
 »خونه بازی« با رامبد، نقاشی 
در کالس بامشاد

6

 قوه قضاییه: 3 هزار میلیارد 
تومان به بیت المال بازگشت

4

 افت کرونایی  35 تا 100 درصدی 
فروش در اصناف مختلف

14

 همتی: بانک ها موظف به 
بازگرداندن اقساط به مردم شدند

14

ممانعت از سفرهای غیر ضروری به خراسان رضوی واجرای طرح  زوج  و فرد از دِر  منازل در مشهد 

 2 طرح ترافیکی 
برای شکست کرونا

مجله سرگرمی حاوی جدول، سودوکو 
معما،  تست روان شناسی، مسابقه و...
هم سرحال و خالق هم سرگرم شوید،  

چهارشنبه
28 | اسفند|1398

20 صفحه 
. 1۶صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
 + ۴صفحه ورزشی + ۴ صفحه روزنامه استانی

. 2۴ صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. 32 صفحه مجله سرگرمی

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 23 رجب 1۴۴1 . 18 مارس 2020 
. سال هفتاد و یکم . شماره 203۴۴ 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

ایران، منطقه و سال 98
سال 98 در حالی به پایان می رسد که ایران و منطقه 

غرب آسیا و شمال آفریقا تحوالت...

یادداشت روز

بهمن دهستانی

  صفحه 2

ســاعاتی پس از آن که برخی افــراد متحجر به صــورت همزمان با 
هتک حرمت حریم مطهر رضــوی و حرم حضرت فاطمه معصومه 
ســام ا... علیها در قم، اقــدام به حمله به گیت هــای این حرمین 
شریفین و شکست آن و حتی شکستن یکی از درهای ورودی حرم 

حضرت معصومــه )س( کردند، انتشــار برخی

 پشت پرده هتک حرمت 
حرمین شریفین در مشهد و قم 
 فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که 

ماهیت گردانندگان اصلی این هتک 
حرمت ها را آشکار کرد 

 جهان در سال98 
شاهد چه تحوالتی بود؟

از هاکت بغدادی تا صلح معلق ترامپ و 
طالبان؛ مرور حوادث و تحوالتی که جهان 

در سال 98  به چشم خود دید

در کنار تمامی خبرهایی که این روزها درباره کرونا منتشر می شــود که احتماال خیلی از آن ها خوشایند نیستند، اما 
سیستم بهداشت و درمان کشور و البته دانشمندان داروساز در ایران و دیگر کشورها نیز بیکار ننشسته اند و در مسیر 
سرعت بهبود و درمان مبتایان، اکنون به موفقیت های خوبی رســیده اند. اگرچه هیچ سیستمی هنوز اعام نکرده 
به داروی ضدکرونا دســت یافته اما خبرها در این باره امیدوارکننده اســت. در همین زمینه یک شرکت دانش بنیان 
ایرانی زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری موفق شده در نتایج آزمایشگاهی و ویروس شناسی، داروی درمان 
بیماری کرونا را کشف و شناســایی کند که می تواند مدت بستری شــدن  بیماران مبتا به کرونا را                                          تا چهار روز کاهش 
دهد. مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری درباره تجربه  روزهای گذشته می گوید: ضایعه ریوی پس از بروز بیماری 

کرونا در ریه ایجاد می شود که به بستری شــدن، رفتن به بخش ICU و حتی در مواردی به مرگ

ســال 98 با شکســت بــزرگ اردوغــان در انتخابات شــهرداری ها و 
شوراها آغاز شد. از شش شهر بزرگ ترکیه، استانبول، آنکارا، ازمیر، 
آنتالیا، آداناو بورســا حزب حاکم عدالت و توسعه تنها با فاصله ای کم 
در شهر بورسا پیروز شد. این شکست آن قدر برای اردوغان که خود از 

شهرداری استانبول توانسته بود پله های سیاست ...  صفحه 9...  صفحه 16

...  صفحه 5

امیدهای دارویی 
برای درمان کرونا

اولین آزمایش واکسن 
کرونا روی انسان در آمریکا 

و کشف سیستم واکنش 
بدن در استرالیا 

داروی ترکیبی ایرانی، زمان بستری کرونایی ها را  به 4 روز کاهش داد

   خراسان رضوی



ایران، منطقه و سال 98

سال 98 در حالی به پایان می رسد که ایران 
تحوالت  آفریقا  شمال  و  آسیا  غــرب  منطقه  و 
قابل تأملی را شاهد بودند. ایران در بعد منطقه 
ای بیشتر نیمه نخست ســال 98 و حتی سه 
ماهه سوم و پاییز را صرف دفع و شکستن فشار 
بــه صفر رساندن  ــرد کــه  حداکثری آمریکا ک
صــادرات و فروش نفت یکی از اهداف آن بود. 
انفجارهای بندر فجیره امارات در اردیبهشت 
98 نشان داد که سال پرالتهابی در پیش است 
اما هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی گلوبال 
هاک در خرداد به نقطه عطفی تبدیل شد ولی 
این پایان ماجرا نبود. توقیف نفتکش ایرانی 
»گریس ۱« از سوی نیروی دریایی انگلیس در 
تنگه جبل الطارق هم یکی از رویدادهای مهم 
سال 98 شد، چرا که چندی بعد در اواخر تیرماه، 
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعالم کرد، 
نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« را هنگام عبور 
از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن مقررات 
بین المللی دریایی توقیف کرده است.در عین 
حال حمله سهمگین به تأسیسات عظیم نفتی 
آرامکو در عربستان توسط پهپادهای انصارا... 
یمن در شهریور 98 منطقه را بیش از رویدادهای 
قبل در شگفتی فرو برد و به همگان فهماند اراده 
ایران و هم پیمانانش برای مقاومت، ترتیبات 
مدنظر دولت ترامپ و دوستان منطقه ای اش در 
خاورمیانه به خصوص رژیم اسرائیل، سعودی 
 و امارات را با چالش جدی مواجه کرده است.

اما اوج گیری موج اعتراضات در عراق و لبنان از 
مرداد 98 فصلی جدی از تحوالت بود که نشان 
داد ناآرامی های منطقه ای از ریشه های ژرف و 
کم پیدایی برخوردار است و می تواند از ناحیه 
بدخواهان روابط ایران با عراق و لبنان به راحتی 

مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
واقعیت آن اســت که شاخص هــای حکمرانی 
مطلوب در غالب کشورهای منسوب به محور 
مقاومت وضعیت کیفی را نشان نمی دهد و کمپین 
فشار حداکثری دولت ترامپ هم از هرگونه ضربه 
به دیگر کشورهای تشکیل دهنده مؤلفه های 
قدرت ایران فروگذار نمی کند و به آسانی از چنین 
حفره هایی بهره می برد.سال 98 در حالی به 
پایان می رسد که در شش ماه پایانی آن، کشورهای 
عراق، لبنان و افغانستان به عنوان همسایگان و 
دولت های پیرامون ایران عمال فاقد دولت مقتدر 
و توانمند بوده اند، در حالی که به نظر می رسد 
سوریه آسیب دیده به دست تروریست ها به دلیل 
داشتن یک دولت با ثبات و مشخص از ره آوردهای 
بیشتری در مقابله با توسعه طلبی های ترکیه در 

ادلب برخوردار است!
ساختارها و بنیان های پی افکنده شده بعد از 
اشغال افغانستان و عــراق عــالوه بر جنگ ها و 
ناامنی های بی پایان، فسادهای بی پایان را 
هم بر منطقه ما تحمیل کرده است. بعد از سال 
۲۰۱۱ ، ناکامی انقالب های موسوم به »بهار 
عربی« و یأس از اصالحات ساختاری و برچیده 
شدن فساد و فقدان عدالت، کل جوامع و جوانان 
منطقه را به مرور دچار یک فرسایش شبه پایدار 
کرد و در خود فرو برد. برافروخته شدن شعله 
اعتراضات در سودان و الجزایر در سال 98 گرچه 
دوباره امیدهایی را برای احیای حرکت بیداری 
و استقالل کشورها برانگیخت و موجب سقوط 
عمر البشیر در سودان و استعفای بوتفلیقه در 
الجزایر شد و حتی دولت السیسی در مصر هم 

ــاره تجمعاتی را تجربه کرد و در اضطراب  دوب
فرو برد اما آن چنان شکننده بود که فعال جدی 
ترین ره آوردش احیای روابط خارطوم و تل آویو 
بوده است! الجزایر هم باوجود آن که تظاهرات 
۱۰۰هزار نفری را در یک روز تجربه کرد اما باز 
ترتیبات در دست نظامیان باقی مانده و عاقبت 
سوریه هم بعضا به مردم گوشزد می شود.واقعیت 
آن است که جنس بسیاری از مطالبات جوانان 
خاورمیانه در سال 98 از کابل، بغداد، کربال، نجف 
و ضاحیه بیروت گرفته تا قاهره، تونس، الجزیره، 
ایران و...  به سمت سالیق و ذائقه مشترک  بر  
اثر تربیت های متأثر از شبکه های اجتماعی  
ــردار سلیمانی و  پیش رفته اســت و شهادت س
تشییع تاریخی آن شهید و حمله به پایگاه آمریکا 
در عین األسد در دی ماه نشان داد که در کنار 
همه شباهت ها و چالش های مشترک در میان 
جوامع جهان اسالم، الگوها و تمایزات راهبردی 
توسط محور مقاومت به منطقه عرضه شده است 
و نسل تازه ای از مردم هستند که می توانند بر 
مناسبات بین المللی تأثیر گذارند. اجالس آذرماه 
ســران اسالمی در کوآالالمپور هم عمال نشان 
داد که جهان اسالم با وجود تهدیدات عربستان 
بدون ایران هویت نمی یابد و شکل نمی گیرد. 
گرچه آمریکا در تــوافــق اخیر خــود بــا طالبان 
تالش کرد وانمود کند که نیازی به جمهوری 
اسالمی به عنوان همسایه بزرگ افغانستان در 
این ماجرا نیست تا شاید بتواند تهدیدی از این 
 ناحیه بعد از خروج خود برای ایران باقی بگذارد.
حال با نگاهی به آن چه در سال 98 بر ما گذشت 
و همان طور که در بیانیه گام دوم انقالب گوشزد 
و در بیانات رهبر انقالب در نماز جمعه بعد از 
شهادت سردار سلیمانی بر آن تأکید شد؛ توجه 
به دو عامل راه ایران را در مناسبات به هم پیوسته 
داخلی و منطقه ای، در سال 99 شفاف تر می کند: 

»آمادگی برای تصحیح خطاها« و »قوی شدن«.

موافقت رهبرانقالب باشرایط وضوابط عفو یاتخفیف مجازات محکومان

حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در پاسـخ بـه نامـه 
رئیـس قـوه قضاییـه بـه مناسـبت اعیـاد رجبیـه، 
عید نـوروز و مبعـث پیامبـر اعظم)ص( با شـرایط 
و ضوابـط عفـو یـا تخفیـف مجـازات محکومـان 
موافقـت کردنـد.  بـه نظر مـی رسـد شـرایط ذکر 
شـده بـرای عفـو و تخفیـف مجـازات محکومـان 
شـامل  تعـداد زیـادی از  آن هـا  خواهـد شـد. 
بـه گـزارش میـزان، بـه عنـوان مثـال  در بخـش 
عفـو یـا کاهـش حبـس محکومـان تصریـح شـده 
اسـت: باقـی مانـده محکومیـت محکومـان بـه 
حبـس تـا ۱۰ سـال، بـه شـرط آن کـه تـا تاریـخ 
۱398.۱۲.۲8 حداقـل یـک سـوم از مـدت 

محکومیـت را تحمـل کرده باشـند یا باقـی مانده 
محکومیـت محکومـان بـه حبـس بیـش از ۱۰ 
سـال )غیـر از حبـس ابـد(، بـه شـرط آن کـه تـا 
تاریـخ ۱398.۱۲.۲8 حداقـل یـک دوم مـدت 
محکومیـت را تحمـل کـرده باشـند. همچنیـن 
باقـی مانـده محکومیـت حبـس کلیـه محکومان 
شـده  عفـو  ایـن  مشـمول  غیرعمـدی  جرایـم 
اسـت. البته موارد شـمول عفـو یا کاهـش حبس 
محکومان مـوارد دیگری را نیز شـامل می شـود، 
همچون بخشـش زندانیان   مرد باالی 7۰ سال 
و زن بـاالی 6۰ سـال البتـه بـا داشـتن شـرایطی 
که  دراین نامه ذکر شده اسـت.همچنین درباره 

محکومـان بـه جـزای نقـدی کـه بـه علـت عجـز از 
پرداخت جـزای نقـدی در زنـدان به سـر می برند  
مـواردی ذکـر شـده اسـت از جملـه باقـی مانـده 
محکومیـت محکومـان بـه جـزای نقدی تـا ۲۰۰ 
میلیون ریال، باقی مانـده محکومیت محکومان 
بـه جـزای نقـدی بیـش از 5۰۰ میلیـون تـا یـک 
میلیارد ریـال، چنـان چه تـا تاریـخ 98.۱۲.۲8 
حداقـل بـه مـدت یـک سـال تحمـل حبـس کرده 
باشـند و... کـه متـن کامـل ایـن دسـتورالعمل  و 
مـوارد مسـتثنا از ایـن عفـو و کاهـش محکومیـت 
را مـی توانیـد در خبرگـزاری هـا یـا سـایت میزان 

متعلـق بـه قـوه قضاییـه مالحظـه کنیـد.
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 مغازه داری هستم که به خاطر کرونا فعال  •
تعطیل کردم وصاحب ملکی دارم که با داشتن 
چندین مغازه ومسافرخانه ومنزل مختلف  
اجاره ای در سطح شهرحتی حاضر نیست که 
کمکی بکند ومی گوید کرونا به من ربطی ندارد 

وهر سال اجاره اش را سه برابر می کند!
 بانک هادرمورد مهلت سه ماهه تسهیالت  •

مشاغل خانگی وازدواج به دروغ می گویندکه 
بخشنامه ابالغ نشده است و هیچ کاری انجام 

نمی دهند.
ــه به  • ــی اســـت ک ــزان ــزی ــاع روی ســخــنــم ب

وضعیت  تواین  رونددرسته  می  مسافرت 
ــاجــان صــدهــانــفــربــازی کنی چــون پول  ب
داری به فکرمردم نیستی! درخانه بمانید 
ــت نکنید. به  ــرای ملت درسـ ــربـ و دردسـ

امیدنابودی کرونا.
یک عده در قم ومشهد به حرم توهین کردند  •

وبه زور قصد ورود داشتند. پیشنهاد می کنم 
چند کرونایی بین این ها باشند تا بفهمند 
وقتی بــرای سالمت مــردم درهــا مسدود 

می شود نباید هجوم بیاورند!
به خدا مــردم اتوبوس نیاز دارنــد و از دل  •

خوش شون که بیرون نمیان. این تعطیلی 
اتوبوس تصمیم مسخره ای است واقعا. 

ــر تمام  •  مسئولین شهر باید هر چه زودت
صنوف را به جز سوپر مارکت ها و نانوایی ها 
تعطیل کنند تا مردم بی دلیل توی خیابان ها 
نچرخند و فقط برای خرید مایحتاج ضروری 
آن هم فقط یک نفر از منزل خارج شوند...
بعد از شکست کرونا وقت برای خرید هست 

هموطن...جدی بگیرید.
پمپ های گاز به علت ارزان بودن عامل شلوغی  •

ورفت و آمد بی خودی هستند بهترنیست تمام 
پمپ های گاز فعال تعطیل شوند.

بخشنامه عــدم نیاز به استعالم از اداره  •
مالیات بــرای پرداخت تسهیالت درتاریخ 
۲۱ اسفند صادر شده و۲6 اسفند روزنامه 
شماچاپ کــرده  ولی هنوز بانک ها اعمال 
نمی کنند و می گویند هنوز به ما ابالغ نشده 

است! اگر می گفتند که قرار است ۲ درصد 
سود بیشتر از مردم بگیرند از همان دقایق 
اول این کار را اجرایی می کردند ولی حاال که 
می خواهند به مردم کمک کنند این جوری 

رفتار می کنند.
بعضی از مــردم بی خیال کرونا شدند ! و  •

عده ای لج می کنند ! می خوام بگم در اصل به 
ضرر خودتون، فامیلتون و دوستان تونه ! در این 
شرایط بحرانی با همدلی، دلسوزی، وحدت و 

کمک به دولت کرونا را شکست دهید !
 التماس می کنم درمورد ماشین ساندروی  •

من که دوساله منتظرم و شرکت سایپا نمیده 
یه کاری بکنین.

ــی، بــه داد مــا کــارگــران  • ــانـ ــای روحـ ــ آق
ساختمانی برسید.در این موقعیت بیکاری 
اگه شما هوای ما را نداشته باشید اگر از کرونا 

نمیریم از بی پولی می میریم.
خانمی که با داشتن دو بچه قهر کردی  •

رفتی خونه پدرت تا همسرت خانه را به نامت 
کند و آقایی که بــدون دلیل خانم گلت را 
ازخانه بعد از ۲۰ سال زندگی بیرون کردی 
خجالت داره در این شرایط بیشتر فکر کنید!

 یــک رانــنــده آژانــســم باشرایط پیش آمــده  •
چندوقته که بیکارم برای تعویق انداختن قسط 
وام به بانک مراجعه کردم میگن فقط وام های 
قرض الحسنه شامل این طرحه،ازکارمندبانک 
پرسیدم چــرا؟ میگه آقاسرکارتون گذاشتن 

همش دروغی بیش نیست.
 باوجود افزایش 5۰درصدی وحق مرزی  •

برای نیروهای رسمی وپیمانی متاسفانه 
ــری و قـــراردادی  ــارگ نــیــروهــای رســمــی ک
کارگری درسازمان بهزیستی هیچ افزایش 

حقوقی نداشتند.
ــاز همه  • ــای تــاســف داره کــه شــرکــت گ ج

نیروهای مالی رو مجبور می کنه تمام وقت و 
حتی اضافه کار تو این شرایط سر کار باشن.
توی هر اتاق سه تا چهارنفر کنارهم.حتما 
باید فاجعه رخ بده.مگه مصوبه استانداری 

تقلیل نیروها نیست؟
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کرونا و جایگزین سفرهای نوروزی

سفرهای نوروزی یکی از جدی ترین برنامه های 
اکثر خانواده هاست. امسال اما شیوع گسترده 
ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان از جمله 
ایران، موجب به وجود آمدن مشکالت فراوان در 
زندگی مردم شده است، به گونه ای که به گفته 
متخصصان، ماندن در خانه و رعایت بهداشت 
فردی و جمعی به عنوان اولویت اساسی و شرط 
اصلی کمک به مهار و کنترل بیماری کووید ۱9 
است. بنابراین در شرایط فعلی که جز به ضرورت 
نباید از خانه بیرون آمد، به طریق اولی و به حکم 
عقل و شرع و انصاف و وجــدان باید سفرها نیز 
تا مدتی تعطیل شود، اما آیا در چنین وضعیتی 
می توان جایگزین های مناسبی برای سفرهای 
نــوروزی پیدا کــرد؟ قطعا چنین اســت. در این 

نوشتار به اجمال به چند مورد اشاره می شود. 
۱ – وقتی در شرایطی از جمله شرایط کنونی که 
سالمت و جان انسان ها در خطر است، عقل و 
شرع حتی واجبات الهی از جمله »مراسم حج« 
منظور حتی حج واجب است – عمره که جای خود 
دارد – و نمازجمعه را تعطیل می کند و مستحبات 
موکدی مانند نماز جماعت، زیارت و حتی صله 
رحم و ... نیز به تعطیلی کشیده می شود، همگی 
نشان از اهمیت و اولویت حفظ جان در اسالم 
دارد. قدرمسلم تعطیل کردن سفرهای نوروزی 
وظیفه ای عقلی و وجدانی است که تک تک ما 
باید رعایت کنیم تا عالوه بر این که خود را از خطر 
ابتال به این بیماری خطرناک برهانیم، وظیفه 
انسانی، شرعی و وجدانی خود را برای کمک به 
مهار این ویــروس، قطع زنجیره ابتال و کمک به 
مبتال نشدن دیگران انجام دهیم تا در بیمار شدن 
دیگران و خــدای ناکرده از دست رفتن و جان 
سپردن عزیزان و هم وطنانمان سهم و نقشی 

نداشته باشیم.
۲ – یکی از بهترین کارهایی که می توان انجام 
داد، همنشینی و مجالست بیشتر و صمیمی تر با 
اعضای خانواده است. حتما هر یک از ما به دالیل 
مختلف از جمله مشکالت اقتصادی و درگیری 
های متعددی که برایمان درست کرده اند! یا 
خودمان درست می کنیم!...ادامه در صفحه 5
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ــروه های  پس از ناکامی کمیته هفت نفره گ
سیاسی شیعه عراق در انتخاب نخست وزیر، 
»برهم صالح« رئیس جمهور عراق ظهر دیروز 
)سه شنبه -۲۷ اسفند( »عدنان الزرفی« عضو 
ائتالف النصر )به رهبری حیدر العبادی( را به 
حضور خواست و او را مأمور تشکیل کابینه کرد. 
از روز گذشته که زمزمه ها در خصوص انتخاب 
الزرفی برای نخست وزیری آغاز شد، برخی گروه 
ها به شدت مخالفت خود را به دلیل سابقه او  ابراز 
کردند و در شبکه های اجتماعی نیز کاربران 
عراقی نوشتند که او تابعیت آمریکایی دارد. 
 الزرفی )ابو جعفر( نزدیک ترین چهره سیاسی 
عــراق به آمریکا )حداقل در میان شیعیان(و 
ــاالت متحده اســت. گفته می شود  شهروند ای
که الزرفی از حامیان جدی تظاهرات اخیر در 
عراق بوده اســت.وی اکنون نماینده پارلمان 
عراق و دبیرکل حزب »حرکه الوفاء العراقیه« 
است که هشت کرسی در شورای استانداری 
نجف و دو کرسی در پارلمان عــراق دارد.وی 
در ســال هــای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۴ استاندار نجف  ۲۰۱۲ تا  ۲۰۱۲ و 
بود.   تا کنون عمده گروه های سیاسی شیعه 
مخالفت خود را به صراحت با نخست وزیری 
الزرفی اعالم کرده اند که از جمله آن ها ائتالف 
دولــة القانون، بــدر، عصائب اهل الحق و فتح 
هستند. در این میان واکنش »جواد الطلیباوی« 
از رهبران جنبش »عصائب اهل الحق« عراق، 
شدیدتر از دیگر شخصیت ها بود. او گفته است 
که انتخاب الزرفی، خیانت به خون شهدا و مردم 
محسوب می شود و به نظر می رسد که توطئه ای 
در حال رخ دادن است. اکنون با انتخاب الزرفی 
به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه، به 
نظر می رسد که برهم صالح بدون توجه به نظر 

احزاب و ائتالف های سیاسی دست به این کار 
زده است.»علی التمیمی« کارشناس حقوقی 
عراق ، بر این عقیده است که پس از ناکامی کمیته 
هفت نفره برای معرفی نخست وزیر و پایان مهلت 
قانونی، »برهم صالح« طبق قانون می توانست 
خود تمام اختیارات نخست وزیری را بر عهده 
بگیرد و دیگر فراکسیون اکثریت موضوعیت 
ندارد و رئیس جمهور در انتخاب هر فردی آزاد 
است.»فالح الزیادی« از نمایندگان عضو ائتالف 
النصر نیز در بیان چگونگی نخست وزیر شدن 
»الزرفی« گفت که پس از شکست کمیته هفت 
نفره، ائتالف النصر شروع به جمع آوری امضا 
از نمایندگان گروه های سیاسی مختلف کرد تا 
بتواند الزرفی را به رئیس جمهور معرفی کند. 
به هرحال بسیاری بر این عقیده هستند که 
دریافت رأی اعتماد از پارلمان برای کابینه او در 
سایه مخالفت شدید برخی گروه های سیاسی، 
بسیار دشوار خواهد بود و از هم اکنون برخی 
گروه ها شرط های بسیار مهمی را جلوی پای 
الزرفی گذاشته اند.»کرم علیوی« از نمایندگان 
ائتالف الفتح )به رهبری هادی العامری( در 
اولین واکنش به وبگاه المعلومه گفت که اگر 
الزرفی اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج 
نیروهای خارجی از عراق را تضمین نکند، هرگز 
گروه های شیعه به کابینه او رأی اعتماد نخواهند 
داد.»حسن سالم« از نمایندگان فراکسیون 
الصادقون پارلمان عراق، موضع این فراکسیون 
در خصوص الزرفی را همان موضع سابق دانست 
و گفت که انتخاب وی »خیانت به خون شهدا« 
محسوب می شود. الزرفی نسبت به ایــران نیز 
دیدگاه های خاصی دارد اما به تجربه می داند 
کلید بقا یا موفقیت، ضرورت رعایت توازن در 

تعامل با دو بازیگر اصلی خارجی در عراق است.

تحلیل روز

دونالد و اقتصاد کرونا زده آمریکا 

با وخیم تر شدن وضعیت سالمت در آمریکا در 
پی گسترش ویروس کرونا ، اقتصاد آمریکا بیش 
از هر زمان دیگری طی ۱۵ سال اخیر تحت فشار 
قرارگرفته اســت. سقوط چشمگیر بازارهای 
سهام در آمریکا و از دست رفتن فرصت های 
شغلی متعدد در پی تعطیلی برخی از کسب و 
کارها، فدرال رزرو را بر آن داشت که برای نجات 
جسورانه  تصمیمی  آمریکا  زده  کرونا  اقتصاد 
بگیرد . در اقدامی که کم سابقه توصیف شده 
است، فدرال رزرو نرخ بهره بین بانکی را ناگهان 
یک درصد کاهش داد و آن را به حدود صفر تا ۲۵ 
صدم درصد رساند. همزمان اعالم شد که عالوه 
بر ۹۰۰ میلیارد دالر بسته حمایتی دولت برای 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ویــروس کرونا، 
فدرال رزرو ۷۰۰ میلیارد دالر به بازارها تزریق 
خواهد کرد. از این رقم، ۵۰۰ میلیارد دالر به 
خرید اوراق بهادار در بازارهای بورس اختصاص 
تــا از سقوط بیشتر شاخص ها  خــواهــد یافت 
جلوگیری شود و۲۰۰ میلیارد دالر نیز برای 
تحرک بخشیدن به بازار استقراض و وام  دهی 
تخصیص می یابد. با این اقدامات به نظر می رسد 
دولت دونالد ترامپ و نهادهای مالی فدرال با 
تمام توان و ظرفیت به جنگ کرونا آمده اند تا از 
ورود آمریکا به دوران رکود جلوگیری کنند. با این 
حال، گستردگی ویروس کرونا در جهان و لطمه 
های ویرانگر آن به اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد 
آمریکا، تردیدهای جدی را درباره قابلیت دولت 
فدرال در مهار بحران پیش رو ایجاد کرده است؛ 
به ویژه این که با نزدیک شدن نرخ بهره بانکی به 
صفر و تزریق ۱.۵ تریلیون دالر پول به بازارها ، 
ابزار قدرتمند دیگری در اختیار دولت فدرال 
نخواهد بود که در صورت وخامت بیشتر اوضاع، 
همین  بشتابد.  زده  بحران  اقتصاد  کمک  به 
موضوع نیز بر نگرانی ها افــزوده است تا جایی 
که تکرار بحران ۲۰۰8 - ۲۰۰۷ را در برابر 
دیدگان آمریکایی ها قرار داده است؛ آن هم در 
سالی که قرار است  انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا برگزار شود.

خانم کامبیاچی پژوهشگر ایتالیایی علوم پزشکی 
که کشورش به شدت درگیر کروناست، با عصبانیت 
در توئیتی چنین از در اولویت نبودن پژوهش ناله 
می کند: "به پزشکان و پژوهشگران ماهی ۱3۰۰ 
یورو می دهید اما به فوتبالیست ها یک میلیون یورو. 
با این حال به دنبال درمان هم هستید!! بروید و از 

رونالدو بخواهید راه درمان شما را بیابد". 

توئیت روز 

   امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

در پی تشدید شیوع کرونا در ایاالت متحده ، مردم 
آمریکا  به صف های طوالنی خرید سالح پیوسته اند 
و می گویند برای زمانی آماده می شوند که احتمااًل 
نظم عمومی در پی تشدید شیوع ویروس کرونا به هم 
بریزد.فروشندگان سالح در مناطقی که به شدت 
تحت تأثیر شیوع کووید-۱۹ قرار گرفته اند از جمله 
واشنگتن، کالیفرنیا و نیویورک اعالم کرده اند که 
فروش سالح در پی شیوع ویروس کرونا در این مناطق 
بسیار افزایش یافته است زیرا مالکان سالح نگرانند 
که نظم عمومی به هم بریزد.تصاویر منتشر شده، 
افراد را در صف های طوالنی خارج از فروشگاه ها در 
حالی نشان می دهد که در صدد هستند سالح های 
شخصی خود را تقویت کنند. یکی از سایت های 
فروش آنالین سالح به نشانی ammo.com، افزایش 
ناگهانی فروش سالح از زمان آغاز شیوع کووید-۱۹ 
در آمریکا را گزارش کرد و نوشت که از زمان افزایش 
شیوع ویروس کرونا، ۶8 درصد به فروش اسلحه این 

فروشگاه از طریق خرید آنالین افزوده شده است.

 نمای روز 

ترامپ باالخره کرونا را جدی گرفت 
 انتخابات درون حزبی متوقف و سانفرانسیسکو قرنطینه شد و بوئینگ

 درخواست کمک مالی کرد 

ــرای مقابله با شیوع ویــروس کرونا  آمریکا ب
اقدامات خود را سخت گیرانه تر کرده است. 
دموکرات ها انتخابات درون حــزبــی خــود را 
متوقف کردند، سانفرانسیسکو قرنطینه و ورود 
شهروندان بریتانیایی و ایرلندی به آمریکا نیز 
ممنوع اعالم شد. اما دونالد ترامپ، در دوران 
کرونا نیز رفتار و سیاست همیشگی خود را 
به نمایش می گذارد. او در تازه ترین نشست 
خبری خود در کاخ سفید گفت که دولتش 
عملکرد خوبی ارائه داده است. ترامپ با لحنی 
جدی تر از همیشه تصریح کرد که دولت همه 
چیز را تحت کنترل دارد، اما سپس اذعان کرد 
که شیوع ویروس کرونا اجتناب ناپذیر است. 
وی همچنین از کرونا به عنوان دشمن نامرئی 
یاد کرد و حتی احتمال رکود اقتصادی به دلیل 
شیوع این بیماری را نیز رد نکرد. ترامپ در این 
نشست خبری همچنین تصمیمات تازه دولت 
آمریکا برای مقابله با گسترش پرشتاب کرونا 
را اعالم کرد. او از شهروندان آمریکا خواست 
که در دو هفته آینده از حضور در تجمعات 
بیش از ۱۰ نفر پرهیز و از رفتن به رستوران و ... 
خودداری کنند. وی با این حال گفت که تصمیم 
ندارد قرنطینه ملی وضع کند. اقدامات آمریکا 
به سخت گیری اروپا نیست و به نظر می رسد 
که تا کنون بیشتر جنبه توصیه داشته باشد. 
تردد در آمریکا برای شهروندان به طور عمومی 
ممنوع نشده، اما فرمانداران ایالت های آمریکا 
که با تعداد زیاد مبتالیان روبــه رو هستند، از 
رستوران ها، باشگاه های ورزشــی، مدارس، 
سینماها و اماکن عمومی مشابه خواسته اند که 

برای جلوگیری از شیوع کرونا فعالیت خود 
را تعطیل کنند. افزایش شمار مبتالیان 

همچنین برخی از شهر های بزرگ را به 
واکنش واداشته است. مقام های 

مناطق  و  سانفرانسیسکو 
شهروندان  به  پیرامونی 

ــد کــه در  ــ دســتــور داده ان
خانه های خود بمانند 
و تنها برای خرید دارو و 
ــوراک از خانه خارج  خ
شوند. گفته شده است 

که این دستور از ۲۷ اسفند به مدت سه هفته 
اجرا خواهد شد. شماری از ایالت ها از جمله 
نیویورک، نیوجرسی و کانتیکت نیز اعالم 
کرده اند که سینما ها، سالن های ورزشــی، 
مدارس و دانشگاه ها تا "اطالع ثانوی" تعطیل 
خواهند بود تا از این طریق جلوی شیوع سریع 
ویروس کرونا گرفته شود.اقتصاد آمریکا نیز 
در پی این روند به شدت زیر فشار قرار گرفته 
و دوران سختی  پیش رو دارد. بورس آمریکا 
سیاه ترین روز خود از سال ۱۹8۷ میالدی 
ــازار سهام آمریکا  به این سو را تجربه کــرد. ب
ــود. شرکت  شــاهــد ســقــوط ۱۲ درصـــدی بـ
هواپیماسازی بوئینگ که از غول های صنعت 
هوانوردی محسوب می شود، با مشکل پرسنلی 
روبه روست و باید درباره کم  و کیف میزان تولید 
خود در دوران بحران کرونا تصمیم گیری کند. 
بوئینگ از دولت آمریکا خواستار کمک های 
مالی سریع شده است. شرکت های هواپیمایی 
آمریکا نیز با بحرانی شدید روبه رو هستند و از 
دولت ترامپ خواسته اند که با بسته کمکی 
۵۰ میلیارد دالری دولت به آن ها کمک کند.

از سوی دیگر،سال ۲۰۲۰ که قرار بود سال 
انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده 
باشد، به سال کرونا بدل شده است. برای روز 
سه شنبه نیز در چندین ایالت آمریکا برگزاری 
انتخابات درون حزبی دموکرات ها برنامه ریزی 
ــود. ایالت های لوئیزیانا، کنتاکی و  شــده ب
جورجیا برگزاری این انتخابات را به تاریخی 
دیگر موکول کردند. مقام های مسئول در ایالت 
اوهایو نیز در آخرین لحظه اعالم کردند 
که بــرگــزاری آن را به تابستان 
)دوم ژوئــن( موکول می کنند. 
انتخابات مقدماتی درون حزبی 
ــا در ایــالــت هــای  ــرات ه ــوک دم
فلوریدا، ایلینویس و آریزونا قرار بود 
دیروز طبق برنامه ریزی قبلی انجام 
شود و پس از آن احتماال مشخص خواهد 
شد که رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ 
جمهوری  ریــاســت  انتخابات  در 
۲۰۲۰ آمریکا چه کسی خواهد 

بود: جو بایدن یا برنی سندرز.

مأموریت جنجال برانگیز»الزرفی« 
 نخست وزیری » الزرفی« بامخالفت ، هشدار وحمایت مشروط

 گروه های مقاومت عراقی روبه رو شد 
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ویژه های خراسان  

ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب 
بین المللی درباره کرونا 

با توجه به شدت اهمیت موضوع کرونا که تمام 
ــردی ،جمعی و امور  فعالیت هــای  زندگی  ف
جهانی را در سایه خود قرار داده سوالی که مطرح 
می شــود آن اســت که علت شیوع ایــن ویــروس 
چیست؟ آیا کرونا یک بیماری طبیعی ناشی از 
انتقال ویروس از حیوان به انسان است یا یک 
ــروس دســت ســاز بشر که عمدًا شیوع یافته  وی
است ؟ برای پاسخ به این سوال گمانه زنی های 
گوناگونی انجام شده که در فرصتی دیگر باید 
به آن پرداخت، اما آن چیزی که افکار عمومی 
اکنون خواهان آن است اطالع یافتن از چگونگی 

و چرایی گسترش شدید این ویروس است . 
چین به عنوان کانون اصلی شکل گیری ویروس 
احتماال  و  انسانی  تلفات  بیشترین  که  کرونا 
خسارت اقتصادی را متحمل شده، وقوع یک 
جنگ بیولوژیک و برنامه ریزی عامدانه در انتشار 
این ویــروس را مطرح کرده و در معرفی عامل، 
انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه گرفته 

است . 
در ایــران و روسیه هم این فرضیه طرفدارانی 
ــام بی  ــه ــک ات ــر چــنــد آمــریــکــا آن را ی دارد  ه
ــم گرفتار  ــد و دلــیــل آن را ه ــی دانـ ــاس م اسـ
ــروس کــرونــا بیان می کند . ــود بــه ویـ ــدن خ  ش

 درهرصورت جهان اکنون درگیر موضوعی است 
که امنیت جسم و روان تمام مردم را به شدت 
تحت تاثیر قرار داده ، بنابراین حق طبیعی آن 
است که بدانند علت پدیدار شدن این بیماری 
که وقایع تلخ شیوع بیماری های کشنده قرون 
قبل را برای آنان بازسازی کرده است، چیست؟ 
بدین لحاظ ضرورت تشکیل یک کمیته حقیقت 
یاب بین المللی برای بررسی دقیق تمام ابعاد این 

حادثه احساس می شود . 
ــران با  پیشنهاد می کنم جمهوری اسالمی ای
اعالم رسمی این طرح و دعوت از تمام جهان به 
ویژه کشورهایی که بیشترین صدمه را از شیوع 
ویروس کرونا دیده اند ، پرچمدار کشف حقیقت 

شود .

