
معمای آمار ماسک های 
مصرفی 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد: چه دلیلی دارد که آمار 
ورود و خروج تجهیزات را به رسانه بدهم ؟!
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الزامات جهش تولید در دوران کرونایی 

ــذاری شد   امسال در شرایطی به نام جهش تولید نام گ
که سال هاست هدف گــذاری رهبر معظم انقالب برای 
نام گذاری سمت و سوی اقتصادی دارد و طی سال های 
اخیر به صــورت مصداقی تر به سمت تولید جهت گیری 
شده است. پرسش این است که جهش تولید در شرایط 
رکود سنگین ناشی از کرونا چه مقدار و چگونه قابل تحقق 
است؟ برای پاسخ به این سوال که بین جهش تولید و شرایط 
رکودی ناشی از کرونا چه نسبتی به چشم می خورد مروری 
بر وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم انداز پیش 
رو ضروری است.سال 1398 در شرایطی سپری شد که 
اقتصاد ایران سنگین ترین دوره تحریمی را سپری کرد و 
فروش نفت به کمترین میزان در سال های پس از انقالب 
رسید. وابستگی نسبی بودجه به نفت اگرچه در یک دهه 
اخیر به تبع تحریم ها کاهش یافته بود، اما همچنان همین 
میزان وابستگی در کنار اثرات رکودی جهش نرخ ارز و تعلل 
دولت در اصالحات اقتصادی از جمله تداوم فضای نامساعد 
کسب و کار موجب ثبت رشد اقتصادی منفی شد. در چنین 
شرایطی شیوع بیماری کرونا، اقتصاد ایران را از 2 ناحیه 
تحت تاثیر قرار داد و اثرات آن همچنان ادامه دارد. نخست، 
از مسیر تعطیلی بخشی از فعالیت های اقتصادی و رکود 
شدید در آن بخش ها و دوم، از مسیر رکود اقتصاد جهانی 
و اثرات آن در کاهش درآمد نفتی و افت صادرات غیرنفتی، 
اقتصاد ایران تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و همچنان خواهد 
گرفت. به این ترتیب و در شرایطی که تــورم در وضعیت 
نسبتا با ثباتی قرار گرفته و روند نزولی دارد، رکود، اصلی 
ترین معضل سال آینده اقتصاد ایران خواهد بود. در چنین 
شرایطی برنامه ریزی برای خروج از رکود باید حتما در 
اولویت دستور کار اقتصادی کشور باشد، اما این خروج از 
رکود چگونه و در چه سطحی باید صورت گیرد.طرح موضوع 
جهش تولید در چنین شرایطی به منزله اقدامی فراتر از 
برنامه های معمول رونق اقتصادی است. چرا که رکود 
سنگین این سالها موجب شده است میانگین رشد اقتصادی 
کشور در 10 سال اخیر، حدود صفر درصد باشد. با رکود 
ناشی از کرونا، این میانگین به سمت منفی حرکت خواهد 
کرد و  برای خروج از چاله رکود نیاز به پرشی بلند و جهش 
گونه است.در چنین شرایطی که باالتر ذکر شد، اقتصاد 
با رکــودی سنگین مواجه است و همزمان منابع معمول 
نیز ممکن است برای خروج از رکود مواجه نباشد. قطعا 
محدودیت های بودجه ای، بودجه عمرانی را کاهش خواهد 
داد و منابع بودجه ای دولت برای کمک به بخش هایی نظیر 
مسکن و دیگر بخش های پیشران اقتصاد را تحت تاثیر قرار 
می دهد.بنابراین موضوع مهم برای جهش تولید به میزانی 
که اقتصاد ایران را از رکود سنگین خارج کند، تامین منابع 
جدید مالی است. تجربه همه اقتصادهای درگیر کرونا از 
آمریکا تا چین و اروپا نشان می دهد که همه ماجرا به تزریق 
منابع مالی بر می گردد. سوال این است که چه منابع مالی 

جدید را می توان در اقتصاد ایران یافت؟
1 - به صورت مشخص، تحقیقات مراکز مختلف از سازمان 
امور مالیاتی تا مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
که نظام مالیاتی با تعریف پایه های جدید مالیاتی از مالیات 
بر عایدی سرمایه تا مالیات بر مصارف لوکس، در مجموع 
می تواند به اندازه درآمد فعلی مالیاتی، منابع جدید ایجاد 
کند.2 - دارایی های راکد دولت نیز منبع مالی بزرگی 
است که می تواند استفاده شود. براساس داده های قبلی 
مجموع دارایی های دولت حدود 18 هزار هزار میلیارد 
تومان )18 میلیون میلیارد تومان( برآورد شده که فعال یک 
سوم آن شناسایی و ثبت شده است. براساس گفته، رئیس 
سازمان خصوصی سازی، 100 هزار میلیارد تومان از این 
اموال، راکد و بدون استفاده باقی مانده است که این میزان 
اموال نیز می تواند مولد  و در جهت جهش تولید استفاده 
شود. ظرفیت اموال راکد و مازاد نظام بانکی را نیز می توان 

به این فهرست اضافه کرد.
3 - منبع مهم دیگر، امکان تامین مالی از طریق اوراق 
ــهــادار اســـت. نسبت بــدهــی دولـــت بــه تولید ناخالص  ب
داخلی در اقتصاد ایران به مراتب کمتر از اقتصاد  بزرگ 
جهان است و در صــورت فعال ســازی بــازار اوراق بهادار 
در کشور که مقدمات آن با عملیات بازار باز از سوی بانک 
ــوان، منابع مالی قابل  مرکزی فراهم شــده اســت، می ت
توجهی را از ایــن مسیر جــذب کـــرد.4 - شفاف ســازی 
ــژه در بخش بــودجــه هنگفت شرکت های  بــودجــه بــه وی
دولتی نیز بخش دیگری از منابع مالی مورد نیاز جهش 
ــرای آن نیز برنامه جــدی داشــت.  تولید اســت که باید ب
5 - عالوه بر منابع مالی، بهبود محیط کسب و کار و تغییر 
در قوانین و مقررات مخل تولید نیز باید در دستور کار قرار 
گیرد. 2 مورد مشخص در این زمینه شامل: نخست، حذف 
انحصارهایی که مانع شکل گیری کسب و کار در بخش 
های خدمات است. دوم، اصالح قانون کار و از جمله تعیین 
دستمزد منطقه ای برای ایجاد صرفه اقتصادی تولید در 
بخش های محروم و دور افتاده اســت.در مجموع جهش 
تولید نیازمند برنامه جدی برای تغییر و تحول گسترده در 
نظام مالی و بودجه ریزی دولت و اصالح قوانین و مقررات 
است. این در حالی است که سال گذشته مطالبه صریح 
رهبر انقالب برای اصالحات ساختاری بودجه با جدیت از 
سوی دولت و مجلس پیگیری نشد. اکنون دولت پس از سال 
ها اعتیاد به درآمد نفت، باید منابع درآمدی دیگر را برای 
جهش تولید تجهیز کند. بسیاری از این موارد در طرح ها و 
برنامه های مشخص، فهرست  و تدوین شده است و در عمل 
نیاز به عزمی جدی و برنامه ای عملیاتی برای اجرا دارد. 
دولت در شرایطی که با غول رکود کرونایی مواجه است باید 
از الک محافظه کاری خارج شود و به تغییرات و اصالحات 
بنیادین تن دهد و بداند که با سالح های قبلی نمی توان به 

جنگ این غول مخوف رفت.
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 آقای روحانی! اگر مردم از خانه بیرون نیایند چه کسی  •
خرج شکم زن وبچه را می دهد؟

 گفتند بنشینید در خانه، ما هم نشستیم. گفتند در مغازه  •
نروید و چندروزی  محل کار را تعطیل کنید ما هم همین کار 
را کردیم. حاال که اجاره خانه مان رسیده باید چه کار کنیم؟ 

جیبم خالی است؟
کارگر و کاسب و کارمند باید سرکار حاضر شوند، با آدم های  •

زیادی در ارتباط باشند و بدون ترس، جواب ارباب رجوع 
را بدهند. آن وقت آقایان نماینده که با راننده شخصی به 
مجلس می روند و در فاصله چندمتری همدیگر و در شرایط 
ایزوله روی صندلی می نشینند باید تعطیل باشند. به خاطر 
همین چیزهاست که مردان سیاست، هیچ وقت درد مردم را 

نمی فهمند.
مایحتاج مردم، ظرف یک هفته گذشته تصاعدی افزایش  •

قیمت داشته است. گویا بــازار به حال خود رها شده و هیچ 
نظارتی نیست. برنج پاکستانی در مدت۶ روز 50 هزار تومان 
افزایش قیمت داشته است. مردم را حمایت نمی کنید الاقل 

قیمت ها را کنترل کنید.
موقع تخلیه خانه است صاحبخانه فشار آورده و بنگاه ها  •

تعطیل است. ما چه کنیم؟ جالبه که بنگاه های امالک بسته 
اند ولی لوازم لوکس ماشین و نصب ضبط و روکش ماشین 

باز هستند!
شان معلم به خاطر مشکالت مادی رخت بر بسته ومورد بی  •

مهری دولت ها قرار گرفته است. معلم به جای تمرکز بر کار، 
به شغل دوم مشغول شده است.

از اردیبهشت98درنمایندگی سایپاخودرویی ثبت نام  •
کردم وپول خودروراکامل واریز کردم قرارشد90روزه تحویل 
بدهنداالن حدودیک سال است که به بهانه های مختلف 

ازتحویل دادن خودرو طفره می روند.لطفاپیگیری کنید.
باتوجه به شیوع بیماری کرونا که دراردیبهشت وخرداد  •

به اوج  خود می رسد آموزش و پرورش تدابیری بیندیشد که 
مدارس تعطیل باشد. چون جان فرزندان مان خیلی مهم تر 
از آموزش است وبچه هادرمدارس نمی توانندنظافت فردی 
راخوب رعایت کنند وخدایی نکرده فاجعه عظیمی رخ ندهد.

لطفا از راهنمایی ورانندگی بخواهید جریمه های دوبله  •
شده را ببخشند. جیب مردم خالی است.

 آقای روحانی! شکم و جیب شما پر است که می گویید در  •
خانه بمانید. چون تاکنون طعم تلخ فقر و گرسنگی را نچشیده 
اید. شما چگونه مسئوالنی هستید که از سفره خالی مردم 
خبر ندارید؟ چرا به حساب سرپرستان پول واریز نمی کنید 

که ملت در خانه بمانند؟ 
لطفا یک نفر پیدا کنید تا زبــان بازنشستگان کشوری و  •

لشکری مظلوم را برای آقای نوبخت ترجمه کند !
سفرهای نــوروزی نشان داد که گروهی از ما ملت تشنه  •

زوریم، نه مطیع فرهنگ دولت. کاش دولت، کمی متوسل 
به زور شود.

ما دانشجویانی که در ترم آخر هستیم و دیگر نمی توانیم از  •
سنوات و... استفاده کنیم برای خدمت سربازی مان به مشکل 
می خوریم. ترم آخر همه درس ها تخصصی است و با این 
شرایط  تعطیالت و آموزش مجازی شلخته نمی توانیم قبول 

شویم. کاش یک ترم به ما مشموالن فرصت اضافه بدهند.
کارگران در کارخانه ها باید چه کار کنند؟ در کنار هم باید  •

کار کنند. مگر کرونا برای ما خطری ندارد؟
نیاز نبود همه جا را تعطیل کنید. چون در تمام مراکز، بسیج  •

داریم و می توانستید همه جا را ضدعفونی کنید. مثال بسیج 
مــدارس و دانشگاه قبل از این که کالس ها شروع می شد 
ضدعفونی می کردند. بسیج مساجد و اصناف، بازار و مساجد 
را قبل از بازگشایی و همچنین بسیج ادارات قبل ازشروع به 
کار ضدعفونی می کردید و این همه خسارت به مردم وارد 

نمی کردید.
دولت چطور و به چه حقی به مغازه ها در این شرایط بحران  •

اقتصادی ویروس کرونا اخطار می دهد و مغازه هاراپلمب می 
کند؟ آیاخرج و مخارج خانواده ها را تأمین می کند یا کسبه 

اقدام به دزدی کنند؟
ــان دولــتــی چــرا نمی خــواهــیــدکــرونــاجــمــع بشه؟  • ــای  آق

چراقرنطینه نمی کنید؟ چــراورودی وخروجی شهرها را 
نمی بندید؟

 از دولت محترم خواهشمندم یارانه چندماه آینده را به  •
حساب مشمولین واریز کند تا گامی باشد برای ماندن در 

منازل و قطع زنجیره کرونا.
چرا خدمات برداشت و واریز بانک مسکن به کندی عمل می  •

کند؟ چرا وقت گیراست؟
کو بسته معیشتی؟ ما که اگر یک روز سرکار نریم شش نفر  •

دیگه رو هم به غیر از خودمون می کشیم، االن چه خاکی 
ماشین  خواهیم،  نمی  لباس  ما  بریزیم؟  سرمان  به  باید 
نمی خواهیم.سفر خارجی نمی خواهیم. فقط می گوییم 

کاش سفره مان خالی نباشد.
ــت نیست؟ من کارگر روزمــزد  • چرا دولــت بامردم روراس

هستم. قرار بود به ما کمک کنند بااین که سازمان بهداشت 
جهانی به ایران کمک کرده ولی دولت به ما کمک نکرد سه 
میلیون خانواده حدود 20 میلیون نفر می شود. مثال بایدبه 
خیلی ها کمک می شد اما از هرکسی پرسیدم، کمک دولت 

را نگرفته بود.
هرچی پول گوشه و کنار خانه یا ته کارت مان بود در همین  •

چندروزه خرج شد. خدا می داند که االن یک هزارتومانی در 
جیبم ندارم. اگه بین ما با شما همین روال باشد قصد دارم 
برخالف میل باطنی از یک تایمی کال ارتباطم را با خراسان 

قطع کنم.
گفتید خونه بمونید. اما فکر نکردید از کجا پول بیاریم  •

بخوریم؟ طرح زوج و فرد را از در خانه اجرا کردید. توی این 
روزهای بارانی در حالی که اتوبوس و مترو هم تعطیل شده 
حاال هم به زور تعطیل می کنید من یک کارگر روز مزدم دیگه 

نمی دونم باید چی بگم.

نامه 182 منتخب  مجلس یازدهم به رهبر انقالب 
182 منتخب مجلس یازدهم در نامه ای به رهبر معظم 
انقالب متعهد شده اند که از ظرفیت های تقنینی، 
نظارتی و کارشناسی برای تحقق شعار سال در مجلس 
فراهم  را  تولید  جهش  زمینه های  و  استفاده  آینده 
کنند.به گزارش فارس، 182 منتخب یازدهمین دوره 
مجلس با نگارش نامه ای به محضر رهبر معظم انقالب 
آمادگی خــود را بــرای تحقق عملی ســال 99 اعالم 

کردند. در این نامه، به دو محور اصلی ناکامی تولید در 
راستای جهش تولید اشاره شده و آمده است: بخشی از 
موانع تولید ناشی ازنبود اطمینان فعاالن اقتصادی به 
سیاست های داخلی، رویه های ناکارآمد و فاسد اداری 
و اجرایی، فقدان سیاست حمایتی هدفمند از بخش 
های مزیت دار اقتصاد و همچنین نبود هماهنگی 
میان دستگاه هاست و ارتباط چندانی به فشارهای 

خارجی ندارد. در این زمینه امضاکنندگان این نامه 
حداکثر تالش خود را برای استفاده از تمام ظرفیت های 
تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس آینده، مرکز 
پژوهش ها، دیوان محاسبات و بدنه کارشناسی دستگاه 
های اجرایی برای کاهش موانع تولید، کاهش جذابیت 
فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت 

نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز 
سال 1399 هجری شمسی، با اشــاره به تقارن روز 
اول سال با سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر 
)علیه السالم( به پیشگاه مقدس آن حضرت سالم و 
درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر 
طراوت نوروز به همه ملت به ویژه خانواده های معظم 
شهیدان و جانبازان، جهادگران عرصه سالمت و همه 
خدمت گزاران سخت کوش، سال جدید را سال »جهش 
تولید« نام گذاری کردند و با اشاره به تحقق نسبی رونق 
تولید در سال 98 و این که رونق تولید در آن سال در 
زندگی مردم محسوس نشد، خطاب به مسئوالن تاکید 
کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری 
محسوس در زندگی مــردم به  وجــود آید. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی   khamenei.ir   ،حضرت آیت ا... 
خامنه ای با تسلیت و تبریک به خانواده های شهدای 
سال 98 از جمله شهدای دفاع از حرم و مرزها و در رأس 
آنان شهید بزرگوار سردار سلیمانی، شهید ابومهدی 
المهندس و همراهان آنها و همچنین شهدای حادثه 
کرمان و حادثه هواپیما و شهدای سالمت، سال 98 را 
سالی پر تالطم برای ملت ایران خواندند و خاطرنشان 
کردند: سال قبل با سیل آغاز و با کرونا تمام شد و در 
طول سال نیز حوادث گوناگونی مانند زلزله و تحریم ها 
پدید آمد اما اوج این حوادث، جنایت تروریستی آمریکا 
و شهادت سردار نامدار ایران و اسالم، شهید سلیمانی 
بود. رهبر انقالب اسالمی افزودند: سال قبل، سال 
سختی بود و گرفتاری های مردم نیز کم نبود اما در 
کنار سختی ها، سربلندی های بعضًا بی سابقه ای وجود 

داشت و ملت ایران واقعًا خوش درخشید.

زیبایی های سال 98؛ اجتماع ده ها میلیونی مردم 	 
در حادثه شهادت شهید سلیمانی

ایشان روانــه شدن سیل مــردم مؤمن و با همت برای 
کمک به مناطق آسیب دیده در قضیه سیل اول سال 
را از جمله زیبایی های سال 98 برشمردند و افزودند: 
هیجان عمومی و حضور ده ها میلیونی مردم در حادثه 
اجتماعات  خلق  و  سلیمانی  شهید  ــزرگ  ب شهادت 
ــواز، اصفهان، مشهد و  شکوهمند در تهران، قم، اه
کرمان که در دنیا و در تاریخ کشورمان بی نظیر بود، 
جلوه دیگری از سربلندی مردم و مایه آبروی کشور و 

عزت ملت بود.

فداکاری تحسین برانگیز مردم و مجموعه های 	 
درمانی در قضیه کرونا

ــت ا... خامنه ای فداکاری های چشمگیر و  حضرت آی
تحسین برانگیز مردم در قضیه کرونا را نمونه دیگری از 
درخشش ملت در سال 98 خواندند و گفتند: زحمات 
مجموعه های درمانی یعنی پزشکان، پرستاران، بهیاران، 
مدیران و کارکنان مراکز درمانی و در کنار آنها خدمات 
دانشجویان،  مانند  مردمی  داوطــلــب  مجموعه های 
طالب و بسیجیان، همگی مایه عزت و آبروست. رهبر 
انقالب اسالمی با برشمردن مصادیقی از همکاری و 
تعاون اجتماعی مردم در این روزها مانند تولید و توزیع 
اقالم بهداشتی، ضدعفونی کردن معابر، کمک به افراد 
سالمند، بخشودگی اجاره ها و به تأخیر انداختن دریافت 
مطالبات، افزودند: ملت ایران زیبایی ها و فضایل خود را 
در خالل حوادث سخت نشان داد و من قلبًا و صمیمانه از 
همه این فعالیت ها و افراد تشکر می کنم و مژده می دهم 

که پاداش الهی در انتظار آن هاست.

اشاره به آزمون های دشوار سال 98	 
ایشان آزمــون هــای ســال 98 را آزمون هایی دشــوار 
خواندند و با تأکید بر اینکه هیچ ملتی با راحت طلبی و 
رفاه جویی محض به جایی نمی رسد، گفتند: غلبه بر 
دشواری ها و عبوِر با روحیه از آن ها موجب قدرتمند 
شدن یک ملت و کسب اقتدار و اعتبار است، همچنانکه 
ملت ایران تاکنون به این شکل بر مشکالت غلبه کرده و 

بعد از این نیز خواهد کرد.

درخواست از خداوند برای قراردادن سال  99 به 	 
عنوان سال پیروزی های بزرگ

حضرت آیت ا... خامنه ای درس دیگر حوادث مختلف 
را شناخت ضعف های درونــی، خارج شدن از غرور و 
غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانستند و با درخواست 
از خداوند بــرای قــرار دادن سال 99 به عنوان سال 
پــیــروزی هــای بــزرگ و بــا اســتــمــداد از پیشگاه امــام 
زمان)عج( برای حمایت از مردم مؤمن ایران گفتند: 
ملت همچنان که در طول سال های متمادی، شجاعانه 
و با روحیه با حــوادث مواجه شدند، از این پس نیز با 
روحیه و امید با همه حوادث برخورد کنند و مطمئن 
باشند که تلخی ها می گذرد و ُیسر و آسانی در انتظار 
ــران خواهد بــود چــرا که ِانَّ َمــَع الُعسِر ُیسرا.  ملت ای

ــالش در  ــار و ت ــاره بــه جــریــان داشــتــن ک ایــشــان بــا اشـ
بخش های مختلف کشور از جمله در بخش های علمی، 
تحقیقی، اجتماعی، دولتی و قضایی، افزودند: خداوند 

متعال به همه این تالش ها برکت می دهد و ملت را از این 
گذرگاه با عافیت و سربلندی عبور خواهد داد.

تولید در 98 تاحدی راه افتاد اما در زندگی مردم 	 
ملموس نشد

ــت ا... خامنه ای در ادامــه به ارزیابی میزان  حضرت آی
پیشرفت شعار سال 98 یعنی رونق تولید پرداختند و 
با اشاره به گزارشه ای موثق از بازگشت به کار برخی از 
کارخانه های راکد یا تعطیل، افزایش ظرفیت تولید بعضی 
از واحدها، به میدان آمدن شرکت های دانش بنیان و 
برداشتن گام های جدی در پژوهش و تحقیق به عنوان 
سرچشمه تولید، گفتند: این گزارش ها نشان می دهد 
در سال 98 عالوه بر استقبال صاحب نظران از شعار 
رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تالش 
دستگاه های مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته 

اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.

4 محور جهش تولید؛ اصالحات بانکی، گمرکی و 	 
مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه باید با کار ده 
برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مــردم اثر 
بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است 
از جمله »اصالحات بانکی، گمرکی و مالیاتی« و »بهبود 
فضای کسب وکار« اما نقش تولید بی همتاست و با راه 
افتادن تولید و استفاده از بازار فروش 80 میلیونی در 
داخــل و ضمنًا ارتباط با فــروش و بــازارهــای خارجی، 
مشکالت اقتصادی قطعًا پایان می یابد و تحریم ها به نفع 
کشور تمام خواهد شد. ایشان افزودند: تحریم تاکنون در 
کنار ضررهایش، سودهایی نیز داشته و ما را وادار کرده 
است که به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از 
طریق امکانات داخلی باشیم که این حرکت بسیار مغتنم 

ان شاءا... ادامه خواهد یافت.

جهش تولید برای تغییر محسوس در زندگی مردم	 
ــت ا... خامنه ای با جمع بندی سخنانشان  حضرت آی
در خصوص نیاز قطعی کشور به تولید، ســال 99 را 
ــذاری کردند و خطاب به  ســال »جهش تولید« نــام گ
دست اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که 
تغییری محسوس در زندگی مردم  تولید،  با جهش 
به  وجــود آیــد. ایشان افزودند: البته الزمــه تحقق این 
مانند  مختلف  بخش های  و  است  برنامه ریزی  هدف 
سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه قضاییه، 
مجموعه های دانش بنیان و گروه های پر شمار جوان، 
مبتکر و فعال باید در این برنامه ریزی ها شرکت کنند. 
رهبر انقالب اسالمی در پایان با تبریک مجدد سال 
جدید و عید مبعث و آرزوی جلب توجهات الهی، از ملت 
ایران خواستند به طور روزافزون به توجهات، توسالت و 

معنویات خود بیفزایند.

ــوروزی رهبر انقالب؛ الزامات قوی 	  سخنرانی ن
شدن ایران

رهبر انقالب همچنین روز یکشنبه، سوم فروردین 
مصادف با عید مبعث در سخنانی زنــده و تلویزیونی 
خطاب به ملت بزرگ و شریف ایران، ضمن تبریک این 
عید بزرگ نکاتی را دربــاره جهش تولید و مواجهه با 
بیماری کرونا مطرح کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با تأکید بر اینکه اگر »صبر و استقامت« با »عقل، تدبیر 
و مشورت« همراه شود پیروزی قطعی خواهد بود، 
ــران ملت  افــزودنــد: با قاطعیت می گویم که ملت ای
صبوری است و ملت در این چهل سال صبر و استقامت 
خود را نشان داده است، اگرچه برخی اوقات مسئوالن 
بی صبری کرده اند یا برخی روشنفکر نماها بی صبری 
از خود نشان داده انــد و تا مرز همکاری با دشمن هم 
پیش رفته اند. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: نقطه 
مقابل این افراد بی صبر، جوانان بسیار زیاد و مؤمنی 
هستند که در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی، 

فناوری، سیاسی و فهم بین المللی مسائل حضور دارند 
و هر روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود. ایشان در 
جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: صبر کردن 
به معنای تسلیم نشدن، دچار ضعف و تردید نشدن، با 
شجاعت و تدبیر جلوی دشمن را گرفتن و او را مغلوب 
کردن است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکیدهای 
اخیر خود مبنی بر لزوم قوی شدن کشور، آن را فراتر از 
عرصه دفاعی و نظامی دانستند و خاطر نشان کردند: 
قوی شدن شامل ابعاد اقتصادی، علمی، فرهنگی، 

سیاسی و تبلیغاتی هم می شود.

یکی از ابزارهای قوی شدن، حفظ اکثریت جوان 	 
کشور است

حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه قوی شدن 
نیازمند ابزارهایی است، گفتند: یکی از این ابزارها، 
حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور است و به همین 
علت در سال های اخیر بارها بر این موضوع تأکید شده 
است. ایشان قوت و برتری در فضای مجازی و پیشرفت و 
برتری در زمینه بهداشت و درمان را که کارها و تحقیقات 
علمی فراوانی نیز در این عرصه انجام شده است، از دیگر 
ابزارهای قوی شدن برشمردند و افزودند: جهش تولید 
یکی دیگر از ابزارهای قوی شدن است که البته الزاماتی 
از جمله مقابله با قاچاق کاال و واردات بی رویه، اعطای 
مشوق ها به تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء 
استفاده کنندگان از کمک های دولتی دارد که این 
کارها باید امسال انجام شود. حضرت آیت ا... خامنه ای 
بین المللی  و  همه گیر  بیماری  موضوع  به  همچنین 
کرونا اشاره کردند و گفتند: این ویروس که تقریبًا همه 
کشورهای دنیا را گرفتار کرده و برخی کشورها حقایق 
را درباره این بیماری و تلفات آن می گویند و برخی هم 
پنهان کاری می کنند ، مصداق آیه شریفه قرآن یعنی 
ابتال با خوف و ترس، مشکالت اقتصادی و گرفته شدن 
جانهاست اما خداوند متعال در مقابل این ابتال نیز به 

صبر توصیه می کند.

واکنش به ادعای اعالم آمادگی آمریکایی ها برای 	 
کمک های دارویی به ایران

رهبر انقالب اسالمی به اظهارات چندباره مقام های 
آمریکایی مبنی بر آمادگی برای ارسال کمکهای دارویی 
و درمانی در صــورت درخواست ایــران اشــاره کردند و 
گفتند: صحبت های آمریکایی ها جزو حرف های بسیار 
ــار کمبود شدید  ــرا اواًل خــودشــان دچ عجیب اســت زی
دارو و تجهیزات پیشگیری از بیماری هستند و برخی 
وحشت آور  کمبودهای  این  از  صراحتًا  مسئوالنشان 
سخن به میان آورده اند، بنابراین آنها اگر امکاناتی دارند 
ــت ا... خامنه ای  به مردم خودشان برسند. حضرت آی
افزودند: ثانیًا آمریکایی ها خودشان متهم به تولید این 
ویروس هستند البته نمی دانیم این اتهام چقدر صحت 
دارد اما با وجود این اتهام، کدام انسان عاقلی، کمک از 
این کشور را قبول می کند. ایشان گفتند: به آمریکایی ها 
هیچ اعتمادی نیست زیرا ممکن است داروهایی  ارسال 
کنند که ویروس را در ایران شایع تر یا ماندگار کند یا حتی 
ممکن است افرادی را به عنوان درمان کننده بفرستند تا 
ببینند اثرگذاری این ویروسی را که گفته می شود بخشی 
از آن فقط مخصوص ایران ساخته شده، چگونه بوده و 
اطالعات خود را تکمیل و دشمنی خود را بیشتر کنند، 

بنابراین سخنان آمریکایی ها قابل قبول نیست.

تعطیلی بی سابقه حرم های مطهر و اجتماعات 	 
دینی برای مقابله با کرونا

ایشان در پایان بار دیگر همه مردم را به جدی گرفتن و 
عمل به دستورهای مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا 
توصیه کردند و افزودند: بر اساس این دستورالعمل ها 
حتی اجتماعات دینی و حرم های مطهر تعطیل شد که 
در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه بود اما چاره ای 

نبود و مصلحت اینگونه اقتضا می کرد.

رهبر انقالب با نام گذاری سال 1399 به عنوان سال جهش تولید هدف گذاری کردند: 

جهش تولید برای تغییر محسوس در زندگی مردم 
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همزمان با برخی تحرکات غیرمجاز و نظامی 
ــزاب سیاسی  ــراق، گروه ها و اح آمریکا در ع
عراقی به تحرکات جدید آمریکا در کشورشان 
واکنش نشان و به واشنگتن درباره این تحرکات 
هشدار داده اند.ارتش آمریکا به بهانه محافظت 
از نیروهای خود ، در برخی پایگاه های عراق 
کرده  مستقر  پاتریوت  ضدموشکی  سامانه 
است و از سوی دیگر اخباری مبنی بر وقوع 
یک کودتای نظامی با مدیریت آمریکا در عراق 
مطرح می شود.به نوشته خبرگزاری فرانسه 
، یکی از این سامانه ها هفته گذشته به پایگاه 
عین االسد واقع در غرب عراق فرستاده شده و 
هم اکنون در حال آماده شدن است.به گفته این 
خبرگزاری، یک سامانه پاتریوت هم به پایگاهی 
در اربیل مرکز کردستان عراق فرستاده شده 
و دو سامانه دیگر قرار است از کویت به عراق 
بــرده شود.»کنت فرانک مکنزی«، فرمانده 
نیروهای تروریستی سنتکام )ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا( گفت که هدف نهایی ایران 
بیرون کــردن آمریکا از منطقه به خصوص از 
عراق است که در آن ابزارهای اعمال قدرت 
ــزب ا... را دارد.ایـــن  ــادی مانند کتائب حـ زی
تحرکات نظامی آمریکا واکنش های گسترده 
ای را در سطح مقامات سیاسی و گروه های 
مختلف وابسته به حشدالشعبی در پی داشته 
است.به گفته عبدالمهدی، نخست وزیر دولت 
پیشبرد امور عراق انجام اقدامات نظامی بدون 
مجوز تهدیدی برای امنیت شهروندان و نقض 

حاکمیت عــراق و منافع عالی کشور است. 
اظهارات عبدالمهدی پس از آن مطرح شد 
که به تازگی  چند هواپیمای حامل نظامیان 
و مستشاران آمریکایی در منطقه هیت واقع 
در غرب األنبار فــرود آمدند. "ماجد غماس" 
ــران نیز،  نماینده مجلس اعــای عــراق در ای
درباره جابه جایی نظامیان آمریکایی در عراق 
زمینه  ــن  ای در  مختلف  تحلیل هایی  گفت: 
ارائه شده از جمله این که جابه جایی نظامیان 
آمریکایی با هدف اجرای یک طرح توطئه آمیز 
انجام شده است تا دولتی در عراق قدرت را 
به دست گیرد که سیاست های کاخ سفید را 
اجرایی کند. همچنین این آرایش نظامی جدید 
آمریکا برای این انجام می شود تا مورد خشم و 
غضب مردم عراق قرار نگیرند.»محمد محیی« 
سخنگوی گردان های حزب ا... عراق اعام 
کرد که تحرکات آمریکا )عقب نشینی نیروهای 

آمریکایی و تحویل پایگاه هــای آن به ارتش 
عراق( تصادفی و برای انجام عملیات استقرار 
مجدد نیروهایش و جابه جایی آن ها نیست، 
بلکه دولــت آمریکا تــاش می کند از بحران 
بزرگ کرونا فرار کند و دونالد ترامپ دریافت 
که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری 
شکست خــواهــدخــورد.کــاظــم الفرطوسی 
سخنگوی کتائب سیدالشهداء  نیز از اتخاذ 
تدابیر پیشگیرانه شدید در برخی مراکز نظامی 
به منظور مقابله با حمات هوایی آمریکا خبر 
داد.در عین حال برخی کارشناسان عراقی، 
اصل حمله به نیروها و مواضع الحشد الشعبی 
و مقاومت را دور از ذهن ندانسته اما تبعات 
آن را برای آمریکا زیانبار دانسته اند.»عباس 
شمس الدین« از کارشناسان نزدیک به الحشد 
الشعبی یکی از موانع بزرگ در برابر این طرح 
را وجــود بیش از ۲۷ هــزار نیروی مقاومت به 

عاوه ۱۲۰ هزار نیروی آموزش دیده و مجرب 
الحشد الشعبی و میلیون ها نفر از ملت عراق 
که پشتیبان این نیروها هستند، دانسته است.
بسیاری ازنمایندگان الفتح هم در باره حمله 
احتمالی آمریکا به عــراق هشدار دادند.به 
هر روی،آمریکا در ماه های اخیر، اقدامات 
گسترده  و اثرگذاری را در عــراق انجام داده 
است. تضعیف دولت »عــادل عبدالمهدی«، 
ترور فرماندهان مقاومت، حمله به مقرهای 
حشدالشعبی، حمایت ضمنی از نخست وزیری 
الزرفی و حاال نیز استقرار سامانه های پاتریوت 
هدف  با  نظامی  پایگاه های  برخی  تخلیه  و 
احتمالی تمرکز بیشتر نیروهای خودی.اگر 
اجرای کودتای آمریکا در عراق، ساقط کردن 
دولت مرکزی و به قدرت رساندن یک فرد یا 
ــدام چندان محتملی  جریان تعبیر شــود، اق
با  ــراق  ع داخلی  ساختار  نمی رسد.  نظر  به 
بازیگران متنوعی ازجمله مرجعیت، گروه های 
مقاومت، جریان هایی مانند صدری ها از یک سو 
و دشواری ها و تبعات چنین اقدامی از سوی 
دیگر، می تواند از موانع چنین اقدامی باشد. 
ــاوه بر ایــن به نظر نمی رسد کارشناسان  ع
نظامی پنتاگون، چنین ریسکی را بپذیرند؛ زیرا 
مدیریت وضعیت فردای پس از کودتای عراق، 
چندان آسان و بدون هزینه نیست.به نظر می 
رسد که آمریکا در وهله اول، با هدف تسهیل در 
نخست وزیری »عدنان الزرفی«، نوعی جنگ 

رسانه ای به راه انداخته است. 

تحلیل روز

دوئل آخر در عراق 
عراق به عنوان یکی از مناطق بحران در جهان مدتی 
است در این شرایط کرونایی در صدر اخبار قرار دارد 
و علت آن هم زمزمه های وقوع یک تنش بزرگ در این 
کشور در آینده نزدیک اســت.در تفسیر رفتارهای 
اخیر آمریکایی ها گفته می شود که دولت آمریکا قصد 
حمات سنگینی به نیروهای حشد شعبی دارد، اما 
به نظر می رسدآن چه را امروز در عراق می  گذرد، 
می توان مقدمه سازی برای دوئل آخر ایران و آمریکا 
در این کشور نامید. پس از جنگ ۲۰۰3 و اشغال این 
کشور، تهران و واشنگتن روند سیاسی پساصدامی را 
با تفاهمی نسبی مدیریت می کردند و بر همین مبنا 
حکومت هایی در طول این ۱۷ سال تشکیل شد؛ 
البته همپای این معادله سیاسی، این گونه به نظر 
می رسید که ایران به برخی گروه های مسلح که علیه 
نیروهای آمریکایی می جنگیدند، کمک می کرد و 
همین کمک ها در تصمیم دولت اوباما برای خارج 
ساختن نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ تاثیرگذار 
بوداما تحوالت بعدی نشان داد که این خروج چیز 
زیادی از نقش و تاثیرگذاری کاخ سفید بر سیاست 
بغداد نکاست. بعد از سرکار آمدن ترامپ، این معادله 
همسو با سیاست های دولت جدید آمریکا علیه ایران 
رو به دگرگونی نهاد و وارد ریل دیگری شد. در دو سال 
گذشته نشانه های زیــادی وجود داشت که آمریکا 
نمی خواهد روال معمول سال های گذشته تداوم 
یابد و به دنبال تغییر بازی است. البته این مهم در 
چارچوب سیاست خاورمیانه ای جدید برای مقابله با 
نفوذ و نقش منطقه ای ایران کلید خورد.این رویکردبه 
تدریج  شــدت گرفت و با تــرور فرماندهان نیروی 
قدس و حشد شعبی وارد مرحله ا ی  دیگر و جدی تر 
شد و نشان داد آمریکا راهبردی تازه در پیش گرفته 
است. تحوالت مرتبط با اعتراضات عراق واستعفای 
عبدالمهدی نیز پرده ای دیگر از ماجرا برداشت و بن 
بست سیاسی چند ماه اخیر و انتخاب نشدن نخست 
وزیر نیز تاکیدی بر جدی تر شدن روند پایان معادالت 
پس از ۲۰۰3 بود. درباره انتخاب نخست وزیر، ناگفته 
نماند که هر طرفی تاش کرده تا شخصیت نزدیک به 
خود را بر کرسی بنشاند و گزینه مد  نظر دیگری را وتو 
می کند، اما تا به حال هیچ طرفی نتوانسته است گزینه 
خود را به قدرت برساند. البته این وسط، اختافات در 
جریان های شیعی همسو با ایران مزید بر علت شده و 
مانع بیشتری بر نخست وزیری فردی نزدیک به تهران 
ایجاد کرده است.این بن بست بی سابقه اما برون داد 
اراده بازیگران خارجی برای تغییر معادله سیاسی 

پساصدامی است.

دورکاری مجسمه آزادی!

هفته نامه نیوزویک بر روی جلد تازه ترین شماره 
خود مجسمه آزادی را در حال کار با رایانه به 
تصویر کشید و ضمن اشــاره به رواج دورکــاری 
در این روزها در بسیاری از کشورهای جهان در 
صفحه توئیتری خود نوشت:   شیوع کرونا نحوه 

کار کردن ما را برای همیشه تغییر خواهد داد.

کارتون روز

خبر آخر

کارتونی در هجو عملکرد ترامپ در برابر بحران 
ویــروس کرونا: از واکنش الک پشتی تا غفلت 

ابلهانه از خطر بزرگ.

کرونا کمبود بودجه سازمان ملل را 
بحرانی تر کرد 

دبیرکل سازمان ملل گفت که به دلیل این که 
بــه تعهدات مالی خــود عمل  کشورهای عضو 
نکرده اند این سازمان با کمبود بودجه مواجه و با 
توجه به شیوع ویروس کرونا این وضعیت بحرانی تر 
ــت. آنتونیو گوترش در نــامــه ای به  هم شــده اس
۱۹3 کشور عضو سازمان ملل اعــام کــرد که 
زمان پرداخت  ۲.۲۷میلیارد دالر سازمان برای 
اجــرای برنامه های منظم و پیش بینی شده فرا 
رسیده است اما هیچ نشانه و اقدامی برای تامین 
این میزان بودجه توسط کشورها دیده نمی شود. 
بودجه عملیاتی ساالنه سازمان ملل برای سال 
۲۰۲۰ تقریبا 3.۱ میلیارد دالر است و گوترش 
برنامه های پیش  با  ایــن مبلغ  می گوید فاصله 
بینی شده و واقعی بیش از ۲۲۰ میلیون دالر 
است. کشورهای عضو، بودجه سازمان ملل را 
بر اساس مشارکت های داوطلبانه و برنامه ریزی 
شــده تأمین می کنند. دبیرخانه سازمان ملل 
براساس ارزیابی های موسسات مالی حرفه ای 
بودجه دو ساالنه سازمان را تعیین و سهم هر کشور 
را اعام می کند.طرح بودجه به مجمع عمومی 
ارائه می شود. مجمع عمومی بودجه را تصویب 
و به کشورها اباغ می کند. معیار محاسبه سهم 
کشورها تولید ناخالص ملی هر کشور است. به 
این ترتیب سهم اصلی را در تأمین بودجه سازمان 
کشورهای پرجمعیت و پیشرفته صنعتی دارند و 
کشورهای کوچک و جهان سومی بخش ناچیزی 

از هزینه های سازمان ملل را پرداخت می کنند.

پیشخوان بین الملل

توئیت روز  

نمای روز 

چهره روز 

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

جان برنان رئیس پیشین سیا، با اشاره به توئیت 
ترامپ که در آن ولیعهد عربستان را دوست خود 
ــود نــوشــت: بــن سلمان مسئول قتل  دانسته ب
خاشقچی است. این که وی را دوست خود می دانی 

نشان می دهد بویی از اخاق و شرافت نبرده ای.

تصویری از فروشنده  لباس اهل روسیه که در قرنطینه 
خانگی از بالکن خانه به فروش مشغول است! 

صاحب این عکس خاخام یعقوب لیتزمن وزیر 
بهداشت اسرائیل است. یکی از علل شیوع قابل 
توجه کرونا در اسرائیل به تناقضی بر می گردد 
که لیتزمن با جمع میان کسوت خاخامی و سمت 
وزارت بهداشت نمایندگی می کند. از آن جهت 
که وی از رهبران حزب مذهبی حریدیی "یهودت 
هــتــورات" از مخالفان توصیه های پیشگیرانه 
بهداشتی در مقابل شیوع کروناست. لیتزمن از 
یک طرف به عنوان یک خاخام حریدی نابودی 
کرونا را به ظهور "مسیح منجی" حواله می دهد و 
از سوی دیگر، در کسوت وزیر بهداشت مجبور به 
اتخاذ تدابیری پیشگیرانه است که خود به آن ها 
بــاوری نــدارد. حریدی ها برخاف جریان های 
صهیونیسم دینی معتقدند که آموزه های توراتی 
تعطیل پذیر نیست و با تعطیلی کنست ها و مراسم  
مذهبی مخالف و متهم به کمک به شیوع این 
ویروس هستند. کرونا این روزها بیش از هر چیزی 
پرده از تناقضات درونــی جامعه اسرائیل میان 
مذهبیون حریدی و دیگر جریان های سیاسی 
و اجتماعی برداشته اســت. نتانیاهو هم که به 
حمایت این جریان برای تشکیل دولت نیاز دارد، 
از فشار بر آن ها خودداری می کند و صرفا آن ها را 
به پایبندی به توصیه های بهداشتی فرا می خواند.

چرا بنی گانتس به ریاست پارلمان رژیم صهیونیستی تن داد؟ 

فرصت طالیی نتانیاهو از کرونا 
بنی گانتس رئیس حزب تازه تاسیس آبی- 
سفید که در خال یک سال گذشته به رقیب 
سرسخت انتخاباتی حزب حاکم لیکود به 
ریاست نتانیاهو تبدیل شده بود و در سه 
انتخابات زودهنگام ظرف یک سال پا به پای 
نتانیاهو پیش رفت، در اقدامی غیرمنتظره 
با حمایت حزب لیکود و شخص نتانیاهو به 
تازگی  به ریاست کنست) پارلمان( این رژیم 
انتخاب شد.این موضوع بافاصله واکنش 
خشمگینانه هم حزبی های گانتس ازجمله 
یعلون و الپید را برانگیخت و برهمین اساس 
برخی از فروپاشی حزب آبی – سفید سخن 
می گویند.حال سوالی که پیش می آید این 
است که چرا گانتس به این اقدام دست زد 
حال آن که در یک سال گذشته هیچ وقت 
ازمواضع خود مبنی بر کنار زدن نتانیاهو 
از قدرت کوتاه نیامد و همین موضوع  باعث 
طوالنی شدن بحران و خأل سیاسی در مدت 
بیش از یک سال گذشته شــد؟آن چه این 
سوال را  حساس تر می کند این است که با 
انتخاب گانتس به ریاست کنست آن هم در 
حالی که از سوی رئیس رژیم صهیونیستی 
برای تشکیل کابینه و دولت جدید معرفی 
شده بــود، فرصت تشکیل کابینه از دست 
وی و حــزب آبــی - سفید خــارج می شــود و 
دوباره نتانیاهو این فرصت را پیدا می کند 
که دوبــاره دولت و کابینه جدید را تشکیل 
دهد و به این  ترتیب جلوی برگزاری انتخابات 
زودهنگام چهارم گرفته شود که مخالفان بر 
روی آن به عنوان یک گزینه حساب بازکرده 
بودند. پاسخی که می تــوان به این سوال 
داد این است که فضای ناشی از کرونا در 
جهان از جمله فلسطین اشغالی فضایی را 

ایجاد کرد که دولت عمیق صهیونیستی که 
بخشی از آن در دولت های غربی از جمله 
آمریکا ریشه دارد در نهایت بنی گانتس را 
به تقسیم جدید قدرت مجاب ساخت که بر 
اســاس آن وی در وضعیت کنونی ریاست 
پارلمان و نتانیاهو ریاست دولت و کابینه را 
در اختیار داشته باشند.البته پیش از این 
اعــام شده بود که نتانیاهو و بنی گانتس 
درباره تقسیم قدرت توافق کرده بودند  که 
طبق آن روسای کمیته های کنست را ظرف 
سه سال آینده به طور مشترک در اختیار 
داشته باشند اما دوره نخست وزیری را به 
ــورت یک و نیم  ســال بین خــود تقسیم  ص
کنند . اهمیت این توافق برای نتانیاهو این 
است که دست کم به مدت یک سال و نیم 
آینده از پیگیرد قضایی رهایی می یابد و از 
مصونیت نخست وزیری برای فرار از پرونده 
هایی فساد مالی استفاده می کند. هر چند 
که امکان دارد بنی گانتس موضوع را به 
این شکل برای هــواداران خود توجیه کند 
که با احــراز پست ریاست کنست یک گام 
نتانیاهو را به محکومیت و حبس نزدیک تر 
کرده است کما این که اولمرت نخست وزیر 
قبلی رژیم صهیونیستی نیز زمانی به زندان 
محکوم شد که ریاست کنست از دست حزب 
کار خارج شد و به دست حزب رقیب لیکود 
افتاد. همه این اتفاقات در فضای کرونا روی 
داد و اگر چه این ویروس برای اغلب مناطق 
ــرای شخص  ــوده امــا گویا ب جهان تهدید ب
نتانیاهو یک فرصت طایی بوده تا از فضای 
آن برای رهایی از زندان و استمرار نخست 
وزیری خود دست کم تا یک سال و نیم دیگر 

استفاده کند. 

