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 اینترنت موبایل
قربانی دعوای فرکانس 

 موضوع اختالف بر سر فرکانس ۸۰۰ مگاهرتز بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما 
مجددا باز شده آیا با تحویل آن مشکل اینترنت حل می شود؟
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 خواننده های قافیه باخته
انتقادها از شعر قطعه تازه همایون 

شجریان و چاوشی

8

 سایه َکل کل توئیتری 
بر روابط ایران و چین 

توئیت سخنگوی وزرات بهداشت 
درباره پنهانکاری چین واکنش های 

بسیاری را در پی داشت

12

 وام یک میلیونی
  به 23 میلیون خانوار 

با سود 12 درصد !
10

 موافقت رهبر انقالب 
 با برداشت یک میلیارد یورو 

از صندوق توسعه
10

 قاچاقچی ماسک 
در پوشش نقی معمولی!

9

   صفحه 5

   صفحه 4

آقای علی عسکری! 
مسئولیت با دشمن نیست

پایــان جنجالــی ســریال »پایتخــت«، آن چنــان کــه 
انتظارمی رفت، با واکنش...

یادداشت روز

مصطفی قاسمیان

  صفحه 2

مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد تشریح کرد:

سیر تا پیاز 
معمای ماسک 

در مشهد
  خراسان رضوی

گالیه های برانکو، فن کمر بهروز 
و زنی در شمایل پدرخوانده!

   صفحه2

 درآمد 300 میلیاردی که کار دست »پایتخت«  داد
جزئیات اختصاصی خراسان از ماجرای تولید و پخش سریال محبوب شبکه یک

سه شنبه
19 | فروردین|1399

26 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
 + ۴صفحه ورزشی + 6صفحه روزنامه استانی

. 2۴ صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 13 شعبان 1۴۴1 . 7 آوریل 2020 
. سال هفتاد و یکم . شماره 203۴7 

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

   صفحه 6

 برای درمان سرفه چه کنیم؟
زندگی سالم

7



اخبار سه شنبه 19 فروردین 21399
13 شعبان 1441.شماره 20348

 آقای علی عسکری!
 مسئولیت با دشمن نیست

چنان  آن  »پایتخت«،  سریال  جنجالی  پایان 
که انتظارمی رفت، با واکنش رئیس سازمان 
صداوسیما مواجه شد اما نه واکنشی در خور مدیر 
یک سازمان بزرگ رسانه ای. علی عسکری در 
این بحران، یک بار دیگر تالش کرد تا مسئولیت 
را از دوش خود بردارد و به دوش مدیران میانی 
سازمان و حتی هنرمندان بیندازد؛ اقدامی که 
پیشتر هم سابقه داشــت و به خاطر چند ثانیه 
پخش زنده مداحی جنجالی، حکم به برکناری 

مدیر شبکه پنج سیما داد.
رئیس سازمان صداوسیما در دستور خود خطاب 
ــا را در کنار هم  به معاون سیما، طــوری واژه ه
چیده اند که گویی در میانه یک »جنگ سرد« 
قرار دارند و تالش افسران شان باید به عملیات 
دستگیری شــمــاری از جــاســوس هــای بیگانه 
این فاجعه سازندگان  بینجامد.دراین که در 
»پایتخت«، حتمًا عمدی وجود داشته، تردیدی 
نیست و این که کدام عوامل و با چه انگیزه ای 
دست به این اقدام زده انــد، موضوعی است که 
ــود، امــا آن چه  ــرورت دارد بررسی ش حتمًا ض
آقای  دستور  در  به کارگرفته شده  ادبیات  در 
علی عسکری آشکار اســت، نوعی فرافکنی و 
ندیدن نقش خطاهای مدیران سازمان است و به 
نظر می رسد که با فرار رو به جلو تالش می کنند تا 
مسئولیت اتفاقات درون سازمان خود را به گردن 
دشمن بیندازند و خود را از میدان تبرئه کنند. 
این در حالی است که انتظار از رئیس سازمان 
و  مسئولیت پذیرانه  اظهارنظری  صداوسیما، 
پاسخ گویانه است.نتیجه این ادبیات آن است 

که عده ای در فضای مجازی، به دنبال سوابق 
نویسنده سریال که مدتی در کشور ایتالیا زندگی 
کرده، می گردند تا او را به عنوان مقصر احتمالی 
و »ستون پنجم فرهنگی دشمن« معرفی کنند 
که این مسئله در جای خود قابل بررسی است. 
بدیهی اســت که در چنین فضایی، خطاهای 
مــدیــران ســازمــان نــادیــده گرفته می شود.اما 
سؤال اصلی این است که چرا چنین سکانسی با 
این درجه از اشکال، از سازوکار بازبینی و پخش 
سازمان عبور می کند و اجــازه پخش می یابد، 
ابهامات،  کوچک ترین  با  گاهی  که  حالی  در 
صحنه ها یا حتی جزئیات یک صحنه، سانسور 
و اصــالح می شود. بر اســاس اطالعاتی که به 
دست خراسان رسیده و در گــزارش صفحه 6 
امروز منعکس شده، پاسخ برمی گردد به همان 
رویکرد اقتصادمحوری که در دوره جدید در پیش 
گرفته شده است؛ یعنی ورود بخش بازرگانی به 
برنامه سازی و طبیعتًا دخالت در حوزه محتوایی 
از نگاهی است که سازمان  سیما.ریشه خطا 
صداوسیما را بیش از یک سازمان رسانه ای، یک 

بنگاه اقتصادی می بیند. 
این نگاه به شدت اقتصادی، برای تولید و پخش 
مجموعه »پایتخت 6« روند عادی تولید سریال ها 
را برهم زده است؛ پرواضح است که اصل روند 
ممیزی و نظارت محتوایی در سریال ها فاقد 
اشکال نیست، اما به هر حال روال تجربه شده ای 
است که سال ها اجرا شده و از بسیاری خطاها 
پیشگیری کرده است. حال وقتی به طمع درآمد 
300 میلیارد تومانی، بازبینی سریال از ناظران 
باتجربه شبکه گرفته شده و به شماری از مدیران 
ــذار شــود، چنین خطاهایی طبیعی  ارشــد واگ
ــود. طبیعی اســت چهار مدیر ارشــد  خــواهــد ب
الزامًا متخصص در بازبینی و پیدا کــردن این 
قبیل انحرافات  نیستند و اصاًل بعید نیست که 
هیچ کدام از آن هــا نه فیلمفارسی های قبل از 
انقالب را دیده باشند و نه بدانند حساسیت ها 
مدیریت  تحت  صداوسیما  ســازمــان  چیست. 
کنونی، به حدی مسائل مالی را ارزش می نهد 

که گاه همه شئون فرهنگی-رسانه ای را در ذیل 
آن تعریف می کند.این جاست که نباید مسئولیت 
آقای علی عسکری به عنوان رئیس سازمان را در 
خطای به وجودآمده، کمتر از مدیران ارشد سیما 
دانست. با نگاهی که یکسره معطوف به مسائل 
اجتناب ناپذیر  خطاهایی  چنین  باشد،  مالی 
ــت و نــمــی تــوان آن را صــرفــًا شیطنت چند  اس
برنامه ساز دانست  و نقش این رویکرد را نادیده 
اینفلوئنسرهای  که  است  نگاه  همین  گرفت. 
فضای مجازی را به عنوان بازیگر، مجری و... به 
رسانه ملی قالب می کند و شأنی بسیار بیشتر 
از آن چه باید، به آنان می بخشد.بدیهی است 
ــذب آگهی بــرای ســازمــان صداوسیما،  کــه ج
ــت، امــا در ایــن میان  ــد اهمیتی بسیار اس واج
نباید محتوا، قربانی آگهی شود.این یادداشت 
به هیچ وجــه در پی آن نیست که سازندگان 
سریال »پایتخت 6« به ویژه محسن تنابنده را 
به عنوان طراح داستان، تبرئه کند. همان طور 
که در گزارش برنده ها و بازنده های نوروز 99 
خواندید، فصل ششم مجموعه »پایتخت«، از 
سویی با خأل قصه و ماجرا مواجه بود و از سوی 
دیگر در موارد زیادی برای مخاطبان بدآموزی 
داشت؛ چیزی که در فصول گذشته این سریال 
باسابقه، شاهد آن نبودیم. به عالوه همچنان 
این شائبه مطرح است که محسن تنابنده طراح 
سریال »پایتخت« که پیشتر اعــالم کــرده بود 
کرد،  نخواهد  همکاری  صداوسیما  با  دیگر 
آگاهانه اشارات تلویحی قسمت آخر سریال را 
به سینمای پیش از انقالب، در قصه گنجانده 
است تا با حاشیه سازی، فشار افکار عمومی 
برای ادامه سریال »پایتخت« را به دوش سازمان 
صداوسیما بیندازد و در عین حال، با نمایش 
ژست اپوزیسیون، همکاری با رسانه ملی را نفی 
کند.در نهایت آن چه مهم تر است و باید بار دیگر 
به آن اشاره کرد، لزوم مسئولیت پذیری رئیس 
رسانه ملی و پاسخ گویی اوســت؛ اقدامی که 
خأل آن به صورت جدی در بسیاری از تصمیمات 
مدیران سازمان صداوسیما به وضوح پیداست.
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اگرازکرونا نمیریم حتما ازبی پولی خواهیم  •
ــادی اســت که این  ــرادزی مــرد.ایــن جمله اف
روزهافقر نابودشان می کند. خوشابه حال 
آنان که به هرطریقی شده مشکلی راباز می 
کنند حتی بادادن یک نان مهربانی. فرصت 

خیلی کوتاه است.
چراباوجود استفاده تمام مشترکان برق  •

ایران ازالمپ کم مصرف باز هم شاهدمبالغ 
قبوض برق بسیارباالوگران هستیم؟

آقای روحانی فرمودند می شود هم فعالیت  •
اقتصادی باشد وهم با کرونا مبارزه کرد! با 
این نظریه وضعیت تردد درشهرها نه کرونا 
مهار و نه اقتصاد روبه راه خواهدشد ؛ البته 
این نظریه شکست خورده مسبوق به سابقه 
وآن برجام بود که ایشان فرمودند هم هسته 
ای راخواهیم داشت وهم تحریم ها را ازبین 
خواهیم برد! همه دیدند هم هسته ای به باد 
رفــت وهــم تحریم ها بیشترشد! تا کی باید 

چوب بی تدبیری های عامدانه را خورد؟
گویا سازمان حمایت و تعزیرات و... وجود نداره  •

که موسسه رازی یک شبه قیمت واکسن هایش را 
40درصد افزایش می ده! چرا برخورد نمیشه؟

ــه من  • دو مـــاه دیــگــرمــی شـــود دو ســـال ک
ــارت ملی ثبت  ــرای ک وهمسرم درمشهد ب
ــی هــنــوز کـــارت نگرفته ایم  ــام کــردیــم ول ن
دست  در  گویند  می  کردیم  هربارمراجعه 

چاپ است. لطفا پیگیری کنید.
 اگر حقوق بازنشستگان فرهنگی درحدی  •

ــاد ونــوه ازنظر غذایی  بود که با داشتن دام
ــت  ــد، شاهد ازدس ــوی تــر مــی ش بدنشان ق
دادن وفوت همکارانمون به خاطر بیماری 
درسطح استان نبودیم. بازنشسته فرهنگی 

وجانبازجنگ تحمیلی
چقدر ما، سیاسیون ما و تلویزیون ما به فکر  •

ــرداری های سیاسی از یک بیماری  بهره ب
هستند! واقعا متاسفم! اخــبــاررا نگاه می 
کنیم، مجری انگار هرموقع به تعداد کشته ها 
و مبتالیان کشورهای دیگر به خصوص آمریکا 
و اروپا می رسد انگار خوشحال تر است و با 
یک غرور خاصی آمار را اعالم می کند! آقایان 

هم تا یک میکروفن پیدا می کنند از سرقت 
اقالم بهداشتی توسط غربی ها می گویند! ما 

خوبیم. ما اصال مشکلی نداریم!
 پویش گران نخریم چی شد؟ قیمت همه  •

پاکستانی  برنج  زده.  فلک  سربه  اجناس 
۱۷0 هزارتومان، روغن ۵۲ تومان، چای۷0 
تومان، قند 4۸ تومان، ماسک سه تومان و... 

مردم از کجا بیاورند؟
 رئیس جمهور راست میگه که از شنبه کشور  •

به روال عادی بر می گرده! ظاهرا خونه همه 
رؤسای جمهور جای خوبیه. همه چیز ارزونه، 
بسته بهداشتی هم حتما خدمت شون هست، 
ماسک دبل فیلتر هم حتما دارند مثل معاون 
وزیر هم اگر خدای ناکرده مبتال بشن امکانات 
ایزوله کردن در هر کجا عالقه داشته باشند 
هست! خوب مشکلی وجود نداره که تعطیل 
بشه! جالب این جاست که وزارت آموزش 
و پــرورش به وزیــر بهداشت میگه آن ها باید 
بگویند که مدارس تعطیل بشود یا نه. بزرگوار 
وقتی وزارت بهداشت خواست پروازهای 

چین لغو بشه خیلی به حرف کردند؟!
 با توجه به سخنان رئیس دانشگاه علوم  •

ــیــس ستاد  پــزشــکــی مشهد و ســخــنــان رئ
بر  مبنی  و...  کرونا  با  مقابله  و  پیشگیری 
تعطیلی بانک ها در خراسان رضــوی، از۵ 
فروردین تمام شعبه های بانک پارسیان در 
مشهد باز بودن و کارمندان مکلف به حضور 
در محل کار. آیا این موضوع قانون شکنی و 

مغایر با سخنان مسئوالن نیست؟!
خدا رحمت کند خشایار الوند رو که زیبایی  •

سریال پایتخت با او به زیرخاک رفت. پایتخت 
6 شده نمایش تجمل بــرای ما مــردم فقیر و 

هنجارشکنی برای فرزندان مان.
کاسبی که کرایه مغازه و حقوق شاگرد و  •

هزینه های جانبی دولتی و صنفی و هزینه 
امتیازات و مخارج زندگی و زن وبچه و کرایه 
خانه  و هزینه زندگی و قسط داره و سه ماه 
بهترین زمان کاسبی اش تعطیل بوده، دولت 
چه انتظاری برای همراهی اش داره؟ وظیفه 
دولت در مقابل حمایت از این قشر چیست؟ 

می گویند تعطیل باشید آیا کرایه مغازه یک 
ماه و مخارج ما را جبران می کنند؟

 خــداروشــکــرســریــال پایتخت تموم شد،  •
اون قدر قبل سریال و وسط سریال تبلیغات 
ــگ نشون  میزهای پر از غذاهای رنگ وارن
دادن که من  40 ساله حسرت می خوردم وای 

به حال اونی که هیچی واسه خوردن نداره.
 ویــروس کرونادر ایــران به بازی و مناقشه  •

ــی تبدیل  ــاک ــن ــول ــاک وه ــرن ــط ســیــاســی خ
خواهدشد.

چرا هیچ قانونی درخصوص قرنطینه شامل  •
حال کارگران فضای سبز نمی شود؟!

ــم حقوق  • ــاداری ــاض ــق ــت مــحــتــرم ت ــ  ازدولـ
بازنشستگان فرهنگی را زیاد افزایش دهند.

یــارانــه خــانــواده ای محروم راچندماهی  •
قطع کرده اند ماکمک می کردیم ولی بااین 
شرایط کرونا دیگر نمی توانیم. به کجا باید 

شکایت کنیم؟
 وقتی مشاغل دیگر به فعالیت خود ادامه  •

راتعطیل کردید؟  می دهند، چراشما کار 
در این روزهــای قرنطینه دلمان به خواندن 
روزنامه خوش بود که از این هم به لطف شما 

محروم شدیم.
خراسان: مخاطب گرامی همان طور که  •

با کمترین  مستحضرید روزنــامــه خراسان 
ــود بــه فعالیت  تغییرات در رویـــه عـــادی خ
می پردازد. در این بین، تنها انتشار نسخه 
کاغذی با محدودیت روبه رو است که آن هم با 

تصمیم کمیته ملی مقابله با کروناست.
مدیران و سروران گرامی، در این روزهای  •

تیره استدعا دارم حداقل از شدت پارازیت 
ها کم کنید. 

ــت واقــعــا خــواهــان قطع زنجیره  •  اگــر دول
ویروس کروناست، باید خیلی محکم تر قدم 
بردارد و با تزریق وام به کسبه آن ها را وادار 
به بستن مغازه هایشان کند. کاسبی که در 
عید درآمــدی نداشته و  مغازه اش هم بسته 
بوده مگر کرایه مغازه، هزینه، خرج زندگی و 
بدیهی بانکی ندارد؟ مثل کارمندان تان به ما 

هم حقوق بدهید.

ــران و فرانسه شــب گذشته  ــای جمهور ایـ روسـ
دربــاره تازه ترین تحوالت مربوط به اینستکس و 
بحران کرونا به صورت تلفنی گفت و گو کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 
)President.ir(  دکتر روحانی عصر دیــروز در 
تماس تلفنی »امانوئل مــاکــرون« با وی، ضمن 
آرزوی موفقیت برای دولت و ملت فرانسه و همه 
مردم جهان در مسیر مقابله با بیماری کرونا، اظهار 
کرد: همه کشورها و دولت ها باید توجه داشته 
باشند که بدون کمک و همکاری و بهره مندی 

از تجارب یکدیگر نمی توانند از این شرایط 
حساس عبور کنند. رئیس جمهور با اشاره 

به این که مبارزه با این بیماری در شرایط 
ــران دشوارتر از دیگر  تحریم بــرای ای

کشورهاست، افزود: دولت آمریکا 
به رغم این که با اعمال تحریم های 

ــران، مقررات بین المللی را  غیرقانونی علیه ای
زیر پا گذاشته، در این شرایط نیز با اقدامات خود 
مقررات بهداشتی مصوب سال ۲00۵ سازمان 
بهداشت جهانی را زیرپا می گذارد. روحانی گام 
های اولیه برداشته شده درزمینه برقراری ساز و کار 
اینستکس را مثبت ولی ناکافی برشمرد و گفت: 
این مسیر نباید تنها منحصر به کاالهای پزشکی و 
غذایی باشد و باید بتوانیم از آن برای تامین تمام 
نیازمندی های کشورمان استفاده کنیم. وی 
همچنین ضرورت احترام و رعایت حاکمیت 
مردم در کشورهای منطقه را حائز اهمیت 
دانست و گفت: بر این اســاس برخی از 
تحرکات اخیر آمریکا در عراق را اقدامی 
خطرناک و به ضرر امنیت این کشور و 
منطقه می دانیم.  امانوئل ماکرون 
نیز در این گفت و گوی تلفنی، با 

بیان گزارشی از وضعیت شیوع بیماری کرونا و 
چگونگی مقابله با آن در فرانسه و دیگر کشورهای 
اروپــایــی، گفت: جهان شرایط سختی را تجربه 
می کند و امیدوارم همه کشورهای جهان بتوانند 
با همکاری یکدیگر از این شرایط دشوار عبور کنند.  
وی با اشــاره به عالقه مندی فرانسه به گسترش 
همه جانبه همکاری ها با ایران، گام های برداشته 
شده برای شروع به کار ساز و کار مالی اینستکس را 
مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد که با استفاده 
از آن تبادالت ایران و اروپا افزایش یابد تا همکاری 
های مالی اروپا با ایران به شکل راحت تری انجام 
شود. ماکرون با اشاره به نقش مهم و سازنده ایران 
در مناسبات منطقه ای، بر ضرورت توسعه همکاری 
ها و تعامالت دو جانبه، منطقه ای و بین المللی 
ایران و فرانسه با هدف  توسعه صلح، ثبات و امنیت 

منطقه تاکید کرد. 

گالیه برانکو از پرسپولیسی ها، پدرخوانده ایرانی و فن کمرهای اختصاصی بهروز!

*هشت ماه پس از جدایی برانکو ایوانکوویچ از 
پرسپولیس، فیفا حکم خود دربــاره این پرونده 
ــالم کــرد و باشگاه پرسپولیس محکوم به  را اع
پرداخت یک میلیون و ۱0۲ هزار یورو )به همراه 
سود( به برانکو شد.حاال هم آن طور که به نظر می 
رسد برانکو قصد دارد تمام مطالباتش را از باشگاه 
پرسپولیس بدون هیچ کم و کاستی دریافت کند 
و هیچ گذشتی در این باره نخواهد داشت.او  در 
پرسپولیس  گوید:مسئوالن  می  مصاحبه  ایــن 
نمی خواهند پول من را بپردازند و...« کمی قبل 
از آن، یعنی اولین روز در سال 99 هم مترجم 
اسبق برانکو در پرسپولیس، در خبری اعالم کرد 
که احتماال آقای سرمربی به ایران بر می گردد. 
حاال همکاران ما در صفحه خراسان ورزشی در 
یک گفت و گوی اختصاصی سراغ آقای سرمربی 
ــاره همه این ها ســوال کــرده اند؛  رفته  اند و درب
برانکو اما انگار هنوز هم از مسئوالن پرسپولیس 

شاکی است. او می گوید: » مدیران پرسپولیس در 
قول و شعار دادن بهترین مدیران فوتبالی جهان 

هستند!« این گفت و گوی داغ را از دست ندهید.
*عصبانی است، بسیار خشن و کمی فضول! خشونت 
اش اما بامزه است و آن جایی که رحمت را  با فن کمر 
به  زمین می زند شوکه مان می کند. ابوالفضل رجبی 
۱3ساله و اهل ساری است و در سریال پایتخت با 
ــت. خودش  نقش بهروز حسابی معروف شــده اس
می گوید در همین چند روز که پایتخت روی آنتن رفت 
نزدیک به ۱۷۱ هزار نفر به صفحه اینستاگرامی اش 
اضافه شــده اســت. ما در صفحه جوانه از ضمیمه 
زندگی سالم به سراغ این پسر بامزه شمالی رفتیم که 
این روزها در فضای مجازی هم شناخته می شود. این 

گفت و گوی متفاوت را هم بخوانید.
ــال »کـــرگـــدن«، کسی که  ــری *پــدرخــوانــده س
پشت پرده همه اتفاقات است، ثروت زیادی دارد، 
افــرادی گوش به فرمان او هستند و دیگران را 

قربانی خواسته های خودش می کند، شخصیتی 
به نام »ونوشه عظیمی« است. پانته آ پناهی ها این 
روزها نقش همان پدرخوانده را بازی می کند! 
اما این نقش آفرینی راضی مان کرده است؟ در 
صفحه سینما و تلویزیون )6( نگاهی داشته ایم به 

شخصیت و نقش آفرینی این بازیگر نام آشنا.
 

گفت و گوی تلفنی ماکرون با روحانی درباره اینستکس 

روحانی: تحرکات اخیر آمریکا در عراق، خطرناک و به ضرر امنیت منطقه است 

واکنش موسوی به اظهارات متناقض درباره تحریم دارویی 
خــارجــه  وزارت  سخنگوی   – محمدی  ــادی  هـ
کشورمان در پاسخ به سوال خراسان مبنی براین که 
چرا در داخل کشور شاهد برخی اظهارات متناقض 
مبنی بر این که تحریم ها تاثیری در مقابله با کرونا 
نداشته و از سوی دیگر اعتراض به تحریم ها هستیم، 
تصریح کرد: من با این مسئله موافق نیستم. ایران 
تحت شدیدترین تحریم هاست و به رغم ادعاهای 

آمریکایی ها مبنی بر این که دارو و غذا و تجهیزات 
پزشکی تحریم نیست، اما عمال راه ورود آن ها به 
کشور بسته شده است. ایران سال ها تحریم بوده و 
به تحریم ها عادت کرده ایم. موسوی در پاسخ به این 
سوال که ایران برای رفع تحریم ها چه درخواستی 
کرده است؟ گفت: درخواست ما عمومی است که 
رئیس جمهوری و وزیر خارجه اعالم کرده اند این 

تحریم ها را نمی پذیرند و غیرقانونی است. ظریف 
به دبیرکل سازمان ملل و همتایان خود نامه نوشته 
و دیوان الهه هم رای داده و آمریکا را مکلف کرده که 
حداقل تحریم های انسان دوستانه را بردارد. این ها 
نشان می دهد که ایران درخواست خود را مطرح کرده 
اما با خوی قلدری مقامات آمریکایی منافات دارد و 
نشان می دهد که آن ها به دنبال بهانه جویی هستند. 
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بوریس  کــردنــد  ــام  اع بریتانیایی  پزشکان 
جانسون55ساله،  نخست وزیر این کشور به 
دلیل بروز »عائم پایدار« بیماری کووید-۱۹ 
»تا جایی که الزم باشد« در بیمارستان می 
ماند.نتیجه تست کرونای بوریس جانسون 
۱۰ روز پیش مثبت از آب درآمد و نخست وزیر 
بریتانیا در روزهــای گذشته همچنان تب و 
سرفه های شدید داشته و در کنفرانس های 
ویدئویی اش بریده بریده صحبت می کرده، 
موضوعی که باعث شده است پزشکان »به شکل 
فزاینده ای« نگران سامت او باشند. با این حال 
جانسون همچنان مسئولیت ریاست کابینه 
بریتانیا را بر عهده دارد.بــه نوشته  گاردین 
»وخامت بیماری وی بیش از آن بوده که خود 
یا کابینه اش آمــادگــی پذیرش آن را داشته 
باشند.« همچنین پزشکانی که »نگران تنفس او 
هستند« در روزهای گذشته بارها وی را معاینه 
کرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا بوریس 

جانسون پس از بستری شدن در بیمارستان از 
عهده انجام وظایف خود به عنوان رئیس دولت 
برمی آید یا خیر. چنان چه جانسون قادر به این 
کار نباشد قائم مقام او، دومینیک راب، وزیر 
خارجه بریتانیا سرپرستی هیئت دولت را بر 
عهده خواهد گرفت.با این حال، یکی از وزرای 
دولت انگلیس گفت که جانسون از روی تخت 
بیمارستان به امور کشور رسیدگی خواهد کرد. 
از سوی دیگر کری سیمونز،  شریک زندگی 
جانسون نیز که باردار است به ویروس کرونا 
مبتا شده و در قرنطینه خانگی به سر می برد. 
این دو از زمان مشخص شدن بیماری جانسون، 
به طور جداگانه زندگی می کنند. در روزهای 
گذشته ویروس جدید کرونا در بریتانیا به شدت 
گسترش یافته و دولــت محافظه کار بوریس 
جانسون بــرای انجام آزمایش های بیشتر و 
تجهیز مراکز درمانی به وسایل مورد نیاز تحت 

فشار قرار گرفته است.

تحلیل روز

انصارا... با مارب چه می کند؟ 

روزی از " مائو تسه تونگ" رهبر چین کمونیست 
سوال کردند برای تصرف هنگ کنگ به چه چیزی 
نیاز داری؟ او جــواب داد : فقط یک تلفن .حاال 
وضعیت این روزهــای یمن نیز این چنین به نظر 
می رسد.انصارا... از ۳ محور مارب را در محاصره 
دارد، بر ارتفاعات مشرف بر  آن تسلط پیدا کرده 
است و به همین دلیل با صراحت می توان گفت 
مرکز استان  تاریخی مارب از لحاظ نظامی سقوط 
کرده محسوب می شود. مارب اصلی ترین شهر 
باقی مانده در تسلط ائتاف سعودی است که 
تحت کنترل حزب اصاح یمن وابسته به اخوان 
المسلمین قرار دارد .تصرف این شهر و  مناطق 
باقی مانده استان مارب تقریبا سرنوشت جنگ 
یمن را تا حد زیــادی روشن خواهد کرد؛اما چرا 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در تصرف مارب 
تعلل می ورزند؟اولین و مهم ترین دلیل آن به 
حجم باالی اسرای در دست انصارا... بر می گردد 
که با توجه به محاصره یمن نگهداری از آن ها برای 
انــصــارا... مشکل اســت.در عملیات های بنیان 
مرصوص و نصرمن ا... حجم اسرا به حدی بود  که 
جنبش انصارا... با مشکات زیادی مواجه شد.در 
مارب نیز ۱۰ تیپ مزدوران وابسته به عربستان 
حضور دارد  که حمله و اسارت بخش وسیعی از آن 
ها مشکات جدی برای انصارا... ایجاد خواهد 
کرد.از این رو این جنبش در تاش است با رایزنی 
با قبایل مارب و مسئوالن حزب اصاح به توافقی 
برای حل مسالمت آمیز موضوع برسند و شروطی 
که رهبر انصارا...در این باره مطرح کرد نیز در 
عربستان  فشارهای  با  بود.البته  زمینه  همین 
این مذاکرات تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. 
به نظر می رسد سعودی ها همچنان در حال و 
هوای سال ۲۰۱۴ به سر می برند و واقعیت های 
میدانی جدید را هنوز درک نکرده اند. عجیب تر 
آن که سعودی ها هنوز بر اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ 
شورای امنیت اصرار دارند و خواستار تخلیه صنعا 
از نیروهای انصارا... هستند!!! این در حالی است 
که ارتش و کمیته های مردمی یمن نه تنها از سال 
۲۰۱۴ در شرایط بهتری قرار دارند بلکه از حالت 
تدافعی به تهاجمی تغییر استراتژی داده اند و در 
حال پیشروی در مناطق مختلف یمن هستند.به 
نظر می رسد اگر مذاکرات فعلی شکست بخورد، 
انصارا... وارد مارب شود و آخرین پایگاه اصلی 
ائتاف سعودی و نیروهای منصور هادی را تصرف 
کند ؛ چیزی که صرفا  یک دستور سید عبدالملک 

بدرالدین برای آن نیاز است   .

پیشخوان بین الملل 

کارتون روز 

نمای روز 

چهره روز 

توییت روز 

اظهار نظر روز 

هفته نامه "ویــک بریتانیا" کارتونی را از ریشی 
ــی جدید بریتانیا، در هیئت  سوناک، وزیــر دارای
سوپرمن منتشر و این پرسش را مطرح کرده است که 
آیا او خواهد توانست اقتصاد این کشور را در شرایط 

پس از برگزیت و شیوع ویروس کرونا نجات دهد؟

ماسک دزدی آمریکایی ها، به ســوژه خبری و 
مهمی در رسانه هــای دنیا تبدیل و  دستمایه 

کاریکاتور و طنزپردازی شده است

مراسم دعا و نیایش در کلیسایی در آچرن آلمان. 
عکس ها به جای نیایشگران-به دلیل پیشگیری 

از ابتا به کرونا- روی نیمکت ها قرار گرفته اند.

گاردین:چرا رسانه ها به پرونده تجاوز جنسی جو 
بایدن بی اعتنایند؟ جو بایدن، نامزد احتمالی 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
متهم است در سال ۱۹۹۳، یکی از کارمندان خود 
را به نام »تارا رید« در دفتر سناتوری ایالت دالویر 
آمریکا مورد آزار قرار داده است.صندوق »تایمز 
آپ« مدافع و سرمایه گذار جنبش »می تو« که با 
کمک های مالی سلبریتی های هالیوودی تشکیل 
شده و با در اختیار داشتن وکا و نمایندگان حقوقی 
به دنبال آن است که ادعاهای آزار و تجاوز جنسی را 
به نفع قربانیان پیگیری کند و به سرانجام برساند، 
تاکنون درخواست »تارا«را برای پیگیری ادعاهای 
او و حمایت قانونی و مالی از وی نپذیرفته است.این 
صندوق در پاسخ گفته است پیگیری ادعاهای تارا 
ممکن است جایگاه غیرانتفاعی صندوق را به خطر 
بیندازد. برخی رسانه ها از ارتباطات مدیر روابط 
عمومی این صندوق با کمپین انتخابات ریاست 

جمهوری جو بایدن پرده برداشته اند.

افشاگری سناتور آمریکایی؛ پروژه ای که دو ماه قبل 
از فاجعه کرونا به دستور ترامپ تعطیل شد.کریس 
مورفی، سناتور دموکرات آمریکا در صفحه توییتر خود 
نوشت: آمریکا سال ها برنامه ای به نام PREDICT را 
اجرا می کرد که در آن، ویروس های کشنده در جهان 
شناسایی می شدند تا مانع از انتشار آن ها در آمریکا 
شوند. این برنامه طی ۱۰ سال ۱۲۰۰ ویروس، 
شامل ۱۶۰ کروناویروس را شناسایی کرده بود.
این برنامه در چین هم در حال اجرا بود. دو ماه قبل 
از شیوع کرونا در ووهان چین، ترامپ این برنامه را 

تعطیل کرد.

بوریس روی تخت بیمارستان 
لندن: نخست وزیر انگلیس از روی تخت بیمارستان به امور کشور رسیدگی می کند 

  علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

پیامدهای منفی ویروس کرونا برای رژیم صهیونیستی چیست؟ 

بحران های بی پایان اسرائیل 
اگرچه به لطف بیماری کرونا و شرایط اضطراری 
ناشی از آن بن بست سیاسی در حوزه انتخابات رژیم 
صهیونیستی حداقل به صــورت موقت رو به پایان 
اســت امــا بحران کرونا می تواند چالش های رژیم 
صهیونیستی را در محیط راهبردی آن تشدید کند 
و تاثیراتی منفی برای این رژیم داشته باشد.اردن، 
ــردان و حتی مصر ممکن است  ــودگ تشکیات خ
در مهار بحران کرونا با مشکل روبــه رو شوند و این 
موضوع ممکن اســت به اعتراضات مــردم، هــرج و 
مرج و فروپاشی نظام های سیاسی آن ها منجر شود. 
فروپاشی این نظام های سیاسی که دارای همکاری 
نزدیک با رژیــم صهیونیستی هستند ممکن است 
قلمرو آن ها را به تهدیدی علیه این رژیم بدل سازد. 
وضعیت وخیم اقتصادی و بهداشتی در غزه و تداوم 
محاصره اقتصادی حین بحران کرونا و ایجاد مانع 
از سوی رژیم صهیونیستی در برابر ورود تجهیزات 
بهداشتی و درمانی به غزه، می تواند تنش امنیتی رژیم 
صهیونیستی با نوار غزه را تشدید کند.تاثیر منفی کرونا 
بر وضعیت معیشتی و بهداشتی فلسطینی های ساکن 
کرانه باختری نیز همزمان با کاهش خطرات امنیتی 
انجام عملیات های مقاومتی به دلیل درگیر شدن 
نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در  برنامه مهار 
کرونا ،می تواند موج جدیدی از این نوع عملیات را در 
کرانه باختری ایجاد کند و تعداد آن ها را افزایش دهد.  
در صورت گسترش کرونا در دو کشور عراق و سوریه یا 

حتی کاهش محبوبیت ترامپ به دلیل نحوه مدیریت 
این بیماری در آمریکا، احتمال خروج زودهنگام آمریکا 
از این دو کشور هم وجود خواهد داشت؛ چون ترامپ 
دنبال فرایندهایی خواهد بود که شانس انتخاب مجدد 
خود را افزایش دهد. خروج آمریکا از این دو کشور به 
معنای افزایش قدرت گروه های مقاومت و در نتیجه 
تهدیدی مهم برای رژیم صهیونیستی خواهد بود.
کاهش درآمدهای نفتی و شیوع کرونا می تواند قدرت 
مالی رژیم های حاشیه خلیج فارس را بیشتر تضعیف 
کند و ثبات داخلی آن ها را به خطر اندازد. چنین امری 
می تواند روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
و همکاری آن ها علیه ایــران را تضعیف کند.اکنون 
نوبت به یک ویروس رسیده است تا ادعاهای سرزمین 
رویایی موعود را در هم شکند. حتی کار به جایی 
رسیده است که برخی فلسطینی های ساکن مناطق 
۱۹۴۸ )مناطقی که اسرائیل در سال ۱۹۴۸ اشغال 
کرد( امروز به جای پزشکان اسرائیلی در خط مقابله 
با ویروس کرونا قرار می گیرند و به عبارتی قرار است 
آن ها به جای اسرائیلی ها به این ویروس مبتا شوند.

شکست های  ترسیده اند.  شــدت  به  اسرائیلی ها 
محیط پیرامونی اسرائیل در کنار بی ثباتی سیاسی 
داخل و نبود دولت و اختاف جریان های سیاسی 
و نژادپرستی درباره طبقات مختلف جامعه مهاجر 
صهیونیست کم نبود که اکنون یک ویروس هم به آن 

افزوده شده است!

آمریکا تجهیزات نظامی به بزرگ ترین میدان نفتی سوریه ارسال کرد 

غارت نفت سوریه به سبک ترامپ 
نظامیان آمــریــکــایــی از طــریــق هــوایــی، 
تجهیزات نظامی و لجستیکی به میدان 
نفتی العمر واقع در شرق استان دیرالزور 
ــال کــردنــد.بــه نوشته پایگاه  ســوریــه ارسـ
خبری »عنب«، تروریست های آمریکایی از 
طریق هلی برن، برای پایگاه های نظامی 
خود در شرق دیرالزور تجهیزات نظامی و 
لجستیکی ارسال کردند؛ پایگاه هایی که 
با وجود مخالفت و محکومیت شدید دولت 
قانونی سوریه، در شرق و شمال شرق این 
کشور، همچنان در حال فعالیت است.این 
در حالی است که ائتاف آمریکا موسوم به 
ضد داعش، توپخانه دوربرد در پایگاه خود 
در نزدیکی میدان نفتی العمر ارسال کرده 
بود.همزمان با ارسال این تجهیزات، چند 
کامیون متعلق به تروریست های آمریکا از 
منطقه کردستان عراق وارد استان حسکه 
در شمال شرق سوریه شد.پایگاه خبری 
»الخابور« نیز در صفحه خود در فیسبوک 
گزارش داد که ده ها کامیون آمریکایی وارد 
مناطق شمالی و شرقی سوریه شده است.

این کامیون ها حامل تجهیزات لجستیک، 
خودروی زرهی و مهمات بود. بار این کامیون 
ها در پایگاه های »قسرک« )۲5 کیلومتری 
شمال حسکه( و پایگاه »الشدادی« )۶۰ 

کیلومتری جنوب حسکه( تخلیه شده است.
اهمیت نفت سوریه برای آمریکا بر هیچ کس 
پوشیده نیست؛ چرا که دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا به صراحت اذعان کرد که برای 
»حفاظت از نفت سوریه« در مناطق نفتی 
این کشور حضور دارند.البته گزارش های 
ــاره چپاول نفت شرق سوریه  بسیاری درب
توسط ائتاف آمریکا و ُکردهای وابسته 
به این کشور، عناصر تروریستی داعــش و 
حتی تروریست های جبهه النصره منتشر 
شده است. بر اساس این گزارش ها، نفت 
سرقت شده از سوریه، در بازارهای سیاهی 
که در مناطق تحت اشغال تروریست ها 
در شمال این کشور وجــود دارد، به بهای 
نفتی  می شود.میدان  فروخته  ناچیزی 
العمر نیز بزرگ ترین میدان نفتی سوریه 
است که در دیرالزور واقع شده است. بیشتر 
میادین نفتی سوریه در نزدیکی مرزهای 
عراق و ترکیه قرار دارد، ولی استان دیرالزور 
بیشترین میادین نفتی را در خود جای داده 
است.شبه نظامیان ُکرد به همراه اشغالگران 
آمریکایی، بیشتر میادین نفتی و گازی شرق 
و شمال شرق سوریه را در اشغال خود دارند. 
ارتش سوریه اما تأکید دارد که این مناطق را 

از دست اشغالگران، آزاد خواهد کرد.

 چرا »ماهاتیر« 
از انگلیس متنفر است؟ 

وزیر  نخست  محمد،  ماهاتیر 
سابق مالزی ، با حضور در یکی 
از برنامه های شبکه الجزیره 
ــل خشم و نفرت  ــاره دالی دربـ
خود از انگلیس صحبت کرد.
وی تاکید کــرد که در دوران 
مدرسه از طرفداران انگلیس به شمار می آمد 
؛چرا که در آن زمان تفاوت بسیاری میان حکومت 
استبدادی در کشورشان که ثروت مالزی را به 
دست گرفته بود و استعمارگران انگلیسی در 
این کشور دیده می شد.ماهاتیر محمد همچنین 
تاکید کرد: من فکر می کردم انگلیس به دلیل 
نظم و انضباطش شکست ناپذیر است اما زمانی 
که ژاپنی ها، انگلیسی ها را شکست دادند و آن 
ها را مجبور به خروج از مالزی کردند، این تصور 
من نیز شکسته شد. من در آن زمــان فهمیدم 
ژاپنی ها منضبط تر و دارای برنامه ریزی بهتری 
نیز  هستند.ماالوی ها  انگلیسی ها  به  نسبت 
احساس کردند که انگلیسی ها در حال تحقیر 
ــرادی تنبل و  آن ها هستند و به آن ها مانند اف
غیرقابل اعتماد می نگرند و همزمان در حال 
تشویق چینی ها و هندی ها برای آمدن به مالزی 
و زندگی در این کشور هستند.ماهاتیر محمد 
ادامه داد: ماالوی ها توطئه انگلیس علیه خود 
را کامًا کشف کردند؛زمانی که تاش انگلیس 
ــا دیدند،  ــاالوی ه را در حمایت از اتــحــادیــه م
ــرای تفکیک مــاالوی هــا و باز  اتــحــادیــه ای که ب
کردن مسیر در برابر اقلیت های چینی و هندی 
تاش می کرد تا کشور را به شهرکی بین المللی 
تبدیل کنند که تابع دولت انگلیس باشد ؛دقیقًا 
مانند کــاری که با فلسطین کردند زمانی که 
به  تشویق  را  جهان  مناطق  تمام  از  یهودیان 
آمدن کردند و از آن ها در تسلط بر تمام جوانب 
اصلی  مالکان  عنوان  به  فلسطینی ها  زندگی 
سرزمین حمایت کردند.وی افزود: اما نخبگان 
ماالوی توطئه انگلیس را دریافتند و با اتحادیه 
ماالوی مخالفت کردند و این آغاز حزب »امنو« 
بــود؛ حزبی که مالزی را به استقال رساند و 
بریتانیایی ها را مجبور به ترک مالزی و پایان 

استعمار آن ها در سال ۱۹۷5 کرد. 

یکی از مهم ترین بخش هایی که در جنگ ائتاف 
سعودی علیه یمن با آسیب های جدی مواجه 
ــوزش یمن است.جنگ ائتاف  شــد، بخش آم
سعودی علیه یمن از ۲۶ مارس ۲۰۱5 آغاز شد 
و ۲۶ مارس ۲۰۲۰ نیز وارد ششمین سال خود 
شد.این جنگ خسارت هــای انسانی و مادی 
بسیاری به یمن، فقیرترین کشور عربی غرب آسیا، 
وارد کرد. بخش مهمی از این خسارت ها در حوزه 
آموزش یمن رخ داد. مطابق گزارش ژانویه ۲۰۲۰ 
صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف(، ۱۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار کودک یمنی به کمک های 
بشردوستانه نیاز دارند و یک میلیون و ۷۱ هزار 
کودک یمنی نیز در داخل این کشور آواره شدند. با 
توجه به این که، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 
نوامبر ۱۹۸۹ افراد زیر ۱۸ سال را کودک می 
داند، بیشتر کودکانی که به کمک بشردوستانه 
نیاز دارند یا آواره شدند، در سن تحصیل قرار دارند 
و دانش آموز محسوب می شوند. سال تحصیلی 
یمن از سپتامبر هر سال آغاز می شود. سپتامبر 
۲۰۱۹ بیش از دو میلیون کودک یمنی محروم 
از تحصیل بودند که جنگ مهم ترین عامل آن بود.
عاوه بر این شمار زیادی از کودکان یمنی در اثر 

این جنگ کشته، زخمی یا معلول شدند. شمار 
زیادی نیز یک یا هر دو والد خود را از دست دادند 
و عمًا یا به دلیل آسیب های روحی یا به دلیل 
اجبار برای کار کردن، فرصت تحصیل را از دست 
دادند. »عبدا... النعمی« نماینده وزارت آموزش و 
پرورش یمن 5 آوریل ۲۰۲۰ گفت طی پنج سال 
گذشته،  پنج میلیون دانش آموز این کشور به دنبال 
حمات ائتاف سعودی از نظر آموزشی و روانی 
آسیب دیدند. این در حالی است که مطابق مواد 
متعدد کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر 
ــوزش یکی از مهم ترین حقوق  ۱۹۸۹ حق آم
یک کودک است که غیرقابل نقض محسوب می 
شود. عاوه بر این، افــرادی که باالی ۱۸ سال 
دارند و دانشجو هستند نیز از جمله بخش هایی 
هستند که در اثر این جنگ از ادامه تحصیل محروم 
شدند. معلمان و استادان دانشگاه نیز از جمله 
گروه های آموزشی اند که در اثر جنگ با چالش 
های بسیاری مواجه شدند و جنگ بر فعالیت آن ها 
اثر منفی زیادی گذاشته است.یونیسف در گزارش 
ژانویه ۲۰۲۰ خود اعام کرد که در اثر جنگ و 
همچنین محاصره همه جانبه یمن از سوی ائتاف 
سعودی، حقوق معلمان در ۱۱ استان پرداخت 

نمی شود. این وضعیت سبب شد شمار زیادی از 
معلمان به مشاغل دیگری که با جایگاه اجتماعی 
آن ها نیز سازگاری ندارد، روی آورند. از بین رفتن 
یا تخریب مدارس و نهادهای آموزشی نیز دیگر 
آسیب مهمی است که جنگ ائتاف سعودی به 
بخش یمن وارد کرد. "عبدا...النعمی"، نماینده 
وزارت آموزش و پرورش یمن در این باره اعام کرد 
بیش از سه هزار و پانصد تأسیسات آموزشی یمن 
در حمات ائتاف متجاوز سعودی خسارت دیده 
است که ۴۰۲ تأسیسات به طور کامل ویران شده،  
۱۴۶5 تأسیسات خسارت جزئی داشته، ۶۶۶ 
تاسیسات بسته شده است و از ۹۹۳ تأسیسات 
آموزشی اکنون برای اسکان آوارگــان استفاده 
می شود. تهیه کتاب و لوازم تحریر نیز به یک معضل 

برای بخش آموزش یمن تبدیل شده زیرا این کشور 
تحت محاصره همه جانبه ائتاف سعودی قرار 
دارد و این ائتاف مانع واردات کاغذ کتب درسی 
و لوازم تحریر به یمن می شود. به طور کلی می 
توان گفت جنگ ائتاف سعودی علیه یمن موجب 
خسارت های انسانی )دانش آموز، دانشجو، معلم 
و مدرس دانشگاه(، خسارت های فیزیکی شامل 
تخریب مدارس، دانشگاه ها و نهادهای آموزشی 
و همچنین کمبود شدید کتاب و لوازم  تحریر در 
اثر محاصره همه جانبه شد. نکته پایانی این که؛ 
ــت، اما  اگرچه همه تبعات جنگ، سنگین اس
تبعات آموزشی وخیم تر است زیرا با آینده کشور 
درگیر جنگ به خصوص کشوری که در موضع 

ضعیف تری قرار دارد، مرتبط است.

