حــرارت  نــور، 
ن  ســیو ا کسید ا
بسیار حساس است 
و بــه همیــن دلیــل 
اگردر ابتدای پخت 
به غذا اضافه شود و 
مدت زمان حرارت 
باشــد،  بــاال  هــم 
مســلما احتمــال 
از بین رفتــن ایــن 
ترکیــب بیــش از 
زمانی خواهد بود 
که در مرحله آخر 
طبخ افزوده شود.

پرسش و پاسخ

 یــادآوری ایــن نکتــه مهــم اســت کــه نبایــد ایــن 
خوراکــی هــا را از رژیم غذایــی حذف بلکه بــه میزان 

متعادل باید آن را مصرف کرد.
گوشت قرمز

 مصرف بیش از حد گوشت قرمزســطح التهاب بدن 
را افزایش می دهد. گوشت قرمز باعث افزایش اسید 

معده می شود ومشکالتی برای هضم ایجاد می کند.
 گوجه فرنگی

اگر از بیماری بازگشــت اســید به مری رنج می برید، 
بهتر اســت از گوجــه فرنگــی و محصــوالت آن پرهیز 
کنید. گوجه  سرشار ازاســید سیتریک، مالیک اسید 
و آسکوربیک اسید اســت که می تواند معده و مری را 
اذیت کند. این اسید می تواند سبب احساس سوزش 

ناخوشایندی در سینه شود.
 مرکبات

مرکبات ماننــد پرتقال، لیمو و گریپ فــروت می تواند 
عالیم ریفالکس و سوزش معده یا سر دل را تشدید کند.

 شکالت
شــکالت حاوی کافئین و محرک های دیگری مانند 

تئوبرومین اســت که باعث ریفالکس یا سوزش معده 
می شود. تئوبرومین نوعی متیل گزانتین است که مانع 

تنگ شدن ماهیچه اسفنکتر تحتانی می شود و به این 
ترتیب به شکل مستقیم احتمال ریفالکس را افزایش 
می دهد. شکالت چربی زیادی دارد، یعنی هضم آن 
طوالنی تر است و می تواند محرک سوزش معده باشد.

 قهوه
کسانی که برای بازیابی قدرت و انرژی روزانه، چیزی 
جز نوشــیدن قهوه را انتخاب نمی کنند، یک مشکل 
اساسی دارند. قهوه اگرچه خاصیت آنتی اکسیدانی 
دارد ولی یکی از منابع اصلی کافئین است و کسانی 
که از سوزش ســر دل رنج می برند، باید از آن اجتناب 
کنند. کافئین باعث افزایش اسیدیته معده و ریفالکس 

می شود.
 سوسیس و مواد غذایی کنسرو شده

سرشــار از مــواد مصنوعی اســت کــه باعــث ایجاد 
بیش از حد اســید در خون و معده می شود. این نوع 
غذا ها بــا چربی باال بر متابولیســم معده شــما تاثیر 
می گذارند. اضافه کردن این غذا ها به رژیم روزانه به 
بیماری هایی مانند چاقی و سطوح باالی کلسترول 

و چربی منجر می شود. 

برطرف کردن افتادگی 

پوست پس از زایمان

یکی از دغدغه های خانم ها بعد 
از زایمان رفع افتادگی و ســفت 
شدن شکم است. در این مطلب، 

قصد داریم راه هایی ساده برای رفع این مشکل 
بزرگ ارائه کنیم.

 گالب
ترکیبی از یک فنجان گالب، یک قاشــق چای 
خوری آب لیمو و پنج قطره روغن بادام، تمامی 
نیازهای پوست شکم را برطرف و ماساژ روزانه 
شــکم با این ترکیب، پوســت شــکم را ســفت و 

محکم می کند.
 ماســک مولتانی میتی )خاک رس قهوه 

ای( بگذارید
مولتانــی میتــی که به نــام خــاک رس قهوه ای 
نیز شــناخته می شــود، به عنوان ماسکی برای 
ســفت کردن پوســت اطراف شــکم نیز کاربرد 
دارد. مولتانی میتــی، جریان خــون را بهبود و 
انعطاف پذیری پوست را افزایش می دهد. یک 
تا دو قاشق غذاخوری پودر مولتانی میتی را در 
یک کاسه بریزید و کمی آب یا گالب به آن اضافه 
کنید تــا خمیری نرم درســت شــود. می توانید 
کمی عســل هم در آن بریزید. خمیر به دســت 
آمده را به شــکم تان بزنید و اجازه دهید خشک 
شود. سپس با آب ولرم آبکشی کنید. این کار را 

یک یا دو بار در هفته انجام دهید.
  از شکم بند استفاده کنید و اسپا بروید

از  یکــی  طبــی  شــکم بندهای  از  اســتفاده 
روش های موثر برای جلوگیری از افتادن پوست 
شکم و سفت شدن آن بعد از زایمان است. این 
کار را بایــد چند روز بعــد از زایمــان و به توصیه 
پزشــک انجام دهید. یک روش دیگــر رفتن به 
اسپاست)نوعی حمام با اســتفاده  از آب و مواد 
معدنی(. در اسپا از جلبک دریایی، نمک دریا و 
خاک رس برای بهبود وضعیت پوست بدن و نیز 

سفت شدن پوست استفاده می شود.
 از روغن های گیاهی موثر استفاده کنید

برخــی از روغن هــای گیاهی نقــش موثری در 
بهبود افتادگی پوســت و جمع شــدن آن بعد از 

زایمان دارند.
 این موضوع به دلیل خواص آنتی اکســیدانی و 
ضد التهابی این روغن هاست. برای مثال روغن 
بادام شــیرین تا حــدود زیــادی در از بین بردن 
استرچ مارک یا همان خطوط سفید و ترک های 

ناشی از افزایش و کاهش وزن موثر است. 
روغن بادام شیرین، روغن بادام و روغن نارگیل 
را روی خطــوط اســترچ مــارک و تمام پوســت 
شــکم بمالید تا پوست ســفتی قبل را دوباره به 

دست بیاورد.

دانستنی ها
بیماری ها 

بانوان  پروستاتیت، انواع و درمان هایش
درمان التهاب پروستات معموال با آنتی بیوتیک و برای چند هفته ادامه خواهد داشت 

 پزشکی

6 دلیل  احتمالی لوپوس

لوپوس یــک بیمــاری خودایمنی اســت به این 
معنی که سیســتم ایمنــی بدن فرد بــه بافت ها 
و ســلول های ســالم حمله می کند. تقریبا 70 
درصد از تمام مــوارد لوپوس به عنــوان لوپوس 
سیستمیک دسته بندی می شود که یک اندام 
یا بافت اصلی مانند قلب، ریه ها، کلیه ها یا مغز را 
تحت تاثیر قرار می دهد.بسیاری از افراد مبتال 
به لوپوس، درد مزمن ناشــی از ایــن بیماری را 
یکی از آزاردهنده ترین موارد مرتبط با آن عنوان 

کرده اند.
پژوهشگران مواردی مانند ژنتیک، هورمون ها 
و تغییرات زیســت محیطی را با ابتال به لوپوس 
پیونــد داده انــد اما بیــان ایــن که کــدام عامل 
بزرگ ترین نقش را ایفا می کند، دشــوار است. 
در ادامه بــا برخــی از دالیل احتمالــی لوپوس 

بیشتر آشنا می شویم.
 ژنتیک

خطــر ابتالی یــک فــرد بــه لوپــوس در صورت 
ابتــالی یکــی از اعضــای خانــواده وی بــه این 

بیماری تا 20 برابر بیشتر است.
 نژاد

لوپوس به طور نامتناســب بر گروه های نژادی 
خاص تاثیر می گــذارد. در واقع، ایــن بیماری 
بین زنان رنگین پوســت، دو تا ســه برابر بیشتر 

شایع است.
 هورمون ها

به طور کلی، احتمال بیشتری دارد زنان نسبت 
به مردان به بیماری لوپوس مبتال شوند. یکی از 
دالیل عمده این شرایط می تواند هورمون هایی 
مانند اســتروژن و پروالکتین باشد که سطح آن 

ها در بدن زنان بیشتر است.
 نور فرابنفش

نور فرابنفش می تواند به ســلول هــای بدن هر 
فردی آسیب برســاند اما افراد مبتال به لوپوس 

حساسیت به مراتب بیشتری به آن دارند.
 قرار گرفتن درمعرض سموم

مــی دانیــم کــه ســیلیکای موجــود در برخــی 
پودرهــای تمیزکننده و دود ســیگار مــی تواند 
خطــر ابتــال بــه لوپــوس را افزایــش دهــد امــا 
پژوهشگران درباره چرایی آن مطمئن نیستند.

 استرس
استرس یکی از عواملی است که تقریبا هر بیمار 
مبتال به لوپوس اعتقاد دارد بر این بیماری تاثیر 

می گذارد. 
به گفته این بیماران، استرس عاطفی، به عنوان 
مثــال، مرگ یکــی از عزیــزان یا طــالق گرفتن 
و همچنین اســترس جســمی ماننــد یک عمل 
جراحی یا آســیب دیگــر ممکن اســت محرکی 

برای بروز عالیم لوپوس باشد.

نکات طالیی برای استفاده از زردچوبه

میکروب های شایع درایجاد این بیماری، 
اشرشیاکلی و پروتئوس است .

  3 نمونه پروستاتیت
* پروستاتیت حاد )عفونت حاد پروستات(
* پروســتاتیت عفونــی مزمــن )عفونــت 
ادراری عــود شــونده یــا عفونــت مزمــن 

پروستات(
* پروســتاتیت غیــر میکروبــی مزمــن یــا 
سندروم درد لگنی مزمن )درد یا ناراحتی 
در ناحیه لگن حداقل از سه ماه قبل همراه 

با عالیم ادراری و اختالل جنسی(
درمان التهاب پروستات

در صورت تشخیص به موقع، این بیماری 

بــه راحتــی درمــان مــی شــود. درمــان 
پروستاتیت معموال با مصرف آنتی بیوتیک 

برای چند هفته شروع می شود.
اگــر بهتر شــدید، بایــد دارو را 2 تــا ۳ ماه 
مصرف کنیــد. اگــر هنگام مصــرف آنتی 
بیوتیک بهتر نشــدید، بایــد آزمایش های 

بیشتری انجام شود.
داروی درمان پروستاتیت چیست؟

قدم اول، مصرف آنتی بیوتیک هاســت. 
اگر عالیــم بهبود نیافــت، درمــان با این 
داروها معموال متوقف می شــود. یکی از 
راهکار های شــناخته شده، اســتفاده از 
سفکسین برای درمان پروستاتیت است.

 درمان خانگی التهاب پروستات
  پس از شــروع درمــان دارویــی، ادامه 
درمــان پروســتاتیت بــه صــورت خانگی 
دنبــال مــی شــود. در ایــن شــرایط برای 
کاهش نشانه های درد و تسریع بهبودی، 

موارد زیر به بیمار پیشنهاد می شود:
   فیزیوتراپی، ورزش یا ماساژ درمانی، 
ممکن است به برخی مردان کمک کند.

مشــاوره، بیوفیدبــک ، روشــی بــرای 
بهبود عملکرد بدن  یــا تکنیک های آرام 
ســازی ممکن اســت به کاهش اســترس 

وجلوگیری از درد کمک کند.
 بعضی از عصاره های گیاهی و عصاره 

گــرده زنبور عســل،  ممکن اســت کمک 
کننده باشد.

