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سیاه و سپید عرضه های میلیاردی سهام دولتی 

سرانجام موضوع عرضه سهام شرکت های دولتی به عموم 
مردم با اعالم برخی جزئیات و تعیین زمان فراخوان به مرحله 
اجرا نزدیک شد. همزمان موج عرضه شرکت های خصولتی 
در بورس هم آغاز شده است و به نظر می رسد با عرضه شستا در 
روزهای پیش رو به اوج خود برسد. همه این ها در حالی است 
که دولت در بودجه سال 99 منابعی نزدیک به 50 هزار میلیارد 
تومان را از محلی با عنوان »مولدسازی دارایی های دولت«پیش 
بینی کرده است.البته واضح است که فعال ساز و کار یا جزئیاتی 
درباره مولدسازی دارایی ها وجود ندارد و آن چه قوه مجریه 
با  عنوان مولدسازی مطرح کرده در عمل صرفا فروش دارایی 
هاست. با این حال صرف فروش دارایی ها نیز نمی تواند درابتدا 
موردنقد باشد و منفی ارزیابی شود. بلکه باید جوانب مختلف آن 

بررسی شود. در این خصوص نکات زیر قابل طرح است:
1-به نظر می رسد مدل فعلی عرضه سهام به عموم مردم، کاراتر 
از مدل قبلی یعنی سهام عدالت است. فروش در قالب سهام 
عدالت یک طرح 10 ساله بدون آورده نقدی فوری برای دولت 
بود که پیچیدگی های اجرایی زیادی مثل اتحادیه های محلی 
و استانی و ... داشت و عمال درباره نحوه مدیریت شرکت ها هم 
مسائلی ایجاد کرد. مردم هم عمدتا راضی نبودند. اما در ساز و 
کار فعلی، سهام همه شرکت ها به یک صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله منتقل و واحدهای این صندوق ها به مردم واگذار 
می شود. اگرچه چند مرحله عرضه بلوکی برخی از این شرکت 
ها در بورس به دلیل نبود مشتری بی نتیجه مانده اما انتظار 
می رود تخفیف 20 تا 25 درصدی و موج خروشان نقدینگی 
موجود، کار فروش سهام باقی مانده دولت در شرکت های بزرگ 

بورسی را آسان کند.
2-تخمین زده می شود که 30 هزار میلیارد تومان از این محل 
سرمایه جذب شود. این رقم می تواند بخشی از کسری بودجه دولت 
را پوشش دهد اما نه همه آن را. در شرایط فعلی که دولت کسری 
بودجه بسیار باالیی )بیش از  150 هزار میلیارد تومان( دارد و 
از  سوی دیگر نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد فروش باقی 
مانده  سهام دولت در شرکت های واگذارشده، اتفاق بدی نیست.

3-اگرچه فروش مانده سهام شرکت های بزرگ از نظر ساز و 
کار و از منظر تامین منابع برای دولت، قابل دفاع است اما نباید 
درباره تمام جزئیات خوشبین بود. اهالی بورس ارزش سهام و 
قدر تخفیف 20 تا 25 درصدی را خوب می دانند. اما عامه مردم 
این گونه فکر نخواهند کرد. آن ها در کنار این امتیازات انبوهی 
از ریسک ناشی از ناآشنایی با سهام و بورس و صندوق ETF و ... 
را نیز در ذهن خواهند گذراند و ممکن است به راحتی در طرح 
مشارکت نکنند. چنان چه مشارکت در خرید مانده سهام عدالت 
بسیار پایین بود. اگرچه خرید مانده 500 هزار تومانی سهام 
عدالت به طور واضح سودده بود و تاکنون بیش از 400 درصد 
بازدهی داده اما مردم می گفتند که “از کجا معلوم ارزشش را 
کم نکنند؟” “معلوم نیست کی آزاد شود”. طبیعتا درباره عرضه 
فعلی نیز با شدت و ضعف این ابهام ها وجود خواهد داشت و مانع 
از مشارکت حداکثری خواهد شد. ابهام زدایی و ارائه توضیحات 
متقن، شفاف و ساده این معضل را حل خواهد کرد. درضمن  باید 
برای پدیده های همیشگی مثل خرید کدملی برای خرید سهام 

که قطعا توسط برخی  به راه خواهد افتاد، فکری شود.
4- با توجه به انبوه نقدینگی، به خصوص  در بازار سرمایه 
کشور، رویکرد عرضه خرد سهام به عموم مردم، تصمیم درستی 
ــاره شرکت های دولتی و  است و قابل تــداوم اســت. هم درب
هم شرکت های خصولتی. به عنوان مثال شرکت پرحاشیه 
هپکو در بورس تا حدود چهاربرابر قیمت عرضه عمده خریدار 
داشــت! دولــت تالش می کرد بخشی از سهام را در قیمت 
2500 میلیارد تومان بفروشد اما خریداری نبود اما ارزش کل 
سهام شرکت در بورس تا محدوده 10 هزار میلیارد تومان رشد 
کرده بود! هم اکنون نیز ارزش سهام در بورس بیش از دو  برابر 
قیمت عرضه عمده است! البته این نوع فروش به عموم مردم 
قطعا قابل توصیه نیست اما به بورس بازان که آگاهانه در این 

قیمت ها خریدارند، نمی تواند محل اشکال باشد.
5-نکته نهایی ایــن که فــروش دارایــی ها در مقطع سخت 
فعلی و به روش درست قابل دفاع است. اما رویکرد اصلی در 
مواجهه با دارایی های دولت باید مولدسازی باشد. شناسایی 
و مولدسازی دارایی های دولت ها در جهان با انتشار آثاری 
با  عنوان ثــروت عمومی ملل و ثــروت عمومی شهرها بسیار 
موردتوجه است و می تواند منشأ تحوالت بزرگی باشد. وزارت 
اقتصاد دولت یازدهم نیز در واکنش به این روند جهانی اقدام به 
تهیه مقدمات برای مولدسازی دارایی ها کرد و تخمینی اولیه 
ازکل دارایی های دولت به دست آورد )حدود 18 هزارهزار 
میلیارد تومان( اما خبری از تداوم آن روند اصولی نیست. جز 

اسم آن که در بودجه 99 آمده است! 

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 آقای روحانی مردم گیاه نیستند که در خانه  •
بمانند وبا یک لیوان آب فتوسنتز کنند .الاقل 
مبلغی به عنوان بسته فوق العاده معیشتی به 
حساب مردم واریــز کنید تادغدغه کمتری 
داشته باشند و مجبور نباشند به سطح شهر 

بیایند.
 چند روز است بــرای دو سکانس سریال  •

ــان را می  ــودش ــد خ ــده ای دارنـ پایتخت ع
کشند! ای کاش یک دهم این حساسیت را 
می گذاشتند برای جوانان که به علت فشار 
اقتصادی، زندگی آن ها در حال فروپاشی 

است.
چطور ادارات باید با یک سوم ظرفیت کار  •

کنند ولی کارگران فضای سبز شهرداری 
هم  بهداشتی  امکانات  فاقد  متاسفانه  که 
هستند باید سرکار باشند؟ آن هم در فضای 
باز و خیابان که حتی مردم از پنجره خودرو 
به بیرون عطسه می کنند. نمی دانم حفظ 

درخت مهم تر است یا حفظ جان انسان ها؟
مدام می گویند که در خانه بمانید ولی همه  •

مــردم در خیابان هستند. چه کسی مقصر 
است؟ ما مردم که برای یک لقمه نان می دویم 
یا مسئوالن مان که با تدابیرشان کاری کرده 
اند که همه مان با این همه استرس باز هم 

هشت مان گرو نه مان باشد؟!
در این شرایط خاص، انسان عاقل کسی  •

اســت کــه ضمن رعــایــت نکات بهداشتی و 
خودقرنطینگی ، فقط نان خالی بخورد ولی 
بابیرون آمدن، جان خودش و دیگران را به 
خطرنیندازد . انتخاب آسانی است. یا داشتن 

نان بخور و نمیر  یا بیا بیرون و بمیر!
مدتی است شرکت کویرتایر محصوالت خود  •

را اینترنتی به فروش می رساند و باید در سایت 
ثبت نام کنید. وقتی ثبت نام می کنید باید 
تصویر رنگی پشت و روی کارت ملی و کارت 
ماشین را آپلود کنید، بعد از چند روز تایید می 
شود و ثبت نام قاعدتا انجام می شود. مشکل 
این جاست برای تایید مدارک همیشه پشت 
کارت ملی تایید نمی شود. لطفا مسئوالن 
بــررســی بفرمایند عمدی در کــار هست یا 

سیستم مشکل دارد؟!
 کــاش ایــن قــدر که به موضوعات سطحی  •

ــردم و  توجه می کنید به مسائل روزمـــره م
مشکالت زندگی آن ها هم توجه کنید. یک 
سریال پخش شده و چندروز است که هرکسی 
برای خودش نظری می دهد. یکی می گوید 
چرا هما در سریال دروغ گفت؟! آن یکی می 
گوید نقی چرا سیاسی شد و...! این ها فیلم 
است. کاش در واقعیت هم این قدر به همه 

چیز حساس بودید.
این کشور این همه درآمــد نفتی و  منابع  •

طبیعی دیگر دارد. آن وقت آقایان خجالت 
نمی کشند که می خواهند به هر خانواده 
متقاضی از روی یارانه شان یک میلیون وام 
بدهند و بعدا 12 درصد سود بگیرند! به آن 
تصمیم گیرنده باید گفت خسته نباشی دالور، 

خداقوت پهلوان!
 من از بیمه گذاران اختیاری سازمان تأمین  •

اجتماعی هستم که در وضعیت فعلی هیچ 
درآمدی ندارم، خواهشمندم از دولت فخیمه 

بپرسید تکلیف افرادی چون بنده چیست؟
 بنده یک کارمندم. از زمان شیوع کرونا فقط  •

چهار روز در محل کار نبودم،بقیه روزها را به 
اجبار رفتیم اداره؛بعضی مسئوالن دولتی 

مصوبات را تمکین نمی کنند!
چرا مسئله دو سکانس پایتخت را این قدر  •

به حاشیه برده اید؟ من که بچه قبل انقالب 
محسوب میشم  و آن موقع خیلی به سینما 
اصال  ها  سکانس  ــدن  دی هنگام  می رفتم، 
متوجه کپی بـــرداری نــشــدم چــه بــرســه به 

دیگران؟ انگار عده ای دنبال مچ گیری اند!
واقعا خجالت آور است که عده ای مشکالت  •

مردم خودمان را نمی بینند و فقط به خارج 
چسبیده اند! یادمان نمی رود آن اوایلی که 
کرونا آمده بود حتی پرستارهایمان ماسک 
نداشتند که استفاده کنند. حاال که با کمک 
مردم مشکل حل شده آقایان شاخ و شانه می 
کشند برای کشورهای دیگر و این طور القا می 

کنند که آن جا همه در حال مردن هستند!
به نظر من تو این مملکت مسئولی در قبال  •

ــدارد و گرانی کماکان  تــورم کاالها وجــود ن
بیداد می کند...اگر حرف من اشتباه است 
مسئول  یــک  بــا  مصاحبه  ــت  وق نیم ساعت 
مربوطه بگذارید تا من ایشان را با واقعیت 

اجتماع روبه رو کنم.
 آقای وزیر به داد  ما رانندگان اتوبوس ها  •

و مینی بوس ها که بیکار شدیم و در روستا 
زندگی و بیمه روستایی پرداخت می کنیم و 

حتی یک ریال درآمد ثابتی نداریم ،برسید.
 عامه مردم در تعجب اند که چرا برای پخش  •

دو سکانس ازیک سریال عده ای این قدر سر 
وصدا به پا کرده اند اما در مقابل سایر مسائل 
که اتفاقا براعتقادات مردم تاثیر مستقیمی 

دارد، کامال بی تفاوتند.
 خجالت آوراست که هنوزمردم در بعضی  •

شهرها بــا کفش آهنی بــه دنــبــال ماسک و 
دستکش و مایع ضد عفونی هستند! محلول 
و الکل و مواد ضدعفونی اگر هم باشد دست 

دالالن داروخانه هاست و آن هم گران است.
 االن که قیمت نفت به یک سوم کاهش یافته  •

چرا باز هم باید بنزین سه هزارتومنی بخریم؟ 
چرا حاال کسی از قیمت فوب خلیج فارس 

صحبت نمی کند؟
 این چه جور یارانه ای است که بابت کرونا  •

دادن؟ به خدا قسم بعد از 15ســال سابقه 
بیمه بیکار شدم و هیچ منبع درآمدی ندارم. 
خودم وبچه ام دیابت داریم و هزینه انسولین 
ــدارم هرماه  و سرنگ چــون هیچ بیمه ای ن
سرسام آور است. مستاجر هم هستم. یک 
خــودروی بنزینی مدل پایین دارم و قبالدر 
اسنپ کار می کردم ولی حاال به خاطر دیابت 
نمی تونم کار کنم. االن خونه نشین شده ام و 
بااین وضعیت دولت منو جزو مشمولین یارانه 

کرونا قرار نداده!
ــای ناپاک  • ــت ه ــود دس  قــاچــاق کـــاال  ووجـ

مفسدان واخالل گران اقتصادی، ازعوامل 
و موانع به سرانجام رسیدن اهــداف جهش 
تولیداست پس مسئوالن محترم قبل از تهیه 
خط  تولیدوشروع  امکانات  کامل  وتأمین 
تولید،موانع پیش روی این عرصه رامحوکنند.

انتشار نسخه کاغذی رسانه ها  از شنبه 23 فروردین
نسخه کاغذی روزنامه خراسان از 23 
ــن منتشر مــی شـــود. بــه اطــالع  ــروردی ف
مخاطبان گــرامــی مــی رســانــد بــا توجه 
کرونااز  با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیم  به 
روزشنبه  23 فروردین در سراسر کشور 
کلیه نشریات چاپی با رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی، امکان انتشار 
ــه ذکـــر اســت  ــت. الزم ب ــ خــواهــنــد داش
با توجه  به رکــود بــازار و کسب و کارها، 
روزنــامــه خــراســان با چند تغییر جزیی 

منتشر می شود. در این تغییرات، روزنامه 
خــراســان از 32 صفحه بــه 24 صفحه 
کاهش مــی یــابــد. امــیــدواریــم بــا بهبود 
شرایط به شکل قبل برگردیم و طبق روال 
گذشته روزنــامــه را  به دســت مخاطبان 
گرامی برسانیم. همان طور که قبل از 
این هم اعالم کردیم تعداد  روزهایی که 
خراسان به شکل نسخه کاغذی به دست 
مخاطبان گرامی نرسیده است به اشتراک 
آن ها اضافه می شود و از این بابت مشکلی 

وجود ندارد.

یادداشت 

  جواد غیاثی 
economic@khorasannews.co

شنبه  همان  از  چیز   میرجانیان-همه 
ــروع شد.  نــگــران کننده در پایتخت ش
شنبه، اولین روز بعد از تعطیالت نوروزی 
که همراه شده بود با روزهــای قرنطینه 
کرونایی. در حالی که بهترین راهکار 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در 
خانه ماندن و به اصطالح قرنطینه شدن 
است اما در یک هفته اخیر، تصاویری  از 
ترافیک شهری و ازدحام مردم در مترو، 
اتوبوس ،بازار و خیابان های تهران منتشر 
شد که با واکنش  کاربران فضای مجازی 
و بسیاری از پزشکان و مسئوالن همراه 
بود. تصاویری که نشان می داد بسیاری 
از مردم، پشت در اتوبوس و مترو در مقابل 
جمعیت زیادی از مسافران ایستاده اند 
و منتظرند تا جایی باز شود و آن ها هم 
بتوانند از سیستم حمل و نقل عمومی 
استفاده کنند.  با افزایش آمار مبتالیان، 
مدارس و دانشگاه ها تعطیل و از مردم در 
شهرهای مختلف درخواست شد تابرای 

ــع زنــجــیــره  ــط ق
کــرونــا در خانه 
برخی  بمانند. 
تـــوصـــیـــه هـــا را 
گرفتند  جـــدی 
ــا کم  و بــرخــی ب
از  ــی  ــ ــه ــ ــوج ــ ت
مـــوضـــوع عــبــور 

کردند. چند روز پس از تحویل سال نو با 
توجه به روند صعودی مبتالیان به کرونا 
طرحی به نام »فاصله گذاری اجتماعی« 
از ســوی مسئوالن وزارت بهداشت به 
دولت پیشنهاد داده شد که این موضوع 
از سوی  ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب 
شد. طرحی که محدودسازی مکان های 
پــرتــردد مانند مـــدارس، دانشگاه ها و 
ورزشــگــاه ها ، بــرگــزاری بــازی هــا بدون 
تعطیلی  تئاترها،  تعطیلی  تماشاچی، 
بخشی  مذهبی  اماکن  و  نمازجمعه ها 

از جزییات آن بــود.  اما بعد از تعطیالت 
نوروزی برای برخی  انگار همه چیز تمام 
شد! طوری که انگار دیگر کرونایی در کار 
نیست!  پس از پایان تعطیالت نوروزی، به 
حجم تردد ها در شهر افزوده شد چرا که 
برخی شهروندان باید در ادارات و نهادها 
می یافتند . حضور  فعالیت کاری  جهت 
به نظر اگر قرار است طرح فاصله گذاری 
اجتماعی با سخت گیری کمتری اجرا 
شــود باید مقدمات و الــزامــات آن نیز از 
جمله وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه 
کافی مهیا شود تا شهروندان این چنین 
در هم فشرده به محل کار خود نروند. 
آمار ابتال همچنان باالست. همین دیروز 
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در تهران اعــالم کرد روز گذشته 500 
مبتالی قطعی کرونا در پایتخت بستری 
ــالم خطر جــدی به  شدند. ایــن یعنی اع
ــرای جــدی نگرفتن  ــردم ب مسئوالن و م
ــروز تصویر  هشدار ماندن در منزل. دی
دیگری هم از مجلس  
منتشر شد که خیلی 
بیشتر شوکه شدیم. 
نماینده های مجلس 
کــه حــــدودا بــعــد از 
یک ماه از تعطیالت 
ــق  ــوف کـــرونـــایـــی م
نشدند جلسات شان 
را به صــورت آنالین برگزار کنند صبح 
روز سه شنبه اولین جلسه علنی در سال 
99 را تشکیل دادنــد اما برخی تصاویر 
نشان می دهد که انگار آن ها هم از کرونا 
نمی ترسند و در فاصله بسیار نزدیکی 
از همدیگر ایستاده اند! اتوبوس، مترو، 
بازار و مجلس شلوغ؛ این یعنی احتمال 
صعودی شدن تعداد مبتالیان زیاد است و 
رعایت نکردن مالحظات بهداشتی دقیقا 
یعنی خودکشی! چه کسی  باید مالحظه 

کند؟ ما، شما و همه.

عکس های ترسناک؛ موج جدید شیوع در راه است؟
 در حالی که ویروس کرونا همچنان جوالن می دهد، چند عکس شوکه تان 

می کند؛ اتوبوس،  مترو و حتی  صحن مجلس شلوغ و بدون مالحظه بهداشتی!

سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب در روز نیمه شعبان 

ــرت آیــــــت ا... خــامــنــه ای رهــبــر  ــض ح
انقالب اسالمی روز پنج شنبه، 21 
فــروردیــن 1399 )فـــردا( مصادف 
ــا نیمه  شــعــبــان، ســـالـــروز والدت  ب
باسعادت قائم آل محمد )عجل ا... 

با ملت  تعالی فرجه الشریف( 
شریف ایران مستقیم سخن 

خواهند گفت. سخنرانی 

ساعت  انقالب  رهبر  تلویزیونی 
11 صبح از شبکه های رسانه  
پــایــگــاه  از  همچنین  و  مــلــی 
 KHAMENEI.IR اطالع رسانی
و حساب های اینستاگرام و توئیتر 
این پایگاه به زبان های مختلف و 
به صورت زنده پخش خواهد 

شد.

کرونا نحوه رژه 29 فروردین ارتش را هم تغییرداد 
هادی محمدی – رئیس ستاد و معاون 
ــش جــمــهــوری  ــ هــمــاهــنــگ کــنــنــده ارت
اسالمی ایران   با اعالم این که رژه 29 
فروردین به مناسبت روز ارتش به صورت 
رژه خدمت در ســراســر کشور برگزار 
می شود ، اظهار کرد :  در این طرح از 
20فــروردیــن اقــدامــات گسترده ای را 

برای رفع آلودگی اماکن عمومی و سطح 
شهرها ، رسیدگی به بیماران در مناطق 
مــحــروم، غربالگری با اعــزام تیم های 
پزشکی، کمک نیروی انسانی به مراکز 
ــروج و رفع  درمــانــی، کنترل ورود و خ
آلودگی خودروها  در ورودی و خروجی 

شهرها انجام خواهیم داد. 

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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ــر تصدی  ــر س گـــروه هـــای ســیــاســی شیعه ب
پست نخست وزیــری عــراق توسط »مصطفی 
الکاظمی« رئیس کنونی ســازمــان امنیت و 
اطالعات این کشور به اجماع رسیده اند و در 
عمل گزینه »عدنان الزرفی« کنار گذاشته شده 
بزرگ  فراکسیون  ایرنا،پنج  نوشته  است.به 
شیعه عراق شامل »الفتح« )هادی العامری(، 
»دولــت قــانــون« )نــوری المالکی(، »جریان 
حکمت« )سید عمار حکیم( ، »جنبش العطاء« 
)فالح الفیاض( و حزب فضیلت اسالمی در 

نشست اخیر خود در منزل »هادی العامری« 
دربـــاره معرفی الکاظمی بــه عــنــوان نامزد 
پست  تصدی  ــرای  ب شیعه  ــای  ه فراکسیون 
ــراق به اجماع نظر رسیده  ــری ع نخست وزی
اند.»مقتدا صدر« حامی فراکسیون سائرون 
نیز بعد از این اجماع پیام هایی مبنی بر تایید 
نامزدی الکاظمی داده و بخشی از فراکسیون 
»النصر« )حیدر العبادی( نیز بعد از اطمینان 
از حصول این اجماع، حمایت خود را از عدنان 
الزرفی پس گرفته اند.»برهم صالح«، رئیس 

جمهوری عراق نیز که پیش از این، سلب حکم 
تکلیف الزرفی را بــرای پست نخست وزیری 
منوط به اجماع بیت سیاسی شیعی کرده بود، 
بعد از حصول ایــن اجماع بر سر الکاظمی، 
ــاره  حاضر به ابطال حکم ریاستی خــود درب

الزرفی شده و نام کاندیدای جدید را دریافت 
کرده است.اکنون رایزنی های سیاسی 

بر سر نحوه قانونی سلب حکم تکلیف 
الزرفی مطرح است که در این خصوص 
گزینه های مختلفی مطرح شده است.
بر این اساس، قلمداد کردن غیرقانونی 

ــودن اصــل تکلیف یــا عــدم بــرگــزاری  ب
نشست رای اعتماد پارلمان عــراق در 

موعد مقرر مانند آن چه برای »محمد 
توفیق عالوی« نخست وزیر مکلف 

قبلی )پیش از الزرفی( اتفاق افتاد، برای سلب 
ــت.در سطح  حکم تکلیف الزرفی مطرح اس
بین المللی نیز آمریکایی ها به عنوان یکی از 
مهم ترین بازیگران خارجی موثر در تحوالت 
سیاسی عــراق، نظر موافق اولیه خــود را با 
تکلیف الکاظمی اعالم کرده اند.از 
مصطفی الکاظمی به عنوان یک 
چهره امنیتی یاد می شود که در 
عین حال که با اغلب جریان های 
سیاسی داخلی عراق مناسبات 
خوبی دارد، از روابط متوازن با 
کشورهای خارجی، همجوار 
مند  بهره  منطقه  و 

است.

تحلیل روز

فتح الفتوح یا بازی خوردن؟ 

سید رضا قزوینی غرابی -احزاب مخالف الزرفی 
روی مصطفی الکاظمی تمرکز کرده اند تا این را 
جایگزین آن کنند. آن چنان هم خوشحالند که 
گویی فتح الفتوح کرده اند. یادشان رفته که چندی 
پیش کاظمی را مهره آمریکا می نامیدند!  حاال یا آن 
ادعاهایشان درست نبوده یا وا داده اند.ائتالف فتح 
و برخی گروه های مقاومت در زمانی که نام الکاظمی 
به طور جدی به عنوان گزینه جایگزین نخست وزیری 
عبدالمهدی مطرح شده بود او را چهره آمریکایی و 
برخی اعضای آن، وی را یکی از عوامل ترور سپهبد 
شهید سلیمانی معرفی می کردند. یکی از رسانه 
های همسو نیز در مطلبی به عنوان معرفی بازوهای 
آمریکا در عراق، الکاظمی و الزرفی را در میان شش 
شخصیت معرفی شده وابسته به آمریکا معرفی کرده 
بود.جالب این که شخصیت برجسته سیاسی که در 
چند ماه اخیر  و مجدد در چند روز اخیر حامی نخست 
وزیری الکاظمی بوده و دیدگاه گروه های شیعی را 
در این خصوص به یکدیگر نزدیک کرده، به ادعای 
آن رسانه ، یکی از آن شش بــازوی آمریکا در عراق 
معرفی شده است!اکنون احزاب مخالف الزرفی با 
ادعای این که اعتراض شان به الزرفی نیست بلکه به 
مکانیسم انحصار طلبانه و ساختارشکنانه برهم صالح 
در معرفی الزرفی بوده، از گزینه الکاظمی سخن می 
گویند.به نظر می رسد "عمده" احزاب سیاسی شیعه 
در یک معادله پیچیده بازی خورده اند. اختالفات 
فراوان و ناتوانی در رسیدن به یک اجماع، شاید مهم 
ترین دلیل عدول از یک چهره نزدیک به واشنگتن به 

یک چهره دیگردرهمان خط است.

پیشخوان بین الملل 

کارتون روز 

نمای روز 
چهره روز 

طرح جلد نیویورکر از شهر کرونا زده نیویورک

جمهوری خواهان آمریکا با ناآگاهی خود برای 
کرونا فرش قرمز پهن کردند. این فاجعه ممکن 
است تاثیر به سزایی در کاهش رای ترامپ در 

انتحابات ۲۰۲۰ آمریکا داشته باشد.

یک دلقک با پوشیدن ماسک در کوچه های غزه 
سعی می کند کودکانی را که در خانه مانده اند ، 

خوشحال کند.

برهم صالح نام کاندیدای جدید نخست وزیری عراق را دریافت کرد 

پشت به الزرفی،رو به الکاظمی 

شریفی- بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، 
دو هفته پیش به بیمارستان محل بستری بیماران 
کرونایی رفت و با غــرور و یک دندگی از دست 
دادنــش با همه بیماران خبر داد. جانسون اما 
هیچ گاه فکر نمی کرد کرونا او را در آغوش بگیرد 
و گلویش را چنان بفشارد که برای نفس کشیدن 
به دستگاه تنفسی نیاز داشته باشد. مایکل گوو، 
وزیر کابینه بریتانیا می گوید که بوریس جانسون 
55 ساله با ماسک اکسیژن نفس می کشد اما 
پزشکان بیمارستان »سینت توماس« در لندن 
هنوز از دستگاه تنفس مصنوعی )ونتیالتور( برای 
او استفاده نکرده اند. هرچند عصر دیروز اخباری 
مبنی بر وخامت حال وی منتشر شد. نخست وزیر 
بریتانیا اکنون در بخش آی سی یو به سر می برد 
و به درخواست او اداره دولت موقتا به »دومینیک 
راب« 46 ساله، وزیر خارجه این کشور سپرده 
شده است. در پی اعالم انتقال جانسون به بخش 

مراقبت های ویژه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا گفت: می خواهم صمیمانه ترین و بهترین 
درود خودم را به دوست بسیار عزیزم و دوست مردم 
آمریکا بفرستم. زمانی که شنیدیم جانسون بعد از 
ظهر دوشنبه به بخش مراقبت های ویژه منتقل 
شده است بسیار ناراحت شدیم.  آمریکایی ها 
برای شفای او دعا می کنند. شیوع ویروس کرونا 
در کابینه دولت محافظه کار بریتانیا در حالی 
اســت که  »مایکل گــوو« معاون نخست وزیر نیز 
در اقدامی پیش گیرانه به دلیل ابتالی یکی از 
اعضای خانواده اش به کرونا )کووید ۱۹( خود را 
قرنطینه کرده است. گوو تازه ترین سیاستمدار 
انگلیسی است که برای جلوگیری از شیوع کرونا 
خود را قرنطینه کرده است. دولت جانسون در 
هفته های گذشته با انتقادهای داخلی روبه رو بود 
که چرا مانند بسیاری از کشورهای اروپایی مقررات 

قرنطینه را زودتر اعالم نکرده است.

طالبان:توافق با آمریکا در آستانه فسخ است
طالبان با انتشار بیانیه ای هشدار داد که 
توافق صلح این گروه با آمریکا به نقطه فسخ 
نزدیک شده است.طالبان اعالم کرده که 
آمریکا با زیــر پا گذاشتن توافق، تخلفاتی 
چون حمله با هواپیماهای بدون سرنشین به 
غیرنظامیان داشته است.این گروه همچنین 
دولــت افغانستان را نیز به دلیل تأخیر در 
آزادی 5۰۰۰ زندانی طالبان متهم به نقض 
توافق کرده است.طالبان در این بیانیه مدعی 
شده که پس از توافق، حمالت علیه نیروهای 
امنیتی افغانستان را به پاسگاه های روستایی 
محدود کرده و به نیروهای بین المللی حمله 
شده  منتشر  بیانیه  در  نکرده اند.طالبان 
هشدار داده اســت که اگــر آمریکا و دولت 
افغانستان »همچنان به نقض توافق ادامه 
دهند«، خشونت ها بیشتر خواهد شد.به نظر 
می رسد مهم ترین 
موضوعی که 
ــه چــالــش  بـ
ــلـــی در  اصـ
مسیر اجرای 
ــه  ــام ــق ن ــ ــواف ــ ت
آمریکا با طالبان 
تـــبـــدیـــل 
شـــده 

است خــودداری دولت افغانستان از آزادی 
5۰۰۰ نفر از زندانیان طالبان است.اشرف 
غنی موضوع آزادی زندانیان طالبان را به 
مسئله حمایت آمریکا از ریاست جمهوری 
خود گره زده لیکن واشنگتن با تهدید کابل به 
قطع کمک یک میلیارد دالری به این کشور 
بر ایجاد مصالحه میان گروه های سیاسی و 
اجرای توافق نامه امضا شده با طالبان اصرار 
دارد.حــاال با توجه به تداوم بحران سیاسی 
در افغانستان، طالبان با انتشار بیانیه ای 
به آزاد نشدن زندانیان این گروه براساس 
توافق پیشین با آمریکا واکنش نشان داده 
و پایبند نبودن آمریکا به تعهدات خــود را 
تخطی از توافق صلح اعالم کرده است. در 
این بیانیه، طالبان همچنین تهدید کرده 
است که هرگونه حمله و بمباران به مواضع 
آن به  معنای تحریک و اعالم جنگ و تخطی 
علنی از مفاد توافق نامه است.هر چند روند 
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در 
چارچوب توافق با طالبان از چندی قبل آغاز 
شده است اما مسئله مهم تر، توافق طالبان 
ــرای مفاد آن به ویژه  و دولــت مرکزی و اج
آزادی زندانیان طالبان است. طالبان مدعی 
است که در افغانستان دولتی وجود ندارد و 
توقف جنگ با آمریکا شامل نیروهای افغان 
نمی شود؛ بنابراین برای پایان درگیری  با 

آن ها به توافق دیگری نیاز است.

رئیس جمهور ترکمنستان از روش 
ابداعی متفاوتی نسبت به بقیه 
کشورها در مبارزه با شیوع ویروس 
کرونا استفاده می کند. قربانقلی 
رئیس جمهور  بردی محمداف 
ترکمنستان از مردم این کشور خواست برای مبارزه 
با شیوع کرونا بخور دهند و اسپند دود کنند.وزیر 
بهداشت ترکمنستان هم با اشاره به این توصیه ها 
تاکید کرد، طب گیاهی و روش های سنتی مقابله با 
بیماری های واگیردار اهمیت بسیار زیادی دارد و دود 

کردن گیاه اسپند روش بسیار خوبی است .

با انتقال جانسون به آی سی یو، وزیرخارجه انگلیس جانشین موقت وی شد 

جانسون قربانی نمایش جهالت وقدرت

یو
ش

 آر
س:

عک
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محمدی- »طاقت بیار ووهان!«؛ این اولین شعاری بود که برای روحیه دادن به اهالی شهر ووهان چین بعد از شیوع کروناویروس توسط مردم کشورمان در شبکه های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی 
از آدم هایی که از پشت پنجره خانه هایشان در قرنطینه  با فریاد یکدیگر را به چالش زندگی دعوت می کردند اما دیری نپایید که این ویروس نه تنها در کشورمان که در سراسر کره زمین منتشر شد 
و ترسی جهانی را در دل مردم انداخت اما کرونا فقط مرگ، هراس و انزوا نیست. در این کابوس بارقه هایی نیز به چشم می آید که امید می بخشد و شادی می آفریند. روشن ترین آن ها شاید احساس 
وحدتی باشد که  تحت شرایط قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی بر جهانیان مستولی شده است. شاید کرونا یکی از نادرترین اتفاقاتی باشد که جهان به خود می بیند. ویروسی که برایش فقیر و 
غنی فرقی ندارد و همه را آلوده خود می کند و باعث شده همه مردم جهان یک هدف واحد داشته باشند و آن هم نابودی کروناست. امروز سعی کرده ایم نگاهی بیندازیم به تصاویری از همدلی، 

همراهی، مهربانی و ... که در روزهای نبرد با کرونا در قاب دوربین ها ثبت شده است.

هزاران سال است که بیماری های عالم گیر در جهان وجود دارند و 
بشر از همان سال های نخستین حیات اجتماعی خود با آن ها روبه 
رو بوده است. نخستین اشاره های منابع تاریخی به بیماری های 
همه گیر را شاید بتوان به شیوع چنین بیماری در سال ۴۳۰ قبل 
از میالد مسیح و در طول »جنگ های پلوپونزی« )جنگ هایی که 
بین متحدان دولت شهر آتن و متحدان اسپارت در یونان رخ داد( 
نسبت داد. خبرگزاری الجزیره، طی گزارشی به بررسی ۱۰ 
بیماری همه گیر پرداخته است که باعث تحوالت چشمگیر در 

جامعه بشری شده اند.

طاعون ژوستینین و افول امپراتوری روم| )۷۵0-۵41(	 
»طاعون ژوستینین«، یک همه گیری جهانی بود که امپراتوری 
بیزانس و به ویژه پایتخت آن کنستانتینوپول )= قسطنطنیه-

استانبول( و همچنین پادشاهی ساسانی )ایــران( و بندر های 
سراسر حاشیه دریای مدیترانه را درگیر خود کرد. این طاعون 
یکی از کشنده ترین طاعون های تاریخ بود که در حدود دو قرن 
شیوع خود ۲۵ تا ۵۰ میلیون نفر )۱۳ تا ۲۶ درصد جمعیت 
جهان در زمان آغاز آن( را طعمه مرگ کرد. تخمین زده می شود 
که طاعون ژوستینین جمعیت قاره اروپا را ظرف تنها ۱۲ ماه به 
نصف کاهش داد و در زمان اوج شیوع خود روزانه جان پنج هزار 

نفر را می گرفت.
»پروکوپیوس«، یکی از مورخان یونانی آن عصر، این همه گیری 
را جهانی توصیف می کند. این طاعون نام خود را از ژوستینین 
یکم گرفته است که در زمان شیوع آن، امپراتور روم شرقی بود. 
ژوستینین خود به این طاعون مبتال شد ولی جان سالم به در برد.

به گفته منابع تاریخی، گسترش این بیماری همه گیر به متوقف 
کردن فعالیت های تجاری و تضعیف امپراتوری روم منجر شد. 
این امپراتوری بسیاری از متصرفات خود در شمال آفریقا، شرق 

اروپا و غرب این قاره را از دست داد.

مرگ سیاه و زوال فئودالیسم در اروپا| )13۵1-134۷(	 
»مرگ سیاه« یک اپیدمی طاعون است که کل اروپا را در سال های 
۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ میالدی دربرگرفت. این اولین همه گیری 
بزرگ اروپا نیست ولی اولین اپیدمی بود که به طور دقیق توسط 
مورخان توصیف شد. تعداد مرگ ومیر ناشی از این بیماری 
کاماًل مشخص نیست، اما برآورد آن حدود یک چهارم تا یک سوم 
جمعیت اروپا  یا ۲۵ میلیون نفر طی این سه سال است. در همان 
دوره، تقریبًا همین تعداد کشته در آسیا برآورد می شود. یکی از 
مهم ترین پیامد های این بیماری همه گیر، آغاز زوال شیوه زندگی 
فئودالی در اروپا بود چرا که بسیاری از نیرو های کار )دهقانان و 

کشاورزان( از میان رفته بودند.

آبله و استعمار قاره آمریکا| )سده های 1۵ و 1۷(	 
اروپایی ها هنگام ورود به قاره آمریکا در سال ۱۴۹۲ تعدادی 
ــد. یکی از  از بیماری های همه گیر جدید را نیز به وجود آوردن
این بیماری ها آبله مرغان، نوعی بیماری عفونی بود که حدود 
۳۰درصــد از مبتالیان را به کام مرگ کشاند. بر اساس برخی 
گــزارش ها، در این دوره، آبله تقریبا ۲۰ میلیون نفر یا حدود 
۹۰درصد از جمعیت قاره آمریکا را کشت. این اپیدمی به اروپایی ها 

کمک کرد تا استعمار و توسعه مناطق تخلیه شده را تغییر دهند.

وبا و توزیع ناعادالنه ثروت| )1۸1۷ – 1۸23 میالدی(	 
این بیماری همه گیر، پیش از آن که یک پزشک انگلیسی به 
نام »جان اسنو« بتواند اطالعاتی درباره راه های محدود کردن 
شیوع آن به دست آورد، جان میلیون ها نفر را در شبه قاره هند و 
اطراف آن گرفت. سازمان بهداشت جهانی بیماری وبا را - که 
ساالنه بین ۱.۳ تا ۴ میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال می کند 
- به عنوان یک بیماری همه گیر »فراموش شده«، توصیف کرده 
است. از آن جایی که عفونت وبا به دلیل خوردن غذا یا آب آلوده به 
میکروب های خاص ایجاد می شود، این بیماری توانسته است در 
کشور هایی که از توزیع ناعادالنه ثروت و نبود توسعه اجتماعی رنج 

می برند، به تعداد بی شماری آسیب برساند.

آنفلوآنزای اسپانیایی و تالش های جهانی| )191۸ - 1919(	 
آنفلوآنزای اسپانیایی در آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و حتی قطب 

شمال و برخی جزایر دورافتاده اقیانوس آرام فراگیر شد. بیش از 
نیم میلیارد نفر به آنفلوآنزای اسپانیایی مبتال شدند که از این تعداد 

بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند.
این میزان تلفات جهان را به این مسیر سوق داد که تالش خود 

را برای مبارزه با چنین بیماری های عالم گیری، افزایش دهند.

آنفلوآنزای هنگ کنگ و اهمیت واکسن| )19۶۸ - 19۷0(	 
»آنفلوآنزای آسیایی« در سال ۱۹۵۷ شیوع یافت و به آنفلوآنزای 
»هنگ کنگ« معروف شــد. اعتقاد بر ایــن بــود که ویــروس 
آنفلوآنزای هنگ کنگ، جهش یافته ویروسی است که مسئول 
بیماری »آنفلوآنزای آسیایی« بود که پس از ۱۰ سال دوباره 
ظاهر شده بــود. تخمین زده می شود که این ویــروس حدود 
یک میلیون نفر را که ۰.۱ آن ها در ایاالت متحده بودند، به کام 

مرگ کشاند.
به طور کلی، این بیماری همه گیر به جامعه بهداشت جهانی 
کمک کرد تا نقش حیاتی عملیات واکسیناسیون را در پیشگیری 

از شیوع بیماری های بعدی درک کنند.

سندروم حاد تنفسی و کارایی قرنطینه| )2003-2002(	 
ــارس( در سال ۲۰۰۳ و در استان  سندروم حاد تنفسی )س
»گوانگدونگ« چین شیوع پیدا کرد. با این حال، عواقب شیوع 
سندروم حاد تنفسی ۲۰۰۳ به دلیل واکنش شدید به بهداشت 
عمومی توسط مقامات جهانی، از جمله جداسازی مناطق آسیب 
دیده و افراد آلوده یا به عبارت بهتر اعمال قرنطینه، تا حد زیادی 

محدود بود.

آنفلوآنزای خوکی و یک هشدار جدید |)2010-2009(	 
این بیماری نوع جدیدی از ویروس آنفلوآنزا بود که در سال ۲۰۰۹ 
ظاهر شد. در زمان اوج شیوع این آنفلوآنزا ، بیش از ۶۰ میلیون نفر 
در ایاالت متحده آلوده شدند و تعداد کشته شدگان جهانی، بنا 
بر برخی آمار ها از ۱۵۱ تا ۵۷۵ هزار نفر نیز ذکر شده است. این 
بیماری ویژگی عجیبی داشت چرا که بیش از ۸۰ درصد مرگ و 

میر ناشی از آن مربوط به گروه های سنی زیر ۶۵ سال بود.

ابوال و هزینه های هنگفت مالی| )2014 - 201۶(	 
این ویروس برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ در یک دهکده کوچک 
در کشور آفریقایی »گینه« ظاهر شد و در ادامه به تعداد کمی از 
کشور های همسایه در غرب آفریقا نیز شیوع یافت. این ویروس 
از ۲۹۶ هزار آلوده در کشور های گینه، لیبریا و سیرالئون بیش 
از ۱۱ هزار نفر را کشته است. همچنین تخمین زده می شود که 
ویروس ابوال، بیش از چهار میلیارد دالر هزینه به این کشور ها 

تحمیل کرده باشد.

کووید 19| )دسامبر 2019(	 
ــود کــه گــونــه ای جدید از  ــال گذشته مــیــالدی ب ــر س در اواخـ
کروناویروس ها که بعد ها   COVID-19 نام گــذاری شد، در 
منطقه ووهان استان هوبی چین کشف شد. در این مدت زمان 
اندک این ویروس توانسته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
را در بیش از ۲۰۰ کشور جهان آلوده کند و جان بیش از ۷۰ هزار 
نفر را بگیرد. با این حال هنوز پیامد های ناشی از این ویروس به 

پایان نرسیده است.

