
االن در خط مقدم 
جبهه هستیم

5

 گفت وگوبایکی از
  پرستاران این روزهای

 جامعه ما

 کرونا همه را
فلج کرد؛ 

6

 گفتگوبا مدیرعامل شرکت
  خدمات مسافرت هوایی
 گردشگری هرمس گشت آریانا

 آقای روحانی
 پدر این ملت را در آوردید

3

اردشیرزاهدی:نگذارید
سلطهآمریکاوانگلیسبرگردد

8

 اســـدروز امروز 
یا  اســـدروز دیروز !؟

مدیرعامــل شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران در پیامی فراررســیدن 
روز ملــی خلیج فــارس را تبریــک گفت. به گــزارش خارگ نیــوز؛ تنها 
پایگاه خبری جزیره خارگ که منتســب به شــرکت پایانه های نفتی 
ایران می باشــد ، دکتر عباس اســدروز مدیرعامل این شرکت بزرگ 
صادرات مــواد نفتــی ایــران  در پیــام تبریکــی بــه مناســبت روز ملی 
خلیج فارس، خلیج فــارس را مهد تمدن ایرانــی و تجلی گر نام بلند 
ح اســت : دهم  آوازه ایــران دانســته اســت.متن پیــام بــه این شــر

اردیبهشت ماه به نام روز ملی خلیج فارس مزین شده است...

7

آقای عرب نژاد چرا ازمردم 
کنید ؟! عذرخواهی نمی 

2

منصورابراهیم زاده:
ک نیست! فوتبال ایران پا

6

بیژن زنگنه بدترین وزیرنفت 
وبدترین وزیردولت !

2

ورزشی ها : سوای اینکه برخی رســانه ها از استخدام چند نماینده 
دوره دهم مجلس در وزارت نفت خبر داده اند ، کارکنان قدیمی این 
وزارت خانه ، ازبیژن زنگنه بعنوان بدترین وزیرنفت ووزیردولت یاد 
می کنند . این رسانه ها عالوه بر نام ۲۰ نفر نماینده ادوار پیشین که 
گفته شده از ورود به مجلس دهم بازمانده و اغلب در دوره زنگنه به 
استخدام وزارت نفت درآمده اند ، لیستی هشت نفره هم از برخی 
نمایندگان دهم که وارد مجلس یازدهم نشده اند ، منتشر کرده اند. 

بهروز نعمتی ، الیاس حضرتی ، محسن بیگلری...

 وزیــر امورخارجــه رژیــم پهلــوی عنــوان کــرد : خطــاب بــه جوان هــا 
می گویم تاریخ 200  ســاله اخیر ایران را بخوانند تا ببینند متأســفانه 
همیشه اجنبی ها به ایران زور گفته اند و لذا ایران باید قدرت داشته 
باشــد تا بتواند در مقابل زورگویی خارجی ها بایستد.  روزنامه جام 
جم مصاحبه ای را با داماد ســابق پهلوی دوم ،  وزیــر امورخارجه و 
سفیر سابق ایران در انگلیس و آمریکا ، انجام داده است ضمن آنکه 
به شرف این مرد ایرانی درود می فرستیم ، مهمترین محورهای این 

مصاحبه را باهم می خوانیم ...

منصورابراهیم زاده سرمربی خوش نام اصفهانی کشورمان که هم 
کنون درکشورآمریکا به کاروزندگی مشغول است جدیدا" دررابطه  ا
با قهرمانی استقالل در فصل ۸۷-۸۸ و باخت عجیب و غریب اش 
با ذوب آهن مقابل فوالد خوزســتان می گوید : شخصی یک مرتبه 
این موضوع را از من ســوال کرد و بــه او گفتم بهتر اســت این ها را از 
مدیران سوال کنید. به عنوان یک مربی فقط کارم را انجام داده ام. 
هر وقت نیز هر جا که بوده ام سعی کرده ام کارم را به بهترین شکل 

انجام داده و با سیاست ها و چیزهای دیگر کاری... 

قای روحانی!!! موردی را برادرانــه خدمتتان عرض میکنم  جناب آ
و آن اینکــه شــما پــس ازپیــروزی در انتخابــات ســال 92 بقــدری 
خوشــحال و مغــرور شــده بودیــد که دیگــر نه چشــمانتان کســی را 
میدید و نه گوشــهای مبارکتان حرف کســی را می شنوید!!! همین 
خود بزرگ بینی و دائما تعریف و تمجید از دولت تان موجب شــد تا 
منتقدین دلســوز دولت را آماج حمالت و ادبیات تند و تیز خودتان 
بکنید و رفته رفته دوستان خوب و دلسوزتان را هم از دست بدهید 

و فقط عده ای "دوست نما" و بقول معروف، دوستان نانی...

بهرام پارسایی ، نماینده شیراز در مجلس ایران گفت که سازمان 
هواپیمایی و شرکت »ماهان« متهم ردیف اول ورود کرونا به کشور 
اســت. پارســایی در این باره اظهــار داشــت : موضوع تــداوم پرواز 
برخی ایرالین ها بــه چین را در قالــب تحقیق و تفحص از ســازمان 
هواپیمایــی دنبــال خواهــد کرد. ســخنگوی کمیســیون اصــل نود 
مجلــس همچنیــن افــزود: مــا پیــش از ایــن تحقیــق و تفحــص از 
سازمان هواپیمایی و سقوط هواپیماها در ایران را به هیات رییسه 

د؟مجلس ارائه کرده بودیم که این تحقیق...
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خبری خوش برای اهالی رسانه ومطبوعات

راه اندازی تعاونی مسکن
 انجمن خبرنگاران وعکاسان 

استان اصفهان 

ورزشــی هــا : باپیگیــری هــا وتــاش هــای مســتمرهیات مدیــره 
اصفهــان  اســتان  ورزشــی  انجمــن خبرنــگاران وعکاســان 
ــامی  ــاد اس ــگ وارش ــه اداره کل فرهن ــای صمیمان ــکاری ه وهم
اســتان اصفهــان وعلــی الخصــوص آقــای علــی مختــاری 
وســرکارخانم مرضیــه باقرصــاد وهماهنگــی هــای قبلــی بــا اداره 
کل تعــاون ، کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان واســتان اصفهــان ، 
تعاونی مســکن انجمــن خبرنــگاران وعکاســان اســتان اصفهان 
ثبــت وراه انــدازی گردیــده اســت و درهمیــن رابطــه روابــط 
عمومی انجمــن خبرنگاران وعکاســان ورزشــی اســتان اصفهان 
اعــام نمودکه کلیــه مــوارد ثبت نــام وخرید ســهام درایــن تعاونی 
دراطاعیــه های بعدی بــه ســمع ونظراهالی رســانه ومطبوعات 
اســتان اصفهــان خواهــد رســید ضمــن آنکــه ایــن تعاونــی متعلــق 
بــه همــه خانــواده بــزرگ رســانه ومطبوعــات درسراسراســتان 
پهناوروزیبــای اصفهــان مــی باشــد وهیــات مدیــره انجمــن 
خبرنــگاران وعکاســان ورزشــی اســتان اصفهــان تنهــا عامــل 

وپیشرو درامربه ثبت رساندن این تعاونی بوده است .

 زمین چمن ورزشگاه ملت 
 به نام زنده یاد اصغر فروتن

 نام گذاری شد

بــا دســتور مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن زمیــن چمــن ورزشــگاه 
ملــت اصفهــان بــه نــام زنــده یاداصغــر فروتــن نــام گــذاری و 

تابلوی آن نصب و رونمایی گردید. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه ذوب آهــن ، هــم زمــان 
بــا زادروز مرحــوم حــاج اصغــر فروتــن و بــه جهــت پاسداشــت 
خدمــات ارزنــده ایشــان در طــول ســالیان متمــادی در باشــگاه 
فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن اصفهــان ، بــا دســتور دکتــر 
جــواد محمــدی مدیرعامــل باشــگاه زمیــن چمــن ورزشــگاه 
ملــت اصفهــان بــا شــروع تمرینــات تیــم ذوب آهــن، بــه نــام 
 "زنــده یــاد اصغــر فروتــن" نــام گــذاری و تابلــوی آن نصــب 

و رونمایی گردید. 
"ورزشــی هــا" ، ازکارارزشــمند وبیادماندنــی دکترجــواد محمــدی 
مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن اصفهــان ، 
بایســتی تقدیرکــرد کــه چــه زیبــا ازپیشکســوت درگذشــته ایــن 

باشــگاه بــه ایــن صــورت تجلیــل نمــوده اســت .

 سرمربی صنعت نفت آبادان 
پول آب معدنی نداریم !

ورزشــی ها : مربی تیــم فوتبــال صنعت نفــت آبــادان از تصمیم 
مســئوالن ســازمان لیــگ بــرای شــروع مجــدد لیــگ برتــر فوتبــال 
گایــه کــرد. کاظــم فرحانــی دربــاره مشــخص شــدن زمان شــروع 
دوبــاره لیــگ برتــر فوتبــال گفــت : تمریــن در ایــن شــرایط بــرای 
ک اســت. رختکــن مــا ۴۰-۳۵  تمــام نفــرات و تیــم هــا خطرنــا
گــر ۳۰ بازیکــن و مربــی بــرای تمریــن در رختکــن  متــری اســت. ا
حاضر شــوند ، آیــا اتفاقــی نمی افتــد ؟ مربــی صنعت نفــت آبادان 
دربــاره احتمــال انتقــال تمرینــات ایــن تیــم بــه شــهرهای دیگــر 
تصریــح کــرد : از لحــاظ مالی مشــکل داریم. حســاب کنیــد تیمی 
کــه در شــهر خــودش بــرای تهیــه یــک آب معدنــی مشــکل دارد ، 
چطور بایــد پــول هتــل ، ایــاب و ذهــاب و زمیــن تمریــن را در یک 

شــهر دیگــر بدهــد.

ابراهیم قاسمپور ، بهترین بود
ورزشــی هــا : بــه نقــل از رســانه رســمی باشــگاه العربــی دوحــه 
قطــر، ماجــد الصایــغ دربــاره بهتریــن بازیکنــان خارجــی کــه 
ــا آنهــا بــازی کــرده اســت ، گفــت : ابراهیــم  دردوران فوتبالــش ب
کــه  بودنــد  بازیکنانــی  برجســته ترین  جرالــدو  و  قاســمپور 
ــی  ــرا خیل ــم ، زی ــوش نمی کن ــا را فرام ــردم . آنه ــازی ک ــان ب کنارش
به خط دفاعی تیــم العربی کمــک کردند. گل هــای خاقانه ای 
بــه ثمــر رســاندند و باعــث قهرمانی مــان در لیــگ و همچنیــن 
جــام امیــر قطــر بــا کســب پیــروزی یــک بــر صفــر برابــر تیــم الســد 
شــدند. ابراهیــم قاســمپور در ســال های 199۰ تــا 1992 میادی 
ــال  ــم فوتب ــن تی ــی محبوب تری ــود. العرب ــه ب ــی دوح ــو العرب عض
باشــگاهی قطــر اســت کــه در طــول دهه هــای اخیــر از بازیکنــان 
کنــون مرتضــی پورعلی گنجــی  ایرانــی بهــره بــرده اســت. هم ا

بــرای ایــن تیــم بــازی می کنــد.

خبر کوتاه

باتمامـی سـختی هـا وبـدی هـا وبایـای طبیعـی وانسـانی وخاصـه هرچه 
که بود سـال نحس 1۳98به پایان رسـید ودفتربرگه های سـیاه این سـال 
بسته شـد ! سـالی که دریک کام مردم مظلوم ایران اسامی سختی های 
زیـادی کشـیدند ورنـج ودرد ومحنـت فراوانـی راتحمـل کردنـد . سـالی کـه 
درآن هموطنـان زیـادی راازدسـت دادیـم ، هموطنانـی کـه مـی توانسـتند 
االن روی سـفره هفـت رنـگ هفـت سـین خانـواده هـای خـود نشسـته وبه 
سـازودهل تحویل سـال گوش دهنـد . هموطنانی که هـم بایای طبیعی 
گرفـت وهـم بایـای انسـانی !!! هرچـه بـود گذشـت وگذشـت  آنـان راازما
وبـرای تک تـک مافقط خاطـرات تلـخ ونگرانی هـای بعـدازآن برجـا ماند ! 
گربـا مقوله کثیـف سیاسـت کاری نداشـته باشـیم ، درورزش اولیـن جرقه  ا
بایای انسـانی را کارلوس کیروش با جدایی اش ازتیم ملـی فوتبال ایران 
زد ! جرقـه ای کـه فدراسـیون فوتبـال نشـینان فیتیلـه آن راروشـن کردنـد 
وخیلی زود فهمیدنـد که چه کردنـد با فوتبال ملـی ایـران ومیلیونها عاقه 
منـد داخلـی وخارجـی آن ! جرقـه بعـدی را جـوان جویـای نامـی کـه مـی 
ح شـود وبـه جایگاهی کـه اصـا درحد وقـواره اش  خواسـت خیلی زود مطر

نبود بعنوان رئیس شبکه سـوم سیمای جمهوری اسـامی ایران تکیه زد 
جایی که او برای خودنمایی وچاپ عکس اش درمطبوعات واخبارهای 
آن ور آبی ، اقدام به حذف برنامه پربیننـده وعالی 9۰ بهمراه تهیه کننده 

ومجری پرتـوان آن یعنی عـادل خـان فردوسـی پورکرد ، کـه اتفاقا 
آنگونه نیزشد رئیس شبکه سـه تازه به دوران رسیده ره صد 

ح شـد  سـاله رایک شـبه پیمود و خیلـی زود معـروف ومطر
خ  ح بودنـی بـا طعـم آه ونفریـن !! امادردیگرر البتـه مطـر
دادهای تلخ ، فراریا بهتربگوئیم ، پناهندگی ورزشکاران 
رشـته هـای مختلـف ورزشـی بـه کشـورهای اروپایـی 

وآسـیای میانـه بـود ! حرکتـی کـه کلیـت ورزش ایـران 
رازیرسـئوال بـرد و روی همیـن اصـل ، وزارت 

ورزش وجوانـان دروضعیـت جنـگ زده 
وبحرانـی اعـام نمودکـه زیـن پـس بـا 

اعـزام اغلـب تیـم هـای ورزشـی بـه 
مسـابقات برون مرزی مخالفت می 

کـه نتایج  خ دادهـای تلـخ ورزش ایران نبـود ، چرا نماید ! امـا اینهـا پایـان ر
غیرمعقـول وغیرقابـل باورتیم ملی فوتبال کشـورمان درمرحلـه مقدماتی 
انتخابـی جـام جهانـی 2۰22 قطـر باسـکانداری مـارک ویلموتـس !!! آب 
سـردی برپیکـره ورزش ایـران زمیـن ریخـت وهمـه ایرانـی هـا رانگـران 
وناراحـت کـرد ! ویادمـان را بـه مسـابقاتی انداخـت کـه درطـول 
هشـت سـال گذشـته اش بهمـراه کارلـوس کیروشـی کـه همه به 
اوگیـرداده بودنـد ، تیـم ملی فوتبـال ایـران براحتـی آب خوردن 
بـه دوجـام جهانـی بـزرگ رهنمـون سـاخت ! براسـتی همـان ها 
کیروشـی پورمـی نامیدند ویـا همـان مربیانی  کـه فردوسـی پوررا
کنـون برمسـند باشـگاههای بـزرگ زرد و رنگـی تکیـه زده اند  که ا
وکیـروش رابـی دانـش ومربـی ای پولکـی مـی دانسـتند ، 
اینک چه دارند که به مردم بگوینـد ، درحالی که 
خود درنتایج تیمی شـان هنوزوامانـده اند!!! 
خ دادهای زنجیره ای وافتضاح  اما ازدیگرر
خ داد  ورزش ایـران که به نوعی مویرگـی ر

، بایسـتی به حذف نام علـی دایـی ازفوتبال باشـگاهی وملی اشـاره کردکه 
دریکی ازتاالرهای شـهرتهران وبا میزبانی نهارفـان وزیرومدیرعامل یک 
شرکت خودروسـازی واهداء چندین دسـتگاه خودروی داخلی وخارجی ، 
انجام شد ! ازواقعیت های تلخ ورزش کشـورمان که فاصله بگیریم ، باید 
اشـاره ای داشـت به سـیل وزلزله دربرخی ازاستانهای کشـورمان وازدست 
دادن تعدادی ازهموطنان عزیزمان ، ترورشـهید سرداردلها ، سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی ، شـکارهواپیمای مسـافربری اوکراینی وگرفتن جان 176 
سرنشـین آن ، و البتـه انتخابـات دوره یازدهـم مجلـس شـورای اسـامی ، 
کـه مـی تـوان ازایـن اتفاقـات بعنـوان حـوادث سـال نحـس والبتـه درمـورد 
انتخابـات مجلـس بعنـوان اتفاقـی شـیرین درسـال 1۳98 اشـاره نمـود ! 
ع ویـروس  امـا یکـی ازمهمتریـن وقایـع اواخرسـال گذشـته رابایسـتی شـیو
گیرشـد وجـان تعـدادی  کویـد19 دانسـت کـه خیلـی زود درکشـورمان فرا
ازهموطنان عزیزمان رادرمیان ناباوری وتمام اتفاقات تلخ گرفت . اتفاق 
کنـون درایـران وجهـان ادامـه داشـته ودارد وهنوزهم  ناخوشـایندی که تا

راهـی بـرای فـرارازآن وبهبـودی کامـل یافت نشـده اسـت .

یادداشتسالی که نکوبود ، ازبهارش پیدابود ! 
 

مدیرمسئول

ورزشـــی هـــا : ســـوای اینکـــه برخـــی رســـانه ها از اســـتخدام چنـــد نماینـــده 
دوره دهـــم مجلـــس در وزارت نفـــت خبـــر داده انـــد ، کارکنـــان قدیمـــی ایـــن 
وزارت خانـــه ، ازبیـــژن زنگنـــه بعنـــوان بدتریـــن وزیرنفـــت ووزیردولـــت یـــاد 
ـــام 2۰ نفـــر نماینـــده ادوار پیشـــین کـــه  ـــر ن مـــی کننـــد . ایـــن رســـانه ها عـــاوه ب
ـــه  ـــه ب ـــب در دوره زنگن ـــده و اغل ـــم بازمان ـــس ده ـــه مجل ـــده از ورود ب ـــه ش گفت
اســـتخدام وزارت نفـــت درآمده انـــد ، لیســـتی هشـــت نفـــره هـــم از برخـــی 
نماینـــدگان دهـــم کـــه وارد مجلـــس یازدهـــم نشـــده اند ، منتشـــر کرده انـــد. 
بهـــروز نعمتـــی ، الیـــاس حضرتـــی ، محســـن بیگلـــری ، جلیـــل مختـــار ، عامـــر 
کعبـــی ، غام محمـــد زارعـــی ، حســـن بهرام نیا و علی ســـاری کســـانی هســـتند 
کـــه شـــماره پرســـنلی آنهـــا در وزارت نفـــت منتشـــر شـــده اســـت. در ایـــن زمینـــه 
کســـری نـــوری ، مدیـــر روابـــط عمومـــی وزارت نفـــت گفـــت : نمایندگانی کـــه از 
ـــه اســـتخدام وزارت نفـــت درآمـــده  ـــرده می شـــود از ســـال ها قبـــل ب ـــام ب آنهـــا ن
بودنـــد یـــا از دســـتگاه های دیگـــر بـــه ایـــن وزارت خانـــه منتقـــل شـــدند. 
بنابرایـــن بحـــث اینکـــه اســـتخدام شـــده باشـــند ، مطـــرح نبـــوده اســـت. وی 
بـــا اشـــاره بـــه رســـم مألـــوف انتقـــال کارمنـــدان بیـــن دســـتگاه ها ، توضیـــح 
کیـــد  داد : افـــراد مذکـــور بـــدوا اســـتخدام نشـــده اند و همین طـــور بایـــد تأ
ـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت. مثـــا آقـــای الیـــاس  ـــز انتقال ـــرد از ســـال 1۳9۵ نی ک
حضرتـــی از دهـــه 7۰ کارمنـــد وزارت نفت بـــوده اســـت و این مســـئله در رابطه 
بـــا ایشـــان بازگـــو می شـــود ، بـــه نظـــر می رســـد تســـویه حســـاب سیاســـی پشـــت 
ــوع یـــک کشـــف  ــد ایـــن موضـ ــه می گوینـ ــور کـ ــزود : آن طـ ــد. وی افـ آن باشـ
ــی و  ــات مخفـ ــه یـــک اطاعـ ــه بـ ــوده کـ ــه نبـ ــا این گونـ ــت یـ ــوده اسـ ــازه نبـ تـ
پنهـــان دسترســـی پیـــدا کـــرده باشـــند. وزیـــر نفـــت قبـــا گفتـــه بـــود » سربســـته 

گـــر نماینـــده نگـــران شـــغل و کار آینـــده اش باشـــد ، هـــزاران مفســـده  می گویـــم ا
ـــه ایـــن موضـــوع ]اســـتخدام نماینـــدگان[  دیگـــر از آن درســـت می شـــود . . . ب

افتخار می کنـــم و هیـــچ  چیز مخفیانـــه ای در خصـــوص ایـــن موضوع 
ــن  ــاره ایـ ــت دربـ ــی وزارت نفـ ــط عمومـ ــر روابـ ــدارم«. مدیـ نـ

صحبت هـــای بیـــژن زنگنـــه توضیـــح داد : مســـئله بیـــکار 
نبـــودن نیســـت ، آن توضیحـــات آقـــای زنگنـــه مربـــوط 
بـــه ماجـــرای رأی اعتمـــاد بـــوده اســـت. همچنیـــن  مگـــر 
نماینده هـــای مجلـــس طـــی چهـــل ســـال گذشـــته 
ـــا اینکـــه بیـــن  جـــذب ســـازمان های دولتـــی نشـــده اند ی
دســـتگاه های مختلـــف منتقـــل نشـــده اند؟ نـــوری 

افـــزود : اغلـــب اینهـــا یـــا مأمـــور بـــه مجلـــس هســـتند 
ـــان رســـیده  ـــه پای کنـــون مأموریـــت آنهـــا ب ـــه ا ک

یـــا اینکـــه منتقـــل شـــده اند کـــه من تعـــداد 
دقیـــق آنهـــا را هـــم نمی دانـــم،  ولـــی 

آقـــای زنگنـــه کســـی را اســـتخدام 
ایـــن  اســـت. همـــه  نکـــرده 

مـــوارد هـــم مربـــوط بـــه 

کـــه پـــای  قبـــل از ســـال 1۳9۵ بـــوده اســـت. امـــا ایـــن پایـــان کارنیســـت چرا
ــه  ــینی ، همـ ــی نشـ ــه مـ ــدوم وزارت نفـــت کـ ــان خـ دردودل هریـــک ازکارکنـ
یـــک صداوبااتفـــاق نظـــر ، بیـــژن نامدارزنگنـــه رابدتریـــن وزیرنفـــت وبدترین 
وزیردولـــت مـــی نامنـــد ! درایـــن میـــان کارکنـــان بازنشســـته وزارت نفـــت 
مـــی گوینـــد : درزمـــان صـــدارت ایشـــان دروزارت نفـــت چـــه دردوره 
هـــای قبلـــی وچـــه اینـــک،  امتیـــازات زیـــادی ازایـــن هـــا وخانـــواده 
هایشـــان گرفتـــه شـــده اســـت ، خانـــواده هایـــی کـــه درگرمـــای طاقت 
فرســـای بـــاالی ۵۰ درجـــه شـــهرهای جنوبـــی ونفتخیزکشـــوریک 
لحظـــه همســـران شـــان راتنهـــا نگذاشـــته ودرمحدودیـــت 
ـــد امـــا  ـــوده ان ـــراوان همـــواره همـــراه مردانشـــان ب هـــای ف
ازکمتریـــن بهـــره هـــای مالـــی بزرگتریـــن، 
بهتریـــن وپـــول آورتریـــن وزارت 
نصیـــب  بـــی  دولـــت  خانـــه 
ــان  ــی ازکارکنـ ــد. یکـ ــوده انـ بـ
بازنشســـته وزارت نفـــت 
کـــه اززنگنـــه بعنـــوان قاتـــل 
وزارت خانـــه نـــام مـــی بـــرد 

کـــه بصـــورت زنجیـــره ای  ، مـــی گویـــد : ایـــن آقـــا تعاونـــی هـــای وزارت نفـــت را
درسراسرکشـــورفعال بـــوده ومایحتـــاج کارکنـــان رابـــه ایشـــان مـــی رســـانده 
، تعطیـــل وپملـــپ شـــان کـــرد ودرعـــوض آن وبخاطرخـــوش خدمتـــی 
ازســـایردوایردولتی،  آدم بـــه وزارت نفـــت وارد کـــرد ! یکـــی دیگرازمدیـــران 
صنعـــت نفـــت مـــی گویـــد : مـــن نمـــی دانـــم بـــه چـــه دالیلـــی ازوزیـــری کـــه 
ســـابقه خوبـــی دربدنـــه دولـــت نداشـــته ووزارت نفـــت راتـــا نابـــودی کشـــانده 
اســـت ، مجـــددا اســـتفاده مـــی کننـــد ؟ کارمنـــد دیگـــری نیزاینگونـــه دروصـــف 
ـــی  ـــت نم ـــه اهمی ـــزی ک ـــا چی ـــه تنه ـــد : اوب ـــی گوی ـــه م ـــژن نامدارزنگن ـــال بی ح
دهنـــد ، رفـــاه حـــال وآســـایش کارکنـــان وزارت نفـــت مـــی باشـــد وبـــرای جلـــب 
توجـــه وخـــوش خدمتـــی هایـــش پـــای افـــراد غیرنفتـــی رابـــه ایـــن وزارت 
خانـــه بازکـــرده اســـت ، بطوریکـــه شـــما وقتـــی کـــه وارد ایـــن وزارتخانـــه عظیم 
ومتمـــول مـــی شـــوی ، دیگرازکارکنـــان نفـــت ، بـــه جـــزء نـــام وخاطـــره چیـــزی 
ــژن  ــا } بیـ ــن آقـ ــه ایـ ــتند کـ ــی هسـ ــان نفراتـ کثرایشـ ــود وا ــی شـ ــان نمـ عایدتـ
ـــه  ـــت ب ـــازی ازجاهـــای مختلـــف دول ـــی ب ـــا پارت ـــا ســـفارش وی ـــه { ب نامدارزنگن
ــد  ــن کارمنـ ــت آخریـ ــا صحبـ ــت . امـ ــان داده اسـ ــه انتقالشـ ــن وزارت خانـ ایـ
بازنشســـته ی ایـــن وزارت خانـــه جالـــب ترازدیگرنظـــرات بـــوده اســـت ! } مـــن 
ـــه اش درصدورمجـــوزوام هـــای  ـــم وزیـــری کـــه وزارت خان مـــی خواهـــم بدان
انـــدک بـــرای کارکنانـــش عاجزمانـــده ، بـــا کـــدام مجوزوبـــه دســـتورچه آدم 
نادانـــی، ماهیانـــه ازجیـــب ایـــن وزارت خانـــه بـــه 2۵۰ نماینـــده مجلـــس ، 
ـــان  ـــد { ؟!!! وی درپای ـــغ 2۵ میلیـــون تومـــان حقـــوق پرداخـــت مـــی نمای مبل
گفـــت : ایشـــان درآخریـــن ماههـــای صـــدارت اش دروزارت نفـــت، کانـــون 
های بازنشســـتگی راتـــا مرزنابودی کشـــانده اســـت که خداازســـرش نگـــذرد ! 

