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تا نزدیک انتخابات می شیم بعضی ها چقدر  •
فعال می شن. یکسره به فالن بیمارستان و 
فالن اداره می روند تا عیادت و بازدید داشته 
باشند. آقایان حاال کجا هستند؟ می دانند  از 
موقع انتخابات پراید چندمیلیون گران شده؟ 
می دانند برنج و روغن و دالر چقدر افزایش 

قیمت داشته؟
ــای لحظه ای  • دوبـــاره بــه زمــان گــرانــی ه

رســیــده ایــم  امــا مسئوالن انــگــار همچنان 
خواب تشریف دارند.

 این مسئوالن برای جوان ها چه کرده اند  •
که ایــن قــدر انتظار حمایت دارنــد؟ ما باید 
چندسال کار کنیم تا خودروی داغونی مثل 
پراید بخریم؟ باید چندسال کار کنیم تا یک 

خانه 50 متری حاشیه شهر بخریم؟ 
 پسرم در پادگان سرباز است.حتی یک  •

ماسک یا دستکش به ایــن ســربــازان بینوا 
نمی دهند. لطفا رسیدگی کنید. پادگان ها 

بسیار آلوده است.
 لطفا گزارشی از مشکالت مراکز بهداشتی  •

درمانی دولتی و کمبود امکانات شــان در 
مقابله با ویروس کرونا تهیه کنید نه از ماسک 
خبری هست و نه از محلول ضد عفونی کننده.

وزارت بهداشت پیامک زده که اخبار کرونا  •
را فقط از طریق ما دنبال کنید. آره خب. نه این 
که خیلی راست میگن. اصال ما راستگوترین 
مسئوالن دنیا رو داریم. آن ها ما رو شرمنده 

این صداقت شون می کنند.
آقایان فرهنگی! شما که همیشه طلبکارید،  •

چــرا بعد از آزمـــون رتبه بندی ایــن همه به 
خودتون افتادین؟

مسئوالن، خوب مردم رابه بیماری کرونا  •
سرگرم کرده اند و اجناس وخــودرو و طال و 

مسکن و دالر روز به روز گران تر می شود.
لطفا از داروخانه ها بازرسی کنید ماسک  •

و الکل نمی دهند، میگن نــداریــم ولــی به 
دوستان خودشون میدن!

من سربازم و مسئوالن پادگان ها جوری با  •
سربازها رفتار می کنند که انگار برده خریده 
اند! آقایان نظامی با خودشان فکر نمی کنند 

که جوان ها کلی درس خوانده اند و حاال به 
این جا رسیده اند؟ 

 واقعا دست دولت محترم درد نکنه! حداقل  •
شب عید دالر رو کنترل می کردی بی انصاف. 

چــرا مسئوالن جلوی گرانی هــای لحظه  •
ای و دالل های زالوصفت را نمی گیرند؟ 
خودتان را به خواب زده اید یا می خواهید 

مردم بیدارتان کنند؟
 چرا کسی یا مسئولی جواب گو نیست؟ چرا  •

به جای 205 هزار تومان سود سهام عدالت 
109 هــزار تومان ریخته انــد؟ بقیه پولمان 

کجا رفته؟!
 آقــای روحانی بازهم فرمودند که مرجع  •

ــردم رسانه ملی  ــالع رسانی به م اصلی اط
است! آقای محترم! فراموش نکنید این رسانه 
ملی همان رسانه ای است که ازسوی شما و 
هم پیمان هاتون بارها وبه دفعات هدف هجمه 
وبــی مهری قرارگرفته بــود. تناقض گویی 

درحرف وعمل انسان را بی اعتبار می کند.
شخصی که نگران القای بدتر شدن وضعیت  •

اقتصادی از زبــان مقام مسئول هستید با 
همین الپوشانی ها و دروغ های مسئوالن 
محترم به این جایگاه گل و بلبل رسیدیم. لطفا 

به مردم رحم کنید.
در جـــواب دوســتــی کــه بــه تبریک گفتن  •

مگه  گفت  باید  گرفته  ایـــراد  اصولگرایان 
اصــالح طلبان به هم تبریک نگفتند؟ کی 
گفته کشورهای دیگه فقط آمریکا و انگلیس 
هستند؟ همسایه ها رو باید دید نه هزاران 

کیلومتر اون طرف، اونم آمریکای تروریست!
ــوزش وپـــرورش طبق روش  • ــرا بــایــد آمـ  چ

قدیمی وسنتی باشه، آیا در این مواقع نباید از 
روش تدریس مجازی واینترنتی بهره جست؟

 بزرگراه تهران- شمال را افتتاح کردیم که  •
سریع تر برویم شمال و کرونا را منتقل و منتشر 

کنیم. دست مریزاد!
 مرکزعلمی کاربردی آستان قدس اصال  •

با فرزندان شهدا و ایثارگران رفتارمناسبی 
ندارند و همکاری هم نمی کنند وناامیدانه 

سخن می گویند.

لطفا به فکر ایثارگران باشید. چرا گزارشی  •
از وضع آن ها تهیه نمی کنید؟

 امــیــدوارم  ویــروس کــرونــا در میدان های  •
 ورزشی ماشیوع   پیدانکند!

تو رو خدا به آقای ربیعی سخنگوی دولت  •
بفرمایید این قدر سیاست شفافیت وراست 
گویی را در پیش نگیرد چون این مردم اصال 
جنبه آن را ندارند وکار دست دولت می دهند.

نباید  • هم  لحظه  یک  حتی  قضا  دستگاه 
ــت نــفــس کــشــیــدن بـــه ایـــن کــرکــس  ــرص ف

موتورسوار کثیف و اعضای باندش بده.
متاسفانه روزنامه خراسان به عنوان یک  •

رسانه وظیفه خود را انجام نمی دهد. چرا 
یک بار یک تیتر بزرگ و گزارشی مخصوص از 

گرانی مسکن و آهن ندارید؟
خراسانا! چندسال است که   ویژه  نامه  نوروزی  •

 منتشروچاپ   نکردی آیاعیدنوروزامسال هم 
ــاپ  و  ــ ــوروزی چ ــ ــه ن ــ ــام ــ ــژه ن ــ ــدداری وی ــ ــص ــ  ق

منتشرنکنی؟!
متاسفانه به تجربه ثابت شده که مسئوالن  •

مربوط در ایران در برابر مدیریت بحران ها 
بسیار ضعیف عمل می کنند و ایــن نگران 

کننده است.
خراسان عزیز پیگیری کن درمشهدماسک  •

کم شده ومردم ازکرونااسترس دارند.
 انتقال صنایع آالینده از شهرکمک بزرگی  •

بــه تــمــام شــهــرونــدان بیرجندی مــی کند. 
لطفادراین کارخیر هرچه زودتراقدام کنید. 

اجرکم عندا...
 خراسان در اخبار صدا وسیما به نقل از  •

وزیر بهداشت چین گفته شد در این کشور، 
واکسن کرونا ساخته شده ودر اختیار افراد 

قرار می گیرد. آیا این خبر دروغ است؟
ــرای همراه اول که وقــت و بی  •  متاسفم ب

وقت پیامک می زند.نمی فهمد شاید یک 
نفر مریض باشد، خواب باشد، چرا این همه 

مزاحم مردم می شود؟
با  • ــدت  بــه ش ــوه قضاییه تقاضا دارم  از ق

احتکارکنندگان لوازم بهداشتی در مأل عام 
برخورد کند.

میان 2 کرونا!
شاید اگر کشورها 10 سال قبل گرفتار »کرونا« 
می شدند، به میزانی که امروز از آن می ترسند، 
از بدترین خاطرات ما از  نمی ترسیدند.یکی 
»فضای مجازی« به طور قطع همین روزها در حال 
رقم خوردن است. حتما شما هم در این موضوع 
با ما هم دردید و برایتان این حالت پیش آمده که 
پیام های ارسالی و محتوای صفحات افراد در 
فضای مجازی شما را خسته و کالفه کرده است.
این روزها انبوهی از پیام ها، توصیه ها و دلسوزی 
هــای درهــم و برهم در فضای مجازی در حال 
انتشار است که به طور طبیعی منابع و محتوای 
مفید هم در این بلبشو گم شده است.این وضعیت 

امروز جامعه، ما را میان دو کرونا قرار داده است:
1 – ویروس کرونا 2019 یا )COVID-19( که 
از خفاش به انسان منتقل و از شهر ووهان چین به 
جهان صادر شده و کم وبیش در حال گسترش 
است، مشخصات اولیه اش شبیه آنفلوآنزاست، و 
به دلیل سرعت انتقال و نبود داروی درمان، طی 
دو ماه گذشته حدود سه هزار قربانی گرفته است.

2 - »کرونا«یی که فضای مجازی در حال ساختن 
آن اســت. بیماری یــا ویــروســی بــا حجم وسیع 
اطالعات سیاه و سفید درباره اش که دیگر هیچ 
راهی برای تشخیص درست و غلط آن وجود ندارد.

دلهره از کدام کرونا؟	 
به طــور قطع نمی تــوان حــال و روز پــراز تــرس و 
دلهره اکنون بخش قابل توجهی از جامعه را ندید 
و کتمانش کرد اما واقعیت این است که این حالت 
اضطراب محصول همان کرونایی است که فضای 
مجازی آن را ساخته است_که البته نقش اطالع 
رسانی ناقص و ضعیف مسئوالن در آن بی تاثیر 
نیست - و اال ویروسی که متخصصان از آن سخن 
به میان آورده اند، با رعایت دقیق اصول و آداب 
بهداشتی چندان هم نمی تواند دلهره آور باشد 
مگر این که به هر نحو تصور کنیم ما حتما مبتال 
می شویم و خیلی زود هم از دنیا می رویم. بماند 
که البته »مرگ« حق است و سرانجام یک روز به 

سراغمان خواهد آمد چه زود یا دیر.

ناخودآگاه در حال ترسیدن هستیم	 
بنابراین آن چه به نوعی امروز بالی جاِن بخشی از 
جامعه شده، ترس و دلهره ای است که از کشاکش 
اخبار و محتوای درســت و غلط فضای مجازی 
پدیده آمده و ناخودآگاهمان را اسیر و گرفتار 
خود کرده است. به طور قطع اکنون هیچ قصد 

آن نداریم که نبود »پروتکل جامعه اطالع رسانی 
در بحران« را در کشور توجیه کنیم و آسیب های 
موجود این روزها را تنها به نحوه استفاده کاربران 
از فضای مجازی محدود و معطوف کنیم که بی 
شک »نقص و وجود ابهام« در نحوه اطالع رسانی 
آغازین این پدیده بر برخی کم اعتمادی ها به 
متولیان امر و رجوع به هر خبر و تحلیل در فضای 

مجازی دامن زده است.

گروهی که این روزها کم پیدا شدند	 
به هر روی این روزهــای کرونایی که در انتهای 
سالی پر از حــوادث و اتفاقات سراغ ما آمده در 
ــای خالی  ــت کــه ج ــذر اس ــال گ شرایطی در ح
روانکاوان  و متخصصان روان شناسی به شدت 
احساس می شود. همه ما این ساعات و لحظه 
ها در حال مرور محتوا و اخبار تکراری هستیم؛ 
اطالعاتی که حتی در بازه های کوتاه برایمان 
کم اهمیت می شود اما کیست که نداند همه ما 
در این شرایط نیازمند بازیابی روحی و روانی 
هستیم و بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم که 
بدانیم چگونه می توانیم خودمان و اطرافیانمان 
را در شرایط ایده آل روحی قرار دهیم. به طور 
قطع در این میان جایگاه رسانه ها و  رسانه ملی، 
نقشی بی بدیل است که ای کاش این »رسانه 
ملی« آگاه بود به نیازهایی که باید این روزها بدان 

می پرداخت...

شوالیه تکراری آبی، قضاوت احسان و خوشحالی کثیف یانکی!
مصطفـوی- اولیـن مرحلـه قضـاوت تمـام شـد. 
چـه برنامه هـای راسـتی آزمایی پخـش بشـود 
و چـه ماننـد سـری اول، مخاطـب شـاهد ایـن 
مرحلـه نباشـد، در هـر صـورت نفـس وجـود یـک 
فیلتـر قضـاوت اولیـه کـه شـرکت کنندگان بایـد 
بـرای رسـیدن بـه مرحلـه قضـاوت اصلـی از آن 
عبور کننـد، اتفـاق خوبی اسـت و باعث می شـود 
سـطح مسـابقه و اعتبـار آن بـاال بـرود. ایـن کـه 
چنـد  شـاهد  مسـابقه  قسـمت های  بعضـی  در 
و  اسـتعداد جـذاب هسـتیم کـه حـذف آن هـا 
نتیجـه  می شـود،  سـخت  میان شـان  قضـاوت 
وجـود همیـن فیلترهاسـت. سـه شـنبه گذشـته 
اولیـن مرحلـه راسـتی آزمایی عصـر جدیـد روی 
آنتـن رفـت تـا مـردم بـا اسـتعدادهای پیـش روی 
مسـابقه اصلـی آشـنا شـوند. در اولیـن قسـمت 
از راسـتی آزمایـی، احسـان علیخانـی در مقـام 
کارگـردان و تهیه کننـده مسـابقه، عضـو ثابـت 
داوران راسـتی آزمایی بـود و در کنـار او افـرادی 
ماننـد ارشـا اقدسـی، بهـرام عظیمـی، علیرضـا 
ترکاشـوند، ایمـان قیاسـی و روزبـه معینـی هـم 
حضـور داشـتند. پخـش راسـتی آزمایـی در ایـن 
سـری از عصـر جدیـد چنـد نکتـه مثبـت داشـت. 

اول این که ترکیب گروه داوران برای هر شرکت 
کننـده بـا هـر رشـته و زمینـه ای تغییـر مـی کـرد. 
ایـن باعـث شـده بـود  اسـتعدادهای واقعـی، 
بیشـتر به حـق شـان برسـند. البته نـکات دیگری 
هم وجود داشـت که از چشـم مـان پنهـان نمانده 
اسـت. در صفحـه سـینما و تلویزیـون گـزارش 
مفصلـی از اولیـن قسـمت راسـتی آزمایـی عصـر 
جدیـد نوشـتیم و به مـوارد خـوب و بـد ایـن برنامه 

پرداختیـم.
* قول بدهید شوکه نشـوید! علی فتح ا... زاده 
تهـران  اسـتقالل  بـه  بـار  چهارمیـن  بـرای 
بازگشـت و  گویا قرار است سـکان مدیرعاملی 
ایـن تیـم را بـه دسـت بگیـرد. پـس از جدایـی 
اسـتراماچونی و بحران مدیریت اسـتقالل بود 
که نام علی فتح ا... زاده برای بازگشـت دوباره 
به اسـتقالل شـنیده شـد. در همان مقطـع بود 
که فتـح ا...زاده با وزیر ورزش جلسـه گذاشـت 
و پـس از آن بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره بـه 
باشـگاه اضافـه شـد. امـا بنـا بـه دالیلـی اعـالم 
مدیرعاملـی او بـه تاخیـر افتـاد و خلیـل زاده 
بـا عنـوان سرپرسـتی موقـت در اسـتقالل بـه 
فعالیـت خود ادامـه داد. با این حال مشـکالت 
شـخصی خلیـل زاده باعـث شـد تـا او از سـمت 
خـود اسـتعفا کنـد و بـا تشـکیل جلسـه هیئـت 
هـا  آبـی  تیـم  مدیرعامـل  سرنوشـت  مدیـره، 
قطعی شـود. علی فتـح ا...زاده با نظـر اکثریت 
آراء بـه عنـوان مدیرعامـل انتخـاب شـد. هـر 
چنـد ناراحتـی برخـی اعضـای هیئـت مدیـره 
از شـیوه انتخـاب فتـح ا... زاده باعـث شـده 
اعـالم رسـمی مدیرعاملـی او بـه تاخیـر بیفتـد 
امـا ظاهرا حـاال فقـط امضـا و حکم وزیـر ورزش 
مانـده تـا به طـور رسـمی کار آقـای شـوالیه آبی 

هـا شـروع شـود.
از  دفـاع  بنیـاد  اجرایـی  مدیـر  خوشـحالی   *
دموکراسـی ها از شـیوع کرونـا در ایـران! مـارک 
دوبوویتـز از چهـره هـای ضـد ایرانـی و نزدیـک به 
ترامپ ،  روز گذشـته در اظهار نظری غیر انسانی 
درباره تاثیـر کرونا بر ایـران گفت که ایـن ویروس 

کاری بـا اقتصـاد ایـران کـرده کـه تحریم هـای 
آمریـکا نکـرده اسـت. آن هم صـادرات غیـر نفتی 
)ایـران(. اظهارنظـری کـه برخـی کاربـران از 
خجالتـش در آمدنـد و پاسـخ تنـدی بـه او دادنـد. 
البتـه خیلی تعجـب نکنیـد. دوبوویتز قبـل از این 

هـم سـابقه چنیـن کاری را داشـته اسـت. 
او از حامیـان تشـدید تحریم هـا علیـه ایـران و 
از مخالفـان جـدی  برجـام بـود و پـس از خـروج 
ترامـپ از برجـام در اردیبهشـت 97 از ایـن کـه 
ترامـپ آن توافق نامـه را ناقـص تلقـی کـرده بود، 
ابـراز خوشـحالی کـرد. او بخشـی از تحصیـالت 
خـود را در دانشـگاه عبـری اورشـلیم گذرانـده 
صهیونیسـتی  رژیـم  بـا  نزدیکـی  ارتباطـات  و 
تاثیـرات مهمـی در  دارد؛ اندیشـکده ای کـه 
تصمیـم گیـری دولـت آمریـکا دارد. او در روزی 
کـه ارتـش آمریـکا بـه دسـتور رئیـس جمهـور ایـن 
کشـور، سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی را شـبانه و 
بـه صـورت ناجوانمردانـه در بغـداد تـرور کـرد، از 
ایـن اقـدام ابـراز خوشـحالی کـرده بـود و...! در 
صفحـه سیاسـی )16( دربـاره واکنـش کاربـران 
و سیاسـیون بـه ایـن اظهارنظـر ناجوانمردانـه 

دوبوویتـز و سـابقه بدشـگون او نوشـته ایـم.

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
info@khorasannews.com

سرگردانی کرونایی هزارمسافر ایرانی در فرودگاه دبی 
محمد جواد رنجبر- تعدادی مسافر ایرانی به 
دلیل ابطال پروازها توسط کشور امارات، از دو 
روز گذشته در فرودگاه دبی سرگردان و بالتکلیف 
هستند.یکی از این مسافران، روز گذشته در گفت 
و گو با خراسان اظهار کرد: قرار بود با پرواز ظهر 
چهارشنبه )دیروز( شرکت هواپیمایی ایران ایر 
از دبی به تهران سفر کنم، اما هنگام مراجعه به 
فرودگاه متوجه ابطال پرواز شدم.وی افزود: به 
دلیل ابطال پروازها از سوی امارات، نزدیک به 
هزار مسافر ایرانی چند روز است که در فرودگاه 
دبی سرگردان هستند.  تعداد زیادی از مسافران 
دو شب در فرودگاه خوابیدند، اما از روز سه شنبه 
آن ها را به بیرون فرودگاه هدایت کرده اند؛ در این 
میان مدت روادید برخی مسافران به اتمام رسیده 
است و بعضی مسافران نیز دچار کمبود نقدینگی 
شده و بالتکلیف هستند و با مشکل اسکان و تغذیه 
مواجه شده اند.این مسافر ادامه داد: مسئوالن 
فرودگاه دبی اعالم می کنند که این موضوع به 
آنان ارتباطی ندارد و اگر ایران هواپیما اعزام کند، 
مسافران را اعزام می کنند. کنسولگری ایران در 
دبی نیز پاسخ گو نیست.مسافران همچنین می 
گویند اجازه پرواز از ایران به امارات داده نمی شود 
و اکنون پروازی برای بازگرداندن آن ها به ایران 
نیست.کارکنان فرودگاه امارات به آن ها گفته اند 
که یک ایرالین ایرانی باید بپذیرد که بدون مسافر 
به امارات بیاید و شما را به ایران منتقل کند یا یک 
هواپیمای اماراتی را اجاره کند که مسافران را 
به تهران منتقل کند و خالی از مسافر بازگردد.

امارات به هواپیمای ایرانی اجازه نمی دهد که با 
مسافر به دبی پرواز کند.

فرودگاه دبی اجازه پرواز صادر نمی کند	 
روابط عمومی »هما« نیز سه شنبه گذشته اعالم 
کرد، در پی شیوع ویروس کرونا در برخی از نقاط 
کشور، سازمان هواپیمایی کشوری امارات، ظهر 
امروز) سه شنبه(، طی اطالعیه ای، همه پروازهای 
»هما« از تهران و دیگر ایستگاه های پــروازی به 
دبی و بالعکس را باطل کرده است.هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران »هما« دیروز نیز تاکید 
کرد که در حال تالش برای دریافت اجازه پرواز 
برای انتقال مسافران از دبی به تهران بوده و به 
محض دریافت مجوز، اقدامات الزم درخصوص 
برقراری پرواز و بازگرداندن مسافران به کشور 
انجام می شود.سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری نیز شب گذشته در گفت و گو با خراسان 
درباره سرگردانی نزدیک به هزار مسافر ایرانی 
در فرودگاه دبی اظهار کرد: برای کشورهای دیگر 
نیز این مشکل وجود داشته و حل شده است.رضا 
جعفرزاده درباره زمان حل این مشکل، ابراز بی 
اطالعی کرد و افزود: امارات اجازه انجام پروازهای 
ایرانی را نمی دهد و سازمان هواپیمایی کشوری 
در حال پیگیری و رایزنی برای رفع این مشکل در 
دبی است.وی با بیان این که بازگرداندن مسافران 
ایرانی از وظایف ماست، ادامه داد: پرواز تحت 
نظارت وزارت بهداشت باید انجام شود.سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هم اکنون 

هواپیمای ایرانی متوقف در دبی وجود ندارد.

تصمیمات مهم کمیته ملی کرونا
اعمال محدودیت تردد بین شهری افراد مشکوک، تمهیدات جدید درباره مراکز آموزشی، حرم های مطهر و نمازجمعه

با تشریح مصوبات مهم ستاد  ــر بهداشت  وزی
مدیریت و پیشگیری کرونا گفت: مقرر شد در 
هر استان، ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای 
استانی تشکیل شود. دکتر نمکی دیشب پس 
از نشست ستاد ملی مدیریت و پیشگیری کرونا 
افــزود: صدا و سیما و وزارت بهداشت به عنوان 
مرجع اصلی خبر رسانی تعیین شده است.وی با 
بیان این که به جای قرنطینه شهر ها، محدودیت 
رفت و آمد برای افراد مشکوک به کرونا در نظر 
گرفته می شود، ادامه داد: در ورودی شهر ها با 
تجهیزات الزم )حرارت سنج، تب سنج و ...( ورود 
و خروج ها کنترل می شود.وزیر بهداشت گفت: 
از همه مردم می خواهم که برای مسافرت حرکت 
نکنند. وقتی چند روز مدرسه تعطیل می شود، 
افــراد سفر نکنند و از نقاط آلــوده یا غیرآلوده به 
نقاط دیگر کشور سفر نکنند. در مبادی شهرها 

اگر فردی مشکوک به ابتال باشد، در همان شهر 
1۴ روز به قرنطینه مــی رود.وی درباره تعطیلی 
مدارس هم گفت: مدارس در مناطقی که در آن ها 
آلودگی وجود دارد موقت و به مدت سه روز تعطیل 
می شوند و  روز جمعه )9 اسفند( اسامی شهر هایی 
که مدارس آن ها تعطیل می شوند، به اطالع عموم 
می رسد. وزیر بهداشت افزود:  دانشگاه ها نیز به 
طور موقت و به مدت یک هفته )حضوری( تعطیل 
خواهد شد؛ اما آموزش از راه دور ادامه دارد. وی 
درباره بقاع متبرکه نیز اظهار کرد: در بقاع متبرکه 
همچون حرم مطهر امام رضا)ع(، حرم حضرت 
و...  عبدالعظیم  شاهچراغ،  معصومه)س(، 
محدودیت ورود به حرم اعمال می شود؛ به گونه ای 
که زائران بدون توقف در صحن سالم دهند و خارج 
شوند.نمکی افزود: در ورودی های بقاع، تجهیزات 
الزم )مایع ضد عفونی کننده، ماسک و...( برای 

جلوگیری از انتشار ویروس در اختیار مردم قرار 
می گیرد.او با بیان این که نماز جمعه به مدت یک 
دوره در شهر هایی که آلوده تشخیص داده شده 
برگزار نخواهد شد، ادامه داد:  سامانه ۴0۳0 که 
بسیار پرشتاب و سریع در پاسخ گویی است به جای 
190 از امروز برای پاسخ گویی مردم راه اندازی 
شده است. این ستاد با کمک ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام راه اندازی شده است. وزیر بهداشت 
دربــاره روند بهبودی بیماران مبتال به کرونا در 
کشور نیز گفت: در این زمینه خوشبختانه خبرهای 
خوبی به دست می آید و تعداد افراد رو به بهبودی 
افزایش یافته است و امروز تعداد قابل توجهی از 
بیمارستان ها ترخیص شده و حدود ۳0 نفر هم در 
قم ترخیص شده اند.به گفته وی، مصوبات نشست 
ستاد مدیریت و پیشگیری کرونا باید به تأیید رئیس 

جمهور برسد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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کارتون روز

تصاویر زیر مربوط به کارناوال ساالنه دوشنبه گل چهره روز 
رز Rosenmontag در آلمان است.

نژادپرستی به عنوان سالح عنوان این اثر است. 
و به این اشاره دارد که کلمات )نژادپرستانه( به 

اعمال )نژادپرستانه( تبدیل می شوند!

ترامپ، دلقک ترسناک! عنوان این اثر است. 
مجسمه ترامپ دلقک را نمایش می دهد که 
ــود حمل  ــرت«، »فــســاد« و »دروغ« را بــا خ ــف »ن

می کند. 

با تاکید بر این که سفارت آمریکا را به تل آویو بازمی گردانم 

سندرز:نتانیاهو یک نژادپرست مرتجع است 
شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی سه 
ــازه ترین  شنبه شب به وقــت محلی میزبان ت
انتخابات  نــامــزدهــای  تلویزیونی  مناظرات 
مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بود. برنی 
ــرات در  ــوک ــزب دم ســنــدرز، نــامــزد یــهــودی ح
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در جریان 
این مناظره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیــم صهیونیستی، را یک شخص »مرتجع« 
و »نژادپرست« خواند و احتمال بازگرداندن 
آویو  تل  به  المقدس  بیت  از  آمریکا  سفارت 
را مطرح کــرد. این در حالی است که مایکل 
بلومبرگ، شهردار سابق نیویورک که به تازگی 
وارد کارزار انتخاباتی شده در این مناظره گفت 
که آمریکا نمی تواند بار دیگر سفارت خود را به 
تل آویو منتقل کند. او گفت: »ما نباید سفارت را 
بدون آن که چیزی در مقابل از دولت اسرائیل 
می گرفتیم به آن جا منتقل می کردیم. اما این 
کار انجام شده و سفارت باید آن جا باقی بماند.«
چپگرا  و  مستقل  سیاستمدار  سندرز،  برنی 
که بــرای کسب نامزدی حــزب دمــوکــرات در 
انتخابات سال ۲۰۲۰ تالش می کند به تازگی 
اعــالم کــرده بود که در نشست ساالنه کمیته 
روابــط عمومی آمریکا و اسرائیل ) آیپک( که 
قرار است هفته آینده در واشنگتن برگزار شود، 
شرکت نخواهد کرد. او نشست آیپک را که از آن 

به عنوان بزرگ ترین گروه البی طرفدار اسرائیل 
در آمریکا یاد می شود جایگاهی برای ابراز افکار 
»متعصبانه« خوانده بود. برنی سندرز، نامزد 
پیشتاز در رقابت مقدماتی حزب دموکرات، 
پیروزی خود در مقابل دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری فعلی را دست یافتنی دانست. در 
مقابل رقبای برنی سندرز از برنامه انتخاباتی 
سناتور چپگرای ایالت ورمونت انتقاد کردند. 
مناظره سه شنبه شب در حالی برگزار شد که 
رای دهندگان در ایالت کارولینای جنوبی 
این  مقدماتی  انتخابات  در  آینده  شنبه  روز 
ایالت شرکت خواهند کرد. انتخابات مقدماتی 
کارولینای جنوبی با توجه به این که آخرین 
 Super( »رای گیری پیش از »سه شنبه بزرگ
Tuesday( خواهد بود برای نامزدهای حاضر 
در رقابت ها اهمیت زیادی خواهد داشت. رای 
دهندگان در ۱۴ ایالت در روز سوم مارس )۱۳ 
اسفند( که »سه شنبه بزرگ« خوانده می شود 
به نامزد منتخب خود رای خواهند داد. پیت 
بودجیج، شهردار سابق ساوت بند ضمن انتقاد 
از برنامه برنی سندرز درباره تبعات پیروزی او در 
رقابت مقدماتی حزب دموکرات هشدار داد: 
»به شما خواهم گفت که هزینه آن ]پیروزی برنی 
سندرز[ چه خواهد بود. هزینه اش چهار سال 

دیگر با دونالد ترامپ خواهد بود.«

به گــزارش یورونیوز، پیشتازی برنی سندرز 
که خود را »سوسیالیست« می دانــد بیش از 
پیش به شکاف ها در حزب دموکرات دامن 
زده است. در حالی که هــواداران سناتور ۷۸ 
ساله ایالت ورمونت از برنامه های او به ویژه 
اصالح نظام خدمات درمانی آمریکا دفاع می 
کنند، منتقدان او بر این باور هستند که حزب 
دموکرات با یک نامزد میانه رو بخت بیشتری 
برای جذب رای دهندگان و شکست دونالد 
ترامپ در انتخابات ماه نوامبر )آبان( دارد. جو 
بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری 
سابق ایــاالت متحده و الیزابت وارن، سناتور 
ایالت ماساچوست نیز در مناظره سه شنبه شب 
از مواضع برنی سندرز انتقاد کردند. سناتور 

ایالت ورمونت در برابر انتقادها ضمن اشاره 
به نظرسنجی ها تاکید کرد که توانایی غلبه بر 
دونالد ترامپ در انتخابات امسال را دارد. او 
خود را تنها نامزدی دانست که می تواند ائتالفی 
از جوانان، اقلیت های نژادی و »کارگران« برای 
شکست دونالد ترامپ تشکیل دهد. انتخابات 
مقدماتی روز شنبه در کارولینای جنوبی در 
میان نامزدهای حاضر در رقابت ها برای جو 
بایدن اهمیت بیشتری دارد. این نامزد ۷۷ 
ساله که در سه ایالت آیووا، نیوهمپشایر و نوادا 
موفق ظاهر نشد اکنون به رای سیاهپوستان 
در کارولینای جنوبی امید بسته است تا بتواند 
به کارزار خود در آستانه »سه شنبه بزرگ« جان 

دوباره ای ببخشد.

ــای حیات  ــس ه ــارادوک شاید در خــط مقدم پ
»حسنی مبارک« رئیس جمهور پیشین مصر این 
باشد که او زنده ماند تا با دو چشم خود به قهقرا 
رفتن انتفاضه شدید مردمی علیه خود در ۱۱ 
فوریه ۲۰۱۱ را ببیند؛ انتفاضه ای که او را به کناره 
گیری و واگذاری قدرت به شورای عالی نیروهای 
مسلح وادار کرد. پارادوکس دوم – که کم اهمیت 
تر از مورد اول نیست-  این است که او همچنین 
شاهد بازگشت نظامیان به راس قدرت در مصر 
از طریق کودتایی بود که توسط ژنرال عبدالفتاح 
السیسی وزیر دفاع محمد مرسی رئیس جمهور 

منتخب مصر هدایت شد.
به گــزارش شفقنا، روزنامه القدس العربی در 
سرمقاله خود با اشاره به مرگ حسنی مبارک 
رئیس جمهور مخلوع مصر نوشت: این مسخره 
است که رئیس جمهوری که قریب به ۳۰ سال با 
تکیه بر استبداد و از طریق هیمنه بر سرویس های 
ــاداری و پارتی  امنیتی و  شبکه های فساد و وف
بازی بر مصر حکمرانی کرد، از اکثر پرونده های 
مطرح شده علیه خود درسرویس قضایی مصر 
تبرئه شد و شاید جز پرونده کاخ های ریاست 
جمهوری-که تنها پرونده معلق در دادگاه عالی 
مصر است- هیچ مانعی دربرابر تشییع جنازه 
نظامی باشکوه او وجود نداشته باشد و احتمااًل او 
در حالی برای آخرین بار چشمانش را بر این دنیا 
بسته است که می دانست استبداد رژیم سیسی، 
فساد اطرافیانش و ظلم سرویس های امنیتی اش 
در کمتر از هفت سال از استبداد رژیم مبارک در 
همه زمینه ها فراتر رفت  و شاید برخی از کسانی 

که علیه او قیام کردند و سپس از کودتای سیسی 
حمایت کردند- به این دلیل که شرارت ارتش 
کمتر از اشتباهات مرسی است- بیشترین کسانی 

باشند که این حقیقت تلخ را به خاطر می آورند.
همچنین مبارک که سرویس هایش از طریق 
معرفی او به عنوان »قهرمان آزادی« در جنگ 
بـــرای بـــزرگ نمایی و زیبا نمایی  ۱۹۷۳م، 
شخصیت اش با یکدیگر رقابت می کردند، در 
حالی از این دنیا رخت برمی بندد که با چشمانش 
شاهد غفلت ملی، توافق نامه های کمپ دیوید و 
صلح به اصطالح دلیرانه ای نیز بود که با سلفش 
انور سادات در کاشتن آن ها سهیم بودند و اکنون 
به دست دیگر شاگردش یعنی السیسی در حال 

ثمره دادن است. با این حال تفاوت این است که 
سیسی تنها به تسلیم، تبعیت و همکاری بیشتر 
با رژیم اشغالگر اسرائیل تن نداد بلکه در فروش 
اراضی مصر و تحویل دو جزیره »تیران« و »صنافیر« 
به عربستان سعودی، گوی سبقت را از سادات و 

مبارک ربود.
واما صفت »اعتدالی« که آمریکا و رژیم اشغالگر 
اسرائیل به او چسباندند، تنها یکی از پوشش 
های فراوانی بود که دوستان رژیم مبارک برای 
الپوشانی ماهیت واقعی و قبیح رژیمش چه از حیث 
تبعیت سیاسی و اقتصادی و خدمت به منابع آمریکا 
و اسرائیل در منطقه و چه از حیث تداوم رویکرد 
استبدادی و مجازات مردم مصر در سطح داخلی 

به آن روی آوردند. همین حمایت ویژه آمریکا بود 
که راه رژیم مبارک را برای ازسرگیری روابط با 
اکثریت رژیم های عربی پس از قطعی آن در سال 
۱۹۷۸، بازپس گیری مقر اتحادیه عرب و ایفای 
نقش میانجی میان فلسطینیان و اسرائیلی ها در 
غزه و کرانه باختری و مدیریت روابط عادی میان 

رژیم های عربی و رژیم اشغالگر قدس باز کرد.
در هر حال، مرگ مبارک به طور کامل نسخه آن 
دوره از رژیم های عربی را که باعث قدرت گرفتن 
نظامیان از طریق کودتاهای نظامی، و به تبع 
آن، تشکیل رژیم های استبدادی و دیکتاتوری، 
فقیر کردن جوامع ونقض حقوق مدنی و آزادی 
هــای دینی، بــرگــزاری انتخابات ساختگی و 
موروثی کردن حکمرانی شد، نخواهد پیچید. 
به این معنا که امروز رفتن مبارک از این دنیا تنها 
به غیبت این مرد در فهرست میراث طوالنی 
حکومت نظامی در مصر محدود می شود در 
حالی که مدل همچنان به قوت خود باقی است  
و با شدت بیشتر به طغیان، فساد و وابستگی 

خود  ادامه می دهد.

دولت ترامپ الهه عدالت را ربود 

مجله ویک پرونده و طرح جلد خود را به حواشی 
دادگستری  سیستم  در  ترامپ  نفوذ  اعمال 
آمریکا اختصاص داده است. در طرح جلد ویلیام 
بار »یوستیتیا« الهه دادگستر را ربوده او را به 
صندلی بسته و ترازوی عدالت را با خود می برد. 
این طرح جلد در حالی است که بیش از دو هزار 
تن از کارکنان سابق وزارت دادگستری ایاالت 
متحده خواستار استعفای ویلیام بار، دادستان 
کل آمریکا، شــده انــد. منتقدان ویلیام بــار را 
متهم می کنند که در پرونده »راجر استون«، از 
دوستان قدیمی دونالد ترامپ و مشاور سابق 
او که در دادگاه محکوم شده، تسلیم فشارهای 
رئیس جمهور شده است. توصیه دادستان های 
فدرال برای مجازات راجر استون ابتدا هفت تا 
۹ سال زندان بود اما پس از توئیت های انتقادی 
دونالد ترامپ، وزارت دادگستری این توصیه را 
کنار گذاشت و در پی آن، منتقدان، ویلیام بار 
را متهم کردند که »به  جای عدم جانبداری در 
شغل خود، نقش وکیل رئیس جمهور را بازی 

می کند«.

ترامپ با پمپاژ باد به بدن تروریست ها 
نمی گذارد تروریست ها بازی را به رقیب 
ببازند.کارتونی از اسپوتنیک که نشان می 
دهد دولت آمریکا از تروریست های جبهه 

النصره در ادلب سوریه حمایت می کند. 

درخواست آمریکا برای تعویق 
تحلیف »غنی« 

آمریکا از اشرف غنی خواسته است که به دلیل 
کمیسیون  نهایی  رای  سر  بر  موجود  اختالف 
مستقل انتخابات و نیز به خطر نیفتادن مذاکرات 
صلح واشنگتن و طالبان، مراسم تحلیف رئیس 
جمهوری افغانستان را به تعویق بیندازد. این 
درخواست در حالی مطرح می شود که عبدا... 
عبدا...، رقیب اصلی محمد اشرف غنی، نتیجه 
تایید شده را »غیرقانونی« توصیف کرد و ضمن 
برنده دانستن خود تصریح کرده بود که قصد دارد 
»حکومت همه شمول« تشکیل دهد. نکته قابل 
توجه این است که تاریخ برگزاری مراسم تحلیف 
عبدا... دقیقا با مراسمی که قرار است برای ادای 
جمهوری  رئیس  غنی،  ــرف  اش محمد  سوگند 
منتخب افغانستان برگزار شود، همزمان شده 
است.مقامات ارگ البته ویروس کرونا و کمبود 

وقت را دلیل این تعویق اعالم کرده اند .

خادم-درگیری ها میان افراط گرایان هندو 
و معترضان مسلمان در دهلی، پایتخت هند، 
طی دو روز گذشته  ۲۴ کشته و حــدود ۲۰۰ 
کشته به جا گذاشته است. این درگیری درباره 
داده  رخ  شهروندی  حق  تبعیض آمیز  قانون 
است. آروین کجروال سروزیر دهلی، خواهان 
حضور ارتش در بخشی از این شهر شده است. 
او همچنین گفت باید مقررات آمد و شد در این 
ناحیه که خشونت فرقه ای در آن رخ می دهد، 
برقرار شود. به گزارش بی بی سی، دست کم 
۱۸۹ نفر مصدوم شــده انــد و به فروشگاه ها 
است.  رسیده  آسیب  مسلمانان  خانه های  و 
روزنامه نگارانی که از نزدیک شاهد درگیری ها 
بودند، پلیس دهلی را مقصر می دانند که تحت 
کنترل دولت مرکزی است و می گویند اقدامات 
الزم را بــرای جلوگیری از غــارت و آتــش زدن 
انجام نداده است. ناآرامی در نواحی که اکثریت 
مسلمان هستند مانند ماجپور، مصطفی آباد، 
جعفرآباد و شیو ویار در شمال شرق دهلی رخ 
داده اســت. خیابان ها در این مناطق مملو از 
سنگ، شیشه های شکسته و خودروهای سوخته 

است و دود برخاسته از خانه های آتش گرفته 
فضا را پر کــرده اســت. ویدئوها و عکس هایی 
منتشرشده که گروه هایی با چوب و سنگ در 
خیابان می چرخند و مسلمانان را زیر بار مشت 
و لگد و چوب می گیرند. دادگــاه عالی دهلی 
گفته است که اجازه نمی دهد رویــدادی مانند 
ــداد، بیش  ــداد ۱۹۸۴رخ دهــد. در آن روی روی
از ۳۰۰۰ سیک در شورش های ضد سیک ها 
کشته شدند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
روز چهارشنبه، سه روز پس از شروع زد و خوردها 
در توئیتی، خواستار برقراری آرامش شد. سونیا 
گاندی، رهبر حزب مخالف خواستار استعفای 
آمیت شاه وزیر کشور شد و گفت او »مسئول« 
ــت. بخشی از معترضان، قانون  خشونت اس
جدید شهروندی را نشانه ای از حرکت حزب 
حاکم در مسیر استقرار یک »دولت هندو« ارزیابی 
می کنند که به باور آن ها ناقض اصل سکوالریسم 
و جدایی دیــن از سیاست اســت که در قانون 
اساسی هند بر آن تاکید شده اســت. از سال 
۲۰۱۴ که ملی گرایان هندو به رهبری مودی 
)حزب بی جی پی( قدرت را به دست گرفته اند 

تحت فشار قرار دادن اقلیت های مذهبی و آزار 
آن ها در هند افزایش یافته است. »بی جی پی« 
مدعی است هدف از قانون جدید حق شهروندی 
پناه دادن به کسانی است که از سرکوب مذهبی 

در کشورهای همسایه می گریزند.

قانون شهروندی چیست؟ 	 
اعتراضات هند علیه الیحه ای انجام می گیرد 
که روز چهارشنبه ۲۰ آذر )۱۱ دسامبر( در این 
کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون 
پناهجویان غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، 
آیین جین، پارسی ها و مسیحیان کشورهای 
هند  در  پاکستان  و  افغانستان  بنگالدش، 
که بــدون اوراق معتبر پیش از ســال ۲۰۱۵ 
میالدی وارد ایــن کشور شده اند می توانند 
شهروندی ایــن کشور را دریــافــت کنند؛ اما 
این قانون شامل حال مسلمانان نمی شود. 
مسئوالن هند در باره علت این اقدام گفته اند 
که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد 
نیستند. اندکی بیش از ۸۰ درصد جمعیت 
یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری هند پیروان 
عنوان  به  مسلمانان  هستند.  هندو  مذهب 
بزرگ ترین اقلیت دینی هند حدود ۱۴ درصد 
از جمعیت این کشور را شامل می شوند. آن ها 
قانون جدید را تبعیض آمیز می دانند. منتقدان 
دولت می گویند که این الیحه بخشی از دستور 
کــار دولــت ملی گرای هندو بــرای به حاشیه 
ــدن دویست میلیون مسلمان ایــن کشور  ران
و اهانتی به اصــول برابری مصرح در قانون 
ــت. ســازمــان هــای حقوق بشری  اساسی اس
می گویند که قانون گـــذاران حامی مودی 
این قانون را تصویب کرده اند تا تبعید هزاران 
مسلمانی را که در ایالت شمال شرقی آسام 
زندگی می کنند توجیه کنند. مسلمانانی که 
قادر به فراهم کردن اسنادی که نشان دهد آن 
ها شهروند هند  هستند، نیستند. شهریورماه 
امسال نیز، دولت مودی تالش کرد تا دو میلیون 
مسلمان ایالت آسام را که یک سوم جمعیت 

ایالت را تشکیل می دهند اخــراج کند. آن 
 ۱۲۰ نیستند  کسانی که در فهرست اخیر 
روز فرصت دارند که شهروندی خود را اثبات 
کنند. اگر در دادگــاه ببازند، ممکن است که 
به طور نامحدود بازداشت شوند. دولت آسام 
پیش از این از تصمیم خود برای ساختن ۱۰ 

بازداشتگاه دیگر خبر داده بود. 

جنگ مودی با مسلمانان	 
حکومت هند می گوید: »مشکل این نیست که 
پیاز گران است، مشکل مسلمانانی هستند که 
پیازهای شما را می خورند.« مسلمانان سیبل یا 
هدف آسانی هستند، چرا که پس از چندپارگی 
اقتصادی و  ۱۹۴۷، نخبگان  هند در ســال 
روشنفکران مسلمان از کشور خــارج شدند. 
ــروز، سطح ســواد متوسط مسلمانان چنان  ام
تنزل پیدا کرده که به سطح دالیت ها ]پایین ترین 
گروه اجتماعی در نظام کاستی آیین هندو که 
پیشتر غیرقابل لمس خوانده می شدند[ رسیده 
است. در حالی که مسلمانان ۱۵ درصد جمعیت 
هند را تشکیل می دهند، هیچ مسلمانی در 
نیروهای ویژه و در ستاد ارتش وجود ندارد.مودی 
می خواهد »هند« را به یک دولت »هندو« تبدیل 
کند که باعث خواهد شد عمال ۲۰۰ میلیون 
جمعیت مسلمان هند از گردونه خارج شوند و حق 
و حقوق شهروندی شان از میان برود.نیویورک 
تایمز از تمهیدات دولــت مــودی بــرای ساخت 
زندان هایی شبیه اردوگاه خبر داده  و نوشته است  
زندان های جدید و بزرگی در دست ساخت است 
تا هر  کسی را که مهاجر غیرقانونی تلقی می شود، 
زندانی کنند. روشنفکران هندی کم کم دارند 
می فهمند که به زودی پس از مسلمانان نوبت 
به بقیه می رسد. لیبراسیون در گزارشی در این 
باره می نویسد: »ما در یک سکانس تاریخی به سر 
می بریم که یادآور صعود هیتلر به قدرت است. در 
آلمان نازی هم یهودی ها، کمونیست ها، کولی ها 
و همجنسگرایان یکی پس از دیگری مورد حمله 

قرار گرفتند«.