جنایت آل سعود علیه بخش آموزش یمن 

پنج راکت به سمت شرکت آمریکایی »هالبرتون« 
در غرب استان »بصره« )جنوب عراق( پرتاب 
شــد.ایــن شرکت در میدان های نفتی غرب 
بصره قرار دارد. یکی از موشک ها در نزدیکی 
چاه نفتی »۲۰« برخورد کرده است که از بزرگ 
ترین چاه های نفتی عــراق به شمار  مــی رود.
گفته می شود کارکنان آمریکایی این شرکت 
پیشتر از آن خارج شدند و تنها کارکنان عراقی 
در این شرکت حضور داشتند.در مدت اخیر ، 
تنش میان گروه های عراقی با آمریکا باال گرفته 
است.هر چند الحشد الشعبی تاکنون هیچ 

اقدام نظامی علیه آمریکا نکرده است. در مدت 
اخیر افراد ناشناس محل حضور نظامیان آمریکا 
در چند پایگاه نظامی در عراق را هدف موشک 

قرار داده اند.  در پی این تنش ها آمریکا از چندین 
پایگاه نظامی در عراق خارج شده و نیروهای 
خود را به پایگاه هوایی عین االسد در غرب عراق 
منتقل کرده است. بسیاری از احزاب سیاسی و 
گروه های نظامی در عراق تأکید کرده اند که بر 
اساس مصوبه پارلمان عراق، دولت عراق باید 
هر چه سریع تر از نظامیان آمریکایی بخواهد که 
این کشور را ترک کنند.با این حال، ائتاف الفتح 
)نزدیک به الحشد الشعبی( عراق حمله دیروز 
افراد ناشناس به شرکت نفتی آمریکایی در بصره 

عراق را محکوم کرد.

حمله راکتی به شرکت 
 نفتی آمریکایی

 در بصره 

یو
ش

 آر
س:

عک
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    آنتن های موبایل کرونایی و آرزوی سرخ پسر فداکار!
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شهر اجساد!

ویدئویی از اجساد رها شده در اکوادور توسط سی ان 
ان منتشر شد که به سرعت مورد توجه کاربران فضای 
مجازی قرار گرفت. شیوع بیماری  همه گیر کووید-۱۹ 
ارائه خدمات دولتی در شهر گوایاکیل، واقع در غرب 
اکوادور را مختل کرده است. بیمارستان ها دیگر تختی 
برای پذیرش بیماران کرونایی ندارند و سردخانه ها، 
قبرستان ها و مراکز اجرای تدفین تحت فشارند. بعضی از 
ساکنان می گویند، چون جایی باقی نمانده است، چاره ای جز 
این ندارند که اجساد را بیرون )از خانه( بگذارند. کاربران 
زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»ببین یه ویروس ذره بینی چه بالیی سر آدمی که خودش 
رو مالک دنیا می دونه آورده!«  کاربری هم نوشت: »جدا 
از  همه انتقادهایی که به برخی مسئوالن وارده ولی  وقتی 
این صحنه ها را می بینیم توی بحث کرونا تا این جا خوب 

تونستن مدیریت کنن.«
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محمد حسن فداکار

اولین مصاحبه با پسر فداکاری که هنگام ضدعفونی 
کردن معابر پای چپ خود را از دست داده هم یکی 
دیگر از پربازدیدهای فضای مجازی بود.  محمدحسن 
عسکری ۱۳ ساله،که همراه پدر خود با تراکتور در 
حال ضدعفونی کردن شهر بودند، از روی تراکتور 
پرت می شود و پای چپ محمدحسن بر اثر برخورد 
با گاردن تراکتور دچار آسیب شده و در نهایت به 
دلیل عفونت شدید پای او را قطع کردند. محمدحسن 
که کالس هفتم است می گوید طرفدار دو آتیشه 
تیم پرسپولیس است و آرزویش دیدن بازیکنان 
تیم محبوبش از نزدیک و عکس دو نفره با بیرانوند 
است. کاربران زیادی از بازیکنان تیم پرسپولیس 
خواستند بعد از اتمام کرونا درخواست و آرزوی این 
نوجوان فداکار را اجابت کنند. کاربری نوشت: »کاش 
به جای پترس فداکاری که معلوم نیست مال کدوم 
کشور بود توی کتابامون از محمد حسن های خودمون 

بنویسند.«
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فیک نیوزها علیه 5 جی

قدرت فیک نیوزها آن قدر باالرفته که می تواند زیر ساخت 
های یک کشور را هدف حمله قرار دهد و حتی نابود کند. 
گاردین به تازگی  در خبری نوشت در انگلیس شایع شده 
که چون دکل های 5g را چین ساخته است، باعث انتقال 
ویروس کرونا می شود به همین دلیل مردم تاکنون سه 
تا دکل را به آتش کشیده اند. گروه های زیادی با عنوان 
آنتی 5g در فیس بوک به راه افتاده که به دلیل خشونت 
هایی که به کار برده اند اقدام به بستن آن ها کرده است. 
کاربری نوشت: »باز خوبه مردم ما میدونن که اینا شایعه 
است و ویروس با این شکل منتشر نمیشه و اال ما هم کم 
وسیله چینی نداریم برای آتش زدن!« کاربر دیگری نوشت: 
»بالیی که فیک نیوزها دارن سر جوامع میارن گاهی از یه 

جنگ فراتر می ره.«
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   جهالت بوریس

یک هفته پیش بود که خبر کرونا گرفتن بوریس جانسون 
نخست وزیر انگلیس در رسانه ها و فضای مجازی مطرح 
شد. حاال به تازگی ویدئویی از حضور او در یک سوپرمارکت 
در فضای مجازی منتشر شده است. ادعا شده که این  
ویدئو در هنگامی که کرونا در انگلستان شیوع یافته  
گرفته شده است. در این ویدئو نخست وزیر انگلیس 
بدون استفاده از ماسک به فروشگاهی رفته و هیچ 
نکته بهداشتی را هم رعایت نمی کند و پول نقد پرداخت 
می کند. او در بیرون هم با تعدادی از شهروندان دست 
می دهد و عکس یادگاری می گیرد. بسیاری از کاربران 
حدس می زنند همین کارهایش باعث کرونا گرفتن اش 
شده باشد. کاربری نوشت: »این مثال نخست وزیر یک 
کشور بسیار متمدنه که وقتی بهش میگن باید برای 
سالمتی موارد بهداشتی رو رعایت کنی حتی به خرجش 

هم نمی ره.«
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دوران بدزد در رو تمام شد؟

»هوش مصنوعی به خدمت قانون آمد« تاکنون درباره 
استفاده های منفی و با اهدافی مانند جعل کردن از فناوری 
هوش مصنوعی زیاد مشاهده کرده ایم. اما به تازگی در 
فضای مجازی ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد یک 
استارت اپ ژاپنی در ابتکاری جالب نرم افزاری ارائه 
کرده که با تحلیل زبان بدن آدم هامی تواند تشخیص دهد 
که حرکات شخص مدنظر چه اندازه مشکوک است. این 
هوش مصنوعی از روی رفتارهای شخص و میمیک صورت 
او می تواند تشخیص دهد که آن شخص تا چه درصدی 
احتمال دارد قصد سرقت از یک فروشگاه را داشته باشد. 
کاربری نوشت: »ظاهرا با اومدن این فناوری دوران این 
دله دزدی ها تموم شد. کاش هوش مصنوعی و یک نوع 
فناوری هم بیاد که بتونه جلوی دزدی ها و اختالس های 

بزرگ رو  بگیره«.
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صفی برای نمردن!

ویدئویی از تلویزیون پخش شد که در آن خبرنگار صدا و 
سیما در ساری تصویری از مردم را که در خیابان ایستادند 
نشان می دهد و می گوید: »این ازدحام جمعیت شبیه 
روزهایی نیست که قراره قرنطینه رعایت شود.« این 
ویدئو خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از 
کاربران مدعی شدند که این جمعیت در جلوی داروخانه 
شبانه روزی هالل احمر به صف ایستاده اند که داروهای 
کمیابی را که فقط در این داروخانه به فروش می رسد 
تهیه کنند. کاربری نوشت: »خبرنگار درست میگه توی 
این وضعیت نباید جایی تجمع کرد ولی کاش می گفت که 
این مردم تو صف وایستادن تا قبل از کرونا از بیماری 
های دیگه ای که دارن جونشون رو از دست ندن.« کاربر 
دیگری نوشت: »کاش توی این وضعیت داروخانه های 
معینی که داروهای کمیاب رو عرضه می کنن بیشتر شود تا 

شاهد این تجمعات نباشیم.«

رعیت نواز- سال هاست که وزارت ارتباطات در دولت های مختلف بر سر آزادسازی باندهای فرکانسی700تا 
800مگا هرتزی که در اختیار صدا و سیماست انتقادهایی را مطرح می کند؛ اما به نظر می رسد این 
انتقادها در وزارت ارتباطات دولت 11 و 12 بیشتر شده و حاال پس از شیوع بحران کرونا، سرعت و 
کیفیت اینترنت بیش از هر زمان دیگری به مطالبه جدی مردم از وزارت ارتباطات تبدیل شده تا جایی 
که وزیر ارتباطات در  13 فروردین  در توئیتر خود و در پاسخ به کاربری که به وی گفته بود »مسئولیت 
وضعیت کندی اینترنت را بپذیرید« نوشت: »مسئولیت می پذیریم، تالش هم کردیم... . موبایل را 
ارتقا دادیم اما ارتقای شبکه  موبایل به باند فرکانسی نیاز دارد که فعال در اختیار صداوسیماست و تا 
زمانی که فرکانس آزاد نشود، ظرفیت باالتر نمی رود.« امروز سعی داریم در کنار مرور تاریخچه ای از 
اختالفات در این باره، کمی هم از اثر فرکانس700 تا 800 مگا هرتز که از آن در جهان به عنوان باند طالیی 

یاد می شود بر سرعت اینترنت بنویسیم.

            مفهوم ساده فرکانس

برخی کلمات در مباحث مختلف معنای متفاوتی دارنــد که 
فرکانس نیز از آن دسته است. تعریف عمومی فرکانس عبارت 
است از تعداد چرخه در ثانیه )Cycles Per Second( به عبارت 
دیگر تعریف عمومی فرکانس تعداد تکرار یک کار تکراری در واحد 
زمان است )که معموال واحد زمان را ثانیه می گیرند(. پس هرگاه 
خواستید مفهوم فرکانس را در یک مبحث خاص بدانید، باید 
ببینید چه کاری در یک ثانیه تکرار می شود. به طور مثال اگر شما 
بتوانید در یک ثانیه ۱۰ بار دست هایتان را به هم بزنید، فرکانس 

شما در این مبحث ۱۰ هرتز می شود.

           آن سوی دعوای فرکانس

باندهای فرکانسی که می توانند عامل توسعه زیرساخت های 
ارتباطی کشور شوند جزو منابع ملی هستند و با توجه به قانون 
وزارت ارتباطات، متولی فرکانس های کشور سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی است و این در حالی است که به ادعای 
این وزارتخانه این باندهای فرکانسی به صورت انحصاری در 
اختیار صدا و سیما قرار گرفته است . این فرکانس به دلیل وسعت 
پوشش دهی آن در گذشته برای پخش آنالوگ برنامه های رادیو 
و تلویزیون در اختیار صدا و سیما قرار گرفته بود. اتحادیه جهانی 
مخابرات با توجه به اوج گیری توسعه فعالیت های موبایلی در 
تفاهم نامه ای تصمیم گرفت تا با دیجیتال کردن رادیو و تلویزیون 
این فرکانس ها را در اختیار توسعه شبکه های موبایلی قرار دهد به 
همین دلیل در تفاهم نامه ژنو ۲۰۰۶، ۱۲۰ کشور از جمله ایران 
متعهد شدند تا ۱7 مه سال ۲۰۱۵ )۲7 خرداد سال ۱394( 
پخش رادیو تلویزیونی خود را به طور کامل از آنالوگ به دیجیتال 
تبدیل کنند. در آن زمــان »علی عسکری« معاون فنی وقت 
صداوسیما بوده که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیماست. 
آن طور که مدیران وزارت ارتباطات می گویند این باندها هم اکنون 
خالی و بدون استفاده هستند و باید آزاد شوند.البته در مقابل این 
اظهارنظر، صدا و سیما اعالم می کند که هنوز بخشی از برنامه های 
خود را به صورت آنالوگ هم پخش می کند.ضمن این که صداو 
سیما می گوید ما برای این فرکانس هزینه  و آنتن و تجهیزات 

نصب کرده  ایم.

          سال ها اختالف بر سر آزادسازی فرکانس 700 و 800

اختالف بین وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما دربــاره 
تخصیــص باند 7۰۰ و 8۰۰مگاهرتز سابقه چندین ساله دارد. 
درخواست این آزادسازی از سال های پیش به صداوسیما ارسال 
شده، اما به نتیجه ای نرسیده است.  بهمن سال 97  حسین فالح 
جوشقانی، رئیس رگوالتوری)دولت دوازدهم( در گفت و گو با 
»ایران« خبر از بررسی اختالف وزارت ارتباطات و صداوسیما بر سر 
باندهای فرکانسی در شورای امنیت ملی را داده بود که به نظر بی 
نتیجه ماند.آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم بعد از آن این پرونده را 
گشود و پیشنهاد استفاده بهینه از باند های فرکانسی 7۰۰ و 8۰۰ 
را در الیحه بودجه سال 98 به مجلس داد که البته با این پیشنهاد به 
رغم موافقت کمیسیون صنایع در کمیسیون تلفیق رد شد و علت 
رد این پیشنهاد، ورود به حیطه وظایف و اختیارات سازمان صدا و 
سیما مطرح شد.مرکز پژوهش های مجلس اسفند سال گذشته 
مطابق با قانون بودجه سال 99 پیشنهاد برگزاری مزایده برای 
اجاره این باند و تقسیم سود آن بین این دو دستگاه را مطرح کرده 
بود. به نحوی که پیشنهاد شد مطابق قانون برنامه ششم توسعه 
کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران درخصوص  تخصیص 
دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی تجاری 7۰۰ و 
8۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصل شده  را به خزانه دولت واریز 

کنند و مازاداین درآمد  به نسبت مساوی به سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اختصاص یابد. این درآمد می تواند برای تأمین هزینه های تملک 
دارایی های سرمایه ای سازمان صدا و سیما و تأمین منابع مورد 
نیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم 

و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت ارتباطات هزینه شود.
البته پیش از این هم لطف ا... سیاهکلی، معاون سابق رئیس 
سازمان صدا و سیما که حاال از این سمت هم بازنشسته شده در 
گفت و گو با یکی از رسانه ها اعالم کرده که برخالف ادعای وزارت 
ارتباطات که اعالم می کند این باندهای فرکانسی آزاد است، صدا 
و سیما در حال استفاده از آن هاست و به هیچ وجه این باندهای 
فرکانسی آزاد نیست. او تأکید کرده که صدا و سیما صاحب این 
باندهای فرکانسی است و ادعای وزارت ارتباطات برای تصاحب 
این باندها درست نیست. همچنین سیاهکلی اعالم کرده که 
صداوسیما برای آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای فرکانسی 
کشور همزمان با مهاجرت از سیستم های آنالوگ به دیجیتال 
معتقد است که چون این کار هزینه دارد بنابراین هزینه آن باید 
پرداخت شود.در عین حال مسئوالن وزارت ارتباطات معتقدند 
حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد این ظرفیت از سوی صداو سیما در حال 

استفاده  و بقیه آن خالی است  .

          نقش باند های فرکانسی در توسعه پهن باند

اگر بخواهیم سرعت را در شبکه پهن باند موبایل باالتر ببریم و به 
تعداد بیش تری خدمات ارائه کنیم، نیاز به پهنای باند فرکانسی 
بیشتری است درحالی که به دلیل محدودیت منابع فرکانسی در 
شبکه موبایل، این افزایش ممکن نیست و اصرار برای آزادسازی 
فرکانس 7۰۰-8۰۰ به ایــن دلیل اســت کــه  هر چقدر باند 
فرکانسی پایین باشد کارایی آن نسبت به باندهایی مانند ۲۱۰۰ 
و ۲۶۰۰ باالتر می رود. مشخصه باند فرکانسی پایین این است 
که پوشش دهی بسیار باالیی دارند. این باند فرکانسی می تواند 
سایت اپراتورها را تا 8-7 کیلومتر پوشش دهد. در حالی که 
استفاده از باندهای باال باعث می شود اپراتورها هزینه زیادی 
را برای احــداث سایت و نصب آنتن ها هزینه کنند.البته باید 
خاطرنشان کرد که آزاد سازی این فرکانس ها فقط به توسعه 
پهنای باند اینترنت موبایلی کمک می کند و مشکالت سرعت در 

اینترنت خانگی ربطی به ماجرای این فرکانس ها ندارد.

          انتقادها به طرح دعوا در توئیتر

اگرچه مسئوالن صداوسیما طی چند روز گذشته در خصوص 
موضع گیری های وزارت ارتباطات هیچ واکنشی نداشته اند از 
همان روزهای ابتدایی که وزیر ارتباطات موضوع اختالف بر سر 
فرکانس با صدا و سیما را در شبکه های اجتماعی مطرح کرد، 
بسیاری از کاربران به این کار او انتقاد کردند و از وی  خواستند به 
جای مطرح کردن اختالفات در شبکه های اجتماعی به دنبال 
حل آن در جلسات باشد. در همین زمینه  رسول جلیلی عضو 
حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با مهر، با بیان 
این که جای بحث درخصوص این مباحث رسانه های اجتماعی 
نیست و باید این موضوعات به صورت کارشناسی توسط مرکز ملی 
فضای مجازی و شورای عالی حل و فصل شود، گفته: »این اشکال 
به وزیر ارتباطات وارد است که چرا این گونه موضوعات را به فضای 
رسانه های بیگانه ای چون توئیتر می کشاند. پروتکل پیگیری 
اختالف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما باید به این 
ترتیب باشد که این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی سپرده  و 
پس از بررسی کارشناسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای 
عالی فضای مجازی ارجاع شود تا اختالف میان دو دستگاه نظام، 

حل و فصل شود.«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

کرونای حیوانی

دستمال توالت با ارزش!

درخت عنکبوتی

همه کنار هم

فاصله گذاری خالقانه اجتماعی

کرونا نشون 
داد توی کشور 
ما فارغ از رنگ 
و مذهب همه 
کنار هم دیگه 
اند نمونه اش 
همین طلبه 

ای که مشغول 
ضدعفونی 
کلیساست

 سال 
۲۰۱3 با 

وقوع سیل و 

باال آمدن آب 

عنکبوت ها 

به درختان 

پناه آوردند و 

نتیجه خلق 

این صحنه 
زیبا شد

شهر قدس 
تهران با 

استفاده از 
استیکرهای 

فضای 
مجازی 

جلوی نانوایی 
ها فاصله 
اجتماعی 
رو عالمت 

گذاری کرده

تصویری که 
می بینین 

یک ببر توی 
باغ وحش 

نیویورکه که 
از یک کارمند 
کرونایی باغ 
وحش کرونا 

گرفته

موضوع اختالف بر سر فرکانس 800 مگاهرتز بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما مجدد باز شده آیا با تحویل 
آن مشکل اینترنت حل می شود؟

دستمال 
توالت این 

قدر با ارزش 
شده که یک 

جواهرفروشی 
توی آلمان، 

ویترین 
جواهراتش 

رو با رول های 
دستمال 

توالت تزیین 
کرده

اینرتنت موابیل، قرابین دعوای فرکانس 

از  مـــردم  از  از چــه چــیــزی می ترسید؟ بعضی  شما 
حیواناتی مانند عنکبوت و سوسک می ترسند. افراد 
دیگری نیز از فضا های بسته هراس دارند. این ترس ها 
در مواردی شاید منطقی به نظر برسند، اما بعضی از 
مردم از چیز های ساده و به نوعی مسخره به قدری 
می ترسند که حتی این ترس زندگی آن هــا را مختل 
می کند. در ادامه با ما همراه باشید تا 15 فوبیای غیر 
معمول را بیان کنیم که احتماال تا پیش از این چیزی 

درباره  آن ها نمی دانستید.

 هراس از نظر دیگران

این فوبیا با عنوان ترس از نظر دیگران شناخته 1
می شود. این نوع افراد به قدری از نظر دیگران 
ــاره  خود وحشت دارنــد که هنگام صحبت  درب

کردن دیگران گوش های خود را می گیرند!

 فوبیای جاذبه

درحــالــی که جاذبه موضوعی اســت که همه  2
انسان ها با آن روبه رو هستند، اما افراد کمی 
حتی از شنیدن کلمه آن وحشت دارند. این نوع 

افراد همیشه در فضا های بسته خود را زندانی می کنند.

 فوبیای بیکاری

این فوبیا که به »تازوفوبیا« معروف است، ترس 3
از بیکار نشستن  یا خسته شدن از بیکاری است. 
این فوبیا بیشتر در بین نوجوانان و جوانان رواج 
دارد و عده  زیادی در سراسر دنیا با این فوبیا مواجه هستند.

 فوبیای رویا

فیلم »کابوس خیابان الم« نمونه  خوبی برای 4
این هراس است. شخصی که از این فوبیا رنج 
مــی بــرد، از رویــا هــا و خــیــال پــردازی به شدت 

وحشت دارد.

 فوبیای دکمه

احتماال افــراد کمی در دنیا وجود دارنــد که با 5
این مشکل مواجه هستند. این افراد از بستن 
دکمه های پیراهن و لباس های خود وحشت 

دارند و معموال اصال لباس دکمه دار نمی پوشند.

 فوبیای کاغذ

بهتر است برای این افراد هرگز نامه نفرستید، 6
ــد.  ــرا ایــن افــراد تــرس زیــادی از کاغذ دارن زی

موضوعی که به شدت عجیب به نظر می رسد. البته این 
فوبیا به شدت نادر است و افراد بسیار کمی در سراسر دنیا 

با این فوبیا مواجه هستند.

 فوبیای کلمات طوالنی

از 7 تــرس  فوبیا ها،  عجیب ترین  از  دیگر  یکی 
شنیدن یا نوشتن کلمات طوالنی است. عده  
کمی از دانــش آمــوزان در سراسر دنیا از این 
فوبیای عجیب رنج می برند که همین موضوع  ادامه تحصیل 

را برای آنان مشکل کرده است.

 فوبیای سرعت

اگر در بزرگراهی در حال حرکت هستید و با 8
خودرویی مواجه می شوید که به آرامی در حال 
حرکت است، تعجب نکنید. شاید راننده با این 
هراس مواجه است و نمی تواند با سرعت باالیی حرکت کند.

 فوبیای بستنی

ــی مــحــبــوب تــریــن 9 ــک بــــدون شـــک بــســتــنــی ی
ــد، اما  ــی آی ــای دنــیــا بــه حــســاب م ــی ه ــوراک خ
عده ای از این خوراکی لذیذ نیز وحشت دارند 

و نمی توانند آن را بخورند.

 فوبیای نوجوانان

در این فوبیا، شخص ترس زیادی از مواجه شدن 10
با نوجوانان و جوانان دارد و به ندرت با این افراد 
مواجه می شود. البته افراد کمی در دنیا از این 

فوبیا رنج می برند.

 فوبیای هلند

با توجه به نام این هراس، می توانید 11
حــدس بزنید که افـــرادی که با 

این فوبیا مواجه هستند از چه 
چیزی می ترسند. این افراد از هر چیزی 

که به کشور هلند ارتباط داشته باشد، 
هراس دارند.

 فوبیای خندیدن

با این 12 کسانی که 
ــه  ــواج ــا م ــی ــوب ف

هستند، نباید 
هیچ برنامه  تلویزیونی در 

ژانر کمدی را مشاهده 
ــا از  ــ ــرا آن ه ــ کــنــنــد! زی
خندیدن و حتی لبخند 

زدن نیز هراس دارند.

 فوبیای به باال نگاه کردن

این دسته از افراد همیشه در حال حرکت، به 13
زمین نگاه می کنند. طوری که گمان می کنید 
احتماال در جست  وجوی چیزی هستند. این 

افراد حتی از نگاه کردن به آسمان نیز هراس دارند.

 فوبیای گیاهان

این افراد به قدری از گیاهان می ترسند که حتی 14
قادر به صحبت کردن راجع به گیاهان نیستند 
و این کار باعث اضطراب آن ها خواهد شد. این 
فوبیا زندگی این دسته از افراد را به طور جدی با 

مشکل مواجه می کند.

 فوبیای آشپزی

ناتوان 15 می تواند  اختالل  ایــن 
کننده بــاشــد و اگــر فــرد تنها 
ــی کــنــد بــاعــث خـــوردن  ــدگ زن
غذا های ناسالم شــود. کسانی 
که از ایــن فوبیا رنــج می برند 
می توانند از افــراد ماهر در 
آشپزی بترسند و این ترس 
ــی کفایتی  ــاس ب ــس و اح
احتماال ریشه اختالل در 

بسیاری از افراد است.
List25 :منبع

فوبیاهای عجیب که چیزی از آن ها نمی دانید!
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60500 مبتال- 3739 قربانی
2274 مبتال و 136 قربانی جدید کرونا طی 24 ساعت گذشته

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

تمام استان ها1362274373960500242364083

از میان خبرها اخبار

رئیسی: در تزاحم بین سالمت مردم و گشایش کسب  و کار ها ،جان اولویت دارد
سخنگوی دولت: استراتژی فاصله گذاری تعطیلی بردار نیست 

کشف دارویی که مانع از تکثیر 
ویروس کرونا می شود

ــی ساخته اند که  محققان آلمانی و چینی داروی
ــروس کرونا اجــازه  باتوجه به ساختار پروتئاز وی
پروتئاز های اصلی در  و  به آن نمی دهد  تکثیر 
ویروس کرونا را هدف می گیرد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان به نقل از دراگ تارگت، به گفته 
دانشمندان آلمانی مطالعه آن ها می تواند باعث 
بهبود طراحی مهارکننده ها برای جلوگیری از 
شیوع بیشتر ویروس کرونا شود، این اقدام گامی 
به سوی درمان های فوری مورد نیاز برای مبارزه با 

همه گیری جهانی ویروس کروناست.

 معاون وزارت بهداشت:

مشارکت در طرح مقابله با کرونا از 
مرز 70 میلیون نفر گذشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مشارکت 
در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا در کشور، از مرز 
70 میلیون نفر گذشت که این رکورد بی نظیری 
برای کشور است و با اجرای این طرح، افراد دارای 
عالیم و مشکوک، در مراحل ابتدایی، شناسایی و به 
مراکز بهداشتی و درمانی، ارجاع شدند.به گزارش 
وبدا، دکتر علیرضا رئیسی دیروز در نشست خبری 
با اصحاب رسانه افزود: در طرح بسیج ملی مقابله با 
کرونا، بیش از 800 هزار نفر دارای عالیم مشکوک 
بودند که با آن ها تماس گرفته شده و بیش از 400 
هزار نفر در بیش از 1200 مرکز بهداشتی و درمانی 
توسط پزشکان، ویزیت شدند که تعدادی از آن ها به 
بیمارستان منتقل شدند و تعدادی نیز در منزل، تحت 

مراقبت قرار گرفتند.

کاهش 6 تا 12 درجه ای دمای هوا 
در برخی مناطق کشور

مدیر کــل پیش بینی و هــشــدار سریع سازمان 
هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی 
جدید به کشور طی دیروز، از کاهش ۶ تا 12 درجه 
ای دمای هوادر سواحل دریای خزر، دامنه های 
البرز، شمال غرب و شمال شرق کشورخبر داد.
صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا افزود: این 
سامانه به تناوب تا پایان هفته در کشور فعال خواهد 
بود.وی ادامه داد: 1۹ فروردین )امروز( با تقویت 
سامانه بارشی گستره این ناپایداری ها به تدریج 
کل نیمه شمالی و جنوب غرب کشور را فرا می گیرد 
و سبب بارش نسبتا شدید باران در سواحل غربی و 
مرکزی دریای خزر و دامنه های البرز مرکزی می 
شود.به گفته وی، طی روزهــای چهارشنبه، پنج 
شنبه و جمعه )20 و 21 و 22 فروردین( این سامانه 
بارشی به تناوب در بیشتر مناطق کشور به جز استان 
های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب 
استان های خراسان جنوبی و فارس ادامه می یابد.

اعالم وضعیت فوق العاده در ژاپن 
از امروز

نخست وزیر ژاپن قصد دارد از امروز سه شنبه با 
هدف توقف گسترش کروناویروس در سراسر 
ایــن کشور، وضعیت اضــطــراری اعــالم کند.به 
گزارش رویترز، فشارها بر دولت آبه برای انجام 
اقدامات در حالی افزایش یافته که روند گسترش 
و شیوع این بیماری ویروسی با سرعت به ویژه در 
توکیو رو به افزایش است.براساس گزارش یکی 
از شبکه های تلویزیون ژاپن )تی بی اس(، دولت 
ژاپن در حال بررسی اعالم وضعیت فوق العاده 

شش ماهه است.  

آزمایش کرونای یک قالده ببر در 
نیویورک مثبت اعالم شد

باغ وحش »برانکس« نیویورک اعالم کرد آزمایش 
کرونای یک قالده ببر این باغ وحش مثبت بوده 
ــزارش باشگاه خبرنگاران، احتمال  است.به گ
می رود این ویروس از طریق یکی از کارکنان این 
باغ وحش که به کووید-1۹ مبتال شده به این ببر 
سرایت کرده باشد.این ببر 4 ساله ماالیی »نادیا« 
نام دارد که به علت سرفه های خشک تحت آزمایش 

کرونا قرار گرفت و آزمایش آن مثبت اعالم شد.

حضور حیوانات در شهرها پس از 
قرنطینه

مهر/ با قرنطینه شدن و خانه نشینی بیش از دو 
میلیارد نفر از ساکنان کرۀ زمین و خلوت شدن 
فضای شهرها، برخی حیوانات به سرعت تغییر 
رفتار می دهند و محدودۀ زیستی خود را گسترده تر 

می کنند.

دبیر کمیته امنیتی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا:

ممنوعیت تجمع در اعیاد  شعبانیه 
به استان ها ابالغ شده است

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مبارزه 
ــزاری  ــرگ ــا گــفــت: ابــالغــیــه ممنوعیت ب ــرون ــا ک ب
هرگونه تجمع به مناسبت اعیاد شعبانیه در قالب 
ایستگاه های صلواتی، جشن ها و مولودی خوانی 
به استان ها و دستگاه ها ارسال شده است.حسین 
قاسمی در گفت وگو با ایسنا و در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به برگزاری تجمعاتی برای اعیاد نیمه 
شعبان در روزهای گذشته، مصوبه ستاد مقابله با 
کرونا در این زمینه چیست و آیا ممنوعیت برگزاری 
خواهد  هم  شعبان  نیمه  اعیاد  شامل  تجمعات، 
شد؟ اظهار کرد: با تبریک اعیاد شعبانیه، برگزاری 
هرگونه تجمع اعم از رسمی، غیر رسمی و مذهبی 

ممنوع است.

اعمال افزایش 5برابری جریمه ورود 
به طرح ترافیک از اردیبهشت

هیئت وزیران در جلسه 14 اسفند  گذشته عناوین 
و جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور 
و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی را تصویب کرد که بر این اساس، افزایش 
5 برابری جریمه ورود به منطقه طرح ترافیک 
امسال اعمال می شود.به  اردیبهشت   اول  از 
گزارش خبرآنالین،  براساس این مصوبه و بند 12۶ 
جریمه تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدوده های 
ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک 
شهرهای کشور و شــورای هماهنگی ترافیک 
استان ها که به طور موقت از طرف پلیس راهور 
 ممنوع اعالم می شود، مبلغ یک میلیون ریال است.
براین اســاس مبلغ جریمه ورود به منطقه طرح 
ترافیک از ابتدای اردیبهشت  از 20هزار به 100 

هزار تومان افزایش می یابد. 

افزایش رایگان سرعت اینترنت

ــر ارتــبــاطــات و فــنــاوری اطــالعــات از ارتقای  زی
رایگان سرعت اینترنت خانگی همه مشترکان 
 تــا 1۶ مگابیت تــا پــایــان اردیبهشت  خبر داد.
به گزارش خراسان، محمد جواد آذری جهرمی 
بامداد دیروز در صفحه توئیتر خود نوشت: “با آغاز 
ــدارس و دانشگاه  مجدد کــالس هــای مجازی م
ها، به شرکت های اینترنت خانگی ابالغ کردیم 
که تا پایان اردیبهشت سرعت همه مشترکین 
ــان« به 1۶مگابیت ارتقا دهند.  ــگ خــود را »رای
این  اکــثــر  در  قبل  ساعتی  دستورالعمل  ــن   ای
شرکت ها اجــرایــی شــد. نتیجه:7 درصدرشد 
متوسط مجموع پهنای باند تااین لحظه« )بامداد 

دیروز(.

جذابیت خرید و پرداخت از طریق 
تلفن همراه

بررسی ها نشان می دهد خرید کــاال از طریق 
ــای  ــزاره ــت از طــریــق اب ــرداخ تلفن همراه و پ
پــرداخــت موبایلی رونـــدی صــعــودی دارد که 
بیشترین رشد در میان ابزارهای پرداخت فعال 
با افزایش1/2۶درصدی به ابزارهای پرداخت 
موبایلی تعلق گرفته است.به گزارش ایرنا، شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارتی شامل سه نوع ابزار 
ــزار پذیرش تلفن  ــزار پذیرش اینترنتی«، »اب »اب
همراه« و »ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی« 
اســت که فعالیت های مربوط به »خرید کــاال و 
خدمات«، »پرداخت قبض و خرید شارژ« و »مانده 

گیری« از طریق آن ها انجام می شود. 
بر اساس تازه ترین آمار، در اسفند ۹8 تعداد یک 
میلیون و ۳20 هزار و 2۹۳ ابزار پرداخت فعال 
موبایلی )تلفن همراه( در کشور وجود داشت که 
نسبت به بهمن ۹8 رشد 1/2۶درصدی را نشان 
می دهد.کارتخوان های فروشگاهی به عنوان 
بزرگ ترین گروه ابــزار پرداخت الکترونیکی در 
اسفندماه شامل هشت میلیون و ۳۳۹ هزار و 2۹4 
دستگاه بود که در این مدت کمتر از یک درصد 
)0/۹۶درصـــد( رشــد کــرد.ابــزارهــای پرداخت 
اینترنتی در اسفندماه روند منفی داشت و تعداد آن 
ها  از یک میلیون و 14۳ دستگاه در بهمن ماه به یک 

میلیون و 1۳۹ دستگاه کاهش یافت.

ثبت گونه کمیاب »اردک دم دراز« 
برای نخستین بار در خوزستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه گفت: گونه 
کمیاب »اردک دم دراز« برای نخستین بار در تاالب 

هورالعظیم مشاهده و ثبت شده است.
محمد ساکی دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: یک 
اردک  از این پرنده پنج روز پیش در مخزن شماره ۳ 
تاالب هورالعظیم مشاهده شده که برای نخستین بار 
در یکی از تاالب های خوزستان بوده است.اردک دم 
دراز پرنده ای با اندازه 42 سانتیمتر  و اردک کوچکی 
با منقار کوتاه است که نرهای بالغ پرهای وسطی دم 
بلندی دارند. محل زیست این اردک در کنار دریاها 

بوده و از جانوران آبزی تغذیه می کند. 

رئیس قوه قضاییه با بیان این  که امروز جان مردم 
درمعرض خطر  ابتال به ویروس کرونا قرار دارد، 
متذکر شد: در میان انواع سالمت، سالمت جسم 
و جان مردم اولویت دارد و در تزاحم بین انواع 
سالمت  ها، باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر تأمین 
سالمت جانی مردم باشد.به گزارش مرکز رسانه 
قوه قضاییه، حجت االســالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه افزود: نظام و دستگاه های اداری باید از 
سالمت مردم در همه زمینه  ها، از سالمت جسم و 
جان تا سالمت روح و سالمت اقتصاد و کسب وکار 

آن  ها صیانت کنند.
وی خاطرنشان کــرد: همه بخش  ها باید برای 
پیشگیری از شیوع هرچه  بیشتر کرونا و تأمین 
بهداشت و درمان آحاد مردم بسیج شوند و همه 
تدابیر و اقدامات باید در جهت کاهش آسیب ها 
و خسارات جانی باشد.رئیس قوه قضاییه  این 
نکته را هم متذکر شد که اقالم پزشکی کشف و 
ضبط شده از محتکران، برای توزیع بین مردم 
تحویل شبکه بهداشت کشور شده است و در این 
خصوص دستور اکید داده شد که شبکه مستقلی 

برای توزیع این اقالم ایجاد نشود.
وی همچنین با اشاره به بیانیه ستاد حقوق بشر 
قوه قضاییه درباره حفظ »حق سالمتی زندانیان« 
گفت: امــروز کاری که در ایــران برای حفظ این 
حق زندانیان انجام شد، در  دنیا نمونه و مایه  
افتخار است؛ در حالی که این بحران نشان داد 
کشور هایی که همواره خود را مدعی حفظ حقوق 
بشر می  دانند، اهمیت چندانی برای این موضوع 
قائل نشدند، اما جمهوری اسالمی نشان داد 
حفظ حقوق و کرامت و سالمت انسان در هر 
شرایطی حتی اگر یک فرد زندانی باشد، مهم 

است.

نباید دوقطبی کاذب »اقتصادـ  سالمت« ما        
را متوقف کند 

به گزارش خراسان، علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایــران 
نیز دیروز در صفحه توئیتر خود نوشت: »مدل 
ایرانی برای مقابله با کرونا باید واجد ابتکارات 
انحصاری و بومی باشد.تبعات اقتصادی کرونا 
شدید است اما »پزشک و کارگر« دو پایه اصلی 

راهبرد عبور از بحران هستند، نباید دوقطبی 
کاذب »اقتصاد ـ سالمت« ما را متوقف کند.سال 
هاست که هنر زندگی در بحران را آموخته ایم.«

سخنگوی دولت: استراتژی فاصله گذاری        
تعطیلی بردار نیست 

سخنگوی دولتگفت: استراتژی فاصله گذاری 
تعطیلی بــردار نیست و شعار ما، شعار در خانه 
بمانیم است.به گزارش  ایرنا، »علی ربیعی« دیروز 
در دومین نشست خبری با خبرنگاران در سال ۹۹ 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، درباره 
نظریه دولت و کرونا افــزود: استراتژی اصلی ما 
همچنان اصــل و اســاس بــودن حفظ سالمت و 
جان انسان هاست و هیچ جایگزینی برای سالمت 
ــدارد. اگر برخی از  جامعه و جان مــردم وجــود ن
تعابیری این چنین استفاده می کنند که اولویت ها 
تغییر می کند  خطاست و هر تصمیمی می گیریم 
بــرای بقای درازمـــدت و حفظ جــان انسان ها و 
سالمت محور بودن همه تصمیمات است.وی 
ــذاری را دنبال  ــه داد: از روز اول فاصله گ ادام
کردیم هنوز این ترمولوژی خیلی بیان نمی شد 
ما در عمل فاصله گذاری را دنبال کردیم  مدارس 
دانشگاه ها مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی 
و مذهبی و حتی ترددها مباحث مهمی در دل 
 طرح فاصله گذاری فیزیکی بود که دنبال کردیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: به عنوان سخنگوی 
دولت اعالم می کنم این استراتژی تعطیل بردار 
نیست؛ حفظ سالمت مردم اصل و اساس است 
حتی از لفظ اولویت استفاده نمی کنم، حفظ 
ــاس همه تالش های  ــردم اصــل و اس سالمت م
ماست. طرح فاصله گــذاری فیزیکی هم طرح 
دولت تا کاهش بسیار ملموس کرونا و تمام شدن 
ــوروز هم این  ــت. اگــر در ن ــه خواهد داش آن ادام
طرح را تشدید کردیم، احتمال شکستن فاصله 
ــود داشت. ربیعی افـــزود: هر تصمیمی  ها وج
که مخل جان انسان ها و سالمت جامعه شود، 
شاخص ارزیابی ما خواهد بود و تصمیم اصالحی 
و رو به جلو اتخاذ خواهیم کرد. مدل ما اساس 
بودن سالمت به اضافه حفظ معیشت و زندگی 
مردم  یعنی زیست اجتماعی و اقتصادی با رعایت 
فاصله گذاری است.دستیار ارتباطات اجتماعی 
رئیس جمهور درباره دادن اینترنت پرسرعت با 

پهنای باند باال برای معلمان گفت: ما دو کار را 
درباره اینترنت خانگی دنبال می کنیم. صبح امروز 
با آقای آذری جهرمی صحبت کردم. بنا به اظهار 
ایشان، ظرفیت های ما در شبکه ها تکمیل شده 
است. ما برای افزایش این ظرفیت ناچاریم سراغ 
فرکانس های صداوسیما که کار نکرده یا کم کار 

می کنند، برویم. 

عمر ویروس کرونا مشخص نیست       
سخنگوی دولت اضافه کرد: عمر ویروس کرونا 
به هیچ  وجه مشخص نیست، رفتار کرونا ویروس 
ناشناخته اســت، پیش بینی های بین المللی، 
اتمام شیوع ویروس نه در ایران و نه در جهان را در 
کوتاه مدت نشان نمی دهد.سخنگوی دولت با 
بیان این که پیش بینی می شود تا یک سال آینده 
احتمال تداوم بحران کرونا وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: ما باید بر اصل حفظ فاصله گذاری و سالمت 
بر سبک های زندگی مبتنی بر بهداشت را اجرا 
کنیم. ادارات را نمی توان یــک ســال تعطیل 
 کرد. زمان آغاز فعالیت مشاغل با ریسک پایین
ــر کشور هــم دیـــروز در حاشیه پنجاهمین  وزی
ــالع رســانــی و تبلیغات  ــ جــلــســه شــــورای اط
ــع خــبــرنــگــاران گــفــت:  ــم اقـــتـــصـــادی در ج
مشاغل بــا ریسک پایین در اســتــان هــا از 2۳ 
ــاز خواهند کرد.  فــروردیــن فعالیت خــود را آغ
جلسه  در  ــزود:  افـ فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
ــروز وزیـــر صــمــت گــزارشــی از تــامــیــن کــاال  ــ ام
ــای مناسب  ــض ــرد کــه ف ــه کـ ــ و قــیــمــت هــا ارائـ
ــرر شـــد با  ــق ــازار بـــررســـی و م ــ ــادی و بـ ــص ــت اق
تصمیمات ستاد، کار ها را به گونه ای هدایت 
ــدازی دچــار اخــالل نشود.  کنیم تا امر فاصله ان
وی ادامه داد: بنابراین مشاغل را براساس مشاغل 

کم ریسک و ریسک متوسط و ریسک باال تقسیم 
بندی کردیم و مقرر شد مشاغل با ریسک پایین 
در استان ها از بیست و سوم فروردین فعالیت 
خود را شــروع کنند و در تهران نیز این مشاغل 
با ریسک پایین از ۳0 فروردین فعال می شوند. 
همچنین قرار شد دستورالعمل های بهداشتی 
برای این فعالیت ها به کار گرفته شود.وزیر کشور 
گفت: همچنین در حوزه حمل و نقل تصمیم هایی 
گرفته شد تا حمل و نقل را به گونه ای سامان دهی 
کنیم که در آن جا نیز حداکثر پروتکل ها رعایت 
شود و حتمًا باید این کار انجام شود و شهرداری ها 
قرار شد هم در کاهش تقاضا برای حمل و نقل 
عمومی و هم افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی 

پروتکل ها را رعایت کنند.