بیژن زنگنه

بدترین وزیرنفت وبدترین وزیردولت !

ج خرمدل مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شد ایر

دکترمسعودکرباسیان ، سید پیروز موسوی را برکنار کرد!
ک پشت مانند  ورزشی ها : مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درحرکتی ال
ودورازانتظارباصدورحکمی سیدپیروزموسوی راازکاربرکناروایرج خرمدل 
رابعنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادیث انرژی پارس 
معرفی نمود !!! اما » مسعود کرباسیان « و » سیدپیروز موسوی « امشب که 
سر بر بالین می گذارند ، هر دو راضی و خشنود هستند و بر خاف تصورتان، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل سابق سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس امروز هر دو به خواسته های خود رسیدند. 
شفاف تر صحبت کنیم. » پیروز موسوی « امروز درحالی که حدود دوماه 
دیگر بازنشسته می شد با حکم مدیرعامل شرکت نفت پس از ۳7 سال 
خدمت » برکنار« شد در واقع » سید پیروز « امروز برکنار نشد ، » قهرمان« 
شد ! او چه در دوره وزارت » مسعود میرکاظمی « و » رستم قاسمی « و چه 
در هفت سال وزارت » زنگنه « یکی از معدود مدیران صنعت نفت بوده 
که مورد اعتماد کامل بزرگان نظام است. اعتماد تنها ویژگی » سیدپیروز 
« نبود و او در بیش از یک دهه گذشته یکی از بی حاشیه ترین مدیران 
صنعت نفت چه در حوزه سیاست و چه در حوزه مالی بود ، مدیر پاکدست 
، با اخاق و مردم داری که امروز با برکناری در واقع حکم » قهرمانی« را از 
» کرباسیان « گرفت. » سید پیروز موسوی « امروز می توانست با یک » 
بله « مدیرعامل سازمان پارس بماند اما او دست رد به قرعه شانسی که 
» کرباسیان « برای او بیرون آورده بود نزد تا این حکم قهرمانی زمینه ای 
برای بازگشت قهرمانانه او به نفت باشد. » سید اخاق « بازخواهد گشت 

اما نه برای اقامه نماز قضا ، بازمی گردد زیرا او امانت دار امین » نظام « 
است. برنده بودن » پیروز موسوی « در انتصاب عجیب مدیرعامل 
شرکت نفت آن هم در آستانه بازنشستگی قابل تصور است اما برنده این 

بازی بزرگ بدون شک » مسعود کرباسیان « است ، می دانید چرا؟ » 
کرباسیان « امروز با یک حکم دو نشان را هدف قرار داد ، او پس از 

برکناری » رضا خلیلی « ، امروز » پیروز موسوی « را هم برکنار کرد 
تا نشان دهد بر خاف تبلیغات نه مدیر فانتزی و تزئینی شرکت 
ک بازی. اما این تمام ماجرا نیست ،  نفت است و نه اهل خا

دومین پیام مهم انتصاب امروز » کرباسیان « این 
است ، هر کنشی در زمان مناسب با بدترین 

کنش روبرو خواهد شد. » کرباسیان  وا
« امروز با این حکم انتصاب ، گفت : » 

فریب این چهره خندان را نخورید ، من 
با لبخند به هر کنشی پاسخ می دهم 
گر چندین ماه هم بگذرد بازهم  حتی ا
کنش من باشید ، من »  باید منتظر وا

کاردر « ، » زنگنه « و » میرکاظمی « نیستم. مهمترین دستاورد » کرباسیان 
« از اباغ حکم برکناری مدیر پیشکسوت صنعت نفت ، یک پیام مهم دارد 
، نگاه استراتژیک او به تحوالت سیاسی آینده ! او اهل مصاحبه و گفتگو 
با رسانه ها نیست زیرا می داند در سال پایانی دولت رجزخوانی 
رسانه ای سودی ندارد اما با صدور دو حکم انتصاب به خوبی 
اثبات کرد که نگاه او در شرکت نفت » مدارا « برای پایان 
دولت » روحانی « نیست و برنامه استراتژیکی در سایه این 
انتصابات وجود دارد. چرا » زنگنه « بازنده بزرگ روز پیروزی 
» کرباسیان « و » سید پیروز موسوی « است ؟ ، چهره هایی 
همچون » محسن دالویز « و تا امروز » پیروز 
موسوی« بیش از هفت سال صادقانه 
و خالصانه در خدمت وزارت » زنگنه 
« بودند ، روزی که رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس بر سر انتصاب » سپهری 
« در شرکت ملی حفاری تا مرز استیضاح 
» زنگنه « پیش رفت و به یک باره به 

رفیق شش دانگ او در بهارستان تبدیل شد ، کدام مدیران میانجیگری 
کردند؟ آن مدیران امروز با چه سرنوشتی روبرو شدند؟ یکی مشاور شد ، 
دیگری برکنار؟ معاونان و مدیران وزارت نفت این روزها بیشتر به فکر فرو 
رفته اند ، سرنوشت » سیدپیروز موسوی « و » محسن دالویز « چه شد؟ چه 
در انتظار ما خواهد بود؟ می گویند » رستم قاسمی « که دوسال هم عمر 
وزارت او در نفت نبود بر سر حفظ » موسی سوری « که مورد غضب » محمود 
احمدی نژاد « رئیس جمهور پیشین بر سر فاز 1۵ و 16 پارس جنوبی قرار 
گرفته بود تا ماه ها مقاومت کرد ، مدیری که منصوبه وزارت » رستم « هم 
نبود اما دیروز و امروز » زنگنه « بی تفاوت چشم هایش را بر روی استعفای » 
دالویز « و برکناری » پیروز موسوی « بست. » زنگنه « امروز باخت اما باخت 
بزرگتری در انتظار اوست ، ماندن در وزارت به هر قیمتی نمی ارزد ، قطعا 
استیضاح با دریافت حکم » قهرمانی « او را جاودانه تر می کند ، اشتباهی که 
آذرماه پارسال بر سر جریان استیضاحش آن را تکرار کرد تا بماند ، » زنگنه 
« می خواهد مقاومت کند اما در میدانی که یاران نزدیک و وفادار او یک به 
یک در حال ترک میدان هستند و او باید یکسال سخت را با مجلسی سر کند 
که برخی از نمایندگان آن فقط به عشق آزار » زنگنه « در انتخابات ثبت نام 
گر داشت » مسعود  کردند. آقای » زنگنه « این وزارت ارزشی ندارد که ا
کرباسیان « پارسال آن را برای خود نگه می داشت ، مگر سودای دیگری در 
سر داشته باشید . . . اما درنهایت سیاستی که پشت این انتصاب ها وعزل 

ونصب ها قراردارد ، سیاست کثیفی است ونمی توان به آن تکیه کرد !

 ورزشــی هــا : ازســوی روابــط عمومــی انجمــن خبرنــگاران 
وعکاســان ورزشــی اســتان اصفهــان تنهــا NGO  رســمی وثبــت 
شــده خبرنــگاران وعکاســان ورزشــی درایــران ، اطاعیــه ای 
آموزشــی  هــای  کاس  وبرگــزاری  عضوگیــری  درخصــوص 

ح مــی باشــد :  صادرگردیــد کــه متــن آن بــه ایــن شــر
باسام ،

احترامــا ، بــه اطــاع کلیــه همــکاران مطبوعاتــی ورســانه ای 
 ، عــکاس   ، ازخبرنــگار  اعــم  اصفهــان  اســتان  درســطح 
گزارشــگر، مجــری ، گوینــده ، وفعــاالن عرصــه خبروگــزارش 
وکلیــه رســانه هــای نوشــتاری، تصویــری وســایت هــای خبــری 
مــی رســاند ، باهماهنگــی هــای بعمــل آمــده بــا اســاتید حرفــه 
خبروعکــس و ســازمان هــای نظارتــی ، ایــن انجمــن اقــدام 
آمــوزش حرفــه ای  کاس هــای  بــه عضوگیــری وبرگــزاری 
 خبرنــگاری ، عکاســی ، گزارشــگری ،گویندگــی ومجــری گــری

 می نماید .
 لذاازکلیــه عاقــه منــدان مایــل بــه عضویــت درایــن انجمــن 
وبرخــورداری ازمزایــای عضویــت ویــا حضــوردردوره هــای فــوق 
درخواســت می گــردد جهــت ثبــت نــام ازطریــق آدرس ذیــل اقدام 

نماینــد .

آدرس : اصفهــان ، خیابــان چهاربــاغ بــاال ، جنــب ســاختمان 
بــورس واوراق بهــادار ، بــن بســت داریــوش ، ســاختمان دامــون 
، طبقــه دوم ، واحــد 6 . مراجعــه ویــا جهــت دریافــت اطاعــات 
عمومــی بــا شــماره تلفــن  ۳1۳1۰۳۰2 داخلــی 1۵ ، بیــن ســاعات 
اداری 9 صبــح لغایــت 1۳ ســرکارخانم مهــدوی تمــاس حاصــل 
نماینــد . الزم بــه ذکراســت شــروع ثبــت نــام هــا ازتاریــخ 17 / ۳ / 

1۳99۴ خواهــد بــود .
روابط عمومی انجمن
خبرنگاران وعکاسان ورزشی استان اصفهان

ورزشــی هــا : بهــرام پارســایی ، نماینــده شــیراز در مجلــس ایــران 
گفــت کــه ســازمان هواپیمایــی و شــرکت »ماهــان« متهــم ردیــف 
اول ورود کرونــا بــه کشــور اســت. پارســایی در ایــن بــاره اظهــار 
ع تــداوم پــرواز برخــی ایرالین هــا بــه چیــن را در  داشــت : موضــو
قالــب تحقیــق و تفحــص از ســازمان هواپیمایــی دنبــال خواهــد 
کرد. ســخنگوی کمیســیون اصــل نود مجلــس همچنیــن افزود: 
مــا پیــش از ایــن تحقیــق و تفحــص از ســازمان هواپیمایــی و 
ــه  ــه هیــات رییســه مجلــس ارائ ــران را ب ســقوط هواپیماهــا در ای
کــرده بودیــم کــه ایــن تحقیــق و تفحــص بــه کمیســیون مربوطــه 
ح  ع در کمیســیون مطــر ارجــاع شــده اســت، هــر زمــان ایــن موضــو
شــود یــک بنــد دیگــر بــه آن اضافــه خواهیــم کــرد کــه مربــوط 
ع کرونــا اســت. وی  بــه پــرواز ایرالین هــا بــه چیــن بعــد از شــیو
کیــد کــرد:  ع شــد و تا خواســتار ورود قــوه قضائیــه بــه ایــن موضــو
گــر احیانــا جلســات مجلــس تشــکیل نشــود، انتظــار داریــم  البتــه ا
ع ورود کنــد زیــرا مــا معتقدیــم  قــوه قضاییــه راســا بــه ایــن موضــو
اتهــام ایــن افــراد ســنگین تر از کســانی اســت کــه ماســک احتــکار 
می کننــد. در واقــع متهــم ردیــف اول کســانی هســتند کــه بــا وارد 
کــردن ویــروس کرونــا بــا جــان و ســامتی مــردم بــازی کردنــد. 
پارســایی با انتقاد از ســازمان هواپیمایــی کشــوری و هواپیمایی 
» ماهــان « ادامــه داد : کشــور مــا مثــل خیلــی از کشــورهای 
گــر مــا بخواهیــم متهمــان  دیگــر از ایــن آلودگــی عــاری بــود و ا
ع کرونــا در کشــور را رده بنــدی کنیــم، متهمیــن ردیــف  شــیو

اول کســانی هســتند کــه عامــل ورود ایــن ویــروس بــه کشــور 
ــنگینی  ــوی س ــی و معن ــی، مال ــه جان ــدند هزین ــث ش ــد و باع بودن
بــه کشــور وارد شــود کــه بــه راحتــی قابــل جبــران نیســت. قطعــا 
ســازمان هواپیمایــی کــه مانــع انجــام پــرواز بــه چیــن نشــد در 
کنــار ایرالیــن ماهــان از متهمــان ردیــف اول اســت. وی اضافــه 
کــرد: مــا پیــش از ایــن هــم از مدعی العمــوم درخواســت کــرده 
بودیــم جلــوی ایــن پروازهــا را بگیــرد ولــی آنهــا فقــط نظاره گــر 
بودنــد ، حــاال هــم می خواهیــم کــه بــه تمامــی قصــور و تقصیرهــا 
در ایــن زمینــه رســیدگی شــود. براســتی چراوبــه چــه دلیلــی 
حمیــد عــرب نــژاد مدیرعامــل هواپیمایــی ماهــان ازمــردم 
 عذرخواهــی نکــرد ؟ آقــای عــرب نــژاد ازدســت مــا ناراحــت بــاش 

وبروشکایت کن !!!

ازدست ما ناراحت باش و بروشکایت کن

آقای عرب نژاد چرا ازمردم عذرخواهی نمی کنید ؟!
اطالعیه 

انتظارها به پایان رسید

 ثبت نام عالقه مندان به عضویت 
در انجمن خبرنگاران وعکاسان ورزشی استان اصفهان



3اولین هفته نامه تخصصی  ورزش ایرانسال ششم ، شماره سی و چهارم ، خرداد ماه 1399

سهمیه فوتبال ایران درلیگ 
قهرمانان باشگاههای آسیا

گاه از  ورزشـی هـا : نشـریه »االتحـاد« در جدیدتریـن خبـر از منابـع آ
کنفدراسـیون فوتبال آسـیا رده بندی جدید لیگ های فوتبال ایران 
را اعـام کـرد. در جدیدتریـن رده بنـدی بـا اعـام ایـن رسـانه اماراتـی 
فوتبال ایران بـا کسـب 82.۰89 امتیـاز در رده پنجم ماند تا سـهمیه 
باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان آسـیا 2۰21 و 2۰22 مشخص 
شود. رده بندی جدید AFC با تفکیک سهمیه ها در لیگ قهرمانان 

آسـیا 2۰21 و 2۰22 بـه ترتیـب زیر اسـت:
1- چین با کسب 1۰۰ امتیاز )1+۳(
2-ژاپن با کسب 99.۴6۰ )1+۳(

۳- عربستان با کسب  9۰.۵۴۴ )1+۳(
۴-قطر با کسب 8۴.98۴ )1+۳(

۵-ایران با کسب 82.۰89 )2+2(
بنـا بـه قوانیـن لیـگ قهرمانـان آسـیا تیم هـای اول و دوم رده بنـدی 
در هـر منطقـه سـهمیه ۳+1 خواهنـد داشـت. یعنـی بـا توجـه بـه رده 
بنـدی جدیـد در منطقـه غـرب عربسـتان و قطـر بـا داشـتن رده اول و 
دوم سـهمیه ۳+1 دارنـد و ایـران بـا قـرار گرفتـن در رده سـوم سـهمیه 

2+2 خواهـد داشـت. 

اولین اپلیکیشن خریدوفروش بدون 
واسطه آنالین جامعه کوهنوردي 

ایران واردبازارشد

ورزشي ها : محمد رضا دشـتی زاده در مراسم رونمایی از اپلیکیشن 
کوه مارت با تشریح فعالیت های این اپلیکیشن اظهار داشت: بستر 
مناسـبی برای خرید و فروش بدون واسـطه فراهم شـده است، یکی 
از بـارز تریـن قسـمت هـای اپلیکیشـن هواشناسـی آنایـن قلـه هـای 
ایران اسـت، که از کاربردی ترین نیاز جامعه کوهنوردی می باشـد.    
وی افـزود: تـاش کرده ایـم در امـر تولیـد ایـن اپلیکیشـن آخریـن 
تکنولـوژی روز را در آن لحـاظ کنیـم . روان بـودن،  بهبـود مسـتمر، 
ک گذاری موثـر از جملـه ویژگی هـای ایـن  نصـب آسـان و اشـترا
اپلیکیشن می باشد. همچنین گفتگوی آناین بین کاربران از دیگر 
قابلیـت هـای ایـن نـرم افـزار مـی باشـد. رئیـس هیئـت کوهنـوردی 
خـارگ تصریـح کـرد: هـدف از ایجـاد ایـن اپلیکیشـن آن اسـت کـه 
ابزارهـای نویـن بـا هـدف فراهـم شـدن دسترسـی سـریع  و آسـان در 
اختیار جامعه کوهنـوردی قـرار گیرد. محمدرضـا دشـتی زاده گفت: 
ایـن اپلیکیشـن امـکان جسـتجوی صوتـی آنایـن را بـرای کاربـران 
فراهم ساخته است.  دشتی زاده خاطر نشان کرد:  در آینده امکانات 
و قابلیت هـای زیـادی بـه این نـرم افـزار اضافـه خواهـد شـد و جامعه 
کوهنوردی را به سمت مجهز شدن به تکنولوژی روز سوق خواهیم 
داد. یکـی از اهـداف و قابلیـت هـای ایـن اپلیکیشـن ارائـه آمـوزش و 
انتشار اطاعات مورد نیاز جامعه کوهنوردی در حوزه های مختلف 
بـرای رسـیدن به یـک فعالیت سـالم و سـعادتمند و همچنیـن توجه 
گاهـی  کیفـی و ارتقـا علـم و آ خـاص بـه باالبـردن مسـتمر سـطح 
ورزشکاران این حوزه می باشد. وی یاداور شد: در فاز اول اپلیکیشن 
رو بـرای سیسـتم عامـل اندرویـد طراحـی شـده اسـت و کاربرانـی کـه 
دارای سیسـتم عامل ای او اس هستند ،میتوانند از سایت اینترنتی  
کوه مارت بـه آدرس kohmart.ir  اسـتفاده نماینـد و از همه امکانات 

همانند اپلیکیشن بهره مند گردند.

 هافبک عراقی پرسپولیس
 درتیم منتخب سال

ورزشـی هـا : سـایت »شـبکه الکـره العراقیـه« بعـد از اتمـام سـال 
2۰19 تیم منتخب سـال گذشته فوتبالیسـت های این کشور را 
معرفی کرد. بشـار رسـن ، هافبک عراقی پرسـپولیس با عملکرد 
خ پوشـان در سال گذشـته در این تیم  درخشـانش به همراه سـر
منتخـب قـرار گرفـت. او همچنیـن پیـش از ایـن جایـزه بهترین 
بازیکـن، بهتریـن لژیونـر و بهتریـن هافبـک عـراق را از آن خـود 

کـرده بود.

 رئیس فدراسیون فوتبال عراق
 هم رفت !

ورزشـی هـا : فدراسـیون جهانـی فوتبال)فیفـا( بـا اسـتعفای 
هیئـت رئیسـه فدراسـیون فوتبـال عـراق موافقـت کـرد تـا بـه 
صـورت موقـت رئیسـی بـرای ایـن سـازمان تـا انتخابـات جدیـد 
انتخـاب شـود. عبدالخالق مسـعود، رئیـس فدراسـیون فوتبال 
گذشـته بـه خاطـر اتهامـات بـه فسـاد و تقلـب در  عـراق مـاه 
انتخابـات ریاسـت فدراسـیون مجبـور بـه اسـتعفا شـد. قراربـود 
انتخابـات جدیـد ریاسـت فدراسـیون فوتبـال عـراق 6 مـاه دیگر 
ع بیماری ویروس کرونـا این تاریخ  برگـزار گرددکه به دلیل شـیو
به تعویـق افتاده اسـت . تیم ملـی عراق یکـی از رقبـای ایران در 

انتخابـی جـام جهانـی 2۰22 اسـت.