زد و خورد طرفداران و مخالفان قانون جدید شهروندی، 24 کشته و 200 زخمی به جا گذاشت

پشت پرده طرح هولناک تصفیه نژادی مودی

تحلیل روز

  محمدمحسن فایضی
international@khorasannews.com

ضرورت پاسخ به سیاست ترور 
اسرائیل 

بــامــداد ۴ اسفندماه بــار دیگر آسمان دمشق 
شاهد حمالت موشکی جنگنده های اسرائیلی 
بود. تصویر ترورهایی که برای اسرائیل عادی 
می شوند! حمالتی که در ماه های اخیر متأسفانه 
به یک امر روتین تبدیل شده و تنها واکنش دمشق، 
رهگیری پدافندی موشک ها یا جنگنده ها بوده 
است. این حمالت یک تفاوت جدی با حمالت 
ــن حمالت  پیشین داشـــت. یــک روز پــس از ای
ــم صهیونیستی  ــر جنگ رژی نخست وزیر و وزی
بعد از تــرور دو عضو جهاد اسالمی در حمالت 
ــوار غــزه را  به دمشق، گــروه هــای مقاومت در ن
تهدید کردند. همچنین نتانیاهو در سخنانی با 
صراحت گفت: دیشب تالش کردیم رهبر اصلی 
جهاد اسالمی در سوریه را از بین ببریم اما او جان 
سالم به در برد. اشاره نتانیاهو به »زیاد الَنخاله« 
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی است. این تهدید 
علنی از سوی نتانیاهو جدا از آن که یک اقدام 
تبلیغاتی انتخاباتی است؛ اما نشان از پررویی 
تمام صهیونیست ها در تکمیل راهبرد جدیدی 
است که در سال های اخیر آغاز کرده اند. به نظر 
می رسد تل آویو از سال ۲۰۱۷ بــاری دیگر به 
سیاست شیطانی و کثیف »ترور« بازگشته است. 
اتفاقات مهم ماه های اخیر حمالت و  از  یکی 
ترورهای مستقیم اسرائیلی ها به شخصیت های 
مقاومت در کشورهای مختلف بود. کاری که در 
کنار دیگر تحوالت خبر از یک سناریوی پیچیده 
مـــی داد. روزنــامــه اورشلیم پست در اکتبرماه 
۲۰۱۹ در گزارشی از سه شخصیت سر لیست 
ترور اسرائیل خبر داده بود. نفر سوم این لیست 
بهاء ابوالعطا رهبر جهاد اسالمی بود و نفر دوم 
هم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود  که 
توسط نیروهای آمریکایی ترور شد. نفر اول این 
لیست هم سید حسن نصرا... است. بنابراین 
بیراه  نیست حاج قاسم عزیز را هم در میان لیست 
ترورهای سال های اخیر موساد و اسرائیل قرار 

دهیم.
با توجه به نوع کنش و ترورهای ماه های اخیر 
آمریکا و اسرائیل علیه محور مقاومت، به نظر 
می رسد دشمن به این برداشت رسیده که گویا 
می تواند فشار حداکثری را به اجــرا بگذارد. 
بنابراین مهم ترین واکنش مقاومت و ایــران به 
جنایت اسرائیلی ها، پاسخ سخت و کوبنده ای 
است که از نوع یک انتقام اســت. پاسخ ها باید 
ضمن هوشمندی، مستمر بودن در کنار تداوم 
روند مقاومت منطقه ای ایران و دستاوردهایش 
در منطقه، باید یک پاسخ انتقام جویانه صریح هم 
به همراه داشته باشد تا ضمن اقناع افکار عمومی، 
بازدارندگی الزم برای تکرار نشدن این اقدامات 
از سوی آمریکایی ها و اسرائیل در منطقه را با خود 
همراه داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است 
که نزدیک بودن انتخابات آمریکا برگ برنده ای 
برای ایران و مقاومت در شیوه پاسخ دهی است؛ 
زیرا ترامپ قطعًا به جنگ و تنش غیرقابل کنترل 

فکر نخواهد کرد.

القدس العربی در یادداشتی به مناسبت مرگ »مبارک« نوشت: 

او رفت اما ساختار همچنان باقی است

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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نماز جمعه اخبار

تمهیدات بهداشتی ستاد نماز 
جمعه تهران 

پیشنمازی: نمازگزاران سجاده و مهر 
شخصی بیاورند 

رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه تهران ضمن 
تشریح تمهیدات این ستاد گفت: از نمازگزاران 
ــم بــاخــود مهر و ســجــاده شخصی  تقاضا داریـ
بیاورند. به گزارش فارس، نماز جمعه این هفته 
تهران با تمهیدات ویژه برای پیشگیری از ویروس 
محمدجواد  حجت االسالم  امامت  به  و  کرونا 
حاج علی اکبری در مصالی بزرگ امام خمینی 
رحمة ا... علیه برگزار می شود. درباره تمهیدات 
بهداشتی پیش بینی شده برای نماز جمعه این 
هفته تهران، پیشنمازی در گفت وگو با فارس از 
هماهنگی با اورژانس تهران و وزارت بهداشت 
ــروس  خبر داد و گــفــت: بــا تــوجــه بــه شــیــوع وی
کرونا این هفته تمهیدات ویژه ای در این زمینه 
اندیشیده ایم که از جمله آن موضوع ضدعفونی 
کردن فضای مصلی، سرویس های بهداشتی و 
ورودی های مصالی امام خمینی)ره( است.  وی 
ادامــه داد: در این بــاره با هماهنگی اورژانــس 
تهران و وزارت بهداشت جلوی ورودی هــای 
مصلی اشخاصی که عالیمی مبنی بر این بیماری 
ــد، شناسایی می شوند و از ورود آن ها به  دارن
شبستان ممانعت می شود. پیشنمازی از کاهش 
برنامه های نماز جمعه خبر داد و گفت: یکی 
دیگر از برنامه های ما کوتاه کردن مدت زمان 
برنامه نماز جمعه است که برخی آیتم ها حذف 
و برخی آیتم ها هم کوتاه شده است، همچنین 
بخش فــوق بــرنــامــه خــردســاالن حــذف شده 
است.  رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با 
توصیه به نمازگزاران گفت: عزیزان نمازگزاری 
که مشکالت جسمی مانند بیماری های قلبی، 
تنفسی و مشکالتی از این دست دارند یا افراد 
سالمند پیش بینی می کنیم که این هفته در 
نکنند،  شرکت  خــودشــان  جمعه  نماز  مراسم 
همچنین از سایر نمازگزارانی که به مصالی امام  
خمینی )ره( می آیند تقاضا داریم با خود سجاده و 

ُمهر شخصی بیاورند .

بیانیه دولت درباره تصمیم FATF علیه ایران 
دولت ضمن انتقاد تلویحی از مجمع تشخیص خواستار رفع موانع موجود بر سر راه تصویب این لوایح شد 

دولت جمهوری اسالمی ایران در جلسه دیروز 
خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی 
)FATF( دربــاره کشورمان، بیانیه ای صادر 
کرد و در آن به طور تلویحی با انتقاد از مسکوت 
ماندن دو الیحه مرتبط با  FATF در مجمع 
برطرف  خواستار  نظام،  مصلحت  تشخیص 
شــدن موانع موجود بر سر راه تصویب این 
لوایح شد. البته دولت در این بیانیه به سواالت 
جدی  تبعات  دربـــاره  منتقدان  نقدهای  و 
تصویب این لوایح و نیز خطراتی که می تواند 
برای مــراودات اقتصادی ایران در بازارهای 
جهانی داشته باشد اشاره ای نکرده است.  به 
گزارش پایگاه اطــالع رسانی دولت به نقل 
از دفتر هیئت دولت، متن این بیانیه به شرح 

زیر است:
مبتنی  ــران،  ایـ تروریسم  ضــد  سیاست   -۱
طلبانه  صلح  و  خواهانه  عدالت  ماهیت  بر 
ــت و در  نظام جمهوری اســالمــی ایـــران اس
همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی 
تروریسم، به طــور جــدی اعمال می شــود و 
انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پول 
شویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم 
ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار 

مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲-  برهمین اساس، از همکاری با کشورهای 
دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با 
اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان 
و استانداردهای بین المللی در این زمینه که 
در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به 
مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.

۳- بی تردید، قرار دادن نام ایــران در گروه 

کشورهای غیر همکار )لیست سیاه(، چه در 
دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات 
و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران 
بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی 
ــران، در دولــت یازدهم که به تأیید برنامه  ای
اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن 

مرحله، بی اثر کرد.
ــران هــمــواره به مــبــارزه با  ۴- از آن جا که ای
معتقد  تروریسم  مالی  تأمین  و  شویی  پــول 
بــوده اســت، از زمــان دولــت دهــم، با پیگیری 
ــور  ام وزارت  و  ملی  امنیت  ــی  ــال ــورای ع ش
ــی، جهت گیری همکاری  اقتصادی و دارای
با FATF و توافق بــرای اجــرای برنامه کاری 
به تأیید رسیده و در دستور کار دولــت قرار 

گرفته بود.
۵- با تغییر دولــت و فعال شدن دیپلماسی 

ــن مرجع  ــا، دولـــت در ای خـــروج از تحریم ه
بین المللی هم فعاالنه حضور یافت و اقدامات 
خود را در مقابله با پول شویی و تأمین مالی 
تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران 
ــه بـــرای تعامل  ــال و کسب یــک فــرصــت دوس

بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آن چه از برنامه اقدام 
که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر 
اجرا قرار داد و چهار الیحه قانونی را نیز که 
از موارد بسیار مهم »برنامه اقدام« بود، تهیه 
و تصویب و به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
کرد. مجلس هم، این لوایح را با اصالحاتی به 
تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این 
لوایح، یعنی الیحه مربوط به  مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم  )CFT( را با طرح ایرادهایی، 
به مجلس بازگرداند و در نهایت به سبب قانع 

نشدن مجلس دربــاره توقف این الیحه مهم، 
موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع 
شد و در آن جا با گذشت یک ســال از طرح 
موضوع، به دلیل عدم  تصمیم گیری توسط 

مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه الیحه مهم دیگر، یعنی الیحه 
الحاق به معاهده مبارزه با پول شویی نیز که با 
رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس 
شورای اسالمی، عمال نهایی شده بود، بدون 
وجود اختالف بین مجلس و شورای نگهبان، 
در دستور کار مجمع قرار گرفت و این الیحه 
هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، 

مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در 
شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آن ها 
دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل 
مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تالش 
مضاعف برای نشان دادن چهره قانون گرا، 
منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و 
دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان 
ایـــران، کمک به نقشه هــای ضد ایــرانــی آن 

هاست.
۹- دولت، قویًا بر این باور است که باید موانع 
موجود بر سر راه تصویب این دو الیحه رفع و 
بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما 
اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم 
کرد و تمام تــوان خود را بــرای حل موضوع، 
بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت 
های  هزینه  تشدید  و  ملی  منافع  به  بیشتر 
تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست. 

و ماالّنصر ااّل من عندا...، اّن ا... عزیز حکیم.

مخالفت روسیه با هرگونه اشاره ای به ایران در تمدید تحریم های تسلیحاتی یمن 
روسیه درمذاکرات تمدید تحریم های یمن در 
شورای امنیت سازمان ملل تهدید کرد که در 
صورت اشاره ای به نام ایران، این اقدام را وتو 

خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از فرانس ۲۴، شورای 
از  پــس  سه شنبه  روز  ملل  ســازمــان  امنیت 

مذاکرات سرسختانه میان انگلیس و روسیه، 
تحریم ها علیه یمن را به مدت یک سال دیگر 
ــرد. روسیه تهدید کــرد که اگــر در  تمدید ک
ــاره پنهان و  ایــن تحریم ها حتی هرگونه اش
غیرمستقیمی به ایران شود، آن را وتو خواهد 

کرد. 
ــورای امنیت سازمان ملل،  در مــذاکــرات ش
ــران  انگلیس در ابــتــدا هیچ اشـــاره ای بــه ای
نــداشــت. امــا سپس، مــدت کوتاهی پــس از 
رای گــیــری و بعد از آن که فرانسه و بلژیک 

شروع به میانجی گری کردند، لندن موافقت 
ــاع بــه ســالح هــای در  ــرد کــه هــر گــونــه ارجـ ک
اختیار نیروهای مردمی یمن و تشابه شان به 

سالح های ایرانی را حذف کند.
ــورای امنیت روز   بر اســاس ایــن گــزارش، ش
سه شنبه قطعنامه ای را درباره منازعات یمن 
ــرد کــه بــه موجب آن تحریم های  تصویب ک
بین المللی علیه این کشور تا ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ 
تمدید می شود. این قطعنامه با ۱۳ رای موافق 
و دو رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد و بر 

تمدید تحریم ها علیه  برخی رهبران جنبش 
انصارا... یمن و تمدید ماموریت کمیته ویژه 
کارشناسان یمن تا ۲۸ مارس ۲۰۲۱  تاکید 
دارد. قطعنامه شورای امنیت از همه کشورها 
می خواهد که به تحریم واردات سالح به یمن 
پایبند باشند و طرف های یمنی را به حل و 
ترغیب  گفت وگو  طریق  از  اختالفات  فصل 
می کند. شورای امنیت تحریم های مربوط به 
منازعات یمن را از سال ۲۰۱۴ ساالنه تمدید 

می کند.

پاسخ معاون ظریف به وزیر امور 
خارجه عربستان

 معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه 
کشورمان، در سخنرانی خود در کنفرانس خلع 
سالح به سیاست های یک جانبه آمریکا،عدم اجرای 
تعهدات آن کشور ذیل برجام و اقدامات بدخواهانه 
آمریکا به شدت اعتراض کرد و به اظهارات ضدایرانی 
وزیــر خارجه عربستان نیز پاسخ داد.  به گزارش 
ایسنا، محسن بهاروند، در این نشست گفت: آمریکا 
کشوری است که به عنوان عضو دایم شورای امنیت 
قطعنامه آن را نقض می کند، دیگران را  به نقض این 
قطعنامه مجبور و در عین حال از ایران انتقاد می کند 
که همان قطعنامه را رعایت نکرده است. معاون وزیر 
امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به وزیر امور 
خارجه عربستان که از ایران به خاطر کمک به مردم 
یمن انتقاد کرده بود،  گفت: این جنگی است که شما 
شروع کردید و همچنان ادامه می دهید.  بهاروند 
در پاسخ به وزیر خارجه عربستان افزود: دیگران را 
به خاطر اشتباه خودتان سرزنش نکنید، جمهوری 
اسالمی ایران همواره از مذاکره برای پایان دادن 
به این جنگ حمایت کرده است.شما حق ندارید به 
دلخواه خود با مردم منطقه رفتار کنید و انتظار داشته 

باشید آن ها به شما پاسخ ندهند.

دومین کمیسیون مشترک نظامی 
ایران و آذربایجان برگزار شد

جمهوری  نظامی  مشترک  کمیسیون  دومــیــن 
ــران و جمهوری آذربایجان با حضور  اسالمی ای
هیئت های نظامی دو کشور برگزار شد. به گزارش 
ایسنا، دومین کمیسیون مشترک نظامی جمهوری 
ــران و جمهوری آذربایجان با حضور  اسالمی ای
هیئت های نظامی دو کشور صبح چهارشنبه به 
ریاست سردار قدیر نظامی رئیس امور بین الملل 
و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، 
سرلشکر محمداف فواد معاون وزیر دفاع آذربایجان 
و با حضور کارشناسان نظامی دو کشور در ستاد کل 
نیروهای مسلح ایران برگزار شد. در این دیدار درباره 
زمینه های همکاری در تبادل هیئت ها و مقامات 
نظامی در حوزه های مختلف آموزش، رزمایش های 
مشترک، همکاری های علمی و پژوهشی، حوزه 
طب نظامی، همکاری های ورزشــی و فرهنگی و 
دیگر حوزه های مورد عالقه دو طرف بحث و بررسی 
و برنامه های همکاری ها برای سال ۹۹ مشخص 
ــردار نظامی دربــاره ایــن نشست  و تعیین شــد. س
گفت: همکاری های نظامی بین نیروهای مسلح دو 
کشور طی چند سال اخیر از روند رو به رشد و قابل 
توجهی برخوردار بوده است و در چارچوب اراده 
و درخواست رهبران سیاسی و نظامی و توافقات 
فی مابین فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح دو 
کشور پیش بینی می شود که روابط فی مابین نسبت 
به گذشته از شرایط و موقعیت بهتری برخوردار شود. 
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جامعه

 دستگیری 24 شایعه ساز
 درباره کرونا توسط پلیس فتا

۲۴ شایعه  ساز  رئیس پلیس فتا از بازداشت 
درباره ویروس کرونا در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
پویا؛ سردار وحید مجید با اشاره به رصد اخبار و 
شایعات مربوط به ویروس کرونا توسط پلیس 
فتا، در این باره اظهار کرد: هم اکنون پلیس 
فتا به صــورت کاماًل تخصصی تمام جریانات 
خبری منتشر شده در فضای مجازی کشور و 
نشان گاه های انتشار اخبار را رصد می کند و در 
صورت مشاهده هرگونه موارد محتوایی شامل 
فیلم، خبر و عکس که حاوی مطالب شایعه و 
کذب به قصد ایجاد تشویش اذهــان عمومی 
و افــزایــش نگرانی در جامعه باشد، موضوع 
ــونــی پــیــگــیــری مــی کــنــد و  ــورت قــان ــ ــه ص را ب
ــورد خواهد  ــرخ ــون ب ــان ــر ق ــراب ــا متخلفان ب ب
کرد. رئیس پلیس فتا ادامــه داد: رویه پلیس 
فتا در برخورد با متخلفان بارگذاری هر گونه 
شایعه و اخــبــار کــذب در فضای مــجــازی در 
ــاد مبنی بر  مرحله نخست، بیان تذکر و ارش
حذف مطالب و تکرار نشدن است.وی  تصریح 
ــرد: در پــی رصــد فضای مــجــازی و تشکیل  کـ
کــارگــروه ویــژه در پلیس فتا درباره مقابله با 
شایعه سازان فضای مجازی با موضوع "شیوع 
ــروس در کــشــور" ۲۴ نفر  بــیــمــاری کــرونــا ویـ

بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

چین 5 هزار کیت تشخیص کرونا 
به ایران اهدا کرد

امــنــای  ــور در هیئت  ــض ــا ح ب سفیر چــیــن 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ۲۵۰ 
هزار ماسک به ایران اهدا کرد و از ارسال 

 پنج هزار کیت تشخیص کووید ۱۹ خبرداد.
در این جلسه چانگ هوآ، سفیر چین اظهار 

کرد: ما ابتدا از دوستان ایرانی خود تشکر 
می کنیم چراکه در زمــان بحران برای 
مــبــارزه با بیماری کرونا از ما حمایت 

کردند و حال با بروز کووید ۱۹ در ایران، 
وزارت خارجه چین آمادگی الزم را دارد تا با 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران 

همکاری های الزم را داشته باشد.

گــروه اجتماعی- این روزهــا در کنار تمامی 
چالش هایی که این »ویروس بد« به وجود آورده، 
برخی موضوعات نیز پررنگ تر از بقیه مورد بحث 
مــردم واقــع شــده اســت که ایــن گونه می توان 

اشاره کرد.
۱- تعطیلی مدارس و دانشگاه ها

۲- ماسک و مواد ضدعفونی
3- قرنطینه کانون های اصلی کرونا

در این گزارش به موضوع تعطیل شدن یا نشدن 
مدارس می پردازیم. واقعیت پیش روی جامعه 
این است که حال و هوای اغلب خانواده ها از 
نوعی نگرانی از وضعیت بهداشتی مــدارس 
ــزارش ها  حکایت دارد اگرچه در خبرها و گ
تصریح می شود که کرونا کمتر به سراغ کودکان 
ــوان از نگرانی  می آیــد امــا با ایــن حــال نمی ت
خانواده ها غافل شد. چه بسا برخی از خانواده ها 

از اظهارات سه شنبه آقــای رئیس جمهور که 
خواست شرایط از روز شنبه به وضعیت عادی 

بازگردد انتقاد هم کردند. 

 چرا برای تعطیلی تردید وجود دارد؟       
همان طور که وزیر بهداشت و سخنگوی دولت 
دیروز تصریح کردند، تعطیلی فراگیر مدارس 
باعث افزایش سفرها و تشدید نگرانی از انتقال 
ــود. چنان چه  ویـــروس هــای احتمالی مــی ش
وزیر بهداشت که دیروز از این موضوع به شدت 
نــاراحــت بــود گفت: »متاسفانه در ایــن هفته 
مشاهده کردیم برخی بدون توجه به پیام های 
بهداشتی و درخواست های من به عنوان وزیر 
بهداشت مبنی بر سفر نرفتن اما سفرها افزایش 
ــالم می کنیم  یــافــت. انتظار نــداریــم وقتی اع
قرنطینه شهری اعمال نمی کنیم و به شما اعتماد 

می کنیم، از این اعتماد ما را ناامید کنید.«طبیعتا 
این نوع سخن گفتن باالترین مقام بهداشت و 
درمان کشور از نوعی نگرانی و ناامیدی حکایت 

دارد که جا دارد مردم به آن توجه کنند.

خانواده ها چه می کنند؟       
از فضای عمومی احساس می شود خانواده 
ــای آینده فرزندان خود را به مدرسه  ها روزه
را می  آن هــا  و برخی هــم  نخواهند فرستاد 
دوگانگی  باعث  طبیعی  طــور  به  که  فرستند 
شدید میان خانواده ها و فعالیت های کالسی 
می شود. از سوی دیگر برخی منابع معتقدند 
نظر مسئوالن در حوزه بهداشت و درمان تعطیل 
ــت کــه قطعا  ــدن هرگونه مــراکــز تجمع اس ش
مدارس نیز از شمار همین موارد به حساب می 
آیند اما برای جلوگیری از افزایش سفرها اطالع 

رسانی در این زمینه به صورت قطره چکانی و 
روزانه انجام می شود.

چه باید کرد؟       
 در عین حال همان طور که برخی 

دانشگاه ها تصمیم  گرفتند تا 
پایان سال تعطیل باشند و به 
میزان روزهای تعطیل شده به 

اضافه  تحصیلی  ســال  انتهای 
کنند، می توان به وزارت بهداشت 

پیشنهاد داد تا روشــن شدن وضعیت 
شیوع کرونا این مسئله را مد نظر 

ــد و البته باید مــردم  ــرار ده ق
بپذیرند و باور کنند که سفر 

به ضرر خودشان و دیگران 
خواهد بود.

تفکیک استانی 44 مورد جدید ابتال )از سه شنبه تا چهارشنبه(
هرمزگانسمنانکهگیلویه و  بویراحمدفارسلرستانمازندراناردبیلکرمانشاهخوزستانمرکزیسیستان و بلوچستانتهرانگیالنقم
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مدارس و خانواده ها در دو راهی کرونا
دولت: مدرسه ها تعطیل شود سفرها افزایش می یابد

کشف 5.5 میلیون ماسک احتکار شده

رئیس پلیس پایتخت از کشف  بیش 
از پنج میلیون و۵۰۰هزار ماسک به 
ارزش ۱۰میلیارد تومان در تهران 
خبر داد. سردار رحیمی  همچنین 

ازسه کارگاه که به صورت غیر 
قانونی  غیر  و  بهداشتی 

اقــدام به تهیه ماسک 
مـــی کـــردنـــد، خبر 

داد.

وزیر بهداشت:

 مردم ما را ناامید نکنند

اظهارات دیروز وزیر بهداشت همراه با نوعی 
نگرانی و ناراحتی بود. او از مردم گالیه کرد 
که »چرا به سفر می روند وقتی ما اعالم 
می کنیم نباید به سفر بروید: انتظار 
ــالم می کنیم  نــداریــم وقــتــی اعـ
قرنطینه شهری اعمال نمی کنیم 
و به شما اعتماد می کنیم، از این 
اعتماد ما را ناامید کنید. االن 
استان گیالن یکی از استان های 
آلوده ماست. شمال کشور نقاط 
ــم کــه بــا افزایش  ــوده ای داریـ ــ آل
ــب سنگین شــدن  ــوج ســفــرهــا م
کــار همکاران ما در نظام سالمت 
مــی شــود. خواهشم ایــن اســت که 

مردم به حرف ما گوش بدهند.«

اقامتگاه های شمال تعطیل می شود؟

در پی تاکید وزارت بهداشت مبنی بر سفرنرفتن 
خانواده ها، اما برخی به این توصیه عمل نکردند و 

راهی شمال شدند از این رو شریعت، سرپرست 
فرمانداری محمودآباد از ممنوعیت پذیرش 
این  اقــامــتــگــاه هــای  و  هتل ها  در  مسافر 

شهرستان تا اطــالع بعدی خبر داده است 
ضمن این که بازارهای هفتگی این شهرستان 
نیز تعطیل شد. به نظر می رسد  طی روزهای 
آینده چنین تصمیمی برای دیگر شهرهای 

شمال نیز اتخاذ خواهد شد.



محمد رحمانیان درباره توقف 
اجرای تئاتر »روزهای رادیو« به 
دلیل جلوگیری از شیوع کرونا 
گفته است که در این وضعیت 
برایش  اجــراهــا  توقف  مسئله 

اهمیت نــدارد و فقط امــیــدوار اســت که مردم 
سالمت باشند.

شهاب حسینی 18 اسفند ماه 
با فیلم »آن شب« به کارگردانی 
کــوروش آهــاری، در جشنواره 
دیــده  آمــریــکــا  کوئست  سینه 
می شود. این فیلم که در ژانر 

وحشت ساخته شده، در جشنواره فجر به نمایش 
درآمد.
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چهره ها و خبر ها

اشــکــان خطیبی بــه هــمــراه 
هــنــرجــویــان نـــوجـــوان خــود، 
قطعه ای به نام »دستتو بده من« 
را منتشر کرده و ترانه  این قطعه 
ــودش ســـروده اســت.  را نیز خ
خطیبی به تازگی دو تئاتر را در مقام کارگردان 

روی صحنه داشت.

ــا  ــن روزه آریـــا عظیمی نژاد ای
ــاری بـــا گـــروه  ــک ــم مــشــغــول ه
موسیقی »آوای تبری« است تا 
سریال  ششم  فصل  موسیقی 
»پایتخت« را آماده کنند. او از 17 
اسفند با مسابقه »عصر جدید« به شبکه سه می آید.

واکنش  در  بختیاری  بهنوش 
قانونی  پیگرد  تحت  خبر  بــه 
ــه دلیل  ــود ب ــرار گــرفــتــن خـ ــ ق
تبلیغ دارویــی که ادعا شده در 
پیشگیری از کرونا مؤثر است، 
مدعی شده که موضوع را با دادستانی مطرح 

کرده و مشکل خاصی وجود ندارد.

»کافه  برنامه  در  میری  مازیار 
آپارات« گفته است که او و دیگر 
داوران جشنواره فجر به دلیل 
نامزد نکردن جواد عزتی برای 
بازی در »شنای پروانه« و هادی 

حجازی فر برای بازی در »آتابای« اشتباه کرده اند.

ــوروز 99 با  ــ عــلــی نــصــیــریــان ن
کارگردانی  به  »المینور«  فیلم 
داریــوش مهرجویی، روی پرده 
سینماها حضور خواهد داشت. 
او همچنین »خورشید« ساخته 
مجید مجیدی را که بهترین فیلم جشنواره بود، 

آماده اکران دارد.

تلویزیون

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

ســه شــنــبــه شــب اولـــیـــن قــســمــت از بــرنــامــه  
راستی آزمایی »عصر جدید« از شبکه سه روی 
آنتن رفت و مسابقه اصلی قرار است از شنبه 
17 اسفند پخش شود. در سری اول مسابقه، 
مرحله راستی آزمایی به صــورت برنامه های 
جداگانه ای ضبط و پخش نشد، اما در سری 
دوم، 4 قسمت ویژه برنامه از مرحله داوری اولیه 
شرکت کنندگان برای ورود به مسابقه اصلی 
تولید شده که 3 قسمت دیگر آن قرار است هفته 

آینده پخش شود.

همراهی مخاطب با استعدادها	 
شاید تا قبل از پخش برنامه این سوال که لزوم 
نشان دادن مرحله راستی آزمایی برای مخاطب 
چیست، وجود داشت اما پخش این برنامه ها 
می تواند تاثیر مثبتی در همراهی مخاطب با 
مسابقه »عصر جدید« و استعدادهای آن داشته 
باشد. در این مرحله مخاطب با استعدادهای 
شرکت کنندگانی  که در مسابقه اصلی شاهد 
حضور آنان روی صحنه خواهد بود آشنا می شود 

و این باعث می شود که بتواند در مسابقه اصلی 
ــاره پیشرفت یا پسرفت شرکت کنندگان  درب
نسبت به مرحله راستی آزمایی، قضاوت بهتری 

داشته باشد.

ترکیب متغیر داوران راستی آزمایی	 
ایــن که چه کسانی در مرحله  ناگفته نماند 
قضاوت  را  شرکت کنندگان  راستی آزمایی، 
احسان  اســت.  مهمی  مسئله  هــم  می کنند 
و تهیه کننده  ــردان  ــارگ علیخانی در مقام ک
مسابقه، عضو ثابت داوران راستی آزمایی است 
و در کنار او افرادی مانند ارشا اقدسی، بهرام 
عظیمی، علیرضا ترکاشوند، ایمان قیاسی و 
روزبه معینی هم حضور دارند. نکته مثبت داوری 
در مرحله راستی آزمایی این است که به تناسب 
نوع استعدادی که روی صحنه می آید، ترکیب 
گروه داوران هم تغییر می کند. البته افرادی 
مانند ایمان قیاسی و روزبــه معینی که تجربه 
چندانی در حوزه خوانندگی و بازیگری ندارند، 
نمی توانند قضاوت کامال دقیقی از استعدادهای 

این دو رشته داشته باشند. سعید فتحی روشن 
که چهارمین برنده سری اول »عصر جدید« بود، 
در مرحله راستی آزمایی سری دوم استعدادهای 

شعبده بازی را داوری می کند.

عبور از مرحله اولیه قضاوت	 
چه برنامه های راستی آزمایی برای پخش ضبط 
بشود و چه مانند سری اول، مخاطب شاهد این 
مرحله نباشد، در هر صورت نفس وجود یک فیلتر 
قضاوت اولیه، که شرکت کنندگان باید برای 
رسیدن به مرحله قضاوت اصلی از آن عبور کنند، 
اتفاق خوبی است و باعث می شود سطح مسابقه و 
اعتبار آن باال برود. این که در بعضی قسمت های 
مسابقه شاهد چند استعداد جذاب هستیم که 
حذف آن ها و قضاوت میان شان سخت می شود، 
نتیجه وجود همین فیلترهاست. همان طور که 
می دانید مرحله راستی آزمایی سال قبل هم 
بود و اتفاق جدیدی نیست اما این که مخاطب 
از نزدیک شاهد مراحلی که شرکت کنندگان 
برای ورود به مسابقه طی می کنند، باشد اعتبار 

مسابقه را نزد او هم باال می برد.

بدل کاوه آفاق و بازگشت بازنده ها	 
اما قسمت اول ویژه برنامه های راستی آزمایی، 
دو حاشیه جالب هم داشت. در میان راه یافتگان 
به این مرحله، گروه سه نفره ای حضور داشتند 
که در برنامه سال گذشته اجــرای شــان مورد 
استقبال داوران قرار نگرفته بود و خیلی زود، 
رأی قرمز داوران را دریافت کرده بودند. در آن 
برنامه بعد از این که صدای ضرب در قرمز یکی 
پس از دیگری شنیده شد، آریا عظیمی نژاد از 
رویا نونهالی خواست که او رأی سفید بدهد، اما 
این گروه از نونهالی خواستند رأیش را قرمز کند 
تا سال آینده دوباره برگردند. این گروه دوباره به 
»عصر جدید« آمدند و در مرحله راستی آزمایی 
پذیرفته شدند. یکی دیگر از حواشی برنامه 
مربوط به یکی از استعدادهای خوانندگی بود 
که نه تنها از لحاظ ظاهری، بلکه از نظر سبک 
خوانندگی هم شبیه به کاوه آفاق خواننده سبک 

راک به نظر می رسید.

عموپورنگ، نوروز در تلویزیون

»بچه محل« عنوان برنامه ای جدید با حضور »عمو 
پورنگ« است که نوروز 99 از شبکه دو سیما روانه 

آنتن می شود.
به گزارش خبرآنالین، 3۰ درصد از تصویربرداری 
ــورت نمایشی و  مجموعه »بچه محل« که به ص
استودیویی با حضور کودکان و نوجوانان در دست 
تولید است، انجام شده تا نوروز 99 از آنتن شبکه 
دو سیما روانه آنتن شود. »بچه محل« که با اجرای 
داریوش فرضیایی )عمو پورنگ( در گروه کودک و 
نوجوان شبکه دو سیما تولید می شود از دو بخش 
نمایشی و استودیویی تشکیل شــده و عــالوه بر 
تغییرات محتوایی و فضای برنامه بــرای بخش 
استودیویی دکوری ویژه طراحی و اجرا شده است. 

»یک روز طوالنی« در شبکه 4

فیلم سینمایی »یک روز طوالنی« پنج شنبه 8 اسفند 
ماه ساعت ۲۰:3۰ برای اولین بار از شبکه چهار 

سیما پخش می شود.
به گزارش سینماپرس، واحد تأمین برنامه شبکه 
چهار که برای آخر هفته مخاطبان فیلم های جدید 
را روانه آنتن پخش می کند، برای روز  8 اسفند ماه 
فیلم سینمایی »یک روز طوالنی«  را برای اولین 
بار روی آنتن می برد. این فیلم   به کارگردانی بابک 
بهرام بیگی در ژانــر خانوادگی و اجتماعی، در 
سال 1394 ساخته شده است. در این فیلم رضا 
بهبودی، شبنم مقدمی و علیرضا آرا به هنرمندی 

پرداخته اند.
در خالصه فیلم آمــده اســت، شاهین یک نقاش 
درون گراست که سال هاست در آلمان ساکن شده 
و نتوانسته پاسخی به سوال هایش در ارتباط با 
انسانیت، ارزش ها و مرز بین خوبی و بدی پیدا کند 
و حاال که به دالیلی از جمله فوت پدر به وطن برگشته 
نیز ردپایی از باورهایش نمی بیند. او اکنون در 
مواجهه با نیلوفر، شرایط سختی را پیش رو دارد... .

پخش 2 سریال طنز از شبکه 2
شــبکه دو در شــب های باقی مانده اســفند، دو 
ســریال طنز را روانه آنتن خواهد کرد که پخش 
اولیــن قســمت از مینی ســریال طنــز »زندگی 
شــگفت انگیز است« شــنبه 1۰ اســفند ساعت 

۲1:3۰ خواهد بود.
به گــزارش ایلنــا، مینی ســریال طنــز »زندگی 
شــگفت انگیز اســت« بــه کارگردانــی مجتبی 
چراغعلــی، یک کمــدی اجتماعی اســت که به 
مشــکالت خانواده از نــگاه طنز می پــردازد. در 
این مجموعه قصه زندگی زوج جوانی به نام های 

»روزبه« و »ســیمین« روایت می شــود که برخی 
اتفاقات شــگفت انگیز برای آن دو طی داستان 
رخ می دهد. تصویربــرداری این مجموعه هفت 
 قسمتی تابستان سال 97 در یک سرای محله در 
غرب تهران انجام شده است و از 1۰ اسفند روانه 
آنتن می شود. رضا داوود نژاد، سحر ولدبیگی، 
حمید لوالیی، نگین معتضدی، مهران رجبی، 
خشایار راد، ســاناز ســماواتی، فرهاد بشارتی، 
آرش نوذری و افسانه ناصری در این سریال بازی 

کرده اند.

همچنین با پایان گرفتن مینی سریال »زندگی 
شگفت انگیز است«، سریال 1۰ قسمتی »سامو 
بندری« در جدول پخش برنامه های شــبکه دو 
قرار خواهد گرفت. »سامو بندری« به کارگردانی 
ابراهیم فروزش، سال گذشــته در بندر بوشهر، 
تصویربرداری شــده و به تولید رسیده است. در 
خالصه این داستان آمده: سامو تنها پسر ناخدا 
صبور، نوجــوان بندری، باهوش، پرشروشــور و 
ماجراجوســت. او درگیر اتفاق  هایــی پیچیده و 
عجیب می شــود و خانــواده و دوســتانش را هم 

درگیر ماجراهــای خودش می کند. نیــت او در 
هر ماجرا پــاک و صادقانه اســت اما ناخواســته 
باعث برهم زدن آن بندر کوچک می شود و برای 
خودش و اطرافیانش دردسرســاز می شود... . 
»ســامو بندری« متعلق به فضای بوشهر است و 
قصه آن با فضای جنوب همخوانی دارد و بر همین 
اســاس نیز جمعی از افراد حاضر در مجموعه از 
بازیگران بوشهری هستند. حسن پورشیرازی، 
مائده طهماسبی، علی اوسیوند و مهدی فقیه در 

این سریال نقش آفرینی کرده اند.

 نمایش راستی آزمایی 
به سبک »عصر جدید«
 احسان علیخانی به همراه 6 داور دیگر
قضاوت اولیه شرکت کنندگان را بر عهده داشتند
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بازی های تلگرامی

مناسب برای همه سنین

قیمت: رایگان

یک دسته از بازی های آنالین، بازی هایی هستند که در پیام رسان های 
اینترنتی در دسترس هستند. در این جا چند بــازی در پیام رسان 
تلگرام را به شما معرفی می کنیم. مزیت این بازی ها این است که به 
جز به صورت انفرادی، می توان با چند نفر دوست و آشنا هم آن ها 

را انجام داد و عالوه بر این که 
سر خودتان گرم می شود، در 
گــروه هــای دوستانه و فامیلی 
هم می توانید حال دیگران را 

خوب کنید.
روش کار به این صورت است: 
ابتدا باید ربات gamee @ را 
این  اســت  کافی  کنید.  فعال 
آیدی را در تلگرام جست وجو 
کنید و وارد آن شوید. پس از 

آغاز به کار ربات یا همان start، فهرستی از عملکردها و بازی های 
موجود در این ربــات ظاهر می شود. در بخش »دسته« می توانید 
نوع بازی مد نظر خود را از قبیل ورزشــی، پــازل، اکشن، ریلکس، 
فوری و... انتخاب کنید. همچنین می توانید یک بازی شانسی یا 
برترین بازی های این ربات را در فهرست انتخاب کنید و سپس نوع 
بازی »انفرادی« یا »یافتن دوستان« را برگزینید. مزیت دیگر این 
ربات بخش »رکورد شما« است که می توانید با مراجعه به آن بخش، 
رکوردهای خود در هر بازی را ببینید و ارتقا دهید.سه بازی برتر این 

ربات عبارت اند:
* Space Traveler که یک بازی 
ماجرایی است و در فضا انجام می شود.

 Neon Blaster بـــازی بــعــدی *
است که در دسته بندی تفننی قرار 
می گیرد و شبیه بازی های قدیمی 
ــداف متحرک را  اســت که باید اه

شکار کنید.
 Speed Driver بازی سوم هم *
ــوص عــاشــقــان  ــص ــخ ــت کـــه م ــ اس

بازی های ماشین سواری است.

سریال چیزهای عجیب)اتفاقات عجیب(

مناسب برای 12 سال به باال

شبکه نمایش خانگی، تلویزیون های اینترنتی

سریال »چیزهای عجیب« یکی از محبوب ترین سریال های چند سال 
اخیر دنیاست که برای مخاطب نوجوان ساخته شد اما از همان فصل 

اول مخاطبان بــزرگ ســال را هم همراه کــرد و 
فصل به فصل بهتر شد. این سریال که سه فصلش 
تولید و در شبکه نمایش خانگی و سامانه های 
مجازی انتشار فیلم مثل فیلیمو و نماوا و... با 
دوبله خوبی عرضه شده است در هر فصل یک 
داستان مستقل دارد. هر فصل بین 8 و 9 قسمت 
دارد و داستان چند نوجوان دوست داشتنی است 
که با گم شدن یکی از آن ها، درگیر یک ماجرای 
عجیب می شوند. ماجرا در چند دهه قبل و در 
شهر کوچکی در آمریکا می گذرد. پسری به نام ویل 
بایرز گم می شود و دقیقًا همان شب دختر عجیبی 
به نام ِاِلــون در شهر پیدا می شود که قدرت های 

منحصربه فردی دارد. مــادر و رفقای ویل به همراه کالنتر شهر در 
جست وجوی او هستند اما یک سازمان مخوف می خواهد مانع از تالش 
آن ها شود. در این بین ِاِلون پرده از رازهای بزرگی برمی دارد. »چیزهای 
عجیب« یکی از محصوالت نتفلیکس است که سرمایه گذاری زیادی 
روی آن شده و به دلیل فضای شاد و مفرح و گره های داستانی جذابش 
مخاطب را همراه می کند. سریال در عین حال که شیرین است گاهی 
ترسناک و فانتزی هم می شود. پیرنگ اصلی حول موضوع جهان های 
موازی و آزمایش های غیررسمی قدرت های بزرگ 
برای تصاحب نیروهای تاریک شکل گرفته است. 
اگر از عالقه مندان به فیلم »ئی تی« یا سریال هایی 
مثل »دارک« هستید این سریال جذاب را می توانید 
در کنار خــانــواده بــدون هیچ نگرانی از محتوای 
ببرید.  لــذت  و  کنید  تماشا  غیرآموزنده  و  خشن 
یکی از نکات منفی ایــن سریال اعتیادآور بودن 
آن است. همه کسانی که سریال را دیدند و دو سه 
قسمت اول را صبر کردند با روشن شدن موتور قصه 
دیگر نمی توانستند بی خیالش شوند اما حاال که 
این روزها وقت زیادی داریم می توانیم از تماشای 

آن لذت ببریم.   

مجموعه داستان   التاری، چخوف و داستانهای دیگر

مناسب برای بزرگ ساالن 

قیمت: 33هزار و 500 تومان

کوفته تبریزی  صبحانه  است  ممکن  اگر   
بخورید، ناهار کله  پاچه بزنید و شب ها هم 
کره و مربا میل کنید، این روزها می توانید 
به هر کتابی که بهتان پیشنهاد می شود، 
اطمینان کنید. در غیر این صورت به کتابی 
کنیم،  پیشنهاد  بهتان  می خواهیم  کــه 
اعتماد کنید. کتاب ها را باید مثل غذاها، 
سر وقت خودشان مصرف کرد وگرنه کار 
دست آدم می دهند. حاال که استرس به 
جان  مان افتاده است، هیچ چیز مثل یک 
مجموعه داستاِن حسابی حال مان را جا 
نمی آورد؛ »التــاری، چخوف و داستانهای 
دیگر«، خیلی خوب از پس این کار برمی آید. 
شش داستان از هفت اثر این مجموعه را 
آمریکایی ها نوشته اند؛ ریموند کارور، جان 

آپدایک، آن تایلر و... . آن یکی داستان هم کاِر »کازوئو ایشی گورو«است 
که نویسنده ژاپنی تبار خوش نامی است. کتاب، کمتر از 200 صفحه 
اســت؛ این را بگذارید کناِر خوش خوان و روان بــودن داستان ها تا 
خیال تان راحت شود که نه حوصله تان سر خواهدرفت و نه تمرکز زیادی 
از شما گرفته  می شود. کافی است چند دقیقه گوشی را کنار بگذارید 
و صدای خبر تلویزیون را ببندید تا راحت، دو 
سه ساعتی در دنیای داستان جاگیر شوید. 
موافقیم که طرح جلد باید گیرا، حرفه ای و 
متناسب با محتوای اثر باشد ولی استثنائا این 
یک بار را بی خیال اصول و بایدها شوید. زشتی 
طرح جلد را به فوق العاده بودن داستان ها و 
خوبِی خودتان و قلم مترجم، جعفرخان مدرس 
کتاب فروشی ها  بعضی  ببخشید.  صادقی، 
این روزها مرام و معرفت خرج کرده اند و پیک 
رایگان گذاشته اند؛ تلفن را بردارید، »التاری، 
چخوف و داستان های دیگر« را برای خودتان و 
عزیزان تان سفارش بدهید و ترجیحا با داستان 
ــروع کنید تا  محبوب مــا، »آن میلر دیــگــر« ش
هوشمندِی »توبیاس ولف«، نمک گیرتان کند 

و کتاب از دست تان نیفتد.  

