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 خروش مردم زنجان 
علیه اغتشاش گران  

 گزارش های جدید از ابعاد آسیب به اموال عمومی در اغتشاشات 
و نیز آتش زدن قرآن منتشر شده است

به بهانه تجلیل از عبدالرحمن 
صفارپور، نویسنده »تصمیم کبری«

در جست وجوی نویسندگان 
نوستالژی های مدرسه

پاسخ به 12 ابهام بنزینی و یارانه ای
وضعیت جاماندگان کمک حمایتی، احتمال افزایش پرداخت ها، سهمیه مالکان چند خودرو و... در توضیحات سخنگو و چند مقام دولتی

 24 خان، برای گرفتن مجوز 
فعالیت  صنعتی

خراسان رضوی

 دادگاه پرونده قاچاق کالن ارز 
در مشهد برگزار شد

اقرار متهم ردیف اول به صدور 
اظهارنامه های غیرواقعی

خراسان رضوی

 دو راهی بنزین و گاز 
زیرساخت ها برای ترویج خودرو های 

دوگانه سوز فراهم است؟

8

 توصیه پلوسی 
به کناره گیری ترامپ

3

 فیلم های جشنواره امسال فجر در  
ژانرهای متنوعی ساخته شده اند

سفره رنگین فجر 98
6

 کتاب  ویـچ!

کتاب های خالصه شده یا 
ساندویچی چه معایبی دارند؟

زندگی سالم

 ماجرای عشق اورژانسی!

مزاحم تلفنی اورژانس می گوید 
زنگ می زنم چون از صدای 

اپراتور خوشم آمده ... !

زندگی سالم
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فرجام غرور 
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پیگیری گزارش های مردمی در اولین 
روز اجرای طرح »گران نمی خریم«

  خراسان رضویپرونده گران فروشی گوشت روی میز تعزیرات
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عکس:میثم دهقانی

گران نمی خریم
گران فروشی های بنزینی را 

 
به روزنامه خراسان اطالع دهید

پیامک 2000999

 کمک حمایتی
 20 میلیون نفر  واریز شد 
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 بنزین و اعتماد مردم
این درست که افزایش و اصالح قیمت بنزین فی نفسه 

موجب نگرانی، رنجش و عصبانیت...

یادداشت روز

کورش شجاعی

  صفحه 2



 بنزین و اعتماد مردم

این درست که افزایش و اصالح قیمت بنزین فی 
نفسه موجب نگرانی، رنجش و عصبانیت عده 
قابل توجه ای از افراد جامعه شده اما آن چه باعث 
نگرانی بیشتر و حتی ترس آحاد مردم می شود، 
گرانی های مسبوق به سابقه دیگر اجناس پس از 
افزایش قیمت حامل های انرژی و ضعف نظارت 
و کنترل بازار است. درباره تصمیم افزایش نرخ 
بنزین و اجرایی شدن آن از ساعت صفر جمعه 
24 آبان 98 در این یادداشت به چند نکته اشاره 

می شود: 
1 – معضل قاچاق گسترده سوخت از کشور یک 
امر بدیهی است و با منطق اقتصادی وقتی تفاوت 
قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه فاصله 
چند هــزار تومانی دارد با هیچ گونه ابــزار بگیر 
و ببند نمی تــوان این قاچاق را به صفر رساند. 
بسیاری از اقتصاددانان تنها ابزار حل این معضل 
ــردن ایــن فاصله یــا حــداقــل کاهش  را از بین ب
منطقی آن می دانند. بماند که مصرف بی رویه 
ــان هــای مــادی،  ــالوه بر زی سوخت در کشور ع

مسائل زیست محیطی نیز دارد.
2 – طرح مدیریت مصرف سوخت در بطن خود 
ــرادات جدی  ــ ــا ای ــت ام ــرح به جا و الزمــی اس ط
می توان به نحوه اجــرای این طرح وارد کرد که 
متاسفانه مسئوالن بدون اهتمام به آن ها گام 

در راه  اجرای چنین طرح خطیری گذاشته اند.
3 – این گونه اعالم کردن دفعی یک تصمیم مهم 
و اثرگذار در زندگی و خصوصا افکار عمومی از 
سوی دولت جای نقد فراوان دارد چرا که حتما 
می شد با ارائــه بحث های کارشناسی موثر در 
رسانه های جمعی خصوصا صدا و سیما، عالوه 
بر پخته شدن هر چه بیشتر این طرح و تعیین مزایا 
و معایب آن، زمینه پذیرش این طرح را در جامعه 
افزایش داد و اساسا داشتن »پیوست رسانه ای« 
برای انجام موفق تمامی امور مهم، ضرورتی است 

که گویا برخی از مسئوالن به آن باور ندارند!
4 – گالیه، شکایت و اعــتــراض یکی از حقوق 
اساسی و مسلم مــردم در برابر وقایع و تصمیم 
سازی هایی است که درست یا نادرست بخشی از 
مردم چنین تصمیماتی را به نفع خود نمی دانند، 
اعتراض مردم چند فایده مهم دارد از جمله: اوال، 
صدای بخشی از مردم شنیده می شود ثانیا، به 
هر صورت مسئوالن و مردم باید باور کنند هر 
تصمیمی مخالفان و موافقانی دارد ثالثا، مردم 
براساس داده های ذهنی، باورهای درست یا 
غلط، نظرات مختلف کارشناسی، تاثیر فضای 
مجازی، واقعیت های آشکار و نهان جامعه به 
صورت حرف ها، نظرها، نقدها و مطالباتی دارند 
که باید توسط مسئوالن شنیده و به آن ها به موقع 
پاسخ قانع کننده داده شود، شنیده نشدن صدای 
مردم یا دیر شنیدن یا ظاهرا شنیدن و در عمل 
وقعی ننهادن، برای مردم چاره ای جز اعتراضات 
خیابانی باقی نمی گــذارد. اعتراضی که البته 

اغلب اوقــات اغتشاش گــران و بر هم زنندگان 
نظم عمومی و خرابکاران از آن سوءاستفاده می 
کنند و عــالوه بر آسیب زدن به امــوال عمومی، 
تولید خوراک برای رسانه ها و بدخواهان ملت، 
متاسفانه سبب به حاشیه رفتن و گاه به محاق 
رفتن مطالبات واقعی مردم می شود. پس عالوه 
بر این که مردم باید مراقب نفوذ اغتشاش گران 
به صف خود شوند و نیروهای امنیتی و نظامی 
مداخله به هنگام و به موقع و موثر با این مورد 
داشته باشند، مسئوالن نیز نباید به بهانه حضور 
معدودی اغتشاشگر ناآگاه یا مزدور و اجیر شده یا 
دچار هیجان در میان مردم، حرف و صدای مردم 
را در زمینه های گوناگون ناشنیده بگیرند. البته 
برخورد جدی و قانونی با اغتشاش گران و برهم 
زنندگان امنیت جامعه وظیفه دیگر تمام دستگاه 

ها و صدا و سیماست.
رابــعــا، اعتراضات خیابانی مــردم هر چند کم 
شمار باشد مسئوالن را باید هوشیارتر کند چون 
بسیاری دیگر از مردم نسبت به اوضاع اقتصادی 
و معیشت خود گالیه مند و معترض و سخت در 
مضیقه و فشار هستند اما به هزار و یک دلیل از 
جمله مالحظات سیاسی، اجتماعی و دلبستگی 
ــل نظام و انــقــالب و کشور از حضور در  بــه اص
اعتراضات خیابانی و بیشتر به خاطر مالحظه 
سوءاستفاده دشمنان پرهیز می کنند و این نکته 
ای بس مهم است که باید تک تک مسئوالن و 
تصمیم ســازان کشور به آن بیش از پیش دقت 

کنند و نگذارند آتش زیر خاکستر بماند.
خامسا، اعتراضات مردمی باعث می شود که 
مسئوالن در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، 
اجرایی کردن تصمیمات و زمان و نحوه آن دقت و 

همه جانبه گری بیشتری داشته باشند.
5 – وعده وعیدهایی که در تصمیم های قبلی 
خصوصا دربــاره اقتصاد و معیشت مردم توسط 
مسئوالن داده شده و گاه بدان عمل نشده یا عمل 
به موقع و به هنگام نبوده، یا با تغییر و کم و کاست و 
اگرها و مگرهای بعدی مواجه شده موجب کاهش 
اعتماد و اطمینان بخش قابل توجهی از مردم 
شده و بر همین اساس این بار هم اگر چه افزایش 
و اصــالح قیمت حامل های انــرژی فعال و فقط 
برای بنزین اعمال شد البته به صورت دفعی و نه 
تدریجی )که هر کدام پیامدها و تبعات خاص خود 
را دارد( مردم باز هم نگران هستند که قیمت سایر 
کاالها با همین تک افزایش قیمت بنزین، زندگی 

و معیشت شان را سخت تر کند.
6 – واقعا اگر پیش از اجــرا و اقــدام و افزایش و 
ــالح نــرخ بنزین مسئوالن و کارشناسان و  اص
تصمیم سازان با دیدگاه های گوناگون در برنامه 
هایی، کارشناسانه، نقادانه و منصفانه به نقد 
و بررسی چنین طرحی در رسانه ها، دانشگاه 
ها، حــوزه ها، نمازهای جمعه و جماعات و ... 
می پرداختند و البته زمــان مناسب تر و شیوه 
اجرایی بهتری برمی گزیدند باز هم شاهد چنین 

التهاباتی در جامعه می بودیم؟
7 – آیا همه پیشنهادها و طرح های مبتنی بر 
علم اقتصاد و سازگار با فرهنگ و اقتصاد جامعه 
ایرانی در کنار این روش اصالح قیمت بنزین و 
مصرف سوخت از جمله اختصاص سهمیه بنزین 
به هر ایرانی براساس کــارت ملی مــورد توجه 
جدی و مداقه تصمیم سازان و مسئوالن کشور 

قرار گرفته و سپس به اجرای طرح فعلی عزم جزم 
کرده اند یا خیر؟ اگر چنین بوده باز هم باید این 
مسائل کارشناسی و پیش از این ها به اطالع افکار 
عمومی رسانده می شد تا زمینه پذیرش افکار 

عمومی مساعدتر می شد.
8 – عده ای از مــردم می گویند مگر دستمزد 
و حقوق ما به دالر است که قیمت بنزین را به 
ــازان  ــودروس دالر محاسبه مــی کنند، چــرا خ
خودروهای کم مصرف و غیربنزینی تولید نمی 
کنند. ما جزو بزرگ ترین دارندگان نفت و گاز 
ــرا؟ قیمت خــودروهــای  جهان هستیم پس چ
داخلی آیا مانند خودروهای با کیفیت خارجی 
است؟ با گرانی های بعد از افزایش قیمت بنزین 
چه کنیم؟ و ... پاسخ موثر و به موقع کارشناسان 
و مسئوالن به این گونه سواالت برخی از مردم 
فــارغ از درستی یا نادرستی برخی حــرف ها 
وظیفه حتمی و ذاتی کارشناسان و حاکمیت 
است که با جواب های علمی و به موقع افکار 

عمومی را اقناع کنند.
9 – کنترل و نظارت دقیق، مستمر و موثر بر قیمت 
کاالها، عمل به وعده ها، واریز به موقع کمک های 
معیشتی به حساب تمامی خانوارهای هدف از 
محل افزایش و اصالح قیمت بنزین، گسترش 
و نقل عمومی  ناوگان حمل  تامین و تجهیز  و 
خصوصا سرمایه گــذاری در بحث ریــل، قطار و 
مترو، محقق شده دولت الکترونیک و ایجاد بستر 
برای کاهش سفرهای درون شهری، تالش برای 
کاهش تورم، رکود و بیکاری، تالش برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، اعتماد به توان 
داخل، استفاده بهینه از انرژی در تمامی زمینه 
ها و البته صداقت و شفافیت بیش از پیش با مردم 
از جمله مهم ترین مسائلی است که می تواند به 
اجرایی شدن طرح ها و اقدامات مهم از جمله 

طرح اخیر کمک کند.
ــرح هایی از جمله پیشنهاد  ــرای ط 10 – اجـ
روز گذشته روزنامه خراسان با عنوان »گران 
نمی خریم« و فراگیر کــردن چنین طرح هایی 
در کشور می تواند کمک موثری برای نظارت و 
کنترل قیمت ها باشد به شرط این که نهادهای 
ذی ربط تمام قد به وظایف خود عمل کنند و آحاد 

مردم نیز مسئوالنه پای کار بیایند.
11 – اقــدام اخیر که با تاخیر و تازه این روزها 
ــده کــه تصمیمی بــراســاس نظر و  مشخص ش
ــل منطبق بر نظر  ــران سه قــوه الاق مشورت س
کارشناسی عده ای از کارشناسان بوده از یک سو 
و پیامدهای اجتماعی آشکار و نهانی که به دنبال 
داشت از دیگر سو بیش از پیش این نکته را اثبات 
می کند که اطالع رسانی و صداقت و شفافیت 
باید بیشتر باشد. تالش تک تک مسئوالن برای 
حفظ اعتماد و اطمینان مردم به عنوان بزرگ 
ترین سرمایه اجتماعی باید در اولویت و صدر 
اقدامات همه قوا، کارگزاران، مدیران و تمامی 

مسئوالن کشور قرار گیرد.
وعــده ها عملیاتی شــود، صــدای مــردم در همه 
عرصه ها به موقع شنیده و پاسخ قانع کننده و به 
هنگام به ســواالت داده شود تا این ملت بزرگ 
همیشه و هماره مانند سال های دفاع مقدس 
در دیگر عرصه های موفق ملی همچنان پای 
کار و مدافع تصمیمات اثرگذار و مهم مسئوالن 

کشور باشند.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 این چه حرفی است که می گویند با افزایش  •
قیمت بنزین، قیمت دیگر کاالها نباید باال 
بــرود. مگر قــرار است خودروها آب مصرف 

کنند؟
نوشته اید گران نخرید اما بیایید برایتان  •

تعریف کنم که آهن فروشی های خین عرب 
از پنج شنبه هفته گذشته هر تیرآهن را حدود 

40 هزار تومان گران تر می فروشند.
 آقایان مسئول! زمانی که به خاطر دالر  •

قیمت اجناس گــران می شد،کجا بودید؟ 
االن که خودتون بنزین رو گران کردید برای 
جلوگیری از گران شدن اجناس 24 ساعته 

گشت می گذارید؟
 مردم در کجای دنیا صبح که از خواب بیدار  •

می شوند، می بینند بنزین سه برابر شده؟
آقای روحانی شب می خوابه صبح بنزین  •

رو سه برابر افزایش میده. خوب ما دردمان را 
باید به کجا بگوییم؟ 

 پس اینترنت رو کی وصل می کنند؟ مردم  •
رو از کار و کاسبی انداختند.

ــی ایــن مـــردم هــمــان هایی  • ــان آقـــای روح
هستندکه هشت سال از کشورشان دفاع 
کردند. این مــردم همان هایی هستند که 
حماسه نهم دی را آفریدند. لیاقت این مردم 
بیش ازایــن هاست. پس چــرا به فکرشان 

نیستید؟
یک جوجه کباب نصفه و نیمه، با یک کاسه  •

سوپ کوچک به اضافه یک گوجه نصفه را در 
فرودگاه مهرآباد خریدم 65 هزارتومان. بعد 

فکر می کنید دزدی شاخ و دم داره؟
در مقایسه خنده داری که درباره قیمت بنزین  •

در ایران و کشورهای دیگر انجام دادید فراموش 
کــرده بودید مصرف خودروهای داخلی را با 
کشورهای دیگر مقایسه کنید. ضمنا حمل و 

نقل عمومی را هم جا انداخته بودید.
وســط ایــن تــورم هــای چند 10 درصــدی،  •

اصالح یارانه و فشارهای اقتصادی از حال 
افغانستانی های ساکن ایران هم خبر دارید؟ 
کسی اصال به فکر ما هست؟ می دانید چه 

مشکالتی داریم؟

در میدان استقالل هفته پیش گوشت را 60  •
هزار تومان خریدم اما امروز 80 هزار تومان 

می فروشند.
چه ضــرورتــی دارد در ایــن برهه حساس  •

ــادی بر مــردم حاکم  که فشار اقتصادی زی
است تعرفه پزشکان عمومی هم چند برابر 
شود؟ آیا کسی خودش را به جای بیماران 
نیازمند گذاشته است؟ در هر شهری که وارد 
می شویم بهترین ساختمان ها و خودروها 

مال پزشکان است.
 بعدازسال هابه خانواده ام قول دادم عید  •

ببرم شان مسافرت ولی مگر می شه بااین 
گرونی بنزین بری مسافرت؟ تمام امیدم به 
یأس تبدیل شد. جواب خانواده ام را چی بدم؟

حاال که دریاخواری و کوه خواری و زمین  •
خواری این همه رواج پیدا کرده و دیگه هیچ 
آب و هوای سالمی برامون نمونده حداقل 
بگذارید که همین اینترنت ضعیف و فیلتر 
شده بمونه برامون. شما رو به خدا دست از سر 

همین یکی بردارید.
ــاال با  • ــدت هاست گوشت نــخــوردیــم. ح م

گرونی بنزین شوهرم بیکار شد. واقعا متاسفم 
برای باعث و بانی این اوضاع. تا حاال چندبار 
پیام دادم اما چاپ نکردین. انگار شما هم 
برای چاپ پیام های مردم، پارتی بازی می 

کنید. پس باز هم خوش به حال آقازاده ها.
مگر آقای رئیس جمهور نمی گه افزایش  •

قیمت بنزین بــرای حمایت از قشرهای کم 
درآمد است، خب یکی مثل من که با موتور 
کار می کنه و موتورم هم بیشتر از 10 سال کار 
کرده و فرسوده شده چه کار باید بکنم؟ درآمد 
من از همین موتور قدیمیه. حاال با این کارتان 

به کلی امثال من را بیچاره کردید.
ــه شــهــر سرعت  • نــیــشــابــور تــبــدیــل شـــده ب

ــی! چــقــدر بــابــت سرعت  ــرئ ــام گــیــرهــای ن
باید هزینه  گیرهایی که دیــده نمی شوند 

استهالک خودرو بدهیم؟
 قبال همه تفریح مون همین بود که سالی  •

یک بار بریم طرقبه، ناهار بخوریم. گوشت که 
گرون شد به فالفل راضی شدیم. حبوبات که 

گرون شد تمام خوشحالی مون همین شد که 
بریم طرقبه و یک شیشه دوغ خنک بخوریم. 
لبنیات هم که گرون شد و ما فقط می رفتیم 
یک دور می زدیــم و برمی گشتیم. حاال که 

بنزین هم گرون شده و دیگه هیچی.
ــان گــالیــه دارم. مــنــم ازمــخــاطــبــان  • ــ  ازت

ــه حـــرفـــم تــوجــه  ــرابـ ــس چـ شــمــاهــســتــم پـ
نمی کنیدوازآقای رضا رشیدپور هیچ خبری 

چاپ نمی کنید؟
ــاز بوتان  • ــدود یــک ماهه کــه کپسول گ ح

ــه بــی نــظــمــی و بی  ــاد. آخـ ــی ــم ــون ن ــرم ــی گ
مسئولیتی تا کجا؟

 آقای روحانی گفتی چاه نفت پیدا کردیم.  •
آخ آخ ما نفهمیدیم منظورت جیب ما بوده! اگر 
200 لیتر بنزین برای  نه، شما بیا ماهانه 
سهمیه بندی بده هر کی بیشتر می خواد، بره 

لیتری 5000تومان بزنه.
 باید متاسف بود از دیدن جوانانی که به جای  •

بچه بغل کردن حیواناتی مانند سگ وگربه و... 
دارند و مدام میگن بابا نرو، مامان بیا !

 پنج شنبه گذشته گوشی E10 سامسونگ  •
را یک میلیون و 570 هزارتومان می فروختند 
را پرسیدم چند  آن  ــا دیشب کــه قیمت  ام
صد هزار تومان گران تربود. وقتی علت را 
پرسیدم، گفتند به خاطر گرانی بنزین است 
و ما ایــن قیمت ها را از بنکدارهای تهران 

می گیریم.
گفتند افزایش قیمت بنزین باعث افزایش  •

قیمت ها نخواهد شد. از دیروز هر لیتر شیر 
شتر در بیرجند 20 درصد افزایش یافت.

از مسئوالن محترم بپرسید آیا برای پیک  •
ــوری کــه در آژانـــس هــای سطح  ــوت هــای م
شهرمشغول هستند سهمیه ای درنظرگرفته 
ــل آژانسی  انــد یــا خیر؟ مــن بــا مــوتــورم داخ
درسطح شهرکارمی کنم ولی هر روز دارم 

بنزین آزاد می زنم.
مسئوالن محترم قبل از اعالم نرخ بنزین،  •

مــردم را نامحرم می دانستند حاال که همه 
جا و همه شهرها شلوغ شده بر مــردم منت 

می گذارند و تقاضای پشتیبانی دارند؟

»تا چند روز قبل گوشت قرمز که به 65 هزار 
تومان رسیده بود، در طول دو روز به 95هزار 
تومان رسیده. وقتی به قصاب ها اعتراض کردم، 
می گویند چون بنزین گران شده، قیمت گوشت 
هم تغییر کــرده. مگر قرار نبود افزایش قیمت 
بنزین در قیمت اقالم تغییری ایجاد نکند.« این، 
متن پیامکی است که یکی از شهروندان پس از 
آغاز طرح »گران نخریم« در روز گذشته، به همراه 
نشانی گوشت فروشی های مذکور، به تحریریه 
روزنامه خراسان فرستاده است. در یک عملیات 
سریع و به محض دریافت پیامک، به دلیل اهمیت 
موضوع مطرح شــده، بالفاصله   بــرای بررسی 
موضوع با تیمی از بازرسان سازمان صنعت، 
گوشت  اتحادیه  مسئوالن  و  تجارت  و  معدن 
مشهد، در قالب گشتی مشترک به آدرس های 
اعالم شده می رویم. خیابان ... مقصد ماست. 
چند قصابی که کنار هم قرار دارند، روی کاغذ 
قیمتی برای گوشت گوسفندی نوشته و جلوی 

مغازه نصب کرده اند که مغایــر با قیمِت درج شده 
روی تابلوی درون مغازه است و قیمِت تابلو هم، 
مغایر با قیمت مصوب و قانونی گوشت گوسفند. 
به صورت ناشناس قیمت ها را سوال می کنم؛ 
قیمت هرکیلو گوشت بره نرینه 92هزارتومان. 
معاون اتحادیه گوشت قرمز که با ما همراه شده، 
می گوید: »قیمت هایی که در این فروشگاه ها 
نصب و ارائــه شده، بین پنج تا 10 هزار تومان 
دوشنبه  که  اتحادیه  اعالمی  قیمت  از  باالتر 
ــد، هست. طــی چند  ــان اعــالم ش قبل، 13آبـ
روزگذشته قیمت هرکیلو گوشت گوسفند حدود 
20 هزار تومان باال رفته است که البته به گرانی 
بنزین مربوط نمی شود، بلکه دلیلش آزادسازی 
صادرات دام به استان های دیگر است. منتها 
این قصابی ها، حتی از این افزایش قیمت قانونی 
هم عدول کرده و حدود پنج تا 10هزارتومان، 
ــه می کنند. هم  گران تر از قیمت مصوب ارائ
اکنون گوشت بره نرینه، با وجود تمام گرانی 

های ایجاد شده، باید کیلویی 83 تا 85 هزار 
تومان به فروش برسد، نه 92 و 95 هزار تومان 
که امروز برخی فروشندگان گوشت اعمال کرده 
اند«»گوهری« بازرس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت توضیح می دهد: »در بازرسی از این 
واحدهای فروش گوشت که توسط شهروندان 
معرفی شدند، متاسفانه  فاکتور خرید و فروش 
به دست نیامد و بنا به اظهارات معاون اتحادیه 
گوشت ، در این واحدها که عــالوه بر  اقــدام به 
گران فروشی و تبلیغات خالف و اغوای مشتری با 
ارائه قیمتی پایین تر جلوی مغازه و گران فروشی 
درون مغازه که با آن برخورد و پرونده به تعزیرات 
حکومتی ارســال شد، مقادیری گوشت تاریخ 
مصرف گذشته هم یافت شد که بازرسان سازمان 
دام پزشکی برای بررسی و اقدامات الزم، حضور 

یافتند.« 
مشروح این گزارش را در سایت 
khorasannews.com بخوانید

پیگیری گزارش های مردمی در اولین روز اجرای طرح »گران نمی خریم« 
پرونده گران فروشی گوشت، روی میز تعزیرات

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
با اشاره به بررسی های جلسه امروز کمیسیون 
متبوع خود از حذف حبس در موضوع مهریه و 
جرایم غیر عمد خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن 
نوروزی درباره جلسه دیروز کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس گفت: دراین  جلسه طرح الحاق 
محکومیت های  ــرای  اج قانون  به  تبصره  چند 
مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: 
ــن گونه بــازداشــت  ــن بررسی ها ای ــاس ای بــر اس
محکومان مالی مهریه و جرایم غیر عمد حذف 

شد، عدم امکان وصول مهریه یا قسمتی از آن به 
تشخیص دادگاه می تواند از مصادیق تبصره ماده 
1130 قانون مدنی )شرایط طــالق( باشد در 
واقع در این خصوص ما راه طالق را باز کرده ایم 
تا اگــر زوج نتواند مهریه پــرداخــت کند، زوجه 
بتواند با تشخیص دادگاه طالق بگیرد.همچنین 
سخنگوی  ملت،  خانه  خبرگزاری  گــزارش  به 
ــه ایــن خبر  کمیسیون قضایی مجلس  در ادام
افزود: طبق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون 
محکومیت های مالی؛ درباره افرادی که درحال 

حاضر در زندان هستند در موردی که دادگاه حکم 
به تقسیط مهریه کند و محکوم به هم به ماخذ سکه 
طال باشد در صورتی که نوسان شدید قیمت سکه 
در بازار به میزان 20 درصد باشد به صرف تقاضای 
محکوم علیه، حکم تقسیط مهریه، بدون نیاز به 
تشریفات رسیدگی به مدت دو سال به نسبتی که 
توسط رئیس قوه قضاییه در مورد اختالف سکه 
قبل و بعد از نوسان، اعالم می شود تعدیل خواهد 
شد و این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم به از 

سوی طرفین طبق مقررات مزبور نخواهد بود.

حذف حبس ازمهریه و جرایم غیرعمد در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد

جاماندگان طرح »حمایت معیشتی« چه کنند؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: 
جاماندگان طرح حمایت معیشتی از هفته آینده با 
کد دستوری #6369* وضعیت خود را پیگیری 
کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای 
درباره جاماندگان طرح حمایت معیشتی اعالم 
ــرد: افـــرادی که در فهرست مشموالن طرح  ک
حمایت معیشتی دولت قرار نگرفته اند، می توانند 
از اواســـط هفته آیــنــده از طریق کــد دستوری 
#6369* از وضعیت خــود مطلع شوند. این 
وزارتخانه هیچ پیامکی در خصوص یارانه ارسال 
نمی کند.   در این اطالعیه آمده است: هر زمان 
درخواست این گروه از هموطنان مورد تایید قرار 
گیرد، مبلغ بسته حمایت معیشتی از ابتدای 

اجرای طرح به حساب آنان واریز خواهد شد.

دولــت بــرای حمایت از معیشت مــردم از محل 
 60 برگیرنده  در  کــه  بنزین  قیمت  ــش  ــزای اف
میلیون ایرانی اســت، مبالغ تعیین شده برای 
ــروه از مشموالن طــرح شامل 20  نخستین گ
دوشنبه27  )شــامــگــاه  امشب  را  نفر  میلیون 
ــی کند. ــز م ــ ــان واری ــه حــســاب آنـ ــان 98( ب  آبـ

این اطالعیه می افزاید: در دو نوبت بعدی تا اوایل 
هفته آینده 40 میلیون نفر مشمول باقی مانده، 

مبالغ خود را دریافت خواهند کرد.
براساس این اطالعیه، شهروندان از هرگونه 
مراجعه حضوری به ایــن وزارتــخــانــه و ادارات 

استانی خودداری کنند.
کــارگــران، کارمندان، معلمان، روستاییان و 
کمیته  مددجویان  بگیران،  مستمری  عشایر، 
ــداد، مددجویان بهزیستی، زنــان سرپرست  ام

ــوار، بازنشستگان و اقــشــار کــم درآمـــد از  ــان خ
گــروه هــایــی بــه حساب می آیند کــه بسته های 

حمایتی به آن ها پرداخت می شود. 

پاسخ رهبرانقالب به نامه وزیر بهداشت درباره جمعیت
رهبر معظم انقالب اسالمی به نامه وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی درباره » جمعیت«پاسخ 

دادند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت ا... خامنه ای در 

پاسخ به نامه  چندی قبل دکتر سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درباره موضوع جمعیت و لزوم تدوین 
تسهیل کننده  و  تشویقی  دستورالعمل های 
بــرای خانواده ها در جهت افزایش جمعیت 

کشور، نوشتند:»با تشکر از اقدامات، مقتضی 
موردنیاز  دستورالعمل های  و  قوانین  اســت 
مشخصًا ذکر شود تا اقدام مناسب نسبت به آن 

ها صورت گیرد.«
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فرمول آمریکایی درانتخابات 
افغانستان! 

کمیسیون انتخابات افغانستان باردیگر با تغییر 
در تقویم اعــام نتایج انتخابات،  ۲۳ آبــان مــاه را 
روز انتشار عمومی نتایج اولیه انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور اعام کرده بود که روز پنج شنبه 
گذشته این زمان بازهم به تعویق افتاد.تیم دولت ساز 
به رهبری اشــرف غنی خواستار شمارش تمامی 
آرای ریخته شده است چه این آرا ثبت الکترونیک 
شده باشد چه نشده باشد، به همین دلیل او و تیمش 
کمیسیون انتخابات را به سمت بازشماری آرا سوق 
داده اند.در مقابل تیم های انتخاباتی عبدا... عبدا...، 
گلبدین حکمتیار و رحمت ا... نبیل با متهم کردن 
اشرف غنی به تقلب و تخلف مخالف بازشماری آرا 
بوده و این روند را تحریم کرده اند. آن ها می گویند: 
فقط آرای ثبت شده بیومتریک باید شمارش شود و 
آرای غیر آن باطل است.ازسویی تقریبًا  بخش زیادی 
از مردم افغانستان، طالبان و احزاب سیاسی مخالف 
این دور از انتخابات افغانستان بر این اعتقادند که این 
انتخابات به سرانجام نخواهد رسید و نتیجه مطلوب 
مردم به بار نخواهد نشست واز سوی دیگراین اصل 
پذیرفته شده است که در نهایت آمریکا سرنوشت 
ــت آینده را تعیین خواهد کــرد و راه مطلوب  دول
برگزاری انتخابات بی سروصداو بعد رسیدن به 
مطلوب از راه ثانویه بود اما اکنون انتخابات و نتایج 
آن به مرحله سروصدا نزدیک شده است.آمریکا هنوز 
فرمولی برای اعام نتایج و چگونگی کنار آمدن با 
تیم های بازنده پیدا نکرده است بنابراین راه طوالنی 
شدن اعام نتایج را در پیش گرفته تا شاید بتواند به 
این فرمول جدید دست یابد. شاید یکی از فرمول های 
واشنگتن این باشد که اصًا نتایج انتخابات اعام 
نشود و در این جا دو راه پیِش پای همه خواهد بود: راه 
اول، راه برگزاری مجدد انتخابات است که با توجه 
به نبود زیرساخت و نبود اطمینان درباره سامت آن 
تقریبًا احتمال آن نزدیک به صفر است و اما راه دوم 
تقسیم قدرت میان تیم های مطرح انتخاباتی است که 
نتیجه آن چیزی بهتر از حکومت وحدت ملی و مصائب 

پیچیده اش برای مردم افغانستان نخواهد بود.

تحلیل روز

چهره روز 

خبر آخر

قاب بین الملل 

توئیت روز

نمای روز 

آمریکا

رکوردشکنی احالم در ریاض!
معروف  خــوانــنــده  ــام"  ــ "اح کنسرت  تبلیغات 
اماراتی در جشنواره ریاض )عربستان سعودی(.
او گران ترین بلیت های یک خواننده از کشورهای 
عربی در ریاض را به خود اختصاص داده است. هر 
بلیت: ۱۸ هزار ریال سعودی )معادل ۴۸۰۰ دالر(

بایدن ،کمی بهتر از »سگ هار«!

دونالد ترامپ خطاب به کیم جونگ اون ، رهبر کره 
شمالی در توئیتر : آقای رئیس، ممکن است جو بایدن 
خواب آلود و بسیار کند باشد اما "سگ هار" نیست. او 
در واقع بهتر از آن است، اما من تنها کسی هستم که 
می تواند تو را به مسیری هدایت کند که باید در آن 
باشی. شما باید سریعا اقدام کنی و سبب دستیابی 

به یک توافق نامه شوی. شما را خیلی زود می بینم!

ــواداران  درگــیــری بین نیروهای امنیتی و هـ
مورالس، رئیس جمهور پیشین بولیوی

  سید حسام رضوی
international@khorasannews.com

مورالس از احتمال بروز جنگ داخلی در بولیوی ابراز نگرانی کرد 

الپاز در بحران 
یک هفته پس از استعفا و خروج "اوو مورالس"   
اوضــاع در بولیوی همچنان پرتنش است 
ــه دارد. مــورالــس نیزبا  و اعتراضات ادام
اشاره به خشونت های اخیر در این کشور، 
دربــاره جنگ داخلی در بولیوی به شدت 
ابراز نگرانی کرده و خواستار »گفت و گوی 
ــاره به ایــن که  ملی« شــده اســت. وی با اش
رهبران کودتا به قتل عام بومیان و مردم 
فقیری که خواستار دموکراسی هستند، 
ناآرامی های کنونی  می پردازند، گفت: 
بخشی از درگیری های ضد امپریالیستی 
و ضد استعماری بومیان بولیوی است که 
سال ها با آن روبه رو بوده اند. "میشل باچله" 
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم  با 
اشاره به درگیری نیروهای امنیتی بولیوی با 
طرفداران  مورالس رئیس جمهور مستعفی 
این کشور که به کشته شدن دست کم هشت 
معترض منجر شد، به مقامات دولت موقت 
بولیوی درباره از کنترل خارج شدن اوضاع 
ایــن کشور هشدار داد. به نظر می رسد 
روزهــای سختی تا برگزاری انتخابات در 
بولیوی در انتظار مردم این کشور است. 

پس از خــروج مورالس از بولیوی، شک و 
ــاره احیای ثبات  تردیدهای فراوانی درب
در بولیوی وجود دارد. حامیان مورالس 
ضمن تاکید بر تداوم اعتراض های شان از 
جنینه آنیز رئیس جمهوری خودخوانده 
خواسته اند از این سمت کناره گیری کند.
آمریکا، برزیل، کلمبیا، انگلیس و آلمان 
آنیز را به عنوان رئیس جمهوری موقت 
بولیوی به رسمیت شناخته اند. همزمان با 
تداوم اعتراض حامیان اوو مورالس رئیس 
جمهوری مستعفی بولیوی در الپاز پایتخت 
این کشور و اختال در مسیرهای رفت و آمد، 
گزارش هایی از کمبود مواد غذایی به ویژه در 
پایتخت منتشر شده است. در همین حال 
"خورخس خوستینیانو" یک مقام دولت 
خودخوانده بولیوی اعام کرد:"مسیرهای 
هوایی" با استفاده از هواپیماها برای انتقال 
مایحتاج مردم ایجاد شده چون بزرگراه های 
مهم در پایتخت توسط حامیان مورالس 
بسته شده است. وی گفت که قرار است در 
شهرهای دیگر نیز به همین روش مایحتاج 

مردم انتقال یابد.

نقش عراق در قتل سرکرده داعش چه بود؟ 

داماد دردسرساز البغدادی 
دامادی که برای ابوبکر البغدادی فامیل نشد!شبکه 
ــی.ان.ن« آمریکا گزارشی تحت عنوان »عراق  »س
چگونه به شناسایی ابوبکر البغدادی سرکرده داعش 
کمک کرد؟« منتشر کرد که به نقل از برخی مسئوالن 
عراقی به بررسی این نقش پرداخت.»سعد العاق« 
رئیس سرویس اطاعات نظامی عــراق گفت که 
بازداشت »محمد علی ساجت« دامــاد البغدادی 
در ماه می، اوج موفقیت تاکتیک عراق در تعقیب 
سرکرده داعش از طریق نزدیکان وی بود. در واقع 
»ما از طریق خانواده البغدادی، تحرکات وی را به 
صورت غیر مستقیم تحت نظر داشتیم. این مسئله 
باعث می شد که ما مخفی بمانیم و به البغدادی نیز 
چنان وانمود کنیم که تحرکاتش را تحت نظر نداریم«.
یکی از افسران عراقی نیز خبر داد که ساجت پس از 
این که در ماه می ۲۰۱۹ در نزدیکی بغداد بازداشت 
شد، اطاعات مهمی از البغدادی ارائه کرد. داماد 
البغدادی، نیروهای امنیتی عراق را به تونلی در 
مناطق بیابانی نزدیک به شهر »القائم« در غرب عراق 
راهنمایی کرد که در نزدیکی مرزهای سوریه قرار 
داشت. نیروهای عراقی در این تونل، وسایل شخصی 
و برخی از نقشه ها و دست نوشته های البغدادی را 
کشف و ضبط کردند.این افسر گفت که ساجت به 

آنان گفته بود احتماال سرکرده داعش در استان ادلب 
)شمال غرب سوریه( حضور دارد. نیروهای امنیتی 
عراق نیز توانسته بودند به شبکه قاچاق البغدادی در 
سوریه نفوذ کنند و همین مسئله باعث شد که بتوانند 
او را تعقیب کنند.»کاریسا ورد« که در سی ان ان 
فعالیت می کند، با انتشار گزارشی در ماه گذشته 
گفت، خبر حضور البغدادی در ادلب برای بسیاری از 
تحلیل گران عجیب بود؛ زیرا ادلب در اشغال ائتاف 
تروریستی »هیئة تحریر الشام« قرار دارد که وابسته به 
القاعده است. درست است که تفکرات ایدئولوژیک 
مشترکی بین گروه های تروریستی وجود دارد، 
ولی داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنان، 
در سوریه درگیری های شدیدی با هم داشتند. به 
همین دلیل، بعید بود که البغدادی در ادلب و در 
روستایی مخفی شده باشد که فقط پنج کیلومتر با 
مرز ترکیه فاصله دارد.به هر حال، العاق با بیان این 
که بسیاری از سرکرده های داعش به شمال سوریه 
فرار کردند تا به منبع تأمین مالی خود )ترکیه( نزدیک 
باشند، می گوید که عملیات نظامی مستمر در شرق 
سوریه و مناطق مرزی مشترک با عراق، البغدادی را 
خشمگین کرد و »به غرب ]سوریه[ رفت تا به دور از 

عملیات های نظامی و میادین جنگ باشد«.

خادم-۳۰۰ هزار رای سرگردان در انتخابات 
ــی که روی  ریاست جمهوری افغانستان. آرای
برگه ها وجود دارنــد، اما هیچ اثری از آن ها در 
دستگاه های ثبت بیومتریک نیست. اشرف غنی، 
رئیس جمهور فعلی و یکی از نامزدهای انتخابات 
اخیر، به همراه کمیسیون انتخابات موافقند 
آرای ۱۲۸۷ محل رای دهی که انتخابات در آن 
ها برگزار شده است، اما دستگاه های بیومتریک 
و اطاعات آن به مرکز انتقال نیافته، بازشماری 
شود. این در حالی است که پیش از انتخابات 
مهرماه قرار بر این بود که تنها آرای بیومتریک 
مبنای اعتبار آرا باشند. همین دوگانگی باعث 
شده دیگر نامزدها مخالفت خود را با  بازشماری 
اعام کنند. ابتدا عبدا... عبدا...، رئیس اجرایی 
افغانستان و نامزد تیم ثبات و همگرایی و پس از 
آن گلبدین حکمتیار )معروف به ویرانگر و قصاب 
کابل( و  رحمت ا... نبیل، رئیس تیم انتخاباتی 
امنیت و عدالت با »آرای غیرمعتبر« مخالفت 
کردند. رحمت ا... نبیل، رئیس تیم انتخاباتی 
امنیت و عدالت هم در یک کنفرانس خبری در 
کابل گفت که محمد اشــرف غنی، رئیس تیم 

انتخاباتی دولت ساز در تاش مشروعیت دادن 
به رای تقلبی است.

مثلث معترضان علیه غنی	 
حاال، رسانه های افغانستان گزارش داده اند که 
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسامی با وجود آن که 
رابطه وی با عبدا... عبدا... با چالش های پرسابقه 
همراه است، به قصر سپیدار رفته و با عبدا... در 
باره وضعیت کنونی انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان گفت وگو کرده است. به نظر می رسد 
مثلث جدید سیاسی شامل عبدا... عبدا... رئیس 
اجرایی دولــت وحــدت ملی و عضو ارشــد حزب 
جمعیت اسامی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب 
اسامی و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و 
»رحمت ا... نبیل« رئیس سابق اداره امنیت ملی و 
یکی دیگر از نامزدان انتخابات در حال شکل گیری 
است. جبهه ای که  در طرف دیگر آن »عطامحمد 
نور« رئیس اجرایی حزب جمعیت و از رهبران با 
نفوذ سیاسی به همراه تعدادی دیگر از شخصیت 
های سیاسی افغانستان قرار دارند. انتشار گزارش 
ها مبنی بر ایجاد صف بندی هــای جدید یک 

روز پس از آن آغــاز شد که کمیسیون انتخابات 
افغانستان پس از دو روز توقف، روز یک شنبه 
بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را با 
وجود مخالفت شماری از گروه های انتخاباتی در 
استان های این کشور از سرگرفت، این در حالی 
است که هواداران گروه ثبات و همگرایی به رهبری 

عبدا... عبدا... در شماری از استان ها از جمله 
قندوز، فاریاب، بغان، پروان، کاپیسا و پنجشیر 
اقدام به اعتراض کردند و بازشماری آرا را در برخی 
از این استان ها متوقف کردند.حتی نمایندگان 
مجلس افغانستان هشدار دادند که شمارش آرای 
بدون بیومتریک ، کشور را با بحران جدی مواجه 
خواهد کرد.عبدا... می گوید اجــازه نمی دهد 
تجربه انتخابات سال ۲۰۱۴ تکرار شود. او معتقد 
است اگر استقال کمیسیون انتخابات زیر سوال 
بــرود، مشروعیت تمام فرایند انتخابات از بین 
خواهد رفت،با این حال، عطامحمد نور رئیس 
اجرایی حزب جمعیت اسامی در واکنش به این 
موضوع گفت: عبدا... حریص قدرت است و برای 
بقا دست به هر وسیله  ای خواهد زد.  وی در صفحه 
اجتماعی خود نوشت: نامزدان و احزاب سیاسی 
باید به کمیسیون فرصت دهند که نتایج انتخابات 
را اعام کند. »شاه حسین مرتضوی« معاون سابق 
سخنگوی ریاست جمهوری و مشاور کنونی رئیس 
جمهوری افغانستان هم در واکنش به سخنان 
عبدا... گفت: وی در میدان تنها مانده چراکه 
»ژنرال عبدالرشید دوستم« سکوت سیاسی را در 
پیش گرفته و عبدا... را حمایت نکرده است  .قرار 
بود نتایج اولیه پس از دوبار تأخیر در  روز ۲۳ آبان 
اعام شود اما برای بار سوم به تأخیر افتاد و اکنون 
شواهد و رویدادهای اخیر حاکی از بروز بحران 

انتخاباتی دراین کشوراست.

کارتون روز 

چهارمین  درخــصــوص  مالی  تایمز  کاریکاتور 
استیضاح رئیس جمهور در تاریخ آمریکا/ترامپ 
گفته آن قدر گرفتار كار است كه نمی تواند روند 

استیضاح را دنبال كند.

در افغانستان صف بندی های سیاسی جدید شکل می گیرد؟ 

»ویرانگر« در آغوش عبدا...

ازکلم بروکسل تا کلم برگزیت! 

برگزیت تنها به معنای جدایی بریتانیا از اتحادیه 
اروپانیست. آن ها تصمیم گرفته اند هرچیزی را که 
روزهای همزیستی با این اتحادیه برای شان تداعی 
می کند، اصــاح کنند. از جمله کلم بروکسل! 
)بروکسل پایتخت بلژیک است که مقر اتحادیه اروپا 
در آن قرار گرفته( حاال یک مزرعه در بریتانیا تصمیم 
گرفته اسم »کلم بروکسل« را به »کلم برگزیت« تغییر 
دهد! تصویری که می بینید متعلق به وزیر آموزش 
بریتانیاست که با کلم ها عکس گرفته است. کلم 
بروکسل، که با نام های کلم ُدکمه ای یا کلم َفندقی 
شناخته می شود، ظاهری مانند کلم پیچ اما بسیار 

کوچک تر دارد و به اندازۀ یک گردو است. 

کره شمالی: رایگان به نشست با ترامپ 
نمی رویم 

عالقه ای به مذاکره بی فایده با آمریکا نداریم 

کره شمالی گفت که پیونگ یانگ دیگر هیچ عاقه ای 
به یک مذاکره بی فایده دیگر با آمریکا ندارد و واشنگتن 
باید سیاست خصمانه اش علیه پیونگ یانگ را کنار 
بگذارد.کیم کای-گوان، مشاور وزیر خارجه کره 
شمالی و مذاکره کننده پیشین این کشور در بیانیه ای 
که توسط آژانس خبری این کشور منتشر شد، گفت 
که توئیت اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در واقع پیشنهاد یک نشست دیگر با کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی است.ترامپ روز یک شنبه از رهبر 
کره شمالی خواسته بود برای معامله با او در برچیدن 
تسلیحات هسته ای عجله کند و در پایان نوشته بود به 
زودی می بینمت!به گفته این مشاور، ترامپ و اون سه 
بار با یکدیگر دیدار داشته اند اما نتیجه ای حاصل نشده 
و تغییری محسوس در روابط دو کشور ایجاد نشده 
است. او آمریکا را به خرید زمان متهم کرد و گفت: ما 
دیگر عاقه ای به این نشست های بی حاصل نداریم. ما 
دیگر بدون گرفتن امتیاز حاضر به دادن هیچ چیزی به 
رئیس جمهور آمریکا نیستیم باید بهایی عادالنه برای 
آن چه ترامپ به عنوان دستاورد به آن مباهات می کند 
به ما داده شود.او افزود: آمریکا اگر واقعا خواهان گفت 
وگو با پیونگ یانگ است، باید سیاست خصمانه اش در 

قبال کره شمالی را کنار بگذارد.

رئیس جمهور آمریکا با توجه به شهادت های 
گوناگون و بی شمار در بــاره  ماجرای اوکراین 
روز به روز بیشتر تحت فشار قــرار می گیرد.در 
حالی که ترامپ بیش از همه می کوشد با انتشار 
پیام های توئیتری شاهدان را مورد حمله قرار 
دهد، نانسی پلوسی، رهبر دموکرات ها و رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا "راه حلی دیگر" به او 
پیشنهاد کــرده است.پلوسی در مصاحبه ای با 
شبکه تلویزیونی سی بی اس تصریح کرد: »آن چه 

شخص رئیس جمهور انجام داده به مراتب بدتر از 
کاری است که ریچارد نیکسون کرده بود.«ریچارد 
نیکسون در بین ســال هــای ۱۹۶۹ و ۱۹۷۴ 
ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشته و در پی 
ماجرای رسوایی برانگیز واترگیت از مقام خود 
کناره گرفت.نانسی پلوسی در مصاحبه با سی بی 
اس در این باره گفت: »نیکسون برای کشورش آن 
قدر ارزش و اهمیت قائل بود که متوجه شود، دیگر 
نمی تواند به کار خود ادامــه دهد.«نیکسون در 

جریان رسوایی واترگیت پیش از آن که استیضاح   و 
از مقامش برکنار شود، خود گام الزم را برداشت و 
از سمت خود کناره گرفت. او تنها رئیس جمهوری 
تاریخ آمریکاست که از مقامش استعفا کرده است.
پلوسی در عین حال ترامپ را فراخواند که هر 
گونه اطاعاتی که او ]ترامپ[ را مبرا می کند، 
در اختیار بازرسان و مسئوالن کمیته استماع 
ــزود: رئیس  ــد.او اف شاهدان تحقیقات قــرار ده
جمهور آمریکا می تواند از هر فرصتی برای اظهار 
نظر درباره ماجرای اوکراین استفاده کند و حتی 
مخفی  اطاعات  سازمان  کمیسیون  برابر  در 
شهادت بدهد.رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
در مصاحبه خود با شبکه سی بی اس ترامپ را 
یک "شیاد" خواند که به خاطر نداشتن اطمینان 
دست به حمات توئیتری علیه ماری یوانوویچ، 
سفیر پیشین آمریکا در اوکراین زده است.پلوسی 
گفت: »او ]ترامپ[ مرتکب یک اشتباه شد. او با 
نقاط قوت یوانوویچ آشناست و کوشید که این 
نقاط قوت را خدشه دار کند«.به گفته  پلوسی،  
عمل و رفتار ترامپ در ماجرای اوکراین به مراتب 
بدتر از آن چیزی است که از ریچارد نیکسون 
سر زده بود. پلوسی تصریح کرد که نیکسون با 

ــت برداشته بود. کناره گیری اش قدمی درس
مجلس نمایندگان که اکثریت آن را دموکرات ها 
تشکیل می دهند، کمیته اطاعاتی خود را مسئول 
بررسی این موضوع که به "اوکراین گیت" مشهور 
شده، کرده است. این کمیته تاکنون شاهدان 
گوناگونی را دعــوت کــرده و نتیجه گفت وگو با 
آنان، این احتمال را شدت بخشیده که اتهام فرد 
"افشاگر" علیه دونالد ترامپ بی اساس نبوده 
است.دیوید هولمز، دیپلمات آمریکایی، ماری 
یووانوویچ، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین، ویلیام 
تیلور، کاردار سفارت ایاالت متحده در اوکراین 
و جورج کنت، مقام بلندپایه وزارت امور خارجه 
ایاالت متحده از شاهدانی هستند که اظهارات آن 
ها به زیان ترامپ بوده است.در صورتی که مجلس 
نمایندگان به این نتیجه برسد که اقدامات ترامپ 
به قصد سوءاستفاده از قدرت و برای پیشبرد منافع 
شخصی بوده است، می تواند ترامپ را استیضاح 
کند.تصمیم گیری نهایی در باره برکناری رئیس 
جمهور در حوزه اختیارات مجلس سناست. در 
این مجلس جمهوری خواهان اکثریت را در دست 
دارنــد و بعید به نظر می رسد که رئیس جمهور 

منتخب خود را برکنار کنند.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: ترامپ "شیاد"، بدتر از نیکسون است 

توصیه پلوسی به کناره گیری ترامپ

مجموع نتایج چهار نظرسنجی به عمل آمده در 
انگلیس حاکی از پیشتازی حزب محافظه کار به 
رهبری بوریس جانسون در انتخابات ۱۲ دسامبر 
)۲۱ آذر( است. براساس نظرسنجی های صورت 
گرفته حزب جانسون بین ۱۰ تا ۱۷ درصــد از 
حزب اصلی رقیب )کارگر( جلوتر است. تازه ترین 
نتایج نظرسنجی موسسه »یوگاو« مؤید آن است 
که ۴۵ درصــد از کسانی که مــورد پرسش قرار 
ــد به حزب محافظه کار  گرفته اند، تصمیم دارن

رأی دهند که این رقم بیشتر میزان حمایت پس 
از انتخابات سراسری سال ۲۰۱۷ میادی به 
شمار می رود. حزب کارگر نیز توانسته ۲۸ درصد 
آرای مردم را به دست آورد که نسبت به نظرسنجی 
براساس  است.همچنین  نکرده  تغییری  قبل 
نظرسنجی یاد شده، میزان حمایت از حزب لیبرال 
دموکرات به عنوان اصلی ترین حزب مخالف 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  ۱۵ درصد و حزب 
برگزیت، اصلی ترین حامی جدایی انگلیس از 
اتحادیه اروپا ۴ درصد بوده که این ارقام هم نسبت 
به نظرسنجی پیشین تغییری نکرده است. از سویی 
نتایج نظرسنجی موسسه کمرس حاکی از حمایت 

۴۱ درصــدی مــردم از حزب محافظه کار و ۳۳ 
درصدی از کارگر به رهبری جرمی کوربین است. 
همچنین حزب محافظه کار بر اساس نظرسنجی 
موسسه تحقیقاتی اوپینیوم و نشریه دیلی میل هم 
به ترتیب ۱۶ درصد و ۱۵ درصد جلوتر از حزب 
کارگر است.انتخابات عمومی انگلیس که سومین 
انتخابات پس از رای مردم این کشور به خروج از 
اتحادیه اروپا به شمار می رود قرار است ۱۲ دسامبر 
برگزار شود و حزب پیروز سکان دولت این کشور را 
به مدت پنج سال در دست خواهد گرفت. اقبال 
حزب جانسون در نظرسنجی ها با مصاحبه های 
جدید معشوقه سابق وی همزمان شده است. 