خبر کوتاه

جناب آقای روحانی!!! مــوردی را برادرانه خدمتتان عرض میکنم و آن 
اینکه شما پس ازپیروزی در انتخابات سال 92 بقدری خوشحال و مغرور 
شده بودید که دیگر نه چشمانتان کسی را میدید و نه گوشهای مبارکتان 
حرف کسی را می شنوید!!! همین خود بزرگ بینی و دائما تعریف و تمجید 
از دولت تان موجب شد تا منتقدین دلسوز دولت را آماج حمات و ادبیات 
تند و تیز خودتان بکنید و رفته رفته دوســتان خوب و دلسوزتان را هم از 
دست بدهید و فقط عده ای "دوست نما" و بقول معروف، دوستان نانی 

و زبانی دورتان را احاطه کنند و دیگر خبری از دوستان جانی نباشد.
درکل ۴ ســال اول را با "وعده" و "گفتار درمانی" و امید به "برجام" ســپری 
کردید و ســخنی هم از کمبــود اختیارات و یــا مزاحمــت و ممانعت برخی 

اشخاص در برابر دولت ، نگفتید!!!
با ایــن وجود بــرای دومین بــار هم کاندیــد شــده و در انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال 96 شــرکت نمودید و بــرای اینکه اعتمــاد نیمچه نیمه 
مردم را مجددا بدست آورید باز هم وعده دادید و البته سخنان جدیدی 
گر رقیب پیروز شــود ، سایه  را هم چاشــنی کارتان کردید ، مبنی براینکه ا
جنگ باالی سر ایران خواهد بود !!! ایران با کاندیدای مقابل ، به ونزوئا 

گر طرف پیروز شود ، وسط خیابانها را دیوار خواهند  مبدل خواهد شد!!! ا
کشید و زن و مرد را جدا خواهند کرد و . . . . دهها و صدها مدل از این حرفها 
!!! بطور کلی ، مــردم را از پیروزی طــرف مقابل ترســاندید و دوباره پیروز 
انتخابات شــدید!!! اما باوجود اینکه مجلس شورای اســامی ، شورای 
شهر و شهرداری تهران را همسو ، همراه و حامی دولت خود داشتید بجای 
کارآمدی دولت یازدهــم را برطرف و جبران  اینکه ضعف ، اشــکاالت و نا
نمائید، متأسفانه مجددا تیم ضعیف و ناهماهنگی را مخصوصا در زمینه 
اقتصاد انتخاب نمودید و باز هم برنامه ها و سیاستهای غلط دولت قبل 
را سرلوحه کار دولت جدیدتان نمودید و فقط و فقط امیدتان را به خارجی 
ها علی الخصوص غربی ها بستید که حاصل مدیریت کشور توسط دولت 
دوازدهم تا به امروز شده اســت این موارد که در زیر حاصل عملکرد غلط 

دولت شما اینگونه است :
* پراید 97 میلیون تومان

* گوشت هر کیلو1۳۰ هزارتومان 
* رشد دالر ۳۰۰۰ تومانی تا 2۰۰۰۰ تومان و در حال حاضر 18 هزار تومان

* سکه 1 میلیون تومانی در حال حاضر 7 میلیون تومان

* برجام تقریبا هیچ و بی سرانجام
* بازگشت تمام تحریمها باضافه تحریمهای جدیدتر

* افزایش تنش های منطقه ای و جهانی
ح تحول سامت در هاله ای از ابهام * طر

* معیشت مردم زیر سوال
کثر کارخانجات ایستاده * چرخ تولید ا

* مشکات پولی و بانکی
* رشد بیکاری

* افزایش رکود و تورم
* رشد فساد

* افزایش اعتراضات کارگری
* و. . . . آقــای روحانــی ، ریاســت محبــوب ومحتــرم جمهــوری ، شــما 
پدراین ملت رادرآوردید ، کجایند وعده ووعیدهــای تان ، کجایند قول 
وقرارهایتان ؟ بخداخسته شدیم ، پیرشدیم ، روانی شدیم، عاصی شدیم 
ازبس دروغ ونیرنگ بارمان کردند ! آقای روحانی فقط این جمله راباید به 

شما بگویم ، آرام باش تا طلوع صبح دم ، دیرنخواهد بود . 

گرانی ، فقر ، بیکاری ، تورم ، اعتیاد ، اختالس

آقای روحانی پدر این ملت را در آوردید

کره نکرد ! علی دایی : با من کسی مذا

کره کرده ایم! سخنگوی فدراسیون فوتبال : با علی دایی مذا
کـــه نـــه تنهـــا  فریـــد فرخـــی نـــژاد | بررســـی ها نشـــان می دهـــد 
کـــره ای بـــا علـــی دایـــی بـــرای حضـــور در تیـــم ملـــی فوتبـــال  مذا
ــتور کار  ــه ای در دسـ ــن برنامـ ــم چنیـ ــدا هـ ــه از ابتـ ــه کـ ــورت نگرفتـ  صـ

نبوده است.
گاه در   گـــزارش ورزشـــی هـــا چنـــدی پیـــش بـــود کـــه یـــک منبـــع آ
فدراســـیون فوتبـــال عنـــوان داشـــت کـــه برخـــاف برخـــی اخبـــار 
کـــره ای  منتشـــره در رســـانه هـــا و فضـــای مجـــازی، تـــا کنـــون مذا
ــا علـــی دایـــی بـــرای هدایـــت تیـــم ملـــی  از ســـوی مقامـــات رســـمی بـ

صـــورت نگرفتـــه اســـت. 
ــایت  ــال در سـ ــیون فوتبـ ــد، ســـخنگوی فدراسـ ــاعت بعـ ــد سـ ــا چنـ امـ
روابـــط عمومـــی، اظهاراتـــی غیرمتعـــارف را بـــر زبـــان آورد. وی عنـــوان 
گان  کـــرد: "برانکـــو ایوانکوویـــچ، امیـــر قلعه نویـــی، علـــی دایـــی، درا
اســـکوچیچ و یحیـــی گل محمـــدی فهرســـت نهایـــی کاندیداهـــای 
مربـــوط بـــه ســـرمربی تیـــم ملـــی در همـــان مقطـــع بودنـــد کـــه در همیـــن 

کراتـــی انجـــام شـــد.  خصـــوص مذا
کـــرات بـــه صـــورت منظـــم و همزمـــان بـــا  در ایـــن میـــان، ســـیر مذا
ــد و در نهایـــت بـــا  ــیون فوتبـــال انجـــام شـ ـــه هـــا توســـط فدراسـ گزین

عنایـــت بـــه جمیـــع جهـــات و مخالفـــت جـــدی باشـــگاه های تحـــت 
کـــرات جمعـــی از گزینـــه هـــا بـــا ســـایر  قـــرارداد برخـــی ســـرمربیان و مذا
گان اســـکوچیچ بـــه عنـــوان ســـرمربی جدیـــد تیـــم   پیشـــنهادات، درا
ملـــی برگزیـــده شـــد."  امـــا ایـــن جمـــات، چـــه میـــزان بـــا واقعیـــت 
مطابقـــت دارد؟ یـــک بررســـی ســـاده، نتیجـــه قابـــل توجهـــی را 

نشـــان مـــی دهـــد.

علـــی دایـــی: هیـــچ صحبتـــی بـــا مـــن در مـــورد ســـرمربی گری تیـــم 
ـــت ! ـــده اس ـــی نش مل

علـــی دایـــی چنـــدی قبـــل بـــود کـــه بـــه یـــک بـــاره بـــه فدراســـیون 
فوتبـــال رفـــت. در آن روز عنـــوان شـــد کـــه وی گزینـــه هدایـــت تیـــم 
ملـــی اســـت امـــا در مصاحبـــه هـــای رســـمی عنـــوان داشـــت کـــه چنیـــن 

ــته اســـت.  ــره ای نداشـ کـ ــا مذا ــاده و اصـ ــی نیفتـ اتفاقـ
دایـــی بـــرای رســـیدگی بـــه یـــک پرونـــده حقوقـــی فوتبالـــی بـــه 
محـــل فدراســـیون رفتـــه بـــود. بـــا توجـــه بـــه صحبـــت هـــای صریـــح 
علـــی دایـــی، آیـــا ســـخنگوی فدراســـیون نبایـــد توضیـــح دهنـــد کـــه 
کـــرات، بـــا چـــه کســـی، کجـــا و در چـــه تاریخـــی صـــورت  ایـــن مذا

گرفتـــه کـــه دایـــی از همـــه چیـــز بـــی خبـــر اســـت؟ ایـــن چگونـــه 
کراتـــی اســـت کـــه تصمیـــم ســـازان فدراســـیون و مســـئوالنش از آن  مذا

گاه در فدراســـیون فوتبـــال بـــه خبرنـــگار   بـــی خبـــر هســـتند؟  منبـــع آ
کـــره کننـــده و تصمیـــم گیـــر  فـــارس عنـــوان مـــی دارد کـــه تیـــم مذا
دربـــاره ســـرمربیگری تیـــم ملـــی بزرگســـاالن، بـــا دایـــی صحبتـــی 
نداشـــته و وی در همـــان مراحـــل نخســـتین بررســـی، از فهرســـت مـــورد 

ــر حـــذف شـــده اســـت. نظـ
کـــرات فشـــرده و   وی مـــی افزایـــد کـــه در بیـــن مربیـــان ایرانـــی، مذا
مفصلـــی بـــا امیـــر قلعـــه نویـــی صـــورت گرفـــت کـــه در پایـــان، توافـــق 

ــد.  ــل نشـ حاصـ
گان اســـکوچیچ رســـید. بـــا توجـــه بـــه  در ادامـــه نیـــز جمـــع بنـــدی بـــه درا
اطاعـــات ارائـــه شـــده و اظهـــارات علـــی دایـــی، ایـــن پرســـش وجـــود 
کـــرات و  دارد کـــه چـــرا ســـخنگوی فدراســـیون کـــه در جریـــان مذا
ــع  ــن موضـ ــاره چنیـ ــک بـ ــه یـ ــدارد، بـ ــرار نـ ع قـ ــو ــن موضـ ــات ایـ جلسـ

گیـــری غیـــر متعارفـــی مـــی کنـــد.
 گـــذر زمـــان و تحـــوالت فدراســـیون، پاســـخ ایـــن ســـوال را مشـــخص 

مـــی کنـــد. 

خدادادعزیزی:  از طرفداران کی روش عذرخواهی می کنمکی روش رابیاورید !
ورزشی ها : باالخره کرونا ازایران وشاید جهان رخت خواهد بست 
ورقابت های ورزشی درسطح بین المللی مجددا" برگزارخواهد گردید 
. دراین گیرودارمهمترین رقابت های پیش روی کاروان های ورزشی 
ایران ، مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال 2۰22 دوحه قطرخواهد 
بود که متاسفانه دیدارهای مرحله رفت آن رابا بدترین نتایج به پایان 
رساندیم ، مسابقاتی که مارک ویلموتس رابا خود به خانه فرستاد 
، مسابقاتی که سرمایه های ارزی مملکت بازهم مثل جای جای 

کشورمان به فنا رفت وجناب ویلموتس عزیز باحالتی آشفته 
وپریشان ماندن درایران رابه فرارازایران آنهم با دالرهای آنچنانی 
ترجیح داد ! این درحالی بود که سوای رفتن وی ، نتایج افتضاحی 

بود که تیم ملی فوتبال کشورمان با این جناب کسب 
گردان مارک ویلموتس مربی قبلی و  کرد . شا

فراری بایستی با اعان رسمی فیفا رقابت 
های دوربرگشت رابامربی ای ناشناخته 

ونه چندان کاربلد آغازکنند وصددرصد 
جام  چهاربردبه  کسب  با  میبایستی 

جهانی دوحه قطرصعود نمایند وحتی ازدست دادن یک امتیازدراین 
چهاربازی پیش روی ، میتواند تیم ملی فوتبال ایران راازرسیدن به جام 
گان اسکوچیچ  جهانی بازدارد . دراین میان نمی توان به توان فنی درا
که این مربی درسطح باشگاهی هم رونق آنچنانی  امیدی بست چرا
ای نداشته است وبراحتی می توان ، نتایج دوربرگشت را با نشستن وی 
برروی نیمکت پرمهره تیم ملی فوتبال ایران متصوربود 
. . . اما این همه دل مشغولی های ما نخواهد بود 
وهنوزدنیا برای ما وتیم ملی محبوب کشورمان به 
پایان نرسیده است وبایستی تا دیرنشده ، مربی 
محبوب تیم ملی رابه منزلش بازگردانیم ، کارلوس 
کی روش هنوزهم برای فوتبال بی دروپیکرایران 
بهترین گزینه بوده وخواهد بود ، برای فوتبال 
تدافعی ، بزن زیرش ، علی اصغری ما همان 
کارلوس کی روش ، بهترین گزینه خواهدبود 
!!! تادیرنشده وکارلوس خان کرونانگرفته 

است ، اورابه ایران بازگردانید لطفا".   

ماشــااهلل توکلــی| خــداداد عزیــزی پیشکســوت فوتبــال ایــران از 
این گفــت کــه مدتــی از رفتــار کــی روش انتقــاد می کــردم، امــا هیچ 
وقت در حدی نبودیم کــه از لحاظ فنی در مــورد کی روش صحبت 
کنیم.  به گزارش همکارمان ، خداداد عزیزی پیشکســوت فوتبال 
ایران که طی ســال های گذشــته معموال خیلی کم ترجیح می دهد 

در خصــوص تیم ملی یــا مباحــث دیگــر فوتبال 
صحبــت کنــد بــه تازگــی و بعــد از انتخاب 
اســکوچیچ بــه عنــوان ســرمربی تیم ملی 

صحبت هایی در خصوص وضعیت فوتبال 
ایران انجام داده. عزیزی که میهمان برنامه 
گزارش ورزشی شبکه خراسان رضوی بوده در 

خصوص دوران کارلوس کی روش و وضعیت 
این روزهای فوتبال ایران گفتــه: از کی روش به 

ویلموتــس و از او هــم به اســکووچیچ رســیدیم. این 
خودش بهترین جواب اســت. در حــال حاضر باید 

برویــم و دنبال کــی روش بگردیــم. از طرفــداران 

کی روش عذرخواهی می کنم. مدتی از رفتار کی روش انتقاد می کردم، 
اما هیچ وقت در حدی نبودم از لحاظ فنی در مورد کی روش صحبت 
کنم. کی روش کجاســت و ما االن کجا هستیم؟ فدراسیون فوتبال 
هم خودش نمی داند چکار می کند. در تلویزیون علنا اعام می کنند 
که مربی داخلی گزینه اصلی است، اما یک مربی خارجی استخدام 
می کنند. فدراســیون فوتبال اختیاری در مورد انتخاب اســکوچیچ 
نداشت. عزیزی همچنین در بخشی از صحبت هایش درباره مربیان 
داخلی اینطــور گفتــه: در فوتبال ایــران، مربیان پس از شکســت 
حریفشــان حرف از آنالیز و تاکتیک می زنند. در سطح اول دنیا، 
تیم هایی نظیر بارسلونا، رئال مادرید، لیورپول، منچسترسیتی و 
. . . تیم هایی هستند که به دلیل در اختیار داشتن بازیکنان 
تکنیکی، فوتبال تاکتیکی ارائه می دهند. در ایران 
مربیان  با کدام بازیکنان تاکتیک ایجاد می کنند؟ 
در ایران جز اوت دستی، تاکتیک دیگری هم 
داریــم؟ از مربیــان ایرانــی خواهــش می کنم 

اینقدر از بازی تاکتیکی صحبت نکنند.

گره های کوردرحوادث ایران

چرا اسامی مقصران اعالن نمی شود ؟
کثرحــوادث درکل دنیــا همیشــه قابــل  ورزشــی هــا : اصــوال" ا
پیگیــری وتارســیدن بــه حصــول نتیجــه ازســوی مســئوالن 
ســتادهای رســیدگی کننده درهرکشــورقابل حل ونتایــج آن اعان 
مــی شــود ؛ ضمــن آنکــه نتایــج آن بــه محــض رســیدن بــه حصــول 
نتیجه ، ازســوی ارکان هــای ذیربط به مردم کشورهایشــان رســما 
اعــان مــی گــردد. امــا . . . درایــن میــان و درکشــورمان حــوادث 
خ داده کــه هیچــگاه ازمقصــران وعامــان آن ، نــه  مختلفــی ر
حرفــی زده شــد ونــه نامــی بــه مــردم اعــان گردیــده اســت . درایــن 
میــان وبعنــوان مثــال بــه چنــد حادثــه دلخــراش اشــاره مــی کنیــم 
کــه دل مــردم کشــورمان رابــه درد آورد وحتــی مقــام معظــم رهبری 
کنــش نشــان داد وایشــان نیــزدل آزرده شــدند . درابتــدا  رابــه وا
بــه ســقوط هواپیمــای ایــران 1۴۰ پــرواز شــماره ۵916  شــرکت 
هواپیمایــی ســپاهان درمســیرتهران بــه طبــس درتاریــخ یکشــنبه 
19 مردادمــاه ســال 1۳9۳ کــه درمنطقــه آزادی تهــران ســقوط کــرد 
و۴8 نفرازهموطنانمــان درآن جان باختند ، اشــاره مــی کنیم ، که 
هنوزوپــس ازگذشــت شــش ســال ازآن حادثــه تلخ ، پاســخ مناســب 
وقانــع کننــده ای بــرای علــت چگونگــی ســقوط ایــن هواپیمــا 
وعامل ویا عامان آن اعان نگردیده اســت ! یکــی دیگرازحوادث 
تلــخ کشــورمان ، غــرق شــدن نفتکــش ایرانــی ســانجی بــود کــه 
دردریــای چیــن وبابرخــورد بــه کشــتی غلــه برچینــی آتــش گرفتــه 
وغــرق شــدودرآن ۳۰ نفرازهموطنانمــان و2 تبعــه بنــگادش 
زنــده زنــده درآتــش آن ســوختند . ایــن حادثــه درتاریــخ ســه شــنبه 
ــل وعوامــل  ــه بازهــم عل ع پیوســت ک 16 دیمــاه ســال 1۳96 بوقــو

ــه کــه قبــل ازایــن حــوادث  ــد ! دردیگرحادث ــز اعــان نگردی آن هرگ
خ داد، آتــش ســوزی ســاختمان پاســکووریزش آن درچهــارراه  ر
اســتانبول تهــران بــود کــه درتاریــخ پنجشــنبه ۳۰ دیمــاه ســال 
خ داد و طــی آن 22 نفرازهموطنانمــان جــان باختنــد کــه  1۳9۵ ر
ازایــن تعــداد 16 نفرازآتــش نشــانان جــوان ســازمان آتــش نشــانی 
شــهرداری تهــران بودنــد کــه درزیرآوارهــا جاماندنــد ویادرآتــش 
ســوختند وشــهید شــدند. بازهم درایــن حادثه خبــری ازاعــان نام 
مقصــران وعامــان آن درکارنبــود! امــا دریکــی دیگرازایــن حــوادث 
 72.ATR تلــخ بایداشــاره داشــته باشــیم بــه ســقوط هواپیمــای
شــرکت هواپیمایــی آســمان باشــماره پــرواز ۳7۰۴ کــه درتاریــخ 
یکشــنبه 29 بهمــن مــاه ســال 1۳96 ازتهــران بــه مقصــد یاســوج 
بــه پروازدرآمــده بــود ودرمحــدوده قلــه پــازن پیرکــوه رشــته کــوه 
دنــا ســقوط کــرد وهمــه 6۵ مســافرآن جــان باختنــد . امــا جالــب 
ــازه گــی  ــه ت ــه ، ب ــه پــس ازبررســی هــای ایــن حادث اســت بدانیــد ک
اعــام شــدکه مقصراصلــی آن ســوای شــرایط جــوی ، مرحــوم 
کنــون  کــه ا کاپیتــان فــوالد ، اســتاد خلبــان بــا ســابقه آن بــوده، چرا
درمیــان مانیســت تابتواندازخوددفــاع کنــد !!! . . . بهرحــال ای 
کاش مســئول ویــا مســئوالنی بودنــد تــا بــا مــردم شــفاف ورک وبــی 
رودربایســتی واقعیــات ایــن حــوادث وعامــان آن رابرمــا مــی 
ســاختند امــا افســوس وصــد افســوس . . . ! دررابطــه بــا ســقوط 
کــه  ــرای گفتــن نداریــم چرا هواپیمــای اوکراینــی هــم کــه حرفــی ب
فرماندهــی هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی همــه 

واقعیــات رااعــان نمودنــد! 
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معرفی وبیوگرافی 
آفـــاق انصـــاری هســـتم متولـــد ســـال 1۳67 درشهرســـتان اصفهـــان، 
فرزنـــد ســـوم خانـــواده وآخریـــن فرزنـــد هســـتم ، پـــدرم بازنشســـته 
ـــه دارهســـتند ، ســـوای  ـــی نفـــت مـــی باشـــندومادرم هـــم خان شـــرکت مل
خـــودم ، دوخواهربزرگتـــردارم کـــه آنهـــا هـــم مســـتقل بـــوده وســـرزندگی 
ـــا" هیچکـــدام هـــم پرستارنیســـتند ! مجـــرد  خودشـــان هســـتند . واتفاق
هســـتم ودررابطـــه بـــادوره تحصیـــات خـــود هـــم بایـــد بگویـــم دوران 
12 ســـاله تحصیلـــی خـــود رادریکـــی ازبهتریـــن مـــدارس اصفهـــان یعنـــی 
دانشـــگاه اصفهـــان گذرانـــدم . االن هـــم کـــه درخدمـــت مـــردم بعنـــوان 

یـــک پرستارمشـــغول انجـــام وظیفـــه هســـتم .

تحصیالت وسوابق کاری 
تحصیـــات دوره دانشـــگاهی ام رادردانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
شهرســـتان شـــهرکرد ودررشـــته پرســـتاری بـــه پایـــان رســـاندم . ازســـال 
گذرانـــدم ودرســـال 1۳9۰  1۳8۵ تـــا 1۳89 درآن دانشـــگاه دوره ام را
ـــان  ـــگاه اصفه ـــه دانش ـــته ب ـــی الزهراوابس ـــوق تخصص ـــتان ف دربیمارس
ح اجبـــاری مـــان بـــود وبعدازدوســـال  مشـــغول بکارشـــدم کـــه 2 ســـال طـــر
ــم دربخـــش  ــال ونیـ ــه سـ ــدود سـ ــه دادم . حـ ــه کارادامـ ــا بـ ــم درآنجـ هـ
اورژانـــس بـــودم وســـه ســـال ونیـــم دربخـــش جراحـــی اعصـــاب وحـــدود 
9 مـــاه دربخـــش جراحـــی عـــروق بـــه صـــورت اســـتخدام پیمانـــی 
مشـــغول بـــه کاربـــودم . ایـــن همـــکاری تاســـال 1۳98 ادامـــه داشـــت 
کـــه پـــس ازآن بـــه بیمارســـتان فـــوق تخصصـــی وخصوصـــی میـــاد 

ــم . ــال یافتـ ــان انتقـ اصفهـ

شغل پرستاری و آنچه باید گفت 
شــروع بــه کارپرســتاری بایســتی درابتــدا باعشــق وعاقــه باشــد ، 
یعنــی پرســتاری کاری اســت از روی عشــق و عاقــه و حس انســانیت، 
کــه بــا درد و رنــج مــردم بصــورت مــداوم ســروکار داشــته و  چــرا 

 در تماس هستیم. 
ـــا  ـــدن ناراحتـــی ه ـــادی درایـــن شـــغل  داشـــت چـــون دی بایســـتی صبرزی
وبیمـــاری هـــای مـــردم عـــذاب آوروغیرقابـــل تحمـــل اســـت ! بایســـتی 
ــه  ــت چـ ــه بیمارانـ ــن بـ ــه نحواحسـ ــا بـ ــید تـ ــرد وکوشـ ــاش کـ ســـخت تـ
ازلحـــاظ روحـــی وچـــه درمانـــی ، انـــرژی بدهـــی . ایـــن کارمشـــقت 
بســـیاری رامـــی طلبـــد ونمـــی توانـــی بگویـــی خســـته شـــدم بایـــد کارکـــرد 
وهرچـــه درتـــوان داشـــت درمـــدت زمانـــی کـــه درمحـــل کارهســـتی 
ازخـــودت بروزدهـــی ، بیمـــاراول توکلـــش بـــه خداســـت ودوم بـــه 
پزشـــکان وپرســـتاران . ازدیگروظایـــف پرســـتاران ، دقـــت باالســـت 
کـــه باجـــان انســـان هـــا مـــدام درتمـــاس هســـتیم وبایســـتی دقـــت  چرا
عمـــل وعملکـــرد باالیـــی داشـــته باشـــیم ، تحویـــل دارو ، ســـرم ، آمپـــول، 
آزمایشـــات ومراقبـــت هـــای بالینـــی ازجملـــه کارهـــای بادقتـــی اســـت که 
بایســـتی بـــا حوصلـــه آن هـــا راانجـــام داد ، خـــب درایـــن میـــان برخـــی 
ــا"  ــی ، بعضـ ــای روحـ ــی هـ ــدید وناراحتـ ــای شـ ــردرد هـ ــاران بخاطـ بیمـ
بـــه مـــا توهیـــن هـــم مـــی کننـــد امـــا مابـــرای ایـــن کارآمـــوزش دیـــده 

وســـاخته شـــده ایـــم وخداونـــد اجرماراخواهـــد داد . ازدیگرکارهـــای 
یـــک پرســـتار، مراقبـــت مســـتمرازبیماران بســـیاربد حـــال ، قلـــب 

وکبـــدی اســـت کـــه ازدســـت دادن هریـــک ازآنهـــا بـــرای 
خانـــواده هایشـــان عـــذاب آورخواهـــد بـــود ویـــک 

پرستاربایســـتی مثـــل ادروپدروخواهروبرادرخـــودش ازایـــن بیمـــاران، 
مراقبـــت نمایـــد .  بهرحـــال درایـــن شـــغل ابتدابایـــد ازخـــود گذشـــتگی 
داشـــت ، ازتفریحاتـــی کـــه همـــه مشـــاغل بهمـــراه خانـــواده هایشـــان 
بـــه دنبـــال آن هســـتند ، ماواقعـــا" دورهســـتیم ، شـــب نخوابـــی هـــا 
واســـترس هـــای بـــاال وندیـــدن خانـــواده بصـــورت مســـتمرومثل 

ســـایرمردم ازمواردنادردرایـــن شـــغل اســـت .