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به رسیدگی به پرونده یکی از بدهکاران بانکی خبرداد 

بازگشت 3 هزار میلیارد تومان به بیت المال 
نیمی از زندانیان امنیتی به مرخصی کرونایی رفته اند 

ــاره بــه برخی  ــوه قضاییه بــا اشـ سخنگوی ق
مصادیق مبارزه با فساد اقتصادی از بازگشت 
سه هزار میلیارد تومان به بیت المال در یکی 
از این پرونده ها خبرداد. به گــزارش میزان 
غالم حسین اسماعیلی درنشست خبری روز 
گذشته خود که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بدون حضور خبرنگاران وبه صورت مجازی 
برگزارشد درباره این پرونده توضیح داد: یکی 
از بدهکاران بزرگ بانکی که بیش از سه هزار 
میلیارد تومان به ۱۰ بانک کشور بدهی داشت 
۱۰ بانک با عناوین مختلف تسهیالت  و از 
دریافت کرده بود و از تسویه بدهی های خود 
به  قضایی  پیگیری های  با  می کرد،  امتناع 
عمل آمده و در فرایند رسیدگی بیش از ۵۰ 
درصد از این بدهی های معوق را تا امروز تسویه 

کرده است.
وی  از برخورد جدی این دستگاه با ویروس 
فساد سخن گفته و با بیان ایــن که مــردم به 
جای شنیدن اخبار اختالس اخبار محاکمه 
مفسدان اقتصادی را می شنوند؛ آن را یک 

موفقیت در دوره جدید قوه قضاییه دانست.

مرخصی 	  به  امنیتی  زندانیان  از  نیمی 
کرونایی رفته اند

سوالی  به  پاسخ  در  قضاییه  قــوه  سخنگوی 
دربــاره آخرین وضعیت مرخصی زندانیان 
با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه و این 
که چه تعداد از زندانیان امنیتی از مرخصی 
بهره مند شــده انــد، گفت: »بــه لحاظ درک 
درست دستگاه قضا از شرایط موجود و برنامه 
سنواتی که برای ایام نوروز داشتیم، بخشنامه 
ریاست قوه قضاییه با شرایط خاصی برای 
اعطای مرخصی به زندانیان واجــد شرایط 
تصویب شد که تا به امروز حدود ۸۵ هزار نفر 
از زندانیان از این مرخصی بهره مند شدند.« 
وی افـــزود:»در ایــن بخشنامه بــرای اعطای 
مرخصی به زندانیان امنیتی پیش بینی های 
الزم به عمل آمده و با صراحت اعالم می کنم 
که بر اســاس آمــار جمع آوری شــده، بیش از 

پنجاه درصد از زندانیان امنیتی هم از مرخصی 
استفاده کرده اند و درباره فضاسازی که بعضا 
این  از  امنیتی  زندانیان  که  می شد  انجام 
مرخصی محروم هستند، باید گفت: اصال این 

گونه نیست.«

بــرخــورد قــوه قضاییه بــا شایعه ســازان 	 
کرونایی

ــع به شایعه ســازان و دروغ  اسماعیلی راج
ــروس کرونا، گفت: »قوه  ــاره وی پــردازان درب
قضاییه بــرای مقابله با این قبیل افــراد، اوال 
در همه واحد های قضایی، خاص تعقیب و 
پیگیری دروغ پردازان و شایعه سازان شعب 
ــاه  ــرا و هــم در دادگ ــژه ای را هــم در دادسـ ویـ
تشکیل داده است؛همچنین ابالغ و ماموریت 
ویژه ای برای ضابطان و به ویژه نیروی انتظامی 
و پلیس فتا صادر شده است که در اسرع وقت 
ــراد شناسایی شوند و تحت  ایــن قبیل از اف

تعقیب قرار گیرند. 
از نیروی انتظامی و پلیس فتا تشکر می کنم که 
ورود خوبی داشتند و تعدادی از افراد شایعه 
ساز و دروغ پراکن شناسایی شدند و تحت 
تعقیب قرارگرفتند.« وی در پاسخ به سوالی 
درباره ویدئوی پخش شده از زنی که مدعی 

پرستاری و آمار باالی مرگ و میر بر اثر کرونا 
در بیمارستان بود، نیز گفت: »بررسی ها در 
این زمینه صورت گرفت و این فرد اصال جزو 
جامعه پرستاری نبود. محتوای مطلب دروغ 
بود و فرد شناسایی و هویت او مشخص شد و 

تحت تعقیب است.« 
کــرد:  خاطرنشان  قضاییه  ــوه  ق سخنگوی 
»خبر دستگیری این فرد صحت ندارد و افراد 
دیگری در استان های مختلف در ارتباط با  این 
موضوعات دستگیر شده اند. این فرد تحت 
تعقیب است و هنوز دستگیر نشده و امیدواریم 
به زودی دستگیر شود و کذب بودن مطالب 

وی نیز احراز شده است.«

دیه در سال آینده 330 میلیون تومان	 
اسماعیلی نرخ دیه سال آینده را اعالم کرد: 
»به موجب قانون در پایان هر سال برای سال 
جدید قوه قضاییه باید نرخ جدید دیه را اعالم 
کند. این موضوع در جلسه دیروز شورای عالی 
قوه قضاییه مطرح شد و نرخ دیه برای سال 
۱۳۹۹ در ماه های غیرحرام ۳۳۰ میلیون 
تومان با رشد بیست درصدی نسبت به نرخ دیه 
سال ۱۳۹۸ تعیین شد و از اول فروردین ۹۹ 

الزم االجرا خواهد بود.«

علیه 	  المللی  بین  قضایی  مــراجــع  در 
تحریم های آمریکا  تشکیل پرونده دادیم

وی همچین گریزی به  تحریم های آمریکا در 
زمینه دارو و تجهیزات پزشکی داشت و گفت: 
»مردم ما به خوبی می دانند که نظام سلطه و 
استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا نه تنها با 
نظام و حاکمیت ما، بلکه با مردم و شهروندان 

ما عداوت و دشمنی دارد.«
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: »درباره 
یکایک جنایات آمریکا و آن چه در صالحیت 
مراجع قضایی خودمان بوده تشکیل پرونده 
ــم، بخش دیگری از جنایت آمریکا در  داده ای
مجامع بین المللی و مراجع صالحه و معاونت 
امور بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت 
ــاز هم  ــت و ب ــده اس امــور خــارجــه پیگیری ش

پیگیری خواهد شد.«

صدور رای 2 متهم پرونده صندوق تعاونی 	 
فرهنگیان

اسماعیلی با اشاره به رسیدگی به پرونده  بانک 
سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان از صدور 
رای برخی مجرمان این پرونده خبرداد و گفت: 
رای اخیر ناظر بر دو نفر از متهمان اصلی 
این پرونده است که بر این اساس محمدرضا 
جهانبانی فرزند علی به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 
شش هــزار و ۴۰ میلیارد ریــال محاکمه و به 
تحمل 2۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شالق در 
مشاغل  از  ــم  دای محرومیت  عمومی،  انظار 
دولتی، اســتــرداد پنج هــزار و سه میلیارد و 
پانصد میلیون و پانصد هزار ریال در حق بانک 
سرمایه محکوم شده است. اسماعیلی ادامه 
داد: متهم دیگر این پرونده، عمار صالحی 
فرزند عــطــاءا... به جــرم معاونت در اخالل 
در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس 
و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم 
شده است. عصر ایران این خبر را با تیتر »عمار 
صالحی پسر فرمانده سابق ارتش به ۱۰ سال 

حبس محکوم شد« پوشش داد. 

مجلس بعدی نمی تواند 
سنگ اندازی کند

پیشین  نماینده  و  سیاسی  فعال  تاجرنیا  علی 
مجلس شورای اسالمی:» مجلس آینده نمی تواند 
به دولت سنگ اندازی داشته باشد، سابقه نشان 
داده مقامات عالی نظام به دنبال این هستند 

در  مختلف  نهادهای  که 
دوره هـــای قانونی خود 
کار کنند تا ماموریت خود 

را به پایان برسانند.«/ 
ایرنا

دولت باید به دنبال لغو تحریم ها 
باشد

حشمت ا... فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی: 
»ایــران باید رسما درخواست کند که تحریم ها 

در قالب قطعنامه شورای 
امــنــیــت ســازمــان ملل 
ــران با  بـــرای مقابله ایـ

کرونا لغو شــود.«/ 
ایسنا

پول خرج کردن برای برخی پالک 
قرمزها ممنوع شد

طبق بخشنامه یک نهاد نظارتی به تعدادی از 
سازمان ها و ادارات دولتی، از مخاطبان خواسته 
شــده به دلیل بررسی هــای قانونی، هرگونه 
اعتبارات  محل  از  هزینه  پرداخت  و  استفاده 
دولتی بابت خودروهایی که از دستگاه های 
غیردولتی دریافت شده و همچنین خودروهای 
انتقالی از دستگاه   های دولتی که در سرجمع 
آمــار آن دستگاه ثبت نشده انــد، با هر عنوان 

ممنوع و مستوجب پیگرد قانونی است.

 گاف وارداتی یک مسئول
 دردسرساز شد

گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران 
ارشد دولتی نشان می دهد به دلیل درخواست 
یکی از وزارتخانه های اقتصادی در خصوص 
نحوه واردات و ترخیص یکی از کاالهای اساسی 
ــای اخــیــر، بــه دلیل نبود زیرساخت  در روزهـ
ــرای آن دســتــور، ورود  ــرای اج و شرایط الزم ب
کاالهای مذکور را با اختالل مشهود مواجه کرده 
که به نظر می رسد باید تغییراتی در این دستور 

ایجاد شود تا کشور دچار اختالل جدی نشود.

رسولی: می توانیم در 1400 نقش آفرین باشیم 
حسن رسولی عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان از بررسی شرایط در مدت باقی 
مانده تا  انتخابات ۱۴۰۰ سخن گفت و تاکید کرد: 
پیش بینی ۱۴۰۰ با توجه به شرایط امروز جامعه 

دشوار است. اصالح طلبان همواره به صندوق رای 
و نهادهای انتخابی به عنوان یک راهکار مبتنی 
بر حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی معتقد 
بودند و هستند. رسولی که با خبرآنالین گفت 

ــزود: باید  ــرد افـ و گــو مــی ک
ــا   شناسایی نقاط قوت  ب
جریانی  درون  ضعف  و 
بــا آمـــادگـــی بــهــتــری در 

انتخابات ۱۴۰۰ نقش 
آفرین باشیم.



غفوریان- در کنار تمامی خبرهایی که این 
روزها درباره کرونا منتشر می شود که احتماال 
خیلی از آن ها خوشایند نیستند، اما سیستم 
بهداشت و درمان کشور و البته دانشمندان 
ــاز در ایــران و دیگر کشورها نیز بیکار  داروس
ننشسته اند و در مسیر سرعت بهبود و درمان 
مبتالیان، اکنون به موفقیت های خوبی رسیده 
اند. اگرچه هیچ سیستمی هنوز اعالم نکرده به 
داروی ضدکرونا دست یافته اما خبرها در این 

باره امیدوارکننده است.

یک ترکیب دارویی موفق در ایران       
در همین زمینه یک شرکت دانش بنیان ایرانی 
زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری 
موفق شده در نتایج آزمایشگاهی و ویروس 
شناسی، داروی درمان بیماری کرونا را کشف 
و شناسایی کند که می تواند مــدت بستری 
بیماران مبتال به کرونا را                                          تا چهار روز کاهش 
دهد. مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری 
درباره تجربه  روزهای گذشته می گوید: ضایعه 
ریوی پس از بروز بیماری کرونا در ریه ایجاد 
می شود که به بستری، رفتن به بخش ICU و 
حتی در مواردی به مرگ منجر می شود که با 
این ترکیب دارویی جدید بیماران رو به بهبودی 
می روند. طبق اعالم آقای قانعی در گروهی 

که این سه ترکیب دارویی را دریافت کردند، 
40 درصد این بیماران قبل از 4 روز بستری در 

بیمارستان ترخیص شدند.

 ستاری: خبرهای خوشی در راه است       
همچنین در این باره سورنا ستاری در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام نوشت : »...در این 
مدت کوتاه محققان و شرکت های دانش بنیان 
ــد.  ــات بسیار مهمی را انــجــام داده انـ ــدام اق
شش قــرارداد برای توسعه ساخت کیت های 
تشخیص کرونا بسته شده است. خوشبختانه 
محصول کیت تشخیصی سه شرکت به تأیید 
اولیه رسیده است و تا هفته آینده تولید انبوه 
برخی از شرکت ها عرضه خواهد شد. ساخت 

کیت های تشخیص در این مدت کم در بخش 
خصوصی نشان دهنده عمق اشــراف علمی 
جامعه زیست فناوری کشور است...دستگاه 
هایی که تاکنون در کشور تولید نمی شده از 
پالس اکسیمتر و بای پپ گرفته تا سی تی اسکن 
در حــال دریافت تأییدیه های الزم اســت...

خبرهای خوش در راه است.«

اولین تست در آمریکا انجام شد       
و اما در حوزه تولید و کشف کرونا، خبرگزاری 
ــالم کــرد که اولین تست  آسوشیتدپرس اع
ــروس کرونا بر انسان و روی یک  واکسن وی
داوطلب در آمریکا انجام شد.  یک مقام دولت 
آمریکا در این باره گفته بود که نخستین مرحله 

از آزمایش بالینی واکسن کرونا دوشنبه ۲۶ 
اسفند آغاز شد. با این حال مقام های مرتبط 
با امور بهداشت و سالمت تاکید کرده اند که 
برای انجام آزمایش های کامل و نتیجه بخش 
بودن واکسن احتمالی، به زمانی بین یک سال 

تا ۱۸ ماه نیاز است.   

به کرونا         ایمنی  کشف واکنش سیستم 
دراسترالیا

ــت:  ــوش هــمــچــنــیــن بـــی بـــی ســـی دیـــــروز ن
دانــشــمــنــدان اســتــرالــیــایــی نــحــوه واکــنــش 
سیستم ایمنی به ویروس کرونای ۲0۱٩ را 
شناسایی کردند. این بررسی نشان می دهد 
که بهبود از کرونای ۲0۱٩ مانند بهبود از 
کدزیرسکا  کاترین  پروفسور  آنفلوآنزاست. 
از نویسندگان تحقیق می گوید: »این  یکی 
کشف مهمی است زیرا اولین بار است که واقعا 
می فهمیم سیستم ایمنی ما چگونه با ویروس 
جدید کرونا مبارزه می کند.«با وجود همه این 
تالش ها خبرگزاری سی جی تی ان در چین 
دیــروز آورد که متخصصان و پزشکان چینی 
هشدار دادند هنوز هیچ شواهدی وجود ندارد 
که تایید کند ویروس کرونا یک ویروس فصلی 
است و مانند ویــروس آنفلوآنزا با فرارسیدن 

فصل گرما کم اثر یا نابود می شود.   
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کرونا و جایگزین سفرهای نوروزی

ــه از صفحه 2...آن قــدر که الزم اســت با  ادام
فرزند و همسر و پدر و مادر خود حتی همصحبت 
نمی شویم چه رسد به شنیدن و گوش دادن به 
حرف ها، درد دل ها، آرزوها، امیدها و انتظارات 
یکدیگر. واقعا هر یک از ما چند نامه محبت آمیز به 
دختر و پسری که در خانه داریم یا به همسر یا به پدر 
و مادر خود نوشته ایم، چند بار با اعضای خانواده 
ــاره مسائل گوناگون  خــود جلسه مشورتی درب
گذاشته ایم، هر یک از ما با ارتباط گیری موثر 
چقدر استعدادها، تمایالت و آرزوهای فرزندان 
خود را می شناسیم، چقدر با همسر، دختر، پسر، 
پدر و مادر خود رفیق هستیم؟! آیا این مدت در 
خانه ماندن اجباری فرصتی مناسب برای احیای 
این موارد ضروری در خانه نیست؟ فرصتی برای 
صمیمی تر شدن، بهتر درک کردن و شناختن 

یکدیگر، مهربان تر شدن و شکرگزاری بیشتر؟!
3 – تفکر؛ این مدت می تواند فرصتی مناسب 
برای تفکر بیشتر درباره مسائل گوناگون باشد، 
فکر کردن درباره صنع الهی، دلیل خلق و زندگی 
و این که از کجا آمده ایم، چرا آمده ایم و به کجا 
می رویم؟ جایگاه انسان در نظام خلقت، شأن و 
منزلت انسان در دستگاه آفرینش، اندیشه و تدبر 
ــاره نعمت های  در آیــات و کالم وحــی، تفکر درب
بی شمار حضرت بــاری تعالی، اندیشیدن به 
ــداف، تالش بــرای تعمیق شناخت و  آینده و اه
معرفت جهان هستی و ... همه و همه گرچه 
نیاز همیشگی خوب زیستن است، اما در چنین 
شرایطی بیشتر می توان به این مهم همت گمارد. 
4 – بی تعارف می دانیم که متاسفانه و به دالیل 
گوناگون، میزان مطالعه کتاب در جامعه بسیار 
اندک و به گفته برخی کارشناسان در حد چند 
دقیقه در روز است. آیا این »خانه نشینی اجباری 
و البته عقالنی« فرصتی مناسب برای مطالعه، 
ارتقای سطح شناخت و آگاهی، افزایش معرفت 
و رمزگشایی از رازهای جهان و خلقت و مطالعه 
درباره مسائل گوناگون جهان و جوامع بشری و 

چگونه زیستن و به اهداف رسیدن نیست؟!
5 – در این فرصت می توانیم با ادبیات گرانسنگ و 
قند پارسی و شعر ناب ایرانی آشتی کنیم، شاهنامه 
خوانی اعضای خانواده، حافظ و سعدی خوانی و 
ترنم اشعار بزرگان ادب پارسی ضمن غنی سازی 
این اوقات، هر یک از ما خصوصا فرزندانمان را با 
شاهکارهای ادب ایران زمین  و »هویت« فرهنگ و 

تمدن این کهن بوم و بر آشناتر می کند.
۶ – در این مدت می تــوان ساعاتی را به مدون 
ــور گوناگون  ــردن برنامه هــای زندگی در ام ک
پرداخت و برای آینده هر یک از اعضای خانواده، 
برنامه ای منسجم برای تفکر، تحصیل، مطالعه، 
کــار، ورزش، فعالیت هــای اجتماعی، تفریح، 

سرگرمی و ... نوشت.
7 – این مدت همچنین فرصت مناسبی برای 

مشورت های خانوادگی در امور گوناگون است.
۸ – در این مدت می توان در هر خانه ای در حد 
اعضای خــانــواده »عصرجدید«ی راه انداخت! 
بخوانند،  بگویند،  خانه  اعضای  همه  بگذاریم 
 بنویسند، پیشنهاد بدهند و خودی نشان دهند!

٩ – اکثر ما ،خصوصا خانم های خانه و دختران با 
کم تحرکی مفرط مواجه هستند، از این فرصت 
می تــوان بــرای ورزش کــردن و ایجاد نشاط در 
 خانه نهایت بهره را برد، با هم و در کنار خانواده.

۱0 – بازی کردن با بچه ها را از یاد نبریم. در این 
مدت »کودک درون« خود را فعال تر کنیم، انواع 
بازی های فکری و ... را در خانه راه اندازی و حتی 
ابداع کنیم. ۱۱ – سخن گفتن و سخنوری، خاطره 
نویسی و نوشتن، شعر گفتن، دکلمه کردن و ده 
ها کار مفید دیگر را نیز می توان در کنار خانواده 
تمرین کرد تا فرزندانمان برای سخن گفتن در 
جمع ها و حتی کالس های درسی خود، دچار 
خجالت ، ترس  و استرس نشوند.۱۲ – آشتی با 
خدا، انس با قرآن، تدبر در احادیث و روایات، اندیشه 
در سخن بزرگان جهان و عمل بیشتر و دقیق، لوازم 
رشد و تعالی و پیشرفت علمی و معنوی و حرکت به 
سوی تکامل نیز در این شرایط بیش از همیشه هم 
می تواند ما را در مسیر رشد قرار دهد، هم بیش از 
این ها قدردان و شاکر نعمت های الهی گرداند و 
آینده ای روشن تر برای زندگی مان ترسیم کند. 
کرونا نیز می میرد و تمام می شود و این انسان است 
که همچنان می تواند با توکل و تفکر و اندیشه و عقل 
و ایمان در بیکران هستی سیر کند ودر همه زمینه 
ها در حد »گل سرسبد آفرینش« بودن و »اشرف 

مخلوقات« ظهور و تجلی پیدا کند. 

 داروی ترکیبی ایرانی زمان بستری کرونایی ها را به 4 روز کاهش داد

امیدهای دارویی برای درمان کرونا
اولین آزمایش واکسن کرونا روی انسان در آمریکا، کشف سیستم واکنش بدن در استرالیا و ترکیب دارویی جدید در ایران

از میان خبرها

مبتالیان 24 ساعته به تفکیک استانی
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16169 مبتال- 988 قربانی
1178 مبتال و 135 قربانی جدید کرونا طی 24 ساعت گذشته
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از کرونا تا گسست اجتماعی

ــود. بــهــارش بــا سیلی  ســال ٩۸ ســال عجیبی ب
ویرانگرآغاز وتابستانش با چند برابر شدن قیمت 
ارز و اقالم مصرفی داغ شد. گرانی یک شبه بنزین 
ــرداری ملی که به  و اعتراض به آن، شهادت  س
موجی عظیم تبدیل شد و در حــال شستن واز 
بین بردن بسیاری از چندگانگی های موجود در 
جامعه بود که اتفاقات ناگوار بعدی از راه رسیدند. 
کشته شدن چندین نفر از هموطنان در مراسم 
تشییع کرمان، جان باختن عده ای در حادثه 
تصادف اتوبوس و خبر سقوط هواپیمای مسافربری 
اوکراینی در اثر خطای انسانی آن قدر ناگوار بود 
که خبر سیل سیستان وبلوچستان از ذهن همنوع 
دوست بسیاری از ایرانیان دور ماند، در این وانفسا، 
فضای سیاسی کشور نیز آماده برگزاری انتخابات 
مجلس می شد.این ها در حالی بود که جهان 
درالتهاب هجوم ویروسی خطرناک به سر می برد 
و ما در فضای پر از بهت و ابهام این اتفاقات،غافل 
از این مسئله،با اولین مرگ ومیر ناشی از سرایت 
کرونا،ناگهان چشم باز کردیم ومتوجه شدیم که 
کرونا در میان ما جــوالن می دهد.مثل همیشه 
اخبار ضد ونقیض وسردرگمی مردم در موج بی 
اعتمادی، احتکار اقــالم پرمصرف این روزهــا و 
رفتارهای عجیب و دور از ذهن برخی،این سوال را 
در ذهن متبادرمی کندکه مارا چه می شود؟چه شد 
که آن جامعه ایثارگرکه از جان خود برای دیگران 
می گذشت تبدیل شده به جامعه ای که به نظر 
می رسد آن چنان دچار از هم گسیختگی شده که 
عواطف و احساسات انسانی تحت الشعاع آن قرار 
گرفته است.دیدن صحنه های اعتراض گروهی 
از مردم به اختصاص بیمارستان شهرشان برای 
درمان کرونا یا جمعیتی که به دار آویخته شدن 
نمادین نماینده قبلی را درجشن پیروزی نماینده 
مجلس به شادی نشسته اند، بیانگر جابه جایی 
ارزش ها و شاخص هــای اخالقی و اجتماعی 
است.پژوهش ها نشان می دهد یکی از عوامل 
چنین شرایطی از هم گسیختگی یا نبود انسجام 
اجتماعی است. مفهوم»انسجام اجتماعی«سال 
هاست مورد توجه و بحث جامعه شناسان بزرگی 
و  مکانیکی  همبستگی  اســـت.از  گرفته  قـــرار 
ارگانیکی دورکیم وبحث تقسیم کار اجتماعی او 
گرفته تا توجه به انسجام در توسعه توسط داگالس 
نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد۱٩٩3،نظریه 
پــردازان زیــادی به این مهم پرداخته انــد. گروه 
پژوهشی سیاستی دولت کانادا انسجام اجتماعی 
را فرایند توسعه مداوم ارزش ها برای حل چالش 
های مشترک و نیز فرصت های برابر در جامعه 
بر مبنای احساس اعتماد، امید و عمل متقابل 
میان افراد جامعه تعریف کرده است.شورای اروپا 
انسجام اجتماعی راحداقل کردن ناهماهنگی 
ها وشکاف های اقتصادی و اجتماعی وتضمین 
وتأمین فرصت هابرای همه مردم جامعه می داند.
در مجموع، انسجام اجتماعی ضامن برقراری نظم 
وسامان اجتماعی ونقطه مقابل ازهم گسیختگی 
نیروهای  که  وضعیتی  است،یعنی  اجتماعی 
مختلف اجتماعی به جای تعامل مثبت وسازنده، 
نفع شخصی و گروهی خویش را به بهای ضرر 
طرف مقابل پیگیری می کنند. وجه فرهنگی 
ازهم گسیختگی اجتماعی را می توان در تزلزل 
ــم ریختن  بر جامعه، دره نظام اخالقی حاکم 
سلسله مراتب ارزش ها، غیرشفاف شدن اهداف و 
خلط مداوم اهداف و ابزار جست وجو کرد. نتیجه 
تضعیف انسجام اجتماعی، افزایش درگیری ها 
وتنش های فــردی و جمعی،کاهش مشارکت، 
افزایش هزینه های کنترل اجتماعی و به طور کلی 
افت کارایی نظام اجتماعی و در نتیجه، ضعف 
نهادی است.اگرساختار اجتماعی به گونه ای 
منفعت  کسب  موجب  همکاری  نبود  که  باشد 
بــرای افــراد شــود، عامالن اقتصادی می آموزند 
که در جهت مشارکت نداشتن حرکت کنند و بی 
اعتمادی به فرهنگ و باور تبدیل می شود و هر 
گونه سیاست گذاری اقتصادی، بدون توجه به 
این باورها و مدل های ذهنی بی ثمر است و فقط 
موجب افزایش هزینه های مبادالتی اجرای این 
سیاست ها می شود. مگر این که الگوهای ذهنی 
و باور مشترک افراد درباره جامعه به عنوان نهادی 
غیررسمی، ولی قدرتمند، که وابستگی به مسیر 
را ایجاد کرده است، تغییر کند. بدین ترتیب، مدل 
های ذهنی افراد و تغییر آن ها در نتیجه بازخورد از 
محیط اطراف )فرایند یادگیری( و ایجاد جامعه ای 

منسجم، نقطه شروع اصالحات بیان می شود.

دیه در سال 99 مشخص شد؛ 330 میلیون تومان
با اعالم سخنگوی قوه قضاییه نرخ دیه در سال ٩٩ در ماه های غیر حرام 330 میلیون تومان تعیین 
شد. به گزارش خراسان، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نرخ دیه در سال ٩٩ را مبلغ 330 
میلیون تومان اعالم کرد.وی گفت: به موجب قانون نرخ دیه باید پایان هر سال مشخص شود و قوه 
قضاییه میزان دیه را در جلسه روز گذشته مبلغ 330 میلیون تومان در ماه های غیر حرام تعیین کرد.

 

مبلغ دیه در دهه نود

نرخ دیه در ماه حرام نرخ دیه در ماه عادی سال

٩0 میلیون تومان ۶7 میلیون تومان ۱3٩0
۱۲5 میلیون و 300 هزار تومان ٩4 میلیون تومان ۱3٩۱
۱50 میلیون و ۶00 هزار تومان ۱۱3 میلیون تومان ۱3٩۲

۲00 میلیون تومان ۱50 میلیون تومان ۱3٩3
۲۲0 میلیون تومان ۱۶5 میلیون تومان ۱3٩4
۲53 میلیون تومان ۱٩0 میلیون تومان ۱3٩5
۲۸0 میلیون تومان ۲۱0 میلیون تومان ۱3٩۶
30۸ میلیون تومان ۲3۱ میلیون تومان ۱3٩7
3۶0 میلیون تومان ۲70 میلیون تومان ۱3٩۸
440 میلیون تومان 330 میلیون تومان ۱3٩٩

دیدگاه

  عرفان رجبی خراسانی 
info@khorasannews.com

واتس اپ همچنان پر طرفدارترین پیام رسان در کشور

ــروه اجــتــمــاعــی- مــرکــز افکارسنجی  گـ
ــازه ترین  دانشجویان ایـــران )ایسپا( در ت
پیمایش و نظرسنجی خــود در همین ماه 
به این نتیجه رسید که واتس اپ همچنان 
در صدر پرکاربردترین پیام رسان در میان 
ایرانی هاست.ایسپا اعالم کرد: طبق این 
نظرسنجی در اسفند ۱3٩۸، ۶۸ درصد 
ــران حداقل از  ــراد بــاالی ۱۸ ســال در ای اف
استفاده  ــازی  ــج م اجتماعی  شبکه  ــک  ی
می کنندو طبق نتایج، بیشترین شبکه های 
اجتماعی مورد استفاده پاسخ گویان به ترتیب 
واتــس اپ، تلگرام و اینستاگرام هستند. 

همچنین  5۱ درصد از واتس اپ، 4۲ درصد 
از تلگرام و 35 درصد از اینستاگرام استفاده 
می کنند. در ایــن خبر آمــده اســت کــه٩.۲ 
درصد پاسخ گویان نیز از پیام رسان سروش 
استفاده می کنند.گزاش خراسان حاکی 
اســت، این مرکز در تیرماه گذشته نیز این 
موضوع را نظرسنجی کرده بود که این نتایج 

مشخص شده بود:
 4۲.۸ درصد  واتس اپ

 4۲.4 درصد  تلگرام
  3٩.5 درصد اینستاگرام

 ۲.۸ درصد سروش

 ورود نخستین محموله ماسک 
از چین

نخستین محموله تجاری خریداری شده از کشور 
چین شامل ماسک، تب سنج و گان پزشکی صبح 
دیروز از طریق فرودگاه امام )ره(وارد کشور شد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این محموله 
الیه،3میلیون   3 ماسک  میلیون   ۲0 شامل 
ماسک N95 و ۱0 هزار تب سنج و ۲ میلیون گان 

محافظ پزشکی است

افزوده شدن 1400 گیگا بیت بر ثانیه به ظرفیت هسته شبکه IP زیرساخت

وزیر ارتباطات دوشنبه شب اعالم کرد که امشب 
هسته   ظرفیت  به  گیگابیت بر ثانیه   ۱400
شبکه  IP زیرساخت افزوده می شود. به گزارش 
خراسان، آذری جهرمی دوشنبه شب گذشته در 
توئیتی اعالم کرد به منظور آمادگی برای نوروز، 

امشب ۱400 گیگابیت بر ثانیه  دیگر به ظرفیت 
هسته  شبکه  IP زیرساخت افزوده می شود. وی 
همچنین اعالم کرد در دو هفته  اخیر، پهنای 
باند ارتباطات بین الملل ۲0 درصد و پهنای باند 

ارتباطات داخلی ۶0 درصد رشد کرده است. 

نیاز مدارس کشور به 10 هزار مربی سالمت

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
پیش بینی کرده ایم که به ازای 750 دانش 
آموز یک مربی بهداشت نیاز است که در شرایط 
ــزار مربی  ــدود ۱0 ه فعلی با ایــن فرمول ح
ــم. به گــزارش مهر  محسن  سالمت نیاز داری

حاجی میرزایی ادامه داد: از حیث تجهیزات 
مبلغی را با عنوان سرانه بهداشتی در اختیار 
همه مراکز قرار داده ایــم، امیدواریم اگر قرار 
به مدرسه رفتن دانش آمــوزان شد، آمادگی 

پذیرایی کامل از آن ها وجود داشته باشد. 

فرانسه قرنطینه شد

به  دوشنبه  شامگاه  فرانسه  جمهور   رئیس 
دلیل شیوع ویــروس کرونا آغاز قرنطینه در 
کشورش را اعالم کرد. به گزارش تسنیم به 
نقل از یورونیوز،به گفته  ماکرون از دیروز به 
مدت حداقل ۱5 روز هر گونه حضور در فضای 
عمومی در سرتاسر فرانسه جز برای موارد 

ضروری ممنوع است و جریمه خواهد داشت. 
او چند بار تکرار کرد »ما در وضعیت جنگ با 
این اپیدمی هستیم« و تصریح کرد که هرگونه 
ــدار خانوادگی، گردهمایی  پــیــاده روی، دی
و حضور بی مورد در خیابان ها و مکان های 

عمومی از این پس ممنوع خواهد بود.

آغاز پرداخت حقوق اسفندماه 
بازنشستگان کشوری

ــدوق  ــن ــازنــشــســتــگــان ص پـــرداخـــت حــقــوق ب
بازنشستگی کشوری از دیروزسه شنبه   آغاز شد.

ــط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری  رواب
ــا تــوجــه بــه  مــیــزان بـــاالی فرایند  ــرد: ب اعـــالم ک
و عملیات بانکی در روزهـــای پایانی ســال و با 
همکاری های صــورت گرفته،  پرداخت حقوق 
اسفند ٩۸ بخش زیادی از جمعیت بازنشستگان 
کشوری از  سه  شنبه آغاز شده و به تدریج بقیه 
حقوق این افراد نیز به حسابشان واریز خواهد شد . 

یادداشت روز

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com



شبنم فرشادجو در اینستاگرام 
نوشته: پس از گذشت ماه ها از 
اجرای تئاتر »اختراع والس«، 
دستمزدش را دریافت نکرده 
شکایت  تهیه کنندگان  از  و 

خواهد کرد. او در این تئاتر با حسن معجونی 
همبازی بود.

برنامه  در  جمشیدی  پــژمــان 
رادیویی »پشت صحنه«، درباره 
فضای  در  فعالیتش  ــوقــف  ت
مجازی گفته: در اینستاگرام 
ــودت بــاشــی و  نــمــی تــوانــی خـ

گاهی به دلیل فشارها باید درباره موضوعی که 
از آن اطالع نداری هم پست بگذاری.

تازگی  ــه  ب گــلــزار  محمدرضا 
قطعه جدیدی به نام »ساحل« 
را منتشر کـــرده اســـت. او در 
ماه های گذشته حضور فعالی 
در عرصه موسیقی داشته و تور 

کنسرت هایش را در ایران و اروپا برگزار کرد.

سینما و تلویزیون چهارشنبه 28   اسفند  61398
23  رجب  1441.شماره 20344

چهره ها و خبر ها

پریناز ایزدیار با بازپخش سریال 
»زمــانــه« به کــارگــردانــی حسن 
فتحی، به تلویزیون آمده است. 
این سریال هر روز ساعت 16 از 
شبکه آی فیلم روی آنتن می رود. 

ایزدیار با این مجموعه به شهرت رسید.

بازی  مشغول  افشاری  بهرام 
6« است  در سریال »پایتخت 
و جمعه شب با این مجموعه به 
تلویزیون می آید. او همچنین 
نمایش  در  را  »دل«  ــال  ــری س
خانگی دارد که قسمت جدید آن بعد از تعطیالت 

منتشر می شود.

داود میرباقری تصویربرداری 
فاز اول سریال »سلمان فارسی« 
را که شامل 140 دقیقه زمان 
مفید است، به پایان رساند. هنوز 
زمانی برای آغاز تصویربرداری 

فاز دوم این مجموعه اعالم نشده است.

سینمای جهان

»خونه بازی« با رامبد ، نقاشی در کالس بامشاد
هنرمندان در روزهای خانه نشینی اقدامات خالقانه و جالبی در فضای مجازی انجام داده اند

ابتالی ادریس البا به کرونا

ادریس البا بازیگر 4۷ ساله انگلیسی نیز اعالم 
کرد نتیجه آزمایش کرونای او مثبت بوده است.

به گــزارش ایسنا، ایــن بازیگر سینما، تئاتر و 
خود  توئیتر  صفحه  در  که  پیامی  در  تلویزیون 
منتشر کــرد نوشت که هنوز هیچ نشانه ای از 
بیماری ندارد اما از روز جمعه که نتیجه آزمایش 
کرونای او مثبت اعالم شده در قرنطینه به سر 
می برد. او همچنین از مردم درخواست کرد نکات 
بهداشتی، شستن دست ها و ماندن در خانه را 
جدی بگیرند چرا که مبتالیانی بدون نشانه چون 

خودش همه جا هستند.
ادریس البا که سابقه بازی در فیلم هایی چون 
»بازنده ها«، »سارقان«،»حاشیه اقیانوس آرام«، 
»عمل بد« و »فراتر از پیشتازان فضا« را در کارنامه 
سینمایی خود دارد، اضافه کرد: »نگاه کنید امروز 
در یک دنیای جدا زندگی می کنیم، اما اکنون 
زمان اتحاد و فکر کردن به یکدیگر است و مردمان 
بسیاری هستند که زندگی آن ها تحت تاثیر قرار 
گرفته است.« پیش از این تام هنکس و همسرش 
ریتا ویلسون نیز اعالم کردند که در استرالیا به 

ویروس کرونا مبتال شده اند. 

معرفی بدترین های 2019 سینما

جایزه تمشک طالیی که به معرفی بدترین های 
سال می پردازد، برندگان خود را شناخت.

