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کرونا و ژئو پلیتیک جدید  منطقه  

با افزایش نگرانی ها در ماجرای کرونا، سرعت 
تغییرات در منطقه افزایش یافته است. هرچند 
جهان با بحران شیوع کرونا مواجه اســت اما 
تحوالت صورت گرفته در پس زمینه  کرونا به گونه 
ای در حال شکل دهی به نظم جدیدی در منطقه 

است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
 – آمریکا  با همکاری  دولتی   2 افغانستان  در 
طالبان کار را به جایی رسانده که عمال می بایست 
شاهد فروپاشی و تجزیه این کشور در ماه های 
آینده بود یا در آینده  نزدیک کابل هدف اصلی 
پروژه  النه  زنبور می شود و به مرکزیت بحران گروه 
های تروریستی پس از شام تبدیل خواهد شد.  در 
چنین شرایطی به سبب درگیری بازیگران مهمی 
چون چین، روسیه، هند و حتی پاکستان و ایران 
با بحران کرونا، تصمیمات آمریکا در کابل سرعت 
بیشتری به خود گرفته و نمی توان مانع چندانی 
در انتقال عناصر تروریستی داعش و سایر گروه 
های تروریستی از شام به افغانستان پیش پای 
پنتاگون دید.در عراق نیز وضعیت  چندان  خوب 
نیست. کاخ سفید استراتژی تجمیع نیروها در 
یک مقر را در دستور کار قرار داده است. همین 
مسئله موجب شده  تا کارشناسان امنیتی عراق 
معتقد باشند این تجمیع، بــرای افزایش توان 
حفاظتی بیشتر از نیروها و در حقیقت طراحی 
مکانیسم حفاظتی در قبال ضربه های احتمالی 
واکنشی مقاومت صورت گرفته است. انتقال 
سامانه هــای پدافندی به عین االســد در کنار 
وزیر  نخست  نامزد  عنوان  به  الزرفی  انتخاب 
مــامــور، تشکیک و درگــیــری پارلمان – رئیس 
جمهوری عراق را افزایش داده و این احتمال 
را  پیش کشیده  که  ممکن است رئیس جمهور 
به سبب اقدام خالف قانون اساسی استیضاح 
ــراق وضعیت کرونا موجب شــده تا  ــود. در ع ش
تظاهرات متوقف شود اما نبود دولــت مستقر 
قدرتمند، نتوانسته بغداد را به عنوان یک بازیگر 

جدی بر سیاست کنترلی بحران کرونا مسلط  
و حتی کمک هــای خارجی را جــذب کند. از 
طرفی پارلمان تعطیل است و این نگرانی وجود 
دارد گزینه  الزرفی که مــورد تاکید و خواست 
آمریکاست با یک شبه کودتای سیاسی به قدرت 
برسد! و گزینه نخست وزیر، خارج از پارلمان عراق 
انتخاب شود. موضوعی که به سبب وحشت کرونا 
نمی تواند با مخالفت و تظاهرات گسترده  عراقی 
ها مواجه شده و در حقیقت آمریکا  با سوء استفاده 
از ایــن فرصت مشکل چندانی  از ایــن بــاب در 

میدان سیاسی عراق نخواهد داشت . 
در چنین شرایطی باید منتظر واکنش گروه های 
سیاسی عراق و نیز ائتالف فراکسیون اکثریت و 
از همه مهم تر بیت مراجع شیعه بود که چگونه در 
برابر آمریکا مقاومت کرده و خواست کاخ سفید را 
کنار می زنند.در یمن نیز اوضاع هرچند تغییرات 
شگرفی داشت و انصارا...  در عرصه در میدانی 
توانسته با تسلط بر الجوف و بخش های مهمی از 
مارب رسما نبرد زمینی را از دیواره  غربی ساحل 
ــزرگ در شــرق کشانده و منطقه   به صحرای ب
جنوبی تحت تسلط دولت مستعفی هادی را به 
نحوی محاصره کند. اما نبود مکانیسم دفاعی و 
خطرات شیوع کرونا می تواند فشارهای زیادی 

به صنعا وارد سازد.
 در همین زمان، شیوع وبا خطر مرگ یک میلیون 
بیمار را در یمن جدی ساخته و این احتمال وجود 
دارد یک بیماری  چون وبا در یمن موجب مرگ 
ــزاران کــودک شــود. خبرها نیز حاکی است  ه
عربستان در چندین عملیات بیوتروریستی بر آن 
است بیماری کرونا را در چند خط نبرد ) لجمن( 
با نیروهای مقاومت یمنی شیوع دهد. از طرفی 
با محاصره کامل یمن و احتمال افزایش ضریب 
جزیره،  شبه  از  بخش  ایــن  در  بیماری  شیوع 
احتماال شاهد یک نسل کشی رسمی در این 

منطقه پس از جنگ جهانی دوم باشیم!
وضعیت لبنان نیز هرچند نگران کننده است 
اما شیوع بیماری تظاهرات را متوقف کــرده و 
سفر ها به لبنان و خروج از آن را  ممنوع ساخته 
ــزب ا... نیز اعـــالم کـــرده در تمامی  اســـت. ح
صحنه های  مقابله با کرونا در کنار دولت و مردم 
حضور خواهد داشت و ازتمام ظرفیت خدماتی 
حزب ا... بــرای مقابله با این بیماری استفاده 

خواهد شد.

اما نگرانی ها بیش از پیش در سوریه و فلسطین 
است. مسیر دریایی، زمینی و هوایی غزه بسته 
است و گزارش هایی از نفوذ افراد ناقل و بیمار 
توسط رژیــم صهیونیستی به این منطقه برای 
آلوده کردن شهروندان فلسطینی منتشر شده 
است. بسته بودن این منطقه و اقدامات خصمانه  
رژیم صهیونیستی برای مقابله با مقاومت در غزه 
می تواند به یک ابزار فشار و اقدام جنایتکارانه 
تبدیل شود و غزه را به مرکز اصلی بحران کرونا 
در منطقه تبدیل سازد و شاهد یک نسل کشی 
جدید باشیم.در سوریه نیز به سبب جنگ و از بین 
رفتن زیرساخت های صنعتی و درمانی و تحریم 
های سنگین اروپایی و آمریکایی، عمال دمشق 
برای تهیه مایحتاج اولیه درمانی دچار مشکل 
جدی است و نمی  تــوان بر  مکانیسم حمایتی 
سازمان های بین المللی حساب چندانی باز کند. 
ــرا به تازگی چندین محموله  درمــانــی بشر  زی
ــرای شهروندان  دوستانه در اتحادیه  اروپــا ب
ایتالیایی توسط دولت های مرکزی توقیف شد 
و حتی از کشور مبدا خارج نشد. لذا نمی توان بر  
این موسسات حساب باز کرد. شیوع بیماری در 
سوریه با تحریم های موجود می تواند به یک ابزار 
فشار بــرای تسلیم کــردن دمشق تبدیل شود. 
هرچند دمشق برای این کار تدابیری اندیشیده  
اما نگرانی ها به سبب از بین رفتن بخش های 
مهمی از ساختار درمانی سوریه، شیوع کرونا را 
جدی تر ساخته است.در واقع باید اذعان داشت، 
سرعت  کرونا  موضوع  با  منطقه  در  تغییرات 

بسیاری پیدا کرده است.
 از یک سو تظاهرات  های  سرکش، فاقد رهبری 
میدانی و بی سرانجام را متوقف کرده است  و 
از سوی دیگر عنصر همراهی مردم با دولت را 
به همین سبب کنار زده و سطح مداخله جویی 
بازیگرانی چون آمریکا در غرب آسیا را افزایش 
داده است. باید در این روزها شاهد شکل گیری 
نظم جدیدی از تحوالت سیاسی و امنیتی در 
منطقه بود که به دو عنصر »اعتماد سازی و همراه 
سازی مردم« و » مقاومت از درون« وابسته است. 
هرچقدر دولت ها بتوانند از مقبولیت اجتماعی 
برای مهار کرونا و مقاومت درونی استفاده کنند، 
در آینده  نزدیک می توانند قدرت درونی و ثبات 
محیطی خود را تثبیت کنند و یکی از بازیگران 

موثر محیط پیرامونی خود باشند.

یادداشت روز
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 ما نماینده انتخاب می کنیم تا یک نفر باشد  •
و مشکالت مان را حل کند. یک ویروس آمده 
و قبل از ایــن که مهدهای کــودک  تعطیل 
بشه، نمایندگان مان تعطیل شده اند! حاال 
همه مردم باید سرکار حاضر شوند، کارگر 
و کارمند و  کاسب باید به محل کار بروند اما 
نمایندگان مان حتی از همان راه دور هم 

حوصله تشکیل جلسه مجازی ندارند!
برای درخانه ماندن مردم،زحمت بکشندبه  •

مدت دوماه به جای هزینه مختلف غیرضروری 
به هرنفرایرانی یک میلیون بدهند تا مردم 

ازگرسنگی نمیرند.
 کسی می داند هرکیسه برنج پاکستانی به  •

چندصد هزارتومان رسیده؟ توی این کشور 
اصال مسئولی هست؟ آقایان!مسئول یعنی 
کسی کــه مسئولیت قبول کــرده.مــا دنبال 
بت های پشت میزنشین نیستیم، به وظیفه تان 

عمل کنید.
وقتی استانداری اداره ای مثل فضای سبز  •

شهرداری را تعطیل نمی کند و کارگران بدبخت 
فضای سبز چون یک ماسک از شهرداری گرفته 
اند باید در اوج آلودگی کار کنند معلومه کسی 

قرنطینه رو جدی نمی گیره!
 یک پیشنهاد برای دولت داشتم. این که  •

دولــت نصف حقوق کارمندانی را  که االن 
سرکار نمی روند کم کند و به دهــک های 
واقعا کم درآمــد بدهد. به افــرادی بدهد که 
درآمدشان روزمزد بوده واالن هیچ درآمدی 
ندارند. قسم می خورم ۸۰درصد کارمندان 
ــی گــیــرنــد کــار  ــه حــقــوق م ــه انــــدازه ای ک ب
نمی کنند اگــر دولــت در ایــن شرایط نصف 
حقوق کارمندان را که بیکار هستند به این 
افراد ضعیفی که به خدا نان قرضی از نانوایی 

می گیرند ، بدهد آب از آب تکان نمی خورد.
بعضی از مخاطبان شما افراد مسن هستند  •

که نمی توانند از نسخه موبایلی و الکترونیک 
استفاده کنند . لطفا چــاره ای بیندیشید و 
روزنامه را چاپ کنید تا ما هم بتوانیم استفاده 
کنیم. اگر روزنامه را در نایلون بگذارید دیگر 

چه مشکلی است مگر؟

خراسان: مخاطب گرامی ضمن عذرخواهی 
از شما، مستحضر باشید که این تغییر رویه با 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا ایجاد شده 
است. امیدواریم با برطرف شدن این ویروس 
منحوس هرچه زودتر به روال عادی برگردیم 

و بال از هموطنان مان دور باشد.
چندین بار درباره محیط کار مشاورین امالک  •

که به دلیل تجمع آدم های مختلف، خطرناک 
ترین محیط کاری است به شما هشدار دادم تا 
این که اولین مشاور امالک در بجنورد به دلیل 
آلوده بودن محیط کاری به کرونا مبتال شدو 
متاسفانه فوت کرد. باز هم نسبت به این اماکن 

بی توجه و بی خیال باشید!
با این نوع مدارا با مردم ،ظرف دوهفته تعداد  •

مبتالیان کرونا درایــران بیش از 11۰ هزار 
نفر می شود. منع رفت وآمد اعالم کنید و به 
همه وام و آذوقه بدهید وگرنه باید فقط جنازه 

خاک کنید.
بیرجند فقط سه بیمارستان خوب دارد که  •

یکی را بــرای کرونایی ها گذاشته اند و بقیه 
بیماران را به مراکز دیگر می فرستند. مثال اگر 
خانمی بخواهد زایمان کند باید به بیمارستانی 
خصوصی برود و چهارپنج میلیون خرج کند. 
اگر خانواده ای پول نداشته باشد باید چه کار 
کند؟ جالب این جاست که بیرجند مرکز استان 
است و همه بیماران استان به این مرکز می آیند.

سردبیر محترم روزنامه خراسان! این که  •
خالصه ای از چند مطلب یا گزارش روزنامه را 
در ستونی می آورید و خواننده را برای خواندن 
کامل آن به صفحه مربوطه ارجاع می دهید 
کار خوب و جالبی است. اما برادر جان این 
کار باید در صفحه اول یا دوم و قبل از شروع 
مطالب روزنامه انجام شود، نه در صفحه 15 

و پایان مطالب و صفحات!
رو  • ها  دانشگاه  و  ادارات  نیروهای  وقتی   

مصوبه میدن یک سوم باید مشغول به کار باشند 
درصورتی که مترو واتوبوس رو تعطیل کردند به 

نظرشما باید چه جوری بریم محل کار؟
نسخه الکترونیک بهتر اســت. فقط باید  •

طوری طراحی شود که یک باره همه صفحات 

دانلود شود. نه این که مجبور باشیم هر صفحه 
را جدا دانلود کنیم. مورد دیگر این که بهتر 
است روی هر تیتری که کلیک می کنیم همان 

خبر باز شود.
وقتی عده ای به هشدارها توجه نمی کنند  •

و جان گروهی از مــردم بی گناه را به خطر 
می اندازند چرا با آن ها تعارف می کنید؟ چرا 
نرمش نشان می دهید؟ ببینید کشورهای 
دیگر با اشخاص خاطی چه می کنند؟ اگر 
واقعا جان آدم ها برایتان ارزش دارد وقت آن 

است که قوه قهریه وارد عمل شود.
وزارت  بهداشت و درمان،چندهزارنیروی  •

تــبــصــره  ــن  ــ ــاوی ــ ــن ــ ــاع ــ ب دادی  قــــــــرار 
5،۴،۳،معین،شرکتی و... با سابقه بیشتر از 
1۰ سال داره و کسانی مثل ما بعد از این همه 
نشدیم.خواهشمندیم  پیمانی  هنوز  سال، 
درخواست تغییر وضعیت مون رو به گوش 

مسئوالن برسونید.
 مسئوالن  نظارتی شما را به خــدا جلوی  •

گران فروشی برنج را  که اساسی ترین نیاز 
همه مــردم اســت  بگیرید! برنج پاکستانی 

دوباره سر به فلک گذاشته . آخه چرا؟!
 بیرون نرویم تاحامل وناقل کرونا نباشیم.  •

اگر قرار است عده ای قانون شکن و قاتل جان 
ما را با خطرمواجه کنند ما ازخود دفاع وآتش 

متقابل می کنیم.
 آقای روحانی در این شرایط سخت کرونا  •

ــران نمی کنی؟  ــارگ ــال ک ــرا فکری بــه ح چ
ــرای کـــارگـــران  ــ ــری ب ــک ــوالن  ف ــئ ــس ــرام چ
نمی کنند؟ آخه این چه وضعی است که  برای 

مردم درست کردید؟
چند روز پیش ازجلوی بنگاه سر کوچه مان  •

رد می شدم هر دو صاحب بنگاه  به همراه 
شاگردشان و سه نفر از اهالی محل با دو 
نفر بخر بفروش آن جا نشسته بودند که با 
آمدن مشتری جمع شان جمع شد. آیا یک 
مغازه 1۶ متری بنگاه با 12 نفر در کنار هم 
خطرناک ترین محل از نظر شیوع بیماری 
کرونا نیست؟ این محل خطرناک تر است یا 

آرایشگاه وشیرینی فروشی یا بانک؟
نسخه  عجیب لوکاشنکو،حال زار بوریس و رادش در ورزش!

مصطفوی -نصرا... رادش در برنامه »ورزش 
تعطیل نیست«، محمد علیزاده در برنامه تحویل 
سال »بهار جان«، امیر کاظمی در مسابقه »برخط 
شو« و... چه عملکردی داشتند؟ بازیگران مجری یا 
مجریانی که بازیگر شده اند؛ حاال دیگر این موضوع 
خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست. سال های 
سال است که در تلویزیون مان چهره های شناخته 
شده روی صحنه می آیند و  مسابقه اجرا می کنند، 
با مهمانان گفت و گو می کنند و در مقام مجری 
هم خودشان را نشان می دهند. از رامبد جوان 
بگیرید تا مهران مدیری که معروف ترین هایش 
هستند و سروش صحت و پژمان بازغی، کامران 

تفتی، اکبر عبدی و محمدرضا گلزار که در 
این چند وقت سرگرم مان کردند. 

در تعطیالت نـــوروزی هم ما 
شاهد همین اتفاق بودیم. 

ــرا... رادش در شبکه  ــص ن
ورزش برنامه شاد و با حال 
»ورزش تعطیل نیست« را 

اجرا کرد، محمد علیزاده 
در شبکه 5 با برنامه »بهار 
جــان« روی صحنه آمد، 
امیر کاظمی با »برخط 
شو« به این عرصه آمد و 

چند بازیگر و هنرمند دیگر که به سمت اجرا کشیده 
شدند. اما سوال این جاست:  آیا تیر تلویزیون به 
هدف خورده است و این برنامه ها به واسطه بازیگِر 

مجری شان دیده شده اند؟ صفحه ۶ را بخوانید.
* بوریس جانسون جمعه گذشته بعد از بروز  
عالیم ابتال به کروناویروس به قرنطینه رفت. او 
قرار بود روز شنبه بعد از هفت روز از قرنطینه خارج 
شود اما این اتفاق نیفتاد. جانسون ویدئویی را 
منتشر و در آن تایید کرد، 
بهبود  بیماری  از  هنوز 
تب  همچنان  و  نیافته 
دارد  بنابراین همچنان در 
قرنطینه باقی می ماند حاال 
به جز حال زار بوریس، نامزد 
او هم در پیامی نوشت :«من 
یک هفته گذشته را به دلیل 
داشتن عالیم اصلی ابتال به 
کروناویروس به استراحت 
روی تختم گذراندم.«ا این 
توئیت کری سیمونز، نامزد 
۳2 ساله بوریس جانسون 
نخست وزیر انگلیس است 
که همه را شوکه کرد. کری 
هم  بدتری  خبر  سیمونز 

داد و از بــارداری اش خبر داد: »»این که هنگام 
بــارداری به ویــروس کووید-19 مبتال شویم به 
وضوح نگران کننده است. از دیگر زنان باردار 
نیز می خواهم حتما به روزترین توصیه ها را که 
از نظر من بسیار مطمئن هستند خوانده و اجرا 
کنند.«.... ادامه این خبر را در صفحه بین الملل 

)۳( بخوانید.
*کرونا با کار سخت در مــزارع و نشستن روی 
تراکتور  از بین خواهد رفت! سونا بروید تا کرونا 
را ریشه کن کنید و...! این ها همه توصیه های 
رئیس جمهور بالروس است که هم بامزه و خنده 
دار است و هم عجیب و شگفت انگیز. در حالی که 
آمار رسمی از قربانیان کرونا در بالروس منتشر 
نمی شود، رئیس جمهور این کشور از مردمش 
خواسته با نوشیدن الکل، کار سخت در مزارع و 
رفتن به سونا دوبار در هفته سالمت خود را حفظ 
کنند! جالب این که اعالم نکردن آمار رسمی 
کشته شدگان بر اثر کرونا در بالروس موجب شده 
است که مردم محلی آگاه، به ویژه کارکنان بخش 
درمانی، شمار کشته شدگان را روی دیوارهای 
شهر مینسک و ویتبسک با اسپری بنویسند. با 
این حال مقامات روی این گرافیتی ها را با رنگ 
می پوشانند و... ادامه این خبر را هم در صفحه 

بین الملل بخوانید.

انتقاد سخنگوی وزارت بهداشت ازعملکردچینی ها در پیشگیری از شیوع کرونا

چین،شوخی تلخی با دنیا کرد

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این  که اکثر 
شهرهای ایران با طغیان بیماری روبه رو هستند، 
از عملکرد چین در این زمینه انتقاد کرد.   کیانوش 
جهانپوردر نشست خبری ویدئویی در  پاسخ به 
خبرنگار آناتولی گفت: چین شوخی تلخی با دنیا 
کرد. همه کشورهای درگیر این بیماری به استناد 
مدارک چین تصور کردند بیماری شبیه و آسان تر 

از بیماری آنفلوآنزاست. چنین نیست و نمی شود 
گفت دوره این بیماری دو ماه است.وی ادامه داد: 
»وضعیت شهر تهران قرمز است. کوچک ترین 
عدم مراعات و ساده گرفتن موضوع به راحتی 
می تواند خیز مجدد را ایجاد کند در تهران کاهش 
تعداد مرگ و میر و بستری داشتیم، اما با بازگشت 
مردم به شهر و آغاز به کار مشاغل باید منتظر هفته 

آینده و افزایش آمار باشیم.  جهانپور با بیان این 
که روند کاهشی امروز در ایران به دلیل فاصله 
گذاری اجتماعی است، تصریح کرد:»برخی پس 
از تعطیالت رسمی از خانه خارج شدند و در برخی 
شهرها مشاغل و اصناف به پیشواز آغاز کار رفتند. 
این ممکن است ما را از حالت مطلوب خارج کند 

و 7 تا 1۰ روز آینده به آمار ما اضافه می شود«.

سهامداران پردیسبان برای دریافت اموال وصول شده از محکومین، ثبت نام کنند

سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان برای 
دریافت بدهی خود تا مورخه ۶ اردیبهشت  99به  
سایت www.pardisbannew.ir مراجعه 
ــط عمومی و ارتباطات  و ثبت نــام کنند. رواب
دادگستری کل خراسان رضوی شب گذشته در 
اطالعیه ای اعالم کرد: سهامداران و طلبکاران 
پردیسبان به صورت مجازی می توانند به بدهی 
خود برسند و ضمن دریافت آخرین وضعیت 
رونــد اجرایی پرونده پردیسبان از ذی نفعان 
ــرای پیگیری  ــداران ایــن شــرکــت، بـ ــام ــه و س
www.مطالبات خــود تنها از طریق ســایــت
pardisbannew.ir اقـــدام کــنــنــد. در این 
اطالعیه آمده است: به استحضار سهامداران و 

طلبکاران شرکت پردیسبان می رساند، با عنایت 
به وصول بخشی از اموال معرفی شده از جانب 
محکومین، دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
به لحاظ شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و 
عدم امکان مراجعه حضوری افــراد، سایتی به 
آدرس www.pardisbannew.ir را برای این 
منظور در نظر گرفته است که کلیه سهامداران 
تاریخ تا  باید  پردیسبان  شرکت  طلبکاران   و 
 ۶ اردیبهشت  99 به این سایت مراجعه و نسبت 
به ثبت مدارک و مشخصات خود اقدام کنند تا 
پس از ثبت کلیه اطالعات سهامداران، بدون 
مراجعه حضوری افراد، نسبت به واریز وجه به 
حساب آن ها اقدام شود. در این اطالعیه تصریح 

شده است: کلیه سهامداران و طلبکاران شرکت 
پردیسبان در کشور باید از طریق این سایت 
اقدام کنند و به نکات و هشدار های مندرج در 

سایت توجه کنند.
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ــژه مبارزه با تروریسم،  ــد وی طی ماموریت واح
»عبدا... اروکــزی« رهبر داعش در افغانستان و 
19 تروریست عضو این گروه دستگیر شدند. در 
پنج سال گذشته افغانستان بارها شاهد حمالت 
تروریستی داعش بوده است.  در بیانیه اداره امنیت 
ملی افغانستان آمده است که »عبدا... اروکزی« 
معروف به اسلم فاروقی »در اعترافات اولیه خود 
از ارتباط گسترده سازمان های اطالعاتی منطقه 
ای با گروه داعش شاخه خوراسان پرده برداشته 
است«.اعترافی که می تواند تبعات گستر ده ای 

داشته باشد و پای برخی کشور ها را به میان بکشد 
.پیشتر برخی کارشناسان از نقش برخی دولت 
های عرب حاشیه خلیج فارس و حتی آمریکا  در 
حمایت از  رشد داعش در افغانستان سخن به 
میان آورده بودند .  داعش طی سال های گذشته 
مناطق   شرق افغانستان و هم مرز با پاکستان را 
تحت کنترل خود درآورده بود. براساس اطالعیه 
اداره  امنیت ملی افغانستان، فاروقی، ساکن 
اصلی منطقه »آخندزادگان« اورکــزی اجنسی 
پاکستان است. تیم نظارت کننده سازمان ملل 

متحد در مرداد ماه سال 1۳9۸ اعالم کرده بود 
که شاخه خوراسان داعــش، اسلم فاروقی را به 
جای ابوعمرخراسانی به رهبری داعش برگزیده 
است. وی پیش از رهبری شاخه خوراسان داعش 
به عنوان مسئول نظامی شهر پیشاور پاکستان، 
فرمانده گروه داعش مستقر در دره عبدالخیل 
شهرستان »اچین« استان ننگرهار و مسئول 
عملیات های داعش در خیبر اجنسی بوده است. 
وی روابط تنگاتنگی با سایر شبکه های تروریستی 
مانند لشکر طیبه و شبکه  حقانی نیز داشت که این 
ارتباطات اکنون در سطوح مختلف گروه داعش 
شاخه خوراسان گسترش یافته است. در همین 
راستا، بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی 
اداره امنیت ملی افغانستان،  »قاری زاهد« و »سیف 
ا...« مشهور به ابوطلحه  پاکستانی طی یک عملیات 
هدفمند توسط نیروهای ویژه امنیت ملی دستگیر 
شدند. قاری زاهد مشهور به معاذ مسئول نظامی 
داعش در افغانستان و »سیف ا...« مسئول جلب و 
جذب و تنظیم افراد در بخش های مختلف داعش 

در ننگرهار افغانستان بوده اند. 

ــش در 	  ــ ــور هـــــزاران جــنــگــجــوی داع ــض ح
افغانستان

تروریست های داعــش از سال ۲۰1۵ فعالیت 
خود را در افغانستان شدت بخشیدند. در ابتدا این 
جریان یک گروه کوچک از جنگجویانی را تشکیل 
می داد که خود را وابسته به داعش می دانستند. 
ــزارش دویــچــه ولــه، در ســال هــای نخست  بــه گـ
فعالیت داعش در افغانستان حتی بخش هایی از 

طالبان پاکستان نیز به این نیروها پیوسته بودند. 
در پی کنترل بیشتر پلیس پاکستان در مناطق 
مرزی این کشور و افغانستان، نیروهای وابسته به 
طالبان پاکستان ناگزیر به ترک این مناطق شده 
و به نیروهای داعش در افغانستان پیوسته اند. 
اکنون بر اساس ارزیابی سازمان های اطالعاتی، 
گروه داعش در افغانستان چندین هزار جنگجو 
را دربــرمــی گــیــرد. طــی سالیان گذشته حتی 
شبه نظامیان و اسالم گرایان افراطی ازبکستان 
و برخی دیگر از کشورها از جمله هند به این گروه 
پیوسته اند. شماری از اسالم گرایان از خاورمیانه 
و جنگجویان چچن نیز در صفوف نیروهای داعش 
در افغانستان دست به حمالت تروریستی می زنند. 
نیروهای وابسته به ارتش افغانستان در همراهی 
با سربازان آمریکایی مستقر در این کشور از همان 
ابتدا علیه داعش در افغانستان عمل می کردند. 
گفته می شود  کانون فعالیت داعش در افغانستان 
در شمال شرق این کشور متمرکز شده است. 
به ویژه مردم دو والیت ننگرهار و کنر و همچنین 
شهروندان پایتخت افغانستان ظرف پنج سال 
گذشته بارها شاهد حمالت تروریستی داعش 
بوده اند. هدف اصلی حمالت داعش در افغانستان 
مساجد و تجمعات شیعیان در این کشور است. یکی 
از آخرین نمونه های حمالت داعش در افغانستان، 
حمله تروریستی به مراسم خاک سپاری یکی از 
رهبران شیعه در افغانستان بود که در آن بیش از 
۳۰ نفر جان خود را از دست داده بودند. داعش 
هفته گذشته به یکی از معابد سیک ها حمله کرده 

بود که طی آن ۲۶ نفر کشته شده اند.

تحلیل روز

با دنیای جدیدی روبه رو هستیم؟ 

سعید غفاری-سیدحسن نصرا... ، در آخرین 
سخنان خود گفت:تأثیرات شیوع ویروس کرونا 
بزرگ تر از جنگ جهانی اول و دوم است و چه 
بسا که با این بحران، یک نظم جهانی جدید بروز 
کند. این که پیامدهای جهانی کرونا چیست ؟ 
چگونه خواهد بود ؟  و چه تغییراتی را به وجود 
می آورد ، تبدیل به چالشی مهم و اساسی شده 
است. رئیس موسسه بروکینگز در همین باره 
گفته  است :کسانی که علیه ویروس کرونا پیروز 
شوند ، تاریخ را خواهند نوشت! نخستین پرسشی 
که به وجود می آید این است که آیا ویروس کرونا 
انتقال قدرت و نفوذ از غرب به شرق را تسریع می 
کند؟ انتقال قدرت از غرب به شرق هم اکنون 
یکی از گمانه های جدی با توجه به داده های 
جهانی است و این پرسش را نیز در پی داشته که 
آیا همگرایی چینی و روسی )و پشت سر آن ها 
ایران با وجود تحریم ها ( وارونــه ای تاریخی در 
جریان تحوالت آینده و رویدادهای جهانی خواهد 
بود؟بی تردید این روند، کاهش هژمونی آمریکا را 
به دنبال خود دارد .تغییر و تحوالت شتابانی که 
پس از بحران کرونا شکل گرفت و اقداماتی که 
انجام شد، منجر به ارتقای جایگاه چین و ثبات 
روسیه در کنارحضور ایــران گردید و در عوض 
عقب نشینی آمریکا و آشفتگی در اتحادیه اروپا 
را سبب شد که یکی از مظاهر آن در روند  خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا قابل بررسی است .در 
برخی از تحلیل ها حتی به این نکته اشاره شده 
است که پیامد رخدادهای فعلی ممکن است به 
انحالل اتحادیه اروپا به شکل فعلی بینجامد.چرا 
که اتحادیه اروپا نتوانسته حمایت های الزم را 
برای اعضا داشته باشد و لذا برای غلبه بربحران 
کرونا نیازمند کشورهای دیگر و سایر نقاط جهان 
شده است.این همه سبب شده تا جهانی سازی 
به رهبری آمریکا که مبتنی بر سلطه و تحمیل 
سبک زندگی و اولویت های آن بر جهان است ،به 
چالش کشیده شود . جهانی سازی که در ازای 
تضعیف منابع سایر کشورها و به دست آوردن آن 
ها، منحصر به امنیت منافع آمریکا و کشورهایی 

محدود تعریف می شود.

پیشخوان بین الملل 

کارتون روز 

چهره روز  

اظهار نظر روز 

هــفــتــه نــامــه "ویـــک 
ــکــا" نــمــایــی از  آمــری
عمومی  تعطیلی 
مردم  بالتکلیفی  و 
شیوع  شــرایــط  در 
کـــرونـــاویـــروس را 
ــرده و تیتر  تصویر ک
زده است: "چه مدت 
ــع به  ــن وض دیــگــه ای
ــه؟"  ــ ــی رس ــ ــر م ــ آخـ

سوالی که هم آمریکا و هم کل دنیا در پی پاسخ 
آن هستند.

سالم بازنده!
ــا بـــا وجـــود  ــک ــری آم
ــی تـــــوان  ــ ــام ــ ــم ــ ت
و  سیاسی، نظامی 
راهــبــردی خــود در 
برابر ویروس کرونا 
کشیده  چالش  بــه 
شده و  نماد ویروس 
ــاب به  ــط کــرونــا خ
نماد ایاالت متحده 

می گوید: »سالم بازنده«
اثر آنتونیو رودریگوئز کارتونیست مکزیکی

  شهید علی محمد 
یونس از رزمندگان 
و فرماندهان حزب 
ــوب  ــن ج در  ا...  
لبنان توسط افراد 
ناشناس ترور شد و 
به یــاران شهیدش 
پــیــوســت.هــنــوز از 
شهادت  چگونگی 

این شهید اطالعات زیادی در دست نیست اما 
بنا بر گفته های غیر رسمی وی مسئولیت تعقیب 

مزدوران و نفوذی ها را برعهده داشته است.

کیسینجر: شکست در برابر کرونا 
جهان را به آتش می کشد 

هنری کیسینجر در یادداشتی 
کــه در روزنــامــه وال استریت 
ژورنال منتشر شده، هشدار داده 
است که شکست در برابر کرونا و 
پیامدهای آن "می تواند جهان را 
به آتش بکشد" و اقتصاد جهانی را 
تا سال ها دچار مشکل کند.وزیر امور خارجه اسبق 
آمریکا در این یادداشت نوشته است: حتی آمریکا 
هم نمی تواند در اقدامی کامال ملی بر این ویروس 
چیره شود.وی هشدار داده است که کروناویروس 
می تواند تخریبی جهانی در زمینه اقتصاد را به 
دنبال داشته باشد و در صورت اتخاذ نشدن  تدابیر 
مناسب، تا چندین نسل ادامه یابد.در یادداشت 
او آمده است: وقتی همه گیری کووید 19 به پایان 
برسد، بسیاری از نهادهای کشورها، شکست خورده 
تصور می شوند. این که این قضاوت منصفانه است یا 
خیر محل بحث نیست. واقعیت این است که جهان 
پس از کروناویروس هرگز مثل قبل نخواهد بود.
کیسینجر با تایید کمبودهای موجود در مقابله با 
کرونا نوشت: ملزومات پزشکی برای مقابله با موج 
مبتالیان تازه کافی نیست. بخش های مراقبت های 
ویژه در مرز و فراتر از لبریز شدن هستند. آزمایش ها 
برای تشخیص میزان ابتال کافی نبوده و  نتوانسته 
گسترش بیماری را مهار کند. تا رسیدن به یک 
واکسن موفق هم 1۲ تا 1۸ ماه فاصله وجود دارد.
او بر این بــاور است که آمریکا بــرای شکست این 
ویــروس باید با دیگر کشورهای جهان همکاری 
کند و "الزامات آن با دیدگاه و برنامه ای مبتنی بر 
همکاری جهانی فراهم خواهد شد".او سه گامی 
را که آمریکا برای شکست کرونا و بازگرداندن ثبات 
به اقتصاد، نیازمند آن اســت، ارائــه کــرده و گفته 
است:"شهرها، ایالت ها و مناطق باید پیوسته برای 
حفاظت از مردم خود در برابر این بیماری از طریق 
ذخیره، برنامه ریزی مبتنی بر همکاری و تحقیقات 
در زمینه های علمی آماده شوند".وی افزود: گام 
بعدی "ترمیم زخم های اقتصاد جهانی است".او 
در آخر اشــاره کــرده است که اصــول نظام جهانی 
لیبرال باید حفظ شوند و یک دولت آگاه باور دارد 
که باید "امنیت، نظم، سالمت اقتصادی و عدالت 
را فراهم آورد".به گفته او، این همه گیری در دورانی 
که موفقیت وابسته به تجارت جهانی و جابه جایی و 
تحرک مردم است، یک اتفاق نابه هنگام ایجاد کرده 
ــزود: دموکراسی های جهان باید از  ــت.وی اف اس
ارزش های عصر روشنگری خود دفاع کنند. عقب 
نشینی جهانی از تعدیل قدرت از طریق مشروعیت، 
منجر به تجزیه قرارداد اجتماعی در ابعاد کشوری 
و بین المللی خواهد شد.او همچنین شرایط فعلی 
را به دلیل ابعاد جهانی آن پیچیده تر از بحران 

اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیان کرد.

سرکرده شاخه »خوراسان« داعش در افغانستان دستگیر شد 

پس لرزه های شکار فاروقی 

حال بوریس خوب نیست 
نامزد باردار نخست وزیر انگلیس هم کرونایی شد

پس از آن که نخست وزیر انگلیس چند روز قبل 
در پی ابتالیش به کروناویروس به قرنطینه رفت، 
کری سیمونز، نامزد ۳۲ ساله وی نیز در توئیتر 
نوشت: "من یک هفته گذشته را به دلیل داشتن 
عالیم اصلی ابتال به کروناویروس به استراحت روی 
تختم گذراندم."او در حالی این خبر را اعالم کرد 
که باردار است. او در ادامه این اظهاراتش نوشت: 
"این که هنگام بارداری به ویروس کووید-19 مبتال 
شویم به وضوح نگران کننده است. از دیگر زنان 
باردار نیز می خواهم حتما به روزترین توصیه ها را 
که از نظر من بسیار مطمئن هستند خوانده و اجرا 
کنند."جدیدترین آمار مربوط به ابتالی انگلیسی 

ها به ویروس کرونای جدید نشان داده که 41هزار 
و 9۰۳ تن در این کشور به این ویروس مبتال شده 
اند و تعداد 4۳1۳ انگلیسی نیز در اثر ابتال به 
این ویروس جان خود را از دست داده اند.نادین 
دوریس، وزیر بهداشت انگلیس نیز که سه هفته 
پیش خبر ابتالیش به کروناویروس اعالم شد، به 
پست سیمونز واکنش داد و در توئیتر خود نوشت: 
در این مدت مرتبا با کری سیمونز صحبت داشته ام. 
او عالیم معمول و نشانه هایی را که بیشتر افراد 
مبتال به کووید 19 داشته اند ،تجربه کرده و اکنون 
در حال بهبودی است و روز به روز حالش بهتر می 
شود.ما در این وضعیت در کنار هم هستیم.بوریس 

جانسون جمعه گذشته بعد از بروز  عالیم ابتال به 
کروناویروس به قرنطینه رفت. او قرار بود روز شنبه 
بعد از هفت روز از قرنطینه خارج شود اما این اتفاق 
نیفتاد. جانسون ویدئویی را منتشر و در آن تایید 
کرد، هنوز از بیماری بهبود نیافته و همچنان تب 
دارد  بنابراین همچنان در قرنطینه باقی می ماند.

سخنگوی رسمی جانسون به خبرنگاران گفت: 
او همچنان عالیم  خفیفی از بیماری به ویژه تب 
باال را دارد. توصیه های بهداشتی-درمانی نیز به 
روشنی گفته اند اگر شما همچنان تب باالیی دارید 
باید به حضورتان در قرنطینه ادامه دهید تا حالتان 

عادی شود.

80 نظامی ائتالف عربی در عملیات انصارا... در استان مأرب کشته شدند 

روز سیاه سعودی
نیروهای انصارا... و گروه های وابسته به آن 
توانستند پیشروی گسترده نیروهای ائتالف 
عربی ضد یمن به سمت کوه کوفل در منطقه 
صراوح واقع در استان مأرب را دفع کنند و در 
این درگیری ها بیش از ۸۰ تن از نیروهای این 
ائتالف متجاوز کشته و زخمی شدند که از جمله 
کشته ها حمید المسوری، فرمانده لشکر ۳1۰ 
و رئیس این عملیات و خالد الجماعی، فرمانده 
لشکر ۷۲ ائتالف عربی بودند.مهم ترین هدف 
و راهبرد رزمندگان یمنی در ایــن عملیات 
سرنوشت ساز رسیدن به شهر مــارب )مرکز 
ــای گذشته  ــارب( است که در روزه استان م
با موفقیت دنبال شــده و می تواند تحوالت 
میدانی را در سراسر یمن تحت تاثیر قرار دهد.
نیروهای یمنی در روزهــای گذشته با برخی 
قبایل، نیروهای منصور هادی و عناصر مزدور 
ائتالف سعودی اتمام حجت کرده و هشدار داده 
بودند که کوبیدن بر طبل جنگ نتیجه ای برای 
آنان نخواهد داشت و فقط راه را برای آزادی 
شهر مارب باز می کند. مارب سرشار از منابع 
گــازی و نفتی است و پاک ســازی این استان 
یک کمک اقتصادی ویژه برای تامین نیازهای 
دولت مرکزی مستقر در صنعاء و ضربه مهلک 
و سنگین به نیروهای مزدور سعودی محسوب 

می شود؛ در صورت موفقیت کامل نیروهای 
یمنی، نیروگاه برق استان مارب نیز می تواند 
به تامین برق بخش های وسیعی از یمن کمک 
کند.با پــاک ســازی استان مــارب یک هدف 
نظامی بسیار مهم نیز محقق می شود و یگان 
های موشکی ارتش و جنبش مقاومت انصارا... 
راحــت تر می توانند موشک های بالستیک 
خود را به عمق خاک عربستان و امارات شلیک 
کنند. استان مــارب حــدود 1۷ هــزار و 4۰۰ 
کیلومتر مربع مساحت دارد و مناطق مرکزی 
و شرقی این استان بیابانی است و بخش های 
غربی، شمال غربی و جنوب غربی از اهمیت 
بیشتری برخوردار هستند؛ هم اکنون نیروهای 
یمنی نزدیک به نیمی از مساحت استان مارب 

را در کنترل دارند.

نسخه عجیب لوکاشنکو برای کرونا 
رئیس جمهوری بالروس: کرونا با» سونا و کار روی تراکتور« از بین خواهد رفت! 

در حالی که آمار رسمی از قربانیان کرونا در 
ــالروس منتشر نمی شود، رئیس جمهور  ب
این کشور گفته است این بیماری با نوشیدن 
ــزارع از بین  الکل، سونا و کــار سخت در م
خواهد رفت.جالب این که اعــالم نکردن 
آمــار رسمی کشته شدگان بر اثر کرونا در 
بالروس موجب شده است که مردم محلی 
آگاه، به ویژه کارکنان بخش درمانی، شمار 
کشته شدگان را روی دیوارهای شهر مینسک 
و ویتبسک با اسپری بنویسند. با این حال 
مقامات روی ایــن گرافیتی ها را بــا رنگ 
می پوشانند.همزمان،الکساندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهوری بــالروس در مصاحبه با 
روزنامه انگلیسی تایمز تاکید دارد که کرونا 
تاکنون در این کشور تنها جان چهار تن را 
گرفته است. او همچنین از مردم کشورش 
خواسته با نوشیدن الکل، کــار سخت در 
مزارع و رفتن به سونا دوبار در هفته سالمت 

خود را حفظ کنند!برخی اظهار کرده اند 
که وزارت بهداشت بالروس مبتالیان تازه 
را در فهرست مبتالیان به کرونا ثبت نکرده 
است و به جای آن، آن ها را در فهرست ابتال 
به ذات الــریــه قــرار می دهد.رئیس جمهور 
لیتوانی، کشور همسایه بالروس گفته است 
که نمی تواند به اطالعات رسمی  که بالروس 
منتشر می کند، اعتماد داشته باشد و وضعیت 
فعلی را با دیده تردید می سنجد.لوکاشنکو در 
واکنش به این اظهارات گفته است: به ویروس 
خودتان رسیدگی کنید!او همچنین اجازه 
داده که مغازه ها، فروشگاه ها و رستوران ها 
باز بمانند و مردم را برای رفتن به سر کارشان 
تشویق می کند.رئیس جمهوری بالروس در 
یک سخنرانی عجیب تاکید کرد که کار روی 
تراکتور مردم را از ابتال به کرونا حفظ می کند. 
وی افــزود: نباید نگران و مضطرب باشید و 

فقط باید کار کنید.
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  جنایت درBRT  راه آهن به تجریش وجعل چندین هزار میلیاردی !

