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 با این میزان گران شدن بنزین، معنی شیب  •
مالیم را که همواره شعار آقای روحانی بود، 

فهمیدیم!
ما که ماشین نداریم چرا دود گرانی بنزین به  •

چشم مان برود؟ آقایان مسئول موقع گرفتن 
این جور تصمیم ها آیا به فکر امثال ما هستند؟ 
چرا باید گرانی اجناس رو هم به بهانه گرانی 

بنزین تحمل کنیم؟
 پیامم را به مسئوالن مربوط برسانید. باور  •

کن ماشین من گازسوزه و به نفعمه پول یارانه 
شو بگیرم. به جون شما منم با ریختن پول 
یارانه به جیب قاچاقچی و بچه پولدار موافق 
نیستم. فقط جون عزیزت اینترنت ما رو نبند. 
بــاور کن استخوان درد گرفتم از خماری و 

دوری اینترنت. دست از سر ما بردار.
هفته پیش باربری با 25 هزارتومان بار را  •

برایم می آورد اما امــروز برای این که همان 
بار را بیاورد 75 هزار تومان می خواهد. با 
تعزیرات تماس می گیرم اما کسی جواب گو 

نیست. ببینم شما چه می کنید.
ــرای افــزایــش نــرخ بنزین  •  آیــا کسانی که ب

تصمیم گیری می کردند، از التهاب جامعه 
و وجود مزدوران آشوبگر خبر نداشتند؟ اگر 
اطالع داشتند یا احتمال این همه خرابی و 
لطمه به مملکت را می دادند چرا نرمش نشان 

دادند؟ چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
 تــاکــســی هـــا و خــطــی هـــا مــگــر سهمیه  •

نمی گیرند؟ چرا کرایه ها را گران کردند؟ 
اصال چرا تاکسی متر نمی زنند؟

 به جــای مخالفت با اصــل بازگشت کارت  •
سوخت باید پرسید چرا طرحی را که قبال مردم 
آن را پذیرفتند متوقف کردند؟ حاال چرا باید 
نظام برای آن هزینه بپردازد؟ چرا با حذف کارت 
سوخت زمینه قاچاق و اتالف سوخت رو فراهم 
کردند که امروز مجبور باشند دوباره با جهش 

قیمت به کارت سوخت برگردند؟!
چرا مسئوالن دوست ندارند اجناس ارزان  •

باشد و مردم همین چند روزه  رو آرامش داشته 
ــراوان نفت، گاز،  باشند؟ مملکتی با منابع ف

طالو... باید این اوضاع رو داشته باشه؟
دو روز قبل در میدان استقالل گوشت راسته  •

را می دادند کیلویی 65 هزار تومان اما امروز می 
دهند کیلویی 85 هزار تومان. لطفا پیگیری کنید.

 واقعا که آقای روحانی، مردم را ساده فرض  •
کرده اند. همان قدر که از محل حذف یارانه 
عده زیادی از مردم یک ریال هم به یارانه دهک 
های پایین اضافه نشد، باز هم وعده پرداخت 
بسته معیشتی به ۱8 میلیون خانوار می دهند. 
جالب این جاست که هنوز هم وعده های بی پایه 

و اساس مناظره های انتخاباتی تو گوشمونه. 
چرا قطعات سی ان جی گران شده؟ اصال تو  •

شهرهای جنوبی یه دونه هم گیر نمیاد.
فکری به حــال مسافرکش هــای شخصی  •

بنزینی بکنید. باگرانی بنزین چه کار کنیم؟
 اگه دولت، محرم و خدمت گزار مردم است  •

چرا بی خبر قیمت بنزین را افزایش داد؟ آن هم 
وقتی که همه خواب بودند!

 این قدر قیمت بنزین و درآمد سرانه ایرانی  •
ها رو با کشورهای پیشرفته مقایسه نکنید. 
چیزهای دیگه مثل ارزش پول، میزان درآمد، 
ماشین و مسکن وآسایش وراحتی و امکانات 

رفاهی آن ها را نیز مقایسه کنید.
 لطف کنید خبرنگاران محترم را به بازار  •

بفرستیدتا ببینند قیمت اجناس چگونه چراغ 
خاموش رشد می کند.

اگر دولت، بنزین را 5۰۰ تومان،  گازوئیل  •
را۱۰۰ تومان، گاز را2۰ درصد گران می کرد 
و پولی هم به مــردم نمی داد مــردم این قدر 

اعتراض نمی کردند.
 ما بنزین گران می خریم، مهم نیست ولی  •

ــدری از  ــرای کمک به ایــن مملکت، ق چــرا ب
حقوق مسئوالن کم نمی کنید؟

 تاکسی های درون شهری، کرایه ها را 4۰ تا 8۰  •
درصد گران کرده اند . تاکسیرانی هم که تلفن ها 
را جواب نمی دهد. چرا کسی جواب گو نیست؟

 از زمانی که بنزین گــران شده کپسول گاز  •
توزیع نمی شود.  علت اش چیست؟

 آقای زائری! به نظر دنبال نتیجه دلخواه خود  •
هستید. بروید درباره عواقب و نتایج گناهانی 
مثل کم فروشی، رفتن زیر بار ظلم و امثالهم 
مطالعه کنید که جامعه ما گرفتار آن هاست. 

شاید از این برداشت های سطحی برگشتید.
 اگر یک خانواده پنج نفره یا بیشترکه2۰5 هزار  •

تومان کمک معیشتی دریافت می کند درماه سه 
باک6۰لیتری بنزین مصرف کند، جمعا45۰ 
هزار تومان هزینه بنزینش می شود. این شخص 
ــد245 هـــزار تــومــان ازجیبش پــرداخــت  ــای ب
کند االن آیا به این شخص کمک شده است؟

با اشتیاق رفتم گفت و گویتان با شفیعی  •
کدکنی رو بخونم که دیدم اصال گفت وگویی 
صورت نگرفته. یک صحبت 5 کلمه ای استاد 
شفیعی کدکنی با یک خبرنگار رو نمی گن 

گفت وگوی اختصاصی!
 چرا سازمان نظام مهندسی بــرای صدور  •

پروانه ساختمان به سرعت اقــدام نمی کند 
و کــارراطــوالنــی می کند؟ اگرمهندس کم 
دارند که عده ای بیکارند وشاید آن جا حصار 

مداربسته ای وجود دارد؟
 تاکسی ها و خطی ها مگر سهمیه ندارند؟  •

پس چرا گران شدن بنزین رابهانه می کنند و 
کرایه بیشتر می گیرند؟

لطفا چاپ کنیدتااداره آب وفاضالب پاسخ  •
گو باشد. ملکی دارم درحال ساخت وساز که 
سه میلیون برایش قبض آب آمــده که چندده 
برابرمصرف معمولی محاسبه می شود. متأسفانه 
نیمی از قبض ارسالی بابت دفع فاضالب است. 
حال این که اصوال در ملک حقیر هیچ فاضالبی 
تولید نمی شود و هیچ فاضالبی وصل نیست 
که بخواهیم بابت آن، این چنین مبالغ زیادی را 
مطالبه کنیم. گرفتن این پول ها حرام نیست؟

همیشه بعد از گرانی بنزین ،داستان کنترل  •
ارزاق و قیمت ها پیش میاد اما همه این ها فقط 
برای چندماه طول می کشه تا مردم آروم بشن. 
کمی بعد فشار گرانی، مردم رو غصه دار می کنه!

استیضاح، اعدام ترامپ است! 

اندکی کمتر از یک سال دیگر، نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا مشخص خواهد شد؛ با این حال، از هم اکنون رقابت های 
انتخاباتی در آمریکا شدت گرفته است. از یک طرف، کارزار 
انتخاباتی دموکرات ها در حال رسیدن به ترکیب نهایی است 
و از طرف دیگر، کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان زیر سایه 
استیضاح احتمالی دونالد ترامپ قرار گرفته است. البته با 
توجه به برتری عددی جمهوری خواهان در سنا شانس رای 
آوردن استیضاح ترامپ به اما و اگرهای بسیاری وابسته است 
اما دموکرات ها آن چنان روند استیضاح را طوالنی خواهند 
کرد که عمال ترامپ را زخمی و آسیب پذیر کنند.در رویدادی 
جدید در روند رقابت های انتخاباتی آمریکا، گفته می شود که 
قرار است مایکل بلومبرگ به صف طوالنی نامزدهای دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری بپیوندد. در این صورت، کارزار 
دموکرات ها با یک تحول مهم مواجه خواهد شد. بلومبرگ، 
شهردار سابق کالن شهر نیویورک پیش از این فردی جمهوری 
خواه بود و به عنوان چهره ای محافظه کار شناخته می شد. با 
این حال، این میلیاردر جنجالی گویا قصد دارد در سال 2۰2۰ 
شانس خود را برای کسب صندلی ریاست جمهوری از حزب 
دموکرات بیازماید. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است 
که اکنون این کرسی در اختیار یک میلیاردر دیگر نیویورکی به 
نام دونالد ترامپ قرار دارد. با این حال، بلومبرگ برای این که 
مورد استقبال حامیان حزب دموکرات قرار گیرد، راه طوالنی 
در پیش خواهد داشت. وی برای سال های طوالنی از مواضع و 
دیدگاه محافظه کاران آمریکایی حمایت کرده است. بلومبرگ 
هم خود یک میلیاردر است و هم این که حامی کسب و کارهای 
بزرگ از جمله غول های وال استریت شناخته می شود، در 
حالی که اکثر طرفداران حزب دموکرات در پی بهبود شرایط کار 
برای فعاالن کسب و کارهای کوچک هستند و گاهی نگاه منفی 
به شرکت های وال استریتی دارنــد. ضمن این که بلومبرگ 
مخالف سقط جنین و طرفدار آزادی حمل سالح است و در 
دوران شهرداری نیویورک از ایده " پلیس قدرتمند " حمایت می 
کرد که هر سه موضوع به عنوان خط قرمز جریان لیبرال حزب 
دموکرات قلمداد می شود. از این نظر، برخی گمانه زنی ها 
حکایت از آن دارد که بلومبرگ درصورت ورود رسمی به رقابت 
های درون حزبی دموکرات ها، در نهایت در کسب حمایت 
طــرفــداران حزب دموکرات ناکام خواهد ماند  و از گردونه 
رقابت ها خارج خواهد شد. اکنون فضای سیاسی آمریکا تحت 
تاثیر رشد فزاینده راست گرایی قرار دارد که با پیروزی ترامپ 
در سال 2۰۱6 جان دوباره ای گرفته است . این روند موجب 
شده است که تمایالت چپ گرایانه و حتی سوسیالیستی در 
داخل حزب دموکرات شدت گیرد. به همین دلیل برخی پیش 
بینی ها حکایت از آن دارد که نامزدهای مرکزگرا همچون جو 
بایدن یا حتی محافظه کارانی مانند مایکل بلومبرگ برای 
کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات در انتخابات 2۰2۰ ناکام 
بمانند و نامزدی نهایی برای مصاف با ترامپ به چپ گرایانی 
همچون برنی سندرز یا الیزابت وارن سپرده شود. البته یک 
احتمال نیز این است که سران حزب دموکرات در پی نگرانی 
از غلتیدن حزب به چپ گرایی شبه سوسیالیستی، در نهایت 
پشت سر بلومبرگ قرار گیرند و روندی را طی کنند که سال 
2۰۱6 با حمایت همه جانبه از هیالری کلینتون طی کردند. 
با این حال، هنوز مشخص نیست که نامزد مطلوب مرکزگرایان 
حزب دموکرات، بایدن کهنه کار و معاون رئیس جمهور سابق 
خواهد بود یا یک تاجر میلیاردر جنجالی از نوع دونالد ترامپ. اما 
اوضاع برای دونالد ترامپ نیز خیلی مناسب به نظر نمی رسد. 
گرچه سنت سیاسی در آمریکا نشان می دهد که اغلب روسای 
جمهوری این کشور برای کسب پیروزی مجدد در انتخابات 
موفق بوده اند، ولی مواجهه ترامپ با استیضاح از سوی کنگره 
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ساکن کنونی 
کاخ سفید را دچار دردسر کرده است. همه نشانه ها حکایت 
از آن دارد که در نهایت ترامپ درمجلس نمایندگان استیضاح 
خواهد شد. نمایندگان دموکرات کنگره به پشتگرمی اکثریت 
خود در مجلس نمایندگان و همچنین دشمنی رسانه های 
جریان اصلی با ترامپ و خشم نهادهای قدرتمند در آمریکا از 
جمله برخی سران نظامی – امنیتی از عملکرد دولت ترامپ، 
استیضاح رئیس جمهور را موضوعی تمام شده قلمداد می کنند. 
با این حال، برتری جمهوری خواهان در سنا شانس برکناری 
ترامپ را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است. در فضای 
به شدت دوپاره شده سیاست در آمریکا، دور از انتظار خواهد 
بود که حداقل 2۰ سناتور جمهوری خواه، با دموکرات ها برای 
اخراج رئیس جمهور هم حزبی از کاخ سفید هم پیمان شوند.با 
این حال، دموکرات ها امیدوار هستند اگر نمی توانند ترامپ 
را از طریق برپایی دادگاه در سنا به زیر بکشند، افشاگری های 
روزمره علیه رئیس جمهور کنونی، شانس وی را برای پیروزی 
در انتخابات سال آینده کاهش دهــد. با ورود برخی چهره 
های سرشناس کنونی یا سابق دولت ترامپ به روند تحقیقات 
استیضاح، به تدریج نقاط ضعف رئیس جمهور کنونی برای 
رای دهندگان آمریکایی، به ویژه رای دهندگان مستقل و مردد 
آشکار می شود. اتهاماتی همچون دروغگویی ، باج خواهی 
، سوءاستفاده از قدرت و کشاندن پای کشورهای خارجی به 
رقابت های سیاسی داخلی، موضوعاتی است که بردیدگاه 
رای دهندگان مستقل و مردد تاثیر می گــذارد. البته ترامپ 
و حامیانش درتالش هستند تماس تلفنی جنجالی ترامپ با 
رئیس جمهور اوکراین را کم اهمیت جلوه دهند و بر موفقیت 
های دولت کنونی درعرصه اقتصادی به ویژه کاهش بی سابقه 
نرخ بیکاری در کشور و رشد فزاینده ارزش بازار سهام تاکید 
می کنند. با این حال، نامزد زخمی شده از استیضاح کنگره، 
برای دفاع از عملکرد خود و پاسخ گویی به حمالت بی امان 
دشمنان و رقبا، دشواری های زیادی پیش رو خواهد داشت. این 
دشواری ها به اندازه ای است که فردی همچون نیکی هیلی، 
نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل و یکی از حامیان سرسخت 
دونالد ترامپ می گوید:» استیضاح رئیس جمهور به منزله حکم 

اعدام وی است.«

ــرای »طرح  دیــروز و در اولین روز از اج
ضربتی برخورد با گران فروشی بنزینی« 
با چند واحد فروش گوشت که در پی پیام 
شهروندان و در ادامه، با مراجعه و بررسی 
خبرنگار روزنــامــه خــراســان و بــازرســان 
ســازمــان صمت و دام پزشکی و رئیس 
اتحــادیه گوشت قرمز، تخلفات شان در 
زمینه گران فروشی، نداشتن فاکتور خرید، 
تبلیغات دروغ و ارائه گوشت تاریخ مصرف 
گذشته، محرز شده بود، برخورد شد.اما 
دیروز، باز هم رصد میــدانی ما، حاکی از 
ــه گران فروشی توسط این واحدها  ادام
ــرای رسیدگی  ــود و بــه همین دلــیــل، ب ب
به موضوع، در قالب گشتی مشترک با 
قاضی جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات 

حکومتی خراسان رضوی، به واحدهای 
فروشگاه هایی  کردیم؛  مراجعه  مذکور 
که برای هرکیلو گوشت گوسفند اقــدام 
به  درج قیمتی روی در مغازه کرده اند که 
هم مغایر با قیمتی است که درون مغازه 
به مشتری ارائه می کنند و هم گران تر از 
قیمت مصوب.اهالی تا خــودروی گشت 
تعزیرات حکومتی و بــازرســان صنعت، 
معدن و تجارت را می بینند، شروع به گالیه 
از ایــن واحدها بابت گران فروشی شان 
می کنند.  بعد از انجام بررسی های الزم،  
امروز)دیروز( در گشت مشترک تعزیرات 
ــامــه  ــان صمت و روزن ــازم حکومتی، س
ــراز تخلف توسط  ــان، پــس از احـ ــراس خ
بازرسان صمت و هماهنگی صورت گرفته 

با جانشین دادستان مشهد »قاضی دشتی 
فدکی« سه واحد عرضه گوشت که قیمت 
مصوب را رعایت نمی کردند و اصــرار بر 
تخلف داشتند، پلمب شد و پرونده برای 
طی مراحل قضایی و تعزیراتی به تعزیرات 

حکومتی و دادسرا ارسال می شود. 

با پلمب 3 واحد فروش  گوشت در دومین روز طرح گران نمی خریم صورت گرفت

آغازبرخورد قاطع با گران فروشان بنزینی

ا... خــامــنــه ای رهبر  ــت  آیـ ــرت  ــض ح
ــب  گذشته   معظم انــقــالب اســالمــی ش
)سه شنبه( در دیدار دو هزار و 5۰۰ نفر 
از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن 
راهبردهای  تشریح  ضمن  اقتصادی، 
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن  با اشاره 
ــروت ملی و گسترش رفاه  به اهمیت ث
عمومی در نظام اسالمی و ضرورت امید 
نبستن به خارج از کشور تأکید کردند: کار 
و راهبرد اساسی »مصون سازی اقتصاد 
از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق 
تولید داخلی« است و بنده پشت این قضیه 
ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی 

کشور کاماًل دفاع می کنم.
حضرت آیت ا... خامنه ای هدف اصلی 
از جلسه با تولید کنندگان، کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی را تکریم این عناصر 
اســاســی در افــکــار عمومی خواندند و 
سخنان تولیدکنندگان در ایــن دیــدار 
توجه  قابل  و  سنجیده  مهم،  بسیار  را 
دانستند.رهبر انقالب با بیان این نکته 
که ای کاش تعداد بیشتری از مسئوالن 
بخش های دولتی و نمایندگان مجلس 
در این جلسه مهم حضور داشتند، گفتند: 
کسانی که درباره رونق تولید جور دیگری 
فکر می کنند و برای حل مشکالت چشم 
به جای دیگری دارنــد، باید حرف های 
امشب این تولیدکنندگان را می شنیدند 
و درک می کردند که تنها دریچه »انتقاِل 
حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور« 
همین دریچه ای است که فعاالن بخش 

تولید بر روی کشور می گشایند.
حضرت آیت ا... خامنه ای نقش اقتصاد را 
در نظام اسالمی بسیار مهم برشمردند و 
افزودند: ثروتمند کردن جامعه، افزایش 
ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع 
عادالنه منابع عمومی در اسالم، یک ارزش 
است که با تحقق این نگاه در عین وجود 
تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی به وجود 
نخواهد آمد.رهبر انقالب تولیدکنندگان 
را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و 
صفوف مقدم عرصه حیاتی »تولید داخلی، 
رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی« 
خواندند و خاطرنشان کردند: این میدان 
 خطیر، میدان یک جنگ واقعی است.
ــه جــنــگ همیشگی  ــاره ب ــ ــا اش ــان ب ــش ای
اقــتــصــادی مــیــان کــشــورهــا و قـــدرت ها 
افزودند: البته در دوره ریاست جمهوری 
فعلی آمریکا، این جنگ با چین، کره، اروپا 
و دیگر مناطق، بــروز و گسترش یافته و 
در قبال ایران از طریق اعمال تحریم ها، 
شکل وحشیانه، کینه ورزانه و جنایت آلود 

گرفته است.
1-منتظر پایان تحریم ها ماندن خیال 

باطل است  
رهبر انقالب تصور پایان تحریم ها در 
ــده را خــیــال باطل  ــن یــکــی دو ســـال آی
خواندند و افــزودنــد: با شناختی که از 

تحریم  داریـــم،  استکبار  جبهه  مسائل 
ــود دارد، بنابراین  ها حــاال حاالها وج
برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر 
پایان تحریم ها و بــودن یا نبودن فالن 
ــور بـــود. ــش ــالن ک ــدام فـ ــ  شــخــص یـــا اقـ
2- تاکتیک و راهبرد اصلی مقابله با 

تحریم ها  
ایشان گفتند: البته دور زدن تحریم ها به 
عنوان یک تاکتیک خیلی خوب است، اما 
کار و راهبرد اساسی را باید بر مصون سازی 

کشور از آسیب تحریم ها متمرکز کرد.
3-قطع وابستگی به درآمدهای نفتی 
ایشان وابستگی به درآمــدهــای نفتی 
حتی در بودجه جاری را موجب آسیب 
پذیری کشور خواندند و افزودند: این 
اتکا با توجه به تحریم ها اندکی کاهش 
ــه 7۰ در زمـــان دولــت  ــا از ده یافته ام
بــرادر و رفیق عزیزمان مرحوم هاشمی 
رفــســنــجــانــی)ره( تأکید کــرده ام باید 
 وابستگی بر نفت را به تدریج کم کنیم.
ــدف از  ــت ا... خامنه ای ه حــضــرت آی
خارج  را  ملی  توسعه  صندوق  تشکیل 
ــه بــخــشــی از درآمـــد  ــال کــــردن هـــر س
دولتی  هــای  دستگاه  اختیار  از  نفتی 
برشمردند و گفتند: از گذشته تا حال 
ــار مشکل  ــ ــی دچ ــت ــا وق ــت ه ــ هــمــه دول
ــرار و التماس از بنده  می شوند، با اص
از صندوق درخواست  برداشت  مجوز 
ــن رونـــد، صندوق  ــر ای مــی کنند و بــر اث
ــده اســت. ــر ش  توسعه متأسفانه کــم اث
ــت در ادامـــه رونـــق تولید  ــدی 4-ج

داخلی 
ایشان مسلح کردن انقالب به سالح  و 
اراده تولید داخلی را عــالج مشکالت 
برشمردند و افزودند: تنها راه حل مسائل 
موجود، این است که مسیر تقویت و رونق 
تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با 
تصمیمات صحیح و اقدامات الزم، موانع 
را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در 
 این مسیر نسبت به قبل مشهود است.
5-شرطی نکردن و گــره نــزدن حل 

مشکالت به دیگران 
ــل  ــه تولید داخ ــالب تــوجــه ب ــق رهــبــر ان
ــدن کــشــور از حالت  را مــوجــب دور ش
گره  گفتند:  و  دانستند  شــدن  شرطی 
زدن رونــد حل مشکالت به تصمیمات 
دیگران موجب بــروز بدترین مشکالت 
بــرای کشور می شود.حضرت آیت ا... 
خامنه ای با ابراز تأسف از بروز این حالت 
ــال اخــیــر افــزودنــد: در این  در چند س
ســال ها بیان مسائلی از قبیل ایــن که 
»ببینیم شش ماه دیگر چه می شود« یا 
»برجام چه می شود« و حاال نیز »به امید 
ماندن«،  فرانسه  جمهور  رئیس  ابتکار 
نخواهد  و  نکرده  حل  را  مشکلی  هیچ 
 کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.