جنیفر آرکــوری، مدل سابق و تاجر آمریکایی در 
پاسخ به سوالی درباره این که رابطه اش با بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس و شهردار سابق 
لندن چگونه رابطه ای بوده، اظهار کرد: »من به 
این سوال پاسخ نمی دهم اما می توان گفت رابطه 
بسیار ویژه ای میان ما وجود داشت.« به گزارش 
اسپوتنیک او گفته حدود یک هفته پیش تاش 
کرده با جانسون تماس بگیرد اما اندکی پس از آن 
که جانسون گوشی را برداشته، "مردی با لهجه 
چینی" شروع به صحبت کرده است. آرکوری در 
روزهای گذشته جانسون را به بی توجهی به او از 

زمان تصدی نخست وزیری انگلیس متهم کرد.

پیشتازی حزب جانسون در 
نظرسنجی های جدید 

انصارا... یمن 2 کشتی جنگی 
سعودی را توقیف کرد 

ارتــش یمن دو کشتی جنگی وابسته به ائتاف 
متجاوز سعودی-اماراتی را در آب های منطقه ای 
الحدیده توقیف کرد.شبکه خبری الجزیره به نقل از 
یک منبع نظامی جنبش انصارا... این خبر را منتشر 
کرد.ائتاف متجاوز سعودی نیز اعام کرد که یک 
یدک کش در جنوب دریای سرخ توسط یمنی ها 
توقیف شده است.این یدک کش در حال انتقال 
یک سکوی حفاری وابسته به یکی از شرکت های 
کره جنوبی بوده است.دیروز نیز مقامات محلی 
دولت سعودی در منطقه »مکه« کشته شدن دو 
نیروی نظامی سعودی به نام های »سعید الغامدی« 
و »بــدر عیسی السلمی« را تأیید کردند.دولت 
سعودی در روزهای دوم و سوم نوامبر )۱۱ و ۱۲ 
آبان( نیز کشته شدن پنج تن از نیروهای خود را در 
منطقه »جیزان« در مرز با یمن تأیید کرد.اعام هر 
از چند گاه تلفات ارتش سعودی در جنوب یمن در 
حالی است که آمار رسمی به شدت سانسور می شود 
و از سوی دیگر مسئولیت حفظ امنیت مرزهای 
سعودی به دست مزدورانی از سودان و یمن است 
و طبق گزارش ها نظامیان سعودی از حضور در 

مناطق مرزی فراری هستند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

پناهی جز رهبری نداریم

ــت ا... ابراهیم امینی عضو مجمع تشخیص  آی
 ، انــقــاب  معظم  رهبر  گفت:    نظام  مصلحت 
بهترین رهبر هستند، با این که سال ها گذشته 

ــا فــــردی مثل  ــت مـ ــ اس
ــم، اگــر  ــداریـ ــان نـ ــش ای
خدای نکرده حادثه ای 

رخ دهــد مــا پناهی جز 
ــری نــداریــم./ ــب ره

ایسنا

»سرا« عادالنه نیست
داود محمدی، نماینده اصاح طلب با بیان این 
که »سرا« روند عادالنه ای برای شایسته ساالری 
نیست، افزود: به نظر من، طرح »سرا« زیرساخت و 

امنیت الزم برای اجرا 
ندارد و آینده خوبی 
ــرای ایـــن طــرح  ــ ب
نیستم./ متصور 

تابناک

 کی مردم را قانع کرده اید؟

عباس عبدی روزنامه نگار و فعال اصاح طلب با 
انتقاد از برخی اصولگرایان دربرخورد با دولت در 
حوادث اخیر نوشت: سخنگوی نهادی که در عمر 
۴۰ ساله اش کوششی برای اقناع یک کارشناس 
و نخبه حقوقی نکرده، دولت را نصیحت می کند که 

مردم را قانع کند!! و فتوا به 
حق اعتراض علیه تصمیمات 

ــی یــعــنــی دولــتــی  ــرایـ اجـ
مـــی دهـــد!/

اعتماد

رشته توئیت علی علیزاده درباره 
اغتشاشات سال 2011 لندن 

علی علیزاده فعال رسانه 
ای ساکن لندن در یک 
رشته توئیت، روایتی از 
مشاهداتش از تظاهرات 
سال 2۰11 انگلستان 
را که خــود او نیز در آن 

حضور داشته، مطرح کرده که به شرح زیر است:
* در شورش های 2۰11 دولت انگلیس موارد 
متعدد حقوق بشر را نقض کرد. سازمان ملل هم 
سال بعد به انگلیس اخطار جدی داد. اما هیچ، 
مطلقًا هیچ کشور خارجی شورشیان را به حضور 
خیابانی تشویق نکرد. وزیــر خارجه روسیه یا 
ایران نگفت ما در کنار شماییم. حتی راشاتودی 

و پرس تی وی هم جرئت دخالت نداشتند.
* کامرون )نخست وزیر وقت انگلیس( اخطار 
داد ارتش وارد می شود. شب سوم کار شورشیان 
تمام و  دادگاه های اضطراری شروع شد. قاضی 
 های انگلیسی برای جوان 1۶ساله  بابت دزدی 
بطری آب  شش ماه زندان  بریدند درحالی که 
دادگاهش ساعت 2۴ برگزار شد.  یک ماه پلیس 
خانه به خانه رفت و به واسطه فیلم ها افرادی را 
دستگیر کرد. دوستی داشتم که دو سال از ترس 

پلیس مخفیانه زیست!
* اما حتی رادیکال ترین احزاب چپ و آنارشیست 
از اعتراضات دفاع  انگلیس، به طور مستقیم 
نکردند؛ در انگلیسی که توسط پایگاه های نظامی 
آمریکا هم محاصره نشده و زیر تحریم هم نیست.

ــودم. به رغم  * من عضو حــزب سوسیالیست ب
ویزای دانشجویی سه روز تمام در خیابان بودم! 
فقط برای ۴-3 ساعت خواب می رفتم خانه. از 

سرکوب پلیس و دروغ رسانه ها خشمگین بودم. 
*  ]در آن اعتراضات[ کل اینترنت قطع نشد  
اما دولت کل سیستم BBM )پیام رسان اصلی 
لندن و معادل تلگرام آن روز( را قطع کرد. 2-3 
بالگرد همیشه باالی سر بود، تیری شلیک نشد اما 
پلیس ضد شورش همه جا بود و قبل از دستگیری 
طوری می زد که از جایت بلند نشوی. پلیس و 
لباس شخصی ها فیلم می گرفتند. البته لندن 
بیشترین سرانه CCTV ]سیستم هوشمند پایش 

دوربین های مداربسته[ جهان را دارد.
* بی بی سی انگلیسی )که رسانه مردم انگلیس 
است و برخاف  BBC فارسی پروپاگاندا نیست و 
استاندارد دارد( سه روز فقط حریق و غارت نشان 
داد. چند صحنه دزدی ساعت ها تکرار می شد. 
مصاحبه ها همه درباره لزوم امنیت. شورشیان 
زامبی های دزد نشان داده شدند که شهر را 

اشغال و امنیت مردم عادی را مختل کرده اند.
ــن، هکنی، مرکز شــورش آگوست  *  محله م
2۰11 لندن بود. صدها ماشین و  مغازه آتش زده 
شد. سه روز کامل، توسط جان به لب رسیدگان  و 
نفرِت به حق شان از پلیس نژادپرست و سیستم 
ناعادالنه اقتصادی. دیوید کامرون اما بدون 
کلمه ای همدلی با دلیل انفجار، مشت آهنین 
نشان داد. گفت با اغتشاشگران هیچ مماشات 

نمی شود.

نشست آستانه درباره سوریه به 
تعویق افتاد 

مقامات قزاقستانی از به تعویق افتادن زمان 
ــاره ســوریــه خبر  بــرگــزاری نشست آستانه دربـ
دادند.به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری 
العهد، وزیر خارجه قزاقستان روزگذشته از به 
تعویق افتادن زمــان بــرگــزاری نشست آستانه 
درباره سوریه تا اوایل ماه دسامبر خبر داد.مختار 
تلیوبردی گفت: انتظار مــی رود نشست آینده 
آستانه درباره سوریه اوایل دسامبر در نور سلطان 
برگزار شود.وی به خبرنگاران گفت: طرح هایی 
ــل دسامبر  بــرای بــرگــزاری ایــن نشست در اوای

وجود دارد. 

 تقدیر سپاه از مردم 
به دلیل جداسازی »صف اعتراض 

از اغتشاشگران« 
سپاه: با ادامه هرگونه اقدامات مخل آرامش 

مردم قاطعانه برخورد می کنیم 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیه ای با قدردانی از تیزهوشی 
و بصیرت مردم در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و جداسازی 
مطالبات و صف اعتراض از اغتشاشگران و تاکید بر لزوم تاش همه 
قوا در پاسخ گویی به مطالبات به حق مردمی تصریح کرد: با ادامه 
هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه 
برخورد خواهیم کرد. به گزارش سپاه نیوز در این بیانیه آمده است: 
»حــوادث و رخدادهای پدید آمده پس از اجــرای "طرح مدیریت 
مصرف سوخت و همزمانی آن با شکست های تاریخی و خفت بار 
دشمن در عرصه تحریم و جنگ اقتصادی" که منجر به سوء استفاده 
و موج سواری هزینه آفرین اشرار و عناصر شیاد و معاند بر اعتراضات 
مردمی و برخی دغدغه های ناشی از "افزایش قیمت بنزین" شد 
و متعاقبًا حمایت و ذوق زدگــی مقامات پلید آمریکا –به عنوان 
سرشبکه شرارت و کینه توزی ضد ایــران- و نیز ترغیب گروهک 
شیطانی و جنایتکار منافقین و خاندان منحوس خبیث پهلوی و 
عملیات روانی رسانه های سلطه و صهیونیسم را رقم زد، در معادله 
ای معکوس، به صحنه نمایش دوباره هوشمندی ملت شریف و فهیم 
ایران در جداسازی خود از صف مزدوران اجیر شده توسط بیگانگان 
تبدیل شده و آنان را در تحمیل مصیبت ناامنی در کشور ناامید کرده 
است.آفرین بر شما ملت سلحشور، دشمن شناس و فداکار! که 
همواره جبهه دشمن مکار و قداره بند را مقهور اقتدار و عظمت بی 
انتهای خود ساخته اید و در حوادث این روزها، در اکثر استان ها و 
شهرهای کشور، ضامن ثبات و آرامش جامعه بوده اید؛ به گونه ای 
که حتی یک گزارش ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی 
از آن مناطق دریافت نشده است.« در بخش دیگری از این بیانیه 
تاکید شده است: سپاه پاسداران انقاب اسامی هم با نصب العین 
قرار دادن منویات حکیمانه و نافذ مقام معظم رهبری و فرماندهی 
کل قوا )مدظله العالی( در ماجرای اخیر و قدردانی از تیزهوشی و 
بصیرت شما مردم شریف در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و 
جداسازی مطالبات و صف اعتراض خود از اغتشاشگران و آشوب 
طلبان و کمک به برقراری امنیت و آرامش شهری و تاکید بر اهمیت 
وحــدت، یکپارچگی و عزم همه قوا برای روشنگری، شفافیت و 
پاسخ به مطالبات به حق مردمی، حفظ امنیت کشور و حراست از 
گوهر آرامش و ثبات جامعه را در تعامل، همکاری و هم افزایی با 
سایر نیروهای مقتدر مسلح، انتظامی و امنیتی، وظیفه شرعی و 
قانونی خود دانسته و عنداللزوم با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات 
مخل آرامش و آسایش مردم برخورد قاطعانه و انقابی خواهد کرد.«

تاکید رئیسی و روحانی بر جدابودن صف مردم 
از اغتشاشگران 

روحانی: اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست 
روسای قوای مجریه و قضاییه با تاکید بر جدابودن صف مردم 
از اغتشاشگران خواستار برخورد با آشوبگران و برهم زنندگان 
نظم و آرامش برخی مناطق کشور شدند. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسام و المسلمین 
دکتر حسن روحانی در جلسه شامگاه یک شنبه دولت، با اشاره 
به اعتراض برخی به طرح افزایش قیمت بنزین، گفت: اعتراض 
با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم است و می 
توانند اعتراض کنند. حتی نسبت به دولت بیانی هم اگر داشته 
باشند، تند هم باشد، ما به جان می خریم، هر چه فرمودند روی 
چشم ما، اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدهیم. وی افزود: 
خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه این که راه بندان 
درست کنم. اگر راه بندان درست کردم خوشبختانه آن قدر 
سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو ،پاک آن و راننده 
مشخص می شود و من از قوه قضاییه خواهش می کنم در این 
زمینه طبق قانون عمل کند. یعنی کسی که در زندگی مردم 
اخال و ناامنی و راه بندان ایجاد کرده  و این که فردی بخواهد 
از این اعتراض به حق مردم سوء استفاده کند و با ساح سرد و 
قمه بیاید به بانک، مرکز پلیس و صدا و سیما حمله کند، این 
غیرقابل تحمل در کشور خواهد بود. رئیس شورای عالی 
امنیت ملی تاکید کرد: به هیچ  عنوان دولت اجازه اغتشاش 
و ناامنی به هیچ  کس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم 
است و می توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.وی افزود: 
خوشبختانه طبق آمار این سه روزه، آن هایی که اغتشاش 
کردند عددشان بسیار کم است. حاال در این اعتراض، ممکن 
است عده ای آمده و فرمودند که این کار خوب یا بد است، هر 
چند  خوب بوده، اما آن هایی که دنبال اغتشاش، تخریب 
اموال عمومی، آتش زدن و حمله بودند، عددشان بسیار کم 
است. روحانی گفت: باید این جا از ملت بزرگ تشکر کنم. 
مردم در هیچ شهر و جمعیتی به اخالگر ها، توطئه گرها و 
تخریب گرها نپیوستند. آن ها همان تعداد کم بودند و همان 
تعداد کم ماندند. خسارت هایی را نیز به وجود آوردند اما مردم 

با هوشیاری برخورد کردند.

رئیسی: از مقدمات ضروری اجرای این طرح، اقناع افکار 	 
عمومی و اجماع نخبگانی است

به گزارش میزان، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه 
قضاییه نیز روز گذشته در جلسه شــورای عالی این قوه، با 
بیان این که اصل طرح، قانونی است، اما نحوه و شیوه اجرای 
آن بحث دیگری است، افــزود: از مقدمات ضــروری اجرای 
این طرح، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی است و هر 

چه بیشتر باید ابعاد این طرح تبیین شود. در خصوص چنین 
طرحی طبعا نمایندگان، نخبگان، صاحب نظران و عموم 
مردم باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند. وی ضمن انتقاد 
از شیوه اجرای طرح، نگرانی مردم را ناشی از اقناع نشدن افکار 
عمومی دانست و اظهار کرد: ضرورت داشت افکار عمومی در 
این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که 
رسانه ها، اقتصاددانان، وزیران مربوط، مسئوالن اجرایی و 
مسئوالن مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم 
تبیین کنند، زیرا یکی از جلوه های مهم شفاف سازی همین 
است. رئیسی با تاکید بر این که صف مردم از صف اشرار و 
اخالگران در امنیت جداست، تصریح کرد: تخریب اموال 
عمومی و خصوصی، آتش زدن بانک ها و اماکن مختلف، آسیب 
رساندن به آرامش روانی مردم و لرزاندن دل زنان و کودکان با 
هر نیت و هدفی، مجازات سختی را به دنبال خواهد داشت. 
رئیس قوه قضاییه به مسئوالن و قضات دستگاه قضایی نیز 
دستور داد که همراه با مردم و نیرو های انتظامی و امنیتی 
تاش کنند مطلقا به کسب و کار، زندگی و خانه مردم آسیبی 

وارد نشود و مردم از تعرض مصون بمانند.
به گزارش خانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسامی نیز روز گذشته در صحن علنی بهارستان، گفت: از 
رهبر معظم انقاب اسامی سپاس گزاری می کنیم که با 
سخنان راهگشا و حکیمانه خود در روز گذشته مسیر حرکت 
اصلی مردم و مسئوالن را درباره حوادث چند روز اخیر روشن 
کردند بنابراین همه بخش های حکومت باید ضمن توجه 
جدی به شرایط کشور برای رفع مسائل و دغدغه مردم به ویژه 
در کنترل قیمت ها همت داشته باشند. وی افزود: وقتی وزیر 
خارجه بی آبروی آمریکا با بی شرمی و فرصت طلبی احمقانه، 
آشکارا از آتش زدن اموال مردم حمایت می کند و آن را دفاع 
از مردم ایران می سراید، با این اقدام در واقع به خوبی رفتار 
دروغین و ریاکارانه خود را نسبت به ملت ایران نشان می دهد 
که هدف آمریکا درباره ایران چیزی جز به هم ریختن امنیت 

کشور و آتش زدن منافع ملت نیست.

اظهارنظرها درباره پایان محدودیت دسترسی به اینترنت 
ــن که  ــاره ای ــ ــی هــا درب هــمــزمــان بــا گمانه زن
اختاالت اینترنت چه زمانی پایان خواهد 
اینترنت  یافت، وزیــر ارتباطات گفت: قطع 
ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته 
و  دارد. شــورای امنیت کشور به زودی برای 
صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام 
خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم. به گزارش 
ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی افزود:  هر 
چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت 
مطلعم و به خودم نیز در این چند روز اجازه 
استفاده از اینترنت را ندادم، اما مردم قضاوت 

کنند که آیا خدمات داخلی آن ها بر شبکه 
دچــار اختال شده است یا خیر. اگر شبکه 
ملی نبود امروز شاید دو میلیون راننده تاکسی 
اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل و 
بانک ها مختل بودند. وزیر ارتباطات در پاسخ 
به سوالی درباره ادعای سفیر آمریکا در آلمان 
مبنی بر این که اینترنت را برای مردم ایران 
تهیه می کنیم، گفت: این ادعا اکنون ممکن 
نیست، برنامه هایی برای سال 2۰2۵ دارند که 
مطرح کرده اند، اما بهتر است بدانند ملت ایران 
نیازی به ادعای دروغین حمایت آن ها ندارد، 

دولت شما همان دولتی است که سال ها از 
هر اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکرده، 
اگر ادعای راست گویی دارید، داروی کودکان 
سرطانی ایرانی را چرا تحریم کرده اید؟ چرا 
در حوزه استارت آپ های ایرانی تحریم های 
گسترده ای اعمال کرده اید؟ اینترنت به زودی 
به زندگی مردم ایران باز می گردد و دولت هم 
آن را مثل چند سال گذشته توسعه خواهد داد 
و اتفاقا با حضور جریان ساز جوانان ایرانی، 
روز به روز ظلم شما و دولــت تان را به گوش 
مردم دنیا خواهیم رساند.همچنین به گزارش 

خراسان، علی ربیعی سخنگوی دولــت نیز 
دیروز در نشست خبری خود درباره قطع شدن 
اینترنت گفت: تا یکی دو روز آینده ان شاء ا... 
اینترنت برخی استان ها که مشکل امنیتی در 

آن ها وجود ندارد، وصل خواهد شد.

احتمال حضور ادمین های کانال های 
ضدانقالب در داخل کشور 

آفرینی شبکه های  التهاب  به دلیل  در حالی که 
اجتماعی، امکان دسترسی به  نشانی های اینترنتی 
غیرلوکال ]غیرمحلی و موجود در ایران[ محدود شده، 
فعالیت برخی کانال های ضدانقاب که تصور می شد 
در خارج از کشور هستند نیز متوقف شده است. فارس 
با بیان این مطلب نوشت: به عنوان نمونه فعالیت کانال 
های فاکس نیوز، کلمه، سحام نیوز، آژانس ایران خبر و 
جهان باستان تا ظهر روز گذشته با اختال همراه بوده 
و برخی از این کانال ها حتی یک مطلب نیز منتشر 
نکرده اند. این به آن معناست که ادمین های این 
کانال ها برخاف تصور در داخل کشور ساکن بوده 
و این کانال ها از داخل به روزرسانی می شده است. 
به گزارش تابناک فعالیت کانال مملکته نیز از ساعت 
21 یک شنبه تا 3 بامداد دیروز متوقف بود. بنا بر این 
گزارش الزم است وزارت ارتباطات و دستگاه های 
امنیتی با توجه به دسترسی به زیرساخت داخلی، به 

این موضوع ورود و با خاطیان برخورد کنند. 
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جامعه

 70 درصد مواد اولیه داروها 
در کشور تولید می شود

قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت 
گفت: 70 درصد از مواد دارویی در کشور تولید 
مــی شــود، ایــن در حالی اســت که در پنج سال 
گذشته فقط 55 درصد از مواد اولیه در داخل 

کشور تولید می شد. 
شاهین آخوندزاده   درباره وضعیت تولید مواد 
اولیه دارویــی در کشور به فارس اظهار کرد:                                                                                                                                                                                             با 
توجه به                                                                                                     تــوان متخصصان کشور و استفاده از 
توانستیم طی سال های  ظرفیت های داخلی 
گذشته با افزایش 25 درصدی تولید مواد اولیه 
دارو در کشور مواجه شویم. آخوندزاده ادامه داد: 
باید به                                                                                                     این موضوع توجه داشته باشیم که شرایط 
تحریم به                                                                                                     این پیشرفت ها منجر و این انگیزه در 
جوانان ما ایجاد شد که بر توان خود تکیه داشته 
باشند و من امیدوارم ظرفیت تولید مواد اولیه به                                                                                                     

70 تا 75 درصد برسد.
وی تصریح کرد: یکی از چالش های ما در زمینه 
تولید دارو این است که 98 درصد ماده اولیه یک 
دارو را در کشور تولید می کنیم و نیاز به                                                                                                     2 درصد 
ماده پرکننده دارو داریم که باید از دیگر کشورها 
تهیه کنیم که در این حوزه در زمینه انتقال پول 

مشکالتی وجود دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

5 هزار پرستار استخدام می شوند

مــعــاون پرستاری وزارت بهداشت، درمـــان و 
آموزش پزشکی گفت: 9 هزار پرسنل جدید در 
سیستم درمانی کشور جذب می شوند که پنج 

هزار نفر از آن ها پرستار هستند. 
پرستاری  مراقبت های  معاون  حضرتی  مریم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایلنا 
گفت:   اقدامات الزم برای جذب این پرستاران 
انجام شده است و به زودی نیروهای پرستاری 

جذب خواهند شد.  
وی افزود: این 9 هزار نفر برای مراکز تازه تاسیس 
جــذب می شوند. بنابراین گــروه هــای مختلف 
مانند فوریت های پزشکی، اورژانس ها و بهداشت 
عمومی از این پرستاران استفاده خواهند کرد.
البته کمبود های ما با ایــن تعداد پرستار حل 
ــا کمک بــزرگــی بـــرای خــدمــات   نــمــی شــود، ام

پرستاری کشور خواهد بود.

پیشنهاد نماینده مجلس

اعتبارات افزایش دستمزد 
99 به همسان سازی حقوق 
بازنشستگان اختصاص یابد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در 
مجلس شورای اسالمی  پیشنهاد داد: دولت در 
بودجه سال 99 به جای افزایش حقوق شاغالن، 
اعــتــبــارات را بــه سمت همسان سازی حقوق 

بازنشستگان سوق دهد.
محمد حسینی  با اشاره به همسان سازی حقوق 
بازنشستگان، به خانه ملت گفت: تصویب قانون 
مدیریت خدمات کشوری، نظام استخدامی و 
پرداخت را از هماهنگ به نظام جدید امتیازی 
تغییر داد اما دولت پس از تصویب این قانون از 
اجرای آن خــودداری کرد. حسینی ادامه داد: 
اجرای این قانون تفاوت فاحش حقوق افرادی که 
از سال 90 به بعد بازنشسته شدند و افرادی را که 

پیش از آن بازنشسته شدند، ایجاد کرد.

ــان و         ــ ــاغ ــوق شــ ــقـ ــش حـ ــاحـ ــاوت فـ ــ ــف ــ ت
بازنشستگان

وی ادامــه داد: از آن جایی که در قانون بودجه 
ــش حــقــوق شــاغــالن و  ــزای ســنــواتــی، مــیــزان اف
بازنشستگان همسان و متناسب با نرخ تورم است 
فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغالن همچنان 

باقی مانده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: 
دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شد، اقدامات 
الزم برای کاهش فاصله حقوقی بازنشستگان و 
شاغالن را انجام دهد اما به دلیل شرایط کشور 

عمال اتفاق چندانی نیفتاد.
وی با بیان این که در سال های اخیر قدرت خرید 
مــردم موجب شــده بازنشستگان با مشکالت 
بسیاری دست و پنجه نرم کنند، گفت: از آن 
جایی که باید واقع بینانه عمل کرد بهتر است 
در بــودجــه ســال 99 بــه جــای افــزایــش حقوق 
شاغالن، اعتبارات را به سمت همسان سازی 
حقوق بازنشستگان سوق داد و دولــت منابع 
پایداری برای تحقق این امر پیش بینی کند.عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
افزود: بازنشستگان برای زندگی حداقلی خود 
با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند 
اصلی ترین  از  یکی  حقوق  ســازی  همسان  و 

مطالبات است.

مسئوالن می گویند
VPN قانونی،دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

اپراتورهای VPN قانونی ایجاد می شود؟

از درخواست 300میلیاردی برای شیر مدارس

 فقط100میلیارد رسید

ماجرای ایجاد VPN قانونی چند هفته ای است 
که آغاز شده و مخالفان و موافقان زیادی دارد. 
موضوعی که قرار است این هفته در مجلس در 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز 
شبکه های  از  برخی  شود.فیلترینگ  بررسی 
فیلترشکن ها  شــده  کشورباعث  در  اجتماعی 
بازار گرمی برای خود رقم بزنند، موضوعی که 
وزارت ارتباطات در ماه های اخیر چندین بار به 
آن واکنش نشان داده و مشخصًا محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به آن حمله کرد. 
آذری جهرمی در ماه های اخیر بارها گفته باید با 
این تجارت بزرگ در کشور برخورد شود. در پی 
 VPN این ماجراها بود که پرونده ای تازه با عنوان

قانونی باز شد.
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی  و عضو کارگروه تعیین 
ــاره این طرح  مصادیق محتوای مجرمانه، درب
جدید به اعتمادآنالین گفته است: »قرار است 
طی همین هفته درباره این طرح و تمام اهداف و 
ساختارش جلسه ای برگزار شود. همه زوایای این 
موضوع در همین جلسه بررسی خواهد شد.«وی 
در پاسخ به این که چه کسانی شامل این طرح 
می شوند خاطرنشان کرد: »فعاًل نمی توان هیچ 
اظهارنظری درباره این مسئله کرد. باید جلسه را 
برگزار کنیم و سپس درباره ابعاد مختلفش نظر 
دهیم.«گزارش خراسان حاکی است، کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که بر اساس 
مــاده 22 قانون جرایم رایــانــه ای تشکیل شده 

مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پاالیش 
تارنما های حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی 
به شکایات مردمی را به عهده دارد. اعضای این 
کارگروه شامل نمایندگان نهادها و دستگاه های 

مختلف می شوند.

فــیــروزآبــادی: بحث VPN قانونی از قدیم        
مطرح بوده است

همچنین فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای 
 VPN مجازی طی روزهای قبل اعالم کرد: بحث
قانونی از قدیم مطرح بوده و با توجه به این که این 
اقتصاد بزرگ شده است، امیدواریم با مسئولیت 
شاهد  ارتباطات  وزارت  و  دادستانی  پذیری 
شکل گیری اپراتورهای VPN رسمی در کشور 
باشیم.دبیر شورای عالی فضای مجازی   به اعالم 
جزئیات فیلترشکن های قانونی پرداخت و گفت: 
ما نیز در مرکز ملی فضای مجازی کشور موافق 
این مسئله هستیم که با توجه به نیازهایی که در 
مشاغل گوناگون و بین افراد وجود دارد، سطوح 
 مختلف دسترسی به اینترنت را در نظر بگیریم.
در این زمینه، پیشنهادهای الزم به کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه داده شده و در حال 
تهیه آیین نامه و دستورالعمل این کار هستیم.
وی تصریح کرد: ما دوست داشتیم این آیین نامه 
طی دو یا سه ماه قبل آماده می شد اما متاسفانه 
جلسات کارگروه دیر به دیر تشکیل و این مسئله 
اما  مــی شــود  تصمیم گیری  در  کندی  موجب 

امیدواریم در اسرع وقت به نتیجه برسیم.

از  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی   معاون 
تأمین اعتبار شیر مدارس در استان های 

کمتـر برخوردار خبر داد.
 علی الهیار ترکمن اظهار کــرد: طبق 
آن چه از طرف سازمان برنامه  و بودجه 
ــت، اولـــویـــت نخست  ــ ــده اس ــالغ  شـ ــ اب
برای توزیع شیر رایگان به استان های 
کمتر بــرخــوردار مانند ایــالم، بوشهر، 
خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  بلوچستان،  و 
هرمزگان تعلق گرفته که در این خصوص 
اعتبارات موردنیاز نیز از طرف آن سازمان 

تأمین شده است.
گزارش خراسان حاکی است، وی پیش 
از این از اعتباری معادل 180 میلیارد 
این  ظاهرا  که  بــود  گفته  سخن  تومان 
تومان کاهش  میلیارد   100 بــه  مبلغ 

یافته است. 
مهرماه  ــت  دول سخنگوی  ربیعی  علی 
ــود: درخــواســت  ــرده ب ــالم ک گذشته اع
وزارت آمــوزش و پــرورش ۳00 میلیارد 
تومان برای توزیع شیر در مدارس بود که 
با توجه به این که کل بودجه کشور دچار 
مشکل شده است، مبلغ 180 میلیارد 
تومان در نهایت بــرای شیر مــدارس در 

نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: پس از جلسه هیئت دولت 
با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، محسن حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش وبنده صحبت هایی شد 
که در نهایت مبلغ 200 میلیارد تومان 
ــدارس قطعی شــد. ربیعی  بــرای شیر م
همچنین تصریح کرد: به همین منظور 
توزیع شیر از مدارس مناطق کم برخوردار 
و در شهرهای بزرگ نیز از مدارس محروم 

شروع می شود.
طرح توزیع شیر رایگان در مدارس کشور 
به ســال 1۳79 بــاز می گردد که با زیر 
پوشش قرار دادن 10 هزار دانش آموز در 

کشور آغاز شد.
این طرح ادامه پیدا کرد تا آن که کم  کم 
تمام دانش آموزان در سراسر کشور اعم 
از روزانــه و شبانه روزی هــا زیــر پوشش 
شیر مدارس قرار گرفتند؛ حتی در این 
طرح فرقی بین دانــش آمــوزان محصل 
ــدارس دولتی و غیردولتی وجود  در م
نداشت.بر اســاس این طرح مقرر شده 
بود که بین دانش آموزان 70 نوبت شیر 
در طول سال تحصیلی توزیع شود اما این 
میزان در سال های گذشته همواره کمتر 
از این میزان بود و در نهایت از دو سال 

گذشته قطع شده است.

درگذشت 130 زائر در ایام اربعین

سخنگوی ستاد اربعین گفت: 1۳0 نفر در ایام 
اربعین امسال به دالیــل مختلف فــوت کردند 
که هیچ کدام از این افــراد در اعتراضات عراق 
جــان نباختند و بیشتر به دلیل کهولت سن و 
بیماری های دفعی مانند سکته بوده است.احمد 
محمدی فر با اشاره به تعهدات شرکت های بیمه 
در قبال زائران اربعین اظهارکرد: تا جایی که من 
اطالع دارم شرکت های بیمه پرداخت دیه را به 
مصدومان و فوتی ها آغاز کرده اند و تاکنون هیچ 
شکایتی مبنی بر پرداخت نشدن بیمه از سوی 
بیمه گذار به ما اعالم نشده است. وی افزود: بیش 
از هزار بیمار به داخل کشور منتقل شدند و آن 
هایی که نیاز به ادامه خدمات درمانی داشتند در 

ایران تحت درمان قرار گرفتند.

ارسال پرونده تخلفات تجهیزات 
پزشکی به مراجع قضایی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: پرونده تخلفات 
شرکت های  از  بــرخــی  ــی  ــوروی ی میلیون   1۶
مراجع  به  را  پزشکی  تجهیزات  کننده  تامین 
قضایی ارسال کرده ایم و مراجع قضایی درحال 
هستند.دکتر  تخلفات  این  بررسی  و  پیگیری 
محمدرضا شانه ساز به خبرگزاری صداوسیما 
گــفــت: بــرخــی شرکت ها در حـــوزه تجهیزات 
ــرده بــودنــد، اما  پزشکی ارز دولتی دریــافــت ک
 اقالمی راکه تعهد کرده بودند به کشور نیاوردند.
وی خاطرنشان کــرد: با توجه به ایــن که مدت 
زیــادی از زمــان اجــرای تعهدات این شرکت ها 
ــا را به مراجع ذی صالح  می گذشت، ما آن ه
 معرفی کردیم تا به تخلفات آن ها رسیدگی شود.
دکتر شانه ســاز گفت: وزارت بهداشت برای 
جلوگیری از سوء استفاده ها و ایجاد شفافیت 
عزم جدی دارد و پرونده تخلفات شرکت های 
تجهیزات پزشکی هم با دستور وزیر بهداشت به 

مراجع قضایی ارسال شده است. 

پیشنهاد یک پژوهشگر برای اضافه کردن 1/5 ماه به طول سال تحصیلی

یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آمــوزش و پــرورش با بیان این که کل ساعت 
آموزش دوره ابتدایی ۶۴5 ساعت است که در 
مطالعات، این میزان ۶27 ساعت آموزش به 
دست آمده است اظهار کرد: ۳5 درصد دانش 
آموزان 10 درصد از روزهای آموزش را غیبت 
می کنند؛ به این نتیجه رسیدیم که به طور 
متوسط دانش آموزان 19 ساعت در طول سال 
تحصیلی از مدرسه غایب هستند. به گزارش 
بررسی  نشست  در  کبیری  ایسنا، مسعود 
موضوع "زمــان آمــوزش در آمــوزش و پرورش 
ایــران" که در پژوهشگاه مطالعات آمــوزش و 
پرورش برگزار شد، به سند برنامه درس ملی 
اشاره و خاطرنشان کرد: طبق این سند، زمان 
آموزش برای دوره ابتدایی 925 ساعت است. 
وی افزود: اما درباره تعداد روزهای آموزشی، 
ــدارد. ولی به نظر  مصوبه مشخصی وجــود ن
می رسد روزهای آموزشی باید 185 روز باشد.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت های زمان 
آموزش رسمی و واقعی گفت: سال تحصیلی 
ــوزان 155 روز به مدرسه  گذشته دانــش آم
رفتند، البته در سال قبل تعطیلی به دلیل 
آلودگی هوا نداشتیم و به روال معمول۳1 
اردیبهشت پایان فعالیت مــدارس ابتدایی 
بود. کبیری با بیان این که در سال تحصیلی 
گذشته دانش آموزان ابتدایی حداکثر 155 
روز به مدرسه رفتند که در مجموع ۴۶50 
ساعت آموزش می شود اظهار کرد: این میزان، 
1000 ساعت از زمان تعیین شده آموزش 
ــدارد که  کمتر است. هیچ تردیدی وجــود ن
دانش آموزان دوره ابتدایی کمترین میزان 
آمــوزش در مدرسه را در میان کشورهای 
درحال توسعه و توسعه یافته طی می کنند. 
ابتدایی ها در طول هفته 21 ساعت آموزش 

واقعی دریافت می کنند. این عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه 
داد: در ایران در طول سال تحصیلی ۳۴ هفته 
داریم و ایران جزو کشورهایی است که تعداد 
هفته های تحصیل در آن به شدت اندک است 
به عنوان مثال دانش آموزان در ژاپن ۴0 هفته 

طی یک سال تحصیلی به مدرسه می روند. 
کبیری با اشاره به این که تنها کشوری هستیم 
که بین سال های 2011 تا 2015 کاهش 
ــان آمـــوزش داشتیم  بسیار شــدیــدی در زم
گفت: قبل از سال 2011 بین 190 تا 200 
روز آموزش در مدارس داشتیم و بعد از آن با 
تعطیلی پنج شنبه ها و اضافه شدن یک ساعت 
به زمان آموزش هر روز، کاهش بسیار شدیدی 
در نمودار ایران مشاهده می شود. وی با بیان 
این که پیشنهاد ما برای اضافه کردن 1/5 
ماه به طول سال تحصیلی و ادامــه فعالیت 
مدارس تا پایان خرداد و آغاز فعالیت آن ها از 
15 شهریور است افزود: از سوی دیگر بیشتر 
کشورها 5 تا 1۳ هفته تعطیالت آخر سال 
دارند که در ایران این میزان 12 هفته است و 
می توانیم زمان تعطیالت پایان سال تحصیلی 
را نیز کمتر کنیم و تعطیالت را در وسط سال 
قــرار دهیم به عنوان مثال بیشتر کشورها 
تعطیالت پاییزی، زمستانی و بهاری دارند و از 
سوی دیگر تعطیالت تابستانی را کم می کنند.

38 درصد معلوالن بهزیستی قربانیان تصادفات جاده ای هستند

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی 
نخاعی  ضایعه  از  ناشی  معلولیت  کشور 
ــوادث جــاده ای را از شدیدترین انــواع  و ح
 11 از  معلولیت ها دانست و گفت: بیش 
هزار نفر از معلوالن تحت پوشش بهزیستی 
ــاده ای هستند. ــ قــربــانــیــان تــصــادفــات ج
محمد نفریه با اشاره به روز جهانی قربانیان 
ترافیک، به ایسنا گفت: از حدود 2۶ هزار 
معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان 
بهزیستی کشور حدود 11 هزار نفر معادل 
۳7 تا ۳8 درصد قربانیان تصادفات جاده ای 

هستند. هرسال نیز حدود 1۶00 تا 2000 
نفر به تعداد افــراد دارای ضایعه نخاعی 
افزوده می شود که ۳0 تا ۴0 درصد از این 
افراد نیز هرساله به دلیل تصادفات جاده ای 
به ایــن گــروه اضافه می شوند.وی با بیان 
این که این افــراد از تمام خدمات سازمان 
بهزیستی به معلوالن دارای ضایعه نخاعی 
بهره مند می شوند، افــزود: البته بخشی از 
این افراد تحت پوشش بیمه درمانی هستند 
اما کمک های سازمان بهزیستی ارتباطی با 

پوشش بیمه ای این افراد ندارد. 
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چهره ها و خبر ها

فریماه فرجامی دربـــاره بــازی 
در فیلم »المینور« اثــر داریــوش 
مهرجویی گفته اســت که نقش 
کوتاهی دارد، اما از این که پس از 
سال ها به او اعتماد شده تا جلوی 

دوربین برود، برایش اتفاق خوبی است.

ــد نــــــادری ایــــن روزهــــا  ــم ــح م
ــای پایانی  مشغول اجــرای روزه
نمایش کمدی »گریز از مرکز« 
به کارگردانی احسان اکبرنژاد 
است. او اکنون مسابقه اطالعات 
عمومی »بی کرایه« را روی آنتن 

شبکه نسیم دارد.

فرهاد جم که حضور کم رنگی 
در عرصه بازیگری دارد، اجرای 
برنامه »خانه تو« به کارگردانی 
محمد مناجاتی را بر عهده گرفته 
ــای زوج  اســت. این برنامه روزه
ساعت 15، از شبکه چهار پخش 

می شود.

رضا مقصودی در اولین تجربه 
کارگردانی خــود در تلویزیون، 
ســریــال »دوپــیــنــگ« را خواهد 
ــرار است  ساخت. ایــن سریال ق
نـــوروز 99، از شبکه سه پخش 
شود. مقصودی کارگردان فیلم 

»خجالت نکش« است.

لیال زارع از روز چهارشنبه با فیلم 
اکشن »معکوس«، اولین ساخته 
پوالد کیمیایی روی پرده سینماها 
حــضــور خــواهــد داشـــت. بابک 
حمیدیان و شهرام حقیقت دوست 

از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

هفته  شنبه  پنج  از  رنجبر  ملکه 
گذشته به دلیل افت شدید فشار 
خون در بیمارستان بستری شده 
است. او به دلیل ادامه این عارضه 
سر  به  بیمارستان  در  همچنان 

می برد و زمان ترخصیش مشخص نیست.

پژمان بازغی این روزها مشغول 
بازی در سریال »بیگانه ای با من 
است« به کارگردانی احمد امینی 
ــت. قصه سریال دربـــاره یک  اس
خدمتکار است که با هویت جعلی 

وارد یک خانواده ثروتمند می شود.

سینمای  جهان

خبر

کارگردانان »انتقام جویان«: 
اسکورسیزی صاحب سینما نیست

برادران روسو که کارگردان پرفروش ترین فیلم 
تاریخ سینما هستند راجع به صحبت های مارتین 
اسکورسیزی در انتقاد از سینمای ابرقهرمانی 

واکنش نشان دادند.
به گزارش ایسنا، آنتونی و جو روسو که با ساخت 
فیلم »انتقام جویان: آخر بازی« محصول شرکت 
مارول، رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما 
را از »آواتـــار« گرفتند، سکوت خود را در قبال 
شکستند  اسکورسیزی  مارتین  صحبت های 
سینما  ابرقهرمانی  فیلم های  است  معتقد  که 
نیستند. جو روســو در ایــن بــاره گفت: »ایــن به 
تعریف شما از سینما بستگی دارد و ما سینما 
را فیلمی تعریف می کنیم که افــراد را بــرای به 
اشتراک گذاشتن یک تجربه احساسی گرد هم 
جمع می کند. فروش فیلم »انتقام جویان: آخر 
بازی« در گیشه تنها نشانه ای از موفقیت مالی 
تاثیری  فیلم  ایــن  می دهد  نشان  بلکه  نیست 
از  بی سابقه روی مخاطبان در سراسر جهان 
لحاظ به اشتراک گذاشتن داستان و تجربه آن 
داشته است.« آنتونی روسو نیز گفت: »می توان به 
این قضیه از زاویه ای دیگر نگاه کرد و آن این است 
که سینما متعلق به هیچ کس  نیست، ما صاحب 
سینما نیستیم و شما نیز صاحب آن نیستید و 

سینما متعلق به اسکورسیزی هم نیست.«

 »فورد علیه فراری«
 فاتح باکس آفیس شد

ــورد علیه فــراری« پادشاه هفته گذشته گیشه  »ف
سینمای جهان بود. فیلمی که با روایت یک رویداد 
تاریخی توانست فیلم دوستان را به سالن های سینما 

بکشاند.
به گزارش خبرآنالین، در روز جمعه فیلم های تازه ای 
مثل »فورد علیه فراری« و »فرشتگان چارلی« روی 
پرده نقره ای رفتند. یکی روایــت سینمایی از یک 
رویداد تاریخی است و دیگر بازسازی فیلمی که زنان 
نقش مأموران امنیتی را بازی می کنند. »فورد علیه 
فراری« به کارگردانی جیمز منگولد، پرفروش ترین 
فیلم هفته گذشته سینما بود که در آمریکا ۳1 میلیون 
دالر و بیرون از آمریکا ۲1 میلیون دالر فروش داشت. 
این فیلم داستان دو مردی را به تصویر می کشد که 
سال 19۶۶ به شرکت فــورد کمک کردند برای 
اتومبیلرانی  مشهور  مسابقه  برنده  بار  نخستین 
له مان شود. فیلم »فرشتگان چارلی« نیز روی پرده 
رفت و اکرانی شکست خورده داشت. این فیلم با 
بازی کریستین استوارت، در سه روز نخست اکران 
اندکی بیش از هشت میلیون دالر فروخت، در حالی 
که قسمت نخست این فیلم 1۶ سال پیش از این 
افتتاحیه ای ۳۷ میلیون دالری داشت. این فیلم با 
بودجه 5۰ میلیون دالری ساخته شده است و با این 

میزان فروش زیان ده خواهد شد.
»دروغ گــوی ماهر«، »جــوکــر«، »مــیــدوی«، »دکتر 
اسلیپ« و »مالفیسنت« نیز از جمله آثاری هستند که 

هنوز روی پرده سینماهای جهان قرار دارند.

اکشن	 
یکی از فیلم هایی که فیلم برداری اش تقریبًا در سکوت خبری انجام 
می شود، »روز صفر« به کارگردانی سعید ملکان است. مدتی پیش 
اخباری غیررسمی منتشر شد که این فیلم نوشته بهرام توکلی و سعید 
ملکان، به ماجرای دستگیری »عبدالمالک ریگی« می پردازد و امیر 
جدیدی نقش یک مأمور اطالعاتی را در این فیلم بازی می کند که 
روابط عمومی فیلم اعالم کرد این موضوع را تأیید نمی کند اما اخبار 
را تکذیب هم نکرد. اطالعاتی که از »روز صفر« منتشر شده، می گوید 
فیلم روایت گر یک اتفاق ملتهب است که در دوره معاصر اتفاق افتاد و 
با حضور بازیگران خارجی در خارج از ایران هم فیلم برداری خواهد 
شد. چه قصه فیلم مشخصًا به دستگیری »ریگی« بپردازد و چه 
موضوع دیگری را درباره آن روایت کند، به هرحال ژانر اولین فیلم 

سعید ملکان، اکشن خواهد بود.

ملودرام	 
محمدحسین مهدویان جوان موفق سینمای ایران که در رقابت 
جشنواره فجر سال های گذشته با دو قسمت تریلر سیاسی »ماجرای 
نیمروز« حاضر شده، امسال هم دست پر به جشنواره خواهد آمد و به 
سراغ یک سوژه حساس رفته است. او ماجرای بمباران شیمیایی 
سردشت در سال ۶۶ را دستمایه روایت قصه »درخت گردو« کرده، 
اما ظاهراً نباید از این فیلم انتظار یک اثر سیاسی داشته باشیم، چون 
طبق اعالم مهدویان این فیلم برخالف آثار قبلی  اش یک ملودرام 
است. مهدویان نشان داده استعداد خاصی در روایت یک ماجرای 
واقعی در بستر قصه دارد، به همین دلیل »درخت گردو« نیز یکی از 
آثار مهم جشنواره امسال خواهد بود. حضور پیمان معادی و مهران 
مدیری در کنار یکدیگر و همکاری شان با محمدحسین مهدویان هم 

از اتفاقات کنجکاوکننده خواهد بود.

سیاسی	 
امسال هم مانند سال گذشته که فیلم »دیدن این فیلم جرم است« 
در رقابت فجر حاضر بود، شاهد دو فیلم در ژانر سیاسی خواهیم 
بود. »خــروج« و »لباس شخصی« که هردو محصول سازمان اوج 
هستند آثار سیاسی امسال جشنواره اند. قصه فیلم »خــروج« اثر 
ابراهیم حاتمی کیا، دربــاره 1۲ کشاورز است که از گچساران به 
سمت دفتر ریاست جمهوری راه می افتند تا اعتراض  خود را به گوش 
رئیس جمهور برسانند. ابراهیم حاتمی کیا در این فیلم که بیشتر 
یک اثر سیاسی و اجتماعی ا ست، برای اولین بار سراغ ساخت فیلم 
اعتراضی علیه حاکمیت رفته. محصول جدید دیگر سازمان اوج 
یعنی »لباس شخصی« هم اولین تجربه امیرعباس ربیعی در زمینه 
ساخت فیلم سینمایی ا ست و ستاره یا بازیگر شناخته شده ای در میان 
بازیگران آن نیست. فیلم برداری هر دو فیلم همچنان ادامه دارد.