ــزارش مهر، در حالی که مراسم معرفی و  به گ
اهدای جوایز برندگان تمشک طالیی ۲0۲0 
به دلیل ویــروس کرونا شنبه شب برگزار نشد، 
اکنون اسامی برندگان این جایزه اعــالم شده 
است. به جای اعالم اسامی در برنامه ای که قرار 
بود به صورت مستقیم پخش شود، شب گذشته 
چهلمین دوره تمشک طالیی در یک کنفرانس 
مطبوعاتی برندگانش را معرفی کرد. همان طور 
که انتظار می رفت فیلم موزیکال »گربه ها« جوایز 
این دوره را جارو کرد و جوایز بدترین فیلم، بدترین 
بازیگر مکمل مرد و زن برای جیمز کوردن و ریبل 
ویلسون، بدترین گروه بازیگران، بدترین فیلم 
نامه و بدترین کارگردان برای تام هوپر به این فیلم 
تعلق گرفت. »رمبو: آخرین خون« هم دو جایزه 
برد که شامل بدترین بازسازی یا فیلم ادامــه و 
بی توجهی بی پروا به زندگی انسان ها و اموال 
عمومی بــود. جان تراولتا هم بی نصیب نماند 
و جایزه بدترین بازیگر مرد سال دو فیلم »رنگ 
تجاری« و »متعصب« را دریافت کرد. هیالری 
داف نیز جایزه بدترین بازیگر زن را برای »تسخیر 
شارون تیت« برد. ادی مورفی هم که همیشه از 
چهره های منتخب تمشک طالیی اســت، این 
جایزه را در بخش بدترین نجات دهنده برای 

»دولمایت اسم من است« دریافت کرد.

مائده کاشیان - از زمانی که خطر ویروس 
کرونا روی زندگی مــردم سایه انداخت، در 
و  تغییر  تلویزیونی،  برنامه های  از  بسیاری 
تصویربرداری  و  شد  ایجاد  مهمی  تحوالت 
تــعــدادی از ســریــال هــا و فیلم بـــرداری آثــار 
از حالت عادی  سینمایی متوقف و شرایط 
خـــارج شـــد. در ایـــن وضــعــیــت بــســیــاری از 
شخصی  صفحه  در  پوسترهایی  هنرمندان 
خود در اینستاگرام منتشر و مردم را به ماندن 
در خانه تشویق کردند. تعدادی از خوانندگان 
کنسرت زنده در فضای مجازی برگزار کردند 
و بعضی از هنرمندان هم در راســتــای این 
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع 
ویروس و اثرگذاری بر مردم، کارهای خاص و 

متفاوتی انجام دادند.

مرضیه برومند	 
در کنار اقداماتی که هنرمندان برای تزریق 
انرژی مثبت و حال خوب به مردم در قرنطینه، 
برای  هم  ها  آن  از  برخی  می دهند،  انجام 
کمک به تجهیز کادر درمان کارهایی انجام 
مرضیه  هنرمندان  ایــن  از  یکی  می دهند. 
برومند اســت. او روز گذشته در گفت وگو با 
ایسنا، دربــاره یک اقــدام جمعی موثر، برای 
ــان  ــاده کــردن تجهیزات ویــژه کــادر درم آمـ
ــرده و گفته اســت کــه تــعــدادی از  صحبت ک
هنرمندان نمایش عروسکی، در ساختمان 
خانه عروسک مشغول آمــاده کردن محافظ 
صورت برای پزشکان هستند. او پیش از این 
اقدام، به همراه دوستان نزدیکش، در پویش 

»یادا« به معنی یاران درمانگران ایران، اقالم 
مورد نیاز پزشکان مانند ماسک را تهیه و به آنان 
اهدا کرده اند. اقدامات آن ها تحت نظر ستاد 

ملی مقابله با کرونا انجام می شود.

رخشان بنی اعتماد	 
ــادا« به  رخشان بنی اعتماد نیز در پویش »ی
همراه دیــگــران، در حــال جــمــع آوری کمک 
نقدی مردمی بــرای یــاری رساندن به کادر 
درمــانــی اســت و با اعــالم شماره حساب، از 
مردم خواسته تا به صورت نقدی کمک کنند. 
او دوشنبه شب با انتشار پستی در اینستاگرام 
خود نوشته است که حساب شخصی او مسدود 
شده و برای دریافت کمک های مالی مردم، 

شماره حساب جدیدی را اعالم کرده است.

رامبد جوان	 
رامبد را با ایده های خالقانه و حرکت های 
متفاوت می شناسیم. او که ایــن روزهــا در 
در  هرشب  می برد،  سر  به  خانگی  قرنطینه 
فضای مجازی برنامه ای به نام »خونه بازی« 
ــاده می کند. معمواًل در  را بــرای کاربران آم
هرکدام از قسمت های این برنامه مجازی، 
شرکت کنندگان »خــنــدانــنــده شــو«، گــروه  
موسیقی، خواننده، پزشک و روان شناس، 
حضور دارند و استندآپ و موسیقی اجرا یا به 
مردم توصیه های پزشکی می کنند. هرکدام 
از کسانی که در »خونه بــازی« می بینیم، به 
صــورت جداگانه ویدئوی مربوط به خود را 
ضبط می کنند و بعد همه ویدئوها در قالب یک 

قسمت »خونه بازی« جمع می شوند. رامبد 
جوان هرشب ساعت ۲1 در الیو اینستاگرام 
ــن ویــدئــوهــای 40 دقــیــقــه ای را به  خـــود، ای
اشتراک می گذارد. تا به حال 1۲ قسمت از 
این برنامه مجازی منتشر شده و هانا کامکار، 
پازل بند، هومن گامنو، گرشا رضایی و علیرضا 
از شخصیت هایی هستند که در آن  شیری 

حضور داشته اند.

بابک حمیدیان و جواد رضویان	 
بابک حمیدیان، جواد رضویان، بهروز شعیبی، 
مسعود فروتن و دکتر علیرضا یارقلی، با حضور 
در یک ویدئوی تقریبا ۲ دقیقه ای، دربــاره 
جدی گرفتن خطر کرونا هشدار دادند و سعی 
داشتند به مردم در این زمینه تلنگر بزنند. در 
ابتدای ویدئو که مثال زمان آن اردیبهشت 99 
است، بابک حمیدیان، بهروز شعیبی و مسعود 
فروتن، وانمود می کنند مبتال شده اند. بعد از 
آن جــواد رضویان با حسرت می گوید کاش 
زمان به اسفند 98 برمی گشت و دوستانش به 
این بیماری مبتال نمی شدند، ناگهان زمان به 
عقب برمی گردد و شخصیت هایی که در این 
ویدئو حضور دارند، هرکدام در صحبت های 
کوتاهی از مردم می خواهند بیماری را جدی 
با اقدامات پیشگیرانه، از فرصت  بگیرند و 
استفاده کنند تا به سالمت وارد سال جدید 

شوند.

رضا شفیعی جم	 
یکی دیگر از کارهای جالب و خوب در روزهای 

ــدام رضــا شفیعی جم  قرنطینه مربوط به اق
است. او در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی 
منتشر کرده و خبر از آموزش نقاشی در صفحه 
شخصی اش داده اســت. او بــرای اعــالم این 
موضوع ویدئوی بامزه ای از خودش منتشر 
ــرده که در آن به سبک فیلم های صامت  ک
قدیمی، صحبت نمی کند و با نقاشی سبیل 
روی صورت خودش، به تخته سیاهی که روی 
نغاشی«  »تدریث  نوشته  امالیی  غلط  با  آن 
ــاره  اشـــاره مــی کــنــد. رضــا شفیعی جم دربـ
جزئیات کــارش این گونه توضیح می دهد: 
»تو این ایام، یه چیزایی )نقاشی( که بلدم رو به 

خواهر و برادرای گلم یاد میدم.«

منصور ضابطیان	 
ویدئوی  در  حضور  با  هم  ضابطیان  منصور 
کوتاهی، از مردم می خواهد که نوروز امسال 
به سفر نروند. منصور ضابطیان در این ویدئو 
اشاره می کند که برخالف سال های گذشته 
امسال تصمیم گرفته در تهران بماند و از خانه 
بیرون نیاید. او در ابتدای ویدئو هم با جمالت 
امیدبخشی می گوید: همیشه برای سفر رفتن 
ابتدا باید رویای آن سفر را در سر داشته باشید، 
پس روزهای قرنطینه را با رویای سفری که به 
زودی خواهید رفت، سپری کنید. برای تبلیغ 
»سفر ممنوع«، منصور ضابطیان بهترین گزینه 
است، چون او تجربیات زیادی در جهانگردی 
دارد و شنیدن این توصیه ها از زبان او که مانند 
از مــردم، سفر امسالش لغو شده  بسیاری 

تاثیرگذار خواهد بود.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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روحانی: دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست

 مردم: اگه اذیت هستین می خواین برین خونه، 
ما بیایم کارها رو انجام بدیم؟!

 روحانی: بی تردید از این روزهای سخت عبور خواهیم کرد

ویروس کرونا: شاید هم آخرش خودم خسته بشم برم!

بیرانوند نامزد بهترین پنالتی گیر آسیا شد

دارکوب: و نامزد بدترین ماسک زن روی صورت جهان!

معاون وزارت ورزش از بازپرداخت وام ازدواج با ۳ ماه تاخیر خبر داد

جوانان: فعال که ما 30 ماهه تو صف دریافتش معطلیم!

رئیس اتحادیه فروشندگان گل  و گیاه: فروش گل ۷۰ تا ۸۰ درصد 
کاهش داشته است

مردم: گلی ندارین که مایع ضدعفونی بده؟!

وزیر اقتصاد: مطالبه مالیات ها تا آخر اردیبهشت تمدید شد

ولی بعدش جوری می گیریم که هیچ وقت یادتون نره!

میرزایی، نماینده مجلس: برخی مسئوالن تمارض به بیماری کرونا 
می کنند و می گویند که کرونا گرفتیم

 دارکوب: نکنه یه ردیف حقوقی به اسم 
سختی سرفه هم داریم؟!

 کروناویروِس سرمادوست را چگونه از بین ببریم؟/ایسنا

پدرهای ایرانی: تابستون کولر روشن نکنیم!

وزیر بهداشت: اگر مردم تا پایان تعطیالت نوروز در خانه بمانند، 
می  توانیم بر ویروس غلبه کنیم

مردم: اتفاقا ما هم داریم میریم خانه اقوام بمانیم!

آمار باالی طالق در برخی استان های چین بعد از کرونا

زوج چینی: چون تو عمرمون این قدر با هم 
چینگ چینگ نکرده بودیم!

تیتر روز

 

جاتان به عروسی خالی ازبس همه جا هی گفتن خون کمه و برن خون 
بدن، مویم دِل َیگ دله کرُدم و ورخاسُتم رفُتم خون بُدم. خوشبختانه 
خانوم دکتر که معاینه کرد گفت شرایطشه دری ولی محض احتیاط 
چندتا لیوان آب و آب میوه بخور. مویم تا جایی که جاداشُتم هی آب 
خورُدم که بلکه وقت بگذره و ترُسم هم کمتر بشه که گفتن وخه بیا بسه 
دگه! به خانوم پرستاره گفُتم مو دفعه اولمه و مترُسم، جان بچه هاتان 
یواش سوزن بزنن. گفت خیالت راحت. در همو حال که چشمامه 
بسته بوُدم و خانوم پرستار هم داشت با دسُتم ورِمرفت، حوصله ام 
سررفت و گفُتم چی شد آبجی؟ گفت: »یادت رفته رگ هاتو با خودت 
بیاری؟!« اِنا حاال خوب رفت! نگو رُگم پیدا ِنمرفت. َیگ نفر دگه ره صدا 
زد و دوتایی مشغول شدن رگ مو ره پیدا کنن. مویم قسم شان مداُدم 
که جان ما رگمه پیدا کنن چون اگه بُرم دگه ای طرفا پیدام نمره ها! 
خالصه باالخره َیگ رگ زپرتی پیدا رفت. داشُتم نفس راحتی مکشیُدم 
که َیگهو دستگاه شروع کرد به بوق زدن. پرسیُدم تموم رفت به همی 
زودی؟ گفت: »نه، خون نمیاد« باز شروع کردن به وررفتن. بنده خدا 
پرستاره همی جور عرق ِمرخت و مگفت نمخوام دفعه اولت با خاطره بد 
بری! حاال بقیه تخت ها می آمدن خون مدادن و مرفتن، مو هنوز درگیر 
رگ بوُدم که صدای دستگاه قطع رفت. خوشحال گفُتم خونم جاری 

شد؟ گفت: »نه صدای دستگاه رو قطع کردم که استرسی نشی«!
فایده نداشت، سوزن ره کیشید بیرون و گفت ِنمشه. کیسه یخ آورد و 
کلی دستمه ماساج داد و پانسمان کرد و گفت فالن کاره بکن و نکن 
تا کبود نشه که مبادا بری و پشت سرته نگاه نکنی! یواشکی به کیسه 
نگاه کرُدم که نصفش پر شده بود. گفُتم بسه؟ گفت نه. گفُتم خب بین 
بقیه شه از این یکی بیگیرین. گفت: »دیگه جونش رو نداری، برو ۳ ماه 
دیگه بیا.« گفُتم پس اقال اینا ره نگه درن شاید به درد بچه هایی که 

گوش شانه سوراخ مکنن بخوره!
خانم پرستاره در حالی که مواظب بود َیگهو بلند نُشم و حاُلم بد نره 
گفت: »همین قدر هم برای بدنت مفیده، برو.« مویم در حالی که اصال 
هیچیم نبود هی مگفُتم مو که بری سالمتی خوُدم نیامُدم، مخواسُتم 
خوُنم به درد َیگ بیمار بخوره. دگه به زور گفتن برو تو اتاق پذیرایی 
کیس و آب میوه ته بخور و برو. گفُتم نه مرسی، مو که خون نداُدم. گفتن 
باید بخوری! گفُتم پس اقال اجازه بدن پول آب میوه و کیس و سوزن و 
کیسه و پانسمانی که برام حروم کردن ره بُدم که دگه نزدیک بود واقعا 

بستریم کنن!
خالصه بعد عمری رفُتم خون بُدم که ای جوری رفت. ولی از حق نگذِرم 
که طفلی کادر درمانی خیلی زحمت مکشن، مخصوصا ای روزا با ای 
اوضاع. خدا قوت شان بده و ایشاال همگی سال خوبی دشته باشم که از 
ای سال مان هزاربرابر بهتر بره. شمایم اگه ِمتنن برن خون بدن، جای 

دوری نمره دم سال ماه نویی.

آق کمال خون یم دهد

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

نوروزیجات

الهی سال نو باشد به کامت
بیفتد مرغ خوشبختی به دامت
الهی هفت سین هرکس امسال

شود آغاز با سین سالمت!
مجید رحمانی صانع  

بر هرچه بال رسید گشتم پیروز
دررفتم از این سال به آهی جانسوز

خوشحال شدم که رفت، یکهو گفتی:
روز از نو و روزی از نو؛ آمد نوروز!

عبدا... مقدمی  
با تمام اتفاقات اخیر

می شود اسفند هم دیگر تمام
می رسد یک بار دیگر نوبهار

سال نو باشد مبارک والسالم!
سحر بهجو  

عید آمد و من معاف از آجیلم
خوشحال که الاقل کمی تعطیلم

یارانه و بسته معیشت داریم
ایول که پر است کمپلت زنبیلم!

بهار نژند  

سال موش

از قراری که بوش می آید
خش خش پای موش می آید

سال نو با امید و با تدبیر
دیگ بخشش به جوش می آید

طی شود وحشت کرونایی
موسم عیش و نوش می آید

بهر تجلیل از فضای بهار
دختر گل فروش می آید

حاجی فیروز با دف و سرناش
سوی میدان شوش می آید

نغمه های قشنگ و شیرینش
توی کوچه به  گوش می آید

یارمحمد خدنگی  
سال جدید آمده ها! سال موش

از خوشی بیش پرید عقل و هوش
از هیجانات حقوق زیاد

صورت من باز شده پر ز جوش!
بهار نژند  
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کارتون روز

تعطیالت نوروزی خود را چگونه بگذرانیم؟!
فال روز

فالنامه احسن الحال
معموال در شماره آخر سال هر نشریه، فالگیر 
تا فال  آن نشریه تمام تالشش را می کند 
سال آینده مخاطبان را بگیرد، طــوری که 
حال شان را نگیرد! ولی امسال با توجه به حال 
مخاطبان دارکوب، خودم فرمان این ستون 
را از فالگیرمان گرفتم تا این قدر فال بدیهی 
و پیش پاافتاده برای شما نگیرد. در عوض 
می خواهم در چند جمله یک فالی برای تان 
بگیرم که تا شب عید سال آینده یادتان نرود و 
هروقت این اتفاق های خوب برای تان افتاد، 
بگویید »دمش گرم که اینا رو فالنی گفته بود«. 
متولد ماه فالن و بهمان هم نداریم، همه متولد 
»ماه مهر« هستیم و امیدواریم فال همه مان به 

همین نکویی شود.
سال نو برای تان سالی است پر از امید و آرزوی 
خوش. ممکن است االن پوزخند بزنید ولی 
مطمئن باشید اگر از ته دل این را بخواهید، 
بهش خواهید رسید. دیــر و زود دارد ولی 
سوخت و سوز نــدارد. همچنین سالی پر از 
دل خوش، لب خندان، تن سالم، قلب راضی 
و جیب پر خواهید داشت. سالی که آخرش 
خواهید گفت: »عجب سالی بود امسال«! 
همین. به همین راحتی فال تان را گرفتیم، 
حاال فقط کافی است تالش کنید تا تعبیرش 

درست دربیاید.
در پایان امیدواریم اگر نتوانستیم به اندازه کافی 
شادتان کنیم، بدی از ما دیدید یا از دست مان 
دلخور شدید، همین ور سال جا بگذارید و با 

حال خوش به سال نو نقل 
مکان کنید.

خوش باشید همیشه  
ــا و  ــا را از دعـ و م
انرژی مثبت خود 

محروم نکنید.

 علیرضا کاردار 
به نمایندگی از

 همه بچه های دارکوب

توئیت روز 

کارتون روز 

      از تعطیالت نوروز مشتی خاطره به جا می ماند و مقداری تخمه ژاپنی که البته اولی رو 
زیاد مطمئن نیستم!

    تبریک سال نو رو همون با مسیج بگید، وجدانا ویدئو و ُویس از خودتون نفرستید دیگه، 
این جنایته!

   بیایم یک بار برای همیشه این چرخه  معیوب خداحافظی مهمان از میزبان رو اصالح 
کنیم. من یکی از خاله هام هنوز از عید نوروز گذشته داره به حالت خداحافظی باهامون 

زندگی می کنه!
    بابام حتی اجازه  خوردن نخودچی های ته آجیل رو هم بهمون نمی ده! می گه فعال 

بذاریدشون واسه شب عید. بعد از اونم اگه چیزی ازشون 
موند باهاشون واسه سیزده بدر فالفل می زنیم!

   یه ســری هم تو تعطیالت عید 2۷ نفر مهمون 
ــا رو  ــدن خونه مون که نه ما اون از شهرستان اوم

می شناختیم نه اونا ما رو، ولی آدم های خوبی 
بودن!

    من اگر واسه عید وسط کویر لوت هم چادر بزنم، 
باز یکی از خزندگان کمیاب اون جا میاد تو چادر میگه خب 

چه خبر؟ درس تون تموم نشد؟!
     توی دید و بازدید عید بعضی ها یه جوری تیپ فشن 
می زنن انگار لباس نوهاشون رو اشتباهی پاره کردن واسه 
دستمال گردگیر، اینام مجبور شدن دم کنی ها رو بپوشن!

    از وقتی ازدواج کردم دیگه عمه ام اینا عیددیدنی خونه بابام نمیرن. فکرکنم شوهرعمه ام 
بعد از پایان موضوع »دیگه وقت زن گرفتنشه« با بحران سوژه مواجه شده!

     االن یادم افتاد هنوز خیلی از پیام های تبریک عید نوروز پارسال رو سین نکردم یا جواب 
ندادم، ِکی تموم شد این سال؟ این چه وضع گذر زمانه؟!

    تو خونه ما آجیل تموم بشه، نوروز هم به طور رسمی تموم شده. کاری به تقویم هم نداریم!
     لعنتی! دیگه حداقل پیامک رئیس جمهور رو سندتوآل نکن برای بقیه واسه تبریک 

نوروز!
    یادتونه پدر و مادرها قبل از خرید هفت سین و وسایل عید نوروز حتما باید یه قلک برای 
بچه ها می خریدن و می گفتن عیدی هاتون رو بریزین این تو گم نشه. آخر تعطیالت هم 

خود قلک گم می شد؟!
     پست تبریک نوروز اینستاگرام دکتر سمیعی رو هم نگاه کنی 
می بینی خاله یا عمه ا ش زیر پستش کامنت گذاشتن قربونت 

برم، عید تو هم مبارک باشه عمه!
    شما االن بری رو نقش  ها و سنگ تراشی های تخت 
جمشید رو هم نگاه کنی می بینی که یه جاهایی تو عید 

نوروز مهمون میاد خونه شون درو روش باز نمی کنن!
     هر سال مدیر شبکه 4 جلسه می ذاره میگه ما امسال باید 
یه ویژه برنامه هایی واسه نوروز آماده کنیم و تمام سعی مون این 
باشه کسی نبینه برنامه ها رو. هر برنامه ای که کمتر بیننده 

داشت یه جایزه پیش من داره!
   ولی خداییش االن باید نهایتا منتظر نوروز سال 1۳۸۳ 

می بودیم نه 1۳99. چرا این قدر زود می گذره؟!

خاطرات نوروز اب نخودچی ها!

مسابقه 
سفر 

نوروزی
 به چه 

قیمیت؟!
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 ریز کارتون ها: محمد بهادری 
زهره اقطاعی و سعید مرادی
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  صف تفنگی یانکی ها  وفرار وزیر باعطسه مجری!
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احتکار در قرنطینه!

صدها قوطی روغن روی کابینت، صدها بسته ماکارونی 
و اسپاگتی و... روی کمد، صدها بسته مواد شوینده 
داخل اتاق خواب و...!شما هم اگر ویدئو را ببینید شاخ 
در می آورید. فیلم پر از سکوت است اما یک دنیا حرف 
دارد. ویدئویی از یک کشور عربی منتشر شده و داخل 
یک خانه را نشان می دهد که شوکه تان می کند. این ویدئو 
به احتمال زیاد، توسط صاحبخانه ضبط شده است و اقالم 
ضروری زندگی را نشان می دهد که دور تا دور خانه چیده 
و برای قرنطینه احتکار شده است. این ویدئو با واکنش 
کاربران زیادی رو به رو شد و بیشتر کاربران با انتقاد از 
چنین رفتارهایی نوشته اند که اگر هر خانواده بخواهد 
به همین اندازه آذوقه جمع کند، قحطی یک کشور را فلج 
می کند. مثال کاربری نوشته: »حماقت شاخ و دم نداره 
۵ درصد جامعه این کار رو بکنن معلومه همه چی با کمبود 

مواجه میشه.«
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شاگرد اول های مشکین شهری

از زمان شیوع کرونا تصاویری از خلوت شدن خیابان های 
ووهــان چین منتشر می شد که نشان از رعایت دقیق 
قرنطینه توسط چینی ها داشت. در ادامه تصاویری از 
خلوتی و اجرای خوب قرنطینه در میالن ایتالیا هم در 
شبکه های اجتماعی پربازدید شده که باعث شده بود 
کاربران آن را با وضعیت شهرهای خودمان مقایسه کنند. 
این روزها بارها از لزوم اجرای دقیق قرنطینه در کشور 
صحبت می شود اما این اتفاق آن طور که باید در بسیاری 
از شهرها نمی افتد. حاال تصاویری از شهر مشکین شهر 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان از خلوتی 
خیلی محسوس خیابان های این شهر دارد. این موضوع با 
استقبال کاربران زیادی مواجه شده است. کاربری نوشت: 
»واقعا اگر نمی خوایم رخت سیاه بر تن کسی بشینه باید با 

موندن توی خونه مواظب همدیگه باشیم«.
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تدارک اسلحه برای قرنطینه !

چند روز بعد از این که  ترامپ  برای مقابله با ویروس 
کرونا در سراسر  آمریکا  وضعیت اضطراری ملی اعالم 
کرد ویدئوهایی منتشر شده است که مردم این کشور به 
دلیل نگرانی از به وجود آمدن قحطی و دفاع از خود، برای 
خرید اسلحه در مقابل اسلحه فروشی ها صف کشیده اند! 
به نظر می رسد چیزی که بیش از کرونا، آمریکایی ها را 
نگران کرده، ترس غارت شدن منازل و اموالشان توسط 
دیگران است. دو روز پیش روزنامه لس آنجلس تایمز هم 
در گزارشی از شهر کالور در ایالت کالیفرنیا نوشت که صف 
مشتریان تا خارج از در کشیده شده است. در داخل مغازه 
های اسلحه فروشی، مشتریان شانه به شانه و تا ۵ ساعت 
منتظر هستند تا بتوانند سالحی تهیه کنند! کاربری درباره 
این موضوع نوشته: »همیشه فکر می کنیم آن ور همه چیز 
خوبه و مردم در بهترین شرایط زندگی می کنند. در حالی که 
ما تا حاال این جوری برای تهیه مایحتاج روزانه مون  تو صف 

نرفتیم  که اینا برای اسلحه  ایستادن .«
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   ابتکار قابل تقدیر بسیج علیه کرونا

»قابل توجه سالمندان و بیمارانی که به علت ناتوانی یا 
پیشگیری از ابتال به بیماری، امکان خروج از منزل برای 
خرید روزانه را ندارند: خدمتگزاران شما در بسیج آماده 
انجام خریدهای  شما با رعایت اصول بهداشتی هستند.« 
متنی که خواندید مربوط به اقدام قابل تحسین یکی از 
پایگاه های بسیج مشهد است که دیروز در فضای مجازی 
هم بازنشر شد. آن طور که روی برگه چسبانده شده 
روی دیوار نوشته شده است پایگاه بسیج برای کمک به 
سالمندان و افرادی که بیماری خاص دارند، مایحتاج آن ها 
را به صورت رایگان برایشان ارسال می کند. کاربری در 
این خصوص نوشته: »فقط دو کلمه می توانم بگویم: 

دست مریزاد!«
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ماموریت  گینسی برای نجات  مادر باردار

»انتقال مادر باردار با تیوپ از روی رودخانه سیمره« در 
یکی دو روز گذشته تصویری از عملیات نجات مادر بارداری 
در شبکه های اجتماعی باز نشر می شود که داستان جالبی 
دارد. ماجرا از این قرار است که روز دوشنبه، مادر بارداری 
در روستای چم دچار درد زایمان می شود. روستای  چم، محل 
زندگی این مادر باردار آن طرف رودخانه سیمره قرار دارد و 
عمال آمبوالنس نمی تواند به آن طرف رودخانه خروشان چم 
برود. اما از آن جایی که هوا هم تاریک شده بود حتی امکان 
اعزام بالگرد هم وجود نداشت. این مادر باردار با کمک 
نیروهای محلی، با استفاده از یک تیوپ از روی رودخانه 
خروشان سیمره در تاریکی هوا عبور داده شد. شرایط 
آن جایی عجیب تر شد که دو دستگاه آمبوالنس که آن 
طرف رودخانه خروشان آماده بودند  به خاطر بارندگی های 
شدید در ِگل، گیر می کنند و عمال  همه راه های انتقال 
مادر باردار  بسته می شود اما اهالی دست به دست هم 
می دهند و آمبوالنس ها توسط یک تراکتور به طول 20 
کیلومتر بکسل می شوند و هموطن مان به بیمارستان 
می رسد.کاربری نوشت: »واقعا این عملیات نجات را باید 

تو گینس ثبت کنند.«
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فرار وزیر با عطسه مجری!

وزیر بهداشت قطر به دلیل عطسه مجری از برنامه زنده 
تلویزیون فرار کرد! روز گذشته ویدئویی از گفت وگوی 
زنده تلویزیونی وزیر بهداشت قطر منتشر شده که 
جالب است. در این ویدئو وزیر قطر به برنامه زنده می 
آید و ظاهرا درباره ویروس کرونا و اقدامات وزارتخانه 
اش توضیح می دهد اما بعد از این که مجری ناگهان وسط 
برنامه عطسه می کند، وزیر بهداشت این کشور پا به فرار 
می گذارد! در ادامه میزبان برنامه چندبار عذرخواهی 
می کند اما آقای وزیر بر نمی گردد و برنامه قطع می شود. 
کاربری به طنز  نوشته: »وزیر بهداشته دیگه. خودش باید 

بیشتر از همه ، نکات بهداشتی رو رعایت کنه!«

»قطعا اگر این همه اتفاقاتی رو که تو سال 98 افتاد تو یه فیلم سینمایی یک جا می دیدم وسط فیلم قطعش می کردم و 
می گفتم بابا این دیگه خیلی خالی بندیه!« این توئیت شاید یکی از بهترین توصیف هایی بود که برای سال 98 می شد به 
کار برد. سالی که سرشار از اتفاقات تکان دهنده برای ما ایرانی ها بود. در مطلب امروز تعدادی از این اتفاقات و بازتابی 

را که در فضای مجازی پیدا کردند با هم مرور می کنیم.

            گستردگی سیالب، از شمال تا جنوب )فروردین و دی(
 هنوز وارد سال نو نشده بودیم که راه افتادن سیل در استان های 
شمالی، غافلگیرمان کرد. و هنوز درگیر این سیل گسترده 
بودیم که انتشار ویدئوهایی تکان دهنده از دروازه قرآن شیراز 
همه مان را در بهت فرو برد. سیلی ناگهانی که متاسفانه جان 
تعدادی از مسافران نــوروزی و ساکنان شیراز را گرفت. اما 
سلسله سیل ها به همین چند منطقه ختم نشد و با ادامه بارش ها 
تعدادی دیگر از استان های جنوبی، مرکزی و جنوب غربی 
را هم درگیر سیل کرد. البته در همین روزها بود که مردم بار 
دیگر مهربانی بی انتهایشان را به هر شکلی که توانستند نشان 
دادند. از پویش های جمع آوری کمک به مردم سیل زده گرفته 
تا کسانی که داوطلبانه در مناطق حاضر شدند و کمک کردند. 
اما سیل در ماه های آخر سال هم استان هایی مانند سیستان و 
بلوچستان، کرمان و هرمزگان را با مشکالت زیادی مواجه کرد.

           همسرکشی توسط شهردار سابق تهران )7 خرداد(

صبح سه شنبه 7 خرداد انتشار خبر 
قتل میترا استاد همسر محمدعلی 
ــران در  ــه نجفی شــهــردار ســابــق ت
 10 رسانه ها منتشر شــد. کمتر از 
ساعت بعد این ماجرا ابعاد جدیدی به 
ــت. غـــروب هــمــان روز،  ــرف خـــود گ
اعترافی  به  لب  نجفی  محمدعلی 
بزرگ و تلخ گشود. او با حضور در کالنتری خودش را به عنوان 
قاتل معرفی کرد و رسما قتل را به عهده گرفت. در همین زمان 
صداوسیما گزارشی از لحظه حضور نجفی در کالنتری و چای 
خوردنش پخش کــرد که ایــن فیلم تا مدت ها محل بحث 
کاربران فضای مجازی شد. در نهایت پس از برگزاری دادگاه 
مورد  البته  که  شد  محکوم  قصاص  به  نجفی  محمدعلی 
بخشش اولیای دم قرار گرفت. تا این لحظه هنوز رای نهایی 

پرونده صادر نشده است.

           شکاربزرگ  گلوبال هاوک  )30 خرداد(

پنج شنبه ۳0 خــرداد بــود که یک فروند پهپاد آمریکایی 
که در ساعت 1۴ دقیقه بامداد از پایگاه هوایی الظفره در 
نزدیکی شهر ابوظبی کشور امارات به پرواز درآمده بود بعد 
از طی مسافتی طوالنی، حدود ساعت ۴ بامداد وارد آب های 
سرزمینی جمهوری اسالمی ایران و توسط پدافند هوایی سپاه 
پاسداران سرنگون شد. این اقتدار هوایی بازتاب گسترده ای در 
جهان داشت و تا مدت ها در بین ترندهای فضای مجازی دیده 
می شد. کاربری همان زمان درباره اهمیت این شکار نوشت: 
»برای این که اهمیت شکار پهپاد گلوبال هاوک RQ-4 رو 
متوجه بشید، بدونید که قیمت هر فروند آن ۲۲۲ میلیون دالر 
است.آن هم در حالی که قیمت هر جنگنده F-16 فقط 1۸ 

میلیون دالر تعیین شده«

           ورود بانوان به ورزشگاه )18 مهر(

»بانوان رسما وارد ورزشگاه شدند«. از مدت ها قبل تر  بحث 
حضور بانوان در ورزشگاه ها مطرح بود تا این که باالخره 
مسئوالن فدراسیون تصمیم گرفتند به حضور بانوان در 
ورزشگاه رضایت دهند. این اتفاق در روز 1۸ مهرماه  افتاد و 
خانم ها برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج در 
چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی، موفق شدند وارد 
ورزشگاه آزادی شوند. مسابقه ای که با برد شیرین تیم ملی 
فوتبال کشورمان تحت سرمربیگری ویلتموس همراه شد. 
طوری که بازی با نتیجه 1۴ بر صفر به نفع تیم ملی ایران به 
پایان رسید. این  حضور و برد پرگل و حضور تماشاگران خانم 

در فضای مجازی با استقبال و شوخی های زیادی همراه شد.

           گرانی پرماجرای بنزین )24 آبان(

به  بنزین  قیمت  ناگهانی  افــزایــش 
لیتری ۳000 تومان را می توان  یکی 
از تاثیرگذارترین اتفاقات سال 9۸ 
دانست که تبعاتش تا مدت ها در کشور 
مشاهده شد. این تصمیم که به طور 
ناگهانی توسط دولت به اجرا درآمد 
موجب واکنش های زیادی از طرف 
مردم شد. عده زیادی به این موضوع انتقاد کردند که چرا پیش 
از اجرا با مردم در میان گذاشته نشده و افکار عمومی اقناع 
نشده اند. مدتی بعد با اظهارنظر عجیب رئیس جمهور مبنی 
بر این که خود من هم جمعه متوجه شدم موجب برانگیخته 
شدن انتقادات زیادی نسبت به شخص رئیس جمهور و شاید 
به کلیدواژه ای برای شوخی درخصوص مسائل مختلفی بدل 
شد. در ادامه اغتشاشات و ناآرامی هایی هم در شهرهای 
مختلف رخ داد که هزینه ها و خسارت های زیادی به کشور 
وارد کــرد. در همین روزهــا بود که اینترنت کشور توسط 
مسئوالن قطع شد و برای حدود یک هفته بسیاری از کاربران 
از اینترنت محروم شدند. اتفاقی که در این مقیاس در کشور 

بی سابقه بوده است.  

           قرص هایی  الی کیک ! )آذر(

در اواسط آذرمــاه انتشار فیلم ها و عکس هایی مبنی بر پیدا 
شدن قرص در بین کیک ها و کلوچه ها توجه کاربران زیادی 
را برانگیخت. موضوعی که در ابتدا یک شایعه یا شوخی به 
نظر می رسید اما هر چه که گذشت گستردگی آن و تاییدش 
توسط مسئوالن موضوع را وارد فاز جدیدی کرد. البته هیچ گاه 
دقیقا مشخص نشد که هدف کسانی که این حرکت عجیب 
و خطرناک را راه انداختند چه بود اما این موضوع باعث به 
مخاطره افتادن امنیت روانی افکار عمومی شد. این موضوع 

بعدها با شوخی های مختلفی همراه شد. مثال در همین 
ــای کرونایی  هم کاربران به یاد این قرص ها بودند و  روزه
کاربری نوشت: »اون قرص ها که الی کیک گذاشته می شد 
مربوط به همین مرحله کرونا بود. باید همون موقع قرص ها را 

برمی داشتیم تا االن گیم اور نشیم!« 

            ترور ناجوانمردانه حاج قاسم )13 دی(

بامداد جمعه 1۳ دی ماه با خبر تلخ و شوکه کننده ای همراه 
بود. »سردار سلیمانی ترور شد«.  فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در نخستین دقایق 1۳ دی ماه 9۸ 
در حمله ای تروریستی توسط پهپاد آمریکایی در فرودگاه بغداد 
به شهادت رسید. بالفاصله پس از انجام این ترور ناجوانمردانه 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد شخصًا دستور حمله را صادر 
کرده است. سپهبد قاسم سلیمانی در این واقعه به همراه 
ابومهدی المهندس از رهبران گروه حشدالشعبی و 10 نفر 
دیگر به مقام شهادت نایل شدند. این موضوع در ایران بازتاب 
بسیار گسترده ای داشت؛ به گونه ای که در اقصی نقاط کشور 
مردم برای محکوم کردن این عملیات تروریستی به خیابان ها 
آمدند.تصاویر وداع با شکوه مردم ایران و برخی کشورهای 
منطقه با حاج قاسم و یارانش بازتاب گسترده ای داشت و حتی 
برخی بازیگران هالیوود هم به بازنشر همراه با تعجب  این 
تصاویر در صفحاتشان پرداختند. متاسفانه در جریان تشییع 
پیکر سردار شهید هم اتفاقی تلخ در شهر کرمان افتاد و 56 نفر 

از هموطنان مان جان خودشان را از دست دادند.