پیشنهاد دولت »مشارکت ملی« ،نسخه اولیه حل اختالفات عبداهلل و اشرف غنی 

دوباره ائتالف برای حکومت داری؟ 
 "محمد اشرف غنی" و "عبدا... عبدا..." که هر 
دو خود را رئیس جمهور افغانستان می دانند، به 
نظر می رسد که به حل اختافات نزدیک شده 
اند."مسعود ترشتوال" سخنگوی شورای حراست و 
ثبات افغانستان  گفت: دیدارهای اخیر "عبدالرب 
ــراد با نفوذ جهادی و برخی  رســول سیاف" از اف
از چهره های سیاسی با "محمد اشــرف غنی" و 
"عبدا..." درباره طرح تشکیل حکومت »مشارکت 
ملی« نتایج امیدوار کننده ای داشته است.مسعود 
ترشتوال با اشاره به اینکه اشرف غنی و عبدا... 
عــبــدا... درصـــدد پــایــان اختافاتشان هستند 
افزود، انتظار مــی رود تا سه روز آینده این توافق 
نهایی شود."محمدمحقق" رئیس حزب وحدت 
اسامی افغانستان نیز گفت: خبرهای خوبی در 
این زمینه به زودی می رسد.این در حالیست که 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکنون در این 
باره اظهار نظری نکرده است.اظهارات سخنگوی 
شورای حراست و ثبات افغانستان درباره نزدیک 
شدن به توافق نهایی برای حل اختافات عبدا... 
و غنی از طریق تشکیل دولت مشارکت ملی می 
تواند نسخه مشابه مدلی باشد که پس از جنجال 
در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
در سال ۲۰۱4 از طریق وزیر خارجه وقت آمریکا 
پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت.اگر چه تاکنون 
جزئیات و ساختار دولت مشارکت ملی که گفته می 
شود "عبدا..." و "غنی" درباره تشکیل آن به توافق 
می رسند منتشر نشده است اما به نظر میرسد که 
هدف دولت مشارکت ملی نیز همانند دولت وحدت 
ملی ائتاف عبدا... و غنی بــرای حکومتداری 
مشترک باشد.با توجه به آنکه سمت عبدا... در 
دولــت وحــدت ملی افغانستان به عنوان رئیس 
اجرایی کابینه خارج از چارچوب های مطرح در 
قانون اساسی این کشور درباره ساختار قوه مجریه 

بود، بنابراین تعریف مشخصی هم از صاحیت های 
کارکردی وی وجود نداشت و در دوره پنج ساله 
این دولت همواره نقش عبدا... در دولت نقشی در 
حاشیه و در سایه رئیس جمهوری بود.برغم آنکه در 
توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان 
تصریح شده بود که غنی در سمت ریاست جمهوری 
افغانستان باید زمینه شکل گیری سمت نخست 
وزیری با تشکیل لویه جرگه و اصاح قانون اساسی 
را فراهم کند اما چنین اقدامی در دوره پنج ساله 
این دولت صورت نگرفت که این مسئله همواره 
مورد اعتراض عبدا... بود.طبق این توافقنامه مقرر 
شده بود عبدا... با اصاح قانون اساسی و گنجاندن 
سمت نخست وزیری در آن این مسئولیت را عهده 
دار شود.با توجه به عدم تعهد غنی برای تشکیل 
لویه جرگه و اصاح قانون اساسی در پنج سال 
گذشته با هدف ایجاد ساختار جدید نخست وزیری 
در قوه مجریه و سپردن آن به عبدا...، تردیدها 
ــاره حل اختافات آنــان همچنان در فضای  درب
سیاسی افغانستان وجود دارد.عــاوه بر این در 
نظام ریاستی افغانستان که رئیس جمهور قدرت 
فائقه محسوب می شود تعدیل صاحیت های 
وی یا سپردن بخشی از آن به نخست وزیر که باید با 
اصاح قانون اساسی این کشور این ساختار جدید 
شکل پیدا کند ممکن است مورد تایید غنی قرار 
نگیرد.به خصوص آنکه در پنج سال فعالیت دولت 
وحدت ملی؛ برغم حضور عبدا... در سمت رئیس 
اجرایی کابینه افغانستان اما غنی فرصت چندانی 
به وی برای مشارکت در عزل و نصب مقامات ملی 
و محلی بر اساس سهم پنجاه درصدی از قدرت را 
نداد.در چنین شرایطی به نظر میرسد تا زمانی که 
غنی اراده الزم برای سپردن بخشی از صاحیت 
های قانونی خود به عبدا... را پیدا نکند رایزنی های 

افراد میانجی چندان به نتیجه نمی رسد.   

واکنش های منفی گسترده در عراق علیه تحرکات نظامی جدید آمریکا 

کودتا یا جنگ رسانه ای برای الزرفی ؟

پیشروی  بی وقفه انصارا... در جبهه زمینی و 
ناتوانی نیروهای ائتاف متجاوز در بازیابی 
سازمان رزم خود نشان می دهد که آن ها برای 
تهدید امنیت صنعا، همه توان عملیاتی و سازمان 
دهی خود را در مأرب متمرکز کرده و ضرورتی بر 
تقویت عقبه شان نمی دیده اند.مأرب به عنوان 
ــوزش،  ــاح و مرکز آم پایگاه سنتی حــزب اص
سازمان دهی و عملیات نیروهای ائتاف متجاوز، 
می توانست پاشنه آشیل امنیت صنعا واقع شود، 
چرا که دیگر مناطق همجوار پایتخت مانند 

محویت، ریمه، ِذمار و عمران در کنترل انصارا... 
قرارداشتند.غافلگیری ائتاف در مدیریت ِنهم 
آغازی بود بر فتح الفتوح انصارا... که با آگاهی از 
فروپاشی سازمان رزم ائتاف، به سرعت اقدام 
به گسیل نیرو بسمت بلندی های هیان، پایگاه 
المستحدث در مدیریت ِصرواح )غرب مأرب( 
و فشار همزمان بر مدیریت الَغیل و محاصره 
الحزم کرد تا فرصت ترمیم و بازیابی را از آن ها 
بگیرد. روی دیگر موفقیت انصارا... مرهون 
هوشمندی و تدابیر سیاسی رهبران آن است که 

با پیش فرستادن شخصیت های با نفوذ، زمینه 
همراهی شیوخ قبایل با خود یا کناره گیری و  
همراهی نکردن  آن هــا با نیروهای ائتاف را 
فراهم می آورد.به رغم تاش مضاعف ائتاف 
سعودی برای سد کردن مسیر پیشروی انصارا... 
ــای اخیر، اما انصارا...با پاک سازی  در روزه

محیط پیرامون الحزم و تثبیت امنیت آن، مسیر 
پیشروی به سمت جنوب شرق جوف را در پیش 
گرفته است که تسلط بر پایگاه الَلبنات به عنوان 
یکی از مهم ترین مراکز تجمع نیروهای ائتاف، 
بلندی های الَبرش، اآَلقَشع، السیل و َعرَفج را در 
پی داشته و پایگاه راهبردی الکناِیس را زیر آتش 
انصارا...برده است. تسلط بر پایگاه الکناِیس، 
ضمن تکمیل محاصره شهر مــأرب از شمال، 
آزادی سرزمین های وسیع و مهمی همچون 
پایگاه الُجفره، پایگاه ماس، وادی حلحان، 
اســداس و آل ناجی را رقم خواهد زد، چرا که 
هرگونه پافشاری نیروهای ائتاف برای حفظ 
این مناطق، آن ها را در حلقه محاصره انصارا... 

محبوس خواهد کرد.

عملیات های زمینی انصارا... یمن علیه متجاوزان ادامه دارد 

پیشروی در جوف ، محاصره مأرب 
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  رو شدن دست پیرمرد دست فروش و شناسایی ضارب نقی در عربستان!

 

  3.1     M   views 

مراقب  این ترفندباشید

به دنبال  انتشار اخبار جعلی  با  متاسفانه برخی ها 
سوء استفاده از دیگران هستند. به تازگی هم خبر جعلی 
افشای اطالعات هویتی 70 میلیون ایرانی در تلگرام 
منتشر شد که بازتاب گسترده ای داشت. در همین زمینه 
چندین روبات تلگرامی درست شد که ادعا می شد این 
روبات ها با گرفتن کد ملی و تاریخ تولد، اطالعات هویتی 
فرد را می دهند. این در حالی است که کاربر با افشای دو 
بخش مهم از اطالعات هویتی، یعنی شماره ملی و تاریخ 
تولد، بخش اعظمی از اطالعات محرمانه خود یا دیگران را 
با روباتی نامطمئن به اشتراک گذاشته  است. اما در ادامه 
این روبات ها اطالعات شما را در سایت های احراز هویت 
وارد و نام، نام خانوادگی و ... را استخراج می کنند. اما نکته 
مهم این جاست که حاال روبات تمام اطالعات شما را، با کمک 

خودتان استخراج کرده است.

 

  3.4     M   views 

قرض به رفقای قرنطینه ای

این روزهــا که خیلی از مردم برای حفاظت جان خودو 
خانواده شان در قرنطینه خانگی هستند، بعضی از 
خانواده ها هم هستند که دچار مشکل مالی اند. بعضی 
افراد که روزمــزد کار می کرده اند حاال با تعطیل شدن 
کارهاشان دارای مشکالت مالی برای تامین هزینه روزانه 
خودشان هستند. در این شرایط الزم است دولت ها از 
شهروندان حمایت کنند. رضا رشیدپور، مجری تلویزیون 
در فضای مجازی پیشنهاد جالبی مطرح کرده، او نوشته: 
»خیلی هامون شماره کارت رفقای بی پول و خجالتی مون رو 
داریم. خوبه اگه بی اطالع ، یه وجهی به حسابشون بریزیم 
و یه پیامک بدیم که قرض دادیم. بعد از گذشت این 
دوران بهمون برمی گردونن«. کاربری در این باره نوشت: 
»اگر دولت کوتاهی کرده ما خودمون هم می تونیم هوای 
افرادی که می شناسیم رو داشته باشیم و اجازه ندیم 

خیلی در سختی باشن«.
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رو شدن دست پیرمرد دست فروش

پس از اجرای طرح های محدودیت مشاغل و رفت وآمد، 
به منظور مقابله با ویروس کرونا، ویدئویی از یک پیرمرد 
دست فروش در کنار ایستگاه متروی محمدیه در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد که با ابراز نارضایتی از این وضعیت، 
عنوان می کرد توانایی خرید حتی یک »پنیر« را هم برای 
بچه هایش ندارد. این ویدئوی ناراحت کننده به سرعت 
در شبکه های اجتماعی پیچید و ظاهرا مبالغ قابل توجهی 
نیز برای کمک به او جمع آوری شد. اما خبرنگار فارس در 
یک گفت و گوی الیو اینستاگرامی با دختر پیرمرد متوجه 
می شود که او سال هاست با خانواده اش زندگی نمی کند 
و  صاحب یک باب مغازه در شهر رودسر است و متوسط 
ماهانه سه و نیم میلیون از کارت اعتباری خود هزینه 
می کرده است. کاربران هم به ویدئوی خبرنگار واکنش 
نشان دادنــد. کاربری نوشت: » چرا سریع احساساتی 
میشین تحقیق نمی کنین؟« کاربر دیگری نوشت: »این 
جوری که زندگینامه این پیرمرد رو درآوردید دیگه کسی 

جرئت نمی کنه ناله کنه!«
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   قرنطینه با طعم سیل!

»مسئوالن ؛ صحبت های ایــن پیرمرد ســیــل زده را 
بشنوید.« در روزهای اول سال که هموطنان مان در همه 
کشور برای مقابله با کرونا در قرنطینه خانگی به سر می 
بردند، مردم برخی از مناطق سیستان وبلوچستان درگیر 
با سیلی بودند که خانه و زندگی آن ها را برده بود. در 
همین زمینه ویدئویی از پیرمرد سیل زده ای در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شد که از بالیی که سیل بر 
سر زندگی آن ها آورده می گوید. از سیلی که همه وسایل 
آن ها را برده است و آن ها را مجبور کرده که روی تپه ها 
شب را به روز برسانند. کاربران به این صحبت ها واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »چند روز پیش فهمیدم یه 
چیزی وجود داره به اسم )ستاد مقابله با سیل( و یه سری 
آدم دارن پول می گیرن توش واسه این که هر سال هیچ 

کاری نکنن!«

 

  2.9     M   views 

درود بر پرستاران باحوصله و دلسوز

در این روزها که خیلی از ما در خانه های خودمان هستیم 
این پرستارها و کادر درمانی هستند که با حوصله و مهربانی 
که از الزمه های شغل شریف شان است در خط مقدم 
مبارزه مصمم هستند بیماری را شکست دهند. ویدئویی 
از یک بیمارستان منتشر شده است که در آن پرستاری 
دلسوز و باحوصله گوشی تلفن را مقابل بیماری مسن قرار 
می دهد تا او بتواند به صورت ویدئویی از طریق اینترنت 
با خانواده اش احوالپرسی کند. انتشار این ویدئو باعث 
واکنش مثبت بسیاری از کاربران شده است. کاربری 
نوشت: »پرستارها با این همه خستگی و فشار کاری که 
دارن وقتی چنین کارهای مهربانانه ای انجام می دن واقعا 
امید رو به همه ما و مخصوصا به اون بیمار می دن تا هر چه 

زودتر این بیماری رو شکست بدیم«.

 

  2.1     M   views 

شناسایی ضارب نقی در عربستان!

سریال پایتخت در ایام نــوروز با اقبال خوبی از سوی 
تماشاگران همراه بود. در یکی از قسمت های این سریال 
نقی معمولی بعد از بازگشت از سفر حج، دلیل شکستگی 
سرش را برخورد سنگ یک از همسفرانش در رمی جمرات 
عنوان کرد. به تازگی محسن تنابنده در اینستاگرامش 
تصویری از یک پیرمرد که با حالت خاص و حدت و شدت 
فراوان در جمرات به شیطان سنگ می زند منتشر کرد و 
نوشت: »کسی که سر نقی رو شکست پیدا شد!« کاربران 
هم در زیر این تصویر ضمن انتقاد به برخی از صحنه های 
پایتخت درباره این سریال به اظهارنظر پرداختند. کاربری 
نوشت: »واقعا توی این سری از پایتخت جای مرحوم خشایار 
الوند حسابی حس میشه.« کاربر دیگری نوشت: »کاش 
تلویزیون توی این ایامی که مردم باید بیشتر خونه بمونن 
از این برنامه های جذاب بیشتر پخش کنه تا توی خونه با 

زن و بچه مون دعوامون نشه.«

ناصری- ویروس موذی و بی رحم کرونا که از حدود سه ماه پیش رد پایش در چین دیده شده حاال سر از 200 و اندی کشور 
در آورده و بیش از یک میلیون نفر را هم مبتال کرده است. بسیاری از بیماران روی تخت های بیمارستانی در یک قدمی 
مرگ هستند و در برخی از کشور ها هم با صحنه های تلخ و ناگوار انتقال شمار زیادی از اجساد با کامیون به خارج شهر 
مواجه هستیم. اما گسترش این ویروس موذی تنها سالمت افراد را نشانه نگرفته و باعث تعطیلی بسیاری از مغازه ها و 
کسب و کارهای کوچک در سراسر جهان شده است. بسیاری از کسب و کارها و مشاغل به دلیل محدودیت تردد مردم 
ضررهای قابل توجهی را متحمل شده اند. مشاغلی هم که درآمد آن ها روزانه بوده هم در سایه شوم سنگین ویروس کرونا 
آسیب دیده اند و حتی برخی از مشاغل روزمزد به دلیل اجرای فاصله گذاری اجتماعی برای قطع زنجیره کرونا برای تامین 
معیشت خود دچار چالش شده اند. در این میان کشورهای درگیر با کرونا برای حمایت از قشر آسیب پذیر و کسب و 
کارهای کوچک دست به حمایت های مالی با راهکارهای خاصی زده اند که در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم.

ایتالیا   بسته 25 میلیارد یورویی

کشور ایتالیا هر چند از لحاظ تعداد مبتالیان به کرونا در رتبه 
دوم قرار دارد اما از لحاظ آمار مرگ و میر در بیماران کرونایی با 
13915 نفر فوتی تا لحظه تنظیم این گزارش در رتبه اول قرار 
دارد. این کشور برای شناسایی افراد نیازمند از مردم خواسته 
در سایت تامین اجتماعی این کشور ثبت نام کنند و دولت بعد از 
بررسی و راستی آزمایی ثبت نام کنندگان به آن ها ماهانه 600 
یورو تا سه ماه پرداخت کند. البته این سایت خیلی زود به دلیل 
هجوم مردم این کشور برای ثبت نام از دسترس خارج و باعث 
انتقاد روزنامه های این کشور از جمله روزنامه  الرپوبلیکا هم 
شد. البته جدای این موضوع دولت ایتالیا یک بسته حمایتی 
با ابعاد مختلف را هم برای مردم کشورش در نظر گرفته است 
که از کمک های مالیاتی گرفته تا تعویق پرداخت قبوض را 
شامل می شود. بر این اساس، دولت ایتالیا اعالم کرده است 
مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی تا سه ماه آینده به تعویق 
می افتد. همچنین مهلت پرداخت قبوض برق، گاز و آب تا 
30 آوریل به تعویق می افتد. کسانی که برای خرید خانه اول 
خود وام گرفته اند، می توانند تا مدتی از پرداخت اقساط این 

وام معاف شوند.
 دولت ایتالیا دوران قرنطینه کارمندان دولتی را معادل طول 
درمان و بستری در بیمارستان در نظر می گیرد و بر همین 

اساس حقوق این افراد به آنها پرداخت می شود.
اما به جز مشاغل دولتی، دولت ایتالیا همچنین تصویب کرده 
است وام با سود صفر درصد و بازپرداخت 15 ساله جهت تامین 
نقدینگی و کمک به بازپرداخت وام های پیشین به صاحبان 
مشاغل خصوصی تخصیص داده شود. همچنین پرداخت 
هزینه های تامین اجتماعی و عوارض شهرداری از ۲3 فوریه تا 
پایان آوریل به حالت تعلیق در آمده است و شرکت ها می توانند 
بعد از این تاریخ هم این مبالغ را به صورت اقساطی به دولت 

پرداخت کنند.

استرالیا  بسته 18 میلیارد دالری

استرالیا  هنوز چند ماهی از آتش سوزی های فصلی خود که 
باعث مرگ ۲8 انسان و بیش از یک میلیارد جانور در وسعت 
8.5 میلیون هکتارشد، فاصله نگرفته است که با کرونا دست 
و پنجه نرم می کند. دولت استرالیا در 1۲ مارس مبلغ 1۷ 
میلیون و 600 هزار دالر برای طرح ویژه مقابله با آثار اقتصادی 
ویروس کرونا اختصاص داده است. این بسته پنج گروه اصلی 
را به عنوان جامعه هدف در نظر می گیرد و به آن ها کمک هایی 

را تخصیص می دهد.
1. بسته رفاهی به مبلغ 
۷50 دالر بــرای افــرادی 
واجــدشــرایــط اختصاص 

پیدا می کند.
مشاغل  ــان  ــب ــاح ص  .۲
کوچک همراه با کارآموز، 
مبلغ ۲1 هزار دالر برای 
کارآموزی دریافت خواهند 

کرد.
ــک و  ــوچ 3. مــشــاغــل ک
متوسط بین ۲ هزار تا ۲5 
هـــزار دالر کمک نقدی 

برای گردش پول دریافت می کنند.
4. دیگر مشاغل )به استثنای شرکت های بزرگ( مشمول 
تخفیف های مالیاتی و همچنین کمک های 150 هزار دالری 

برای تشویق به سرمایه گذاری می شوند.
5. مشاغل و شرکت های بزرگ نیز به یک صندوق جدید یک 

میلیارد دالری دسترسی پیدا می کنند.
دولــت استرالیا همچنین قول داد تا ماه آوریــل 90 درصد 
پرداختی ها پایان پذیرد. این طرح های حمایتی دولت استرالیا 
در حالی در دستور کار قرار گرفته که در این کشور تا کنون 
5314 مورد ابتال به ویروس کرونا مشاهده شده که از این میان 

۲8 نفر هم جان خود را از دست داده اند.

دیگر کشورهای جهان 
  از کمک به سالمندان تا پرداخت نقدی به هر نفر

آمریکا:دولت آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان وعده 
داده هزار میلیارد دالر به اقتصاد کشورش تزریق کند.دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری این کشور گفته طی دو هفته آینده، 
البته با موافقت کنگره، ۲50 میلیارد دالر قرار است از طریق 

ارسال چک به شهروندان آمریکایی پرداخت شود.
کره جنوبی: به گزارش رویترز، کره جنوبی برای کمک به 
شرکت ها و کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا 80 
میلیارد دالر در نظر گرفته است. براساس این گزارش بسته 
نجات اقتصادی کره جنوبی شامل ۲9.1 تریلیون وون کمک 
مالی و وام به شرکت های کوچک و متوسط است و ۲0 تریلیون 
وون نیز برای خرید اوراق قرضه شرکت ها و تزریق نقدینگی به 

شرکت های بحران زده اختصاص خواهد یافت.
انگلیس: انگلیس هم ضمن کاهش نرخ سود بانکی بسته نسبتا 
جامعی را معرفی کرد. وزیر دارایی این کشور  برای حمایت از 
کسب و کارهای کوچک و بزرگ وام تضمین شده دولتی معادل 
400 میلیارد دالر معرفی کرد؛ از جمله اقدامات این کشور 
برای گذر از این بحران تعویق سه ماهه بازپرداخت وام مسکن 
برای افراد نیازمند و همچنین معافیت های تجاری مالیاتی 

برای بعضی خدمات بوده است.
ژاپن: به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاپن هم برای حمایت از 
مشاغل کوچک و والدین شاغل 15 میلیارد دالر در نظر گرفته 
است. این بسته حمایتی همچنین شامل هزینه 430 میلیارد 
ینی برای چندین برنامه از جمله پشتیبانی از تولید ماسک های 
محافظ، کمک به مهد های کودک و مراقبت از سالمندان برای 

جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کروناست.
هنگ کنگ: به گزارش یورو نیوز، دولت محلی هنگ کنگ 
ــالم کــرد که تصمیم گرفته با تزریق 1۲0 میلیارد دالر  اع
هنگ کنگ )مــعــادل 15.4 
مانع  آمریکا(  دالر  میلیارد 
ــود اقتصادی به  از تکرار رک
ــود. بر  دلیل شیوع کرونا ش
پایه این مصوبه دولت محلی، 
هنگ کنگی  شــهــرونــد  ــر  ه
باالی 18 سال 10 هزار دالر 
دالر   1۲80( هنگ کنگ 
آمریکا( یارانه نقدی دریافت 
خواهد کــرد تا با هزینه کرد 
آن کسب و کارهای کوچک و 
خرده فروشی ها رونق بگیرند.

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.

به یاد شهدای مدافع سالمت

برج آزادی

جوانان آینده دار کشور

حاج قاسم در شیفت پرستاری

2 عکس متفاوت از سیزده بدر

نوشته 
جالب یکی 

از پرستاران 
دپارتمان 

کرونا: »این 
شیفت 

به نیابت 
از سردار 

عزیزم، شهید 
حاج قاسم 
سلیمانی«

دم جوانان 

اردبیلی گرم که 

تونستن با تحریم 

ها روبات کمک 

پرستار، لباس 

ایزوله کادر درمان 

و ماسک حرارتی 

گرم کننده ریه 

برای بیماران 

کرونایی بسازن

مقایسه این 
دو عکس 

نشون میده 
مردم قرنطینه 

رو توی 13 
فروردین 

رعایت کردن 
و امسال 
گذاشتن 

طبیعت یه 
نفسی بکشه

کاش این 
تصویر 

مظلومانه 
زنده یاد دکتر  
یحیوی که از 

شدت خستگی 
به خواب رفته، 

زینت بخش 
کتاب های 

درسی 
کودکان ایرانی 

بشه

راهکار ایتالیا، کره جنوبی،انگلیس، آمریکا، استرالیا، ژاپن و ... برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر و مشاغل کوچک چگونه است؟

کار خوب 
نورپردازی برج 

آزادی با موضوع 
قدردانی از کادر 
درمانی و اعالم 

همبستگی 
و همدردی 

با تمامی 
کشورهای 

درگیر با ویروس 
کرونا

نسخه اقتصادی برای 
زخم کروانیی خانواده ها 



 اکوادور؛ جنازه ها روی دست مردم!

یک شهردار در اکــوادور 
ــت خواسته است  از دول
که جنازه جان باختگان 
ــل خانه  کــرونــا را از داخ
ــع  ــم ــای مــــــــردم ج ــ ــ هـ
ــد. خــیــلــی از مـــردم  ــن ک
شکایت کردند که به علت پرشدن ظرفیت قبرستان ها 
ناچارند جنازه عزیزانشان را داخــل خانه هایشان نگه 
دارند. این شهردار هشدار داد اگر دولت به زودی اقدام 
نکند، مردم جنازه ها رادر خیابان ها رها خواهند کرد. 
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برزیل؛ رئیس جمهور کرونا را قبول ندارد

 ماجرای کرونا در برزیل 
هم یکی از عجیب ترین 
هاست. بولسونارو رئیس 
جمهور  در چالش جنگ 
با استاندارانی است که 
شهرها را قرنطینه کرده 
اند. بولسونارو گفته است:  »آدم ها سرانجام می میرند.آیا 
برای تلفات رانندگی یک کارخانه تولید خودرو را تعطیل 
می کنند؟«  آن طور که بی بی سی اعالم کرده است، کرونا 
در برزیل شیوع گسترده ای دارد ولی آمار واقعی آن منتشر 

نمی شود.

کنیا و فیلیپین؛ آدم کشی برای قرنطینه!

کنیا هــم شــرایــط خاص 
کرونایی خــود را سپری 
می کند. بی بی سی در 
گزارشی نوشت که طی 
روزهــای گذشته، دست 
کم سه نفر که قوانین قرنطینه را زیر پا گذاشته، توسط پلیس 
به ضرب گلوله جانشان را از دست داده اند.مسئوالن کشور 
فیلیپین نیز بعد از اقدام عملی کنیا که به مرگ سه نفر ختم 
شد، در ابالغی به پلیس و ارتش اجازه داده اند افرادی را که 
در مقابل اجرای قوانین قرنطینه مقاومت نشان می دهند با 

شلیک گلوله از پا در آورند.

ترکمنستان؛ بازداشت ماسکی ها

بر زبان آوردن کلمه کرونا 
ممنوع  ترکمنستان  در 
ــوران  ــت. مــام ــ ــده اس شـ
مخفی دولت اگر بشنوند 
کسی این کلمه را بر زبان 
آورده است، دستگیرش 
می کنند. روی دفترچه خدمات درمانی در بیمارستان ها و 
اماکن عمومی نیز گذاشتن اسم این بیماری جرم محسوب 
می شود. همچنین مأموران لباس شخصی در عشق آباد، 
پایتخت ترکمنستان، حق دارند کسانی را که ماسک بر 

صورت دارند، بازداشت کنند.

هند؛ ضرب و شتم شکنندگان قرنطینه

انتشار تعداد زیادی ویدئو 
در فضای مجازی از نحوه 
با  هند  پلیس  ــورد  ــرخ ب
قوانین  کنندگان  نقض 
منع رفت و آمد و مقابله با 
کرونا هم در نوع خودش 
جالب است. پلیس ها کسانی را که به خیابان ها آمده باشند 
به شدت  با چوب و شالق هدف ضرب و شتم قرار می دهند. 
نارندرا مودی نخست وزیر هند اعالم کرده است که این 
کشور برای مقابله با کرونا به مدت ۲۱ روز در قرنطینه کامل 

قرار می گیرد.

بالروس؛سونا عالج کرونا ست!

ــی هــا هــم انگار  ــالروس ب
ــژه  ــط وی ــرای ــاد ش ــج از ای
بـــرای کــرونــا خوششان 
تمهیدات  و  ــد  آیـ نــمــی 
ویژه ای علیه شیوع این 
ویــــــروس  بــــــه   اجـــــرا 
نگذاشته انــد. رئیس جمهور این کشور در ویدئویی که 
 نشان می دهد در حال رفتن به زمین هاکی روی یخ است،
لبخند می زند و به مردم کشورش می گوید ودکا بنوشید، 
هاکی روی یخ بازی کنید و به سونا بروید که این ها عالج 

کروناست.  

5اجتماعی شنبه 16 فروردین 1399
10 شعبان 1441.شماره 20345

گزارش جامعه

نوروز 99 با طعم کندی اینترنت! 

این روزهای اینترنت تنبل!
ــوروز ســال ۱399 هم  محمد جــواد رنجبر/ ن
گذشت، اما آن چه کاربران اینترنت را طی دو 
هفته اخیر و به ویژه ۱0 روز گذشته آزار می داد، 
کندی سرعت شبکه بود. به گزارش خراسان، 
کاهش سرعت اینترنت در ایام نوروز داد کاربران 
را درآورده بود، هم کاربران اینترنت خانگی و 
ثابت و هم کاربران اینترنت همراه. در حالی 
ــروس در  کــه در پــی گسترش شــیــوع کــرونــا ویـ
کشور،  توصیه ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، منجر به در خانه ماندن بیشتر مردم و همین 
امر موجب افزایش استفاده از اینترنت توسط 
کاربران شده بود، اما سرعت الک پشتی اینترنت 
ــوروز، کــاربــران را ناراحت  ــای ن در برخی روزه
کرده بود. در این بین بعضی شاغالن که باید به 
دلیل کرونا، دورکاری انجام می دادند، از کندی 
شبکه به شــدت انتقاد داشتند. ایــن در حالی 
است که پیش از آغاز سال نو، مسئوالن وزارت 
ارتباطات از بهبود سرعت اینترنت خبر داده 
بودند. حتی آذری جهرمی وزیر ارتباطات ۲6 
اسفند 98 در صفحه توئیتر خود نوشته بود که 
امشب ۱۴00گیگابیت بر ثانیه دیگر به ظرفیت 
هسته  شبکه  IP زیرساخت افزوده می شود تا آماده 
نوروز باشیم. او ۱0 فروردین نیز در توئیتی وعده 
داده بود: »سرعت اینترنت خانگی را حداقل چهار 
برابر می کنیم. حال باید منتظر تحقق این وعده 
های همیشگی برای افزایش سرعت اینترنت بود.

وزارت بهداشت: در وضعیت 
پاندمیک کرونا قرار داریم

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت در 
پاسخ به سوال خبرنگار سالمت ایرنا درباره اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند اظهار کرد: هر 
آن چه امــروز به عنوان بسیج ملی مقابله با کرونا 
اعالم می شود، ناشی از فاصله گذاری اجتماعی 
یا فیزیکی است که از هفته اول اسفند آغاز و در 
فروردین تشدید شد. در وضعیت پاندمیک )همه 
گیری جهانی( بیماری قــرار داریــم و کشورهای 
اطــراف ما هم درگیر ایــن بیماری هستند و در 
نمودارهای شیوع و ابتال با ما همزمان نیستند. در 
نتیجه هر وقت این محدودیت کاسته شود، ریسک 
افزایش ابتال وجود دارد. آغاز به کار مشاغل باید گام 
به گام و هوشمندانه انجام شود که پروتکل های آن 
در فاصله گذاری هوشمند به دولت اعالم و پس از 
تصویب قابل اجرا خواهد بود. به گزارش خراسان، 
دکتر کیانوش جهانپور عصر دیروز گفت:  ایران در 
مقایسه با اغلب کشورها در زمینه مقابله با کرونا 
چند امتیاز جلو است و برای پیشگیری از ضربه فنی 
شدن باید بیشتر دقت کنیم. گروه های مختلف 
مطالباتی دارنــد و باید با ظرافت و با دقت برنامه 
ریزی شود. در غیر این صورت ممکن است باعث 
خیز شدیدتر بیماری شود. وی اضافه کرد: اگر به 
توصیه های وزارت بهداشت در این حوزه عمل شود 
و فاصله گذاری هوشمند در دستور کار قرار بگیرد 
و مرحله به مرحله اتفاق بیفتد، بازگشت بیماری در 

شرایط پیک متصور نیست. 

 دعوای 2 وزارتخانه؛ انتقاد 
وزیر بهداشت از نامه وزارت صمت  

وزیر بهداشت دیروز در نامه ای به رئیس جمهور 
مسئولیت  با  مشاغل  کلیه  بازگشایی  نوشت: 
ستاد ملی کرونا مغایرت دارد. بنابرخبر ایرنا، 
نامه ای  در  بهداشت  ــر  وزی نمکی  سعید  دکتر 
ــرد کــه نامه وزارت  بــه رئیس جمهور اعــالم ک
صمت مبنی بر بازگشایی کلیه مشاغل با نقش، 
مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مغایرت دارد.  وی در این نامه   نوشته است که 
شعله های تصمیم آتش به اختیار هر دستگاه 
دولتی، غیردولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد 
تایید نباشد، دامن نظام سالمت و متعاقب آن 

اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

صمت: منظور اصناف نبودند       
در همین حــال قائم مقام وزیــر صــمــت دربــاره 
اجتماعی  شبکه های  ــه در  ک نامه  ایــن  انتشار 
ــرد: ایــن نامه بــر اســاس  ــالم ک خبرساز شــد، اع
دستور رئیس جمهور برای تأمین اقالم مربوط 
به مبارزه با کرونا و کاالهای مــورد نیاز مــردم و 
مربوط به واحدهای تولیدی بود و شامل اصناف 
و کسب وکارها نمی شود. در بخشی از این نامه که 
شائبه برانگیز شد، این طور آمده است: اصل کار و 
تولید کشور آن هم در سالی که به نام سال جهش 
تولید نام گذاری شده تعطیل پذیر نیست، بنابراین 
موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد 
هر گونه وقفه در کلیه واحدهای تولیدی کشور 
در تمام بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی 
اســت، بنابراین این کار مهم با دقت نظر کافی 
جهت  در  تنظیم صورت نامه های بهداشتی  و 
سالمت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی 
مورد اقدام و کنترل واقع شود و حمایت های الزم 
در تداوم فعالیت این واحدها انجام شود و از هر 

گونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند.

ماجراهای عجیب کرونا در جهان

از بازداشت ماسک زنندگان تا شلیک به شکنندگان قرنطینه

53183 مبتال- 3294 قربانی
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بیماران در وضعیت شدیدتعداد بهبود یافتگانجمع کل مبتالیانجمع کل قربانیانمبتالیان 24 ساعته             قربانیان 24 ساعته

1342715329453183179354035

 بهترین ادای احترام به کادر درمانی 
رعایت هشدارهای بهداشتی است

احترام تمام قد در برابر حافظان 
سالمت

گروه اجتماعی- در ۴6 روز گذشته پر از التهاب 
بودیم، پر از خبرهای بد و خــوب. شاید عادت 
کرده ایم هر روز ساعت۱۴ که می شود، دنبال 
خبرهای اعالمی برای تعداد مبتالیان و جان 
باختگان جدید کرونا باشیم. پر از التماس های 
مسئوالن برای این که مردم به سفر نروند و گاه 
هم پر از نگرانی و اضطراب بــرای آن ها که در 
روزهای نوروز بار سفر بستند و از این شهر به آن 
شهر ناقل ویروس شدند و در خبرها می خواندیم 
که بخشی از مبتالیان بستری شده در بیمارستان 
هستند. دیگر  شهرهای  مسافران  شهر   یــک 
در میان همه این ماجراها، اما تمام ذهن و ضمیر 
همه مردم نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان به 
سوی حافظان سالمت، پزشکان، پرستاران و 
کسانی بود که جانشان را برای مراقبت و درمان 
بیماران کرونا در کف اخالص نهادند و چه بسا 
تــعــدادی از آن ها نیز به شهادت رسیدند. در 
هر نقطه ای از جهان به تناسب ذوق و سلیقه و 
باورهایشان به ساحت آن ها ادای احترام کردند، 
ایــن جا آن ها را »شهید خدمت« نامیدند، در 
کشوری در ساعتی مشخص همه مردم از تراس 
ها و پنجره خانه هایشان آن ها را تشویق کردند و 
برایشان کف زدند. در کشوری دیگر همسایه ها 
برای آن ها مقابل خانه هایشان شگفتی آفریدند.
 امــا آیــا بهترین پاسخ و ادای احــتــرام بــه کــادر 
 درمانی جز رعایت هشدارهای بهداشتی است؟
با ایــن حــال روزگـــار ایــن پزشکان و پرستاران 
این روزهــا متفاوت است. به حرف های رومینا 
غالمی سرپرستار بخش داخلی بیمارستان امام 

سجاد)ع( رامسر توجه کنید:
*گاهی همکاران هنگام اطالع به خانواده از فوت 
بیمار، تلفن را دست به دست می کردند چون 

نمی توانستند این خبر را به خانواده ها بدهند.
*  شــرایــط کـــاری سخت بــا وجـــود لباس های 
مخصوص و ماسک هایی که باید ۷ یا 8 ساعت 
تحمل کنیم یا برای بعضی همکاران شیفت شب 
که این زمان به ۱۲ تا ۱3 ساعت می رسد اما به 
خودمان می گوییم که ما باید روحیه داشته باشیم 
تا بیماران بتوانند دوری از خانواده را تحمل و بر 

ویروس غلبه کنند.
* همسرم هم کارمند بیمارستان است. دو فرزند 
خود را از اول اسفند به مادرم سپردم که البته بیشتر 
همکاران همین کار را کردند و اگر کسی چنین 
شرایطی نداشت، در خانه اتاق ها را جدا کردند، 
بیشتر همکاران بچه های زیر ۲ یا 3 سال دارند و 

شرایط برای آن ها حتی از ما هم سخت تر است.
 * برای اولین بار از دختر ۵ ساله و ۱3 ساله ام به 
مدت 3۲ روز دور بودم. دخترم را همیشه روی پا  
می خواباندم و بعد خودم می خوابیدم، به همین 

دلیل بی قراری می کرد...
* تست کرونای من هم مثبت  شده بود. دچار 
تنگی نفس شده بودم و زمانی به خود آمدم که 
با سی تی اسکن و آزمایش مشخص شد که تست 
کرونا مثبت است اما از وضعیتم به هیچ کس 
نگفتم چون چشم خانواده و خواهرانم به من بود 
و فقط به دخترم گفتم و به او قول داده بودم در 

لحظه تحویل سال کنارش باشم...

آیا آمار جهانی مبتالیان به کرونا 
واقعی است؟

یک مقام ارشد پزشکی استرالیا دیروز اعالم کرد 
که ممکن است ۱0 میلیون نفر در سراسر جهان 
ــروس کرونا مبتال شــده باشند. ایــن گفته  به وی
مقام استرالیایی در حالی است که آمار رسمی 
خبرگزاری رویترز از ابتالی یک میلیون نفر در 
سراسر جهان به کووید – ۱9 حکایت دارد. »برندن 
مورفی« مقام استرالیایی گفته است: نرخ مرگ و 
میر در سراسر جهان بسیار متفاوت است، از این 
رو باور داریم که بسیاری از مبتالیان شناسایی 
نشده اند. وی مدعی شده است:  تنها آماری که 
واقعا به درستی آن ایمان دارم، آمار ارائه شده در 
استرالیاست. استرالیا تا دیروز جمعه پنج هزار و 
300 مورد ابتال به کرونا را گزارش داده و ۲8 مورد 
مرگ ناشی از این بیماری را به ثبت رسانده است.

 اسپانیا؛ تشکر از پرستاران 
هرشب ساعت 20

ــا روی دیگری  کــرونــا ام
هم دارد. در اسپانیا که 
جــزو کــشــورهــای شیوع 
شدید کروناست، هر شب 
ساعت ۲0 مردم به بالکن 
خانه هایشان می آیند و با 
تشویق و پخش موسیقی از کادر درمانی کشورشان تشکر 
و تجلیل می کنند. یک ویدئو از مادرید نشان می دهد 
که  پرستار یک پیرمرد که آلزایمر دارد، او را روی بالکن آورده 
تا سازش را بنوازد. نکته این جاست که پرستار به آن پیرمرد 

گفته است، مردم برای تو کف و سوت می زنند.  

هند؛ اخراج پزشکان و پرستاران مستاجر

ــان و  ــک ــزش تــجــلــیــل از پ
پــرســتــاران در هند امــا  
شکل دیگری دارد. کادر 
پزشکی هند که خودشان 
را آماده مقابله با موجی از 
مبتالیان کرده اند، حاال 
به جای این که از آن ها تقدیر شود، با این بهانه که آن ها عامل 
انتشار ویروس اند با تهدید و اخراج از طرف صاحب خانه ها و 
همسایه هایشان مواجه شده اند. البته  دولت گفته است که 

با این رفتارها به شدت برخورد خواهد کرد.

پرو؛ قرنطینه جنسیتی

ــرو هم  مقامات کــشــور پ
برای جلوگیری از خروج 
ــدام به  مــردم از خانه، اق
اجــرای قانونی کرده اند 
ــاس  ــراسـ ــه مــــــردم بـ ــ ک
جنسیت برخی روزها حق دارند از خانه خارج شوند. بر 
این اساس مردها در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه 
حق خروج از خانه را فقط برای انجام کارهای ضروری 
دارند و زن ها نیز در روزهای سه شنبه، پنج شنبه و شنبه. در 
روزهای یک شنبه نیز هیچ کس حق خروج از خانه را در این 

کشورنخواهد داشت. 

ــروه اجتماعی- نحوه مواجهه دولـــت هــا و مـــردم در  گ
کشورهای مختلف با کرونا هم در نوع خود ماجرای جالبی 
است. مرور این مواجهه و شکل مدیریت آن، بهترین و در عین 

حال ساده ترین جامعه شناسی ملت ها و دولت هاست البته 
برخی از آن ها نیز واقعا تعجب برانگیز است. مثل روشی که 
کشور ترکمنستان در همسایگی ما آن را در پیش گرفته است. 

محمد جواد رنجبر- میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان موضوعی است که جمع زیادی از 
بازنشستگان در ابتدای هر سال منتظر شنیدن 
آن هستند، از سویی بازنشستگان با دریافتی 
دغدغه  بازنشستگان  دیگر  از  بیش  کمتر، 
افزایش حقوق خود را دارند. در همین باره وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۵.8 تا 
۷۷.3 درصدی   حقوق بازنشسته های کشوری 
ــرای همسان سازی  و لشکری به منظور اج

حقوق بازنشستگان خبر داد.
به گزارش خراسان،  محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۱ فروردین جاری 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »خبرخوش با 
دستور مهم رئیس جمهور محترم؛ امسال امر 
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری 
و لشکری به رغم همه محدودیت ها، نسبت 
به گذشته افزایش جدی می یابد و با تحقق 
وعــده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت ما می 
توانیم تقریبًا بــیــن۱۵/8درصــدتــا ۷۷/3 
درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم  

#دولت_حامی_بازنشستگان«.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اول فروردین 
ــاره میزان افزایش حقوق کارگران و  نیز درب
مستمری بگیران تامین اجتماعی در توئیتی 
با اشاره به برگزاری سه جلسه رسمی شورای 
عالی کــار با حضور نمایندگان تشکل های 
کارفرمایی وکــارگــری، از توافق کــارگــران و 
کارفرمایان برای موکول شدن تصمیم گیری 
درباره حداقل مزد به فروردین جاری خبر داد. 

با این حساب باید منتظر ماند 
تا دو هفته دیگر تکلیف حقوق 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان 

نیز مشخص شود.
میزان دقیق کف و سقف حقوق 
بازنشستگان طی امسال پس از 

ابالغ جداول همسان سازی و افزایش حقوق 
بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی 
کــشــوری از ســوی ســازمــان برنامه و بودجه 

مشخص می شود.

نوبرانه افزایش حقوق بازنشستگان       
و  جمهور  رئیس  نوبخت   معاون  محمدباقر 
رئیس  سازمان برنامه و بودجه نیز اوایل سال 
در توئیتی از افزایش ۱00 درصدی این رقم 
ــرای ســال 99 خبر داد و نوشت: »امسال  ب
برای جبران قدرت خرید بازنشستگان عزیز 
اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان که 
سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان بود، با 
افزایش ۱00 درصــدی به ۱0 هزار میلیارد 
تومان خواهد رسید.«وی البته تاکید کرد که 

باید آثار تزریق ۱0 هزار میلیارد تومان اعتبار 
همسان سازی بازنشستگان در پرداختی های 

فروردین ظهور و بروز داشته باشد.
معاون رئیس جمهور با بیان این که مقرر شده 
ــرای پشتیبانی و  ــژه ب ــت، چهار کمیته وی اس
رفع مشکالت مختلف بازنشستگان از جمله 
مسائل معیشتی بازنشستگان تشکیل شود، 
ــزود: بر ایــن اســاس یک کمیته متشکل از  اف
نمایندگان تشکل های بازنشستگی بر بحث 
حقوق و مزایای بازنشستگان متمرکز خواهد 
شد و با توجه به راهکارهای ارائه شده از سوی 
تقسیم  نحوه  روی  تصمیم گیری  کمیته  این 
۱0 هزار میلیارد تومان منابع همسان سازی 

انجام می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره  بازنشستگانی 

که کمتر از پنج میلیون و ۱00 هــزار تومان 
دریــافــتــی دارنـــد، گفت: بــر اســاس قانون، 
بازنشستگانی که بین ۲/۴ میلیون تومان تا 
۵/۱ میلیون دریافتی دارند به صورت ویژه 
مشمول افزایش حقوق خواهند شد که این 
پرداخت های  افــزایــش  از  متفاوت  موضوع 
ــت. مــرور  مــربــوط بــه همه بازنشستگان اس
جدولی که در ادامــه می آید ما را از تعداد و 
میانگین حقوق این گروه بیشتر آگاه می کند: 

سال 98 چقدر اضافه شد؟       
افزایش حقوق  بازنشستگان در سال گذشته 
ناشی از دو بخش افزایش سنواتی و همچنین 
همسان سازی بــود؛ دربخش اول، افزایش 
سنواتی حقوق ها برابر با ۱8 درصد بود، البته 
این افزایش به نحوی بود که از ۴۴0 هزار تومان 

کمتر نشود.
همچنین عالوه بر افزایش سنواتی، مبلغی نیز 
بابت همسان سازی به حقوق بازنشستگان 
اضافه شد؛ مجموع حقوق بازنشستگان رشد 
۲۴ درصد تا ۴0 درصدی پیدا 

کرد.
 بــنــابــرایــن حــقــوق پایین ترین 
گروه های شغلی تحت پوشش با 
30 سال خدمت به ۲0 میلیون 
و 98۵ هزار و 880 ریال رسید.

بازنشستگان کشوری و لشکری در98

تعداد لشکریتعداد کشوری

یک میلیون 
و۴00هزارنفر

۷00هزارنفر

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 98 و مقایسه با سال 97
درصد افزایشمیزان افزایشحقوق 98حقوق 9۷شرح

۲۱.88۷.0۱6۲۵.8۲6.6۷93.939.663۱8محاسبه بر اساس ۱8 درصد

۲۱.88۷.0۱6۲9.008.۷08۷.۱۲۱.69۲3۲محاسبه بر اساس همسان سازی

میانگین حقوق 
کشوری

میانگین حقوق 
لشکری

3میلیون و۲۱00میلیون و۷00

افزایش 100 درصدی بودجه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

افزایش 15 تا 77 درصدی حقوق، شامل کدام بازنشستگان می شود؟



ساره بیات با فیلم »هزارتو« به 
کارگردانی امیرحسین ترابی به 
نمایش خانگی آمده. این فیلم 
سال گذشته در اکران عمومی 
تقریبا پنج و نیم میلیارد تومان 

فروخت و شهاب حسینی هم در آن بازی کرده 
است.

ــی از  ــ ــ ــان ــ ــ ــاخ ــ ــ ــد آق ــ ــی ــ ــع ــ س
چــهــارشــنــبــه شــب فــصــل دوم 
ســریــال »نـــون خ« را در مقام 
بازیگر و کــارگــردان، از شبکه 
یک روی آنتن خواهد داشت. 

فصل اول این مجموعه طنز، نوروز 98 پخش شد 
و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

ــواد عزتی به زودی با فیلم  ج
»مــاجــرای نیمروز: رد خــون« 
به کــارگــردانــی محمدحسین 
خانگی  نمایش  در  مهدویان، 
دیده می شود. این فیلم مهرماه 

98 اکــران شد و حدود شش میلیارد تومان در 
گیشه فروخت.

سینما و تلویزیون شنبه 16 فروردین  61399
10 شعبان  1441.شماره 20345

چهره ها و خبر ها

دلیل  بــه  امیرسلیمانی  کمند 
خطر شیوع ویـــروس کــرونــا، از 
ادامــه بازی در سریال »میانبر« 
ــزدان فتوحی که این  ساخته ی
روزهــا در حــال تصویربرداری 
است، انصراف داد. این مجموعه از شبکه 5 در 

حال پخش است.

افشین هاشمی با فیلم کمدی 
»خداحافظ دختر شیرازی« به 
ــده و عالوه  نمایش خانگی آم
بر بازیگر به عنوان کارگردان 
هم در آن حضور دارد. این فیلم 
اقتباسی از فیلم نامه »دختر خداحافظی« اثر نیل 

سایمون است.

ــی از  ــوی ــدئ پــیــمــان مــعــادی وی
حضور هدیه تهرانی در گروهی 
ــه،  ــان ــب ــل ــه بـــه صــــورت داوط کـ
ــال  ــع آوری و ارس ــم مشغول ج
ــان  تجهیزات بـــرای کـــادر درم
در شهرستان ها هستند، منتشر و از این گروه 

قدردانی کرده است.

سینمای جهان

ــدرت ا... صــالــحــی بازیگر  ــ ــ ق
پیش کسوت تلویزیون، بر اثر 
بیماری سرطان درگذشت. وی 
در آثاری چون »والیت عشق«، 
»زمانه«، »برادر« و »کیمیا« بازی 

کرده بود و بیشتر برای ایفای نقش پدر »لطیف« 
در »دردسرهای عظیم« شناخته می شد.