ــراد  ایــشــان تــأکــیــد کـــردنـــد: الــبــتــه ایـ
ــط قرمز  ــه عــبــور از خ ــدارد کـــاری ک ــ ن

ــام دهــنــد امـــا نــبــایــد حل  ــج نــیــســت، ان
مسائل اقتصادی را به ایــن کارها گره 
ــرد. ــار عــمــومــی را شــرطــی ک ــک  زد و اف
ــع مــوانــع  بـــروز ظرفیت های  6-رفـ

داخلی 
را  داخلی  هــای  ظرفیت  انقالب  رهبر 
ــادآوری کردند:  بی پایان خواندند و یـ
ــادی، مانند  ــص ــت ــال اق ــع ــک ف ــی ی ــت وق
ــه مند  ــدغ ــی کــنــد و دغ ــب، گــلــه م ــش ام
ــن حقیقت را اعــالم  اســت، در واقــع ای
می کند که ظرفیت پیشرفت در کشور 
 وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در همین 
زمینه افزودند: ان شــاءا... با استفاده از 
ظرفیت های بی نظیری که تنها بخشی از 
آن ها مورد استفاده قرار گرفته و به برکت 
فعالیت فعاالن اقتصادی، تحریم ها را 
 از تهدید به فرصت تبدیل خواهیم کرد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه این نکته 
را یادآور شدند که اگر ملت ایران و فعاالن 
اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند 
با تکیه بر توان داخلی تحریم ها را بی اثر 
کنند، عامل تحریم کننده نیز از ادامه 
تحریم ها دســت برخواهد داشــت زیرا 

متضرر خواهد شد.
7-ادامــه توجه به داخل حتی با رفع 

تحریم ها 
ــت ا... خامنه ای بــا تأکید  حــضــرت آی
بر ایــن که اگــر طــرف مقابل از سیاست 
تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست 
ــوان داخــلــی را تغییر دهیم،  تکیه بــر ت
افزودند: برخی منتظرند تا اگر راه آن 
طرف باز شــود، جهت گیری اقتصادی 
کشور را به سمت نگاه به خــارج ببرند 
 در حالی که چنین نگاهی، غلط است.
ایشان خاطرنشان کردند: سیاست های 
تکیه بر توان داخلی باید آن چنان محکم و 
استوار باشد که اگر تحریم ها هم برداشته 
 شد، به این سیاست ها آسیبی وارد نشود.
8-توجه به فرصت» پنجره جمعیتی «

رهبر انقالب اسالمی، نیروی جوان یا به 
را  جمعیتی«  »پنجره  کارشناسان  تعبیر 
یکی از مزیت های مهم کشور برشمردند 
و گفتند: مــا امـــروز در دل ایــن فرصت 
ــم، البته فقط تا 2۰ سال آینده،  قــرار داری
امکان استفاده از ایــن مزیت مهم وجود 
دارد و اگــر در ایــن 2۰ ســال غفلت شود، 
خواهد  سالمندی  عــرصــه  وارد  کــشــور 
 شد و دیگر نمی تــوان کــاری را پیش برد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم 
افزایش موالید و همچنین ایجاد ثروت پایدار، 
افزودند: این که بارها بر موضوع فرزندآوری 
تأکید می شود به همین دلیل است زیرا در  
صورت غفلت از این موضوع که متأسفانه در 
برهه ای طوالنی هم به آن بی توجهی شد، 
کشور بعد از 2۰ سال وارد مسیری خواهد 

شد که امکان تغییر آن نیست.
ادامه  مطلب در صفحه 16

20 راهبرد مقابله با جنگ اقتصادی 
رهبر انقالب در دیداری کم سابقه با  تولیدگران  با  تشریح راهبرد های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تاکید کردند 

ملت ایران دشمن را در عرصه های جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی مانند روزهای اخیر  عقب زده است
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پروژه ناامن سازی شمال افغانستان 
در چند روز گذشته  اخــبــاری  از تسلیم شدن 
افــراد داعــش به نیروهای امنیتی افغانستان در 
رسانه های مختلف ایــن کشور و رسانه های هم 
سو با غرب در جهان منتشرشد.در همین حال 
پیامی مشابه از سوی سخنگوی طالبان منتشر 
شده است که همزمان با عملیات گسترده طالبان 
علیه داعش بار دیگر دولت افغانستان و نیروهای 
خارجی به رهبری آمریکا به کمک افراد این گروه 
تروریستی شتافته و آن ها را به مکانی امن منتقل 
کرده اند.آن چه از موضوع این حوادث و همچنین 
بررسی اخبار چگونگی شکل گیری داعــش در 
افغانستان برمی آید این است که بی شک آمریکا 
و بخشی از بدنه حکومتی در افغانستان که در 
شکل گیری داعــش در این کشور نقش داشتند  
همچنان بر حمایت از این گروه و تقویت آن اصرار 
داشته و تمام تالش خود را به کار بسته اند تا هر چه 
را سد راه عملکرد آن است از سر راه بردارند.در 
موضوع اخیر و دربــاره تسلیم شدن فرماندهان و 
افراد گروه تروریستی داعش به نیروهای امنیتی 
افغانستان نیز دو مسئله مهم و قابل توجه و بررسی 
وجود دارد:1- گروه طالبان از چندی پیش تصمیم 
به انجام عملیات گسترده علیه گروه تروریستی 
داعش در والیت ننگرهار گرفتند و این عملیات نیز 
آغاز شد. اکنون به نظر می رسد حلقه محاصره و فشار 
علیه داعش تنگ شده است و حامیان داعش مانند 
همه موارد پیش از این به دنبال نجات فرماندهان و 
افراد این گروه هستند و این بار نیز مانند گذشته از 
سناریوی تسلیم افراد داعش به دولت افغانستان 
استفاده کردند. باید این سوال را مطرح  کرد که افراد 
داعش چرا تاکنون به دولت تسلیم نشده و اکنون 
و به یک باره و بدون این که عملیاتی از سوی دولت 
علیه آن ها انجام شود تصمیم دسته جمعی برای 
تسلیم گرفته اند. آن ها همچنین باید پاسخ گوی 
این سوال جدی باشند که اسرای خارجی داعش 
که هر کدام به عنوان تروریست بین المللی شناخته 
شده  بودندو توسط آمریکا از زندان طالبان فراری 
داده شدند به چه سرنوشتی دچار شده و اکنون کجا 
به سر می برند.2- موضوع مهم دیگر درباره تسلیم 
شدن سران و فرماندهان داعش به دولت افغانستان، 
این است که بسیاری از کارشناسان بیم این دارند 
که حامیان داعش با این کار در واقع پروژه جدیدی 
را آغاز کرده اند. به زعم آن ها این پروژه انتقال امن 
ســران و فرماندهان داعــش از والیــت ننگرهار به 
والیات شمالی و غربی افغانستان است که این کار 
در قالب پروژه تسلیم سازی فرماندهان داعش آغاز 
شد. در فاز بعد و در سکوت خبری این موضوع به 
فراموشی سپرده شده و در همین سکوت خبری، 
پروژه انتقال امن آن ها صورت خواهد گرفت و در 
نهایت شاهد برافراشته شدن پرچم های سیاه در 
غرب و شمال افغانستان خواهیم بود. این موضوع 
زیاد دور از ذهن نیست زیرا در همان ابتدای آغاز 
فعالیت داعــش این کار صــورت گرفت و بسیاری 
از افــراد این گــروه تروریستی توسط بالگردهای 
آمریکایی به شمال افغانستان منتقل شدند که البته 
با مخالفت برخی والیان والیات جنوبی افغانستان 
و مردم این مناطق روبه رو شد. اکنون پروژه جدید 
با هدف انتقال امن آن ها و در عین حال فریب افکار 
عمومی از طریق عملیات رسانه ای در دستور کار 
حامیان پشت پرده داعش افغانستان قرار گرفته 
است.شمال و غرب افغانستان بی شک مناطق مورد 
عالقه آمریکا برای افزایش ناامنی  است و این مناطق 

در آینده نزدیک آبستن حوادث جدی خواهند بود.

تحلیل روز

چین

چهره روز 

قاب بین الملل 

تصویر یک معترض هنگ کنگی تیر و کمان به 
دست در هنگام درگیری با پلیس در دانشگاه پلی 
تکنیک. در حالی که فرماندار هنگ کنگ از تعلیق 
الیحه جنجالی خبر داده، معترضان هنگ کنگی 
اعالم کرده اند به تظاهرات خیابانی خود ادامه 
می دهند؛ اقداماتی که باعث گمانه زنی ها در زمینه 
نقش عوامل خارجی در بروز ناآرامی در این منطقه 

حیاتی نزدیک چین شده است.

  سید حسام رضوی
international@khorasannews.com

برخی احزاب برای نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق  مهلت تعیین کردند

ضرب االجل برای عبدالمهدی 
گروه های سیاسی عراق در نشستی به 
دعوت عمار حکیم رهبر جریان حکمت  
ــدون حضور اعضای  در منزلش که ب
لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر 
برگزار شــد، تاکید کردند در صورت 
نخست  عبدالمهدی ،  عــادل  ناتوانی 
الــحــلــبــوســی، رئیس  وزیـــر و محمد 
پارلمان در اجرای اصالحات، اقدام به 
سلب رای اعتماد به دولت و برکناری 
نخست وزیر و رئیس پارلمان می کنند 
و سراغ انتخابات زودهنگام پارلمانی 
خواهند رفت.این سند از نخست وزیر 
خواسته است طرف هایی که در قتل 
تظاهرات کنندگان، عملیات ربایندگان 
و هدف گرفتن رسانه ها نقش دارند، 
شناسایی و آن ها را مقابل افکار عمومی 
ــن ســنــد، دولــت  رســـوا کنند.طبق ای
موظف است وعده های خود در زمینه 
اصالحات توسعه ای و خدماتی،  ایجاد 
فرصت های شغلی و اعــالم گام های 
عملی آن را اجرایی کند و درنهایت ۴۵ 
روز فرصت خواهد داشت.این در حالی 
است که عبدالمهدی میراث دار دوره 
نخست وزیری حیدرالعبادی است که 
بیش از هرچیز خود و مردم کشورش 
را درگیر حاشیه های فراوانی در مقابل 
موضوع  همین  کــه  ــرد  ک همسایگان 
ــت گرفت. گروه  ــادی از دول ــرژی زی ان
هــای سیاسی و ســران احزابی که هر 
روز به نوعی برای دولت قانونی عادل 

می کشند  نشان  و  خط  عبدالمهدی 
یادشان رفته عادل عبدالمهدی فقط 
یــک ســال اســت عنان نخست وزیری 
عراق را در دست گرفته و طبیعتا یک 
ــرای تحقق همه  ــان اندکی ب ســال زم
وعده هایش است.اصالحات در عراق 
یــک راه دارد و آن نیز اصــالحــات در 
ساختار فعلی دولت این کشور است. 
ــود آن  ــراق با وج نخست وزیر فعلی ع
که فقط یک سال از بر سر کار آمدنش 
ــراوان به  ــ ــ گــذشــتــه بـــا حــســاســیــت ف
خواسته های مردمی وعده اصالحات 
اقتصاد  ساختار  در  عمیق  جراحی  و 
ــده آل  ــت. ای و کابینه خــود را داده اس
جریان های سیاسی کار داخلی عراق یا 
محور عبریـ  عربیـ  آمریکایی سرنگونی 
دولــت فعلی و ورود عــراق به وضعیت 
نابه سامان است تا بتوانند در سایه آن 
نابه سامانی پروژه های خود در عراق را 
با قدرت بیشتری اجرا کنند. فروپاشی 
ساختارهای سیاسی و اقتصادی عراق 
دستاوردها و پیشرفت های دولت های 
ایــن کشور در چند ســال گذشته را از 
بین می برد و فضا را برای افتادن عراق 
ــه تجزیه و فروپاشی اساسی  در ورط
کشور فراهم می کند. حاال که عادل 
اصــالحــات  پــرچــمــدار  عبدالمهدی 
سیاسی و اقتصادی در این کشور شده 
چه بهتر که این فرصت در اختیار وی 

قرار گیرد.

پس از داعش، کردهای سوری نفت قاچاق را به رژیم صهیونیستی می فروشند 

سرقت و خیانت 2 روی سکه نفت فروشی 
کردهای مستقر در شمال سوریه امتیاز استخراج نفت 
از صدها چاه نفت متعلق به سوریه در منطقه »شرق 
فرات« و انتقال آن به فلسطین اشغالی از راه اردن را 
به یک شرکت رژیم صهیونیستی واگذار کردند. این 
خبر مهم و حساس توسط روزنامه »ینی شفق« ترکیه 
فاش و توسط روزنامه »لس آنجلس تایمز« آمریکا تایید 
شد. پیش از این سران منطقه کردستان عراق یعنی 
خاندان بارزانی هم برای دستیابی سود درآمد حاصل 
از فروش نفت، قراردادهایی را با صهیونیست ها امضا 
کرده بودند. بر اساس گزارش »ینی شفق« ، خبر یاد 
شده به سه دلیل شوک برانگیز است، نخست ثروت 
سوریه با حمایت آمریکا به سرقت می رود. دوم این که 
کردهای سوریه به کشور زادگاه خود خیانت می کنند 
و با رژیم اشغالگر قدس در حال همکاری هستند و سوم 
هم اردن مقدمات سرقت نفت سوریه را از راه خاک خود 
فراهم کرده است.در همین زمینه، »مردخای خانا « تاجر 
اسرائیلی در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی » اسرائیل 
هیوم « که چند روز پیش انتشار یافت، تاکید کرد: این 
 Global( قرارداد میان کردها و شرکت وی موسوم به
Development Corporation( منعقد شد. مردخای 
گفت: من نمی خواهم این نفت در اختیار دولت سوریه 
قرار گیرد. تولید نفت از چاه های »العمر«، »التنک«، 
»کونیکو«، »الجفرة«، »الّرمیالت«، »السویدّیة«، »کبیبة«، 
»مرکدة«، »تشرین«، »الجبسة« و »الشداوی« واقع در 
منطقه شرق فرات سوریه هم اکنون 12۵ هزار بشکه 
در روز است و ما در نظر داریم تا سطح تولید نفت را از این 
حوزه ها به ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم. در دوران 
اشغال این منطقه توسط گروه تروریستی داعش کامیون 
های نفتکش رهسپار ترکیه می شدند اما هم اکنون 
ترکیه مرزهای خود را روی این کامیون ها بسته است زیرا 

مقامات آنکارا می دانند که درآمد حاصل از فروش نفت 
عاید نیروهای دموکراتیک سوریه می شود و به همین 
دلیل هم اکنون کامیون های نفتکش ابتدا از خاک عراق 
به اردن می روند و از آن جا رهسپار بنادر صادرکننده در 
فلسطین اشغالی می شوند.دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا چند روز پیش از حضور ۸۰۰ سرباز آمریکایی 
برای محافظت از چاه های نفت سخن به میان آورد و 
از شرکت های نفتی آمریکا همچون »اکسون موبیل« 
خواست تا چاه های یاد شده را راه اندازی کند.  ترامپ 
از این شرکت ها خواست تا به منظور افزایش تولید نفت 
اقدام به حفاری چاه های جدید کنند تا بدین ترتیب بر 
نفوذ رژیم صهیونیستی به این چاه ها و سوء استفاده از 
آن ها سرپوش بگذارد و سهم بیشتری از درآمدها را به 
کردهای جدایی طلب سوریه اختصاص دهد تا بتوانند 
دولت مد نظر خود را در شمال شرق سوریه تشکیل 
دهند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در تمامی 
مصاحبه های تلویزیونی اخیر خود به موضوع به یغما 
رفتن ثروت نفت سوریه توسط آمریکا و دریافت غرامت 
در آینده اشاره کرده است. بشار اسد البته به تازگی گفت 
که با به راه انداختن جنگ های پارتیزانی همچون جنگ 
های شکل گرفته علیه نیروهای آمریکایی در دوران 
اشغال عراق با این اقدام آمریکا مقابله خواهد کرد تا 
همه این چاه ها را بازپس بگیرد و نیروهای آمریکایی 
را از آن جا بیرون براند. روزنامه رأی الیوم در این باره 
نوشت: این ثروت نفتی به تمام ملت سوریه تعلق دارد نه 
به جدایی طلب های کرد که بار دیگر وفادار نبودن خود 
را به میهن مادر به اثبات رساندند و برای تجزیه سوریه در 
حال همکاری با آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستند تا 
منطقه شمال شرق فرات را که از نظر کشاورزی ، آبی و 

نفتی حاصلخیز است از خاک سوریه جدا کنند.

هنوز بر سر موضع گیری آمریکا در قبال قدس 
اشغالی و به رسمیت شناختن آن به عنوان مرکز 
رژیم صهیونیستی در مجامع عربی و بین المللی 
جنجال وجود دارد اما این بار آمریکا از زبان مایک 
پمپئو وزیر خارجه این کشور بر طبل حمایت از 
تل آویو می کوبد. پمپئو به تازگی در اظهاراتی 
تأمل برانگیز اعالم کرده است که کشورش دیگر 
شهرک سازی های اسرائیلی در کرانه باختری 
را برخالف قوانین بین المللی نمی داند.پمپئو با 
مطرح کردن این سخنان به صورت کامل موضع 
گیری دولت قبل را در خصوص مسئله شهرک 
سازی ها زیر پا گذاشت.بعد از این سخنان بود 

که موجی از واکنش های منفی به موضع گیری 
آمریکا در جهان پدیدار شد. بسیاری از کشورها در 
کنار گروه های فلسطینی و تشکیالت خودگردان 
به شدت این موضع گیری را رد کردند. آن ها 
ــاره پیامدهای چنین سخنانی بر  همچنین درب
آینده مسئله فلسطین و تحقق صلح و تالش ها در 
این خصوص هشدار دادند.این در حالی است 
که موضع گیری پمپئو به مذاق بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی خوش آمده و وی 
نتوانسته ذوق زدگی خود را از این مسئله پنهان 
کند. نتانیاهو مدعی شد که این موضع گیری 
تصحیح یک اشتباه تاریخی به شمار می رود. 

وی همچنین به صــورت تلفنی با ترامپ در این 
خصوص صحبت و از مواضع آمریکا در این زمینه 
قدردانی کرد.آمریکا در حالی اعالم می کند که 
موضع خود را در قبال شهرک ســازی ها تغییر 
داده و دیگر به مواضع چهار دهه قبل خود در این 
خصوص پایبند نیست که روسیه و اتحادیه اروپا 
به سرعت اعالم کردند که موضع خود را در این 
خصوص تغییر نداده و همچنان شهرک سازی ها 
در کرانه باختری را غیر قانونی می دانند. دولت 
دونالد ترامپ طی دست کم سه سال اخیر موضع 
گیری هایی در قبال حمایت از رژیم صهیونیستی 
از خود نشان داده که باعث شده جامعه جهانی در 
برابر آن واکنش نشان دهد. ترامپ در سال 2۰1۷ 
اعــالم کرد که قدس اشغالی را به عنوان مرکز 
رژیم صهیونیستی به رسمیت می شناسد. همین 
مسئله کافی بود تا اعتراضات علیه این اقدام در 
جهان به اوج خود برسد. یک سال بعد آمریکا رسما 
سفارتخانه خود را به قدس اشغالی منتقل کرد. این 
اقدام نیز در حمایت از رژیم صهیونیستی و تحریک 
فلسطینی ها و در کل اعــراب انجام شد.عالوه 
بر تمام این اقدامات، ترامپ در مارس 2۰1۹ 
حاکمیت دروغین رژیم صهیونیستی بر بخشی 
از خاک سوریه یعنی بلندی های اشغالی جوالن 
را به رسمیت شناخت؛ بلندی هایی که به اشغال 
رژیم صهیونیستی درآمــده ولی در واقع بخشی 
از خاک سوریه است و حتی سازمان ملل آن را به 
رسمیت می شناسد.آخرین تالش های آمریکا 
برای همپیمان صهیونیست خود، تدوین و ارائه 
نقشه شومی با عنوان معامله قرن بوده که تاکنون 
با مخالفت گــروه هــای فلسطینی و کشورهای 

عربی رو به رو شده است چرا که در این معامله، در 
واقع تمام حق و حقوق فلسطینی ها از جمله حق 
بازگشت آوارگــان فلسطینی نادیده گرفته شده 
و قبل از آن که برای حل و فصل مسئله فلسطین 
ارائه شود در حقیقت برای محو و پاک کردن این 
مسئله ارائه می شود.البته باید گفت که مطرح 
ــردن ایــن موضع گیری در شرایطی که رژیم  ک
صهیونیستی با اختالفات سیاسی و بحران تشکیل 
کابینه جدید رو به روست جای تأمل دارد چرا که 
نتانیاهو که همپیمان مهم ترامپ به شمار می رود 
این روزها به سختی، آخرین تالش های خود را 
برای تشکیل کابینه جدید به کار می گیرد اما 
به نظر می رسد که موفق نخواهد بود و رقیب 
وی یعنی بنی گانتز در این میان نقش جدی 
ایفا می کند.بنابراین نمی تــوان این حمایت 
آمریکا از رژیم صهیونیستی را در شرایط کنونی 
جدای از شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و 
بحران سیاسی آن بررسی کرد. به نظر می رسد 
آمریکا قصد یاری رساندن به نتانیاهو و تقویت 
جایگاه وی را از طریق حمایت رسمی و علنی از 
گسترش شهرک سازی ها دارد.در هر صورت 
این موضع گیری آمریکا در قبال کرانه باختری 
جدای از وعده های انتخاباتی نتانیاهو قبل از 
برگزاری انتخابات در اراضی اشغالی مبنی بر 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی 
اشغالی نیست و به نظر می رسد هر دو طرف در 
اقدامی هماهنگ به سمت تثبیت بیش از پیش 
اشغالگری و گسترش محدوده شهرک سازی 
های غیر قانونی و در نهایت تکمیل پازل معامله 

قرن و اجرایی کردن آن حرکت می کنند.