 

  3.1     M   views 

جعل چندین میلیاردی دالر و ریال

ویدئوی کشف کارگاه چاپ اسکناس و دالر جعلی در مهاباد 
از پر بازدیدهای فضای مجازی بود. در این کارگاه مقادیر 
زیادی دالر و اسکناس های صد دالری و 10هزار تومانی و 
ایران چک های 50 هزار تومانی تقلبی کشف شده است.  
سرهنگ ولی زاده بعد از کشف این کارگاه گفته است که 
این دالر و اسکناس های تقلبی چنان حرفه ای جعل شده 
که حتی در برخی صرافی ها و بانک ها قابل تشخیص 
نبود. کاربران  به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »احتمال داره خیلی از اختالالت بازار ارز کشور 
دست همین جاعالیی باشه که معلوم نیست تا االن چقدر 
دالر جعل کردن!« کاربر دیگری نوشت: »هر کشور دیگه 
بود اینا رو استخدام می کرد و فقط بهشون می گفت چه 
جوری تونستین این قدر خوب پول جعل کنید که بانک 

ها هم نفهمن!«
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زندگی خالی نیست، مهربانی هست

تصویری از کار یک خانواده در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که با واکنش های زیادی همراه بود. در 
شرح تصویر آمده است: »هرکس یه مقداری پول 
گذاشته )حتی بچه ها عیدی شونو( و به صورت 
ناشناس به خانواده هایی از اقوام که می دونستیم به 
خاطر شرایط قرنطینه خیلی سخت زندگیشون میگذره 
ــم!« کاربران زیــادی هم با بازنشر این  هدیه دادی
تصویر از این طرح استقبال کردند. کاربری نوشت: 
»درسته که باید دولت از افراد کم درآمد توی این 
شرایط حمایت کنه اما یادمون نره که خودمون هم می 
تونیم به هم کمک کنیم تا از این شرایط خارج بشیم.« 
کاربر دیگری نوشت: »الزم نیست صاحب یک پاساژ 
یا مجتمع تجاری باشی که توی این شرایط به هم نوعت 
کمک کنی فقط کافیه دلت بزرگ باشه اون وقت راهش 

پیدا می شه.«
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خانه نشینی انسان و آزادی حیوانات با کرونا

با قرنطینه شدن و خانه نشینی بیش از دو میلیارد نفر 
از ساکنان کره زمین و خلوت شدن فضای شهرها، برخی 
حیوانات به سرعت تغییر رفتار داده و محدوده زیستی 
خود را گسترده تر کرده اند و تصاویر و ویدئوهای زیادی 
از حضور حیوانات وحشی در شهرهای کشورهای مختلف در 
فضای مجازی منتشر شد که واکنش های کاربران را در پی 
داشت. کاربری نوشت: »این همه مدت ما به حریم حیوونا 
تجاوز کردیم حاال یه کم هم بذاریم اونا توی زمینی که یه 
روز محل زندگی شون بوده راحت باشن.« کاربر دیگری 
نوشت: »از حق نگذریم کرونا هرچقدر برای آدما بد بود 
برای طبیعت و حیوونا آرامش به همراه داشت.« کاربری 
هم نوشت: »سکوت، شنیده شدن آواز پرندگان و آسمان 
صاف  و پرستاره از نخستین عالیم قرنطینۀ بزرگیه که 

حواس اهالی شهرهای بزرگ را به خودش جلب کرده.«
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   وضعیت وحشتناک کرونایی!

تصویری از وضعیت brt تهران، خط راه آهن به تجریش 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که باعث وحشت 
بسیاری از کاربران فضای مجازی شد. کاربران با بازنشر 
این تصویر نسبت به رعایت نکردن مردم و دستور دولت 
به بازگشایی ادارات و مشاغل کم ریسک انتقاد کردند. 
کاربری نوشت: »نه به اون سیزده به دری که همه موندین 
توی خونه نه با این تصویری که آدم از دیدنش هم ترس 
گرفتن کرونا می گیره!« کاربر دیگری نوشت: »مسئولی که 
میگی برین سر کار این ها همون یک سوم کارمند و مشاغل 
کم ریسکن ولی ببین چطوری دارن ویروس رو به راحتی 
منتشرمی کنن، کاش قبلش امکانات کشور رو بسنجین 
بعد ابالغیه بدین.« کاربری هم نوشت: »وقتی کارگری و 
برای پرکردن شکم زن و بچه ات باید کار کنی دیگه نمی 

شه به کرونا فکر کرد.«
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نگاه متکبرانه مجری و پزشک فرانسوی

»ابتدا روی مردم آفریقا آزمایش  کنیم!« به تازگی ویدئوی 
عجیب و جنجالی از یک برنامه تلویزیونی فرانسوی در فضای 
مجازی منتشر شده است که نگاه نژادپرستانه موجود 
در آن خشم و انتقاد کاربران را برانگیخته است. در این 
برنامه زنده مجری به پزشک می گوید که واکسن کرونا برای 
آزمایش انسانی ابتدا باید روی مردم آفریقا آزمایش شود تا 
نتیجه اش مشخص شود. نگاه استعماری و زشتی که در کمال 
تعجب از طرف پزشک هم تایید می شود. آن ها می گویند 
چون آفریقایی ها امکانات پزشکی خاصی در اختیار ندارند 
این واکسن مشکلی ندارد اول روی آن ها آزمایش شود. 
قبال هم واکسن بیماری سل ابتدا روی آفریقایی ها آزمایش 
شده است. کاربری نوشت: »انگار با این که غرب ظاهر 
مدرن پیدا کرده   اما چیزی عوض نشده و آن نگاه ارباب 

رعیتی همچنان بین این آدم ها وجود دارد«.

 

  2.1     M   views 

جلوه ای دیگر از دیپ فیک

»دیگه هر جعلی ممکنه!« دو سه سالی می شود که فناوری 
دیپ فیک به عنوان یک فناوری که روی ساخت و جعل 
ویدئو کار می کند در جهان مطرح شده است و هر روز ابعاد 
جدیدی به خودش می گیرد. حاال ویدئوی جدیدی در فضای 
مجازی منتشر شده است که عملکرد این نرم افزار را به 
طرز واضح تری نشان می دهد. در این فیلم شخصی مقابل 
دوربین قرار گرفته و شروع به صحبت می کند و همزمان 
چهره افراد مختلفی مانند ترامپ، پوتین وبازیگران سریال 
گیم آف ترونز در کنار او قرار می گیرند و عین حرکات او 
را انجام می دهند و عین حرف های او را می زنند. یعنی به 
همین راحتی می توان با این فناوری ویدئویی ساخت که 
شخص مد نظر هر حرفی که ما دوست داریم را بر زبان 
بیاورد. در این ویدئو حتی یک مجسمه هم قادر است به 

شکل بی نقصی حرف بزند.

ناصری- این روزها ، جهان با یک ویروس مرگبار در حال نبرد است که تمام اخبار رسانه ها  از سالمت انسان ها گرفته تا 
اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است؛ ویروس کوچکی که حتی با چشم هم دیده نمی شود. هر چند این ویروس 
باعث شده زندگی عده ای در کشورهای مختلف با چالش های گوناگون و حتی گاهی وحشتناک و تلخ همراه شود اما به نظر 
می رسد دنیای ما به این گونه بحران ها نیاز دارد تا واقعیت های شکننده و البته گاه متناقض زیادی که  در حال وقوع است 
نمایان شود. به طور مثال شیوع کرونا باعث شد تا واقعیت برخی فرقه ها در کشورهای مختلف از عرفان های شرقی گرفته 
تا فرقه ها و شاخه های مسیحیت و یهودیت، نمود پیدا کند که در این میان به یکی از شاخص ترین فرقه های انحرافی که 
فرقه حریدی ها در سرزمین های اشغالی فلسطین است می توان اشاره کرد. با ما همراه باشید تا درباره این فرقه و چند فرقه 

دیگر که با کرونا دست شان رو شده است بیشتر بدانید.

حریدی ها سرفه برای آلوده کردن مردم به کرونا

اشغالی  هــای  سرزمین  در  حریدی  فرقه  عضو  یهودیان 
فلسطین معتقدند طاعون، کرونا و ... از نشانه های ظهور 
حضرت مسیح )ع( است.فرهمند علیپور یکی از فعاالن 
فضای مجازی در صفحه شخصی اش ویدئویی از این فرقه را 
به اشتراک گذاشت که در آن اعضای این فرقه به خیابان های 
بیت المقدس می آیند و شروع به سرفه می کنند تا کرونا افراد 
بیشتری را آلوده کند و مقدمه ای برای ظهور مسیح)ع( شود. 
یکی از خاخام های اصلی این فرقه تاکید کرده است :»این 
توصیه خداوند متعال است که به هنگام طاعون، تجمع 
دانش آموزان برای یادگیری تورات نباید متوقف شود چرا 
که این دقیقا همان روزهایی است که به آمدن مسیح منجر 
می شود.«وزیر بهداشت رژیم اشغالگر هم از اعضای همین 
فرقه است که به تازگی به کرونا مبتال شده است و پیش از این 

روز عید پاک را روز پایان کرونا اعالم کرده بود!
اما درباره این فرقه باید گفت حریدی ها یهودیانی هستند که 
70 سال پیش تنها 6 درصد جامعه رژیم اشغالگر را تشکیل 
می دادند اما اکنون 25 درصد دانش آموزان در این رژیم از 
این فرقه هستند. فرقه ای که در برابر هر تغییری مقاومت می 
کند ؛ از لباس پوشیدن گرفته تا خواندن درس های ریاضی 

و زبان های خارجی!
این فرقه به دلیل رشد باالی جمعیت شان حتی حاضر به 
مذاکره با دیگر یهودیان سرزمین های اشغالی نیستند. آن 
ها این روزها طوری قدرت را به دست گرفته اند که توانستند 
مجلس رژیم اشغالگر را چند ماه پیش به انحالل بکشانند و 
به نظر می رسد تا چند سال آینده کل قدرت در سرزمین 
های اشغالی به دست این فرقه تندرو بیفتد.مردان این 
فرقه عمدتا در حال دعا خواندن هستند و زنان آن ها نیز 
که کودکان زیادی دارند سال های زیادی از عمرشان را 

باردار هستند.

هندوها  خوردن سرگین و نوشیدن ادرار گاو

یک گروه هندو مذهب در هند ویروس کرونا را یک »عذاب« 
اعالم کرده است. اعضای این گروه در مجموع گوشت نمی 
خورند و خوردن گوشت را نادرست می دانند. این گروه بر 
این باور است که به خاطر خوردن زیاد گوشت حیوانات در 

چین، این عذاب نازل شده است. 
این گروه هندوان در هندوستان یک مهمانی را با حضور 
200 تن برگزار کرد و در این مراسم ادرار گاو را برای 
حفاظت از ویروس کرونا نوشیدند و بعضی چیزهای ساخته 

شده از سرگین گاو را خوردند.
 این گروه تندرو »آل اندیا هندو یونین« تاکید دارد که گاو 
مقدس است و به همین دلیل سرگین و ادرارش »نه تنها 
پاک، بلکه مملو از فواید بهداشتی است.«به گزارش رویترز، 
یکی از شرکت کنندگان دراین مراسم گفته است: »21 
سال است که ما ادرار گاو می نوشیم و در مدفوع گاو نیز 

حمام می کنیم. ما هرگز نیازی به مصرف داروهای انگلیسی 
احساس نکردیم.« یکی از رهبران ایالت آسام واقع در شمال 
شرق هند اوایل ماه جاری میالدی به قانون گذاران گفته بود 
که ادرار و مدفوع گاو می تواند برای درمان ویروس کرونا 

مورد استفاده قرار گیرد!

شین چون جی هاعوامل شیوع کرونا در کره

»ای کسانی که به ما اعتقاد دارید، بدانید که این بالی بزرگ 
)کووید 19( در بخش مکاشفات انجیل پیشگویی شده 
است. این مصیبت آمده تا جلوی رشد آیین جدید مسیحیت 
یعنی مسیحیت شین چون جی در کره را بگیرد.« این بخشی 
از پیام »لی مان هی«، رهبر خود خوانده فرقه »شین چون 
جی«، در کره جنوبی بود که خودش از عوامل اصلی شیوع 
انتشار ویروس کرونا در این کشور است.این فرقه مذهبی 
و افراطی حدود 245 هزار نفر عضو رسمی در کره جنوبی 
دارد. رهبر فرقه خود را مسیح آخر الزمان معرفی می کند 
و پیروانش  معتقدند او از میان 245 هزار پیرو خود144 
هزار تن از مخلصان را گزینش می کند و با خود به آسمان 
خواهد برد. از جمله عبادت های سخت و کشنده این کلیسا 
4 ساعت عبادت نشسته روی زانو به قصد خالص شدن است.

دولت محلی شهر سئول پایتخت کره جنوبی از آقای لی و 
11 رهبر دیگر این کلیسا شکایت و آن ها را به قتل، آسیب و 
نقض قانون کنترل بیماری های عفونی متهم کرده  است. به 

گفته مقامات، اعضای این فرقه بعد از منع تجمعات در کره 
در مراسم مذهبی در شهر دگو شرکت کرده، ویروس را به 
هم منتقل و بعد به نقاط مختلف کره جنوبی سفر و ویروس 

را پراکنده کرده اند.
به نظر می رسد کرونا جدای از تمام پیامدهایی که داشته 
حداقل چهره انحرافی و واپس مانده  واقعی برخی فرقه های 

اعتقادی را برای افکار عمومی جهان واضح تر کرده است .

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.

خداحافظ چاق دوست داشتنی

آتش نشان های
 فرامرزی

از تاثیرات شیوع کرونا!

بندگی در لباس مقدس خدمت

عشق کرونایی

کاش با توی 
خونه موندن 
مون کاری 

کنیم که هر چه 
زودتر کرونا 
تموم شه تا 

این مدافعان 
سالمت هم 
بتونن برن 

پیش خانواده 
هاشون

کرونا باعث 

شده هوا این 

قدر تمیز شه 

که رشته کوه 

هیمالیا از 

فاصله 2۳0 

کیلومتری 
هم دیده 

بشه

بعضی از آدما 
رو هیچی 

نمی تونه از 
هم جدا کنه 
حتی کرونا 
این آدما به 
پای هم پیر 
میشن نه به 

دست هم

محسن 
پورمحمدی 

 که در 
17 سالگی 

عنوان 
چاق ترین 

پسر ایران رو 
داشت روز 

شنبه از دنیا 
رفت

کرونا در کنار تمام پیامدهای خود نقاب از چهره برخی فرقه های انحرافی نیز کنار زد، دیدگاه های عجیب 
حریدی ها ،نوشیدن ادرار گاو و...

تصویری جالب از آتش نشانی آریزونا 
)آمریکا( در حال خاموش کردن آتشی در 

آن سوی مرز در مکزیک!

 رسفه  برای ظهور مسیح !

از آغاز اهلی شدن حیوانات، انسان ها با آن ها در مزارع و 
خانه هایشان زندگی و آن ها را از سکونتگاه های طبیعی شان 
خارج کرده اند. در جامعه مدرن این موضوع پذیرفته شده 
است که حیوانات براساس غریزه خود عمل  و اگر اشتباهی 
می کنند گناهی ندارند. حیوانات تنها در صورتی کشته 
می شوند که تهدیدی برای امنیت و سالمت باشند. کشتن 
حیوانات مزاحم و آفات نیزموضوعی عادی به شمار می رود. 
اما قوانین مربوط به سوء رفتار حیوانات همیشه به همین 
سادگی نبوده است. در گذشته در برخی موارد، حیوانات 
هم مثل انسان ها محاکمه می شدند. حتی حیوانات مجرم 

را به مرگ محکوم می کردند.

فیلی به نام ماری

در سال 1916 سیرک اسپارکس در شهر کوچکی در تنسی 
نمایش اجرا می کرد. فیل ماده سیرک، ماری، مربی جدید 
خود را که مرد الغراندامی به نام الدریج بود ،پشت خود حمل 
می کرد. الدریج اولین روز مربیگری خود را می گذراند و هیچ 
تجربه ای در آموزش حیوانات نداشت. وقتی چند هندوانه 
روی زمین حواس ماری را پرت کرد، الدریج با یک قالب 
فلزی او را کتک زد تا ماری را مجبور به اطاعت کند. این 
ضربه دردناک بود و آن قدر ماری را عصبانی کرد که گردن 

الدریج را با خرطوم گرفت و او را به زمین کوبید و در مقابل 
جمعیت روی سر او پا گذاشت. حضار فریاد می کشیدند: 
»فیل را بکشید!« حتی یکی از آن ها با تپانچه خود به ماری 
شلیک کرد، اما گلوله ها نتوانستند از پوست ضخیم ماری 
عبور کنند. سیرک اسپارکس می دانست که اگر با این مسئله 
برخورد نکند، ورشکسته  می شود بنابراین صاحب سیرک 
تصمیم گرفت بــرای اعــدام عمومی مــاری تبلیغات کند. 
جمعیت زیادی برای تماشای اعدام او جمع شدند. آن ها یک 

جرثقیل آوردند و ماری را اعدام کردند.

خروس بازل

در سال 1474 خروسی در بازل سوئیس تخم گذاشت. 
این عمل از نظر فیزیکی غیرممکن بود، اما واقعا اتفاق افتاد. 
اگر چنین پدیده ای امروزه اتفاق می افتاد توجه دانشمندان 
زیادی را به خود جلب می کرد. اما در قرن پانزدهم این عمل 
را شیطانی نامیدند و خروس به خاطر جرمش علیه طبیعت 
محاکمه و زنده زنده سوزانده شد. جالد سه تخم دیگر در 
بدن این خروس پیدا کرد. در آن زمان اعتقاد بر این بود که 
اگر خروس تخم بگذارد، دورگه شیطان و مرغ است. برخی 
هم عقیده داشتند که جادوگران از این تخم ها استفاده 
ــردازان امــروزی معتقدند که شاید این  می کنند. نظریه پ

خروس در واقع مرغ بوده که آن را با خروس اشتباه گرفته 
اند، چون دیگر هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.

الک پشت آیداهو

در مارس 201۸، یک معلم علوم در دبیرستان آیداهو به نام 
رابرت کروسلند ذهن واقعا منزجر کننده ای داشت. او برای 
تدریس جانوران همه چیزخوار، توله سگ بیچاره ای را به 
یک الک پشت بزرگ داد تا بخورد. دانش آموزانی که شاهد 
این ماجرا بودند گفتند که الک پشت توله سگ را گاز گرفته 
و همه دانش آموزان کالس فریاد می  زدند و از معلم خود 
می خواستند مانع این کار شود. دانش آموزان ادعا کردند 
که معلم شان خوکچه هندی و سایر حیوانات کوچک را هم 
به این الک پشت می داده است. بررسی ها درباره  این اعمال 
ظالمانه آغاز شد. مسئوالن الک پشت را زندانی کردند و 

تصمیم گرفتند او را از بین ببرند.

مادر و بچه ها

در سال 1457 کودکی در نزدیکی آغلی در فرانسه مشغول 
بــازی بود که یک خوک مــادر بــزرگ و شش بچه خوک در 
آن زندگی می کردند. متاسفانه کودک در حالی که سعی 
می کرد با بچه های خوک  ارتباط برقرار کند ، داخل آغل 
افتاد و خوک های گرسنه او را با ناهارشان اشتباه گرفتند. 
در آن زمان طبق قانون فرانسه حیوانات باید قبل از این که 
به خاطر جرم شان کشته شوند، محاکمه می شدند. خوک ها 
هم به خاطر این قتل محاکمه شدند. دادگاه خوک مادر را به 

مرگ محکوم کرد، اما بچه های خوک  را بخشید، چون آن ها 
فقط از رفتار مادرشان تقلید می کنند.

میمون هارتلپول

طی جنگ های ناپلئونی، یک کشتی فرانسوی در ساحل 
انگلستان، در روستایی به نام هارتلپول غرق شد. وقتی 
مــردم محلی بــرای بررسی کشتی رفتند، یک میمون از 
وحشتناکی  داستان های  انگلیسی ها  پرید.  بیرون  آن 
درباره فرانسوی ها شنیده بودند بنابراین وقتی این میمون 
پشمالوی کوچک را دیدند، فکر کردند همان دشمنی است 
که درباره آن شنیده اند. آن ها فکر می کردند این میمون 

جاسوس است و باید او را اعدام کنند.

گاو ها

مدارک قانونی از سال 1499 وجود دارد که گاوی در یک 
روستای فرانسوی یک پسر 14 ساله را کشت و دادگاه محلی 
گاو را  به اعدام محکوم کرد. اسناد تاریخی دیگری نشان 
می دهد که در سال 1796 طاعون در میان گاو های یک 
روستای آلمانی شایع شد. دام پزشک محلی گاو های مرده را 
معاینه کرد و به گاو نری رسید که با تمام گاو های ماده جفت 
گیری کرده و بیماری خود را به آن ها انتقال داده بود. این گاو 

هم محکوم به اعدام در مالعام شد.

در را باز نگذارید

در سال 1494 زوجــی در مزرعه ای متعلق به کلیسا در 

فرانسه زندگی می کردند. باتوجه به این که خانه آن ها با 
راهبان مشترک بود ، در روز های گرم با خیال راحت در را 
باز می گذاشتند. مرد باید به دام ها غذا می داد، همسرش 
به کار های خانه می رسید و فرزندشان هم در گهواره اش 
خوابیده بود که گرازی وارد خانه شد و به دنبال چیزی برای 
خوردن می گشت که به نوزاد رسید. خوک شروع به خوردن 
صورت و گردن کودک کرد. والدین و سایر ساکنان خانه 
شاهد این صحنه خون آلود و وحشتناک بودند. گراز دستگیر 
listverse :منبع و زندانی و سپس در مال عام اعدام شد. 

حیوانات مجرمی که به مرگ محکوم شدند



محمدجواد رنجبر/ چند روزی است که انتشار 
خبر لو رفتن اطالعات شهروندان ایرانی از بانک 
اطالعاتی ثبت احـــوال، باعث نگرانی برخی 
شهروندان شده است، موضوعی که سازمان ثبت 
احوال، دلیل آن را کوتاهی و سهل انگاری وزارت 
بهداشت در بارگذاری اطالعات افراد روی سامانه 
غربالگری کرونا می داند و تاکنون نیز واکنشی از 

سوی وزارت بهداشت گزارش نشده است.
به گــزارش خراسان، طی چند روز گذشته خبر 
همچون  ایرانی  شهروندان  اطالعات  افشای 
نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، تاریخ تولد، 
جنسیت و در قید حیات بودن از طریق هک پایگاه 
داده سازمان ثبت احوال یا همان پایگاه اطالعات 
جمعیت کشور، در فضای مجازی دست به دست 

می شود. اما اصل ماجرا چیست؟

پایگاه اطالعات جمعیت کشور هک نشده        
است

سیف ا... ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشور روز گذشته در گفت و گو با خراسان درباره 
اخبار منتشر شده در این زمینه به اطالعیه این 
سازمان اشاره کرد که در آن آمده است: »درپی 
انتشار اخبار مربوط به هک و نشت اطالعات 
هویتی ایرانیان به اطالع می رسانیم، هیچ گونه 
هک و نفوذ به زیرساخت ها و پایگاه اطالعات 
جمعیت کشور صــورت نگرفته است و خدمات 

الکترونیکی سازمان همانند سابق در حال ارائه 
می باشد. ضمنًا یادآوری می گردد زیرساخت ها 
و سامانه های هویتی این سازمان بر بستر اینترنت 
نمی بــاشــد.« وی تاکیدکرد: پایگاه اطالعات 

جمعیت کشور هک نشده است.

وزارت بهداشت کوتاهی کرد       
ثبت  ــان  ــازم س سخنگوی 
ــوال کشور  همچنین با  اح
اشاره به انتشار خبر افشای 
ــک  ــان ب از  اطـــــالعـــــات، 
ــان ثبت  ــازم اطــالعــاتــی س
احوال اظهار کرد: سازمان 
 ثبت احــوال با بیش از 200 دستگاه و سازمان 

5همکاری و ارتباط برخط دارد و با توجه به تفاهم 
نامه های انجام گرفته با همه دستگاه ها تأکید شده 
که هر اطالعاتی دربــاره اشخاص باید از طریق 
سامانه برخط انجام گیرد.ابوترابی افزود: وزارت 
بهداشت در انجام این تفاهم نامه کوتاهی کرده 
است و اطالعات این افراد را روی سامانه غربالگری 
ویروس کرونا بارگذاری کرده و این کار تخلف است 
و این مسئله به صورت کتبی به آن ها اعالم شده 
است.وی با اشاره به این که دسترسی غیرمجاز به 
اطالعات افراد توسط دستگاه های امنیتی نظارت 
و پیگیری می شود، گفت: تا این لحظه موضوع هک 
برای پایگاه داده ثبت احوال به شکلی که به صورت 
یکپارچه دسترسی به اطالعات اتفاق بیفتد، انجام 
نگرفته است و ظاهرا تنها دسترسی به اطالعات 

اولیه شامل نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره 
تماس افراد از طریق سامانه وزارت بهداشت اتفاق 
افتاده است.وی همچنین پیش از این به تسنیم 
گفته بود: با توجه به مشکل پیش آمده تا اطالع 
ثانوی همکاری وزارت بهداشت و ثبت احوال و 
ارائه اطالعات افراد به این وزارتخانه متوقف شده 
ــراد روی  اســت، چرا که بــارگــذاری اطالعات اف
سامانه غربالگری غیر حرفه ای و نادرست بوده 
است.به گزارش خراسان، در حالی که برای انجام 
پروژه هایی همچون غربالگری ویروس کرونا می 
توان از بستر دولت الکترونیک در فضایی امن بهره 
جست اما به نظر می رسد دولت الکترونیک در 

کارزار کرونا نمره قبولی نگرفت.
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بررسی ماجرای درز اطالعات مردم درگفت وگو با سخنگوی ثبت احوال کشور

افشای اطالعات شهروندان این بار از طریق کرونا!

58226 مبتال- 3603 قربانی
2483 مبتال و 151 قربانی جدید کرونا طی 24 ساعت گذشته

استان های درگیربیماران در وضعیت شدیدتعداد بهبود یافتگانجمع کل مبتالیانجمع کل قربانیانمبتالیان 24 ساعته             قربانیان 24 ساعته

تمام استان ها1512483360358226220114057

جامعه  ستاد ملی کرونا

محدودیت ها برداشته شود کرونا دوباره زنده می شود
ظاهرا برخی کشورها در برداشتن محدودیت های کرونایی 

همچون کشور ما عجله دارند.
سازمان بهداشت دو روز قبل عینا این طور هشدار داد: اگر  

کشورها عجله کنند و محدودیت ها را خیلی زود بردارند ، 
ویروس کرونا می تواند دوباره زنده شود که در این شرایط تأثیر 
اقتصادی شدیدتر و طوالنی تر خواهد شد. در این شرایط، 

تأمین مالی بهترین پاسخ سالمتی و یک سرمایه گذاری اساسی برای نجات زندگی است. 

حمله به کروناست
سازمان در این پیام به دولت ها می گوید بهترین راه برای مقابله 
با کرونا حمله به آن است.بهترین راه برای پایان دادن به 
محدودیت ها و کاهش آثار اقتصادی ناشی از کرونا، حمله 
به   کرونا با تدوین یک بسته اقدامات مقابله ای و جامع است. 
کشورها باید هر مــورد مبتال را پیدا کنند، آزمایش کنند، 

قرنطینه اش کنند و مرتبطان با او را ردیابی کنند.

3 توصیه برای سالم ماندن
د  ی خو ئیتر ر صفحه تو ا د ن ر م که آ ین پیا ر ا ن د ما ز سا
ی  ا م بر د ــر ز م ی ا ر : بسیا ــت س شته ا ، نو ه د ــر ق ک سنجا
محافظت از خود و دیگران در برابر کرونا ماندن در خانه 
ن بیشتر  ند لم ما ی سا ا ال ما بر حا  . ند ه ا د ب کر نتخا ا ا ر
چند توصیه داریم: هویج سالم بخورید،سیگار نکشید و 

. نید ا ب بخو کتا

 ماجرای تست حبس کردن نفس

این روزها در فضای مجازی می خواندیم که برخی می گفتند 
که اگر پس از حبس نفس، سرفه و تنگی نفس پیش آمد احتماال 
فرد مشکوک است، اما سازمان چنین می گوید:  » این که فرد 
پس از نگه داشتن نفس خود به مدت 10 ثانیه یا بیشتر بدون 
سرفه یا احساس ناراحتی باشد،  به این معنی نیست که این فرد 

الزاما مبتال به بیماری کرونا یا هر بیماری دیگر ریوی نیست.«

هشدار الکل
این روزهــا گاهی در خبرها می آید که آمار تلفات ناشی از 
نوشیدن مشروبات الکلی افزایش یافته است.  WHO عینا در 
پیامی این گونه هشدار داده است:  نوشیدن الکل از شما در 
برابر کرونا  محافظت نمی کند و می تواند خطرناک باشد. 
مصرف مکرر یا زیاد الکل می تواند خطر ابتال به مشکالت 

سالمتی را افزایش دهد.

کرونا همیشه نمی ماند
آیا مبتالیان به ویــروس کرونا پس از بهبودی بازهم اذیت 
خواهند شد؟ سازمان نظرش این است: می توانید با این 
ویروس بهبود یابید. ابتال به ویروس کرونای جدید به این 
معنی نیست که شما آن را برای تمام زندگی خواهید داشت.

پرهیز از مکان های شلوغ

چهار توصیه که هر روز از طریق صفحه WHO توصیه می شود: 
سرفه یا عطسه را در آرنج خم شده خود قرار دهید نه روی 
دستان خود، از حضور در مکان های شلوغ خودداری کنید، 
از برخورد نزدیک با بیماران پرهیز کنید و اشیا و سطحی را که 

اغلب لمس می شود تمیز و ضد عفونی کنید.

پرستاران مستحق حمایت و احترام اند

سازمان درباره پرستاران و کادر درمانی که این روزها در شرایط 
سختی مشغول خدمت هستند، گفته است: پرستاران، ماماها 
و همه حافظان سالمت که با کووید19 مبارزه می کنند نیازمند 
حمایت و احترام ما هستند. این بحران مهم ترین یــادآوری و 
اهمیت سرمایه گذاری در امر آموزش و معیشت کسانی است 

که از سالمت کره زمین حمایت می کنند.

کرونا و خشونت خانگی

خانه ماندن افراد در این روزها در کنار همه فوایدش اما بدی هایی هم 
داشته است .دکتر تدرس رئیس سازمان بهداشت جهانی نوشت: 
متاسفانه ، گزارش هایی از افزایش خشونت خانگی از زمان آغاز 
شیوع کرونا و خانه ماندن افراد وجود دارد. ما از کشورها می خواهیم 
تا خدمات مربوط به  »پایان خشونت« را به عنوان یک سرویس 

ضروری دنبال کنند. هرگز بهانه ای برای خشونت وجود ندارد.

نگذارید احساس تنهایی کنند

خانه ماندن و قطع روابــط اجتماعی آسیب هایی دارد که 
سازمان به مردم جهان پیشنهاد داده است:  در این وضعیت 
حفظ شرایط روحی و روانی نزدیکان و دوستانتان و همچنین 
سالمت جسمی آن ها خیلی مهم اســت. تماس تلفنی با 
دیگران و هم کالمی با آن ها را در برنامه خودتان قرار دهید تا 

دیگران احساس تنهایی نکنند.

10 پیام جدید و جالب سازمان بهداشت جهانی

از نگرانی برای برداشتن محدودیت ها تا خوردن هویج تصمیمات جدید دولت برای از 
سرگیری فعالیت برخی مشاغل

رئیس جمهور جــدول زمانی آغــاز برخی 
فعالیــت هــا را اعــالم و همزمــان وزارت 
بهداشــت توصیه جدید برای اســتفاده از 

ماسک ارائه کرد  
 در حالی که به نظر می رسد هشدارهای برخی 
کارشناسان و مسئوالن وزارت بهداشت همچنان از 
تداوم بحران حکایت دارد، اما رئیس جمهور به عنوان 
رئیس عالی ستاد ملی کرونا دیروز اعالم کرد کسب 
و کارها از 23 فروردین می توانند به روال عادی خود 
باز گردند. بنابرخبر مهر، رئیس جمهور با بیان این که 
هم فعالیت اقتصادی و هم پروتکل های بهداشتی 
با هم قابل اجرا و پیاده کردن است، گفت: فعالیت 
کسب و کارهای پرریسک فعال تا پایان فروردین 
ممنوع است.   روحانی افزود: اما کسب و کارهای پر 
ریسک تا پایان فروردین همچنان ممنوع می ماند و 
بعدًا برای آن ها تصمیم گیری می شود؛ مانند مراکز 
ــی و استخرها و... تا اطــالع ثانوی محدود  ورزش
اســت. وی تاکید کــرد: اما در مــورد استان تهران 
فعالیت کسبه از شنبه 30 فروردین ماه آغاز می شود 
و نظارت و رعایت پروتکل بهداشتی باید به دقت 
انجام شود. رئیس جمهور گفت: در خصوص ادارات 
دولتی که هم اکنون نیز فعال بوده و همه سرکار و 
فعالیت هستند باید بگویم، از 23 فروردین دو سوم 
کارمندان سرکار خواهند بود.  باید این بیماری را به 
منزله آنفلوآنزا بدانیم. مگر کسی آنفلوآنزا می گیرد، 
آن را پنهان می کند یا نگران می شود. باید همه 
اصول بهداشتی را مراعات کنیم. اجتماع نباشد، 
به اجتماع نرویم، دست ندهیم و در مکان های الزم 
از دستکش و ماسک استفاده کنیم. وی اظهار کرد: 
وقتی به کسی می گویند مبتال شده، فاجعه رخ نداده 
است و باید خودش مراعات کند. ما از این وضعیت 
ــاره ساعت کاری ادارات  عبور می کنیم.  وی درب
بیان کرد: ساعت کار ادارات نیز از 23 فروردین در 
همه استان ها و خود تهران، از ۷ صبح تا 2 بعدازظهر 
خواهد بود. چون ناهار و نماز جماعت نیست، از 
همین رو کار به صورت پیوسته خواهد بود و تا ساعت 
1۴ خوب است.  روحانی همچنین درباره  بازگشایی 
مراکز آموزشی و تولیدی ها و اصناف به طور مشروح 

توضیح داد.

جهانپور: مردم عادی هم از ماسک        
استفاده کنند

در همین حال  رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت توصیه کرد: استفاده از 
ماسک قبال برای جمعیت عادی توصیه نمی شد 
ــده و در  ــن توصیه نشدن بــرداشــتــه ش ــاال ای و ح
مکان هایی که فاصله گذاری کمتر رعایت می شود، 
توصیه می کنیم مردم از ماسک استفاده کنند. 
کیانوش جهانپور دیــروز تاکید کرد: البته تقدم 
همچنان بر رعایت فاصله گذاری فیزیکی است. 
اگر به هر دلیلی موضوع در خانه ماندن رعایت نشد، 
ماسک های پارچه ای یا ماسک هایی را که قابل 
تهیه در منزل است می توان استفاده کرد. جهانپور 
گفت: استفاده از ماسک های N95 برای عموم 
مردم ضرورت ندارد و این ماسک ها برای استفاده 
کادر درمانی است. وی بیان کرد: قبال می گفتیم 
استفاده از ماسک بــرای جمعیت عــادی توصیه 
نمی شود. برای افراد عادی که مجبور هستند تردد 
ضروری داشته باشند توصیه می شود از ماسک با 

اولویت ماسک خانگی استفاده کنند.

وضعیت هیچ استانی سفید نیست       
وی همچنین گفت:هیچ استانی در وضعیت سفید 
از نظر ابتال به کرونا نیست. ممکن است بین وضعیت 
زرد و قرمز تفاوت هایی در استان ها وجود داشته 
باشد. نه تنها در ایــران، بلکه در هیچ جای جهان 

هم نمی شود چنین چیزی را هم اکنون اعالم کرد.

طرح مجلس درباره تعطیلی یک ماهه کشور       
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اظهار 
کرد: جزئیات این طرح را نمی دانیم، اما تعطیلی 
کامل کشور امکان پذیر نیست و حتی مطلوب هم 
 نخواهد بود. برای اعمال محدودیت بیشتر که 
مــد نظر ایــن طــرح باشد باید منابع مالی الزم 
اندیشیده شده باشد. هر اقدامی که در نظر گرفته 
می شود باید با در نظر گرفتن بار مالی اتفاق بیفتد.

ورود به مترو بدون ماسک ممنوع 
 رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر تهران گفت: عکس ها و فیلم ها از حمل و نقل 
عمومی )مترو و اتوبوس( در پایتخت ایران نشان 
می دهد که ازدحام بیش از حد است و طرح فاصله 
ــذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی اجرا   گ
نمی شود. محمد علیخانی، به رکنا گفت:  ما باید از 
تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم. از جمله 
تجربیات کشورهای دیگر این است که افرادی 
که ماسک ندارند اجــازه ورود به مترو را ندارند. 
مشخص کنیم تاکسی ها حداکثر یک نفر جلو و 
دو مسافر روی صندلی عقب سوار کنند. ضوابطی 
از این دست مد نظر ماست. البته شرکت مترو و 
اتوبوسرانی نیز پیشنهادهایی دارند و در نهایت 
ظرف یکی دو روز آینده این پروتکل تهیه خواهد شد 

و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی معتبر 

کرونا باعث نزدیک تر شدن افراد 
خانواده به هم شد

ایــپــســوس  معتبر  مــوســســه  نظرسنجی  نــتــایــج 
ــان مـــی دهـــد بــیــشــتــر مــــردم مــعــتــقــدنــد که  ــش ن
ــواده  ــان ــه خ ــا را ب ــا آن ه ــرون ــروس هــمــه گــیــر ک ــ وی
ــــت. ــرده اس ــ ــ ــر ک ــ ــــک ت ــزدی ــ ــان ن ــشـ ــانـ ــتـ  و دوسـ
آن طور که ایسپا اعــالم کــرده ، این نظرسنجی از 
2۷ هــزار و 553 نفر از مــردم 1۶ کشور جهان در 
ــاری انجام شــده است.  ۶ تا 10 فــروردیــن مــاه ج
53 درصد افراد مورد بررسی در نظرسنجی ایپسوس 
گفته اند که احتماال شرایط به وجود آمده به واسطه 
ویروس کرونا این افراد را به خانواده و دوستانشان 
نزدیک تر می کند.  این احساسات در کشورهای 
 هند ۷2 درصد، ویتنام ۷0 درصد و چین ۶۷ درصد 
قوی تر و  در کشورهای ژاپن 19 درصد، کره جنوبی 

32 درصد و آلمان ۴1 درصد، کمتر است.

تشکیک وزارت بهداشت 
آمارهای چین یک شوخی تلخ بود

سخنگوی وزارت بهداشت  گفت: به نظر می رسد 
آمارهای چین درباره مبتالیان و قربانیان کرونا یک 
شوخی تلخ بود. زیرا بسیاری در همه جهان فکر 
کردند این بیماری مثل آنفلوآنزاست و مرگ و میر 
کمتری دارد. همه این موارد مبتنی بر گزارش هایی 
بود که از چین گزارش می شد و به نظر می رسد چین 
شوخی تلخی در این زمینه با همه دنیا انجام داد. 
اگر در چین گفته می شود دو ماهه یک اپیدمی مهار 
شده، باید بیشتر درباره آن فکر کرد. بنابرخبر ایرنا، 
جهانپور دیروز گفت:در ژاپن اپیدمی اتفاق نیفتاد 
و واژه اپیدمی وقتی گفته می شود که یک درصد 
جمعیت به ویروس مبتال شده باشند. در ایران هم 

نمی توان گفت در همه جای کشور اپیدمی داریم. 

چاق ترین پسر ایران درگذشت

هوادار شناخته شده پرسپولیس که به چاق ترین 
ــران معروف بــود دار فانی را وداع گفت.  پسر ای
محسن پورمحمدی که در سن 1۷ سالگی عنوان 
چاق ترین پسر ایران را داشت در سن 29 سالگی 
دار فانی را وداع گفت. این پسر قمی از دو سالگی 
دارای وزن باال بود و همواره از این وضعیت جسمانی 
خود رنج می برد. به گزارش ایلنا، وی از هواداران 
سرسخت تیم فوتبال پرسپولیس بود و در یک بازی 
خانگی تیم صبا مقابل پرسپولیس که در بهمن ماه 
1390 برگزار شد، به ورزشگاه یادگار امام رفت و 
مورد استقبال هواداران و بازیکنانی از جمله مهدی 

مهدوی کیا و علی کریمی قرار گرفت.

پیشنهاد بروجردی: دولت گاز را تا 
3ماه آینده برای مردم رایگان کند

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  اسبق  رئیس 
خارجی با بیان این که نباید تجربه دنیارا در مقابله با 
کرونا نادیده بگیریم، از دولت خواست تا سه ماه آینده 
گاز را رایگان در اختیار مردم بگذارد. عالءالدین 
بروجردی  با اشاره به سخنان حریرچی رئیس ستاد 
مقابله با کرونا مبنی بر این که این بیماری کنترل 
شده نیست، به ایلنا گفت: بی توجهی  به این قواعد 
و پیشگیری از بیماری کرونا به ضرر منافع ملی 
ماست. بروجردی افزود: دولت می تواند در این چند 
ماه مصوبه ای را بگذراند و عالوه بر تاخیرهایی که 
در وصول مالیات تسهیالت بانک ها و غیره اختصاص 
داده است تخفیف های ویژه ای بدهد، به طور مثال 
گاز که ثروت ملی کشور است در دو یا سه ماه آینده به 
صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد چرا که در هر 
صورت تکیه گاه مردم دولت است و جز تصمیماتی که 

دولت اتخاذ می کند پناه دیگری ندارند.

ترجمه|غفوریان- از خوردن هویج برای حفظ سالمتی و مقاومت بیشتر بدن در این روزهای کرونایی تا اظهار نگرانی برای کشورهایی که محدودیت های تردد و فاصله اجتماعی را کم رنگ 
می کنند؛ مجموعه پیام هایی است که سازمان بهداشت جهانی هر روز منتشر می کند. WHO  یا همان سازمان بهداشت جهانی نهاد  تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش مرجعیت و 
سازمان دهی در بهداشت جامعه جهانی را ایفا می کند. در جهان بسیاری از دولت ها ، گروه های مرجع و افراد، نظرات این سازمان را مورد توجه قرار می دهند. در این گزارش مهم ترین و 

جالب ترین پیام ها و توصیه های سه روز اخیر این سازمان را با هم مرور می کنیم.



بهرام افشاری با انتشار ویدئویی 
در صــفــحــه ایــنــســتــاگــرامــش 
توضیح داده که منظور از لکنت 
زبـــان شخصیت »بــهــتــاش«، 
ــرادی که دچــار این  تمسخر اف

مشکل هستند نبوده و از این افراد عذرخواهی 
کرده است.

ــان  ــض ــاه رم ــ ــی م ــم ــاس ثــریــا ق
امسال، فصل سوم سریال »بچه 
مهندس« ساخته علی غفاری 
را از شبکه 2 روی آنتن خواهد 
داشت. او در فصل های گذشته 

این مجموعه حضور نداشت و جزو بازیگران جدید 
سریال است.

سینما و تلویزیون دوشنبه 1۸ فروردین  61399
12 شعبان  1441.شماره 2034۷

چهره ها و خبر ها

واکنشی  در  تنابنده  محسن 
کنایه آمیز، تصویری از مرحوم 
خشایار الوند را منتشر کرده و 
نوشته: »در حیرتم از این طایفه 
زنده کش مرده پرست، تا هست 
به ذلت بکشندش به جفا، گر مرد به عزت ببرندش 

سر دست.«

مهران غفوریان از فردا شب با 
فصل دوم برنامه »اعجوبه ها« 
ــد. فصل  ــی آیـ بـــه شــبــکــه 3 مـ
جدید برنامه هر هفته سه شنبه 
و چــهــارشــنــبــه شــب، ســاعــت 
22:30 روی آنتن می رود. مهمانان این برنامه 

کودکان هستند.

پــرویــز پرستویی ایــن روزهـــا به 
همراه موسسه خیریه علی ابن 
ابی طالب)ع(، مشغول رساندن 
ــروری به  اقــام مــورد نیاز و ضـ
ــانـــواده هـــای بــی بــضــاعــت و  خـ
روزمــزد اســت. ایــن اقــام از طریق کمک های 

مردمی جمع آوری شده است.