کتاب صوتی حرمسرای قذافی

مناسب برای بزرگ ساالن

قیمت: بین 6 تا 15 هزارتومان

روزهــای پیش رو بیشتر در خانه هستیم و فرصت هست تا از پنجره 
کتاب ها دنیا را ببینیم و بهتر بشناسیم. کتاب »حرمسرای قذافی« 
یک کتاب تکان دهنده است که خواندن یا شنیدنش به هر کسی 

روزنامه نگار  ــوژان  کـ آنیک  نــمــی شــود.  توصیه 
مشهور فرانسوی در روزهــای آغاز انقالب لیبی 
به این کشور سفر می کند در جست وجوی یک 
داستان مهم، داستان زنانی که در کنار قذافی 
دیده می شدند و تا آن روزهــا عنوان بادیگارد به 
آن ها اطالق می شد. آنیک در جست وجوهایش 
ثریا را پیدا می کند. دختری که در 15 سالگی 
حین بازدید قذافی از مدرسه اش توجه دیکتاتور 
لیبی را جلب می کند و به ناچار مجبور می شود 
در باب العزیزیه یعنی خانه قذافی به عنوان یک 
برده جنسی زندگی کند. کل کتاب روایت ثریا از 

شکنجه جسمی و روحی زنانی مثل خودش در حرمسرای قذافی است. 
آنیک کوژان تالش کرده در مقدمه روی مستند بودن کتاب تاکید کند. 
داستان زمان سفرهای قذافی و خیمه معروف و بادیگاردهای زنش هم 
به شکلی در کتاب قید شده که امکان راستی آزمایی بخش زیادی از 
آن ها وجود داشته باشد. کتاب سال 2013 چاپ شده و مدتی است 
توسط نشر ثالث و با ترجمه بیژن اشتری منتشر شده است اما از آن جایی 
که شاید پیدا کردن نسخه چاپی برای شما در شرایطی که امکان رفت 
و آمد به بازار فراهم نیست ممکن نباشد ما نسخه صوتی آن را با خوانش 
معصومه عزیزمحمدی پیشنهاد می کنیم. حجم 
کتاب و فصل هایش زیاد است اما ریتم روایت از 
نفس نمی افتد و مخاطب را همراه می کند. شیوه 
خوانش عزیزمحمدی هم در این ماجرا بی تاثیر 
نیست. نسخه صوتی کتاب این روزها با تخفیف 
در اپلیکیشن های عرضه مجازی کتاب موجود 
است. فراموش نکنید شرح شکنجه ها و محتوای 
برخی مسائل مطرح شده در کتاب به شکلی است 
که هم مناسب روحیه هر کسی نیست هم باید با 
هندزفری یا هدفون کتاب را گوش دهید تا باعث 

رنجش دیگران نشود.        

فیلم سینمایی  دو پاپ

مناسب برای 13 سال به باال

شبکه نمایش خانگی، تلویزیون های اینترنتی

ــه   ــت ــاخ ایــــــن فـــیـــلـــم س
فیلمی  میرلس  فرناندو 
خـــانـــوادگـــی بـــا کمی 
مضامین کمدی است که 
به قصه انتخاب پــاپ در 
سال 2013 می پردازد. 
ــرا پـــاپ  ــ ــاج ــ ــن م ــ در ایـ
که  شــانــزدهــم  بندیکت 
در سال 2005 انتخاب 
شده، پس از هشت سال 
پاپ بودن خبر استعفا و 
بازنشستگی خــودش را 

اعالم می کند. خبری که بسیار شوکه کننده است چون یک پاپ 
زنده در حالی که مشکل جدی برای ادامه کار ندارد طبیعتا نباید 
کناره گیری کند. همین موضوع باعث می شود کاردینال هایی از 
سراسر جهان جمع شوند تا اقدام به انتخاب پاپ جدید کنند. در 
جلسه انتخاب، یک پاپ اهل آرژانتین انتخاب می شود. حاال پاپ 
جدید در کنار پاپ سابق قرار می گیرد و تفاوت فکری آن دو در 
برخوردهایشان با هم جالب توجه است. زندگی همزمان دو پاپ 
در واتیکان صحنه های جالبی را رقم می زند و این دو در پایان به 

تفاهم مشترکی با هم می رسند.

در این روزهایی که بحث ویروس کرونا جو جامعه را تحت تاثیر قرار داده و 
جدا از تعطیلی مراکز آموزشی که دانش آموزان و دانشجویان را ناخواسته 
خانه نشین کرده است، گروهی از افراد هم خودخواسته در خانه مانده اند. به 
همین دلیل این که چطور در خانه حوصله مان سر نرود و در عین حال بتوانیم 
حال مان را خوب و کمی از این استرس و اضطراب مان کم کنیم بحث مورد 
توجهی است. در ادامه یک بسته پیشنهادی مختصر و در عین حال مفید 
و سرگرم کننده تهیه کرده ایم که با توجه به عالقه ها و سلیقه های متفاوت، 
حتما دست کم یکی از موارد آن برای هر فرد خانواده کاربرد خواهد داشت 
و مورد توجه قرار خواهد گرفت. ضمن این که آرزو می کنیم این ویروس به 
زودی ریشه کن و حال جسمی و روحی همه هموطنان مان در این شب و 
روزهای آخر سال بهتر شود، توصیه می کنیم موارد بهداشتی اعالم شده را 
رعایت کنید و کمتر خود را در معرض خبرهای دلهره آور قرار دهید. از بودن 

در کنار اعضای خانواده و محیط صمیمی خانه هم غافل نشوید.

  فیلم سینمایی  قصر شیرین

مناسب برای 16سال به باال

شبکه نمایش خانگی، تلویزیون های اینترنتی

مردی  زندگی  داستان  فیلم 
ــت کــه بــه خــاطــر یــک قتل  اس
غیرعمد در حبس بوده و حاال 
پیش خانواده اش برمی گردد. 
او کــه همسرش دچــار مرگ 
مغزی شده است تصمیم دارد 
خودروی همسرش را به اتفاق 
سایر تعلقات او بفروشد که در 
ناخواسته  به طور  مسیر  ایــن 
بــا دو فــرزنــد خــردســالــش در 
جـــاده ای همسفر مــی شــود. 
همسفر شــدن با ایــن دو بچه 

شیرین باعث می شود او و بچه ها به شناخت تازه ای از یکدیگر برسند. پسر 
باهوش فیلم و دختر خوش زبان ارتباط خوبی با پدری که ماه ها آن ها را 
ترک کرده برقرار می کنند. برخورد دنیای کودکانه این دو با دنیای خشن 
پدرش که درگیری های مختلفی با همسر جدیدش و گذشته همسر 
سابقش دارد برخوردی جالب توجه است که در نهایت ظاهرا این دنیای 
کودکانه است که به پیروزی می رسد. این فیلم تصاویر زیبایی از حرکت 
خودرو در جاده را به نمایش می گذارد. حضور مادر غایب این فیلم در 
لحظه لحظه فیلم حس می شود. فیلم محصول سال 1397 و ساخته 

رضا میرکریمی است.

فیلم سینمایی شکالتی

مناسب برای کودکان و نوجوانان

شبکه نمایش خانگی، تلویزیون های اینترنتی

فیلمی به کارگردانی سهیل 
ایرج  تهیه کنندگی  و  موفق 
محمدی است که در آذر 9۶ 
ــران اکــران  در سینماهای ای
شده است. این فیلم این روزها 
و  خانگی  نمایش  شبکه  در 
تلویزیون های اینترنتی قابل 
دسترسی است. »شکالتی« 
یک اثر متفاوت در ژانر کودک 
و نوجوان به شمار می رود که 
نگاه تازه ای به دنیای کودکان 
ــاره  دارد. داســتــان فیلم درب

پسری است که وارث یک کارخانه شکالت سازی است و بعد از فوت 
پدربزرگش، طبق وصیت نامه پدربزرگ مدیریت کارخانه به او سپرده 
می شود. پسر با کمک دوستانش دست به تغییراتی در کارخانه می زند 
که در این راه با مشکالت و ماجراهایی روبه رو می شود که بیننده فیلم 
را با خود همراه می کند. فیلم با این که در ژانر کودک و نوجوان است 
ولی مخاطب بزرگ سال را هم با خود همراه می کند. فیلمی سرزنده، با 
بازیگران خوب و داستان و کارگردانی قابل قبول است. مطمئن باشید 
دیدن این فیلم همراه با اعضای خانواده می تواند دو ساعت سرتان را گرم 

و حال تان را خوش کند.

انیمیشن داستان اسباب بازی4

مناسب برای تمام سنین

شبکه نمایش خانگی، تلویزیون های اینترنتی

یک پویانمایی در ژانر کمدی به 
کارگردانی جاش کولی است 
که در سال 2019 منتشر شد. 
داستان اسباب بازی ۴ دنباله ای 
بر داستان اسباب بازی 3 است 
ــط کــمــپــانــی پیکسار  ــوس ــه ت ک
ساخته شده است. این فیلم با 
سوی  از  مثبتی  بسیار  واکنش 
منتقدان همراه بود و در زمینه 
داســـتـــان، کـــمـــدی، لحظات 
کــار  و  انیمیشن  ــی،  ــاس ــس اح
صداپیشگان مورد تحسین قرار 
گرفت. وقایع داستان چند سال 

بعد از این که اندی، اسباب بازی های خود را به بانی داد، اتفاق می افتد. 
هنگامی که بانی در »کارگاه هنر و مهارت« یک اسباب بازی جدید به نام 
فورکی که یک قاشق و  چنگال است می سازد، وودی، باز و دیگر اسباب 
بازی ها با مشکل جدیدی روبه رو می شوند. فورکی با یک بحران وجودی 
مواجه شده و درک درستی از اسباب بازی بودن ندارد. او گمان می کند یک 
زباله است؛ به همین خاطر، بقیه به او کمک می کنند تا یاد بگیرد چگونه یک 
اسباب بازی باشد. داستان با فراز و نشیب بسیار سرانجام چشم انداز جدیدی 

را درباره واقعیت اسباب بازی بودن به وودی می دهد.

حال خوب مقابل کروانی بد 
داشتن روحیه خوب یکی از مهم ترین چیزها برای مقابله با کروناست، فیلم، سریال ، کتاب و بازی پیشنهاد کردیم تا حال خوبی در منزل داشته باشید
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  2.1     M   views 

تکرار اشتباه و تخریب دوباره!

ویدئویی از گزارش خبرنگار صدا و سیما از تخریب پل 
»دوآب ویسیان« در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد که بازتاب گسترده ای داشت. در این ویدئو خبرنگار 
از تخریب پل تازه تاسیسی که روی پایه های پلی که بر 
اثر سیل قبل تخریب شده بنا گذاشته شده بود، خبر 
داد. این خبرنگار همچنین در این گزارش درباره این 
پل می گوید: »این پل چند ماه پیش روی پایه های پل 
تخریب شده سیل قبل احداث شد، بدون این که پایه 
های آن ترمیم شود یا ارتفاع پل تغییر کند و به همین 
دلیل پل دوباره تخریب   و راه های ارتباطی دو سمت 
رودخانه قطع شد  و این گونه است که بیت المال هدر 
می رود.« متاسفانه با تخریب این پل راه ارتباطی چندین 

روستا قطع شده است.

 

  2.8     M   views 

کمک برای تولید ماسک بیشتر

کار خوب جوان های شیراز که با هماهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز اقدام به اضافه کردن یک شیفت به خط 
تولید کارخانه ماسک کرده اند، با واکنش های بسیاری 
همراه بود. ماجرا از این قرار است که تعدادی از جوان 
های جهادی شیراز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی به 
سراغ یک کارخانه تولید ماسک رفتند تا با کمک مسئوالن 
کارخانه برای تولید بیشتر ماسک یک شیفت کاری به این 
کارخانه افزوده شود. حرکت جهادی این جوانان واکنش 
های زیادی از سوی کاربران داشت: »کاربری نوشت:  
آهای کسی که خبر کمبود ماسک رو بارها بازنشر می کنی، 
این کارها رو هم بازنشر کن.« کاربر دیگری نوشت: »آدم 
با دیدن این حرکت ها امیدش به آینده کشور چندین 
برابر می شه.« کاربری هم نوشت: »مسئوالن هم این 
جوون هایی که توی مشکالت این جوری با جون و دل به 

کمک مردم میان رو فراموش نکنن.«
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انتقادها به بسته بهداشتی مجلس!

شعر و اظهارنظر جنجالی محمدرضا یزدانپرست، مجری 
برنامه »از من بپرس« درباره کرونا و مسئوالن، بازتاب 
گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت. این مجری رباعی 
از شروین سلیمانی خواند که گفته است: »ای کاش نجاتمان 
ز بن بست دهد/ بر هر که همان که الیقش هست دهد / 
ای کاش که با یکایک مسئوالن / مرد کرونا گرفته ای دست 
دهد«. او در ادامه هم از بسته بهداشتی که به نمایندگان 
مجلس داده شده بود انتقاد کرد و گفت: »مردم دارند 
در صف این داروخانه به آن داروخانه »تجزیه« می شوند 
برای پیدا کردن ماسک و ژل ضدعفونی، آن وقت بسته 
شیک و پیک تقدیم می کنید به نمایندگان مجلس؛ همان 
ها که »عشق به مردم« و »خدمت به مردم«، از دهان شان 
نمی افتد!« کاربری نوشت: »دلیل این که تست مسئوالن 
زیادی هم مثبت در اومده اینه که کیت به مردم نمی رسه 
و اال مردم زیادی کرونا دارن!« کاربری هم نوشت: »دیگه 

یک بسته بهداشتی که گیر دادن نداره.«
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مدافعان لباس سفید ایران

این روزها تصاویر زیادی از سربازان خط مقدم مبارزه با 
ویروس در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
که آن ها را در لباس رزم در حالی که خستگی ناپذیر 
در تالش برای بهبود وضعیت بیماران هستند، نشان 
می دهد. کاربران هم با پیام های تقدیر و تشکر از این 
سربازان سالمت مردم، از آن ها قدردانی کردند. کاربری 
نوشت: »  ساعت ها کار کردن با این لباس ها خیلی سخته، 
آدم توش خیس عرق میشه، جای عینک و ماسک روی 
صورت رد عمیقی میندازه! نمیشه باهاش غذا خورد، 
دست شویی رفت یا نماز خوند، همیشه هم استرس 
ابتال به بیماری کرونا باهاشونه. این روزها لباس رزم 
سربازان ایران سفیده.« کاربر دیگری نوشت: »می دونم 
که در معرض کرونا بودن برای شما آزار دهنده است ولی 

برای بهبودی حال دیگران این خطر رو تحمل می کنید.«

 

  2.8     M   views 

وضعیت ماسک در ایتالیا و کره

تصاویری از نبود ماسک در داروخانه های ایتالیا و صف 
های طوالنی تهیه ماسک در کره جنوبی منتشر شد که 
نشان می دهد این روزها شیوع ویروس کرونا در سراسر 
جهان، کشورها را دچار معضل کرده است. این موضوع در 
ایتالیا از زمانی اتفاق افتاد که چند نفر بر اثر ویروس کرونا 
جان خود را از دست دادند. این تعداد االن به 10 نفر 
رسیده است همچنین در کره جنوبی هم تعداد مبتالیان 
به کرونا روز به روز در حال افزایش است. همه این ها 
باعث شده در این کشورها هم ماسک های بهداشتی 
به شدت نایاب شود. کاربری نوشت: »اگه فکر کردین 
مردم کشورهای اروپایی خیلی خوبن باید بگم که بعد از 
فوت چند ایتالیایی بر اثر کرونا، ماسک توی داروخانه های 

ایتالیا هم نایاب شده!«
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باهم کرونا را شکست می دهیم

ویدئویی از ضدعفونی کردن خیابان ها و خودروهای شهر 
توسط خودروهای یگان ویژه »راتق« منتشر شد که بازتاب 
خوبی در فضای مجازی داشت. این ویدئو نشان می دهد 
همه امکانات کشور بسیج شده اند تا ویروس کرونا را هر 
چه زودتر شکست دهند. کاربری نوشت: »بحث مبارزه 
با کرونا فقط وظیفه مسئوالن نیست، همت مردم رو هم 
نیاز داره که باید در کنار رعایت بهداشت و شستن دست 
ها بیشتر در خونه بمونن و دنبال رفتن به سفر و خرید 
نباشن تا زودتر از شر ویروس راحت بشیم.« کاربر دیگری 
نوشت: »قطعا تا از بین رفتن ویروس و برگشت آرامش 
به جامعه ممکنه چند ماهی طول بکشه ولی بهتره که به 
نکات بهداشتی که میگن توجه کنیم.« کاربری هم نوشت: 
»همین همراهی همه توی مشکالته که باعث میشه از همه 

مشکالت عبور کنیم.«

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.

کرونای برفی

جلسه ضد کرونایی ما و اونا!

دست دادن ضد کرونایی!

مدافع سالمت نرجس 
خانعلی زاده 
در راه نجات 
هموطنان 

مبتال به 
کرونا، 

خودش هم 
کرونا گرفت 
و جان باخت 
برای شادی 
روحش یه 

صلوات 
بفرستید

وقتی مسئوالن 

بهداشت 

کشور میگن 

دست ندین چه 

اجباریه که به 

هم دست بدین، 

وقتی خودتون 

توصیه ها 
رو جدی 

نمی گیرید 

مردم هم 

نمی گیرن!

در حالی که 
در جلسه ضد 
کرونایی کره 
جنوبی همه 
ماسک زدن، 

توی جلسه 
بحران کرونا در 
کشور ما پنج نفر 
اصول بهداشتی 
که دست نزدن 
به صورته رو هم 
رعایت نکردن!

این قدر 
زندگی این 
روزهای ما 
با کرونا گره 
خورده که 

حتی بچه ها 
هم آدم برفی 
هاشون رو به 
شکل کرونا 

 درست 
می کنن

تمهیدات الزم برای پیشگیری
شاید 

باورتون 
نشه ولی با 
یه کارهای 

خیلی ساده 
میشه جلوی 

انتشار 
ویروس 

رو گرفت، 
بیاین همه 
علیه کرونا 
بسیج بشیم

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#کرونا، #ویروس_کرونا، #کروناویروس، #همه_
باهم_علیه_کرونا و #کرونا_را_شکست_می_
دهیم: هشدارهای توئیتری ها درخصوص کرونا با 
هشتگ های مختلف در روزهایی که شیوع کرونا در 
کشور آغاز شده، از داغ ترین های توئیتر بود. جالب 
است بدانید ۴۲ درصد الیک های توئیت های مربوط 
به کرونا در انتقاد از مسئوالن به دلیل مدیریت نامناسب 
این بیماری در کشور )نبود ماسک، ژل ضدعفونی و 
تجهیزات مناسب( و ۲۱ درصد الیک ها نیز مربوط به 
اخبار منتشر شده رسمی و غیررسمی درباره ویروس 
کرونا و مبتالیان به آن است. در این میان ۸ درصد 
کاربران نیز مردم را به رعایت نکات بهداشتی و ایمنی 

دعوت کرده اند.
#قم: کاربران توئیتر با توصیه های ایمنی به مردم خوب 
شهر قم که ویروس کرونا از آن جا شیوع پیدا کرده، از 
آن ها خواستند به شهرهای دیگر سفر نکنند و بسیاری 

از کاربران هم برای مردم قم آرزوی سالمتی کردند.
#ایران_قوی: این هشتگ هم در این روزها با آرزوی 
پیروزی مردم کشورمان بر کرونا در توئیتر داغ شده 

است.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

عالیم کرونا: تب، خستگی و سرفه خشک متداول ترین 
عالیم در بین بیمارانی است که به این ویروس مبتال شده 
اند اما به اعتقاد بیشتر پزشکان تنها کسانی الزم است 
بستری شوند که تنگی نفس شدید دارند و اال با استراحت 

در منزل می توان از شر این ویروس خالص شد.
کرونا در ایران: بعد از مثبت شدن آزمایش های اولیه دو 
مورد مشکوک مبتال به کرونادر قم که جان خود را از دست 
داده اند، آمار جان باختگان این ویروس تا ظهر روز گذشته 

)چهارشنبه( در کشورمان به عدد ۱۲ رسیده است.
فروش اینترنتی خودرو: تفاوت باالی قیمت خودروها از 
کارخانه تا بازار، باعث شده بسیاری برای ثبت نام و خرید 
خودرو از کارخانه اقدام کنند هر چند به گفته بسیاری 

تالش آن ها کامال بی نتیجه بوده است.
سامانه سهام عدالت: از سوم اسفند سود سهام عدالت به 
حساب دارندگان سهام واریز شد و بسیاری برای پیگیری 

سهام عدالت به این سامانه مراجعه کردند.
سحر قریشی و مهدی طارمی: نام این بازیگر سینما و این 
فوتبالیست تیم ملی هم به دلیل شایعاتی درباره ارتباطشان 
و البته عکس هایی که از این دو در شبکه های اجتماعی 

منتشر شده بود، یکی از پربازدیدهای کاربران بود.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس: بسیاری بعد از 
اتمام رای گیری برای دانستن میزان مشارکت مردم در 
انتخابات این واژه را جست وجو کردند. میزان مشارکت 

۴۲.57 درصد بود که کهگیلویه و بویر 
احمد با 7۱ درصد بیشترین و تهران 
میزان  کمترین  ــد  درصـ  ۲6 ــا  ب

مشارکت را در انتخابات 
داشته اند.

انتخابات  نتایج 
مجلس: بسیاری از 
کسانی که رای داده 
بــودنــد و حتی کسانی 
کـــه بـــه دالیــــل مختلف 

نتوانسته بودند در انتخابات 
شرکت کنند بــرای این که 

نماینده های منطقه خود را 
ــراغ گوگل  بشناسند، به س

رفتند.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل7

 این هفته طبق روال هفته های گذشته هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ 
پربازدید و پرکاربرد در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را باهم مرور می کنیم.

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی هستند؟

۱. حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
۴.65 میلیون بازدید  در 1۹۴۹ کانال، تاریخ انتشار: 11/28

۲. پایان کار ال جی و سامسونگ در ایران
۴.۴8 میلیون بازدید در 1۰۰5کانال، تاریخ انتشار: 11/25

3. واریز سود علی الحساب سهام عدالت از سوم اسفند
3.81 میلیون بازدید در 1818 کانال، تاریخ انتشار: 11/26

۴. تکلیف عید در نوروز ۹۹ غیرقانونی شد
3.77 میلیون بازدید در 11۹5 کانال، تاریخ انتشار: 11/2۹

5. دمای منفی ۲5 درجه سانتی گراد در خلخال
3.67 میلیون بازدید در ۹53 کانال، تاریخ انتشار: 11/26

6. گل اول پرسپولیس به شارجه
3.53 میلیون بازدید در ۴5۴ کانال، تاریخ انتشار: 11/2۹

7. جریمه برای رانندگان با سرنشین بدون کمربند
3.۴1میلیون بازدید در 1383 کانال، تاریخ انتشار: 11/28

کرونا ویروس، کرونای جدید و شیوع کرونا در ایران: 
بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران که اولین مورد آن 
در قم کشف شد، بیشترین موضوعاتی که مورد توجه 
کاربران فضای مجازی بود حول همین ویروس می 
گذشت و گواه این ادعا می تواند همین در  راس بودن 

نام این ویروس در فهرست پر بازدیدها باشد.
محمد رضا شجریان: در هفته ای که گذشت، شایعه 
درگذشت استاد شجریان هم با این که توسط همایون 
شجریان فرزند استاد و کادر پزشکی استاد شجریان 
تکذیب شد اما خیلی زود در راس خبرها قرار گرفت و 

دوستداران این استاد آواز را نگران کرد.
انتخابات مــجــلــس)1399-1398(: خب پرونده 
انتخابات مجلس دوره یازدهم هم در روز جمعه دوم 
اسفند با مشارکت۴۲.57 درصدی مردم بسته شد و 
به نظر می رسد اگر ویروس کرونا در کشور شایع نمی 
شد هم مشارکت به مراتب بیشتر بود و هم این مقاله در 

رتبه های باالتری قرار می گرفت.
سعید نمکی: نام سعید نمکی وزیر بهداشت هم به 
دلیل شیوع ویروس در این فهرست جای گرفت. نمکی 

عــلــیــه کــرونــا این روزها به عنوان فرمانده عملیات 
شناخته می شود که نقدهایی 
توسط کاربران فضای مجازی 
به عملکردش به دلیل قرنطینه 

نکردن قم بعد از شیوع کرونا 
وارد شده است.

هم گناه:  هم گناه 
سریالی است که به 

تازگی وارد شبکه 
خانگی  نمایش 
شده و کارگردانی 

آن را مصطفی کیایی 
بر عهده دارد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی 7

 یک هفته اب کروان در
 کنار منیک  و ابزهم خودرو!
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خط  طالق

مرگ عشق  پشت میله های زندان

یك ماه بود كه نسترن به عقد نادر درآمــده بود، 
اما بــاور نمی كرد كه گلیم بخت او را این گونه 
بافته باشند.هنوز برخی از اقــالم جهیزیه اش 
را بــاز نکرده بــود و بــوی وسایلش نو بــود، هنوز 
خیلی از مراسم پاگشای فامیل انجام نشده بود، 
هنوز عکس ها و فیلم عروسی اش را ندیده بود 
اما شوهرش یک روز از خانه بیرون رفت و دیگر 
بازنگشت.نسترن وقتی پس از دو هفته از ناپدید 
شدن شوهر عاشق خود به جست و جو پرداخت، 
همه به او دروغ گفتند و پنهان کــاری کردند، 
واقعا نمی دانست  كه همسرش چرا به دیدار او 

نمی آید، چرا به خانه بخت شان نمی رود !
یک ماه گذشت و از شوهرش خبری نشد تا این 
که جــاری اش آن هم از روی شیطنت ادعــا کرد 
شوهر گم شده او در زندان است.اما نسترن باور 
نمی کرد با یک شیاد ازدواج کرده، باور نمی کرد 
فریب خورده است. باید کاری می کرد، بنابراین 
نزد خانواده شوهرش رفت، همه آن ها شرمنده 
بودند و سر به زیر انداختند.خانواده خودش نیز از 
ترس آبرو سکوت کرده بودند اما او باید راه نجاتی 
پیدا می کرد.به سراغ یک حقوق دان رفت و شنید 
فریب در ازدواج و زندانی بودن شوهرش آن هم به 
جرم کیفری می تواند اجازه طالق را به او بدهد.
دیگر نباید امروز و فردا می کرد، به دادگاه رفت 
وتقاضای طالق كرد.نسترن با ناراحتی در برابر 
میز قاضی دادگاه خانواده ایستاد و گفت: درست 
یك ماه پیش بود كه با نادر عقد كردیم. نادر خیلی 
وعده و وعید به من داده بود، به انــدازه ای خوب 
حرف می زد كه باورم نمی شد به این زودی كاخ 
رؤیاهایم فرو بریزد. دو هفته پیش وقتی دیدم از 
نامزد عاشق پیشه ام كه می گفت اگر یك روز تو را 
نبینم آن روز خواهم مرد، خبری نیست نگرانش 
شدم و به خانه مادر شوهرم تلفن زدم. ولی او گفت 
برای نادر یك سفر فوری پیش آمده است و بعد از 
این كه از سفر برگردد حتمًا با من تماس می گیرد.
به حرف های مادرشوهرم مشكوك شدم. متوجه 
شدم كه او چیزی را از من مخفی می كند ولی با 
این حال به خودم دلداری می دادم كه هیچ اتفاقی 
برای شوهرم نیفتاده است. دو هفته گذشت و من 
بعد از دو هفته باالخره یك روز با یكی از دوستان 
نادر در خیابان برخورد كردم و او به من گفت كه 
نادر به زندان افتاده است. فكر می كردم شوخی 
می كند، ولی وقتی تحقیق كردم متوجه شدم 
شوهرم به خاطر سرقت و دزدی و كالهبرداری 
دستگیر شده و به زندان افتاده است.وی گفت: 
آقای قاضی! درخواست دارم مهریه ام را بگیرم 
و از شوهرم هم تقاضای طالق دارم. چون برای 
من مشخص شــده اســت كه او قبل از ازدواج با 
من هم اقــدام به ارتكاب جرم می كرده است.با 
درخواست این زن، شوهر وی از زندان به دادگاه 
خانواده احضار شد.نادر به قاضی گفت: آقای 
قاضی! من عالقه زیادی به همسرم دارم و باورم 
نمی شود بعد از این كه من به خاطر یك اشتباه 
به زنــدان افتادم، او تقاضای طالق از من كرده 
باشد زیــرا من و او عالقه زیادی به هم داشته و 
داریم، من می دانم كه او تحت فشار خانواده اش 
درخواست طالق از من كرده است.نسترن گفت: 
من دیگر هیچ عالقه ای به توندارم و به خاطر 
این كه به من دروغ گفته ای و حقیقت را از من 
پنهان كرده ای از تو ناراحت هستم و به هیچ وجه 
برای  حاضرم  حتی  ببخشم.  را  تو  توانم  نمی 
رهایی از این ازدواج و جداشدن از تو مهریه ام 
را هم ببخشم.وقتی عذرخواهی های مرد به 
جایی نرسید، او نیز به طالق رضایت داد و زن و 
 شوهر جوان پس از یك ماه عقد از هم جدا شدند. 
مرد پس از حكم طالق با لباس زندان راهی زندان 

شد و دختر جوان به راهی دیگر رفت.

ــودن دختر کم توان  مــرد شیطان صفت با رب
ذهنی ، یک هفته او را در خانه ویالیی هدف 
نیت شوم خود قرار داد.آخرین روزهای بهمن 
امسال، مــردی که مدیر یک کارگاه صنعتی 
کوچک بــود وقتی به خانه بازگشت با چهره 
نگران همسرش روبه رو شد و زن جوان در حالی 
که اشک می ریخت اعــالم کرد از ظهر خبری 
از دخترشان نیست و به هر جا که احتمال می 
داده، سرکشی کرده اما هیچ اثری از سمانه به 
دست نیاورده است.پدر که نگران دختر 21 
ساله اش بود، خیلی زود به اداره پلیس در یکی 
ازشهرهای شمالی کشور رفت و از ماموران 
خواست ردی از سمانه پیدا کنند.ماموران در 
تحقیق از پدر سمانه پی بردند که دختر جوان 
بیمار کم توان ذهنی است و بیشتر اوقــات در 
خانه بوده و هر وقت قصد داشته به جایی برود، 
یکی از اطرافیان یا اعضای خانواده کنارش 
بوده اند.کارآگاهان در ابتدا احتمال دادند 

که دختر جــوان با توجه به بیماری اش بدون 
مشورت با اعضای خانواده از خانه خارج شده 
و مسیر خانه را گم کرده است و در  همین زمینه 
تجسس های پلیسی آغاز شد اما هیچ سرنخی 

از سمانه در شهر به دست نیامد.

نخستین سرنخ	 
تجسس های فنی ادامه داشت و ماموران پی 
صنعتی  کارگاه  کارمندان  از  یکی  که  بردند 
پدر سمانه نیز از همان روز ناپدید شده و هیچ 
کسی خبری از او ندارد.تیم پلیسی به سراغ 
خانواده مرد جوان که چهار فرزند دارد رفتند و 
همسر وی ادعا کرد که عرشیا مثل همیشه برای 
رفتن به محل کارش از خانه خارج شد اما دیگر 
خبری از او نداریم.ماموران در تحقیق از هر 
دو خانواده پی بردند که عرشیا رابطه خوبی با 
صاحبکارش دارد، رفت و آمد خانوادگی دارند و 
هیچ اختالفی بین آن ها نیست و در گام نخست 

فرضیه انتقام جویی به درهای بسته خورد اما 
ناپدید شدن عرشیا و سمانه سناریوی مرموزی 

را پیش روی ماموران قرار داده بود.

پیدا شدن سمانه	 
ــدن سمانه  ــرای نــاپــدیــد ش ــاج یــک هفته از م
گذشت تا این که یکی از بستگان او در تهران با 
خانواده دختر گم شده تماس گرفت و ادعا کرد 

دخترشان به خانه آن ها مراجعه کرده است.
سناریوی مرموزی پیش روی مــامــوران قرار 
داشــت و خانواده سمانه به سرعت خود را به 
تهران رساندند و وقتی سمانه را در خانه بستگان 
شان دیدند ابتدا فکر کردند دخترشان با توجه 
به بیماری اش، بدون اطالع خانواده به تهران 
سفر کرده و سپس به خانه بستگان شان رفته 
است اما سمانه وقتی پیش روی خانواده اش 
قرار گرفت ادعای عجیبی را مطرح کرد.سمانه 
21 ساله ادعــا کرد که در این مدت با عرشیا 
بوده و او پس از یک هفته زندگی در یک خانه 
ویالیی او را جلوی در این خانه رسانده  و فرار 

کرده است.

دستگیری عرشیا	 
تجسس های پلیسی برای دستگیری عرشیا 
آغاز شد و ماموران در تحقیقات از دختر جوان 
پی بردند که این مرد در مدت یک هفته سمانه 
را هدف نیت شیطانی خود قــرار داده است.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که ماموران اطالع 
یافتند عرشیا در خانه یکی ازدوستانش در جنوب 
تهران زندگی می کند. در این مرحله تیمی از 
ماموران پلیس با دستور نیابت قضایی به تهران 
رفتند و پس از هماهنگی های الزم و شناسایی 
مخفیگاه عرشیا در یک عملیات غافلگیرانه این 

مرد شیطان صفت دستگیر شد.
عرشیا که راهی جز اعتراف پیش روی خود نداشت 
به ماموران گفت: سال هاست که با خانواده سمانه 
رفت و آمد دارم و در کارگاه پدرش کار می کنم، 
نمی دانم چطور شد که وسوسه شیطانی به ذهنم 
آمد.مرد شیطان صفت افزود: هفته گذشته جلوی 
در خانه پدر سمانه رفتم و دختر جوان را به بهانه این 
که به خانه خاله اش برسانم سوار خودرو کردم اما 
به شهر چالوس رفتیم و یک ویال اجاره کردم و در 
این مدت نقشه شومی را که در ذهن داشتم، انجام 

دادم.وی ادامه داد: چون می دانستم سمانه مشکل 
کم توانی ذهنی دارد، فکر می کردم از اتفاقاتی 
که در این یک هفته بــرای او رقم خــورده چیزی 
به خاطر نمی سپارد و همه فکر می کنند سمانه 
خودش از شمال به تهران آمده و کسی متوجه کار 
من نمی شود اما وقتی ماموران به سراغم آمدند و 
فهمیدم که سمانه همه ماجرا را تعریف کرده و مرا 
لو داده است شوکه شدم.این مرد گفت: پشیمانم 
و نمی دانم چطور دست به این کار زدم.بنا به این 
گزارش، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران پس 
از اعترافات متهم به اقدام شومش ، او را در اختیار 
ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که 
یکی از شهرهای شمالی است قرار داد و ادامه 
تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شد.

قاتل نجات یافته از اعدام دوباره آدم کشت!
پسرجوان که به تازگی از اتهام قتل عمدی 
تبرئه و با قرار وثیقه آزاد شده بود، در درگیری 

دسته جمعی مرتکب جنایت شد. 

درگیری خونین	 
عصر 10 مهر سال 96 وقوع درگیری خونین 
در منطقه قلعه نو به پلیس اعالم شد و خیلی 
زود تیمی از ماموران برای تحقیقات پلیسی 
به محل اعزام شدند.بررسی ها نشان می داد 
در درگیری دسته جمعی پسر 24ساله ای به 
نام امین زخمی و به بیمارستان منتقل شده 
است. ماموران در پی این اتفاق به بیمارستان 
رفتند وفهمیدند پسر جوانی به نام محمد پس 

از انتقال امین به بیمارستان گریخته است.
هنوز ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که 
امین بر اثر شدت خون ریزی جان سپرد و با 
جنایی شدن این پرونده تیمی از ماموران 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات 
ویــژه وارد عمل شدند.کارآگاهان در ابتدا 
ــرادر امین رفتند و ایــن جــوان که  به ســراغ ب
فردین نام دارد به ماموران گفت: درگیری 
دسته جمعی به خاطر فــروش یک دستگاه 

موتورسیکلت بین من و یکی از دوستانم به 
نام علی رخ داد .علی همراه برادرش و دوست 
صمیمی اش محمد که به تازگی از زندان آزاد 
شده بود، مقابل خانه مان آمدند و درگیری 
میان  ما شروع شد. در آن دعوا من و برادرم و 
دوستانم یک طرف بودیم و علی و برادرش و 
دوست شان محمد طرف دیگر قرار داشتند. 
من دیــدم که محمد با ضربه چاقو به گردن 
بــرادرم زد و از ترس فرار کردم اما دوستانم 
گفتند او خــودش بــرادرم را به بیمارستان 
منتقل کرده است.کارآگاهان با اطالعات 
به دست آمده تحقیقات را برای دستگیری 
محمد 20 ساله آغــاز کردند و خیلی زود با 
اقدامات فنی و پلیسی این جوان دستگیر شد.

در دادگاه	 
وی و دیگر شرکت کنندگان در دعوا  روز گذشته 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمه ایستادند.در ابتدای جلسه 
اولیای دم بــرای عامل جنایت حکم قصاص 
خواستند.وقتی محمد در جایگاه ویژه ایستاد 
منکر قتل شد و درباره انگیزه درگیری گفت: 

مدتی قبل دوستم علی موتورش را به پسری 
به نام محمد جعفر فروخت و او هم چند روز 
بعد موتور را به دوســت دیگرش به نام فردین 
داد. اما چون هنوز قولنامه ای ننوشته بودند و 
موتور به نام علی بود، وقتی ماموران کالنتری 
موتور را متوقف کردند فردین از علی خواست تا 
مدارکش را به او بدهد.وی ادامه داد: چند روز 
از این ماجرا گذشته بود و فردین مدارک دوست 
صمیمی ام علی را پس نمی داد. تا این که علی با 
من تماس گرفت و گفت که سر همین موضوع آن 
ها تلفنی با هم درگیر شده اند.این متهم گفت: 
علی و برادرش از من خواستند با هم مقابل خانه 
فردین برویم و مــدارک موتور را پس بگیریم. 
وقتی به آن جا رسیدیم فردین و برادرش امین 
و دوستان شان ما را دوره کردند. آن ها همگی 
قمه و شمشیر در دست داشتند که درگیری 
میان ما آغاز شد. اما من در آن دعوا چاقویی 
نداشتم.محمد گفت: وقتی دعــوا باال گرفت 
عینک از روی صورتم به زمین افتاد و یک نفر با 
انتهای چاقو ضربه ای به سرم زد که خون جاری 
شد. من دیگر جایی را ندیدم و نمی دانم چه 
کسی ضربه کاری را به امین زد.وی درباره اتهام 

قبلی اش نیز به قضات گفت: سال ها قبل وقتی  
16ساله بودم در حال کشتی با یکی از دوستانم 
بودم که گردن دوستم شکست و فوت کرد. من 
آن زمان به اتهام قتل عمدی بازداشت شدم اما 
وقتی ثابت شد من و مقتول با هم دوست بودیم 
و مرگ او اتفاقی رخ داده، از اتهام قتل عمد تبرئه 
و به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم 
شدم. من به تازگی با قرار وثیقه آزاد شده بودم 
که بار دیگر به اتهام قتل بازداشت شدم. باور 

کنید من برادرفردین را نکشتم.

اظهارات ضد و نقیض	 
سپس دیگر شرکت کنندگان در دعوا که همگی 
با قرار وثیقه آزاد بودند،  به دفاع پرداختند. علی 
و بــرادرش گفتند: وقتی دعوا باال گرفت ما از 
ترس مان فرار کردیم و ندیدیم چه کسی امین 
را با چاقو زد.چند شرکت کننده دیگر گفتند 
که در تاریکی شب دیده اند محمد ضربه کاری 
را به امین زده است.بنا به این گزارش، با  پایان 
اظهارات ضد و نقیض هفت متهم، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

مرد شیطان صفت به دختر کم توان ذهنی  رحم نکرد

 قربانیانی که قربانی 
مخفی کاری می شوند

دکتر ابراهیم اندرخورا- جامعه شناس و 	 
استاد دانشگاه

ــادی از آسیب های  ــوارد زی در جامعه با م
اجتماعی ، روحی و روانی در ارتباط هستیم 
و مــی بینیم کــه افـــراد دارای اختالالت 
رفتاری دیگران را نیز مــورد آسیب های 
متعددی قرار می دهند. افراد سالم وقتی 
در جامعه از سوی دیگران مورد تعرض و 
آزار قرار می گیرند، نمی توانند به طور واضح 
این مسئله را بیان کنند تا از حق خود دفاع 
کنند و به همین دلیل گرفتار مشکالت 
روحی و روانی عدیده ای می شوند. برخی 
دیگر نیز با کابوس تجاوز و آزار زندگی 
می کنند و بیشتر به دلیل این که به آن ها 
انگ زده نشود این مسائل از سوی افراد 

چه دختران و چه پسران مخفی می ماند. 
در این بین افراد معلول ، کم توان یا ناتوانی 
که دچــار مشکالت ذهنی هستند، توان 

دفاع از خود را ندارند و برخی افراد بیمار به 
لحاظ شخصیتی آن ها را هدف سوء استفاده 
قرار می دهند تا به مقاصد شوم خود دست 
یابند و اغلب برای تجاوز جنسی این افراد 
ناتوان را طعمه قرار می دهند که متاسفانه 
آمارهای این آسیب دیدگان برای همیشه در 

جامعه مخفی می ماند. 
افراد معلول کمتر قادر به مراقبت و دفاع از 
خود هستند و به مراتب بیشتر در معرض 
آزار جنسی قرار دارند ، از آن جمله می توان 
ــوان ذهنی اشـــاره کــرد که  بــه افـــراد کــم ت
اساسا کمتر می توانند از خود دفاع کنند 
و کم توانان ذهنی شدید، اصال متوجه نمی 

شوند که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.
به طور قطع افراد معلول که توانایی و قدرت 
دفاعی کمتری دارنــد در معرض تعرض و 
تجاوز قرار دارند، آزار جنسی افراد معلول 
در تمام جهان وجود دارد و مختص به ایران 
نیست اما کمیت این موضوع در کشورهای 
مختلف متفاوت است. یعنی کشورهایی که 
دارای سازمان های متولی و مدنی هستند 

و به طور دقیق تر وضعیت افراد معلول را 
رصد می کنند به مسائلی از جمله میزان آزار 
جنسی این افراد آگاه تر هستند و امکانات 
ــرای دفــاع از  ــزار حقوقی الزم را نیز ب و اب

قربانیان در اختیار دارند.
زنان قربانی اصلی تعرض و سوءاستفاده 
جنسی هستند و در درجــه بعد کودکان 
و عمدتا کودکان دختر در معرض چنین 
خطری قرار دارند و البته پسر بچه ها نیز 
با آزار جنسی مواجه می شوند. کم توانان 
ذهنی شدید فریب می خورند مگر این که 
آزار جنسی همراه با آزار جسمی باشد که در 
این صورت نیز قادر به بیان و متهم کردن 

فرد آزار دهنده نیستند.
اگــر آزار جنسی از ســوی بستگان باشد، 
خانواده دیرتر متوجه می شوند و با توجه به 
فرهنگ پنهان کاری که در خانواده های ما 
وجود دارد، بسیاری از آن ها پس از اطالع از 
موضوع سعی می کنند خودشان مسئله را 

حل کنند تا آبروی خانواده حفظ شود.
بیشترین آسیب زمانی رخ می دهد که فرد 

معلول ذهنی سن کمی داشته باشد و چون 
کودک قادر به بیان مشکل نیست، خانواده 
هم دیرتر متوجه می شوند و نمی توانند 
متهم را بشناسد به ویــژه آن که معموال 
تعرض و تجاوز به افراد معلول در خارج از 
موسسه محل نگهداری یا خارج از منزل 
ــورت می گیرد و حتی اگــر ایــن چنین  ص
فردی گم شود تا زمان پیدا شدن ممکن 
است مورد آزار و سوءاستفاده جنسی قرار 
بگیرد.مراکز نگهداری وقتی متوجه می 
شوند کودکی در مرکز مورد آزار جنسی 
قرار گرفته برای حفظ آبــروی مرکز سعی 
می کنند موضوع را داخل مرکز حل کنند 
و آن را به مراجع مربوط گزارش نمی دهند، 
بنابراین کمتر آمــار ثبت شده ای در این 

زمینه داریم.
به طور مستقیم چنین قانونی وجود ندارد 
امــا در قانون جدید حمایت از معلوالن 
مــاده ای وجود دارد که براساس آن وقتی 
فرد معلول به واسطه معلولیت مورد تبعیض 
و سوء استفاده قرار می گیرد، حامیان یا 

والدین وی یا سمنی که متوجه موضوع شده 
می توانند در دستگاه قضایی طرح دعوی 
کنند و ســازمــان بهزیستی مکلف است 

هزینه های مرتبط را پرداخت کند.
افــراد معلول که  در کنوانسیون حقوق 
اکنون جزو قوانین ما نیز هست بیشتر بر 
این قضیه تاکید شده و در موارد گوناگون 
بر ضــرورت رصــد سوءاستفاده از افــراد 
معلول به ویژه کودکان و زنان تاکید شده 
است، در این کنوانسیون دولت ها مکلف 
شــده انــد ســـازوکـــاری طــراحــی کنند تا 
سوءاستفاده و آزار و تعرض به افراد معلول 
ثبت شــود و همچنین مراکز مداخله ای 
طراحی شود که این افراد بتوانند دراین 
خصوص طرح مسئله کنند همچنین باید 
دولت ها شرایطی را فراهم کنند که اگر 
فــرد در مکانی زندگی می کند که مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرد به سرپناه امن 
منتقل شود، خدمات بهداشتی و سالمت 
دریافت کند و همچنین از نظر حقوقی از 

وی دفاع و متجاوز مجازات شود.
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به شکل باال، گزینه مناسب برای جای 
خالی را پیدا کنید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

5 4 8 7
8 6 2 4

6
9 3 6
1 7 3 8

9 1 3
4

4 8 1 2
3 6 2 5

2 8 5 9
3 6 7

3 5 4 6
3 2
4 8 1

1 6
1 2 7 9

7 8 9
9 4 6 2

جواب ها

  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.