مشکالت حرفه پرستاری 
خـــب بیمـــاری هـــای مســـری فراوانـــی هســـت کـــه بـــا حضوریـــک 
بیماردربیمارســـتان وتمـــاس پرســـتاران بـــا آنهـــا ، موجـــب مـــی 
شـــود کـــه ماهـــا نیزبـــه برخـــی ازایـــن امـــراض مبتـــا شـــویم وطبعـــا 
ایـــن ابتـــا راباخـــود بـــه خانـــه وخانـــواده هایمـــان انتقـــال مـــی دهیـــم 
البتـــه ســـعی مـــان ایـــن اســـت کـــه خیلـــی مراقـــب باشـــیم امـــا دربرخی 
ازمـــوارد مثـــل همیـــن ویـــروس کرونـــا نمـــی شـــود جلوگیـــری کـــرد 
مگراینکـــه بـــه خانـــه نـــروی ودرکنارخانـــواده ات نباشـــی کـــه ایـــن 
مهـــم بـــرای مـــن هـــم اتفـــاق افتـــاد وحـــدود یکمـــاه مـــن نـــه پـــدرم 

رادیـــدم ونـــه مـــادرم را ! 
ــاری  ــا بیمـ ــت یـ ــل HIV، هپاتیـ ــتند مثـ ــا هسـ ــاری هـ ــی ازبیمـ برخـ
ـــوان  هـــای پوســـتی وحتـــی برخـــی بیمـــاری هـــای تنفســـی رانمـــی ت
ــه  ــزی کـ ــوک تیـ ــایل نـ ــاید ازوسـ ــه شـ کـ ــرد چرا بخوبـــی مراقبـــت کـ
ع ازبیمـــاران شـــده  پرســـتاران بـــا آن ســـروکاردارند آلـــوده بـــه ایـــن نـــو
وبعـــد هـــم بـــه پرســـتاران ســـرایت کنـــد ، بهرحـــال مشـــکات عدیـــده 
ـــوده  ـــه کارخودمـــان ب ـــوط ب ـــه ایـــن هـــا فنـــی ومرب ـــم ک ـــادی داری وزی
اســـت امـــا ازنظرحقوقـــی وحـــق پرســـتاری، متاســـفانه دولـــت هیـــچ 
کنـــون  کارنکـــرده ، البتـــه تا کاری بـــرای ایـــن قشـــرزحمتکش وفدا
! سیســـتم حمایتـــی بســـیارضعیفی بـــرروی پرســـتاران قـــراردارد 
ودرصـــورت کوچکتریـــن مشـــکلی ، کســـی ازماحمایـــت نمـــی 
کنـــد . ببینیـــد یـــک پرســـتاربرای دریافـــت حـــق وحقـــوق بیشـــتر ، 
ــد  ــه دهـ ــه کارادامـ ــاعات کاری اش بـ ــه بیشترازسـ ــت کـ مجبوراسـ
کـــه همیـــن امرباعـــث مـــی شـــود تـــا تـــوان جســـمی وذهنـــی ایشـــان 
کنـــد ، حقـــوق دریافتـــی نســـبت بـــه ســـختی کار،  کاهـــش پیدا

بسیاربسیارناچیزاســـت .

پرستاری درایران وجهان 
اصـــا قابـــل قیـــاس نمـــی باشـــد ، بـــا کـــدام تـــرازو مـــی خواهیـــد قیـــاس 
ک هـــا مـــی خواهیـــد مارابـــا جهانیـــان بســـنجید؟  کنیـــد وبـــا کـــدام مـــا
شـــما مـــی دانیـــد کـــه درجهـــان یکـــی ازمشـــاغل ســـخت وزیـــان 
آورو درعیـــن حـــال پردرآمـــد وقابـــل احتـــرام ، شـــغل پرســـتاری 
اســـت ؟! پرســـتاری درایـــران ازاحتـــرام وتوجـــه بسیاربســـیارپائینی 
گرنبـــود ایـــن ویـــروس کرونـــا واقعـــا خیلـــی هـــا اززحمت  برخورداراســـت وا
های ایـــن شـــغل باخبرنمـــی شـــدند ! مـــا مزایـــای بســـیاراندکی رادریافت 
مـــی کنیـــم وامنیـــت شـــغلی نداریـــم وهرلحطـــه مـــی تواننـــد ماراازکارمنـــع 
کـــرده واخـــراج مـــان کننـــد ! پرســـتاران دراقصـــی نقـــاط دنیـــا ازپرداخـــت 
مالیـــات بســـیاراندکی برخوردارنـــد ومـــورد احتـــرام جامعـــه ومســـئوالن 
ــه  ــا، ســـختی کارمارابـ ــن کرونـ ــه ایـ ــتم کـ کرهسـ ــند ، خداراشا ــی باشـ مـ
ــن راه  ــادی رادرایـ ــکاران زیـ ــی همـ ــان داد وحتـ ــئوالن نشـ ــردم ومسـ مـ
ــاد  ــه یـ ــوگندی کـ ــه سـ ــه بـ ــوند کـ ــه شـ ــه متوجـ ــا همـ ــم تـ ــت دادیـ ازدسـ
کمتریـــن  کردیـــم وقســـمی کـــه خـــورده ایـــم پایبنـــد خواهیـــم بـــود حتـــی با

ــت ! ــن اهمیـ ــه وکمتریـ هزینـ

رویکردمان با بیماران
که  که بخاطرحقوق پائینی  کنیم چرا کارمی  ما روزی 12 ساعت 
داریم، مجبوریم ساعات بیشتری رابرای دریافت حقوقی نسبتا بهتر، 
کارکنیم دراین 12 ساعتی که درخدمت بیماران مختلفی هستیم، 
بارویکردی مثبت واخاقی نیکوبه دیداروبالین شان می رویم ، 
بیماربه این که من چقدرحقوق می گیرم ومشکاتم چیست ، کاری 
ندارد وفقط مهربانی ولبخند واخاق نیکوراازما درخواست می کند، 
باید همه نامایمات زندگی ، مشکات خانوادگی واجتماعی مان را 
پشت درب بیمارستان گذاشته ووارد بیمارستان ومحیط کاری مان 
که آنهایی که روی تخت بیمارستان ها درانتظارماهستند،  شویم چرا
به اندازه کافی دردو مشکل دارند وبه دنبال کسی هستند تاآنها راآرام 
کثرمشکاتمان با همراهان بیماران  کند وبه آنها استرس وارد کند. ما ا
است که با کج دهنی وبی ادبی های خاص خود مارامورد سرزنش 
ونکوهش قرارمی دهند اما ما آنها رابه خاطردعای بیماران می 

بخشیم وخود راوام داردعای خاص ایشان می دانیم .

مشکل شغلی وخانواده 
متاســفانه درک خانــواده هــا یکســان نبــوده ونیســت ، مثــا دریــک 
خانــواده ازاینکــه فرزندشــان بعنــوان یــک پرســتاردرروزهای تعطیلــی 
درکنارشــان نیســت ، بســیارپائین مــی باشــد وبــرای ایشــان قابــل 
پذیــرش نیســت ! یعنــی یــک پرســتاردرخانه هــم بایــد بــا ایــن عــدم 
ــه  ــران ، ب ــی ای ــه کنون ــفانه درجامع ــد !  متاس ــم بجنگ ــل ه درک متقاب
پرســتاران بــه دیــد مثبــت وخوبــی نگریســته نمــی شــود ، مــن نمــی 
ــت !  ــده اس ــروع ش ــی ش ــه دلیل ــه چ ــی وب ــرش ازک ــن نگ ــاء ای ــم منش دان
ــا بیمــاران وهمراهــان ایشــان  ــد ب ــه دارن ــه دلیــل شــغلی ک پرســتاران ب
ــت  ــا دس ــد ام ــی کنن ــورد م ــامی برخ ــت اس ــی وراف ــت وبخوب ــه مایم ب
آخرحــرف وحدیــث پشــت ســراین قشــرزیاد اســت ومتاســفانه خیــل 

عظیمــی ازمــردم ماهــم کــه فقــط دهــن بیــن هســتند و . . . 

کالم آخر. . . 
امیــدوارم ایــن ویــروس کرونــا هرچــه ســریعترازبین رفتــه ومــردم مــا 
ومــردم جهــان ازدســت ایــن بیمــاری نجــات یابنــد وخداونــد هــم نیــم 
نگاهــی بــه ایــن حرفــه بینــدازد ومارادرپنــاه خــودش حفــظ کنــد ، 
ــه تقاضامنــدم کــه نســبت بــه حــق  ازهمــه مســئوالن مربوطــه عاجزان
وحقــوق وشــغل پرســتاری ، تجدیــد نظرنماینــد وجایــگاه ایــن حرفــه 
رامثــل سایرکشــورهای دنیــا باالبــرده تــا عاقــه منــدان بــه ایــن حرفــه 
بافــراغ بــال راحتــری بــه ســمت وســوی ایــن حرفــه بیاینــد . مــا امنیــت 
ــم  ــرمی بری ــه س ــان ب ــراج ازکارم ــه درانتظاراخ ــم وهرلحظ ــغلی نداری ش
! بایســتی ازســوی ســازمان بهداشــت وحتــی علــوم پزشــکی مــورد 
حمایــت قراربگیریــم چــه حقوقــی وچــه کاری . ازخداونــد ســامتی 

خانــواده ام وخانــواده بــزرگ کشــورم ومــردم جهــان راخواســتارم 
وازشــماممنونم کــه وقتتــان رادراختیارمــن قراردادیــد تــادردودل 

یــک پرستاررابشــنوید .   

رضا موحدی فرد |  شــاید کمترکســی به عملکرد ســفید پوشــان خــط مقدم بیمــاری و بیمارســتان هــا فکرکــرده وآنها رابــه زیــرذره بین خــود برده باشــند . پرســتارانی کــه شــب وروزبربالین بیمــاران 
خود دربیمارســتانهای نه چنــدان مجهزحضوریافتــه ومثل پروانه به دورشــمع خــود می گردنــد وتادرمان قطعــی بیماران خــود ، یک لحظــه آرامش ندارنــد واین درحالی اســت که حتــی ازکمترین 
گون مــی بینند اما دیده شــدن  حق وحقوق یــک کارمنــد اداری بی بهره می باشــند . خیلی ها این ســفید پوشــان وفرشــته گان زمینــی رادربیمارســتانها درحــال خدمــت وبربالین مریض هــای گونا
کی نهــاد وباعــث شــدتااین عزیــزان ازدیدارهمســر ، فرزنــدان وحتی پدرومــادران خــود محــروم شــوند وروزها ، هفتــه ها وحتی  این عزیــزان زمانی پررنگ شــد کــه ویــروس کرونا گام بــه این کــره خا
ماه ها درمحل کارخــود آنالیــن وآنکارمانده تا بــه همنوعان وهموطنــان نیازمند خود کمک کننــد واین درحالــی بود که می دانســتند شــاید دراین راه خطیــری که انتخاب کــرده اند ، خود فداشــوند 

که فداهم شــدند . فرصتی دســت دادتابایکــی ازاین فرشــته های زمینــی خداوند منان، به گفتگوبنشــینیم ، ماحصــل این گفتگورامــی خوانیم :

گفتگوبایکی از پرستاران این روزهای جامعه ما

االن در خط مقدم جبهه هستیم 
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عشق وکار
مصطفـــی ســـعیدی پورکـــه دردفتـــری بسیارشـــیک وزیبـــا وبـــا 
گرمـــی پذیـــرای  کانترهـــای فـــروش نشســـته بـــود ، بـــه  کلـــی 
مـــا شـــد وازهمـــان ســـام واحوالپرســـی اولیـــه ، دل پـــردردش 
رابازکردوگفـــت : شـــغل مـــا یـــک شـــغل اســـترس زااســـت وبرخـــاف 
کـــه شـــغل پردرآمـــدی  کننـــد  گمـــان رامـــی  کـــه ایـــن  عـــوام 
ــک  ــل یـ ــی مثـ ــت ، یعنـ ــی نیسـ ــد زایـ ــغل درآمـ ــس شـ ــت، برعکـ اسـ
رســـتوران ویـــا یـــک ســـوپرمارکتی ویامشـــاغل دیگـــر ، درآمـــد 
کـــه وارد ایـــن شـــغل مـــی شـــود ،  زانیســـت ، امـــا بایـــد کســـی 
 عاشـــق آن باشـــد وبدانـــد کـــه نبایـــد کیســـه ای بـــرای درآمدزایـــی 
ازآن دوخـــت .  مصطفـــی ســـعیدی پـــور جـــوان ومدیـــر۴۰ ســـاله 
گرعاشـــق ایـــن شـــغل  ایـــن شـــرکت درادامـــه مـــی افزایـــد ، شـــاید ا
وکارم نبـــودم درهمـــان ســـالهای اولیـــه حضـــورم ، شـــرکت راتعطیـــل 
مـــی کـــردم درســـت مثـــل اغلـــب همکارانـــم کـــه نتوانســـتن درایـــن 
کارموفـــق بـــوده وحتـــی ازپـــس هزینـــه هـــای آژانـــس خـــود برنیآمـــده 
وبـــه ناچاریـــا ورشکســـته شـــدند ویـــا تعطیلـــی رابربـــودن درشـــرایط 
ناهمگـــون ترجیـــح دادنـــد.  پـــس الزمـــه کاردرشـــرکت هـــای خدمات 
ـــه ایـــن شـــغل  ـــودن ب مســـافرت هوایـــی وجهانگـــردی اول عاشـــق ب
اســـت کـــه توانســـته مـــن رابعـــد ازبیســـت ســـال کارهمچنـــان عاشـــق 

نـــگاه دارد .

ازتحریم تا پسا تحریم 
یـــک  کارگردشـــگری وخدمـــات هوایـــی وتوریســـتی ،  خـــب 
مقولـــه جهانـــی اســـت ونیازبـــه تبـــادل فرهنـــگ وآداب ورســـوم 
بـــه  مختلـــف  کشـــورهای  هواپیمایـــی  هـــای  وپروازشـــرکت 
کشـــورمان وورود وخـــروج توریســـت هـــا وحتـــی هموطنانمـــان بـــه 

دیگرکشـــورهای جهـــان ، ارتبـــاط مســـتقیم داشـــته ودارد.
 امـــا درهمیـــن رابطـــه مـــی بینیـــم کـــه ایـــران بـــا تحریـــم هـــای 
ناجوانمردانـــه آمریـــکا ودیگرمتحدانـــش ، کاررابـــرای ادامـــه 
 فعالیـــت دفاترخدمـــات مســـافرت هوایـــی وگردشـــگری ســـخت 
وســـخت تـــر نمـــوده اســـت. شـــما ببینیـــد بـــه عنـــوان مثـــال 
مادراصفهـــان کاروکســـب وزندگـــی داریـــم وچشـــممان بـــه توریســـت 
ـــه  ـــی ک ـــا وقت ـــد ام ـــی کنن ـــهرمراجعه م ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــتند ک ـــی هس های
بحـــث تحریـــم درمیـــان باشـــد ، خـــب بالطبـــع جـــذب توریســـت هـــم 

بـــرای مـــا هـــا ســـخت ترمـــی شـــود !
گرازبحـــث توریســـت هـــم بگذریـــم، بـــه تـــردد شـــرکت هـــای   ا
ازجملـــه  مختلـــف  وشـــهرهای  کشـــورمان  بـــه  هواپیمایـــی 
بـــه دلیـــل همیـــن تحریـــم هـــا ،  کـــه  اصفهـــان مـــی رســـیم 
ـــی  ـــی نم ـــا باق ـــس ه ـــه کارآژان ـــرای ادام ـــی ب ـــره مطلوب ـــفانه چه متاس
ــا  ــم پسـ ــا یابهتربگویـ ــم هـ ــه بعدازتحریـ ــد کـ ــد دیـ ــاال بایـ ــذارد. حـ گـ
تحریـــم هـــا چـــه برســـرصنعت شـــرکت هـــای خدمـــات مســـافرت 
 هوایـــی وگردشـــگری وکا" ایرالیـــن هـــای داخلـــی وخارجـــی

 خواهد آمد.

تابع دستورات انجمن صنفی مان هستیم
ــافرت هوایـــی وگردشـــگری بـــه  خـــب شـــرکت هـــای خدمـــات مسـ
ماننـــد دیگرصنـــوف دارای انجمـــن هـــای متشـــکل ومنظمـــی 
هســـتند کـــه برکاردفاترنظـــارت مستمرداشـــته وکلیـــه اباغیـــه هـــای 
ــی  ــای هواپیمایـ ــرکت هـ ــوری وسایرشـ ــی کشـ ــازمان هواپیمایـ سـ
داخلـــی وخارجـــی رابـــه ماهـــا ارســـال مـــی کننـــد وقطعـــا مانیزتابـــع 
دســـتورات ایشـــان بـــوده وخواهیـــم بـــود .  برخـــی هـــا فکـــر مـــی 

ــام  ــد کارهایـــی راانجـ ــرانه مـــی تواننـ ــا خودسـ ــد آژانـــس هـ کننـ

ج ازچارچـــوب واســـتانداردهای دفاترخدمـــات  دهنـــد کـــه خـــار
مســـافرت هوایـــی وگردشـــگری باشـــد ، امـــا بـــه هیـــچ وجـــه اینگونـــه 
کـــه خیلـــی ســـریع دفاترمتخلـــف پملـــپ  نبـــوده ونخواهـــد بـــود چرا
وجوازآنهـــا باطـــل مـــی گـــردد . بعنـــوان مثـــال االن شـــمادرمحل 
کنیدکـــه دفترتعطیـــل  دفترمـــا حضورداریـــد ، مشـــاهده مـــی 
ــا  ــد امـ ــده باشـ ــا کمرنـــگ شـ ــما خطرکرونـ ــم شـ ــه زعـ ــاید بـ ــت شـ اسـ
تـــا دســـتورازانجمن صنفـــی دفاترخدمـــات مســـافرت هوایـــی 
وگردشـــگری بـــه ماابـــاغ نگـــردد ، نمـــی توانیـــم فعالیـــت مـــان 
راازســـربگیریم ، پـــس مـــی بینیـــد کـــه نظـــم درایـــن صنـــف بیـــش 

ازصنـــوف دیگربـــه چشـــم مـــی خـــورد .

کالس یا باپرستیژ کاربا
ازقدیـــم االیـــام گفتـــه انـــد کـــه کارآژانـــس هـــای مســـافرت هوایـــی 
کاس ویـــا بقولی یک کارباپرســـتیژی  وگردشـــگری یـــک کارتمیزوبا
هســـت ! خـــب مـــن خـــودم هـــم ازاول منظورایـــن کلمـــات رانمـــی 
ــه یـــک  ــدم ، واقعابایدگفـــت کـ ــن کارشـ ــه وارد ایـ ــا اینکـ ــتم تـ دانسـ
کاســـی آن بـــه دکوراســـیون  کاســـی هســـت ، البتـــه ایـــن با کاربا
دفاتـــر ، کارکنـــان ویونیفـــورم ایشـــان ، نحـــوه برخـــورد کارکنـــان 
ع ، تمیزبـــودن فضـــای داخلـــی  کانترهـــای مختلـــف بـــا اربابـــان رجـــو
ـــای  ـــا وفض ـــا فرودگاهه ـــا ب ـــی آنه ح داخل ـــر ـــودن ط ـــک ب ـــر ، نزدی دفات
درونـــی هواپیمـــا و . . . ازایـــن دســـت مقوالتـــی کـــه ایـــن کاررایـــک 
ـــری  ـــوارد ، کاردفت ـــن م ـــوای ای ـــت ، س ـــرده اس ـــی ک کاس معرف ـــا کارب
اصـــوال" وعمومـــا" یـــک کارتمیزوبابرنامـــه وباپرســـتیژ مـــی باشـــد 
کـــه دفاترخدمـــات مســـافرت هوایـــی وگردشـــگری نیزباتوجـــه بـــه 
ح دکوراســـیون و . . . امتیازمـــی  توانایـــی هـــای مالـــی شـــان درطـــر

گیرنـــد .

کرونا همه رافلج کرد
دربحـــث ویـــروس کرونـــا ؛ بایســـتی گفـــت کـــه تنهـــا چیـــزی کـــه 
توانســـت دنیـــا رافلـــج کنـــد وبـــه انســـان تلفـــات آنچنانـــی وارد کنـــد 
، همیـــن ویـــروس کروناســـت کـــه دنیـــا وملـــت هـــا رافلـــج کـــرده 
ـــورمان  ـــا کش ـــب طبیعت ـــت ، خ ـــرده اس ـــون ک ـــان راداغ ـــاد جه واقتص

وصنـــف هـــای مختلفـــی کـــه درکشـــورمان حضوردارنـــد وبـــرای 
دومـــاه آخرســـال ویـــک مـــاه اول ســـال جدیـــد برنامـــه هـــای خاصـــی 
تـــدارک دیـــده بودنـــد تـــا بقـــول خودمـــان شـــب عیـــدی دشـــت 
کننـــد ، متاســـفانه همـــه متضررشـــده ومـــا هـــم متضررگردیدیـــم 
کثرمشـــتری هـــای مـــا تورهـــای  ونمـــی دانیـــم چـــه بایـــد کـــرد !  ا
مختلفـــی چـــه داخلـــی وچـــه اروپایـــی وآســـیایی خریـــداری کـــرده 
بودنـــد وماهـــم پـــول رابـــه کارگزارهـــای داخلـــی وخارجـــی داده 
ــا  ــده اســـت ومـ ــده نشـ ــا بازگردانـ ــه مـ ــا بـ ــول هـ ــا هنوزایـــن پـ ــم امـ ایـ
کشـــوروبعد اقتصـــادی  مجبورشـــدیم بخاطرشـــرایط خـــاص 
خانـــواده هـــا ، ازجاهـــای مختلفـــی پـــول قـــرض کـــرده ووجـــوه 
مـــردم راپرداخـــت نمائیـــم وفکرنکنـــم آژانســـی دراصفهـــان 
ازمیـــان ۴17 دفترخدمـــات مســـافرت هوایـــی وگردشـــگری 
درســـطح اســـتان اصفهـــان متضررنگردیـــده باشـــد ، ضمـــن آنکـــه 
کنـــون برپیکـــره صنعـــت گردشـــگری داخلـــی  تیرخاصـــی هـــم ا
وخارجـــی مـــان خـــورده اســـت .  مـــا هنوزنتوانســـته ایـــم مطالبـــات 
مـــان راازشـــرکت هـــای هواپیمایـــی وشـــرکت هـــای ریلـــی کـــه قبـــل 
ازعیـــد نقداازآنهـــا بـــرای مســـافرانمان خریـــد کـــرده ایـــم ، دریافـــت 
 کنیـــم وایـــن بیشـــتردفاترها راتـــا مرزورشکســـتی وتعطیلـــی بـــه پیـــش

 برده است .