»سین سیتی« سریال می شود

فرانک میلر نویسنده »سین سیتی« امتیاز کتاب 
ــرای ساخت سریالی بر مبنای آن  کمیکش را ب
فروخت.به گزارش مهر، در حالی که پیشتر و در سال 
۲۰۰5 نسخه سینمایی کتاب مصور »سین سیتی« 
ساخته شد، اکنون ساخت سریال آن در دستور کار 
قرار گرفته است. ساخت سریالی بر مبنای این کتاب 
در سال ۲۰1۷ هم در دستور کار قرار گرفته بود و 
شرکت واینستین قرار بود آن را بسازد، اما مشکالت 
اخالقی که گریبان این تهیه کننده را گرفت، ساخت 
آن را منتفی کرد. در حالی که فیلم اول »سین سیتی« 
15۸ میلیون دالر فروش کرد، قسمت دوم این فیلم با 
عنوان »سین سیتی: بانویی که ارزش کشتن دارد« با 
اقبال چندانی روبه رو نشد و در باکس آفیس تنها ۳9 
میلیون دالر فروش کرد. این دو فیلم تصویرگر دنیایی 
تیره و خاص بودند و مشابه فضای کتاب های گرافیک 
میلر ساخته شدند. به گفته استفن فنگ مایر مسئول 
ارشد جلوه های ویژه این فیلم تمامی ماشین ها با 
استفاده از طرح های اصلی شان، کامپیوتری شدند 
تا بیشتر حال وهوای فیلم را نشان دهند. گفته شده 
رودریگز بــرای ساخت سریال با مجموعه همراه 

می شود.

فیلم های جشنواره امسال فجر، در ژانرهای متنوعی 
گروه ســینما و تلویزیون   -   معمواًل غالب آثاری که در ســال های گذشته به جشــنواره فیلم فجر راه یافتند، ساخته شده اند

فیلم هــای آپارتمانی بودنــد که موضــوع اکثر آن هــا خیانت و موضوعــات اجتماعــی بود، اما خوشــبختانه 
سینماگران در یکی، دو ســال قبل نسبت به گذشته، به ســمت ســاخت آثار متنوع تری رفته اند و فیلم های 
مختلف در ژانرهــای گوناگون در جشــنواره فجر رونمایی می شــوند. بنابــر اخباری کــه از فیلم  های جدید 
ســینماگران منتشر شــده، پیش بینی می شــود جشــنواره سی وهشــتم فجر یکی از متنوع ترین دوره های 
جشنواره از لحاظ ژانری باشــد. در ادامه، آثاری را که احتمااًل در جشنواره فجر امسال رونمایی خواهد شد، 
بر اساس ژانر آن ها دسته بندی کرده ایم. اگرچه ممکن است هرکدام از این آثار به هر دلیل به جشنواره فجر 
نرسند، از فیلتر هیئت انتخاب آثار حاضر در جشنواره رد نشوند یا بر خالف اخبار منتشرشده، ژانر دیگری 

داشته باشند اما به هر حال واضح است که جشنواره فجر امسال، سفره ای رنگین و متنوع خواهد داشت.
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دفاع مقدس	 
در ژانر دفاع مقدس که تنها ژانر اختصاصی سینمای ایران محسوب 
می شود، هر سال فیلم های مختلفی ساخته می شوند که گاهی هم 
جوایز مختلفی در جشنواره فجر کسب می کنند. مهرداد خوشبخت 
که سریال های تلویزیونی مختلفی ساخته است، به تازگی فیلم 
»آبادان یازده ۶۰« را جلوی دوربین برده و این روزها مشغول فیلم 
برداری این اثر است تا سازمان اوج در جشنواره فیلم فجر امسال، 
عالوه بر فیلم های سیاسی اش یعنی »لباس شخصی« و »خروج«، یک 
نماینده دیگر هم در حوزه دفاع مقدس داشته باشد. قصه این فیلم به 
آغاز جنگ تحمیلی می پردازد و در خالصه داستان آن هم آمده است: 
»مردم غیور آبادان، شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است.« حسن 
معجونی، علیرضا کمالی و نادر سلیمانی در این فیلم که 1۰ روز از 

آغاز فیلم برداری آن می گذرد، حضور دارند.

کمدی	 
طی سال های گذشته تجربه نشان داده معمواًل کارگردانانی که 
آثار کمدی می سازند، چندان راغب نیستند که در رقابت جشنواره 
فجر حاضر شوند و به همین دلیل فیلم های کمدی حضور پررنگی 
در جشنواره ندارد، اما چند روز پیش خبر رسید که مسعود اطیابی 
تصمیم گرفته فرم حضور در جشنواره فجر را پر کند و با فیلم جدید 
خود به نام »انفرادی« به جشنواره بیاید. چون ستاره ای مانند رضا 
عطاران در فیلم حضور دارد، فارغ از این که فیلم در جشنواره فجر 
پذیرفته بشود یا نشود و در صورت حضور در این رقابت نظر مثبت یا 
منفی منتقدان را جلب کند یا نکند، در هر صورت در اکران عمومی، 
می تواند شانس زیادی برای فروش داشته باشد. مهدی هاشمی و 
احمد مهران فر از دیگر بازیگران این فیلم هستند. مسعود اطیابی 
آثاری مانند »تگزاس 1 و ۲« و »اخالقتو خوب کن« را در کارنامه دارد.

پلیسی	 
به طور کلی در سینمای ایران، کمتر آثاری در ژانر پلیسی و معمایی 
ساخته می شود، اما در جشنواره فجر امسال از دو فیلم رونمایی خواهد 
شد که فضای پلیسی دارد. بهروز افخمی پس از پنج سال دوری از 
سینما، با یک داستان واقعی پلیسی احتمااًل در جشنواره فجر حضور 
دارد. داستان این فیلم یعنی »کاغذ شطرنجی« در دهه ۶۰ می گذرد 
و بر اساس خاطرات یک بازپرس جنایی به نام »ناصر بیگدلی« نوشته 
شده است. »روز بلوا« تازه ترین ساخته بهروز شعیبی هم قصه یک 
استاد دانشگاه را روایت می کند که از سوی پلیس اتهاماتی به او وارد 
و درگیر ماجراهایی می شود. شاید نتوان فیلم »روز بلوا« را یک فیلم 
تمام معمایی و پلیسی به حساب آورد اما به دلیل مایه های پلیسی که 
در قصه وجود دارد، ممکن است در ژانر پلیسی تولید شده باشد. بابک 

حمیدیان و لیال زارع در »روز بلوا« بازی می کنند.

تاریخی	 
هنوز مشخص نیست که فیلم »مست عشق« به کارگردانی حسن 
فتحی، برای حضور در جشنواره فجر آماده می شود یا خیر، اما اگر این 
اثر در جشنواره امسال رونمایی شود، جای ژانر تاریخی را که معمواًل 
در سینمای ایران خالی است، پر خواهد کرد. »مست عشق« از جهتی 
هم در آثار ژانر بیوگرافی  دسته بندی می شود و هم چون قصه فیلم 
در برهه ای روایت می شود که شمس تبریزی و موالنا با یکدیگر آشنا 
می شوند، می توان آن را در ژانر تاریخی  به حساب آورد. فتحی سابقه 
خوبی در زمینه ساخت آثار تاریخی مانند »روشن تر از خاموشی«، 
»مدار صفر درجه« و »شهرزاد« دارد و عالقه مندان به سینما را نسبت 
به »مست عشق« امیدوار کرده. شهاب حسینی، پارسا پیروزفر و 
حسام منظور اکنون در کشور ترکیه، در کنار بازیگران ترک فیلم، 

مشغول ایفای نقش در »مست عشق« هستند.

اجتماعی	 
هرچند که اجتماعی اصاًل ژانر نیست، اما در سینمای ایران جا افتاده 
و چون این جا اکثر فیلم ها موضوعاتی دارند که مربوط به مسائل 
اجتماعی  است، می تواند یک ژانر جداگانه شمرده شود. چهار 
فیلم »خون شد«، »عامه پسند«، »عنکبوت« و »شنای پروانه« آثاری 
هستند که احتمااًل نسبت به دیگر فیلم هایی که از آن ها نام بردیم، 
پیوند عمیق تری با مسائل اجتماعی دارند و احتمااًل در این گونه 
قرار خواهند گرفت. »خون شد« اثر مسعود کیمیایی داستان مردی 
است که برای به دست آوردن خانه و زندگی از دست رفته اش دچار 
مشکالتی می شود، »عامه پسند« ساخته سهیل بیرقی فضایی زنانه 
دارد و با محوریت یک کاراکتر زن روایت می شود، »عنکبوت« ساخته 
ابراهیم ایرج زاد به یک قاتل زنجیره ای می پردازد و احتماال مایه های 

روان شناسانه و اجتماعی خواهد داشت.

موزیکال	 
تعریف ژانر موزیکال در سینمای ایران با تعریف دقیق این ژانر متفاوت 
است. در سینمای آمریکا معمواًل به آثــاری که کاراکترها بیشتر 
دیالوگ های شان را با زبان شعر بیان می کنند، »موزیکال« گفته 
می شود اما در سینمای ایران، وقتی در یک فیلم موسیقی و آهنگ 
نقش پررنگی داشته باشد، آن اثر را موزیکال می خوانند. بنابراین 
»المینور« ساخته داریوش مهرجویی را مسامحتًا می توان در این 
ژانر دانست. محوریت فیلم »المینور« مانند »سنتوری« دیگر ساخته 
این کارگردان، یک نوازنده است، منتها این کاراکتر این بار یک زن 
است. در فیلم پربازیگر »المینور«، عالوه بر علی نصیریان، علی مصفا 
و پردیس احمدیه، خواننده موسیقی راک کاوه آفاق هم ایفای نقش 
کرده است. فیلم برداری این اثر به تازگی به پایان رسیده است و رضا 

درمیشیان تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.
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هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دارکوب یادته ازت پرسیدم سه قلم جنس رو 
بگو که گرون نشده تا بهت جایزه بدم و تو گفتی 

بنزین؟ دیدی حاال؟ از بس چشمات شوره!
دارکــوب: راســت میگین، خوب شد جایزه 

ندادین، تقصیر منه که سقم سیاهه!
 جوان ها نه تنها توان برگزاری مراسم 
ــدارن که حتی جرئت ازدواج  ازدواج رو ن
ــاری بکن  ــردن هــم پیدا نمی کنن. یــه ک ک

دارکوب.
دارکــوب: راستش کاری که از من برنمیاد 
ولی می تونم تو این صفحه به هرکی جرئت 

کرد و ازدواج کرد، تبریک بگم!
ــت   ــاف  اس ــصـ ــا انـ ــ ــز؛ آی ــ ــزی ــ ــوب ع ــ  دارک
گوجه فرنگی  را از کشاورز ارزان  می خرند و 
درعوض  رب   آن  را گران  به  من  مصرف  کننده 

  می فروشند؟
دارکوب: انصاف که نیست ولی چه اشکالی 
داره با همون گوجه های ارزان خودمون رب 

درست کنیم؟
  دارکوب عزیز؛ چرا قیمت  بلیت  سینماها 

این قدر گران  است؟
ــوب: اوال که بلیت ها گــرون نیستن و  دارک
شما کم پول دارین! بعدشم حاال سالی یک 
فیلم خوب میاد تو سینماها، چه اشکالی داره 
براش هزینه کنین؟ البته اگه قاچاقچیان 

فیلم اجازه بدن و مجانی منتشرش نکنن!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

 

 دستور جدید رئیس جمهور به همه دستگاه ها: 
حتی تقاضای گرانی هم ندهید

رئیس جمهور: نشنوم یک نفر حتی کلمه 
گرونی رو به زبون بیاره، هیس!

سخنگوی دولت: برخی اگر زمان اجرای سهمیه بندی را 
می دانستند پمپ بنزین را به خانه می بردند

برخی: اتفاقا می خواستیم ببریم ولی 
شیلنگش گیر کرده بود!

وزیر ارتباطات: پیگیر برقراری اینترنت هستیم، نگرانی مردم را 
می دانم / ایسنا

 مردم: تو رو خدا زحمت نکشین
 نگرانی برای توئیت کردن هاتون خوب نیست! 

آمادگی وزارت کشور برای افزایش سهمیه بنزین خودروها

یک مسافرکش: قبول نیست دیگه دیر 
گفتین، ما کرایه مون رو گرون کردیم!

ســخنگوی دولت: اداره کشــور با صادرات و مالیات که از سایر 
منابع به دست می آید، یکی از هنرمندی های بزرگ دولت است

دارکوب: میشه بگین مگه دیگه چه راه هایی 
باقی می مونه، دوستان هنرمند؟!

 سفیر فرانسه: عالقه مند به گسترش همکاری رسانه ای 
با ایران هستیم

مدیر ایرانی: فعال یه یوزارسیف، یه مختار 
و یه جومونگ فرانسوی برامون بسازین تا 

ببینیم چی میشه!

مدتی است بازی »مافیا« به دلیل پخش مسابقه اش از تلویزیون 
دوباره رونق گرفته و عده بیشتری با این بازی جذاب و اعتیادآور 
آشنا شده اند. این روزها کمتر محفلی است که وقتی چند نفر پیر و 
جوان دور هم جمع شوند، به جای این که پشت سر بقیه حرف بزنند 
یا سرشان توی گوشی باشد یا اخبار روز را تحلیل کنند، این بازی را 
انجام ندهند. تصمیم گرفتیم این بازی را ساده توضیح بدهیم تا در 

این شب های بلند  از  لذتش را ببرید.
به طور خالصه »مافیا« دو گروه بازیکن دارد که باید یکدیگر را از 
دور خارج کنند، تقریبا شبیه رفتار خریدار و فروشنده یا مستاجر و 
صاحبخانه! ناظر این رقابت هم در نقش گرداننده بازی است، مانند 
بنگاه دار، البته از نوع باانصافش! شهروندان در این بازی باید سعی 
کنند یکدیگر را بشناسند و با همکاری همدیگر، اعضای مافیا را 
حذف کنند. مثل مشتری هایی که به هم خبر می دهند فالن مغازه 
گران فروش است و آن یکی، فروشنده باانصافی دارد! در این میان 

اعضای مافیا شبانه سعی می کنند شهروندان را یکی یکی بزنند، 
مثال آن هایی را که خبر می دهند فالن صاحبخانه آپارتمانش 

را به قیمت شش ماه پیش برای اجاره گذاشته، سر به نیست 
می کنند!

این وسط دو نقش دیگر هم داریم، یکی کارآگاه که از گرداننده 
بازی اعضای مافیا را استعالم می کند، دقیقا نقشی مثل پیرمرد یا 
پیرزنی که از روی بیکاری صبح از خانه بیرون می آید و آمار محل را 
می گیرد و به بقیه شهروندان اعالم می کند فالن فروشگاه روغن 
ارزان آورده و شهروند است، یا فالنی که زیرزمینی اش را برای اجاره 
گذاشته، قصد دارد با اجاره سرسام آور هر ماهش یک سکه بخرد 
تا پسرش مهریه عروسش را بدهد و مافیاست! یک نقش پزشک 
هم داریم که اگر مافیا شهروندی را بزند، او را نجات می دهد. مثل 
مسئوالن که هرروز اعالم می کنند »مسکن نباید گران بشود، کرایه 
تغییر نمی کند، قیر ارزان شده« و... و ما شهروندان را شاد می کنند!

مافیابازی در دنیای این روزهای ما!

تیتر روز

دی روزنامه 

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

شوخی شاعرانگی!
»هر کسی از ظن خود شد یار من«

تا بچاپد اندکی از بار من!
تا به کی دنبال آمار منی؟

هی تجسس در من و درکار من!
***

»ز دست دیده و دل هر دو فریاد«
که درد هردو آخر کشت ما را

چنان خرج دوا، دکتر زیاد است
که گویا کرده له با مشت ما را!

***
»رفتم به در میکده خواب آلوده«

بی پول ولی از همه جا آسوده
در پیش دو چشم خود ولیکن دیدم
پارکینگ هزار خودروی فرسوده!

بهارنژند  

شعر روز

ای صاحب فال، امروز یکی از همکارانت 
ــد آورد،  ــواه ــت مشکلی پــیــش خ ــرای ب
یــک کنار  از  را  و همه  پیشدستی کــن 

بی نصیب نگذار!

فال روز
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اولی: خبر دارم براتون، خبر ممنوعه!
دومی: وای! من عاشق اخبار ممنوعه ام، به خصوص اونایی که درباره...

اولی: آی آی آی! صبر کن، جون خودت چیزی نگو که دردسر درست کنی برامون. بذار 
حرفم رو کامل بزنم و بعد نمک بریز.

دومی: من که چیزی نگفتم، منظورم اخباری بود که درباره...
سومی: اولی جان، زود خبرت رو بگو تا ما رو از نون خوردن ننداخته!

اولی: پلیس امنیت تهران بزرگ گفته 47 هزار جلد کتاب ممنوعه رو توقیف کرده.
دومی: دقیقا منم می خواستم بگم کاش منظورت...

سومی: کتاب ممنوعه چیه باز؟ مگه هنوز هم از این جور کتاب ها داریم؟

دومی: کتاب ممنوعه اونایی هستن که...
اولی: منظور کتاب هاییه که بدون مجوز چاپ و غیرمجاز تکثیر و توزیع میشن. بیشترشون 
هم تو چاپخونه های زیرپله ای تولید میشن و حتی خود نویسنده و مترجم و مولف هم 

روح شون خبر نداره.
دومی: خب بذارین منم نظر بدم دیگه، حناق گرفتم!

سومی: اگه قول بدی حرف بی ربط نزنی باشه، دو جمله بگو تا ستون رو ببندیم.
دومی: می خواستم بگم فکرکردم خبر ممنوعه اون خبرهاییه که درباره فصل سوم سریال 
ممنوعه است، یا درباره تابلوهای دور زدن ممنوع و توقف مطلقا ممنوع تو خیابان هاست، 

یا کتاب هایی که آموزش میده هنگام خرید چانه زدن و تخفیف خواستن ممنوعه...
دبیر صفحه: تا اطالع ثانوی حرف زدن دومی تو این ستون ممنوعه بس که لوس و بی مزه 

است، آبروی صفحه رو می بره!

نمک ریختن بی جا ممنوع!

کارتون روزتوئیت روز

     تو زندگی مثل دندون عقل نباشید، وقتی تو یه جمع جایی ندارید خودتون 
رو به زور جا نکنید، شاید یکی پول دندون پزشکی نداشته باشه! )از درد به خود 

می پیچد(
   وقتی به زحمت سوار مترو می شم و به کسانی که بیرون موندن نگاه می کنم 
حس مسافرهای نجات یافته تایتانیک رو دارم که دارن به کشتی در حال غرق 

شدن نگاه می کنن!
      نمی دونم چرا وقتی میری سلمونی جدید، یارو 
اصرار داره نفر قبلی موهات رو بد زده! بابا تو هم 
می خوای همون کار رو بکنی، بزن برو دیگه چرا 

بهونه می گیری؟!
    از وقتی که فهمیدم قــراره سامانه بارشی 
جدید وارد بشه همش دارم به این فکر می کنم 

که حاال چی بپوشم؟!
      چه جوری بدون کثیف کاری خیلی شیک مسواک 
می زنین؟ من دیگه آخرهای مسواک زدنم می تونم با کف 

خمیر دندون سرم  رو هم بشویم!
  آرامش من با میزان دفعاتی که تلفنم زنگ می خوره 

رابطه عکس داره!
ــو گــوگــل ســرچ کنی  ــه مــی تــونــی ت       چــرا چــیــزی رو ک

می پرسی؟!

دندان عقل مسافران تایتانیک!
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در حاشیه 
 تخریب
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجمتاعی: 

 مسئولیت شناسایی
 قرشهای کم درآمد و متوسط 

 حدود ۱۸ میلیون خانوار
 بر عهده این وزارتخانه است
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عاقبت غرور بی جا! کمیک روز

مهندس ما این جاییم، 
چرا تو آسمونا 

دنبال مون می گردی؟!
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انتظار های متفاوت در دل اغتشاش!
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دریاچه ای در دل لوت

پیش از این جاذبه هایی مانند گرم ترین نقطه کره زمین، 
کلوت ها، بلندترین تپه های شنی جهان، آسمان پرستاره 
و ...   گردشگران را جذب کویر لوت می کردند اما به تازگی 
یک جاذبه طبیعی دیگر نیز به این موارد اضافه شده است. 
این جاذبه هم ظهور یک دریاچه زیبا در دل کویر است. 
کافی است ۵۰ کیلومتر از سمت شهر تاریخی شهداد به 
سمت کلوت ها حرکت کنید. در میانه راه در کویری که به 
جز رودخانه شور هیچ آبی در آن یافت نمی شود، دریاچه ای 
مواج ایجاد شده است که در میانه آن کلوت ها سر از خاک 
بیرون آورده اند. این دریاچه بر اثر سیالب بهار امسال که 
به تخریب جاده »شهداد-نهبندان« منجر شده بود ایجاد 

شده  است.
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بازیافت 70 درصدی زباله ها

امروزه سبک زندگی ما به شکلی شده است که ناگزیر به 
استفاده زیادی از مواد بسته بندی هستیم. مثال سفارش 
غذا در محل کار، تحویل گرفتن خریدهای آنالین یا خرید 
نوشیدنی های آمــاده باعث تولید میزان زیــادی زباله 
می شود. همین موضوع واکنش  فعاالن محیط زیستی زیادی 
را به دنبال داشته است. بنابر خبری که در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده است، گفته می شود حاال آلمانی ها 
با تدابیر و راه های مختلف 7۰ درصد از زباله های مربوط 
به بسته بندی ها را بازیافت می کنند. بر این اساس 92 
درصد از قراضه فلزات، 87 درصد از کارتن ها و کاغذها 
و حتی ۵۰ درصد از ضایعات پالستیکی بازیافت می شوند. 
کاربری نوشت: »خوبه سبک زندگی مون رو جوری قرار 
بدیم که زباله کمتری تولید کنیم و از موادی هم استفاده 

بشه که تا حد ممکن امکان بازیافت  داشته باشن«.
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کشف هزاران جلد کتاب ممنوعه

 به تازگی خبری درباره کشف هزاران جلد کتاب غیرمجاز در 
فضای مجازی منتشر شده است. بنابر اعالم پلیس، تعداد 
این کتاب ها حدود 47 هزار جلد کتاب بوده که در جنوب 
غرب تهران کشف و ضبط شده اند. در تحقیقات تکمیلی 
مشخص شده که این افراد قصد داشتند این کتاب ها را به 
شکل گسترده در شهر توزیع کنند که در همین زمینه در 
محلی با دو هزار جلد کتاب دستگیر شدند و با اعتراف به 
داشتن انباری دیگر آن جا هم 4۵ هزار کتاب دیگر کشف 
شد. بنابر گفته پلیس، ارزش مادی این کتاب ها حدود 
دو میلیارد ریال است. کاربری نوشت: »توی این بازار 
کم رونق کتاب این حجم از کتب غیرمجاز معلوم نیست 
چقدر ضرر متوجه مولفان، ناشران و کتاب فروشان کنه«.
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دالکی در حمام الکچری

»دالکی در دوره مدرن هم اتفاق عجیبیه!« گزارش یکی 
از روزنامه ها در فضای مجازی بازنشر شده که به موضوع 
شغل دالکی در عصر حاضر می پردازد. این گزارش از 
اشخاصی می گوید که به حمام های سنتی می روند و برای 
یک بسته کامل خدمات حدود 12۰ هزار تومان پرداخت 
می کنند. طبیعی است مشتری های چنین حمامی که حاضرند 
چنین مبالغی را به راحتی هزینه کنند مرفهان و پولداران 
شهر هستند. بسته کامل این حمام ها شامل شست وشوی 
سر و بدن، کیسه  کشی، ماساژ با کف، ماساژ دالکی، ماساژ 
با روغن، ماسک صورت و پذیرایی با شربت می شود. اما 
قیمت ماساژها فرق می کند و ماساژورها در بسیاری از 
روزها حتی وقت رسیدگی به مشتری ها را ندارند. کاربری 
نوشت: »این هم از پدیده های عجیب عصر حاضره که یک 
خدمت معمولی و رایج تبدیل به یک اتفاق الکچری شده«.

انتظار متفاوت دارویی

با ناامنی ها و به آشوب کشیده شدن بعضی نقاط کشور، مشکالتی در امور روزمره بعضی از مردم پیش آمد. عکسی 
از جلوی یک داروخانه در فضای مجازی منتشر شده است که گفته می شود مربوط به همین روزهاست و در آن کرکره 
داروخانه پایین قرار گرفته اما داروخانه فعال است. پشت کرکره هم تعدادی از ارباب رجوع ایستاده اند تا داروی 
خودشان را از داروخانه دریافت کنند. در توضیح عکس آمده است که مسئوالن داروخانه برای قرار نگرفتن در معرض 
تخریب آشوبگران مجبور به پایین نگه داشتن کرکره داروخانه شده اند. این موضوع نشان دهنده آسیب ها و مشکالتی 
است که هنگام اغتشاشات و ناامنی ها اتفاق می افتد و می تواند جان بیماران را به خطر بیندازد. البته این تنها معضل 
ناامنی نیست به جز بیمارانی که منتظر داروهایشان بودند عده ای هم برای امرار معاش باید کرکره مغازه هایشان را باال 
می کشیدند و برای کسب روزی شان تالش می کردند اما از ترس اشراری که در کوچه و خیابان به دنبال ضرر رساندن 
به مردم بودند، کرکره هایشان را پایین نگه داشتند. در کنار همه این ها به آتش کشاندن کتابخانه، بانک، سوپرمارکت 
و چندین آمبوالنس که برای خدمات رساندن به مردم مورد استفاده قرار می گیرند از دیگر مواردی است که نشان می 
دهد حرکت ها و شلوغی های اخیر تالش عده ای اوباش برای برهم زدن نظم و امنیت کشور است. بسیاری از کاربران هم 
ضمن ابراز نگرانی از گرانی بنزین، به آتش کشیدن و آسیب رساندن به اموال عمومی و مردم را محکوم کردند. کاربری 
نوشت: »امیدوارم هر چه زودتر امنیت و آرامش کامل برقرار بشه تا مشکالتی که برای بعضی افراد پیش آمده رفع 
بشن.« کاربر دیگری نوشت: »باید بستری ایجاد بشه تا مردم هم بتونن اعتراض شون رو   به گوش مسئوالن   برسونن 

و مسئوالن هم باید برای اقشار کم درآمد بسته های حمایتی در نظر بگیرند.«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

سوژه روز

 محرومیت آموزشی
 در نقطه صفر مرزی

کاش تا هوا زیاد سرد نشده برای 
دانش آموزانی که توی کپر درس 

می خونن فکری بشه

نگارگری  روی برگ

 باید توی 
پوشش هامون از 
عشایر یاد بگیریم 

که کلی رنگ های 
شاد توی لباس 

هاشون استفاده 
می کنن و باعث 

میشه روحیه 
هاشون خوب 

باشه

 حال و هوای شهدا 
در امامزاده صالح تهران در برف

دوستی فیل و محیط بان

جشنواره رنگ ها در بختیاری ها

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

این کار یک 

هنرمند 

ایرانیه که 

نقاشی هاش 

رو روی برگ 

می کشه

غذا دادن 
 یک

 محیط بان 

به بچه فیلی 

که مادرش 

رو از دست 

داده  در 
منطقه 
حفاظت 
شده کنیا 

           حرف آخر
با توجه به سهمیه بندی بنزین بازهم حلقه مفقوده دیگری در توجه 
به زیر ساخت ها دیده می شود که امید می رود با توجه به تجربیاتی 

که در دوره سهمیه بندی پیش به دست آمده مسئوالن تالش 
کنند تا زیر ساخت های الزم برای استفاده از حمل و نقل عمومی 

و انرژی های ارازن تر و پاک تر از بنزین فراهم شود.

با توجه به تجربه دوره قبل سهمیه بندی بنزین آیا زیرساخت های الزم برای ترویج 
خودروهای دوگانه سوز فراهم است؟

ناصری- بعد از سهمیه بندی بنزین در دوره قبل، بسیاری از صاحبان خودرو 
برای این که بتوانند مصرف سوخت شان را مدیریت کنند به CNG پناه بردند 
اما متاسفانه همان روزها تصاویر و فیلم های متعددی از انفجار خودروهایی که 
به صورت غیر استاندارد گاز سوز شده بودند در فضای مجازی منتشر شد. در 
این دوره از سهمیه بندی ممکن است شما یا یکی از اطرافیان شما نیزبه گاز سوز 
کردن خودروی خود  ترغیب شده باشید. با  یک حساب سرانگشتی می شود 
صرفه جویی 20 هزار تومانی برای هر 100 کیلومتر را متصور بود. بررسی ها 
نشان می دهد که هر متر مکعب گاز CNG  که 480 تومان است به اندازه یک لیتر 
بنزین سه هزار تومانی شما را در شهر جا به جا می کند. یعنی اگر خودروی شما به طور 
میانگین هر 100 کیلومتر 9 لیتر بنزین مصرف کند شما در یک باک 30 لیتری چیزی 
حدود 75 هزار تومان صرفه جویی کرده اید. این اختالف فاحش قیمت به خصوص 

شهروندان  را برای استفاده بیشتر از CNG افزایش می دهد، اما آیا زیرساخت های الزم بین بنزین آزاد و گاز، به خودی خود انگیزه 
و کافی برای این سناریو فراهم است؟

دو راهی بزنین و گاز 

    هزینه گازسوز کردن خودرو

اگر شما هم قصد دارید خودروی خود را گازسوز کنید و از 
هزینه های آن آگاهی ندارید این بخش را بخوانید.

ثبت نام برای وام	 
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG چندی پیش بیان 
کرد که با توجه به استقبال زیاد، برای خودروهایی که عالقه 
مند به گازسوز کردن خودروهای شان هستند، وام 2.5 
میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و مالکان برای ثبت 
نام وام دوگانه سوز کردن خودرو باید به سامانه اطالعات 
www. جامع خودروهای گازسوز کشور به آدرس اینترنتی
irngv.ir مراجعه کنند. البته در این طرح مالکان خودروهای 

حمل ونقلی چون باری و مسافری دارای اولویت هستند.

جزئیات هزینه گازسوز کردن خودرو	 
هم اکنون دو نوع خودروی هیبریدی و بنزینی در بازارهای 
جهانی به فروش می رسند، اما در بازار ایران فقط برخی از 
مالکان خودروهای درجه 2 و درجه 3 خودروی شان را دوگانه 
سوز می کنند که هیچ کدام از مالکان خودروهای درجه یک 
سوخت CNG را مورد استفاده قرار نمی دهند. در واقع هزینه 
گازسوز کردن ماشین به نوع وسیله نقلیه و نوع مخزن سوخت 
آن بستگی خواهد داشت، اما به صورت کلی می توان برای 
این فرایند هزینه سه میلیون تومانی را در نظر داشت. البته 
برخی از تعمیرکاران معتقدند دوگانه سوزکردن خودروها 
موجب استهالک بیشتر قطعات خودرو می شود اما فعاالن 
صنعت خودرو معتقد هستند اگر فرایند گازسوز شدن خودرو 
بر اساس استانداردهای ضروری صورت بگیرد، این خودرو از 

نظر ایمنی با مشکلی مواجه نمی شود.

            معضالت گذشته

با نگاهی به معضالت هجوم مردم به سمت گازسوز کردن 
خودرو در تجربه قبلی سهمیه بندی دو نکته به دست می آید.

کمبود پمپ گــاز:  به اصــرار وزارت صمت، همان دوران 	 
خودروهای مونتاژی و تولیدی در کشور به صورت دو گانه سوز 
و استقبال مردم در حالی صورت گرفت که مردمی که برای 
پرشدن باکشان با هزینه کمتر مشتاق خودروهای دو گانه بودند 
به دلیل نبود زیر ساخت ساعت های زیادی را برای سوخت 

گیری در پمپ های گاز معطل می شدند.
ــزرگ بعدی، مشکالت فنی 	   مشکالت فنی:  چالش ب

خودروهای دوگانه سوز بود، برخی از آن ها در سرباالیی ها کم 
می آوردند و گاهی خاموش می شدند و همچنین قطعات آن 

ها به دلیل استفاده از گاز، دچار استهالک زودرس می شد.
همین معضالت باعث شد تا عالقه مردم به این محصوالت 
در همان دوران کم شود و سهم دوگانه سوزها در سبد تولید 
خودروسازان به شدت افت کند و مردم حاضر شدند پول بیشتر 

به بنزین بدهند اما سراغ خودروی پردردسر و وقت گیر نروند.

             معضالت پیش رو

با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، شهروندان 
ایران دوباره بر سر دو راهی گاز و بنزین قرار گرفته اند. اما هنوز 
هم تردیدهایی درباره زیرساخت های کمی و کیفی استفاده از 

این سوخت وجود دارد.
  توسعه نیافتن مناسب جایگاه های سوخت:  هرچند 	 

ــط دهه ۸۰ و پس از سهمیه بندی بنزین، احداث  در اواس
جایگاه های CNG رونقی نسبی گرفت، اما اوال توسعه آن ها به 
لحاظ کمی و همچنین پراکندگی، مناسب نبود و ثانیا با توجه 

به از سکه افتادن سوخت گاز، روند توسعه کند شد.
مشکالت فنی: هرچند مشکالت فنی دوگانه سوزها نسبت 	 

به گذشته کمتر شده، اما پایان نیافته است. از طرفی، هم اکنون 
بسیاری از خودروهای گازسوز کشور به صورت کارگاهی 
دوگانه سوز شده اند و بنابراین از لحاظ فنی خالی از ایراد و 
مشکل نیستند. طبعا اگر قرار باشد در مقطع فعلی استفاده از 
گاز در این خودروها افزایش یابد، مشکالت فنی شان بیش از 

گذشته محسوس خواهد بود.

 نبود زیرساخت برای تولید خودروی دو گانه سوز: 	 
نکته دیگر این جاست که خودروسازان سال هاست از گاز فاصله 
گرفته و سهم گازسوزها را در سبد محصوالت شان به شدت 
پایین آورده اند و به طور قطع زمان می برد تا بخواهند خود را با 
شرایط جدید احتمالی )رونق گرفتن استفاده از دوگانه سوزها( 
وفق بدهند. به اعتقاد کارشناسان، ممکن است با توجه به 
سهمیه بندی و رشد قیمت بنزین، میل به خرید خودروهای 
مدل های  شهروندان  و  یافته  کاهش  )بنزینی(  تک سوز 
دوگانه سوز را مطالبه کنند و بنابراین خودروسازان چاره ای 
ندارند جز این که سهم این محصوالت را دوباره افزایش دهند.
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ذره بین

دخالت های ویرانگر
زهرا فرتوزی - روان شناس

دخالت خانواده از قدیم مهم ترین دلیل  به وجود آمدن 
اختالفات در زندگی زن و شوهرهای جوان است.

زوج هــای جوان در برهه های خاص زندگی شان که ماه 
های ابتدایی و سال اول است با دخالت خانواده هایشان 
در شناخت متقابل با چالش مواجه می شوند به طوری که 

گاهی به این نتیجه می رسند که اشتباه کرده اند. 
خانواده ها به دو شکل در زندگی زوج ها دخالت می کنند 
و بدترین شکل آن دخالت مستقیم است که با روش های 
مختلفی صورت می گیرد و عجیب این که تصور می کنند 
حق دارند و نپذیرفتن این موضوع از طرف هر یک از زوجین 
با درگیری و مشاجرات بسیار همراه است. اما گاهی دخالت 
خانواده به صورت غیر مستقیم است که این نوع دخالت به 

شکل های متفاوتی اعمال می شود.
 احساس هایی نظیر نادیده گرفته شــدن، طــرد شدن، 
بی پناهی، دوست داشتنی نبودن، خشم، غم و... گاهی 
بی محابا در زندگی مشترک به ذهن مان هجوم می آورند. 
با کمی دقت متوجه خواهید شد نظیر این احساسات را 
قباًل بارها و بارها تجربه کرده اید. در حقیقت بسیاری 
از این دردهــا و تالمات روحــی مانند ژن هــای نهفته ای 
هستند که در دوره ای از زندگی تجربه شده و بعد از ازدواج 
دوباره با شدت بیشتری خود را نشان می دهند. تحقیقات 
روان شناسی نوین نشان داده ما اغلب در جست و جوی 
موقعیت های احساسی مشابه آن چه در کودکی داشته ایم، 
هستیم. این احساسات می تواند مثبت یا منفی باشد.  
گاهی خانواده با ایجاد احساس گناه در فرزند خود پس از 

ازدواج نیز مترصد کنترل او ست. 
این دسته از والدین به واسطه عشق و عالقه ای که فرزندان 
شان به آن ها دارند در طول دوران زندگی همواره خواستار 
وابستگی عاطفی و عقلی آنان نسبت به خود هستند. به 
طوری که حتی دیده شده گاهی زوج های جوان از ترس 
ناراحتی خانواده و احساس گناهی که در آن ها به وجود 
می آید کاماًل تحت کنترل خانواده تصمیم گیری می 
کنندحتی اگر این تصمیم مغایر با خواسته همسرشان 
باشد. خانواده های سخت گیر معمواًل پس از ازدواج نیز 
فرزندان خود را تحت سلطه دارنــد و کنترل می کنند و 
استقالل آنــان را خدشه دار می کنند و همین موضوع 
زمینه های بروز اختالف در زندگی زناشویی زوج های 

جوان را فراهم می کند.  
نگرانی از جدایی فرزند واین که خانواده ها تصور می کنند 
فرزندشان بعد از ازدواج متعلق به شخص دیگری است 
باعث می شود بعضی از پدران و مادران با دخالت در امور 
ــوان، حضور دایمی خود را در کنار  ــای ج زندگی زوج ه
فرزندان شان به اثبات برسانند. بحث دخالت مادر شوهر 
و مادر زن یکی از موضوعاتی است که در جامعه ما و بین 
زوج ها همواره مطرح بوده است. در صورت بررسی متوجه 
می شویم که هر کدام از این مادران به طور ناخودآگاه نگران 
جدایی فرزندان خود هستند و این مسئله درباره پسرها 
خیلی بیشتر مطرح است زیرا مادران معمواًل برای فرزندان 
پسر خود سرمایه گذاری عاطفی بیشتری می کنند، به ویژه 
مادرانی که در زندگی زناشویی موفق نبوده اند.  از سوی 
دیگر اغلب والدین کمبودهایی را که در گذشته و در زندگی 
خود تجربه کرده اند در فرزندان خود جست وجو می کنند. 
به عنوان مثال مادری که از عشق و عالقه همسر خود محروم 
بوده، تجربیات و سوء ظن خود را به دخترش که زندگی 

مستقلی دارد انتقال می دهد. 
ــاالری و مــادرســاالری در خانواده ها نیز از جمله  پــدر س
عواملی است که زندگی فرزندان را متأثر می کند. زیرا فرد 
سلطه گر به استقالل افراد حتی پس از ازدواج نیز اهمیتی 
نمی دهد و همواره خود را در مقام فردی که می تواند برای 
دیگران تصمیم بگیرد قــرار می دهد و حتی در زندگی 

مشترک به جای فرزند خود نیز تصمیم می گیرد. 
گاهی والدین صرفًا از روی عشق و عالقه به فرزندان خود 
در زندگی هایشان دخالت می کنند که درک نکردن این 
ــای جــوان معمواًل منجر به اختالف  مسئله توسط زوج ه
می شود. البته والدین نیز باید بدانند به رغم عشق و محبتی 
که به فرزندان خود دارنــد  باید به آن ها استقالل عمل و 

آزادی در تصمیم گیری بدهند. 
فرافکنی یکی از سازوکارهای دفاعی در رفتارهای روزمره 
افراد است .والدینی که خود در زندگی مشترک دارای 
اختالف هستند، این اختالف را ناخودآگاه به زندگی 
فرزندان خود نیز انتقال می دهند. به عنوان مثال پدر و 
مادری که در زندگی مشترک به یکدیگر اعتماد ندارند، 
حس بی اعتمادی را به دختر و پسر جوان خود که ازدواج 

کرده اند نیز انتقال می دهند.
دخالت خانواده در زندگی زناشویی باعث می شود زوج های 
جــوان احساس استقالل خــود را از دســت داده و بدون 
هیچ گونه قدرت تصمیم گیری صرفًا تابع والدین خود باشند 
و این مسئله نیاز به قدرت خود شکوفایی که یکی از مراحل 

رشد انسانی است را در زوج های جوان مختل می  کند. 
ناسازگاری دایمی، همراه با مشاجرات متعدد برای به اثبات 
رساندن نظرات خود که عمومًا متأثر از نظرات والدین است 
از جمله مواردی است که زندگی زوج های جوان را به شدت 

مخدوش خواهد کرد. 
تغییر نگرش زوج هــای جوان به والدین دخالت کننده و 
ایجاد احساس بدبینی دربــاره اطرافیان فضای زندگی 
زوج ها را متشنج کرده که گاهی این بدبینی با سوگیری 
و دفاع نیز همراه است.  دخالت خانواده باعث می شود 
زوج های جوان نتوانند مهارت های الزم زندگی یا به عبارتی 
سبک زندگی را به نحوه صحیح یاد بگیرند و درنتیجه دیده 
می شود که این دسته از زوج های جوان عمومًا فاقد قدرت 
حل مسئله، خودآگاهی، تصمیم گیری، کنترل استرس و 
خشم هستند، حال این که این مهارت ها از شرایط اولیه 
یک زندگی موفق است و بدون آن ها مسلمًا زندگی مشترک 

سرانجام مطلوبی نخواهد داشت.

ــس از چــهــار سال  ــوان پ مــرد جـ
زندگی وقتی سردی رفتارهای 
همسرش او را آزار داد،تصمیم 
گرفت با زن مطلقه یک زندگی 

پنهانی را شروع کند.
چندی قبل سمیه 30 ساله وقتی 
متولد  اش  خـــواهـــرزاده  شنید 
شده است برای مراقبت و انجام 
کارهای خواهرش تصمیم گرفت 
به خانه آن ها برود و شوهر سمیه 
نیز که رابطه خوبی با همسرش 
داشــت پذیرفت تا زنــش به شهر 
شمالی بـــرود و مــدتــی در کنار 
ســوار  بماند.سمیه  ــرش  ــواه خ
اتوبوس به یکی از شهرهای  بر 
شمالی رفت و نزدیک به دو هفته 
در خانه خواهرش بود و بعد از این 
که خواهرش بهبود یافت، تصمیم 

گرفت به تهران بازگردد.

زن ناشناس	 
ــن کـــه به  ــ زن جــــوان بــــدون ای
شوهرش اطــالع دهــد به تهران 
بازگشت و وقتی کلید را روی در 
انداخت و وارد خانه شد با یک 
زن که داخــل خانه اش بود روبه 

رو شد.
ــه شـــد و دقــایــقــی  ــوک ســمــیــه ش
سکوت کرد! باور نداشت تا این 
که زن جــوان را ســوال پیچ کرد 
وارد  فــرشــاد  لحظه  همین  ودر 
خانه شد و در برابر ایــن صحنه 
گرفت.سمیه  ــرار  ق غیرمنتظره 
به سمت شوهرش حمله کــرد و  
با جیغ و فریاد خواست دربــاره 
حضور زن ناشناس در خانه اش 
ــاد سکوت  ــرش ــد، ف توضیح دهـ
کرده بود و هیچ حرفی برای دفاع 
نداشت تا این که سمیه با پلیس 
تماس گرفت و از ماجرای خیانت 

شوهرش خبر داد.
بدین ترتیب تیمی از ماموران با 
حضور در خانه زوج جوان فرشاد 
و زن ناشناس رادستگیرکردندو 
این در حالی بود که فرشاد قبل از 
خروج از ماموران خواست دقایقی 
منتظر بمانند .او به سراغ کیف 
دستی اش رفت و با برداشتن یک 
برگه سوار بر خــودروی پلیس به 

کالنتری محل زندگی شان رفت.

زندگی عاشقانه	 
رئیس کالنتری با توجه به صیغه 
نامه ای که در دست فرشاد بود 
برای حل مشکل این زوج جوان، 
آن ها را به قسمت دایره اجتماعی 

معرفی کرد.
ــش روی  ــی ــدا پ ــتـ ســمــیــه در ابـ
کالنتری  اجتماعی  کارشناس 
22 ساله  قــرار گرفت و گفت: 
بودم که در دانشگاه با فرشاد آشنا 
شــدم و خیلی زود به هم عالقه 
مند شدیم .چهار سال با هم در 
ارتباط بودیم و هر روز عالقه مان 
به هم بیشتر شد تا این که فرشاد 

به خواستگاری ام آمد.
وی افزود: خانواده  ابتدا مخالف 
بودند امــا وقتی فهمیدند ما به 
راضــی  هستیم  عالقه مند  هــم 
به ازدواج شدند و بهترین شب 
زندگی ام وقتی بود که خودم را 
در لباس عروس در کنار فرشاد 
ــه داد: در  ــوان ادام ــدم.زن ج دیـ
این چهار سالی که ازدواج کردم 
همیشه به شوهرم عالقه داشتم 
و در کنار هم بهترین زندگی را 
داشتیم ، فرشاد هم به من عالقه 
داشت و هیچ وقت فکر نمی کردم 

شوهرم به من خیانت کند.
وی افــزود: همه چیز خوب پیش 
ــه از چندی  ــا ایــن ک ــی رفــت ت م
قبل به رفتارهای شوهرم شک 
کردم اما نمی توانستم باور کنم 

فرشاد به من خیانت کرده است 
و فکر می کردم برای انجام کارش 
سرگرم موبایلش است تا این که 
خواهرم صاحب فرزند شد و من 
برای کمک به او به خانه شان در 

یکی از شهرهای شمالی رفتم.
ــی بــه خانه  ــت ــت: وق ــف ســمــیــه گ
بازگشتم با یک زن در خانه ام روبه 
رو شدم، شوکه شدم و باور نداشتم 
که شوهرم پس از این همه سال 
که صادقانه و عاشقانه در کنار 
هم زندگی کردیم به من خیانت 

کرده است.

زندگی سرد	 
فرشاد در ادامه شروع به صحبت 
ــرد و گــفــت: مــن زنــدگــی ام را  ک
عاشقانه شروع کردم و در این سال 
ها هیچ وقت به همسرم خیانت 
نکردم ولی بعد از ازدواج، رفتار 
سمیه تغییر کرد و نسبت به من و 

زندگی سرد شد.
وی افــــزود: دو ســـال ابــتــدایــی 
زندگی مان سمیه همچون دوران 
مجردی که با هم دوســت بودیم 
زنی پر انــرژی بود اما رفته رفته 
رفتارش سرد و آرام شد، بعد از کار 
با کلی انرژی به خانه می آمدم و 
از سمیه می خواستم که شب به 
بیرون برویم اما او با لحنی سرد 
می گفت که خسته ا م و حوصله 

بیرون رفتن ندارم.
مرد جوان ادامه داد: دوستانم دور 
هم جمع می شدند و از ما دعوت 

می کردند که با آن ها باشیم اما 
سمیه نمی پذیرفت ، حتی رفت 
و آمدما به خانه بستگان مان کم 
شده بود و این در حالی بود که 
من عالقه زیادی به رفت و آمد و 
طبیعت گردی داشتم اما سمیه 
هیچ وقت با من همراه نشد تا در 
تورهای طبیعت گــردی شرکت 
کنیم. زندگی من به یکنواختی 
رسیده بــود و رابطه مــان رنــگ و 
بوی زندگی زناشویی و عاشقانه 

را دیگر نداشت.
ــار افسردگی  فرشاد گفت: دچ
شده بودم، به همین خاطر پیش 
روان شناس رفتم و دکترم بارها از 
من خواست که برای حل مشکلم  
ــود بــه مطب  سمیه را هــمــراه خ
ببرم ولی سمیه هیچ وقت حاضر 
نشد با من به مطب دکتر بیاید . 
دکترم خواست برای این که دچار 
افسردگی نشوم راه حلی پیدا کنم 
ولی هیچ وقت توصیه نکرد که به 

همسرم خیانت کنم.
وی افزود: چندی قبل در فضای 
ــا مــرجــان آشــنــا شدم  مــجــازی ب
و در مدت کوتاهی که با هم در 
ارتباط بودیم و درد دل می کردیم 
فهمیدم او از همسرش جدا شده 
و دوفرزند دارد. مرجان هم حرف 
های من را که همسرم سرد شده 
، شنید و به اتفاق تصمیم گرفتیم 
با هم به صورت پنهانی در ارتباط 

باشیم.
مرد جوان ادامــه داد: مرجان را 

صیغه خودم کردم و در این مدت 
با هم در ارتباط بودیم .او هیچ 
گاه به خانه ام نیامده بود تا این 
که همسرم به سفر رفت و چون 
شرایط خوبی بود تصمیم گرفتم 
او را به خانه ام دعوت کنم تا این که 
سمیه به خانه بازگشت و متوجه 
ماجرا شد.باور کنید من به سمیه 
و زندگی ام عالقه مند هستم و 
هیچ وقت حاضر به جدایی و طالق 
نیستم . اگر سمیه با من همراه 
می شد هیچ وقــت ایــن اتفاقات 
رقم نمی خورد و حاضرم برای این 
که او را از دست ندهم هرکاری 
که می خواهد انجام دهــم ولی 
کاش کمی مرا درک کند و متوجه 
رفــتــارهــای ســردش در زندگی 

 بشود.

زن تنها	 
فرزند  دو  که  ساله   43 مرجان 
دارد در ادامه گفت: من هیچ وقت 
قصد به هم زدن زندگی کسی را 
نداشتم و چون خودم یک بار طعم 
تلخ شکست و طالق را چشیدم 
حاضر نیستم کسی زندگی اش 

به جدایی بکشد.
وی افــزود: من وقتی حرف های 
فرشاد را شنیدم ، متوجه شدم او 
انسان بدی نیست و می توانم به او 
به عنوان یک مرد تکیه کنم و حتی 
وقتی قرار شد به خانه فرشاد بروم 
خیلی می ترسیدم که همسرش 
متوجه رابطه مان بشود و این را 
هم بارها از فرشاد شنیدم که او 

زنش را دوست دارد.
بنابه این گزارش، فرشاد در برابر 
فشارهای همسرش برای فسخ 
عقد موقت تن به این خواسته نداد 
و با بیان این که مرجان باعث شده 
است او به زندگی امیدوار باشد از 
سمیه خواست با این واقعیت کنار 
بیاید و قول داد در زندگی شان 

خدشه ای وارد نشود.
اما سمیه نپذیرفت و درحالی که 
ترک  را  کالنتری  قهر  حالت  بــا 
ــرای طـــالق به  ــرد گــفــت بـ ــی ک م

دادگاه خانواده خواهد رفت.