مدت درمان
بیشــتر مــردان ســریع بهبــود می یابنــد. 
معموال درمــان ۴ تا ۶ هفته طول می کشــد. 
در ایــن دوره مصــرف داروها بایــد ادامه پیدا 
کند.آنتــی بیوتیــک ها بــرای ۶ تــا ۱2 هفته 
تجویــز می شــوند. در صــورت بــروز عفونت، 
ممکن اســت درمان آنتــی بیوتیکی طوالنی 
مــدت نیــاز باشــد در حالــی کــه جراحــی 
)پروســتاتکتومی(  پروســتات  برداشــتن 
 برای عفونــت های مکــرر به ندرت اســتفاده 
می شود و به عنوان آخرین درمان مطرح است.

آیا نوع زایمان تاثیری بر روابط مادر و نوزاد دارد؟

شــدن  برانگیختــه  موجــب  زایمــان 
قدرتمنــد احساســات و هیجانــات می 
شود به گونه ای که ممکن است در بعضی 
از زنان عالیم روانی ناشی از یک زایمان 

سخت را ایجاد کند. 
دوره پــس از زایمــان، گاهــی بــه حدی 
پرتنش اســت که موجب به وجود آمدن 
مشــکالتی برای ســالمت روان مــادر و 
تخریب رابطه مادر و کودک می شود. به 
عبارتی زایمان سخت و حوادث ترومای 
آن، ممکن است برزندگی و روابط مادر 
و کودک تأثیر بگذارد. زایمان ســخت و 
استرس ناشی از آن می تواند بر عملکرد 
آینده مادر و تطابــق وی در دوران پس از 

زایمان تأثیر منفی بگذارد.
 اســترس، واکنشــی انطباقــی متأثــر از 
ویژگی هــای شــخصی یــا فرایند هــای 

روان شــناختی اســت کــه درنتیجــه هر 
یــا  ویــژه  فعالیــت خارجــی، شــرایط 
حادثه ای، فعال  می شــود و بازتاب های 
فیزیکی یا روانی خاصی را بر فرد تحمیل 

می کند. 
زایمــان  از  ناشــی  آســیب دیدگی 
می تواند موجب اســترس یا به اصطالح 
»تنیدگی« شود و این تنیدگی در ایفای 
نقش والدینی ضعف و سســتی به وجود 
مــی آورد. همچنیــن تنیدگی ناشــی از 
زایمــان دشــوار، می تواند بر ســازگاری 
مادر با مســئولیت والدی و ارتباط مادر 

و نوزاد اثری جدی و نامطلوب بگذارد.
بر اساس نتایج تحقیقی ، میزان استرس 
کل، اســترس کودک و استرس مادر در 
زایمان آســان، کمتر از زایمان دشــوار و 

زودرس است.

تغذیه سالم، شاه کلید پیشگیری ازکرونا

رعایــت اصــول تغذیه ســالم مــی توانــد تا 
۵۵ درصــد از باربیمــاری هــا را در آینــده 
کاهش دهد. این در حالی است که حدود 
2۴ تــا 2۸ درصــد از بیماران بســتری در 
بیمارســتان های ایــران دچار ســوء تغذیه 
هســتند که متاســفانه این موضــوع باعث 
طوالنی شــدن مدت زمان بســتری بیمار 
می شود  و درمان را با اخالل جدی مواجه 
می کند. جالل الدین میرزای رزاز رئیس 
انستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی 
کشــوردر ایــن باره  گفــت: نقــش محوری 
تغذیه در کاهش بار بیماری ها و جلوگیری 
از بیمــاری های غیــر واگیر ماننــد دیابت، 
اضافه وزن، ســندروم متابولیک، بیماری 
های قلب و عــروق ، ســرطان و... به اثبات 
رسیده اســت. وی راهکارهای پیشگیری 
از ابتال به کرونا را افزایش و تقویت سیستم 

ایمنی و دفاعی بدن از طریق تغذیه سالم و 
اصالح سبک زندگی می داند.

پیشــنهاد یک محلــول ضدعفونی 
کننده خانگی 

اگر مــی خواهید یــک ضدعفونــی کننده 
و جــرم برنده همــه کاره  بــرای ایــن روزها 
داشته باشید، می توانید یک بطری آبپاش 
را برای این کار در نظر بگیرید. نصف آن را 
آب بریزید. نصف دیگر آن را نصف سرکه و 
نصف الکل بریزید. این ترکیب به جز چوب 
برای همه وسایل خانه، سطوح آشپزخانه، 
فر گاز، شیشه ها، سرامیک، کاغذ دیواری 
های قابل شست و شو، دیوارها و سایر لوازم 
خانه به راحتی می تواند استفاده شود بدون 
آن که نگران خراب شدن وسایل باشید. در 
عین حال خانه ای عاری از میکرب و گرد و 

غبار خواهید داشت.

دکتر هوشنگ قوامی | متخصص اورولوژی

پروستاتیت حاد، یک بیماری اورژانس 

اورولــوژی از نظــر تشــخیص و درمان 

اســت. این بیماری باید از دیگر شکل های پروستاتیت، 

نظیر پروستاتیت میکروبی مزمن و سندروم مزمن درد 

لگنی CPPS تمایز داده شود.پروستات با انقباض خود، 

مقدار زیادی یعنی حدود ۲۰ تا 3۰ درصد به ترشحات 

اضافه می کند. در حقیقت ۲۰ تــا 3۰ درصد حجم منی 

مربوط به ترشحات پروستات است. میکروبی که باعث 

عفونت حاد پروستات می شود، شبیه میکروبی است که 

باعث عفونت سیستم دســتگاه ادراری می شود.جالب 

است بدانید هرمیکروبی که باعث عفونت ادراری  شود، 

می تواند باعث پروسستاتیت حاد هم شــود و اما  ادامه 

مطلب درباره التهاب پروستات: 

سوزش سردل ناشی ازعملکرد نامناسب مری است. گاهی اوقات عالیم سوزش سردل آن قدر زیاد است که بیشتر افراد آن را با حمله قلبی اشتباه 
می گیرند. یکی دیگرازعلل اصلی ابتال به این عارضه، انتخاب  غذای نامناسب است. برخی از غذا ها باعث به هم خوردن تعادل ph بدن و افزایش 

اسیدیته معده می شود. از جمله این خوراکی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیشتر بدانیم مادران

هدف از مصرف ادویه طعم دار کردن غذا و کاهش مصرف نمک اســت . زردچوبه و فلفل جزو  پرمصرف ترین 

ادویه هاست  که در ادامه به دو سوال درباره مصرف آن اشاره می کنیم :
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گوش سپردن به یک موسیقی دلنشین و روشن کردن چند شمع در خانه، همیشه احساس خوشایندی 
از آرامش را برای  خودمان و همه اعضای خانواده به ارمغان می آورد. شاخه های باریکی از نور که به محیط 
چهره ای شاعرانه می بخشند و  دغدغه های یک روز پر مشغله را آرام می کنند. شمع ها در رنگ های 
متنوع، اشکال و ابعاد مختلفی عرضه می شوند، با این حال گاهی ممکن است شمع های بازار همان 
چیزی نباشند که دنبالش می گردیم و شمعی نباشند که طبق سلیقه خودمان طراحی شده باشد. از سوی 
دیگر ممکن است شمعی چشم مان را بگیرد و به علت باال بودن قیمت، از خرید آن منصرف شویم. با این 
توصیف ها هیچ راهی بهتر از این نیست که دست به کار شویم و شمع منحصر به فرد خودمان را بسازیم.

* ممنونم از زندگی سالم که پرونده اش، دقیقا به درد همین 
روزهای مان می خورد. امروز رفتم و یک استخر بادی بزرگ 
به قیمت 500 هزار تومان خریدم. روحیه بچه هام خیلی 

عوض شد. یک هفته است تو خونه زندانی شدن.
* در عکســی که برای مطلب ترامبولین در پرونده زندگی 
سالم انتخاب کردید، فکر کردید که اگر یک درصد آن فرد 

بیفتد، هیچ جایی از بدنش سالم نمی ماند؟
* واقعا با وجود این همه پیشــرفت علم پزشــکی، کســی 
ســراغ درمان خانگی می رود؟ مثال خودتان برای درمان 
عفونت از روغــن نارگیل اســتفاده می کنیــد؟ مربوط به 

ستون بانوان.
پرونــده  در  فکــری  بازی هــای  معرفــی  ســتون  در   *
»ســرگرمی های آپارتمانی«، جای منچ و مارپله و شطرنج 
خالی بود. کاش اشاره می کردید که الزم نیست حتما بریم 
بازار و شاید بشــه از همون وسایلی که تو خونه هست برای 

سرگرم شدن استفاده کرد.
* درباره مطلب صفحه خانواده باید بگــم که من خودم در 
بچگی، یک قربانی قلــدری بودم. خیلی حــس بدی بود. 
البته هیچ وقت به بابام نگفتم. احساس می کردم که غرورم 

می شکنه اگر بگم. روزهای تلخی بود.
* در ســتون قرار و مدار به جای این که بگویید: »به دیگران 
تذکر بدهید که دستان شان را بشویند«، باید می گفتید که 

همه ما حواس مان باشد 
که مدام دست هایمان 

را بشوییم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
چهارشنبه 
    7  اسفند 1398   
شماره 1549 

روز سرک نکشیدن به گوشی دیگران

قرار و مدار

از امروز برای همیشــه تو اتوبوس، محل کار، 
جمع های دوســتانه و ... وقتی نفر بغلی تون 
داره با گوشیش کار می کنه یا پیامی رو برای 

کسی می فرسته، 
ســرک نکشین و 
فضولی تــون رو 

یت  یر مد
کنین.

مخاطب گرامی، به تنش و 
تقابلی که با دختر نوجوان 
خــود داریــد بایــد از چند 
جنبه نگریست که در ادامه 

به آن ها اشاره می شود.

  اقتضاهای سنی دخترتان را درک کنید
توصیه اول، آشنا شــدن بیشتر با ویژگی های 
نوجوانی اول اســت که در این مرحله رشــد، 
به هرحال نوجوانــان بی تعادلی هایی دارند 
و چنان چه به اقتضای ســنی توجهی نکنیم، 
بیشــتر از رفتارهــا و درخواســت های آنــان 

متعجب و نگــران خواهیم شــد. نکته بعدی، 
توجه به نوع عملکرد والدین است که چه سبک 
برخورد و ارتباطی با فرزند نوجوان دارند چون 
بخشی از واکنش های فرزند به مدل ارتباطی 

والدین با نوجوان مربوط می شود.

  نگاه خطی به نوجوان اشتباه است
در چنیــن مواقعــی حتما باید پرســید کــه آیا 
والدین در تعامل با فرزند، هماهنگ و یک صدا 
عمــل می کننــد یــا دو مــدل نــگاه تربیتــی و 
برخورد اعمال می شــود؟ به طــور کلی، نگاه 
خطی به نوجوان و درخواســت های منطقی 

یا غیرمنطقی او کارساز نیست و نگاهی همه 
جانبه را می طلبد. چانه زنی ها و اصرار نوجوان 
بــر خواســته های غیرمنطقی خود ناشــی از 
رابطه معیــوب والدین و فرزند نوجوان اســت 
که باید رابطه تقابلی به رابطــه تعاملی و موثر 

تبدیل شود.