           حمله موشکی به پایگاه عین االسد )18 دی(

پس از ترور ناجوانمردانه  سردارسلیمانی  کلیدواژه »انتقام 
سخت« بارها مورد استفاده  کاربران قرار گرفت  تا این که پنج روز 
پس از حادثه وارد فاز عملیاتی شد. طی این عملیات مقتدرانه، 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جواب ترور 
حاج قاسم تعدادی موشک بالستیک به مواضع دولت آمریکا در 
پایگاه عین االسد کشور عراق شلیک کرد. طی حمله موشکی 
ایران به پایگاه نظامی آمریکا که از آن با عنوان رسمی عملیات 
شهید سلیمانی یاد می شود، تجهیزات کاربردی و جنگی ارتش 
آمریکا از بین رفت. موضوعی که تا مدت ها بحث برانگیز بود. 
آمریکایی ها در این مدت سعی کردند تلفات خودشان را ناچیز 
نشان دهند در حالی که اخبار حکایت از این داشت که آمریکا در 

این عملیات ضربه سختی خورده است.

           ماجرای پرواز شماره 752 اوکراین )18 دی(

چند ساعت پس از عملیات ظفرمندانه 
سپاه پاسداران بود که خبر تلخ سقوط 
حوالی  مسافربری  هواپیمای  یک 
شهریار کــرج منتشر شــد. ماجرای 
هواپیمایی   75۲ ــاره  ــم ش پــــرواز 
اوکراین یکی از تلخ ترین اتفاقات سال 
9۸ محسوب می شود که در بحبوحه 
تنش سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و آمریکا رخ داد. 
در این هواپیما 176 نفر مسافر و خدمه حضور داشتند که 
متاسفانه همه آن ها جان خودشان را از دست دادند. ابتدا 
سقوط این هواپیما بر اثر نقص فنی اعالم می شد تا این که سه 
روز پس از حادثه پرده از واقعیت برداشته شد و با بیانیه ای که 
توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران منتشر شد 
مشخص شد این هواپیما بر اثر برخورد  اشتباه موشک ساقط 

شده است.

           مرگ 15 هزار پرنده در تاالب میانکاله مازندران )7 بهمن(

ــزاران فالمینگو در تاالب  روز 7 بهمن 9۸ خبر مــرگ ه
میانکاله بسیاری از مردم را شوکه کرد. این خبر در حالی 
منتشر شد که وجــود حجم عظیمی از الشه پرندگان در 
ساحل این تاالب صحنه تلخی را رقم زده بود. بعد از گذشت 
دو هفته و پس از آزمایش های سازمان دام پزشکی کشور، 
دلیل مرگ 15 هزار پرنده مهاجر وارد نشدن آب باالدست 
به تاالب میانکاله اعالم شد. با این توضیح که وارد نشدن آب 
به تاالب میانکاله سبب ایجاد شرایط بی هوازی و تولید سم 
بوتولیسم شده است؛ چراکه سدها و پمپاژها جلوی ورود آب 
به تاالب را می گیرند. یک ماه بعد هم تعدادی از شکارچیان 
مرگ پرندگان میانکاله را به عهده گرفتند و اعالم کردند 
آن ها سم را وارد آب های منطقه کرده اند. ادعایی که البته 

توسط مسئوالن رد شد. 

           اپیدمی ویروس کرونا )30 بهمن(

اما آخرین رویداد مهم سال 9۸ ورود 
ویروس کرونای جدید به کشور بود که 
البته هنوز با آن درگیر هستیم و سال نو 
ــروس آغاز  را هم در مبارزه با ایــن وی
خواهیم کرد. ورود کرونا در حالی ۳0 
بهمن ماه رسما اعالم شد که یک ماه از 
شیوع آن در چین می گذشت .پس از 
اعالم ورود بیماری عده ای به موضوع قطع نشدن پروازهای 
ماهان به چین انتقاد وارد کردند و عده ای معتقد بودند ویروس 
پیش از این ها وارد کشور شده و دیر به مردم اعالم شده است. 
ادعایی که البته از سوی مسئوالن کشور رد شد.شاید بتوان 
گفت ویروس کرونا که باعث در خانه ماندن بسیاری از مردم  
شده حجم حضور کاربران در فضای مجازی را نیز به شدت 
افزایش داده و هشتگ های مختلفی دراین خصوص ایجاد شده 
است . تا لحظه نوشتن این مطلب بیش از 16 هــزار نفر از 
هموطنان به ویروس مبتال شده اند و تعداد کشته شدگان هم به 

مرز 1000 نفر رسیده است.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

بازنشر همدلی خوب ایرانی ها

ایستگاه خالی از مسافر

ماسک الکچری هم رسید!

تصاویری عجیب در متروی نیویورک 

راه های دور نگه داشتن مراجعان

آمریکایی ها 
یک جوری 
به مصاف 

کرونا میرن 
که واقعا 

آدم فکر می 
کنه جنگ 

جهانی سوم 
قراره شروع 

بشه! 

گویا سلبریتی ها 

ماسک زدن شون 

هم با مردم 
عادی فرق 

می کنه. ماسک 

سلبریتی های 

عربی تزیین 

شده با الماس و 

دیگر سنگ های 

قیمتی!

این داروخانه 
چاقو نصب 

کرده تا 
مراجعان 
جلو نیان. 

احتماال مرحله 
بعدی حفر 

خندق یا دیوار 
الکتریکی 

باشه!

جنیفر گرین، 
وبالگ نویس 
آمریکایی که 
به علت لغو 
پروازش در 
ایران مانده 

همدلی مردم 
را در فضای 

مجازی بازنشر 
کرده است

مروری بر مهم ترین اتفاقات موردتوجه کاربران فضای مجازی  درسال 98 که برخی از آن ها از فیلم های  تراژیک هم  تلخ تر بود

در حالی که 
در آستانه 

سال نو 
هستیم، 
 ایستگاه 
 راه آهن 

 تهران خالف 
هر سال 
خالی از 
جمعیت 

است

فیلم نبود، واقعی است!

حتما برای شما هم پیش آمده که آدرسی را از شخصی 
در کوی و برزن پرسیده اید و طرف نشانی اشتباهی را به 
شما داده و با مشاوره غلط خود، وقت و هزینه زیادی را به 
شما تحمیل کرده است. در حالی که می توانست ابراز 

بی اطالعی کند و به شما نشانی غلط ندهد.
حتما بارها برای شما پیش آمده است که فردی که خود را 
کارشناس در فالن موضوع )به خصوص آشنایی با قوانین، 
قیمت ارز و سکه و طال و مسکن و بورس(، می داند، به شما 
پیشنهادی داده که این پیشنهاد بر اساس داده های غلط 

بوده و شما را به مضیقه و مصیبت انداخته است.
ذهن فریبکار ما سبب می شود همواره درستی اطالعات 
و داده ها و تصورات خود را مسجل بدانیم و بر اساس این 
داده ها، دیگران را به انجام دادن یا ندادن کاری  تشویق 
کنیم. در عصر دیجیتال که تبادل اطالعات از طریق 
کانال های رسمی، بسیار متداول شده، راهنمایی های 
غلط، بخشی از سبک زندگی افراد شده است. ما همواره 
دوست داریم اطالعات غلط و غیر راستی آزمایی شده و 
ناصحیح را درباره چیزهای مختلف در ذهن داشته باشیم 
و تالش خاصی هم برای بررسی درســت یا غلط بودن 
آن نمی کنیم. اگر از بعضی افراد درباره هر چیزی سوال 
کنیم، باالخره پاسخی برای من و شما دارند. خواه تعمیر 
تلسکوپ فضایی هابل باشد یا سفر به جنگل های آمازون 

یا سرمایه گــذاری روی سکه و سهام! چرا که معتقدند 
بی اطالعی، کسر شأن آن هاست.

ما  انسان ها برای توجیه اظهارات خود و داده هایی که 
در ذهن داریم و به دیگران منتقل می کنیم، هزار جور 
آسمان و ریسمان داریم. تالش می کنیم که بعضی داده 
های غلط و نادرست خود را با تزیین ادبیات فاخر و ارجاع 
به گفته فالن شخصیت یا منبع خبری )که درستی آن بر ما 

مشخص نیست(، به خورد مخاطب بدهیم.
بی اطالعی را باید با نه گفتن یا نمی دانم، جبران کرد 
و به دنبال راستی آزمایی اطالعات و تصورات ذهنی 

خود بود.
درست اندیشیدن، شفاف اندیشیدن، تکنولوژی فکر و 
رهایی از ذهن فریبکار، مهارت هایی است که باید آموخت. 
شجاعت از بی اطالعی و عذرخواهی از دیگران، به واسطه 
این که درباره فالن چیز، اطالعاتی نداریم، مرام و منش و 

فرهنگ افراد فرهیخته و داناست.
وقتی شما آدرسی را نمی دانید، متخصص سرمایه گذاری 
در بورس نیستید، هنوز یک اجاره نامه منزل مسکونی 
تنظیم نکرده اید، دو ماه سابقه بیمه ندارید، سابقه تحصیل 
و زندگی در خــارج از کشور ندارید، فرق رادیــولــوژی و 
سونوگرافی را نمی دانیم نیازی نیست درباره بورس و 
خرید مسکن و قوانین تامین اجتماعی و مهاجرت و مسائل 

درمانی، به دیگران مشورت دهید.
در دنیایی زندگی می کنیم که همه  چیز، تخصص و 
فوق تخصصی دارد. از هوش مصنوعی گرفته تا جراحی 
قرنیه. پذیرفته نیست که دیگران را به واسطه چیزهایی 
که نمی دانیم و درستی آن ها بر ما مشخص نیست، به 

دردسر بیندازیم.
گاهی از افراد سوال می شود چرا روزی چند نخ تا چند 
بسته سیگار می کشید؟ معموال این پاسخ را می شنویم 
که پدر بزرگش، روزی چندبسته سیگار می کشید و 10۲ 
سال هم زندگی کرد! ما معموال چنین اظهاراتی را بیان 
می کنیم تا چیزی را ثابت کنیم. به جای این که از عمل غیر 
منطقی خود دفاع نکنیم، به دنبال مثال هایی برای تطهیر 
ذهن فریبکار خود هستیم. ما با مثال های خیلی ساده که 
در ذهن ما نقش می بندد، سعی می کنیم تصویری از دنیا 
بسازیم.  لذا، به خاطر خطای در دسترس بودن، درک و 

برداشت صحیحی از خطرات در ذهن نداریم.
ــاوران معمواًل قربانی خطای در دســتــرس بــودن  ــش م
می شوند. آن ها اگر به یک مورد کاماًل جدید برخورد 
کنند، دست هایشان را باال نمی برند و با حسرت نمی 
گویند: »واقعًا نمی دانم چه پاسخی بدهم؟« درمقابل، به 
یکی از روش های آشناتر خود رو می آورند، فارغ از این که 

مناسب است یا خیر.

چرا دادن اطالعات غلط را به ابراز بی اطالعی، ترجیح می دهیم؟
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 شکست انتخاباتی اردوغان       
ــال 98 بــا شــکــســت بــزرگ  سـ
اردوغان در انتخابات شهرداری 
ها و شوراها آغــاز شــد. از شش 
شهر بــزرگ ترکیه، استانبول، 
آنکارا، ازمیر، آنتالیا، آداناو بورسا 
حزب حاکم عدالت و توسعه تنها 
با فاصله ای کم در شهر بورسا پیروز شــد. این 
شکست آن قدر برای اردوغان که خود از شهرداری 
استانبول توانسته بود پله های سیاست را باال 
برود، سنگین بود تا جایی که نتایج این ابر شهر را 
باطل و درخواست انتخابات مجدد کرد اما در 
حزب  نامزد  امام اوغلو  ــرم  اک مجدد  انتخابات 
جمهوری خواه، برای دومین بار توانست اکثریت 
ــزرگ و اختالفات  آرا را کسب کند. شکست ب
داخلی حــزب عدالت و توسعه باعث شد علی 
باباجان، وزیر اقتصاد سابق و رفیق سال های دور 
رجب طیب اردوغــان حزب جدیدی را به همراه 

دیگر مخالفان تاسیس کند.

استعفای بوتفلیقه در الجزایر        
رئیس  بوتفلیقه،  عبدالعزیز 
جمهور سابق الجزایر، پس از 20 
ــدرت،  ــال حــضــور در راس ق س
ــس از هــفــتــه هــا  ســـرانـــجـــام پـ
اعــتــراضــات مــردمــی در روز 2 
آوریــل 2019 )13 فروردین( 
استعفای خود را تسلیم شــورای قانون اساسی 
کشورش کــرد. فرمانده ستاد ارتــش الجزایر از 
بوتفلیقه خواسته بود فوری استعفا کند. عبدالعزیز 
بوتفلیقه 82 ساله در 29 اکتبر سال 2018 اعالم 
کرده بود که برای پنجمین دور متوالی نامزد حزب 
جبهه آزادی  بخش ملی الجزایر در انتخابات آینده 
ریاست جمهوری این کشور می شود. این در حالی 
بود که وی پس از سکته سال 2013 به ندرت در 
محافل عمومی دیده می شد و حتی برای درمان در 
خارج از کشورش به سر می برد. این موضوع باعث 
شد تا تظاهرات شدید مردمی علیه نامزدی مجدد 
ــود.  ــاز ش وی در مناطق مختلف الــجــزایــر آغـ
عبدالمجید تبون 74 ساله که ارتباط نزدیکی با 
بوتفلیقه دارد اکنون رئیس جمهور است. نمونه ای 

از شکست انقالب ها در کشورهای عربی...
 برکناری البشیر با کودتا    

ــل/22  ــودان 11 آوری ارتــش س
ــا،  ــودت فـــروردیـــن بـــا انـــجـــام ک
»عمرالبشیر« را که از 30 سال 
پیش سمت ریاست جمهوری را 
ــت، از سمت خود  بر عهده داش
عزل و دستگیر کــرد. پس از آن 
ــورای نظامی  بــرای سه سال اداره کشور به »ش
انتقالی« واگذار شد. این کودتا پس از تظاهرات 
چند 10 هزار نفری و بست نشستن در برابر مقر 
فرماندهی ارتش در خارطوم، پایتخت سودان، به 
وقوع پیوست. مردم در این تظاهرات خواستار 
پیوستن نظامیان به گروه خود شده بودند. هرچند 
با وقوع کودتا، مردم در اعتراضی یک میلیون نفری 
خواستار کناره گیری نظامیان از قدرت شدند. 
تظاهرات مردم سودان که در ماه دسامبر 2018 
میالدی در اعتراض به سه برابر شدن قیمت نان 
آغاز شد به سرعت تغییر ماهیت داد و به جنبش 
گسترده ای مبدل که خواستار عزل عمرالبشیر از 

ریاست جمهوری شد.

با »سیسی« تا ۲۰3۰       
 27 پــارلــمــان مصر در جلسه 
فروردین با اصــالح مــاده 140 
قانون اساسی این کشور موافقت 
کرد. بر اساس این اصالحات، 
طول دوره ریاست جمهوری به 
شش سال افزایش پیدا می کند و 
هر فرد می تواند سه دوره رئیس جمهور مصر باشد. 
بنابراین، این امکان برای »عبدالفتاح سیسی« که 
با کودتای نظامی بر سرکار آمــده بــود، فراهم 
ــر کــرســی  ــال 2030 بـ ــ ــا س ــه تـ ــود کـ ــی شـ مـ
ریاست جمهوری خود باقی بماند. ژنرال سیسی 
ــای غیر  ــی کــه بــا فــشــار ه ــال ــال 2018 درح س
مستقیم، تمامی رقبای اصلی را از گردونه رقابت و 
نامزدی حذف کرد ورقیب انتخاباتی قدری در 
مقابلش نداشت،  با کسب 97 درصد آرا برای یک 
دوره دیگر، ریاست جمهوری اش را تمدید کرد اما 
قانون اساسی مصر که در سال 2014 اصالح 
شد، تنها دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری را 

مجاز می شمارد.

نوتردام در آتش        
اواخر فروردین امسال کلیسای 
»نوتردام« با قدمتی 856 ساله 
بناهای  ترین  مهم  از  یکی  کــه 
فرانسه و جــزو مــیــراث جهانی 
است، در آتش سوخت.  این بنای 
ــذب ســاالنــه 13  تــاریــخــی بــا ج
میلیون بازدید کننده، پربازدیدترین بنای تاریخی 
اروپاست. ماکرون، رئیس جمهور فرانسه گفته که 
بازسازی این مکان پنج سال زمان می برد. حواشی 
و موج رسانه ای خبر آتش سوزی نوتردام به حدی 
بود که رمان »گوژپشت نوتردام«، اثر ویکتور هوگو، 
به پرفروش ترین های نشر آن روزها بدل شد. هوگو 
در بخشی از رمان خود که در سال 1831 میالدی 
منتشر شد، نوشته بود: »شعله بزرگ آتش از میان 
دو مناره کلیسا به شکل جرقه ای از گردباد زبانه 

می کشد.«

کشتار در »عید پاک«        
صبح روز یکم اردیبهشت در حالی 
که مسیحیان خود را برای مراسم 
آیینی »عــیــد پـــاک« آمـــاده می 
کردند، انفجار همزمان در سه 
کلیسا و سه هتل پنج ستاره در 
سریالنکا دست کم 207 کشته و 
450 زخمی به جا گذاشت. بخشی از قربانیان را 
گــردشــگــرهــای خــارجــی تشکیل مــی دادنـــد. 
رسانه های سریالنکا افرادی به نام های »زهران 
هاشم« و »ابو محمد« را به عنوان دو نفر از عوامل 
انتحاری انفجارهای این کشور معرفی کردند. 
هاشم در ماه های پیش از حمله، در صفحه فیس 
بوک خود مطالبی در دفاع از داعش منتشر کرده 
بود. رئیس پلیس سریالنکا نیزعامل احتمالی را 
یک گروه افراطی موسوم به »جماعت توحید تامیل 
 )Tamil Nadu Thowheed Jamath( »نــادو
دانست که در سال 2004 در تامیل نادوی هند 

پایه گذاری شده است.

زلنسکی؛ کمدینی که رئیس جمهور شد        
و  بازیگر  زلنسکی«  »ولودیمیر 
ــی دوم  ــ ــن ــ ــرای ــ کـــمـــدیـــن اوک
اردیبهشت ماه با کسب 73.15 
ــام ریــاســت  ــق ــد آرا بـــه م ــ درص
ــوری اوکـــرایـــن رســیــد.  ــه ــم ج
به  شعارهای زلنسکی نزدیک 
همان دیالوگ هایی بود که این کمدین در سریال 
»خادم مردم« و در نقش استاد تاریخ بیان می کرد. 
او در ایــن ســریــال پــس از اعــتــراض بــه فساد در 
حکومت، محبوبیت یافت و نامزد ریاست جمهوری 
شد. می توان گفت در دورانی که »پترو پروشنکو« 
اوکراین بحران زده را که بخشی از خاکش به دست 
روسیه جدا شده بود ، اداره می کرد، زلنسکی 
بازیگر نقش آینده خود بود!  تاتیانا زینچنکو، 30 
ساله از هـــواداران وی به  آسوشیتدپرس گفته 
است: »زلنسکی روی صفحه تلویزیون به ما نشان 

داده که یک رئیس جمهور چگونه باید باشد.«

اعدام دسته جمعی شیعیان در عربستان        
اوایل اردیبهشت ماه، به دستور 
بــن ســلــمــان در یــک روز 37 
ــه اتهام  شــهــرونــد ایــن کــشــور ب
اخالل در امنیت عمومی و ایجاد 
فتنه های طایفه ای اعدام شدند 
که حداقل 33 نفر آنان شیعه و از 
منطقه قطیف بودند. گروه »ثوار الشیخ الشهید 
النمر« هم شیعه بودن 33 نفر از افراد اعدام شده را 
تایید کرده است. پس از آن عفو بین الملل این 
اقدام سعودی را تکان دهنده و قانون مبارزه با 
تروریسم داخلی عربستان را ابزاری برای سرکوب، 
نابودی و پاک سازی اقلیت شیعه عربستان دانسته 
است. اسناد نشان می دهد کسانی که پیش از 
اعدام اعتراف کردند همگی تحت شکنجه شدید 
بودند و مجبور به اعتراف مد نظر رژیم سعودی 

شدند.

مرگ مشکوک ُمرسی در دادگاه سیسی        
»محمد ُمرسی«، رئیس جمهوری 
سابق مصر روز دوشنبه 17 ژوئن 
)27 خـــرداد( در حین جلسه 
ــاه درگذشت. مرسی 68  دادگ
ساله بعد از آن که از قاضی جلسه 
ــاره  ــازه بیان دفاعیاتش درب اج
اتهام »جاسوسی برای قطر« را گرفته بود، ناگهان 

بیهوش شد و فوت کرد. برخی کاربران و فعاالن 
مصری اعالم کردند که  مرگ محمد مرسی، قتل 
عمد و نتیجه محرومیت از درمان و کمک پزشکی 
در زنـــدان بـــوده اســـت. محمد مــرســی پــس از 
سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین 
مصر و بعد از انقالب 2011 به ریاست جمهوری 
این کشور برگزیده شد. وی اما در سال 2013 با 
دخالت ارتش از قدرت برکنار و در ژوئیه همان 
ــرال عبدالفتاح  ســال زندانی شــد. پس از او ژن
سیسی به ریاست جمهوری مصر رسید. گفتنی 
است حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر 

نیز اوایل اسفند در 94 سالگی مرد.

بیماری راز آلود »ماما مرکل«    
ــط تــیــرمــاه، آنــگــال مرکل  ــ اواس
صدراعظم آلمان در مدت کمتر از 
سه هفته روزی سه بــار جلوی 
دوربین رسانه ها  دچــار لرزش 
دست و بدن شد. این لرزش ها به 
حدی بود که در مراسم  تودیع 
کاترینا بارلی، وقتی وزیر دادگستری آلمان سخن 
می گفت، صدراعظم آلمان در حالی که از شدت 
لرزش دستانش را به هم می فشرد، حتی نتوانست 
لیوان آبی را که برایش آوردند، بنوشد. در آن زمان 
استفن آندریاس کسدورف، طی یادداشتی در 
روزنامه تاگس-اشپیگل نوشته بود: »وقتی »ماما 
مرکل« می لرزد، کل اتحادیه می لرزد.« کم آبی و 

خستگی از عالیم بیماری مرکل ذکر شده است.

همسر حاکم دبی از امارات گریخت        
ــزاده »هـــیـــا بنت  ــ ــاه ــ ــرار ش ــ فـ
همسران  از  یکی  الحسین«، 
محمد بن راشد آل مکتوم، امیر 
دبی و خواهر ناتنی ملک عبدا... 
پادشاه اردن جنجالی رسانه ای 
را در تابستان گذشته به پا کرد. 
شاهزاده هیا پس از فرار به همراه دو فرزندش )زاید 
و جلیله( به آلمان گریخت و سپس درخواست 
طالق داد. هنوز دادگاه طالق او خاتمه نیافته ولی 
درباره هزینه هنگفت مهریه وی خبرهای بسیاری 
منتشر شد. شاهزاده هیا نخستین زنی نبود که از 
خانواده امیر دبی فرار کرده است. در ماه آگوست 
سال 2000  شمسیه، دختر امیر اقدام به فرار 
کرده بود. او چند هفته بعد در کمبریج ربوده شد و 
ظاهرَا روز بعد به دبی منتقل شد. او در آن جا هشت 

سال زندانی بود.

عملیات پهپادی شگفت انگیز یمن        
ــاه ارتــش یمن،  اواخـــر مـــرداد م
پهپادی  عملیات  ترین  ــزرگ  ب
تاریخ خود را با بمباران بزرگ 
استراتژیک  ذخایر  منبع  ترین 
نفتی عربستان سعودی به اجرا 
درآورد که طی آن، 10 فروند 
پهپاد مسلح یمنی، این هدف منحصر به فرد را در 
عمق 1200 کیلومتری خاک سعودی به آتش 
کشیدند. منطقه ای که چاه های نفت و پاالیشگاه 
سعودی الشیبه در آن واقع شده است، در 10 
کیلومتری مرز امــارات متحده عربی قرار دارد. 
چنین بردی در عملیات های پهپادی یمن علیه 
اهداف سعودی بی نظیر بوده و عملیات های قبلی 
ارتش یمن، صدها کیلومتر کمتر از این اهداف قرار 
داشته است. همچنین، این عملیات نشان داد که 
سامانه های پدافندی فوق پیشرفته سعودی که با 
هزینه کرد گزاف آل سعود از غربی ها خریداری و 
نصب شده است در مقابل پهپادهای ساده یمنی، 
کاماًل ناکارآمد و فلج است. انصارا... همچنین 
سال گذشته  با سرنگونی پهپاد آمریکایی از نوع »ام 
کیو9« و رونمایی از »فاطر 1« و »ثاقب 1« قدرت 

پدافندی خود را نیز به رخ کشید.

»لم« تسلیم معترضان هنگ کنگی        
برخالف جلیقه زردهای فرانسوی 
که فقط اواخر هفته به خیابان ها 
می آمدند و با گذشت زمان دیگر 
تعدادشان چشمگیر نیست، هنگ 
ــار دیــگــری را  ــازوک کنگی هــا س
برگزیدند. آن ها با چتر، ماسک، 
عینک شنا و کوله پشتی شان آن قدر در خیابان 
ماندند که سرانجام پس از گذشت سه ماه »کری لم« 
رئیس اجرایی این منطقه ، از موضع خود عقب 
نشینی کرد. کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ 
13 شهریور مــاه از »لغو کامل« الیحه استرداد 

مجرمان هنگ کنگ خبر داد. اساس و پایه تظاهرات 
اخیر در هنگ کنگ پس از آن بود که لم اعالم کرد 
مجرمان پس از ارتکاب جرم در دادگاه های چین 
محاکمه خواهند شد. تعداد انبوه معترضان هنگ 
کنگی، تجهیزات کامل همراه شان و نظم آن ها در 
تقسیم وظایف اعتراضات توجه رسانه ها را به آن ها 

جلب کرده بود.

افغانستان و ۲ مدعی رئیس جمهوری        
ــاســت جمهوری  انــتــخــابــات ری
افغانستان پس از دوبار به تعویق 
افتادن سرانجام در ششم مهر 
برگزار شد. انتخاباتی پر جنجال، 
پرخرج و البته تنش آفرین. پر 
جنجال ازین نظر که در میان 18 
نامزد انتخاباتی، گلبدین حکمتیار که به سبب 
جنایت هایش »قصاب کابل« لقب گرفته بود هم در 
فهرست انتخاباتی بود. پر خرج از آن نظر که هر 
نامزد رقمی معادل ٤٤2 میلیون افغانی )67 
ــرج ستاد  تــومــان( خ 184 میلیون  میلیارد و 
انتخاباتی اش کــرده بــود. عــالوه بر ایــن هزینه 
هنگفتی برای دستگاه های ثبت بیونتریک شده 
بود که نتوانست به جلوگیری از فساد انتخاباتی 
کمک شایانی کند  و اما تنش آفرین از این نظر که 
پس از تاخیر چهارماهه در اعالم نتایج انتخابات، 
اشرف غنی احمدزی و عبدا... عبدا... نامزدهای 
پیشتاز انتخاباتی هردو مدعی پیروزی در انتخابات 
اند و هردو مراسم تحلیف برگزار کرده اند! شایان 
ذکر است یکی از دالیل مهم »بحران مشروعیت« 
کنونی در افغانستان ناشی از مشارکت بسیار 
اندک مردم )1.8 میلیون رای دهنده از حدود 14 

میلیون واجد شرایط( است.

تظاهرات بزرگ در عراق        
ــزرگ  ــرات و اعـــتـــراض ب ــاه ــظ ت
خیابانی در عراق، از روز سه شنبه 
نهم مهر )اول اکتبر( علیه فساد، 
افزایش نرخ بیکاری و دزدی و نبود 
و  کــشــور  در  سیاسی  تغییرات 
ــه آب  دســتــرســی نــداشــتــن بـ
آشامیدنی در برخی مناطق آغاز شد. استان های 
بغداد، نجف، کربال، ذی قــار )ناصریه(، میسان 
)عماره(، بابل )ِحّله( و بصره شاهد تظاهرات و 
ــد. تنها در سه روز نخست این  ــوده  ان اعتراض ب
اعتراض ها 19 تن کشته و بیش از600 تن زخمی 
شدند. همزمان، آیت ا... سیستانی، مرجعیت دینی 
عراق، دولت و دستگاه امنیتی را مسئول ریختن 
خون تظاهرات کنندگان دانست.  در آن دوره، 
برخی در عراق تالش کردند اعتراضات را بدون 
رهبر سیاسی نشان دهند و بگویند مستقل و کامال 
مردمی است، اما با گذشت زمان ردپای جریان های 

سیاسی همچون جریان صدر کامال مشهود شد.

البغدادی به هالکت رسید        
البغدادی،  ابوبکر  ــرگ  م خبر 
ــروه  ــرده 48 ســـالـــه گـ ــ ــرک ــ س
تروریستی داعش که پنج سال 
مناطقی از عــراق و سوریه را به 
اشغال خود درآورده بود، روز 27 
اکتبر اعالم شد. خبر مرگ او به 
عنوان اول رسانه های خبری جهان بدل شد و 
سران دولت های درگیر جنگ با تروریست های 
داعش برای شنیدن تایید قطعی آن لحظه شماری 
کردند، تا این که دونالد ترامپ به طور رسمی اعالم 
کرد، »رهبر شماره 1 تروریست های جهان« کشته 
ــان مظلوم عبدی فرمانده شبه  شــد. در آن زم
نظامیان کرد سوریه توئیت کرد که به دام افتادن 
ابوبکر بغدادی نتیجه پنج ماه همکاری نیروهای او 

با آمریکا بوده است!

خداحافظی »هری« با تاج و تخت        
کاخ باکینگهام بریتانیا سرانجام 
اعالم کرد : شاهزاده »هــری« و 
همسرش »مــگــان« از مناصب 
سلطنتی کنار گذاشته شده اند و 
خود  عناوین  دادن  پس  ضمن 

)دوک و دوشس ساسکس(، دیگر پولی را که به 
خاطر وظایف سلطنتی شان از بودجه عمومی 
دریافت می کردند، دریافت نخواهند کرد. این خبر 
پس از آن اعــالم شد که هری و مگان در صفحه 
اینستاگرام شان اعالم کرده بودند می خواهند از 
عضویت در خاندان سلطنتی کناره گیری کنند. 
قرار است این دو »دوران انتقال« خود را در دو 
کشور بریتانیا و کانادا سپری کنند. به این ترتیب، 
شاهزاده هری از میان وارثان رسمی تاج و تخت 
بریتانیا کنار می رود درحالی که برادر بزرگ تر وی 
شاهزاده ویلیام در کنار پدرشان یعنی شاهزاده 
چارلز، در میان وارثان بالقوه سلطنت بریتانیا باقی 

می مانند.

ترور سپهبد شهید سلیمانی      
در آخرین فصل سال 98، خبر 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
ــروی قـــدس سپاه  ــی فــرمــانــده ن
ــداران انــقــالب اســالمــی و  ــاس پ
معاون  المهندس،  ابومهدی 
حمله  در  ــی  ــب ــع ــش ال حــشــد 
تروریستی آمریکایی ها در نزدیکی فرودگاه بغداد 
به سرعت به مهم ترین خبر در رسانه های جهانی 
تبدیل شد. استفاده از خاک کشور ثالث برای 
عملیات علیه فرمانده سپاه قدس واکنش جهانی 
را در پی داشت. پس از این جنایت بزرگ آمریکایی، 
پارلمان عراق به اخراج نظامیان آمریکایی از عراق 
توسط  هــوایــی  حریم  از  استفاده  ممنوعیت  و 
نیروهای خارجی رای داد، اما واکنش ها و »انتقام 
سخت« از آمریکایی ها به این جا خالصه نشد و در 
ــد« بـــزرگ ترین پایگاه  ــام بعدی »عین االسـ گ
آمریکایی در عراق هدف موشک های نقطه زن 
ــران قــرار گرفت،هرچند   جمهوری اسالمی ای
گروه های مقاومت عراقی می گویند انتقام سخت 

تازه آغاز شده است.

خیانت قرن و کشور پنیر لیقوانی        
سه شنبه هشتم بهمن مــاه، در 
نتانیاهو،  بنیامین  کــه  حالی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 
بنی گانتس، رهبر اپوزیسیون 
حزب آبی سفید در کاخ سفید 
حضور داشتند از طرح خیانت بار 
»معامله قرن« رونمایی شد. آخرین هدیه دونالد 
تــرامــپ بــه صهیونیست هــا پــس از بــه رسمیت 
شناختن بلندی های جــوالن و انتقال سفارت 
آمریکا از تل آویو به قدس، ایندیک که فرستاده ویژه 
دولت   اوباما در مذاکرات اسرائیل-فلسطینیان 
بود، می گوید: این طرح از اول تا انتهایش یک 
نمایش مضحک است. ترامپ در حالی نام این 
قرارداد ننگین را معامله گذاشته که طرف های 
فلسطینی در آن مشارکت نداشتند و حتی آن را به 
رسمیت نمی شناسند. نقشه کرانه باختری ارائه 
شده در این طرح را اگر برای آن ها که حامی اش 
هستند یا آن ها که مسکوت گذاشته اند، با جزئیات 
نمایش دهند با چیزی شبیه پنیر لیقوان یا پنیر 
سوئیسی مواجه می شوند. شاید هم بتوان گفت 
فلسطین  به زندانی بزرگ با سلول های انفرادی 
جدا و مجمع الجزایری شبیه است که توسط دریای 
شهرک سازی و مناطق اشغال شده صهیونیستی 
احاطه شده است. جزایری که برای تردد بین آن ها 
باید از گذرگاه ها و ایست و بازرسی های رژیم 

صهیونیستی گذشت و از آن ها اجازه گرفت.

سرانجام برگزیت با جانسون        
برگزیت که با استعفای »دیوید 
کامرون« و خداحافظی اشک بار 
»ترزا می« دو قربانی گرفته بود، 
ــای آغــازیــن  ــ ــره در روزه ــاالخ ب
نخست وزیری بوریس جانسون 
به سرانجام رسید. ساعت صفر 
روز اول  فوریه، برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا به طور رسمی آغاز شد. نخستین خروج یک 
عضو، از بدو تأسیس اتحادیه اروپا. خروجی که با 
اشک و ناراحتی مخالفان در پارلمان اروپا و شادی 
موافقان آن در خیابان های انگلیس و ولز همراه 

ــود. چراکه در چهره نگران اسکاتلندی ها و  ب
شهروندان ایرلند شمالی خبری از شادی برای 
آغاز این جدایی نبود. دو کشوری که کم و بیش طی 
چهار سال گذشته و پس از همه پرسی برگزیت، 
خواهان حضور در اتحادیه اروپا و جدایی از بریتانیا 
بوده اند. حاال با به سرانجام رسیدن برگزیت، لندن 
تنها تا پایان سال 2020 فرصت دارد در »دوره 
انتقال« قراردادهای جدید با اتحادیه اروپا منعقد 

کند.

تبرئه ترامپ از استیضاح        
تالش طوالنی مدت دموکرات 
هــا بــه رهــبــری نانسی پلوسی 
بــرای استیضاح ترامپ در پی 
ــن گیت« بی  ــرای رســوایــی »اوک
نتیجه ماند. جمهوری خواهان 
نمایندگان  مجلس  اقلیت  در 
یکپارچه به استیضاح ترامپ رای دادند. رایی که 
بیش از هر زمانی دونالد ترامپ، رئس جمهور 
آمریکا را بــرای فــرار از مهلکه خوش بین کرد. 
سپس در روز 6 فوریه )17 بهمن( جمهوری 
خواهان که اکثریت مجلس سنا را تشکیل می 
دادند به استیضاح رای منفی دادند. بنابراین 
ترامپ با حمایت هم حزبی هایش تبرئه شد. پس 
از ماجرای جنجالی مکالمه تلفنی دونالد ترامپ 
با همتای اوکراینی و درخواست از زلنسکی برای 
تحقیق دربــاره جو بایدن و پسرش برای اثبات 
فساد مالی آن ها، دموکرات ها روند استیضاح 

ترامپ را کلید زده بودند.

مسلمان کشی مودی        
ــی ســخــت بـــرای  ــال امـــســـال س
ــود. از آزار  مسلمانان هندی ب
حکومت  برپایی  و  مسلمانان 
در  جامو-کشمیر  در  نظامی 
تابستان تا تحت فشار قرار دادن 
»قانون  تصویب  بــا  مسلمانان 
شهروندی«. در روزهای گذشته بود که درگیری ها 
میان افراط گرایان هندو و معترضان مسلمان در 
دهلی، پایتخت هند، اتفاق افتاد که  24 کشته و 
حدود 200 زخمی به جا گذاشت و به تیتر رسانه 
ها تبدیل شد. این اتفاقات در حالی روی داده که 
دولت ملی گرای نارندرا مودی از ابتدای روی کار 
آمدنش برخوردی سخت با مسلمانان را در پیش 
ــون شــهــرونــدی،  ــان ــاس ق ــر اسـ ــت. ب گرفته اسـ
پناهجویان غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، 
کشورهای  مسیحیان  و  پارسی ها  جین،  آیین 
بنگالدش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون 
اوراق معتبر پیش از سال 2015 میالدی وارد این 
کشور شده اند می توانند شهروندی این کشور را 
دریافت کنند؛ اما این قانون شامل حال مسلمانان 

نمی شود.