از مرگ سیاه تا کرونا
10اپیدمی که تاریخ بشر را تغییر داد

اشک ها و لبخندها در نربد کروانیی

 پرستار 
مهربانی که 
بیمار کرونایی 
رو برای دیدن 
غروب آفتاب 
آورده بیرون 
و صحنه غم 
انگیز و دوست 
داشتنی رو رقم 
زده

 شاید این 
عکس تلخ 
باشه  اما کمبود 
ماسک باعث 
خالقیت کودک 
بلوچ شده تا 
با امکاناتی که 
در کنارش داره 
برای خودش 
ماسک درست 
کنه

 جهادگران عرصه سالمت 
در کنار تالش شبانه روزی 

برای حفظ جان مردم در 
لباس مقدس پرستاری از 
بندگی خداوند هم غافل 

نشده اند و امیدوارند 
به رحمت الهی برای 

شکست کرونا

 در شرایط شیوع ویروس کرونا و قرنطینه ای که بسیاری را کالفه 
کرده، هستند افرادی که بر شرایط غلبه می کنند و خیری هم به 

دیگران می رسانند. یکی از نمونه های عینی چنین افرادی، معلم 
شریف اهل حمیدیه بود که به دلیل در اختیار نداشتن وایت برد از 

دیوار یخچال خانه اش به عنوان تخته استفاده کرد

 معلم که باشی همه فکر و ذکرت می شود یاد دادن علم به دانش آموزان. 
یکی از این نمونه ها هم معلمی در آمریکاست که بخاطر کرونا در فضای 
مجازی درس می دهد و وقتی شاگردی از او در ایمیل سوالی می کند و 

جواب معلمش را متوجه نمی شود تخته وایت برد را بر می دارد و با فاصله 
مطمئن سوال شاگردش را پاسخ می دهد

قطعاً سد نخست مقابله با کرونا ویروس، نیروهای درمانی هستند و حافظه 
تاریخی پر افتخار کشور قطعاً این همنوع دوستی و از جان گذشتگی 

فرزندان شجاعش را به درستی و با تواضع در خود ماندگار می کند

 در حالی که شرایط مالی همه مردم از جمله مغازه دارهای محترم با مشکل 
مواجه شده، خیلی از مالکان اجاره هاشون رو بخشیدن یکیش مالک یکی از 

پاساژ های شیراز که اجاره اسفند رو بخشید

    مافیای لیمو ترش وآزمون با اسب 300 هزار دالری!
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فاصله گذاری میلی متری هوشمند!

طی روزهــای گذشته و با به پایان رسیدن تعطیالت 
نوروزی تصاویری از وسایل حمل ونقل عمومی از جمله 
اتوبوس های بی آرتی و واگن های مترو در فضای مجازی 
منتشر شده است که نشان می دهد تراکم جمعیت در 
وسایل حمل ونقل عمومی به هیچ عنوان با توصیه های ستاد 
ملی کرونا مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی مطابقت ندارد. 
چند روز پیش BRT تجریش – راه آهن و حاال این تصویر 
که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. کاربری 
نوشت: »قطعا چند عکس نمی تونه واقعیت کلی وضعیت 
اتوبوس های پایتخت رو نشون بده ولی وجود همین 
یک نمونه هم توی این وضعیت خطرناکه«. کاربر دیگری 
نوشت: »یکی باید از مسئوالن شهرداری بپرسه چرا به 
جای این که ناوگان حمل و نقل شهری رو برای رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی زیاد کنه به بهانه کرونا تعداد اتوبوس ها و 

واگن های مترو رو کم کرده؟!«
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دزدی که به کودکان کار زد!

ویدئویی از دزدی ناجوانمردانه از مدرسه کودکان 
کار در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
در آن مدیر این مدرسه خطاب به سارق یا سارقان 
اموال مدرسه می گوید:  »آقای دزد اگر فیلم من را 
می بینی التماست می کنم هر چه می توانی برگردان، 
این امــوال متعلق به کودکان بد سرپرست و بی 
سرپرستیه که می خوان درس بخونن«. ماجرا از این 
قرار است که در تعطیالت سال نو و کرونا سارقانی به 
مدرسه کودکان کار جالل آل احمد دستبرد می زنند. 
طبق ادعای مدیر مدرسه نیروی انتظامی هم به دالیلی 
همچون نداشتن نیرو و امکانات اقدام به بازبینی 
صحنه و انگشت نگاری نکرده است. کاربران به این 
ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »کاش 
دزده این ویدئو رو ببینه، شاید لوازم رو برگردونه 
و بچه های کار بتونن بعد از بازگشایی مدارس به 
تحصیلشون ادامه بدن«. کاربر دیگری نوشت: »یعنی 

چی پلیس گفته نیرو نداریم؟!«
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مبارزه خستگی ناپذیر کادر درمان

»ما خیلی خیلی مدیون این آدم های نازنین و خستگی ناپذیر 
هستیم«. در این روزهای سخت کرونایی که اخبار بدی از 
همه جای جهان می رسد، کادر پزشکی کشورها افرادی 
هستند که بیشترین زحمت را در عرصه مقابله با ویروس 
می کشند. ویدئویی  از یک روستای صعب العبور در 
لرستان منتشر شده که یک پزشک و بهورز برای حضور 
در یک روستا و ویزیت بیماران، دشواری های زیادی را 
به جان می خرند. این پزشک و پرستار برای رسیدن به 
روستا مجبور هستند از مسیر صعب العبور رودخانه با 
سختی بگذرند تا بتوانند مردم این روستا را درمان کنند یا 
آموزش بدهند. کاربری نوشت: »با هیچ زبونی این مهربونی 
و وظیفه شناسی رو نمیشه توصیف کرد«. کاربر دیگری هم 
نوشت: »این ویروس باعث شد بیشتر به داشتن چنین 
آدم هایی که گاهی فراموش شون می کنیم، افتخار کنیم«. 
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   خودکشی نافرجام و عجیب یک راننده تاکسی

ویدئویی از یک راننده تاکسی  در یکی از کشورهای غربی 
که با هدف خودکشی، با سرعت باال در الین مخالف جاده 
حرکت  می کردو در نهایت با یک کامیون به طرز وحشتناکی 
تصادف کرد، بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. 
خوشبختانه این مرد بعد از این اتفاق وحشتناک زنده ماند 
و علت خودکشی خود را نبود مسافر و وضعیت بد مالی اش 
اعالم کرد. کاربران هم به این خودکشی نافرجام واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »کرونا بالیی سر مردم کره 
زمین آورده که هیچ بشری فکرش رو هم نمی کرد«. 
کاربر دیگری نوشت: »باید افراد یا سازمان های امین 
شماره حساب اعالم کنن تا بتونیم پول بریزیم و افرادی 
رو که در این چند ماه کسب و کارشون دچار آسیب شده 
فعالً تامین کنیم تا بتونن در خونه هاشون بمونن و نگران 

مخارج زندگی شون هم نباشن.«
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مافیای لیموترش

از ابتدای شیوع کرونا یکی از شایعاتی که به سرعت بر 
بازار اثر گذاشت شایعه مفید بودن موادغذایی مانند 
زنجبیل، لیموترش و لیموشیرین برای پیشگیری از ابتال 
به کرونا بود. موضوعی که باعث شد این مواد غذایی به 
قیمت های سرسام آوری برسند. حاال ویدئویی از مصاحبه 
رئیس اتحادیه بارفروشان میوه در فضای مجازی منتشر 
شده که او اعالم می کند، متوجه شده اند که لیموترش و 
شیرین به شکل عمده انبار شده است و کل این انبارها 
هم متعلق به پنج نفر است. این افراد با این کارشان باعث 
شدند  قیمت این محصوالت 6-7 برابر و فشار مضاعف 
بر متقاضیان وارد شود. کاربری نوشت: »این البته از 
بی کفایتی مسئوالن میاد که نظارت درستی ندارن و شرایط 
طوریه که هر کس با داللی و مافیاگری می تونه این جوری 
سودجویی کنه، بعد هم مسئوالن به راحتی این موضوع رو 

گردن خود مردم می اندازن«.
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اسب نیم میلیون دالری آزمون

سردار آزمون که در این چند سال در فوتبال درخشیده 
است، به عنوان یک پسر گنبدی در عرصه اسب دوانی هم 
حضور فعالی دارد. به تازگی در فضای مجازی خبری منتشر 
شده که نشان می دهد او در خرید گران ترین اسب مسابقه 
یک رکوردشکنی کرده است. سردار، اسبی در استرالیا 
خریده تا بتواند در مسابقات اسب دوانی آن جا این اسب 
را در مالکیت خودش داشته باشد. گفته می شود این 
اسب را آزمون به قیمت 500 هزار دالر استرالیا معادل 
309 هزار دالر آمریکا خریده است که به نظر می رسد این 
بیشترین قیمتی است که یک ایرانی برای خرید یک اسب 
تروبرد پرداخت کرده است.  کاربری نوشت: »ان شاءا... 
که این جوون خوب مون هم در عرصه فوتبال و هم اسب 
دوانی بیش از پیش بدرخشه. البته سردار نشون داده که 
در همبستگی و به داد مردم خودش رسیدن هم همیشه 

حاضره. امید که بیشتر هم بشه«.
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از میان خبرها

از میان خبرها

 ما ، کرونا و این رفتارهای جدید

روزهایی بود که ساده و بی خیال در خیابان ها قدم 
می زدیم. از کنار ساختمان های قدیمی رد می شدیم 
و بی توجه به زیبایی  هایشان به مقصد می رسیدیم. 
روزگـــاری کــه دور هــم نــبــود، ســواربــر ماشین  راه 
می افتادیم در جاده هایی پر از چاله چوله، بی توجه به 
کوه ها و دشت ها، در حالی که تنها فکرمان، به مقصد 
رسیدن بود. شاید تا همین ماه قبل، خانه برایمان 
فقط خوابگاه بود و به محض رسیدن، بعد از شستن 
دست و صورت بی توجه به در و دیوار، به رختخواب 
می رفتیم تا صبح و شروعی دیگر. روزگاری که هدف 

فقط مقصد بود، بی آن که زندگی کنیم.
اما کرونا آمد و خانه نشین مان کرد. آرام آرام مجبور 
شدیم بیشتر به خانه  هایمان توجه کنیم.  ایده هایی 
برای بهتر شدن خانه به سراغ مان آمد که قبال بی 
توجه بودیم. شاید واقعیت آن بود که کم کم مجبور 
شدیم زندگی را زندگی کنیم.مثل برادرم  که سراغ 
اتوی جهیزیه مادر رفت تا آخرین تالش ها را برای 
حفظ حیاتش کرده باشد و خواهرم که دست به آرد 
و نان پز خانواده شد.شاید امروز وقت آن شده که از 
جایمان برخیزیم ، صندلی همیشگی خودمان را 
تغییر دهیم و از زاویه ای دیگر به خانه و زندگی مان 
بنگریم؛ قرنطینه وقت کشف توانایی ها و کارهای 
جدید و زمان خلق است.  نترسیم از این که خطا کنیم، 
بسازیم و در بسته ترین مکان و زمان ممکن به کشف 
و شهود جدید دست یابیم.چه خوب است که این 
خاطرات کرونا را بنویسیم تا برای آینده باقی بماند از 
خلق یک شیرینی و طعمی تازه در زندگی. از ورق زدن 
آلبوم عکس های عروسی بزرگ ترهای خانواده تا 
حال وهوای امروز گلدان هایی که این روزها مونس 
های خوبی هستند.چه خوب است که ازعکاسی با 
تلفن همراه  هم  غافل نباشیم و از تک  تک کشفیات 
و لحظات خاص عکس بگیریم و در کنار نوشته ها 
آلبوم خاطرات بسازیم برای تورق آینده.طرح “فاصله 
گذاری” هم آرام آرام از ما آدم دیگری می سازد. این 
که رعایت فاصله ها رعایت حال خود و دیگران است 
، روز به روز بیشتر معنا می یابد. در حال دانستن این 
واقعیت هستیم که فاصله هایی که تا همین چهل 
روزقبل به آن ملزم نبودیم حاال حریم ما  و دیگران 
است ، چه خوب که پس از کابوس کرونا این آموزه 
های تازه  برای مراعات یکدیگر در رفتارمان باقی 
بماند.   یادگاردورانی که برای سالمت جامعه فاصله 
گذاری شد. فاصله هایی که برای ضمانت پیوستگی 
پایدار جامعه و صحت تک تک افراد آن به اجرا درآمد. 

بیشتر انتقال دهندگان کرونا چه 
کسانی بوده اند؟

یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت در کنفرانس 
خبری این نهاد می گوید: بر پایه مطالعات موجود، در 
بیشتر موارد انتقال ویروس کرونا از طریق افرادی 
صورت می گیرد که عالیم بیماری را نشان داده اند 
نه افرادی که هنوز هیچ عالمتی ندارند.به گزارش 
یورونیوز، دکتر ماریا فــان کرخوفه، مدیر برنامه 
همه گیرشناسی ســازمــان جهانی بهداشت، در 
کنفرانس خبری ۱۸ فروردین این سازمان، در پاسخ 
به پرسشی گفته »این احتمال وجود دارد که افراد 
چند روز پیش از بروز عالیم بیماری، ویروس را انتقال 
دهند«.با این حال او تاکید کرده همچنان داده ها 
و اطالعات موجود حاکی  است بخش مهم و بیشتر 
موارد انتقال پس از بروز عالمت یا عالیم کووید-۱۹ 

صورت گرفته است.

وعده جهرمی برای رایگان شدن 
اینترنت کالس درس دانشجویان 

عملی نشد

وعده وزیر ارتباطات برای رایگان شدن اینترنت 
ــرای دانشجویان منجر به صدور  کــالس درس ب
ابالغیه کاهش تعرفه به اپراتورهای ارائه دهنده 
خدمات پهنای باند شد که با وجود گذشت بیش 
از یک ماه از آغــاز کالس های غیرحضوری، هنوز 
این ابالغیه ها عملیاتی نشده اند. آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات اسفندماه گفته بود: ترافیک تمام 
کالس های آموزشی مجازی که مورد تأیید وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت علوم بوده ، برای کاربران 
رایگان خواهد بود.  در پیگیری وضعیت تحقق وعده 
وزیر ارتباطات، علی خاکی صدیق معاون آموزشی 
وزیر علوم دیروز به فارس گفته است: وزارت علوم 
هم لیستی از همه دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی مورد تایید وزارت علوم را که کالس آموزشی 
برگزار می کنند ، تهیه و برای رایگان شدن به وزارت 
ارتباطات ارسال کرد. صفوی مسئول آموزش های 
الکترونیکی وزارت علوم هم در این باره به خبرنگار 
فارس، گفت:  IP دقیق تک تک سرورهای مجازی 
دانشگاه ها را جمع آوری و به وزارت ارتباطات ارائه 
کردیم  اما با گذشت بیش از یک ماه از الکترونیکی 
ــوزش ها در دانشگاه ها، همچنان وعده  شدن آم
وزیر ارتباطات برای اینترنت رایگان دانشجویان و 

استادان عملی نشده است.

 حذف طرح 3 فوریتی تعطیلی
 یک ماهه کشور  

طرح سه فوریتی تعطیلی کشور برای مقابله با 
کرونا از دستورکار مجلس شورای اسالمی خارج 
شد.  بنابرگزارش خراسان، این طرح که دیروز 
در دستور کار مجلس بود، پس از استماع دیدگاه 
موافقان و مخالفان از برنامه مجلس خارج شد. 
ــاره، مسعود پزشکیان که ریاست  در همین ب
جلسه علنی مجلس را برعهده داشت گفت: با 
توجه به این که برای طرح سه فوریتی، قانون 
محل منابع تعیین نکرده، نباید در دستورکار 
مجلس قرار گیرد. اصل حرف طرح مذکور این 
بود که کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به 
مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون تعطیل 

اعالم شود.

 مدیر کل دفتر مدیریت بحران
 وزارت نیرو:

امکان آلودگی منابع آب به ویروس 
کرونا وجود ندارد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو گفت: 
امکان نفوذ ویروس کرونا به منابع آب زیرزمینی 
وجود نــدارد. »میثم جعفرزاده« دیــروز به ایرنا 
گفت: ویروس کرونا در خارج از بدن موجودات 
زنده تنها چند روز دوام می آورد و  این درحالی 
است که ورود آب سطح به سفره های زیرزمینی 
که آب مورد نیاز از آن ها تامین می شود ده ها 
سال طول می کشد. وی ادامــه داد: در نتیجه 
این موضوع که گفته شده ویروس کرونا آب ها را 

آلوده می کند، اشتباه است.

سناریوهای حج 99 به روایت 
رئیس سازمان حج و زیارت

ــارت دربـــاره ایــن که اگر  رئیس سازمان حج و زی
عربستان تصمیم به برگزار نکردن حج بگیرد ، 
تکلیف ثبت نامی های امسال از نظر  اولویت اعزام 
و سپرده هایشان چه می شود، گفت: در این شرایط 
قطعا اولویت اعزام در سال بعد با زائرانی است که 

هم اکنون ثبت نام کرده  اند. 
به گزارش  سازمان حج و زیارت، رشیدیان افزود: 
در صورتی که بحران کرونا خاتمه یابد و تصمیم بر 
برگزاری حج و اعزام تمام سهمیه توافقی زائران 
باشد ، موضوع را به صــورت علمی و کارشناسی 
بررسی می کنیم و ضمن انجام معاینات و ارزیابی 
شرایط استطاعت جسمی افراد، اعزام زائران انجام 
می شود. وی در پاسخ به این سوال که ممکن است 
در صورت تداوم بحران کرونا و آمادگی نداشتن 
عربستان برای مهیا ساختن شرایط مناسب حضور 
همه حجاج کشورهای اسالمی به محدودسازی 
سهمیه ها اقدام کند، گفت: در این صورت بر مبنای 
ــرادی که دارای  برنامه ریزی های انجام شده اف
ریسک و دچار بیماری های زمینه ای و مشکالت 
سنی هستند امسال به ایــن سفر معنوی اعــزام 
نمی شوند و اعزام شان به سال بعد موکول می شود.

 کاهش پروازهای داخلی تا بیش 
از 9۰ درصد

در حالی که دو روز گذشته گفته می شد اعتباری 
حدود هزار میلیارد تومان برای کنسلی پروازها 
در هفته های گذشته پرداخت شده اســت، دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: کاهش 
پروازهای داخلی در این ایام به بیش از ۹۰ درصد 
رسیده است و چهار ایرالین داخلی نیز عملیات 
پروازهایشان را متوقف کردند اما همچنان منتظر 
پرداخت اعتبارات الزم از سوی ستاد کرونا برای 
جبران این خسارت ها هستیم. به گزارش ایسنا، 
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و باال رفتن آمار 
مبتالیان و جان باختگان ، محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی  در همان روزهای نخست اسفند  پارسال 
اعالم کرد که مردم می توانند بدون پرداخت جریمه 
بلیت های  هواپیما یا قطارخریداری شده خود را 
کنسل یا به زمان دیگری موکول کنند. در این زمینه 
به گفته اسالمی بیش از ۲۰۰ هزار بلیت هواپیما 
کنسل و حدود سه هزار میلیارد تومان خسارت 
به ایرالین های داخلی البته تا ۱۵ فروردین ماه و 
براساس بــرآورد انجمن شرکت های هواپیمایی 

وارد شده است.
البته دو روز گذشته آمار و ارقام رسمی اعالم شده 
نشان می داد که هزار میلیارد تومان برای جبران 
خسارت ناشی از کنسل شدن بلیت هواپیما پیش 
بینی و پرداخت شده است. این در حالی است که 
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در این باره به ایسنا گفت: هنوز هیچ 
اعتباری برای جبران خسارت های وارد شده به 
شرکت های هواپیمایی داده نشده و این در حالی 
است که کاهش پروازها همچنان ادامه دارد و بیشتر 

و بیشتر می شود.

ــر بهداشت دیـــروز در نشست مجلس گفت:   وزی
ان شاءا... تا آخر اردیبهشت ماه به مهار ویروس کرونا 
خواهیم رسید. سعید نمکی که دیــروز برای ارائه 
گزارش کرونایی به مجلس رفته بود،افزود: امروز، 
روز ریشه یابی منشأ بیماری کرونا نیست بلکه روز 
مبارزه تمام عیار با این ویروس است.  ان شاءا... تا آخر 

اردیبهشت ماه به مهار ویروس کرونا خواهیم رسید.

یک افتخار        
وی مهم ترین افتخار کشور را ســرگــردان نشدن 
بیماران در دوران پیک بیماری ناشی از ویروس کرونا 
دانست و گفت: این در حالی است که این ویروس 
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی را به زانو 

درآورده، به طوری که بیماران در چمن های بیرون 
بیمارستان ها سرگردان هستند، این در حالی است 
که میزان تخت بیمارستان های اروپایی در بدترین 

حالت 4 تا ۵ برابر ایران است.

متوهم نشویم       
نمکی گفت: اکنون کشور در مرحله مدیریت بیماری 
اســت و نباید دچــار توهم شــده و تصور کــرد که به 
مرحله مهار و کنترل رسیده ایم. وی با بیان این 
که برای واردات ماسک و لباس پرستاران با توجه 
به تحریم های اعمال شده علیه ایــران با مشکالت 
بسیاری روبـــه رو بــودیــم، افـــزود: ســازمــان جهانی 
بهداشت با برقراری ویدئوکنفرانس خواهان ارائه 

تجربه موفقیت آمیز ایــران در مبارزه با کرونا به 
سایر کشورها شد. وی با بیان این که در روزهای 

آینده شاهد نمایش زیباتری از مقابله با کرونا 
خواهیم بود، تصریح کرد: فاصله بین 

مرگ و میر و تعداد افراد آلوده 
کاهش چشمگیری یافته 

است به گونه ای که از 
نظر ابتال در دنیا در 
مرتبه هفتم و از نظر 
مــرگ  و میر ششم 
هستیم که این عدد 
ــای آینده  ــ در روزه

مطلوب تر می شود.

یادداشت

محمد اکبری 

info@khorasannews.com

وزیر بهداشت با بیان اینکه نباید تصور کنیم به مرحله کنترل ویروس رسیده ایم، پیش بینی کرد

مهار کرونا، پایان اردیبهشت

فاصله گذاری اجتماعی در مترو امکان پذیر است؟

»حجت« سرپرست معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهر تهران گفت: طرح فاصله 
گذاری اجتماعی در محیط های خلوت 
قابل اجراست. ضمن این که پیش بینی 
می شود تعداد مسافران در هفته آینده 
بیشتر باشد.  حجت افزود: ما نمی توانیم 
مانع سوار شدن مسافران به مترو شویم 
یا بــرای این موضوع مامور پیش بینی 
کنیم.  بنابراین بسیار منطقی است که 

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مترو امکان پذیر نیست.  

جهان بهداشتی  پس از کرونا

بیم و امید ها از بازگشت جهان پسا کرونا به شرایط قبل
گروه اجتماعی- سازمان بهداشت جهانی 
در یکی از تــازه ترین پیام هــای خــود نوشته 
است: کسانی که به ویروس کرونا مبتال می 
شوند، باید بدانند که پس از رهایی از این 
ویروس، زندگی برای آن ها به شرایط عادی 

باز می گردد.
ــا  ــرونـ کـ از  ــس  ــ پـ ــی  ــ ــدگـ ــ زنـ واقـــــــع  در   
ــت. ــاف ــد ی ــواهـ ــه ادامــــــه خـ ــدغـ  بـــــدون دغـ
امــا یک پرسش مطرح اســت که جهان پس 
از کرونا در حوزه بهداشت، درمان و مسائل 
روان شناختی چگونه خواهد بــود؟ آیــا این 
شوک بزرگ به جهان، باز هم تمامی شرایط 
را بــه شکل سابق بــاز مــی گــردانــد؟ بــه طور 
قطع تاثیر شدیدی که کرونا بر عرصه اقتصاد 
ــت، هــر مــوضــوع دیگری  جهان گذاشته اس
را نیز تحت واکنش جدی خود قــرار خواهد 
داد. مجله معتبر فوربس دیروز نوشت: حتی 
میلیاردرها هــم در شــرایــط کــرونــا و پــس از 
فروپاشی بــازارهــای سهام دچــار دگرگونی 
 جدی و ۵۱ درصد فقیرها، فقیرتر شده اند.
اما در میان همه موضوعاتی که در پساکرونا 
مطرح است، موضوع بهداشت و درمــان چه 

می شود؟ 

 هرگز!       
در این زمینه دکتر »آنتونی فائوچی« مدیر 
ــرژی و بیماری های عفونی  مؤسسه ملی آل
آمریکا گفته است که حتی بعد از کشف واکسن 
و درمانی برای مقابله با »کووید-۱۹«، جهان 
هرگز به »روال عادی« قبل از شیوع این ویروس 
بازنخواهد گشت  زیرا این ویروس حتی بعد 

از کشف واکسن و درمان نیز همچنان باقی 
خواهد ماند.بنا به گزارش روزنامه انگلیسی 
»دیلی میل«، وی طی یک کنفرانس خبری در 
واشنگتن این پاسخ را به سؤال خبرنگارانی 
داد که دنبال دانستن این مطلب بودند که آیا 
آمریکا می تواند به روال عادی قبل از شیوع 
کووید-۱۹ بازگردد یا خیر.فائوچی تصریح 
کرد: »اگر »بازگشت به روال عادی« به مفهوم 
این باشد که طوری عمل کنیم که هرگز مشکل 
کرونا وجود نداشته است، فکر نمی کنم تا به 
وجود آمدن شرایطی که بتوانیم کاماًل جمعیت 
را ] با یک واکسن[ مورد محافظت قرار دهیم، 

چنین چیزی اتفاق بیفتد«.

به تدریج برمی گردیم       
این کارشناس بیماری های عفونی تصریح 
کرد: »ما به تدریج به نقطه ای بازمی گردیم 

که بتوانیم به عنوان یک جامعه عمل کنیم.
اگر بخواهید به شرایط قبل از شیوع کرونا 
رخ  بازگردید، احتمااًل هرگز چنین چیزی 
نخواهد داد زیرا حقیقت این است که تهدید 

)همچنان( وجود دارد«.

کرونا به صورت فصلی باز می گردد       
فائوچی پیش از این پیش بینی کرده بود که 
ویروس جدید کرونا احتمااًل به صورت فصلی 
هرسال بازخواهد گشت اما   با توجه به شمار 
درمــان هــای امیدوارکننده و واکسن های 
احتمالی مقابله با کرونا که اکنون در  صف 
بــررســی قـــرار گرفته  اســـت، دربـــاره آینده 

امیدهای زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد: در سایه پیشرفت های علمی، 
بــه جایی که  اطمینان دارم کــه »مــا هرگز 
اکنون در آن قرار داریم، بازنخواهیم گشت«. 

تئوریسین  کیسینجر،  هــنــری  همچنین 
آمریکایی و وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده، 
در یــادداشــتــی در نشریه آمــریــکــایــی وال 
استریت ژورنال نوشته است: »هنگامی که 
اپیدمی کووید -۱۹ به پایان برسد، نهادهای 
بسیاری از کشورهای جهان دچــار چالش 
ــت که  ــن اس ــده انـــد. واقعیت ای اســاســی ش
جهان پس از ویروس کرونا، هرگز مانند قبل 

نخواهد بود.«

شرایط ویژه کادرهای درمانی       
ــان بــهــداشــت  ــازمـ ــزارشـــی کـــه سـ ــنــابــر گـ ب
ــت، از آن جا  ــ ــرده اس ــ جــهــانــی مــنــتــشــر ک
ــط پـــزشـــکـــان و  ــوسـ کـــه نــبــض درمــــــان تـ
ــد، آن هـــا اکـــنـــون در  ــ پـــرســـتـــاران مـــی زن
 شــرایــط ویــژه روحــی و روانـــی قــرار دارنــد.
بر اساس این گزارش تاکنون ۲۳ پرستار تنها 
۱۹ جان  در ایتالیا به دلیل ابتال به کووید-
خود را از دست داده اند و آمارها حاکی از آن 
است که حدود ۱۰۰ نفر از کادر درمانی در 
سراسر جهان به دلیل ابتال به این بیماری 
جان باخته اند.احتمال طوالنی شدن این 
بیماری این بیم را به وجــود آورده است که 
ممکن است کادر درمانی از پا درآید. سازمان 
بهداشت جهانی اعــالم کــرده که جهان با 

کمبود شش میلیون پرستار  مواجه است.
 این شرایط می تواند به ما گوشزد کند که 
مــاجــرای کــرونــا همه امکانات کشور رادر 
آزمــون قــرار داد؛ از سیستم های درمانی و 
اجرایی تا فرهنگ عمومی. حال بسنجیم که 

ایران پس از کرونا چگونه خواهد بود؟ 

حاشیه های نخستین نشست علنی مجلس در سال 99

آیا فرزند رئیس بانک مرکزی قهر می کند؟
محمد اکبری- نخستین جلسه علنی سال ۹۹ مجلس که در 
سایه تمهیدات الزم برای  مبارزه با کرونا برگزار شد با حاشیه 

هایی همراه بود.
*درهای مجلس برای برگزاری نخستین جلسه بعد از انجام 
تست غربالگری از ۲7۰ نماینده واجرای پروتکل های بهداشتی 
مقابله باکرونا در صحن، گشوده و زنگ آغاز جلسه نواخته شد 
اما از همان دقایق ابتدای جلسه با اعالم خبرتاخیر حضور وزیر 
بهداشت وسایرنمایندگان دولت صحن با حاشیه مواجه شد 
آن گونه که مسعود پزشکیان رئیس جلسه با اشاره به این که در 
شرایط فعلی خیابان ها خلوت است در واکنش به آن با لحنی 
 انتقادی گفت: »گویا دولت موضوع را جدی نگرفته است«.

*با آن که نمایندگان به گونه ای بر کرسی هایشان مستقر بودند 
که فاصله گذاری رعایت شود اما هنگام رسیدگی به دستورات 
جلسه به ویژه در زمان حضوراعضای دولت در صحن تجمع و 
رفت و آمد نمایندگان در محدوده جایگاه هیئت رئیسه به قدری 

زیاد شد که هیئت رئیسه بارها درباره  آن تذکر داد و از نمایندگان 
 خواست اطراف را خلوت کنند تا فاصله گذاری رعایت شود.
ــاس حضرتی رئــیــس کمیسیون اقــتــصــادی در میان  ــی *ال
ارائــه گــزارش خود در صحن اعــالم کرد که باید زدن ماسک 
ــرا به گفته او »اکثر  را به عنوان یک قانون اجــبــاری کــرد زی

صاحب نظران این موضوع را اعالم کرده اند« اما این پیشنهاد 
 وی با  اعتراض نمایندگان وایجاد همهمه در صحن رو به رو شد.
ــان هــنــگــام بــررســی  ــ ــابــش نــمــایــنــده اردکـ * مــحــمــدرضــا ت
طــرح سه فوریتی مجوزبرگزاری »جلسات مجازی مجلس 
ــوارد اضــطــراری« به عنوان یکی از طراحان دلیل تهیه  در م
ــرح را احتمال مثبت بـــودن تست کــرونــای بیش از  ــن ط ای
ــای  نــشــدن جلسه علنی در روزهـ ــزار  ــرگ ب و  ۵۰ نماینده 
ــارات اکبر رنجبرزاده  ــه ــن اظ ــالل ای بعد اعــالم کــرد. در خ
ــرد کــه در غربالگری  اعـــالم ک عضو هیئت رئیسه مجلس 
ــوده است.  جدید تنها تست کــرونــای ۱۱ نماینده مثبت ب
*عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع هنگام ارائه گزارش 
کمیسیون متبوعش در صحن با تاکید بر لزوم توجه به چرخه 
تولید و اقتصاد کشور در زمان پساکرونا اظهار کرد: وام یک میلیون 
تومانی که تلویزیون مدام درباره  آن حرف می زند چه فایده ای دارد 
؟ اگر همین پول را به بچه رئیس بانک مرکزی بدهند قهر می کند.

محموله پزشکی ۲ میلیون دالری کره جنوبی در راه  ایران

سفارت جمهوری کره در تهران در 
نوشت:»با  ــود  خ توئیتری  حساب 
آرزوی ریشه کن شدن بیماری کرونا 
و رسیدن روزهــای بهتر، جمهوری 
کره قصد دارد محموله پزشکی به 
طرف  از  را  دالر  میلیون  دو  ارزش 
مردم کره به جمهوری اسالمی ایران 

ارسال کند. 
تا به حال اقالمی به ارزش ۲۰۰ هزار 

دالر تحویل داده شده اند که شامل دستگاه PCR و پمپ ضد عفونی کننده است.«



ژالــه صامتی در برنامه »فرش 
بنفشه« در رادیو ایران، از تبعات 
اقتصادی بحران کرونا و ادامه 
این وضع ابراز ناراحتی کرده و 
گفته است که بازیگران پشتوانه 

مالی ندارند، چون فقط زمانی که سرکار هستند 
درآمد دارند.

صفحه  در  ــاران  ــ ــط ــ ع رضــــا 
از  ویــدئــویــی  اینستاگرامش 
لــحــظــات شـــادی و جــشــن در 
فیلم های ایرانی را منتشر کرده 
و خطاب به ویروس کرونا نوشته: 

»هر بالیی سرمون بیاری ما آخــرش همینیم، 
دست از سرمون بردار.«

سینما و تلویزیون چهارشنبه 20 فروردین  61399
14 شعبان  1441.شماره 20349

چهره ها و خبر ها

ــی ایـــن روزهـــا  ــان ــش ســـام درخ
مشغول اجــرا و ضبط مسابقه 
ــران«  ــ اطــالعــات عــمــومــی »ای
ــوروز  ــت. ایــن مسابقه کــه ن اس
هرشب پخش می شد، اکنون 
چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 23، از شبکه 

یک روی آنتن می رود.

مهران مدیری در بخشی از فیلم 
ــردو« به کارگردانی  ــت گ »درخ
گریم  مهدویان،  محمدحسین 
فــرد سالخورده ای را دارد. در 
روزهای گذشته به مناسبت تولد 
او، تصویر جدیدی از گریمش در فیلم منتشر 

شده است.

سینمای جهان

علیرام نورایی در سری چهارم 
عنوان  به  هم  »مافیا«  مسابقه 
راوی حضور دارد. این سری از 
مسابقه قرار است ماه رمضان، 
آنتن  روی  ســالمــت  شبکه  از 
ــرود. شرکت کنندگان خانم در ســری جدید  ب

مسابقه حضور ندارند.

سینمای ایران

تلویزیون

خبر

بعد از شیوع ویروس کرونا، مهم ترین چالش 
برنامه های تلویزیون برای ادامه تولید و ضبط، 
چگونگی حضور تماشاگران در استودیو بود. 
بعضی برنامه ها مانند »کودک شو« و »دورهمی« 
با فراهم کــردن امکانات بهداشتی و تعداد 
کمتری تماشاگر، به ضبط خود ادامه دادند و 
تولید بعضی از برنامه ها مانند »اتفاق« و »عصر 
جدید« هم به دلیل لزوم حضور تماشاگران، 
متوقف شد. البته پس از این که سرعت شیوع 
ویروس کرونا باالتر رفت و خطر انتقال ویروس 
بیشتر شد، باالخره »عصر جدید«، »دورهمی« 
و »کودک شو« شرایط ضبط را تغییر دادنــد و 
بدون حضور تماشاگران تولید شدند. حضور 
فیزیکی تماشاچی در این برنامه ها چقدر موثر 
بود، آیا غیبت آنان در استودیو، فضای برنامه را 

تحت تأثیر قرار داده بود؟

عصر جدید	 
مسابقه »عصر جدید« چند صد نفر تماشاچی 
دارد و قطعًا هیجان یا تشویق های آن ها، چه در 
انتقال این شور و هیجان به مخاطبان تلویزیون 
و چه در انتقال این حس به شرکت کنندگان 
اهمیت زیادی دارد. شرکت کنندگان مسابقه، 
تحت تأثیر تشویق های حضار و بازخوردهایی 
که حین اجرا از آن ها می گیرند، به اجرای خود 
ادامه می دهند. گذشته از هیجان و جذاب تر 
شــدن فضای مسابقه، تماشاچی گاهی در 
مسابقه  »عصر جدید« حق رأی دارد و این آرای 
آن هاست که تعیین می کند، شرکت کننده به 
کلی از مسابقه حذف شود یا در فینال آن قسمت 
از مسابقه حضور داشته باشد. در دو قسمت از 
این مسابقه که بدون حضور تماشاچیان روی 
آنتن رفت، صدها صندلی خالی در استودیو، 
صدای تک وتوک تشویق های احسان علیخانی 

ــوت و  و داوران و نشنیدن صـــدای کــف و س
خنده های تماشاگران، به شدت لزوم حضور 
آن ها در استودیو را یادآوری می کرد. در میان 
این سه برنامه، »عصر جدید« بیشترین ضربه را 

از غیبت حضار خورده است.

دورهمی	 
ــالم کرد  ــری اعـ ــدی ــران م ــه ــه م بعد از ایــن ک
»دورهمی« هم مانند دیگر برنامه ها بدون حضور 
مردم به ضبط خود ادامه می دهد، قرار بر این 
شد که از تصاویر آرشیوی حضور تماشاچیان، 
صدای خنده و تشویق آن ها در برنامه استفاده 
شود تا جای خالی آن ها احساس نشود. اگر 
ویژه برنامه های نوروز »دورهمی« را دیده باشید، 
متوجه خواهید شد این تصاویر و صداها، درست 
مانند برنامه هایی که پیش از شیوع ویروس 
کرونا ضبط شده بــود، در لحظات خاصی از 

برنامه دیده می شد. طبق روال معمول، هنگام 
آغاز برنامه و ورود مهران مدیری، در زمان ورود 
بعضی  از  بعد  و  گفت وگوها  پایان  یا  مهمان 
شوخی های مهران مدیری یا مهمانان صدای 
تشویق و خنده تماشاگران به گوش می رسید و 
غیبت تماشاچیان لطمه خاصی به »دورهمی« 
نزده بود. جالب این جاست برای این که شرایط 
طبیعی به نظر برسد، مهران مدیری و بعضی 
مهمانان برنامه، طوری وانمود می کردند که 
تماشاچیان واقعا در استودیو حضور دارند. 
لزوم حضور مردم در این برنامه بیشتر به دعوت 
از آنان برای آمدن به روی صحنه و گفت وگوی 
کوتاه با آن ها مربوط می شد که در بامزه تر شدن 
فضای برنامه بی تأثیر نبود، اما مهران مدیری 
سعی داشت این خأل را با خواندن نظراتی که 
مردم در صفحه اینستاگرام برنامه نوشته بودند 

،جبران کند.

کودک شو	 
از میان سه برنامه »عصر جدید«، »دورهمی« 
و »کــودک شــو«، می توان گفت »کودک شو« 
کمترین نیاز را به حضور مــردم در استودیو 
دارد، چون بیشترین استفاده ای که از حضور 
تماشاچی در ایــن برنامه مــی شــود، تشویق 
شرکت کننده هاست. حضور والدین و کودکان 
آن ها در برنامه، فضای رقابتی که حاکم است، 
تعامل پــژمــان بــازغــی بــا شرکت کنندگان و 
هیجانات یا شلوغ  کاری های مراحل مختلف 
مسابقه، برای »کودک شو« آن قدر کافی است 
که غیبت تماشاچیان به آن ضربه نزند. فارغ 
از تأثیر حضور آنان در فضای برنامه، از لحاظ 
ــور ســری جدید »کــودک شــو«  بصری هــم دک
خالی  صندلی های  و  ــت  اس تــاریــک  بسیار 
تماشاچیان چندان دیده نمی شود و اصال توی 

ذوق نمی زند.

آغاز تولید فیلم در چین

تولید محصوالت سینمایی و تلویزیونی از جمله درام 
جاسوسی ژانگ ییمو، دوباره در چین شروع شد.

به گزارش مهر، با کاهش محدودیت های مرتبط با 
شیوع ویروس کرونا در چین، تولید فیلم سینمایی 
و تلویزیونی در این کشور شــروع شده و با رعایت 
دستورهای دقیق بهداشتی انجام می شود. به گفته 
شبکه تلویزیونی جهانی چین، برخی از گروه های 
ساخت فیلم پس از هفته ها قرنطینه کار خود را از 
سر گرفتند. شهر سینمایی و تلویزیونی ژیانشان در 
نینگبو در استان ژیچیانگ در شرق چین از جمله 
نخستین مناطقی است که کار خود را از سر گرفته و 
چهار گروه ساخت فیلم کار خود را شروع کرده اند و 
حداقل ۵۰ گروه دیگر دارند آماده می شوند تا سر کار 
برگردند. بر مبنای دستورهای احتیاطی تجمع بیش 

از ۵۰ نفر ممنوع است.
ایــن خبر در حالی منتشر شــده که چین بازیابی 
ــود را شـــروع کـــرده و پروتکل های  اقــتــصــادی خ
سخت گیرانه دوران قرنطینه را تغییر می دهد؛ هر 
چند سینماها هنوز تعطیل اند تا موج دوم شیوع 
بیماری شروع نشود. در واقع نخستین گروهی که به 
کار برگشتند از 2۸ مارس در استودیوهای هنگدیان 
که یکی از قطب های بزرگ تولید فیلم و سریال در 
چین است، کار خود را شروع کردند. این مجموعه با 
حضور بیش از 2۰ گروه فیلم برداری، تولید ۵ پروژه از 

جمله »بن ست« ژانگ ییمو را آغاز کرده است.
این تحوالت در حالی در چین انجام و تولیدات از سر 
گرفته می شود که در آمریکا، همه استودیوها تعطیل 
هستند و کارمندان امیدوارند تا تابستان بتوانند سر 

کار برگردند.

سردار شریف: نامه رئیس سابق بسیج،  موضع سپاه نیست
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
پی انتشار نامه انتقادی غالمحسین غیب پرور 
رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین به 
رئیس سازمان صداوسیما درباره نحوه اجرا 
و محتوای برخی از برنامه ها و سریال های 
رســانــه مــلــی، اظــهــار کـــرد: »مــحــتــوای این 
نگاشته  مشفقانه  انگیزه  بــا  چند  هــر  نامه 
شده باشد، موضع سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی تلقی نمی شود.« به گزارش پایگاه 
پاسدار  دوم  سرتیپ  سپاه،  اطالع رسانی 
رمضان شریف همچنین افزود: »بدیهی است 
این نهاد انتقادات و پیشنهادات خود راجع به 
موضوعات و برنامه های مختلف صداوسیما 
را از طریق فرایندهای مقتضی به رسانه ملی 
منعکس کــرده و می کند.« مسئول روابــط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
جهادی  همت  و  اهتمام  »بــی شــک  گفت: 
رسانه ملی در حوزه های مختلف در انعکاس 
لحظه به لحظه بسیج ملی و همه جانبه دولت، 

مردم و نیروهای مسلح در عرصه مدیریت، 
منحوس  بــیــمــاری  بــا  مقابله  و  پیشگیری 
کرونا و نمایش حماسه ایثار، فداکاری و از 
خودگذشتگی پزشکان، پرستاران و آحاد 
مجاهدان و مدافعان سالمت در کشور، نقطه 
عطف درخشانی در نقش آفرینی های مورد 
انتظار از سازمان صداوسیمای جمهوری 

اسالمی ایران به شمار می رود.«
در بخشی از نامه انتقادی سردار غیب پرور 
آمــده اســت: »جناب آقــای عسکری نوشتن 
این جمله تلخ است، خدا می داند تلخ است 
ولی به نظرم می آید کالف کار از دست شما 
خارج شده است. برادر ارجمند برای خدا یا 
اصالح یا واگذار کنید. این انقالب به برکت 
خون شهیدان پیروز شد و به ثمر نشست و خط 
مبارک و سرخ آنان هنوز تداوم دارد که شهید 
سرافراز قاسم سلیمانی از آن جمله است. 
شما امانتدارید، بگذارید تاریخ راجع به شما 

خوب قضاوت کند.«

نمایش آنالین »خروج«  از یک شنبه

فیلم سینمایی »خــروج« بیستمین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا از یک شنبه 2۴ فروردین برای اولین 
بار قبل از نمایش در سینما، در فیلیمو عرضه 

خواهد شد.
به گــزارش روابــط عمومی فیلیمو، با تصمیم 
مدیران و سازندگان فیلم سینمایی »خروج«،  به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و طوالنی شدن حضور 
مــردم در خانه از یک شنبه 2۴ فــروردیــن این 
فیلم به صورت آنالین و پیش از اکــران عمومی 
می شود.  خانگی  نمایش  شبکه  وارد  سینما 
»خروج« ابراهیم حاتمی کیا، به عنوان اولین فیلم 
سینمایی آنالین، برای حفظ قانون کپی رایت، 
قابلیت دانلود نــدارد و مخاطبان می توانند با 
پرداخت 12 هزار تومان، به مدت 2۴ ساعت در 
سرویس وی او دی فیلیمو، تازه ترین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا را تماشا کنند. در خالصه داستان این 
فیلم آمده است: »این فیلم زندگی گروهی پنبه کار 
شهرستانی را روایت می کند که محصول شان 
بر اثر بارش شدید باران آب خورده و وعده هایی 
ــده. این گروه  که به آن هــا داده شــده، پوچ درآم
تصمیم می گیرند برای اعتراض به وضعیت شان 
نزد هیئت دولت در نهاد ریاست جمهوری بروند.