  4 توصیه برای حل مشکل تان
عالوه بر نکات مطرح شده، برای حل مسئله 

شما چند پیشنهاد ارائه می شود.
1-  متناســب بــا اقتضای ســنی فرزنــد با او 
برخورد داشته باشید و در برابر بی تعادلی های 
احتمالی وی که به شدت تحت تاثیر تغییرات 
جســمی، روحــی و اجتماعی و در حــال گذر 
از کودکی به جوانی اســت و به تعبیری نوعی 
تولــد را تجربه می کند، شــنونده خوبی برای 
استدالل های منطقی یا غیرمنطقی او باشید. 
او را زود قضاوت یا مسخره و تهدید نکنید و بعد 
از گوش دادن فعال، آن گاه نظر منطقی خود 
را با آرامش و در عین حال مقتدرانه بیان کنید 
تا کمکی به تقویت رابطه همدالنه با فرزندتان 

کرده باشید.
2-  ســبک ارتباطــی مقتدرانه باعــث تقویت 
عزت نفس نوجوان می شود و او را از چانه زنی 
برای به کرســی نشــاندن خواســته خــود باز 
می دارد. سپس او متوجه می شود که والدین 
منطقی را نمی توان شرطی و با اصرار، فشار و 
تهدید آنان را تسلیم خواسته خود کرد. ماجرای 
گردنبند شانس هم که دخترتان مطرح کرده و 
به احتمال زیاد از همین دسته است، با همین 

رویکرد قابل مدیریت خواهد بود.
3-  از مسائل مهم در تربیت و تعامل با فرزندان، 
وحدت نظــر و یک صدایی والدین اســت که به 
انسجام نوجوان منجر می شود. وقتی دوگانگی 
و تفاوت نظر بین والدین وجود نداشــته باشد، 

چانه زنی فرزند متوقف خواهد شد.
4-  فراموش نکنیم که نوجوانان آسیب پذیری 
بیشتری از فضای مجازی دارند و بیشتر ممکن 
است قربانی کالهبرداران و سودجویان شوند. 
با این حال و اگر تصمیم به خرید آن گردنبند 
دارید، شــاید بتوانیــد به صــورت حضوری به 

سراغ فروشنده بروید.

اگــر بــه ایــن امیــد ازدواج کرده ایــد که 
همسرتان باعث شود تا اخالق تان خوب 
شود، اشتباه فکر کرده اید و دچار توقعی 

بی جا شده اید. 
موثرتریــن روش بــرای دور کــردن حالت بدخلقــی یا غم، 
در درجه اول رفــع علت به وجــود آورنده آن اســت البته به 
شرطی که بدانید چه چیز شما را ناراحت کرده و چرا باعث 
ناراحتی تان شده اســت. با این حال و در ادامه این مطلب، 
توصیه هایی به شــما می شــود و امید اســت با به کارگیری 

آن ها، اخالق تان بهتر شود.

   احساسات منفی تان را تغییر دهید

گفتید که اعصاب ندارم، اخالق هم ندارم. بهترین راه حل 
برای اصالح اخالق، تمرکز بر تغییر احساســات منفی تان 
اســت؛ برای مثال ســعی کنید یــک هدف به ســرعت قابل 
دســترس را تعییــن کنید که رســیدن به آن موجــب تقویت 
روح تان شود. تمیز کردن کمد و قفسه ها، جمع و جورکردن 
وســایل و پرونده های روی میزتان یا نوشــتن نامه به فردی 
که خیلی وقت است از او خبر ندارید، می تواند از جمله این 

اهداف قابل دسترس باشد.

   ورزش را جدی بگیرید

در مطالعــات مربوط بــه تعدیل و تنظیــم خلق و خــو، ورزش و 

تحرک بدنی مستمر، تاثیرگذارترین راهکار برای از بین بردن 
احساســات بد اســت. مطالعات علمی گوناگون این مسئله را 
تایید می کند که فعالیت های ایروبیک مانند پیاده روی یا تند راه 
رفتن به طورقابل توجهی موجب بهبود حاالت خلقی می شود.

   برای آینده تان برنامه ریزی کنید
بیشــتر به بخش هایی از زندگی تان فکر کنید که خوب پیش 
می روند نه آن ها که شما را آزار می دهند. موفقیت های گذشته 
را مرور کنید. قبــل از ایجاد انگیزه در خودتان برای پیشــبرد 
بیشتر امور در آینده، آن چه را که انجام داده اید به خودتان یادآور 
شــوید. همچنین عبادت کنید. انجام امــور دینی و مذهبی، 
بیشترین تاثیر را بر رهایی از اضطراب و افسردگی دارد و باعث 
خوش اخالقی تان می شود. این توصیه را هم فراموش نکنید 
که انجام کارهای داوطلبانه و فعالیت در خیریه ها، احساس 
بهتر بودن را به ما می دهد. رفتار شاد داشته باشید. لبخند زدن 
و داشتن چهره شاد موجب از بین رفتن مشکالت نمی شود اما 
به بهبود حالت و خلق کمک می کند. همچنین توصیه می شود 
در زندگی تاکیدتان بر آینده باشد. نمی توانید گذشته را دوباره 

بنویسید اما می توانید از آن درس بگیرید.

دخترم می گوید که گردنبند شانس اش را در خواب دیده و باید برایش بخرم!

اعصاب ندارم و خانمم از من راضی نیست

 تربیت 
فرزند

مشاوره 
زوجین

خانمی 45 ساله هســتم. دختری 14 ســاله دارم. او مدام در فضای مجازی 
کانال هایی را به من نشان می دهد که در آن انواع زیورآالت و لباس با قیمت بسیار 
کم به فروش گذاشته می شود. به دخترم می گویم که این ها کالهبرداری است و 
بعد از دریافت مبلغ، لباس را ارسال نمی کنند اما گوشش بدهکار نیست. به تازگی گردنبندی را 
نشانم داده و می گوید که همان را در خواب دیده و او را از اتفاق بدی نجات داده. می خواهد با این 

کار، من را مجبور کند که گردنبند را برایش بخرم. از دستش کالفه شدم.

اعصاب ندارم. اخالق درست و حسابی هم ندارم. خودم متوجه این مشکل هستم. 25 ساله ام و همسرم از 
من راضی نیست. حق هم با اوست. در زمان مجردی با خودم گفتم ازدواج کنم تا اخالقم بهتر شود اما نشد. 

االن متاهلم و بداخالق. چه کنم؟

عبدالحسینترابیان| کارشناسارشدروانشناسی

نسیماحمدی| کارشناسارشدروانشناسیبالینی

کامال قابل اجتناب است

اگر هدف شــما این اســت که زندگــی بدون 1
استرسی داشــته باشــید، به احتمال زیاد در 
این هدف موفق نخواهید شــد مگر این که در 
یک غار و بدون دسترسی به اینترنت زندگی کنید! دکتر 
»باربارا دالن« روان شــناس بالینی سرشناس در این باره 
می گوید: »بســیاری از مــردم فکر می کننــد می توانند یا 
دســت کم باید تالش کنند از ایجاد اســترس جلوگیری 
کنند. اما نکته مهم این جاســت که اجتناب از اســترس و 
حتی تالش برای این کار غیرممكن است«. به گفته دالن، 
هدف ما نباید جلوگیری از ایجاد استرس باشد؛ درعوض 
ما باید بتوانیم تشخیص بدهیم که چه زمانی دچار استرس 
هستیم و در این مواقع استرس مان را به شیو ه های سالمی 

کنترل کنیم.

 همیشه چیز بدی است

معمــوال نگرشــی کــه مــا بــه اســترس 2
داریم، منفی است اما »ســیمون رگو«، 
روان شــناس ارشــد از کالج پزشــکی 
آلبرت اینشــتین می گوید چنین دیدگاهی درباره 

استرس به طور کامل درست نیست. وی 
می گوید استرس در شرایط مناسب و در 
سطح مناسب می تواند مفید باشد زیرا 
در چنین شرایطی می تواند افراد را به 
سمت عمل یا تغییر سوق دهد. به گفته 

سیمون رگو، استرس فقط پاسخی به 
رویدادهای منفی زندگی نیست: »ممکن 

است شما بعد از وقایع مثبت زندگی، مانند 
ارتقای شــغلی، ازدواج یــا تولــد فرزندتان 

هم احساس اســترس داشته باشید. احســاس استرس به 
هیچ وجه نشانه این نیست که زندگی شما آشفته است یا به 
خوبی پیش نمی رود. نکته مهمی که همیشه باید به آن توجه 

داشت، مدیریت درست استرس است.«
 مانع شاد بودن می شود

»ســت سویرســکی« نویســنده کتــاب »21 3
راه بــرای مقابله با افســردگی« معتقد اســت 
بزرگ ترین باور نادرســت درباره استرس این 
است که اســترس از شــاد بودن ما جلوگیری می کند. به 
گفته سویرسکی اگر به جای این که استرس ما را کنترل 
کند، ما چیزهایــی را که برای مان اســترس ایجاد 
می کنند مدیریت کنیم، در آن صورت منفی ترین 
جنبه استرس که تنش و نگرانی است، به میزان 
زیادی کاهش پیدا می کند. سویرسکی پیشنهاد 
می کند فهرستی از کارها و موضوعاتی 
را که در یــک هفته آینــده می توانند 
برای شــما اســترس زا باشند، تهیه 
کنید. وقتی این فهرست کامل شد 
آن را خط بزنید. به گفته سویرسکی 
این کار به جای احساس اضطراب و 
نگرانی به شما حس خوبی از مدیریت 
و موفقیت خواهد داد، حســی که قطعا 

خوشایند است!

 قابل کنترل نیست

دکتــر »درو رمــزی« روان پزشــک از دانشــگاه 4
کلمبیا می گوید: »برداشــت اشــتباهی که به 
نظــر می رســد تعــداد زیــادی از مــردم درباره 
استرس دارند، این است که استرس را خارج از کنترل خود 
می دانند.« وی می افزاید، شــیوه های درمانی می تواند به 
افراد كمك كند تا آن چه را كه می توانند و نمی توانند كنترل 
كنند، تشخیص بدهند و یاد بگیرند كه چگونه عمل كنند.« 
»لیندســی تولچین«، روان شــناس بالینی نیــز در این باره 
می گوید، راه دیگــر برای كنترل اســترس، تغییــر دیدگاه 
شماســت. او معتقد اســت تکرار چنین جمالتی می تواند 
کمک کننده باشد: »من قباًل توانسته ام با مشکالت زیادی در 
زندگی ام کنار بیایم، همه آن شرایط حاال به پایان رسیده اند« 
یا »این شــرایط ناراحت کننــده، موقتی اســت«. به عقیده 
توچین شما می توانید از انرژی تان برای حل مشکل استفاده 

کنید و روی استراتژی های مدیریت زمان متمرکز شوید.
 بهترین انگیزه دهنده است

یکی از معدود دیدگاه های مثبتــی که درباره 5
اســترس وجود دارد، این اســت که این اتفاق 
می توانــد یــک عامــل انگیزه دهنــده باشــد. 
»تئا گاالگر« دکتر روان شــناس می گوید: »ایــن دیدگاه تا 
حدودی درست است. کمی استرس می تواند به ما انگیزه 
بدهد اما اســترس زیاد نتیجه معکوس خواهد داشــت. به 
همین دلیل است که وقتی مردم از چیزی احساس ناراحتی 
می کنند، اغلب دست از کار می کشند.« او می افزاید، عامل 
بسیاری از تعلل ها، اضطراب است بنابراین توصیه می شود 
کارهایی را که برای تان اســترس زا هستند، به بخش های 
کوچک تر و قابل کنترل تقسیم کنید.  اگر می خواهید بدانید 
برای ایجاد انگیزه به استرس نیاز دارید یا نه، سعی کنید به 
اضطراب تان توجه نکنید و ببینید آیا هنوز هم انگیزه دارید.