تلویزیون

سینمای ایران

 دستور ویژه علی عسکری 
درباره »پایتخت«

سیما  معاونت  به  صداوسیما  ســازمــان  رئیس 
دستور ویژه ای برای بررسی حواشی قسمت آخر 

»پایتخت 6« داد.
به گزارش فارس، علی عسکری در این دستور که 
با تشکر و تقدیر از زحمات گسترده معاون سیما، 
مدیران شبکه ها و همکاران تلویزیون در تولید و 
پخش برنامه های متنوع و جذاب نوروزی و کسب 
حد نصاب باال در میزان جذب مخاطبان آغاز شده 
، تصریح کرده است: »از آن جا که برخی از موارد 
)از قبیل قسمت پایانی سریال »پایتخت«( نسبت 
به ضوابط و چارچوب های رسانه ملی دقت الزم 
را نداشته  و تاش های شبانه روزی صورت گرفته 
در بخش های مختلف سازمان صداوسیما را تحت  
تاثیر حاشیه سازی هایی قرار داده ، الزم است این 
موضوع بررسی دقیق و همه جانبه شود.« رئیس 
سازمان صداوسیما در پایان خطاب به میرباقری 
تاکید کرده است: »انتظار می رود ضمن برخورد 
مناسب، برنامه ریزی الزم برای پیشگیری از تکرار 

چنین مواردی صورت گیرد.«
در عین حال این شائبه نیز به وجود آمده است که 
محسن تنابنده طراح سریال »پایتخت« که پیشتر 
اعــام کــرده بــود دیگر با صداوسیما همکاری 
نخواهد کرد، آگاهانه اشــارات تلویحی قسمت 
آخر سریال را به سینمای پیش از انقاب، در قصه 
گنجانده است تا به نوعی در آخرین همکاری خود 
با صداوسیما، بیشترین حاشیه سازی را انجام 

داده باشد.

»زیرخاکی« سریال رمضانی شد

تازه ترین ساخته جلیل سامان به تهیه کنندگی 
رضا نصیری نیا در ماه مبارک رمضان از تلویزیون 

پخش می شود.
به گزارش روابط عمومی این سریال، »زیرخاکی« 
که از 30 مرداد ۹۸ کلید خورد، دومین همکاری 
سامان و نصیری نیا پس از سریال »نفس« است 
که رمضان ۹6 از شبکه 3 پخش شده بود. این 
سریال دو فصل دارد و ساخت فصل دوم آن با 
شیوع ویروس کرونا در کشور و محدودیت هایی 
که پیش آمد، همزمان شد و بخش هایی از این 
فصل ناتمام مانده است. به ویژه بخش هایی که 

بنا بود در خارج از کشور ساخته شود.
این سریال در 23 قسمت ساخته شده و بازیگران 
ژاله  جمشیدی،  پژمان  از  عبارتند  آن  اصلی 
ــادر فــاح، ایرج  صامتی، گوهر خیراندیش، ن
سنجری، امید روحانی، اصغر نقی زاده، بازیگر 
ــادی حجازی فر.  خــردســال رایـــان سرلک و ه
قصه این مجموعه درباره مردی است که دنبال 
ــرای یافتن گنج درگیر  »زیــرخــاکــی« اســت و ب

ماجراهای هیجان انگیزی می شود.

ــی بـــا انــتــشــار  ــران ــح مــحــمــد ب
یک  صحنه  پــشــت  از  عکسی 
اثر سینمایی، خبر از بــازی در 
فیلم جــدیــدی داده کــه فیلم 
بــرداری اش در سکوت خبری 

ــده اســت. نیما شعبان نژاد و هومن  انــجــام ش
حاجی عبدالهی نیز در این فیلم حضور دارند.

»خروج« حاتمی کیا  به سمت خانه ها
سازمان اوج تصمیم به نمایش آنالین فیلم تازه حاتمی کیا گرفت

فیلم سینمایی »خروج« تازه ترین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا طی روزهــای آینده به صورت 

آناین عرضه می شود.
ــروس کرونا و حضور  با توجه به شیوع وی
طوالنی مدت مردم در خانه ها در چند ماه 
گذشته و آینده، سازمان هنری رسانه ای 
اوج تصمیم به نمایش آناین فیلم سینمایی 
»خروج« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
گرفت. همچنین این تصمیم با موافقت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و مراجع 
ــه رو شد.  ــ قانونی نمایش در کــشــور روب
تازه ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا از اوایل 
هفته آینده در سامانه های نمایش آناین 

قرار خواهد گرفت و مخاطبان می توانند با 
خرید قانونی همراه خانواده به تماشای این 
فیلم سینمایی در فیلیمو و نماوا بنشینند. 
برای اولین بار است که یک فیلم سینمایی 
ابتدا پخش آناین مجازی و سپس اکران در 

سینماها را خواهد داشت.
فیلم سینمایی »خروج« در سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمــد و با 
استقبال مردم در سینماهای سراسر کشور 
روبه رو شد. »خروج« بیستمین فیلم ابراهیم 
حاتمی کیا در مقام کارگردان در سینمای 

ایران است.
ظرفیت  سینما،  کارشناسان  اعتقاد  به 

اکران ساالنه فیلم ها در کشورمان، کمتر 
از تولیدات ساالنه است؛ بنابراین هر سال 
شماری از آثار سینمایی، از چرخه اکران 
منطقی  بنابراین  بازمی مانند.  عمومی 
است که این آثار بدون نمایش در سینما، 
به نمایش خانگی برسند. تصمیم سازمان 
هنری-رسانه ای اوج و پیش قدم شدن در 
این زمینه، آن هم برای فیلم »خــروج« که 
شانس فروش حداقل 10 میلیارد تومانی 
را در گیشه سینماها دارد، شجاعانه است؛ 
زیرا فیلم حاتمی کیا در این صورت، شانس 
ــرای پرفروش شــدن در سینماها  کمی ب

خواهد داشت.

42 میلیارد، خسارت نوروزی 
سینمای ایران

کارشناس و تحلیل گر کسب وکارهای رسانه ای 
گفت طبق محاسبات صورت گرفته، سینماهای 
کشور تنها در اکران نوروزی به واسطه تعطیات 

کرونایی ۴2 میلیارد تومان ضرر کرده اند.
امیرحسین خان احمدی که به تازگی در قالب 
گزارشی به بررسی خسارت های اقتصادی وارد 
شده به سینماها به واسطه بحران کرونا پرداخته 
است، در گفت وگو با مهر، اظهار کرد: »وقتی در 
کشوری بحرانی پیش می آید، اولین جایی که 
دچــار آسیب می شود حــوزه سرگرمی اســت. با 
شیوع بیماری کرونا هم سینماها به دلیل ایجاد 
تجمع مخاطبان در آن، یکی از اولین مراکزی 
برایمان  از همین رو  بودند که تعطیل شدند، 
جذاب بود بررسی کنیم و ببینیم آثار و عواقب 
شیوع این ویروس بر اقتصاد سینمای ایران تا چه 
اندازه بوده است.« وی افزود: »به همین ترتیب آمار 
فروش سال گذشته و سال های پیش را بررسی 
کردیم و نرخ رشد درآمــد سینماها را بــرای کل 
سال و اکران نوروزی محاسبه کردیم. بر اساس 
این محاسبه در اکران نوروزی سال ۹۸ مجموع 
فروش سینماها مبلغ 3۸ میلیارد تومان بود، ما 
با احتساب رشد 10 درصدی در نوروز ۹۹ نسبت 
به سال ۹۸، پیش بینی کردیم فروش سینماها در 
اکران نوروزی سال ۹۹ می توانست در حدود ۴2 
میلیارد تومان باشد که به واسطه بحران کرونا ما 
آن را  از دست دادیم و این ضرر متوجه کل سینمای 
ایران شد چون از این فروش تنها ۴۵ درصد سهم 
سینمادار است و سهم تهیه کننده و شرکت های 

پخش هم در این میان از دست رفته است.«
خان احمدی توضیح داد: »محاسبه دیگری انجام 
دادیم مبنی بر این که هر یک ماهی که تعطیلی 
سینماها تمدید شود چه اتفاقی خواهد افتاد. در 
این محاسبه، رقم فروش اکران نوروزی امسال و 
ماه اسفند سال ۹۸ را که تعطیل بود، حذف کردیم 
و مجموع درآمد کل سینماها از اردیبهشت تا بهمن 
سال گذشته را محاسبه و تقسیم بر تعداد ماه ها 
کردیم که با احتساب همان رشد 10 درصدی به 
نسبت سال قبل، عدد به دست آمده 2۵ میلیارد 

تومان بوده است.«

مدتی است که دیگر حضور بازیگران یا خواننده ها 
در مقام مجری برنامه های تلویزیونی، اتفاق 
عجیب یا جدیدی در تلویزیون به حساب نمی آید 
اما در تعطیات نوروز شاهد حضور همزمان چند 
چهره جدید روی صندلی مجری برنامه های 
مختلف بودیم و از قرار معلوم، تلویزیون همچنان 
برای جذابیت یا تنوع برنامه ها به سراغ چهره ها 
می رود. آیا تیر تلویزیون به هدف خورده است و 
این برنامه ها به واسطه بازیگِر مجری شان دیده 

شده اند؟

نصرا... رادش	 
نصرا... رادش که تا به حال تجربه ای در زمینه 
اجــرا نداشته اســت، از جدیدترین چهره هایی 
ا ست که به جمع بازیگراِن مجری پیوسته و در 
برنامه »ورزش تعطیل نیست« در شبکه ورزش 
دیده می شود. این برنامه بخش های مختلفی 
مانند آموزش ورزش در خانه و ارتباط تصویری 
با کارشناسان دارد. البته مجری اصلی برنامه 
مجتبی پوربخش است و نصرا... رادش نیز در کنار 
او حضور دارد. در واقع برای ایجاد تنوع و جذابیت 
در برنامه از این بازیگر استفاده شده اما حضور 
رادش برای این برنامه آورده خاصی نداشته و به 

دیده شدن آن کمک ویژه ای نکرده است.

امیرمحمد زند و دیگران	 
برنامه گفت وگومحور »یک گام تا...« که در 

ــوروز هرشب از شبکه یک روی  تعطیات ن
سه  مختلف  بخش های  در  مــی رفــت،  آنتن 
بازیگِر مجری داشت. امیرمحمد زند مجری 
اصلی برنامه بود و در بخش اول با چهره های 
مردمی گفت وگو می کرد. او در این برنامه 
ــرای متوسطی داشــت و پیش از ایــن هم  اج
تجربه  چهار«  »سینما  نــام  به  برنامه ای  در 
اجــرا داشــتــه اســت. در بخش گفت وگو با 
هنرمندان، امیرحسین صدیق و سحر زکریا 
بودند  شناخته شده  شخصیت های  میزبان 
و در بعضی قسمت ها هم مجید واشقانی و 
دیده  میزبان  عنوان  به  طهماسبی  سوگل 
می شدند. در بخش گفت وگو با خوانندگان 
نــیــز مــحــمــدرضــا چــراغــعــلــی روی صندلی 
این  انتخاب  علت  داشـــت،  حضور  مجری 
بوده  بازیگری شان  حرفه  هنرمند،  چهار 
است. در خصوص »یک گام تا...« هم حضور 
پنج هنرمند در مقام مجری و میزبان برگ 
برنده ای برای آن نبود و کمک زیادی به دیده 

شدن آن نکرد.

محمد علیزاده	 
ــراد این فهرست محمد  یکی از عجیب ترین اف
علیزاده خواننده پاپ، در مقام مجری برنامه »بهار 
جان« در شبکه ۵ است! او به همراه هیراد حاتمی، 
اجرای برنامه را برعهده داشت و اصا در این زمینه 
موفق نبود. هرچند که محمد علیزاده در مقام 
مجری »بهار جان« در این برنامه حضور داشت 
اما از آن جا که هیچ تسلطی در اجــرا نداشت، 
نتوانست تصویر تازه ای از خود در مقام مجری به 
نمایش بگذارد و عملکردش مانند یک مهمان 

معمولی در برنامه های گفت وگومحور بود.

امیر کاظمی	 
»برخط شو - شهر بازی« یک مسابقه است که 
شرکت کنندگان در آن، از طریق اپلیکیشن 
مخصوص مسابقه، به صورت آناین همزمان با 
پخش برنامه سه مرحله مختلف را طی می کنند 
و برندگان صاحب جوایز نقدی خواهند شد. امیر 
کاظمی در کنار وحید رونقی، اجرای این مسابقه 
در شبکه ۵ را برعهده دارد. آن هــا در محیط 

استودیو با یکدیگر بازی هایی انجام می دهند تا 
مردم به انجام این بازی ها تشویق شوند. حضور 
امیر کاظمی بیشتر به عنوان همبازی وحید 
رونقی و برای مفرح شدن فضای برنامه توجیه 
دارد وگرنه نیازی نیست کار ویژه ای در زمینه 

اجرا انجام دهد.

احمد نجفی	 
از نظر سابقه اجــرا، می توان احمد نجفی را با 
دیگر افراد این فهرست متفاوت دانست و برنامه 
ــرای او جزو مشهورترین  »صندلی داغ« با اج
برنامه های گفت وگومحور تلویزیون به حساب 
می آید اما در هر صورت او هم بازیگر محسوب 
می شود و نــوروز امسال بعد از مدتی غیبت 
در تلویزیون با اجــرای برنامه »فــرش قرمز« به 
شبکه ایران کاال آمده است. او در این برنامه با 
تولیدکنندگان ایرانی گفت وگو می کند. طبیعتا 
این برنامه مخاطبان خاص و محدودی دارد و 
انتظار نمی رود مانند دیگر برنامه های تلویزیون 

دیده شود.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

شتاب تلویزیون به سوی بازیگراِن مجری
امیرمحمد زند، امیر کاظمی و نصرا... رادش از جدیدترین بازیگرانی هستند که برنامه های تلویزیون را اجرا کرده اند
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تاریخ استعمار  یادداشت تاریخی 

 خیز فرهنگی آمریکایی ها
 برای نفوذ در ایران عصر قاجار

آمریکایی ها خیلی دیرتر از دیگر رقبای غربی خود 
وارد عرصه استعمارگری شدند؛ از این رو، نتوانستند 
سهم چندانی در عرصه استعمار قدیم داشته باشند؛ 
یانکی ها فقط توانستند بر قسمت هایی از جزایر 
اقیانوسیه مستولی شوند و حضور آن ها در فیلیپین، 
برجسته ترین شکل استعمارگری آن ها در الگوی 
استعمار کهن بود. از سوی دیگر، تقابل سنتی میان 
آمریکا و انگلیس در قرن 18 و 19، باعث می شد 
که زیــرآب آمریکایی ها در تمام کشورهای تحت 
نفوذ انگلیس بخورد و در برخی مناطق، اصوال 
ــدام پیدا نکنند. به همین  مجالی بــرای عــرض ان
دلیل، آمریکایی ها در نخستین گام، تصمیم گرفتند 
جاپای خود را در کشورهای آسیایی، با فعالیت های 
میسیونری یا همان تبشیری مسیحیت آغاز کنند. 
آن ها که عمومًا پروتستان و از پیروان متعصب 
طریقت هایی مانند پیوریتن ها بودند، به تدریج و 
با بهانه های مختلف، سر از آسیا درآوردند و یکی از 
کشورهایی که به عنوان هدف برای آن ها تعیین شد، 
ایران بود. پروتستان های اروپایی از دوره محمدشاه 
قاجار، توانسته بودند مجوز تأسیس مدرسه را در 
ایران به دست آورند. در ارومیه، سلماس و برخی 
دیگر از نقاط آذربایجان، مدارس میسیونری تأسیس 
شده بــود؛ مدارسی که مدتی بعد به محلی برای 
فعالیت مبلغان آمریکایی هم تبدیل شد. آن ها به 
ویژه در دوره ناصرالدین شاه، توانستند فعالیتی 
گسترده در عرصه آموزش و پرورش داشته باشند. 
نداشتن پیشینه استعمارگری، نقش مهمی در 
موفقیت فعالیت های آن ها داشت و می توانستند از 
ناآگاهی مردم به نفع خودشان بهره برداری کنند. 
تأسیس کالج البرز در تهران و واگذار شدن مدیریت 
آن به ساموئل جردن، در واقع اوج موفقیت آمریکا 
در این زمینه بود. جردن از سال 1899 تا 1940، 
مدیریت این مدرسه نوین را برعهده داشت؛ کالجی 
که تعداد زیادی از سیاستمداران متمایل به غرب 
را تربیت کرد؛ هرچند تعدادی از دانش آموختگان 
البرز، بعدها به عنوان منتقدان جدی سیاست های 
غرب گرایانه مطرح شدند، اما عموم تحصیل کردگان 
در این کالج آمریکایی، بعدها در زمره متفکران و 
مدافعان این فرهنگ در ایران قرار گرفتند. نمونه ای 
دیگر از این برنامه، در لبنان و دیگر نقاط آسیا هم اجرا 

شد که تأثیر و پیامدی مشابه داشت. 

تاریخ ایران را پاس بداریم

ــری – یکی از عادت های مذموم تاریخ  رودس
خواندن، تمرکز بر یک مقطع تاریخی و دیدن آن 
به مثابه کل یک مجموعه است؛ به دیگر سخن، 
آلوده کردن مطالعات تاریخی به مغالطه »ُکنه و 
وجه«. البته طبیعی است که یک ملت بخواهد 
ببیند؛  را  خــود  تاریخ  درخشان  صفحات  تنها 
ــرای تقویت حــس وطن دوستی  ایــن امــر هــم ب
مفید است و هم غــرور و وحــدت ملی را تقویت 
می کند ولی ما ایرانی ها، عادت کرده ایم حتی 
در بررسی صفحات درخشان تاریخ خودمان هم، 
تبعیض آمیز عمل کنیم. فی المثل برخی تالش 
می کنند وقتی قرار است از تاریخ ایران صحبت 
کنند، تنها پای هخامنشیان را وسط بکشند و به 
واسطه شهرت کوروش، درست و نادرست را به 
هم ببافند و چیزی خلق کنند مانند نمونه های 
متعددی که این روزها در شبکه های اجتماعی 
به وفور می بینید. اما تاریخ ایران وجوه دیگری 
غیر از دوره هخامنشی هم دارد که مستند است 
و شایسته افتخار؛ صرف نظر از تاریخ ایران دوره 
اسالمی که باید آن را طالیی ترین دوران تمدن 
ایرانی دانست، ما در ایــن مــرز و بــوم، پیش از 
ورود آریایی ها هم، تمدن های شایسته توجه و 
افتخار کم نداشته ایم. از ایالمی ها بگیر تا تمدن 
جیرفت و شهر سوخته که هر کدام قدمتی هفت 
تا 10 هزار ساله دارد و میراث آن، پهلو به پهلوی 
تمدن های بزرگ باستانی در هند، چین و مصر 
می زند. جــای بسی تأسف اســت که فرزندان 
این مرز و بوم، از میراث تاریخی سرزمین شان، 
تنها تخت جمشید و در اوج توجه، پاسارگاد را 
می شناسند و سراغی از شهر سوخته، زیگورات 
چغازنبیل و کوه خواجه نمی گیرند. اگر قرار 
است تاریخ ابزار و وسیله ای باشد برای تقویت 
وحــدت و غــرور ملی، باید آن را به صــورت یک 
سلیقه  با  و  بنشینیم  این که  نه  دیــد؛  مجموعه 
وقت  آن  کنیم؛  انتخاب  را  مقطعی  شخصی، 
بیهوده و غیرمستند پر و بالش دهیم تا وسعتی به 
عمق تاریخ چند هزارساله ایران پیدا کند. بیایید 

تاریخ ایران را پاس بداریم. 

جواد نوائیان رودســری – دوران صدارت 
میرزاتقی خان امیرکبیر، بسیار کوتاه بود؛ او 
کمتر از چهار سال ُپست صدراعظمی را برعهده 
داشـــت، امــا در همین دوران کــوتــاه، چنان 
تغییرات بنیادینی ایجاد کرد که اگر با شهادت 
وی، رونــد آن متوقف نمی شد، می توانست 
جریان تاریخ ایران را به کلی تغییر دهد و شرایط 
دوره های بعد را به غیر آن مبدل کند. بدیهی 
اســت که نظم میرزاتقی خانی، شامل همه 
امور می شد و او به دنبال توسعه کاریکاتوری 
ایران نبود. بهداشت و درمان، به عنوان یکی 
از مهم ترین بخش هایی که حاکمیت باید بر 
آن نظارت کند و ورود مؤثر داشته باشد، مورد 
توجه و اهتمام میرزاتقی خان قــرار داشــت و 
پروتکل های او برای توسعه بهداشت عمومی 
از  یکی  واگیر،  بیماری های  از  پیشگیری  و 
درخشان ترین و افتخارآمیزترین برگ های 
ــه، به  تاریخ پزشکی ایــران را رقم زد. در ادام
برخی پروتکل های بهداشتی امیرکبیر اشاره 

خواهیم کرد.

یکم؛ آغاز نهضت واکسیناسیون:  
واکسیناسیون یا به اصطالح مایه کوبی، در 
عباس میرزا  اهتمام  به  و  فتحعلی شاه  دوره 
نایب السلطنه و بــرادر وی، محمدعلی میرزا 
دولتشاه بــرای مقابله با بیماری وحشتناک 
آبله، وارد ایــران شــد؛ امــا ایــن اقـــدام، جنبه 
عمومی پیدا نکرد. امیرکبیر بالفاصله پس 

از آغــاز صـــدارت، طی اطالعیه ای، موضوع 
پیشگیری از این بیماری واگیر و خطرناک را 
به مردم اعالم کرد و با دستورالعمل دولتی، 
مأموران آمــوزش دیــده را بــرای واکسن زدن 
به اقصی نقاط »ممالک محروسه« فرستاد. 
نکته مهم در پروتکل امیرکبیر برای مقابله با 
آبله، توجه ویژه او به کودکان بود. امیر دستور 
داد کودکان را در مایه کوبی، بر بزرگ ساالن 
اولویت دهند: »اولــیــای دولــت علّیه کسان 
بــرای یادگرفتن این فن شریف)آبله کوبی( 
گماشته اند که بعد از آموختن به جمیع ممالک 
محروسه مأمور نمایند که در هر والیتی جمیع 
اطفال را مردم بیاورند و آبله شان را بکوبند و از 
تشویش هالک، رعیت آسوده گردند.« قانون 
»آبله کوبی«، همگانی و اجباری بود و متخلفان 

به پرداخت جریمه سنگین محکوم می شدند.

دوم؛ برقراری قرنطینه در مرزهای ایران: 
در دوران میرزاتقی خان، بیماری های واگیر و 
هولناکی مانند وبا، حصبه، تیفوس و طاعون در 
خاورمیانه شیوع داشت و همه کشورهای منطقه 
درگیر آن بودند. امیر که برای توسعه بهداشت، 
برنامه ای بلند مدت داشت، دستور داد تا قاعده یا 
قانون »گراختین« یا همان »قرنطینه« در مرزهای 
ایران اجرا شود. او با تیزبینی، در ذی حجه سال 
1267، به اسکندرخان حاکم کرمانشاه نوشت: 
»از قراری که عالیجاه میرزا ابراهیم خان کارپرداز 
اول دولت علّیه مقیم دارالسالم بغداد نوشته 

است، ناخوشی وبا همه عربستان را فراگرفته 
و از اول خانقین الی نجف اشرف طغیان تمام 
دارد و اهالی بغداد کامال متفرق شده اند. البته 
آن مخدوم از تفصیل آن بهتر استحضار دارد. 
چون آن جا معبر عام است و هر روزه زوار عتبات و 

سایرین به همه ممالک محروسه تردد دارند، 
بسیار الزم است که برای حفاظت ممالک 

گراختین)قرنطینه(  بنای  محروسه، 
که منفعت آن به کّرات به تجربه رسیده 
ــود.« امیرکبیر در  اســت، گذاشته ش
این دستور حکومتی، شرح کاملی از 

مراحل قرنطینه را اعالم و انجام آن را 
اجباری می کند.

سوم؛ بنای نخستین بیمارستان 
دولتی:

 امیرکبیر برای توسعه بهداشت 
ــیــشــگــیــری از  ــی و پ ــوم ــم ع

بیماری های  گسترش 
واگیر و با عنایت 

بــــــــه ایـــــن 

موضوع که بخش مهمی از مردم را، تهیدستان 
تشکیل می دهند، نخستین بیمارستان دولتی 
نوین ایران را در پایتخت بنا کرد، بیمارستانی 
با ظرفیت نگهداری 400 بیمار که با ریاست 
میرزامحمدولی حکیم باشی اداره می شد و 
در آن تعدادی پزشک اروپایی، مانند 
»کــازوالنــی«، تحت اشــراف پزشکان 
ایرانی، خدمت می کردند. داروخانه 
داروی  بیمارستان،  ایــن  دولتی 
به  را  جامعه  فقیران  نیاز  ــورد  م
صورت رایگان تأمین می کرد. 
وجــه مهم اقــدام امیر در این 
طبیب  دادن  برتری  زمینه، 
ایــرانــی در مــقــابــل پزشک 
اروپایی است؛ رویکردی که 
با تأسیس رشته پزشکی در 
دارالــفــنــون بــرای تربیت 
ایرانی  ــوان  ج پزشکان 
هم، به شدت دنبال 

می شد. 

پروتکل های بهداشتی »امیرکبیر« برای پیشگیری از بیماری های واگیر
دستورالعمل واکسیناسیون اجباری و تدوین قانون »قرنطینه مرزی« از جمله اقدامات میرزاتقی خان برای باال بردن سطح بهداشت در ایران بود

حسین مکی را باید یکی از فعاالن مؤثر 
در نهضت ملی شدن صنعت نفت بدانیم. 
او افزون بر نمایندگی مجلس، نویسنده 
و مورخی توانمند هم بود. مکی در اوج 
دوران نهضت ملی، در آن نقشی عمده را 
ایفا کرد. وی در زمره افرادی قرار داشت 
که پس از جــدی شــدن مسئله نفت، به 
همراه نمایندگان اقلیت مجلس و جمعی 
از نخبگان سیاسی و بازاریان، به دیدار 
ــرای حضور  دکتر مصدق رفــت و از او ب
در مــبــارزه، دعــوت کــرد. مکی در زمان 
نخست وزیری دکتر مصدق، به عنوان 
عضو هیئت خلع ید از انگلیسی ها، عازم 
مناطق نفت خیز جنوب شد و توانست در 
کنار افرادی مانند مهدی بازرگان و ... این 
وظیفه خطیر را به انجام برساند. حسین 
مکی از سیاستمدارانی بود که شکاف 
و دودستگی در نهضت را بر نمی تابید و 
تالش فراوانی برای آشتی دادن میان 

سران نهضت و از بین بردن کدورت ها 
انجام داد. این در حالی بود که تعدادی 
دیگر از فعاالن به ظاهر طرفدار نهضت، 
سعی و اهتمام فراوانی به تقویت و عمق 
و دودستگی  ایــن شکاف  به  بخشیدن 
ــروز،  داشتند. در تصویر قــاب تاریخ ام
عکسی به یــاد ماندنی از یک جلسه را 
مشاهده می کنید؛ جلسه ای که برای رفع 
کدورت و اتحاد رأی میان سران نهضت 
در منزل یکی از دوستان مشترک آیت ا... 
کاشانی و دکتر مصدق برگزار شد. در این 
تصویر، مکی را در حال گفت وگو و تبادل 
نظر با آیــت ا... کاشانی و دکتر مصدق 
می بینید. البته، با کمال تأسف، افرادی 
به  نقار  نتوانستند  مکی  حسین  مانند 
وجــود آمــده بین ســران نهضت را ترمیم 
کنند و خود نیز، مدتی بعد از دکتر مصدق 
جدا شد. این، آغازی بر پایان یک مقاومت 

و حماسه در تاریخ ایران بود. 

»پنج شنبه/ 9 ربیع الثانی 1306*: صبح 
که برخاستیم هــوا صــاف و آفتاب خوبی 
بود. رخت پوشیده، رفتیم پشت بام با زن ها 
ــردش کــردیــم. ولیعهد از منزل  ــدری گ ق
خــودش ســوار شده بــود، می آمد که برود 
می خواست  می کرد،  درد  گلوش  شهر. 
برود. از جلوی عمارت گذشت. او را تماشا 
کردیم. بعد آمدیم پایین و رفتیم که سوار 
عجیب  و  غریب  اشخاص  در  دم  بشویم، 
محمدحسن  حاجی  ایستادند.  دیــدیــم 
از شهر آمده بود، دیده شد. امین الدوله 
معاون شجاع السلطنه هم چند روز است 
ــوار شــدیــم، رانــدیــم بــرای  ــت. س ــده اس آم
عمارت کهنه. باالی کوه شکارگاه امیر، 

آفتابگردان زدنــد، افتادیم 
ــه نـــاهـــار. قـــدری پیش  ب

ــن به  ــیـ از نـــاهـــار دوربـ
ــم.  ــی ــت ــداخ اطـــــراف ان
ــوچ بــزرگ  ــدد ق چند ع
کالیانی  ســخــتــان  در 

خــوابــیــده بــودنــد. 

خیلی به آن ها دوربین انداختیم. بعد از 
سوارهای ما چیزی فهمیدند، گریختند. 
ــروز با ما  عزیزالسلطان)ملیجک( هم ام
ســوار بود و مــاشــاءا... همه جا تنها سوار 
بود. کوه می آمد. همه جا ماشاءا... بود]![ 
ناهار هم پیش ما خورد ... ناهار خوردیم. 
بعد از ناهار معاون آمــد. بعضی کارها از 
قوام الدوله داشت. قدری صحبت کردیم. 
بعد او رفــت. امین الدوله و امین الملک 
آمدند. با آن ها کار داشتیم. فرمایشات 
شد، آن ها رفتند. اعتمادالسلطنه هم بود، 
سر ناهار روزنامه خواند. عزیزالسلطان 
هم بعد از ناهار رفــت منزل. این جا باد 
سرد و سوز بدی می آمد. آمدیم پایین، لب 
رودخانه آفتابگردان زدند و افتادیم به چای 
و عصرانه. چای و عصرانه خوردیم. بعد 

سوار شدیم آمدیم منزل.« **

*23 آذرماه سال 1267
** معموال تمام روزهــای مملکت داری 
فعالیت های  همین  به  ناصرالدین شاه 

سخت و طاقت فرسا سپری می شد!
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه؛ 
ــش: دکــتــر  ــ ــرای ــ تــصــحــیــح و وی
دکتر  و  نوایی  عبدالحسین 
الهام ملک زاده؛ سازمان 
ملی؛  کتابخانه  اسناد 
1390؛ صص 140 

و 141

حسین مکی
 در مجلس آشتی کنان 

ملیجک امروز همه جا ماشاءا... است!

 مهدی خان استرآبادی
مورخ نامدار عصر نادری

ــادی، چــنــان کــه از  ــرآب ــت مــیــرزامــهــدی خــان اس
نــام وی پیداست، در استرآباد، حــدود گرگان 
امروزی، دیده به جهان گشود. سال والدت وی 
معلوم نیست. آورده انـــد که وی در دوران شاه 
سلطان حسین، آخرین پادشاه دودمان صفویه، 
سمت باغبانباشی گری داشت و چون افغان ها 
بر اصفهان مسلط شدند، میرزامهدی به اجبار 
شعری سرود که اشغالگران پسندیدند و بر سکه 
خود نقش زدنــد؛ اما ظاهرًا رأی میرزامهدی با 
افغان ها یکی نبود، چرا که مدتی بعد، پس از ظهور 
نادر، به خدمت وی درآمد و نادر که گوهرشناس 
بود، رفتار و سکنات وی را پسندید و میرزامهدی را 
به عنوان منشی خود منصوب کرد. او پس از صعود 
نادرشاه به قدرت، به عنوان »منشی دیوان اعلی« 
انتخاب شد و بسیاری از فرمان ها و دستورهای 
نادر، به قلم میرزامهدی نگارش یافت. وی افزون 
بر تبحر فراوان در امر منشی گری، مورخی توانمند 
نیز بود. دو اثر »جهانگشای نادری« و »دّره نادری« 
از آثار برجسته تاریخ نگاری عهد افشاریه، به قلم 
توانمند میرزامهدی استرآبادی نگارش یافته 
ــال، سبک نگارش پرتصّنف و  ــت. با ایــن ح اس
سنگین وی، بــرای بسیاری از خوانندگان، به 
ویــژه خوانندگان عصر حاضر، جــذاب نیست. 
میرزامهدی خان پس از کشته شدن نادر در سال 
ـــ.ق، گوشه عزلت گزید و از مناصب  1160 ه
حکومتی دوری جست و زندگی خــود را وقف 
نگارش و جمع آوری کتاب های تاریخی و ادبی 
کرد. او مجموعه ای از خطاطی های هنرمندان 
بنام عصر صفوی، مانند میرعماد را در اختیار 
داشت و امروزه، امضای میرزامهدی خان، پشت 
بیشتر برگه های خطاطی میرعماد دیده می شود. 
میرزامهدی خان استرآبادی، سرانجام در سال 

1180 هـ.ق دار فانی را وداع گفت.

یکی از افتخارات  ما ایرانیان، 
زبان شیرین فارسی است؛ زبانی 
که نه فقط در خاورمیانه، بلکه 
در همه جای دنیا، دل از دانایان و فرهیختگان 
می برد. زبانی که بزرگانی همچون حافظ، 
سعدی، موالنا، بیهقی و... با آن سروده اند و 
نوشته اند و یــادگــاران مانای آن ها، گرانمایه 
میراث این مرز و بوم است. این ویژگی هویتی، در 
ایران باستان نیز مورد توجه قرار داشت. در دوره 
هخامنشی با وجود غلبه زبان ایالمی به عنوان 
ــار، عنایت به فارسی باستان  زبان رسمی درب
بسیار جدی بــود؛ به طــوری که در کتیبه های 

مشهور این دوره تاریخی، 
مانند کتیبه بیستون، زبان 
فارسی باستان در کنار زبان 
ــرار دارد و به این  ایالمی ق
ترتیب، به آن رسمیت داده 
می شود. خط مورد استفاده 
نیز میخی است که میراث 
ــوام ایرانی پیش از ورود  اق

آریایی هاست. در دوره اشکانی، با وجود غلبه 
داشتن فرهنگ یونانی به دلیل استیالی بیش از 
یک قرن سلوکیان و جانشینان اسکندر، ایرانیان 
به ویژه پس از پیروزی های غرورآفرین مهرداد 
بزرگ، به تدریج هویت پیشین را بازیافتند. در 
دوران سلطنت اشکانیان که طوالنی ترین دوره 
حکومت در تمام تاریخ ایــران است، به تدریج 
زبان فارسی میانه ُنزج گرفت و خط پهلوی رایج 

شد؛ خطی که همانندی های بسیاری با خط 
اوستایی داشت. همین رویه در دوره ساسانی هم 
پیگیری شد؛ در این دوره زبان فارسی میانه، زبان 
رسمی ایران بود و مکاتبات رسمی و غیر رسمی 
با این زبان صورت می گرفت؛ اگرچه زبان و خط 
ُسریانی هم، گاه به کار گرفته می شد. در واقع 
زبان فارسی میانه، نقش مهمی در تحکیم وحدت 
میان مردم سرزمین بزرگ و پهناور ایران داشت. 
با همین زبان بود که بسیاری از آثار مشهور این 
ــاری مانند خداینامه ها و  دوره تدوین شد؛ آث
تک نگاری هایی مانند »کارنامه اردشیر بابکان« 
که عمومًا رویکردی تاریخی دارند. نمونه های 
نثر حقوقی به زبان فارسی 
میانه نیز، در قالب آثــاری 
مــانــنــد »مـــاذیـــگـــان هـــزار 
دادستان« تدوین شد؛ اما در 
دوره های بعد، از این دست 
نوشته ها، تعداد زیادی باقی 
نماند. ایرانیان، پس از ورود 
ــالم و پذیرش ایــن دین  اس
الهی، کوشیدند تا محتوای فرهنگی خود را 
ابتدا در قالب ترجمه به زبان عربی حفظ کنند؛ 
ترجمه های عبدا... بن مقفع در همین زمینه 
صورت گرفت. از قرن دوم هجری به بعد، رونق به 
زبان فارسی با حمایت امیرانی مانند یعقوب لیث 
بازگشت و این ظرفیت فرهنگی سترگ، در قالب 
اشعار رودکی تولدی دوباره یافت و با سرایش 

شاهنامه در دوره سامانی، به اوج خود رسید.

قاب تاریخ 

اندر احواالت قبله عالم 

زبان رسمی در ایران باستان چه بود؟

نکته تاریخ

هنگامی که از جنگ های ایران 
و روسیه تزاری سخن به میان تاریخ نظامی

مــی آیــد، عمدتًا خــاطــره تلخ 
عهدنامه های گلستان و ترکمنچای به ذهن 
متبادر می شود. گویی ایرانیان در این صفحه از 
تاریخ خود، حماسه ای نیافریده و رشادتی به 
خــرج نــداده انــد. غافل از این که هرچند این 
جنگ ها، در نهایت به دلیل سست عنصری شاه 
قاجار و سنگ اندازی بدخواهان، به شکست 
ــا ایــرانــیــان در  ــران انجامید؛ ام اسفناک ایـ
دشــوارتــریــن شــرایــط و سخت ترین لحظات 
هنگامه نبرد با دشمن، باز هم حماسه های 
جاویدانی خلق کردند، هرچند که درباره این 
رشادت ها کمتر سخن گفته شده است. یکی از 
صفحات زرین تاریخ مردم ایران که اتفاقًا در 
روزگار تاریک تسلط قاجارها رقم خورد، پیروزی 
بــود.   »اچمیازین«  سرنوشت ساز  جنگ  در 
سربازان سلحشور ایرانی در منطقه »اچمیازین« 
با سربازان تزار، به فرماندهی »سیسیانوف« 
روبه رو شدند. سربازان روس، مجهز به آخرین 
فناوری های نظامی بودند. توپخانه مدرن آن ها، 

قادر بود هر لشکری را به عقب براند و شکست را 
به طرف مقابل تحمیل کند؛ اما سربازان ایران، 
بیدی نبودند که با چنین بادی بر خود بلرزند.  
وقتی پای غیرت و وطن دوستی در میان باشد، 
برای ایرانیان شکست دادن هر دشمنی، دور از 
انتظار نیست. طولی نکشید که غریو مردانه 
سربازانی که به یاری همرزمانشان آمده بودند، 
دل شب را شکافت. در زیر نور مشعل ها، برق 
شمشیرهای سواران چابک ایرانی می درخشید 
و زمین »اچمیازین« را با خون دشمنان متجاوز، 
رنگین می کرد. »سیسیانوف« مقهور رشادت 
ایرانیان شده بود. او چاره ای جز صدور فرمان 
عقب نشینی نداشت. دشمن از »اچمیازین« 
عقب نشست و شکست سنگین را پذیرفت. صبح 
روز بعد، ایرانیان در حالی که شهدای دفاع از 
میهن را به خاک می سپردند، آماده حمله ای 
دیگر بودند تا دشمن را به آن سوی بادکوبه 
برانند؛ اما افسوس که بی حمیتی فتحعلی شاه 
و حسادت و خیانت اطرافیان او، کار را بر سپاه 
دالور ایــران سخت کرد و ثمره پیروزی قاطع 

ایرانیان در »اچمیازین« از یاد رفت .

پیروزی بزرگ ایرانیان در جنگ با سربازان تزار

شیرزنان ناشناخته ایران زمین

زنده یاد »عبدالعظیم رضایی« در جلد چهارم 
کتاب »تاریخ ده هزارساله ایران«، بخش مهمی 
از نوشته های خود را به مبارزات مردم غیور تبریز، 
علیه استبداد محمدعلی شاه و همچنین شخصیت 
و مبارزات ستارخان، سردار ملی، اختصاص داده 
است. پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی 
توسط مستبدین، تبریز یکی از نخستین نقاطی 
بود که برای نجات مشروطه و مبارزه با استبداد، 
علم قیام را برافراشت. در این میان، مبارزان 
تبریزی، به رهبری ستارخان و ســاالرخــان، با 
استقرار در محله امیرخیز تبریز، توانستند نظامیان 
محمدعلی شاه را عقب برانند. اقدام آن ها، در 
شرایطی که سراسر کشور در سکوتی تلخ فرو رفته 
بود، کورسوی نجات را در دل ایرانیان روشن کرد 
و باعث امیدواری آن ها به نجات سرزمین شان از 
چنگال استبداد شد. ستارخان و یارانش در حالی 
به مبارزه خود با نیروهای استبداد ادامه می دادند 
که از هر سو در محاصره بودند و راه رسیدن ارزاق 
به آن ها بسته شده بــود.  زنده یاد »عبدالعظیم 
رضــایــی«  می نویسد: »یــک روز مجاهدی را به 
ــد تا او را معالجه کنند.  انجمن حقیقت آوردن
مجاهد سربه زیر داشت و نمی گذاشت زخمش 
را ببندند. ستارخان به او نزدیک شد وگفت: 
چرا از معالجه خود جلوگیری می کنی؟ مجاهد 
تبریزی، دیده به دیده ستارخان دوخت؛ اشک 
در چشمانش حلقه زد و گفت: من دخترم و این ها 
نامحرم. ستارخان شگفت زده شد و پرسید: 
دخترم مگر من مرده بودم که تو به میدان آمدی؟ 
دختر گفت: صدها مثل مــن، دختر در لباس 

مردانه می جنگند.«

چند خط تاریخ
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ادبی

هنری

لذت شعر

موسیقی 

غلط ننویسیم 

آموزش

پیشنهاد ما: راز
سبکش چیست؟ پاپ

خواننده اش کیست؟ زنده یاد ناصر عبداللهی
آهنگ سازش چطور؟ مهرداد نصرتی

شاعرش را هم بشناسیم: نیلوفر الری پور
قسمتی از ترانه: ازم نخواه با تو بمونم/ تو هیچی از من نمی دونی/ 

اگه بگم راز دلم رو/ تو هم کنار من نمی مونی/ دل من از نژاد 
عشقه/ از تو و از ترانه لبریز/ یه دنیا غم توی صدامه/ مثل 

سکوت تلخ پاییز
چرا االن باید بشنویم؟ صدای ناصر عبداللهی از آن 
دســت صداهای جادویی موسیقی هستند که هیچ 
وقت فراموش نمی شوند و خاطره بازی با صــدای او 

دوست داشتنی  است.

 رونمایی از قطعه جدید 
شهرام شکوهی

شهرام شکوهی خواننده موسیقی پاپ از اولین 
تک آهنگ خود در سال 99 رونمایی کــرد. به 
گزارش ایران آرت، او قطعه جدیدش را که »بگو 
جانم« نام دارد، با ترانه حمیدرضا حمزه ای و 
آهنگ سازی پرهام ابراهیمی تولید کرده است. 
شکوهی در توضیح ویدئوی این قطعه نوشته: 
آهنگ »بگو جانم« را تقدیم می کنم به همه شما 
دوستان عزیزم و عزیزانی که در این روزهــای 
سخت با از خودگذشتگی برای سالمت و نجات 

جان مردم مان در تالشند.

ُامید/ ُاّمید
به تخفیف یا به تشدید »م«، هر دو تلفظ درست 
است و هر دو در متون معتبر فارسی به کار رفته 

است.
بنادر

واژه بندر فارسی است و به همین صورت به عربی 
رفته و در جمع مکسر بنادر شده است، ولی در 
فارسی درست تر و زیباتر آن است که بندر را با »ها« 

جمع ببندیم و بندرها بگوییم.

برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن   
نجفی و کانال »زین قند پارسی«  

 انتشار نسخه صوتی اشعار 
فاضل نظری به تعویق افتاد

فاضل نظری، شاعر معاصر کشورمان در صفحه 
شخصی اش در اینستاگرام از به تعویق افتادن 
انتشار نسخه صوتی اشعارش به دلیل بحران 
کرونا خبر داد و نوشت: »یکی دو ســال پیش 
فرصتی شد که گزیده ای از شعرهای این بنده 
کمترین در قالب نسخه صوتی)صدای شاعر( 
تهیه و منتشر شود، اما امروز و فردا شد تا همین 
آخر سال که با اوضــاع پیش آمده فعاًل ناممکن 
ــزار صبح توانستی و نخواستی اما/  اســت. »ه
نتوانی«.  و  بخواهی  که  شبی  اســت  رسیدنی 
امیدوارم اگر اوضاع روزگار بهتر شد، بشود آن 
را نهایی و منتشر کرد«. از فاضل نظری تاکنون 
مجموعه های شعر »گریه های امپراتور«، »اقلیت«، 

»آن ها«، »ضد« و »اکنون« منتشر شده است.

فراخوان داستان نویسی 
به نام »قرنطینگی«

از  »قرنطینگی«  نویسی  ــان  ــت داس ــوان  ــراخ ف
ــد. به  ــوی انــتــشــارات نظام الملک اعــالم ش س
گزارش هنرآنالین، در متن این فراخوان  آمده 
است: »در این روزهــا که انسان ها از هر رنگ و 
دین و آیینی در فراسوی این جا و آن سوی دریاها 
و اقیانوس ها در معرض تجربه بزرگی هستند 
که سرنوشت نوع انسان را در همدلی رقم خواهد 
زد، بخشی از ایــن تجربه در شرایط خــاص اما 
می شود.  تجربه  »قرنطینه«  عنوان  با  یکسان، 
بدیهی است، هنر نویسندگی از بیان تجربه در 
قرنطینه بسیار خواندنی خواهد بــود. آن هم 
در ژانــر ادبــی داستان کوتاه. اینک انتشارات 
داستان نویسی  فراخوان  دومین  نظام الملک 
خود را با عنوان »قرنطینگی« اعالم می دارد«. 
شرکت در این فراخوان رایگان است و منتخب 
آثار در قالب یک کتاب توسط این انتشارات منتشر 
nezamolmolk.« خواهد شد. آثار باید به نشانی
publisher@gmail.com« تا پایان اردیبهشت 

99 ارسال شود. 

افزایش 10 برابری بازدید های 
مجازی موزه لوور!

موزه لوور پاریس اعالم کرد که تعداد بازدید روزانه از 
سایت اینترنت این موزه، 10 برابر شده و از 40 هزار 
به 400 هزار بازدید افزایش یافته است. به گزارش 
ایلنا، موزه لوور مثل اکثر موزه های بزرگ جهان، به 
خاطر شیوع ویروس کرونا بسته است؛ اما مسئوالن 
موزه از فرصت استفاده کرده و فعالیت اینترنتی 
خود را گسترش داده اند. عالوه بر بازدید مجازی از 
موزه لوور، کنفرانس های علمی و هنری ویدئویی، 
برنامه های  و  متحرک  نقاشی های  و  پادکست 
آموزشی برای کودکان و نوجوانان نیز روی سایت 
این موزه در دسترس کاربران است. در روزهای 
اخیر اکثر مراجعه کنندگان به این سایت به دنبال 
بازدید مجازی از آثار مهمی بوده اند که اصل آن ها 

در موزه لوور نگهداری می شود.

هر چند که از آیینه بی رنگ تر است
از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است
بشکن دل بی نوای ما را ای عشق!

این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

سید حسن حسینی  
***

دل عاشق به پیغامی بسازد
خمارآلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافی است
ریاضت کش به بادامی بسازد

باباطاهر همدانی  
***

گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم
حتی اگر به دیده رؤیا ببینیم

من صورتم به صورت شعرم شبیه نیست
بر این گمان مباش که زیبا ببینیم

شاعر شنیدنی است، ولی میل، میل توست
آماده ای که بشنوی ام یا ببینیم؟

این واژه ها صراحت تنهایِی من اند
با این همه مخواه که تنها ببینیم

مبهوت می شوی اگر از روزنت شبی
بی خویش در سماع غزل ها ببینیم

یک قطره ام و گاه چنان موج می زنم
شب های شعرخوانی من بی فروغ نیست

اما تو با چراغ بیا تا ببینیم

محمدعلی بهمنی  
***

آن مرغ که پر زند به بام و در دوست
خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست

این نکته نوشته اند بر دفتر عشق
سر دوست ندارد آن که دارد سر دوست

قیصر امین پور  

نسخه سعدی برای قرنطینه اسپانیایی ها
سیاستمداران اروپایی برای در خانه نگه داشتن مردم،دست به دامن شاعران فارسی گو شدند

 گروه ادب و هنر- بیشتر از هزار سال است 
که شعر و ادبیات فارسی بر ذهن و قلب ما 
ایرانی ها سایه افکنده است. در زیر سایه این 
درخت تنومند و پربار است که می توانیم به 
خود ببالیم شاعران و نویسندگانی داریم 
که کالمشان سرشار از حکمت و اندیشه 
اســت. اما فقط ما ایرانی ها شیفته شعر و 
ملت های  دیگر  بلکه  نیستیم.  ادبیاتمان 
جهان هم شیرینِی قند پارسی را چشیده  و 
دیگر نتوانسته اند رهایش کنند. این روزها 
که بحران شیوع ویروس کرونا جهانی شده 
است و تقریبًا همه کشورهای دنیا درگیر 
آن هستند، نام و آوازه اندیشه و حکمِت دو 
شاعر بزرگ ایرانی، یعنی سعدی و موالنا 
هم به همین واسطه، بیشتر از پیش بر سر 
زبان ها افتاده است که در ادامه ماجرایش 

را می خوانید.

این »بنی آدِم« دوست داشتنی	 
سعدی شیرازی، خداوندگار سخن، از شاعران 
فارسی زبان است که طرفداران جهانی دارد 
و نویسنده ای مانند ویکتور هوگو از آثــار او 
تأثیر پذیرفته است. یکی از ویژگی های مهم 
شخصیت سعدی، جهان دیده بودِن اوست؛ 
درازش،  و  دور  سفرهای  ــول  ط در  سعدی 
شهرها و والیات بسیاری را از نزدیک دیده و 
با مردم آن مناطق نشست و برخاست داشته 

و روی همین حــســاب، سعدی آدم شــنــاِس 
خوبی از آب درآمــده است. به جز این، شیخ 
اجل در مدرسه نظامیه بغداد که یکی از مراکز 
مهم آموزشی زمانه خود بود، درس خوانده؛ 
بنابراین سخِن سعدی هم به زباِن مردِم کوچه 
و بازار نزدیک است و هم مورد پسند خواص 
و نخبگان. به این دلیل است که می گویند 
همین  و  ــت  اس ممتنع  سهِل  سعدی  کــالِم 
ویژگی باعث شده است تا شعر و نثر سعدی 
عالوه بر شهرت در میان ایرانی ها، خارجی ها 
را هم به تحسین وادارد؛ تا جایی که پدرو 

سانچز، نخست وزیر اسپانیا، برای رساندِن 
منظوِر خودش از سه بیت مشهور این شاعر در 
گلستان کمک می گیرد. او در سخنرانی اش 
بــرای تشویق مــردم به خانه ماندن و تمدید 
سه هفته ای قرنطینه در اسپانیا از سعدی به 
عنوان شاعر بزرگ پارسی زبان یاد کرد و این 
ابیات را خواند: »بنی آدم اعضای یکدیگرند/ 
که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوی به 
درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار/ 
تو که از محنت دیگران بی غمی/ نشاید که 

نامت نهند آدمی«.

امیدبخشی به سبک موالنا	 
یکی از آثار مهم ادبیات کالسیک فارسی، شش 
دفتر مثنوی معنوی با صدها داستان و قصه و 
تمثیل است که هر کدام در حکم چراغی برای 

روشن کردن راه انسان هاست. 
حــاال یکی از هـــزاران بیت ایــن اثــر ارزشمند 
که در آمریکا رکــورد فروش را زده است و در 
تاجیکستان برای خریدنش صف می کشند، 
در میانه بحران کرونا قوت قلب و مایه امیدواری 
برای مردم اسپانیا و ایتالیا شده است. ماجرا 
از این قرار است که چند روز پیش، ویدئویی 
به  ترکیه  بهداشتی  کمک های  ــال  ارسـ از 
که  شد  منتشر  ایتالیا  و  اسپانیا  کشورهای 
روی بسته های آن یکی از ابیات دفتر سوم 
»بعد  مــی خــورد:  چشم  بــه  معنوی  مثنوی 
ظلمت  پــِس  از  امیدهاست/  بسی  نومیدی 
بسی خورشیدهاست«. در قسمتی از دفتر 
سوم مثنوی از زبــان انبیا خطاب به کافران 
ــاه خداوند  در نکوهش ناامید شــدن از درگ

می خوانیم: 
»انــبــیــا گفتند نــومــیــدی بــد اســـت/ فضل و 
ــت/ از چنین  ــاری بــی حــد اس رحمت های ب
محسن نشاید ناامید/ دست در فتراک این 
رحمت زنید/ ای بسا کارا که اول صعب گشت/ 
بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت/ بعد 
نومیدی بسی امیدهاست/ از پس ظلمت بسی 

خورشیدهاست«.

الالیی خوانی؛ از محمد نوری تا شهرام ناظری 
کارنامه هنرمندان بزرگ نشان می دهد الالیی خواندن، عالقه مشترک بسیاری از آن هاست

روزهــای پایانی سال گذشته بانو 
خانگل مادر الالیی کرمانجی از 
دنیا رفت. خانگل مصرزاده یکی از 
هنرمندان کرمانجی بود که تا قبل 
از این که گرفتار بیماری آلزایمر 
شود سرشار از نغمه و آواز و الالیی 
کرمانجی بود. دو روز گذشته هم 
خبر رسید که ثریا قــزل ایــاغ که 
تالیف های تاثیرگذاری در زمینه 
الالیی و ترانه های نوازشی برای 
کودکان دارد، درگذشت. اغلب 
ما الالیــی را بیشتر یک جــادوی 
مادرانه می دانیم تا قطعه ای که 
بزرگان موسیقی آن را می خوانند. 
بــا  وجــودایــن  قــدرت سحرانگیز 
ــاد اســت که  الالیــی هــا آن قــدر زی
اگر در کارنامه هنری خواننده ها 
ــزرگ موسیقی  و نــوازنــده هــای ب
دقیق شوید، ردپایی از الالیی ها 
الالیی هایی  دیـــد.  خواهید  را 
که نه با صــدای مــادر که با صدا و 
نوازندگی بزرگان موسیقی ایرانی 
همنشین و شنیدنی شده اند. در 
ادامه به چند مورد از این الالیی ها 
خواننده هایشان  و  سازنده ها  و 

اشاره خواهیم کرد.

شهرام ناظری	 
شاید غافلگیر شوید، اما استاد شهرام 
ناظری در جرگه الالیی خوان هاست. 
الالیــی در زبــان کــردی قصه پر سوز 
 و  گــداز و گاه شیرینی دارد و استاد 
ناظری نیز در کنار توجه به اشعار 
ــادری اش یعنی  ــان مـ فــارســی، از زب
کردی غافل نبوده است. او در قطعه 
الالیــی خود که به زبــان محلی »کی 
جولی چا کژاله« به معنی »دخترچشم 
آهو« که به نام »الی الی« هم شناخته 
می شود، یک الالیی کردی می خواند 
که ابتدای آن به فارسی این طور آغاز 
می شود:»ای به فدای قامت تو عزیزم 
روزی چهار بار/ آره صبح و نیمروز و 
عصر و غروب/ ال ال، زیباچشم چون 

آهوی من«. 

محمد نوری	 
ــادآور  صــدای باشکوه محمد نــوری ی
وطــن اســت و حماسه هایش. بیشتر 
او را بــا »ســفــر بـــرای وطـــن« و »جــان 
مریم« می شناسیم، اما او نیز در میان 
آهنگ های شاد و غمگین اش، برای 
ــرده، همان طور  یک الالیــی جا بــاز ک
که خواندن با لهجه شیرین محلی را 
فراموش نکرده است. قطعه  »الالیی« 
او که نسبت به دیگر آهنگ هایش، کمتر 
شنیده شده اســت، این طور شنیده 
می شود:»سر خونه دلم/ لونه غمم/ 
یاد او نشسته/ یاد تسمه و تفنگ/ قطار 
فشنگ/ مادیون خسته/ سر سنگ 
ــا جــاده هــای  ــوی دره هـ چشمه ها/ ت
باریک/ در اون شب های بارون/ چیک 

چیک ناودون/ کوچه های تاریک«.

کیهان کلهر	 
الالیی از لطافت کمانچه کیهان کلهر 
زیــاد دور نیست. او جنگ را به چشم 
خود دیده و غم از دست دادن مادر را 
به خاطر بمباران از سر گذرانده است. 
بعید نیست که قطعه »الالیی« او که به 
زبان کردی است، وام گرفته از همان 
الالیی هایی باشد که مادر در گوشش 
ــت. با ایــن که کمتر  ــرده اس زمزمه ک
پیش می آید او همراه سازش بخواند، 
اما چند ماه پیش در کنسرت »شهر 
خاموش« این اتفاق افتاد. همچنین او 
پس از دریافت جایزه وومکس، در یکی 
از اجراهای جانبی خود، یک الالیی 
کــردی را اجــرا کرد که یک مقدمه به 
زبان انگلیسی دارد. او این قطعه را به 

کودکان جنگ زده سوریه تقدیم کرد.

حسین علیزاده	 
در فهرست شاهکارهای خالق آلبوم 
موسیقی »نی نوا«، قطعات جالبی 
به چشم می خورد. این آهنگ ساز 
و نوازنده برجسته تار و سه تار ایرانی 
که نامزد جایزه »گرمی« هم شده و 
نشان شوالیه فرهنگ و هنر فرانسه 
ــا نــشــان افتخاری  ــرده، ام را رد کـ
شهروندی شیراز را پذیرفته است، 
ــی«  ــوان »الالیـ ــن قــطــعــه ای تحت ع
موسیقی  ــرای  ــ ب را  آن  کــه  دارد 
هم  »الک پشت ها  سینمایی  فیلم 
ــود. این  پــرواز می کنند« ساخته ب
قطعه حــدود دو دقیقه ای، یکی از 
قطعه های شنیدنی آلبوم موسیقی 
ایــن فیلم اســت کــه بــرنــده تندیس 

حافظ هم شد.

شگرد عکاسی جذاب با خطوط عمودی

استفاده از خطوط، یکی از عوامل پرقدرت در عکاسی به حساب می آید. 
خطوط عمودی قابلیت ایجاد حس های مختلف، از قدرت و استحکام 
)همانند آسمان خراش ها( تا رشد )همانند درخت( در عکس دارند. کارایی 
بیشتراین خطوط زمانی است که کادربندی به صورت عمودی صورت گیرد 
که در این حالت، بر  ارتفاع و بلندی سوژه اصلی تاکید دارد. برخی اوقات، 
شکستن این قانون و ثبت عمودی در کادربندی افقی، حسی را به بیننده 
منتقل می کند که در حالت عادی امکان پذیر نیست. بهتر است خطوط 
عمودی در حالت موازی با کناره تصویر قرار گیرند. هرچند پیدا کردن چنین 
حالتی آسان نیست، اما با کمی دقت می توان حس بهتری را در عکس ها 
ایجاد کرد. در صورتی که خطوط عمودی پرقدرتی در داخل کادر شما قرار 

دارد، استفاده از قانون یک سوم را فراموش نکنید.

»کشتی پهلو گرفته« با صدای سید مهدی شجاعی
کتاب صوتی »کشتی پهلوگرفته« نوشته سید مهدی 

چهره ها

نویسنده
شجاعی، با صدای این نویسنده منتشر شد. به 

ــزارش تسنیم، این کتاب پرفروش ترین اثر  گ
سیدمهدی شجاعی است که نویسنده در آن، ضمن مروری بر نقاط 
عطف حیات حضرت فاطمه زهرا)س(، مصائب زندگی ایشان را 

از زبان اطرافیان و خود آن حضرت روایــت کرده است. در واقع 
می توان گفت این کتاب مرثیه ای است منثور از زبان و دل صاحبان 

عزای فاطمی. کتاب از 14 فصل تشکیل شده است و راوی اول شخص در هر کدام از فصول، 
یکی از وابستگان حضرت فاطمه )س( است. این کتاب را می توان از اپلیکیشن های فیدیبو، 

نوار، طاقچه و کتابراه تهیه کرد.

استفاده از گنجینه ادبیات در خانه مانی
ــه دو  ــ ــن ب ــت ــوس ــی ــا پ ــ ــی ب ــایـ ــاکـ عـــبـــدالـــجـــبـــار کـ

چهره ها

شاعر و ترانه سرا
پویش #تندرست_باش_ای_ایران و #بهار_
نزدیک_است، پیام خود را در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی منتشر کرده است. به گزارش ایرنا، او در این 
پیام نوشته است: »این دست از اتفاقات و بالیای عمومی - کرونا 

- سبب می شود بیندیشیم که چگونه با اتحاد و هم بستگی، بار موانع 
و مشکالت را از روی دوش های خود برداریم. دیگر آن که خانواده هایی 

که در این روزها بیشتر کنار هم هستند، می توانند از گنجینه و ذخایر ادب فارسی استفاده 
کنند. به ویژه توصیه می کنم کتاب ارجمند مثنوی موالنا که قصه های دل انگیزی دارد و 

توانایی روانی ما را با قصه ها و مثل های زیبایش تقویت می کند، حتمًا مطالعه کنیم«.

کافه صدا 

صفحه آرایی

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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ازمیان خبرها

سرقت  در پوشش مامور شهرداری 

توکلی-دو سارق لوازم خانگی که در پوشش مامور 
شهرداری اقدام به سرقت مغازه های لوازم خانگی 
می کردند، در حالی به چنگ  پلیس افتادند که 
ماموران واحد گشت کالنتری ۱۱شهید مطهری 
رفسنجان  بــه  ایــن دو نفر که با لباس کارکنان 
شهرداری در خیابان در حال تردد بودند ،مشکوک 
شدند و آن هــا را به صــورت نامحسوس زیــر نظر 
ــزارش خبرنگار ما ،سرپرست  قــرار دادنـــد. به گ
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان  گفت: در 
بررسی های اولیه پلیس و استعالم از شهرداری 
مشخص شد ایــن افــراد از کارکنان شهرداری 
نیستند و در لباس  مــامــوران شــهــرداری اقــدام 
لــوازم خانگی می کنند.  به سرقت مغازه های 
ــوران پس  ــ ــام ــ ــی  افــــــزود: م ــم ــری ــگ ک ــن ــره س
از شناسایی ســارقــان در یک عملیات منسجم 
کردند. دستگیر  مخفیگاهشان  در  را   متهمان 
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران  در 
بازرسی از منزل متهمان یک سری لوازم خانگی 
سرقتی را کشف کردند و این اقالم را به مالکان 

مغازه ها تحویل دادند.

 مرگ تلخ  دختر 5 ساله و پدر 
در رودخانه 

 عملیات جست وجو بــرای یافتن فــردی که روز 
چهارم فروردین در رودخانه منتهی به سد استقالل 

میناب مفقود شد، همچنان ادامه دارد.
ــزارش رکنا، بی احتیاطی و بی توجهی به   به گ
هشدارهای مسئوالن در خصوص احتمال سیالب 
در رودخانه های دایمی و فصلی هرمزگان در آن روز 
به مفقود شدن ۲ نفر  منجرشد که عملیات جست و 
جو برای یافتن آن ها از همان روز آغاز شد. در روز 
حادثه، با وجود هشدارهای قبلی و مسدود بودن 
راه ۵ نفر قصد عبور از رودخانه در نزدیکی روستای 
دهماتون شهرستان رودان را داشتند که سه نفر 
نجات پیدا کردند و دو نفر شامل پدر ودختر ۵ساله 
خانواده  راآب با خود برد. مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر هرمزگان روز یک شنبه اظهار کــرد: پیکر 
دختر بچه پس از حدود ۷۲ ساعت پیدا شد ولی تا 
این لحظه پدر خانواده پیدا نشده است و جست و 
جو توسط تیم های شهرستان های رودان و میناب 
همچنان ادامه دارد. مختار سلحشور ادامه داد: 
عواملی همچون وسعت منطقه و باال بودن سطح 
آب و شدت جریان رودخانه در روز حادثه در طوالنی 
شدن عملیات جست و جو تاثیرگذار بوده که این 
موضوع در فعالیت تیم های هالل احمر به همراه 
گروه های محلی در باالدست و پایین دست سد 

استقالل نقش دارد.

سارقان گوشی قاپ  در دام پلیس

توکلی/ سارقان حرفه ای که با زور و تهدید در 
کرمان اقدام به گوشی قاپی می کردند ،دستگیر 

شدند.
 فرمانده انتظامی شهرستان کرمان دراین باره بیان 
کرد:در پی وقوع چند فقره سرقت  تلفن همراه در 
شهر کرمان با سالح سرد   توسط  دو  موتورسوار  
فاقد پالک ،موضوع شناسایی و دستگیری سارقان 
ــرار گرفت.  در دستور کــار مــامــوران انتظامی  ق
سرهنگ"محمدرضا فداء" افزود: ماموران کالنتری 
۲۱ این فرماندهی با تالش شبانه روزی حین 
گشت زنی و اقدامات  اطالعاتی،  مخفیگاه دو سارق 
زورگیر را شناسایی  و با هماهنگی مقام قضایی در 
یک عملیات ضربتی آن ها را که  از اتباع افغانی غیر 
مجاز بودند، دستگیر کردند.  این مسئول انتظامی  
با بیان این که متهمان   در مکان های خلوت با تهدید 
چاقو وجه نقد،تلفن همراه و اموال قیمتی مردم را 
سرقت می کردند  و متواری می شدند، خاطرنشان 
کرد : در تحقیقات پلیسی و بازجویی  آنان، متهمان  
به پنج  فقره سرقت تلفن همراه در این شهرستان 

اعتراف کردند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت:

 ۶13 محکوم متواری 
در سال گذشته دستگیر شدند

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
۶۱۳ مجرم متواری در سال گذشته خبر داد.
به گزارش  میزان، سردار "کیوان ظهری" رئیس 
پلیس پیشگیری پایتخت گفت : گاهی مشاهده 
می شود تعدادی از مجرمان که در زندان به سر 
می برند پس از مرخصی از زنــدان، برای ادامه 
تحمل حبس به زندان بازنگشته و موجب نا امنی 
در جامعه می شوند. این مقام انتظامی با اشاره 
به این که ۶۱۳ مجرم متواری در سال گذشته 
توسط قرارگاه جلب محکومان متواری دستگیر 
شده اند، افزود: با اعالم مجرمان متواری از سوی 
قوه قضاییه مراقبت های ویــژه پلیسی آغــاز و با 
شناسایی مخفیگاه مجرمان، با دستور قضایی 
این محکومان متواری دستگیر و تحویل مرجع 

قضایی شده اند.
نشان  خاطر  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رئیس 
کرد: تمام تالش پلیس ،ارتقای امنیت عمومی 
شهروندان و احساس امنیت عمومی در الیه های 

مختلف جامعه است.

سر به راه !

هیچ گاه فکر نمی کردم با چند جلسه مشاوره در 
کالنتری، پسرم رفیق بازی و کارهای خالفش را 
کنار بگذارد و راه درست زندگی را در پیش بگیرد. 
آن روز که وارد کالنتری شدم انتظار داشتم که. .. 
پیرمرد بازنشسته که برای دومین بار به کالنتری 
آمده بود تا بار دیگر از مددکار اجتماعی برای 
بازگشت آرامــش به اعضای خانواده اش کمک 
بخواهد، در حالی که برق شادمانی در چشم 
هایش موج مــی زد، دربــاره داستان زندگی اش 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم 
آباد مشهد گفت: ۳0سال در آموزش و پرورش 
خدمت کردم و شاگردان زیادی را تحویل جامعه 
دادم. همواره تالش می کردم تا فرد مفیدی برای 
جامعه باشم و بتوانم با تربیت شاگردانی فعال 
و کارآزموده برای جامعه ام مفید باشم. با وجود 
این، از فرزند خودم غفلت کردم و او مسیر زندگی 
اش را گم کــرد. همسرم نیز در یکی از ادارات 
دولتی به عنوان کارگر خدماتی مشغول کار بود، 
به همین دلیل کمتر می توانست در پیشرفت 
فرزندان مان نقشی داشته باشد. او حتی توجه 
زیادی به امور زندگی خودمان نیز نداشت و تنها 
به شغل و درآمدش می اندیشید. این گونه بود که 
هیچ کدام از فرزندانم نتوانستند بیشتر از دیپلم 
تحصیل کنند یا در جامعه از موقعیت اجتماعی 
خوبی برخوردار شوند. پسر اولم در سال چهارم 
دبیرستان ترک تحصیل کرد و پس از گذراندن 
دوران سربازی به کارگری روی آورد و به دنبال 
سرنوشت خودش رفت. در این میان، دو فرزند 
دخترم نیز با اصرارهای همسرم مجبور شدند 
ازدواج فامیلی داشته باشند و با بستگان همسرم 
ازدواج کنند، به همین دلیل آن هــا نیز عالقه 
زیــادی به زندگی شان ندارند و برای سعادت و 
خوشبختی شــان تــالش نمی کنند؛ امــا آن چه 
افکار و آرامــش مرا به هم ریخت، کشیده شدن 
پسر چهارمم به خالفکاری بود. »غالم« از همان 
دوران نوجوانی ، پسری پرجنب و جوش و شرور 
بــود و به چیزی جز خوشگذرانی و رفیق بازی 
نمی اندیشید. گاهی به طور ناگهانی چند روز 
گم می شد و تازه می فهمیدیم که با دوستانش به 
مسافرت رفته است. همین رفیق بازی ها و شب 
نشینی هایش او را از درس و مدرسه دور کرد و 
در حالی که من و مادرش سرگرم کار و زندگی 
بودیم، او در کالس اول دبیرستان ترک تحصیل 
کرد ؛ چراکه عالقه اش را به تحصیل از دست داده 
بود. سرزنش ها و نصیحت های من نیز در این باره 
بی فایده بود. از آن زمان پسرم فقط به دنبال رفیق 
بازی رفت و نسبت به آینده اش بی تفاوت شد. 
هنوز چند ماه به پایان خدمت سربازی اش باقی 
مانده بود که به اصرار همسرم با دختر همسایه 
ازدواج کرد؛ ولی »غالم« هیچ مسئولیتی را در 
زندگی احساس نمی کرد و بیکار و عالف بود، به 
گونه ای که حتی نمی توانست به مناسبتی برای 
نامزدش یک شاخه گل خریداری کند. با این که 
چند ماه از ازدواجش می گذشت، ولی دوستانش 
را به همسرش ترجیح می داد و بیشتر اوقاتش را 
به همنشینی با آن ها می گذراند. در این میان، 
عروسم که دیگر نمی توانست این شرایط را تحمل 
کند تقاضای طالق داد تا آینده و سرنوشتش را 
قربانی غالم نکند. من هم که می دانستم حق با 
عروسم است و او ۲سال از جوانی اش را پای پسرم 
ریخته، دخالتی در ماجرا نکردم تا آن دختر بی 
گناه بیشتر از این آینده اش را تباه نکند.  خالصه، 
عروسم طالق گرفت اما رفتارهای زشت پسرم 
بیشتر شد تا جایی که از شدت ترس نمی توانستیم 
به رفتارهای خشن او اعتراض کنیم. دیگر شب ها 
را تا صبح در بیرون از خانه به سر می برد و صبح 
تا شب نیز می خوابید. مدام دوستان نابابش به 
منزل ما می آمدند و آبروریزی می کردند به طوری 
که نمی توانستم از شدت شرم سرم را در محله باال 
بگیرم. به ناچار دست به دامان قانون شدم و انتظار 
داشتم با چوب قانون او را ادب کنند اما پسرم 
به دایره مددکاری کالنتری احضار شد و مورد 
مشاوره های خانوادگی اجتماعی کارشناسان 
قرار گرفت.بعد از آن بود که فرزندم راه درست 
زندگی را پیدا کرد و دست از خالفکاری و رفیق 
بازی هایش برداشت و اکنون نیز در یک شرکت 
خصوصی مشغول کار شده است و به دوستانش 
فکر نمی کند. حاال نیز به کالنتری آمده ام تا ضمن 
قــدردانــی، از آن هــا بخواهم بــرای بازگرداندن 

عروسم به زندگی غالم، مرا یاری کنند و. ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور- جوان خشنی که به 
اتهام چاقوکشی تحت تعقیب پلیس تهران بود، 

در مشهد آدم کشت و متواری شد.
به گــزارش خراسان، عصر هشتم فروردین، 
اهالی خیابان توس ۱48 در تماس با پلیس، 
از مشاهده پیکر خون آلود مردی خبر دادند 
که در یک کوچه بن بست و کنار دیــوار منزل 
مسکونی افتاده بود. در پی دریافت این خبر، 
حادثه  محل  به  انتظامی  عوامل  بالفاصله 
واقع در کوچه گلشید عزیمت کردند و با تایید 
درستی خبر، مراتب را به قاضی ویــژه قتل 
عمد مشهد اطالع دادند. دقایقی بعد گروهی 
پلیس آگاهی  اداره جنایی  از کــارآگــاهــان 
خراسان رضــوی نیز به همراه قاضی کاظم 
میرزایی عازم محل جنایت شدند و بدین ترتیب 
تحقیقات در این باره ادامه یافت. جسد مربوط 
ــدود 40 ساله بــود کــه شکمش  ــردی ح بــه م
هــدف ضربه چاقو قــرار گرفته بــود و دستش 
 نیز به دلیل شکستگی در گچ قــرار داشــت.
گزارش خراسان حاکی است: با راهنمایی و 
صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی شعبه 
ــرای عمومی و انقالب مشهد،  ۲۱۱ دادسـ
بررسی های تخصصی کارآگاهان به سرپرستی 
سرگرد حمید وحیدفر )افسر پرونده( آغاز و 
هویت مقتول مشخص شد. یکی از اهالی محل 
با بیان این که مقتول »عباس-خ« نام داشت 

او  به کارآگاهان گفت: 
)مقتول( به طور مجردی 
در یک منزل مسکونی در 
انتهای کوچه بن بست 
زندگی می کرد و با یکی 
قبال  همسایگانش  از 
درگیر شده بود. همین 
به  را  کارآگاهان  سرنخ 
سوی منزلی کشاند که 
زن جوانی به نام »مریم« 
در آن زندگی می کرد. 
با آن که مــقــداری خون 
تازه در مقابل در حیاط 
ریخته بود، اما کسی در 
نداشت.  حضور  منزل 
کارآگاهان که با نظارت 
مقام قضایی همچنان به 

تحقیقات خود ادامه می دادند، به منزل یکی 
از خواهران مریم رفتند که در همان نزدیکی 
سکونت داشــت. مریم که با دیــدن نیروهای 
پلیس، رنگ از چهره اش پریده بــود، دربــاره 
خون های ریخته شده مقابل منزلش گفت: من 
حدود نیم ساعت قبل یک خروس قربانی کردم 
اما از ماجرای درگیری در کوچه خبری ندارم!

بنا بر گــزارش خراسان، ادامــه بررسی ها به 
ســوی 4 خواهری کشیده شد که در همان 

از  موجود  شواهد  و  داشتند  سکونت  محل 
اختالف یکی از خواهران با عباس )مقتول( 

حکایت داشت.
بازجویی های فنی و تخصصی از خواهران 
مذکور ادامه یافت تا این که باالخره »مریم« راز 
سر به مهر این پرونده جنایی را گشود. او گفت: 
عباس که به طور مجردی در انتهای کوچه 
ساکن است، همواره برای من ایجاد مزاحمت 
می کرد. هرچه از او می خواستم تا دست از این 

گونه مزاحمت ها بردارد ،فایده ای نداشت، تا 
این که ساعتی قبل زمانی که یکی از دوستانم 
به در منزلم آمده بود، دوباره عباس مزاحم من 
شد. من هم با یکی از خواهرانم تماس گرفتم 
تا بیاید و تکلیف مرا با او )عباس( روشن کند 
اما در همین لحظه برادرم »علی« که سرکوچه 
بود، متوجه موضوع شد و در یک لحظه تیغه 
چاقو را به شکم »عباس« فرو کرد. بعد از آن هم 
از محل گریخت و دیگر خبری از برادرم ندارم!
ــت: تحقیقات  گـــزارش خــراســان حاکی اس
میدانی قاضی میرزایی که تا پاسی از شب 
به طول انجامید بیانگر آن بود که »علی-ع« 
ــراری( دارای سابقه چاقوکشی در  )متهم ف
تهران است و هم اکنون نیز تحت تعقیب پلیس 
تهران قرار دارد.  او که به عنوان آشپز در یک 
رستوران کار می کرد، طی یک نزاع صاحب 
رستوران را با چاقو به شدت مجروح کرد به 
طوری که فرد مجروح حدودیک ماه در کما 
بود. همچنین بررسی های بیشتر نشان داد او 
همسرش را نیز قبال با ضربه چاقو مجروح کرده 

و گریخته بود.
در همین حال قاضی ویژه قتل عمد مشهد با 
صدور دستور انتشار بدون پوشش متهم در 
رسانه ها، از شهروندان خواست چنان چه 
اطالعی از مخفیگاه وی دارند ،مراتب را با تلفن 

۱۱0، به پلیس گزارش بدهند.

در امتداد روشنایی جنایت در کوچه بن بست!

آتشپاد دوم محمد جواد سبحانی ، معاون عملیات آتش نشانی مشهد از امــداد رسانی 	 
نجاتگران و آتش نشانان ایستگاه های 5 و 22 به چهار محبوس و مصدوم سانحه رانندگی در 

بولوار وکیل آباد مشهد خبر داد.
این حادثه که بامداد دیــروز  در مسیر غرب به شرق بولوار وکیل آباد بین چند دستگاه 
خودروی سواری رخ داد ، به جراحت 4 نفر انجامید که امداد رسانی الزم  به مصدومان توسط 

آتش نشانان انجام شد.

حادثه در قاب

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

کالهبرداری ۶0 میلیاردی  با جعل عنوان  مسئول اعتبارات بانک !

ــدران، از  ــازنـ  فــرمــانــده انتظامی اســتــان مـ
کالهبردار  و  جاعل  دستگیری  و  شناسایی 
شهرستان  در  مــیــلــیــاردی   ۶0 حـــرفـــه ای 
ــزارش  میزان،  "محمودآباد" خبر داد.بـــه گ
فرمانده  میرفیضی"  محمود  "سید  ســـردار 
انتظامی استان مازندران گفت: در پی کسب 
خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه جعل 
و کالهبرداری از شهروندان در شهرستان 
"محمودآباد"، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار فرماندهی انتظامی آن شهرستان قرار 
گرفت و پلیس ، سرانجام موفق شد، متهم به 

جعل عنوان و کالهبرداری را شناسایی کند.
فرمانده انتظامی استان مــازنــدران افــزود: 
متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس 
،ضمن اقرار به بزه انتسابی در اظهاراتش به 
پلیس گفت که با معرفی خود به عنوان مسئول 
اعتبارات سرپرستی بانک های مختلف ،اقدام 

به کالهبرداری مبالغی  از 40 تا ۵0 میلیون 
ریال از شهروندان می کرد.

سردار میرفیضی از کشف کالهبرداری ۶0 
میلیارد ریالی متهم از یک فقره پرونده با فروش 
زمین مالباخته در شهرستان محمودآباد خبر 
داد و افزود: در بازرسی از متهم مقادیر قابل 
مختلف  اسامی  با  شناسایی  اوراق  توجهی 
بانکی و فیش های  و همچنین کــارت هــای 

پرداختی کشف شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره 
به این که تاکنون ۱۳ شاکی در این پرونده 
ــزود: متهم دارای  ــ ــد، افـ ــدن شــنــاســایــی ش
پرونده  فقره  چندین  در  محکومیت  سابقه 
کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع در شعب 
قضایی این شهرستان و استان های همجوار 
است که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی شد.

تصویر متهم به قتل تحت تعقیب

 نجات فرد گرفتار در کانال خیام مشهد 
توسط آتش نشانان 

،از  مشهد  شهر  نشانی  آتــش  مدیرعامل 
نجات فرد گرفتار در کال خیام این شهر با 

تالش نجاتگران آتش نشانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی 
ــش نشانی و خــدمــات ایمنی  ســازمــان آت
شهرداری مشهد،آتشپاد دوم امیر عزیزی با 
بیان این مطلب افزود:  در پی تماس تلفنی 
شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرفتار 
شــدن فــردی در داخــل کــال خیام ، ستاد 
فرماندهی بالفاصله گروه نجات ایستگاه 

شماره ۳ را به محل حادثه در تقاطع خیام 
و فردوسی اعزام کرد که با حضور به موقع 
نجاتگران آتش نشانی این فرد قبل از باال 
آمــدن  حجم سیالب در این کال از محل 

نجات یافت. 
مدیر عامل آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
ــن حـــادثـــه تــوســط  ــق ایـ ــی ــت دق ــل ــرد :ع کـ
کارشناسان مربوط در دست بررسی است 
و خوشبختانه به این فرد آسیبی نرسیده 

است.

چاقوکش سابقه دار آدم کشت

سرقتمیلیاردیازخانهیکبیمار
پرستار دزد   دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از 
شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با 
سوء استفاده از موقعیت کاری خود، اقدام به 
سرقت طال و وجوه نقد به ارزش ۱0 میلیارد 

ریال از خانه یک بیمار کرده بود.
ــزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،  به گ
ســردار " محمدکاظم تقوی" گفت: در پی 
اعــالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
سرقت مقدار قابل توجهی طال، وجه نقد و. .. 
از گاوصندوق خانه مسکونی اش ،دستورات 

الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی 
افزود: کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی 
در مشهد وارد عمل شدند و بررسی های 
ــا حاکی از آن بــود که سرقت از  اولیه آن ه
خانه مسکونی بدون هیچ گونه آثار تخریب 
روی قفل و بدنه گاوصندوق اتفاق افتاده 

است و این موضوع، فرضیه سرقت توسط 
فردی که به محل رفت و آمد و آشنایی کامل 
داشته است را قوت بخشید. ســردار تقوی 
گفت: تحقیقات بعدی پلیس قطعات پازل 
پیگیری پرونده را یکی پس از دیگری پشت 
سرهم قرار داد و با توجه به بیماری همسر 
شاکی مشخص شد اقوام و آشنایان رفت و آمد 
چندانی با این خانواده نداشته اند و از سوی 
دیگر صاحب خانه برای انجام کار های خانه 
و پرستاری همسر بیمارش، دو کارگر نظافتی 
و یک پرستار استخدام کرده که این افراد به 

خانه مذکور در رفت و آمد بوده اند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: دو کارگر و 
پرستار خانه به عنوان مظنون به پلیس آگاهی 
هدایت شدند و تحقیقات از آن ها آغاز شد، 
اما اظهارات این افراد نیز گره ای از مشکل 

باز نکرد.

ــردار تقوی خاطرنشان  س
کـــرد: کــارآگــاهــان پایگاه 
جنوب پلیس آگاهی با دقت 
نظر بیشتری تحقیقات خود 
را ادامه دادند و بررسی های 
آن هــا نشان داد شاکی در 

ــاق همسرش یک دسته کلید از تمامی  ات
قفل ها و گاو صندوق مخفی کرده و پرستار 
ــاق مذکور به سر  هر روز ۱۲ ساعت در ات

می برده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضــوی گفت: 
بررسی های کارشناسان با زیر نظر گرفتن 
فرد مظنون ادامه یافت و در بازجویی به عمل 
آمده از وی، او نتوانست به پراکنده گویی های 
خود ادامــه دهد و اعتراف کرد با مشاهده 
دسته کلید وسوسه شده و اقدام به سرقت ۱0 
میلیارد ریال طالجات و وجوه نقد از داخل 

گاو صندوق کرده است.
سردار تقوی با اعالم این که متهم به مراجع 
قضایی معرفی و بنا به احکام صادره روانه 
ــدان شــد، به شهروندان توصیه کــرد: از  زن
اعتماد بی جا و ایجاد امکان دسترسی افراد 
به کلید های ساختمان و اسناد و مدارک 
پرهیز کنند و به خصوص افرادی که در خانه 
خود وسایل بــاارزش و گران قیمت دارند، 
به نصب دوربین های کنترلی و تجهیزات 
بازدارنده از سرقت ها توجه بیشتری داشته 

باشند.
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شاخص

سهم سرمایه گذاری از 
تولیدناخالص داخلی نصف شد

بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت داخلی 
در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم آن 
از تولید ناخالص داخلی کشور، )همزمان با 
افت میزان آن( از ابتدای دهه 90 تا کنون 
تقریبًا نصف شده و از 20 به 11 درصد رسیده 

است.)منبع: پژوهشکده مرکز آمار ایران(

بازار خبر

اخبار

حذف 145 هزار زن از بازار کار
ایسنا – در فاصله زمستان 97 تا زمستان  98 
تعداد زنان شاغل کم شده  و از حدود چهار میلیون 
و 65 هزار نفر در سال 97 به سه میلیون و 930 

هزار نفر رسیده است.

گاز بهای خانگی تا 15 اردیبهشت 
مانند زمستان محاسبه می شود

مهر- به منظور تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی 
و  نفت  وزارت  پیشنهاد  بــا  خانگی،  بخش  در 
شرکت ملی گاز و تصویب هیئت دولت، گازبهای 
مشترکان خانگی همه اقلیم ها تا 15 اردیبهشت 

بر مبنای فصل سرد محاسبه می شود.

کاهش تعداد پرداخت های 
الکترونیکی پس از شیوع کرونا

ایرنا- تعداد تراکنش های شبکه پرداخت کشور 
)کارت خوان، موبایلی و اینترنتی( در اسفند 98 
که شیوع کرونا شتاب گرفت، کاهش داشته که 
علت اصلی آن را می توان در تعطیلی مشاغل و 
اصناف پر مشتری مانند رستوران ها، سینماها 

و... جست وجو کرد.