ــروز به ستاد         فهرست مشاغل مجاز ،ام
مبارزه با کرونا اعالم می شود

سعید ممبینی رئیس اتــاق اصناف نیز گفت: 
فهرست مشاغل مجاز به فعالیت از ابتدای هفته 
آینده، امروز برای تصمیم گیری نهایی به ستاد ملی 

مبارزه با کرونا اعالم می شود.

کنترل ویـــروس کــرونــا پیش شــرط نجات        
مشاغل است

کریستالینا  تسنیم،  ــزارش   ــ گ بــه  همچنین 
جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پــول و 
تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت 
در مقاله مشترکی با رد برخی اظهارات مبنی بر 
این که بین نجات جان مردم و نجات مشاغل یکی 
را باید انتخاب کرد، نوشتند این چیزی جز یک 
مغلطه نیست و کنترل ویروس کرونا پیش شرط 

نجات مشاغل است.

گروه اجتماعی/ در ایام نوروز بود که وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از افزایش 15.8 تا 77.۳ 
درصدی  حقوق امسال بازنشسته های کشوری 
و لشکری به منظور اجرای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان خبر داده بود؛ حاال معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
جزئیات ساز و کار توزیع 10 هزار میلیارد تومان 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را اعالم 

کرده است.

افزایش 15 درصدی حقوق همه شاغالن و        
بازنشستگان

آن طور که محمد باقر نوبخت از طریق صفحه 
اینستاگرام خود توضیح داده است، در نشست 
مشترک با نمایندگان تشکل های بازنشستگی 
مقرر شد در مرحله اول به حقوق همه شاغالن و 
بازنشستگان 15 درصد اضافه شود. در مرحله 
بعد کارمندانی که ۳0 سال سابقه کامل دارند اگر 
با 15 درصد افزایش به حداقل دریافتی دو میلیون 
و 800 هزار تومان نرسیدند همه آنان مشمول 
افزایش حقوق تا حد نصاب دو میلیون و 800 هزار 

تومان خواهند بود.

توزیع 10 هزار میلیارد برای 20 گروه شغلی        
بازنشستگان کشوری

ــه بـــرای 20 گـــروه شغلی  ــا بــیــان ایـــن ک وی ب
بازنشستگان کشوری حــدود10 هزار میلیارد 
تومان توزیع خواهد شد تا همسان سازی به شکل 
عادالنه انجام شود، افــزود: برای افــرادی که در 
گروه های یک تا پنج قرار گرفتند از یک میلیون 
و 1۳5 هزار تومان تا یک میلیون و 1۹4 هزار 
تومان به دریافتی شان افزوده می شود. نوبخت 
ادامه داد: برای گروه دوم که شامل سطوح ۶ تا 
11 است، از 725 هزار تومان تا 781 هزار تومان 

افزایش پرداختی اعمال خواهد شد.
ــروه ســوم که در سطوح 12  ــرای گ وی گفت: ب
تا1۶ هستند، بیش از 800 هزار تومان افزایش 
در نظر گرفته شده است.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه افــزود: برای افــرادی که در گروه 17 تا 
20 قــرار گرفته اند از۹00 هــزار تا  ۹5۶ هزار 

تومان افزایش پرداختی اعمال می شود.وی با 
بیان این که بیش از ۹00 هزار تومان به افرادی 
که همسان سازی در مورد آن ها اعمال می شود 
افزایش پرداخت اعمال می شود، افزود: بر این 
اساس این افزایش برای یک میلیون و ۳11 هزار 
نفر اعمال می شود. همچنین برای بازنشستگانی 
که در سنوات اخیر بازنشسته شده اند حدود 700 
هزار تومان افزایش پرداختی اعمال می شود. به 
گفته نوبخت این روش به تصویب اکثریت به اتفاق 
نمایندگان تشکل های بازنشستگی کشوری و 
لشکری رسیده و به نظر می رسد به عدالت نیز 
نزدیک باشد.وی  با بیان این که، در فصل دهم  
قانون مدیریت خدمات کشوری )در مواد ۶۶ و 
۶7( شغل و شاغل  تعریف شده است، اضافه کرد: 
در ماده 10۹ قانون مذکور نیز جدولی مشخص 
شده  که بازنشستگان را بر اساس آخرین وضعیت 
شغلی دسته بندی کرده است.وی ادامه داد: بر 
اساس این دسته بندی گروه های باالتر امتیازات و 
حقوق های بیشتری نیز دریافت می کند؛ در نتیجه 
برای رعایت عدالت در توزیع منابع موجود برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان برای پنج گروه 
اول بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان افزایش 

پرداختی لحاظ شد.

افزایش سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان        
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم 
مباحث خود با اشاره به نحوه افزایش سقف بیمه 
تکمیلی بازنشستگان گفت: برای بازنشستگان 

کشوری سقف ۶0 هــزار تومان  خدمات بیمه 
تکمیلی در سال 1۳۹8  به 140 هــزار تومان 
ــاس بیمه  امسال افــزایــش می یابدو بر ایــن اس
تکمیلی نسبت به سال ۹8 حدود 2,5 برابر خواهد 
شد، این افزایش در حالی است که نسبت به سال 
قبل بازنشستگان نباید سهمیه بیشتری بپردازند.
به گفته  وی در ضوابط اجرایی بودجه 1۳۹۹ 
مــاده ای گنجانده خواهد شد تا دستگاه های 
اجرایی مجاز باشند امکانات رفاهی خود را که به 
شاغالن ارائه می دهند در اختیار بازنشستگان 

نیز قرار دهند.

خبر خوش به بازنشستگان تامین اجتماعی       
نوبخت در بخش نهایی توضیحات خود از صفحه 
اینستاگرام با بیان این که این سازمان طرحی را 
بــرای کمک به همسان ســازی حقوق مشموالن 
تامین اجتماعی تدوین کرده است، افزود: به لحاظ 

قانونی وظیفه همسان سازی حقوق مشموالن 
تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی 
است، اما با توجه به وظایفی که بر عهده سازمان 
برنامه و بودجه قرار دارد، این سازمان در روزهای 
آینده مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی را دعوت 
خواهد کرد تا آن ها برنامه خود برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان  این بخش را ارائه کنند.وی 
افزود: بر اساس برنامه سازمان برنامه و بودجه این 
سازمان در نظر دارد برای تامین منابع الزم برای 
همسان سازی حقوق مشموالن سازمان تامین 
اجتماعی، بخشی از بدهی دولت به این سازمان 
را پرداخت کند.دکتر نوبخت تاکید کرد: آماده ایم 
بخشی از بدهی های دولت به تامین اجتماعی را با 
واگذاری اموال و سهام بپردازیم مشروط بر این که 
همه آن ها صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان 
این سازمان شود.مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری هم  در پست اینستاگرامی خود در این 
بــاره نــوشــت: امــســال میانگین افــزایــش حقوق 
بازنشستگان کشوری 800 هزار تومان خواهد 
بود و حداقل حقوق بازنشستگان این صندوق با 
سنوات کامل دو میلیون و 800 هزار تومان است.
اکبر افتخاری با اشاره به این که همسان سازی در 
گروه های پایین تر به شکلی است که حداقل حقوق، 
برای افراد با سنوات کامل )۳0سال( دو میلیون و 
800 هزار تومان خواهد بود، افزود: همان طور که 
قبال اعالم شده، مجموع دو رقم »15درصد افزایش 
حقوق« و »همسان سازی«، به طور میانگین حدود 
800 هزار تومان است که از فروردین ماه جاری 

اعمال می شود.

با اعالم جزئیات توزیع 10هزار میلیارد برای همسان سازی مشخص شد  

افزایش 725 هزار تا 1/2میلیون تومانی  حقوق بازنشستگان 

 جدول چگونگی توزیع 10 هزار میلیارد
 برای 20 گروه شغلی بازنشستگان کشوری

میزان اضافه دریافتی )تومان(گروه

1.1۳5.000 تا 1.1۹4.000  1 تا 5

725/000 تا۶781/000 تا 11

بیش از12800/000 تا 1۶

۹00.000 تا 17۹5۶.000 تا 20
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ــا فــصــل اول  ــدل ب ــاک مــهــدی پ
سریال »ستایش« به کارگردانی 
سعید سلطانی به شبکه آی فیلم 
آمده است. این فصل از سریال 
ــورد  ــد و م ســـال 89 پــخــش ش

ــادی از مخاطبان تلویزیون  استقبال تعداد زی
قرار گرفت.

ــروز با فیلم  محسن تنابنده ام
»شــکــســتــن هــمــزمــان بیست 
اســـتـــخـــوان« اثــــر بــــــرادران 
خانگی  نمایش  بــه  محمودی 
مــی آیــد. او در ایــن فیلم نقش 

مهاجر افغانستانی را بــازی کــرده و با مجتبی 
پیرزاده و فرشته حسینی همبازی است.

سینما و تلویزیون سه شنبه 19 فروردین  61399
13 شعبان  1441.شماره 20348

چهره ها و خبر ها

بهنوش طباطبایی هفته آینده با 
»ماجرای نیمروز: رد خون« اثر 
محمدحسین مهدویان به نمایش 
خانگی می آید. قرار بود فیلم این 
هفته توزیع شــود، امــا به دلیل 
محدودیت ترافیکی در ارسال نسخه فیزیکی، 

به تعویق افتاد.

سیروس مقدم در گفت وگویی 
ــاره علت گاف های متعدد  درب
در »پایتخت 6« گفته است که 
همزمانی پخش و کارهای فنی 
پس از تولید باعث این خطاها 
شده، وگرنه تصویربرداری سریال با عجله انجام 

نشده است.

ــش »مــن  ــوی ــه پ ــوان ب ــ ــد ج ــب رام
ــان خطیبی  ــک ــه اش بــاهــاتــم« ک
شروع کننده آن بــود، پیوست. 
در این پویش هنرمندان تا پایان 
با هــدف حمایت از قشر  بهار، 
بی بضاعت در بحران کرونا، به آنان کمک هایی 

خواهند کرد.

4 سال  شقایق دهقان بعد از 
دوری از تلویزیون، از فرداشب 
ــون خ«  با فصل دوم سریال »ن
ساخته سعید آقاخانی، در شبکه 
یک دیده می شود. او آخرین بار 

سریال »یادداشت های یک زن خانه دار« را روی 
آنتن داشت.

»بچه مهندس 3« سریال رمضانی شد

سعید سعدی تهیه کننده سریال »بچه مهندس 
۳« از پخش این سریال در ماه مبارک رمضان 

خبر داد.
به گــزارش مشاور رســانــه ای پـــروژه، مجموعه 
تلویزیونی »بچه مهندس ۳« به کارگردانی علی 
غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی در شب های 
ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه دوم سیما 

می رود.
سعید سعدی با تأیید این خبر گفت: »پخش سری 
ســوم سریال »بچه مهندس« در شب های ماه 
مبارک رمضان از شبکه دوم سیما قطعی شده 
است و به زودی تیزرهای مجموعه نیز منتشر 
می شود. محور اصلی داستان این فصل از سریال 

نیز در ادامه دو فصل گذشته خواهد بود«.
فرهاد قائمیان، کامران تفتی و ثریا قاسمی، به 
همراه روزبــه حصاری، سعید کریمی، مهشید 
ــوادی، کــاوه سماک باشی و فرناز رهنما، با  ج
معرفی محمود خسرومنش، امید ماهر، نسیم 
باقریان، یاسمن قلی پور و با حضور سیدمهرداد 
ضیایی، کریم اکبری مبارکه و عباس جمشیدی، 
شماری از بازیگرانی هستند که در فصل سوم 

»بچه مهندس ۳« به ایفای نقش پرداخته اند.

سینمای ایران

نمایش خانگی

تلویزیون

خبر

حمایت 20 درصدی از اکران 
آنالین فیلم های جدید

عرضه  از  سینمایی  سازمان  حمایت  جزئیات 
فیلم های اکران نشده در شبکه نمایش خانگی 

اعالم شد.
به گــزارش مهر، پیرو مصوبه »کارگروه بررسی 
آسیب های کرونا در سینما« مورخ ۲8 اسفند 98 
فیلم های سینمایی اکران  نشده، در صورت عرضه 
در شبکه نمایش خانگی معادل ۲۰ درصد مبلغ 
ــراردادی که با آن سامانه ها  قــرارداد عالوه بر ق

دارند، مورد حمایت قرار می گیرند.
شرایط این حمایت بدین شرح است: قــرارداد 
)دارای  درخواستی  ویدئویی  سامانه  با  فیلم 
ــه شــود؛ فیلم  مجوز از سازمان سینمایی( ارائ
مطابق پروانه مالکیت، متعلق به بخش خصوصی 
باشد. مبلغ حمایتی سازمان سینمایی به نسبت 
سهامداران توزیع می شود. فیلم دارای پروانه 
نمایش سینمایی )به جز گروه هنر و تجربه( باشد؛ 
فیلم تاکنون اکران نشده باشد؛ پروانه نمایش 
فیلم متعلق به سال 96 به بعد باشد. درخواست ها 
حداکثر تا پایان فروردین ماه امسال ارائــه می 
 شــود. در راستای شفافیت، اسامی فیلم های 
مورد حمایت به تفکیک میزان حمایت و قرارداد، 

منتشر می شوند.

کناره گیری فیلیمو و نماوا از انجمن صنفی ویدئو آنالین

دو سرویس وی اودی از عضویت در انجمن 
آنالین  ویدئوی  نمایش  شركت های  صنفی 
ــط  ــراف دادنـــد.بـــه گـــزارش رواب ــص کــشــور ان
عمومی فیلیمو، به دنبال برخی مصاحبه ها، 
اطــالع رســانــی هــای نــادرســت و انتشار آمــار 
غیرواقعی از سوی برخی اعضای انجمن صنفی 
شركت های نمایش ویدئوی آنالین کشور، 
فیلیمو و نماوا با انتشار اطالعیه ای مشترک، 
ضمن توضیح روند فعالیت این صنف، به طور 
رسمی کناره گیری شان را از عضویت، فعالیت 
و هرگونه تصمیم گیری در این صنف  اعالم 
می کنند. در بخشی از متن این اطالعیه آمده 

است:
هم اکنون و بعد از گذشت حدود سه سال از 
نمایش  شرکت های  صنفی  انجمن  تشکیل 
ویدئوی آنالین، با توجه به شرایط مطرح شده 
و نیز برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی از 

سوی برخی اعضای انجمن، فیلیمو و نماوا 
با اعالم کناره گیری رسمی، هرگونه فعالیت 
صنفی در این انجمن را رد می کنند. همچنین 
باتوجه به این که مدت طوالنی است دخل و 
تصرفی در امور انجمن از سوی فیلیمو و نماوا 
صــورت نگرفته، هرگونه اظهارنظر از سوی 
اعضای انجمن در خصوص تصمیم گیری های 
جدید یا اعالم آمار و اطالعات در حوزه سینما و 
فرهنگ مورد تایید این دو پلتفرم فعال در حوزه 

وی او دی نخواهد بود.

مصطفی قاسمیان - حواشی سریال »پایتخت« 
که جمعه شب روی آنتن رفــت، هنوز به پایان 
نرسیده اســت. در حالی که انتقادات از این 
مجموعه تا پیش از قسمت آخر، تنها معطوف بود 
به آن چه »بدآموزی های سریال« خوانده می شد، 
اما در قسمت پانزدهم، تنها چند سکانس از 
ماه عسل »رحمت« و »عاطفه«، همه بحث ها را 
به حاشیه برد. جنجال اشارات سریال به دو فیلم 
محصول سینمای موسوم به »فیلمفارسی«، تا 
حدی پیش رفت که یکشنبه عصر، علی عسکری 
رئیس سازمان صداوسیما، در دستوری خطاب 
به معاون سیما، خواهان بررسی مسئله شد 
تا مشخص شود »حاصل اشتباه، بی توجهی 
و وادادگـــی اســت یا نتیجه عملیات مرموز و 

فتنه انگیز ستون پنجم فرهنگی دشمن«.

خارج از روال معمول	 
در همین روزها گمانه زنی های بسیاری درباره 
چگونگی پخش این بخش از سریال، مطرح شده 
است؛ عــده ای در فضای مجازی این احتمال 
را مطرح کرده اند که شاید گروه فیلم و سریال 
شبکه یک، متوجه شباهت و اشاره »پایتخت« 
به دو فیلمفارسی نشده اند. با این حال روزنامه 
خراسان به اطالعاتی دست یافته است که نشان 
می دهد فصل ششم سریال »پایتخت« خارج از 

روال عادی تولید سریال های تلویزیونی ساخته 
شده است. می دانید دو مسیر معمول تصویب و 
تولید سریال های تلویزیون، گروه فیلم و سریال 
شبکه های مختلف سیما و همچنین سیمافیلم 
است. در حالی که در ابتدای تیتراژ »پایتخت«، 
عبارت »گــروه فیلم و سریال شبکه یک تقدیم 
می کند« آمده، اما شنیده ها حاکی از آن است که 
گروه فیلم و سریال شبکه یک در تولید این سریال 

نقشی نداشته است.

ورود بازرگانی صداوسیما	 
از آن جا که بیم آن می رفته که فیلمنامه سریال 
»پایتخت 6« به دلیل برخی اشــارات سیاسی، 
مورد ممیزی شدید قرار بگیرد یا حتی به طور 
کلی تصویب نشود، به اصرار مدیرکل بازرگانی 
سازمان صداوسیما ، روندی که برای تصویب 
فیلمنامه این مجموعه طی شده، خارج از روال 
عادی سازمان بوده است. ظرفیت فراوان سریال 
برای جذب آگهی، مدیران سازمان را مجاب 
کرد که به این درخواست تن دهند و با نگاه به 
درآمدی که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین 
زده می شود، مجوز تولید »پایتخت 6« را بدون آن 
که فیلمنامه آن در شورای فیلمنامه سیمافیلم یا 
گروه فیلم و سریال شبکه یک به تصویب برسد، 
صــادر کنند. فیلمنامه پیش از تولید، تنها به 

رؤیت مرتضی میرباقری معاون سیما می رسد 
و از فیلترهای معمول نظارتی سازمان عبور 
نمی کند. برای پیگیری این موضوع با عباس 
مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی صداوسیما تماس 
گرفتیم، ولی وی حاضر به گفت وگو نشد. تالش 
خراسان برای ارتباط با روابط عمومی این اداره 
کل نیز بی نتیجه ماند. همچنین خراسان این 
مسئله را با روابط عمومی معاونت سیما در میان 

گذاشت؛اما پاسخی دریافت نشد.

بدعت شورای چهارنفره	 
ماجرای تولید و پخش »پایتخت 6« به همین جا 
ختم نشده است. این سریال بعد از سپری کردن 
مراحل تولید، یک بار دیگر بدون آن که طبق 
روال معمول، توسط بازبین شبکه یک سیما، 
بازبینی شود، توسط شــورای چهار نفره ای از 
مدیران ارشــد سازمان بررسی و مجوز پخش 
آن صادر شده است. این شورا شامل مرتضی 
میرباقری معاون سیما، جواد رمضان نژاد مدیر 

سیمافیلم، مجید زین العابدین مدیر شبکه یک 
و مهدی فرجی مشاور پروژه »پایتخت« و مدیر 
سابق شبکه یک بوده است. این موضوع را هم 
از غالمرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال 
ــروژه به نــام مجموعه وی روی  شبکه یک که پ
آنتن رفته، پیگیری کردیم، اما الماسی حاضر به 
پاسخگویی در این باره نشد. جالب این که همه 
افراد این شورا، چندین سال است که به عنوان 
مدیران ارشد سازمان صداوسیما مشغول به کار 
هستند. به نظر می رسد آن چه بیش از هرچیز 
جنجال های »پایتخت« را ساخته، ولع شدید 
برای جذب آگهی های گران تر برای محصوالت 
برند سازمان است که در برخی برنامه های دیگر 
نیز نمود یافته است. همچنان که »عصر جدید«، 
»دورهمی« و حتی »فرمول یک« نیز با توجیه 
درآمدزایی، می توانند بخش هایی را روی آنتن 
ببرند که پیشتر در صداوسیما سابقه نداشته 
است؛ مواردی که در ماه های اخیر، نمونه هایی 

از آن را در همین صفحه خوانده اید.

 درآمد300 میلیاردی 
که کار دست »پایتخت« داد
جزئیات اختصاصی خراسان از ماجرای تولید و پخش 
سریال محبوب شبکه یک

زنیدرشمایلپدرخوانده
پانته آ پناهی ها در سریال »کرگدن« به خوبی از پس بازی در نقش »ونوشه عظیمی« برآمده است

مائده کاشیان - در یکی، دو سال گذشته، 
به  بانفوذ شبیه  و  فــرد قدرتمند  حضور یک 
شخصیت »پــدرخــوانــده«، پــای ثابت بیشتر 
سریال های نمایش خانگی مانند »مانکن«، 
»رقص روی شیشه«، »نهنگ آبی« و »ممنوعه« 
بوده و ظاهرا این مدل شخصیت قرار است در 
آینده با سریال های دیگری مانند »آقــازاده« 

ادامه پیدا کند.  
سریال »کرگدن« که اکنون در مدیوم نمایش 
خانگی در حال توزیع است هم از این قاعده 
مستثنا نیست و مشابه این شخصیت را در 
قصه آن هم می بینیم، منتها با این تفاوت مهم 
که این بار، پدرخوانده داستان یک زن به نام 
ــت. در ادامــه مطلب،  »ونــوشــه عظیمی« اس
نگاهی به این کاراکتر و بازی پانته آ پناهی ها 

داشته ایم.

ونوشه، متفاوت و پیچیده	 
پــدرخــوانــده ســریــال »کــرگــدن«، کسی که 
پشت پرده همه اتفاقات است، ثروت زیادی 
او هستند و  افـــرادی گوش به فرمان  دارد، 
ــران را قربانی خــواســتــه هــای خــودش  ــگ دی
می کند، شخصیتی به نام »ونوشه عظیمی« 
اســت. وقتی چنین کــاراکــتــری زن باشد، 
با نمونه های مشابه  اقتضائات داستان هم 
ــار دیگر فــرق می کند و انتظار مــی رود  در آث
ویژگی های شخصیتی او کمی متفاوت باشد. 

»ونوشه« طبق همین پیش فرض، شخصیت 
چندبعدی و پیچیده ای دارد. او که در کودکی 
به طرز فجیعی والدین خود را از دست داده، 
تکیه گاه برادرش است و اکنون در کار قاچاق 
دست دارد. »ونوشه« شخصیتی قوی، جدی 
و محکم است که مهره های بازی را با زیرکی 
هدایت می کند. او در عین جدیت و بی رحمی 
خاصی که دارد، درگیر یک ماجرای عاطفی 
می شود و به یکی از مهره های خود عالقه پیدا 
می کند. یک ُبعد این شخصیت آن پدرخوانده 
قدرتمند، جدی و ترسناک است و بعد دیگر 
شخصیت او، آن زن احساساتی ا ست که به 

دلیل عشق و عالقه به مهره اش ضعیف شده و 
در حسرت به دست آوردن اوست.

نمایش تاثیرگذار عشق و بی رحمی	 
پانته آ پناهی ها با بازی درخشان خود، مخاطب 
را با ابعاد مختلف شخصیتی »ونوشه« آشنا 
و او را با خود همراه می کند. او در بعضی از 
سکانس ها با استفاده از قاطعیتی که در چهره 
و صدایش دیده می شود، شمایل پدرخوانده 
را پیدا می کند و در لحظات حسی قصه، برای 
عشقی که نتوانسته او را به دســت بیاورد، 
اشک می ریزد؛ البته او در بــروز احساسات 

خود افراط نمی کند، به همین دلیل وقتی در 
این وضعیت دیده می شود، مخاطب متوجه 
می شود »ونوشه« عمیقًا درهم شکسته است. 
ــرای پانته آ  پیچیدگی و سختی ایــن نقش ب
متفاوت  کامال  حس  دو  نمایش  پناهی ها، 
بی رحمی و عشق و نمایش درست هردو وجه 
شخصیت »ونوشه« است. او در سکانس هایی 
که با فرد مورد عالقه اش یعنی »نوید« روبه رو 
می شود گاهی هر دو روی این شخصیت را 
همزمان از خود نشان می دهد، گاهی هم به 
تناسب موقعیت قصه، باید عشق و عالقه اش 
بی رحم  پدرخوانده  همان  تا  کند  پنهان  را 
باشد. او با بازی بسیار خوب خود ،مخاطب را 
تحت تأثیر این لحظات قرار می دهد و جنگی 
را که درونش درگرفته است ،برای تماشاگر 
به نمایش می گذارد. یکی از لحظات بازی 
فوق العاده این بازیگر، مربوط به سکانسی 
است که »ونوشه« بعد از جشن تولدش با »نوید« 
روبـــه رو می شود و احتمااًل به علت مصرف 
نوشیدنی الکلی، تعادلی روی رفتارها و ادای 
کلماتش ندارد. او در این سکانس به طرز کاماًل 
باورپذیری، مخاطب را تحت تأثیر آشفتگی 
خود و غافلگیر شدنش از دیدن »نوید« قرار 
می دهد. بازی فوق العاده پانته آ پناهی ها در 
ارتباط خوب تماشاگر با شخصیت »ونوشه« 
سهم مهمی داشته و چیزهایی به این کاراکتر 

اضافه کرده است.

ادامه »دورهمی« از این هفته

برنامه »دورهمی« مهران مدیری از این هفته طبق 
روال همیشگی روی آنتن شبکه نسیم می رود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »دورهمی« 
ــن هفته، طبق روال معمول  ــت از ای قـــرار اس
چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت ۲۳، از شبکه 
نسیم پخش شود. شبکه نسیم برنامه »دورهمی« 
را در ایــام نــوروز با حضور مهمان های متنوعی 
همچون بنیامین بهادری، بهرام افشاری، یکتا 
ناصر، بهنام بانی، محمدحسین مهدویان، محمد 
بحرانی، امیرحسین آرمان، ریما رامین فر، پژمان 
جمشیدی، بهناز جعفری، امید حاجیلی، سینا 
درخشنده، میثم ابراهیمی و مهدی دارابی روی 

آنتن برد.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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جواد نوائیان رودسری-  از انتشار دوره جدید روزنامه خراسان 
نزدیک به 71 سال می گذرد. این روزنامه را به دلیل انتشار 
منظم، باید حافظه تاریخی شهر مشهد و استان خراسان، در 
هفت دهه گذشته بدانیم. کمتر خبری از شرق کشور است که 
در جست وجوی آن باشید اما نتوانید رد پایی از آن را در روزنامه 

خراسان پیدا کنید. برای کسانی که به دنبال سوژه داستان نویسی 
ــاره تاریخ معاصر مشهد پژوهشی  هستند یا می خواهند درب
داشته باشند، آرشیو پرسابقه ترین روزنامه فعال شرق کشور، 
گنجینه ای ارزشمند و بی بدیل است. معمواًل روال این بود که در 
صفحه خراسان قدیم، بریده روزنامه را بدون شرح اضافه تقدیم 

حضورتان کنم؛ چرا که معتقد بودم قدمت حروف و ظاهر قدیمی، 
خود می تواند با مخاطب ارتباط برقرار و او را به گذشته و خاطراتش 
وصل کند. اما در شرایط فعلی که انتشار جریده شریفه خراسان 
به صورت کاغذی متوقف و ارتباط ما و مخاطبان وفادارمان، به 
دنیای مجازی موکول شده است، شاید دیگر آن روش جوابگوی 

خواسته ها و نیازهای شما عزیزان نباشد. از این رو، در این شماره، 
گزیده ای از داغ ترین اخبار نخستین سال انتشار روزنامه خراسان 
را برای شما خوبان برگزیده ام که در ادامه به تماشای آن ها خواهید 
نشست؛ اخباری که شرحی مختصر، نگاه کردن به آن ها را مفیدتر 

از قبل کرده است.

اخبار داغ مشهد در روزنامه   71 سال قبل
از افتتاح ساختمان مرکزی بانک ملی در خیابان ارگ تا 4 تفنگدار دبیرستان فردوسی

نخستین کنکور دانشکده پزشکی مشهد
تأسیس دانشکده پزشکی در مشهد، یکی از آرزو های دیرین این شهر 1200 ساله بود. 
پیش از آن، آموزشگاهی برای تربیت بهیار، پرستار و پزشکیار در شهر مشهد ایجاد شد؛ اما 
فقدان دانشکده پزشکی از یک سو و وجود بیمارستان بزرگی مانند امام رضا)ع( که نیاز به 
کادر درمانی تازه نفس داشت، از سوی دیگر، مطالبه عمومی را برای تأسیس چنین مرکزی 
در مشهد باال برد. به این ترتیب، در سال 1328، دانشکده پزشکی مشهد افتتاح و در 
مهرماه همین سال، آگهی آزمون ورودی آن در روزنامه خراسان منتشر شد. این آزمون به 

صورت کتبی برگزار می شد و در آن زمان از پرسش های تستی یا چهارگزینه ای و ... خبری 
نبود. برخی از پزشک هایی که در این دوره پذیرفته شدند، بعدها در زمره اطبای شناخته 
شده شهر مشهد قرار گرفتند. مثاًل دکتر مشرف رضوی متخصص زنان و نازایی، ورودی 
دوره اول دانشکده پزشکی مشهد بود. مطب وی، مدت ها در چهارطبقه، کوچه جنب 
دادگستری قرار داشت. بی تردید خبر برگزاری آزمون ورودی دانشکده پزشکی مشهد، 

یکی از داغ ترین خبرهای خراسان آن دوران برای جوانان خراسانی بود. 

خبری برای فراموش شدگان جامعه
بیماران روانی، به نگهداری های ویژه نیاز دارند؛ بسیاری از آن ها می توانند با مراقبت خوب 
و مناسب، به حالت طبیعی برگردند و زندگی را از سر بگیرند. فقدان اطالعات صحیح 
درباره بیماری های روانی، باعث شده بود که عموم مردم، مبتالیان به این امراض را، مجانین 
و دیوانگانی بدانند که باید به نحوی عمر را سر کنند و حتی اگر برایشان این مسیر طوالنی را 
کوتاه کنی، بهتر است! اما در این بین، پزشکی خیرخواه به میدان آمد و شرایط زندگی آن ها 
را تغییر داد. زنده یاد دکتر موسی حجازی، طبیب قانونی مشهد و از پزشکان حاذق شهر، 

با تهیه زمینی در خیابان سمزقند)بخشی از خیابان عبادی فعلی(، سنگ بنای نخستین 
آسایشگاه و بیمارستان روانی مدرن را در مشهد گذاشت. روزنامه خراسان یکی از ویژه ترین 
گزارش های نخستین سال انتشار خود را به روند احداث این آسایشگاه اختصاص داد و برای 
اولین بار، تصاویری از ساختمان در حال ساخت آن منتشر کرد. نمونه ای از این تصاویر را 
امروز می توانید در این صفحه ببینید؛ شاید این ها تنها عکس هایی باشد که از این مکان، 

در زمان ساخت برداشته شده است. تصویری که ضمیمه یک گزارش داغ خبری شد.

4 تفنگدار دبیرستان فردوسی!
درج آگهی شاگرد اولی از نخستین شماره های 
روزنامه خراسان باب شد. اما برای نخستین بار، 
درج یک آگهی کامل از چهار دانش آموز شاگرد 
اول دبیرستان فردوسی در سال تحصیلی 28-
1327، محیط های آموزشی شهر را تحت تأثیر 
قــرار داد. این خبر در مردادماه 1328 منتشر 
شد. دبیرستان فردوسی، قدیمی ترین دبیرستان 
همچنان فعال مشهد، در چهارراه دانش فعلی و 
چهارراه کالنتر سابق قرار دارد و در آن زمان، یکی 
از کانون های فرهنگی مهم و مورد توجه مردم 
مشهد بود. ظاهرًا برگزاری مشترک امتحانات 
در سطح دبیرستان ها و رتبه آوردن دانش آموزان 
دبیرستان فردوسی، اعتبار خاصی به این مرکز 
آموزشی می داد. در این سال، پرویز مشایخی با 

معدل 18/61 رتبه اول کالس ششم، مهدی 
لعل مــهــدی زاده با معدل 14/47 رتبه اول 
کالس پنجم، حسین سیدی با معدل 16/01 
رتبه اول کالس سوم و هوشنگ ضیائی با 
معدل 15/81 رتبه اول کالس دوم را برای 
دبیرستان فردوسی کسب کردند. البته 
معدل این افراد، چنگی به دل نمی زند اما 
به هر حال، این ها بچه درس خوان های 
آن دوره انــد و اگر االن از آن ها علت کم 
بودن معدلشان را بپرسید، خواهند 
گفت درس هایشان خیلی از درس های 
دقیقًا  اســـت؛  بـــوده  سخت تر  شما 
نوه،  به  همان عبارتی که شما هم 

نتیجه هایتان خواهید گفت!

 ساختمان بانک ملی مشهد  
بنایی صد در صد ایرانی

خیلی ها به اشتباه تصور 
می کنند که ساختمان بانک ملی 
در خیابان ارگ را که یکی از قدیمی ترین 
ساختمان های مدرن مشهد است، آلمانی ها  در زمان 
پهلوی اول ساخته اند؛ در حالی که سخت در اشتباهند! 
اگر نگاهی به شماره 22 روزنامه خراسان در تیرماه سال 1328 
بیندازید، متوجه می شوید که مهندسان و کارگران و شرکت های 
مقاطعه کار این بنا، همه ایرانی بوده  و آن را از سال 1326 تا 1328 
ساخته و تکمیل کرده اند. ساختمان بانک ملی با رعایت تمام اصول 

شهرسازی ساخته شد و امروزه هنوز هم پابرجاست و باید آن را یکی 
از نمادهای مهم خیابان ارگ مشهد محسوب کرد. شاید بد نباشد 
بدانید  در قسمتی از محل بنای این ساختمان، میدان بزرگ ارگ قرار 
داشت که روزی روزگاری، پاتوق جوانان مشهدی بود که برای تفریح 
و گشت و گذار به آن جا می آمدند و گاهی، در »کافه اتحاد« دور هم 
جمع می شدند. خبر افتتاح ساختمان بانک ملی، با توجه به بزرگی 
آن و تک بودنش در مشهد سال 1328، یکی از داغ ترین اخبار آن 
سال روزنامه خراسان بود و عکسی که مشاهده می کنید، یکی از 

معدود عکس های قدیمی این بنای مهم شهر است.

 ،1328 در ســال 
انحصار تریاک در اختیار 

حکومت بود و عرضه آن آزاد. هرچند 
در سطح جامعه و مطبوعات، با موضوع 

اعتیاد به عنوان یک پدیده مذموم اجتماعی، برخورد منفی 
می شد. با این حال، عوارض ناشی از استعمال تریاک، تقریبًا تمام 
طبقات جامعه در بر گرفته بود. روزنامه خراسان یکی از جرایدی 
محسوب می شد که از همان آغاز، هم اخبار مصیبت بار این بالی 
خانمانسوز را پوشش می داد و هم مطالب مفصلی در مذمت آن، 
به صورت سرمقاله منتشر می کرد. شاید جالب باشد که بدانید 
یکی از راه های خودکشی در این دوره، مصرف زیاده از حد تریاک 
بوده است! خراسان، در صفحه اخبار خــود، صفحه 4، ستونی 
به نام تریاک خورده ها ایجاد کرده  بود و گزارش های روزانه این 
بالی اجتماعی را منتشر می کرد. اهتمام روزنامه به این قضیه، 
گاه حوصله مردم را سر می برد تا جایی که مخاطبان با نوشتن نامه 
به دفتر روزنامه که در آن زمان، در فلکه شمالی حرم مطهر قرار 
داشت، اعتراض خود را  به تمرکز اخبار روی موضوع اعتیاد اعالم 
می کردند. اما دست اندرکاران روزنامه با نوشتن یادداشت هایی 
مانند آن چه در این تصویر می بینید، ضرورت کار خود را به مخاطبان 
نشان می دادند. گسترش شیره کش خانه ها، یعنی محل هایی که 
به صورت عمده در آن ها شیره تریاک استعمال می کردند، باعث 
برهم خوردن بنیان خانواده ها و شیوع گسترده فساد در جامعه 
می شد؛ بنابراین، بخش مهمی از اخبار داغ روزنامه خراسان را 

همین گزارش های مربوط به اعتیاد شکل می داد. 

غوغای شیره کش خانه ها!
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موسیقی
لذت شعر

غلط ننویسیم 

هنری

پیشروی/ پیشرفت
ایــن دو واژه هر چند که معنای آن هــا در اصل 
یکی بوده است، امروزه دیگر مترادف نیستند. 
پیشروی در معنای حقیقی و پیشرفت در معنای 
مجازی به کار می رود. به عبارت دیگر پیشروی در 
گزارش امور عینی و مادی و پیشرفت در گزارش 

امور معنوی گفته می شود.
تن آسانی/ تن آسایی

در متون معتبر فارسی همه جا تن آسانی آمده 
است  نه تن آسایی. اما معنای آن به خالف آن چه 
بعضی گفته اند و در بعضی از فرهنگ ها نیز آمده 
است، »تنبلی، تن پروری« نیست، بلکه »آسودگی 

جسمانی و مادی، رفاه و تنعم« است.
جایگاه

پسوند گاه داللت بر مکان نمی  کند و الحاق آن 
به واژه جای ظاهرًا غلط یا الاقل حشو است. با 
این همه واژه جایگاه از قدیم تا امروز در نظم و نثر 

فارسی به کار رفته است و غلط نیست.
برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن نجفی

بیا، بیا برویم
به آستانه گل های سرخ در صحرا

و مهربانی را
ز قطره قطره باران

ز نو بیاموزیم
حمید مصدق

***
کلماتم را در جوی سحر می شویم

لحظه هایم را
در روشنی باران ها

تا برای تو شعری بسرایم روشن
تا که بی دغدغه

بی ابهام
سخنانم را

در حضور باد
-این سالک دشت و هامون-

با تو بی پرده بگویم
که تو را

دوست می دارم تا مرز جنون
محمدرضا شفیعی کدکنی

***
تو را من چشم در راهم شباهنگام

که می گیرند در شاخ تالجن سایه ها رنگ 
سیاهی

و زان دل خستگانت راست اندوهی فراهم
تو را من چشم در راهم

شباهنگام در آن دم که بر جا دره ها
چون مرده  ماران خفتگانند

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای 
سرو کوهی دام

گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم...

نیما یوشیج

 کرونا در نقاشی 
ون گوگ و ادوارد مونک!

ابراهیم حقیقی هنرمند گرافیست مدتی است 
که به بهانه  شیوع ویروس کرونا در جهان، تاریخ 
هنر را نیز از این موضوع بی نصیب نگذاشته و پای 
این ویروس را به آثار هنری مشهور جهان باز کرده 
است. به گزارش ایسنا، این هنرمند پیش کسوت 
با استفاده از نمادهای ویروس  کرونا از ژل های 
ضدعفونی کننده گرفته تا ماسک و دستمال 
کاغذی در آثــار مشهور هنری جهان، کرونا را 
به تاریخ دنیای هنرهای تجسمی بــرده است. 
حقیقی این تصاویر را که به وسیله  فتوشاپ ساخته 
است، در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر 
می کند. آثاری از رنه ماگریت، ونسان ون گوگ، 
ادوارد مونک و ادوارد مانه هدف این هنرمند قرار 

گرفته است.

۵ واقعیت کمتر شنیده شده درباره خالق قطعه »الیزه«

بتهوون با کتک  های پدرش »بتهوون« شد

 حامد عسکری 
کرونا را شکست داد

حامد عسکری در نبرد با کرونا پیروز شد. این 
شاعر و ترانه سرا چندی پیش به ویروس کووید 
19 مبتال شده بــود، اما اکنون مراحل پایانی 
درمان را سپری می کند و بر این بیماری غلبه 
ــزارش موسیقی مــا، روز 27  کــرده اســت. به گ
اسفند سال گذشته جواب تست کرونای حامد 
عسکری مثبت اعالم شد و از همان زمان با نظر 
رفت.  خانگی  قرنطینه  به  متخصص  پزشکان 
اکنون شرایط جسمانی این شاعر و ترانه سرا 
قرار  بیشتر  اطمینان  ــرای  ب امــا  یافته،  بهبود 
است یک هفته دیگر هم ضمن مصرف دارو، در 
قرنطینه خانگی بماند و سپس آزمایش دیگری 
داشته باشد. گفتنی است حامد عسکری در 
صفحه شخصی اش شعری را تقدیم به شهدای 
سالمت کرد که با این ابیات آغاز می شود: »گر 
چه خلوت گر چه خسته گر چه بی سو و چراغ/ 
خواب هایی در قفس دیدیم با تعبیر باغ/ از اناری 
حال دل پرسیدم امشب گفت: خــون/ الله را 
گفتم خبر تازه چه داری؟ گفت داغ/ سوگوارانیم 
و کاری برنمی آید جز آه/ لوک مست داغ بر گرده 

چه دارد غیِر ماغ«؟

 ترجمه 2 کتاب ایرانی 
به انگلیسی و فرانسوی

دو کتاب ایرانی از سوی انتشارات شمع و مه به 
زبان های انگلیسی و فارسی ترجمه و منتشر 
شد. به گزارش مهر ، کتاب »کابوس باغ سیاه« 
نوشته آرمان آرین یکی از این دو اثر است که در 
قالب رمان نوجوان و در سبک فانتزی ترسناک 

تألیف شده است.  
ــاره پسری 1۴ ساله  ــن کتاب دربـ داســتــان ای
ــرادر، مــادر و پــدر خــود در یک باغ  اســت که با ب
زبان  به  کتاب  ایــن  مترجم  می کنند.  زندگی 
انگلیسی، کارولین کراس کری بوده و کتاب به 
تازگی منتشر شده است. شمع ومه همچنین 
ترجمه ای از گزیده اشعار شبنم سمیع زادگان 
از شاعران جوان ایران را که از شاگردان مرحوم 
افشین یداللهی بوده، با ترجمه میترا بهزاد به 

زبان فرانسه منتشر کرده است.

شجریان را با ناظری مقایسه نکنید 

سیدعباس سجادی معتقد است استاد محمدرضا 
با هم قابل مقایسه  شجریان و شهرام ناظری 
نیستند. این شاعر و منتقد ادبی در پاسخ به این 
پرسش که چرا همواره در میان مــردم مقایسه 
میان شهرام ناظری و محمدرضا شجریان به 
وجود می آید و جوایز بین المللی تا چه اندازه در 
این مقایسه تأثیرگذار اســت، به ایرنا گفت: به 
اعتقاد من مقایسه کردن دو قله مرتفع، واقعًا 
مجاز نیست. مثل این که ما بگوییم سهند مرتفع تر 
است یا سبالن. خیلی دنبال این چیزها نیستیم. 
که  دارد  زیستی  و  طبیعی  خصوصیات  سهند 
سبالن نــدارد یا سبالن ویژگی هایی دارد که 
سهند ندارد. هر کدام از این ها، جایگاه خود را 
دارند؛ مثل این که بیدل دهلوی را با فردوسی 
مقایسه کنیم. یعنی هر کدام در نوع کار خود، 
خاص هستند. حاال یک نفر شهرتش بیشتر است و 
دیگری شهرتش کمتر. من جوایز جهانی را خیلی 
مالک ارزیابی هنری نمی دانم ، یعنی در هنر این 
که شخصی نشان شوالیه گرفته یا نگرفته و  جوایز 
جهانی دیگری  کسب کرده یا کسب نکرده است 
را خیلی مالک نمی دانم. ارزش و شأن هنرمندان 
است که به این جوایز اعتبار می دهد، این جوایز به 
هنرمندان اعتبار نمی دهد. این دو بزرگوار سهم 
بسزایی در حوزه فرهنگ دارنــد و قابل احترام 

هستند.

ادبی

مترجم: یاسمین مشرف - لــودویــگ ون 
بتهوون، یکی از بزرگ ترین آهنگ سازانی 
ــود دیــده اســت، در  کــه جهان تاکنون بــه خ
دسامبر ســال 1770، در شهر ُبــن آلمان و 
ــواده ای اهــل موسیقی متولد شد.  ــان در خ
پدربزرگ و پدر بتهوون، هر دو خواننده گروه 
ُکر بودند. بتهوون در طول زندگی اش آثار 
تحسین برانگیز زیادی، از جمله 9 سمفونی، 
ویولن،  یک کنسرتوی  پیانو،  پنج کنسرتو 
32 سونات پیانو و 16 کوارتت زهی خلق کرد. 
او که در بیشتر سال های جوانی و تا اوایل دهه 
سوم زندگی اش، اجراهای درخشانی داشت، 
کم کم شنوایی خود را از دست داد. با این حال 
بسیاری از بهترین آثار خود را در این دوره، 
یعنی بعد از ناشنوایی، تألیف کرد. در ادامه، با 
حقایقی از زندگی این نابغه موسیقی، که شاید 

تاکنون آن ها را نشنیده باشید، آشنا شوید.

اجبار پدر برای ترک مدرسه	 
پــدر بتهوون هنگامی که او فقط 10 سال 
داشت، از رفتن وی به مدرسه جلوگیری کرد 
زیــرا با توجه به استعداد و هــوش استثنایی 
پسرش، امیدوار بود این استعداد بتواند پول 
خوبی نصیب خانواده اش کند. بتهوون در دوره 
نوجوانی، مسئولیت کامل خانواده خود را بر 
عهده گرفت. گفته می شود دست خط بتهوون 
به قدری بد بود که نوازندگان موسیقی تا به 
امروز، برای شناخت و تأیید امضای وی، هنوز 

در مانده  اند!