اشـــکـــان خــطــیــبــی اجــــرای 
برنامه »پــانــورامــا« را برعهده 
گرفته اســت.ایــن بــرنــامــه در 
سرویس های وی اودی منتشر 
ــود و شــهــاب مظفری،  ــی ش م
علیرضا بیرانوند،ریحانه پارسا و همسرش مهدی 

کوشکی از مهمانان آن بوده اند.

اکران فیلم تازه تام کروز با تعویق 
شش ماهه مواجه شد 

کمپانی پارامونت اکران »تاپ گان: ماوریک« را تا 
ماه دسامبر به تعویق انداخت.

به گزارش مهر، اکران »تاپ گان: ماوریک« که 
ــروز در سال  ــه ای بر فیلم کالسیک تــام ک ادامـ
۱98۶ است و خیلی ها سال ها منتظر ساخته 
شدنش بودند، به دلیل شرایط کرونایی تا اواخر 
سال یعنی ماه دسامبر به تاخیر افتاد. این فیلم 
که قرار بود تابستان راهی سینماها شود، اکنون 
۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ یعنی در آخرین روزهــای 
سال نمایش داده خواهد شد. پارامونت همچنین 
نمایش فیلم دوم »یک جای ساکت« را به تعویق 
انداخته و آن را ۴ سپتامبر ۲۰۲۰ راهی سینماها 
می کند. عالوه بر این اعالم شده فیلم جدید باب 
اسفنجی با عنوان »فیلم باب اسفنجی: اسفنج 
ــرار« نیز در حالی که قــرار بود از ۲۲  در حال ف
ماه می راهی سینماها شود اکنون ۳۱ جوالی 
به سینماها می آید. فیلم علمی تخیلی »جنگ 
فردا« هم که قرار بود ۲5 دسامبر ۲۰۲۰ راهی 
سینماها شود و احتماال باید گفت فیلم تام کروز 
جایگزین آن شده است، فعال تاریخی برای اکران 

ندارد.
به نظر می رسد کمپانی های تولید فیلم انتظار 
ندارند سینماها حداقل تا نیمه تابستان دوباره 
کار خود را شروع کنند. در عین حال آن ها بسیار 
چگونه  سینماها  مخاطبان  که  هستند  نگران 
ممکن است به زندگی عــادی بازگردند و پس 
از رهایی دنیا از بحران کرونا، چگونه به سینما 
واکنش نشان دهند. تولید »تاپ گان: ماوریک« 
۱5۰ میلیون دالر هزینه داشت و پارامونت برای 
جبران این هزینه به یک فــروش گسترده فکر 
می کند. شاید تاخیر نمایش فیلم به پارامونت این 
امکان را بدهد تا در سطح جهان برای آن تبلیغات 
زیادی به راه بیندازد. این امر  ممکن بود با اکران 

آن در تابستان ممکن نباشد.
تام کــروز همچنین می تواند به بــازی در ادامه 
»ماموریت غیرممکن« ادامه دهد. وی در حال 
بازی در هفتمین فیلم در اروپــا بود که به دلیل 
ــروس کرونا در ایتالیا، فیلم بــرداری  شیوع وی
ــن تاخیر بــه وی نیز کمک  نیمه تمام مــانــد. ای
می کند تا با خیال راحت تری در ادامه »ماموریت 
غیرممکن« ظاهر شود و فرصت بــرای کمپین 
معرفی و فروش »تاپ گان« هم داشته باشد. تام 
کروز بیش از ۳۰ سال پس از فیلم نخست، در این 
فیلم بازی کرده و بار دیگر نقش آفرین شخصیت 

ماوریک شده است.

کمک 100 میلیون دالری 
»سونی« به قربانیان کرونا

شرکت سونی ۱۰۰ میلیون دالر برای کمک به 
افرادی که تحت تاثیر کروناویروس قرار گرفته اند، 

اهدا می کند.
ــالم کرد  ــزارش مــهــر، شــرکــت ســونــی اعـ ــ ــه گ ب
صندوقی ۱۰۰ میلیون دالری راه اندازی کرده 
ــرادی که تحت تاثیر ویــروس کرونا قرار  تا به اف
گرفته اند،کمک کند . این شرکت  واقع در توکیو 
گفت: »این ابتکار بر سه حوزه اثرگذار خواهد 
ــراد حرفه ای عرصه پزشکی  بــود؛ حمایت از اف
که در خط مقدم مقابله با بیماری قرار دارند، 
کمک به کودکان و مدرسانی که باید از راه دور 
کار کنند و حمایت از اعضای جامعه خالق در 
صنعت سرگرمی که به شدت تحت تاثیر گسترش 
ویروس قرار گرفته است.« این شرکت همچنین 
ــزار کارمندش در  ۱۱۰ ه گفت هر چقدر که 
سراسر جهان به این افراد پول اهدا کنند، سونی 
هم به همان میزان پول اضافه می کند. صندوق 
حمایتی این غول فناوری  و سرگرمی ژاپنی در 
ــدازی شده که تعدادی از بازیگران  حالی راه ان
بزرگ صنعت سرگرمی و شرکت های فناوری  هم 

حرکت های مشابهی انجام داده اند.
نت فلیکس ۱۰۰ میلیون دالر به افراد حرفه ای 
بخش تولید که از کار بیکار شده اند،اهدا می 
کند.  الیو نیشن ۱۰ میلیون دالر برای حمایت 
از کارکنان کنسرت ها کنار گذاشته و فیس بوک 
گفته ۱۰۰ میلیون دالر در حمایت از صنعت 

اخبار سرمایه گذاری می کند.
سونی گفته پول خود را به بخش های مختلف 
خالقی کمک می کند که خــودش هم یکی از 
ذی نفع های آن هاست و این شامل فیلم های 
موسیقی،  تلویزیونی،  سریال های  سینمایی، 

بازی های ویدئویی و انیمیشن می شود.

کرونا پایان »بچه مهندس« را تغییر داد

ــاره این  نویسنده ســریــال »بچه مهندس« دربـ
مجموعه توضیحاتی ارائه کرد.

حسن وارسته در گفت وگو با فارس اظهار کرد : »با 
توجه به این که تصویربرداری سریال در روزهای 
پایانی اسفند سال گذشته به پایان رسید باید 
مراحل فنی انجام شود  و بعد آماده پخش خواهد 
شد.« وی ادامه داد: »بخش مهمی از مراحل فنی 
شامل بخش هــای تروکاژ و کامپیوتری است، 
همچنین تدوین نهایی و صداگذاری و موسیقی 
نیز از مراحل پس از تولید است که هنوز انجام 
نشده است.« این نویسنده همچنین افزود: »در 
قسمت های پایانی این سریال خودم هم بازی کردم 
و نقش کارشناس و نماینده فنی برگزاری مناقصه 
را داشتم.« نویسنده سریال »بچه مهندس« ادامه 
داد: »ظاهرا بچه مهندس یکی از گزینه های جدی 
برای پخش در ماه مبارک رمضان شبکه دو است.«

وی همچنین دربـــاره مشکالت مراحل پس از 

تولید این سریال نیز بیان کرد : »یکی از مسائل که 
کمی ما را مردد کرده، مشکالت فنی و تروکاژ و 
جلوه های کامپیوتری است که زمانبر است. عالوه 
بر این، روند تدوین نهایی و صداگذاری هم طوالنی 
است.« وارسته ادامه داد: »ما سعی کردیم به دلیل 
شرایط حاد کشور و ماجرای ویروس کرونا، قبل از 
عید پروژه را به سر و سامان برسانیم و من در مقام 
نویسنده تالش کردم با بازنگری مجدد در فیلم نامه 
و بازنویسی و خالصه  کردن قصه، با گروه همراهی 
کنم.« این نویسنده ادامه داد: »اگرچه می دانم 
این ایجاز و تلخیص کردن قصه، به خصوص در 
قسمت های پایانی که جمع بندی الین قصه است، 
ــای داستان  ممکن است به فرجام قصه و آدم ه
صدمه وارد کند، اما به دلیل همه گیر و واگیر بودن 
ویروس کرونا و سالمت جان همکارانم، ترجیح 
دادم به قصه صدمه وارد شود، اما به جان همکاران 

عزیزم آسیبی نرسد.«

وی در پایان نیز گفت: »ما در سریال دو قسمت در 
مناطق محروم بیرجند تصویربرداری داشتیم که 
فرجام یکی از شخصیت های اصلی قصه را  که 
دوست صمیمی جواد بود باید نشان می دادیم، اما 
به دالیلی که اشاره شد، آن بخش را تصویربرداری 

نکردیم.«
ــاری کـــارگـــردانـــی و سعید سعدی  عــلــی غــف
تهیه کنندگی سریال »بچه مهندس« را به عهده 
دارند. دو فصل قبل این سریال در سال گذشته 
از شبکه دو سیما پخش شد. فصل اول این سریال 
در رمضان 9۷ و فصل دو نیز در دی ماه 9۷ روی 

آنتن رفت.

پایتخت 6
فصل  مانند  نیز  »پایتخت«  ششم  فصل 

ــورد استقبال  هــای قبلی توانست م
بگیرد  ــرار  قـ تــلــویــزیــون  مخاطبان 
و جزو معدود آثــاری باشد که بعداز 
است.  اوج  در  همچنان  فصل  پنج  

محبوب»بهبود«،  کاراکتر  بازگشت 
تغییرات شخصیت ها در گذر زمان، انتقادهای سریال به شرایط 
اقتصادی، از نقاط قوت فصل ۶ بوده است. این سریال با قرار 
گرفتن درصدرجدول پربیننده ترین سریال های نوروز، جزو 

برنده های تلویزیون در تعطیالت نوروز 99 است.

برنامه های کرونایی تلویزیون
صداوسیما در تعطیالت نوروزی، تالش 

ویــژه ای بــرای آگــاه ســازی مخاطبان 
دربـــاره ویــروس کرونا و اقناع آنان 
انجام داد؛  ــرای قرنطینه خانگی  ب
تالشی که با استفاده از برنامه های 

گفت وگومحور پرشماربه خصوص در 
شبکه خبر، گزارش های خبری، ویدئویی کلیپ، زیرنویس 
شبکه های مختلف و... انجام شد. با وجودی که در سال های 
اخیر، عملکرد تلویزیون در بحران ها مورد انتقاد بود، اما رسانه 

ملی در بحران کرونا نمره قبولی گرفت.

دورهمی
اگر پخش سه برنامه تکراری در هفته دوم 

تعطیالت نوروز و یکی دو گفت وگوی 
برنامه را که فضای معمولی، سرد و 
ــت، از »دورهمی«  غیرچالشی داش
فاکتور بگیریم، می توان آن را جزو 

برنده های ماراتن نوروز به حساب آورد 
که توانست دومین برنامه پربیننده نوروز باشد. این برنامه در 
شرایط شیوع ویروس کرونا، بدون حضور تماشاگران به ضبط 
خود ادامه داد و کنداکتور شبکه نسیم را از برنامه محبوب و 

پرمخاطب خالی نگذاشت.

زنده تلویزیون در نوروز 99 9 برنده و 9 با
»عصر جدید«، »دورهمی« و بهرام افشاری حضور موفق و سام درخشانی و بنیامین بهادری حضور ناموفقی در تلویزیون داشتند

امسال در شرایط بسیار متفاوتی نسبت به سال های گذشته، در وضعیتی که مردم به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، خانه نشین شده بودند و به اقتضای ماندن در خانه و اوقات فراغت، بیشتر از قبل 
فرصت داشتند که مخاطب برنامه های تلویزیون باشــند، ماراتن نوروز تلویزیون برگزار شد. 

هرچند شیوع کرونا، بخشی از برنامه ریزی های تلویزیون را برهم زد اما با این وجود شبکه های 
مختلف تلویزیون همه تالش خود را برای جذب مخاطب به کار گرفتند و تولیدات گوناگونی را 

روی آنتن بردند.در  ادامه مطلب درباره 9 برنده و 9 بازنده  ماراتن نوروز 99 نوشته ایم.

عصر جدید
پس از ضبط 9 قسمت از »عصر جدید«، 

تولید آن به دلیل شیوع  ویروس کرونا 
متوقف شد و شبکه سه تصمیم گرفت با 
پخش هر قسمت  از برنامه طی دو شب، 

»عصر جدید« را به پخش در تعطیالت 
نوروز برساند اما این تغییر، لطمه ای جدی 

به مسابقه وارد نکرد. در تدوین مجدد، تقریبا همه صحبت های 
شرکت کنندگان، چالش  و بحث های داوران با یکدیگر درباره 
اجراها، به مسابقه اضافه شد و زمان هر قسمت چندان کوتاه نبود.

شبنم مقدمی
شبنم مقدمی که در یک سال گذشته 

به دلیل کاراکترهای متفاوت و بازی 
خوب خود توانسته حضور موثری در 
سینما و نمایش خانگی داشته باشد، 
بعد از دو سال غیبت در تلویزیون، 

انتظار مخاطب را در »دوپینگ« برآورده 
کــرده اســت.  بــازی خوب او در نقش زن حسود، آب زیرکاه و 
بدجنسی به نام »توران« جزو نقاط قوت سریال و سکانس هایی 
که او در آن ها حضور دارد جزو لحظات بامزه این مجموعه است.

بهرام افشاری
بهرام افشاری که با »پایتخت 5« به شهرت 

رسید، همچنان با این سریال محبوب 
 »۶ مخاطبان اســت و در »پایتخت 
هم موفق شده توجه مخاطب را به 

»بهتاش« معطوف کند. او به خوبی 
در جلد این پسر ناسازگار و لجبازی که 

احترام بزرگ و کوچک را نگه نمی دارد فرو رفته و در خنده 
گرفتن از مخاطب موفق است. گفت وگوی او در »دورهمی« نیز 

جزو بامزه ترین و بهترین قسمت های این برنامه در نوروز بود.

اتفاق نود و نو
ویژه برنامه »اتفاق نود و نو« که از چهارشنبه ۲8 

اسفند با اجرای رضا رشیدپور، از شبکه سه 
روی آنتن رفت، موفق شد پربیننده ترین 
ویژه برنامه تحویل سال شود. این برنامه 

توانست با آیتم متفاوت و طنزی که با حضور 
پخش  عروسکی  سیاسی  شخصیت های 

می شد، اجرای خوانندگان مختلف و دعوت از چهره های مردمی در کنار 
هنرمندان، فضای شاد و متنوعی داشته باشد و نظر مخاطبان تلویزیون 

را به خود جلب کند.

سرویس های وی اودی
استقبال فراوان مخاطبان از سرویس های 

وی اودی در روزهای قرنطینه و به ویژه 
ــوروز، آن هــا را به یکی  در تعطیالت ن
از بــرنــده هــای قطعی تبدیل کــرده 

اســـت. هرچند کــه ایــن سرویس ها 
می توانستند در هفته اول تعطیالت نوروز 

هم سریال های در حال توزیع نمایش خانگی را منتشر کنند و 
مخاطبان را بیشتر به سمت خود بکشانند، اما به هرحال در روزهای 

خانه نشینی،وی اودی هاجزو انتخاب های اول مردم هستند.

مدرسه تلویزیونی
پس از شیوع کرونا و طوالنی شدن تعطیالت 

مدارس، شبکه آموزش با عمل به رسالت 
خود در حوزه آموزش، مدرسه تلویزیونی 
به راه انداخت و بخشی از جدول پخش 

خود را به این موضوع اختصاص داد. 
هر روز در ساعت های مشخصی، دروس 

گوناگون پایه های مختلف توسط معلمان آموزش داده می شود. 
هرچند که آموزش ها بی نقص نیستند، اما ایده مدرسه تلویزیونی، 

آن را به یکی از برنده های نوروز 99 تبدیل کرده است.

محسن تنابنده 
»پایتخت ۶« برخالف فصل های گذشته، 

قصه واحدی که مخاطب را به دنبال 
خود بکشاند ندارد و دیالوگ های طنز 
جای موقعیت های کمدی را در آن 
گرفته اند. ماجرای قاچاق مواد مخدر 

و بعضی بدآموزی های  سریال هم باعث 
شد این مجموعه مورد انتقاد بسیاری از مخاطبان قرار بگیرد و در 
عین پربیننده شدن، آماج انتقادات هم بشود. این انتقادات بیش 
از هر چیز محسن تنابنده به عنوان طراح و سرپرست نویسندگان 

سریال را هدف قرار داد.

سام درخشانی
ــام درخــشــانــی بــا مسابقه اطــالعــات  س

عمومی »ایـــران« ایــن فرصت را پیدا 
کرده بود که خودش را در عرصه اجرا 
محک بزند، اما این بازیگر در اجرای 
مسابقه موفق نبوده است. او در مقام 

مجری مسابقه، فن بیان خوبی ندارد، 
ــدازه تصنعی است و اصال مسلط به نظر  اجرایش بیش از ان
نمی رسد. او همچنین اشتباهاتی هم در تلفظ بعضی کلمات 
داشته است. ضعف های واضح سام درخشانی در اجرا، باعث 

شده او یکی از بازنده ها لقب بگیرد.

شبکه ورزش
ــر ســال 98، شیوع  در حالی که از اواخ

ویروس کرونا مسابقات ورزشی سراسر 
جهان را تعطیل کــرده بــود، انتظار 
ــا خأل  مــی رفــت کــه شبکه ورزش ب
محتوا مواجه شود. بسیاری در فضای 

ــد تا ایــن شبکه  مجازی پیشنهاد دادن
مسابقات فوتبال خاطره انگیز را پخش کند، ولی تصمیم مدیران 
این شبکه، پر کردن آنتن با برنامه بی کیفیت »نوروز فوتبالی« بود 
که در روزهای آخر، با پخش تاریخچه های ناقص سرخابی های 

پایتخت، با انتقادهای بیشتری نیز مواجه شد.

عبدالعلی علی عسکری
ــوروز  رئیس ســازمــان صداوسیما در ن

امسال در جریان جلسات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا دو بار اظهارنظرهایی 
ضررش  به  که  داد  انجام  جنجالی 

تمام شد. اولی این بود که ادعا کرد 
»صداوسیما مملکت را اداره می کند« و 

دومی درباره ممنوعیت پخش تبلیغات کسب وکارهای دیجیتال 
در تلویزیون بودکه باعث می شود شرکت »توسکا«، صداوسیما 
را جریمه کند. در هر دو اتفاق، علی عسکری آماج انتقادات 

کاربران در فضای مجازی قرار گرفت.

بنیامین بهادری
بنیامین بــهــادری که در یکی دو سال 

عرصه  در  کمرنگی  حضور  گذشته 
ــت و کمتر به عنوان  موسیقی داش
تلویزیونی  برنامه های  در  مهمان 
مهمانان  از  یکی  ــد،  ــی ش م حــاضــر 

»دورهمی« بود. او می توانست با اجرای 
زنده ای که در این برنامه داشت جزو برنده ها باشد، اما اجرای 
آهنگ معروف »کودکانه« با ترانه بسیار ضعیفی که داشت با 
استقبال مخاطبان مواجه نشد و مورد اعتراض شدید ترانه سرا و 

آهنگ ساز ترانه اصلی قرار گرفت.

هادی حجازی فر
یکی از ویژگی های سریال »دوپینگ« که 

پیش از پخش مورد توجه بود، حضور 
هنرپیشه های سینما از جمله هادی 
حجازی فر به عنوان بازیگر آن بود، اما 

این سریال ضعف های جدی دارد که 
باعث شده اولین حضور هادی حجازی فر 

در تلویزیون موفقیت آمیز نباشد. ایده فانتزی و بامزه سریال به 
قصه ای منسجم تبدیل نشده و بار کمدی آن کم است. شاید 
مجموعه طنز »زیرخاکی« حضور موفق تری را برای حجازی فر 

در تلویزیون رقم بزند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

محمد علیزاده
شاید بازیگران بتوانند با استفاده از توانایی 

خود در بازیگری نقش مجری را بازی 
کنند و تا حدودی در اجرای یک برنامه، 
حداقل عملکرد متوسطی داشته باشند 

اما کار خوانندگان در عرصه اجرا بسیار 
سخت تر است. محمد علیزاده که یکی از 

مجریان برنامه »بهار جان« در شبکه 5 بود، اجرای بسیار ضعیفی 
در این برنامه داشت که حسابی توی ذوق می زد. علیزاده در این 

برنامه ثابت کرد استعداد خاصی در زمینه اجرا ندارد.

میانبر
سریال طنز »میانبر« ساخته یزدان فتوحی 

اواخر بهمن، پخش خود را از شبکه پنج 
آغاز کرد اما مدیران شبکه در آستانه 
نوروز تصمیم به تولید فاز جدید سریال 
ویژه تعطیالت نوروز 99 گرفتند. این 

مجموعه با ۱۰ درصد بیننده، در آخرین 
جایگاه پرمخاطب ترین سریال های نوروز 99 قرار گرفت. البته 
به طور کلی شبکه پنج، جزو شبکه های کم بیننده تلویزیون است 

و این موضوع در دیده نشدن سریال بی تأثیر نیست.

چهل تیکه
»چهل تیکه« که ویژه برنامه تحویل سال 

شبکه نسیم بــود، به تناسب ساختار 
خـــود مــیــزبــان چــهــره هــایــی مانند 
مهوش وقاری، بهروز رضوی، سعید 

شیخ زاده و فریبا کوثری بود. این برنامه 
پنج  شنبه شب روی آنتن رفت و به دلیل 

ــت. بهتر  همزمانی با سالروز شهادت، فضای غمگینی داش
بود برنامه کمی زودتر پخش خود را آغاز کند تا با شهادت امام 
کاظم)ع( تداخل نداشته باشد و آن فضای سنگین را جبران کند.

بازنده ها

 برنده ها



 روحانی: اکثر نیازمندی های بهداشتی
 در داخل کشور تامین می شود

دارکوب: پس البد از شنبه قراره توزیع بشن؟!

واریز یک تا دو میلیون به حساب اقشار آسیب پذیر

آسیب پذیر: ممنون ولی کاش بگین چند تا چند 
میلیون پس می گیرن ازمون!

رئیس مجلس کرونا گرفت

الریجانی: اولش فکر می کردم ازبس به 
نماینده ها اصرار کردم آنالین بشن تو جلسه 

مجازی، صدام گرفته!

 وزیر نیرو: در برخی مناطق مصرف آب
بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است

دارکوب: یعنی مردم اون مناطق تا حاال 
دست هاشون رو نمی شستن؟!

 بعد از یک ماه و نیم تعطیلی، جلسه آنالین نمایندگان مجلس 
به حد نصاب نرسید و لغو شد

دانش آموزان: نماینده هامون با اون همه 
تجهیزات آنالین نشدن، بعد توقع دارین ما بیایم 

سر کالس مجازی؟!

آذری جهرمی: هنگام پخش سریال پایتخت ترافیک شبکه 
کاهش می یابد

مردم: عوضش تا تموم می شه میریم درباره اش 
پست می ذاریم که جبران بشه!

یکی از مسئوالن دانشگاه آزاد: دانشجویان نگران غیبت های 
گذشته خود نباشند

دانشجویان: شما یک درصد فکر کن ما نگران 
باشیم!

۷طنز و سرگرمی شنبه  16 فروردین 1399
10 شعبان 1441.شماره 20345
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Ka5         +Qb3
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هوش منطقی: همان طور که می بینید اعداد داخل شکل اعداد اولی هستند 
که به ترتیب در ستون ها آمده اند پس باید به جای عالمت سوال عدد 23 را 

قرار داد.
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معمای پرواز کبوتر: امین و روزبه در میانه راه به هم می رسند )کیلومتر ۱۸( 
پس سه ساعت زمان الزم است که این دو به هم برسند. یعنی کبوتر نیز در مجموع 
سه ساعت پرواز کرده )با سرعت ۱۸km/h( پس، ۱۸×3=5۴ کیلومتر پرواز 

کرده است.

ایموجی ضرب المثل: 

۱. پول پول میاره

2. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

3. نرود میخ آهنین در سنگ

۴. به مرگ می گیره که به تب راضی بشه

5. اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یک ساعته شوهر میده

تست هوش: گزینه ۴. در ابتدا خانه های ردیف پایین تغییر نمی کنند ولی خانه 
های ردیف باال، آن هایی که رنگی هستند، سفید و آن هایی که سفید هستند 
رنگی می شوند. بنابراین شکل بعدی به دست می آید. در مرحله بعد خانه های 
ردیف باال تغییر نمی کند و در ردیف پایین همان اتفاق رخ می دهد. اگر همین 
رونــد را ادامــه دهیم این بار نوبت ردیــف باالست و گزینه ۴ به دست می آید.

توئیت روز

کارتون روز

ایموجی ضرب المثلمعمای 1

پرواز کبوتر

فتوکاتور

  وقتی که باشگاه ها باز بود، با التماس هم تمرین نمی رفتن. االن 
که همه باشگاه ها تعطیله یکی با دسته جارو تمرین می کنه، یکی 
گلدون گذاشته رو سرش اسکات می زنه، اون یکی هم با قابلمه پشت 

بازو می زنه!
  از ارسطو پرسیدند: آیــا درســت اســت که سخت ترین کــار دنیا 
خودشناسی و آسان ترین کار نصیحت کردن است؟ ارسطو گفت: شما 

گل فرمایش کردی. ِوَل کن آقا!
   قرنطینه که تموم شد باید یه چند روز تعطیلی بــذارن خستگی 

قرنطینه از تن مون در بره!

اسکات اب قابلمه!

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

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

 تعدادی ضرب المثل ایرانی را به وسیله ایموجی ها برایتان نوشتیم 
که باید آن ها را تشخیص دهید.

به عکس زیر با دقت نگاه کنید و تعداد حیوانات داخل آن را 
بشمارید. به نظر شما در این تصویر چند حیوان وجود دارد؟

دو دوست به نام های رامین و روزبه در دو روستای مختلف زندگی 
می کنند. فاصله این دو روستا از هم، 36 کیلومتر است. روزی این 
دو نفرتصمیم می گیرند با هم مالقات کنند. هر دو سوار دوچرخه 
هایشان می شوند و به سمت هم حرکت می کنند. آن ها قصد دارند 
در نیمه راه به هم برسند. فرض می کنیم هر کدام از آن ها 
دقیقا با سرعت یکسان و ثابت 6 کیلومتر بر ساعت به 

سمت دیگری در حرکت است.
رامین، یک کبوتر دارد که دقیقا همزمان با حرکت 
خـــودش، بــه ســوی روزبـــه و بــا سرعت ثابت 1۸ 
کیلومتر بر ساعت پرواز می کند. کبوتر به محض 
این که به روزبــه می رسد )بــدون کاهش در 
سرعت( به سمت رامین باز می گردد و به 
همین صورت مرتب بین این دو، پرواز 

می کند.
آیــا می توانید بگویید وقتی 
رامین و روزبــه به هم می 
رســنــد، کــبــوتــر چه 
ــرواز  پ را  مسافتی 

کرده است؟

اختالف تصاویر

شعر روز

سندروم دست یب قرار!

طنز پردازم، نویسم شعرهای خنده دار
باز هم در سال نو، در اولین ماه بهار

مثل بهبود فریبا، گرچه دارم سندروم
دست بنده سالم  است، اما زبانم بی قرار!

امتحان زندگی را واقعا بد داده ام!
یعنی آن را هفت، یا که هشت، از صد داده ام!

من از آن روزی که رفتم با عیال خود خرید
دیده ام چون قیمت اجناس را، رد داده ام!

گرکه چون بهبود، دستی داشتم من پرتالش
هیچ می دانی چه می کردم من آن گه، ای داداش؟

هرکه را می دیدمش اجناس را کرده گران
می زدم سیلی که دیگر برنخیزد او ز جاش!

مجید رحمانی صانع  

تست هوش

هوش منطقی

هوش تصویریمعمای شطرنج

با توجه به تصاویر داده شده کــدام گزینه بــرای جای خالی 
مناسب است؟

با توجه به اعداد داده شده به جای عالمت سوال عدد مناسب 
قرار دهید.

فال روز

ای صاحب فال، اول این که سال نویت مبارک. در مرحله بعد 
ممنون که این مدت را در خانه ماندی و تحمل کردی، مطمئن 
باش اگر همین مراقبت ها را ادامــه بدهی سالی نکو برایت 

پیش بینی می کنیم. حاال بشین و تماشا کن!

نیاز طنزی

فروش بدون واسطه
دو عدد سزبه ماش و عدس، پرپشت، 

دست نخورده، بدون حیت یک گره

 آماده برای تبدیل شدن
 به کود گیاهی

چون سیزده به در نبودیم و سیزده به تو 
برگزار کردیم، رو دست مون ابد کرده!

بدو که مفته داره کپک یم زنه!

باور کن همین یک ماسک رو هم به زور 

گیرآوردم.  ولی بیا بگیر، فقط دو ساعته 

دارم استفاده می کنم، تمیزه!
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مثال: تصویر پا به دریا بذاره 
دریا خشک می شه!

کروان به در!
اب آرزوی سایل خوش برای همه 
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  سالمتآشپزی من

ناسازگارترین نوشیدنی ها برای مصرف قرص

آشپزی من آشپزی من

آب را حدود ۴۰ درجه حرارت دهید وشکر و مایه خمیر را 
مخلوط کنید و در یک ظرف در بسته قرار دهید و بگذارید ۷ 

تا۸ دقیقه بماند تا مایه خمیر به عمل بیاید.
 آرد، و نمک را مخلوط و در ظرف مناسبی ریخته و وسط 
آن را کمی گود کنید. سپس مایه خمیر آماده شده و روغن 

را در محل گودی بریزید و با قاشق چوبی، مخلوط کنید.
 ازخالی کردن یک باره آرد اضافی روی خمیر خودداری 

کنید. خمیر را به این ترتیب حدود ۱۰ دقیقه ورز دهید.
در ظرف بزرگ تری مقداری آرد بپاشید یا مقدار کمی 
روغن اسپری کنید و خمیری را که ورز داده اید، به داخل 

آن منتقل کنید. 
 روی خمیر مقدار خیلی کمی آرد بپاشید و روی ظرف 
را با پارچه تمیزی بپوشانید و اجــازه دهید تا خمیر در 
جای گرم حدود یکی دو ساعت بماند تا حجم خمیر ۲ یا 

۳ برابر شود.

 فر را با حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد روشن کرده و یک 
ظرف آب کف فر بگذارید.

 این کار باعث می شود تا هــوای فر مرطوب شود و از 
خشک شدن نان ها جلوگیری شود.

خمیر را به قسمت های مساوی تقسیم کنید و چونه های 
مساوی از آن بسازید. 

 با وردنــه خمیر را صاف و کمی گرد کنید.خمیر را در 
سینی فر گذاشته و با چنگال سوراخ های ریزی بر روی 
خمیر ها ایجاد کنید تا در هنگام پخت، حباب های درشتی 

بر روی نان ها ایجاد نشود.
در صورت تمایل می توانید روی خمیر خود کنجد هم   

بپاشید.
 نان ها را در طبقه وسط فر گذاشته و به هر نان حدود ۱۰ 
دقیقه زمان بدهید.  از روی تغییر رنگ نان می توانید 

متوجه شوید که نان تافتون شما آماده است. 

 دکتر شکوفه سخنور
 فیزیولوزیست

 دادن غذای جامد زودهنگام و تغییرات در روده
مطالعه جدیدی که در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا انجام 
شده نشان می دهد آغاز تغذیه کودک با غذای جامد در سه 
ماهگی یا قبل از آن می تواند تغییراتی در وضعیت باکتریایی 
روده بزرگ نوزاد ایجاد کند. این محققان با بررسی مدفوع 
نوزادانی که غذای جامد برای آن ها زود آغاز شده بود، متوجه 
وقوع این تغییرات شدند. این بررسی نشان می دهد وقتی 
دادن غذای جامد در سه ماهگی آغاز می شود، تنوع باکتریایی 
روده نوزادان افزایش می یابد اما چنین تغییراتی در وضعیت 

باکتریایی روده ها چه اهمیتی دارد؟
 تغییرات در روده و اضافه وزن در دوره کودکی

مطالعه  دیگری که پیش از این توسط محققان نــروژی در 
سال ۲۰۱۸ انجام شده است، نشان می دهد باال بودن تنوع 
باکتریایی روده بزرگ در سه ماهگی با مشکل اضافه وزن در 
دوره کودکی ارتباط دارد. از سویی مطالعات دیگری که پیش 
از این انجام شده است هم نشان می دهد کودکانی که غذای 
جامد برای آن ها در سنین بسیار پایین و زیر چهارماهگی آغاز 
شده است، احتمال اضافه وزن در دوران کودکی در آن ها 

افزایش می یابد.

با توجه به یافته های این مطالعه و بر اساس مطالعات قبلی 
می توان نتیجه گیری کرد که آغاز غذای جامد در سه ماهگی 
و پیش از آن با ایجاد تغییرات در ترکیب باکتریایی روده بزرگ 
احتمال اضافه وزن در دوره کودکی را افزایش می دهد. بر 
این اساس هم به جد توصیه می شود که والدین به هیچ عنوان 
غذای جامد برای فرزندشان را از سه ماهگی یا زودتر آغاز 

نکنند.
غذاهای مناسب برای کودکان می تواند یک غذای ساده 
باشد.دادن هر نوع غذای ساده را باید با قاشق چای خوری 
آغاز کنید، مانند برنج پخته )کته نرم( و میزان آن را کم کم 
افزایش دهید. وقتی غذای جدید به مدت یک هفته به کودک 
داده شد، بدون این که تاثیر بدی داشته باشد، می توان غذای 

دیگری به غذای وی افزود.
در روزهای اول از مقدار بسیار کم غذای کمکی برای کودک 
استفاده کنید، مثال نصف قاشق چای خوری و هــرروز این 

مقدار را کمی بیشتر کنید تا به دو قاشق سوپ خوری برسد.
 اولویت با سبزی هاست 

در ادامه روند تغذیه کودک با غذاهای کمکی از پوره میوه 
و سبزیجات استفاده کنید. بهتر است سبزی ها را پیش از 

میوه ها داد. اگر میوه ها اول داده شوند، کودک مزه شیرین 
را ترجیح خواهد داد و ممکن است در برابرخوردن سبزی ها 

مقاومت نشان دهد.
 به طور کلی، هر پله تغذیه را روی پله قبلی بسازید و مطمئن 
شوید که در هر مرحله، تنها یک نوع ماده ی غذایی به کودک 

می دهید.
بعضی از غذاها که بیشتربرای شیرخواران حساسیت زا 
هستند ، عبارت اند از: سفیده تخم مرغ، شکالت، مغزها، و 
شیرگاو . بهتر است در دوران شیرخواری از دادن این غذاها 

به کودک خودداری کرد.
 نشانه های آمادگی کودک برای غذاخوردن
 وزن کودک از زمان تولدش دو برابر شده باشد.

 کودک می تواند حرکات سر و گردنش را کنترل کند.
 کودک می تواند با کمی حمایت بنشیند.

 کودک می تواند به شما نشان دهد که سیر است، به وسیله 
چرخاندن سرش و یا این که دهان خود را باز نکند.

کودک زمانی که دیگران غذا می خورند، از خودش عالقه 
نشان می دهد.
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قرنطینه و 
ورزش های خانگی 

 در روزهایی که در منزل هستم چه ورزش هایی 
را انجام بدهم ؟ آیا ممنوعیتی برای انجام حرکات 

ورزشی دارم؟
افراد بهتر است به دلیل آسیب پذیری از انجام 

دسته ای از تمرینات خودداری کنند.
با این که این روزها  توصیه می شود حتما ورزش 
در منزل مدنظر قرار گیرد، اما باید توجه داشته 
باشیم که برخی حرکات ممنوع است و نباید 
آن ها را انجام داد چراکه موجب آسیب در افراد 

می شود.
با انجام ساده و صحیح حرکات زیادی می توانید 
سطح فعالیت تان را حفظ کنید یا افزایش دهید 
و نیاز به کار ویژه و عجیب و غریبی ندارید بنابراین 
در روزهــایــی که در منزل تمرین می کنید از 
اجرای حرکاتی که پرش و جهش شدید دارند 

خودداری کنید.
نباید سعی کنید خودتان حرکات جدید و ترکیبی 
ــداع یا اجــرا کنید. ایــن موضوع در حیطه  را اب
حرکت شناسی اســت و فقط باید حرکاتی را 
انتخاب کرد که از قبل آمــوزش دیــده باشید یا 

ساده و تایید شده است .
تمام حرکات را در دامنه حرکتی ایمن و بدون 
درد در مفاصل انجام دهید و افــراد مختلف 
باید برای افزایش فشار یا حجم تمرین از تغییر 
زاویه حرکات  یا اجرا در تکرارهای بسیار زیاد 

خودداری کنند .

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال  امکان 
پذیر است و اگر در پاسخ به ســواالت مصرف  دارویی توصیه 

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

»هانتا ویروس« جان انسان ها را 
تهدید می کند؟

 در روزهای اخیر بحث داغی مبنی برشیوع ویروس 
ــروس« در  دیگری  آن هم در چین به نام »هانتا وی
سراسر  خبرگزاری های  و  اجتماعی  شبکه های 
از  پیشگیری  ــرای  بـ اســـت.  گرفته  شکل  جــهــان 
نگرانی شما از این ویروس در ادامه به توضیحات 

کارشناسان دراین باره می پردازیم :
داستان از آن جا شروع می شود که پایگاه خبری 
چینی گلوبال تایمز در توییتی اعالم کرد یک فرد 
ناشناس دراستان یوننان هنگامی که با اتوبوس 
به سمت محل کار خود در استان شاندونگ سفر 
می کرد، درگذشت. نتیجه آزمایش »هانتاویروس« 
ــده  و هنوز اطالعات  ــالم ش ایــن شخص مثبت اع

بیشتری در این باره منتشر نشده است.
متخصصان بــه ســرعــت اعـــالم کــرده انــد کــه این 
ویروس، ویروس جدیدی نیست و به ندرت در بین 
انسان ها منتقل می شود و در بیشتر موارد از فردی 
به فرد دیگر انتقال پیدا نمی کند.دکتر سمیه شیخ، 
دانشمند سوئدی در صفحه توییتر خود نوشته است 
که هانتاویروس بــرای اولین بــار در دهــه ۱۹۵۰ 
میالدی و در طول جنگ آمریکا و کره در رودخانه 
هانتان کره ظاهر شد. انسان در صورتی که مایعات 
موجود در بدن موش ها و موش های صحرایی را 
بخورد می تواند به این ویروس مبتال شود. انتقال 
این ویــروس از انسان به انسان، بسیار نادر است. 
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایاالت متحده 
آمریکا )CDC( هم اعالم کرده که موارد ابتال به هانتا 
ویروس بسیار کم است اما میزان مرگ و میر در میان 
کسانی که به این ویروس مبتال می شوند، تقریبا ۳۸ 

درصد است.
 عالیم شبیه کرونا

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا می گوید 
عالیم ابتال به هانتا ویروس ممکن است تا هشت هفته 
بعد از قرار گرفتن در معرض ادرار و فضله تازه یا بزاق 
جوندگان آلوده خود را نشان بدهد. طبق اطالعات 
منتشر شده از سوی این سازمان درباره ویروس هانتا، 
گاهی اوقات هم آلودگی به این ویروس ممکن است به 
دلیل گزیده شدن از سوی موش های آلوده باشد و این 
نیز یکی از راه های ابتالی انسان به آن است.عالیم 
این ویروس از بسیاری جهات کامال به عالیم ویروس 
کرونا شبیه است؛ مبتالیان به هانتا دچار تب ، سردرد ، 
سرفه و تنگی نفس می شوند که همگی از عالیم اصلی 
کرونا هم هستند.هیچ گونه درمان مشخص یا واکسن 
ــروس هانتا موثر باشد  خاصی که روی عفونت وی
وجود نــدارد و این ویــروس هم مثل کرونا هیچ گونه 
درمان قطعی ندارد. بیماران مبتال به ویروس اغلب 
ــان نارسایی های حاد  ــژه در زم به مراقبت های وی
تنفسی نیاز دارند.بنابراین، اگر در محیط اطراف 
شما جوندگانی مثل موش وجود دارد و عالیم تب، 
دردهای شدید عضالنی و تنگی نفس شدید دارید، 

به سرعت و بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید.    
منبع: نیویورک پست

           مواد الزم) برای 6 تا 7 عدد (
 آرد -  ۵ لیوان )۴۵۰ گرم(

 مایه خمیر - ۲ قاشق چای خوری
ــق  ــاش ــع -  3 ق ــایـ  روغــــــن مـ

چای خوری
نمک -  ۲ قاشق چای خوری
 شکر -  3 قاشق چای خوری

 آب گرم - ۲7۰ میلی لیتر

نان تافتون

نان

توقف تولید یک داروی پرمصرف
سازمان غذا و داروی آمریکا FDA ازتولید کنندگان تمامی 
فورا  ،خواست  زانتاک  مثل  رانیتیدین  قــرص  برندهای 
تولید این دارو را متوقف کنند. دکتر بابک عزیز افشاری، 
پاتولوژیست در این باره چنین توضیح می دهد: طبق اعالم 
اداره غذا و داروی آمریکا FDA ،از ابتدای ماه آوریل همه 
شکل های داروی رانیتیدین )زانتاک(، به دلیل احتمال 
آلودگی به مــاده خطرناک و ســرطــان زای ان-نیتروزو-
دی- متیل- آمین )NDMA(، باید از بازار جمع آوری شود.
ایسنا به نقل از بی بی سی آورده است که مطالعات نشان 
می دهد مقدار این ماده سرطان زا و عوارض ناشی از آن  
با گذشت زمان و نگهداری دارو در دماهای باالتر، بیشتر 
می شود.قابل ذکر است کاربرد اصلی این دارو درمان 

زخم معده و گاستریت است و در درمان کوتاه مدت زخم 
های فعال دوازدهه یا زخم های فعال و خوش خیم معده، 
حاالت مرضی ترشح بیش از حد اسید معده مانند نشانگان 
نیز  مری  به  معده  محتویات  برگشت  زولینگر-الیسون، 
ــرای رفع  استفاده مــی شــود.اگــرچــه مصرف ایــن دارو ب
برخی مشکالت گوارشی مفید و مؤثر است اما مصرف 
بیش از اندازه تعیین شده آن، می تواند موجب بروز برخی 

مشکالت و بیماری ها شود.
مصرف خودسرانه و بیش از انــدازه  این دارو مانع جذب 
 » B12 »کلسیم«، »منیزیم«، »اسید فولیک«، »ویتامین 
و »ویتامین D« خواهد شد، بنابراین، قرص رانیتیدین را 
تنها در مواقع لزوم که پزشک به بیمار توصیه می کند، باید 

مصرف کرد.
کمبود ویتامین B12 که ناشی از مصرف بیش از حد قرص 
رانیتیدین است بعد از حدود پنج سال مشخص خواهد شد.

این دارو با کاهش جذب ویتامین B12 جذب موادی را که 
نیاز به محیط اسیدی معده دارند ، کم می کند ،از جمله 
هضم و جذب پروتئین ها را کم و افزایش خطر ذات الریه را 

نیز زیاد می کند.
رانیتیدین،  خــودســرانــه  مصرف  دیگر  مهم  عــارضــه  دو 

اختالالت کبدی و کلیوی در دراز مدت است.
شایع ترین عــوارض این قرص پیدایش بثورات جلدی، 
در  جنسی  میل  کــاهــش  و  سرگیجه  ــال،  ــه اس گیجی، 

درازمدت است.

مهتم جدید اضافه 
وزن کودکان

آیا از عوارض غذا دادن زودهنگام 

به کودک اطالعی دارید؟

بهترین غذا برای نوزادان شیر مادر است و کودک باید حداقل تا ۲1 ماهگی از شیر مادر در کنار غذاهای دیگر تغذیه کند. کودک تا 6 ماهگی  تنها به 

شیر مادر برای تغذیه احتیاج دارد، بنابراین تا این زمان تغذیه مادر بسیار مهم است و باید حتما پروتئین، ویتامین، آهن و سایر مواد مغذی را در رژیم 

خود بگنجاند.اما آغاز زود هنگام غذای جامد در کودکان متهم جدید شناخته شده در اضافه وزن کودکان می باشد.

تازه ها

نمک سیستم ایمنی را ضعیف 
می کند

نشان  آلمانی  محققان  جدید  بــررســی  نتایج 
می دهد مصرف نمک بیش از حد در رژیم غذایی 
می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف و مقابله 
با عفونت های باکتریایی را دچار مشکل کند.  به 
می کنند،  تأکید  محققان  دیلی میل،  از  نقل 
خــوردن برگر و چیپس دو بار در روز به توانایی 
افراد در مقابله با عفونت آسیب می زند؛ در واقع 
یکی از مهم ترین عوامل تضعیف سیستم ایمنی 

بدن تغذیه است.
یک  ــوردن  ــ خ ــد  ش مشخص  مطالعه  ایـــن  در 
همبرگر در روز توانایی سیستم ایمنی بدن افراد 
را در مقابله با عفونت های باکتریایی به طور 

چشمگیری کاهش می دهد.
کریستین کورتز از دانشگاه بن گفت: مطالعه 
جدید ما ثابت می کند که مصرف بیش از حد نمک 
بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن را تضعیف 
می کند. به گفته وی، این یافته ها شگفت آور و در 

نوع خود بی همتاست.

پزشکان آب آشامیدنی را بهترین گزینه بــرای فــروبــردن قــرص می دانند زیرا 
نوشیدنی های معمولی از آب میوه ها گرفته تا نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه 

یا چای، ممکن است اثربخشی داروهای خاصی را کاهش دهد و وضعیتی ایجاد کند 
که تهدید کننده سالمت است.

آب انار
در آب انار آنزیمی وجود دارد که باعث شکسته شدن بسیاری از داروهای ضد فشار خون می شود.

شیر، شیرسویا، اسموتی های حاوی شیر
کلسیم با داروهای تیروئید تداخل ایجاد می کند. باید حداقل ۴ ساعت از زمانی که داروی تیروئید خورده اید، صبر کنید و سپس نوشیدنی حاوی 

کلسیم )مثل شیر( را بنوشید.

کافئین )قهوه، چای سبز و نوشیدنی های انرژی زا(
مصرف کافئین همراه باداروهای محرک، می تواند تهدید جدی برای سالمت محسوب شود. مثال، اگر از داروی افدرین، آسم و آمفتامین 

استفاده شود و همزمان نوشیدنی حاوی کافئین مصرف شود، برای سالمتی فرد خطرناک است.

آب گریپ فروت
 آب گریپ فروت روی ۵۰ نوع داروی مختلف، اثر منفی می گذارد )از جمله داروهای استاتین(. با توجه به این که اثر آب 

این میوه مرکباتی بیش از ۲۴ ساعت در بدن باقی می ماند، تغییر زمان مصرف دارو نمی تواند مشکل را برطرف 
کند و فرد باید صبر کند تا بیش از ۲۴ ساعت، از زمان مصرف آب گریپ فروت بگذرد و بعد دارو را مصرف کند.

پرسش و پاسخ

تغذیه

پزشکی 

دانستنی ها
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آسیب های ترویج شوخی های پرخاشگرانه    
ــتــخــت، بـــارهـــا شــاهــد  ــای ــد پ ــدی در ســـری ج
دست  هستیم.  پرخاشگرانه  شــوخــی هــای 
انداختن دیگران، توهین، تمسخر، آزار کالمی و 
جسمی، جزو شوخی های پرخاشگرانه هستند. 

عادت هایی که نباید از نقی، ارسطو و بهتاش یاد بگیرید
پنهان کاری، دروغ گویی  های متعدد اعضای خانواده، تضعیف جایگاه والدین، تکیه کالم های گزنده و ... نباید در خزانه رفتاری بزرگ ساالن تقویت شود

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

در این روزهای قرنطینه خانگی زودتر از 3 شب خوابم نمی برد!

روز شروع ورزش های خانگی

یک برنامه ریزی داشته باشید تا حداقل 
برای نیم ساعت هم که شده در روز، چند 
حرکت ورزشی ساده مانند دراز 
نشست، شنای سوئدی، 
حرکات کششی و ... را 
در خانه به همراه دیگر 
اعضای خانواده انجام 

دهید

قرار و  مدار

ما و شما

* امیدوارم در سال جدید، کرونا از زندگی همه 
زندگی سالمی ها رخت ببنده و دوباره صفحات تون 

پر بشه از خبرهای شاد و مطالب خوشحال کننده.
* مطلب »نانوایی، کافی شاپ، رستوران و فست فود 
را به خانه بیاورید« که در صفحه سالمت چاپ شد، 
کاربردی بود و در روزهای تعطیالت نوروز، اساسی 

به کار خانواده ما آمد.
* هر 6 کمیک  نــوروزی صفحه خانواده، جالب و 
شهریار خواندنی بود.  
* در تصویرسازی روز برنامه ریزی برای تعطیالت 
ــرار و مـــدار، عکس خریدن  ــوروزی در ستون ق نـ
ایکس باکس رو زدین که این روزها قیمتش سر به 
ــر معرفی  فلک کشیده! نمیشد یک بازی ارزون ت

می کردین.
* از تمام مردمی که در این روزها در خانه مانده اند 
تا قدم مهمی برای سالمت ماندن دیگران بردارند، 

باید تشکر ویژه کرد.
* مطلب »چرا رستا همه چیز را نمی گوید تا راحت 
شود؟!« که در صفحه خانواده چاپ شد، باعث شد 
تا به شخصه همدردی بیشتر با چنین افرادی داشته 
باشم. البته باز هم بازی رستا در سریال دل برای 
من اصال قابل درک نیست. یک بازی خسته کننده 

و روی اعصاب.