صلح معلق واشنگتن با طالبان        
اشغال خاک افغانستان و اعالم 
جنگ علیه آن که 19 سال پیش 
با امضای جورج بوش پسر آغاز 
شده بود، دهم اسفند با امضای 
ــان نماینده  ــی ــق صــلــح م ــواف ت
سیاسی طالبان و واشنگتن در 
هتل شرایتون دوحه، پایتخت قطر، پایان یافت. 
توافقی که همچون مذاکرات 18 ماهه صلح، 
دولت افغانستان به ریاست اشرف غنی در آن 
اجــازه حضور نیافته بود. با امضا و اجــرای این 
توافق، نظامیان آمریکایی خاک افغانستان را 
ترک می کنند، طالبان حمالت خود را متوقف 
خواهد کرد و میلیون ها افغان به آرزوی دیرینه 
خود خواهند رسید. هر چند هستند کسانی که 
به تحقق چنین آرزویی خوش بین نیستند. آن چه 
از اظهارات مقامات دولت افغانستان، مقامات 
آمریکایی و مقامات گروه طالبان بر می آید، این 
است که هیچ کدام از طرف ها به پایبند بودن 
طرف مقابل به تعهدات و مفاد مندرج در این 
توافق نامه در آینده خوش بین نیستند و همچنان 
خود را برای روزهــای برهم خوردن این توافق 

آماده می کنند.

جهان در سال 98
چگونه گذشت؟

 جهان در سال 98 حوادث وتحوالت بسیاری را به چشم خود دید که 
در این جا نگاهی هر چند گذرا به آن چه در یک ســال اخیر اتفاق افتاد، می اندازیم:

   نبی شریفی
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زهرا فرنیا| طنزپرداز

پیامک روز 

برای این که در تعطیالت نوروز حوصله تان سر نرود و پدر والدین تان 

را درنیاورید، این پیک نوروزی را با کمک بابا و مامان حل کنید تا هم به 

اطالعات عمومی تان اضافه شود و هم سر پدر و مادرتان را گرم کنید 

که آن ها نخواهند از خانه بیرون بروند!

ریاضی: *کمال 32.78 لیتر بنزین از سهمیه ماه قبلش دارد. اگر 

در این ماه 60 لیتر سهمیه نوروزی هم بدهند، او برای رسیدن از 

مشهد به تهران، در صورتی که بتواند از جاده خاکی برود که کسی 

جلویش را نگیرد، باید چقدر پول به بنزین سهمیه ای و آزاد بدهد؟ 

مصرف بنزین ماشین اش صدی 12.4 است و دیفرانسیلش هم 

زوزه می کشد.

*با توجه به 100 گیگ اینترنتی که دولت به مشترکان داده است، 

برای دانلود یک فیلم با کیفیت 720 چند ساعت باید منتظر بمانیم؟

ب-100 ساعت    الف-100 دقیقه   

ج-هیچی، ازبس سرعت عالیه 

 د-با نت همراه دانلود کنیم تا اصال منتظر نمانیم

*مثلث متوازی االضالع ... دارد.

الف-ضلع های موازی       ب-خاصیت ضدکرونایی           

ج-اخالق خوب      د-10 نقطه

علوم: *کدام دو ماده زیر را نباید با هم قاطی کنیم؟

الف-الکل و وایتکس        ب-آب و روغن   

  ج-مسائل کاری و کارهای خانه         د-حلیم و شکر

*اگر یک سیب را از باالی برج میالد به پایین بیندازیم، چند بار چرخ می خورد؟ 

)از اصطکاک هوا صرف نظر می کنیم  و g را 10 در نظر می گیریم.(

فارسی:*این شعر را تکمیل کنید:   باز باران با .......... می خورد بر بام خانه

د-گرد و غبار ج-شهاب سنگ   الف- بادمجان      ب-ملخ   

*امالی کدام کلمه صحیح است؟

د-سپاسگذار ج-عایا       ب-قسطنطنیه  الف- آیالند   

*با این کلمات جمله بسازید:  بیرون - تلویزیون – پنجره – خردکن – برنامه – پرتاب – این شب و روزها

انگلیسی: *این جمله را ترجمه کنید:  

*به این پرسش پاسخ دهید:

bimarestan-د    ye bar dige beporsi man midoonam o to-ج   khoone-ب   hichja-الف

عربی: *هل هذا کتاب؟

د-آی دونت نو ج-شاید    ب-ال    الف- نعم   

*این جمله را به فارسی ترجمه کنید:   الکمال و الکاملیا ساکنون فی البیت ابو عیاله.

*جای خالی را با دانش خودتان پر کنید:   اجی، مجی، ال ...

ورزش: *خطای هند مخصوص کدام ورزش است:

د -سپک تاکرا الف- هندبال    ب-والیبال    ج-هندوستان  

*این حرکت ها را در خانه انجام دهید و نتیجه را بنویسید:

از روی تخت بلند شوید، گوشی را کنار بگذارید، دست راست را باال آورید، سپس دست چپ را باال بیاورید. آن گاه دو دست را بکشید و دوباره خود را روی رختخواب 

رها کنید. )هر نیم ساعت یک بار(

*کدام یک از این شخصیت ها ورزشکار نیستند:

الف-مایکل جردن   ب-مایکل شوماخر   ج-مایکل فلپس    د-مایکل جکسون

هنر: *این فیلم نامه را کامل کنید:

دختر پولداری عاشق یک پسر پولدار می شود. بعد از مدتی مشخص می شود دختر سرطان دارد و

 پسر گیر گروه خالفکاران می افتد. در این بین عاشق قبلی دختر سر و کله اش پیدا می شود و...

*این ترانه متعلق به کدام خواننده کشورمان است: آی آی آآآییی... های...

الف-حامد همایون         ب -همایون شجریان        ج -ماکان بند         د-احسان خواجه امیری

*نقاشی روبه رو  را به سلیقه خود رنگ کنید:

جغرافی: *تعداد درختان جنگل های کشورمان حدودا چندتاست؟

د-نمیگیم تا جنگل خواران پیدایش نکنند ب-االن یا االن؟  ج-کو جنگل؟  الف-1234567 تا  

*پرآب ترین رودخانه کشور چه نام دارد؟

د-جوب آب کوهسنگی ج-یادش به خیر کارون    ب-مرحوم زاینده رود   الف-کال چغوکی   

تاریخ و اجتماعی: *کدام یک از موارد زیر نام قراردادی تاریخی نیست:

د -بوستان الف-ترکمانچای    ب-ترکمان قهوه     ج-گلستان  

*کدام رفتار زیر پرخطرتر است؟

ج-مسافرت رفتن در نوروز      د-همه موارد الف-عبور از خیابان   ب-سیگار کشیدن  

*عکس  روبه رو متعلق به کدام شخصیت تاریخی  است؟

بسیار پیش مــی آیــد کــه شوهرعمه، 
ــه آدم تــوی  ــال ــی یـــا خ ــ پــســرعــمــو، دای
گــروه فامیلی مطلبی دربــاره کرونا از 
کانال »چیزمیز« و »بیا تو از همه جا« 
فــوروارد می کند و از همه می خواهد 
که این مطلب را به سرعت همرسانی 
چه  نیست  معلوم  کــه  مطلبی  کنند. 
ــرف چه  کــســی آن را نــوشــتــه یــا از طـ
منبعی منتشر شده است. اما در چنین 
شرایطی ما باید هوشیار باشیم، منابع 
معتبر را شناسایی کنیم و سعی کنیم 
اخبار را از این مراجع بگیریم و برای 

دیگران بفرستیم.

آقای تخیلی آخر سال 97 وارد اداره ثبت احوال و رسما به عنوان کارمند 
بخش بایگانی استخدام شد. اولین قدمی که برای خودش برداشت این بود 
که پس از 30 سال فامیلی  اش را که یک پیشوند نه چندان خوشایند داشت 
اصالح کرد تا بلکه بدشانسی ها دست از سرش بردارند. او برای سال 98 
خودش سالی پر از انرژی و اتفاقات خوب آرزو کرد. ابتدای سال 98 خانواده 
را با خودش برد مسافرت اما آن جایی که بهش مسافرت کرد آن قدر باران 
بارید که سیل جاری شد و چیزی نمانده بود خودش و خانواده اش را آب ببرد. 
واقعا شانس آورد که زنده ماند. خب درست است که شروع خوبی نبود اما او 
تصمیم گرفت مثبت اندیش باشد. آقای تخیلی هر روز صفحه اینستاگرام 
دکتر مثبت اندیشیان  را دنبال می کرد و کلی انرژی می گرفت و بعد در صفحه 
اینفلوئنسرها عکس کتاب کنار یک فنجان قهوه را الیک می کرد و از این که 
صبحش را با جمالت آندری تارکوفسکی و میخائیل بولگاکف شروع می کند 

غرق در سرور بود.
باالخره آقای تخیلی چند ماه مثل کرگدن کار کرد تا بتواند پولی جمع کند 
که یک پراید بخرد ولی هرچه تالش می کرد و از نان و آبش می زد تا پولش 
جمع شود هی قیمت پراید باال می رفت و آقای تخیلی نمی توانست بخرد. 
باالخره در نهایت آقای تخیلی موفق شد پس از 7-8 ماه یک پراید کارکرده 
بخرد اما وقتی یکی از شب های جمعه خوابید و صبح بلند شد با انرژی برود 
سنگک بخرد تا با خانم بچه ها بروند به دامان طبیعت صبحانه بزنند، ناگهان 
هنگام بازکردن پیچ رادیو متوجه شد بنزین گران شده است. ای بابا! آقای 
تخیلی تصمیم گرفت همچنان پولش را جمع کند تا با خانم بچه ها عید 
مسافرت بروند که هیچی، گفتند باید توی خانه بمانید و دست ها را بشویید. 
هواشناسی هم پیش بینی کرد هوا ابری است با احتمال بارش بادمجان. 
آقای تخیلی در حالی که پشت پنجره نشسته بود، تصمیم گرفت فامیلی اش 
را کوتاه تر کند و آن را به »لی« تغییر دهد و خوش بین باشد که 99 بیاید و 

خوشبختی،  او را در آغوش بکشد.

دیری ری ری ری دیری ری ری ری ری دی رییی ری 
دی ری ری دیی ری ری ری ری ریییی

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

   دارکوب پیشاپیش سال نو رو به تو و همه 
همکارهات در همه بخش های روزنامه تبریک 
میگیم. سالمتی و سعادت همه شما عزیزان 

را از خدا آرزومندیم.                 خانواده کشمیری
ــوت مــبــارک. به  ــال ن ــان س  دارکـــوب ج

بچه های دارکوب هم سالم برسون.
دارکوب: ممنون از شما و همه عزیزانی که 
بهمون پیام دادین و خواهید داد. همه شما 

هم سال خوبی داشته باشین.
 آق کمال عید کجا میری؟

آق کمال: جان؟ نشد دگه! نه مو و نه هیشکی 
حق نــدره امسال عید جایی بــره تا قــال ای 
ویروس نانجیب کنده بشه و شرش از سرمان 

کم بره ایشاال.
 آق کمال؛ در لحظه  تحویل  سال   نو مو تو 
رو فراموش  نمکنم،  تو هم  مو رو  فراموش  نکن!
آق کمال: مخلصم برار، حتما، مو که هیچ وقت 
فــرامــوش نمکنم،  اینجی ره  مخاطب های 
شماهایم همه تان خواهشن ماها ره فراموش 

نکنن.
 آق           کمال بیا کلبه  درویشی  این  حقیر تا 
ــال99 همراه  با یه  باافتخار  یه  سررسید س

 اسکناس  نو بهتون  تقدیم  کنم!
آق کمال: سهم مو ره نگه دارن ایشاال بعد از 
ای جریان کرونا خدمت مرسم. در ضمن مو 
سررسید نمخوام، عیال مخالف ای کاره و مگه 

اسرافه و به جاش به بچه ها دفتر بدم.

چند روز دیگه سال نو می شه و ما هرسال جوگیرتر از پارسال کلی حرکت 
توی مخمونه که می گیم سال دیگه انجامش می دیم و انجامشون نمی دیم. 
هرسال کلی برنامه ریزی می کنیم که امسال قراره ورزش کنیم، کتاب 
بخونیم، کنکور دکترا شرکت کنیم، غذای سالم بخوریم و صرفه جویی 
کنیم. : (((( ببخشید وسط نوشتن نتونستم خنده ام رو کنترل کنم، به 
خصوص بخش صرفه جویی، چون زیر صفحه ای که دارم این جا براتون 
متن تایپ می کنم، صفحه  خرید آنالین بازه که رمز اینترنتیم رو بزنم برای 
سفارش آب انارگیری هوشمند، منتها چون حال ندارم دستم رو ببرم سمت 
اعداد باالی صفحه کلید برای رمز دوم، نمی تونم سفارشم رو کامل کنم. 
اما این شور و اشتیاق من رو برای خرید کم نمی کنه. حتی این که دارم 
به عنوان یه خرید مزخرف براتون مثالش می زنم باعث نمی شه از خریدم 
منصرف بشم و فکر کنم خوبه پولش رو پس انداز کنم، با این که می دونم 
خونه  بابا که آب انار الزم نیست بگیرم، در آینده هم که با این وضع قضیه  
شوهر و اینا منتفیه، باید بذارمش گوشه اتاقم بغل آب زرشک گیرِی بدون 
دخالت دست، زیر میز برِش کالباس. به خاطر همین من دیدم آدم همچین 
اهداف واالیی نیستم، گفتم بیام هدف های امسالم رو قدر وسعم کوچولو 

کنم شاید انجامش دادم.
اول این که تصمیم دارم در سال جدید روزی 5 دقیقه زودتر بیدار شم. بله! 
نگفتم 5 دقیقه زودتر نسبت به چه موقعی؟ اما درحقیقت مشروعیت »یه 5 
دقیقه دیگه« که صبح ها به خودم می گم ازبین می ره و عذاب وجدان میاد 

سراغم که درکل چیز بدی نیست.
دوم این که امسال به دبیر صفحه دارکوب قول می دم که متن هام رو زودتر 
بفرستم. امیدوارم که این متن رو نخونن البته ولی بدونید که می خوام اون 

5 دقیقه ای رو که صبح ها زودتر بیدار می شم به شما اختصاص بدم!
ــی مــن می تونم! مــی خــوام امسال  ــدف بزرگیه ول سومیش یــه ذره ه
 تنبلی رو کنار بــذارم و یه تکونی به خودم بدم. فکر نکنید از این حرف 
الکی هاست ها... اصال از همین االن شروع می کنم. ۱...۲...3... بله 
دوستان! دستم رو بلند کردم و به اعداد باالی صفحه کلید رسوندم. دیدید 
تونستم؟ هرجا حس کردید به بن بست خوردید، تالش من رو برای خودتون 

مثال بزنید و بدین وسیله عیدتون مبارک!

کارتون روز

My name is Kamal and My head is like sparrow!

Slm, khbi? eyd koja mirin?

در حاشیه 

تشویق 

 تلویزیون به 

در خانه ماندن و 

تبلیغ  هزممان 

خرید از بیرون 

خانه! 
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و حاال نوبت... یک و یک و 
یک... دو و دو و دو... تخفیف 

عید، بدو بدو!
جا داره در 

این جای برنامه یک 

بار دیگه ازتون خواهش 

کنیم که تو خونه هاتون 

بمونین...

شعر روز

مریس!
ای خداوندگار بی همتا

ای پدیدآورنده یکتا
آفریننده جماد و نبات

صانع بی بدیل موجودات
خلق کردی شما گراز و پلنگ
خرس و زرافه و گوزن و نهنگ

داده ای نیش مار زنگی را
یا به پروانه ها قشنگی را

ای به ماهی بداده پولک را
یک دم زنده مارمولک را
داده ای الکپشت را خانه

ندهد تا اجاره ماهانه
تو به گربه میومیو دادی!

به االغ این قد! آی کیو دادی!
به شترمرغ کرک و پر دادی
کانگورو را کمک فنر دادی

همه این ها که گفته ام به کنار
می خورند این ها به درد چه کار؟

»ای خدایی که خالق خرسی
بنده را آفریده ای مرسی!«

مجید رحمانی صانع

از اون لحاظ 

محمدعلی محمدپور| طنزپردازقرار مدار

زندیگ نه چندان خوشایند آقای تخییل!

کارتونیست:مسعود ماهینی
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پیک نوروزی دارکوب

سال موش مبارک !



 افسانه »عمو نوروز« 
بار دیگر خواندنی شد

کتاب قدیمی افسانه »عمو نــوروز« با تنظیم متن 
فریده فرجام و زنده یاد محمود مشرف تهرانی)م. 
آزاد(، در آستانه نـــوروز ســال ۱۳۹۹ از سوی 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بازنشر شد. به گزارش مهر، کتاب »عمو نوروز« 
از جمله کتاب های قدیمی کانون پرورش فکری 
است که بر اســاس افسانه قدیمی مالقات عمو 
ــردآوری و تنظیم شده است.  نــوروز و ننه سرما گ
کتاب »عمو نوروز« برای اولین بار در سال ۱۳۴۶ 
در انتشارات کانون پرورش فکری به چاپ رسیده 
است و شمارگان آن تاکنون به ۸۰ هزار می رسد که 
به بهانه  تحویل سال  ۱۳۹۹ به چاپ هفتم رسیده 
است. کتاب »عمو نوروز« که مناسب کودکان باالی 
۷ سال  و در چاپ جدیدش با شمارگان ۲ هزار و 
۵۰۰ نسخه منتشر شده است، هم اکنون با قیمت 

۱۰ هزارتومان به فروش می رسد.

 رمان جدید »دانیل استیل« 
در بین پرفروش ها

اثر جدید دانیل استیل، نویسنده پرکار آمریکایی در 
فهرست جدید هفتگی رمان های پرفروش نشریه 
نیویورک تایمز دیده می شود. به گــزارش ایسنا، 
رتبه نخست پرفروش های داستانی که هفته پیش 
به رمان جدید »جیمز پترسون« و »جیمز او بورن« 
تعلق داشت، این هفته به رمان »خانه زمین و خون« 
نوشته »سارا جی ماس« اختصاص پیدا کرده است. 
»محدوده طوالنی« نوشته »سی جی باکس« که 
بیستمین جلد از سری داستان های »جو پیکت«  
این نویسنده محسوب می شود نیز، با کنار زدن 
رمان موفق »جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند«، 
در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت. »رمان جایی 
»دلیا  نوشته  می خوانند«  آواز  خرچنگ ها  که 
اوئنز«، پس از گذشت ۷۹ هفته حضور در فهرست 
پرفروش های داستانی نیویورک تایمز، این بار در 
جایگاه سوم به چشم می خورد. این رمان، در اغلب 
هفته های حضورش در این فهرست، صدرنشین 
بوده است. اما در جایگاه چهارم این فهرست، رمان 
»بازی اعداد« اثر دانیل استیل، نویسنده پرفروش 
نشریه نیویورک تایمز قــرار گرفته اســت. استیل 
به تازگی موفق شده بود برای نگارش رمان های 
»توفیق اجــبــاری«، »قسمت اشیای گمشده« و 
»قطب نمای معنوی« به فهرست پرفروش ها راه یابد. 
این نویسنده، هرساله حدود هفت کتاب مختلف 
عرضه می کند و یکی از پرکارترین نویسندگان 

جهان محسوب می شود.

۱۱ادب و هنر چهارشنبه 28 اسفند ۱398
23رجب ۱44۱.شماره 20344

ادبی موسیقی

غلط ننویسیم 

چاوشی برای خانه نشین ها 
می خواند

قطعه شاد محسن چاوشی با محتوای در خانه 
مــانــدن، با همکاری شــهــرداری تهران منتشر 
خواهد شد. به گــزارش مهر، مدیرکل فرهنگی 
شهرداری تهران با اشاره به برنامه های متنوع این 
اداره در نوروز امسال، از تولید یک قطعه مشترک 
با محسن چاوشی برای تشویق شهروندان برای 
در خانه ماندن خبر داد. محسن فتاحی درباره 
برنامه ای که در ایام نوروز در نظر گرفته و تبلیغات 
آن از طریق تلویزیون آغاز شده است، توضیح داد: 
برنامه ما به نام مسابقه »خونه مانی« است که در 
چهار سناریوی متفاوت اجرا می شود، از طریق 
ایــن مسابقه مسائل آموزشی را به شهروندان 
منتقل می کنیم. وی گفت: درباره قطعه چاوشی، 
از هموطنان خواسته می شود با آن دابسمش اجرا 

کنند و برای ما بفرستند تا جایزه بگیرند. 

 بهبود وضعیت جسمی
 استاد شجریان

هیئت مدیره بیمارستان جم، در اطالعیه ۲۱ 
محمدرضا  جسمانی  وضعیت  آخــریــن  ــود،  خ
شجریان را در این بیمارستان تشریح کرد. به 
گزارش صبا، در این اطالعیه آمده است: »در 
راستای اطــالع رسانی به مــردم هنردوست و 
هم میهنان عزیز، در کمال مسرت به استحضار 
عمومی،  شرایط  بهبود  به  توجه  با  می رساند 
قلبی، عروقی و تنفسی، ایشان از بخش ICU به 
بخش عمومی منتقل شده و تحت مراقبت های 
ــاری و پــزشــکــی در بــخــش هــســتــنــد  و  ــت ــرس پ
آمادگی های الزم برای انتقال ایشان به منزل در 

حال انجام است.«

 موزیسین ایتالیایی
 »بوی عیدی« را نواخت

ــرای قطعه »بوی  یک نــوازنــده ایتالیایی با اج
عیدی« با ساکسیفون، آن را به مردم ایران هدیه 
ــران و ایتالیا خواست تا قوی  کرد و از مــردم ای
باشند. به گــزارش ایرنا، فرانچسکو کافیسو، 
موزیسین ایتالیایی که پیشتر در حاشیه جشنواره 
ــت، در  ــرده اس موسیقی فجر بــه ایـــران سفر ک
روزهای منتهی به سال نو ایرانی و در حالی که 
کشورش هم مانند ایران درگیر مبارزه با ویروس 
کروناست، قطعه ای از آهنگ ساز نام آشنای 
ایران، فرهاد مهراد را اجرا و آن را از طریق فضای 
مجازی منتشر کرده است. او در این ویدئو می 
گوید: »دوستان عزیز ایرانی، درچنین روزهای 
سختی که کشورهای ما، ایران و ایتالیا، در حال 
سپری کــردن هستند، دوســت دارم از طریق 
سفارت ایتالیا در تهران، یک پیام موسیقایی 
ارسال کنم. ایران قوی باش. ایتالیا قوی باش.« 
گفتنی  است سفارت ایتالیا در تهران، سخنان 
این موزیسین ایتالیایی را با زیر نویس فارسی 

در توئیتر و اینستاگرام خود منتشر کرده است.

بهارانه های ادب فارسی
از توصیف نخستین فصل سال تا درس آموزی های اخالقی و معنوی از نوروز باستانی در ابیات بزرگان شعر 

گروه ادب و هنر- »نرم نرمک می رسد اینک بهار«. در ادبیات فارسی هم فصل بهار بیشتر از دیگر فصل های سال جلوه دارد. اصاًل بهار فصِل شاعری است و مگر می شود شاعران بزرگ ما در طول دوران ، 
با آمدن فصل بهار طبعشان نشکفته باشد و شعری نسروده باشند؟ زیبایی های طبیعت در فصل بهار، یکی از پربسامدترین مضامین در شعر فارسی است. هر کدام از شاعران با توجه به دیدگاه ها و همچنین 
سبک و دوره شعری شان، به بهار و اجزای آن نگاه کرده اند؛ بعضی ها مانند موالنا از راه رسیدن فصل بهار بعد از زمستان را درسی برای آموختِن معاد و رستاخیز دانسته اند و بعضی ها هم مانند رودکی و 

منوچهری دامغانی بیشتر به توصیف بهار و زیبایی و طراوت آن توجه کرده اند. در ادامه از بهاریه های چند شاعر کالسیک و معاصر فارسی می خوانید.

رودکی سمرقندی	 
اگرچه بسیاری از اشعار پدر شعر فارسی در 
طول تاریخ از بین رفته و تنها تعداد کمی از 
آن ها به دست ما رسیده است ولی با بررسی 
همین آثار کم هم می توان متوجه شد که توجه 
به طبیعت در شعر رودکی سمرقندی، جایگاه 
ویــژه ای دارد. یکی از زیباترین اشعار بهاری 
این شاعر سبک خراسانی با این ابیات شروع 
می شود: »آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب/ 
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب/ شاید که 
ــود/ گیتی بدیل  ــوان ش مــرد پیر بدین گه ج
یافت شباب از پی مشیب/ چرخ بزرگوار یکی 
لشکری بکرد/ لشکرش ابــر تیره و بــاد صبا 
نقیب«. این قصیده یکی از زیباترین بهاریه های 

شعر فارسی است.

سعدی شیرازی	 
سعدی  و  گفت  بهار  فصل  از  مــی شــود  مگر 
شیرازی را از یاد برد؟ بهار در غزل ها و دیگر 
اشعار خداوندگار سخن، جلوه و جایگاهی 
ویژه دارد. چه تصویرسازی هایی که سعدی 
در باب عشق و محبت با استفاده از فصل بهار 
و طبیعت آن نکرده است. یکی از بهاریه های 
سعدی این طور آغاز می شود: »برآمد باد صبح 
و بوی نــوروز/ به کام دوستان و بخت پیروز/ 

مبارک بادت این سال و همه سال/ همایون 
بادت این روز و همه روز.../ بهاری خرم است 
ای گل کجایی/ که بینی بلبالن را ناله و سوز«. 
سعدی در غزلی دیگر بهار را فصل عاشقی 
معرفی می کند و می گوید: »آدمی نیست که 
عاشق نشود فصل بهار/ هر گیاهی که به نوروز 
نجنبد َحَطب است/ جنبش سرو تو پنداری که 
از باد صباست/ نه که از ناله مرغاِن چمن در 

طرب است«.

موالنا جالل الدین محمد بلخی	 
شاعر و عــارف بــزرگ قرن هفتم هجری، چه 
در مثنوی معنوی و چه در غزلیات شمس، از 

مفهوم بهار بسیار استفاده کرده است و به ویژه 
در مثنوی به آن نگاهی عارفانه دارد. مولوی در 
دفتر اول مثنوی در دو بیت، حدیثی از پیامبر 
اکرم)ص( را درباره بهار به شعر درآورده است: 
»گفت پیغمبر به اصحاب ِکبار/ تن مپوشانید از 
فصل بهار/ آن چه با برگ درختان می کند/ با 
تن و جاِن شما آن می کند«. مولوی در غزلیات 
هم به بهار نگاهی ویژه دارد از جمله در این 
غــزل: »آمــد بهار عاشقان تا خاکدان بستان 
شود/ آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود/ 
هم بحر پر گوهر شود هم شــوره چون گوهر 
شود/ هم سنگ لعِل کان شود، هم جسم جمله 

جان شود«.

هوشنگ ابتهاج	 
یکی از برجسته ترین شاعران معاصر فارسی 
که استفاده از عناصر فصل بهار و طبیعت آن در 
شعرش جایگاهی خاص دارد، هوشنگ ابتهاج 
)ه. ا.ســایــه( اســت. او در اشعارش گاهی به 
توصیف بهار پرداخته و گاهی هم از عناصر این 
فصل، برای بیاِن مفاهیم اجتماعی و انسانِی مد 
نظر خود استفاده کرده است. ابتهاج در غزلی 
این طور از بهار می گوید: »بهارا خیز و زان ابِر 
سبک رو/ بزن آبی به روی سبزه نو/ گهی چون 
جویبارم نغمه آموز/ گهی چون آذرخشم رخ 
برافروز/ هنوز این جا جوانی دلنشین است/ 

هنوز این جا نفس ها آتشین است«. 

درخواست لیلی گلستان از نویسنده های جوان

لیلی گلستان پیشنهادهایی برای روزهــای در 
چهره ها

مترجم
ــت. او به ایسنا  ــردم داده اس خانه ماندن به م
گفت:»در خانه ماندن داوطلبانه، یک فرصت ناب 
است برای کارهایی که همیشه دوست داشتیم انجام دهیم و 
وقتش را به کفایت نداشتیم. هرکس کاری را دوست دارد. یکی 
خیاطی دوست دارد، یکی نجاری، یکی نقاشی،... و ما هم دوست 

داریم بنویسیم. این بهترین فرصت برای ماست که بنشینیم به نوشتن. دوستان جوان من، 
نویسنده های آینده  ایران، قلم را بردارید و شروع کنید.ما مشتاق خواندن قصه هایتان هستیم 

.پس از ما دریغ نکنید. بنویسید.«

انتشار قطعه 2زبانه امیرعباس گالب

قطعه »دوس دارم« با صدا و آهنگ سازی امیر عباس 
چهره ها

خواننده پاپ
گالب منتشر شد. این قطعه به دو زبــان فارسی و 
هندی خوانده شده و ترانه سرای آن علی بحرینی 
است. او بهار امسال برای ضبط دو موزیک ویدئو، عازم هندوستان شد. 
البته خواننده تیتراژ سریال »ستایش«، امسال ایفاگر نقش فرشته 

مرگ در فیلم سینمایی »سلفی با دموکراسی« نیز بود. او در این باره به موسیقی ما گفت: این اولین 
بار است که با نقشی جز نقش یک خواننده در فیلم سینمایی ظاهر می شوم. این که نقش فرشته 

مرگ را قبول کردم به این دلیل است که شاید شبیه عزراییل هستم و موهای بلندی دارم!

شبکه های تلویزیونی هر ســال با یک ویژه 
برنامه به استقبال نوروز می روند. برنامه »بهار 
جان« نیز یکی از این ویژه برنامه هاست که از 
دوشنبه شب روی آنتن شبکه ۵ سیما رفت. 
اتفاقی که باعث شد درباره این برنامه بنویسیم، 
تیتراژخوانی، تغییر مجری و یکی از مهمان های 
شب اول »بهار جــان« بــود. محسن چاوشی، 
محمد علیزاده و حمید هیراد، سه خواننده ای 
هستند که بخش بزرگی از این برنامه را رقم 

زدند و ما از آن نوشتیم.

محسن چاوشی و یک تیتراژ تکراری	 
چند روز پیش، خبر رسید که قرار است محسن 
چاوشی تیتراژ برنامه »بهار جان« را بخواند. 
او سال گذشته نیز تیتراژ این برنامه را خوانده 
بود اما این اتفاق نیفتاد و در اولین شب این 

برنامه، تیتراژ سال گذشته یعنی قطعه »ناوک« 
با آهنگ سازی عادل  روح نواز و صدای چاوشی 
پخش شد. البته مجری برنامه نیز بعد از پخش 
این تیتراژ تکراری درباره پخش نشدن تیتراژ 
جدید، توضیحی ارائه نداد و ادامه برنامه روی 

آنتن رفت.

محمد علیزاده و اجرا در دقیقه  90	 
قرار بود حمید گودرزی برنامه »بهار جان« را 
اجرا کند اما دقیقه ۹۰ خبر رسید که محمد 
علیزاده خواننده پاپ، مجری این برنامه خواهد 
بود. پیش از او، بنیامین بهادری نیز قرار بود 
اجرای برنامه »ماه عسل« را بر عهده داشته باشد 
اما به دالیلی این اتفاق نیفتاد. به هر حال، این 
اولین تجربه علیزاده در کسوت یک مجری بود 
و با توجه به برنامه ای که در شب اول روی آنتن 

رفت، به نظر نمی آید او حرف خاصی در این 
زمینه برای گفتن داشته باشد. بخش اول این 
برنامه، به پرسش و پاسخ مجری دیگر با علیزاده 

درباره ورودش به موسیقی پاپ گذشت.

فرصت سوزی روی آنتن!	 
نام حمید هیراد این روزها به واسطه ابتالی 
او به سرطان بیشتر شنیده می شود. او یکی 
از مهمان های اصلی برنامه »بهار جان« بود و 
با خواندن قطعه »مستم کن« وارد برنامه شد 
و گفت و گوی او و علیزاده به شکل عجیبی 
ادامه پیدا کرد؛ علیزاده انتقاد شاعران به 
هیراد را که منجر به تشکیل پویش » نه به 
سرقت ادبی« شد، تهمت و تاخت و تاز خواند. 
این در حالی بود که هیراد سال گذشته به 
دلیل استفاده نادرست از اشعار دیگران از 

این پویش عذرخواهی کرده بود! در ادامه 
نیز، هیراد دلیل پلی بک کنسرت شیراز را که 
حاشیه های زیادی در پی داشت، بیماری اش 
اعــالم کــرد. ابتالی این خواننده جــوان به 
سرطان، غم انگیز است و آرزو می کنیم او به 
زودی سالمتی اش را به دست آورد اما توجیه 
و حتی تطهیر اشتباهات گذشته روی آنتن 
زنده، اشتباهی  است که تنها می توانیم آن 
را به حساب تازه کار بودن علیزاده به عنوان 

مجری بگذاریم.

دورهمی عجیب 3 خواننده در تلویزیون!
روی آنتن رفتن برنامه »بهار جان« با تیتراژ تکراری »چاوشی«، اجرای 90 دقیقه ای »علیزاده« و دفاع از سرقت ادبی »هیراد«

آرایه/ پیرایه
پیراستن به معنای »کاستن یا زدودن زواید 
برای زیبا کردن« است و با آراستن به معنای 
ــردن« فرق دارد.  »افـــزودن زیــور بــرای زیبا ک
بعضی گمان کرده اند اگر سخن از زیورهای 
افــزودنــی یا افـــزوده در میان باشد، کاربرد 
»پیرایه« غلط است و به جای آن باید »آرایــه 
گفت« امــا چنین نیست؛ اواًل واژه آرایــه در 
متون معتبر گذشته به کار نرفته؛ ثانیًا نیازی 
به ساختن این واژه نیست. زیرا در آثار ادبی 
فارسی، پیرایه به معنای »زیـــوری که برای 

زیبایی به کسی یا چیزی می افزایند« به کار 
رفته است.

پیشُبرد/ پیش ُبرد
اگر به صورت اسم به کار رود، در یک کلمه و 
اگر به صورت فعل مرکب باشد، در دو کلمه 

نوشته می شود.
غربال/ غربیل

»وسیله ای دایــره وار دارای کف مشبک برای 
بیختن آرد و دیگر چیزها«. بعضی غربیل را 
عامیانه می دانند ولی هر دو واژه در متون معتبر 

فارسی با ارزش یکسان به کار رفته است. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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مورخان ایرانی   یادداشت تاریخی

 مالهاشم خراسانی 
ثقةاالسالم تاریخ نگار

برای مردم مشهد نام »مالهاشم«، یادآور مسجدی 
به همین اســم در ابتدای باالخیابان)شیرازی 
دینی،  علوم  ــالب  ط از  بسیاری  اســـت.  فعلی( 
مالهاشم را با آثــار مشهور وی در عرصه اخالق 
و حدیث می شناسند. او در نجف و قم از محضر 
علمای بنام دوران خود استفاده کرد و از شاگردان 
مبّرز آیـــت ا... شیخ عبدالکریم حائری بــود و به 
ــال، آن چه  ثقةاالسالمی مشهور شــد. با ایــن ح
علمی  فعالیت های  دربـــاره  ــراد  افـ از  بسیاری 
و تــکــاپــوهــای نــگــارشــی مــالهــاشــم خــراســانــی 
نمی دانند، توجه ویژه وی به تاریخ و به خصوص 
تاریخ خراسان و مشهد است. وی کتاب ارزنده ای به 
نام »منتخب التواریخ« دارد که درباره زندگی ائمه 
معصومین)ع( به رشته تحریر درآمده و دربرگیرنده 
مطالبی گسترده و خواندنی در این عرصه تاریخی 
است. مالهاشم در جلد مربوط به زندگانی امام 
ــاره تاریخ روضه  هشتم)ع(، شرح مبسوطی درب
ــه می کند که  منوره و نیز وقایع شهر مشهد ارائ
بخشی از آن ها، مشاهدات شخصی خود اوست 
و از این بابت، بسیار ارزشمند محسوب می شود. 
مالهاشم در نوروز سال 1292 و هنگام به توپ 
بستن حرم مطهر رضوی توسط نیروهای روسیه 
تزاری، در مشهد حاضر بود. او مشاهدات خود و 
افراد مورد اعتمادش در این زمینه را گردآوری و در 
کتاب مندرج کرده است. بخشی از این اطالعات، 
در هیچ منبع تاریخی دیگری یافت نمی شود و از 
این نظر، »منتخب التواریخ« مالهاشم را باید یک 
منبع تاریخی منحصر به فرد بدانیم. از ویژگی های 
تاریخ نگاری وی، تحلیل ها و نظرات خود اوست 
که باعث غنای بیشتر مطلب شده است. گزارش 
او درباره تجمع طرفداران استبداد در حرم مطهر 
و سنگربندی در آن با ریاست »قــورش آبــادی« و 
»طالب الحق یزدی« که در نهایت بهانه را به دست 
بیگانگان داد تا حرمت حریم رضوی را بشکنند 
و نیز هشدارهای برخی دلسوزان و مطلعان به 
میرزاابراهیم رضوی، رئیس وقت سادات رضوی 
مشهد و نادیده گرفتن این هشدارها از سوی وی، 
کامل و جامع است و معدود روایت های ناقص را 
تکمیل می کند. حاج مالمحمدهاشم خراسانی، 
معروف به ثقةاالسالمی، روز 28 اسفندماه سال 
1312، در شهر مشهد دار فانی را وداع گفت و در 

جوار مضجع شریف امام رضا)ع( آرام گرفت. 