ساعت ها تمرین بدون وقفه با چاشنی 	 
ضرب و شتم!

پدر بتهوون که یک خواننده شکست خورده 
بود، با مجبور کردن پسرش به انجام ساعت ها 
تمرین در طول روز تالش داشت آرزوهــای 
خود را توسط پسرش محقق کند. او هنگام 
نواختن نت های اشتباه، اغلب بتهوون را 
مورد ضرب و شتم قرار می داد اما این فشارها 
نتیجه دادنــد و بتهوون اولین قطعه هنری 

خود را در 12 سالگی منتشر کرد!

چرا شنوایی اش را از دست داد؟	 
آن چه می دانیم این است که بتهوون در 26 
سالگی و در اوج کارش، شنوایی خود را از 
دست داد و تا زمان مرگ، کاماًل ناشنوا بود. 
همچنین می دانیم که او از وزوز شدید گوش 
رنج می برد. در گــزارش کالبد شکافی که 
پس از مرگ بتهوون در سال 1827، ارائه 
شد، آمده است که بتهوون دچار تورم گوش 
داخلی بود که به مرور آسیب هایی را ایجاد 

کرد.

تألیف  های ناب در دوران ناخوش انزوا	 
بتهوون بعد از ناشنوایی، از اجرا کناره گیری 
و روی تصنیف تمرکز کــرد. هرچند وی در 
این دوران به شدت احساس تنهایی و انزوا 
می کرد، اما مشهورترین سمفونی های او بعد 
از ناشنوایی تصنیف شدند. نهمین سمفونی 
مشهور او، سه سال قبل از درگذشت اش 

برای اولین بار در وین اجرا شد.

عشق و نفرت به ناپلئون	 
بتهوون نه تنها به موسیقی بلکه به فلسفه، 
ادبیات و سیاست نیز عالقه داشــت. او در 
مراحل اولیه فعالیت موسیقیایی خود، برای 
ناپلئون احترام قائل بود و او را می ستود. 
بتهوون از هواداران انقالب فرانسه محسوب 
می شد و سومین سمفونی خود، »اروئیکا« 
یا  »حماسه«  واژه  ایتالیایی  معادل  که  را 
کرد  تقدیم  ناپلئون  بــه  ــت،  اس »حماسی« 
اما پس از تاج گــذاری بناپارت و همچنین 
نسخه  بالفاصله  او،  فتح اتریش توسط 

»تقدیم نامه« را پاره کرد.
منبع:

mentalfloss.com، merriammusic.com 
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شوخی شوخی، با کرونا هم شوخی!

گروه ادب وهنر-سال 99 برای همایون شجریان 
و محسن چاوشی جنجالی شــروع شــد. قطعه 
»سرنوشت« شجریان چند روز گذشته و »شرح 
الف« چاوشی در نوروز منتشر شد و در اختیار عالقه 
مندان قرار گرفت. برخالف اقبال همیشگی به 
آثار این خواننده ها که هر کدام در سبک وسیاق 
خود طرفداران پر و پا قرصی دارند، این قطعه ها با 
انتقادهایی رو به رو شد که در هر دوی آن ها، متوجه 
شعر این آثار شده است. جالب این که پیش از این 
هم، انتشار آلبوم این دو خواننده همزمان شد و دو 
آلبوم »ایران من« و »ابراهیم« در یک زمان به دست 
عالقه مندان رسید. این آلبوم ها همپای یکدیگر 
در فروش پیش رفتند و جزو آلبوم های پرفروش 
ــاره این دو قطعه  سال 97 شدند. در ادامــه درب
که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم، بیشتر 

خواهیم گفت.

عاقبت تلخ »سرنوشت«	 
شاید سه روز پیش که »سرنوشت« با آهنگ سازی 
انوشیروان روحانی منتشر شد، همایون شجریان 
منتظر هر چیزی بود، جز انتقاد. او این قطعه را به 
عنوان یک هدیه به مردم تقدیم کرد. نکته قابل 

بحث قطعه »سرنوشت«، شعر آن اســت که در 
مشخصات قطعه، نام دو شاعر به اسامی شیرازی 
و فارا یا فرا، به عنوان صاحبان اثر آمده است. حال 
این که همایون شجریان ماجرای سروده شدن این 
شعر را این طور بیان کرده است: »شکل گرفتن 
تصنیف سرنوشت به گفته انوشیروان روحانی 

به سال ها پیش مربوط می شود )شاید 10 تا 
1۵ سال( که در روزهای پایانی زندگی 

مــادر محترم شــان، به مطب پزشک 
مراجعه کــرده بودند، آن جا روی 
تابلوی خطی این طور نوشته شده 
بود: »سرنوشت را باید از سر نوشت«؛ 

دوستان شاعر ایشان آن را بسط 
می دهند و ایشان هم آهنگ 
را خلق می کنند.« با کمی 

ــه جمله های  ب دقـــت 
قطعه  ــن  ای پراکنده 

ــوان متوجه  ــی ت م
ایرادهای فنی 

و ادبــی و گاه 
بــی مــعــنــی 
ــد.  شـ آن 

مانند:»از کجا این باور آمد که گفت/ گر َرود َسر 
برنگردد سرنوشت«

خود موالنا پنداری در »شرح الف«	 
محسن چاوشی چند اثر در کارنامه خود دارد 
که کار تنظیم و آهنگ سازی آن را خودش انجام 

داده است. او برای اشعار بیشتر آلبوم هایش از 
ترانه های حسین صفا، امیر ارجینی و شاعران 
کالسیک، به خصوص موالنا استفاده کرده بود 
اما در قطعه جدید او، اتفاق دیگری افتاد. شاعر 
»شرح الف« خود او بود. با این اتفاق دو برخورد 
کامال متفاوت صورت گرفت ؛ عده ای از طرفداران 
سرسخت چاوشی به مدح این شاعری پرداختند 
و برخی دیگر نیز به شدت از آن ایراد گرفتند. به 
طور مثال به این بیت ها توجه کنید که به طور 
معنایی و فنی ایراد دارد:»اشک امانم برید بغض 
گلویم دریــد/ کاش فــراوان شوی بر شب باران 
من/ َریح شما را فقط خود بدهی رایحه ها/ هیچ 
شبم بی تو نیست رایح و ریحان من.« جالب این که 
محمدرضا یزدان پرست، یکی از مجری های برنامه  
صبحگاهی تلویزیون در یک نامه طوالنی، شعر 
چاوشی را به عنوان یک طرفدار مورد نقد 
قرار داد و نوشت:» غزل »شرح الف« 
فقط وزن دارد و قافیه و تنها یکی دو 
ضعف  سالم.  و  معنی دار  مصراع 
تالیف های پرتعداد در غزلی که 
سروده ای از تو، که نشان داده ای 
شعرنشناسی، سخت بعید است.«

خواننده های قافیه باخته
شعر قطعه تازه »سرنوشت« همایون شجریان و »شرح الف« چاوشی با انتقادهای زیادی مواجه شد

ستاره منوچهری- هیچ وقت فکرش را 
نمی کردیم که یک ویروس کوچک کل دنیا 
را به هم بریزد و به یک بحران جهانی تبدیل 
شود. درست است که یک روی این بیماری 
واگیردار، ناراحتی و درد و رنج است، اما 
روی دیگر آن که زندگی را برای اهالی جهان 
کمی خوشایند می کند، شوخی هایی است 
ــروس و اثــر آن بر سبک  که با شیوع ایــن وی
زندگی می شود. طبق معمول ایرانی ها هم 
که جزو طنازان درجه یک جهان هستند و 
با هر شرایط و موقعیتی شوخی می کنند، 
دست به دست مردم دیگر کشورها داده اند 
و با کرونا شوخی کرده اند. در این مطلب 
نگاهی داریــم به انــواع طنازی ایرانی ها و 

خارجی ها درباره کرونا و قرنطینه.

طنازی های کاریکاتوری	 
خیلی قبل تر از ایــن که طنز نوشتاری به 
وجود بیاید، کاریکاتور سر و کله اش پیدا شد. 
شاید بتوان نقاشی های انسان های اولیه بر 
دیواره غارها را اولین کاریکاتورها دانست. 
کاریکاتور نوعی نقاشی است که موضوعی 
اجتماعی، سیاسی و... را به شکلی خنده آور 
ترسیم می کند و البته مخاطب را هم به فکر 

وامی دارد. 
جهان،  ــای  ج هــر  در  کاریکاتوریست ها 
بسته به موقعیت و شرایطی که در آن قرار 
دارنــد، همیشه حرف شان را با استفاده از 
طنز تصویری زده انـــد. حــاال هم که شیوع 

تبدیل  جهانی  بحرانی  به  کرونا  ویــروس 
شــده و دولــت هــا و رسانه ها مــدام از مردم 
می خواهند در خانه بمانند و نکات بهداشتی 
را رعایت کنند، کاریکاتوریست ها هم بیکار 
ننشسته اند و به کمک هنرشان موضوعات 

کرونایی این روزها را به طنز کشیده اند. 
ــه  ــل ــم ج از  جــــعــــفــــرنــــژاد  شـــــهـــــاب 
کاریکاتوریست های شناخته شده ایرانی 
ــت کـــه وضــعــیــت روزهـــــای کــرونــایــی  اسـ
کشورمان را به طنز درآورده است: از دیگر 
اثر  بــه  مــی تــوان  کرونایی  کاریکاتورهای 
مکزیکی  کارتونیست  رودریگوئز،  آنتونیو 
اشاره کرد که به چالش کشیده شدن دولت 
آمریکا در برابر شیوع کرونا را سوژه طنز خود 
کرده است. در این کاریکاتور ویروس کرونا 
خطاب به آمریکا می گوید: »سالم بازنده«! 

طنازی های نوشتاری
طــنــزپــردازی هــای کرونایی روی دیگری 
هم دارد و آن طنزهای نوشتاری به ویژه در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مانند 

توئیتر است.
 از زمانی که ویروس کرونا وارد ایران شد تا 
کنون، مطالب طنز فراوانی درباره ویروس 
کرونا، تأثیراتش بر سبک زندگی افراد و دیگر 
حواشی مربوط به آن در فضای مجازی دست 
به دست شده است. عالوه بر ایرانی ها، مردم 
دیگر کشورها از جمله انگلستان، ایتالیا، 
آلمان و ترکیه هم با این بیماری برخورد 
یعنی طنز نقش  ایــن  طنزآمیز داشته اند. 
مهمی در تسلی بخشی برای کاهش دردها 
و رنج های ناشی از بحران ها ازجمله کرونا 
دارد. به چند نمونه از طنزهای نوشتاری 

کنید:  توجه  مجازی  فضای  در  ایرانی ها 
»توی گروه فامیلی ما از صبح تا االن ۴۵ بار 
داروی کرونا کشف شده«، »نمی شه از کرونا 
اجازه بگیریم دونه دونه بریم بیرون قرنطینه 
آب بخوریم، زود برگردیم؟«، »با توجه به این 
که کرونا توی سرما تا مدت ها زنده می مونه 
یه مقدارشو توی فریزر نگه مــی دارم برای 
وقتایی که بچه های فامیل میان خونه مون 
مهمونی«، »واسه ما ایرانی ها که تا قبل از 
کرونا همه چی رو با فوت تمیز می کردیم 
استفاده از ایــن همه آب و وایتکس و ضد 

عفونی سخته«!

چالش های طنازانه 	 
ــارز شیوع ویــروس کرونا در  ــار ب یکی از آث
جهان، قرنطینه های اجباری یا خودخواسته 
در خانه است. موضوعی که شاید محدودیت 
به نظر برسد، ولی برای بعضی ها یک فرصت 
برای بروز خالقیت و طنازی به شمار می رود. 
یکی از چالش های بامزه و طنازانه ای که به 
دلیل شیوع کرونا در جهان به راه افتاده، 
بازآفرینی شاهکارهای هنری در  چالش 

خانه است. 
ماجرا از ایــن قــرار اســت که مــوزه گتی در 
آمریکا در حساب توئیترش از مردم خواسته 
در روزهای قرنطینه با افراد و وسایلی که در 
خانه هستند، به بازآفرینی آثار مشهور هنری 
بپردازند. نتیجه این بازآفرینی ها تصاویر 
جالبی است که تعدادی از آن ها را می بینید. 

 ماکان بند ویدئوی 
کنسرتش را منتشر می کند

ویدئوی کنسرت با فاصله اجتماعی »ماکان 
بند« به زودی منتشر می شود. به گزارش 
موسیقی ما، اعضای این گــروه قــرار است 
در روزهایی که به توصیه متخصصان، نیاز 
است تا حد امکان همه در خانه ها حضور 
داشته  باشند، آهنگ »یه لحظه نگام کن« را با 
رعایت فاصله اجتماعی اجرا و ویدئوی آن را 
به صورت اختصاصی از سایت »موسیقی ما« 
منتشر کنند. این آهنگ یکی از محبوب ترین 
آثار ماکان بند است که در پنجمین جشن 
بهترین  عنوان  به  ــا«،  م »موسیقی  ساالنه 
آهنگ سال 97 از دیدگاه مخاطبان انتخاب 
شده بود. این اتفاق، در حالی روی می دهد 
که اعضای ماکان بند این روزها قصد انتشار 
آهنگ جدید نــدارنــد، امــا رونــد تولید آثار 
ــت. از سوی  جدیدشان متوقف نشده اس
دیگر قرار بود که تیتراژ پایانی سریال نوروزی 
شبکه دوم سیما با یکی از آهنگ های جدید 
ماکان بند روی آنتن برود، ولی این اتفاق 

نیفتاد.

خبر
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

حادثه در قاب

قاچاقچی ماسک در پوشش نقی معمولی !
 فرمانده قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان 
امداد پایتخت از دستگیری فردی که با تقلید 
از سریال پایتخت، شیشه خودرواش را دودی 
کرده بود و کلتی پالستیکی به همراه داشت، 

خبر داد.
به گزارش  ایسنا، سرهنگ سعید دهقان با 
اشاره به جزئیات این پرونده گفت:  ماموران 
گشت انتظامی قرارگاه جنوب یگان امداد 
تهران در حال گشت زنی در محدوده بزرگراه 
بسیج بودند که به یک دستگاه خــودروی 
سواری ۲۰۶ با پالک غیربومی و شیشه های 
دودی مشکوک شدند و دستور توقف آن را 

صادر کردند.
وی با بیان این که راننده این خودرو با شنیدن 
فرمان ایست پلیس بر سرعت خود اضافه 
کرد و پا به فــرار گذاشت، گفت: در همین 
بــاره عملیات تعقیب و گریز بین خــودروی 

مذکور و تیم گشت پلیسی آغاز شد و پس از 
چند دقیقه تعقیب و گریز سرانجام خودروی 

مذکور متوقف شد. 
دهقان با اشاره به انجام بازجویی از داخل 
خودرو گفت:  ماموران پس از توقف خودرو با 
اظهارات ضد و نقیض راننده روبه رو شدند و 
به جست وجو در خودرو اقدام و حدود ۲۵۰ 
عدد ماسک N۹۵ قاچاق را کشف و ضبط 

کردند.
فرمانده قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان 
امداد پایتخت با بیان این که در ادامه جست و 
جو، یک اسپری اشک آور و یک قبضه اسلحه 
کلت اسباب بازی از خــودروی متهم کشف 
شد، افزود: متهم به ناچار لب به اعتراف باز 
کرد و مدعی شد که شیشه خــودرو را تحت 
تاثیر خودروی بازیگر سریال پایتخت دودی و 
اسلحه پالستیکی و اسپری را نیز تحت تاثیر 

همین سریال خریداری کرده و قصد داشته تا 
به وسیله آن خودنمایی کند.

به گفته وی، این فرد به دلیل قاچاق، تمرد 

از دستور پلیس و ... پرونده ای تشکیل و به 
همراه متهم بــرای ادامــه رونــد رسیدگی به 

جرم روانه دادسرا شد.

فروش 130 میلیونی عکس تراکتور در سایت مجازی !
ــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان سرخس  ــان ــرم ف
ــرداری خــبــر داد که  ــب ــاله از شــنــاســایــی ک
ــور به  ــت ــراک ــری از یــک ت ــاوی ــص بــا ارســــال ت
میلیون   3۰۰ و  میلیارد  یک  کالهبرداری 
 ریالی از کشاورزان ساده لوح اقدام کرده بود. 
سرهنگ "احمد علی دمــاونــدی" در تشریح 
این خبر گفت: یکی از شهروندان با مراجعه 
حضوری به پلیس فتا بیان کرد که در بررسی 
آگهی های سایت فروش مجازی کاال آگهی با 
موضوع فروش تراکتور به قیمت ۶۶۰ میلیون 
 ریال در شهرستان شیراز را رویت می کند. 
وی افــزود: این شهروند با توجه به تصاویری 
ــدارک آن و  ــ ــراکــتــور و م ــه فــروشــنــده از ت ک
همچنین یــک وکــالــت نامه محضری بــرای 
برایش  مــجــازی  فضای  در  مالکیت  انتقال 
فرستاده به او اعتماد و مبلغ ۴۰۰ میلیون 
ریال را به حساب بانکی فروشنده واریــز می 
کند اما پس از این اقــدام ، متهم دیگر پاسخ 
 گوی تماس های تلفنی خریدار نبوده است. 
ــزود: کارشناسان پلیس فتا بالفاصله  وی اف
اقدامات خود را در این زمینه آغاز می کنند 
و بــا پیگیری هــای علمی و اطالعاتی خود 
که  بانکی  حساب  مالک  شوند  می  متوجه 
به آن پول واریــز شده جوانی است 18 ساله 
و حــدود دو مــاه اســت از خانه خــارج و مفقود 

شده اســت.در پیگیری های بعدی مشخص 
ــارت بانکی متصل به  ــردی از طریق ک شد ف
این حساب به خرید 1۰۰ میلیون ریال ارز و 
 3۰۰ میلیون ریــال سکه اقــدام کــرده است.
سرهنگ دماوندی افزود: در بررسی حساب 
ــراد دیگری نیز  هــای بانکی مشخص شد اف
۹۰ میلیون تومان در چند مرحله به حساب 
متهم واریز کردند و در تماس با مال باختگان 

مشخص شد آنان از روستاییان استان های 
ــرای خرید تراکتور  ــوده و ب مختلف کشور ب
 فریب این کالهبردار حرفه ای را خورده اند. 
فرمانده انتظامی شهرستان سرخس تصریح 
کرد: با بهره گیری از شیوه های علمی و فنی 
،متهم در یکی از استان های مرکزی کشور 
شناسایی و باتشکیل پرونده قضایی به دادسرا 

معرفی شد.

آرزوی کوچک

دوست دارم خواهر کوچک ترم را در آغوش بگیرم  و با او 
بازی کنم اما نامادری ام اجازه نمی دهد. وقتی به مهدیه 
نزدیک می شوم فریاد می زند: »به دخترم دست نزن تو 
دختر همان جادوگر پیر هستی که زندگی ام را به آتش 
کشیده است.« معنی حرف هایش را نمی فهمم اما پدرم 
می گوید او از دست مادرت ناراحت است. دختر 1۰ ساله 
که به همراه پدرش به دایره اجتماعی کالنتری مراجعه 
کرده بود، در حالی که با زبان کودکانه از رفتارهای 
نامادری اش گالیه می کرد این گونه به شرح داستان 
غم انگیز زندگی اش پرداخت و به کارشناس اجتماعی 
کالنتری شفا گفت: »وقتی خیلی کوچک بودم پدر و 
مادرم همواره با یکدیگر مشاجره داشتند. گاهی اوقات 
که پدرم از سر کار به منزل می آمد، مادرم من را  داخل 
اتاق می برد و در را به رویم قفل می کرد. پس از گذشت 
چند دقیقه صدای مشاجره و سپس داد و فریاد پدر و 
مادرم به گوش می رسید. با دستانم دستگیره در را فشار 
می دادم اما نمی توانستم آن را باز کنم. سعی می کردم 
از شکاف کلید در، بیرون را نگاه کنم اما چیزی نمی دیدم. 
وقتی صدای گریه ها و جیغ های مادرم را می شنیدم، از 
ترس عروسکم را در آغوش می گرفتم و در گوشه اتاق 
می گریستم تا این که مادرم چمدانش را بست و خانه را 
ترک کرد. به دنبالش دویدم تا مرا با خودش ببرد اما او 
مرا به گوشه ای هل داد و گفت: »برو پیش پدرت.« پدرم 
برای این که آرامم کند مرا بیرون برد و برایم پشمک و 
بستنی خرید. پس از گذشت مدتی به همراه پدرم به 
دادگــاه رفتم. مــادرم هم آن جا بود باز مثل همیشه با 
یکدیگر مشاجره کردند. نمی دانم چگونه در شلوغی 
های راهروهای دادگاه گم شدم. خیلی ترسیده بودم و 
گریه می کردم. خانم مهربانی مرا پیش پلیس برد و چند 
ساعتی در کالنتری منتظر بودم تا پدرم به دنبالم آمد. تا او 
را دیدم در آغوشش پریدم و گریه کردم. پدرم در حالی که 
مرا در آغوشش می فشرد ،گفت: »دخترم گریه نکن، من 
هیچ وقت تو را رها نمی کنم. فقط می خواستم تا ابد در 
ذهنت بماند که مادرت تو را رها کرد. او به من و تو خیانت 
کرده است این را فراموش نکن!!« اما من معنی خیانت را 
نمی فهمیدم... از آن روز دیگر مادرم به خانه نیامد. پس 
از مدت کوتاهی من و پدرم وسایل مان را جمع کردیم 
و به منزل مادربزرگم رفتیم. مادربزرگ و پدربزرگم را 
خیلی دوست داشتم چون هر دو خیلی مهربان بودند. 
مادربزرگم برایم غذاهای خوشمزه درست می کرد و 
پدربزرگم گاهی مرا به پارک می برد تا بازی کنم. هر وقت 
دلم برای مادرم تنگ می شد، پدرم می گفت: »مادرت 
طالق گرفته و دیگر نمی خواهد تو را ببیند. سعی کن 
فراموشش کنی!!« اولین روز مدرسه را هیچ گاه از یاد 
نمی برم. پدرم برایم کیف و لوازم تحریر زیبایی خرید. 
از این که می خواستم به مدرسه بروم خیلی خوشحال 
بودم. دوست داشتم در اولین روز مدرسه مادرم هم در 
کنارم باشد. با اصرار از مادر بزرگم خواستم که با مادرم 
تماس بگیرد. گوشی را گرفتم و وقتی صدای مادرم 
را شنیدم خیلی خوشحال شدم. از او خواستم فردا به 
دنبالم بیاید تا با هم به مدرسه برویم و او هم قبول کرد. از 
خوشحالی دیدار مادرم شب خوابم نبرد، اما صبح روز بعد 
هرچه منتظر شدم مادرم نیامد. با پدربزرگ و مادربزرگم 
به مدرسه رفتم و آن روز فهمیدم که مــادرم دیگر مرا 
دوست ندارد!! کالس دوم ابتدایی بودم. مشق هایم را 
که نوشتم مادربزرگم برایم میوه پوست کند و در حالی 
که یک تکه سیب را در دهانم گذاشت گفت: »دخترم 
دوست داری یک مادر مهربان داشته باشی؟« من هم 
پاسخ دادم: »من که مادر دارم.« مادربزرگم گفت: »اگر 
پدرت ازدواج کند، تو صاحب یک مادر خوب و مهربان 
خواهی شد.« روز بعد پدرم به سفر رفت و پس از چند روز 
در حالی به خانه بازگشت که زن جوانی همراهی اش 
می کرد. مادربزرگ گفت: »این زن همسر پدر توست و 
باید به او احترام بگذاری!!« با ازدواج پدرم آن ها در طبقه 
باالی منزل مادربزرگ ساکن شدند. دوست داشتم 
در کنار پدرم باشم اما مادربزرگ اجازه نمی داد. فقط 
گاهی وقت ها پدر به طبقه پایین می آمد تا مرا ببیند. 
یک بار یواشکی به طبقه باال می رفتم تا پدرم را ببینم اما 
نامادری ام دعوایم کرد و گوشم را کشید و از خانه بیرونم 
کرد. من هم به تالفی موهایش را کشیدم و کفش هایش 
را از پله ها پایین انداختم!! وقتی پدرم فهمید خیلی 
عصبانی شد و به شدت دعوایم کرد. قبل از این که پدرم 
ازدواج کند هر وقت صدای ماشین اش را می شنیدم به 
سمت در می دویدم، به استقبالش می رفتم و خودم را در 
آغوشش می انداختم. او نیز مرا غرق بوسه می کرد اما 
اکنون وقتی پدرم از سر کار می آید به طبقه باال می رود. 
پدرم می گوید: نامادری ات حساس است. اگر ببیند تو را 
در آغوش گرفته ام و می بوسم ناراحت می شود!! دوست 
داشتم وقتی ظهر از مدرسه به خانه می آیم، با پدرم ناهار 
بخورم و اتفاقات مدرسه را برای او تعریف کنم. ولی 
هرگاه پدرم به طبقه پایین می آمد و با من بازی می کرد، 
ساعتی بعد صدای مشاجره نامادری و پدرم شنیده می 
شد. او در این مشاجره ها حرف های زشتی به پدربزرگ 
و مادربزرگ می زند. مادربزرگ هم گوش هایم را می 
گرفت تا من چیزی نشنوم. مدتیبعد مادربزرگم گفت: 
من صاحب یک خواهر کوچک و دوست داشتنی شدم 
وقتی این حرف را شنیدم خیلی خوشحال شدم همیشه 
آرزو داشتم که خواهری داشته باشم وقتی برای اولین 
بار مهدیه  را دیدم، نقاشی اش را کشیدم و به نامادری ام 
نشان دادم اما او نقاشی را پاره کرد و گفت مهدیه خواهر 
تو نیست... من خواهرم را خیلی دوست دارم آرزو دارم 
روزی بزرگ شود تا بتوانم با او بازی کنم. نمی دانم چرا 

نامادری ام مرا دوست ندارد...  
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

آدم کش هــای کرونایی همچنان مشغول 
کارند!با شیوع کرونا  در کشور، شایعه ها 
شبکه های  برخی  در  نیز   کذبی  مطالب  و 
تاثیر  دربـــاره  عمومی  محافل  و  اجتماعی 
به  ابتال  از  جلوگیری  در  الکل  آشامیدن 
بیماری کرونا منتشر شد . تعدادی از افراد 
سودجو یا  همان آدم کش های 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 اساس آخرین گزارش  ها  در استان 
ــار  فوتی هــای  این  ــارس که بیشترین آم ف
مسمومیت  را داراســت تا روزگذشته ۹۰ 
نفر جان باختند.بر اساس آخرین گزارش 
سخنگوی  وزارت بهداشت تا 1۲ فروردین 
3۲۰نفر جان شان را به همین دلیل از دست 
داده اند و ۶۲ تن نیز نابینا شده اند که این 

آمار متاسفانه در حال افزایش است  .

صنعتی 	  الکل  با  نفر   ۷18 مسمومیت 
در فارس

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان فارس از افزایش 
آمار مسمومیت ها با الکل صنعتی به ۷18 
نفر خبر داد.همتی به خبرگزاری صــدا و 
سیما،  گفت: از ابتدای شیوع کرونا تا صبح 
دیروز دوشنبه  ۷18 نفر به علت مسمومیت با 
الکل صنعتی به مراکز درمانی استان مراجعه 
کرده اند که از این تعداد ۶۲8 نفر بستری 
هستند.وی افزود: در پی شیوع ویروس کرونا 
در ایران و شایعه تاثیر مصرف الکل بر مقابله با 
این بیماری متاسفانه ۹۰ نفر در فارس بر اثر 
مسمومیت الکل، جان خود را از دست دادند.
 در همین حال معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان  نیز گفت: بر اثر مصرف 
الکل صنعتی در این استان ۵1 نفر مسموم 
شدند، ولی هیچ کسی به دلیل مسمومیت 
ناشی از مصرف ایــن نــوع الکل در مراکز 

درمانی بستری نیست.
 همچنین  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیریت حــوادث دانشگاه علوم پزشکی 
استان گفت: مورد فوتی براثر مسمومیت 
الکل صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود 

نــدارد وتاکنون هشت نفر در چهارمحال و 
بختیاری به علت سوء مصرف الکل صنعتی 

دچار مسمومیت شده اند.

افزایش مسمومیت با الکل در یزد	 
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: 
به دنبال توزیع الکل تقلبی توسط برخی 
ــراد ســودجــو، تعداد مسمومیت با الکل  اف
در یزد به ۶۶ نفر رسید و هشت نفر نیز به 
همین دلیل جان باختند.دکتر زارع  با اشاره 
به نابینایی چهار نفر بیان کرد: هم اکنون 
بیماران مسموم با الکل متانول که در مراکز 
درمانی مسمومیت استان بستری بودند، 

بهبود یافتند و ترخیص شدند.
 از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیمای مرکز خوزستان، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به ادامه 
مراجعات ناشی از پیشی گرفتن مسمومیت 
الکلی از ابتال به کرونا، به مراکز درمانی 
استان خوزستان ، گفت: تعداد کسانی که در 
خوزستان بر اثر مصرف الکل تقلبی مسموم 
شده اند از تعداد بیماران مبتال به ویروس 

کرونا پیشی گرفته است.
حسین کاملی افزود: مجموع مراجعان بر اثر 
مسمومیت ناشی از مصرف الکل به مراکز 
درمانی خوزستان از ابتدای بحران کرونا 
تا  1۵ فروردین  8۰۶ نفر بود که متاسفانه 
ــراد جــان خــود را از دست  ۷1 نفر از ایــن اف

دادند.

ــوم پزشکی  ــل ــاه ع ــگ ــش ــر درمــــان دان ــدی  م
سبزوار  نیز گفت:طی دو هفته گذشته 1۲ 
نفر بر اثر مصرف الکل در شهرستان های زیر 
پوشش این دانشگاه شامل سبزوار ، جوین ، 

جغتای ، خوشاب و داورزن مسموم شدند.

مسمومیت 48نفر با الکل در مشهد	 
ــط  رواب مــدیــر  رحیمی  گفته  بــه   همچنین 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از اول 
اسفند پارسال تا 1۶ فروردین امسال  ۴8نفر 
بر اثر مصرف الکل تقلبی و دست ساز دچار 
مسمومیت و در بیمارستان امــام رضــا)ع( 

مشهد بستری شدند.

ــل تــوزیــع 	  ــوام ــن از ع دســتــگــیــری ۷ ت
الکل های مرگ آور در مشهد

در این میان با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی که با دستورات ویژه قضایی 
آغاز شده است ۷ تن از عوامل توزیع الکل 
های مرگ آور در مشهد دستگیر و به پنجه 

عدالت سپرده شدند.
به گزارش خراسان، درپی افزایش قربانیان 
الکل های تقلبی که از اسفندماه سال گذشته 
در برخی از شهرهای خراسان رضوی مانند 
تربت جام و مشهد آغاز شد، تالش گسترده 
کارآگاهان پلیس آگاهی با صدور دستورات 
ــوی مــقــامــات قضایی بــرای  ویـــژه ای از س
شناسایی عامالن تهیه و توزیع الکل های 
دست ساز و تقلبی در مرکز استان خراسان 

رضوی ادامه یافت تا این که ۷ تن از متهمان 
این پرونده دستگیر و روانــه  زنــدان شدند و 
تحقیقات برای دستگیری دیگر عوامل مرتبط 
ادامه دارد. در همین حال مدیرکل پزشکی 
قانونی خراسان رضوی با تاکید بر این که 
مصرف الکل هیچ تاثیری در پیشگیری از 
ــروس کرونا نــدارد، به خراسان  ابتال به وی
گفت: شایعه استفاده از الکل برای پیشگیری 
از ابتال به کرونا که توسط سودجویان در 
فضاهای اجتماعی به راه افتاد عده ای ساده 
انــدیــش و نــاآگــاه را بــه ســوی مصرف الکل 
سوق داد که متاسفانه موجب شد عده ای 

از شهروندان جان خود را از دست بدهند.
ــا حـــجـــازی افـــــزود: پــزشــکــان،  ــ ــر آری ــت دک
اطالعات  باید  کارشناسان  و  متخصصان 
گسترده  ــورت  ص بــه  را  کارشناسی  دقیق 
در اختیار شهروندان قرار دهند و خطرات 
وحشتناک استفاده از الکل را به افراد ناآگاه 
گوشزد کنند تا این گونه افر اد به راحتی در 
چنگال مرگ گرفتار نشوند که آسیب های  

اجتماعی این مرگ ها بیشتر خواهد بود .
مقام ارشد پزشکی قانونی خراسان رضوی 
ــاره بــه وجــود وایتکس در  همچنین بــا اشـ
بسیاری از الکل های تقلبی خاطرنشان کرد: 
بعد از شیوع ویروس کرونا و کمبود الکل های 
طبی )اتانول( در بازار، برخی افراد سودجو، 
به تغییر رنگ الکل های صنعتی )متانول( با 
استفاده از وایتکس و دیگر سفیدکننده ها 
پرداختند و این الکل های خطرناک را به 
جای اتانول در بازار به فروش رساندند که 
قابل تشخیص برای افــراد عادی نیست به 
همین دلیل تعدادی از شهروندان با مصرف 
این گونه الکل های تقلبی جان خود را از 

دست دادند  یا دچار نابینایی شدند.
دکتر حجازی با تایید بر این که »اتانول« هیچ 
تاثیر در ضدعفونی کردن دستگاه گوارشی 
ندارد بلکه حتی موجب تضعیف سپر ایمنی 
بدن می شود، تصریح کرد: این ماده فقط 
برای گندزدایی سطوح موثر است و رسانه ها 
ــواع  وظیفه دارنـــد خــطــرات اســتــفــاده از ان
الکل ها را که حتی از طریق پوست جذب 
بــدن می شوند و بسیار خطرناک هستند 
ــالع رسانی  ــرای شهروندان تشریح و اط ب
کنند تا این گونه مرگ و میرها روند صعودی 

به خود نگیرد.

 آدم کش های کرونایی مشغول کارند!
90 فوتی در فارس ،عبور تعداد کشته های مسمومیت الکلی از قربانیان کرونایی خوزستان و 48 مسموم در مشهد

ماموران قالبی دستگیر شدند

توکلی- با تالش ماموران انتظامی سه  مامور 
قالبی در بم دستگیر شدند . فرمانده انتظامی 
شهرستان بم درباره  جزئیات این خبر  گفت : پس 
از  دریافت   خبر هایی  در خصوص تردد چند نفر 
در شهر  که خود را مامور پلیس معرفی  می کنند، 

رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
ــگ نجفی  ــن ــره ــزارش خــبــرنــگــارمــا ،س ــ بـــه گـ
افــزود:مــامــوران با انجام  اقــدامــات  اطالعاتی 
موفق به شناسایی محل تردد ماموران قالبی 
در  قضایی  مقام  با  هماهنگی  از  پس  و  شدند 
عملیات ضربتی  سه  متهم  را در مخفیگاه شان  

دستگیر کردند.
این  مسئول  انتظامی خاطر نشان کرد: ماموران 
پس از بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه 
سالح جنگی غیر مجاز ، سه خشاب و تعدادی 
فشنگ  ،یک تیغه شمشیر، بی سیم، دستبند 
فلزی ،یک شوکر  و همچنین تعدادی جلیقه و 

لباس پلیس نوپو  را کشف کردند.
وی بیان کــرد: ماموران همچنین در بازرسی 
ــژو پــارس و  از منزل متهمان  یــک خـــودروی پ
دو  خـــودروی پراید و تــعــدادی پــالک جعلی را 
که  مجرمان  برای  اهــداف شوم خود استفاده 
ــه تحقیقات  ــد ک ــردن ــد ،تــوقــیــف ک ــردن ــی ک م
 در زمــیــنــه  جـــرایـــم مــتــهــمــان ادامـــــه دارد.
وی درپایان  تاکید کرد: در برخورد با افرادی که 
خود را مامور نیروی انتظامی یا دیگر سازمان ها 
و نهادها معرفی می کنند حتمًا مدارک شناسایی 
معتبر درخــواســت کنند و در صــورت مشاهده 
هرگونه مورد مشکوک موضوع را در اسرع وقت 

به پلیس 11۰ اطالع دهند.

سقوط مرگبار نگهبان کارگاه 
ساختمانی  از ارتفاع 20 متری

مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد 
از فوت نگهبان جوان یک پروژه ساختمانی در 
حال احداث درخیابان سرشور به دلیل سقوط از 

ارتفاع ۲۰ متری خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، سر آتشیار 
مجید فــرهــادی با بیان ایــن مطلب  افـــزود: در 
پــی تــمــاس تلفنی بــه ســامــانــه 1۲۵ مبنی بر 
سقوط نگهبان یک پــروژه ساختمانی در حال 
ــداث، ســتــاد فــرمــانــدهــی بالفاصله گــروه  ــ اح
را   3۲ و   ۲ ــای  ه ایستگاه  پشتیبانی  و  نجات 
 به محل حادثه در خیابان سرشور 11 اعــزام 

کرد.
مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد 
با اشــاره به حضور آتش نشانان در محل حادثه 
افــزود: نجاتگران آتش نشانی پس از حضور در 
محل، مشاهده کردند ، جوانی حدود 3۰ ساله 
به دلیل نامعلومی از طبقه ششم این پــروژه به 
عمق منفی یک این ساختمان در حال احداث 
سقوط کرده که بر اثر شدت  حادثه این فرد در دم 
فوت شده بود.  نیروهای امدادی سپس جسم بی 
جان این نگهبان را با نظارت پلیس از عمق طبقه 
منفی یک به سطح زمین منتقل کردند و پس از 
تحویل پیکر این فرد به عوامل انتظامی حاضر در 
صحنه، به ماموریت خود پایان دادند و به ایستگاه 
های خویش مراجعت کردند. شایان ذکر است، 
علت دقیق بروز این حادثه توسط پلیس در دست 

بررسی است.

بارندگی در مشهد و سقوط درخت
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شاخص

افت شدید سهم بخش مسکن 
از تسهیالت بانکی 

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در 11 ماه اول 
سال گذشته بیش از 818 هزار میلیارد تومان 
اقتصادی  مختلف  هــای  بخش  به  تسهیالت 
پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، 26 درصد رشد را نشان می دهد اما 
مالحظه تغییرات تسهیالت پرداختی به بخش 
های مختلف اقتصادی حکایت از آن دارد که 
تسهیالت دریافتی توسط بخش بازرگانی با 
96 درصدبیشترین رشد را داشته اما تسهیالت 
بخش مسکن و ساختمان شدیدا افت کرده و با 
کاهش 37 درصدی از 93 هزار میلیارد تومان 

به 58 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بازار خبر

گفت و گو

بخشنامه لغو محرومیت های 3 ماه 
دارندگان چک برگشتی ابالغ شد

ــا هدف  ایبنا- بــانــک مــرکــزی اعـــالم کـــرد: »ب
مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها 
)اعم از حقیقی و حقوقی( به ویژه کسب و کارهای 
کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی 
از شیوع ویــروس کرونا قــادر به ایفای تعهدات 
خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند 
و سر رسید چک های صادره آن ها در بازه  زمانی  
ــوده و برگشت  98/1/12 تا 99/2/31  ب
خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت 
گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود 
به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی ذی ربط 
حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های 
مذکور، مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های 
5 مکرر  ــاده  ناظر بر چک برگشتی مقرر در م

الحاقی قانون صدور چک نمی گردد.«

تغییر کف سفارش خرید در بورس
ــزارش ایرنا از سازمان  خراسان- بر اســاس گ
بورس و اوراق بهادار، از روز 20 فروردین حداقل 
ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق سامانه 
معامالت برخط )به استثنای سفارش های خرید 
در روز عرضه اولیه( از مبلغ یک میلیون ریال به 

پنج میلیون ریال افزایش می یابد. 

گوشت و مرغ در ماه رمضان گران 
نمی شود

تسنیم- مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام جهاد 
کشاورزی گفت: گوشت مرغ و گوشت قرمز به 
وفور در بازار عرضه می شود و هیچ افزایش قیمتی 
در ماه رمضان نخواهیم داشت. حسن عباسی 
معروفان نرخ دیروز گوشت گوسفندی را کیلویی 
95 هزار تومان، گوشت گوساله را بین 70 تا 75 
هزار تومان و گوشت گرم مرغ را نیز حدود کیلویی 

11 هزار تومان اعالم  کرد.

 واکنش صمصامی به اختصاص وام
 یک میلیونی به سرپرستان یارانه بگیر 

چه تناسبی بین تعداد افراد 
خانوار و مبلغ وام وجود دارد 

ــروز در میان خبرها خبر  حسین بــردبــار- دی
ــه تمام  ــان وام ب ــوم ــک میلیون ت اخــتــصــاص ی
سرپرستان خانوار یارانه بگیر توجه ها را جلب 
کرد اما یک اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ما 
با درست دانستن اصل این اقدام، این پرسش را 
نیز مطرح کرد که باید دید چه تناسبی بین تعداد 
افراد خانوار و مبلغ وام اختصاص یافته به آن ها 
وجود دارد.به گزارش خراسان، رئیس جمهور 
دیروز در تشریح مصوبات جدید دولت برای کرونا 
گفت:  اعتبار یک  میلیون  تومانی قرار است به تمام 
سرپرستان خانوار یارانه بگیر پرداخت شود که 
اقساط آن به  مرور از همان یارانه کسر خواهد شد.
در همین حال دکتر صمصامی ، اقتصاددان و 
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با 
خبرنگار ما درخصوص اختصاص یک میلیون 
تومان وام توسط دولــت به سرپرستان خانوار 
اظهار کرد: اصل کار، کامال درست است ولی باید 
دید که این اعتبار قرار است به خانوار چند نفری 
پرداخت شود، مثال خانوار یک نفری با 2 نفری یا 
5 نفری متفاوت است.وی افزود: در شرایطی که 
کسب و کارهای خرد دچار مشکل شده اند، باید 

چنین اقداماتی انجام شود. 

تالش اوپک پالس برای پایان 
دادن به »سواری مجانی« یانکی ها 

در حالی که گمانه ها از پیشرفت مــذاکــرات و 
احتمال بــاالی توافق روسیه و عربستان برای 
کاهش عرضه نفت حکایت دارد، همچنان نحوه 
حضور سایر تولیدکنندگان مثل آمریکا، کانادا 
و نروژ در توافق احتمالی آتی محل ابهام است.
به گزارش خراسان، دیروز  در پی تعویق نشست 
از دوشنبه به انتهای این هفته ،قیمت نفت برنت 
اندکی افت کرد و از 34 دالر به 33 دالر رسید. 
علت تعویق نشست، اختالفات و جنگ لفظی 
عربستان و روسیه بیان شده بود. با این حال دیروز 
مستقیم  گــذاری  سرمایه  صندوق  عامل  مدیر 
روسیه گفت: عربستان و روسیه »بسیار بسیار« به 
توافقی بر سر کاهش تولید نزدیک شده اند. کریل 
دمیتریو که با سی ان بی سی گفت وگو می کرد 
یکی از نمایندگان روسیه در مذاکرات نفتی است. 
اگرچه احتمال توافق عربستان و روسیه )اوپک 
پالس( باال برآورد شده اما مسئله حضور آمریکا 
و تحمل بخشی از کاهش تولید همچنان مبهم 
است.ثامر غصبان، وزیر نفت عراق ضمن اشاره به 
خوش بینی در خصوص توافق جدید تاکید کرد که 
» هر توافق جدید نیازمند حمایت تولیدکنندگان 
کلیدی خارج از اوپک پالس نظیر آمریکا، کانادا 
و نروژ است«. نروژ پیشتر برای شرکت در توافق 
اعالم آمادگی کرده بود اما آمریکا که خود انرژی 
زیادی برای بازگرداندن عربستان و روسیه به میز 
مذاکره  صرف کرده تالش می کند تن به کاهش 
تولید ندهد و بدون کاهش از قیمت های باالتر 
استفاده کند. به بیان دیگر می خواهد سواری 
مجانی بگیرد! ترامپ محدودیت های قانونی و 
آزادبودن شرکت ها در تصمیمات تجاری را بهانه 
می کند تا بگوید نمی تواند به شرکت ها برای 
کاهش تولید دستور دهد اما همه می دانند که 
خود شرکت ها حاضرند کمی از تولیدشان بکاهند 

تا این که با این قیمت ها ورشکست شوند!

ــرح جدید دولــت بــرای  رئیس جمهور از ط
کاهش آثار اقتصادی کرونا بر خانوارها خبر 
داد که بر اساس آن، اعتبار یک میلیون تومانی 
به تمام سرپرستان خانوار یارانه بگیر پرداخت 
خواهد شد و بازپرداخت آن از محل یارانه 
ــورت خواهد گرفت.  نقدی طی 24 مــاه ص
البته ساعتی بعد توضیحات رئیس کل بانک 
مرکزی نشان داد که این مبلغ برخالف تصور 
اولیه با نرخ سود 12 درصد و تنفس 4 ماهه 
بازپرداخت خواهد شد.به گــزارش تسنیم، 
حسن روحانی دیروز در تشریح مصوبات هیئت 
وزیران برای مقابله با کرونا اظهار کرد: در کنار 
سایر حمایت های در نظر گرفته شده برای 
اقشار ضعیف در نظر داریم اعتبار یک میلیون 

تومانی به تمام سرپرستان یارانه بگیر پرداخت 
کنیم که اقساط آن به مرور و طی 24 ماه از 
همان یارانه کسر خواهد شد. وی با بیان این 
که هم اینک بیش از 23 میلیون خانوار، یارانه 
دریافت می کنند، افــزود: 25 هزار میلیارد 
تومان اعتبار به این طرح اختصاص داده شده 
است و این اعتبار احتمااًل اواخر فروردین یا 
ابتدای اردیبهشت به حساب یارانه بگیران 
واریز خواهد شد. به گزارش خراسان بر این 
اساس می توان محاسبه کرد که اقساط این 
پرداخت، به میزانی در حدود یارانه یک نفر در 
ماه یعنی 41 هزار و 600 تومان خواهد بود. به 
عبارتی معادل دو سال یارانه یک فرد به صورت 

یک جا به سرپرست خانوار تعلق می گیرد.