چگونه تأثیرات منفی 
سریال ها را کاهش دهیم؟

قبل از هــر چیز بــایــد تــوجــه داشــت 
نوجوان ها که در مسیر الگوپذیری، 
را  می کنند  حــرکــت  بقیه  از  تندتر 
از  قهرآمیز  رفتارهای  با  نمی توان 
تماشای محتواهای مختلف آن هم 
در تلویزیون منع کرد اما کار ساده 
کمک  ــو«،  ــت وگ ــف »گ مثل  مهمی  و 
می کند تا بتوانید به دوراز هر تعصبی، 
درباره یک مجموعه تلویزیونی حرف 
ــه با  بــزنــیــد. تمرین خــوبــی اســت ک
حرف زدن، سعی کنیم از حالت یک 
فعالی  مخاطب  به  منفعل،  بیننده 
تبدیل شویم که توانایی ارزیابی دارد. 
بعد از پــایــان ســریــال، از فرزندتان 
بپرسید که چه هیجانی دارد، درباره 
دیالوگ ها چه نظری دارد، اگر قرار 
بود او نویسنده سریال باشد چه 
چیزهایی را تغییر می داد؟ راه 
دیگر این است که ارتباط 
خودتان را با سازندگان 
ــای  ــ ــه ه ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ م
ــی حفظ  ــون ــزی ــوی ــل ت
کنید و در شبکه های 
اجــتــمــاعــی، 
ــًا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حـ
بـــــه آن هـــــا 
بـــــازخـــــورد 
شما  دهید. 
بـــه عـــنـــوان 
ــده حق  ــن ــن ــی ب
ــد نــظــرتــان  ــ داریـ
کمک  و  بگویید  را 
ــازان، با  ــه س ــام ــرن کنید ب
کار  مفید،  بازنگری های 

خودشان را اصالح کنند.

سخنی با والدین

با سالم خدمت شما مخاطب گرامی 
و تبریک سال جدید خدمت شما. به 
نظر می رسد از شرایط حاضر به خاطر 
احساس  و  شده اید  کالفه  قرنطینه 
می کنید برنامه زندگی تان بهم ریخته است. اتفاقی 
که طبیعی است و اگر به درستی توسط خودتان 
مدیریت نشود، یک سری پیامدها خواهد داشت. در 

ادامه به بررسی این مسئله می پردازم.

برای صبح هایتان برنامه ریزی کنید    
در اولین قدم باید به برنامه ریزی فکر کنید. ساعت خواب 
و بیداری برای خودتان تعریف کنید و ساعت کوک کنید 
تا بتوانید سر ساعت بیدار شوید. در روزهای اول سخت 
است ولی کم کم عادت می کنید. در مورد این موضوع 
فکر کنید که قبل از شرایط قرنطینه چه کارهایی انجام 
می دادید و االن کدام یک از آن کارها را می شود انجام 
داد و چه کارهایی را نمی توان انجام داد. باید مقداری 
خالقیت به خرج دهید و برای خود برنامه ای داشته 
باشید که چه کارهایی را دوست دارید و می توانید در 
اوایل صبح انجام دهید. در واقع روز خود را با برنامه پر 

کنید تا این مشکل حل شود.

نگذارید عادت های بد ریشه دار شود    
هرچقدر برنامه منظم تری داشته باشید، هم حال شما بهتر 
می شود و هم ساعات خواب و بیداری تان نظم می گیرد. 
از این برنامه تبعیت کنید و مطمئن باشید مشکل شما 
حل می شود. در ضمن و در این روزها باید مراقب باشید 
که بعضی رفتارها و عادت های اشتباه در شما ریشه دار 
نشود. باالخره دیر یا زود شرایط تغییر خواهد کرد و نباید 
این روزها طوری زندگی کنید که بازگشت به روال عادی 

زندگی، برای شما دردسرساز شود.

در این روزها به خاطر تعطیالت و قرنطینه خانگی، 
همه زمان روز را در خانه هستم و برنامه خوابم 
بهم ریخته است. شب ها تا ساعت 2 یا 3 بیدارم و 
صبح ها هم زودتر از 12 یا 13 نمی توانم از خواب بیدار شوم. 
قدیم این طور نبودم. چه کار کنم که ساعت 12 خوابم ببرد 

تا حداکثر ساعت 8 صبح، بیدار شوم و به کارهایم برسم؟

احترام اسماعیل زاده| روان شناس عمومی

یافتن تغییرات 2 تصویر!    
سرگرم کردن بچه ها کار ساده ای است 
و می شود با هر حرکت کوچکی آن ها را 
به وجد آورد؛ این شما هستید که باید 
ــا دل و وقت  ــردن آن ه ــرای سرگرم ک ب
بگذارید. بازی »یافتن تغییرات در دو 
تصویر« را که می شناسید؟ همین کار 
را به صورت عملی و واقعی در منزل تان 
برای  اجــرا کنید.  از بچه ها بخواهید 
چند دقیقه به جزئیات اتاق دقت کنند 
و سپس بــرای لحظاتی اتــاق را ترک 

کنند. حاال نوبت شماست که یک تغییر 
کوچک در اتاق ایجاد کنید و از بچه ها 
این  کنند.  پیدا  را  تغییر  آن  بخواهید 
بازی را چرخشی انجام دهید تا بچه ها 
هم بتوانند بودن در سمت دیگر بازی را 
تجربه کنند. این بازی حافظه تصویری 
افــراد را تقویت خواهد کرد و عــالوه بر 
این بچه ها به این نکته پی خواهند برد 
که با مرتب بودن اتاق می شود هر تغییر 
کوچکی را تشخیص داد و مکان وسایل 

را به خاطر سپرد.

ــازی »دور یا نــزدیــک« هم جذاب      ب
است

در این بازی شی ء مشخص شــده ای را 
نقطه ای  در  را  آن  و  می کنید  انتخاب 
مخفی می کنید. زمانی که بچه ها برای 
یافتن شیء گم شده وارد اتاق می شوند، 
شما باید بگویید او به شیء نزدیک شده 
یا دور. می توانید این کار را با به صدا 
درآوردن یک شیء دیگر انجام دهید. 
مثال به در اتاق ضربه بزنید. ضربه های 
محکم یعنی به شیء مخفی شده نزدیک 
شده ای و ضربه های آرام و کم صدا یعنی 

از شیء دور شدی.

من چی هستم؟    
»من چی هستم؟« دیگر بازی متناسب 
روزهــای خانه نشینی است. روی یک 
ــک نـــام حـــیـــوان، شخص  ــوچ ــذ ک ــاغ ک
معروف، شیء یا هر چیز دیگری که به 
نظرتان خوب می آید بنویسید و روی 
پیشانی کودکتان بچسبانید. این بازی 
شبیه بازی 20 سوالی است و کودک 
باید با پرسیدن سواالتی که پاسخ بلی 
ــد، تشخیص بدهد نام چه  یا خیر دارن
پــیــشــانــی اش چسبانده  چــیــزی روی 

شده است.

 ماندن در خانه، آن هم برای طوالنی مدت یکی از عذاب آورترین اتفاقاتی است 
که ممکن است برای آدم های اجتماعی و اهل رفت و آمد روی دهد. بچه های 
پرانرژی و اجتماعی تر هم مثل بزرگ ترها از خانه نشینی خوش شان نمی آید 
و حوصله شان سر خواهد رفت. قرنطینه خانگی به اندازه ای کش آمده که ناروا 
است اگر از بچه ها بخواهیم تمام وقت آزادشان را با خواندن کتاب و فیلم پر 
کنند. بچه ها به نشاط و جنب و جوش بیش تری نیاز دارند و مادرها نقش پررنگی 
در نحوه استفاده مفیدتر و البته هیجان انگیزتر از این اوقات فراغت دارند؛ از 
همین رو تصمیم گرفتیم در ستون بانوان امروز چند بازی و سرگرمی ساده که 
می شود بدون هیچ هزینه ای در منزل اجرایشان کرد را به شما پیشنهاد دهیم 

تا کمی از کسالت خانه نشینی دور شوید.

الهام حبشی

 طبق نظرسنجی ها، سری 
ــال پایتخت  ــری شــشــم س
تــوانــســتــه اســـت درصـــد 
ــادی از مخاطبان را با  زی
خــودش همراه کند. به بهانه پربازدید 
ــودن پایتخت در روزهـــای قرنطینه از  ب
زاویــه روان شناسی به ابعاد گوناگون 
سریال می پردازیم. البته که می توانیم 
چشم مان را بر تمام نقاط ضعف این سریال 
ببندیم و صرفا آن را تحسین کنیم اما نگاه 
ناکارآمد  زمینه ای  هر  در  سیاه وسفید 
است. در پایتخت شش می بینیم که پسر 
بزرگ خانواده، نقش مادرش را به رسمیت 
محترمانه  او  بــا  معموال  و  نمی شناسد 
ــه دلیل  صحبت نــمــی کــنــد. بــهــتــاش ب
عصبانیت، سرش را به دیوار می کوبد و به 
ارسطو لگد می زند. در این سریال درباره 
مواد مخدر به راحتی صحبت می شود و 
خاص تر اینکه صحنه خشونت باری نمایش 
داده می شود که بهبود به دلیل سندروم 
دست بی قرار، دوبــار ارسطو را از گردن 
روی دستش می گیرد! یکی از آسیب های 
نمایش خشونت در تلویزیون این است 
که مخاطب یاد می گیرد به جای تجربه 
هیجان هایش، آن هــا را به طور افراطی 
است،  عصبانی  اگــر  یعنی  کند!  تخلیه 
به جای پردازش شناختی و هیجانی، آن 
را در لحظه، با شدیدترین حالت ممکن 
تخلیه کند. اگر خشمگین اســت، طعنه 

بزند، برخورد تهاجمی داشته باشد و ... .

نگار فیض آبادی| کارشناس ارشد روان 
شناسی بالینی

محوری

ممکن است این سکانس ها باعث خنده شوند 
امــا چنین خــنــده ای به قیمت بی احترامی به 
شخصیت افراد تمام می شود. حاال طیف زیادی 
از مخاطبان، شاهد پیام های کالمی و غیرکالمی 
خشونت بار هستند.  رسانه در جایگاه یک الگو، 
می تواند باعث ترویج یا بازداری برخی از رفتارها 
شود. تکرار شوخی های پرخاشگرانه در سریال، 
اصل »بازداری زدایی« را تقویت می کند؛ یعنی 
زمانی که فــرد، کــاری را انجام می دهد بدون 
آن که با پیامد نامطلوب آن مواجه شود. در این 
صورت، ترس بیننده از انجام همان رفتار، کم یا 

خنثی می شود.
بی شمار  کنایه های  کــه  مخاطبی  بنابراین   
خودش  با  احتمااًل  می شنود،  را  شخصیت ها 

نیست  بد  نه تنها  حرف ها  این  گفتن  می گوید 
بلکه خنده دار هم هست! بی آن که در رفتارهای 
روزمره اش به پیامد رفتار و احساسی که در فرد 

مقابل ایجاد می کند، بیندیشد.

از ارزیابی انتقادی کمک بگیرید    
البته همه به یک اندازه از رسانه الگو نمی گیرند. 
به کمک »ارزیابی انتقادی« می توانید از خودتان 
بپرسید آیا خندیدن به هر چیزی درست است؟ 
آیــا جمله پرتکرار ارسطو که می گوید »مــن یه 
حبسی ام، کسی که حبس رفته همیشه یه ساک 
ــاده گوشه خونه داره!«، کارکرد خوبی در  آم
شدن  خفه  خشونت بار  صحنه  دارد؟  جامعه 
ارسطو، چه تأثیری روی بچه ها دارد؟ اگر نقش 

فرهنگ سازی تلویزیون برایتان جدی نیست، 
به این مثل دقت کنید که سال ها پیش، دعوای 
بــرره ای در روستای خیالی بــرره، باعث شد تا 
ــوزان با تقلید از همین دعوا،  برخی دانــش آم
در مدرسه به همدیگر آسیب بزنند! عــادت به 
پنهان کاری و دروغ گویی اعضای خانواده، تیغ 
زدن دیگران توسط بهتاش، مصرف و جابه جایی 
مواد هم تعدادی از مثال هایی هستند که نشان 
می دهند شاهد ضدهنجار در تلویزیون هستیم. 
با  و نوجوانان  بنابراین ممکن است کودکان 
تماشای پایتخت، به جای فراگیری هنجارهای 
ــی کنند و  کــارآمــد، رفتارهای ناسالم را درون
رفتارهای هنجارشکنانه هم در خزانه رفتاری 

بزرگ ساالن، تقویت شود.

عادت هایی که سم ارتباط هستند    
تکیه کالم ها، به دلیل ســاده و کوتاه بودن شان 
می توانند در مکالمه های روزمره، به طور تکراری 
استفاده شوند و تأثیر بگذارند. رفتار کنایه آمیز و 
تکیه کالم های گزنده، به مرورزمان تبدیل به عادت 

می شوند؛ در نتیجه افراد بدون هیچ پردازش 
ــا در ارتباط شان استفاده  ذهنی از آن ه

می کنند. یکی از نیازهای طبیعی 
در هــر ارتــبــاطــی، نــیــاز به 

»احترام« است. 
ــای  ــادت ه ع
نــاســالــمــی 

کنایه  مــثــل 
ــود  ــی ش م بـــاعـــث  زدن، 
نتوانیم نیاز مخاطبمان را به 
رسمیت بشناسیم و با آن ها 

به شکل مستقیم حرف بزنیم. 
ممکن اســت بی احترامی را 

بگیریم  صمیمیت  معادل 
و با ارجاع اشتباه به سریال 
ــن جمله کــه )تو  و گفتن ای

ــم هــمــیــن هــا رو  پــایــتــخــت ه
می گفتن(، نیاز بــه احــتــرام و 

هیجان ناخوشایند طرف مقابل را 
نادیده بگیریم.

بانوان

سرگرمی های خانگی
مادرها نقش پررنگی در استفاده مفیدتر و البته 

هیجان انگیزتر بچه ها در استفاده از اوقات فراغت شان 

در این روزهای خانه نشینی دارند

مشاوره 
فردی

آدمی بدشانس تر از من روی زمین نیست، چه کنم؟!

مخاطب گرامی، این که این سوال 
در ذهن شما ایجاد شده، واقعا جای 
خوشحالی دارد و بدان معناست که 
شما آمادگی تغییر تفکر در این باره 
را در خود به وجود آورده اید. در ادامه نکاتی مطرح 
خواهد شد که برای دستیابی به این هدف، کمک تان 

خواهد کرد.

خوش شانسی امری اتفاقی نیست!    
در بین مردم، داشتن شانس امری اتفاقی و بدون 
علت است اما اگر دقیق تر نگاه کنیم، متوجه می شویم 
هیچ چیز در این جهان اتفاقی نیست. خوش اقبالی 

به دلیل علت های  ایــن که  از  بداقبالی بیش تر  و 
ناشناخته باشد، نتیجه تفکر و اندیشه هر فرد درباره 
خــودش اســت و کسی که به هر دلیلی خــودش را 
بدشانس بداند، طبیعی است که رفتاری متناسب با 

آن انجام می دهد.

موفقیت های دیگران را به خوش شانسی شان     
نسبت ندهید

ــرادی که دلیل موفقیت  نکته مهم دیگر این که اف
دیگران را شانس و اقبال می دانند، مسئولیت اجرای 
اعمال خــود را نمی پذیرند. شکل گرفتن روحیه 
راحت طلبی در میان جامعه و نسبت دادن موفقیت 

خانمی هستم 24 ساله. به معنای واقعی کلمه، بدشانس هستم چه در مسائل کوچک 
و چه مسائل خیلی بزرگ. هر کاری را که شروع می کنم، با دردسرهایی مواجه 
می شود که تصورش برای دیگران، بسیار سخت است! آدمی بدشانس تر از من روی 
زمین نیست. سوالم این است که آیا از نظر علم روان شناسی، شانس و اقبال واقعا وجود دارد؟ 

لطفا کمی درباره اش توضیح دهید.

نجمه عابدی شرق| دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی

دیگران به شانس، باعث می شود افراد کمتر به فکر 
تالش و رسیدن به اهداف شان باشند و در ضمن 
می خواهند خیلی زود به نتیجه دلخواه برسند و 
وقتی می بینند این گونه نمی شود، موفقیت های 

دیگران را به شانس و اقبال نسبت می دهند.

به جای شانس بگویید، احتمال    
توصیه می کنم از این پس به جای واژه شانس از واژه 
احتمال استفاده کنید. همان طور که می دانید، 
احتماالت در همه عالم بشری وجود دارد و اگر ما 
تمام تالش خود را روی مدیریت ذهن بگذاریم، 
خودمان میزان احتماالت را درباره زندگی شخصی 

افزایش می دهیم.
 به طور مثال، فرض کنیم که احتمال تصادف در 
هنگام عبور از خیابان یک در 800 است. اگر ما 
در هنگام رد شدن از خیابان دقت و تمرکز کافی 
داشته باشیم و به سمت راست و چپ نگاه کنیم و ... 
احتمال یک در 800 می تواند به صفر برسد. پس در 
نتیجه ما به جای نگاه به خوش شانسی و بدشانسی، 
می توانیم استفاده مناسبی از احتماالت داشته 
باشیم تا نگاه واقع بینانه تری به این ماجرا در ذهن 

شکل بگیرد.

مشاوره 
فردی
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حیاط ما چی داره؟
یه باغچه ی کوچولو

دراومده تو باغچه
سنبل و یاس و شب بو

مســابقه بین المللی 
نقاشــی کــودکان 
بــا  نوجوانــان  و 
عنوان »دست های 
نجات بخش  پاک، 
زندگی« از ســوی 
کانــون پــرورش 
فکری کــودکان و 
نوجوانان استان 
خراســان رضوی 

برگزار می شود.
ایــن  موضــوع 

مسابقه، »بهداشت دست های من« 
)لباس ها، اسباب بازی ها، خوراکی، خانواده، دوستان، خانه، 
شهر و دنیایی که زندگی می کنم( و »دســت هایی که مراقب 
سالمتی من هســتند« )پدر، مادر، پزشــک و...( تعیین شده 

است.
کــودکان و نوجوانــان 4 تــا 18 ســاله در بخــش ملــی و 
 بین المللی می توانند نقاشــی های خود را به نشانی اینترنتی
 paintfest. Kpf. ir بفرستید. برای ارسال اثر به این مسابقه 
در بخش ملی تا 31 اردیبهشــت و در بخش بین الملل تا 25 
تیر99  فرصت دارید. به برندگان از طرف کانون جوایزی اهدا 

می شود.

 قار و قار و قار کالغم

می گردم تو آسمون
توی هوای سالم

خوشحال و شاد و خندون

 سالم کودکانه

زیارت از راه دور 

شهرقصه 

 شیری با دم طاووسی

شیر جوانی بعد از پدرش سلطان جنگل شد. 
همه حیوانــات دورهم جمع شــدند تا او قوانین جدیــد جنگل را 

بگوید. 
شــیر نگاهی به حیوانات کرد و گفت: »مهم تریــن قانون تو 

جنگل اینه که هیچ کس نباید از من زیباتر باشه«. 
بعد به دُم طاووس اشــاره کرد و گفت: »از این به بعد دم تو 

مال منه«.
 بلبل خندید، شیر که صدای زیبای بلبل را شنید گفت: »از این 

به بعد چهچهه های تو هم مال منه«.
 گوزن گفت: »اما عالیجناب...« شــیر که دید گوزن شاخ 

زیبایی دارد گفت: »شاخ تو هم مال منه«.
حاال ســلطان جنگل یک پــر بلند و زیبا جــای دم و یک 

صدای نازک و قشنگ داشت.
 یک شاخ بلند هم روی سرش بود.

دوستان خوبم با دقت به این دو تصویر نگاه کنید و 10 تفاوت آن ها را 
پیدا کند. 

سرگرمی

 پیدا کردن اختالف

ثار شما آ

کالغ خوشحال

سالم. سال نو مبارک! ما هرسال، عید نوروز لحظه تحویل 
ســال حرم یا اطراف حرم بودیم و آن جا با امام رضا )ع( 
حرف می زدیم، دعای تحویل ســال را می خواندیم و برای 

همه دعا می کردیم.
 اما امســال در خانه ماندیــم. در اتــاق پذیرایی ما یک 
عکس از حرم امام رضاست. 
امســال لحظه تحویل 
ســال، به آن عکس 
نگاه کردم و با امام 
رضا صحبت کردم. 
ما بچه ها باید دعا 
کنیم تا زودتر همه 
چیز روبه راه شود.   

یه خبر خوب

مسابقه کانون

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

نویسنده: دایی مصطفی   

شعر

 بهار خانم

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا 10 ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

 شــیر فکر می کرد جذابتریــن حیوان جنگل شــده اما هــر بار که با صــدای بلبل 
می خواســت برای بقیه صحبت کند همه حیوانات به او می خندیدند. 

گاهی هم بدون این که بخواهد دم طاووســی اش باز می شــد. دیگر نمی توانســت 
غرش های بلند داشته باشد. 

حتی نمی توانســت تند بدود چون دمش گیر می کرد. 
از همه بدتر اینکه شاخ ها باعث شده بود یال زیبایش 

بهم ریخته شود و ابهت سابق را نداشته باشد. 
شــیر همه حیوانات را دور هم جمع کــرد و گفت: »به 

نظر من...
دوســتان خوبم حاال پایــان قصه را حــدس بزنید و 
بگویید به نظر شما شــیر چه حرفی به حیوانات زده 

است؟ 

ی 
ی ها : سعید مراد

صویرساز
ت

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوســتان گلم می تونین عکس هاتــون رو هم برای 
ما در تلگرام به همراه نقاشــی هاتون به شــماره 
0۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶ بفرســتید، تا در کنار نقاشــی و 

اسمتون، عکستون هم چاپ بشه.

علی افضلی -۸ ساله
پای آقا خرگوشه

بسته شده با زنجیر
هر کی اونو می بینه

میشه حسابی دلگیر

ستایش فرهمند کارده -۹  ساله 
قطره های تو دریا

بخار میشن با گرما
قطره ی بارون میشن

باز می ریزن تو دریا

نگار سادات جواهری- ۶  ساله 
غذاهای خوشمزه

بادکنکای رنگی
شادی و جشن و آواز
عجب شب قشنگی

توی حیاط خونه
پیچیده بوی گال

این گال رو کی کاشته؟
بهار خانم زیبا

محبوبه 
صمصام
 شریعت

شعر  ارسالی از دوست خوب »فرفره«

 زهرا سبزی- 10 ساله
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!پیشهنادهای قرنطینه ای 

فلسفه به زابن کاربردی 

اغلب ما با شنیدن کلمه فلسفه اولین حسی 
مفاهیم  با  شــدن  مواجه  می کنیم  پیدا  که 
ــت کــه نمی تواند  ــواری اس ــ پیچیده و دش
برایمان جذاب و کاربردی باشد. اما در این 
بتوانیم  سال ها تالش هایی شده که همه 
به صــورت ســاده با فلسفه ارتباط بگیریم. 
یکی از این تالش ها، پادکست »فلسفیدن« 
است. این رادیــوی اینترنتی در هر قسمت 
ــداد یا  با بهانه قــرار دادن یک موضوع، روی
فیلم با نگاهی فلسفی به تحلیل و بررسی آن 
می پردازد. قرنطینه و فلسفه، گیاه خواری، 
چت کردن، جهان پهلوان تختی و ... از جمله 
موضوعاتی است که تاکنون در این رادیوی 
اینترنتی منتشر شده است. شما می توانید 
www. ایــن پادکست را از طریق سایت 
برنامه های  ســایــر  و   falsafidan.com

پادکست خوان دنبال کنید.

پیشهناد اپدکست

انمه های ابمزه یک مادر

خواندن کتاب های طنز در این روزها می تواند 
به حفظ روحیه اعضای خانواده و ایجاد فضای 
بانشاط کمک کند. کتابی که امروز به شما 
معرفی می کنیم کتاب »چگونه با پدرت آشنا 
شدم؟« است. این کتاب که نوشته مونا زارع 
طنزنویس مطبوعاتی است مجموعه نامه هایی 
است که یک مادر برای دخترش نوشته است. 
ــادر در هر یک از ایــن نامه ها ،  شخصیت م
ماجرای آشنایی خودش با همسرش را نوشته 
اســت که دارای موقعیت ها و شوخی های 
بامزه ای است که می تواند باعث شود هنگام 
خواندنش بلندبلند با خودتان بخندید. این 
کتاب را می توانید به صورت اینترنتی سفارش 
برنامه  طریق  از  مناسب  قیمت  با  یا  دهید 

طاقچه دریافت کنید.

پیشهناد  کتاب

 ابمزه، غیرقابل پیش بیین
 و تودرتو

هتل بزرگ بوداپست

محصول 2014

آن ها  در  که  سوررئالی  فیلم های  تماشای 
شخصیت های غلو شده کارهای غیرمنتظره ای 
انجام می دهند می تواند گزینه خوبی برای 
تماشا در این روزها باشد. فیلم »هتل بزرگ 
وس  ساخته های  از  دیگر  یکی  بوداپست« 
اندرسون است که با رگه های کمدی، روایت 
غیرمعمول خودش را دارد. داستان این فیلم 
درباره مدیر هتل بزرگ بوداپست است که در 
سال های میان جنگ جهانی اول و دوم، این 
هتل را به یکی از برترین تفریحگاه های اروپا 
تبدیل کرده است اما در یکی از روزها، بانوی 
ُمسنی که از مشتریان همیشگی هتل بوده، از 
دنیا می رود و همین موضوع باعث ماجراهای 
بعدی می شود. این فیلم را در سایت های نماوا 

و فیلیمو تماشا کنید.

پیشهناد فیلم

 تجربه شطرنج
 در فضایی متفاوت

ــروز بــه شمامعرفی  بـــازی موبایلی کــه امـ
می کنیم یک بازی شطرنج نیست ولی در 
که  می افتد  اتــفــاق  شطرنج  محیط  و  فضا 
البته برخی عناصر بازی شطرنج نیز در آن 
دخیل است. بازی Auto Chess یک عنوان 
استراتژیک و متفاوت است که در آن کارت ها 
و عناصر مختلف تاثیرگذار هستند و روند 
بازی را رقم می زنند. این بازی جذاب توسط 
سازنده عنوان Dota2   تولید و در ماه ژوئن 
سال 2019 عرضه شده است. نصب بازی 
روی گوشی شما نیاز به حدود 350 مگابایت 
از  کــه   Auto Chess فضای خالی دارد. 
بهترین و موفق ترین بازی های 2019 به 
حساب می آید تا کنون بیش از پنج میلیون بار 

در گوگل پلی دانلود شده است.

پیشهناد ابزی
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آیا افراد سیگاری و مصرف کنند گان دخانیات بیشتر در معرض خطر ابتال به   COVID-19 هستند؟
WHO   توصیه های سازمان جهانی بهداشت

توصیه های سازمان جهانی 

WHO   بهداشت

  افراد سیگاری احتمااًل در برابر COVID-19 آسیب پذیرتر هستند زیرا عمل سیگار کشیدن به معنای این است که انگشتان دست )و احتمااًل سیگار 

آلوده( با لب در تماس هستند که این موضوع احتمال انتقال ویروس از دست به دهان را افزایش می دهد. همچنین افراد سیگاری ممکن است دچار 

بیماری های ریوی یا کاهش ظرفیت ریه شده باشند که این وضعیت هم خطر ابتال به بیماری را به طور جدی افزایش می دهد.

  همچنین شرایطی که نیاز به اکسیژن را افزایش دهد یا توانایی بدن در استفاده صحیح از آن را کم کند، بیماران را در معرض خطر 
جدی التهاب ریه قرار می  دهد.

   شکل های دیگر استعمال دخانیات مانند قلیان کشیدن هم به علت این که شیلنگ قلیان می  تواند جایگاه مناسبی برای تجمع ویروس ها 

باشد و همین که به طور مشترک استفاده می شود، فرد را در معرض ابتال قرار می دهد.

معضالت جهانی خانه نشینی    
تنها کار نیست که برای انسان امروز تبدیل 
به شری واجب شده است، دانش آموزان به 
مدرسه و دانشجویان به دانشگاه نیز اغلب 
همین حس را دارند: تعطیلی ها هرچه بیشتر 
باشند، بهتر است اما انگار زیــاد ماندن در 
خانه هم مشکالت خودش را دارد. وزارت 

کشور فرانسه اعالم کرده همزمان با اجرای 
طرح ممنوعیت خروج از خانه برای مقابله 
با شیوع بیشتر ویروس کرونا، آمار خشونت 
30 درصــد  خانگی در ایــن کشور بیش از 
افزایش پیدا کرده است. از ایتالیا، اسپانیا 
می رسد.  مشابهی  خبرهای  هــم  آلــمــان  و 
در چین نیز پیش از این اعالم شده بود که 

کالفیگ در

قرنطینه
کالفگی انساِن همیشه گریزان در دوراِن

اگر قرار باشد در خانه خودمان آرام نگیریم،  کجا آرام خواهیم گرفت؟

قرنطـــینهقرنطـــینه

قرار مدار ویژه

نامه از گذشته دور، راه بسیار مهم  و موثری برای 
انتقال دادن احساسات درونی به دیگران بوده 
است. در این روزهای سخت هم شاید بعضی 
حرف ها باشند که نتوانیم راحــت به صورت 
رودررو یا تلفنی به دیگران بگوییم. پس امروز 
سعی کنید به اعضای خانواده خودتان روی 
کاغذ نامه بنویسید و از احساسات خودتان 
بیشتر بگویید. برای نامه فرستادن به دوستان و 
آشنایان هم می توانید یک نامه مجازی بنویسید 

و اینترنتی بفرستید.

برای هم انمه بنویسیم

 رژیــم غذایی سالم خطر ابتال به بیماری های مزمن نظیر 
بیماری های قلبی-عروقی، دیابت، چاقی و همچنین احتمال 

ابتال به افسردگی و اضطراب را کاهش می دهد.
 از کربوهیدرات هایی که در میوه ها، سبزیجات و غالت کامل 
موجود است، استفاده کنید. انرژی موجود در این مواد غذایی 
به آرامی در بدن آزاد می شود که تأثیر تثبیت کننده ای بر حال و 

هوا و روحیه  ما دارد.
ــادی ویتامین A, B, C, D و E و   غذاهای حــاوی مقادیر زی
همچنین مــواد معدنی، آهــن و روی و سلنیم موجب تقویت 

سیستم ایمنی بدن می شوند.
 ویــتــامــیــن هــای خــانــواده B نقش بــســزایــی در آزاد شدن 

هورمون های شادی بخش سروتونین و دوپامین در مغز دارند.

 کمبود خواب پیامدهای منفی زیادی 
بــرای سالمتی جسم و روان ما دارد و 
حتی می تواند بر هــوش هیجانی نیز 
تأثیرات منفی بگذارد. کمبود خواب 
انسان را مستعد ابتال به بیماری های 
مزمن مانند دیابت، چاقی و بیماری های 

قلبی می کند.
 بــرای اغلب افــراد بین 6 تا 9 ساعت 

خواب، کافی به نظر می رسد.
 سعی کنید شب ها پیش از خواب سراغ 
خواندن اخبار نروید و از زل زدن به صفحه 

نمایش گوشی تان پرهیز کنید.

 ورزش و تحرک موجی از هورمون های 
ــدن آزاد مــی کــنــد؛  شــــــادی آور را در بـ
ــازه می دهند بهتر  هورمون هایی که اج
بخوابیم، کمتر استرس و اضطراب داشته 
باشیم و حافظه و قوه درک مان بهتر کار کند.

  ویدئوهای آموزشی زیادی در اینترنت 
ــی وجـــود دارد که  ــراوان و شبکه های ف
می توانید از آن ها برای ورزش کردن کمک 

بگیرید.
 حتی نیم ساعت فعالیت بدنی نیز می تواند 
ضربان قلب شما را باال ببرد و گردش خون 

در بدن تان را سرعت ببخشد.

ــی  ــاع ــم ــت   روابـــــــط اج
همان قدر بــرای سالمت 
روح و روان ما مهم است 
ــم  ــن یـــک رژیـ ــتـ ــه داشـ کـ
غــذایــی سالم و تحرک و 

ورزش  اهمیت دارد.
  با استفاده از برنامه های 
صوتی و تصویری مختلف 
ــه طــور  ــان ب ــان ت ــت ــا دوس ب
مجازی دورهمی برگزار 

و گفت وگو کنید.

ــای  ــ ــ ــارهـ ــ ــ کـ بــــــــه    
برسید؛  عقب مانده تان 
کمد یا کتابخانه را مرتب 
ــک بــپــزیــد،  ــی ــد، ک ــی ــن ک
خیاطی یاد بگیرید، سریال 
تماشا کنید یا دستی به سر 
و روی حیاط یا بالکن تان 

بکشید.
  کارهایی را که در گذشته 
به شما کمک کرده از پس 
ــوار برآیید  ــای دشـ ــ روزه

دوباره انجام دهید.

به خوداتن توجه کنیداز تنبیل برپهیزیدخوب و کایف بخوابیدغذاهای سامل بخورید! دورهمی آنالین
برگزار کنید

نکته برای تقویت 
سیستم ایمنــــــــی در

روزهای
۵

خانه نشینی

در روزهــای معمولی که کار می کردیم از ساعتی به بعد خیلی هامان بیتاب بودیم به خانه 
برگردیم. خانه ای که انگار ماوای گریز از شلوغی های بیرون بود اما حاال در این روزهای قرنطینۀ 
اجباری یا اختیاری، در روزگار جهان گیری کرونا، در ممنوعیت گذراندن وقت در مراکز 
تفریحی، سرگرمی، ورزشی، فرهنگی و ... حتی با وجود ارتباطات مجازی، ماندن بیش از حد 

در خانه عوارض رفتاری و روانی برایمان به بار می آورد.

 اولویت سازمان بهداشت جهانی دسترسی 
ــادر درمــان به تجهیزات محافظت شخصی  ک
ضــروری، شامل ماسک های پزشکی و تنفسی 

است.
  بحث در مورد استفاده از ماسک در سطح جامعه 
وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی استفاده از 
ماسک های پزشکی را برای مبتالیان به کرونا و 

مراقبان آن ها توصیه می کند.
 با این حال در این شرایط ، ماسک ها فقط در 
صورت ترکیب با سایر اقدامات محافظتی مؤثر 

واقع می شوند.
ــان جهانی بــهــداشــت بــه جمع آوری  ــازم   س
تمام شواهد موجود ادامه می دهد و به بررسی 
 پتانسیل استفاده از ماسک ها برای کنترل انتقال

 COVID-19 در سطح جامعه می پردازد.

آمــار طــالق در شهر »شــی آن«، از شهرهای 
قرنطینه شده چین افزایش معناداری پیدا 

کرده است.

میل به طبیعت، گریز از ماندن    
که  مکان هایی  فهرست  به  باید  اکنون  آیــا 
انسان از آن ها گریزان است محل سکونت 
را هم اضافه کرد؟ هواخوری مردان و زنان 
آلمانی روی بام ها، نوشیدن چای و قهوه 
روی بام ها در فرانسه، چادر زدن درپشت بام 
خانه در ایران، شکستن قرنطینه با پوشش 
کیسۀ زباله در ایتالیا، فرار از خانه با تن پوش 
دایناسور در اسپانیا و ده ها تصویر ثبت شده 
در عصر جهان گیری کرونا نشان می دهد که 
انسان کیفیتی از زندگی را می خواهد که در 
ارتباط با آسمان و آب و خاک، با میدان دید و 
میدان عمل وسیع، با هوای تازه و صداهای 
آشنا معنا می یابد. چرا که به قول مارتین 
هایدگر، فیلسوف آلمانی، »سکونت برای 
ــش بین انسان و جهان« اتفاق  ایجاد آرام

می افتد.

خانه باید ماوا باشد    
هایدگر، فیلسوف آلمانی می گوید: »پل ها، 
آشیانه های هواپیما، ورزشگاه ها و پست های 
برق، همگی ساختمان محسوب می شوند 
ــأوا نیستند. یک رانــنــدۀ کامیون، در  امــا م
ــراه، در  ــزرگ ــودرواش در ب ــ پشت فــرمــان خ
اقامتگاه خود است، اما او مأوای خود را آن 
همین  به  نیز  خانه  نمی سازد«. اکنون  جا 
سرنوشت دچــار شده اســت؛ خانه هایی که 
اغلب مالک آن هــا نیستیم، خانه هایی که 
»فعال« در آن ها می گذرانیم تا موقعیتی بهتر 
بیابیم، خانه هایی که در آن ها از آزادی کافی 
برخوردار نیستیم، خانه هایی که نمی توانیم، 
ــی ارزد کــه در آن هــا به  ــم نمی خواهیم یــا ن
از  »ساختن« دســت ببریم، مرتبه ای فراتر 
اقامتگاه نمی یابند. از نظر هایدگر جابه جا 
کردن میز و مشارکت افراد خانه در انجام آن 
نوعی ساختن است. مسئله گریز دایمی ما از 
یکی به دیگری است، در عصری که خانه نیز 

مأوای نهایی و نقطۀ پایانی گریزها نیست.
منبع: ایرنا

ماسک بزنیم یا نزنیم؟
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مورخان بزرگ  نکته تاریخی

 »هرودوت« و مورچه هایی
 به اندازه سگ!

بسیاری معتقدند که هــرودوت، پدر علم تاریخ 
و نخستین کسی است که در این زمینه، کتابی 
تحریر  رشته  به  تاریخ نویسی  معیارهای  با  را 
درآورد. او در »هالیکارناس« زاده شد؛ جایی در 
غرب شبه جزیره آناتولی و ترکیه امــروزی که بر 
کرانه های دریــای مدیترانه قرار گرفته است و 
هنگام تولد وی، بخشی از یک ساتراپ)ایالت( 
ایرانی محسوب می شد. بنابراین، با وجود دارا 
بــودن زبــان و فرهنگ یونانی، هـــرودوت، یکی 
از اتباع امپراتوری بــزرگ هخامنشی بــود. او 
دلیل نگارش کتاب تاریخ خود را، مصون ماندن 
خاطره وقایع از آسیب زمان بیان می کند؛ اما 
درباره چرایی و چگونگی رویدادها، آن روایتی را 
برمی گزیند که باب میل خود اوست و از خیر بقیه 
نقل ها می گذرد. هرودوت ادعا می کرد که به مصر 
و برخی نقاط دیگر سفر کرده است و در باب تاریخ 
مصر، سخن کاهنان مصری، مالک سخن اوست. 
با این حال، بسیاری از مورخان بعد از وی، با وجود 
استناد به کتاب تاریخش، هــرودوت را جاعل و 

خیالباف می پندارند.

تکیه بر تاریخ شفاهی     
کتاب او که »تواریخ« نامیده می شود، ابتدا متنی 
یکپارچه بود و بعدها در دوره رنسانس، آن را 
به 9 فصل مختلف تقسیم کردند و هر فصل را 
ــرودوت در نوشته خود  یک »میوز« نامیدند. ه
می کوشید که از نقل صرف وقایع عبور کند و به 
تحلیل و واکاوی چرایی رویدادها بپردازد؛ کاری 
که البته باعث می شود دیدگاه ها و امیال شخصی 
وی، نفوذ گسترده ای در روایات تاریخی پیدا کند. 
منبع روایی هرودوت، اسناد و مدارک نیست؛ او 
به طور عمده از روایات شفاهی بهره می برد و در 
واقع تاریخ او را، باید به نوعی، یک تاریخ شفاهی 

دانست. 

روایت های عجیب و غریب     
ــه روایــت خــود را از تاریخ  ــرای آن ک هـــرودوت ب
حتی  می کند  سعی  ــد،  ده نشان  واقع بینانه 
چیزهایی را که تنها در وهم می گنجد هم، بازگو 
ــاره مورچه هایی به انــدازه  کند؛ روایــت وی درب
سگ که شاه ایران تعدادی از آن ها را در اختیار 
داشــت، نمونه ای از این داستان های وهم آلود 
است؛ هرچند که خود هرودوت تأکید می کند: 
»من اگرچه وظیفه دارم آن چه را شنیده ام بازگو 
کنم، ولی بی گمان مجبور نیستم همه آن ها را 

باور کنم]![«

تاریخ نویسی جانبدارانه     
هـــرودوت افــزون بر نگاه نه چندان مثبت به 
ایرانیان، در قبال هم نژادان یونانی خود نیز، 
رویــکــردی دوگــانــه داشــت؛ وی کــه اصالتًا به 
آتــنــی هــا مــتــمــایــل بـــود و عــالقــه بــســیــاری به 
»پریکلس«، سیاستمدار و جنگ ساالر مشهور 
ــات تاریخی  آتنی داشـــت، عماًل در نقل روایـ
رقیب  اسپارتی ها،  نقد  به  یــونــان،  به  مربوط 
دیرینه آتنی ها می پرداخت. با آن که هرودوت 
در زمــان خــودش نیز مشهور بــود و می گویند 
به  باستانی  المپیک  ــای  ــازی ه ب مــراســم  در 
سخنرانی می پرداخت، اما روایــت پلوتارک، 
مــورخ دیگر یونانی که می گوید هــرودوت در 
آتنی ها، مقادیر  نفع  به  ازای نگارش کتابش 
هنگفتی طال از آن ها دریافت می کرد، اساس 
و پایه گزارش های وی را زیر سوال می برد. در 
دوره جدید، پژوهش های گسترده محققانی 
 15 کتاب  نویسنده  بدیع،  امیرمهدی  مانند 
جلدی یونانیان و بربرها به زبان فرانسوی، پرده از 
دروغ گویی های پدر علم تاریخ برداشته و جاعل 
بودن هرودوت را بیش از پیش آشکار کرده است. 

»بهرام گور« و عاقبتی که عبرت 
دیگران شد

بهرام، فرزند یزدگرد یکم، پانزدهمین پادشاه 
دودمــان ساسانی بود. او در حدود سال 420 
میالدی، به قدرت رسید. پدرش که بیش از دیگر 
فرزندان، به وی عالقه داشــت، تصمیم گرفت 
برخالف رسم معمول، او را در صحرا پرورش 
دهد و آداب رزم و شکار را بیش از حد معمول به 
او بیاموزاند. به این ترتیب، یزدگرد یکم، از منذر 
بن نعمان، حاکم حیره که دست نشانده ایران 
بود و حکومتش به مثابه سدی میان ایران و قبایل 
اعراب جاهلی و بدوی شبه جزیره عربستان عمل 
می کرد، خواست که پرورش بهرام و تربیت او را 
برعهده بگیرد. بهرام دوران نوجوانی و جوانی 
را در حیره گذراند و در مناطق جنوبی عراق 
امروزی، بخشی از عمرش را سپری کرد؛ هرچند 
که نولدکه، خاورشناس آلمانی، معتقد است که 
بهرام این دوره از زندگی خود را در حیره تبعید 
بود تا آرامــش خاطر دیگر برادرانش که داعیه 
سلطنت داشتند، فراهم شود. این زندگی در 
بادیه، از او یک عالقه مند به تفریح و شکار ساخت. 
بهرام بسیار خوشگذران بود. او برای رسیدن 
به سلطنت، رقیبان سرسختی داشــت که وی 
را متهم به تربیت تازی می کردند؛ اما سرانجام 
توانست آن ها را از میدان به در کند و به تخت 

بنشیند. 

جلب توجه  موبدان     
ــدرت رسیدن،  ــت یک ســال پس از به ق او درس
به جنگ با روم پــرداخــت. بهرام که چندان از 
پشتیبانی موبدان برخوردار نبود، برای جلب 
نظر آن ها به دشمنی بی حد و مرز با مسیحیان 
رو آورد. دوران سلطنت او، یکی از سخت ترین 
ایــام بــرای مسیحیان بــود؛ نقل اســت که حتی 
آسایش  وی  ــت  دس از  نیز  مسیحی  ــان  ــردگ م
نداشتند. این اقدامات، به قدری گسترش یافت 
که حتی تعدادی از موبدان و سرداران ساسانی 
به تنگ آمدند و مخفیانه به مسیحیان، برای فرار 
از چنگ بهرام، امداد رساندند. او حدود 18 سال 

فرمانروایی کرد.

چرا بهرام گور ؟     
ــه آن شهرت  ــهــرام ب ــاره لقب »گـــور« کــه ب ــ درب
ــود دارد؛  ــه ای غــریــب وجـ یــافــتــه اســت، افــســان
می گویند وی به شکار گورخر عالقه ای فراوان 
داشت و چون روزی در دشت های مرکزی ایران 
در پی گورخری می تاخت، گرازی از نیزار بیرون 
زد و اسب بهرام را ترساند؛ رمیدن راهوار، بهرام 
را بر زمین کوفت و زمینه ساز مرگ او شد. هرچند 
که فردوسی بــزرگ در شاهنامه، روایــت مرگ 
بهرام گور را به گونه ای دیگر نقل می کند، اما 
شهرت داستان مرگ وی در شکار، دستمایه پند 
و اندرزهای بسیاری در باب بی وفایی دنیاست. 
خیام نیشابوری در یکی از رباعیاتش می سراید: 
»آن قصر که جمشید در او جام گرفت/ آهو بچه 
کرد و روبه آرام گرفت/ بهرام که گور می گرفتی 

همه عمر/ دیدی که چطور گور بهرام گرفت؟«

جواد نوائیان رودسری – هنگامی که در سال 
2003 میالدی)1382 هـ.ش(، رمان »ُکد 
داوینچی«، نوشته »دان براون« به اتمام رسید، 
هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که این رمان، 
به یکی از جنجالی ترین آثار ادبی تاریخ تبدیل 
می شود. براون که عالقه فراوانی به نگارش 
داستان هایی با ژانــر پلیسی و ماجراجویی 
داشت، این بار به سراغ یکی از تأثیرگذارترین 
ــا رفت و از او  نقاشان و مهندسان تاریخ اروپ
چهره ای متفاوت را ارائه کرد؛ »لئوناردو دی سر 
پیرو داوینچی«، مشهور به لئوناردو داوینچی، 
)اردیبهشت   1519 مه  دوم  در  درگذشته 
سال 898( در »آمــبــواز« فرانسه. داوینچی 
اصالتًا ایتالیایی بود و در روستایی نزدیک 
فلورانس به دنیا آمد. او را یکی از نوابغ بزرگ 
تاریخ می دانند که تالش کرد رؤیاهایش را به 
واقعیت تبدیل کند. با این حال، داوینچی را 
بیشتر با نقاشی های معروفش مانند »مونالیزا« 
و »شام آخر« می شناسند و اتفاقًا تابلوی آخری، 
نظر براون را برای نگارش رمان جنجالی اش 
جلب کرد؛ رمانی که تا سال 2006 در ردیف 
پرفروش ترین کتاب ها قرار گرفت و در همین 
سال، »آکیوا گلدسمن«، کارگردان یهودی 
هالیوود، بر مبنای آن، فیلم »ُکد داوینچی« را 
با نقش آفرینی تأثیرگذار »تام هنکس«، »آدری 
تاتو« و »آلفرد مولینا« ساخت؛ فیلمی که سایر 
وجوه شخصیتی نابغه ایتالیایی را به محاق برد 

و اعتراضات گسترده ای را برانگیخت.