کمک دولت !
تاایـــن لحظـــه هیـــچ شـــخصی ویـــا هیـــچ ارگانـــی بـــه ماهـــا کمکـــی 
نکـــرده اســـت ! دولـــت قراربـــوده کـــه وام 12 درصـــد بـــه مـــا پرداخـــت 
کنـــد امـــا یـــک شـــرط مهـــم هـــم گذاشـــته وآن بـــه دفاتـــری ایـــن وام 
راپرداخـــت خواهـــد کـــرد کـــه نیروهـــای خـــود راتعدیـــل وکـــم نکـــرده 
ــم  کـ ــود را ــای خـ ــد نیروهـ ــا 8۰ درصـ ــا تـ ــترآژانس هـ ــه بیشـ ــد کـ باشـ
ـــد کـــه دلیـــل مهـــم آن هـــم عـــدم توانایـــی مدیریـــت آژانـــس  ـــرده ان ک
هـــا درپرداخـــت حقـــوق ودســـتمزد وبیمـــه ایشـــان مـــی باشـــد وایـــن 
یعنـــی 9۰ درصـــد دفاترازایـــن وام بـــی بهـــره خواهنـــد مانـــد وعمـــا 
دولـــت هیـــچ کمکـــی بـــه مانمـــی توانـــد انجـــام دهـــد مگرآنکـــه شـــرط 

گربـــه ایـــن زودی هـــا محقـــق شـــود . اعـــان شـــده رابردارنـــد تـــازه ا

آینده آژانس ها 
کـــه وضعیـــت فعلـــی  بـــه درســـتی معلـــوم ومشـــخص نیســـت 
ــان  کـــه پزشـــکان ومتخصصـ ــد بـــود چرا تاچـــه زمانـــی پایدارخواهـ
هرکشـــوری زمـــان خاصـــی رابـــرای پایـــان حضورویـــروس کرونـــا 
اعـــان کـــرده انـــد ضمـــن آنکـــه بـــه درســـتی نمـــی تـــوان روی 
کـــه ایـــن ویـــروس  فرضیـــه هـــای پزشـــکان حســـاب بازکـــرد چرا
ثابـــت کـــرده تمامـــی معـــادالت وفرضیـــه هـــای پزشـــکی درمـــوردش 
باطـــل مـــی باشـــد . امـــا طبـــق آخریـــن یافتـــه هـــای پزشـــکان و بـــه 
احتمـــال فـــراوان ابتـــدای ســـپتامبرمیادی واواســـط شـــهریورماه 
ــد رفـــت  ــودی خواهـ ــه بهبـ ــی بهتروروبـ ــاع کمـ ــاری ، اوضـ ــال جـ سـ
البتـــه ایـــن درمـــورد بازگشـــایی وخدمـــات دهـــی دفاترخدمـــات 
مســـافرت هوایـــی وگردشـــگری خواهـــد بـــود وتـــردد مســـافران 
باتورهـــای مســـافرتی بـــه ســـفرهای خارجـــی ، البتـــه ذکرایـــن 
ـــی  کنـــون ســـفرهای داخل ـــه نظرمـــی رســـدکه هـــم ا نکتـــه ضـــروری ب

وتورهـــای داخلـــی برخـــی ازنقـــاط دیدنـــی وگردشـــگری کشـــورمان 
بازشـــده ومـــردم درحـــال تـــردد ومســـافرت مـــی باشـــند امـــا ایـــن 

راهـــم بایســـتی گفـــت کـــه بـــه اعتقـــاد ســـازمان بهداشـــت 
کـــی  جهانـــی ، ایـــن ویـــروس بـــه ایـــن زودی هـــا ازکـــره خا

 وزندگـــی مـــان محونخواهـــد شـــد وهمـــواره بـــا انســـانها
 خواهد ماند . 

گفتگوبا مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی گردشگری هرمس گشت آریانا

 کرونا همه رافلج کرد؛ از صنعت توریست 
و گردشگری گرفته تا  آژانس های مسافرتی

قایا خانم کرونا ازچه تاریخــی درکشــورمان حضورش رابه ثبت رســانیده اســت ، اما ایــن مهمون ناخوانــده و نامانــوس و نامبــارک ، اغلب یــا بهتربگوئیم  ورزشــی ها :  باآنکه به درســتی مشــخص نیســت که آ
همــه کاروکاســبی هارابــه تعطیلی کشــانده وصاحبــان مشــاغل واغلــب کارگــران وکارکنــان صنف هــای مختلــف راخانه نشــین نمــوده اســت ! یکــی ازاین مشــاغل که شــاید بتــوان گفــت بهترین زمان کاســبی 
وگــردش مالــی آنهــا درزمــان تعطیــالت نــوروزی اســت ، شــرکت هــای خدمــات مســافرت هوایــی وجهانگــردی یــا همــان آژانــس هــای هوایــی اســت کــه حــدود ده مــاه درســال راازجیــب شــخصی شــان هزینــه 
مــی کننــد تــا بــه تعطیــالت نــوروزی برســند وشــاید مبالغــی بیشــترازهزینه هــای جیــب شــان رابــه همــان جیــب واریزکننــد . امــا بــا خیلــی ازصاحبــان حــرف ومشــاغل گفتگوانجــام داده بودیــم ، باخــود گفتیــم 
تادرایــن برهــه اززمــان پــای دردودل مدیــران یکــی ازایــن آژانــس هــای خوشــنام نشســته تــا الاقــل بــا ایــن قشــرپرتالش وپراســترس هــم گفتگویــی انجــام داده باشــیم . ازایــن روبــه ســراغ مصطفــی ســعیدی 

پورمدیرعامــل وکارآفریــن موفــق شــرکت خدمــات مســافرت هوایــی وگردشــگری هرمــس گشــت آریانــا رفتــه وباایــن جــوان خــوش ذوق بــه صحبــت نشســتیم آنهــم دردفتــرکارری کــه هنوزتعطیل بــود . . . 
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هنوزهم محبوب مایی

کمک مالی کی روش به دو مرکز 
خیریه در مشهد

ورزشــی ها : ســرمربی اســبق تیــم ملی فوتبــال ایــران بــه دو مرکز 
خیریه واقع در استان مشهد کمک کرد. کارلوس کی روش سرمربی 
کنون ســرمربی تیــم ملی کلمبیا  پرتغالی اســبق فوتبال ایــران که ا
است ، چندی پیش طی شکایتی که در فیفا صورت داده بود ، 2۰۰ 
هزار دالر به نفع خود رای گرفت و فدراسیون فوتبال ایران موظف 
است این مبلغ را در تاریخ اعام شده به وی پرداخت کند. کی روش 
کز خیریه بسیار استقبال می کرد  که در زمان حضورش در ایران از مرا
کــز مراجعه  و چنــد روز قبــل از بازی هــای ملی در ایــران بــه این مرا
می کرد ، بخش قابل توجهی از طلب 2۰۰ هــزار دالری خود را به دو 
مرکز خیریه در مشهد اختصاص داد تا بیشتر از قبل ، در بین ایرانیان 

محبوب شود.

 ایران میزبان 
جام ملت های آسیا شد

ورزشــی ها : حافــظ المدلــج ، خبرنگار مشــهور عربســتانی و عضو 
ســابق کمیته اجرایــی AFC در مصاحبــه با شــبکه تلویزیونی این 
کشور اعام کرد: ایران کاندیدای میزبانی جام ملت های آسیا 2۰27 
شده است. در شرایط کنونی کشــورهای دیگری مثل ازبکستان و 
اردن برای این میزبانی با عربســتان رقابت می کننــد. وی افزود : 
رقیب اصلی ما در کسب این میزبانی ایران است. البته با توجه به 
شرایط ایجاد شده برای ایران در مورد میزبانی لیگ قهرمانان آسیا 
، این بهترین فرصت برای عربستان اســت تا در این پرونده پیروز 

شود و میزبان جام ملت های آسیا 2۰27 شود.

 الکساندرنوری 
سرمربی هرتابرلین شد

ورزشــی ها : باشــگاه هرتابرلین اعام کــرد که یورگــن کلینزمان، 
ســرمربی جدیدش بعد از دو ماه مربیگری در این تیم استعفا کرد. 
ســرمربی ســابق تیم ملی آلمان دلیل این اقدامش را عدم حمایت 
مدیران این باشگاه برای رسیدن هرتابرلین به یک باشگاه بزرگ 
عنوان کرد. نشــریه بیلد دربــاره مربی موقت این تیــم عنوان کرد: 
آلکساندر نوری، دستیار ایرانی االصل کلینزمان به نظر می رسد به 
همراه مارکوس فلدوف ۴۵ ساله به صورت موقت هدایت این تیم 

را برعهده می گیرد.

سون هیونگ مین گران  قیمت  ترین 
بازیکن آسیا  سردار در رده چهارم!

ورزشی ها : بر مبنای ارزش گزاری ترانســفرمارکت سون هیونگ 
مین بی رقیــب ، ارزشــمندترین بازیکن حــال حاضر آسیاســت. در 
بین پنج بازیکن گران قیمت برتر آســیا ، فوق ستاره کره ای ، سون 
هیونگ مین در صدر است و ارزش او از مجموع ارزش چهار بازیکن 

رده های بعد خود باالتر است.
بــر ایــن اســاس پنــج بازیکــن گرانقیمــت آســیایی فوتبــال جهــان 
کفوســا کوبو 1۵ میلیون  ح زیر هستند: تا مشخص شدند که به شر
یورو ،  سردار آزمون 18 میلیون یورو ، لی کانگ این 2۰ میلیون یورو 
کاجیما 2۰ میلیون یورو ،  ســون هیونگ مین 8۰ میلیون  ، شــویا نا
یورو . علیرضــا جهانبخش کــه با امضای قــراردادی پنج ســاله به 
ارزش 18 میلیون پوند به عضویت تیم برایتون درآمد تا گران ترین 
کنون با افت فاحش  خرید تاریخ این باشگاه انگلیســی لقب گیرد ا
روبرو شــده اســت و قیمت او در بازار نقل و انتقاالت 8 میلیون یورو 

برآورد شده است.

مخالفت کشورهای غرب آسیا با 
برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا

ورزشی ها : یک روزنامه قطری مدعی شد کشورهای غرب آسیا 
با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز در یک 
کشــور مخالفت کرده انــد و چهار دیــدار باقیمانــده مرحله گروهی 
بــه صــورت رفــت و برگشــت انجــام می شــود. وضعیت برگــزاری 
ادامه بازی های باقیمانده لیگ قهرمانان آســیا 2۰2۰ همچنان 
نامشــخص اســت. در حالــی کــه تنهــا دو هفتــه از ایــن رقابت ها 
سپری شــده بود، به خاطر ویروس کرونا کلیه مسابقات لغو شد و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم تا به امروز نتوانسته سیستمی را برای 
از ســرگیری بازی ها به صورت قطعــی تعیین کند. هر روز رســانه 
های مختلــف از جمله کشــورهای قطــر و امارات کــه نمایندگان 
بانفوذی در کنفدراســیون آســیا دارند، خبرهایی از پیشــنهادات 
مختلــف اعضــای کمیتــه مســابقات و راهکارهای AFC منتشــر 
می کنند. در تازه ترین خبر، روزنامه اســتاد الدوحــه قطر خبر داد 
کشــورهای غرب آســیا با برگزاری بــازی ها بــه صــورت متمرکز در 
یک کشور مخالفت کرده اند و دلیل آن هم مجبور بودن باشگاه 
ها به حضــور طوالنــی مدت در آن کشــور اســت کــه مانــع از اتمام 
لیگ داخلی خواهد بود. این روزنامه مدعی شد آخرین پیشنهاد 
کنفدراســیون آســیا برگزاری چهار دیدار باقیمانده مرحله گروهی 
به صــورت رفت و برگشــت پشــت درهــای بســته و بــدون حضور 
گران با تدابیر سخت بهداشتی است. ســپس مراحل یک  تماشــا
هشتم ، یک چهارم و نیمه نهایی تنها به صورت تک بازی برگزار 
می شود. استاد الدوحه همچنین از پیشنهاد AFC به فیفا برای 
برگزاری بازی هــای انتخابی جام جهانــی 2۰22 قطر و انتخابی 
کتبر و نوامبــر خبر داد و  جام ملــت های 2۰2۳ آســیا در ماه هــای ا
اعام کرد که فیفادی ســپتامبر احتمــاال به بازی های دوســتانه 
تیم های ملی اختصاص یابد. به گزارش ورزشــی هــا ، تیم های 
استقال، پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو چهار نماینده حاضر 

ایران در لیگ قهرمانان 2۰2۰ آسیا هستند.

خبر کوتاه
مهاجرت وپناهندگی ورزشکاران ایرانی

محمــود بهونــد | مهاجــرت و پناهندگــی ورزشــکاران 
ایرانــی اخیــرا اوج گرفتــه اســت، اتفاقــی کــه البتــه تازه 
نیســت امــا در ماه هــای اخیــر در میــان قهرمانــان و 
ورزشــکاران رشــته های مختلــف شــتابی تــازه بــه 

خــود گرفتــه اســت. 
وقتی ســعید مایی در سپتامبر ســال 2۰19 در اقدامی 
گهانــی اعــام کــرد دیگــر حاضــر نیســت بــه ایــران  نا
بازگــردد و می خواهــد در مســابقات المپیــک 2۰2۰ 
زیــر پرچــم ســازمان جهانــی المپیک بــه میــدان برود، 

شــوکی جــدی بــه ورزش ایــران وارد شــد. 
هرچنــد مایــی در ادامــه مغولســتان را برگزیــد و در 
نخســتین مســابقه بــا کشــور جدیــدش بــه توفیقــی 
دســت نیافــت و در همــان مســابقه نخســت شکســت 
خــورد و از دور مســابقات کنــار رفــت، امــا پــس از او این 
مــوج پناهندگــی ورزشــکاران ایرانی، شــدت بیشــتری 

ــرد.  ــدا ک پی
شــوک بعدی خیلــی زود از راه رســید. جایی کــه کیمیا 
علیزاده نخســتین و تنهــا زن مدال آور ایــران در تاریخ 
بازی هــای المپیــک اعــام کــرد دیگــر نمی خواهــد 
برای تیــم ملــی ایــران در رقابت هــای تکوانــدو مبارزه 
گرامی اعــام کرد  کنــد. او ســپس در یک پســت اینســتا
که به آلمــان مهاجــرت کــرده و می خواهــد در المپیک 
2۰2۰ توکیــو با هوگــوی این کشــور روی تاتامــی برود. 
اما مایــی و علیــزاده تنهــا ورزشــکارانی نیســتند که در 
ــی  ــران و پناهندگ ــرک ای ــه ت ــر تصمیــم ب ماه هــای اخی
گرفته انــد. در رشــته های ورزشــی دیگــری حتــی 
ماننــد شــطرنج هــم بودنــد افــرادی کــه قیــد مســابقه 

دادن بــا پرچــم ایــران را بــه عطایــش بخشــیدند.

شطرنج
علیرضــا فیروزرجــا نوجــوان 16 ســاله بابلــی، در 
دســامبر 2۰19 اعــام کــرد کــه دیگــر بــا پرچــم ایــران 
در مســابقات جهانــی شــطرنج حضــور پیــدا نخواهــد 
کــرد. ایــن تصمیــم فیروزرجــا اتفــاق تلخــی بــرای 
جامعــه شــطرنج ایــران بــه شــمار می رفــت چــرا کــه 
فیروزرجــا بــه عنــوان یکــی از اســتعدادهای آینــده، 
امیدهــای زیــادی بــرای کســب موفقیــت در ایــن 

رشــته ورزشــی دارد. 
کــه  کــرد  فیروزرجــا بعــد از خــروج از ایــران اعــام 
می خواهــد بــا پرچــم فرانســه در مســابقات جهانــی 
کنــد. ســارا خادم الشــریعه دیگــر شــطرنج  شــرکت 
بــاز موفــق ایرانــی بعــد از اعــام فیروزرجــا از ایــن 
تصمیــم حمایــت کــرد و چنــدی بعــد خــودش هــم 
گرامی از حضــور در تیــم ملــی  در یــک پســت اینســتا
شــطرنج ایــران انصــراف داد. امــا بــه جــز ایــن دو 

میتــرا حجــازی پــور و آتوســا پورکاشــیان دو دختــر 
دیگــر شــطرنج بــاز ایــران بودنــد کــه در ماه هــای اخیــر 
از تیــم ملــی شــطرنج ایــران کنــار رفتنــد و تصمیــم 
 گرفتنــد بــا پرچــم کشــوری دیگــر در مســابقات جهانی

 حضــور یابنــد. میتــرا حجازی پــور در رقابت هــای 
ــدون  ــان ب ــی جه ــای قهرمان ــریع و برق آس ــطرنج س ش
حجــاب بــازی کــرد و بعــد از ایــن اتفــاق هــم از تیــم 
ملــی اخــراج شــد. البتــه رئیــس فدراســیون شــطرنج 
پــس از حضــور بی حجــاب حجازی پــور در ایــن 
کــه در  کــرد او یک ســالی اســت  مســابقات اعــام 
هیــچ مســابقه ای بــرای ایــران بــازی نمی کنــد و 
خیلــی وقــت اســت کــه دیگــر بــه عنــوان شــطرنج باز 
ایــران محســوب نمی شــود. پــس از ایــن اتفاقــات 
نوبــت بــه شــهره بیــات رســید؛ داور بین المللــی 
قهرمانــی  مســابقات  در  هــم  او  کــه  شــطرنج 
جهــان بــدون حجــاب ظاهــر شــد و در ادامــه پــدر 
 او اعــام کــرد دختــرش دیگــر بــرای ایــران داوری

نخواهد کرد.

جودو
بــه جــز ســعید مایــی، محمــد منصــوری مربــی جــودو 
هــم دیگــر شــخصیت ورزشــی بــود کــه تصمیــم بــه 

ســرمربی گری  کــه  منصــوری  گرفــت.  مهاجــرت 
تیــم ملــی جــودو ایــران را بــر عهــده داشــت، یــک 
مایــی  جدایــی  تصمیــم  اعــام  از  پــس  هفتــه 
کــرد دیگــر  از ایــران، راهــی آلمــان شــد و اعــام 
 ســرمربی گری تیــم ملــی جــودوی ایــران را بــر عهــده 

نخواهد داشت.
ــه  ــتان را ب ــه مغولس ــه در ادام ــی ک ــر مای ــوی دیگ  از س
عنــوان کشــور جدیــد خــود برگزیــد در مــاه دســامبر و در 
رقابت هــای مســترز چیــن حضــور یافــت کــه در همــان 
نخســتین مبــارزه خــود در مقابــل حریــف ایتالیایــی 
شکســت خــورد و از دور مســابقات کنــار رفــت. وحیــد 
ســرلک یکــی دیگــر از جــودوکاران ایــران بــود کــه در 

ــه کشــور آلمــان پناهنــده شــد. ســال 2۰11 ب
 او هــم البتــه نتوانســت توفیــق چندانــی در مســابقات 
بین المللــی کســب کنــد و بــدون اینکــه بــه دســت آورد 
خاصــی برســد از دنیــای قهرمانــی خداحافظــی کــرد. 
احســان رجبــی و محمــد رشــنونژاد دیگــر جودوکارانی 
بودنــد کــه در ســالهای اخیــر از تیــم ملــی ایــران جــدا 

شــدند و راهــی آمریــکا و هلنــد شــدند.
 رشــنونژاد کــه در زمــان حضــور تیــم ملــی ایــران در 
مســابقات جهانــی هلنــد در ســال 2۰17 راهــی ایــن 
کشــور شــده بــود، همانجــا از اردوی تیــم جــدا شــد 

و اعــام پناهندگــی کــرد. رشــنو در مســابقات اوپــن 
ســال 2۰18 بلژیــک بــا پرچــم هلنــد بــه مــدال برنــز 

دســت یافــت.

تکواندو
کیمیــا علیــزاده یکــی دیگــر از ورزشــکارانی اســت کــه 
تصمیــم گرفــت دیگــر بــا پرچــم ایــران در مســابقات 
جهانــی و المپیــک شــرکت نکنــد. امــا پیــش از او 
تکوانــدوکاران و مربیــان دیگــری هــم بودنــد کــه 

گرفته انــد.  مشــابهی  تصمیــم 
میــاد بیگــی احتمــاال مهم تریــن تکوانــدوکاری اســت 
کــه بعــد از کنــار گذاشــته شــدن از تیــم ملــی ایــران، بــه 
مربــی ســابق خــود در تیــم ملــی )رضــا مهماندوســت( 
در  آذربایجــان  جمهــوری  پرچــم  بــا  و  پیوســت 
مســابقات تکوانــدو بــه روی تاتامــی رفــت. بیگــی 
کشــور جدیــدش  کــه مدال هــای بســیاری بــرای 
بــه ارمغــان آورد، در المپیــک 2۰16 ریــو، در مقابــل 
مهــدی خدابخشــی نماینــده ایــران قــرار گرفــت و 
ــه بعــد صعــود کنــد. ــه مرحل ــا شکســت او ب توانســت ب

 بیگــی در نهایــت موفــق شــد در المپیــک ریــو بــا 
پرچــم آذربایجــان بــه مــدال برنــز دســت یابــد. رضــا 
مهماندوســت در همــان زمــان در مصاحبــه ای اعــام 

کــرد، بیگــی بعــد از شکســت خدابخشــی دچــار عــذاب 
وجــدان شــده و بــه همیــن علــت هــم تمرکــز الزم را در 
ــا برنــز  مســابقه نیمــه نهایــی نداشــته و مــدال طــا را ب

عــوض کــرد. 
ملــی  تیــم  پیشــین  ســرمربی  رضــا مهماندوســت 
بــا  آنچــه اختافــات مالــی  از  بعــد  تکوانــدو هــم 
فدراســیون تکوانــدوی ایــران خوانــده شــد در ســال 
2۰1۳ ســرمربی گری تیــم ملــی تایــوان را برعهــده 
گرفــت و بعــد از 2 ســال، راهــی آذربایجــان شــد و آنجــا 
توانســت بــا موفقیت هــای بســیار بــه عنــوان بهتریــن 
سرمربی جهان در رشــته تکواندو در سال های 2۰16 

و 2۰19 دســت یابــد. 
هرچنــد ایــن فهرســت بلنــد بــاال بــه همین جــا ختــم 
نمی شــود و می تــوان از کســانی چــون راحلــه آســمانی 
و ســینا بهرامــی هــم کــه تصمیــم گرفتنــد دیگــر بــا 
هوگــوی ایــران راهــی مســابقات جهانــی نشــوند، 
امــا جدیدتریــن مــورد ورزشــکاران  کــرد،  اشــاره 
پناهنــده در رشــته تکوانــدو بــه فــرزاد ذولقــدری 

تکوانــدوکار جــوان ایرانــی مربــوط می شــود.
ســرمربی  ذولقــدر،  محمدحســن  فرزنــد  کــه  او   
پیشــین تیــم ملــی تکوانــدو و یکــی از مدیــران کنونــی 
فدراســیون تکوانــدوی ایــران اســت، در ژانویــه 2۰2۰ 
اعــام کــرد کــه از ایــن بــه بعــد بــا پرچــم بلغارســتان در 
مســابقات جهانــی حاضــر خواهــد شــد. ذوالقــدری، 
کاپیتــان پیشــین تیــم نوجوانــان تکوانــدو ایــران 
بــود و در کارنامــه خــود مــدال برنــز قهرمانــی آســیا، 
نقــره دانشــجویان جهــان و مــدال نقــره جــام جهانــی 

مکزیــک در ســال 2۰1۵ را دارد.

دیگر رشته ها
ایمــان جمالــی در رشــته هندبــال چهار ســال قبــل و در 
ســال 2۰16 تصمیــم گرفــت پاســپورت مجارســتانی 
بگیــرد و بــه جــای بــازی در تیــم ملــی هندبــال ایــران، 

بــرای مجارهــا بــازی کنــد. 
کشــتی، شمشــیربازی و  رشــته های دیگــر ماننــد 
قایق رانــی هــم در زمینــه صــادر کــردن ورزشــکاران 

مهاجــر موفــق عمــل کرده انــد. 
ســامان  و  فرهنگــی  کشــتی  در  شــریعتی  صبــاح 
کشــتی آزاد بــه آذربایجــان، مینــا  طهماســبی در 
علیــزاده و آرزو معتمــدی در قایقرانــی بــه آلمــان 
رشــته  در  ابراهیمــی  محمدحســین  و  آمریــکا  و 
شمشــیربازی بــه کشــور هلنــد از جملــه دیگــر مــواردی 
بودنــد کــه در ســالهای اخیــر تصمیــم گرفتنــد ایــران 
را رهــا کننــد و بــا پرچــم کشــور دیگــری در مســابقات 

جهانــی و المپیــک بــه میــدان برونــد.  