سیروس مقدم: به سکانس پایانی به 
چشم شوخی نگاه کنید

سیروس مقدم از منتقدان خواست به سکانس پایانی 
»پایتخت 6« به چشم شوخی نگاه کنند که در آن کار 

خالف شرع و عرفی انجام نشده است.
به گــزارش روابــط عمومی برنامه »شب صحبت«، 
سیروس مقدم در این برنامه با موضوع تحلیل و 
نقد سریال فصل ششم »پایتخت«  گفت: »مطمئن 
باشید اولین روزی که شرایط عــادی برقرار شود 
تیم »پایتخت« همپیمان شده اند که فصل پایانی را 
بگیرند. دو قسمت ۸۰ صفحه ای مانده است که در 

پخش ۴ قسمت می شود.«
وی درباره حاشیه های قسمت آخر نیز گفت: »به 
نظرم به این موضوع مثل تمام موضوعاتی که در 
کار کمدی مطرح می شود باید نگاه کرد. زاویه و 
دریچه ای که باز می کنیم، باید شوخی و گرفتن 
لبخند باشد. اگر دریچه تراژدی را مطرح می کنیم 
مسئله عوض می شود. در فصل 1 از کاراکتر جیمز 
باند استفاده کرده ایم. این به این معنی نیست که 
گروه سازنده طرفدار جیمز باند است. در فصل 
2 خواننده دیگری است. این به این معنی نیست 
که گروه طرفدار آن فرد است. در تمام صحنه های 
تمرین »نقی« از موضوعاتی استفاده کردیم اما این 
طور نیست که طرفدار سیلور استالونه هستیم. در 
فصل ۴ تم کولی ها را استفاده کردیم. در فصل ۵ 
موسیقی ترک از ابراهیم تاتلیس را پخش کردیم. 
این به این معنی نیست که طرفدار آن خواننده 
هستیم. همان طور که با سیاست و اخالق شوخی 
کردیم با موسیقی هم شوخی کردیم.« مقدم درباره 
سکانس حاشیه ساز پایانی هم گفت: »این سکانس 
اتفاق غیرقانونی نیست. زن و شوهری را نشان 
می دهد که قانونی ازدواج کرده اند. زن و شوهری 
که روی موتور هستند. کیف خانم بینشان است. 
کار غیرعرفی نمی کنند که بگوییم کار غیرعرفی 

کرده اند.«

جزئیات ابتالی مدیر شبکه 3 به کرونا

پس از انتشار خبرهایی درباره ابتالی مدیر شبکه 
سه به بیماری کرونا، مشاور وی توضیحاتی در این 

خصوص ارائه کرد.
به گــزارش خبرآنالین، بعد از انتشار خبر ابتالی 
علی فروغی مدیر شبکه سه به بیماری کووید-19، 
کوروش کمره ای مشاور علی فروغی ضمن تایید این 
خبر نوشت: »رسانه ای با تاخیر، خبر ابتالی مدیر 
شبکه سه به کرونا را منتشر کرده است. ایشان در 
ایام تعطیالت نوروز برای مراعات حال همکاران و 
انجام کارهای ضروری در ساعات غیراداری در شبکه 
حاضر شدند و با بهبود شرایط از اول هفته طبق روال 

عادی در شبکه حضور دارند.«

نسل تازه سریال ها، برای موبایل ها
سرویس استریم »کوییبی« پس از حدود یک سال از انتشار اولین اخبار، باالخره آغاز به 
کار کرد و نخستین محصوالت خود را در دسترس مخاطبانش قرار داد. این سرویس 
که نوعی استارت آپ محسوب می شود، به عنوان اولین سرویس استریم فیلم و سریال 
ویژه تلفن همراه در جهان شناخته می شود. این استارت آپ تازه دنیای فناوری توسط 
یک تهیه کننده و صاحب رسانه آمریکایی به نام جفری کاتزنبرگ تأسیس شده که با 69 
سال ، سابقه کار در شرکت های بزرگ فیلم سازی چون پارامونت و والت دیزنی را دارد 
و پیشتر با چهره هایی چون استیون اسپیلبرگ همکاری کرده است. ثروت کاتزنبرگ 
که جزو مؤسسان شرکت پویانمایی سازی دریم ورکز بوده است، حدود 9۰۰ میلیون 

دالر برآورد می شود.

تنها برای تلفن همراه	 
محصوالت سرویس استریم کوییبی، تنها در اپلیکیشن های این سرویس در تلفن های 
همراه در دسترس قرار می گیرد و فعاًل نسخه های وب یا تلویزیون ندارد. الگوی تجاری 
این استارت آپ نیز بر پایه تناسب با اقتضائات گوشی های هوشمند استوار شده 
است. محصوالت این سرویس را می توان به صورت عمودی هم تماشا کرد، یعنی 
تصویربرداری آثار طوری انجام شده که تفاوتی ندارد کاربر، تلفن همراه خود را عمودی 
)یا افقی( در دست بگیرد و هیچ بخشی از جزئیات مهم تصویر از دست نمی رود. 
کوییبی کوتاه شده عبارت Quick Bite به معنای »گاز سریع« است. این سرویس برای 
سازگاری هرچه بیشتر با تلفن های همراه، هر قسمت از سریال ها و برنامه های خود 
را در زمانی کمتر از 1۰ دقیقه تولید و عرضه می کند. گفته می شود شیوه کار کوییبی، 
ممکن است مفهوم تماشای سریال را برای همیشه تغییر دهد، زیرا تولید سریال های 
بسیار کوتاه )1۰ دقیقه ای( معادل قطعه قطعه کردن سریال های بلند نیست و شیوه 

روایت داستان و نقاط عطف آن با سریال های معمول تفاوت خواهد داشت.

از اسپیلبرگ تا لبرون جیمز	 
در روز نخست فعالیت کوییبی، قسمت اول ۵۰ سریال، مستند و برنامه از محصوالت 
تولیدی آن منتشر شده و قسمت های بعدی نیز روزانه منتشر می شود. بین محصوالت 
این سرویس، سریال »بقا« با بازی سوفی ترنر، بازیگر مشهور نقش »سانسا« در سریال 
»بازی تاج وتخت«، بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. جنیفر لوپز، ادریس البا، 
لبرون جیمز و زک افرون از سلبریتی های شناخته شده ای هستند که به زودی با 
برنامه هایی به سرویس استریم کوییبی خواهند آمد. همچنین استیون اسپیلبرگ، 
استیون سودربرگ و گیرمو دل تورو سه تن از فیلم سازان شهیری هستند که با کوییبی 
همکاری کرده اند و سریال هایی برای این سرویس در حال ساخت دارند. کوییبی 
از معدود سرویس هایی است که از نخستین روز آغاز فعالیت، هیچ محتوای دیگری 
به جز محتوای خود منتشر نمی کند، زیرا شیوه خاص تصویربرداری و تدوین آثار 
کوییبی، باعث می شود که تنها محتوای تولیدشده توسط خود این سرویس، برای 

اپلیکیشن های آن قابل استفاده باشد.

یک سرگرمی بدون محتوا برای قرنطینه
»شام ایرانی« جدیدترین مستند-مسابقه شبکه نمایش خانگی، 

پیشنهاد مناسبی برای دوران قرنطینه است

رئالیتی شو یکی از گونه های جذاب تولید برنامه 
تلویزیونی در ســراســر دنیاست کــه در کشور ما 
به خصوص در تلویزیون آن چنان که باید جدی گرفته 
نشده و بیشتر شاهد پخش نمونه های آن در شبکه 
نمایش خانگی هستیم. برنامه هایی مثل »شوخی 
با هنرمندان«، »رالی ایرانی« و... نمونه هایی از این 
برنامه ها بود که کمابیش در شبکه نمایش خانگی 

مورد اقبال قرار گرفت.
یکی از تضمین شده ترین الگوهای تولید رئالیتی شو 
که شاید بتوان معادل فارسی »نمایش واقعی« را به 
آن اطالق کرد، مسابقه »شام ایرانی« است. ابوطالب 
کارگردان سری جدید این برنامه، چند رئالیتی شو 
را در کارنامه دارد و شاید بتوان او را فعال ترین 
چهره این حوزه دانست. بعضی هایش خوب بوده و 
بعضی هایش بسیار ضعیف. ابوطالب معمواًل به ذات 
این برنامه ها یعنی واقعی بودن همه چیز چندان 
پایبند نیست، به طوری که در هر برنامه یک نمایش را 
به کار اضافه می کند، نمایشی که یا شرکت کنندگان 

را غافلگیر می کند یا بیننده یا هر دو را با هم.
سری جدید برنامه »شام ایرانی« در گروه مردان 
شاهد حضور پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهی، 
سامان گــوران و یک بازیگر ترک به نام ِامــره بود. 
گروه بانوان هم که هنوز رقابت شان تمام نشده، 
بستر رقابت سیما تیرانداز، شبنم قلی خانی، مارال 
فرجاد و یک بازیگر از کشور آذربایجان است. خب از 
آن جایی که رقابت گروه بانوان این برنامه هنوز ادامه 
دارد، نمی توان آن را بررسی کرد، هرچند که می شود 
حدس زد با ترکیب فعلی، شاهد یک برنامه یخ زده 
و خط کشی شده باشیم که چندان برای مخاطب 
جذاب نیست. به خصوص این که هنرمندانی در گروه 
بانوان حضور دارند که در بداهه پردازی، شوخی، 
گپ وگفت و حتی یک رقابت جدی با هم چندان 
تبحر ندارند و حتی پشت صحنه زندگی شان هم 

برای مخاطب جذاب نیست.
در مقابل گروه آقایان در عین حالی که حرف جدی 

نداشت اما بسیار سرگرم کننده از آب درآمده بود. 
پیش از این ها در مسابقه ای که سال 139۰ بین 
رامبد جوان، مهدی پاکدل، سام درخشانی و سروش 
صحت بــرگــزار شــد، شاهد صحبت های جالبی 
در حوزه انسان شناسی، کتاب خوانی و... بودیم 
به سلبریتی ها  که در کنار جذابیت های مربوط 
محتوا را تکمیل می کرد. اما گروه دور جدید فقط با 
شیطنت های سامان گوران که در مواردی بسیار زیاد 
و گاهی حوصله سربر هم بود، جلو می رفت. گوران با 
انرژی عجیبش موتور محرک این رقابت بود که مدام 
با امره تتکیل جروبحث می کرد. نکته جالب ،حضور 
بازیگر خوش تیپ ترک بود که به رغم تفاوت فرهنگی 
و زبانی در برابر شیطنت های گوران کم نمی آورد. 
هرچند که پرواضح بود بخش زیادی از کل کل آن ها، 
بخشی از نمایش کارگردان برای جذاب شدن برنامه 
است. مثل جایی که گوران و امره متحد می شوند 
برای شکست بقیه اما گوران به خود امره هم امتیاز 

کمی می دهد.
از جذابیت های کــاذب برنامه، تماشای زندگی 
لــوکــس بــازیــگــران اســـت. هرچند نیما شاهرخ 
شاهی ترجیح داد به جای منزل، در لوکیشن فیلم 
وحشتناکی که در حــال تولید آن اســت، میزبان 
گروه باشد تا هم کار متفاوتی کرده باشد هم برای 
فیلمش تبلیغ کمی شده باشد. نقطه ضعف برنامه 
این بود که به رغم حضور یک بازیگر ترک، تأکیدی 
روی ظرفیت های میزبانی مردم ایران و سنت ها و 
حتی غذاهایشان آن چنان که باید نبود یا می توان 
گفت همه چیز فقط جنبه سرگرمی داشت. جالب تر 
این که غیر از بازیگر ترک، بقیه شرکت کنندگان 
هیچ کدام شخصًا آشپزی هم نکردند و از یک آشپز 
حرفه ای کمک گرفتند! با این حال شام ایرانی را 
به رغم کاستی ها می توان یک برنامه سرگرم کننده 
دانست که همه خانواده امکان تماشایش را دارند. 
به خصوص در این روزها که بهانه برای سرگرمی کم 

اما فرصت برای آن زیاد است.

شوهای تلویزیونی با صندلی های خالی
»عصر جدید«، »دورهمی« و »کودک شو« در غیبت تماشاچیان چه کیفیتی داشتند؟
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پیک اندیشه 

مشاوره حقوقی  جهان کتاب 

پرسش: آیا می توان بابت طلبکاری از کسی 
که با او داد و ستد بدون چک یا سفته داریم، 
تنها با داشتن امضای دفتری، شکایت کنیم؟ 
چطور می شود این ادعا را ثابت کرد؟ آیا فقط 
مدرک امضا در دفتر، قابل ارائه به دادگاه 

است؟

پاسخ: به حکم ماده 1297 قانون مدنی، »دفاتر 
تجارتی در مــوارد دعــوای تاجری بر تاجر دیگر 
در صورتی که دعــوی از محاسبات و مطالبات 
تجارتی حاصل شده  باشد دلیل محسوب می شود 
مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق  قانون 
تجارت تنظیم شده باشد.« یعنی اگر طرف شما 
نیز تاجر و اختالف حساب شما ناشی از معامالت 
تجاری باشد، می توانید علیه وی در دادگــاه به 
دفاتر حساب خود که به شکل قانونی تنظیم شده 
است، استناد کنید. در مورد غیر تاجر هم دفاتر 
به عنوان قرینه و اماره قابل استناد است. ماده 
1298 قانون مدنی بیان می کند: »دفتر تاجر در 
مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است 
جزو قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به 
دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آن 
چه را که بر نفع او است قبول وآن چه که بر ضرر او 
است رد کند مگر آن که بی اعتباری آن چه را که 
بر ضرر اوست ثابت کند.« به عبارت دیگر، برای 
امکان استناد به دفاتر تجاری باید سه شرط وجود 
داشته باشد: 1- دفاتر به طور صحیح و قانونی 
تنظیم شده باشد، 2- طرف دعــوای شما تاجر 
باشد، 3- دعوا ناشی از مطالبات تجاری باشد. 
در صورت فقدان یکی از این شروط ، دفتر تاجر 
صرفا به عنوان قرینه قابل استناد است. درخور 
ذکر است که دفاتر تاجر همیشه علیه خود تاجر 
به عنوان دلیل قابل استناد است. ماده 14 قانون 
تجارت بیان می کند: »دفاترمذکوردر ماده 6 و 
سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به 
کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این 
قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی 
سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت، فقط 

بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.«

راز موفقیت و ماندگاری در بازار نشر

 یک کتاب فروشی موفق
 با طعم فلفل هندی!

ساپنا، یک کتاب فروشی زنجیره ای موفق در هند، 
هم اینک 14 فروشگاه زنجیره ای در سراسر این 
کشور دارد که روی هم رفته، 350 هزار متر مربع 
مکان فروشگاهی را برای عرضه کتاب های درسی و 
غیر درسی به مردم هند ایجاد کرده است. به گزارش 
ایبنا، در کشور هند بسیاری از کتاب فروشی ها 
به دلیل  کرونا در حال تعطیلی هستند، اما کتاب 
فروشی ساپنا، همچنان رونق فعالیت خودش را 
حفظ کرده است. فروشگاه های زنجیره ای ساپنا که 
در هند با نام خانه های کتاب ساپنا شناخته می  شود، 
از نام رستورانی الهام گرفته شده است که اولین بار، 
پدربزرگ »نیجش شاه«، موسس کتاب فروشی، در 
آن غذا خورده است. فروشگاه زنجیره ای ساپنا در 
هند، ویژگی هایی شبیه فروشگاه های زنجیره ای 
بارنز اندنوبل در آمریکا دارد. در این فروشگاه ها 
تنها یک سری کتاب در قفسه ها چیده نمی شود 
بلکه سعی می کنند کتاب فروشی به یک شغل پویا 
تبدیل شود. در این کتاب فروشی ها هر نوع محصول 
فرهنگی بخواهید پیدا می شود. از آخرین فیلم های 
سینمایی تا لوح  فشرده آموزش زبان، همه چیز به 
فرهنگ کتاب خوانی کمک می کند. نیجش شاه 
عضو ارشد سومین نسل از خانواده موسس ساپنا 
اعتقاد دارد اگر بخواهیم یک کتاب فروشی را در 
دنیای دیجیتالی امروز سر پا نگه داریم باید از روش 
های سنتی فاصله بگیریم و به جای آن از ترکیبی از 

قدیم و جدید در فروش استفاده کنیم. 

ترجمه: جواد نوائیان رودســری - والدت 
حضرت صاحب االمر)عج( در نیمه شعبان سال 
255 )هـ.ق( و ورود آن حضرت به دوران غیبت 
تا امروز، دستمایه شبهه افکنی های بسیاری 
ــت؛ شبهه هایی که عمومًا از سوی  ــوده اس ب
مخالفان راه حق مطرح شده و می شود. در این 
بین، رسالت علمای شیعه، پاسخگویی مناسب 
و به موقع به ایــن شبهه هاست. در خجسته 
سالروز والدت باسعادت منجی عالم بشریت، 
مهدی موعود)عج( و مصادف شدن سالروز 
شهادت مظلومانه آیــت ا... سیدمحمد باقر 
صدر با این ایام، فرازی از کتاب ارزشمند و البته 
کمتر شناخته شده »بحث حول المهدی)عج(« 
را که نوشته آن شهید سعید اســت، به شما 
دوستداران اهل بیت)ع( تقدیم می کنیم. این 
کتاب مختصر، با موضوع پاسخگویی به برخی 
شبهات در مورد غیبت امام زمان)عج( به رشته 

تحریر درآمده است.

ــده و 	  چگونه بپذیریم که مهدی)عج( زن
حاضر است؟

برخی می گویند: بیایید فرض کنیم که وجود 
امام منتظر، ممکن است و این فرض را با تمام 
شرایط عمر طوالنی، امامت در خردسالی و 
غیبت مطلق باور داشته باشیم؛ اما فرض این 
امکان به حدی نیست که عینیت یافتن چنین 
شخصی را در دنیای واقعی بــرای ما اثبات 
کند. پس چگونه می توانیم به وجود خارجی 
و عینی امــام زمــان)عــج( ایمان بیاوریم؟ آیا 
وجــود چند روایــت در کتاب های حدیثی، از 
رســول خــدا)ص(، کافی است که ما را به این 
مسئله معتقد کند؟ اصاًل چگونه می شود ثابت 

کــرد که مهدی)عج(، واقعًا در تاریخ وجود 
دارد؟ در جواب می گوییم: این اصل که امام 
ــج(  منجی عالم بشریت اســت، به  ــان)ع زم
صورت عام در روایات نبوی و به شکل خاص در 
احادیث ائمه اهل بیت)ع( وجود دارد و در این 
زمینه شکی باقی نمی گذارد. فقط برادران 
ــت در ایــن زمینه نقل  اهل سنت، 400 روای
کرده اند که در کنار روایــات شیعه، به حدود 
شش هزار روایت بالغ می شود؛ درباره بسیاری 
از مسائل بدیهی اســالم که همه مسلمانان 
به آن اعتقاد دارنــد، این قدر روایــت و حدیث 
منقول نداریم. در مورد تجسم این اندیشه هم، 
دالیل کافی موجود است که می توان آن ها 
را در دو دسته نقلی و علمی ارائه کرد. دلیل 
نقلی ما صدها روایت از پیامبراکرم)ص( و ائمه 
اطهار)ع( است که به ما می گوید مهدی)عج( 
واجد این خصوصیات است: از اهل بیت)ع( 
اســت؛ از فــرزنــدان فاطمه زهـــرا)س( است؛ 

ُنُهمین نسل آن  ــام حسین)ع( و  از نسل ام
حضرت است. همین طور روایاتی وجود دارد 
که می گوید جانشینان پیامبر)ص(، 12 نفر 
هستند و مهدی موعود)عج( را در دوازدهمین 

جانشین، مشخص و منحصر می کند. بعضی 
از علمای حدیث، تعداد این روایات را تا 270 

مــورد می دانند که در کتاب های معتبر 
شیعه و اهل سنت وجود دارد. مسئله 

ویژه و قرینه مهمی که می تواند در 
اثبات نقلی این مسئله به ما کمک 

ــاری،  ــخ ــه ب ــت ک ــن اسـ ــد، ایـ ــن ک
و  اهل سنت  حدیث  علمای  از 
حدیث،  ایــن  روایت کنندگان 
ــام نهم، دهــم و  از معاصران ام

یازدهم بوده است و این می رساند که 
نقل این حدیث، انعکاس یک پدیده 
خارجی نبوده است. دلیل علمی ما، 
مبتنی بر تجربه است؛ یک تجربه 70 

ساله که در دوران غیبت صغری اتفاق افتاد .... 
در این مدت چهار تن از پاک ترین و باتقواترین 
را  حضرت  آن  جانشینی  و  نیابت  مؤمنان، 
برعهده داشتند ... و هر یک وفات می کرد، 
دیگری به دستور امــام زمان)عج( جانشین 
او می شد. نایب با شیعیان ارتباط داشــت و 
پرسش های آنان را به امام)عج( می رساند و 
پاسخ شفاهی یا کتبی را به سوال کنندگان 
ابالغ می کرد و مردم با شنیدن جواب، آرامش 
می یافتند. آن ها می دیدند که در این مدت 
70 سال، همه پیام ها و پاسخ های امام)عج( 
با یک بیان و یک اسلوب واحد نوشته یا گفته 
می شود و به دستشان می رسد ... اگر وجود 
آن حضرت واقعیت نداشت، آیا ممکن بود یک 
دروغ، 70 سال دوام بیاورد و این چهار نفر 
به گونه ای نقششان را بازی کنند که کسی 
متوجه نشود؟! منطق حکم می کند که یک 
پیدا  دوام  چنین  نمی تواند  دروغ 
کند ... به این ترتیب، در می یابیم 
که غیبت صغری، به عنوان یک 
آزمــون علمی، می تواند دلیل 
ــی یک  ــارج ــر واقــعــیــت خ ب
موضوع داشته باشد و آن 
موضوع، وجود، زندگی 
و سپس غیبت حضرت 

مهدی)عج( است. 
منبع: 

بــــــــحــــــــث حــــــــول 
ــج(؛  ــ ــ ــدی)ع ــ ــ ــه ــ ــ ــم ــ ــ ال
للمطبوعات؛  دارالتعارف 
ــروت: 1410 )صص  ــی ب

51-47 با تلخیص(

روایت شهید صدر از اجماع علمای اسالم درباره وجود مبارک امام زمان)عج(

برخیز که  امید طلوعیده به آفاق
  بر منتظران مهدی )عج( و نور بصر آمد

علمی  هیئت  عضو  یــک 
پــژوهــشــگــاه فــرهــنــگ و تحلیل

اندیشه اسالمی نوشت: 
وقتی جهان بیمار در حال پوست اندازی 
است، مغز متفکر آن نمی تواند بی اعتنا 
علوم  و  انسانی  علوم  محققان  بماند. 
اجتماعی در سراسر دنیا بسیج شده اند 
که جهان پساکرونایی را آن گونه که فکر 
به  بــســازنــد.  اســـت،  بهترین  می کنند 
ــزارش شبستان، محسن ردادی در  گ
نوشتار خود تصریح کرده است: اگر در 
رسانه های علمی دنیا جست وجو کنید، 
متوجه می شوید که پژوهشگران دنیا به 
شدت مشغول فعالیت و تولید محتوای 
علمی در این زمینه هستند. در روزهای 
تعطیل  را  کــار  پژوهشگران  کرونایی، 
نکرده اند و به خصوص در شرایط قرنطینه 
هستند.  مشغول  تحقیق  و  پژوهش  به 
کرونا به اندازه  کافی مشکل برای جامعه 
به وجــود آورده است که دانشمندان و 
پژوهشگران را تا سال های سال به خود 
کوتاه،  مــدت  همین  در  کند.  مشغول 
ــد؛ مانند  واژه هـــایـــی هــم ســاخــتــه شـ
Covidiot که پــدیــده ای جدید و قابل 
ــی و  ــاس ــن ــان ش ــس ــر ان ــظ مــطــالــعــه از ن
جامعه شناسی است. این یک انحراف 
ــرادی اطــالق  ــ ــت و بــه اف اجتماعی اس
می شود که آگاهانه و عامدانه هشدارهای 
بهداشتی را نادیده می گیرند و تالش 
می کنند درســت بر خــالف سایر مردم 
مسافرت بــرونــد، دســت بدهند، دیــد و 
بازدید بروند، بدون ماسک و دستکش در 
جامعه ظاهر شوند. فلسفه و الهیات هم 
تکانه های شدیدی را تجربه کرده است. 

وقتی جهان بیمار در حال پوست اندازی 
است، مغز متفکر آن نمی تواند بی اعتنا 
علوم  و  انسانی  علوم  محققان  بماند. 
اجتماعی در سراسر دنیا بسیج شده اند 
که جهان پساکرونایی را آن گونه که فکر 
می کنند بهترین است، بسازند. بدا به 
حال کشور و مردمی که از این »وقته« 
خاص غافل باشند و هستی شناسان، 
معرفت شناسان و انسان شناسانش در 
پساکرونایی  جهان  و  جامعه  معماری 
غایب باشند. اینک، زمانی است که باید 
ــی و  ــان ــس ــی عــلــوم ان ــش ــژوه مـــراکـــز پ
پژوهشگاه ها برای مواجه شدن با دنیای 
ویران شده از کرونا آماده شوند و اال فردا 
دیر است. جهان، متفکران علوم انسانی 
را برای زمانی که پزشکان و پرستاران از 
جنگ با کرونا بازگشته اند، آماده کرده 
است تا جامعه را با کمترین زیان و آسیب 
از این مرحله بگذرانند. آیا اندیشوران 
علوم انسانی ایـــران بــه همین انــدازه 
احساس مسئولیت می کنند؟ آیا برای 
تولیدات  پساکرونایی  جامعه  شناخت 
ــی خـــود را جــهــت و ســرعــت  ــش ــژوه پ
بخشیده اند؟ آیا دولت اهمیت و ضرورت 
نهادهای پژوهشی علوم انسانی در این 
شرایط را درک کرده است؟ امیدواریم 

چنین باشد. 

چاره اندیشی علوم انسانی

 برای جهان پساکرونا

عثمان بن سعید عمری	 
عثمان بن سعید از یاران و شاگردان مورد وثوق امام دهم و یازدهم)ع( و مردی 
جلیل  القدر و مورد اطمینان بود که از 11 سالگی در محضر امام هادی)ع(، 
به خدمتگزاری و آموختن فقه و حدیث اشتغال داشت و شاگرد تربیت یافته 
والیت و امامت بود. شغل ظاهری وی، روغن فروشی بود. امام هادی)ع( 
دربــاره او فرموده است: »ابوعمرو فردی امین و مورد اطمینان من است. 
آن چه به شما بگوید، از جانب من می گوید و آن چه به شما برساند، از طرف 

من می رساند.«

محمد بن عثمان بن سعید عمری	 
وقتی نایب اول امام زمان)عج( وفات یافت، آن حضرت در نامه ای به فرزند 
عثمان، درگذشت پدر را تسلیت گفت و او را به جای پدرش منصوب کرد. 
محمد بن عثمان به رغم مخالفت  هایی که مدعیان دروغین نیابت با وی 
داشتند و فشارهایی که خلفای آن دوران وارد می کردند، توانست وظایف 
نیابت را به نیکی انجام دهد و نگذاشت ُغالت با ترفندهای دروغین، شیعیان 
را متوجه خود کنند و باعث تزلزل ایمان مؤمنان شوند و نیابت او را متزلزل 
کنند.  نایب دوم بیشترین مدت را در سمت نمایندگی امام زمان)عج( به 

خود اختصاص داد و حدود 40 سال نایب و رابط آن حضرت و شیعیان بود.

حسین بن روح نوبختی	 
نایب سوم حضرت مهدی)عج( حسین بن روح بود که در میان خاندان 
نوبختی، پس از ابوسهل، مشهورترین آن ها به شمار می آید. وی که یکی از 
ده وکیل محمد بن عثمان، نایب دوم، در بغداد بود، از همان زمان جایگاه 
خاصی نزد شیعیان داشت. حسین بن روح ویژگی  های نیکی داشت. مرحوم 
شیخ توسی در این باره می  گوید: »او نزد شیعیان و دیگران، خردمندترین 
مردم به شمار می  رفت و اهل تقیه بود.« عباس اقبال می نویسد: »حسین بن 
روح، به تصدیق موافق و مخالف، از فهمیده ترین و عاقل ترین مردم روزگار 

بوده است.«

علی بن محمد سمری	 
آخرین نایب حضرت مهدی)عج(، علی بن محمد َسُمری بود که به دلیل 
شدت مراقبت  های حکومت عباسی، چندان آزادی عمل نداشت. مدت 
وکالت وی نیز از دیگران کمتر و حدود دو سال بود. از او هم در طول دوران 
نیابت، کراماتی نقل کرده اند. وی از سال 326 تا سال 329 هـ.ق نایب خاص 
حضرت بود و در این سال از دنیا رفت. با رحلت او، غیبت کبری امام زمان)عج( 
آغاز شد. حضرت مهدی)عج( در توقیعی که به وی نوشت، زمان درگذشت 
علی بن محمد را اعالم کرد و به او دستور داد نایبی برای خود مشخص نکند. 
در بخشی از این توقیع آمده است: »ای علی بن محمد، خداوند پاداش برادران 
دینی تو را در مصیبت تو بزرگ دارد. تا شش روز دیگر خواهی مرد. پس امر 
حساب و کتاب خود را مرتب کن و درباره جانشینی مقام نیابت به کسی وصیت 
مکن. زیرا غیبت دوم فرا رسیده است.« سرانجام، آخرین نایب در نیمه شعبان 
سال 329 هـ.ق، همان  گونه که امام زمان)عج( خبر داده بود، وفات یافت و 

کتاب نیابت خاصه بسته و عصر غیبت کبری آغاز شد.

افتخار نیابت نور
نایبان امام زمان)عج( در دوران غیبت صغری دارای چه ویژگی هایی بودند؟

 کرونا و ضربه پذیری
 توزیع سنتی کتاب در ایران  

یک ناشر معتقد است؛ در حالی که روند تولید کتاب 
کاغذی در ایران دیجیتالی شده است همچنان 
مقاومت ها برای دیجیتالی شدن روند توزیع وجود 
دارد و شیوع ویروس کرونا نشان داد که این روند، 
در بحران ها ضربه پذیر اســت. به گــزارش ایبنا، 
سال هاست که شرایط چرخه نشر، بحرانی اعالم 
می شود و این بار کرونا، به تن نحیف این صنعت 
ــوزه را به شدت غافلگیر  افــتــاده و فعاالن ایــن ح
کــرده  اســت. تعطیلی کتاب فروشی ها، یکی از 
بارز ترین نتایج بحران کرونا محسوب می شود. البته 
پایین آمدن کرکره کتاب فروشی ها برای بسیاری 
از فعاالن عرصه نشر به معنای توقف صد در صدی 
نبود؛ برخی تالش کردند از بحران، فرصت بسازند، 
بازار را حفظ کنند و ادامه دهند. عادل طالبی که 
افزون بر حضور در عرصه نشر، مدرس دانشگاه 
ــزود: آمار ها نشان می دهد با توقف  نیز اســت، اف
فعالیت کتاب فروشی ها در دوران قرنطینه، جریان 
فــروش اینترنتی کتاب حتی با حداقل نیروی   
انسانی، رشد قابل توجهی داشته اســت. عالوه 
براین، اگر به مقوله سفارش آنالین و ارسال پستی 
کتاب، بیش از گذشته توجه شود، می توان انتظار 
داشت، توزیع دیجیتالی کتاب جایگزین روش  های 
سنتی شود. نتیجه این رویکرد، حذف تدریجی 
مراکز پخش، انبار ها و کتاب فروشی های سنتی 
است، همان طور که در دنیا این اتفاق افتاده است. 
خدمات سایت آمازون، از بارزترین نمونه های توزیع 
و عرضه دیجیتال کتاب است. سال هاست که این 
پایگاه و پایگاه های مشابه در دنیا فعالیت می کنند. 
سفارش مشتری آنالین ثبت می شود و جریان چاپ 
مدرن به وسیله نزدیک ترین دستگاه pod محل 
سفارش مشتری، انجام و ارسال می شود؛ به عبارت 
دیگر، زمانی کتاب چاپ می شود که فروش انجام 
شده باشد؛ هرچند چاپ دیجیتال از افست گران تر 
است، اما با توجه به این که تولید براساس سفارش 
ــواب و هــدر رفــت سرمایه پیشگیری  ــت، از خ اس
خواهد شد که به نفع تولید کننده و مصرف کننده 
خواهد بود. صنعت نشر ایران با این جریان، فاصله 

قابل توجهی دارد.

دیدگاه 

قرآن؛ محور برنامه ریزی های سازمان تبلیغات اسالمی 

رئیس ســازمــان تبلیغات اسالمی گفت: 
تمام ظرفیت این سازمان در ابعاد مختلف 
رسانه ای، فضای مجازی و ... باید رویکرد 
قرآنی داشته باشد و همه مسئوالن، باید 
قرآن را محور برنامه ریزی خود قرار دهند. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم محمد قمی 
در دیدار با مسئوالن شبکه قرآن و معارف 
ــزود: اهتمام به تبیین اجتماعی  سیما اف
ــرآن، مهم ترین  اســالم نــاب، حول محور ق
مأموریت سازمان تبلیغات اسالمی است. 
وی ابراز امیدواری کرد با هم افزایی موثر و 

قدرتمند و همکاری با شبکه قرآن و معارف 
سیما، یک اتفاق مبارک درگفتمان قرآنی 

کشور رخ دهد.

صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

گروه اندیشه - نایبان خاص امام مهدی)عج(، در دوران غیبت صغری، چهار تن از علمای پارسا و بزرگ شیعه بودند. این افراد به »نواب 
اربعه« معروف شده اند. نایبان خاص حضرت صاحب االمر)عج(، به ترتیب زمان و دوران نیابت، عبارت بودند از: ابوعمرو عثمان بن سعید 
عمری،  ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن علی بن محمد سمری. در ادامه  مطلب 
، به معرفی مختصر این چهار نایب ارجمند و شرح کوتاه حیات توام با مجاهدت آن ها می پردازیم. این نایبان، بین سال های 260 تا 329 

هـ.ق، واسطه میان شیعیان و امام زمان)عج( بودند.

 	
ید

سع
ن 

ن ب
ما

عث
اه 

مگ
آرا

 	
ن

ما
عث

ن 
د ب

حم
ه م

گا
ام

آر
 	

ی
خت

وب
ح ن

رو
ن 

ن ب
سی

 ح
اه

مگ
آرا

 	
ی

مر
س

د 
حم

ن م
ی ب

عل
اه 

مگ
آرا



8ادب و هنر چهارشنبه 20 فروردین  1399
14 شعبان  1441.شماره 20349

موسیقی

لذت شعر

غلط ننویسیم 

کافه صدا 

پیشنهاد ما: بهار بهار

 خواننده اش کیست؟ زنده یاد تورج شعبانخانی
 آهنگ سازش چطور؟ تورج شعبانخانی

 شاعرش را هم بشناسیم: محمد علی بهمنی
قسمتی از ترانه: بهار اومد برف ها رو نقطه چین کرد/ 

خنده به دلمردگی زمین کرد/ چقدر دلم فصل بهارو 
دوست داشت/ وا شدن پنجره ها رو دوست داشت/ 
بهار اومد پنجره ها رو وا کرد/ منو با حسی دیگه آشنا 

کرد...
چرا االن باید بشنویم؟ در روزهای نخستین ماه بهار، 
چه بهتر که یک آهنگ بهاری بشنویم و لذتش 

را ببریم.

ادبی

تاس/ طاس
این واژه فارسی است و امالی آن باید تاس باشد، 
اما در متون قدیم غالبًا به صورت معرب آن طاس 
آمده است. البته هر دو صورت درست است، ولی 

امروزه  بهتر است به صورت تاس نوشته شود.

تبعه
این واژه در عربی جمع تابع است، اما امروزه در 
فارسی آن را مفرد می گیرند و تقریبًا مترادف 
تابع به کار می برند و هر دو واژه را به َاتباع جمع 

می بندند و اشکالی ندارد.

تلقی کردن به عنواِن
پس از تلقی کردن یا تلقی شدن گاهی ترکیب 
به عنواِن می آورند. به عنواِن گرته برداری از 
زبان های فرانسوی و انگلیسی است و زاید و 

حتی غلط است.

حفاظت
از واژه های مجعولی است که هرگز در عربی و 
متون معتبر فارسی به کار نرفته است. به جای آن 

می توان گفت حفظ، محافظت، نگهداری و... .
برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن نجفی

بیا، بیا برویم
به سبزه زار که گسترده سینه در صحرا

بیا که سبزه این دشت را لگد نکنیم
و خواب راحت پروانه را

نیاشوبیم
گیاه تشنه لب دشت را به شادابی

ز آب چشمه
شراب شفا بنوشانیم

حمید مصدق

***
ندانستی که گل حقیقت آفتاب است

نه درخت
در آفتاب بنشینیم

تا گل کنیم
احمدرضا احمدی

***
چشمان تو

دروازه های تکرار شرق
و دستانت

طراوت گلدسته ها را می سراید
مجنون

بیدی است در کویر
و قنات

رد پای آهو
می خواهی بید باش یا آهو، یا هر دو

معنای من!
اما قنات کبوتر را می طلبد

و در آب نمای آن
چشمان قیس

فردای مسافر را ...
اسماعیل شاهرودی

بمانیم«  خانه  »در  شعار   - کاشف  نسترن 
اصلی ترین کاری است که این روزها باید آن را 
عملی کنیم؛ اما چطور؟ خیلی ها در این روزها 
به دنبال کسب تجربه های جدیدی در خانه 
هستند که قبل تر فرصت انجام آن را نداشتند؛ 
مانند کتاب خواندن! در حوزه های مختلف 
کتاب خوانی، سفرنامه ها ژانر جذابی هستند 
که می توان به وسیله آن ها به گوشه و کنار دنیا 
سفر کرد. با منصور ضابطیان مجری و نویسنده 
ــارک  دو  پلو«، »چــای نعنا«،  سفرنامه های »م
»موآ« و »بی زمستان«، درباره این روزها صحبت 
کردیم و او از کتاب هایی که در این ایام خوانده 
بود گفت که در ادامه دربــاره آن اطالعاتی به 

دست خواهید آورد.

چند توصیه برای مسافرت مجازی	 
آخرین سفرنامه منصور ضابطیان آماده چاپ 
اســت. ایــن کتاب که به گفته او صفحه بندی 
ــری است  ــاع آرام تـ ــاده چــاپ در اوض شــده  و آم

ــت. او در  متفاوت از دیگر سفرنامه های اوس
ایــن بــاره گفت:»این سفرنامه مجموعه ای از 
غذانوشت های من از کشور ایتالیاست که سال 

گذشته به آن سفر کــردم.« او گفت در روزهای 
قرنطینه دو کتاب از تازه های نشر را که از قضا 
هر دو سفرنامه محسوب می شوند خوانده است 

و دربــاره آن ها این طور توضیح داد: »به تازگی 
کتاب های »هیچ دوستی به جز کوهستان« بهروز 
بوچانی و »نیم دانگ پیونگ یانگ« رضا امیرخانی 
را خــوانــده ام و آن هــا را به کسانی که به حوزه 

سفرنامه خوانی عالقه دارند پیشنهاد می کنم. 
کتاب بوچانی به نظرم کتاب خاصی آمد. به 
غیر از جاهایی که کمی مطول بود و قصه پیش 
نمی رفت به نظرم کتاب خوبی بود چون به 
هر حال تجربه نابی در آن وجود داشت که ما 
آن تجربه را نداشتیم و حتی می توانیم به آن 
رجوع کنیم.« در انتها نویسنده »مارک دو پلو« 
ــاره عالقه اش بــرای سفر به کره شمالی و  درب
کتاب جدید امیرخانی چنین گفت:»سفر به 
کره شمالی سفر خاصی است. البته این طور 
که آقای امیرخانی در کتابشان نوشتند، آن 
قدر دست و پای آدم را می بندند که شاید خیلی 
نشود تجربه های عجیب و غریبی کسب کرد؛ 
اما به نظرم همین قدرش هم جذاب است و باید 

تجربه کرد.«

 اجرای حمید حامی 
در کنسرت های آنالین

ــرای منتخبی از قطعات  بــا اجـ حمید حــامــی 
خاطره انگیز خود در برج میالد، به صورت آنالین 
مهمان خانه ها شد. به گزارش هنرآنالین، حامی 
پیش از شروع کنسرت درباره اجرا در سالن بدون 
تماشاچی گفت: خواننده ها معموال درکنسرت ها 
به صــدا و حضور مــردم تکیه می کنند و گاهی 
از نفس آن ها بهره می گیرند و حضور نداشتن 
آن هــا در سالن اتفاق بسیار بدی اســت. با این 
حال، امشب هزاران نفر ما را از خانه خود تماشا 
می کنند و این برای ما دلخوشی بزرگی است. 
وی توضیح داد: سعی کردم آهنگ هایی را برای 
کنسرت امشب آماده کنم که مردم آن ها را دوست 
ــا خاطره ساخته اند. مجموعه  ــد و با آن ه دارن
کنسرت های آنالین جشنواره »نوروزخانه«، از 
هشتم فروردین با مجوز دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری تهران در 

برج میالد در حال برگزاری است.