در داستان چه خبر بود؟     
ــراف تابلوی  داســتــان »ُکـــد داویــنــچــی«، اطـ
اســرارآمــیــز وی، »شــام آخــر« و ماجراهایی 
که در آن اتفاق می افتد، دور مــی زنــد. این 
تابلو، تصویری است خیالی از آخرین صرف 
ــزون بر  غــذای مسیح با یارانش که در آن، اف
حواریون، ظاهرًا مریم مجدلیه، بانویی که یکی 
از ایمان آورندگان مشهور به عیسی)ع( در 
متون مسیحی است هم، حضور دارد. فضای 
تابلو و پشت میز نشستن افراد در آن، فضایی 
کاماًل خیالی است. براون اعتقاد دارد که در 
این تصویر، دست یکی از حواریون، احتمااًل 
مریم  گلوی  تهدیدآمیز  شکلی  به  پــتــروس، 
مجدلیه را هدف گرفته است و در واقع او را 
تهدید می کند. بــراون بر همین اساس و نیز 
با شواهدی که در داستان اشاره چندانی به 
آن ها نمی شود، در پی اثبات این مسئله است 
که برخالف باور جهان مسیحیت، عیسی)ع( 
با مریم مجدلیه ازدواج کــرده و از او صاحب 
فرزند شده است؛ ادعایی بی سابقه که دنیا 
ــت و خشم مسیحیان را  را به شگفتی واداش
ــراون در داستان خود فقط به  برانگیخت. ب
ایــن مسئله اکتفا نکرد؛ او داوینچی را یک 
»همجنسگرا« معرفی کــرد و مدعی شد که 
تابلوی »مونالیزا«، در واقع تصویر خود داوینچی 
است که به شکل زن کشیده شده است؛ ادعایی 
که برای اثبات آن، در داستان شواهد چندانی 
ــه نمی کند و حرف هایش، فقط بر ابهام  ارائ
ماجرا می افزاید. براون در داستان خود مدعی 
می شود که »سوفی«)آدری تاتو( در واقع نواده 
مسیح است. پدر بزرگ سوفی که ریاست موزه 

لوور را عهده دار است، ریاست انجمن سّری 
»دیر صهیون« را برعهده دارد و این راز را از 
نوه اش پنهان کرده است. »سوفی« در نهایت با 
کمک دانشمندی به نام »رابرت لنگدان«)تام 
هنکس(، به این راز که نواده مسیح است پی 
می برد. بــراون در این داستان ادعــا می کند 
که لئوناردو داوینچی، خود یکی از اعضای 
انجمن سّری »دیر صهیون« است و نشانه هایی 
از این وابستگی در نگاره های باقی مانده از او 
وجود دارد که مهم ترین آن ها تابلوی »شام 
آخر« است. داستان »ُکد داوینچی«، خواننده 
را در فضایی پر ابهام رها می کند و اثبات کننده 

چیزی برای مخاطب نیست.

کلیدواژه های یک اتهام     
»ُکـــد داویــنــچــی« یــک هجمه تــمــام عــیــار به 
اعتقادات مسیحیان بــود؛ حمایت گسترده 
صهیونیست ها از آن و ورود یک کارگردان 
یــهــودی بـــرای ســاخــت فیلم بــر مبنای این 
داستان، تردیدهای کمی را درباره این مسئله 
باقی  می گذارد. داستان براون مبتنی بر دو 
حقیقت تاریخی است؛ لئوناردو داوینچی و 
ــراون بیشتر  انجمن ســری »دیــر صهیون«. ب
ذهنیت خــود را دربــاره داستانش از کتابی 
با نام » Holy blood, holy Grail «)خون 
مقدس، جام مقدس(، نوشته »مایکل بایگنت« 
گرفته است؛ کتابی که در سال 1983 منتشر 
شد. بایگنت در این کتاب روایتی از »انجمن 
بــرادری« ارائه داده بود؛ انجمنی که در دهه 
1950 در فرانسه تأسیس شد و مدعی بود 
که وابسته به یک انجمن سّری است که هنگام 
اشغال بیت المقدس توسط صلیبی ها تشکیل 
شده است. اعضای این انجمن، قویًا به موضوع 
تداوم نسل مسیح اعتقاد دارند. با این حال، 
شواهد آن ها مبتنی بر افسانه ها و ادعاهای 
شخصی اســت. البته در ایــن بــاره که چنین 
انجمن هایی در تاریخ وجود داشته اند، تقریبًا 
ــدارد. عــبــدا... شهبازی در  تردیدی وجــود ن
جلد دوم کتاب »زرســاالران یهودی و پارسی 
ــاره این  و استعمار بریتانیا«، به تفصیل درب
انجمن ها و ارتباطاتشان با یهودیان سرمایه دار 
توضیح داده است. بر این اساس، شوالیه های 
عضو این انجمن ها، پس از بازگشت به اروپا 
کوشیدند تا ارتباطات و قدرت خود را حفظ 
کنند؛ اما قادر به این کار نشدند و در نهایت، 
از بین رفتند. البته در این بین، گروه هایی از 

یهودیان افراطی هم وجود داشتند که در قالب 
انجمن های مخفی و با برچسب شوالیه ها، 
فعالیت های سری خود را آغاز کردند؛ »شابتای 
زوی«، »نــاتــان غـــزه ای« و »یــاکــوب فرانک«، 
تــعــدادی از سرکردگان ایــن گــروه هــا بودند 
که شباهت رسوم روایــت شده در کتاب »کد 
داوینچی« به مراسم فرقه یهودی »فرانکیست«، 
به ویژه توجه به روابط نامشروع و غیراخالقی، 
غیرقابل انکار است. این رویکردی است که 
برخی از فرقه های یهودی افراطی، در قالب 
»کاباال« یا همان عرفان یهودی، پیگیر آن بودند 
و بر عقاید غیرمستند و نامعقول خود در این 

زمینه پا می فشردند.

لئوناردو در انجمن سری     
امــا نقش کلید واژه دوم بــراون در داستان 
جنجالی اش، یعنی شخص لئوناردو داوینچی، 
چقدر واقعی است؟ لئوناردو وابسته به یک 
ــواده اشــرافــی و مسیحی در فلورانس  ــان خ
ایتالیا بود. بلندپروازی هایش باعث می شد 

که بسیاری از اطرافیان، او را دچار 
تــوهــم بــدانــنــد؛ امــا هنر وی 

به  شاید  نبود؛  انکار  قابل 
بر  همین دلــیــل، نقاشی 
کلیساهای بزرگ ایتالیا، 

ــد.  ــه وی واگــــــذار ش بـ
لــئــونــاردو رقیب جدی 

میکل آنــژ بــود و حتی این 
ــاری از  ــی ــس ــت، در ب ــابـ رقـ

مــــوارد، رنـــگ خصومت 
به خود می گرفت. او به 

دنبال اختراعات تازه 
می رفت و همان طور 

که اشــاره کردیم، 
می کرد  سعی 

شخصیتی 
متفاوت را 

از خود 
ارائـــه 

ــه پــیــکــرتــراشــی رو آورد  ــنــچــی ب کــنــد. داوی
ــرواز بسازد. او  و کوشید تا وسیله ای بــرای پ
در کالبدشناسی و نیز، علم ُاپتیک، مهارت 
ــرد؛ بــازتــاب ایــن توانایی را  فــراوانــی پیدا ک
می توان در آثار به جا مانده از داوینچی دید. 
اما آیا در ایتالیای عصر لئوناردو، رد پایی از 
ــت؛ بی تردید  شوالیه های معبد وجــود داش
بله! اما داوینچی نمی توانست عضو چنین 
این  از  محافلی  در  عضویت  باشد؛  گروهی 
دست، اعتبار مالی یا خونی می خواست که 
داوینچی هیچ کدام را نداشت. در واقع تصور 
براون از ماهیت اقدام داوینچی و عضویت وی 
در گروهی سّری، مبتنی بر انگاره های قرن 
بیستمی اوست؛ دورانی که برای عضویت در 
چنین انجمن هایی، مراحل سخت و پیچیده 
سابق وجود ندارد و نهایتًا کار داوطلب با یکی 
دو معّرف راه می افتد! درست مانند زمانی که 
انجمن »دیر صهیون« در سال 1956)1335 
هـ.ش(، در شهر »مرزی« فرانسه تأسیس شد و 
شروع به عضوگیری کرد؛ انجمنی که براون، 
در کتابش از نام آن به دفعات استفاده کرده 
است. بنابراین، لئوناردو داوینچی، با وجود 
تمام تفاوت هایش با دیگر افراد هم عصر خود، 
قــادر نبود در این انجمن ها عضویت داشته 
باشد. اما راز تابلوی او و آن چه در تابلوی »شام 
آخر« یا دیگر آثارش به تصویر کشیده، موضوعی 
است که باید آن را بیشتر در چارچوب تمایالت 
جاه طلبانه وی و تالشش برای تبدیل شدن 
یا مهندسی متفاوت جست وجو  به هنرمند 
کرد. نباید از یاد ببریم که در ایتالیای دوران 
رنسانس،  عصر  ایتالیای  یعنی  داوینچی، 
تمایالت فراوانی برای رویکردهای تجربی 
و فرار از الهیات مسیحی به وجود آمده بود؛ 
رویکردی که باعث می شد طعنه و کنایه نسبت 
به اعتقادات موجود، در بیشتر آثار 
هنری بروز و ظهور پیدا کند. 
بــه هــر حـــال، داســتــان 
براون و موضوع آن، 
ــذاق  ــه م ســخــت ب
نیست ها  صهیو
خـــوش آمـــد و به 
ابـــزاری در دست 
ــرای هجوم  ــا بـ آن ه
بـــــه ارزش هــــــــــای 
تبدیل  مسیحیت 

شد.
 

پرونده سازی برای »لئوناردو داوینچی«!
 آیا ادعایی که رمان »ُکد داوینچی« درباره نقاش مشهور ایتالیایی، مطرح و او را وابسته

به یک فرقه سری معرفی می کند، مبنای تاریخی دارد؟ 

زنده یاد جالل آل احمد، یکی از 
شناخته شده ترین و خوشنام ترین 
روشنفکران تاریخ ایران محسوب 
مــی شــود؛ اندیشمندی کــه در 
ــل علم  خــانــدانــی مذهبی و اه
متولد شد و در پرتو آزادی فکر و 
اندیشه، پله های ترقی و تعالی 
را طی کرد. او در دوران جوانی 
و تحت تأثیر تبلیغات حزب توده 
ــن حزب  ای بــه  و کمونیست ها، 
پیوست و با توجه به قلم خاص 
و سبک نــگــارش ویــــژه اش، در 
ــان حزب  ــردم«، ارگ روزنــامــه »مـ
توده، به نگارش مقاالت و مطالب 
متنوعی مــی پــرداخــت. مدتی 
بعد، جالل به واقعیت جاری در 
حزب و وابستگی تمام عیار آن به 
شوروی پی برد و همین مسئله، 
زمینه ساز جدایی وی و تعدادی 
از اعضای برجسته حزب توده، 
مانند خلیل ملکی از توده ای ها 
شد. جالل که تا پیش از آن، به 
نقد مذهب می پرداخت، اکنون 
در قامت یک روشنفکر مذهبی 
و بدون وابستگی، به نقد جریان 
وابــســتــگــی مــنــورالــفــکــرهــا در 

ایـــران مشغول شد و سخنان و 
شگرف  تأثیری  نوشته هایش، 
نسل  دیدگاه های  و  اندیشه  بر 
ــژه دانشجویان و  جدید و بــه وی
تحصیل کردگان گذاشت. او را 
باید در سلسله دانشورانی قرار 
داد کــه کوشیدند نسل جــوان 

ایرانی را با داشته هایش یا به قول 
زنده یاد دکتر علی شریعتی، »با 
کنند  آشنا  خــویــش«  خویشتن 
و در این راه توفیقات فراوانی 
ــالل در 46  ــت آورد. ج بــه دس
سالگی درگــذشــت. در تصویر 
قاب تاریخ امــروز، او را در دوره 

جوانی، احتمااًل نیمه اول دهه 
1310 هـــ.ش، با عرق چینی 
بر سر و در حال اشــاره به ایوان 
می بینید. جالل در این دوره از 
زنــدگــی اش، سفری به عتبات 
داشـــت و ایــن تــصــویــر، یــادگــار 

همان سفر است. روحش شاد.

»جالل« و »ایوان مدائن« در یک قاب!

قاب تاریخ 

»بازه هور«؛ معبدی رازآلود در نزدیکی مشهد
بسیاری از ایرانیان، حتی مردم خراسان و شهر 
مشهد، گمان می کنند که این منطقه به لحاظ 
آثار باستانی باقی مانده از دوران پیش از اسالم، 
فقیر است و کمتر جایی در آن وجود دارد که 
بتوان ردی از بناهای این دوره  تاریخی به دست 
آورد؛ در حالی که چنین نیست و عالقه مندان به 
میراث فرهنگی می توانند از زیبایی های چنین 
بناهایی، در شمال خراسان نیز، لذت ببرند؛ 
به جز بنای معروف معبد »بندیان« درگز که در 
آینده سری به آن خواهیم زد، یکی از مهم ترین 
آثار تاریخی پیش از اسالم که در جنوب شهر 
مشهد، به فاصله تقریبی 80 کیلومتری قرار 
دارد؛ آتشکده یا چهارتاقی »بازه هور« در نزدیکی 
روستای رباط سفید است. برخی از باستان 
شناسان، این بنای کهن سال را که در کنار محور 
قدیمی جاده اسدآباد جا خوش کرده است، 
میراث دوره اشکانی می دانند و معتقدند که 
سنگ بنای آن در دوره استیالی پارت ها بر این 
منطقه، گذاشته شد. »آرتور پوپ«، خاورشناس 
مشهور، بر همین اساس معتقد است که گنبد 
قرار گرفته روی این چهارتاقی، قدیمی ترین 
می شود؛  محسوب  جهان  در  موجود  گنبد 
هرچند که در اصالت این ادعا، اما و اگرهایی 
وجود دارد. آتشکده بازه هور، نخستین بنا در 
استان خراسان بود که در سال 1310، ثبت 
ملی شد. یکی از امتیازات مهم این بنا، حفظ 
شاکله کلی آن در طول قرن هاست؛ به این معنا 

که بازه هور، کمتر به لحاظ معماری دستخوش 
تغییر شده است و احتماال، چشم انداز امروز 
بنا، همانی است که ایرانیان دوره اشکانی و 
ساسانی به چشم می دیدند. دربــاره کاربری 
بنا، افزون بر آتشکده، دیدگاه هایی درباره مرکز 
حکومتی بودن آن یا استفاده از ساختارش برای 
مطالعات نجومی و تقویمی بیان شده است. 
با این حال، موضوع استفاده از این بنا برای 
کارهای حکومتی، پس از انجام کاوش های 
باستان شناسی، اعتبار بیشتری پیدا کرد. 
ــورد بــازه هــور جالب توجه است،  آن چــه در م
دست نخورده ماندن ترکیب زیستی در منطقه 
قرار گرفتن آن است؛ دو کوه مقابل بنا که به 
کوه »دختر و پسر« مشهور هستند و تنگه ای که 
هنوز مسیر جاده و محل تردد است، از دیرباز به 
همین شکل بوده است و کسانی که از آن بازدید 
می کنند، می توانند خود را به تمامی در فضای 

عصر ساسانی حس کنند. 

مکان های تاریخی 

تابلوی مشهور شام آخر، اثر لئوناردو داوینچی

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



۱۳حوادث شنبه ۱6 فروردین  ۱۳99
۱0 شعبان  ۱44۱.شماره 20۳45

در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

متهم به قتل پس از چند ماه فرار به 
دام افتاد

۳ کشته در شلیک خواستگار 
کینه جو 

توکلی- جوان عاشق پیشه که از  خانواده ای  به 
خاطر جــواب رد به خواستگاری اش  کینه به دل 
ــت، در  قلعه گنج )جنوب کــرمــان( دســت به  داش
قتل مسلحانه زد و جان سه  بی گناه را گرفت. به 
گزارش خبرنگار خراسان، عامل تیراندازی مرگبار 
در شهر  قلعه گنج که سه نفر را کشته و دو نفر از 
اعضای یک خانواده را زخمی کرده  بود،  در حالی 
دستگیر و بازداشت شد  که این پسر عاشق پیشه در 
خرداد سال گذشته پس از شنیدن پاسخ  منفی به 
درخواست  ازدواجش و برخی اختالفات دیگر، به 
صورت مسلحانه به خانه )همسر به اصطالح آینده 
خــود( حمله کرد و در یک اقــدام هولناک و جنون 
آمیز  پــدر، مــادر و عمه خانواده را  با شلیک  گلوله 
به قتل رساند و دو نفر دیگر از اعضای خانواده را 
ــل ۲۸  ــات ــزارش، ق ــن گ ــراســاس ای زخــمــی کــرد. ب
ساله  بی درنــگ  از صحنه جنایت متواری شد و 
مصدومان  این حادثه  به بیمارستان منتقل شدند 
که  تنها دختر و پسر خانواده از مرگ نجات یافتند. 
با دستور مقام قضایی، به سرعت  تیم های امدادی 
و پلیس در محل حاضر شدند و در همان بررسی های 
ابتدایی مشخص شد که  سه عضو یک خانواده  
ــرار گرفته و پس از  هــدف گلوله انتقام و کینه   ق
 انتقال به  مرکز درمانی  به کام مرگ فرو رفته اند.
دادســتــان عمومی  و انقالب  قلعه گنج گفت: با 
اعالم  گزارش  این حادثه هولناک  و  جنایی شدن 
ــادر شد  ــژه  قضایی ص ایــن پــرونــده، دســتــورات وی
وگروهی از ماموران  پلیس آگاهی  برای تحقیقات 
پلیسی و شناسایی عامل جنایت وارد عمل شدند. 
ــزود: در حالی که  قاضی سجاد افــشــار منش افـ
متهم به چندین استان کشور از جمله کرمانشاه و 
هرمزگان  گریخته بود، کارآگاهان پلیس قلعه گنج 
به تحقیقات و تجسس های خود ادامه دادند تا این 
که  سرانجام  متهم  با  اقدامات فنی و اطالعاتی  
از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی  عصر سه شنبه  
دوازدهم فروردین در قلعه گنج  به دام  افتاد  و حلقه 
 های قانون بر دستان  این قاتل  بی رحم گره خورد.
این مقام قضایی  با بیان این که در این  زمینه  پرونده 
ای در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب این 
شهرستان تشکیل شده است و با قید فوریت به پرونده 
رسیدگی خواهد شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی با 
قاطعیت با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می کند. 

  دستگیری  قاتل سانتافه سوار 
در تعقیب و گریز پلیسی  

کرمانی -عامالن قتل های  فجیع   و هولناک  سه 
جوان  در سیرجان و ریگان  دستگیر شدند.

به گــزارش خبرنگار ما، فرمانده انتظامی استان 
کرمان  گفت: به رغم هشدارهای مکرری که در زمینه 
کنترل خشم و خودداری  از رفتارهای خشونت بار 
داده می شود، متاسفانه طی روزهای  پایانی سال 
9۸ و روزهای  نخست سال جدید  دو  فقره  قتل در 
شهرستان سیرجان و یک فقره  نیز در شهرستان 
ریگان گزارش شد. سردار»عبدالرضا ناظری« در 
تشریح قتل های به وقــوع پیوسته  در شهرستان 
سیرجان  افزود: درباره قتل نخست، یک پسر جوان 
حین تردد با موتورسیکلت در یک نقطه از  شهر توسط 
چند جوان با ضربات چاقو زخمی شده  و سرانجام  به 
قتل  رسیده است که با گزارش به موقع این  حادثه  
به پلیس توسط شهروندان، ماموران انتظامی، 
قاتل و جــوان همراه وی را لحظاتی بعد در نقطه 
دیگر شهر شناسایی و دستگیر کردند. وی افزود: 
قدرت نمایی با سالح سرد دلیل اولیه وقوع این قتل  
ذکر شده اســت. این مقام ارشــد انتظامی  استان 
کرمان  در خصوص  حادثه دوم  در این شهرستان 
نیز اظهار  کرد: در پی تماس شهروندان به مرکز 
فوریت های پلیسی مبنی بر این که  زن جوانی توسط 
دو نفر ناشناس در یکی از معابر اطراف شهر از یک 
ــودروی سانتافه به بیرون پرتاب شده  دستگاه خ
وبه قتل رسیده  است، بالفاصله طرح مهار در این 
شهرستان اجرا شد و ماموران کالنتری ۱۶ در یکی 
 از جاده های اطراف شهر سد راه این خودرو شدند.
وی تصریح کرد: راننده خودروی سانتافه بدون توجه 
ــودروی کالنتری  به ایست ماموران به شدت با خ
بــرخــورد کــرد و متوقف شد که در ایــن  زمینه  دو 
متهم   دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس 
آگاهی منتقل شدند و علت این حادثه منجر به قتل 

خانم  جوان نیز در دست بررسی است.
فرمانده انتظامی استان کرمان   در تشریح قتل رخ 
داده در شهرستان ریگان نیز  خاطر نشان کرد: در 
این حادثه دختر ۲۷ ساله ای  در یکی از روستاهای 
محدوده این شهرستان به قتل رسید که ماموران با 
حفظ صحنه جرم  و تالش های شبانه روزی دو  متهم  
را شناسایی و آنان را در مناطق کوهستانی دستگیر 
کردند که بنا بر بررسی هــا، مسائل و اختالفات 
 خانوادگی در وقــوع این قتل نقش داشته  است.
 این مقام ارشد انتظامی  در پایان، ضمن یادآوری 
پیامدها و صدمات خشم در انسان و آسیب های 
جبران ناپذیر تصمیمات عاری از عقل و منطق در 
موارد وقوع اختالفات و خشونت های بعدی  بیان 
کرد: گاهی اوقات قربانیان رفتارهای خشونت آمیز 

و هیجانی، افراد بی گناه و اطرافیان هستند.

پاتوق کثیف

هیچ گاه فکر نمی کردم با پنهان کردن رفتارهای 
گناه آلود، بازیچه مردان هوسران شوم و در دام 
زنی شیطان صفت بیفتم که به خاطر سودجویی 
هایش زندگی ام را نابود کرد و مرا درون لجنزاری 
انداخت که اگر با شکایت همسایگان دستگیر 

نمی شدم معلوم نبود ...
این ها بخشی از اظهارات زن ۲۲ساله ای است 
که در پاتوق سیاه یک زن خالفکار به چنگ قانون 
افتاد. این زن جــوان که دستبندهای نقره ای 
به جای النگوهای طال بر دستانش خودنمایی 
می کرد، دربــاره سرگذشت تلخ خود به مشاور 
ناجای  شهرک  کالنتری  اجتماعی  مددکار  و 
مشهد گفت: آن چه از دوران کودکی به خاطر 
دارم فریادهای وحشتناک و کتک کاری های 
پدر و مادرم بود که هنگام خماری پدرم فضای 
اتاق کوچکمان را پر می کرد. آن ها اختالفات 
شدیدی با یکدیگر داشتند، به طوری که همواره با 
هم قهر بودند و ساعتی را نمی توانستند در آرامش 
زندگی کنند. پدرم به موادمخدر صنعتی )شیشه( 
اعتیاد داشت وهمین موضوع مشکل اصلی آن ها 
در زندگی بود، چرا که او بعد از مصرف موادمخدر 
دچار توهم می شد و مادرم را تا سرحد مرگ کتک 
می زد. او در زمان خماری نیز رفتاری بهتر از این 
نداشت و در این میان، من از شدت ترس فقط 
جیغ می کشیدم یا با چشمانی هراسان به کوچه 
یا اتاق پناه می بردم.  باالخره این ناسازگاری ها و 
رفتارهای خطرناک پدرم به جایی رسید که مادرم 
از همه چیز گذشت تا جانش را نجات دهد و بقیه 
عمرش را بدون ضربات مشت و لگد پدرم سپری 
کند. آن زمان من 5 سال بیشتر نداشتم و هنگامی 
که قیچی طالق پارچه زندگی پدر و مادرم را به دو 
نیم کرد، به ناچار من هم با نظر قانون کنار مادرم 
ماندم و پای سفره تنهایی او نشستم. اما سه سال 
بعد مادرم که چهره زیبایی داشت به خواستگاری 
مرد جوانی پاسخ مثبت داد که ادعا می کرد به 

خاطر خیانت از همسرش جدا شده است. 
ــود را با  خــالصــه، مـــادرم زنــدگــی مشترک خ
»اسکندر« در حالی آغاز کرد که ناپدری ام مدام 
مرا تحقیر می کرد و کتک می زد. او به چشم 
یک موجود مزاحم به من می نگریست و با رفتار 
و گفتارش به شدت آزارم می داد ولی من مجبور 
بودم رفتارهای او را تحمل کنم، مادرم نیز برای 
آن که زندگی اش دوبــاره متالشی نشود، همه 
این زشتی ها و حرکات نامتعارف ناپدری ام را 
نادیده می گرفت و همیشه مرا سرزنش می کرد، 
به گونه ای که دیگر حتی نمی توانستم با مادرم 

نیز درد دل کنم. 
در همین روزها بود که پسرعمویم به خواستگاری 
ام آمــد. ناپدری و مــادرم با آن که می دانستند 
»قربان« جوانی معتاد است و به خاطر بیماری 
ــی داروهــای اعصاب و روان  های روحــی و روان
مصرف می کند، باز هم برای رهایی از شر من، 
بر این ازدواج اصــرار کردند و به اجبار مرا پای 
سفره عقد نشاندند. این در حالی بود که من فقط 
۱5سال داشتم و معنای بیماری های عصبی را 

نمی دانستم. 
خالصه، هنگامی فهمیدم لباس بدبختی بر تن 
کرده ام که سرنوشت سیاهم با مشت و لگدهای 
اولین روز نامزدی ام آغاز شد. اگرچه سه سال 
این وضعیت شوم را تحمل کردم اما در نهایت به 
یاد روزهای تلخ پدر و مادرم افتادم و متوجه شدم 
که من هم روزگاری بهتر از مادرم نخواهم داشت 

و طالق تنها چاره تغییر این سرنوشت تلخ است. 
باالخره، هنوز ۱۸بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود 
که مهر طالق بین من و »قربان« جدایی انداخت 
اما ناپدری ام حاضر نبود دوباره مرا در زندگی 
خودش بپذیرد یا مخارجم را پرداخت کند. به 
همین دلیل تصمیم به کارگری گرفتم ولی چون 
تحصیالت ابتدایی داشتم شغل مناسبی پیدا 
نکردم و در نهایت در یک شرکت خصوصی و با 
حقوق ناچیز به عنوان نظافتچی مشغول کار 
شــدم. بیشتر کارگران آن شرکت مرد بودند و 
من برای آن که کارم را از دست ندهم به همه آن 
ها احترام می گذاشتم تا این که روزی دو نفر از 
کارگران شرکت مرا مورد آزار قرار دادند و من 
برای حفظ آبرو و همچنین پیشگیری از اخراج، 
مجبور شدم این ماجرای تلخ را پنهان کنم ولی 
همواره از این که دو مرد تبعه خارجی مرا آزار داده 
بودند، زجر می کشیدم و عذاب وجدان داشتم، 
تا این که باالخره با یکی از زنان همکارم به درد 
دل پرداختم و او به بهانه دلسوزی و کمک، مرا به 
خانه اش برد تا پناهگاهم باشد ولی زمانی به حیله 
گری ها و دروغ های ریز و درشت آن زن معتاد 
پی بردم که با شگرد خواستگاری و ازدواج مرا با 

مردی غریبه در خانه تنها گذاشت و... 
در این هنگام، همسایگان او که از مدت ها قبل 
به رفت و آمدهای افراد ناشناس به پاتوق آن زن 
مشکوک شده بودند، با پلیس تماس گرفتند و من 
هم توسط نیروهای تجسس کالنتری دستگیر 
شدم اما ای کاش ...  شایان ذکر است، به دستور 
سرهنگ محمد فیاضی)رئیس کالنتری شهرک 
ناجا( ریشه یابی ماجرای این پرونده در دستورکار 

نیروهای انتظامی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

۳20 فوتی و 62 نابینا قربانیان آدمکش های کرونایی
3 هزار و ۱۱۷ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدند، این مسمومیت چه نشانه ها و عوارضی دارد 

اولین روز سال ۱399 انتشار فیلمی در فضای 
مجازی از کودکی که بر اثر خوراندن الکل 
توسط خانواده اش برای محافظت در مقابل 
ویــروس کرونا نابینا شده و به کما رفته بود، 
دل ایرانیان را لرزاند و چشمان بسیاری را به 
اشک نشاند. با شیوع کرونا  در کشور، شایعه ها 
شبکه های  برخی  نیز  در  کذبی  مطالب  و 
تاثیر  دربـــاره  عمومی  محافل  و  اجتماعی 
آشامیدن الکل در جلوگیری از ابتال به بیماری 
کرونا منتشر شد . تعدادی از افــراد سودجو 
یا  همان آدمکش هــای کرونایی نیز در این 
میان از این باور اشتباه، سوءاستفاده  و اقدام 
به تولید بیشتر مشروبات دست ساز با درصد 
بیشتر متانول کردند که همین موضوع  به 
مسمومیت و حتی جان باختن شماری از مردم 

در استان های مختلف منجر شده است.  بر 
اســاس آخرین گــزارش سخنگوی  وزارت 
بهداشت  3۲0نفر تا ۱۲ فروردین جانشان 

را به این دلیل از دست داده اند.
به گزارش ایرنا،جهانپور  در نشست خبری 
خود در تاریخ ۱۲ فروردین درباره مصرف 
فراورده های الکلی تقلبی در کشور گفت: 
تاکنون سه هزار و ۱۱۷ مسمومیت ناشی از 
مصرف فراورده های الکلی تقلبی در کشور 
ثبت شده که هزار و ۶۶ نفر در بیمارستان ها 
ــژه با  و ۷3 نفر در بخش مراقبت های وی
 ۶۲ و  هستند  بستری  بحرانی  وضعیت 
نفر دچــار نابینایی و کم بینایی شده اند.

همچنین  ۲۸۴ نفر نیاز به خدمات دیالیز 
پیدا کرده و دچار مشکالت کلیوی شده و 

3۲0 نفر از این افراد فوت کرده اند.

مسمومیت الکلی چه  نشانه ها  و عوارضی 	 
دارد؟

دکتر افشین خــداشــنــاس حقیقی  دربــاره  
عــوارض مصرف مشروبات الکلی آلــوده به 
متانول به ایرنا گفت: خطر مسمومیت با متانول 
از طریق خوراکی ، استنشاقی و پوستی وجود 
دارد . کلیه الکل ها از جمله متانول پس از 
مصرف سریع از طریق دستگاه گوارش جذب 
می شود به طوری که متوسط نیمه عمر جذب 
آن 5 دقیقه است و در عرض ۶ تا 30 دقیقه 
سطح سرمی آن بــه حداکثر مــی رســد و در 
آب بــدن به خوبی حل می شــود. متانول به 
صورت چند مرحله ای متابولیزه می شود که 
قسمت اصلی آن در کبد است. وی اظهار کرد: 
مسمومیت با متانول در عرض 30 دقیقه تا ۴ 

ساعت ایجاد می شود که به صورت گیجی و 
خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، درد شکمی، 
سر درد و تضعیف دستگاه اعصاب مرکزی 
اســت. پس از آن یک دوره نهفته وجــود دارد 
که تقریبا ۶ تا ۲۴  ساعت )بسته به دوز متانول 
مصرف  شده( به طول می انجامد و اسیدوز 
متابولیک ایجاد و باعث اختالل بینایی از تاری 

دید تا کوری کامل می شود.
ایـــن پــزشــک عــمــومــی  در خــصــوص عالیم 
مسمومیت ناشی از الکل صنعتی در بیمار 
افزود: این عالیم را  در چند نقطه از بدن می 
توان  پیگیری کرد. در دستگاه عصبی باعث 
بروز گیجی، سر درد، سرگیجه، تشنج و گاهی 
افت هوشیاری می شــود. در چشم باعث دو 
بینی و ترس از نــور، احساس دیــدن  توفانی 

برفی ، تاری دید، کاهش میدان بینایی و کوری 
می شود.

به گفته وی مصرف الکل سمی  در دستگاه 
گوارش با تهوع و استفراغ و درد شکمی همراه 
است. این عالیم معموال بعد از ۲۴ ساعت دیده 
می شود و وضعیت بالینی بیمار هر ساعت بدتر 

می شود.

سجادپور- وقوع چهار قتل در نوروز کرونایی 
سال 99، قاضی ویژه قتل عمد مشهد را در 

برابر چندین معمای پیچیده جنایی قرار داد.
به گــزارش خراسان، ماجرای اولین جنایت 
هولناکی که قاضی ویــژه قتل عمد را از پای 
مشهد  التیمور  منطقه  به  سین  هفت  سفره 
کشاند، از آن جا آغــاز شد که اهالی خیابان 
پنجتن ۸5 با دیــدن جسدی لحاف پیچ در 
کنار دیوار یک منزل مسکونی، مدام با پلیس 
۱۱0 تماس می گرفتند. ترس از یک جسد 
کرونایی بر اهالی محله، سایه افکنده بود و هیچ 
کس جرئت نزدیک شدن به جسد را نداشت. 
دقایقی بعد با حضور نیروهای انتظامی در 
ــش نسبی به اهالی  محل کشف جسد، آرام
بازگشت امــا قصه ها و حــدس هایی دربــاره 
برخی  کنجکاوی  اثــر  بــر  پیچ،  لحاف  جسد 
افراد، دهان به دهان می پیچید. هنگامی که 
خودروی حامل قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
وارد خیابان پنجتن ۸5 شد، ندای »یا مقلب 
القلوب و االبصار« در فضای شهر طنین انداخته 
بود و ترس از انتشار ویــروس کرونا در محل، 
افراد کنجکاو را به منازل کشاند. ماسک ها 
بر چهره کارآگاهان و عوامل بررسی صحنه 
جرم نیز حکایت از آن داشت که با دستور مقام 
قضایی، همه عوامل حاضر در محل کشف 
جسد، مسائل بهداشتی را با دقت کامل رعایت 

می کنند.
ــت، با گشودن  گــزارش خــراســان حاکی اس
طناب های دور لحاف، جسد تنومند و خون 
آلــود مــردی حــدود 50 ساله نمایان شد که 
دست و پاها و گردنش نیز با طناب بسته شده 
بود. لحظاتی بعد با صدور دستورات محرمانه 
ای از سوی قاضی کاظم میرزایی، تحقیقات 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
سرپرستی سروان جمالی آغاز شد. بررسی 
های مقدماتی نشان می داد، عامل یا عامالن 
جنایت قصد داشتند جسد را در بیابان های 
۸5 رهــا کنند امــا بــه دلیل  انتهای پنجتن 
نامعلومی موفق نشده اند و در نهایت مرد 50 
ساله را در انتهای خیابان انداخته اند. قاضی 
قرار  پیچیده  معمایی  برابر  در  که  میرزایی 
داشت، قدم زنان در افکار خود غوطه ور بود که 
ناگهان دستور ورود به »پاتوق های سیاه« در 

همان محل را صادر کرد.
او در توجیه این دستور به کارآگاهان یادآور 
شد، با توجه به کبود شدن جسد و همچنین 
هیکل تنومند مقتول، چنین به نظر می رسد 
که قتل ساعتی قبل از سال تحویل در همان 
ــت و عــامــالن جنایت  نزدیکی رخ داده اس
نتوانسته اند پیکر سنگین مقتول را به زمین 

های کشاورزی برسانند.
این گونه بود که تالش کارآگاهان وارد مرحله 
عملیاتی شــد و پــس از یــک ساعت بررسی 
و  غیرمحسوس  جوهای  و  جست  و  میدانی 
بازبینی دوربین های مداربسته،  همچنین 

ردپای زن جوانی را نمایان کرد که دندان های 
سیاهش جلب توجه می کرد.

با به دســت آمــدن تصویر ایــن زن ۲9 ساله، 
ماجرای رفت و آمد او به یکی از »پاتوق های 
سیاه« در همان محله نیز لو رفت و بدین ترتیب 
کارآگاهان با مجوز قاضی میرزایی، وارد منزل 
مسکونی شدند که به گفته همسایگان محل 
رفت و آمد افراد معتاد و ناباب بود اما هیچ کس 
در آن خانه حضور نداشت. گرمای بخاری 
نشان می داد که تا ساعتی قبل افرادی در این 
پاتوق حضور داشته اند. بنابراین کنکاش های 
کارآگاهان برای یافتن صاحبخانه به منطقه 
سیدی مشهد کشید جایی که وی با برداشتن 
یک دست لحاف و تشک به آن جا رفته بود تا در 
شغل جدید خودش مشغول کار شود. هنوز 
سکوت کرونایی شهر در اولین ساعات تحویل 
سال ادامه داشت که مرد صاحبخانه دستگیر 
و به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
منتقل شد. این مرد که در حضور قاضی ویژه 
قتل عمد مورد بازجویی قرار گرفته بود، ضمن 
ابراز بی اطالعی از وقوع قتل گفت: همسرم 
قهر کرده است و من به همراه پسرم که »امید« 
نام دارد در آن منزل زندگی می کنم! ولی 
فرزندم اعتیاد دارد و به همین دلیل خانه 
را به پاتوق معتادان تبدیل کــرده اســت. این 
مظنون به جنایت ادامه داد: شب قبل از دایی 
ام خواستم مرا با خودروی خودش به منطقه 
سیدی ببرد. شغلی در ساختمان نیمه ساز 
پیدا کرده بودم و قرار بود شب ها نیز در محل 
کارم بخوابم به همین دلیل لحاف و تشک را 
با خودم برداشتم! بنا به گزارش خراسان، این 
مرد همچنین درباره آخرین تماس فرزندش 
هم گفت: او ساعتی قبل با من تماس گرفت تا 
۲00 هزار تومان از مبلغی را که دولت به عنوان 
کمک معیشتی در حسابم ریخته بود به او بدهم 
ولی هنوز نتوانسته ام این پول را برایش واریز 
کنم چرا که او اصرار می کند که فقط پول را 

کارت به کارت کنم! و...
ــان حــاکــی اســـت، بــه دنبال  ــراس ــزارش خ گـ
ــرد، عملیات کــارآگــاهــان با  اظــهــارات ایــن م

راهنمایی های قاضی میرزایی در حالی وارد 
مرحله جدیدی شد که کارآگاهان با همکاری 
صاحبکار مرد مذکور، موفق شدند قراری را 
برای دریافت نقدی مبلغ یاد شده با »امید« 
)جوان تحت تعقیب( بگذارند چرا که او باور 
نداشت به دلیل شیوع کرونا انتقال وجه از 
طریق دستگاه های خودپرداز مشکل است. 
ساعتی بعد کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی با نظارت مستقیم 
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی )رئیس اداره 
جنایی و آگاهی( در یک عملیات ضربتی این 

متهم جوان را نیز به دام انداختند.
وی اعتراف کــرد: با همدستی زن ۲9 ساله 
ای به نام سمیرا و مرد جوانی که مدعی است 
شوهر سمیراست، مــرد 50 ساله را به قتل 
انتهای  به  را  جسد  که  زمانی  امــا  رساندیم 
پنجتن ۸5 منتقل می کردیم، سمیرا نتوانست 
جسد را روی موتورسیکلت کنترل کند که به 
همین دلیل جسد روی زمین افتاد، هیکل 
مقتول سنگین بود و دیگر نتوانستیم آن را 
روی موتورسیکلت بگذاریم. به همین دلیل 
جسد را رها کردیم و از محل گریختیم. متهم 
این پرونده جنایی ادامه داد: کار سمیرا تیغ 
زنی از مردان بود. او آن مرد تبعه خارجی را 
به منزل ما آورد که با سر و صدای سمیرا من  و 
وحید )جوانی که خود را شوهر سمیرا معرفی 
می کند( روی سرش ریختیم و با ضربه چاقو و 
همچنین انداختن طناب به دور گردنش او را به 

قتل رساندیم و...
بنا بر گزارش خراسان، تحقیقات بیشتر درباره 
این پرونده جنایی با دستورات ویــژه قاضی 
کاظم میرزایی در حالی همچنان ادامه دارد 
که تالش گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی 
برای ردیابی سمیرا )متهم فراری( وارد مرحله 

جدیدی شده است.

مرگ وحشتناک دختر 9 ماهه	 
گــزارش خراسان حاکی اســت، دومین قتل 
هولناک در نوروز کرونایی، ساعت ۱9 ششم 
فروردین باز هم در منطقه التیمور مشهد رقم 

ــزارش خــراســان، پیکر بی جان  ــورد. به گ خ
دختر 9 ماهه ای به نــام »حدیثه« در حالی 
مشهد  ــژاد  ن هاشمی  شهید  بیمارستان  بــه 
منتقل شد که آثــار کبودی و کتک کــاری بر 
سر و صورتش نمایان بــود. به دستور قاضی 
کاظم میرزایی، تالش گسترده کارآگاهان به 
سرپرستی سرگرد حمیدفر در حالی آغاز شد 
که تحقیقات مقدماتی از بستری شدن مادر 
ــاردار حدیثه و بــرادر ۴ ساله او نیز در مرکز  ب
درمانی حکایت داشــت. این گــزارش حاکی 
است، با دستگیری پدر دختر 9 ماهه مشخص 
شد که او به خاطر بی قراری و گریه های زیاد 
حدیثه او را زیر مشت و لگد گرفته و به قتل 
رسانده است. بررسی های بیشتر در این باره 

ادامه دارد.

پلیس در تعقیب ابراهیم تبر	 
سومین قتل هولناک که هفتم فروردین روی 
میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد گشوده شد، 
در خیابان شهید علیمردانی مشهد رخ داده 
بود. زن ۶3 ساله ای که در طبقه همکف یک 
ساختمان دو طبقه مستاجر بــود با ضربات 
چاقو در پذیرایی منزل به قتل رسیده بود. 
تحقیقات میدانی قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد بیانگر آن بود که عامل 
یا عامالن جنایت، تلویزیون منزل پیرزن را نیز 
سرقت کرده اند. این در حالی است که پسر 3۷ 
ساله معتاد پیرزن معروف به ابراهیم تبر، تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفته است و بررسی های 
تخصصی توسط سرهنگ نجفی )افسر پرونده( 
با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی 

میرزایی ادامه دارد.

قتل تبعه خارجی در بولوار توس	 
ماجرای چهارمین قتل نوروزی نیز عصر هشتم 
فروردین در توس ۱۴۸ مشهد اتفاق افتاد. 
گزارش خراسان در این باره حاکی است، با 
پیدا شدن جسد مرد ۴0 ساله ای در انتهای 
کوچه گلشید، بررسی های میدانی زیر نظر 
قاضی میرزایی آغــاز و مشخص شد که مرد 
تبعه خارجی در پی درگیری با یکی از اهالی 
محل و با یک ضربه چاقو به قتل رسیده است. 
ساعتی بعد کارآگاهان که با راهنمایی های 
قاضی میرزایی به تحقیق ادامــه می دادند، 
منزلی را شناسایی کردند که درگیری از آن 
محل آغاز شده بود. یکی از دختران ساکن در 
منزل به قاضی ویژه قتل گفت: او )مقتول( به 
خواهرم چیزی گفت و ناگهان خواهرم سر و 
صدا کرد و برادرم متوجه موضوع شد. در یک 
لحظه برادرم چاقو را به مرد ۴0 ساله زد و او 

هم گریخت.
بنا بر گــزارش خراسان، تحقیقات گسترده 
کارآگاهان درباره جنایت های نوروز کرونایی 
با سرنخ های موجود و با هدایت رئیس اداره 

جنایی آگاهی ادامه دارد.

روایت خراسان از جنایت در تحویل سال تا مرگ دلخراش دختر 9 ماهه

4 قتل در نوروز کرونایی!
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شاخص

کارنامه تورم در سال 98 

نرخ تورم )متوسط قیمت ها در 12 ماه منتهی 
به اسفند 98 نسبت به رقم مشابه در اسفند 
97( در حالی بــه 34.8 درصــد رسید که 
گروه مبلمان و لوازم خانگی با 49.3 درصد 
رکورددار بیشترین و گروه ارتباطات با 15.4 
درصد رکــورددار کمترین نرخ تورم شدند. از 
منظر رشد قیمت ها در اسفند 98 نسبت به 
اسفند 97 نیز، نرخ تورم نقطه به نقطه به 22 
درصد رسید. در این زمینه گروه حمل و نقل با 
44.8 درصد رکورددار بیشترین رشد قیمت 
شد. گروه ارتباطات نیز با 3.3 درصد کمترین 

رشد قیمت را به خود اختصاص داد.  

بازار خبر

یادداشت

نرخ سازی دالالن ارز در تعطیلی 
صرافی های رسمی

فارس - رئیس شورای عالی کانون صرافان با بیان 
این که قیمت هایی که به عنوان نرخ ارز در کانال های 
تلگرامی منتشر می شود غیرواقعی است، افزود: به 
دلیل فعالیت نکردن صرافی های رسمی، بازار ارز به 
دست دالالن افتاده که با معامله بین خود نرخ تعیین 
می کنند. قیمت دالر در روزهای اخیر روند صعودی 
داشته و برخی کانال های تلگرامی قیمت هایی 
در سطح 16 هزار تومان را                      منتشر کرده اند. این 
افزایش قیمت و نرخ های معامالتی در شرایطی درج 
می شود که تقریبا اغلب صرافی ها تعطیل یا نیمه 

تعطیل هستند.

۱/2 میلیون خانوار به فهرست 
یارانه معیشتی اضافه شدند

طرح  مشموالن  شناسایی  سخنگوی  مهر- 
حمایت معیشتی گفت: 19 میلیون و 1۰۰ هزار 
خانوار، بسته معیشتی ماهانه دریافت می کنند. 
حسین میرزایی افزود: تعهد دادیم به 6۰ میلیون 
امــا اکنون  نفر بسته معیشتی پرداخت کنیم، 
بیش از 6۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت 
می کنند.همچنین 3 میلیون و 7۰ هزار خانوار 
اعتراض کردند که از بین آن ها یک میلیون و 176 
هزار خانوار اعتراض شان پذیرفته شد و به فهرست 
اضافه شدند. براساس این گزارش، در مجموع 
4 میلیون و 3۰۰ هزار نفر به فهرست مشموالن 

اضافه شدند و معوقات را نیز دریافت کردند.

 سهم دالر از ذخایر جهانی
 در کمترین سطح 6 سال اخیر

ایسنا - صندوق  بین المللی پول اعالم کرد سهم 
دالر از ذخایر ارزی جهان به 6۰/8 درصد رسیده 
است. به گزارش رویترز، اقبال بانک های مرکزی 
جهان به دالر رو به کاهش است و ارزهای امن تر 
نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در حال گرفتن جای 
اسکناس سبز هستند. آن طور که داده های جدید 
صندوق بین المللی نشان می دهد، سهم دالر از 
ذخایر ارزی جهان در پایان سه ماهه چهارم سال به 
6۰/8 درصد رسیده است تا بدین ترتیب دومین 

کاهش متوالی سهم ذخایر دالری به ثبت برسد.

قیمت مسکن در تهران به متری 
۱5/6 میلیون تومان رسید

مهر - بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت 
مسکن در تهران در اسفند ماه 98 به متری 15 
میلیون و 658 هــزار و 8۰۰ تومان رسید. بر 
اساس این گزارش، تعداد مبایعات در این ماه، 
1۰ هزار و 242 فقره بود. این در حالی است 
که در ماه مشابه سال قبل از آن )اسفند 97( 13 
هزار و 33 فقره و در ماه قبل از آن )بهمن 98( نیز 

13 هزار و 55۰ فقره مبایعه نامه ثبت شده بود.

گندم 2500 تومان قیمت گذاری 
شد

فــارس - قیمت تضمینی خرید گندم در سال 
99 به ازای هر کیلوگرم 25 هزار ریال در جلسه 

هیئت وزیران تصویب شد.

3 ماه بیمه بیکاری برای بیکاران متاثر از کرونا	 
اورژانسی ترین اقدام دولت را می توان حمایت از بیکاران 
متاثر از رکود کرونا دانست. به گزارش فارس در روز 12 
فروردین، دستورالعمل بیمه بیکاری به علت شیوع کرونا 
توسط وزارت کار و تامین اجتماعی نهایی شده است. در این 
دستورالعمل به اقدامات این وزارتخانه برای ارائه خدمات 
شایسته تر به جامعه هدف در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری )نظیر طراحی سامانه الکترونیکی ثبت درخواست 
متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به 
ادارات کار استان ها و کاریابی های غیردولتی و همچنین 
حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا 
پایان اردیبهشت ماه( اشاره شده و آمده است: ضروری است 
ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها پس از اخذ 
درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری از سامانه 
مذکور که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه در سامانه مربوط 
ثبت نام می کنند،  به بررسی غیر حضوری کلیه شرایط 
قانونی الزم اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع 
در کمیته های مربوط و در صورت احراز شرایط قانونی 
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماه های اسفند 
98 و فروردین و اردیبهشت 99، فهرست مشموالن را به 
شعب تامین اجتماعی مربوط برای برقراری مقرری بیمه 
بیکاری ماه های مذکور ارسال کنند. این دستورالعمل 
در بخش دیگر خود حاکی از آن است که استمرار پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری پس از پایان 3 ماه مذکور )اسفند- 
فروردین و اردیبهشت( مستلزم رسیدگی حضوری و طرح 
پرونده در کمیته های مربوط است. همچنین شعب تامین 
اجتماعی موظف اند در اسرع وقت، برای برقراری مقرری 
بیمه بیکاری افراد مشمول برای مدت زمان مقرر در این 
دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات مذکور و متقاضی 

اعالم کنند.