تازه ترین خبرهای روحانی از تصمیمات ضد کرونایی دولت برای خانوارها 

وام یک میلیونی به 23 میلیون خانوار 
ــورس، فـــردا با سود 12 درصد! ــ ــراب ــ ــت ف ــرک ــق اعــــالم ش ــب ط

چهارشنبه عرضه اولیه سهام هلدینگ صبا 
تامین زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( انجام می شود. 
قرار است 10 درصد از سهام صبا تامین با 
سرمایه ثبتی 1500 میلیارد تومان )15 
میلیارد سهم( به قیمت هر سهم 1100 تا 
1200 تومان عرضه شود. طی این عرضه 
اولیه 1.5 میلیارد سهم عرضه خواهد شد 
که 1800 میلیارد تومان نقدینگی را از بازار 
جمع آوری خواهد کرد.با توجه به حضور 
بیش از 1.6 میلیون شخص در آخرین عرضه 
اولیه بورسی، انتظار می رود سهم هر شخص 
حدود یک میلیون تومان از سهام عرضه شده 

این شرکت باشد. 
ــالوه بــر عرضه 10 درصــد  گفتنی اســت ع
سهام برای عموم افراد حقیقی و حقوقی، 2 
درصد دیگر نیز روز بعد برای صندوق های 
سرمایه گذاری عرضه خواهد شد.به گزارش 
فرابورس ایران و خبرگزاری فارس، محمد 
ــاه در ایــن خصوص  ــر رف شریعتمداری وزی
با اشــاره به این که ارزش این هلدینگ در 
دوره مدیریت  جوان و کارآمد اخیر از چهار 
هــزار میلیارد به 25 هــزار میلیارد تومان 
رسیده اســت، از عرضه اولیه آن خبر داد و 
نوشت: »پایبند به تعهداتم به رئیس جمهور 
ــرای ارتــقــای شفافیت و  در واگــذاری هــا  ب
نظارت مردمی در شرکت های تابعه شستا 

و وزارت تکاور )تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 
هستم«.سهام دار اصلی این شرکت، سازمان 
تامین اجتماعی است و سرمایه  گذاری صدر 
تامین، سرمایه  گذاری دارویی تامین، سرمایه 
 گذاری سیمان تامین و سرمایه  گذاری نفت 
و گاز و پتروشیمی تامین سهام داران دیگر 
این شرکت سرمایه  گذاری هستند.به این 
ترتیب با قطعی شــدن ایــن عرضه اولیه به 
به  اولیه شستا  نظر می رســد قطار عرضه 
راه افتاده است و باید منتظر محقق شدن 
وعده های رئیس جمهور و و زیر رفاه در این 
خصوص باشیم تا به زودی دیگر زیرمجموعه 
هــای شستا و همچنین خــود شستا عرضه 
شود.هفته قبل محمود گــودرزی، معاون 
بــازار بورس اوراق بهادار تهران در گفت 
ــاره به ایــن که عرضه  وگــو با اقتصاد با اش
اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی شستا در اواخر فروردین یا اوایل 
اردیبهشت  ماه انجام خواهد شد، گفته بود: 
»مراحل پذیرش شستا در بورس تهران در 
دست انجام است و تالش داریم که سهام 
اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری  شرکت 
در فروردین  ماه عرضه اولیه شود«.گفتنی 
است از حدود یک ماه قبل، با توجه به حجم 
باالی نقدینگی در بــازار سرمایه و رشد بی 
ــورس و فــرابــورس،  محابای قیمت ها در ب
موجی از عرضه اولیه های جدید آغاز شده 

است و همچنان هم ادامه دارد.

اولین عرضه اولیه سال 99 فردا از زیرمجموعه شستا انجام می شود 

قطارشستا در بورس سرانجام راه افتاد 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
ــت تسهیالت به  ــرداخ ــن کــه پ بــا تاکید بــر ای
مستاجران در برنامه های کوتاه مدت است و 
مجدد در دستور کار قرار گرفته، گفت: سامانه 

امالک قبل از تابستان آغاز به کار می کند.
به گــزارش فــارس، اواخــر سال گذشته پس از 
چهار سال تاخیر، از سامانه امالک و اسکان 
توسط وزیــر راه و شهرسازی رونمایی شد و 
ــر راه و  در همان مراسم محمد اسالمی وزی
شهرسازی اعالم کرد که مسیر اشتباه باعث 

شده بود تا سامانه امالک و اسکان ،مسیر خود 
ــدازی با تاخیر طی کند.یکی از  را برای راه ان
ــداف سامانه امــالک و اسکان ،شناسایی  اه
واحدهای خالی از سکنه و دریافت مالیات از 
این واحدها خواهد بود. هم اکنون براساس 
آمارها 2.5 میلیون مسکن خالی از سکنه در 
کشور وجود دارد.به تازگی محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کرده است که امسال 
دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه 
اجرایی خواهد شد.محمودزاده معاون مسکن 

و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو 
با فارس در پاسخ به این سوال که آیا سامانه 
امالک و اسکان که حدود دو ماه از رونمایی 
آن می گذرد تا قبل از آغــاز فصل تابستان و 
نقل و انتقاالت، عملیات اجرایی خود را آغاز 
خواهد کرد، اظهار کرد: تا قبل از فصل نقل و 
انتقاالت این سامانه کار شناسایی واحدهای 
خالی از سکنه را آغاز خواهد کرد.وی تصریح 
کرد: وزارت راه و شهرسازی پیگیر پرداخت 
تسهیالت به مستاجران هست و تالش خواهد 

کرد که پرداخت تسهیالت به مستاجران بعد از 
شناسایی به آن ها پرداخت شود.وی در پاسخ 
به این سوال که نرخ سود این تسهیالت چقدر 
خواهد بود، گفت: نرخ سود این تسهیالت بر 
ــورای پول و اعتبار 18 درصد  اســاس نرخ ش
خواهد بود اما موضوعی که باید متذکر شد این 
است که قطعا نرخ 18 درصد بسیار مناسب تر 
از نرخ اجاره بها خواهد بود و این نرخ تسهیالت 
پرداخت  ماهانه  که  بهایی  اجــاره  به  نسبت 

می شود، به نفع مستاجران خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعالم راه اندازی سامانه امالک و اسکان، پیش از تابستان اعالم کرد: 

پرداخت وام به مستاجران با نرخ سود 18درصد دردستور کار 

موافقت رهبر انقالب با برداشت یک میلیارد 
یورو از صندوق توسعه ملی  برای مقابله با کرونا

ــی از مــوافــقــت  ــدردانـ ــس جــمــهــور بــا قـ ــی رئ
رهبرانقالب با درخواست برداشت مبلغ یک 
میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای 
مقابله با کرونا، دستورات الزم رابرای تأمین 

نیازهای ضروری دراین عرصه، صادر کرد.
ــزارش خبرگزاری مهر، دکتر روحانی  به گ
رئیس جمهور با قدردانی از موافقت رهبر 
معظم انقالب اسالمی با درخواست برداشت 
مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه 
ــوارض ناشی  ملی بــرای مقابله و مدیریت ع
از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات 
الزم را برای تأمین نیازهای ضروری در این 
عرصه، صادر کرد.در این راستا، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در نامه ای به نوبخت معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور پی نوشت رئیس جمهور به نامه دفتر 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( را به وی 
ابــالغ کــرد که در آن آمــده اســت: » نیازهای 
وزارت بهداشت، درمــان و آمــوزش پزشکی 
از این منبع تأمین و تا حد امکان از تولیدات 
داخلی و با استفاده از شرکت های دانش 

بنیان اقدام شود. همچنین کمک های الزم به 
صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام 
و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح 
شود«.به گزارش خراسان، درخور  ذکر است 
اگر چه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، 
فی نفسه با استقراض از بانک مرکزی تفاوت 
دارد اما در شرایط کنونی، برخی کارشناسان 
معتقدند که در عمل آثاری مشابه با استقراض 
ــول( از قبیل تورم  ــاپ پ از بانک مرکزی )چ
زایی را خواهد داشت چرا که به گفته حسین 
اکنون  اقتصادی هم  ــان کارشناس  درودیـ
کشور با مشکل دسترسی به منابع ارزی مواجه 
است و منابع صندوق توسعه ملی در دسترس 
نیست.نکته دیگر درباره صندوق توسعه این 
است که چون براساس سیاست های کلی 
ابالغی از سوی رهبر انقالب، منابع صندوق 
توسعه ملی فقط باید به بخش های غیردولتی 
اختصاص یابد، بــرداشــت از صندوق برای 
نیازهای دولت مغایر این سیاست هاست و بر 
این اساس باید چنین برداشت هایی با تایید 

رهبر انقالب صورت گیرد.

درخواست رئیس اتاق بازرگانی تهران از رئیس جمهور 

کرونا به »بند فورس ماژور« قراردادها اضافه شود 
رئیس اتــاق بــازرگــانــی تــهــران در نــامــه ای به 
رئیس جمهور، پیشنهاد کرد موضوع کرونا در 
قراردادها از ابتدای اسفند سال 98 فورس ماژور 
در نظر گرفته شود.به گزارش فارس به نقل از 
اتاق بازرگانی تهران، خوانساری، با اشاره به این 
که بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، اقتصاد 
بنگاه های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی 
را آسیب پذیر کــرده  از او خواست بــازه زمانی 
شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان یکی 
از شروط فورس ماژور در قراردادهای منعقد 

شده میان دستگاه های اجرایی با پیمانکاران 
اضافه شود.وی در این نامه نوشت: با عنایت به 
تعریفی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
از شرایط فورس ماژور دارد، یکی از بندهای 
ــای منعقد شــده بین دستگاه های  ــرارداده ق
اجرایی با پیمانکاران به این موضوع اختصاص 
داده می شود لــذا خواهشمند اســت دستور 
فرمایید بازه زمانی بحران مذکور که ابتدای آن 
اسفند 98 بوده لیکن انتهای آن نامعلوم، جزو 

شرایط فورس ماژور اعالم شود.
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وزیر بهداشت راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19را ابالغ کرد 

نمکی، وزیر بهداشت، در نامه ای به وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی کشور با توجه به ضرورت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت 
محیط و کار، راهنمایی های گام دوم مبارزه با 
کووید 19 را ابالغ و بر اجرای آن تاکید کرد.به 
گزارش برنا ، نمکی در این نامه ضمن تاکید بر 
ضرورت فاصله گذاری اجتماعی به منظور کاهش 
آمار ابتال به کووید 19، براساس مطالعات، این 
طرح را  در بعضی همه  گیری ها تا بیش از 95 

درصد در کاهش موارد و گسترش بیماری، موثر 
دانست.مهم ترین بخش های این نامه به شرح زیر 
است؛داشتن فاصله مناسب در روابط اجتماعی 
به این معنی است که فاصله فیزیکی از دیگران به 
اندازه ای باشد که انتقال بیماری صورت نگیرد.
فاصله فیزیکی امن بــرای جلوگیری از ابتال به 
بیماری کرونا حداقل یک متر است.بدیهی است 
که رعایت این فاصله تا زمانی که بیماری در جامعه 

در چرخش باشد، ضروری بوده و باید ادامه یابد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

اعتماد - انتظار مــى رود که تلویزیون به عنوان  •
رسانه ای که این روزها و این سال ها بیشترین حد از 
ضعف خود را در سرگرم کردن مخاطبانش نشان 
داده، برای بیننده خود اهمیت بیشتری قائل شود و 
با تنها سریال برخوردار از مخاطب خود این  قدر باری 
به هر جهت برخورد نکند و تنها روزهای پایانى سال 
را برای تولید آن در نظر نگیرد تا شاهد پخش سریالى 
نباشیم که گروهى به صورت دورهمى چند روز از 
سال را دست از کارهای دیگر بکشند و وقت شان را 
صرف مجموعه ای کنند که قرار است مهم ترین پروژه 
فیلم و سریال تلویزیون در طول سال باشد. احترام به 
بیننده وظیفه رسانه ای است که مى خواهد »ملى« 

تلقى شود.
کیهان- حدود دو ماه است که همه دستگاه ها  •

و نهادهای کشور بــرای مهار ویــروس کرونا بسیج 
شده اند اما برخى اخبار و گزارش ها از بروز و ظهور 
برخى ناهماهنگى ها در دستگاه های اجرایى کشور 
حکایت دارد. اختالفات و چندپارگى هایى که ممکن 
است تمام تالش های همگانى را برای مهار کرونا از 
طرح هایى مانند قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعى و 
همراهى مردم تا هزینه هایى که کشور متحمل شده 

است، بى ثمر سازد.
ایران - تا چند روز دیگر یعنى 20 فروردین امسال  •

زمان مزایده و قرائت پیشنهادها برای فروش پیام 
رسان»سروش« است. حال این سؤال مطرح است 
که چرا صدا و سیما پیام رسان سروش را مى خواهد 
به فروش برساند؟ آیا فروش این پیام رسان به منزله 
شکست آن است؟ و برای این که این پیام رسان بتواند 
با عقبه ای  که دارد دوباره مطرح شود و کاربر جذب 
کند، سرمایه گذار جدید آن چه اقدام های مؤثری 

باید انجام دهد؟
شرق - دخالت های مجمع تشخیص مصلحت  •

نظام همچنان در امر قانون گذاری با تفسیری خاص 
از اختیار تشخیص مصالح کالن نظام در خصوص 
بودجه 99 نیز ادامه داشته و گویا قرار است از این پس 
در رویه قانون گذاری کشور سهمى مهم اما نانوشته 
برای این مجمع قائل شد، زیرا حداقل از نمایندگان 
ــورای نگهبان صــدای اعتراضى بلند  مجلس و ش
نشده است. بودجه 99 مانند بسیاری از لوایح در 
شــورای نگهبان و مجمع تشخیص بررسى شده و 
این گونه که از ظواهر امر پیداست  به سمت داشتن دو 
شورای نگهبان بدون تغییر در قانون اساسى در حال 

حرکت هستیم.

جهان نیوز خبرداد: مهران رحمانى که در  •
عصر جدید تصویری از حاج قاسم سلیمانى به 
نمایش گذاشت، در صفحه اینستاگرام خود از 
دریافت انگشتر سردار سلیمانى از طرف خانواده 
ایشان  خبرداد و نوشت: خیلى برایم با ارزش و 
جــذاب بود که این هدیه از طرف خانواده حاج 
قاسم، به من داده شد هرچند من کاری نکردم که 

الیق محبت شما باشم، ممنونم و ارادتمندم. 
افکار نیوز نوشت : سفارت کشورمان در کویت  •

در اطالعیه ای به انتشار گسترده کلیپ یکى از 
هموطنان مقیم کویت که به شرایط نابه سامان 
قرنطینه معترض است، واکنش نشان داد. در این 
اطالعیه آمده است: بخش کنسولى سفارت به 
محض دریافت کلیپ،  تماس ها و پیگیری های 
خود را با بخش های ذی ربط وزارت خارجه و 
بهداشت برقرار کرد و بنا به گفته مقامات مسئول 
کلیپ منتشر شده مربوط به ساعات اولیه قرنطینه 
ــواد بهداشتى و  ــوده و شرکت تامین کننده م ب
غذایى مکلف به تامین نیازهای اماکن قرنطینه 

شده است. 
الف نوشت: تردیدی نیست که پایتخت ۶ در  •

میان دیگر قسمت های تولید شده این سریال 
محبوب طى سال های گذشته، ضعیف ترین بوده 
است  و... حتى اگر اشتباه پایتخت را در قسمت 
پایانى فاحش بدانیم طبیعتا بهتر بود رئیس صدا و 
سیما در برخورد با سریال پایتخت به جای خودزنى 
و مطرح کردن »ستون پنجم« دشمن خیلى معقول 
و سنجیده امکان اشتباه و ضعف را در یک اثر موفق 
و جذاب مى پذیرفت و بدون این که تحت تاثیر 
جوسازی ها قرار بگیرد )که امری متفاوت از نقد 
یا حتى هجمه های کارشناسانه است( دستور 

مواظبت بیشتر مى داد.
ــداد24 نوشت : مجلس یازدهم مجلس  • روی

عجیبى است؛ همه اصولگرا هستند و ژنرال های 
آن نیز هم قد هستند و اندک نمایندگان قدیمى تر 
و نمایندگان منتخب باید چهره ای را برای ریاست 
انتخاب کنند که از میان گزینه های موجود بهترین 
انتخاب باشد از میان نمایندگانى که تا کنون به 
مجلس راه یافته اند، چند نفر شانس بیشتری 
برای ریاست دارند یا دست کم این توان را در خود 
مى بینند که بر کرسى نخست بهارستان بنشینند؛ 
علیرضا زاکانى، محمدباقر قالیباف، حمیدرضا 
آقــا تهرانى و مصطفى  حاجى بابایى، مرتضى 

میرسلیم.

اعالم جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه یک نماینده
سازمان قضایى نیروهای مسلح ضمن تکذیب اظهارات یک نماینده درباره پرونده هواپیمای اوکراینى، این اظهارات را سبب تشویش 

اذهان عمومى دانست 

در پى اظهارات جنجالى یک نماینده  مجلس  دربــاره ماجرای 
هواپیمای اوکراینى، سازمان قضایى نیروهای مسلح علیه وی 
اعالم جرم و اظهاراتش را تکذیب کرد. دو روز پیش حجت االسالم 
حسن نوروزی نماینده  اصولگرای  مردم رباط کریم و بهارستان 
در مجلس  در مصاحبه ای راجــع به ماجرای تاسف بار حادثه 
هواپیمای اوکراینى گفته بود که »برای این هواپیما اهداف خاصى 
در ایران تعیین شده بود و به نظر من، نیروهای نظامى در این زمینه 
ــد... بنابراین در این زمینه  وظیفه خود را به خوبى انجام داده  ان
مواخذه و بازداشتى وجود نخواهد داشت.« با این حال روز گذشته 
وبسایت سازمان قضایى نیروهای مسلح اعالم کرد که »پرونده 
سقوط هواپیمای اوکراینى بازداشتى دارد« و همزمان رئیس این 
سازمان از اعالم جرم علیه این نماینده  عضو کمیسیون حقوقى 
مجلس خبرداد: »علیه نامبرده در مراجع قضایى ذی صالح تحت 

عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومى اعالم جرم شده است 
و پیگیری الزم به عمل خواهد آمد.« حجت االسالم والمسلمین 
شکرا... بهرامى گفت: »مفاد مصاحبه انجام شده بر خالف حقیقت 
و مستندات موجود است و در پرونده قضایى تشکیل شده تحقیقات 

گسترده ای به عمل آمده و از مسئوالن و افراد دخیل در موضوع نیز 
تحقیق شده است و تاکنون افرادی به عنوان متهم احضار شده 
اند و یک نفر کماکان در بازداشت به سر مى برد. لذا این مصاحبه، 
برداشت شخصى ایشان و بدون اطالع از کم و کیف قضیه بوده 
است و این گونه اظهارات عالوه بر اخالل در تحقیقات قضایى، 
موجبات تشویش اذهان عمومى را فراهم مى کند.« درهمین حال 
یک مقام مطلع نیز در گفت و گو با سایت سازمان قضایى نیروهای 
مسلح اظهارات این نماینده مجلس را نادرست خواند و گفت: »بعد 
از اعالم جزئیات حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینى همان طور 
که پیش از این هم اعالم شده چند نفر بازداشت شده اند و برای این 
افراد پرونده قضایى تشکیل شده ... و اکنون نیز پرونده این افراد 
در حال طى کردن روال اداری خود است و تحقیقات در این باره 

همچنان ادامه دارد.«

 سیاست و کرونا

با ۲ ویروس 
طرف هستیم

ــروس طرف   ما االن با دو وی
هستیم، یکى ویروس کرونا و دیگری ویروس 
تیرانا که پایتخت آلبانى است و در آن جا 
هــزار و ۵00 منافق در اردوگـــاه هایى که 
برای شان  سالن هایى را تجهیز کرده اند، 
هر روز پشت کامپیوتر مى نشینند و شروع به 
جنگ روانى و جنگ اینترنتى علیه جمهوری 
اسالمى مى کنند. مسلم است که خرج آن ها 
را کشورهایى مى دهند که دشمن ما هستند 
و منافقین تا جایى که بتوانند شایعه درست 

مى کنند و دروغ مى گویند.

اکبر ترکان

پدیده عجیب 
رسانه ای

کرونا کل رسانه ها را در معرض  
تهدید قرار داده اما این تهدید برای رسانه های 
کاغذی بیشتر است. مثاًل در ژاپن، کره جنوبى، 
مالزی، سنگاپور و اندونزی، روزنامه ها وضعیت 
پیش از ظهور کرونا را ندارند. تحریریه ها تقریبا 
حذف شده و برون سپاری افزایش یافته است. 
حتى شبکه هــای خبری بین المللى، االن 
خبرنگارانشان را در سراسر جهان با پروتکل 
های جدید مدیریت مى کنند. یعنى خبرنگار 
باید از خانه برای رسانه اش کار کند. این که یک 

خبرنگار در خانه کار کند، پدیده عجیبى است.

ماشاءا... شمس الواعظین

روحانی با 
طناب در چاه!

دولت در سال های قبل خیلى  
مسائل کم اهمیت تر از کرونا را هم نتوانست 
مدیریت کند و نمى توان از او انتظاری داشت 
... البته اگر آقای روحانى این وزیران ناالیق را از 
دور خود کنار بزند و یک سری آدم های باتجربه 
را روی کار آورد، در همین شرایط تحریم و با 
همین محدودیت منابع هم مى توان تصمیمات 
خوبى گرفت ولى مردم باید بدانند که تصمیمات 
مطلوب ضدکرونایى با آقایان رحمانى، نمکى 
و نوبخت انجام شدنى نیست و متاسفانه آقای 

روحانى هم با طناب این ها در چاه مى رود.

عبدا... ناصری

چالش برای 
نئولیبرالیسم

کرونا اندیشه نئولیبرالیسم به 
خصوص تأثیر منفى آن را در سطح جهانى که 
مدت هاست این شبهه را ایجاد کرده که بازار 
آزاد قادر به حل اکثر مسائل است و دولت باید 
از مدیریت کشور کنار گذاشته شود یا حاشیه 
نشین شود به چالش کشیده اســت. البته 
نمى شود اظهار کرد که کرونا به خودی خود 
رویکرد رئالیستى را تقویت خواهد کرد ولى 
آن چه مسلم است ما را مجبور خواهد کرد که 
نئولیبرالیسم را کورکورانه دنبال نکنیم و آن 

را طوطى وار تکرار نکنیم.

نادر انتصار

سایه َکل کل توئیتری بر روابط ایران و چین
توئیت سخنگوی وزارت بهداشت درباره پنهان کاری چین در موضوع کرونا 

واکنش سفیر چین و ورود گسترده کاربران فضای مجازی به بحث را در پى داشت 

اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت که تلویحا 
چینى ها را به دروغ گویى در ارائه آمار مربوط 
به کرونا متهم کرده و آن را »یک شوخى تلخ« 
دانسته بــود، به واکنش میان دیپلمات های 
دو کشور و َکل کل های توئیتری منجر و حتى 
باعث شد او به نوعى اظهاراتش را اصالح کند. 
کیانوش جهانپور دو روز پیش در گفت و گو 
با آناتولى ترکیه گفته بــود: »به نظر مى رسد 
آمارهای چین یک شوخى تلخ بود. زیرا بسیاری 
در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل 
آنفلوآنزاست و مرگ و میر کمتری دارد. همه 
این مــوارد مبتنى بر گزارش هایى بود که از 
چین گــزارش مى شد و به نظر مى رسد چین 
شوخى تلخى در این زمینه با همه دنیا انجام 
داد. اگر در چین گفته مى شود دو ماهه یک 
اپیدمى مهار شده، باید بیشتر درباره آن فکر 
ــرد.« ایــن سخنان  بــازتــاب گسترده ای در  ک
رسانه های جهان و به خصوص رسانه های 
فارسى زبان داشت و با واکنش سفیر چین در 
ایران همراه شد؛ »چانگ هوا« در توئیتى کوتاه 
یــادآورشــد که ایــن سخنان ســزاوار دو کشور 
دوست نیست:»دوستان باید به یکدیگر کمک 
کنند، ما با هم مى جنگیم.«  با این حال ماجرا 
به همین جا ختم نشد و این مصاحبه جهانپور در 
دیگر رسانه ها به نوعى بى توجهى به همکاری و 
همیاری چینى ها در مبارزه با کرونا تصویر شد. 
به خصوص این که جهانپور در گیرودار این 
واکنش ها، ذیل توئیت یکى از کاربران که از 
او پرسیده بود:  »آقای جهان پور؛ سخنگوی 
وزارت بهداشت جمهوری اسالمى هستى 
یا سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده؟!« 
جمهوری  غربى،  نه  شرقى،  »نــه  نوشت: 
اسالمى«. واکنشى که رنگ و بوی سیاسى 
به موضع او داد و آن را به مسئله در روابط 
میان ایران و چین تبدیل کرد، تاجایى که 
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در توئیتى از کمک رسانى چینى ها 
تقدیر کرد و مهار کرونا در این کشور را حاصل 
تعهد وحرفه ای گری دانست. جهانپور اگرچه 
در آخرین توئیت خود از کمک چینى ها تقدیر 
کرد، اما در توئیت قبل تر خود با بیان این که 
حساب مباحث علمى از سیاست جداست 
ازگزارش های نادرست محققان چینى سخن 
به میان آورد. این گفته او باعث َکل کل مختصر 
ــران شد!  توئیتری بین او و سفیر چین در ای

جهانپور نوشته بود: »همه محافل آکادمیک 
دنیا بر پایه اطالعات اپیدمیولوژیک و گزارش 
محققان چینى، حداقل آنفلوآنزای تیپ A را از 
ویروس نوپدید کرونا وخیم تر قلمداد کردند، 
امروز یافته ها خالف این را نشان مى دهد، به 
یافته های خودی اطمینان بیشتری داریم.« 
سفیرچین در پاسخ به جهانپور توئیت زد: 
»وزارت بهداشت چین هر روز نشست خبری 
دارد. پیشنهاد مى کنم برای حصول نتیجه،  
اخبار آن را با دقت بخوانید.« و باز جهانپور 
توئیت سفیر را بى جواب نگذاشت و نوشت که 
وزارت بهداشت جمهوری اسالمى ایران هم 
روزانه دو کنفرانس تخصصى و نشست سخنگو 
دارد که برای سفیران محترم و اصحاب رسانه 
در همه کشورها، به ویژه کشورهای دوست 
قابل استفاده خواهد بود. اما این پایان حرف 
و حدیث ها نبود و روز گذشته یکى از اعضای 
سرشناس ستاد مبارزه با کرونا با بیان این که 
درباره ویروس کرونا آن چه در دنیا شایع شد و آن 
چه چینى ها مى گفتند تفاوت آشکاری دارد، از 
احتمال پنهان کاری چینى ها در ارائه اطالعات 
صحیح خبر داد. دکتر »مینو محرز« در گفت و 
گو با ایلنا تصریح کرد: »دو احتمال وجود دارد؛ 
یا ویروس جهش پیدا کرده و قوی تر شده است، 
یا آن ها در ارائه اطالعات کم کاری کرده اند...  
کرونا ثابت کرده  است که میزان کشندگى و 
قدرت سرایت اش به طور وحشتناکى باالتر از 

گفته های چین است.«
دامنه این بحث ها به توئیتر هم کشیده شد:

*خب جهانپور درست گفته. یه ویروس پخش 
شده وکشوری که منشا ویروس بوده اطالعات 
اشتباه داده وکشورهای دیگه از جمله ایران 
طبق گفته هــای کشور چین پروتکل های 

بهداشتى تدوین مى کردند.
* چین تنها کشوری است که در شرایط تحریم 
به کمک ایران آمده، بهتراست قدردان کمک 

هاش باشیم.
* جهانپور کار درستى کرد، یه لحظه فکر کنیم 
اگر جای چین از ایران این ویروس شروع مى شد 
و مخفى کاری هاش باعث پخش شدن بیماری 
توی دنیا مى شد واکنش ها چى بود؟! مقامات 

چینى از ایران دفاع مى کردند؟
* جای وزیر بهداشت بودم جهانپور را به دلیل 
اظهارات نابه جا از مقام سخنگویى برکنار مى 

کردم.

ویژه های خراسان  

روند عجیب ابالغ یک نامه 
ساده توسط روحانی

در حالى که مصوبه انتخاب نماینده شــورای 
عالى انقالب فرهنگى در هیئت مرکزی نظارت 
بر تشکل های اسالمى دانشگاهیان، در جلسه 
7 خــرداد سال 98 آن شــورا به تصویب رسیده 
بود، بررسى ها نشان مى دهد، این مصوبه پس از 
گذشت هفت ماه و در روز 20 اسفند سال گذشته 
از سوی حجت االسالم روحانى رئیس این شورا 
به وزارت علوم، دفتر مقام معظم رهبری و مجلس 

شورای اسالمى ابالغ شده است.

از مشاوره های کرونا به 
ادارات دولتی غافل نشوید

یک مقام مسئول در نامه روزهــای اخیر خود به 
تعدادی از سازمان ها و اداراتى که دارای ارباب 
رجوع و مراجعات متعدد مردمى هستند، از آن ها 
خواسته است با توجه به ضرورت آشنایى دقیق 
تر کارمندان و مدیران با روش های پیشگیری و 
مقابله با شیوع ویروس کرونا، برای تداوم ارائه 
مشاوره به این مستخدمان اقدام و تا حد امکان 
ــواردی چون ویدئو کنفرانس و نشست های  م
حوزه  ایــن  در  متخصص  پزشکان  با  را  آنالین 

اجرایى کنند. 
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چگونه با فرزندان مان در 
روزهای کرونایی به صورت 
اختصاصی وقت بگذاریم؟

طالق کرونایی!
درباره اصطالحی که پس از ثبت 

نخستین طالق به دلیل بروز اختالفات 
زوجین در دوران قرنطینه خانگی  

پرکاربرد شده است

گفت و گو با ابوالفضل 
رجبی 13 ساله، 

پدیده شیرین 
 تلویزیون

 در نوروز 99

2

3

4

روحانی: به همه یارانه بگیران یک میلیون تومان اعتبار 
پرداخت می شود

یارانه بگیران: باز خوبه یک تومن اعتبار پیش 
شما داریم!

سعیدی نماینده مجلس: طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه 
کشور در اولین جلسه رسمی با تعداد امضای مکفی ارائه 

خواهد شد

دارکوب: امیدواریم این اولین جلسه، بعد از 
شکست کرونا برگزار نشه!

وزیر ارتباطات در الیو اینستاگرام: رفع فیلتر تلگرام از حوزه 
اختیارات من خارج است و اگر دست من بود رفع فیلتر 

می کردم

فعال همین اینستا رو دریابین تا اینم فیلتر 
نشده!

برانکو: پرسپولیس پول دارد، به من نمی دهد. مشکلی 
نیست، هرطور شده می گیرم

دارکوب: پروفسورجان اگه جرئت داری بیا 
همین جا بگیر!

دلجویی سخنگوی وزارت بهداشت از چینی ها: حمایت های 
چین از ملت ایران در این روزهای سخت، فراموش ناشدنی است

دارکوب: فقط کاش یه مقدار رژیم خفاش و 
پانگولین بگیرین، برای سالمتی خودتون 

میگیم ها!

پیام کرونایی جردن باروز، ستاره کشتی آمریکا برای مردم 
ایران

 Khaste nabashi delavar, Khoda
!ghovat pahlevan

میانگین حقوق بازنشستگان ۴ میلیونی شد

بازنشستگان: چه خوب، االن می تونیم تا 
بیستم ماه دوام بیاریم!

ش به جای 
زن: کا

این کار، مثل 

سلبریتی های 

ایرانی برامون الیو 

اینستا می ذاشتی 

و تبلیغ شربت 

و اکستنشن 

می کردی!

دمل روشن است!

دلم روشن بَود یک بار دیگر 

فالفل می خورم بی استرس باز

و آن را می خرم از دکه ای گند

ولی بی استرس بر آن زنم گاز

دلم روشن بَود یک بار دیگر

چو چیزها)!( در چمن ها من بلولم

و با الکل نمی شورم پس از آن 

تمام ضلع ها و عرض و طولم

دوباره بچه ها در کوچه و پارک

صدای دادشان آید به گوشم

دوباره داد خواهم زد که ای درد

سر ظهری چو دیوی می خروشم!

دوباره دست خواهم داد و بوسه

به مادر، خواهر و کال محارم!

میان بوسه  دوم و سوم

دوباره می شوم مغبون و نادم!

سحر بهجو

ای صاحب فال، طبق پیش بینی های ما شما دانش آموز و دانشجو 
هستی و این روزها خیلی دارد بهت خوش می گذرد! فقط این را 
به یاد داشته باش پس فردا که مدرسه ها و دانشگاه ها باز شد، باز 
نیای دست به دامن ما بشوی که برایت فال پایان ترم بگیریم ها!

تعمیرکار سیار در متام نقاط هشر
انواع وسایل بریق و دیجیتال شامل تلفن، 

رایانه، کنرتل تلویزیون، صفحه کیلومرتمشار و 

دزدگیر خودرو، اسباب ابزی بچه، کلید و پریز

همچنین کلیدسازی زنگ زده، تعمیر عینک 
پوسته شده، تنظیم آیفون و درابزکن داغون، 

ساعت خوابیده و... در محل پذیرفته یم شود

این روزها که همه چیز را اب الکل و 
ضدعفوین دوش یم گیرید، نگران 

نباشید، هر چیزاتن که مهندم شد فقط 
کایف است به ما زنگ بزنید!

مسعود سه سوت

 تعدادی شعر را به وسیله ایموجی ها برایتان نوشتیم که باید آن ها 
را تشخیص دهید.

مثال: چترها را باید بست زیر باران باید رفت

در تصویر زیر در هر شماره با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها نام یکی از کشورها  را نوشته ایم که شما باید آن 
را حدس بزنید. پیشنهاد می کنیم تمرکز کنید و این بازی را قبل 

از دیدن پاسخ های آن حل کنید و ذهن خود را به چالش بکشید.

سه مثلث داریم که تعدادی اعداد  روی رئوس هر یک نوشته شده 
است. داخل هر مثلث هم عدد دیگری داریم. آیا می توانید با توجه 

به منطق موجود، عدد داخل مثلث انتهایی را بیابید؟

فال روزتیتر روز

نیاز طنزی

شعر روز

حل جداول ومعماها

جواب ها

ایموجی شعر: 

١. ز دست دیده و دل هر دو فریاد

٢. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

٣. تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی

۴. شب عاشقان بی دل چو شبی دراز باشد

هوش منطقی:  عدد 8. در هر مثلث، اعداد دو رأس ضلع پایینی را در هم ضرب و عدد رأس 
باال را از آن کم می کنیم و عدد داخل مثلث، به دست می آید.

چالش ذهن:  ١. اسپانیا – ٢. کلمبیا – ٣. هلند – ۴. لهستان – 5. مراکش – 6. اسلواکی – 7. 
هندوستان – 8. استرالیا

چالش ذهنایموجی شعر

هوش منطقی
با سالم خدمت شما همراهان عزیز

اسامی برنده های مجله سرگرمی آخر سال با شروع 
توزیع و چاپ روزنامه در صفحه سرگرمی به اطالع 

شما خواهد رسید. امیدواریم شما هم یکی 
از برندگان خوش شانس ما باشید.
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به 25 هزار کارگری که 
پس از تعطییل ابلیوود 

بیکار شده اند کمک 
مایل یم کند

سلمان خان 
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پرسش و پاسخ

خواص گیاهان

سالمت

 چگونه اب فرزندامنان در ر وزهای کروانیی 
به صورت اختصایص وقت بگذاریم؟

WHO   توصیه های سازمان جهانی بهداشت

آغاز بهار برای برخی شروع دوباره حساسیت فصلی و تشدید عالیم آن است. عالیم حساسیت فصلی عبارت است  از: خارش چشم، آبریزش بینی تغذیه

و چشم ها، عطسه و ...  اگر بخواهیم بدون مصرف دارو، شدت عالیم حساسیت فصلی را کاهش دهیم، چه کار می توانیم بکنیم؟ در این مطلب قصد 

داریم بر اساس مطالعات علمی، روشی ساده و موثر را خدمت شما معرفی کنیم.

در خانه بمانیم

!پیشهنادهای قرنطینه ای 

آشیت پدر پرسی

The Judge درباره فیلم

محصول 2014

تا کنون احتماال فیلم ها ی زیادی دیده اید که به رابطه 
پــدر و پســری می پردازنــد. فیلمی کــه امروز به شــما 
پیشنهاد می کنیم درباره همین موضوع است. داستان 
فیلم »قاضــی« دربــاره وکیلی بــه نام هنک اســت که 
به خاطر درگذشت مادرش به شهر پدری برمی گردد. 
در این بازگشت متوجه رابطه سرد بین پسر که وکیل 
است و پدرش که یک قاضی مسن است می شویم. در 
همین هنگام قاضی با اتفاقی روبه رو می شود که باعث 
می شود خودش در پرونده ای متهم شود. پسر در این 
پرونــده وکالت پــدرش را برعهــده می گیــرد و همین 
موضوع سبب می شود وضعیت جدیدی در رابطه بین 
این پدرو پسر پیش بیاید. این فیلم را در سایت  نماوا به 

صورت دوبله می توانید تماشا کنید. 

پیشهناد فیلم

شبیه به سودوکو اب پیچ و اتیب مدرن

خیلی ها عالقه زیادی به ســودوکو دارند و می توانند 
ســاعت ها بــا آن خودشــان را ســرگرم کننــد. بازی 
موبایلیThrees  یک بازی مدرن با ســبک و سیاقی 
کالسیک است که مانند سودوکو شما را به استفاده 
از ذهن تان برای ادامه بازی دعوت می کند. این بازی 
را می توان به نحوی سنجش ریاضیات ذهن نیز تلقی 
کرد. در این بازی، شما باید خانه های خالی از عدد را 
نسبت به خانه های پر شده بسنجید و عدد صحیح را 
در آن قرار دهید. در واقع شما برای حل معادالت این 
بازی باید از ضرب، تقســیم، جمع و تفریق اســتفاده 
کنید. موســیقی زیبایی نیز در پس زمینــه این بازی 

پخش می شود که لذت بازی را دوچندان می کند. 

پیشهناد ابزی

2

کاهش عالیم حساسیت فصیل بدون مرصف دارو
 نتایج مطالعات نشان می دهد مصرف روزانه برخی محصوالت پروبیوتیک

 می تواند به کاهش عالیم حساسیت فصلی کمک کند

  کمک از پروبیوتیک ها

یکــی از اولین مطالعــات در ایــن زمینه 
حدود 10 ســال قبل توســط گروهی از 
محققان نروژی انجام شد. بررسی آن ها 
روی گروهی از افراد دارای حساســیت 
فصلی نشــان می داد اگــر این افــراد به 
صــورت روزانــه در برنامه غذایــی خود، 
محصــوالت پروبیوتیک را جــای دهند، 
شــدت عالیم در آن ها می تواند کاهش 
یابد. نتایج این مطالعه هر چند امیدبخش 

بود اما با توجه به نمونه محدود آن، در باره 
تعمیم پذیری آن تردید وجود داشت.

  همه پروبیوتیک ها موثرند؟

چند ســال بعد از این مطالعــه، محققان 
دانشــگاه فلوریدا در آمریکا دست به کار 
شدند و موضوع را دقیق تر بررسی کردند. 
نتایــج کار این محققــان نشــان می داد 
همه محصوالت پروبیوتیک نمی توانند 
به کاهــش عــوارض حساســیت فصلی 
کمک کنند و تنها محصوالتی این کار را 

می توانند انجام دهند که حاوی دو گونه 
مشخص از باکتری ها باشند. این دو گونه 
باکتری عبارت بودند از : الکتوباسـیلوس 
و  بیفیدوباکتریوم. طبــق یافته های این 
محققان زمانی که افراد در روزهایی که 
حساسیت فصلی آن ها شدت می یابد، به 
صورت روزانه از محصوالت حاوی این دو 
گونه باکتری استفاده کنند، شدت عالیم 
در آن ها می تواند کاهش یابد اما شاید با 
خود فکر کنید که کدام یک از محصوالت 

پروبیوتیک موجــود در بــازار دارای این 
مشخصه هستند؟

  نکته پایانی

غیــر از پنیر ســفید ایرانــی، محصوالت 
پروبیوتیک دیگــری هم در بــازار وجود 
دارد که  حــاوی دو گونــه باکتری مفید 
اســت. بــرای کســب اطالعات بیشــتر 
در بــاره محصوالت، توصیه همیشــگی 
خوانــدن اطالعــات درج شــده روی 

محصول است.

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شــرح 
حال  امکان پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف  
دارویی توصیه می شــود،  پس از مشــورت با متخصص 

مصرف شود.

دکتر علی سجودی
دندان پزشک

عمر دندان عصب کشی شده چه قدراست؟

  یکــی از دنــدان هایــم را عصب کشــی کــرده ام 
. امــا باز هــم احســاس درد دارم ؟ رعایت بهداشــت 
دندان بســیار می تواند برای افزایش طول عمر دندان 
عصب کشی شده تاثیرگذار باشد. نکته دیگری که خیلی 
برای طول عمر دندان عصب کشــی شــده مهم است ، 
کیفیت جراحی و تخصص الزم دندان پزشک است  که 
امر بسیار مهمی اســت. در آخر هم نقش مواد ترمیمی 
بســیار کلیدی اســت که اگر از مواد با کیفیت و دایمی 
برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول 
عمر دندان بیشــتر خواهد بــود. طول عمر یــک دندان 
عصب کشی شده می تواند 10 سال  یا بیشتر باشد که 

رعایت موارد یادشده در این امر بسیار تاثیرگذار است.
 با مراقبت مناسب، حتی دندانی که قبال عصب کشی 
شــده اســت می تواند تا آخر عمر ســالم باقی بماند. اما 
بعضی اوقات، دندانی که قبال درمان شده است به خوبی 
بهبود نمی یابد و می تواند درد داشــته باشد یا ماه ها یا 

حتی سال ها بعد نیاز به درمان مجدد ریشه پیدا کند.

  ریحان تب بر هم هست
ریحان به عنــوان گیاهی اشــتهاآور، ضدانــگل، تب بر، 
افزایش دهنده ترشح عرق، خلط آور، ضدنفخ، محرک و 
موثر در بیماری های ریوی و سینه ای شناخته شده است.

از ریحان به عنوان گیاهان دارویی، ادویه ای و همچنین به 
عنوان سبزی تازه استفاده می شود. در ایتالیا ریحان یک 
چاشنی مهم در تولید رب گوجه فرنگی به حساب می آید 
و برای معالجه نفخ شــکم و کمک به هضم غذا استفاده 
می شود. از این گیاه برای معالجه برخی ناراحتی های 
قلبی و همچنین برای مداوای بزرگ شــدن طحال می 
توان استفاده کرد. ریشه آن تب  بر و پادزهری موثر برای 
مارهای ســمی و به ویژه سوسمارهای ســمی و زهردار 
اســت. عصــاره برگ ها بــرای رفــع گــوش درد و ضعف 
شنوایی به داخل گوش ها ریخته می شود. برگ ریحان 

برای درمان آسم نیزاستفاده می شود.

پیامدهای بدنشستن کودکان
یکــی از حالت های پرطرفــدار و راحت نشســتن در 
بین کودکان، نشســتن به شــکل دبلیو W است؛ به 
این ترتیب که کودک به شــکل W زانوهــا را خم می 
کند و دو زانو می نشیند و باسنش روی زمین بین دو 
پاشــنه قرار می گیرد.  این مدل نشســتن به کودک 
اجازه چرخش  بدن و کنترل تنه می دهد و موقعیت 
بدنش را در حالتی قــرار می دهد تا بــه اطراف خود 
به طورکامل دسترســی داشته باشــد. پدر و مادرها 
معموال این عادت کودک را به حساب انعطاف پذیری 
بدن او می گذارند. اما به گفته کارشناسان، این نوع 
نشســتن آن هم به مدت طوالنی منجر به مشکالت 
بسیار جدی ارتوپدی و رشد کودکان می شود و حتی 
به استخوان ها، مفاصل و عضالت آسیب می رساند 
وهمچنین موجب بیماری های استخوانی می شود.