 برنامه های ویژه آهنگ ساز 
فصل جدید »نون خ«

فصل دوم سریال »نون خ« به کارگردانی »سعید 
آقاخانی« قرار است از روز بیستم فروردین روانه 
آنتن شبکه اول سیما شود. صادق آزمند آهنگ 
ساز این سریال، درباره جزئیات موسیقی فصل 
دوم»نون خ«گفت: »از دو ماه پیش مراحل تولید 
ــون خ« را آغــاز  موسیقی فصل دوم ســریــال »ن
کرده ایم. بخشی از کارها در ترکیه و بخشی دیگر 
را در عراق ضبط کرده ایم. سعی کردم تمامی 
موسیقی این سریال در فضای فیوژن و برمبنای 
موسیقی مقامی و الکترونیک باشد. بیشترین 
حرف در موسیقی سریال »نون خ 2 «مقام های 
کــردی اســت. در جاهایی هم تزریق موسیقی 
الکترونیک را داشتیم. برای تیتراژ پایانی امسال، 
یک آهنگ جدید ساخته ایم که اگر در صدا و سیما 
تأیید شود، پخش خواهد شد. تیتراژ جدید»نون 
خ 2 «خیلی زیباتر و شادتر از فصل گذشته است. 
خواننده بخش فارسی موسیقی تیتراژ پایانی  

»نون خ 2 «هم خودم هستم.«
صادق آزمند وعده چند سورپرایز برای موسیقی  
»نون خ 2« را داد و افزود: »سورپرایزهای ویژه ای 
برای موسیقی »نون خ2 « داریم اما نمی دانم کدام 
یک تأیید می شوند. من فقط موسیقی را می سازم 

و همه چیز تحت اختیار آهنگ ساز نیست.«

 خبرهای شاعری که از کرونا
 عبور کرد

عباس حسین نژاد، شاعر و نویسنده کشورمان که 
پیشتر به ویروس کرونا مبتال شده بود و در روزهای 
ــت آورده  ــود را بــه دس اخیر سالمتی کامل خ
است، به ایسنا دربــاره تازه ترین فعالیت هایش 
در دوران کرونا گفت: »چند کتاب را در نشر 
پرنده آمــاده کرده ایم؛ یک کتاب »چین از نگاه 
گردشگری« است که یک نویسنده چینی آن را 
نوشته و مجوزش را در همین دوران گرفتیم و 
همین روزهــا چاپ می شود. کتاب دیگری که 
آماده شده است »روزنامه آب و هوا« نام دارد که 
مجموعه گزارش های دقیق آب و هوا به روایت 
یادداشت هایش است که  ناصرالدین شاه در 
خانم الناز بــایــرام زاده آن را جمع آوری کرده. 
مجوز کتاب »کوچه باران« که ۶۰ روایت از ۶۰ 
شهید است و امیر اسماعیلی آن ها را نوشته و 
کتابی خواندنی  است، صادر شده و به زودی روانه 
بازار کتاب خواهد شد. همچنین مجموعه ای از 
انشاهای فارسی آموزان ژاپنی دانشگاه اوساکا 
نیز در دست آماده سازی است. چاپ دوم کتاب 
»مناجات« من هم توسط نشر سوره مهر  به زودی 

منتشر می شود«.

 روایت زندگی فروغ فرخزاد 
روی صحنه تئاتر

کامران شهالیی، نمایش نامه نویس و کارگردان 
تئاتر از نگارش نمایش نــامــه ای دربـــاره فروغ 
فرخزاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که پروژه 
»قلم روشن« با تغییر مدیریت اداره کل هنرهای 
نمایشی ادامه یابد. به گزارش مهر، این کارگردان 
درباره نمایش نامه تازه اش گفت: »مراحل تحقیق 
ــادی اســت که به طول  و پژوهش متن مــدت زی
انجامیده. چون به دلیل وجود کتاب ها و منابع 
زیادی که درباره فروغ وجود دارد، مطالب گنگ 
ــاره این شاعر پیشرو بسیار زیاد  و نامفهوم درب
است؛ تا جایی که برخی از تاریخ ها با یکدیگر هم 
خوانی ندارند. از همین رو، نوشتن متنی مستند 
درباره فروغ فرخزاد کار بسیار سختی است. هم 
اکنون  نگارش متن تا نیمه پیش رفته و قرار است با 
مساعد شدن شرایط، برنامه ریزی ها برای اجرای 
این اثر نمایشی را آغاز کنیم«. وی ادامه داد: »در 
این نمایش نامه به زندگی شخصی فروغ از تولد تا 
مرگ و همچنین زندگی حرفه ای او پرداخته ام. 
چون او تنها شاعری است که زندگی خصوصی و 

اشعارش با هم درآمیخته هستند«.

 خالق هری پاتر 
 از کرونا جان سالم به در برد

جی کی رولینگ، خالق هری پاتر فاش کرد به 
ویــروس کرونا مبتال شده و اکنون کامال بهبود 
یافته اســت. این نویسنده در صفحه توئیترش 
نوشت گرچه رسمًا آزمایش ابتال به ویروس کرونا 
را انجام نداده، اما در دو هفته گذشته، همه عالیم 
این بیماری، از جمله مشکالت تنفسی را داشته 
است. رولینگ نوشته اکنون کامال بهبود یافته 
و رهنمودهایی برای آن ها که ممکن است مبتال 
باشند، ارائــه کــرد. وی با اشــاره به توصیه های 
ــاره  درب بریتانیا  کویینز  بیمارستان  پزشکان 
مشکالت تنفسی، خواست مــردم این بیماری 
را جدی بگیرند و با اشتراک ویدئویی از یوتیوب 
از پزشکی در این بیمارستان نشان داده چگونه 
باید نفس کشید. در این فیلم نشان داده می شود 
که باید در دو مرحله، پنج نفس عمیق کشید و در 
ششمین نفس، یک سرفه بــزرگ کــرد  و جلوی 
دهان را هم گرفت. وی توضیح می دهد که این 
عمل به باز شدن ریه ها کمک می کند. این پزشک 
همچنین از بینندگان می خواهد که صورت خود 
را روی بالش بگذارند و ۱۰ دقیقه نفس عمیق 
بکشند. طبق نوشته رولینگ او این توصیه ها 
را به کار گرفته است تا بتواند سالمتی اش را به 

دست آورد«.

عکس »مینیمالی« بگیرید

مینیمالیسم در عکاسی با نگاهی تازه ، به 
صحنه  های تکراری و قدیمی می نگرد. 
فضاهای موجود در ایــن سبک، معموال 
ساده و عاری از هرگونه عناصر اضافه است. 
یکی از راه های عکاسی مینیمال، شناخت 

بافت هاست. 
کنید؛  استفاده  آن  از  و  پیدا  را  بافت ها 
بافت  یک عنصر قدرتمند در تصویر است؛ 

به خصوص زمانی که تصویر در اطــراف 
آن بافت تشکیل می شود. به دلیل  زبان 
حالت  در  بافت ها  مینیمال ها،  محدود 
تکرار به تنهایی می توانند به عنوان سوژه 
استفاده شوند. برای نمونه، میلیون ها ذره 
شن در کنار هم که با آب اقیانوس پوشانده 
شده است، می توانند پیش زمینه  متفاوتی 

را در تصویر رقم بزنند.

آموزش 

منصور ضابطیان، مجری و سفرنامه نویس در گفت و گو با خراسان از چگونه در منزل ماندن گفت

داخلخانههایتان»مارکوپولو«شوید!

ستاره منوچهری - صدای گرم و گیرایش را 
همه می شناسیم؛ صدایی که راوی »روایت 
فتح« بود؛ مجموعه مستندهایی که میراث 
گــران بهای یک شهید اســت. کسی که 2۰ 
ــورده و به روز هنر  فــروردیــن با نامش گــره خ
انقالب اسالمی مزین شده است. شهید سید 
نام  نویسنده  و  مستندساز  آوینی،  مرتضی 
آشنا، در چنین روزی به فیض شهادت رسید؛ 
هنرمندی که به انقالب اسالمی و ارزش های 
دفاع مقدس پایبند بود و نقش مهمی در جریان 
ادبیات پایداری و دفــاع مقدس ایفا کــرد؛ تا 
جایی که نویسندگان ادبیات دفــاع مقدس 
بعد از او تحت تأثیر افکار و نوشته هایش بوده 
و هستند. شهید آوینی را باید مستندسازی 
اهل ادبیات دانست؛ به این دلیل که ذوق و 
طبع ادبی در جای جای مستندهایش به چشم 
می خورد و به راستی لقب »سید شهیدان اهل 
قلم« برازنده اوست. در ادامه از عالقه شهید 
آوینی به ادبــیــات و نوشته های ادیبانه اش 

بیشتر می خوانید.

ــا موسیقی 	  ــا آشــنــایــی ب ــب شــعــر ت از ش
کالسیک

شاید عــده ای این طور تصور کنند که شهید 
آوینی اهل خواندن ادبیات و دنبال کردن 
هنر روز جهان نبوده اســت. در حالی که او 
در خاطرات دوران جــوانــی اش می نویسد: 
»تصور نکنید که من با زندگی به سبک و سیاق 
متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم. خیر. 
من از یک »راه طی شده« با شما حرف می زنم. 
من هم سال های سال در یکی از دانشکده های 
ــده ام. بــه شــب هــای شعر  ــوان هنری درس خ
ــه ام و موسیقی  ــت و گــالــری هــای نقاشی رف
کالسیک گوش داده ام«. مرتضی آوینی پیگیر 
ادبیات معاصر فارسی هم بود و به اشعار فروغ 
فرخزاد، احمد شاملو و مهدی اخــوان ثالث 
توجه نشان می داد. او از سال ۱35۶ به بعد به 

عرفان و ادبیات عرفانی عالقه مند شد.

سبک ویژه آوینی در نویسندگی	 
نام شهید آوینی که می آید، بیشترمان به یاد 
مجموعه مستندهای »روایت فتح« می افتیم و 
روایت جذاب و تأثیرگذار این شهید اهل قلم. 
آوینی در نویسندگی سبک خودش را داشت 
و این را می توان در متن های مستند »روایت 
فتح« و نیز خاطرات، یادداشت ها و قطعات 
ادبی که از او به یادگار مانده است، دید. در 
همه این نوشته ها ذوق شعری حضوری پررنگ 
دارد و این نشانه دلبستگی و آشنایی آوینی با 
ادبیات است. او در کاربرد واژه ها و تعبیرها 
دقت و ظرافت خاص خودش را دارد و خیلی 
خوب حواسش هست که کالمش از معنای 
نوشته های  نباشد.مجموعه  خالی  حقیقی 
مستندهای »روایـــت فتح« را مــی تــوان یک 

جریان سازی در ادبیات پایداری دانست؛ به 
طــوری که بعدها بسیاری از نویسندگان از 
سبک و نوع نوشتن آوینی در این مجموعه تأثیر 
گرفتند. اغراق نکرده ایم اگر بگوییم ادبیات 
پایداری با تالش شهید آوینی بیش از پیش 

شناخته شد.

غروب نزدیک می شود...	 
 یکی از خوشبختی های جماعت کتاب خوان 
در کشورمان انتشار متن گفتارهای مجموعه 
مستندهای »روایــت فتح« از اولین برنامه تا 
شهادت راوی فتح به نام »گنجینه آسمانی« 
اســت. این کتاب 45۶ صفحه ای شما را به 
در  او  تجربه  و  آوینی  مرتضی  شهید  دنیای 
سال های دفاع مقدس می برد. با هم بخش 

آغازین این کتاب را می خوانیم: »غروب نزدیک 
می شود و تو گویی تقدیر زمین از همین حاشیه 
ــدرود اســت که تعیین مــی گــردد. و مگر  ارونـ
به راستی جز این است؟ بچه ها آماده و مسلح، 
با کوله پشتی و پتو و جلیقه های نجات، در 
ــد، آخرین  میان نخلستان های حاشیه ارون
ساعات روز را به  ســوی پایان خــوش انتظار 
طی می کنند. این ها بچه های قرن پانزدهم 
هجری قمری هستند؛ هم آنان که کره زمین 
قرن هاست انتظار آنان را می کشد تا بر خاک 
بالدیده این سیاره قدم گذارند و عصر ظلمت 
اینک  و  برسانند...  پایان  به  را  بی خبری  و 
آنان آمده اند، با سادگی و تواضع، بی تکلف و 
صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و 

خاک و بــاران... و پرندگان«.

 دنیای ادیبانه
» آوینی«
 بازخوانی جریان سازی های ادبی
»راوی فتح« در سالروز شهادتش
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در امتداد روشناییازمیان خبرها
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هیوالی خوش خط و خال

چندین سال از بهترین روزهــای دوران جوانی 
ام را پای بساط مواد مخدر هدر داده بودم. هیچ 
ــای شادابی و  گاه فکر نمی کــردم که این روزه
سرزندگی جوانی باز نخواهد گشت. سرم را مانند 
کبک زیر برف  کرده بودم و چیزی جز مواد مخدر 
را نمی دیدم به گونه ای که حتی ترک اعتیاد چند 
روزه ام را عاملی برای تهدید و سوءاستفاده از 
خانواده ام قرار می دادم، تا این که روزی ورق 
برگشت و صدایی گرم و دلنشین در گوشی تلفنم 

پیچید که ... 
این ها بخشی از قصه تلخ یکی از اعضای انجمن 
الکلی های گمنام است که با اراده ای محکم خود 
را از گرداب وحشتناک مواد مخدر بیرون کشیده 
تا امروز دوازدهمین سال تولد دوباره اش را جشن 
بگیرد.  این عضو انجمن الکلی های گمنام در 
حالی که از یادآوری روزهای تلخ زندگی اش بغض 
کرده بود، با چشمانی اشک آلود گفت: روزی که 
به طور تفریحی و در همنشینی های دوستانه 
استکان حــاوی الکل را به دست گرفتم و پای 
بساط مواد مخدر نشستم، هیچ گاه باورم نمی شد 
که روزی برده بی چون و چرای مواد مخدر خواهم 
شد و تنها از این ماده بی رحم دستور می گیرم ...!
با خودم می اندیشیدم با چند بار مصرف تفریحی 
کسی معتاد نشده است و من هم سعی می کنم 
هیچ وقت مدام به مصرف مواد نپردازم اما زمانی 
به خــودم آمــدم که تا کمر در منجالب این مواد 
افیونی فرو رفته بودم، با وجود این هنوز هم نمی 
خواستم اعتیادم را بــاور کنم، تصمیم گرفتم 
چند روز بساط الکل و مواد را جمع کنم اما هنوز 
شب نشده بود که کسالت و بی رمقی سراغم 
آمد و عطسه و آبریزش بینی امانم را برید، آن روز 
فهمیدم که به همین راحتی نمی توانم از چنگ 

این هیوالی خوش خط و خال نجات یابم.
خالصه، باز هم سراغ مواد رفتم و به همنشینی با 
این ماده خانمان سوز ادامه دادم. دیگر ظاهرم نیز 
به هم ریخته بود و اطرافیانم از ماجرای اعتیادم 
خبر داشتند. بارها به دلیل سرزنش های دیگران  
یا به دست آوردن جایگاه اجتماعی، تالش کردم 
تا مصرف مواد مخدر را کنار بگذارم ولی فقط 
چند روز طول می کشید تا دوبــاره بساطم را به 
طور پنهانی پهن کنم چرا که وسوسه های شدید 
این هیوالی چند سر رهایم نمی کرد. فقط برای 
ــم موفق  انجام آزمایش اعتیاد در زمان ازدواج
شدم چند روز مصرف نکنم تا خانواده عروس 
متوجه اعتیادم نشوند. باالخره وقتی نامزدم در 
جریان اعتیادم قرار گرفت، روزگارم به هم ریخت 
به طوری که شکست سنگینی را تجربه کردم. 
همه سال های جوانی ام پای بساط مواد سپری 
شده بود که دیگر به آخر رسیدم. تصمیم گرفتم هر 
طور شده از چنگ این هیوالی چند سر اما خوش 
خط و خال رها شوم ولی راه درست ترک اعتیاد را 
نمی دانستم. روش های متفاوتی را تجربه کرده 
بودم اما هیچ کدام نتیجه ای نداشت تا این که به 
یاد سخنان دوست برادرم افتادم که مدتی قبل 
از یک شیوه ترک اعتیاد با حضور دیگر معتادان 
سخن می گفت. اگرچه حرف هایش را باور نکرده 
بودم ولی در میان شک و تردید با تلفن همراهش 
تماس گرفتم. او که در سفر زیارتی به سر می برد، 
شماره تلفن یکی از دوستانش را به من داد تا با 
او تماس بگیرم ولی باز هم بی خیال شدم و به 

مصرف ادامه دادم. 
18مــاه بعد زمانی که آخرین نفس هایم را در 
این مرداب وحشتناک می کشیدم، با آن شماره 
تماس گرفتم، انگار »شهرام« منتظرم بود. به او 
گفتم دیگر از مصرف مواد خسته شده ام. بعد از 
چند دقیقه درد دل تلفنی، گفت که فردا تماس 
بگیرم. روز بعد باز هم سنگ صبورم شد و ادامه 
داد روز بعد برای رفتن به جلسه انجمن دوباره 
تماس بگیرم. دیگر ناامید شده بــودم با خودم 
گفتم اگر این بار نیز موضوع را به فردا موکول کند 
دیگر تماس نمی گیرم و به مصرف مواد ادامه می 
دهم. اما روز بعد در مسجد محله قرار گذاشتیم، 
ساعت 7 بعدازظهر در حالی که بیشتر از هر روز 
مواد کشیده بودم به ستون وسط مسجد تکیه 
دادم. معتادان زیادی آن جا بودند. وقتی خودم 
را معرفی کردم، خیلی تشویقم کردند. یک نفر 
مرا در آغوش گرفت و دیگری کتاب بزرگی به من 
هدیه داد. از این که بعد از مصرف مواد به جمع آن 
ها رفته بودم احساس شرم داشتم. بعد از جلسه 
چند روز برای سم زدایی بستری شدم و آن کتاب 
را مطالعه کردم. زمانی که بدون مصرف مواد پا 
در آن جلسه روح نواز گذاشتم، گویی جان دیگری 
یافتم. اشک از چشمانم جاری شد چرا که رفاقتی 
را در میان آن ها دیــدم که هیچ گــاه آن لحظه 
شیرین را از یاد نمی برم. اکنون که 12 سال از آن 
روز می گذرد، معتقدم که باید همواره در جلسات 

انجمن شرکت کنم...
ماجرای واقعی با همکاری انجمن الکلی های 

گمنام

کفش کودک 10 ساله فاجعه ای را 
رقم زد!

 پدر و پسر  10 ساله در سد نساء بم 
غرق شدند 

توکلی- فرمانده انتظامی شهرستان "بم" از 
غرق شدن یک کودک10 ساله به همراه پدرش 
 در سد خاکی"نساء" این شهرستان خبر داد.
ــزارش خبرنگار ما ،سرهنگ" نجفی" در  به گ
تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی 
از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
غرق شدن دو  نفر  در سد"نساء" ماموران پاسگاه 
انتظامی روداب غربی به محل حادثه اعــزام 
شدند.وی  افزود : با حضور ماموران انتظامی 
و  عوامل  امدادی در محل حادثه ،مشخص شد  
پیکر  دو نفر در میان یکی از پنجره های خروجی 
سد گیر کرده که در ادامه اعضای یک خانواده 
حاضر در محل  اظهار کردند  پسر 10 ساله آن 
ها هنگام بازی در  نزدیکی  سد برای برداشتن 
کفشش که  به داخل آب سقوط کرده بود  وارد 
ــدر وی نیز کــه  بــه منظور  نجات  آب شــده و  پ
 فرزندش به داخل آب رفته بود غرق شده است.
 این مسئول انتظامی  با اشاره به انتقال اجساد 
قربانیان این حادثه  به پزشکی قانونی،تاکید 
کرد : هنگام حضور در مکان های  تفریحی و 
گردشگری از شنا کــردن در مناطق ممنوعه 
مانند رودخانه های عمیق و سدها که می تواند 
حــوادث جبران ناپذیری رقم بزند  خــودداری  
و در ایــن گونه  مکان ها از کــودکــان خــود نیز 
سد  ذکــراســت،  شایان  کنند.  مراقبت  بیشتر 
خاکی"نساء"درشهرستان "بــم" در حدفاصل 
۴0 کیلومتری شرق این شهرستان واقع شده 
ــور کــشــاورزی برخی  ــرای ام و ذخیره آبــی  را ب
مناطق این شهرستان نگه می دارد اما  امکانات 
مشخصی برای حضور خانواده ها، تفریح و شنا 

ندارد.

هالکت؛ فرجام شرور مسلح 
جنوب شرق کشور

ــرور معروف جنوب شــرق کشور  کرمانی - ش
که  هفته پیش  رانــنــده کامیونی را در مسیر 
 بزمان - بم به قتل رسانده بود به هالکت رسید. 
ــاره به  فرمانده انتظامی استان کرمان  با اش
ــای   تــشــدیــد طـــرح هـــای انــتــظــامــی در  روز ه
ابتدایی  ســال جدید، از شناسایی و هالکت 
شرور مسلح و تحت تعقیب مناطق جنوب شرق 
 کشور در عملیات پلیس شهرستان بم خبر داد.  
 به گزارش خبرنگار ما ،"سردار ناظری" گفت: 
این  شرور دارای سوابق متعدد کیفری در حوزه 
شرق استان کرمان و همچنین استان سیستان 
و بلوچستان  از جمله  ایجاد رعب و وحشت بین 
شهروندان، زورگیری واخاذی بوده است . این 
مقام ارشد انتظامی ، چندین  فقره  درگیری با 
ماموران انتظامی  و   قتل مسلحانه یک راننده 
کامیون در  دوازدهم  فروردین ماه  امسال را از 
دیگر سوابق در پرونده سیاه این شرور  ذکر کرد 
و افزود:  این تبهکار  از مدت ها قبل تحت تعقیب  
پلیس و عوامل امنیتی   قرار داشت که  سرانجام  
با رصدهای اطالعاتی انجام گرفته به هالکت 
رسید. وی درپایان  یکی از ماموریت های مهم و 
خطیر نیروی انتظامی را شناسایی و دستگیری 
متهمان تحت تعقیب و عامالن جرایم خشن  

بیان کرد . 

سجادپور- عامالن زورگــیــری هــای مشهد 
که با گذاشتن قمه نیم متری زیر گلوی طعمه 
ها،گوشی تلفن و دیگر اموال آنان را می ربودند 
با تالش گسترده نیروهای کالنتری شهرک 
ناجای مشهد دستگیر و به پنجه عدالت سپرده 

شدند.
در  گذشته  روز  مشهد  انتظامی  فــرمــانــده 
تشریح ماجرای دستگیری زورگیران خشن 
بــه خــراســان گفت: در راســتــای ادامـــه طرح 
ارتباطی امنیت اجتماعی ، گشت زنی های 
محسوس و غیرمحسوس نیروهای کالنتری 
ها به طور شبانه روزی در مشهد ادامه یافت تا 
این که روز دوشنبه گذشته، ماموران گشت 
کالنتری شهرک ناجا، هنگام انجام وظیفه در 
تقاطع بولوار شهید صیاد شیرازی و پیروزی به 
سرنشینان دو دستگاه موتورسیکلت آپاچی و 
طرح هوندا، درحالی مشکوک شدند که نه تنها 
پالک موتورسیکلت ها کج و مخدوش بود بلکه 
قیافه ظاهری موتورسواران نقابدار با زورگیران 
تحت تعقیبی مطابقت داشت که ساعاتی قبل 
با گذاشتن قمه زیرگلوی یکی از شهروندان، 

اموال وی را سرقت کرده بودند.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی خاطرنشان 
کرد: موتورسواران به محض مشاهده نیروهای 
انتظامی، بر سرعت موتورسیکلت افزودند و 
از محل فرار کردند اما دو جوان آپاچی سوار 
موتورسیکلت  کنترل  گریز  و  تعقیب  هنگام 
را از دست دادند و با واژگونی موتورسیکلت 
در چنگ قانون گرفتار شدند. با وجــود این 
همدستان هونداسوار با استفاده از شرایط 

مذکور موفق به فرار شدند.
مقام ارشــد انتظامی مشهد تصریح کــرد: در 
بازرسی از دو جوان دستگیر شده پنج دستگاه 
گوشی تلفن سرقتی به همراه قمه نیم متری 
و یک کارد بزرگ  کشف و ضبط شد که بدین 
ترتیب متهمان به کالنتری هدایت شدند و در 
دایره تجسس مورد بازجویی های تخصصی 

قرار گرفتند.
سرهنگ صارمی ساداتی اظهار کرد: در همین 
ــرای اعالم  حــال یکی از مــال باختگان که ب
شکایت از متهمان وارد کالنتری شــده بود 
درحالی زورگیران را شناسایی کرد که یکی 

از سارقان کاپشن سرقتی مال باخته را   به تن 
داشت و گوشی تلفن همراه وی نیز از متهمان 

کشف شد.
رئیس پلیس مشهد ادامه داد: شاکیان مدعی 
شدند که زورگیران مذکور با گذاشتن قمه 
نیم متری زیرگلوی آنان، گوشی تلفن  و دیگر 
اموالشان را ربــوده انــد که تحقیقات برای 
دستگیری دیگر همدستان فراری زورگیران 
با صــدور دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی 
مرکز  دادستان  )معاون  رحمانی  اسماعیل 

خراسان رضوی( ادامه دارد.

18گوشی تلفن همراه واسلحه 	   کشف 
شکاری از مخفیگاه جوان موتورسوار

فرمانده انتظامی مشهد همچنین گفت: درپی 
گزارش گوشی قاپی های سریالی در محدوده 
خیابان طبرسی مشهد به فوریت های پلیسی 
ــرای پیگیری سریع  110 دســتــورات الزم ب
پرونده صــادر شد. سرهنگ عباس صارمی 
افزود:تیم هــای تجسس کالنتری  ساداتی 
شهید آستانه پرست مشهد در پیگیری علمی 
این پرونده به سرنخ هایی دست یافتند که 
خط سیر فــرار عامل اصلی این سرقت ها از 
بولوارطبرسی تاکوچه ای بن بست در محدوده 

خیابان شیخ صدوق را نشان می داد. 
سرهنگ صارمی گفت:ماموران انتظامی پس 
از کنترل و مراقبت های پوششی با هماهنگی 
ــرای ثامن مشهد  »قاضی دلخوش« در دادس
وارد عمل شدندو پس از شناسایی خانه متهم 
در کوچه بن بست ،محل مذکور را به طور 

ضربتی بازرسی کردند.
فرمانده انتظامی مشهد خاطر نشان کرد:در 
بازرسی از مخفیگاه متهم که بنابر تحقیقات 
شب  پایانی  ساعات  در  پلیسی  نامحسوس 

ــرادی به آن تــردد داشتند متهم 30ساله  اف
دستگیر شد. 

وی گفت: در این عملیات موتورسیکلت مشکی 
رنگ که در سرقت ها مورد استفاده متهم قرار 
می گرفت و 18دستگاه گوشی تلفن همراه 
ــدون سریال و  ،یــک قبضه اسلحه شکاری ب
23تیر فشنگ مربوطه به همراه مقادیری مواد 

مشکوک به مخدر کشف شد. 
سرهنگ صارمی ساداتی با اعالم این مطلب 
کــه تحقیقات از متهم پــرونــده ادامـــه دارد 
گفت:پلیس مشهد در این ایام با آمادگی کامل 
مسئولیت برقراری نظم و امنیت شهروندان 
انتظار  و  دارد  عهده  بر  همیشه  همچون  را 
داریم مردم عزیز ضمن توجه به هشدارهای 
بهداشتی و ضرورت ماندن در خانه ،هنگام 
استفاده از گوشی تلفن همراه خود در خیابان 
ها به توصیه های پلیسی ،مراقبتی و بازدارنده 
از سرقت های خیابانی توجه بیشتری داشته 

باشند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

امداد رسانی آتش نشانان ایستگاه 36 به گرفتاران سیالب  گلبهار 

ماجرای زورگیری آپاچی سواران مخوف با قمه نیم متری!

شاید خبر قتل پدری توسط دو دختر و همسرش و سپس 
مثله کردن جسد با اره برقی توسط آن ها ،تکان دهنده ترین 
خبری بود که می شد در بین ساکنان پایتخت بپیچد و تازه 
آن زمان بود که همسایه ها فهمیدند در این خانه چه اتفاقاتی 
افتاده است.  رکنا در گزارشی  نوشت : اشک توی چشم های 
رنگ عسلش حلقه می زند و می گوید: می دانم گناه بزرگی 
مرتکب شــدم. می دانــم هیچ توجیهی بــرای قتل یک پدر 
توسط دخترش وجود ندارد اما دیگر تحمل آن زندگی را 
نداشتم. تحمل رفتار پدرم و حوادث تلخی که از کودکی 
تا آن روز تجربه کرده بودم اما قبول دارم که راه اشتباهی 
را انتخاب کردم. ای کاش در این مدت با فردی آشنا می 
شدم که مرا بهتر راهنمایی می کرد یا می دانستم سازمان 
یا مرکزی وجود دارد که دخترانی مانند من می توانند به آن 
جا پناه ببرند. وی از شکنجه ها و آزار و اذیت روحی و جسمی 
پدرش می گوید ،این که حتی در 2۴ سالگی هم پدرش او و 
خواهرش را با کمر بند مورد ضرب و شتم قرار می داده و....

 میترا یکی از آن دو خواهر می  افزاید:من توی مغازه همراه 
پدرم کار می کردم و می دانید چه رنجی می کشیدم وقتی 
می دیــدم من باید با کفش های پــاره زندگی کنم و پدرم 
پول هایش را صرف خرید گوشی و سفر شمال با زنانی می 

کرد که با او دوست می شدند؟

به فرار از خانه فکر کردم اما  ترس از کارتن خواب شدن، معتاد 
شدن و گرفتار شدن به ماجراهایی که دامن دختران فراری 
از خانه را می گیرد باعث شد دنبال راه حل دیگری بگردم. 
شاید اگر یک فرد آگاه ، یک مشاوریا یک روان شناس سر راهم 
قرار می گرفت من این راه حل را انتخاب نمی کردم. بارها از 
مادرم خواستم از پدرم طالق بگیرد اما او هم می ترسید از این 
که همین سقف روی سرش را هم ازدست بدهد  یا این که بعد 
از طالق پدرم برای انتقام جویی صدمه ای به ما بزند وبه همین 
دلیل فقط از ما می خواست تحمل کنیم! اگر جسد پدرم را بعد 
از قتل مثله کردیم فقط به خاطر این بود که قصد خارج کردن 
جسد از خانه را داشتیم و نمی دانستیم چطور باید بدون این 
که همسایه هایمان متوجه شوند این کار را انجام بدهیم. در 
تمام لحظاتی که با اره مشغول مثله کردن جسد پدرم بودم، 

تنها چیزی که به من قدرت می داد نفرت بود و مرور لحظاتی 
که پدرم بیرحمانه با کمربند مرا می زد و توجهی به اشک ها و 
التماس هایم نمی کرد. در نهایت قبل از آن که موفق شویم 

جسد را از خانه خارج کنیم دستگیر شدیم .

نظریه کارشناس	 
با توجه به شرح حالی که مادر میترا از زندگی مشترک و 
مدارک پزشکی همسرش می دهد می توان پی برد که مقتول 
از سالمت کامل روان برخوردار نبوده است اما متاسفانه 
به دلیل فرهنگ غلط رایج در جامعه ما که گمان می کنند 
مشکالت روحی فرد بعد از ازدواج حل می شود خانواده 
مقتول به جای درمان پسرشان او را وادار به ازدواج می کنند و 
سپس خانواده مادر میترا هم با تکیه بر فرهنگ غلط سوختن 
و ساختن از طالق دخترشان جلوگیری می کنندو خشت 
اولی که کج نهاده شد بعد از بیست و چند سال به این مقصد 
تلخ می رسد. شاید اگر میترا و مادر و خواهر کوچک ترش در 
مسیر مشکالت خود با راهنما و مشاوری خیرخواه و دلسوز 
آشنا می شدند  یا پدر با پذیرش مشکالت روحی و رفتاری 
خود به روان پزشک مراجعه و اقدام به درمان آسیب های 
روحی خود می کرد امروز با این وضعیت تکان دهنده به قتل 

نمی رسید.

قتل پدرتوسط 2 دختر تهرانی با اره برقی!

آمار فوتی های مصرف الکل تقلبی به 600 نفر رسید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در 
خصوص آمار فوتی های ناشی از مصرف الکل 
با بیان این که متاسفانه این موضوع صحت 
دارد و آمار هم نگران کننده است؛ چه درباره 
کسانی که در اثــر مصرف الکل جانشان را 
از دست دادنــد و چه کسانی که مسمومیت 
پیدا کردند گفت :مطابق عــددی که به من 
داده اند، بیش از ۶00 فوتی و بیش از 3 هزار 
نفر مسموم در اثر مصرف الکل غیراستاندارد 

داشته ایم.
  به گزارش میزان ،اسماعیلی  افزود: دو نکته 
را در این باره هشدار می دهم: نکته اول این که 
به گفته متخصصان، مصرف الکل درمان کرونا 

نیست و آمار هم نشان داده که مصرف الکل 
درمان کننده نیست. هشدار دوم به کسانی 
است که عرضه کننده الکل های غیراستاندارد 

بودند. 
عده ای سودجو در بازار تولید الکل آمدند و 
الکل های غیراستاندارد تولید کردند و موجب 
آسیب دیدن هموطنان شدند که تعدادی از 
این افراد در خوزستان و تعداد دیگری نیزدر 
خراسان رضوی دستگیر شده اند و بازداشت 
هستند و در برخی از استان های دیگر نیز ما 
بازداشتی عرضه کننده الکل غیراستاندارد 
برای مصرف داشتیم و با این  افــراد قاطعانه 

برخورد خواهیم کرد.
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شاخص

افت 3 هزار تومانی قیمت مرغ 
از ابتدای امسال

قیمت مرغ کشتار با افت ۳ هزار تومانی از ابتدای 
امسال، به حدود ۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است. 
مرغداران دلیل این مسئله را کاهش تقاضا به دلیل 
شیوع کرونا و نیز ابالغیه سال گذشته وزارت جهاد 
برای افزایش جوجه ریزی از ۱۲۰ به ۱۴۰ میلیون 
قطعه بیان می کنند. این در حالی است که قیمت 
مصوب مرغ در خرده فروشی ها ۱۲ هزار و ۹۵۰ 
تومان تعیین و به گفته مرغداران، این شرایط به زیان 

آن ها در شرایط کنونی منجر شده است.  

بازار خبر

اخبار

جزئیات واگذاری 30 هزار میلیاردی 
سهام دولتی به مردم 

هر نفر ۲ میلیون تومان، اولین فراخوان تا نیمه اردیبهشت 

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به واگذاری ۳۰ هزار میلیارد 
تومانی سهام دولتی به مــردم با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ 

درصد جزئیاتی در این باره اعالم کرد.
وزیــر اقتصاد در برنامه گفت وگــوی ویــژه خبری، به 
ــذاری اولیه شرکت ها در بــورس به  نحوه عرضه واگ
عموم مــردم اشــاره کرد و گفت: تصمیم گرفتیم که 
عرضه ها به صــورت فراگیر صــورت پــذیــرد. در این 
روش عرضه ها در دو نوبت انجام می شود که هر گروه 
مشمول تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصد است. در حقیقت این 
تخفیف شامل خرید اولی ها خواهد شد. دژپسند ادامه 
داد: سقف خرید برای هر فرد دو میلیون تومان خواهد 
بود، برای این نوع خرید تنها ارائــه کد ملی کفایت 
می کند. وی افزود: امیدواریم بتوانیم ۱۵ اردیبهشت 
اولین فراخوان برای عرضه را منتشر و اطالع رسانی 
کنیم. دژپسند با بیان این که هدف نخست از این 
اقدامات،انتقال مالکیت دارایی های دولتی است 
ــزود: مردمی کــردن اقتصاد کشور، هدف اصلی  اف
واگذاری هاست و برآورد ریالی ما از این واگذاری ها 

۳۰ هزار میلیارد تومان است.

شستا به زودی عرضه می شود؛ شاید هفته 	 
آینده

همزمان با واگذاری سهام دولتی، سهام شرکت های 

بزرگ خصولتی نیز در مسیر واگذاری قرار دارد. امروز 
۱۰ درصد از سهام هلدینگ صباتامین وابسته به 
شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( عرضه 
می شود. قرار است ۱۲ درصد از سهام خود شستا 
نیز به زودی واگذار شود. دیروز، شیرازی مدیرعامل 
صباتامین گفت: در سال جاری سیاست وزارت رفاه 
و شستا عرضه باقی مانده شرکت هایی است که هنوز 
بورسی نشدند که بزرگ ترین شرکت هم شستاست 
که برآورد می شود در هفته آینده عرضه شود. امیری 
عضو هیئت مدیره سازمان بورس هم گفت: شستا 
اقداماتی  را که باید انجام می داد ،انجام داده است. 
یک یا دو اقدام دیگر مانده که باید توسط شرکت انجام 
شود و زمانی که این اقدامات هم صورت بگیرد، سهام 

شستا عرضه می شود.

نرخ غیر رسمی سودهای سپرده 
بانکی کم شد

ایسنا - بانک مرکزی اعالم کرده است که برنامه ای 
برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی وجود ندارد، 
اما برخی بانک ها که تاکنون بیش از رقم مصوب 
شــورای پول و اعتبار، سود به سپرده ها پرداخت 
می کردند، در حال کاهش نرخ سود سپرده و نزدیک  
کــردن آن به نرخ مصوب هستند. البته در برخی 
خبرها نیز آمده بود که طی جلسه رئیس کل بانک 
مرکزی با بانک ها، قرار شدکه طبق مصوبه شورای 
پول و اعتبار، بانک ها نرخ سود سپرده های حقیقی 
را به ۱۷.۵ درصد و حقوقی را به ۱۵ درصد کاهش 

دهند که این خبر از سوی بانک مرکزی تکذیب شد.

وجود ۲0 تا ۲5 درصد مازاد 
تولید مرغ

فارس - معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: استمرار کاهش مصرف گوشت 
مرغ باعث کاهش قیمت و ضرر و زیان هنگفت 
ــاره ای  ــرای آن چ ــر ب مــرغــداران شــده اســت واگ
اندیشیده نشود، تولید این کاال در ماه های آینده 

با مشکل مواجه خواهد شد. 

کرونا حدود 30 درصد از اقتصاد 
آمریکا را از بین برد

مهر - مؤسسه اعتبارسنجی مودی هشدار داد در 
حالی که در بسیاری از ایالت های آمریکا فرمان »در 
خانه بمانید« صادر شده است، ۲۹ درصد از اقتصاد 
آمریکا از بین رفته اســت. به گزارش راشاتودی، 
مؤسسه اعتبارسنجی مــودی هشدار داد: رکود 
کامل اقــتــصــادی بــه وجـــود آمـــده از بسته شدن 
صنایع و شرکت های مختلف در سراسر آمریکا 
)از خرده فروشان گرفته تا مراکز تفریحی و صنایع 
دیگر( سال ها دیده نخواهد شد. هرچند این اولین 
تخمین های ارائه شده درباره اقتصاد آمریکاست، با 

این حال تصویر ارائه شده بسیار تاریک است. 

وزیر نیرو: فقط ۲0 درصد قبوض 
نقد شد

ــروس  مهر - وزیـــر نــیــرو گــفــت: پــس از شــیــوع وی
 کرونا، جزو دستگاه هایی بودیم که قبل از این که 
از ما خواسته شود اعالم کردیم مشترکانی که برای 
پرداخت قبوض مشکل دارند تا پایان اردیبهشت 
۹۹ برای پرداخت آن مهلت دارند؛ اما درخواست 
ما ایــن اســت کسانی که مشکل ندارند قبوض را 
پرداخت کنند، زیرا در غیر این صورت این صنعت، 
چــون متکی به ایــن منابع اســت ،تحت فشار قرار 
می گیرد. وی ادامــه داد: هم اکنون ۲۰ درصد از 
منابع درآمدی مان را دریافت کردیم که این وضع 

قابل ادامه نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی: 

مالیات آستان قدس و ستاد اجرایی 
به آموزش و پرورش می رسد 

معاون سازمان امور مالیاتی در نامه ای به ادارات کل 
امور مالیاتی کشور اعالم کرد: مالیات آستان قدس 
و ستاد اجرایی به وزارت آموزش و پرورش می رسد. 
به گزارش مهر، محمد مسیحی معاون درآمدهای 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای 
بودجه سال ۹۹ خطاب به امــور مالیاتی شهر و 
استان تهران و ادارات کل امــور مالیاتی اعالم 
کرد: آن بخش از فعالیت اقتصادی آستان قدس 
رضوی و بنگاه ها و ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
و نیروهای مسلح که مشمول مالیات است ،در 
اختیار وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار می گیرد. 
در این نامه با اشاره به بند )ط( تبصره )۹( قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشور بــرای پرداخت 
مالیات آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات 
نیروهای  زیــر مجموعه  اقتصادی  بنگاه های  و 
مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به 
استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم 
پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، آمده 
است: معادل درآمــد واریــزی از محل ردیف های 
هزینه ای مربوط به منظور توسعه عدالت آموزشی، 
نوسازی، مقاوم ســازی و خرید تجهیزات برای 
مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه های 
دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی )ره( در 
اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد. لذا به 
منظور اجرای حکم بند مذکور، ترتیبی اتخاذ گردد 
تا مالیات مؤسسات و بنگاه های مشمول وصول و به 
ردیف های درآمدی مشخص شده در قانون بودجه 

واریز گردد.

یک الزام قانونی باعث خروج نرخ تورم از قرنطینه آماری بانک مرکزی شد 

تورم 98 رکورد 24 ساله را شکست 
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم 
۹۸ در مناطق شهری به  ۹۷ و  ســال هــای 
ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد محاسبه 
شده که به ترتیب ۴.۶ درصد و ۶.۸ درصد 
بیشتر از نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز 

آمار ایران برای همین دوره زمانی است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، عبدالناصر 
همتی ،رئیس کل بانک مرکزی، در راستای 
تکالیف قانونی این بانک، نامه ای به آیت ا... 
رئیسی ،رئیس قوه قضائیه، ارسال و شاخص 
تورم ساالنه و ماهانه مناطق شهری سال ۹۸ 
و سال های قبل را برای محاسبه میزان مهریه 

و خسارت تادیه چک اعالم کرد.
 بر اساس جدول پیوست این نامه، نرخ تورم 

سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ و ۴۱.۲ 
درصد بیان شده است که بدین ترتیب نشان 
می دهد تــورم در سال ۹۸ به باالترین رقم 

خود از سال ۱۳۷۴ رسیده است.        
این در حالی است که پیشتر مرکز آمار ایران، 
نرخ تــورم سال های ۹۷  و ۹۸ را به ترتیب 
۲۶.۹ و ۳۴.۸ درصــد و نــرخ تــورم مناطق 
شهری در این سال ها را به ترتیب ۲۶.۶ و 
۳۴.۴ درصد اعالم کرده بود. به عبارت دیگر 
نرخ تورم مناطق شهری اعالم شده توسط 
بانک مرکزی به ترتیب ۴.۶ و ۶.۸ درصد 
بیشتر از نرخ تورم اعالمی مرکز آمار است.
بر اساس این گزارش، آخرین باری که بانک 
مرکزی به صورت رسمی، نرخ تورم را اعالم 

کــرده بــود، آبــان ماه ۱۳۹۷ بــود. از آذرمــاه 
۱۳۹۷ و همزمان با نزدیک شدن نرخ تورم 
به ۴۰ درصد، دولت دستور داد صرفًا مرکز 
آمار نرخ تورم را منتشر کند و به همین دلیل، 
بانک مرکزی از اعالم این شاخص اقتصادی 
ــزارش خــراســان، نرخ  خـــودداری کــرد. به گ
ــاس تغییرات میانگین وزنــی  تـــورم، بــر اس

قیمت سبدی از کاالها در یک سال نسبت 
به سال گذشته محاسبه می شود و مقداری 
تفاوت در بیان این رقم توسط دو مرجع قابل 
چشم پوشی است. با این حال، تفاوت ۶.۸ 
درصــدی بین دو نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ۹۸ 

قابل توجه است.