 75 هزار میلیارد تومان تسهیالت مشروط حمایت 	 
از بنگاه ها

دولت در بخش دیگری از اقدامات حمایتی خود، بنگاه 
های آسیب دیده از کرونا را به طور مشروط هدف قرار داده 
است. بر این اساس، قرار است به صاحبان کسب و کارهای 
ــراج نکرده  آسیب دیــده از کرونا که شاغالن خــود را اخ
باشند، 75 هزار میلیارد تومان تسهیالت اعطا شود. نرخ 
سود این تسهیالت حدود 12 درصد خواهد بود که از محل 
منابع بانکی و به مدد کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها 
تامین خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی بازپرداخت این 
تسهیالت را دو ساله  و با تنفس چند ماهه اعالم کرده است. 
اگر چه هنوز زمان اجرای این طرح مشخص نشده و بستگی 
به تصویب آیین نامه آن در دولت طی روزهای آینده دارد، 
اما علی ربیعی سخنگوی دولت 11 فروردین و در نشست 
خبری با خبرنگاران جزئیات دیگری از آن را ارائه کرد. به 
گفته وی، مالک برای پرداخت تسهیالت، بهمن 98 است. 
این تسهیالت قرار است به منظور مقاصدی نظیر دستمزد 
نیروی کار، خرید مواد اولیه، پرداخت دیون خدماتی و 
کمک به افرادی که به دلیل فروش نرفتن کاال، موجودی 
ــه شــود. مشاغل  ــد، به بنگاه های مشمول ارائ انبار دارن
مشمول این تسهیالت مراکزی نظیر توزیع و فروش صنایع 
دستی، مجتمع های فرهنگی و آموزشی، مجتمع های 
ورزشی و تفریحی، آب میوه فروشی ها، بستنی فروشی ها، 
قنادی ها، خشکبارفروشی ها، مراکز فروش کیف و کفش 
و پوشاک، فعاالن حمل و نقل درون و برون شهری، مراکز 
گردشگری، رستوران ها و اغذیه فروشی ها و مراکز آموزشی 
نظیر مهدهای کودک خواهند بود. ضمن این که کمیته ای 
پیش بینی شده است که بسته به مورد، اصناف و مشاغل 
پیشنهادی جدید بــرای اضافه شــدن به ایــن فهرست را 

بررسی خواهد کرد.

حمایت ۱500 میلیارد تومانی از اقشار آسیب پذیر	 
کمک بالعوض و تسهیالتی به خانوارها، محور سوم حمایت 
های دولت از اقتصاد در دوران کروناست. بر این اساس و در 
درجه اول برای سه میلیون نفر معادل یک میلیون خانوار 
از پایین ترین سطوح درآمــدی جامعه، کمک بالعوض 
2۰۰ تا 6۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است که در 
چهار مرحله )مــاه( بین آن ها توزیع می شود. منابع این 
ــرآورد شده که ازمحل  طرح حــدود هــزار میلیارد تومان ب
هدفمندی یارانه ها تامین می  شود. در اقدامی دیگر، دولت 
برای 4 میلیون خانواری که در سطح باالتری از درآمد قرار 
دارنــد، با اختصاص 15۰۰ میلیارد تومان، تسهیالت تا 
سقف دو میلیون تومان در نظر گرفته اســت. به گزارش 
مهر از ابالغیه معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، نرخ 
سود این تسهیالت 12 درصد است که البته 8 درصد از 
سود 12 درصــدی آن توسط دولــت به بانک ها پرداخت 
می شود. بازپرداخت این تسهیالت نیز 27 ماهه با دوره 
تنفس 3 ماه خواهد بود. ابالغیه فوق، مشموالن این طرح 
را که از آن به »خرید اعتباری اضطراری ناشی از کرونا یاد 
شده«، اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان 
تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه های بین شهری، دست 
فروشان و کارگران فصلی اعالم کرده است. طبق این طرح، 
بانک های عامل )همان بانک های واریز کننده یارانه افراد( 
موظف اند تا 48 ساعت پس از اعالم وزارت کار، به ترتیب 
اعتبار یک میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یک نفره و 
2 میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد 
درآمد ثابت )مشمول( منظور کنند.  در این طرح، مشموالن 
نیازی به مراجعه به بانک ها ندارند و بانک ها با اخذ تعهد 
الکترونیک می توانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه 
معیشتی افراد کسر کنند. همچنین داشتن چک برگشتی 
و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیالت نمی شود.

در شرایطی که کشورهای غربی در 
حال تجربه درگیری شدید با کرونا 
پول  المللی  بین  صــنــدوق  هستند، 
هشدار داد که رکود اقتصادی جهانی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا می تواند 
بدتر از بحران اقتصادی سال 2۰۰9 
باشد.به گـــزارش خــبــرگــزاری های 
ــارس، رویترز و بلومبرگ، اقتصاد  ف
جهانی وضعیتی بی سابقه را تجربه می 
کند. پل ام تامسن، مدیر بخش اروپای 
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای 
اعالم کرد: »درحالی که ما نمی دانیم 
این بحران تا چه مدتی به طول خواهد 
انجامید، می دانیم که تاثیر اقتصادی 
آن شدید خواهد بــود.«.در پی شیوع  
کرونا، بورس آمریکا بیش از 2۰ درصد 
ارزش خــود را از دســت داده اســت و 
انتظار برای رکود شدید و عقبگرد 1۰ 
درصدی اقتصاد جهانی وجود دارد. 
در این شرایط رهبران گروه جی 2۰ 
در روز پنج شنبه متعهد شدند بیش از 
5 تریلیون دالر به اقتصاد جهان برای 
محدود کردن خسارت های مشاغل و 
درآمدها تزریق کنند و »هر آن چه الزم 
است برای غلبه بر این بیماری مسری 
انجام دهند.« ناظران می گویند که 
چنین اتــحــادی میان آن ها از زمان 
بحران مالی سال 2۰۰8-2۰۰9 

دیده نشده است.

از کار افتادگی صندوق ها بر اثر 	 
بازار وحشی ماه مارس

در پی این توافق، بازارهای جهانی 
روز پنج شنبه و جمعه را مثبت سپری 
کردند امــا همچنان نــاظــران نگران 
تشدید شیوع کرونا هستند و رشدهای 

این چنینی را متزلزل می دانند. چرا 
که تزریق پول سیاست موقتی و مسکن 
است. بورس آمریکا نسبت به ابتدای 
سال جاری میالدی 21.8 درصد از 
ارزش خود را از دست داده و بدترین 
سه ماهه از ســال 1987 را به ثبت 
رسانده است.بسته های حمایتی از 
جمله بسته 2 تریلیون دالری دولت 
آمریکا برای حمایت از اقتصاد موجب 
ــد شاخص  رشـــد بــیــش از 1۰ درصـ
داوجونز در آمریکا شد که بیشترین 
ــه از سال 1933 تاکنون  رشد روزان
ها  رسانه  برخی  می شود.  محسوب 
ــازار و بــورس های جهانی را دیوانه  ب
ــرده انــد چــرا که  و وحشی توصیف ک
سقوط ها و رشدهای شدید و تاریخی 
را به صورت پی درپی ثبت می کنند اما 

روند کلی نزولی است.

۱0 میلیون بیکار جدید در آمریکا	 
ــود ســیــاســت هـــای حمایتی،  ــا وجـ ب
ــازار کــار آمریکا نیز نزولی  وضعیت ب
شده است. برای دومین هفته متوالی 

تعداد افراد بیکار شده که برای دریافت 
مزایای بیمه بیکاری در آمریکا ثبت نام 
کرده اند به شدت افزایش داشته است. 
به گــزارش رویترز، انتظار مــی رود در 
گزارش هفتگی که از سوی وزارت کار 
آمریکا منتشر می شود، تعداد افرادی 
که  هفته گذشته اقدام به ثبت نام برای 
دریافت مزایای بیمه بیکاری کرده اند 

از 3.3 میلیون نفر فراتر رود.
شب گذشته، وزارت کار ایاالت متحده 
اعالم کرد موج شدید آمریکایی هایی 
که درخواست پرداخت حقوق بیکاری 
خود را ثبت کرده اند،این هفته با بیکار 
شدن 6/6 میلیون آمریکایی ادامه 
یافته اســت. رقمی که دوبرابر هفته 
قبل بوده است. قبل از این که شیوع 
ویــروس کرونا بخش های مهمی از 
اقتصاد آمریکا را تعطیل کند، باالترین 
نرخ بیکاری هفتگی آمریکا 695 هزار 
نفر در 1982 بود. در بحران اقتصادی 
ــارس 2۰۰9 هم  ــزرگ جهان در م ب
باالترین نرخ بیکاری ثبت شده هفتگی  

665 هزار نفر بود.

قیمت نفت که در پی شیوع کرونا و شکست مذاکرات کاهش تولید 
تا محدوده 2۰ دالر سقوط کرده و به کمترین مقدار از سال 2۰۰2 
رسیده بود، روز پنج شنبه با جهش حدود 5۰ درصدی به باالی 3۰ 
دالر بازگشت. با وجود نوسانات، دیروز هم بازار نفت مثبت بود و 

شاخص قیمت برنت در محدوده 33 دالر قرار گرفت.
احیای قیمت نفت در پی اعالم آمادگی کشورهای تولیدکننده 
برای مذاکره و اعالم خبر برگزاری نشست اوپک پالس رخ داد. به 
گزارش خبرگزاری های فارس و رویترز، وزارت انرژی آذربایجان 
اعالم کرد نشست گروه اوپک پالس قرار است در 6 آوریل و به 

صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود.

احتمال حضور آمریکا در مذاکرات	 
نکته جالب، مداخالت قابل توجه رئیس جمهور آمریکا برای 
افزایش قیمت نفت و طرح موضوع احتمال حضور آمریکا در 
مذاکرات است. ترامپ همواره مخالف و منتقد تالش های اوپک 

برای افزایش قیمت نفت بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعــالم کــرد: به صورت 
جداگانه با سران عربستان و روسیه گفت وگو کرده و معتقد است 
که طی روزهای آینده شاهد توافق بین این دو کشور خواهیم بود. 
همچنین ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: روسیه و 
عربستان در حال گفت و گو در این باره هستند و در صورتی که نیاز 
باشد من هم در زمان مناسب به این گفت وگوها ورود خواهم کرد. 
دونالد ترامپ در اظهاراتی عجیب مدعی شد که واسطه توافقی 
میان روسیه و عربستان برای کاهش تولید 1۰ تا 15 میلیون بشکه 
نفت در روز شده است. این رقم، بی سابقه است و 1۰ تا 15 درصد 

عرضه جهانی نفت را شامل می شد.
اگرچه ترامپ گفته هیچ پیشنهادی برای کاهش تولید نفت آمریکا 
نداده است اما رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
گفت: »ما با عربستان و برخی کشورهای دیگر در ارتباط هستیم. 
بر اساس این تماس ها، ما متوجه شدیم که اگر تعداد اعضای اوپک 
پالس افزایش یابد ، احتمال یک توافق مشترک برای توازن بازار 

نفت وجود دارد.« 

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

جهش تولید در گرو اصالح نظام 
مالیاتی و بانکی 

اگر نگاهی به برخی مولفه های حاکم بر اقتصاد 
ایــران بیندازید، ظرفیت های قوی و غنی برای 
جهش تولید درون خود دارد؛ از ذخایر غنی نفت 
و گاز که درمجموع در جایگاه اول جهان است و 
چشم انداز تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی 
و میعانات گازی و گاز را ایجاد کرده است تا معادن 
ــای غنی گــردشــگــری کــه در  ســرشــار و ســایــت ه
جایگاه 1۰کشور اول دنیاست و نیروی انسانی 
جوان و متخصص و همسایگی با 15 کشور که در 
نوع خود کم نظیر است.چنین اقتصادی زمینه و 
بستر برای جهش تولید فــراوان دارد اما بسیاری 
از تولیدکنندگان و کارآفرینان اکنون از کمبود 
نقدینگی یا سرمایه در گــردش می نالند و آن را 
مانعی برای رشد تولیدات خود می دانند درحالی 
که اکنون نقدینگی به رقم سرسام آور باالی دوهزار 
هزارمیلیارد تومان رسیده است و ارزش پول ملی به 
دلیل موضوع تورم هر روز کمتر از دیروز می شود. 
در چنین شرایطی تردیدی نیست که برای تحقق 
جهش تولید باید مشکل توزیع نقدینگی حل شود ، 
چرا که نقدینگی به اندازه کافی وجود دارد و مشکل 
در بازتوزیع آن است؛ به عبارتی نقدینگی مانند 
خون در رگ های اقتصاد است که باید به اندازه و 
در همه بخش ها وجود داشته باشد، اکنون اقتصاد 
ایران به مثابه بیماری است که از یک سو فشارخون 
مزمن دارد و از سوی دیگر امالح و فاکتورهای مورد 
نیاز برای تغذیه سلول های بافت های مختلف را 
نــدارد؛ در چنین شرایطی تنها راه ممکن اصالح 
روش توزیع مناسب نقدینگی است که با اصالح 
نظام بانکی و مالیاتی مقدور است.به عنوان یکی 
از مصادیق این تراژدی نظام بانکی اکنون ساالنه 
حدود 225هــزار میلیارد تومان را در قالب سود 
بانکی به اقتصاد پمپاژ می کند بدون آن که هیچ 
گونه مالیاتی بر این رقم سرسام آور اعمال کند تا 
این نقدینگی به گونه ای مناسب بازتوزیع شود و 
جای تاسف بیشتر آن که وقتی نگارنده از رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی در اواخر سال گذشته درباره  
اعمال مالیات بر سود سپرده های کالن بانکی در 
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه پرسید، پاسخ آن 
بود که دراین الیحه چنین چیزی دیده نشده است 
و تمرکز آن روی امالک و زمین است، در حالی که 
اگر حتی 1۰ درصد مالیات بر این رقم بسته شود 
22.5 میلیارد تومان دوباره برای توزیع در بخش 
های مختلف به اقتصاد بازمی گردد؛ برای درک این 
رقم باید گفت کل رقمی که از گرانی بنزین از هزار 
تومان به 15۰۰ تومان سهمیه ای و 3هزار تومان 
آزاد حاصل می شود ، به گفته وزیر نفت در طول 
سال حدود 3۰هزار میلیارد تومان است که در قالب 
یارانه معیشتی اکنون بازتوزیع می شود و مشابه 
چنین ارقامی با اعمال مالیات بر سود سپرده های 
کالن بانکی و موارد مشابه محقق می شود، از این 
گونه مصادیق درنظام بانکی و مالیاتی کشور فراوان 
است و به اعتقاد نگارنده برای تحقق جهش تولید 
الزم است به این حوزه نیز ورود جدی داشته باشیم.

3  اقدام  اقتصادی ضد کرونایی 
3 ماه بیمه بیکاری،  کمک تا 6۰۰هزار تومانی و  75 هزار میلیارد تومان وام برای واحدهای اقتصادی

پس از دستورالعمل تنفس سه ماهه اقساط تسهیالت قرض الحسنه و وام های کسب و کار در واپسین روزهای سال گذشته، حمایت های اقتصادی 
دولت برای مقابله با بیماری کرونا هم اینک در سه محور حمایت از خانوارها، حفظ اشتغال و حمایت از بنگاه های آسیب دیده سازمان یافته است. 

اقداماتی که به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور برای آن ها ۱00 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است

رشد متزلزل بازارهای جهانی بعد  از سقوط شدید 
صندوق بین المللی پول: سقوط اقتصاد جهانی بدتر از بحران 2۰۰9 خواهد بود 

در پی بازگشت کشورها به میز مذاکره و 
احتمال کاهش قابل توجه عرضه نفت رخ داد 

 بازگشت نفت از 
کف قیمت 18 ساله 

گره کرونا بر تعیین دستمزد 99

در شرایطی که وضعیت تولید از یک سو و معاش 
کارگران از سوی دیگر به دلیل شرایط کرونایی بازار 
پیچیده شده، تعیین دستمزد کارگران در آخرین 
جلسات شورای عالی کار بدون نتیجه باقی ماند.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، دویست و نودمین جلسه 
شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 99 کارگران 
در 29 اسفند سال گذشته به نتیجه ای نرسید و به 
نیمه اول فروردین امسال موکول شد. با این حال، 
این مسئله تاکنون نیز تعیین تکلیف نشده است. به 
گزارش فارس، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در 
حاشیه جلسه فوق، با بیان این که این جلسه، سومین 
جلسه شورای عالی اشتغال بوده و قبل از آن هشت 
جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده است، افزود: 
ــادی بــرای تعیین حداقل دستمزد  متغیرهای زی

کارگران در سال آینده دخیل هستند.   
پیش از این و بعد از برگزاری دومین جلسه شورای 
عالی اشتغال، علی خدایی نماینده کارگران در این 
شورا در خصوص به نتیجه نرسیدن جلسه شورای 
عالی کار، از اختالف کارگران و کارفرمایان بر سر 
مبنای افزایش دستمزد خبر داده و گفته بود: نظر 
نمایندگان گروه کارگری همچنان حفظ قدرت خرید 
کارگران است، در حالی که نماینده کارفرمایان رقم 
دیگری را در نظر دارد و اختالف این دو رقم بسیار زیاد 
است. خدایی نظر دولت و کارفرمایان را حفظ حداقل 
دستمزد با نرخ رشد 18.5 درصد اعالم کرده و گفته 
بود: حداقل حقوق کارمندان دولت 2.8 میلیون 
تومان است و ما می گوییم حداقل حقوق کارگران 
نیز باید به همین نسبت افزایش یابد.به گزارش 
خراسان، حداقل دستمزد کارگران در سال 98، یک 
میلیون و 517 هزار تومان تعیین شده که با احتساب  
رشد 18.5 درصد به یک میلیون و 79۰ هزار تومان 

خواهد رسید.

خبر

همزمان با نام گــذاری سال جدید به جهش 
تولید از سوی رهبر انقالب، کارشناسان و 
مسئوالن ارزیابی هایی را در خصوص الزامات 
و برنامه های الزم بــرای تحقق جهش تولید 

مطرح کردند.
ضمن  اقتصاددان  شاکری،  مجید  جمله  از 
تاکید بر این که وضعیت تحریم ها و آثار جهش 
نرخ ارز بر تورم به ثبات رسیده، تصریح کرد: 
دقیقا لحظه سوییچ کردن از وضعیت بی برنامه 
فعلی به برنامه ریزی همساز و با هدف گذاری 
مشخص است. وی افزود: »کاش پاسخ بخش 
اجرا به این شعار سال حرف های کلی نباشد 
بلکه معرفی صنایع یا بخش های هدف و ارائه 
کمیت های هدف گذاری شده سنجش پذیر 

اعم از مقدار تولید یا صــادرات این بخش ها 
باشد. به نحوی که گــزارش سه ماهه آن هم 
اعتماد عمومی به سیاست گذار و هم اعتماد به 
نفس از دست رفته سیاست گذار را باز گرداند. 
 ایــن شعار ســال به معنای واقعی کلمه یک 

» هدف گذاری« است«.
ــی، وضع  ــزارش خــبــرگــزاری فــارس هــم در گ
مالیات بر عایدی سرمایه را یک راهبرد مهم 
جهش تولید دانست و نوشت:دریافت مالیات از 
سود سپرده های بانکی یکی از منابع درآمدی 
مهم و از ابزارهای اصلی هدایت منابع به سمت 
تولید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و 
حتی برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه و 

افغانستان است.

طیبی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو 
با ایسنا، سیاست گذاری های بانک مرکزی 
و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری 
توسط دولــت را در تحقق جهش تولید الزم 
ــواردی همچون نــرخ بیکاری و  دانــســت و مـ
تورم باال، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، رشد 
اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی را 

موانع تحقق شعار سال اعالم کرد.
گفتنی است برخی تحلیل گران نیز در وضعیت 
کرونایی جامعه، اقتصاد دانش بنیان و کسب 
و کارهای متکی بر فناوری ارتباطات را کلید 
جهش تولید دانسته اند. به تازگی بخشنامه 
هایی نیز برای حمایت از استارت آپ ها ابالغ 

شده است.

ارزیابی کارشناسان 
 از الزامات 
جهش تولید 
محوریت اقتصاد دانش بنیان، 
توجه به ظرفیت های بخش 
کشاورزی واصالحات مالیاتی 
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مبارزه با ویروس کرونا که زندگی 
ــرده  ــا مــتــفــاوت ک ــرای هــمــه م را بـ
جمعی  همکاری  نیازمند  ــت   اس
همه ما است .خراسان یار قدیمی و 
صمیمی که بیش از ۷۱سال است 
در کنار شما است اکنون که بنا به 
مصوبه و ابالغیه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا امکان چاپ کاغذی  تا پایان 
ــذاری اجتماعی را  طــرح فاصله گ
ندارد شما را تنها نگذاشته و با نسخه 
دیجیتال روزنــامــه ی خــراســان را 

منتشر خواهد کرد. شما می توانید  
روزنــامــه خــراســان را در  وبسایت 
ــه  ــام روزن اپلیکیشن  و  مــتــفــاوت 
مطالعه و از دیگر امکانات آن - از 
جمله  قسمت کیوسک اپلیکیشن 
که به صفحات نخست 2۱ روزنامه 
ــی خــواهــیــد  ــرس ــت ــر نــیــز دس ــگ دی
داشت- استفاده کنید .ویژگی های 
اپلیکیشن روزنامه خراسان   به شرح 
ذیــل می باشد :۱- دسترسی به 
تمام صفحات روزنامه خراسان در 

اولین ساعات انتشار2- دسترسی 
مجزا به تمام ضمیمه های روزنامه 
خــراســان۳- دسترسی به آرشیو 
روزنامه۴- امکان اشتراک گذاری 
تمام اخبار روزنامه۵- دسترسی 
به صفحه اول 2۱ روزنامه کشوری

از  توانید  مــی  را  اپلیکیشن  ــن  ای
لینک های زیر نصب کنید.

h t t p s : / / c a f e b a z a a r .
i r / a p p / c o m . k h c a i .
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مشترکین نگران نباشند	 
با توجه به این که بخش زیــادی از 
مخاطبان گرامی، مشترک دائمی 
روزنامه هستند موسسه فرهنگی 
خــراســان در نظر دارد بــه تعداد 
روزهــایــی که خــراســان به صورت 
به  شــد  نخواهد  منتشر  کــاغــذی 
اضافه  عزیز  مخاطبان  اشــتــراک 
کند. بدیهی است به محض اعالم 
ستاد فوق، روزنامه خراسان کما 
فی السابق بصورت سراسری چاپ 

و توزیع خواهد شد.

پرونده سازی برای داوینچی، معمای بازگشت تاج و عادت های بد بهتاش !
*موهای بهتاش، رفتارش با خانواده، نوع 
صحبت کردنش با پدر و مادر و... همه این ها 
چیزهایی بود که در پایتخت 6 شوکه مان کرد. 
این البته خیلی عجیب و آن چنان غریب نبود. 
در سری قبلی هم چنین شخصیتی از بهتاش 
فریبا دیده بودیم که بعدا از رفتار و گفتارش 
پشیمان شد اما وقتی شخصیت بهتاش دروازه 
بان را با آن بهتاش قبلی مقایسه می کنیم زبان 
مان بند می آید. به خصوص  وقتی رفتارهای 
بد به ارسطو، نقی و حتی هما می رسد.  در 
سری جدید پایتخت، بارها شاهد شوخی های 
پرخاشگرانه هستیم.دست انداختن دیگران، 
توهین، تمسخر، آزار کالمی و جسمی، جزو 
شوخی های پرخاشگرانه هستند. ممکن است 
این سکانس ها باعث خنده شوند اما چنین 
خنده ای به قیمت بی احترامی به شخصیت 
افراد تمام می شود. بهتاش نقش مادرش را به 
رسمیت نمی شناسد و معموال با او محترمانه 
صحبت نمی کند. او  به دلیل عصبانیت، سرش 
را به دیوار می کوبد و به ارسطو لگد می زند. در 
این سریال درباره مواد مخدر به راحتی صحبت 
می شود و خاص تر این که صحنه خشونت 
باری نمایش داده می شود که بهبود به دلیل 

ــار ارسطو را از  ــرار، دوب سندروم دســت بی ق
گردن روی دستش می گیرد! یکی از آسیب 
های نمایش خشونت در تلویزیون این است که 
مخاطب یاد می گیرد به جای تجربه هیجان 
هایش، آن ها را به طور افراطی تخلیه کند.  این 
فصل از پایتخت با همه ایرادات فنی و محتوایی 
مخاطب زیادی را پای تلویزیون نشانده است. 
به همین بهانه از زاویه روان شناسی به ابعاد 

گوناگون سریال می پردازیم.
*در سال 200۳ میالدی)۱۳82 هـ.ش(، 
رمان »ُکد داوینچی«، نوشته »دان براون« به 
اتمام رسید، هیچ کس فکرش را هم نمی کرد 
ــان، به یکی از جنجالی ترین آثار  که ایــن رم
ادبی تاریخ تبدیل می شود. براون که عالقه 
فراوانی به نگارش داستان هایی با ژانر پلیسی 
و ماجراجویی داشــت، این بار به سراغ یکی 
از تأثیرگذارترین نقاشان و مهندسان تاریخ 
ــا رفت و از او چهره  متفاوتی ارائــه کرد.  اروپ
داوینچی را بیشتر با نقاشی های معروفش 
مانند »مونالیزا« و »شام آخر« می شناسند و 
اتفاقًا تابلوی آخری، نظر براون را برای نگارش 
رمان جنجالی اش جلب کرد؛ رمانی که تا سال 
2006 در ردیف پرفروش ترین کتاب ها قرار 

گرفت و در همین سال، »آکیوا گلدسمن«، 
کارگردان یهودی هالیوود، بر مبنای آن، فیلم 
»ُکد داوینچی« را با نقش آفرینی تأثیرگذار 
»تام هنکس«ساخت؛ فیلمی که سایر وجوه 
برد  محاق  به  را  ایتالیایی  نابغه  شخصیتی 
آیا  برانگیخت.  را  گسترده ای  اعتراضات  و 
ادعایی که »دان براون« در رمان »ُکد داوینچی« 
ــاره نقاش مشهور ایتالیایی، مطرح و او  درب
را وابسته به یک فرقه سری ) »دیر صهیون( 
معرفی می کند، مبنای تاریخی دارد؟   صفحه 

تاریخ )۱2( را بخوانید.
*فدراسیون فوتبال سال پرتالطمی را به پایان 
رساند و تقریبا وضعیت کنونی این مجموعه 
ــدارد؛ البته این  شباهتی به یک سال قبل ن
موضوع به این معنی نیست که وضعیت بهتر 
شده بلکه اوضــاع آشفته تر و بحرانی تر از آن 
است که نوید روزهای خوب برای تیم های ملی 
و رده باشگاهی ایران بدهد. در حالی پرونده 
این فدراسیون در روزهای پایانی ۹8 بسته شد 
که فیفا اجازه برگزاری انتخابات زودهنگام را 
به فوتبال ایــران نــدارد و این موضوع تا زمان 
اصالح اساس نامه به آینده موکول شد.  اگر 
چه روزهای پایانی سال ۹8 برای فدراسیون 

فــوتــبــال سخت و فرسایشی بــود امــا نوید 
برگزاری انتخابات در 2۵ اسفند، می توانست 
یک نسیم مالیم بر این دریای خروشان باشد 
اما فیفا اجــازه برگزاری انتخابات را به علت 
آن چه »مشکالت اساس نامه ای« خوانده بود، 
نداد و پیگیری های فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش به سرانجام نرسید تا ساز و کار اصالح 
اساس نامه چیده شود. مهدی تاج به عنوان 
چهره ای که سال ها در فوتبال ایران حضور 
داشت، از سال ۹۵ عهده دار فدراسیون شد و 
در شروع کارش اقدامات موثری انجام داد اما 
او به تدریج  دچار مشکالتی در این مجموعه شد 
و نتوانست تصمیمات درستی را اتخاذ کند. با 
این وجود به نظر نمی رسید او نسبت به ریاست 
در چهار سال آینده بی میل باشد اما بیماری 
قلبی در آخرین روزهای ۹8، موجب استعفای 
او از ریاست فدراسیون شد تا حیدر بهاروند، 
سرپرست فدراسیون شود و زمینه برگزاری 
انتخابات زودهنگام فراهم شود.  اما دست 
بر  تقدیر فیفا کار خودش را کرد و با برگزاری 
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال قبل از 
اصالح اساسنامه، مخالفت کرد. حاال سوال 
این جاست: بازگشت تاج چقدر احتمال دارد؟
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

شرق - این دومین سال است که روحانی عید  •
را با بحران شروع می کند. یک سال سیل و یک 
سال کرونا؛ اما بحران امسال  آن قدر جدی است 
که برعکس سال قبل که تعطیالت برقرار بود، 
امسال روحانی مجبور شد از خیر تعطیالتش 
بگذرد.حسن روحانی در این دو هفته، چهار بار 
در جلسات »هیئت دولت«، چهار بار در جلسات 
»ستاد ملی مبارزه با کــرونــا«، دو بــار در جلسه 
»ستاد اقتصادی دولت« شرکت و چندین بار با 
استانداران از طریق ویدئو کنفرانس صحبت کرد.

کيهان – حسین شریعتمداری حمله احتمالی  •
آمریکا به عراق را حماقتی دانست که منجر به 
پیروزی جبهه مقاومت می شود و تصریح کرد: 
باید دعا کرد و عاجزانه از خدا خواست که ترامپ 
به ویروس کرونا مبتال نشود و به حماقت های خود 
ادامه بدهد.وی با اشاره به تحرکات روزهای اخیر 
آمریکایی ها در عراق گفت: این روزها، آمریکا بعد 
از ناکامی در تحمیل مهره خود به عنوان نخست 
وزیر عراق، دست به تحرکات نظامی تازه ای زده 
است که با توجه به شرایط سختی که با آن روبه 
روست، بسیار بعید به نظر می رسد این تحرکات 
نظامی و جا به جایی نیروها،اهمیتی بیشتر از یک 

عملیات روانی داشته باشد.
اعتماد- عباس عبدی در این روزنامه نوشت:  •

ویژگی سال 1398 این بود که نشان داد جامعه 
ایران اگر چه در برخی از زمینه ها قدرتمند است، 
ولی به عللی ناتوان از آینده نگری است...سال 
1398 با سیل آغاز شد. هنوز پاسخ به این پرسش 
ساده داده نشده است که چرا این سیل پیش بینی 
نشد؟... اقدام بعدی افزایش قیمت بنزین بود؛... 
چرا تمهیدات آینده نگرانه پیش بینی نشد؟ در 
قضیه هواپیما نیز عینا همین مسئله را می بینیم، 
چه در اصابت آن و چه در اعالم علت سقوط آن... 
کرونا ضعف مذکور را خیلی آشکارتر کــرد. در 
حقیقت با شیوع کرونا در چین باید در ایــران 

مطالعه ای آینده نگرانه انجام می شد.
آرمــان ملی- محمد محمودی آخرین مشاور  •

فضای مجازی مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
و دبیر سایت شخصی وی، در پاسخ به این سوال 
که »اگر آیت ا... هاشمی زنده بود، باز هم دلنوشته 
نوروزی منتشر می کردند؟« گفت: باید بگویم با 
این شرایط اگر آیت ا... هاشمی زنده بود به جای 
ــوروزی، رنج نامه می نوشت! )رنج  دلنوشته نـ
نامه ای دربــاره( مسائلی از قبیل تــداوم هزینه 
ــای نــاصــواب از مقام معظم رهبری،  ــردن ه ک
شبیخون به امید مردم و اضافه شدن استرس و 
رنج کرونا بر دردهای قبلی، پافشاری ها بر لج ملی 

به جای وحدت ملی و... .

تابناک نوشت: بــه تــازگــی فایل صوتی در  •
ــت کــه نشان  ــده اس فضای مــجــازی منتشر ش
حتی  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  می دهد 
برای یک ماموریتش  هم پول نگرفته بود. در 
بخشی از این  فایل صوتی منتشر شده، راوی 
می گوید:»حاج قاسم مشکل مالی پیدا کرده 
بــود. پور جعفری از یک طریقی این مسئله را 
متوجه شد. بی سر و صدا و دور از چشم حاج 
قاسم موضوع را به سردار قاآنی گفت. سردار 
قاآنی هم به معاون مالی اداری دستور داد یکی 
از ماموریت های حاجی را حساب کنند و پولش 
را به حساب او بریزد. تا حاج قاسم این را فهمید 
اول پول را برگرداند و بعد هر سه را توبیخ کرد 
و با تشر گفت: شما اشتباه می کنید در زندگی 
شخصی من دخالت می کنید به شما ارتباطی 

ندارد که من مشکل مالی دارم یا نه«.
گر  • تحلیل  ایمانی  ناصر  نوشت:  نيوز  نامه 

اصولگرا کناره گیری علی الریجانی از حضور 
در مجلس را یک تصمیم درست و هوشمندانه 
ــت کــه می تواند مقدمه  مــی دانــد و معتقد اس
حضور او در جایگاه ریاست جمهوری باشد.وی 
می گوید تصور نمی کنم که نه شخصا تمایلی به 
بازنشستگی و کنار کشیدن از سیاست داشته 
باشد و نه بزرگان بخواهند که علی الریجانی از 
صحنه سیاست به دور بماند. اگر به شکلی در 
1400 افراد صاحب نام از جریان های سیاسی 
امکان رای آوری نداشته باشند، آقای الریجانی 

می تواند رئیس جمهور هم شود.
وزیــر  • نخست  نتانیاهو   : نوشت  نيوز  ــا  رج

سریال  مینی  از  ویدئویی  صهیونیستی  رژیــم 
"هالمارک" در سال 2007 به اشتراک گذاشت 
و ادعا کرد که این شواهدی است مبنی بر این 
که ایران در حال مخفی کردن تعداد قربانیان 
کرونای خــود اســت! پایگاه خبری  »بیزینس 
تماس  در  حتی  نوشت:  نتانیاهو  اینسایدر« 
تلفنی با وزیران کابینه خود این ویدئو را مورد 
بحث و گفت وگو قرار داد و ادعا کرد این ویدئو 
نشان می دهد که سربازان ایرانی در حال دفن 

اجساد به صورت دسته جمعی هستند!

پشت پرده  
لفاظی های 

ترامپ علیه 
ایران  در عراق
درحالی که کشورهای مختلف درگیر جنگ 
طاقت فرسایی با ویروس کرونا هستند و تقریبا 
همه توان خود را پای مقابله با این ویروس آورده 
اند، رئیس جمهور آمریکا در توئیتی   ایران را به 
جنگ نظامی تهدید کرده است! موضوعی که 
البته به صراحت با مخالفت یک ژنرال ارتش 
آمریکا و فرمانده نیروهای این کشور در عراق 
مواجه شده است. این درحالی است که روزانه 
رسانه های آمریکایی گزارش های متعدد از 
میزان باالی مرگ و میر در این کشور براثر کرونا 
و نیز کمبود شدید لوازم بهداشتی و پزشکی 
منتشر می کنند. با این حال براساس گزارش 
ها، حلقه مشاوران نزدیک به »دونالد ترامپ« 
به او پیشنهاد داده اند که برای انحراف افکار 
عمومی از این بحران، دست به ماجراجویی 
جدید در عراق بزند به نحوی که ایران را درگیر 
یک جنگ و درگیری نظامی کند.   ترامپ در 
توئیت چند روز پیش خود مدعی شده بود: 
»بر اساس اطالعات و باور، ایران یا گروه های 
وابسته به آن در حال برنامه ریزی حمله ای 
غافلگیرکننده علیه نیروها یا تاسیسات آمریکا 
در عراق است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ایران 
هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت.« این 
جمالت دقیقا مشابه کلماتی است که او پس 
از دستور بــرای تــرور ســردار سلیمانی به کار 
برد و بعدا با انتقاد شدید سناتورها و رسانه 
های مطرح آمریکا مواجه شد. با این حال در 
مقابل این تالش های جنگ طلبانه، یک ژنرال 
آمریکایی که فرمانده حدود 6 هزار نیروی این 
کشور در عراق است، بالفاصله در یادداشتی 
بــرای نیویورک تایمز دربــاره هرگونه جنگ 
افروزی علیه ایران به کاخ سفید هشدار داد. 
صراحت »رابرت پی وایت« تاآن جا بود که برخی 
رسانه های آمریکایی او را »شجاع« توصیف  و 
پیش بینی کردند که او سمتش را در عراق از 
دست بدهد. او در یادداشت خود نوشته بود که 
»چنین اقدامی می تواند تقابل خونین و مخرب 
در منطقه و همچنین جنگ احتمالی با ایران را 
در پی داشته باشد.«     با توجه به اتفاقات اخیر 
منطقه و لفاظی های ترامپ علیه ایران، رسانه 
ها، تحلیل گران و اندیشکده های غربی و اروپا به 
ارزیابی و بررسی دالیل این تهدیدها و لفاظی ها 
پرداخته اند که خالصه این تحلیل هارا درپنج 

بخش زیر می خوانید.

ما و جهان پساکرونا 
محمد باقر قالیباف در مقاله  با عنوان »ما و جهان 
پساکرونا« از منظر ژئوپلیتیکی به تبیین ابعاد 
مختلف تاثیرات ویروس کرونا بر جهان پرداخت. 
براساس گزارش فارس در خالصه این مقاله آمده 
است: برای تحلیل ژئوپلیتیکی این پدیدۀ مهم 

می توان به نکات ذیل اشاره کرد؛
1-  شیوع ویروس کووید-19 نشان داد  هنوز 
هم دولت ها بازیگر اصلی جوامع هستند و این 
نقش در بحران ها تشدید می شود. در جهان 
پساکرونا دولت قوی تر و مداخله گرتر خواهد شد و 
مسئولیت های پیشین خود را بازیابی خواهد کرد.
2- گسترش این ویروس از یک فرد در یک بازار 
محلی در یک استان در کشور چین به سطح و 
مقیاس جهانی  نشان می دهد روندهای از پایین 
به باال هم می توانند به اندازۀ روندهای از باال به 

پایین مهم باشند.
3- شیوع این ویــروس به احیای معنا و مفهوم 
سنتی مرزهای ملی در نظام جهانی منجر شد. 
شیوع این ویروس باعث شد دولت-ملت ها بیش 
از قبل به هویت های ملی خود اهمیت دهند و  
نظام های فراملی چون اتحادیۀ اروپا می توانند 
در معرض تحوالت جدی قرار گیرند و هیچ بعید 
نیست که این ویــروس، کشورها را برای تأمین 
نیازهای خود به تولید در داخل کشور سوق دهد.

4- پس از دخالت موثر دولــت چین در کنترل 
ــروس  کشورهای دارای نظام لیبرال  شیوع وی
دموکراسی نیز ساختار قبلی خود را کنار گذاشتند 

و دولت حداکثری را به کار گرفتند.
5- بحران کروناویروس، ضعف شدید ادعای رفاه، 
خدمات اجتماعی و بهداشت عمومی و روانــی 
کشورهای لیبرال دموکراتیک غرب را عیان کرد 
ونشان داد تصاویر زیبای ساخته شده از این کشورها 
واقعی نیست. در جهان پسا کرونا کشورها به دنبال 

الگوی جدیدی ازنظام سیاسی خواهند رفت.
6-  ایــن بحران بر ساختار نظام سرمایه داری 
تاثیر بنیادی خواهد گذاشت. ساختار تجارت 
جهانی، الگوی شرکت های چندملیتی، ساختار 
پیمان های اقتصادی و رقابت اقتصادی چین و 
آمریکا در معرض تغییر و تحوالتی جدی قرار دارند.

چه باید کرد؟
- به نظر می رسد که مولفۀ سالمت و بهداشت 
عمومی در تبیین قدرت مغفول مانده اند و امروزه 
باید در کنار ژئو اکونومی، ژئوکالچر و غیره از ژئوِهلث 

یا ژئوپلتیک بهداشت عمومی نیز بحث کرد.
ــران در نتیجۀ  ــ - جــامــعــه و نــظــام ســیــاســی ای
ویژگی های خاص فرهنگی، سیاسی و تاریخی 
و فــشــارهــای چند ده ســالــۀ خــارجــی در برابر 
بحران های این چنینی تــاب آوری نسبی قابل 
مهم  بسیار  ظرفیت  کنار  در  که  دارد  توجهی 
گروه های فعال مردمی، منجر به توفیقاتی قابل 

توجه در سطح اجتماعی شد.
- اما ضعف در برنامه ریزی قبل از بحران و سردرگمی 
استراتژیک در مدیریت حین بحران از چالش های 
حکمرانی دولت های ما از گذشته تا حال بوده است. 
توانایی مدیریت هر بحرانی به عملکرد دولت ها 
قبل از وقوع آن بحران برمی گردد. برای مدیریت 
ــزرگ، نیازمند تصمیم های بزرگ  بحران های ب
با قاطعیت و عزم راســخ هستیم. بستن مرزها به 
روی کشورهای درگیر با سرعت عمل و قاطعیت 
می توانست از این مقدار هزینه جلوگیری کند و یا 
اجرای بهنگام قرنطینۀ شدید و سراسری و تاکید 
بر واقعیت های میدانی با وجود تأخیر در اعمال آن 
می تواند از ظرفیت های سازمان دهی سیاسی فضا 

در مدیریت بحران استفاده کند.
-  بحران کرونا نشان داد که الگوی حکمرانی 
نیمه متمرکز می تواند راهبردی کلیدی برای 
الگوی حکمرانی ما باشد. ناتوانی نظام حکمرانی 
ما در بهره گیری از ظرفیت های محلی کشور و 
تاثیر این ناتوانی بر کاهش توانایی دولت در حل 
ــراوان در  مسائل ملی و بــروز ناکارآمدی های ف
بحران کرونا به طور عیان مشخص شد. شهروندان 
از پیوندهای محلی خود جدا شده اند و دولت در 
شناسایی این ظرفیت ها و هم افزا کردن آن ها 
توانمند و آماده نیست در حالی که دولت باید در 
امور حاکمیتی تولی گری کند و در امور خدماتی و 

رفاهی توانمندی های محلی را به کار گیرد.
*   مشخص است کشورهایی که بتوانند با مدیریت 
نقش  بگذارند،  سر  پشت  را  کرونا  حساب شده 
مــوثــری  در نظم آیندۀ جهانی تعریف خواهند 
ــن فــرصــتــی  بـــرای جــمــهــوری اسالمی  کـــرد. ای
ایــران است تا برای نقش آفرینی خود در جهان 
پساکرونا برنامه ریزی کند. نظم موجود جهانی  در 
حقیقت بسیار ضعیف و  شکننده است. نظم های 
جهانی مختلفی در طول تاریخ ظهور کرده و نابود 
شــده انــد. عــدم اطمینان در نظم فعلی جهانی 
به باالترین سطح خود رسیده اســت. آیا توزیع 
فضایی قــدرت جدیدی بــرای ادارۀ بهتر جهان 
در راه اســت و آیــا ما در آن نقشی مؤثر خواهیم 
داشت یا صرفًا نظاره گر اتفاقات خواهیم بود؟

 آمریکا 
همدست کرونا! 

تحریم های ظالمانه آمریکا در حالی بر سر 
مردم ایران سایه افکنده که رئیس جمهور 
آمریکا کماکان در خیال های خود منتظر 
تماس ایرانی هاست و لغو تحریم های دارویی 
و پزشکی ایران در شرایط سخت کرونایی 
کشور را منوط به درخواست مقامات ایرانی 
از او دانسته است: »تنها چیزی که باید انجام 
شود یک تماس است.« درخواست ترامپ 
برای تماس از سوی مقامات ایران برای توقف 
تحریم ها، درحالی است که پیش از این وزیر 
خارجه آمریکا مدعی شده بود که اساسا تحریم 
دارویی علیه ایران وجود ندارد: »مسیر کمک 
های دارویی و پزشکی به ایران بازاست و تحریم 
نشده.« طی یک ماه اخیر عالوه بر ایران، روسیه 
و چین، برخی کشورهای اروپایی و آمریکای 
التین، برخی سناتورهای آمریکا و حتی دبیر 
کل سازمان ملل نیز بارها خواستار توقف 
تحریم های ایران در این شرایط شده اند. با این 
حال مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در ششم 
فروردین گفته بود: »کارزار فشار حداکثری ما 
همچنان ادامه خواهد داشت تا ایران همچون 

یک کشور عادی رفتار کند«.
اگرچه ممکن است به ظاهر مسیر کمک های 
بشر دوستانه و دارویی به ایران باز باشد، اما این 
مسیر چنان پیچیده و نا فرجام است که عمال 
راه کمک های بشر دوستانه به ایران را مسدود 

کرده است. به تازگی یکی از کارشناسان بی بی 
سی دراین باره گفته است:» نمی توان حتی یک 
بسته مسّکن خرید و آن را به  ایران پست کرد، 
وقتی به سایت خزانه داری آمریکا مراجعه می 
کنید می بینید چه شرایط پیچیده ای برای 
کمک های ابتدایی مثل دارو و غذا حتی در 
قالب کمک های خیریه وجود دارد که عمال 
ارسال کمک ها به ایران را منتفی می کند.« 
تحریم سرسختانه آمریکا برای خود آمریکایی 
ها هم عیان است، پیشتر برنی سندرز سناتور 
آمریکایی و "ایلهان عمر" نماینده دموکرات 
کنگره آمریکا خواستار لغو تحریم های پزشکی 
ایران شده و به تازگی 32 نماینده کنگره آمریکا 
طی نامه ای از ترامپ خواستند که هر چه سریع 
تر به این تحریم ها پایان دهد.شاید همین فشار 
رسانه ای و افکار عمومی باعث شد که پمپئو 
که پیشتر گفته بود کارزار فشار حداکثری بر 
ایران ادامه خواهد یافت، در آخرین اظهار نظر 
خود از  موضع تند قبلی اش مبنی بر تداوم 

تحریم ها  ظاهرا کوتاه بیاید و در بیانی مبهم از 
بررسی وضعیت تحریم ایران سخن به میان 
آورد. موضعی تکراری که تاکنون هیچ نتیجه 

ای نداشته است. 
خارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد  همزمان 
روزنامه  در  که  دریادداشتی  کشورمان 
کامرسانت روسیه به چاپ رسید به تبیین 
تحریم  شرایط  در  ایرن  کرونایی  وضعیت 
پرداخته و نوشت: »جمهوری اسالمی ایران با 
وجود توانمندی در نظام سالمت و درمان که 
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته 
و تالش بی امان مسئوالن آن برای مبارزه و  مهار 
این بیماری، به خاطر انسداد غیر قانونی منابع 
مالی و ایجاد مانع در دسترسی به منابع مالی 
ایران در خارج از کشور متاثر از تحریم های 
شدید دولت آمریکا از یک طرف و عدم امکان 
دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی به علت 
مانع تراشی این کشور از طرف دیگر با بروز 

فاجعه انسانی مواجه شده است.«       

ــاره از سوی  ــواد ظریف: دوبـ * محمد ج
جنگ طلبان همیشگی گمراه نشو. ایران 
دوستانی دارد؛ امــا هیچ کس نمی تواند 
باشد. داشته  'نیابتی'  نیروی  میلیون ها 
برخالف آمریکا که به طور مخفیانه دروغ 
گفته، تقلب کرده و ترور می کند، ایران فقط، 
آشکارا، اقداماتی دفاعی دارد. ایران هیچ 
جنگی را آغاز نمی کند، اما به آن ها که این کار 

را می کنند، درس هایی می دهد.
این  سیگنال  تبادل  محمدی:  مهدی   *
ــران و آمریکا را باید بسیار  روزهــا میان ای
دقیق فهمید. آمریکا می خواهد با تهدید 
ــود در مقابل  ــران، از آسیب پــذیــری خ ایـ
مقاومت عراق بکاهد. اما ایــران به خوبی 

ــد جنگ خط قرمز ترامپ است،  می دان
ضعف  نقطه  فقط  تهدیدها  ایــن  بنابراین 

آمریکا را عیان تر می کند.
* دولت  ترامپ در عراق دارد دست به قمار 
بزرگ می زند.آن ها توان نظامی و تجهیزاتی 
گروه های عراقی را دست کم گرفتند؛آن 
ها مجبور به جنگ نامتقارن با این نیروها در 

سرزمین خودشان خواهند شد.
ــال مــانــده بــه  انتخابات  *  تــرامــپ یــک س
وارد  جنگ بلندمدت در منطقه نخواهد شد. 
استارت مبادالت اینستکس هم نشان می 
دهد که اقدام جنگی کالسیکی در دستور 
کــار نیست. تنها منطق عمده ای که می 
تواند داشته باشد این است  که با ترقه بازی 

موضعی، شوک  قیمتی به  نفت وارد کنند.