موضوع واگذاری سهام شرکت های 
بزرگ دولتی به مردم با تخفیف ویژه 
که سال قبل مطرح شده بود، در آغاز 
ســال جدید با سرعت بیشتری در 

مسیر اجرا قرار گرفته است. 
بعد از تاکید رئیس جمهور در جلسه 
سازمان  رئیس  امــســال،  ابتدایی 
بورس از تصویب ساز و کار اجرایی 
ــورس و  مــربــوط در شـــورای عالی ب
تقدیم آن به معاون اول رئیس جمهور 
ــت، طبق این  خبر داد.گفتنی اس
ــت در  طــرح باقی مانده سهام دول
شرکت های بزرگی چون پاالیشگاه 
ها در قالب صندوق های قابل معامله 
به مردم واگذار می شود.به گزارش 
محمدی  شــاپــور  تسنیم،  و  ایسنا 
گفت: شورای عالی بورس بر اساس 
قانون بودجه سال 99 و همچنین به 
استناد اصل 44، در جلسه یازدهم 
فروردین، ساز و کار اجرایی واگذاری 
باقی مانده سهام دولتی شرکت های 

حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد 
و این مصوبه شانزدهم فروردین 99 
توسط وزیــر محترم امــور اقتصادی 
ــی تقدیم معاون اول رئیس  و دارای

جمهور شد.
ــزود: بر  ــ ــان بـــورس اف ــازم رئــیــس س
اساس این ساز و کار، تمامی سهام 
ــای دولــتــی بــورســی و  ــت هـ ــرک ش
فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف 
20 تا 25 درصــدی به عموم مردم 
عرضه می شــود. وی ادامــه داد: در 
شرکت  دولــتــی  سهام  اول،  نوبت 
های بورسی در قالب واحد صندوق 
های قابل معامله عرضه و در صورت 
باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل 
تک سهم و با استفاده از روش ثبت 
ســفــارش )بـــوک بیلدینگ( بــه هر 

کدملی ایرانی واگذار می شود.
ــای قابل  ــت صــنــدوق ه گفتنی اس
etf ها یک نــوع صندوق  معامله یا 
ــذاری است که سهام آن  سرمایه گ

قابل معامله است. در این روش به 
جای این که مردم به طور مستقیم 
سهام شرکت ها را بخرند، واحدهایی 
از این صندوق ها را می خرند. این 
صندوق ها هم مالک سهام دولتی 
عرضه شده هستند. بنابراین مردم 
به طور غیرمستقیم  صاحب سهام 
شرکت هــا  مــی شــونــد. مزیت این 
روش آن است که مردم مالک سبدی 
از سهام می شوند که نوسانات شدید 
ــرای یک  قیمتی که ممکن اســت ب

سهم رخ دهد، روی آن تاثیری ندارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
همچنین افزود: اطالعات تکمیلی 
این ساز و کار پس از تصویب در هیئت 
وزیران در قالب برنامه ای تبیینی به 

اطالع عموم می رسد.
 به گزارش سنا، پیش از این و در روز 
دوازدهم فروردین نیز حسن روحانی 
رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر 
اقتصاد، با اشاره به استقبال مردم 
از بازار سرمایه، بر تسریع  واگذاری 

ــت و  شرکت ها و دارایـــی هــای دول
همچنین فروش اموال مازاد بانک 
ها با استفاده از ظرفیت این بازار در 

سال جهش تولید تأکید کرده بود.
به گــزارش خراسان، میزان و نحوه 
ــذاری هنوز اعــالم نشده  نهایی واگ
است اما پیشتر میزان واگذاری سهام 
با تخفیف به هر فرد حدود دو میلیون 

تومان اعالم شده بود. 
رئیس سازمان بورس دی ماه سال 
گذشته از عرضه به صورت 40 درصد 
نقد و 60 درصد اقساط هم خبر داده 
بود اما معلوم نیست که این پیشنهاد 
از تصویب  نهایی شــده باشد. بعد 
نهایی ساز و کار در هیئت وزیــران 
جزئیات مربوط اعالم خواهد شد. به 
نظر می رسد با توجه به وجود سرمایه 
بسیار زیاد در بورس از سویی و نیاز 
دولت به تامین مالی از طریق فروش 
دارایی ها از سوی دیگر، این طرح با 
جدیت بیشتری امسال اجرایی شود. 

سهام فروشی بزرگ به مردم 
عرضه سهام شرکت های دولتی به مردم با تخفیف 20 درصدی در شورای عالی بورس مصوب شد 

چراغ سبز برای برگزاری جلسه 
تعیین دستمزد در هفته جاری 

در شرایطی که تعیین دستمزد کــارگــران در 
سال جدید با دو پدیده بالتکلیفی و طرح ادعای 
فریز مزدی کارفرمایان مواجه شده، خبرگزاری 
تسنیم از برگزاری جلسه شورای عالی کار تا آخر 
هفته جاری خبر داده است.به گزارش خراسان، 
ــادی به  به نظر می رســد کارفرمایان تمایل زی
استناد قــراردادن نرخ تورم در ماه های پایانی 
سال گذشته برای رشد دستمزدها در سال 99 را 
نداشتند. به این موضوع شرایط رکودی تحمیل 
شده از سوی کرونا بر بنگاه ها نیز اضافه شد تا 
این طیف از فعاالن اقتصادی در جلسات شورای 
عالی کار، پیشنهاد فریز مزدی کارگران را نیز 
مطرح کنند. موضوعی که کارگران با آن مخالف 
اند و به استناد قانون کار و نیز این که تبعات شیوع 
کرونا نباید صرفًا به کارگران تحمیل شود، این را 
رد می کنند. با این همه و در حالی که انتظارات 
کارگران و شاید حتی کارفرمایان این است که 
این مسئله هر چه زودتر حل شود، خبرگزاری 
ــورای عالی  ــزارش داده که جلسه ش تسنیم گ
کار تا انتهای این هفته و به احتمال زیاد در روز 
چهارشنبه 20 فروردین ماه برگزار خواهد شد. 

ادعای تغییر در شرایط و نرخ سود 
سپرده ها و تکذیب بانک مرکزی 

بانک مرکزی خبر تغییر در شرایط و نرخ سود 
سپرده ها را تکذیب و متن منتشر شده در این 
بانک خصوصی  یــک  را متن پیشنهادی  ــاره  ب
ذکر کرد.در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از 
بانک های خصوصی در فضای مجازی درباره نرخ 
سپرده های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی 
اعالم کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر 
در نرخ سود سپرده ها ندارد.این در حالی است 
که خبرگزاری مهر مدعی شده بــود: بر اساس 
اطالعات دریافتی از مدیران بانکی، در جلساتی 
که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، 
موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود 
زیــادی مــورد توافق واقــع شده است.بر اساس 
ادعای این خبرگزاری قرار بود نرخ سود سپرده 

از 20 به 17/5 درصد کاهش یابد.

حسین بردبار- رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایــران و چین با اشــاره به کاهش 25برابری 
مبادالت مالی بین دوکشور به دلیل شرایط 
ناشی از کرونا از 28 پرواز برای ارسال هدایا 
و کمک های مردمی از چین به ایران خبرداد 
و گفت: چینی ها در مقابل دو میلیون ماسکی 
که برای شان ارسال کردیم تا امروز بیش از 12 

میلیون عدد ماسک برایمان ارسال کرده اند.
مجیدرضا حریری به خبرنگار خراسان درباره 
آثاری که کرونا بر تجارت بین دوکشور گذاشته 
است، گفت: یک سری از آثار در دنیا به صورت 
عمومی اتفاق افتاده است، مثال میزان مصرف 

مواد اولیه و انرژی در دنیا به شدت پایین آمده 
است و چین بزرگ ترین خریدار مواد اولیه و 
انرژی در دنیاست و شریک اول تجاری ایران 
در صادرات این نوع کاالها محسوب می شود. 
وی با بیان این که عمده صــادرات ما به چین 
از این دست است، افــزود: این کاالها شامل 
ــواد اولیه  یا م محصوالت پتروشیمی و نفت 
معدنی است که تقاضای این نوع کاالها در دنیا 
پایین آمده و ما نیز در فروش آن ها با کاهش 
جدی قیمت و مقدار دچــار مشکل شده ایم. 
رئیس اتاق مشترک ایران و چین همچنین با 
اشاره به این که هم اکنون مهم ترین خریدار 

ــران کشور چین اســت، ادامــه  رسمی نفت ای
داد: االن قیمت های نفت به شدت پایین آمده 
و تقاضا نیز کاهش یافته است و این ها همه بر 
روابط اقتصادی دو کشور تاثیر می گذارد که در 
اختیار دو کشور نیست. رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و چین افزود: در زمانی که چین 
درگیر این مسئله شد، در سال گذشته حدود 
دو میلیون ماسک و مقادیری دارو از ایــران 
برای چین ارســال شد چرا که ما هنوز درگیر 
این بیماری نبودیم و این موضوع تاثیر بسیار 
خوبی بر چینی ها گذاشت و بعد که ما درگیر 
این بیماری شدیم، در مقابل چینی ها طی 

یک ماه و چند روز اخیر 28 پرواز کمک های 
مردمی فرستاده اند که همه آن ها هدیه بوده 
است. حریری در خصوص این کمک ها گفت: 
چینی ها در مقابل دو میلیون ماسکی که برای 
شان ارسال کردیم تا امروز بیش از 12 میلیون 
ماسک برایمان ارسال کردند. وی همچنین به 
ارسال 500 تخت بیمارستانی از پیش ساخته 
بیش از 500 هزار تست کرونا، رقم های قابل 
توجهی از گــان و کــاله جــراحــی، دستکش، 
تب سنج و دستگاه های مه پاش ضدعفونی 
کننده در شهرها و خودروهایی که مکانیزه کار 

ضدعفونی انجام می دهند، اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت و گو با خراسان  اعالم کرد: 

آمارمبادالت  ماسک بین ایران و چین
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 خبرهای خوش از توسعه فاز 11 پارس جنوبی
 که پس از خروج توتال بالتکلیف مانده بود 

توسعه آخرین فاز پارس جنوبی آغاز شد 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ضمن ارائه 
توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی از آغاز توسعه فاز 
11 پارس جنوبی و نصب جکت آن خبر داد.
گفتنی است، اولین قراردادها برای توسعه فاز 
11 حدود 20 سال قبل )سال 79( امضا شد 
اما با بدقولی مکرر شرکت توتال و برخی دیگر 
از شرکت های خارجی، توسعه این فاز متوقف 
ماند. بعد از خروج شرکت توتال از توسعه این 
فاز در ســال97، توسعه آن به شرکت ایرانی 

واگذار شد.
به گــزارش مهر، مشکین فام دربــاره وضعیت 
پارس جنوبی گفت: ظرفیت برداشت روزانه 
ــارس جنوبی سال  گــاز از میدان مشترک پ
700 میلیون مترمکعب  گذشته به بیش از 
رسید. به گــزارش مهر، مشکین فام با اشاره 
به این که بخش دریایی میدان مشترک پارس 
جنوبی به جز فاز 11 سال 9۸ به پایان رسید، 
اظهار کرد: شش سکوی فازهای 1۳، 1۴ و 
22 تا 2۴ پارس جنوبی سال گذشته نصب شد 

و چهار سکو از این تعداد عملیاتی شده است. 
وی درباره راه اندازی دو سکوی باقی مانده هم 
با یادآوری این که حداکثر زمان برای راه اندازی 
ــدازی دو  سکوها دو هفته است، افــزود: راه ان
سکوی باقی مانده )A ،C 1۳( به دلیل شیوع 

ویروس کرونا با کمی تأخیر انجام می شود.
وی دربــاره آخرین وضع فاز 11 هم با اشاره 
ــاز اوایـــل امــســال در  ــن ف ــن کــه جکت ای بــه ای
موقعیت خود در آب هــای خلیج فــارس قرار 
می گیرد، گفت: پس از نصب جکت، عملیات 
ــاز مــی شــود. مدیرعامل  حــفــاری ایــن فــاز آغ
شرکت توسعه دهنده فازهای 2۴گانه پارس 
جنوبی پیشتر نیز با بیان این که فاز 11 دوساله 
تکمیل می شــود اظهار کــرده بــود: با نصب 
ــارس جنوبی شمار  ــازی پ آخــریــن سکوی گ
این سکوهای دریایی به ۳7 عدد می رسد و 
دو سکو هم برای فاز 11 درنظر گرفته شده 
ــال گذشته گفته بــود:  اســت. وی اواخـــر س
تالش می شود که فاز 11 در طول دو سال به 

بهره برداری کامل برسد.

3   اقدام اقتصادی ضد کرونا در مسیر اجرا 
ــافــت بیمه بیکاری و کمک های  شــرایــط دری
بالعوض دولت از سوی دو مقام مسئول وزارت 
رفاه و سازمان برنامه اعالم شد. دیروز همچنین 
رئیس جمهور مصوبات سران قوا برای حمایت از 

بنگاه ها را به وزارت اقتصاد ابالغ کرد.

فرصت یک ماه بیکاران برای ثبت نام	 
مدیر کل بیمه بیکاری وزارت رفــاه اجتماعی 
شرایط مشموالن دریافت بیمه بیکاری را تشریح 
کرد. »بابایی« که در برنامه زنده شبکه خبر سخن 
می گفت، اظهار کرد: کسانی که مشمول قوانین 
روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند و کارفرما 
۳ درصد حق بیمه بیکاری آن ها را پرداخت کرده 
باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد. 
بنابراین مشاغلی مانند کارگران ساختمانی، 
قالی بافان و رانندگان که قوانین بیمه ای آنان 
مشمول قوانین خاص است، نمی توانند بیمه 
بیکاری دریافت کنند.بابایی تأکید کرد: افرادی 
که بیکار می شوند یک ماه فرصت دارند به سامانه 

بیمه بیکاری مراجعه کنند، پس از آن در صورتی 
که شرایط مذکور را دارا باشند، به هر فرد تا ۸0 
درصد دستمزدی که دریافت می کرد، واریزی 
انجام خواهد شد. به گفته این مقام مسئول اگر 
متقاضیان، مشمول شرایط دریافت بیمه بیکاری 
باشند، سازمان تامین اجتماعی پیامک اعالم 
شماره حساب را به مشموالن ارســال می کند 
و قرار بر این شده تا بازه زمانی بررسی شرایط 
و ارســال پیامک »اعــالم شماره حساب« به این 
یابد.همچنین  کاهش  روز  ــه10  ب متقاضیان 
اگر متقاضیان مشمول دریافت بیمه بیکاری 
نباشند، این وزارتخانه به آن ها پیامک »عدم 
شمول« ارسال خواهد کرد. بابایی تصریح کرد: 
به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند تا 
پایان اردیبهشت بیمه بیکاری پرداخت می شود.

شروط 4 گانه دریافت کمک بالعوض	 
دیروز همچنین سخنگوی سازمان برنامه و بودجه 
نیز جزئیات بیشتری از ارائه کمک بالعوض نقدی 

دولت در دوران کرونا را تشریح کرد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، مهدی قمصریان، درباره شرایط 
سه میلیون مشمول این کمک به ازای ماه های 
اسفند، فروردین، اردیبهشت و خــرداد گفت: 
این افراد کسانی هستند که همزمان، هیچ یک 
از اعضای خانوار آن ها دارای شغل ثابت یا موقت 
نبودند و فاقد هرگونه درآمــدی )طی یک سال 
گذشته( هستند؛ هیچ نوع حق بیمه ای برای 
هیچ یک از اعضای خانوار پرداخت نمی شود و 
همچنین مستمری بگیر مراکز حمایتی مانند 
کمیته امــداد و بهزیستی و... نیستند و منزل 
شخصی و خـــودرو  نــدارنــد. البته ممکن است 
برخی از این گروه مشمول، دارای خودرو باشند 
اما خودروی آن ها مدل پایین و بسیار ارزان قیمت 
و به تعبیری، اسقاطی محسوب شود. وی به بیانی 
دیگر گفت: این جمعیت افــرادی هستند که از 
طریق یارانه نقدی، کمک معیشتی و کمک های 
خیریه ها و مردم گذران زندگی می کنند. بر این 
اساس، در اسفند برای مشموالن این طرح، جمعًا 

۳۳0 میلیارد تومان کمک بالعوض به حساب 
سرپرستان خانوارها واریز شده و واریز این کمک 
بالعوض در پایان فروردین، پایان اردیبهشت و 

پایان خرداد تکرار خواهد شد.

مصوبات حمایت از بنگاه ها ابالغ شد	 
از سوی دیگر دیروز مصوبات حمایت از بنگاه ها 
ابالغ شد.سررسید پرداخت مالیات بر ارزش 
افـــزوده بنگاه ها مربوط به دوره چهارم سال 
شده  تعیین   99 اردیبهشت   ۳1 تــاریــخ   ،9۸
است. همچنین در این حوزه ها، کلیه عملیات 
اجرایی مربوط به فصل نهم از باب چهارم قانون 
مالیات های مستقیم )وصول مالیات( تا تاریخ 
۳1 اردیبهشت موقوف االجرا )متوقف( می شود. 
در بند سوم این نامه آمده است: صدور یا تجدید 
پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی )موضوع 
ماده 1۸6 قانون مالیات های مستقیم( تا پایان 
خــرداد 99 نیاز به دریافت گواهی پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 شهروند - روزنامه شهروند در گزارشی با تيتر  •
جای خالی کارگران در دستورالعمل ها   نوشت: 
با باال گرفتن  زمزمه های برگشت کارگران به 
محيط های کاری و گفتن از باید ها و نبایدها، 
از نگرانی هایی می گویند  ــوزه  ایــن ح فعاالن 
که سالمت  و امنيت شغلی کارگران را تهدید 
می کند. آن ها می گویند کارگران کارگاه های 
کوچک در حال بازگشت به کارند و این یعنی 

دوبرابر  شدن خطر برای آنها.
همشهری - یکی از اقدامات مثبت دستگاه  •

قضا در ارتباط با زندانيان سياسی و امنيتی این 
بود که بيش از نيمی از این محکومان مشمول 
ــدان آزاد  ــوروزی رهبری و از زن عفو ساالنه و ن
شدند. همچنين حــدود 70درصــد زندانيان 
سياسی – امنيتی اویــن در دوره پس از شيوع 
کرونا در کشور به مرخصی آمــده انــد و از بند 
نسوان اوین نيز تاکنون 24نفر از 42زندانی این 
بند به مرخصی اعزام شده اند. تا پيش از شيوع 
کرونا در کشور، در بند8 اوین حدود 70زندانی 
سياسی – امنيتی مرد حضور داشتند که حدود 
۵0نفر از آنها به مرخصی یا مرخصی متصل به 

آزادی آمده اند.
و  • عجيب  تصميمات  ــن  ای از  یکی   - کیهان 

سوال برانگيز، اعالم سوخت شدن ذخيره مازاد 
بر 360 ليتر سهميه  بنزین خودروهاست! ابالغ 
این تصميم عجيب در واقع به مفهوم  ترغيب مردم 
به استفاده از سهميه بنزین و کشاندن آنها به 
خيابان ها در شرایطی است که محدودیت تردد 
در خيابان ها و معابر عمومی، حرف اول را در مهار 

ویروس کرونا می زند.
دنیای اقتصاد- ایــن روزنــامــه در گزارشی  •

بــا تيتر »خطر مــوج دوم کــرونــا بــا بسته ناقص 
تعطيالتی« به  غافلگيری از شروع ترددها در 
پایتخت  پرداخت و به نقل از  سازمان بهداشت 
جهانی نوشت: قرنطينه را زودهنگام لغو نکنيد.

الف نوشت : حجت االسالم »محمدرضا زائری«  •
درباره فصل ششم مجموعه پایتخت گفت: برخالف 
برخی دوستان که بيشتر تمرکزشان بر جنبه های 
شکلی و فرمی بوده و مثال مشابهت یک صحنه با 
یک فيلم قبل از انقالبی برایشان مهم است و بر 
آن تمرکز کرده اند، بيشتر گالیه و انتقادم به جنبه 
های مفهومی و محتوایی است که در سریال دیده 
می شود. ترسيمی که از مسائل اخالقی منفی 
و نوع برخورد بچه ها با بزرگترها می شود، حجم 
باالی دروغ گفتن چه بين اعضای خانواده و چه 
بين دیگران، ترسيمی که از یک خانواده ایرانی می 
شود، در فصول قبلی تمرکز جدی بر ارزش های 
اخالقی و سنت ها و هویت ملی بود و متاسفانه این 

قسمت تمرکز بر جنبه های منفی دیده می شود.
تابناک نوشت : الزرفی نخست وزیر مکلف عراق  •

گفت: هيچ گونه دیداری با سردار قاآنی، فرمانده 
کل نيروی قدس سپاه پاسداران ایران نداشتم و 
هيچ گونه موضع مخالفتی از سوی او در رابطه با 
نخست وزیری من به دست من نرسيده است. وی 
ادعا کرد: یک پيام از سوی یک طرف صاحب نفوذ 
ایرانی به من رسيده و در این پيام تاکيد شده که 
ایران به دخالت نکردن در گفت وگو های اطراف 

عراقی برای تشکيل دولت پایبند است.
استاد  • ظریفيان  غالمرضا   : نوشت  جماران 

دانشگاه و فعال سياسی اصالح طلب درخصوص 
احتمال یک دست شدن حاکميت و معایبی که 
در این مسئله وجود دارد، بيان کرد: ما در دوره  
احمدی نژاد تجربه یک دست شدن حاکميت را 
داریــم و اميدوارم که این تجربه فــراروی فعاليت 
جریان اصولگرایی قرار گيرد، چراکه آن تجربه تنها 
به جریان اصولگرایی آسيب نزد، بلکه به مسائل 
مهمی مانند  توان ملی و اعتماد اجتماعی آسيب زد 
که حتی بعد ها مورد نقد بخش هایی از این جریان 

قرار گرفت.
عصرایران نوشت : دولت از یک طرف با شيوع  •

رعب انگيز کرونا مواجه است و قاعدتًا باید قرنطينه 
عمومی اعالم کند. اگر این کار را بکند، باید فکری 
کند به حال ده ها ميليون نفری که از قرنطينه 
متحمل ضرر می شوند. اما مشکل اینجاست که 
آهی در بساط دولت نيست که با ناله سودا کند. 
پس می ماند یک راه خطرناک: دادن اجــازه به 
کسب و کارها بــرای از سر گيری فعاليت های 

اقتصادی شان.

از  ــارز،  ــب م سخنگوی جامعه روحــانــيــت 
جلسات منظم دبير شــورای عالی امنيت 
ملی با تعدادی از فعاالن سياسی اصالح 
طلب و اصولگرا پس از اتفاقات آبــان 98 
خبرداد. حجت االسالم غالمرضا مصباحی 
مقدم البته اشاره به جزئيات این جلسات 
نکرد امــا ایــن را گفت که ایــن جلسات به 
ــار« تا  ــورت منظم و هر »دو هفته یک ب ص
قبل کرونا  برگزار می شده است.  در عين 
ــالح طلب در  حــال دو فعال سياسی اص
گفت و گو با خراسان از حضور حدود 40 
فعال سياسی از جمله صادق خرازی دبير 
کل حزب ندا در این جلسات خبر دادند. 
تشخيص  مجمع  عضو  مــقــدم  مصباحی 
مصلحت نظام در مصاحبه با خبرآنالین و 
در پاسخ به این سوال که آیا وقت آن نرسيده 
که عقالی چپ و راست کنار هم بنشينند 
و دربــاره  بازسازی افکار عمومی چاره ای 
بيندیشند گفت: » بسيار خوب است که 
چنين اتفاقی بيفتد. البته این را بگویم که 
آقای شمخانی دبير شورای عالی امنيت 
ملی قبل از ماجرای شيوع ویــروس کرونا 
جلساتی را دو هفته یک بــار بــرگــزار می 
کردند و از دو طيف اصولگرا و اصالح طلب 
برای تحليل اتفاقاتی مثل اعتراضات مردم 
ــوت می  بعد از افــزایــش قيمت بنزین دع
کردند که جلسات خوبی بود.« وی افزود:» 
افرادشاخصی در هردو جریان سياسی در 
آن حضور پيدا می کردند و دیدگاه های 
خود را درباره علت و عامل اعتراضات مردم 

هم نسبت به سال قبل و هم نسبت به سال 
جاری  مطرح می کردند.« سخنگوی جامعه 
روحانيت مبارز با اشاره به این که اشکال 
عمده ساختار سياسی کشور  مسئوليت 
ناپذیری احزاب است گفت:»  اگر نگاه کنيد 
70 – 80 درصد نمایندگان مجلسی که 
شکل گرفته در دوره بعدی حضور ندارند. 
این یعنی مردم به آن ها اعتماد نکرده اند 
که آن ها را بــرای دور بعد انتخاب کنند. 
چون انتخاب درست نبوده و اتفاقی که رخ 
داده پخته نبوده است. این اشکال عمده و 
اساسی است که در ساختار نظام سياسی 
کشور وجــود دارد. اما اگر احزابی قوی، 
قدرتمند، مدیریت شده و هماهنگ روی 
کار بيایند و کادر تربيت کنند،این احزاب 
دوره  هر  مسئوليت  و  پذیرند  مسئوليت 
ای را که مجلس توسط آن ها اکثریت پيدا 
کرده باشد به عهده می گيرند و می توانند 
کشور را درست مدیریت کنند. احزاب باید 

در چارچوب قانون اساسی و سياست های 
ابالغی رهبری شکل بگيرند، نه احزابی 
که هواها و هوس های ليدرهای خود را 
دنبال کنند.« وی با بيان ایــن که رابطه 
مجلس آینده با دولت فعلی پرتنش نخواهد 
بود از مخالفت رهبر انقالب با استيضاح یا 
استعفای رئيس جمهور سخن گفت:»...
ــت مستقر است  ــت، دول بــاالخــره ایــن دول
و باید با این دولت کار کرد. نگاه رهبری 
معظم انقالب هم این نيست که دولت باید 
برود و رئيس جمهور باید استيضاح شود 
یا استعفا کند . نگاه رهبری این است که 
رئيس جمهور باید تا روز آخر بایستد و کار 
خودش را انجام دهد. اما انتظار این است 
که دولت بسيار فعال شود و در مدت باقی 
مانده زحمت بيشتری بکشد. مجلس اگر 
مجلس قابلی باشد می تواند دولت را به 
کار بکشد و این نگاه درست است. معنای 

این حرف کنار گذاشتن انتقادها نيست.«

اصالح طلبان و اصولگرایان در اتاق امنیت ملی

 سیاست و کرونا

شب دراز 
کرونا!

ــب« کرونا   همچنان »ش
دراز است  و کوه یخ کرونا در ایران و جهان 
همچنان زیر آب است...نمی توانيم در این 
قصه پارادوکسيکال مطمئن باشيم و بگویيم 
»آن ها« درســت نمی  گویند و »مــا« درست 
می گویيم...مثل رسانه های سرنگونی طلب 
ارزیابی نکنيم که در روزهای اول ایران را در 
مبارزه با کرونا در »ته دره نابودی« می  دیدند؛ 
اما وقتی مدیریت موج اول بحران را در ایران 
دیدند و به خصوص  وقتی شاهد عمق فاجعه 
کرونا در ایتاليا، اسپانيا و به ویژه  در نيویورک 

شدند، ناگهان »الل« شدند.

سرخوردگی روشنفکر نماها
 روشنفکرنماها تالش می کنند خود را از 
جامعه متمایز کنند و این تمایز را مایه تفاخر 
قرار می دهند... قبل از این که ویروس 
کرونا به اروپا وارد شود روشنفکرنماهای 
داخلی به شدت بر مسئوالن می تاختند 
امــا با عملکرد ضعيف جوامع غربی در 
مواجهه با کرونا نوعی سرخوردگی در 
ميان این جریان پيدا شد 
و یک افتضاح سياسی 
ــم  بــــرای آن هـــا رق

خورد./مهر

 درد 
عمیق تر!

 بی تردید در کشور هایی که 
حکومت ها مانع نمی شوند که مطبوعاتشان 
نياز های واقعی مخاطبانشان را تأمين کنند 
و در قبال آن مزدشان را از طریق دستيابی 
به  استقبال مردم از کارشان – یعنی تيراژ 
بــاال –تأمين کنند، مجبور نمی شوند که 
دست نياز خود را در مقابل دولت ها دراز و 
کاغذ یارانه ای و آگهی دولتی دریافت کنند 
و به هنگام کرونا چنين مشکالتی داشته 
باشند... درد امــروز مطبوعات ایــران باید 
بسيار عميق تر از فرمان چاپ نشدن کاغذی 

ارشاد به واسطه کرونا باشد.

اقدام قابل تقدیر
 باید از مسئوالن  قضایی  تشکر کنيم که 
ــرای حفظ سالمت  تصميم مرخصی را ب
زنــدانــيــان گرفتند. بــه خــصــوص   کــه این 
آزادی ها شامل زندانيان سياسی هم شده 
که تاکنون سابقه نداشته است... به نظرم 
ــه، رویــه  خوبی بــوده و تا زمانی که  این روی
ویروس کرونا هست باید ادامه داشته باشد؛ 

به خصوص  راجــع به 
زندانيان سياسی هم 
توجه کــافــی  داشته 

باشند./انصاف نيوز

علی مطهری

مهدی محسنیان راد حمیدرضا جالیی پور

عباس سلیمی نمین

اظهارات جدید درباره 
هواپیمای اوکراینی 

اظهارات  مجلس  حقوقی  کميسيون  عضو  یک 
جدیدی درباره ماجرای هواپيمای اوکراینی مطرح 
ــوروزی در پاسخ به  کــرد. حجت االســالم حسن ن
سوالی درباره سرنوشت کسانی که گفته شده بود 
در پرونده مربوط به سانحه هواپيمای اوکراینی 
بازداشت شده انــد، گفت: فــارغ از بازداشت، یا 
عدم بازداشت، باید بگویم که اساسا نوع پرواز این 
هواپيما مشکوک بوده است. این هواپيما از کنترل 
برج مراقبت و مراکز ما خــارج شده بــود. به نظر 
می رسد این هواپيما تحت کنترل آمریکا قرار گرفته 
بود. در واقع این هواپيما از مسير حرکت اصلی 
خود خارج شده و مسير حرکت آن به جای اوکراین 
به سوی تهران، تغيير پيدا کرده بود. بنابراین نوع 
حرکت این هواپيما بسيار مشکوک بوده است. 
نماینده حوزه انتخابيه رباط کریم و بهارستان که 
در گفت وگو با  »همدلی« ، افــزود:  این هواپيما 
پس از اوج گيری از فرودگاه امام، باید روی ارتفاع 
32000 قرار می گرفت و ادامه مسير می داد، در 
حالی که این هواپيما روی ارتفاع 8000پایی قرار 
داشت. همان طور که گفته شد به نظر می رسد که 
هواپيما از کنترل ما خارج بود. بنابراین با توجه به 
این شواهد، بازداشت کردن افراد در این زمينه 
بی معناست. وی اضافه کرد:»این هواپيما یک 
هفته قبل از آن در اسرائيل بوده و به نظر می رسد 
که دستکاری شده بوده است. برای این هواپيما 
اهداف خاصی در ایران تعيين شده بود و به نظر 
من، نيروهای نظامی در این زمينه وظيفه خود را 
به خوبی انجام داده  انــد... بنابراین در این زمينه 

مواخذه و بازداشتی وجود نخواهد داشت.«

 رئيس سازمان انــرژی اتمی کشورمان از احتمال بازنگری در اجرای 
پروتکل الحاقی و پيمان »ان.پی.تی« سخن گفت. علی اکبر صالحی در 
پاسخ به این سوال که وضع موجود برجام را تا چه زمانی ادامه خواهيم داد و 
گام های بعدی مورد نياز ایران برای  مجبور کردن طرف های مقابل به انجام 
تعهدات برجام را چگونه برنامه ریزی کردید؟اظهارکرد:ازنظرسازمان 
محدودیت های برجامی مانع انجام فعاليت های اصلی هسته ای نشده و 

همکاری های بين المللی نيز در حال اجراست اما محدودیت های تحریمی 
آمریکا بر کشور تاثير گذاشته و لذا پاسخ به بدعهدی طرف های مقابل 
می تواند فراتر از چارچوب تعهدات برجام تصور شود. صالحی در گفت وگو 
با اعتماد  افزود: گام های پنج گانه تاکنون بيشتر ناظر بر فعاليت های فنی 
بوده و با ادامه کاهش تعهدات، می توان به جنبه های حقوقی نيز از قبيل 

بازنگری در اجرای پروتکل الحاقی و »ان.پی.تی« پرداخت. 

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد 

احتمال بازنگری در اجرای 
پروتکل الحاقی و ان پی تی

ویژه های خراسان  

لطف کرونا به تکمیل یک بانک 
اطالعاتی مهم در کشور

یک مقام مسئول در ابالغيه ای به تعدادی از 
دستگاه های دولتی و حاکميتی، از آن ها خواسته 
با توجه به تاکيدات قانون برنامه ششم توسعه 
مبنی بر لزوم ایجاد و راه اندازی پایگاه اطالعات 
برخط بيمه  شدگان درمانی کشور و شرایط فعلی 
که نياز به تشکيل بانک اطالعاتی و ارائه اطالعات 
برخط را بيش از گذشته متبلور کرده، سریعا برای 
تکميل سامانه ای واحد که منجر به یکسان سازی 
ارائه خدمات در مراکز بهداشتی، تشخيصی و 

دارویی شود اقدام کنند.

بذل و بخشش خودرویی دولت 
در روزهای آخر سال

یک مسئول ارشد اجرایی در نامه های ارسالی 
خود به تعدادی از اعضای کابينه که در آخرین 
روزهــای سال گذشته صادر شده، مجوز خرید 
حدود 100 خودرو برای تعدادی از دستگاه های 
دولتی را به استناد اصل 138 قانون اساسی و 
اختيارات ویژه هيئت وزیران ابالغ کرده است. 
طبق این نامه ها، خودروهای مذکور از دستور 
اوایل سال 98 هيئت وزیران مبنی بر ضرورت 
"خــریــد خـــودرو توسط دستگاه  هــای اجرایی 
حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری" نيز 

مستثنا شده اند.

صفحه آرایی

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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شعار روز جهانی بهداشت 
قدردانی از پرستاران و ماماها

 چگونه بدون تب سنج بفهمیم
 تب داریم؟

5 راهکار برای کنترل اضطراب 
در روزهای قرنطینه

دختری که پسرم عاشقش شده، 
خیلی اهل پز و افاده است!

2

2

3

3

جهانگیری: نباید تسلیم شرایط پیش رو شویم

دارکوب: چشم! ممنون که بهمون روحیه 
میدین!

پایان عملیات غربالگری مسافران ورودی و خروجی استان ها

کرونا: قول داده بودم فقط تا سیزده به در 
منتقل بشم، خیال تون راحت!

حناچی، شهردار تهران: کرونا درآمد شهرداری تهران را 
۲۵۰۰ میلیارد تومان کم کرد

دارکوب: ایشاال در پساکرونا جبران می کنن با 
جریمه و دیرکردش!

مدیرعامل اتحادیه دامداران: مصرف لبنیات در کشور کاهش 
یافته است

مردم: دیگه یا باید شیر و پنیر بخریم، یا ژل و 
وایتکس!

حریرچی، معاون وزیر بهداشت: مهم ترین محل های آلودگی 
حمل ونقل عمومی و مدارس هستند

دانش آموزان: هورااا! دکتر مچکریم!

وزیر گردشگری: بعد از مهار کرونا برای تزریق نشاط به 
جامعه، چند روز تعطیلی عمومی اعالم شود

مردم: تعطیل که بودیم، چند تا یارانه معیشتی 
تزریق کنین بیشتر نشاط آوره!

بروجردی نماینده مجلس، از دولت خواست تا سه ماه آینده 
گاز را رایگان در اختیار مردم بگذارد

دولت: چشم، پس پول قبض ها رو می زنیم به 
حساب شما!

ضرر میلیونی کرونا به علیرضا جهانبخش

کرونا: دیگه من هیچی نمیگم شما هم هرچی 
میشه بچسبونین بهم!

آرزوهای سال جدید!

به هر تیپی که یا رب می پسندی تو کالسم ده
تقاضا می کنم ارباب، یک بقچه لباسم ده

به باباطاهر از عریانی خود می خورم غبطه
کله گیسی برای این سر بی موی طاسم ده

چو در آیینه می بینم خودم را سخت می ترسم
خداوندا کمی تغییر در ژست قناسم ده!

بسا کز الغری خوانند مخلص را نی قلیان
به یکهو راحتم فرما به عزرائیل پاسم ده! 

مرا در مدرسه هرگز ندادی رغبت تحصیل
به جبرانش بیا شش گونی اینک اسکناسم ده

کریما، کارسازا، عقل کال، مصلحت بینا
کمی عقل معاش و خرده ای هوش و حواسم ده

استاد محمود یاوری زاوه  

ای صاحب فال، قول می دهیم اگر کارهای اداری و بانکی ات را 
بدون مراجعه حضوری انجام دهی و این روزها هی این طرف و آن 
طرف نروی، ضرر که نخواهی کرد هیچ، سود هم خواهی کرد. 

هنوز پیش بینی های ما را باور نکرده ای؟!

معاوضه فوری
مقدار ده کیلو تخمه هندوانه، دست نخورده، 

اپک و سامل، برشته، متعلق به دوران ماقبل کروان

معاوضه اب اپنزده کیلو تخمه کدو نیمه شور، یا 
ده کیلو و دویست و  پنجاه گرم تخمه آفتابگردان 

مششیری دورسفید

این روزها ازبس توی خانه تخمه هندوانه 
خوردیم، رودل کردیم و دنبال تنوع 

هستیم!
اپی معامله یک مشت پسته دربسته هم 

به عنوان هدیه تقدیم یم شود.

کمال و عیال

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

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

چند ردیف محاسبه ریاضی 
می بینید که آخرین محاسبه 
ــواب بــاقــی مــانــده  ــدون جـ بـ
است. با توجه به منطق اجرا 
شده برای اعداد قبلی آن را 

به دست آوردید.

هر  در  رو  بــه  رو  تصویر  در 
شماره با جا به جایی حروف 
ــدام از  به کــار رفته در هر ک
شماره ها نام یکی از وسیله 
های منزل را نوشته ایم که 

شما باید آن را حدس بزنید.

اختالف تصاویر فال روزتیتر روز

نیاز طنزی

شعر روز

حل جداول ومعماها

جواب ها

صاویر: 
ف ت

ال
خت

ا

هوش منطقی: با توجه به آن چه داریم می توان دو راه حل برای 
این معادله متصور بود. یکی این که ابتدا یک عدد به رقم دوم 
اضافه شده و سپس اعداد ضرب در هم شده اند که در این صورت 
پاسخ می شود 77. اما در راه دوم این گونه است که از خط دوم 
اعداد بعد از این که باهم بعالوه شده اند عدد باالیی نیز به آن ها 

اضافه شده است و در این صورت پاسخ می شود 38.

چالش ذهن: 1. گوشی – ۲. فالسک – 3. قندون – 4. اجاق 
گاز – ۵. قالی – 6. یخچال – 7. کبریت – 8. فندک

هوش منطقی

چالش ذهن

سخنگوی سازمان انتقال خون: 

مردم در روزهای کروانیی اهدای خون را فراموش نکنند 

با سالم خدمت شما همراهان عزیز

اسامی برنده هــای مجله سرگرمی آخر 
سال با شروع توزیع و چاپ روزنامه 
در صفحه سرگرمی به اطــالع شما 
خواهد رسید. امیدواریم شما هم یکی 

از برندگان خوش شانس 
ما باشید.
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خواص گیاهان

بهداشت

ریواس به هضم غذا کمک می کند
ریواس دارای طبع ســرد اســت. عناصر معدنــی به ویژه 
آهن و پتاسیم و همچنین  ویتامین های C  و B   دارد . این 
گیاه خواص  اشــتها آوردارد ضمن این کــه  به هضم غذا 
وتقویت سیستم گوارشــی کمک می کند.گیاه ریواس 
سرشار از کلسیم اســت و می تواند در استخوان سازی و 
استحکام بدن نقش داشته باشد. ریواس حاوی ماده ای 
به نام »لوتئین« اســت که برای ســامت چشــم و پوست 
افراد ضروری اســت؛ با توجه بــه این که افــراد روزانه در 
معرض گــرد و غبار قــرار می گیرند، باید بــرای حفاظت 
از پوســت و چشــم خود مصرف ریواس را در اولویت قرار 
دهند.ریواس در دسته ســبزیجات کم کالری قرار دارد 
و مصرف آن برای افــرادی که قصد کاهــش وزن دارند، 
می تواند تاثیرگذار باشد، 
زیرا این گیــاه با باال بردن 
سوخت و ســاز بدن به کاهش 
وزن کمک می کند. مصرف ریواس از 
اکسیداسیون سلول های مغزی جلوگیری 
کرده و با تحریک سلول های این عضو حیاتی 
بدن، روند اختال های شناختی مانند آلزایمر 

را کند می کند.

میکروبایت چیست؟
میکروبایت  هــا یــا فلور طبیعــی پوســت از چندیــن میلیارد 
میکروارگانیســم تشــکیل شــده اســت کــه از پوســت در 
برابر تجــاوزات خارجــی محافظــت می کنــد. هنگامی که 
باکتری های بیماری زا ســعی می کنند سد دفاعی بدن را از 
بین ببرند و به آن آسیب برسانند، پروبیوتیک های پوستی که 
در واقع موجودات زنده میکروسکوپی )مخمرها، ویروس  ها، 
باکتری  ها و...( هستند، برای از بین بردن آن ها مواد سمی 

تولید می کنند.
اگــر باکتری  ها همچنــان بــه کار خــود ادامه دهنــد تعادل 
میکروارگانیســم های روی پوســت به هــم ریختــه و پوســت 
عایم التهابی )قرمزی، ســوزش و خشــکی( از خود نشــان 
می دهد و گاه دچار بیماری هایی نظیر آکنه یا اگزما می شود. 
به منظور محافظت بیشتر از پوست، متخصصان تاش دارند 
پروبیوتیک  هــا را در برخــی از مــواد آرایشــی وارد کننــد. به 
عبارتی به جای ضدعفونی کردن پوســت برای از بین بردن 
باکتری های بیمــاری زا و درمــان آکنه متخصصــان توصیه 
می کنند فلور طبیعی پوست را با استفاده از پروبیوتیک های 

موضعی تقویت کنیم.
عرصه دیگری که می توان از پروبیوتیک  ها در آن کمک گرفت 
دئودورانت ها است. دلیل بوی بد زیربغل و بوی تعریق ناشی 
از فعالیت باکتری هایی است که با چربی روی پوست ترکیب 
می شوند. با استفاده از انواعی از پروبیوتیک  ها می توان تکثیر 
این باکتری  ها را متوقف کرد و سبب از بین رفتن مولکول های 
بوی نامطبوع شــد. روشــی طبیعی بدون نیاز به روغن های 

معطر یا نمک های آلومینیم! 

سواد سالمت

تازه ها

سالمت
روز ششم آوریل هر سال، روز جهانی بهداشت نام گذاری شده است. سازمان بهداشت جهانی هر سال، شعاری برای این روز انتخاب کرده و 
متناسب با این شعار، اطالع رسانی هایی را انجام می دهد. شعار روز جهانی بهداشت امسال در حمایت از پرستاران و ماماها انتخاب شده است 
و سازمان بهداشت جهانی در تالش است همه ما را متوجه اهمیت خدماتی که این دو گروه بر عهده دارند، بکند. سازمان بهداشت جهانی 

درباره اهمیت این دو گروه، یعنی پرستاران و ماماها در سایت خود این طور نوشته است:

  مواد الزم برای 6 نفر
 فلفل دلمه ای متوسط - ۴ عدد

  گوجه فرنگی بزرگ - ۲ عدد
  خیار پوست کنده و برش خورده – یک ونیم  فنجان

  سیر - دو حبه
  سرکه سفید - دو قاشق غذاخوری

  نمک – سه چهارم قاشق چای خوری
  روغن زیتون - ۵ قاشق غذاخوری

  آب لیموی تازه – یک ونیم  قاشق غذاخوری
  پیاز خرد شده سفید - دو قاشق غذاخوری

  روش تهیه
  مقــداری از فلفل دلمــه ای وگوجه هــا را به صورت 
مکعبی خرد کنید تا به یک چهارم فنجان برسد سپس 

آن ها را در مکانی مناسب قرار دهید.
  باقی مانده فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی ها را خرد 
کنید و درون مخلوط کن بریزید. خیار و سرکه و سیر و 
نمک و روغن را به مخلــوط کن بیفزایید و مخلوط کن 
را روی درجه باال تنظیم کنید تا مواد با یکدیگر مخلوط 
شود سپس مواد را به مدت ۶۰ دقیقه در مکانی مناسب 
قرار دهید تا خنک شــود. ســپس پیاز خرد شده و یک 

قاشــق غذاخوری آب لیموی تــازه را به مخلــوط مواد 
بیفزایید و هم بزنید. مایه سوپ را درون ظروف مناسبی 
بریزید . سپس روی هر یک از ظرف ها از مخلوط فلفل 
دلمه ای و گوجه بریزید و کمی از روغن زیتون و سبزی 

خردشده معطر را روی سوپ بریزید و سرو کنید.