چهره روز 

شاهدخت منتقد سعودی کجاست؟ 
شاهدخت منتقد سعودی پس از آن که نتوانست 
مجوز خروج اضطراری از عربستان را برای درمان 
پزشکی دریــافــت کند، در انــظــار عمومی دیــده 
نشده است و حاال نزدیکان او به دنبال پاسخ هایی 
هستند. احتمالی اش  دستگیری  درخــصــوص 
خبرگزاری دویچه وله مطلع شده، نگرانی هایی از 
مفقود شدن بسمه دختر سعود بن عبد العزیز آل 
سعود، که مدافع حقوق بشر بوده است، وجود دارد 
و گفته می شود که او احتماال در ریــاض در حبس 
خانگی به سر می برد.بسمه دختر سعود مدت ها 
از اصالحات قانون اساسی و مسائل حقوق بشری 
در عربستان  حمایت کــرده است.حبس خانگی 
احتمالی او در کنار دخترش در حالی صورت گرفته 
که منتقدان سعودی خشم محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان  را بر انگیخته اند؛ مسئله ای که به قتل، 
ناپدید شدن، حبس و ارعاب منتقدان و برخی اعضای 
خاندان سلطنتی عربستان منجر شده است.بسمه 
که مادر پنج فرزند است در سال 2۰۰۶ نگارش برای 
رسانه ها را آغاز کرده و از آن زمان به صدایی در دفاع 
از اصالحات در عربستان تبدیل شده است.او پس 
از جدایی از همسرش در سال 2۰1۰ تا 2۰11 به 
لندن نیز رفت و آمد می کرد و در آن جا به شخصیتی 
منتقد در رسانه ها تبدیل شد و در انجمن های مختلف 
بین المللی شرکت و بر فساد، مسائل حقوق بشری 
و نابرابری ثروت تاکید کرد.به نوشته دویچه وله ، 
شاهزاده بسمه در ماه مارس سال جاری میالدی به 
اتهام تالش برای فرار از کشور به همراه دختر بزرگش 
و پس از آن که قرار بود برای معالجه به سوئیس برود، 
بازداشت شد. مقامات سعودی از آن زمان تاکنون 
به درخواست آنان برای ارائه اطالعاتی درباره این 

شاهدخت پاسخی نداده اند.

پمپئو: آمریکا شهرک سازی های اسرائیل را دیگر مغایر با قوانین بین المللی نمی داند 

پازل»معامله قرن«تکمیل می شود 

نواز زندانی در راه لندن 

ــر سابق پاکستان با یک  ــواز شریف، نخست وزی ن
هواپیمای ویژه از الهور و پس از کسب مجوز، کشور 
را به منظور سفر درمانی به انگلیس ترک کرد.حکم 
ــرای چهار هفته به منظور سفر  محکومیت وی ب
درمانی اش به لندن به حالت تعلیق درآمده است.
نواز شریف ۶۹ ساله بابت اتهامات فساد در سال 
2۰1۹ به هفت سال حبس محکوم شده بود. پس 
از آن که وضعیت سالمتش در ماه گذشته میالدی 
رو به وخامت گذاشت، از سلول زندانش در الهور به 
بیمارستان منتقل شد و حین بستری حمله قلبی 
ناقصی هم داشــت.نــواز شریف که بــرای سه دوره 
نخست وزیر بود در سال 2۰1۷ و با مطرح شدن 
اتهامات فساد توسط دادگاه عالی پاکستان برکنار 
شد. وی این اتهامات را رد می کند و می گوید "قربانی 
بــازی هــای سیاسی" شــده اســت.حــاال وکیل نواز 
شریف اظهار کرد، دادگاه عالی این کشور در شهر 
الهور به موکلش اجازه داده است تا به مدت چهار 
هفته پاکستان را برای معالجه پزشکی ترک کند.به 
گفته این وکیل، این بازه چهار هفته ای می تواند بنا 
بر وضعیت جسمانی شریف افزایش یابد.نواز شریف 
۶۹ ساله به جرم فساد و پول شویی به هفت سال 
زندان محکوم شده اما وضعیت جسمانی او به تازگی 
نامساعد شده است. او ماه گذشته میالدی بنا به 
دالیل پزشکی به قید وثیقه آزاد شد.تصمیم  دادگاه 
پاکستان، تالش های دولت پاکستان را برای تعیین 
وثیقه سنگین به منظور حصول اطمینان از بازگشت 

شریف به کشور پس از معالجه بی ثمر کرده است.

کمیته اطالعات مجلس نمایندگان که روند 
تحقیقات استیضاح از رئیس جمهور آمریکا بر 
سر ماجرای »اوکراین گیت« را دنبال می کند، با 
حضور ۹ شاهد که از مقام های کنونی و پیشین 
آمریکایی هستند، وارد دومین هفته خود شد. 
حضور ۹ شاهد از دیروز )سه شنبه( آغاز شده و 
قرار است طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در 
کمیته  اطالعات مجلس نمایندگان برگزار شود. 
به گزارش سی ان  ان، در حالی که جلسات استماع 
علنی از شهود در کنگره آمریکا از شبکه های 
تلویزیونی پخش زنده می شد، ترامپ اعالم کرده 
شاهدان را از کار برکنار خواهد کرد؛ هرچند که 
مشاورانش تاکید کرده اند او با این اقدام ممکن 
است به انتقامجویی متهم شود.  از نگاه ناظران 
سیاسی، احتمال اخراج چنین افــرادی از کاخ 
سفید می تواند به عنوان مجازات آن ها به دلیل 
دادن شهادت علیه دونالد ترامپ، انگاشته شود. 
ترامپ که از دست کارکنانش دراین باره به تنگ 
آمده آن ها را در توئیت های خود مورد حمله قرار 
می دهد؛ در این زمینه می توان به جلسه استماع 

روزهــای گذشته »مــاری یوانوویچ«سفیر سابق 
آمریکا در اوکراین اشاره کرد.

9 شاهد جدید چه کسانی هستند؟	 
به گزارش یــو.اس.ای تودی، درجلسه استماع 
علنی شهود روز سه شنبه، چهار مقام آمریکایی 
درباره ماجرای اوکراین گیت علیه ترامپ شهادت 
دادند. این نفرات عبارتند از: »الکساندر ویندمن«، 
سرهنگ ارتش که به عنوان مدیر امور اروپایی 
ــورای امنیت ملی آمریکا خدمت می کرده  ش
اســت. نفر بعد »جنیفر ویلیامز« مشاور امنیت 
ملی مایک پنس )معاون رئیس جمهوری آمریکا( 
است که به مکالمه 2۵ جوالی دونالد ترامپ و 
رئیس جمهوری اوکراین گوش داده بود. »کورت 
ولکر« فرستاده ویژه سابق آمریکا در اوکراین و »تیم 
موریسون« مدیر ارشد امور اروپا و روسیه در شورای 
امنیت ملی آمریکا نیز از دیگر شاهدان حاضر در 
فرایند تحقیقات استیضاح ترامپ بودند. امروز 
چهارشنبه نیز سه شاهد در جلسه استماع کمیته 
اطالعات مجلس نمایندگان حاضر خواهند شد 

که عبارتند از: »گوردون سوندلند« سفیر آمریکا 
در اتحادیه اروپا،  »لورا کوپر« دستیار معاون وزیر 
دفاع  در امور روسیه، اوکراین و آسیا اروپا و شاهد 
آخر در این روز نیز »دیوید هیل« معاون وزیرخارجه 
آمریکا در امــور سیاسی خواهد بــود. همچنین 
شهود روز پنج شنبه که  در روند تحقیقات دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کمیته مجلس 
نمایندگان حضور خواهند یافت عبارتند از : 
»فیونا هیل« مدیر ارشد سابق امور اروپا و روسیه 
در شــورای امنیت ملی آمریکا و نفر بعد »دیوید 

هولمز« مقام  ارشد وزارت خارجه که به عنوان 
رایزن امور سیاسی سفارت آمریکا در اوکراین 
خدمت می کند.نخستین جلسه استماع علنی 
شهود ماجرای "اوکراین گیت" در روز چهارشنبه 
22 آبان ماه و با حضور »بیل تیلور« دیپلمات ارشد 
آمریکا در اوکراین و  »جرج کنت« معاون دستیار 
وزارت خارجه آمریکا در کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان برگزار شد. پس از آن »ماری یوانوویچ« 
سفیر سابق آمریکا در اوکراین شهادت داد که 

خشم ترامپ را برانگیخت. 

در دومین هفته جلسات استماع کنگره، 9 مقام آمریکایی علیه ترامپ شهادت می دهند 

تهدید شاهدان استیضاح به اخراج 

رهبر جمهوری خواهان سنا: ترامپ از معترضان 

هنگ کنگ علنا حمایت کند 

هنگ کنگ، اهرم جنگ علیه چین 
سناتور ارشــد جــمــهــوری خــواه آمریکا بــه رغم 
هشدارهای چین به غربی ها در خصوص دخالت 
در امور هنگ کنگ، با سخنرانی در صحن این 
رئیس جمهور  علنی  حمایت  ــزوم  ل بــر  مجلس 
آمریکا از »معترضان هنگ کنگ« تاکید کرد.به 
گزارش »هیل«، »میچ مک کانل« رهبر اکثریت 
جمهوری خواهان سنای آمریکا که چندی قبل 
در واکنش به ناآرامی ها و اعتراضات خشونت آمیز 
در هنگ کنگ، پکن را به مقابله با »دموکراسی و 
آزادی در هنگ کنگ« متهم کرده بود، روز گذشته 
گفت: »من این رئیس جمهور را تشویق می کنم که 
با صدای بلند درباره هنگ کنگ صحبت کند«.این 
سناتور جمهوری خواه ، معترضان ضد چینی در 
هنگ کنگ را »مردان و زنان شجاع« توصیف کرد 
و از دولت ترامپ خواست »استقالل« این منطقه 
از چین را به عنوان یکی از مسائل مهم و اولویت دار 
دیپلماسی دوجانبه واشنگتن در قبال پکن قرار 
دهد.معترضان هنگ کنگ هم اکنون خواستار 
جدایی کامل از چین شده اند و در مقابل دولت 
چین نیز به کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا 
و بریتانیا در خصوص دامن زدن به اعتراضات 
هنگ کنگ هشدار داده و خواستار توقف مداخله 

در امور هنگ کنگ شده است.
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قوه قضاییهچهره ها و گفته ها  جنیدی: دولت باید 
محل های امنی را برای 

اعتراض درنظر بگیرد 
 حق اعتراض ایجاد نمی شود

مگر با تامین محلی امن برای اعتراض 

معاون حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به اعتراضات اخیر 
گفت: دولت باید محل های امنی را برای اعتراض در نظر 
بگیرد؛ البته دیوان عدالت اداری تصور می کرد که این 
حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد. به گزارش ایسنا، 
لعیا جنیدی که  در همایش ملی زنان و خانواده خیرین 
مدرسه ساز کشور سخن می گفت، افزود: اعتراض در 
چارچوب قوانین مدنی را باید همراه با آموزش به مردم 
توضیح داد تا بتوانند نگرانی های خود را بگویند و به 
راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. وی تاکیدکرد: 
حق اعتراض ایجاد نمی شود مگر با تامین محلی امن 
برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را 
تامین کند و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم. در همین 
زمینه نــژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شــورای اسالمی 
شهر تهران نیز  با اشــاره به این که  شورای شهر تهران 
در گذشته »خیابان مردم« در مقابل مجلس را برای بیان 
اعتراض ها پیشنهاد داده بود، گفت:  متاسفانه این طرح 
پذیرفته نشد. به گزارش ایسنا، نژاد بهرام ،افزود: امروزه 
برای تفکیک وقایع دور از انتظار نسبت به  تخریب اموال 
عمومی و خصوصی و حتی خسارت بدنی و جراحت به 
برخی شهروندان الزم است طرح دولت مورد توجه قرار 
گیرد و نمایندگان مجلس در این خصوص راهکارهای 

حقوقی مبتنی بر قانون اساسی را طراحی کنند.
وی با بیان این که تبیین راهکار اقدام به اعتراض احتمالی 
باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: از دولت می خواهیم 
درخصوص مدارا با معترضان و جلوگیری از بروز هرگونه 

خشونت در برابر آن ها مساعدت کند.

فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ارشد کشورمان دیدار کرد 

دیپلماسی نظامی ایران و پاکستان در تهران 
سردار نظامی: مقام های نظامی ایران و پاکستان در سطوح تاکتیکی به طور دایم در تماس هستند 

هادی محمدی – در ادامه دیپلماسی 
دفاعی کشورمان با کشورهای دوست 
و به ویژه همسایه، روز دوشنبه ژنرال 
»قمر جــاویــد بــاجــوا« فــرمــانــده ارتــش 
و  نظامی  هیئتی  راس  در  پاکستان 
در پاسخ به دیــدار سال قبل سرلشکر 
باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
کشورمان سفر سه روزه ای را به تهران 
آغاز کرد و دیدارها و گفت و گوهایی نیز 
با مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری 
ایــران داشــت؛ دیدارهایی که با توجه 
به تحوالت و شرایط منطقه از اهمیت 
بسیاری بــرخــوردار است و در ارتقای 
سطح همکاری های دفاعی- امنیتی 

دو کشور موثر خواهد بود. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم روحانی 
رئیس جمهور کشورمان دردیـــدار با 
بر  تأکید  با  پاکستان  ــش  ارت فرمانده 
اهمیت گسترش روابط دوجانبه ایران 
و پاکستان؛ حــضــور فــرمــانــده ارتــش 
پاکستان در تهران و مالقات با سردار 
بــاقــری و مقامات نظامی ایـــران را به 
معنای استحکام فوق العاده روابط دو 

کشور دانست.
 ژنرال »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش 
پاکستان هم  تاکید کرد: هیچ کشوری 
ــران را  نمی تواند روابــط پاکستان و ای
تحت تاثیر قــرار دهــد.  علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در 
دیدار با این مقام ارشد نظامی پاکستان 
تصریح کرد: رویکرد راهبردی جمهوری 
اسالمی ایران تقویت روابط و همکاری 
هر چه بیشتر با کشورهای منطقه به 
ویژه با همسایگان بوده است و در این 
زمینه پاکستان جایگاه ویــژه ای دارد. 
در این دیدار ژنرال قمر باجوا فرمانده 
ارتش پاکستان خاطرنشان کرد: ارتش 
پاکستان مصمم است با رصد مستمر و 
همه جانبه مرزهای مشترک با هرگونه 

شرارت و ناامنی در این مناطق قاطعانه 
برخورد کند. قمر جاوید باجوا همچنین 
عبدالرحیم  سید  سرلشکر  امــیــر  ــا  ب
موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد. 
سرلشکر موسوی در این دیدار گفت: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و ارتش 
پاکستان تعامل و همکاری های زیادی 
در زمینه تبادل آموزشی و اعزام دانشجو 
داشته و دارند. فرمانده ارتش پاکستان 
نیز در این دیدار  با استقبال از همکاری 
ــای دو جانبه گفت: آمـــاده ارتقای  ه
همکاری ها در همه حوزه ها هستیم.  
نخستین دیدار فرمانده ارتش پاکستان 
در بدو ورود به تهران با سرلشکر باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
ــراری امنیت در  ــرق صـــورت گــرفــت. ب
مرزها و جلوگیری از تحرکات گروه های 
ایجاد  و ورود غیرقانونی،  تروریستی 
تبادالت  و  اقتصادی  فعال  مــرزهــای 
مــرزی، همگرایی درخصوص مسائل 
جهان اســالم و توسعه همکاری های 
مشترک از جمله محورهایی بود که در 

این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
ــس امـــور  ــی ــر نــظــامــی رئ ــدی ــردار ق ــ سـ
ستاد  دفاعی  دیپلماسی  و  بین الملل 

گوی  و  گفت  در  مسلح  نیروهای  کل 
اختصاصی با خراسان درخصوص سفر  
ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش 
پاکستان با بیان ایــن که ایــن سفر در 
پاسخ به دیــدار سال گذشته سرلشکر 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
کشورمان از پاکستان صــورت گرفته 
است، افزود : در سه سال اخیر روابط 
و رفت و آمدهای نظامی میان تهران 
و اســالم آبــاد به مالقات هایی منظم و 
برنامه ریزی شده تبدیل شده است که 
از سطوح کارشناسی تا عالی انجام می 
شود. سردار نظامی با بیان این که این 
ارتباطات و تعامالت در سطح تاکتیکی 
و راهبردی تاثیر قابل توجهی دارد ، 
افزود : از زمان افزایش این ارتباطات 
امنیت مرزهای دو  کشور بیشتر شده 
و اقدامات امنیتی دو طرف در مرزهای 
مشترک توسعه یافته است. همچنین 
فرماندهان و مقامات نظامی طرفین در 
سطوح تاکتیکی دایم در تماس هستند 
و مسائل را بــه صــورت مستمر مــورد 
مشورت و هماهنگی قرار می دهند  . 
وی افــزود: در زمینه آمــوزش نیروها و 
همکاری در حوزه صنعت دفاعی نیز  

بحث های خوبی انجام شد .