 همیشه برای سالمتی مضر است

درست است که اگر استرس به خوبی مدیریت 6
نشود، می تواند روی بدن تأثیر منفی بگذارد اما 
»دکتر جانینا اسکارلت« روان شناس بالینی، 
می گویدکه  استرس می تواند نقش مثبت نیز داشته باشد. 
او معتقد است: »از بســیاری جهات، اســترس بزرگ ترین 
قدرت ماست زیرا سیســتم جنگ و گریز را در بدن ما فعال 
می کند و باعث می شود سریع تر حرکت و فکر کنیم. در واقع 
استرس، ما را قوی تر و آماده تر می کند. ما به جای این که با 
اســترس مقابله کنیم، می توانیم یاد بگیریم که آن را منبع 
قدرت و انرژی خود بدانیم آن هم در مواقعی که بیشترین نیاز 

را به انرژی داریم. البته همه 
این ها درصورتی است 

که سطح استرس ما 
متعادل باشد.«

  وسایل الزم برای ساخت شمع عطری
برای ساخت شمع به سه وســیله اصلی پارافین، 
فتیله و ظرف نگهدارنده نیاز داریم. اگر شمع های 
رنگی را می پســندید، فرقی نمی کند که از رنگ  
مصنوعی یــا خوراکی اســتفاده کنیــد. چند تکه 
کوچک از مداد شمعی هم نسخه خوبی برای رنگی 
کردن پارافین اســت. پارافین را هم می توانید از 
بازار تهیه کنید، هم می شود از شمع های قدیمی 

که فتیله شان تمام شده است استفاده کنید.

  طرز ساخت
از شیشه های ســس کمک بگیرید: پارافین را 
با یک کارد تیز به قطعات کوچک تقسیم و با روش 
بن ماری ذوب کنید. پارافین را در ظرفی بزرگ تر 
که دیگر قصد استفاده از آن را ندارید، مثل قوطی 
شیر خشک یا رب، آب کنید و سپس به ظرف نهایی 
انتقال بدهید. ظروف مختلفی برای ساخت شمع 
در فروشگاه های لوازم قنادی وجود دارد، اما شما 

می توانید از شیشــه های کوچک مربا یا سس هم 
استفاده کنید.

بهترین زمان اضافه کردن عطر به شــمع: نخ 
فتیله را قبل از وارد کردن پارافین، به وســیله یک 
لوله خــودکار، نــی یا ســیخ چوبی کباب، وســط 
ظرف تنظیم کنید و انتهــای آن را با چســب به ته 
ظرف بچســبانید. بعد از اضافه کــردن پارافین و 
خشک شدن آن، اضافه فتیله را قیچی کنید. برای 
عطرآگین بودن شمع بهتر است از گیاهان طبیعی 
و خشــک شــده ای مثل رزماری، اســتوقودوس، 
یاس یا گل محمدی اســتفاده کنید اما اگر رایحه 
مخصوصی مد نظرتان است در بازار انواع گوناگون 
آن ها را خواهید یافت. 15 قطره عطر برای 250 
گرم پارافین کافی است و بهترین زمان برای اضافه 
کردن آن به پارافین، 10 دقیقه پس از خنک شدن 
آن اســت. اگر قصد دارید شــمعی پر زرق و برق تر 
داشــته باشــید از پارافین های بی رنگ اســتفاده 
کنید تــا گیاهــان خشــک درون پارافیــن خودی 
نشــان بدهند. اکلیــل و مروارید هــم گزینه های 

خوبی هستند.
ســراغ یخچال نروید: تنها این نکته را به خاطر 
بسپارید که برای خشک شدن پارافین صبور باشید 
و آن را داخل یخچال قرار ندهید، چرا که شمع تان 
ترک خواهد برداشت و به زیبایی تکامل یافته خود 

نخواهد رسید.

6 ابور رایج اما اندرست 
درابره اسرتس

 غیرقابل کنترل، همیشه بد، کامال قابل اجتناب و ... از تصورات اشتباه مردم 
درباره استرس است

استرسی شدن یک اتفاق طبیعی، رایج و حتی از نظر بعضی ها الزم است. با این حال عادی تلقی 
شدن آن در زندگی روزمره ما آن را به یک مشکل بهداشت عمومی تبدیل کرده است. آمارها نشان 
می دهد سطح استرس انسان ها در دنیا هر ساله رو به افزایش است و این مسئله تأثیر منفی بر 
سالمت روحی و جسمی بسیاری از افراد به جا خواهد گذاشت. در این مطلب به شش تصور غلطی 

که درباره این پدیده روزمره وجود دارد و باید آن ها را از ذهن خود پاک کنیم، پرداخته شده است.

محوری

wellandgood.com:منبع یاسمینمشرف|مترجم

بانوان

شمع عطری بساز
نظرتان درباره روشن کردن چند شمع در خانه به خصوص اگر دست ساز و دقیقا مطابق سلیقه خودتان 

ساخته شده باشد، چیست؟
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 سالم کودکانه

لطفا بیرون نروید

خیلی دلم برای فوتبال بازی کردن تنگ شده بود. به توپم نگاه کردم. حتما 
او هم دلش برای بیرون رفتن و بازی کردن تنگ شده بود. 
بابا پرسید: »چی شــده؟ به چی فکر می کنی؟« 
گفتم: »دلم بــرای بیرون رفتــن و بازی با 
دوستام تنگ شده اما همش میگن این 
روزا باید تو خونــه بمونیم«. بابا گفت: 
»حاال که باید تو خونــه بمونید من یک 
پیشــنهاد دارم. بیا با هم بازی کنیم«. 
پرسیدم: »چه بازی؟« گفت: »بیا توپت 
رو بکنیم توی تور و نوبتــی روپایی بزنیم. 
ببینیم کی بیشتر میره؟« با هم بازی کردیم 
و من رکورد بابا رو شکســتم. به من و بابا خیلی 
خوش گذشــت. مطمئنم به توپم هم خوش 
گذشته بود. بعد هم نشســتیم و با بابا فکر 
کردیم چه بازی های کم  سر و صدای دیگه ای 
می تونیم با هم انجام بدیم و برای روزهای 

بعد کلی نقشه کشیدیم.
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شهرقصه 

نقاشی عجیب

میای بازی؟

اگه گفتی چه حرفیه؟

شعر 

موش گرسنه

گربه دوید دنبال موش
چون که غذا نخورده بود

با این که موش گرسنه بود
پنیرو داد به گربه زود

موش کوچولو از تو سوراخ
تا تکه ی پنیرو دید

از تو لونه بیرون اومد
پنیرو برداشت و دوید

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

۱     مامان وقتی از بازار به خانه برگشــت، بچه ها را صدا کرد: »مریم... مینا 
بیایید، براتون مداد رنگی خریدم«. مریم جعبه  مداد رنگی را از دســت 
مامان گرفت و گفت: »پس چرا یک بســته؟! ما که دو نفریم!« مامان 

چادرش را آویزان کرد و گفت: »دو تایی با هم استفاده کنید«.
مینا دســتش را دراز کرد و گفت: »بده نقاشــی بکشــم«. مریم 

مدادها را روی میز ریخت و گفت: »این طوری نمیشه، همه رو 
می تراشی و چیزی نمی مونه. چشم هامون رو می بندیم سه تا 

تو بردار و سه تا هم من«. 
مریم قهوه ای، قرمز و سبز را برداشت و مینا زرد، آبی و نارنجی. 

بعد چشم هایشــان را باز کردند و کاغذی برداشتند. وقتی 
مینا و مریم نقاشی شان تمام شد به کاغذ نگاه  کردند.

۲     مریم یک ظرف میوه پر از سیب و موز کشیده بود. سیب ها را قرمز و موزها را قهوه ای کرده بود. مینا 
هم یک میمون کوچولو کشیده بود که آن را آبی کرده بود. یک دفعه موزها اخم کردند و گفتند: »چرا ما را این 

رنگی کشیدی؟ حاال همه فکر می کنند ما خراب و بدمزه هستیم!« 
میمون کوچولو هم اخم کرد و گفت: »آخه کی تا حاال 

میمون آبی دیده؟«
 مینا و مریم به هم نگاه کردند و با هم گفتند: 
»بهتر نیست با هم ازمداد رنگی ها استفاده 
کنیم؟« بعد هم خندیدند و دوباره مدادها 

را برداشتند. وقتی کارشــان تمام شد، هم 
میمــون کوچولــوی قهــوه ای و هم 

موزهای زرد خوشحال بودند.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

هنرمند کوچو لو

سه پایه های رنگارنگ 

سرگرمی 

تصویرهای مثل هم

این بازی یک بــازی خوب حرکتی و فکری اســت. تنها چیزی که برای 
این بازی الزم دارید، چند تا همبازی خوب است که می توانند اعضای 

خانواده شما باشند.
نفر اول می ایستد و بقیه بازیکنان می نشینند. نفری که ایستاده یکی از 
حروف الفبا را انتخاب و شروع می کند به راه رفتن، طوری که انگار دارد 
با راه رفتن شکل آن حرف را روی زمین یا فرش می کشد. برای نقطه های 
حروف هم می تواند پایین یا باالی نوشته فرضی اش بپرد. هر کس زودتر 
حرف الفبا را حدس زد، یک امتیاز می گیرد. به همین ترتیب بازیکنان به 
ترتیب این کار را انجام می دهند. در پایان کسی که حروف بیشتری را 

حدس زده و امتیاز باالتری گرفته، برنده است.

ثار شما آ

دنیای نقاشی

زندگیسالم
چهارشنبه

۷اسفند1398
شماره1۵۴9

شاعر: صبا فیروزی

نرگس زینلی نیا 
۳ ساله 

کاش جای دود، تو هوا
عطر گل ها می پیچید
آسمون آبی رنگ بود

خورشید خانم می خندید

 گیتی شکاری  
8  ساله  از فریمان 

وقتی که توی شهرمون
می پیچه بوی گل و باغ

همگی شاد و خوشحالند
خورشید و ابر، موش و کالغ

 اسما عطارزاده 
6  ساله 

از پشت کوه های بلند
خورشید خانم میاد بیرون

با شادی و مهربونی
نور می پاشه تو آسمون

وقتی رنگ گواش شما یا ماژیک های شــما تمام می شود، با آن ها چه 
می کنید؟ آن ها را دور می اندازید؟ خوب به آن هــا نگاه کنید. با آن ها 

دوستان خوبم با دقت به این پنج تصویر نگاه کنید. دوتای آن ها چیزهای زیبای زیادی می توانید درست کنید.
کامال شبیه به هم هستند. آن ها را پیدا کنید. 

نویسنده: عارفه رویین

دوستان گلم می تونین عکس هاتون رو هم برای 
ما در تلگرام به همراه نقاشی هاتون به شماره 
۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷6 بفرستید، تا در کنار نقاشی 

و اسمتون، عکستون هم چاپ بشه.

چی الزم داریم ؟
درهای گواش و ماژیک، چسب

چطوری درست کنیم ؟  

در گواش را چسب بزنید.
ته ماژیک را به آن بچسبانید.

پایه دومی را هم بچسبانید.
سومین پایه را هم بچسبانید.
سه پایه های شما کامل شد.

 با همین روش می توانید میز هم
 درست کنید.

طاهره عرفانی 
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اسکوچيچ: فوتبال ایران هم 
کمی شبيه ترافيک شان است

مجيدى: با طراحان ماجراى 
سپاهان-پرسپوليس برخورد کنيد!