پشت پرده پيشنهاد جنگ 
افروزی در منطقه چه 

کسانی هستند؟

ــزارش رسانه های غربی مایکل  براساس گ
پمپئو وزیــر خارجه آمریکا، رابــرت اوبراین ، 
مشاور امنیت ملی این کشور، برخی چهره 
بنیامین  جمله  از  صهیونیستی  ــم  رژی هــای 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عناصری از 

البی اوپک، بن سلمان ولیعهد سعودی.

 اهداف آمریکا از لفاظی 
های اخير چيست؟

- منحرف کـــردن افــکــار عمومی 
ــن کشور بــرای  آمریکا از نــاتــوانــی دولــت ای
مدیریت بحران ویــروس کرونا و موج مرگ و 

میرها و کمبودها در ایاالت متحده.
- افزایش فشار اقتصادی بر ایران.

- فاصله گرفتن عراق از ایران.
- مدتی است که عراق برای کاستن از فشار 
تحریم ها به ایران کمک می کند تاجایی که 
یک مقام رسمی ارشد اروپایی می گوید، این 
تدابیر، عراق را به ریه اقتصادی ایران تبدیل 

کرده است.

 چرا آمریکا برای مقابله با 
ایران روی عراق دست 

گذاشته است؟

- عراق باوجود تالش برای تنوع بخشیدن به 
منابع تامین کننده انرژی، به واردات گاز و برق 
ایران وابسته است و هم اکنون نیز دارای معافیت 

از تحریم هاست و می تواند با ایران مراوده کند.
ــان اوج مصرف بــرق خــود در  ــراق در زم - ع

تابستان؛ نیاز خود  را از ایران چاره می کند .
- ساالنه حدود 3 میلیون عراقی برای زیارت 
و گردشگری، معالجه پزشکی، داد و ستد، و 
دیگر اهداف به ایران سفر می کنند و ارزهایی 

همچون دالر آمریکا را هزینه می کنند.
- پس از ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس توسط ارتش تروریست 
آمریکا در بغداد، بحث فزاینده ای در عراق بر 
سر حضور نیروهای آمریکایی در گرفته است 

...
  هادی محمدی 

political@khorasannews.com

تحریم و حقوق بشر آمریکایی 

 کشورهای دیگر دنیا در حالی به مبارزه با فراگیرترین 
ویروس جهانی می پردازند که به لحاظ منابع مالی 
داخلی و خارجی مشکلی ندارند. می توانند بدون 
محدودیت اقدام به تامین نیازهای بهداشتی خود 
کنند و حداقل درآمدهای خود را مدیریت کنند 
اما جمهوری اسالمی حدود دو سال است که با 
شدیدترین تحریم های مالی تاریخ سروکله می 
زند و به نوعی درگیر ویروسی سخت تر و کشنده تر 
است. ویروسی که  سازنده آن کامال مشخص بوده و 
خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و حقوق ملت ایران 
هم می نامد! اما رفتار خبیثانه ترامپ و دوستانش 
در آمریکا بار دیگر نشان داد که این دولت نه تنها 
بویی از حقوق بشر نبرده بلکه به شدت در شعارهای 
خود مبنی بر دوستی با مردم ایران دروغ می گوید. 
البته مردم بزرگ ایران و مسئوالن آب دیده شده در 
کوران تحریم های اخیر، این بحران را نیز پشت سر 
خواهند گذاشت و وضعیت کنونی بیماری در دنیا 
نیز نشان می دهد که کشورمان نسبت به بسیاری از 
دولت های پیشرفته وضعیت مناسب تر و پایدارتری 
پیدا کرده اما این ننگ برای همیشه خواهد ماند که 
در سخت ترین شرایط این مردم، ترامپ همدست 
کرونا شد  تا ثابت کند حقوق بشر مورد حمایت آمریکا 

سراب و دروغی بیش نیست.

و با حمایت میلیونی که مردم عراق از این تصمیم نشان دادند، به نظر می رسد که عراقی ها قصد 
دارند تا آخر سال جاری میالدی به این هدف برسند.

 لفاظی های ترامپ  چه پيامدهایی خواهد داشت؟
- افزایش جنگ داخلی در عراق و احتمال بروز نبردهای خونین و حتی بروز کودتا و روی کار 

آمدن فردی مشابه صدام.
- با توجه به شکنندگی حاکمیت   عراق   هرگونه ماجرا جویی  به قدرت گرفتن مجدد داعش   

منجر می شود.
- دامنه دار شدن درگیری ها  تا سرزمین های اشغالی و هدف قرار گرفتن تل آویو.

- هدف قرار گرفتن پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه. 
- برهم خوردن امنیت منطقه خلیج فارس، هشدار امنیتی و اقتصادی برای پایتخت های اروپایی است.

 تحليل گران خطاب به کاخ سفيد چه توصيه هایی دارند؟
- نشنال اینترست: )جنگ با ایران شبیه شوخی است( ایران بزرگ ترین و متنوع ترین 
زرادخانه موشکی در خاورمیانه را دارد که از هزاران موشک بالستیک و کروز با برد کوتاه و 

متوسط تشکیل شده که می توانند تا اسرائیل و جنوب شرقی اروپا برسند.
- میچ مک کانل، سناتور جنگ طلب جمهوری خواه: ترامپ نمی تواند به یک باره روی دو چیز متمرکز 

شود. واشنگتن باید ایران را برای چند ماه فراموش کند و منحصرًا روی ویروس کرونا تمرکز کند.
نشریه ویک: باید به خاطر داشته باشیم که رئیس جمهور ترامپ یک دروغگوی مزمن است. ما هرگز 
نباید حرف او را به عنوان یک حقیقت باور کنیم. ترامپ قبال درباره ترور ژنرال سلیمانی نیز گفته بود که 
او قصد حمله به سربازان آمریکایی را داشته، موضوعی که بعدا مشخص شد واقعیت ندارد...هیچ دلیلی 
برای اعتماد به این رئیس جمهور وجود ندارد. زندگی صدها میلیون آمریکایی به تصمیمات ترامپ برای 
محافظت از آن ها در برابر بیماری کرونا بستگی دارند و درحالی که این یک لحظه وحشتناک در تاریخ 

ماست دلیل ندارد که به جنگ با ایران برویم.
استفان مایلز، مدیر اجرایی موسسه پیروزی بدون جنگ )با اشاره به دروغ های سریالی ترامپ درباره 
ایران(:  یک چیز واضح است، »ما نباید این جا باشیم.« رئیس جمهور تصمیم گرفت ما را در این مسیر 

قرار دهد و او همچنان به تبعات اقدامات خود ادامه می دهد.
منابع: نشنال اینترست، اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، نشریه موندو ویس، نيویورک تایمز، اینترسپت.
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و	روس �رونــا  گســترده  شــيوع  بــا 
در  فوتبــال  ليگ هــا�  از  بســيار� 
سراســر جهان تعطيل شده اند و در قاره ها� اروپا و 
آسيا تقر	با م/ توان گفت �ه د	گر خبر� از فوتبال 
نيســت! در ا	ن شــرا	ط در برخ/ ليگ ها� معتبر 
اروپا	ــ/ مثــل اســپانيا، آلمــان، انگليــس و ا	تاليا 
باز	Aنــان به صــورت داوطلبانه دســتمزد خــود را 
�اهــش داده انــد و در برخــ/ د	گــر از �شــورها� 
جهان باشگاه ها چنين درخواست/ را داشته اند اما 
اتحاد	ه باز	Aنان مانع از انجام چنين اتفاق/ شــده 
اســت. در حال حاضر در بسيار� �شورها� شرق 
آسيا مثل استراليا و چين، اتحاد	ه باز	Aنان از آن ها 
درخواست �ردند ز	ر بار پيشــنهاد �اهش قرارداد 
خود نروند. بعد از انتشار خبرها	/ مشابه در فوتبال 
اروپا و آسيا بحث �اهش قرارداد باز	Aنان ليگ برتر 
ا	ران هم مطرح شــد. رقابت ها� ليــگ برتر بعد از 
برگــزار� هفتــه بيســت و 	Aــم بــه خاطــر شــيوع 
و	روس �رونا و نگران/ ها� ز	اد� �ه وجود داشت 
تعطيــل شــد و بعــد از بــاز� پارس جنوبــ/ برابــر 
ترا�تور ســاز� �ه در ٩ اســفند برگزار شــد تا االن 
هيچ باز� د	گر� برگزار نشــده و هنوز زمان ادامه 
ليگ هم مشــخص نيســت. در چنين شرا	ط/ ا	ن 
ســوال مطرح م/ شود �ه آ	ا �اهش دستمزد و رقم 
قــرارداد باز	Aنــان ليگ برتــر� تصميم/ منطق/ 
خواهد بــود و آ	ا فوتبال ا	ران م/ تواند در ا	ن مورد 
خاص بــه نوع/ از فوتبال اروپــا الگوبردار� �ند؟! 
بــرا� پاســخ به ا	ن ســوال با	د به چنــد نAته توجه 

داشت.
    

و	روس �رونــا نه تنها فوتبــال بلAه همه برنامه ها� 
ورزشــ/ و غير ورزشــ/ را تعطيل �رده  و ا	ن باعث 
شــده  تا ز	ان ز	اد� به باشگاه ها� بزرگ و �وچ] 
بــزرگ جهــان  اروپا	ــ/  باشــگاه ها�  وارد شــود. 
بــرا� پرداخت دســتمزد باز	Aنان خود به مشــAل 
خورده انــد و ا	ــن باعث شــده  تا آن ها حتــ/ قبل از 
موافقــت باز	Aنــان اقدام بــه �اهش حقــوق آن ها 

�نند. در فوتبال اروپا باشــگاه ها بزرگ و �وچ] از 
طر	ق تبليغات و بليت فروش/ و جذب اسپانسرها و 
راه ها� د	گر درآمدها� ز	اد� به دســت م/ آورند 
و حــاال بــا تعطيلــ/ رقابت هــا� داخل/ و قــاره ا� 
دسترســ/ به بخــش قابل توجه/ از ا	ــن درآمد ها 
ميســر نيســت. به عنوان مثــال در اروپا باشــگاه ها 
به دليل عــدم پخش باز� ها د	گر قــادر به در	افت 
مبالغ نجوم/ حق پخش نيستند و حت/ با تعطيل/ 
اجبــار� فروشــگاه ها� عرضــه محصــوالت خــود 
در ا	ن بخش هــم د	گر تــوان درآمدزا	/ نخواهند 
�ــم �ــردن مبلــغ  داشــت. در چنيــن شــرا	ط/ 
قراردادها تصميم �امال منطق/ به نظر م/ رســد. 
امــا بــا شــيوع و	ــروس �رونــا در فوتبال ا	ــران چه 
اتفاق/ رخ داده اســت؟! آ	ا پيش از پيدا شدن سر و 
�له ا	ن و	روس فوتبال ا	ران درآمدزا بود؟ با نگاه/ 
منطقــ/ خيل/ راحــت پــ/ م/ بر	م �ه تنهــا تاثير 
و	روس �رونا در فوتبــال ا	ران تعطيل/ رقابت ها� 
ليگ بــوده و در هميــن روزهــا� �رونا	/ هم مثل 
قبــل دســت باشــگاه ها� بــزرگ در جيــب دولت 
اســت و طبيع/ اســت �ه در ا	ن شــرا	ط باز	Aنان 
به چيز� بجز در	افت تمــام و �مال مطالبات خود 
فAــر نم/  �نند.نAته د	گر� �ــه بحث �اهش رقم 
قراردادها در فوتبال ا	ران را منتف/ م/ �ند، نحوه 
پرداخــت مطالبات باز	Aنان اســت. باشــگاه ها� 
اروپا	/ حداقل م/ توانند در شرا	ط �نون/ بخش/ 
از مطالبــات باز	Aنان را پرداخت  و مقــدار� هم از 
حقوق ها	شــان را �م �نند اما ظاهرا باشــگاه ها� 
ا	ران/ چــون توان هيچ گونــه پرداختــ/ را ندارند، 
طبيع/ اســت �ــه از �م �ردن هم حرفــ/ به ميان 
نياورند و به نوع/ مجبور به سAوت شده اند. مد	ران 
فوتبال ا	ران به خوب/ م/ دانند �ه همين حاال هم 
ا�ثر باز	Aنانشان با توجه به نحوه پرداخت/ ها حق 
فســخ 	] طرفه دارند. در 	] �الم چطور م/ توان 
با باز	Aن/ �ه هنوز مطالبات فصل گذشــته خود را 
در	افت نAرده، درباره �اهش رقم قرارداد در فصل 

جار� مذا�ره �رد؟! 

از روز هشــتم د� مــاه ســال ٩٨ �ــه مهد� 
تاج از ر	است فدراسيون فوتبال استعفا داد 
تا امروز تنها صحبتــ/ �ه انجام داده در 	] 
استور� �وتاه ا	نســتاگرام/ درباره مسا	ل 
فدراســيون و در پاســخ به منتقدانــش بوده 
است. تاج در ا	ن استور� نوشت: «ان شاا... 
بــه زود� و به صورت مفصــل درباره مراحل 
تصو	ــب و عقــد قــرارداد مــارk و	لموتس، 
مبلــغ و چگونگــ/ پرداخــت آن، موضوعات 
مربــوط بــه اساســنامه و وضعيــت اقتصاد� 
فدراســيون و همچنين منشــا برخــ/ دروغ 
و  	افتــه  ســازمان  هدفمنــد،  پرداز� هــا� 
سر	ال/ عليه فوتبال مل/ در سال ها� اخير 
گــزارش �املــ/ را از نزد	ــ] و بــه صــورت 
مستقيم و رودررو به مردم عز	ز �شورم ارائه 
خواهــم داد.» البتــه هنوز بعد از انتشــار ا	ن 
اســتور� در روز بيســت و 	Aم اســفند ســال 
٩٨ تــا امــروز د	گر خبــر� از مهــد� تاج به 
صــورت رســم/ به گوش نرســيده. شــرا	ط 
فوتبــال ا	ــران به گونه ا� شــده �ــه درحال 
حاضــر جدا	ــ/ 	ــا بر�نــار� هر�ســ/ 	] 
گــره جد	ــد اضافه م/ �نــد، همان طــور �ه 
بعــد از �ناره گير� تاج شــرا	ط فدراســيون 
و انتخابــات �امــال پيچيــده شــد. در مــدت 
زمان/ �ه از استعفا و �ناره گير� او از ر	است 
فدراســيون م/ گذرد، البته �ه فوتبال ا	ران 
هــم بــا چالش هــا� متعــدد� روبــه رو بوده 
�ــه 	Aــ/ از مهم تر	ــن آن ها فشــارها	/ 
اســت �ه �نفدراســيون فوتبال آسيا در 
مســا	ل مختلq از جمله سلب ميزبان/ 
آورده  فدراســيون  بــه  ا	رانــ/  تيم هــا�  از 

اســت. از آنجا	/ �ه تاج عضو �ميته اجرا	/ 
ا� اف ســ/ اســت، ا	ن انتظار وجود دارد �ه 
او بتواند بخشــ/ از ا	ن فشار در ا	ن روزها� 
ســخت از جانب �نفدراســيون فوتبال آسيا 
را �اهــش بدهــد. از طــرف د	گــر او �ــه بــه 
دليــل بيمــار� قلب/ از ر	اســت فدراســيون 
اســتعفا داده بود حاال م/ تواند بگو	د بعد از 
گذراندن ا	ن دوره، آماده است �ه دوباره به 
محل �ارش برگردد. تاج در تمام دوران بعد 
از استعفا، �امال از نظرها دور بوده و در هيچ 
محفــل فوتبال/ د	ــده نشــده و گفت وگو	/ 
انجام نداده  تا شــرا	ط را عليه خودش نAند. 
نAته ا	نجا ســت �ه با انتخاب حيدر بهاروند 
بــه عنــوان سرپرســت فدراســيون، وضعيت 
فوتبــال ا	ــران بعد از اســتعفا� تاج شــرا	ط 
بهتــر� پيــدا نAــرد و در حــال حاضــر هم با 
توجــه به مســا	ل ناگهان/ پيش آمــده بعد از 
شيوع و	روس �رونا، شرا	ط در اوج آشفتگ/ 
است. بنابرا	ن بازگشت تاج حداقل وضعيت 
را بدتر از امروز نم/  �نــد. البته در مورد تاج 
ذ�ــر 	ــ] نAته ضــرور� اســت و آن مســئله 
انتخابــات آت/ فدراســيون فوتبال اســت �ه 
در صــورت ورود تــاج بــه ميــدان، �نترل آن 
از دســت وزارت ورزش خــارج خواهــد شــد 
و ا	ــن مســئله مانــع بزرگــ/ برا� بازگشــت 
رئيس ســابق فوتبال به ميدان است. اگر چه 
مســا	ل مربوط به قــرارداد و	لموتس و لزوم 
بازپرداخت وام ســ/ ميليارد� شستا و سا	ر 
مســا	ل  نياز بــه حضور خود تاج بــرا� حل و 
فصــل موضــوع دارد، حتــ/ اگر ا	ن مســئله 
منجر به دخالت شخص/ و� در ماجرا شود.

انتخابات تحت تاثير �� اتفاقانتخابات تحت تاثير �� اتفاقخبر� از �اهش قراردادها نيست
بازگشــــت تـــــاجبازگشــــت تـــــاج؛؛  بی تاثيرى کرونا در قرارداد بازیکنان ليگ برتر ایران

غيرممکن یا محتمل؟غيرممکن یا محتمل؟

سردار آزمون ا	ن فصل عملAرد بسيار خوب/ در تيم زنيت سن پترزبورگ داشته است. او سال گذشته 
٢١ گل با پيراهن فيروزه ا� تيم زنيت به ثمر رساند تا 	A/ از بهتر	ن خارج/ ها� ليگ روسيه باشد. 
حاال در شرا	ط/ خبر پيشنهاد ناپول/ به ا	ن باشگاه برا� جذب سردار منتشر شده �ه فوتبال دنيا در 
تعطيل/ �امل بسر م/ برد اما ممAن است در تابستان ا	ن انتقال رقم بخورد. �ر	ستينو جونتول/ مد	ر 
ورزش/ ناپول/ ارتباط/ با مد	ران زنيت داشته و پيشنهاد باشگاه ا	تاليا	/ را ارائه �رده است. ناپول/ 
برا� پر �ردن جا� 	] مهاجم گلزن به دنبال خر	د� جد	د است و سردار آزمون را هم در رادار خود 
قرار داده اما هنوز هيچ جزئيات د	گر� از تالش ها� باشگاه ا	تاليا	/ برا� جذب آزمون منتشر نشده 
اســت. همچنين از نگاه سا	ت ها� ا	تاليا	/، ســردار آزمون گز	نه ا� خوب برا� جانشين/ ميلي] 
مهاجم لهســتان/ تيم ناپول/ است و م/ تواند ترانسفر نخســت ناپول/ در تابستان پيش رو باشد. ا	ن 
در حال/ اســت �ه جنارو گتوزو ســرمرب/ ا	ن تيم نيز نظر خود درباره ا	ن خر	د را مثبت اعالم �رده 
است. ا	ن در حال/ است �ه البته وب سا	ت ها� روس/ و اسپانيا	/ هم خبر پيشنهاد ناپول/ به زنيت 
برا� خر	د آزمون را منتشــر �رده اند. با ا	ن حال احتماال در هفته ها� آ	نده جزئيات بيشتر� از ا	ن 
پيشنهاد منتشر خواهد شد. نAته جالب ا	ن است �ه اگر انتقال ٢٥ ميليون 	ورو	/ آزمون به ناپول/ 

رقم بخورد، او باالتر از عليرضا جهانبخش، گران تر	ن باز	Aن ا	ران/ م/ شود و ر�ورد خواهد زد. 

فوتباليســت ها� آســيا	/ اگرچــه در مقابــل د	گــر قاره هــا بــه صورت �مــ/ ضعيq تــر بوده اند 
امــا باز	Aنــان نخبه، بااســتعداد و توانا	/ هم بوده و هســتند �ــه در تيم ها� بــزرگ دنيا حضور 
داشــته اند. وب ســا	ت BOLA در گزارشــ/ ا	ــن باز	Aنــان را معرف/ �ــرده �ه در بيــن آن ها نام 
علــ/ دا	ــ/ و مهد� مهدو� �يا از ا	ران به چشــم م/ خــورد. در ا	ن گزارش �ــه معرف/ بهتر	ن 
لژ	ونرهــا� تار	خ آسياســت، باز	Aنان/ از فيليپيــن، ژاپن، ا	ران و �ره جنوبــ/ حضور دارند و به 
اعتقاد �ارشناســان ا	ن وب ســا	ت، لژ	ونرها� د	گر �شــورها اســتحقاق حضور در بين آن ها را 
نداشــته اند. روزنامه نگار وب ســا	ت BOLA برا� توصيq عل/ دا	/ از عAــس دوران باز� او در 
تيم با	رن مونيخ اســتفاده �رده و نوشــته اســت: «در اواســط دهه ٩٠ عل/ دا	/، �ر	م باقر� و 
خداداد عز	ز� از ا	ران به بوندس ليگا راه 	افتند �ه در ا	ن بين دا	/ ســابقه بيشــتر� از خود به 
جا� گذاشــت.» ا	ن سا	ت در ادامه به نام مهد� مهدو� �يا اشــاره �رده و نوشته: «عل/ دا	/، 
خــداداد عز	ز� و �ر	م باقر� اگرچــه زودتر از بقيه به بوندس ليگا رفتند اما ترد	د� نيســت �ه 
مهد� مهدو� �يا موفق تر	ن ا	ران/ ليگ آلمان است. اگر �س/ ا	ن ادعا را باور ندارد، م/ تواند 
از طرفداران هامبورگ بپرســد. هواداران هامبورگ ٨ ســال از درخشش ستاره ا	ران/ تيمشان 

لذت بردند.»

مهدوى کيا و دایی در بين بهترین لژیونرهاى آسياناپولی با ٢۵ ميليون یورو به دنبال سردار آزمون

از �ر�م� و ني2بخت تا حجاز�انتخاب جانشين فتح ا...زاده، شو% جد�د وزارت به آب� ها 

استقالل با مدیر جدید 
سعادتمند می شود؟! 

انتقــال هایی کــه 
هـرگـز انجــام نشــد

ویروس ورشکستگی!
تــاثـيــر «�رونــا»  رو� اقتصــــــاد فــوتبــــال

روایتروایت  پزشک استقاللپزشک استقالل  از از 
روزهاى سخت کرونایىروزهاى سخت کرونایى

سیدجالل خداحافظى اش سیدجالل خداحافظى اش 
از فوتبال رااز فوتبال را  تکذیبتکذیب  کردکرد
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بــا تعطيل� ليگ ها� فوتبال به دليل شــيوع گســترده 
و"ــروس +رونــا، باز"'نــان شــرا"ط و"ــژه ا� را تجربــه 
م� +نند. اســتفانو سنســ�، هافب/ ا"نتــر +ه خودش 
چندوقــت اخيــر را به دليــل مصدوميت از دســت داده 
بود، درباره شــرا"ط خود در ا"ن روزهــا گفت: «فوتبال 
زندگ� من اســت اما ا"ن روزها ســخت م� توان در ا"ن 
باره ف'ــر +رد. ادامه باز� ها اولو"ت نيســت. ما در ا"ن 
بــاره با د"گر باز"'نان چت م� +نيــم. ما هم مانند بقيه 
شــهروند هســتيم و به +ســان� ف'ر م� +نيم +ه مر"ض 
شــده اند "ا جان خود را از دســت داده اند. همچنين به 
ف'ر د+ترها و پرســتارها"� هســتيم +ه از مــردم دفاع 
م� +ننــد. آنتونيــو +ونتــه؟ رابطــه فوق العــاده ا� با او 
دارم. +ونته ســرزنده تر و شوخ تر از چيز� است +ه ف'ر 

م� +نيــد. او در عيــن حال بســيار رK و جد� اســت، 
چيز� +ه من بسيار به آن احترام م� گذارم. +ر"ستين 
پســت ها�  در  با"ــد  خــوب  هم تيم� هــا�  ار"'ســن؟ 
مختلــP بــا "'د"گــر رقابــت داشــته باشــند. ار"'ســن 
ســطح باال"ــ� دارد و ا"ــن و"ژگــ� را به تيم نيــز اضافه 
+ــرده اســت. م� خواهــم +ــه د"ــدم را بهتر و ســر"ع تر 
بــاز� +نم +ه باعث م� شــود فهم بهتــر� از باز� پيدا 
+نــم.» هافبــ/ ا"نتــر درباره ســب/ مــورد عالقه اش و 
همچنين باز"'ن محبوبش بيان داشــت: «من به دليل 
ت'نيــ/ و مهــارت باال، ليگ هــا� آرژانتيــن و برز"ل را 
دنبــال م� +نم. الگو� من ژاو� اســت و ســب/ او را با 
د"دن و"د"وها"ش م� آموزم. وقت� من را با او مقا"ســه 

م� +نند، هيجان زده م� شوم.»

چند� پيش بود +ه خبر رســيد باشگاه تاتنهام دستمزد 
٥٥٠ نفر از +ار+نان خود(به غير از باز"'نان) را +اهش 
داده و ا"ن موضوع باعث اعتراض بســيار� از افراد شد. 
ا+نون گر� لين'ر، مهاجم سابق باشگاه تاتنهام و مجر� 
برنامه Match of the Day نســبت به سياســت باشگاه 
تاتنهــام با فرق گذاشــتن بين +ار+نــان و باز"'نان خود 
مخالفــت +رده و معتقد باز"'نان تاتنهام با"د نســبت به 
ا"ــن موضــوع وا+نش نشــان دهند: «من ف'ــر نم� +نم 
تاتنهــام بــا انجام ا"ــن +ار خــوب عمل +رده باشــد. من 
بــا +ار� +ه باشــگاه تاتنهــام با +ارمندان خــود م� +ند 
موافق نيستم. اما ا"ن +ه باز"'نان چه وا+نش� نسبت به 
ا"ن مسئله نشان م� دهند، مسئله د"گر� است. باشگاه 
تاتنهــام گفته +ه بــه پرداخت دســتمزد باز"'نــان خود 

ادامه م� دهد اما بگذار"د ببينيم +ه باز"'نان نســبت به 
ا"ن موضوع چه وا+نش� نشان م� دهند.» لين'ر معتقد 
اســت +ه باز"'نان با +اهش دستمزد خود م� توانند به 
جامعه خــود در چنين شــرا"ط و بحران� +مــ/ +نند و 
انتظار دارد تا همه باز"'نان ا"ن +ار را انجام دهند. او در 
ا"ن رابطه م� گو"د: «به نظر من فوتباليست ها� ز"اد� 
دستمزدها� خود را +اهش خواهند داد و باشگاه ها نيز 
بــه زود� ا"ــن موضوع را اعالم خواهنــد +رد. حرف من 
ا"ن است +ه فوتباليست ها دستمزد ها� خود را +اهش 
خواهند داد تا از نظر مال� به هر روشــ� +ه م� توانند به 
جوامع خود +م/ +نند و به نظر من، ما با"د +م� صبور 
باشــيم تا باز"'نان خودشــان +اهش دســتمزد و حقوق 

خود را اعالم +نند.»

ژاو� الگو� هافب� ا�نتر وا�نش لين$ر به تبعيض عليه �ارمندان باشگاه تاتنهاموا�نش لين$ر به تبعيض عليه �ارمندان باشگاه تاتنهام

ســر ال'س فرگوســن به مدت ٢٧ ســال در باشــگاه منچســتر"ونا"تد حضور 
داشــت و موفــق به +ســب ٣٨ جام با ا"ن تيم شــد. بد"ه� اســت +ــه "'� از 
علت ها� موفقيت فرگوسن در منچستر"ونا"تد، سياست ها� نقل وانتقاالت� 
ا"ن ســرمرب� اســ'اتلند� بوده اســت. به همين دليل گر� نو"ــل، مدافع و 
شــاگرد سابق سر ال'س فرگوسن +ه مدت� +اپيتان تيم او هم بود، به تشر"ح 
سياست ها� نقل وانتقاالت� ا"ن سرمرب� اس'اتلند� م� پردازد. گر� نو"ل 
در ا"ــن رابطــه م� گو"ــد: «٣ دســته بند� در مورد سياســت ها� ســرال'س 
وجود داشــت؛ سياســت اول او رشد دادن و پيشــرفت جوانان تا جا� مم'ن 
بــود، "عن� حت� قبل از آن'ه به بازار نقل وانتقاالت� توجه +ند، ا"ن سياســت 
را مدنظر داشــت. سياست دوم فرگوسن توجه به بهتر"ن ها� ليگ برتر بود؛ 
+سان� +ه او م� توانست به آن ها اطمينان داشته باشد و آن ها بتوانند به رشد 

و پيشرفت خود ادامه دهند و برا� مدت� طوالن� در منچستر"ونا"تد بمانند. 
گر� پاليســتر، اســتيو بروس، و"ن رون�، ر"و فرد"ناند و روبين فن پرســ� از 
باز"'نان� بودند +ه به وســيله ا"ن بخش از سياست ها� فرگوسن خر"دار� 
شــدند. ســومين بخش از سياست ها� فرگوسن خر"د اســتعداد ها� مطرح 
بين الملل� بود و هميشــه م� خواســت آن ها را به منچســتر"ونا"تد بياورد، با 
آن ها +ار +ند و موجب رشــد و پيشرفت شان شود تا آن ها به باز"'نان� بزرگ 
تبد"ل شــوند. نمانيا و"د"چ، پيتر اشــما"'ل، پاتر"س اورا، +ر"ستيانو رونالدو 
و اوله گونارسولسشــر از ا"ن دســته باز"'نان بودند. او بــه ندرت و خيل� +م 
وارد بازار نقل وانتقاالت� برا� خر"د فوق ســتارگان م� شــد و در حال حاضر 
چنين شــيوه و روشــ� مدنظــر گوارد"وال و منچسترســيت� نيســت. از لحاظ 
فــروش باز"'نان، وقت� +ه باز"'ن� به اندازه +افــ� خوب باز� نم�  +رد، از 

تيم +نار گذاشــته م� شد "ا هنگام� +ه احســاس م� +رد باز"'ن� +نترل او 
بر رو� تيم را ز"ر ســوال م� برد، آن باز"'ن را به فروش م� رساند و نسبت به 
ا"ن قضيه ب� رحمانه رفتار م� +رد. سياســت نقل وانتقاالت� منچستر"ونا"تد 
به گونه ا� بود +ه تعداد معدود� باز"'ن وارد تيم م� شدند و تعداد معدود� 
باز"'ــن نيــز از تيم خــارج م� شــدند. هيچگاه تعــداد نقل وانتقــاالت تيم در 
"/ فصل به بيش از انگشــتان "/ دســت نم�  رســيد تا هماهنگ� و انطباق 
باز"'نان تازه وارد طوالن� نشود. سر ال'س باشگاه را ا"نگونه +نترل م� +رد 
+ــه ٦ "ا ٧ باز"'ــن جوان در تيم بــاز� م� +ردند، ١٠ باز"'ن +ه به اواســط 
دوران بــاز� خــود رســيده بودند و ٣ "ا ٤ باز"'ن +ه ٣٠ ســالگ� خود بســر 
م� بردند. هر باشــگاه� +ه سلســله مراتب� را داشــته باشــد از باز"'نان� با 

ثبات برخوردار م� شود.»

سیاست نقل وانتقاالتى فرگوسن چگونه بود؟ گرى نویل پاسخ مى دهد

بایرن همچنان ورنر را زیر نظر دارد
در  اقداماتــش  تمــام  فعــال  با"رن مونيــخ 
مــورد بازار نقل وانتقــاالت را متوقP +رده 
و منتظــر پا"ان بحران شــيوع +روناســت. 
اخيرا خبرها� متناقضــ� در مورد عالقه 
م� شــود  شــنيده  ورنــر  بــه  با"رن مونيــخ 
پــس هنوز هــم احتمــال ترانســفر ورنر به 
با"رن مونيخ وجود دارد فقط با"رن� ها با"د 
اقدام +نند و ا"ن پيام را منتقل +نند +ه به 
ا"ن باز"'ن نياز دارنــد چرا+ه ورنر منتظر 
وا+نــش آن هاســت. او به خوبــ� م� داند 
+ــه فليــ/ بــه توانا"� ها"ش ا"مــان دارد 
و آن هــا رابطــه خوب� بــا هم دارنــد. هنوز 
نــه با"رن مونيخ و نــه ليورپول قــدم جد� 
در مســير جذب ا"ن باز"'ن برنداشــته اند 
و هيچ درخواســت� ارســال نشــده و هيچ 
مذا+ره ا� با ال"پز"ش انجام نشــده است. 
"ــ/ بنــد  او  گفتنــ� اســت؛ در قــرارداد 
آزادســاز� وجــود دارد و ارزش آن حدودا 

برابر با ٦٠ ميليون "وروست.

پسر تراشتگن طرفدار گالدباخ
تراشــتگن، دروازه بان آلمان� تيم بارسلونا 
قبــل از ا"ن +ــه در ســال ٢٠١٤ راه� ا"ن 
تيم شود، در تيم مونشــن گالدباخ خودش 
را مطرح +رده بود. سنگربان آلمان� بارسا 
ا+نــون در ر وزهــا� قرنطينــه، گر"ز� هم 
از عالقــه اش بــه گالدبــاخ زد: «پروژه هــا و 
فرصت هــا� ز"اد� بــرا� +م/ بــه مردم 
وجــود دارد. مــا در خانــه هســتيم و ســع� 
م� +نيــم حدا+ثر اســتفاده را از وقت خود 
داشــته باشــيم. پســرم پيراهــن بارســلونا 
البتــه "'ــ� از اعضــا� باشــگاه  را دارد و 
مــا  چرا+ــه  هســت  هــم  مونشــن گالدباخ 
هيچگاه ا"ن باشگاه را فراموش نم�  +نيم.»

جواب رد الئوتارو به رئال مادرید
 الئوتارو مارتينــز، مهاجم ا"نتر +ه "'� از پر 
هوادارتر"ــن باز"'نــان حال حاضــر فوتبال 
اروپا در بازار نقل وانتقاالت� به شمار م� رود، 
م� توانســت خيلــ� زودتر از ا"نها و در ســن 
١٨ سالگ� به قاره سبز منتقل شود. و"'تور 
بالن'و، رئيس سابق باشگاه ر"سينگ +الب، 
تيــم ســابق الئوتــارو در مصاحبــه ا� گفت: 
«افــراد� از رئال مادر"د به آرژانتين آمدند و 
خواســتند +ه با الئوتارو "/ قرارداد قرض� 
همــراه با بند خر"ــد امضا +نند امــا الئوتارو 
پيشنهاد آنها را رد +رد چون م� خواست +ه 
پيــش از خروج از آرژانتين، دوره ا� موفق را 

همراه با ر"سينگ +الب تجربه +ند.»

اخبار

در  +رونــا  و"ــروس  شــيوع 
جهان باعث تعو"ق و تعليق 
بســيار� از مســابقات ورزش� در سطوح 
مختلP شــده +ه ا"ــن توقــP باعث ضرر 
"ورو"ــ� برگزار+نندگان  چنــد ميليــارد 
مسابقات و تيم ها� درگير ا"ن رو"داد ها 
از شــيوع  مــاه  از ٢  بيــش  شــده اســت. 
و  م� گــذرد  جهــان  در  +رونــا  بيمــار� 
همه گير� ا"ن و"روس تمام� مســابقات 
ورزشــ� را تحــت تاثيــر خــود قــرار داده 
اســت. تعو"ــق "/ ســاله المپيــ/ تو+يو 
و "ــورو ٢٠٢٠ تنهــا بخشــ� از تاثير ا"ن 
و"ــروس +وچ/ بر دنيا� ورزش اســت؛ 
تعو"ق� +ــه باعث شــده برگزار+نندگان 
ا"ن باز� هــا با ضرر هــا� مال� هنگفت� 
مواجه شــوند. زمانــ� +ه و"ــروس +رونا 
در ووهــان چين پيدا شــد، هيــچ هوادار 
فوتبالــ� ف'ــر نم�   +ــرد +ــه ا"ــن ورزش 
دوست داشــتن� ا"ن گونه در بحران قرار 
بگيــرد. لغو مســابقات فوتبــال در اروپا و 
ســا"ر نقاط جهــان به شــدت بــر اقتصاد 
مسئوالن برگزار� و همچنين باشگاه ها 
تاثير گذاشــته اســت. درآمد باشگاه ها� 
فوتبــال تا حد ز"ــاد� قطع شــده و آن ها 
از پــس پرداخــت هز"نه هــا� جــار� +ه 
از طر"ــق درآمد اسپانســرها و حق پخش 
تلو"ز"ون� تامين م� شــد برنم� آ"ند. در 
واقــع منبــع درآمــد باشــگاه ها� فوتبال 
قطــع شــده و "ا بــه ميزبان بســيار ز"اد� 
+اهش "افته اســت. ا"ن امر ســبب شده 
+ه همه باشگاه ها� فوتبال از هز"نه ها� 
خود ب'اهند. همچنين باز"'نان فوتبال 
هــم داوطلبانــه از بخشــيدن بخشــ� از 
درآمد خود اســتقبال +ردند تــا تيم ها� 
خود را از ورش'ســتگ� نجــات دهند. در 
حالــ� +ه در چيــن موارد جد"ــد ابتال به 
+رونا بســيار +اهــش "افته و تــ/ رقم� 
شــده امــا مســئوالن فوتبــال ا"ن +شــور 
اعــالم +رده انــد +ــه بــا توجه به شــرا"ط 
از ســرگير� مســابقات مم'ــن  +نونــ� 

نيست.
 باشگاه ها� اروپا�( به دنبال �اهش 

دستمزد باز�$نان 
باعــث  اقتصــاد�  هنگفــت  ضــرر  ا"ــن 
شده باشــگاه ها� فوتبال ســع� +نند با 

مذا+ــره با باز"'نــان و +اهش دســتمزد 
آن هــا بخشــ� از ا"ن ضــرر اقتصــاد� را 
هفتــه  در  آس  روزنامــه  +ننــد.  جبــران 
گذشته خبر داد روسا� باشگاه بارسلونا 
امــ'ان دارد از باز"'نانــش بخواهنــد به 
دليل مشــ'الت مالــ� ناشــ� از و"روس 
+رونــا،  حقوق +متــر� در"افــت +نند تا 
جا"� +ه ليونل مســ� به عنوان +اپيتان 
تيم بــا +اهش قابــل توجــه ٧٠درصد از 
حقوق ســاليانه اش موافقت +ــرد و د"گر 
باز"'نــان را هــم بــه ا"ــن امر وا داشــت. 
ا"ن تصميم اقتصاد� باشــگاه برا� تمام 
باز"'نــان بارســلونا، بارســلونا� B، تيم 
فوتبــال بانــوان، تيــم جوانــان و تيم ها� 
بســ'تبال، هندبال،  ها+� و فوتسال نيز 
اجرا خواهد شد. باشــگاه اتلتي'ومادر"د 
هم د"گر باشــگاه الليگاســت +ه در قبال 
اقدامــ�  بــه چنيــن  باز"'نانــش دســت 
ا"تاليا"ــ�  رســانه ها�  همچنيــن  زد. 
مدعــ� شــدند تمــام تيم هــا� حاضر در 
ســر� آ ا"تاليا قصد دارنــد +ه ٣٠درصد 
قرارداد باز"'نان خــود را +اهش دهند، 
ا"ــن +اهــش فقــط +ر"ســتيانو رونالدو، 
ضــرر  بــا  را  فوتبــال  دنيــا�  فوق ســتاره 
١٦٨ميليارد تومان� مواجه خواهد +رد. 
ا"ــن تعد"ــل هز"نه هــا در مــوارد� باعث 
مشــ'ل بين باز"'نان فوتبال و باشگاه ها 

شــده بــه طــور� +ــه باشــگاه ســيون در 
ســوئيس ٩ باز"'نــ� +ــه با ا"ــن +اهش 
هز"نه هــا موافــق نبودنــد را از تيــم خود 
اخراج +رده اســت. "وهــان ژورو و ال'س 
سونگ، ٢ باز"'ن سابق آرسنال هم جزو 
ا"ن ٩ باز"'ن بوده اند +ه توســط باشگاه 

سيون اخراج  شده اند. 
 ناد�ــده گرفته شــدن فيرپل( مال( 

توسط �وفا
آس در گزارشــ� مدع� شــد بــا توجه به 
ضرر سنگين باشــگاه ها از شيوع و"روس 
+رونــا و +اهــش قابــل مالحظــه درآمــد 
گرفتــن  ناد"ــده  احتمــال  "وفــا  آن هــا، 
فيرپلــ� مالــ� در پا"ــان فصــل را مدنظر 
قــرار م� دهــد. بنابرا"ن بســيار محتمل 
اســت +ه باشــگاه ها برا� دوره ا� +وتاه 
از ز"ــر ذره بيــن فيرپل� مالــ� "وفا خارج 
شــوند "ا حداقل بــا ســختگير� +متر� 
به حســاب ها� مال� باشــگاه ها در پا"ان 

فصل رسيدگ� شود.
 پس از �رونا، دنيا� فوتبال متحول 

خواهد شد
بعــد  +ــه  اســت  معتقــد  هونــس  اولــ� 
+رونــا در سراســر دنيــا، دنيــا� فوتبــال 
دستخوش تغييرات� اساس� خواهد شد 
و در ســال ها� آت� خبــر� از خر"دها� 
١٠٠ميليون "ورو"� نخواهد بود. رئيس 

همچنيــن  با"رن مونيــخ  باشــگاه  ســابق 
در مصاحبــه بــا مجله +ي'ر دربــاره آ"نده 
امــ'ان  اگــر  +ــرد  اعــالم  بوندس ليــگا 
برگزار� پشــت درها� بسته وجود دارد 
ا"ــن اتفــاق با"ــد رخ دهد ز"را ا"ــن اتفاق 
باعث م� شــود باشگاه ها حداقل از محل 
حق پخــش تلو"ز"ون� درآمدزا"� داشــته 
بررســ�  در  د"ل� ميــل  نشــر"ه  باشــند. 
فوتبــال  بــر  +رونــا  اقتصــاد�  تاثيــرات 
انگليــس مدعــ� اســت بحران ناشــ� از 
و"ــروس +رونــا به هر "/ از باشــگاه ها� 
بزرگ انگليســ� ٧٥٠ميليون پوند ضرر 
خواهد زد. تعليق +ليه مســابقات فوتبال 
تا اطالع ثانو� +م +م برا� باشــگاه ها� 
چرا+ــه  م� شــود  ملمــوس  انگليســ� 
ا"ــن باشــگاه ها حــاال اولين نشــانه ها� 
مالــ� بحران را با گوشــت و پوســت خود 
ســطوح  همــه  م� +ننــد؛  در  احســاس 
فوتبــال ا"ــن +شــور خبرها"ــ� از تالش 
برا� +استن شد"د و ناگهان� از هز"نه ها 
د"ده م� شود. باشــگاه ها� ليگ برتر� 
پخش +ننده هــا�  بــا  تقابــل  مســير  در 
تلو"ز"ون� قرار دارند و مد"ران باشگاه ها 
اعــالم  اضطــرار�  جلســات  در  اخيــرا 
+رده انــد در بحــران +رونا مم'ن اســت 
هــر باشــگاه درنها"ــت با ضــرر انباشــته 

٧٥٠ميليون پوند� مواجه شود.

تاثیر کرونا
ویروس ورشکستگی! روى اقتصاد فوتبال

منچستریونایتد یکی از باشــگاه هایی بود که با وجود بحران 
ویــروس کرونا اعالم  کــرد که حقــوق بازیکنانــش را کاهش 
نمی  دهد اما هرى مگوایر، کاپيتان تازه وارد تيم پيشــنهاد داد 
که بازیکنان تيــم ٣٠درصد از حقوقشــان را در اختيار مراکز 

درمانی منچستر قرار بدهند.

زالتان ایبراهيموویچ حتی 
هم  قرنطينه  روزهــاى  از 
سوژه تبليغاتی درمی آورد 
تا محصــوالت خودش را 
از  بار  ایــن  او  کند.  معرفی 
و   بودن  خوش بــو  اهميت 
موفقيت  راه  در  مراقبــت 

گفت.

٢ سال از این گل اعجاب انگيز 
که  گلــی  گذشــت؛  رونالــدو 
 ٣٨ و  متــر   ٢ فاصلــه  در 
ســانتی مترى از سطح زمين 
به یووه زده شد و البته چندماه 
پس از آن، ستاره پرتغالی راهی 
تورین شــد تا از دل هواداران 

این تيم دربياورد.

گابریل خسوس جشن تولد ٢٣ سالگی اش را در حالی جشن گرفت 
که تا ۶ سال قبل، در برزیل مشغول رنگ کردن دیوار ساختمان ها 
بود اما حاال یکی از مهمترین بازیکنان منچسترسيتی محسوب 

می شود.

مســوت اوزیل، ستاره آرســنال به ویدیویی معروف سرژ گنبرى، 
بازیکن بایرن مونيخ که در حال تمرین با پيراهن آرسنال مشاهده 
می شود واکنش نشان داد و نوشت: «یک  توپچی هميشه توپچی 

است!»

تعطيلی فوتبال گویا به ضرر سون هيونگ  مين تمام شده چراکه 
ســتاره کره اى تاتنهام قرار اســت براى گذراندن دوره چند ماهه 

سربازى به کشورش برگردد و پس از آن معاف شود.
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اقدام مشابه پوپک بسامی و داور اروپایی عليه کرونا!
پوپ� بســام�، اولين دختــر وزنه بــردار ا�ران ه در مســابقه ها� 
جهان� رو� تخته رفت، ا�ن روزها لباس پرستار� پوشيده و درگير 
مبارزه با بيمار� روناست. ا�ن در حال� است ه �� داور مشهور 
رشــته هندبال اروپا در مقدونيه ه تحصيالت پرستار� را به پا�ان 
رسانده هم انون با توجه به شيوع رونا به م� بيماران مبتال به 
ا�ن و�روس شــتافته است. ا�ن پرستار زن پس از توق: رقابت ها� 

هندبال در بيمارستان اصل� پا�تخت مقدونيه مشغول به ار شد.

تمرینات یک گوش شکسته در پارکينگ همسایه!
بــا تعطيل� اردوهــا� تيم ها� ورزشــ� بــه دليل شــيوع و�روس 
رونا، حســين نــور�، دارنده مدال برنز شــت� فرنگ� جهان از 
پيگير� تمر�ناتش در پارينگ همســا�ه خبر داد و به مهر گفت: 
«با برنامه ا� ــه ادر فن� در فضا� مجاز� به ما داده، تمر�نات 
آماده ســاز� خود را به صورت شــخص� پيگير� م� نم. ��J از 
دوستانم در همسا�گ� ما پارينگ خانه خود را تبد�ل به باشگاه 
 �ــرده و در آنجــا بــه صورت شــخص� تمر�ــن م� نــم. البته �
ساعت قبل از تمر�ن ل فضا� تمر�ن� را توسط دستگاه سم پاش 

ضدعفون� م� نم و سپس تمر�نات خود را انجام م� دهم.»

سریع ترین دختر ایران در بين برترین هاى جهان
فرزانــه فصيحــ� ــه ســال گذشــته بــه عنــوان اوليــن لژ�ونــر 
دووميدانــ� ا�ــران در باشــگاه پارتيــزان بلگــراد فعاليــت ند، 
در چنــد ماه حضــورش در صربســتان چند بار رــورد دو� ٦٠ 
متــر ا�ــران را جابه جا رد. ســا�ت VOCAL MEDIA ليســت� 
از برتر�ــن روردهــا� ســر�ع تر�ن زنــان دونده جهان در ســال 
٢٠٢٠ منتشــر رده ه نــام فرزانه فصيح� نيز در ا�ن ليســت 
د�ده م� شــود. در صدر ا�ن ليســت ٢ دونده از شــور آمر�Jا به 

نام ها� ميJيا بر�سJو و جاو�انه اوليو�ر د�ده م� شوند.