286517934
491326578
735498216
913265487
564783129
827941653
148632795
672859341
359174862

659324817
738915624
214876395
943168572
125743968
867592143
592431786
481657239
376289451

معمای شطرنج

نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها 
در سه حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟

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

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

حل جدول:

ا ج         ب ن  گ  م  ش ل  ن   
ه ا  ا ن ف   و  ا ی  و ن   ا  ی       
ا م ج د ه  ی ن   ا م  ا ل ن    ف 

ه ر  ا  ت ی  ر خ   ا  ه  ت       ل 
ر  م د و  م  ف    د ق  م س  م 

 

و د و د  ر د   ا م    

ر ی ر   ر د  س    ن 
   

ا ن و  ا ی  ا  ت  و  ا   

  ن ت ن  ی ت ی م ه
 

معما)2(

هوش منطقی

قارچ ها

در سبدی 30 قارچ داریم که بعضی از آن ها سفید 
و بقیه آن قهوه ای است. اگر از هر 12 قارچ حداقل 
یکی قهوه ای و از هر 20 قارچ حداقل یکی سفید 

باشد، چند قارچ سفید داریم؟
 1(   10 قارچ               2(11 قارچ
 3(15 قارچ                4(19  قارچ

کمی به آن چه در تصویر آمده دقت کنید و بگویید 
به جای عالمت سوال چه عددی باید قرار بگیرد.

دقيقه
50

تست هوش: 

گزینه )2( با کمی دقت می توانید متوجه شوید که در هر خط سه شکل ستاره 
استفاده شده است.

هوش منطقی: 

عدد 15. همان طور که به دست آورده اید سشوار معادل 5، هر شانه معادل 1و 
قیچی معادل 10 است. از آنجایی که ضرب مقدم است داریم: )10*1(+5 که 

پاسخ می شود 15.

معمای نابینای زرنگ:  

رنگ کاله نابینا قرمز است. اگر  رنگ کاله نابینا 
آبی بود ، یکی از دو فرد بینا حتما رنگ کاله خود را 

تشخیص می داد.

معمای  شطرنج: 

g3+   Kh5
g4+   Kh4
Bg#+3

معمای قارچ ها:

 از آن جایی که از هر 12 قارچ یکی قهوه ای است پس نمی توانیم بیشتر از 11 
قارچ سفید داشته باشیم. اما از هر 20 قارچ هم یکی سفید است پس نمی 
توانیم بیش از 19 قارچ قهوه ای داشته باشیم. پس 11 قارچ سفید و 19 قارچ 

قهوه ای داریم.

خفن استریپ:  بردباری

حل جدول شماره  7624 حل جدول شماره  830

5.اسب چاپار-شتر بی کوهان- خار 6. آفت گندم–دریچه 
اطمینان7.اکسیر–ترازنامه 8.پرچم- سخن نغز– درخت 
تسبیح 9. هزار کیلو–منقار کوتاه– سبک ورزشی 10.ورم 
پای دندان- مسیر 11. گوشه نشین شطرنج- توان–حفره 
امنیتی در برنامه های کامپیوتر- مکان 12.پایتخت کشور 

کوبا- واحد پول کاستاریکا

عمودی:

1. قالب ریخته گری-ازسبزی های خوردنی 2. مرض 
ریـــوی- تحریم یــک کــشــور- شانه 3.حــمــاســه معروف 
هندوان 4-گردهمایی– یار غم-ساختمان 5.درد-نمد 
گوسفندی- رژه 6.مخفف شاد–جوش صورت 7.خدای 
تجارت یونان باستان- یگانه 8. باترس- چادر ترکمنان 
9. شیمی کــربــن- عصب – غــذای  - گوسفند جنگی 
ــی  10.ساختمانی تاریخی در پــاریــس11. عزیز  روس
تابستان- گرفتگی ناگهانی عضالت –اتمسفر 12. مقابل 

گشاد- جد رستم

افقی:    1. تنگه ای در ایتالیا- بیماری کبدی 2.زائوترسان- غذای مشهدی-شجاع – 
انبار ته کشتی 3.  آیین- آلبالوی جنگلی 4.آدم ماشینی–از به پا کردنی ها- عدد  فوتبالی 

افقی:  1.مادر معاویه 2.عصاره-مایه حیات-سیاهرگ 3. واحد اندازه گیری– پایان 
نامه-حیوان پر طاقت بیابان 4. تکرار حرف- شب روستا– جام قهرمانی– زینت رو 

5.زود باور بودن 6.هر گلی دارد-جنگ 7. افسوس-رفیق 
مشهدی 8. اندام 9. مادرلر – نامبارک– گل بتونه- بیابان 
10. کلس-من و شما–سازمان جاسوسی آمریکا 11. هر یک 
از استخوان های پهلو- ویتامین جدول–پرقیمت 12.خود را 

کوچک کردن

 عمودی :
1. بازیگر  سریال مسافری از هند 2. بدن– مخفف اگر- نوا 
ــوار کوتاه- بحر– تار 4. روستا– مخفف شاه - بانگ  3. دی
درندگان- ضربه سر 5. قدرت- قبر 6. از حالت های ماده- پدر 
زال– حشره جهنده 7.پروردگار– غرور- راوی 8.لوله تنفسی- 
چهره 9.ضمیر فرانسوی –انبر طبی- نت بیماری – سرکچل  
10. کمانگیر معروف–پدر مرده-بارد 11.ضــرب آهنگ- 
مساوی–سخن پــردازی 12.از مکان هــای دیدنی شیراز

جدول متوسط  |  7625جدول سخت  |  831
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ما و کرونا!

سالم. دل هاتون گرم. از این که دوباره با یک 
مسابقه »چــی شـــده؟« جدید در خدمتتون 
هستیم، خیلی خوشحالیم. امیدواریم که با 
رعایت نکات بهداشتی و شستن دست ها از 
گرفتن ویــروس جدید کرونا در امان باشید و 
این هفته هم مثل هفته های گذشته با انبوهی 
ازپیامک های شما مواجه بشیم و انرژی بگیریم. 
این هفته یک عکس بــرای شوخی با ویروس 
کرونا براتون در نظر گرفتیم که شما باید برای 
ایــن عکس، یک شــرح حــال کوتاه یا دیالوگ 
بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روز دوشنبه وقت 
دارید برای ما به شماره پیامک 2000999 
ارســال کنید. حتما کلمه »چی شــده؟« و نام و 
نام خانوادگی تون رو هم بنویسیدتا بتونیم 
روز چهارشنبه اون ها رو  در همین ستون چاپ 
کنیم. بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها که 
اسم نویسنده دارن، به اسم خود نویسنده ها 
چاپ می شه. منتظر پیامک های شما هستیم. 

همیشه خوش باشید.

معما )2(چی شده؟

نابینای زرنگ

در یک اتاق تاریک،  یک کاله قرمز و 2 کاله آبی قرار 
داده ایم. 2 نفر بینا و یک نفر نابینا وارد اتاق می  شوند 
و هر کدام یک کاله را بر سر می گذارند و از اتاق خارج 
می شوند. چون اتاق تاریک بوده است دو نفر بینا 
نیز مانند فرد نابینا قادر به تشخیص رنگ کاله خود 
نیستند. بیرون از اتاق هر یک فقط به کاله دیگران 
نگاه می کند و درباره رنگ کاله روی سر خودش  

قضاوت می کند.
مــن نمی دانـــم که  بینای اول: 

کالهم چه رنگی است.
بینای دوم: من هم نمی دانم 

که کالهم چه رنگی است.
نابینا: مــن مــی دانـــم که 

کالهم چه رنگی است !
سوال:  کاله نابینا چه رنگی 

است و چطورمتوجه رنگ 
کاله خود شد؟!

نمونه:
* وقتی این روزها یکی توی خیابون بدون ماسک 

عطسه می کنه!
* تصور من از بالیی که ویروس کرونا سر مردم میاره!

* قیافه کرونا از نگاه برخی مردم.
* وقتی کرونا داری و دلت می خواد بین مردم باشی.
* رهگذر: »داداش کرونا اذیتت نمی کنه؟« فرد 
مبتالبه کرونا: »نه!« رهگذر: »ولی داره پدر ما رو 

در میاره!« 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد



ــادی)ع( در  گروه اندیشه - حضرت امــام ه
حالی دوران امامت خــود را آغــاز کــرد که از 
عمر شریفش، 8 یا 9 سال بیشتر نگذشته بود. 
عصر امامت آن حضرت، با خالفت یکی از 
خونریزترین و ستمکارترین خلفای عباسی، 
مسئله،  ایــن  و  بــود  همزمان  متوکل،  یعنی 
محدودیت های فراوانی را برای امام هادی)ع( 
ایجاد کــرد؛ تا جایی که آن حضرت از مدینه 
به سامرا، مرکز وقت خالفت عباسی آورده و 
تحت نظر گرفته شد و تا پایان عمر در همین 
وضعیت باقی ماند. با این حال، آن حضرت 
افزون بر سلوک فردی خاص خود که بسیاری از 
قلب ها را به جانب معارف اهل بیت)ع( متمایل 
می کرد؛ در مباحث فقهی و معرفتی، به عنوان 
مــیــراث دار برحق دانــش نبوی، پاسخ گوی 
بسیاری از مشکالت پیچیده علمی و دینی 
بود. آن چه در پی می آید، گفتاری از آیت ا... 
جعفر سبحانی درباره جایگاه علمی و معنوی 

امام دهم)ع( است. 

چرا امام)ع( مجبور به اقامت در سامرا      
شد؟

آقا ابوالحسن، امام هادی )ع( در سال ۲۱۲ 
هـــ.ق در مدینه منوره متولد شدند و تا سال 
۲۳۶ دراین شهر تشریف داشتند. البته بعد 
از شهادت والد بزرگوارشان امام جــواد)ع(، 
مقام امامت به ایشان رسید در حالی که سن 
مبارک ایشان حدود 8 یا 9 سال بود. متوکل 
]از جایگاه برجسته امام هــادی)ع( در میان 
مردم[ خیلی ناراحت بود؛ زیرا فرماندار مدینه 
به او گزارش داد مردمی که به مدینه می آیند، 
در منزل امام هادی می روند و مسائل علمی 
و امور مالی خود را به ایشان ارجاع می دهند 
و می ترسم روزی علیه تو قیام کنند. بنابراین 
متوکل عباسی، یحیی بن هرثمه را فرستاد 
تا حضرت را از مدینه به سامرا آورد و امام)ع( 
حدود ۲۴ سال دارد که ایشان را از مدینه منوره 
به سامرا آوردند. در این زمان یحیی بن هرثمه 
قدمی برداشت و ]به متوکل[ گفت: من خانه 

ایشان را گشتم و در آن جا جز چند حصیری که 
روی آن نماز می خواند و چند کتاب دعا و قرآن 
ــد،  ندیدم و این گــزارش ها که به شما داده ان
دروغ است و او در مقام هدایت و تبلیغ و ارشاد 
است و هرگز نظر خروج ندارد. یحیی با این کار، 
تا حدی توانست از غضب متوکل بکاهد و قرار 
شد حضرت در سامرا بمانند. بنابراین نزدیک 
منزل متوکل، خانه ای برای حضرت در نظر 
گرفتند که حضرت در آن جا با عیال و اوالدش 
زندگی کند، اما در عین حال شیعیان به بهانه 
های مختلف به دیدن حضرت می رفتند. گویا 
حضرت از سال ۲۳۶ تا ۲۵۴ در سامرا بودند.

حیرت علمای جهان اسالم از دانش الهی      
امام)ع(

امام)ع( در سامرا هم مشغول کارهای امامت 
است. در درجه اول حضرت در مدینه و مجموعًا 
در سامرا حدود 8۵ فقیه و محدث تربیت کرده 
اســت. تربیت یک فقیه و محدث کار آسانی 
نیست؛ آن هم در شرایط و خفقانی که در 
سامرا بوده است. مقام علمی امام به گونه ای 
بود که همه در مقابل ایشان خضوع و خشوع 
می کنند. حضرت در سامرا هم مشغول تبلیغ 
و تعلیم است. مسعودی در مروج الذهب می 
نویسد: مرد ذمی -که در واقع از اهل کتاب 
است، اما در زیر پرچم اسالم زندگی می کند 

مشروط بر این که به قوانین اســالم احترام 
بــگــذارد و خــالف شــرع نکند- نسبت به زن 
مسلمانی کــار زشتی انجام داده بــود و او را 
نزد خلیفه بردند و فقها او را محکوم به اعدام 
کردند. هنگامی که می خواستند حکم اعدام 
را اجرا کنند، او زرنگی کرد و شهادتین را بر 
زبان آورد و از این طریق فقهای آن جا را فریب 
ُم َیُجُب َما َقْبَله«؛ اسالم  ــالَ ْس داد، چرا که »اْلِ
گذشته را ندیده می گیرد. این که او اسالم 
آورد، یعنی گذشته اش هیچ است اما برخی از 
فقیهان که آن جا بودند، در این مسئله تشکیک 
کردند که اسالِم او اسالم واقعی نیست. متوکل 
که امام را می شناخت، گفت: این مسئله را 
از ابوالحسن الــهــادی بپرسید. حضرت در 
جــواب نامه فقیهان نوشتند: او باید اعــدام 
شود و قتل، جزای اوست. فقها گفتند: دلیل 
فتوا را بنویسند. امام از قرآن مجید این حکم 
را استخراج می کند؛ ببینید چگونه این مرد 
ــرم)ص( این حکم  بــزرگ، از سالله پیامبر اک
الهی را از آیه 8۴ و 8۵ ســوره غافر استفاده 
ا ِباهلل َوْحَدُه  ا َرَأْوا َبْأَسنا قاُلوا آَمَنّ می کند که: »َفَلَمّ
ا ِبِه ُمْشِرکیَن َفَلْم َیُک َیْنَفُعُهْم  َو َکَفْرنا بما ُکَنّ
َت اهلل اَلّتی َقْد َخَلْت  ا َرَأْوا َبْأَسنا ُسَنّ إیماُنُهْم َلَمّ
َو َخِسَر ُهناِلَک اْلکاِفُروَن )مسند  فی ِعباِدِه 
المام الهادی )ع(، العطاردی، ص: ۲۲۴(؛ 
پس چون سختی ]عذاب[ ما را دیدند، گفتند: 

»فقط به خدا ایمان آوردیم و به آن چه با او شریک 
می گردانیدیم، کافریم.« ]ولی[ هنگامی که 
عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر ایمانشان 
برای آن ها سودی نــدارد. سّنت خداست که 
]از دیرباز[ درباره بندگانش چنین جاری شده 
و آن جاست که ناباوران زیان کرده اند.« از این 
آیه می فهمیم ایمانی می تواند مؤثر باشد که 
ایمان خوفی و به عنوان اسقاط عذاب نباشد. 
این مرد ذمی که ایمان می آورد، به عنوان فرار 
از مسئله اعدام است. این علِم سرشار از قرآن، 
علم عادی نیست؛ این آیه را هزاران نفر خوانده 
بودند و تا زمــان امــام هــادی)ع( این حکم را 
عظیمی  مقام  بودند.حضرت  نشده  متوجه 
ــدری که علنًا  در جهان آن روز داشــت. به ق
دانشمندان اسالم، حتی کسانی که شیعه اثنی 
عشری نبودند، از عظمت و دستگیری حضرت 
سخن می گفتند و من برخی از کلمات آن ها را 
نقل می کنم تا ببینید که غیر از ما هم دیگران 
برای ایشان احترام قائل بوده اند. ابوالفالح 
حنبلی در کتابی به نام »شذرات الذهب« شرح 
حال شخصیت ها و بزرگان را نوشته است. 
او در ایــن کتاب می گوید: امــام هــادی فقیه 
امامی متعبد؛ البته نباید از فردی که قائل به 
امامت آسمانی امام هادی)ع( نیست بیش از 
این انتظار داشت.یافعی هم کتابی دارد به نام 
»مراةالجنان« و کتاب خوب و ارزنده ای است و 
همین کلمات را تکرار می کند، اما ابن صباغ 
مالکی در کتاب »الفصول المهمة فی معرفة 
االئمة« می فرماید: امام هادی انسانی است 
که زمین و آسمان مناقب و فضایل او را پر کرده 
است و من نمی توانم با قلم و بیانم گوشه هایی 
از مناقب و فضایل حضرت را بگویم. با این که 
امــوال به منزل امــام می رود، اما ایشان این 
اموال را بین فقرا تقسیم و خود با یک حصیر 
زندگی می کند  و برای این که زندگی خودشان 
معتمد بر حقوق عامه نباشد، مزرعه ای را در 
سامرا تهیه و خودشان در آن جا کار می کردند. 
)الفصول المهمة، ابن صباغ المالکی، ج ۲، 

ص ۱۰۷۳(
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سخن  اندیشه  مناسبت

حدیثی تربیتی از امام هادی)ع(

کدام استغفار پذیرفته نمی شود؟
 حجت االسالم دکتر جواهری 
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

»حسن بن مسعود گفته است که خدمت ابوالحسن، 
علی بن محمد، امــام هــادی)ع( رسیدم. در راه 
ــواری به من تنه زد و  انگشتم زخم برداشت و س
در بین جمعیت انبوهی وارد شدم که قسمتی از 
لباسم را پاره کردند؛ پس گفتم: کفانی ا... شّرک 
من یوم فما أشأمک ؟! )ای روز، خدا من را از شّر 
تو کفایت کند، چه روز شومی؟!( امام تا سخن مرا 
شنیدند، فرمودند: یا حسن! هذا و انت تغشانا ترمی 
بذنبک ال ذنب له. )ای حسن! تو پیش ما می آیی و 
گناه خویش را به چیزی که گناهی ندارد و بی گناه 
است، نسبت می دهی؟( ]ناگهان[ به عقل خودم 
برگشتم و متوجه خطایم شدم و گفتم: یا موالی 
استغفرا...)آقا و سرور و موالی من، از خدا آمرزش 
می خواهم(. امام فرمود: یا حسن ما ذنب األیام 
حتی صرتم تتشأمون بها اذا جوزیتم باعمالکم 
فیها؟ )ای حسن! روزها چه گناهی دارند و گناه ایام 
چیست که تا با اعمالتان مجازات می شوید، روزها 
را شوم می پندارید؟( گفتم: انا استغفرا... ابدأ و هی 
توبتی یا ابن رسول ا...)من استغفار ابدی می کنم 
و از خداوند آمرزش همیشگی می خواهم و همین 
توبه ام باشد ای فرزند پیامبر خدا(. امام فرمود: 
وا... ما ینفعکم و لکن ا... یعاقبکم بذمها علی ما ال 
ذم  علیها فیه، أما علمت یا حسن، ان ا... هو المثیب 
و المعاَقب و المجازی باالعمال عاجاًل و آجال ؟ )این 
طلب مغفرت نفعی برای شما ندارد و خداوند شما 
را بر مذمت و نکوهش ایام، بر آن چه مذمتی بر آن 
ایام در آن نیست ِعقاب می کند، آیا نمی دانی ای 
حسن که خداوند در دنیا و آخرت، ثواب و پاداش 
دهنده و عقاب کننده و جزا دهنده به اعمال است؟ 
عرض کردم: بلی ای موالی من! امام فرمود: ال تعد 
و ال تجعل لالیام صنعًا فی حکم ا...)دیگر به این 
سخنان برنگرد و هرگز چنین مگو و برای ایام در 
کار و حکم خدا دخالتی قرار نده(. گفتم: بله موالی 
من.« )تحف العقول عن آل الرسول علیهم السالم، 
ص ۴8۲(. باید ریشه ها و عوامل رخدادهای سخت 
را در گذشته و رفتار و گفتار خود جست وجو کنیم. 
باید عوامل حوادث جاری را شناخت و از اسباب 
آن آگاهی یافت و از آن ها، درس و عبرت گرفت و با 

تدبیر و حزم در آینده اقدام کرد.

گفتاری از آیت ا... سبحانی درباره ویژگی های سیره علمی و عملی امام علی النقی)ع(

پرتوافشانی دانش پیشوای دهم)ع( بر جهان اسالم
امام هادی)ع( در شرایط پر اختناق عصر متوکل عباسی، موفق به تربیت 8۵ فقیه و محدث برجسته شدند

»لیلة الرغائب«؛ شب آرزوهای مؤمنان

ــاز بــهــار معنویت وعبودیت  ــرآغ ــاه رجـــب، س م
است. درفرهنگ اسالمی برخی ایام بر برخی 
دیگربرتری دارد و اهمیت ماه ها وروزها به تناسب 
اعمال وعبادات ویژه آن ها محاسبه می شود. 
درحقیقت، همان گونه که برخی عبادات دروقتی 
معین به جا آورده می شود، دعا ونیایش نیزهرچند 
زمان خاصی برای آن مشخص نشده، اما بدون 
شک درپــاره ای اوقات، با فضیلت تر و به اجابت 
نزدیک تر است. مانند دعا درسحرگاهان، در ماه 

رجب، در ماه رمضان، در ایام ولیالی قدر و....
ــت.ر سول  ــن ایــام،مــاه مبارک رجب اس یکی ازای
ــه فضیلت مـــاه رجـــب را  خــدا)ص(هــنــگــامــی ک
بــرای اصحاب خود بیان می کردند، درایــن باره 
فرمودند:»از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید 
که فرشتگان آن را لیلة الرغائب نامیده اند.«رغائب 
جمع رغیبه است وبه دو معنا به کار می رود؛ یکی به 
معنای مورد میل و رغبت و دیگری، پاداش و عطای 
فراوان. حال نام گذاری اولین شب جمعه ماه رجب 
به » لیلة الرغائب« یا به دلیل آن است که این شب به 
علت پاداش ها وفضیلت های فراوانی که دارد، مورد 
میل ورغبت فــراوان است یا به دلیل پاداش های 
فراوانی است که خداوند در این شب به بندگان 
عطا می کند. مهم ترین عمل »لیلة الرغائب« به 
جای آوردن ۱۲ رکعت نماز است. رسول خدا)ص( 
درروایــت فضیلت ماه رجب،خطاب به یاران خود 
دربــاره اعمال این شب چنین فرمودند: روز پنج 
شنبه اول ماه را روزه می گیری چون شب جمعه 
فرارسید بین نمازمغرب وعشا، ۱۲ رکعت نماز 
می گزاری )شش نماز دو رکعتی( ودر هر رکعت 
از آن پس ازحمد، سه مرتبه سوره قدر)اناانزلنا( و 
۱۲ مرتبه سوره توحید می خوانی وپس از اتمام 
نماز، ۷۰ مرتبه می گویی:»اللهم صل علی محمد 
النبی االمی وعلی آله«. آن گاه به سجده می روی 
و۷۰ مرتبه می گویی:»سبوح قدوس رب المالئکة 
ــروح «. سپس ســراز سجده برمی داری و۷۰  وال
مرتبه می گویی:»رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم 
انک انت العلی االعظم « باردیگر به سجده می روی 
و۷۰ مرتبه می گویی:»سبوح قدوس رب المالئکة 
والروح«، آن گاه حاجت خود را ازخدا می خواهی؛ 

صفحه آراییان شاءا...که برآورده می شود.
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

ماجرای دزد بدشانس 

ــده  از ایــن که به راحتی آن همه طال را دزدی
بودم در پوست خودم نمی گنجیدم از شدت 
خوشحالی دوباره همه طالها را از داخل کیسه 
بیرون ریختم برق آن همه طال چشمانم را گرفته 
بود به طوری که تصور می کردم تا چند سال 
آینده هزینه مواد مخدرم تامین شده است اما ...
جوان 25 ساله ای که چند روز پس از دستبرد 
به یک منزل مسکونی و با تالش افسران ورزیده 
دستگیر  مشهد  احمدآباد  کالنتری  تجسس 
شــده اســت درحــالــی که بیان می کــرد نقشه 
زیرکانه ای بــرای دستبرد به طالها کشیده 
بودم اما باز هم پلیس دستم را رو کرد درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: در یکی از محالت پایین شهر 
ــردم. پــدرم به مصرف حشیش  زندگی می ک
اعتیاد داشت و هر روز مقابل چشمان من به 
استعمال حشیش می پرداخت همین موضوع 
کنجکاوی عجیبی در وجودم ریشه دوانده بود 
من هم دوست داشتم احساس و لذت مصرف 
حشیش را درک کنم باالخره روزی به دور از 
چشمان پدرم و در سن 17 سالگی با همراهی 
برخی از دوستان هم محله ای ام برای اولین 
بار سیگار حاوی حشیش را کشیدم و این گونه 

مسیر زندگی ام را تغییر دادم.
از آن روز به بعد همواره با دوستانم در کوچه 
و خیابان دور هم می نشستیم و مــواد مخدر 
مصرف می کردیم خیلی زود در دام  مواد افیونی 
گرفتار شدم و نتوانستم هزینه های خرید مواد 
را بپردازم. به همین دلیل دست به سرقت زدم 
تا برای مدتی مخارج اعتیادم را تامین کنم اما 
چند روز بعد نیروهای انتظامی سراغم آمدند 
و من برای شش ماه روانه زندان شدم. بعد از 
آزادی از زندان تصمیم گرفتم ازدواج کنم و راه 
درست زندگی را در پیش بگیرم. در این میان به 
خواستگاری دختری رفتم که از چند ماه قبل 
با او آشنا شده بودم و ارتباط داشتم. آن دختر 
از گذشته ام خبری نداشت و در یک دوستی 
خیابانی عاشقم شد. خالصه من و »رعنا« پای 
سفره عقد نشستیم و هنوز چند ماه از دوران 
نامزدی مان نگذشته بود که همسرم باردار شد 
و من به اجبار مقدمات جشن عروسی را فراهم 
کردم ولی با مشکالت مالی شدیدی روبه رو 
شدم به گونه ای که برای فرار از این مشکالت 
دوباره به آغوش مواد مخدر پناه بردم تا به قول 
معروف این تالمات روحی و روانی را فراموش 
کنم اما نه تنها شرایطم بهتر نشد بلکه روز به روز 

بیشتر به مرداب فالکت و بدبختی فرو می رفتم 
به گونه ای که دیگر حتی مخارج روزانه زندگی 
را هم نمی توانستم تامین کنم در همین روزها 
یکی از دوستانم که مادرش همسایه پولداری 
داشت سراغم آمد و نقشه دستبرد به طالهای 
ــادرش را به ذهنم انــداخــت. او  صاحبخانه م
گفت: صاحبخانه مادرم حدود دو تا سه میلیارد 
تومان طال در منزل نگهداری می کند. با این 
وسوسه های »بشیر« نقشه زیرکانه ای طرح 
کردم تا مانند سرقت قبلی آثاری از جرم باقی 
نگذارم. چندین روز نقشه ام را مرور کردم و 
به بررسی همه جوانب و راه های دستبرد به 
طالها پرداختم تا این که روزی بشیر به صورت 
تلفنی به من خبر داد که صاحبخانه مادرش به 
مدت یک هفته به کیش سفر کرده و مادرش 
نیز برای دیدار یکی از بستگانش به شهرستان 
رفته است. این بود که بخش زیادی از قطعات 
پازل سرقت به راحتی کنار یکدیگر قرار گرفت 
و من شب هنگام نقشه ام را یک بار دیگر در کنار 
بشیر مرور کردم بالفاصله به بازار رفتم و یک 
دست لباس فضای سبز شهرداری را به مبلغ 
80 هزار تومان خریدم، یک ماسک بهداشتی 
هم بر صورتم زد تا شناخته نشوم برای آن که 
پلیس را گمراه کنم تا سراغ بشیر نروند ابتدا 
به خانه مادر بشیر به طور صوری دستبرد زدم 
و بعد سراغ طالها و جواهرات صاحبخانه رفتم 
همه طالها را داخــل کیسه ریختم و به خانه 
آمدم. همسر و دو فرزندم خواب بودند برای آن 
که خیالم راحت شود که طالها تقلبی نیست 
آن ها را به آرامی روی فرش ریختم به گونه ای 
که برق طالها چشمانم را کور می کرد! بشیر 
راست می گفت ارزش طالها چند میلیارد بود 
با خوشحالی همه آن ها را در جای مطمئنی 
پنهان کردم تا به دنبال مالخری برای فروش آن 
ها بگردم چند روز را با استرس و نگرانی سپری 
کردم اما خیلی زود افسران تجسس کالنتری 
احمدآباد با رصدهای اطالعاتی و آثار به جا 
مانده از سرقت به سراغم آمدند و مرا در حالی 
دستگیر کردند که یکی از انگشترهای طال زیر 
ریشه های قالی جامانده بود و من هنگام جمع 

کردن طالها متوجه نشده بودم و ... 
شایان ذکــر اســت تحقیقات پلیس با صدور 
ــوی سرهنگ احــمــد مجدی  ــوری از س ــت دس
ــاد( بـــرای کشف  )رئــیــس کالنتری احــمــدآب
ادامه  متهم  این  دیگر  احتمالی  سرقت های 

دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کشف 2۵هزار عدد ماسک احتکار شده در »سیرجان«
فــرمــانــده انتظامی اســتــان کــرمــان  از کشف 
25 هــزار ماسک احتکار شــده  در شهرستان 
»سیرجان« خبر داد. سردار »عبدالرضا ناظری« 
گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از 
اطالع از  انبار و احتكار مقدار زیادی ماسک در 

یك انبار و مغازه در شهرستان "سیرجان" بررسی 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.این مقام 
ارشد انتظامی  افزود: ماموران پس از شناسایی 
انبار مزبور با هماهنگی مقام قضایی وارد انبار 
شدند و در بازرسی از محل 25 هزار عدد ماسک 

احتكار شده، کشف کردند. وی  با اشاره به این 
که ارزش ریالی کــاالی قاچاق کشف شده از 
سوی کارشناسان 750 میلیون ریال برآورد 
شده  است، خاطرنشان کرد: در این خصوص 

انبار مذکور پلمب و یک متهم  نیز دستگیر شد.

اعتراف پدر و پسر سارق به 
4۵فقره سرقت داخل خودروها

توکلی- پدر و پسرسارق درحالی در عملیات 
غــافــلــگــیــرانــه پــلــیــس کـــرمـــان درمــخــفــیــگــاه 
شــان دستگیرشدندکه با شکایت تــعــدادی از 
داخل  محتویات  سرقت  بر  مبنی  شهروندان 
ــزارش  ــه گـ ــد. ب ــدن ــه ش ــواج ــان م ــودروی شـ ــ خـ
حساسیت  و  اهمیت  بــه  توجه  بــا  خبرنگارما، 
موضوع بی درنگ، شناسایی و دستگیری سارق 
یــا ســارقــان احتمالی در دســتــور کــارمــامــوران 
انتظامی شهر کــرمــان قــرار گــرفــت. فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان بااشاره به اقدامات 
هدفمند،تالش  هــای  زنــی  اطالعاتی،گشت 
میدانی  ــای  ه ــی  ــررس وب پلیس  روزی  شبانه 
وبــازدیــد ازمحل هــای سرقت،گفت:سرانجام 
ماموران کالنتری1۳موفق شدند، سارقان را 
که یک پدر و پسربودند شناسایی کنند. سرهنگ 
»محمدرضا فداء« افزود: در ادامه با هماهنگی 
مقام قضایی دریــک عملیات غافلگیرانه،آنان 
رادرمخفیگاه شان دستگیرومقداری ازاموال 
مسروقه را نیزکشف کردند.این مسئول انتظامی 
خاطرنشان کــرد: این دو ســارق در تحقیقات و 
بازجویی های انجام گرفته  در مقر انتظامی  به۴5 
ــودرو در شهر  فقره سرقت محتویات داخــل خ

کرمان اعتراف كردند.

یک کشته و۱۳ زخمی در  توفان 
شدید کرمان

کرمانی- توفان  شدید در کرمان یک کشته و1۳ 
زخمی به جا گذاشت. 

به گفته سرهنگ نصیری سرپرست پلیس راه 
استان  کرمان، به علت وزش شدید توفان در محور   
انار - یزدبراثر چندین فقره تصادف  ۹ نفر زخمی 
شدند.  وی از مسدود شدن چند ساعته محور 

کرمان به استان یزد خبرداد.
امــیــنــی رنــجــبــر رئــیــس جمعیت هـــالل احمر 
شهرستان رفسنجان هم گفت:براثر  فروریختن 
دیــوار یک  کارگاه موزائیک سازی در روستای 
بیاض ناشی از توفان ، دو تیم امــداد و نجات از 
پایگاه های کشکوئیه رفسنجان و انار موفق شدند 
جان  پنج نفر  از اتباع افغانستانی را که در زیر آوار 
محبوس شده بودند، نجات دهند وبه صورت 
سرپایی آنان را درمان کنند. وی اظهار کرد:یک 
نفر نیز به دلیل شدت  جراحت  در زیر آوار جان 
خود را از دست داد.گــزارش خبرنگار ما حاکی 
است، وزش شدید توفان  در برخی نقاط کرمان 
باعث شکستن درختان و تابلوها شد و کاهش 
دید را هم  به دنبال داشت. براساس این گزارش،  
محورهای مواصالتی ریگان – ایرانشهر و ریگان 
– نرماشیر در شرق کرمان  به علت توفان وگردو 

خاک مسدود است.
توفان شن باعث شن زدگــی به ۳7خـــودرو در 
محور ترانزیتی ریگان -چابهار شدو ۶۳روستادر 

محاصره گرد وغبار قرار گرفتند.

استان لرستان امسال بــرای دومین بار سیل 
ویرانگر را تجربه کرد، سیلی که در فروردین ۹8 
با 10 هزار میلیارد تومان خسارت  زیان های 
بسیاری به این استان وبه ویژه پلدختر وارد کرده 
بود از روز دوشنبه دوباره در این استان  تنها در 
کمتر از ۴8 ساعت متوسط بارندگی  به 10۴ 
میلی متر رسید.به راه افتادن سیالب سبب 
تخلیه شبانه شهر نورآباد دلفان شد و بار دیگر 
غرب پلدختر را در خطر طغیان رودخانه کشکان 
قرار داد. تخریب پل های موقت، ورود آب به خانه 
های مردم، اعالم آماده باش در شهرستان درود، 
سیالبی شدن شهرستان نورآباد و بسته شدن 
راه های ارتباطی بیش از 100 روستا  از جمله 
خسارت  های ناشی از سیل دو روز گذشته بود که 
البته  با قطع شدن بارش ها از اواخر دیروز سیل 

نیز فروکش کرد .

مسدود شدن راه ارتباطی ۱00 تا ۳۵0 	 
روستا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان 
گفت: بــارش شدید و وقــوع سیل راه ارتباطی 
بیش از 100روستا در این استان را قطع کرد. 
غالمرضا آقامیرزایی روز چهارشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: باتوجه به بارش و وقوع 
سیل در لرستان، برق ۳7روستا و آب آشامیدنی 
سه روستا در این استان قطع است.وی گفت: 
آب آشامیدنی هیچ کــدام از شهرهای استان 
مشکل ندارد اما گاز شهر معموالن قطع است. 
وی ادامه داد: میانگین بارش ها تا ساعت ۶:۳0 
امروز)دیروز( 10۴میلی متر گزارش شده که 
بیشترین بارش با 1۴5 میلی متر در نورآباد و 
کمترین بارش با 70میلی متر در پلدختر ثبت 

شده است. در عین حال به گزارش میزان، گودرز 
امیری، معاون استاندار لرستان اعالم کرد که راه 
دسترسی و محور های مواصالتی حدود ۳50 
روستا قطع شده است.خبرگزاری ایسنا نیز 
دیروز  نوشت که سیل در چند روز اخیر در لرستان 
خسارات زیادی به روستاها و پل ها وارد کرده و آب 
گرفتگی شهرها و روستاها همچنان ادامه دارد. 
قدرت ا... ترابی نژاد، فرماندار چگنی در لرستان، 
هم  از آسیب جدی به »تعداد زیــادی از پل ها و 
ابنیه فنی« چگنی  خبرداد . فرماندار دلفان  نیز 
گفت: بارش های مستمر و شدید موجب بروز 
وضعیت بحرانی در این شهرستان شده است. 
فرماندار الیگودرز  هم خبرداد : در پی بارش های 
سیل آسا، ۳۳واحد مسکونی در الیگودرز تخریب 

شدند یا خسارت دیدند.

 فروکش کردن سیل 	 
 در عین حال ظهر روز چهارشنبه با کاهش نسبی 

بارش های ۴8 ساعته، سیالب در بسیاری از 
مناطق فروکش کرد و خطر طغیان رودخانه ها 
کاهش یافت .به گزارش ایرنا، مردم نقاط مختلف 
استان پس از ۴8 ساعت بارش های مستمر و 
سیل آسا رفته رفته آسمان آبی را می دیدند.خرم 
رود در مرکز استان نیز فروکش کرده و هم اکنون  
شرایط جوی شهر و روستاهای استان به ویژه در 
مناطق ساحلی و رودخانه ای به نسبت آرام است 
و امدادرسانی های پساسیل شدت بیشتری یافته 
اســت.آب  وبرق برخی مناطق همچنان قطع 
است اما تخلیه آب از منازل شهری و روستایی 
در حال انجام است و برخی نیز که خطر طغیان 
از محل سکونتشان برطرف شده به خانه های 
خود بازگشته اند. در همین حال رئیس جمعیت 
هالل احمر بروجرد نیز گفت: تخلیه سیالب وارد 
شده به منازل روستاهای ملمیجان و همت آباد 
آغاز شده و همچنان تا پایان بارندگی ها ادامه 

خواهد داشت.

تصادف زنجیره ای 40 خودرو در آزادراه قزوین - زنجان
ــن از پاک  ــزوی ــان ق ــت رئــیــس پلیس راه اس
ــازی و بازگشایی الیــن شمالی آزادراه  س
قزوین - زنجان خبر داد. در این حادثه که 
با ترافیک سنگین نیز روبه رو بود حدود ۴0 
دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین با هم 
برخورد کردند که براثر این حادثه سه نفر از 
سرنشینان خودروها متاسفانه جان خود را 
از دست دادند و 10 نفر دیگر نیز مجروح و 
توسط نیروهای امــدادی به مراکز درمانی 

اعزام شدند.
سرهنگ قــدرت حسنی روز چهارشنبه در 
گفت و گو با ایرنا افــزود: همزمان با ورود 
سامانه بارشی به استان از روز سه شنبه  
ــاران که سراسر استان را  ــارش بــرف و ب و ب
فرا گرفت، متاسفانه با وجود تاکید پلیس 
مبنی بر خــودداری شهروندان از سفرهای 
غیرضروری در این موقع از سال، صبح دیروز 
به علت لغزندگی سطح جــاده شاهد وقوع 

تصادف زنجیره ای در الین شمالی آزادراه 
قزوین - زنجان بودیم که باعث مسدود شدن 
این مسیر شد.وی تصریح کرد:  عوامل پلیس 
راه با کمک راهداران مستقر در محل حادثه، 
بالفاصله اقدام به هدایت خودروهای مانده 
در مسیر به سمت جاده قدیم قزوین - زنجان 
کردند و با پاک سازی سطح جاده موفق به 
بازگشایی مسیر برای خودروهای عبوری 

شدند.

لرستان، فروردین و اسفند را با سیل گذراندبازگشت کابوس سیل 
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کدام کاالها از بهمن 97 تا بهمن 
98 ارزان شدند؟ 

در حالی که طی یک سال گذشته، اکثر کاالها 
گران شدند و برخی هم بعد از جهش در نیمه 
سال 97، به ثبات رسیدند، برخی کاالها هم 
هستند که طی این مدت ارزان شدند. گوشت 
مرغ با کاهش از 13 هزار و 900 به 12 هزار و 
700 تومان، سیب زرد با کاهش از 8500 به 
حدود هفت هزار تومان و رب گوجه فرنگی با 
کاهش از 18 هزار و 700 به 17 هزار و 400 
تومان از جمله  اقالمی بودند که طی بهمن 97 

تا بهمن 98 ارزان شدند.  

گزارش خبری

بازار خبر

گزارش
نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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آغاز عملیات بانک مرکزی در بازار ارز 
 راهکار بانک مرکزی برای کنترل و کاهش نرخ ارز چیست 

و صرافی ها چه نقشی دارند ؟ 
افزایش قابل توجه نرخ ارز صرافی های بانکی 
در روز گذشته، بیانگر آغاز رسیدن متغیرهای 
ارز به نقطه ثبات و شروع عملیات کاهش نرخ 
ارز توسط بانک مرکزی است. در این راستا، 
کارشناسان از بازشدن برخی کانال های مهم 

ارزی از روز گذشته خبر دادند.
بــه گـــزارش خــراســان، چند وقتی مــی شود 
که نرخ ارز مسیر صعودی گرفته و به بیش 
از 15 هزار تومان افزایش یافته است. عده 
ای آن را در نتیجه واکنش بازار به تصمیمات 
اخیر گروه اقدام مالی قلمداد کردند. با این 
حال، اظهارات کارشناسان نشان می داد که 
 FATF موضوع فراتر از این حرف هاست و بحث
صرفًا توانسته تاثیر روانی بر بازار ارز بگذارد. 
چهارم اسفند، مجید شاکری کارشناس ارزی 
خبر از یک دلیل فنی مهم درخصوص افزایش 
نرخ ارز داد که بر اساس آن و به دلیل شیوع 
بیماری کرونا در چین، برخی کانال های ارزی 

از طریق این کشور محدود شده اند. جایی که 
بخشی از دسترسی ایران به درهم و از درهم 
به دالر، از طریق یوان چین انجام می شود. در 
همین حال، تعقیب رفتار بانک مرکزی در بازار 
ارز، حاکی از آن بود که این بانک اقدام خاصی 
برای مداخله در بازار ارز انجام نداده است. 
بانک  کل  رئیس  همتی  اینستاگرامی  پیام 
مرکزی نیز حکایت از پرهیز بانک مرکزی از 
برخورد هیجانی با هیجانات بازار ارز داشت. 

اما دیروز فعاالن بازار ارز، شاهد ورود بانک 
مرکزی به بازار ارز پس از مدتی سکوت بودند، 
آن هم به شیوه ای که این بانک در ماه های 
گذشته در پیش گرفته است. بدین صورت که 
بدون تزریق ارز به بازار که بیش از همه به سود 
دالالن ارزی است، نرخ صرافی های بانکی را 
نزدیک نرخ بازار ارز که دیروز حدود 15 هزار 
و ۶30 تومان بود، قرار داد. مزیت این روش 
نسبت به روش های پیشین، بستن راه داللی 

بر دالالن ارز در عین به دست گرفتن هدایت 
بازار ارز است.

به این ترتیب دیروز قیمت فروش هر دالر در 
صرافی های بانک مرکزی، با رشد قابل توجه 
800 تومانی نسبت به دو روز قبل، 15 هزار 
و ۶00 تومان تعیین شد و این صرافی ها هر 
دالر را به نرخ 15 هزار و 500 تومان از مردم 
خریدند. این موضوع گمانه ها از آغاز رویکرد 
ــرد. مجید  جدید بانک مرکزی را تقویت ک

شاکری اقتصاددان و تحلیل گر بازار ارز نیز 
در توئیتی، از بازشدن یکی از کانال های قابل 
توجه ارزی کشور در روز گذشته خبر داد و 
افزود: بالفاصله بانک مرکزی با افزایش نرخ 
ارز صرافی ها عملیات مداخله برای کاهش 
نرخ بازار آزاد را آغاز کرده است. وی همچنین 
پیش بینی کرد که به تدریج و با نزدیک شدن به 
ماه مارس )10 اسفند تا 11 فروردین(، کانال 

ایران بزرگ ترین صادرکننده های ارزی بیشتری باز شوند.
کاال به افغانستان شد

مهر - اداره آمار افغانستان اعالم کرد: ایران با 
صدور کاال به ارزش یک میلیارد و 247 میلیون 
دالر به این کشور، جایگاه اول را در صدور کاال 
دارد. حسیب ا... مــوحــد، مــعــاون اداره آمــار 
افغانستان اظهار کرد: کاالیی که افغانستان 
از خارج وارد می کند، شامل مواد نفتی، گندم، 
ــن خــوراکــی، منسوجات،  ماشین آالت، روغ

محصوالت فلزی و برق است.

افت گردشگری امسال تا ۱۰۰ 
میلیارد دالر به آسیا ضرر می زند

مهر - گروه بانکی و مالی آی ان جی در یادداشتی 
تحقیقی که در روز دوشنبه منتشر شد، اعالم کرد 
که گسترش سریع ویروس کرونای چین می تواند به 
ضرر 100 میلیارد دالری آسیا در صنعت گردشگری 

منجر شود. 