نرخ تورم شهری )بانک مرکزی( 
نرخ تورم )مرکز آمار ایران(

شهریکل

139731.۲۲6.9۲6.6

1398۴1.۲3۴.83۴.۴

بورس در کش و قوس قوانین جدید و هسته قدیمی  
بورس تهران در حالی دیروز با رشد ۱۳ هزار 
واحدی برای اولین بار به سطح ۵۸۳ هزار 
ــروز برخی  ــرار اســت از ام ــد رسید که ق واح
قوانین جدید در خصوص معامالت اعمال 
شود و همچنان اعتراضات و نگرانی ها درباره 

هسته معامالت نیز بسیار زیاد است.
به گزارش خراسان، سیل تغییرات در قوانین 
معامالت بورس از اسفندماه گذشته با تغییر 
در حجم مبنا و همچنین کاهش دامنه نوسان 
آغاز شد که البته مورد دوم با مداخله وزیر 
اقتصاد ملغی شد و دامنه نوسان ۵ درصد 
باقی ماند. در ادامه این روند قرار است از فردا 
نیز چند تغییر ایجاد شود. از جمله حداقل 
مبلغ سفارش خرید از ۱۰۰ هزار تومان به 
۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد. همچنین 
حداقل اعتباری که پیشتر ۵۰ درصد بود و به 
۴۵ درصد کاهش یافته بود ، باز هم کاهش 
یافته و از فــردا ۳۵ درصــد خواهد بــود. این 

بدان معنی است که اگر فردی ۱۰ میلیون 
تومان سرمایه در حساب بورسی خود داشت، 
اعتبار  نیز  تومان  میلیون   ۱۰ توانست  می 
)وام( از کارگزاری اخذ و با آن معامله کند. از 
فردا این رقم به ۵.۵ میلیون تومان می رسد. 
یعنی فقط ۳۵ درصد از سرمایه معامالتی فرد 
می تواند اعتبار باشد و بقیه باید آورده نقدی 
فرد باشد. به گزارش ایبنا، از امروز تغییراتی 
همچنین  و  سفارش  حجم  حداکثر  در  نیز 
زمان ارسال سفارشات توسط کارگزاری ها 

ایجاد می شود.
این تغییرات در حالی است که شاخص کل 
ــورس تــهــران و فــرابــورس ایــران همچنان  ب
در حال رکوردشکنی است و این تغییرات 
قیمت  شاخص،  جدید  وضعیت  به  توجه  با 
بــه نظر می  ــورس منطقی  ب هــا و نقدینگی 
رسد. با این حال آن چه موردغفلت است و 
انتقادات بسیاری را هم ایجاد کرده، وضعیت 

هسته معامالت است. میزان نقدینگی در 
بــورس بسیار زیــاد شده است و تعداد افراد 
حاضر نیز بسیار زیاد شده اند و این موضوع 
موجب افزایش تعداد سفارش های ارسالی 
به هسته معامالت و از کارافتادن پیاپی آن 
می شود)مثل رایانه ای که به هنگام بازکردن 

برنامه های متعدد، هنگ می کند(. اقدامات 
افزایش حداقل مبلغ هر  )از جمله  مذکور 
ســفــارش( مــی تــوانــد تــعــداد ســفــارش های 
ارسالی را کاهش دهد اما واضــح است که 
مشکل هسته معامالت بسیار جدی تر است 

و نیاز به تغییرات اساسی دارد. 

اقساط وام از محل یارانه چقدر 
می شود؟ 

نسبت اندک وام یک میلیون تومانی با کاهش 
درآمد خانوارها 

محاسبات نشان می دهند که اقساط وام یک میلیون تومانی دولــت به 
سرپرستان خانوارها در حدود ۴۷ هزار تومان خواهد بود؛ وامی که البته با 
فرض کاهش ۵۰ درصدی درآمد خانوارها در ایام شیوع کرونا درد زیادی از 
آنان را دوا نخواهد کرد. دو شب قبل رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات خبر 
رئیس جمهور درباره پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار 
یارانه بگیر را اعالم کرد که بر اساس آن، قرار است این مبلغ به صورت وام با 
نرخ سود ۱۲ درصد، بازپرداخت ۲۴ ماهه و با تنفس ۴ ماهه پرداخت شود. در 
این رابطه محاسبات خراسان نشان می دهد که مبلغ اقساط این وام ۴۷ هزار 
و ۱۲۸ تومان خواهد بود و متقاضیان در مجموع ۱۳۱ هزار و ۷۹ تومان سود 
پرداخت خواهند کرد. به گزارش خراسان، جدای از رقم کل و مبلغ اقساط 
این وام، نسبت آن با جبران کاهش قدرت خرید خانوارها اهمیت دو چندان 
دارد. محاسبات خبرگزاری فارس از آمار هزینه- درآمد خانوار حاکی از آن 
است که به عنوان مثال و برای یک خانوار شهری، درآمد )با اغماض برابر با 
هزینه در نظر گرفته شده است( ماهانه تقریبًا به میزان ۴ میلیون و ۵۲۳ هزار 
تومان در سال ۹۸ رسیده است. رقمی که برای سه ماه، معادل با ۱۳ میلیون و 
۵۷۰ هزار تومان می شود. بدین ترتیب و با فرض کاهش ۵۰ درصدی درآمد 
خانوارها در دوران شیوع کرونا می توان محاسبه کرد که وام اخیر دولت، تنها 
۱۵ درصد کاهش درآمد خانوارها در شهرها را جبران خواهد کرد. همچنین 
این نسبت برای مناطق روستایی بیشتر و به میزان ۲۷ درصد خواهد بود.بر 
این اساس است که کارشناسان برای احیای قدرت خرید خانوارها و حمایت 
از آنان، بر لزوم نگاه دقیق تر سیاستگذاران تاکید می کنند. کاهش شمولیت 
این وام به سوی خانوارهای دهک های متوسط و پایین و نیز افزایش سقف وام 

از جمله راهکارها در این زمینه است.

چراغ سبز تلویحی ترامپ برای 
پیوستن به توافق با اوپک پالس 

یک قدم تا بزرگ ترین کاهش 
عرضه نفت 

برگزاری نشست تولیدکنندگان برای تصمیم 
گیری درباره کاهش عرضه نفت فردا پنج شنبه 
برگزار می شود. روسیه تایید کرده است که در 

این نشست حضور خواهد یافت.
به گزارش خراسان، قرار است در این نشست ۱۰ 
تا ۱۵ میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت کاسته 
شود که یک مداخله تاریخی در بازار است. طبق 
آخرین اخبار، اختالفات بین عربستان و روسیه 
کاهش یافته است و این دو کشور به یک توافق 
نزدیک شده انــد. رویترز به نقل از منابع آگاه 
نوشت: تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان از 
جمله عربستان و روسیه احتماال در روز پنج شنبه 
به توافقی برای کاهش تولید برسند؛ هرچند که 
این توافق به پیوستن آمریکا به آن بستگی دارد. به 
گزارش خبرگزاری های فارس و مهر، وزیر انرژی 
آمریکا پس از گفت وگوی تلفنی با وزرای نفت 
عربستان و روسیه گفت این دو کشور با کاهش 
۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید از مجموع عرضه جهانی 

نفت موافق هستند.
اگرچه توافق عربستان و روسیه بسیار نزدیک 
به نظر می رسد اما موضوع مشارکت آمریکا هم 
بسیار مهم است. منابع آگاه  در گفت وگو با رویترز 
اعالم کردند که اوپک پالس تنها در صورتی با 
کاهش عرضه موافقت می کند که آمریکا هم 
بخشی از کاهش عرضه را به دوش بگیرد. رئیس 
ــاره مشارکت آمریکا در  جمهور آمریکا نیز درب
کاهش عرضه گفت که »من فکر می کنم این 
اتفاق به صورت اتوماتیک در حال رخ دادن است 
اما هیچ کس هنوز از من چنین درخواستی نکرده 
است از این رو باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.« 
اظهاراتی که نسبت به مواضع قبلی ترامپ نرم 
تر است و نشان از افزایش احتمال مشارکت 
این کشور دارد. ترامپ قبال مسئله تعهد برای 
کاهش عرضه را تکذیب کرده و گفته بود که با 
حل اختالفات روسیه و عربستان مشکل بازار 

نفت حل خواهد شد. 

 برآورد ۲ مقام دولتی
 از خسارت های اقتصادی کرونا 

وزیر اقتصاد: تولید کشور ۱۵ درصد از 
کرونا متاثر می شود 

وزیر اقتصاد اعالم کرد: تولید ناخالص داخلی 
ــد از کرونا متأثر می شود. به  کشور تا ۱۵درص
این ترتیب و براساس گزارش مرکز آمار از تولید 
ناخالص داخلی، این میزان معادل ۷۵ هزار 

میلیارد تومان است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
۱۳۹۰در ۹ مــاه نخست ســال ۱۳۹۸ به رقم 
۵۰۰۴۱۳۴ میلیارد ریال با نفت و ۴۳۰۴۷۸۹ 

میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.
با این حساب ۱۵ درصد خسارت وارد شده که 
مــورد نظر وزیــر اقتصاد است،چنان چه با رقم 
تولید ناخالص داخلی با نفت  محاسبه شود ، بالغ 
بر ۷۵۰۶۲۰ میلیارد ریال خواهد بود وچنان چه 

خبر مرتبط
   

تغییر مفروضات یک سهم در نیمه شب!

مشکل هسته قدیمی بورس بعضا موجب اشکاالت نرم افزاری عجیبی می شود که به طور  نمونه در 
تغییر مفروضات برخی سهام خود را نشان می دهد. به عنوان مثال، ۲ شب پیش، برخی کاربران 
با انتشار تصاویری نشان دادند که چگونه برخی ارقام مربوط به شرکت بیمه اتکایی امین، در 
فرابورس تغییر کرده است. به عنوان مثال، بازه روز که نشان دهنده تغییر قیمت سهام در طول یک 
روز و حداکثر و حداقل قیمت سهام در طول یک روز است، ناگهان در نیمه شب تغییر کرده است 
که برخی کاربران فضای مجازی آن را به هسته معامالتی قدیمی و مشکل دار بورس ربط داده اند.

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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جام نیوز نوشت: همزمان با شیوع بیماری کرونا  •
در ایران و گسترش سریع آن در تهران، هیئت دولت و 
رئیس جمهور به طور موقت محل جلسات و دفتر خود 
را به ساختمان حافظیه )مجموعه سعدآباد( واقع در 
شمال تهران انتقال داده بودند.اسباب کشی موقت 
دولتی ها به ساختمان حافظیه انتقادهایی را به همراه 
داشت و واکنش برخی کاربران شبکه های اجتماعی 
پرمخاطب را نیز برانگیخته بود.حاال به نظر می رسد با 
پایان تعطیالت نوروز، رئیس جمهور از روز شنبه نیز به 

محل کار خود در پاستور بازگشته است.
دیده بان ایــران نوشت: موضوع اعــدام هویدا  •

همیشه از مطالب جنجالی تاریخ بعد از انقالب 
بوده و حاال باز هم در سالگرد اعدام یا کشته شدنش 
مصاحبه محسن رفیق دوست درباره این ماجرا که 
سال گذشته انجام شده ،جنجالی شده است. او در 
این گفت و گو با رادیو اظهارکرده بود: »ما هم هنوز 
نفهمیدیم اعدام هویدا کار چه کسی بود. هر چند بعید 
نیست کار آقای غفاری باشد اما قاطعانه هم نمی توانم 
بگویم. اما در هر صورت هویدا ُکشته شد اعدام نشد.« 
این در حالی است که هادی  غفاری در گفت و گویی 
در سال 9۵ گفته بود: » در همان ماجرای دادگاه 
هویدا من فقط مستمع هستم همین فقط. جرم من 
این بود که آن جا نشسته بودم. هیچ کس نمی داند 
چه کسی او را کشته؟ فقط خلخالی می داند و خدا.«

جهان نیوز نوشت : علیرضا زاکانی، منتخب قم  •
برای مجلس یازدهم با انتشار توئیتی ضمن اشاره 
به تجربه ناموفق مجلس دهم در ایجاد مجلس یک 
نفره، نوشته است: » مجلس مطلوب  مجلس یک نفره 
نیست و تجربه ناموفق مجلس دهم، برای نابودی هر 
مجلسی کافی است. باید کوشید تحولی در قامت 
مجلس راس امور رقم زد و به جای قبایل و باندها، 
نقش آفرینی همه  نمایندگان مجلس را به رسمیت 

شناخت«.
آفتاب نیوز نوشت : آیت ا... سید  احمد خاتمی  •

امام جمعه موقت تهران با اشاره به عمومی و جهانی 
بودن شیوع کرونا، مدیریت مسئوالن کشور را در 
مبارزه با کرونا ستود و گفت: در آغاز مسئله کرونا ما 
شاهد هجمه ناجوانمردانه به قم و حوزه علمیه بودیم؛ 
هجمه ای که زمینه اش کینه از دین بود در حالی که 
این ابتال  توجیهات خودش را داشته و تمام دنیا را در 
برگرفته است، داشتند قم را مقصر تلقی می کردند، 
قرنطینه قم را مربوط به حوزه می دیدند، اهانت 
ها کردند در حالی که دروغ بود. مسئوالن تصمیم 
نگرفتند آن زمان قرنطینه کنند االن تصمیم گرفتند.

تعیین زمان دادگاه معاون دفتررئیس سابق قوه قضائیه
سخنگوی دستگاه قضا، نشست های خبری سال 99 خود را با خبرهای داغ و جنجالی آغاز کرد 

ویژه های خراسان  

پیشنهاد جالب برای تنبیه 
کارمندان مشکوک به کرونا

های  ابالغیه  در  دولتی  هــای  دستگاه  برخی 
روزهای اخیر خود به مدیران زیرمجموعه، از آن 
ها خواسته اند با توجه به اهمیت حفظ سالمت  
آلودگی  مضرات  و  فعلی  شرایط  در  کارکنان 
ــروس کــرونــا، شرایط  محیط هــای اداری به وی
قانونی و اداری مربوط به ضمانت اجرای عدم 
رعایت اصول بهداشتی یا کتمان احتمال مبتال 
شدن به بیماری کووید-19 را بررسی و امکان 
رسیدگی به موضوع را به عنوان یکی از مصادیق 
تخلف از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری 

پیگیری کنند.

دستور جدید دولت درباره 
واردات تخم شربتی

با توجه به پیشنهاد اسفندماه سال 98 یک مسئول 
اقتصادی در کابینه که با تایید هیئت وزیران در 
اولین روزهای امسال به دستگاه های ذی ربط در 
امر واردات کاال ابالغ شده، از ابتدای سال 1399 
و بنا به استناد اختیارات اعطایی به قوه مجریه در 
اصل 138 قانون اساسی، تعرفه واردات اقالم 
گیاهی همچون اسپند، تخم شربتی و ریشه سنبل 
الطیب، از ۵ درصد تعیین شده در گذشته، به 10 

درصد افزایش خواهد یافت.

 سیاست و کرونا

تاثیر کرونا بر 
اصولگرایان

بعد   که  اصولگرایانی 
از کرونا فعالیت می کنند یا وارد مجلس 
می شوند، اصولگرایانی نخواهند بود 
ــروز بودند. آنــان در پی فشار  که تا دی
ــت روحــانــی، به حاشیه رانــدن  به دول
اصــالح طلبان و تشکیل یــک دولــت 
راست رادیکال بودند، اما امروز جریان 
ــرح چنین  ــازه ط ــای اجتماعی اجـ ه
گفتمانی را به آنان نمی دهد. این امر، 
نه به خاطر دولت یازدهم، بلکه به این 
خاطر است که اصولگرایان چاره ای 
جز این ندارند که بازی اصالح طلبانه 
را در عرصه سیاسی و اجتماعی دنبال 
کنند، یعنی زندگی را در دستور کار 

خود قرار دهند.

آوردگاه 
جدید قدرت

 آن چه در باب ویروس کرونا 
مــی تــوان گفت در بافت متن یک بحران 
بین المللی است که گریبانگیر دولت ها و 
حکومت ها در جهان در رده های گوناگون 
شــده اســت. چه حکومت های دموکرات 
غرب و چه حکومت های اقتدارگرای شرق 
که مدعی دموکراسی هستند، تمامی در 
گــرداب یک شگفتی ساز به نام کرونا فرو 
رفته اند و اکنون باید قدرت خود را در ارتباط 
با آن چه یک بحران طبیعی است و کنترل این 
بحران در مراحل تولد، شکوفایی، فروکش 
و پیامدهای آن به نمایش بگذارند... و اگر 
حکومت ها بخواهند از گسترش ویروس 
کرونا جلوگیری کنند، باید زمینه های آن را 

نیز فراهم کنند.

مهدی مطهرنیا تقی آزاد ارمکی

سخنگوی دستگاه قضا ، از برگزاری دادگاه 
ــوه قضاییه در  ــای ق یکی از دانـــه درشـــت ه
اردیــبــهــشــت مـــاه خــبــر داد.  دادگــــاه اکبر 
ــوزه ریاست سابق  طبری معاون اجــرایــی ح
قوه قضاییه   که به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ها 
و بعضی روابــط نــاصــواب قضایی بازداشت 
ــود،در اردیبهشت ماه برگزار خواهد  شده ب
به  پــاســخ  در  اسماعیلی  غالمحسین  ــد.  ش
ــاره وضعیت پرونده  اکبرطبری  سوالی درب
ــده بــه دادگـــاه رفــتــه و  ــرون بــیــان کــرد:»ایــن پ
تشریفات برگزاری جلسات دادگــاه در حال 
انجام اســت. پیش بینی ما ایــن اســت که در 
اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود 
و جلسات بعدی هم پشت سر هم برگزار خواهد 
شد.«البته مشخص نیست این جلسات علنی 

برگزار می شود یا خیر.

اکبر طبری کیست؟	 
از همان ابتدا که این پرونده در دستگاه قضایی 
مطرح شد، اسماعیلی گفته بود که »هیچ کس 
در قوه قضاییه به ویژه در دور جدید خط قرمز 
به حساب نمی آید«. به همین دلیل دادگــاه 
طبری هم از اهمیت باالیی برخوردار است و 
هم احتماال با حواشی و جنجال هایی همراه 
خواهد بود؛ چه آن که  او سالیان سال در یکی 
از مهم ترین منصب های دفتر رئیس سابق 
قوه قضاییه مشغول فعالیت بوده و چه آن که 
در ارتباط با پرونده او چندین قاضی و مفسد 
اقتصادی دستگیر شده اند. پای پرونده اکبر 
طبری به مجادله ســال گذشته آیــات یزدی 
و الریجانی هم کشیده شد؛ آیت ا... یزدی، 
رئیس سابق قوه قضاییه را به ورود در پرونده 
طبری متهم کرده بود و آیت ا... الریجانی در 
بخشی از نامه سرگشاده اش اشاره کرد که هیچ 
ورودی به پرونده طبری نداشته و پرونده او سیر 

طبیعی و قانونی اش را طی می کند. در پرونده 
بانک  جنجالی دیواندری مدیرعامل سابق 
ملت ،در یکی از جلسات دادگاه آن، قهرمانی 
نماینده دادستان در اظهارات جالب توجهی 
گفته بود: »در بررسی این پرونده با مشکالت 
بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط 
سری که با اکبر طبری داشته است جلسه ای را 
برگزار می کنند و طبری با بازپرس ما تماس 
می گیرد و بازپرس  تحت فشار قرار می گیرد 
که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو 

خواهد شد.«

کدام زندانیان به مرخصی نرفته اند؟	 
 بــه گـــزارش خــبــرگــزاری مــیــزان، سخنگوی 
ــان قضا در بخش دیــگــری از نشست  ــازم س
روزگذشته که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، با بیان این که سه گروه مرتکبان جرائم 
خشن، کسانی که خانواده آن ها اقدامی برای 
ترخیص نکرده اند و زندانیانی که محکوم نشده 

ــرار« هستند به مرخصی کرونایی  و »تحت ق
نرفته اند؛ درباره این که چرا تاکنون به محمد 
علی نجفی شهردار اسبق تهران مرخصی داده 
نشده است، گفت:» مرخصی مربوط به کسانی 
است که محکومیت قطعی دارند و چون برای 
وی هنوز رای محکومیت قطعی صادر نشده 
است، از دایره شمول مرخصی خارج است.« 
وی در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر اظهارات 
رئیس پلیس تهران که گفته بود این مرخصی ها 
و عفوهای زندانیان در پی شیوع کرونا، کار ما را 
سخت کرده وسرقت ها را افزایش داده است، 
خاطر نشان کرد:» موضوع مطرح شده، بیشتر 
یک تحلیل و برداشت بود؛ نه یک بررسی دقیق. 
مطابق این اظهارنظر بررسی هایی که ما انجام 
دادیم، حکایت از این دارد که در ایام 4۵ روزه 
اخیر یعنی در ماه اسفند و نیمه اول فروردین 
آمار سرقت ها سرجمع کاهش داشته است و 
افزایشی نداشتیم که بخواهیم بگوییم زحمت 

ما زیاد شده است.«

احتمال قصور و تبانی در ماجرای زندان 	 
سقز

اسماعیلی، گریزی به ماجرای فرار حدود 
80 زندانی از زندان سقز داشت و از ایجاد 
ــرای کسانی خبر داد که در این   پــرونــده ب
ماجرا »سهل انگاری« و »تبانی احتمالی« 
داشته اند: »در زندان سقز  با یک برنامه ریزی 
و توطئه از ناحیه تعدادی از زندانیان و در 
کنار آن سهل انگاری و مطابق بررسی های 
انجام شده احتماال تبانی برخی از کسانی 
که در حوزه زندان خدمت می کردند، شاهد 
فرار تعدادی از زندانیان بودیم؛ اما بالفاصله 
اعــالم کردیم که حتمًا باید ایــن زندانیان 
ــرادی کــه قصور  دستگیر شوند و هــم بــا افـ
کرده اند، برخورد صــورت گیرد. لذا برای 
برخی از عواملی که قصور کرده اند، پرونده 
تشکیل شــده اســت و االن برخی از آن هــا 

بازداشت هستند.«

بازگشت میلیاردها تومان به حساب های 	 
بانک مرکزی

ــاره ای هم به صندوق های  اسماعیلی اش
میلیاردها  بازگشت  از  و  ــت  داش اعتباری 
تومان به بیت المال خبر داد: »قوه قضاییه 
موفق شد در ماه های پایانی سال 1398، 
مبلغ 1۵00 میلیارد تومان از اموال تعاونی 
افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد. 
اموال  از  تومان  میلیارد   14۵0 همچنین 
تعاونی وحدت به بانک مرکزی منتقل شد. 
از امــوال تعاونی فرشتگان، 300 میلیارد 
مرکزی  بانک  به  قضاییه  قوه  توسط  تومان 
ــذار شد. از امــوال تعاونی ثامن الحجج  واگ
۶00 میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار و 
43۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده گذاران 

پرداخت شد.« 

روایت یک منتخب بهارستان از تالش های اصولگرایان برای انتخابات 
هیئت رئیسه مجلس یازدهم 

انتخاب رئیس قبل از شروع مجلس 
مجلس  در  تبریز  ــردم  م منتخب  نماینده 
یازدهم، از تالش برای تفاهم اصولگرایان 
بر سر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه پیش 
از شروع مجلس شورای اسالمی خبرداد. 
میرتاج  محمدرضا  سید  االســـالم  حجت 
الدینی در گفت و گو با خبرآنالین گفت: 
»پیش بینی ام ایــن اســت که پیش از آغاز 
مجلس یــازدهــم به طــور رسمی تفاهم ها 
ــورت بگیرد؛  و توافقات در ایــن زمینه ص
مجلس  ــاز  آغ از  قبل  هماهنگی ها  یعنی 
انجام مــی شــود، مانند آن چه در مجلس 
هشتم و نهم اتفاق افتاد.« وی افزود:» یعنی 
ابتدا در فراکسیون تصمیم گرفته شد و بعد 
در صحن علنی آن تصمیم عملی شد. آن 
زمان در فراکسیون اکثریت یک رای گیری 
میان آقای حداد عادل و الریجانی صورت 
گرفت که آقای الریجانی رای آورد و بر این 
اساس الریجانی رئیس شد.« میرتاج الدینی 
درپاسخ به این ســوال که با وجــود این که 
پیش بینی می شود شاهد فراکسیون های 
متعدد اصولگرایی باشیم؛ آیا می توان شاهد 

تفاهم پیش از موعد بود؟ از تک فراکسیون 
اصولگرایی مجلس آینده سخن گفت: »ما 
ــراد دیگری هم به  پیش بینی می کنیم اف
این فراکسیون بپیوندند که با این اوصاف 
یک فراکسیون اکثریت با حدود 220 نفر 
تشکیل خواهد شد که سایر هماهنگی ها 
دربـــاره هیئت رئیسه در ایــن فراکسیون 
انجام خواهد شد؛ بعد از هماهنگی ها در 
این فراکسیون با آمادگی کامل در ۷ خرداد 

وارد جلسه علنی مجلس خواهد شد.«

اعتماد – عباس عبدی در این روزنامه نوشت  •
: »هیچ گــاه رهــبــران قــدرت هــای جهانی این 
آمادگی را ندارند که در کنفرانس هایی مشابه 
تهران، یالتا و پوتسدام گرد هم آیند و درباره 
مسائل جهانی گفت وگو کنند و تصمیم بگیرند. 
امروز ترامپ قادر به چنین تعاملی نیست، نه 
می تواند دیگران را به سیاستی قانع کند و نه 
دیگران قادر به قانع کردن او هستند؛ چرا که او 
اصال اهل گفت وگو نیست. فقط می خواهد به او 
تلفن بزنند، چون آمریکا اول است! و تا هنگامی 
که آمریکا اول اســت، کشور دومــی در جهان 
وجود نــدارد. اصوال دیگران اعتباری ندارند، 
بدون استثنا! و تا چنین است، به  جای آمریکا، 

باید گفت: کرونا اول!«
آفتاب یزد - همزمان با شیوع کرونا در کشور  •

یکی از چالش هایی که وجــود داشــت موضوع 
آسیب پذیری زندانیان در زنــدان هــای کشور 
باتوجه به بافت زندگی در زنــدان بــود. در این 
زمینه قوه قضاییه خیلی زود دست به کار شد 
و با تسهیل گری در مسیر مرخصی زندانیان و 
درخواست عفو صدها نفر دیگر از زندانیانی که 
امکان عفو آن ها براساس نوع جرم وجود داشت 
،به سرعت در راستای کاهش ریسک ابتالی 
کرونا در زندان ها گام برداشت. حاال بیش از 
هزار نفر از حقوقدانان از این اقدامات قوه قضاییه 

حمایت کرده اند .
ــن همه آنــتــن پــر مــی شــود و  • همشهری - ای

مخاطب پای کار می آید اما تلویزیون یک پاپاسی 
به فوتبال نم پس نمی دهد. حاال پای فوتبال حتی 
به تولیدات نمایشی هم باز شده؛ به جایی که 
امسال سریال پربیننده پایتخت رسما از فضای 
یک بازی مهم لیگ برتری با اسامی و عناوین 
واقعی استفاده کرد؛ از2 باشگاه بزرگ و مردمی 
پرسپولیس و نساجی تا نام حقیقی بهتاش فریبا، 
خوشی  دل  گویا  که  استقالل  سابق  بازیکن 
هم از این ماجرا ندارد.اما فوتبال سفره رنگین 
بی صاحب است، خوان حراج شده ای که پایتخت 

هم از آن لقمه ای برمی گیرد و می رود.
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پنج کلید برای دست يابی به 
غذايی سالم تر و ايمن تر

 6 توصیه  شغلی 
برای روزهای تعطیلی

 قصه »بهار آمده بود«
 برای کودکان

توصیه های سازمان جهانی بهداشت

»اختالل بازی های ديجیتال« که سال 2018 به 
عنوان يک بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت به 

 رسمیت شناخته شد، اين روزها 
در حال فراگیرتر شدن است

دسته بازی رو بذار زمین!

2

3

4

3

دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی در برنامه 
تلویزیونی: به جای قرقره الکل و ضدعفونی کردن بینی با 

سشوار، دست ها را بشویید

ادمین شانزده ساله کانال سخنان پروفسور 
کخ: ما بهتر می دونیم یا شما؟!

وزیر آموزش و پرورش: تعطیلی تمامی مراکز آموزشی تا دو 
هفته آینده ادامه پیدا می کند

دانش آموزان و دانشجویان: خب چرا همینو 
یک دفعه نمیگین تا قشنگ برنامه ریزی کنیم؟ 

البته برای درس خوندن!

وزیر بهداشت: تا پایان اردیبهشت کرونا را مهار می کنیم

دارکوب: اردیبهشت چه سالی؟!

اکبریان، نماینده مجلس: اگر همین یک میلیون تومان )وام( 
را به بچه رئیس بانک مرکزی بدهند قهر می کند

دارکوب: شما همین رو به ما بدین، نه تنها قهر 
نمی کنیم که روی چشم مون هم می گذاریم!

واگذاری استقالل و پرسپولیس در نیمه اول امسال به 
تصویب رسید

هواداران: فعال که داریم می فهمیم بدون 
فوتبال هم زنده می مونیم!

می بینیم که اين 

ورزشکار می تونه 

نیم ساعت روی 

هوا بايسته... البته 

دوستان اشاره 

می کنن گويا سرعت 

نت کنده!

درددل های یک مرد خانیگ!

خدایا! به مردان در خانه مانده

کمک کن که خل گشته اند گویی!

چو شیری که کنج قفس مانده باشد

چپیده به خانه ز ترس لولویی

چنان ریخته کرک و پرهایشان که

تمامی شدند این زمان چون هلویی!

به رفت و به روبی خفن گشته مشغول

خود از آشپزخانه تا دستشویی

ببین پهلوانی که در خانه مانده

به نخ سوزنی می کند چه رفویی!

در آرد سر از کوه و از بیابان

در این وضع خر تو خر و بلبشویی...

که در خانه است و مفری ندارد

نه توی خرابه، نه در کنج جویی

بله مرد در منگنه مانده چون چی!

کرونا  ز سمتی، »غرونا« ز سویی!

عبدا... مقدمی

ای صاحب فال، درست است که باید در خانه بمانیم، که همین 
را هم عده ای گوش نمی دهند، ولی هیچ کس نگفته این قدر 
بخوریم که بعد از دوران قرنطینه نتوانیم از در خانه بیرون برویم. 

دوست من یواش!

نگران نباشید!
این روزها که همه درگیر مبارزه اب کروان هستند، 

ما در کنار مشاییم

ارائه بسته رسگرم کننده برای مشایی که در خانه 
مانده اید و نزدیک است خرخره دیگر اعضای 

خانواده را بجوید!

محتویات بسته: تخمه و پف فیل ضدعفوین شده، 
حلقه ورزیش برای آب کردن چریب دور شکم، اپورابنک 
تلفن هرماه، یس دی فیلم های خانوادیگ روز دنیا اب 

زیرنویس هماهنگ، آموزش تقلید صدای پرسشجاع و 
خرس قهوه ای و فنون شعبده ابزی مخصوصا غیب کردن 

بچه های نق نقو به مدت نیم ساعت .

همین حاال برای خرید و ارسال رایگان متاس بگیرید

فال روزتیتر روز

نیاز طنزی

شعر روز

حل جداول ومعماها

جواب ها

معما:  حداقل چهار پسر و سه دختر 
در این خانواده هستند.

هوش تصویری:   گزینه )ج( متفاوت 
است. به کفش ها دقت کنید.

تست هـــوش:  در هــر گزینه، اگر 
مجموع اعداد داخل رئوس دو مثلث 
را به دست بیاوریم و از هم کم کنیم، 
عدد داخل شش ضلعی حاصل می 

شود.
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ابتکار فدراسیون  ووشو

 آنالیــــن
برگزاری مسابقات کشوری به صورت

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

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

اختالف تصاویر

تعداد فرزندان خانواده 
ناصر و الهه، با هم خواهر و برادر هستند. تعداد خواهر و برادرهای 
ناصر برابر است، اما تعداد خواهرهای الهه نصف تعداد برادرانش 
اســت. در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگی 

می کنند؟

کمی در تصاویر زیر دقت کنید و گزینه متفاوت بین 3 تصویر زیر 
را پیدا کنید.

با توجه به شکل باال مشخص کنید به جای عالمت سؤال، چه عددی 
بايد قرار داد؟

هوش تصویریمعما

تست هوش

معما:

فتوکاتور

رو رعايت کنن... فاصله اجتماعی می کنیم که  از مردم خواهش 
نکنن!اين عکس توجه و به قسمت باالی 
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دانستنی ها

بیشتر بدانیم

تغذیه

بانوان

هم اکنون درمان قطعی برای COVID-19 وجود ندارد و اقدامات پیشگیرانه ای مثل محدود کردن روابط اجتماعی و اقدامات بهداشتی می تواند تازه ها
شما را از ابتال به این بیماری محافظت کند. نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که مصرف مکمل ویتامین D می تواند به سیستم ایمنی بدن شما 

کمک کند. اما چگونه ؟

آشپزی من 

2

 چند ماده غذایی که بهتر است
 زنان از مصرف آن ها خودداری کنند

 برخی مواد غذایی هستند که مصرف 
آن ها ممکن است برای برخی از زنان 
از جمله زنانــی که  به دنبــال تعادل 

هورمون ها یا جلوگیری از بیماری مزمن هستند  یا قصد 
باردار شدن دارند عوارضی ایجاد کند. با تعدادی از این 

موارد آشنا شوید.
   گوشت قرمز

تحقیقات دانشکده سالمت عمومی دانشگاه هاروارد 
نشــان می دهد احتمال نابــاروری زنانی کــه پروتئین 
حیوانی زیــادی در رژیم غذایی خــود دارند 39 درصد 

بیشتر است.
  لبنیات بدون چربی

لبنیــات و از جمله ماســت های بدون چربــی می تواند 
بمب هایی قندی باشد که عالوه بر افزایش سطح قند و 
انسولین خون، بر باروری نیز تاثیر می گذارند. براساس 
مطالعه ای که در ژورنال »تولید مثل انسان« منتشر شد 
زنانی که لبنیات کم چرب زیــادی در رژیم غذایی خود 
دارند، 85 درصد بیشــتر از زنانی که لبنیات کم چرب 
کمی مصرف می کنند به ناباروری به دلیل اختالالت 

تخمک گذاری مبتال می شوند. 
  آب میوه

آب میوه طبیعی هرچند حاوی ویتامین ها و مواد معدنی 
زیادی است اما دارای قند فراوانی نیز هست. یک بمب 
قندی مانند آب میوه می تواند باعث ایجاد التهاب در بدن 
شود که خود یکی از عوامل مشکالت قلبی است. با توجه 
به این که مشکالت قلبی یکی از عمده ترین عوامل مرگ 
و میر در زنان است کارشناسان مصرف میوه طبیعی را به 

جای آب میوه توصیه می کنند.
  مارگارین

جایگزین های کره مانند مارگارین اغلب با روغن های 
نیمه هیدروژنه، یکی از منابــع رایج چربی های ترانس 
ساخته می شوند. این نوع چربی ها نه تنها با بیماری های 
قلبی ارتبــاط دارند بلکه می تواند باعث تســریع پیری 
پوست شما نیز شــوند! چربی های ترانس پوست را در 
برابر اشعه ماورای بنفش که عامل  پیری زودرس پوست 

و چروک های عمیق است آسیب پذیرتر می کنند.

مصطفی�عاشوری|�فیزیولوژیست�ورزشی�

یاسمین�مشرف
�مترجم

چرا احساس خستگی می کنیم ؟

بعضی اوقات با وجود این که فعالیت زیادی نمی کنیم 
و استرســمان کم اســت باز هم احســاس خستگی می 
کنیم؟ممکن اســت بــه نکاتی توجه نداشــته باشــید ، 
موضوعاتی که بر احساس خستگی شما تاثیر می گذارد:

  مشکالت معده

هر چیــزی کــه باعــث ریفالکس یا ســوءهاضمه شــود 
ممکن اســت به طور غیر مستقیم خواب شــما را بر هم 
بزند. همچنین اگر غذای بسیار تندی  خورده اید که به 
آن عادت ندارید، ممکن اســت بر خواب شما اثر منفی 

داشته باشد.
  مصرف دسر و شیرینی هنگام خواب

قند زیاد در انتهای شب باعث تزریق انرژی به بدن شما 
می شود. در این حالت ممکن است شما دچار بی خوابی 

شوید و این امر یک ساعت به طول بینجامد.
  چرت زدن های در طول روز

چرت های میانــه روز ســاعت بیولوژیک شــما  را بر هم 
می زند و شــما ممکن اســت بیش از حــد بخوابید. این 
تغییــرات خواب شــما در طــول شــب را دچار مشــکل 

می کند.

یافته های جدید درابره 

آیا مکمل ویتامین D ممکن است به کاهش خطر انتقال ویروس کرونا کمک کند؟

این ویتامین در تقویت سیستم ایمنی نقش اساسی دارد. 
این ویتامین دارای خاصیت ضد التهابی و تقویت سیستم 
ایمنی بدن  و برای فعال سازی دفاع سیستم ایمنی بدن 

بسیار مهم است
ویتامین D به منظور تقویت عملکرد سلول های ایمنی ، 
از جمله سلول های T و ماکروفاژها ، از بدن شما در برابر 

عوامل بیماری زا محافظت می کند.
ســطح پایین ویتامین D با افزایش خطر ابتال به بیماری 
هــای تنفســی ، از جملــه ســل ، آســم و انســداد مزمــن 
ریوی  )COPD( و همچنین عفونت های تنفسی ویروسی 

و باکتریایی همراه است. 
عالوه بــر این  کمبــود ویتامین D با کاهــش عملکرد ریه 
مرتبط اســت ، که ممکن اســت توانایی بدن در مقابله با 

عفونت های تنفسی را تحت تأثیر قرار دهد.
  آیــا مصرف ویتامین D می تواند ازبــدن  در برابر

 COVID-19 محافظت کند؟

فعال ، هیــچ درمانی بــرای COVID-19 وجود نــدارد. با  
وجوداین ، مطالعات متعدد نشــان داده انــد که کمبود 
ویتامین D مــی تواند به عملکــرد سیســتم ایمنی بدن 
آســیب برســاند و خطر ابتال به بیماری های تنفســی را 
افزایش دهد. بررسی اخیر که شامل 11321 نفر از 14 
کشور جهان بود ، نشــان داد که مصرف مکمل ویتامین 
D خطر ابتال به عفونت های حاد تنفسی )ARI( را هم در 
افرادی  که از نظر ویتامین D کمبود دارند و هم کسانی که 

سطح کافی دارند ، کاهش می دهد.
به طــور کلــی ، این مطالعــه نشــان داد که مکمــل های 

ویتامین D خطر ابتال به عفونت های تنفسی را 12 درصد 
کاهش می دهد. همچنین مکمل های ویتامین D باعث 
کاهش مرگ و میر در افراد مسنی می شود که بیشتر در 
 COVID-19 معرض ابتال به بیماری های تنفسی مانند
هســتند. به طور معمول افراد اگر تغذیه مناسب داشته 
باشند و از نور کافی آفتاب استفاده کنند میزان ویتامین 
دی آن ها کافی اســت اما اگر دچار کم خونی یا فقرآهن 
باشند بنا به تشخیص پزشک باید از ویتامین دی بیشتری 
اســتفاده کنند. اگرچه توصیــه هایی در بــاره  آن چه که 
میزان مصرف یک ویتامین D بهینه را تشکیل می دهد 
متفاوت اســت ، بیشــترمتخصصان موافق هســتند که 
میزان ویتامین D بهینه بین 30 تا 60 نانوگرم در میلی 

لیتر است . 

اتثیر مرصف ویتامین D بر بیماری های ویرویس

پرسش و پاسخ

معموال برای مصــرف هر نــوع روغنی در 
آشپزی ممکن است دچار مشکل شویم.  
در ادامه بــه ســواالتی در این باره پاســخ 

می دهیم:
  اگر هنگام سرخ کردن ماده غذایی 

ــن بیشتری داشتم چه  نیاز به روغ

بکنم ؟

 برای این که به تابه در حال ســرخ شــدن 
روغن بیشــتری اضافه کنیــد آن را از لبه 
های تابه بریزید تا  زمانی که به مواد داخل 

تابه می رسد گرم شده باشد.
  از کجا بدانم که روغن خوب برای 

پخت غذا دارم؟

 همیشه قبل از تهیه و پخت غذا با روغن آن 
را مزه کنید اگر روغن تان مزه خوبی دارد  

غذایتان هم خوشمزه خواهد شد.
ــردن با     مــن همیشه از آشــپــزی ک

تابه دسته دار می ترسم. لطفا من را 

راهنمایی کنید؟

 برای آن که از کار با تابه  اطمینان داشته 

باشید دسته آن را دورتر از خودتان 
قرار دهید تــا حین کار دســت تان 

به تابــه گیر نکند و روغــن به اطراف 
نپاشد.

  برای  سرخ کردن پیاز به محض 

این که تابه را روی شعله گذاشتم 

روغن اضافه کنم؟

قبــل از اضافه کــردن روغن حتمــا تابه یا 
قابلمه را گرم کنید. بسته به نوع غذا باید 
قبل از اضافه کردن غذا روغن را کمی در 

کنیــد. گــرم  تابــه 
اگر غــذا را به تابه ســرد یا روغن ســرد 
اضافه کنید غذا هنگام پخت بیشتر بخار 
می کند. بــه عالوه روغن به طور یکســان 

توزیع نمی شود.

چگونه از روغن برای آشپزی استفاده کنم ؟

3 روش ساده برای کاهش گرفتگی بینی  

گرفتگی بینی می تواند شرایطی آزاردهنده باشد.در 
این شرایط احساس پری در قسمت بینی، آبریزش بینی 
و تغییر صدا را هم تجربه می کنید. در ادامه روش هایی 

برای التیام این گرفتگی ارائه می دهیم :
  کمپرس داغ زنجبیلی

قرار دادن یک کمپرس مرطوب روی پیشــانی، چشــم 
ها و گونه ها می تواند به تخلیه ســینوس های پر شــده 

کمک کند.
  ماساژ صورت

ماساژ سینوس ها با انگشت دست می تواند به افزایش 
گردش خون به این قسمت و کاهش درد کمک کند. از 
انگشت های اشاره خود برای اعمال فشار روی لبه های 
خارجی سوراخ های بینی استفاده کنید. برای 30 ثانیه 
فشار را حفظ کنید و سپس انگشتان خود را بردارید و این 

کار را سه یا چهار بار تکرار کنید.
  نوشیدن چای نعناع

یک روش خوشمزه برای رفع گرفتگی بینی نوشیدن چای 
نعناع است. گرمای چای همراه با منتول تسکین دهنده 

موجود در نعناع می تواند به تنفس بهتر کمک کند.