عید نوروز؛سنتی فراتر از قاره آسیا

رودسری – نوروز یکی از اصیل ترین عیدهای 
ملی ایرانیان و شاید مهم ترین جشنی است که 
همه وابستگان به حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی 
برگزار می کنند. زیبایی ظاهری و باطنی این 
جشن باستانی، تأیید شارع مقدس اسالم را هم 
در پی داشته و حتی اعمال و سفارش هایی برای 
روز نخست ایــن عید باستانی، در کتاب های 
ائمه  از  »مفاتیح الجنان«  مانند  ارجــمــنــدی 
معصومین)ع( نقل شده که سرآمد آن ها، دعای 
هنگام تحویل سال است. نوروز پیوستگی ویژه ای 
با فطرت انسانی دارد؛ بهار، هنگام زایش دوباره 
زمین و یادآور خلقت بی بدیل خداوندی است و 
سرشت آدمی، نو شدن، پاک کردن و آراستگی را 
دوست می دارد. به همین دلیل، اقوام غیرایرانی 
هم، جذب این سنت باستانی شده و آن را گرامی 
می داشته اند. در واقع، هر قومی که پا به سرزمین 
مقدس ایران گذاشت و از آداب و ادب مردمان 
آن بهره مند شد، نوروز را به عنوان عید و جشنی 
انسانی پذیرفت و هر ســال، در نخستین روز 
فروردین ماه جاللی، به پیشواز آن رفت. شاید 
ــوروز، یکی هم تهیه و تدوین تقویم  از برکات ن
ایرانی است که به مدد توانایی و دانش امثال 
خیام، همچنان استواری خود را حفظ کرده و 
می کند. امروزه نوروز در تمام کشورهای حوزه 
تمدنی ایران بزرگ، گرامی داشته می شود؛ از 
اقصای چین گرفته تا ازبکستان، تاجیکستان، 
قرقیزستان، ترکمنستان، افغانستان، ترکیه، 
عراق و حتی فراتر از آن، در قزاقستان، نوروز 
ــه مثابه یک  ــودش را دارد و ب طـــرفـــداران خـ
جشن ملی، مــورد توجه قــرار می گیرد و این، 
از دوراندیشی و بالندگی ذهن و خرد نیاکان 
ماست که تالقی فطرت و طبیعت را این چنین 
استادانه یافته اند. ایرانیان هر جا که رفتند، این 
سنت را با خود بردند و در میان اقــوام مختلف 
پراکندند؛ شاید تا به حال نشنیده باشید که نوروز 
در آفریقا هم طرفداران و دوستداران خودش را 
دارد؛ هنگامی که تاجران مسلمان ایرانی، از 
شهر شیراز، روانه سواحل شرقی آفریقا شدند و 
در زنگبار سکنا گزیدند، بومیان برگزاری نوروز 
را از آن ها آموختند و آن را به عنوان یک سنت 
ملی برگزیدند و این چنین است که حتی امروز، 
در شرق آفریقا نوروز را بر مبنای ماه های ایرانی 
گرامی می دارند؛ هر چند که دست استعمار، 
مردم را از موهبت وفاداری به سنت ها و فرهنگ 
ــت. جالب  ــرده اس ملی، تــا حـــدودی مــحــروم ک
این که گستره برگزاری نوروز، در آفریقا، تا کنیا 
و چند کشور دیگر نیز وسعت یافته و با فرهنگ 
رایج »سواحیلی« در این مناطق درآمیخته است. 
شهروندان اهل موزامبیک و کنیا، نــوروز را با 
همه آداب ایرانی اش، همراه با برخی سنت های 
گرامی  ملی  جشن  یک  عنوان  به  سواحیلی، 
می دارند و این، به آن معناست که نوروز ایرانی، 
مرز نمی شناسد و تا آن جا که انسانی برای زیستن 
ــودش ادامــه  ــود داشــتــه بــاشــد، بــه حیات خ وج
خواهد داد؛ نوروز را دیگر باید جشنی جهانی 
بدانیم؛ جشنی ایرانی که قلب  همه مردم دنیا را 
مسخر می کند و به سنتی فراتر از مرزها و قاره ها 

تبدیل شده است.

جواد نوائیان رودسری – وقتی سخن از ملی 
شدن صنعت نفت به میان می آید، نگاه عمومی 
به سوی افــراد یا جریان هایی خاص متمرکز 
می شود؛ افرادی مانند دکتر محمد مصدق و 
آیت ا... سیدابوالقاسم کاشانی و جریان هایی 
هیچ  به  نگاه،  تمرکز  ایــن  جبهه ملی.  مانند 
وجه رویکرد اشتباهی نیست؛ دکتر مصدق 
نقشی اساسی در تصویب قانون ملی شدن 
صنعت نفت داشت و حتی، ورود وی به عرصه 
اجرایی و پذیرش مقام نخست وزیری، محملی 
برای اجرای این قانون مهم بود. نقش آیت ا... 
کاشانی در عرصه حمایت همه جانبه و خیزش 
ملت برای قطع دست اجانب، انکار ناشدنی 
ــواًل نهضت شکل  اســت. بــدون حضور او، اص
نمی گرفت و اساسًا عنوان نهضت نهادن بر 
وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت، ناشی 
ــت ا... کاشانی  از حضور پررنگ و محوری آی
در صحنه بود. بدون جانفشانی وی، مصدق 
در تیرماه سال 1331، قافیه را می باخت و 
نهضت به بن بست می رسید و حتی سقوط 
می کرد. شجاعت و صراحت آیت ا... کاشانی 
در حمایت از نهضت، مــردم را به خیابان ها 
مطالبه  یــک  بــه  را  استعمارزدایی  و  کشاند 
عمومی و ملی تبدیل کرد. بنابراین، درباره 
نقش این دو رهبر ملی در شکل گیری و تداوم 
نهضت، هیچ تردیدی نداریم. اما همیشه در 
نگاه به وقایع تاریخی، نقش هایی وجود دارند 
که به چشم نمی آیند؛ در واقع، در کنار پیدا های 
یک واقعه، پنهان هایی هم هست که باید به 
آن ها توجه داشت و نقششان را دید. برخی 
جانفشانی هایی که به نظر کوچک می رسند، 
ممکن است روند یک واقعه را تحت تأثیر قرار 
دهند یا حتی آن را به سمت دیگری ببرند. 
در این نوشتار مختصر، می خواهم بیشتر از 
معنای  در  نه  پنهان  بگویم؛  سخن  پنهان ها 

ناشناخته، بلکه در کسوت کمتر دیده شده.

مذهبی هایی که میدان دار بودند     
مورخانی که درباره نهضت ملی شدن صنعت 
فعالیت  بــه  عمومًا  می  کنند،  تحقیق  نفت 
مذهبی ها، نگاهی منفعالنه یا خارج از انصاف 
دارنــد؛ دلیل این مسئله، موضوع این نوشته 
بــه مقوله فعالیت  نــکــردن  ــا توجه  نیست ام
نیروهای مذهبی، باعث می شود نتوانیم به 
دالیل انحراف و سپس سقوط آن پی ببریم. 
برجسته ترین گروه مذهبی فعال در جریان 
ملی شدن صنعت نفت، »فدائیان اسالم« بود. 
شهید نواب صفوی به عنوان رهبر این گروه، 
مجموعه ای از افــراد مؤمن و باانگیزه را گرد 
خود جمع کرد؛ افرادی که خود را فدایی اسالم 
می دانستند و در این مقوله، از مرحله حرف 
عبور کرده بودند. به رغم انتقاداتی که برخی 
مورخان به نحوه عمل گروه فدائیان اسالم وارد 
می کنند، هیچ کس نمی تواند از نقش تعیین 

کننده آن ها در جریان تصویب قانون ملی شدن 
صنعت نفت، بگذرد. اعــدام انقالبی رزم آرا 
توسط استاد خلیل طهماسبی، از نیروهای 
ــالم، عماًل سدی  شناخته شــده فدائیان اس
اساسی را از مقابل تصویب قانون برداشت؛ 
حذف مخالف جدی ملی شدن صنعت نفت 
کــه بــه عــنــوان نخست وزیر، از هیچ تــالش و 
قانون  تصویب  از  جلوگیری  ــرای  ب توهینی 
خودداری نمی کرد، در حد و اندازه هیچ کدام 
از جریان های ظاهرًا ملی گرا و اتوکشیده ای که 
مدعی جانفشانی در این مسیر می شدند، نبود؛ 
تنها ایمانی راسخ و از جان گذشتگی مبتنی بر 
این ایمان می توانست گره از مشکالت بگشاید 
و فدائیان اســالم، با ایمان مثال زدنی خود، 
این کار مهم را به انجام رساندند. هرچند در 
نحوه اعدام رزم آرا و دخالت عواملی بیرون از 
دایره فعالیت فدائیان اسالم برای انجام این 
اقدام، بحث هایی وجود دارد اما هیچ کدام بر 
ارزش هــای این اقدام جسورانه و تأثیرگذار، 

خللی وارد نمی کند.

ملی هایی که دیده نشدند     
ــه عــنــوان اصلی ترین  چــهــره دکــتــر مــصــدق ب
صحنه گردان جناح ملی در نهضت ملی شدن 
صنعت نفت، چنان جا افــتــاده اســت که فرد 
صحنه گردان  عنوان  به  نمی توان  را  دیگری 
اصلی این رویداد مهم، در جناح ملی، َعَلم کرد. 
اما نگاهی به تاریخ نشان می دهد که مرحوم 
مصدق، تنها زمانی وارد معرکه شد که تعدادی 
از نمایندگان ملی گرای مجلس شورای ملی، با 
حمایت مذهبی ها، نهضت را آغاز کرده بودند؛ 
زمانی که این افراد، به منزل دکتر مصدق رفتند 
و از او خواستند وارد معرکه شود، هسته های 
اولیه مقاومت در برابر استعمار شکل گرفته 
بــود. احمد رضــوی، نخستین نماینده ای بود 
که دربــاره قطع دست انگلیس از منابع نفتی 
ایران، در آذرماه سال 1327، بیش از دو سال 

قبل از تصویب قانون، سخن گفت و حرف هایش 
با استقبال عمومی روبــه رو شــد. رضــوی پس 
از آخرین نطقش در این بــاره، هنگام خروج از 
مجلس گرفتار ضرب و جرح شدید شد. درست 
در همین زمان بود که غالمحسین رحیمیان، 
ــت ساعد را استیضاح  نماینده قــوچــان، دول
کرد و از ملی کردن صنعت نفت سخن گفت. 
استیضاحی که به خواست دکتر مصدق که در 
این زمــان خانه نشین بــود، کنار گذاشته شد. 
مدتی بعد از آن، حسین مکی با ارائه طرح لغو 
امتیاز نفتی سال 1933، عماًل به فاز ملی کردن 
صنعت نفت ورود کرد. اما نفوذ هژیر، وزیردربار 

انگلوفیل، مانع از تصویب این قانون شد.

یک اقدام بی سابقه     
ــای پــایــانــی مجلس  ــ ــک شــدن روزه ــزدی ــا ن  ب
پــانــزدهــم، دولــت ساعد تصمیم بــه تصویب 
هرچه سریع تر قرارداد الحاقی گرفت. حرکت 
نمایندگان اقلیت با حمایت مردم، از روز اول 
مرداد سال 1328 آغاز شد. بقایی، نماینده 
کرمان، خواستار رد فوریت ماده واحــده شد 
ــاری از پیش نبرد. امیرتیمور کاللی،  امــا ک
نماینده مشهد که تازه به اقلیت پیوسته بود، به 
جعل امضای خود پای قرارداد الحاقی شدیدًا 
اعتراض کرد و کوشید با کمک حائری زاده، 
قانون انتخابات را وارد دستورکار مجلس کند 
و عماًل وقت مجلس را بگیرد. با وجــود این، 
تصویب  به  متمایل  نمایندگان،  از  بسیاری 
قــرارداد بودند. سیدحسین مکی، به استناد 
بند »ج« ماده 89 آیین نامه نطق های مجلس، 
مدت مجاز سخنرانی در رد قرارداد الحاقی را 
نامحدود اعالم کرد و نطق های طوالنی او در 
مجلس آغاز شد. رئیس مجلس، »سردار فاخر 
حکمت«، کوشید اقلیت را از ادامــه فعالیت 
بازدارد اما نطق های طوالنی مکی، با حمایت 
اقلیت مجلس، موجب التهاب جو در صحن 
علنی شد. در پی این اتفاق، سخنرانی دکتر 

معظمی، جو را بیش از پیش ملتهب کرد. او 
خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس شورای 
ملی گفت:»بدبخت ترین ملت، ملتی است که 
اراده خودش را در موقع اظهار نظر از دست 
بدهد و بزرگان قوم مثل مرده روی صندلی ها 
بنشینند و در مسائل ابتدایی این طور اظهار 
نظر کنند. آقای رئیس مجلس شورای ملی! 
حق ملت ایران در بین است.« مکی می دانست 
که بیشتر نمایندگان، همسو با دولت، به دنبال 
تصویب قــرارداد الحاقی، پیش از پایان دوره 
مجلس پانزدهم هستند. با توجه به این شرایط، 
آخرین نطق مکی، بعدازظهر روز پنجم مرداد 
1328 آغاز شد و تا 30دقیقه بامداد روز ششم 
مرداد ادامه یافت. او در خاطرات خود درباره 
وقایع آن روز نوشته است:»من و حائری زاده 
و دکتر بقایی از ترس این که مبادا عده برای 
رأی کافی شود، برای احتیاط در آخرین وهله، 
نقشه خطرناکی پیش خود طرح کردیم ... ]قرار 
شد هرگاه[ خواستند برای الیحه رأی بگیرند، 
حائری زاده در اتاقک جنب پارلمان که تمام 
سیم هــای بــرق در آن متمرکز بــود، به کمک 
دستمال و لباس خود سیم ها را از جا بَکَند و پاره 
ُکند و تمام چراغ های مجلس را خاموش نماید 
... دکتر بقایی مأمور بود که در پشت گلشاییان، 
وزیر دارایی، بنشیند و به محض تاریک شدن 
پارلمان، پرونده قطوری که در جلوی گلشاییان 
بود، از جایش ربوده و با همان پرونده بر فرق 
وزیر دارایــی بکوبد. مأموریت من هم این بود 
که فوری از پشت تریبون پایین آمده، به طرف 
ساعد بروم و با چند ُمشت، مزد خیانت او را در 
کنارش بگذارم«. باترفندهایی از این قبیل، 
دوره مجلس پانزدهم به پایان رسید و تصویب 
قرارداد الحاقی به دوره شانزدهم موکول شد؛ 
دوره ای که در آن، با حمایت ملت، سرانجام 
قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند 
سال 1329، به تصویب رسید و روند تصویب 

قرارداد الحاقی، عماًل با شکست مواجه شد.

پیدا و پنهان نهضت ملی شدن صنعت نفت
به جز آیت ا... کاشانی و دکتر مصدق، چه کسانی درهموارشدن مسیر این رویداد بزرگ تاریخی نقش داشتند؟

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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ازمیان خبرها

اشک های خسته!
می دانم همه نصیحت هاو راهنمایی های پدرم و 
دیگران دلسوزانه است اما نمی توانم فقط به خاطر 
این که انگ »زن مطلقه« به پیشانی ام نخورد به این 
زندگی نکبت بار ادامــه بدهم. دیگر تحمل این 

وضعیت را ندارم و...
زن 25 ساله که اشک هایش مجال سخن گفتن 
را از او گرفته بود با چهره ای فرسوده و خسته و در 
حالی که فریاد می زد حاضرم همه حق و حقوق 
قانونی خودم را ببخشم تا از شوهرم طالق بگیرم، 
به کارشناس اجتماعی کالنتری شفای مشهد 
گفت: پدرم تبعه کشور افغانستان است که پس از 
مهاجرت غیرقانونی به ایران با مادرم ازدواج کرد. 
به قول خودشان چند ماه اول زندگی را خوش 
بودند اما با به دنیا آمدن من اختالفات آن ها نیز آغاز 
شد زیرا حضور غیرمجاز پدرم در ایران موجب بروز 
بسیاری از مشکالت اجتماعی شده بود. مادرم 
که حتی نمی توانست برای من شناسنامه بگیرد 
تازه به اشتباه خود پی برده بود چرا که بسیاری 
از کارفرمایان حق به کارگیری اتباع خارجی را 
نداشتند و پدرم مجبور بود در کارهای ساختمانی 
یا چاه کنی آن هم به طور پنهانی فعالیت کند. 
مشکالت زندگی ما آن قدر زیاد بود که تحمل آن 
برای مادرم سخت شد . پدرم حتی نمی توانست 
گواهی نامه رانندگی یا مجوز یک کسب و کار را 
بگیرد به همین دلیل مادرم تقاضای طالق داد 
و در حالی که تالش می کرد مرا در مدرسه ثبت 
نــام کند از پــدرم جــدا شد و به دنبال سرنوشت 
خودش رفت. پدرم نیز با رها کردن من در مشهد 
به افغانستان برگشت تا به زندگی آشفته اش 
سر و سامان بدهد. در این وضعیت من هم آواره 
منازل بستگانم شــدم. روزی نزد عمویم بودم، 
هفته دیگر با عمه ام زندگی می کردم و گاهی نیز 
مهمان اقوام دیگرمان می شدم. بعضی اوقات از 
نگاه های ترحم برانگیز دیگران زجر می کشیدم 
و گاهی نیز نیش و کنایه های بستگانم به شدت 
آزارم می داد زیرا من سربار زندگی شان بودم و 
باید همه این سرزنش های توهین آمیز را تحمل 
می کردم. آرزو داشتم پدرم به سراغم بیاید و مرا نزد 
خودش ببرد. اما او برای مدتی در افغانستان حضور 
داشت و بستگان او نیز اجازه دیدار با مادرم را نمی 
دادند. شنیده بودم مادرم در شهر دیگری با مردی 
ایرانی ازدواج کرده و زندگی خوبی دارد. خالصه 
آواره و سرگردان در خانه این و آن به سر می بردم 
و با آرزوهـــای کودکانه ام دنیای دیگری برای 
خودم ساخته بودم. باالخره در 13 سالگی اولین 

خواستگار زنگ منزل عمویم را به صدا درآورد، من 
هم که به دنبال فرصتی برای فرار از این زندگی 
آشفته بودم، بی درنگ به خواستگاری »ساعد« 
پاسخ مثبت دادم چرا که چیزی جز رهایی از آن 
شرایط برایم اهمیت نداشت. بدین ترتیب مراسم 
عقدکنان برگزار شد و من دو سال بعد زندگی 
مشترکم را با ساعد آغاز کردم اما گویی به سرنوشت 
شومی دچار شده بودم که نمی توانستم هیچ گاه از 
چنگ آن فرار کنم. هنوز مدت زیادی از ازدواجم 
نگذشته بود که در محاصره سرزنش ها و کنایه 
های گاه و بی گاه خانواده شوهرم قرار گرفتم. 
آن ها مرا به خاطر خانواده ام تحقیر می کردند و 
سرنوشت و بخت سیاهم را به رخم می کشیدند. 
ازدواج مادرم با یک تبعه خارجی دستاویز تلخی 
برای توهین به من شده بود. آن ها مدام زندگی 
نابه سامان و طالق پدر و مادرم را وسیله ای برای 
تحقیر من قرار می دادند و این گونه به آزار و اذیتم 
می پرداختند. از سوی دیگر نیز همسرم به من 
سوءظن داشت و مرا تحت نظر قرار می داد، من 
هم که کسی را نداشتم مجبور به تحمل بودم تا این 
که دخترم به دنیا آمد اما هیچ تغییری در رفتارهای 
همسرم ایجاد نشد. حاال دیگر به راحتی و بی پرده 
تهمت رابطه نامشروع به من می زد به گونه ای 
که حق اعتراض هم نداشتم و اگر کوچک ترین 
اعتراضی به تهمت هایش می کردم مرا زیر مشت و 
لگد می گرفت به حدی که از گفته ام پشیمان می 
شدم. در این شرایط بود که باالخره تحملم را از 
دست دادم و تصمیم به جدایی از همسرم گرفتم 
اما قبل از آن ماجرای زندگی ام را برای پدرم بازگو 
کردم و به او گفتم که دیگر تحمل این زندگی را 
ندارم چرا که ساعد از نظر روحی و جسمی به شدت 
آزارم می دهد اما پدرم به طرفداری از شوهرم 
پرداخت و گفت: باید به زندگی ات ادامه بدهی و 
تحمل کنی! مبادا انگ »زن مطلقه« به پیشانی ات 
بخورد که با هیچ چیزی پاک نمی شود! کاری نکن 
که تو نیز به سرنوشت من و مادرت دچار شوی! و 
... اگرچه همه نصیحت های پدرم دلسوزانه است 
و همسرم نیز تهدید می کند که در صورت طالق 
اجازه مالقات با دخترم را نمی دهد، اما من با ادامه 
این زندگی نکبت بار جز یک سرنوشت شوم عاقبت 

دیگری نخواهم داشت و ...
ــر اســـت، بــه دســتــور ســرگــرد امــارلــو  شــایــان ذک
)سرپرست کالنتری شفا( پرونده این زن جوان 
در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی های 

کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

انفجارترقههایخونین

جاساز ۳ هزار کیلویی مواد مخدر 
در تانکر سوخت لو رفت

از  کرمان   استان  انتظامی  توکلی-فرمانده 
کشف بزرگ ترین محموله موادمخدر طی یک 
سال گذشته به میزان دو هزار و ۹35 کیلوگرم  
تریاک و مورفین در شرق این  استان  خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما سردار عبدالرضا ناظری  
دربــاره جزئیات این خبر گفت : بامداد  روز سه 
شنبه پس از انجام اقدامات اطالعاتی، ماموران 
پلیس مواد مخدر فهرج یک دستگاه تانکر حمل 
سوخت را در محور مواصالتی زاهــدان _ فهرج 
متوقف و با هماهنگی مقام قضایی  این کامیون را 
بازرسی کردند .وی افزود: قاچاقچیان به صورت 
بسیار حرفه ای   محموله  سنگین مواد افیونی را 
در  این تانکر جاسازی کرده بودند که با هوشیاری 
پلیس این محموله به وزن دو هزار و۶۷۴ کیلوگرم 

تریاک و 2۶1 کیلو مورفین کشف شد.

معمای  اسکلتی با دندان های تمام 
لمینت !

پیدا شدن اسکلت یک پسر با دندان های لمینت 
شده در جنوب تهران سناریوی معمایی را پیش 
روی ماموران قرار داد.    به گــزارش  رکنا، عصر 
روز 25 اسفند ماموران پلیس تهران در جریان 
پیدا شــدن اسکلت هــای یک انسان در منطقه 
وردآورد قــرار گرفتند و تیمی از ماموران برای 
بررسی موضوع به محل اعــزام شدند. ماموران 
در بررسی های ابتدایی با اسکلت یک انسان که 
دست راستش در کنار جسد نبود روبه رو شدند.
کارشناسان پزشکی قانونی در گام نخست پی 
بردند که جسد متعلق به یک پسر 25 ساله است 
که همه دنــدان هایش نیز لمینت شده و عامل 
جنایت برای پنهان ماندن سرنخ های پلیسی اقدام 
به آتش زدن جسد پسر جوان کرده و در مرحله 
بعدی مشخص شد سه ماه از مرگ این جوان می 
گذرد. کارآگاهان در تحقیقات بیشتر با تکه های 
سوخته پتو در کنار جسد روبه رو شدند و مشخص 
شد جسد الی یک پتو پیچیده و سپس به آتش 
کشیده شده است.بنا به این گزارش، تحقیقات 
پلیسی برای شناسایی هویت جسد و عامل جنایت 
در دستور کار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفته است.

متاسفانه به رغم توصیه های مکرر مسئوالن 
مبنی بر برگزار نکردن تجمع چهارشنبه سوری با 
توجه به گرفتاری کادر درمان با کرونا، »مجتبی 
خالدی« سخنگوی اورژانــس کشور  تا زمان 
تنظیم این خبر  در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
گفت:  مصدومان  جزئیات  آخرین  ــاره  دربـ
258 نفر  22:۴5 در کل کشور  تا ساعت 
ــه داد: 101 نفر  مصدوم شــده انــد.وی ادام
درمان و ترخیص شده اند. همچنین متاسفانه 
18 نفر قطع عضو شده اندو به چشم 15 نفر  

آسیب رسیده است.  یک جوان 22 ساله  در 
تهران ویک نفر دیگر نیز در اسالمشهرجان 
خود را از دست داده اند. در همین حال معاون 
عملیات آتش نشانی مشهد از سوختگی و جراحت 
شدید جوان 1۹ ساله مشهدی، هنگام ساخت 
مواد محترقه در منزل مسکونی واقع درشهرک 
غرب این شهر خبر داد .  آتشپاد دوم محمد جواد 
سبحانی با بیان ایــن مطلب افــزود: ساعت 2 
بامداد روز سه شنبه 2۷اسفند ۹8 در پی تماس 
تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر شنیدن 

صدای انفجار از داخل یک منزل مسکونی، ستاد 
فرماندهی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 3۴ 
را به محل حادثه در بولوار دکتر حسابی اعزام 
کرد.معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: با 
حضور آتش نشانان در محل مشخص شد، جوان 
1۹ ساله هنگام ساخت مواد محترقه روی پشت 
بام منزل سه طبقه دچار سوختگی شدید شده 
که آتش نشانان بالفاصله این فرد را برای انتقال 
به بیمارستان تحویل تکنیسین های اورژانس 
حاضر در محل دادند.این گزارش می افزاید: 
وضعیت جسمانی این جوان 1۹ ساله وخیم 

اعالم شده است. 

سجادپور- عامل قتل مسلحانه یک زوج در 
شهرک پرستوی طرقبه شاندیز، عصر دوشنبه 
گذشته در مشهد با شلیک گلوله، خودکشی 
کرد. دادستان عمومی و انقالب طرقبه شاندیز 
ساعتی بعد از کشف جسد متهم به قتل تحت 
تعقیب در مشهد به خراسان گفت: صبح یک 
شنبه گذشته )۹8.12.25( اهالی شهرک 
پرستو در تماس با آتش نشانی از شعله ور شدن 

یک منزل مسکونی خبر دادند.
قاضی سیدهادی سبحانی افزود: در پی این 
تماس، بالفاصله امدادگران آتش نشانی به 
محل حادثه عزیمت کردند و به اطفای حریق 
پرداختند. اما در حالی که قسمت اندکی از 
منزل طعمه آتش شده بود ناگهان اجساد یک 
زوج مسن در پذیرایی نمایان شد که زبانه های 
آتش بخش جزئی از پیکر این زوج را فراگرفته 
بود. وی اضافه کرد: با گزارش ماجرا به نیروی 
انتظامی و دستگاه قضایی و با توجه به اهمیت 
موضوع، بی درنگ بازپرس لطفی پور )بازپرس 
شعبه دوم دادســرای طرقبه شاندیز( به محل 
وقوع حادثه رفت و بدین ترتیب راز دو جنایت 
مسلحانه فاش شد چرا که زوج مذکور هدف 
شلیک گلوله قــرار گرفته بودند. مقام ارشد 
دادستانی تصریح کــرد: تحقیقات میدانی 

بازپرس پرونده، در محل وقوع جنایت بیانگر آن 
بود که فردی آشنا وارد منزل مقتوالن شده و با 
اسلحه شکاری آنان را به قتل رسانده است چرا 
که آثار تخریب یا ورود به عنف وجود نداشت و 
پیکر مرد ۶5 ساله نیز کنار در ورودی افتاده 

بود.
قاضی سبحانی اضافه کرد: ادامه بررسی های 
تخصصی نشان داد که عامل جنایت بخاری 
نفتی منزل مقتوالن را واژگــون کرده و برای 
پنهان ماندن راز قتل زوج مذکور، خانه را به 
آتش کشیده است اما قبل از گسترش شعله 
های آتش، اهالی متوجه آتش سوزی شده اند. 
این مقام باتجربه قضایی ادامه داد: با جمع آوری 
اسناد و دالیل در صحنه حادثه، گروه ویژه ای از 
کارآگاهان پلیس آگاهی به سرپرستی سرگرد 
قیطاقی )رئیس پلیس آگاهی طرقبه شاندیز( 
مامور رسیدگی به این پرونده جنایی شدند 

و تحقیقات را برای شناسایی عامل قتل زوج 
مسن زیرنظر بازپرس ادامه دادند تا این که چند 
ساعت بعد سرنخ هایی از اختالفات مالی بین 
حسن-ف )مقتول( و دایی 5۴ ساله اش به 
دست آمد که حکایت از طلب 1۶0 میلیونی 
مقتول داشــت. قاضی سیدهادی سبحانی 
خاطرنشان کــرد: با صــدور دستور قضایی، 
مرد 5۴ ساله تحت تعقیب غیرمستقیم قرار 
گرفت اما او تلفن همراهش را خاموش کرده 
و به بهانه انجام معاینه برای بیماری قلبی وارد 
مشهد شده بود. دادستان عمومی و انقالب 
ــزود: در حالی که عملیات  طرقبه شاندیز اف
دستگیری متهم تحت تعقیب ادامه داشت، وی 
صبح روز بعد وارد باغی در روستای ده غیبی 
مشهد شده و با شلیک گلوله از همان سالح 
شکاری، دست به خودکشی زده بود. این مقام 
ارشد قضایی گفت: با حضور قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( در 
محل کشف جسد مرد 5۴ ساله، بررسی ها 
آغــاز و مشخص شد که متهم تحت تعقیب به 
دلیل عذاب وجدان و تالمات روحی به زندگی 
خود نیز پایان داده است. قاضی سیدهادی 
سبحانی تصریح کرد: تحقیقات بیشتر در این 

باره همچنان ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقالب طرقبه شاندیز تشریح کرد:

ماجرای خودکشی عامل 2 جنایت مسلحانه

قاضی سیدهادی سبحانی
دادستان عمومی و انقالب طرقبه شاندیز

 2 فوتی، بیش از 258 مصدوم و ۱8 قطع عضو 
در حوادث چهارشنبه سوری 
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ارزش نسبی کاالهای صادراتی 
آب رفت 

 رابطه مبادله تجارت خارجی ایران از سال 90 
تا کنون  به طور قابل توجهی )تا حدود یک سوم( 
کاهش پیدا کرده است. این رابطه به معنای این 
است که یک کشور با صدور مقادیرمشخصی از 
کاال چه میزان می تواند واردات داشته باشد. 
بدین ترتیب می تــوان گفت که ارزش واحد 
کاالی صادراتی نسبت به کاالی وارداتی به طور 

مرتب کم شده است. 

بازار خبر

اخبار

فاصله 8۵0 تومانی نرخ خرید و 
فروش دالر

ایسنا - قیمت ارز دیــروز نسبت به روز دوشنبه با 
افزایش همراه بود. قیمت خرید هر دالر آمریکا در 
صرافی های مجاز بانک مرکزی 14 هزار و 900 
تومان و قیمت فروش آن 15 هزار و 750 تومان اعالم 
شد که فاصله عجیب 850 تومانی را نشان می دهد.

افت 2۴ درصدی معامالت مسکن
ایسنا - اسفند امسال همزمان با شیوع ویروس کرونا، 
معامالت مسکن در تهران و کل کشور به ترتیب 24 و 
21 درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و این در 
حالی است که سال گذشته همین موقع معامالت در 

کشور نسبت به بهمن همان سال دو برابر شده بود. 

افزایش 20 برابری سرمایه ایران خودرو
فارس - مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
به افزایش سرمایه ثبت شده ایران خودرو رای مثبت 
داد. در این مجمع، سهامداران حاضر به افزایش 
سرمایه نزدیک به 2000 درصــدی ایران خودرو 
ــد، به این ترتیب سرمایه ثبت شده این  رای دادن
شرکت از رقم 15.300.000 میلیون ریال به رقم 
301.656.068میلیون ریال افزایش خواهد 
یافت تا راه برای اصالح ساختار مالی این گروه معظم 

صنعتی فراهم آید.

کم فروشی های بنزینی به جیب 
چه کسانی می رود؟ 

احتماال برایتان اتفاق افتاده باشد که هنگام 
مراجعه به پمپ بنزین زمان سوختگیری به دلیل 
رعایت نکردن روش درســت استفاده از کارت 
سوخت مقداری از سهمیه سوختتان بپرد، این 
جا شما مقصرید هرچند که منافع این تقصیر 
شما ممکن است به جیب جایگاه دار یا شرکت 
پخش برود چراکه بدون این که درواقع سوختی 
زده باشید از سهمیه کم شده و هنگام محاسبه 
آمــارهــای نهایی ممکن اســت ایــن نــوع کاهش 
سهمیه نیز در آمار مصرف آن جایگاه محاسبه 

شود . . .
اگر به دلیل خرابی نازل سوخت جایگاه یا قطع 
ارتباط بر خط و... وضعیتی پیش آید که مجبور 
به پرداخت پول اضافه شوید بدون آن که سوختی 
زده باشید، این جا دیگر شما مقصر نیستید ولی 
باز سود بی جایی به جیب جایگاه دار می رود، 
در چنین حالتی کجا باید پاسخ گوی این نوع 

برخورد باشد؟
چنین اتفاقی حــدود ساعت 18:15 روز26 
اسفند در یک پمپ بنزین بــرای نگارنده افتاد 
که به دلیل خرابی نــازل و پرش احتمالی رقم 
سوختگیری مجبور به پرداخت حدود شش هزار 
تومان مبلغ اضافه شدم. به متصدی سوختگیری 
گفتم که پرداخت شش هزار تومان اضافه رقمی 
نیست ولی اگر قرار باشد در طول روزها و ماه ها 
بارها از همین دست ارقام توسط ده ها راننده 
پرداخت شود، روی هم رقم کالنی می شود که 
ناحق به جیب جایگاه رفته است. البته او مامور 
بود و معذور و باید پولش را طبق رقمی که  در 
سکو افتاده دریافت می کرد، بنابراین موضوع را 
از طریق سامانه شماره 09627 شرکت پخش 
فراورده های نفتی پیگیری کردیم و دقایقی بعد 
با کارشناس ایــن سامانه صحبت و شکایت را 
اعالم کردیم، کارشناس مربوط هم ضمن ثبت 
شکایت گفت به دلیل تاخیر در ارسال اطالعات 
سوختگیری باید فردا )27اسفند( تماس بگیرید 
و اصرار نگارنده برای اعزام بازرس به این جایگاه 
هم بی نتیجه بود. 24 ساعت بعد هم که تماس 
گرفتیم پس از حدود 10دقیقه معطلی در صف 
انتظار تماس، کارشناس مربوط بــدون دلیل 

مشخصی تماس را بی پاسخ گذاشت...
اکنون باید از متولیان شرکت پخش فراورده های 
نفتی و مسئوالن باالتر آن ها در وزارت نفت پرسید 
که دلیل ایجاد سامانه 09627 چیست؟ اگر قرار 
است شکایات مربوط به سوختگیری در آن جا 
ثبت و رسیدگی شود چرا کارشناسان آن درست 
پاسخ نمی دهند؟ و از این مهم تر چه کسی پاسخ 
گوی سودهای کالن بی جایی است که ممکن 
است هنگام کاهش سهمیه های سوختگیری 

برای جایگاه داران ایجاد شود؟

ــس از ســپــری شـــدن مـــوج اول تبعات  پ
اقتصادی شیوع کرونا که بیشتر ناظر به 
تامین کاالهای بهداشتی و مبارزه با احتکار 
و گران فروشی این کاالها بود، هم اینک 
موج دوم تبعات شیوع این بیماری در حوزه 
اقتصاد آغاز شده و آن، تبعات رکودی این 
بیماری بر کسب و کارهاست. کارشناسان 
معتقدند که تاثیر این بیماری بر کسب و 
کارها هم از جنبه کاهش تقاضا و هم از جنبه 
کاهش عرضه است. چرا که افت تقاضا به 
افت فروش منجر می شود و این موضوع 
به همراه توصیه هــای منجر به قرنطینه 
خانگی مردمی، عرضه نیروی کار به بازار 
کار و تقاضای نیروی کار از این بخش را 
کاهش خواهد داد. در همین زمینه، دیروز 
خبرگزاری ایسنا نتایج تازه ترین بررسی 
وزارت صمت در خصوص افت تقاضای 
کسب و کارها پس از شیوع کرونا را منعکس 
کرد که حاکی از آن است تقاضای خرید 
از اصناف مختلف بین 35 تا 100 درصد 
کم شده است. جدول میزان افت تقاضا در 

رسته های مختلف را نشان می دهد.