تحلیل کارشناس	 

دکتر کاظم قجاوند 
جامعه شناس 

و استاد دانشگاه 
در سال های اول زندگی به 
دلیل وجود هیجانات مثبت 
زن و شوهر معموال گرایش به یکدیگر را بیشتر 
تجربه می کنند و امیال جنسی و روابط خصوصی 
با شدت بیشتری دنبال می شود به همین دلیل 
نوعی گرمی و صمیمیت ممکن است در آن ها 
دیده شود و همچنین اگر ناسازگاری و دلخوری 
هم وجود داشته باشد آن را به حساب گذشت زمان 
و حل شدنش می گذارند اما معضل این است که 
به مرور زمان روابط کالمی و غیرکالمی بین زوج 
ها دچار افول و کاهش شده و کم کم زن و شوهر 
از صحبت کردن با یکدیگر لذت نمی برند. بلکه 
بیشتر دچار بی تفاوتی می شوندو به صحبت کردن 
با دیگران در فضای مجازی یا فضای واقعی گرایش 
پیدا می کنند.  به همین دلیل دلزدگی زناشویی و 
جنسی در بین آ ن ها به وجودمی آید و شک و تردید 
و سوءظن به یکدیگر افزایش می یابد، در چنین 
شاخص  از  ای  کننده  نگران  شرایط  وضعیتی 
رضایت از زندگی به وجود می آیدوکمترین میزان 
رضایت را تجربه می کنند که ممکن است به طالق 
عاطفی و طالق رسمی منجر شود. برای پیشگیری 
از این وضعیت پیشنهاد می شود زوج ها با شناختی 
که از هم دارند هر روز موضوعات جدیدی را برای 
صحبت کردن با هم آماده کنند. مهارت برقراری 
ارتباط موثر و گفت وگــوی سالم یکی از عوامل 
دلگرم شدن زن و شوهر در زندگی است .  زن و 
شوهر از طریق برنامه ریزی برای بیرون رفتن با 
هم ، قدم زدن و پیاده روی و تماشای مراکز تجاری 
و گردشگری می توانند با یکدیگر اوقات مشترک 
مفرح و لذت بخشی را تجربه کنند. زن و شوهر برای 
کاهش دلزدگی های عاطفی و خانوادگی و سرد 
شدن روابط بین شان باید کاستی ها و بدی های 
یکدیگر را نادیده بگیرند و بیشتر روی نقاط مشترک 
شان تمرکز کنند.  زوج ها باید از انتقاد کردن پرهیز 
کنند و بیشتر به تعریف و تمجید ازیکدیگر بپردازند. 
بخشش در زندگی زناشویی نقش به سزایی در 
گرم کردن روابط و کاهش خیانت زوج ها دارد. 
سوء ظن، شک، بدبینی ونداشتن اعتماد ریشه 
روابــط عاطفی را خشک می کند و زوج ها نباید 
به کنترل کردن طرف مقابل بپردازند و به حریم 
خصوصی یکدیگر احترام بگذارند. سرد شدن 
روابط خانوادگی را قبل از حاد شدن می توان به 
صمیمیت و پیوند عاطفی دوباره تبدیل کرد البته در 
این مباحث زن و مرد باید به یک اندازه تالش کنند.

تصمیم تلخ یک مرد در سردی یک عشق
طالق عاطفی و رسمی نتیجه 

دلسردی های زناشویی

پدر یک جوان پولدار برای رسیدن به سرمایه پسرش 
نقشه یک آدم ربایی عجیب را طراحی کرد.  چندی 
قبل مادری نگران با حضور در دادسرای امور جنایی 
تهران از ناپدید شدن پسر جوانش که گرین کارت 
آمریکا دارد خبر داد و در ادامه تیمی از ماموران برای 
پیدا کردن این جوان گم شده وارد عمل شدند. مادر 
نگران به ماموران گفت: سال هاست که از شوهرم 
طالق گرفتم و به تنهایی زندگی می کنم . پسرم 
آرمین که 37 ساله است گرین کارت آمریکا و وضعیت 
مالی خوبی دارد و همیشه به من و پدرش سر می زند 
و چندی قبل نیز نامزد کرد اما چند روزی است که از 
او خبر ندارم. بدین ترتیب تجسس های پلیسی کلید 
زده شد و ماموران در تحقیقات فنی پی بردند که 
آرمین آخرین بار قصد رفتن به خانه پدرش را داشته 

اما هیچ گاه به خانه پدرش نرسیده است.

نخستین سرنخ	 
شش روز از ماجرای ناپدید شدن آرمین گذشت تا 
این که مدیر یک کمپ ترک اعتیاد در شرق تهران 
در تماس با ماموران پلیس ادعای عجیبی را مطرح 
کرد. مدیر کمپ به ماموران گفت: برای سرکشی و 
دیدن همکارانم به یک کمپ ترک اعتیاد در منطقه 

تهرانپارس رفته بودم که دیدم پسر جوانی روی تخت 
بسته شده است و وقتی مرا دید التماس کرد کمکش 
کنم. وی افزود: پسر جوان اصرار داشت که اعتیاد 
ندارد و او را اشتباهی به این جا آورده اند و وقتی او 
را دیدم به چهره اش نمی آمد که معتاد باشد ولی 
مسئوالن کمپ تاکید داشتند که پدر این جوان ادعا 
کرده پسرش معتاد است. مدیر جوان ادامه داد: با توجه 
به تجربه ام اطمینان دارم که پسر جوان اعتیاد ندارد و 

برای رهایی او تصمیم گرفتم با پلیس تماس بگیرم.

آرمین در کمپ	 
ماموران با توجه به اطالعاتی که مدیر کمپ در اختیار 
پلیس قرار داده بود پی بردند مشخصات جوان داخل 
کمپ و آرمین گم شده به هم شباهت دارد و این فرضیه 

که آرمین در کمپ ترک اعتیاد زندانی شده باشد پیش 
روی ماموران قرار گرفت. همین کافی بود تا تیمی از 
ماموران به کمپ ترک اعتیاد در تهرانپارس بروند و 
وقتی باالی سر پسر جوان رسیدند مشخص شد که 
این جوان همان آرمین گم شده است. آرمین پس از 
رهایی ادعا کرد: شش روز قبل برای دیدن پدرم به 
سمت خانه اش در منطقه مالصدرا رفتم و وقتی به آن 
جا رسیدم مشاهده کردم یک آمبوالنس جلوی در خانه 
پدرم است. وقتی از خودرو پیاده شدم ناگهان سه مرد 
به سراغم آمدند و مرا به زور و تهدید سوار بر آمبوالنس 
و به این کمپ منتقل کردند و تاکید داشتند که من 
اعتیاد دارم. ماموران در ادامه سه مرد جوان راکه اقدام 
به ربودن آرمین کرده بودند ،دستگیر کردند. متهمان 
ادعا کردند پدر و عموی آرمین با ما تماس گرفتند و 
خواستند تا آرمین را که اعتیاد به مواد مخدر دارد به 
کمپ ترک اعتیاد ببریم. بدین ترتیب ماموران به سراغ 
پدر و عموی آرمین رفتند و آن ها را دستگیر کردند که در 
تحقیقات پلیسی مشخص شد پدر آرمین با طراحی یک 
نقشه قصد باال کشیدن اموال پسرش را داشته به همین 
خاطر با همدستی برادرش نقشه را طراحی کرده و به 
بهانه معتاد بودن آرمین، او را به یک کمپ ترک اعتیاد 

فرستاده تا به راحتی نقشه شان را اجرا کنند.

مــرد خشمگین وقتی  فهمید همسر 
صیغه ای اش دیگر حاضر بــه ادامــه 
زندگی با او نیست،  دســت به اقــدام 
وحشتناکی زد. زن جوان وقتی وارد 
دانست  نمی  شــد  خیاطی  ــاه  ــارگ ک
دقایقی بعد سرنوشت آتشینی برای 
ــورد. عصر پانزدهم  او رقــم خواهد خ
ــوع آتش  فــروردیــن ســال ۹۶ خبر وق
سوزی مهیب در کارگاهی در حوالی 
نعمت آباد  به پلیس اعالم شد . ماموران 
و   رفتند  خیاطی  ــاه  ــارگ ک بــه  پلیس 
دریافتند  یکی از کارگران کارگاه به نام 
امید دست  به آتش سوزی عمدی زده 
است و در این آتش سوزی همسر صیغه 
ای امید  به نام پروانه و صاحب کارگاه به  
نام فتح ا... و سه نفر از کارگران کارگاه 
دچار سوختگی شده اند  و امید پس از 
آتش سوزی مهیب گریخته است. زن 
جوان و چهار مرد دیگر به بیمارستان 
منتقل شدند  اما پروانه 3۵ ساله یک 
روز بعد به خاطر شدت سوختگی تسلیم 
مرگ شد . سه کارگر کارگاه خیاطی نیز 
دچار سوختگی سطحی شده بودند که 

تحت درمان قرار گرفتند .

نیت خیرخواهانه	 
در این میان فتح ا... ۵0 ساله که به 
شــدت سوخته بــود و به سختی قادر 
به صحبت کردن بود گفت:  امید در 
کارگاه من کار می کرد. او وضع مالی 
خوبی داشت ولی چون مدتی بود از 
همسرش جدا شده بود،حال روحی 
او به هم ریخته بود . به همین خاطر  
چون پروانه را از قبل می شناختم و 
می دانستم از وقتی از همسرش جدا 
شده وضع مالی بدی دارد او را به امید 
معرفی کردم تا با هم ازدواج کنند و 
زندگی شان سرو سامان بگیرد. وی 
ادامه داد: امید به  توصیه من  به مالقات 
پروانه رفت و پس از چند جلسه دیدار، 
به او عالقه مند شد و پروانه  را به عقد 
موقتش درآورد. قرار بود آن ها تا چند 
ماه آینده با هم  عقد دایم کنند.در این 

ــادی طــال  برای  مــدت امید مقدار زی
پروانه خریدو چند میلیون تومان پول 
به او داد تا دندان هایش را درست کند 
. اما دو ماه بعد  نمی دانم چرا پروانه 
گفت از ازدواج دایم با امید  منصرف 
شــده و دیگر نمی خواهد با اورابطه 
داشته باشد . این مرد گفت: امید که 
از شنیدن حرف های پروانه عصبانی 
بود با من تماس گرفت و ازمن  کمک 
خواست تا میانجی گری کنم و پروانه را 
برای صحبت کردن به کارگاه خیاطی 
ام  بکشانم .مــن پروانه را به کارگاه 
دعوت کردم اما وقتی امید حرف های 
او را شنید عصبانی شــدو مــرا هم در 
این ماجرا مقصر می دانست. او گالن  
بنزینی را که از قبل تهیه کرده بود روی 
سر من و پروانه  پاشید. چون بخاری در 
گوشه کارگاه روشن بود همه جا شعله 
ور شد و من دیگر چیزی نفهمیدم. در 
حالی که تالش پلیس بــرای ردیابی 
مرد آتش افروز ادامه داشت فتح ا... 
نیز براثر شدت سوختگی جان سپرد . 
پلیس به پرس و جو از سه کارگر کارگاه 
پرداخت و آن ها همگی حرف های فتح 
ا... را تایید کردند.  در این میان شریک 
کاری فتح ا... نیز گفت: او مرد خیری 
بود و همیشه به کارگرانش کمک می 
کــرد. او وقتی دید حال روحــی امید 
بعد از جدایی از همسرش به هم ریخته 
پروانه را به او معرفی کرد.او نیت خیری 

داشت اما قربانی خشم امید شد.

محاکمه غیابی 	 
در حالی که هیچ ردی از امید به دست 
نیامده بود ،اولیای دم زن جوان و فتح 
ا... به دادگاه رفتند و برای امید اشد 
مجازات خواستند. سه کارگری هم 
که در این ماجرا دچار سوختگی شده 
بودند تقاضای دریافت دیه را مطرح 
کــردنــد. به ایــن ترتیب پــرونــده برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان 
غیابی  امید   تا  شد  فرستاده  تهران 

محاکمه شود.

دسیسه وحشتناک پدربرای ثروت پسرش2 قتل فجیع در آتش افروزی مرد عاشق پیشه
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دقيقه
30

متوسط

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.
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دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

951278346
842396517
673514982
436921875
519783264
728645193
195437628
387162459
264859731

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در هر 
سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری نباشد.

با توجه به تصاویر داده شده، کدام گزینه برای 
جای خالی مناسب است؟

بازی ریاضی:

c4+            K×b4
Qb3+         Ka5
Qa3+#

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

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

اختالف تصاویر

خفن استریپ:

 پیچ گوشتی

 شانه به سر 

معمای شطرنج: 

اختالف تصاویر:

معمای شطرنج

نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها 
در سه حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟

حدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان می دهد!به 
نمونه توجه کنید و برای این که بدانید کلمه چند 
حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

افقی: 1.طوالنی ترین رود چین 2.چرک-ورم-سازمان جاسوسی آمریکا 3. روشنایی 
اندک-حرف صلیب-پوشش پارچه ای کفش-گل بتونه 4. سازمان نفتی-اسب چاپار 
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5.خرابکار اینترنتی- دشمن سرسخت- سیستم عامل 
قدیمی 6. جدا-شیرینی سنتی همدان-قوم اسالو 7. 
مهم ترین غده گوارشی بدن-ژاله – حالت بیهوشی 8.جفت 
- پوستین- خروس صحرایی 9. اضافه بار– خدای تجارت 
یونان باستان 10.شهر فراری-عروس آسمان –نوعی 
ِسنج- گروه خونی کمیاب 11. از گونه های عقیق- از خطوط 

اسالمی–از مصالح ساختمانی 12. فوتبالیست آرژانتینی
عمودی :1. کاشف طاعون- رخساره –آنفلوآنزا 2. قمر 
مشتری- مخترع میکروفون- حکمت ارسطو 3. اثر 
رطوبت– انگل گال – نت سوم  4. پسر بزرگ فریدون–
فیلمی با بازی داریــوش ارجمند 5.ماشین نویسی–

مرتجع الستیکی - موی میان سر 6.زهر-پایتخت 
سریالنکا – وسنی 7. دانه نهان زا– نویسنده اثر کمدی 
الهی- تنیس بین المللی زنان 8. کمربند زرتشتیان-
جام معروف-فوقانی 9. جوانمرد– جنس زمین فوتبال 
10.حرف نازی ها- دیکتاتور سابق فیلیپین–آش  11. 

نــصــف- تمدن 
ــن مــیــان  ــهـ کـ
ــه  ــت ــخ رودان–ت
ی  شکسته بند
پیمانه   .12
ــی  ــوع ــت-ن ــف ن
لطیف-  پارچه 

پول کرواسی
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افقی:  1.کنایه از منتظر چیزی بودن 2.جاده قطار-پچ پچ-زیرک 3. امر 
به آوردن-ضربه سر-گاز گندزدا-مساوی 4. کاتب-مقام 5.نصیحت- 

پایتخت ایتالیا- بیماری 6. قوم آریایی-کشنده-
چــروک 7. مسافرخانه مــدرن-نــمــونــک– میوه 
گرمسیری 8.لـــذت- عــدد تیزپا- شغل 9. برق 
مثبت– شهرنشینی10.مفلوج-سپاس–آزاد مرد 
کربال- پوست قیمتی 11. مــراد – آفــت –سیال 

تنفسی 12. نوشت افزار

عمودی :
ــف رازی  ــش ــق–ک ــی ــر رق ــوک وحــشــی- ابـ 1. خـ
ــزه هــای فلز 3.سفت  ــوش- ضــد حمله- ری 2.هـ
ــدول تــنــاوبــی– ضمیر جمع  ــع جـ  نــیــســت– واضـ
4. هواکش –برمال 5.استارت قدیمی ماشین- 
تکرار حرف- سرماخوردگی 6.قره قروت آذری-
عالم  منقار–   .7 شیوا  سخن  افسانه ای–  عاشق 
الستیکی-همراه  کفش   .8 دلــیــر  فرشتگان- 

نی  با مهر - ر ا شلو
مات   مطیع–   .9
ــرف- جد  ــ 10.ط
رســتــم–شــامــل 
همه  11. پست- 
 الزم–عـــــــــــادت
کمیابی-  .12
دیــــــــو طـــمـــع- 

آرامگاه

ر ب ک ت ت ر و پ ا س
م ت ی ی ه ا ب ا ن
ج ک پ م ا ت س ا ن گ
ه ش پ م ر ل و ا د ر
و ت ر پ و ه س ک ا و
ل ی ه ن ن ل و و ی
ا د ن ه ک ا س ت ی

ل گ ن ا ن و ه ق ر خ
ه ا ج ل ا د م ر و ش
و م ز و ر ت ر ا ر د

ی د ا د ا ک و ک ن
ه ن ا و ر پ ب ت ر م

523987461
467315892
918264375
379542618
185639724
246871539
794153286
852796143
63142895 7
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9 8 6 3 ۵
7 9 6 1
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شرح در متن
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پ  گ  د  س    ر  ت  س   ا   ن         
ر س ن  ه   ل  ا  ب  ز  ا   و  ن  و       

ا ک  ا  د  ا   ز  ن   ا  ر  ا  ب  ه  ا     
م ا  ه  م  س  ر   ا  ط  ق  ک        ل 
ى ه  ت   پ  و   ن   ف  ن   و  ا   ى    

 

ر ى  ا س  ى   چ  ى  ق    

د م  ى   ر  ک   ا  ل    
   

ن و   ى س  د  ا  ر   ى  م   

ه ت  ه س  ا  ر   ا  د    
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و ش ر و ن ا ن و ا ه
ا ک ا ر ف ب ن ج ا

س ب ن ی د ه ج و ن ر
ک ا ت د ر ا ی م ه و

ا ی ر ا ا ن ک ا ی ن
ن ت ر ا ل ا ن ش ا
د ش ا ر ا د گ ش ل
ی ی و ل ک ن و گ ا ر
ن ا ش د ا ژ ن ر ت ش
ا ت ی ر و ی ا م ر ی
و د ز ن ن ت ا س د

ی ت و ک ا ک و خ ی ب

معما 

معمای خانواده کتاب خوان :حمید نابینا بود و تاریکی باعث نمی شد 
که او نتواند کتاب بخواند.

خانوادهکتابخوان
ملیحه و حمید، زن و شوهری هستند که  عادت های 
خاصی دارند. آن ها بعد از صبحانه  ، به باغچه داخل 
حیاط می رسند. عصرها معموال حمید کمی می خوابد 
و ملیحه فیلم می بیند. حمید هرگز تلویزیون تماشا 
نمی کند. هر دوی آن ها عــادت دارنــد قبل از خواب 

کتاب بخوانند.
یک شب توفان باعث شد برق ساختمان قطع شود. همه 
جا تاریک شده و ملیحه هم ترسیده بود. در حالی که او آرام 
و قرار نداشت حمید لبخند می زد و به کتاب خواندن ادامه 

می داد. چرا حمید آرام بود، اما همسرش ترسیده بود؟

تست هــوش:   گزینه )2(، فلش گوشه ها در حال چرخش در جهت 
عقربه های ساعت است



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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 تیتراژخوانی چاوشی 
برای »از سرنوشت«

محسن چاوشی خواننده تیتراژ پایانی سریال »از 
سرنوشت« به کارگردانی محمدرضا خردمندان 
و علیرضا بذرافشان شد. به گزارش فارس، علی 
اکبر تحویلیان تهیه کننده سریال »از سرنوشت« 
که این روزها فصل سوم آن در حال تصویربرداری 
است، با اشاره به زمان پخش این سریال گفت: 
هنوز زمان دقیقی از سوی شبکه 2 سیما برای 
پخش این سریال به ما اعالم نشده است. وی 
درباره انتخاب خواننده تیتراژ »از سرنوشت« نیز 
گــفــت: محسن چــاوشــی بــه تــازگــی بــه عنوان 
خواننده تیتراژ سریال ما انتخاب شده و قرار 
است قطعه پایانی سریال را بخواند. وی درباره 
پایان تصویربرداری فصل سوم »از سرنوشت« نیز 
افزود: تاکنون یک چهارم از کل سریال مقابل 
ــت و فــکــر مــی کــنــم طبق  ــه اسـ ــت ــیـــن رف دوربـ
برنامه ریزی ها تا دو ماه دیگر تصویربرداری به 
پایان برسد. هرچند این روزها به دلیل کمبود 
بودجه، کارمان متوقف شده است اما امیدواریم 
با مساعدت دوستان در شبکه، دوباره به جریان 

تولید بیفتد.

 کنسرت گروه »رستاک« 
در آخرین ماه پاییز

 

اعضای گروه موسیقی »رستاک« در روزهای یک 
شنبه و دوشنبه، 17 و 18 آذرماه، در تاالر وحدت 
به دیدار مخاطبان شان می روند. به گزارش ایلنا، 
رپرتوار این برنامه از موسیقی مناطق آذربایجان، 
بوشهر،  شیراز،  لرستان،  گیالن،  کردستان، 
خراسان، کرمان و دیگر شهرها خواهد بود که از 
آلبوم های »بهار«، »میان خورشیدهای همیشه«، 
ــن« انتخاب  ــوام م »ســرنــای نـــوروز« و »همه اقـ
شده است.گروه »رستاک« به سرپرستی سیامک 
سپهری و خوانندگی فرزاد مرادی و بهزاد مرادی، 
ــور اعــضــای همیشگی گــــروه، اکبر  ــض بــا ح
اسماعیلی پور، حامد بلند همت، دینا دوستی، 
امید مصطفوی، مجید پوستی، پریسا اینانلو و 
ــروه، یــاســمــن نــجــم الــدیــن، با  ــ عــضــو جــدیــد گ
مخاطبانش همراه خواهد شد. در این کنسرت، 
هنرمندان مهمان و استادان موسیقی نواحی 

ایران نیز حضور خواهند داشت.

غلط ننویسیم

نواحی/ نواهی
این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. نواحی 
جمع ناحیه است اما نواهی )متضاد اوامر( جمع 
ناهیه است، یعنی »نهی شده« یا »آن چه نباید 

کرده شود«.
فلق/ شفق

این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد. فلق 
به معنای »سپیدی آسمان پیش از طلوع آفتاب« 
اســت و در فــارســی آن را سپیده یــا سپیده دم 
می گویند. امــا شفق »ســرخــی آســمــان پــس از 
غروب آفتاب« است. اشک من رنگ شفق یافت ز 
بی مهری یار/ طالع بی شفقت بین که در این کار 

چه کرد )حافظ(
برهه

کلمه عربی برهه به معنای »پاره ای )طوالنی( از 
زمان« به همین صورت نوشته می شود. نوشتن 

آن به صورت »برحه« غلط است.
برگرفته از »غلط ننویسیم« ابوالحسن نجفی

۱۱ادب و هنر سه شنبه   28 آبان ۱398
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پیک خبر پیک خبر

 پخش برنامه »پارسی گویان« 
از شبکه آموزش

 

برنامه »پارسی گویان« با هدف تولید برنامه هایی با 
محور زبــان و ادبیات فارسی  روی آنتن شبکه 
آموزش مــی رود. به گزارش ایسنا، در پی انعقاد 
تفاهم نامه جدید میان فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و سازمان صداوسیما، تولید برنامه هایی با 
محور زبان و ادبیات فارسی زیرنظر ستاد حفظ و 
ترویج زبان فارسی سیما آغاز شده  است. برنامه 
کوتاه »پارسی گویان« یکی از این برنامه هاست که 
همراه با مسابقه »هفت شهر عشق« پخش می شود. 
ــی، عــضــو هــیــئــت علمی  ــم ــی حــســیــن عــلــی رح
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در این برنامه ها از 
ویژگی های زبان فارسی در عرصه ایران فرهنگی 
سخن می گوید. »پارسی گویان«، به تهیه کنندگی 
مهدی شاهرضایی، روزهای پنج شنبه و جمعه، 

ساعت 14:10 از شبکه آموزش پخش می شود.

 تور مسن ترین برنده »بوکر« 
در استرالیا

 

مارگارت اتوود، نویسنده برجسته کانادایی و برنده 
جایزه های متعدد ادبی، سال آینده به مناسبت 
انتشار کتاب جدیدش برای سخنرانی به شهرهای 
مختلف استرالیا سفر می کند. به گزارش ایسنا،  پس 
از آن که رمان »وصیت ها« به عنوان یکی از رمان های 
برنده جایزه بوکر امسال معرفی شد، »مارگارت 
اتوود«  نویسنده این اثر از سفر خود به شش شهر 
استرالیا در فاصله فوریه تا مارس سال آینده به 
مناسبت انتشار رمان »وصیت ها« خبر داد. با این که 
هنوز میزبان سخنرانی های اتــوود در شهرهای 
مختلف استرالیا مشخص نشده است اما انتظار 
می رود مراسم بازدید این نویسنده با پرسش و پاسخ 
عالقه مندان،  صحبت های این نویسنده درباره 
زندگی شخصی  و حرفه ای اش و همچنین انگیزه 
نگارش رمان » وصیت ها« به عنوان دنباله ای برای 
رمان »سرگذشت ندیمه«  پس از حدود سه دهه 
همراه باشد. رمــان »وصیت ها« امسال به طور 
مشترک با رمان »دختر،  زن،  دیگر« نوشته »برناردین 
اواریستو« نویسنده بریتانیایی، به عنوان برنده 
جایزه بوکر معرفی شد. اتوود پیشتر نیز برای رمان 
»آدم کش کور« این جایزه را در سال 2000 دریافت 
کرده بود. او با دریافت دوباره این جایزه در سال 
201۹ به سالمندترین نویسنده ای تبدیل شد که 
جایزه بوکر را به خود اختصاص داده است. تور 
استرالیای این نویسنده از شانزدهم فوریه از شهر 
» سیدنی« آغاز خواهد شد و  در شهرهای »کانبرا«، 
»بریزبن«، »ملبورن«، »هوبارت« و »پــرت« ادامه 
خواهد یافت. اتوود 7۹ ساله تاکنون بیش از ۶0 
کتاب از جمله رمان،  شعر،  داستان کوتاه، مقاله و 

حتی کتاب های مصور را به چاپ رسانده است.

شهرام شکوهی یک جراحی 
در پیش دارد

 خواننده قطعه مشهور 
»مدارا« از جدیدترین 
موسیقایی  فعالیت 
خـــود گــفــت. شــهــرام 
شـــکـــوهـــی دربــــــاره 
جدید  آلــبــوم  انتشار 
ــه بــاشــگــاه  ــ خـــــود ب
خبرنگاران جوان گفت: احتماال به زودی آلبوم 
آمــاده خواهد شد و برای گرفتن مجوز به دفتر 
موسیقی وزارت ارشــاد مــی رود. هدفمان این 
است آلبوم در سال ۹8 منتشر شود اما ممکن 
است تأخیر در مراحل نهایی ایجاد و انتشار آن به 
ســال بعد موکول شــود. وی در پایان از بهبود 
اوضاع جسمانی اش خبر داد و افزود: خدا را شکر 
اوضاع قلبم بهتر است. با وجود دو عمل قبلی، دو 
گرفتگی دیگر نیز وجود دارد که در جراحی بعدی 

ان شاءا... مرتفع خواهد شد.

تمصیم کربی

»روزی مادر کبری به او گفت: کبری جان! برو کتاب داستانت را 
بیاور و برایم بخوان«. این شروع یکی از داستان های خاطره انگیز 
کتاب های درسی است؛ داستان دختری به نام کبری که وقتی با 
کتاب خیس و باران خورده اش روبه رو می شود، تصمیم می گیرد 
منظم باشد. این داستاِن نوستالژی را عبدالرحمن صفارپور نوشته 
است؛ نویسنده ای که سال ها مؤلف کتاب های آموزشی بوده و 
بیش از 200 عنوان کتاب دارد. بیشتر آثار صفارپور در انتشارات 
مدرسه به چاپ رسیده است. داستان »تصمیم کبری« سرانجام بعد 

از سال ها، در دهه 80 از کتاب  های درسی حذف شد.

حسنک کجایی

»دیر وقت بود. خورشید به نوک کوه های مغرب نزدیک می شد 
اما از حسنک خبری نبود. گاو قهوه ای رنگ سرش را از آخور بلند 
کرد و صدا کرد: »ما... ما... ما...«. یعنی من گرسنه ام، حسنک 
کجایی«؟ داستاِن مشهور و خاطره انگیز »حسنک کجایی« 
توسط محمد پرنیان در سال 134۹ نوشته و بعدها خالصه آن 
وارد کتاب های درسی دبستان شد. تصویرگری این داستان را 
هم پرویز کالنتری، طراح و نقاش برجسته ایرانی بر عهده داشت. 
بعدها در سال 1387 حسن وارسته بر اساس این داستان 
نمایش نامه ای را نوشت و روی صحنه برد. »حسنک کجایی« تا 
اواخر دهه 80 مهمان کتاب فارسی دوم دبستان بود و در دهه 

۹0 از کتاب ها حذف شد و برای همیشه به خاطره ها پیوست.

دهقان فداکار

»در آن شب سرد و تاریک، نور لرزان فانوس کوچکی راه او را 
روشن می کرد. دهی که ریزعلی در آن زندگی می کرد، نزدیک 
راه آهن بود«. َازبرعلی خواجوی مشهور به ریزعلی خواجوی 
یکی از شخصیت های محبوب و واقعی بود که داستاِن فداکاری 
مثال زدنی اش در کتاب فارسی سوم دبستان آمــده بــود. در 
روز 1۶ آبان سال 1340 روزنامه اطالعات با تیتر »یک واقعه 
حیرت آور در راه آهن تبریز« از فداکاری مردی خبر داد که سه روز 
پیش از آن جان مسافران قطار تبریز- تهران را از مرگ نجات داده 
بود. داستاِن این فداکاری که تا سال ها در کتاب های درسی جا 
داشت، برای چند سالی از کتاب ها حذف شد و دوباره با تغییراتی 

در تصویرسازی به کتاب ها برگشت.

خانواده آقای هامشی

ماجراهای خانواده آقای هاشمی یکی دیگر از داستان های 
محبوب کتاب های درسِی دانش آموزاِن سال های گذشته بود 
که استثنائًا در کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان گنجانده 
شده بود. این کتاب از ابتدا تا انتها ماجرای یک خانواده پنج 
نفره را که پدرشان کارمند اداره پست بود و از کازرون به نیشابور 
منتقل شده بود، روایــت می کرد. کتاب تعلیمات اجتماعی 
سوم دبستان توسط غالمعلی حداد عادل به نگارش درآمد و 
در نهایت با تغییر این کتاب در سال ۹4، داستان خانواده آقای 

هاشمی هم حذف شد.

چواپن دروغگو

»چوپانی گاه گاه بی سبب فریاد می کرد: گرگ آمــد! گرگ 
آمد! مردم برای نجات دادن چوپان و گوسفندان به سوی او 
می دویدند اما چوپان می خندید و مردم می فهمیدند که دروغ 
گفته اســت«. دانــش آمــوزاِن قدیم محال است که شخصیت 
چوپان دروغگو و داستانش را فراموش کنند؛ چوپانی که عاقبت 
نتیجه دروغ گویی اش را دید و پشیمانی اش سودی نداشت. 
جالب است بدانید اصل این داستان در افسانه های یونان 
باستان آمده است که با الهام از روایــت هانری ریشه، شاعر 
فرانسوی قرن 18 میالدی به فارسی ترجمه شد و در کتاب 

فارسی دوم دبستانی  جا گرفت.

کوکب خامن

»کوکب خانم، مادر عباس زن پاکیزه و باسلیقه ای است. او 
سطل شیر را همیشه در جای خنک نگاه می دارد. روی سطل 
پارچه ای می اندازد تا گرد و خاک برآن ننشیند و پاکیزه بماند«. 
این ها جمالت آغازین یکی از محبوب ترین داستان های فارسی 
است که در سال 1357 وارد کتاب فارسی دوم دبستان شد؛ 
داستان زن پاکیزه و باسلیقه و مهمان نوازی به نام کوکب خانم 
که به خوبی از عهده پذیرایی از مهماناِن سرزده اش برآمد. این 
داستاِن دوست داشتنی را که تا دهه ۹0 در کتاب های فارسی 

دبستان بود، محمدرضا انتظاریان نوشته است.

وقتی »ونگوگ« و »مونک«، دانش فیزیک شان را به رخ می کشند!

سفری به درون نقاشی های »علمی«
دوباره به »شب  پرستاره« ونگوگ و »جیغ« ادوارد مونک 
نگاه کنید. به احتمال زیاد این بار هم حواس تان درگیر 
بازی رنگ ها در این آثار می شود. درست است که هنر 
بیشتر برآمده از حس و ذوق است اما گاهی پیش می آید 
که هنرمند ندانسته تحت تاثیر علم قرار گیرد و یک پدیده 
علمی را نقاشی کند. این دو تابلو هم از این امر مستثنا 

نیستند و می توان گفت آن ها از علم الهام گرفته اند.
شاید در نگاه اول، تابلوی »شب پر ستاره« ونسان ونگوگ، 
با آن ستاره های چرخان و در آمیختگی رنگ ها خیالی به 
نظر برسد. با این همه در سال 200۶، فیزیک دانانی از 
دانشگاه ملی مکزیک، دریافتند، ونگوگ در واقع در این 
نقاشی عجیب، جریان های تالطم را به روشی محاسباتی 
به تصویر کشیده است. این دیدگاه فیزیکی، نه تنها در سال 
188۹ در تابلوی شب پر ستاره به کار رفته بلکه در سایر 

نقاشی های ونگوگ در دوره ای که او با حاالت روانی و دیگر 
مشکالت روحی دست به گریبان بوده، ظاهر شده است.

ادوارد مونک نقاش تابلوی مشهور »جیغ«، ممکن است 
در خلق آسمان شگرف و عجیب تابلوی خود از مشاهده 
ابرهای رنگین  تاب تاثیر پذیرفته باشد. این نقاش، در دفتر 
خاطرات خود نوشته، این نقاشی را از پیاده روی به همراه 
دوستانش، هنگام غروب آفتاب در نروژ، الهام گرفته است. 
یکی از فرضیه ها درباره این تابلو این است که غروب آفتاب 
در اثر خاکسترهای فــوران آتشفشان کراکاتوا در سال 
1883 به رنگ سرخ در آمده و ممکن است، غروب آفتابی 
که مونک شاهد آن بوده در اثر فوران این خاکسترها به 
رنگ سرخ در آمده باشد و او وحشت و اضطراب ناشی از 
این رویداد مهیب را به انگیزه ای دیگر در این اثر به تصویر 

کشیده است.

آغاز دور جدید کنسرت های علیزاده

محمد علیزاده پس از مدت ها دوری از 
چهره ها

خواننده
اجراهای زنده، سرانجام روزهای 30 
آبان و اول آذر، تازه ترین کنسرت های 
خود را در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار می کند. به گزارش مهر، علیزاده که طی ماه های 
گذشته عمده تمرکز خود را بر انتشار تک آهنگ های 
مختلف معطوف کرده بود، در کنسرت های پیش رو به 
احتمال فراوان قطعات منتخب آلبوم های خود از جمله 
»همخونه – 1387«، »سورپرایز- 1388«، »دلت با منه 
– 13۹1«، »گفتم نرو- 13۹5« و تک آهنگ های خود 

را برای طرفداران اجرا می کند.

بازگشت عرفان نظرآهاری به ایران

 نویسنده کتاب های »لیلی نــام تمام 
چهره ها

نویسنده
دختران زمین است« و »پیامبری از کنار 
خانه ما رد شد« به کشور برمی گردد. 
عرفان نظرآهاری ضمن اطالع رسانی درباره برگزاری 
یک کارگاه آموزشی در الهه هلند در صفحه شخصی 
خود نوشت:»به زودی به ایران باز می گردم و آن عهد که 
بین من و شما بسته شده است، وفا خواهد شد و آن قول 
و قرار ها که بین ما بود، برقرار می شود. کتاب »کرگدن ها 
هم عاشق می شوند« آخرین کتاب این نویسنده جوان 
کشورمان است که اردیبهشت ماه امسال از آن رونمایی 
شد. او در این اثر سعی کرده است مفهوم عشق را در یک 

داستان ساده و لطیف مطرح کند.

به بهانه تجلیل از عبدالرحمن صفارپور، نویسنده »تصمیم کبری«

در جست وجوی نویسندگان نوستالژی های مدرسه
گروه ادب و هنر- کتاب های فارسی مدرسه، یکی از اولین راه های آشنایی دانش آموزان با شعر و داستان و به طور کلی ادبیات فارسی هستند. دانش آموزان دهه های 50، ۶0، 70 و اوایل 
80 در کتاب های درسی شان عالوه بر اشعار و متن هایی از ادبیات کالسیک و معاصر، با داستان هایی خاطره انگیز و شخصیت هایی محبوب و دوست داشتنی مواجه بودند که حال برایشان 
تبدیل به نوستالژی شده است؛ داستان هایی مانند »تصمیم کبری«، »کوکب خانم«، »حسنک کجایی« و... . امروز قرار است به مناسبت هفته کتاب، از عبدالرحمن صفارپور، خالق داستان 
»تصمیم کبری« که سال ها در کتاب فارسی دوم دبستان جا خوش کرده بود، تجلیل شود. به همین مناسبت به سراغ داستان های نوستالژیک کتاب های دبستان و نویسندگانشان رفته ایم.
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در امتداد تاریکی

 !
اختصاصی خراسان

سرگذشت قاتل سریالی
آن قدر در زندان های استان خراسان رضوی 
و به جرم های گوناگون زندانی بودم که تقریبا 
مرا  سابقه  با  زندانیان  و  ها  زندانبان  همه 
می شناختند از سوی دیگر به دلیل جرایمی 
که در زندان مرتکب می شدم مسئوالن وقت 
زندان ها در شهرهای مختلف سعی می کردند 
به بهانه ای مرا به زندان دیگری منتقل کنند تا 
این که 16 سال از جوانی ام را پشت میله های 

زندان گذراندم و این بار نیز ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 38 ساله ای 
است که به دلیل ارتکاب سه جنایت هولناک 
در مشهد، لقب »قاتل سریالی« به خود گرفت. 
ــت هفت  ــوان تایبادی کــه مدعی اس ــن ج ای
ــای تــایــبــاد،  ســابــقــه کــیــفــری در زنــــدان هـ
پس  دارد  چــنــاران  و  مشهد  تربت حیدریه، 
از آن که به ســواالت تخصصی قاضی کاظم 
میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( درباره 
به  جنایت های وحشتناک خود پاسخ داد، 
با  و  پرداخت  اسفبارش  سرگذشت  تشریح 
بیان این که همواره توسط اعضای خانواده اش 
ــرار مــی گــرفــت، گفت: از  ــورد بــی مهری ق م
شور و  پرشر  بسیار  کــودکــی  دوران   همان 
 بــودم.  آن قــدر دانــش آمــوزان را در مدرسه 
اذیــت می کردم و آن ها را کتک می زدم که 
باالخره پرونده ام را زیر بغلم دادند و مرا اخراج 
کردند. دیگر هیچ مدرسه ای مــرا ثبت نام 
نکرد وقتی مدیران مدارس راهنمایی به نمره 
انضباط و درس هایم نگاهی می انداختند 
بدون آن که حرفی بزنم مرا از دفتر مدرسه 
بیرون می کردند. از طرف دیگر هم پدر و مادرم 
توجهی به من نداشتند و همه فکر و ذهنشان 

برادران بزرگ تر از من بود.
 من هم که دوست داشتم خودی نشان بدهم 
به دنبال رفیق بازی افتادم و از سن 12 سالگی 
کشیدن سیگار و بنگ را آغاز کردم. در واقع 
می خواستم به دیگران ثابت کنم که من هم 

بزرگ شده ام.
 پــدرم کفاش بود و من با پول هایی که از او 
بــه همراه  و  می گرفتم سیگار مــی خــریــدم 
دوستانم در دورهمی ها مصرف می کردم. 
ــود کــه بــا خودنمایی نزد  همه تالشم ایــن ب
دوستانم خودم را با ابهت و نترس جلوه دهم 

و این گونه احساس غرور می کردم. 
تا این که در سال 74 به دلیل عمل منافی 
عفت با یک پسر نوجوان به مدت سه سال روانه 

کانون اصالح و تربیت شدم. 

اما باز هم به دلیل جرایم دیگری که مرتکب 
شدم مدت زندانی ام افزایش یافت و مرا به 
زندان وکیل آباد مشهد فرستادند. خالصه 
هنوز چند ماه از آزادی ام در سال 78 نمی 
گذشت که دوبــاره به جرم آزار و اذیت دختر 
15 سال  10 ساله ای دستگیر و به تحمل 
زندان محکوم شدم. با وجود این بعد از سپری 
کردن 10 سال از مجازاتم در حالی از زندان 
رها شدم که دیگر سال های جوانی ام سپری 
شده بود در همین مدت اندکی که در بیرون از 
زندان به سر می بردم باز هم برای خودنمایی 
به دنبال خالف می رفتم و در گــرداب مواد 

افیونی غرق شده بودم. 
دیگر برای تامین هزینه های اعتیاد و مخارج 
زندگی دست به خرده فروشی مواد مخدر هم 
می زدم و این گونه چند سال دیگر هم به دلیل 
نگهداری و فروش مواد مخدر پشت میله های 
زنــدان افتادم که آخرین بار حدود یک سال 
و نیم قبل از زنــدان آزاد شدم ولی نه شغلی 
داشتم و نه درآمدی که با آن روزگار بگذرانم. 
در این شرایط به یاد منزل ویالیی ارثیه ای 
افتادم که پدرم در یکی از شهرک های حاشیه 
مشهد خریده بود و برادر بزرگ ترم بعد از مرگ 
مادرم آن جا را اجاره می داد. تصمیم گرفتم در 
یکی از اتاق های همان منزل زندگی کنم ولی 

با برادرم اختالف پیدا کردیم. 
او می خواست خــودش به طــور مجردی در 
آن خانه زندگی کند چــرا که او هم زندگی 
آشفته ای داشت و از همسرش طالق گرفته 
بود. باالخره به منزل ارثیه ای آمدم و دوستان 
برادرم را که در حال مصرف مواد بودند از آن 
جا بیرون کردم این بود که برادرم نقشه قتل 
مرا کشید و یک بار خانه را آتش زد تا چنین 
وانمود کند که من هنگام مصرف مواد مخدر 
دچار آتش سوزی شده ام اما من به نقشه او 
پی بردم و زمستان سال قبل در یک فرصت 
مناسب برادرم را کشتم و جسدش را در حیاط 
همان منزل دفن کردم تا این که مدتی بعد 
یکی از دوستان برادرم زن میان سالی را به آن 
خانه آورد که من آن زن را نیز به خاطر سرقت 
مقداری از مواد مخدرم به قتل رساندم بعد 
از آن هم وقتی فهمیدم دوست برادرم به گم 
شدن آن زن و برادرم مشکوک شده است، او را 
نیز به همان شیوه کشتم و جسدش را در بخش 

دیگری از حیاط دفن کردم و ...
حاال هم پشیمانم اما کاش...

ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

طناب دار فرجام غرور در کوچه مرگ
سجادپور- جوان 28 ساله ای که پس از مشاجره 
با موتورسواران به دلیل توقف نامناسب خودرواش 
در کوچه باریک، دست به قتلی هولناک زده بود، در 
حالی سحرگاه یک شنبه گذشته در زندان مرکزی 
مشهد به دار مجازات آویخته شد که اظهار می کرد: 

آتش غرور زندگی اش را سوزاند!
به گزارش اختصاصی خراسان، عقربه های ساعت 
به نیمه شب بیست و هشتم مرداد 13۹5  نزدیک 
می شد که زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا 
درآمــد و ماموران کالنتری خواجه ربیع مشهد از 
وقوع نزاع خونینی خبر دادند که طی آن جوان 30 
ساله ای به نام رضا به قتل رسیده و جوان دیگری 
به نام حجت مجروح شده است. در پی دریافت این 
خبر بالفاصله قاضی سید جواد حسینی)قاضی 
ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه(  به همراه عوامل 
بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره جنایی ، شبانه 
عازم مرکز درمانی شدند. بررسی های مقدماتی 
در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بیانگر آن بود که 
جوان 30 ساله با واردآمدن دو ضربه چاقو به قفسه 
سینه جان خود را از دست داده اما مجروح دیگر که 
از ناحیه گردن مصدوم شده بود از مرگ نجات یافته 
است. دقایقی بعد در حالی تحقیقات مقام قضایی و 
کارآگاهان به محل وقوع نزاع در بولوار بهمن کشید 
که اظهارات شاهدان عینی و بررسی های میدانی 
نشان می داد حدود ساعت 1۹:10 شب فردی به 
نام رضا )مقتول( به همراه یکی از دوستانش به  نام 
حجت سوار بر موتورسیکلت قصد عبور از کوچه بهمن 
16.20را داشتند اما ناگهان خودروی پژویی داخل 
کوچه توقف کرد تا دو زن جوان از صندلی عقب آن 
پیاده شوند. این درحالی بود که موتورسواران برای 
بازکردن مسیر عبور به راننده پژو اعتراض می کردند 
اما دو زن مذکور در حال خداحافظی با راننده بودند 
و در عقب خودرو نیز بازمانده بود! همین موضوع به 
مشاجره لفظی و درگیری جزئی بین آن ها انجامید 
اما راننده پژو درحالی پــدال گاز را می فشرد که 
فریاد زد »من برمی گردم!« گزارش خراسان حاکی 
است، پس از این ماجرا، موتورسواران به خیابان 
بهمن 4 بازگشتند جایی که رضا در آن مغازه خواربار 
فروشی داشــت ساعتی بعد ناگهان یک دستگاه 
پراید نوک مــدادی در نزدیکی مغازه رضا متوقف 
شد و جوان 28 ساله به همراه دو نفر دیگر از پراید 
ــواد« پژو ســواری بود که  پیاده شدند. او همان »ج
ساعتی قبل با موتورسواران درگیر شده بود. »جواد« 
درحالی که چاقویی نیز در دست داشت به شیشه 
های خواربارفروشی حمله ور شد و شیشه مغازه را 
تخریب کرد. »رضا « مغازه دارکه وضعیت را این گونه 
دید با دوستش به داخل تعمیرگاه موتورسیکلت 
رفتند و هرکدام درحالی که قطعه ای فلزی در دست 
داشتند از مغازه بیرون آمدند و بدین ترتیب درگیری 
بین آن ها شدت گرفت. در میان درگیری ناگهان 
رضا با وارد آمدن دو ضربه چاقو به قفسه سینه اش 

نقش بر زمین و حجت هم از ناحیه گردن زخمی شد. 
دو مصدوم بالفاصله به مرکز درمانی منتقل شدند و   
تحقیقات قضایی درحالی تا سپیده دم روز بعد به طول 
انجامید که متهمان مذکور متواری شده بود ند بدین 
ترتیب بررسی های کارآگاهان با صدور دستورات 
ویژه قضایی برای دستگیری آنان ادامه یافت تا این 
که »جواد« و دو متهم دیگر در عملیات های جداگانه 
کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند. »جواد« 
متهم به قتل در بازجویی ها ضمن اقرار به جنایت 
گفت: یک لحظه عصبانیت و غرور بی جا زندگی ام 
را به تباهی کشید، امروز هم در حالی از کرده خود 

پشیمانم که دیگر دیر شده است.
گزارش خراسان حاکی است، متهم 28  ساله  این 
پرونده  که در پی مشاجره بر سر »پــارک نامناسب 
خودرو در کوچه باریک« دست به چاقو برد و رشته 
زندگی جوان دیگری را برید،  شهریور سال ۹5 ، 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهی به محل وقوع قتل 
هدایت شد و  مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت 
تا جزئیات این حادثه خونین را در حضور قاضی ویژه 

قتل عمد تشریح کند.
قاضی سید جواد حسینی در آغاز بازسازی صحنه 
قتل و با تفهیم مواد قانونی به متهم از وی خواست 
مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان 

کند.
این متهم پس از معرفی کامل خود و در حالی که 
گریه می کــرد گفت: فقط یک لحظه عصبانیت 
ــرور بود  ــع آتـــش غـ ــت. در واقـ ــاخ ــن قــاتــل س از م
ــد و بــه خاکستر تبدیل  ــوزان کــه زنــدگــی ام را س
کــرد. کــاش آن لحظه خــودم را کنترل می کردم 
ــی دادم. ــه م ــ ــه مسیرم ادام ــری ب ــی ــدون درگ  و بـ
متهم 28 ساله سپس به تشریح جزئیات چگونگی 
وقوع حادثه پرداخت و گفت: آن شب، خودروی پژوام 
را در یکی از کوچه های فرعی خیابان بهمن متوقف 

کردم تا همسر صیغه ای ام را پیاده کنم.
وی ادامه داد: در این هنگام همسرم در عقب خودرو 
را باز نگه داشته بود تا لوازمی را که خریده بودیم 
ــردارد اما ناگهان موتورسواری  از داخــل خــودرو ب
ــودروی من توقف کــرده بود لب به  که پشت سر خ

اعتراض گشود که مسیر را بسته ام! من هم به او 
گفتم از آن طرف خودرو عبور کند ولی او که به شدت 
عصبانی بود به همراه دوستش از موتورسیکلت 
پیاده شدند و با یکدیگر درگیر شدیم.در میان همین 
درگیری دکمه های پیراهن دوســت موتورسوار 
 کنده شد اما با دخالت مردم از یکدیگر جدا شدیم.
»جــواد« در ادامــه اعترافات خود گفت: پس از این 
حادثه احساس یک غرور نابه جا به من دست داد 
و تصمیم گرفتم تا از موتورسوار انتقام بگیرم. این 
بود که به یکی از دوستانم به نام امیر زنگ زدم و 
در حالی که ســوار بر پراید یکی دیگر از دوستانم 

بودیم به سوی مغازه موتورسوار واقع در بهمن 4 
حرکت کردیم چرا که او پس از مشاجره و درگیری 
به من گفته بود که اگر راست می گویی بیا بهمن 4! 
من هم که می دانستم او در آن منطقه مغازه دارد 
 برای گرفتن انتقام به سوی مغازه او حرکت کردم.
وی افــزود: وقتی دوستم پراید را مقابل مغازه رضا 
)مقتول( متوقف کرد من در حالی که دو قبضه کارد 
و چاقو در دست داشتم پیاده شدم و شیشه های 
خواربار فروشی او را شکستم. در این هنگام رضا و 
دوستش که در آن سوی خیابان داخل تعمیرگاه 
موتورسیکلت نشسته بودند به طرف ما آمدند.من 
هم با چاقویی که در دست داشتم به سمت آن ها 
حمله ور شدم و آن ها از داخل تعمیرگاه دو قطعه فلزی 
برداشته بودند که من ابتدا دو ضربه به سینه رضا وارد 
کردم و سپس ضربه ای هم به گردن دوستش زدم اما 
در این هنگام دوستم امیر نگذاشت ضربه دیگر را بزنم 
و در حالی که می گفت او را کشتی! مرا محکم گرفت.
این متهم گفت: پس از این ماجرا هم سوار بر یک 
دستگاه موتورسیکلت عبوری شدم و از آن جا گریختم 
که بعد از آن توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 

آگاهی خراسان رضوی دستگیر شدم.
دو متهم دیگر این پرونده نیز که به اتهام شرکت در نزاع 
دسته جمعی منجر به قتل دستگیر شده بودند اظهار 
کردند که آنان از قصد و نیت جواد اطالعی نداشتند و 

هنگام نزاع نیز دخالتی نکردند!
بنا بر این گزارش، در ابتدای بازسازی صحنه قتل نیز 
کارآگاه حمیدفر )افسر پرونده( به تشریح خالصه ای 

از محتویات این پرونده جنایی پرداخت و توضیحاتی 
را درباره چگونگی وقوع حادثه و اعترافات متهمان در 

مراحل بازجویی بیان کرد.
بعد از اعترافات و اظهارات متهمان، قاضی »حسینی« 
دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر کرد و بدین 
ترتیب متهمان این پرونده جنایی با صدور قرار قانونی 
از سوی قاضی وقت شعبه 211 دادسرای عمومی و 

انقالب مشهد روانه زندان شدند.
این گزارش حاکی است، پس از تکمیل تحقیقات 
در شعبه ویژه جنایی مشهد، این پرونده با صدور 
ــاه کیفری یک  کیفرخواست به شعبه پنجم دادگ
ــال شد و سه متهم پــای میز  خراسان رضــوی ارس

محاکمه نشستند.
در چندین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی مجتبی 
علیزاده )رئیس وقت شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی( برگزار شد متهمان درحالی به دفاع 
از خود پرداختند که جواد )متهم به قتل(  همچنان با 
ابراز ندامت از ماجرای غرور بی جا، به صراحت قتل 

»رضا- غ« را به گردن گرفت. 
قضات با تجربه دادگاه کیفری یک ، پس از شنیدن 
اظهارات متهمان و با توجه به محتویات پرونده و 
همچنین گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات دقیق 
در مرحله دادســرا، »جــواد« را به اتهام قتل عمدی 
به قصاص نفس و دیگر متهمان را به تحمل زندان 
محکوم کردند! اما رای دادگاه مورد اعتراض وکیل 
مدافع متهم قرار گرفت و این پرونده برای بررسی 
دقیق تر به شعبه 7 دیوان عالی کشور ارجاع شد. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با وجود 
این قضات زبده دیوان عالی کشور نیز با مطالعه اوراق 
پرونده و اسناد و مدارک انکارناپذیر، رای صادر شده 
از دادگاه کیفری یک را به طور کامل تایید کردند این 
گونه بود که با قطعیت یافتن حکم صادر شده، این 
پرونده برای اجرای حکم به یکی از شعبه های اجرای 
ــرای عمومی و انقالب مشهد ارسال  احکام دادس
شد.تا این که سحرگاه یک شنبه گذشته، »جواد- 
الف« )قاتلی که مدعی بود آتش غرور زندگی اش را 
سوزاند( پای چوبه دار رفت و درحالی که اولیای دم 
همچنان بر اجرای حکم قصاص نفس اصرار داشتند، 
این جوان 31 ساله با حضور قاضی زرگر)قاضی 
با تجربه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد( و دیگر مسئوالن ذی ربط به دار مجازات 
آویخته شد و این گونه ماجرای تلخ توقف خودرو در 

کوچه مرگ به پایان رسید.