ا�رانيان مردمان شگفت انگيز� هستند  اعتراض شد�د سرمرب$ استقالل به تعطيل نشدن ليگ برتر

حل معما� د�دار جنجال$ نقش جهان در برنامه فوتبال برتر

استقالل بهترین تيم ایران
در رنکينگ جهانی

محروميت انضباطی سنگين 
براى کاپيتان تراکتور

AFC فوتبال ایران را 
١٢٠هزار دالر جریمه کرد

احتمال لغو کامل  
مسابقات لیگ قهرمانان

زنوزى: چرا بیرانوند  و
 سید جالل محروم نشدند؟

در انتظار تصميم ب$ سابقه  ا� اف س$ برا� مقابله با 2رونا

مصاحبه جنجال$ مال8 ترا2تور

سپاهان به دنبال لغو بازى بود! 
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در جر#ان پيروز� ٣-٢ ليورپول برابر وســتهام در حال باز� دنبال م شــد �ه شــاگردان 
�لوپ عمل*رد� در ابتدا� باز� عمل*رد دور از انتظار� داشتند. حت چ*ش ها با اختالف 
#5 گل از قرمزها� آنفيلد جلو بودند ول شاگردان �لوپ �امب5 زدند و درنها#ت باز� را 
بردند. حاال مرد آلمان از علل عمل*رد ضعي? تيمش و همچنين برگرداندن باز� م گو#د: 
«گل اول ما به خاطر هوش باال� آرنولد به ثمر رسيد. در نيمه دوم بهتر شد#م و موقعيت ها� 
خطرناI تر� را به دســت آورد#م. گل دوم شــرا#طمان را ســخت �رد ول وجود هواداران 
�مــ5 بزرگ به ما بود. ورود چمبرلين باعث شــد حمالت متنوع تــر� را انجام دهيم. بعد 
از آن، ٢ گل زد#م هرچند گل �ه مردود شــد را بيشــتر از همه دوســت داشتم. اگر وستهام 

باز� را م برد، رسانه ها ما را م �شتند اما االن صحبت از قهرمان زودهنگام م �نند.»

فصل جد#د ليگ برتر فوتبال ژاپن در فاصله ٥ ماه مانده تا المپي5 ٢٠٢٠ تو�يو به تعو#ق 
افتــاد تا تازه تر#ن قربان ورزشــ و#روس �رونا لقب بگيرد. تمــام د#دارها� ج ليگ و 
جام حذف ژاپن تا اواســط ماه مارس به تعو#ق افتــاد. پيش تر �ره جنوب و چين فوتبال 
داخل خود را در راستا� جلوگير� از شيوع �رونا لغو �رده بودند. در ميان هراس ها� 
ناشــ از شــيوع ا#ن و#روس مرگبار، ســازمان دهندگان المپي5 ٢٠٢٠ تا�يد �رده اند 
�ه برا� بررســ اعمال تغييرات در ا#ن تورنمنت ٢ هفته ا� �ه قرار است از ٢٤ جوال� 
آغاز شود، هنوز خيل زود است. فرماندار تو�يو در ا#ن باره گفت: «ف*ر م �نم هنوز به 
آن نقطه نرسيده ا#م. با ا#ن حال افزا#ش شمار مبتال#ان و تلفات خارج از قلمرو چين، به 

هراس ها در خصوص احتمال بروز #5 بيمار� واگيردار جهان دامن زده است.»

�لوپ: اگر م� باختيم رسانه ها ما را م� �شتند �رونا به ژاپن رسيد؛ المپي� در خطر!

 ليگ برتر انگليس
 ليورپول ٣-وستهام ٢

 بوندس ليگا
 فران*فورت #5-#ونيون برلين ٢

 ليگ قهرمانان اروپا
 ليون-#وونتوس؛ ٢٣:٣٠

 رئال مادر#د-منچسترسيت؛ ٢٣:٣٠
 ليگ اروپا

 براگا-رنجرز؛ ٢٠:٣٠

پوگبا: ليورپول شایسته جایگاه فعلی 
خود است

ليورپــول با �ســب ٢٦ برد و #5 تســاو� از 
٢٧ باز� فصــل، مقتدرانــه در صدر جدول 
 قــرار دارد و لحظه شــمار� بــرا� قهرمانــ
زودهنگام ا#ن تيم آغاز شده است. پل پوگبا، 
ســتاره تيــم رقيــب ليورپــول نيــز قرمزها� 
دانســت:  عنــوان  ا#ــن  شا#ســته  را  آنفيلــد 
«ليورپول خيل از بقيه جلوتر است. آن ها در 
ا#ن فصل ليگ برتر حت هنوز #5 باخت هم 
نداشــتند. به عنوان باز#*ن منچستر#ونا#تد 
و بــا توجــه بــه رقابت �ــه بين ٢ تيــم وجود 
دارد، نم  خواهيم آن ها قهرمان شــوند. اما 
بــه عنوان #5 عاشــق فوتبال و �ســ �ه به 
حر#? احترام م گذارد با#د بگو#م ليورپول 

سزاوار جا#گاه خود است.»

ميالن به دنبال نگه داشتن زالتان
شــانس ميالن بــرا� �ســب ســهميه ليگ 
قهرمانان اروپا واقعــا پا#ين آمده و ا#ن قضيه 
باعث منتف شــدن تمد#د خود�ار قرارداد 
زالتان ا#براهيموو#چ با روســونر� م شود. 
ميــالن  دالاســپورت،  گاتزتــا  گــزارش  بــه 
م خواهــد بــرا� فصــل آ#نده همچنــان به 
تر�يــب تيــم جــوان و باتجربــه خــود ادامــه 
بدهــد. اولين �ار هم تمد#د قــرارداد زالتان 
ا#براهيموو#چ ٣٩ ســاله اســت. ا#ن مهاجم 

سوئد� هم از ا#ن ا#ده استقبال م �ند. 

اسکوربورد

برنامه

اخبار

دور رفــت مرحلــه #5 هشــتم نها# ليگ 
قهرمانــان اروپا امشــب به پا#ان م رســد. 
از  ســانتياگوبرنابئو  ورزشــگاه  در  با#ــد  رئال مادر#ــد 
منچسترســيت بــا پــپ گوارد#ــوال ميزبان �نــد و تيم 
#وونتوس هم به فرانسه سفر �رده تا با ليون روبه رو شود. 

 رئال مادر0د–منچسترسيت�
از پا#ان دور گروه ليگ قهرمانان تا به امروز رئال مادر#د 
ط ١٤ باز� رســم برابر حر#فانش به ميدان رفته �ه 
حاصــل آن ٧ پيــروز�، ٢ ش*ســت و ٥ تســاو� اســت. 
رئــال با ز#ن الد#ن ز#ــدان در باز� خــارج از خانه مقابل 
لوانتــه با #ــ5 گل به پيروز� رســيد اما رتبــه اول الليگا 
را به بارســلونا �ه موفق شــد ا#بــار را از پيــش رو بردارد 
تقد#م �ــرد. رئال مادر#د به همراه ز#ن الد#ن ز#دان پس 
از آمار متعجب �ننده فصل گذشته با سانتياگو سوالر� 
اميدوار است تا ش*وهش در ليگ قهرمانان را به عنوان 
ر�ــورددار قهرمانــ در ا#ــن رقابت ها دوباره به دســت 
بياورد. منچسترســيت نســبت به رقيب امشب خود از 
پا#ــان باز� هــا� گروه ٢ باز� بيشــتر انجــام داده و 
به غير از ٣ ش*ســت و #5 تســاو� سا#ر مســابقات را با 
برتر� به اتمام رســانده اســت. آخر#ن باز� شــاگردان 
 پپ گوارد#وال قبل از ســفر به اســپانيا برابر لسترســيت
بــود �ــه آن ها با نتيجه #5-صفــر روباه هــا را از پيش رو 
برداشتند. منچسترسيت اگرچه فاصله بسيار ز#اد� با 
صدر جدول رده بند� ليگ انگليس دارد اما در رده دوم 
 ا#ستاده و همچنين به غير از حضور در #5 هشتم نها#

جام حذف به فينال جام اتحاد#ه هم رسيده است. 
 تر�يب احتمال�

 رئال مادر0ــد: �ورتــوا، �ارواخــال، واران، رامــوس، 
�ــروس،  �اســميرو،  والــورده،  مودر#ــچ،  منــد�، 

و#نيسيوس جونيور، بنزما
 منچسترسيت�: ادرسون، وا�ر، فرناند#نيو، الپورته، 
ز#چن*ــو، د� برو#ــن، رودر�، گوندوغان، محرز، آگرو، 

برناردو سيلوا
 ليون-0وونتوس

اگرچه ا#ســتادن ليونل در رتبــه هفتم جدول رده بند� 
ليگ فرانسه آن ها را به حر#? چندان قابل توجه برا� 
 #ووه تبد#ل ن*ند اما مردان رود� گارسيا به نيمه نها#
جام حذفــ راه #افته و همچنين در فينال جام اتحاد#ه 
فرانسه هم حضور دارند. آن ها از پا#ان مرحله گروه تا 
بــه امروز در ١٦ باز� به ميدان رفتــه و به ٩ پيروز�، ٤ 
تساو� و ٣ ش*ســت دست #افته اند. ليونل پيش از ا#ن 
مســابقه با نتيجه ٢-صفر متز را از پيش رو برداشته و تا 
منطقه �سب سهميه ليگ قهرمانان اروپا� فصل آ#نده 
٦ امتياز فاصله دارد. #ووه صدرنشــين سر� آ اطمينان 

خواهد داشــت �ه در صورت �سب هر نتيجه ا� بتواند 
در بــاز� برگشــت جــواز صعــود را بــه دســت بيــاورد. 
شاگردان مائور#تسيو سار� قبل از ا#ن مسابقه به لط? 
درخشش �ر#ســتيانو رونالدو و آرون رمز� اسپال را از 
پيش رو برداشــته تا همچنان صدر را در اختيار داشــته 
باشــند. ســار� همينطــور اميدوار اســت �ه بــه همراه 
شــاگردانش در جــام حذفــ ا#تاليا هم به جام دســت 
پيــدا �نند و تا به حال تــا نيمه نها# ا#ن رقابت ها پيش 

رفته اند.
 تر�يب احتمال�

 ليون: لوپز، تته، اندرســون، دنا#ر، مارســال، توســار، 
مندس، ترائوره، آئوار، تر#ه، دمبله

 ،�يه لينــ  ،بونوچــ دنيلــو،   ،شــزن 0وونتــوس:   
ساندرو، رمز�، بنتان*ور، ماتو#يد�، �وادرادو، د#باال، 

رونالدو

قهرمان ایتالیا در فرانسه
مچ اندازى زیدان و پپ

از  تصویــرى  ایــن 
مخصوصی  پيتــزا 
است که به مناسبت 
ورود ليونل مسی به 
با  بازى  و  ناپل  شهر 
آشــپزهاى  ناپولی، 
ســتاره  براى  ناپلی 
بارســا  آرژانتينــی 

درست کرده اند.

روز  فوریــه   ٢۴
کوبــی  بزرگداشــت 
اســطوره  برایانــت، 
آمریــکا  بســکتبال 
دختــرش  جينــا  و 
انتخاب  دليــل  بود. 
شــماره  هم  روز  این 
دو  آن  پيراهن هــاى 
بود؛ ٢۴ براى کوبی و 
٢ (ماه دوم ميالدى) 

براى جينا.

برد ليورپــول مقابل 
هفتــه  در  وســتهام 
هفتم  بيســت و
انگليس  برتــر  ليگ 
موجب شــد این تيم 
برد   ١٨ رکــورد  بــه 
برتر  ليگ  در  متوالی 
دست یابد و با رکورد 
منچسترسيتی برابر 
آن ها  هرچند  شــود. 
را  آن  افزایش  فرصت 

هم دارند.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

  شــرم بر شــما. آن همــه جنجال ســپاهان، آن وقت همه خراســان 
ورزش� تبليغات، شرم بر شما....