منبع: هلث الین

منبع: جمعیت هالل احمر

چرا مردان بیش از زانن در معرض 
ابتال به کروان هستند؟

پژوهش ها نشــان می دهد مردها به مراتب بیشتر از زن ها 
به ویــروس کرونا مبتال می شــوند و مرگ در پــی کرونا نیز 
نزد آن هــا 3 برابــر زنان اســت. یــک اپیدمیولوژیســت در 
توضیح علت این مسئله  به دالیلی چون سیگار نکشیدن، 
ســبک زندگی و سیســتم ایمنی بهتر زنان اشاره می کند. 
مارسیا استفانیک استاد علوم پزشکی دانشگاه  استنفورد 
هفته هاست سرگرم بررســی اطالعات بیمارانی است که 
در کشــورهای مختلف به ویروس کرونا آلوده شــده اند. او 
می گوید: در آلمان 66 درصد درگذشتگان مرد بوده اند. 
نســبت ابتال نیز در مردها بیشــتر اســت؛ 52 درصد مرد و 
48 درصد زن. از نظر پروفسور استفانیک، چنین تمایزی 
می تواند دالیل مختلفی داشــته باشد از جمله تفاوت ژنوم 
دو جنس یا هنجارهای اجتماعی و ســبک زندگی زن ها و 
مردها. او می گوید: سیگار کشیدن اثر زیادی در مبتال شدن 
دارد، زیرا ویروس کرونا مجاری تنفســی را آلوده می کند و 

مردهای سیگاری عموما از زن ها بیشترند.
در ایتالیا نیز شــواهد به همین قرار اســت و مردها بیشــتر 
از زن ها بــر اثر کرونــا درگذشــته اند. طبق آمار رســمی در 
برابرهفت میلیون شــهروند مــرد ســیگاری، 5.4 میلیون 
زن اهل ســیگار وجود دارد. پروفسور استفانیک می گوید: 
احتمال دارد مصرف مشــروبات الکلی نیز فرد را مســتعد 
ابتال به ویروس کند. یک عامل دیگر به عمر طوالنی تر زن ها 
در کشورهای صنعتی برمی گردد. نه تنها نرخ امید به زندگی 
در میان زنان باالتر اســت، بلکــه آن هــا از نظر ژنتیکی نیز 
سیســتم ایمنی بدنی قوی تری دارند. به گفته استفانیک، 
بدن زن بــا بیماری های عفونی بهتــر مقابله می کند ضمن 
آن که زن ها بــه همین دلیل بیشــتر مســتعد بیماری های 
خودایمنی هستند. پروفسور اســتفانیک یادآور می شود: 
هنوز شــواهد اپیدمیولوژیک کافی وجود ندارند که بتوان 
نتایج قطعی گرفت، اما روند مشابهی در همه کشورهاست 

و آن این که مردها بیشتر از زن ها می میرند.

پنج کلید برای دست یایب 
به غذایی سامل تر و ایمن تر

توصیه های سازمان 
جهانی بهــــداشت   

WHO

رعایت نظافت به طور همیشیگ ۱
  شستن دست ها با آب و صابون قبل از تهیه و آماده 

كردن غذا
  شستن و ضدعفونی كردن تمام سطوح و ابزارهای 

مورد نیاز آماده كردن غذا
  محافظت آشپزخانه از  حشرات و حیوانات 

جدا كردن مواد غذایی پخته و خام 2
 جدا كردن گوشت خام، مرغ و ماهی از دیگر مواد 

غذایی و نگهداری آن ها در ظروف جداگانه
 اســتفاده كــردن از ابــزار و ظــروف جداگانه مثل 

چاقو، تخته های َآشپزی برای خرد كردن
  ذخیــره كردن غــذا در ظروف جداگانه بــرای 

جلوگیری از تماس غذاهای پخته و خام

طبخ غذا به طور كامل 3
  پختن غــذا به طوركامل، به ویژه ماهی، گوشــت، 

مرغ و تخم مرغ
و خورش بــه  غذاهایی مانند ســوپ  پختــن    
جــوش  نقطــه  بــه  رســاندن  و  كامــل  طــور 

تا 70 درجه سانتیگراد
  گرم كردن مجدد غذا در استفاده مجدد

استفاده  ازآب و مواد غذایی سامل 5

 اســتفاده كردن از آب سالم  یا سالم ســازی آب به 
طریق جوشاندن و استفاده از قرص كلر

 اســتفاده از مواد غذایی ســالم و تازه و اجتناب از 
مصرف غذاهای دست  خورده

 مصــرف غذاهــای فراینــد شــده بهداشــتی مثل 
استفاده از شیر پاستوریزه

 شستن سبزی ها و میوه ها به طور كامل

نگهداری غذا در دمای سامل و مناسب 4

  نگه نداشــتن  غذا به مدت 2 ســاعت یا بیشتر در 
دمای اتاق 

  قــرار دادن هــر گونه مــواد غذایــی پخته شــده و 
فاسدشدنی در یخچال

  گرم کردن مجدد غذا تا 60 درجه سانتیگراد
  نگه نداشتن مواد غذایی در یخچال
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آن چه حس می کنی، قابل پذیرش اســت: کودکان و نوجوانان درباره 

طبیعی نبودن حس شان نگرانند. این نگرانی ناشی از نیاز به پذیرفته شدن 1
ابتدا در خانــواده و در مراحل بعدی رشــد، در گروه هم ســاالن اســت. به 
فرزندتان اطمینان دهید که احساس او صر ف نظر از قضاوت ما پذیرفتنی است و 

نگرانی او را کاهش دهید.
 آن چه حس می کنی تــا ابد ادامه نخواهد یافت: فرزنــد خود را درباره  

این که هر حسی آغاز و پایانی دارد، آگاه و از این طریق به او کمک کنید تا با 2
احساســات خــود، به  خصــوص حس های منفــی که بــه نوبه  خود بســتر 

رفتارهای آسیب زا هستند، کنار بیاید.
 اجازه نده که حست تو را کنترل کند: »تعدیل حسی« که با تغییر روش 

در فکر کردن به احساسات به دست می آید، اقدامی مؤثر در کنترل حس 3
است. این موقعیت ها نیستند که موجب ایجاد حسی خاص می شوند بلکه 
ارزیابی شما از موقعیت ها مولد احساسات تان هستند؛ چیزی که کاماًل تحت کنترل 
شماست. موقعیت ها می توانند یک آزمون رد یا پذیرش تلقی شوند یا فرصتی برای 
یادگیری. با آگاهی دادن به فرزند خود در این خصوص، به او کمک کنید تا مواجهه  

بهتری با حسش داشته باشد.
 نامی برای احساســات انتخاب کن: اگر از فرزندتان بخواهید که نامی 

برای حسش برگزیند، مواجهه  بهتری با آن خواهد داشت. مطالعاتی در این 4
زمینه مؤید آن است که با نام گذاری حس های منفی چون خشم و ناراحتی، 
بخش مرتبط به احساسات در مغز کمتر فعال می شود و بدین طریق شدت پاسخ ما 

به آن ها را کاهش می دهد و به بهتر شدن حال مان کمک می کند.
 بیا درباره  حســت صحبت کنیم: کودک باید واسطه ای را میان حس و 

رفتار که نتیجه چگونگی حس است، درک کند. با چنین درکی، کودکان 5
می توانند به رفتار خود نظم بدهند؛ مثاًل اگر کودک بداند زمانی که عصبانی 
است یا با برادرش دعوا می کند، تمایل به رفتارهای پرخاشگرانه  دارد، دوباره که 
چنین حسی پیدا کند، به سالح »نظم بخشی« و کنترل خود مجهز است و از چنین 

رفتارهایی خودداری می کند.
نکته: به طور کلی هرآن چه به شما و فرزندتان کمک کند تا درباره  احساسات خود 
گفت و گو کنید، گامی مثبت است. با چنین گفت وگوهایی، پیام عشق به فرزندتان 

می دهید و به او حس قدرتمند بودن می بخشید.

از احساساتت برام بگو کوچولو!
آزادی در بیان احساسات یک مهارت است که مادرها با بیان یک سری 

عبارت ها باید این ویژگی را در کودکان شان تقویت کنند

 آزادی در بیان حس، یک مهارت اســت و کودکانی کــه از این مهارت 
برخوردارند، دوستان بیشتر و عملکرد بهتری دارند. نکاتی که در ادامه مطرح 
می شود، در ایجاد این مهارت در فرزندتان مؤثرند. یک راه مؤثر در فرایند 
بیان احساس توسط کودک، صحبت کردن او با مادرش درباره  آن هاست. 
در این مواقع شما به عنوان یک مادر می توانید با بیان پنج عبارت در پاسخ 

به کودک خود، به تقویت مهارت بیان احساس او کمک کنید.

ره 
شاو

 و م
واده

خان

3

زندگی سالم 
چهارشنبه 
    20 فروردین 1399   
شماره 1569 

دارید و مشــتریان و اربــاب رجوع های 1 اگر مغازه دار هستید یا شرکت خدماتی 
شما کمتر شده اند، می توانید به دنبال 
راه هایی باشید تا از طریق آن بتوانید با 

توجه به شــرایط موجود، فروش خویش را بیشــتر 
کنید. بــرای شــروع، تمــام راهکارهایــی را که به 
ذهن تان می رسد، فهرست و مزایا و معایب هرکدام 
را بررســی و در نهایت با توجه به امکانات موجود، 

بهترین روش را انتخاب کنید. مثاًل اگر سوپرمارکت 
یا فروشگاه پروتئینی دارید، می توانید یک پیامک 
به همه مشتریان ارســال و آن ها را از فروش تلفنی 
مطلــع کنید یا اگــر به تلفن مشــتریان دسترســی 
ندارید، می توانید در محل آگهی هایی را  با رعایت 

موازین بهداشتی پخش کنید.
 بسیاری از مشــتریان به علت ترس از 

کرونا از خرید کردن منصرف شده اند. 2
بنابراین شــما باید این اطمینان را در 
مشتریان ایجاد کنید که محصوالت و 
خدمات تان را با رعایت کلیه اصول بهداشتی ارائه 
می کنید. می توانیــد فیلم و کلیپ هایــی از نحوه 
بســته بندی یــا ارائــه خدمــات یــا ضدعفونــی 
محصــوالت تهیــه کنیــد و از طریــق شــبکه های 
اجتماعــی در معرض دید مشــتریان قــرار دهید. 
همچنین به صورت عملی به مشــتریان حضوری 
خویش نیز نشان بدهید که مســائل بهداشتی را 

رعایت می کنید.

انجــام  آموزشــی  خدمــات  اگــر   

می دهیــد، می توانیــد آموزش های 3
خویش را به صــورت آنالین و گروهی 
برگــزار کنیــد. بــه عنــوان مثــال اگر 
باشــگاهی دارید که کالس بدنسازی همیشه در 
ســاعت های معینی برگــزار می شــد، می توانید 
همــان ســاعت و بــه صــورت گروهی توســط نرم 
افزارهای گفت وگوی گروهی، کالس را برگزار و 

با هم ورزش کنید.
 زمانی که می خواهید در کســب و کار 

خود خالقیت و نــوآوری جدید ایجاد 4
کنید، بهتر است این کار را با مشورت 
افراد خبــره و مشــاوران کســب و کار 
انجام دهید و به صورت یک باره هزینه زیادی خرج 
نکنیــد زیرا ممکن اســت بــا توجــه به نبــود ثبات 
شــرایط اقتصادی جهانی به علت ویروس کرونا، 
کسب و کارتان نگیرد و شما خسارت مالی زیادی 
را متحمل شــوید. برای مثال تحویــل درب منزل 
ممکن است برای سوپر مارکت ها جواب بدهد اما 

برای لوازم ماشین سودده نباشد.
 یکــی از مشــاغلی کــه می توانــد از 

موقعیت قرنطینه، بهترین بهره مندی 5
یــا  فریلنســینگ  باشــد،  داشــته  را 
آزادکاری اســت. آزادکار یا فریلنسر، 
افرادی هستند که در حوزه خاصی مانند طراحی 
ســایت، نقاشــی، حســابداری، مشــاوره مالــی، 
عکاســی، خطاطی و ... مهارت و توانایی خاصی 
دارنــد و بــه صــورت شــخصی و آزادانــه پــروژه 
می گیرنــد، انجــام می دهنــد و بــرای کارفرمــا 
می فرستند و الزاما استخدام جایی نیستند. اگر 
تخصص خاصی دارید، می توانید به ســایت های 
مختلفی که بــرای فریلنســرها پــروژه فراهم می 
کنند، مراجعه و در آن با توجه به مهارت خودتان، 
ثبت نام کنید تا شما را به کارفرمایان لینک کنند 

و از این راه، درآمدزایی کنید.
 نکتــه آخــر هــم این کــه اگــر صاحب 

کســب و کاری بوده ایــد کــه تقریبــا 6
ورشکســته شــده اید و ایــن روزهــا 
مجبورید در خانه بمانید، اول از همه 
این را بدانید که تنها نیستید و بسیاری از مردم و 
مشــاغل در سراســر جهــان متضــرر شــد ه انــد. 
چاره ای نیســت جز این کــه وقت خــود را صرف 
تحقیــق روی مشــاغل مختلــف و از االن بــرای 
راه اندازی کسب و کار جدید یا از نو شروع کردن 

کسب و کار خودتان، برنامه ریزی کنید.

با شــیوع کرونا در سراســر جهان، به تدریج پیامدهای منفی این ویروس بر اقتصاد  
کشورها آشکارتر و خسارت های بســیاری به کســب و کارهای کوچک و بزرگ وارد 
شده است. طبق آمار منتشر شــده در روزنامه دنیای اقتصاد، مشاغل مربوط به خدمات 
گردشگری، باشگاه های ورزشــی و تاالرهای پذیرایی با 100 درصد کاهش فعالیت، 
بیشترین تاثیرپذیری از شیوع ویروس کرونا را داشته اند و پس از آن به ترتیب مراکز فروش غذا، لبنیات و 
آرایشگاه های زنانه با 90 درصد، آجیل و خشکبار، شیرینی فروشی و رستوران ها با 80 درصد و مغازه های 
فروش پوشاک و لوازم خانگی با 70 درصد، بیشترین خسارت مالی را از شرایط موجود متحمل شده اند. 
بنابراین اگر به واسطه کرونا درآمدتان کاهش یافته یا خسارت مالی زیادی دیده اید، توصیه ها و راهکارهایی 

که در ادامه مطرح می شود، می تواند کمک کننده باشد.

مشاوره 
شغلی

دکترآذینتقیپور|روانشناسصنعتیوسازمانی

6 توصیه  شغیل برای روزهای تعطییل
اگر به واسطه کرونا درآمدتان کاهش یافته یا خسارت مالی زیادی دیده اید، چند راهکار پیشنهادی برایتان آماده کرده ایم

* مصاحبه تان در صفحه نوجوان با بازیگر نقش بهروز در 
ســریال پایتخت خیلی خوب بود. چقدر خوب که ازش 
نپرسیدید که پرسپولیسیه یا استقاللی چون تو این مدت، 

همه شنیده بودن! خخخ!
* در ستون »ایموجی شعر« که در صفحه اول زندگی سالم 
چاپ شده، من مفهوم ایموجی های شــماره یک رو این 
جوری حدس زدم و به نظرم می تونه دو تا جواب داشــته 

باشه: »دست، چشم و قلبت تو حلقم!« اشتباهه؟
* خخخ. دهن تون آســفالت با عکس صفحــه یک تون! 
آخه ســلمان خان داره با موز هواپیما رو ساقط می کنه؟ 

ته فیلم هندی بود.
* یک سوال از مسئول صفحه سالمت دارم. وقتی بهترین 
قرص ها برای پایین آوردن تب وجود دارد که در یک ثانیه، 
تب را پایین می آورد چرا باید بدانیم که ریحان، تب بر هم 

هست؟ مهم است واقعا؟
* از مطالب خوب صفحه آنتی کرونا تشــکر می کنم، به 

خصوص مطلب برای درمان سرفه چه کنیم.
* وای که چقدر مطلب تصویری با تیتر »عبارات ممنوعه 
در زمان همدلی« دقیق و عالی بود. هر وقت با کسی درد 
دل کردم، قطعا یکی یا دوتا از اون عبارت ها رو بهم گفته.

* تا زمانی که ازدواج هــا به صورت اصولی انجام نشــه، 
طــالق در کمیــن زندگــی زن و شوهرهاســت. طــالق 

کرونایی و غیر کرونایی هم نداره به نظرم.
* تیــپ این پســربچه تو ســریال پایتخت عالیه! عاشــق 

شلوارش شدم، 20 تا جیب داره.

در آرزو کردن برای سال جدید  
حواس مان را جمع کنیم

 

آرزو کردن در روزهای ابتدایی هر سال، یک رسم قدیمی 
است. رایج ترین آرزوها هم دست یابی به عشق، سالمتی، 
پول و آرامش هستند. با این حال، بهتر است در آرزو کردن 
حواس مان را جمع کنیم. یک عبارت معروف وجود دارد که 
می گوید »هنگامی که سرنوشت قصد تنبیه انسان را دارد، 
آرزوهایش را برآورده می کند« اما چطور ممکن اســت که 
دست یابی به عشق، سالمتی، آرامش و پول تنبیه باشد؟ 
بسیاری از ما آرزوی داشتن عشق و یک ازدواج رومانتیک 
را داریم امــا آیا آمادگی واقعــی برای یک رابطــه واقعی را 
داریم؟ یا صرفا تصوری که از رابطه داریم محدود به هدیه 
دادن یا گرفتن گل ســرخ و ... اســت؟ روزهــای زیادی از 
یک ازدواج به روزمرگی می گذرند و هیچ هیجان خاصی 
ندارند. یک رابطــه مهارت های بســیاری طلب می کند. 
آیا توان حل تعارض را دارید؟ آیا می توانیــد از زاویه طرف 
مقابل نــگاه کنید؟ گوش کــردن فعال بــه گفته هایش را 
چه؟ آیا حوصله بی حوصلگی ها، روزمرگی ها، نق زدن ها 
و بهانــه گرفتن هــای او را دارید؟  بســیاری آرزوی عشــق 
می کنند بدون آن که آمادگی داشته باشند و فرد مدنظر را 
با اشتباهات کودکانه از دست می دهند. پس قبل از آرزو 

کردن عشق، الزاماتش را یاد بگیریم.
آرامش و ســالمتی هم مانند یکدیگر هســتند. آیا تا امروز 
قدر سالمتی خود را دانسته ایم؟ واقعا از تمام توان ذهنی 
و جسمی خود استفاده کرده ایم یا صرفا با تجربه ناخوشی 
قدر سالمتی خود را دانسته ایم؟ آرامش هم صرفا با تجربه 
تالطم قابل درک است. اگر همیشه آرامش برقرار باشد، 

آن را ماللت خواهیم نامید.
و پول، آیا شخصیت پولداری در خود ایجاد کرده ایم؟ یا صرفا 
پول را برای درآوردن چشم دیگران می خواهیم؟ باید قبل از 
به دست آوردن چیزی جنبه آن را نیز در خود ایجاد کنیم یا اگر 
امروز پولدار شــدیم دیگر هیچ فردی را نمی شناسیم یا از آن 

بدتر آیا برای پول حاضریم هرکاری بکنیم؟ 
ممکن است این حرف ها کلیشــه ای باشند اما بسیار مهم 
هســتند. »تکیه بر جای بــزرگان نتوان زد به گــزاف، مگر 
اســباب بزرگی همه آماده کنید«. فراموش نکنید که اگر 
بدون آمادگــی بــه آرزوی خود برســید، فقــط باعث هدر 
رفتن فرصت ها شــده اید و به جای شــادی، حسرت باقی 

خواهد ماند.

ما و شما

یادداشت

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز پختن شیرینی خانگی

قرار و مدار

امروز با کمــک بقیه اعضای خانواده، شــروع 
کنین به آماده کردن مواد یک 
شیرینی خونگی و پختن اون. 
هم مراحل آماده سازی و هم 
خوردنش، لحظــات خوبی رو 
براتون در کنار همدیگه رقم 
می زنه. در ضمن، 
پیشــاپیش عید 
ن  نیمه شــعبا

هم مبارک.

   گوشی اش را از او نگیرید
در پیامک تان گفته ایــد که نمی دانم 
گوشــی اش را از او بگیــرم یــا ... . به 
طور کلــی، والدیــن بــا فناوری های 
مدرن و فضای مجازی به سه شیوه برخورد می کنند: 
1-ســبک مســتبدانه که نوجوان را در یــک قرنطینه 
شدید به منظور دسترســی نداشتن به فضای مجازی 
قرار می دهند که برای نوجوان امروز توصیه نمی شود 
زیــرا  ممکــن اســت او از طریق دوســتان و غیــره این 

قرنطینه را دور بزند. 2-سبک سهل گیرانه را برخی 
والدیــن در پیــش می گیرند و نوجــوان را کامــال آزاد 
و مختار قــرار می دهند کــه آزادانه و بــدون نظارت و 
محدودیتی غرق در فضای مجازی شود. واضح است 
کــه بیشــتر قربانیــان فضای مجــازی، محصــول این 
سبک تربیتی هستند. 3-سبک مقتدرانه حد وسط 
دو سبک قبلی اســت که نه قرنطینه حاد در آن وجود 
دارد و نــه رها ســازی حاد بلکــه والدین بــا جرئت و با 
حفظ ارتباط موثر با نوجوان در حراست و حفظ اصول 

خانواده با وی تعامل سازنده دارند. این گونه والدین، 
اصول خود را واضح و شفاف به فرزندان منتقل و حفظ 
اصــول را به یک تــالش مشــترک خانوادگــی تبدیل 

می کنند.

   3 توصیه به شما والد گرامی
1- زیر سن 1۸ سالگی، فضای مجازی مستقل در اختیار 
نوجوان نگذارید و اگر چنین قصدی دارید حتما مقرراتی در 
خصوص نحوه و میزان استفاده و خط قرمزها تعیین کنید و 

به نظارت اصولی خود مقید باشید.
2- قبل از 1۸ سالگی، رایانه، تبلت و این گونه امکانات بهتر 
است در فضای عمومی منزل در اختیار فرزند قرار گیرد تا 
وی احســاس مالکیت نکنــد و آن را حریم خصوصی خود 
نداند و در زمان محدود از تلفن همراه والدین استفاده کند.
3- فرزند شــما اگر خط قرمزها را زیر پا می گذارد و باعث 
نگرانی شما می شود، این اتفاقات را مثل آتش سوزی تصور 
کنید که باید زود اقدام به خاموش کردن آن کنید. بنابراین 
الزم اســت ضمن توجیه جدی نوجوان، نظارت هایتان را 

بیشتر کنید و حتما از یک مشاور کمک بگیرید.

  معتاد بازی شدی یا نه؟
به گفته سخنگوی سازمان بهداشــت جهانی، مشخصه 
الگوی رفتاری مربوط به بازی های دیجیتالی یا ویدئویی، 
ضعف اراده و اختیار و اولویت دادن زیاد به بازی در قیاس 
با فعالیت های دیگر است به حدی که با وجود پیامدهای 
منفی آن، بازی بر دیگر فعالیت ها و عالیق فرد مقدم باشد. 
همچنین در دستورالعمل اولیه تشخیصی بیان شده که 
فرد باید حداقل یک ســال »اشــتغال غیر عــادی ذهنی« 
با بازی داشــته باشــد. بنابراین اگر شما اشــتغال ذهنی 
غیرعادی با بازی هــا دارید و به رغــم میل تان نمی توانید 

دســت از بــازی بکشــید و بــا ایــن که 
می دانید کارهای مهم تری دارید 

مــدام به ســمت آن ها کشــیده 
می شوید، احتماال در دام این 

اعتیاد گرفتار شده اید.

  راهکارهای ترک اعتیاد 
به بازی های دیجیتالی

در قــدم اول باید بپذیرید 
کــه یــک مشــکل جــدی 

وجود دارد که باید حل شود.  سود و زیان اعتیاد به بازی ها 
و ترک این اعتیاد را روی کاغذ بنویسید. این سود و زیان ها 
می تواند شــامل حوزه های فــردی، جســمانی، روانی، 
هیجانی، خانوادگــی، تحصیلی، مالــی، اجتماعی و... 
باشــد. ســودهای ترک اعتیاد را روی فلــش کارت هایی 
یادداشت و مدام )به خصوص در زمان های وسوسه( آن ها 
را مرور کنید. برای مدتی از هر چیــزی که تداعی کننده 
بازی هاســت، اجتنــاب کنیــد. در این مــدت می توانید 
گوشــی یا رایانه را به والدین تان بسپارید. یک فهرست از 
فعالیت های لــذت بخش مــورد عالقه تان)مانند ورزش 
کردن، مطالعه، فیلم دیدن و...( بــرای خود تهیه کنید و 
برای انجام آن ها برنامه ریزی روزانه و هفتگی داشــته 
باشید. به توانایی خود برای غلبه بر این مشکل اعتماد 

و بــه موفقیت هــای خــود، هرچنــد کوچــک کنیــد 
پاداش دهید. در نهایت فراموش 
نکنید که مانند هــر بیماری 
دیگری، بهترین راه درمان 
مراجعــه بــه متخصص 
اســت. خجالت را کنار 
بگذاریــد، به یــک روان 
شــناس یا روان پزشک 
مراجعه و درخواست 

کمک کنید.

پسری 14 ساله دارم که به تازگی متوجه شدم در چندین پیج که عکس دختران و زنان مدل را منتشر 
می کنند، عضو شده و فالوئر آن هاست. از زمان شروع تعطیالت مدارس و قرنطینه خانگی، این مشکل 
به وجود آمده و قبل از آن  این طور نبود. متاسفانه بعضی از عکس هایی را که نامناسب است، الیک هم 

می کند. نمی دانم گوشی اش را از او بگیرم یا ... . ممکن است که راهنمایی ام کنید؟

 در شرایطی که سیاست قرنطینه خانگی توسط میلیون ها یا حتی میلیاردها نفر در سراسر جهان 
اجرا می شود، طبق آمارهای رسمی فروش این بازی ها را به میزان چشمگیری در کشورهای 
مختلف دنیا افزایش قابل توجهی داده است)منبع خبر: اقتصادنیوز(. در کشور ما هم کاربران بازار از 
ابتدای اسفندماه 98 تا 1۵ فروردین امسال، 107 میلیون بار، بازی دانلود یا به روزرسانی کردند 
که نسبت به میانگین هفتگی سال 98، 7۲ درصد افزایش داشت.اتفاقی که نتیجه اش، فراگیر شدن اختالل بازی 
های دیجیتال خواهد بود که سال ۲018 به عنوان یک بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت به رسمیت شناخته 

شد. اما از کجا بفهمیم دچار این اختالل شده ایم؟

پسر 14 ساله ام در قرنطینه خانگی، فالوئر پیج مدل های زن شده!

دسته بازی رو بذار زمین!
»اختالل بازی های دیجیتال« که سال 2018 به عنوان یک بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت به 

رسمیت شناخته شد، این روزها در حال فراگیرتر شدن است

عبدالحسینترابیان| کارشناسارشدروانشناسی

دکترپرستوامیری| متخصصروانشناسیسالمت

مشاوره 
فردی

Theconversation.com:منبع رفعترحیمپور|مترجم

بانوان

دکترمهدیسودآوری|روانشناسومدرسدانشگاه
 سوژه 
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 سالم کودکانه

تمیز تمیز

از خواب که بیدار شدم، دست و صورتم را شستم. بعد به آینه نگاه 
کردم. تعجب کردم و دوباره صورتم را شســتم. مامان گفت: »مگه 
صورتت رو نشسته بودی؟!« گفتم: »چرا، اما خوب نُشسته بودم«. 

مامان لبخندی زد و گفت: »آفرین. االن صورتت تمیز تمیز شد. «
دوباره به آینه نگاه کردم. باز هم صورتم کثیف بود، اما مامان گفته بود 
صورت من تمیز شــده است. با 
دستمال روی آینه کشیدم. 
ایراد از صورت من نبود، 
این آینه بــود که کثیف 
بود. خنده ام گرفت 
و آینه را تمیز کردم.

شهرقصه 

بهار آمده بود!

معرفی کتاب ویژه دوران کرونا  

 کتابچه بازی در منزل

کاردستی 

 سبد گل برای 
میالد گل نرگس
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۱  در زمان قدیم در یک روستای سرسبز، دختری به اسم گلی زندگی می کرد که خیلی دوست داشت بهار 
را ببیند. یک روز صبح مادر گلی را بیدار کرد و گفت:»گلی جان بلند شو که بهار اومد« گلی با عجله از خانه 

خارج شد و به طرف کوهی که نزدیک خانه بود، رفت تا از آن جا فصل بهار را بهتر ببیند.
   گلی به رودخانه که تازه یخ هایش آب شده بود، رسید. رودخانه گفت: »بیا آب بازی کن« گلی بدون این 
که به او نگاه کند، گفت:»وقت ندارم. می خوام برم فصل بهار رو ببینم«. گلی دوید تا به سبزه ها و گل هایی 
که تازه روییده بودند و به درخت هایی که تازه از خواب زمستانی بیدار شده بودند، رسید. سبزه ها و گل ها 
و درخت ها، گفتند: »بیا با ما بازی کن«. گلی گفــت: »وقت ندارم. می خوام برم بهار رو ببینم« گلی دوید تا 

به باالی کوه رسید. پروانه که تازه از پیله خود بیرون 
آمده بــود، دور گلی چرخــی زد و گفت: »بیا با 

هم بازی کنیم«. گلی گفــت: »من ناراحتم. 
می خواستم بهار رو ببینم؛ اما مثل این که دیر 

رسیدم«.

پرستو که داشت از آن طرف می گذشت گلی را دید و گفت: »چرا ناراحتی؟« گلی گفت:»می خواستم  ۲
بهار رو ببینم؛ اما دیر رسیدم« پرستو لبخند زد و گفت: »من تو رو پیش بهار می برم«. گلی خوشحال شد. 
پرستو گفت: »یواش یواش از کوه پایین برو. تو راه خونه فصل بهار رو می  بینی«.گلی آرام شروع به پایین 
رفتن از کوه کرد تا به درخت ها،گل ها و سبزه ها رســید. گلی که تازه متوجه سرسبزی آن ها شده بود، با 
آن ها صحبت کــرد. گلی رفت و رفت تا به رودخانه رســید. بادقت به رودخانه نــگاه کرد و گفت:»چه 
رودخونه ی قشنگی!« گلی به پرســتو نگاه کرد و گفت: »ممنون. من فصل بهار رو دیدم. چقدر قشنگه! 

اما چــرا وقتی از کــوه بــاال می رفتم، متوجــه بهار 
نشدم؟!« پرســتو گفت: »اگه کمی فکر کنی 

متوجه میشی« پرستو این را گفت و رفت و 
گلی مشغول فکر کردن شد.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

سرگرمی

تصاویر مشابه

زندگیسالم
چهارشنبه

۲۰فروردین ۱۳۹۹
شماره۱56۹

نویسنده: فرخنده رضاپور

دوســتان نازنینم با دقت به این تصاویر نگاه کنید فقط دو تا از آن ها کامال 
شبیه هم هستند. آن ها را پیدا کنید.

یک روز خوب بود. خانم موشه داشت می رفت خونه ی خودش. 
جلوش رو  نمی دید که نزدیک بود پاش گیر کنه به تله موشــی 
که آقا گربه براش گذاشته بود.  آقا گربه پشت گلدان قایم شده 
بود و دید خانم موشــه با دختر کوچولوی نازش است. آقا گربه 

احساساتی شد و به خانم موشه گفت: »مراقب باش«.

شما فرستادید

 تله موش

 داستان و نقاشی ارسالی  از دوست خوب »فرفره«

  اهورا مهدوی- ۷ ساله

کتابچه بازی در منزل مخصوص گروه های سنی مختلف )زیر 6 سال، 
6 تا 10سال، 10 تا 15 سال( زیر نظر انجمن علمی مددکاری اجتماعی 
ایران منتشر شده  است. در هر کدام از این کتابچه ها، بازی هایی به 
شما معرفی شده است که می توانید در منزل و با اعضای خانواده از 
انجام آن ها لذت ببرید. بیشتر این بازی ها وسایل ساده ای نیاز دارند. 
بازی گوش دادن یکی از بازی های معرفی شده برای گروه سنی 6 تا 10 

سال است.
بازی گوش دادن

آن چه شــما نیاز داریــد؛ بــرای ایــن کار از یک شــانه، لیوان، 
 ســنج، کاغذ ســنباده، گلــدان یــا قاشــق اســتفاده کنید.
دستورالعمل بازی؛ چند وسیله انتخاب کنید. به بچه ها اجازه دهید 

نگاهی به آن ها بیندازند و ســپس آن ها را 
کنار بگذارید. از یکــی از بچه ها بخواهید 
چشم هایش را ببندد و به صدای ضربه هایی 
که شما به اشیای انتخاب شده می زنید 
خوب گوش بدهد و بگوید که صدا مربوط 

به کدام وسیله است.

تاکنون دو مجموعه از این کتابچه ها در 
سایت انجمن منتشر شده که می توانید 

به صورت رایگان از آن ها استفاده کنید. 

چی الزم داریم ؟
کاغذ رنگی، قیچی، چسب

چطوری درست کنیم؟

 امروز می خواهیم یه گلدون پر از گل های نرگس بسازیم. برای ساختن 
گل ها، اول باید کاغذ رنگی زرد یا سفید رو شکل مربع برش بزنید و بعد 
مثل شکل اونا رو تا بزنید. بعد از تا زدن کاغذ باید روی اون شکل یک نیم 
دایره با قیچی برش بزنید تا شکل گلبرگ بشه. بعد لبه های تا رو دوباره تا 
بزنید تا گلتون شکل بگیره. انتهای اون رو به اندازه یه دایره خیلی کوچیک 
برش بزنید تا بتونید پرچم گل رو اون جا بچسبونید.برای پرچم گل هم یه 

نیم دایره روی هر رنگی از کاغذ که دوست دارید 
بکشید و اون روببرید و شکل قیف تا بزنید. لبه 
هاشو با چسب بچسبونید و بعد با چسب روی 
گل بچسبونید.کاغذ رنگی سبز رو هم به شکل 
نوارهای باریک با قیچی ببرید و انتهای اون 
ها رو بچسبونید. حاال اونا رو توی گلدون 
بچینید و گل هایی روکه ساختید روی اونا 

بچسبونید.
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چه خنده ی قشنگی
نشسته در دل شب

شبیه من که دارم
نشاط و خنده بر لب

ستاره های کوچک
کنار هم نشستند

در این شب پر از نور
شبیه خنده هستند

پر از قشنگی و نور
زمین و آسمان است

تولد امامی است
که صاحب الزمان است

شاعر: عفت زینلی

منصوره گلی 
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مجيدى در قرنطينه 
یا در انتظار پرواز؟

جلسه �اپيتان استقالل با مد�رعامل جد�د به جا� سرمرب� 

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

بدهىبدهى و  و گـروکشـىگـروکشـى
 در تعطیـالت کرونـایى  در تعطیـالت کرونـایى 

نزد�� به ٦ ســال قبــل تيم مل� 
در  بــاز� اش  دوميــن  در  ا�ــران 
جام جهانــ�  گروهــ�  مرحلــه 
ورزشــگاه  در  برز�ــل   ٢٠١٤
بلوهور�زنتــه به مصــاف تيم مل� 
آرژانتيــن رفــت 2ــه بــا توجــه به 
حضور ليونل مس� و مجموعه ا� 
از مهمتر�ــن ســتاره  ها� فوتبال 
اصل�  تر�ــن  از  �<ــ�  جهــان 
بخت  هــا� قهرمانــ� به حســاب  
م� آمــد  . با ا�ــن وجود تيــم ا�ران 
2ه بعد از �� نما�ش سرسختانه 
دفاعــ� برابــر نيجر�ــه در اوليــن 

بــاز� �ــ� امتيــاز گرفته بــود، با 
اعتمــاد بنفس خوب� پــا به زمين 
گذاشت و توانست حر�K مدع� 
را تا مرز ش<ست دادن پيش ببرد 
اما در نها�ت ا�ن ليونل مس� بود 
2ــه در دقيقه ٩٠+١ توانســت با 
�� ضربــه ز�بــا دروازه ا�ــران را 
باز 2ند  . صفحه ا�نســتاگرام جام 
جهان� با انتشار مجدد و �ادآور� 
ا�ــن گل نوشــته اســت: «وقتــ� 
باعــث  فرازمين� تــان  هم تيمــ� 
نجات تيم  م� شود.» البته در ا�ن 
پســت از عمل<رد تيــم مل� ا�ران 

نيــز تمجيــد شــده اســت: «ا�ران 
�ــ� بــاز� شــگفت انگيز انجــام 
داد و بــه ســمت �ــ� تســاو� بــا 
شــ<وه پيش  م� رفت... تا ا�ن 2ه 
مســ� با �� ضربه 2ات دار همه 
را در جام جهان� ٢٠١٤ شــو2ه 
2ــرد.» در پا�يــن ا�ن پســت آمده  
2ه لطفا احســاس خود را نسبت 
به ا�ن گل با �� ا�موج� نشــان 
بدهيــد و بــه نظــر  م� رســد ا�ــن 
پيشــنهاد جذاب� بــرا� 2اربران 
پرتعداد ا�ران� ا�ن صفحه نباشد 
و باالطبع صفحه ا�نستاگرام فيفا 

نبا�د از در�افت تعداد ا�موج� ها 
و ش<ل�  ها� عصبان� و غمگين 
ســورپرا�ز شــوند. اما آنچــه برا� 
ا�ران� ها�ــ� 2ــه بعــد از حــدود 
٦ ســال بــار د�گــر ا�ــن تصو�ر را  
حــس  �ــ�  م� توانــد  م� بيننــد  
افســوس بزرگ هم داشــته باشد   
ا�ن 2ه تيم ا�ران تا دقيقه ٩٠+١ 
باز� را مساو� 2رده بود و قبل از 
آن ٣ موقعيت خوب هم داشــت، 
داور هم  م� توانســت �� پنالت� 
بــه نفع ا�ــران بگيرد اما مســ� با 
�� ضربه دقيق 2ار را تمام 2رد. 

فیفا داغ دلمان را تازه کرد!

ر�وردداران باز� در استقالل  

مربيان بزرگ� �ه به ا�ران نيامدند 

آبی پوشان خاص!

از برتی فوگتس تا روى هاجسون 

 در همه ســال ها� فعاليت تيم فوتبال استقالل 
در ســطح اول فوتبال ا�ران، باز�<نان ز�اد� در 
ا�ن تيــم حضور داشــته اند 2ه عمل<رد و ســابقه 
حضــور آن هــا در ا�ــن تيــم �<ــ� از فا2تورها�� 
اســت 2ه م� تواند برخ� از باز�<نان را در تار�خ 
ا�ــن باشــگاه از د�گــران متما�ــز 2نــد. محمود 
ف<ر� 2اپيتان پيشــين تيم استقالل و سرمرب� 
ا�ــن روزهــا� نســاج� در تار�ــخ ٧٥ ســاله ا�ن 
باشگاه بيشــتر�ن تعداد باز� را در ا�ن تيم دارد 
و از ا�ــن نظر از همه باز�<نان تار�خ ا�ن باشــگاه 
پيــش اســت  . اميرحســين صادقــ� �<ــ� د�گر 
از 2اپيتان هــا� گذشــته آب� پوشــان هــم با ١١ 
ســال حضور در ليــگ برتر، ر2ورددار بيشــتر�ن 
ســال ها� حضــور در ليــگ برتــر در تار�ــخ ا�ن 
باشگاه است. در ادامه نگاه� خواهيم داشت به 

ر2وردها� آب�.
 ف&ر� با ر�ورد بيشتر�ن تعداد باز� 

محمود ف<ــر� ١٣  ســال برا� اســتقالل باز� 
2ــرد 2ــه در ا�ــن مــدت بــا احتســاب ٣٢ باز� 
غير رســم� و دوســتانه در مجمــوع ٣٧٧ بــار با 
پيراهــن اســتقالل به ميــدان رفت 2ــه ا�ن �� 
ر2ورد 2م نظير  در تار�خ ا�ن باشگاه است  . ف<ر� 
بــا ١٤٩ بار بســتن بازوبنــد 2اپيتانــ� در ٣٧٧ 
بــار� 2ــه برا� آب� پوشــان بــاز� 2ــرده، بعد از 
سيد مهد� رحمت� و فرهاد مجيد� در رده سوم 
قــرار دارد و ٢٢ بــار هم برا� آب� پوشــان گلزن� 
2رده 2ه ٢ گل از ا�ن تعداد گل در درب� ها بوده . 

 ر�ورد جالب اميرحسين صادق� 
امير حســين صادق� �<� د�گر از ر2ــوردداران 

استقالل است 2ه ر2ورد او به بيشتر�ن سال ها� 
حضــور در ليگ برتــر باز م� گــردد  . صادق� ١١ 
فصل برا� اســتقالل در ليگ برتــر باز� 2رده و 
از ا�ن نظر جلوتر از د�گر باز�<نان ا�ن تيم است  . 
و� در ا�ن سال ها ٣٢٥ بار با پيراهن ا�ن تيم به 
ميدان رفته و �<� از ٥ باز�<ن� اســت 2ه بيشتر 
از ٣٠٠ بــار بــرا� آب� ها بــاز� 2ــرده . صادق� 
١٦ بــار هم برا� تيمــش در ا�ــن باز� ها موفق 
به گلزن� شــده 2ه �<� از ا�ن گل ها در درب� ها 

بوده . 
 باشگاه ٣٠٠ تا�� ها 

تنها ٥ باز�<ن در تار�خ باشــگاه اســتقالل از مرز 
٣٠٠ بــاز� عبــور 2رده انــد و بــه باشــگاه ٣٠٠ 
تا��  ها� آب� رســيده اند  . محمود ف<ر�، پژمان 
منتظر�، اميرحســين صادق�، جــواد زر�نچه و 
خســرو حيدر� به ترتيب با ٣٤٥، ٣١٨، ٣١٦، 
٣٠٥ و ٣٠٤ باز� رســم� با پيراهن اســتقالل 
در صدر جــدول تعداد باز� قــرار دارند  . البته 2ه 
هر 2دام ا�ن از نفرات تعداد� هم باز� غير رسم� 
دارند 2ه با احتساب آن ها تعداد باز� ا�ن باز�<نان 
بــه ترتيــب؛ ٣٧٧، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣١ و ٣٠٥ 
باز� است  . نزد��  تر�ن باز�<ن به ا�ن ليست نيز 
آرش برهان� است، با ٢٩٨ باز� و بهتر�ن گلزن 
تار�خ باشگاه استقالل تنها ٢ باز� نياز داشت تا به 

جمع ٣٠٠ تا�� ها اضافه شود  . 
 بيشتر�ن �اپيتان� 

ر2ــورد بيشــتر�ن 2اپيتانــ� برا� اســتقالل در 
اختيار ســيد مهد� رحمت� دروازه بان پيشــين 
ا�ــن باشــگاه اســت  . رحمت� 2ــه بــا ٢٦٥ باز� 

رسم� برا� استقالل، هشتمين باز�<ن� است 
2ه بيشــتر�ن تعــداد بــاز� را دارد، بــا ١٧٢ بار 
2اپيتانــ� از د�گر باز�<نان ا�ن تيم پيش اســت  . 
رحمتــ� ١٦٦ بــار از ابتــدا و در ٦ بــاز� بعــد از 
تعو�ض 2اپيتان اول ا�ن بازوبند را بر بازو بســته. 
فرهــاد مجيــد� ســرمرب� 2نون� اســتقالل با 
١٥٥ بــار 2اپيتان� در اســتقالل بعد از رحمت� 
در جــا� دوم قــرار دارد 2ــه ١١٤ بــار از ابتدا� 
باز� 2اپيتان بوده و در سا�ر موارد بعد از تعو�ض 
2اپيتان هــا� داخل زميــن، او بازوبنــد را بر بازو 
بسته است. محمود ف<ر� با ١٤٩، جواد زر�نچه 
با ١٣٨، عل� جبار� با ١٠٨ و امير قلعه نو�� با 
٨٨ 2اپيتان�، د�گر نفرات� هستند 2ه بيشتر�ن 
تعــداد 2اپيتان� در تار�ــخ ا�ن باشــگاه را تجربه 

2رده اند  . 
 ر�وردها� گلزن� در اختيار برهان� 

آرش برهانــ� با ٩ فصــل حضور در اســتقالل و 
٢٩٨ باز� بــرا� ا�ن تيم، �<ــ� از ر2وردداران 
بــاز� و حضــور در جمــع آب� پوشــان اســت  . اما 
ا�ــن مهاجــم پيشــين و 2رمانــ� آب� پوشــان بــا 
١٠٧ گل زده بهتر�ــن گلزن تار�خ ا�ن باشــگاه 
به حســاب م� آ�د  . برهان� ٨٠ بار در ليگ برتر، 
١٤ بار در جام حذف� و ١٣ بار هم در آسيا برا� 
آب� پوشان گلزن� 2رده و سابقه آقا� گل� را هم 
در 2ارنامه اش دارد  . برهان� نه تنها بهتر�ن گلزن 
تار�خ باشگاه استقالل است، بل<ه بهتر�ن گلزن 
ليگ برتر با ٨٠، بهتر�ن گلزن جام حذف� با ١٤ 
و بعد از فرهاد مجيد� دومين گلزن برتر آسيا�� 

ا�ن تيم نيز هست.