از خسارت ٧٤ ميليارد� تعو�ق المپي� ٢٠٢٠ 
IOC بر اقتصاد ژاپن تا ضرر ٧٠٠ ميليون دالر�

تار�ــخ، رقابت هــا�  بــار در  اوليــن  بــرا� 
المپيــ� و پارالمپيــ� بــه تعو�ــق افتــاد؛ 
رقابتــ� ــه قدمــت آن بــه قــرن نوزدهــم 
ميــالد� م� رســد و تنهــا ٣ دوره به دليل 
جنگ ها� جهان� اول و دوم لغو شــده. اما 
تا هميــن چند روز پيش، هيــچ چيز و هيچ 
س نتوانســته بــود تار�خ برگــزار� اش را 
به تعو�ق بيندازد اما ا�ن بار زور ا�ن رو�داد 
باســتان� به �ــ� و�ــروس ميJروســJوپ� 
نرســيد؛ و�روس� ه نه تنها المپي�، غول 
تورنمنت ها� ورزشــ� دنيا را با �� ســال 
تعو�ق مواجــه رد بلJه در سراســر جهان 
اثرات مخرب جان�، اجتماع�، اقتصاد�، 
بهداشت� و حت� سياســ� از خود بر جا� 
گذاشت. وو�د ١٩ بال� قرن بيست و �Jم 
ــه از زمــان تولد چنــد ماهه اش هــزاران 
حــاال  گرفتــه  جهــان  سراســر  در  قربانــ� 
عامل� شــده تا توماس بــاخ، رئيس ميته 
بين المللــ� المپيــ� در تشــر�ح وضعيت 
اســفناp دنيا در مقابله بــا رونا از عبارت 
 «�تار�ــ تونلــ�  در  بشــر�ت  «گرفتــار� 
اســتفاده نــد و ضمــن تايــد بــر تاخيــر 
 �� ساله در برگزار� المپي� و پارالمپي�
٢٠٢٠ تويــو، تار�ــخ جد�ــد باز� هــا� 
المپي� را ٢٣ جوال� تا ٨ آگوســت ســال 
 �پارالمپيــ برگــزار�  تار�ــخ  و   ٢٠٢١
تويو را ٢٤ آگوســت تا ٥ ســپتامبر همان 
ســال اعالم ند. مضاف بر ا�ن ه با تايد 
ميته بين الملل� المپي�(IOC)، عنوان 
المپي� ٢٠٢٠ تويــو تغيير نJرده و حق 
اســتفاده از عنوان المپيــ� ٢٠٢١ تويو 
 IOC وجود ندارد. تصميم د�گر مســئوالن
ا�ــن بــود ــه المپيــ� ٢٠٢٤ پار�س در 
همان زمــان مقرر برگــزار شــود؛ بنابرا�ن 
بــرا� اولين بــار فاصله زمانــ� برگزار� ٢ 
المپي�(المپي� تويو تا المپي� پار�س) 
٣ ســال خواهــد بــود. بــا ا�ــن اميد ــه به 

قول باخ مشــعل المپي� بتواند روشــنا�� 
انتها� ا�ن تونل(گرفتار� بشر�ت در تونل 
رونا) باشــد. تسر�ع در روند اعالم  �تار�
تار�ــخ جد�د باز� هــا� تويو امــا تمجيد 
اندرو پارســونز، رئيس ميتــه بين الملل� 
پارالمپيــ�(IPC) را بــه دنبــال داشــت تا 
مدع� شــود تار�ــخ جد�ــد باز� ها فرصت 
خوب� است تا فرآ�ند سب سهميه تJميل 
شــود و در نار آن، ا�ن اتفاق زمان بســيار 
مناســب� در اختيار ارشناســان و فعالين 
حوزه درمان قرار م� دهد تا ا�ن بيمار� را 
از بين ببرند و هر گونه تاثير� ه به تعو�ق 
انداختــن باز� ها در تقو�ــم جهان� ورزش 
داشــته را نيز بــه حداقل ممJن برســانند. 
عــالوه بــر رئيــس IPC، بــه نظــر م� رســد 
مســئوالن ورزش سراسر دنيا از تعو�ق ا�ن 
رو�دادها راض� هستند. ما ا�ن ه مهد� 
عل� نژاد، معــاون توســعه ورزش قهرمان� 
و حرفــه ا�  وزارت ورزش و جوانــان ا�ــران 
اعــالم رد تعو�ق المپي� به ســود تمام� 
شورها� دنياســت.  هاد� رضا��، دبير 
ل ميته مل� پارالمپي� ا�ران هم تعو�ق 
پارالمپيــ� ٢٠٢٠ را فرصت خوب� برا� 
آماده ساز� ورزشJاران پارالمپي�J ا�ران 
بــرا� حضــور در ا�ــن رقابت هــا دانســت. 
ســيدرضا صالح� اميــر�، رئيــس ميته 
ملــ� المپيــ� ا�ــران امــا در مصاحبــه بــا 
خراسان تعو�ق المپي� را بهتر�ن تصميم 
تــا بگو�ــد: «تعو�ــق �� ســاله  م� خوانــد 
بــا   IOC ــه  اســت  تصميمــ�   �المپيــ
هماهنگــ� بســيار� از شــورها� حاضر 
در المپيــ� ٢٠٢٠ گرفت. قاعدتا با توجه 
به شــرا�ط موجود و شــيوع و�روس رونا، 
المپي� با�د به تعو�ــق م� افتاد. درنها�ت 
بــرا� ا�ن ه هــم ميزبــان، هم مســئوالن 
 �IOC و هم شورها برا� برگزار� المپي
تويو بيــش از ا�ــن دچار دغدغه نشــوند، 
تصميم بر آن شــد ه رقابت ها در تابستان 

ســال ٢٠٢١ برگــزار شــود ــه بهتر�ــن 
تصميم اســت.» در ا�ن بين شا�د بيشتر�ن 
ســود از تعو�ــق المپي� بــه ورزشــJاران� 
رسيد ه به نوع� با مصدوميت ها� سخت 
درگير بودنــد؛ ورزشــJاران� چون حميده 
عباسعل� اولين بانو� اراته ا� ا�ران ه 
موفق شد سهميه تار�خ� المپي� را سب 
ند اما بــه دليل مصدوميت از ناحيه رباط 
 �صليب� پــا تJليــ: حضــورش در المپي
چندان مشــخص نبــود. عليرضــا ر�م�، 
حســن �زدان� و ســهراب مراد� هم د�گر 
چهره ها� شــاخص ورزش ا�ران هســتند 
ــه مصدوميــت در آســتانه المپي� بال� 
جانشــان شــده بود و حاال تعو�ق �� ساله 
بــرا�  مناســب�  فرصــت  رقابت هــا  ا�ــن 

ر�Jاور� و بهبود ا�ن ورزشJاران است. 
    

با ا�ن حال اما تاخير �� ساله در برگزار� 
مســابقات، ضررهــا� خــاص خــود را هم 

داشــته؛ بخصوص برا� ميزبــان باز� ها. 
ژاپن� هــا� ســختJوش و مقرراتــ� ه به 
گفتــه خودشــان در پا�ــان ســال ٢٠١٩، 
 �١٢.٦ميليارد دالر برا� برگزار� المپي
هز�نــه ــرده بودنــد حــاال بــا بــه تعو�ــق 
افتادن �� ســاله ا�ــن رو�ــداد، ميلياردها 
دالر خســارت خواهنــد د�ــد چراــه لغــو 
باز� هــا� المپيــ� تويو باعــث اهش 
رشــد توليد ناخالص داخل� ســاالنه ژاپن 
بــه ميــزان ١.٤درصــد م� شــود و طبــق 
گزارش خبرگزار� يــودو ژاپن، متعاقب 
ا�ــن اتفــاق، بيــش از ٧٤ميليــارد دالر به 
اقتصاد ا�ن شــور خسارت وارد م� شود. 
عالوه بر آن اسپانسر ها� بزرگ باز� ها� 
و  بر�جســتون  تو�وتــا،  جملــه  از  تويــو 
پاناسوني� هم تحت تاثير ا�ن شرا�ط قرار 
م� گيرنــد؛ ضمن ا�ن ه صنعت تور�ســم 
ژاپــن هــم به شــدت آســيب م� بينــد. در 
ا�ــن بين ميتــه بين المللــ� المپي� هم 

بــا خطــر از دســت دادن قرارداد ها�ــ� به 
بــرا� پوشــش  ارزش ٧٠٠ميليــون دالر 
تلو�ز�ون� مســابقات مواجه است ه البته 
ا�ــن مبلغ احتماال از صنــدوق IOC تامين 
م� شود اما شور ژاپن از ا�ن لحاظ بيشتر 
ضرر مالــ� خواهد ــرد. البته خســارات 
ناشــ� از ا�ــن تعو�ق تنها مختــص ميزبان 
و ميته بين الملل� المپي� نيســت بلJه 
شورها� شــرت ننده در المپي� هم 
از ضررهــا� ناشــ� از ا�ن اتفــاق ب� بهره 
نخواهنــد بود. به عنوان مثال ســتاد عال� 
باز� ها� المپي� در ا�ران مقرر رده بود 
از تيرماه سال ٩٨ تا ٩٩ ماهيانه ٥ميليون 
تومان برا� ورزشJاران و مبلغ� هم برا� 
مربيان المپي�J در نظر گرفته ه بخش� 
از آن به ورزشــJاران پرداخت شده اما با�د 
د�د با تعو�ق �� ساله المپي� برنامه ستاد 
بــرا� پرداخت ا�ــن حقوق به چــه صورت 

خواهد بود؟

صالحی اميرى: تعویق المپيک 
بهترین تصميم بود

شــيوع  ــه  م� بر�ــم  بســر  روزها�ــ�  در 
و�ــروس رونا تمام فعاليت هــا در جهان از 
جمله مســابقات فوتبال را تحــت تاثير قرار 
داده اســت. تعطيل� فوتبال ها� سراســر 
دنيــا همه هــواداران فوتبــال را از ا�ده آل و 
آرزو�شان دور رده و به قول پپ گوارد�وال 
ار� رده ه دلشان برا� زندگ� روتين 
قبل� تنگ شود. ما هم در ا�ن روزها عالوه 
بــر خبرها�� ه همگ� به رونا مســتقيم 
�ا غيرمســتقيم مربوط هســتند، گر�ز� به 
گذشــته م� زنيم و بــرا� مطالب� از جنس 
خاطرات دســت به قلم م� شو�م. در ا�نجا 
هــم م� خواهيم بــه انتقال هــا� ناتمام� 
بپرداز�م ه فوتباليست ها �ا مربيان ا�ران� 
در آستانه اش قرار گرفتند اما هرگز محقق 

نشد تا مسير آن ها به ل� عوض شود. 
 عل( *ر�م(-اتلتي)ومادر�د

همــه روزها� اوج عل� ر�مــ� در فوتبال 
باشــگاه� را با لبــاس با�رن مونيــخ به �اد 
دارنــد اما جادوگــر خيل� قبل تــر از اولين 
تجربــه اروپا�ــ�، پيشــنهاد تيم هــا� مهم 

را در جيــب خــود م� د�د. ٤ ســال قبل از 
عز�مت بــه آلمــان، عملJرد علــ� ر�م� 
جوان در لباس پرسپوليس و تيم مل� توجه 
مسئوالن باشگاه ها�� مثل پروجا-ا�تاليا و 
اتلتيJومادر�د-اســپانيا را جلب رده بود. 
توجــه اتلتيJــو هم در حــد� بــود ه چند 
روز ر�مــ� در مادر�د حاضر شــد و از ا�ن 
تجربه هم اظهار رضا�ت رد ول� به خاطر 
پيشــنهاد پا�ين مالــ�، جادوگــر حاضر به 

پيوستن به ا�ن تيم نشد. 
 عليرضا ني)بخت-فنرباغچه

٢ سال بعد از عل� ر�م�، فرصت اروپا�� 
شدن برا� ستاره جوان استقالل به وجود 
آمــد. عليرضــا نيJبخــت ه در اســتقالل 
خــوش درخشــيده بــود و بــه تيــم مل� هم 
رسيده بود، پيشنهاد� جد� از فنرباغچه 
تريــه گرفت اما درنها�ــت امران منزو� 
اعــالم ــرد نيJبخت بــه دليــل بهانه ها� 
مJرر� ــه تريه ا� هــا آوردند و شــرا�ط 
سخت� ه پيش پا� ا�ن قرارداد گذاشتند 

به فنرباغچه منتقل نشد و استقالل� ماند.

 *ر�م باقر�-با�رن مونيخ
در ســال ١٩٩٧ وقتــ� ر�ــم در آرمنيــا 
توجــه  مــورد  م� ــرد،  بــاز�  بيله فلــد 
با�رن مونيخ بود و مسئوالن باشگاه حت� در 
برخــ� باز� ها، باز� او را ز�ر نظر گرفتند. 
باقر� قبل از عل� دا�� توجه با�رن را جلب 
رده بود اما در پا�ان فصل، ا�ن عل� دا�� 
بود ه راه� مونيخ شــد و ر�ــم در آرمنيا 

باق� ماند.
 ناصر حجاز�-منچستر�ونا�تد

بعــد از جام جهانــ� ١٩٧٨، حجــاز� بــه 
منچســتر رفــت. در آن زمان، گــر� بيل�، 
دروازه بــان شــياطين ســرخ بــود. از خــود 
مرحــوم حجاز� نقل شــده ه او توانســت 
نظر مثبت ادر فن� منچستر را جلب ند 
ول� باشگاه شهباز، حاضر نشد رضا�تنامه 
 �و� را صادر ند و به ا�ن ترتيب فرصت �
انتقال بزرگ برا� ا�ن دروازه بان مل� پوش 
از دست رفت. جالب ا�نجاست ه سال ها 
پس از فوت ناصر حجاز�، باشگاه منچستر 
�ونا�تد با اعالميه ها�� از او �اد رده است.

از کریمى و نیکبخت تا حجازى
ماجراى روز جنجالی فدراسيون فوتبال چيست؟

ارسال نامه ا� اف س� به فدراسيون فوتبال، هفته گذشته حواش� ز�اد� 
برا� ا�ن نهاد به وجود آورد ه درنها�ت با انتشار �� بيانيه حل شد. هفته 
گذشــته فدراســيون فوتبال درگير حواش� گوناگون� شــد؛ از ارسال نامه 
نفدراســيون فوتبال آسيا مبن� بر قبول نداشــتن نب� به عنوان دبيرل 
جد�د تا انتشــار بيانيه از ســو� فدراســيون و پا�ان دادن به ا�ن ماجرا. اما 
ا�ن نامه  ا� اف ســ� به دليل مصاحبه و بعدا نامه هدا�ت ا... ممبين� بوده 
است. ماجرا از ا�ن قرار است ه اعضا� هيئت رئيسه به دليل وجود رونا 
و دســتور ايد مبن� بر عدم تجمع، جلســه ا� را به صورت و�د�ونفرانس 
برگــزار رده اند و در آن جلســه به جمع بند� بــرا� انتخاب نب� به عنوان 
دبيرل رســيده اند؛ جلسه و�د�و�� ه ممبين� در آن غا�ب بوده و طبيعتا 
در جر�ان ار قرار نگرفته اســت. به همين دليل ا�ن عضو هيئت رئيســه به 
درســت� تذــر� را م� دهد و در ادامه  ا� اف ســ� به دنبــال فهم حقيقت 
م� رود. اما همانطور ه گفته شــد جلســه ا� ه نتيجه آن انتخاب نب� به 
عنوان دبيرل بوده به صورت و�د�ونفرانس برگزار شــده و حاال با دعوت 
رســم� اعضا� هيئت رئيســه روز هجدهم فرورد�ن جلسه ا� حضور� را 
تشJيل م� دهند تا صورت جلسه ا�ن انتخاب را امضا رده و به ا� اف س� 
ارســال نند. اســتعفا� نب� از هيئت مد�ره باشــگاه پرسپوليس ه چند 
روز قبــل از انتخابــش به عنــوان دبيرل فدراســيون تقد�ــم رئيس هيئت 
مد�ره شــده بــود، درنها�ت هفته گذشــته مورد موافقت قــرار گرفت و و� 
م� توانــد از امروز ار خود را به صورت رســم� در ســاختمان ســئول آغاز 
نــد. آغــاز رونــد اصــالح اساســنامه اوليــن و مهمتر�ــن اولو�ــت مد�ران 
فدراســيون فوتبــال اســت ه در جلســه بعد� هيئــت رئيســه در مورد آن 

تصميمات مهم� اتخاذ خواهد شد.

ســوژهــســوژهــ

توضيح اميرى درباره الیی به پيکه
�Jــ� از صحنه هــا� مانــدگار جام جهان� 
ا�رانــ�  فوتبال دوســتان  بــرا�   ٢٠١٨
ال�ــ� ا� بــود ــه وحيــد امير� بــه جرارد 
پيJــه، مدافع بارســلونا و تيم مل� اســپانيا 
زد. با گذشت نزد�� به ٢ سال از آن اتفاق 
صفحه رســم� فدراســيون جهان� فوتبال 
به مناســبت تولــد وحيــد اميــر� و�د�و� 
آن صحنه را منتشــر رد ه بازتاب بســيار 
ز�ــاد� در فضــا� مجــاز� داشــت. بدون 
ش� لحظه تحقير ��J از بهتر�ن مدافعان 

جهان فوتبال توســط ��J از ستارگان بااخالق فوتبال شورمان تا سال ها� 
ســال در ذهن هواداران باق� خواهــد ماند. امير� ه ميهمــان برنامه نوروز 
فوتبال� شــبJه ورزش سيما بود در بخش� از صحبت ها�ش در خصوص ال�� 
زدن به پيJه توضيح داد: «در فوتبال برخ� اتفاقات وجود دارد ه شما وقت� 
انجامــش م� دهيد از خودتان م� پرســيد واقعا من بودم ه ا�ن ار را ردم؟ 
بعض� مواقع شــما گلــ� م� زنيد ه حت� نم� دانيد از چنــد متر� دروازه را 
باز رد�د. آن لحظه هم همينطور بود.» و� ادامه داد: «در آن صحنه من توپ 
را ســانتر ــردم و اول به پيJه خورد و برگشــت. او دوباره به ســمت من آمد تا 
تــوپ را بگيرد و من ال�ــ� را زدم. خودم هم باور نم� ردم ه توپ را آنطور از 
پيJــه رد ردم.  ا� اش ســانتر� ه ردم گل هم م� شــد تا خاطره انگيزتر 

م� شد.»

روایت پزشک استقالل از روزهاى سخت کرونایی
دتــر اوه ســتوده، پزشــ� اســتقالل از 
جمله ســان� بــود ه خبر مبتال شــدن به 
روناو�ــروس او در همان روزها� ابتدا�� 
نوروز ســروصدا� ز�ــاد� بــه راه انداخت 
تــا هشــدارها در خصــوص جــد� گرفتــن 
 �ا�ن ماجرا را بيشــتر گوشــزد ند. پزشــ
اســتقالل در خصــوص تجربــه ا�ــن روزها 
 �گفت: «خيل� خيل� تجربه تلخ و ترسنا
بــود. شــا�د باورتــان نشــود بارها مــرگ را 
جلــو� چشــمانم د�ــدم و درد� را تجربــه 

ــردم ه هــر لحظه بــرا� رها�� از آن طلــب مرگ م� ردم. دوســت ندارم 
دل ســ� را خال� نم اما خواهشم ا�ن اســت روناو�روس را اصال شوخ� 
نگيرند و به تمام پروتJل ها� پزشــ�J مســئوالن وزارت بهداشــت توجه و�ژه 
داشته باشند. در ا�ن ��J، دو روز شنيدم برخ� مدع� بودند چون همه چيز 
را رعا�ــت م� ننــد د�گر بــه و�روس دچار نم� شــوند در حال� ــه ا�ن گونه 
نيســت چون روناو�روس غيرقابل پيش بين� تر�ن بيمار� جهان اســت.» او 
در ادامــه تصر�ح رد: «خيل� خيل� شــرا�ط را برا� تنفس ســخت م� ند تا 
جا�� ــه لحظات� پيش م� آ�د ه حت� با دســتگاه نيز نفس شــيدن برا� 
رد و بــدن من ا�ن چنــد روز بحران� را با  �بيمار ســخت م� شــود. خدا م
موفقيت پشــت ســر گذاشــت در حال� ه تايد م� نم بارها مرگ را جلو� 

چشم د�دم.»

دفاع احسان عليخانی از عظيمی نژاد
در برنامــه چنــد روز پيــش عصر جد�ــد آر�ا 
عظيم� نــژاد از اســتراماچون� بــه عنــوان 
انســان اوليه �اد رد ــه ا�ن موضوع باعث 
ناراحت� هواداران اســتقالل شــد. در پيام 
احســان عليخان� آمده: «مــن از هواداران 
استقالل بابت اتفاق� ه افتاد عذرخواه� 
م� نم اما هرگز ا�نطور� نيست ه عمد� 
در ا�ــن موضــوع باشــد. مــن پرسپوليســ� 
هســتم اما هرگز �� بخش مهم� از جامعه 
را عامدانه آزار نم� دهم. استقالل� ها مثل 

عليرضــا منصور�ان، مهــد� رحمت�، رضــا عنا�ت� و.... دوســتان خوب من 
هســتند. آر�ــا عظيم� نــژاد واقعا هيچ چيــز از فوتبال نم� فهمــد و حت� فJر 
م� ــرد بيرانونــد در تراتــور باز� م� نــد. هيچ عمــد� در ناراحت ردن 
هواداران اســتقالل وجود نداشــت.» مجر� برنامه عصرجد�د درباره شرا�ط 
اســتقالل م� گو�د: «فوتبال با داشــتن تيم ها� گردن لفت معن� م� شود و 
اســتقالل �� تيم جوان و خيل� خوب است. فرهاد مجيد� �� فوتباليست 
خيل� بزرگ است ه با�د همه پشتش باشيم چون �� مرب� ا�ران� است و از 
خودمان اســت. �� عده از من ناراحت بودند ه چرا ا�ن تيJه را درنياوردم، 
تو رو خدا د�گر استراماچون�، الدرون، � روش و... را خط قرمز نJنيد. ما 
بــه اندازه اف� خــط قرمز دار�م و خودتان م� بينيد در شــبJه ها� ا�تاليا�� 

چه شوخ� ها�� با مرب� و باز�Jنان ا�ن شور م� شود.»

سارا اصالنى

شــا�د �)( از *شــورها�( *ه از به تعو�ق افتادن المپي� ٢٠٢٠ تو*يو ابراز رضا�ت *رد، ا�ران بود چرا*ه درســت در آســتانه المپي� 
چند چهره شــاخص ورزش ا�ران *ه در زمره مدال آوران المپي� پيش رو محسوب م( شــدند آسيب د�دند. حميده عباسعل((*اراته)، 
عليرضا *ر�م(، حسن �زدان((*شت() و سهراب مراد�(وزنه بردار�) *ه در فرصت چندماه مانده تا المپي� تو*يو درگير آسيب ها� 

جد� شدند حاال و با تعو�ق �� ساله ا�ن رقابت ها فرصت مناسب( برا� ر�)اور� و بهبود دارند.

انتقال هایی که هرگز انجام نشد
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احتمال آغاز تمرینات مجازى استقالل 
در روزها�ــ� �ــه فوتبال در سراســر دنيا به دليل شــيوع 
و�ــروس �رونــا تعطيل اســت، بعضــ� از تيم هــا� بزرگ 
 �دنيا دســت بــه اقدام� جالــب زده اند و به شــ(ل مجاز
تمر�نات خود را پيگير� م� �نند. در ا�ن ش(ل از تمر�ن 
اعضا� �ادرفنــ� به صورت همزمان بــا باز�(نان تماس 
برقرار م� �نند و تمر�نات در خانه برگزار م� شود. فرهاد 
مجيد� سرمرب� استقالل چند روز پيش فيلم� از تمر�ن 
مجاز� باشــگاه تاتنهــام را منتشــر �رد و گفته م� شــود 
مم(ــن اســت در روزها� آ�نــده تمر�ن اســتقالل به ا�ن 
شــ(ل آغاز شــود . تمر�نات تيم فوتبال استقالل به دليل 
شيوع و�روس �رونا حدود �G ماه است �ه تعطيل شده و 
فرهاد مجيد� در تالش است تا آمادگ� بدن� باز�(نانش 

را حفظ �ند.

خطر کرونا در کمين جهانبخش 
باشــگاه برا�تــون انگليس از ابتــال� دوميــن باز�(نش به 
و�ــروس �رونا خبــر داد. باشــگاه برا�تــون انگليس اعالم 
�ــرد �ه تســت ها� �رونا� دومين باز�(نش مثبت شــده 
اســت. پل پارپر، نا�ب رئيس باشگاه برا�تون در ا�ن رابطه، 
گفت: «تســت �رونا� دوميــن باز�(نمان مثبت شــده اما 
حال او خوب اســت. هفته گذشته نيز �(� از باز�(نانمان 
به �رونا مبتال شــده بود.» هفته گذشته ٣ باز�(ن برا�تون 
مش(وS به �رونا بودند و از آن ها تست گرفته شد. باشگاه 
برا�تــون هو�ــت ٢ باز�(ــن �رونا�� خــود را اعــالم ن(رده 
اســت. عليرضا جهانبخــش، هافبG ا�رانــ� در ا�ن فصل 
برا� ا�ن تيم انگليســ� بــاز� م� �ند و حاال خانــواده او و 
فوتبال دوستان ا�ران� نگران سالمت� ا�ن باز�(ن هستند.

سا�ت  فوتبال  بلژ�G خبر داد باشگاه شارلوا به خاطر اعالم لغو ليگ برتر ا�ن 
�شور و از دســت دادن شانس حضور در ليگ قهرمانان اروپا افسوس خورد. 
ســازمان ليــگ بلژ�G� G هفتــه مانده به پا�ــان ليگ به دليــل و�روس �رونا 
پا�ــان مســابقات فصــل را اعــالم �رد و �لــوب بــروژ را به عنوان صدرنشــين 
قهرمــان ليگ معرف� �رد. شــارلوا با قرار گرفتن در رده ســوم بــا ٥٤ امتياز 
شانس دوم� جدول را داشت چون خنت با ٥٥ امتياز دوم بود. اما با تعطيل� 
ليــگ ا�ن شــانس را از دســت داد و نم� تواند در ليگ قهرمانــان اروپا حضور 
داشــته باشد. شارلوا با گرفتن ســهميه ليگ اروپا �ارش را به پا�ان برد. �اوه 
رضا�ــ� و عل� قل� زاده ٢ باز�(ن �ليد� شــارلوا در ا�ن فصــل بودند. البته 

�ونس دلف� نيز در ا�ن تيم حضور دارد ول� در تر�يب تيم جا�� نداشت.

باشگاه اســتقالل با خر�د بودروف باز�(ن سرشــناس بلغار� حاال خود را به 
دردسر انداخته و اگر ا�ن پرونده را هم حل ن(ند، دوباره مش(ل پيدا م� �ند. 
باشگاه استقالل در ٢ فصل گذشته ا�ثرا محله بروبيا� باز�(نان ب� �يفيت 
�ا متوسط خارج� بوده است. غير از تيام، شيخ د�اباته و پاتوس� �ه عمل(رد 
خوب� داشــتند، د�گر خارج� ها� ا�ن تيم ا�ثرا ب� �يفيــت بوده اند. بعد از 
 �تجربه تلخ فصل گذشــته به نظر م� رســيد اســتقالل حداقل در فصل جار
د�گــر تــن به خر�ــد باز�(نــان ب� �يفيت ندهد ولــ� جذب بــودروف باز�(ن 
بلغار� به خوب� نشــان داد ا�ن باشــگاه دســت از خودزنــ� برنم� دارد. ا�ن 
باز�(ن رفته و خواهان پولش شده است. قراردادش را هم قطعا فسخ م� �ند 

و به فيفا ش(ا�ت خواهد �رد. قرارداد او ماهيانه ٢٥ هزار دالر بوده است.

بودروف جد�دتر�ن شا$� استقالل در فيفاحسرت رضا�� و قل� زاده برا� ليگ قهرمانان اروپا 

مهلــت دوبــاره از شــا$يان خارج� هم 
چاره ساز نشد 

ضرر ارزى و ریالی استقالل به خاطر 
کرونا 

باشــگاه اســتقالل پيــش از پا�ــان ســال با 
چنــد ح(م از ســو� فيفا به خاطر شــ(ا�ت 
 �باز�(نــان و مربيان خارج� �ا باشــگاه ها
ذ� نفــع خارجــ� مح(ــوم  و احــ(ام فيفــا 
ســرور  شــفر،  و�نفــرد  شــ(ا�ت  دربــاره 
جپــاروف، باشــگاه پاختا�ور ازب(ســتان در 
موضــوع حــق انتقال ا�ســما به اســتقالل و 
بو�ــان باز�(ــن مقدونيه ا� و منشــا باز�(ن 
نيجر�ــه ا� صــادر شــد. اســتقالل در هــر 
دالر  هــزار  از ٦٠  پرونده هــا  ا�ــن  از   Gــ�
تا ٥٥٠هــزار دالر بدهــ(ار اســت و مجموع 
بدهــ� آب� ها بــه حــدود �G ميليــون دالر 
م� رســد. در پرونــده جپــاروف ١٠٠ هــزار 
دالر، در پرونــده منشــا و و�يلــش ٩٠ هزار 
دالر بده(ار است و با�د ٢٣٠هزار دالر هم 
به بو�ــان بپردازنــد و حدود ١٢٠هزار دالر 
هم به باشــگاه پاختا�ــور. مهلت پرداخت �ا 
توافق با شــا�يان هــم ٢٠ روز تعيين شــده 
بود �ه تا امروز مهلت تمام شــده اما با توجه 
به شــيوع �رونــا و تعطيل� مســابقات ليگ 
و مســابقات ورزشــ� و فوتبــال در سراســر 
جهــان و نهادها� مرتبط بــا ورزش و حت� 
بانG ها، مســئوالن باشــگاه اســتقالل ط� 
از  داشــتند  فيفــا  بــا  �ــه  نامه نگار� ها�ــ� 
آن هــا خواســتند در مــورد مهلــت پرداخت 
احــ(ام صــادره تجد�د نظر �نند �ــا آن ها را 
تــا مدت� به حالــت تعليق درآورنــد �ه گو�ا 
فيفــا تنهــا راهــ(ار را توافــق بــا شــا�يان و 
مهلــت گرفتن از آن ها عنــوان �رده بود و از 
ا�ن رو مسئوالن باشگاه استقالل هم سر�عا 
دســت بــه �ار شــده و بــا شــا�يان خارج� 
ح(م به دست شــان تمــاس گرفته و با آن ها 
مذا�ــره �ردند. گو�ا ا�ثر شــا�يان با توجه 
به وضعيــت حا�م بر جهان بــه خاطر �رونا 
با درخواســت مهلــت بيشــتر موافقت �رده 
و برخــ� هم موافقــت را منوط بــه پرداخت 
د�ر�رد پول شــان �رده بودنــد. اما با وجود 
گرفتن مهلت از شــا�يان هنوز موفقيت� در 
تاميــن طلب آن هــا حاصل نشــده �ه هم به 
خاطر ر�ود ناش� از شــرا�ط �رونا�� بوده 
و هم به خاطر نوسانات ارز در چند روز اخير 
�ه باعث شــده اســتقالل� ها در تهيه دالر و 
�ورو مورد نيازشــان با مش(ل مواجه شده و 

ضرر قابل توجه� متحمل شوند.

با ادامه محدود�ت ها� �رونا�� و نامشــخص 
 �بودن ت(ليq و سرنوشت ليگ ها� ورزش ها
مختلــq در ا�ــران و جهان، هــر روز شــا�عات و ســنار�و ها و 
اظهارنظرها� جالب و جد�د� درباره نحوه به پا�ان رساندن 
ليگ ها به خصوص مسابقات فوتبال شنيده و بيان م� شود. 
اتمام مســابقات بــا اعالم نتا�ــج آخر�ن هفته مســابقات �ه 
برگزار شده و تعيين صدرنشين به عنوان قهرمان. نيمه تمام 
ماندن مسابقات به شرط پرداخت قرارداد باز�(نان و مربيان 
تــا نيم فصل. تعييــن قهرمــان نيم فصل بــه عنــوان قهرمان 
ليگ بدون ادامه آن. تعيين قهرمان فصل گذشــته به عنوان 
 �قهرمــان ليگ و �ا ادامه مســابقات در پا�ــان محدود�ت ها
�رونا�ــ� و فاصلــه �م فصل جار� با فصــل آ�نده، چند�ن و 
 �چند فرضيه و سنار�و و پيشنهاد برا� خارج �ردن ليگ ها

 �تعطيــل از بالت(ليف� اســت. البته در ا�ن ميان هــم افراد
بودنــد �ه بــا مطرح �ردن پيشــنهادات� عجيب بــه �اربران 
 Sو رســانه ها تــا چنــد روز ســوژه و خــورا �فضــا� مجــاز
خبــر� دادند! از جملــه عل� فتح ا...زاده مد�رعامل ســابق 
 �و مستعف� اســتقالل �ه برا� پا�ان ليگ پيشنهاد برگزار
تورنمنــت پنج جانبه را بين ٥ تيم بــاال� جدول ليگ برتر را 
داد آن هم بدون حضور تماشاگر و به صورت متمر�ز. فارغ از 
ا�ن �ه نفس تعطيل� ليگ به خاطر حفظ سالمت باز�(نان، 
مربيان، تماشــاگران و ســا�ر عوامل برگزار� باز� ها بوده و 
اگر قرار به برگزار� حت� �G مســابقه باشــد د�گر تعطيل� 
ليگ توجيه نخواهد داشــت و ادامه آن شا�د بهتر�ن راه(ار 
 �باشــد، ن(ته اصل� ناد�ده گرفتن وضعيــت تيم ها� انتها
جدول� در طرح فتح ا...زاده اســت. در انتها� جدول هم ٦ 

تيم با فاصلــه امتياز� اندS برا� بقــا م� جنگند و اگر قرار 
 �باشد طرح فتح  ا...زاده برا� باالنشين ها اجرا شود ، تيم ها
ســقوط �ننده چطور انتخاب و تعيين خواهند شــد؟ اگر هم 
بنا باشــد بين ٦ تيــم انتها� جدول� هم مســابقات متمر�ز 
بدون تماشــاگر برگزار شود، خب همان بهتر �ه ليگ بدون 
 �تماشــاگر ادامه پيدا �ند. ن(ته دوم �ه در طرح پيشــنهاد
مد�رعامل ســابق اســتقالل ناد�ــده گرفته شــده ، فاصله ٣ 
امتيــاز� تيم هــا� فــوالد و نفت آبــادان با تيــم پنجم جدول 
�عن� شهرخودرو اســت. ضمن ا�ن �ه فوالد �G باز� �متر 
از شهرخودرو دارد و باز� معوقه اش با استقالل هم در تقو�م 
ســازمان ليگ به قوت خود باق� است و فوالد م� تواند ادعا 
�ند با فرض �سب ٣ امتياز آن باز� م� تواند جا� تيم پنجم 

را بگيرد.

طرح عجيب مد�رعامل سابق استقالل برا� تعيين ت4لي3 ليگ

فتح ا...زاده دو سوم ليگ را ناد�ده گرفت!

استقالل با مدیر جدید 
سعادتمند می شود؟! 

انتخاب جانشين فتح ا...زاده، شوD جد�د وزارت به آب� ها 

استقالل روزها� عجيب� را در 
ســال ٩٨ تجربــه �ــرد �ــه تــا 
آخر�ن روزها� ســال گذشــته ادامه داشت و 
آخر�ــن آن شــوS اســتعفا� ناگهانــ� عل� 
فتح ا...زاده مد�رعامل باشــگاه بود �ه پس از 
سال ها انتظار به باشگاه برگشته بود. در سال 
٩٨ استقالل روز� با آندره آ استراماچون� از 
فرش به عرش رســيد و روز  د�گــر  هم با رفتن 
 �ســرمرب� ا�تاليا�� دچــار بحران ها� ز�اد
شــد و در روزهــا� �ابــوس وارش از عرش به 
فرش رســيد و صدرنشــين� را خيلــ� زود از 
دســت داد. البتــه بحران فقــط در بعد فن� و 
تغيير �ادرفنــ� نبود و تغييرات ز�ــاد و بدون 
�ارشناســ� در باشگاه اســتقالل اوضاع ا�ن 
تيم پرطرفدار را بدتر �رد و روزها� �ابوس وار 
آب� ها تا روزها� پا�ان� ســال ادامه داشــت و 
آن ها ســال را بدون مد�ر به پا�ان رساندند. با 
 �ا�ن �ــه گفتــه م� شــد اســتقالل در روزها
پا�ان� سال صاحب مد�رعامل جد�د خواهد 
شــد اما وزارت ورزش در هفتــه دوم فرورد�ن 
ســال ٩٩ جانشــين فتح ا...زاده را انتخاب و 
احمد ســعادتمند رئيس ســابق و مســتعف� 
هيئت مد�ره باشــگاه اســتقالل را بــه عنوان 
مد�رعامل جد�د ا�ن باشگاه معرف� �رد. ا�ن 

انتخاب شوS دوباره ا� به استقالل وارد �رد 
چرا �ــه هيچ �ســ� ف(ــرش را هــم نم� �رد 
سعادتمند دوباره گز�نه وزارت باشد و پيش از 
تصميــم وز�ــر ورزش باز�(نــان و �ادرفن� و 
خواســتار  همگــ�  اســتقالل  پيش(ســوتان 
انتخــاب فــرد� توانمنــد و پولســاز بودنــد تا 
مش(الت مال� و حاشيه ا� استقالل را حل و 
برطرف �نــد. حت� فرهاد مجيــد� و برخ� 
باز�(نان اســتقالل به صراحــت به حما�ت از 
عبدالرضا موســو� عضو ســابق و مســتعف� 
هيئت مد�ــره اســتقالل پرداخته و خواســتار 
بازگشت ا�ن فرد متمول و چهره اقتصاد� به 
باشــگاه شــدند، درخواســت� �ه بــا توجه به 
مصاحبه ها� تند و انتقاد� موسو� عليه وز�ر 
ورزش در پ� انتخــاب فتــح ا...زاده به عنوان 
مد�رعامل باشــگاه استقالل قطعا مورد توجه 
وز�ر قرار نم�  گرفت و نگرفت! با همين پيش 
زمينه ها و انتظارات بود �ه انتخاب سعادتمند 
با وا�نش ها� ز�اد� مواجه شد و بازگشت او 
به اســتقالل نه تنها مورد اقبال قرار نگرفت، 
بل(ه با موضع گير� علن� آب� ها همراه شد. 
اما مد�رعامل جد�ــد آب� ها در بدو ورودش با 
اشــاره به مشــ(الت مال� اســتقالل و اح(ام 
فيفــا �ــه عليــه ا�ــن باشــگاه صــادر شــده و 

استقالل� ها با�د تا چند روز آ�نده حدود٥٠٠ 
هزار دالر به چند شــا�� خارجــ� بپردازند، 
گفته بود: «مشــ(الت مال� را به �متر�ن حد 

م� رسانيم!»
    

اما دليــل موضع گير� صر�ح اســتقالل� ها 
عليــه ســعادتمند �ــا بهتــر بگو�يــم تصميم 
پا�ــان  تــا  آب� هــا  بــود؟  چــه  ورزش  وزارت 
ســال ٩٨ فقــط ٤٠ درصــد مطالبات شــان 
بودنــد  اميــدوار  و  �ــرده  در�افــت  را 
فتح ا...زاده بخش� د�گر از مطالبات شان را 
تا شــب عيد مهيا و پرداخت �ند، با ا�ن حال 
اظهارات نااميد�ننده او ا�ن اميد را �مرنگ 
�ــرده  و آن ها همگــ� به ا�ن نتيجه رســيده 

بودنــد �ــه افــراد� چــون موســو� با�ــد به 
اســتقالل برگردند، �س� �ه در مدت �وتاه 
حضــورش پــول قابل توجه� هز�نــه �رده و 
بخشــ� از مطالبات باز�(نــان را با همراه� 
اسماعيل خليل زاده سرپرست وقت باشگاه 
پرداخت �رده بود. از سو�� سابقه مد�ر�ت� 
سعادتمند و مش(الت جسمان� او �ه ناش� 
از �ــG جراح� ســنگين اســت، باعث شــد 
اقبال بــه مد�رعامــل جد�د اســتقالل �م و 
�متر شود و بازگشــت دوباره او به استقالل 
بــا موضع گيــر� عليــه اش همــراه گــردد. 
بر اســاس شنيده ها اســتقالل� ها با توجه به 
اخبــار� �ه دربــاره شــ(ا�ت ســعادتمند از 
باشــگاه نســاج� درباره طلب ٨٠ ميليون� 

شــنيده بودند، در مورد انتخــاب او به عنوان 
مد�رعامل باشگاه� �ه با بده� ها� �الن 
ر�ال� و ارز� و مشــ(الت مالــ� ز�اد مواجه 
اســت مردد و ما�وس شــدند، چرا �ه به باور 
آن هــا فــرد� �ــه بــرا� زنــده �ــردن طلب 
٨٠ ميليون� چند ســال پيش اقــدام �رده، 
نم�  توانــد آدم توانمنــد� باشــد و احتمــال 
موفقيت او در باشــگاه اســتقالل �م اســت. 
البته مد�رعامل جد�د استقالل شانس آورده 
�ــه فعال به خاطر �رونا تمر�ن و مســابقات و 
حت� بســيار� از رســانه ها تعطيل است و او 
م� توانــد در ا�ــن آرامش نســب� �ارش را از 
امروز آغاز  و شا�د با مرور زمان بتواند اعتماد 

آب� ها را جلب و مش(الت را حل �ند.

روز پنج شــنبه در �(ــ� از آ�تم ها� برنامه نــوروز فوتبال� �ه در ا�ام عيد از شــب(ه ورزش 
پخــش م� شــد توضيحاتــ� درخصوص �(� از موسســان و مد�ــران موفق ا�ن باشــگاه 
ارائه شــد  �ه وا�نش شد�د طرفداران و جمع� از پيش(ســوتان استقالل همراه داشت. 
صالح مصطفو�، �اوه ســتوده و ســياوش ا�برپور در پســت ها�� جداگانه نسبت به ا�ن 
آ�تم شــب(ه ورزش وا�نش نشــان دادند. در ادامه هم فرهاد مجيد� سرمرب� آب� ها در 
پســت� ا�نستاگرام� شد�دا به اتفاقات چند وقت اخير در برخ� برنامه ها� صدا و سيما 
عليه استقالل موضع گرفت و نوشت: «طبق معمول خطاها هميشه درباره استقالل رخ 
م� دهد. تصحيح و پوزش حداقل توقع� است �ه انتظارش را دار�م.» پيش از ا�ن برنامه 
ورزشــ� هم در برنامه عصر جد�د مجر� و �(� از داوران آن شــوخ� ســخيف� را آندره آ 
استراماچون� سرمرب� سابق استقالل �ردند �ه با وا�نش تند استقالل� ها مواجه شد. 
در سال ها� اخير هم شوخ� با لوگو� باشگاه استقالل و �ر� خوان� مجر�ان �G برنامه 
برا� ميهمان اســتقالل� و واداشــتن مهد� اميرآباد� باز�(ن و �اپيتان سابق آب� ها به 
افشــاگر� درباره درب� ســال ٩٠ �ه بعدها اظهاراتش را ت(ذ�ب و تصحيح �رد و حذف 
پسوند ا�ران از �نار اسم استقالل در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا، از موارد� است �ه 
باعث رنجش استقالل� ها شده است. گفتن� اســت در ادامه اعتراض ها به ا�ن اتفاق ها 
در رسانه مل� مهد� قائد� �ه مهمان برنامه نوروز فوتبال� بود ا�ن برنامه را تحر�م �رد.

ســيدجالل حســين� �اپيتــان تيم فوتبال پرســپوليس در گفت وگو با رســانه باشــگاه 
پرسپوليس درباره شا�عه خداحافظ� اش از فوتبال گفت: «اصال  بحث خداحافظ� من 
 �از فوتبال وجود ندارد و تا جا�� �ه بتوانم به �ارم ادامه خواهم داد. تنها دغدغه ف(ر
من در حال حاضر حل مش(الت باشگاه پرسپوليس است.» و� ادامه داد: «به هرحال 
همه م� دانند �ه پرســپوليس با چه مشــ(الت� دست و پنجه نرم م� �ند، اما همه با�د 
تــالش �نند تا مشــ(الت برطرف شــود. نبا�د به دليــل اختالفات� �ه وجــود دارد �ار 
باشگاه عقب بيفتد، بل(ه در ا�ن شرا�ط با�د بدون توجه به اختالف نظرها، همه تالش 
�نند تا مشــ(الت پرسپوليس برطرف شود. هيئت مد�ره هم با�د با تالش مش(الت را 
برطرف �ند.» �اپيتان تيم پرســپوليس افزود: «همه با�د در �نار هيئت مد�ره باشند تا 
مش(الت برطرف شود. آقا�ان رسول پناه و هاشم� زحمت ز�اد� م� �شند و اميدوارم 
�ارها را به خوب� انجام دهند. هواداران هم در ا�ن شرا�ط از پرسپوليس حما�ت �رده 
و اجازه ندهند برخ� ها از شــرا�ط پرســپوليس سوءاســتفاده �نند. مطمئنا با�د همه 
�ارهــا را بــه خوب� انجام دهنــد تا افراد� �ــه حرف ها� بيهوده م� زنند جواب شــان 
را بگيرند.» گفتن� اســت در چند ماه اخير برخ� رســانه ها� رســم� و غيررســم� از 
احتمال خداحافظ� سيد جالل حسين� در پا�ان ليگ نوزدهم خبر داده  و دليل آن را 

هم باال رفتن سن �اپيتان سرخ ها و مصدوميت ها� پياپ� او اعالم �رده بودند. 

اشتباه و گاف دوباره رسانه ملی درباره استقالل  حسينی خداحافظی اش از فوتبال را تکذیب کرداتفاق روز چهره روز

 الگو بردارى شفر از کی روش 
نشر�ه «االتحاد» امارات خبر 
داد و�نفــرد شــفر، ســرمرب� 
ا�ــام  در  بن� �ــاس  آلمانــ� 
تعطيالت تمر�نات را تعطيل 
 �فضــا طر�ــق  از  و  ن(ــرده 
برنامه  باز�(نانش  به   �مجاز
 �تمر�ن� م� دهد. رسانه ها
 ��لمبيــا نيز از برنامه انفراد

�ارلــوس �ــ� روش، ســرمرب� ســابق ا�ــران و �نونــ� 
�لمبيــا به باز�(نان ا�ن تيم در ا�ــام تعطيالت خبر داده 
 �بودند. شــفر بعــد از مربيگــر� در اســتقالل در ابتدا
فصــل جــار� هدا�ــت بن� �ــاس را برعهده گرفــت و به 
همــراه ا�ن تيــم ناشــناخته امارات� نتا�ج خوب� �ســب 
 ��ــرده اســت. البتــه مربيانــ� چــون مور�نيــو نيــز برا
جلوگير� از افت بدن� شاگردان شان تمر�نات را از راه 

دور رصد �رده و ن(ات� را به آن ها گوشزد م�  �نند. 

بهبودى معاون سابق استقالل از کرونا 
پنــدار توفيقــ� �ه ســابقه ٥ 
ســال حضور به عنوان معاون 
را  باشــگاه استقالل  ورزش� 
گذشــته   �روزهــا در  دارد، 
شــا�عات� مطــرح شــده بــود 
�ه بــه بيمــار� �رونــا مبتال 
شده اســت. پندار توفيق� با 
تا�يــد در ا�ــن باره بــه ورزش 

 �ســه گفت: «بله، ا�ن خبر درســت اســت. مــن از ابتدا
اســفندماه به بيمار� �رونا مبتال شدم و در حال حاضر 
بهتــرم. هم ا�نــون دوران نقاهــت بعــد از بيمــار� ام را 

پشت سر م� گذرانم.» 

مجيدى آخر هفته در تهران 
فوتبــال  تيــم  ســرمرب� 
اســتقالل �ه خارج از �شور 
بســر م� برد، قبل از بيســتم 
فرورد�ن به تهران باز خواهد 
 �مجيــد فرهــاد  گشــت. 
بعد  �ه  آب� پوشــان  سرمرب� 
از مســجل شــدن تعطيــالت 
طوالنــ� به خــارج از �شــور 

ســفر �رد، به دليل �نســل شــدن پروازها نتوانســت به 
تهــران بازگــردد. مجيــد� در حــال تــدارS مقدمــات 
بازگشــت به تهران اســت و اگر اتفاق خاص� رو� ندهد 

او قبل از بيستم فرورد�ن به تهران بازخواهد گشت.
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