 رئیسی: به »حیف«  بیت المال 
 همانند »میل« آن باید 

رسیدگی شود 

 استفاده از قضات اهل سنت 
در مناطق سنی نشین 

با  قضاییه  قـــوه  رئــیــس 
تاکید بر برخورد دستگاه 
قــضــایــی بــا مــفــســدان، 
مجلس  نمایندگان  از 
ــه در جهت  ــت ک ــواس خ
ــالح ســاخــتــارهــای  ــ اص
فسادزا گام های جدی 

تری بردارند. وی تاکید کرد: ما معتقدیم »حیف« 
بیت المال همانند »میل« بیت المال باید مورد 
رسیدگی قرار گیرد زیرا خسارت برخی حیف 
ــرک فعل هــا از برخی میل هــا و فعل ها  هــا و ت
بیشتر است. گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام 
خسارت می زند.به گزارش تسنیم و میزان، آیت 
ا... سیدابراهیم رئیسی که در دیداربا اعضای 
فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس سخن 
می گفت، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد یک 
فرایند مستمر است. حاشیه سازی ها و مالمت 
مالمت کنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد 
کرد. البته دراین مسیر همکاری همه دستگاه ها را 
موثرمی دانیم.رئیسی در بخش دیگری ازسخنان 
خود بر ضرورت اطالع رسانی درخصوص میزان 
اموال برگشت داده شده به بیت المال تاکید کرد.  
ــاره به بهره گیری از قضات  وی همچنین با اش
اهل سنت در مناطق سنی نشین در خصوص 
پرونده های مربوط به احــوال شخصیه )قواعد 
حقوقی مربوط به فرد( یادآور شد: حتما قضات 
در استان هایی که به پرونده های اهــل سنت 
رسیدگی می کنند به قوانین مربوط و فقه آن ها 
مسلط هستند و اگر باز هم نیاز باشد که قاضی 
جذب شود در دستور کار قرار دارد و قضاتی هم 
در کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان 
غربی در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند. رئیسی 
نظر خود را راجع به قانون مربوط به ربح مرکب 
)سود مرکب(، همسو با نمایندگان دانست و اظهار 
کرد: من در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک 
رأی دارم و آن هم همان نظر نمایندگان است تا راه 

برای سرمایه گذاری، تولید و تسهیالت باز شود.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اولین حضور تخت روانچی پس از 
ترخیص از بیمارستان

ــم  ایـــران در  مجید تخت روانچی نماینده دای
سازمان ملل که حدود دو ماه پیش به دلیل بیماری 
سرطان در بیمارستانی در نیویورک بستری شده 
بود، پس از مدت ها در یک نشست عمومی حضور 
یافت و در جلسه کنفرانس خاورمیانه عاری از 
سالح های هسته ای و سایر سالح های کشتار 
جمعی، حضور نداشتن نمایندگان آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در این کنفرانس را نشان دهنده  

ــرای به  ــ ــا ب ــ قــصــد آن ه
شــکــســت کــشــانــدن 

کنفرانس دانست./
ایرنا

نباید به دنبال عکس یادگاری باشیم
وندی شرمن نماینده دولت اوباما در مذاکرات 
هسته ای با ایران نوشت: روحانی عکس یادگاری 
را بی فایده دید و نخواست که تنها خواهان یک 

گفت وگوی تلفنی یا عکسی 
یادگاری با ترامپ باشد. 
وی افـــزود: در مذاکره با 
ایــران نباید تنها به دنبال 

ــس یـــادگـــاری  ــک ع
باشیم. /ایلنا 

 مردم به حق معترض هستند
وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس ، تخریب اموال 
عمومی و آشوب را محکوم دانست و گفت: مردم 
به حق معترض هستند. وی تاکید کرد:تخریب 
امــوال عمومی و آشــوب صددرصد محکوم است 

و صف آشوبگران از صف 
ــی  ــردم اعـــتـــراضـــات م
ــر زبانان  بــه خصوص ُل

جداست./ایسنا

 سامانه »سوم خرداد« 
پهپاد )پیشرفته( آمریکایی را 

بازنشسته می کند 

نشریه »فارین پالیسی« با بیان این که هدف قرار گرفتن 
پهپاد »گلوبال هاوک« توسط سامانه پدافند»سوم 
خرداد« زنگ خطری برای پنتاگون بود، نوشته است 
که آمریکا احتماال بخش اعظم این مدل از پهپادها را 
بازنشسته می کند. پهپاد     گران قیمت آمریکایی تازه به 
مرحله تولید انبوه رسیده و از اردیبهشت 97 در نیروی 
دریایی آمریکا استفاده شده بود. به گزارش فارس، 
نشریه فارین پالیسی نوشت که وزارت دفاع آمریکا 
در حال بررسی کنار گذاشتن دو سوم سی و چند 
پهپاد گلوبال هاوکی است که نیروی هوایی در اختیار 
دارد. این اقــدام، بخشی از حرکت به سوی ساخت 
توانمندی های مورد نیاز برای مقابله با چین و روسیه 
است. مقام های آمریکایی به فارین پالیسی گفته اند 
که بر اساس این طرح، قرار است ۲۱ فروند از ۳۵ 
پهپاد گلوبال هاوک نیروی هوایی آمریکا که اکنون 
در غرب آسیا مشغول جمع آوری اطالعات هستند، 
کنار گذاشته شوند. گلوبال هاوک گران قیمت ترین و 
عظیم الجثه ترین پهپاد جهان است و هدف قرار گرفتن 
آن توسط ایران در سی ام خرداد امسال واکنش های 

گسترده ای را در جهان برانگیخت.
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جامعه

 مقایسه آلودگی هوا در ایران
 با کشورهای جهان

 چهارمین علت مرگ و میر در جهان، بیماری 
های ناشی از  آلودگی هواست. این شاخص پس 
از فشار خون، خطرات رژیم غذایی و دخانیات به 
عنوان کشنده ترین عامل در جهان شناخته شده 
است.بنابرگزارشی که میزان براساس آماربانک 
جهانی و مرکز سالمت جهانی )WHO(ارائــه 
کرده است، حدود ۹۴ درصد از مناطق آلوده 
جهان در کشور های در حال توسعه و جهان سوم 
قرار دارنــد. شمال و مرکز آفریقا، خاورمیانه، 
شرق اروپــا، هند و چین از جمله مراکز اصلی 

آلودگی هستند.
 شمال روســیــه )ســیــبــری(، آمریکا و کــانــادا و 
همچنین استرالیا از جمله مناطقی هستند که 
شاخص آلودگی در آن هــا پایین است. هند و 
چین از میان این کشورها وضع به مراتب وخیم 

تری دارند. 
بر اساس گــزارش چند سال پیش WHO، هر 
ساله حدود یک میلیون چینی به علت آلودگی 
هوا از دنیا می روند. این عدد در هند کمتر است. 
در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۰۰ هزار هندوستانی 
به علت آلودگی هوا از دنیا رفتند. عددی که 
هر چند از نرخ چین کمتر است، اما باز همه را 
شوکه می کند. بعد از چین و هند، اوکراین و 
شرق اروپا به عنوان آلوده ترین مناطق جهان 

شناخته می شوند.

آلوده ترین شهر های جهان هم در هند       
همچنین آلوده ترین شهر های جهان هم در هند 
قرار دارند. از ۲۰ شهر آلوده جهان، ۱۵ شهر در 
هندوستان قرار دارد و دیگر شهر های آلوده هم 
در کشور هایی مثل چین و بنگالدش و پاکستان 
که اطــراف هند قرار دارنــد، واقع اند.وضعیت 
کشورمان ایران در طول این چند سال نسبتا بدتر 
شده است.   آلودگی ایران در طول این چند سال 
باالتر رفته است و ایران اکنون جزو مناطق واقعا 

آلوده جهان قرار دارد.

کدام کشورها تحصیل کرده ترین 
مردم را دارند؟

فرد  هر  ــرای  ب دانشگاهی  تحصیالت  داشتن 
می شود.  تلقی  امتیاز  یک  جهان  سراسر  در 
افراد  تعداد  بیشترین  که  هستند  کشورهایی 
ــن، کره  ــادا، ژاپـ ــان تحصیل کرده را دارنـــد. ک
فنالند،  آمریکا،  انگلیس،  استرالیا،  جنوبی، 
نروژ و لوکزامبورگ از این دسته اند. سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی )OCED( سطح 
ــاالن هــر کشور را درصــد  ــزرگ س تحصیالت ب
تــحــصــیــل کــرده هــای رده ســنــی ۲۵ تــا ۶۴ 
ــد دانسته  ــال کــه مـــدرک دانشگاهی دارنـ س
 ،usfunds از  نقل  بــه  است. اعتمادآنالین، 
گزارش می دهد بر اساس این تعریف، ۹ کشوری 
که درصد افراد تحصیل کرده در آن ها باالست به 

این ترتیب است:   
۱-کانادا ؛ حدود ۵۶.۲7 درصد از مردم کانادا 
تحصیالت باال دارند. این کشور باالترین میزان 
افراد تحصیل کرده در جهان را دارد. نخست وزیر 
کانادا، جاستین ترودو، گفت: »ما به تحصیالت 
احتیاج داریم تا مردم قادر باشند یاد بگیرند، فکر 

کنند و تطبیق دهند.«
۲- ژاپن؛این کشور چهار جزیره اصلی دارد و 
ترکیبی از سنت کهن و جنبه های معاصر زندگی 
غرب است. ژاپن یکی از تحصیل کرده ترین مردم 
دنیا را دارد و حــدود نیمی از آن ها )۵۰.۵۰ 

درصد( تحصیالت دانشگاهی دارند.
3- کره جنوبی؛ اشتیاق به داشتن تحصیالت باال 
در کره جنوبی بسیار زیاد است. دولت این کشور 
در سال ۲۰۱۵ حدود ۴3.۱ میلیارد دالر برای 
بخش آموزش هزینه کرد. تقریبًا ۴۶.8۶ درصد 

از مردم کره تحصیل کرده هستند.
ــادی در علم  ۴- انگلیس؛ انگلیس پیشینه  زی
مثل  جهان  برتر  دانشگاه های  و  دارد  هنر  و 
آکسفورد و کمبریج متعلق به این کشور هستند. 
حــدود ۴۵.۹۶ درصــد از مــردم انگلیس جزو 

تحصیل کرده های بالغ به شمار می روند.
ــر اســـاس تحقیقات ســازمــان  ــکــا؛ ب ۵- آمــری
سرشماری آمریکا، تقریبًا 33 درصد از مردم 
آمریکا مدرک لیسانس یا باالتر دارند. سازمان 
OECD نیز درصد افراد تحصیل کرده را ۴۵.۶7 

ذکر کرده است.
۶- استرالیا؛ مــردم ایــن کشور نسبتًا امید به 
زندگی باالیی دارند. شهرهای استرالیا معمواًل 
نمره باالیی در تحقیقات مرتبط با سرزندگی و 
امید در جامعه دریافت می کنند. بیش از ۴3.7۴ 
درصد از مردم استرالیا تحصیالت دانشگاهی 
دارند.این خبر حاکی است کشورهای فنالند 
،نروژ و لوکزامبورگ نیز در شمار این کشورها 

قرار می گیرد .

مسئوالن می گویند
وزیر نیرو از تصویب مطالعات جدید خبر داد

2.7 میلیارد مترمکعب آب شیرین شده دریای عمان برای 17 استان
رئیس کمیسیون آب در گفت و گو با خراسان:  انتقال آب  از وابستگی به خارج جلوگیری می کند

محمد جواد رنجبر-طرح انتقال آب از دریای 
عمان به استان هایی که با مشکل کم آبی دست 
و پنجه نرم می کنند، طی سال های اخیر با 
جدیت بیشتری از سوی دولت و استان های 
کم آب دنبال می شود. طرحی که با موافقان و 
مخالفانی روبه روست، اما عزم دولت بر اجرای 
آن است و در این خصوص یک طرح مطالعاتی 
نیز انجام شده که در صورت اجرای این طرح، 
مشکل کم آبی ۱7 استان برطرف می شود. در 
این باره روز گذشته وزیر نیرو چنین گفت: طرح 
برای  نیرو  وزارت  در  را  وسیعی  مطالعاتی 
استفاده از آب شور دریای عمان و خلیج فارس 
آغاز کرده ایم که ۱7 استان مشمول این طرح 
می شوند و به تازگی نیز نتایج این مطالعات در 

شورای عالی آب مطرح و تصویب شد.

 مطالعات انجام شد       
ــون  ــی ــس ــی ــم رئــــیــــس ک
ــاورزی، آب و منابع  ــش ک
ــس روز  ــل ــج ــی م ــع ــی ــب ط
با  گذشته در گفت و گــو 
خراسان در این باره اظهار 
کرد: استان های شرقی کشور شامل سیستان 
و خراسان  بلوچستان، خــراســان جنوبی  و 
ــوی از جمله استان هایی هستند که با  رض
محدودیت منابع آب روبه رو هستند.احمدعلی 
کیخا افزود: حاکمیت و دولت باید طرح جامعی 
برای تامین آب این استان ها با تکیه بر منابع 
داخلی، آب شیرین کن ها، استفاده از آب های 
نامتعارف، مهار سیالب های فصلی و تغییر 
در الگوهای توسعه در بخش هــای مختلف 
اقتصادی داشته باشد.وی ادامــه داد: بیش 
از ۹۰ درصد مصرف آب در استان خراسان 
جنوبی در بخش کشاورزی اســت؛ اما کمتر 
از 3۰ درصد اشتغال در این بخش است؛ در 
حالی که ۵-۶ درصد منابع آب در دیگر بخش 
ها مصرف می شود و 7۰ درصد اشتغال این 
ــرده است.نماینده مردم  استان را ایجاد ک
زابل و زهک در مجلس گفت: دولت باید طرح 
جامع تامین آب شرب این استان ها را تدارک 
ببیند که یک گزینه استفاده از آب دریای عمان 
و شیرین ســازی آن بــرای مصرف اســت.وی 
افزود: دولت مطالعات انتقال آب دریای عمان 
به استان های شرقی را انجام داده و به دنبال 
ایــن اســت که مرحله به مرحله و گــام به گام 
با مشارکت بخش خصوصی و شاید آستان 
قدس، این طرح را به انجام رساند.وی افزود: 
هنوز ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که 
با ابزارهای اقتصادی، مصرف را مدیریت کنیم.

وی اضافه کرد: بنده به آن چه وزیر نیرو در این 
باره اعالم کرده است، خوش بینم.

اهداف بلند مدت در طرح انتقال آب        
وی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان 
اجرای طرح انتقال آب را پرهزینه می دانند، 
ــرای اهــداف بلند  گفت: بنده ایــن طــرح را ب
مدت مناسب می دانم. در کوتاه مدت نیاز به 
ــزود: اجرای  اجــرای این طرح نــداریــم.وی اف

طــرح انتقال آب موجب می شــود در استان 
هایی همچون سیستان و بلوچستان وابسته به 
خارج از کشور نباشیم؛ یا در خراسان جنوبی که 
استانی مرزی است و حفظ جمعیت الزم است، 
باید به هر قیمتی که شــده، به آن آب منتقل 
کنیم.کیخا ادامه داد: خراسان رضوی نیز یکی 
از قطب های توسعه کشور است و نیاز به تامین 
آب دارد.وی تصریح کرد: برای بلندمدت چاره 
ای جز انتقال آب نداریم. در کوتاه مدت نیز 
اصالح رفتار مصرف کنندگان و استفاده بهینه 
از منابع آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
این نماینده افزود: انتقال آب با توجه به اقلیم 

کشور، کار دور از دسترسی نیست.

کشورهای عربی 8 میلیارد مترمکعب آب        
از خلیج فارس برداشت می کنند

نماینده مردم مرودشت در مجلس نیز دیروز در 
بررسی طرح سوال از وزیر نیرو  با بیان این که 
ساالنه ۱۰ میلیارد مترمکعب آب از مرزهای 
کشور خارج می شود، یادآور شد: کشورهای 
عربی امروز هشت میلیارد مترمکعب آب توسط 
برداشت  ــارس  ف خلیج  از  شیرین کن ها  آب 
۲۰۰ میلیون  ایـــران کمتر از  ــا  ام می کنند 
مترمکعب آب از این دریا برداشت می کند.به 
گــزارش  خانه ملت، محمدمهدی برومندی 
افـــزود: ایــن در حالی اســت که مــی تــوان آب 
مورد نیاز استان فارس و بوشهر را از طریق آب 
شیرین کن ها از خلیج فارس چرا که امارات 
که  جــدیــدی  تصفیه خانه  بــا  عــربــی  متحده 
راه اندازی کرده روزانه پنج میلیون مترمکعب 
ــارس   و عربستان سعودی نیز  آب از خلیج ف
۱۰میلیون مترمکعب از ایــن منبع  روزانـــه 
آبی برداشت می کند که به اکوسیستم دریا 
لطمه وارد می کند.وی یادآورشد: هم اکنون 
۱8 استان کشور که 8۵ درصد جمعیت در 

آن جــای گرفته اند 
ــتـــان هـــای  اسـ در 
جنوبی قــرار دارند 
که به دلیل بحران 
آب ناچار هستند به 
استان های شمالی 
ــرز  ــب ــه ال ــی ــاش و ح
مهاجرت کنند؛ اما هنوز در سازمان برنامه 
و بودجه و دولــت یک ردیــف اعتبارات قابل 
مالحظه که نشان دهد عزم جدی برای انتقال 
ــای عمان به ایــن مناطق وجــود دارد  آب دری

مشاهده نمی شود.

خروج ساالنه 10 میلیارد مترمکعب آب        
از مرزها

وی گفت: بخشی از ســوال بنده به آب هــای 
مرزی برمی گردد چرا که ساالنه ۱۰ میلیارد 
مترمکعب آب از مرزهای کشور خارج می شود 
که این یک مسئله قابل توجه است که رهبر 
معظم انقالب نیز به این موضوع عنایت ویژه 
داشتند؛ چرا که اگر بتوانیم از خروج این آب ها 
جلوگیری کنیم بسیاری از نابه سامانی های 
حــوزه آب به پایان خواهد رسید.برومندی 

افــزود: در استان فارس ساالنه ۱.۵ میلیارد 
مترمکعب به سمت خلیج فــارس مــی رود که 
با ایجاد سد بشارتنگسرخ می توانیم مانع از 

هدررفت این میزان آب شویم. 

امکان انتقال آب  فراهم شده است       
وزیر نیرو نیز که دیروز برای پاسخ گویی به سوال  
برومندی نماینده مــردم مرودشت در صحن 
علنی مجلس حضور یافته بود، در این باره اظهار 
کرد: امکان انتقال 8.3 میلیارد مترمکعب آب 
شور دریای عمان و خلیج فارس به کشور برای 
استفاده در صنعت فراهم شده است.اردکانیان 
در خصوص اقدام نکردن برای انتقال آب دریای 
عمان به داخل کشور که در سوال این نماینده 
به آن اشاره شده است، گفت: طرح مطالعاتی 
وسیعی را در وزارت نیرو برای استفاده از آب 
شور دریای عمان و خلیج فارس آغاز کرده ایم 
که ۱7 استان مشمول این طرح می شوند و به 
تازگی نیز نتایج این مطالعات در شورای عالی 
آب مطرح و تصویب شد.وی افزود: عالوه بر دیگر 
منابع برای جبران کمبود منابع برای آب صنعت 
8.3 میلیارد مترمکعب آب از خلیج فــارس و 
دریای عمان وجود دارد.وزیر نیرو بیان کرد: دو 
میلیارد و 73۰ میلیون مترمکعب آب شیرین 
از این منابع استحصال می شود که استان های 
زیادی از جمله خراسان جنوبی، یزد و کرمان از 
آب دریا بهره مند می شوند. این اقدامات به برکت 
چاره گشایی قانونی مجلس و با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی انجام می شود.

مهار آب های مرزی        
ــای مــرزی یا استیفای  ــزود: مهار آب ه وی اف
آب های مرزی با اجازه رهبر معظم انقالب و 
پشتیبانی مجلس و دولت انجام شده است و 
در این زمینه ۱3 سد تکمیل و امکان آبگیری 
در ۱۴ سد نیز وجود دارد و ۱7۵ هزار هکتار از 
اراضی آن ها نیز زه کشی شده است. همچنین 
۴۶ شهر و روستاهای فراوانی از آب این سدها 

استفاده می کنند.

معاون بنیاد مستضعفان خبر داد:

تجهیز 3۷50 کتابخانه درکشور 
توسط بنیاد مستضعفان

معاون بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان 
کمتر  مناطق  فرهنگی  بنیه  افزایش  هــدف  با 
کتابخانه   37۵۰ تاکنون  کشور  یافته  توسعه 
را در مناطق مــحــروم تجهیز کــرده اســت. به 
گزارش مهر، محسن منصوری همزمان با هفته 
کتاب و کتاب خوانی گفت: بنیاد مستضعفان 
در چارچوب ارتقای علمی دانش آموزان مناطق 
محروم تاکنون بیش از دو و نیم میلیون نسخه 
کتاب کمک آموزشی و 78۰ هزار مجله علمی 
بین دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار کشور 
با  بنیاد علوی  توزیع کــرده است.مدیر عامل 
اشاره به تصمیم بنیاد مستضعفان برای کمک به 
گسترش فرهنگ کتاب خوانی در کشور تصریح 
کرد: بنیاد مستضعفان اقدام به ساخت کتابخانه 
در تمامی   مناطق هدف بنیاد کرده که تاکنون 

۱۲ کتابخانه به بهره برداری رسیده است.

وزیر آموزش و پرورش:

12 درصد مدارس نیازمند 
تخریب و نوسازی است 

وزیر آموزش و پرورش گفت:۱۲ درصد مدارس 
ما نیازمند تخریب و نوسازی و ۱8 درصد نیازمند 
ــت. به گــزارش مــهــر، محسن  ــازی اس مقاوم س
حاجی میرزایی در همایش ملی بانوان و خانواده 
خیرین مدرسه ساز کشور گفت: خیرین مدرسه 
ساز شریک آموزش و پرورش در عرصه تعلیم و 

تربیت هستند. 
ــه داد: ایــن عرصه، عرصه مسئولیت  وی ادام
اجتماعی است و کشور ما در این شرایط به این 
روحیه نیاز دارد. فرهنگی که شما اشاعه می 
دهید بسیار اثرگذار است و کشور ما به فرهنگ 
مسئولیت پذیری نیاز دارد. مدرسه آینده کشور 
ماست و ظرفیت توانمندی های نسل ما در آن جا 
گسترش پیدا می کند و شما در خلق این موقعیت 
شریک  شما  کنید.  می  کمک  ما  به  یادگیری 
آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت هستید 
و چه بسا ما شریک شما هستیم و شما مسئول 

اصلی این عرصه هستید.

 وزیر نیرو:امکان انتقال
 8.3 میلیارد مترمکعب آب شور 

 دریای عمان و خلیج فارس
  به کشور برای استفاده 

در صنعت فراهم شده است

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

کارگرانی که شکایت کنند بیکارمی شوند!
یک عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
با بیان این که کارگران فاقد بیمه باید نداشتن 
بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی گزارش 
دهند، افــزود: متاسفانه شرایط اقتصادی و 
نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار باعث شده 
که بسیاری از کارگران فاقد بیمه از کارفرما 
شکایت نکنند تا مبادا بیکار شوند و کارگر 
دیگری جای آن ها را بگیرد.علی اصالنی با 
بیان این که کارگران فاقد بیمه حداقل های 
قانون کار را نمی گیرند، به ایسنا اظهار کرد: 
تعداد کارگران فاقد بیمه در کشور کم نیست 
و از منشی مطب دندان پزشکی گرفته تا دست 
فروش و کارگر واحدهای زیرپله ای و زیرزمینی 
و میادین از حداقل های قانون کار محروم اند و 

نه تنها دستمزد مصوب قانونی را نمی گیرند 
بلکه بــرای آن ها بیمه هم رد نمی شود.وی 
افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی و نبود تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار باعث شده تا بسیاری از 
این کارگران برای  آن که امرار معاش کنند و از 
عهده هزینه های زندگی خود و خانواده برآیند 
از سرناچاری با دستمزد پایین و بدون بیمه 
تن به کار بدهند.عضو کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار تصریح کرد: کارگر بدون بیمه 
می داند که اگر از کارفرما شکایت کند، اخراج 
می شود چون کارگر متقاضی کار در بازار زیاد 
اســت و با کوچک ترین اعتراضی، کارفرما 
عذر او را می خواهد و کارگر دیگری جای او 

را می گیرد.