منصورابراهیم زاده درآمریکا

ک است ، برای همین هم هست که درایران نیستم ! فلسفه من فوتبال پا
ورزشی ها : منصورابراهیم زاده سرمربی خوش نام اصفهانی کشورمان 
کنــون درکشــورآمریکا بــه کاروزندگی مشــغول اســت جدیدا"  کــه هــم ا
دررابطــه بــا قهرمانــی اســتقال در فصــل 87-88 و باخــت عجیب و 
غریب اش با ذوب آهن مقابل فوالد خوزستان می گوید : شخصی یک 
ع را از من سوال کرد و به او گفتم بهتر است این ها را از  مرتبه این موضو
مدیران ســوال کنید. به عنوان یک مربی فقط کارم را انجام داده ام. 
هر وقــت نیز هر جــا که بوده ام ســعی کــرده ام کارم را به بهترین شــکل 
انجام داده و با سیاســت ها و چیزهای دیگر کاری نداشته باشم. اآلن 
نیز شنیده ام مصاحبه هایی در این خصوص انجام شده است. اطاعی 

از هیچیک از این جریان ها ندارم و درباره ی آن ها نمی دانم. کار جالبی 
هم نیست که بخواهیم این مسائل کهنه را نو کنیم ؛ چون نه می توان 
ها آن را برگرداند و نه شــرایط جدیدی را به وجود آورد . راجع به خودم 
ک دارم  می گویم که به عنوان یک مربی اعتقادم به ورزش و فوتبال پا
. همچنین به هیــچ بازیکن یا افرادی کــه با من در ارتباط هســتند نیز 
اجازه نمی دهم در این باره حرفی بزنند. تنها می توانم این را بگویم که 
گر خیلی مایل هستند بدانند چه اتفاقی افتاده ، بروند و بازی آن سال  ا
گذار کردیم  ما با فــوالد را ببینند. با وجــود اینکه آن بازی را ۴ بر یــک وا
، آنالیزور ما آقــای هوتن نگاری که آن زمان در ایــران بودند و بعد از هر 

گر آنالیز آن روز را داشته باشند  بازی ما آن مسابقه را تحلیل می کردند ، ا
ک  و ببینید ، متوجه خواهید شــد که چیزی حــدود 11 موقعیت خطرنا
گل روی دروازه حریف ایجاد کرده  بودیم. آن روز دروازبان آن ها خوب 
عمل کرد و توپ هــای ما وارد دروازه نشــد ، اما توپ هــای فوالد به گل 
گر بــه ایــن صحبت ها باشــد کــه بــازی را باخته ایم پس  تبدیل شــد. ا
چگونه در جام حذفی آن هــا را با اختاف گل برده ایــم. به عنوان یک 
مربی به این مســائل فکر می کنم چــون وظیفه من کار کــردن خوب و 
ک است  ک است. همان طور که گفتم اولین فلسفه ای که دارم کار پا پا

و به همین دلیل هم هست که اآلن اینجا ) ایران ( نیستم !

با آمدن مدیرکل جدید ، فرهنگ وارشاداسالمی 
استان اصفهان نفس می کشد

دکترسید سعید سرابی آمد؟
ورزشی ها : با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، سید سعید سرابی 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان شد. به نقل از 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی اصفهان، با حکم 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، سید سعید سرابی مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان شد. در متن حکم سید 
عباس صالحی خطاب به سید سعید سرابی آمده است : » نظر به 

سوابق فرهنگی و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم 
به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان منصوب 
می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از 
ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده با 
مسئوالن و مدیران استان و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ و هنر و 
مردم فرهنگ دوست و هنر پرور استان اصفهان در مسیر رشد فضائل 
اخاقی ، شکوفایی و اعتای فرهنگ و هنر اسامی و ایرانی موفق و 
موید باشید. « مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان خراسان 
رضوی و مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی از جمله فعالیت های فرهنگی سرابی 

پیش از حضور در اصفهان است. گفتنی است پیش از این حجت 
االسام والمسلمین محمد علی انصاری، مدیرکلی فرهنگ و ارشاد 
کنون انتظارمی رود  اسامی استان اصفهان را بر عهده داشت. هم ا
بعدازمدیران قبلی که همگی روحانی بودند ، حاال نوبت به مدیرکل 
تازه نفسی رسیده که هم جوان است وهم دکتروهم سابقه مدیریتی 
خوبی رادرکارنامه خودیدک می کشد . تعامل دکترسیدسعید سرابی 
با جامعه بزرگ رسانه ای استان اصفهان می تواند کمک حال خوبی 
برای این مدیرتازه نفس باشد ضمن آنکه جامعه مطبوعاتی این 
کنون مدیون تاش ها ومدیریت خوب علی مختاری  استان هم ا
ومرضیه باقرصاد وهمکاران شان بوده وهست . امیدواریم دکترسید 

سعید سرابی همه مان راببیند!

خلیـل غالمیـان پـور | پـس از کـش و قوس هـای فـراوان بـرای 
انتخـاب سـرمربی جدیـد تیـم ملـی فوتبـال ایـران در نهایـت 
گان اسـکوچیچ کـروات کـه چنـدی پیـش قـرارداد خـود بـا تیم  درا
صنعت نفـت آبادان را فسـخ کـرده بـود به عنـوان جانشـین مارک 
ویلموتـس در تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان انتخـاب شـد. ایـن 
کراتـش با فدراسـیون تضمیـن داده  مربی در یکـی از بند هـای مذا

تیـم ملـی را راهـی مرحلـه بعـدی مقدماتـی جـام جهانی کـرده و 
سـهمیه حضـور در جـام جهانـی قطـر را هـم در مرحلـه نهایـی 
ایـن رقابت هـا کسـب کنـد. در واقـع مسـئوالن فدراسـیون 
بـا تضمیـن گرفتـن از اسـکوچیچ بـا او قـرارداد بسـته انـد. 
از طرفـی قـرارداد او هـم بـه صـورت ریالـی امضـاء شـده و 

گاه فدراسـیون فوتبـال  طبـق اعـام یـک منبـع آ
کـه مدتـی قبـل بـرای حضـور برانکـو تـا پایـان 

مرحلـه دوم انتخابـی جـام جهانـی بـه ایـن 
مربی پیشنهاد 2۰۰ هزار دالری داده ، قرار 
اسـت با حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان اسـکوچیچ را در بازی با کامبوج، 

هنـگ کنـگ ، بحریـن و عـراق روی نیمکـت بنشـاند. از طرفـی 
گـر تیم ملـی بتواند  این قرارداد بـه صورت سـه مرحله ای اسـت و ا
به مرحلـه نهایـی انتخابی جـام جهانـی بـرود تمدید خواهد شـد. 
در صورتـی که هـم اسـکو با تیـم ملـی راهی جـام جهانـی شـود او تا 
پایـان رقابت هـای جـام ملت هـای آسـیا 2۰2۳ روی نیمکت تیم 
ملـی خواهد نشسـت. امـا درپشـت پـرده حضوراسـکوچیچ برروی 
نیمکـت تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان خبرهـای دیگـری 
اسـت ، ازتـاش فرزنـد ارشـد مهـدی تـاج گرفتـه تـا 
مسـئول اسـبق بازاریابـی فدراسـیون فوتبـال ، همـه 
گان ونشاندن وی برروی نیمکت  درآماده کردن درا
تیـم ملـی فوتبـال ایـران نقـش بسـزایی رابـازی کرده 
انـد وازایـن راه ارتباط خـود وتاج رابـا تیم ملی 
کـرده انـد .  وفدراسـیون فوتبـال حفـظ 
البتـه شـواهدی دیگردردسـت اسـت که 
اسـکوچیچ رایکـی ازمسـئوالن اسـبق 
کمیتـه فوتسـال فدراسـیون فوتبال به 

تیـم ملـی الحـاق کـرده اسـت ! 

انتخاب اسکوچیچ

مرگ تیم ملی فوتبال !
ورزشی ها : مهدی تاج که برای برگزاری جلسه ای به سازمان صدا و 
سیما رفته بود، بعد از مدت ها سکوت با اشاره به شکایت مارک ویلموتس 
از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا ، گفت : آقای ویلموتس از ادبیات خوبی 
استفاده نکرد. بهترین جمله ای که می شود گفت این است که ویلموتس 
سر ما کاه گذاشت. ایشان گفته بند »سه ماه« در قراردادش در ایران 
اضافه شده است. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: امکان 

دست کاری در هیچ قراردادی نیست. هر قراردادی که زیر سقف فیفا 
بسته می شود باید پولش پرداخت شود. فدراسیون فوتبال منابعی 
که داشت از فیفا بود و فیفا هم نتوانست به موقع پولمان را بدهد. 
تاج افزود : ما به مسئوالن نامه زدیم. 1۰-1۵ نامه بانک مرکزی به 
شرکت ها زد که کار به فسخ قرارداد با ویلموتس نکشد. هرکسی 

قرارداد را فسخ می کند باید پولش را کامل بگیرد. ویملوتس 
قراردادش را فسخ کرد چون نتوانستیم به موقع پول 

بدهیم ولی خوشبختانه در قرارداد ، این بند آمده 
بود که هرکسی فسخ کند ویلموتس فقط پول 

سه ماه از تعهدش را می گیرد. وی در خصوص 
تشریفات ویژه برای ویلموتس و استفاده از یک 

اتومبیل لوکس برای او گفت : اتومبیل ویلموتس در ایران بنز نبوده 
است ؛ یک ماشین عادی بوده که قبا هم داشتیم. اینها خبرهای بدی 
است که می زنند. این اتومبیل در کمپ تیم ملی است و برای فدراسیون 
است. تاج هزینه ۳۰ میلیونی تشریفات استقبال از ویلموتس را هم رد 
کرد و افزود: ۳۰ میلیون تومان هزینه برای او نشد. اینها خبرهایی است 
که مردم هم خیلی قبول نمی کنند ! رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
از پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم معتقد است ویلموتس 
مربی نجیبی است ؟ طفره رفت و گفت: پول ویلموتس 
را علیرغم 8 ماه نامه نگاری نتوانستیم بدهیم و او هم 
شکایت کرد. وی درباره ادعای غرامت 6 میلیون یورویی 
ویلموتس با شکایت به فیفا تصریح کرد: بعد از اینکه 
مریض شدم مسئوالن فدراسیون وکیل پرونده را تغییر 
دادند و حتما پیش بینی الزم را انجام داده اند. 
ویلموتس الیحه ای را داده است که تا دو روز پیش 
در جریانش نبودم. دو روز پیش پرسیدم که الیحه 
گر الیحه جدید را بپذیرند خوب است  چیست. ا

ولی من دیگر در جریان نیستم. 

مارک ویلموتس

 سرفوتبال ایران کاله گذاشت !
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رضا حاجب فرد

باید درشرایط امروزهوشیارباشیم

ورزشی ها : رئیس دادگاه جزیره خارگ گفت : در راستای حفاظت از 
حریم تاسیسات نفتی، ماهیگیری در نزدیکی و حریم های تعریف 
شده ی اسکله ها و ســکوهای نفتی ممنوع می باشد و با متخلفین 
برخورد قانونی اعمال خواهد شــد. رضــا حاجب فرد اظهار داشــت : 
جزیره خارگ بعنوان یکــی از نقاط مهم ، اســتراتژیک و راهبردی در 
صنعت انرژی جهان بشمار می رود و این جزیره دارای راهبرد باالی 
اقتصادی برای ایران اسامی می باشــد. وی افزود : یکی از وظایف 
مهم نیروهای هــای نظامــی ، انتظامــی و امنیتی در جزیــره خارگ 
حفاظت از تاسیســات مهم صنعت عظیم انرژی کشــور الخصوص 
درحوزه میادین مشترک نفت با کشــور های حوزه خلیج فارس می 
باشد که با همت جهادی و تاش شبانه روزی خادمین ملت امنیت 
جزیره وضعیت مناسبی دارد.  رئیس دادگاه جزیره خارگ تصریح کرد 
: در شــرایط امروز و باتوجه به دشمنی اســتکبار با جمهوری اسامی 
ایران باید هوشــیاری کامل را داشته باشــیم ، همچنین با توجه به 
درخواســت مکرر و بحق شــرکت های حوزه انرژی مســتقر در جزیره 
خارگ و در راستای حفاظت از حریم تاسیسات نفتی، ماهیگیری در 
نزدیکــی و حریم های تعریف شــده ی اســکله ها و ســکوهای نفتی 
ممنوع می باشــد و با متخلفین برخــورد قانونی اعمال خواهد شــد.  
"ورزشــی هــا" : چنــد صباحــی اســت کــه بــا حضورقاضــی جــوان 
وتحصیلکرده درراس تصمیم گیری دادگاه جزیره خارگ ، سیربررسی 
پرونده های مردم وارباب رجوع این دادگاه راحت تروروان ترازگذشته 
شــده اســت وامیدمــی رود بــا حضوررضاحاجــب فــرد این امرســهل 
تروآســان ترازادوارگذشــته درارائــه خدمــات به مــردم انجام گــردد . 
خداقوت می گوئیم به رضا حاجب فرد عزیزوکارکنان خدوم دادگاه 

بخش خارگ .

حاج محمود ازبخشداری خارگ 
خداحافظی کرد

ورزشی ها : پس ازحدود پنج سال کارطاقت فرسا ونفس بر، باالخره 
دکترمحمود رضایی ازبخشــداری خــارگ رفــت ویادگارهای خوبی 
ازخود بــه جای نهــاد . دکتررضایی با ارســال پیامی ازمــردم وجزیره 
همیشه مقاوم خارگ ومردم مهربان ووالیت مدارش خداحافظی کرد. 
اما متن پیام ایشان ، روزهای شیرین خدمت به مردم در خطه ایثار و 
مقاومــت خــارگ دوســت داشــتنی پایــان یافــت امــا ایــن پایــان بــا 
خداحافظی ختم نمی شود وآغازگر سام دیگری در خدمت به اهالی 
غیور استان بوشهر است. الفت بنده با مردمان این دیار بافرهنگ و 
حماسه آفرین به پیوندی ناگسستنی تبدیل شده است که حکایت 
مهری است که بر دل نشسته و بیرون نمی توان کرد اال به روزگاران ... 
خداوند بــزرگ را ســپاس می گویم که توفیــق خدمت به »ســرزمین 
مقاومت؛ فخر ایران عزیز« بر من عطا فرمود تا آنچه را می دانستم و 
می توانستم در مقطع بسیار حساس کشور برای خدمت به مردم این 
دیار به کار گیریم.در طول چهل و نه ماه خدمت در جزیره تاش کردم 
در چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید و از طریق برنامه هایی از 
جمله اصاح رفتارهای اداری ، رفع مسائل معیشتی و اقتصادی مردم 
با اســتفاده از ظرفیت هــای درونــی اســتان ، کاهش فاصله مــردم و 
مســوولین ، توسعه زیرســاخت ها، تشــکیل مجمع مشترک توسعه 
اقتصادی ، اســتفاده از جوانــان و بانوان در مناصب مدیریتــی و . . . 
گر  جهت سربلندی جزیره خارگ گام بردارم و در این میان توفیقی ا
دست داد ، به یقین عنایت خداوند و همدلی و همراهی یکایک شما 
اهالی صبور جزیره خارگ از اقشار مختلف بویژه خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران ٬ حمایتهای استاندار محترم ؛ فرماندار محترم و سایر 
مدیران ارشــد اســتان و همچنین هــم افزایــی و تعامل امــام جمعه 
محترم ، مدیــران و کارکنان ســایر شــرکتهای نفتی و شــرکتهای زیر 
مجموعه ٬ اعضای محترم شورای شهر، مدیران دستگاه  قضایی ، 
امنیتی و نظارتی ، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه 
های اجرایی ، اصحاب رسانه و مطبوعات ، موسسات مردم نهاد و 
فعالین اجتماعــی ، احــزاب و همــه ارکان تاثیرگذار و تصمیــم گیر در 
استان بویژه همکاران عزیز بنده در بخشداری ویژه خارگ بوده است 
. داوری نهایی در باب میزان توفیق در این مدت خدمت ، برعهده 
مردم صبور خارگ مقاوم اســت اما خدا را شــاهد می گیرم که از همه 
توانم برای کار و تاش در این خطه از ایران عزیز بهره گرفتم و اذعان 
دارم به رغم توفیقات ، کاستی هایی بسیار باقی مانده است.از آحاد 
مردم عزیــز خارگ کــه شایســته بهتریــن ها هســتند به خاطــر همه  
محبت های بی شائبه شان ، صمیمانه تشکر می کنم و از قصورهای 
خویش در برابر بزرگی آنان حالیت می طلبم و اطمینان دارم؛ فردای 

جزیره خارگ ، روشن تر از پیش رقم خواهد خورد. 
ورزشی ها : کوکا توخورفتی اما کارات وتاشات توی ذهنمونه ، دمت 
گرم خیلی وقتا تا نصف شــو کارکردی ، خو نداشتی سی مردم ، شاید 
بعضی ازماها قدرنشناس بیدیم اما دمت گرم ، مهربون وعزیزبیدی 
ســیمون . . . خواســی یــه سفارشــی هــم بــه ناصرخــان بکونــی کــه 
هوامردمنه داشته بو . . .  بهرحال هرجاکه بسیت کردن خش وخرم 
 بوی . . . ازهمه تاشات ازت سپاسگزاریم ودست خدامی سپاریمت .

 دمت گرم کوکا .

خبر کوتاه
اســـدروز امروز یا  اســـدروز دیروز !؟ ورزشی ها : مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در پیامی 

فراررسیدن روز ملی خلیج فارس را تبریک گفت. به گزارش خارگ 
نیوز؛ تنها پایگاه خبری جزیره خارگ که منتسب به شرکت پایانه های 
نفتی ایران می باشد ، دکتر عباس اسدروز مدیرعامل این شرکت بزرگ 
صادرات مواد نفتی ایران  در پیام تبریکی به مناسبت روز ملی خلیج 
فارس ، خلیج فارس را مهد تمدن ایرانی و تجلی گر نام بلند آوازه ایران 

دانسته است.متن پیام به این شرح است :
دهم اردیبهشت ماه به نام روز ملی خلیج فارس مزین شده است. 
خلیج همیشه فارس مهد تمدن ایرانی در گذرگاه انتقال انرژی و 
مبادالت تجارت جهانی است که ریشه در ژرفای تاریخ داشته و همواره 
تجلی گر نام بلند آوازه ایران است. این خطه پهناور که گنجینه ای 
ارزشمند از اسطوره ها، حماسه ها و آئین های ناب و ماندگار را از زمان 
های دور تا به امروز در خود جای داده، به دلیل ویژگی های منحصر به 
فرد و ارتباط با دریاهای آزاد، اغلب مورد طمع ورزی سلطه جویان بوده 
است، اما به گواه تاریخ، روحیه استقال طلبی و آزادگی مردم سلحشور 
کام گذاشته و خواهد  ایران مطامع و حرکت های مذبوحانه آنان را نا
گذاشت. اینجانب این روز بزرگ و ملی را که مقارن با آغاز عملیات 
پرافتخار بیت المقدس است ، به آحاد شرکت پایانه های نفتی ایران 
تبریک عرض نموده و نام و یاد همه مبارزان دلیر، مرزداران و مدافعان 
ک را که با پایمردی ، خلیج همیشه فارس را  جان بر کف این آب و خا
ک نگه داشته اند ، گرامی می دارم و  از لوث نیروهای متجاوز بیگانه پا
مطمئن هستم مردم غیور کشورمان علیرغم همه توطئه ها ، همچون 
گذشته با اقتدار از این آب های نیلگون حراست خواهند نمود و به 
فضل الهی نام گهربار خلیج فارس به عنوان مظهر صلح و دوستی ، 

برای همیشه ، بر فراز تاریخ ایران خواهد درخشید. 

اما . . . دکترعباس اسد روزیکی ازمعدود مدیران نفتی است که 
ارتقاء شغلی اش راازابتداوبه مرورزمان وبا طی کردن مشاغل 
مختلفی درصنعت نفت ، آغازکرد ودرنهایت با تصویب مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران ، بعنوان مدیرعامل بزرگترین شرکت 
زیرمجموعه وزارت خانه نفت ، درصدورمواد نفتی شناخته شد. 
درانتصاب وحضوردکتراسدروزبعنوان مدیرعامل این شرکت 

بزرگ صادراتی ، خیلی ازدوستان وهمکاران ایشان دخیل بودند 
که هنوزهم دکتررافردی متدین ، انقابی ومتعهد به نظام  ، چرا
وقانون مند می دانند . . . اما دیری نپائید که علی رغم میل باطنی 
شان ، دست به خانه تکانی هایی دراین شرکت زده وجابه جایی 
های غیراصولی ای رادربدنه این شرکت انجام داد که باعث شد 
کثردوستان وهمکاران اش رابه وی تغییردهد ! دکترعباس  تا نظرا

اسد روزکه بابرخی ازبزرگان ومدیران این شرکت تعامل خوبی 
انجام داده بود تا به محض صدورحکم مدیرعاملی اش ، آنها 
رابه کارگرفته وپایانه های نفتی رابه روزهای اوج اش بازگرداند ، 
با رویکردی متفاوت وعدم تعهد به قول وقرارهایش ، انتصاباتی 
رادربدنه این شرکت انجام داد که حتی دربدترین حالت ممکن ، 
امکان این انتصابات ازسوی ایشان بعید به نظرمی آمد ! اما برگ 
برنده وی درجایی بود که صادرات مواد نفتی ایران ازاین جزیره 
تقریبا" به صفررسید وبحث ویروس کرونا این شرکت راازکاراصلی 
اش که صادرات مواد نفتی بود ، دورساخت وهمه مدیران آن 
که شاید دراین  کوید 19 پرداختند  به بحث مبارزه با ویروس 
گرصادرات  امرموفق ترازبحث صادرات عمل کرده باشند. اما ا
نفت ایران شامل تحریم های نفتی ایاالت متحده آمریکا نمی 
شد واین شرکت به کاراصلی خود ادامه می داد ، آن وقت بود که 
انتصاب های اشتباه دکترعباس اسد روزبه عینه مشخص می شد 
کثرانتصابات ایشان ازراه دوروازطریق  ، هرچند که گفته می شود ا
عسلویه دیکته وکنترل می شده امابهرروی اغلب دوستان دیرینه 
این مدیرخوب نفتی ، ازبرخی ازانتصاب هایش دلگیروگایه مند 
می باشند امادرادامه باید دیدکه عباس اسد روزامروزبه همان 
عباس اسد روزدیروزبرخواهد گشت یا نه . . . امری که برای خیلی 
ازاطرافیانش می تواند موثرباشد . یادمان نرود که دکترنفتی مان 
انسان رئوف وبسیارمهربانی است اما برخی ازکارکنان اطراف 
که روزی خود دکتررانیزهدف  ایشان ، فرصت طلبانی هستند 
قرارخواهندداد . دکترباید بداند کاریک نیروی صادراتی با مدیریت 
کان یک منطقه نفتی فرق دوچندانی دارد که ایشان تازه به این 

نتیجه رسیده است !     