   متهم  پرونده  در حال  تشریح صحنه جنایت  در حضور قاضی حسینی)قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه(

عامل جنایت به خاطر توقف نامناسب خودرو در مشهد قصاص شد
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سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار 
زمان دقیق واریز مراحل 3 گانه کمک 

حمایتی اعالم کرد: 

کمک حمایتی 20 میلیون نفر واریز 
شد 

سازمان برنامه و بودجه کشور در اطالعیه ای جزئیات 
زمان بندی واریز اولین حمایت معیشتی برای بیش 
از 18 میلیون خانوار را اعالم کرد. براساس این 
اطالعیه اولین مرحله پرداخت حمایت معیشتی 
ساعت 24 دیشب، صورت گرفت. همچنین دومین 
مرحله ساعت 24 روز چهارشنبه 29 آبان )فردا( و 
سومین مرحله ساعت 24 روز شنبه 2 آذرماه واریز 
خواهد شد.حمایت معیشتی به ازای خانوار تک نفره 
55 هزار تومان، خانوار دو نفره 103 هزار تومان، 
خانوار سه نفره 138 هزار تومان، خانوار چهار نفره 
172 هزار تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر 205 

هزار تومان خواهد بود.

برنامه بسیج برای ایجاد 20هزار 
صندوق قرض الحسنه در مساجد 

حسین بردبار- رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
در آستانه چهلمین ساگرد تاسیس شجره طیبه 
بسیج از برنامه ریزی برای ایجاد 20 هزار صندوق 
قرض الحسنه در مساجد خبر داد و افزود: تاکنون 
12 هزار صندوق درمساجد گشایش یافته که مردم 
170 میلیارد تومان به آن واریزی داشته اند و برای 

27 هزار نفر زمینه اشتغال فراهم شده است.
سردار غالمرضا سلیمانی دیروز در نشستی خبری 
به مناسبت چهلمین ساگرد تاسیس بسیج به فرمان 
امــام خمینی )ره( با بیان این که بسیج در عرصه 
محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی تجربه خوبی را، 
به ویژه در بسیج سازندگی دارد، در پاسخ به پرسش 
خراسان درباره برنامه های بسیج برای محرومیت 
زدایــی، گفت: برنامه های متعددی که بخشی از 
آن توسط 14 هــزار گــروه جهادی جغرافیا محور 
است انجام شده که خــارج از سرزمین خودشان 
با موضوعات بهداشتی، درمــانــی، زیرساختی، 
فرهنگی، آموزشی و تربیتی فعالیت می کنند، شش 
هزار گروه جهادی محله محور نیز عمدتا با موضوعات 

محالتشان اقداماتی را انجام داده اند.

وزیر صمت مطرح کرد: 

اسامی گران فروشان و متخلفان 
منتشر می شود 

وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید کرد که اسامی 
متخلفان بازار از طریق بنر و تابلو نوشته اعالم می 
شود.به گزارش مهر، رضا رحمانی در جلسه ویژه 
ستاد تنظیم بازار بعد از تصمیم جدید دولت درباره 
مدیریت جدید مصرف سوخت، اظهار کرد: با وجود 
این که ذخیره خوبی از کاالها داریــم، اما در کنار 
تمهیدات اولیه از تولید تا مصرف، حضور خود اصناف 
در نظارت ها الزم است، زیرا امــروز هرگونه گران 
فروشی و سوء استفاده، ظلم در حق مردم است، 
بنابراین برخوردها باید با متخلفان در محل و در سریع 

ترین زمان ممکن صورت گیرد.
رحمانی افزود: مسئوالن مربوط از جمله سازمان 
تعزیرات حکومتی قول داده اند که پرونده های تخلف 
را خارج از نوبت بررسی کنند و با بحثی که با سازمان 
تعزیرات داشتیم قرار شد اسامی متخلفان از طریق 
بنر و تابلو نوشته ها اطالع رسانی شود و مردم ببینند 
که چه کسانی تخلف کردند.وزیر صنعت با بیان این 
که به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت ها را نخواهیم 
داد، افزود: ما ابتدا از خودمان شروع و مجوز افزایش 
قیمت دستگاه های دولتی را لغو کردیم ضمن این 
که در شرایط کنونی دستگاه های دولتی حتی نباید 
تقاضای افزایش قیمت کنند و اگر هم تقاضا کنند 

تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.
رحمانی افزود: از گذشته بحثی را پیگیری می کردیم 
که روند قیمت ها را از تولید تا زنجیره های خرده 
فروشی کنترل کنیم که با طرح جدید دولت درباره 
مدیریت مصرف سوخت انگیزه ای پیدا کردیم تا طرح 
کنترلی خود را تسریع کنیم که به موجب آن کنترل ها 

سامانه ای و دقیق تر باشد.
رحمانی اضافه کرد: برخی فروشگاه ها، فروش فوق 

العاده با تخفیف داشتند که این رویه باید ادامه یابد.

سازمان حمایت: کاالی ثبت نشده، احتکار 	 
محسوب و با متخلفان برخورد می شود

در همین حال سازمان حمایت اعــالم کــرد: پیرو 
ابالغیه ها و بخشنامه های مکرر قبلی به لحاظ 
شرایط فعلی متاثر از اصالح قیمت بنزین و احتمال 
سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در این برهه 
زمانی، مجدد بر ضرورت ثبت اطالعات انبارها و 
مراکز نگهداری کاال در قالب سامانه جامع انبارها و 

سامانه اعالم موجودی تاکید می شود.
ــان حمایت  ــازم ــه نقل از س ــزارش ایسنا ب ــ ــه گ ب
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ در راستای عمل 
به تکالیف قانونی منبعث از بند )ث( ماده )6( قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه اجرایی مواد 5 
و 6 قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز 
نگهداری کاال، مالک انبار و کاال، میزان و نوع کاالی 
ورودی و خروجی به آن ها در قالب سامانه جامع 

انبارها و مراکز نگهداری کاال الزامی است.

 
شاخص

روایت آماری از تابستان سرد 
بازار مسکن 

در تابستان امسال، بعد از حدود یک سال 
پرتالطم، بازار مسکن بسیار آرام و کم معامله 
شد. عالوه بر شروع افت قیمت ها، معامالت 
هم بسیار کم شد. گــزارش اخیر مرکز آمار 
ایران نشان می دهد که حجم معامالت در 
کل مناطق شهری کشور به شدت افت کرده 
است به نحوی که  در تابستان امسال نسبت 
به تابستان 97، معامالت زمین 55 درصد، 
معامالت مسکن 70 درصد و قراردادهای 
اجاره 9 درصد افت کرده است. معامالت در 
تابستان حتی نسبت به بهار هم کاهش قابل 

توجهی داشته است. 

بازار خبر

افزایش سقف وام مسکن تکذیب 
شد

اقتصاد آنالین- وزیر راه و شهرسازی درباره 
افزایش سقف وام مسکن گفت: هر اقدامی را 
که تورم زا باشد، انجام نمی دهیم. این در حالی 
است که پیشتر مدیرعامل بانک مسکن از افزایش 
سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق حق تقدم 
در صورت موافقت بانک مرکزی خبر داده و گفته 
بود: کارهای نهایی درحال انجام است که نیاز به 

مجوز بانک مرکزی دارد.

قیمت روغن نباتی افزایش 
نمی یابد

تسنیم- دبیر انجمن روغن نباتی گفت: قیمت 
روغن نباتی بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش 
نمی یابد. امیر هوشنگ بیرشگ افزود: با توجه 
به این که بیشتر حمل و نقل روغن خام و تصفیه 
شده با ماشین های گازوئیل سوز انجام می شود، 
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده روغن 

نباتی تاثیر چندانی نخواهد داشت.

قیمت خودروهای هیبریدی تا 
۱00 میلیون تومان افزایش یافت

ایرنا- بررسی قیمت خودروهای داخلی و خارجی 
در نخستین روزهای پس از سهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین، حاکی از افزایش 50 تا 100 میلیون 
ــازار است.  تومانی خــودروهــای هیبریدی در ب
خودروهای هیبریدی خودروهایی هستند که به 

طور ترکیبی از برق و بنزین استفاده می کنند.

نحوه درخواست حمایت معیشتی 
اعالم شد

مهر- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
ــرادی که در فهرست مشموالن طرح  ــرد:اف ک
حمایت معیشتی دولت قرار نگرفته اند، می توانند 
از اواســـط هفته آیــنــده از طریق کــد دستوری 

#6369* از وضعیت خود مطلع شوند.

هــادی محمدی - روز گذشته بعد 
از حدود سه روز از آغاز طرح افزایش 
از  معیشتی  حمایت  و  بنزین  قیمت 
خانوارها، سخنگوی دولت به همراه 
جمعی از مــعــاونــان وزارتــخــانــه هــا و 
دستگاه های مسئول در این طرح در 
نشستی خبری به بیان برخی جزئیات 
ــوالت چند روز گذشته  ــح طــرح و ت
پرداختند و اخبار و جزئیات جدیدی 

درباره این طرح اعالم کردند.

ربیعی: فکر می کنم رئیس جمهور 	 
خود را فدای مصالح کالن کشور کرد

به گــزارش خراسان، علی ربیعی در 
ابتدای نشست خبری با بیان این که 
هدف از طرح افزایش قیمت بنزین 
کمک به قــدرت خرید مــردم نیازمند 
ــن تصمیمات از نوع  ــزود: ای بــود، افـ
تصمیمات دشوار و سخت است چون 
آثار مثبت آن در میان مدت دیده می 
شود ولی در کوتاه مدت باید از زندگی 
مردم هم مراقبت می کردیم بنابراین 
ضمن توزیع عادالنه و انجام اصالح 
در یارانه ها کل منابع حاصل نه به همه 
مردم بلکه به بیش از 60 میلیون نفر 
اختصاص یافت. دولــت می دانست 
که در این شرایط دست زدن به قیمت 
اش  محبوبیت  ــرای  ب تبعاتی  بنزین 

خواهد داشت و من فکر می کنم رئیس 
ــدای مصالح کالن  جمهور خــود را ف
کشور کرد. البته دولت اصالح بخشی 
از قیمت بنزین را با هماهنگی سران قوا 
و کارشناسان اجرا کرد و همه درآمد هم 
برای حمایت از طبقات پایین مصرف 

خواهد شد.

این یارانه در دولت های آینده هم 	 
اجرایی می شود

در پاسخ به این پرسش که آیا این یارانه 
پایان دولت  تا  جدید حمایتی فقط 
دوازدهم پرداخت خواهد شد؟ گفت: 
از آن جایی که طرح جدید سهمیه 
بندی بنزین، تصمیم نظام و طبق قانون 
برنامه ششم بوده، حاال که به قانون 
تبدیل شده ، باید همه دولت های آینده 

هم آن را اجرایی کنند.

3.5 تا ۴ درصد؛ اثر تورمی طرح  	 
در ادامــه این نشست خبری، دهقان 
معاون وزیراقتصاد با اشاره به این که 
سهم بنزین در هزینه بسیاری از کاالها 
ــت، اظهار  و خدمات تقریبا صفر اس
کــرد: محاسبات ما نشان می دهد، 
اثر مستقیم این افزایش قیمت کمتر 
از 2 درصــد اســت و به همراه اثــر غیر 
مستقیم نیز در مجموع بیش از 3.5 

درصد نخواهد بود. قربانی معاون بانک 
مرکزی نیز در ایــن خصوص افــزود: 
مجموعه محاسبه بانک مرکزی نشان 
می دهد حدود 4 درصد تورم خواهد 
داشت و بانک مرکزی با سیاستی که 
دنبال می کند در مجموع آثار تورمی 

طرح را در حداقل نگاه می دارد.

75 درصد جامعه شامل این بسته 	 
معیشتی می شوند

میدری معاون امور رفاهی وزیر کار در 
پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، 
معیشت  حمایتی  ــرح  ط مشموالن 
چگونه انتخاب شدند و چه کسانی 
هستند و اگر کسی دریافت نکرد چه 
سازوکاری برای اضافه شدن به این 
خاطرنشان  دارد؟  ــود  وج فهرست 
ــای مــا استطاعت  کـــرد: شــاخــص ه
مالی خانوارها را نشان می دهــد و 
ــاه ایــران  ایــن اطــالعــات از پایگاه رف
استخراج می شود که بر این اساس 
حداقل 75 درصــد جامعه مشمول 
هستند و 25 درصد که سه دهک باال 
به شمار می روند دریافت نمی کنند. 
یا کارمندی شامل  البته هر شاغل 

این بسته نمی شود و باید در این 75 
درصد باشد، مثال بنده و دکتر ربیعی 
جزو مشموالن طرح نیستیم با این که 

کارمند هستیم.
ربیعی نیز در این زمینه اظهارکرد: اگر 
کسی اعتراض کند حتی اگر چند ماه 
هم بگذرد پولش از همین ماه محاسبه 

خواهد شد و ذخیره می شود.

احتمال افزایش مبلغ در آینده 	 
سخنگوی دولـــت دربـــاره ایـــن  که 
ــد که  ــون ــور مـــردم مطمئن ش ــط چ
مبلغ معیشتی دوام خواهد داشت 
،توضیح داد: پرداخت ها تا پایان 
دولت ما حتما خواهد بود و اگر منابع 
بیشتری به دست بیاوریم این مبلغ 
را بیشتر خواهیم کرد. عدل، معاون 
سازمان برنامه در تکمیل سخنان 
ربیعی تصریح کرد: امروز الیحه سال 
99 را بررسی می کردیم و نوبخت 
دستور داد در بررسی یارانه ها ردیف 
مجزایی را برای این پرداخت های 
جدید بیاورید که عمال قانون خواهد 
شــد و همین تضمین پــرداخــت ها 

خواهد بود .

35هزار بازرسی و 2هزار پرونده  	 
در ۴8 ساعت اول اجرای طرح 

ــاره نگرانی  خبرنگار خراسان درب
ــر گــرانــی  ــارت ب ــظ ــه ن بــابــت ایـــن ک
شهرهای  و  تــهــران  در  بیشتر  هــا 
ــزرگ باشد و در شهرهای  دیگر  ب
دیده نشود و تحرک زیــادی نباشد 
ــاره بــرنــامــه دولـــت در ایــن  ــ و دربـ
معاون  که  تابش  پرسید  خصوص 
ــر صمت و مدیرعامل سازمان  وزی
حمایت از مصرف کنندگان در پاسخ 
اظهارکرد: این کار فرایندی است و 
وقتی یک دستورالعمل صادر می 
شــود تا کوچک ترین بخش کشور 
منتقل می شود. 2800 بازرس ما 
در ادارات صمت شهرستانی، فعال 
هستند. 1500 بازرس اتاق اصناف 
به صورت مستمر به این کار اقدام می 
کنند و این جدای از 7800 بازرس 
اتحادیه هاست . ظرف دیروز 35هزار 
بازرسی انجام گرفته و حدود دو هزار 
پرونده به تعزیرات ارسال شده است. 
ــم قیمت  ــل ــی قیمت 100ق ــررس ب
کاالها در روز گذشته نسبت به هفته 
قبل عــادی بــودن کامل وضعیت را 
نشان می دهد. ما دیــروز در حدود 
50 قلم کاال کاهش قیمت داشتیم. 
39 قلم کاال ثبات قیمت و 13 قلم 
افزایش 5 تا 13درصدی داشته اند 
که با دالیل منطقی و طبیعی بوده 
است. همچنین از امروز سامانه تلفن 
124 از 7 تا 22 فعال است و از 22 تا 
7 صبح تماس ها را برای رسیدگی 

ضبط می کند.

کارشناسان اقتصادی ضمن دفاع از اصل سهمیه 
بندی بنزین، به شیوه اجرای طرح دولت انتقاداتی 
دارند که بعضًا اساسی است. در این باره، علی 
سعدوندی بر لزوم سهمیه بندی بنزین برای هر فرد 
سخن گفت. جمشید پژویان اقتصاددان کهنه کار 
کشور، اجرای سهمیه بندی را در زمانی که مردم 
هستند،  اقتصادی  فشارهای  بیشترین  تحت 
نادرست خواند. سعید لیالز نیز با هشدار درباره 
رشد فاصله طبقاتی در 15 سال اخیر در کشور، 
ابراز اطمینان کرد که مانند سال 89، پس از طرح 
سهمیه بندی شکاف طبقاتی بهبود خواهد یافت.

 اختصاص سهمیه 	 
به افراد به جای خودرو

بــه گــــزارش فــــارس، علی 
ــه  ــام ــرن ــدی در ب ــدونـ ــعـ سـ
تعیین  از  پایش  تلویزیونی 

قیمت دستوری برای کاالها و به خصوص انرژی 
انتقاد کرد و گفت: در سیاست چند نرخی کردن 
بنزین، تبعیض قیمتی وجود دارد و باید کم کم به 
سمت قیمت گذاری آزاد بنزین رفت. سعدوندی 
با بیان این که باید درآمد افزایش قیمت بنزین به 
طور مستقیم در جیب مردم باشد، افزود: نگرانی 
مردم به  این دلیل است که اعتماد آنان به دولت 
کم شده  و مردم باور نمی کنند که درآمد افزایش 
قیمت بنزین به طور مستقیم به جیب آن ها می 
رود. دولت باید در افزایش قیمت بنزین از تجربه 

هدفمند کردن یارانه ها استفاده می کرد. این 
کارشناس اقتصادی افزود: مردم راضی هستند 
قیمت بنزین به 12 هزارتومان هم برسد اما عواید 
آن به خودشان برسد. در این زمینه می توان همه 
پرسی نیز برگزار کرد. سعدوندی با اشاره به قانون 
هدفمندی یارانه ها اضافه کرد: بنا بر این قرار بود 
در این قانون، هر سال یارانه ها اضافه و سوبسید ها 
حذف شود. اما طی هفت سال گذشته این اتفاق 
نیفتاد. سهمیه بنزین نباید به خودروها اختصاص 
می یافت بلکه باید به هر کدملی اختصاص داده 
می شد این گونه است که مردم این افزایش قیمت 

بنزین را به راحتی قبول می کنند. 

 دفاع از اصل طرح	 
 و انتقاد از زمان اجرا

ــوی دیــگــر، جمشید  از سـ
ــاددان و  ــصـ ــتـ ــان، اقـ ــ ــژوی ــ پ
استاد دانشگاه نیز با مثبت 

برشمردن اصالح قیمت حامل  های انرژی، گفت: 
از جهتی این موجب بهبود تخصیص منابع در 
  میان مدت و بلندمدت  می شود و موجب می شود 
قرص نانی که توزیع می شود بــزرگ  و بزرگ تر 
شود و این قطعًا به نفع کل جامعه و به خصوص 
خانوارهای کــم درآمــد و فقیر خواهد بــود. این 
اقتصاددان در عین حال، بیان کرد: زمان اجرای 
واقعی سازی نرخ حامل های انرژی باید مناسب 
باشد، نه زمانی که مردم تحت بیشترین فشارهای 

اقتصادی هستند. اجــرای آن در چنین زمانی 
 موجب می شود که شوک دیگری به مردم وارد 
شود و در کوتاه مدت آن ها را متأثر کند. وی تأکید 
کــرد: در شرایطی که پس از برجام، تحریم ها 
برداشته شده بود و شرایط مناسبی وجود داشت، 
 واقعی سازی نرخ حامل های انرژی و اصالح قیمت 
بنزین زمانی مناسب   بود، نه امروز که بیشترین 
تحریم ها علیه کشورمان اعمال می شود و مردم 

در تنگنای شدید اقتصادی هستند.

 ضریب جینی 	 
بهبود خواهد یافت

سعید لیالز، دیگر کارشناس 
ــه از این  اقــتــصــادی بـــود ک
ــاع کــرد و بــا اشــاره  طــرح دف

به توزیع ناعادالنه سوخت در کشور گفت: به 
خاطر سیاست های اشتباه در قیمت سوخت، 
نهایت بی عدالتی در همین توزیع قیمت سوخت 
داشــتــه ایــم ، در حالی که جمعیت تهران 10 
درصد کل جمعیت کشور است، مصرف بنزین 
تهران بیش از یک سوم مصرف کل ایران است. 
این معنایی نــدارد جز این که تهرانی ها به طور 
متوسط سه برابر ایرانی ها مصرف بنزین دارند. 
این کارشناس اقتصادی بهره مندی از اصالح 
قیمت حامل های انرژی را به نفع اقشار کم درآمد 
دانست و اظهار کرد: شکاف طبقاتی در 15 سال 
گذشته در ایران به  طرز نگران کننده ای در حال 

افزایش بوده است و اگر هر چند سال یک بار ما 
این شکاف را به نحوی ترمیم نکنیم، ممکن است 
گرفتاری ها و بی ثباتی های جدیدتری برای 
کشور پدید آید. در این باره، تجربه سال 89 نشان 
داد پس از اعطای یارانه نقدی، ضریب جینی 
یک باره به طرز چشمگیری بهبود یافت و یقین 
دارم در ماجرای اخیر هم عین همان قضیه سال 
89 اتفاق می افتد. وی تاکید کرد: اصالح قیمت 
حامل های انرژی، نباید فقط  به بنزین ختم شود  
بلکه درباره گاز و گازوئیل نیز باید این موضوع را 
اجرا کنیم. چرا که در این کشور کسانی هستند  که 
سهمیه گازوئیل خود را به صورت آزاد می فروشند 
یا قاچاق می کنند چرا باید اجازه دهیم مصرف 
سوخت و حامل های انرژی به این طرز فجیع سوء 
مدیریت شود؟ این کارشناس اقتصادی گفت: از 
نظر من هم این انتقاد به دولت آقای روحانی وارد 
است که نباید کارت سوخت را حذف می کرد، 
ضمن آن که نباید افزایش قیمت یارانه ها را متوقف 
می کرد . طرح اصالح قیمت بنزین باید 20 ماه 
پیش انجام می شد ولی به هر حال این کشور امروز 

هیچ راه دیگری غیر از این کار نداشت.

در نشست خبری سخنگو و چند مقام دولتی درباره طرح یارانه ای بنزین مطرح شد: 

پاسخ به 12 ابهام بنزینی و یارانه ای

دفاع کارشناسان از طرح بنزینی یارانه ای و پیشنهادهای اصالحی 
لیالز: شکاف طبقاتی مانند سال 89 بهبود خواهد یافت 

روز گذشته چند مقام مسئول به چندین پرسش و ابهام درباره طرح جدید 
بنزینی-یارانه ای،  از جمله پنج پرسش و ابهام در زمینه سهمیه بنزین و کارت 
سوخت و شش پرسش و ابهام در زمینه  تداوم واریز کمک معیشتی، اثر تورمی 
این طرح، تعداد مشموالن، افزایش احتمالی مبلغ کمک معیشتی و بازرسی ها  
پاسخ دادند. مشروح  پاسخ ها در همین خبر و دیگر اخبار این صفحه آمده است:

پاسخ متولی توزیع سوخت به 6 سوال درباره سهمیه، کارت سوخت و قیمت بنزین 

مالکان چند خودرو در نهایت یک سهمیه خواهند گرفت 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فــراورده هــای 
نفتی ایران به چندین سوال در خصوص سهمیه 
خودروهای باالی 30 سال، سوختن سهمیه بعد 
از شش ماه، رمز کارت سوخت، اختصاص سهمیه 
به کسانی که چند خودرو دارند، تشخیص وانت 
بارهای کم و پرمصرف و قیمت تمام شده بنزین 
برای دولت پاسخ داد.امیر وکیل زاده در گفت وگو 
با فارس، در پاسخ به این سوال که وضعیت کارت 
سوخت خودروهای باالی 30 سال کار کرده چه 
می شود آیا کارت سوخت به آن ها تعلق می گیرد،  
اظهارکرد: اگر اسم این ها را خودروی فرسوده 
بگذاریم کارگروهی روی این موضوع کار می کند 
و نیت همه این است که برای این خودروها تمهید 
موثری اندیشیده شــود؛ راهــش را کم و بیش 
پیدا کرده ایم، وقتی مصوب شد اطالع رسانی 
می کنیم.معاون وزیر نفت در پاسخ به این سوال 
که چرا زمان سوخت سهمیه ای حداکثر شش ماه 
است و آیا بعد از شش ماه این سهمیه می سوزد، 

گفت: 360 لیتر در شش ماه به ازای خودروی 
ــواری تعلق می گیرد تا این میزان  شخصی س
سوخت می توانند به انــدازه شش ماه در کارت 

خود ذخیره کنند و پس از آن می سوزد.
وکیل زاده درباره این که برخی از شهروندان چهار 
رقم آخر کارت ملی را برای رمز کارت سوخت وارد 
می کنند اما سامانه قبول نمی کند این احتمال 
داده شده که رمز را قبال تغییر داده اند، گفت: حتی 
اگر رمز قبال تغییر یافته باشد، چهار رقم آخر شماره 
ملی صاحب کارت سوخت که نامش پشت آن قید 
شده مالک عمل است؛ اگر این موضوع جواب نداد 
آدرس مراکز حذف رمز در تهران و شهرستان ها در 
سایت شرکت ملی پخش فراورد ه ها وجود دارد 
که می توانند با مراجعه حضوری کار خود را انجام 
دهند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختصاص 
سهمیه به تمام خــودروهــای متعلق به یک فرد 
هم گفت: هم اکنون این سهمیه به چند خودرو 
برای یک فرد اختصاص می یابد. زمان می برد تا 

شناسایی کنیم که مثال از چهار خودروی یک فرد، 
به کدام آن سهمیه بدهیم. در زمان کوتاهی این 
کار انجام می شود و در نهایت سهمیه به یک خودرو 
داده خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فراورده های ایران درباره شناسایی وانت بار کم 
مصرف و پرمصرف هم گفت: پشت کارت خودرو، 
کم مصرف یا پرمصرف بودن آن درج شده است 
در عین حال برای خودروهایی که پشت کارت آن 
ها عنوان کم مصرف یا پرمصرف مشخص نیست 
اطالعیه دادیم،  می توانند به سایت مراجعه کنند؛ 

آن جا توضیح داده شده است. 
وی درباره هزینه تمام شده بنزین بیان کرد: 
پاالیشگاه های داخــل کشور بنزین را تولید 
می کنند و آن ها به نرخ فوب خلیج فارس به 
دولــت می فروشند. اکنون نــرخ فــوب خلیج 
فارس برای بنزین 44 تا 45 سنت دالر است. 
دولت به این نرخ یارانه می دهد و با قیمت های 

کنونی به دست مردم می رسد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

با آغاز راهپیمایى های خودجوش مردمى علیه 
اغتشاشات در برخى نقاط کشور، مردم زنجان 
دیروز در محکومیت ناامنى های اخیر به بهانه 
اعتراض به قیمت بنزین، به خیابان ها آمدند 
و در زیــر بــارش بــرف راهپیمایى کردند. این 
از  مختلف  قشرهای  دعــوت  بــه   راهپیمایى 

چهار راه امیرکبیر تا میدان انقالب زنجان برگزار 
ــد. در این راهپیمایى مــردم شعارهایى در  ش
حمایت از رهبر انقالب سر دادند و انزجار خود 
را از اغتشاش گران و برهم زنندگان امنیت 
مردم به ویژه تخریب کنندگان اموال عمومى 
و شخصى مردم اعالم کردند. مرگ برآمریکا، 
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فتنه 
گر، زنجاندیالر اویاخدیالر )زنجانى ها آگاه اند(، 
انقالبا داخدیالر)پشتیبان و تکیه گاه انقالب 
اند(، زنجاندیالر قان ورر )زنجانى ها خون هدیه 
مى کنند(، رهبریه جان ورر )جان فدای رهبری 
مى کنند( از شعارهای اصلى شرکت کنندگان 

در این راهپیمایى بود.

خسارت 60 میلیارد تومانی به اورژانس	 
ــده، ابعاد  ــی ــای رس درهمین حــال  گــزارش ه
جدیدتری از خسارت ها و تخریب اموال عمومى 
توسط آشوب گران را نمایان مى کند؛ به عنوان 
نمونه خسارت حداقل 60 میلیارد تومانى به 
اموال و تجهیزات پزشکى اورژانس تنها یک مورد 
از صدمه آشــوب گــران به امــوال عمومى است. 
براساس گــزارش ایرنا، روابــط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشت اعالم کرد که اغتشاش 
گران همچنین »32 آمبوالنس را از بین بردند«! 
بنا بر اظهارات مسئوالن استانى اصفهان، در 
پى اتفاقات اخیر 69 بانک آسیب دیــده و 28 
دستگاه اتوبوس طعمه حریق شده و سه ساختمان 
شهرداری مناطق اصفهان مورد تعرض قرار گرفته 
است. به گزارش ایسنا، وارد کردن خسارت به 

دو پایگاه مخابرات، هفت پمپ بنزین و سه باب 
منزل مسکونى در مجاورت بانک ها و همچنین 
خسارت هشت میلیارد تومانى به آتش نشانى 
اصفهان از جمله دیگر تخریب هایى است که 
تنها در استان اصفهان رخ داده است. درهمین 
زمینه، ابراهیم تاجیک نوری معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان تهران از حمله به 
هالل احمر شهریار و آتش زدن ساختمان امدادی 
خبر داده است. به گفته این مقام مسئول، انبار 
هالل احمر که محل ذخیره وسایل مورد نیاز و 
ضروری مردم است، دچار خسارت فراوانى شد 
که این حمله درنهایت با ورود نیروهای انتظامى 
و بسیج پایان یافت. همچنین در پى آتش زدن 
یک پمپ بنزین توسط اغتشاش گران، متأسفانه 
کارگر این پمپ بنزین در این جنایت، جان خود 
را از دست داد.  خبرگزاری ایرنا مدعى شده که 
در بومهن تهران دو نفر کشته شده اند. از تعداد 
جان باختگان در جریان اغتشاشات در برخى 
شهرهای کشور آمار رسمى منتشر نشده است. 
در عین حال جهان نیوز مدعى شد: پاسدار شهید 
مرتضى ابراهیمى، از نیروهای سپاه حضرت 
سیدالشهدا )ع( استان تهران در درگیری دو روز 

پیش با منافقین و آشوب گران در مالرد به شهادت 
رسید. محسنى بندپى استاندار تهران هم گفته که 
آشوب گران  اغتشاشات غرب تهران که دستگیر 
شده اند، بومى نیستند. به گزارش تسنیم، سپاه 
پاسداران هم اعالم کرد  150 نفر از لیدرهای 
اغتشاشات  استان البرز دستگیر شده اند. براساس 
اعترافات دستگیرشدگان، آن ها توسط افراد 
آموزش دیده در داخل و خارج از کشور اجیر شده و 
با دریافت مبالغى اقدام به آتش زدن مراکز دولتى 

و عمومى کرده اند.

آتش زدن قرآن و اهانت به مقدسات 	 
متأسفانه روند اهانت به مقدسات نیز در برخى 
نقاط دیده شد تا جایى که شامگاه یک شنبه عده ای 
از اشرار با حمله به مصالی شهر قدس در غرب 
استان تهران، در اقدامى موهن که ظاهر آن نشان 
مى دهد سازمان دهى شده است، قرآن های مصال 
را یک جا جمع کردند و آتش زدند! در کازرون هم 
اراذل و اوباش با حمله به مدرسه علمیه صالحیه 
ده ها جلد قرآن کریم را سوزاندند. در شهرستان 
شهریار هم در پى به آتش کشیده شدن کتابخانه 
ــزار جلد کتاب در آتش  تفکر ایــن شهر، 13 ه

 کینه اشرار و آشوب گران سوخت.دراین زمینه 
آیت ا... دژکام امام جمعه شیراز و نماینده ولى 
فقیه در استان فارس با اشاره به صدمات مالى و 
جانى وارد شده به مردم شیراز و همچنین اهانت به 
مسجد و قرآن در کازرون گفت: »به شورای تامین 
استان گفته ام اگر نمى توانند اغتشاشات را جمع 
کنند، سه شنبه شخصًا و به همراه بسیج به میدان 

خواهم آمد.« 

کشف سالح های سرد از اشرار در یزد 	 
همچنین سازمان اطالعات سپاه استان فارس از 
دستگیری دو نفر از لیدرهای وابسته به گروه های 
معاند نظام خبر دادند. بنا بر این گزارش، این دو 
نفر با وعده های اقامت و پرداخت پول، مأموریت 
پیدا کرده بودند ضمن تحریک مردم برای حمله 
به اماکن کلیدی و تخریب اموال عمومى، فیلم این 
رویداد را تهیه و برای سرکردگان خود در خارج 
از کشور ارسال کنند. تعدادی از اشرار مسلح به 
سالح سرد نیز که قصد حمله به منزل و بیت آیت 
 ا... ناصری یزدی نماینده ولى فقیه در استان و 
امام جمعه یزد را داشتند، دستگیر و چند شرور 

دیگر متواری شدند. 

خروش مردم زنجان علیه اغتشاش گران 
گزارش های جدید از ابعاد آسیب به اموال عمومى در اغتشاشات برخى نقاط کشور و نیز آتش زدن قرآن منتشر شده است 

 واکنش های توئیتری 
به اغتشاشات 

چهره های متعددی در توئیتر و دیگر شبکه های 
اجتماعى به حوادث روزهای اخیر واکنش نشان 
داده انــد. برخى به نحوه مواجهه مجلس و سایر 
 مسئوالن با اصالح قیمت بنزین انتقاد داشتند، 
عــده ای به نحوه اجـــرای تصمیم واکنش نشان 
دادند و عده ای هم واکنش مداخله آمیز رسانه ها و 

کشورهای غربى را نقد کردند. از جمله:
* عطاء ا... مهاجرانى: این که سخنگوی آمریکایى 
ــرادش از شما:  مى گوید: »آمریکا با شماست« م
کسانى است که بانک آتش مى زنند، فروشگاه غارت 
مى کنند، به مرکز بسیج با اسلحه حمله مى کنند، در 
شهریار کتابخانه آتش مى زنند، به منابع بنزین و نفت 
و به پمپ بنزین ها حمله مى کنند، این »شما« آشنای 

آمریکاست و جاده صاف کن.
* على مطهری: در ماجرای قیمت بنزین، جایگاه 
مجلس تنزل پیدا کرد ولى باید قبول کنیم که مجلس 
نیز در تصمیم گیری برای حل این مشکل تعلل کرد 

و ناچار این تصمیم در خارج از مجلس گرفته شد.
* مصباحى مقدم: شاید اگر اجــرای این تصمیم 
شب عید نبود و زودتر اطالع رسانى مى شد شرایط 
به گونه دیگری بود؛ متاسفانه تدبیر الزم اتخاذ نشد.

* فاطمه سعیدی: محمدرضا عــارف در نامه ای 
به على الریجانى پیشنهاد داده مقامات امنیتى 
درخصوص اقدامات انجام شده برای کنترل بحران 
و وزارت ارتباطات درباره محدودیت های ارتباطى 

گزارشى ارائه کنند.
* عبدا... گنجى: توقع است سران قوا مشترکًا با 
مردم حرف بزنند. چطور رهبری با مردم حرف زدند 
اما ســران قوا درخصوص چگونگى تصمیم خود 

ساکت اند؟
* فرید مدرسى: یک شنبه شب تیم های تبهکار، چند 
شهر را به آتش کشیدند که اصاًل معترض نبودند؛ 
حتى شعار هم نمى دادند. فقط آمده بودند تا در 
فضای اعتراض ها، اموال مردم را غارت کنند، آتش 
بزنند و بروند. این افراد سرتیم داشتند و ابزارهای 

الزم برای تخریب و غارت را آماده کرده بودند.

روسیه: احتمااًل نیروهای خارجی پشت پرده 
اغتشاشات ایران قرار دارند 

وزارت خارجه روسیه در واکنشى قابل تأمل 
دربــاره اغتشاشات اخیر در برخى شهرهای 
ایران، اعالم کرد که از نظر مسکو، شاید پشت 
پرده دامن زدن به گسترش اعتراضات و ناآرامى 
ــرار داشته  ها در ایــران نیروهای خارجى ق
باشند.  آمریکایى ها نیز دخالت در امور داخلى 
ایران را ادامه دادند و این بار کاخ سفید بازهم با 
انتشار بیانیه ای مداخله جویانه از اغتشاشات 
و آشــوب طلبى ها در ایــران حمایت کرد تا از 
وزارت خارجه این کشور عقب نماند. دولت 
آلمان نیز در بیانیه ای دخالت آمیز خواستار 
»رعایت حقوق« اغتشاش گران شد! مداخله 
در امــور داخلى ایــران به آلمان محدود نشد 
و وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه ای که 
مداخله آشکار در امور داخلى ایــران است از 
اغتشاشات و ناآرامى های چند روز گذشته 
در کشور حمایت کرد. این در حالى است که 
ــای فرانسه، حداقل  در جنبش جلیقه زرده

هشت هزار نفر بازداشت شده اند! روز گذشته 
ماکرون و ترامپ درباره ایران گفت و گوی تلفنى 
داشتند. »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در 
صفحه توئیتر خود به صراحت نوشته بود که 
واشنگتن از آشوب طلبان ایران حمایت مى کند. 
در پاسخ، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان با تقبیح مواضع مداخله 
جویانه وزیر خارجه آمریکا گفت: »جالب است 
اظهار همدردی با مردمى انجام مى شود که 
تحت فشار تروریسم اقتصادی آمریکا قرار داشته 
و پیش از این نیز از زبان همین فرد به صراحت 
بیان شد که باید به مردم ایران گرسنگى داد تا در 
مقابل ما تسلیم شوند.« در این گیر و دار ریچارد 
گرنل، سفیر آمریکا در آلمان هم در توئیتى 
خواستار دسترسى آزاد مردم ایران به اینترنت 
شد.  مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم 
بدون هرگونه اظهارنظر صریحى ابراز امیدواری 

کرد که حوادث ایران هرچه زودتر پایان یابد .

واکنش مطبوعات به اظهارات رئیس جمهور و  •
اجرای مصوبه بنزینی

ایران: روحانى: آگاهیم مردم گرفتارند/ آرمان:  •
رئیس جمهور: اعتراض حق مردم است/ اعتماد: 
اغتشاش  از  اعــتــراض  حساب  جمهور:  رئیس 
ــوا بــا مــردم  ــت/ آفــتــاب یـــزد: مسئوالن ق ــداس ج
حرف بزنند/ وطن امــروز ]با اشــاره به نارضایتى 
ــت/ صبح نو:  ها و اغتشاشات[: دستپخت دول
اشرار کارگر پمپ بنزین را سوزاندند/ کیهان: آغاز 
پرداخت کمک های معیشتى/ جوان، شهروند و 
فرهیختگان: دستور رئیس جمهور برای پرداخت 

یارانه بنزینى/ شرق: فصل پاییزی دولت روحانى.
فرهیختگان – این روزنامه در گزارشى درباره  •

ترافیک سنگین ناشى از بارش برف در تهران از تیتر 
»شهرداری تهران سلطـان غافلگیـری!« استفاده 

کرد.
جوان – این که رهبر انقالب با این ادبیات صریح  •

مى فرمایند: »گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر 
سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت مى کنم.« 
بدان مفهوم است که »قانون گرایى« باید مبنای عمل 
آحاد یک کشور چه مخالف یا موافق با تصمیمات 
حکومتى باشد. این سخن و نگاه رهبری نشئت 
گرفته از تجربه ای است که بار ها در دوران حیات 
جمهوری اسالمى آن را شاهد بوده و تجربه کرده 
ایم که نحوه مواجهه رهبری در فتنه 88 از مصادیق 

بارز آن است.
ایــران - باید میان اغتشاش و اعتراض تفاوت  •

گــذاشــت. به همان میزان که در مقابل تخریب 
باید برخورد کرد، باید حق اعتراض را به رسمیت 
شناخت. این دو رفتار دو روی یک سکه هستند. 
پس از اتفاقات سال 96 این گــزاره به طور جدی 
مطرح شد که حق اعتراض مسالمت آمیز و مدنى به 
رسمیت شناخته و زمینه های آن فراهم شود، چند 
هفته ای در این باره صحبت و سپس به فراموشى 

سپرده شد.«

انعکاس

ــاره  • تابناک خــبــرداد: محمدرضا باهنر درب
احتمال پیوند بین پایداری ها و احمدی نژاد، 
گفت: بعید مى دانم این اتفاق بیفتد. پایداری ها 
االن وضعیتى ندارند که مسئولیت کار مشترک 
با احمدی نژاد را بپذیرند. عالقه ای ندارند و تا 

جایى که مطلع هستیم ارتباط قوی نیست.
 دیپلماسی ایــرانــی نــوشــت : رســانــه هــای  •

انگلیس خبر دادند که اداره مرزبانى این کشور 
در کانال مانش سرنشینان چهار قایق را که همه 
کردند.به  دستگیر  هستند،  ایرانى  مى گویند 
گزارش  »گاردین« و شبکه جهانى »بى بى سى«، 
با شناسایى و توقیف چهار قایق کوچک که تالش 
مى کردند از کانال مانش عبور کنند و خود را 
به انگلیس برسانند، در مجموع 39 سرنشین 

بازداشت شدند.
ــت: بــارهــا چــه از زبــان  • ــوش ــران ن ــرای ــص ع

مقامات رسمى و چه گزارشگران و خبرنگاران 
ــه در نکوهش  ــه مــصــاحــبــه شــونــدگــانــى ک و چ
عبارت  ایــن  مى گویند  سخن  »آتش زنندگان« 
از»مسیر  باید  اعتراضات  که  مى شود  شنیده 
قانونى« باشد. سخنى کامال درست و مدرن و 
موجه است اما مشکل این است که دقیقًا مشخص 
نیست »مسیر قانونى« کدام است و اگر کسانى 
بخواهند از »مسیر قانونى« اعتراض کنند، دقیقًا 

باید چه کاری انجام دهند؟
تابناک نوشت: حمید گودرزی وکیل مدافع  •

محمدعلى نجفى گفت: از آن جا که به لحاظ 
گذشت اولیای دم، قصاص منتفى شده است، 
اگر دادگاه محترم بر اتهام شبه عمد نظر داشته 
باشد، دیه هم منتفى مى شود و فقط از جنبه 
عمومى جــرم، مجازات یک تا سه ســال حبس 
را دارد. طبیعتا گذشت اولیای دم جزو جهات 
مخففه است؛ زیرا موکلم جهات مخففه عدیده ای 
اعم از گذشت اولیای دم، نداشتن سابقه کیفری و 

همکاری با سیستم قضایى را دارد.



قفسه پرفروش ها ، منطقه ممنوعه من در کتاب فروشی هاست. 
کتاب ها این جا جیغ  جیغو و شلوغ کن اند؛ به  زور می خواهند 

خودشان را بهت قالب کنند: »ببین کلی آدم منو 
خوندن. ببین چه جلد قشنگی دارم! ببین چقدر 
جایزه بــردم«. نخوانده هم معلوم است چیزی در 

چنته ندارند وگرنه کتاب را چه به این جلوه فروشی ها 
و بازارگرم کنی ها؟ کتاب حسابی، سنگین و رنگین 
می نشیند توی قفسه مربوط به خودش. منتظر می ماند 
بــروی سراغش. بین آن  همه جلد جــورواجــور، نگاهت 

روی عنوان خوب یا اعتبار نویسنده یا حسن شهرت 
مترجم یا خوشنامی ناشرش بماند. چندصفحه اش 
را بخوانی، با حال وهوا و نیاز فعلی ات بسنجی اش 

و بعد از همه این ها تازه تصمیم به خریدن یا نخریدنش بگیری. اما از 
جلوه فروش ها بدتر، کتاب های ساندویچی  هستند. آثار مهم و جدی، 

توی قفسه پرفروش ها جایی ندارند مگر وقتی که الغر و کوچک و آسان فهم 
می شوند. من اسم شان را گذاشته ام کتاب های ساندویچی یا کتاب ویچ ها 

که  این روزها هم بین حامیان کتاب چاپی طرفدار دارند هم جای خودشان را 
بین الکترونیکی خوان ها باز کرده اند که اتفاق خوبی به نظر نمی رسد. چرا؟ به بهانه 

هفته کتاب سراغ این موضوع رفتیم.

رمانی را که 
خواندنش روزها 
و هفته ها زمان 
الزم دارد، در 

50 دقیقه گوش 
بدهید؛ بقیه اش، 
جمله بندی های 

زیرکانه، جزئیات 
لذت بخش 

شخصیت پردازی ، 
فراز و فرودهای 

نفس گیر، احساسات 
و تجربیات انسانی 
همگی اضافه اند. 
خودیاری ها را 

هم بدون تمرین و 
مرور و صبوری در 
چند دقیقه بخوانید 
تا »اضطراب« را 

درمان و »خالقیت« 
را شکوفا کنید و 

استاد »خودشناسی« 
و »مراقبه« و کلی 
چیز دیگر شوید

 این روزها دست های 
ما به مشکالت و 

بیماری های تازه ای 
مبتال می شوند چون 
برای حرکت هایی به 
کار می گیریم شان 

که برای آن ها 
ساخته نشده اند. 
حتی ممکن است 

بافت های دست مان 
درنتیجه این وظایف 

تازه، کار با تلفن 
همراه و رایانه، 

دچار تغییر شوند 
همان طور که شکل 
فک و دهان  ما به 
 دلیل استفاده از 
قاشق و چنگال 

نسبت به اجدادمان 
تغییر کرده  است. 
طبیعی است که 
سبک و شیوه 

خواندن مان هم 
عوض بشود

خالصه کتاب های چاپی و میکروکتاب های الکترونیکی 
 مثل ساندویچ مسمومی هستند 

که برای ذائقه  ما ضرر دارند

کتاب  ویـچ!کتاب  ویـچ!
الههتوانا|روزنامهنگار
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درباره کتاب های خالصه شده و انگیزه های انتشار و خواندن شان

»پروست« را یک ساعته بخوانید!