ازمیان خبرها
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چهره ها و خبر ها

مسعود کیمیایی روزهای پایانی 
فیلم برداری اثر جدیدش »خون 
شــد« را سپری می کند و بــرای 
فیلم برداری سکانس های باقی 
مانده به شمال کشور سفر کرده. 

سعید آقاخانی نقش اصلی این فیلم را برعهده دارد.

ــا  ــ ــن روزه ــ ــاره پــســیــانــی ای ــتـ سـ
مشغول اجرای نمایش کمدی - 
ترسناک »قصر موروثی خاندان 
فرانکشتاین« به کارگردانی پدرش 
آتیال پسیانی است. رامبد جوان و 
علی شادمان از دیگر بازیگران این 

نمایش هستند.

ــاره نمایش  کیانوش عیاری درب
خشونت در فیلم ها گفته هرگز 
موافق خشونت بی جهت و عریان 
نبوده، مگر پیشبرد داستان به آن 
نیاز داشته باشد و »خانه پدری« 
جزو معدود آثاری بوده که به آن احتیاج داشته است.

ســـاره بــیــات بعد از ظهر جمعه 
اول آذر، با نسخه سه ساعته فیلم 
»محمد رسول ا...)ص(« اثر مجید 
مجیدی به شبکه 3 خواهد آمد. 
ایــن فیلم هفته گذشته، در دو 

قسمت از شبکه یک نیز پخش شده بود.

مسعود رایگان در سریال جدید 
سعید سلطانی به نام »بوم و بانو« 
ایفای نقش کرده است. شخصیت 
محوری این سریال تاریخی یک 
زن نقاش اســت و قصه در زمان 

پهلوی اول می گذرد.

سینمای  جهان

سینمای  ایران

 همکاری فینچر و نتفلیکس 
در پیش درآمد »محله چینی ها«

ــرار اســت با همکاری کمپانی  دیوید فینچر ق
نتفلیکس یک سریال بر اساس فیلم سینمایی 

معروف »محله چینی ها« مقابل دوربین ببرد.
به گــزارش ایسنا، فینچر در این سریال جدید 
به سراغ شخصیت »جی.جی گیتس« کارآگاه 
خصوصی فیلم سینمایی »محله چینی ها« می رود 
که نقش آن را جک نیکلسون ایفا می کرد و به یک 
باره با شبکه ای بسیار بزرگ از فساد روبه رو شد. 
رابرت تاون فیلم نامه نویس فیلم »محله چینی ها« 
در ساخت این سریال با فینچر همکاری می کند. 
فیلم مشهور »محله چینی ها« به کارگردانی رومن 
پوالنسکی، در سال ۱۹۷۵ در ۱۱ شاخه نامزد 
کسب اسکار شد و در شاخه بهترین فیلم نامه 
اصلی، یک جایزه برای رابــرت تاون به ارمغان 

آورد.
ــن در اولــیــن تجربه  دیــویــد فینچر پیش از ای
سریال سازی خود، سریال موفق »خانه پوشالی« 
را برای شبکه نتفلیکس ساخت و پس از آن سریال 
جنایی »شکارچی ذهن« را مقابل دوربین برد 
که این دومی نیز محصول موفقی بوده است. 
کمپانی نتفلیکس هنوز اطالعاتی درباره زمان 
آغاز پروژه ساخت سریال »محله چینی ها« ارائه 

نداده است.

 فصل دوم »ارباب حلقه ها«
 قطعی شد

سریالی که ساخت آن بر مبنای رمــان مشهور 
تالکین است،  در دو فصل راهی سرویس آنالین 

آمازون می شود.
ــازون اعــالم کــرد فصل دوم  ــزارش مهر، آم به گ
سریال »ارباب حلقه ها« هم ساخته می شود. در 
حالی که اکنون ساخت فصل اول این سریال در 
مرحله پیش تولید و قرار است در نیوزیلند ساخته 
شود و هنوز همه اعضای گروه بازیگران انتخاب 
ــالم شــده فصل دوم هــم ساخته  نــشــده انــد، اع
می شود. تاکنون چند بازیگر برای این سریال 
انتخاب شده اند که مارکال کاونا، ویل پولتر و 

جوزف ماول از جمله آن ها هستند.
ساخت سریال »اربــاب حلقه ها« توسط آمازون 
استودیوز با همکاری بنیاد تالکین، هارپر کالینز 
و نیوالین سینما انجام می شود. هر چند آمازون 
امتیاز ساخت پنج فصل را به دست آورده، اما 
حتی ساخت فصل دوم آن را به صورت قطعی 
اعالم نکرده بود. هنوز پیرنگ این سریال روشن 
نیست و گفته می شود یک خط داستانی جدید از 

داستان »یاران حلقه« تالکین مورد توجه است.
نسخه سینمایی »ارباب حلقه ها« فروشی شش 
میلیارد دالری را در سینما تجربه و ۱۷ جایزه 
آکادمی اسکار از جمله بهترین فیلم را دریافت 

کرد.

 تمدید اکران فیلم ها 
در پی اغتشاشات

شورای عالی اکران تصمیم گرفت با توجه به اتفاقات 
اخیر، اکران فیلم های روی پرده را به مدت یک هفته 

تمدید کند.
ــران در  ــورای عالی اک علی سرتیپی سخنگوی ش
گفت وگو با ایلنا، با اشاره به جلسه این شورا گفت: 
»در جلسه سه شنبه 28 آبان ماه که با حضور همه 
اعضا برگزار شد، مصوب شد که با توجه به اتفاقات 
اخیر و تاثیر مستقیم آن بر کاهش فروش سینماها، 
اکران تمامی فیلم های روی پرده به مدت یک هفته 
دیگر عالوه بر مدت زمان مصوب شده شان تمدید 
شود.« وی ادامه داد: »همچنین اگر فیلم جدیدی 
مانند معکوس از چهارشنبه )امروز( 2۹ آبان اکران 
شود، یک هفته از مدت زمان آن محاسبه نخواهد شد 

و می تواند یک هفته بیشتر به نمایش دربیاید.«
سرتیپی افزود: »در مصوبه دیگری تصویب شد که 
سئانس های فوق العاده در شب به جای آن که از 
ساعت 22 محاسبه شوند از ساعت 2۱ شب مورد 
محاسبه قرار بگیرند. همچنین سالن های سینمایی 
که هفت سالن نمایش دارند می توانند بعد از دو هفته 
که از نمایش یک فیلم در سرگروهشان گذشت و اگر 
آن فیلم فروش خوبی نداشت آن را به جای تعویض، 
به صورت تک سئانس در سالن های خود به نمایش 

در بیاورند.«

  مائــده کاشــیان    بابــک کایــدان کــه نامش در 
بســیاری از آثــار منوچهــر هــادی بــه عنــوان 
فیلم نامه نویس دیده می شــود، این روزها در 
مقام نویسنده، بازپخش سریال »دلدادگان« 
را از شبکه آی فیلم و ســریال »مانکن« ساخته 
حســین ســهیلی زاده را در شــبکه نمایــش 
خانگــی، در حــال پخــش دارد. نکتــه جالــب 
این که کایــدان به عنوان نویســنده، بعضی از 
عناصر داســتان »دلدادگان« را که ســر منشأ 
اتفاقات مهمی در قصه شــده بود به نوعی در 
»مانکن« تکــرار کرده و این تکرار باعث شــده 
اتفاقات مشــابهی در دو سریال وجود داشته 
باشــد. پخش اتفاقی هــر دو مجموعــه به طور 
همزمان نیز، این شــباهت را بیشتر به نمایش 

گذاشته است.
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انتقام از محبوب قدیمی

در هر دو سریال »دلدادگان« و »مانکن«، اتفاقی که 1 
سرآغاز ماجراهای بعدی می شود، یک انتقام شخصی 
با انگیزه عشقی  است که ریشه در گذشته ها دارد. در 
سریال »دلدادگان«، شخصیت »افسانه« با بازی پانته آ بهرام در جوانی 
به »مالک« عالقه داشته اما با دسیسه شخصی به نام »نادر« میان شان 
جدایی می افتد و »مالک« با دختر دیگری ازدواج می کند. »افسانه« 
که متوجه می شود »مالک« با دختر دیگری ازدواج کرده، آتش کینه در 
دلش روشن می شود. او برای انتقام تصمیم می گیرد زندگی »مالک« 
را خراب کند، پس نقشه می کشد که از طریق پسرش به زندگی او 
نزدیک شود. در سریال »مانکن« هم »کتی« در گذشته، پسرعموی 
خود »سلمان« را دوست داشته و قرار بوده با یکدیگر ازدواج کنند، 
اما چون »سلمان« معتقد بوده ثروت پدر »کتی« از راه حالل به دست 
نیامده، با این خانواده دچار اختالف می شود و با دختر دیگری ازدواج 
می کند. همین موضوع باعث می شود »کتی« تصمیم بگیرد به واسطه 
ازدواج با پسر عشق قدیمی اش »کاوه«، خوشبختی را از »سلمان« و 

همسرش بگیرد.

جدایی به بهای آزادی

شباهت دیگری که در قصه ایــن دو سریال وجود 2 
دارد، ماجرای ترک اجباری عشق به خاطر پول و 
مشخصًا آزادی پدر یا مادر از زندان است. در سریال 
»مانکن«، »کاوه« طبق خواسته »کتی« برای آزادی پدرش از زندان، 
مجبور می شود که از »همتا« بگذرد و در سریال »دلــدادگــان«، 
شخصیت »پارسا« طبق نقشه »افسانه« برای آزادی مادرش، نامزد 
خود »حدیث« را ترک می کند. در هر دو سریال، طرف بد ماجرا که 
»کتی« و »افسانه« باشند، پشت این جدایی هستند و در هر دو قصه 
می بینیم که شخصیت پسر خانواده، دختر را ترک می کند. سرانجام 
این جدایی هم چندان بی شباهت به یکدیگر نیست. در سریال 
»دلدادگان«، پس از مدتی »پارسا« و »حدیث« آشتی می کنند و در 
نهایت به یکدیگر برمی گردند، در مجموعه »مانکن« هم دیدیم که 
»همتا« و »کاوه« پس از گذشت یک سال و شش ماه، دوباره همدیگر 
را می بینند. گرچه این جدایی مانند »دلدادگان« هنوز به ازدواج ختم 
نشده، اما به راحتی می توان پیش بینی کرد که سرنوشت »کاوه« و 

»همتا« نیز چیزی جز وصال نخواهد بود.

روابــط  دوشنبه شب   - قاسمیان  مصطفی 
عــمــومــی ســازمــان صــداوســیــمــا، مجموعه 
سریال های  بینندگان  آمارهای  از  مفصلی 
تلویزیون را منتشر کرد که از جهات بسیاری، 
ــداد و  بی سابقه محسوب می شود. منبع اع
ــام، نظرسنجی بــوده که مرکز تحقیقات  ارق
ــاره سریال های آبــان ۹8 انجام  سازمان درب
ــت. گرچه آمارهایی ایــن چنین از  داده اس
میزان مخاطبان توسط برخی کارشناسان 
یا مخاطبان مورد قبول نیست اما با این حال 
برخی اعداد اعالم شده، آن قدر پایین است که 
چشم بسته می توان به آن ها اعتماد کرد؛ وقتی 
خود صداوسیما به پایین بــودن آمــار بیشتر 
سریال هایش اذعان می کند، دیگر حرفی باقی 
نمی ماند. در ادامه چند نکته مهم و جالب از 
این نظرسنجی را می خوانید، با این توضیح 
که در متن خبر، گستره نظرسنجی ذکر نشده، 
یعنی احتمااًل ملی و در سطح همه استان های 

کشور بوده است.
ــان  ــن، اذعـ ــی ــای ــای پ ــارهـ آمـ

به ضعف1 
ــای اخـــیـــر، بـــرای  ــال هـ در سـ
ــت کــه ســازمــان  ــار اس اولــیــن ب
ــن حجم از  ــور رســمــی، ای صداوسیما، بــه ط
آمارهای پایین را برای سریال ها اعالم کرده 
بیننده های  اســت. معمواًل سریال هایی که 
کمی دارنــد، کمتر در نتایج نظرسنجی های 

مرکز تحقیقات سازمان دیده می شوند. در 
بسیاری از موارد، آمار یک سریال پرمخاطب 
ــالم شــده و در ادامـــه، ذکــر شــده که دیگر  اع
سریال ها، در رده های بعدی قرار گرفته اند؛ 
بدون انتشار آمار دقیق. اما در گزارش اخیر، 
»گیله وا« با 22 درصد، »به رنگ خاک« با ۱۷ 
درصد، »پناه آخر« با ۱4 درصد و »حکایت های 
کمال« با ۱۱ درصد، سریال های کم مخاطب 
سیما هستند. اعالم اعداد ۱4 و ۱۱ درصد 
در نظرسنجی های سال های اخیر سازمان، 

سابقه نداشته است.
رسمیت رقابت نمایش خانگی 

و سیما2 
در آمـــار اعــالمــی، همچنین 
ــرای اولــیــن بــار اســت کــه رقم  ب
سریال های  پیگیر  مخاطبان  ــرای  ب باالیی 
نمایش خانگی اعــالم شــده. در حالی که در 
مهر ماه امسال، آمار 8 درصد درباره کسانی 
که »بیشتر« از نمایش خانگی برای تماشای 
فیلم و سریال استفاده می کنند، اعالم شده 
بود، در آمار اخیر، گفته شده که 34 درصد 
از مردم ایران، سریال های نمایش خانگی را 
دنبال می کنند؛ عــددی که به شدت به آمار 
سریال های سیما تنه می زند. در حالی که 
پیشتر معمواًل آمار مخاطبان نمایش خانگی 
گفته نمی شد، ظاهرًا نظر صداوسیما در قبال 
نمایش خانگی تغییر کرده و پس از اولین نقد 

برنامه »هفت« بر یک سریال نمایش خانگی 
که هفته گذشته اتفاق افتاد، این بار شاهد 
تداوم رویکرد »به رسمیت شناختن این آثار« 
از سوی صداوسیما هستیم. در این گزارش، 
همچنین عدد ۱۷ درصد برای مخاطبان پیگیر 

سریال های ماهواره ای اعالم شده است.
مورد عجیب »ستایش«

۱۹ مهر 3  در حالی کــه در روز 
امسال، آمار فصل سوم سریال 
»ستایش« حــدود ۵8 درصــد 
اعالم شده بود، در آمار جدید، 68 درصد شده 
است. نکته ای که با توجه به رده سنی و گستره 
هر دو نظرسنجی، احتمااًل حل شدنی است، 
اما از آن جا که این دو نکته در هر دو نظرسنجی 
ــرده است.  ــد، ایجاد ابهام ک ــوده ان مغفول ب
نکته مهم دیگر در این آمار، ضعیف بودن آمار 
همه سریال های جدید، جز »ستایش« است. 
همان طــور که در بــاال خواندید، ظاهرًا این 
سریال پربیننده، تنها محصول نمایشی موفق 
تلویزیون در پاییز امسال بوده و دیگر سریال ها، 
از جمله سریال »گیله وا« محصول سازمان اوج، 
توفیقی در جذب مخاطب نداشته اند. جالب 
این که آمار سریال ها، با جزئیات فراوانی اعالم 
شده، از جمله این که برای همه سریال های 
پایان یافته، میزان رضایت از بازی هنرپیشه ها، 
ــودن، تیتراژ، جذابیت داستان و  آمــوزنــده ب

باورپذیربودن شخصیت ها اعالم شده است.

رضایت باال از یوزارسیف

تکراری 4  سریال های  میان  در 
ــط  ــوی رواب ــان از س ــارش کــه آم
عمومی صداوسیما اعالم شد، 
همان طور که می شد پیش بینی کرد، سریال 
»یوسف پیامبر)ع(« در صدر قرار دارد؛ با 23 
درصد بیننده. نکته جالب در این میان، درصد 
رضایت بینندگان از این سریال است. در حالی 
که همه سریال های جدید این گزارش، آمار 
رضایتمندی کمتر از 80 درصد داشته اند، آمار 
رضایت مخاطبان از سریال »یوسف پیامبر)ع(« 
به کارگردانی زنده یاد فرج ا... سلحشور، عدد 
فوق العاده ۹۹ درصد را نشان می دهد. طوری 
که دیروز چندین رسانه آنالین، تیترهایی چون 
از  پربیننده تر  پیامبر)ع(  یوسف  »بازپخش 
سریال های جدید تلویزیون« را انتخاب کردند.

شبکه 3 در صدر

هر دو سریال رتبه اول و دوم در 5 
آمار اعالم شده، مربوط به شبکه 
3 سیما هستند؛ هرچند دومی 
در  دارد.  صدرنشین  با  معناداری  اختالف 
این میان شبکه های یک، 2 و ۵ که روزگاری 
و  می کردند  تولید  پرمخاطبی  سریال های 
هنوز هم برندهای مهمی چون »پایتخت« و 
»کاله قرمزی« ، در رتبه های پایین قرار دارند 
و مشخص است که مدیران آن، باید فکری به 

حال کنداکتورشان بکنند.

درباره شباهت 2 سریال تلویزیون و نمایش خانگی به نویسندگی بابک کایدان

»مانکن«، دلدادگانی دیگر؟!

انتشار آمارهای بی سابقه صداوسیما از بینندگان سریال ها

فقط »ستایش« پربیننده تر از نمایش خانگی
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هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دل مــون به ته دیگ خوش بود که اونم 
اعالم کردن سرطان زاست. آخه این درسته 

دارکوب؟
دارکوب: درستیش رو که باید دانشمندان 
اعــالم کنن ولی با این قیمت نون و برنج و 
سیب زمینی و روغن و... اگه ته دیگ ضرر 
جانی نداشته باشه، قطعا ضرر مالی خواهد 

داشت!
 دارکوب خواهش می کنم تو که حواست 
به همه چی هست، مراقب افزایش قیمت ها 

به بهانه های الکی هم باش.
دارکوب: اون که حواسش به همه چی هست 
یکی دیگه بود ولی چشم، منم در حد توان 
مراقب هستم ولی قول نمیدم که مراقبتم 

فایده ای داشته باشه ها!
  آق کمال  تو این هوای آلوده مراقب باش 
کمتر از خونه بیای بیرون . داریم و نداریم یک 

آق کمال بیشتر نداریم.
آق کمال : قربون معرفت شما ، بعد اگه از خانه 
نیام بیرون شما مخارج زندگی مانه تقبل مکنن؟!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

 

سخنگوی دولت: تک تک سلول های بدن ما نگران معیشت 
مردم است

دارکوب: مهم عضله های دست هاتون 
هستن که در این راستا یه حرکتی بزنن!

سرمربی عراق: از اول هم رقیب ما بحرین بود نه ایران

هواداران تیم ملی: از اول هم فدراسیون رقیب 
ما بود، نه شما و بحرین!

سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه: کمک معیشت خانوار 
اگر تا یک شنبه واریز نشد تماس بگیرید

مردم: قول میدین خط تون روشن باشه و 
گوشی تون رو جواب بدین؟

مایلی کهن: باید رئیس فیفا می شدم

دارکوب: پس خدا به فیفا و کارمندهاش و  ما 
و کال فوتبال دنیا رحم کرد!

سخنگوی دولت: یارانه بنزین را از عده ای که مشغول دور دور 
بودند گرفتیم

عده ای که مشغول بخور بخور هستند: بدین 
به ما، بدین به ما!

امروز روز زیبایی بود. من از کنار گل ها گذشتم و بلبل ها یک جور 
خوبی می خواندند. وقتی سرکار آمــدم همه مسئوالن مــدام به 
روزنامه زنگ زدند و خواستند که حتما حتما ازشان انتقاد کنم. 
همه شان گفتند ناراحت می شوند اگر من در این کار کوتاهی کنم. 
حاال که این ها را می نویسم آن قدر ذوق زده هستم که نمی دانم 
از کجا و از چه کسی شــروع کنم. می خواستم اول از مسئوالن 
بابت گرانی انتقاد کنم که متوجه شدم همه متفق القول هستند 
مردم نباید گران بخرند. مردم هم خودشان گفتند ما دیگر گران 
نمی خریم. حتی رئیس جمهور از اعضای کابینه خواسته که اسم 
»گرانی« را هم نیاورند وگرنه ممکن است توی دهان شان فلفل 
بریزد. نمی دانم می  خواهند از این به بعد »ارزانی« صدایش کنند یا 
چی؟ راستی قبل از قضایای بنزین هم که اصال »گرانی« نداشتیم. 
ضمن این که گــران نمی خریم با شرایط جدید از حمل و نقل 
عمومی هم استفاده می کنیم. حتی خیلی پیاده روی می کنیم. 
دیگر وسواس پا نگذاشتن روی خطوط سنگفرش پیاده رو را هم 
نداریم چون همه پیاده رو ها پر آدم است و همه خیلی پیاده روی 
می کنند. متروها پر آدم هستند و ما تصمیم گرفتیم اجازه دهیم 
وقتی خیلی شلوغ است آدم ها بیایند روی سر ما سوار شوند و حتی 
آرنج شان توی دیافراگم ما باشد. اتوبوس ها هم فوقش 20 دقیقه، 
نیم ساعت دیر می آیند چون کم هستند اما به همه ما توی خیابان 

خوش می گذرد.
راستی اینترنت هم این چند روز قطع بوده، در همین باره وزیر جوان 
گفت که اینترنت خودش هم قطع است که ما خیلی متاسف شدیم. 
امیدوارم هرچه زودتر حداقل اینترنت ایشان وصل شود تا ایشان 
بگوید با خانواده کجاها تفریح می کند. آقای ربیعی سخنگوی دولت 
هم گفته اگر اطمینان یابیم که سوءاستفاده  نمی شود، اینترنت 
به تدریج وصل می شود. آقای ربیعی ما این جا منضبط و دست به 
سینه نشسته ایم تا وصل کنید. واقعا بابت این که اینترنت در اختیار 

ما قرار می دهید خیلی خیلی خیلی متشکریم.