شــيوع  2ــه  م� بر�ــم  ســر   بــه  روزها�ــ�  در 
و�روس 2رونــا تمــام فعاليت هــا در جهــان از 
جمله مسابقات فوتبال را تحت تاثير قرار داده 
اســت  . تعطيل� فوتبال  ها� سراسر دنيا همه 
هــواداران فوتبال را از روزها� دلخواهشــان 
دور و دلتنــگ خاطــرات فوتبال 2رده اســت. 
مــا هم در ا�ــن روزهــا عالوه بــر خبرها�� 2ه 
همگــ� بــه 2رونــا مســتقيم �ــا غير مســتقيم 
مربوط هســتند، گر�ز� به گذشته  م� زنيم تا 
خاطراتــ� را مرور 2نيم  . ا�ن بــار مثل �<� از 
مطالب روزها� اخير،  م� خواهيم سراغ نقل 
و انتقاالت� برو�م 2ــه در فوتبال ا�ران تا چند 
قدم� رســم� شــدن هــم رفتند ولــ� هرگز 

رنگ واقعيت نگرفتند  .  
 برت� فوگتس  

برت� فوگتس سرمرب� سابق آلمان برخالف 
خيلــ� از خارج� هــا �� نــام دروغيــن نبود 
و مذا2ــرات او در ســال ٢٠٠١ بــا محســن 
صفا�ــ� فراهان� پيش  م� رفــت. اما فوگتس 
شرا�ط� داشت 2ه ام<ان مهيا 2ردنش برا� 
فوتبال ا�ران نبود، از جمله ا�ن 2ه او خانه ا� 
م� خواســت 2ــه در آن �ــ� پيســت حر2ات 

موزون وجود داشته باشد!
 استفان �واچ  

ســرمرب� آژا2ــس رو�ا�ــ� دهــه هفتــاد 2ــه 
توانست ٢ سال متوال� تيمش را هم قهرمان 
هلنــد و هــم قهرمان جــام باشــگاه  ها� اروپا 
2نــد، پــس از حضور تيــم مل� ا�ــران در جام 
جهان� ١٩٧٨ و جدا�� حشــمت مهاجران� 
از تيــم مل�، �<ــ� از گز�نه  هــا� حضور رو� 
نيم<ت ا�ــران بود  . 2واچ حتــ� در زمان� 2ه 
صعود تيم مل� در مســير جام جهان� و اولين 
صعود به خطــر افتاده بود به ا�ران هم آمد اما 
پــروژه حضــور او رو� نيم<ــت تيــم مل� بعد 
از جــام جهان� بــا تعطيلــ� فوتبال بــه دليل 

تحوالت به جا�� نرسيد  .  
 خاو�ر �لمنته  

خاو�ر 2لمنته سرمرب� سابق تيم مل� اسپانيا 
�<� از مشــهورتر�ن مربيان� اســت 2ه برا� 
مذا2ــره و قرارداد پــا� به ا�ران گذاشــته اما 
در نها�ت او با ا�ران به توافق نرســيد  . او قصد 
داشت مرب� پرواز� باشد 2ه ا�ن درخواست 

با مخالفت فدراسيون همراه شد.
 �ارلوس بيالردو  

2ارلوس ســالوادو بيــالردو ســرمرب� نامدار 
آرژانتينــ� با رزومــه حضــور در ٢ فينال جام 
جهانــ�، پــس از صعود ا�ــران به فينــال جام 
جهانــ� ١٩٩٨ و قطعيت پا�ــان هم<ار� با 
و�ــرا� برز�لــ�، �<ــ� از نامزدهــا� هدا�ت 
تيم مل� ا�ران بود  . مذا2رات با ا�ن ســرمرب� 
آرژانتين� توســط پژمــان نــوزاد روزنامه نگار 
ا�رانــ� در 2شــور آمر�ــ<ا انجــام شــد امــا به 

دال�ل� به نتيجه نرسيد.
 هروه رنار  

رنار هــم جد�د  تر�ــن و هم جد�  تر�ــن گز�نه 
فوتبــال  ملــ�  تيــم  نيم<ــت  رو�  حضــور 
ا�ــران، مربــ� خوش تيــپ فرانســو� اســت  . 
در شــرا�ط� 2ــه رنــار آمــاده بــود از اول ماه 
ژوئــن ٢٠١٩ 2ار خــود را در ا�ران آغاز 2ند، 
چرخش فدراسيون به ســمت و�لموتس همه 
چيز را عوض 2رد و نها�تا فوتبال مل� ما را به 

نقطه ا� رساند 2ه حاال در آن قرار دارد  . 
 خولن لوپتگ�  

�<ــ� از نامزدها� فدراســيون فوتبــال برا� 
جانشــين� 2ارلوس 2ــ� روش خوان لوپتگ� 
بود 2ــه ظاهــرا ٢ جلســه بين او و مســئوالن 
فدراســيون فوتبــال در شــهر مادر�ــد برگزار 
شــده اســت  . او برا� بيمار� پــدرش و البته 
جاه طلب� حضور در فوتبال اســپانيا پيشنهاد 

ا�ران را نپذ�رفت  . 
 اسون گوران ار�&سون  

ار�<سون �<� د�گر از نام  ها� بزرگ� بود 2ه 
بحــث حضورش رو� نيم<ت تيــم مل� ا�ران 
2امال جد� شــد. اما در نها�ت هيئت رئيســه 
نــام  رو�  برهــه  آن  در  فوتبــال  فدراســيون 
2ارلوس 2ــ� روش به جمع بند� رســيدند و 

مذا2ره با او را ادامه دادند  . 
 رو� هاجسون  

رو� هاجســون بــرا� ســفر� مخفيانــه و ٣ 
روزه در ا�ــران حضور پيدا 2ــرد اما در نها�ت 
ســخت گير�  ها� ا�ــن ســرمرب� انگليســ� 
مانــع از ا�ــن شــد 2ــه او هدا�ــت تيــم مل� را 
برعهده بگيــرد و درنها�ت صفا�ــ� فراهان�، 
بــه عنــوان  بران<ــو ا�وان<وو�ــچ 2م تجربــه را 
ســرمربيگر� تيم ملــ� ا�ران معرفــ� 2رد تا 
او بــا �� نســل طال�ــ� نا2امــ� بالژوو�چ را 

جبران و به جام جهان� صعود 2ند.

عباسعلی احتماال تا پایان 
فروردین به ایران برمی گردد

تشر�ح آخر�ن شرا�ط بانو� تار�خ ساز �اراته ا�ران

اقتدار مدیریتى حلقه گمشده پرسپولیس 

بررس� چالش ها� خر�د گران قيمت مادر�د� ها

چرا  هازارد در رئال موفق چرا  هازارد در رئال موفق 
نشد؟نشد؟

قول علیرضا بیرانوند 
به پسر فداکار 13 ساله 

پرداخت حقوق دیاباته 
اولویت مدیرعامل جدید
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اخبار

ادن هازارد از زمان� �ه به رئال مادر�د رفته 
تنهــا �# گل بــرا� ا�ن تيم به ثمر رســانده 
اســت؛ �امال باورن*ردن� اما واقع�! باز� هازارد در سال 
اول حضورش در مادر�د انتقاد� داشته، سوال ا�نجاست 
چگونه ا�ن باز�ســاز سع� �رده استعدادها� واقع� خود 
را در رئال نشان دهد در حال� �ه هميشه مصدوم است؟ 
وقت� هازارد چلس� را تر@ �رد و به تفاهم رسيدند �ه او 
به ١٣ بار قهرمان اروپا بپيوندد، توافق نامه ا� امضا شد �ه 
م� تواند با ١٣٠ميليون پوند ر�ورد باشــگاه را بزند. خود 
ا�ن باز�*ن به همــان اندازه �ه انتظار م� رفت اســتعداد 
داشــت و مدع� رونما�� از حضورش در پا�تخت اسپانيا 
بــود: «مــن از زمــان كود�ــ� در ا�ن مــورد خــواب د�دم، 
هميشــه از رئال مادر�ــد حما�ــت م� كــردم. مــن ســع� 
م� �نم بهتر�ن باز�*ن جهان باشم.» پس از خواندن ا�ن 
جملــه ناگهان بــه ٨ ماه جلوتــر برو�د، م� بينيد �ــه او در 
گفت وگو بــا RTBF اعتراف �رد �ه اولين فصل او در رئال 
بدتر�ن فصلش بوده: «ا�ن �# فصل اقتباســ� است. من 
در مرحله بعد� قضاوت م� شوم. وظيفه من ا�ن است �ه 
سال بعد در شرا�ط خوب� باشم.» در ا�نجا ما م� بينيم �ه 
چرا طبق برنامه ا� �ه ا�ن بلژ�*� در باشــگاه جد�د خود 
داشته، پيش نرفته و خبر� از �# پل� مي*ر رو�ا�� نيست.

 چالش جانشين رونالدو
وقتــ� �ر�ــس رونالــدو پــس از ٩ ســال رو�ا�� بــا رئال و 
�ســب عناو�ن قهرمان� ز�اد تصميم به تر@ ا�ن باشــگاه 
گرفت آن زمان آن ها با �# شــ*اف بزرگ روبه رو شــدند؛ 
ش*اف بزرگ� در تر�يب اصل� �ه هر باز�*ن� نم� تواند 
آن را به راحتــ� پر �ند. به طور دقيق �# خال از باز�*ن� 
�ــه ٤٥٠ گل بــه ثمر رســانده بود. پروژه خر�د جانشــين 
برا� رئال مادر�د طوالن� شــد اما فلورنتينو پرز در نها�ت 
هازارد را از چلســ� به خدمت گرفت و شــماره ٧ را �ه در 
اختيــار برنده ٥ توپ طال بود بــه ا�ن باز�*ن بلژ�*� اهدا 
�رد.  هازارد هنگام ورودش به اســپانيا اعتــراف كرد: «به 
تن �ردن ا�ن پيراهن بعد از كر�ســتيانو آســان نيست، او 
تار�خ� اســت.» در زمان ورود او به اســپانيا آرســن ونگر، 
ســرمرب� ســابق آرســنال �*� از ســرمربيان� بــود �ه از 
خر�ــد او حما�ــت �ــرد: «او جــواب خواهــد داد امــا نه در 
مــورد جا�گز�نــ� رونالدو �ــه مطمئنا ا�نطور نيســت. او 
٥٠ گل در ســال به ثمر نم� رســاند ز�را ا�نگونه است �ه 
رئال مادر�د� ها فوتبال باز� م�  �نند. آن ها به �# گلزن 
د�گــر احتياج دارند. اگر فرد� جوان تــر در چنته برا� به 
ثمر رساندن گل داشته باشند، شا�د بتوانند خيل� خوب 
عمل �ننــد.  هازارد �ــ# باز�*ن اســتثنا�� بــرا� ا�جاد 
شــانس ها� گلزن� و گاه� جادو �ردن است، ا�ن همان 
�ار� است �ه او با�د در باز� ها� بزرگ انجام دهد. ف*ر 

نم� �نم �ه رئال هنوز  هازارد واقع� را د�ده باشد.»
 من �ه�شان� نيستم، من هازاردم!

وقت� هازارد به بزرگتر�ن باشــگاه جهان پيوست، ٦ سال 
پــس از ا�ن �ه گــرت بيل با جدا�� از تاتنهــام �# باز�*ن 
�ه*شــان� قلمــداد م� شــد بــه جد�دتر�ن خر�ــد بزرگ 
�ه*شان� ها تبد�ل م� شد. با ا�ن حال دقيقا مانند خر�د 
ولــز� قبل از او،  هازارد �*� از افراد مورد توجه نيســت و 
ترجيح م� دهد صحبت ها� خود را در زمين انجام دهد؛ 

جا�ــ� �ه او بــا در اختيار داشــتن توپ و پاها�ــش آنجا را 
بيشــتر شــبيه به خانه تصور م� �ند و هنگام باز� ن*ردن 
فوتبــال،  هــازارد را م� تــوان بــا خانواده اش -همســرش 
ناتاشا و ٣ پسرش- در محله خصوص� La Finca در حومه 
مادر�د �افت. �م� متفاوت تر از �ه*شان� ها� قبل� ا�ن 
باشگاه، ستاره ها�� مانند د�و�د ب*ام، روبينيو، رونالدو و 
همباز�انش �ه همه در هنگام حضور در پا�تخت اســپانيا 
از توجه رسانه ها برخوردار بودند.  هازارد شخصيت بسيار 
متفاوت� اســت هرچند �ــه در هنگام مراســم معارفه اش 
اظهــار داشــت: «مــن �# �ه*شــان� نيســتم اما ســع� 
م� �نم باشــم. فعال ادن هازارد هســتم.» اما آ�ا ا�ن برا� 

لوس بالن*وس �اف� خواهد بود؟
 اضافه وزن!

�*ــ� از انتقاداتــ� �ــه هــازارد در ابتدا� فعاليــت برا� 
مادر�ــد بــه ســخت� آن را از بين بــرد، ا�ن بود �ــه پس از 
تعطيالت خانوادگ� در تابســتان گذشــته، او اضافه وزن 
پيــدا �رد. ا�ن اتفاق� نبود �ه هــازارد بخواهد آن را ان*ار 
�ند: «حقيقت داشت. من قصد مخف� �ردن آن را ندارم 
اما وقت� در تعطيالت هســتم، در تعطيالتــم. من فقط ٥ 
�يلــو اضافه وزن داشــتم اما طور� هســتم �ــه اگر وقت 
بگذارم خيل� زود وزن �م م� �نم. وقت� ١٨ سال داشتم 
در ليــل ٧٢ �ــا ٧٣ �يلوگــرم وزن داشــتم. وزن عضالتم 
حالت عــاد� �٧٥يلوگرم و در روز بــد �٧٧يلوگرم بود. 
مــن ا�ن تابســتان �٨٠يلوگــرم بــودم و ١٠ روزه آن را از 
دست دادم.» استا�ل هازارد به عنوان خر�د باشگاه بزرگ 
اسپانيا و جهان بســيار مورد توجه رســانه ها� ا�ن �شور 
قرار داشت و هر روز انتقادات فراوان� به او م� شد تا جا�� 
�ه روبرتو مارتينز، سرمرب� تيم مل� بلژ�# از  هازارد دفاع 
�رد و گفت: «او باز�*ن حساســ� اســت و بســيار مراقب 

خودش است، از نظر من او چاق نيست.»
 مصدوميت بدموقع

هازارد با بدشانســ� در آخر�ن جلســه تمر�نــ� پيش از 
اوليــن باز� رئال مادر�د در فصل جار� برابر ســلتاو�گو 
از ناحيــه ران آســيب د�ــد و چند بــاز� را از دســت داد. 
آرسن ونگر به ا�ن مصدوميت وا�نش عجيب� نشان داد. 
او گفت: «اگر شــما م� خواهيد در مســابقه اســب دوان� 
ش*ســت بخور�ــد تنها اضافه �ــردن �٢يلوگــرم به �# 

اســب �٥٠٠يلو�ــ� �اف� اســت.  هــازارد ٣ بــاز� را تا 
ماه ســپتامبر از دســت داد و ز�دان از هــواداران ا�ن تيم 
درخواســت م� �ــرد �ه بــه هــازارد مهلت بدهنــد. بعد 
از ا�ن �ــه او بــه زمين مســابقه برگشــت و در ٥ باز� �ه 
بــه ميدان رفته بود نتوانســت گلزن� �ند، نشــر�ه مار�ا 
اعــالم �رد بعد از ما�ــ*ل اوون او �*� از بدشــانس تر�ن 
خر�دها� �ه*شــان� ها بوده �ه با انتظــار فراوان� وارد 
ا�ن تيم شد اما آنطور �ه با�د شرا�ط برا�ش پيش نرفت.» 
 هازارد گفت: «درســت اســت كه مردم انتظــار ز�اد� از 
مــن دارند، من هم همين انتظار را دارم. هميشــه انتقاد 
وجود خواهد داشت.» خوشبختانه ا�ن ستاره بلژ�*� در 
مــاه ا�تبر اولين گل خود را برا� باشــگاه جد�د خود در 
پيروز� ٤-٢ باز� خانگ� مقابل گرانادا به ثمر رســاند، 
به ا�ن معن� �ه او در �# مسابقه مانده به ر�ورد بد اوون 

توانست طلسم ش*ن� �ند.
  شماره ٧ بدشانس

او در فور�ــه قبلــ� بــه تر�يــب رئــال برگشــت و ط� ٧٣ 
دقيقــه ا� �ــه بــرا� ا�ــن تيــم بــه ميــدان رفــت عمل*رد 
خيره �ننــده ا� داشــت. بــا ا�ــن حــال تنهــا ٦ روز بعد از 
رو�ارو�� با سلتاو�گو،  هازارد مقابل لوانته �ه رئال مادر�د 
�#-صفــر ش*ســت خــورده بــود از ناحيــه مــچ پــا دچار 
ش*ستگ� شد؛ بدشانســ� بزرگ برا� شماره ٧. به طرز 
باورن*ردنــ�،  هــازارد با ا�ــن مصدوميــت در اولين فصل 
حضــور در رئال مادر�ــد به دليــل مصدوميت بــه اندازه ٧ 
فصل� �ه در چلســ� حضور داشــت نيز بيشتر غا�ب بود. 
مارتينز گفت: «او �امال با ليگ و مادر�د سازگار است. تنها 
مشــ*ل و� مصدوميت ها بوده اســت. او بسيار بدشانس 
است. شــانس نقش بزرگ� در فوتبال باز� م�  �ند و من 
اطمينان دارم �ه خيل� زود آن شانس تغيير خواهد �رد و 
او م� تواند �# باز�*ن سرنوشت ساز و ستاره باشد.» با ا�ن 
حال پپ گوارد�وال معتقد اســت �ه مل� پوش اهل بلژ�# 
بــرا� موفقيــت در مادر�د خيل� خوب نيســت. باز�*ن و 
ســرمرب� سابق بارســلونا گفت: «اگر او خوب باز� نكرد، 
چيز� در مادر�د اتفاق م� افتد ز�را او واقعا خوب اســت. 
نــه �# باز�*ن برتر �ه �# ســطح باالتر. آنچه در انگليس 
د�د�م... او در سطح جهان� است. اما همه دنيا م� دانند 

�ه شما به �# دوره برا� سازگار� احتياج دار�د.»

بررسى چالش هاى خرید 
شالکه مدافع بارسا را می خواهدچرا  هازارد در رئال موفق نشد؟گران قیمت مادریدى ها

است  عالقه مند  شال*ه 
ژان �لر تود�بو را حفظ 
�نــد ولــ� �ار آســان� 
برا� پرداخت رقم فسخ 
در  نــدارد؛  او  قــرارداد 
نتيجــه ترجيح م� دهد 

�# سال د�گر ا�ن باز�*ن را از بارسلونا قرض 
بگيرد. در شــرا�ط� �ه و�روس �رونا فوتبال 
را به حالت تعليق درآورده، بعيد اســت شال*ه 
بتوانــد تود�بو را از بارســلونا خر�ــدار� �ند. 
�وخن اشــنا�در، مد�ر ورزش� شال*ه در مورد 
فعال ســاز� بند خر�د ٢٥ميليون �ورو��(به 
عــالوه ٥ميليون �ــورو پــاداش) تود�بو گفته: 
«نياز� نيســت �# پيشــگو باشــيد تا بگو�يد 
چنين احتمال� به خاطر شرا�ط بحران� فعل� 
�اهش �افته است. اما شال*ه م� خواهد حت� 
شده به �م# �# قرارداد قرض� د�گر تود�بو 
را نــزد خود نگه دارد.» قرارداد فعل� تود�بو با 

بارسلونا در سال ٢٠٢٣ به پا�ان م� رسد. 

سوکراتيس به دنبال جدایی از 
آرسنال

ميــ*ل آرتتا، ســرمرب� 
سو�راتيس  به  آرسنال 
پـاپـاستــاتـوپـولـــوس، 
مدافع ٣١ساله تيمش 
ندارد  چندانــ�  اعتقاد 
بــاز�  او چنــدان  بــه  و 

نم� دهــد. ا�ن مســئله نيــز باعــث نارضا�ت� 
ســو�راتيس  اســت.  شــده  �ونانــ�  مدافــع 
احتماال در تابســتان پيش رو آرســنال را تر@ 
خواهــد �ــرد و در حــال بررســ� گز�نه هــا� 
پيش رو� خود اســت. آرســنال نيــز به دنبال 
جذب مدافعان� جد�د اســت. و�ليام ســاليبا 
از ســن اتين به ا�ن تيم برم� گردد و همچنين 
آرســنال به دنبال جــذب دا�ــوت اوپام*انو از 
ال�پز�ش نيز هست. سو�راتيس با علم به ا�ن 
مســئله به دنبال انتقال به تيم د�گر� است تا 

بتواند مستمر باز� �ند. 

یونایتد حقوق همه کارمندانش را 
پرداخت می کند

باشگاه منچستر�ونا�تد 
بــرا�  �ــرد  تا�يــد 
دســتمزد  پرداخــت 
�ار�نان تمام وقت خود 
از خزانه دولت استفاده 
خــود  و  �ــرد  نخواهــد 

ا�ن باشــگاه تمامــ� ا�ن هز�نه هــا را پرداخت 
م� �نــد. در بعدازظهر روز دوشــنبه، ا�ميل� 
به �ارمندان منچســتر�ونا�تد ارســال شــد و 
از �ارمندانــ� �ــه نتوانســته اند در خانه خود 
�ار �نند �ا ميــزان �ار �متر� ط� ا�ن مدت 
داشته اند، خواسته شد تا به صورت داوطلبانه 
به خدمــات درمان� محل خــود �م# �نند و 
آن ها را برا� انجام ا�ن �ار به شــدت تشــو�ق 
منچســتر�ونا�تد  باشــگاه  همچنيــن  �ــرد. 
برخالف باشگاه ليورپول حقوق تمام� ٩٠٠ 
�ارمنــد تمام وقت خــود را در طــول تعطيل� 
مســابقات فوتبــال تــا اول ماه ژوئــن پرداخت 
خواهد �ــرد و برا� انجــام ا�ــن �ار از بودجه 

دولت� استفاده نم� �ند.

هافبک پارى سن ژرمن، کوليبالی را 
می خواهد

�وليبالــ�  �اليــدو 
٢٨ســاله �ه در ســال 
خنــ#  از   ٢٠١٤
پيوســت،  ناپولــ�  بــه 
تر�يــب  بــه  مســتقيما 
اصل� آن تيــم راه �افت 

و از آن پــس خــود را به عنوان �*ــ� از بهتر�ن 
مدافعــان ميان� دنيا� فوتبــال معرف� �رده 
اســت. پيــش از آن دوره او ٤٦ باز� برا� متز 
در ليگ دو� فرانسه انجام داد و ادر�سا گيه، 
 هافب# پ� اس ج� و هموطن �وليبال� ما�ل 
اســت بازگشت او به فرانســه را ببيند: «به جز 
�*� از مربيانم �ه پيام� برا�م فرستاد و گفت 
چنين چيز� عال� م� شــود، با هيچ �س� در 
ا�ن رابطه صحبت ن*ــردم. بله، چنين چيز� 
برا� او و باالتر از همه برا� باشگاه فوق العاده 
خواهــد بود. حضــور �ــ# ســنگال� د�گر در 
باشــگاه بــرا� مــن فوق العــاده اســت. رابطه 
خيل� خوب� با �اليــدو دارم و او را ژنرال صدا 
م� زنم. اگر به ا�نجا بيا�د، خيل� برا�ش خوب 

م� شود.»

استيون جرارد و بازیکنان تيم گالسکورنجرز اسکاتلند براى کمک 
به باشــگاه در بحران مالی پيش آمده ناشــی از کرونا به صورت 

داوطلبانه از ٣ ماه دستمزد خود چشم پوشی کردند.

براى درک بزرگی و تاثير یوهان کرویف در تاریخ بارسلونا، فقط کافی 
است جام هاى کسب شده تاریخ باشــگاه پيش از ورود این اسطوره 

فقيد هلندى و بعد از آن را مقایسه کنيد.

توماس مولــر که با ثبت ١٩ پــاس گل در این فصل دوبــاره به اوج 
بازگشته با حضور در دفتر باشگاه قراردادش را با بایرن مونيخ تا سال 

٢٠٢٣ تمدید کرد؛ آن هم با رعایت فاصله اجتماعی.

رونالدوى برزیلی شاید به اندازه ورژن پرتغالی اش گلزنی نمی کرد 
و  ثبات نداشــت اما در زمين بازى کارى می کرد که ٢ تن از بهترین 

مدافعان تاریخ فوتبال همزمان براى گرفتن توپش تکل بزنند.

داســتان مهمانی دردسرســاز مایــل واکر در روزهــاى قرنطينه 
همچنان براى او  تبعات دارد. پس از این که باشگاه سيتی اعالم کرد 
که با واکر برخورد می کند، گویا گرت ساوتگيت هم تصميم گرفته تا 

او را فعال از تيم ملی کنار بگذارد.

بایرن مونيخ هم  جدیدترین تيم بوندس ليگاســت که تمریناتش را 
آغاز کرده است. دیروز عکس هایی از مسير منتهی به کمپ بایرن 
پخش شــد که بازیکنان در حال رفتن به تمرین دیده شدند. البته 

گویا تمرینات هم با رعایت فاصله انجام می شوند.

و  طــرف  �ــ#  از  اخيــر  ســاليان  در  دخــه آ  داو�ــد  افــت 
نما�ش هــا� خارق العــاده د�ن هندرســون درون دروازه 
شــفيلد�ونا�تد از ســو� د�گــر باعــث بــه وجــود آمــدن 
گمانه زن� ها�� در مورد پست شماره �# منچستر�ونا�تد 
شده است. پيتر اشما�*ل، اسطوره �ونا�تد ش*� در مورد 
توانا�� ها� هندرســون ندارد ول� به بــاور او دروازه بان� 
�ردن در تيم� مثل �ونا�تد نســبت به بــاز� �ردن برا� 
شفيلد�ونا�تد شاخصه ها� متفاوت� م� طلبد: «آ�ا واقعا 
�ســ� اســتفاده ن*ردن از داو�ــد دخه آ و قــرار دادن د�ن 
هندرســون در دروازه را در زمــان حال بررســ� م� �ند؟ 
در مــورد پتانســيل هندرســون شــ*� وجود نــدارد ول� 
او فقــط �# فصل در باشــگاه� باز� �ــرده �ه عمل*رد 
فوق العــاده ا� در ليــگ برتــر داشــت. هندرســون برا� 
ا�ن �ــه نشــان بدهد فرد مناســب� اســت با�ــد �# فصل 
د�گــر، فصــل بعدتــر و همينطور فصــول بعد خــودش را 
نشــان بدهد. واقعــا تفاوت بزرگ� بين شــماره �# بودن 
در برامال ليــن و اولدترافــورد وجــود دارد؛ ا�ــن تفــاوت 

واقعا بســيار بزرگ اســت حت� اگر در پست د�گر� باز� 
�نيد. خيل� از باز�*نان مشــهور و گلــزن را د�ده ام �ه به 
اولدترافــورد آمده انــد ول� نتوانســته اند عمل*ــرد الزم را 
ارائه �نند. ا�ن به خاطر آن است �ه در اولدترافورد فشار 
�ار� فرق م� �ند. برا� مثال اگر هندرســون اشتباه� 
مرت*ب شــود -و من فقط چنين چيز� را در باز� مقابل 
ليورپــول از او بــه �ــاد دارم- م� گو�نــد او جوان اســت و 
بااســتعداد و فعال برا� شــفيلد�ونا�تد باز� م� �ند ول� 
اگر ا�ن اتفاق در اولدترافورد و در لباس منچســتر�ونا�تد 
رخ بدهــد تمــام طــول هفتــه و تــا بــاز� بعــد� رو� ا�ن 
اشــتباه مانور داده م� شــود و ا�ن ســوال پيش م� آ�د �ه 
آ�ا دروازه بان مناســب� برا� �ونا�تد هست؟ ميزان فشار 
خيل� متفاوت اســت. اگر در شفيلد �ونا�تد اشتباه �ن�، 
خب پيش م� آ�د. شــما �ه قرار نيست در تمام� باز� ها 
برنده شــو�د ول� در باشــگاه ها� بزرگتر ا�نطور نيست. 
پس با�د عمل*رد او را ز�ر نظر بگير�م و ببينيم چگونه رشد 

خواهد �رد. فعال خيل� برا� او زود است.»

جانشینى دخه آ براى هندرسون زود است

مهاجم آرژانتين� با وجود ا�ن �ه خوشــحال� ها� پس از گل متفاوت� دارد اما هميشــه 
زمان بازگشت به ميانه ميدان به آسمان نگاه م� �ند. خوشحال� ها� پس از گل ليونل 
مســ� متفاوت است. �*� از خاص تر�ن آن ها نما�ش پيراهنش در سانتياگوبرنابئو بود 
�ه به �# نماد در جهان فوتبال تبد�ل شد. با ا�ن حال هميشه هنگام بازگشت به ميانه 
ميدان �# حر�ت را ت*رار م� �ند. مهاجم بارسلونا به آسمان نگاه م� �ند و انگشتانش 
به آســمان اشــاره دارند. پشــت ا�ن داســتان مادربزرگ مادر� مهاجــم آرژانتين� قرار 
دارد �ه ســليا نام داشــت. مس� در ١٠ ســالگ� مادربزرگش را از دســت داد �ه اتفاق 
تلخ و دردنا�� برا�ش محســوب م� شــد. رابطه آن ها بســيار نزد�# بود. مادربزرگش 
اولين �ســ� بود �ه او را به �# زمين فوتبال فرســتاد. در آن زمان لئو ٤ ســال داشت. 
مســ� درباره آن روز م� گو�د: «مادربزرگم به آن ها گفت به مس� باز� بدهيد اما آن ها 
گفتند نه، خيل� �وچ# اســت. مادربزرگم دوباره از آن ها درخواست �رد و گفت �ه او 
م� تواند نتيجه را به نفع تيم �ند. آن ها شــروع به بحــث م� �نند. چند جمله رد و بدل 
م� شــود و درنها�ت من را به ميدان م� فرســتند و در آن باز� ٢ گل به ثمر م� رسانم.» 
مادربزرگش �ســ� بود �ه ســتاره آرژانتين� را با زمين فوتبال گراندول� آشــنا �رد. او 

توانست سالوادور ر�*اردو آپار�سيو را راض� �ند تا مس� را به ميدان بفرستد.

دليل خوشحال� گل مس� و نگاه به آسمان

اوزه بيــو د� فرانچســ*و فصــل اول حضــور خود در رم بســيار درخشــان ظاهر شــد اما 
برخالف انتظار اوضاع برا� او در فصل دوم خوب پيش نرفت. تحوالت عظيم تر�يب رم 
در نقل وانتقاالت تابســتان ٢٠١٨ و فروش همزمان راجا نا�نگوالن و �و�ن اســتروتمن 
در نا�امــ� د� فرانچســ*و موثر بود. ســرمرب� ا�تاليا�� در ا�ن باره گفــت: «بزرگتر�ن 
پشــيمان� �ا شا�د اشــتباه من در رم موافقت با فروش استروتمن و نا�نگوالن بود. وقت� 
آن هــا رم را تر@ �ردند بســيار ناراحت شــدم. راجا و �و�ن عناصــر مهم� در رخت*ن و 
تمر�نــات بودنــد. قدرت ز�ــاد� در انتقــال تا�تي# ها� مدنظــر من به ســا�ر باز�*نان 
تيــم داشــتند. به وضــوح فقدان آن هــا را خيل� زود حس �ــردم. نگرش ا�ــن ٢ باز�*ن 
فوق العــاده بــود. اتفاقات باز� با بارســلونا را در قالب �لمات نم� تــوان وص� �رد. در 
تمر�نــات عزم باال� باز�*نان مشــخص بود و همه واقعا نســبت به خلــق ا�ن اتفاق مهم 
مصمــم بودند. بزرگتر�ن حســرت مــن در ليــگ قهرمانان اروپا بــه بــاز� نيمه نها�� با 
ليورپول مربوط م� شــود. شا�سته دســتاورد بهتر� در باز� برگشت بود�م اما اتفاقات 
بــاز� باب ميل ما پيــش نرفت. اد�ن ژ�و بهتر�ــن باز�*ن من در رم بود. او اســتعداد� 
خالص است. دومني*و برارد� باز�*ن� است �ه دوست داشتم با او در رم �ار �نم. از او 

خواستم با من به رم بيا�د اما حس �رد نيم*ت نشين م� شود.»

پشيمان� د; فرانچس�و از فروش نا8نگوالن و استروتمنپشيمان� د; فرانچس�و از فروش نا8نگوالن و استروتمن
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مسابقه بزرگ لبخند قهرمان به یاد مرحوم سيامند رحمان
"ميتــه مل! پارالمپي� در آســتانه چهلمين روز درگذشــت قهرمان 
ارزنــده پارالمپي� ا+ران و جهان، مرحوم ســيامند رحمــان، در نظر 
دارد مســابقه نقاشــ! و طراح! بــه نام «لبخنــد قهرمــان» را برگزار 
"ند. ا+ن مســابقه برا7 ٢ گروه ســن! "ود5 و نوجوان و بزرگساالن 
در نظر گرفته شــده و عالقه منــدان م! توانند آثار خــود را با موضوع 
پهلوان ســيامند رحمــان و افتخارآفر+ن! ها+ش برا7 "شــورمان، در 
قالب نقاشــ! و طراح! با تDني� آزاد در ا+ن رقابت شــر"ت دهند. 
شــر"ت "نندگان آثار خود را حدا"ثر تا پا+ان ارد+بهشــت و از طر+ق 
پست به نشــان! تهران، بزرگراه آ+ت ا...هاشم! رفسنجان! نيا+ش)، 
خيابان ســئول شــمال!، بعد از پل ســئول، "ميته مل! پارالمپي�، 
"دپست! ١٩٩٥٦١٣١١٤ ارسال "نند. به برگز+دگان ا+ن مسابقه 

در هر ٢ گروه سن! جوا+ز ارزنده ا7 تعلق خواهد گرفت.

خجسته به جودوى نابينایان و کم بينایان روى آورد!
رئيــس انجمــن جــودو7 نابينا+ــان و "م بينا+ــان از حضــور عليرضا 
خجســته، جــودو"ار تيم مل! از امســال پــس از تا+يــد "الس بند7 
بين المللــ! و "ســب ســهميه پارالمپيــ� بــرا7 جــودو7 نابينا+ان 
و "م بينا+ــان خبــر داد. او در پاســخ بــه ا+ن "ه آ+ا خجســته م! تواند 
بــرا7 جودو7 نابينا+ــان و "م بينا+ان مبارزه "ند به ا+ســنا م! گو+د: 
«خجسته در سال گذشته برا7 تيم مل! جودو رقابت م! "رد "ه بعد 
از تعليق جودو تصميم گرفت از امســال تنهــا برا7 جودو7 نابينا+ان 
و "م بينا+ــان در مياد+ن حضور پيدا "ند. البته او از نظر "الس بند7 
پزشــD! در "الس B٣ قرار دارد و مشــDل! برا7 حضور در جودو7 

"م بينا+ان ندارد.»

جانشين رنگرز در فدراسيون کشتی منصوب شد
حســن رنگرز، ســخنگو7 اســبق فدراسيون "شــت! "ه سمت مد+ر 
تيم هــا7 مل! "شــت! فرنگــ! را هم بر عهــده داشــت در حال! ط! 
حDمــ! از ســو7 وز+ــر ورزش به عنــوان سرپرســت دفتر آمــوزش و 
استعداد+اب! وزارت ورزش وجوانان منصوب شد "ه با معارفه رسم! 
او در وزارت ورزش، رنگرز هم از ســمت ها+ش در فدراســيون "شت! 
"نار "شــيد و هم از مد+ر+تش در موزه ورزش استعفا "رد. در همين 
راســتا د+ــروز عليرضــا دبيــر، رئيس فدراســيون "شــت! در حDم! 
محمدابراهيــم امام! را به عنوان ســخنگو7 فدراســيون منصوب و 

جا+گز+ن رنگرز "رد.

عليرضا کریمی جراحی می شود؟
عليرضــا  "ر+م! بعــد از تعطيلــ! اردو7 تيم ملــ! به دليــل "رونا، در 
مصاحبــه ا7 اعالم "رد "ه تمر+ن "شــت! را هم اســتارت زده اما حاال 
"ه شيوع گســترده و+روس "رونا در دنيا المپي� را +� سال به تعو+ق 
انداخته، به نظر م! رسد اگر همچنان تجو+ز پزش� متخصص جراح! 
باشد، "ر+م! فرصت الزم برا7 ا+ن "ار و بازگشت به ميدان تا المپي� 
را خواهد داشت. به همين دليل قرار است او بار د+گر مورد معا+نه د"تر 

"يهان! قرار بگيرد تا در مورد وضعيت آ+نده اش تصميم گير7 شود.

تشر�ح آخر�ن شرا�ط بانو� تار�خ ساز �اراته ا�ران از زبان 
نا�ب رئيس فدراسيون

تعو+ق +� ساله المپي� ٢٠٢٠ عالوه بر 
ا+ن "ه برا7 بسيار7 از مسئوالن ورزش! 
سراسر دنيا اتفاق مثبت! بود، برا7 برخ! 
فدراســيون ها اتفــاق خاص تــر7 رقم زد؛ 
بخصوص فدراسيون ها+! "ه ستاره ها7 
سنگين  مصدوميت ها7  با  المپيD! شان 
دســت و پنجه نــرم م! "ردند؛ از "شــت! 
و وزنه بــردار7 گرفتــه تــا "اراتــه. جالــب 
ا+ــن  ورزشــDاران  و  مســئوالن  ا+ن "ــه 
فدراســيون ها7 المپيD! هم رضا+تشان 
را از تعو+ق المپي� ابراز م! "نند. همين 
چنــد7 پيش بود "ــه حســن طباطبا+!، 
"ــرد  تا"يــد  "اراتــه  فدراســيون  رئيــس 
بــود.  المپيــ� بهتر+ــن تصميــم  تعو+ــق 
محســن خمارلــو، نا+ب رئيــس "اراته هم 
ا+ن اتفاق را به ســود ســتاره المپيD! ا+ن 
فدراسيون م! داند چرا"ه بعد از سهراب 
مراد7 و حســن +زدان!، شــو5 ناش! از 
مصدوميت ابرســتاره ها به "اراته رسيد و 
گر+بان حميــده عباســعل!، اولين بانو7 
المپيDــ! "اراته در تار+خ ا+ران را گرفت. 
"اراتــه  ٦٨+"يلوگــرم  وزن  مل! پــوش 
درســت در دهه اول اسفند ٩٨ در جر+ان 
رقابت هــا7 اتر+ش دچار پارگ! ACI زانو 

شــد؛ مصدوميت! 
بــه  نيــاز  "ــه 
داشــت  جراحــ! 
مســئله  ا+ــن  و 
نســت  ا م! تو
بــرا7  او  شــانس 
حضــور در تو"يــو 
تحــت  "امــال  را 

تاثيــر قــرار دهــد چرا"ــه مــدت زمــان ٥ 
ماهــه بــرا7 بهبــود7 از ا+ــن مصدوميت 
 !Dســنگين و رســيدن بــه شــرا+ط المپي
تقر+با مامور+ت! غيرممDن بود. اما شيوع 
"وو+د١٩ و تصميم مسئوالن IOC  برا7 

برگــزار7 المپي� در ســال ٢٠٢١ حاال 
ا+ــن فرصت را ا+جــاد "رده تــا مصدومان 
با خيال راحت به مــداوا بپردازند و بدون 
شــوند.  آمــاده  المپيــ�  بــرا7  دغدغــه 
عباســعل! هم "ه در آلمان جراح! "رد و 
حاال با سپرس! "ردن دوران نقاهتش در 
ا+ن "شــور تمر+ناتش را از ســر گرفته هم 
ا+ــن موضــوع را تا+يد م! "نــد: «با تعو+ق 
المپيــ� عجلــه ا7 برا7 شــروع تمر+نات 
"اراتــه ندارم. حــاال فرصت خوبــ! برا7 
مــن به وجــود آمــده تــا در "مــال آرامش 

دوران نقاهت را پشت سر بگذارم.» 
 رونــد خــوب درمان! عباســعل! در 

آلمان 
عباســعل! از زمان مصدوميتش در اتر+ش 
به ا+ران برنگشــته. او بالفاصله بعد از ا+ن 
اتفاق برا7 درمان راه! آلمان شد. محسن 
خمارلو، نا+ب رئيس فدراســيون "اراته در 
تشر+ح آخر+ن شــرا+ط ا+ن بانو7 "اراته "ا 
به خراسان م! گو+د: «روند درمان! حميد 
عباسعل! در آلمان روند بسيار خوب! بود. 
عمــل جراحــ! او رضا+ت بخــش بــود و در 
حال حاضر او مشغول انجام تمر+ناتش در 
آلمان اســت. طبــق هماهنگ! ها7 انجام 
شده قرار بود او +� ماه پس از انجام عمل 
جراح! و پشت سر 
دوران  گذاشــتن 
نقاهتــش بــه ا+ران 
بنابرا+ن  برگــردد؛ 
در  م! "نــم  فDــر 
پا+ــان فرورد+ــن به 
احتمال بسيار ز+اد 
عباسعل! به "شور 
برگــردد و تمر+ناتش را در ا+ــران پيگير7 
"نــد. بــا توجــه بــه ا+ن "ــه المپيــ� هــم 
+� ســال به تعو+ق افتاد، انشــاا... فرصت 
مناسب! خواهد بود تا عباسعل! به شرا+ط 
مســاعد و الزم بــرا7 رســيدن بــه آمادگ! 