  هر آدم غيرفوتبال� هم فهميد #ه سپاهان نم� خواست باز$ #نه. 
حرفا0� #ه زدن همش 0ه ر0ال ارزش نداشت.

  تيم سپاهان از اسم پرسپوليس م� ترسد هر وقت باز$ دارد از 30 
هفته قبل دنبال بهانه هستن #ه هرجور شده جنجال به پا #نن.

اردوى ملی پوشان ژیمناستيک ایران در ترکيه
ســعيدرضا #يخــا و مهد$ احمد#هنــ�، ٢ مل� پوش ژ0مناســتي3 
ا0ران #ه در جام جهان� ملبورن موفق شــدند ٢ مدال ارزشمند نقره 
را #سب #نند همراه با رضا خيرخواه، سرمرب� تيم مل� ژ0مناستي3 
عــازم تر#يه شــدند تــا پيــش از جام جهان� با#ــو اردو0ــ� را در ا0ن 
#شور برگزار #نند. مل� پوشان ژ0مناســتي3 ا0ران پس از برگزار$ 
ا0ن اردو، بيســتم اســفند جهت شــر#ت در جام جهانــ� با#و راه� 
آذربا0جان خواهند شــد. ا0ن رقابت ها #ه I0� از مراحل گز0نشــ� 

المپي3 محسوب م� شود از ٢٢ تا ٢٥ اسفند برگزار خواهد شد.

خليليان سخنگوى ستاد مقابله با کرونا شد
بــا تصو0ب ســتاد پيشــگير$ و مقابله بــا و0ــروس #رونــا در ورزش، 
-�Iوزارت ورزش وجوانان مهرزاد خليليان، رئيس فدراسيون پزش
ورزشــ� را به عنوان سخنگو$ ستاد معرف� #رد. ارتباط با رسانه ها 
و ارائــه آخر0ن اطالعات و مــوارد مربوط به مقابله بــا ا0ن و0روس در 
ورزش #شــور و همينطور راه انداز$ خط داغ پاســخگو0� به مردم و 
ورزشIاران از جمله خواسته ها$ اعضا$ ستاد از رئيس فدراسيون 

پزشI�-ورزش� است.

FIVB بازتاب پاس استثنایی سعيد معروف در سایت
فدراسيون جهان� واليبال (FIVB) در ادامه معرف� برتر0ن ها$ 
ســال ٢٠١٩، ٥ پاس 30 دســت به پشــت را انتخاب و منتشــر 
#رد. در ا0ن بين پاس استثنا0� سعيد معروف، #اپيتان و پاسور 

تيم مل� واليبال ا0ران هم مورد توجه FIVB قرار گرفت.

زاویه نگاه شما

حل معما/ د-دار جنجال' نقش جهان در برنامه فوتبال برتر

برنامــه فوتبال برتــر ا0ن هفته به حواشــ� 
ســپاهان- تيم هــا$  لغوشــده  د0ــدار 
پرسپوليس اختصاص داشت. محمدرضا ميثاق�، مجر$ 
برنامه مصاحبه ا$ تلفن� با سردار معصوم بيگ�، فرمانده 
نيــرو$ انتظامــ� اســتان اصفهــان و محمدرضــا تابش، 
مد0رعامل باشگاه سپاهان در ا0ن خصوص ترتيب داد #ه 
ط� آن معما$ لغو باز$ سپاهان-پرســپوليس حل شد. 
ســردار معصوم بيگــ� در خصــوص لغو باز$  ســپاهان-
پرســپوليس م� گو0د: «پليس اصفهان� ٢ ســنار0و برا$ 
تامين نظم و امنيت ا0ن باز$ پيش بين� #رده بود؛ انجام 
بــاز$ با تماشــاگر و بــدون تماشــاگر. پليس بــرا$ هر ٢ 
سنار0و #امال آماده بود و برنامه هم داشت. جلسه مفصل� 
هم با حضور مسئوالن باشگاه سپاهان و مسئوالن استان 
داشــتيم و موضــوع را هم در ا0ن جلســه مطــرح #رد0م. 
گفتيم پليس آماده است و هر وقت برنامه نها0� شد به ما 
بگو0يد #ه #ارمان را انجام دهيم. روز 30 شنبه ظهر برا$ 
ما قطع� شد #ه ا0ن باز$ بدون تماشاگر برگزار م� شود. 
تيم پرســپوليس هم بــا تامين امنيت الزم وارد ورزشــگاه 
نقش جهان شــد. تيم پليس برا$ همراه� تيم ســپاهان 
جهت حضور در ورزشگاه هم #امال آماده بود و فيلم ها$ 
آن هم موجود است. حدود ساعت ١٦:٢٥ تيم سپاهان 
به ورزشــگاه رســيد. آنچه بــر عهده نيــرو$ انتظام� بود 
انجام شــد.» او در حال� ا0ن حرف را م� زد #ه ســپاهان 
با0د ســاعت ١٤ به ســمت اســتاد0وم حر#ت م� #رد اما 
ســپاهان� ها گفته بودند به دليــل ازدحام مقابل در هتل 
نم�  توانستند زودتر به ورزشگاه بيا0ند و همين مسئله هم 
باعث تاخير در حضور آن ها شد. معصوم بيگ� درباره ا0ن 
موضــوع م� گو0ــد: «مــن نم�  خواهــم وارد موضوعــات 
حاشيه ا$ بشوم اما تا ساعت ١٥ هم تالش بر ا0ن بود #ه 
بــه  وا#نــش  در  برنامــه  مجــر$  نشــود.»  انجــام  بــاز$ 
صحبت هــا$ معصوم بيگ� ا0ن ســوال را مطــرح #رد #ه 
0عن� خود تيم سپاهان بيرون نم�  آمد؟ فرمانده انتظام� 
اصفهان م� گو0د: «نم� خواهم ا0نطور موضوع را مطرح 
#نم. اما هــر زمان #ه ا0ن اتفاق به پليس اعالم م� شــد، 

پليــس آمادگ� رفع آن را داشــت.» تابــش در وا#نش به 
صحبت هــا$ معصوم بيگــ� م� گو0د: «ســردار درســت 
م� فرما0د. ما دنبال ا0ن بود0م #ه باز$ تا جا$ ممIن به 
زمــان د0گــر$ مو#ول شــود.» مجــر$ خطاب بــه تابش 
م� گو0ــد پس د0ر رســيدن تيم ســپاهان به ورزشــگاه به 
خاطر شــلوغ� جلــو$ در هتل نبــوده #ه تابــش ا0نطور 
جواب م� دهد: «ما تا ساعت ١٥ بعدازظهر در استاندار$ 
پيگير جلب موافقت برا$ برگزار$ باز$ در زمان د0گر$ 
بود0م اما موفق نشد0م و به ما گفتند #ه امIان ندارد و با0د 
حتما باز$ #نيد. ما هم به تيم اطالع داد0م.» ميثاق� در 
جواب تابش م� گو0د پس دليل مصاحبه ها$ مIرر شما 
#ه مدام گفته بود0د تيم به دليل شــلوغ� مقابل در هتل 
د0ر رسيد مشخص شده و معما حل شد. تابش م� گو0د: 
«مــا منتظر خبر از تهران بود0م و ســاعت ١٥ به بعد به ما 
خبر دادند #ــه با0د باز$ #نيم. ما هم به نيرو$ انتظام� 
خبر داد0م و آن ها را بــرا$ ورود تيم باز #ردند. همانطور 
#ه ســردار گفتند ما ســاعت ١٦:٢٥ دقيقه به ورزشگاه 
رســيد0م.» در ا0ن هنگام ميثاق� از سردار معصوم بيگ� 
تشIر #رد #ه با صحبت ها0ش معما$ برگزار نشدن باز$ 
را حــل #ــرد. فرمانــده نيــرو$ انتظامــ� اصفهــان هــم 
م� گو0د: «همواره تعامل خوب� بين باشــگاه ســپاهان و 
نيرو$ انتظام� وجود دارد و مشIل� نيست. در هر باز$ 
تامين امنيــت در اصفهان وجــود دارد، ا0ن مســئله تنها 
مختص باز$ سپاهان-پرسپوليس نبود.» ميثاق� مجددا 

خطاب به تابش م� گو0د دليل تاخيــر در برگزار$ باز$ 
تصميم گير$ خود شما بوده و آن مصاحبه ها0� #ه انجام 
داده بود0د، ب� دليل بود. او از تابش ســوال م� #ند پس 
چرا در تمام مصاحبه ها$ تان گفتيد تيم نم�  توانست از 
هتــل بيــرون بيا0ــد. با0ــد از همــان ابتــدا م� گفتيد #ه 
م� خواستيد باز$ به زمان د0گر$ مو#ول شود. تابش در 
جواب م� گو0د: «جناب ميثاق� نه نتيجه گير$ #نيد و نه 
قضاوت. ما تــا لحظه آخر دنبال برگزار$ بــاز$ در زمان 
د0گــر$ بود0م #ــه از امتيــاز ميزبان� برخوردار باشــيم. 
وقتــ� #ه د0د0ــم امIانــش نيســت، خودمان بــه نيرو$ 
انتظام� گفتيم با0د #م3 #نيد #ه تيم به ورزشگاه برود. 
ما ســاعت ١٦:٢٥ به ورزشگاه رســيد0م نه ساعت ١٧ و 
خورده ا$ #ه آقا$ انصار$ فرد م� فرما0د. ضمن ا0ن #ه 
تيم ما چند بار تالش #رد #ه زودتر از هتل خارج شود اما 
نتوانســت. حت� سرپرســت تيــم بيرون هتل رفــت #ه با 
مردم صحبت #ند #ه #ت3 خورد.» ميثاق� از تابش دليل 
گــرم #ردن تيم با اســتوz رو$ پار#ت را ســوال #رد #ه 
مد0رعامل باشــگاه ســپاهان در وا#نش بــه آن م� گو0د: 
«رو$ پار#ت تا#يد نIنيد. پار#ت نبود بلIه مو#ت بسيار 
بلند بود. بازI0نان با0د سر0ع به زمين م� رفتند و فرصت� 
نداشــتند.» ميثاقــ� م� گو0د خــب تيم م� توانســت در 
زمين بــاز$ گرم #ند #ه ا0ن جواب داده شــد: «در زمين 
گــرم م� #ردنــد و دوبــاره بــه رختIن برم� گشــتند؟ ما 
فرصت� نداشــتيم؛ ضمن ا0ن #ه در راهــرو پار#ت نبود و 
مو#ت بلند و نرم� بود و بچه ها همان جا گرم #ردند. شما 
م� توانيد سوال #نيد #ه ما #� در راهرو گرم #رده ا0م.» 
مجر$ هم در جواب گفت هر زمان #ه ما فيلم  دوربين ها$ 
مداربســته را پيدا #رد0م شــما م� توانيد ادعــا$ خود را 
ثابت #نيد. هم صحبت ها$ انصار$ فرد موجود اســت و 
هم صحبت ها$ شما. گفتن� است؛ با رو شدن گره ها$ 
مبهم ا0ن باز$، شــا0د #ميته انضباطــ� راحت تر بتواند 
درخصــوص آن تصميم گيــر$ #ــرده و را$ دهــد چرا#ه 
پيش تــر پيش بينــ� م� شــد ا0ن بــاز$ ٣-صفر به ســود 

پرسپوليس شود.