زندگی زیباست!

تیتر روز

از اون لحاظ 

محمدعلی محمدپور|  طنزپرداز

آلودگی هوا شهرهای بزرگ را 
فراگرفت

دیگر از ما ردشده زنگ خطر
شد هوا هرروز پشت هم بتر

جای برف انگار در این سال ها
از زمستان دود می آرد خبر!

**
فرار داماد پس از گرفتن چک هدیه؛ 

عروس با بدهی ها تنها ماند!
از دست عروس عینهو باد پرید
با خنده و با قر و فر و شاد پرید

در گوش ِچک هدیه زد و کرد دوَدر
 بی چانه و َچک جناب داماد پرید!

***
 سوسک می تواند دو هفته

بدون سر زندگی کند
از زبان یک سوسک بدون سر:

نفهمیدم دو هفته پیش چی شد
حیاتم نفله  دعوای کی شد

دو هفته بی سر و شاخک نشستم
دم دمپایی آه!... این زندگی شد؟!

عبدا... مقدمی  

شعر روز

ای صاحب فال، ممکن است خواب شما 
دچار اختالل شود، نه که خواب تان نبرد، 
نه! بیدار شدن سخت می شود برایتان که 

خب چاره ای نیست، باید بروید سر کار!

فال روز
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سوژه  روز 

اولی: امروز بعد از مدت ها یه خبر پزشکی داریم.
دومی: نکنه دانشمندان جوان کشورمان موفق شدن درمان کسالت صبحگاهی تو این 

روزهای سرد و ابری رو کشف کنن؟
سومی: چــه عجب یــه حــرف عاقالنه از دهــن تــو دراومـــد! البته مــی دونــی کــه این 
خواب آلودگی تو روزهــای ابــری ریشه در ژنتیک اجدادمون داره. اون زمان ها که 
انسان های اولیه صبح بیدار می شدن و می دیدن هوا ابریه و نمیشه رفت شکار، 

می گرفتن می خوابیدن و برای همین این خصلت شون به ما هم منتقل شده!
اولی: حاال یه بار هم که دومی مسخره بازی درنیاورد، نوبت توست؟ خبرمون اینه 
که وزارت بهداشت اعالم کرده ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و 

تجهیزات پزشکی، تخلف است و با مدیر بیمارستان برخورد میشه.
دومی: این که خبر پزشکی نیست، خبر اقتصادی، فرهنگی، هنریه!

سومی: جان؟! حاال اقتصادیش رو میشه یه جوری توجیه کرد که بیمار نباید تو خرج 
بیفته و فالن ولی فرهنگی و هنری رو از کجا آوردی؟

دومی: البته بعد اقتصادی این خبر می تونه این باشه که بیمار نباید از دست حسابداری 
بیمارستان دربره! ولی وقتی وزارت بهداشت اینو میگه، یعنی با هرچی تو بیمارستان هست 
باید سر و ته درمانش رو هم آورد. مثال تخته جعبه میوه رو به جای پروتز ببندن به محل شکستگی 
یا مخلوط عرق نعناع با پودر خاکشیر رو به جای سرم استفاده کنن  که این روش های درمانی 

به فرهنگ خانواده بیمار بستگی داره و خودش یه هنره. پس میشه خبر فرهنگی و هنری!
نگهبان کلینیک سر کوچه: دوست عزیز... با شمام، یه لحظه تشریف بیارین این جا... 

با شمام... چرا فرار می کنی؟ بگیرینش...!

ترفندهای فرهنگی هنری جذب بیمار!

کارتون روزتوئیت روز

      پشه  عزیز، این دما، دمای زندگی شما نیست. بازم هر جور خودت راحتی!
    شما یادتون نمیاد کل سال منتظر روز جهانی کودک و تلویزیون بودیم که یه صبح 

تا شب فقط کارتون ببینیم. حاال کانال مخصوص کودک و نوجوان راه انداختن!
       اگه این قدر که موقع غذا خــوردن دقت می کنیم کباب مون همزمان با 
برنج مون تموم شه تو کارهای دیگه هم دقت می کردیم، االن تو زندگی به یه 

جایی رسیده بودیم!
    بزرگ ترین بالیی که تو فصل سرما می تونه سر آدم بیاد اینه که با هشت الیه 

لباس یه جاییت شروع کنه به خاریدن!
        فصل زمستون نزدیکه، دقت کنید که چکمه یه چیزیه که باید پاتون رو 
بکنید داخلش، نه این که تا گردن برید داخلش. تو 

انتخاب سایز چکمه تون دقت کنید!
    من خودم یه سری اهداف کوتاه مدت دارم، یه 
سری اهداف بلندمدت. برای کوتاه مدت ها وقت 
ندارم، برای بلندمدت ها حوصله. واسه همینه که 

زیاد چای می خورم!
        من سر چسب نواری رو نمی تونم باز کنم چه 
برسه سر صحبت رو. بعد شما از من توقع دارین پا 

پیش بگذارم برم خواستگاری؟!

روز جهانی خاریدن!
شما مخاطبان خوش ذوق 
»دارکوب« می توانید 
عکس های خود را برای ما 
به شماره 09354394576 
تلگرام کنید تا هنرمند بانمک 
»اکی، حتما« تغییرات مدنظر 
 شما را در آن ها انجام دهد!

ارسالی مخاطب: مهدی قدیری

افزایش قیمت مسکن نداریم، بلیت هواپیما گران منی شود

 زود سوار بشین... 
 هر لحظه ممکنه

 در برن!

وزیر راه و هشرسازی: افزایش قیمت مسکن نداریم، بلیت هواپیما گران منی شود
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

 مسابقه رونالدو با دایی

دیوار برلین در لیتوانی
بقایای دیوار 
برلین پس از 

تخریب در سال 
۱۹۸۹ به ده 

ها کشور منتقل 
شد و امروزه 

بخش هایی از 
آن در شهرهای 
مختلف جهان 

قرار دارد

توقِف انتقال سنگ نگاره های 9 هزار ساله

از محبت 
خارها گل 
می شود 

بین حیوونا 
هم هست 

و فقط 
مخصوص 

آدما نیست!

رونالدو تنها ۱۱ گل فاصله داره با 
رکورد استثنایی علی دایی که ۱0۹ 

گل زده ملی داره

سیل در ونیز!

دوستی خاله خرسه!

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

 با مخالفت 

معاون میراث 

فرهنگی 

انتقاِل دو 

سنگ نگاره 

۹ هزار ساله  

»دهتل«به 

موزه ملی 

متوقف شد!

مردم ونیز قبال 

خونه هاشون 

روی آب بود 

و حاال توی 

خونه هاشونم 

آبه، زیاد فرقی 

نکرده که این 

همه شلوغش 

کردن!

از 2 برند جدیدی که قرار است جای سامسونگ و ال جی را بگیرند چه می دانید؟

حتما شما هم درباره جایگزین های سامسونگ و ال جی که قرار است در کشورمان مونتاژ شود، شنیده اید البته این 
امکان هم وجود دارد که به دلیل پرنوسان بودن اینترنت در این روزها این خبر را نشنیده باشید اما خبر جایگزینی سام 
و جی پالس جزوخبر های  اول  دیروز بیشتر خبرگزاری های داخل کشور بود. این موضوع را قطعا می دانید که اعمال 
تحریم ها علیه کشورمان در ماه های گذشته موجب خروج شرکت های ال جی و سامسونگ کره جنوبی از کشور شده است 
اما خبرگزاری ها از قول رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران نوشته بودند که شرکت های »سام« و 
»جی پالس« جایگزین سامسونگ و ال جی خواهند شد.همان طور که برای خودمان جالب بود احساس کردیم شاید شما 
هم دوست داشته باشید با این دو محصول که قرار است جایگزین سامسونگ و ال جی شوند بیشتر آشنا شوید و بدانید 

قطعات آن ها از کجا تامین می شود و چه استانداردهایی دارد.

دوران  »سام« 
و »جی پالس«

            معرفی شرکت »سام«

شرکت سام گروه آتی در سال ۹۲  توسط گروهی در امور 
لوازم خانگی تاسیس شد.  این شرکت فعالیت خود را در دو 
بخش عمده لوازم خانگی )بزرگ و کوچک( و سیستم های 
تهویه مطبوع آغاز کرد. هم اکنون این شرکت بیش از ۱00 
مدل محصول خود را در بازار عرضه کرده است. سام گروه 
آتی محصوالت خود را از طریق چند تامین کننده خارجی 
در آسیا تولید می کند و در حال مذاکره با چند تامین کننده 
جدید در آسیا و اروپا نیز است. هرچند به گفته سیدمرتضی 
میری رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی 
تهران این گروه با شرکتی چینی برای تامین قطعات به 

توافق رسیده است.
در معرفی شرکت آمده است که رده بندی محصوالت سام 
از نظر قیمت در سطح متوسط رو به باال و از لحاظ کیفیت 
در سطح خوب روبه عالی است. در بخش خدمات پس از 
فروش، این شرکت اکنون ۴۸۲ نمایندگی فعال در سراسر 
کشور دارد و در حال افزایش مراکز فروش و خدمات خود به 
صورت سراسری است. مدیر عامل سام شعار و هدف خود را 
با عنوان G 3  )محصول خوب، قیمت خوب و خدمات خوب( 
به مشتریان معرفی کرده و ماموریت اصلی شرکت را تعهد به 

مشتری و حفظ و افزایش روز افزون کیفیت می داند.
برند سام ابتدا محصوالتی همچون سیستم های صوتی و 
تصویری و سپس با وقفه ای کوتاه محصوالت شوینده مانند 
لباس شویی، ظرف شویی و محصوالت برودتی را تولید 
و وارد بازار خواهد کرد. شرکت گارانتی کننده محصوالت 
سام، همان سام سرویسی است که محصوالت سامسونگ را 

پیش از این گارانتی می کرد.

            معرفی شرکت »جی پالس«

شرکت »گلدیران«، نماینده ال جی در ایران، برند جدیدی 
از تلویزیون  به نام »جی پالس« را از اواخر سال گذشته وارد 
بازار کرد، بازاری که به دلیل کشیده شدن ترمز واردات، نه 
محصول آن چنانی در آن باقی مانده و نه خریداران با توجه 
به قیمت تلویزیون های خارجی، آن عالقه قبلی را برای خرید 
دارند. هرچند به گفته قائم مقام شرکت گلد یران جی پالس 
از همان خط تولید ال جی استفاده می کند اما مدیر بازاریابی 
شرکت ال جی می گوید که برند جی پالس حق عرضه 
در فروشگاه ها و نمایندگی های ال جی را ندارد. حسین 

تنهایی، قائم مقام شرکت گلدیران هم درباره محصوالت 
جی پالس در سال گذشته اعالم کرده بود این محصول 
داخلی است اما نکته این جاست که هیچ کدام از کشورهای 
اروپایی یا آمریکایی که تلویزیون تولید می کنند، همه چیز را 
خودشان تولید نمی کنند و بعضی قطعات را از چین یا کره 
دریافت می کنند. او در ادامه مدعی می شود که قطعات از 
چین و کره تامین می شود در حالی که درست شبیه گروه 
»سام« به ادعای  رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم 
خانگی تهران این گروه با شرکتی چینی برای تامین قطعات 

به توافق رسیده است.
تلویزیون جی پالس در سیرجان تولید می شود  اکنون 
و کــارخــانــه دیــگــر تــلــویــزیــون  ســـازی در قــزویــن در حال 
آماده سازی و تجهیز است و پس از آن طیف گسترده ای از 
محصوالت این شرکت از جمله لباس شویی، ظرف شویی، 
مانیتور، اسمارت ُبردها و حتی تلفن همراه، با همکاری 
تامین کنندگان صاحب فناوری خارجی در دستور کار قرار 

دارد.

            نیاز به تولیدات داخلی

تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا نشان داد که باید کشور 
بــرای مقاوم شدن به تولیدات داخلی متکی شــود. اشتباه 
راهبردی و اساسی دیگر در چنین شرایطی، تکیه صرف بر 
تولیدات با ارزش افزوده پایین و عمدتًا متکی بر منابع خدادادی 
داخلی است که سودای ارزآوری و افزایش درآمد ملی و توهم 
تولید داخلی را به همراه دارد. در حالی که خام فروشی ولو 
غیرنفتی- حتی اگر تحریم ها مانع نشوند- نه تنها حافظ اشتغال 
نخواهد بود بلکه نیاز داخل به کاالهای متنوع  اعم از کاالهای 
بادوام مثل خودرو و لوازم خانگی و کاالهای مصرفی مثل مواد 
غذایی، محصوالت کشاورزی، صنایع تبدیلی و دیگر کاالهای 
مورد نیاز جامعه را در برنخواهد گرفت. زود است که با تعلل در 
حل مشکالت تولید، اشتغال مولد که ضامن درآمد ملی پایدار و 
ایجاد رفاه نسبی عمومی و التیام بخش تورم و التهاب اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی است به مخاطره جدی بیفتد و کشور در 
تأمین نیازهای معمول هم ناتوان شود و تورم لجام گسیخته 
با هزار ترفند و شعبده اقتصادی رام نشود و افسار پاره کند. 
شاید هنوز دیر نباشد که فوری تولید داخلی را دریابیم، حمایت 
کنیم و نقدینگی را به این سمت هدایت کنیم که به تأیید اکثر 
متخصصان اقتصادی راه نجات این است و فردا قطعًا دیر است.

           دنیا پیش از اینترنت

در این عصر آکنده از تردید، پیش بینی ها بی ارزش 
شده اند ولی یک پیش بینی انکارناپذیر هم وجود 
دارد: چیزی نمانده تا زمانی که هیچ کس روی زمین 
یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود. 
صدالبته سوابقش خواهد ماند که در بایگانی های 
نامحدود و ناملموس ابری ذخیره خواهد شد. ولی 
تجربه زیسته واقعی در کار نخواهد بود که بگوید 

ــالن داده، اندیشیدن و  ــ پیش از ظهور ک
حس کردن و انسان بودن چه شکلی 

داشـــت. وقــتــی کــه ایــن اتفاق 
بیفتد، چه چیز از دست مان 

می رود؟
اوایــل امسال به ویلمسلو، 
منطقه  ــای  ــه هـ ــومـ حـ از 
منچستر، سفر کــردم تا با 

الیزابت دنهام مصاحبه کنم. 
اطالع رسانی  کمیسیونر  او 

انگلستان است که می شود گفت 
تواناترین رگوالتور داده روی سیارۀ 

زمین است. بحث مان گسترده بود، اما یکی 
از پروژه های آن نهاد که شوق او را برمی انگیخت 
»آیین نامه طــراحــی متناسب بــا ســن« یــا بــه طور 
خالصه »آیین نامه کودکان« بود که هم اکنون در 
مرحله مشاوره عمومی است. این آیین نامه جدید 
و  محتوا  بــرای  سخت گیرانه ای  محدودیت های 
طراحی اپ ها، بازی ها و پلتُفرم هایی که کم ساالن 

را هدف می گیرند، وضع می کند.
تا چند هفته پس از مالقات دنهام، ایده مهاجرت 
دیجیتال و معنایش برای نسل من دست از سرم 
متصل  مــی کــردم  گمان  همیشه  برنمی داشت. 
نبودن من در دوره کودکی، مانعی سر راهم بوده 
اســت؛ همین موضوع هم روشــن می کند که چرا 
نمی توانم از کنترل تلویزیون هوشمند یا تنظیم 
اکثر  مثل  بــیــاورم،  در  سر  دیجیتال  ترموستات 
بچه ها، روزهای بیکاری تابستان را در باغچه پرسه 
می زدم تا ببینم هر ابر شبیه چه چهره ای است، ولی 
کودکی ام )مثل اکثر بچه های دهه ۱۹۸0( سرشار 
از زباله فرهنگی هم بود. مدتی که من جلوی صفحۀ 
نمایشگر می گذراندم به مراتب بیشتر از بچه های 

خودم بود.

           معصومیت از دست رفته

شروع به تحقیق کردم که مشخصه نسل من چه بود؟ 
آن »معصومیِت« ازدست رفته، اگر اصاًل معصومیتی 
در کار بوده، چه بود؟ بعد غافلگیر شدم که فهمیدم 
بسیاری از عصب شناسان، روان شناسان فضای 
سایبری و اخالق شناسان فناوری که زندگی شان را 

وقف بررسی داللت ها و پیامدهای فرهنگی 
و اخالقی انقالب دیجیتال کرده اند، 

معتقدند نسل من و خاطره آن 
جمعی مان  مشابه  گذشته 

ــی خــاصــی دارد، نه  ــژگ وی
این که مهاجران دیجیتال 
مستعدتر  یــا  ــر  ــوش ت ــاه ب
دیجیتال  بومیان  نسل  از 

باشند که پس از ما آمده اند. 
گویا ما از این نظر منحصربه 

فردیم که واپسین نمونه های یک 
بنابراین  هستیم  روبه انقراض  گونۀ 

آخرین منابع حّی و حاضر از یک پهنه تجربه 
بشری هستیم که چیزی نمانده از دست برود.

»ترجیح می دهی کدام باشی: بسیار فقیر با دوستان 
فــراوان، یا بسیار ثروتمند بدون دوســت؟« همین 
اواخـــر، پسرخوانده ۱۱  ســالــه ام بی مقدمه این 
سؤال را از من پرسید. جوابش برای من ساده بود. 
گفتم: »فقیر با دوستان. در درازمـــدت، تنهایی 
ــت.« پسرخوانده ام مخالف بود.  بدتر از فقر اس
»اوووم... ثروتمند بدون دوست. در عمارتم می مانم 
و فورت نایت بازی می کنم و یوتیوب تماشا می کنم و 

با آدم های آنالین معاشرت می کنم.«

برای تولد ۱۱  سالگی اش اولین تلفن هوشمند را 
به او دادیم که انگار کلیدهای دروازه ای جادویی به 
سوی یک جهان موازی آرمانی را به او داده ایم. به 
یک معنا هم البد همین کار را کردیم. چون در آغاز 
دوره بلوغ، دلخوشی  به او دادیم که برای معصومانی 
مثل من و همسرم در دوران نوجوانی مان- دورانی 
که از دیگران فاصله داشتیم- در کار نبود: حس 

دایم با دوستان بودن، فقدان تنهایی.

           آثار زیان بار

می شود  علمی  بحث  سال هاست 
که آیا استفاده ُمدام از اینترنت، 
اثر زیــان بــاری بر کارکرد مغز 
ــژه مغزهای  انــســان )بــه ویـ
ــد کـــودکـــان(  ــ ــال رش ــ درح
دارد یا نــه؟ بحث بی پایان 
»مدت زمان صفحه« از قدیم 
بیشتر مبتنی بر گمانه زنی و 
کمتر بر اساس داده های استوار 
بوده است. اما بهار امسال نتایج 
یک مطالعه فراگیر بین المللی در ژورنال 
معتبر بین المللی ورلد سایکایتری منتشر شد 
که شاید ورق را به نفع شّکاکان به فناوری دیجیتال 
برگرداند. یک تیم بین المللی از پژوهشگران که با 
دو روش شناسی مجزا )تصویربرداری مغز ام آرآی 
و مشاهده رفتاری( روی گروه های نمونه وسیعی 
مطالعه می کردند، همگی شواهد قانع کننده ای 
یافتند مبنی بر این که استفاده طوالنی از اینترنت 
»تغییرات حاّد و پایداری در نواحی خاصی از شناخت« 
ایجاد می کند که می تواند منعکس کننده تغییرات 
درازمــدتــی در مغز باشد و بر بــازه توجه، حافظه و 

تعامل های اجتماعی اثر می گذارد.
دکتر ژوزف فرث، عصب شناس متولد منچستر و 
مدیر این مطالعه، به من گفت: به نظر می رسد مغز 
انسان معاشرت و اتصال آنالین را تقریبًا شبیه نسخه 
رودرروی آن تفسیر می کند )که خبر خوبی برای آن 
فوق ثروتمندان بی دوسِت خانه نشین است(، ولی 
ثابت شده است که دیگر کارکردهای شناختی 
تضعیف می شوند. او گفت: مثاًل مغز نسبتًا سریع 
عــادت می کند که با اینترنت مثل یک نوع بانک 
حافظه برون سپاری شده برخورد کند که به مرور 
زمان به کاهش »کارکرد حافظه تعاملی« خودمان 
منجر مــی شــود. ایــن کــارکــرد همان فرایندهای 
مرتب سازی ذهنی است که ذهن پیاده می کند تا 
 یک واقعیت یا تصویر ذهنی را جایابی کند و بردارد.
فرث توضیح داد: »مشکل اینترنت این است که به 
نظر می رسد مغزمان به سرعت می فهمد اینترنت 
وجــود دارد و ]کارهای خــودش را[ برون سپاری 
می کند«. اگر می شد برای دستیابی به اطالعات 
به اینترنت هم مانند کتابخانه ملی بریتانیا 
ــرادی نداشت. ولی  تکیه کنیم، ای
وقتی نــاخــودآگــاه یــک فرایند 
یک  به  را  پیچیده  شناختی 
آنالین  نامطمئن  ــیــای  دن
می کنیم  بـــرون ســـپـــاری 
ــادی  ــّی ــرض ش ــع کـــه در م
ــه داری و  ــایـ ــرمـ مــنــافــع سـ
تحریف کنندگان است، چه 
می شود؟ او پرسید: »چه بر سر 
کودکان متولدشده در دنیایی 
می آید که در آن، حافظه تعاملی دیگر 

اساسًا یک کارکرد شناختی ]مغز[ نباشد؟«
حتی تصویر جدیدی که دنهام می خواهد از اینترنت 
بسازد نیز نمی تواند آن معصومیت پیشا-دیجیتال 
ما را کاماًل احیا کند. هرقدر هم قانون وضع شود، آن 
فقدان پیشین را به ما برنمی گرداند. معنای حرفم 
این نیست که نمی شود با تمرین دقیق روزانه، آن 
معصومیت یا حداقل نسخه ای از آن را پس گرفت؛ 
تمرین هایی از قبیل این که اتصال بچه هایمان به 
اینترنت را قطع کنم و آن ها را به باغچه بفرستم تا 
بازی کنند یا این که یک ساعت پشت میز خالی پدرم 
منبع : ترجمان بنشینم.  