بانک پارسیان، گرفتار در زیان 

هــای  ــزارش  ــ گ سلسله  از  ــاره  ــم ش هشتمین 
بررسی وضعیت مالی بانک ها به بانک پارسیان 
اختصاص دارد. بانکی که سهامدار عمده آن 
شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و برخی 
قطعه سازان هستند. این بانک با سرمایه دو هزار 
و 370 میلیارد تومانی، 93 هزار میلیارد تومان 
سپرده سرمایه گذاری تا پایان آذر 98 جذب و 
بابت این میزان سپرده سرمایه گذاری، 10 هزار 
میلیارد تومان سود توزیع کرده است. با این حال 
درآمد مشاع بانک، صرفا ۶.۶ هزار میلیارد تومان 
بوده است که نشان می دهد در عمل درآمد بانک 
پارسیان، فقط پرداخت ۶۶ درصد سود سپرده را 
کفاف کرده است. به این ترتیب 3.4 هزار میلیارد 
تومان از سود سپرده ها از محلی به جز درآمدهای 
بانک پرداخت شده است. این ناترازی خود را در 
زیان 2.1 هزار میلیارد تومانی این بانک نشان 
داده است. زیانی که موجب شده است، زیان 
انباشته بانک پارسیان به 5.9 هــزار میلیارد 
تومان برسد. زیانی که نشان می دهد این بانک، 
نیاز به تغییر جدی در نحوه بانک داری و عملکرد 

خود دارد.

 بررسی تخلفات شعب بانک 
در دومین جلسه از دومین دور دادگاه گروه عظام 

پای بانکی ها به پرونده فساد قطعه سازی باز شد 
حال نامساعد ایروانی و گمانه زنی از ابتالی متهم ردیف اول به کرونا 

در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس 
ایروانی و پنج متهم دیگر، نماینده دادستان 
فهرست مفصلی از کم کاری ها و اتهامات شعب 
بانکی در جریان پرداخت تسهیالت به شرکت 
های زیرمجموعه گروه عظام را تشریح کرد و 
گفت: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت 
ا... شریفی مدیر عامل وقــت بانک مسکن 
تسهیالت دریافت کرده است.گفتنی است 
در جلسه اول از دور دوم دادگاه گروه عظام، 
اتهامات ایروانی در خصوص اخذ معامالت 
تسهیالت کالن، جعل اسناد و بارنامه، عدم 
واردات کاال با وجود دریافت تسهیالت که به 
بدهی بانکی 1۶ هزار میلیاردی گروه عظام 
منجر شــده، تشریح شد. پیشتر در دور اول 
دادگاه، اتهامات ایروانی در خصوص قاچاق 

سازمان یافته، بررسی شده بود.

بانک، زیان انباشته متقاضی را ندید!	 
شاه محمدی ضمن اشاره به اتهامات ایروانی 
و شرکت های زیرمجموعه، درباره کم کاری 
بانک های ارائه دهنده تسهیالت بیان کرد: از 
جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن، 
در این پرونده می توان به نبود ثبت سفارش 
مبنی بر ورود در اعتبار ها و نگرفتن استعالم 
اعتبارسنجی اشــاره کــرد؛ 10 هــزار و 2۶3 
میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود 
داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است. 
وی افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه 20 
میلیون دالر و 30 میلیون درهم را تصویب کرده 
است و مسئوالن بانک نه تنها دستورالعمل های 

بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه 
به درخواست شرکت مبنی بر اعطای 
تسهیالت ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.
وی گفت: مسئوالن بانک مسکن بدون 
ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی 
اقدام کرده اند، از طرفی امضا های ذیل 
قرارداد ها نیز با امضا های ذیل ماده های 

الحاقی یکسان نبوده است.

ضامن هم بدهکار بانکی بود!	 
شاه محمدی افزود: با وجود ارائه نشدن 
پروانه سبز گمرکی، پرداخت نشدن 
ارزی،  تعهدات  نشدن  ــع  رف و  بدهی 
اعتبار  تخصیص  بــه  بانک  مسئوالن 
اسنادی پاسخ مثبت داده اند.وی گفت: 
شرکت پویا خودرو شرق در سال 89 با 
زیان انباشته 58 میلیارد و ۶83 میلیون 
ریال مواجه بوده و از طرفی این شرکت 
بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای 
سوال است که چگونه مسئوالن شعبه 
این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته 
ــرد: چگونه  ــد. شــاه محمدی بیان ک ان
کارشناس بانک نسبت های واهی مالی 
را به کمیسیون بانک گزارش داده است؟

تبانی خانواده ایروانی با مدیرعامل 	 
سابق بانک مسکن

نماینده دادستان ادامه داد: خانواده 
عباس ایــروانــی با تبانی با قــدرت ا... 
شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن 
قطعات  ورود  بــرای  ارزی  تسهیالت 
ــودرو به منطقه سلفچگان دریافت  خ
ــد و از شرکتی واقــع در دبی  کــرده ان

خرید ها صورت گرفته است که این شرکت 
ایرانی بوده و 34 درصد سهام آن برای پسر 
عباس ایروانی است. بنابراین ذی نفع واحد 

بودن خریدار و فروشنده محرز است.

فرار مالیاتی ۴۱8 میلیاردی متهم	 
پس از پایان قرائت کیفرخواست با توجه 
نامساعد بودن حال متهم ایروانی، قاضی 
پیشنهاد ختم جلسه را داد که وکیل متهم 
گفت: حــدود ساعت 9:30 به بیمارستان 
مراجعه کرده و حالش مساعد نیست. بنابراین 
درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.قاضی 
صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی 15 هزار 
میلیارد تومان بوده این در حالی است که امروز 
سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را 
بیش از 418 میلیارد تومان اعالم کرده است 

که جای تاسف دارد.

حــال نامساعد متهم؛ پــای کرونا در 	 
میان است؟!

به گزارش میزان، در ابتدای جلسه دیروز با 
درخواست قاضی صلواتی، شاه محمدی، 
نماینده دادســتــان ادامــه کیفرخواست را 
خواند اما بعد از قرائت کیفرخواست به دلیل 
نامساعدبودن حال ایروانی، جلسه نیمه تمام 
ماند. اگرچه در اخبار رسمی هیچ اشاره ای 
به نوع کسالت ایروانی نشده است اما  برخی 
خبرنگاران  باشگاه  جمله  از  خبری  منابع 
نوشت: ایروانی مشکوک به کرونا بود و از 
خبرنگاران خواسته شد به وی نزدیک نشوند.

سخنگوی تعزیرات خبر داد: 

 وعده صدور حکم قضایی تا ۲ هفته دیگر 
برای محتکر 5۰۰ هزار ماسک 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
پرونده سلطان ماسک در اولویت رسیدگی ما 
قرار دارد و ظرف دو هفته آینده حکم وی صادر 

می شود.
تعزیرات  ســازمــان  سخنگوی  رایگانی  یاسر 
حکومتی کشور به فارس گفت: پرونده سلطان 
ماسک در حال رسیدگی است و  حداکثر ظرف 

دو هفته آینده حکم وی صادر خواهد شد.
ــه داد: پــرونــده هــای ایــن چنینی در   وی ادام
اولویت ما برای رسیدگی  قرار دارند، بنابراین 
ــرد را به  ــن ف بالفاصله و همزمان پــرونــده ای

دادستانی کل کشور ارجاع خواهیم داد تا در 
بحث اخالل در نظام سالمت کشور نیز به تخلف 
وی رسیدگی شود.به گزارش فارس، چهارم 
اسفند، نیروهای پلیس فردی را دستگیر کردند 
که تعداد 500 هزار ماسک پزشکی را در منزل 
خود احتکار کرده بود. این متهم که همسرش 
تبعه چین است، در محل دستگیر و در تحقیقات 
مشخص شد، وی این تعداد ماسک را از یک 
کارخانه تولیدی در منطقه بومهن خریداری 
کــرده و قصد داشته با احتکار آن و در زمان 

مناسب با قیمت باال برای فروش اقدام کند.

6۰ لیتر سهمیه بنزین نوروزی و 
اصرار بر تجمیع یارانه ها 

کمیسیون تلفیق ضمن تصویب اختصاص 
سهمیه بنزین نوروزی، بر تصمیم قبلی خود 

درباره تجمیع یارانه ها پافشاری کرد 
پس از آن که الیحه بودجه 99 در صحن علنی 
مجلس رای نیاورد، دیروز این الیحه در کمیسیون 
تلفیق مجدد بررسی شد و این کمیسیون بر دو 
مصوبه چالش برانگیز خود اصرار ورزید. ضمن این 
که تصویب کرد سهمیه ۶0 لیتری بنزین نوروزی به 
خودروها تخصیص داده شود. البته این مصوبات 
برای نهایی شدن باید در صحن علنی نیز مطرح شود 

و  به تصویب برسد.

یارانه معیشتی و نقدی تفکیک نشد	 
یکی از این مصوبات چالش برانگیز، تلفیق یارانه 
نقدی و معیشتی بود. به گزارش خانه ملت به نقل 
تلفیق،  کمیسیون  سخنگوی  قوامی  ــادی  ه از 
یارانه معیشتی و یارانه نقدی باوجود داشتن دو 
پیشنهاد، تفکیک نشد و کمیسیون بر نظر خود 
اصرار ورزید. درخور ذکر است که به رغم مسکوت 
بودن الیحه ابتدایی دولت در این زمینه، تلفیق این 
دو یارانه، قبل از ارائه اخیر الیحه به صحن علنی و در 
کمیسیون تلفیق انجام شده بود. کمیسیون تلفیق 
در جلسه هفتم بهمن خود، تصویب کرده بود که  از 
ابتدای سال آینده یارانه نقدی و معیشتی ادغام و 
جمعًا ماهانه به میزان 72 هزار تومان به همه یارانه 
بگیران نقدی، پرداخت خواهد شد. سخنگوی 
این کمیسیون، دلیل تصویب را در حالی مشکالت 
ناشی از فرایند شناسایی یارانه بگیران نیازمند 
بیان می کرد که کارشناسان، با اشاره به کاهش 
دریافتی خانوارهایی که هر دو یارانه را دریافت می 
کنند، از این تصمیم به پاک کردن صورت مسئله 
تعبیر می کردند، چرا که بعد از سال ها اجرای طرح 
یارانه نقدی، برای نخستین بار یک فرایند غربالگری 
مبتنی بر درآمد، دارایی یا هزینه افراد اجرا می شد و 
امید می رفت که با اصالح تدریجی، به مدل کاملی 

در این زمینه تبدیل شود.

افزایش حقوق ها همچنان پلکانی نیست	 
قوامی، دومین مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق را 
کماکان پلکانی نبودن افزایش حقوق ها بیان کرد. 
وی با بیان این که پایه حقوق کارکنان دولت دو 
میلیون و 800 هزار تومان باقی ماند، اضافه کرد: 
افزایش 15 درصــدی اعمال می شود و افزایش 
حقوق ها همچنان پلکانی نشده است. پیشتر، دولت 
در الیحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان 
دولت را به صورت پلکانی دیده بود. بدین صورت 
که قرار بود کف حقوق  ، سه میلیون تا دو میلیون و 
700 هزار تومان در نظر گرفته  شود و حقوق افرادی 
که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می 
کنند، می بایست به صورت پلکانی نزولی به این 
حداقل می رسید. پلکانی بودن آن هم به این صورت 
بود که حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده 
است می بایست 12 درصد افزایش پیدا می کرد 
و 3 درصد دیگر نیز به حقوق افرادی که زیر سقف 
مشخص شده دریافت می کنند، تخصیص داده 
می شد. بدین ترتیب این بند که به دنبال عادالنه تر 
کردن افزایش حقوق ها بود تا این جای کار مسکوت 

مانده است.

تخصیص 6۰ لیتر بنزین نوروزی برای خودروها	 
سخنگوی کمیسیون  همچنین از تخصیص ۶0 
لیتر بنزین نوروزی برای خودروها خبر داد و گفت: 
به شــرط تصویب در صحن علنی، فــروردیــن ماه 
عالوه بر ۶0 لیتر سهمیه خودروها، ۶0 لیتر نیز 
برای مسافرت به خودروها تخصیص داده می شود. 
صاحبان خودروها تا سه ماه برای استفاده از آن 

فرصت دارند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ایران - محمد صالح عال، شاعر و نویسنده، در  •
یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: به  نظر می رسد که 
»کرونا«ی نازنین موجب وحدت میان مردم دنیا شده 
و این خبر خوبی است مگر کرونا به داد ما برسد... همه 
ما در کشتی نوح زندگی می کنیم و اگر یک بخشی از 
این کشتی سوراخ شود، همه بشریت مورد تهاجم قرار 
می گیرند و این اتفاق بسیار خطرناکی است و همه ما 
باید نگران یکدیگر باشیم به همین خاطر می گویم 
تنها فایده »کرونای عزیز« شاید این باشد که از این به 

بعد به داد هم برسیم و در کنار هم قرار بگیریم.
که  • چینی  بیمارستان  مــدیــر  کیهان- وقتی 

مبتالیان به ویروس کرونا در آن بستری هستند، به 
این ویروس مبتال شد، اعالم شد ایشان محکم پای کار 
مانده و با تمام توان برای نجات مردمش می جنگید 
و از جان خود مایه می گذاشت. همین روحیه قطعا 
در توقف شیوع این ویروس در چین موثر بوده است.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت کشورمان هم 
گفت: به این ویروس مبتال شده است. او در هفته های 
گذشته وسط میدان مبارزه با کرونا بود و ابتالیش 
به احتمال زیاد به خاطر همین پای کار بودن است.
ضمن این که بــرای شفای ایشان دعا می کنیم و 
ان شاءا... مانند بسیاری دیگر از مبتالیان به زودی 
شفا می یابند، باید گفت، با وجود چنین مدیرانی 
می توان امیدوار بود، از این مرحله نیز به فضل الهی 

و خیلی زود عبور خواهیم کرد.
اعتماد - عــبــاس عــبــدی، تحلیل گــر سیاسی  •

اصالح طلب نوشت:قضیه کرونا و سرعت گسترش 
آن در ایران را باید از زاویه سیاسی نیز تحلیل کرد. 
وضعیت سیاسی ایران از حیث ارتباطش با این واقعه 
چند ویژگی دارد. اولین ویژگی آن سیاسی کردن هر 
واقعیت غیر سیاسی است. دومین ویژگی، غلبه نگاه 
کوتاه مدت است. سومین ویژگی ناتوانی ساخت 
قدرت به دلیل شکاف درون ساختاری در اعمال 
قدرت و اقتدار به صورت عمومی و نیز بر برخی از 
بخش های جامعه و همچنین عوام زدگی مذهبی 
نزد بخشی از جامعه است که صدای بلندی دارند و 
باالخره فقدان نهاد رسانه ای معتبر و رسمی که مورد 
اعتماد مردم باشد و شکاف عمیق میان حکومت و 

مردم است.

نفره  •  30 فهرست  وقتی  نوشت :  نامه نیوز 
شورای ائتالف نیروهای انقالب نهایی شد، از جمله 
نامزدهایی که فهرست را برنتافتند و ساز جدایی 
زدند، کارگزاران دولت احمدی نژاد بودند.آن ها 
گرد هم آمدند و فهرست 28 نفره ای را با عنوان 
»ائتالف مردم« تنظیم کردند.احمدی نژادی ها می 
خواستند معادالت دوقطبی اصولگرا-اصالح طلب 
را به هم بریزند و قطب سوم رقابت دوم اسفند لقب 
بگیرند اما نتیجه انتخابات با تصورات آن ها فاصله 
بسیاری داشت. فقط هفت نامزد این فهرست بیش 
از 10 هزار رأی آوردنــد و حتی دو نامزد نیز آرای 
شان به هزار رای نرسید. به عبارت بهتر 21 نامزد 
فهرست 28 نفره »ائتالف مردم« زیر 10 هزار رأی 
آوردند که این موضوع وزن احمدی نژادی ها را نزد 

افکارعمومی جامعه نشان می دهد.
  حوزه نیوز نوشت : آیت ا... علیرضا اعرافی  •

مدیر حــوزه های علمیه کشور با اشــاره به شیوع 
ویروس کرونا در قم گفت: از جامعة المصطفی در 
دو ماه اخیر دو نفر از چین پذیرش شده که روال 
قرنطینه را طی کرده اند و قطعا ورود کرونا ربطی به 

طالب چینی المصطفی ندارد.
تابناک خبرداد: حسام الدین آشنا نوشت:   •

حــاج محسن کنگرلو بنیان گذار سازمان فجر 
ــالم، امین شهید بهشتی و مرحوم هاشمی،  اس
مشاور امنیتی نخست وزیر در دوره دفاع مقدس و 
مشاور سابق نهاد ریاست جمهوری، پس از عمری 
مجاهدت خالصانه در مسیر انقالب اسالمی و 
امنیت ملی دیشب به سوی معبود شتافت.کنگرلو 
در دهه های ۶0 و 70 با اتکا به سوابق مبارزاتی قبل 
از انقالب، در دستگاه های امنیتی و اجرایی کشور 
مسئولیت های دیگری نیز داشت و در ماجرای 
سفر مک فارلین به ایران یکی از عناصر فعال این 

ماجرا بود.
 ورزش سه نوشت : مازیار ناظمی مدیرکل  •

روابط عمومی وزارت ورزش بار دیگر اظهارکرد: 
»ما در جریان جام ملت های آسیا با مورینیو  و  زیدان 
صحبت کردیم. من همه چیز را به نقل از دوستان 
در فدراسیون فوتبال نقل کردم. با کلینزمن هم 
صحبت کردیم، مثل لوران بالن. بعد مذاکراتی 
با آقــای هــروه رنــار انجام شد اما این که دوستان 
نپذیرند یا پول آن ها را نداشته باشیم، بحث دیگری 
 است.« وی افزود:»من که این صحبت ها را از خودم 
در نیاوردم. این ها اتفاقاتی بود که رخ داد. شأن 
مردم ایران این است که یک مربی بزرگ داشته 
باشیم. پس چرا باور نکنیم که می شود با مربیانی 
مثل مورینیو و زیدان مذاکره کرد. مذاکره کردن 
یک امر طبیعی است اما این که اتفاق بیفتد یا نه به 

مسائل بعدی بستگی دارد.« 

هادی محمدی – کوتاه ترین نشست 
کمیسیون مشترک برجام تاکنون 
اگرچه ظاهرا همچون چندین جلسه 
اخیر دستاورد خاصی نداشته اما 
 اظــهــارنــظــرهــای پــس از آن نشان 
می دهد که ظاهرا حداقل همه بر سر 
یک موضوع به توافق رسیدند و آن 
این که »ایران بدون به دست آوردن 
به  حاضر  برجام  اقتصادی  منافع 
انجام دوباره تعهدات خود نیست«. 
حاال دیگر این ایران نیست که فقط 
 ایــن موضوع را فریاد می زنــد بلکه 
روس ها و دیپلمات هــای اروپایی 
ــد که  ــن نتیجه رســیــده ان نیز بــه ای
صبر تهران به سر رسیده و تنها نفع 
اقتصادی است که می تواند ایران را 
به نرمش بکشاند. نکته مهم دیگر این 
که اگرچه نشست روز گذشته، اولین 
نشست پس از نامه سه کشور اروپایی 
ــار حل  ــازوک بـــرای فــعــال کـــردن س
اختالف برجام بود اما بیانیه پایانی 
و سخنان اعضای 1+4 در حاشیه 
این گفت وگوها نشان داد در نشست 
دیروز اشاره ای به این موضوع نشده 
و آن چنان که »جوزپ بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته 
ــرای مدتی  بــود فعال ایــن موضوع ب

نامحدود تعلیق شده است.  
روز گذشته هتل کوبورگ وین پایتخت 
اتریش بار دیگر میزبان معاونان وزیران 
ــران   ــران سیاسی  ای ــدی خــارجــه و م
و  ، چین  ، فرانسه  آلمان  انگلیس، 
روسیه بــود تا در چارچوب مباحث 
اشمید  هلگا  ریاست  به  و  برجامی 
هماهنگ کننده نشست کمیسیون 
مشترک برجام رایزنی داشته باشند  
نشستی که تنها 90دقیقه به طول 
انجامید و نتیجه اش شد بیانیه ای 
که هلگا اشمید صادر کرد. نشست 
کمیسیون مشترک برجام در حالی 
برگزار شد که ایران 1۵ دی گام پنجم 
برجامی  تعهدات  کاهش  نهایی  و 
خود را اعالم کرد و گفت که دیگر با 
هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی 
)شامل ظرفیت غنی ســازی، درصد 
غنی سازی، میزان مواد غنی شده و 

تحقیق و توسعه( مواجه نیست.

نکات مهم بیانیه نشست وین	 
در  بیانیه پایانی نشست اعــالم شده 
که  در این نشست، گام های ایران در 
کاهش تعهدات هسته ای ذیل برجام 
از جمله اعــالن مــورخ 1۵ دی  98 و 
نگرانی های دیــرپــای کلیه اعضا در 
خصوص آثــار خــروج آمریکا از برجام 
در سال 97 و اعمال مجدد تحریم ها، 
مــورد بحث و بررسی قــرار گرفت. در 
همین زمینه، نگرانی جدی دربــاره 
ــران درخصوص تعهدات  گام های ای
هسته ای ذیل برجام ابراز شد. اعضا 
همچنین تصدیق کــردنــد کــه وضع 
مــجــدد تــحــریــم هــای آمــریــکــا، مانع 
بهره مندی کامل ایران از منافع ناشی 
از رفــع تحریم ها شــده اســت. تمامی 
ــادآوری این که این توافق،  اعضا، با ی
اشاعه  عــدم  ساختار  کلیدی  عنصر 
جهانی محسوب می شود، بر اهمیت 
صیانت از آن تاکید کــردنــد. اعضا، 
ــردازش  تحوالت اخیر درخــصــوص پ
اولین تراکنش از طریق اینستکس، 
اضافه شدن چهار دولــت اروپایی به 
عنوان سهامداران جدید و افق افزایش 
بیشتر سهامداران را »مثبت« توصیف و 
از آن استقبال کردند. آن ها همچنین به 
اهمیت تقویت این ابزار اذعان داشتند. 
این در حالی است که هنوز خروجی 
مشخصی از این سازوکار اروپایی دیده 
نشده است.  بیانیه برجامی روز گذشته 
گریزی به موضوع  داغ جهان یعنی 
ویروس کرونا هم داشت و آورده است 
: اعضا، با چین، جمهوری اسالمی 
ایــران و تمامی کشورهای مبتال، در 
این  بــا  مقابله  بـــرای  تالش هایشان 
موضوع، مشخصًا، مشارکت چین و 

آن هایی که متعاقبًا متاثر شده اند در 
مبارزه با این چالش سالمت جهانی، 

اعالم همبستگی کردند.

ــدون بـــرآورده شدن 	  عراقچی : ب
انتظارات اقتصادی ما ، بازگشت ایران 

به برجام مقدور نیست
پــس از پــایــان نشست، سید عباس 
عراقچی مــعــاون سیاسی ظــریــف و 
مذاکره کننده ارشد ایرانی در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و گفت: در جلسه 
امروز کمیسیون مشترک تأکید کردیم 
که بدون برآورده شدن انتظاراتمان در 
حوزه های اقتصادی بازگشت کامل 
ایران به برجام مقدور نیست. معاون 
سیاسی وزیر خارجه ایران خاطرنشان 
کرد: همه اعضای باقی مانده در برجام 
در این جلسه مجدد بر اهمیت برجام 
تأکید کردند و این که این توافق مهم 
بین المللی است و جنبه های امنیتی 
و اقتصادی دارد و باید حفظ شود و 
حمایت خود را مجدد اعالم و به ویژه 
حمایت خود را از ابتکاراتی که منجر 
شود ایران از منافع اقتصادی ناشی از 

برجام بهره مند شود، مطرح کردند.

مراحل 	  ــه  ب تقریبا  اینستکس 
عملیاتی رسیده است

ــی افـــــزود: در ایـــن جلسه  ــچ ــراق ع
ایــده هــای جدی تر و متمرکزتری از 
ــرای  ــی ب ــایـ ــای اروپـ ــوره ــش ــوی ک سـ
تقویت سازوکار اینستکس ارائه شد. 
اینستکس تقریبا به مراحل عملیاتی 
رسیده و این که چگونه می توان آن را 
تقویت کرد، مورد بحث قرار گرفت. این 
دیپلمات ارشد کشورمان در عین حال 

خاطرنشان کرد: انتظارات ما از برجام 
محدود به این موارد نیست و انتظارات 
گسترده ای طبق خــود برجام است 
ولی اعالم کردیم که حاضریم تعهدات 
خود را از سر بگیریم، به شرط این که 

انتظارات ما از برجام محقق شود.

دیپلمات های اروپایی: ایران بدون 	 
گرفتن امتیازات اساسی به تعهدات 

خود برنمی گردد
از سوی دیگر یک دیپلمات اروپایی در 
گفت و گو با خبرگزاری فرانسه با اشاره 
به حل نشدن اختالفات برجامی با 
تهران، خواستار حفظ این توافق و تداوم 
فعالیت بازرسان آژانــس بین المللی 

هسته ای در ایران شد.
وی که مایل بود هویت اش افشا نشود، 
گفت که برای حل اختالفات جدولی 
زمان بندی تعیین نشده و هنوز با نتیجه 
گرفتن فاصله داریــم.ایــن دیپلمات 
ــاره به فعالیت بازرسان  مطلع با اش
آژانـــس بین المللی انـــرژی اتمی از 
ایران گفت: »ما خواستار حفظ برجام 
هستیم به طوری که بازرسان بتوانند 
به کار خود در ایــران ادامــه دهند.«به 
ــزارش این منبع خبری، دیپلمات  گ
های غربی بر این باورند که ایران بدون 
گرفتن امتیازات اساسی از جمله رفع 
تحریم های آمریکا، بسیار بعید است 
که به طور کامل به تعهدات برجامی 
بازگردد.این دیپلمات مطلع در ادامه 
به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران 
دســت کم می تواند به عنوان نتیجه 
مثبت ممکن از گفت وگوهای کنونی، 
میزان ذخایر اورانیوم خود را در همین 

حد نگه دارد.

ــا بازگشت 	  مــســکــو: قــاطــعــانــه ب
تحریم های شورای امنیت علیه ایران 

مخالفت می کنیم
به گزارش تسنیم به نقل از ریانووستی، 
»سرگئی ریابکوف« معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته 
در پایان نشست کمیسیون مشترک 
برجام  تأکید کرد که مسکو و اعضای 
بین الملل  جامعه  مسئولیت پذیر 
قاطعانه در برابر تالش های آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران 
ایستادگی خواهند کرد. ریابکوف در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: 
»مــن فکر می کنم که در هر صورت 
تــالش هــای احتمالی آمریکا بــرای 
فعال کردن این سناریوها -هم تمدید 
تحریم تسلیحاتی و هم بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت- با مخالفت 
قاطعانه ما یعنی اعضای مسئولیت پذیر 
جامعه بین الملل مواجه خواهد شد. در 
پایان باید تأکید کنم که شورای امنیت 
نباید به آلت دست واشنگتن تبدیل 
شــود. ما اجــازه نخواهیم داد که این 

اتفاق رخ دهد.«

ریابکوف هم از آغاز کار اینستکس 	 
با ایران خبر داد

سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه 
روسیه نیز از شروع فعالیت اینستکس با 
ایران خبر داد و گفت:» ساز و کار مالی 
اروپا برای ایران آغاز شده و معامالتی 
ــا در جلسه  ــت.م ــال انــجــام اس در ح
وین خواستار افزایش تعداد شرکت 
کنندگان در ســاز و کــار اینستکس 
شدیم و به زودی تصمیمی اتخاذ می 
شود.«  وی همچنین گفت که تهران 
و مسکو در بهار آینده درباره همکاری 
های هسته ای با یکدیگر از جمله آینده 
پــروژه تاسیسات فردو بحث و رایزنی 
خواهند کرد. شرکت روس اتم پس از 
آن که ایران در راستای کاهش تعهدات 
برجامی اش غنی سازی در تاسیسات 
فردو را از سر گرفت، پروژه به روز رسانی 
دو آبشار سانتریفیوژ در فردو را به منظور 
تولید ایزوتوپ های پایدار برای اهداف 

پزشکی به حالت تعلیق درآورد.

فهم مشترک برجامی در 90 دقیقه؟ 
اظهارنظرها پس از نشست کمیسیون برجام در اتریش نشان می دهد که ظاهرا همه به این جمع بندی رسیده اند که بدون نفع اقتصادی  

نباید به دنبال بازگشت ایران به برجام باشند 

توحش عریان به سبک دوبوویتز 
رئیس یک اندیشکده آمریکایی از تبعات شیوع کرونا در ایران ابراز خوشحالی کرد، موضوعی که با واکنش عراقچی و کاربران توئیتر مواجه شده است 

ــک اندیشکده  ــز، رئــیــس ی ــت ــووی مـــارک دوب
صهیونیستی در آمریکا که پیشتر از ترور حاج 
قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا استقبال 
کرده بود، روزگذشته در صفحه توئیتر خود 
به ابراز خوشحالی از شیوع ویروس کرونا در 
ایران و تبعات اقتصادی منفی آن در کشورمان 
پرداخت و آن را موثرتر از تحریم های آمریکا 
دانست. اظهارنظری که برخی کاربران توئیتر 
آن را »توحش عریان آمریکایی« توصیف  کردند 
و البته با واکنش صریح معاون سیاسی وزارت 
سیدعباس  و  شد  مواجه  کشورمان  خارجه 
عراقچی، خوشحالی دوبوویتز از رنج مردم 
ایران را شرم آور دانست. دوبوویتز که رئیس 
اندیشکده موسوم به »بنیاد دفاع از دموکراسی 
ها« که  براساس گزارش ها مهم ترین اندیشکده 
موثر بر سیاست خارجی واشنگتن به خصوص 
درباره ایران و منطقه است،   در توئیتی نوشت: 
»ویروس کرونا کاری با ایران کرده که تحریم 
های آمریکا نکرده است: متوقف کردن صادرات 
غیر نفتی )ایران(«. این پیام در توئیتر با واکنش 
منفی کاربران ایرانی مواجه شد. وی سپس در 
پیامی دیگر تالش کرد خود را حامی کمک به 
ایران جلوه دهد و نوشت که آمریکا باید برای 
مقابله با ویروس کرونا به ایران کمک کند و اقالم 

مورد نیاز در این زمینه را به ایران بفرستد.

دوبوویتز فهمید که تحریم های اقتصادی 	 
آمریکا تاثیر نداشته است

با این حال سید عباس عراقچی در توئیتی خطاب 
به دوبوویتز نوشت: خوشحالی از شیوع کرونا 
و خوشحالی از دیدن رنج مردم واقعا شرم آور و 
غیرانسانی است.حداقلش این است که مارک 
دوبوویتز فهمید که تحریم های اقتصادی آمریکا 

تاثیر نداشته و تاثیر آن کمتر از کرونا بوده است.

واکنش برخی کاربران توئیتر نیز به شرح 	 
زیر است:

* ابراز شادمانی مارک دوبوویتز، کاسب تحریم و 
جنگ علیه ایران: »کرونا کاری کرد که تحریم های 
آمریکا نتوانست انجام دهد«. خطر کرونا را جدی 
بگیریم. ولی فراموش نکنیم تعطیل کردن اقتصاد 

ایران هدف اصلی این خون آشاماِن کثیف است.
* انسان نمایانی همچون  مارک دوبوویتز را هم 
داریم که از بیماری و رنج و تعب مردم شادمانی 

می کنند.
* اسم خودشان را بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
گذاشته اند امــا چهره کریه خــود را در چنین 
مواقعی نشان می دهند و با خوشحالی درباره 
تاثیر بیشتر ویروس کرونا نسبت به تحریم بر روی 
ــران توئیت می زنند!  این واقعیت  اقتصاد #ای
متعفن آمریکا و صهیونیست هایی مثل مارک 

دوبوویتز است!

مارک دوبوویتز کیست؟	 
مارک دوبوویتز مدیرعامل اجرایی اندیشکده 

 )FDD( موسوم به بنیاد دفاع از دموکراسی ها
است. او از حامیان تشدید تحریم ها علیه ایران 
و از مخالفان جدی  برجام بود و پس از خروج 
ترامپ از برجام در اردیبهشت 97 از این که 
ترامپ آن توافق نامه را ناقص تلقی کرده بود، 
ــراز خوشحالی کــرد. دوبــوویــتــز بخشی از  ابـ
تحصیالت خود را در دانشگاه عبری اورشلیم 
گذرانده و ارتباطات نزدیکی با رژیم صهیونیستی 
ــران و از  دارد.  او از حامیان جــدی فشار بر ای
پیشنهاد دهندگان لغو برجام و نیز تحریم سپاه 
است که هردوی این پیشنهادها توسط دولت 
آمریکا انجام شد. گزارش ها حاکی از آن است 
که این اندیشکده تاثیرات مهمی در ساختار 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری دولــت آمریکا 
دارد. او در روزی که ارتــش آمریکا به دستور 
ــردار حــاج قاسم  رئیس جمهور ایــن کشور، س
سلیمانی را شبانه و به صورت ناجوانمردانه در 
بغداد ترور کرد، از این اقدام ابراز خوشحالی 
کــرده بــود. پس از ایــن اتفاق »جیمز کــاردن« 
مشاور سابق حــوزه روسیه در وزارت خارجه 

آمریکا در یادداشتی در نشریه »نیشن« نوشت: 
نفوذ فزاینده نهادهایی مانند »بنیاد دفــاع از 
دموکراسی ها« بر سیاست گذاری دولت ترامپ 
نسبت به ایران، یک رسوایی کامل است و کنگره 
باید در این باره تحقیق و تفحص کند. »جیمز 
کاردن« نوشته بود: نفوذ نظامی بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها بر سیاست آمریکا نسبت به ایران 
در حال پاسخ دادن است و ترور سلیمانی گواه 
این موضوع اســت. این سناریو را مدنظر قرار 
دهید: یک سازمان معاف از پرداخت مالیات که 
در پایتخت آمریکا قرار دارد، خود را اندیشکده 
معرفی می کند و موسسان و سرمایه گذاران آن 
میلیاردرهایی هستند که با حلقه امنیت ملی 
کاخ سفید ارتباط تنگاتنگی دارند.  آن ها برای 
حفاظت از منافع یک کشور خارجی در خاک 
آمریکا فعالیت و در کنگره آمریکا البی گری می 
کنند. این ها دقیقا، مشخصات اندیشکده »بنیاد 
دفاع از دموکراسی ها« است که حامی سرسخت 
اسرائیل است و »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی سابق دونالد ترامپ، نیز از طرفداران بسیار 

جدی این موسسه و سیاست های آن است.«

جزئیات جدید به کارگیری 
 تجهیزات الکترونیک 
در انتخابات مجلس 

رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور 
ضمن تشریح جزئیاتی از نحوه برگزاری انتخابات 
اخیر مجلس یازدهم و میان دوره ای خبرگان رهبری 
که دوم اسفند در سراسر کشور و همزمان برگزار شد، 
گفت: در جریان انتخابات مجلس روند احراز هویت ها 
به صورت الکترونیک انجام شد. »امیر شجاعان« 
در گفت وگو با »تابناک«، درباره میزان به کارگیری 
تجهیزات الکترونیک در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: در انتخابات مجلس یازدهم، 
تمامی شعب ما   تجهیزات احراز هویت الکترونیک 
ــراز هویت  را داشتند و این به ما کمک کرد که اح
الکترونیکی را دقیق انجام دهیم. وی با ذکر جزئیاتی 
از این روند که در انتخابات مجلس از آن بهره گرفته 
ــزود: بــرای اولین بار در انتخابات مجلس،  شد، اف
مالک رای دادن افراد پاسخ سامانه وزارت کشور 
بود، نه مهر شناسنامه. این به معنای آن نبود که ما 
مهر شناسنامه را نمی زنیم، بلکه اگر فردی مراجعه 
می کرد و شناسنامه اش مهر نداشت و سامانه اعالم 
می کرد، وی قبال رای داده است، دیگر رایی از وی 
گرفته نمی شد.  رئیس کمیته فناوری اطالعات 
ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: این تصمیم گیری، 
مهم ترین تحول این دوره از انتخابات بوده و وزارت 
ــورای نگهبان روی ایــن موضوع توافق  کشور و ش
کردند. وی درباره روند شمارش آرا نیز خاطرنشان 
کرد: درباره شمارش آرا ما عملیات تجمیع آرا را کامال 
الکترونیکی انجام دادیــم و بعد از این که عملیات 
شمارش دستی پایان یافت، اطالعات آرا از محل شعبه 
وارد سامانه وزارت کشور  شد و تمامی عملیات تجمیع 
به صورت الکترونیک انجام گرفت؛ این رویکردی بود 
که در سراسر کشور انجام شد. شجاعان تاکید کرد: 
ما برای اخذ رای و شمارش آرای الکترونیکی نیاز به 
تجهیزات داشتیم که این تجهیزات را در انتخابات 
شوراهای شهر و روستاها در 139 شهر به صورت 
موفق به کار گرفتیم. رئیس کمیته فناوری اطالعات 
ستاد انتخابات کشور گفت: در انتخابات مجلس از 
تجهیزات الکترونیکی در اخذ رای استفاده نشد، اما 
ما امیدواریم در انتخابات آینده این مهم رخ دهد، چون 
استفاده از این روش دقت و سرعت ما را در اخذ رای و 

شمارش آن افزایش می دهد.

 گزارش فعاالن فضای مجازی 
از نظارت بر سالمت انتخابات 

جمعی از فعاالن فضای مجازی که به عنوان ناظر 
مردمی شورای نگهبان بر سالمت انتخابات نظارت 
داشتند، روایت های خود را با سخنگوی شورای 
نگهبان در میان گذاشتند. به گزارش ایسنا به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، روایت های این 
ناظران از برگزاری انتخابات در شبکه های اجتماعی 
منتشر و گزارش آنان در خصوص نظارت بر سالمت 
انتخابات به سخنگوی شــورای نگهبان ارائــه شد. 
در این جلسه که با حضور هادی طحان نظیف عضو 
حقوقدان شــورای نگهبان برگزار شد، عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیدگاه های 
فعاالن فضای مجازی در خصوص روند برگزاری 
و نظارت بر انتخابات در ایران را شنید و به سواالت 
آنان پاسخ داد و در پایان نیز از فعالیت های آنان تقدیر 
و تشکر کرد. نظارت بر انتخابات در نظام جمهوری 
ــران توسط هـــزاران نفر از قشرهای  اســالمــی ایـ
مختلف مردم صورت می گیرد و صحت انتخابات با 

گزارش های آنان تایید یا رد می شود.



راضیه حسینی | خبرنگار

با آوردن نام موتورسیکلت احتماال بیشتر ما 
موتورسوارانی را به یاد خواهیم آورد که در 
خیابان ها با این وسیله کسب درآمد می کنند. 
پیک موتوری ها، مسافرِکش های موتوری و ... 
با موتورهایی خسته وبی رمق که آه از نهاد اگزوزشان برآمده و دیگر 
جانی برای پیمودن مسیر ندارند! اما موتورسیکلت ها از زمان 
تولدشان، یعنی سال 1885 در آلمان تا به امروز تغییرات بسیار 
زیادی کرده  و از یک دوچرخه موتوردار به اسب های سرکشی 
تبدیل شده اند که امکانات و البته قیمت بعضی هایشان، هوش را 
از سرتان خواهد پراند. به احتمال زیاد، گوتلیب دایملر و ویلهلم 
مایباخ، مخترعان موتورسیکلت هرگز تصور نمی کردند روزی 
دوچرخه ساده و موتوردارشان، این قدر پیشرفت کند و به جایگاه 
امروزی برسد. موتورسیکلت ها در طول عمرشان گاهی نامی خاص 
گرفته و در تاریخ معروف شده اند و گاهی هم آ ن قدر گران و الکچری 
بودند که ما حتی نام مدل شان را نشنیده ایم. این وسیله نقلیه هم 
مانند خودرو، طرفداران خاص خودش را در همه کشورهای دنیا 
دارد؛ طرفدارانی که با توجه به میزان پول توی جیب شان به این 
عالقه رسیده اند. گاهی چند میلیون، گاهی چند صد میلیون و 
گاهی چند میلیارد! موتورسیکلت های گران قیمت دنیا بسته به 
نوع طراحی، کارکرد یا اولین بودن، طبقه بندی می شوند و افرادی 
بنا به سلیقه خود پی به دست آوردن آن ها می روند. همیشه در دنیا 
افرادی هستند که حاضرند به خاطر عالقه شان به وسیله های خاص 
مبالغ زیادی خرج کنند و مثاًل یک موتورسیکلت تمام عیار داشته 
باشند. در پرونده امروز زندگی سالم می خواهیم درباره گران ترین 
و خاص ترین موتورسیکلت های دنیا صحبت کنیم که به احتمال 
زیاد بعد از شنیدن امکانات شان، دودی مانند موتورهای خسته 
خیابان ها از سرتان بلند خواهد شد. به نظرتان این وسیله نقلیه 
چقدر می تواند خاص و قیمتی باشد و گران ترین موتورسیکلت 
مربوط به چه کشوری و کدام شرکت سازنده است؟بیایید در ادامه 
با هم 10 مورد از گران ترین موتورسیکلت های دنیا و شرکت های 

سازنده آن ها را بشناسیم.

پرونده

گران ترین، خاص ترین، اولین و فانتزی ترین موتورسیکلت های جهان چه ویژگی هایی دارند و قیمت شان چقدر است؟

سرکی در دنیای موتوربازها
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گران ترین موتورسیکلت دنیا
قیمت: یک میلیون دالر

نام شرکت هارلی دیویدسن به احتمال زیاد به گوش تان 
خورده است. یکی از معروف ترین و محبوب ترین شرکت های 
تولید موتورسیکلت در دنیا. »هارلی دیویدسن«، سبکی 
منحصربه فرد در دنیای موتورسواری بوده و سال هاست به 
نمادی از قدرت بین موتوردوستانی بدل شده که روزی آرنولد 
برای شان نقش قهرمان قصه ها را بازی می کرد. تا جایی که 
این روزها بسیاری از نوجوانان دیروز، موتورسیکلت های 
کــروز را تنها به یاد روزهایی انتخاب می کنند که آرنولد 
برایشان قهرمانی فراموش نشدنی بود. آن ها برای رسیدن 
به آرزوهــای نوجوانی شان، کروزها را به قیمتی چند برابر 
می خرند تا حس قهرمان بودن را پشت فرمان بلند کروزهای 
طرح هارلی تجربه کنند. اما تاریخچه هارلی دیویدسن در 
آمریکا به سال ۱۹۰۳ برمی گردد. زمانی که کارخانه تولید 
این موتورسیکلت در سال ۱۹۰۳در میلواکی ویسکانسین 
تأسیس شد. ماه جوالی)تیرماه( یکی از مهم ترین ایام و یادآور 
دورانی شیرین برای کارخانه هارلی دیویدسن است چراکه 
اولین ساختار مدیریتی این شرکت شکل گرفت و حتی 
اولین جوایز به دست آمده توسط موتورهای هارلی)سال 
۱۹۰۴( در این ماه به دست آمده است. اما چه کسی جز یک 
میلیاردر عاشق موتورسیکلت حاضر است بابت یک موتور، 
نزدیک به از یک میلیون دالر پرداخت کند؟ این مدل که توسط 
»جک آرمسترانگ« طراحی شده، خاص ترین و گران ترین 
موتورسیکلت شرکت هارلی دیویدسن است و برای خرید 
آن باید مبلغ یک میلیون دالر بپردازید. قابلیت های فنی 
این مدل نیز همانند قیمت آن بسیار باالست. پیشرانه شش 
سیلندر این موتور باعث می شود تا بتوانید با سرعت نور در 
جاده ها ویراژ دهید! یکی دیگر از ویژگی های خاص این موتور 
طراحی بدنه آن است که باعث شده تا شکل ظاهری آن هم 

منحصربه فرد باشد.

به یادگار مانده از جنگ جهانی دوم
قیمت: 750 هزار دالر

موتور »پروکیپاین« در تعداد بسیار محدودی ساخته شده است 
و به همین دلیل قیمت باالیی دارد. این مدل ها در زمان جنگ 
جهانی دوم تولید شده اند و به همین دلیل تعداد بسیار کمی 
از آن ها باقی مانده است. مدلی که در تصویر می بینید تا چند 
وقت پیش در یک موزه نگهداری می شد اما مسئوالن موزه 
تصمیم گرفته اند تا آن را با قیمت 75۰ هزار دالر به فروش 

برسانند. این موتور در موزه ملی موتورسیکلت ها 
در آمریکا نگهداری می شود و بــرای افــرادی 

ــول زیــــــاد و  ــ ــه پـ ــ ک
عالقه فــراوانــی 

موتورهای  بــه 
قدیمی دارند، 

بسیار  انتخاب 
مناسبی است.