سپاهان به دنبال لغو بازى بود! 

کرونا، تور جهانی سه ستاره 
واليبال ساحلی را لغو کرد

تــور جهانــ� سه ســتاره واليبال ســاحل� 
بــه ميزبانــ� بندرعبــاس به دليل شــيوع 
و0ــروس #رونــا به زمــان د0گــر$ مو#ول 
شــد. فر0ــدون الهامــ�، مد0ــر برگــزار$ 
تور ٣ ســتاره واليبــال ســاحل� جهان به 
ا0ســنا گفت: «فدراسيون جهان� واليبال 
و  #شــور  شــرا0ط  بــه  توجــه  بــا   (FIVB)
نگران� ها$ گســترش و0ــروس #رونا، با 
تغيير زمان برگزار$ تور جهان� سه  ستاره 
بندرعباس موافقت #رد. ا0ن تور قرار بود 
بــا حضــور ٤٤ تيم از ٢٠ #شــور جهان از 
١٣ تــا ١٧ اســفندماه بــه ميزبان� شــهر 

بندرعباس برگزار شود.»

تعویق مسابقات تنيس روى ميز 
تيمی قهرمانی جهان

فدراســيون جهان� تنيس رو$ ميز اعالم 
#رد زمان برگزار$ رقابت ها$ تنيس رو$ 
ميز تيم� قهرمان� جهــان در #ره جنوب� 
#ه قرار بود فرورد0ن ٩٩ در بوسان برگزار 
شــود، بــه دليل حفــظ ســالمت بازI0نان 
و ورزشــIاران در مقابــل و0ــروس #رونا به 
تعو0ق افتاد و برگــزار$ آن به تار0خ اول تا 
٨ تير ٩٩ مو#ول شد. پيش تر قرار بود تيم 
ملــ� تنيس رو$ ميز ا0ران با ســه نما0نده 
در ا0ن رقابت ها شــر#ت #نــد اما با جذب 
اسپانسر قرار شد ا0ران با تر#يب #امل به 

مسابقات اعزام شود.

بی تفاوتی فدراسيون هندبال به 
کرونا

در حالــ� #ه فدراســيون هندبــال د0روز 
از تعطيلــ� هفتــه چهاردهــم مســابقات 
ليــگ برتــر خبــر داده بود بــه فاصله چند 
ســاعت بعــد رئيــس فدراســيون از لــزوم 
اتمــام مســابقات تــا پا0ان ســال صحبت 
#رد و قرار شد مسابقات هفته چهاردهم، 
0ازدهم اســفندماه برگزار شــود. هندبال 
30 رشــته فيزI0� و پر برخورد اســت اما 
گو0ا فدراســيون نســبت بــه خطــر #رونا 

ب� تفاوت است.

سوژه

خبر

اخبار

عکس نوشت

مــدال طــال و گواهينامــه قهرمان� #ميل قاســم� در 
المپيــ3 ٢٠١٢ لندن پس از تصو0ــب هيئت اجرا0� 
#ميتــه بين المللــ� المپيــ3(IOC) نها0� و ارســال 
خواهد شــد. به گزارش ا0ســنا و به نقــل از #ميته مل� 
المپي3، به دنبال مثبت شــدن تســت دوپينگ نفرات 
اول و دوم مسابقات #شت� آزاد در وزن ١٢٠#يلوگرم 

باز$ هــا$ المپيــ3 ٢٠١٢ لنــدن، عنــوان نخســت 
باز$ هــا بــه #ميــل قاســم�، نما0نــده ا0ــران رســيد 
#ــه بــا پيگير$ هــا$ #ميتــه ملــ� المپي3 ا0ــران در 
خصــوص جابه جا0ــ� در رده بنــد$، IOC بــا تا#يد بر 
انجــام آزما0شــات مجــدد از نمونه آزما0ــش باز$ ها$ 
المپي3 لندن ٢٠١٢ و زمان بر بودن اعالم نتا0ج ا0ن 

آزما0شــات، تصو0ــب ا0ن مهم را منوط بــه تا0يد هيئت 
اجرا0ــ� IOC در ســال آتــ� #ــرد. #ميل قاســم� در 
رقابت ها$ #شــت� آزاد وزن ١٢٠#يلوگــرم موفق به 
#ســب مدال برنز شــده بود #ــه با مثبت اعالم شــدن 
تســت دوپينــگ نفــرات اول و دوم، رنگ مــدال و$ به 

طال تغيير خواهد 0افت.

IOC تایيد طالى المپيک کميل در انتظار تصویب هيئت اجرایی

اى اف سی فدراسيون فوتبال ایران را ١٢٠هزار دالر جریمه کرد
#ميته انضباط� #نفدراسيون فوتبال آسيا فدراسيون فوتبال ا0ران را به دليل اشتباه در صدور مجوزها0� 
بــرا$ باشــگاه ها$ ا0ران در ليگ قهرمانان آســيا جر0مه #ــرد و هشــدار داد در صورت تIــرار ا0ن موضوع 
برخوردهــا$ جد$ تر$ با ا0ن فدراســيون انجام خواهد داد. در متن صادر شــده توســط #ميته انضباط� 
ا$ اف ســ� آمــده اســت: «بــه فدراســيون فوتبال جمهور$ اســالم� ا0ران دســتور داده شــده #ــه جر0مه 
١٢٠هزار دالر بپردازد. ا0ن موضوع برا$ نقض مفاد ٤.١(ال�) و ٤.١(ب) آ0ين نامه صدور مجوز باشــگاه 
ا$ اف س�(نســخه ٢٠١٦). مطابق مفــاد ٣٤.١ و ٣٤.٣ قانون انضباط� و اخالق #نفدراســيون فوتبال 
آســيا، ٨٠دالر مبلغ مذ#ور در بند 30 ا0ن تصميم تعليق است. همچنين در صورت وقوع تخل� د0گر$ از 
ماهيت مشابه تعليق به طور خود#ار ابطال و مجازات اعمال م� شود. بخش غيرقابل تعو0ض جر0مه ظرف 

٣٠ روز از تار0خ ابالغ ا0ن حIم با0د پرداخت شود.»

خطر سقوط از بيخ گوش پرسپوليسی ها گذشت
سا0ت فدراسيون فوتبال ط� اطالعيه ا$ گفت: «سرپرست دبير#ل� فدراسيون با ارسال نامه ا$ به سازمان 
ليــگ تا#يد #رد باشــگاه ها$ بدهIار ظرف 30 هفته نســبت به پرداخت بده� ها$ خــود فرصت دارند و 
اگر ا0ن #ار را انجام ندهند، طبق بند ال� و ب ماده ٨٩ نســبت به جر0مه نقد$، #ســر امتياز، محروميت از 
ثبت نام بازI0ن جد0د و 0ا سقوط به دسته پا0ين تر محIوم خواهند شد. معروف تر0ن تيم ليگ برتر$ در بين 
١٣ تيم، باشگاه پرسپوليس بود و همين موضوع سبب شد تا نگران� ها برا$ هواداران ا0ن تيم ا0جاد شود 
اما مد0ران باشگاه پرسپوليس در روزها$ گذشته به دنبال رضا0ت از شا#يان خود بوده اند تا مطالبات آن ها 

را پرداخت #نند. طبق اعالم مد0ران پرسپوليس در حال حاضر مشIل� وجود ندارد.
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پناه بردن استقاللی ها به سالن وزنه 
تيم فوتبال اســتقالل در آســتانه باز با گل گهر ســيرجان 
بــه دليل بارندگ' تمر%ن خود را در ســالن وزنــه انجام داد. 
مســئوالن اســتقالل به دنبال زمين تمر%ن بودنــد اما چون 
زمين' پيدا نشد، تصميم گرفتند به سالن وزنه بروند. شيخ 
د%اباته و سياوش %زدان' به دليل مصدوميت غا%بان تمر%ن 

بودند.
عمران زاده، دستيار فکرى در نساجی

بعد از انتخاب محمود ف;ر به عنوان ســرمرب' تيم فوتبال 
نســاج'، و دســتياران خــود را نيــز در مراســم معارفه به 
باز%;نــان ا%ن تيم معرفــ' @رد. ســيروس د%ن محمد @ه 
پيــش از اســتعفا مهاجــر با نســاج' قــرارداد داشــت، 
 Eشــر@ت @ــرد. همچنيــن حني در مراســم معارفــه ف;ر
عمــران زاده و وحيد فاضلــ' @ه با ف;ر در خوشــه  طال%' 
همــ;ار م' @ردنــد در تمر%ن تيم فوتبال نســاج' حضور 

%افت و و را همراه' خواهند @رد.
استقالل بهترین تيم ایران در رنکينگ جهانی

 رده بنــد جد%دتر%ــن   «clubworldranking» ســا%ت 
باشــگاه' جهــان را اعالم @ــرد @ه تيم فوتبال اســتقالل با 
٢ پلــه صعــود در رده ١٢٩ دنيــا و اول ا%ــران قــرار گرفــت. 
پرسپوليس با ٦ پله صعود نسبت به ماه گذشته در رده ١٥٤ 
دنيا و دوم ا%ران قرار گرفت. ذوب آهن، سپاهان، شهرخودرو 

و ترا@تور به ترتيب در رده سوم تا ششم ا%ران قرار گرفتند.
احضار مربی استقالل به کميته انضباطی

ســيد صالح مصطفو دســتيار ســابق عليرضا منصور%ان، 
اســتراماچون' و حــاال فرهــاد مجيــد در اســتقالل، در 
خصوص سفرها پرماجرا آب' پوشــان به امارات و قطر و 
 برخ' مسائل حاشيه ا مربوط به زمين تمر%ن مصاحبه ا
انجام داده بود @ه ا%ن مصاحبه به مذاق مســئوالن باشــگاه 
خــوش نيامد تــا چند روز بعد از ا%ن مصاحبــه، و به @ميته 

انضباط' باشگاه احضار شود.
دیدار اسکوچيچ با شوکر

دراگان اس;وچيچ سرمرب' تيم مل' ا%ران @ه با داور شو@ر، 
رئيس فدراسيون @رواس' ارتباط نزد%;' دارد، با حضور در 
فدراسيون فوتبال ا%ن @شور با شو@ر د%دار و گفت وگو @رد. 
شــو@ر در ا%ن د%دار ضمن آرزو موفقيت برا اســ;وچيچ 
در جا%ــگاه ســرمرب' جد%د تيم ملــ' فوتبال ا%ــران، اظهار 
اميــدوار @رد ارتباطــات و هم;ار ها ٢ @شــور ا%ران و 

@ر واس' در سطوح فدراسيون ها تقو%ت شود.
تصادف شدید استقاللی ها در مسير تمرین

پورحميد دروازه بان جوان استقالل به همراه محمد بلبل' 
در راه تمر%ن تصادف شــد%د داشــتند و خودرو آن ها با 
%ــs خاور برخورد @رده اســت. خوشــبختانه ا%ــن حادثه به 
@ســ' صدمه نزده اما گفته شده خودرو پژو ٢٠٧ باز%;ن 

استقالل، در ا%ن حادثه شد%دا خسارت د%ده است.