ــان ازدســت رفــتــه« را خــوانــده ایــد؟ نخواندنش، مایه  »در جست وجوی زم
ــرده ای  صفحه  ــزار و خ ننگ کتاب  خوان هاست؟ آن هــایــی کــه ایــن ســه ه
را نخوانده اند، نصف عمرشان بر فنا رفته  اســت؟ در تصور بعضی 
کتاب دوست  ها، نخواندن آثاری خاص یا 
دوست نداشتن  آن ها گناهی 
نابخشودنی است. کسانی 
هم که مرتکب چنین خطایی 
هستند، از نظر آن هــا اجازه 
ورود بــه دایـــره فرهیختگان 
را ندارند. شاهکار پروست، 
یکی از معیارهای کتاب خوان 
بودن است اما حجم و قیمت 
زیادش، متأسفانه مانعی است 

بر سر راِه روشنفکرنمایی. بازار چه کار می کند؟ همان کاری را که هر کاسب 
حواس جمعی؛ جنسش را مطابق میل مشتری عرضه می کند. به این ترتیب 
حاال ما عالوه بر رمان هفت جلدی »در جست وجوی زمان از دست رفته«، 
یک نسخه حدود 200 صفحه ای داریم که اتفاقا نشر سرشناسی هم چاپش 
کرده  است. آن هم با چنین توجیه دلسوزانه و قشنگی: »حیف که این کتاب 
نخوانده بماند«. مقدمه کتاب الحق به  خوبی از پس تبلیغ کار برآمده  است. 
مثال این پاراگراف را بخوانید: »مارسل پروست در این کتاب در پژوهش و 
کشف برخی حقایق درون بشر، در شناخت و بیان و تحلیل برخی از ظریف ترین 
و دوردست ترین محرک ها و کارکردهای ذهن و روان انسان درهایی را باز 
می کند که پیش از او بسته  بود، به زوایا و دهلیزهایی از جان سر می کشد که تا 
پیش از او هیچ اندیشمند کنجکاو و ذره شکافی تا آن جاها نرفته بود«. حاال فکر 
می کنید »در جست وجوی زماِن« ساندویچی قرار است چطور ما را به چنین 
عوالم شگفتی ببرد؟ با گزیده هایی از اصل اثر! یعنی حتی با خالصه کتاب 

هم نه، با آوردن بخش هایی از متن که معلوم نیست قبل و بعدشان چه بوده، در 
چه موقعیت هایی و به چه دالیلی گفته  شده اند و چه کسی آن ها را خطاب به 
کی بیان کرده  است. در نهایت قرار است چه چیزی از رمان، دسِت خواننده را 
بگیرد؟ با این تکه پاره ها روح اثر و اندیشه خالقش به مخاطب منتقل می شود؟ 
اگر با خودمان روراست باشیم، باید اعتراف کنیم که آورده این کتاب ها جز چند 
جمله قصار برای کپشن اینستاگرام و نقل در حلقه عاشقان مطالعه و البته توهم 
دانایی نیست. ناشر هم بدون آن که نیازی به پذیرفتن ریسک چاپ کتاب های 
حجیم و گران داشته  باشد، به کار و کاسبی اش می رسد. این بال فقط دامن 
پروست را نگرفته   است، آثار مهم بسیاری از ادبیات ایران و جهان به  صورت 
خالصه منتشر شده و می شوند تا خواننده ها به زحمت نیفتند. به این ترتیب 
می شود در زمانی کوتاه تعداد قابل توجهی کتاب خواند و جلوی پیشنهادهای 
فهرست »همه کتاب هایی که قبل از مرگ باید بخوانید« تیک زد، بدون آن که 

واقعا چیزی از محتوای شان فهمیده و از لذت شان درک شود.

درباره میکروکتاب ها و ادعاهای گزاف شان

 با خوردن این کپسول ها
 کتاب خوان شوید!

مهربانی فعاالن حوزه نشر اما به لقمه لقمه کردن کتاب ها و جویدن آن ها به  جای مشتری، 
ختم نمی شود. کتاب فروشی های اینترنتی و اپلیکیشن های کتاب صوتی و پادکست به 
مراتب از همکاراِن چاپی شان دلسوزتر هستند. مد تــازه »میکروکتاب« این ادعــا را ثابت 
می کند. در خالصه کتاب های چاپی هنوز زحمت خواندن وجود دارد و هنوز قیمت های چند 
ده هزارتومانی پشت جلد، مشتری را فراری می دهد. میکروکتاب ها این مشکل را از سر راه 

برداشته اند. آن ها چکیده  را هم چکیده کرده  و درنهایت آن قدری از 
متن و محتوا باقی گذاشته اند که در 50 دقیقه سروتهش هم بیاید. 

اگر کسی حوصله همین قدر خواندن هم نداشته  باشد، می تواند 
فایل صوتی کتاب های لت وپارشده را گوش بدهد. این تبلیغ، کار 

یکی از مشهورترین تیم های میکروکتاب ساز است؛ »شما با خواندن 
میکروکتاب ها همان اطالعات مفیدی را دریافت می کنید که مطالعه 

کتاب اصلی در اختیارتان می گذارد، به دور از اضافه نویسی«. دقت کردید؟ 
هرچیزی که در 50 دقیقه نگنجد، اضافه نویسی است! رمانی را که خواندنش روزها و 
هفته ها زمان الزم دارد، در 50 دقیقه گوش بدهید؛ بقیه اش، جمله بندی های زیرکانه، 
جزئیات لذت بخش شخصیت پردازی ، فراز و فرودهای نفس گیر، احساسات و تجربیات 

انسانی همگی اضافه اند. خودیاری ها را هم بدون تمرین و مرور و صبوری در 
چند دقیقه بخوانید تا »اضطراب« را درمان و »خالقیت« را شکوفا کنید و استاد 
»خودشناسی« و »مراقبه« و کلی چیز دیگر شوید. سطحی خوانی و احساس 

بی نیازی از مطالعه درست و دقیق، از آسیب هایی است که این خرده کتاب ها 
می توانند باعث آن بشوند. باال بردن فرهنگ مطالعه و افزایش دانش هم ادعاهای 

تبلیغاتی جذابی هستند که میکروکتاب ها برای تحقق آن ها، زیادی کوچک اند! این کپسول های 
اطالعاتی، ربطی به مطالعه به معنی فعالیت آگاهانه خواندن همراه با تأمل ندارند؛ دانشی هم 
که وعده اش را می دهند، چیزی بیشتر از پیام های تلگرامی و پست های اینستاگرامی نیست؛ 
اطالعات عمومِی غیرضروری و بدون عمق. اصطالح کلیشه ای اقیانوس های به عمق یک 
سانتی متر گویاترین تعبیری است که در این باره به ذهنم می رسد، تکراری بودنش را ببخشید. 
خالصه های چاپی و میکروکتاب ها در کنار همه ایرادهایی که در این پرونده گفتیم و نگفتیم ولی 
بدیهی به نظر می رسند، یک اشکال اساسی غیرقابل چشم پوشی دارند؛ نظرات را به نفع داده ها 
مصادره می کنند. ما به لطف آن ها درباره دامنه گسترده ای از موضوعات، داده جمع می کنیم ولی 
این داده ها را از مسیری به دست  نمی آوریم که به تحلیل و نظر و بینش منجر  شوند.این محصوالت 
غیرفرهنگی ما را از خواندن اصل اثر بی نیاز می کنند؛ خیلی ها خالصه کتاب می خوانند که اگر 
باب میل شان بود بروند خود کتاب را بخوانند اما این اتفاق نمی افتاد  چون اواًل خالصه ها آن قدر 
بد و بازاری هستند که لذت مطالعه خود اثر را ندارند، ثانیًا وقتی در 50 دقیقه خالصه کتاب را 
بخوانیم احساس می کنیم همه چیز را درباره اش می دانیم و الزم نیست چند ساعت وقت بگذاریم 
و خودش را با قیمت بیشتری بخوانیم. توهم دانایی ناشی از این خالصه خوانی ها و اظهارنظر 

بی جا درباره همه چیز هم که جای خودش یک آسیب جدی این نوع مطالعه است.

کتاب ویچ ها محصول طبیعی زندگی مدرن اند؟

 فرهنگ ساندویچی 
و معنی زدایی از چیزها

میکروکتاب ها بنا به دلیلی و در پاسخ به نیازی تولید شده اند. با طرفداران شان 
که صحبت کنی، می گویند وقت کم و حوصله تنگ و جیب خالی به این سمت 
سوق شان داده  است. زندگی در عصر ما افتاده روی دور تند. از طرفی دویدن برای 
خیلی های مان نای نشستن و خواندن باقی نگذاشته  است؛ از طرف دیگر فناوری 
دارد عادت های تازه ای در ما به  وجود می آورد. متن های کوتاهی که بی مقدمه و 
حاشیه سریع می روند سر اصل مطلب، اطالعات ضروری 
را به  صورت موردی و نکته ای و طرح های تصویری ارائه 
می کنند و همه فهم و بی نیاز از توضیح و تفسیرند، 
با سبک زندگی فعلی  ما هماهنگ ترند. عادت به 
خواندن چنین متونی، مطالعه کتاب های طوالنی 
را سخت و ظرفیت تمرکز را کم می کند. فناوری حتی 
فیزیولوژی ما را هم تحت تأثیر قرار داده  است. چندوقت 
پیش در سایت ترجمان، مقاله ای خواندم با عنوان »فناوری چگونه 
دست های ما را تغییر می دهد؟«. نویسنده مقاله می گفت این روزها 
دست های ما به مشکالت و بیماری های تازه ای مبتال می شوند چون 
برای حرکت هایی به کار می گیریم شان که برای آن ها ساخته نشده اند. 
حتی ممکن است بافت های دست مان درنتیجه این وظایف تازه، 
کار با تلفن همراه و رایانه، دچار تغییر شوند همان طور که شکل فک و 
دهان  ما به  دلیل استفاده از قاشق و چنگال نسبت به اجدادمان تغییر 
کرده  است. طبیعی است که سبک و شیوه خواندن مان هم عوض بشود اما 
باید از هر تغییری استقبال کنیم؟ کتاب های صوتی و ای بوک ها، امکانات تازه ای 
هستند در راستای تغییر سبک زندگی. گوش دادن به کتاب در وقت های مرده 
و امکان مطالعه روی دیوایس های مختلف به جای حمل کتاب های سنگین، 
پیشنهادهای خوِب این امکانات جدید هستند اما کتاب ویچ ها هم جزو همین 
گروه، طبقه بندی می شوند؟ خودشان را در این گروه جا می زنند ولی از عهده اش 
برنمی آیند. انگیزه تولیدشان، چیزی غیر از پول نیست و تقاضا برای آن ها ربطی به 
انگیزه دانایی و آگاهی ندارد. خب اشکال کار کجاست وقتی تولیدکننده راضی 
و خریدار راضی است؟ باالتر درباره معایب کتاب ویچ ها حرف زده ایم ولی نباید 
آن ها را شخصی تلقی کنیم. ایراد در این نیست که کسی با خواندن یک خالصه 
کتاب. ادعای فرهیختگی کند یا با شنیدن یک میکروکتاب توهم همه چیزدانی 
بزند. مشکل آن جاست که این تولیداِت ظاهرا فرهنگِی بی ضرر، به فرهنگ 
ساندویچی دامن می زنند. درست است که این سیکل معیوب را مصرف کننده 
آماده خوار و تولیدکننده پول دوست می سازند ولی این ها دو گروه انتزاعی خارج 
از جامعه نیستند، بخشی از جامعه ای هستند که به معنی زدایی و عمق زدایی از 

همه چیز دامن می زنند. 

میکروکتاب یا ماژیک 
فسفری بی دقت؟

یک تجربه از خواندن خالصه کتابی که هیچ نسبتی با 
نسخه اصلی نداشت

چند وقت قبل شروع کردم به مطالعه یک کتاب 
ــدود 700 صفحه  ای؛  کتابی اتو  ح

بیوگرافیک که نویسنده در آن 
بافت اجتماعی کشورش در 

روزهای کودکی، مناسبات 
سرسختی  ــی،  ــوادگ ــان خ
خــــودش بـــه عـــنـــوان یک 

دانش  آموز، مشکالت نژادی 
برای دست یافتن به آموزش 

خوب و پیشرفت و خیلی چیزهای 
دیگر را به طور مفصل توضیح داده بود. 

حدود 400 صفحه از کتاب را طی چند روز خواندم. کتاب جالبی 
بود اما به شکلی که روی آن تبلیغ شده بود اثرگذار نبود. به  هر 
ترتیب خللی در مطالعه ادامه کتاب پیش آمد و مترصد فرصت 
بودم تا تمامش کنم تا این  که یک روز بلیت اینترنتی سینما گرفتم 
و به سالن رفتم اما بعد از چاپ بلیت جلوی سینما متوجه شدم یک 
ساعت زودتر آمده ام. آن  جا بود که تصمیم گرفتم وقت مرده  ام 
را زنده کنم. گشتم و گشتم دنبال نسخه الکترونیک کتابی که 
درحال خواندنش بودم . یک مورد پیدا کردم با قیمت شگفت 
انگیز دوهزار و 500 تومان. فایل را دانلود کردم و با یک مقدمه 
عجیب مواجه شدم. در این مقدمه آمده بود گروه فالن به  طور 
تخصصی آثار برگزیده را خالصه می  کنند تا مخاطبانی که پول 
و وقت کافی برای مطالعه کتاب را ندارند با مهم  ترین نکاتش 
آشنا شوند. برای من  که طی چند روز فقط نصف کتاب را خوانده 
بودم مطالعه کتابی که به من قول می  داد ظرف 45 دقیقه همه 
داده  هــا را بدانم فرصتی عالی بود. کتاب اصلی من را گام به 
گام به آن زمان و مکان می  برد. طوری که چهره شخصیت  ها را 
مجسم می  کردم، به  طور مثال عمه راوی را در ذهنم ساخته 
بودم، اسم محله، همسایه  ها و همکالسی و معلم اش  را یاد گرفته 
بودم، از خواندن کتاب لذت برده بودم و گام به گام در موقعیتی 
که نویسنده می  خواست از آن مطلع شوم قرار گرفته بودم. اما 
در کتاب خالصه شده یکهو با یک سری جمله بی  ربط مواجه 
شدم که بدون رعایت اصول نگارشی و بدون هیچ حلقه وصلی 
پشت سر هم آمده بودند. بیشتر شخصیت  ها حذف شده بودند. 
اتفاقات به  جای توصیف، پشت سرهم ذکر می  شدند. دنیای کتاب 
درگیرم نمی  کرد. تصور کنید یک نفر به شما بگوید »جدایی نادر از 
سیمین« را نبین، فیلم یک ایده مرکزی دارد: عواقب دروغ گفتن 
یا مخفی کاری شخصیت  ها را نشان می  دهد و شما هم فکر کنید 
با دانستن اصل ایده  و دیالوگ های مهم از تماشای فیلم بی  نیاز 
شده  اید. به همین راحتی! کتاب خالصه شده برای این  که به 
قولش عمل کند و زیر یک ساعت تمام شود دست به انتحار زده 
بود. خیلی زود تمام شد. با چند جمله کلیدی شبیه سخنان نقل 
شده از حسین پناهی و ژان ژاک روسو  در فضای مجازی .  در 
دقایقی که تا شروع فیلم باقی بود به این فکر می  کردم که چرا به 
جای خواندن این کتاب سراغ جست وجوی سخن بزرگان نرفتم؟ 
کتابی که مرا گام به گام در مسیر مفهومش پیش نبرد و بخواهد 
آن مفهوم را به صورت چند جمله به من منتقل کند چه فرقی با 
سخن بزرگان دارد؟ بماند آن کسی که کتاب را خالصه کرده در 
این گزینش به جای حفظ رویکرد نویسنده و روح کتاب، چه قدر 
سلیقه، نیازها و نگاه خودش را مخلوط کرده و در حقیقت من به 
جای مطالعه یک کتاب، درحال بررسی هایالیت  های یک نفر 
بودم که ذهنش هیچ نسبتی با نگاه مولف اصلی ندارد، کسی که 

ماژیک فسفری  اش خوب هم هایالیت نکرده بود.

کتاب  ویـچ!

10 پیشنهاد به  خانم های ورزشکار 
 از امروز تنبلی را کناربگذارید و سلیقه ورزشی 

خود را بیابید

ماجرای عشق اورژانسی!
این که مزاحم تلفنی اورژانس گفته زنگ می زنم چون 

از خانم اپراتور خوشم آمده، از لحاظ روان شناسی 
قابل بررسی است

آآآآی! من عصبانی ام! 
گپی با یک گروه نوجوان درباره راه های کنترل 

هیجان های منفی
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 قدم اول را بردار 
اولین کاری که باید انجام بدهید این است که تصمیم بگیرید  
به صورت منظم ورزش کنید. اگر از ما بپرسید تصمیم گرفتن 
مهم ترین بخش از داشــتن فعالیت بدنی اســت حتما برای 
خودتان ساعات مشخصی را در نظر بگیرید و به انجام فعالیت 
بپردازید. این نکته را فراموش نکنید تصمیم به ورزش کردن 

فقط با داشتن برنامه منظم عملی می شود.
 از غار تنبلی ات بیرون بیا

همه خانم ها با سلیقه ها ی گوناگون به دنیا آمده اند پس اصال 
عجیب نیست اگر شما از باشگاه رفتن خوشتان نیاید. ممکن 
است شما در شنا یا سنگ نوردی یا حتی در ورزش های رزمی 

عالی باشید.
 با هدف های کوچک شروع کن

بهترین راه برای رســیدن به هدف های بزرگ این اســت که 
آن را تبدیل به چندین هدف کوچک کنید. اگر دوست دارید 
قهرمان  شــوید بهتر اســت ابتدا به این فکر کنید کــه وزن و 
ماهیچه های خــود را به اندازه ایده آل برســانید. هدف های 
کوچک، مسیر رسیدن به هدف نهایی را برایتان لذت بخش تر 

خواهند کرد.
 حرکات ترکیبی انجام بده

  حتما برایتان پیش آمده است که انجام یک سری کار تکراری 
در منزل شما را کسل و خسته کند. در ورزش کردن هم این 

قانون وجود دارد و شما نباید بگذارید این اتفاق برایتان بیفتد. 
کافی اســت در حرکات روزانه خودتان تنــوع به خرج دهید 
و همیشــه حرکات تکراری انجام ندهید. شــما می توانید از 

ترکیب حرکات چندین نوع ورزش نیز کمک بگیرید .
 با پزشک تان مشورت کنید

اگر یک خانم  باالی ۵۵ ســاله هســتید و تاکنــون به صورت 
جدی ورزش خاصــی نکرده اید حتما قبــل از انجام هرگونه 

حرکت ورزشی باید با پزشک تان مشورت کنید.
برای همه تازه کارها نیز توصیه می شــود جلسه های اول به 
صورت سه جلســه ۱۵ دقیقه ای در هفته باشد و سپس آرام 

آرام به سه جلسه یک ساعتی افزایش یابد.
 منبع سوخت تان را کامل کنید

با انجام فعالیت ورزشی کالری بیشــتری خواهید سوزاند و 
متابولیســم بدنتان افزایش خواهد یافت پس بدن شما باید 
به عنوان منبع ســوخت مواد غذایی کافی را داشــته باشد. 
بنابراین فراموش نکنید که وعده های غذایی خود را به صورت 

سه وعده اصلی و دو میان وعده کامل مصرف کنید.
 آب بخورید

با انجام فعالیت ورزشی عضالت همه زنان رشد می کند و این 
عضالت برای رشد احتیاج به آب بیشتری خواهد داشت. به 
مدت دو ســاعت قبل از ورزش باید 3-2 لیوان آب بنوشید و 
هنگام تمرین نیز بین هــر 20-۱0 دقیقه باید یک لیوان آب 

مصرف کنید در غیر این صورت عضالت تان نابود خواهد شد.
 حرکات قدرتی را فراموش نکنید

 اشتباه نکنید حرکات قدرتی مخصوص آقایان نیست. همه 
عضالت برای قوی شدن نیاز به انجام حرکات قدرتی دارد 
در حرکات قدرتی می توانید از کتل بل ها و هالتر ها استفاده 

کنید یا تمرین هایی مثل شنای سوئدی را انجام بدهید.
 لباس ورزشی راحت بپوشید

باشگاه ورزشی سالن مد نیست و اصال مهم نیست ظاهرتان 
چگونه باشد هنگام انجام فعالیت ورزشی شما باید کفش و 
لباس مناسب و راحت داشته باشــید و تا حد ممکن آرایش 

نکنید.
بهترین حالت پوشــش هنگام ورزش، پوشیدن لباس های 
الیه الیه است تا بتوانید بعد از گرم کردن لباس هایتان را کم 
کنید و شکل مناسب حرکات را یاد بگیرید. یکی از مهم ترین 
نکات در ورزش کردن این است که حرکت را درست انجام 

بدهید.
 از راهنمایی مربیان کمک بگیرید

ورزش کردن به صورت اشتباه نه تنها به سالمتی شما کمک 
نمی کند بلکه ممکن است باعث آسیب زدن به مفاصل شما 
هم بشــود پس به  خانم هــای مبتدی توصیه می شــود یا در 
کالس های گروهی شرکت کنند یا در ابتدای کار از مربی ها 

در باشگاه کمک بگیرند.
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پرسش و پاسخ

 ممنوعیت های غذایی برای فرد سرماخورده

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر محمد حسین نجفی
 متخصص فشار خون و قلب و عروق 

و فوق تخصص گرفتگی عروق پا

34 ساله ام و ورزش می کنم. هنگام ورزش 
احســاس درد در پــا دارم. بــرای درمان به 
پزشــک مراجعه کردم اما نتیجه ای نداده 

است. آیا درمان دارد؟
بله، لنگی یا درد پا هنگام راه رفتن بر اثر کاهش 
شــدید جریان خــون طــی مــدت ورزش اتفاق 

می افتد.
ابتدا ممکن اســت این درد فقــط در هنگام راه 
رفتن باشــد ولی رفته رفته که وضعیت تشدید 
می شود درد حتی در هنگام اســتراحت نیز به 

سراغ فرد می آید.
اگرچه این وضعیت اغلب یــک بیماری در نظر 
گرفته می شــود ولی اگــر به طــور تخصصی به 
این مسئله توجه کنیم لنگی یا درد پا هنگام راه 

رفتن عالمتی از یک بیماری است. 
معموال لنگی عالمتــی از بیماری و مشــکالت 
ســرخرگ های محیطی و یک مشکل اساسی 

است .
 اگر در زمان ورزش در ناحیه پا و دست احساس 

درد می کنید با پزشک خود در میان بگذارید.
 اگر بدون درمان درد پا از کنــار این موضوع رد 
شوید، بیماری های سرخرگ محیطی و لنگی 
کیفیت زندگی شما را در سطح نامطلوبی قرار 
خواهند داد و ســبب ایجاد عوارضی می شوند 

که زندگی شمارا به مخاطره می اندازند.
این عارضه اغلب نشانه ای از بیماری سرخرگ 

محیطی است.
 در ایــن بیمــاری رگ خون رســان بــه اعضای 
بدن دچار آســیب می شــود که یکی از عوارض 
 آترواســکلروزیس اســت. آترواســکلروزیس 
می تواند هر رگــی را متاثر ســازد و به خصوص 
بر رگ هــای قلب اثر مــی گذارد.آریتمی قلبی 

و سکته مغزی هم از عوارض این آسیب  است.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
سهشنبه

۲8آبان1398
شماره1۴۶۶

 آب آناناس را بگیرید و پوســت ســیب هــا را هم جدا و 
ســیب ها را خردکنیــد. ســپس در یک کاســه آناناس، 

هویج، کشمش، نارگیل و سیب را مخلوط کنید.
در یک کاسه کوچک دیگر، باقی مانده مواد را ترکیب   

و در آخر هویج را هم به آن مواد اضافه کنید.
 مواد دو کاسه را در یک ظرف بریزید و در آن را بگذارید 
و برای خنک شدن، مدت زمانی در یخچال قرار دهید. 
ساالد هویج و سیب، یک بشــقاب غذایی ساده برای 
تغذیه کودکان هم است. مزیت این ساالد، این است 

که در عین مفید بودن، دستوالعمل آسانی دارد.
خواص:

 هویج خواص آنتی اکسیدانی دارد که با پیری سلول های
 بدن مقابله می کنــد و کلســیم آن برای رشــد کودکان 

مفید است .

ساالد

آناناس خرد شده - کمی
 سیب ترش – 2عدد

 هویج – رنده شده 3 فنجان
 کشمش – 3 قاشق غذاخوری

 پودرنارگیل – کمی
 ماست وانیلی – یک سوم فنجان)به دلخواه(

 ماست ساده – یک سوم فنجان
 سس مایونز- 3 قاشق غذاخوری

 آب لیمو – یک قاشق غذاخوری

ساالد هویج و سیب

کودکان
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 شیرینی ها
 مصرف زیاد قند می تواند سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند. افزایش قند خون 
باعث مهار فعالیت گلبول های سفید خون می شود و عفونت در بدن گسترش 

می یابد همچنین مصرف شکر باعث افزایش التهاب در بدن می شود.

 مرکبات
اگرچــه مرکبــات سرشــار از ویتامین C هســتند امــا به کســانی کــه در هنگام 

سرماخوردگی و آنفلوآنزا معده درد دارند، باز هم توصیه می شود از خوردن آن 

اجتناب کنند، چون ایــن میوه ها باعث تحریک معده می شــود و حالت تهوع را 

تشدید می کند.

 غذاهای تند
ادویه هــای تند اگرچــه بــرای رفــع گرفتگی بینــی در هنــگام ســرماخوردگی 

مفیداســت، اما اگر مبتال به آنفلوآنزا هســتید و از معده درد نیــز رنج می برید، به 

هیچ وجه غذای تان را تند نکنید.

 کربوهیدرات های ساده
 ایــن نــوع کربوهیدرات هــا نیز باعــث افزایش قنــد خــون می شــود. البته همه 

کربوهیدرات هــا بد نیســت. نــان گندم کامــل، غــالت کامــل و ... را در هنگام 

ســرماخوردگی مصرف کنید چون حــاوی فیبر فراوان اســت و التهــاب بدن را 

کاهش می دهد.

بانوان

10 پیشنهاد برای خانم های ورزشکار 

مهسا کسنوی 

ایــن روزها خانم های بســیاری 

هســتند کــه بــه علــت ســبک 

زندگی و کمبود وقت هیچگاه 

فعالیــت بدنی نداشــته و حتــی پایشــان هم به 

مکان هــای ورزشــی باز نشــده اســت امــا بنا به 

دالیلی بعد از گذشــت ســال ها حاال تصمیم به 

ورزش کــردن گرفته اند. در ادامــه می خواهیم 

10 پیشنهاد اساســی برای تازه کارهایی که به 

فعالیت بدنی روی آورده اند داشته باشیم.

چرا کودکان چاق می شوند؟

امروزه مشکل چاقی با سرعت بیشتری در کودکان 
و نوجوانان دیده می شــود. عوامل زیادی در چاقی 

کودکان موثر است از جمله :
عوامل مربوط به ژنتیک و ارث؛ خطر ابتال به اضافه 
وزن و چاقــی در کودکانــی که والدین چــاق دارند 
یــا از مــادران دیابتــی متولد می شــوند، بیشــتر از 
دیگــر کــودکان اســت.عوامل مربوط بــه محیط و 
شــیوه  زندگی؛ رفتارهای غذایی نامناســب مانند 
عادت به مصرف غذاهای چــرب و پرکالری، آماده 
و رســتورانی، تنقالت کــم ارزش زمینه ســاز ابتال 
به اضافه وزن و چاقی هســتند.در دســترس بودن 
غذاهــای پرکالــری در محیط کــودک مانند خانه، 
مهد کودک، مدرســه و محل هــای بــازی و تفریح، 
ســبب تشــویق او به مصــرف ایــن مــواد و در نتیجه 
اضافه وزن و چاقی می شــود.بی تحرکی کودکان؛ 
کاهش فعالیت بدنی )استفاده بیش از حد از رایانه، 
تماشــای تلویزیون به مدت طوالنی و ...( و کاهش 
فرصت های بازی در خارج از منزل موجب می شود 
تا بخشــی از انرژی دریافتی از مواد غذایی در بدن 
به صــورت چربی تجمع یابد و ســبب اضافــه وزن و 

چاقی شود.
 چند توصیه  تغذیه ای

 تغذیه کودک در شش ماه اول زندگی فقط با شیر 
مادر و تداوم آن تا دو سالگی

 مصرف روزانه صبحانه به عنوان یکی از سه وعده 
اصلی غذایی

 مصرف روزانه حداقل دو میان وعده غذایی مناسب
 صرف غذا به همراه خانواده

 خودداری از دادن غذا یا تنقالت به کودک هنگام 
تماشای تلویزیون

  خودداری از وادار کردن کودک به اتمام غذا
ندادن شکالت و شیرینی به عنوان پاداش به کودک
بنابــر اعــالم دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
بهداشــت، باید توجه کرد که انجــام فعالیت بدنی 
در کودکان موجــب افزایش قدرت بدنــی و تقویت 
عضالت، کاهش استرس، افزایش اعتماد به نفس، 
حفظ وزن ایده آل، کاهش یبوســت و کاهش خطر 
ابتال بــه دیابت، پرفشــاری خون و بیمــاری قلبی – 

عروقی می شود.

تاثیر دیابت بر سیستم عصبی
دیابت می تواند بر اعصاب تاثیر بگذارد و باعث تکرر، 
بی اختیاری یا احتبــاس ادرار شــود.دکتر محبوبه 
آقایــی متخصص مغــز و اعصاب گفت: مغــز، نخاع، 
اعصابی که نخاع را به اندام ها، مغز را به ناحیه سر و 
گردن و اندام های داخلی را به نخاع متصل می کند 
سیســتم عصبــی ما را تشــکیل مــی دهنــد که طی 

مراحل مختلف دیابت احتمال آسیب دارند.
 احتمال آسیب بیشتر

در افراد مســنی که به دیابت مبتال هســتند و فشار 
و چربــی خون  باالیــی دارنــد ، همچنین از ســیگار 
یا مــواد مخــدر اســتفاده می کنند احتمال آســیب 
اعصاب بیشــتر اســت.اگر رگ های خون رســان به 
مغز تنگ شود ممکن است ســکته مغزی رخ دهد یا 
باعث دمانس و فراموشی شود. مغز ما برای این که 
خوب کار کند نیاز به قند خون دارد. اگر این  میزان 
بین ۸0  تا 2۷0 باشــد مغز خــوب کار می کند. اگر 
قند خون باالتر یا پایین تر از مقدار ذکر شــده باشــد 
مغز آسیب می بیند. عوارض دیابت قابل پیشگیری 
است به شرط آن که قند خون، چربی و وزن کنترل 
شــود و افراد مبتال به دیابت، ورزش مناسب داشته 
باشند.افت قند ممکن است گاهی دارای عالیمی 
مانند سکته مغزی باشــد اگر با بیمار دیابتی دارای 
عالیم افت هوشیاری مواجه شدید یک ماده شیرین 
مثل عســل یا خرما به وی بدهید.بررســی ها نشان 
می دهد، ســال 20۴۵ حدود  ۸0 میلیــون نفر در 
خاورمیانه دیابت خواهند داشت. در ایران، هشت 
میلیون نفر پیــش دیابت و حدود شــش میلیون نفر 
دیابت دارند و به طــور کلی حــدود ۱۴ میلیون نفر 
از  جمعیــت ۸0 میلیونــی درگیــر دیابت هســتند.
وی افــزود: افراد مبتال به دیابــت، باید برای کنترل 
قند، هفته ای ۱۵0 دقیقه ورزش هوازی مثل پیاده 
روی سریع داشته باشــند، مصرف دخانیات را کنار 
بگذارند و به تغذیه خــود توجه کنند. بــرای هر فرد 
دیابتی در خصــوص تغذیه باید برنامــه ای جداگانه 
داده شــود. قندهای ســاده باید حذف و در کنارش 
مصرف موادی چون برنج، سیب زمینی، ماکارونی 

و نان کم شود.

بیشتر بدانیم

 سرماخوردگی با عالیمی همراه اســت که اگر مراقبت های ویژه را انجام ندهیم تشدید خواهد شد. درد و 

خارش گلو، سرفه خشک و کوتاه و گرفتگی بینی از عالیم رایجی است که درمان کامل آن حدود پنج روز طول 

می کشد، اما اگر مراقبت کافی نداشته باشیم ، شاهد بدتر شدن عالیم سرماخوردگی و آنفلوآنزا خواهیم بود.

عوارض دیابت نوع 2  برجسم و روان جوانان 
بســیاری دیابت نوع 2 را بیماری سالمندان 
می دانند و تصور می کنند خطری از این بابت 
متوجه جوانان نیست. غافل از این که نه تنها 
جوانان نیز در معــرض ابتال به ایــن بیماری 
هستند که عوارض روان شناختی این بیماری 
می تواند سالمت روان جوانان را بیش از افراد 
مسن به خطر بیندازد. این موضوعی است که 
به تازگی توسط پژوهشگران دانشگاهی در 
پنسیلوانیا اعالم شده است.این پژوهشگران 

برای بررسی فشــار روانی ناشــی از دیابت، 
گروه 2۷0 نفره ای از افرادی را که به تازگی 
متوجه دیابت خود شده بودند مورد بررسی 
قرار دادند. در این بررسی مشخص شد افراد 
جوانی )زیر ۴2 ســال( که بــه تازگی متوجه 
دیابت خــود شــده اند، اضطراب بیشــتری 
نسبت به افراد دیگر تجربه می کنند. در مقابل 
اما بیمــاران باالی 6۴ ســال، بعــد از اطالع 
از بیماری خود، اضطراب کمتری داشــتند 

البته نکات درمانی را بهتــر از افراد جوان تر 
رعایت می کردند. از ســویی در این مطالعه، 
تحصیالت و درآمــد باالتر با میــزان افزایش 
اضطراب رابطه داشــت که به نظر می رســد 
شاید دلیل آن نگرانی فرد از تاثیر بیماری بر 
موقعیت شغلی اش باشد. اما از این یافته ها 

چه استفاده ای می توان کرد؟
در این مطالعه افراد جوان تر نه تنها در معرض 
اضطراب بیشتری بودند که همراهی کمتری 

برای درمان خود نیز داشــتند. توجه بیشتر 
کادر درمانی به این دو نکته و در نظر داشتن 
آن در فرایند درمان می تواند همراهی بهتر 
جوانان را در درمان به دنبال داشــته باشــد 
و به آرامش آن هــا کمک کنــد. از طرفی اگر 
جوان هستید و به تازگی متوجه دیابت خود 
شــده اید، نگرانی های خــود را به رســمیت 
بشناســید و در صــورت لــزوم از متخصــص 

کمک بگیرید.

تازه ها

 اگر در خانواده خود فردی 
را دارید که در سنین پایین 

دیابت او تشخیص داده 
شده است، نگرانی ها و 

دلمشغولی های او را در نظر 
بگیرید و او را بابت آن ها 

سرزنش نکنید

از امروز تنبلی را کناربگذارید و سلیقه ورزشی خود را بیابید
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قرار و مدار

روز واکس زدن کفش ها

امروز واکس و برس کفش رو بردارین و 
بیفتین به جون کفش های تو خونه تون! 
هم کفش های خودتــون، هم پدر و مادر 
یا همســر و ... . همه رو بــراق کنین تا 
عــاوه بــر زیبایی و 
بیشتر شدن عمر 
کفش ها، اهالی 
خونه تون رو هم 
خوشحال کرده 

باشین...

* درباره پرونده دوشــنبه زندگی ســام، کاش به رســم 
جهیزیه دیدن ایرانی ها هم اشاره می کردین که فقط به 
خاطر چشم و هم چشــمی و تجماته! عجیب و بی خود 

نیست به نظرتون؟
* جدول الفبا در ستون سرگرمی امروز که در صفحه کودک 
چاپ شده، خیلی سخت بود. آسون ترش کنین اگر میشه.

* ستون ترفندهای طایی برای آشپزی راحت را هر روز 
مادر سینا چاپ کنید. کاربردی و به دردبخوره. 
* آداب   و  رســوم کشــورهای دیگر برای خواســتگاری، 
به خصوص هند که عــروس باید کفش خواهــر داماد رو 
بدزده، خیلی خوب بود. خخخ. از تصورش هم خنده ام 

می گیره.
* حاال که اســتفاده نکــردن از واژه هــای خارجی برای 
نویسندگان روزنامه خیلی سخت است، پیشنهاد می کنم 
در پایین پرونــده روز زندگی ســام که اتفاقا بیشــترین 
اســتفاده از کلمات خارجی را دارد، معادل فارسی واژه 

های خارجی به کار رفته را درج کنید.
* به عنوان یــک مادر تایید می کنم کــه الالیی گفتن که 
مطلبــی درباره اش در ســتون بانــوان چاپ شــده، مثل 
داروی خواب آور عمل می کنه. تــازه مادرها حتما از این 

روش کمک بگیرن.
* پاســخ مشــاور به پیامک خانمی که گفته بود »شــوهرم 
حوصله بچه ندارد و می گوید ســقطش کنیم«، عالی بود. 
احسنت خانم جعفری با پاسخ دقیق و کارشناسی شده تان.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

استفاده از رورَوک ضمن قرار دادن کودک در معرض حوادث 
مختلف، فرصت یادگیری یکی از مهم ترین مهارت های زندگی 
آن هم به صورت طبیعی را از او می گیرد. مطالعه ای از کتابخانه 
دیجیتــال ســاینس دایرکت نشــان داده اســت کــه رورَوک با 
ایجاد تداخل در روند یادگیری ذاتی، منجر به تاخیر در تکامل 
فرمان های حرکتی صادره از مغز کودک برای حداقل چندین 
ماه خواهد شد. به نظر می رسد این تاخیر دست کم بیش از سه 
روز به ازای هر 24 ســاعت اســتفاده از رورَوک باشــد اما قطعا 

اساســی ترین مشــکل در این باره ، تاخیر در 
تکامل ذهنی کودکان است. این تاثیر گاهی 

تا حتی 10 ماه پــس از توقف اســتفاده از 
رورَوک نیز اســتمرار داشته است. دکتر 

»پلیکــر«،  متخصــص اطفال می 
گوید : »کودکانی کــه به صورت 
طبیعی بزرگ می شوند و راه رفتن 

را بدون عجله)اشــاره به استفاده 

از رورَوک( می آموزنــد نــه تنهــا از نظر عضانی 
پایدارتر هســتند بلکــه اعتمادبه نفــس و قدرت 

ذهنی بیشتری نیز دارند«.

   مزایای چهار دست و پا رفتن کودکان
در ضمن و با استناد به پژوهش های چاپ شده در مجله 
»داینامیــک کایروپراکتیک«، حرکت چهار دســت و پا 
فرایندی فوق العاده پیچیده است که استفاده 
از هر دو نیمکره چپ و راست مغز و در عین حال 
هماهنگی دقیق میان آن ها را طلب می کند. 
این هماهنگــی، فرد را بــرای دســت یابی به 
موفقیت هــای آکادمیک در آینده مســتعدتر 
می سازد. بدین ترتیب بهترین روش برای کمک 
به فرزندان این است که اجازه دهیم خودشان 
راه رفتن را بیاموزنــد و ما تنها محیطی 
ایمن و مناسب را در اختیارشان قرار 
منبع: عصر ایران دهیم! 

بانوانفرصتی برای یادگیری که »روروک« از کودکان می گیرد

در هر فرصتی به چشــمانش نگاه کنید و به او 1 نگذارید به عشق شما شک کند
بگویید که دوســتش دارید. او به عشــق شما 
بیش از پول و هدیه های وقت  و بی وقت تان نیاز 
دارد. در امنیت و اعتماد، هیچ فردی در دنیا نمی تواند جای 
پدرش را بگیرد. او در هر لحظه و هر سنی ممکن است شما 
را ناامید کند و مرتکب اشتباه شود اما هیچ گاه نگذارید به 

عشق شما شک کند.
دختر شما باید دوران کودکی اش را به عنوان 2 حافظه هیجانی اش را پر کنید

مهم ترین دوره زندگی اش تا جایی که ممکن 
است، واضح و روشن به یاد داشته باشد. شما 
وظیفه  داریــد رویدادهایــی با خاطره های خــوش برایش 
تــدارک ببینید، مثــل یک ســفر خانوادگی، جشــن های 

مناسبتی ساده و به یاد ماندنی و حتی یک صبحانه درست 
و حسابی دو نفره. با دوربین تان هر لحظه خوشحالی او را 
ثبت کنید. حافظه  هیجانی دخترتــان را از لحظاتی که با 
پدرش سپری کرده  است، پر کنید و همیشه در بزرگ ترین 
رویدادهای زندگی اش در کنارش باشــید. این نکته مهم 

است که او شما را به عنوان پدری همراه به ذهن بسپارد.
مراقب باشید که او رفتار شما را با مادرش زیر 3  عالقه تان به مادرش را پنهان نکنید

ذره بین دارد. این موضوع اهمیت زیادی دارد 
بنابراین لطفا با دقــت  این موضــوع را رعایت  
کنید. به او نشان بدهید که مادرش را دوست دارید و او در 
اولویت همه برنامه های زندگی شما خواهد  بود. گاهی با 
همسرتان تفریح دونفره یا حتی یک سفر آخر هفته بدون 
حضور بچه ها داشته باشید. این کار نه تنها برای بهتر شدن 

زندگی مشــترک تان مفید اســت بلکه به دخترتــان برای 
داشتن یک دیدگاه مثبت درباره ازدواج نیز کمک می کند.

خوشحالی دختربچه ها از این کار غیرمعمول 4  اصول بستن موهایش را یاد بگیرید
پدرشــان که پیش از این به عهده مادر بوده، 

غیرقابــل  وصــف اســت. 
امتحان کنید و از لــذت آن ها مملو 
از عشــق شــوید. پدرهــا هــم بایــد 
موهای دخترشان را درست کنند 

بگیرنــد!  را  ناخن هایــش  و 
چنین مهارت هایی به او نشان 

می دهد که یک مــرد، با قدرت و 
جدیت پــدرش، می توانــد لطیف و 

مهربان باشد.

دهید5 بــه رویاپردازی هایش بــا دل و جان گوش 
دخترهــا در مقایســه بــا پســرها زیــاد حرف 
می زنند. به فکرها، آرزوهــا و هر آن چه با ربط 
و بی ربــط می گویــد، بــا جــان و دل گــوش  بدهید و بــا او 
رویاپردازی کنید. رازها و حرف های خصوصی او را جایی 
دیگر مطرح نکنید. در غیر این  صورت، برگرداندن اعتماد 
از دست رفته کار سختی خواهد بود. در ضمن و به بهانه های 
کوچک، برنامه های دو نفره تدارک ببینید. به رســتوران 
بروید، برای تماشــای فیلم به ســینما بروید، با او ورزش و 
پیاده روی کنید، بــرای تهیه کتاب به کتابخانه ســر بزنید 
و حتی برای خرید مایحتاج بهداشتی و آرایشــی مناســب 
سنش او را همراهی کنید. این که چگونه و کجا چند ساعتی 
را با دخترتان وقت بگذرانید، بستگی به هنر برنامه ریزی 

شما و شناخت روحیه دخترتان دارد.
بدانید6  زیبایی درونــش را مهم تر از زیبایی ظاهر 
به او یاد بدهید که زیبایی درونش از ظاهرش 
مهم تر است و همیشه به او یادآور شوید که این 
زیبایی درونی اوست که اهمیت دارد، نه زیبایی ظاهرش. 
با این کار به مرور بــه او آموزش داده اید کــه زیبایی چیزی 
است که در وجود هر فردی نهفته است و نیازی به لباس و 
آرایش های آن چنانی نیست. این روزها با وجود شبکه های 
اجتماعی در حوزه مد و زیبایی ظاهری، این شما هستید 
که باید به او توضیح بدهید برای ایجاد یک حس خوب در 
دیگران، نیازی نیست سر و شکلش را عوض کند و دنبال 

جراحی های زیبایی و ... برود!
گاهــی اوقــات بــرای دخترتــان یادداشــتی 7  با نامه  های محبت آمیز، غافل گیرش کنید
بنویسید و در کیف و کتاب مدرسه اش بگذارید 
و در آن یادآور شوید که او را بسیار دوست دارید 
و از داشــتن او احســاس غرور می کنید. با این کار تاثیری 

بی نظیر روی او می گذارید.
باشید8  در انتخــاب همســر آینــده اش تاثیرگذار 
رابطه شما با دخترتان سال ها بعد بر تصمیم او 
برای ازدواج با مرد رویایی اش تاثیر مستقیم 
دارد. دختران کوچــک با پدران موفق 
در ایــن رابطه پدر-دختــری، معموال 
می گویند زمانی که بزرگ شوند با بابا 
یا کسی شبیه به او ازدواج خواهند  کرد. 
با شــنیدن این حرف از دهان او، 
به خودتان آفرین بگویید چون 
شــما در برقراری ارتبــاط با او 

موفق بوده اید.

 

عالقه پدران به دختران شان از نوعی دیگر است. برق نگاه پر از عشق 
آن ها را می توان از همان روزهای اول تولد دختران شــان دید. رابطه 
دخترها با پدران شان رابطه ای خاص است و بارها شنیده ایم که دخترها 

»بابایی« هستند. این نشان دهنده اهمیت رابطه پدر- دختری است. رفتار پدر با دخترش 
تاثیر مهمی  بر انتخاب های او در آینده خواهد داشت. پدر باید همواره نقش یک الگو و 
معلم دانا را در طول زندگی برای دخترش ایفا کند اما چگونه می توان این رابطه شیرین 
را محکم تر کرد؟ اگر شما پدری دختردار هستید، برای داشــتن رابطه ای موفق با او، 

راهکارهایی را که در ادامه مطرح می شود، بخوانید.

bazdeh ،huffpost :منبع فاطمه قاسمی| مترجم  

    4نکته درباره واقعیت عشق در برخورد اول!
تا   امروز بررســی های زیادی درباره بروز عشق در 
برخورد اول در حوزه روان شناسی صورت گرفته 
است. واقعیت این اســت که هرچه این مطالعات 
عمق بیشتری پیدا می کند، از بخش رویاگونه این 
احساسات کم می شــود و داستان در حال تبدیل 
به شــکلی دیگر اســت. اما تا این جا درباره چنین 
احساسات و هیجاناتی از لحاظ روان شناسی چه 

می دانیم؟
مــردان بیشــتر روی می دهد. بــه صورت 1 تصور عاشــق شــدن در برخــورد اول، در 

کلــی تعــداد مردانــی کــه 
همــان  در  هســتند  مدعــی 

برخوردهــای اول عاشــق 
شده اند، بیشــتر از زنان 

است.
ایــن 2 در بســیاری از  مــوارد، 
عاشق شدن نه 

احساســی دو طرفــه کــه 
از  طرفــه  یــک  احساســی 

جانب یک فرد است.
اوقات ویژگی های مطلوب یک 3 ایــن احســاس شــدید گاهــی 
عشق واقعی)صمیمیت، تعهد 
و هوس( را ندارد و تنها بر یک بعد یعنی 
هوس و شوریدگی ناشی از آن، استوار 

اســت. بر این اســاس نیز متخصصــان گاهی این 
احساسات را نه عشــق که تکانه جنســی پیچیده 
شــده در هیجانات دیگــر در نظــر می گیرند. این 
موضوع به ویژه در مردان بیشتر گزارش شده است 

و برخــی بیشــتر بــودن تعداد گــزارش مــردان را 
مرتبط با همین موضوع می دانند.

 این احساســات لزوما همیشــه ســرانجام 

خوبــی نــدارد و باعــث ایجــاد رابطــه ای 4
معنــادار، عمیــق و مانــدگار بیــن دو  نفــر 

نمی شود.

   در جست وجوی عشق یا در پی هیجان؟
با توجه به این اطاعــات، این که یک پســر چنین 
ادعایی را مطرح کرده اســت، هیــچ جای تعجبی 
نــدارد. درباره یک طرفــه بودن این احســاس نیز 
کــه بحثی نیســت چراکــه این پســر از 
صدای دختــری کــه صددرصد 
حتی اسمش را هم نمی داند، 
خوشــش آمــده و در حــال 
ایجــاد مزاحمــت بــرای 
او و همــکاران اوســت. 
امــا آیــا بایــد احســاس او 
را جــدی بگیریــم؟ شــاید 
بــرای پاســخ دادن بــه این 
سوال باید کمی تعارف را کنار 
بگذاریم و به صحبت های او دوباره 
گوش دهیم. آیــا حرف زدن او بیشــتر 
نمایانگر فردی عاشــق اســت یا فردی 
کــه در بهترین حالــت، محــض تنوع و 
ماجراجویی و از سر بیکاری و نداشتن  
تفریح، در حال ایجاد مزاحمت است؟ 
شــاید هم درباره این پســر، باید موضوع را به پای 
همــان عامل)هــوس و شــوریدگی ناشــی از آن( 
بگذاریــم که متخصصــان در توصیف احساســات 

برخی افراد و به ویژه مردان استفاده می کنند.

مزاحم تلفنی اورژانس که پسری جوان، ظاهرا خجالتی، بدون تحصیالت و بیکار 
است، در مصاحبه ای گفته که از صدای خانمی که تلفن را جواب می دهد، خوشش 
آمده و به هوای شنیدن صدای او مزاحم اورژانس می شود! اما آیا باید توضیح او را 
داستانی عاشقانه تصور کنیم یا این که داستان چیز دیگری است که این پسر را 

نیز به اشتباه انداخته ؟

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره خانواده

محوری

ماجرای عشق اورژانسی!
این که مزاحم تلفنی اورژانس گفته زنگ می زنم چون از خانم اپراتور خوشم آمده، از 

لحاظ روان شناسی قابل بررسی است

طبــق آن چــه در پیامک تان به آن اشــاره 
کرده اید، یک سری مســائل باعث ایجاد 
فاصله عاطفی میان شما و همسرتان شده 
است. با توجه به اشتغال تان در دو شغل 
برای تامین هزینه هــای زندگی، رابطه ای گــرم بین دو طرف 
شکل نگرفته و بیان انتظارات از همدیگر به صورت صمیمانه 
رخ نداده اســت.زوج هــا  باید بتوانند نیازهای همسرشــان را 
مانند نیازهای خود درک کنند و از خود محوری شان بکاهند. 
با توجه به این که همسرتان شاغل و شما شاکی هستید که چرا 
همه درآمدش را در زندگی مشترک خرج نمی کند، چند توصیه 

برای حل مشکل پیشنهاد می شود.

  شاید به شما اعتماد ندارد
درســت اســت که مرد وظیفه دارد خرجی بدهد ولی باید در 
زندگی مشترک تعامل وجود داشته باشد. زمانی که زن و مرد 
به یکدیگر اعتماد متقابل داشته باشند و در قضاوت درباره هم 

منصف باشند، بیشتر احتمال دارد که رفتارهای مثبت انجام 
دهند و از رفتار منفی اجتناب کنند و در نتیجه زندگی شیرین تر 
خواهد بود. این که چرا همسر شما در زندگی مشترک درآمدش 
را در اختیارتان قرار نمی دهد، باید بررسی شود. شاید به شیوه 
پس انداز شما اعتماد ندارد یا شــما را فردی ولخرج می داند. 
هرچه زودتر باید درباره مسائل مالی و اولویت ها در خرج کردن 

با یکدیگر صحبت کنید تا شفاف سازی الزم صورت گیرد.

   نارضایتی خود را ابراز کنید
صحبت کردن و گوش دادن، مهم ترین اصل در رسیدن به هر 
تفاهمی است. وقتی شــریک زندگی شما به شــیوه ای رفتار 
می کند که از آن ناراحت هستید، راه حل این است که نارضایتی 
خود را ابراز و برای یافتن راه حل مناسب با هم گفت وگو کنید. 
درباره مسائل اقتصادی خانواده و این که چگونه درآمدهایتان 
را خرج کنید، با هم صحبــت کنید و در مذاکــره به دنبال یک 
نتیجه عادالنه باشید. از آن جایی که این قبیل مسائل می توانند 
تنش زا شوند، توصیه می شود وقت و جای مناسبی را برای آن 

انتخاب کنید.