"امل جهت حضور در المپي� برسد.»
 شــانس �سب ٢ تا ٣ ســهميه د�گر 

برا� �اراته
نا+ب رئيــس فدراســيون "اراته با اشــاره به 
تعداد سهميه ها7 "اراته ا+ران برا7 حضور 
در المپيــ� م! گو+ــد: «در حــال حاضــر 
فدراسيون "اراته موفق به "سب ٤ سهميه 
تو"يــو شــده؛ ٢ ســهميه در  المپيــ�  در 
بخش بانوان "ه توسط حميده عباسعل! و 
ســارا بهمنيار "ســب شــد و ٢ ســهميه در 
بخــش آقا+ان "ه توســط بهمن عســگر7 و 
ســجاد گنــج زاده به دســت آمد. عســگر7 
اولين "اراته "ا7 ما بود "ه المپيD! شــد. 
همانطــور "ــه م! دانيد بــا توجه بــه اوزان 
المپيD! "اراته از بين گنج زاده و ذبيح ا... 
پورشــيب تنهــا +� نفر شــانس حضــور در 
المپي� را داشــت "ه درنها+ت قرعه به نام 
سجاد افتاد. البته ما اميدوار+م در مسابقات 
"ســب ســهميه "ه قــرار بــود بــه ميزبان! 
پار+ــس برگزار شــود امــا به دليــل "رونا به 
تعو+ق افتاده، باز هم بتوانيم به سهميه ها7 
المپيD! خود بيفزا+يــم.» اما ا+ن "ه "اراته 
ا+ران شانس "سب چند سهميه د+گر برا7 
المپي� پيش رو را دارد ســوال! اســت "ه 

خمارلو در پاســخ به آن م! گو+د: «در وهله 
اول اميدوار+ــم هرچه زودتــر و+روس "رونا 
مهار شــود. بعد از آن هــم اميدوار+م ٢ تا ٣ 
مل! پوش مــان با توجه بــه جا+گاه! "ه در 
رنDينگ جهان! دارند بتوانند در مسابقات 

پار+س "سب سهميه "نند.»
 �اراته و پرداخت حقوق المپي2! ها

المپي� ٢٠٢٠ تو"يــو در حال! به تعو+ق 
افتــاد "ه پيش از ا+ن قرار بود ورزشــDاران 
المپيDــ! تــا شــروع رقابت هــا بــه مــدت 
+� ســال حقــوق در+افت "نند امــا ا+ن "ه 

حقــوق  ا+ــن  آ+ــا 
المپيDــ!   ٤ بــه 
"اراته  فدراســيون 
+ا  شــده  پرداخــت 
نه سوال! است "ه 
خمارلــو ا+نطور به 
م! دهد:  پاسخ  آن 
دســتور  «طبــق 
 ، ن! فر ســلطا

خانــم  اجرا+ــ!  اقدامــات  و  ورزش  وز+ــر 
فرامرز+ان(معاون منابع و پشتيبان! وزارت 
ورزش) مقــرر شــد ورزشــDاران! "ه موفق 
به "سب سهميه المپي� شــده اند ماهانه 

٥ميليــون تومان حقــوق در+افت "نند "ه 
انشاا... انجام م! شود.»

 سهم �اراته از بودجه ١٢٠ميليارد� 
�ميته چقدر است؟

بودجه "ميته مل! المپي� در حال! برا7 
ســال جار7 ١٢٠ميليــارد تومــان تعيين 
شــده "ــه هنــوز بودجــه فدراســيون ها7 
ورزشــ! به طور رســم! رســانه ا7 نشــده 
اســت. نا+ب رئيــس فدراســيون "اراته در 
وا"نــش بــه ا+ن "ه آ+ــا بودجه فدراســيون 
"اراته برا7 ســال جار7 مشــخص شده +ا 
خيــر م! گو+د: «از 
ا+ن موضــوع هنوز 
نــدارم.  اطالعــ! 
با+ــد تــا شــنبه "ه 
صورت  بــه  ادارات 
رسم! "ار خود را 
آغاز م! "نند، صبر 
ببينيم  تا  م! "نيم 
چــه  از  موضــوع 
قرار است. شــا+د هم به احتمال ز+اد آقا7 
طباطبا+!(رئيس فدراســيون) از مباحث 
مالــ! اطالع داشــته باشــد اما مــن اطالع 

دقيق! از ا+ن موضوع ندارم.»

خمارلو: عباسعلی احتماال تا پایان 
فروردین به ایران برمی گردد

باشــگاه پرســپوليس تهران در چند فصل اخير 
هرچنــد "ــه در بخــش ورزشــ! و نتيجه گير7 
موفــق عمــل "ــرده امــا در بخــش مد+ر+ــت و 
اســت.  بــوده  ناموفــق  دســتمزدها  پرداخــت 
آن  طلبــDاران  و  بدهــ!  ميــزان  روزهــا  ا+ــن 
مشــخص نيست. بخشــ! از ا+ن بده! به مبلغ 
رضا+ت نامه +حي! گل محمد7، ســرمرب! تيم 
برم! گردد و بخش د+گر7 متعلق به دســتمزد 
و حــق قــرارداد باز+Dنــان و "ادر فنــ! اســت. 
بده! ها+ــ! "ــه موجب شــده تا طلبــDاران از 
بــرا7 باشــگاه خط ونشــان  راه هــا7 مختلــ| 
بDشــند؛ خط ونشــان! "ه برخ! ماننــد برانDو 
ا+وانDوو+ــچ و مار+و بود+مير به را7 فيفا منته! 
م! شود و برخ! د+گر مانند فرهاد حميداو7، 
مد+رعامل باشگاه شهرخودرو از پيش "شيدن 
ســود د+ر"رد رضا+ت نامه گل محمد7 ســخن 
بــه ميان آورد. حميداو7 در گفت وگو+! اعالم 
"رد: «مبلغ ا+ن رضا+ت نامه ٤.٥ميليارد تومان 
اســت اما به خاطــر بدقول! پرسپوليســ! ها به 
٦ميليــارد تومان افزا+ش پيدا"رده اســت.» در 

"نــار ا+ــن حجم بدهــ!،  اظهــارات دروازه بان 
تيم و گرو"شــ! او نيــز در نوع خود جالب توجه 
اســت. عليرضا بيرانوند "ه فصــل بعد در ليگ 
بلژ+� توپ م! زند اعــالم "رد: «هز+نه دالر7 
رضا+ت نامه او به باز+Dنان د+گر داده م! شــود 
و باوجــود آنDه به سرپرســت باشــگاه پيام داده 
اما جواب! در+افت نDرده اســت. او مدع! شــد 
"ه م! تواند جلو7 پرداخت! باشگاه بلژ+D! به 
تيم پرسپوليس را بگيرد. اهرم فشار دروازه بان 
شــماره +� تيم مل! برا7 در+افت حق وحقوق 
خود از جالب تر+ن راهDارهاست اما ا+ن "ه و7 
بتوانــد با ا+ن "ار به بده! خود برســد ســوال! 
اســت "ــه با+ــد مد+ر+ــت باشــگاه در برابــر آن 
پاســخگو باشد. باشگاه پرســپوليس "ه پس از 
استعفا7 محمدحسن انصار7 فرد با سرپرست 
اداره م! شود ا"نون شرا+ط مناسب! در زمينه 
مد+ر+ــت اقتصــاد7 و بحث پرداخت هــا ندارد 
از +� ســو چند حDم محDوميــت از طرف فيفا 
برا7 ا+ن باشگاه ارســال شده و در سو7 د+گر 
طلبــDاران داخلــ! نيــز هر"ــدام به روشــ! به 

دنبال طلب خود هســتند. سDوت و عدم توجه 
هيئت مد+ره و سرپرســت باشــگاه پرســپوليس 
بــه ا+ــن تهد+دهــا ممDــن اســت در آ+نــده تيم 
و مجموعــه را بــا مشــDالت متعــدد7 مواجــه 
"ند؛ مشــDالت! "ه پيــش از ا+ن سرخ پوشــان 
تهرانــ! مزه تلخ آن را بــا محروميت از ٣ پنجره 
"نونــ!  مد+ر+ــت  چشــيدند.  نقل وانتقــاالت 
پرســپوليس بــرا7 غلبــه بــر مشــDالت "نون! 
نخســت با+د بــرا7 جا+گاه خود +ــ� اقتدار در 
چارچــوب ســازمان! تعر+ــ| "نــد و در قالــب 
ا+ن جا+گاه مشــDالت را برطرف "نــد ز+را اگر 

برطرف "ردن مشــDالت و پرداخــت بده! ها 
بــه رفاقــت +ا عــرق هــوادار7 مو"ول شــود در 
آ+نده با+د شــاهد خســارت ها7 مال! بيشتر7 
برا7 باشــگاه باشــيم. تيم ا"نون با اختالف در 
"ــورس قهرمانــ! قــرار دارد و زمــان برگزار7 
رقابت هــا7 پا+ان! ليگ مشــخص نيســت ا+ن 
م! توانــد بــرا7 مد+ر+ــت "نون! +ــ� فرصت 
باشــد تا د+گر مشــDالت را برطرف "ند اما ا+ن 
مد+ر+ت ظاهرا بيش از آنDه در تالش برا7 رفع 
مشDل باشــد به دنبال آن است تا با سDوت در 
برابر طلبDاران،  زمان را به سود آنان تل| "ند.

اقتدار مدیریتى حلقه گمشده پرسپولیس 
ســوژهــســوژهــ

دردسر مجيدى براى تمرینات آنالین 
باز+Dنان اســتقالل از بدقول! مد+ران باشــگاه نســبت به 
پرداخــت نشــدن مطالباتشــان ناراحتند و معلوم نيســت 
حاضــر بشــوند تمر+نات مجاز7 خــود را آغاز "ننــد +ا نه. 
باز+Dنــان اســتقالل در روزها7 تعطيلــ! ليگ به صورت 
اختصاصــ! و با برنامه "ادر فنــ! تمر+نات خود را برگزار 
"رده انــد امــا فرهاد مجيــد7 برا7 نظــارت دقيق تر رو7 
آن هــا تصميــم دارد تمر+نات خــود را به صــورت مجاز7 
برگزار "ند. ا+ن در شــرا+ط! است "ه باز+Dنان استقالل 
از بدقولــ! مد+ــران باشــگاه مبنــ! بــر پرداخت نشــدن 
مطالباتشــان بــه شــدت ناراحتند و مشــخص نيســت آ+ا 
حاضرند خواســته ها7 سرمرب! تيمشــان را عمل! "نند 
+ــا نــه. باز+Dنــان اســتقالل تا"نــون تنهــا ٤٠درصــد از 
مطالباتشــان را در+افــت "رده انــد "ه ا+ن بــا وعده قبل! 
باشــگاه فاصله ز+ــاد7 دارد. باز+Dنان اســتقالل با وجود 
وعــده مد+ــران باشــگاه پيــش از شــروع ســال ٩٩ پول! 
در+افــت نDردنــد و تالش ها7 احمــد ســعادتمند هم در 
روزها7 ابتدا+! شروع "ارش به عنوان مد+رعامل باشگاه 
ب! نتيجه مانده اســت. در ا+ــن روزها7 "رونا+! خيل! از 
مربيان تيم ها7 اروپا+! نسخه تمر+نات ا+نترنت! و آنال+ن 
را بــرا7 باز+Dنان خــود پيچيده اند اما گو+ا ا+ــن ورژن در 
فوتبال ا+ران دردســرها7 خودش را دارد و مثل تمر+نات 

طول فصل م! تواند با اعتصاب باز+Dنان همراه شود!

نسخه شماره یک استقالل براى ليگ نوزدهم 
سيدحســين حســين!، دروازه بان تيم فوتبال استقالل 
دربــاره ســال ٩٨ و سرنوشــت ليــگ برتــر در روزهــا7 
قرنيطنــه و شــيوع و+ــروس "رونا صحبت ها+ــ! به ميان 
آورد. حســين! در خصوص روزهــا7 "رونا+! در تهران 
م! گو+ــد: «ا+ن روزها به طور "ل! ســخت اســت. ما هم 
به دليل شــرا+ط "شــور و برا7 احترام به حقوق د+گران 
در خانــه ماند+ــم. خــود مــن در خانــه تمر+ــن م! "نم و 
تالش "رده ام تا خانه را مثل +� باشــگاه ورزش! "نم.» 
حسين! در خصوص زمان احتمال! آغاز تمر+نات گفت: 
«فDــر نDنم حت! اول ارد+بهشــت هم بشــود تمر+نات را 
شــروع "رد چــون تيم ها حداقل ٥٠ نفره هســتند و +� 
ناقــل م! توانــد اعضا7 تيــم و خانــواده آن هــا را درگير 
"نــد. به نظــرم ا+ن اتفــاق در صــورت بروز، +ــ� فاجعه 
است. بهتر است ليگ را تعطيل "نند و تيم! را قهرمان 
معرفــ! نDنند. باز7 هــا7 ز+اد7 باق! مانده اســت و ما 
خواهش دار+م هرچه سر+ع تر تDلي| برگزار7 +ا برگزار 
نشــدن ليگ را اعالم "نند.» شماره +� آب! ها در ادامه 
و در خصوص ســال ٩٨ گفت: «سال ٩٨ برا7 من خوب 
بــود. به دنيا آمدن دخترم بهتر+ــن اتفاق بود. باز7 رفت 
الهالل "ــه ٢-+� برد+م، بهتر+ن خاطره ام بود. باز7 با 
ترا"تــور و ٢ مصاف با الDو+ت و الر+ــان هم خيل! خوب 

بود.» 

قول بيرانوند به پسر فداکار ١٣ ساله 
محمدحســن عســگر7 "ه رو+ــا7 گلر7 پرســپوليس را 
داشــت و بيرانونــد اســطوره اش بود، در حادثــه ا7 تلخ و 
در ضدعفونــ! معابر  اردســتان اصفهان پا7 چپ خود را 
 !D+ از دســت داد. به گزارش ورزش ســه، ا+ــن اتفاق در
از شــب ها+! رخ م! دهد "ه پدر محمدحســن با ترا"تور 
قصد داشــته مثل هر شــب به شــهر برود و به ضد عفون! 
معابــر بپــردازد ولــ! حادثــه ا7 تلــخ انتظار او و پســرش 
را مــ! "شــيده "ه بــا خواهش خواســته بــود، او را هم با 
خــودش ببــرد. در ا+ــن لينــ� م! توانيد ماجــرا7 قطع 
پا7 محمد حســن ١٣ ساله را بخوانيد ول! حاال عليرضا 
بيرانونــد بــه او قول داده تا پس از رها+ــ! جامعه از "رونا 
بــه د+دارش بــرود و او را به تمر+نات پرســپوليس بياورد. 
بيراوند با ســتا+ش از "ار فدا"ارانه ا7 "ه محمد حســن 
و پدرش برا7 مردم شهرشــان انجام داده اند، در صفحه 
ا+ســنتاگرامش نوشته است: «محمدحســن عز+ز بزرگ! 
"ار شــما بــا هيــچ واژه ا7 قابل توصي| نيســت و بســيار 
ارزشمند است. پس از پا+ان و+روس "رونا حتما همد+گر 
را خواهيم د+د و به تو قول م! دهم تمر+نات تيم محبوبت 
پرسپوليس را از نزد+� خواه! د+د.» بيرانوند همچنين 
پــس از حادثه به صــورت ا+نترنت! با ا+ن "ــود5 گفتگو 
"ــرد و از ضمــن قدردانــ! از "ار آنها،  با محمدحســن و 

خانواده اش  ابراز همدرد7 "رد.

سارا اصالنى

بدهی و گروکشی در تعطيالت کرونایی  یک شعار تکرارى؛ واگذارى سرخابی در نيمه اول سال 
در اولين جلســه هيئت  واگذار7 شر"ت ها7 دولت! در ســال ١٣٩٩ "ه بعدازظهر د+روز در وزارت 
امــور اقتصــاد و دارا+! بــا حضــور وزرا7 اقتصــاد، ورزش و جوانان و دادگســتر7 و رئيس ســازمان 
خصوص! ساز7 و نما+ندگان اتاق بازرگان! و سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد برنامه اجرا+! 
پيشــنهاد7 ســازمان خصوص! ســاز7 برا7 واگذار7 قطع! ٢ باشگاه اســتقالل و پرسپوليس در 
ســال ١٣٩٩ مورد بحث و بررس! قرار گرفت و به تصو+ب رسيد. در ا+ن جلسه ابتدا رئيس سازمان 
خصوص! ساز7 و وز+ر ورزش وجوانان گزارش! از اقدامات انجام شده در سال ١٣٩٨ در ا+ن رابطه 
از جمله حسابرس! ساليان گذشته و برگزار7 مجامع ا+ن ٢ باشگاه، شناسا+! اموال و دارا+! ها7 
مختل| آن ها، واگذار7 قطع! ٢ ورزشگاه درفش! فر و مرغوبDار به ٢ باشگاه و همچنين شفاف شدن 
بده! ماليات! آن ها و حل "ردن بســيار7 از دعاو7 حقوق! در ســال ١٣٩٨ ارائه "ردند. در ادامه 
د"تر دژپسند، وز+ر اقتصاد ضمن تقد+ر و تشDر از اقدامات بسيار مهم و موثر وزارت ورزش وجوانان و 
سازمان خصوص! ساز7 و سازمان بورس اوراق بهادار در فرا+ند خصوص! ساز7 ٢ باشگاه در سال 
١٣٩٨، بر واگذار7 هرچه ســر+ع تر ٢ باشــگاه ط! مراحل قانون! در نيمه اول سال ١٣٩٩ تا"يد 
"رد و به همه بخش ها7 ذ+ربط دستورات الزم برا7 انجام اقدامات اجرا+! و قانون! را صادر "رد. در 
ادامه جلسه برنامه اجرا+! مراحل مختل| واگذار7 ا+ن ٢ باشگاه "ه توسط سازمان خصوص! ساز7 
تهيه شــده بود به جلسه پيشنهاد شــد و مورد تصو+ب هيئت عال! واگذار7 شر"ت ها7 دولت! قرار 
گرفت. مقرر شد تمام! اعضا نها+ت تالش خود را برا7 واگذار7 هرچه سر+ع تر ٢ باشگاه استقالل و 

پرسپوليس به بخش خصوص! در سال ١٣٩٩ به عمل آورند.

روند درمان! حميد عباسعل! 
بســيار  رونــد  آلمــان  در 
خوبــ! بــود. عمــل جراحــ! 
در  و  بــود  رضا�ت بخــش  او 
حال حاضــر او مشــغول انجام 

تمر�ناتش در آلمان است.

مــا اميدوار�ــم در مســابقات 
�ســب ســهميه �ه قرار بود به 
ميزبان! پار�س برگزار شود اما 
به دليل �رونا به تعو�ق افتاده، 
باز هم بتوانيم به ســهميه ها� 

المپي2! خود بيفزا�يم

اخبار
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در  شرا�ط" �ه مسابقات فوتبال در ا�ران مثل سا�ر �شورها تعطيل است و هنوز 
ت2لي0 ادامه ليگ نوزدهم مشخص نيست، شا�عه   ا$ عجيب در فضا$ مجاز$ 
منتشر شــده است   . برخ" �انال ها$ مجاز$ اعالم �ردند مسئوالن ترا�تور از 
حاال برا$ جذب باز�2نان مورد نظرشان برا$ فصل آ�نده دست به �ار شده اند   . 
حت" گفته شده �ه ترا�تور$  ها برا$ جذب سيامG نعمت" هافبG پرسپوليس 
در نقل و انتقاالت تابستان" اقدام �ردند اما مد�ران باشگاه تبر�ز$ ا�ن موضوع 
را رد م" �نند. ســرمرب" ترا�تور در گفت و گو�" �ه انجام داده، ضمن ت2ذ�ب 
مذا�ــره با باز�2نان تيم ها$ د�گر و بخصوص ســيامG نعمت" تمر�ز تيمش را 
رو$ د�دارها$ آ�نده ليگ برتر دانسته است. ا�ن شا�عه در حال" است �ه  هنوز 
فصل جار$ فوتبال به پا�ان نرسيده و آ�نده   ا$ نامشخص در انتظار ليگ است.

ورزش بــه و�ژه فوتبال تحت تاثير شــد�د شــيوع جهانــ" و�روس �رونا قــرار گرفته و 
بسيار$ از باشگاه ها$ جهان اقدام به �اهش دستمزدها$ باز�2نان و مربيان خود 
�رده اند   . ليگ برتر فوتبال روســيه نيز از ا�ن قاعده مســتثن" نيســت و باشگا ه ها$ 
بزرگ در اند�شه فروش انبوه" از باز�2نان خارج" با توجه به بحران جهان" و�روس 
�رونــا و همچنين اعمال قانــون جد�د لژ�ونرها از فصل آ�نده هســتند. �G روزنامه 
روســ"  با بررس" دقيق فهرســت باز�2نان خارج" تيم ها$ بزرگ ليگ برتر فوتبال 
ا�ن �شــور از قرار داشتن ر�گون" و در�وس" (آرژانتين)، مال2وم (برز�ل) و ا�وانوو�چ 
̀ �ننده تيم زنيت سن پترزبورگ  (صربستان) در فهرست محتمل تر�ن لژ�ونرها$ تر
خبر داد. ســردار آزمون �2" از باز�2نان خارج" تيم زنيت سن پترزبورگ محسوب 

م" شود �ه به زعم رسانه روس" در فهرست فروش قطع" تيم زنيت قرار ندارد.

زنيت قصد فروش سردار آزمون را ندارد!ترا�تور هافب� پرسپوليس را    نم� خواهد 

اظهارنظــر عجيــب مد&ــر پرســپوليس 
درباره سرنوشت ليگ 

پيروانی: پرسپوليس را قهرمان 
اعالم کنند!

مد�ــر تيــم فوتبــال پرســپوليس در گفــت و 
گــو بــا ســا�ت باشــگاه   ب" محابا بــه موافقان 
تعطيلــ" ليــگ تاخــت و آن را ناشــ" از رتبه 
افشــين  دانســت!  اظهارنظر �ننــده  افــراد 
پيروان" در گفت وگو با سا�ت رسم" باشگاه 
روزهــا  «ا�ــن  داشــت:  اظهــار  پرســپوليس 
اتفاقــات مختلفــ" رو$ داده �ــه الزم شــده  
درباره آن ها صحبت ها�" داشته باشيم ول" 
قبــل از هر چيــز م" خواهم بــرا$ همه مردم 
دنيــا، بــه و�ژه مردم �شــورم در ا�ن شــرا�ط 
خاص �ه پيــش آمده، آرزو$ ســالمت" �نم 
و از خــدا م" خواهيم �ه ســا�ه ا�ــن بيمار$ 
را هر چه زودتر از ســر بشــر�ت �وتــاه �ند   .» 
مد�ر تيم فوتبال پرســپوليس درباره شرا�ط 
تيم، نحوه پيگير$ وضعيت باز�2نان و زمان 
مورد نيــاز بــرا$ آماده ســاز$ قبل از شــروع 
دوباره باز$ ها خاطرنشــان �رد: «�ادر فن" 
 G� ســر$ برنامه تمر�ن" را بــرا$ حفظ G�
حداقل آمادگ"، به باز�2نان ارا�ه �رده  و به 
شيوه ها$ مختلف" �ه ام2انش وجود دارد؛ 
باز�2نــان  را از راه دور  تحت نظــر قــرار داده  
اســت   .» پيروانــ" دربــاره نظرات" �ــه برا$ 
ادامــه ليــگ مطــرح م" شــود، خاطرنشــان 
پيشــنهاد  دوســتان  از  «�G ســر$  �ــرد: 
تعطيلــ" ليــگ را داده اند   . به نظر م" رســد 
هر �س" براساس رتبه اش صحبت م" �ند   . 
ما هم به عنوان قهرمان ليگ و جام حذف" و 
ســوپرجام و نيم فصل و صدرنشين بالمنازع 
باز$ ها م" گو�يم بعد از پا�ان �افتن مشــ2ل 
شــيوع �رونــا، بــا اصــل قــرار دادن حفــظ و 
ســالمت و جان همگان، باز$ هــا ادامه پيدا 
�ند   . اگر قرار باشــد غير از ا�ن اتفاق بيفتد، 
بــه عنوان �G هــوادار پرســپوليس م" گو�م 
�ه اصال عنوان" غير از به رســميت شــناخته 
شــدن قهرمان" پرسپوليس در ليگ نوزدهم 
را بــر نم" تابيــم.» و$ تا�يــد �ــرد: «اصــال 
مگــر ليگ امســال بــرا$ موضــوع گيت ها و 
دوربين ها$ امنيت" ورزشگاه ها ٢ ماه عقب 
نيفتــاد؟ خــب ليگ ســال بعد هــم ٣،٢ ماه 
د�رتر شــروع شــود   . اتفاق" نم" افتد �ه ا�ن 
قــدر بعض" به تب و تــاب افتاده اند تا خود را 
از گرفتار$ رقابت با پرســپوليس رها �نند   . 
خيل" منطق" تر اســت �ه بعض" پشــت ا�ن 

بيمار$ سنگر نگيرند.»

در حالــ" �ه برخ" رســانه  ها خبر داده اند با اعالم ســتاد 
مبارزه بــا �رونا ام2ان برگزار$ رقابت هــا$ ليگ تا پا�ان 
ارد�بهشت ام2ان پذ�ر نيســت. د�تر اميرعباس لشگر$، 
عضو ســتاد مبارزه بــه �رونا از جلســه مهم  برا$ بررســ" 
وضعيــت شــروع فعاليت هــا$ ورزشــ" خبــر داد و گفت: 
«  قرار اســت پروت2ل ها$ بازگشــا�" اما�ن ورزشــ" مورد 
بررســ" قرار  گيــرد و اگر شــرا�ط مهيا باشــد، بــه صورت 
پل2انــ" بــا رعا�ــت مواز�ــن بهداشــت" ا�ــن �ار صــورت 
م" گيرد.» بازگشا�" اما�ن ورزش" قطعا مقدمه   ا$ برا$ 
ادامه ليگ ها$ رشــته ها$ مختل0 ورزش" خواهد بود، با 
ا�ن حال روز گذشــته شــاهد اظهارنظر صر�ح معاون وز�ر 
ورزش دربــاره احتمــال از ســرگير$ مســابقات ورزشــ" 

بود�م   . مهد$ عل" نژاد پس از پا�ان اولين نشســت ســتاد 
عال" باز$ ها$ المپيG و پارالمپيG در سال جد�د عنوان 
�رد: «�ليه رقابت  ها و فعاليت ها$ ورزش" حداقل تا ٣١ 
فرورد�ن تعطيل اســت و برا$ ادامه �ــا تعطيل" اردوها$ 
ورزشــ"، ليگ  ها و ليگ برتر فوتبال در ارد�بهشت، هفته 
آ�نده تصميم م" گير�م و تابع تصميمات ستاد مل" مقابله 
با بيمار$ �رونا هستيم. با توجه به گزارش ها�" �ه ستاد 
مبــارزه بــا �رونــا داده و همين طــور اعالم وز�ر بهداشــت 
مبن" بــر   ا�ن �ه تالش م" �ننــد تا اواخر ارد�بهشــت ماه 
شــيوع ا�ن بيمار$ را مهار �نند، عمال برگزار$ رقابت  ها 
در ا�ــن ماه هم ام2ان پذ�ر نيســت   . برا$ تيــر و خرداد هم 
بحث دربــاره برگــزار$ رقابت ها$ ليگ قهرمانان اســت 

ول" بعيد به نظر م" رســد با توجه به شــيوع فراگير �رونا، 
آن مســابقات هــم در تار�خ ها�" �ه مد نظر اســت، برگزار 

شود.»

تصميم گير5 درباره مسابقات ورزش� پس از پا&ان فرورد&ن

احتمال اند: آغاز  ليگ برتر در ارد&بهشت!

مجيدى در قرنطينه 
یا در انتظار پرواز؟

جلسه �اپيتان استقالل با مد&رعامل جد&د به جا5 سرمرب� 

جد�ــد  مد�رعامــل  انتخــاب 
باشــگاه اســتقالل بــا تعطيل" 
اوضــاع  و  �رونــا  شــيوع  خاطــر  بــه  ليــگ 
غيرطبيع" همزمان شــد تا مراســم معارفه 
احمــد ســعادتمند در ســ2وت خبــر$ و در 
غياب اعضا$ تيم برگزار شــود   . امــا آغاز به 
بــا  اســتقالل  باشــگاه  در  او  �ار 
موضع گير$ ها$ نســبتا تند$ همراه بود و 
اعضــا$ تيم و فرهــاد$ مجيد$ نســبت به 
ا�ــن انتخــاب وزارت ورزش و جوانان جبهه 
انتظــار  شــاگردانش  و  مجيــد$  گرفتنــد   . 
داشــتند وزارت ورزش �G چهره اقتصاد$ 
و ترجيحــا عبدالرضا موســو$ عضو ســابق 
 هيئت مد�ره باشــگاه را به عنوان مد�رعامل 
جد�ــد انتخاب �نــد �ه عمال چنين نشــد   . 
مجيــد$ در حالــ" بــه اتفاقــات رخ داده در 
باشــگاه اســتقالل وا�نــش نشــان داد و به 
حما�ت علن" و آشــ2ار از موســو$ پرداخت 
�ــه بــا تعطيلــ" ليــگ و ممنوعيــت تمر�ن 
تيم هــا$ فوتبــال راهــ" دبــ" شــد تــا ا�ن 
تعطيالت اجبار$ را در شيخ نشين امارات و 
غيــاب  در  بگذرانــد   .  خانــواده  اش  �نــار 
ســرمرب" جــوان آب"  هــا برخ" رســانه  ها از 
بازگشت او در اواخر هفته جار$ به تهران و 

جلسه  اش با ســعادتمند خبر داده بودند اما 
٢ روز پيش برخــ" منابع خبر$ از قرنطينه 
ا�ــن  و  دادنــد  خبــر  امــارات  در  مجيــد$ 
و  مجيــد$  بازگشــت  �ــه  بــود  بدان معنــا 
جلســه  اش بــا مد�رعامــل جد�ــد بــه تعو�ق 

افتاده است   . 
  

پيگير$ هــا$ خراســان از منابــع نزد�G به 
اســتقالل و مجيــد$ حا�" از آن اســت �ه 
ســرمرب" آب"  ها به خاطر بروز برخ" عال�م 
و�ــروس �رونــا بــا توصيه پزشــ2ان خــود را 
قرنطينه �رده تا با �سب اطمينان از صحت 
و ســالمتش برا$ بازگشت به ا�ران تصميم 
بگيــرد   . اگر چنين باشــد با توجــه به   ا�ن �ه 
قرنطينــه حدا�ثر ٢ هفته تعيين م" شــود، 
بنابرا�ن احتمال بازگشت مجيد$ به ا�ران 
تا پا�ان هفته جار$ بسيار �م است و طبيعتا 
برنامه هــا$ او بــرا$ د�ــدار بــا مد�رعامــل 
جد�د و برنامه ر�ز$ برا$ تمر�نات آنال�ن و 
در خانه شاگردانش هم تغيير خواهد �رد و 
به تاخير خواهد افتاد   . البته خبر د�گر$ هم 
�ه درباره مجيــد$ وجود دارد، رد قرنطينه 
اوســت و دليــل تاخيــر او در بازگشــت بــه 
تهران  نبــود پرواز از دب" بــه ا�ران در هفته 

جار$ عنوان شــده اســت   . موضوع د�گر$ 
�ه    نم" توان از �نار آن به ســادگ" گذشت، 
موضع گيــر$ تند مجيد$ عليــه مد�رعامل 
جد�ــد و   ب" ميلــ" دو طرف بــرا$ رو�ارو�" 
سر�ع و زودهنگام است و شا�د دليل تاخير 

در بازگشت سرمرب" آب"  ها همين باشد   . 
  

حــال �ه خبــر$ از مجيد$ نيســت، برخ" 
رســانه  ها از د�دار �اپيتان تيم استقالل در 
غيــاب فرهاد مجيــد$ بــا مد�رعامل جد�د 
باشــگاه خبر م" دهند. معموال ور�ا غفور$ 

�اپيتــان آب"  ها بــه نما�ندگــ" از باز�2نان 
ا�ــن تيم در مورد مســائل مال" با ســرمرب" 
تيم صحبت م" �ند، اما مجيد$ ا�ن روز ها 
در امــارات به ســر م" برد و ور�ا دسترســ" 
به او ندارد. شــنيده م" شــود ور�ــا به زود$ 
در ا�ن مورد با احمد ســعادتمند جلســه ا$ 
برگزار م" �نــد   . هرچنــد  مد�رعامل جد�د 
باشــگاه اســتقالل در تالش اســت تا هر چه 
زودتــر بخشــ" از مشــ2الت مالــ" را حــل 
�رده و پول" بــه باز�2نان پرداخت �ند، اما 
جلسه با باز�2نان �2" از اهداف سعادتمند 

به شــمار م" رود   . البته گو�ــا مجيد$ هم از 
امارات پيگير پول باز�2نان استقالل بوده و 
خواستار پرداخت بخش" از طلب باز�2نان 
شده �ه در روزها$ ابتدا�" سال نو با دست 
خال" به تعطيــالت رفتند   . اســتقالل"  ها تا 
امروز فقط ٤٠ درصد طلب شــان را از فصل 
جــار$ در�افــت �رده انــد و ا�ــن در حالــ" 
اســت �ه برخــ" باز�2نان قد�مــ" ا�ن تيم 
از جملــه ور�ا، عل" �ر�م"، روزبه چشــم" 
فصل هــا$  بابــت  حســين"  سيد حســين  و 
گذشته هم مبالغ" را از باشگاه طلب دارند.

پيش2ســو ت آب" پوشان گفت: «متاسفانه از سو$ رسانه مل" ب" مهر$    ها$ ز�اد$ به 
اســتقالل شد �ه آخر�ن آن ســع" در تحر�0 تار�خ ا�ن باشگاه بود.» سعيد بيگ" در 
گفت وگو با  مهر اظهار داشــت: «متاســفانه اتفاق" �ه در گذشته هم به انواع د�گر در 
رســانه مل" مشاهده شــده بود، ا�ن اواخر شــدت پيدا �رده و برخ" از برنامه سازان 
در شــب2ه ها$ مختل0 ب" پروا و بدون نگران" از عواقب �ارشــان به استقالل و تار�خ 
آن توهين    م" �نند. غافل از ا�ن �ه تار�خ ا�ن باشــگاه تحر�0 شــدن" نيست.» بيگ" 
در خصوص شــرا�ط حا�م بر فوتبال ا�ران گفت: «متاســفانه و�روس �رونا همه دنيا 
را تحت الشــعاع خــودش قــرار داده و واقعــا نم" توان بــرا$ آ�نــده برنامه ر�ز$ �رد 
چــون دنيــا تا�نون بــا چنين پد�ــده ا$ مواجه نبوده اســت. فوتبال ما هم اســير ا�ن 
پد�ده نا مبار` شــده و متاســفانه    نم" توان در خصوص آ�نــده آن صحبت �رد.» ا�ن 
�ارشــناس فوتبال تا�يد �رد: «ادامه �ا قطــع ا�ن فصل از ليگ برتر با�د تابع قوانين 
بين الملل" باشد. از گوشه و �نار شنيده    م" شود شا�د فصل را نيمه تمام اعالم �رده 
و پرســپوليس را قهرمان اعالم �نند. ابتدا به ســا�ن ا�ن حرف �G شــا�عه و اقدام" 
نشــدن" به نظر    م" رســد. اما از فدراســيون" �ه پيش از ا�ن هم بدون برگزار$ باز$ 
بــه تيم پرســپوليس جام داده، بعيد نيســت باز هم ا�ــن �ار را ت2رار �نــد و ا�ن باعث 

نگران"    م" شود.»

سرپرست باشگاه پرسپوليس تا امروز مهلت دارد �ه طلب عضو پيشين هيئت مد�ره استقالل 
برا$ عقد قرارداد با سرمرب" جد�د خود را پرداخت �ند! به گزارش تسنيم، مهد$ رسو ل پناه 
�ه چند ماه پيش بدون هيچ سابقه مد�ر�ت" در ورزش با ح2م" از سو$ وز�ر ورزش جانشين 
مرحوم جعفر �اشــان" به عنوان رئيس هيئت مد�ره باشــگاه پرسپوليس شد، به ا�ن شرط به 
عضو�ــت هيئت مد�ره پرســپوليس در آمد �ه ٧ ميليــارد تومان پول برا$ ا�ن باشــگاه فراهم 
�ند �ه البته ا�ن اتفاق رخ نداد. ن2ته قابل توجه ا�ن �ه وقت" باشــگاه پرســپوليس برا$ پول 
رضا�ت نامه �حي" گل محمد$ به پول نياز داشــت، مبلغ ٢ ميليارد تومان از سو$ رسول پناه 
به حســاب ا�ن باشگاه وار�ز شد. در ا�ن بين رئيس هيئت مد�ره باشگاه پرسپوليس ا�ن مبلغ 
را از عبدالرضا موســو$ عضو پيشــين هيئت مد�ره اســتقالل در ازا$ چــG چند ماهه قرض 
گرفته بود! پنج شنبه هفته گذشته ا�ن چG در حال" برگشت خورد �ه چند هفته ا$ از زمان 
وصول آن گذشته بود و حاال موسو$ فقط تا امروز به سرپرست فعل" باشگاه پرسپوليس مهلت 
داده تا حســابش را پر �ند! به نظر م" آ�د رسول پناه �ه قرار بود عضو درآمدزا$ هيئت مد�ره 
باشــگاه پرسپوليس باشــد، ا�ن  روزها گرفتار پول" اســت �ه از دوستش در باشگاه استقالل 
(عضــو پيشــين هيئت مد�ره ا�ن باشــگاه) قرض �رده اســت. حاال رســول پناه بــا ا�ن چالش 
روبه رو خواهد بود �ه چرا و به چه دليل برا$ تهيه پول ســرمرب" جد�د پرســپوليس، از عضو 

هيئت مد�ره باشگاه استقالل �مG مال" گرفته است؟!

انتقاد پيشکسوت استقالل از قهرمانی پرسپوليس  دریافت رضایت نامه یحيی با چک یک استقاللیاتفاق روز سوال روز

پرداخت حقوق معوقه دیاباته اولویت 
مدیرعامل جدید

شيخ د�اباته مهاجم آب" پوشان 
چنــد ماه" اســت �ــه حقوق 
خــود را نگرفته و ا�ــن موضوع 
و  هــواداران  نگرانــ"  موجــب 
مسئوالن باشــگاه شده است. 
شــيخ د�اباته مهاجم توانمند و 
گلزن تيم استقالل �ه بسيار$ 

او را �2" از بهتر�ن خر�دها$ خارج" تار�خ ا�ن باشــگاه 
م" داننــد، چند ماه" اســت �ــه حقوق خــود را در�افت 
ن2ــرده و ا�ن امر موجبــات نگران" را برا$ هــواداران ا�ن 
تيم ا�جاد �رده �ه مبادا ا�ن باز�2ن اقدام به فسخ قرارداد 
نما�د. احمد سعادتمند مد�رعامل باشگاه استقالل برا$ 
پرداخت حقوق معوقه ا�ن باز�2ن اقدامات" انجام داده �ه 
مم2ن است به واسطه آن حقوق د�اباته به زود$ پرداخت 
شــود تــا نگران" ها بابــت ا�ن باز�2ــن از بين برود. شــيخ 
د�اباته باوجود   ا�ن �ه به دليل مصدوميت باز$ ها$ نسبتا 
ز�اد$ را از دست داد، با ٩ گل زده �2" از بهتر�ن گلزنان 
ليگ برتر است و در صورت ادامه مسابقات شانس خوب" 

برا$ آقا$ گل" مسابقات دارد.

بالتکليفی دو عضو  هيئت مدیره  استقالل 
�ادر  آمــدن  �ار  رو$  از  پــس 
باشــگاه  در  جد�ــد  مد�ر�تــ" 
احمــد  حضــور  و  اســتقالل 
ســعادتمند به عنوان مد�رعامل 
جد�ــد ا�ن تيم، حضور بعض" از 
اعضا$ �ادر مد�ر�ت" پيشــين 
آب" هــا مثل �امــران منــزو$ و 
ا�ــن  در  خليــل زاده  اســماعيل 

باشگاه همچنان مبهم است. اسماعيل خليل زاده �ه ر�است 
 هيئت مد�ره باشــگاه اســتقالل را بر عهده دارد، پس معرف" 
شــدن مد�رعامل جد�د آب" ها، از سمت خود استعفا داد اما 
وزارت ورزش در بيانيــه ا$ اعالم �ــرد �ه حضور او به عنوان 
رئيس  هيئت مد�ره در باشــگاه استقالل ادامه خواهد �افت   . 
خليل زاده با شــنيدن ا�ن خبــر در مصاحبه ا$ اعالم �رد �ه 
تما�لــ" برا$ ماندن در اســتقالل نــدارد. همچنين �امران 
منزو$ �ه چند$ پيش استعفا$ خود را اعالم �رده بود،  هنوز 
از وزارت ورزش پاسخ روشن" نگرفته  و حضور او هم به عنوان 
عضو  هيئت مد�ره باشــگاه اســتقالل همچنان در هاله ا$ از 
ابهام قرار دارد. با توجه به شرا�ط فعل" استقالل با�د منتظر 
ماند و د�ــد �ه �ادر مد�ر�ت" جد�د برا$  هيئت مد�ره خود، 
به ف2ر اعضا$ جد�د$ است، �ا برا$ بازگشت افراد$ چون 

خليل زاده و منزو$ تالش خواهد �رد.

مارادوناى پرو اولين خروجی تراکتور 
و�ليــان ميمبال، باز�2ــن پرو�" 
تيــم فوتبــال ترا�تــور �ــه از او 
بــه عنــوان مارادونــا$ پــرو �ــاد 
پا�ــان  در  احتمــاال   م" شــود،  
فصل، نخســتين خروجــ" ا�ن 
بــود. ميمبــال در  تيــم خواهــد 
ابتــدا$ فصــل عمل2ــرد خوب" 
داشــت،  ترا�تــور  تر�يــب  در 

امــا پس از جدا�ــ" مصطف" دنيزلــ" تبد�ل به �ــG باز�2ن 
نيم2ت نشين شد   . در ادامه هم، ميمبال به خاطر مصدوميت 
باز$ ها$ اخيــر ترا�تور را از دســت داد. ا�ن باز�2ن حاال در 
گفت وگو با نزد�2انش از وضعيت خود در تبر�ز ابراز نارضا�ت"  

و حت" صحبت ها�" مبن" بر جدا�" هم مطرح �رده است.

رقابت قدوس با هافبک کلمبيایی آميان
 «le١١amienois» ســا�ت 
فرانسه در گزارش" عنوان �رد 
در ا�ام تعطيالت با نظر �اربران 
بــه انتخــاب باز�2نــان �نونــ" 
آميان برا$ پســت ها$ مختل0 
م" پردازد. در ا�ن نظرســنج" 
جد�د از سو$ سا�ت فرانسو$ 
بــرا$ انتخــاب باز�2ــن پســت 

هافبG آميان نام ســامان قدوس با استيون مندوزا، باز�2ن 
�لمبيا�" د�ده م" شــود. ا�ن سا�ت فرانسو$ از �اربرانش 
خواســته بگو�ند �ه �دام �G از ا�ن ٢ باز�2ن را برا$ پست 
هافبG وسط تيم آميان در فصل آ�نده ترجيح م" دهند تا در 

تر�يب اصل" قرار بگيرد.

تعيين تکليف پورعلی گنجی بعد از کرونا 
�ــG رســانه قطــر$ خبــر داد 
مسئوالن العرب" بعد از بحران 
را  باز�2نانــش  ت2ليــ0  �رونــا 
نشــر�ه  م" �ننــد.  مشــخص 
داد  خبــر  قطــر  «الوطــن» 
العربــ"  باشــگاه  مســئوالن 
بــه خاطــر بحــران �رونــا هنوز 
تصميمــات الزم بــرا$ تمد�ــد 

قرارداد، جــذب باز�2نان جد�د و پا�ــان هم2ار$ با برخ" 
از باز�2نان را نگرفته اند. مســئوالن باشــگاه العرب" بعد از 
بحــران �رونا م" خواهنــد در زمان مناســب دربــاره آ�نده 
باز�2نانشــان تصميم گير$ �نند. مرتض" پورعل" گنج"، 
مدافع مل" پوش �شــورمان فصل گذشــته با قــرارداد$ ٣ 
ســاله به العرب" رفت، ول" با�د د�د مسئوالن قطر$ بعد از 

بحران �رونا چه تصميم" م" گيرند.
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