کار به لج و لجبازی کشیده و  که  کاما مشخص است  ورزشی ها : 
یکسری از باشگاه های لیگ برتری که نمی خواهند بازی ها را ادامه 
بدهند ) چون پول ندارند معوقات بازیکنان شان را بدهند ( دنبال دبه 

کردن هستند. خبر این بود که چند باشگاه لیگ برتری با ارسال نامه ای 
مشترک! به سازمان لیگ اعام کردند دستکش یک بار مصرف، مایع 
ضد عفونی کننده ، لوازم تست کرونا و . . . ندارند. این حرکت بیانگر 
نوعی لجبازی آشکار است، اما سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات 
که روی خط برنامه فوتبال برتر رفته بود ترجیح داد اسم این باشگاه ها 
را نیاورد! سؤال اینجاست که مگر می شود باشگاهی با ده ها میلیارد 
هزینه و داشتن حداقل 1۰ بازیکن میلیاردی ، دستکش یک بار مصرف 
گر اسم این کار دبه کردن و  و الکل و مواد شوینده نداشته باشد؟ واقعا ا

لجبازی نیست پس چیست؟ همان هایی که با تدبیر! خود عکس متین 
خدابیامرز را استوری کرده و بر طبل تعطیلی مسابقات کوبیدند حاال کار را 
به جایی رسانده اند که به هر شکل ممکن ، ولو با ارسال نامه تمسخرآمیز 
به سازمان لیگ ، بهانه  جویی می کنند. هدف این ها تعطیلی مسابقات 
است و در این راه دست به هر کار دیگری هم می زنند. دلیل تحرکات 
خنده  دارشان هم مشخص است؛ این که ضعف مفرط مدیریت در این 
باشگاه ها موج می زند و البته خبری از پول هم نیست. در واقع آقای 
مدیرعامل که فقط اسم مدیر را یدک می کشد و ده  ها میلیون تومان هم 

از بیت المال حقوق می گیرد، چون بعضا تحت تأثیر و فرمانبر سرمربی 
تیمش است، این کار ها را می کند تا بلکه لیگ تعطیل شود و مجبور 
نباشد بقیه پول بازیکنان و پرسنل باشگاه را بدهد. تکلیف این مدیران و 
باشگاه های ورشکسته شان که مشخص است، برنامه های شان هم که 
دهه هفتادی و فوق العاده مضحک است، اما باید دید فدراسیون فوتبال 
کنشی نشان ندهد و دست روی دست بگذارد؟!  تا کی می خواهد هیچ وا
با نامه ای که چند باشگاه نامعلوم ! لیگ برتری به سازمان لیگ نوشتند 

فقط عرق شرم روی پیشانی فوتبال ایران نشست ، همین و بس. 

ورزشــی ها : خســرو دهقانی مدیرکل سیاســی ، انتخابات و تقسیمات 
کشــوری اســتانداری بوشــهر اعــام نمــود بــا حکــم عبدالکریــم گراونــد 
اســتاندار بوشــهر، ناصــر ابراهیمــی بــه عنــوان بخشــدار ویژه خــارگ در 
شهرســتان بوشــهر منصوب شــد ؛ ناصرخان ابراهیمی از ســال 1۳9۳ تا 
کنون به عنوان بخشــدار بخش ریز در شهرســتان جم مشــغول خدمت 
گانه ای که از ســوی اســتاندار بوشهر صادر  بوده اســت. طی احکام جدا
گردیــد ، دکترمحمــود رضایــی بخشــدار قبلــی خــارگ ارتقــا یافــت و بــه 
سمت سرپرســت معاونت امور سیاســی اداره کل سیاســی ، انتخابات و 
تقســیمات کشوری اســتانداری منصوب شد. اما بخشــدارجدید خارگ 
ناصر ابراهیمی ۳9 ساله و دارای مدرک فوق لیسانس علوم اقتصاد می 
باشد ، آخرین سمت وی بخشداری در بخش ریز بوده است. ابراهیمی 
دارای سابقه تدریس در دانشگاه و سکانداری اداره راهبردی مکاتبات 

ح پژوهش میگو  و اســناد آموزش و پرورش استان بوشــهر ، مســئول طر
مند و مســئول آموزش اداره آموزش و پرورش شهرســتان تنگستان را بر 

عهده داشته است. 
"ورزشــی ها" : ضمن تبریک این انتصاب به جنــاب ناصرخان ابراهیمی 
عزیز ، ذکرچند مورد راجهت ادامه کارمطلوب ترایشــان ضروری می داند ! 
آقاناصرعزیزخومونی خدمتت عرض کونوم که خارگ با تموم نقاط استان 
گه سیشون کاری  بوشــهریه فرقایی داره ، مردمش ، مردم خونگرمی ان ، ا
انجام دادی ، فراموش نمی کنن ، خوب می فهمن کسی که سیشون می 
دووه وبراشون کارانجام میدنه ، باید حمایت کرد ، یکی دی ام ایکه همه 
خارگیا دست همکاری بت می دن ونگران نبو که شاید به مشکلی بربخوری 
ســیت مشــکلی پیش بیا . . . بهرحال االن که اومدیه خوشــحالیم که هم 

جوونی وهم پشت سرت یه کارنومه خووی داری . . . دمت گرم عزیزوم . 

استاندار بوشهرحکم زد

بخشدار ویژه خارگ منصوب شد

این همه امکانات ورزشی  

 ورزش درخارگ وجود حرفه ای ندارد 

 

ورزشی ها : مهمترین رکن پیشرفت درجامعه بشری که جوانان زیادی 
درآن زندگی می کنند و حضور فعال دارند، ورزش و اهمیت دادن به آن و 
کثرمناطق محروم وکم درآمد  بسط و گسترش آن است که این مهم درا
رشد چشمگیری داشته است. در شهر و جزیره خارگ این امر مهم رعایت 
نشده است به گونه ای که به اندازه یکی ازکان شهرهای کشور امکانات 
و فضاهای ورزشی درحد استاندارد وجود دارد اما دریغ ازکمی توجه و 
احساس مسئولیت دربرابرخیل عظیم جمعیت جوان و استعدادهای 
بالقوه که دراین منطقه وجود دارد که حتی با فعالیت وتاش های 
انفرادی و هزینه های شخصی خود تا رسیدن به تیم های ملی ازاین 
امردریغ نورزیده اند!  ورزش درخارگ بصورت تلقینی و بعضا" احساسی 
انجام میگیردمی شود و دربرخی مواقع برای دلخوشی بعضی ازمسئوالن 
ورزش دوست جزیره فعالیت های اندکی صورت دیده می شود.  جزیره 
خارگ با داشتن سالن های بزرگ ورزشی، استخر، زمین های چمن 
فوتبال استاندارد سالن های ورزش های رزمی و بدنسازی، ساحل بکر 
و غیره از امکانات قدرتمندی است که جای جای ایران اسامی حسرت 
داشتن یک چنین موقعیت ها و اماکنی رامی خورند.  عاوه برامکاناتی 
که بیان شد مربیان درجه اول و بین المللی دراین منطقه حضوری موفق 
داشته و دارند اما متاسفانه هیچگونه ورزش قهرمانی ای دراین جزیره 
فعال نبوده و مسئوالن شهری و سیاسی اجتماعی نیز به متوجه این 
امر مهم نیستند! برای مثال فهیم عرب زاده ملی پوش هندبال امید 
ایران و ملی پوش هندبال ساحلی ایران یکی ازاستعدادهایی است که با 
هزینه های شخصی خود و ممارست های بالقوه اش تا تیم ملی هندبال 
ایران و حضوردرآن پیش رفته است؛ اما با بی محلی های مسئوالن و بی 
اعتنایی به این جوان خوب بومی وی نیزدلسرد شده است که با تاش 
دوستان وهم بازی هایش درخارگ به فعالیت های خود درتیم ملی 
ادامه داده است. افرادی مانند عرب زاده ها درخارگ زیاد هستند اما 
هیچکدام دلخوشی برای ورزش کردن و رسیدن به قله های قهرمانی 

نداشته و ندارند و دلیل عمده آن بی توجه ای مسئوالن ورزشی شهر 
است، مسئوالنی که به هیچ وجه به دنبال احیای ورزش قهرمانی که 
بیشتر در این جزیره در رشته های فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال، 
شنا، دو ومیدانی و غیره فعال بوده اند نیستند.  حضورجوانان پرشورکه 
هیچگونه تفریحی به جز پرداختن به امرورزش ندارند دراین جزیره 
باعث شده تا اغلب به استعدادهای ناب ورزش های مختف تبدیل 
شود اما حیف که مسئول و مسئوالن دلسوزی دراین جزیره حضورندارند 
تا راه رسیدن به این جوانان عاشق ورزش را به سمت و سوی تیم های 
ملی ایران هدایت کنند. با وجود شرکت های بزرگ نفتی و صنعتی در 
جزیره خارگ و پرداخت یک درصد از فروش محصوالت تولیدی و یا 
حتی پرداخت یک درصد ازمالیات شان به ورزش می توان تیم های 
مختلف رشته های ورزشی را در بعد قهرمانی و حتی حرفه ای دراین 
جزیره احیاء کرد . اما متاسفانه این موضوعات همه درحد حرف و 
حدیث است و تکرارمکررات! هیچ گوش شنوایی در جزیره نیست که 
بتوان برای ورزشکاران پرشور و پر شمار آن نقشه راه ترسیم کند و آنها 
رابه سمت و سوی قهرمانی سوق دهد ! ورزشکاران خارگی فقط درانتظار 
هستند تا تیمی از استانشان مقامی کسب کند و به خاطر عشق به ورزش 
به آنها تبریک بگویند، این اوج ورزش قهرمانی ورزشکاران خارگی است 
کنون تیم های فوتبال  . یادمان نرود که با پول های نفت خارگ هم ا
پارس جنوبی جم ، شاهین بوشهر ، صنعت نفت آبادان ، صنعت نفت 
مسجد سلیمان و غیره درسطح لیگ های فوتبال کشورمان به صورت 
حرفه ای و قهرمانی درحال فعالیت هستند اما دریغ ازیک درصد توجه 
به اهالی خارگی و استعدادهای ناب آن که درحال هدر رفتن و تغییر مسیر 

زندگی ازورزش به سمت وسوی دیگر! 
جوانان خارگی امروزنیازمند کمک وزیر ورزش به عنوان متولی اصلی در 
کشور هستند که می تواند با خرید مجوز یک تیم لیگی در هر رشته ورزشی 

چراغ خاموش ورزش خارگ را مجددا" روشن نموده وآن راپرنورنماید . 

شوک چهار باشگاه به لیگ برتر 

از مسابقات انصراف می دهیم !
که به امضای مدیران باشگاه های  ورزشی ها : در نامه ای 
کتور، ماشین سازی و نساجی رسیده است ، این  شهرخودرو،  ترا
باشگاه ها از وزارت ورزش و جوانان خواستند تا با توجه به شرایط 
ع بیماری کرونا ، نسبت به انجام مسابقات لیگ برتر  فعلی و شیو
تجدید نظر کرده و در غیر این صورت از حضور در رقابت  ها تا زمان 
مهیا شدن تمام شرایط ، انصراف خواهند داد. نکته جالب این 
ج شده  نامه ، این است که در البه الی سطور آن ، این تهدید نیز در
گر به نظر این باشگاه  ها توجه نشود ، آن  ها با نهاد های باال  که ا
دستی مثل ای  اف  سی و فیفا مکاتبه خواهند کرد. دربخش هایی 
ازاین نامه آمده است که جناب آقای وزیر؛ برگزاری مسابقات در 
شرایط کنونی آیا تنها به نفع شرکت هایی نیست که در حواشی 
فوتبال حضور دارند و از فوتبال بهره برداری می کنند؟! در حالی 
کلیه هزینه ها بر عهده باشگاه ها بوده ، ولی توان و قدرت  که 
گیری ها  این شرکت های جانبی برای اعمال نفوذ در تصمیم 
سواالت متعددی به وجود می آورد که متاسفانه همچنان برای 
اهالی فوتبال بی پاسخ مانده است. آیا فدراسیون فوتبال و وزارت 
محترم ورزش و جوانان به لحاظ قانونی این امکان را دارد که 

برای باشگاه های کاما خصوصی ، دستور صادر نماید و به آن ها 
امر و نهی کند؟! شاید بتوانید برای باشگاه های زیر مجموعه 
که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند ، دستور صادر کنید ؛ ولی این 
ع به لحاظ قانونی و در چهارچوب مقررات فوتبال برای  موضو
باشگاه های خصوصی که توان پرداخت کلیه هزینه های لیگ 
را دارند غیر قابل قبول و دور از ذهن است. پس این باشگاه ها 
به فکر هزینه ها نبوده و سامت جامعه در اولویت کاری آنان قرار 
 دارد ، ولی از حق و حقوق قانونی خود ، بازیکنان و سایر عوامل

 به راحتی نخواهند گذشت.

راهکار کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری لیگ قهرمانان 
ورزشی ها : کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری مسابقات ناتمام لیگ 
قهرمانان قاره در سال جاری ۳ راه دارد.  کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام 
کرد که لغو مسابقات لیگ قهرمانان قاره در سال جاری میادی ، باعث 
ضرر و زیان۳۰۰ میلیون دالری به AFC خواهد شد. از این رو عالی ترین 
سازمان مرجع فوتبال قاره مصمم است که به هر شکلی که امکان دارد، 
بازی ها را برگزار کند. مطابق اعام روزنامه االتحاد ،AFC  برای این 

منظور ۳ راه کلی دارد.
*راه اول : این نشریه عنوان کرد نخستین گزینه برای برگزاری مسابقات 
لیگ قهرمانان قاره، انجام آن به شکل مجتمع در اوایل ماه اوت است. 
همچنین مسابقات مرحله یک چهارم و نیمه نهایی نیز به شکل مجتمع 

کتبر انجام گیرد. در فاصله زمانی ماه های سپتامبر و ا
*راه دوم: دومین راه کاری که برای برگزاری ادامه مسابقات فصل جاری 
لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد، تغییر تاریخ مسابقات است که سبب می 
شود تا کشورهای عضو مسابقات داخلی خود را انجام دهند و بعد به فکر 
لیگ قهرمانان باشند. به همین خاطر گزینه برگزاری مرحله یک چهارم و 

نیمه نهایی به شکل رفت و برگشت در ماه نوامبر و دسامبر است.
*راه سوم: در این راهکار روزنامه اماراتی عنوان کرده فیفا با درخواست 
کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت کند که بازی های انتخابی جام 
کتبر و نوامبر انجام شوند. این امر به کاهش تعداد  جهانی در ماه های ا
مسابقات لیگ قهرمانان منجر خواهد شد. در این حالت برای جلوگیری 
از فشردگی تقویم، مرحله گروهی و همینطور یک هشتم نهایی اوایل 
اوت، به صورت تک مسابقه ای و بدون بازی رفت و برگشت انجام شود. 
در مرحله یک چهارم و نیمه نهایی هم همین روال وجود داشته باشد تا 
در زمانی کم، از فشردگی مسابقات در غرب قاره جلوگیری شود. در این 
گزارش روزنامه اماراتی همچنین عنوان کرد آمار عاقمندان و مخاطبان 
فضای مجازی مسابقات لیگ قهرمانان در سال گذشته میادی باال بوده 
است. برهمین اساس برای بازی نهایی میان الهال و اوراوارردیاموندز  
ژاپن ، ۳۰۵ میلیون  و 8۰۰ هزار نفر در توییتر، 26۰ میلیون و 9۰۰ هزار نفر 
در اینستاگرام و 78 میلیون و 9۰۰ هزار نفر در فیسبوک به خاطر این بازی 

حضور مجازی داشتند.

عرق خجالت روی پیشانی 
فوتبال ایران
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پرداخت مطالبات شش طلبکار 
خارجی استقالل نهایی شد

ورزشــی ها : مدیرعامل اســتقال اعام کرد کــه پرداخت بدهی 6 
نفر از کســانی که از این باشــگاه طلب داشــتند، نهایی شــده است.  
احمد سعادتمند با بیان اینکه مشخص نیست تا کی باید مطالبات 
طلبکاران استقال را پرداخت کند اظهار داشت : پرداخت مطالبات 
6 نفر از جمله، سرور جباروف، گادوین منشا، مارتین فورکل و ۳ نفر 
از وکایی که قبا در پرونده خارجی ها برای استقال فعالیت کرده 
بودنــد نهایی شــده اســت. وی افــزود: پرداخت بدهی ایــن نفرات 
از ســوی فیفا نهایی شــده و هفته آینده نیز ایــن مطالبات پرداخت 
خواهد شد. این در حالیست که هنوز مطالبات افرادی چون وینفرد 
شــفر، ساشــا شــفر ، کولــی ، بویــان و . . . توســط اســتقال پرداخت 

نشده است.

سریعترین دختردونده آسیا

چه می کنه این فرزانه فصیحی 
ورزشی ها : به نقل از فدراســیون دوومیدانی ، فرزانه فصیحی که 
به مسابقات بین المللی کاپ استانبول دعوت شده بود، در ماده 6۰ 
متر در رقابت با دوندگان آسیایی همچون الگا از قزاقستان موفق شد 
با ثبت زمان 7.2۵ ثانیه ضمن کســب عنوان نخســت ، رکورد ملی 
ایران را نیز بهبود بخشد. فصیحی که پیش از این نیز در مسابقات 
بین المللی صربســتان رکورد جدیدی در دوی 6۰ متر ایران با زمان 
7.29 ثانیه به ثبت رسانده بود ، این بار نیز رکوردشکنی کرد. او در 
مسابقات بلگراد صربستان با زمان 7.29 ثانیه حد نصاب حضور در 
مســابقات دوومیدانی قهرمانی جهان را نیز کسب کرده بود. رکورد 
جدید فرزانه فصیحی پس از تأیید کمیته پزشکی و ضد دوپینگ و 
کمیته مسابقات فدراسیون دوومیدانی به عنوان رکورد ملی ایران در 
ماده 6۰ متر منظور خواهد شد. براستی باید قدراین دختران قهرمان 
ایران زمین را دانست ، دخترانی که هریک می توانند براحتی برای 
هرکشورآسیایی واروپایی کسب افتخارکنند و ازبهترین امکانات یک 

قهرمان برخوردارشوند . چه می کنه این فصیحی تیزرو!

استیضاح و برکناری سه وزیر کلیدی 
در دستور کار مجلس جدید 

احمد علیرضابیگی منتخب مردم تبریز: بــرای بهبــود شــرایط 
کشور، اســتیضاح و برکناری ســه وزیر کلیدی در دستور کار مجلس 
جدید قرار دارد.نخست باید وزیر نفت که اتهامات جدی متوجه او 
است برکنار شود. نفت می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد و 
کشورهای اطراف ما نیز تشنه انرژی هستند اما آقای زنگنه وزیر نفت 
در این چند سال عامدانه همه فرصت های طایی در حوزه نفت را 
سوزاند .وزیر ارتباطات نیز باید برکنار شود زیرا در جریان اغتشاشات 
آبان سال گذشته مســایلی در فضای مجازی بوجود آمد که یکی از 
مقصران آن وزیر ارتباطات است.پس از حوادث آبان ماه، مجلس 
دنبال استیضاح وزیر کشور بود اما علی الریجانی رییس مجلس مانع 
این کار شد و با روی کار آمدن مجلس جدید قطعا برکناری وزیر کشور 

در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

روزنامه رکورد خبر داد

بنفیکا خواهان مهدی طارمی شد
ورزشــی ها : روزنامه معتبر »رکــورد« پرتغال دوبــاره عکس مهدی 
طارمی مهاجم ایــران را روی جلد خود قــرار داده و از عاقه باشــگاه 
بنفیکا برای جذب او خبر داده است. مهدی طارمی در اولین فصل 
ح ریــوآوه پرتغال  حضــورش در فوتبال اروپا به تیــم نه چندان مطر
رفت امــا عملکرد خوبــش در یک نیم فصــل کافی بود تــا تیم های 
مهمی خواهان به خدمت گرفتنش شوند. در حالی که روزنامه معتبر 
»رکورد« پرتغال اواخر اردیبهشت ماه تیتر و عکس صفحه نخست 
خود را به مهدی طارمی و پیشــنهاد باشــگاه اســپورتینگ لیسبون 
اختصــاص داده بــود، ایــن روزنامه امــروز هــم مهاجــم ایرانی تیم 
ریوآوه را روی جلد اصلی خود برده است. رکورد در شماره امروز خود 
خبر از عاقه و پیگیری باشــگاه بنفیکا پرتغال بــرای جذب طارمی 
داده است. این روزنامه اعام کرد » دیگو سوزا« مهاجم فعلی بنفیکا 
فقط تا ماه دســامبر در این تیم مــی ماند. همچنین » وینیســیوس 
جونیور« مهاجم برزیلی رئال مادرید هم که مدنظر بنفیکا قرار داشت 
، مشتریان زیادی دارد و احتمال حضورش در این تیم پرتغالی کم 
اســت. به این ترتیب طارمی می تواند گزینه مناســبی برای بنفیکا 
باشد. رکورد مدعی شده است که باشگاه ریوآوه برای فروش طارمی 

مبلغ 1۰ میلیون یورو درخواست کرده است.

استارت مجدد مزدک با هت تریک 
ورزشــی ها : باالخره هت تریک آمــد و بامزدک هــم آمداما به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا وتعطیلی مســابقات فوتبال باشــگاهی ایران 
خیلــی زود رفــت ! هت تریک یــک برنامــه تلویزیونی زنــده فوتبال 
اســت، که برنامه تحلیل فوتبال ایران هر هفته شنبه شب ساعت 
2۳:۰۰ و برنامه تحلیل فوتبال اروپا هر هفته دوشــنبه شب ساعت 
2۳:۰۰ از ایران اینترنشــنال پخش می شــود. بنیان گــذار، مجری و 
تهیه کننــده این برنامه مــزدک میرزایی و کارشــناس برنامه محمد 
تقوی و دستیار مجری زهرا علی پور است. برنامه هت تریک هر هفته 
به مرور و تحلیل رویدادهای مرتبط با فوتبال ایــران می پردازد. در 
این برنامه صحنه هایی از بازی های لیگ برتر خلیج فارس و جام 
حذفی فوتبــال ایران پخش می شــود و به طــور ویژه ای بــه فوتبال 
زنان در ایران می پــردازد. این برنامه به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
درجهان که باعث تعطیلی مســابقات ورزشی شــده بود وبه تناوب 
تعطیلی فوتبال ایران رانیزشامل شد ، تعطیل اما مجددا" با مزدک 
برگشته است . هت تریک هر هفته به آنالیز فنی و کارشناسی داوری 
مسابقات فوتبال نیز می پردازد و با استفاده از کارهای گرافیکی زیبا، 
تماشــای برنامه را برای بیننده جذاب می کند. براستی چرا وبه چه 

دالیلی مزدک میرزایی ازایران رفت !؟

گر. . . خبر کوتاه بهترین کشوردنیا هستیم ا

کرونا خیلی چیزها به ما یاد داد
ع ویـروس کرونـادر جهـان وبالطبـع  سـید فریورموسـوی | بـا شـیو
گیـری آن درکشـورمان ، ایـن آقـا یا خانـم ویـروس کویـد 19 خیلی  فرا
چیزهـا بـه مایـاد داد تـا بدانیـم چقدربـرای هـم بـاارزش وبـا اهمیـت 
هستیم . البته پشـت این به دادهم رسـیدن ها فقط خداوند متعال 
بوده وهسـت ویادمـان داد که بشـر ، توهیچ چیزی نیسـتی و بهمان 
ع ات باشـی وبه هـم نوعت  گفت کـه یـاد بگیرکه کمـک حال هـم نـو
کمک کنی ، همـه چیزدراین دنیای فانـی مال نخواهد بـود که خودمان رابـه خاطرش به آب 
وآتش بزنیـم . ویـروس کرونا نشـان دادکه مـی توانیم با هـم مهربان باشـیم وکمـک حال هم 
باشـیم ودرمواقـع ضـروری ونیـاز ، همگی یـک تـن واحـد باشـیم . حضورایـن ویروس کشـنده 
دردنیا نشـان داد که انسـانها خیلی خوب بلدنـد مهربانی کننـد وخیلی خوب یـاد گرفته اندکه 
ع درکشـورمان رنـگ وبویی دیگرداشـت کـه هنوزهم  بـه دادوفریاد هـم برسـند اما ایـن موضـو
ادامـه دارد . رنـگ وبویـی کـه مشـخص کـرد ایـران دردنیـا بهتریـن اسـت ! نشـان داد بهترین 
کـی راداریـم امـا قدرنشناسـیم ! قدرنشناسـیم بـه ایـن  کشـوروبهترین مردمـان روی کـره خا

خاطرکه سـرمایه هایشـان رابـه غارت مـی بریـم ، قدرنشناسـیم به ایـن دلیل کـه دزدی کردن 
خ بزنیم ، محال اسـت  کـی راچـر گرتمام کـره خا واختـاس کردن رابـه ایشـان یاد مـی دهیـم ! ا
کنیـم . . . مردمانـی خونگـرم بامحبـت ومهربـان وکـه بـا نـداری هـا  مثـل مـردم ایـران پیدا
وهنجارشـکنی های مختلف درجامعه ، به زندگی زیبای خود ادامه مـی دهند ! خدامی داند 
بهترملت راداریـم درکشـوری که نیازمنـد چیزی نبـوده ونیسـت ، امـا دزدی ها ، اختـاس ها ، 
رشوه خواری ها ، پارتی بازی ها ودوردورکردن های برخی ازمسئوالن که متاسفانه به سزای 
اعمال پلیدشـان هـم نمی رسـند ، ایـن مردم راخسـته وکافـه کـرده ! ما بهتریـن مـردم راداریم 
وبهترین کشـورراداریم . . . ایرانی درهرجای دنیا جزء بهترین هاسـت ، اما چه فایده که نمی 
گذارند این مـردم آرام باشـند ، نمی گذارند ایـن مردم به زندگـی خوب خودشـان ادامه دهند . 
رانـت بـازی هـا ، تـورم ، گرانـی ، اختـاس هـای کان وفراراختاسـگران ازکشـور، همـه وهمـه 
دسـت بـه دسـت هـم داده تـا ایـن ملـت اذیـت شـوند ، مردمـی مهربـان کـه نمونـه آن رادرهیچ 
کجـای دنیـا نمـی تـوان یافـت . . . ای کاش یکـی مـی آمـد وتمامـی ایـن هنجارهـای مالـی 

واجتماعی راازکشورمان بیرون می انداخت تااین مردم نفس راحتی بکشند . . .  