فانتزی ترین موتورسیکلت دنیا
قیمت: 500 هزار دالر

مدل »چاپر« با بدنه طالیی که 5۰۰ هــزار دالر قیمت دارد، 
بیشتر شبیه یک وسیله تخیلی است که به واقعیت تبدیل شده 
است. مدلی که احتماال هیچ  فردی حاضر نیست آن را روی 
جــاده امتحان کند و فقط مخصوص کلکسیونرهاست. این 
موتور شگفت انگیز دارای بدنه ای براق و جذاب است و روی آن 
با روکش هایی از ورقه های طال پوشیده شده است. چاپر طالیی 
بیشتر برای نمایش در کلکسیون ها ساخته شده و انتظار نمی رود 
که افراد با استفاده از آن در مسافت های طوالنی، سواری کنند. 
این موتور زیبا در نمایشگاه موتورسیکلت های سیاتل در ایالت 
واشنگتن معرفی شده بود و البته تعداد کمی از آن ها در خیابان 

های چند کشور دیده شده است.

افسانه ای و تک در دنیا
قیمت: 400 هزار دالر

موتورسیکلت مشکی افسانه ای کالسیک بریتانیا، یک مدل بسیار خاص و 
جذاب است که هیچ مشابهی در دنیا ندارد. همین تک بودن باعث شده که 
طرفداران زیادی داشته باشد؛ طرفدارانی که حاضرهستند برای این موتور 
۴۰۰ هزار دالر پرداخت کنند. این موتور یک پیشرانه دو سیلندر با حجم 25۰ 
که  همان طور  و  دارد  سی سی 
از نام آن نیز پیداست در کشور 
ــده اســت.  انــگــلــیــس تــولــیــد شـ
شاید این موتور جزو خاص ترین 
مدل های دنیا نباشد اما بدون 
شک تمامی نگاه ها را به سمت 

خودش جلب کرده است.

بدون مرکز چرخ
قیمت: 155 هزار دالر

ایــن تصویر مربوط به موتوری 
خاص با طراحی منحصربه فرد 
ــه در شــرکــت هــارلــی  اســـت ک
دیویدسن متولد شده و ۱55 
ــزار دالر قیمت دارد. موتور  ه
سیکلت  هاب لس یا بدون مرکز 
چرخ  هارلی دومین محصول از 
این شرکت آمریکایی است که 
در فهرست ۱۰ موتورسیکلت 
گران قیمت دنــیــا قـــرار دارد. 
ــن مــوتــور طــراحــی تقریبًا  ایـ
مشابهی با دیگر مدل های  
هــارلــی دیــویــدســن دارد 
اما تغییراتی در آن انجام 
شده که باعث می شود تا 
طراحی و عملکرد آن با هر 
موتور دیگری متفاوت باشد. 
همان طور که در تصویر مشاهده 
می کنید، سیستم تعلیق و انتقال 
این موتور در چرخ عقب با دیگر 
مدل های معمول متفاوت بوده 
و قدرت، برخالف دیگر موتورها 
به مرکز چرخ منتقل نمی شود. 
هارلی دیویدسن حــدود چهار 
هزارساعت زمان صرف طراحی 
این مدل کرده است و سرانجام 
ــرخ را به  ــدون تویی چ مدلی ب
ــازار معرفی کــرد. هاب لس با  ب
حداکثر سرعت ۱۶۰ کیلومتر 
در ساعت، یکی از سریع ترین و 
پرقدرت ترین موتورسیکلت های 

بازار است.

 هم سرعت دارد 
و هم قدرت

قیمت: 300 هزار دالر
ــدل  اف ای تـــی ایـــکـــس،  ــ م
ــوری خـــاص و بسیار  ــوتـ مـ

ارزشمند است که دو ویژگی 
ســرعــت و قـــدرت را بــا یکدیگر 

نقلیه شگفت  و یک وسیله  ــرده  تجمیع ک
انگیز را راهی بازار کرده است. این موتور 
چشم نــواز، به نسبت قیمت باالیی دارد و 
برای به دست آوردن آن باید ۳۰۰ هزار دالر 
هزینه کنید اما به همین نسبت ارزشمند 
است. موتور آلومینیومی این مدل قادر است 
تا 225 اسب بخار قدرت تولید کند. طراحی 
براق و چشمگیر این موتور، نگاه هرکسی 
را به سمت خود جلب می کند. موتورهای 
سری تیتانیوم Ecosse همیشه جزو بهترین 
مدل های سال موتورهای جهان بوده اند 
و این موتور قــادر است تا به سرعت ۴۰۰ 

کیلومتر در ساعت دست یابد.

اولین موتورسیکلت دنیا
قیمت: 150 هزار دالر

این مدل همان دوچرخه موتورداری است که برای اولین بار در 
دنیا ساخته شد، همین قدر ساده و معمولی. هیلدبرند و ولف 
مولر اولین تولید کننده های موتورسیکلت در دنیا بودند و عجیب 
این که تمام مدل های آن ها که امروزه در دنیا وجود دارند، بسیار 
خاص و ویژه محسوب می شوند. هم اکنون، بیشتر این مدل ها در 
مجموعه های خصوصی نگهداری می شوند و به این دلیل که اولین 
موتورسیکلت های ساخته شده در تاریخ هستند، قیمت بسیار باالیی 
دارند. این موتور کمیاب دارای موتور دو سیلندر چهار زمانه است و 

۱5۰ هزار دالر قیمت دارد.

 برای سخت پسندها
قیمت: 130 هزار دالر

و باز هم، موتور دیگری از شرکت هارلی دیویدسن! بیخود نیست که این شرکت 
ــادی دارد. موتورهای ساخت این شرکت بسیار خاص و البته  طــرفــداران زی
گران قیمت هستند و مخصوص افرادی که می خواهند موتور سیکلتی متفاوت 
و کم نظیر داشته باشند. مدل راکر این شرکت بر پایه یکی از موتورسیکلت های 
معروف شرکت آلمانی  هاوس آو تاندر ساخته شده و در طراحی آن 
به تمام جزئیات تا جای ممکن توجه شده است. این موتور که بدنه 
آن از چرخ عقب تا جلو زاویه ۳7 درجه 
دارد عملکرد فوق العاده ای دارد. 
طراحی راکــر نیز بسیار خیره 
کننده و زیباست و ۱۳۰ هزار 

دالر قیمت دارد.

 کالسیک و آنتیک
قیمت: 120 هزار دالر

موتورسیکلت های قدیمی و کالسیک برای بسیاری از طرفداران این وسیله نقلیه 
باارزش هستند و حاضرند برای داشتن یکی از آن ها مبالغ زیادی هزینه کنند. 
یکی از این موتورها کاونتری ایگل است، مدلی بسیار قدیمی که توسط کارخانه 
موتورسازی ایگل ساخته شده است. با این که تقریبا صد سال از عرضه این مدل 
به بازار می گذرد، اما هنوز هم قابلیت های خیره کننده ای دارد. این موتور برای 
افراد با کالس طراحی شده و با توجه به قیمت باالیی که دارد بدون شک یکی از با 
پرستیژترین موتورهای دنیاست.  قیمت این موتورسیکلت ۱2۰ هزاردالر است.

گران ترین موتورسیکلت موجود در ایران
با گشتی در بازار موتورسیکلت های خاص و گران قیمت در کشورمان به مدل یاماها V-Max بر می خوریم. این مدل بین موتورهای موجود 

دربازار گران ترین است و قیمتی حدود ۳5۰ میلیون دارد. البته مدلی که صفر کیلومتر نیست و مربوط به سال 2۰۱5 می شود. نام 
V-Max در سال۱۹8۴ به عالقه مندان موتورسیکلت معرفی شد. »جان رئید« طراح انگلیسی این موتور سیکلت است. 

یاماها V-MAX از همان ابتدا در کالس موتورهای کروزر قرار داشت. باظاهری شبیه به موتورهای هارلی دیویدسن 
آمریکایی اما از نوع ژاپنی! از سال ۱۹8۴ تا 2۰۰۴موتور V-MAX با پیشرانه ۱2۰۰ سی سی عرضه و تولید شد 
اما بعد از آن در سال 2۰۰5 نمونه کانسپت V-MAX توسط شرکت یاماها در نمایشگاه توکیو معرفی شد. عالوه بر 
داشتن ویژگی های فنی به روز، V-MAXهای تولید شده در سال های 2۰۱2 به بعد یک ویژگی خاص دارند و آن 

رنگ مات بدنه است. در این چندسال طبق آماری که در دست داریم، تعداد انگشت شماری از یاماها V-MAX وارد 
ایران شده اند که تمام آن ها رنگ بدنه متالیک و براق دارند. باید به جرئت گفت این تعداد کمتر از پنج عدد بوده است.

 سریع ترین 
موتورسیکلت جهان

دوج، موتوری است که شما را به آسمان خواهد 
ــرد! مــوتــوری بــا ظــاهــری عجیب و سرعتی  ب
موتورسیکلت  سریع ترین  بــاورنــکــردنــی. 
جهان دوج نام دارد و فقط 9 دستگاه از آن تا 
به حال تولید و در بازار عرضه شده است. این 
سیلندر   10 پیشرانه  یک  از  موتورسیکلت 
شرکت  ساخت  که  می برد  بهره  خورجینی 
Dodge Viper و قــادر است 500 اسب بخار 
نیرو تولید کند. این موتورسیکلت می تواند 
به سرعت 560 کیلومتر بر ساعت دست پیدا 
 کند ولی چنان چه با آن سرعت حرکت کند، 
قوانین حاکم  بر فیزیک و آیرودینامیک باعث 
خواهند شد موتورسیکلت به پرواز در بیاید 
و از سطح زمین جدا شود! گفتنی است تا به 
حال کسی با سرعت بیشتر از 210 کیلومتر بر 
ساعت با آن رانندگی نکرده است. هم اینک 
این موتورسیکلت سریع ترین موتورسیکلت 

جهان محسوب می شود.
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بریده کتاب

از کجا بدانیم برای چه کاری  
ساخته شدیم؟

نشانه این که فالن وظیفه برای شما ساخته شده، این 
نیست که عاشق آن وظیفه باشید، بلکه باید آن وظیفه 
را ساده تر از دیگران انجام دهید و حین اجرایش کمتر 
عذاب بکشید. چه زمانی است که شما از یک کار لذت 
 می برید، در حالــی که دیگــران راجع بــه آن غرولند 
می کنند؟ آن کاری که به شما کمتر از دیگران صدمه 

می زند، برای شما ساخته شده است.
برگرفته از کتاب »عادت های اتمی« 

دکتر محمود مقّدسی|   دانش آموخته دکترای فلسفه
جهان عجیبی است. داری یک گوشه دنیا زندگی ات را می کنی، 
یکی بی آن که بداند ویروسی را از ناکجا با خودش می برد و پخش 
می کند توی یک شهِر خیلی دور. بعد، شهر را قرنطینه می کنند. 
خبرش می پیچد توی همه دنیا. شهر بعدی هم از راه می رسد. 
اّولی 11 میلیون نفر جمعیت داشــت، دومــی 7.5 میلیون نفر. احتمــااًل کار به 
شهرهای دیگر هم می کشد. به این همه آدم فکر می کنی و به وحشِت ویروسی که 
از هیچ کجا افتاده وسط زندگی هر روزه شان. توی اخبار، تصویر جابه جایی بیماران 
را می بینی؛ بیمارانی که تا دیروز زندگیشان را می کردند و حاال شده اند خطری 
برای بشرّیت. در جعبه های بزرگ جابه جا می شوند و تا فاصله زیادی از آن ها، همه 
از لباِس محافظ و ماسک استفاده می کنند. آن شهر خیلی دور است، خیلی دور. 
آن قدر که به تو اطمینــان می دهد فعاًل این ویروس، کاری بــه زندگی هر روزه ات 
ندارد. لحظه ای مکث می کنی. بعد نگاه می کنی به قیِد جمله قبلی ات. دوباره دّقت 
می کنی. نوشته ای: فعاًل. این قیِد ناخودآگاه، محصوِل آگاهی  ناگزیرت از جهانی 
است که در آن زندگی می کنی. این یعنی چندین هزار کیلومتر فاصله 
هم امنیت کامل نمی آورد. به چنین جهانی فکر می کنی؛ جهانی 
که همــه چیــزش در هــم تنیــده اســت و زندگــی روزمــّره در آن 
شکننده ترین چیز. هر تغییری در این دنیا، حتی هزاران هزار 
کیلومتر آن طرف تر هم ممکن است زندگی روزمّره تو و هر کس 
دیگری را روی این کره خاکی درگیر کند. از اقتصاد و آب و هوا 
گرفته تا جنگ و بیماری و هر چیــز دیگری. فکر که می کنی، 
می بینی همه اش هم بد نیست. این در هم تنیدگی، خوشی و 
خوبِی بی هوا و ناخواسته هم می آورد. اّما چرا این همه پیچیده 
و پیش بینی ناپذیر؟  از خودت می پرسی، چطور می توان 
با این همه ابهام و نبود قطعیت کنار آمد؟ ... چه اضطراب 

و دل آشوبه ای.
 پیش از آن که یکسره تلخ و بدبین بشــوی، ایده دیگری به 
ذهنت می آید. با خودت می گویی این همه نشانه برای خو 
نکردن به چیزها، همه اش هم بد نیست. یک جور گشودگی 
و رهایی می آورد. خو کردن و امنیت خوب اســت ولی مگر 
جهان حتی صدها سال قبل که ویروس ها، فاصله ها را نمی 
بلعیدند، باز هم مخاطره ناشناخته ای در آستین نداشت؟ 
شاید آن ها که خو می کردند، آسیب پذیرتر هم می شدند. اّما 
تو، با این همه نشانه و عالمت، یاد می گیری که خو نکنی، نه 
به خوبی و نه به بدی اش. نمی فهمــی چرا، ولی انگار همین 
ایده امن ات می کند. یک جور بازیگوشــی و رهایی در آن هست که حس 
خوبی به تو می دهد. شاید به بقیه هم. برای همین دست به نوشتن می شوی و از این 
جهاِن عجیب و ویروس ها و امیدهایش می نویسی؛ ویروس هایی دور و امیدهایی 

ترد و شکننده. 

 ساکن هشری که کتابخانه اش 
مرا یم شناسد

 شهر من جایی است که کتابخانه اش را دوست دارم؛ کتابدارهایش مرا می شناسند و

 وقتی زنگ می زنم تا تلفنی کتابم را تمدید کنم حالم را می پرسند

فاطمه جناب اصفهانی
شهر هر کسی جایی است که 
به آن تعلق دارد. در آن خاطره 
دارد. خیابان ها و کوچه هایش 
را می شناسد. بعضی از آن ها 
را مثل کف دستش بلد اســت. می داند از کدام 
مغازه، نان بخرد. اگر اهل شیرینی باشد، قنادی 
خــودش را انتخاب کــرده و هر طور شــده برای 
مراســم خاص از آن کیک و شــیرینی می خرد. 
همیشــه کتاب هایش را از چند کتاب فروشــی 
می خرد و زیر چند درخت از پارک هایش عکس 
شــهر،دنیا  آن   در  شــاید  دارد.  ظاهرشــده 
نیامده باشــد اما حتمــًا مدتــی در آن جا زندگی 
کرده. با خاکش خاطره دارد. شاید عزیزی را به 
آن سپرده باشد یا گیاهی در آن کاشته باشد و به 
ثمر نشســتن را تماشا کرده باشــد. شهر من اما 
جایی اســت کــه کتابخانه اش را دوســت دارم. 
کتابدارهایــش مــرا می شناســند و وقتی زنگ 
می زنم تــا تلفنی کتابــم را تمدید کنــم حالم را 
می پرســند. اگــر حضــوری رفته باشــم، حــال 
فرزندانم را هم می پرســند. چون ما از جوانی و 
حتی از کودکی هم را می شناسیم و ماجرای باال 

و پایین  رفتن زندگی هم را می دانیم. ]...[ من 
دوستانم را هم در کتابخانه می بینم و بعضی از 
قرارهایم را آن جا می گذارم و فقط از کتاب های 
کتابخانه نیســت که اســتفاده می کنــم یا فقط 
دوستانم را آن جا نمی بینم. من قصه می سازم با 
کتاب ها. با برگه  یادآوری کتاب ها که پشت جلد 
چسب خورده و قرار است به من یادآوری کند تا 
چه زمانی فرصت دارم کتاب را تحویل دهم. این 
برگه  یادآوری کتاب برایم مهم است مخصوصًا 
اگر کتاب را خیلی دوست داشته باشم ]...[ به 
فاصله  تاریخ ها از هم نگاه می کنم. گاهی چند 
سال  بین تاریخ ها فاصله است. گاهی چند ماه 
و گاهی چند روز. این یعنی یــک اتفاقی افتاده 
بوده کــه باعث اســتقبال خواننــدگان از کتاب 
شده. دانستن آن اتفاق ذهنم را رها نمی کند و 
شــروع می کنم به فرضیه ســازی. از نویســنده، 
کتاب تازه ای منتشر شده که مورد استقبال قرار 
گرفته و حاال مخاطِب نویسنده تمایل دارد بقیه 
آثار او را هم بخواند و بداند؟ فیلم یا سریاِل کتاب 
دارد پخش می شود؟ یک آدم مشــهور کتاب را 
بعد از مدت ها توصیه کرده؟ یا کسی، چهره ای 
فرهنگی که مــردم دوســتش دارند، فهرســت 

کتــاب داده؟ روان جامعه به ســمتی رفته که به 
خواندن این اثر کشــش دارد؟ اگــر رفته، حال 
جامعه در آن تاریخ چطور بوده؟ چاپ تازه  کتاب 
بســیار گران اســت و کتاب خــوان ترجیح داده 
نســخه  کتابخانه را بخواند؟ حرفش هســت که 
کتاب وارد دســته کتاب های ممنوعه شود؟ اما 
این همه  ماجرا نیست. گاهی وقتی دارم بخشی 
از کتــاب را می خوانــم احســاس می کنــم تنها 
نیســتم! با یک فاصله  زمانی پس وپیش، همراه 
دیگــر آدم هــا دارم کتــاب را می خوانــم. مثــل 

سینما. 
می کنــد  وادار  را  تــو  سکانســی  وقتــی 
کناردســتی ات را هم زیرچشــمی نــگاه کنی و 
واکنشــش را ببینی. حتی به بهانه ای ســرت را 
برگردانــی و عقبی هــا را ببینــی. شــبیه همین 
اســت. با این تفاوت که تو آدم هــا را نمی بینی و 
باید تصورشان کنی. می توانی حدس بزنی که 
آن ها به این صفحه که رســیده اند نفس شان به 
شــماره افتاده و هر طــور بوده ادامــه داده اند تا 
بفهمند قصه به کجا رسیده. یا این صفحه آن ها 
هم بلند خندیده اند. یا این جا به فکر فرو رفته اند 
که اگــر جای قهرمان داســتان بودنــد چه حال 

امروزه خیلی از کارمندان اداری به جای یک روز استراحت زیر 

پتومجبورند دورکاری کنند

روزهای بیماری و کار

NYTimes :استیون کوروتس-ترجمۀ: علیرضا شفیعی نسب مرجع

سالم و سرحال به تختخواب می روید، اما صبح 
با گلودرد و تب بیدار می شوید. نگران کارتان 
هســتید که بروید یا بــرای اســتراحت در خانه 
بمانید؟ باالخره تصمیــم می گیرید که بمانید. 
زنگ می زنید به محــل کارتان تا مرخصی اســتعالجی بگیرید. 
رئیس تان هم می پذیرد، اما می گوید حاال که خانه ای لطفًا این 
گزارش را هم بنویس و آن موضوعات را هــم پیگیری کن. برای 

خیلی ها، روزهای بیمــاری دیگر فرقی با بقیۀ روزها ندارد.
»آدام توِرن« که نویسنده و کارآفرین حوزه فناوری است آخرین 
باری را که مرخصی اســتعالجی داشت به یاد دارد. خزید روی 
تختخوابش، پتو را روی سرش کشــید و با خیال راحت در خانه 
مانــد. از آن روز به بعــد، در طول این 13 ســال، حتــی یک روز 
کاری را به  دلیل بیماری از دســت نداده اســت و بــه این رکورد 
می بالد. تــورن دربــاره عواملی کــه او را ســالم نگه داشــته اند 
می گوید: »برای ادامۀ این روند، حواسم به چرخه خوابم هست. 
قهوه نمی نوشــم. نوعی چای مخصوص ژاپنی به نــام گیوکورو 

می خورم. زردچوبه و نوعی مکمل غذایی اســتفاده می کنم«.
تــورن در محــل کار شــاید مــوردی  آقــای  رکــورد حضــور 
منحصربه فــرد باشــد، امــا به هرحــال، مرخصــی اســتعالجی 
روزبــه روز از فرهنــگ واژگان اداری محــو می شــود، حتــی در 

فصل آنفلوآنزا.
 روزگاری مرخصی اســتعالجی این بود که یک روز اســتراحت 
کنی تا بهتر شــوی اما حاال تغییراتــی در تعریفش به وجود آمده 
که بازتاب  زندگی شغلی شبانه روزی و رقابتی ماست و به لطف 
کار در منزل، مرخصی استعالجی برای بعضی مشاغل تا حدی 

منسوخ شده است.
 با وجود مرخصی اســتعالجی 
باز هم باید صبــح ایمیل بزنید 
و مــدام آن راچــک کنیــد. در 
واقــع به نوعــی هنجــار تبدیل 
شــده اســت که بــه همــکاران 
تــان اطــالع بدهیــد کــه آن 
روز در منــزل کار می کنیــد. 
گوشــی های هوشــمند خیلی 

چیزها را عوض کرده اند«.
کار در منزل شــاید آرامش بخش به نظر برســد، امــا کلمۀ »کار« 
در این عبارت حکایت از انتظارات همراه با آن دارد این که فرد 
در دسترس باشد تا ایمیل ها را بخواند و پاسخ دهد، وارد ویدئو 
کنفرانس شــود و حتی با وجود حــال نه چندان خوشــایندش، 
کارایی داشــته باشــد. کارمنــدان ترجیــح می دهنــد در زمان 
بیماری کار کننــد تا مبادا با »اســترس عقب ماندن کارها« روبه 
رو شــوند. این حکایــت از افزایــش میــزان کار دارد و شــاید به 
دلیل تــرس از تعدیل نیروها و از دســت دادن جایــگاه خود نزد 

کارفرما باشد.
»مارک جی.مارســن«، مدیر منابع انســانی مؤسسۀ ای مربوط 
به مبتالیان ایــدز می گوید: »مرخصی اســتعالجی در شــرکت 
او  پابرجا و برقرار اســت، هرچند واژگان آن تغییر یافته اســت. 
ما بــه ایــن مــوارد، روزهــای فوریــت شــخصی می گوییــم. این 
گسترده ســازی در تعریف مرخصی اســتعالجی باعث می شود 

کارمندان حریم خصوصی بیشــتری داشته باشند. 
با ایــن تعریــف، مــوارد جدیدی هــم لحاظ می شــود: ســالمت 
ذهنی، یا این که فرزند یا عضو دیگری از خانواده که تحت تکفل 

کارمند مدنظر اســت بیمار و نیازمند مراقبت باشد. 
درضمن، کارمند مجبور نیست با فهرستی از نشانه ها، بیماری 
اش را به رئیس خود بفروشــد. روزهای شــخصی یعنی به دلیل 

شــرایطی که پیش آمده، امروز نمی توانید کار کنید.«
ماه گذشته آقای مارسن هنگام سفر سرما خورد و دو روز کاری 

را از دست داد.
 او در روز سوم اعالم کرد که آن 
قدری بهبود یافته اســت که در 
منزل کار کند. بــه گفته او این 
روش باعــث ارتقــای کیفیــت 
زندگی می شود. اما در بعضی 
شــغل ها مثل باریســتا و خیلی 
از کارهــای دیگــر کار در منزل 
امکان پذیر نیست. اما آیا برای 
ســالمتی بد نیســت کــه حتی 
یک روِز جدا از کار و مخصوِص 

نقاهت وجود نداشته باشد؟

مجید خسرو انجم|    کارتونیست

هفته  قبل مهمان دانش آموزهای یکی از دبیرستان ها بودم. آخر 
جلسه، یکی شون اومد و گفت: مامانم اجازه نمی ده رو در و دیوار 
خونه مون عین شما چیزمیز بکشم. گفتم: خوب می کنه. گفت: 
مامان شــما چه جوری اجازه می ده پس؟ گفتم: مامان من هم 
اجــازه نمــی ده  روی  در و دیــوار خونه  مــردم می کشــم که اگه 

ناراحت شدند، مامانم وساطت کنه و کتک نخورم.
چشماش برق زد و ظرف چند ثانیه از افق دیدم خارج شد.

گمونم االن مامانش بیست و چهار ساعته تلفن دستشه و داره از 
فک و فامیل و دوست و آشنا عذرخواهی می کنه. 

خوش یا ناخوشی داشتند. ]...[ گاهی 
برگه  یادآوری را این طوری دوست دارم 
که برای من اولین مهــر تاریخ را خورده 
باشــد. انگار فاتح شده باشم و دره  بکری 
را دیده باشم که پیش از من کسی کشفش 
نکرده بوده یــا اولین ردپاهــای برف تازه، 
جای پای من باشــد. البته خنده دار است 
چون من تنها یک جلد از کتابی را در دست 
دارم که در کتاب فروشــی ها توزیع شده و کلی 
پیش از من خوانده شــده اما خــب حس خوبی 
اســت. ]...[ و فقط برگــه  یادآوری هم نیســت 
که دیوانــه ام می کند. لکه هــای روی کتاب هم 
هست. از لکه های شــکالت بگیر تا زردچوبه و 
ســس و چای. یعنی خواننده همراه چایش چه 
می خورده؟ نقل یا قند؟ یا حتی شــکالت؟ چه 
وقت از روز داشــته مطالعه می کــرده؟ آن یکی 
که انگشــت ســس قرمزی اش را به کتــاب زده 
و اثرش را به جای گذاشــته چطــور؟ نکند روی 
چیپس نمکــی اش ســس ریختــه و بخش های 
جالب کتابــش را طعم دار کــرده و رد زردچوبه 
خبر از آشــپزخانه می دهد. بــرای چند نفر غذا 
می پخته؟ مــادر بــوده؟ چرا این کتــاب برایش 
این همه جــذاب بوده کــه حین غــذا پختن هم 
رهایش نکرده؟ جدای اثر انگشت هایی که روی 
کاغذ نشسته، نشانه هایی که خواننده قبلی الی 
کتاب جا گذاشــته بوده هم منبع قصه هستند. 
نشانه ای که ســربرگ اداره یا ســازمانی دارد و 
برگه  خریدی اســت که قــرار بوده بــه خواننده 
یــادآوری کند کاهو و تمبر هنــدی یادش نرود. 
یعنی قرار بوده مهمان داشته باشد؟ چه غذایی 
تدارک دیده؟ مثاًل ماهی شــکم پر با سبزی پلو 
و یک جور غذای فرنگی که بهتر اســت کنارش 
ســاالد کاهو باشــد؟ نکند این زن یا مــرد تمبر 
هندی را برای وقت خواندن کتاب می خواسته؟ 
آدمی که وقــت مطالعه تمبر هنــدی می خورد 

چه جــور آدمــی اســت؟]...[ 
خوانــدن  بــا  گاهــی 

بعضــی کتاب هــا دلم 
می خواهد آدم هایی 

کتــاب  آن  کــه  را 
و  خوانده ایــم  را 
عضو بــودن در یک 

نقطــه   کتابخانــه، 
ن  ک ما ا شــتر ا

محســوب می شود 
جمــع  هــم  دور 
کنــم. بــا همدیگر 
شــویم.  آشــنا 

درباره کتاب حرف 
بزنیم. تأثیــری که از 

آن گرفته ایــم. چیــزی 
از آن یادمــان مانــده 
اصــاًل؟ االن اگر این 

کتاب را نخوانده بودیم 
باز هــم امانت می گرفتیم؟ 

چه جمع جالبی می شدیم ما! 

با اینا زمستونو سر می کنم...

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند
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بخــشِ  مغــز و اعصــاب، 
آرام و بی دردســر بــود. 
هوای نیاوران هم لطیف 
و گــرم بــود. در پله های 
اضطراری قهوه خوردیم، چارت سه بیمار 
بخش را پر کردیم و بــا آکواریوم مصنوعی 
پر از ماهی های پالستیکی سرگرم بودیم. 
استادِ نورولوژی سرظهر رسید و پرستارها 
باالخره اجازه دادند دِر اتــاق چهارم را باز 
کنیــم و در حضورِ اســتاد و بــدون روپوش 
سفید برویم تو. سرو صدا نکنیم و بی دلیل 

هم نخندیم.
 اتــاق رازآلــود چهــارم، اتاق بســتری یک 
مــادر و دو فرزند فلج مغــزی اش بود. مادر 
بســتری نبــود، امــا تمــام وقتــش را پیش 
بچه هایــش در بیمارســتان می گذرانــد. 
پســرهای دوقلوی فلجِ  مغــزی. از روپوش 
سفید می ترسیدند و بدنشان زود منقبض 
می شد و گریه می کردند. برای همین همه 
باید قبل از ورود به اتاقشان روپوش ها را در 
می آوردیم و سر و صدای اضافی هم ازمان 

در نمی آمد.

  سوالی که پرسیده نشد
زنِ  نســبتا جوانی بود و بین دو تخت رفت 
و آمــد می کــرد، موهــای یکــی را نوازش 

می کــرد و بعــد پانســمان دســت آن یکی 
را چــک می کــرد، برایمــان توضیــح داد 
دوقلوها ســی پی به دنیــا آمده اند، در یک 
ســالگی تشخیصشــان دادند و بعــد از آن 
هم دارند درمان می شوند. به سوال های 
همکالســی ها با حوصلــه و لبخند جواب 

می داد. 
بچه ها ســوال می کردند، وســیله یــا دارو 
پیشــنهاد می  دادند و من حواسم به اخبار 

هواشناســی بود کــه بــا صــدای آرامی از 
تلویزیــون اتــاق پخــش می شــد-صدای 
بلند هــم دوقلوهــا را ناراحــت می  کرد- و 
تنها ســوالی کــه در ذهنم ویــراژ می داد و 
از پرســیدنش خجالت می کشــیدم  و بعد 
در بیمارســتان و دانشــگاه و کلینیک، باز 
خجالــت کشــیدم از مادرهــای بچه هایِ  
فلج مغزی بپرســم این بود که خانم عزیز، 
خانم نسبتا جوان و سرحال، چطور داری 

می خندی؟
چطــور دو کــودکِ  فلــج مغــزی بــزرگ 
می کنی، از این بیمارستان به بیمارستان 
بعــدی می بــری، وام درمانــی می گیری، 
چطور همه این ها را انجــام می دهی و باز 
هم حوصله داری پانزده دانشجوی جوان 
دســته  جمعی بیاینــد تــوی اتاق بســتریِ  
پســرهایت و ســوال بارانت کنند؟ چطور 

هرروز صبح بیدار می شوی؟

  این صبر از کجا آمده؟
آدم هــا صبــر و تحملشــان را از منابع مختلف 
به دســت می آورنــد. بعضی ها از خــدا و نماز، 
بعضی ها از موســیقی، بعضــی از یک شــغلِ  
ثابت روزانه که مشغولش شوند و یادشان برود 
در خانه چه چیزی انتظارشــان را می کشــد و 
بعضی ها هم از آدم های دیگر. این که بعد از پنج 
دقیقه اول، مادر ما را بیرون نکرد و نیم ساعت 
تمام، بی آن که لبخند از لبش برود یا صدایش 
را باال ببرد درباره بیماری توضیح داد، جوابمان 
را داد و ما را تحمل کرد واقعا برایم عجیب بود. 
برای من کــه با اولیــن عالیــم درد و کوفتگی 
حوصله و مهر و همه چیزم را از دست می دهم، 
که تحمل دل دردهایــم بداخالقم می کنند، 
خیلی خیلی شگفت انگیز بود که این زن هنوز 
دارد لبخند می زنــد، هنوز حوصلــه آدم ها را 
دارد، هنوز حوصله دارد نیم ســاعت از وقتش 
را، نیم ساعت از وقت سکوت و صلحِ  بچه های 
فلجِ  مغزی اش را که شــاید حاالحاالها دوباره 
سکوت نکنند، به جواب دادن به دانشجوهایی 
بگذراند کــه با اولیــن قهر دوست شــان دیگر 
حوصله هیچ بشــری را ندارند، دانشجوهایی 
که از اتاقِ  بیمارســتان بیرون می روند، لیوان 
قهوه به دســت، در راه برگشــت با هــم درباره 
این حرف می زنند که چقدر خوش شانس اند 
که جای او و بچه هایش نیستند و بعد هرکدام 
می روند دنبال روز خودشان و به کل همه چیز 

را یادشان می رود...

حس قشنگ امنیت
صدیقه حسینی 

اگر با مامان حرفم بشود بابا سریع می آید 
وســط و از مامــان طرفــداری می کنــد. 
به طرز عجیــب و غریبی حــق را به مامان 
می دهد. همیشه و همیشه! حتی وقتی 
دوتایی با هم توی خودروییم و من سِر درِد دلم باز می شود 
یا چیزی نمی گوید یا اگر هم بگوید، چیزی در طرفداری از 
مامان اســت! گاهی فکر می کنم من باید چنین همسری 
داشــته باشــم که همیشــه از من حمایت کند. به خصوص 
جلوی بچه ها، حتی اگر حق با من نباشــد هم حداقل توی 
حرف زدن طرف من را بگیرد و یک تصویر خوب از من برای 
بچه ام بسازد... درســت اســت که این جور وقت ها که بابا 
بیخودی طرف مامان را می گیرد حرصم درمی آید اما ته ته 
تهش به این فکر می کنم چقدر چنیــن چیزی به آدم حس 

امنیت می دهد. می دانید؟

 6 نکته آدمیزادی
 درباره این روزها

از »طنز و ترانه« تا »رعایت حال کسب و کارهای کرونا زده«

دنیای رنیگ حرشات
عکس های »ماکرو«ی این جوان هندی از حشرات با گوشی همه را 

متحیر کرده است

در ایــام کرونایــی، بــد نیســت باز هــم چنــد نکتــه 
مهم درباره متن و حاشــیه ایــن ماجرا را بــا هم مرور 

کنیم:

 این که دولت چه می کند و نمی کند، رسانه ها راست می گویند 

یا نه، عدد و رقم مبتالیان و فوتی ها درست است یا خیر، قرنطینه 1
و تعطیل مــی کنند یا نمــی کننــد، در مرحلــه دوم اهمیت قرار 

دارد. مهم این است که خودمان مراقب خودمان باشیم. 
حفظ روحیه بسیار مهم است.  در این باره:

- جلوگیــری از ابتــال به کرونا بســیار راحت اســت. پزشــکان و 2
پرســتارانی که با مبتالیــان قطعی به کرونــا ســر و کار دارند، با 
رعایت اصول بهداشــت فردی، از ابتال به این بیماری مصون می مانند. 

همه ما هم می توانیم.
- اگر دیدیــم فــردی، مثال پــدر و مادرمــان، بــرای جلوگیــری از کرونا، 
کارهایی ماننددود کردن اســپند می کنــد، او را از ایــن کار منع نکنیم. 
فایده اش این است که احساس می کند در برابر کرونا خلع سالح نیست 
و روحیــه اش حفظ می شــود. بــه او اصول صحیــح خود مراقبتــی را یاد 
 دهیم ولی نیازی نیســت ادای دانشــمندان نکوهش گــر  را در بیاوریم.
- به جای فوروارد کردن پست های ناامید کننده، هر چه طنز و ترانه در 
چنته داریم به همدیگر بفرســتیم. ما این روزها به شاد بودن بیشتر از هر 
زمان دیگری نیازمندیم. شــادی، در عیــن حال تقویت کننده سیســتم 

ایمنی بدن است. 
مدام از کرونا حــرف نزنیم. این کار را به پزشــکان، مســئوالن و 

رسانه ها بسپاریم.3
اگر در خانه یا محل کار کسی شــروع کرد به منفی بافی درباره 
کرونا و این که "من می دونم کار ما تمومه" حرف را عوض کنیم؛ این همه 

سوژه در دنیاست. حتما باید خودآزاری و دیگر آزاری کنیم؟!
 به کــودکان و نوجوانان آگاهی هــای الزم را بدهیم ولی باعث 

وحشت  شان نشویم؛ آن ها در سنی نیستند که بتوانند تهدیدی 4
را که درونش کمی هم مرگ نهفته هســت، تحمــل کنند؛ گناه 

دارند طفل معصوم ها.
 بسیاری از کسب و کارها دچار رکود شده اند. طرف حساب های 

آن ها، مانند موجرها، طلبکارها و  کســانی که چک دست شان 5
است این یکی دو ماه رعایت شان را کنند. انسانیت و شرافت  این 

جورجاها مشخص می شود.
 همه متفق القول هســتند و قباًل هم نوشــته ام "خانه امن ترین 

جای دنیاست" ، تا حد امکان در خانه بمانید، استراحت کنید، 6
با اعضــای خانــواده معاشــرت کنیــد، کتــاب بخوانیــد، مجله 
بخوانید، آلبوم هــای قدیمی را مرور کنید، موســیقی گوش کنید، فیلم 
ببینید، سایت های مفید ببینید، کارهای عقب افتاده تان را سر و سامان 
دهید، خانه تکانی کنید، به دوســتان قدیمی و فامیل ها زنگ بزنید و از 
لحظه لحظــه "بودن در خانه" لــذت ببرید ولو با چــرت زدن و خوابیدن؛ 

حالش را ببرید.

بهروز بوچانی نویســنده ای اســت کــه به امید 
اقامت در اســترالیا مهاجرت می کنــد اما بعد 
از ماه ها ســرگردانی در اندونزی، به مدت پنج 
ســال در جزیره مانوس و کمــپ پناهندگان در 
نزدیکــی اســترالیا زندانــی می شــود. برخی 
عقاید و رفتارهای او قابل نقد است اما نمی توان 
این موضــوع را کتمان کرد که با نوشــتن کتاب 
»هیچ دوستی به جز کوهستان« نگاه دنیا را به 
پدیده پناهندگان  و شکل زشت برخورد برخی 
کشــورها با آن هاتغییــر داد. او این کتــاب را به 
سختی نوشت و در حالی که کماکان در جزیره 
مانوس زندانی بود، جوایز زیادی را هم کســب 

کرد. کتاب او که نقدهای مثبت در سطح جهانی 
کسب کرده؛ به تازگی توسط نشر »چشمه« در 
ایران هم منتشر شده و در سامانه های مجازی 

دانلود قانونی کتاب هم قابل دسترسی است. 
بخش هایــی از ابتدای کتــاب را برای آشــنایی 

بیشتر شما می خوانیم:
ســیطره ترس غرایــز را بــه کار انداخته بــود. باالی 
سرمان در آسمان، گهگاه نوک شاخه های درختان 
به یکدیگر می رسیدند و کامیون ها به سرعت باد از 
زیرشــان  عبور می کردند. درســت نمی دانستم به 
چه سمتی در حرکت ایم، اما حدس می زدم قایقی 
که قرار بود مــا را به اســترالیا ببرد باید در ســاحلی 

دورافتاده در شمال اندونزی باشد، نزدیک جاکارتا.
در آن سه ماهی که در شهرک کالیباتاسیتی جاکارتا و 
جزیره ِکنداری بودم، مرتب خبر غرق شدن قایق ها به 
گوشم می رسید، اما انسان گمان می کند که همیشه 
این اتفاقات مرگبار فقط برای دیگران می افتد و در 
آن شرایط، باور به مرگ و نزدیکی به آن دشوار است؛ 
گمان می کند که همیشــه مرِگ خودش با دیگران 
متفاوت است. قادر نبودم تصور کنم این دو کامیون 
که پشت به پشت در حال دویدن تا اقیانوس اند، می 
توانند قاصدان مرگ باشــند. نه؛ با وجود آن بچه ها 
چطور ممکن بود در اقیانوس غرق شویم؟ انگار مرِگ 
من بایــد اتفاقی متفاوت باشــد و در مــکان آرام تری 
نازل شود، با این حال باز هم فکر کردن به قایق هایی 
که همین چند روز پیش به قعر اقیانوس رفته بودند 
دلهره ام را بیشتر می کرد. مگر در آن قایق ها بچه های 
کوچک نبودند؟ مگر آن هایی که غرق شده بودند مثل 
من دو دست و دو پا نداشتند؟ همیشه در این لحظات 
چیزی شــبیه به نیرویی ماورایی درون آدم بیدار می 
شود و همه واقعیت های مرگ را نادیده می گیرد. نه، 

قرار نیست من به همین راحتی تسلیم مرگ شوم. 
مرگ من در آینده ای دور رقم خواهد خورد، آن هم نه 
با غرق شدن یا چیزی مثل آن؛ در شرایطی خاص و در 
زمانی که اراده ای در کار باشد. در مرگ من حتما باید 
اراده ای باشد، اراده ای که از درونم و روحم شکل می 
گیرد. گویی مرگ آدم هم دســت خودش است. نه، 

نمی خواستم بمیرم.
پذیرفتن مرگ یک چیز است و به پیشواز مرگ رفتن 
چیزی دیگر. نمی خواستم به پیشواز مرگ بروم، آن 

هم در سرزمینی دور از سرزمین مادری ام، در جایی 
که فقط آب بود و آب. احســاس می کردم مرگ من 
در جایی اتفاق می افتد که به دنیا آمده ام، بالیده ام 
و زندگی کرده ام. باور کردن مرگ، هزاران کیلومتر 
دورتر از جایی که به آن تعلق داری، بســیار ســخت 
است. این شــکل مرگ یک جفای بزرگ و یک ستم 
محض است؛ ستمی که نباید هرگز اتفاق بیفتد و اگر 

هم بیفتد، برای من نباید ...
کامیون ها سرعت شان را کم کردند و جنگل ناگهان 
به پایان رسید. به ساحل رسیده بودیم. آن مرد قاچاق 
َبر هم فعال تر شده بود و دست هایش را بی وقفه تکان 

می داد؛ همه باید ساکت می بودند. 
ماشین ایستاد.

 سکوت... سکوت...
حتی آن پســر پر ســر و صدا هم فهمیده بود که باید 
ساکت باشــد. ترس از پلیس آشکارا بر فضا تحمیل 
شده بود. بارها اتفاق افتاده بود که مسافرانی درست 
لب ساحل و حین سوار شدن به قایق دستگیر شده 

باشند، این ترس واقعی بود.
احدی دم بر نمی آورد. بچــه کوچک چند ماهه هم 
غریزه اش بــه کار افتاده بود و جیک نمی زد، ســینه 
مادرش را گرفته بود و بی این کــه آن را بمکد، فقط 
نگاه می کرد. کوچک ترین جیغ یا صدایی ممکن بود 
همه چیز را خراب کند. سه ماه آوارگی و گرسنگی در 
جاکارتا و ِکنداری و همه آن ترس ها عاقبت ختم شده 

بود به سکوت آن ساحل.
مرحله نهایی.

ساحل. 

دوربیــن   اخیــر،  ســال های  در 
اســمارت فون هــا پیشــرفت های 
چشــمگیری داشــتند. حــاال، یک 
عکاس جوان هندی به نام »ساسی 
کومار« با دوربین گوشی خود عکس های بسیار زیبا 
و ماکرویی از حشرات ثبت کرده که تمام وب را تحت 
تاثیر قرار داده است. او خودش را یک عکاس آماتور 

می داند و در اوقات فراغت 
به مــزارع اطراف شــهرش 
می رود و دنبال سوژه ها و 
دنیــای عجیــب پنهــان از 
چشــم مــردم می گــردد. 
ساســی دو اســمارت فون 
دارد؛ وان پــالس ۶t کــه با 
دو دوربیــن پشــتی ۱۶ و 
۲۰ مگاپیکســلی اســت و 
ردمــی نــوت ۳ بــا دوربین 

گرفتــن  در  او  ترفنــد  مگاپیکســل.   ۱۶ پشــتی 
عکس های ماکرو، استفاده از انواع لنزهای سازگار 
بــا دوربین گوشــی هایش اســت که کمــک می کنند 
عکس هایــی بــا بزرگ نمایــی بســیار نزدیک تری از 
حشــرات بگیرد. حشــرات، گل های ریز، پروانه ها و 
مگس ها سوژه های اصلی این عکاس هستند. عکس 
گرفتن از این ســوژه ها آســان نیســت چون برخالف 
حیوانــات  یــا  انســان 
بزرگ، همیشه در یک 
مکان خاص استراحت 
نمی کنند یا زمان ثابت 
ماندن آن ها بســیار کم 
بــادی،  وزش  اســت. 
ســروصدای بلنــدی و 
تــکان خــوردن چیزی 
می توانــد بــه ســرعت 

سوژه را فراری دهد.

عکس هفته

تنهایی بین
 7میلیارد آدم

»من از آدم های تنها بدم می آد؛ 
مــی دونی چــرا؟« حوصلــه جر و 
بحــث نداشــتم و از روی ناچاری 
گفتم: »بگو بدونم!«آب دهانش 

را قورت داد و گفت: »کــره زمین هفت میلیــارد آدم داره. مگه 
ممکنه همه شون بد باشن! بد اونیه که نمی تونه بین این هفت 
میلیارد آدم واسه خودش دوســتی پیدا کنه!«حق با او بود؛ اما 

من حوصله بیرون زدن از خودم را نداشتم. سکوت کردم.
برگرفته از کتاب »راه طوالنی بود از عشق حرف زدیم« اثر 
رسول یونان

جعفر محمدی 

صندوقچه   درد
سوال بی پاسخ؛ صبر و تحمل این آدم های باحوصله و صبور از کجا می آید؟

ت
س

ی ا
ین

زی
س ت

عک

سیطره ترس 
بر غرایز

پذیرفتن مرگ یک چیز است و پیشواز 
مرگ رفتن چیزی دیگر، نمی خواستم به 
پیشواز مرگ بروم، آن هم در سرزمینی 

دور از سرزمین مادری ام ...