روایت گاردین از یک معصومیت از دست رفته

قبل از اینترنت چه کار می کردیم؟
چیزی نمانده تا زمانی که هیچ کس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود. آن هایی که اواخر 
دهه 19۷0 به دنیا آمده اند، آخرین نسلی  هستند که بدون اینترنت بزرگ شدند. جامعه شناسان به آن ها »واپسین 
معصومان« یا »مهاجران دیجیتال« می گویند. آن »معصومیِت« ازدست رفته، اگر اصاًل معصومیتی در کار بوده، چه 

بود؟ یک نویسنده  و گزارشگر کانادایی به ایامی می اندیشد که ذهن مان اجازه سرگردانی داشت.

در گروه سام نیز به مقایسه دو محصول مشابه پرداختیم 
و قیمت ماشین ظرف شویی رومیزی سام هشت نفره 
مدل DW-T1410 S را با ماشین ظرف شویی رومیزی 
هشت نفره سامسونگ مدل  MAGIC 2195  مقایسه 
کردیم. در محصوالت این شرکت هم اختالف قیمت 
محسوسی مشاهده می شــد. قیمت محصول سام 

سه میلیون و 500 هزار 
تومان بود در حالی که 
مدل مشابه سامسونگ 
با قیمت پنج میلیون و 
600 هزار تومان عرضه 

می شود.

مقایسه قیمت محصوالت جی پالس و سام با برندهای قدیم

برای این که درباره قیمت این محصوالت هم بتوانیم اطالعاتی به شما بدهیم، سعی کردیم هر محصول را با 
مشابه آن که قرار است جایگزین شود مقایسه کنیم.

ــالس  ــ پـ ــی  ــ ــ جـ ــی  ــ ــچـ ــ ــنـ ــ ایـ  ۴3 تـــــلـــــویـــــزیـــــون 
ــدل GTV-43JH512N را با مدلی تقریبا مشابه  ــ مـ
 UK6400 43خودش در ال جی به نام تلویزیون مدل
که ۴3 اینچی است، مقایسه کردیم که اختالف قیمت 
محسوسی داشــت و می شد به آن توجه کــرد. قیمت 
تلویزیون جی پالس سه میلیون و ۲55 هزار تومان بود 
در حالی که مدل مشابه آن در ال جی چهار میلیون 
و 500 هــزار تومان بــود. در بقیه محصوالت هم این 
اختالف قیمت را می توان دید. البته امیدواریم دلیل این 
اخــتــالف، کیفیت 
پایین تر محصوالت 

نباشد.

ماشین ظرف شویی رومیزی 

هشت نفره سام

 تلویزیون 43 اینچی

 جی پالس
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خط قانون

بیماری عروس قبل از ازدواج
همایون در خانه را باز می كند. هنوز جای خالی مادر 
را در خانه احساس می کند. همایون آهــی می كشد. 
بر می گشت،  خانه  به  سر كار  از  خسته  وقتی  همیشه 
ــادر با لبخند سینی چــای و بشقاب میوه را جلوی او  م
می گذاشت و همایون با در دست گرفتن لیوان چای، 
تمام خستگی هایش را به فراموشی می سپرد.درست ۱۰ 
سال پیش وقتی پدر برای همیشه او و مادر را تنها گذاشته 
بود، همایون انس زیــادی به مــادرش پیدا كرده بود، اما 
شش ماه پیش همایون یك شب وقتی دیرتر از همیشه از 
سر كار به خانه بازگشت، با دیدن خانه تاریک و سوت و کور 
 دلهره و اضطراب وجودش را فرا گرفت. به طرف اتاق دوید.
ـ مــادر! مادر!مادر با چادر نماز روی سجاده افتاده بود.
صدای آژیر آمبوالنس فضای محله را پر كرد. وقتی همایون 
برای همیشه از مادر دور شد، تنهایی بیشتر در وجودش 
رخنه كــرد.ـ آقا همایون، دیگر وقتش شده كه از تنهایی 
خالص شوی. این طوری روح مادرت هم شاد و خیالش 
ــود.ـ چی می گی زن حاجی!  ــی ش ــت م از بابت تــو راح
من اصاًل حال و حوصله ندارم.اصرارهای زن حاجی و 
بشقاب های غــذای هـــر روزه اش بــرای همایون، در دل 
همایون یك حس اعتماد ایجاد كــرد.ـ آقا همایون دختر 
می شناسم،  را  حاجی عباس  مرحوم  دوستان  از  یكی 
دختر خیلی خوب و ظریف و نجیبیه، با مادرش حرف زدم، 
فردا عصر برو خواستگاری.همایون با سبد گل به طرف 
آدرس به راه افتاد. احساس تنهایی و غم در سینه اش 
 مــوج می زد، هیچ كس را نداشت، امــا اگــر مــادر بــود...
ــای جــلــوی همایون خــم مــی شــود.  مهرناز بــا سینی چ
همایون لبخندی می زند. چشم های مهرناز انگار رنجی 
را در خود نهفته دارند.همه چیز به سرعت پیش می رود، 
انگار پدر و مادر مهرناز دوست ندارند دخترشان بدون 
ــوی  ــت كــه از س همایون بــاشــد. محبت تنها چیزی اس
مهرناز و پدر و مادرش به طرف همایون سرازیر می شود.
سفره عقد خیلی ساده چیده می شود و مهرناز در كنار 
هــمــایــون زنــدگــی مشترک را آغـــاز مــی کــنــد. همایون 
شــاد از ایــن كه همسری دارد و تنهایی اش پایان یافته 
 است، تمام عشق و عالقه اش را به پای دختر می ریزد.

ـ چی شده مهرناز؟ـ حال ندارم.ـ با مادرت برو دكتر.
مهرناز هر بار با یك كیسه بزرگ دارو به خانه باز می گردد. 
همایون خسته از این همه دارو و بداخالقی همسر، باالخره 
به فكر می افتد تا متوجه شود واقعًا مهرناز دچار چه بیماری 
شده است؟ـ خانم دكتر، من همسر مهرناز هستم. نمی دانم 
چرا این قدر شما برایش دارو تجویز می کنید. نمی دانم 
ــراری هست كه قرص ضــد بــارداری استفاده كند،  چه اص
درحالی كه در خانه ما سكوت حاكم شده و بودن یك بچه، 
 خیلی از مشكالت روحی من و همسرم را برطرف می كند.

ـ ببینید آقــا! همسر شما بیماری آمنوره از نوع پیشرفته و 
شدید دارد. در این بیماری، رحم كوچك است و رشد نكرده، 
تخمدان ها هم دیده نمی شوند، دو سال قبل ما درمان های 
ــا پیشرفتی  مخصوصی را روی ایــشــان انــجــام دادیـــم، ام
نداشته اند و ما با دارو به سختی می خواهیم بعضی كارها را كه 
 باید به صورت طبیعی در بدن ایشان انجام شود، انجام دهیم.
 همایون خسته و غمگین به خانه می رسد، در را باز می كند.

ــادرت با من  ـ مهرناز، سر من كــاله گذاشتی. چــرا پــدر و م
ــروع بــه گریه می كند.ـ من  ایــن کــار را کردند؟مهرناز ش
ــون  ــای ــم ــدوارم.ه ــی ــن ام ــن م ــردم. صــبــر ك ــ ــه گــنــاهــی ك چ
ــان مهرناز صبر می کند، امــا...  یك سال دیگر   بــرای درم

ــاه وارد می شود. انگار سال ها پیر شده  همایون به دادگ
است. این جا هزاران نفر آمده اند. مهرناز با فاصله از او قدم 
بر می دارد.ـ واقعًا می خواهی من رو طالق بدی؟ـ سه سال 
ــواده ات. می دانستی  ــان ــودت، هم خ فریبم دادی؛ هم خ
مهریه  سكه   ۴۰۰ و  می دانستی  تنهام.  و  خسته  چقدر 
می خواستی و من كه هیچ كسرو نداشتم، مجبور شدم به 
تمام خواسته هایت عمل كنم، درحالی كه اصاًل زن نبودی؟! 
 چرا پدرت با من این طور معامله كرد؟ از تو گالیه ندارم، اما...

ــدارم، مــن مهریه ام را  ــن حــرف هــا نـ ــاری بــه ای ـ همایون ك
می خواهم و طالق نمی گیرم.همایون تنها از دادگاه بیرون 
می آید، نمی داند قانون برای فریبی كه خورده است، چه 

راهی دارد.

 قانون چه می گوید؟	 
مهدی توسلی حقوقدان در ایــن خصوص بیان می کند: 
»باید گفت این مرد نه تنها حق فسخ نكاح را ندارد بلكه باید 
 مهریه ۴۰۰ سكه ای را بپردازد و دادخواست طالق بدهد.
در موارد این چنینی نمی توان چنین تصور كرد چون مرد 
بدون آگاهی از بیماری همسرش با وی زندگی مشترك را آغاز 
كرده است پس حق دارد با نپرداختن مهریه اقدام به فسخ نكاح 
كند زیرا شرایط فسخ نكاح با شرایط زندگی این مرد متفاوت 
است.« وی افزود: این مرد زمانی می توانست بدون پرداخت 
مهریه از همسرش جدا شود كه قبل از هم بستر شدن با وی 
پی به بیماری اش می برد زیرا زن به محض هم بستر شدن با 
همسرش مستحق مهریه می شود. از سوی دیگر، این مرد 
زمانی می توانست فسخ نكاح كند كه بالفاصله بعد از پی بردن 
به بیماری همسرش اقدام به این كار می كرد اما چون ایشان در 
برابر التماس های همسرش تسلیم شده و دست به فسخ نكاح 
نزده است دیگر این حق را ندارد و در صورت تمایل به جدایی 
 از همسرش باید با پرداخت مهریه دادخواست طالق دهد.
ــر در  ــاده ۱۱۲۸ قانون مدنی گفت: »اگ ــاره به م وی با اش
ازدواج صــفــت خــاصــی شـــرط شـــده بــاشــد وبــعــد از عقد 
ــدارد طــرف مقابل حق  مشخص شــود طــرف ایــن صفت را ن
ــور، در  ــذك ــواه وصــف م فسخ نــكــاح را خــواهــد داشـــت؛ خـ
ــع شــده باشد.  عقد تصریح شــده یا عقد متباینًا بر آن واق
به طور مثال، شرط در ازدواج باكره بودن دختر است البته 
در صورتی كه پسر بخواهد با دختری ازدواج كند اگر خالف 
این شرط بعد از جاری شدن خطبه عقد ثابت شود، می تواند 
فسخ نكاح كند.در این صورت باز شرط این است كه قبل از هم 

بسترشدن مرد بتواند از پرداخت مهریه معاف شود.

ــال خفه  دختر نوجوان وقتی دید پــدرش درح
کردن مادرش است در اقدامی تلخ با قمه دست 
به قتل پدرش زد.ساعت 14 روز دوشنبه ماموران 
کالنتری 161 ابوذر از قتل مرد 46 ساله ای در 
خانه اش اطالع یافتند و به این ترتیب تیمی از 

ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.
ماموران با حضور در محل پی بردند که مرد 46 
ساله از ناحیه کمر هدف ضربه قمه قرار گرفته 
است و همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران همراه با بازپرس جنایی 

در صحنه جرم حاضر شوند.
بررسی های ابتدایی نشان می داد که قربانی 
جنایت دو دختر 17 و 12 ساله داشته و همراه 
همسرش در خانه بوده که این سناریوی مرگبار 
رقم خورده است.مادر خانواده و دو دختر نوجوان 
هر یک به صورت جداگانه قتل را به عهده می 
گرفتند و بازپرس پرونده دستور داد تا این سه 
عضو خانواده برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گیرند.

اعتراف به قتل	 
مادر و دو دختر تحت بازجویی قرار گرفتند تا این 
که دختر 17 ساله به قتل پدرش اعتراف کرد و 

دفاع از جان مادرش را دلیل آن دانست.

دختر 17 ساله به ماموران گفت: پدر و مادرم از 
چندی قبل با هم اختالف داشتند و روز حادثه 
پدرم به خانه آمد و وقتی دید مادر در خانه نیست 
شروع به بهانه گیری کرد و با من درگیر شد که در 

همین لحظه مادرم وارد خانه شد.
وی افزود: پدرم به محض مشاهده مادرم به سمت 
او حمله کرد و در درگیری با مادرم دستانش را 
دور گردن مادرم فشار داد. من که دیدم صورت 
مادرم کبود شده برای نجات جان او به سراغ قمه 
ای که پدرم از قبل در خانه داشت و بارها مادرم را 
با آن تهدید کرده بود که او را می کشد رفتم و آن را 
برداشتم و از پشت به کمر پدرم فرو کردم و همین 
باعث شد تا پدرم دستانش را از روی گلوی مادرم 
بردارد.دختر نوجوان ادامه داد: پدرم روی زمین 
افتاد و مادرم نجات یافت. بعد از آن با اورژانس 
تماس گرفتیم تا پدرم زنده بماند اما او به دلیل 

خونریزی زیاد تسلیم مرگ شد.

تصمیم به جدایی	 
مادر خانواده نیز گفت: مدتی بود با همسرم دچار 
اختالف شده بودم و چندبار با هم نزد روان شناس 
رفتیم و تصمیم بر آن شد که از هم طالق بگیریم اما 
همسرم راضی به جدایی نبود و حتی چند بار با 
قمه ای که در خانه نگه داشته بود تهدید کرد که 

اگر بخواهم جدا شوم مرا خواهد کشت.
وی افــزود: روز حادثه من بیرون از خانه بودم و 
شوهرم وقتی به خانه آمد فکر کرده بود که من 
بــرای همیشه از خانه رفته ام به همین دلیل با 
دخترم درگیر شد و زمانی که من وارد خانه شدم 
به سمت من حمله کرد و با دستانش قصد خفه 
کردن مرا داشت که دخترم به سراغ قمه داخل 
خانه رفت و در حالی که من با مرگ دست و پنجه 
نرم می کردم ناگهان متوجه شدم شوهرم دست 

از روی گردنم برداشت.
زن جوان ادامه داد: وقتی به خودم آمدم دیدم 
دخترم قمه را در کمر پــدرش فــرو کــرده که به 
سرعت با اورژانــس تماس گرفتیم اما وقتی تیم 
پزشکی در محل حاضر شد شوهرم به کام مرگ 

فرو رفته بود.
این زن گفت: ابتدا من قتل را گــردن گرفتم تا 
دخترم در این سن پایش به زندان باز نشود اما 
دخترانم به حمایت از من هر یک قتل را به عهده 
گرفتند تا این که دختر بزرگم واقعیت را گفت و 

دیگر نتوانستیم راز این جنایت را پنهان کنیم.
بنا بر این گزارش، پرونده دختر نوجوان با توجه به 
سن 17 سال برای تحقیقات بیشتر به دادسرای 
اطفال ارجاع شد. شایان ذکر  است بررسی های 

تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.

در هواخواهی از مادر در جنوب تهران رخ داد

قتل خونین در حمله دختر 17 ساله

تحلیل کارشناس	 

دكتر قربانعلی ابراهیمی 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

بسیاری از زوج ها به  اشتباه تصور می کنند 
در بسیاری از گره های کور زندگی باید 
همدیگر را تحمل کنند و منتظر می مانند 
تا  احساسات شان به هم کامال سرد شود، 
یعنی موعد زندگی مشترک شان به پایان 
برسد اما  این نخستین اشتباه آن هاست 
.همان طور که برای آغاز زندگی مشترک 
باید به بلوغ فکری و پختگی رسید، برای 

ــی و روانــی  طــالق نیز باید از لحاظ روح
آمادگی پیدا کرد . درست است که اقدام به 
طالق بدون آمادگِی مواجهه با پیامدهای 
آن، موجب بــروز جدایی های زودهنگام 
و نسنجیده می شود که زندگی دو طرف 
را سال ها تحت الشعاع قــرار خواهد داد 
اما گاهی فــرار از طالق به دالیــل مختلف 
های  خسارت  باعث  فامیلی  و  اجتماعی 
جبران ناپذیری می شود که در این پرونده 
شاهد آن بودیم. این درحالی اتفاق افتاده 
که روان شناس هم درباره زندگی این زن و 
مرد به این نتیجه رسیده بود که طالق تنها 
راه چاره است. تصمیم گیری برای طالق از 

جمله مهم ترین تصمیمات زندگی است که 
می تواند پیامدهای چندساله یا مادام العمر 
ــد. متأسفانه در  ــاش ــه ب ــت ــراه داش ــم ــه ه ب
بسیاری موارد، این تصمیم سرنوشت ساز 
با سهل انگاری و بــدون ارزیابی موقعیت 
گرفته می شود، درحالی که خوِد طالق یک 

فرایند است . 
چنان چه زوجین هردو درباره این موضوع 
به توافق برسند و برای طالق آمادگی داشته 
باشند، این فرایند سریع تر و راحت تر طی 
خواهد شد و همچنین از آسیب های روحی 
و حتی مالی که معموال درنتیجه  طالق های 
می کند،جلوگیری  بـــروز  پرکشمکش 

می شوداما زوج هایی که با شتاب تصمیم به 
طالق می گیرند، فرصت کافی برای ارزیابی 
احساسات، افکار و گزینه های پیش ِرو را 
نــدارنــد. بــه همین دلــیــل در مــواجــهــه با 
احساساِت ناشی از جدایی، پیچیدگی های 
قانونی طالق و تصمیمات سرنوشت سازی 
احساس  بگیرند،  مسیر  ــن  ای در  باید  کــه 

ناتوانی می کنند . 
خیلی اوقات، زوج هایی که عجوالنه تصمیم 
به طالق می گیرند، حتی نمی توانند بر سر 
موضوعاتی که با یکدیگر توافق می کنند، 
پابرجا بمانند و به دنبال هر توافق موقتی و 
ناپایدار، فقط مشکالت شان عوض می شود، 

اما هیچ مشکلی به راه حل قطعی و پایدار 
نمی رسد . دقیقا به همین دلیل است که 
بسیاری از پرونده های طــالق، با ایــن که 
در ابتدا تصور می شد خیلی زود به نتیجه 
می رسد، سال ها در پیچ وخم های قانونی 

به طول می انجامد.
از این رو طالق را باید از دو جنبه ارزیابی 
کــرد یکی ایــن کــه گاهی در اقـــدام بــه آن 
تعجیل   داشت. در این مسیر مشاوره ها و 
روان شناس ها بهترین تکیه گاه تصمیم 
گیری هستند و گاهی نیز باید درباره طالق 
آهسته گام برداشت تا شاید روزنه ای برای 

خوشبختی زیر یک سقف مانده باشد.

چرا طالق!

مرد جوان برای پایان دادن به یک کینه قدیمی در 
جنایتی هولناک گلوی زن جوان را برید تا از شوهرش 

انتقام بگیرد.

قتل فجیع	 
ساعت ۱۲:3۰ دوشنبه ۲۰ آبــان امسال اهالی 
با  با تماس  ساختمانی در خیابان دماوند تهران 
پلیس ۱۱۰ از درگیری در طبقه دوم ساختمان شان 
خبر دادند که خیلی زود گروهی از ماموران با حضور 
در خیابان منتظری برای بررسی موضوع دست به 

کار شدند.
ماموران کالنتری ۱۲۸ تهران نو با ورود به ساختمان 
هر چه زن ۱۸ ساله را صدا کردند جوابی نشنیدند 
به همین دلیل با هماهنگی مقام قضایی و حضور 
گروهی از آتش نشانان اقدام به تخریب در ورودی 
خانه کردند.تیم پلیسی با ورود به ساختمان با جسد 

خونین زن جوان که گلویش با کاتر 
بریده شده بود روبه رو شدند و 

همین کافی بود تا گروهی 
ــوران اداره ۱۰  ــام از م

تهران  آگاهی  پلیس 
همراه بازپرس ویژه 
قتل در محل جنایت 

حاضر شوند.
سرقت طالیی	 

مــامــوران در ادامــه 
پی بردند که انگشتر 

ــای زن  ــواره ه ــوش و گ
ــوان به سرقت رفته و  ج

با آن گلوی زن  کاتری که 
ــود نیز در  ــده ب جـــوان بــریــده ش

کنار جسد افتاده بود که در بررسی ها 
مشخص شد قاتل پس از قتل و سرقت از پنجره اتاق 

خواب پا به فرار گذاشته است.

ادعاهای شوهر مقتول	 
تجسس ها ادامه داشت تا این که شوهر این زن ۱۸ 
ساله که مــردی ۲6 ساله است همراه برادرزنش 
پای در صحنه جرم گذاشت. مرد جوان به ماموران 
گفت: صبح زود همراه برادرزنم که در کار نقاشی 
ساختمان مشغول هستیم از خانه خارج شدیم. ظهر 
بود که پلیس با من تماس گرفت و از قتل همسرم خبر 
داد.تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که پس 
از یک هفته تیم جنایی پلیس آگاهی تهران به یکی از 
بستگان مرد جوان که از قدیم با هم اختالف داشتند 
مشکوک شدند و ظهر ۲7 آبان در عملیاتی غافلگیرانه 

تنها مظنون پرونده در خانه اش دستگیر شد.