شعار روز جهاین هبداشت

قدرداین از پرستاران و ماماها 
سازمان بهداشت جهانی، روز جهانی بهداشت امسال را برای قدردانی و پشتیبانی از پرستاران و ماماها در نظر گرفته است

سوپ خام سبزیجات بهاری
آشپزی من 

پیش غذا

   پرستاران و ماماها اغلب اولین و تنها نقطه 
اتصال مراکز بهداشت با جوامع هستند.

   در جهان ما به 9 میلیون پرستار و ماما نیاز 
داریم تا بتوانیم در 2030 به هدف پوشــش 

همگانی سالمت دست یابیم.

   در جهــان، 70 درصــد نیروهــای مراکــز 
بهداشتی زنان هستند. بسیاری از این نیروها، 

پرستار و ماما هستند.

   پرســتاران و ماماها نزدیک به 50 درصد 
نیروهای مراکز بهداشتی در جهان هستند. 

!پیشهنادهای قرنطینه ای 

روایت شنیدیِن ماجراهای واقعی

شنیدن درباره ماجراهای عجیب اما واقعی همیشه برای ما 
جذاب هستند. با توجه به این که در این سال ها پادکست ها 
حسابی طرفدار پیدا کرده اند پادکستی که این داستان های 
واقعی را برای ما تعریف کنند می توانند به شــدت شــنیدنی 
باشــند. پادکســت چنل بــی از قدیمی تریــن و معروف ترین 
پادکست های فارســی زبان است که از زمســتان ۹۳ مداوم 
منتشــر می شــود. در هر اپیزود این پادکســت، یک ماجرای 
واقعی و جالب روایت می شــود که گزارش آن در یک رســانه 
معتبر انگلیســی زبان قبا منتشــر شده اســت. ماجراهایی 
عجیــب و عمدتــا جنایــی و هیجان انگیــز کــه بــا روایتگــری 
پرکشــش و ماجراجویانــه بــه زبــان فارســی نقل می شــود. 
چنل بی را در ســایت www.channelbpodcast.com و 

برنامه های پادکست خوان می توانید گوش کنید.

پیشهناد اپدکست

پیشهناد  کتاب

دلیل یکی از عوارض درمان سرطان 
در بیــن انــواع روش هــای درمانــی بــرای ســرطان، درمان 
فتودینامیکی )روشی که از نور برای از بین بردن سلول های 
بدخیم استفاده می شود( ممکن اســت یکی از عجیب ترین 
عوارض را داشته باشد که باعث می شود بیماران در تاریکی 
و شب دید بهتری داشته باشــند. محققان علت این پدیده را 
چنین توضیح می دهند؛ رودوپسین، یک پروتئین حساس 
به نور در شبکیه چشم است که با یک ترکیب حساس به نور به 
نام کلورین e۶) ماده بسیار موثر برای درمان سرطان ( واکنش 
نشان می دهد و نور مرئی باعث تحریک شبکیه و جدا شدن این 
پروتئین و تبدیل آن به یک سیگنال الکتریکی می شود که مغز 

انسان می تواند آن را ببیند.
sciencealert                                                                              

کمبود ویتامین باعث پوسته ریزی 

می شود؟
آیا می دانید که کمبود ویتامین باعث خشــکی پوســت 
و  پوســته ریزی  می شــود؟ بیماری هــای خودایمنی یا 
التهابی می تواند باعث پوسته ریزی شــود و در مواردی 
نیاز به مصرف ویتامین است اما قبل از مصرف مکمل های 

ویتامینی حتما با پزشک خودتان مشورت کنید.
B3نیاسین یا ویتامین  

کمبــود شــدید نیاســین می توانــد بــه بیمــاری پاگرا 
)pellagra( منتهــی شــود. ایــن بیمــاری پوســتی بــا 
زخم های پوســتی پوسته پوســته نمایان می شــود. اگر 
پوست در اثر کمبود نیاسین دچار ترک خوردگی شود، 
ممکن است که فرد با پوســته ریزی، زخم های پوستی و 
بثورات تیره مواجه شود. پوسته ریزی لب ها و زبان نیز از 
دیگر پیامدهای کمبود نیاسین است. اگر می خواهید 
نیاســین بدن را به خوبی تامین کنید، بایــد از این مواد 
غذایی اســتفاده کنید: بادام زمینی، ماهی ســالمون و 

نخود فرنگی.
Live Strong :منبع

در ستایِش توجه به جزئیات

جزئیات کوچک و پیش پاافتاده  زیــادی در زندگی همه مان 
وجود دارد که کمتر پیش می آید بهشــان توجه کنیم و شاید 
همین روزهــا فرصت خوبی باشــد درباره شــان بیشــتر فکر 
کنیم. قطعا یک عکاس باتجربه بیش از هر کسی می تواند این 
جزئیات را خوب ببیند و خوب روایــت کند. کتاب »لذتی که 
حرفش بود« شش تک نگاری از پیمان هوشمندزاده، عکاس 
موفق ایرانی است که در آن به دیدن و زیستن پرداخته است. 
جذابیت این کتاب از طرح جلد جذاب آن شروع می شود که 
پر است از اشــیای کوچک و نوســتالژیک و با محتوای کتاب 
کاما همخوانــی دارد.شــما مخاطبان عزیــز می توانید این 
کتاب حدودا 1۰۰ صفحــه ای را از برنامه های کتاب خوانی 

نظیر فیدیبو و طاقچه تهیه کنید. 

بیماران مبتال به کروان چگونه از خودشان مراقبت کنند؟
WHO   توصیه های سازمان جهانی بهداشت

   در خانه بمانید. سرکار یا مدرسه نروید و در اماکن عمومی 
حاضر نشــوید. اســتراحت کنید. مایعــات زیاد بنوشــید و 

غذاهای مقوی بخورید.

    اگر تب دارید و سرفه می کنید دســت های خود را با آب و 
صابون مکرر بشویید یا با ژل ضدعفونی کننده تمیز کنید.

    در زمان ســرفه و عطســه، بینی و دهان خود رابا قســمت 
داخلی آرنج خود بپوشــانید یا از دســتمال کاغذی استفاده 
کنید و دستمال را بالفاصله بعد از استفاده دور بیندازید. اگر 
احساس تنگی نفس دارید، بالفاصله با پزشک تماس بگیرید.

   در اتاقی جدا از دیگر اعضای خانواده بمانید. اما اگر این کار 
ممکن نیست، از ماسک استفاده کنید و حداقل به میزان یک 
متر از دیگر اعضای خانواده، فاصله داشته باشید. تهویه هوای 
اتاق را جدی بگیرید و در صورت امکان از یک دست شویی جدا 

از بقیه اعضای خانواده استفاده کنید. 

لنزهای تماسی و خطر ابتال به کووید-19

آکادمی چشم پزشکی آمریکا به تازگی 
طی یک بیانیه به افرادی که از لنزهای 
تماسی استفاده می کنند توصیه کرده 
اســت تا طی دوران همه گیری بیماری 
از عینــک اســتفاده کننــد. بــه نقــل از 
»مدیکال دیلــی«، اســتفاده از لنزهای 
تماســی ممکن اســت کاربران آن ها را 
در معرض خطر آلودگی با کروناویروس 
جدید قــرار دهــد. اســتفاده از لنزهای 
تماســی مــی توانــد موجــب خــارش و 
سوزش چشم ها شود. احساس ناراحت 
کننده در چشم ها می تواند فرد را وادار 
به مالش چشــم ها با دســت خــود کند. 
از آن جایــی که پرهیــز از لمس صورت، 

از جمله دهــان، بینی و چشــم ها برای 
پیشگیری از ابتا به بیماری کووید-1۹ 
توصیه شــده اســت، انجــام ایــن کار به 
واســطه اســتفاده از لنزهــای تماســی 
می تواند به بروز مشــکلی بــزرگ منجر 
شــود. اگــر همچنــان قصــد دارید طی 
دوران همه گیــری بیمــاری از لنزهای 
تماســی اســتفاده کنید، کارشناســان 
شست وشــوی منظم دســت ها پیش از 
گذاشــتن و برداشــتن آن هــا را توصیه 
کرده انــد. زمانــی که بــا نیاز بــه مالش 
چشــم ها مواجه هســتید نیز اســتفاده 
از یک دســتمال تمیز به جای دست ها 

توصیه شده است.

 چگونه بدون تب سنج بفهمیم

ـ داریم؟  تبــــــــ

اگر احساس تب یم کنید

چه زماین ابید اببت تب به پزشک مراجعه کرد؟

دانسنت عالیم مرتبط اب تب، هبرتین راه تشخیص است

  از یک نفر درخواست کنید پیشانی تان را لمس کند نه خودتان  
  بهتر است پیشانی خودش را لمس کند سپس پیشانی  شما را 

 این شیوه دقیق نیست و فقط یک جواب کیفی می دهد

 اگر در تماس با کسی بوده اید که مبتال به کووید19 است
  اگر با مشکل در تنفس و سرفه مواجه اید

 در بچه ها اگر با سرگیجه، ضعف شدید یا مشکل تنفسی همراه بود.

  ضعف ، سردرد و بدن درد
  به دلیل التهاب ناشی از واکنش سیستم ایمنی به ویروس

  لرز
  به دلیل تالش بدن برای باال بردن دما تا علت تب را هدف گیرد

  برافروختگی پوست 
به دلیل گشاد شدن رگ های خونی

   تعریق و هیدراته شدن
 در نتیجه تالش بدن برای تنظیم دما

 منبع: تبیان

پرستاران و ماماها نقشی کلیدی در مراقبت از افراد 
در موقعیت های مختلف دارند، شــامل زمان شیوع 

بیماری ها تا زمان های درگیری در جوامع.
بــرای این کــه خدمــات بهداشــتی بــرای همــه در 
دسترس باشد، ما نیاز به تعداد کافی پرستار و مامای 
آموزش دیده داریم. در عین حال الزم است این نیروها 

به خوبی تقسیم شوند و از آن ها حمایت و پشتیبانی 
الزم صورت بگیرد.

از آن جایــی کــه ماماهــا در بحــث بهداشــت دوران 
بارداری و زایمان و ســامت نوزادان اهمیت زیادی 
دارند، اگــر بتوانیم روی تربیت ماما ســرمایه گذاری 
بیشتری داشته باشیم، می توانیم  تا حدود8۰ درصد 

از میزان مرگ و میر مربوط به بارداری و زایمان شامل 
مرگ مادر در زمان زایمان، مرده زایی و مرگ نوزادان 
پیشــگیری کنیم و زمانی که ماما یا گــروه مامایی، از 
مادران در دوره بارداری مراقبت می کنند، از حدود 
یک چهــارم زایمان های پیــش از موعد، پیشــگیری 

می شود.
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 تشــویق شــدن توســط پدر و مادر  و 

انگیــزه دادن و امید بــه بچه ها برای 1 
ادامه راه و کارها الزم اســت ولی در 
صورتی کــه ایــن کار تبدیــل به یک 
عادت شــود و برای هــرکار کوچک و حتــی معمولی 
بخواهیم بچه ها را تشویق کنیم اثر بدی روی بچه ها 
می گذارد و حتی گاهی آن هــا را از ادامه راه منصرف 
می کند. چون به قدری بچه ها تشویق شدند و از این 
احســاس برتر بودن بی نیاز هســتند که دیگر دلیلی 
برای برداشــتن قدم های بعدی و کارهای ســخت تر 

نمی بینند.
 تشویق بیش از اندازه، فرزند را پر توقع 

می کند که باید در همه کارها بهترین 2 
باشد و همین موضوع باعث می شود 
اگر نتواند در کاری موفق شود سریع 
احساس شکست کند و اعتماد به نفسش کم می شود. 
بنابراین ممکن است به مرور در بقیه کارها با مشکل 

مواجه شود.   

در برخــورد بــا کــودک و تشــویق او 

واقعیت را بیان کنید نه چیز بیشتری. 3 
وقتی اغراق زیادی می کنیم اعتماد 
به نفس کاذب بــه فرزند می دهیم و 

آینده بچه را با مشکل مواجه می کنیم.
اگر از کودکــی فرزندان مورد توجه 

زیاد و تشویق های مکرر والدین قرار 4 
بگیرند همین توقع را از دیگران هم 
دارند و دوست دارند در همه شرایط 
و توســط همــه افــراد مــورد تشــویق قــرار بگیرند و 
رفتارشان مورد قبول باشد. در صورتی که این اتفاق 
نیفتد، احتمال دارد فرزند نسبت به رفتار آن افراد که 
احتماال مربی یا دوستان و ... هستند حساس شود و 
گاهی حتــی برخــورد درســت و صحیحی بــا آن ها 

نداشته باشد.
این گونه است که تشویق های ما به جای این که باعث 
رشد و پیشرفت شــخصیت و رفتار فرزندان مان شود 

باعث عقب راندن آن ها در کارها و زندگی می شود.

 آیا تشویق فرزندان 
همیشه نتیجه مثبت در پی دارد؟

 امروزه نسبت به گذشته و با بیش تر شدن مطالب تربیت فرزند، توجه و تشویق فرزندان از طرف والدین و 
دیگر اعضای خانواده زیاد شده است. طوری که توجه به بچه ها و تشویق آن ها در بیشتر امور تبدیل شده 
است به یک امر عادی. این امور به حدی زیاد شده است که بچه ها برای کوچک ترین کارها و معمولی ترین 
رفتار توقع تشویق و توجه را دارند. در این مطلب به این موضوع می پردازیم که تشویق فرزندان تا چه حد 

طبیعی است و از چه زمانی تبدیل به یک رفتار مخرب می شود.

ره 
شاو

 و م
واده

خان
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زندگی سالم 
دو شنبه 
    18 فروردین 1399   
شماره 1567 

 ساختار زندگی تان را حفظ کنید

برای برخی از افراد، ایــن ویروس به خودی خود 1
باعث ایجاد اســترس نمی شــود بلکه احســاس 
پوچی و اختــال در امور روزمره ایــن حس را در 
آن ها ایجاد می کند. محصور بودن در چهاردیواری خانه شاید 
برای یکی دو روز احســاس خوبی به فرد بدهد اما درصورت 
تداوم می تواند ایجاد اضطراب کرده و به راحتی به رفتارهای 
مخرب منجر شــود. ســعی کنید برای حفظ شرایط طبیعی 
زندگی روال معمول خواب تان را تا حد ممکن ثابت نگه دارید 
و بیشــتر از  7 یا 8 ســاعت در شــبانه روز نخوابیــد. همچنین 
پرداختن به فعالیت های خــاص، مطالعه، آشــپزی و صرف 

روزانه 3 وعده غذایی را  دربرنامه تان بگنجانید.
 روی چیزهای مثبت تمرکز کنید

به جای فکر کــردن به مشــکاتی کــه برایتان 2
ایجاد شده اســت، روی ارزش ها و داشته های  

زندگی تان که باید به خاطرشــان قدردان باشــید، تمرکز 
کنید. به گفته کارشناســان بهداشــت روان، تهیــه روزانه 
فهرســتی از چیزهایــی که بایــد به خاطــر وجــود آن ها در 
شــما  در  می توانــد  باشــید،  سپاســگزار  زندگی تــان 
انعطاف پذیری روانی ایجاد کند. این کار همچنین کمک 
می کند تمرکــز روی تهدیدات و عناصر منفــی زندگی که 
سیستم لیمبیک مغز یا سامانه عصبی احساسی تمایل به 

آن دارد، کاهش پیدا کند.
 ارتباط مجازی برقرار کنید 

قرنطینه یــا به عبــارت دیگر در خانــه ماندن به 3
معنای جداسازی کامل خود از دیگران نیست. 
حفظ تعامل با دیگران در چنین مواقعی بسیار 
مهــم اســت. کارشناســان می گوینــد انــزوای اجتماعــی 
می تواند عامــل ایجاد افســردگی باشــد. این کــه بتوانید 
افکارتــان را با دیگــران در میان بگذارید، با آن ها شــوخی 

کنید و در جریان فعالیت هایشــان قرار بگیرید به سامت 
روان و غلبه بــر اضطراب کمک می کنــد. از فناوری کمک 
بگیریــد و ارتباط تــان را با دوســتان و آشــنایان بــه صورت 
مجازی افزایش دهید تا با تبادل احساس عشق و حمایت، 

استرس را در خودتان و آن ها کاهش دهید.
به خودتــان یــادآوری کنید که این شــرایط 

دایمی نیست 4
هنگامی که اضطراب فردی را در بر می گیرد، 
می تواند این احســاس را در او ایجــاد کند که 
این شــرایط برای همیشــه ادامه دارد اما باید به خودتان 
یادآوری کنیــد که هر شــرایط نگــران کننــده ای موقتی 
اســت و باالخره پایــان خواهــد یافت. پــس بــا خودتان و 
عزیزان تان مهربان باشــید و این اطمینــان را در خودتان 
و آن ها ایجاد کنید که مــا با کمک یکدیگر بر این شــرایط 

غلبه خواهیم کرد.
 در شبکه های اجتماعی غرق نشوید

آگاهی از اطاعات و اخبار به این معنا نیســت 5
که  شما باید به طور 24 ساعته در جریان اخبار 
قرار بگیرید. این کار واقعا می تواند آزاردهنده 
باشد. یکی دو منبع خبری موثق را انتخاب کنید و فقط یک 
یا دوبار در روز به آن ها سر بزنید. همچنین توصیه می شود 
مدت زمان خاصی را برای حضور در شبکه های اجتماعی 
مشخص کنید. غرق شدن در این شبکه ها در بیشتر موارد 
یکی از عوامل افزایش اضطراب اســت کــه نیاز به مدیریت 

توسط خود افراد دارد.

   

کرونای فعلی ممکن است ویروس جدیدی باشــد اما شــیوع این بیماری، غرایز ابتدایی ترس و اضطراب 
)مکانیسم های هشداردهنده و مقابله کننده ای که از زمان  پیدایش بشر با او همراه بوده اند( را در بسیاری از افراد 
برانگیخته است. چیزی که شرایط را بدتر می کند این است که هراس پدیده ای مسری است و می تواند از یک 
فرد به دیگران منتقل شده و جمعیت بیشتری از افراد را درگیر کند. جریان مداوم اطالعات و انزوای اجتماعی، 
نامشخص بودن مدت زمان تداوم این شرایط نیز به این اضطراب دامن می زند. با این حال کارشناسان می گویند توجه به برخی 

نکات می تواند به کنترل اضطراب در چنین شرایطی کمک کند.

محوری
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5 راهکار برای 
کنرتل اضطراب 
در روزهای 
قرنطینه
شیوع کرونا غرایز ابتدایی انسان مانند ترس و 

اضطراب را در بسیاری از افراد برانگیخته است

* بعضی شغل ها هستن که فقط دیدنش تو سریال ها و 
فیلم های سینمایی قشــنگه و هیجان داره. مثل همین 
کارآگاه بــودن کــه در صفحــه جوانه دربــاره اش مطلب 

نوشتید.
* در بهار خیلی ها به حساســیت فصلی دچار میشــن و 
انصافا توان تشخیص تفاوت های عایم حساسیت فصلی 
با کرونا سخته. بعد از خوندن مطلب »حساسیت فصلی را 

با کرونا اشتباه نگیریم!« کارمون سخت تر هم شد!
* در عکس صفحه اول زندگی سام، تصویر فهمیه اصا 
شبیه به خودش نیست. حتی یک درصد هم شبیه نیست! 

بنیامین 7 ساله از مشهد می کشید بهتر بود از این.
* درباره مطلب »چرا بعضی هایمان مثل نقل و نبات دروغ 
می گوییم؟« در صفحه خانــواده، به نظــرم نکته چهارم 
درباره این که نمی خواهیم مسئولیت کارهایمان را قبول 

کنیم، از همه تاثیرگذارتر است.
* قرارومدار با موضــوع تماس گرفتن با بچه های فامیل 
واقعا جــذاب بود. با پســر خواهــرم تماس گرفتــم که 4 
سالشه. خیلی خوشــحال شــد. البته آخرهاش داشت 
اشک من رو درمی آورد از بس که می گفت نمیشه به من 
یک سر بزنی، قول میدم که اذیتت نکنم. قربونت بشم من، 
خاله نرگس بابک عزیزم.  

* لطفا در صفحه خانواده و مشاوره، توصیه ای به آقایان 
داشــته باشــید که حداقل در این روزهای پراســترس، 
کمتر با خانم هایشان سر هر مسئله الکی و بی خود، کل 

کل کنند.

همگام شدن مغز بزرگسال و 
خردسال در زمان بازی

 

بــازی کــردن بــا نــوزادان یــا خردســاالن، تجربــه ای 
لذت بخــش اســت. بســیاری از افــراد بعــد از بــازی با 
خردساالن احساس نزدیکی بیشتری به آنها می کنند. 
این احســاس نزدیکی حتی زمانی که کــودک آن قدر 
کوچک است که هنوز حرف زدن را شروع نکرده است 
هم دیــده می شــود. اما این احســاس نزدیکــی از کجا 
نشــئت می گیرد؟ این سوالی اســت که مطالعه جدید 
متخصصان دانشگاه پرینســتون توانسته جوابی برای 

آن داشته باشد.
متخصصان دانشگاه پرینستون در یک مطالعه پیشرو، 
جلسات دو نفره بازی، کتاب خوانی و شعر خواندن بین 
یک بزرگســال با 18 کودک بین 8 تا 15 ماهه ترتیب 
دادند. این جلسات بازی به دو صورت برگزار می شد؛ 
یک نوبــت در ارتباطی مســتقیم و دونفــره و نوبت بعد 
وقتی کودک در بغل والد خود بود. در همه این جلسات، 
فعالیت مغزی فرد بزرگســال و کودک توسط فناوری 

NIRS ثبت شد. 
این بررســی نشــان داد وقتــی فــرد بزرگســال در تعامل 
مســتقیم با کودک قرار دارد و ارتباط چشــمی بین آن ها 
برقرار می شــود، بخش های مشــابهی از مغزشان شروع 
به فعالیت می کند و نوعی از همگام شــدن بین مغز آن ها 
مشاهده می شود. اما وقتی کودک در آغوش والد است یا به 
واسطه موضوعی ارتباط چشمی و نزدیک برقرار نمی شود، 
فعالیت های مغزی بزرگسال و کودک شباهت چندانی 

به هم پیدا نمی کند. اما این تنها یافته این محققان نبود.
نکته  دیگری که باعث شــگفت زدگی محققان شد این 
بود که بررســی های دقیــق نشــان داد فعالیت مغزی 
خردساالن، رهبری این همگامی را برعهده دارند. به 
عبارتی ابتدا بخشــی از مغز خردسال فعال شده و مغز 
بزرگسال در واکنش به آن، فعالیت مشابهی را از خود 
نشان می دهد. محققان می گویند این موضوع احتماال 
با تاش بزرگسال در پیش بینی رفتار خردسال رابطه 
دارد. هر چه هســت، نتایج این مطالعه نشان می دهد 
تاثیر صرف داشتن دقایقی با کیفیت با فرزند خردسال 
ما بیش از آن چیزی است که به چشم می آید و احساس 

نزدیکی ناشی از آن نیز تخیلی نیست.
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ما و شما

از دنیای روان شناسی 

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز سرزنش نکردن بیماران کرونایی

قرار و مدار

در حالی که بیش از 50 هزار نفر از هموطنان مان 
به کرونا مبتال شدند، بعضی از اطرافیان شان 
مدام سرزنش شان می کنند که چرا بهداشت 
را رعایت نکردیــد، مسخره شــان می کنند و 
... . حواس شــان باشد که 
مطرح کردن این مسائل، 
نه تنها کمکی به آن ها 
نمی کند که روحیه شان 
را برای درمان هم نابود 

می کند
مخاطــب گرامــی، شــما بایــد توجه 
داشته باشید که یکی از عوامل حائز 
اهمیــت در انتخاب شــریک زندگی 
این اســت که دو طــرف از جنبه های 
مختلــف و اساســی شــبیه یکدیگــر باشــند. منظــور از 
جنبه هــای اساســی، وجــوه اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگی، خانوادگی و تحصیلی اســت. همان طور که 
شما بیان کردید، خوشــبختانه هر دو خانواده در وجوه 
مختلــف از ســطح یکســانی برخوردارند. این مســئله 

باعث می شــود افراد پس از ازدواج بــا احتمال کمتری 
دچار اختافات بنیادین شوند و خانواده ها نیز بتوانند 

تعامات مثبت و سازنده ای برقرار کنند.

   احساسات فرزندتان را درک کنید
برای این کــه بتوانید فرزند خود را به درســتی راهنمایی 
کنید پیش از هر چیز الزم است ایشان احساس کنند که 
شــما حامی و پشتیبان او هســتید. بنابراین شــما باید به 
گونه ای رفتار کنید که او متوجه شود احساسات او را درک 

می کنید و تصمیم ها و قدرت تشــخیص او را به رســمیت 
می شناسید. در این صورت اگر نکته قابل توجهی را درباره 
انتخاب ایشان به او گوشــزد کنید، با تردید کمتری آن را 

قابل تامل خواهد یافت.

   مشاوره پیش از ازدواج هم مثمر است
هر انسانی مجموعه ای از کاســتی ها و نقاط قوت است. 
همان طور که فرزند شما در کنار معایب خود نقاط قوتی 
در موقعیت و شــخصیت خود دارد، همســر آینده ایشان 
نیز بی شــک چنین خواهد بود. بنابراین ســعی کنید در 
عین توجه به کاستی های شــخص مورد عاقه فرزندتان 
به نقاط قوت شخصیتی و موقعیتی ایشان نیز توجه کنید. 
توجه به نقاط قوت انسان ها منجر می شود تا آنان درصدد 
افزایش آن برآیند و بدین ترتیب وجوه بهتری از شخصیت 
ایشان متجلی می شود. در نهایت برای این که سازگاری 
فرزندتان و فرد مد نظر ایشان به دقت بررسی شود، توصیه 
می کنم پیش از ازدواج از مشــاوره در این زمینه بهره مند 
شوند. یک متخصص با بررسی دقیق شرایط فرزندتان و 
شخص مورد عاقه ایشان قادر خواهد بود بخش عمده ای 
از مسائل را در نظر بگیرد و درستی این تصمیم را با دقت 

کافی بررسی کند.

* منتظر آمدن خواستگار بودیم. مادرم رفت تا شکات 
بخرد اما کمی دیر کرد. من هم استرس گرفته بودم و 
تا در خانــه را زدند، دویدم توی حیــاط و داد زدم: »چه 
عجب! االنم نمی اومدی دیگه!«. با یک لنگ دمپایی، 
رفتم پشت در و  همان طور که با صدای بلند غر می زدم، 
در را باز کردم که چشمم به خواســتگار و  خانواده اش 
افتاد کــه پشــت در ایســتاده بودند! حــاال نکته جالب 
ماجرا این اســت که االن 5 سال اســت که با همان آقا 
ازدواج کرده ام و خدا را شکر، زندگی خوبی هم داریم.

* با مادربزرگم شــوخی دارم ، چند ســال پیش سکته 
مغــزی کــرده بود و تــازه یــک هفتــه ای می شــد که از 
بیمارســتان مرخص شــده بود و نمی توانست درست 
حرف بزند. دوست خاله ام زنگ زد که حال مادربزرگم 
را بپرسد. ما هم تلفن را گذاشتیم روی اسپیکر. دوست 

خاله ام پرسید: »مادر، حال تون چطوره؟« مادربزرگم 
با لبخند ملیحی گفت: »خدا را شکر بهترم. ضربه 

مغزی شده بودم و االن هم توی کما هستم!«. 
دوست خاله ام هم که انگار هول شده بود، 

گفت: »ای بابا، چیز مهمی نیست. زود از 
توی کما در میای، نگران نباش«.

* اسم دختر چهارساله من بهار است. در 
راستای خانه تکانی، فرش ها را داده بودیم 

قالی شویی و خانه را حسابی ساییدیم. 
فرش ها که رسید و آن ها را پهن کردیم، 
به شوهرم گفتم: »وای، خونه مون دیگه 

واقعــا بــوی بهار 
مــی ده!« یــک 
دفعــه دختــرم 

دوید ســمت من و گفت: »مامانی، میشه 
بگی که من چه طور می تونم بوی خودم را 

بفهمم که شما االن درباره اش گفتی؟«
* عموی مــن فوت کــرده بودند و  حال همــه ما خراب 
بود. توی مسجد، زن عموم گریه می کردند و با حالت 
ســوزناک می گفتند: »تاج ســرم رفت! تاج سرم کو؟ و 
... « خواهر کوچکم، همان موقــع رفت کنار زن عموم 
و فکر کرد زن عموم واقعا دنبال تاج سرش می گردد! 
یک دفعه با صدای گفت: »زن عمو، من واســه تون 
پیــدا می کنــم« و بعدش هــم بــه بغلی هایش 
 گفت: »بلند بشــید تا ببینم تــاج زن عموم 

زیر شما نیست؟«
* پسر دایی همســرم و خانمش را برای 
اولیــن بــار دعــوت کردیــم منزل مان و 
قــرار بــود شــام آن هــا را ببریم بیــرون. 
می دانستم اوضاع مالی شوهرم خوب 
نیســت و همش توی ذهنم درگیر پول 
شــام بودم. خاصه منو را آوردند و من 
نمی دانــم موقع انتخاب غــذا چه فعل و 
انفعاالتی توی ذهنم انجام شد که گفتم: 

»من بیست هزار تومنی می خورم«!

پسرم دانشجوی دکتراست و با دختری که هم دانشگاهی اوست، آشنا شده و تصمیم به ازدواج با یکدیگر 
دارند. احساس می کنم که پسرم هنوز هیچی نشده، زیر بلیت تصمیم گیری های آن دختر رفته و بیش از حد، 
به حرف های او گوش می دهد. دختر هم خیلی اهل پز و افاده است و خودش را از ما برتر می داند در صورتی 
که این گونه نیست. مثال پدران هر دو خانواده، کارمند هستند و از لحاظ مالی در یک سطح  و از لحاظ فرهنگی هم شبیه 

هستیم. از آینده این ازدواج می ترسم. چه کنم؟ 

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشــید، می دانید که هرازگاهی و در همین ستون از خاطره های بامزه خانم ها 
می نویسیم. در خور ذکر است که شما هم می توانید خاطره های بامزه و تجربه های شیرینی را که در زندگی برای تان 

پیش آمده در تلگرام به شماره 09354394576 بفرستید تا در ستون بانوان به نام خودتان چاپ کنیم.

دختری که پسرم عاشقش شده، خیلی اهل پز و افاده است!

خاطره های بامزه خانومانه

تینا امیری |  روان شناس بالینی از انستیتو روان پزشکی
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 آشپز کوچولو

شهرقصه 

خانه جدید قارقاری
قارقاری هرروز در جنگل پرواز می کرد و خبر های مهم 
را پخش می کرد. روزی در النه اش نشســته بود. هوا 
سرد شده بود. ناگهان بادی وزید. همه چیز شروع  به 
لرزیدن کرد. قارقاری خیلی ترســید. با خودش گفت: 

»زمین لرزه شده. باید خبر زلزله رو به همه بدم«.
قارقــاری پرزد و از النــه بیرون رفت. به خرگوشــی و 
سنجابی رسید و گفت: »یک خبر مهم. االن زمین لرزه 

شد«.
خرگوشــی گوش هایش را تــکان داد و گفــت: »زلزله 

نیومد. من که تکون نخوردم«.
قارقاری گفت: »ولی لونه    من لرزید«

یک دفعه باد شــروع به وزیــدن کرد. النــه  قارقاری 
چندبار تکان خورد.

قارقاری گفت: »اون جــا رو ببینین. لونه ام داره تکون 
می خوره«.

ســنجابی گفت: »شــاخه  درختی که روش لونه داری 
شکســته و هر بار که باد میاد لونه ات تکون می خوره. 

باید لونه ات رو عوض کنی«.
قارقاری ناراحت شــد و گفت: »اما من  چطوری تو این 

هوای سرد لونه جدید پیدا کنم؟«
سنجابی گفت: »کاش می تونستی لونه ات را به شاخه  

دیگری ببری«.
قارقاری گفت:  »من زور ندارم لونه ام رو بلند کنم«.

باد کــه حرف هــای قارقاری را شــنیده بــود ،تصمیم 
گرفت به قارقاری کمک کنــد. در همین لحظه صدای 
هوهوهوی بلندی آمد. سنجابی گفت: »چه باد تندی! 
برید توی خونه هاتون االن همگی ســرما می خوریم«. 

قارقاری به خانه سنجابی رفت.
وقتی هوا آرام شد، قارقاری بیرون اومد و دید النه اش 
ســر جایش نیست. داشــت دنبال النه  اش می گشت 
که خرگوشــی گفت: »اون بــاال رو ببینید. بــاد لونه 
قارقاری رو آورده روی شاخه درخت گردو«. قارقاری 
با خوشحالی به النه اش رفت. درخت گردو خیلی محکم 

بود و دیگر قارقاری نگران النه اش نبود.

سرگرمی 

اختالف تصاویر

دیروز مادرم می خواست آش درست کند. دوست داشتم کمک کنم. مامان 
هم قبول کرد. من نخود و لوبیا را پاک کردم. مامان هم پیازداغ درست کرد. 

بعد رشته ها را خرد کردیم و....
آش آماده شد. ســفره را پهن کردیم. دور سفره نشســتیم و آش خوردیم. 
مامان گفت: »آش امروز دو تا آشــپز داشــت«. بعد به من لبخند زد. بابا 
گفت: »با این که آشــپز دو تا بوده، غذا نه شور شــده، نه بی نمک. عالی 

شده!« بعد به من چشمک زد و گفت: »مگه نه آشپز کوچولو؟«

ارسال نقاشی، قصه،  خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

معرفی فیلم 

سالم نینجا

شاعر: عفت زینلی

دوستان خوبم تا حاال فکر کردید  چطور می شود در انجام 
کاری موفق شد؟

 »سالم نینجا«، یک مجموعه کارتونی است که در آن دو 
بچه پرتالش وقتی برایشان مشــکلی پیش می آید، فکر 
می کنند نینجا هســتند و با کمک توانایی هایشان مشکل 

را حل می کنند.
آن ها می دانند برای موفق شدن در کارها همیشه و فقط 
زور وقدرت کافی نیســت، بلکه چیزهای دیگری هم مهم 

است مثل فکر کردن، صبر کردن، دقت کردن و . . . .
 شــما می توانیــد ایــن مجموعــه ســرگرم کننده را در
 تلویزیون هــای اینترنتی مثــل فیلیمو و نمــاوا با دوبله 

فارسی تماشا کنید.  

یک نقشه در سرش داشت
آقای بادبادک

او سمِت آسمان رفت
شد دورِ دور و کوچک

نزدیک ابرها شد
با فوت محکم باد

او ابر تیره ای را
یکریز قلقلک داد

چشمان ابر، تر شد
از خنده ی فراوان
پر شد تمام کوچه
با قطره های باران

ی
ی ها :  الهام کربالی

صویر ساز
ت

شعر

نقشه  بادبادک

نقاشی  ارسالی از دوست خوب »فرفره«

حسام آذرمی- 6 ساله   

امــروز در کنــار ارائه یک 
سرگرمی، می خواهیم روش 
ساخت چنین سرگرمی هایی 
را هم به شــما یاد بدهیم تا 
بتوانید شبیه آن را در خانه 
درست کنید و سرگرم شوید.
برای این کار، ابتدا از بخشی 
از خانه با کمک گوشی مامان 
یا بابا، عکس بگیرید. سپس 
از اتاق بیرون بروید تا مامان 
یا بابا تغییراتی در وســایل 
بدهنــد و دوبــاره از همان 
قســمت عکس بگیرند. بعد 
از ورود به اتاق ، شــما باید 
اختــالف بیــن دو تصویر را 
پیدا کنید. بعد هم می توانید 
بااجازه بــزرگ ترها و معلم، 
تصاویر را در گروه دوستانه 
یــا کالس تان به اشــتراک 
بگذارید تا حافظه تصویری 
تان قــوی شــود.حاال برای 
تمرین می توانید از دو عکس 
زیر اســتفاده و اختالف بین 

آن ها را مشخص کنید. 

نویسنده: فاطمه صفری

هنرمند کوچولو

سبد با بافت کاغذی

چی الزم داریم؟

مقوای رنگی، چسب نواری یا چسب مایع و قیچی

چطوری درست کنیم؟ 

   تعدادی نوار کاغذی با عرض دو ســانتی متر آماده کنید. سپس 
سر نوارهای دوسانتی را روی میز با چسب نواری ثابت کنید.

   نواررنگی دیگری را از البه الی آن ها، یکی از زیر یکی از رو عبور 
دهید. نوار بعــدی را برعکس ردیف اولی، یکــی از رو یکی از زیر 
عبور دهید. به همین شــکل بافت را ادامه دهید. تا سطح مقطع 

جعبه بافته شود.
   برای ســاخت دیواره ها، نوارها را به سمت باال تا کنید. سپس با 
همان روش ببافید. در پایان هر ردیف،بافت دو ســر نوار کاغذی 

را با چسب محکم کنید.
   بافت دیواره  جعبــه را به همان 

روش ادامه دهید.
   در پایــان لبــه باالیــی جعبه را 
نــوار کاغذی بچســبانید تا کارتان 
قشنگ تر شود. حاال شما یک جعبه  

زیبا دارید.

     طاهره عرفانی

خیلی وقت ها هنگام کار با مقوا یا کاغذهای رنگی نوارهای کاغذی 
باقی می ماند. شــما با همین نوارهای دور ریختنی می توانید جعبه  

زیبایی برای خود درست کنید.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «
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ویروس    بی قانونی
بالى جان فوتبال ایران

خروج حدادى از قرنطينه 
خانگی تا ١٢ روز دیگر

غلبه نا�ب قهرمان پرتاب د�س# المپي# لندن بر �وو�د١٩تهد�د ا� اف س� و جلسه و�ژه در فدراسيون فوتبال 

دیاباته در مسير 
تيــام شـدن 

مطالبات پرداخت نشده و نگران�     هواداران آب� 
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احتمال استعفاى مجیدى احتمال استعفاى مجیدى 
و بازگشت قلعه نویى؟!و بازگشت قلعه نویى؟!

تعویق جام جهانى تعویق جام جهانى 20222022  
شایعه استشایعه است

فاجعه فاجعه 327327هزار یورویى هزار یورویى 
کلیـپ جنجـالـى کلیـپ جنجـالـى 
سرخابى را به جان سرخابى را به جان 

هم انداختهم انداخت

پخش �� �ليپ از شب�ه ورزش و نسبت دادن 
برخ' موارد در آن به مد�ران اســبق اســتقالل 
ط' دهه ٥٠، وا�نش بســيار تند استقالل' ها 
را در پ' داشــت و جــدا از انتقادات جد2 آن ها 
بــه تلو�ز�ــون، باعــث بازگشــا�' پرونده هــا2 
قد�مــ' هــم شــد. حســن روشــن در گفتگو با 
خبرورزشــ' صراحتــًا اعــالم �ــرد برخــ' از 
باز��نــان پرســپوليس قبل از انقــالب �ارمند 
ساواJ بودند. ادعا�' �ه عل' جبار2 �اپيتان 
آب' پوشــان در دهــه ٥٠ هم نه تنهــا آن را تأ�يد 
م' �نــد بل�ه مســئله را بــا جزئيات بيشــتر2 
توضيــح م' دهــد: «حرف ها2 حســن روشــن 
عز�ــز را �امًال تأ�يد م' �نم. حســن اصًال اهل 
دروغ گفتــن نيســت و بحث ها�' را هــم �ه در 
مورد ســاوا�' بودن چند باز��ن پرســپوليس 
قبل از انقالب مطرح �رد، �امًال درست است. 
 Jتعداد2 از باز��نان پرسپوليس �ارمند ساوا
بودند و ما دقيقًا ا�ن مسئله را م' دانيم. برخ' 
از ا�ن افراد به رحمت خــدا رفته اند و عده ا2 از 
آن ها نيز همچنان زنده هستند. اگر الزم باشد 
اســم باز��نــان ســاوا�' پرســپوليس را فاش 
م' �نــم و به مــردم م' گو�م آن ها چه �ســان' 
بودند.» او در ادامه به �ليپ پخش شــده اشاره 
م' �نــد و مــ' گو�ــد: «در مــورد آن برنامه ا2 
�ه پخش شــد متأسفانه ســازندگانش نه شعور 
ورزشــ' الزم را داشــتند و نه اطالعــات �اف'. 
همه م' داننــد عل' عبده مال� وقت باشــگاه 
ســاوا�'  خــودش  دهــه ٥٠  در  پرســپوليس 
بــود و نفوذ فراوان' در �شــور داشــت. از طرف 

د�گر، اصًال در شــأن مد�ران باشــگاه استقالل 
نبــود بخواهند نتا�ج مســابقات را در خــارج از 
ميــدان تعيين �نند. مــا احتياج' بــه ا�ن �ار 
نداشــتيم، چون در مقطع' از دهــه ٥٠ تعداد 
مل' پوشــان مان دو رقم' بود و �امل تر�ن تيم 
تار�خ تــاج (اســتقالل) را داشــتيم.» اظهارات 
عل' جبــار2 با وا�نش تند عل' بهزاد2 فرزند 
هما�ــون بهــزاد2 مواجه شــد. فرزنــد مرحوم 
هما�ــون بهــزاد2 در خصــوص صحبت هــا2 
مطرح شده از ســو2 حسن روشن گفت: «عمو 
روشــن! از هر�ســ' توقع م' رفت، اما از شما 
نــه! چطــور م' توانيد دربــاره رفيــق قد�م' و 
هم سفره خودتان ا�ن طور حرف بزنيد؟ پدر من 
�� �ارمند ســاده اداره هشــتم ضدجاسوس' 
بــود �ــه در ســن ١٧ ســالگ' او را اســتخدام 
�ردنــد. �عن' زور پدر من به عنوان �� �ارمند 
ســاده به تيمســار خســروان' مال� تاج سابق 
م' رســيد؟ نه نم' رســيد، ول' محبوبيت پدر 
من خار چشــم خيل' ها بود و آنقــدر او را اذ�ت 
م' �ردند �ه خدا م' دانــد.» بهزاد2 در ادامه 
به خبرورزش' گفت: «اگر پدر من ساوا�' بود، 
من هم م' توانم با ســند و مدرJ ثابت �نم ٥، 
٦ باز��ن استقالل هم توده ا2 و چر�� فدا�' 
بودنــد و اســام' آن هــا را اعــالم �نــم. در �� 
برنامه تلو�ز�ون' عليه استقالل حرف م' زنند، 
آن وقت شما م' آ�يد پدر مرا تخر�ب م' �نيد؟ 
بــه زود2 با اســناد و مدارJ خيلــ' حرف ها را 
خواهم زد تا آقا�ان به خودشــان بيا�ند و بيشتر 

از ا�ن در حق پدر من نامرد2 ن�نند.»