روژان سرّی



ساعت 2 نصف شب است و یکهو یادت آمده مامان یک هفته وقت داده  
برای تمیز کردن کمد و مرتب کردن وسایل اتاقت و االن هم شب آخر 

اســت و صبح باید همه چیز را تروتمیــز تحویل بدهی. خب ناســامتی 
نوروز نزدیک اســت و باید خانه تکانی کرد، گرچه ممکن است آدم ترجیح 

بدهد کرونا بگیرد ولی خانه تکانی نکند اما وقتی مجبور باشی دیگر انتخاب 
دیگری نداری. پس از ســر ناچاری می روی و تمام دل و روده کمد و کتابخانه 

را طی عملیاتی غافلگیرانه روی زمین خالی می کنی؛ این طوری هم حرصی را 
که از خانه تکانی خوردی، تخلیه کردی هم درعرض جیک ثانیه با محتویات کمد 

و کشوها آشنا شده ای ولی خب انصافا این روش مثل خالی  کردن دو تن آجر روی 
سر همسایه طبقه پایینی است که فردا کله سحر باید برود ســر کار یا از ترس کرونا تا 

االن بیدار بوده و تازه چشــم هایش گرم شده اســت. خدا نیاورد روزی را که هوس کنی 
همان نصف شب تار عنکبوت  های گوشه دیوار را که یک سال یار و غم خوار روزهای سخت 

و شــیرینت بوده اند هم با جارو برقی تمیز کنی. روزهای پایانی ســال است و همه درگیر 
خانه تکانی هستیم ولی اساســا، واقعا و حقیقتا صبح کله ســحر، آخر شب و سر ظهر 

وقت مناسبی برای کشیدن پایه  های مبل روی سرامیک و ساییدن کف خانه نیست. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

خانه را بتکانیم ولی به همسایه ها هم رحم کنیم!  

خودت بساز 
ماجرای عجیب زنی که از مصر باستان به زمان ما آمده بود! 

مسافر زمان یا دانشمندی اهل مطالعه؟ 

 
مریم ملی | خبرنگار

البد این روزها زیاد شنیده  اید که آب و صابون و مایع های 
شوینده می توانند خیلی  راحت این ویروس تاج دار* را 
ضربه فنی کنند و به دیار باقی بفرســتند ولی ســوال 
این جاست که چطور این اتفاق می  افتد؟ اصا چرا با 
آب خالی یا دستمال از روی 
دســت مان َکنده نمی شود؟ 
خب ظاهــرا کرونــا از جنس 
لیپید یا همان چربی اســت 
برای همیــن هم هســت که 
مدام همه جا می شنوید که با 
مواد شــوینده می توانید از بین 

ببریدش. وظیفه صابون های جامد و مایع دقیقا همین است که وقتی با سطحی تماس 
پیدا می  کننــد که رویــش مولکول های چربــی وجود دارد، خیلی ســریع بــه آن ذرات 
می چسبند و با ایجاد یک ترکیب آن ها را درون خودشان حل می کنند و از بین می برند. 
مولکول  های صابون این کار را با کمک آب که به عنوان رقیق  کننده و حال هم استفاده 
می شــود، انجام می دهند؛ یعنی صابون و آب مثل بچه محل  های بامرام مولکول  های 
چربی را شکست می دهند و خیال ما را راحت می  کنند. الکل، قوی ترین و بهترین روش 
بــرای نابــود کــردن ویروس  هــا و باکتری هاســت ولی اگــر اســپری های الکلــی و ژل 
ضدعفونی پیدا نکردید، می توانید خودتان یک اسپری خوب بسازید. کمی آب مقطر 
بخرید و درون یک بطری اســپری بریزیــد و از هر کدام از اســانس های رزمــاری و گل 
میخــک و اکالیپتوس 10 قطــره به آن اضافــه کنید و 20 قطــره هم لیمو تــرش در آن 
بچکانید. اسپری شما حاضر است. اسانس ها و آب مقطر، نقش ازبین برنده ویروس را 

در اسپری بدون الکل شما بازی می کنند.
*کرونا به معنای تاج است. چون دندانه های روی این ویروس، شبیه تاج است این نام را برایش انتخاب کرده اند.

       
فاطمه قاسمی | مترجم

باستان شناسان و دانشمندان، تونل ها و زمین ها را می کاوند تا به سرنخ هایی برای 
شناخت تاریخ اجدادمان دست پیدا کنند. اما قرار نیست همیشه این اکتشافات 
به دست آن ها انجام شود، در تاریخ گاهی اکتشافات بزرگ را افرادی عادی انجام 

می دهند. یکی از این آدم ها دختری انگلیسی به نام »دوروتی ایدی« است که سال 
1904 در ۳ ســالگی از پله های خانه بــه پایین می افتد. پزشــکان از زنده بودنش 
ناامید می شــوند اما دوروتی نجات پیدا می کند و این اتفاق برای همیشه زندگی 
او را تغییر می دهد. دوروتی درنتیجه این اتفاق متوجه واقعیت هایی می شود که 
پیش از او کسی به آن ها دست نیافته بود. خواندن داستانش خالی از لطف نیست.

آیا می دانید 
وقتی سر 
سفره ازتان 
نمکدان 
می خواهند، 
اگر حتما 
قبل دادنش 
برای خودتان 
نمک نریزید 
هم دچار 
کمبود ُید 
نمی شوید؟

رفقا سالم!
حالتون چطوره؟ احتماال این روزها که 

باید خونه بمونین، یه کمی حوصله تون سر 

رفته باشه! غصه نداره، ما هستیم و تمام تالش مون 

رو می کنیم که سرگرم بشید. بیرون رفتن رو میشه به حداقل 

رسوند. بعضی کتاب فروشی ها این روزها پیک رایگان راه انداختن؛ 

بعضی سایت های فیلم، این روزها خرید اشتراک رو حذف کردن؛ 

رفقا رو هم میشه اینترنتی دید و باهاشون گپ زد. دیگه 

شماره پیامک 2000999چی؟ پیشنهاد شما چیه برای سرگرم موندن تو خونه؟
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

سرگرمی

 زندگی سالم
  پنج شنبه

    8  اسفند  1398    
 شماره 1550 

صابون چطور ویروس های روی دست ما را می کشد؟ 

دیدنی 

 دوروتی و زندگی تازه
دوروتــی بعد از رهایــی از مــرگ، دچار ســندروم »لهجه 
بیگانه« می شود و با لهجه غریب و رفتار بسیار متفاوتش، 
پدر و مادرش را شــگفت زده می کند. اما ایــن همه تغییر 
نیســت. او وقت و بی وقت از پدر و مادرش می خواهد که 
او را به خانــه اش در مصــر برگردانند. یکــی از روزها که 
دوروتی بــا والدینش به مــوزه بریتانیا مــی رود، به محض 
بازدید از بخش مصر باســتان، به ســمت عکسی می دود 

و با هیجان فریاد می زند: »این جا خانه من است! 
چه بایی بر سر باغ ها آمده است؟« آن عکس، 

معبد مصر باســتان در دوره فرعون »ستی 
یکم« بود.

 پیش به سوی خانه
دوروتی تا 1۵ســالگی درباره مصر باســتان 

آن قدر مطالعه کرده بود که به راحتی درباره این 
دوره نظر کارشناســی مــی داد. اســتعداد عجیبی در 

یادگیری زبان هیروگلیف مصری داشت و بی هیچ مشکلی 
نمادها و ســمبل های مصــری را رمزگشــایی می کرد. در 
رشــته تاریخ مصر باســتان، تحصیل کرد و در 31سالگی 
دیگر دوری از خانه را تاب نیاورد و راهی مصر شــد. وقتی 
بــرای اولین بار وارد مصر شــد، زمین را بوســید و گفت که 
باالخره به خانه اش برگشــته  اســت. دوروتی بــا یک معلم 
مصری ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد که نامش را »ستی« 
)نام فرعون( گذاشت. بعد از این ، بین مردم با نام ام ستی 

)مادر ستی( مشهور شد.

 ادعای عجیب ام ستی
ام ستی هر روز از اهرام و مقبره های مصر باستان بازدید و 
در گفت وگو  با  باستان شناسان آن ها را مبهوت اطاعات 
خود می کرد. آن ها باور نمی کردند که این اطاعات تنها با 
مطالعه به دست آمده باشــد. دوروتی کم کم مدعی شد که 
نام واقعی اش »بنترشت« است و در 3سالگی او را به معبدی 
به نــام »ابیدوس« ســپرده اند و در همان جا بــزرگ و راهبه 
شده است. طبق آیین شان هیچ گاه نباید ازدواج می کرده 
ولی وقتی به طــور اتفاقی فرعــون را می بیند، به هم 
عاقه مند می شوند و چون سوگند یاد کرده بود 
که ازدواج نکند، هیچ گاه به فرعون نمی رسد. 
حاال پس از هزاران سال به ابیدوس بازگشته 
اســت. او ایــن داســتان را با چنــان جزئیاتی 
تعریف می کرد که کمتر کســی به درســتی آن 

شک می کرد.
 محققان درباره ادعاهای ام ستی چه می گویند؟

یک روز ام ستی به همراه مســئول بخش آثار تاریخی مصر 
که از ادعــای عجیب او خبر داشــت به مقبره »ســتی یکم« 
 رفتند و این فــرد تصمیــم می گیــرد امتحانش کنــد. از او 
می خواهد در تاریکی مطلق نزدیک یک دیوار نقاشی شده 
بایستد و جزئیات روی دیوار را بر اساس ادعایش بیان کند. 
پیش از این هیچ کس این دیوار را ندیده  و هیچ خبر و عکسی 
هم از آن منتشــر نشــده بود. پاسخ درست  ام ســتی همه را 

شگفت زده کرد. 
کارشناســان با همــه تردیدی کــه بــه او داشــتند،  دلیلی 

برای رد ادعاهای او پیدا نکردند. ام ســتی، در بســیاری از 
حفاری ها مثل جســت وجوی مقبره گمشــده »نفرتیتی« 
کمــک زیــادی کــرد و در معبــد ابیدویس موفق به کشــف 
تونل هــای زیرزمینــی و مخفی شــد. برخــی او را جادوگر 
می دانند و گروهــی، دیوانه ای که به تاریــخ مصر خدمات 
زیادی کــرد. مــردم محلی امــا کامــا او را باور داشــتند و 
پذیرفته بودند که او هزاران ســال پیش و در دوران فرعون 
ســتی یکم زندگــی می کرده اســت. بــا این کــه برخــی از 
گفته هــای ام ســتی بی اســاس از آب درآمــد، بــا این حال 
او هنوز هــم معروف تریــن باستان شــناس مصر شــناخته 
می شود. دوروتی در ســال 1۹۸1 در ۷۷سالگی و بعد از 
سال ها تحقیق و عشق به مصر باستان درگذشت. ادعای او 
را باور کنیم یا نه، هیچ کس نمی تواند منکر اطاعات عمیق 

او از مصر باستان شود.

جایی برای گوشواره ها 
مهسا فارسی | خبرنگار

خیلی از چیزها بدوِن جا هستند. من درست کردن خیلی از این »جاچیزی ها« )اصطاحی که خودم 
برای چیزهای بی جا ســاخته ام( را دوســت دارم. مثا گوشــواره های آویز را کجا بگذاریم که هربار برای 
انتخاب یکی شان همه را از داخل جعبه های شــان بیرون نریزیم؟ پیشنهاد من  ساختن چیزی شبیه یک 
تابلوست. شاید هم قابی که با آویزان کردن گوشواره ها از آن، با یک تیر دو نشان بزنیم؛ گوشواره ها همیشه 
دردسترس و منظم باشــند و همچنین با این کار، جلوه ای هم به میز آینه مان ببخشیم و باصفایش کنیم. 

پیشنهادم را در ادامه دنبال کنید.
همه آن چه نیاز دارید:  یک عدد قاب عکس،  قیچی، تور، چسب قطره ای یا حرارتی.

یک قاب بدون شیشــه قدیمی انتخاب کنید که صرفا زیبا باشــد ،  کمی کاســیک به نظر برســد و حس 
نوســتالژیک داشته باشــد. ظاهرش را کمی آراســته کنید. مثا رنگ آمیــزی اش کنید یــا مروارید و گل 
مصنوعی در گوشــه اش بچســبانید. فضای داخلی قــاب را دقیق انــدازه بگیرید. هرچه بــود، حدود دو 
ســانتی متر از هر طرف بیشــتر در نظر بگیرید تا ابعاد برِش پارچه »تور« به دســت آید. حاال تور را از پشِت 
قاب، جوری بچســبانید که خیلی ســفت و محکم قرار بگیرد. اول یک سمت را خوب بچســبانید. بعد از 

خشک شدن، ســمت دیگر 
را با دســت تان بکشــید بعد 
چســب بزنیــد. در غیــر این 
صــورت بــا آویــزان کــردن 
از  گوشــواره  یــک  حتــی 
آن، تــور ِکــش می آیــد و کار 
را خــراب می کنــد. حــاال 
گوشــواره ها را با چیدمانی 
زیبا آویزان کنید. می توانید 
پارچــه  از  تــور،  جــای  بــه 
کنفی هــم اســتفاده کنید. 
درصورتی که قاب تان چوبی 
است برای استحکام بیشتر، 
تور را از پشت به چوب منگنه 

کنید. چطور بود؟

بالتازار

historicmysteries، ancient-origins :منابع
   یک قاتل، محکوم به مرگ شده است. 
برای او سه نوع مجازات در سه اتاق درنظر 
گرفته شــده که می توانــد یکــی را انتخاب 
کند. اتاق اولی، پر از شعله های آتش است. 
اتــاق دومی، پــر از آدمکــش  بــا تفنگ های 
سرپر است و سومی پر از شــیرهایی که سه 
روز اســت چیــزی نخورده اند. کــدام اتاق 

برای او امن تر است؟

طراحان پوسترهای 
تبلیغاتی امروزی 

معموال سعی 
می کنند بدون کلمه، 

با مخاطب های شان 
حرف بزنند. خوب 
به این تصاویر نگاه 
کنید! صدای شان 

را می شنوید؟ برای 
هرچندتا از این 

تصاویر که می توانید، 
یک پیام یک خطی 
بنویسید و برای ما 

بفرستید. 

پرونده های مجهول

   این 15 کبریت را به ترتیبی بچین 
که 15 مربع بسازند.

جواب سرگرمی هفته پیش؛ ظرف هشت زودتر پر 

می شود. چون آب 

از ظرف یک به دو، 

بعد هفت و سپس 

هشــت می ریزد. 

مســیرها  بقیــه 

بسته است. 

ی
حمدپور ،   مراد

جرا : م
ایده و ا

معبد ستی در  ابیدوس

ام ستی

۱ ۲

۳

۴

پنج شنبه ها 

بخوانید
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سهراب مرادى در دبی
روى تخته می رود

لغو حضور ا�ران در مسابقات وزنه بردار	 غرب آسيا

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

در حال� 	ه بحــران 	رونا جهان  
بســيار�  و  م� 	نــد  تهد�ــد  را 
صنعتــ�- و  ورزشــ�-هنر�  فعاليت هــا�  از 

اجتماعــ� در 	شــورها� مختلــ' لغــو �ــا بــه 
تعو�ــق افتاده، ســازمان ليگ برتر ا�ــران اصرار 
بــه برگــزار� مســابقات هفتــه بيســت و�4م با 
وجود اعتراض و نگران� مســئوالن و 	ادر فن� 
و باز�4نان تيم ها� ليگ برتر� دارد. ســازمان 
ليــگ در حالــ� تغييــر� در برنامــه د�دارها� 
هفته بيست و�4م ا�جاد ن4رده 	ه 	نفدراسيون 
فوتبال آسيا روز گذشته در تصميم� ب� سابقه 
د�دارها� هفته سوم ليگ قهرمانان را لغو 	رد 
و حتــ� صحبت از احتمــال تعو�ــق د�دارها� 
انتخابــ� جام جهان� در قاره آســيا بــود. حت� 
باشــگاه اســتقالل 	ــه تا	يد 	رده بــود تيمش 
بــه  نامــه ا�  بــه ســيرجان نم� فرســتد، در  را 
ســازمان ليــگ نيــز خواهــان لغــو باز� هــا� 
هفته بيســت و�4م شــد اما آخر�ــن تالش ها� 
استقالل� ها برا� لغو باز� ب� نتيجه بود و آن ها 
به ســيرجان ســفر 	ردند. د	تر امين نوروز�، 
معاون پزشــ�4 باشــگاه اســتقالل نيــز اعتقاد 
داشت در ا�ن شرا�ط نبا�د مسابقات ليگ برگزار 
شود و در ا�ن زمينه تالش ها� ز�اد� انجام داد 
اما فدراســيون فوتبال، ســازمان ليگ و وزارت 
ورزش بــر برگزار� مســابقات تا	يد داشــتند. 
امروز شاهد برگزار� چند د�دار حساس و مهم 
خواهيم بود. تقابل پرســپوليس صدرنشــين با 
شــهرخودرو و رو�ارو�ــ� �حيــ� گل محمد� با 
تيــم ســابقش در آزاد�، د�دار برگشــت درب� 

اصفهان و باز� استقالل و گل گهر. 
 تقابل جذاب رحمت� و پرسپوليس، �حي� و 

شهرخودرو 
د�دارها� هفته بيســت و�4م با د�ــدار تيم ها� 
 ١٥:٣٠ ســاعت  از  ماشين ساز�-نســاج� 
آغــاز م� شــود و ا�ن باز� اوليــن آزمون محمود 

ف4ر�، ســرمرب� جد�د نساج� است. در ادامه 
هم تيم ها� فوالد-شــاهين بوشــهر و گل گهر-
اســتقالل از ساعت ١٦ به مصاف هم م� روند و 
�ــ[ ربع پس از آغاز ا�ن ٢ د�دار باز� برگشــت 
دربــ� اصفهــان در فوالدشــهر آغــاز م� شــود. 
د�ــدار پا�ان� روز نخســت هفته بيســت و�4م را 
هم  پرسپوليس-شهرخودرو از ساعت ١٨:٣٠ 
برگــزار م� 	نند. ت4لي' پرســپوليس 	ه با ٤١ 
امتياز صدرنشين است روشن است. تيم �حي� 
	ه د�دار هفته گذشته اش با جنجال همراه بود 
و بدون باز� با ســپاهان، اصفهــان را تر` 	رد 
حت� اگــر مقابــل شــهرخودرو امتياز از دســت 
بدهــد 	مــا	ان صدرنشــين خواهــد مانــد. اما 
برا� ســپاهان، استقالل و شهرخودرو بردن در 
د�دارها� امروز بسيار مهم است. آن ها همگ� 
چشــم به رده دوم جدول و جا�ــگاه ترا	تور ٣٧ 
امتيــاز� دارنــد و هــر 	ــدام برنــده شــوند و ٢ 
حر�ــ' د�گرشــان امتياز از دســت بدهند جا� 
خواهنــد  دوم  رده  در  را  تبر�ــز�  سرخ پوشــان 
گرفت. د�دار با شــهرخودرو برا� �حي� آزمون 
بزرگــ� اســت چرا	ــه با�ــد از فــوت 	وزه گر� 
عليــه تيــم ســابقش اســتفاده 	ند. قطعــا ��4 
از جذابيت هــا� ا�ــن بــاز� تقابل ســيدمهد� 
رحمت�، دروازه بان سابق استقالل و گلر فعل� 
شــهرخودرو با پرسپوليس� هاست و 	ر� ها�� 
	ه او بــرا� رقيب ســنت� اش م� خوانــد. البته 
شــهرخودرو در ا�ــن بــاز� حســاس خلعتبر�، 
باز�4ــن تاثيرگــذارش را در اختيــار نــدارد و در 
اردو� پرســپوليس هــم اســتو	س ب� انضباط 

غا�ب است. 
 استقالل با حواش� به دنبال صعود! 

اســتقالل در هفته گذشته با سخت� از ذوب آهن 
عبور 	رد و حت� فرهاد مجيد� اذعان داشت 	ه 
تيمش خوب باز� ن4رد و فقط نتيجه گرفت. حاال 
او در حال� 	ه همچنان د�اباته، �زدان� و دشت� 

را در اختيــار نــدارد بــه مصاف شــاگردان مجيد 
جاللــ� م� رود 	ه برا� بقــا م� جنگند و  انگيزه 
باال�� دارند. اســتقالل� ها در حال� د�دارشــان 
را برگزار خواهند 	رد 	ه باالخره ت4لي' مد�ر�ت 
باشــگاه مشــخص شــده و پيــش از ا�ن بــاز� به 
خاطــر انتخاب فتح ا...زاده بــه عنوان مد�رعامل 
حاشيه ها�� ا�جاد شده بود 	ه بعيد نيست رو� 
تيم تاثير منف� گذاشته باشد. با ا�ن حال مجيد� 
و تيمــش برا� آن4ــه همچنان در 	ــورس بمانند 
مح4وم به پيروز� هستند و اتفاقا آمار باز� ها� 
خــارج از خانــه اســتقالل هم نشــان م� دهد 	ه 
آن هــا بيــرون از خانــه خــوب نتيجــه گرفته اند و 
تنهــا �[ ش4ســت آن هــم مقابل ماشين ســاز� 
در هفتــه نخســت ليــگ 	ه بيــش از ٦ مــاه از آن 
م� گذرد داشته اند. البته احتمال دارد مجيد� 
برا� باز� با گل گهر دســت به تغييرات� بزند 	ه 
محتمل تر�ن آن استراحت دادن به عل� 	ر�م� 
و ور�ا غفور� است 	ه خستگ� در ساق ها� شان 
بيشتر از د�گر باز�4نان پيداست. ن4ته د�گر ا�ن 
باز� برگزار� هر ٢ د�دار رفت و برگشــت بدون 
تماشاگر است 	ه باز� رفت به خاطر محروميت 
استقالل بود و باز� برگشت به خاطر جلوگير� 
از شيوع بيشتر بيمار� 	رونا. استقالل 	ه چشم 
بــه لغزش پرســپوليس و د�گــر مدعيــان دارد در 
صورت 	سب پيروز� مقابل گل گهر، فارغ از هر 
نتيجه ا� 	ه در باز� ســپاهان و شهرخودرو رقم 
بخــورد م� تواند به رده دوم جــدول صعود 	ند و 
جا� ترا	تــور را بگيرد. فردا نيز د�دارها� هفته 
بيســت و�4م با انجام ٣ د�دار پيگير� م� شود تا 
پرونده ا�ن هفته بسته شود. مهمتر�ن د�دار فردا 
تقابــل پارس جنوبــ� با ترا	تور اســت 	ه در جم 
برگزار م� شود. ترا	تور 	ه در چند باز� اخيرش 
خــوب نتيجه گرفته و بــه رده دوم جــدول صعود 
	رده با�ــد در غياب مســعود شــجاع�، 	اپيتان 

محرومش به مصاف پارس جنوب� برود .

آغاز هفته بيست و�7م با د�دارها	 جذاب مدعيان 

وقتی فوتبال کرونا را دریبل می زند!

ســرمرب� تيم فوتبال پرســپوليس با بيــان ا�ن 	ه نگران تمر	ــز باز�4نان 
تيمش بعد از برگزار نشــدن باز� با ســپاهان بود، گفت: «شناخت خوب� 
از تيم شــهرخودرو دار�م و ف4ر نم�  	نم د�دارمان مســاو� شــود.» �حي� 
گل محمــد� در نشســت خبــر� قبــل از بــاز� بــا شــهرخودرو در جمــع 
خبرنگاران حاضر در ســالن 	نفرانس سازمان ليگ فوتبال اظهارداشت: 
«مقابــل تيم� خوب و منســجم بــاز� م� 	نيــم. م� دانيم باز� ســخت� 
خواهيم داشــت. از �[ طرف در ورزشگاه خال� با�د باز� 	نيم و از طرف 
د�گر با�د حواسمان را جمع 	نيم تا مش4ل� ا�جاد نشود. شناخت خوب� از 

شهرخودرو دار�م. آن ها تيم خيل� خوب� هستند. البته ما هم پرسپوليس 
هســتيم و م� خواهيم اختــالف امتيازات خودمان را با ســا�ر تيم ها حفظ 
	نيــم. شــاهد باز� خوبــ� خواهيم بــود.» ســرمرب� پرســپوليس درباره 
احتمال مســاو� شــدن ا�ن مســابقه افزود: «با شــناخت� 	ه از تيم قبل� 
خودم دارم ف4ر نم� 	نم باز� مساو� شود.» گل محمد� درباره اعتراض 
تيم ها� ليگ برتر� به دليل شــيوع و�روس 	رونا 	ه خواهان لغو باز� ها 
شــده اند، گفت: «شــرا�ط ســخت اســت اما مرجع� مثل وزارت بهداشت 

وجود دارد 	ه رو� همه چيز نظارت م� 	ند.»

گل محمدى: نگران تمرکز بازیکنان پرسپوليس بودم شناخت خوب� از شهرخودرو دار�م

تصميم ب� سابقه ا	 اف س� به خاطر ;رونا 

آخرین موضع یحيی 
درباره استوکس

۵ بازیکن ملوان مشکوک 
به کرونا هستند

کنایه دوباره پيروانی 
سکـــوت فرهاد !به سپاهانی ها!

هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا به تعویق افتاد

اختالف در هيئت مد�ره استقالل باال گرفت وقتى فوتبال کرونا را دریبل مى زند!

سعيدى: بعيد است کرونا تهدیدى 
براى المپيک ٢٠٢٠ باشد!

IOC درخصوص شرط جد�د  Gالمپي �توضيحات دبير;ل ;ميته مل

فتح ا..زاده: اگر شرا�ط ا�ن گونه باشد نم� توانم ;ار ;نم

خليل زاده: امروز ح7م مد�رعامل� فتح ا... زاده امضا م� شود

موسو	:  اگر ا�نگونه است مجيد	 خودش مد�رعامل شود

آغاز هفته بيست و�7م با د�دارها	 جذاب مدعيان 
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 ليگ قهرمانان اروپا
چلس� صفر – با
رن مونيخ ٣

�
ناپول� 
� - بارسلونا 

 ليگ اروپا (دور برگشت)
بازل - آپوئل ني�وز
ا، ٢١:٢٥

اسپانيول – ولو رهمپتون، ٢١:٢٥
پورتو – با
رلور(وزن، ٢١:٢٥

خنت – رم، ٢١:٢٥
باشا3 شهير – اسپورتينگ، ٢١:٢٥

الس� – آل�مار، ٢١:٢٥
مالمو – ولفسبورگ، ٢١:٢٥

آژا(س – ختافه، ٢٣:٣٠
آرسنال – المپيا(وس، ٢٣:٣٠

بنفي�ا – شاختاردونتس�، ٢٣:٣٠
سلتي� – (پنهاگن، ٢٣:٣٠
ا
نتر – لودوگورتس، ٢٣:٣٠

منچستر
ونا
تد – بروژ، ٢٣:٣٠
سالزبورگ - ا
نتراخت فران�فورت، ٢٣:٣٠

سو
ا – (لوژ، ٢٣:٣٠

محروميت کشور زیمبابوه از ميزبانی 
رویدادهاى فوتبالی

بــا اعــالم (نفدراســيون فوتبــال آفر
قــا، تيم 
بــودن  نامناســب  به خاطــر  ز
مبابــوه  ملــ� 
ورزشگاه ها
ش تا اطالع ثانوO حق ميزبان� از 
رقبا
ش را نخواهد داشت. قرار بود ا
ن (شور 
 Oانتخاب� جام ملت ها Oها Oنده در باز
ماه آ
آفر
قا از الجزا
ر ميزبان� (ند، اما حاال با
د به 
دنبال زمين� ب� طرف براO آن بازO و شــا
د 
د
گر مســابقاتش باشــد. فدراســيون فوتبال 
ز
مبابــوه اعــالم (ــرد به آن هــا گفته شــده  تا 
اطــالع ثانوO حــق ميزبان� در هيچ مســابقه 
بين الملل�  را ندارند. در ابتدا فقط ورزشــگاه 
نشنال اسپورتس (ه ورزشگاه خانگ� تيم مل� 
ز
مبابوه محســوب م� شــود، غيراســتاندارد 
تلق� شــده بود، اما ا(نون ا
ن موضوع شامل 

حال تمام� ورزشگاه هاO ز
مبابوه م� شود. 

ویا در آستانه پيوستن به آرسنال بود
داو
د و
ا، ستاره سابق باشگاه هاO بارسلونا و 
اتلتي�و مادر
د معتقد است (ه پيش از پيوستن 
به اتلتي�و مادر
د، در آستانه حضور در باشگاه 
آرســنال بــوده اســت. مهاجــم اســپانيا
� در 
ســال ٢٠١٠ از والنســيا به بارسلونا پيوست و 
پس از ٣ فصل حضــور در جمع آب� و انارO ها، 
تصميــم گرفت آن جــا را تــر3 (ند. بــا وجود 
ا
ن (ه آرســنال خواهان او بود، ول� درنها
ت 
توافقــ� ميان طرفيــن حاصل نشــد و مهاجم 
اسپانيا
� راه� اتلتي�و مادر
د شد. داو
د و
ا 
در ا
ــن مورد م� گو
ــد: «در آن زمان، احتمال 
حضورم در آرســنال و (ار (ردن ز
ر نظر آرسن 
ونگــر، ٩٠ درصد بــود ول� درنها
ــت توافق� 
حاصل نشــد و اتلتي�و مادر
د جلــو آمد و ط� 

 چند روز همه مسائل را حل (رد.»

اسکوربورد

برنامه

خبر

و  وقــت  ســرخ  شــياطين 
تيمــ� ندارند (ه بخواهند 
�ــن را بــه راحت� با پيشــرفت 

ــ� باز
مواجــه (ننــد و او با
ــد خــودش را در 
تر(يــب اصل� بگنجانــد. برونو فرناندز 
فقط چند دقيقه براO منچســتر
ونا
تد 
امــا  (ــرد،   Oبــاز بــروژ  (لــوپ  مقابــل 
انــد3 بيشــتر از  او در هميــن دقا
ــق 
ا(ثــر هم تيم� ها
ــش در 
� مســابقه 
(امل نشــان داد. به هميــن دليل، اوله 
گونــار سولسشــر مجبور اســت زمين را 
بــراO هافبــ� پرتغالــ� از خــط حمله 
شــروع (نــد. در 
ــ� موقعيــت عالــ�، 
در  آرامــ�  بــه  را  �ــن 
باز م�  توانــد  او 
بســتر خــود قــرار دهــد – همان گونــه 
(ــه 
ورگن (لوپ بــا تا(ومــ� مينامينو 
در ليورپــول برخــورد (ــرد. مينامينــو 
م� توانــد در حالــ� (ــه محمــد صالح، 
روبرتو فيرمينو و ســاد
و مانه در تر(يب 
حاشــيه ها  در  دارنــد  حضــور  اصلــ� 
 Oپرفشــار  Oهــا Oباز در  امــا  باشــد 
(ــه او در تر(يــب قــرار م� گيــرد، ا
ــن 
 Oط خــود را برا
فرصت را دارد تا شــرا
خواســته هاO ليگ برتر احســاس (ند 
و با نحوه عمل�ــرد هم تيم�  هاO جد
د 
خود آشــنا شــود. (لــوپ همچنين ا
ن 
آپشــن را در اختيار دارد (ه در شــرا
ط 
ژردان  و  اور
گــ�  د
ــوو3   Oاضطــرار
شــقيرO را در تر(يــب جــاO بدهد و از 
�ن ژاپن� نيز استفاده 
پيشروO ا
ن باز
(نــد. دقيقا برع�س همين شــرا
ط در 
و  م� شــود  مشــاهده  منچســتر
ونا
تد 
نارضا
تــ� از تر(يــب در داخل و خارج 
از باشــگاه وجود دارد. 
ونا
تد دوســت 
دارد پــل پوگبــا به عنوان 
� ســتاره به 
تيم خــود برگــردد و ببيند (ــه خودش 
به بهتر
ن شــ�ل مم�ن بازO م� (ند، 
اما آن ها حت� مطمئن نيســتند (ه اگر 
او به زمين مسابقه برگردد حت� بتواند 

� دقيقه د
گر مثل گذشته بازO (ند. 
در چنيــن شــرا
ط� فرنانــدز م� دانــد 
�نــ� 
باز م� توانــد  او  درنها
ــت،  (ــه 
باشــد (ــه نقــش هافبــ� فرانســوO را 
به عهده بگيــرد و 
� پــاس  گل دهنده 
و 
� گلزن خوب در خط ميان� باشــد. 
بنابرا
ــن فرناندز به عنــوان 
� هافب� 
شــناخته م� شــود (ه در غيــاب قدرت 
ســتاره ها تفــاوت غيرقابــل توصيف� را 
منچســتر
ونا
تد  در  م� (نــد.  ا
جــاد 
ار
� (انتونا، (ر
ستيانو رونالدو و ر ود 
�نانــ� هســتند (ه 
باز  Oفن نيســتلرو

بــه عنوان 
� رهبــر در ميانه ميدان در 
خاطــر هســتند. نشــانه هاO مبهم� از 
نااميدO وجود دارد (ه نشــان م� دهد 
فرنانــدز مم�ــن اســت بتوانــد (م� از 
ا
ــن (ارها را انجام دهــد. اگرچه اغلب 
 Oتد از (ارا(ترها
اوقات منچســتر
ونا
امــا در حــال  بــزرگ اســتقبال (ــرده، 
حاضــر او فقط ســطح خودش را نشــان 
آنخــل  مثــال  به عنــوان  داد.  خواهــد 
دO مار
ــا، رادامــل فال�ائــو و ممفيــس 
 Oمهارت (م� نداشتند اما چيز Oپا
د
به عنوان استعداد ذات� و اثبا ت شده از 
خود در تر(يب 
ونا
تد نشان ندادند. با 
توجه بــه تعداد مصدوميتــ� (ه 
ونا
تد 
مجبور اســت با آن روبه رو شــود، مم�ن 
است اوضاع بدتر  شــود. به غير از پوگبا 
(ه در دسترس نيست، در ميانه ميدان 
هم  اســ�ات م� توميناO  غا
ب است. 
�ــن جوان 
در بهتر
ــن حالــت ا
ــن باز
م�  تواند 
� هافبــ� معتبر در تر(يب 
باشــد اما او هنــوز هم نســبتا ب� تجربه 
 Oبرا �
است و اســتعداد فن� اســتثنا
محافظــت از او بــه علــت عــدم تناســب 
انــدام، فعــال غيرمم�ــن اســت. شــا
د 
داســتان م� توميناO با فرناندز شــبيه 
بــه را
ــان گيگز و برا
ــان رابرتســون به 
 Oد
نظر برســد اما مــ� تومينــاO تهد
در  فرنانــدز  �ــرد 
رو نيســت.  مشــابه 
پيــش رو م� تواند بــه او (م� شــا
ان� 
(نــد. نمانيــا ماتيــچ، آندر
ــاس پر
را و 
فــرد بــه عنــوان 
ــ� هافبــ� (امل در 

تر(يب هســتند امــا آنچــه فرناندز ٢٥ 
�ن متما
ز 
ساله را نســبت به ا
ن ٣ باز
م� (نــد، توانا
ــ� فنــ� و بــازO با توپ 
اوســت. فرنانــدز بــا اســتفاده از همين 
خصوصيــات  تمــام  م� توانــد  قــدرت 
خــود را بــه خوبــ� بــه نما
ش بگــذارد 
تثبيــت (نــد.  را  و جا
ــش در تر(يــب 
غيبت مار(وس راشــفورد (ه احتماال تا 
پا
ان فصل از مياد
ــن دور خواهد بود، 
فضا براO درخشــش فرناندز را بيشــتر 
 Oفراهــم م� (نــد و او بــا جاه طلب� ها
منحصر به فردش م� تواند روO پنالت� 
و ضربات آزاد و ا
ســتگاه� هم خودش 
را اثبــات (ند. همان طــور (ه در همين 
مــدت (م با گلزنــ� و ارســال پاس گل 
براO همباز
انش، تاثيــر خود را در ا
ن 
تيم نشــان داده اســت. اهــداف، بدن و 
خالقيــت (افــ� در ا
ن باشــگاه وجود 
نــدارد (ه سولسشــر بتواند بــه فرناندز 
فرصت ســازش و ســاختن بــراO فصل 
بعــد را بدهد. فصل بعــد به ا
ن موضوع 
 Oبســتگ� دارد: از نظر مال�، استراتژ
�نان در حال حاضر 
انتقــال و آ
نده باز
در ا
ــن باشــگاه. ا
ن وضعيــت عادالنه 
نيســت (ه خيلــ� بــه فرنانــدز و اد
ون 
ا
گالو رسيده است. با ا
ن حال، فرناندز 
�نــ� تبد
ل 
با
ــد شــروع (ند و  بــه باز
 بشود (ه  فقط روO  (اغذ شانس ندارد، 
بل�ــه راه پيــروزO را  بهتــر م� داند. در 
منچستر همه اميدها به فرناندز خواهد 
 �
بــود. او ا
ــن شــانس را دارد (ــه به 

�ــن (ليــدO و فراموش نشــدن� در 
باز
تار
ــخ ا
ــن باشــگاه تبد
ل شــود اما به 
شــرط� (ه بتواند سخت� هاO بازO در 
ليــگ برتر انگليس را ســپرO (ند. اوله 
گونار سولسشر اعتماد دارد (ه فرناندز 
 �
در تار
خ باشــگاه 
ونا
تــد م� تواند 
باشــد. ســرمرب�  پــل اســ�ولز جد
ــد 
�ن 
شــياطين سرخ درباره ورود ا
ن باز
 Oولز�٢٥ ســاله گفت: «او مرا 
اد اســ
 �
م� انــدازد اما بــه طور مشــخص او 
شــخصيت متفــاوت دارد. مقابــل بروژ 
وقتــ� او به زمين رفت، او اطراف زمين 
�نــان در زمين 
حضور داشــت و بــا باز
بــه آن هــا  او  ارتبــاط برقــرار م� (ــرد، 
(م� م� (ــرد و امتياز م� داد. در ١٠ 
دقيقــه اO (ــه او در تيــم ما بــازO (رد، 
د
د
ــد (ه چــه تفاوت� در تيــم ما ا
جاد 
شــده بود. او 
� رهبــر و هدا
ت (ننده 
برنــده اســت. او م� خواهــد (ــه برنده 
به انــدازه (افــ�  او ٩٩ درصــد  شــود. 
خــوب نيســت امــا مــرا تحت تاثيــر قرار 
�نان برتر اســت 
م� دهــد. او جــزو باز
اما هنوز چيز مشخص� درباره او وجود 
ا
ن هــا توضيحــات ســرمرب�  نــدارد .» 
(وتاه مــدت  حضــور  از  پــس  منچســتر 
�ن در تر(يب شــياطين ســرخ 
ا
ن باز
اســت. پس از گذشــت چند بازO د
گر 
بــه نظر م� رســد حرف هاO سولسشــر 
رنــگ و بــوO واقعيــت بــه خــود گرفته 
اســت: «برونو فرنانــدز، اســ�ولز آ
نده 

منچستر
ونا
تد».

رهبر جدید شیاطین سرخ
برونو، اسکولز پرتغالی

هــرى مگوایر، کاپيتان منچســتریونایتد از آمادگی خودش و 
تيمش براى دیدار  برابر بروژ در ليگ اروپا خبر داد و نوشــت: 

تمرکز همه روى بازى پنج شنبه است.

این هــم یک اثر 
خوراکی  هنرى 
بــا اســتفاده از 
ســتاره پرتغالی 
 . س نتــو و یو
کاردوزو  خورخه 
ینی پز  شــير
 ٢٠٠ با  پرتغالی 
کار،  ساعـــــت 
مجســمه  یک 
شکـــــــــالتی 
کریســتيانو  از 

رونالدو ساخت.

با گلزنی گنبرى مقابل چلسی، هر ۶ گل این بازیکن در این فصل از ليگ 
قهرمانان اروپا در لندن و مقابل تاتنهام و چلسی به ثمر رسيده است. به 

همين دليل او با انتشار پستی با کنایه از قرمز بودن لندن گفت.

سسک فابرگاس، هافبک سابق تيم ملی اسپانيا که این روزها در 
فرانســه و باشــگاه موناکو توپ می زند، با انتشار عکسی در کنار 

اعضاى خانواده خود از لحظه خاص در کنار آن ها سخن گفت.
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***

  ســپاهان� ها بــا مظلوم نما�ــ� ســع� در توجيــه ترسشــان از 
رو�ارو�ــ� بــا پرســپوليس دارنــد، گذشــت آن دوران� �ــه باند 
اصفهان� ها- فدراســيون، جام ها- متوال� مشــ+و* به شما 
اهدا م� �ردند، مردانه بجنگيد تا بتوانيد سرتان را باال بگير�د!
 واقعا برا- ســپاهان متاســفيم �ه جرات باز- با پرســپوليس 
را نداشــت و رفــت پشــت ســر هوادارانــش مخف� شــد. وا- بر 
شــما آقا�ان تابــش و قلعه نو�ــ� با ا�ــن  همــه دروغ و ناپا�� در 

فوتبالتان.   واقعا از قيامت نم� ترسيد؟
 مــن به عنوان �ــF طرفدار فوتبــال از اوضاع و احــوال فوتبال 
ممل+تم شــرمم م� گيرد. آ�ا در زمان ســ+اندار- آقا- داد�ان 
هــم از ا�ــن ب� نظم� ها بــود؟ موضوع جــام حذف�، ســپاهان، 

مربيان دلخور خارج� و...  

حامد حدادى در جمع برترین هاى انتخابی کاپ آسيا
پــس از پا�ان پنجــره اول رقابت ها- بســ+تبال انتخاب� �اپ آســيا 
٢٠٢١ نفرات برتر در بخش ها- باالتر�ن تاثيرگذار-، امتياز، دفاع 
و پاس منجر به گل مشخص شدند. حامد حداد- اسطوره بس+تبال 
ا�ران نيز در بخش تاثيرگذارتر�ن باز�+ن با نمره ٢٨.٥ و پاس منجر 

به گل با نمره ٧.٠ در ميان برتر�ن ها قرار دارد.

مجمع ساليانه وزنه بردارى لغو شد
در حالــ� �ــه قــرار بــود ١٢ اســفندماه مجمــع عموم� و ســاليانه 
فدراســيون وزنه بردار- در ســال ٩٨ برگزار شــود، به دليل شــيوع 
و�روس �رونا ا�ن مجمع لغو و به زمان د�گر- مو�ول شــد. برهمين 

اساس، زمان برگزار- ا�ن مجمع متعاقبا اعالم خواهد شد.

بازگشت پر دردسرتيم ملی کشتی آزاد به ایران
ســ� و سومين دوره رقابت ها- �شــت� آزاد بزرگساالن قهرمان� آسيا 
درحال� به ميزبان� هند برگزار شد �ه تيم مل� ا�ران با ٢ طال، ٢ نقره و 
٤ برنز و �سب ١٦٨ امتياز به قهرمان� رسيد. اعضا- تيم مل� �شت� 
ا�ران پس از حضور در ا�ن مسابقات صبح سه شنبه از طر�ق فرودگاه امام 
خمين� (ره) به �شور بازگشتند و مورد استقبال مسئوالن فدراسيون 
قرار گرفتند. تيم �شت� آزاد ا�ران در شرا�ط� به ا�ران بازگشت �ه ا�ثر 
�شــورها- دنيا پروازها- خود به ا�ران را به علت شيوع و�روس �رونا 
در ا�ران لغو �رده بودند و ا�ن در حال� بود �ه �شت� گيران ا�ران� ا�ن 
موضوع را در فرود گاه مسقط متوجه شدند. از ا�ن رو آن ها به جا- پرواز 
مستقيم از مسقط به سمت تهران ابتدا به دوحه پرواز �ردند و از دوحه 
وارد ا�ران شدند. به گزارش ورزش سه عالوه بر ا�ن دسته از مل� پوشان 
گروه د�گر- �ه شــامل٢ خبرنگار، پزشF تيم مل� و همچنين ٤ داور 
ا�ران� حاضر در مسابقات قهرمان� آسيا دهل� نو بود نيز وضعيت تقر�با 

مشابه� را برا- ورود به ا�ران تجربه �ردند.