W آثار منفی نشستن کودکان به شکل  

- مشکالت ارتوپدی
-بروز مشکل دررفتگی

- رشد با تاخیر مهارت های حرکتی
- ضعف و رشد نکردن عضالت تنه

- کمردرد یا لگن درد در بزرگ سالی
-فشار غیرضروری بر تاندون های پاشنه، عضله های 

دورکننده کفل و ماهیچه های گردنده داخلی
   بــرای ترک عــادت به نشستن به شکل W چه 

کنیم؟

* یک چهارپایه یا صندلی کوچک با ارتفاع کم برایش 
در نظر بگیرید تا هنگام بازی با بچه ها راحت باشد و به 

اسباب بازی ها دسترسی داشته باشد.
* یک راه اصالح فوری این نوع نشســتن، کشــیدن 
پاها به سمت جلو یا دراز کردن پاهای کودک در حال 

کتاب خواندن یا بازی است.
* نشســتن روی زانوها، جایگزین مناســب دیگری 
اســت. با قرار گرفتــن در این وضعیت هم نشســتن 
برای کودک راحت است هم باالتنه کودک فعال نگه 
داشته می شود. البته کودک در مدت نشستن روی 
 W زانو، ممکن است خسته شود و دوباره به وضعیت
تغییر حالت دهد، در این صورت از کودک بخواهید 
یک پا را همچنان زیر خود نگــه دارد و پای دیگر را در 
شکم خود قرار دهد تا اســتراحت کند و بعد از مدتی 

جای پاها را باهم عوض کند.

نکاتی برای پخت نان باگت 

روش های مختلفی برای  تهیه نان باگت ارائه می شود که 
باید به دقت انجام دهید . برای این که بهترین نان  باگت را 

بپزید این نکات را رعایت کنید.
1- حتمًا نان ها را توی سینی فر بگذارید ور بیاید. یعنی 
توی همان ســینی فری که قرار اســت در فر قــرار دهید 
وربیاید. چون  اگر بخواهید بعد از ورآمدن ، آن ها را منتقل 

کنید پف آن هامی خوابد  و خوب پخته نمی شود.
2- یک ربع قبل از این که نــان باگت ها را بپزیــد، فر را با 

حرارت 200 درجه روشن کنید.
می توانید روی نان ها کمی شیر بمالید.حدود 12تا15 

دقیقه صبر کنید. باید روی نان ها کمی طالیی شود.
3- پس از پخت، روی نان ها  را با فویل بپوشــانید و روی 
فویل هم دستمال آشــپزخانه بگذارید و حدود 10تا15 

دقیقه صبر کنید. با این شیوه  نان نرم می ماند.
4- هنگام درست کردن خمیر وقتی خمیر به دست می 
چسبد دســت ها را بشــویید تا با اضافه کردن آرد بیشتر 

سبب سنگین شدن خمیر و سفت شدن نان نشوید.
5- مقدار آبی کــه در طبخ نان با هر نــوع آرد مصرف می 
شود متفاوت است و به میزان گلوتن موجود در آرد و دمای 
آشپزخانه بستگی دارد. بنابراین آب یا مایعات جانشین 

آن مانند شیر را 
به تدریــج بــه آرد اضافه کنید 
تا خمیر بافت مد نظر را پیدا کند. دمای آبی 
که برای تهیــه خمیر از آن اســتفاده می کنید نیز بســیار 

مهم است.
6- از به کار بردن آرد شــیرینی پزی برای طبخ نان ها 
اجتناب کنید زیرا در این نوع آرد پروتئین های گلوتانین 
و گلیادین که باعث به وجود آمدن ماده ای به نام گلوتن 
و در نهایت ورآمــدن خمیر می شــوند به انــدازه کافی 

وجود ندارد.

ترفندها

day2dayparenting ،منابع: سالمت نیوز

منابع: پایگاه sciencedaily و فصلنامه علوم و صنایع غذایی شیوا رضایی| روزنامه نگار 

تعطیلی مدارس و بسیاری ادارات و مشاغل باعث شده خیلی از ما فرصت پیدا کنیم، وقت بیشتری را با بچه ها بگذرانیم. اختصاص دادن زمان ویژه برای هر فرزند 
آسان، رایگان و البته مفرح است. این کار باعث می شود کودکان متوجه عشق ما شوند و احساس امنیت کنند و به آن ها نشان می دهد که مهم هستند.

برای درمان سرفه چه کنیم؟
 این روزها که بحث بیماری کرونا مطرح است خیلی ها به 
سرفه های خودشان حساس شده اند. معموال وقتی شما 
سرما می خورید، درگیر آلرژی هستید یا دچار عفونت 
تنفسی می شــوید بعد از بهبودی تا مدتی ممکن است 
سرفه را تجربه کنید. این سرفه ها ناشی از عفونت نیست 
و به علت آسیبی که به مخاط گلو وارد شده تا مدتی همراه 
شــما خواهد بود. در ادامــه چند راه حل بــرای برطرف 
شدن سرفه پیشنهاد می کنیم. البته توجه داشته باشید 
که این توصیه ها کلی هســتند و در هر مورد خاص بهتر 

است با پزشک مشورت شود.

منبع: سازمان جهانی بهداشت، یونیسف منبع: تبیان

 ســعی کنید گلــو را گرم و 
مرطوب نگه دارید.

 چون این ســرفه ناشــی از 
عفونت نیست، آنتی بیوتیک 

مصرف نکنید.

مایعــات  آش،  ســوپ،   
گــرم، آب میوه های طبیعی 
و آب لیموعســل اســتفاده 

کنید.

 در صــورت امــکان بخــور 
سرد استفاده کنید.

از فرزنداتن برپسید دوست دارد چه کاری انجام دهد
 انتخاب کردن باعث تقویت اعتماد به نفس آن   ها می شود.

  اگر فعالیت پیشــنهادی آن ها با شرایط فاصله گذاری 
فیزیکی همخوانی ندارد،   بــا آن ها در این باره صحبت 

کنید.
 

زماین اختصایص برای هر فرزند خود تعیین 
کنید

  بسته به شرایط شما این زمان می تواند تنها 20 
دقیقه در روز یا بیشتر باشد.

  می توانید هــر روز در ســاعت مشــخصی این کار 
را انجام دهیــد تا به این ترتیب کودک یا نوجوان شــما 

منتظر آن ساعت باشد.

ایده هایی برای رصف وقت اب نوزادان 
و خردساالن

   صداها و حاالت چهره آن ها را تقلید کنید.
  با هم شعر و ترانه بخوانید.

  با قابلمه ها و قاشــق ها ســعی 
کنید آهنگ بسازید.

   قصــه بگوییــد، کتــاب 
بخوانیــد یــا برایــش 

نقاشی بکشید.
  با لگــو، لیوان یا 

هر ابــزار دیگری 
خانه بسازید.

ایده هایی برای رصف وقت اب کودکان
  با هم کتــاب بخوانید یــا تصاویر کتــاب را نگاه 

کنید.
  بــا هم بــه کمــک مدادرنگــی یا مدادشــمعی 

نقاشی بکشید.
  یــک کاِر خانــه را بــا هــم انجام 
فعالیــت  بــه  را  آن  و  دهیــد 

سرگرم کننده تبدیل کنید.
  در تکالیف مدرسه کمک شان 

کنید.
  با یک موسیقی ورزش کنید 

یا ترانه بخوانید.

ایده هایــی بــرای رصف وقت اب 
نوجواانن

  با آن ها دربــاره موضوعات مورد 
کنیــد؛  صحبــت  عالقه شــان 

ورزش، موســیقی، چهره هــا یــا 
دوستان شان.

  با موسیقی مورد عالقه شان با 
هم ورزش کنید.

  شرایطی را فراهم کنید که از 
طریق شــبکه های اجتماعی با 
دوستان شان در ارتباط باشند.
  با کمک همدیگر غذای مورد 

عالقه آن ها را بپزید.



به او اطمینان خاطر بدهید که همیشه آماده کمک به او هستید |  این موضوع را 
برای کودک به طور کامل روشن کنید که شما نیازهایش را درک خواهید کرد و مایلید 
خواسته های او را برآورده کنید اما از طرفی باید بداند که گاهی، چنین امکانی وجود 

ندارد و باید کمی صبر داشته باشد.
فرصت انتخاب بدهید |  به طور مثال و به جای منع توپ بازی اش در نیمه شب آن هم با 
عصبانیت که نتیجه ای جز لج بازی و واکنش تند او به همراه ندارد، راه بهتری برای بازی 
کردن با توپ به او پیشنهاد بدهید. مثال بگویید: »چون شب است و همسایه ها خوابند، 
توپ را  فقط قل بده« یا » االن همسایه ها خوابند به جای توپ بازی، رنگ آمیزی بکن«. از 
آن جا که کودکان قدرت تصمیم گیری و طراحی یک کار یا خواسته جایگزین را ندارند، 

این والدین هستند که باید در چنین شرایطی به آن ها کمک کنند.
از ترفند حواس پرتی اســتفاده کنید |  در کودک زیر 6 سال که استدالل، کمتر 
در او تأثیرگذار اســت، از روش »حواس پرت کردن« اســتفاده کنیــد و برای کودکان 
بزرگ تر، بعد از ارائه دلیل برای انجام ندادن خواسته هایش در صورت قانع نشدن از 
»نه« مشروط استفاده کنید. مثال وقتی قبل از غذا، شیرینی می خواهد، به او بگویید: 
»شیرینی قبل از غذا جلو اشتهایت را می گیرد؛ اما بعد از غذا می توانی کمی شیرینی 

بخوری.«
دلیل برآورده نکردن خواسته اش را توضیح بدهید |  وقتی برای انجام خواسته 
کودک تان به هر دلیلی ناتوانید، نامعقول جلوه دادن خواســته های او بدترین روش 
است. در این شرایط بهتر است والدین دلیل برآورده نکردن خواسته هایش را توضیح 
دهند نه این که خودشان را نسبت به آن  بی تفاوت نشان دهند. کودک با احساس اینکه 
خواسته هایش برای پدر و مادرش مهم هستند، آرامش و احساس اطمینان بیشتری 
خواهد داشت. البته این روش برای خردساالن کارساز نیست ولی هر چه سن کودک 

باالتر باشد،کارآمدتر است.

با خواسته های نابه جای کودکان در این 
شب و روزها چه کنیم؟

به تقاضاهایی همچون »مامان، منو ببر تاب و سرسره«، »چرا دیگه من رو 

اون آب میوه فروشی نمی بری« و ... باید با روش مثبت و مالیم پاسخ داد

»بریم آب میوه فروشی«، »امروز منو ببر تاب و سرسره توی پارک«، تقاضای 
توپ بازی در نیمه شــب و ... ، این ها خواسته های غیر معمول یک کودک 
نیست اما در شرایط خانه ماندن اجباری، بچه ها با درخواست های مکرر و 
بی وقت این چنینی قصد دارند که کمی غیرقابل کنترل به نظر برسند که گاه 
به اوقات تلخی و گریه آن ها ختم می شود. قابل پیش بینی ترین واکنش پدر 
و مادر ها با این جمله شروع می شود: »نمی فهمی همه جا بسته است یعنی 
چی؟«، »حاال نه، باشه بعدا«. شاید در ظاهر این برخورد همانی است که باید 
باشد اما در واقع آتش زیر خاکستر است و با این لحن منفی، کودک برای 
درخواست های بی جای بعدی مصمم تر می شود. با این که با این روش به 
طور مستقیم کودک را متوجه اشــتباهش کردیم اما با روش های مثبت و 
مالیم تر، نتیجه بهتری خواهیم گرفت. در ادامه، شما را با چند روش ساده 
برای روبه رو شدن با چنین انتظاراتی در این شرایط خاص آشنا خواهیم کرد.
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   مشکل قرنطینه نیست، بی مهارتی زوجین 
است

قابل درک اســت کــه قرنطینــه و زمــان طوالنی با 
هم بــودن، مشــکالت اقتصــادی که برای شــغل 
عــده ای ایجاد کــرده، تعطیلــی مــدارس، ترس از 
بیماری مســری و خطرناک و ... سیستم خانواده 
را دستخوش تغییر می کند اما به تنهایی باعث این 
همه اختالفات جدی خانوادگی نمی شــود. باید 

گفت قرنطینه دم دست ترین علتی است که عده ای 
عامل به وجود آمدن مشــکالت بین زوجین تصور 
می کنند. باید پذیرفت که عده ای از زن و شوهرها 
بلد نیستند که با هم دوستانه زندگی کنند. مشکل 
اصلی قرنطینه نیســت، بی مهارتی زوجین است. 
زوجین بلد نیستند که دوست یکدیگر باشند. اگر 
قرنطینه هم نبود، این اختالفات و طالق ها در زمان 
بازنشستگی برای این دست از زوجین بی مهارت 

اتفاق می افتاد. با این حال، چه راهکارهایی برای 
بهبودی روابط خانواده در ایــن روزهای قرنطینه 

پیشنهاد می شود؟

  از غر زدن زیادی بپرهیزید
از غر زدن بر ســر موضوعات کوچک و بی اهمیت 
بپرهیزید. بسیاری از دعواها و بحث های جدی از 
همین غر و لندها آغاز می شود. صحبت کنید اما 
با محبت و دوستی بدون شکایت و تحقیر کردن. 
ایــن روزهای با هــم بودن را بــه کام خانــواده تلخ 
نکنید. در ضمن، لطفا کودکان را دریابید. آن ها 
حســاس ترند و مثل بزرگســاالن قادر بــه توضیح 
احســاس های خود نیســتند. پس والدیــن برای 
آن ها باید بیشتر وقت و حوصله بگذارند. می توان 
بــا جســت وجو در اینترنــت، بازی هایــی را که در 
منزل می توان انجام داد و کودک را ســرگرم کرد 

پیدا و اوقات شادی را ایجاد کرد.

  بیش از گذشته ابراز محبت کنید 
به تــک تــک اعضــای خانــواده از همســر گرفته تا 
فرزنــدان، ابــراز محبت کنیــد و بگویید کــه چقدر 
دوستشــان دارید. هم زبانــی و هم از طریــق رفتار، 

ابراز عالقه داشــته باشــید. از لذت مــرور خاطرات 
خانوادگی هم غافل نشــوید. آلبوم های قدیمی را 
در بیاورید. آلبوم ازدواج، تولد فرزنــدان و ... . نگاه 
کردن به هر عکسی، کلی از خاطرات شیرین را زنده 
می کند. درست است که هرکدام از اعضای خانواده 
حق دارند خلوت شخصی هم داشته باشند اما باید 

مراقب بود که این خلوت خیلی طوالنی نشود.

  کمی صبورتر باشید
قرنطینه خانگی و بودن تمام وقت افراد خانواده با 
سلیقه های مختلف در کنار یکدیگر و ... عواملی 
هستند که صبر و طاقت همه را مخدوش می کند. 
گاهی اعضــای خانــواده در کار یکدیگــر مداخله 
می کنند و پاپیچ هم می شوند. این روزها اگر صبر 
و حوصله را حذف کنیــم، محیط خانه یک میدان 
جنگ تمام عیار می شود. بهتر است یاد بگیریم که 
چشم پوشی هم خوب اســت. گذشت و فداکاری 
اعضا نسبت به یکدیگر در این شرایط می تواند یک 
فضای آموزشی خوب تبدیل شود که اوال زوجین 
نســبت به هم یاد بگیرنــد که این زندگــی نیمه پر 
هم دارد و به نکات مثبت هم نگاه و آن  ها را تقویت 
کنند. این می تواند تبدیل به عادت زندگی شود.

    هر چند اصطالح »طالق کوویدی« )Covidivorces( پس از ثبت نخستین طالق یک 
زوج نیویورکی در ۲۷ مارس سال جاری به دلیل بروز اختالف زناشویی در دوران قرنطینه 
خانگی چندان رایج نشد ولی چند روز بعد و با شکل گیری صف طوالنی متقاضیان طالق پس 
از پایان دوران قرنطینه خانگی در چین، به سمبل نگرانی  عمومی از سرایت ویروس کرونا به 
بنیان خانواده در کشورهای مختلف دنیا از جمله چین، ایتالیا، آمریکا، اسپانیا و ... بدل شد. در این بین، مدیرکل 
مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور هم در مصاحبه ای گفته است: »میزان تماس های زوجین مربوط 
به اختالفات خانوادگی در دوران قرنطینه و کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ نشان می دهد 
آمارهای اختالفات بین زوجین، سه برابر افزایش یافته است.)منبع: ایرنا(«. عده ای راه حل را در این  می بینند 
که این روزها زوجین کاری به هم نداشته باشند که اصال این توصیه منطقی نیست. باید بپذیریم که زن و شوهر 
نزدیک ترین افراد به همدیگر هستند و فرزندان مان عزیزان ما هستند، پس چرا کاری به هم نداشته باشند؟ 

وقتی می توان این روزهای با هم بودن را بسیار زیبا کرد.

مشاوره 
زوجین

فریباالبرز|کارشناسارشدمشاورهخانواده

طالق 
کروانیی!
درباره اصطالحی که پس از ثبت 

نخستین طالق به دلیل بروز اختالفات 

زوجین در دوران قرنطینه خانگی در ماه 

گذشته میالدی، حاال در آمریکا، چین، 

ایتالیا، اسپانیا و ... پرکاربرد شده است

* عکس اختالف تصاویر در صفحه اول زندگی ســالم 
روی گوشی خیلی کوچک است و اصال قابل حل کردن 

نیست. چه کنیم؟
* لطفا ستون پرسش و پاســخ صفحه سالمت را حذف 

نکنید. ممنون.
 * دارکوب کجا رفتی؟ دلمون برات تنگ شده؟ کاش 

این روزها تو بودی تا یک کم روحیه مون عوض بشه!
ما و شــما: مخاطــب گرامــی، در حال حاضــر مطالب 
صفحه هــای دارکــوب و ســرگرمی در صفحــه اول 

زندگی سالم منتشر می شود.
* مطلب صفحه خانواده دربــاره اضطراب در روزهای 
قرنطینه خیلی خــوب بود. من واقعا ایــن روزها نگران 
هستم و مدام از خودم می پرسم که در آینده چه خواهد 
شد. هرچقدر هم بیشــتر فکر می کنم، کمتر به جواب 

می رسم.
 * آموزش ســاختن ســبد با بافــت کاغــذی در صفحه 
کودک، بچه من را به مدت یک ســاعت ســرگرم کرد. 
از این جور ســرگرمی ها بــرای بچه ها که بایــد تا پایان 

فروردین در خانه باشند، بیشتر در نظر بگیرید.
* خوشــبختی چیزی نیســت کــه آن را بــرای آینده به 
تعویق بیندازید؛ بلکه چیزی است که برای زمان حال 
طراحــی می کنید. پس همیــن زمان حــال را دریابید 

برای لذت بردن از زندگی.  
سهیل ساالری، مشهد  

چرا بعضی نوجوان ها از 
خانواده گریزان هستند؟

نوجوانــی دوره ای اســت که برقــراری روابط دوســتانه 
از بارزترین مشــخصه های آن اســت. بایددر نظر داشته 
باشیم که این مسئله به معنای گریزان بودن از والدین و 
محیط خانواده نیست. هرچند که اگر به درستی مدیریت 
نشــود، می تواند به این نقطه هم ختم شود. شاید بتوان 
گفت یکی از بزرگترین چالش های والدیــن با فرزندان 
نوجوان شــان، همین دوســتی های آن هاســت. ماجرا 
زمانی دردسرسازتر می شود که این دوستی ها نوجوان 
را به راه هایی می کشاند که هم برای خانواده ها و هم خود 
نوجوان مشــکالتی را ایجاد می کنــد.  والدین به همین 
دلیل نگرانی شدیدی بابت دوستی های فرزند نوجوان 
خود دارند ولــی از طرف دیگر جذابیت های دوســتی با 
همساالن، موجب می شود که نوجوانان خیلی به اصول 

و بایدهای یک رابطه دوستی توجهی نشان ندهند.

 منطق والدین یا جذابیت های دوستان؟!

در بیان چرایی وجود این مشکل بین والدین و نوجوان، 
باید بررسی کنیم که چرا یک نوجوان ترجیح بیش تری 
برای بودن با دوســتان در مقایســه با گذراندن وقت با 
خانــواده را دارد. به طــور کل دوره نوجوانی، دوره ای 
است که طی آن نوجوان احســاس راحتی بیشتری با 
دوســتان همســال خود دارد و بودن در گروه دوستی 
و همسو بودن با گروه برای نوجوان اهمیتی به مراتب 
بیشــتر پیدا می کند. اختالفی که والدین و نوجوانان 
بر ســر این مســئله پیــدا می کنند ناشــی از این اســت 
که نوجــوان در درون خــودش برای بودن با دوســتان 
و به اصطــالح بودن در گــروه نوعی اجبار را احســاس 
می کند اما والدین ایــن اجبار را یــا درک نمی کنند یا 
آن را جدی نمی گیرنــد. توجه به این نکته مهم اســت 
که هیجانات نوجوانان نباید نادیده گرفته شوند بلکه 
باید به سمت مسیری صحیح و منطقی هدایت شوند. 
در همین راســتا والدین باید توجه داشــته باشــند که 
تصور نوجوانان از گروه های دوســتی، بنا به موقعیتی 
که در آن قرار دارند بایســتی درک شــود اما این اصل 
هم نباید فراموش شــود که نوجوان هرآنچــه را از نظر 
توجه، عاطفه، محبت و درک شــدن را در خانواده و از 
والدیــن دریافت نکنــد، در میان دوســتانش به دنبال 

آن خواهد بود. 

ما و شما

یادداشت

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز رفتن روی ترازو

قرار و مدار

قرنطینــه خانگی باعث شــده تا 
بعضی از ما در حالی که کمترین 
تحرک رو داریم، بیشترین هله 
هوله رو هم بخوریم و نتیجه اش 
این بشه که از دیدن وزن مون 
روی ترازو شــوکه بشیم. باور 
نمی کنین؟! ترازوی خونه تون 
رو بیارین و بعدش یک فکری 

برای سالمتی تون بکنین

جوادغفورینسب|کارشناسارشدمشاورهخانواده

نرگسعزیزی
کارشناسارشدمشاوره

عبارات ممنوعه در زمان همدیل

فکر 
نمی کنی 

داری شلوغش 
می کنی؟

بیخودی 
داری خودت 

رو اذیت می کنی. 
ولش کن، ارزشش 

رو نداره.

من 
هم همین 

مشکل رو داشتم، 
محل نگذاشتم درست 

شد، چه طور برای تو 
حل نشده؟

باز 
حاال اوضاع 
تو که خوبه، 

وضع من خیلی 
خراب تره!

از 
من بپرسی 

میگم تقصیر 
خودته، خب یه کم 

جدی تر پیگیری کن!
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مخاطب گرامی، سوال مطرح شده 
خیلی گنگ و مبهم است. بنابراین 
برای کمک و رهایی از این وضعیت 
در ابتــدا بایــد مشــخص کنیــد کــه 
اشباهات و اتفاقات تلخ گذشته، مربوط به چه مسائلی 
می شــود و بعد در ادامه بسته به موارد مشخص شده، 
راه حل برایشان بیابید و اگر نیاز بود از یک مشاور هم 
مشورت و کمک بگیرید. همچنین جنسیت، وضعیت 

خانوادگــی و ... خود را مشــخص نکرده اید که تقریبا 
مشــاوره اصولی را غیرممکــن می کند. بــا این حال، 

چند نکته را خدمت تان مطرح می کنم.

 خودتان را ببخشید

توجه داشــته باشــید که ماندن در این وضعیت، غصه 
خــوردن، افســوس و حســرت گذشــته را خــوردن و 
... حال بســیار بدی برایتــان ایجاد می کنــد. به نظر 

می رســد اولین قدم در جهــت بهبودی این مســئله، 
بخشیدن خودتان به خاطر اشتباهاتی که در گذشته 
انجام داده اید، باشــد. بنابراین بهتر اســت با امید به 
آینده و درس گرفتن از تجربیات گذشته، سعی کنید 
کــه در زمان حــال زندگی کنیــد و برای ادامه مســیِر 
زندگی برنامه ریزی کنید و اقدام عملی داشته باشید.

 از کنکور کمک بگیرید
شاید خود مسئله کنکور، فرصت مناسبی برای ایجاد 
یک تغییر اساسی در خود شما و زندگی تان باشد. در 
اولین فرصت برای مطالعه مباحث کنکور و موفقیت 
در آن برنامه ریزی کنید و شــروع کنید به پیاده کردن 
آن برنامه. هر زمــان که ذهن تان به اتفاقات گذشــته 
منحرف شد، بالفاصله بر روی یک برگه کاغذ آن افکار 
را بنویســید و به آن افکار بگویید کــه االن درس دارم 
ولی بعدا به شما می پردازم. ســپس با راهنمایی یک 
مشاور به حل و فصل آن افکار و رهایی از آن اشتباهات 

بپردازید.

پشت کنکوری هستم. نمی توانم روی درس خواندن تمرکز کنم. می ترسم با تصمیمات نابه جا، آینده ام 
نابود شود. خاطرات گذشته ام، دست از سرم برنمی دارد. خاطراتی تلخ و ناراحت کننده دارم. چطور 

فراموش شان کنم؟

کنکوری ام و خاطرات گذشته ام دست از سرم برنمی دارد!

رمیساایزدپناه| کارشناسارشدروانشناسی

مشاوره 
فردی

psychologytoday، pbs:منبع فاطمهقاسمی|مترجم

بانوان



جوانه )ویژه نوجوانان(
قضاقورتکی 

چگونه دلتنگ نشویم؟  

گفت و گو با ابوالفضل رجبی ۱۳ ساله
پدیده شیرین  تلویزیون در نوروز ۹۹  

به رحمت فن کمر زدم 

گالری

4

بپرس تا بگم

هیوالها برنگشته اند. این یک روز معمولی از زندگی مورچه خوار فلس دار 

است که خیلی جدی و مصمم دنبال غذا می گردد.

nationalgeographic :منبع

امیدوارم حال تون خوب باشه. رفقا سالم!
این روزها که بیشتر از قبل پیگیر اخبار 

هستیم، الزمه که به قابل اعتمادبودن خبرها هم 

توجه بیشتری داشته باشیم. به جای پیگیری پست های 

بی نام ونشون تلگرامی و اینستاگرامی، توصیه ها و اخباری رو 

دنبال کنیم که سازمان بهداشت جهانی اعالم می کنه. دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور هم، صفحه ویژه کرونا روی سایت شون راه 

انداختن که می تونیم اطالعات درست رو از اون ها دریافت 
شماره پیامک 2000999کنیم.  

05137634000   تلفن تحریریه شماره تلگرام 09354394576
 

گفت و گو
    

مصطفی میرجانیان| خبرنگار

قبل از این که تلفن را بردارد، منتظرم پسربچه ای عصبانی پاسخم را 
بدهد اما اشتباه می کنم. »ابوالفضل رجبی« که شب های عید توی تلویزیون دایم 
درحال خط ونشان کشیدن و لجبازی بود، نوجوان 13ساله خوش اخالقی است که از گفت وگو با او 
لذت می برم. ابوالفضل اهل ساری است و در اولین تجربه بازیگری اش، خیلی موفق بوده. بدون 

هیچ حرف اضافه ای از شما دعوت می کنیم تا گفت وگوی ما با این بازیگر نوجوان را بخوانید.

 دوســت عزیز سالم.ســال نو مبارک. امیــدوارم تعطیالت 

خوبی را پشت سر گذاشته باشــی. وقتی سوالت را خواندم 

خیلی خوشحال شــدم به دو دلیل؛ اول این که چقدر خوب 

است که یک نوجوان 14ساله خودش را خوب می شناسد و 

می داند که چه نقاط قوت و ضعفی دارد و به دنبال رفع نقاط 

ضعفش است؛  دوم این که چه زمان خوبی این سوال به دست 

من رسیده است چون در ابتدای سال جدید هستیم و همه ما 

در ذهن مان کلی برنامه برای سال جدید داریم و االن بهترین 

زمان برای یک برنامه ریزی خوب اســت.در پاســخ به سوال شــما می خواهم چند روش 

پیشنهاد کنم تا هم برای رفع شلختگی موثر باشد و هم بتوانی ایرادهای برنامه ریزی های 

قبلی ات را برطرف کنی.

   تکنیک 2 دقیقه
یکی از عواملی که باعث شلختگی ما می شود، به تعویق انداختن کارهای مان است به ویژه 
کارهایی که انجام شان کمتر از دو دقیقه زمان نیاز دارد؛ مثال وقتی لباس مان را درمی آوریم 
با خود می گوییم بعدا می گذارمش داخل کمد و آن را یک گوشه رها می کنیم درصورتی که 
آویزان کردن لبــاس کمتــر از دو دقیقه زمــان الزم دارد امــا وقتی لباس هــا روی هم جمع 
می شود، مرتب کردن شان زمان بیشتری نیاز دارد. از تکنیک دو دقیقه برای خیلی از کارها 
می توان استفاده کرد، این روش کمک زیادی به منظم شدن اطراف مان می کند و به ذهن 

ما هم نظم می دهد.

    مشخص کردن اولویت ها
بــرای داشــتن یــک برنامه ریــزی 

کــردن  مشــخص  خــوب، 
اولویت هــا و اهــداف اولین 

قــدم اســت. االن کــه در 
جدیــد  ســال  شــروع 
هستیم، می توانی برای 
خــودت در زمینه هــای 

)تحصیلــی،  مختلــف 
هنــری،  ورزشــی، 

شــخصی و...( اهداف 
بلندمــدت و کوتاه مدت 

و  کنــی  تعییــن 
برای رسیدن به 
هر کدام از آن ها 

برای خودت جایزه ای 
مشــخص کنی. به یاد داشــته باش کــه در برنامه ریزی، اهدافی را مشــخص کنــی که قابل 

دسترس باشد.

   تکنیک پومودورو
برای افزایش عالقه بــه مطالعه دروس و باکیفیت تر شــدن زمان درس خواندن، پیشــنهاد 
می کنم از این تکنیک استفاده کنید اما پومودورو چیست؟ اســم یک سس ایتالیایی است 
 که درســت کردنــش ۲۵ دقیقــه طول می کشــد و امروز بیشــتر بــه عنوان یــک روش برای

 بهره برداری آن را می شناسیم. کل قضیه این است:

1   خواندن یک متن یا انجام هر کار دیگری را مشخص می کنید.
2   ساعت را برای ۲۵ دقیقه بعد کوک می کنید.  

3   در این ۲۵دقیقه کامــال روی تکلیِف مد نظر تمرکز می کنیــد و هیچ کار دیگری انجام 
نمی دهید. از هر چیزی که باعث حواس پرتی شما می شود، دوری می کنید.

4   بعد از ۲۵دقیقه، پنج دقیقه استراحت می کنید، کارهای روزمره تان را انجام می دهید 
و برمی گردید برای ۲۵ دقیقه بعدی.

5    بعد از سه یا چهار پومودورو یک استراحت طوالنی تر به خودتان می دهید.
امیدوارم بــا اســتفاده از ایــن روش هــا بتوانــی یــک برنامه ریزی خــوب برای ســال جدید 

داشته باشی و در درس هایت موفق تر از قبل باشی.

نفیسه مشجری| کارشناس ارشد مشاوره

دختری14ســاله هســتم. خیلی شلخته ام، 
برنامه ریزی هم داشتم اما ناموفق بودم. چند 
وقتی اســت که عالقه ام به درس خواندن کم 

شده. لطفا کمکم کنید.

چطور شلخته نباشم؟  

  همه چیز از یک تست بازیگری شروع شد
حتما می خواهید بدانید ابوالفضل چطور برای سریال پایتخت 

انتخاب شده اســت، مــن هم ابتــدای صحبتم همین ســوال را 

می کنم. می گوید: »محســن تنابنده در سال 97 فراخوانی 

داد برای جذب بازیگر نوجوان. چندصد نفر شرکت کردند، 

آقای تنابنده از همه مان تســت گرفت و من قبول شــدم. آن 

فراخوان مال نســخه ســینمایی پایتخت بود که قرار بود 

در نوروز 98 پخش شود اما با فوت ناگهانی خشایار 

الوند، نویســنده اصلی ســریال، کار کنسل 

شــد تا پایتخت 6 که از دفتــر کارگردان با 

من تمــاس گرفتند و خواســتند که دوباره 

در تست شرکت کنم. من هم به تهران رفتم 

و بــاز از بین چندین نفــر انتخاب شــدم و اولین 

تجربه بازیگری ام رقم خورد. البته قبال دو ســال 

در یک کالس بازیگری شــرکت کــردم و همین 

تجربه خیلی کمکم کرد«. می پرسم بازی کردن 

جلوی بازیگران معروف و حرفه ای سخت نبود؟ 

می گویــد: »تمرکــز باالیــی دارم و اصال استرســی 

نیســتم. فکر می کنم اگر این دو ویژگی را نداشــتم 

اصال بازیگر نمی شدم«.

  هنوز نمی دانم مشهورم یا نه!
فکــر می کنم حاال دیگــر ابوالفضل حســابی معروف 

شده است اما خودش از یک بدشانسی بزرگ صحبت 

می کند: »آخرین بار، روزهای آخر اسفند به خاطر یک 

ویدئوی تبلیغاتی از ساری به تهران رفتم و برگشتم. از 

آن به بعد مثل همه مردم در خانــه مانده ام  و نمی دانم 

مردم کوچــه و خیابــان چه واکنشــی به من نشــان 

می دهند و اصال آدم معروف ها چطوری 

زندگی می کنند! لحظه شماری می کنم 

که کرونا تمام شــود و ببینــم مردم از 

من چه استقبالی می کنند و معروف 

بــودن چه شــکلی اســت. 

هــر روز اســمم را در اینترنــت و فضــای مجازی 

جســت وجو می کنــم  تــا ببینــم چــه چیزهایی 

درباره ام نوشته شــده و کاربران فضای مجازی 

چه پیام هایی گذاشته اند«.

 شبیه بهروز نیستم
بهــروز در پایتخــت هــم حرص مان را 

درمــی آورد و هــم مــا را می خندانــد. 

ابوالفضــل می گوید اصال شــباهتی به 

نقش اش ندارد: »کاراکتر بهروز را خیلی 

دوســت داشــتم. بــه نظــرم فضولی هــای 

اضافی و حتی خشونت اش بامزه بود ولی 

خودم خیلی خوش رو و خوش خنده ام و در 

جمع همه را می خندانم. چون نقشــم به 

شــخصیتم نزدیک نبود، تجربه خوبی در 

بازیگری به دست آوردم«. یاد صحنه هایی 

از سریال می افتم. مثال آن جایی که بهروز، 

رحمــت را بــه زمیــن می زنــد. یــک بازیگر 

نوجــوان و بی تجربــه چطــور نقــش اش را 

این قدر تمیز بــازی کرده اســت؟ می گوید: 

»در فیلم نامــه آمده بــود کــه مــن، رحمت را 

می گیرم و یک خــم دوخم می کنــم و او را به 

زمین می زنم. وقتی به فیلم برداری رسیدیم 

محسن تنابنده پرســید که خودت با چه فن 

ورزشی راحت تر هستی که رحمت را بزنی؟ 

من هم که اصالتا اهل جویبار، مهد کشــتی 

هســتم. فن کمر را بلد بودم و آن را پیشــنهاد 

دادم. این فن را دو، ســه بار با »هومن حاجی عبدالهی« تمرین 

کردم و جلوی دوربین رفتیم«.

  به درآمد بازیگری فکر نمی کنم
می پرسم شهرت و دیده شدن و مسائل مالی چقدر برایت مهم 

است، ابوالفضل می گوید: »دیده شدن قطعا برای هر بازیگری 

مهم اســت. خوشــحال می شــوم اگــر مــردم از بهــروز پایتخت 

خوش شان آمده باشد و تالش می کنم که بیشتر شناخته شوم. 

مثال در فضای مجازی فعالیت می کنم. 

از وقتی اولین قســمت پایتخت روی آنتن رفت تــا امروز حدود 

171 هــزار دنبال کننــده بــه صفحــه اینســتاگرامی ام اضافه 

شده است اما مسائل مالی برایم اهمیت زیادی ندارد و فعال فقط 

می خواهم فضای بازیگری را تجربه کنم. خیلی ها می پرســند 

برای پایتخــت از قبل، دســتمزد خاصی را وعــده داده بودند یا 

نه؟ اوایل صرفا به بازی کردن فکر می کردم و دست اندرکاران 

ســریال بعدا توضیح دادند که چه مبلغی به تــو می دهیم. البته 

کار ما هنوز تمام نشــده و دو قســمت دیگر مانده و ایــن مبلغ را 

هنوز نگرفتــه ام و نمی توانم رقم آن را اعالم کنــم. در همین دو 

هفته، دو پیشنهاد کاری دیگر داشتم و االن به این فکر می کنم 

که کدام را انتخاب کنم.

 فعال هنوز کاری را قبول نکردم و دربــاره اش صحبت نمی کنم 

ولی در زمان مناسب آن را در صفحه مجازی ام اعالم می کنم«. 

ابوالفضل دوســت دارد حرف هایــش را این طــوری تمام کند: 

»می خواهم تشــکر کنم از کادر درمانی بیمارســتان ها. هم آن 

کسانی که سر صحنه فیلم برداری از ما مراقبت می کردند و هم 

تمام پزشکان و پرســتارانی که این روزها سرشان شلوغ است و 

برای سالمتی ما زحمت می کشند«. 

عکس: دانیال حسینی  

مریم ملی | خبرنگار

خداحافظی با جعبه هدیه و کاغذ کادو  و سالم به »فوروشیکی«! 
سبز انگشتی

 کادوپیچ کــردن هدیه هایی که برای تولد و مناســبت  های مختلف 
برای دیگــران آماده کرده ای، همیشــه به یک کاغذکادوی شــیک 
و خفن نیاز نــدارد. پارچه  های اضافه که خیــاط از بازمانده لباس  ها 
برگردانده یا روسری های اعضای خانواده که کوچک شده اند و دیگر 
کاربردی ندارند، روبان هایی که از گوشــه و کنار به دستت رسیده، 
هرکدام می تواند نقش یک بسته بندی متفاوت و سبز را بازی کند. 
اگر با خــودت می گویی: »کاغذکادو که راحت تجزیه میشــه و قابل 
بازیافت هم هست، دیگه چه عیبی داره که به جاش پارچه استفاده 
کنیم؟« باید بگویم قضیه کمی با چیزی که به نظر می  آید، فرق دارد 
چون خیلی از کاغذکادوهایی که می خریم ترکیب زرورق و چسب 

و کاغذ هستند و اصال قابل بازیافت نیستند.
 آن هایــی را هم کــه کاغــذی هســتند،داریم بــرای زمانــی کوتاه و 

خوشگل ســازی یک چیز دیگر استفاده شان می کنیم. این 
طورها هم نیســت که وسط بیابان مانده باشــیم و هیچ چیز 
دیگری برای بســته بندی هدیه مان نداشته باشیم. مثال اسم 
»فوروشیکی« به گوش تان خورده؟ خب اگر نمی شناسیدش، کافی 
ا ست هشتگ furoshiki را توی اینستاگرام جست وجو یا در گوگل 

وارد کنید تا حیرت زده شوید. 
کلی روش برای بسته  بندی های بی نظیر بدون هیچ کاغذی خواهید 
دید که هم از دردسر خرید کاغذ کادو نجات تان می دهد و هم نقش 

بیشتری در سبز ماندن زمین پیدا می کنید. 
»فوروشیکی«، فن پیچیدن پارچه به روش سنتی توسط ژاپنی هاست 
که بــرای جابه جایی لبــاس، هدایــا، غذا و دیگر وســایل اســتفاده 
می شود و این روزها پیشنهاد خیلی از طبیعت دوست ها به ماست 
تا بدون هزینه اضافی بــرای خرید جعبه  ها و ســاک  های کاغذی یا 

کاغذکادو هدیه های مان را بسته بندی کنیم.

 زندگی سالم
  سهشنبه

 19 فروردین 1399    
 شماره 1568

»صفحه نوجوان«

 روزهای فرد 

احساسات آبگوشتی 
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این روزها که هنــوز درخانه هســتیم، دلتنگی از چپ و راســت هجوم مــی آورد؛ دلتنگ 
یک چیزهایی می شویم که باورش سخت اســت و چیزهایی را کشف می کنیم که باورش 

سخت تر اســت. االن درحالی که دل ما برای گربه های خیابان، پیتزا، لیگ برتر انگلستان 
و حتی صدای موتور گازی تنگ شــده، درعوض می دانیم که هــر قالی خانه مان 

چند گل دارد، روی ســقف را نقاش گرامی چطــور رنگ آمیزی کرده. 
آلبوم هــای خانوادگــی را هم 30 بار دیدیــم و رنگ پیژامــه پدربزرگ 

پدرمان را هم از حفظ هســتیم. حاال چه کنیم بیشــتر از این دلتنگ 
نشویم؟

1     حواس تان را به اخبار پرت کنید. یک ســر به گروه خانوادگی تان 
بزنید، در هر ۲4 ساعت یک خبر درباره کشف واکسن کرونا خواهید خواند 

و حواس تان از هرچه دلتنگی است پرت می شود.
2     حتمًا و حتمًا سری به شبکه آی فیلم بزنید. یا »خانه به دوش« پخش 

می شــود یا »متهم گریخت« یا هــر دو. در این وضعیت دلیلی بــرای دلتنگی 
می ماند؟ به دیالوگ معــروف »چرا قیمه ها رو می ریزی تو ماســت ها« بخندید 

و خالص.
3    با هیچ کس تماس تصویری نگیرید، تماس تصویــری بدون بغل کردن دلتنگی را 

افزایش می دهد؛ حجم اینترنتی را هم که باید خرج دانلود فیلم کنید، تمام می کند. 
4     خب راه حل دلتنگی برای همکالســی ها چیست؟ به کتاب درســی و شبکه آموزش و 

... ســر نزنید و گرنه یادتان می افتد چطور قدر سالمتی و خوشی های ســاده را نمی دانستید. 
والسالم قضاقورتکی تمام.      

 حسی که اون
 لحظه دارم 

  اتفاقی که  واقعا  افتاد 

وقیت ویندوز داییم رو عوض یم کمن
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آینده خوبی در انتظار فوتبال ایران نيست! 
گفت وگو� اختصاص خراسان ورزش با سرمرب سابق پرسپوليس 
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صالحی اميرى: ژاپن خواهان 
تعویق ٢ ساله المپيک است!

تعو!ق المپي� برا� ا!ران !� فرصت بود

در روزهــا� اخير نام برخ� از پيش�ســوتان 
اســتقالل بــرا� تصــد� معاونت هــا� ا�ــن 
باشــگاه مطــرح شــد )ه ا�ــن اخبار از ســو� 
باشــگاه و خــود پيش�ســوتان رد شــد. بعــد 
عنــوان  بــه  ســعادتمند  احمــد  انتخــاب  از 
اســتقالل،  باشــگاه  جد�ــد  مد�رعامــل 
ا�ــن  مد�ر�تــ�  چــارت  در  تغييــرات  بحــث 
باشــگاه صــورت گرفــت و طبيع� اســت )ه 
مد�رعامــل جد�ــد هم تما�ل داشــته باشــد 
معاونيــن و روســا� )ميته هــا� باشــگاه را 
بــا نظــر و صالحد�د خــود انتخــاب )ند. در 
هميــن رابطــه نام چند پيش�ســوت باشــگاه 
اســتقالل بــه عنــوان گز�نه هــا� معاونت ها 
مطــرح شــد )ه رســانه رســم� باشــگاه ا�ن 

اخبــار را مــورد تا�يــد قــرار نــداد. در پ� آن 
برخــ� از پيش�ســوتان هــم از مطرح شــدن 
نامشــان اظهــار ب� اطالعــ� )ــرده و حتــ� 
عدم تما�لشــان را بــرا� احراز ا�ن پســت ها 
اعــالم داشــتند. پيگيــر� خبرنــگار مهر در 
ا�ن خصوص مشــخص )رد اغلب نفرات� )ه 
نامشان به عنوان گز�نه ها� معاونت باشگاه 
مطــرح شــد، تما�لــ� بــرا� ورود بــه عرصه 
مد�ر�ــت ندارند و ترجيح م� دهند همچنان 
بــه )ار مربيگــر� مشــغول باشــند. با�د د�د 
در روزهــا� آ�نــده چــه اتفاقات� در باشــگاه 
اســتقالل رو� خواهد داد و نــام چه افراد� 
بــه عنوان معاونيــن جد�د احمد ســعادتمند 

مطرح خواهد شد.