 باشگاه ترابزون پيشنهاد تمد�د قرارداد ٤ ساله به سيد مجيد حسين' 
داده است. به نقل از ٦١saat، باشگاه ترابزون اسپور قصد دارد قرارداد 
سيد مجيد حسين' را برا2 ٤ سال آ�نده در ا�ن تيم تمد�د �ند. البته 
رقــم قرارداد جد�د او فاش نشــده اســت. ترابزون اســپور از عمل�رد و 
شخصيت مجيد حسين' بسيار خشنود است. نگرش ا�ن  فوتباليست 
�ه هميشــه تمام تالش خــود را م' �ند تا در تر�يب قــرار گيرد، مورد 
توجه قرار گرفته است. سيد مجيد حسين' وقت' در تر�يب ثابت قرار 
م' گيــرد، در زمين تمام تــالش خود را م' �نــد و وقت' رو2 نيم�ت 

است مش�ل' ا�جاد نم' �ند، به همين خاطر بسيار محبوب است و همين باعث شده سران تيم 
ترابزون اسپور به او پيشنهاد تمد�د قرارداد ٤ ساله بدهند. مجيد حسين' در تيم استقالل ٥٧ بار 
به ميدان رفت و ا�نون ٥٣ بار سابقه پوشيدن پيراهن تيم فوتبال ترابزون را در �ارنامه خود دارد 
و با انجام ٥ باز2 د�گر م' تواند سابقه حضورش را در تيم ترابزون، نسبت به استقالل سنگين تر 
�ند. باز��ن ا�ران' به زود2 پاسخ نها�' اش را به سران ترابزون خواهد داد ول' به نظر م' رسد با 
توجه به زمان �م تا پا�ان قرارداد، او به زود2 قراردادش را با ترابزون اسپور تمد�د  �ند. او به همراه 

وحيد امير2 بعد از جام جهان' راه' ترابزون شد و بر خالف امير2 در ا�ن تيم ماند.

کلیپ جنجالى سرخابى را به جان هم انداخت

جزئیات قرارداد جدید حسینى با ترابزون اسپور 

بعــد از انتصــاب دبيــر�ل جد�ــد 
فدراســيون فوتبــال در تار�خ نهم 
فرورد�ــن، ا�نون مهــد2 محمدنبــ' در محل 
�ارش در ســاختمان ا�ــن فدراســيون مســتقر 
شــده و به طــور �امل امــور اجرا�ــ' را مد�ر�ت 
م' �ند و ن�ته قابل تامل ا�نجاســت �ه حضور 
بــه  توجــه  بــدون  فوتبــال  فدراســيون  در  او 
اخطارهــا2 فيفا و �نفدراســيون فوتبال آســيا 
صــورت گرفته اســت. ا�ــن اتفــاق در حال' رخ 
داده  �ه �نفدراســيون فوتبال آســيا در ٢ نامه 
مجــزا، بــه تخلفــات صــورت گرفتــه در مســير 
ا�ــران  فدراســيون  جد�ــد  دبيــر�ل  انتخــاب 
اعتــراض �ــرده و خواهــان ارائــه توضيحــات و 
اســناد مربوطه شــده اســت. در ا�ن شرا�ط �ه 
مشــ�الت مهم' از جمله اصالح اســاس نامه و 
برگزار2 انتخابــات و همين طور تصميم گير2 
دربــاره ادامه ليــگ برتر، بر فوتبال ا�ران ســا�ه 
انداخته ، ادامه پافشــار2 فدراسيون بر انتخاب 
دبير�ل جد�د و پافشــار2 ا2 اف ســ' بر وجود 
برخ' ا�رادهــا در ا�ن موضــوع، احتمال ادامه 
تقابــل ا�ــن ٢ نهــاد و در نتيجه لطمــه خوردن 

فوتبال ا�ران را تقو�ت م' �ند.
 شروع داستان 

به عنــوان  محمدنبــ'  مهــد2  انتخــاب  از  بعــد 
دبيــر�ل جد�ــد فدراســيون فوتبال �ــه در نهم 
فرورد�ــن اتفــاق افتــاد، �نفدراســيون فوتبال 
آســيا برخــالف ادوار گذشــته، بــه �ــ� بــاره از 
برخــ' تخلفات مطلع شــد و تا�نــون در ٣ نامه 
مختل~ بر ضــرورت رفع ا�ن ا�رادها و همچنين 
جلســه     هيئت رئيســه  �ــردن  اعــالم  مــردود 
فدراسيون فوتبال مبن' بر انتخاب نب' به جا2 
شــ�ور2 تا�يد �رده است. فدراسيون در ابتدا 
 Jپاســخ ٢ نامه ا2 اف ســ' را با اســناد و مدار
خود جواب داد �ه مطالعه اطالعيه فدراســيون 
فوتبال حا�' از وجود برخ' نواقص در آن دارد 
و به راحت' م' توان پ' برد �ه ا2 اف س' با ا�ن 

اسناد قانع نم' شود.
 تهد�د جد� 

در پ' پافشــار2 فدراسيون فوتبال رو2 مواضع 
خــود، �نفدراســيون فوتبال آســيا مجددا رو2 
مواضعش تا�يد �ــرد و گفت �ه در حال حاضر 
شــ�ور2 را دبير�ل م' داند و از همه مهم تر در 
ا�ن نامه تا�يد شــده �ه پاســخ    ها2 فدراسيون 
فوتبال قانع �ننــده نبوده و  فدراســيون فوتبال 
ا�ران ســوءتفاهم ها و تفســيرها2 اشــتباه' از 

نامه ها�' �ه ا2 اف س' ارسال �رده، دارد! 

 اختالف نظر �ا تخل9؟ 
روز گذشــته نبــ' در وا�نــش بــه ا�ميــل اخيــر 
ا2 اف ســ' مبن' بر به رســميت نشناختن او به 
عنوان دبير�ل فدراســيون فوتبال ا�ران گفت: 
«اختــالف نظر �ــا هرگونه سوء برداشــت' �ه در 
م�اتبــات دو جانبه فدراســيون و �نفدراســيون 
فوتبــال آســيا مطرح شــده قطعا حل م' شــود. 
فدراسيون فوتبال ا�ران همواره تعامل و ارتباط 
نزد��ــ' با �نفدراســيون فوتبال آســيا داشــته 
و مبادلــه نامــه �ــا ا�ميل هــا درباره تشــر�فات و 
ا�ــن  امــر2 �امــال عــاد2 در  ســازو�ار ادار2 
ارتباط اســت اما متاســفانه ســوء رفتارها�' در 
داخل �شــور صورت گرفتــه و افراد2 با مقاصد 
خــاص، منافــع و موقعيــت فوتبال �شــور را در 
نظــر نم' گيرند. �نفدراســيون در ا�ــن نامه ها 
موضع گيــر2 ا2 لــه �ــا عليــه شــخص خاصــ'  
نداشــته و تنها ا�راد شــ�ل' به تشــر�فات و رو�ه 
ادار2 عنــوان �رده �ه ا�ن گونه موارد در تعامل 
فدراســيون فوتبــال با �� نهاد باالدســت' مثل 
�نفدراســيون �امال طبيع' و مرسوم است. در 
عين حال متاســفانه با�د بگو�يم از داخل �شور 
ب' تقوا�' ها�ــ' صــورت گرفتــه و در راســتا2 
منافــع فرد2 اطالعات نادرســت' منتقل شــده 
است.» نياز2 به توضيح نيست �ه صحبت    ها2 
نبــ' در توجيه  اقــدام اخير فدراســيون فوتبال 
صورت گرفته و سرپرست دبير �ل' قصد داشته 
بــه نوعــ' رو2 تخلــ~ صــورت گرفته از ســو2 
فدراسيون ســرپوش بگذارد. با توجه به قوانين 
فيفا و �نفدراســيون فوتبال آســيا پروسه عزل و 
انتصاب دبير �ل' در فدراسيون فوتبال مراحل 
قانونــ' خود را ط' ن�رده و حاال در پ' ارســال 
سومين نامه از سو2 �نفدراسيون فوتبال آسيا، 
ا�نون فدراســيون تصميم دارد امروز(دوشنبه) 
جلسه ا2 را برگزار �ند. با توجه به اخبار رسيده 
ا�ن ام�ان وجود دارد �ه با چراغ ســبز ش�ور2 
برا2 حل ماجرا، مجددا جلســه     هيئت رئيسه با 
حضور او بــه عنوان دبير�ل' �ه ا2 اف ســ' آن 
را قبــول دارد، تشــ�يل شــود و با اخــذ موافقت 
ســا�ر اعضــا2     هيئت رئيســه، دبير�لــ' مهد2 
بر خــالف  ا�ن بــار  و  شــود  نها�ــ'  محمدنبــ' 
گذشــته سرپرســت جد�د دبير �لــ' بعد از ط' 
مراحل قانون' معرف' شــده و آغــاز به �ار �ند. 
 هيئت رئيســه فدراســيون فوتبال در ا�ن جلسه   
با�د تصميم سرنوشت ســاز2 بگيرد، تصميم' 
�ه با توجه به نامه ها2 اخير ا2 اف ســ' اهميت 

بيشتر2 خواهد داشت.

تهد�د ا� اف س� و جلسه و�ژه در فدراسيون فوتبال 

ویروس    بی قانونی بالى جان فوتبال ایران 
شــيخ د�اباتــه ��ــ' از ٢ خر�ــد خارجــ' 
خوب آندره آ اســتراماچون' برا2 استقالل 
�ــه بعــد از ��ــ'، ٢ مــاه نااميد�ننــده در 
بــدو ورود بــه ا�ــران در مصــاف بــا ترا�تور 
در تبر�ــز اوج گرفــت و ط' مــدت �وتاه' 
بــه محبوب تر�ــن چهره خارجــ' آب'     ها در 
ليــگ نوزدهم تبد�ل شــد، مم�ن اســت با 
سرنوشــت' مواجــه شــود �ه در ســال    ها2 
گذشــته بــرا2 ســا�ر خارج'    هــا2 موفــق 
ا�ن تيم  رقم خورد، اتفاقــ' �ه حاال انتظار 
بــرا2  باشــگاه  جد�ــد  مد�ــران  مــ' رود 
ممانعــت از  رخ دادن آن نها�ت تالش خود 
را انجام بدهند. در شرا�ط' �ه طرفداران 
اســتقالل در ا�ــن ســال     ها خاطــرات تلــخ 
ز�اد2 از جدا�' آسان ستاره    ها2 خارج' 
خود تجربه �ردند، ا�ن بار هم بعيد نيســت 
ا�ن سرنوشت برا2 شيخ د�اباته ت�رار شود 
چون بــا ابهامات فــراوان در پرداخت'    ها2 
مالــ' و بندهــا2 موجــود در قــرارداد ا�ن 
باز��ــن حتــ' باشــگاه  نيــز در مقطعــ' با 
نااميــد2 ز�ــاد2 در راه حفظ ا�ــن باز��ن 
در اســتقالل مواجــه شــده. شــيخ �ه چند 
هفتــه قبل به عنوان آخر�ــن خارج' ا�ران 
را بــه خاطــر �روناو�ــروس تــرJ و راهــ' 
فرانســه شــد، حاال برا2 بازگشت حساب' 
تــن اســتقالل'     ها را به لــرزه درآورده چون 
شنيده م' شــود با لغو احتمال' ليگ برتر، 
طرفداران با�د خود را برا2 خداحافظ' با 
او آماده �نند. بنا به اعالم ��' از مسئوالن 
اســتقالل بــا وجــود ا�ن �ــه قرارداد شــيخ 
د�اباته با باشگاه ٢ ساله است اما بند2 در 
آن وجود دارد �ه ســال دوم ا�ن قرارداد به 
صورت توافق' و بــا مذا�رات مجدد اعتبار 
خواهــد داشــت، ضمــن ا�ن �ه بنــد2 نيز 
مثــل تمــام قراردادها2 خارجــ' د�گر در 
آن وجــود دارد �ه او با اولين تاخير ٢ ماهه 
دســتمزدها2  و  مالــ'  پرداخت    هــا2  در 
توافقــ' م' تواند به صورت ��طرفه فســخ 
�رده و باز��ن آزاد قلمداد شــود، درســت 
مثــل اقدام' �ه چنــد روز پيــش ني�وال2 
بــودروف بلغــار2 انجــام داد و هيــچ بعيــد 
نيســت هرو�ه ميليچ �ــروات نيز همين راه 
را برود. قرارداد ســال اول شــيخ د�اباته با 
اســتقالل مبلغ' در حدود٥٥٠ هزار دالر 
به اضافــه آپشــن ها�' در حدود ١٠٠ هزار 
  ٢ از  بيــش  اســتقالل'     ها  �ــه  اســت  دالر 

مــاه اســت در پرداخت'    هــا2 خود بــه ا�ن 
باز��ــن بــا وقفه و تاخيــر روبه رو شــده اند. 
ا�ن مبلغ در صحبت    ها2 اوليه برا2 ســال 
دوم م' توانســت تــا٧٥٠ هــزار دالر برا2 
مهاجم اهل مال' افزا�ش داشــته باشد اما 
با  توجــه به صحبت ها�' �ه ا�ــن باز��ن با 
رسانه    ها2 فرانسو2 داشت، او پيشنهادات 
به مراتب بهتر2 از �شورها2 عرب حاشيه 
خليج فارس بعد از درخشش با استقالل در 
ليگ قهرمانان در�افت �رده �ه شا�د برا2 
او نيــز سرنوشــت' بجــز  جدا�' تلــخ نتوان  
متصور شــد. احمــد ســعادتمند مد�رعامل 
جد�ــد اســتقالل  در اوليــن روز �ار2 خود 
در باشگاه نشست    ها2 ز�اد2 با معاونت     ها 
داشــت، از جملــه نشســت' چندســاعته با 
معــاون مال' باشــگاه در خصوص بررســ' 
قراردادهــا2 مالــ' و پرداخت    هــا2 معوق 
�ه ��' از مباحث نيز شــرا�ط پرداخت'     ها 
به ٣ ســتاره خارج' بود �ه بودجه ا2 بالغ 
تــا ٢٨٠ هــزار دالر(بيــش از ٤  بــر ٢٥٠ 
ميليــارد تومان) نياز داشــت �ه بيشــتر�ن 
پرداختــ' نيز بــرا2 شــيخ د�اباته بــود �ه 
چيــز2 نزد�ــ� بــه ١٢٠ هزار دالر اســت. 
ســعادتمند بعد از اوليــن روز �ار2 ترجيح 
داد صحبت' پيرامون شرا�ط ا�ن باز��نان 
از جملــه شــيخ انجــام ندهــد امــا آن چه به 
گوش م' رســد ا�ن  اســت �ه اســتقالل با 
دشــوار2    ها2 ز�اد2 در تامين منابع مال' 
روبه روســت و همين شرا�ط شــانس ادامه 
همــ�ار2 بــا باز��نــ' مثــل د�اباتــه را �م 
م' �نــد. با ا�ن تفاســير با�ــد منتظر ماند و 
د�د سرنوشــت ادامه رقابت    ها2 ليگ برتر 
بــه �جــا م' انجامــد. چــون در صورت' �ه 
رقابت     هــا تعطيــل شــود، د�گر بعيد اســت 
طرفــداران اســتقالل دوباره شــيخ د�اباته 
مهاجم محبــوب خود با آن شــاد2 معروف  
پنجــه شــير  را در تيــم ببيننــد تــا او نيــز به 
سرنوشــت' مشــابه با مامه بابا تيــام و ... در 
ســال    ها2 گذشــته دچار شــود، ســتاره ا2 
�ه از او به عنوان ميراث' ارزشمند از سو2 
اســتراماچون' نام برده م' شــد و بسيار2 
از باشــگاه    ها2 متمول عربــ' از حاال برا2 
صيــد او تور خود را پهــن �رده اند تا باز هم 
ســر باشگاه استقالل در ماجرا2 جدا�' او    
ب' �اله بماند، آن هــم تنها به خاطر همان 

�م و �است'     ها مد�ر�ت' و مال'!

مطالبات پرداخت نشده و نگران�     هواداران آب� 

دیاباته در مسير تيام شدن 

استقالل در محاصره مش<الت و شا�عات استقالل در محاصره مش<الت و شا�عات  عضو �ميته اجرا�� جام جهان� قطر:عضو �ميته اجرا�� جام جهان� قطر:

پرونده بود�مير از فيفا به باشگاه پرسپوليس رسيد پرونده بود�مير از فيفا به باشگاه پرسپوليس رسيد 
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صف طویــل تيم هاى 
خواهــان  انگليســی 
فيليپــه کوتينيــو که 
انگار تمامی هم ندارند. 
باتوجــه بــه این کــه 
ماندنــی  بایــرن  در  او 
نيســت و بارسا هم او 
قطعا  نمی خواهــد،  را 
یکی از بازیکنان اصلی 

مارکت امسال است.

به مناسبت رسمی شدن 
فيليک  هانسی  قرارداد 
که روى کاغــذ ماندن او 
روى نيمکت باواریایی ها 
را تــا ٢٠٢٣ تضميــن 
ببينيد  را  عکســی  کرد. 
از زمــان بازى اش در این 

تيم.

 نمونه کامل یــک فرد که رویاهایش را دنبال کــرد و به تمام آن ها 
رسيد. ليونل مسی هنوز هم فوتبال را دوست دارد و این بزرگترین 

راز موفقيت اوست.

 واليبال ساحلی در روزهایی که فوتبال به دليل کرونا تعطيل است، 
ورزش و  تفریح اصلی نيمار شده و آن را در کشورش دنبال می کند.

بی شــک یکی از بازیکنان قدرندیده چند فصل اخير فوتبال اروپا 
آنخــل دى ماریا بوده اســت. آمــار درخشــان او در رئال مادرید و 

پارى سن ژرمن این را کامال ثابت می کند.

مقایسه کيت کره جنوبی 
 ٢٠١٨ جام جهانــی  در 
ســال  براى  که  کيتی  با 
کره اى ها  بــراى  جارى 
نشــان  شــده  طراحی 
نایکــی  کــه  می دهــد 
را  جذابش  طراحی هاى 

محدود نمی کند.

بودجه مدیر آلمانی ميالن 
مشخص شد

ميــالن همچنــان در تــالش اســت تــا بــا 
رالــ! رانگينــ�، مد�ــر ورزشــ� ســابق 
شــر'ت RB به توافق دســت �ابد و در ا�ن 
راســتا اليــوت م� خواهــد بــا اختصــاص 
�ــورو  ٧٥ميليــون  ارزش  بــه  بودجــه ا0 
بــرا0 نقل وانتقــاالت، رالــ! رانگين� را 
راض� بــه توافــق با ميــالن 'نــد. اليوت 
 �قصــد دارد در صورت توافق بــا رانگين
اختيارات 'امل مد�ر�ت ورزشــ� را به او 
بدهــد و در ا�ن صــورت پائولــو مالد�ن�، 
مد�رفن� 'نون� ا�ن تيم به درها0 خروج 
ميالن نزد�� خواهد شد. گفته م� شود 
رانگينــ� در صورت� 'ه به ميــالن بيا�د 
قصــد دارد لوچانو اســپالت� را جانشــين 

استفانو پيول� 'ند.

رابيو هم قرنطينه می شود

همه گير شــدن و�روس 'وو�د١٩ موجب 
شد نص! مردم جهان در قرنطينه خانگ� 
بســر برند و ا�ن موضوع مســابقات فوتبال 
را در ا'ثــر 'شــورها0 جهان بــه تعطيل� 
'شــانده و آدر�ان رابيو،  هافب� فرانسو0 
�وونتوس هم به 'شورش برگشت. با توجه 
بــه تعطيلــ� تمر�نــات در اما'ن ورزشــ� 
ا�تاليــا حداقــل تــا تار�ــخ ١٣ آور�ل(٢٥ 
فرورد�ــن) و تعليــق مســابقات ســر0 آ تا 
تابســتان، بــه رابيو اجــازه داده شــده تا به 
ر�و�ــرا0 فرانســه برگــردد و م� توانــد تــا 
از ســرگير0 تمر�نــات �وونتــوس در آنجا 
بماند. او بعد از 'ر�ستيانو رونالدو، ال\س 
ســاندرو، دنيلو، داگالس 'اســتا، گونزالو 
هيگوا�ــن، ميرالم پيانيچ، ســام� خد�را و 
وو�چ� شزن� به نهمين باز�\ن بين\ونر0 

تبد�ل شد 'ه به خانه برم� گردد.

عصبانيت هندرسون از ليورپولی ها

باشگاه ليورپول با اعالم خبر به مرخص� 
فرســتادن 'ار'نانش مورد انتقاد ز�اد0 
قــرار گرفتــه اســت چون بــا ا�ــن تصميم 
٨٠درصــد حقــوق 'ار'نــان باشــگاه را 
دولــت انگليــس پرداخت م� 'نــد و تنها 
٢٠درصد بر عهده باشــگاه اســت. �عن� 
همــه  'ــه  بحرانــ�  روزهــا0  چنيــن  در 
تحت تاثيــر قــرار گرفته انــد بــار مال� ا�ن 
دســتمزدها رو0 دوش بودجــه 'شــور و 
ماليات دهنده هــا0 انگليس خواهد بود. 
جوردن هندرســون هم از ا�ن 'ه باشــگاه 
بــه 'ار'نانــش مرخصــ� داده عصبانــ� 
شــده اســت. هندرســون به همراه جيمز 
ميلنر قصــد داشــتند 'ليه باز�\نــان تيم 
را قبــل از اعالم خبر بخشــش بخشــ� از 
دستمزدشــان متحــد 'ننــد. ا'نــون در 
بيــن باز�\نــان تيــم موجــ� از نااميــد0 
مــورد  در  باشــگاه  تصميــم  خصــوص  در 
اعــالم مرخص� به پرســنل تيم بــه وجود 
آمده اســت. پيش از ا�ن اســتن 'اليمور، 
دتمار هامــان و جيم� 'رگر ســتاره ها0 
ســابق قرمزها نيز به انتقاد از ا�ن موضوع 

پرداخته بودند.

اخبار

جيمــ� 'رگــر، مدافع اســبق ليورپــول در 
دوران حرفــه ا0 خود با پيراهــن ا�ن تيم به 
عنوان �� رهبر شــناخته م� شــد. او هميشه در داخل و 
خــارج از زمين فوتبــال به عنوان �� مدافع ســخت\وش 
الگو0 خوب� برا0 هم تيم� ها�ش بود. وقت� او در ســال 
٢٠١٣ 'فش ها�ــش را آو�خت تصور م� شــد تا به زود0 
بخواهد مدارج سرمربيگر0 را ط� 'ند و در ا�ن عرصه به 
فوتبال برگردد اما ا�ن اتفاق هنوز نيفتاده اســت. ا'نون 
پــس از ٧ ســال از خداحافظــ� 'رگر از دنيــا0 حرفه ا0 
فوتبــال او بــه ســرمربيگر0 نپرداختــه و در گفت وگــو0 
مفصــل با اســ\ا0 اســپورتس از دال�ــل خــود م� گو�د: 
«مــردم هميشــه از باز�\نــان م� پرســند آ�ــا م� خواهيد 
سرمرب� شو�د؟ بعض� افراد نم� توانند زحمت ب\شند، 
آن هــا قبــل از ف\ر 'ــردن در مورد آنچــه در آ�نــده انجام 
م� دهند به پا�ان 'ار خود م� رســند. من 'امال برع\س 
بــودم. اگر شــما از ٢٠ ســالگ� مــن، خواه بــا انگليس �ا 
ليورپــول از مــن ســوال م� 'رد�ــد، م� گفتم ســرمرب� 
بوده ام. مربيان سابق �قين داشتند 'ه من ا�نطور خواهم 
بــود. اما هرچه بــه پا�ان دوران باز�\ن� ام نزد�\تر شــدم 
بيشــتر به مش\الت ســرمربيگر0 نگاه 'ردم و همينطور 
گز�نه ها0 د�گر0 'ه داشــتم. ا'نون بخشــ� از من ف\ر 
م� 'ند 'ه برا0 بهتر�ن من دور ماندم. ١٠ �ا ١٥ ســال 
پيش اولين ف\ر من هنگام ورود به ســرمربيگر0 احتماال 
دردســر بود. من قبال به آن نگاه م� 'ردم و ف\ر م� 'ردم 
آ�ــا ارزش آن را دارد 'ــه از آن عبور 'ن�؟ هميشــه به �اد 
شــما  مربيگــر0  در  م� گو�ــد  هوليــر  جــرارد  مــ� آورم 
خوش شــانس بود�د 'ه برا0 ١٠ بار به عقب نگاه 'نيد و 
بگو�د ؛واو؛ داشــتن چنيــن لحظات� به عنوان ســرمرب� 
بسيار دشوار است و در ا�ن راه فقط دردسر و فشار ز�اد0 
وجود دارد. شما فقط منتظر آن لحظه در پا�ان �� فصل 
هســتيد- شــا�د �� جا�زه �ا �ــ� تبليغ، هرچــه 'ه با�د 
باشــد. زمــان بســيار ز�ــاد بــرا0 ســرمربيان زمان ها�� 
هســتند 'ه هرگز فرا نم� رســند. چيزها0 ز�اد0 وجود 
دارد 'ه ما هنگام مربيگر0 درباره آن صحبت نم� 'نيم. 
در  درســت�  بــه  و  'ننــد  عمــل  'ــه  مجبورنــد  مربيــان 
'نفرانس هــا0 مطبوعات� و صحبت بــا باز�\نان حضور 
داشــته باشــند 'ه ف\ر نم� 'نــم آن ها خودشــان ا�نطور 
باشند. آن ها با�د تمام وقت نقش �� باز�گر را باز0 'نند 
و ا�ن با�د دشوار باشد. صحبت با باز�\نان و تالش برا0 
'نار آمدن با آن ها، احتماال حت� آن ها�� 'ه شما آن ها را 
دوســت ندار�ــد �ا دوســت دار�ــد، تالش برا0 به دســت 
آوردن �� نما�نده در 'نــار هم برا0 خر�د باز�\ن- نياز 
مــداوم بــرا0 اعمال ا�ن عمــل وجود دارد. مــن خودم به 

شخصه 'سان� 'ه برا0 من نقش باز0 م� 'نند �ا سع� 
دارند شــبيه به من باشــند را دوســت ندارم. مــن با مردم 
بســيار راســتگو هســتم و احســاس م� 'نم مد�ران با�د 
چنين باشــند. گاهــ� به باز�\نان بگو�يــد 'ه چه چيز0 
م� خواهنــد به جا0 حقيقت بشــنوند. من البته مطمئن 
نيســتم 'ه فقط به ا�ن دليل سرمرب� نشدم. آ�ا م� گو�م 
'ه ترس از ش\ست خوردن من را منصرف 'رده است؟ نه 
اما ا�ن مســئله قطعا چيز0 است 'ه به آن نگاه م� 'نيد. 
مــن دوران حرفــه ا0 خوب� داشــتم، عال� نبــود مطمئنا 
صدها نفر هســتند 'ــه دوران بهتر0 از من داشــتند. اما 
حرفــه فوتبال شــما وجــود دارد و هميشــه خواهــد بود. 
بعض� اوقات ف\ر م� 'نم تمسخر مربيان منزجر'ننده و 
شــرم آور اســت. روشــ� 'ه مردم دربــاره آن هــا صحبت 
م� 'نند طور0 اســت 'ه انگار ســرنخ� پيدا ن\رده اند. 
تقر�با احساس م� 'نيد اگر شما مرب� شبيه به فرگوسن، 
'لــوپ �ا گوارد�وال نباشــيد تنها �� ش\ســت هســتيد. 
مد�ران� در ليگ برتر وجود دارند 'ه هيچ چيز0 را از آن 
خود ن\رده اند اما آن ها ٣ �ا ٤ شــغل ليگ برتر داشته اند. 
اگر شما ٣ �ا ٤ تيم ليگ برتر را مد�ر�ت 'رده ا�د بنابرا�ن 
ف\ر م� 'نم شما �� حرفه مربيگر0 بسيار خوب� داشته 
باشيد. بنابرا�ن بسيار0 از مربيان به دليل ا�ن 'ه جام� 
به دســت نياورده اند مورد حمله و توهين قرار م� گيرند. 
بعضــ� اوقــات حت� ا�نطور ف\ــر م� 'نم 'ه انــگار آن ها 
بر'نار �ا فراموش شــده اند. من مطمئنا به عنوان باز�\ن 
ترس از ش\ست داشتم- ا�ن همان چيز0 است 'ه مرا به 

راه انداخــت. ف\ر م� 'نم اگر مرب� شــوم دوباره ترس از 
 �ش\ســت را خواهــم داد. ا�ــن باعث م� شــود 'ه من �
مد�ــر بهتــر باشــم و شــا�د مــن را موفق تــر 'نــد. اما من 
همچنيــن بــه ا�ن ف\ــر م� 'نم 'ــه مربيگر0 چــه 'ار0 
م� توانــد بــرا0 زندگ� من و افــراد اطرافم انجــام دهد. 
بعض� اوقات به افراد0 'ه دوران حرفه ا0 شگفت انگيز0 
در فوتبال به عنوان �� باز�\ن داشته اند، نگاه م� 'نم و 
م� بينم 'ه به سمت مربيگر0 رفتند و در اولين تجربه به 
هر دليل نتيجه دلخواه و مناسب نبوده است. مثال عال� 
برا0 ا�ن قســمت تير0 آنر0 اســت 'ــه بهتر�ن باز�\ن� 
است 'ه تا'نون در ليگ برتر باز0 'رده است. او قهرمان 
جام جهان� شده و چه 'ار0 هست 'ه انجام نداده باشد؟ 
حرفه ا0 'ه با�د به عقب برگرد�م به آن نگاه 'نيم و به آن 
افتخار 'نيم. اما او به عنوان سرمرب� به مونا'و رفت و در 
٣ ماه اول نتوانســت 'ار خوب� انجام بدهد. منظورم ا�ن 
اســت 'ه چه 'ســ� م� تواند در ٣ مــاه 'ار بزرگ� انجام 
بدهــد؟ او به اس\ا0 اســپورت برنگشــت امــا وقت� برا0 
باز0 ها0 آرسنال به استود�و م�  آمد تقر�با م� توانستيد 
احســاس 'نيد 'ه او از آنچه 'ه در مونا'ــو رو0 داده بود 
'م� شرمنده بود. هر وقت بعد از آن تجربه او را م� د�دم 
م� توانســتم خجالــت بــر چهــره اش را ببينــم. او ســع� 
م� 'ــرد دال�لــش را برا0 شــما تعر�! 'ند. چــه دال�ل� 
داشــته باشــند، چه عذر و بهانه ا�ن همان 'ار0 است 'ه 
شما با�د به عنوان مرب� انجام دهيد توضيح فقط آن ها را 

از بين م� برد.»

چرا جیمى کرگر سرمربى 
شرمندگی را در چهره آنرى دیدمنمى شــود؟

مت هنــ\اy، وز�ر بهداشــت انگليس 
روز پنج شــنبه گفــت باز�\نــان ليــگ 
برتر0 بــرا0 ا�فا0 نقش خــود در ا�ن 
شــرا�ط بحران� با�د با 'اهش بخش� 
از دســتمزدها0 خود موافقــت 'نند. 
صحبت هــا0 او در حالــ� مطرح شــد 
'ه گفتــه م� شــود مســئوالن ليگ به 
دنبــال اجرا�ــ� 'ــردن طــرح 'اهش 
باز�\نــان  دســتمزد  ٣٠درصــد0 
هســتند. و�ــن رونــ� در ا�ــن رابطه به 
تا�مز گفــت: «چند روز اخيــر خفت بار 
بوده اســت. در ابتــدا مت هنــ\اy به 
عنوان وز�ر بهداشــت در اطالع رسان� 
روزمــره خــود از لــزوم 'اهــش حقوق 
باز�\نــان ليگ برتــر0 گفــت. انتظار 
م� رفــت از آخر�ن وضعيت 'شــور در 
ا�ــن شــرا�ط بحرانــ� صحبــت 'نــد. 
اصــال چــرا با�ــد بــه حقــوق در�افتــ� 
آ�ــا  م� 'ــرد؟  ف\ــر  فوتباليســت ها 
دولتــش  از  را  توجهــات  م� خواســت 
بــرا0 'نار آمــدن بــا ا�ــن پندمي� به 
ســو0 چيــز د�گــر0 معطــوف 'نــد؟ 
ســپس ليگ برتر اعالم 'ــرد به دنبال 
ساز و 'ار0 برا0 'اهش ٣٠درصد0 
دســتمزد باز�\نــان اســت. بــرا0 من 
عجيب بود چون هر تصميم د�گر0 در 
ا�ن رابطه پشــت  درها0 بســته گرفته 
شــده ول� ا�ن را عمومــا اعالم 'ردند؛ 
چــرا؟ انــگار م� خواهنــد باز�\نــان را 

شــرمنده 'ننــد. م� خواهنــد آن ها را 
� گوشــه گير بيندازند و مجبورشان �
'ننــد تا ســود از دســت رفته را جبران 
'ننــد. اگر باز�\نــان از عــدم موافقت 
'اهــش  بــرا0  خــود  ب� ميلــ�  �ــا 
بگو�نــد  دستمزدشــان  ٣٠درصــد0 
حت� اگر منطق پشــت ا�ن تصميم آن 
باشــد 'ه چنين چيز0 زندگ� عده ا0 
را از نظــر اقتصــاد0 از هــم م� پاشــد 
ا�نطور برداشــت م� شود 'ه باز�\نان 
ثروتمنــد از قبــول 'اهــش حقوق ســر 
باز م� زننــد. از هر جنبه 'ه نگاه 'نيد 
مــا هدف آســان� برا0 آن ها هســتيم. 
م� شــود  گرفتــه  ناد�ــده  'ــه  چيــز0 
ا�ن اســت 'ه نيمــ� از دســتمزد ما به 
سازمان ماليات م� رســد �عن� همان 
پول� 'ه به دولت م� رسد و به سرو�س 

سالمت همگان� 'م� م� 'ند.»

رونالد�نيو زمان� 'ه به پاراگوئه رســيد 
بين المللــ�  فــرودگاه   VIP ســالن  در 
سليو�و پتيروســ� آسونسيون پاسپورت 
 �خــود را تحو�ل داد و از آنجا 'ابوس �
ماهــه اش آغاز شــد. باز�\ن بازنشســته 
بــرادرش روبرتــو همراهــ�  را  برز�لــ� 
 ��ــ انجــام  ســفرش  دليــل  م� 'ــرد. 
'ار خيــر بــود امــا بــا تا�يــد و امضــا0 
آن پاســپورت اشــتباه بزرگــ� 'ــرد 'ه 
هنــوز هم از آن پشــيمان اســت. به نظر 
م� رســيد پاســپورت قانونــ� اســت اما 
ا�نچنيــن نبــود. تار�خ داشــت، ع\س و 
امضا�ش موجود بود اما ارزش� نداشت. 
پاســپورت جعل� بود و مسئوالن خيل� 
زود متوجه شدند. پرونده رونالد�نيو باز 
و ستاره ســابق برز�ل� بازداشت شد. با 
ا�ــن حــال تنبيهــش بيهوده نبــود. ١٥ 
نفــر در ا�ن رابطه 'ه متهم به پولشــو�� 
و جعــل اســناد بودند دســتگير شــدند. 
رونالد�نيــو و بــرادرش پــس از �ــ� روز 
رهــا  زنــدان  از  'ــه  م� 'ردنــد  تصــور 
م� شــوند اما اشــتباه م� 'ردنــد. آن ها 
نتوانســتند پليــس را به حبــس خانگ� 
و'ال�شــان  همچنيــن  و  'ننــد  قانــع 
نتوانستند مانع بازداشت موقت شوند. 
او و بــرادرش ششــم مــارس، ٢ روز پس 
از حضــور در پاراگوئــه مجــرم شــناخته 
شــدند و ســپس راهــ� زنــدان شــدند. 
ستاره ســابق بارســلونا ٤٠ سالگ� اش 

را در زنــدان جشــن گرفــت. ا'نــون ٢ 
تولــدش)  مارس(تار�ــخ   ٢١ از  هفتــه 
م� گذرد و او برا0 به پا�ان رسيدن ا�ن 
دوران تلخ روزشــمار0 م� 'ند. شــا�د 
تنها دلخوشــ� رونالد�نيو در ا�ن روزها 
فوتبال باز0 'ردن و تماس با خانواده، 
ســابقش(از  هم تيم� هــا0  و  دوســتان 
طر�ق موبا�ل) باشــد 'ه از ا�ن امتيازها 
در زنــدان برخــوردار اســت. بازداشــت 
موقــت در پاراگوئــه مم\ــن اســت تا ٦ 
ماه طــول ب\شــد و مســئوالن عجله ا0 
بــرا0 آزاد0 ا�ن باز�\ــن ندارند. آن ها 
م� ترسند 'ه آزاد0 اش رو0 تحقيقات 
اثــر بگــذارد و همچنيــن نم� خواهنــد 
دوبــاره به طرفدار0 از �� فرد مشــهور 
متهم شوند. نخستين بار برادران د�گر 
رونالد�نيــو بــه هميــن خاطر آزاد شــده 

بودند.

عصبانیت رونى از کاهش حقوق 
لیگ برترى ها

رونالدینیو  شایــد فعال 
در بازداشــت بمـانـد
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کميته ملی المپيک و بودجه ١٢٠ميلياردى در سال جدید
بودجه #ميته مل� المپي� در سال ٩٩ ابالغ شد. به گزارش ا	سنا، طبق 
ابالغ ســازمان برنامــه و بودجه، بودجــه #ميته مل� المپي� برا' ســال 
جد	د ١٢٠ميليارد تومان تعيين شده است. #ميته مل� المپي� نسبت 
به ســال گذشته افزا	ش بودجه داشته اســت. ا	ن #ميته سال پر#ار' را 
پيش رو دارد و با	د تيم ها و ورزشــ=اران را برا' گرفتن باق� سهميه ها' 
المپي� و سپس حضور در المپي� تو#يو آماده #ند. #ميته مل� المپي� 
هنوز در	افت� از بودجه ســال ٩٩ خود نداشــته اســت. بودجه #ميته در 
حال� ١٢٠ميليارد تومان در ســال جد	د اعالم شده #ه پيش تر در سال 

٩٨ بودجه #ميته ٧٤ميليارد و ٥٠٠ميليون تومان اعالم شده بود.

کناره گيرى رنگرز از مدیریت موزه ملی ورزش
حسن رنگرز از ســمت خود در #ميته مل� المپي� #ناره گير' #رد. 
به گزارش ا	ســنا، حســن رنگرز #ه به عنوان سرپرســت دفتر آموزش 
و اســتعداد	اب� وزارت ورزش و جوانان منصوب شــده از سمت خود 
در #ميته مل� المپيــ� #ناره گير' #رد. رنگرز پيش از ا	ن مد	ر	ت 
مــوزه ملــ� ورزش را بر عهده داشــت. ا	ن برا' دومين بار اســت #ه 
مد	ر	ــت موزه ورزش تغيير م� #ند. #ميته مل� المپي� در نظر دارد 
در هفته جار' سرپرســت موزه را معرف� #ند. رنگرز در مرداد ســال 
٩٨ به عنوان مد	ر موزه ورزش انتخاب شــده بود. پيش از ا	ن ها	ده 

صيرف� مد	ر موزه ورزش بود.

اعالم زمان ثبت  نام کاندیداهاى ریاست ووشو 
عليرضــا خســرو'، سرپرســت فدراســيون ووشــو در حال� از ســو' 
وزارت ورزش به عنوان سرپرست دفتر امور مشترT فدراسيون ها نيز 
انتخاب شده #ه حاال با	د ثبت نام از #اند	داها' حضور در انتخابات 
ووشــو آغاز شــود. خســرو' در ا	ن باره بــه مهر گفت: «ما آمــاده آغاز 
ثبت نــام و برگزار' مجمع طبق نظر وزارت ورزش هســتيم. قرار بود 
 �از روز شــنبه ١٦ فرورد	ــن ثبت نام را آغاز #نيم #ه بــه دليل تعطيل
روزنامه ها به دليل درج آگهــ� ثبت نام، فعال نم� توانيم چنين #ار' 
انجام دهيم. هر زمان #ه چاپ روزنامه ها از سر گرفته شود ا	ن #ار را 

از فردا' همان روز آغاز م� #نيم.»

کيخا به چالش ورزش در خانه پيوست
ســعيدرضا #يخــا ملــ� پــوش ژ	مناســتي� ا	ــان #ــه 	=ــ� از 
فيناليست ها' مسابقات #سب سهميه المپي� است همچنان 
با تمر	ن در خانه آمادگ� جســمان� خود را حفظ م� #ند. او به 
چالش ورزش در خانه ملحق شــده و در نظر دارد با ا	ن تمر	نات 
 �آمادگــ� خود را برا' ادامه #ار و حضور در رقابت ها' انتخاب

المپي� حفظ #ند و شانس #سب سهيمه را از دست ندهد.

ارائه خدمات آنالین آکادمی المپيک به ورزشکاران
آ#ادمــ� مل� المپي� اعــالم #رد با توجه به شــرا	ط پيش آمده 
و عــدم حضــور #اربــران آ#ادمــ� در ا	ــن مجموعــه و چنانچــه 
تعطيالت طوالن� شود و شرا	ط موجود تغيير ن=ند، #ارشناسان 
مرا#ز مختلi آ#ادم� نظير مر#ز ســنجش و توسعه قابليت ها' 
 �جسمان�، مر#ز روان شناســ� ورزش� و مر#ز پزش=�-ورزش
نســبت به ارائه خدمات مناســب از راه دور اقدام #ند. همچنين 
 �مقــرر شــد بخــش توســعه ارزش هــا' المپيــ� آ#ادمــ� ملــ
المپيــ� (OVEP) #الس ها' آموزشــ� و غيرحضور' را برا' 
معلمان و مربيان ورزش� سراسر #شور در خصوص بحث توسعه 

ارزش ها' المپي� برگزار #ند.

غلبه نا�ب قهرمان پرتاب د�س� المپي� لندن بر �وو�د١٩

اعــالم شــد  #ــه  بــود  هشــتم فرورد	ــن 
تســت #رونــا' مــرد نقــره ا' المپيــ� 
لنــدن مثبــت شــده؛ آن هم درســت ١٩ 
روز بعــد از حضــور احســان حــداد' در 
مجمــع انتخاباتــ� ر	اســت فدراســيون 
دووميدانــ�؛ مجمعــ� #ــه ١٩ اســفند 
برگزار شــد اما به گفته مهرزاد خليليان، 
رئيس فدراسيون پزش=�-ورزش� تمام 
تمهيدات الزم بهداشــت� برا' برگزار' 
آن انجام شــده بود و حت� 	� شــب قبل 
 �از برگزار' مجمع #ل ســالن ضدعفون
و پلمپ شده بود. به گفته او تمام اعضا' 
حاضر در مجمع هم دســت=ش و ماســ� 
داشتند. اما بالفاصله بعد از صحبت ها' 
نا	ــب  حضــور  از  تصاو	ــر'  خليليــان، 
قهرمان پرتاب د	ســ� المپي� ٢٠١٢ 
منتشــر شــد #ــه حــداد' را در مجمــع 
نشــان م� داد #ه تنها دست=ش به دست 
دارد و از ماســ� هم خبر' نيست. البته 
احسان در آن زمان نم� دانست #ه ناقل 
و	روس #روناســت. شــا	د هم با توجه به 
بــازه زمان� ١٤ روزه بــروز عالئم ابتال به 
و	ــروس، در زمــان حضــورش در مجمع 
هنوز به و	روس آلوده نشــده بــود. با ا	ن 
حال شــائبه ها در خصوص نحوه ابتال' 

او به #رونــا باال گرفت؛ بخصــوص بعد از 
آن #ه حداد' در و	ژه برنامه تحو	ل سال 
� از شب=ه ها' تلو	ز	ون� حاضر شد و =	
هر چند دقيقه 	� بار در ارتباط مستقيم 
بــا تعــداد' از مهمانــان و البتــه عوامــل 
برنامه قــرار گرفت تــا ا	ن ســوال مطرح 
شــود #ه آ	ا و	ــروس #رونــا از طر	ق ا	ن 
برنامه تلو	ز	ون� به احســان منتقل شده 
	ــا برع=ــس او و	روس را به صدا و ســيما 
بــرده؟ ا	ــن شــائبه ها بــار د	گــر وا#نش 
رئيــس فدراســيون پزش=�-ورزشــ� را 
به دنبال داشــت تا ا	ن احتمال را مطرح 
#ند #ه ظاهرا و	ــروس از طر	ق خانواده 
به حــداد' ســرا	ت #رده چرا#ه تســت 
#رونا' پدر احســان هم مثبت شده بود. 
همين مســئله هم باعث شد تا مسئوالن 
فدراسيون پزش=�-ورزش� با حضور در 
منزل حداد' از او تســت، س� ت� اس=ن 
ر	ــه و آزما	ش بگيرند و نتيجــه را ا	نطور 
 �تنهــا ذرات #وچ=ــ اعــالم #ننــد #ــه 
و  شــده  احســان  ر	ــه  وارد  و	ــروس  از 
خوشــبختانه او عوارض شــد	د' نسبت 
 �به بيمــار' از خود نشــان نــداده و حت
تــب و لــرز هــم نداشــته. حــاال امــا ١٠ 
#وو	ــد١٩  بــه  حــداد'  ابتــال'  از  روز 
و  م� گــذرد  خانگــ� اش  قرنطينــه  و 

� از =	 �خيل� ها نگران شرا	ط جسمان
ســتاره ها' ورزش ا	ران و از شانس ها' 
مــدال آور' در المپيــ� تو#يو هســتند. 
د#تر سيداشــ=ان ارد	بهشــت، مسئول 
#ميته پزش=� و ضددوپينگ فدراسيون 
خراســان  بــا  مصاحبــه  در   �دووميدانــ
 iحداد' را خــوب توصي �حال عمومــ
هفتــه  تــا  او  اســت  اميــدوار  و  م� #نــد 
آ	نــده ســالمت #امل خــود را به دســت 
آورد: «خوشــبختانه شــرا	ط حداد' در 

زمــان ابتال بــه #رونا حاد و شــد	د نبود. 
در حــال حاضــر هــم او بهبود' خــود را 
تقر	بــا بــه طــور #امل بــه دســت آورده و 
شــرا	ط مطلوبــ� دارد. انشــاا... بعــد از 
ط� #ــردن دوره نقاهــت در منزل او هم 
مثل افراد عــاد' به جامعه برم� گردد.» 
اما ا	ن #ه حداد' تا رســيدن به شــرا	ط 
عــاد' چنــد روز د	گــر با	ــد در قرنطينه 
باشد سوال� اســت #ه د#تر ارد	بهشت 
در پاســخ به آن م� گو	د: «طبيعتا تا آخر 

هفتــه آت� صبــر م� #نيم.» ارد	بهشــت 
در وا#نــش بــه ا	ن #ه آ	ــا بعد از ســپر' 
شــدن 	� هفته د	گر، حداد' م� تواند 
تمر	ناتش را از ســر بگيــرد هم م� گو	د: 
«انشــاا... البته شــروع تمر	نات حداد' 
بستگ� به شــرا	ط جامعه هم دارد چون 
در حال حاضر تمام تمر	نات ورزش=اران 
 �تعطيــل شــده امــا بــه لحــاظ جســمان
 �حداد' م� تواند بعــد از پا	ان هفته آت

تمر	ناتش از سر بگيرد.»