زاویه نگاه شما

توضيحات دبيرکل کميته ملی المپيک  درخصوص شرط جدید IOC براى حضور ورزشکاران در انتخابی المپيک

�رونــا  تهد�ــد  ســا�ه  �ــه  روزها�ــ�  در 
و�روس از مرز هشــدار گذشته و با عبور از 
مرزهــا- بين الملل� و قاره ا- به اپيدم� 
نگران �ننــده دنيــا بــدل شــده، �ميتــه 
بين الملل� المپيF(IOC) نيز دســت به 
�ار شــده �ه تا حــد ام+ا ن از شــيوع ا�ن 
و�ــروس در بين ورزشــ+اران و در جر�ان 
رقابت ها- بين المللــ� جلو گير- �ند. 
ا�ــن درحالــ� اســت �ــه چندماهــ� تــا 
شروع رقابت ها- المپيF ٢٠٢٠ بيشتر 
باقــ�    نمانــده و �شــورها بــرا- ت+ميــل 
ســهميه ها- المپي+ــ� خــود ناگز�ــر از 
شــر�ت در رقابت ها- انتخاب� هستند. 
 IOC همين مســئله هــم باعث شــده تــا
شرط جد�د- برا- حضور ورزش+اران در 
رقابت ها- انتخاب� المپيF قائل شود. 
شرط� �ه با توجه به شيوع و�روس �رونا 
در ا�ران، شــامل حال ورزش+اران ا�ران� 
هم م� شود و آن چيز- نيست بجز اعزام 
ورزشــ+اران بــه رقابت هــا- انتخاب� به  
شــرط همراه داشــتن گواه� سالمت با 
عنوان �ارت بهداشت �ه تضمين �ننده 
پــا*  و عدم ناقــل بودن آن ها بــه و�روس 
�روناســت. در واقــع IOC از �شــورها- 
ميزبــان ا�ــن رو�دادهــا خواســته �ــه به 
شرط همراه داشتن ا�ن گواه�، پذ�را- 
ورزش+اران باشــند. �ي+اووس سعيد- 
دبيــر�ل �ميتــه ملــ� المپيــF امــا در 
مصاحبه با خراســان در پاســخ به ا�ن �ه 
آ�ا IOC نامه ا- در خصوص الزام داشتن 
گواه� سالمت ورزش+اران ا�ران� برا- 
حضــور در رقابت ها- انتخاب� به �ميته 

�شــورمان ارســال �رده  Fملــ� المپيــ
�ــا خير، م� گو�ــد: «بله، خبر ا�ــن نامه را 
در�افت �رده ام. البته به صورت شفاه� 
ا�ــن خبر به من رســيده و هنوز به صورت 
�تبــ� نامــه ا- در ا�ن خصــوص در�افت 
ن+رده ام. IOC درخواست صدور گواه� 
ســالمت برا- اعزام ورزشــ+اران ا�ران� 
به رقابت ها- انتخابــ� المپيF را دارد. 
نمونــه ا�ــن �ار در رشــته بو�س توســط 

در �ميته مل� المپيF ا�ــران با حما�ت 
پزشــ+�  فدراســيون  و  ورزش  وزارت 
ورزشــ� صورت گرفت. با پ� گير- ها- 
د�تر سجاد- سرپرست �اروان اعزام� 
ا�ران به المپيF تو�يو، گواه� ســالمت 
بو�ســورها- ا�ــران پيــش از حضــور در 
مســابقات انتخاب� المپيF بــه ميزبان� 
اردن، صادر شــد. ا�ــن روال برا- ســا�ر 
رشــته ها هم صورت م� گيرد.» سعيد- 

گواهــ�  صــدور  ا�ن �ــه  بــه  پاســخ  در 
ســالمت، وظيفــه چــه نهادها�� اســت 
هــم م� گو�ــد: «مرجع رســيدگ� به ا�ن 
موضوع فدراسيون پزش+� ورزش� ا�ران 
است و فدراسيون ها- متقاض� در�افت 
گواهــ� ســالمت ابتــدا با�ــد از طر�ــق 
فدراسيون پزش+� ورزش� اقدام �نند.» 
دبيــر�ل �ميته مل� المپيــF م� گو�د: 
«در حال حاضر طبق تصميم �ميته مل� 
المپيF، برخ� از رشــته ها- ورزش� ما 
برا- برگزار- اردو- خارج� �ه متصل 
به اعــزام بــه رقابت ها- انتخاب� اســت، 
د�گر نياز- نيست به �شور برگردند و از 
همان محل اردو راه� مســابقه انتخاب� 
م� شــوند. نمونــه ا�ــن �ار در �اراتــه و 
شمشــيرباز- هــم اجــرا شــده اســت.» 
�رونــا درحال� بــه �F اپيدمــ� جهان� 
 Fــه حــاال در آســتانه المپي�بدل شــده 
زمزمه لغو ا�ن تورنمنت مهم هم به گوش 
م� رســد. از سعيد- م� پرســيم آ�ا ط� 
مراودات� �ه �ميتــه مل� المپيF ا�ران 
بــا IOC داشــته، حرف� از احتمــال لغو 
المپيــF    ٢٠٢٠ تو�يــو به ميــان آمده، 
م� گو�د: «در حــال حاضر هيچ عال�م �ا 
نشانه ا- دال بر به تعو�ق افتادن �ا تغيير 
محل برگــزار- المپيــF ٢٠٢٠ وجود 
نــدارد. ضمن ا�ن �ه المپيــF در مرداد 
برگــزار م� شــود. بر اســاس مختصات� 
�ــه و�ــروس �رونــا دارد، ا�ــن و�ــروس 
را  گــرم  هــوا-  در  مانــدگار-  قــدرت 
ندارد. بنابرا�ن بعيد به نظر م� رسد ا�ن 
و�ــروس بتواند تهد�د- بــرا- برگزار- 

المپيF ٢٠٢٠ داشته باشد.»

سعيدى: بعيد است کرونا تهدیدى براى المپيک ٢٠٢٠ باشد!

لغو حضور ا�ران در مسابقات 
وزنه بردار( غرب آسيا

سهراب در دبی روى تخته می رود
مســابقات وزنه بــردار- غرب آســيا �ه ح+م 
گز�نشــ� المپيــF را دارد، در دبــ� برگــزار 
م� شــود. تيم وزنه بردار- ا�ران در دو بخش 
زنــان و مردان بــرا- حضــور در ا�ن رقابت ها 
برنامه ر�ــز- �رده بــود اما با توجه به شــيوع 
و�روس �رونا تيــم وزنه بردار- ا�ــران در ا�ن 
رقابت هــا حضور نخواهــد �افت. بــا توجه به 
شــيوع و�روس �رونــا در ا�ران، امــارات پرواز 
از ا�ــران به �شــور خــود را ممنوع �ــرده و از 
هميــن رو تيــم بانــوان بــرا- حضــور در ا�ن 
رقابت ها نتوانســت به د ب� ســفر �نــد و ا�ن 
رقابت هــا را از دســت داد. با ا�ن شــرا�ط تيم 
مــردان �ه قرار بود با ٣ وزنه بــردار و با حضور 
عل� هاشم� و رضا بيرالوند در ا�ن رقابت ها 
حضــور پيدا �ند، نيــز به ا�ن رقابت هــا اعزام 
نخواهد شــد. ا�ن درحاليســت �ه ســهراب 
دوران  از  بعــد  ا�ــران  وزنه بــردار  مــراد- 
مصدوميت از هفته گذشــته به امارات رفته  و 
تمر�نات خود را برا- حضور در ا�ن رقابت ها 
در دب� پيگير- م� �نــد و در حال حاضر در 
ا�ن �شــور حضــور دارد و از هميــن رو منع� 
بــرا- حضــور در رقابت ها نخواهد داشــت و 

رو- تخته خواهد رفت.

سوژه

اخبار

سارا اصالنى

توجيهــات باشــگاه الزمالــF در خصــوص عــدم حضور در مســابقه 
حســاس برابر االهل� در ليگ فوتبال ا�ن �شــور پذ�رفته نشده و با 
ا�ن باشگاه به شــدت برخورد خواهد شد. باشگاه الزمالF به تار�خ 
برگزار- مســابقه حســاس ا�ن تيــم برابر االهل� اعتراض داشــته و 
 Fبــا توجه به عدم پذ�رش ا�ن اعتراض، قــرار بود تيم جوانان الزمال
بــرا- انجام ا�ن باز- راه� ورزشــگاه شــود اما اعالم شــد به دليل 
شرا�ط جو- و ترافيF در مسير الزمالF نتوانسته به استاد�وم برسد 

و تيــم داور- بعد از ٣٠ دقيقه انتظار ورزشــگاه را تر* �رد. اشــرف 
صبح� وز�ر ورزش مصر در ا�ن خصوص گفت: «توجيهات باشــگاه 
الزمالــF در ا�ن خصوص به هيچ وجه قابل پذ�رش نيســت، چرا �ه 
اگر مش+ل� وجود داشت، اعضا- تيم االهل�، اعضا- تيم داور- و 
حت� رسانه ها به استاد�وم نم�  رسيدند اما تنها غا�ب ا�ن باز- تيم 
الزمالF بود. به دنبال �افتن و مجازات عامل اصل� مسبب و مقصر 
ا�ن موضوع هستيم چرا �ه ا�ن اتفاق به وجهه فوتبال مصر در صحنه 

جهان� و بين الملل� آســيب وارد �رد. با�د مشخص بشود �ه عامل 
ا�ن افتضاح چه �س� است. » در همين  حال فدراسيون فوتبال مصر 
اعالم �رد بدون  توجه به دفاعيات باشگاه الزمالF ا�ن تيم براساس 
لوا�ح مســابقات عمال از بــاز- �ناره گير- �رده و شــرا�ط امنيت� 
همچنين عبور و مرور �امال عاد- بوده است. بر ا�ن اساس عالوه بر 
اعالم نتيجه ٣ - صفر طبق ح+م �ميته انضباط� فدراسيون فوتبال 

�سر خواهد شد. Fمصر ٦ امتياز هم از باشگاه الزمال

نتيجه ٣ - صفر و کسر ۶ امتياز از الزمالک

حســن �زدان� قهرمان المپي+� �شــت� 
ا�ران �ــه مدت� قبل به علــت مصدوميت 
تحت عمل جراح� قرار گرفته بود، د�روز 
با انتشار پســت� در صفحه ا�نستاگرامش 
از بازگشتش به �شت� خبر داد و نوشت: 
«با سالم، خدارو شا�ر هستم �ه توانستم 
بعــد از گذشــت ٦٥ روز از جراحــ� زانــو 
دوباره به تشF برگردم و تمر�ناتمو ادامه 
بدم. تشــ+ر م� �نــم از همــه عز�زان� �ه 

در ا�ــن مــدت چــه بــا تماس هــا و پيام ها 
و چــه حضــور- بــا تمــام عشــق و محبت 
جو�ــا- حالــم بودنــد و از هيــچ �م+ــ� 
در�ــغ ن+ردنــد، همچنين تشــ+ر و�ژه ا- 
دارم از د�تر عليرضا دبير ر�اســت محترم 
فدراسيون �شــت�، د�تر صالح� امير- 
ر�اســت محتــرم �ميتــه ملــ� المپيF و 

د�تر حسن رنگرز و �ليه عوامل اجرا��، 
د�تــر �يهان� بزرگ جــراح فوق تخصص 
زانــو، د�تــر نــوروز- عز�ــز و خانــم د�تر 
محمد- بهمراه �ل �ادر درمان� مجتمع 
از  همين طــور  و  اســتقالل،  فيز�وتراپــ� 
دوســت خوبــم مربــ� توانبخشــ� بنــده 
د�تــر حســين شــر�ف� و دوســت عز�زم 

و  خالصانــه  �ــه  حســين�  اميرحســين 
بــدون هيــچ چشم داشــت� در ا�ــن مدت 
�ردنــد تــا بتوانم بــه بهتر�ن  Fمــ�بهــم 
شــ+ل مم+ن ســالمت خودم را به دست 
بياورم. اميدوارم با دعا- خير شــما مردم 
در مســابقات آتــ� و همچنين مســابقات 
المپيF با خوشرنگ تر�ن مدال دل ملت 
 Fوچ�شــر�� ا�ران را شــاد �نم. فرزند 

ا�ن سرزمين حسن �زدان�»

/رونا مهار نشود، المپي1 تو/يو لغو م- شود
 Fميته بين الملل� المپي�د�F پوند قهرمان �انادا�� و اسبق شنا و �+� از مقامات 
(IOC) اعــالم �رد �ه در صــورت اثبات ا�ن موضوع �ه و�روس �رونا بيش از اندازه 
برا- برگزار- المپيF خطرنا* است، لغو تمام باز- ها محتمل تر از تعو�ق �ا تغيير 
مــ+ان برگزار- ا�ن رقابت ها ســت. به گــزارش ا�رنا او گفــت: «زمان تصميم گير- 
درباره سرنوشــت المپيF تو�يو ٢ �ا ٣ ماه است و ا�ن �عن� تا اواخر ماه م� درباره 
آن تصميم گير- خواهد شــد. اگر IOC تصميم بگيرد �ه نم�  توان باز- ها را طبق 
برنامه در تو�يو برگزار �رد، به احتمال ز�اد با�د منتظر لغو �ل� باشيد. ضمن ا�ن �ه 

نم�  توان  رو�داد- به بزرگ� و وسعت المپيF را به تعو�ق انداخت.» 

بـرش

بازگشت یزدانی؛ خبر خوش به جامعه ورزش

آقا کوچکی سرمربی تيم ملی 
بسکتبال باویلچر شد

پــس از راهيابــ� تيــم مل� بســ+تبال با 
 ٢٠٢٠ Fو�لچر بــه باز- هــا- پارالمپي
تو�يو، �ادر فن� ا�ن تيم تغيير پيدا �رد 
و عباس آقا �وچ+� �ه در دوره ها- قبل 
نيز هدا�ت تيــم مل� بســ+تبال باو�لچر 
را بر عهــده داشــت، به عنوان ســرمرب� 
 ٢٠٢٠  Fپارالمپيــ بــرا-  تيــم  ا�ــن 
تو�يو انتخاب شــد. همچنين براســاس 
�مال  ،Fميته مل� پارالمپي�آ�ين نامــه 
عشــق به عنــوان مربــ� و مســعود فالح 
�مــF مربــ� بــه  �ادر فنــ� تيــم ملــ� 
بســ+تبال باو�لچر اضافه شدند. پيش از 
ا�ــن هدا�ت تيم مل� بســ+تبال با و�لچر 
مــردان را ماز�ــار ميرعظيمــ� برعهــده 
داشــت. ا�ن تيــم در پارالمپيــF ر�و �ه 
عباس آقا �وچ+� هدا�ت تيم را بر عهده 

داشت، در جا�گاه دهم قرار گرفته بود.

مصلح: زمانی که ما در حال گرم کردن بودیم پرسپوليسی ها رفتند
شــا�ان مصلــح مدافــع �نونــ� ســپاهان و ســابق پرســپوليس �+ــ� از افــراد- اســت �ه 
وا�نش ها- ز�اد- به ماجراها- پيش آمده ميان اعضا- ٢ باشــگاه داشت. او بعد از آن �ه 
روز سه شــنبه مفصل در ا�ن خصوص صحبت �رد، حاال در �انال شــخص� اش اعالم �رده 
�ــه فيلم گرم �ردن اعضــا- تيمش در راهرو- نقــش جهان واقع� بوده اســت. مصلح در 
ا�ن خصوص گفت: «ا�ن �ه چه اتفاقات� در روز باز- سپاهان و پرسپوليس افتاد، داستانش 
مفصل هســت و مسئوالن ٢ تيم مستندات خودشان را ارائه م� دهند و مسئوالن برگزار- 
بــاز- هم تصميــم نها�� را پيرامون نتيجه م� گيرند. اما ســوال� �ه خيلــ� از هواداران ٢ 
تيم از من پرسيدند، ا�ن بود �ه صادقانه بگو آ�ا واقعا آن روز در راهرو و رخت+ن گرم �رد�د 
و آمــاده بود�ــد �ه باز- �نيد �ا فــردا- روز باز- آمد�د و فيلم ها- گرم �ــردن در راهرو را 
گرفتيــد؟» و- ادامــه داد: «با�ــد بگو�ــم ما فقط روز باز- رســم� به ورزشــگاه نقش جهان 
م� رو�م و آن فيلم هم مربوط به تمر�ن �ردن ما در روز باز- و قبل از ســاعت ١٧ اســت. در 
زمان� �ه ما در حال گرم �ردن در راهرو بود�م، گفتند باز�+نان پرســپوليس در حال تر* 
ورزشــگاه هســتند �ه من ســر�ع آمدم، از پنجره نگاه �ردم �ه شا�د دوســتا- قد�م� ام را 
ببينم و با آن ها گپ و گفت و خوش و بش� داشته باشم. د�دم �ه  آن ها در حال رفتن و تر* 
ورزشــگاه هستند. در آن لحظه ع+س� از من گرفته شــد �ه در فضا- مجاز- پخش شد.» 
مصلح در پا�ان افزود: «ا�ن اتفاقات ذره ا- از عالقه من به هواداران ســپاهان و پرسپوليس 

�ه در سرما و گرما آمدند و تشو�قم �ردند، �م نم�  �ند و تا هميشه ارادت باق� است.»  

ســوژهــ
تاوان حاضر نشدن مقابل االهل- 
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غيبت فکرى در نشست خبرى 
محمود ف�ر�، سرمرب	 تيم فوتبال نساج	 قرار بود در 
نشســت خبر� پيــش از د�دار تيم ها� فوتبال نســاج	 
و ماشين ســاز� شــر(ت (نــد (ــه بــه دليــل تاخيــر در 
پرواز اعضا� ا�ن تيم در ســفر به تبر�ز، ســرمرب	 جد�د 

نساج	 در ا�ن نشست خبر� شر(ت ن�رد.
دیدار اسکوچيچ با مدافع ایرانی در کرواسی

ســرمرب	 تيــم مل	 فوتبــال ا�ران بــا حضور در باشــگاه 
د�ناموزاگرب (رواســ	 با ســرمرب	 ا�ن تيم و همچنين 
صادق محرمــ	 د�دار (ــرد. دراگان اســ�وچيچ با نناد 
بليــ�ا و صــادق محرمــ	، ســرمرب	 و باز��ــن  ا�رانــ	 
جر�ــان  در  و  (ــرد  د�ــدار  د�ناموزاگــرب  فوتبــال  تيــم 
آخر�ن وضعيــت ا�ن باز��ن قرار گرفت. اســ�وچيچ در 
جر�ان ســفر خود به اروپا به (شــور بلژ�ــB هم رفت و با 
لژ�ونرها�ــ	 چــون اميــد ابراهيم	، ســعيد عزت اله	، 
(اوه رضا�ــ	، ميــالد محمــد�، �ونــس دلفــ	 و علــ	 

قل	 زاده د�دار (رده بود.
۵ بازیکن ملوان مشکوک به کرونا هستند

مســئول روابط عموم	 باشگاه ملوان با اشاره به حضور 
٥ باز��ن مش�وK به (رونا در ا�ن تيم گفت: «برگزار� 
د�دارها� ليگ به قيمت جان باز��نان تمام م	 شود.» 
ميثم شــاهين به فارس گفــت: «٥ باز��ن ملــوان دچار 
مشــ�الت تنفســ	 بوده و مشــ�وK بــه بيمــار� (رونا 
هســتند. ا�ن باز��نان تيممان را در ســفر به اهواز برا� 

د�دار مقابل استقالل اهواز همراه	 نم	  (نند.»
مرخصی، بهانه فرار ميليچ از کرونا 

هروو�ــه ميليــچ، باز��ــن تيــم فوتبــال اســتقالل (ه در 
روز هــا� گذشــته بحث ســرماخوردگ	 او مطرح شــده 
بــود به دنبال راه	 اســت تا به مرخص	 بــرود و در (نار 
همســرش باشد. البته گفته م	 شــود ��	 از دال�ل ا�ن 
موضوع شــيوع و�روس (رونا و درخواســت همســر ا�ن 
باز��ــن اســت. ميليــچ باز��ــن خارج	 آب	 پوشــان در 
روز هــا� اخيــر مطالبــات خــود را از اســتقالل در�افت 

(رده است.
هواپيماى استقالل دچار نقص فنی شد

(اروان اســتقالل (ه شب گذشــته با هواپيما عازم سيرجان 
شــده بود به علت نقص فن	 هواپيما به تهران برگشت. پرواز 
 B�تيم استقالل به سيرجان به علت نقص فن	 بعد از حدود 

ساعت پرواز به فرودگاه مهرآباد بازگشت.

عضو اى اف سی: احتمال لغو بازى هاى 
انتخابی جام جهانی وجود دارد

عبدالخالق مســعود، عضو (ميته اجرا�	 (نفدراسيون 
فوتبال آســيا دربــاره احتمــال لغو باز� هــا� مقدمات	 
بــا  جام جهانــ	 ٢٠٢٢ در منطقــه آســيا در مصاحبــه 
نشــر�ه االقتصاد�ه عربستان گفت: «در روزها� گذشته 
(رونــا  و�ــروس  دربــاره  ا� اف ســ	  مقــر  در  جلســات	 
داشــتيم تا تصميمات الزم را درباره ليگ قهرمانان آسيا 
و مقدماتــ	 جام جهانــ	 ٢٠٢٢ بگير�ــم.» و� افــزود: 
«همــه اعضا در ا�ن جلســات با عــدم برگزار� مســابقه 
�ــا تورنمنت	 (ــه (رونــا در آنجا وجــود دارند بــه توافق 
رسيدند. درباره باز� ها� مقدمات	 جام جهان	 ٢٠٢٢ 
نيز همين شــB وجــود دارد و احتمال لغــو باز� ها و به 
تعو�ق افتادن آن ها هم هســت. در ا�ن شــرا�ط بحران	 
شــرا�ط برا� حضور تيم ها در (شورها� آسيا�	 وجود 

ندارد و ا�ن باعث م	 شود (ه باز� ها به تاخير بيفتد.» 

تصميم ب� سابقه ا� اف س� به خاطر �رونا 
هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا به تعویق افتاد

تمــام مســابقات هفتــه ســوم ليــگ قهرمانــان آســيا با 
تصميــم ا� اف ســ	 و بــه خاطر شــيوع و�ــروس (رونا 
بــه تعو�ــق افتاد. جلســه فــور� (نفدراســيون فوتبال 
آســيا در ارتباط با شــيوع و�روس (رونا و تصميم گير� 
در  د�ــروز  آســيا  قهرمانــان  ليــگ  باز� هــا�  دربــاره 
(واالالمپــور برگــزار شــد. با شــيوع و�ــروس (رونا در 
(شــورها� مختلh از جمله چيــن، (ره جنوب	، ژاپن، 
ا�ران و چند (شــور حاشــيه خليج فارس، (شــورها� 
مختلــh خواهان بــه تعو�ق افتــادن و �ا لغو مســابقات 
ليگ قهرمانان آســيا شــدند. مســئوالن ا� اف س	 در 
همــان ســاعات اوليه جلســه خــود در مورد مســابقات 
در شرق آســيا به جمع بند� رســيدند و باز� ها� ا�ن 
منطقه را به تعو�ق انداختند. ســپس با (ســب رضا�ت 
از طرف ها� حاضر در منطقه غرب آســيا نيز مسابقات 

هفته سوم در ا�ن منطقه هم به تعو�ق افتاد.

ارسال دفاعيات سپاهان به کميته انضباطی 
٢ تيم ســپاهان و پرســپوليس در هفته بيستم ليگ برتر 
و در ورزشــگاه نقش جهان با�د به مصــاف هم م	 رفتند 
امــا تجمــع هــواداران تيم اصفهانــ	 مقابــل هتل محل 
اقامــت ا�ن تيــم و ممانعــت از خــروج (اروان ســپاهان 
درنها�ــت منجــر به برگزار نشــدن ا�ن مســابقه شــد. به 
هميــن خاطر (ميته انضباط	 با ارســال نامــه به هر دو 
باشــگاه، از آن ها خواســت (ه دفاعيات خودشــان را در 
خصوص اتفاقات و حاشــيه ها� ا�ن مســابقه (ه برگزار 
نشد، ارســال (نند. باشگاه ســپاهان (ه معتقد است با 
وجود حضــور د�رهنگام در ورزشــگاه نقش جهان آماده 
انجــام ا�ن باز� بــوده اما تيم پرســپوليس هميت	 برا� 
انجام ا�ن مسابقه نداشت، مدارK و مستندات خودش 
را بــه همراه فيلم ها� موجود جمع آور� و توســط واحد 
حقوق	 باشگاه به فدراسيون فوتبال و (ميته انضباط	 

ارائه (رد.

د�ــدار تيم هــا� پرسپوليس-شــهرخودرو در حالــ	 برگــزار م	 شــود (ه در 
نشســت هماهنگــ	 ا�ن باز� مقرر شــد سرخ پوشــان پيراهن ها� ��دســت 
قرمز و دروازه بان ا�ن تيم مش�	 بپوشند. همچنين شهرخودرو با لباس ها� 
��دســت ســفيد به زمين م	 آ�د و گلر ا�ن تيم پيراهن زردرنگ بر تن خواهد 
داشــت. در ا�ن جلســه هر دوطرف بــه مســئوالن برگزار� مســابقات تا(يد 
(ردند (ه تمام اتاق ها� ورزشــگاه آزاد� ضدعفون	 شــوند تا مشــ�ل	 بابت 
و�روس (رونا وجود نداشــته باشــد. به نقل از سا�ت رســم	 پرسپوليس، در 
پا�ان جلســه هم افشــين پيروان	 به شوخ	 گفت باز� ســاعت ١٨:٣٠ آغاز 
م	 شــود ول	 (اروان پرســپوليس ســاعت ٢٠ به ورزشــگاه م	 رســد (ه ا�ن 

صحبت مد�ر تيم پرسپوليس خنده حاضر�ن در جلسه را به دنبال داشت.

با شــيوع و�روس (رونا، وا(نش ها نســبت به ا�ن موضوع و انجام رقابت ها� 
ورزشــ	 و خصوصــا فوتبــال ط	 روزهــا� اخير داغ شــده اســت. در اتفاق	 
جالب توجه �حي	 گل محمد�، سرمرب	 پرسپوليس در شرا�ط	 در نشست 
خبر� د�روز در سالن سازمان ليگ حضور �افت (ه دست�ش بهداشت	 برا� 
مراقبت در دســت داشت. او در وا(نش به سالم اصحاب رسانه و خبرنگاران 
با گفتن اوس(اصطالح ورزش رزم	) و با مشت پاسخ آن ها را م	 داد. �حي	 
در وا(نش به موضوع شيوع (رونا و لغو نشدن د�دارها� ا�ن هفته گفت: «به 
نظرم با�د در ا�ن روزها� ســخت بيشــتر (نار هم باشــيم و بيشتر همد�گر را 
دوســت داشته باشيم و به هم اعتماد (نيم. م	 دانيم شرا�ط سخت	 بر مردم 

حا(م است. هر تصميم	 (ه از باال گرفته شود ما تبعيت م	 (نيم.»

وا�نش جالب �حي� عليه �رونا؛ اوس!�نا�ه دوباره پيروان� به سپاهان� ها!

نکونام: ليگ را تعطيل و قهرمان را 
معرفی کنيد

جواد ن2ونام، ســرمرب� تيم فوتبال فوالد 
در نشســت خبر� پيــش از د�ــدار مقابل 
شــاهين بوشــهر خواســتار تعطيل� ليگ 
برتر به دليل شيوع و�روس �رونا در ا�ران 

شد �ه گز�ده آن را م� خوانيد. 
 تيم	 (ه ١٠ امتيــاز گرفته تيم قابل احترام 
و خوب	 است و ب	 دليل نيست (ه شاهين	 ها 
بهتر�ن تيم نيم فصل دوم در شــروع هســتند. 
تيــم ما با�د خيل	 باهوش و با تمر(ز باز� (ند 

تا بتوانيم پيروز شو�م.
 نگاهم بــه فوتبــال صرفا فوتبال	 اســت و به 
منافع (س	 (ار� ندارم. اصال �B سال ليگ 
نداشــته باشــيم جان مان (ه مهمتر اســت. از 
االن �ــB تيم را قهرمــان معرف	 (نيد. اتفاق	 
نم	  افتــد ولــ	 اگــر خــدا� ن�ــرده �ــB آدم 
معمولــ	 هم جانــش را از دســت بدهد خيل	 
زجرآور اســت. بــا شــرا�ط خوب	 (ه مــا دار�م 
لغــو مســابقات به ضــرر تيم مــان هســت ول	 
سالمت	 انسان ها، مربيان و باز��نان حر�h و 

خبرنگاران مهمتر است.
 خدا� ن�رده اگر عز�ز� از دست برود چقدر 
بد اســت. ا�ــن بيمــار� واقعا خطرناK اســت 
و با�ــد تا وقت	 (ه هوا گرم م	 شــود و شــرا�ط 
(نترل شــود ليگ تعطيل شــود. ٢ تيم بزرگ 
پا�تخت مرب	 شــان را عوض (ردند و تيم مل	 
هــم مربــ	 اش را عوض (ــرده اســت. االن در 
ا�تاليــا هــم همينطور اســت. مطمئن باشــيد 
به اســپانيا و انگليس هم برســد هميــن اتفاق 
م	 افتد. در اروپا �B باز��ن را به خاطر خطا� 
شــد�د محــروم م	 (ننــد چــون بــه ســالمت	 

باز��نان اهميت م	 دهند.
 در بــاز� ما اگــر �B باز��ن مر�ض باشــد به 
همــه باز��نــان زمين منتقــل م	 شــود. تمام 
ورزش بــرا� ا�ــن اســت (ه مردم شــاد بــوده و 
نشــاط داشته باشند. االن همه با ترس و دلهره 
باز� هــا را نــگاه م	 (ننــد. مــا فوتبال	 ها با�د 
حداقل به ســالمت	 خودمــان اهميت بدهيم. 
اگــر امســال ليــگ برگــزار نشــود چــه اتفاق	 
م	 افتــد؟ اگر ا�ن رونــد را ادامه دهيم مطمئنا 
ميزبان	  ها� مــان هم به خطر م	 افتــد. آن ها 
زرنگ تر از ا�ن حرف ها هستند، در فوتبال مان 
(ارها�	 انجام م	 دهيم و ف�ر م	 (نيم (س	 
نم	  فهمد. مطمئنا اگر بيمار� ادامه پيدا (ند 
ميزبان	 ها از ما گرفته م	 شود. با�د خودمان به 
ف�ر باشيم. همه درباره (رونا صحبت م	 (نند 

نه تنها در ا�ران، بل�ه در چين، اسپانيا، ا�تاليا.

اختالفــات در بيــن مد�ــران و (ادر فنــ	 و سرپرســت	 تيــم 
فوتبال اســتقالل بــه اوج خود رســيده و از سه شــنبه اعضا� 
هيئت مد�ره وا(نش ها� جالب	 نسبت به ��د�گر داشته اند. 
بعد از انتشار پست ا�نستاگرام	 جنجال	 عبدالرضا موسو�، 
عضو هيئت مد�ره اســتقالل، عل	 فتح ا... زاده نســبت به ا�ن 
موضــوع وا(نــش نشــان داد و البته فرهاد مجيد� با انتشــار 
�B اســتور� اعالم (ــرد (ه مخالــh حضور پرو�ــز مظلوم	 
بــه عنوان سرپرســت تيم فوتبال اســتقالل اســت. عبدالرضا 
موســو�   در پاسخ به ا�ن ســوال (ه چه اتفاق	 افتاد (ه همه 
به عل	 فتح ا...زاده را� دادند اما شــما با آن مخالفت (رد�د، 
بــه فارس گفت: «من مخالفت	 ن�ردم چون روحم از برگزار� 
جلســه هيئت مد�ره خبر نداشــت.» موســو� در پاسخ به ا�ن 
سوال (ه چرا وقت	 شــما و اعضا� هيئت مد�ره اعالم (رد�د 

پرو�ز مظلوم	 سرپرســت تيم اســتقالل شــده، ا�ــن موضوع 
توسط باشگاه اعالم نشــد. قبول دار�د وقت	 مد�ران باشگاه 
�ــB تصميم	 م	 گيرند و اجرا�	 نم	  شــود، �ــB جا� (ار 
ا�راد دارد، اظهارداشــت: «ا�ن موضوع را با�د از (س	 (ه (ار 
اجرا�	 م	 (ند بپرســيد. چرا ا�ن سوال را از آقا� خليل زاده 
نم	  پرسيد؟ سعيد رمضان	 با اعتبار خانواده مرحوم حجاز� 
آمــد و وقت	 مجيــد� چنين پيشــنهاد داد، خليــل زاده آن را 
پذ�رفت. آ�ا درســت اســت (ه سرپرســت، تيم را رها (ند و به 
خانــه برود؟ در ا�ن بيــن مجيد� هــم از او حما�ت (رده ول	 
اگــر ا�نگونه اســت مجيد� خــودش ســرمرب	 و مد�رعامل و 
عضو هيئت مد�ره شــود و صفر تــا صد (ارهــا را انجام بدهد. 
اختالفاتــ	 قبــل از درب	 وجود داشــت و قرار بــود همه چيز 
حل شــود امــا وز�ر ورزش به ما گفت حواســتان باشــد حرف	 

نزنيد (ه تيم دچار حاشــيه شــود چون درب	 در پيش اســت. 
بعد از درب	 ، باز� ها� پياپ	 استقالل انجام شد و مباحث به 
د�شب (شيد. اما ا�ن مش�الت باالخره با�د �B جا حل شود. 
ا�ن گونه اســتقالل نم	  تواند جام بياورد و هــر روز با�د دچار 
روزمرگ	 باشــد. ما هــر (ار� (رد�م ب	 ســروصدا بوده ول	 
نم	  شــود هر روز از �B نفر قرض گرفت و (ارها را پيش برد. 
مــن مجبورم مردم را در جر�ان بگــذارم و وقت	 هم نم	  توانم 
(ار� ب�نم با�د بگو�م. من (ه بانB نيستم (ه فقط چB پاس 
(نم. صادقانه هم م	 گو�م از عمل�رد خليل زاده ناراض	 بودم 
و هرگز من�ر ا�ن موضوع نم	  شــوم. ا�ن را هم تا(يد م	 (نم 
(ــه او در ا�ن مدت خيل	 زحمت (شــيده و پول هم آورده و با 
وجود ا�ن (ه همسرش بيمار است، تالش ز�اد� انجام داد اما 

برخ	 از مش�الت استقالل به او برم	 گردد.»

مجيد� مد�رعامل شود و همه �ارها را انجام دهد

موسو�: مخالفت� با فتح ا...زاده ندارم، خليل زاده عامل مش2الت است!

سکـــوت فرهاد !
جنگ قدرت در هيئت مد�ره باال گرفت

فتح ا..زاده: اگر شرا�ط ا�ن گونه باشد نم� توانم �ار �نم
چنــد روز پــس از برگزار� مجمع باشــگاه 
اســتقالل با حضور وز�ر ورزش، سه شــنبه 
شــب در نشست هيئت مد�ره باشــگاه تصميم	 عجيب 
اتخاذ و علــ	 فتــح ا...زاده عضو جد�ــد هيئت مد�ره به 
عنــوان مد�رعامل باشــگاه انتخــاب و معرف	 شــد. ا�ن 
تصميم در شــرا�ط	 اتخاذ شــد (ه موسو�، د�گر عضو 
تــازه وارد هيئت مد�ــره در جلســه حضــور نداشــته و بــا 
انتشــار پست در ا�نســتاگرام مخالفت خود را با تصميم 
هيئت مد�ــره اعــالم (رد ضمــن ا�ن (ه انتخــاب دوباره 
فتــح ا...زاده در حالــ	 صــورت گرفتــه (ه او بــه اذعان 
خودش و اســناد� (ه برخ	 رســانه ها منتشر (رده اند 
بازنشســته اســت و عمــال نم	 تواند مد�رعامل باشــگاه 
استقالل شود! اعالم خبر مد�رعامل	 فتح ا...زاده خبر 
د�گــر� هم در پ	 داشــت و آن انتخــاب پرو�ز مظلوم	 
بــه عنوان سرپرســت جد�د تيــم بود (ه عمــال به معنا� 
حذف ســعيد رمضان	، سرپرســت فعل	 تيم اســتقالل 
اســت (ه به شــدت مورد اعتــراض فرهــاد مجيد� قرار 
گرفــت و حتــ	 برخــ	 رســانه ها از اســتعفا� شــفاه	 
ســرمرب	 جوان اســتقالل در اعتــراض بــه اتفاقات رخ 
داده خبر دادند و مجيد� هم متن	 (وتاه درباره سعيد 
رمضانــ	 با مضمون ســعيد مح�ــم ادامه بده اســتور� 
(ــرد تا موضعش را نشــان دهد. ا�ن اســتور� (وتاه اما 
پرمعنا نشان از اختالف عميق مجيد� با فتح ا...زاده و 
مظلومــ	 و تصميم ها� مد�رعامل جد�د و هيئت مد�ره 

باشــگاه داشــت (ه البته خليل زاده، سرپرســت ســابق 
باشــگاه و حت	 موســو� را به وا(نش واداشــت و آن ها 
تا(يد (ردند انتخاب سرپرســت تيم در حوزه اختيارات 
مد�رعامــل اســت و بــه مصوبــه هــم نيــاز� نــدارد و به 
سرمرب	 مربوط نيست. البته در مورد انتخاب مظلوم	 
ظاهــرا غيــر از موســو� (ــه با ا�ــن مربــ	 در صبا� قم 
بودنــد و رفاقــت نزد��ــ	 دارنــد، هيچ (ــدام از اعضا� 
هيئت مد�ره اســتقالل موافق حضور مظلوم	 به عنوان 
سرپرســت تيم نبودنــد و برا� هميــن ح�م	 هم صادر 
ن�ردند اما ا�ن وا(نش ها نشان داد (ه باشگاه استقالل 
بــرا� چندمين بار در فصل جار� و در ســال ها� اخير 
درگير چنددستگ	 و اختالف نظر عميق و جنگ قدرت 
اســت و بعيد اســت با ا�ن تقابل ها� آش�ار آب خوش از 

گلو� ا�ن تيم پا�ين برود. 
  

اما ســوال ا�نجاســت (ه با وجود اخبار و شــا�عات	 (ه 
درباره مخالفت شــد�د وز�ر ورزش با بازگشــت دوباره 
فتح ا...زاده به باشــگاه استقالل شنيده م	 شد چطور 
حاال به مد�رعامل	 او رضا�ت داده آن هم در شــرا�ط	 
(ــه فتــح ا...زاده در ماجــرا� آنــدره آ اســتراماچون	، 
سرمرب	 ســابق و ا�تاليا�	 استقالل خود مورد غضب 
هواداران قرار گرفت و برخالف ا�ن (ه گفته م	 شــد او 
بين هواداران محبوب اســت عليه اش شــعار داده شد 
و او ٢ بار اســتعفا (رد؟ بخشــ	 از پاســخ ا�ن سوال را 

خليل زاده در گفت وگوها�ش با رســانه ها داده اســت. 
سرپرست سابق استقالل درباره علت انتخاب فتح ا...
زاده گفــت: «�B نفر با�د به عنوان مد�رعامل بيا�د (ه 
از صبح تا ١٢ شــب به عنــوان مد�رعامــل (ار (ند (ه 
باز هم وقت (م مــ	 آورد. من در مجموعه ها� د�گر� 
مد�ر هستم و مش�الت خانوادگ	 هم دارم. آقا� وز�ر 
قــول داده بــود مرا از ا�ن مشــ�ل خالص (نــد. وقت	 
هيئت مد�ــره چيــز� را تصو�ــب م	 (ند، با�ــد عمل	 
شــود. بــا اصــرار از فتــح ا...زاده خواســتم مد�رعامل 
شــود (ــه ا�ن اتفاق هم افتــاد و به وز�ر هم اعالم شــد. 
موســو� چنــد بــار تمــاس گرفــت (ــه درگير باشــگاه 
بــودم. اگر جوابش را ندادم به خاطر ســرماخوردگ	 و 
درگيــر� (ار� بود. بعد از آن ا�شــان را تلفن	 به دفتر 
خــودم دعوت (ردم و جلســه برگزار شــد. قبــل از من 
هم فتح ا...زاده با موســو� جلســه داشــت و م	 گفت 

ا�شــان نظر مســاعد� دارد امــا نم	 دانم چــرا موضع 
گرفته اســت!» سرپرســت مستعف	 باشــگاه استقالل 
بــا رد ا�ن خبر (ــه فتح ا... زاده هنــوز مد�رعامل	 خود 
را قبــول ن�ــرده، گفت: «اتفاقــا با او صحبــت (رد�م و 
پذ�رفت (ه مد�رعامل شــود. صورت جلســه را خدمت 
وز�ــر ارســال (رد�ــم و ف�ــر (نم تــا پا�ان هفتــه ح�م 
مد�رعاملــ	 فتــح ا... زاده امضــا شــود.»  صحبت ها� 
خليــل زاده و موســو� در حال	 مطرح شــد (ــه باعث 
ناراحتــ	 فتــح ا...زاده شــد.  او در مصاحبه با تســنيم 
گفت: «متاســفانه دوســتان ما را درK نم	  (نند و اگر 
اختيــار نداشــته باشــم نم	  توانم تيــم را جمــع و جور 
(نم. ترجيح م	 دهم �B سال د�رتر بيا�م اما با قدرت 
حضور داشته و پاســخگو باشم. نم	  شود فقط در اسم 
مد�رعامل باشــم اما اختيار� نداشــته و پاســخگو هم 

باشم. اگر شرا�ط ا�ن گونه باشد نم	 توانم (ار (نم.»

به نظر م	 رســد ســرمرب	 پرسپوليس (امال از بازگشــت مهاجم ا�رلند� ا�ن باشگاه 
نااميد شــده اســت. آنتون	 اســتو(س بعد از ٤ د�دار� (ه به شــ�ل باز��ن تعو�ض	 
بــرا� ا�ن تيم به ميدان رفت، از مرخص	 (وتاه مدتــ	 (ه (ادر فن	 در پا�ان د�دار با 
الشــارجه امارات به او داده بودند ســود برد تا همانند گذشته �B ب	 انضباط	 بزرگ 
را دنبال (ند. با گذشــت ١٠ روز از پا�ان د�دار با الشــارجه هنوز خبر� از بازگشــت 
آنتون	 اســتو(س به تهران نشــده تا �حي	 گل محمد� در آخر�ن وا(نش خود به ا�ن 
موضوع بگو�د: «او از من خواســت �B روز بيشــتر به او اســتراحت بدهــم. با توجه به 
ا�ن (ــه ٣ هفته دور از خانواده اش بود و تمر�ن ما هم ســبB بود با او موافقت (ردم تا 
از لحاظ روح	 و روان	 به او (مB شــود ول	 متاســفانه برنگشت و دليل نيامدنش را 
هم خودمان نم	  دانيم. ا�ن باز��ن را در اختيار (ميته انضباط	 باشــگاه قرار داد�م 
و هر تصميم	 (ه ا�ن (ميته بگيرد م	 پذ�ر�م.» البته به نظر (ارشناسان حقوق	 و به 
ادعا� مسئوالن باشگاه پرســپوليس قرارداد ا�ن باز��ن طور� تنظيم شده (ه او در 
صورت نيامدن و فســخ �B طرفه قراردادش با�د غرامت سنگين	 به باشگاه بپردازد. 
ا�ن در حال	 اســت (ه او بابت قســط اول قراردادش �B ميليارد و ٦٠٠ميليون پول 
گرفته و پس گرفتن آن از استو(س (ار آسان	 به نظر نم	 رسد؛ آن هم در حال	 (ه او 

تا(يد (رده تا پا�ان بحران (رونا به ا�ران برنم	 گردد.

قرار بود روز �B شــنبه در هفته بيستم ليگ برتر فوتبال تيم ها� سپاهان و پرسپوليس 
در ورزشــگاه نقش جهان به مصاف هم بروند. ا�ن باز� درنها�ت با نظر ناظر د�دار لغو 
شــد. تاخير در ورود اعضا� تيم سپاهان به ورزشگاه و عدم تما�ل آن ها برا� حضور در 
ميدان دليل لغو باز� عنوان شــده بود (ه ناراحت	 پرسپوليســ	 ها و ترK ورزشگاه از 
سو� آن ها را به همراه داشت. سپاهان	 ها به حضور مسئوالن تيم پرسپوليس در اتاق 
ناظر ا�ن باز� قبل از آغاز د�دار بحث داشــتند. سپاهان	 ها مدع	 شدند طبق قانون، 
مســئوالن پرســپوليس نبا�د قبل از باز� به اتــاق ناظر م	 رفتند و ا�ــن خالف قوانين 
است. خبرنگار ميزان طبق ادعا� مسئوالن باشگاه سپاهان مبن	 بر حضور غيرقانون	 
مســئوالن پرســپوليس در اتاق ناظر باز� قبل از شروع د�دار ٢ تيم با چند ناظر تماس 
گرفت. بررس	 ميزان نشان م	 دهد حضور مسئوالن �B تيم در اتاق ناظر باز� قبل از 
شــروع �B د�دار طبق مفاد آ�ين نامه، غيرقانون	 نيست اما از نظر اخالق	 هم صورت 
خوشــ	 ندارد. ا�ن بار و برا� د�دار ســپاهان و پرسپوليس از آنجا (ه مسئوالن باشگاه 
و تيم پرســپوليس برا� تعيين ت�ليh تيم شــان با�د به �B شــ�ل	 اعتــراض خود را به 
رفتار باشــگاه سپاهان اعالم م	 (ردند، حضورشــان در اتاق ناظر منع قانون	 نداشته 
به خصوص (ه جالل مراد� ناظر باز� هم دقا�ق ز�اد� در زمين و رو� پيست تارتان 
حضور داشت و ا�نطور نبود (ه مدت طوالن	 در اتاق خود پذ�را� پرسپوليس	 ها باشد.

آخرین موضع یحيی درباره استوکس حضور پرسپوليسی ها در اتاق ناظران قانونی بود؟سوژه  روز سوال روز
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