   شاید خانم تان از تنبل شدن تان می ترسد
بعضی زن هــا فکر می کننــد اگر درآمدشــان را بــه درآمد 
خانواده تزریق کنند، به تدریج باعث تنبلی و بی مسئولیت 
شدن شوهرشان می شوند یا بعضی از مردها فکر می کنند 
که همسرشان درآمدش را برای چیزهای کم ارزش هزینه 
می کند. برای خنثی کردن این تصــورات، از برنامه ریزی 

کمک بگیرید.
 یعنی مشخص کنید هر کدام از شما می خواهید درآمدتان 
را در چه زمینــه ای از اقتصــاد خانواده خــرج کنید. برای 
مثال تعیین کنید کرایه خانــه از حقوق کدام تان پرداخت 
شــود یا خریــد خانــه بــه عهــده کدام تــان باشــد. درباره 
برنامه هایتان صحبت کنید و به قول معروف سنگ هایتان 
را بــا هــم وا بکنید تــا بتوانیــد در بلند مــدت بــه آن وفادار 

بمانید.

   شاید نظرش را برای خریدها نمی پرسید
فرقــی نمی کند کــه زن خانه هســتید یا مــرد خانــه. به یاد 
داشته باشــید که اشــتغال همزمان هر دوی شما به خاطر 
هدفی بوده است: »بهتر کردن حال زندگی مشترک تان«. 
بنابراین همیشــه برای خریدن وسیله جدیدی در زندگی، 
نظر همدیگر را بپرسید و بررسی کنید تا اگر جای خالی مهم 
تری وجود دارد، اول آن را پر کنید. در پایان تاکید می کنم 
برای ایجاد صمیمیت و احساس رضایت در زندگی مشترک 

از یک زوج درمانگر متبحر کمک بگیرید.

مشاوره 
زوجین

کارمند و متاهل هستم و حقوقم پایین است. به همین دلیل برای تامین هزینه های زندگی مجبورم با ماشینم هم کار 
کنم. مشکل من در زندگی مشترکم این است که همسرم شاغل است و درآمد نسبتا خوبی دارد ولی هیچ گونه کمکی 
در تامین هزینه های جاری به من نمی کند و فقط بخشی از درآمدش را برای خرید مسکن در آینده پس انداز می کند.

حسین شرافتی| دانشجوی دکترای روان شناسی

خانمم درآمد خوبی دارد ولی برای هزینه های زندگی مان به من کمک نمی کند!

کاری کنید که بداند دوستش دارید!
پدر باید همواره نقش یک الگو و معلم دانا را برای دخترش به خصوص در کودکی او ایفا کند تا موفقیت او در آینده تضمین شود اما چگونه؟

 با اسکن این کد 
 می توانید این ویدئو را 

تماشا کنید

مشاهده اولین قدم های فرزند برای هر والدی به شدت لذت بخش و هیجان انگیز است. رورَوک اختراع شد تا دستیابی به 
چنین رویایی سریع تر محقق شود. حداقل از نظر روانی، کاربرد رورَوک برای کودکان به آن ها احساسی آمیخته از شادی و 

اعتماد به نفس هدیه می دهد اما داستان به همین جا ختم نمی شود! بر اساس مطالعات انتشار یافته از مجله تکاملی و رفتاری 
طب اطفال، رورَوک در تعداد زیادی از موارد گزارش شده منجر به تاخیر در توسعه فرمان های حرکتی مغز کودکان می شود 

و حتی می تواند منجر به اختالل در تکامل ذهنی آن ها شود.
سوژه 

روز



جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 فالنی قرار است برای به دنیا آمدن فرزندش به فامیل شام بدهد و شما و خانواده هم به این مهمانی 
دعوت هستید. مهمانی این مدلی است که نوع غذا از قبل مشخص نشده و هر کسی می تواند هرچه 

میل دارد از منوی غذای رستوران سفارش بدهد. این طور وقت ها میزبان خودش اول غذا را سفارش 
نمی دهد و فهرست غذا را برای مهمان ها می فرستد. خب درست است که توی موقعیتی قرار گرفته اید 

که می توانید هرچه دوست دارید با هر قیمتی ســفارش بدهید ولی به هرحال کمی انصاف 
هم بد نیست؛ اگر یک شــب دیگر در زندگی تان، میگو و بیف اســتراگانف و خاویار نخورید 
هیچ اتفاقی نمی افتد. با جیب میزبان مهربان باشــید و اجازه بدهید غذا راحت تر از گلوی 
خودتان پایین برود و مدام جوش هزینه ای را نزنید که به میزبان تحمیل کرده اید. این طور 

وقت ها معموال تنوع غذایی روی میز زیاد می شود و احتماال غذاهای دیگران 
مدام به شما چشــمک می زنند و همه اش خودتان را سرزنش می کنید که 

ای بابا چرا فالن غذا  را ســفارش ندادم. توی این شرایط برای چشیدن 
غذای دیگران روی میز خم نشــوید. بهترین راه این است که از غذای 

خودتان به او تعارف کنید تا او هم غذایش را به سمت شما بگیرد. 
درست است پیش خدمت های رســتوران آن جا هستند تا به شما 

خدمات بدهند ولی این هم یک شغل است مثل خیلی از شغل های 
دیگر. محترمانه صدایش بزنید و درخواست تان را با لبخند و خواهش 

مطرح کنید. 

امشب هم از خیر خرچنگ و خاویار بگذرید 

   
الهام حبشی

طعــم ثابت و همیشــگی میوه هــا برای تان تکراری شده اســت؟ میوه هــای مختلفی تــوی یخچال 
هستند که میلی به خوردن شان ندارید؟ پیشــنهاد این هفته ما مخصوص شماست؛ میوه خشک. 
نوع خشک شــده میوه ها همه خواص شــکل تازه آن ها را در خــود حفظ می کنند بــا این تفاوت که 
عمر طوالنی تری خواهندداشــت. عالوه بر این با خشــک کــردن میوه ها طعم آن هــا به کلی تغییر 
پیــدا خواهدکرد، گویی که میوه ای جدید با طعمی متفاوت پدید آمده اســت. برای خشــک کردن 
میوه ها حتما الزم نیست که وسایل مجهزی مثل میوه خشک کن داشته باشید. در بهار و تابستان، 
خورشــید کار خشــک کردن میوه ها را انجــام می دهد و در ایام ســرد مایکروفر و فر کار شــما را راه 
خواهندانداخت. میوه ای را که انتخــاب کرده اید، در عرض های نازک برش بدهید و هر برش را با 

فاصله از بقیه در سینی فر یا مایکروفر بچینید. میوه  خشک های شما 
در عرض 5 دقیقه آماده خواهندشــد. بهترین پیشــنهاد من 

برای میوه خشک، سیب است. سیب را می توانید روی 
بخاری یا رادیاتور خشک کنید. یک پارچه 

نازک و تمیــز روی رادیاتــور پهن کنید 
و برگه هــای ســیب را روی آن بچینید. 

ســیب  خشــک های شــما به این شیوه، 
در عرض 7 ســاعت آماده خواهندشد. 

سیب ها را جایگزین قند کنید و از خوردن 
آن ها با چای در خنکای پاییز نهایت لذت 

را ببرید.

گپی با یک گروه نوجوان درباره راه های کنترل هیجان های منفی 

آآآآی! من عصبانی ام! 
الهه توانا

»خودتو کنترل کن« از آن حرف هایی است که می رود روی اعصاب آدم؛ 
بس که از زبان بزرگ ترها می شنویم و بس که گنگ و مبهم است؛ خب 
چطوری خودم را کنترل کنم؟ در چه موقعیت هایی؟ چرا اصال؟ این ها سوال هایی است 

که مهمانان این هفته جوانه از خودشان و ما پرسیدند. »حسنا طاهری« و »سلما طبسی« 
صحبت  هیجان ها  کنترل  درباره  کردند  پیشنهاد  12ساله  طیرانی«  »اسما  و  11ساله 
تا  بود  ما  تربیتی هم در کنار  روان شناسی  ارشد  کنیم. »محدثه مشجری«، کارشناس 

بهمان کمک کند.
 اگر دوست دارید در جلسه های جوانه حضور داشته باشید،  با شماره های باالی صفحه تماس بگیرید .

میزگرد

گالری

 زندگی سالم
  سه شنبه
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اقامت در سیب زمینی   

شــاید تاکنون درباره هتل های عجیب زیرآبی، شــناور روی آب، جنگلی یا کوهســتانی چیزهایی 
شنیده باشــید اما زندگــی داخل یک ســیب زمینی حتمــا برای تان جــذاب و عجیــب خواهدبود. 
طراحان هتل در آمریکا، اتاق هتلی شبیه سیب زمینی درست کرده اند که افراد می توانند با اقامت 
در آن تجربه خــاص و جدیدی را از ســر بگذرانند. ایــن اتاق ظرفیــت دو نفر را دارد و بــا دکورهای 
زیبایی تزیین شده اســت. تختخواب، حمام، آشــپزخانه و شــومینه هم  دارد. وزن این ســازه شبیه 
سیب زمینی به شش تن می رسد و از گچ، بتن و آهن ساخته شده است. طراحان این هتل عجیب که 

در ایالت »آیداهــو« قرار 
دارد هدف خودشــان از 
این کار را ترویج مصرف 
ســیب زمینی در آمریکا 

دانسته اند.
 ایالت »آیداهــو« که این 
اتاق در آن ســاخته شده 
انبــوه  تولیــد  به خاطــر 
معــروف  ســیب زمینی 
اســت و حــاال ایــن اتاق 
بــه نمــاد جالبــی بــرای 
تبدیــل  منطقــه  ایــن 

شده است.

تطبیق رنگ چشم گوزن ها با تغییر فصل

کوچک یا بزرگ شدن مردمک چشم با توجه به میزان نور محیط اتفاقی طبیعی است که برای چشم 
انسان و بسیاری جانداران دیگر رخ می دهد. اما تغییرات چشم گوزن شمالی کمی پیچیده تر از این 
حرف هاست. رنگ چشم این حیوان با توجه به فصل عوض می شود؛ به طوری که در ماه های تاریک 
زمستانی، مردمک های گوزن شمالی باید چند ماه گشاد بمانند و این فشار مداوم روی ماهیچه های 
عنبیه، ســاختار چشــم را تغییر می دهد. درنتیجه چشم های گوزن شــمالی در ماه های زمستانی 

که آفتاب نیســت به رنگ 
درمی آینــد  تیــره  آبــی 
و در فصــل گــرم ســال، 
 تابستان به رنگ طالیی.
دریافته انــد  محققــان 
کــه چشــمان زمســتانی 
آبــی حداقــل هــزار برابر 
چشــم های  بــه  نســبت 
تابستانی طالیی در برابر 
نــور حســاس تر هســتند. 
 میزان حساســیت چشــم 
ســبز هم بین این دو قرار 

دارد.

مینی مهارت

از لحــاظ روحی نیــاز دارم همیــن روزها بــه یه خرس 
قطبی تبدیل بشم و چند ماهی رو در خواب زمستونی 

بگذرونم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

مهران 14ساله برامون نوشته: »بازی با کرم های شکمو 

آشنا شوید حداکثر به درد کودک می خورد نه من که از صبح تا شب 

پای بهترین بازی های کامپیوتری با گرافیک خفن هستم«. یه دوست دیگه 

که اسم اش رو نگفته هم پیام داده »هرقدر تالش کردم تا به کمیک امروز صفحه 

نوجوان درباره »درِست رو بخون، اونم در کنارش ادامه بده...« بخندم، نتونستم. 

عذرخواهی می کنم ازتون«. شما هم از طریق این شماره ها با جوانه 

درارتباط باشید؛ ما از خوندن ایرادها، تشویق ها، ایده ها، سوال ها و 
شماره پیامک 2000999مطالب شما استقبال می کنیم. 

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 
صفحه نوجوان 

روزهای فرد
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سیب قندی 

عجایب

احســاس های  دربــاره  این کــه  از  قبــل 
ناخوشــایند بیشــتر حــرف بزنیــم، 
بیایید ســر از کاِر این خوشــحالِی 
دربیاوریــم.  ناراحت کننــده 
شــادی مگر احســاس مثبتی 
نیســت؟ پس چرا گاهی باعث 
ناراحتی دیگران می شود؟ فرق 
ایــن خوشــحالی با خوشــحالِی 
مثبتی که می شناســیم، چیست؟ 
حسنا می گوید: »بعضی خوشحالی ها 

جمعــی هســتند؛ مثــال وقتی تیــم ملــی می بــرد، خیلی ها 
خوشــحال می شــوند«. ســلما حــرف دوســت اش را ادامه 
می دهد: »یعنی چیزی که باعث به وجود آمدن این احساس 
می شود، مهم است«. منظور بچه ها این است که احساسات 
چه مثبت و چه منفی، بســتگی بــه موقعیت دارند. ازشــان 
می پرسم عصبانیت را هم در موقعیت مناسب می شود بروز 
داد یا همیشه باید جلویش را بگیریم؟ سلما جواب می دهد: 
»بعضــی وقت ها باید بــروزش بدهیــم وگرنــه نمی توانیم از 
خودمــان دفاع کنیــم. مثال اگــر توی پــارک همــه یک بچه 
کوچک را پس بزنند و او  واکنش نشــان ندهــد، تا صبح باید 

برای سرسره  سوارشــدن صبر کند«. حسنا می پرسد: »اگر 
عصبانیت ات را به کسی که باعث اش شده بروز دادی ولی 
بهت توجهی نکرد، چی؟« سلما: »به نظرم پای یک بزرگ تر 
را بکشیم وسط«. حســنا برای این که طرف مقابل را متوجه 
بدِی رفتارش بکند، مقابله به مثل می کند. اســما می گوید: 
»تا پارسال یک دوست صمیمی داشــتم که حرف هایم را به 
او می زدم. حاال وقتی خیلی خشمگین می شوم، معموال به 
دوست های کسی که رفته روی مخم می گویم ببینید فالنی 
 چه کار بــدی کرد. ازشــان می خواهــم بهش بگوینــد که از

 دست اش ناراحتم«.
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تــا االن فهمیدیم رفقا ی مــان موقع 
خشــمگینی چــه واکنش هایــی 
هنــوز  امــا  می دهنــد  نشــان 
نمی دانیــم چــه واکنش هایی 

درست است.
»محدثــه مشــجری« توضیح 
می دهــد: »در کنتــرل کــردن 
احساســات، مرحله اول این است 
که احســاس مان را بشناســیم و بدانیم 
چه اســمی دارد. مثال من در امتحان نمره بدی 
گرفته ام؛ احســاس بدی که تجربه می کنم »خشــم« اســت 
یا »حســادت« از این که دوســتم نمره باالتــری از من گرفته 
اســت؟ می توان این کار را با تمرین  یاد گرفــت. مواقعی که 
حال مان خــوب اســت، می توانیم نشــانه های احساســات 
مختلف را تصور کنیم؛ در موقعیتی قلبت تندتند زده، صورتت 
ســرخ شــده و دمای بدنت باال رفته اســت. تو در آن موقعیت 
عصبانی بوده ای. وقت دیگری احســاس کرده ای چیزی به 
گلویت فشــار می آورد، در آن وقت ناراحــت بوده ای. تمرین 
بعدی، بازی »سکه هیجان« است که در مدرسه هم می شود 
انجامــش داد. در این بــازی، احســاس های مختلف را روی 
کاغذهای دایره ای می نویسیم. صندوقی درست می کنیم و 
در طول روز، سکه هر احساسی را که تجربه می کنیم توی آن 
می اندازیم. در پایان روز، صندوق را باز می کنیم تا بفهمیم آن 
روز چندبار ناراحت بوده ایم، چقدر خوشحال و... . یک سری 
کارت هم درســت می کنیم که روی آن ها کارها و چیزهایی 
را کــه باعث حــال خوب مان می شــود، فهرســت می کنیم. 
این طوری می فهمیــم دربرابر هر احســاس بــد، باید کاری 
انجام بدهیــم نه این که به  حال خــودش رهایش کنیم؛ مثال 
غلط است که وقِت ناراحتی یک گوشه بنشینیم و فکر کنیم 
یا بخوابیم. امروز درباره احساس غم صحبت کردیم. یکی از 
کارهایی که دربرابر این احساس می شود انجام داد، »دوباره 
به دست اش بیار« اســت. یعنی چی؟ غم معموال با »از دست 

دادن« شروع می شود. مثال حسنا که دلتنگ مادرش است، 
می تواند با یــک تماس یا مثــال دیدن عکس هــا حس خوب 
ارتباط با مــادرش را دوباره به دســت بیاورد. در این جلســه 
درباره عصبانیت هم حرف زدیم؛ نکته مهم درباره خشم این 
اســت که اگر در موقعیت درســت و دربرابر فرد درست بروز 
داده نشود، ممکن است ســر کس دیگری خالی اش کنیم. 
اما بــا عصبانیت چه می شــود کــرد؟ ترک کــردن موقعیت، 
اولین کاری است که از دســت مان برمی آید. اگر سر کالس 
هستی، از معلم اجازه بگیر و برو بیرون. آبی به صورتت بزن. 
قدم بزن و کمی نفس عمیق بکش. این کارها خشم را کمی 
آرام می کنــد. گام بعدی حرف زدن اســت، یادت باشــد که 
حرف زدن درســت در لحظــه عصبانیت کمکــی نمی کند. 
چطور خشم مان را به زبان بیاوریم؟ بهتر است به جای »تو منو 
عصبانی کردی«، بگوییم »من عصبانی شدم وقتی فالن کار 
را کردی«. بعد هم راجع به این صحبت کنید که هرکدام تان 
چه کارهایــی باید انجــام بدهید تا حال طــرف مقابل خوب 

باشــد. کمک گرفتن از بــزرگ ترهــا هم می توانــد مفید 
باشــد. بــدون بحــث و 

مشــاجره و بدون 
حــذف کردن 

ی  هــا تقصیر
خودتــان از 
از  ماجــرا، 

یک بزرگ تــر بخواهید راه حلی بهتان 
پیشنهاد کند. البته گاهی ممکن است 

بزرگ ترهــا مســائل مــا را درک نکنند یا 
کم اهمیت به نظرشان برسد. در این  مواقع بهتر است اهمیت 
موضوع را توضیح بدهی. مثال بگویی چیزی که باعث خشم 
ات شده، ســِر کالس و موقع تکلیف نوشــتن هم ذهن ات را 
درگیر می کند و حتما می خواهی که حل شود. اما اگر دلت 
نمی خواهد بزرگ ترها در جریان موضوع باشند، می توانی از 
یک دوسِت خیرخواه کمک بگیری؛ کسی که لزوما از تو دفاع 
نکند بلکه دلش بخواهد رابطه دوستی دوباره شکل بگیرد. 
خشــم، مثل بادکنکی اســت که اگر به  مرور بــادش را خالی 
 نکنی، هی بزرگ و بزرگ تر می شــود و بــا ترکیدن ناگهانی

آسیب زیادی به بار می آورد«.  

 سلما دلش می خواهد بتواند خشم اش
 را توی مشت بگیرد: »بعضی وقت ها 
آدم خیلــی عصبانــی می شــود و 
روی حرف هایــی کــه می زند، 
کنترلــی نــدارد. بــرای مــن 
چندبار پیش آمده، هم دوستم 
ناراحــت شــده و هــم خــودم. 
 هرکــس طــوری عصبانیــت اش
 را نشــان می دهــد؛ بعضی هــا دعــوا 

می کنند، بعضی ها حرف بد می زنند، من چیزهایی می گویم 
که بعدا پشیمان می شوم«. اســما هم از عصبانیتی که تحت 
کنترلش نیست، شاکی است: »سر کالس از معلم مان سوالی 
می کنم، به جای معلــم بچه ها جواب می دهند، »مگه ســواد 
نداری؟ یعنی اینو نمی دونی و...«. این  کار خیلی عصبانی ام 
می کنــد و دادوبیــداد راه می اندازم«. حســنا دوســت دارد 
مدیریت کردن احســاِس ناراحتی را یاد بگیــرد: »من خیلی 
زود گریه می کنم. چندوقت پیش مامانم رفته بود مســافرت 
و خیلی از دوری اش ناراحت بودم. توی جمعی نشسته بودم 

که یکهو گریه ام گرفت. دلم می خواست بتوانم کنترلش کنم 
چون بعضی ها بهم گفتند چقدر لوسی!« تا این جا دوتا خشم 
داریم و یک غم که نمی دانیم چه کارشان کنیم. سلما به نکته 
جالبی اشــاره می کنــد: »به نظــرم بعضی وقت ها احســاس 
شــادی هم می تواند باعث شــود بقیــه ازمــان برنجند. خب 
باالخره آدم با بعضی ها لج است، از چندنفر خوشش نمی آید 
 و بــا چند نفر هم دوســت اســت. وقتــی از نمره بد کســی که
 دوست اش نداری خوشحال می شوی، خوشحالِی بدی است 

و باعث ناراحتی می شود«.

دکمه خاموش من کجاست؟

مشت دربرابر مشت؟

بپا بادکنک ات نترکه!

       

       نظر کارشناس
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زوج پورعلی گنجی-شجاع، 
سیم خاردار جدید سرخ ها؟!

تقویت شایعه پرسپولیسی شدن مدافع تیم ملی 

مهاجم بوندس لیگایی در  لیست کالدرون
سرمربی پرسپولیس 2 مهاجم به انصاری فرد معرفی کرد

 واریز نصفه و نیمه پول
به حساب استقاللی ها!

مایلی کهن: تاج و 
ساکت سواد حضور در 

فدراسیون را ندارند

زمان سفر بیرانوند به 
هنگ کنگ مشخص شد

 تیم ملی 4 ماه تعطیل!

آچار فرانسه پرسپولیس 
خشن ترین بازیکن فصل!

توافق نکردن مدافع پرسپولیس 
برای تمدید قرارداد

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

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: »یک ســال بســیار خوب و آرام را در ذوب آهن داشتم 
حتی بعضی از امکانات و شــرایط این تیم را در تیم ملی ندیدم.« علیرضا منصوریان درباره 
این که در ســال های گذشــته در تیم های مختلف در نیم فصل دوم عملکرد خوبی داشــته، 
گفــت: »از جانــب خودمــان و مجموعه تیم به نقطه ای رســیده ایم که می دانیــم هواداران و 
مجموعــه باشــگاه چقــدر آزرده خاطر شــده اند. بازی های خوب بــرای ما کافــی نبوده. جا 
دارد از مدیرعامــل باشــگاه، کارخانه و بازیکنــان که حمایت کردند، تشــکر کنم و این قول 
را می دهم که از روز یک شــنبه روند تیم را تغییر بدهیم و نتایجی در شــان ذوب آهن کســب 
کنیم.« وی ادامه داد: »انشــاا... شــرمنده مردم خوب اصفهان نشویم. در یک سال گذشته 
در اصفهــان در آرامــش کامل بودم. یک ســال خوب در دوران ۱۰ ســال مربیگــری ام را از 
نظر امکانات، زمین تمرین، شــنا، اســتخر و... داشــتم. اولین بار در دوران مربیگری ام در 
ذوب آهن زیر نور تمرین کردم که حتی در تیم ملی این شــرایط نبود. قول می دهم آن ها را 
شــرمنده نکنم.« سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن یادآور شد: »از هواداران ذوب آهن و فوتبال 
اصفهــان می خواهــم همانطور که در همه ادوار گذشــته 2 تیم ســپاهان و ذوب آهن را تنها 
نگذاشتند، روز یک شنبه هم ما را تنها نگذارند. با تمام وجود برای هواداران و پیشکسوتان 

باشگاه می جنگیم.«

منصوریان: قول می دهم باشگاه ذوب آهن را شرمنده نکنم

توافق نکردن مدافع پرسپولیس برای تمدید قرارداد 
روز گذشــته مهر نوشــت، مهدی شــیری، مدافع تیم فوتبال پرســپولیس پس از گفت وگــو با گابریل 
کالدرون و محمدحسن انصاری فرد پیشــنهاد تمدید قرارداد باشگاه پرسپولیس را پذیرفت. مدافع 
سرخ پوشــان پایتخــت با وجــود این که در فصل جــاری رقابت های لیگ برتر طعم نیمکت نشــینی را 
بیش از قبل چشــیده حاضر شده قرارداد خود را برای 2 فصل دیگر تمدید کند اما پیگیری ها نشان 
می دهد شــیری هنوز هیچ توافقی در مورد مدت و مبلغ تمدید قرارداد با مســئوالن باشگاه نداشته، 

بنابراین بحث تمدید قراردادش فعال منتفی است و شاید طی چند روز آینده این اتفاق رخ دهد. 

منابــع  توانســت  باالخــره  پرســپولیس  باشــگاه 
مالــی مورد نیــازش را بــرای پرداخت قســط دوم 
قراردادهــای فصــل جــاری این تیم تامیــن کند. 
مطالبات اعضــای تیم فوتبال پرســپولیس باعث 
شده بود تا کادر فنی و بازیکنان این تیم از شرایط 
فعلی ابراز نارضایتی کنند. از این رو محمدحسن 
انصاری فرد به اعضای تیم قول داده بود که نزدیک 
به 2۰ تا 2۵درصد دیگر از قراردادهای فعلی تیم 
را تا پایان هفته جاری پرداخت می کند. مدیرعامل 
باشــگاه پرســپولیس پــس از کــش و قوس هــای 
فراوان توانســت منابع مالی برای پرداخت قسط 
دوم قراردادهای اعضای تیم را تامین کند تا آن ها 
مشکلی برای پرداخت تا پایان هفته نداشته باشند. 
خبــری کــه خیــال مدیــران پرســپولیس را برای 
جلوگیری از هرگونه حاشــیه جدیدی در آســتانه 

بازی با نفت مسجدســلیمان راحت کرد. این پول 
قرار است چهارشنبه به حساب باشگاه واریز شده تا 
بالفاصله در اختیار بازیکنان قرار بگیرد. همچنین 
ارز مورد نیاز برای پرداخت به اعضای خارجی تیم 
نیز چهارشنبه تهیه می شود تا آن ها نیز مثل سایر 
اعضای تیم پول بگیرند. پیگیری خراســان نشان 
می دهد اسپانسر جدید باشگاه تامین کننده پولی 
اســت که قرار اســت به زودی به بازیکنــان و کادر 
فنی پرداخت شود. عالوه بر این بخشی از واریزی 
اسپانســر جدید قرار اســت برای تســویه بدهی یا 
پرداخت طلب برخی مربیان و بازیکنان سابق تیم 
هزینه شــود که عمده ترین آن ها ارزی است و باید 
تبدیل به دالر یا یورو شود و شاید طلب ۱۰۰ هزار 
یورویــی کالدرون هــم از همین رهگــذر پرداخت 

شود. 

پیشکسوت فوتبال ایران با اظهاراتی تند درباره 
شرایط تیم ملی از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
انتقــاد کــرد. محمــد مایلی کهن، پیشکســوت 
فوتبــال درباره نتایــج ضعیف تیم ملــی ایران با 
ویلموتــس در مقدماتــی جام جهانــی به ایســنا 
گفت: »دیگر نمی  شود درباره این فوتبال حرف 
زد. ویلموتس کاری کرده که مردم دلشان برای 
کی روش تنگ شــده و می گویند ای کاش باز او 
ســرمربی تیم ملی بود. البتــه همین کی روش 
هــم خدمتی به فوتبال مملکت نکرد. کی روش 
اگــر بیل زن بود، باغچه کلمبیــا را بیل می زد نه 
این کــه از جامــی به راحتــی حذف شــود.« وی 
ادامــه داد: »کــی روش در ایــن مملکــت تبدیل 
به رئیس جمهور و رئیس فدراســیون شــده بود 
و واژه ســرمربی برایــش کم بــود. اگر ویلموتس 
نبــود و هــر خارجی دیگــری بود، شــاید نتیجه 
بدتــر از این بــود. ایراد از مربی خارجی نیســت 
بلکه ایراد از راس هرم فدراسیون است، ایراد از 
تاج و ساکتی است که توسط دولتی ها حمایت 
می شــوند. تا حاال شــده رئیس جمهور مملکت 
وقتی بیمار می شــود، مثل یک مریض عادی به 
بیمارستان برود و خدمات بگیرد؟ نه این که دارو 
و درمانش را تا خانه برایش بیاورند.« مایلی کهن 
اضافــه کــرد: »فوتبــال نمونه کوچکــی از وضع 
خــراب ماســت. امثال تــاج و ســاکت چگونه بر 
سر کار آمده اند؟ تنها رابطه بوده که باعث شده 
این دو در فدراسیون سمت بگیرند وگرنه سواد 
ایــن کار را هــم ندارنــد. اصال چگونه می شــود 
محمدرضا ساکتی که راننده یک شخصی بود، 
تبدیل به دبیرکل فدراســیون شود و همیشه در 
کنار تیم ملی باشد؟ به گونه ای به او بها داده اند 
که اکنون هیچ کس را قبول ندارد و تمام این ها 

به خاطر حمایت های ویژه از اوســت.« سرمربی 
پیشــین تیم ملی افزود: »می توانستند به جای 
مربی خارجــی از مربی داخلی اســتفاده کنند 
اما آنقدر این فدراســیون ایراد دارد که به همان 
مربی داخلی هم ۵ میلیارد می دهند که اشتباه 
اســت. مگر ما در چه کشوری زندگی می کنیم 
که چنیــن حقوق هایی پرداخت می شــود؟ من 
که مانند سیب زمینی بی رگ نیستم مشکالت 
مــردم را فراموش کنم. این افراد درکی از وضع 
اقتصادی مردم ندارند. نمی  دانند یک خانواده 
۴ نفــره اگر بخواهد ۳ وعده نــان خالی بخورد، 
هزینه یک ماهه اش می شود یک میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان. این بدون احتساب هزینه مسکن، 
پوشاک، درمان و... است؛ آن هم برای کارمندی 
که 2 میلیون تومان حقوقش است. من خودم از 
میادین میوه شهرداری خرید می کنم اما رئیس 
همــان میدان میوه  و تره بار بهتریــن میوه اش را 
برای آشنایش کنار می گذارد.« این پیشکسوت 
فوتبال در پایان گفت: »این اتفاق باعث می شود 
فقیر، فقیرتر شود و ســرمایه دار هم سرمایه اش 
را بــردارد و برود زیرا اگر بمانــد به دلیل گرانی 
مواد اولیه مجبور به کاهش کارگرانش می شود 
و عاقبتش هم زندان اســت. همین 2 روز پیش 
در میانــه زلزله آمد و تمــام خانه ها که کاه گلی و 
چوبی بودند خراب شــد، چرا باید ۴۰ سال بعد 
از انقــالب ما چنین خانه های سســتی داشــته 
باشــیم که با کمترین حد ریشــتر خراب شوند. 
این فوتبال نمونه کوچکی از جامعه ماست. این 
حرف ها را بــرای این نمی  زنم که مثال جای تاج 
را بگیرم چون اگر قرار بود من بر حســب تجربه 
و دانشــم ســمت بگیرم، اکنون باید رئیس فیفا 

می شدم.«

طلب 100 هزار یورویی کالدرون آماده پرداخت ایراد از ویلموتس نیست ایراد از راس هرم فدراسیون است
مایلی کهن: تاج و ساکت سواد حضور در فدراسیون را ندارند

کاپیتــان تیــم فوتبــال المپیــک ایــران گفت: 
»همــه بازیکنان ایــن تیم بایــد درک کنند که 
در چه جایگاه و موقعیــت مهمی قرار دارند.« 
به نقل از ســایت رســمی فدراســیون فوتبال، 
امیــد نورافکن که بــه همراه تیــم المپیک در 
اردوی قطــر حضــور دارد، گفــت: »بــا وجــود 
تمام سختی های یک سفر طوالنی باید بگویم 
بازی مقابل اندونــزی درس های زیادی برای 
مــا داشــت. عــالوه بر ایــن از نظر شــرایط آب 
و هوایــی، اختــالف ســاعت و وضعیــت جوی 
وضعیــت مشــابه تایلند را تجربــه کردیم. فکر 
می کنــم ایــن مســابقه مــا را هوشــیار و بیدار 
کرده باشــد.« نورافکن اضافه کرد: »بچه های 

ما بازیکنان کوچکی نیســتند، چند لژیونر در 
اختیار داریم به اضافــه بازیکنانی که در لیگ 
برتر بازی می کنند. به نظرم اندونزی به ما یاد 
داد در فوتبــال نام هــا بازی نمی کننــد، ما در 
حد واقعــی خودمان نبودیم. خــود من و همه 
بچه هــا بایــد بدانیم در چه جایــگاه و موقعیت 
مهمی قرار داریم. کار ما آســان نیســت و باید 
بیش از اینهــا در زمین تالش کنیم.« کاپیتان 
تیــم امید گفــت: »امیــدوارم در بــازی با قطر 
همان نمایش مورد انتظار را داشــته باشــیم، 
توانایــی واقعــی خودمــان را در زمین نشــان 
بدهیم و دستورات کادر فنی را به خوبی اجرا 
کنیم تا با تمرکز به خواسته خودمان برسیم.«

امیدها بازیکنان کوچکی نیستند

نورافکن: بازی با اندونزی درس های زیادی داشت

استقالل زمینی به قائمشهر می رود
تیــم فوتبال اســتقالل روز چهــارم آذرماه در هفتــه یازدهم لیگ برتــر به مصاف نســاجی می رود. با 
تصمیم مدیران اســتقالل قرار اســت بازیکنان این تیم سوم آذرماه زمینی به سمت قائمشهر حرکت 
کننــد تا یک شــب قبــل از بازی با نســاجی اردوی خــود را در این شــهر برگزار کنند. اســتقاللی ها 
امیدوارنــد با پیروزی برابر نســاجی در پایان هفته یازدهم لیگ برتر اختــالف خود را با صدر جدول 

کاهش دهند.

معرفی اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال
اعضــای جدید کمیته داوران فدراســیون فوتبال تعیین شــدند. به گزارش مدال و به نقل از ســایت 
رســمی فدراســیون فوتبال، با معرفی هدایت ممبینی، رئیس کمیته داوران و تصویب هیئت رئیسه 
فدراســیون در جلسه دیروز، آقایان فریدون اصفهانیان، اسماعیل صفیری، حسین نیرویار، علیرضا 
کهوری، حیدر شکور و خانم نادره درودیان به عنوان اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال 

انتخاب شدند.

ســرمربی تیــم تراکتــور معتقد اســت تفاوت زیادی بیــن فوتبال ایــران و ترکیه وجــود دارد. 
مصطفــی دنیزلــی در گفت وگویــی با چــم ایلماز و مصطفــی گل، 2 گزارشــگر رادیو ترکیه، 
نظــرش را در مــورد چند موضــوع عنوان کرد. وی ابتــدا در مورد بخت قهرمانــی تراکتور در 
رقابت هــای لیــگ ایران گفــت: »امیــدوارم در فصل جاری بــا تراکتور قهرمان لیگ شــویم. 
هفته جاری با صدرنشــین لیگ )شــهرخودرو( بــازی داریم. می خواهیم برنده بازی شــویم 
و در بازی هــای بعدی هم موفق شــویم.« این مربی باتجربه در ادامــه این مصاحبه همچنین 
دربــاره وضعیــت کنونی تیم ملی فوتبال ترکیــه نظرش را بیان کرد. امــا در بخش پایانی در 
مورد تفاوت  فوتبال کشــورمان با ترکیه، مقایســه ای انجام داد و عنوان کرد: »تفاوت بزرگی 
میان لیگ ایران و ترکیه وجود دارد. تیم ملی ایران اغلب در تورنمنت های مختلف شــرکت 

می کند هرچند 2 کشور ایران و ترکیه را نزدیک به هم می بینم.«

دنیزلی: بین فوتبال ایران و ترکیه تفاوت زیاد است

استراماچونی استعفا 

می دهـــــد؟!
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 مقدماتی یورو 2020
A گروه

بلغارستان یک- جمهوری چک صفر
کوزوو صفر- انگلیس 4

B گروه
لوکزامبورگ صفر- پرتغال 2

صربستان 2- اوکراین 2
H گروه

آلبانی صفر- فرانسه 2
آندورا صفر- ترکیه 2

مولداوی یک- ایسلند 2

 مقدماتی یورو 2020
C گروه

آلمان- ایرلند شمالی، 23:15
هلند- استونی، 23:15

E گروه
اسلواکی- آذربایجان، 23:15

ولز- مجارستان، 23:15
I گروه

بلژیک- قبرس، 23:15
سن مارینو- روسیه، 23:15

اسکاتلند- قزاقستان، 23:15

اینتر تهدید شده، نه کونته 
باشــگاه اینتــر میــان تایید کرده  کــه نامه 
تهدیدآمیــزی کــه اخیــرا گفته می شــد به 
سوی آنتونیو کونته فرستاده شده، نه توسط 
شــخص کونته بلکه توسط باشگاه دریافت 
شــده اســت. مربی 50 ســاله ایتالیایی که 
ســوژه تهدیــدات یک نامــه ناشــناس قرار 
گرفته بــود، اکنــون تحــت حفاظت پلیس 
ایتالیــا قــرار گرفتــه اســت. پلیــس ایتالیا 
هم اکنــون تحقیقــات خــود را آغاز کــرده  و 
سطح امنیتی پیرامون مربی سابق چلسی 
افزایش یافته است. اینتر هم طی یک بیانیه 
اعــام کرد آنتونیــو کونته نامــه تهدیدآمیز 
را شــخصا دریافــت نکــرده، بلکه ایــن نامه 
به دســت باشــگاه رســیده. گفته می شــود 
پلیس نامه را برای بررســی اثر انگشــت به 
 منظور پیدا کردن تهدید کنندگان و انگیزه 
آن ها آزمایش خواهد کرد. گفته شده کونته 
که همراه با همســرش الیزابتا موســکارلو 
و د خترشــان ویتوریــا زندگــی می کند، در 
خانــه خانوادگــی خــود تحــت برنامه های 
حفاظتی قرار دارند. همچنین دوربین های 
نظارتی اضافی نیز بــه کمپ تمرینی اینتر 
که حدود 50 کیلومتر بیرون از شهر میان 
قــرار دارد؛ اضافــه خواهد شــد. برنامه این 
است که مسیر بین خانه و مجموعه تمرینی 

اینتر تحت نظارت ویدیویی قرار بگیرد.

اسکوربورد

برنامه

ویژه

یــورو  مقدماتــی  بازی هــای  ادامــه  در 
2020، پرتغــال در خانــه حریــف با 2 گل 
از ســد لوکزامبورگ عبور کرد تا حضورش در مسابقات 
یورو 2020 مســجل شــود. تیــم ملــی اوکرایــن نیز در 
صربستان با تســاوی 2-2 متوقف شد. برونو فرناندس 
در دقیقــه 39 گل اول را بــرای پرتغــال به ثمر رســاند و 
کریــس رونالدو نیــز 4 دقیقه مانده به پایان مســابقه تیر 
خاص را زد. یــاران رونالدو با این پیروزی 17 امتیازی 
شــدند و باالتر از صربســتان قــرار گرفتنــد. صرب ها در 
کشــور خود مقابل اوکراین که پیش از این صعود خود را 

به یورو قطعی کرده بود، با نتیجه 2-2 متوقف شدند. 
 خنده بر لب کریس

برنــده 5  توپ طا که بــه زودی  34 ســالگی را به اتمام 
می رســاند، در پیروزی 6- صفر پرتغــال مقابل لیتوانی 
روز پنج شــنبه بــا یک هت تریــک، بی تابی خــود را برای 
3 رقمــی شــدن در تعداد گل هــای ملی نشــان داد و به 
گل شــماره 98 رسید تا در آســتانه دست یابی به رکورد 
افســانه ای علــی دایی بهتریــن گلــزن ملی تاریــخ قرار 
گیرد. رونالدو امــا امیدوار بود در ســفر به لوکزامبورگ 
موفــق شــود بــا افزایش تعــداد گل هــای خود، شــانس 
رســیدن به این رکورد گلزنی توســط مهاجم ســابق تیم 
ملــی ایــران را افزایش دهد اما در شــرایط جوی و زمین 
نامناســب حریــف، تــاش او تنهــا منجــر به ثبــت یکی 
از گل هــای پرتغــال در ایــن جدال ســخت شــد. بــا این 
حســاب، رونالــدو 99 گله شــد و حــاال یــک گل دیگر تا 
تبدیل شــدن به دومین بازیکنی که به مرز صد گل ملی 
رســیده فاصله دارد. فاصله او بــا علی دایی حاال 10 گل 
است. پرتغال که در جنگ صعود به یورو 2020 در کنار 
صربســتان قرار داشــت، نیمه اول را با توجه به شــرایط 
میزبانی حریف خوب شــروع نکرد و در نهایت در دقایق 
پایانــی به گل برتری دســت یافت. ایــن در حالی بود که 
لوکزامبــورگ در 40 دقیقــه ابتدایی نمایــش بهتری از 
حریف صاحب نام خود به جا گذاشته بود و فرصت هایی 
نیز برای گشــودن دروازه پاتریسیو داشت که در این راه 

ناکام ماند. رونالدو اما در کنار صعود تیم ملی کشورش 
به یورو 2020، هدف شخصی خود را نیز دنبال می کرد 
و امیــدوار بــود در نیمه دوم شــانس گلزنی خــود را باال 
ببــرد. او کــه بــا 127 گل در حال حاضــر بهترین گلزن 
لیــگ قهرمانــان اروپا و باالتر از لئو مســی بهترین گلزن 
تاریخ لیگ قهرمانــان اروپاســت، در تمامی رقابت های 
رســمی بیش از 700 گل به ثمر رســانده و حاال امیدوار 
است در سایه این درخشش باز هم جایزه توپ طا را در 
دستان خود بفشارد. رونالدو   روی دفع ناقص دروازه بان 
لوکزامبورگ، درســت روی خــط دروازه بــا نوک پایش 
موفق به ثبت دومین گل پرتغال در این جدال ســخت و 
گل شماره 99 خود در رقابت های ملی شد. خوشحالی 
و لبخند ویژه او بعد از ثبت این گل حاکی از زنده شــدن 
امیدهــا برای دســت یابی به رکوردی اســت کــه اکنون 
تنهــا 10 گل ملی بــا آن فاصله دارد. امــا در بلگراد، گل 
دیرهنگام بازیکن تعویضی اوکراین یعنی آرتم بسیدین 
در وقت های تلف شــده بود که اوکراین را در صربســتان 
بــه یک امتیاز رســاند. صربســتان در این دیــدار جذاب 
توســط تادیچ و میترویچ 2 بــار از حریف پیش افتاده بود 

که اولین  بــار یارمچوک کار را برای اوکراین به تســاوی 
رساند. بدین ترتیب، اوکراین که قبا صعود خود به یورو 
را قطعی کرده بود، حاال با 20 امتیاز در صدر گروه خود 
قــرار گرفت. پــس از پرتغال 17 امتیازی، صربســتان با 
14 امتیاز سوم شد و در ماه مارس این فرصت را خواهد 
داشت تا در مرحله پلی آف مسابقات لیگ ملت ها شانس 

خود را برای صعود به یورو 2020 امتحان کند. 
 داستان تعویض

 پــس از پیروزی پرتغال برابــر لوکزامبورگ در مقدماتی 
یورو 2020، کریســتیانو رونالدو باالخــره به حرف آمد 
تا در مورد حاشــیه های پیش آمده پس از تعویض مقابل 
میان و لوکوموتیو و تصمیم مائوریتسیو ساری صحبت 
کنــد: »طــی 3 هفته گذشــته، از نهایــت ظرفیت خودم 
استفاده نکردم. همه می دانند که دوست ندارم تعویض 
شــوم امــا هیچ مشــکلی در حرکــت من پــس از تعویض 
مقابل میان نبود. ســعی کردم حتی با مصدومیت هم 
به یوونتوس کمک کنم. هیچ کس دوست ندارد تعویض 
شود اما حاال درک می کنم زیرا در آن 2 بازی اصا خوب 

نبودم. در واقع صددرصد آماده نبودم.« 

 کریس، یک قدم دیگر نزدیک 
آن لبخند معروف!به رکورد دایی

در روزهایــی کــه از عاقه بایرن مونیخ به لروی ســانه ســخن گفته می شــود، رســانه های 
انگلیســی گزارش دادند اگر وینگر آلمانی به قهرمان بوندس لیگا ملحق شود، سیتی نیز 
انتقــال کینگزلی کومان به منچســتر را درنظر خواهد گرفــت. کومان در فصل جاری که 
کمتــر مصدومیــت را تجربه کرده، یکــی از مهره های اصلی باواریایی ها بــوده اما تاکنون 
تنهــا 2 گل و پــاس گل به  نام خود ثبت کرده اســت. پپ گواردیــوال در دوران حضور خود 
در بایرن، کومان را در ســال 2015 با یک قرارداد قرضی 2 ساله از یوونتوس به خدمت 
گرفــت و پــس از این مدت قرار این بازیکن با باشــگاه دائمی شــد. ســانه فصل قبل برای 
بازی هــای بزرگ ســیتی جــزو گزینه های اصلی گواردیوال نبود و اغلب پشــت ســر رحیم 
اســترلینگ، برناردو سیلوا و ریاض محرز قرار داشت. بازگشت به آلمان شاید برای سانه 

مناسب باشد، او در سال 2017 با مبلغ 37 میلیون پوند از شالکه به سیتی پیوست. 

دیدیه دشــان و فرانســه که قبا صعودشــان به مســابقات یــورو 2020 را قطعی کرده 
بودند، یک شــنبه شــب با 2 گل از کورنتین تولیســو و آنتوان گریزمان، آلبانی را هم 2 
- صفر شکســت دادند. دیدیه دشــان که به عنوان ســرمربی یک قهرمانی جام جهانی 
و یک نایب قهرمانی یورو را برای فرانســوی ها، به دســت آورده، بــرای صدمین بار روی 
نیمکت خروس ها نشست و بعد از بازی، درباره پیروزی تیمش گفت: » از بابت عملکرد 
خوب بازیکنانم که باعث صدرنشینی مان در گروه شد، تشکر می کنم. صدمین بازی ام 
به همراه تیم ملی فرانسه، همراه با نتیجه ای خوب بود و باید اعام کنم تمام افتخاراتی 
که تا به امروز به دســت آوردیم، به خاطر بازیکنان بوده اســت. آن ها بودند که این نتایج 
خوب را رقم زدند. افتخار می کنم که صد بار روی نیمکت تیم ملی فرانســه نشســته ام، 

ولی همه چیز به بازیکنان برمی گردد که توانستند این قدر خوب عمل کنند.«

کومان جانشین سانه می شود؟ افتخار دشان به 3 رقمی شدن

جام جهانی فوتبال زیر ۱۷ ســال بامداد روز گذشــته با قهرمانی 
برزیل به پایان رســید. میزبان بازی ها در فینال با نتیجه ۲ - یک 
مکزیک را شکســت داد. تئوس دونلی برزیلی بهترین دروازه بان 
جام شــد، جایزه بهترین بازیکن نیز به سلسائو رسید و گابریل 
ورون آن را دریافت کرد. ســانتی  هانســن با به ثمر رساندن 6 گل 

کفش طالی این بازی ها را کسب کرد.

استفانوس سیتســیپاس یونانی توانست با برتری برابر دومنیک 
 ATP لندن شــود. در دیــدار نهایی تور ATP تیــم فاتح تورنمنت
لندن اســتفانوس سیتسیپاس یونانی توانســت با برتری مقابل 
دومنیک تیم فاتح این رقابت ها و برنــده جایزه ۲ میلیون پوندی 
شود. این تنیسور ۲۱ ساله یونانی جوان ترین فاتح این رقابت ها 

از سال۲۰۰۱ نیز محسوب می شود. 

درحالی که کریم بنزما مهاجم الجزایری االصل سابق تیم ملی فرانسه 
چندی پیش گفته بود که می خواهد ملیتــش را عوض کند، این چهره 
جمال بلماضی، ســرمربی تیم ملی فوتبال الجزایــر در واکنش به این 
صحبت ها گفت: »من مهاجمــان خوبی نظیر بغداد بونجاح، اســالم 
ســلیمانی، اندی دلورت و هــالل صودانی در تیم ملــی دارم و از همه 
بازیکنانم نیز راضی هســتم و عالقه ای به صحبت درباره موضوعات 

دیگر ندارم!«
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 چرا در ســتون اســکوربورد بعضی نتایج را به اشتباه درج می کنید 
مثــل نتیجه تیم های ملی ایتالیا و بوســنی. این اشــتباهات قبال هم 
پیش آمده بود در این ســتون. ضمن این که به جای نتایج شــب قبل 
چــاپ روزنامه ، بــا 2 روز تاخیر نتایج 2 شــب قبــل را درج می کنید ، 

درصورتی که اکثر روزنامه ها به روزترن. 
 نوه من ۱2 سالشــه چنــد دقیقه بعد از این که شــجاعی کارت زرد 
گرفــت، گفت: »کاش مربی شــجاعی را عوض کنه چــون هم کاری 
ازش برنمی آید و تیم را خراب می کند، هم احتمال اخراجش خیلی 

زیاده ؟ !« یعنی ویلموتس حالیش نبود یا اجازه نداشت ؟!
 امیــدوارم  تیم  ملــی  فوتبال  کشــورمان  برای  صعود بــه  مرحله  بعد 

کارش  به  اما و اگر و شاید و... نکشد!

میزبانی کیش از نشست OCA منتفی شد
از زمان مطرح شدن درخواست ایران برای برگزاری نشست اعضای 
هیئت رئیسه و هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا )OCA(، از جزیره 
کیــش به عنوان گزینه اصلی برای میزبانی نام برده می شــد، این در 
حالی اســت که پس از بررسی های صورت گرفته، برگزاری اجالس 
مــورد نظــر در این جزیــره به طور کامل منتفی شــد. بــه گزارش مهر 
طبــق تصمیم کمیته ملی المپیک، قرار اســت نشســت آتی اعضای 

هیئت رئیسه و اجرایی OCA اردیبهشت 99 در تهران برگزار شود.  

بجنورد میزبان کشتی جام باشگاه های جهان شد
رقابت هــای کشــتی آزاد و فرنگی جام باشــگاه های جهــان از تاریخ 
2۶ تا 29 آذرماه ســال جاری به میزبانی بجنورد برگزار می شود. 2 
تیــم اول لیگ برتر آزاد و فرنگی ایران مجوز حضــور در این رقابت ها 
را دریافــت خواهند کرد. هنوز تعداد تیم های شــرکت کننده در این 

رقابت ها مشخص نشده است. 