اردشیر زاهدی:  نگذارید سلطه آمریکا و انگلیس برگردد

همیشه اجنبی ها به ایران زور گفته اند
اسرائیل از اول بمب اتم داشت

ورزشــی ها : وزیر امورخارجه رژیم پهلوی عنوان کــرد : خطاب به جوان ها 
می گویم تاریخ 2۰۰  ســاله اخیر ایران را بخوانند تا ببینند متأسفانه همیشه 
اجنبی ها به ایران زور گفته اند و لذا ایران باید قدرت داشته باشد تا بتواند در 
مقابل زورگویی خارجی ها بایستد.  روزنامه جام جم مصاحبه ای را با داماد 
سابق پهلوی دوم ،  وزیر امورخارجه و سفیر سابق ایران در انگلیس و آمریکا 
، انجام داده اســت ضمن آنکه به شــرف این مرد ایرانی درود می فرستیم ، 

مهمترین محورهای این مصاحبه را باهم می خوانیم : 
 من تایید می کنم کــه آمریکا می خواهــد به ایــران زور بگوید، البتــه ایران را 
نمی شناسند و از شرایط موجود دنیا سوءاستفاده می کنند. این حرفی که اینها 
امروز به ایران می زنند، خاف شــرف، اخاق و انسانیت است، به خصوص 
کشــوری کــه ادعــای ابرقدرتی می کنــد. ابرقــدرت باید فهم داشــته باشــد و 

مخاطب خود را بشناسد. 
امروز جمعیت مملکــت 8۳ میلیون اســت ، وقتی که ما بودیــم ۳۵ میلیون 
بود. از این 8۳ میلیون ، حداقل 6۰ میلیون سواد دارند و می توانند بخوانند 
و بنویسند. ۴۰ میلیون دانشــگاه  رفته هســتند. ۳۰ میلیون از 8۳ میلیون ، 
کسانی هستند که کار می کنند و 2۰ میلیون آنها خانم  ها هستند که برای ایران 

و هرکشوردیگری افتخاراست و همه بایدبه آن افتخارکنیم.  
یک کشور که ادعای ابرقدرتی می کند ، نمی تواند حتی دارو را برای این مردم 
تحریم و برای آنها زحمت ایجــاد کند. صرفا به این دلیــل که تصور می کند 

تغییر رژیم در ایران به این سادگی هاست و می تواند آنها را به زانو درآورد. 
این را خطاب به جوان ها می گویم که تاریخ 2۰۰  ساله اخیر ایران را بخوانند 
تا ببینند که متأســفانه ، همیشــه اجنبی ها به ایران زور گفته اند و لذا ایران 
باید قدرت داشته باشــد تا بتواند در مقابل زورگویی خارجی ها بایستد. این 
مردم نجیب ، که من واقعا افتخار می کنم بگویم ایرانی هستم ،  تمام این 

مشکات را تحمل می کنند تا خودفروشی نکنند. 
متأســفانه افرادی هم هســتند کــه یــا مملکت شــان را فرامــوش کرده اند یا 
شرافت و حیثیت خود را از دســت داده اند. ضرب المثلی فارسی داریم که بر 
اینها منطبق است: بدترین آدم کســی است که ســینه مادرش را گاز گرفته 
است ! یک عده ای مصداق این ضرب المثل هستند و ِتز می دهند که: بروید 
و روی ایران بمب بیندازید ! بر سر چه کسی ؟ سر مردمی که بی جهت به آنها 
ظلم می شود؟ روی سر مردمی که این طور شرافتمندانه مشکات را تحمل 

می کنند تا بتوانند به مملکت شان کمک و خدمت کنند. 
ازطرف خارجی ها به ایران ظلم شده و ظلم می شود و باید جلوی آن را گرفت. 
خوشبختانه ایرانی ها مرد و مردانه ایستاده و توانسته اند به تدریج حق خود 
را بگیرند و خود را ثابت کنند. همین االن که دارم با شــما صحبت می کنم، 
مقاله نیویورک تایمز جلوی روی من هست که درباره مقاومت ایرانی ها در 
برابر این فشارها نوشته. منظورم این اســت که خود آمریکایی ها هم این را 

قبول دارند. 
اینها )آمریکایی ها( با عربستان سعودی معامله می کنند. عربستان سعودی 
چه عنوانی دارد جز این که یک رژیم آدمکش و خونخوار اســت که می رود و 
در مملکت دیگری آدم ها را می کشد و بعد می گوید : من حافظ مکه هستم ! 
کسی که مسلمان است و شرف دارد ، آدمکشی و خونخواری نمی کند ، آن هم 
این طور وحشیانه.  اسرائیل از روز اولی که به وجود آمده ، بمب اتمی داشته 
و امریکا هم چشــمش را به روی این موضوع بسته است. من چندین بار در 
ماقات با سفرای مختلف و در سازمان ملل گفته بودم که ما حاضریم بیاییم 
و تمام منطقه را عاری از ســاح های اتمی کنیم ، ولی اینها به خاطر این که 
زرادخانه اسرائیل دست نخورد ، قبول نکردند ! }موشک{ حق ایران است ، 
مخصوصًا که اینها 1۵۰ میلیون اسلحه به سعودی ها فروختند که برود و در 
یمن کثافت  کاری کند و مردم را بکشد! اروپا آمده و قرارداد برجام را امضا کرده 
، حاال آمریکا آمده و آنها را تحت فشــار قرار داده و آنها تدریجا دارند به خاطر 
حفظ منافع و شرکت  هایشان ، به تدریج عقب می کشــند! این کار اتحادیه 
اروپا خاف اخاق و خاف تعهدی است که داشته اند. البته چین و روسیه 
سر تعهدشــان ایســتاده اند ، برای این که برجام را امضا کرده اند ، ولی خب 

بعضی  وقت ها شل می شوند!  

این که یکی بگوید چون قدرت دارم هر کاری دلم خواست می کنم، درست 
نیست. با قلدری هیچ قدرتی نمی توانی داشته باشی و در مقابل مردم دنیا 
کاری نمی توانی انجام بدهــی! تمام منطقه خلیج فــارس و جاهای دیگر را 
به کثافت کشیده اند ! آمده اند و برخاف تمام شواهد تاریخی، فلسطین را 
گرفته اند و حاال می گویند : دستشویی هم که می خواهی بروی ، باید از من 

اجازه بگیری ! کدام قانون بین المللی این رفتار را قبول دارد؟ 
بعضی از اعراب هم برای پول و برای این که به آنها کمکی شود ، فلسطینی ها 
را فراموش کرده اند! رفتاری که با فلسطینی ها می شود ، برخاف حقوق بشر 
است. چرا در این مورد کســی حرفی نمی زند؟ آنچه مال من است، مال من 
است ، آنچه هم که مال شماست ، مال من است ؟! این را یک  بار به گرومیکو 
گفتم که به او بر خورد و البته بعد هم آشتی کردیم. حرف باید منطقی باشد.
 به ایران افتخار می کنم که عمده چیزهایی را که نیاز دارد، بدون این که از 
ج خریده باشد، با همت و تاش و غیرت همین مهندسین جوان ، برای  خار
خودش تهیه کرده است. زیردریایی و موشک و هر چه را که نیاز دارد ، درست 

و این همه پیشرفت کرده. 
ایران باید در مقابل دشمن قوی باشد. مگر قرار است ایران همه چیزش را 
بدهد و کاری را که با قذافی کرده اند ، با ایران هم بکنند؟ ایران لیبی نیست 
که آنجــا را به کثافت کشــیده  و هنــوز هم تــوی آن مانده انــد ! قذافی گول 
خورد. ایران با هوش تر از این حرف هاست. تاریخ دارد و شرف دارد و به این 
آسانی نمی شود آن را از جا تکان داد.  انگلیسی ها خاف قوانین بین الملل 
عمل کردند که کشتی ایرانی را گرفتند. ایران هم خوشبختانه استقامت 
کرد و حقوقدانان و قضات اروپایی هم دیدند انگلیس کار اشــتباهی کرده 
و نهایتا کشــتی ایرانی آزاد شــد. ایــران در مقابــل تهاجم آنها کشــتی  اش را 
گرفت و البتــه کار بســیار خوبی کــرد، چــون همان طور که گفتم: حســاب 
کا برادر! بنابراین ایران قوی عمل کرد و زیرباِر منم منم  حساب اســت ، کا
گر آنجا )عربستان( سقوط کند ،  انگلیسی ها نرفت.  دنیا می دانســت که ا

وضع دنیا از لحاظ نفت عوض خواهد شــد. ما به عربســتان کمک کردیم 
گر ما نبودیم، از بین رفته بود!  که بتواند دوام بیاورد. این وضع را داشت و ا
حاال این پســرک برای ما هارت و پورت  می کند! خوب اســت یکی پیشینه 

اینها را به یادشان بیاورد ! 
به هرحال ما نباید اجازه دهیم که دوباره استیای آمریکا و انگلیس تکرار 
شــود. یادم هســت بچه که بــودم ، پــدر مرا بــا آن فضاحــت دزدیدنــد و ما 
همین طور ویان و سرگردان، بدون پدر و مادر مانده بودیم! با چه مصیبتی 
رفتیم برای دیدار با خواهرم و بعد آمدیم تهران. از خانه می خواستیم برویم 
جایی، باید به سرباز روسی یا انگلیسی یا آمریکایی حساب پس می دادیم 
که: از کجا آمده ایم و کجا می خواهیم برویم ! توی خانه خودمان ، با ما مثل 

دزدها رفتار می کردند. این وضع ما بود. 
از لحاظ اقتصادی هم که اوضاع کشور خراب بود . . . در صف می ایستادیم 
و نــان »ســیلو« می گرفتیــم کــه از ســنگ های درونــش ، دندان هایمــان 
می شکســت ! مــا بایــد از مملکتمــان دفــاع کنیــم و نگذاریــم یکســری 
عروســک های پشــت پرده بیایند و منافع مملکت ما را به خطر بیندازند. 
تردیدی ندارم که جوانان امروز ایران تاریخ را خوب می خوانند و می دانند. 
غیرت و جراتش را هم دارند. کسی نتوانسته تا به امروز به ایران زور بگوید 
و آخر سر این ملت حقش را کف دستش گذاشــته اند. حاال هم باید قدرت 

داشته باشد و حق آنها را کف دستشان بگذارند. 
آن بایی که سر عراق آوردند و جنگ راه انداختند و این هم وضعیت امروز 
عراق که همه جا را تخریب کردند یا در کشور عزیز همسایه  مان افغانستان یا 
در پاکستان که گرفتاری های دیگر درست می کنند. هر کدامشان هم برای 
این که دو روز اضافه بر ســر قدرت بمانند، تحت تأثیر اطرافیانشــان و نفوذ 
اسرائیل، هر کاری می کنند . . . ولی این ایراد به آنها وارد است که وقتی ما 
می گوییم ما هم منافع مملکت خودمان را می خواهیم، می گویند: نه. البته 
غلط زیادی می کنند و چنین حقی هم ندارنــد. ایران بارها گفته من برای 

امضای موافقت نامه منع ساح اتمی حرفی ندارم، به شرط این که همگی 
قرارداد خلع ساح هسته ای را امضا کنیم. 

گر  اتم هم چیز کثیفی است ، هم چیز خوبی است. درســت مثل زبان که ا
گر قرار است همه کشورها  خوب بگوید خوب است و گر بد بگوید ، بد است. ا
از اتم فقط برای برق و مســائل غیر جنگی اســتفاده کنند ، ایــران هم باید 
داشته باشد. دوست و رفیق من ذوالفقار علی بوتو می گفت : ما پاکستانی ها 
حاضریم علف بخوریم ، ولی تسلیم نمی شویم . . . و کارشان هم در اتمی به 
نتیجه رسید. ولی عادتا" ، اتم ضد بشر است و من هر چیزی را که ضد بشر 

باشد، ته دلم با آن مخالفم. بشر، بشر است. 
هــوادار همــه انســان ها هســتم. بــه نــژاد برتــر هــم اعتقــاد نــدارم. 
کثافتکاری هایی که اینها در یمن کرده اند و می کنند ، چه حکمی دارد؟ در 

سوریه چه غلطی کردند؟ و در جاهای دیگر! 
ج یا داخل ایران علیه من موضوع می گیرند در زمانی  وقتی کســانی در خار
که من با تحریم مردم مخالفت می کنم و از اســتقال کشــور و حق داشتن 
امکانات هســته ای دفاع می کنم و پای ملــت و مردمم می ایســتم ، وقتی 
کســی درجهت مقابل این موضع گیری بایســتد هرکس که باشــد او بدون 
شک تیشه به ریشــه ملت می زند وخائن اســت چه اصاح طلب باشد چه 
ســلطنت طلب و نزد مردم ماهیت خــود رامعرفی می کند و مــردم جواب او 

را خواهند داد. 
هر فرد و گروهی که علیه کشور و مملکتش اقدام کند و برود و برای نابودی 
گر  کشورش از دیگران پول بگیرد ، نه قابل اعتماد است ، نه قابل احترام. ا
هم به این مملکت بیاید، باید نوکری کسی را بکند که او را سر کار آورده تا او 
را نگه دارد. حرف همه اینها مفت است. همه اینها دارند خیانت می کنند. 
گر هم توی ایــران کس و کاری  این آقایی که می گوید : برو بمــب بینداز، ا
ندارد، مگر قبر پدر و مادر و خاله و عمه اش در ایران نیست ؟ اینها احمق و 
خائن هستند و به جایی هم نمی رســند و باعث تأسف هم هستند ، چون 
من معتقدم ایرانی شرف دارد و باید دنبال شرافت و عدالت برود. متأسفانه 
امروز در دنیا عدالت و شرافت پیدا نمی شود و هر کسی که زور و پول دارد ، 
هر غلطی که دلش می خواهد می کند و اینها هم دنبال آنها می دوند. این 
چه جور عدالتی است که در سازمان مللش ، با یک » نه « همه چیز می مالد و 
می رود؟ به هر حال بودنش بهتر از نبودنش است ، اما در آن عدالت نیست. 
در ســوریه چه غلطی کردند جز ویرانی؟ توانســتند رژیم را عوض کنند؟ در 
افغانستان چه غلطی کردند جز تخریب؟ در یمن همین طور. اینها منافع 
گر انصاف وجود دارد که هر کشوری حق دارد از  خودشــان را می خواهند. ا
گر هم حق را بی شرمی و توپ و تفنگ معلوم می  منافع خودش دفاع کند. ا

کند که همین بساطی است که راه انداخته اند.
کارهایی که آمریــکا دارد علیه ایران انجام می دهــد ، رفتارهای بچگانه و 
احمقانه است. یک ابرقدرت که نباید حرف های بچگانه بزند. باید مطالعه 
داشته  باشد. انگلیسی ها دست کم هر جا رفتند، حساب شده و با مطالعه کار 
کردند. نگاه که می کنید همه اقدامات اینها غیرعادالنه و غیرشرافتمندانه 
اســت. شــاید به من ایراد بگیرند که این حرف ها را می زنم، ولی همه این 

حرف ها از ته قلبم هست و ترسی هم از کسی ندارم. 
بارها در مصاحبه هــا و مقاالتم چه در دوران مســؤولیت چه بعــد از انقاب 
درباره صدمــات انگلیس به ایران آشــکار موضع گرفتم و تنها کســی بودم 
گریک  ج بــراون را تهدید کردم ا در تاریخ ایران که وزیرخارجه بریتانیا جور
بار دیگر هواپیماها و جت های جنگی شما از باالی سر ناوهای ما درخلیج 

فارس عبور کنند می زنیم و منهدم شان می کنیم. 
به نظر من دلیل اصلی انقاب این بود که حکومت پهلوی به مردم آزادی 
نمی داد . این یک واقعیت است. در عصر امروز آزادِی حرف زدن ، حق مردم 
است. درباره اوضاع مملکت و علت زوال پهلوی باید بگویم علت اصلی این 
بود که حکومت و رجال و مقامات واقعیت ها را نمی دیدند و در این شکی 
نیست امثال علم و هویدا و رجال فاسد دیگر چه برسر این مملکت آوردند. 
وقتی این وزیر دربار باشــد یا آن هویدا نخســت وزیر باشــد چــه انتظاری از 

حکومت می شود داشت. 

 مدیربرنامه ریزی وآموزش انجمن خبرنگاران
 وعکاسان ورزشی استان اصفهان منصوب شد

ورزشی ها : ازسـوی دبیرکل انجمن خبرنگاران وعکاسان استان 
ح ، برنامه ریزی وآموزش این انجمن منصوب  اصفهان ، مدیرطر
گردیـد . مصطفـی سـعیدی پورکـه ازمدیـران برجسـته شـرکت های 
خدمات مسـافرت هوایی اسـتان اصفهـان و ازچهره های خوشـنام 
همـکاران  از  آیدوهمچنیـن  شـمارمی  بـه  گردشـگری  صنعـت 
مطبوعاتی مان نیزمی باشـند ، طی حکمی به این سمت منصوب 

گردیـد . درحکـم ایشـان آمده اسـت :

قای مصطفی سعیدی پور جناب آ
مدیریت محترم عامل شرکت  خدمات 
مسـافرت هوایی و گردشـگری هرمس 

گشـت آریانا
همکارگرامی 

باسام وعرض ادب ،
احترامـا" ، بـا توجـه بـه سـوابق درخشـان مدیریتـی حضرتعالـی و 
حضـور موفـق تـان درعرصـه مطبوعـات کشـور و عاقـه منـدی آن 
مدیرجـوان وخـاق در امرهمـکاری وکمـک بـه ایـن مجموعـه ، 
ح ، برنامـه ریزی وآمـوزش "  ازتاریـخ ایـن حکـم بعنـوان  " مدیرطـر
انجمـن خبرنگاران و عکاسـان ورزشـی اسـتان اصفهـان منصوب 

مـی گردیـد . 
و  جنابعالـی  فعـال  حضـور  بـا  دارد  انتظـار  رو  ایـن  از  لـذا 
ح و برنامـه هـای آموزشـی  برنامه ریزی هـای دقیـق وارائـه طـر

درجهـت بسـط ، توسـعه وگسـترش دانـش وارتقـاء سـطح کمـی 
وکیفـی اعضای ایـن انجمن کوشـا بـوده وبتوانیـد با توکل بـه ایزد 
منـان ، اهـداف ازپیـش تعییـن شـده ایـن انجمـن را بارورسـازید .

درپایـان توفیـق وموفقیـت آن برادرگرامـی را ازخداونـد منـان 
مسـئلت مـی نمایـد .

سید فریورموسوی
دبیرکل انجمن

ع فصــل  بهــروز عطایــی دربــاره شــرو  | نــژاد  فریــد فرخــی 
نقــل وانتقــاالت والیبــال گفــت: در حــال حاضــر فصــل نقــل 
ع بــه جــذب  و انتقــاالت آغــاز شــده اســت و تیــم هــا  شــرو
بازیکنــان کــرده انــد امــا در حــال حاضــر در ایــن زمینــه هیــچ 
کالــه آمــل  ایــم. ســرمربی تیــم والیبــال  فعالیتــی نداشــته 
ح شــده از ســوی تیــم ســایپا گفــت:  دربــاره پیشــنهادات مطــر

بــه هــر حــال در فصــل نقــل و انتقــاالت ممکــن اســت 
کــرات انجــام مــی  ح شــود مذا پیشــنهاداتی مطــر

 شــود امــا بــرای جمــع بنــدی نیــاز بــه زمــان اســت.
 وی دربــاره آغــاز رقابــت هــای لیــگ برتــراز 
شــهریورماه و اولتیماتــوم جــدی فدراســیون بــه 
تیــم هــا بــرای تســویه حســاب گفــت: مهمتریــن 

ع در بررســی لیــگ و مســابقات قانونمنــدی  موضــو
و اجــرای قانــون اســت. ایــن یــک تفکــر درســتی 
گــر مســابقات لیــگ قانونمنــد برگــزار شــود  اســت. ا

و آئیــن نامــه ســازمان لیــگ اجــرا شــود نتایــج 
بهتــری حاصــل می شــود. همیشــه اجرای 

گــر  قانــون بهتــر از بــی قانونــی اســت. ا
قوانیــن را بــه درســتی و قطعــا اجــرا 

کنیــم در دراز مــدت نتایــج آن 
را خواهیــم دیــد و مــی توانــد 
بــه والیبــال مــا کمــک کنــد. 

گــر مســابقات از شــهریورماه آغــاز  کیــد کــرد: ا عطایــی در ادامــه تا
شــود شــرایط بهتــری خواهیــم داشــت، فشــار مســابقات کمتــر 
خواهــد بــود در نتیجــه مصدومیــت هــا و آســیب هــا کاهــش 
خواهــد یافــت و ایــن کیفیــت مســابقات را افزایــش خواهــد 
خ دهــد. وی در پاســخ بــه ایــن  داد. امیــدوارم کــه ایــن اتفــاق ر
ــال پیشــنهادی  ــی والیب ــم مل ــت تی ــاره هدای ــا درب ــه آی ــئوال ک س
بــه شــما داده شــده اســت ، گفــت: فکــر نمــی کنــم  بــه کســی 
پیشــنهادی داده شــده باشــد همانطــور کــه داورزنــی 
اعــام کــرد بــا کســی دربــاره هدایــت تیــم ملــی والیبال 
صحبتــی نشــده اســت. در همیــن زمینــه کارگروهــی 
مشــورتی تشــکیل شــده اســت کــه بــه جمــع بنــدی 
خواهنــد رســید. بهتــر اســت ابتــدا دربــاره اهــداف 
در المپیــک بــه نتیجــه برســند و منطبــق بــا ایــن 
اهــداف و واقعیــت ســرمربی تیــم ملــی را انتخــاب 
کننــد. عطایــی در پایــان گفــت: بــه هــر حــال بازیکنــان 
مربیــان  مکتــب  پــرورش  ایــران  ملــی  تیــم 
ایرانــی و فدراســیون والیبــال هســتند. 
مربیــان ایرانــی شایســته هدایــت 
تیــم ملــی را دارنــد و تصمیــم گیری 
بــر  ســرمربی  انتخــاب  دربــاره 
ــران ارشــد فدراســیون   عهــده مدی

خواهد بود.

بهروزعطایی
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