 پيشــنهادها� جالــب و شــا�د هم عجيب� بــرا� ادامه برگــزار� باز� ها� ليــگ برتر مطرح 
م� شــود! شــيوع و�روس )رونا در ا�ران موجب شــده تــا برگزار� ادامه باز� هــا� ليگ برتر 
در  هاله ا� از ابهام باشــد. در تازه تر�ن پيشــنهاد، شــيع�، مد�رعامل ســابق باشگاه پي�ان به 
 Wســازمان ليــگ گفته جدول باز� هــا� ليگ نوزدهم را به ليگ بيســتم انتقــال دهد و ت�لي
چهره تيم قهرمان و همچنين تيم ها� ســقوط )ننده بعد از ٥١ هفته مشــخص شــود؛ به ا�ن 
خاطــر )ه در فصــل جار� تيم ها ٢١ باز� انجام داده اند و در فصــل آ�نده نيز باز� ها در ٣٠ 
هفتــه برگزار خواهد شــد. با ا�ن پيشــنهاد جدول نتا�ج در ا�ن فصــل از باز� ها پا_ نخواهد 
شد اما نتا�ج باز� ها� فصل آ�نده نقش اصل� را در سرنوشت تيم ها ا�فا خواهد )رد و نتا�ج 
ا�ن فصل هم به قوت خود در جدول باق� م� ماند ب� آن )ه در ا�ن برهه از زمان تعيين )ننده 
باشد. چند تيم ليگ برتر� هم به سازمان ليگ پيشنهاد داده اند ادامه باز� ها� ليگ برتر را 
به صورت متمر)ز در چند شــهر گرم )شور از جمله اهواز، )يش، بوشهر و... برگزار )نند. به 
ا�ن خاطر )ه و�روس )رونا در شــرا�ط آب و هوا�� گرم شانس )م� برا� فعاليت و همچنين 
انتقــال دارد. جالب ا�ن )ه شــا�د )نفدراســيون فوتبال آســيا هــم تصميم بگيرد بــا توجه به 
)مبود وقت ادامه باز� ها� ليگ قهرمانان را به صورت متمر)ز و در چند )شور برگزار )ند. 
پيش تر ا�نطور مطرح شــده بود )ه باز� ها� گروه �d و ٢ در �d )شــور و باز� ها� گروه ٣، 
٤ در �d )شــور د�گر برگزار خواهد شد و ٢ )شــور مطرح شده برا� برگزار� باز� ها )و�ت 
و بحر�ــن بودند. ســهيل مهد�، رئيس )ميته مســابقات گفته بود احتمــال نيمه تمام ماندن 
باز� ها بسيار )م است و به طور حتم باز� ها تا پا�ان ادامه خواهد �افت. پيش بين� ها بر ا�ن 
است )ه تيم ها از اواسط ارد�بهشت ماه مجوز تمر�ن بگيرند و خردادماه باز� )نند. سازمان 
ليگ تا)نون وا)نشــ� به ا�ن پيشنهادات نشان نداده اســت؛ هر چند احتمال دارد در ادامه 

باز� ها بدون حضور تماشاگر برگزار شود.

بى میلى پیشکسوتان استقالل 
براى ورود به پست هاى مدیریتى باشگاه

پیشنهادهاى جالب و عجیب براى برگزارى بازى هاى لیگ 

چند� پيش با ح�م فيفا باشگاه 
پرســپوليس در پرونــده شــ�ا�ت 
بران�ــو به پرداخت �d ميليون و ٥٥هزار �ورو 
به اضافه ٥درصد سود و ٢٠هزار فرانd بابت 
 d� هز�نه دادرس� مح�وم شــد. بران�و مبلغ
ميليون و ٧٢٠هــزار �ورو�ــ� را مطالبه )رده 
بود )ــه فيفــا بخشــ� از آن را پذ�رفــت  و حاال 
همانطور )ــه انتظار م� رفت پرسپوليســ� ها 
چــاره ا� جــز پرداخت ا�ــن مبلــغ ندارند. ا�ن 
را� در حالــ� صــادر شــده )ــه مد�ــران وقت 
پرســپوليس بارهــا و بارها اعــالم )ردند )ه به 
فصــل  و  حــل  و  بران�ــو  بــا  مذا)ــره  دنبــال 
مســالمت آميز ا�ــن پرونــده هســتند امــا مثل 
هميشــه ا�ن فوتبال ا�ران بود )ه �d بار د�گر 
از ســو� فيفــا در �d پرونــده خارج� مح�وم 
شــد. بران�ــو معتقد اســت بــا ادامه ا�ــن روند 
ا�ــران  فوتبــال  انتظــار  سرنوشــت خوبــ� در 
نخواهــد بــود. از طر�ق رضــا چلنگــر، مترجم 
سابق بران�و گفت وگو� )وتاه� را با سرمرب� 
سابق سرخ ها انجام داد�م )ه در ادامه شما را 
بــه خوانــدن ماحصــل ا�ــن گفت وگــو دعــوت 

م� )نيم. 
در نها!ــت را� فيفــا صــادر شــد و همان 
 پيش بينــ شــما  -ــه  داد  رخ   اتفاقــ

م -رد!د. 
نيــاز� بــه پيش بينــ� من �ــا شــخص د�گر� 
نبود. همه چيز خيل� واضح و روشــن بود. من 
مطالباتم را از پرسپوليس نگرفته بودم و بعد از 
چند جلسه نشســت من و و)يلم متوجه شد�م 
)ه تنها راه رســيدن به حقمان ش�ا�ت به فيفا 

است. 
 امــا مد!ران پرســپوليس ادعا م -ردند 

مذا-رات خوب پيش م رود. 
بله. آن ها در قول و شعار دادن بهتر�ن مد�ران 
فوتبالــ� جهان هســتند اما در عمــل من هيچ 

چيز خاص� ند�دم. 
 بــه ا!ــن ترتيب حضور شــما در ا!ــران با 

خاطره تلخ به پا!ان رسيد. 
خير. فوتبال ا�ران و پرســپوليس هميشه جزو 
بهتر�ــن خاطرات زندگــ� من باقــ� خواهند 
مانــد. مــن بارها گفتــه ام )ه بخشــ� از قلب و 
وجودم متعلق به ا�ران است. چند فرد خاص و 
مد�ران� )ه )ارشان را بلد نيستند نم� توانند 
به ا�ن خاطرات شــير�ن خدشه ا� وارد )نند. 
فوتبال در ا�ران فوق العاده است اما متاسفانه 
)ــردن  وارد  حــال  در  )ــه  هســتند  عــده ا� 

ضربه هــا� غيرقابــل جبرانــ� به ا�ــن فوتبال 
هســتند. خيل� ناراحتم )ه ا�ن را م� گو�م اما 

آ�نده خوب� در انتظار فوتبال ا�ران نيست! 
در   متوالــ  قهرمانــ  ٣ از  بعــد  شــما   
پرســپوليس حــاال عمــان را بــرا� ادامــه 
دوران مربيگــر� خود انتخــاب -رده ا!د. 
ف@ر م -نيد -ار -ردن در عمان به عنوان 
!� مرب راحت تر از -ار -ردن در فوتبال 

ا!ران خواهد بود؟ 
مســلما  دارد.  وجــود  متعــدد�  فا)تورهــا� 
فوتبــال در ا�ران نســبت بــه فوتبــال در عمان 
پو�اتــر و زنده تــر اســت اما بــه هر حــال بعد از 
و  نبــوده  ب� دليــل  انتخابــم  تجربــه  ســال ها 
آنقــدر هم پير نيســتم )ــه فقط بــه خاطر پول 
هدا�ــت تيم ملــ� عمان را پذ�رفته باشــم. من 
پيشنهادات خوب� داشــتم اما درنها�ت عمان 
را انتخــاب )ــردم. در همان اولين جلســه ا� 
)ــه بــا مســئوالن فدراســيون فوتبــال عمــان 
داشتم حس )ردم )ه آن ها به دنبال پيشرفت 
هســتند. در واقع برنامــه ا� )ه آن ها برا� من 
تشــر�ح )ردنــد باعث شــد تا پيشنهادشــان را 
قبول )نم. فوتبال عمان مســير ســخت� را در 
پيــش دارد اما مهم ا�ن اســت )ه همــه ار)ان 
فوتبال در ا�ن )شــور خود را برا� ا�ن شــروع 
ســخت آماده )رده انــد و اميــدوارم )ه من هم 

بتوانم در شروع ا�ن مسير موثر باشم. 
 البته شروع -ار شما با چالش ها� ز!اد� 
همراه بوده و فعال موفق نشــده ا!د -ارتان 

را به صورت جد� شروع -نيد. 
بله. شــرا�ط برا� همه خاص است و متاسفانه 
روزها� ســخت� را تجربه م� )نيم. حاال همه 
دنيا �d )ابوس مشتر_ به اسم )رونا دارند. 
 و شــما در ا!ــن روزهــا� -رونا!ــ چــه 

م -نيد؟ 
مــن در )رواســ� هســتم و تا جا�� )ــه ام�ان 
را  راســتش  نم� شــوم.  خــارج  خانــه  از  دارد 
بخواهيــد جزو آن دســته از افراد� هســتم )ه 
خيل� )رونــا را جد� گرفته انــد. ف�ر م� )نم 
در ٢ هفتــه اخيــر فقط �d بــار بــرا� خر�د از 
خانــه بيرون آمــده ام. اميدوارم ا�ــن روزها هر 

چه زودتر تمام شود. 
 و به عنوان ســوال آخر، در شهر شما هم 

-س به -رونا مبتال شده؟ 
بله. متاسفانه همه شــهرها� )رواس� درگير 
ا�ن و�روس شــده اند اما من مطمئنم )ه ما در 

)نار هم )رونا را ش�ست خواهيم داد.

گفت وگو� اختصاص خراسان ورزش با سرمرب سابق پرسپوليس 

برانکو: آینده خوبی در انتظار فوتبال ایران نيست! 
 انتقــال �حيــ� گل محمد� به پرســپوليس 
م� توانست در ابتدا� فصل هم اتفاق بيفتد 
امــا در روزها�ــ� )ه هنــوز پرسپوليســ� ها 
از جدا�ــ� بران�ــو مطمئــن نبودنــد �حيــ� 
قــراردادش را بــا شــهرخودرو تمد�ــد )ــرد 
تــا پــروژه ا� )ه با آســيا�� شــدن تيــم آغاز 
)ــرده بود را ادامــه بدهد اما بعــد از جدا�� 
بران�و و بعد از آن جدا�� )الدرون باشــگاه 
پرســپوليس و مد�ــر وقــت ا�ــن تيــم �عنــ� 
انصار� فــرد بــرا� آوردن گل محمــد� بــه 
پرســپوليس مجبور شــدند پا� �d قرارداد 
ســنگين مالــ� را امضــا )نــد به طــور� )ه 
حاال مشــخص شــده مبلــغ آزادســاز� ا�ن 
مرب� برا� پرسپوليس از سو� شهرخودرو 
٦ميليارد تومان بوده است. پرسپوليس� ها 
البته در همان ابتــدا ١/٥ميليارد تومان به 
باشــگاه شــهرخودرو م� دهنــد امــا ٢ فقره 
چd ا�ن باشگاه به مبلغ ٤٫٥ميليارد تومان 
)ــه ا)نــون در دســت فرهــاد حميــداو�، 
خــورده  برگشــت  شهرخودروســت   dمالــ
بده� هــا�  انبــوه  بــه  نيــز  بدهــ�  ا�ــن  و 
باشــگاه افزوده شــده اســت. رقم پرداخت� 
پرســپوليس و چd هــا� برگشــت خــورده 
ا�ــن تيــم نشــان م� دهد )ــه مد�ــران وقت 
ســرخ ها بــرا� نيم فصــل حضــور �حي� در 
تهــران ٢ميليارد تومان پرداخــت )رده اند. 
جدا�ــ�  مبلــغ  دربــاره  )ــه  جالبــ�  ن�تــه 
گل محمــد� از شــهرخودرو گفته م� شــود 

ا�ن اســت )ه ا�ن انتقــال گران تر�ن انتقال 
تار�ــخ ليگ برتــر فوتبــال ا�ران بيــن ٢ تيم 
به حســاب م� آ�د و البته ا�ن ر)وردشــ�ن� 
ســرخ ها�  بــرا�  را  ز�ــاد�  دردســرها� 
پا�تخــت به دنبال داشــته اســت. بــه نقل از 
تســنيم، فرهاد حميــداو�، مالd باشــگاه 
شــهرخودرو در مــورد چd ها� نقد نشــده 
باشگاه پرسپوليس برا� رضا�ت نامه �حي� 
گل محمد� گفــت: «از مد�رعامل گذشــته 
تــا سرپرســت فعلــ� باشــگاه پرســپوليس و 
اعضا� هيئت مد�ره ا�ن باشــگاه وعده ها� 
ز�ــاد� بــه ما دادنــد )ــه هيچ )دام تــا االن 
عملــ� نشــده اند. از اول اســفندماه بــه مــا 
گفتند شــنبه پول تان را م� دهيــم اما هنوز 
ا�ن شــنبه نيامده است و شا�د نام ا�ن روز از 
تقو�م دوســتان پا_ شده است. م� خواهم 
�d نفر را به باشــگاه پرسپوليس بفرستم تا 
تقو�م ها� شــان را گردگيــر� )نــد.» و� با 
ابــراز گال�ه از مد�ران باشــگاه پرســپوليس 
�ادآور شد: «به هرحال ما از همان اسفندماه 
از راه قانون� برا� رسيدن به پول مان اقدام 
 d� رد�ــم چرا)ه بابت هر روز تاخير روز�(
ميليــون تومان بــه طلب مان از پرســپوليس 
اضافــه م� شــود. مــا رو� ا�ــن پــول خيل� 
حســاب )رده بود�ــم و اگر م� دانســتيم )ه 
ا�ن شــرا�ط پيش م� آ�د قبل از رقابت ها� 
آســيا�� رضا�ت نامه ســرمرب� مان را صادر 

نم� )رد�م.»

چ� ها� برگشت سرخ ها در دست مد!ر شهرخودرو 

حميداوى: پرسپوليس باید روزى یک ميليون تومان جریمه بدهد!
قوانيــن  اجــرا�  ادامــه  در  تر)يــه  دولــت 
شــيوع  بحــران  )نتــرل  بــرا�  ســختگيرانه 
)روناو�ــروس تصميــم به ممنوعيت خــروج از 
منزل بــرا� افراد باال� ٦٥ ســال و همينطور 
ز�ر ٢٠ سال سا)ن ا�ن )شور را گرفت )ه ا�ن 
اتفاق دردسرها�� برا� بســيار� از باز��نان 
ز�ر ٢٠ سال در باشــگاه ها� حرفه ا� فوتبال 
ا�ن )شــور در برداشــت. ��� از ا�ن باز��نان 
اللهيار صيادمنش، ســتاره ١٨ ســاله و ا�ران� 
باشــگاه فنرباغچــه اســت )ــه از ��ــ�، دو روز 
قبــل در خانه حبــس و اجــازه خــروج از منزل 
حت� برا� خر�دها� روزانه نيز ندارد. ســا�ت 
hedefhalk در گزارش� پيرامون ا�ن تصميم 
دولــت تر)يــه و اجرا�ــ� شــدن آن نوشــت )ه 
بســيار� از باشگاه ها� سوپرليگ تر)يه )ه از 
باز��نان ز�ر ٢٠ ســال در فهرست نها�� خود 
بهره م� برند از چند روز قبل به ت�اپو افتادند تا 
ا�ن قانون را بدون )م و )است اجرا و باز��نان 
خــود را در حبس خانگ� ســاپورت )نند. ا�ن 
ســا�ت در ادامه فهرســت� از باز��نان ز�ر ٢٠ 
سال شاغل در سوپرليگ به تف�يd باشگاه ها 

را منتشــر )ــرد )ــه نــام اللهيــار صيادمنــش، 
ســتاره ا�ران� در جمع ٤ باز��ن ز�ر ٢٠ سال 
فنرباغچه )ــه اجازه تر_ منزل را نــدارد، قرار 
داد. بيشــتر�ن باز��نان در ا�ن رده سن� را ٢ 
تيم بشــي�تاش و گاالتاسرا� در اختيار دارند. 
ن�ته جالب ا�ن )ه برخ� باشگاه ها� حاضر در 
ســوپرليگ تر)يه با وجود تعطيل� رقابت ها� 
باشــگاه� در ا�ن )شــور با حفظ پروت�ل ها� 
بهداشــت� باز��نــان خــود را در اردو دور هــم 
جمع و تمر�نــات محــدود� را در ا�ن هفته ها 
برگــزار م� )ردند )ه با ا�ن قانون جد�د دولت 
تر)يه بعيد است د�گر بتوانند تمر�نات دست و 

پا ش�سته خود را اجرا�� )نند.

سختگير� شد!د فنرباغچه برا� باز!@نانش 

صيادمنش در حبس! 

بیرانوند بازیکن مورد عالقه بیرانوند بازیکن مورد عالقه 
آسیایى در جام جهانىآسیایى در جام جهانى

دبیرکلى نبى به تایید دبیرکلى نبى به تایید 
 اى اف سى رسید اى اف سى رسید

حمیداوى: پرسپولیس باید 
روزى یک میلیون تومان روزى یک میلیون تومان 

جریمـه بـدهـد!جریمـه بـدهـد!

قرارداد فوتبـالیسـت هـا 
کاهش پیـدا مى کنـدکاهش پیـدا مى کنـد

 رونما! از پيشنهاد ١١ سال پيش آب ها به عل دا!

دایی نخواست جانشين دایی نخواست جانشين 
قلعه نویی شود!قلعه نویی شود!

مدیران پرسپولیس در قول و شعار دادن بهترین مدیران فوتبالى جهان هستند

چ� ها� برگشت سرخ ها در دست مد!ر شهرخودرو چ� ها� برگشت سرخ ها در دست مد!ر شهرخودرو 

نامه محرمانه فيفا به -نفدراسيون ها در پ بحران -رونا نامه محرمانه فيفا به -نفدراسيون ها در پ بحران -رونا 



آوریل 182020 شعبان 1441      7  فروردین 1399       13  سه شنبه      19 

نيمار و امباپه ماندنی هستند

رسانه ها� �شور فرانســه گزارش دادند 
�يليــان  و  نيمــار  جدا�ــ�  احتمــال  �ــه 
تابســتان  در  ژرمــن  پار� ســن  از  امباپــه 
اســت،  غيرمم,ــن  بــه  نزد�ــ.  پيــش رو 
بخصــوص حــاال �ــه احتمــاال قرار اســت 
ادامــه باز� هــا� فصــل بيــن مــاه ژوئــن 
تــا آگوســت برگــزار شــود. پــس باشــگاه 
فرانســو� مطمئن اســت �ه امباپه ســال 
آ�نــده نيز در پار�ــس توپ خواهــد زد اما 
شــ. و ترد�د ها�ــ� دربــاره آ�نــده نيمار 
وجود دارد �ه آن هم با توجه به مش,الت 
اقتصــاد� باشــگاه ها، جدا�ــ� او بعيد به 
نظر م� رســد. برا� فسخ قرارداد مهاجم 
�ــورو پرداخته  با�د ١٨٠ ميليون  برز�لــ� 
شــود �ه در حــال حاضر پرداخــت چنين 
مبلغــ� از ســو� �ــ. باشــگاه غيرمم,ن 
اخيــرا  �ــه  در  حالــ�  م� آ�ــد.  نظــر  بــه 
خبر� در مورد وعده باشــگاه بارســلونا به 
بازگردانــدن نيمــار در تابســتان امســال 
منتشر شده بود، حال رسانه ها م� گو�ند 
�ه ا�ن تيم حت� ســال گذشته نيز حاضر 
بــه پرداخــت چنيــن مبلغــ� نشــده بود و 
امســال در شــرا�ط اقتصاد� پيچيده تر، 

چنين اقدام� بعيد به نظر م� رسد.

بارسلونا قصد از دست دادن 
گریزمان را ندارد

آنتوان گر�زمان، مهاجم فرانســو� سابق 
اتلتي,و مادر�د در تابســتان امسال راه� 
بارســلونا شد اما در ســب. باز� متفاوت 
ا�ــن تيــم ز�ر نظر ٢ســرمرب� متفــاوت با 
مش,الت� مواجه شــد و آن طور �ه انتظار 
م� رفت درخشــان ظاهر نشــد. در حال� 
احتمــال  بــر  مبنــ�  گزارش ها�ــ�  �ــه 
معاوضه �ا فروش ا�ن باز�,ن در تابستان 
 .�پيش رو منتشر شده بود، اما منابع نزد
به باشــگاه م� گو�ند �ه او فروش� نيست 
و با هيچ باز�,ن� از جمله نيمار �ا الئوتارو 
مارتينــس معاوضــه نخواهد شــد. تنها ٩ 
بارســلونا ١٢٠ ميليون  زمان� �ــه  از  مــاه 
�ورو برا� خر�د او پرداخت، م� گذرد و تا 
سال ٢٠٢٤ هم قرارداد دارد و آ�نده اش 
خــورد.  خواهــد  رقــم  باشــگاه  ا�ــن  در 
برنامه ر�ز� برا� فصل ٢٠٢١-٢٠٢٠ 
به علت بحران و�روس �رونا سخت به نظر 
م� رسد، اما از ادامه هم,ار� بارسلونا با 
گر�زمــان اطمينــان وجــود دارد. مهاجم 
فرانســو� تا�نون ط� ٣٧ باز� ١٤گل 
برا� بارســا بــه ثمــر رســانده و نم� توان 
فصل� �ه پشــت سر م� گذارد را بد تلق� 

�رد.

اخبار

در چاپ د�روز روزنامه خراســان از جيم� 
�رگر خواند�د.  مدافع اســبق تيم ليورپول 
 .�در دوران حرفــه ا� خود با پيراهن ا�ن تيم به عنوان 
رهبر شــناخته م� شــد. او هميشــه در داخــل و خارج از 
زميــن فوتبــال به عنوا ن �ــ. مدافع ســخت,وش الگو� 
خوبــ� بــرا� هم تيم� ها�ــش بــود. وقتــ� او در ســال 
٢٠١٣ �فش ها�ش را آو�خت، تصور م� شد تا به زود� 
بخواهد مدارج ســرمربيگر� را ط� �ند و در ا�ن عرصه 
بــه فوتبــال برگردد امــا ا�ن اتفــاق هنوز نيفتاده اســت. 
ا�نــون ٧ ســال پــس از خداحافظــ� �رگــر از دنيــا� 
در  و  نپرداختــه   ســرمربيگر�  بــه  او  فوتبــال  حرفــه ا� 
گفت وگــو� مفصل بــا اس,ا� اســپورتس از دال�ل خود 
م� گو�د. بخش دوم صحبت ها� ا�ن �ارشناس دنيا� 
فوتبال پس از ا�ن �ه به تير� آنر� اشــاره �رده بود، در 
ادامه م� آ�د. آنر� ا�نون در MLS شــغل گرفته اســت. 
ف,ــر م� �نــم ا�ــن �ار بــه خوبــ� آغاز شــده و بــرا� او 
موفقيت آميز باشد. اما م� توانم تصور �نم تير� احتماال 
در تالش است �ه مرتبا با با ا�ن تصور در ذهنش بخوابد 
�ه به خاطر اتفاق� �ه در مونا�و افتاد، با�د ا�ن اشــتباه 
را درســت �نــم . او احتمــاال  در حال ف,ر �ــردن  به ا�ن 
است �ه فراموش �ن  من جام جهان� را بدست آورده ام، 
آنچــه را �ه من در آرســنال انجــام دادم فراموش �ن . ٣ 
مــاه حضــور در مونا�ــو او را آنقــدر فرســوده �ــرده �ــه 
احتمــاال مجبور باشــد بــه MLS بــرود. جا�� بــه دور از 
خانواده اش و همه برا� اثبات ا�ن اســت �ه او م� تواند 
مد�ر باشــد و م� خواهد در آ�نده �. مرب� موفق شود. 
مــن به آنر� به عنوان �. مثال نگاه  و ف,ر م� �نم آماده 
نيســتم �ه اجــازه دهم مربيگــر� زندگ� مــرا تصاحب 
�نــد. فوتبال در بعضــ� مواقع زندگ� مــرا م� گيرد اما 
ف,ــر م� �نــم مربيگر� متفــاوت اســت. ا�ــن م� تواند 
فراموش شــود و ناسالم باشد. شــا�د همسرم بگو�د ا�ن 
زندگــ� مــرا گرفتــه، اما ا�ن چيــز جد�د� نيســت! من 
هميشــه به �ــاد مــ� آورم �ه اوليــن بار در �ــورو ٢٠١٢ 
پوند�تر�(اســتفاده از نظرات افراد محبوب و متخصص 
گــرت  �ــردم.  امتحــان  را  تلو�ز�ونــ�)  برنامه هــا�  در 
ســاوت گيت و رو� �يــن نيز همانند روبرتــو مارتينس و 
گــوردون اســتراچ در آنجا بودنــد. تمام آن هــا �. مد�ر 
بودنــد اما من هيچ وقت چنين �ار� ن,رده بودم. دور از 
دوربيــن هنگام� �ه شــما فقط با �,د�گر احوالپرســ� 
م� �رد�د، داســتان ها� ترســناw ز�اد� وجود داشت 
�ه آن هــا راجع بــه مربيگر� به شــما م� گفتنــد. آن ها 
م� خند�دند و در مورد آن خاطرات شــوخ� م� �ردند، 
امــا وقت� از آن ها پرســيدم �ه آ�ا م� خواهنــد دوباره به 
ســمت مربيگر� بروند، همه آن هــا بالفاصله گفتند  �ه 
بله . ول� هيچ �س داســتان خوب� به من نگفته بود! هر 
داســتان �ــ. �ابــوس بــود -�,ــ� بــا باز�,ن، �,ــ� با 

مد�ربرنامه �ا د�گر� با مال. باشگاه. رو� �ين آن را به 
بهتر�ن شــ,ل مم,ن بــرا� من توصيx �ــرد. او به من 
گفت �ه ا�ن �ار مثل �. شــبگرد� اســت. شــما شنبه 
شــب بيرون م� رو�ــد و �. شــنبه صبح از خــواب بيدار 
م� شــو�د، اولين چيز� �ه م� گو�يد، ا�ن است �ه من 
د�گر هرگز بيرون نمــ� روم. هرگز، هرگز. اما آخر هفته 
بعــد اگر همين درخواســت را از شــما داشــته باشــند و 
�ا نه، دوباره به دوســت �ا رفيق  ��بگو�ند �ه بيرون م� آ
خــود م� گو�يد �ــه بلــه، م� آ�ــم! مربيگر� هــم دقيقا 
چنيــن چيز� اســت. بعض� اوقات هم مــردم م� گو�ند 
�ه شــبيه بــه مواد مخــدر اســت و واقعــا با�ــد بگو�م �ه 
شــباهت ز�اد� هم بــه آن دارد. شــما �. تجربــه بد به 
دســت م� آور�د اما ا�ن تجربه برا� مدت� �وتاه شــما را 
دور م� �نــد و بعد ســرانجام آنقدر دور م� شــو�د �ه آن 
انــرژ�، اعتقــاد و عشــق بــه فوتبــال را دوباره به دســت 
م� آور�د. از نظر من ط�٢٠ سال گذشته خوزه مور�نيو 
 .�و پــپ گوارد�ــوال بهتر�ن ســرمربيان بوده انــد. ا�ن 
تضاد در سب. ها بوده، اما من مطمئن هستم �ه اگر من 
مرب� م� شــدم بيشــتر از گوارد�وال و مور�نيــو بودم. به 
خاطــر تربيتــ� �ــه داشــتم و ا�ن �ــه فوتبــال را د�ــدم. 
نم� توانستم به زمين تمر�ن بروم و سع� �نم مربيگر� 
فوتبــال را از نوع مربيان بارســلونا انجام دهم. من هرگز 
به عنــوان �. بچه بــزرگ نشــدم. مطمئنــا در ليورپول 
ســع� �رد�ــم فوتبال خوبــ� باز� �نيــم، اما ا�ــن تنها 
درباره استفاده از مغز بود و شانس در آن جا�� نداشت. 
فوتبــال هميشــه بــرا� مــا بيشــتر از نتيجــه عمل,ــرد 
مورد توجه بود. من هميشــه در مورد نتيجه باالتر از همه 

به عنــوان �. باز�,ن بودم. اما ا�نــون ا�ن باز� ت,امل 
�افته و بسيار گسترده تر شده است. امروزه برا� مد�ران 
و حاميــان شــما با�د نتيجــه و عمل,رد را در �نــار هم به 
دســت آور�د تا افــراد ز�اد� را راض� نگــه دار�د. ا�ن  به 
اعتقــاد� �ــه باز�,نان به سرمرب� شــان دارند و عشــق 
آن هــا بــه مد�رشــان بســتگ� دارد. امــا حتــ� اگــر بــه 
بزرگ تر�ن سرمربيان  هم نگاه �نيد، به عنوان مثال سر 
ال,س فرگوســن، همه در آن رخت,ن منچستر�ونا�تد او 
را دوســت نداشــتند ز�را او مجبور شــد افــراد خاص� را 
ناراحت �نــد. وقت� من بــه مد�ران برتر نــگاه م� �نم، 
باز�,نــان از آن هــا م� ترســند، و در عيــن حــال آن ها را 
دوســت هــم دارند. ا�نــون وقت� بــه ليورپــول و �ورگن 
�لوپ نگاه م� �نم قطعا  چنين چيز� وجود دارد. جنبه 
مد�ر�ت� ا�ن شــغل، ا�نون شــا�د از مجموعه باشگاه �ا 
حتــ� خــود مربيگــر� هــم مهم تر اســت. دليــل ا�ن �ه 
مربيان ارشــد در �جا� ا�ن م,ان هستند، ا�ن است �ه 
ا�ثــرا جعبه ها�ــ� را �ــه م� خواهيد تيــ. بزنيد، تي. 
م� زنند. خر�د باز�,ن جد�د البته بخش بزرگ� اســت، 
امــا من احســاس م� �نم گاهــ� اوقات آنچــه فراموش 
م� شــود، �ار� اســت �ــه ا�ــن مد�ــران هنــگام ورود 
باز�,نان جد�د به باشگاه انجام م� دهند. گاه� اوقات 
ا�ن احســاس وجــود دارد �ــه اگر �ســ� باز�,ن خوب� 
باشــد، م� توانيــد فقــط بنشــينيد و باز� هــا� آن ها را 
تماشــا �نيد، اما با�د آن ها را مربيگر� �نيد و مجبور�د 
آن ها را ادغام �نيد. چيزها� بسيار ز�اد� پس از خر�د 
�ــ. باز�,ن بــزرگ وجــود دارد �ه بعض� اوقــات د�ده 

نم� شود. ا�ن فقط فوتبال نيست.

نمی خواهم فوتبال زندگی امچرا کرگر سرمربى نمى  شود؟
را تصرف کند

صفحه رسمی باشگاه ميالن براى جذابيت بيشتر، گریزى به 
روزهاى قدیم زده و  عکســی از یک ضربه کرنر توســط دیوید 

بکام را در کنار عکسی از سامو  کاستيخو قرار داده است.

باشگاه آژاکس در اقدامی تحسين برانگيز با وجود گرفتارى در بحران 
مالی، اعالم کرد اگر رقابت هاى این فصل کنســل شــود، پول تمام 
کسانی که بليت هاى بازى ها را خریدارى کرده اند عودت خواهد داد.

یادى هم کنيــم از ماریو بالوتلی در لباس منچسترســيتی که جزو 
معدود دوران خوب مهاجم ایتاليایی بود. سوپرماریو تنها یک پاس گل 

در ليگ برتر داد که آن هم تبدیل به گل دقيقه ٩٣ آگرو به QPR شد!

برناردو گونزالس دکتر ۶٠ ساله تيم رن فرانسه پس از مثبت شدن 
تست کرونایش به دليل نامشخصی خودکشی کرد و باشگاه رن 
نيز با انتشار این خبر و تسليت به بازماندگان، لوگو باشگاه خود را 

از قرمز به رنگ مشکی درآورد.

چلســی ٢٠٠۵ مخوف خوزه مورینيو، یکی از بهترین تيم هاى 
تاریخ جزیره بود. با کسب ٩۵ امتياز، آمار حيرت انگيز تنها ١۵ گل 

خورده و فقط یک شکست.

در روزهــاى قرنطينه که تنهــا راه ارتباط با دوســتان و خانواده 
تماس هاى ویدیویی است، قطعا حال و روز آليسون پس از قهرمانی 
در اروپا قابل درک است که آن زمان این گونه شادى اش را از راه دور با 

خانواده اش تقسيم می کرد.

رابيــن فن پرســ� تنها نشــان قهرمانــ� در ليــگ برتر خود 
را در اوليــن فصل حضــورش در اولدترافورد �ســب �رد. 
٣٠ گلــ� �ه مهاجم  هلند� زد، نقش پــر رنگ� در آخر�ن 
قهرمان� سر ال,س فرگوسن ا�فا �رد ول� �,� از گل ها� 
او بيش از بقيه به چشــم آمد. در آور�ل ٢٠١٣ پس از پاس 
قطــر� بلند رون�، فن پرســ� با �. والــ� ب� نظير دروازه 
بــرد گوزان را فرو ر�خت. فن پرســ� در ا�ــن رابطه توضيح 
داد: «در �ونا�تد لحظات خاص ز�اد� داشتم ول� احتماال 
خاص تر�ن آن ها شــب� بود �ه مقابل اســتون و�ال قهرمان 
ليــگ شــد�م. وقت� بــه بهتر�ــن لحظــات دوران حرفه ا� 
خودم ف,ر م� �نم، آن شــب در جا�گاه بســيار باال�� قرار 
م� گيرد. سيت� روز قبل برابر تاتنهام باخته بود و بنابرا�ن 
اگــر و�ــال را ش,ســت م� داد�ــم، د�گــر نم� توانســتند به 
ما برســند. من بــرا� قهرمانــ� در ليگ به �ونا�تــد آمدم و 
آن لحظــه ا� بــود �ــه م� توانســتيم به ا�ن هدف برســيم. 
حس بــاز� ا�ن طور بود �ه انگار قرار اســت در �. فينال 
بــاز� �نيــم. صبــح روز بــاز� م� توانســتيد از چهره همه 

اعضــا� تيــم بفهميد �ــه امــروز، روز موعود اســت. حت� 
اگــر ش,ســت م� خورد�م، ٤ بــاز� د�گر فرصت داشــتيم 
ول� م� خواســتيم همان شــب و جلو� د�د هواداران مان 
�ار را تمــام �نيــم. همــه چيز به طــور ب� نقص مهيا شــده 
بــود. پــس از گذشــت ٢ دقيقه از بــاز�، رو� پــاس را�ان 
گيگــز تــوپ را بــه درون دروازه هدا�ت �ــردم. بنابرا�ن از 
آن لحظــه م� دانســتيم �ــه شــب خوبــ� در پيش اســت. 
منظورم را م� فهميد؟ ا�ن حســ� بود �ه پيدا �رد�م. پس 
از زدن گل اول، م� توانســتم احســاس �نم �نترل �ار در 
دســت ماســت. در چهره باز�,نان حر�x مشخص بود �ه 
م� دانســتند چيز� عا�د آن ها نخواهد شــد. قبل از باز�، 
من و و�ن �م� درون زمين با هم صحبت �رد�م �ه چگونه 
م� تواند پشــت دفاع اســتون و�ال تــوپ را به من برســاند. 
آنجا، جا�� اســت �ه م� توان به حر�فان ضربه زد: پشــت 
خط دفــاع. وقت� باز�,نانــ� مثل و�ن، (ما�ــ,ل) �ر�. و 
(پل) اســ,ولز� در تيم حاضر باشــند، د�ر �ا زود توپ را به 

تو م� رسانند. ا�ن واقعا حس خيل� خوب� دارد.»

شانسى نبود!
فن پرسى از آن گل استثنایى برابر ویال مى گوید:

دنيله دروســ� ٣٦ ســاله �ه ژانو�ه گذشته 
اعــالم بازنشســتگ� �رد، در ســال ٢٠١٩ 
پس از جدا�� از رم راه� بو�ا جونيورز شده 
بود. او قبل از فسخ قراردادش و بازگشت به 
ا�تاليا برا� بودن �نار خانواده اش، فقط ٥ 
بــار در ســوپرليگا برا� بو�ا بــه ميدان رفت 
ولــ� م� گو�ــد بابــت آن انتقــال پشــيمان 
نيســت: «برا� مطرح �ردن احساسات� �ه 
در آن ٦ ماه تجربه �ردم، به �. دوره �امل 

از قرنطينه نياز دارم. م,ان خاص� اســت؛ بســيار شــبيه به ا�تاليا ست، بيش از آنچه �ه 
ما ف,ر م� �نيم. شــا�د بــه خاطر ا�ن �ه نيم� از آن ها ر�شــه ا�تاليا�ــ� دارند. از غذا و 
موســيق� گرفته تا فوتبال، آن ها با شــور و شــوق برا� ا�ن پد�ده ها زندگ� م� �نند. از 
نظر فن� و تا�تي,� م� توانيم در مورد ليگ آن �شــور صحبت �نيم ول� ط� آن ٦ ماه 
حت� �. باز�,ن را ند�دم �ه �م �ار� �ند و با نها�ت تالشــش وارد زمين نشود.  �ار� 
به گردن �لفت� درون زمين �ه مورد پســند من نيســت ندارم، بل,ه ز�باتر�ن چيز در آن 
ليــگ رو� ســ,وها رخ م� دهــد. در آنجا گرما�� وجــود دارد �ه د�گر در ا�تاليا ســراغ 
ندار�ــم: �. تعصب خالص و فارغ از خود اســت. ال بومبونرا شــور انگيزتر�ن ورزشــگاه 
جهان اســت. اميدوارم تمام� هواداران در قالب �. مســابقه بو�ا، از آن بازد�د �نند. 
بــا وجود ا�ن �ــه باز� �ردن من در آنجا خيل� طوالن� نبود، افتخار م� �نم �ه در آنجا 

باز� �رده ام.»

ورزشگاه بو�ا، بهترن ورزشگاه جهان

گابر�ل باربوســا ٢٣ ســاله پس از انتقال به 
ا�نتر در سال ٢٠١٦ ، فقط ٩ باز� در سر� 
آ انجــام داد، �ــ. گل زد و ســپس بعــد ١٢  
ماه راه� بنفي,ا شــد. پس از ســپر� �ردن 
دوره ها�� قرض� در ســانتوس و فالمينگو، 
او در نها�ت در ســال ٢٠٢٠ شــاهد دا�م� 
شــدن قراردادش با فالمينگــو در ازا� ١٧ 
ميليــون �ورو بــود. ٢٥ گل گابيــگل در ٢٩ 
 ، ٢٠١٩ ســال  در  برز�ــل  ليــگ  در  بــاز� 

شــا�عه بازگشــت او به سن ســيرو را مطرح �رد ول� جونيور پدروســو مد�ربرنامه مهاجم 
برز�لــ� م� گو�د هرگز چنين ا�ده ا� مطرح نشــد. او از زمان دا�م� �ردن قراردادش، 
١١ گل ط� ١٠ مســابقه در مجموع رقابت ها به ثبت رســانده است. به عقيده پدروسو، 
ا�ــن بهتر�ــن تصميم برا� تمام� طرفين بود: «اصال شــنيد�د گابيــگل بگو�د در برز�ل 
خــوب �ار م� �نم و حاال م� خواهم به ا�نتر نشــان بدهم �ه م� توانم در آنجا هم چنين 
عمل,ــرد� داشــته باشــم؟  �ــا هر چيــز د�گر� مثل ا�ــن حرف هــا؟ نه، هرگــز. واقعيت 
ا�نجاست �ه ام,ان� برا� بازگشت وجود نداشت؛ ا�ن هرگز جزو گز�نه ها نبود. چيز� 
�ــه نها�� شــد، قــرارداد خوب� برا� همگــ� بود؛ ا�نتر بــه دنبال مذا�ــره برا� فروش 
بــود، فالمينگو م� خواســت او را بخرد و گابر�ل هم خواســتار بازگشــت به باشــگاهش 
بود. دوســت دارم از ا�ن فرصت اســتفاده �نم و بگو�م �ه فالمينگو در ا�ن راســتا بسيار 

حرفه ا� عمل �رد.»

باربوسا قصد بازگشت به انتر را نداشتباربوسا قصد بازگشت به انتر را نداشت

قسمت دوم
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خدمتی ویترین مدال   هایش شد!
نجمــه خدمت� بانــو� مل� پوش تيرانــداز� اران 	ــه موفق به 
	سب سهميه المپي+ ٢٠٢٠ تو	يو هم شده، در اقدام� جالب 
تمــام مدال   هاش را بــه گردن و دســت   هاش آوخت تا خودش 
شــخصا تبدــل بــه وترن� ددنــ� برا� بــه نماش گذاشــتن 
گنجينــه افتخاراتــش از ســال  ها حضــور در ورزش قهرمانــ� و 

حرفه ا� 	شور شود.

حسن تفتيان هم به چالش ورزش در خانه پيوست
با شــيوع وروس 	رونــا بســيار� از قهرمانان و ورزشــBاران در 
سراســر دنيــا 	ه بــا تعطيلــ� اردوهاشــان مجبور شــدند تن به 
قرنطينه خانگ� بدهند، چالش ورزش در خانه را اســتارت زدند 
و حاال بســيار� از چهره    ها� سرشــناس ورزش اران هم به ان 
چالش پيوسته اند. حسن تفتيان ورزشBار مل� پوش و سرع ترن 
دونده اران 	ه موفق به 	ســب ســهميه المپيــ+ ٢٠٢٠ تو	يو 
شــده هم به ان چالش پيوســته.  تفتيــان با انتشــار ودو� در 
صفحه انســتاگرامش 	ه نشان     م� داد در حال ورزش 	ردن در 
خانه اســت، نوشــت: «ان روزها 	ه مجبورم خونه بمانيم، خب 
بهتره 	ه در ان شراط هم از فرصت بهترن استفاده را ببرم.»