مهماندوست بازهم در سوگ فرزند نشست
رضا مهماندوســت ســرمربی ســابق تیــم ملــی تکواندوی ایــران که 
هدایت جمهوری آذربایجان را بر عهده دارد، بار دیگر در غم از دست 
دادن فرزندش به ســوگ نشســت. متاســفانه 2 فرزند مهماندوست 
از یــک بیمــاری نادر رنــج می بردند کــه فرزند پســر او 2۳ بهمن ماه 
ســال ۱۳9۱ جان به جان آفرین تسلیم کرد و فرزند دختر او نیز روز 
یک شــنبه بر اثر بیماری درگذشت. روزنامه خراسان این ضایعه را به 

رضا مهماندوست و خانواده او تسلیت می گوید.

لیگ برتر بسکتبال به تعویق افتاد
در حالــی که مطابــق برنامه باید هفته ســوم لیگ برتر بســکتبال 
بانوان پنج شــنبه، ۳۰ آبان برگزار شــود اما بازی های این هفته به 

تعویق افتاد. دیدارهای هفته سوم، ۵ آذر برگزار می شود.

زاویه نگاه شما

سابریست های ایران به دنبال تکمیل پازل المپیکی 2020 در 3 رویداد باقی مانده

در  درحالــی  فخــری  پیمــان  شــاگردان 
دقیقــه 9۰ موفق بــه دریافت ویــزای مصر 
شــدند کــه حاصل حضــور تیم ملی ســابر 
ایران در جام جهانی کســب رتبه ششــمی 
مســابقات بود. سابریســت های ایــران در 
جریــان این رقابت هــا بعد از غلبــه بر ژاپن 
و راه یابــی به مرحلــه یک چهــارم نهایی با 
شکســت 4۵ - ۳9 مقابــل مجارســتان از 
صعود به نیمه نهایی بازماندند و در جدال 
برای کســب رتبه پنجم ابتــدا 4۵ - 44 از 
سد فرانسه گذشتند تا در بازی دوم مقابل 
آلمــان 4۵ - ۳8 نتیجه را واگــذار کنند و 
در نهایت ششــم شــوند. ایــران در حالی با 
کســب ۳۰ امتیاز در رده ششــم مسابقات 
مصــر قرار گرفت که چینی ها هم برخالف 
تصــور در ایــن رقابت هــا عملکــرد خوبــی 
داشــتند و بــا کســب 28 امتیــاز در بین 8 
تیم برتر مسابقات قرار گرفتند تا معادالت 
تمــام کــردن کار کســب  بــرای  را  ایــران 
ســهمیه تیمــی المپیک برهم بزننــد و کار 
کسب ســهمیه تیمی ایران به جام جهانی 
بعدی در ورشــوی لهستان کشــیده شود. 
چین هرچند در مصر مانع از قطعی شدن 
کســب ســهمیه تیمی ایران برای المپیک 
2۰2۰ شــد اما این تیم با قــرار گرفتن در 
رده دهم رنکینگ جهانی عمال کار سختی 
برای رســیدن به جایگاه ایــران و صعود به 
المپیــک به عنــوان بهترین تیم قاره آســیا 
دارد. چراکه طبق قانون مســابقات 8 تیم 
جواز حضور در المپیک 2۰2۰ را خواهند 
یافت. به این صورت که 4 تیم اول رنکینگ 
جهانی به صورت مستقیم جواز حضور در 
المپیک را کســب می کنند و سپس 4 تیم 
اول هر قاره که بیشترین امتیاز و جایگاه را 

در رنکینگ جهانی داشــته باشند صاحب 
شمشــیربازی  رشــته  در  تیمــی  ســهمیه 
خواهنــد شــد. در حــال حاضــر و پــس از 
پایــان جــام جهانــی مصــر تیم هــای کره، 
مجارســتان، ایتالیا، آلمــان و ایران)2۵4 
امتیاز( به ترتیــب در رده های اول تا پنجم 
رنکینگ جهانی قرار دارند و همان طور که 
اشاره شــد چین به عنوان دیگر تیم مطرح 
آسیایی با کسب ۱88 امتیاز در رتبه دهم 
رنکینگ جهانی قــرار دارد. با این اوصاف 
فاصلــه امتیــازی چینی هــا بــا ایــران ۶۶ 
امتیاز است و بعید به نظر می رسد این تیم 
بتواند در ۳ مسابقه باقی مانده برای کسب 
ســهمیه المپیک، فاصلــه خود را بــا ایران 
کاهش دهــد، مگر این که اتفــاق عجیب و 
غریبی رخ دهد. فضــل ا... باقرزاده رئیس 
فدراســیون شمشــمیربازی و نایب رئیــس 
کمیتــه ملــی المپیــک با تشــریح شــرایط 
شمشــیربازان ایران برای کســب ســهمیه 
تیمــی المپیــک بــه خراســان می گویــد: 
»رقابت هــای کســب ســهمیه المپیک در 
رشته شمشیربازی شامل 7 مرحله بود که 
تاکنون 4 مرحله این رقابت ها به ترتیب در 
مادرید)قهرمانی جهان(، توکیو)مسابقات 

جهانی(  مجارستان)مســابقات  آسیایی(، 
و مصر)جــام جهانی( انجام شــده. درحال 
حاضــر ۳ جام جهانــی دیگر برای کســب 
ســهمیه باقی مانده که بــه ترتیب در بهمن 
و اســفند بــه میزبانــی لهســتان، ایتالیــا و 
مجارستان برگزار می شود. ایران از حضور 
تاکنــون  ســهمیه  کســب  رقابت هــای  در 
2۵4 امتیــاز کســب کــرده و چیــن ۱88 
امتیــاز گرفتــه. یعنــی ۶۶ امتیــاز کمتر از 
ایران. بــا این اوصاف معتقــدم ایران برای 
9۵درصــد بــرای کســب ســهمیه تیمــی 
المپیــک شــانس دارد. مگــر این که چین 
معجــزه کند و در 2 مســابقه از ۳ مســابقه 
باقی مانده قهرمان شــود کــه البته بعید به 
نظر می رسد. چون تیم هایی چون ایتالیا، 
مجارســتان و کره هم دارنــد می جنگند و 
بــی کار ننشســته اند. « او با اشــاره به نحوه 
رقابــت ایران و چین برای کســب ســهمیه 
تیمی المپیک ادامه می دهــد: »می دانید 
ســپس  و  دنیاســت  اول  تیــم  کــره  کــه 
مجارستان، ایتالیا، آلمان و ایران به ترتیب 
در رده های دوم تــا پنجم قرار دارند. چین 
تیــم دهــم دنیاســت. از 7 رویــداد کســب 
ســهمیه 4 رویــداد برگزار شــد و ۳ رویداد 

دیگر پیــش رو داریم. کشــورهای مدعی 
مســابقه   7 ایــن  از  المپیــک  در  حضــور 
می توانند امتیاز ۶ مســابقه را که نســبت 
بــه بقیه باالتر بوده، برای خود محســوب 
کننــد. بــه این ترتیب مــا از حضــور در 4 
مســابقه اول به اختــالف ۶۶ امتیازی با 
چین رسیده ایم. طبق قانون، 4 تیم اول 
رنکینگ جهانی به طور مســتقیم صاحب 
سهمیه المپیک می شوند و سپس 4 تیم 
اول زون هر قاره هم سهمیه غیرمستقیم 
می گیرند. شــاید بگویید ما ۵ قاره داریم 
اما آســیا و اقیانوســیه یک قاره محسوب 
می شــود. حــال اگــر بــا توجه بــه این که 
درحال حاضر مــا در رتبه پنجم رنکینگ 
جهانی قرار داریم، اگــر بتوانیم در پایان 
۳ مســابقه باقی مانده در بین 4 تیم برتر 
رنکینگ قرار بگیریم و مســتقیم ســهمیه 
تیمــی المپیک بگیریم، آن وقت ســهمیه 
زون قــاره آســیا ممکن اســت بــه چین یا 
ژاپن برســد. چون بیــن چین)رنک دهم 
دنیــا( و ژاپن)رنــک یازدهــم دنیــا( هــم 
رقابتی برای کسب سهمیه هست. از آن 
طرف مــا برای ایســتا دن در رنک چهارم 
دنیا تنها ۶ امتیاز فاصله با آلمان داریم. « 
گفتنی اســت جام جهانی ورشو لهستان 
رقابــت بعدی اســت که ایــران باید برای 

قطعی شدن سهمیه خود تالش کند. 
 رنکینگ تیمی 

 -2 امتیــاز،   424 جنوبــی  کــره   -۱
مجارستان ۳۳2 امتیاز، ۳- ایتالیا ۳28 
امتیاز، 4- آلمــان 2۶۰ امتیاز، ۵- ایران 

2۵4 امتیاز، ۱۰- چین ۱88 امتیاز. 
  رنکینگ انفرادی 

 -۳۵ پاکدامــن،   -27 عابدینــی،   -۱۰
رهبری، 4۱- فتوحی. 

باقرزاده: باالی 95درصد  سهمیه تیمی المپیک را می گیریم

شمار نامزدهای انتخابات 
فدراسیون والیبال به ۷ رسید

پس از حواشــی چنــد روز اخیــر در مورد 
قطعــی نشــدن تاییــد صالحیــت بهنــام 
محمودی به عنوان کاندیــدای انتخابات 
عصــر  ســرانجام  والیبــال،   فدراســیون 
دیروز تایید صالحیت او به صورت قطعی 
اعالم شد و محمودی می تواند در مجمع 
انتخاباتــی ریاســت این فدراســیون)29 
آبان(، بــه عنوان نامزد حضــور پیدا کند. 
افشاردوســت،  محمــود  ایــن  از  پیــش 
محمدرضا رشیدی، محمدرضا داورزنی، 
و  داوری  افشــین  ســعادتمند،  احمــد 
در  حضــور  بــرای  منظمــی  امیرحســین 
انتخابــات ریاســت فدراســیون والیبــال 

مورد تایید قرار گرفته بودند.

نایب قهرمانی موسوی در ترکیه
در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری ترکیه 
کــه گزینشــی المپیــک 2۰2۰ بــود، ایوب 
موسوی ملی پوش دسته 9۶ کیلوگرم ایران 
توانســت با ثبــت رکــورد ۱۶9 یــک ضرب، 
2۱۱ دوضــرب و مجمــوع ۳8۰ کیلوگــرم 
نایب قهرمان شود.  در دسته ۱۰9 کیلوگرم 
نیز ســهراب مــرادی وزن کشــی کــرد اما به 
دلیل درگیری با مصدومیت کهنه و ســپری 

کردن دوره نقاهت وزنه نزد.

 غیبت یک ماهه برادران عالمیان 
در ترکیب تیم ملی

اردوی آماده سازی تیم ملی پینگ پنگ برای 
حضــور در رقابت هــای انتخابــی المپیک- 
بخش تیمی- از 7 آذرماه آغاز می شود. قرار 
اســت این اردو بــا حضور 4 بازیکــن اعزامی 
بــه مســابقات گزینشــی المپیــک و برخــی 
دیگر از پینگ پنگ بازان پیگیری شــود، این 
در حالی اســت که نوشــاد و نیما عالمیان به 
دلیل لژیونر بودن در لیگ فرانسه با یک ماه 
تاخیر نسبت به دیگر اردونشینان به تمرینات 
ملحــق خواهند شــد. آن ها اعــالم کرد ه اند 
بیاینــد.  اردو  بــه  می تواننــد  از ۱۰ دی مــاه 
رقابت های گزینشــی المپیک 2 تا ۶ بهمن 

ماه در پرتغال برگزار می شود. 

سوژه

خبر

اخبار

بازی های برگشــت دور اول مقدماتــی جام جهانی قرار 
اســت ســال آینــده و از فروردین مــاه آغاز شــود. اولین 
بــازی ایــران روز هفتم فروردین ماه ســال 99 مقابــل هنگ کنگ در 
ورزشــگاه آزادی خواهد بود. یعنی بیــش از 4 ماه دیگر تا بازی بعدی 
ایران فرصت باقی مانده است. این زمان از نظر کارشناسان می تواند 
باعث شــود تا تیم ملی تجدید قوا کند و با شــکل و شمایل جدیدی در 
رقابت ها حاضر شــود. تا این لحظه که برنامه ای برای این اتفاق دیده 
نمی شود. مارک ویلموتس بعد از بازی با عراق به تهران بازگشت ولی 
بالفاصله کشــور را ترک کرد. علت ســفر او به تهران پــرواز چارتر تیم 
ملی بود. در واقع فدراســیون هزینه ســفر او به امارات و بعد بلژیک را 
نداد. بلکه ویلموتس را با چارتر به تهران آورد تا او بعد از چند ســاعت 
توقف در ســی ای پی فــرودگاه ایران را ترک کند. نکته اینجاســت که 
زمان بازگشــت ویلموتس به ایران اصال مشــخص نیست. دیروز یکی 
از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این باره گفت: »برای او 
بلیت برگشــت تهیه نشده است. فعال فقط رفته است. البته آقای تاج 
بیشــتر در جریان هستند ولی تا جایی که ما می دانیم زمان بازگشت 
او به کشــور مشخص نیســت. « نکته اینجاســت که تیم ملی در 4 ماه 
آینــده هم هیچ برنامه ای ندارد و تعطیل خواهد بود. در گذشــته و در 
زمانی که بازی رســمی نبــود، مربیان ملی تشــکیل اردو می دادند و 

حداقل بازی دوستانه برگزار می کردند ولی از امروز تا روز 7 فروردین 
مــاه که تیم ملی با هنگ کنگ بازی دارد، هیچ دیدار دوســتانه ای در 
برنامه نیســت و کال اردویی هم در نظر گرفته نشــده اســت. شاید هر 
مربی دیگری به جای او بود، با توجه به بحران به وجود آمده حداقل با 
مسئوالن فدراسیون پای میز می نشست و از آن ها می خواست 2 بازی 
و 2 اردو بــرای تیمش در نظر بگیرند. اما همین که ویلموتس از ایران 
رفتــه و کال عالقه ای به تشــکیل اردو ندارد، می تواند نشــانه چه چیز 
باشد؟ منتقدان خیلی شفاف می گویند نشانه بی تفاوتی او نسبت به 

تیم ملی است. به هر روی تیم ملی برای ماه های آینده کامال بالتکلیف 
اســت و ســرمربی تیم ملی هم روی هوا ســیر می کند. اگر 2 فیفادی 
در فروردیــن کــه کارلوس کــی روش رفته بود و تیم ملــی هنوز مربی 
نداشــت را درنظر بگیریم، ایران در این ســال حدود ۶ بازی دوستانه 
ملی را از دســت داده و بجز سوریه و کره جنوبی با هیچ کشور دیگری 
بازی تدارکاتی نداشــته اســت. ایــن ضعیف ترین کارنامــه بازی های 
ملــی در ســال های اخیــر اســت. فدراســیونی کــه از فراهــم کــردن 
بازی های دوستانه برای تیم ملی عاجز است، گرجستان و بنگالدش 
پیشنهادش را نمی پذیرند و البته پای حرف که باشد، از بازی دوستانه 
با تیم ملی برزیل یــک قدم عقب تر نمی آید! نتیجه این بی تدبیری در 
تدارک دیدن بازی های تدارکاتی، در آوردگاه هایی مثل عراق آشکار 
می شود؛ تیم ملی با ترکیبی به زمین می رود که پیش از آن هیچ وقت 
در یک بازی دوستانه آزمایش نشده و از مجموع اتفاقاتی که در زمین 
می افتد، می شــود حدس زد که حتی سرمربی تیم ملی هم شناخت 
عمیقی از بازیکنان تیم ملی ندارد. فردا در روزی که 4 حریف تیم ملی 
ایران، بازی رســمی برگزار می کنند و ایران با قرعه استراحت روبه رو 
شــده، تیم ملی واقعا »اســتراحت« می کند. بی هیچ بازی دوستانه یا 
اردو و برنامه مشــخصی. فقط کاش این اســتراحت های طوالنی، به 
بهای از دست رفتن رویای حضور در جام جهانی 2۰22 تمام نشود. 

آچار فرانسه پرسپولیس خشن ترین بازیکن فصل!تیم ملی 4 ماه تعطیل!خواب پاییزی ویلموتس و فدراسیون
با گذشت ۱۰ هفته از شروع لیگ، ۳ بازیکن خشن تر از بقیه بودند. هر چند که بازیکنانی مانند علی 
کریمی و فرشــید اســماعیلی در این ۱۰ هفته هم کارت زرد دریافت کردند و هم اخراج شدند، اما 
یک بازیکن پرســپولیس با وجود عدم دریافت کارت قرمز، خشــن تر از این دو بوده اســت. سیامک 
نعمتی فقط در ۵ مسابقه این فصل در ترکیب فیکس پرسپولیس حضور داشته که در 4 تا از آن ها با 
کارت داور جریمه شده است. نعمتی در هفته دوم مقابل تراکتور کارت زرد گرفت. سپس در دقیقه 
94 دربی به دلیل درگیری کارت گرفت. نعمتی در هفته پنجم به دلیل خطای نسبتا شدید روی 
مهدی کیانی باز هم کارت زرد گرفت. ســیامک در هفته ششــم پوکر کرد و این بار برای جلوگیری 
از ضدحمله شهرخودرو، امین قاسمی نژاد را با تکل متوقف کرد تا در پنجمین بازی اش چهارمین 
کارت را از داور دریافت کند. ســامان نریمان جهان هافبک ماشین ســازی هم مثل او 4 کارت زرد 
گرفته، البته با تعداد بازی  بیشتر. حسن نجفی دفاع راست شاهین بوشهر هم با 2 کارت زرد و یک 

کارت قرمز، سومین بازیکن خشن  این فصل است.

ســوژهــ

مســابقات بیــن المللــی وزنه بــرداری ترکیــه کــه جــزو رقابت های 
گزینشــی المپیک به شمار می رفت، با حضور برخی از وزنه برداران 
ایرانی به پایان رســید. ســهراب مــرادی هم که جزو تیــم اعزامی به 
این رقابت ها بود، در دســته ۱۰9 کیلوگرم وزن کشی کرد، اما روی 
تخته نرفت. این وزنه بردار ایرانی که در دســته 9۶ کیلوگرم شانس 
کسب سهمیه المپیک را دارد و همچنان دوران نقاهت بعد از عمل 
جراحی خود را ســپری می کنــد، در 2 وزن باالتر وزن کشــی کرد و 
تصمیم به انصراف گرفت. ماجرا از این قرار است که هر وزنه برداری 
کــه می خواهد مجوز حضور در المپیک 2۰2۰ را کســب کند، باید 
در ۶ مســابقه انتخابی شــرکت کند که در این میــان می تواند در 2 
مسابقه بعد از ثبت نام، وزن کشی و آزمایش دوپینگ، وزنه هم نزند. 
از ســوی دیگر یک وزنه بردار از 4 مســابقه دیگری کــه وزنه می زند، 
حتمــا باید حداقــل در 2 مســابقه در وزن اصلی خــودش به رقابت 

بپردازد. ســهراب مرادی که بعد از عمل جراحی دچار افزایش وزن 
شده، فقط در مسابقات جهانی 2۰۱8 در دسته 9۶ کیلوگرم روی 
تخته رفته و حاال این فرصت را دارد که هم در مســابقات جام فجر و 
هم در مسابقات قهرمانی آسیا 2۰2۰ در این دسته روی تخته برود 
و به امتیازات المپیکی خود بیفزاید تا مجوز حضور در توکیو 2۰2۰ 
را به دســت آورد. بیرانوند دبیر فدراســیون درباره علــت وزنه نزدن 
مرادی در ترکیه می گوید: »با توجه به قانون موجود، در بازه زمانی 6 
ماهه سوم که از آبان امسال تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد، 
صرف حضور ســهراب مرادی در رویدادهای ترکیه به جهت تســت 
دوپینگ کافی بود. با توجه به این که سهراب هنوز درگیر مصدومیت 
است، بنابراین آماده حضور در رقابت های ترکیه نبود. ان شاا... او در 
رویدادهای بعدی کسب سهمیه المپیک وزنه خواهد زد تا امتیازات 
الزم برای رســیدن به المپیک 2۰2۰ توکیو را کســب کنــد. « او در 

پاسخ به این که آیا مشخص اســت مرادی در کدام رویدادها شرکت 
می کند یا خیر هم می گوید: »بله. او طبق برنامه ریزی انجام گرفته از 
سوی سرمربی تیم ملی می تواند در جام فجر، غرب آسیا، قطرکاپ 
و مســابقات بزرگســاالن آسیا در قزاقســتان شــرکت کرده و امتیاز 
کسب کند. « بیرانوند در پاسخ به این که تکلیف وضعیت سهمیه های 
المپیــک در بخش اقایان چطور  مشــخص می شــود هــم می گوید: 
»در بخش آقایان هم 2 ســهمیه برای ما مســجل است اما این که چه 
کســی راهی المپیک شود، بستگی به رکورد ثبت شده ورزشکاران 
در رقابت هــای کســب ســهمیه دارد چــون المپیکی هــا براســاس 
امتیازشان در رنکینگ جهانی، انتخاب می شوند. درحال حاضر هم 
علی هاشمی و علی داوودی باالترین امتیاز را در بین ورزشکاران ما 
دارند. اما باید ببینیم در رقابت های 6 ماهه سوم چه کسانی نفر اول 

رنکینگ وزن خود خواهند شد. «

جمشید نورشــرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت در باره محرومیت 
تیــم ماشین ســازی از ۳ پنجره نقــل و انتقاالتی به خاطر شــکایت 
شــیمبا به فیفا گفت: »فیفا رایــی را در مورد این بازیکن و باشــگاه 
ماشین ســازی صادر کرده، به خاطر طلبی که در حدود ۱۰۶ هزار 
دالر اســت و باشــگاه ماشین ســازی از ۳ پنجــره محــروم کردنــد، 
الزم اســت در این مورد توضیحی بدهم. باشــگاه ماشین ســازی و 
بازیکــن برزیلی قــراردادی را از تیرماه ســال 9۵ منعقد کردند که 

در اردیبهشــت 9۶ بــا هــم توافق کردند ایــن قــرارداد خاتمه پیدا 
کنــد. آن ها توافق کردند کــه مبلغ قرارداد طی ۵ قســط پرداخت 
شــود. ۱۵۱ هزار دالر پرداخت شود که قسط اول به صورت نقدی 
پرداخت شد، اما پس از آن، دیگر پرداختی وجود نداشت. به همین 
خاطر بازیکن در آبان سال 97 طرح دعوی را در فیفا به ثبت رساند، 
پس از آن باشــگاه دفاعیه ای آورد و اعالم کرد ما مبلغی را پرداخت 
کرده ایم و فیفا هــم آن را پذیرفت و طلب بازیکن کاهش پیدا کرد. 

ماشین سازی در دفاعیه دوم اعالم کرد که به خاطر تحریم ها امکان 
پرداخــت نداریم، اما فیفا ایــن دفاعیه را نپذیرفــت و آن را رد کرد. 
به هــر حــال مطابق قوانینی که وضع شــده، رای بــه محض این که 
پرداخت انجام شــود فورا برداشــته می شــود. ما بازیکنان خارجی 
دیگری هم در لیگ داریم، این مســائل باعث تشکیل کمیته ای در 
فدراسیون فوتبال شد تا ضوابطی از جمله توانایی مالی باشگاه ها 

برای ادای تعهدات مالی را تحت نظر داشته باشد.«

سهرابچگونهبهالمپیک۲۰۲۰میرسد؟

پول شیمبا در ترکیه نقدی پرداخت می شود
بر اســاس اعالم هوشــنگ نصیرزاده بدهی ماشین ســازی به پریرا8۰ هزار دالر بوده که ۳۰ هزار 
دالر نیــز به آن جریمه خورده و در مجموع  این باشــگاه باید ۱۱۰ هــزار دالر به مهاجم برزیلی پول 
پرداخت کند. در این شرایط طی صحبتی که نصیرزاده با وکیل شیمبا انجام داده ، قرار بر آن شده 
تــا در ترکیه به این بازیکن پول پرداخت شــود. با توجه به تحریم های موجود ماشین ســازان قصد 
دارند در ترکیه به صورت نقدی پول را به وکیل پریرا بدهند و این بازیکن برزیلی نیز از شکایت خود 

صرف نظر کند. اتفاقی که طی روزهای آینده احتماال در ترکیه رخ خواهد داد. 

تیام سرانجام به تیم ملی سنگال رسید
مامه بابا تیام ســتاره سنگالی سابق استقالل ســرانجام به تیم ملی کشورش دعوت شد تا شانس 
حضور در کنار مهاجمانی همچون سادیو مانه از لیورپول و امبایه نیانگ از تورینو به عنوان یکی از 
عناصر تهاجمی فینالیست جام ملت های آفریقا در مقدماتی جام جهانی را داشته باشد. تیام که 
همچون 2 سال گذشته در ایران و امارات با کوچ به فوتبال ترکیه و پوشیدن پیراهن قاسم پاشا به 
درخشــش خود ادامه داد، سرانجام توسط سرمربی تیم ملی به اردوی سنگال برای بازی با کنگو 
دعوت شــد و در این بازی که چند شــب پیش با نتیجه 4- یک به سود این تیم به پایان رسید، روی 
نیمکت نشست. سنگالی ها با درخشش مانه در حالی به این برد شیرین رسیدند تا به صدرنشینی 
خــود در این گروه ادامه بدهند که تیام فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد اما همین که طلســم 
دعــوت نشــدن این بازیکن بــه اردوی ملــی شکســت، می تواند اتفاق خوبی برای ســتاره ســابق 

استقالل باشد.

تایید صالحیت 9 کاندیدا برای انتخابات ورزش های رزمی
برای شــرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های رزمی ۱7 نفر ثبت نام کرده بودند که از 
ســوی وزارت ورزش و جوانــان صالحیت 9 کاندیدا مورد تایید قــرار گرفت. به همین خاطر مجوز 
حضور در انتخابات برای ســیدعباس احمد پناهی، محســن احمدی، عباس علی اکبری، یوسف 
بهتری، علیرضا خســروی، فرهنگ شادنیا، رضا شــیرین آبادی فراهانی، منصور عبدی و افشین 
 هادی چگینی از ســوی وزارت ورزش صادر شــد. جلیل نادمی دبیر مجمع انتخابات فدراســیون 
ورزش های رزمی به ایسنا گفت؛ احتمال دارد تا چند روز آینده اسامی چند کاندیدای دیگر اعالم 

شود. انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های رزمی ۱2 آذر برگزار می شود. 

اولین ثبت نام برای انتخابات دوومیدانی
پــس از گذشــت ۳ روز از زمان آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاســت فدراســیون دوومیدانی، 
باالخره دیروز یک نفر با مراجعه به فدراســیون دوو میدانی ثبت نام کرد. ثبت نام انتخابات ریاست 
این فدراسیون از هفته گذشته و با انتخاب علی دانشمند فرد به عنوان دبیر مجمع انتخاباتی آغاز 

شده و دیروز فردی به نام بابایی به عنوان اولین نفر ثبت نام کرد.

توضیحات فدراسیون در مورد محرومیت ماشین سازی

احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا با تاکید بر 
این که اولین کســی بوده که در ورزشگاه آستان قدس 
مشــهد تمرین کرده، به ایســنا گفــت: »این ورزشــگاه 
مختص دوو میدانی اســت و مســئوالن آن قــول دادند 
بعــد از لیــگ الماس قطــر که اردیبهشــت مــاه برگزار 

می شــود، ۱۰ ورزشــکار تــاپ حاضر در این لیــگ را به 
این ورزشگاه بیاوریم و مســابقه جایزه بزرگی را برگزار 
کنیــم. این اتفــاق خیلی بزرگی اســت و مــن هم قول 
دادم که صحبت های اولیه را با مدیر برنامه های یوسین 
بولت)قهرمان دوی ۱۰۰ متر جهــان( انجام دهم تا او 

هــم به ایران بیایــد. اگر این کار صورت بگیــرد، ورزش 
کشور متحول می شود. درســت است که بولت ورزش 
را کنار گذاشــته اما مبلغی را می گیرد و به کشــورهای 
مختلف می رود. حضور او می تواند این رشته را متحول 

و کمک زیادی به دو و میدانی کند.« 

سارا اصالنی

احسان حدادی، یوسین بولت را به ایران می آورد؟
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اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ برتر
بــه نقــل از ســازمان لیگ فوتبــال ایــران، اســامی محرومان 
هفتــه یازدهم لیگ برتر اعالم شــد. امید ســینگ، نســاجی 
مازندران؛ ســعید آهنی، نفت مسجدسلیمان؛ عادل باباپور، 
ماشین سازی تبریز؛ گابریل کالدرون، سرمربی پرسپولیس؛ 
محمــد آبشــک، فوالدخوزســتان و ســیدعلیرضا ابراهیمی، 

گل گهرسیرجان.
جلسه انصاری فرد با معاونان پرسپولیس

جلســه مدیران و معاونان این باشگاه ظهر دیروز به مدت 90 
دقیقه با حضور محمدحسن انصاری فرد و معاونان و مدیران 
باشــگاه برگزار شــد و مباحث مختلفــی درخصوص وضعیت 
باشــگاه صــورت گرفــت. در این جلســه معاونــان فرهنگی، 
ورزشی، اقتصادی و اجرایی باشگاه و همچنین مدیران مالی، 

ذی حسابی، اداری و روابط عمومی حضور داشتند. 
درخواست استقالل از نساجی

در  استقالل-نســاجی  فوتبــال  تیم هــای  دیــدار  بــود  قــرار 
چارچوب هفته یازدهم روز جمعه اول آذرماه برگزار شــود اما 
این دیدار به روز دوشــنبه موکول شــد. با این حال مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل بار دیگــر از مدیران نســاجی درخواســت 
کردند با تغییــر زمان این دیدار موافقت کنند تا بازی یک روز 

زودتر یعنی روز یک شنبه برگزار شود. 
تمرین اختصاصی دروازه بان های استقالل

در شرایطی که تمرین استقالل از سوی استراماچونی تعطیل 
شد تا بازیکنان بعد از بازی تدارکاتی برابر سرخ پوشان پاکدشت 
به اســتراحت و ریــکاوری بپردازند، 2 دروازه بــان آبی ها دیروز 
در هــوای بارانی و برفی پایتخت تمرین ســنگین و پرفشــاری 
را انجام دادند. سیدحســین حســینی و حسین پورحمیدی با 
حضور در ورزشــگاه تهرانسر نزدیک به 2 ساعت زیر نظر بهزاد 

غالمپور تمرین سنگین و پرفشاری برگزار کردند.
حیدری و صفایی داوران سرخابی 

به نقل از ســایت رســمی فدراسیون فوتبال، اســامی داوران 
فوتبــال  برتــر  لیــگ  مســابقات  یازدهــم  هفتــه  دیدار هــای 
باشــگاه های کشــور اعالم شــد. بــر ایــن اســاس داور دیدار 
تیم های پرســپولیس-نفت مسجدســلیمان را پیــام حیدری 
است و قضاوت دیدار تیم های نساجی-استقالل هم بر عهده 

علی صفایی است. 
نصیرزاده: چک استقالل را برگشت زدیم

یک هفته از تاریخ چک 200 میلیونی که باشگاه استقالل 
در رابطــه بــا انتقــال داریوش شــجاعیان به ماشین ســازی 
می گــذرد و هنوز این چک وصول نشــده اســت. هوشــنگ 
نصیــرزاده، مدیرعامل باشــگاه ماشین ســازی کــه پیش از 
این گفتــه بود تا روز شنبه)گذشــته( به اســتقاللی ها برای 
پاس شــدن این چک فرصت می دهد در ایــن رابطه گفت: 
»اســتقاللی ها بــه ما چکــی به مبلــغ 200 میلیــون تومان 
دادند و به اعتبار آن مجوز حرفه ای گرفتند. بعد از یک هفته 
که از تاریخ این چک می گذرد هنوز اتفاقی نیفتاده و ما این 

چک را دیروز برگشت زدیم.«
واریز نصفه و نیمه پول به حساب استقاللی ها!

در پی دریافت مبلغی از اسپانســر باشــگاه، مسئوالن استقالل 
که قول داده بودند مطالبات بازیکنان این تیم را پرداخت کنند، 
دیروز فقط به 11 بازیکن این تیم پول دادند تا باز هم تعدادی از 
اســتقاللی ها دست خالی بمانند. باید دید مسئوالن استقالل 
تا پیش از بازی با نســاجی می توانند مطالبات بقیه بازیکنان را 
فراهم کنند تا استقاللی ها با تمرکز کامل در قائمشهر به میدان 
بروند یا باز هم مجبور می شوند با وعده و وعید بازیکنان طلبکار 

تیم را در هفته یازدهم لیگ برتر به میدان بفرستند! 

پس از این که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد علیرضا بیرانوند در بین 3 
نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا قرار دارد، حاال برنامه ریزی های مشخصی 
انجام شده تا دروازه بان پرسپولیس بدون این که غیبتی در بازی های تیمش 
داشــته باشــد به هنگ کنگ برود تا در مراســم برترین های ســال ای اف سی 
شــرکت کنــد. بر همین اســاس بیرانوند بالفاصلــه بعد از دیدار پرســپولیس 
با نســاجی مازندران یعنــی 9 آذرماه راهی فرودگاه امام خمینی می شــود تا 
به هنگ کنگ ســفر کند. پس از پایان مراســم نیز دروازه بان پرسپولیس 12 
آذر بــه تهــران برمی گردد تــا تیمــش را در ادامه لیــگ همراهــی کند. طبق 
هماهنگی های انجام شــده قرار اســت یکی از مسئوالن باشــگاه پرسپولیس 

هم در این سفر بیرانوند را همراهی کند.

اســتراماچونی کــه حــدود 13روز پیــش و بعــد از پیــروزی تیمــش مقابــل 
صنعت نفت، مسئوالن این باشــگاه را تهدید کرده بود در صورتی که وعده ها 
محقق نشــود اســتعفا خواهد داد و برای آن ها مهلت 2 هفته ای تعیین کرده 
بــود، حاال با نزدیک شــدن به موعد مقرر منتظر دریافــت مطالبات کادر فنی 
و بازیکنان تیمش اســت. اگرچه مسئوالن باشگاه اســتقالل امروز بخشی از 
مطالبــات 11 بازیکــن را پرداخت کردند اما همچنان طلب ســایر بازیکنان و 
کادر فنــی باقی مانده و زمان پرداخت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. حال 
شــمارش معکوس در استقالل آغاز شده است. آیا استراماچونی تهدیدش را 
عملی خواهد کرد یا مسئوالن این باشگاه می توانند موضوع را مدیریت کرده 

و از ایجاد بحران جدیدی برای این تیم جلوگیری کنند؟!

استراماچونی استعفا می دهد؟!زمان سفر بیرانوند به هنگ کنگ مشخص شد

شیمبا: ماشین سازی پولم را بدهد 
حکم فیفا می شکند 

چند روز پیش فدراســیون فوتبال طی خبری 
از بسته شدن 3 پنجره نقل وانتقاالتی باشگاه 
ماشین سازی خبر داد. شکایت لوسیانو پریرا 
بــه فیفا که 3 ســال پیــش در گســترش فوالد 
توپ می زد برای ماشین ســازی که امتیاز این 
باشــگاه را در اختیار گرفته، دردسرساز شده 
است. پریرا ملقب به شیمبا که اکنون در فوالد 
توپ می زند، درباره شکایتش که باعث بسته 
شــدن پنجــره نقل وانتقاالتی ماشین ســازی 

شده توضیحاتی ارائه کرد.
 3 سال است از گســترش فوالد جدا شده ام 
اما هنوز پولم را نگرفته ام. زمانی که از این تیم 
خداحافظی کردم به مســئوالن وقت باشگاه 
گفتم که هرطور شــده پولــم را پرداخت کنید 
کــه قرار بر این شــد مبلغم طی 10 مــاه در 4 
قسط به حسابم بیاید. جالب این که مسئوالن 
گســترش فوالد قول دادند این اتفاق می افتد 
اما با گذشــت زمان موعد قســط ها رسید و به 

غیر از یک قسط، دیگر پولی ندادند.
بعد از پایان مهلتی که باشــگاه قرار بود پولم 
را بدهــد، بــار دیگر همــراه مدیــر برنامه هایم 
آقای هجی با مسئوالن گسترش فوالد جلسه 
گذاشــتیم و به آن هــا اعالم کردیــم اگر قصد 
پرداخــت پول را ندارید به فیفا شــکایت کنیم 
ولی مدیران باشگاه از ما خواستند دست نگه 
داریم. در آن جلسه حتی من یک سوم پولم را 
نیز تخفیف دادم و قرار شــد مابقی را پرداخت 

کنند اما باز هم اتفاقی نیفتاد.
 وقتی دیدم مسئوالن باشگاه گسترش فوالد 
بــرای چندمیــن بار بــه تعهــدات خــود عمل 
نکردنــد، مجبــور به شــکایت شــدم و بــه فیفا 
اعتراض کردم. االن هم که حکم این شکایت 
آمــده و پنجــره نقل وانتقاالت ماشین ســازی 

بسته شده است.
 من بارها با مسئوالن باشگاه صحبت کردم 
و اصــال قصد شــکایت نداشــتم. چندیــن ماه 
فرصت دادم و می خواستم تعامل کنم اما هیچ 
جوابی به من ندادند و مجبور به شکایت شدم.
 مــن اطالعــی از قوانیــن حقوقی نــدارم اما 
از مدیر برنامه هایم شــنیدم اگر پول پرداخت 
شــود، حکــم فیفــا می شــکند. تماس هایــی 
حاصل کردند و گفتند که پول را طی روزهای 
آینده پرداخت می کنند. من هم امیدوارم این 
اتفاق بیفتد و در اسرع وقت پول پرداخت شود 
تا هم من به حقم برســم و هم حکم محرومیت 

باشگاه لغو شود.

زوج پورعلی گنجی-شجاع، 
سیم خاردار جدید سرخ ها؟!

تقویت شایعه پرسپولیسی شدن مدافع تیم ملی 

مدیر برنامه مرتضــی پورعلی گنجی، مدافع 
تیــم ملی فوتبــال ایران بــا بیــان این که این 
بازیکن برنامه ای برای حضور در لیگ ایران 
نــدارد، گفــت: »صحبتی از حضــور مرتضی 
در پرســپولیس نشــده اســت.« بــه گــزارش 
مهر، همزمان با انتقــاد چند روزنامه قطری 
از عملکــرد مرتضی پورعلی گنجــی، مدافع 
ملی پوش ایران که در تیم العربی قطر بازی 
می کند، گمانه زنی هایی از مذاکره تیم های 
ایرانی از جمله پرســپولیس و تراکتور با این 
بازیکــن و بازگشــتش بــه لیــگ کشــورمان 
مطــرح شــد. ایــن در حالی اســت کــه امیر 
هاشــمی مقدم، مدیربرنامــه پورعلی گنجی 
می کنــد.  تکذیــب  را  مذاکــرات  ایــن 
هاشمی مقدم در این خصوص به مهر گفت: 
»من چیزی از مذاکره باشــگاه پرســپولیس 
برای مرتضی نشــنیده ام و بــه هیچ وجه این 
خبر درست نیست.« وی ادامه داد: »باشگاه 
پرســپولیس هیچ تمــاس و مذاکــره ای با ما 
برای جــذب پورعلی گنجی نداشــته؛ ضمن 
بازیکــن هــم فعــال برنامــه ای  ایــن  این کــه 
نــدارد.«  ایــران  لیــگ  بــه  بازگشــت  بــرای 
علیرضــا  مدیربرنامــه  کــه  هاشــمی مقدم 
جهانبخش دیگر بازیکن ایرانی هم هســت، 

در خصــوص وضعیت این ملی پــوش در تیم 
برایتون انگلیس و خارج بودن وی از ترکیب 
ایــن تیم گفــت: »دربــاره جهانبخش چیزی 
عــوض نشــده. بهتر اســت در ایــن خصوص 
صحبت نکنیم تا این بازیکن آرامش داشــته 
باشــد. منتظریم تا فرصتی به علیرضا برسد 

و خودش را نشان دهد.«
  

با وجود تکذیــب مدیربرنامه پورعلی گنجی، 
برخــی منابع خبــری احتمــال انتقــال این 
بازیکن به پرســپولیس در نیم فصل را جدی 
می داننــد به خصوص آنکــه محمد انصاری، 
مدافع پرسپولیس پیشنهاد وسوسه انگیزی 
حســین  و  کــرده  دریافــت  چیــن  لیــگ  از 
ماهینــی، دیگر مدافع ســرخ ها هــم چندان 
و  نیســت  کالــدرون  گابریــل  عالقــه  مــورد 
سیدجالل حســینی هم یکی در میان بازی 
می کنــد. بنابرایــن تقویــت خــط دفاعــی با 
جدی تــر شــدن جدایــی انصــاری و احتماال 
ماهینــی در اولویــت کادر فنی پرســپولیس 
خواهد بود و در این شرایط که پورعلی گنجی 
وضعیــت خوبی در تیم قطــری ندارد و بارها 
هــم برای حضــور در تیــم پرســپولیس ابراز 
تمایل کــرده شــاید بهتریــن و محتمل ترین 

گزینه باشد. در مقاطع مختلف بحث حضور 
پورعلی گنجی در پرســپولیس مطرح شــده 
و زمــان برانکو این موضوع بســیار جدی هم 
شد اما به دلیل اختالف مالی توافق حاصل 
نشــد و پورعلی گنجی هم تصمیم گرفت در 
لیــگ قطر بماند و ســپس چند مــاه به لیگ 
بلژیک رفت و دوباره به لیگ ســتارگان قطر 
برگشــت. بنابراین حضور پورعلی گنجی در 
پرســپولیس دور از انتظار نیست و شاید این 
مدافع ملی پوش نیم فصل سرخ پوش شود و 
کنار شــجاع خلیل زاده دیگر مدافع شمالی 

پرسپولیس ســیم خاردار جدیدی برای این 
تیم بسازند.

  
البته تقویت پرســپولیس فقط در بحث خط 
دفاعی نخواهد بــود و این تیم در خط حمله 
جــذب  بازیکنانــی  هــم  دروازه  احتمــاال  و 
می کند. با توجه به پیشــنهادهایی که برای 
علیرضا بیرانوند از چند تیم خارجی رسیده 
ملی پــوش  دروازه بــان  جدایــی  احتمــال 
پرسپولیس از این تیم در نیم فصل زیاد است 
و قطعا رادوشــوویچ به تنهایی برای حراست 

از دروازه سرخ پوشــان در چند جبهه داخلی 
و خارجــی کافــی نیســت و باید یــک رقیب 
هم تراز داشته باشد و یا آنکه یک دروازه بانی 
در قــد و قــواره بیرانونــد جایگزین او شــود. 
البته همه اینها مستلزم این است که لیست 
بزرگساالن پرســپولیس که پر است حداقل 
3 خروجی داشــته باشــد تا جا بــرای جذب 
نفــرات جدیــد بــاز شــود. جدایــی جونیــور 
براندائــو، مهاجم برزیلی تــا حدودی قطعی 
اســت اما در مورد 2 بازیکــن دیگر همه چیز 

در حد گمانه زنی است. 

با توجه به عملکرد ناامید کننده 
جونیــور و علــی علیپــور جذب 
اولویــت  نیم فصــل  در  جدیــد  مهاجــم  یــک 
نقل وانتقــاالت  در  سرخ پوشــان  نخســت 
زمســتانی خواهد بود. بر همین اساس طبق 
اعالم مسئوالن باشــگاه پرسپولیس جدایی 
جونیــور و جــذب مهاجم جدیــد در نیم فصل 
قطعی است و در نیم فصل دوم علیپور با یک 
مهاجــم جدیــد در خــط حملــه قــرار خواهد 
بــا  ایــن رو باشــگاه پرســپولیس  از  گرفــت. 
بررســی رزومــه 23 بازیکــن 3 نفــر را بــرای 
تاییــد نهایی به ســرمربی تیم معرفــی کرد تا 
گابریل کالــدرون در صــورت موافقت با این 
از  حــاال  بدهــد.  مذاکــره  اجــازه  بازیکنــان 
باشگاه پرسپولیس خبر می رسد که سرمربی 
آرژانتینی ســرخ ها نیز پس از تماشــای فیلم 
این 3 بازیکن با جــذب آن ها مخالف کرده و 
معتقد اســت این بازیکنان تفاوتی با جونیور 
ندارنــد. کالــدرون می خواهــد بازیکنان مد 
نظر خــود را به باشــگاه پرســپولیس معرفی 
کنــد که رقــم جــذب آن ها بســیار بیشــتر از 
مبلغــی اســت که باشــگاه پرســپولیس برای 
اســت.  گرفتــه  نظــر  در  جونیــور  جانشــین 
سرمربی آرژانتینی پرسپولیس نام 2 مهاجم 

مدنظرش را در اختیار باشــگاه قرار داده و به 
احتمــال فــراوان یکــی از ایــن 2 بازیکن در 
اضافــه  ســرخ ها  اردوی  بــه  دوم  نیم فصــل 
خواهــد شــد. طبــق اخباری کــه از باشــگاه 
از  یکــی  می رســد  گــوش  بــه  پرســپولیس 
مهاجمان مورد نظر کالدرون آفریقایی است 
و گزینــه دوم ایــن مربــی مهاجمی اســت که 
سابقه حضور در بوندس لیگا را دارد. با توجه 
بــه رزومه خوب این مهاجــم بوندس لیگایی، 
او  جــذب  روی  کالــدرون  حاضــر  حــال  در 
پافشــاری دارد و در صورت عدم توافق برای 
جذب این بازیکن، مســئوالن پرسپولیس به 
ســراغ گزینــه دوم یعنــی مهاجــم آفریقایــی 
خواهنــد رفــت. همچنین شــنیده می شــود 
باشگاه پرســپولیس به کالدرون اعالم کرده 
هرچــه زودتــر نظر خــود را در ایــن خصوص 
اعــالم کنــد تــا اقدامــات اولیه بــرای جذب 
مهاجــم جدیــد آغــاز شــود. پرســپولیس در 
حالی قرار اســت در نیم فصــل مهاجم جدید 
اضافــه کنــد که ایــن بازیکــن باید جانشــین 
جونیور براندائو شــود. براندائو پس از این که 
نتوانســت انتظــارات را برآورده کند شــنیده 
می شــود در نقل وانتقــاالت نیم فصــل قطعــا 

پرسپولیس را ترک می کند.

فوتبــال  تیــم  مدیــر  پیروانــی،  افشــین 
اعتصــاب  شــایعه  دربــاره  پرســپولیس 
بازیکنــان پرســپولیس بــه خاطــر دریافت 
نکردن مطالبات شــان گفت: »این موضوع 
اصال صحت نــدارد و بازیکنان ما اعتصاب 
نکرده انــد. مــا بــه خاطــر برنامــه ای که از 
قبــل تعیین کــرده بودیم تمریــن را تعطیل 
همیشــه  پرســپولیس  بازیکنــان  کردیــم. 
باغیــرت بوده اند. مــا بازیکنانــی داریم که 
از فصــل قبل طلبکارند اما به خاطر عشــق 
بــه هــواداران بــدون مشــکل در تمرینات 
حاضــر می شــوند. تیم ما نســبت به ســایر 
تیم هــای لیــگ برتــر کمتریــن دریافتی را 
داشــته و بازیکنــان شــاید چیــزی حــدود 
12درصــد دریافت کرده انــد.« او در ادامه 
درباره دعوت نشــدن شــجاع خلیل زاده به 
تیم ملی هم گفت: »دعوت نشــدن شــجاع 
خلیل زاده به تیم ملی کامال غیرفنی است 

و هیــچ دلیــل فنی بــرای آن وجــود ندارد. 
من نه به خاطر این که االن در پرســپولیس 
می زنــم  را  حــرف  ایــن  دارم  مســئولیت 
چون همیشــه درباره ایــن موضوع صحبت 
کرده ام. همیشــه گفته ام برخــی بازیکنان 
حق شــان اســت کــه بــه تیــم ملــی دعوت 
شــوند. شــجاع خلیــل زاده 7 قهرمانــی با 
پرســپولیس به دســت آورده و با این تیم به 
فینال آســیا صعود کرده اســت. او بازیکن 
بســیار تاثیرگــذاری اســت. نمی  دانــم چه 
اتفاقی می افتد که یــک بار هم به تیم ملی 
دعوت نمی  شــود. به نظر مــن این موضوع 
دالیل غیرفنی دارد. اگر شجاع خلیل زاده 
علیــه  یــا  داشــته  اشــتباهی  گذشــته  در 
ســرمربی پیشــین تیم ملی صحبــت کرده 
باشد باید از آن گذشت کنیم تا این بازیکن 
تاثیرگذار دوباره به تیم ملی دعوت شــود. 

او می تواند به تیم ملی کمک کند.«

کالدرون 2 مهاجم به انصاری فرد معرفی کرد

مهاجم بوندس لیگایی در راه پرسپولیس

پیروانی: دعوت نشدن خلیل زاده غیرفنی است

احتمال تعویق بازی های لیگ برتر
هفتــه یازدهــم لیــگ برتــر فوتبــال در حالــی روز پنج شــنبه آغاز می شــود کــه در برگزاری 
مسابقات این هفته ابهاماتی ایجاد شده است. همچنین برخی رشته های ورزشی برگزاری 
رویدادهای خود را متوقف کردند. هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با بازی گل گهر سیرجان-
ماشین سازی تبریز شروع می شود که طبق برنامه باید از ساعت 1۵:30 روز پنج شنبه این 
هفته در ســیرجان به مصاف هم برونــد. عالوه بر این، بازی های هفتــه یازدهم روز جمعه و 
روزهای یک شــنبه و دوشنبه هفته آینده هم برگزار می شود ولی برگزاری این مسابقات در 
ابهــام قرار دارد. باتوجه به لغو هفته ششــم لیگ برتر والیبال، لغــو ۵ دیدار از هفته هفدهم 
لیگ برتر فوتسال و همچنین منتفی شدن برگزاری مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان 
کشور، این احتمال وجود دارد که مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال هم برگزار نشود.


	1KN_A20191119
	P01-8-28 M
	P02-8-28
	P03-8-28
	P04-8-28
	P05-8-28
	P06-08-28
	P07-8-28
	P08-8-28
	P09-8-28
	P10-8-28
	P11-8-28
	P12-8-28
	P13-8-28
	P14-08-28
	P15-8-28
	P16-08-28

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24..