مســعود شــجاع' از حضــور در ٣ باز آ%نده ترا@تــور تبر%ز محروم شــد. به نقل از 
ســا%ت فدراســيون فوتبال، مســابقه تيم ها گل گهر ســيرجان و ترا@تور تبر%ز از 
سر رقابت ها هفته نوزدهم ليگ برتر در شرا%ط' برگزار شد @ه از سو مسعود 
شجاع'، باز%;ن تيم ترا@تور تبر%ز تخلفات' مبن' بر بدرفتار در قبال داور مسابقه 
@ــه منجر به اخراج شــد و همچنين افترا به داور در فضا مجــاز، رخ داد. بر ا%ن 
اساس، و به محروميت ٣ جلسه ا از همراه' تيم خود و پرداخت  ١٠٠ ميليون 
ر%ال جر%مه نقد مح;وم شد.(ا%ن را قابل تجد%د نظر است). اگر فرجام خواه' 
ترا@تور و شجاع' مورد قبول واقع نشود، او د%دار با پارس جنوب'، نساج' و نفت 
آبادان را از دســت م' دهد. همچنين تيم ترا@تور تبر%ز به دليل داشــتن ٥ باز%;ن 

اخطار به پرداخت ٦٠ ميليون ر%ال جر%مه نقد مح;وم شد.

دراگان اس;وچيچ @ه اخيرا به عنوان جانشين مار� و%لموتس در تيم مل' فوتبال 
ا%ــران انتخاب شــد و چالش اصل' او رســاندن تيم مل' به مســابقات جام جهان' 
٢٠٢٢ قطــر خواهد بــود، گفت وگو%' با روزنامه  وچر%نج' ليســت  چاپ زاگرب 
@رواســ' انجام داده و گفته است: «سال ها در ا%ران @ارم را به خوب' انجام دادم. 
حاال ٥ ســال م' شــود @ه در ا%ران هستم و زندگ' در شــمال و جنوب ا%ن @شور 
را تجربــه @ــرده ام. دربــاره ا%ران' ها پيش داور ز%اد م' شــود @ــه همه ا%ن ها 
نادرست است. سياست ها اشــتباه از خارج از @شور فشار ز%اد به ا%ران آورده 
است. ا%رانيان مردمان شگفت انگيز هستند . واقعا از بودن در ا%ران حس خوب' 
دارم. تنها مش;ل شا%د ترافيs باشد @ه خيل' شلوغ است. فوتبال ا%ران هم @م' 

شبيه ترافيs شان است و سازمانده' اش همراه با هرج و مرج است.»

اس)وچيچ: فوتبال ا$ران هم �م� شبيه ترافي� شان استمحروميت انضباط� سنگين برا �اپيتان ترا�تور

احتمال لغو کامل  مسابقات ليگ قهرمانان
در انتظار تصميم ب� سابقه  ا اف س� برا مقابله با �رونا

همزمــان بــا اعالم خبر شــيوع  
اقدامــات  و  ا%ــران  در  @رونــا 
پيشــگيرانه نهادها مختلE، صحبت از لغو 
د%دارها ليــگ برتر و ليگ %s بود @ه البته 
قرار شد باز ها بدون تماشاگر برگزار شود. 
اما موضوع مهم تر د%دارها نما%ندگان ا%ران 
در ليــگ قهرمانان آســيا بود @ــه اخبار ضد و 
تعو%ــق  %ــا  لغــو  احتمــال  دربــاره  نقيضــ' 
د%دارها پرسپوليس، سپاهان، شهرخودرو 
برخــ'  و  بــه گــوش م' رســيد  اســتقالل  و 
رســانه ها عربــ' بــه آن دامــن م' زدند. با 
ا%ن @ه سا%ت @نفدراسيون فوتبال آسيا ٢ روز 
پيش خبر در ا%ن باره منتشر ن;رده بود اما 
دوشنبه شــب ســا%ت رســم' ا اف س' در 
بخش برنامه باز ها گروه C ليگ قهرمانان 

آســيا، د%ــدار رفت پرســپوليس و التعــاون را 
حذف @رد. در ادامه هم رســانه ها خبر دادند 
@و%ت به خاطر و%روس @رونا حاضر نشــد @ه 
ميزبان' د%دار پرسپوليس و التعاون عربستان 
را قبول @ند. گو%ا امارات هم چنين تصميم' 
گرفت و از ا%ن رو برگــزار د%دار نما%ندگان 
ا%ــران بــا رقبا شــان در  هالــه از ابهــام قرار 
گرفــت و از احتمــال لغــو آن خبــر دادنــد. با 
ا%ن حال دبير @ل @نفدراســيون فوتبال آسيا 
اعالم @رد @ه مســابقات ليگ قهرمانان آسيا 
لغو نم'  شود و فقط تغييرات جز%' در بعض' 
از مســابقات اعمــال م' شــود. بــا توجــه بــه 
وضعيت بحران' @ره جنوب'، ا%ن تغيير شامل 
نما%ندگان ا%ن @شــور هم م' شــود و به نظر 
 م' رسيد هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا برا

تيم هــا @ره جنوب' و ا%ران به خاطر شــيوع 
@رونــا برگــزار نشــود و تصميم گيــر درباره 
باز هــا برگشــت مرحلــه گروهــ' هم در 

هفته ها آ%نده اتخاذ گردد.
  

ا%ــن تصميم قطعا باعــث بهم ر%ختــن برنامه 
گروه هــا مختلE ليــگ قهرمانان م' شــد 
و احتمــال طوالنــ' شــدن مســابقات فصل 
جــار ز%ــاد بــود. امــا احتمــاال نما%نــدگان 
ا%ــران از آن اســتقبال م' @ننــد، بخصــوص 
پرســپوليس و اســتقالل @ــه در مــاه پا%انــ' 
ســال برنامــه فشــرده ا دارنــد و هــر ٤ روز 
%ــs بار با%د %s بــاز انجام دهنــد و همين 
مســئله باعــث اعتــراض فرهــاد مجيــد و 
%حي' گل محمد به برنامه ر%ز ليگ شده 

بود. وقفه در مســابقات ليگ قهرمانان %عن' 
حــذف د%دارهــا پرســپوليس و اســتقالل 
در ١٢ اســفند و چند روز اســتراحت بيشــتر 
بــرا باز%;نان شــان @ه به خاطر فشــردگ' 
 مســابقات و خســتگ' دچــار تحليــل قــوا
جسمان' شده اند. در حال' @ه تا عصر د%روز 
صحبت از تعو%ق د%دارها نما%ندگان ا%ران 
و @ــره جنوب' بود، اما شــب گذشــته ســا%ت 
عربستان' اسپورت ٢٤ از احتمال لغو @امل 
فصل جــار ليــگ قهرمانان آســيا به خاطر 
شــيوع و%ــروس @رونا خبــر داد. طبــق اعالم 
ا%ن ســا%ت %;' از ا%ن سنار%وها چند گانه 
ا اف ســ' تعليــق باز ها تا اطــالع ثانو و 
%;' د%گر هم لغو @امل ا%ن رقابت با توجه به 
تعطيل' مسابقات ورزش' در شرق آسيا ست.

فرهــاد مجيــد، ســرمرب' تيــم فوتبــال اســتقالل د%ــروز در 
گفت وگو%' با وب سا%ت رسم' ا%ن باشگاه، از تصميم مسئوالن 
 در برگزار مسابقات با وجود شيوع @رونا انتقاد @رد. مجيد
@ــه قرار اســت تيمــش ا%ن هفتــه برا د%ــدار مقابــل گل گهر 
ســيرجان به ا%ن شــهر @و%ر ســفر @ند، مثل اعضــا @ادر و 
باز%;نان از ا%ن ســفر و مخاطرات' @ه مم;ن است به همراه آن 
وجود داشــته باشــد، دل نگــران اســت. او با انتقــاد از عدم لغو 
مسابقات ليگ برتر گفت: «با%د از تصميم گيرنده ها پرسيد @ه آ%ا 
حتما با%د %;' از ما جان خودمان را از دست بدهيم تا مسئوالن 

به ف;ر ســالمت' باز%;نان و مربيان باشــند؟ ما جانمان را از سر 
راه آورد%م؟ ما ضد و%روس هستيم؟! مگر باز ها ليگ ا%تاليا 
لغــو نشــده؟ آن ها @متر از ما به ف;ر بهداشــت و سالمت' شــان 
هســتند؟ چرا با%د جانمان را بــه خطر بينداز%ــم؟ فرودگاه ها، 
اتوبوس ها، هتل ها همگ' پا� و ضد و%روس هستند @ه ما با%د 
به خاطر چند باز سفر @نيم و جانمان را به خطر بينداز%م؟ چرا 
موضوع به ا%ن سادگ' را در� نم' @نند؟ با ا%ن حجم از نگران' 
خانواده ها باز%;نان نم' توان سفر @رد. با اضطراب و استرس 
و تــرس به خاطر ا%ــن و%روس حت' خطــر مصدوميت باز%;نان 

بيشتر م' شود. ا%ن ها بد%هيات پيش پا افتاده ا است @ه واقعا 
مشخص نيست چطور درنظر گرفته نم' شود؟!» او در بخش' از 
صحبت ها%ش هم به باز پرسپوليس- سپاهان @ه برگزار نشد 
اشــاره @رد و گفت: «تيم ها استقالل، ترا@تور و شهرخودرو و 
سا%ر مدعيان از ماجراها باز سپاهان با پرسپوليس متضرر 
شــدند. تمام مدعيان قهرمان' منتظر نتيجه ا%ــن باز بودند. 
 با%د با طراحان ا%ن اتفاق ها شد%دتر%ن برخورد را @رد. اگر باز
ت;رار شــد @ه هيچ اما اگر را د%گر صادر شد، جر%مه ها با%د 

خيل' بيشتر از نتيجه %s باز باشد.»

مصاحبه جنجال� مال� ترا�تور
زنوزى: چرا بيرانوند و سيد جالل 

محروم نشدند؟
محمدرضا زنوز مالs باشــگاه ترا@تور 
در گفت وگــو بــا ورزش ســه، بــا اعتراض 
شــد%د به محروميت ٣ جلســه ا مسعود 
شــجاع' @اپيتان تيمش گفت: «مســعود 
%s اســتور در ا%نســتاگرامش منتشــر 
@رده @ه به نظر من توهين آميز هم نيست 
پرســپوليس -   بــاز از  بعــد  چــون داور 
ترا@تور ٣ جلســه محروم شد. اگر مسعود 
اشتباه م' گو%د چرا ا%ن اتفاق افتاد؟ اگر 
هم اعتراض اشتباه @رده، چرا با اعتراض 
بيرانوند و شجاع و سيدجالل حسين' @ه 
مرتــب با داورها بحــث م' @نند تا به حال 
درخصــوص   زنــوز نشــده؟»  برخــورد 
اســتو@س مهاجم سابق ترا@تور و باز%;ن 
فعل' پرســپوليس گفت: «اگر اســتو@س 
م' داشــتم!  نگــه  را  او  مــن  بــود،  خــوب 
اســتو@س ساعت اشــ;ان را برداشته بود 
 و بــه او پس نمــ' داد. او به تيــم تر@يه ا
و  @رد%ــم  شــ;ا%ت  آن هــا  از  و  پيوســت 
حــاال @ه اســتو@س به پرســپوليس آمده، 
باشــگاه تر@يه ا از پرســپوليس خسارت 
م' خواهــد.» مالــs ترا@تور در پاســخ به 
ا%ن ســوال @ه چرا نام باشگاه پرسپوليس 
را بــه اشــتباه پيــروز م' گو%ــد، گفــت: 
«پرســپوليس نــام @جا%' اســت؟ %ونان' 
اســت. %عن' پرســپوليس %ونــان؟ ما مگر 
ا%رانــ' نيســتيم، چــرا با%د تيم مان اســم 

%ونان' داشته باشد؟»

مجيدى: با طراحان ماجراى سپاهان-پرسپوليس برخورد کنيد!اعتراض شد$د سرمرب� استقالل به تعطيل نشدن ليگ برتر
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