نتایج تازه ترین بررسی وزارت صمت از آثار کرونا بر بازار اعالم شد 

فهرست افت 35 تا 100 درصدی 
فروش در اصناف مختلف 

تامین مالی  ضد کرونایی در بورس 

فرابورس ایران با راه اندازی یک بستر تامین مالی جمعی در دو نماد در 
قالب اوراق نیکوکاری، منابع نیکوکاران را دریافت می کند و به وزارت 

بهداشت تحویل می دهد.
به گزارش خراسان و طبق اطالعیه منتشرشده توسط فرابورس ایران، 
این اقدام با راه اندازی دو نماد کرونا1 و کرونا2 از 27 اسفند تا 31 
فروردین سال آینده انجام خواهد شد. قیمت هر برگه هزار تومان است 
از این رو حداقل کمک هزار تومان است اما سقفی برای این منظور وجود 
ندارد.تفاوت نماد کرونا1 و کرونا2 در این است که در نماد کرونا 1 مبلغ 
پرداختی به عنوان کمک محسوب شده و به حساب وزارت بهداشت 
منتقل می شود تا برای امور مربوط به پیشگیری، درمان و تحقیق در 
زمینه کرونا خرج شود. اما در نماد کرونا2، اصل مبلغ در مالکیت فرد 
خیر می ماند اما سود و منابع حاصل از سرمایه گذاری این مبلغ به حساب 
وزارت بهداشت برای امور فوق منتقل می شود. شرکت تامین سرمایه 
نوین به عنوان امین طرح، مبالغ را سرمایه گذاری می کند. اصل مبلغ با 

درخواست فرد تامین کننده )خیر( قابل بازگشت است.

ایرانی ها بزرگ ترین خریدار ملک در ترکیه! 
طی ماه گذشته میالدی )فوریه؛ 12 بهمن تا 10 اسفند( ایرانی ها 
بیشترین خرید ملک در بین اتباع خارجی را به خود اختصاص دادند. این 
در حالی است که پیشتر ایرانی ها بعد از عراق در رتبه دوم قرار داشتند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در یک سال گذشته 
میزان خرید ملک توسط خارجی ها در ترکیه حدود 51 درصد رشد کرده 
است. اتباع عراق، ایران، روسیه، افغانستان و اردن بیشترین خرید ملک 

در این کشور را به خود اختصاص می دهند.
طبق آخرین آمار مرکز آمار این کشور، در ماه فوریه 4000 خانه به اتباع 
خارجی فروخته شده است که در مقایسه با فوریه سال قبل 20.6 درصد 
افزایش پیدا کرده است. بیشترین خریدها در شهرهای استانبول، آنتالیا 
و آنکارا ثبت شده است. به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه فوریه اتباع ایرانی 
با خرید 721 خانه بزرگ ترین گروه خریدار مسکن ترکیه بوده اند و 
عراقی ها با 691 واحد، روس ها با 282 واحد، افغان ها با 256 واحد و 
اردنی ها با 141 واحد به ترتیب دومین تا پنجمین گروه بزرگ خریدار 

مسکن در ترکیه بوده اند.

همتی با اشاره به استمهال بازپرداخت وام های قرض الحسنه 

و کسب و کارها و تخلف برخی بانک ها در این زمینه 

بانک ها موظف به بازگرداندن اقساط شدند 
رئیس کل بانک مرکزی ضمن این که از بانک 
ها خواست اقساط برداشت شده تسهیالت 
ــرض الحسنه و وام هایی را کــه مشمول  ق
تعویق سه ماهه می شوند به حساب مشتریان 
ــدام را تخلف دانست.به  برگردانند، این اق
ــزارش تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس  گ
کل بانک مرکزی دو شب پیش در شبکه خبر 
به تشریح برنامه ها و اقدامات این بانک در 
زمان شیوع کرونا پرداخت و اظهار کرد: برای 
تسهیالت قرض الحسنه اعالم کردیم که تا 
سه ماه نیازی به پرداخت اقساط نیست. با این 
حال در فضای مجازی اعالم شده که برخی 
از بانک ها از حساب های مشتریان  اقساط 
تسهیالت قرض الحسنه را برداشت کرده اند. 
اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، بانک ها موظف 

به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است.
وی اشاره ای نیز به وضعیت بازار ارز داشت 
و تصریح کرد: در دو هفته اخیر نرخ ارز در 

نیما که تقاضای بخش حواله 
و واردات را انجام می دهد 

ــدی کاهشی داشته و  رون
ایــن طبیعی نیست که 

ــازار اسکناس  ــ ب در 

نــرخ ارز افــزایــش یابد. میزان معامالت در 
بازار اسکناس بسیار پایین بــوده و خریدار 
عمده این بازار بانک مرکزی است.رئیس کل 
بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که با توجه 
به سلطه آمریکا بر صندوق بین المللی پول، 
این صندوق به درخواست ما بــرای دریافت 
وام پنج میلیارد دالری پاسخ خواهد داد یا نه؟ 
گفت: اواًل این حق ماست چرا که ما 60سال 
است از این حق استفاده نکرده ایم و سال ها 
پول ما در اختیار این صندوق بوده است و وقتی 
ما هم اکنون به این پول نیاز داریم چرا از آن 
استفاده نکنیم. همتی افزود: همکاران من 
هم مدام پیگیر این مسئله هستند و در حال 
ارسال ایمیل و دریافت پاسخ آن ها در این زمینه 
هستند. وی تصریح کرد: گفته می شود 
دریافت وام از صندوق با شرط و 
شروطی همراه است اما اصاًل این 
گونه نیست و در شرایطی که ما 
در تحریم هستیم و نقل و انتقال 
پول سخت است برای 
ــت  ــرداخ ــازپ ــوه ب ــح ن
آن در حــال مذاکره 

هستیم.

درصد افت فروشرسته صنفی
خدمات گردشگری، 
باشگاه های ورزشی

100 

تاالرهای پذیرایی، فست 
فودها و لبنیات سنتی

90 

 85آرایشگاه های زنانه
 80رستوران ها

 80آجیل و خشکبار
 75چلوکبابی ها

 70شیرینی و شکالت
 70پوشاک

 70لوازم خانگی
 60مبلمان و دکوراسیون

 60گل و گیاه
 50پیرایشگاه های مردانه

 50کیف و کفش
 50خیاطان

 50کابینت سازان
 50تعمیرات و تاسیسات

 45خشکشویی ها
 35تاکسی سرویس

...
  حسین بردبار 

economic@khorasannews.com

توضیحات نوبخت درباره 
افزایش حقوق کارمندان 

نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم 
ــن و تــعــدادی از  نامه همکاری راه آه
دستگاه های دولتی توضیحاتی درباره 
افزایش حقوق کارمندان ارائه کرد. به 
گزارش مهر، وی درباره میزان افزایش 
حقوق کارکنان دولت در سال 99 گفت: 
15 درصــد افزایش حقوق سنواتی به 
اضافه 50 درصد افزایش امتیازات فصل 
دهم برای حقوق کارکنان دولت در سال 
99 در نظر گرفته ایم.گفتنی است رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، دی ماه 
امسال جزئیات مربوط به نحوه افزایش 
تصریح  و  تشریح  را  کارمندان  حقوق 
کرد: مصوبات مجلس اجرایی خواهد 
شد. مجلس حداقل حقوق کارمندان 
را دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین 
کرده بود. نوبخت اعالم کرد که حداقل 
حقوق دو میلیون و 700 هزار تومان تا سه 
میلیون تومان خواهد بود.گفتنی است 
قرار است حداقل حقوق کارکنان بخش 
خصوصی نیز امــروز در جلسه شورای 

عالی کار تعیین شود. 

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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ایران - مرکز افکارسنجی ایسپا با انتشار نتایج  •
یک نظرسنجی اعالم کرده است که 89/4 درصد 
مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی هستند 

که کرونا در آن ها شیوع بیشتری دارد.
شرق – در سال 99 از برجام تا عراق، از عربستان  •

تا اروپــا، چالش های متعددی پیش  روی دستگاه 
دیپلماسی دولتی خواهد بود که یک سال و چند 
ماهی بیشتر از عمر هشت ساله اش باقی نمانده  است 
و آن یک سال و چند ماه را هم باید با مجلس جدیدی 
سر کند که به نظر نمی رسد چندان مایل به همراهی 
با آن باشد. در  این  میان شیوع کرونا محک جدیدی 
برای تأثیر واقعی مسئله تحریم های مستقیم و ثانویه 
ایاالت متحده علیه ایران شد و از طرف دیگر، فرصتی 
شد تا مشخص شود روابط ایران با کشورهای منطقه، 

کمی بیش از آن چه تصور می شد، قابل اتکاست.

ساعاتی پس از آن که برخی افــراد متحجر به 
صــورت همزمان با هتک حرمت حریم مطهر 
رضــوی و حرم حضرت فاطمه معصومه سالم 
ا... علیها در قم، اقدام به حمله به گیت های این 
حرمین شریفین و شکست آن و حتی شکستن 
یکی از درهای ورودی حرم حضرت معصومه 
)س( کردند، انتشار برخی فیلم ها و خبرها 
ــاره گردانندگان این اقــدامــات، حاکی از  درب
ارتباط آن ها با گــروه هــای افراطی از جمله 
پیروان شیعیان انگلیسی اســت. در این باره 
فارس، گزارش داد »یکی از این لیدرها برادر 

مسئول دفتر سیدصادق شیرازی است.« 
اقدامات هتاکانه این عده محدود البته بالفاصله 
ــان معاند از جمله   در شبکه هــای فــارســی زب
بی بی سی فارسی و شبکه سعودی اینترنشنال 
که در لندن مستقر هستند بازتاب گسترده ای 
داشت.رفتارهای مشکوک و موهن این گروه 
های افراطی و شناخته شده، پیش از این نیز در 
این رسانه ها بازتاب گسترده ای داشته و موجب 
وهــن شعائر دینی شــده اســت.  اقدامات  این 
گروه   هتک حرمت حرم های مطهر فرزندان 
موسی بن جعفر )ع( در مشهد و قم پس از آن 
انجام شد که تولیت آستان های مقدس این حرم 
ها و نیز حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر 
ری، طی بیانیه ای اعالم کردند که دلیل شیوع 
ویروس کرونا محدودیت موقت ورود به این حرم 
ها اعمال می شود:»با ورود و شیوع بیماری کرونا 
و توصیه های مقامات بهداشتی در مخاطرات 
جدی تجمعات، مدتی است که کلیه  اجتماعات و 
برنامه های گروهی عتبات مقدسه به حال تعلیق 
درآمــده است و اکنون با گسترش و مخاطرات 
جدی تر کرونا در سطح کشور و جهان، با قلبی 
شکسته و دلــی پـــردرد، تصمیم سخت ایجاد 
محدودیت موقت انجام گرفت و لذا با حزن و 
اندوه فراوان عذرخواهی خود را به پیشگاه اهل 

بیت )ع( در عدم امکان ارائه خدمات به زائران 
عزیز حرم های مطهر ابراز می داریم«.

بیایید این جا را به آتش بکشیم!	 
پس از اعمال ایــن محدودیت هــا، با وجود 
توصیه اکید و صریح رهبر معظم انقالب به 
الزم االجرا بودن تدابیر ستاد مبارزه با کرونا 
و وزارت بهداشت و توصیه اکید مراجع عظام 
و علمای اعالم به اهمیت توجه به توصیه های 
بهداشتی، ابتدا در قم عده ای با تجمع مقابل 
حرم حضرت معصومه )س( شــروع به شعار 
دادن علیه این تصمیم و نیز خدام حرم کردند 
و سپس با حمله به سمت یکی از درهای حرم، 
اقدام به لگد زدن به در این حریم متبرک کرده 
و بخشی از در را شکستند. در یکی از فیلم 
هایی که از قم منتشر شده، فردی که با تلفن 
گفت و گو می کند درحالی که خود را ناراحت 
نشان می دهد، می گوید: »...بیایید این جا 
را به آتش بکشیم«! با این حال دقایقی بعد، 
اقشار مختلف مردم قم خواستار برخورد با 
این افــراد شدند.در این باره حجت االسالم 
والمسلمین حسن غریب دادســتــان قــم از 

بازداشت 11 نفر خبرداد.

فیلمی که پشت پرده تحرکات مشهد را 	 
نشان داد

اما یکی از اتفاقات قابل توجه در این باره انتشار 
ــرده اتفاقات و صحنه  فیلمی بــود که پشت پ
گردانان مشهد را عیان کرد. در این فیلم فردی 
که در میان معترضان سخن می گوید، ادعا 
می کند که کسانی که ایــن جا هستند »دار 
صــادق  سید  و  انگلیسی  شیعه  اون  دسته  و 
تعداد  ناگهان  نیستند«.  امثالهم  و  شیرازی 
زیادی از افرادی که در این جمع هستند شروع 
به شعار دادن و از این جمله ابــراز انزجار می 
کنند و صدای یکی از افراد حاضر شنیده می 
شود که می گوید: » خیلی خوب جلو می رفت 
ولی خراب کرد«! حتی برخی حضار خواستار 
عذرخواهی آن فرد می شوند. موضوعی که به 
خوبی نشان دهنده ماهیت  این افراد است. 
یکی از کاربران توئیتر با انتشار این فیلم نوشت: 
»فیلم کامل تر اتفاقات حرم امام رضا)ع(؛ فقط 
اونجاش که طرف میگه ما طرفدار سیدصادق 
شیرازی نیستیم و مستمعین میگن حرمت آقا 
)سید صادق شیرازی( رو نگه دار!!«  در همین 
ــن شــدن ابــعــادی از این  ــارس از روش زمینه ف
تجمعات خبرداد و نوشت: »پیگیری ها از منابع 

آگــاه، حاکی از آن است که یکی از لیدرهای 
تجمع شب گذشته بــرادر مسئول دفتر سید 
صادق شیرازی )سرکرده یک جریان انحرافی( 
است.« این گزارش افــزوده است: »در همین 
خصوص برخی منابع آگاه، اطالعات جالبی 
در اختیار فارس قرار دادند که نشان می دهد 
این افراد بعد از بازداشت در اعترافاتشان اظهار 
کرده اند: »پیش از اقدام به لیس زدن پنجره ها، 
آن را با َپد الکلی تمیز کرده اند««. این اتفاقات 
که قلوب همه دوســتــداران اهل بیت )ع( در 
اقصی نقاط جهان را جریحه دار کرد در فضای 
مجازی هم واکنش های گسترده ای داشت و 
کاربران در توئیتر هشتگ »شیعه انگلیسی« 

را داغ کردند.

 احمد خاتمی: تجمع اعتراضی قم و مشهد 	 
غیرشرعی است

ــزارش ایرنا، آیــت ا... سید احمد خاتمی  به گ
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام 
جمعه موقت تهران، تجمع اعتراضی و هتک 
حرمت عــده ای به حرم امام رضــا)ع( و حضرت 
معصومه )س( را غیرشرعی و غیرعقلی خواند 
و تأکید کرد: این ها می خواهند بگویند از نظام 
اسالمی و در رأس آن، مقام معظم رهبری والیی تر 
هستند؟ همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، مهدی طباطبایی رئیس شورای هیئات 
مذهبی خراسان رضــوی گفت: کسانی که به 
بسته شدن درهای حرم امام رضا )ع( در روزهای 
شیوع کرونا معترضند به نظام و اســالم عالقه 
ندارند و دستاویز آخوند و شیعه انگلیسی هستند. 
وی تاکید کــرد: هیئات مذهبی ما با بصیرت 
و انقالبی اند و از روز نخست که ویــروس کرونا 
وارد استان شد هیئات مذهبی تابع دستورات 
متخصصان بهداشت و سالمت بودند و جلسات 

و تجمعات مذهبی هم تعطیل شد.

بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه	 
مرکز مدیریت حوزه علمیه درباره اتفاقات پیش 
آمــده در حــرم حضرت معصومه )س(  و هتک 
حرمت حرم مطهر در بیانیه ای تاکید کرد: »بدون 
شک هیچ موضوعی نمی تواند بهانه ای برای 
هتک حرمت این حریم کبریایی باشد و هرچند 
که برای مومنین بسته بودن دِر این بارگاه سخت 
و جانکاه است ولی مجاهده مدبرانه، عمل به 
تکالیف عقلی و شرعی در سایه صبر مومنانه، 
دعا و کوشش همه جانبه چون همیشه راهگشا و 

حالل مشکالت خواهد بود«.

تولیت آستان قدس رضوی: بستن حرم کار 	 
ساده ای نیست

در دو روز گذشته، همچنین فیلمی از اظهارات 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی تولیت 
آستان قدس رضوی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که وی در آن تاکید می کند: »در این 
شرایط هر وقت به حرم مطهر مشرف می شوم، 
خــدا مــی دانــد ابــتــدا عــذرخــواهــی می کنم که 
حرم خلوت شده است، اما چاره ای نداریم، ما 
حرم مطهر را این گونه دوست نداریم و برای ما 
خوشایند نیست؛ ولی مسئولیت داریم؛ امام رضا 
)ع( روز قیامت از ما در خصوص اقداماتمان برای 
حفظ سالمت زائرانشان سوال خواهند کرد... 
ما فقط مسئول نگهداری از این کاشی کاری ها 
و این ضریح مطهر نیستیم؛ ما مسئول دل های 
مردم هم هستیم، ما مسئول نشر معارف امام 
رضا )ع( هم هستیم، ما مسئول روایاتی که در آن 
امام رضا علیه السالم خلق را به عقالنیت دعوت 
کرده اند نیز هستیم. خدا می داند دل ما از این 
شرایط خون است، اما یک بالیی آمده و وظایفی 
بر دوش ما گذاشته شده است، باید همه کمک 
کنیم و برای رفع آن به درگاه خداوند متعال و 

امام علی بن موسی الرضا )ع( دعا کنیم.«

 پشت پرده هتک حرمت حرمین شریفین در مشهد و قم  
پس از اتفاقات دوشنبه شب در مشهد و قم، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که ماهیت گردانندگان اصلی این هتک حرمت ها را آشکار کرد

بولتن نیوز نوشت : وحید جلیلی مدیر دفتر  •
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و سردبیر 
نشریه راه، در خصوص اتفاقات  قم و مشهد خطاب 
به هتاکان نوشت: »وحشت امروز شما و اربابانتان 
از بسته شدن چند در چوبی و فلزی نیست. از 
باز شدن درهای جهان به روی مکتبی است که 
700 سال سعی رنسانسی های الئیک  در القای 
تقابل "علم و دین" و "معنویت و عقالنیت" را نقش 
بر آب کرده است. همانان که در حــوادث واقعه 
شیعیان خویش را نه به جماعت اشرا و بطرا یا کاسه 
لیسان ملکه الیزابت، که به فقهای حافظ دین، 
توصیه کرده اند. بی بی شما همان است که صبح 
 و شام، در لندن عربده هایتان را اکو می کند.به 
بی بی سی تان خوش باشید؛ شما را چه به بی بی 

دو عالم.«
نامه نیوز نوشت: صادق زیباکالم  درباره نقش  •

دولت در کنترل شیوع ویــروس کرونا گفت: آقای 
روحانی در قبال تمام نقدها می گوید که اختیارات 
رئیس جمهور کم است. من سخن او را به طور کامل 
رد نمی کنم اما می گویم که از همان اختیاراتی که 
داشت هم استفاده نکرد. البته به جز دولت دیگر 
نهادها هم مسئول اند .... در مجلس دهم مشاهده 
کردیم که عموم نمایندگان دغدغه مردم و مطالبات 

عمومی را نداشتند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی
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شکایت پرسپوليس
از برانکو

از داستان تکرارى خصوصی سازى 
تا شکایت ویلموتس

همه چالش ها% فوتبال ا�ران در سال ٩٩تصميم د�رهنگام سرخ ها پس از رفتن حام	 پروفسور! 

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

در ٤ شــماره گذشته خراسان ورزشــ	 به مرور مهمتر�ن اتفاقات 
فوتبــال در ســال ١٣٩٨ پرداختيــم و د�د�م 8ه تعــداد اتفاقات 
خوب فوتبال 8شــور در �> ســال گذشته به تعداد انگشتان �> 
دســت هم نم	  رسد. فوتبال ا�ران در سال ٩٨ پر بود از خبرها% 
بد و نااميد8ننده؛ از شDا�ت ها% ميليارد% و درگير% و ب	 نظم	 
گرفته تا مرگ تلخ �> 8ودH ٦ ساله در ورزشگاه آزاد%. در 8نار 
تمامــ	 ا�ن اتفاقات در ســال	 8ــه به نفس ها% آخر خود رســيده 
جدا�	 ها% ز�اد% هم داشتيم 8ه عمدتا 8ام هواداران فوتبال را 
تلخ 8ردند. در ادامه نگاه	 خواهيم داشت به چهره ها�	 8ه در 
ســال ٩٨ در فوتبال ا�ران حضور داشــتند و به دال�ل مختلM در 

آغاز سال ٩٩ نشان	 از نام آن ها در فوتبال ا�ران نيست.
  و�نفرد شفر

شــفر اولين جداشــده فوتبال ا�ران در ســال ٩٨ بود. در حال� �ه �� 
مــاه از آغاز ســال گذشــته بود ش+ســت مقابل شــهرخودرو باعث شــد 
�اســه صبر مد�ــران اســتقالل لبر�ز و ح+ــم اخراج ا�ن مربــ� آلمان� 
امضا شــود. البته در آن مقطع زمان� با توجه به از دســت دادن شانس 
قهرمانــ� در ليگ، حذف از جام حذف�، ش+ســت در دربــ�، نتا�ج بد 
در ليگ قهرمانان آســيا و تغييرات پياپ� در تر�يب اصل� و ب� توجه� 
به مسائل انضباط� باز�+نان، اخراج شفر هواداران استقالل را خيل� 

ناراحت ن+رد!
  خسرو حيدر% و دوستان

در دوميــن ماه از ســال ٩٨ بود �ه خســرو حيدرO، �اپيتــان با اخالق 
اســتقالل از دنياO فوتبال خداحافظ� �ــرد و �فش ها�ش را آو�خت. 
البتــه خســرو تنهــا باز�+ن� نبــود �ــه امســال از فوتبــال خداحافظ� 
 ،Oرد. عــالوه بــر او باز�+نان� مثل هاشــم بي� زاده، ميــالد ميداود�
اميرحســين صادق�، سينا عشورO و محسن بنگر هم �فش ها�شان را 

آو�ختند.
  خداحافظ	 پروفسور از سرخ ها

در ســومين مــاه ســال ٩٨ اتفاقــ� �ــه هــواداران پرســپوليس از آن 
م� ترســيدند رخ داد و بران+ــو از ا�ــن تيــم جدا شــد. ٣ قهرمان� و �� 
نا�ــب قهرمانــ� در ليگ برتر، نا�ــب قهرمان� و حضــور در جمع ٤ تيم 
برتــر ليگ قهرمانان آســيا و همچنين ٢ ســوپرجام و �� جام حذف� از 
جمله افتخارات مرد �روات با پرســپوليس بود. وO �ه نظم در اولو�ت 
�ارO اش قــرار داشــت، بدقول� هــاO مد�ــران باشــگاه را نپذ�رفــت و 

وسا�لش در ا�ران را به �رواس� فرستاد و از پرسپوليس رفت.
  آخر�ن سوت فغان	 در ا�ران

 Oــه عليرضا فغانــ� در ا�ران قضاوت �رد د�ــدار تيم ها� Oآخر�ــن باز
اســتقالل و فوالد بود �ه در شهر�ورماه برگزار شد. فغان� در سال� �ه 
 Oگذشــت به اســتراليا مهاجرت �رد تا در ليگ ا�ن �شور دوران داور
خــود را ادامه دهــد. فغانــ�، داور بين الملل� ا�ران ســابقه قضاوت در 
 Oجهان، فينــال جام ملت ها Oفينــال المپي�، فينال جام باشــگاه ها
آسيا و د�دار رده بندO جام جهان� را در �ارنامه دارد و بدون ش� ليگ 

برتر ا�ران �+� از بهتر�ن داورهاO خود را از دست داد.
  وداع با جعفر 8اشان	

دهم مهرماه جعفر �اشــان�، پيش+ســوت فوتبال ا�ران، باز�+ن ســابق 
پرســپوليس و رئيس هيئت مد�ره ا�ن باشــگاه به علت بيمارO در سن 
٧٥ ســالگ� دار فانــ� را وداع گفــت. از افتخارات باشــگاه� و مل� او 
م� شــود به ٢ قهرمان� با پرسپوليس و ٢ قهرمان� جام ملت هاO آسيا 
به همراه تيم مل� فوتبال اشــاره �رد. �اشان� �ه ر�است هيئت مد�ره 
باشــگاه پرســپوليس را بر عهــده داشــت، همزمان مد�رعامل باشــگاه 

شاهين تهران هم بود.
  پا�ان 8ار مهاجم گل نزن

جونيــور براندائــو �ــه ابتــداO فصل بــا تا�يد گابر�ــل �الــدرون و عقد 
قرارداد با ا�رج عرب به پرسپوليس پيوسته بود، پيش از پا�ان دور رفت 
مســابقات ليگ نوزدهم به �ارش با سرخ پوشــان پا�ــان داد. با توجه به 
عمل+رد او در پرسپوليس با قاطعيت م� توانيم بگو�يم او براO هميشه 

از فوتبال ا�ران رفت!
  پا�ان 8ار و�لموتس و تيم مل	

قرارداد مارi و�لموتس ٢٤ ارد�بهشــت در ســفارت ا�ــران در بلژ�� 
امضا و بعد از حدود ٦ ماه ا�ن قرارداد فسخ شد و �� ش+ا�ت و احتماال 
غرامــت ٦ ميليون �ورو�ــ� تنها �ادگار ا�ن مربــ� بلژ�+� براO فوتبال 

ا�ران است.
  دنيزل	 به بهانه زلزله رفت

١٠ دقيقه مانده به ســاعت ١٢ روز شــنبه هفدهم آذرمــاه خبر آمد �ه 
مصطفــ� دنيزل� و باشــگاه ترا�تور به پا�ان خط رســيده اند. �� خبر 
شــوi آور براO هواداران ترا�تور �ه شــا�د با وجــود ٤ نا�ام� متوال� 
هم انتظار شــنيدنش را نداشــتند. دنيزل� ١٧٨ روز در ترا�تور ماند و 
 Oرد. او ٥ برد، ٣ مساو� Oپرفراز و نشــيب� را با ا�ن تيم ســپر Oروزها
و ٣ باخت در ترا�تور داشــت اما بعد از اســتعفا گفت بــه دليل ترس از 

زلزله تصميم گرفته به تر�يه برگردد. 
  استرا رفت 8ه رفت!

�� روز بعد از دنيزل� نوبت به استراماچون�، سرمرب� موفق استقالل 
رسيد �ه بار سفر ببندد و از استقالل برود. در ابتدا هواداران استقالل 
ف+ر نم�  �ردند ا�ن ســفر ب� بازگشت باشد اما برخالف انتظارات سفر 
اســترا و تهد�دات او فقط براO ترســاندن مد�ران استقالل نبود و عدم 
پرداخت مطالبات و ســوءمد�ر�ت شد�د در باشگاه استقالل باعث شد 

تا استرا قيد حضور در فوتبال ا�ران را بزند.
  پا�ان دوران تاج

�+� از مهمتر�ن اتفاقات فوتبال ا�ران در ســال ٩٨ استعفاO ناگهان� 
مهــدO تاج بــود. مهدO تــاج، رئيس فدراســيون فوتبــال از تار�خ ١٨ 
ارد�بهشت ٩٥ با �سب ٥٠ راO از ٧٣ راO ماخوذه رئيس فدراسيون 
فوتبال شــده بــود و بعد از حدود ٤ ســال از ســمت خود اســتعفا �رد؛ 
اســتعفا�� �ه گفته م� شــود به دليل بيمارO قلب� او بوده اما مطمئنا 
نم�  توان ا�ن اســتعفا را بــا فاجعه قرارداد و�لموتس و د�گر مشــ+الت 

فدراسيون ب� ارتباط دانست!
  پا�ان 8ار 8الدرون در پرسپوليس

جدا�� هــاO فوتبال ا�ران در دO ماه هم ادامه داشــت و بعد از جدا�� 
اســتراماچون� از اســتقالل ا�ن بار �الــدرون با نارضا�تــ� از مد�ر�ت 

باشگاه و عدم در�افت مطالباتش از ا�ران رفت و د�گر هم برنگشت!

 ســال ٩٨ سال	 سخت و دشوار 
برا% فوتبال ا�ران بود به طور% 
شــDا�ت ها%  تعــداد  ر8ــورد  امســال  8ــه 
ا�ــران و اســتعفاها%  از فوتبــال  خارج	 هــا 
فوتبال	 شDســته شــد. آنچه مشــخص است 
فوتبــال 8شــور دهه هاســت 8ه با مشــDالت 
ب	 شــمار% دســت و پنجه نرم م	 8ند. حاال 
نيز به نظر م	 رســد فوتبال ا�ران چالش ها% 
باق	 مانده از سال ٩٨ را در سال ٩٩ به دوش 
خواهنــد 8شــيد. در ادامه نگاهــ	 خواهيم 
داشــت به چالش ها% فوتبال ا�ران در سال	 

8ه پيش رو دار�م.
  اصالح اساسنامه فدراسيون 

فدراســيون فوتبــال در �ــ� برهــه تار�خــ� قرار 
 Oاز اعضا Oگرفتــه و در حالــ� �ــه تعــداد ز�ــاد
ا�ــن فدراســيون بــه دال�ــل مختلــu از گردونــه 
خــارج شــده اند، انتخابــات ا�ــن فدراســيون بــا 
مشــ+الت� مواجه شده اســت. در آستانه ٥ روز تا 
انتخابات فدراســيون فوتبال، فيفــا ا�رادها�� را 
به اساســنامه ا�ن فدراســيون گرفت و خواســتار 
اصالحات در آن شــده تا انتخابات پيش رو اعتبار 
الزم را داشــته باشــد. در حالــ� �ــه فدراســيون 
 Oفوتبــال از �� ســو در حــال را�زن� بــا فيفا برا
�ســب رضا�ت ا�ــن نهاد بين الملل� بــراO انجام 
 Oد�گر Oانتخابــات اســت، از داخل نيــز ا�رادها
بــه اساســنامه �نونــ� فدراســيون فوتبــال وارد 
شــده �ه نشان از اوضاع آشــفته و بدحال فوتبال 
ا�ران دارد. مســلما با شــروع ســال جد�د اصالح 
اساســنامه فدراســيون و گرفتن تا�يد فيفا اولين 

چالش فوتبال ا�ران خواهد بود.
  انتخابات فدراسيون فوتبال

بعــد از اصــالح اساســنامه با�ــد مجمــع عموم� 
فدراسيون فوتبال برگزار و با راO اعضاO مجمع 
رئيس جد�د فدراسيون مشخص شود. البته اگر 
ف+ر م� �نيد جانشــين تــاج در ماه هاO ابتدا�� 
ســال ٩٩ مشــخص خواهــد شــد با�ــد بگو�يــم 
�ــه ز�ــادO خوش بين هســتيد! در ابتــدا �ميته 
حقوق� و تدو�ن مقررات فدراسيون فوتبال با�د 
اصالح اساسنامه را به ســرانجام برساند. پس از 
پا�ــان �ار اصالح اساســنامه در �ميته حقوق� و 
 Oتدو�ن مقــررات و تا�يد ا�ن پيش نو�س از ســو
فيفا، فدراســيون با�د اساسنامه اصالح� را ٢١ 
روز قبل از تشــ+يل مجمع فوق العاده فدراسيون 
در اختيــار اعضــاO مجمــع قــرار بدهد تــا آن ها 
هم در جر�ــان موارد اصالح� قــرار گرفته و روز 

برگــزارO مجمــع آن را مصــوب �ننــد. هميــن 
مراحل اگر در سر�ع تر�ن زمان مم+ن انجام شود 
دســت �م تا پا�ان بهار ٩٩ و شا�د اوا�ل تابستان 
طول ب+شد. پس از آن نوبت به ارسال اساسنامه 
 Oهيئــت دولــت و مجلــس شــورا Oجد�ــد بــرا
اسالم� م� رســد تا �ميســيون هاO مربوطه در 
قــوه مجر�ه و مقننه �شــورمان هم آن را بررســ� 
و در صورت موافقت با تمام موارد اساســنامه آن 
را تصو�ب �ننــد �ــه در خوش بينانه تر�ن حالت 
شــا�د ا�ن مرحلــه هم تا نيمــه �ا اواخر تابســتان 
طول ب+شــد. پس از تصو�ب اساسنامه در هيئت 
دولت و مجلس، تازه پروسه انتخابات فدراسيون 

آغاز خواهد شد. 
  خصوص	 ساز% در فوتبال

سال هاست �ه واژه خصوص� سازO را در فوتبال 
شــنيده ا�م؛ واژه اO �ــه تــا امروز فقط �� شــعار 
بوده و احتماال در سال ٩٩ نيز بار د�گر ا�ن شعار 

را خواهيم د�د و خواهيم شنيد!
  شDا�ت ها% خارج	

شــ+ا�ت هاO باز�+نان خارج� ســابقا شاغل در 
فوتبال ا�ران از سوO فيفا �+� پس از د�گرO سر 
 Oباشگاه ها Oرســيد م� شــوند و جرا�م� �ه برا
مــا در نظــر گرفته شــده ســر بــه فل� م� زنــد. با 
توجه به چرخه مد�ر�ت� در فوتبال ا�ران مطمئن 
باشــيد در سال ٩٩ هم شــ+ا�ت هاO خارج� در 

فوتبال ا�ران به وفور د�ده خواهد شد.
  مشDالت اقتصاد%

داســتان، داســتان ت+ــرارO و غم انگيــزO اســت 
اما ا�ن فوتبال ورش+ســته در باالتر�ن ســطحش 
آنقدر مشــ+ل دارد �ه حتــ� ف+ر �ردن به آن هم 
ســخت است. مشــ+الت مال� مثل هر سال و هر 
ماه آنقدر پررنگ و ت+ان دهنده اســت �ه به نوع� 
فوتبال باشگاه� را به قهقرا برده و آزار م� دهد. 
در ســال ٩٨ تقر�بــا ٩٠درصــد از تيم هاO ليگ 

برتــرO دچار مشــ+الت شــد�دO مالــ� بودند و 
بارها تمر�ناتشــان بــا اعتصاب باز�+نــان تعطيل 
شد. حاال اعتصاب به ادبيات فوتبال ا�ران اضافه 
شــده و �اربــردش حتــ� از �لمات �ليــدO مثل 
تــوپ، زمين و ورزشــگاه هم بيشــتر اســت! اگر تا 
فصل گذشــته در البه الO فصل ا�ن زخم ســر باز 
م� �ــرد و منجر به تعطيل� رونــد تمر�نات تيم ها 
م� شد در ليگ نوزدهم قبل از شروع فصل عيان 
شد و از همين حاال م� توان پيش بين� �رد �ه در 
ســال ٩٩ هم همين اتفاقات ت+رار شود و مسلما 
جلوگيرO از ا�ن اعتصابات و حل مش+الت مال� 
�+ــ� از چالش هــاO اصلــ� مد�ــران فوتبال� در 

سال پيش رو خواهد بود.
  شDا�ت و�لموتس

�+ــ� از چالش هاO بزرگ فوتبال ا�ران در ســال 
٩٩ شــ+ا�ت مــارi و�لموتــس خواهــد بــود. در 
ماجراO و�لموتس هم وقتــ� ا�ن مرب� ادعا �رد 
٦ ميليــون �ــورو از ا�ــران در�افــت خواهــد �رد، 
مســئوالن فدراســيون خند�دنــد و حت� تــاج به 
مجلــس رفــت و گفــت �ــه و�لموتــس و و�ال�ش 
د�وانه هســتند �ــه چنين ادعا�ــ� م� �نند ول� 
بــاور �نيد اگــر و�لموتس در ٢ ســال آ�نده جا�� 
�ار ن+نــد، تمام ا�ن پول را تمــام و �مال در�افت 
خواهــد �رد. بهتر�ن اتفاق براO فدراســيون ا�ن 
اســت �ه و�لموتس در فصل جد�د با تيم� د�گر 
قرارداد امضا �ند، اگر ن+ند و ٢ فصل پشــت ســر 
هم بي+ار باشــد، شــ� ن+نيــد ٦ ميليــون �ورو را 
از ا�ــران خواهــد گرفت. البته ا�ن بســتگ� به آن 
دارد �ه دســتيارانش هم بي+ار باشــند. اگر آن ها 
جا�� مشــغول شــوند، بخش �وچ+� از قرارداد 
حذف م� شــود. فدراســيون از همين لحظه با�د 
دعا �ند تا و�لموتس جا�� مشــغول شــود وگرنه 
 Oعجيب تر�ــن و ســنگين تر�ن جر�مــه فيفــا بــرا

فوتبال ا�ران در انتظار خواهد بود.

همه چالش هاى فوتبال ایران در سال 99نگاهى به چهره هایى که از فوتبال ایران رفتند
از داستان تکرارى خصوصی سازى تا شکایت ویلموتس٩٨؛ سال وداع و قهر و استعفا!