خروج حدادى از قرنطينه 
خانگی تا ١٢ روز دیگر

 گراندز پرونده مار	و بود	مير از ســو' 
فيفا به باشــگاه پرسپوليس ارسال شد 
و ا	ن باشــگاه چاره ا' جــز مصالحه 	ا 
شــ=ا	ت مجدد رو' ا	ن ح=ــم ندارد. 
مار	و بود	ميــر، مهاجم� #ه نيم فصل 
گذشــته بــه پرســپوليس پيوســت و در 
روزهــا'  ا	ــران  در  حضــورش  دوران 
 �پرفراز و نشيب� داشــت آخر	ن شا#
باشگاه پرسپوليس اســت #ه موفق به 
در	افت ح=م خود شــده است. پس از 
ارسال ح=م اوليه توسط فيفا، باشگاه 
ا	ــن  گرانــدز  تقاضــا'  پرســپوليس 
پرونــده را #رده و حــاال فيفا ح=م خود 
را بــا جز	يات به باشــگاه پرســپوليس 
ا	ميل #رده اســت. ن=ته بسيار عجيب 
فاحــش  تفــاوت  بود	ميــر  پرونــده  در 
مبلغ� اســت #ه م� توانســت منجر به 
پا	ان خوش پرسپوليس� ها با او بشود 
بــا پولــ� #ه حــاال او به عنــوان غرامت 
از پرســپوليس در	افــت #ــرده اســت. 
بود	مير #ــه نيم فصل در پرســپوليس 

از  دالر  ١٤٨هــزار  بــود  #ــرده  بــاز' 
ســرخ ها طلــب داشــت #ــه ا	ــن مبلغ 
م� توانســت با مصالحه و راض� #ردن 
باز	=ــن پيــش از تــرT ا	ران از ســو' 
او بــا مبلغــ� احتمــاال پا	ين تــر به و' 
پرداخــت شــود تــا ا	ــن پرونــده هرگز 
راه� به دادگاه هــا' بين الملل� پيدا 
ن=ند. اما رها شــدن موضــوع بود	مير 
حــاال  عــرب  ا	ــرج  مد	ر	ــت  دوره  در 
خســارت� ســنگين را بــه پرســپوليس 
تحميــل #ــرده اســت. مبلــغ غرامــت 
از  دارد  قصــد  #ــه  بود	ميــر  مدنظــر 
پرســپوليس بگيــرد ٣٢٧هــزار 	ــورو 
معــادل ٥٫٥ميليــارد تومان اســت #ه 
ا	ــن مبلغ بــه همــراه ١٤٨هــزار 	ورو 
معــادل ٢٫٥ميليارد تومــان قبل�-#ه 
پرداخت شــده- 	ــ� خســارت جد	د 
و باورن=ردن� به باشــگاه پرســپوليس 
 �پرداختــ پــول  مجمــوع  و  اســت 
٤٧٥هــزار  مبلــغ  بــه  را  بود	ميــر  بــه 
	ورو(چيز' بالغ بــر ٨ميليارد تومان) 

 �ســخت بــه  پرســپوليس  م� رســاند. 
م� توانــد اوضاع امروز خود را مد	ر	ت 
#ند چه برســد به ا	ن #ه مبلغ� به ا	ن 
انــدازه را از روش هــا' مختلi جذب 
#رده و به ا	ــن باز	=ن پرداخت نما	د. 
بررســ� اتفاقات� #ــه منجر بــه صدور 
ا	ــن ح=ــم در فيفــا شــده چيــز' جز 
فاجعه مد	ر	ت� در باشگاه پرسپوليس 
نيســت؛ باشــگاه� #ه به جــا' حل و 
فصل پرونده ها' پيشــين در تابستان 
امســال بــه دنبال جــذب 	ــ� مهاجم 
خارج� بــا مبلغــ� گزاف بــود؛ #ار' 
#ه بــه هيچ عنــوان ضرورت� نداشــت 
و البته حــاال مد	ران پرســپوليس با	د 
ا	ــن  از  را  ب� تدبيــر'  آن  ميوه هــا' 
مســلما  بچيننــد.   Tترســنا درخــت 
ا	ــن مبلــغ نجومــ� اوليــن  پرداخــت 
چالش جــد' مد	ران پرســپوليس در 
سال جد	د خواهد بود و در ا	ن شرا	ط 
با	د د	د #ه ســرخ ها چه تدبير' برا' 

پرداخت ا	ن مبلغ خواهند داشت.

پرونده بودیمیر از فیفا به باشگاه پرسپولیس رسید 
احتمال تعطيلی ليگ خيلی کم است 

 مسئول #ميته برگزار' مسابقات سازمان ليگ م� گو	د احتمال برگزار نشدن 
و نيمه تمام ماندن مسابقات خيل� #م است. سهيل مهد' #ه در سازمان ليگ با 
خبرنگاران مواجه شده بود، در رابطه با روزها' بدون فوتبال و ا	ن #ه ت=ليi چه 
خواهد شد، گفت: «همانطور #ه قبال عرض #ردم ٢ آ	تم هنوز برا' ما نامشخص 
است؛ 	=� تا	يد	ه ستاد #رونا چرا#ه مقام مرجع در مد	ر	ت ا	ن اپيدم� هستند 
و آن ها با	د بگو	ند #ه م� توان� مســابقات را شــروع #نيــم و موضوع د	گر بحث 
تار	خ برگزار' مســابقات در ليگ قهرمانان آسياســت #ه تقو	م ما را تحت تاثير 
قــرار م� دهد. ا	ن ٢ موضوع حل شــود ما م� توانيم مســابقات را برگزار #نيم.» 
او در مورد ا	ن #ه باز' ها با تماشاگر برگزار م� شود 	ا بدون تماشاگر بيان #رد: 
«ا	ن موضوع هم بستگ� به شرا	ط و #نترل اپيدم� دارد. هر چند بدون تماشاگر 
بــاز' فوتبال لطفــ� ندارد ول� ا	ن هــم 	=� از گز	نه ها' پيش رو' ماســت تا 
بتوانيم ليگ را تمام #نيم و 	=� از انتخاب ها' ماست.» مسئول #ميته مسابقات 
ســازمان ليگ در رابطه با مالقاتش با صادق درودگر، رئيس ســازمان اقتصاد' 
فدراسيون فوتبال عنوان #رد: «نگران� ها' ا	شان در رابطه با ادامه ليگ بود #ه 
همه ما مثل تمام دنيا نگران ا	ن موضوع هســتيم.» مهد' در مورد ا	ن #ه چقدر 
احتمال دارد ليگ نيمه تمام رها شود، تا#يد #رد و گفت: «ااحتمالش خيل� #م 
است چون هنوز به آن مرحله از فشردگ� نرسيده ا	م. ام=ان برگزار' مسابقات 
را هنوز دار	م، پس بهتر است رو' همين س=و قرار بگير	م و بحث تعطيل� ليگ 
در شــرا	ط� اســت #ه اوضاع بحران� تر شود.» مسئول مســابقات سازمان ليگ 
در رابطه با ا	ن #ه آ	ا به تيم ها برا' آماده ســاز' باز	=نانشــان وقت مناسب داده 
خواهــد شــد 	ا خير هم افــزود: «اصال ا	ن 	ــ� آ	تم فن� و بد	ه� اســت. مگر ما 
م� توانيم باز	=ن� #ه دور از تمر	ن بوده را به 	� باره وارد مسابقات #نيم. مسلم 

بدانيد #ه حتما در برنامه ر	ز' ا	ن موضوع مهم را رعا	ت خواهيم #رد.»

ســوژهــســوژهــ

واکنش پيشکسوت استقالل به تشابه اسمی در سریال پایتخت 
 پيش=سوت باشــگاه استقالل م� گو	د در شــرا	ط� #ه مردم 
ا	ران مثل بســيار' از #شــورها درگير #رونا هســتند، سر	ال 
 �پا	تخــت و حرف هــا' من در مورد مســائل اخير هيچ ارزشــ
نــدارد. بهتــاش فر	بــا در ارتبــاط بــا ا	ن #ــه گفته م� شــود از 
دست اندر#اران ســر	ال پا	تخت به دليل استفاده از نامش در 
ا	ن سر	ال ناراحت است، گفت: «حرف خاص� ندارم، در حال 
حاضــر هر روز نزد	� بــه ١٤٠ 	ا ١٥٠ نفــر از هموطنان ما به 
دليل ابتال به #رونا جان خودشان را از دست م� دهند و در ا	ن 
شرا	ط سر	ال پا	تخت و حرف ها' من در مورد مسائل چند روز 
اخير هيچ ارزشــ� ندارد. مسئله مهم ا	ن است #ه ا	ن بيمار' 

هر چه زودتر ر	شه #ن شود تا تمام مردم دنيا از جمله ا	ران با آرامش زندگ� خودشان را دنبال #نند. 
وقتــ� مردم ما با ا	ن بيمار' و مشــ=الت د	گر دســت وپنجه نرم م� #نند دليل� نــدارد #ه بخواهم 
در خصوص مســائل چند روز اخير و ســر	ال پا	تخت صحبت #نم.» فر	با خاطرنشــان #رد: «سر	ال 
پا	تخت در ا	ن چند روز برا' ساعات� مردم ا	ران را خوشحال م� #رد و ا	ن برا' من #اف� است. ا	ن 
ســر	ال را تماشا م� #ردم و حت� ت=رارش را هم م� د	دم ول� در خصوص حرف و حد	ث ها' اخير 
 �صحبت� ندارم چون ا	ن ســر	ال و حرف ها' من در ا	ن شــرا	ط� #ه با آن مواجه هستيم جا	گاه
ندارد.» پيش=سوت استقالل و باز	=ن پيشين تيم مل� فوتبال ا	ران تا#يد #رد: «سال گذشته هم ا	ن 
بحث ها مطرح شــد و حرف ها	� هم زده شــد. گروه ا	ن سر	ال همه استقالل� هستند و حت� آقا' 
تنابنده هم در ا	ن خصوص صحبت ها	� را انجام داد، شا	د در آ	نده در خصوص مسائل اخير صحبت 
#نم ول� در حال حاضر مهمتر	ن مسئله ا	ن است #ه مردم ما در سالمت #امل قرار بگيرند. روزانه 

اتفاقات و مش=الت ز	اد' به وجود م� آ	د و مهم ا	ن است #ه ا	ن مش=الت برطرف شود.»

پيشنهاد پرسپوليس به قلعه نویی تایيد شد 
محمد رو	انيان، مد	رعامل پيشــين باشــگاه پرســپوليس 
 �م� گو	د مــن فقط 	� بار بــه صورت تلفن�  بــه قلعه نو	
پيشــنهاد دادم #ه به پرسپوليس بيا	د اما صحبت� از عدد 
و رقــم در ميان نبــود. محمد رو	انيان به شفاف ســاز' در 
مورد پيشــنهاد خود بــه امير قلعه نو	� بــرا' حضور رو' 
نيم=ــت پرســپوليس پرداخت و به ميزان گفــت: «بله ا	ن 
ماجرا درست اســت و بنده در آن زمان به ا	شان پيشنهاد 
همــ=ار' دادم. در زمانــ� #ــه قلعه نو	ــ� بي=ار بــود با او 
 �تلفنــ� تمــاس گرفتم و گفتم اگــر به تيم مــا بيا	� تنوع
در فوتبــال ا	ران به وجود م� آ	د و از ماجرا' رنگ� بودن 

فوتبال خارج م� شــو	م. در آن روز من فقط به ا	شــان پيشــنهاد #ار دادم اما اصال بحث� در 
مــورد قيمت قــرارداد در ميان نبود. باالخره بحــث مربيگر' 	� بحث حرفه ا' اســت و در 
فوتبال دنيا هم شــاهد چنين شــرا	ط� هســتيم. 	� مرب� #ه تمام عمرش در 	� باشــگاه 
بــاز' #ــرده در دوران مربيگــر' حاضر اســت هدا	ت تيم رقيــب را بر عهده بگيــرد. ا	ن ها 
 �مباحث متفاوت� است. مربيان در تيم ها' مختلi م� چرخند. ما هم خواستيم سنت ش=ن
#نيم و فوتبال را از قالب� #ه داشــته خــارج #نيم. ا	ن را هم اضافه #نم #ه قلعه نو	� را قبل 
از حضــور در فوتبال م� شــناختم و دليل تماس تلفن� هم، شــناخت از گذشــته بود. من به 
 �صورت تلفن� به قلعه نو	� گفتم شما #ه مرب� مهم� هست� م� توان� به پرسپوليس بيا	
	ا نه. ا	شــان گفت من اســتقالل� هســتم و اگر بيا	م اتفاق جالبــ� رخ نم� دهد. در آن روز 
فقط 	� پيشنهاد دوستانه دادم و تعارف #ردم. به همين خاطر اصال در مورد مبلغ قرارداد 

و جز	يات د	گر صحبت� نداشتيم.» 

ماجراى واقعی مرگ فونيکه سی 
فوني=ــه ســ� مهاجم اســبق تيم ها' نســاج� مازنــدران، 
ا	رانجــوان بوشــهر و صنعت نفت آبادان شــنبه گذشــته در 
ســن ٣٣ ســالگ� دار فان� را وداع گفت و فوتبالدوســتان 
ا	ران� و ماليا	� را در شوT فرو برد. فوني=ه س� بعد از سه 
ســال حضور در ا	ران بــه تيم عجمان امارات رفت. ســپس 
در ٢ باشــگاه اماراتــ� د	گر نيــز باز' #رد و راه� ســودان 
شــد. سه سال در تيم االهل� ســودان باز' #رد و در نها	ت 
به #شــور اندونز' رفت و در ا	ن #شــور نيــز عمل=رد خيره 
#ننــده ا' از خود بر جا' گذاشــت. او مدت هــا' مد	د' 
بود #ه با 	� بيمار' جد' دســت و پنجــه نرم م� #رد. در 

همين رابطه چند هفته قبل به #شور خود مال� برگشت و تحت درمان قرار گرفت. او در #شور 
مال� به فلي=س معروف اســت و در بيمارســتان پو	نت ج� بعدازظهر شنبه فوت #رد. پيش از 
ا	ن در برخ� از رســانه ها' داخل� ســانحه رانندگ� علت فوت ا	ن باز	=ن فقيد 	اد شده بود، 
اما سانحه ا' در #ار نبوده است. موس� #وليبال� مدافع تيم فوالدخوزستان درباره ا	ن ماجرا 
گفت: «فوني=ه ســ� در اندونز' فوتبــال باز' م� #رد و 	� مر	ض� داشــت، مر	ض� اش هم 
ربط� به #رونا نداشت چرا #ه از قبل شروع #رونا او مر	ض بوده و پس از ا	ن=ه بيمار' اش عود 
م� #ند به مال� باز م� گردد و روز شنبه فوت م� #ند.» و' درباره شناختش از ا	ن مهاجم گلزن 
گفت: «در مال� 	� تيم به نام جوليبا اتلتي=و دار	م #ه تيم معروف #شور است، هر باز	=ن� در 
ا	ن تيم باز' م� #ند را همه م� شناسند مانند پرسپوليس و استقالل در ا	ران. جوليبا اتلتي=و 
مثل پرسپوليس قرمز م� پوشيد و فوني=ه س� در آن فوتبال باز' م� #رد، او در تيم مل� هم بود 

و چه من چه همه باز	=نان و اهال� فوتبال فوني=ه را به خوب� م� شناختيم.» 

سارا اصالنى

فاجعه ٣٢٧هزار یورویی 
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فيفا با درخواســت باشگاه پرســپوليس برا� پرداخت پول ٢ شــا�� ا
ن باشگاه از 
حسابشــان در ا
ن ســازمان موافقت �رد. فيفا به درخواســت باشــگاه پرسپوليس 
برا� پرداخت مطالبات فرناندو گابر
ل و سرتن چو) ٢ شا�� سرخ پوشان در ا
ن 
ارگان، از حساب آن ها ا
ن مطالبات را پرداخت م� �ند. چند روز قبل فيفا از باشگاه 
پرسپوليس شماره حساب گابر
ل و چو) را خواست تا از محل مطالبات ا
ن باشگاه 
در فيفا بده� آن ها را پرداخت �ند. مد
ران ا
ن تيم هم روز گذشته شماره حساب 
ا
ن ٢ نفر را برا� فيفا ارسال �ردند. مجموع پرداخت� پرسپوليس به گابر
ل و چو) 
٣٢ هزار دالر است. ا
ن باشگاه برا� پرداخت ا
ن مطالبات تا ٢٠ فرورد
ن فرصت 
داشت و با موافقت فيفا برا� پرداخت ا
ن پول از حساب� �ه باشگاه پرسپوليس در 

ا
ن ارگان دارد، 
I� از دغدغه  ها� مد
ران ا
ن تيم برطرف شد.


حي� گل محمد� �ه تيمش صدرنشــين ليگ برتر فوتبال اســت، در تماس با 
سرپرست مسابقات ليگ برتر موضع خود را برا� آ
نده نامشخص ا
ن رقابت ها 
به خاطر شيوع و
روس �رونا در سرتاسر جهان از جمله �شورمان، مطرح �رد. 
به گزارش تســنيم سرمرب� پرســپوليس �ه از موافقان ادامه ليگ برتر است در 
ا
ن تماس از سهيل مهد� خواست هر زمان� �ه برا� برگزار� ادامه باز�  ها� 
ليگ در نظر م� گيرند، حتما ا
ن موضوع را لحاظ �نند �ه ٣ تا ٤ هفته قبل از 
اســتارت دوباره ليگ به تيم ها  زمان دهند تا با از ســرگير� تمر
نات، باز
Iنان 
خود را در شــرا
ط مسابقه قرار دهند. سازمان ليگ هنوز تصميم� برا� آ
نده 
ليگ اتخاذ نIرده و ا
ن در حال� است �ه ستاد مبارزه با و
روس �رونا برگزار� 

تمر
نات تيم  ها� ورزش� تا پا
ان فرورد
ن ماه جار� را ممنوع �رده است.

پيشنهاد 
حي� به سازمان ليگ در صورت ادامه مسابقات فيفا پول چو� و گابر
ل را م� دهد!

عضو /ميته اجرا
� جام جهان� قطر:
تعویق جام جهانی ٢٠٢٢ شایعه 

است 
شــيوع و
روس �رونــا  در جهــان و تعطيلــ� 
اجتماعــ�،  فعاليت  هــا�  ا�ثــر  تعليــق  
ــا 
اقتصــاد� و ورزشــ� و تعو
ــق 
ــ` ســاله 

ــورو  چــون   معتبــر�  و  مهــم  مســابقات 
٢٠٢٠، �وپــا آمه ر
ــIا ٢٠٢٠ و باز� ها� 
̀ ٢٠٢٠ تو�يو برخــ� منابع خبر�  المپي
احتمــال تعو
ق جــام جهانــ� ٢٠٢٢ قطر 
بــه دليل ترا�م مســابقات در ســال ٢٠٢١ 
و حت� از دســت رفتن ميزبان� جام جهان� 
٢٠٢٢ بــرا� قطر� ها را مطــرح �رده اند. 
روز گذشــته ســا
ت ٢٤ امــارات در گزارش 
بــا پرداختن بــه تاثيــر و تبعات شــيوع �رونا 
بــر ورزش جهــان چنين احتمالــ� را مطرح 
�ــرد. در ا
ــن زمينــه خراســان ورزشــ� بــا 

Iــ� از اعضا� ا
ران� �ميتــه اجرا
� جام 
جهانــ� قطــر تماس گرفتــه و ا
ن فــرد آگاه 
بــا رد احتمال تعو
ــق جام جهانــ� ٢٠٢٢ 
و گرفتــن ميزبان� از قطر� هــا گفت: «پس 
از شــيوع �رونا و تعطيل� مســابقات فوتبال 
جام جهانــ�  انتخابــ�  مســابقات  تعو
ــق  و 
٢٠٢٢ ما در �ميته اجرا
� مســابقات جام 
جهانــ� قطــر جــداول و برنامه  هــا� جد
د 
مســابقات انتخابــ� را بر اســاس باز� ها� 
لغو شــده و به تعو
ق افتــاده طراح� �رده و 
برا� فيفا فرســتاد
م �ه فيفا هم همان را به 
 gنفدراسيون  ها� فوتبال قاره  ها� مختل�
ارسال �رد.» ا
ن فرد مطلع در ادامه با اشاره 
به برنامه طراح� شــده، گفــت: «ا
ن برنامه 
با در نظــر گرفتن تعو
ق 
` ســاله المپي` 
٢٠٢٠ و مسابقات 
ورو و �وپا طراح� شده 
 �
و طبق برنامه اگــر محدود
ت  ها� �رونا
لغو شــود و تيم ها امIان سفر داشته باشند، 
مســابقات انتخابــ� از ا�تبــر ٢٠٢٠ (مهر 
٩٩) آغاز   م� شــود. امتياز جام جهان� قطر 
ا
ن اســت �ــه به خاطــر گرما� ا
ن �شــور 
مســابقات بــرا� اولين بــار در پا
يــز برگزار 
خواهد شــد. برگزار� مسابقات از٣٠  آبان 
تا ٢٧ آذر ١٤٠١، ا
ن امIان و فرصت را به 
فيفا   م� دهــد �ه مســابقات معوقه انتخاب� 
در اروپا و آسيا و آمر
Iا� جنوب� را تا خرداد 
١٤٠١ بــه پا
ان برســاند. اگر جــام جهان� 
در تابســتان ٢٠٢٢ برگــزار   م� شــد، فيفــا 
بــه دردســر   م� افتاد امــا از پا
ان مســابقات 
انتخابــ� تا آغاز جــام جهان�  ٥ مــاه فاصله 

وجود خواهد داشت.»

�نفدراســيون فوتبال آســيا د
ــروز به معرفــ� ٤ باز
Iن 
تــازه وارد بــه آســيا پرداخت �ه بــه همراه تيم  هــا� خود 
در ليــگ قهرمانان آســيا خوش درخشــيدند و تاثيرگذار 
بودند. شــيخ د
اباته، مهاجم آفر
قا
� اســتقالل� ها  هم 
جــزو ا
ــن باز
Iنان اســت. ســا
ت AFC دربــاره مهاجم 
بلندقد آب� ها  نوشــت: «د
اباته تنها باز
Iن� است �ه در 
ميان ا
ن ٤ باز
Iــن پيش از ا
ن تجربه حضور در فوتبال 
 gفوتبال مشهور سالي �اباته از آ�ادم
آســيا را داشته. د
�يتــا در �شــورش مالــ� فوتبالش را آغاز �رد و در ســن 
١٨ سالگ� به تيم بوردو فرانسه ملحق شد. او در آنجا به 
مــدت 
` دهه باز� �رد. او ١٢٠ باز� انجام داد و ٥٠ 
گل به ثمر رســاند. د
اباته در ط� چند ســال گذشــته ٥ 
باشگاه عوض �رده است. مهاجم آفر
قا
� بعد از حضور 

در تر�يــه و ا
تاليا راه� آســيا شــد و در فصل ٢٠١٨ به 
تيم االمارات پيوســت. او با زدن ١٠ گل در ١٩ باز� ا
ن 
تيم را از ســقوط نجات داد. او ا�نون برا� تيم استقالل 
تهــران باز� م� �نــد. د
اباتــه در ابتــدا� حضورش در 
اســتقالل شــروع �ند� داشــت و بعد از گذشــت ٣ ماه 
از حضــورش در ا
ن تيــم با هت تر
` مقابــل ترا�تور در 
ورزشــگاه آزاد� اســتارت زد. او از آن باز� به بعد ٥ گل 
د
گــر به گل ها
ش اضافــه �رد تا در ١٣ بــاز� ٨ گل به 
نامــش ثبت �نــد. د
اباتــه در اولين باز� خــود در ليگ 
قهرمانان آســيا به همراه استقالل مقابل الIو
ت گلزن� 
�ــرد تا تيمش در نها
ت با نتيجه ٣- صفر برنده شــود. او  
در بــاز� بعــد� مقابل الر
ان هم موفق به گلزن�  شــد تا 

تيمش با نتيجه ٥- صفر برنده شود.

د
اباته در بين تاثيرگذارتر
ن تازه واردها2 ليگ قهرمانان 

گزارش سا
ت ا2 اف س� درباره ببر سياه استقالل 

احتمال استعفاى مجيدى و 
بازگشت قلعه نویی؟!

استقالل در محاصره مشAالت و شا
عات 

باشــگاه اســتقالل ا
ــن روزها 
تجربــه  را  عجيبــ�  شــرا
ط 
م� �ند. بــا ا
ن �ه وزارت ورزش و جوانان با 
به عنــوان  ســعادتمند  احمــد  انتخــاب 
مد
رعامل، باشگاه استقالل را از بالتIليف� 
مد
ر
ت خارج �رده اما عمال  شرا
ط در ا
ن 
باشــگاه نــه تنها بهتر نشــده، بلIــه بدتر هم 
 `
شده است. استقالل� ها  انتظار داشتند 
فــرد متمــول و توانمنــد بــه لحــاظ مالــ� و 
مد
ر
ت� ســIان هدا
ت باشگاه را به دست 
بگيرد اما انتخاب وز
ر ورزش آن   ها را شو�ه 
�ــرد و باعث شــد ا�ثــر اعضا� تيــم و حت� 
برخ� از پيشIسوتان عليه مد
رعامل جد
د 
اســتور� ها  و  از  و  بگيرنــد  موضــع 
فنــ�  �ادر  و  باز
Iنــان  اظهارنظرهــا� 
بخصــوص فرهــاد مجيــد� ســرمرب� تيــم 
م� توان متوجه ا
ن موضوع شــد. ســرمرب� 
آب� هــا  عمال  به دفاع و حما
ــت از عبدالرضا 
موســو� عضو ســابق هيئت مد
ره پرداخت 
�ه توانسته بود بخش� از مشIالت مال� تيم 
را در زمــان حضــورش حــل و فصــل �ند اما 
گو
ــا  و  نشــده  ختــم  ا
نجــا  بــه  داســتان 
موضع گير� هــا بســيار تندتــر و اختالفــات 
عميق تــر از ا
ــن صحبت ها ســت. بر اســاس 

شــنيده ها  ســرمرب� جوان آب� ها بــه خاطر 
تشــد
د مشــIالت مالــ� تيــم و اعتــراض و 
را  مشIالت شــان  �ــه  باز
Iنــان   انتقــاد 
مســتقيما به او منتقل م� �نند، تحت فشــار 
ز
اد� اســت امــا در باشــگاه �ســ� را پيدا 
نم� �نــد �ــه نســبت بــه رفــع مشــIالت و 
دغدغه  ها� آب� ها  اقدام �ند. البته مجيد� 
فعــال در خارج از �شــور اســت و قرار شــده 
اواخر هفته جــار� به تهران برگــردد، اما با 
ا
ن حال و با موضع گير� او عليه مد
رعامل 
ســرمرب�  م� رســد  نظــر  بــه   بعيــد  جد
ــد 
اســتقالل بتواند تعامل خوب� با ســعادتمند 
داشته باشد و مد
رعامل جد
د هم با شرا
ط 
بحران� حا�م بر باشــگاه قطعا به ا
ن زود� 
نم� تواند خواسته  ها� باز
Iنان و �ادر فن� 

را برآورده �ند.
  

همه ا
ن مســائل دســت به دســت هــم داده 
تــا شــا
عات� دربــاره �ادر فنــ� اســتقالل و 
شخص فرهاد مجيد� مطرح شود. بر اساس 
شنيده ها  مجيد� با توجه به فشار ز
اد� �ه 
متحمل م� شــود، شــا
د در ادامه تصميم� 
عجيب و شــو�ه �ننده بگيرد. گفته م� شود 
مجيــد� بــا وضعيتــ� �ه پيــش آمــده ادامه 

همــIار� را نــه بــه صــالح خــود م� دانــد و 
نــه بــه صــالح اســتقالل و از ا
ــن رو احتمال 
ا
ن �ــه او در روزهــا� آت� اســتعفا دهد ز
اد 
اســت. البتــه شــا
د ا
ــن فقــط 
` حربــه از 
سو� ســرمرب� جوان اســتقالل برا� تلنگر 
زدن بــه وز
ــر ورزش و �ادر مد
ر
تــ� جد
د 
باشــگاه اســتقالل بــرا� حل آنــ� و منطق� 
مشــIالت آب� ها  باشــد، با ا
ن  وجــود در پ� 
 �
شا
عه اســتعفا� فرهاد مجيد� زمزمه ها
نيز در مورد آ
نده �ادر فن� استقالل شنيده 
م� شود. برخ� منابع غيررسم� از احتمال 

بازگشــت اميــر قلعه نو
ــ� بــه اســتقالل در 
فصل آ
نده خبــر م� دهند، بخصوص ا
ن �ه 
ســرمرب� فعل� ســپاهان، هنوز درباره ادامه 

ــا عــدم ادامه همــIار� اش بــا ا
ن باشــگاه  
تصميمــ� نگرفتــه و همين مســئله  احتمال 
جدا
ــ� او از زردپوشــان اصفهانــ� را قــوت 
بخشيده اســت. البته قلعه نو
� مدت هاست 
�ه گز
نه سرمربيگر� استقالل است و حت� 
زمان� �ه آندره آ استراماچون� سرمرب� سابق 
و ا
تاليا
� ا
ن تيم به دال
ل� همIار� اش را 
بــا آب� ها  قطع �رد و به �شــورش برگشــت، 

بحــث حضــور دوبــاره ژنــرال رو� نيمIــت 
استقالل مطرح شــده بود �ه در نها
ت قرعه 
جانشين� استراماچون� به نام فرهاد مجيد� 
خورد، اما ا�نون شرا
ط به حد� سخت شده 
�ه شــا
د مجيد� رفتن� باشــد. بــا ا
ن حال  
شا
د حت� قلعه نو
� هم با وجود تما
لش به 
بازگشت رو� نيمIت آب� در سال  ها� اخير، 
با اشراف به مشIالت ز
اد باشگاه د
گر ميل� 
بــرا� بازگشــت حداقل در وضعيــت �نون� 
نداشته باشد و استقالل� ها  دوباره با
د �اسه 

چه �نم چه �نم دستشان بگيرند.

باشــگاه اســتقالل اواخر ســال گذشــته با 
` حIم د
گر از ســو� فيفا مواجه شد �ه 
طبق آن فيفا ا
ن باشــگاه را در پرونده شــIا
ت و
نفرد شفر ســرمرب� سابق و آلمان� 
آب� ها  مقصر اعالم و محIوم �رده بود و اســتقالل� ها  ٢٠ روز مهلت داشــتند تا برا� 
نحــوه پرداخت طلب ٥٥٠ هــزار دالر� او 
` راهIار پيدا �نند. حاال خبر م� رســد 
باشــگاه استقالل برا� بستن پرونده مرب� پيشــين خود، قصد دارد طلب ٥٥٠ هزار 
دالر� ا
ــن مربــ� آلمان� را به صــورت اقســاط� پرداخت �ند. طلب و
نفرد شــفر و 
دســتيارانش 
I� از پرونده ها� باز در باشگاه استقالل است و مسئوالن ا
ن باشگاه 
بــرا� حل مشــIل و پرداخت طلب مــرد آلمان� قصد دارند پول او را در ٣ 
ا ٥ قســط 
پرداخت �نند. شــنيده م� شود در همين راستا قرار است جلسه ا� در دب� با حضور 
نما
نده باشــگاه استقالل و شــفر 
ا و�يلش برگزار شــود. البته پيرمرد آلمان� ز
ر بار 
قســط� شــدن طلب خود نرفته ، اما مســئوالن باشــگاه اســتقالل اميدوارند با توجه 
به مشــIالت مال� و شــيوع بيمار� �رونا شــفر را بــرا� حل مشــIل، متقاعد �نند. 
اســتقالل عالوه بر پرونده شفر، با
د طلب ا
ســما، منشا و جپاروف را هم بپردازد تا از 
خطر �ســر امتياز فرار �ند. را
زن� ها� مســئوالن باشگاه استقالل برا� حل و فصل 
پرونده ها� خارج� از اوا
ل فرورد
ن ماه و بالفاصله پس از انتصاب احمد سعادتمند 

به عنوان مد
رعامل جد
د ا
ن باشگاه آغاز شده و با سرعت ز
اد� ادامه دارد.

اواخر ســال گذشته جلسه ا� در فدراسيون فوتبال برگزار شد �ه باعث شيوع �رونا در ا
ن 
فدراســيون شد. به گزارش خبرورزش� 
I� از مســئوالن فدراسيون در ا
ن باره م� گو
د: 
«جلســه ا� بود �ه 
I� از مســئوالن اســتقالل هم در آن حضور داشت. ا
شــان به بيمار� 
�رونا مبتال شــد. ما هم چند بار گفتيم نIند �رونا گرفته ا
د ول� گفتند چيز� نيســت. در 
ا
ن جلســه مســئول اســتقالل عالوه بر ا
ن �ه توضيحات� داد و حرف ها
ــ� زد، چند بار� 
هم ســرفه �رد تا قشــنگ و
روس را پخش �ند. روز بعد مشIالت� برا� بعض� از مسئوالن 
از جملــه حيــدر بهاروند، صــادق درودگر و �اظم طالقان� پيش آمد. ا
ــن ٣ نفر �م� بعد و 
پــس از انجام آزما
ش ها متوجه شــدند �رونا گرفته اند.» آن مســئول فدراســيون م� گو
د: 
«بهاروند، طالقان� و درودگر تنها چند روز بعد حال بســيار وخيم� داشــتند. مدام با آن ها 
در ارتباط بود
م و حت� خودشــان از ادامه زندگ� نااميد شــده بودند.» نفر بعد� هم �ه به 
 gن ص
ا
ن بيمار� در فدراســيون مبتال شد، زهره هراتيان رئيس ا
فمار) بود. او هم به ا
٤ نفره پيوســت. بعد از ابتال� ا
ن ٤ نفر به بيمار� �رونا، مســئوالن پزشــI� فدراســيون 
توصيــه �ردند در خانه بمانند و به بيمارســتان نروند، به همين دليل هر ٤ نفر خانه نشــين 
شدند. البته گو
ا وضعيت عموم� هر ٤ نفر بهتر از قبل شده است. درودگر سر حال تر شده  
و همين طور طالقان�، بهاروند و هراتيان. گفتن� اســت در بين اســتقالل� ها، د�تر ستوده 
اولين �س� بود �ه تست �رونا� او مثبت اعالم شد اما او در جلسه فدراسيون نبوده است!

تسویه حساب قسطی استقالل با شفر! یک استقاللی عامل شيوع کرونا در فدراسيون!اتفاق روز سوژه روز

تکذیب شایعه فسخ قرارداد اسکوچيچ با ایران
بــا توجه به لغــو د
دارها� تيم 
خــرداد  و  فرورد
ــن  در  ملــ� 
ماه، نامشــخص بودن شــرا
ط 
رقابت ها� ليگ برتر (و به طور 
�ل� اوضاع فوتبال در سراسر 
بحــث  همچنيــن  و  جهــان) 
پا
ــان دادن توافق� به قرارداد 

همــIار� ميان فدراســيون واليبال و ا
گــور �وال�وو
چ، 
طــ� روزهــا� گذشــته ا
ن شــا
عه مطرح شــده بــود �ه 
فدراســيون فوتبال هم فســخ قرارداد دراگان اسIوچيچ 
را در دســتور �ار قرار م� دهد، اما مد
ران فوتبال �شــور 
قاطعانه تا�يد دارند حداقل در شرا
ط �نون� اصال  چنين 
مســئله ا� صحت ندارد. طبق شنيده ها، اسIوچيچ ط� 
روزها� گذشته با برخ� از مسئوالن فدراسيون به صورت 
تلفنــ� صحبــت �ــرده و در خــالل گفت وگوها
ش هيچ 
حرف� از فسخ قرارداد به ميان نياورده است. او خطاب به 
طرف ها� ا
ران� گفته است: «من همچنان به قرارداد� 
�ه با شــما بســته ام، متعهــد باق� م� مانم. البته شــرا
ط 
دنيــا به دليل شــيوع بيمار� �رونا �امال  متفاوت شــده و 
نم� توان تار
ــخ دقيق� را برا� آغــاز دور جد
د تمر
نات 
تيــم مل� اعالم �رد ول� شــ` نداشــته باشــيد به محض 
ا
ن �ه با من تماس بگير
د و تار
خ آغاز دوباره رقابت ها� 
باشــگاه� تان را اعــالم �نيد، ســوار هواپيما م� شــوم و 

خودم را به تهران م� رسانم.»

دستمزد جهانبخش در برایتون؛ هفته اى 
۵٠هزار پوند!

دســتمزدها�  رقــم  انتشــار  بــا 
هفتگ� جد
د ستاره ها� برا
تون 
مشــخص شــد ســتاره ا
ران� در 
�نــار 
ــ` نفــر د
گــر بيشــتر
ن 
دستمزد را از ا
ن باشگاه در
افت 
م� �ند. به گزارش ورزش ســه، 
چند روز قبل باشــگاه برا
تون به 

صورت رسم� اعالم �رد گراهام پوتر سرمرب� و باز
Iنان ا
ن 
تيــم با �اهش ٣٠ درصد� دســتمزدها� خود برا� �م` به 
عبور باشــگاه از شــرا
ط بحران� �روناو
روس موافقت �ردند، 
تصميم� �ه حــاال تلگراف هلند مدع� اســت بــرا� عليرضا 
جهانبخــش هر هفته ١٥ هزار پونــد (نزد
` به ٣٠٠ ميليون 
تومان) ضرر در پ� دارد. به نوشته ا
ن رسانه معروف هلند� در 
حال حاضر عليرضا جهانبخش در �نار مارتين مونتو
ا ســتاره 
اسپانيا
� ســابق بارسلونا با دســتمزد هفتگ� ٥٠ هزار پوند 
باالتر
ن دســتمزد را در بين ســتاره ها� برا
تون در
افت م� 
�نند �ه با �اهش ٣٠ درصد� قراردادها ا
ن رقم به ٣٥ هزار 

پوند در هفته �اهش پيدا �رده است.

ایران همچنان دوم آسيا و سی و سوم جهان
تيم هــا�  جد
ــد  رده بنــد�  در 
ملــ� فوتبال جهان، �شــورمان 
همچنــان در رده دوم قاره آســيا 
و ســ� و ســوم جهان قرار دارد. 
رده بنــد� جد
ــد تيم  ها� مل� 
فوتبال جهان �ه از سو� سا
ت 
فوتبال رنIينگ اعالم شد،  تيم 
مل� �شورمان با ١٤٨٩ امتياز، 

در رده ســ� و سوم قرار دارد. در قاره آسيا، تيم ژاپن با ١٥٠٠ 
امتيــاز در رده اول و بيســت و هشــتم جهان ا
ســتاده اســت. 
تيم  هــا� مل� بلژ
`، فرانســه، برز
ــل، انگليــس و اروگوئه، 
به ترتيب عناو
ــن اول تا پنجم را از آن خــود دارند. رده بند� 

رسم� فيفا آخر هفته ٩ آور
ل(٢١ فرود
ن) اعالم م� شود.

قرنطينه دستياران قلعه نویی در پرتغال!
دروازه بان ها�  مربــ�  تاوارس، 
تIســيرا،  ميگوئــل  و  ســپاهان 
دســتيار امير قلعه نو
� بــا ورود 
به �شورشان قرنطينه شدند. با 
شــيوع و
روس �رونــا و تعطيل� 
ليگ برتر و عــدم پرواز خارج�، 
مربيان ســپاهان نتوانســتند از 
�شور خارج شو ند و حاال پس از 

 �
گذشت 
` ماه از تعطيل� ليگ برتر، ٢ دستيار امير قلعه نو
ا
ران را تر) �ردند. تاوارس، مرب� دروازه بان ها� سپاهان و 
ميگوئل تIسيرا، دستيار امير قلعه نو
� با ورود به �شورشان 
قرنطينه شدند. گفتن� است رادوشوو
چ و ميليچ، ٢ باز
Iن 
�روات پرســپوليس و اســتقالل هم در بدو ورود به �رواســ� 

ملزم به قرنطينه خانگ� به مدت ١٤ روز شده بودند.

تيم حقوقی تراکتور به دنبال محکوميت استوکس!
مســئوالن باشــگاه ترا�تــور �ــه 
دالر  هــزار  پرداخــت ٤٠٠  بــه 
بــه آنتونــ� اســتو�س محIــوم 
هســتند  تــالش  در  شــده اند، 
برگرداننــد.  را  حIــم  ا
ــن  تــا 
باشــگاه ترا�تــور مدعــ� اســت 
�ــه اســتو�س در تمر
نــات ا
ن 
تيــم غيبــت غيرموجــه داشــته و 

به صــورت غير قانون� نيز قرارداد خود را با ا
ن باشــگاه فســخ 
�رده است. در ا
ن راستا، ا
ن باشگاه با 
` تيم حقوق� در حال 
همIار� اســت تا بتواند حIم ســنگين فيفا را برگرداند. البته 
پرسپوليس� ها  هم به دنبال محIوم �ردن استو�س به خاطر 
غيبت  ها� غيرموجه و برگرداندن ١٥٠هزار دالرشان هستند.
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