رئيس �ميته مل� المپي� تا�يد �رد تعو�ق المپي� برا� 
ا�ران �� فرصت بود

ســيدرضا  خبــر�  نشســت  اوليــن 
صالح� امير� در ســال ٩٩ برگزار شد؛ 
ان بار اما به صورت آنالن. رئيس 	ميته 
مل� المپي+ در ان نشســت 	ه به دليل 
شــيوع وروس 	رونا به صورت تصور� 
و آنالن برگزار شــد، ضمن ارائه گزارش 
عملBــرد 	ميته در ســال ٩٨ تا	يد 	رد 
	ميته در سال� 	ه گذشت به صددرصد 
تعهداتــش در قبــال فدراســيون ها عمل 
	رده: «در ســال ٩٨ بــا محدودت ها� 
مالــ� و چالش هاــ� روبــه رو بودــم 	ه 
اواــل به دليل تحرم ها بــود. با ان حال 
مــا بــه سياســت گذار� ها� 	ــه درباره 
بودجه داشتيم، رســيدم. به صددرصد 
تعهدات به فدراســيون ها عمل  و عالوه بر 
آن هزنه ها� ارز� الزم را تهيه 	ردم و 
در 	نار آن 	م+ ها� فوق العاده و خارج 
از ســق\ بودجــه هم به فدراســيون ها� 
المپي�B داشــتيم. بنابران در حد توان 
و منابعــ� 	ــه داشــتيم بــه نيازهــا توجه 
	ردم امــا باور دارم نياز فدراســيون ها 
بيش از ان هاســت. در 	نار ان اتفاقات 
شفافيت مال� برا� ما بسيار مهم است. 
م� توانــد  مالــ�   شفاف ســاز�  چرا	ــه 
مسير را برا� اعتمادساز� هموار سازد. 
معتقدــم اصحاب رســانه حلقــه اتصال 
مــا هســتند و باد همــه اطالعــات مال� 
را بــه صــورت شــفاف در اختيــار رســانه 
قــرار دهيم و قضــاوت را به افBار عموم� 
بســپارم. در ســال ٩٩ هم اساس 	ار را 

بر شفاف ساز� قرار م� دهيم.»
تعو�ــق المپيــ� به ســود مــراد�، 

�زدان� و عباسعل� شد
تعوــق المپيــ+ ٢٠٢٠ تو	يــو به ســال 
٢٠٢١ امــا موضــوع مهمــ� اســت 	ــه 
بســيار� از 	شــورها� شــر	ت 	ننــده 
در ان رقابت در شــراط فعلــ� جهان و 

درگيــر� با معضل 	رونا از آن اســتقبال 
	ردند. اما به تاخير افتادن ان رقابت ها 
تــا چــه انــدازه بــه ســود ــا زــان ورزش 
اــران شــده؟ صالح� اميــر� در پاســخ 
بــه ان ســوال خراســان  م� گوــد: «من 
از نگاه ســود و زان به اــن موضوع نگاه 
 نم�  	نــم. بلBه از منظــر فرصت و تهدد 
به مســئله نــگاه  م� 	نم. از اــن منظر به 
تاخيــر افتــادن المپي+ بــرا� ما فرصت 
بود، نه تهدد. به ان دليل 	ه  م� توانيم 
+ ســال دگر بــرا� برگــزار� اردوها، 
اجاد شــراط اده آل برا� ورزشــBاران 
جهت حضور در المپي+ ٢٠٢٠ فرصت 
الزم را داشــته باشــيم.» رئيــس 	ميتــه 
ملــ� المپي+ به مصدوميت چند ســتاره 
المپي�B ورزش اران هم اشاره  م� 	ند 
تــا بگوــد: «مــا چنــد 	يــس حســاس به 
لحاظ درگيــر� با مصدوميت داشــتيم. 
ســهراب مراد�، حسن زدان� و حميده 
المپيــ+  در  حضــور  بــرا�  عباســعل� 
شــراط خوبــ� نداشــتند و حــاال بــا بــه 
تعوق افتــادن + ســاله المپي+، زمان 
خوب� بــرا� آن ها مهيا شــده 	ه بتوانند 
سالمت� خود را برا� حضور در المپي+ 
به دست بياورند.» او ادامه  م� دهد: «در 
درجه اول ســالمت ورزشــBاران برا� ما 
مهم اســت، نه صرف حضور در المپي+. 
 �ضمــن ان 	ــه مــا از جملــه 	شــورها
اســپانيا،  آمرــBا،  از  پيــش  	ــه  بودــم 
اتاليــا و... بابت شــيوع 	رونــا به 	ميته 
بين المللــ� المپي+ ابراز نگران� 	ردم 
و تقاضــا� به تعوق افتادن ان رقابت ها 
مدعــ�  	شــورها�  وقتــ�  داشــتيم.  را 
هــم اعــالم 	ردنــد در المپيــ+ حاضــر 
 نم�  شــوند، ژاپــن پذرفت 	ــه المپي+ 

باد به تعوق بيفتد.»
 از تعو�ــق المپيــ� ســود �رد�م نه 

ز�ان

امــا ان 	ــه آــا بودجــه ١٢٠ ميليارد� 
تــا  	شــور  ورزش  نيازهــا�  جوابگــو� 
 ٢٠٢١ ســال  در  المپيــ+  برگــزار� 
هســت ا خير، ســوال دگر� اســت 	ه 
صالح� اميــر� اــن طــور بــه آن پاســخ  
م� دهد: «ما از به تعوق افتادن المپي+ 
خســارت� نددم. چون اگر برا� حضور 
در المپيــ+ هزنــه 	ردــم، در قبالــش 
ســهميه گرفتيــم. امســال هم بــا بودجه 
١٢٠ ميليــارد� آمادگ� بيشــتر� برا� 
بخصــوص  فدراســيون ها  از  حماــت 
فدراسيون ها� المپي�B دارم. تا	نون 
٥٢ ســهميه المپيــ+ گرفته اــم و طبق 
پيش بينــ� ســجاد� سرپرســت 	اروان 
اعزامــ� اران به المپيــ+، حداقل ١٠ و 
حدا	ثــر ٢٠ ســهميه دگر هــم خواهيم 
گرفت و پيش بين� ما 	سب ٦٠ ال� ٧٠ 
ســهميه برا� المپي+ تو	يوست. ضمن 
ان 	ه طراح� ما ان بود  	ه بودجه را به 
مرز ١٥٠ ميليارد برســانيم 	ه با تصوب 
ميليــارد   ١٥٠ مــرز  بــه  ميليــارد   ١٢٤

نزد+ شده ام.»
برگــزار�   IOC قطعــ�  سياســت   

المپي� در سال ٢٠٢١ است
رئيس 	ميتــه مل� المپي+ در پاســخ به 
ســوال دوم خراســان مبن� بــر ان 	ه آا 
امــBان دارد با توجه به شــيوع گســترده 
وروس 	رونــا، المپي+ +  ســال دگر 
هم به تعوق بيفتد،  م� گود: «سياســت 
قطعــ� IOC ، برگــزار� اــن روــداد در 
 ٢٠٢١ ســال  مــرداد   ٢٠ تــا   ٢ تارــخ 
در تو	يوســت. امــا رئيــس 	ميتــه مل� 
المپيــ+ تو	يــو و نيــز رئيــس برگــزار� 
مســابقات ان 	شــور در ــ+ اظهار نظر 
غيرقطعــ� گفته انــد ممBن اســت 	رونا 
تــا ٢٠٢١ هــم از منطقــه خارج نشــود و 
شــاد ما ناچار شــوم المپي+ را به سال 
٢٠٢٢ منتقل 	نيم. ان + اظهار نظر 
شــخص� بود. اما IOC هيچ تغيير نظر� 
در ان خصــوص نــداده. ضمــن ان 	ــه 
تومــاس بــاخ و مBرون ط� نامــه ا� به ما 
گفتنــد تــا ١٠ روز دگر 	ل مســائل� 	ه 
باد در + ســال باق� مانده به المپي+ 
دنبال 	نيم(اعم از اردوها، مسائل مال� 
تا اســBان و تغذه و تهيــه بليت، ) را به ما 
اطالع رســان� خواهند 	رد. اما در حال 

حاضــر سياســت قطعــ� IOC برگزار� 
خواهــد   ١٤٠٠ مــرداد   ٢ در  المپيــ+ 

بود.»
المپي�4 هــا  حقــوق  درخصــوص   

تصميم گير�  م� �نيم
او در وا	نش به ان 	ــه با توجه به تعوق 
پرداخــت  تBليــ\  المپيــ+،  + ســاله 
حقــوق المپي�B هــا چه خواهد شــد هم  
م� گوــد: «فردا(امــروز) در ســتاد عال� 
پرداخــت  شــيوه  در خصــوص  باز� هــا 
حقــوق المپي�B هــا بــا توجــه بــه تعوق 
+  ســاله المپي+ تصميم گير� خواهد 
شــد. البته طبــق مصوبه قبــل، حقوق ٥ 
 �Bالمپي ورزشــBاران  تومانــ�  ميليــون 
تا پاــان تير ماه امســال پرداخت خواهد 
شد.  ١٠  قهرمان هم توسط IOC بورسيه 
دالر�  ماهانــه ٥٠٠  حقــوق  و  شــده اند 
دارند. ما ان حقوق را در ســال گذشــته 
به ان ١٠ قهرمان پرداخت 	ردم و اگر 
در سال جدد هم ان بورسيه و پرداخت 
IOC ادامه پيدا	ند، ما ان حقوق را هم 
معــادل ارز بان+ مر	ز� به رال به آن ها 

پرداخت خواهيم 	رد.»

صالحی اميرى: ژاپن خواهان 
تعویق ٢ ساله المپيک است!

فدراســيون  جلســه  هيئت رئيســه  گذشــته  روز 
فوتبال  با حضور ا	ثرت اعضا برگزار  و در نهات 
مهد� محمدنب� با تايد اعضا� حاضر در جلسه 
به عنوان دبير	ل انتخاب شــد. پيش از ان نب� 
توســط بهاروند بــه عنــوان سرپرســت دبير	ل� 
فدراسيون فوتبال منصوب شده بود 	ه با برخ� 
ارادهــا از ســو� ا� اف ســ� نســبت بــه رعات 
نشــدن مفاد اساسنامه همراه شد و در نهات روز 
گذشته جلســه     ا� ميان نماندگان ا� اف س� و 
فدراســيون فوتبال برا� حل ان مسائل برگزار 
شد. بعد از ان جلســه و حل اختالفات، دروز با 
برگزار� جلســه  هيئت رئيســه، نب� نه به عنوان 
سرپرســت بلBه به عنوان دبير	ل انتخاب شــد. 
اما انتخاب نب� به عنوان دبير 	ل تنها بحث داغ 
جلسه روز گذشته در فدراسيون نبود. امير مهد� 
علــو� روابط عموم� فدراســيون فوتبال درباره 
انتخــاب مهــد� محمدنب� بــه عنــوان دبير	ل 
فدراســيون فوتبال توضيح داد: «دومين جلســه 
اعضا�  هيئت رئيســه فدراســيون فوتبــال اران 
ســاختمان  در  دوشــنبه  ســاعت ١٠ صبح   از 

فدراســيون برگزار شــد 	ــه در ان جلســه ابتدا 
موضوع انتخاب دبير	ل مورد بررس�   قرار گرفت 
و با قاطعيت مطلق آرا   جناب مهندس نب� رسما 
به عنــوان دبيــر	ل فدراســيون معرف� شــدند. 
اعضــا از زحمــات جناب آقا� شــBور� تشــBر و 
آرزو� توفيــق برا� اشــان داشــتند.  مقــارن با 
برگزار� جلســه و با توجه به جلســه روز گذشته 
اعضــا�  هيئت رئيســه و تنــ� چنــد از اعضــا� 
	نفدراســيون فوتبال آســيا به صورت انترنت�، 
نامه رسم� 	نفدراسيون فوتبال آسيا هم رسيد 
	ــه در آن معرفــ� جنــاب آقا� نب� را بــه عنوان 
دبير	ل فدراســيون اران رســما تايــد 	ردند و 
تبر+ گفتند. ان فرآند� بود 	ه ط� شد و در 
جلســه آقا� شــBور� با آقا� بهاروند سرپرست 
فدراسيون فوتبال 	ه در آغاز سال جدد برگزار 
شد، مباحث� 	ه در ان حوزه بود انجام شد و در 
نهات به اــن فرآند تغيير انجاميد.» و� افزود: 
« مســئله دومــ� 	ــه در ان جلســه  مطرح شــد، 
درباره اصالح اساسنامه بود 	ه + جدول زمان� 
مشخص برا� اولين بار هست و موارد مختلف� 

را درباره فرآند اصالح اساسنامه، دستورالعمل 
و آين نامــه انتخاباتــ� در خــود دارد 	ــه اــن 
موضوع هم مصوب  و جدول زمان� مصوب شــد 
و در موعــد زمان� مقرر خــود، به مباد� ذ� ربط 
در فيفا ارســال خواهد شد. جزيات زمان بند� 
اصالح اساسنامه در روزها� آنده اطالع رسان� 
خواهد شد اما ان اولين بار است 	ه در موضوع 
اصالح اساســنامه موضوعات به صورت روشــن 
و مشــخص انجــام خواهد شــد. اــن موضوع� 
هســت 	ه ابتدا درباره برگزار� مجمع عموم� 
مرتبط با اصالح اساســنامه برگزار خواهد شــد. 

ابتدا باد به تايد اعضا� مجمع برســد، ســپس 
ان شــاا... مراتب تايد در دولت ط� شــود و فBر 
	نم مش� فدراســيون ان بود 	ه به سرعت ان 
موضــوع صورت گيــرد  و طبعــا در انتخابات� 	ه 
قرار بود ٢٥ اسفند انجام شود، ددد 	ه در ٢٥ 
د� ماه  بعد از جابه جا� و حضور آقا� بهاروند، 
ان موضوع به سمت� رفت 	ه بالفاصله انجام و 
انتخابات برگزار شود 	ه به هر دليل� نشد. اما به 
طور حتم برگزار� مجمع اصالح اساسنامه و به 
تبع آن برگزار� مجمع انتخابات� در دستور 	ار 

سرع و جد� فدراسيون فوتبال است.»

توضیحات علوى درباره زمان انتخابات فدراسیون فوتبال 

یک ادعاى عجيب؛ ٨ ميليارد پول در استقالل گم شد! 
پيشBسوت تيم فوتبال اســتقالل م� گود برا� بده� ها� آب� پوشان پاتخت باد 	ميته ا� 
تشــBيل شــود تا به صــورت جز� رســيدگ� ها� الزم صــورت بگيرد. غالمحســين فرزام�،  
پيشBســوت تيم فوتبال استقالل در گفت وگو با اسنا، درباره شراط اخير آب� پوشان پاتخت 
گفت: «متاســفانه در ٢ باشگاه استقالل و پرســپوليس 	سان� 	ه بر سر 	ار م� آند، نه 	ار� 
بلدند و نه پول� م� آورند. اخيرا من با فتح ا...زاده صحبت 	ردم. او به من گفت 	ه وقت� 	ه به 
استقالل آمد ١٠ ميليارد به باشگاه آورد اما در عرض دو روز ٨ ميليارد آن گم شد. بده� ها� 
اســتقالل برا� فتح ا...زاده مســئله مهم� بود 	ه با وجود ان اتفاقات 	ار را سخت 	رده بود. 
اســتعفا� فتح ا...زاده تا	تي�B بود و باد دالل جز� تر آن از خودش پرســيده شود. باشگاه 
اســتقالل مال و اموال و امال� زاد� دارد. ســاختمان اداره 	ل تربيت بدن� اســتان تهران 
روز� متعلق به باشــگاه اســتقالل بوده است. اســتادوم ها� مختلف� برا� باشگاه تاج قدم 
بــوده و ان هــا را از باشــگاه گرفتند. اگر اســتقالل م� خواهد بارور شــود، حداقــل باد زمين 
تمرن داشته باشد. باشگاه به نوع� آواره است. + هفته + جا تمرن م� 	ند. هفته بعد در 
جا� دگر به تمرن م� پردازند. من در دوره ا� 	ه 	ارشناس فدراسيون بودم، از خودم ماه 
م� گذاشتم و زمين را برا� تيم هماهنگ م� 	ردم. به طور 	ل� ان طرز باشگاه دار� نيست. 
استقالل و پرسپوليس چشم و چراغ مردم هستند. من سال هاست 	ه �B از مدران پيشين 
ورزش را م� شناســم و به او گفتم شــما در مدت� 	ه در ورزش حضور داشــتيد ان ٢ باشگاه را 
شما ب� سرپرست 	ردد و تا موقع� 	ه مسئول بودد هيچ 	ار� نBردد. من و هوادار هستيم 
	ه برا� اســتقالل دلمان م� ســوزد. باد 	م+ 	رد تا باشــگاه از دســت (نفاثــات ف� العقد) 
نجات پيدا 	ند.» او درباره ان 	ه چطور م� شــود بده� ها� استقالل را مدرت 	رد، گفت: 
«مدــران اســتقالل از وقت� 	ه به ان باشــگاه م� آند، تنهــا و تنها هزنه برا� باشــگاه به بار 
م� آورند و به نظر من راهش ان است 	ه 	ميته ا� درست شود 	ه بتوان بده� ها� استقالل 
را رز  به رز  بررســ� 	رد. بزرگ ترن مشــBل استقالل ماليات اســت. در زمان� 	ه من معاون 
اقتصاد� باشگاه استقالل بودم، ٨ ماه حساب ها� ما را بسته بودند و حق امضا نداشتيم. ان 

در حال� بود 	ه من تحصيالتم در ورزش بوده و طرح ها� خوب� برا� باشگاه داشتم.»

ســوژهــســوژهــ

آرامش تنها خواسته یحيی از مدیران پرسپوليس!
از  ســرمرب� تيــم فوتبــال پرســپوليس فقــط ــ+ خواســته 
هيئت مدره ان باشگاه دارد. هيئت مدره باشگاه پرسپوليس 
	ــه با ٣ نفر اداره م� شــود، به دنبال ان اســت تــا ابتدا راه� 
مناســب بــرا� درآمدزاــ� پيــدا 	نــد تــا براســاس آن بتواند 
مشــBالت ان باشــگاه را 	ه عمــده آن مال� اســت، حل 	ند . 
در همين راستا در نشست� 	ه اخيرا بين اعضا� هيئت مدره 
باشــگاه پرســپوليس و حي� گل محمد� و همچنين افشين 
پيروانــ� برگــزار شــد، مهــد� رســو ل پناه و مهرداد هاشــم� 
برنامه هــا� مال� مدنظرشــان را تا حدود� برا� ســرمرب� و 
مدر تيم شان مطرح 	ردند. براساس ان گزارش، در نشست 
ادشــده گل محمد� خطاب به مدران باشــگاه پرســپوليس 
اعالم 	رد 	ه او و بازBنان پرسپوليس فقط + چيز از مدرت 
باشــگاه م� خواهنــد و آن هــم «آرامــش» اســت. گل محمد� 
تا	يــد 	ــرد اگر آرامــش در تيمــش فراهم باشــد، خيل� بهتر 
م� توانند رو� مســائل فنــ� تمر	ز 	ننــد، در غير ان صورت 
بازBنام مدام دغدغه مال� خواهند داشــت و صرفا وعده ها� 
باشــگاه نم� تواند 	ارگشا باشد. اعضا� هيئت مدره باشگاه 
پرسپوليس نيز به سرمرب� تيم شان قول داده اند ط� چند ماه 
آنده مشBالت مال� ان باشگاه تا حد� حل شده و 	م 	م به 
آرامشــ� 	ه مدنظر اوست، خواهند رسيد. البته ناگفته نماند 
	ه با توجه به بده�    ها� ميليارد� پرســپوليس عمل� 	ردن 

ان وعده  ها چندان آسان نخواهد بود.

بی اطالعی سردار از پيشنهاد ناپولی 
ســردار آزمــون، مهاجم تيــم زنيت ســن پترزبورگ بــه اخبار 
رســانه ها درباره پيشــنهاد� 	ه از تيم ناپول� اتاليا درافت 
	رده، وا	نش نشــان داد. به نقل از اســپورت با	س روسيه، 
اخيــر رســانه ها�  اخبــار روزهــا�  آزمــون دربــاره  ســردار 
اتالياــ� مبنــ� بر پيشــنهاد باشــگاه ناپول� بــه و� گفت: 
«هيــچ  چيــز� دربــاره عالقه منــد� اتاليا� هــا نم� دانم. 
واقعا عاشق زنيت هســتم و قرارداد معتبر� با ان تيم دارم. 
رو� باز� هاــم در زنيت تمر	ز م� 	نم، اما با ان  وجود باد 
ببينيم چه چيز� رخ م� دهد.» مهاجم زنيت ســن پترزبورگ 
درباره الBســاندر 	و	ورن، هم پســت� ســابقش در ان تيم 
	ه به صورت قرض� راه� تيم ســوچ� شــد، اظهار داشــت: 
« 	و	ورــن بهترــن فــرد� اســت 	ــه تا	نــون در روســيه 
شناخته ام. او برا� من حBم برادر بزرگ تر را دارد. اميدوارم 
	ــه در ســوچ� بدرخشــد. 	و	ورــن بهترن بازBن اســت 
و به طــور حتم به بهترن تيم ها� روســ� بازخواهد گشــت. 
افسوس 	ه ا	نون برا� زنيت باز� نم� 	ند.» سردار آزمون 
در وا	نــش به شــيوع جهان� وــروس 	رونا نيز خاطرنشــان 
	رد: « وقت� با پزشــBان در اران صحبــت 	ردم، گفتند تا ٢ 
ماه دگر شــراط خوب خواهد شــد. وــروس 	رونا در اران 
زودتر از روسيه ظاهر شــد. اگر مردم به توصيه ها� پزشBان 
گوش ندهند، شــراط بدتر خواهد شد. اگر قوانين قرنطينه 

را رعات 	نيم، همه چيز خوب خواهد شد.»

ماجراى طلب شفر و استقالل به کجا رسيد؟ 
ونفرد شــفر سرمرب� پيشين اســتقالل،  پس از جدا� از ان 
تيــم، بارها و به طــرق مختل\ پيگير مطالباتش از آب� پوشــان 
پاتخــت بــود. مدران وقت باشــگاه اســتقالل پــس از ان 	ه 
قــرارداد ان مرب� آلمان� را به حالت تعليــق درآوردند، اقدام 
خاصــ� بــرا� مذا	ره بــا او انجــام ندادنــد و وضعيتــش را در 
هالــه ا� از ابهــام گذاشــتند. پــس از ب� توجه� ها� باشــگاه 
 �استقالل، شفر تصميم به شBات از استقالل به محا	م قضا
فيفــا گرفــت و در ادامــه پرونــده اش را برا� رســيدگ� به فيفا 
فرســتاد تا رسما  از استقالل� ها شــBات 	رده باشد. شBات 
ان مرب� آلمان� پس از بررس� ها� الزم به ثبت نها� توسط 
فيفا رسيد. شفر در مصاحبه ا� درباره مطالباتش از استقالل 
گفت: «من و دگر اعضا� 	ادرفن� از باشــگاه به  دليل ان 	ه 
٦  مــاه حقوق مــان را پرداخــت نBــرده ، شــBات 	ردــم. ان 
نحوه برخورد در 	شــورها� دگر صــورت تخل\ دارد. ا	نون 
اعتراض    ها� زاد� عليه مدرت باشگاه صورت گرفته است.» 
 �بــا توجه به قرارهــا� از پيش تعيين شــده و ط� صحبت ها
	ه عل� فتح ا...زاده سرپرســت وقت باشــگاه استقالل با شفر 
داشــته ، ١٣ فروردــن آخرن مهلــت پرداخــت مطالبات ان 
مرب� آلمان� بوده  	ه با توجه به مسائل پيش آمده، هيچ اتفاق� 
بوجود نيامد. ساشا شفر پسر سرمرب� پيشين استقالل اعالم 
	رد: « قرار بر ان اســت 	ه در اســرع وقت جلســات الزم برا� 

پيش برد اهداف تعيين شده برگزار شود.»

سارا اصالنى

اصالح اساسنامه در اولویت است 

پيش بين� سجاد� �سب حداقل ٦٠ و 
حدا�ثر ٧٠ سهميه برا� المپي� ٢٠٢٠ است
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باز��ن مورد عالقه شــما در جام جهان� �دام باز��ن اســت؟ تا�نون بيشــتر 
�ســان� �ه در ا�ن نظرســنج� از ســو+ ســا�ت �نفدراســيون فوتبال آســيا 
شــر�ت �رده اند به عليرضا بيرانوند را+ داده اند. ٥ باز��ن از ســو+ ســا�ت 
�نفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان ستاره ها+ ا�ن قاره در جام جهان� انتخاب 
شــده اند �ه ��� از آن ها دروازه بان تيم مل� فوتبال ا�ران است. بيرانوند تا به 
ا�نجا+ �ار ٦٥درصد آرا را به دست آورده و رقيب او �عن� �يسو�ه هوندا تنها 
٢٧درصــد آرا را به خود اختصاص داده اســت. با توجه بــه ا�ن �ه د�روز پا�ان 
نظرســنج� بود به نظر م� رســد بيرانونــد درنها�ت به عنــوان بهتر�ن باز��ن 
آسيا در جام جهان� از سو+ �اربران  ا+ اف س� انتخاب شود. بيرانوند با مهار 

پنالت� �ر�س در باز+ با پرتغال بسيار+ از نگاه ها را به خود جلب �رد.

باشگاه ترا�تور قصد دارد از مهاجم فرانسو+ سابق خود به خاطر فسخ �I طرفه 
قــراردادش بــا ا�ن باشــگاه شــ�ا�ت �نــد. فورچونــه در ابتــدا+ فصل بــه عنوان 
گران تر�ــن باز��ن خارج� تار�خ ليگ برتر به ترا�تور پيوســت اما در نيم فصل به 
صورت �I طرفه قرارداد خود را فسخ �رد و به �شورش برگشت. بعد از آن باشگاه 
ترا�تور چند بار به صورت �تب� به ا�ن باز��ن هشدار داد اما حاال قصد دارد از او به 
فيفا ش�ا�ت �ند. مستندات آن ها در ا�ن زمينه نيز آماده شده است. گفتن� است؛ 
در ابتــدا+ ليگ نوزدهم باشــگاه ترا�تور پس از جذب فورچونــه، او را گران تر�ن 
باز��ن تار�خ ليگ برتر ا�ران خواند اما اشاره ا+ به مبلغ قرارداد ا�ن باز��ن ن�رد. 
شنيده م� شود مبلغ قرارداد �و�ن فورچونه چيز+ حدود ٣٠ميليارد تومان است 

اما مد�ران باشگاه ترا�تور ا�ن موضوع را تا�يد و �ا ت�ذ�ب نم� �نند.

مستندات ترا$تور عليه گران تر
ن باز
�ن خارج� ليگ بيرانوند باز
�ن مورد عالقه آسيا
� در جام جهان�

مخالفت پيش�سوت پرسپوليس با ادامه 
ليگ 

فتح آبادى: نباید پرسپوليس را 
قهرمان اعالم کنند! 

ا�ــن روزهــا سرنوشــت ليگ نوزدهــم ��� از 
بحث ها+ داغ محافل ورزش� و اهال� فوتبال 
است و گذشته از تصميم احتمال� فيفا برا+ 
چگونگ� پا�ان دادن به مسابقات فصل جار+ 
فوتبال در سراســر جهان در ا�ران هم عده ا+ 
پيشــنهادها�� را بــرا+ ادامه �ا پا�ــان دادن 
ليگ مطرح م� �نند �ا اظهارنظرها+ جالب� 
درباره انجام �ا عدم برگزار+ مســابقات ليگ 
دارند. غالمرضا فتح آباد+، پيش�ســوت تيم 
فوتبال پرســپوليس ��ــ� از ا�ن افراد اســت 
�ه ادامه ليگ را بــه صالح نم� داند و معتقد 
اســت در صــورت ادامــه ليــگ پرســپوليس 
قهرمان نخواهد شد! او در خصوص تعطيل� 
ليــگ برتر بــه خاطر شــيوع و�ــروس �رونا به 
ميــزان گفت: «به نظر مــن تعطيل� ليگ برتر 
بهتر�ن تصميم� بود �ه سازمان ليگ گرفت 
چون هيچ چيز مهمتر از سالمت� ورزش�اران 
نخواهــد بــود و به نظــرم فدراســيون فوتبال 
با�د تابــع تصميمات فيفا در خصــوص ادامه 
�ا پا�ان ليگ برتر باشــد و خــودش به تنها�� 
نبا�د تصميم گيــر+ �ند. خيل� بعيد اســت 
�ه ليگ حت� در اواســط تابستان هم برگزار 
شود چون شرا�ط موجود اصال عاد+ نيست 
و و�روس �رونا به غير از ا�ران تمام ليگ ها+ 
معتبــر دنيــا را هــم تعطيــل �ــرده اما بــا ا�ن 
وجود سازمان ليگ م� تواند ليگ نوزدهم را 
مختومه اعالم �ند تا باز��نان به اســتراحت 
بروند و آماده ليگ بيستم شوند.» پيش�سوت 
تيم فوتبال پرســپوليس در خصــوص ا�ن �ه 
احتمال دارد پرســپوليس بــه عنوان قهرمان 
ليــگ برتر معرف� شــود، گفــت: «اصال نبا�د 
چنين تصميم� اتخاذ شــود، درســت اســت 
اختالف امتياز پرسپوليس با تيم دوم جدول 
١٠ امتيــاز اســت امــا فقــط �اف� اســت در 
ادامــه ليــگ پرســپوليس ٢ بــاز+ را ببــازد و 
مدعيــان باز+ هــا+ خود را ببرند، آنجاســت 
�ــه سرنوشــت ليــگ �امــال عوض م� شــود 
پس با ا�ن شــرا�ط منطق� نيســت ا�ن تيم را 
قهرمان اعالم �نند.» فتح آباد+ درباره ادامه 
ليگ برتــر گفت: «به نظر من اگــر ليگ ادامه 
هم پيدا �ند بعيد اســت پرسپوليس قهرمان 
شود چون چند�ن هفته باق� مانده و تيم ها+ 
خوب� چون سپاهان، ترا�تور و استقالل هم 

ا�ن شانس دارند �ه قهرمان شوند.»

فدراسيون جهان� فوتبال در نامه ا+ محرمانه راه�ارها�� 
را بــرا+ �اهش قرارداد باز��نان و مربيان پيشــنهاد داده 
اســت. به گزارش مهر، فيفــا بعد از برگزار+ جلســات� به 
صورت و�د�و�نفرانس با �ليه نهادها+ مربوطه نامه ها�� 
محرمانــه را بــرا+ �نفدراســيون ها+ مختلp در سراســر 
جهان شــامل چند پيشنهاد برا+ رســيدگ� به پيامدها+ 
بيمار+ �رونا ارسال �رده است. فيفا در ابتدا+ نامه خود 
اعــالم �رده حق صــدور تصميمات نها�ــ� را دارد �ه ا�ن 
موضوع قابل چالش نيســت و برا+ فدراسيون ها+ محل� 
هــم صدق م� �نــد. به گــزارش روزنامه االتحــاد امارات، 
فدراســيون جهان� فوتبال هدف از ارائه ا�ن پيشــنهادات 
را پيــدا �ــردن راه حل عادالنه در مواجهه بــا بحران مال� 
بعد از شــيوع �رونا، اطمينان از پرداخت حقوق باز��نان 

و مربيــان، جلوگيــر+ از شــ�ا�ت ها+ بين المللــ�، ثبات 
ورش�ســتگ�  از  جلوگيــر+  از  اطمينــان  و  قراردادهــا 
باشــگاه ها عنــوان �ــرده اســت. پيشــنهادات فيفــا برا+ 
�اهــش قــرارداد باز��نــان و مربيان به ا�ن ترتيب اســت؛ 

١-باشــگاه ها، باز��نــان و مربيان تشــو�ق م� شــوند �ه 
در هم�ار+ بــا ��د�گر برا+ �اهش �ــا تعو�ق در در�افت 
حقوق و دســتمزدها به �I ميزان معقول تا زمان تعطيل� 
ليگ ها �اهش دهند. ٢-در صورت عدم پذ�رش پيشنهاد 
نخســت، پيشــنهاد دوم قابل هدا�ت و تصر�ح است؛ �ليه 
قراردادها و توافق ها+ بين باشــگاه ها، باز��نان و مربيان 
با�ــد در دوره تعطيلــ� فعاليت هــا+ فوتبالــ� بــه حالــت 
تعليق درآ�د و پس از آغاز مجدد رقابت ها به شــرا�ط قبل� 
برگردد. فيفا بعد از پيشــنهاد نخست خود عنوان �رده �ه 
�نفدراســيون ها+ مختلp با�د اقداماتــ� را برا+ تدو�ن 
دســتورالعمل ها+ مناســب در ارتباط با �اهش عادالنه و 
منطق� قراردادها در اختيار باشــگاه ها و فدراسيون ها+ 

محل� بگذارد.

نامه محرمانه فيفا به $نفدراسيون ها در پ� بحران $رونا 

قرارداد فوتباليست ها $اهش پيدا م� $ند

دایی نخواست جانشين 
قلعه نویی شود!

 �
رونما
� از پيشنهاد ١١ سال پيش آب� ها به عل� دا

اظهــارات جنجالــ� چنــد روز 
پيش امير قلعه نو��، ســرمرب� 
پيشــنهاد  داشــتن  بــر  مبنــ�  ســپاهان 
وسوسه انگيز از پرسپوليس در زمان مد�ر�ت 
محمــد رو�انيــان جنجــال تــازه در فضــا+ 
و  اســتقالل�  �اربــران  بيــن  مجــاز+ 
پرسپوليس� به راه انداخت. استقالل� ها در 
 pحما�ت از سرمرب� سابق شان، ضمن تعر�
و تمجيــد از او در رد �ــردن پيشــنهاد رقيب 
سنت�، آن را به پا+ تعصب قلعه نو�� نوشتند 
ضمــن آن �ــه ا�ــن پيشــنهاد را نوعــ� نيــاز 
سرخ پوشــان پا�تخت به آب� ها تلق� �ردند. 
اما در ادامه �اربران پرسپوليســ� و برخ� از 
پيش�ســوتان ا�ن باشــگاه ضمــن رد ادعا+ 
قلعه نو�� دال�ل تار�خ� برا+ استفاده م�رر 
استقالل از مربيان و باز��نان پرسپوليس در 
جهت �ســب موفقيت هــا+ بين الملل� ا�ن 
باشــگاه را برشــمردند تــا ثابــت �ننــد ا�ــن 
اســتقالل� ها بوده انــد �ــه بــه �مــI فنــ� 
البتــه  داشــته اند!  نيــاز  پرسپوليســ� ها 
رو�انيــان، مد�رعامــل پيشــين پرســپوليس 
ادعــا+ قلعه نو�ــ� را تا�يد �رد. بــا ا�ن حال 
برخ� از �انال ها+ هوادار+ پرسپوليس به 
دنبــال تقابــل بودنــد و از ا�ــن رو پيشــنهاد 

اســتقالل به عل� دا�� را رو �ردند اما هرگز 
در ا�ــن �انال ها به جز�يات آن ماجرا و اتفاق 
اشــاره ا+ نشــد تا ا�ن �ــه ٢ روزنامــه پرتيراژ 
ورزش� جز�يات آن پيشنهاد را �ه گو�ا برا+ 
ســال ٩٢ و در زمان مد�ر�ت فتــح ا...زاده و 
بــود  پرســپوليس  و  اســتقالل  در  رو�انيــان 
منتشر �ردند اما ظاهرا پيشنهاد استقالل به 
علــ� دا�ــ� در ٢ مقطع بــوده �ــه اولين بار 

سال ٨٨ بوده �ه از قلم افتاده است.
    

بر اساس �دها و نشــانه ها�� �ه ادمين ها+ 
�انال ها+ هوادار+ پرســپوليس داده بودند 
گو�ا اولين بار اســتقالل� ها حدود ١١ ســال 
پيــش زمانــ� �ــه مد�ر�ت باشــگاه بــر عهده 
اميررضــا واعظ� آشــتيان� بــوده بــه دنبــال 
جذب علــ� دا�� بودنــد. درســت زمان� �ه 
دا�ــ� بــه دليل باخت ا�ــران به عربســتان در 
جام جهانــ�  انتخابــ�  در  آزاد+  ورزشــگاه 
به طــور ناگهانــ� و بــا دســتور رئيس جمهور 
وقت از ســمت ســرمربيگر+ تيم مل� بر�نار 
شده و اســتقالل هم با امير قلعه نو�� دومين 
قهرمانــ� اش در ليگ برتر را در ليگ هشــتم 
در مشهد �ســب �رده بود. اگر ا�ن پيشنهاد 
برا+ ١١ ســال پيش باشد بدان معناست �ه 

اســتقالل� ها درســت پس از �سب قهرمان� 
به دنبــال تغييــر �ادر فن� بوده انــد �ه البته 
بــا توجــه بــه اختالفــات و موضع گير+ ها�� 
�ه واعظــ�  و قلعه نو�� به عنــوان مد�رعامل 
و ســرمرب� اســتقالل عليه ��د�گر داشــتند 
ا�ن مســئله قابــل پيش بين� و منطقــ� بوده 
اســت. با ا�ن حال هيچ �س احتمالش را هم 
نم� داد �ه �I پيش�سوت پرسپوليس گز�نه 
هدا�ــت آب� هــا باشــد! بر اســاس شــنيده ها 
واعظ� آشــتيان� پــس از قهرمان� اســتقالل 
در ليــگ هشــتم تصميم به قطع همــ�ار+ با 

قلعه نو�ــ� گرفتــه و به ف�ر جــذب عل� دا�� 
افتــاده بــود. عل� دا�� �ــه هنوز تــا آن زمان 
مربيگر+ را در پرســپوليس تجربه ن�رده بود 
و از تيــم ملــ� هم �نار گذاشــته شــده بود از 
نظر مد�ر�ت اســتقالل گز�نه مناسب� بود به 
خصوص ا�ن �ه پيش تر هم گفته م� شد عل� 
دا�� �ه فوتبالش را از اســتقالل اردبيل آغاز 
�ــرده در دوران باز�گر+ اش قبل از مشــهور 
شــدن اســتقالل� بوده اما وقت� با پيشــنهاد 
پرســپوليس مواجــه شــده بــرا+ رســيدن به 
موفقيت تعصب رنگ� را �نار گذاشته و راه� 

اردوگاه ســرخ شــده اســت! واعظ� آشتيان� 
با وجود اطالع از حساســيت هــواداران برا+ 
اســتفاده از پيش�سوتان رقيب ســنت� در آن 
زمان ا�ن ر�سI را به جان خر�د و پيشنهادش 
را بــه علــ� دا�ــ� ارائــه داد امــا دا�ــ� پس از 
بررس�، پيشنهاد آب� ها را رد �رد تا مد�ر�ت 
باشــگاه استقالل ســراغ عبدالصمد مرفاو+ 
بــرود. چند+ بعد هم عل� دا�ــ� برا+ اولين 
بار به عنوان سرمرب� پرسپوليس انتخاب شد 
و از سال ٨٨ تا ٩٠ هدا�ت سرخ ها را بر عهده 

داشت تا پرونده ب� سر و صدا بسته شود.

ماســيمو �اررا، مرب� ســابق تيم مل� ا�تاليا و تيم �وونتوس از حضور سردار آزمون در 
تيم ناپول� ا�تاليا اســتقبال �رد. ماســيمو �اررا در حال حاضر ســرمرب� تيم فوتبال 
آ.ا.| آتن اســت و در �ونان در قرنطينه بســر م� برد. �اررا �ه سابقه مربيگر+ در تيم 
مل� ا�تاليا و تيم �وونتوس در �نار آنتون� �ونته را دارد، در تازه تر�ن مصاحبه خود به 
خبر حضور ســردار آزمون، مهاجم تيم مل� ا�ران در تيم ناپول� ا�تاليا وا�نش نشــان 
داد. �اررا در ا�ــن خصــوص گفت: «من آزمون را به خوب� م� شناســم چون وقت� در 
تيم اســپارتا| مســ�و بودم بارها با او روبه رو شــده ام. آزمون باز��ن بزرگ� اســت و 
حضورش را در ا�تاليا و تيم ناپول� خوب م� دانم.» ا�ن مرب� ا�تاليا�� افزود: «آزمون 
واقعا باز��ن قدرتمند و ت�ني�� است و �يفيت ز�اد+ دارد. او چارچوب شناس است 
و گل هــا+ ز�اد+ م� زند.» �اررا �ادآور شــد: «بــه نظرم آزمون م� توانــد در ناپول� و 
ز�ر نظر جنارو گتوزو به باز��ن مهم� تبد�ل شــود و همچنان پيشرفت �ند.» گفتن� 
اســت؛ �اررا بعــد از جدا�� بران�و ا�وان�وو�چ از پرســپوليس ��ــ� از گز�نه ها�� بود 
�ــه گفته م� شــد مدنظر پرســپوليس قــرار دارد اما پرسپوليســ� ها ظاهــرا به خاطر 
قيمت باال+ پيشــنهاد+ ا�ن مرب� سرشناس ا�تاليا�� قيد او را زدند و سراغ گابر�ل 
�الدرون آرژانتين� رفتند �ه با او بيش از نيم فصل نتوانستند �ار �نند و در نيم فصل 

دوم �حي� گل محمد+ جا+ �الدرون را رو+ نيم�ت سرخ ها گرفت.

فدر��ــو پاســتورلو، مد�ربرنامه هــا+ سرشــناس آنــدره آ اســتراماچون� �ــه همزمــان 
مد�ربرنامه ها+ باز��نان برجســته فوتبال دنيا مثل روملو لو�ا�وســت د�روز با انتشار 
ع�ســ� از ســرمرب�  سابق و محبوب اســتقالل در صفحه شــخص� اش در ا�نستاگرام 
نوشــت: «استراماچون� همواره از عشــق و عالقه اش به ا�ران و مردم ا�ن �شور صحبت 
م� �نــد و دلش برا+ خونگرم� مردم ا�ران تنگ شــده اســت و هرگز خاطرات خوبش 
را بــا اســتقالل فرامــوش نم� �ند.» ا�ن در حال� اســت �ــه پاســتورلو در زمان حضور 
رحمــان رضا�ــ� در ا�تاليــا مد�ربرنامه هــا+ و+ نيز به حســاب م� آمــد و در زمان عقد 
قرارداد اســتراماچون� به ا�ــران آمده بود. آندره آ اســتراماچون� بعد از تر| اســتقالل 
و ا�ــران، مصاحبه هــا+ متعدد+ با رســانه ها+ ا�تاليا�� در ارتباط بــا دوران �ار+ اش 
در ا�ران و تجربه چند ماهه زندگ� در �شــورمان داشــته است. اســتراماچون� ابتدا+ 
ســال نو در تازه تر�ن مصاحبه خود آرزو�ش را مربيگر+ در تيم آس رم دانســت و تا�يد 
�رد �ه از تيم ها+ ا�ران� و آســيا�� پيشــنهادات� دارد. و+ با بيان ا�ن �ه در ا�ران فقط 
برا+ اســتقالل مربيگر+ م� �ند، از قدرت ٢، ٣ تيم برتر ا�ران در حد سر+ آ ا�تاليا �اد 
�رد. ســرمرب� ســابق استقالل در پاســخ به ســوال� مبن� بر احتمال برگشت به ليگ 
ا�ران تا�يد �رده بود: «در ا�ران فقط اســتقالل. تجربه آســيا�� من بســيار مثبت بود و 

م� خواهم با خودم تمر�ن �نم. پس اجازه بدهيد ببينيم چه اتفاقات� م� افتد.»

تمجيد سرمربی سابق ایتاليا از آزمون دلتنگی استراماچونی براى ایران و استقالل!اتفاق روز چهره روز

احياى کمپ حجازى توسط هيئت مدیره جدید 
بــا اعالم عضو هيئت مد�ره باشــگاه اســتقالل، �مپ مرحوم 
ناصــر حجــاز+ بازســاز+ م� شــود. حجــت نظــر+، عضــو 
هيئت مد�ــره باشــگاه اســتقالل از �مپ ا�ــن تيم �ــه به نام 
مرحــوم ناصر حجــاز+ نامگذار+ شــده بازد�د �ــرد. نظر+ 
درباره ا�ن �مپ گفت:  «متاسفانه �مپ باشگاه �ه به نام ناصر 
حجاز+ نامگذار+ شده وضعيت مناسب� ندارد و با�د خيل� 
زود دست به �ار شو�م تا �مپ سرپا شود. �مپ با�د خانه دوم 
باز��نان و محل� توام با آرامش و ام�انات برا+ آنان باشد و از 
طرف� د�گر فضا�� مناسب برا+ حضور هواداران تيم داشته 
باشــد �ه بتوانند تمر�ن ها+ تيم را تماشــا �ننــد و باز��نان 
محبوب شــان را از نزد�I ببينند.» او افزود: «در بازد�د+ �ه 
از محل �مپ داشتم، مش�الت مجموعه را از نزد�I د�دم و 
مــوارد را احصا �ردم و را�زن� برا+ بازســاز+ فضاها و ترميم 
چمن را شروع �ردم. به زود+ در هيئت مد�ره تصميمات� در 
مورد �مپ حجاز+ و نحوه فعاليت آن اتخاذ خواهيم �رد. در 
ا�ن مورد پيش تر با آقا+ سعادتمند هم صحبت �رده ام و پس 

از ا�ن جد+ تر و بيشتر نقش آفر�ن� خواهم �رد.»

همبازى قدوس از او تمجيد کرد
باز��ــن  العصامــ�،  هيثــم 
آميــان فرانســه د�روز با ســا�ت
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طوالنــ�  مصاحبــه ا+  فرانســه 
انجــام داد. ا�ن باز��ــن نروژ+ 
صحبت ها�ــش  از  قســمت�  در 
بــه تمجيــد از ســامان قــدوس، 
همبــاز+ ا�رانــ� اش پرداخت و 

گفت: «با�د بگو�م سامان از لحاظ ذهن� باز��ن� فوق العاده 
اســت. او زمانــ� �ــه به مــدت ٤ مــاه از ســو+ فيفــا محروم 
شــد به خانه نرفت و اســتراحت ن�رد بل�ــه تصميم گرفت با 
قــدرت بيشــتر در �نار تيم تمر�ن �نــد.» و+ افــزود: «در آن 
زمــان باشــگاه به او پيشــنهاد �I تا ٢ هفته مرخصــ� داد تا 
در �نــار خانواده اش باشــد تــا از لحاظ روح� بهتر شــود اما 
ســامان قبول ن�رد و اعالم �رد تا پا�ــان دوران محروميتش 
م� خواهد در �نار تيم تمر�ن �ند.» قدوس ســال گذشته به 
دليل امضا+ قرارداد با باشگاه هوئس�ا+ اسپانيا و نقض ا�ن 
قــرارداد و رفتنش به آميان به مدت ٤ ماه محروم و ٤ميليون 

�ورو نيز جر�مه نقد+ شد.

کاپيتان سابق استقالل در راه االهلی قطر
نشــر�ه الرا�ــه قطــر خبــر داد 
مســئوالن باشــگاه االهلــ� با 
توجه به توقp ليگ ســتارگان 
به ف�ــر تجد�ــد قــوا+ تيم در 
هســتند.  رو  پيــش  تابســتان 
م� خواهند  باشگاه  مسئوالن 
ت�ليp ٥ لژ�ونر خــود را برا+ 
آ�نــده مشــخص �نند.  فصل 

اميــد ابراهيم�،  هافبــI ا�ران� االهل� اســت �ه فصل 
گذشته برا+ �وپن بلژ�I به صورت قرض� باز+ م� �رد 
در تابســتان به االهل� برم� گردد. او بعد از چند باز+ در 
تر�يب ثابت تيم بلژ��� جا+ گرفت و به ��� از مهره ها+ 

تاثيرگذار تبد�ل شد.

دبيرکلی نبی به تایيد  اى اف سی رسيد
�نفدراسيون فوتبال آسيا پس 
از �ش وقوس هــا+ فراوان در 
نها�ــت بــا ارســال نامــه ا+ به 
فدراســيون فوتبــال انتخــاب 
مهد+ محمدنب� را به عنوان 
دبيــر�ل فدراســيون فوتبــال 
تا�يــد �رد. بــه نظر م� رســد 
پــس از جلســه روز �I شــنبه 

مســئوالن فدراســيون فوتبال ا�ــران و ا+ اف ســ� �ه به 
صــورت و�د�و�نفرانس برگزار شــد، مراحل و تشــر�فات 
ادار+ صــورت گرفتــه و دبير�لــ� مهــد+ محمدنب� در 
فدراسيون فوتبال مورد تا�يد قرار گرفته است. نب� د�روز 
پس از برگزار+ جلســه هيئت رئيســه فدراسيون فوتبال 

به عنوان دبير�ل فدراسيون فوتبال معرف� شد.

منصوریان به سوگ پدرش نشست
عليرضــا منصور�ــان در غم از 
دســت دادن پدرش بــه دليل 
ســ�ته قلبــ� ســوگوار شــد. 
بــه نقل از باشــگاه اســتقالل، 
ضمــن  منصور�ــان  عليرضــا 
از اهالــ�  تشــ�ر و قدردانــ� 
فوتبال و هــواداران بابت ابراز 
همــدرد+ و ارســال پيام ها+ 

فراوان تســليت به دليل درگذشت پدرش گفت: «از همه 
مــردم بابت ابراز همدل� و محبتشــان ممنونــم. به دليل 
شيوع بيمار+ �رونا از همه مردم و عز�زان م� خواهم �ه 
در بهشــت زهرا حضــور پيدا ن�نند. آرزو+ من ســالمت� 
مردم ا�ران اســت و انشــاا... بــال+ �رونا هم بــه زود+ از 

ا�ران م� گذرد.»
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