امیرحسین طبسى

٩٨؛ سال وداع و قهر  و استعفا!
نگاه	 به چهره ها�	 8ه از فوتبال ا�ران رفتند
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%وپا آمه ر�ــ!ا �!ــ� از بزرگتر�ــن تورنمنت ها� ورزشــ� ســال ٢٠٢٠ اســت. آرژانتين و 
%لمبيــا ميزبان مشــتر, ا�ن باز� ها هســتند و همه چيز را آماده %رده انــد تا �) رو�داد 
تار�خــ� برگــزار شــود. بــا ا�ن حــال بحــران و�روس %رونا همــه برنامه هــا را تغييــر داد. 
(Conmebol  ) %نفدراسيون فوتبال آمر�!ا� جنوب� متوجه شده  %ه برگزار� %وپا بعيد 
به نظر م� رسد. ا�ن سازمان م� خواهد تا پا�ان خوش بين باشد اما هر لحظه شرا�ط بدتر 
م� شــود. تمام رقابت ها� باشگاه� قاره آمر�!ا به حالت تعليق درآمده و به همين خاطر 
باز� ها� لغو شــده با�د در زمان د�گر� برگزار شــوند. در حال� %ه برخ� از مسئوالن از 
٢ هفته لغو باز� ها صحبت م� %نند، %ارشناسان معتقدند مم!ن است چند ماه باز� ها 
به انجام نرسد. هر هفته %ه م� گذرد شرا�ط را برا� برگزار� %وپا آمه ر�!ا سخت خواهد 
%ــرد. ا�ــن باز� ها قرار اســت دوازدهم ژوئن آغاز شــوند و دوازدهم جــوال� پا�ان �ابند. 
هرچنــد تصميم نها�� بيش از همه به نظر دولت هــا� آرژانتين و %لمبيا برم� گردد. هر 
٢ %شــور برا� پيشــگير� از شيوع %رونا تمهيدات� اند�شــيده اند و مانند Conmebol تا 

آخر�ن لحظه منتظر م� مانند و سپس تصميم گير� م� %نند.

%يســو%ه هونــدا به اولين باز�!ن تار�خ فوتبال بدل شــد %ه موفق بــه گلزن� در ٥ قاره 
مختل] م� شــود. %يسو%ه هوندا در جر�ان اولين باز� رسم� اش در تر%يب بوتافوگو 
مقابــل بانگــو در مســابقات قهرمان� %ار�و%ا، موفق به گلزن� شــد تا پــس از گلزن� در 
قاره هــا� آســيا، اروپا، آمر�!ا� شــمال� و اقيانوســيه، در آمر�!ا� جنوبــ� نيز گلزن� 
%رده باشــد. هافب) ٣٣ ساله و سابق تيم مل� ژاپن %ه ٩٨ باز� مل� در %ارنامه دارد 
و ٣٨ گل مل� نيز به ثمر رسانده ؛ در جام ها� جهان� ٢٠١٠، ٢٠١٤ و ٢٠١٨ حضور 
داشــت و در ســال ٢٠١١ ضمن %ســب عنوان قهرمان� جام ملت ها� آســيا، بهتر�ن 
باز�!ن مســابقات لقب گرفت. %يسو%ه هوندا %ه در ماه ژانو�ه به بوتافوگو پيوسته بود، 
همچنان ســرمرب� تيم مل� %امبوج اســت و ا%نون با گلزن� بــا پيراهن تيم ها� ناگو�ا 
گرامپوس ژاپن (قاره آسيا)، فنلو هلند، زس!ا مس!و روسيه و ميالن ا�تاليا (قاره اروپا)، 
پاچو%ا� م!ز�) (آمر�!ا� شــمال�)، ملبورن و�!تور� اســتراليا (قاره اقيانوســيه) و 
بوتافوگــو� برز�ل (آمر�!ا� جنوب�) به اولين باز�!ن� بدل شــد %ه در ٥ قاره مختل] 

موفق به گلزن� م� شود.

احتمال به تعو�ق افتادن 
وپا آمر��ا هوندا و ثبت �� ر
ورد جد�د

�وفا د�روز با حضور ٥٥ فدراسيون خود تصميم گرفت %ه 
�ورو ٢٠٢٠ را �) ســال به تعو�ق بيندازد. ا�ن جلســه با 
حضــور  نما�ندگان �وفا و فدراســيون ها� فوتبال در اروپا 
برگــزار شــد و �وفــا اعالم %ــرد %ه �ــورو در ســال ٢٠٢١ 
برگزار شود. تا%نون حضور ٢٠ تيم در ا�ن باز� ها قطع� 
اســت و ٤ تيم با�د در پل� آف ت!ليفشان را مشخص %نند. 
ت!ليــ] ٤ تيــم صعود %ــرده نيــز در پل� آف ها�ــ� برگزار 
م� شــود %ه قــرار بــود در فرورد�ــن برگزار شــود اما حاال 

ا�ن مســابقات هم به تعو�ق افتاده است. البته قرعه %ش� 
مســابقات مثل ســابق خواهد بود و عوض نم� شود. مثال 
اسپانيا با ســوئد، لهستان و �!� از ٤ تيم بوسن�، ا�رلند، 
اســلوا%� و ا�رلند شــمال� همگروه خواهــد بود. در مورد 
تورنمنت هــا� اروپا�� قرار اســت %ــه نيمه نها�� و فينال 
مســابقات به صورت فا�نــال فور برگزار شــود، هر چند  در 
ا�ــن باره با�د د�د %ه شــيوع و�روس %رونا بــه %جا خواهد 
%شــيد. ســازمان جهان� بهداشــت به �وفا اعالم %رده  %ه 

نم� توان زمان دقيق� برا� پا�ان شــيوع %رونا مشــخص 
%ــرد. از ســو�� �وفــا اعــالم %ــرد %ــه تمامــ� رزروهــا� 
هتل هــا بــرا� �ورو لغو شــده و هتل ها با�د هز�نــه رزرو را 
به مشــتر�ان پس بدهند. گفتن� اســت پيش از ا�ن سا�ت 
آمر�!ا�ــ�  اتلتي)  گزارش داده بــود چفر�ن رئيس �وفا از 
اتحاد�ه باشــگاه ها� اروپا�� برا� جبران بخش� از ضرر 
مال� تعو�ق �ورو به خاطر شــيوع %رونا ٣٠٠ ميليون �ورو 

پول طلب %رده است.

یوفا رسما مسابقات یورو را به تعویق انداخت

ورزش روسيه هم تعليق شد
 ليــگ حرفــه ا� فوتبــال روســيه نيز به 
سرنوشت د�گر ليگ ها� اروپا�� دچار 
شــد و به حالت تعليق درآمــد. اتحاد�ه 
فوتبال ا�ن %شور به خاطر جلوگير� از 
و�روس %رونا در نقاط مختل] روســيه، 
فرورد�ــن   ٢٢) آور�ــل  تار�ــخ ١٠  تــا 
%ونــوف،  واســل�  شــد.  متوقــ]   (٩٩
بــا اعــالم  روزنامه نــگار ورزشــ� روس 
ا�ــن خبــر افزود نــه فقط فوتبــال، بل!ه 
ليگ هــا� حرفه ا�  ها%� و بســ!تبال 
هــم تــا ١٠ آور�ل متوقــ] شــدند. ا�ن 
خبر در حال� انتشــار �افت %ه در چند 
روز گذسته شــهردار چند شهر از جمله 
مســ!و، اجتماعات بيش از ١٠٠ نفر را 

به خاطر %رونا ممنوع %ردند.

بازیکن یوونتوس از دوران 
قرنطينه می گوید

 دنيلــه روگان� �!ــ� از چند�ن باز�!ن 
سر� آ اســت %ه به و�روس %رونا مبتال 
شــده و در قرنطينه بسر م� برد. مدافع 
ا�تاليا�� در مورد ا�ن بيمار� و شرا�ط 
�وونتوس تــ� و�  بــه  روزها�ــش  ا�ــن 
گفــت: «حالــم خــوب اســت و شــرا�ط 
%امال خوب� دارم. در رســانه ها نوشــته 
شــده بود %ه مــن عال�ــم داشــته ام اما 
ا�ن طور نبود. من خوش شــانس بودم. 
در ا�ــن محيط مــن اولين %ســ� بودم 
%ه به %رونا مبتال شــدم و اميدوارم ا�ن 
باعث شــود آگاه� باال بــرود.» روگان� 
در مورد وا%نش ها� ز�اد در رســانه ها 
به ا�ن خبر گفت: «ســخت بود ز�را ا�ن 
خبر در رســانه ها تر%يد! از همه تشــ!ر 
م� %نــم %ــه به طــور عموم� بــرا� من 
آرزو� ســالمت� %ردند. همــه با هم از 
ا�ن مشــ!الت پيــروز بيــرون م� آ�يم.» 
روگان� در خصوص چگونگ� گذراندن 
ا�ــن روزها�ــش در قرنطينه گفت: «من 
در هتــل �وونتــوس تنهــا هســتم و دلم 
برا� عز�زانم تنگ شده است. قرنطينه 
%م� طوالن� و همچنين %ســل %ننده 
اســت اما برا� همه همين طور اســت. 
من عمــال تمــام برنامه هــا� نتفلي!س 
م� %نــم  توصيــه  %ــرده ام!  تمــام  را 
فيلــم  ميهمــان نامرئ�  را ببينيــد. فيلم 
ترسنا%� اســت %ه طوالن�  و آنقدر هم 
جد� نيست.» او در خصوص ا�ن %ه در 
دوران بچگ� چه %ســ� الگو�ش بوده، 
م� گو�د: «من هميشه هافب) �ا مدافع 
بــوده ام امــا هــوادار �وونتوس هســتم. 
بنابرا�ــن هــر ســال پيراهن الســاندرو 
دل پيــرو را م� خر�ــدم. در %نــار %فش 
جد�د، ا�ن رســم هر ســال بود %ه پدرم 
پيراهن دل پيرو را هم برا�م بخرد. تمام 
تيــم �وونتوس به دليــل ابتال� روگان� 

به %رونا قرنطينه است.»

وضعيت نگران کننده خفاش ها
 وضعيت مبتال�ان بــه و�روس  %رونا در 
تيــم والنســيا روز بــه روز خطرنا, تر از 
قبــل م� شــود. از%وئيــل گارا� اولين 
باز�!ن ا�ن تيم بود %ه به و�روس %رونا 
مبتال شــد. هرچند والنســيا در آخر�ن 
باز� خود در مرحله �) هشــتم نها�� 
ليگ قهرمانان مقابل آتاالنتا باز� %رد 
امــا در بيــن باز�!نــان آتاالنتــا مورد� 
از ابتــال به %رونا گزارش نشــده اســت. 
باشــگاه والنســيا ط� روزها� گذشته 
اعالم %ــرده بود ٥ نفــر از اعضا� %ادر 
و باز�!نــان ا�ــن تيــم به و�ــروس %رونا 
مبتــال شــده اند. بــا ا�ن حــال باشــگاه 
اســپانيا�� د�ــروز اعالم %ــرد آزما�ش 
چند�ــن نفر د�گــر از اعضا� باشــگاه، 
بــوده و  باز�!نــان و %ادر فنــ� مثبــت 
چيــز� حــدود ٣٥ درصــد از اعضــا به 
%رونــا مبتــال هســتند. تعــداد دقيــق و 
اســام� افــراد از ســو� والنســيا اعالم 
نشــده اما بــه نظــر م� رســد حداقل ٩ 
نفر از ا�ن تيم به %رونا مبتال شــده اند تا 
خفاش ها روزهــا� خطرنا%� را خارج 

از مستطيل سبز سپر� %نند.

خبر

آلمــان مانند برخــ� د�گر از %شــورها� 
اروپا�ــ� در آســتانه رو آوردن به قرنطينه 
%امــل بــرا� مهار و�ــروس %رونا ســت. در ا�ن %شــور 
مدارس و آموزشــگاه ها� علم� تعطيل شــده اند و در 
چند�ن منطقه و شــهر، محدود�ت ها�� در نظر گرفته 
شــده %ه شــامل تعطيل� رســتوران ها، اما%ن ورزش� 
و د�گــر م!ان ها� عموم� م� شــود. تا %نون ٤ هزار و 
٨٣٨ نفــر در آلمان بــه %رونا مبتال شــده اند و ١٢ نفر 
هــم جان شــان را از دســت داده انــد. در بعــد ورزش و 
باالخص فوتبــال، بوندس ليــگا آخر�ن ليــگ در ميان 
٥ ليگ بــزرگ فوتبال اروپا بود %ه از بيم شــيوع %رونا 
دســتور تعليق باز� ها�ش را صادر %رد اما %ر�ســتين 
سيفرت مد�راجرا�� سازمان ليگ فوتبال آلمان بيش 
از ســا�ر همتا�ان خود در ســا�ر %شورها نگران عواقب 
ا�ــن تعليــق به نظــر م� رســد. دو دســته برتــر فوتبال 
باشــگاه� آلمــان تــا روز دوم آور�ــل (١٤  فرورد�ــن) 
بــه حالــت تعليــق درآمده انــد امــا ســيفرت م� گو�ــد 
وضعيت شــيوع و�روس %رونا در دنيا به گونه ا� اســت 
%ــه امــ!ان دارد، ژرمن ها مجبور شــوند مــدت تعليق 
را افزون بــر زمــان اعالم شــده تمد�د %ننــد. در آلمان 
برخــالف برخ� د�گــر از ليگ هــا� اروپا�� بــه دليل 
آن %ــه اختالف امتياز� تيم ها در جدول ناچيز اســت، 
مطمئنــا ا�ــده  تمام %ــردن مســابقات در ا�ــن برهه از 
فصل هــم طرفدار چندان� نــدارد. عالوه بر ا�ن ناتمام 
اعالم %ردن مســابقات نيز بجز ســردرگم� در معرف� 
رقابت هــا�  بــرا�  %شــور  ا�ــن  فوتبــال  نما�نــدگان 
اروپا�� ســال آ�نده، ضررها� مال� جبران ناپذ�ر� به 
باشــگاه ها وارد م� ســازد. مد�راجرا�� سازمان ليگ 
در �) نشســت خبــر� خطاب به ٥٦ هــزار فرد� %ه 
در صنعت فوتبال آلمان مشغول به %ار هستند، گفت: 
«١٠ هزار شــغل در %شــور ما در معرض نابود� است. 
ما به نقطه ا� رســيده ا�م %ه بوندس ليــگا با�د اعتراف 
%نــد و بگو�د %ــه بله، مــا در حال توليد �ــ) محصول 
هســتيم و اگر د�گــر نتوانيم آن را توليــد %نيم، دوران 

حضورمان به پا�ان م� رســد. مســئله فقط ستاره ها� 
فوتبال نيســت. چيز� بيشتر از لغو چند باز� در ميان 
است. ما به درجه ا� رسيده ا�م %ه بين سالمت� مردم 
و برگــزار� مســابقات ورزشــ� با�ــد �!ــ� را انتخاب 
%نيم %ه انتخاب درســت هم %امال مشــخص اســت.» 
نما�نــدگان باشــگاه ها� فوتبــال آلمان روز دوشــنبه 
در شــهر فران!فــورت �ــ) جلســه عمومــ� برگــزار و 
در آن بدتر�ــن ســنار�و ها� مم!ــن بــرا� فوتبال ا�ن 
%شــور %ه مم!ن اســت تا پا�ان ماه مــارس رخ دهد را 
ارز�اب� %ردند. �!� از موضوعات ا�ن جلســه بررس� 
ضربه ها� مال� احتمال� به باشگاه ها با توق] باز� ها 
و امــ!ان و مدت دوام ا�ن باشــگاه ها پــس از ضرر ها� 
رخ داده بوده اســت. ســيفرت در ا�ن مــورد ادامه داد: 
«%مبــود درآمدهــا� حاصــل از حــق پخــش باز� ها، 
جــذب اسپانســر و فــروش بليــت %ار� بــا باشــگاه ها 
خواهــد %رد %ــه حت� در صورت گذشــتن باز�!نان از 
حقوق ها� شــان باشــگاه ها باز هــم تنها بــرا� مدت� 
م� تواننــد دوام بياورند و احتمال ورش!ســتگ� آن ها 

وجود دارد. اميدوار�م %ه مسئوالن �وفا در جلسه شان 
دربــاره آ�نده �ــورو ٢٠٢٠، به ا�ن مســئله و تاثير� %ه 
و�ــروس %رونا بر ليگ ها� داخل� م� گذارد هم توجه 
داشــته باشــند.» مد�راجرا�� ســازمان ليــگ فوتبال 
آلمــان دربــاره زمــان از ســر گرفتــه شــدن مســابقات 
ا�ن %شــور هــم اظهــار داشــت: «هيچ %ــس  نم�  داند 
%ــه باز� ها چه زمان از ســر گرفته م� شــوند. نه فقط 
مــا، بل!ه ا%ثر %شــورها� دنيــا %ه درگير ا�ن مســئله 
هستند، نم�  دانند دقيقا %� م� توانند مسابقات خود 
را از ســر بگيرند. ما بابت اصرار به برگزار� باز� ها� 
تماشــاگر  بــدون  باز�  هــا�  قالــب  در  اخيــر  هفتــه 
مورد انتقــادات فراوانــ� از ســو� هــواداران و رســانه 
واقع شــد�م اما اتخاذ ا�ن تصميــم برا� بقا� برخ� از 
باشــگاه ها ضرور� بود. اگــر مــا االن باز� ها� بدون 
تماشــاگر را نف� %نيم، فصل آ�نــده نم�  توانيم درباره 
١٨ تيمــ� �ــا ٢٠ تيم� بــودن ليگ دســته اول بحث 
%نيم چون با ورش!ســته شــدن تعداد� از تيم ها د�گر 

اصال  ٢٠ باشگاه وجود نخواهد داشت.»

سردرگمى براى از سرگیرى 
 آلمان ها در دوراهی بوندس لیگا

ورشکستگی یا سالمتی

ســازمان ليگ برتر فوتبــال انگليس اعالم کرد شــاین دایچ، 
ســرمربی برنلی جایزه بهترین مربی ماه فوریه ليگ جزیره را 

از آن خود کرد.

این هم ليســتی از١٠ بازیکنی که رکورددار پوشيدن پيراهن تيم 
ميالن در طول تاریخ هســتند. ليســتی که نفرات اول و دهم آن به 

خانواده مالدینی تعلق دارد.

در طول حدود ٧ ســال گذشته و پس از جدایی سرالکس فرگوسن 
از منچستریونایتد، تنها ۴ بار بازیکنان این تيم توانسته اند عنوان 

برترین بازیکن ماه ليگ جزیره را به دست بياورند.

تصویرى جالب از آنسو فاتی پدیده این فصل بارسلونا و اعضاى 
خانواده اش که در قرنطينه با پيراهن هاى سانچو و لوکاکو درحال 

بازى پلی استيشن هستند.

روز گذشــته تئو والکات مهاجم ســابق آرســنال و کنونی اورتون 
٣١ ساله شــد. بازیکنی که مصدوميت هاى مداومش اجازه نداد 

موفقيت هایش را تداوم ببخشد.

تعــداد� از نيم!ت نشــينان تيــم ليورپــول 
%ــه %متر در تر%يب تيم مورد اســتفاده قرار 
م� گيرنــد، با�د برا� فصل آ�نــده به دنبال 
تيم جد�ــد� برا� خود باشــند. به گزارش 
ليورپــول ا%ــو، �!ــ� از ا�ن باز�!نــان، آدام 
النانا ســت %ه م� خواهــد در تر%يب اصل� 
تيمــش حضــور داشــته باشــد؛ چيــز� %ــه 
�ورگــن %لــوپ نم�  توانــد ضمانتــش را بــه 
او بدهــد. از طرفــ� ناتانيــل %ال�ــن هــم با 
باز شــدن پنجره نقل وانتقاالت تابســتان�، 
ليورپــول را تــر, خواهــد %ــرد. بــا حضور 

ترنت ال!ســاندر آرنولد، نم�  توان آ�نده ا� 
را بــرا� ا�ــن مدافــع راســت ٢٨ ســاله در 
آنفيلــد متصــور شــد. قرمزهــا همچنين در 
صورت در�افت پيشــنهاد� به ارزش حدود 
٢٥ ميليــون پونــد بــرا� ژردان شــ!ير�، 
آن را بررســ� خواهنــد %رد. درمــورد دژان 
لــوورن هــم آن هــا بــا در�افــت ١٤ ميليون 
پوند، مشــ!ل� با جدا�� ا�ن مدافع %روات 
%ــه و�رجيــل فن دا�)، جــو گومــز و جوئل 
ماتيپ را نسبت به خود در اولو�ت م� بيند، 

نخواهند داشت.

ليورپول در ف�ر فروش باز��نان نيم�ت نشين
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بيرانوند نامزد بهترین پنالتی گير در آسيا
صفحه تو	يتر ليگ قهرمانان آســيا در حال �ه ا	ن رقابت ها 
با تعطيل روبه رو شــده اقدام به نظرخواه از �اربران خود 
درباره باز	0نان شناخته شــده در ا	ن قــاره �رد. جد	دتر	ن 
بحث در ا	ن صفحــه مربوط به پنالت گيرتر	ن دروازه بان در 
آسياســت �ه عليرضا بيرانونــد، دروازه بان تيــم مل فوتبال 
ا	ران و پرســپوليس بــه عنوان 	0 از گز	نه ها معرف شــده 

است.
تمرین پرسپوليس از هفته دوم فروردین

با توجه به دســتور ستاد مل مبارزه با شــيوع و	روس �رونا، 
مســئوالن باشگاه پرســپوليس هم قبول �ردند �ه تمر	نات 
را متوقH �رده و براG اســتارت دوبــاره آن منتظر راG و نظر 
تصميم گيرنــدگان وزارت بهداشــت و درمان باشــند. با ا	ن 
حــال، اگر طبــق نظر اوليه ســازمان ليــگ بازG هــا از اوا	ل 
ارد	بهشت آغاز شود احتماال تمر	نات تيم سرخ پوش پا	تخت 

از هفته دوم فرورد	ن �ليد م خورد.
وزارت مخالف حضور موسوى در استقالل

عبدالرضا موسوG، عضو پيشــين هيئت مد	ره استقالل �ه 
در زمــان مد	ر	ت عل فتح ا...زاده در ا	ن باشــگاه با چالش 
مواجــه شــده بــود، در ارتبــاط زنــده اG �ه از طر	ــق صفحه 
اجتماعــ اش با هــواداران اســتقالل برقرار �رد بــراG ابقا 
در هيئت مد	ره ا	ن باشــگاه چراغ سبز نشــان داد. اما گفته 
م شــود وزارت ورزش تما	لــ بــه ا	ن موضوع نداشــته و به 
احتمــال قــوG در تر�يب جد	د هيئت مد	ره اســتقالل فرد 

د	گرG به جاG او معرف خواهد شد.
دروازه بان پرسپوليس قرنطينه شد

بوژ	دار رادوشــوو	چ، دروازه بان تيم فوتبال پرســپوليس �ه 
بــه تازگــ از ا	ران به �شــورش 	عن �رواســ ســفر �رده 
نم  توانــد به مــدت ١٤ روز از خانه خارج شــود و در صورت 
 رعا	ت ن0ردن شرا	ط قرنطينه، متحمل جر	مه نقدG و حت

زندان خواهد شد.
قرارداد کاپيتان استقالل ٢ ساله است

برخــالف شــا	عات مطرح شــده، قــرارداد �اپيتــان تيم 
اســتقالل ٢ ســاله اســت. ور	ا غفورG در ليگ نوزدهم 
	0ــ از بهتر	ــن باز	0نــان اســتقالل بــوده. او بــا زدن 
گل هــاG ز	با از روG ضربات ا	ســتگاه بــه محبوبيت 

خاص بين هواداران تبد	ل شده است.

ماجراى آپارتمان هاى پرسپوليس به کجا رسيد؟
 در پــ انتشــار اخبارG مبن بر صــورت گرفتن تخلفات
در مال0يت چند واحد آپارتمان متعلق به باشــگاه، فرامرز 
 د	ناروند، مد	ر امور مال و سرپرست معاونت ادارG مال
پرســپوليس توضيحات در ا	ن زمينه ارائه �رد. د	ناروند 
در ا	ــن زمينه گفت: «برابر اســناد موجود در باشــگاه، در 
 ســال هاG ابتدا	 دهه ٩٠ به منظور تامين وثيقه بان0
در در	افت تســهيالت براG حل بخشــ از مشــ0الت آن 
زمــان، امالh هبــه شــده و در اختيار باشــگاه، با مصوبه 
 هيئــت مد	ــره جهت ارا	ه بــه بانi به نام معــاون اجرا	
وقت باشــگاه شــد تا جهت در	افت تســهيالت، اقدامات 
فورG الزم صورت پذ	رد.» د	ناروند گفت: «مراحل انتقال 
سندهاG مال0يت آپارتمان هاG باشگاه، وام بان0، اسناد 
و چi هــا بين طرفين در حال انجــام بوده و مراتب نيز در 
دG ماه سال جارG به اطالع مجمع محترم رسيده است.»

بشــار رســن و رادوشوو	چ، ٢ باز	0ن پرسپوليس هســتند �ه در روزهاG گذشته 
مد	ران پرسپوليس را به دليل پرداخت نشدن مطالباتشان تهد	د به فسخ قرارداد 
�رده بودند. هرچند گفته م شــود اعضاG هيئت مد	ره ا	ن باشگاه توانسته اند 
 Gن حال اسماعيل خليل زاده هم پرده از راز	خواســته آن ها را برآورده �نند. با ا
بزرگ برداشــت و مدع شــد �ه بودروف و ميليچ نيز باشــگاه را تهد	د �رده اند 
اگر در ٢ هفته آ	نده پول شــان را نگيرند قراردادهاG خود را فسخ خواهند �رد. 
در ا	ن بين گفته م شــود ميليچ حقوق ٢ ماه گذشــته خود را در	افت ن0رده اما 
بودروف تا�نون حت 	i دالر از قرارداد خود را نگرفته و ا	ن موضوع است �ه 
مدافع بلغار آب ها را دلخور �رده است. البته در ا	ن بين اسماعيل خليل زاده در 

تالش است تا بخش از قرارداد ا	ن ٢ باز	0ن را پرداخت �ند.

 طبق اح0ام �ه فيفا صادر �رد باشگاه پرسپوليس با	د مطالبات اعضاG �ادر فن
�روات و سابق خود را پرداخت �ند. همچنين با	د مطالبات مار	و بود	مير، مهاجم 
سابق سرخ پوشان هم پرداخت شود. مسئله مهم در ا	ن پرونده، مطالبات سال دوم 
قرارداد بود	مير با باشــگاه پرســپوليس است. بود	مير �ه با قرارداد 	i و نيم ساله 
به پرسپوليس پيوست بعد از نيم فصل از جمع سرخ پوشان جدا شد و با ش0ا	ت �ه 
به فيفا �رد حاال پول قرارداد ســال �ه بازG ن0رده را هم م خواهد. به ا	ن ترتيب 
باشگاه پرسپوليس با	د چيزG حدود ٣٠٠ هزار 	ورو قرارداد سال �ه ا	ن مهاجم 
براG پرسپوليس بازG ن0رده را به بود	مير پرداخت �ند. مد	ران باشگاه پرسپوليس 
 نم   خواهــد ز	ر بار پرداخت ا	ن مبلغ بروند و قصد دارند تا جا	 �ه ام0ان قانون

داشته باشد جلوG پرداخت ا	ن مبلغ را �ه از د	د آن ها پول زور است را بگيرند.

پرسپوليس ز�ر درخواست بود�مير نم�   رودبودروف-ميليچ  در نقش بشار-رادو

انتخابات فدراسيون دووميدان� ابطال شد
کيهانی: تصميم وزارت و کميته 

ماندگار بود
مجمــع انتخابــات فدراســيون 
 ٢٣  حالــ در   دووميدانــ
اســفند برگزار شد �ه به دليل شيوع و	روس 
�رونــا ا	ن مجمع با حضــور ٢٧ عضو برگزار 
 ،Gبــا ٢٠ را Gآن افشــين داور شــد و طــ
رئيــس فدراســيون دووميدان شــد. مجيد 
�يهان ٨ راG �سب �رد. ا	ن اتفاق وا�نش 
�يهانــ را بــه دنبــال داشــت تــا بــا دســت 
گذاشــتن روG ٧ بند از تخلفات �ه از نظر او 
ط ا	ن مجمع صــورت گرفته بود، به دنبال 
اعتراض رســم به مراجع ذG صالح باشد. 
د	روز اما مهدG عل نژاد، معاون وز	ر ورزش 
�ــه ر	اســت مجمــع دووميدان را بــر عهده 
داشــت در مصاحبه با سا	ت وزارت ورزش از 
ابطال انتخابات دووميدان خبر داد و گفت: 
 Gه برا� «وزارت ورزش بــا توجه بــه اهميت
 Gها رعا	ــت قانــون قائل اســت و با بررســ
دقيــق بــه ا	ــن نتيجــه رســيد �ــه انتخابات 
فدراسيون دووميدان را تجد	د �ند.» مجيد 
 �يهان، رئيس اسبق فدراسيون دووميدان
در وا�نش به ا	ن اتفاق به خراسان م گو	د: 
«خيل خوشحالم. البته نه براG خودم بل0ه 
 بــراG تصميــم وزارت ورزش و �ميتــه ملــ
 المپيi. انصافا ا	ن تصميم درست و منطق
و دفاع از حق و حقيقت بود و وزارت و �ميته 
با ا	ن تصميم 	i �ار ماندگار انجام دادند �ه 
جــاG تشــ0ر دارد.» او در پاســخ بــه ا	ن �ــه 
اعتــراض او به برگــزارG مجمع تــا چه اندازه 
روG ابطال انتخابات دووميدان موثر بود هم 

م گو	د: «مجموع عوامل موثر بود.»

برکنارى اسکندرى از ریاست بولينگ 
مســعود ســلطان فر، وز	ر ورزش و جوانان، 
د	ــروز محمدرضــا مقصودلــو را بــه عنــوان 
سرپرســت فدراســيون بولينــگ، بيليــارد و 
بولس منصــوب �رد. بــه گزارش ميــزان، با 
ا	ن ح0م،  هاشــم اســ0ندرG �ه پيش از ا	ن 
ر	اســت ا	ن فدراســيون را بر عهده داشت از 

سمت خود بر�نار شد.

شکایت پرسپوليس
از برانکو

تصميم د�رهنگام سرخ ها پس از رفتن حام� پروفسور! 

چنــد روز پــس از اســتعفاG محمدحســن 
انصارG فرد، مد	رعامل سابق پرسپوليس 
از  رســانه ها  رســول پناه،   سرپرســت و 
محتــواG آخر	ــن جلســه هيئت مد	ــره با 
و  برداشــتند  پــرده  انصارG فــرد  حضــور 
ا	ســنا در ا	ن باره نوشــت: «هيئــت مد	ره 
پرســپوليس مصوب �ــرد �ه ا	ن باشــگاه 
ســابق   ســرمرب ا	وان0وو	ــچ،  بران0ــو  از 
�ــروات خــود بــه خاطــر فســخ 	i طرفــه 
قــرارداد بــه فيفــا شــ0ا	ت �نــد.» گو	ا در 
ا	ن جلســه اعضــا از انصارG فرد پرســيده 
بودند �ه چرا باشــگاه تا به حــال از بران0و 
بــه خاطــر فســخ 	i طرفــه قــرارداد از او 
شــ0ا	ت ن0ــرده اســت؟ در هميــن حــال 
اعضــا درنها	ت مصوب �ردند �ه باشــگاه 
پرســپوليس ســر	عا ال	حــه اG تنظيــم و به 
�ميتــه تعيين وضعيــت باز	0نان ارســال و 
رســما از بران0و ا	وان0وو	چ به خاطر فســخ 
	i طرفه قــراردادش شــ0ا	ت �ند و حاال 
�ــه انصارG فــرد �ــه مخالــH شــ0ا	ت از 
بران0و بود د	گر در پرســپوليس نيست ا	ن 
�ار قطعــا روند ســر	ع ترG را طــ خواهد 
�رد. مد	رعامل سابق باشگاه پرسپوليس 
 Gت ٤٠ صفحه ا	شــ0ا چندG پيش وقت

بران0ــو و دســتيارانش بــه دســت باشــگاه 
رســيد در پاســخ بــه ا	ــن ســوال �ــه چــرا 
بــه خاطــر فســخ 	i طرفــه  او  از  باشــگاه 
قــراردادش شــ0ا	ت ن0ــرده و نم �نــد، 
پرســپوليس  گــردن  بــه  «او  بــود:  گفتــه 
حــق دارد و هــواداران دوســتش دارنــد و 
نم  خواهيــم از او شــ0ا	ت �نيم. چند	ن 
بــار به او پيام داد	ــم، اميدوار	م بتوانيم در 
فضاG دوستانه به تفاهم برسيم.» با وجود 
ا	وان0وو	ــچ  بران0ــو  خوش بين هــا،  ا	ــن 
از ٤ ســال حضــور در پرســپوليس،  پــس 
بــا وجــود ا	ن �ــه 	ــi فصــل د	گر بــا ا	ن 
باشــگاه قرارداد داشــت به خاطر پرداخت 
نشــدن مطالباتش از پرســپوليس جدا شد 
و در ادامه با شــ0ا	ت به فيفا پرسپوليس را 
مح0وم به پرداخت 	i ميليون و ٥٥ هزار 

	ورو �رد.
  

انصارG فرد در حال از حق قانون باشگاه 
چشم پوشــ �رده بود �ه شا	د اگر همان 
موقــع اقــدام متقابلــ صــورت م گرفت 
فيفــا به همين راحت ح0ــم به مح0وميت 
ســنگين پرســپوليس نمــ داد 	ــا حداقل 
 مثل پرونده ش0ا	ت و	نفرد شفر، سرمرب

ســابق و آلمانــ اســتقالل از ا	ن باشــگاه 
شامل تخفيفات م شد. شفر اگرچه مثل 
بران0و خودش نرفت و بر�نار شد اما او هم 
مثــل مرب �روات پرســپوليس 	i ســال 
د	گر از قراردادش مانده بود و بابت همين 
مســئله هم از باشــگاه اســتقالل شــ0ا	ت 
�رد. اما از آنجا	 �ه شــفر خيل سر	ع با 
 	i باشــگاه د	گر قرارداد بست و سرمرب
تيم بن 	اس امارات شــد باشــگاه استقالل 
بــه  او فقــط مح0ــوم  پرونــده شــ0ا	ت  در 
پرداخــت مابه التفاوت مبلــغ قراردادش با 
بن 	اس و سال سوم قراردادش با استقالل 
شــد. پرسپوليس ها م توانســتند همان 
زمــان �ــه بران0و دســت بــه شــ0ا	ت برده 
بــود اقدام متقابــل �ــرده و از او بابت عدم 
پا	بندG به قرارداد ســال آخرش شــ0ا	ت 
�نند. با توجــه به ا	ن �ه بران0و با داشــتن 
 قــرارداد با پرســپوليس با باشــگاه االهل

عربستان قرارداد بسته بود پرسپوليس ها 
حتــ اگــر موفق بــه مح0ــوم �ــردن او به 
پرداخــت غرامــت نم شــدند امــا حداقل 
م توانســتند جر	مه و غرامتــ �ه بران0و 
درخواســت �ــرده بــود را �اهــش دهند. 
در واقع با شــ0ا	ت متقابل پرســپوليس از 
بران0و احتمال ا	ن �ــه جر	مه 	i ميليون 
	ورو	 پرســپوليس با اســتناد بــه قرارداد 
او با باشــگاه عربســتان �م م شد بسيار 
ز	اد بــود. البته شــا	د شــ0ا	ت د	رهنگام 
پرســپوليس از بران0ــو نتيجــه اG نداشــته 
باشد و حت فيفا به خاطر گذشت چند ماه 
از ماجراG جدا	 او و صدور ح0م ش0ا	ت 
ســرخ ها را نپذ	رد چرا�ه باشگاه در پاسخ 
به شــ0ا	ت بران0و همه دفاعيــات را انجام 
داده و اعالم �رده فســخ او غيرموجه بوده 
اما فيفــا ا	ن ادعاهــا را نپذ	رفتــه و به نفع 

بران0و راG داد.

حســن 	زدان، نابغه �شــت آزاد ا	ران �ه بعد از 
تعطيل اردوهاG تيم مل به خاطر شــيوع �رونا 
در خانه پــدرG خود در جو	بار حضــور دارد، ا	ن 
روزهــا در خطر ابتــال به ا	ن و	روس قــرار گرفته. 
غالمرضا محمدG، سرمرب تيم مل �شت آزاد 
ا	ــران در گفت وگو	ــ �وتاه با روزنامه خراســان 
تا	يــد �رد پدر و مرب بدنســاز 	زدان به و	روس 

�رونــا مبتال شــده اند. هرچند شــنيده م شــود 
 حــال ا	ن ٢ رو به بهبودG اســت امــا ا	ن نگران
وجــود دارد �ــه حســن 	زدانــ هــم درگيــر ا	ن 
و	روس شود. حسن رنگرز، سخنگوG فدراسيون 
�شــت در وا�نــش به ا	ــن گمانه زن به تســنيم 
م گو	د: «خودم با حسن 	زدان تماس گرفتم و 
 خدا را ش0ر شرا	طش خوب است و هيچ �سالت

نــدارد.» دارنده مدال طالG جهان و المپيi هم 
خــودش خبر ســالمت اش را تا	يــد م �ند و به 
ا	رنا م گو	د: «در فضاG مجازG شا	عه شده بود 
�ــه به و	روس �رونا مبتال شــدم �ــه ا	ن موضوع 
دروغ اســت و مــن در صحــت و ســالمت �امــل 
هســتم. البته پدر من مر	ض شــده بود �ه خدا را 

ش0ر در حال حاضر حالش بهتر است.» 

یزدانى: کرونا ندارم ابتال: پدر و مرب� حسن �زدان� به 7وو�د ١٩
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