اعتراف به قتل هولناک	 
مرد ۲7 ساله که یک فرزند چهار ساله دارد ابتدا 
خود را بی گناه می دانست اما وقتی در برابر مدارک 
پلیسی قرار گرفت و طالهای زن جوان در خانه اش 

پیدا شد  به ناچار اعتراف کرد.

کینه قدیمی	 
فرهاد به ماموران گفت: من با شوهر این زن فامیل 
هستم او در کودکی مرا کتک می زد و از همان بچگی 
از او کینه داشتم ولی مدتی بود که همدیگر را نمی 
دیدیم اما با توجه به این که من نصاب کاغذ دیواری 
هستم برخی اوقات با او برخورد داشتم ! او همیشه 
مرا مسخره می کرد و جلوی دیگران حرف های 
تحقیرآمیز می زد به همین دلیل تصمیم گرفتم از 
او انتقام بگیرم.وی افزود: دو ماه قبل متوجه شدم 
که زن جــوان در خانه یکی از بستگانمان مهمان 
است او را تا جلوی خانه شان تعقیب 
کردم و موفق شدم نشانی خانه 
شان را به دست آورم.عامل 
جنایت ادامه داد: بعد از 
مدتی توانستم کلید 
در ورودی خانه شان 
را تهیه کنم و تا روز 
ماندم  منتظر  قتل 
ــن کـــه صبح  ــ ــا ای تـ
ــرد جـــوان از  زود م
خانه شان خارج شد 
و مــن بــا اطمینان از 
تنها بودن زن جوان وارد 
ساختمان شدم و پشت در 
خانه شان رفتم.فرهاد گفت: در 
خانه را به صدا در آوردم که زن جوان در 
را نیمه باز کرد. گفتم با همسرتان کار دارم که جواب 
داد همسرم در خانه نیست. خواستم با خودش 
صحبت کنم که مانع ورود من به خانه شد وسعی 
داشــت در را به روی من ببندد که پایم را الی در 
گذاشتم و با زور وارد خانه شــدم.وی افــزود: با زن 
جوان درگیر شدم که ابتدا برای ساکت کردنش او را 
خفه کردم و سپس با تیغ کاتر گلویش را بریدم و وقتی 
دیدم اهالی ساختمان پشت در خانه هستند طالهای 
زن جوان را برداشتم و از پنجره اتاق خواب طبقه دوم 
ساختمان به پایین پریدم که پاهایم آسیب جزئی دید 
و برای این که پلیس فکر کند به خاطر سرقت این 
جنایت صورت گرفته طالها را برداشتم.بنا بر این 
گزارش، مرد جوان برای تحقیقات بیشتر به دستور 
بازپرس پرونده در اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت.

معمای جنایت تهران رازگشایی شد

مرد شــرور که زن ماساژور را ربــوده و آزار داده بود محاکمه قتل فجیع تازه عروس برای انتقام از داماد 
می شود.رسیدگی به این پرونده از دو ماه قبل به دنبال شکایت 

یک زن ماساژور آغاز شد.

سرنوشت عجیب	 
دینا ۲9 ساله وقتی خود را به پلیس رساند درحالی که آشفته 
و گریان بود به ماموران گفت: من سال های زیادی است  دوره 
ماساژوری را آموخته ام و با توجه به این که این کار منبع درآمد 
مناسبی داشت در خانه ام و در شهرک غرب خدمات ماساژ 
انجام می دادم.وی افزود: مدتی قبل پسر جوانی به نام حامی به 
خانه ام آمد و گفت عصب پایش آسیب دیده است چون بیمار بود 
و از سوی آشنایی معرفی شده بود تصمیم گرفتم با رعایت همه 
موارد پایش را ماساژ بدهم از این رو من به او خدمات ماساژ ارائه 
دادم و حامی هم بعد از پرداخت هزینه خانه ام را ترک کرد.دینا 
با بغض گفت: چند روز بعد او را سوار بر خودرو در یکی از خیابان 
های محله مان دیدم. او از من خواست سوار بر خودرویش شوم.
وی افزود: من که احساس خطری نمی کردم  سوار بر خودرویش 
شدم و او پس از طی مسافتی ناگهان تغییر مسیر داد ، من اعتراض 
کردم واقعا نمی دانستم چه قصدی دارد ابتدا باور نمی کردم 
حامی اعتراضم را نمی شنود وقتی داد و فریاد راه انداختم  من را 
به خیابانی خلوت برد. وقتی پی به نیت شومش بردم به التماس 
افتادم اما گوشش بدهکار نبود تا این که با زور من را تسلیم 
خواسته شیطانی خود کرد سپس من را که گریان و وحشت زده 

بودم در گوشه ای از شهرک غرب پیاده کرد و پا به فرار گذاشت.

نظریه پزشکی قانونی	 
با ایــن شکایت، زن جــوان به پزشکی قانونی معرفی شد و 

کارشناسان آزار و اذیت او را تایید کردند.

بازداشت شیطان	 
به این ترتیب با دستور قضایی و راهنمایی های دینا ماموران  
حامی را ردیابی و دستگیر کردند که با تکمیل تحقیقات 
مشخص شد که چند شکایت مشابه دیگر نیز از او شده اما زنان 

جوان پس از شکایت دیگر پیگیر پرونده هایشان نشده اند.
بی گناهم	 

پسر جوان در بازجویی ها آزار و اذیت زن ماساژور را انکار کرد و 
گفت که دینا به دروغ چنین شکایتی را علیه من مطرح کرده است.
وی افزود: من با دینا دوست بودم و با هم رابطه داشتیم و لباس 
هایی که به پزشکی قانونی ارائه داده مربوط به آخرین مالقات مان 

با هم بوده است. من او را به زور مورد آزار قرار نداده ام.
دادگاه ناتمام	 

بنا بر این گزارش، قرار بود پسر شرور صبح دیروز در شعبه ۸ 
دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کند اما این متهم 
از زندان رجایی شهر به دادگاه منتقل نشد به این ترتیب دادگاه 

تجدید و قرار شد حامی در روزهای آینده از خود دفاع کند.

مرد جــوان که در بررسی های قضایی 
و پلیسی قاتل همسرش شناخته شده 
است در صحن دادگاه ادعای بی گناهی 
کرد.این مرد دیروز در دادگاه گفت که 
همسرش دست به خودکشی زده و او 

هیچ نقشی در مرگش نداشته است.

قتل زن جوان	 
۲۰ آبــان 96 به ماموران پلیس ورامین 
خبر رسید یک زن ۲۴ ساله به نام رزیتا 
در خانه اش با ضربات چاقو به قتل رسیده 
است.ماموران برای رازگشایی معمای این 
جنایت پای در قتلگاه در ورامین گذاشتند 

و با جسد خونین زن جوان روبه رو شدند.

قتل یا خودزنی؟	 
ــرای مشخص شدن  ــوان ب جسد زن ج
علت و چگونگی مرگ با دستور قضایی 
به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس 
ــت.داوود  ــرداخ به تحقیقات میدانی پ
شوهر رزیتا در تحقیقات پلیسی مدعی 

شــد کــه همسرش بــه خاطر مشکالت 
روحی و روانی خودزنی کرده است اما 
وقتی پزشکی قانونی در گزارشی فرضیه 
خودکشی را رد کرد  و با قاطعیت تایید 
کرد که زن جوان با ضربات چاقو به قتل 
رســیــده اســت پلیس داوود را مظنون 
اصلی قتل شناخت و به این ترتیب داوود 

بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت.
اعتراف به همسرکشی	 

مرد 3۰ ساله که معتاد است وقتی دید 
رازش فاش شده است چاره ای جز اقرار 
ندید و به قتل همسرش اعتراف کرد.وی 
گفت: مدتی بود که معتاد شده بودم به 
همین دلیل با همسرم اختالف داشتم، 
رزیتا از این ماجرا ناراحت بود و مدام با 
هم درگیر بودیم، او اصــرار داشت ترک 
کنم و من نمی توانستم ! آخرین بار هم 
با هم درگیر شدیم  سر همین موضوع 
و من در اوج عصبانیت با چاقو او را زدم 
ــس  خیلی زود پشیمان شــدم و با اورژان
تماس گرفتم اما کار از کار گذشته بود.به 

دنبال بازسازی صحنه جرم برای داوود 
کیفرخواست صادر و پرونده اش به دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

در دادگاه	 
وی دیروز در شعبه ۴ در حالی از خود دفاع 
کرد که پدر و مادر رزیتا از طرف نوه شان 
که حاال چهار سال دارد برای داوود حکم 
قصاص خواستند.وقتی داوود در جایگاه 
ویژه ایستاد، گفت: من عاشق همسرم بودم 
اما او مدام با من درگیر بود سر موضوع  پیش 
پا افتاده ای دعوا می کرد، او زنی عصبی 
بود و آخرین بار هم به خاطر اعتیادم با من 
درگیر شد و در حالی که کنترلش را از دست 
داده بود شروع به خودزنی کرد.وی افزود: 
آن زمان فرزندم دو سال و حاال چهار سال 
دارد. در این مدت که در زندان بودم فرزندم 
را ندیدم، من بی دلیل به زندان افتادم و بی 
گناهم  و از قضات تقاضا دارم مرا آزاد کنند.

بنا بر این گزارش، در پایان جلسه، قضات 
وارد شور شدند تا حکم نهایی را صادر کنند. 

دسیسه شیطانی پسر جوان برای زن ماساژور

داستان عجیب یک مرد در قتلگاه همسرش
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بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضیمعمای شطرنج

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

نباشد.

با توجه به تصویر داده شده، گزینه مناسب را 
انتخاب کنید.

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

ــه کلمه ای را نشان  حـــدس بــزنــیــد تــصــویــر، چ
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که بدانید 
کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر 

را بشمارید.

معماعددیابخفن استریپ

بازی ریاضی:

گوشت ریزون!

سالم و دمتون گرم، باز هم کوالک 
کردین و برخالف میل مون مجبور 
شدیم این بار هم خیلی از پیامک 
ها رو کم کنیم تا در صفحه جا بشن! 
به هر حال ممنون از همه دوستانی 
که درســت و طبق روش گفته شده 
ــردن. پیامک  تو مسابقه شرکت ک
های بی ربط و بی نام و بی مزه هم که 
متاسفانه طبق روال همیشه حذف 
شدن. چندتا از جمله های بانمک 
تر رو انتخاب کردیم که می خونید. 
توی صفحه فردا هم سوژه جدیدمون 
ــوردش بــرامــون  رو ببینید و در مـ
هاتون  پیامک  منتظر  بنویسید. 

هستیم. خوش باشین همیشه.
*وقتی مرده ها، زنده ها رو سر به نیست 

می کنن!
*اولی: بیا اینو الکی با زباله ها درست 
کــردم کــه همسایه هــا رو بترسونیم! 

دومــی: نکنه از تــرس گوشت تنشون 
بریزه!

* اولی:چرا انقدر دور وایستادی بیا کمک 
کن بذاریم داخل تابوت. دومی:نه دست 
 نمی زنم چون مــرده ببینم گوشت تنم 
قنبرمحمدی می ریزه. 
ــت داری   *  وقتی نصف شب با داداش
پــول هــای بابات رو قایم می کنی در 

صورتی که بابات زیر نظرتون داره!  
الیاس فدیشه ای  
* وقتی شکمت رو با یارانه پر می کنی! 
زهانی  
* وقتی اداره ها برای استخدام به جای 
 عکس سه درچهار، عکس رادیولوژی کامل 
می خوان تا برای داشتن سالمت جسمانی، 
کسی استخوان شکسته نداشته باشه!
سیدحسین آروند  

* عکس سلفی از دیارباقی! 
سیدهاشم قاسمی  

* وقتی اونوریا می فهمن ایــران زم رو 
نمونده!  تنشون  رو  گوشت  و  گرفته 
سجاد آموزی  
* وقتی مرده ها از زنده ها نا امید می 

شن! 
فاطمه آخوند قرقی  
* صبرکن ببینم فکر کنم قدش بلنده این 
آرزو ساالری منوجان تو جا نشه !  

* وقتی  که  کوه  به  کوه  نمی رسه  ولی 
 مرده  به  مرده  می رسه! 

محمدرضا صدفیان   
استخونای  ؛  چقدرسنگینه  ماشاال   *

دستم داره کنده می شه!
جمشید وثوقیان   
* وقتی دوستای وفــادارت این جوری 
هستند که اگه گوشتت روهم بخورن، 

استخوانت رو دور نمیندازن!
سید حسین   
* وقتی مــرده ها دارن آدمــی رو که تا 
شنیده داره براش مهمون میاد وخودشو 
به مردن زده به خونش برمی گردونن! 
آروند  
* وقتی خواب می بینی ُمردی یهو زنت 
بیدارت می کنه میگه پاشو روز جمعه 

است می خوام تمیز کاری کنم.
عباس یعقوبی   
*  دکــور ویــژه مهمان بــرای جلوگیری 

ازخوردن میوه وتنقالت شب یلدا! 
سیدهاشم قاسمی تربت حیدریه  

چی شده؟

تست هوش:

گزینه )ج( تمام تصویر قبلی در مربع اضافه شده در گوشه سمت راست قرار 
می گیرد.

هوش منطقی

هوش منطقی:

عــدد 140 بــا اعـــداد دیگر 
متفاوت است. تمامی اعداد 
دیگر در تصویر را اگر بعالوه 
۲ کنیم بر 3 بخش پذیرند به 

جز عدد 140.

معمای  شطرنج: 

Rxd5!                   QxD5
Qxf7+!!                Qxf7
Nd7+#

:خفن استریپ

آدم حسابی- دیپلماسی

معمای توپ ها:

جعبه های »د« و »ی«. این دو جعبه احتمال ۲۷/13 )4۸درصــد( بیرون 
کشیدن یک توپ قرمز را ایجاد می کند.

در این قسمت معمایی را برای شما انتخاب کرده ایم 
که حل کردن آن  چندان آسان نیست ولی تا آن را 
حل نکردید از آن دست نکشید. باید بگویید در بین 

اعداد این تصویر عدد متفاوت کدام است.

معمای توپ ها

باید محتویات دو تا از پنج جعبه زیر را در یک کیسه 
بریزید. با ریختن کدام دو جعبه، باالترین احتمال 
بیرون کشیدن یک توپ قرمز به صورت تصادفی 

رخ می دهد:
 جعبه الف: 3 توپ قرمز و ۵ توپ آبی

 جعبه ب: 4 توپ قرمز و ۶ توپ آبی
 جعبه ج: ۷ توپ قرمز و ۹ توپ آبی

 جعبه د: یک توپ قرمز
جعبه ی: 1۲ توپ قرمز و 14 توپ آبی
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شش رقمی: 

  ۲۹۵۶1۸ – 1۸۷۹۲۵
 3۷۸1۹۵ – 3۷۵۲۹۸

سه رقمی: 

  34۹ – ۲3۹ – 1۲۹
  ۵3۹ – 4۵1 – 3۶۹

۷۶۲ – ۷۵۸

چهار رقمی:

  ۲۵3۹ – 1۹۸۲
   ۶۲۵1 – 4۵۸۲

۷3۵۹ – ۷3۵1

پنج رقمی: 

  3۷۲۸۹ – ۲۸3۷1
  4۵13۹ - 3۹۸۷4
۹۲3۵۸ - ۵۹۲31

نمونه
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183746592
469523187
275819643
514687239
937452861
826391475
341278956
652934718
798165324

896271543
542839761
137456298
613985427
954327186
728164935
269513874
471698352
385742619
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۵.عدد فوتبالی- فدراسیون جهانی کانو قایق پارویی-
مخفف سیاه ۶. امپراتور دیوانه-اما-حرف نازی ها ۷. 
وحشی-داروی جوانی– نوعی اسلحه کمری ۸.پلیس 
سایبری ایــران – پول ترکیه- صدمتر مربع ۹. اتحادیه 
تولیدکنندگان –بیماری واگیردار 10.عقاید انتخاباتی-
نفس چاق 11. حالل رنگ- خونابه –قدیمی ترین بخش 

اوستا 1۲. رمانی از الکساندر دوما- اصفهان قدیم

عمودی:
1. پایتخت نپال- ذره بنیادین ۲.جنس خشن- واحد 
مسابقه  موتورسیکلت  نوعی  انگلیسی-  طــول  سنجش 
ــادر فــریــدون در روایــت  3.شــهــری در خــراســان قدیم– م
شاهنامه 4.دریغ– پدر ترکی- طریق کوتاه ۵.پیچیدن-
فیلمی با بازی بهرام افشاری ۶. قلیا–آهک -نوعی پارچه 
لطیف ۷. معبر رودخانه– سال آذری- زیان ۸. زبان برهمنان 
هند-مخفف مگابایت ۹. سقف دهان– صندلی راکب- 

عضو اصلی تنفس 
ــذدان  ــ ــاغ ــ 10.ک
زالـــو   – اداری 
اقــیــانــوس   .11
پاره  پاسیفیک- 
آتش – کدو تنبل 
ــوش  پ تـــن    .1۲
حمامی- باشگاه 

فوتبال انگلیسی

افقی:     1.شهرجشنواره–ریاضی دان فرانسوی ۲.بهشت شداد-طالع-پسر کاوه 
آهنگر 3. از خدایان باستان- نمک متبلور 4. دوره ای در زمین شناسی-زی مایه 

افقی:  1.باده–مدرسه امیرکبیر ۲.الفت-سالح سرد-یگانه 3. اثر قلم- راهنمایی 
4. پریشان-بزه ۵.برگ برنده- بی سر و پا-شهر باقلوا ۶. دستار کمر-مرتعش-

عدد خیتی ۷. پیکر-مولد بــرق– مکمل مهره ۸.درخــت 
۹. شجاع –مرطوب   ــرب- من و شما  مخروطی– شب ع
10.میوه تلفنی-زهر 11. نمایندگان قانونی- حرف تایید 

–عدل 1۲.پانکراس- یار مرد

 عمودی :
1. یار با وفای امام علی )ع(- ابتدا ۲.پول سامورایی ها-
زبان- ابزار برقی خودرو 3.بخشش– ماده غشای سلول 
گیاهی4. کــودک– زنگ چاپار- عدد فوتبالی ۵.سفید 
ارگ  -شهر  رازنهفته–قطار   .۶ آمریکا  آذری-سینمای 
۷. کلمه افسوس–پدر رستم- فرو دادن غذا ۸. نام برادر 
حضرت یوسف)ع(-ضربه سر ۹. نوعی سنبل الطیب–از 
 الیه های جو- بی حس 10.سیاره زهره– پارچه مالیدنی

همبستگی   .11
طمع   – ــره  ــه چ  - 
1۲.  آواز- کنایه از 

فرار کردن
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ادبیپیک خبر 

»سور« حسام الدین سراج در برج میالد

حسام الدین سراج با همراهی گروه »سور« 
چهره ها

خواننده
تازه ترین  موالنیا،  مجید  سرپرستی  به 
ــای پنج شنبه ۳۰  کنسرت خود را روزه
آبان ماه و جمعه اول آذر ماه، به یاد خواننده شهیر کشور 
افغانستان برگزار می کند. در این کنسرت که به همت 

برج  همایش های  مــرکــز 
ــران بـــرگـــزار  ــهـ مـــیـــاد تـ
ــور« به  می شود، گــروه »س
یاد احمد ظاهر که آثارش 
در افغانستان از محبوبیت 
ــوردار اســت،  ــرخ زیـــادی ب
قطعاتی را به خوانندگی 
حسام الدین ســراج اجرا 

خواهد کرد.

انتشار کتاب جدید آقای شاعر

حمیدرضا  اثر  تازگی«  »استمرار  کتاب 
چهره ها

شاعر
شکارسری در انتشارات ایهام منتشر شد. 
او در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت:»این کتاب مجموعه نقد و بررسی شعر و به اصطاح، 
شاعری ۱۰ شاعر معاصر است که از جمله آن ها می توان 

ــراب ســپــهــری« و  ــه ــه »س ب
ــور« اشــاره  »قیصر امین پ
کرد. همچنین، مجموعه 
شعرم با عنوان »لبخند تلخ 
مونالیزا« از وزارت ارشاد 
برگشته و مراحل نهایی را 
ــزاره ققنوس  ــ در نــشــر ه
می گذراند و شاید تا آخر 

پاییز منتشر شود.«

آوازخوانی قربانی در جشنواره »سیمرغ«

علیرضا قربانی در آیین اختتامیه بخش های 
چهره ها

خواننده
ــی و تجسمی دهــمــیــن جــشــنــواره  ــ ادب
ــرای قطعاتی  بین المللی سیمرغ، به اج
می پردازد. به گــزارش مهر، بخش های ادبی و تجسمی 
دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ، برگزیدگان خود را از 

ــای هیئت  ــضـ مـــیـــان اعـ
علمی، کارکنان و جامعه 
پــزشــکــی کــشــور معرفی 
ــرای این  خواهد کــرد. اج
سلوکی  محمد  را  برنامه 
دهمین  دارد.  بــرعــهــده 
 ۲۹ تا  سیمرغ  جشنواره 
آبان در پردیس تئاتر تهران 

در حال برگزاری است.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

استاد مهدی سیدی، پژوهشگر و مصحح آثار کالسیک فارسی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

دسیسه ها و حماسه های زنانه در تاریخ بیهقی باهوش ها سریع تر موسیقی 
می آموزند

محققان دانشگاه ایالتی میشیگان با بررسی 
ــوش، استعداد موسیقی و ذهنیت  ارتــبــاط ه
رشد، دریافتند افراد باهوش سریع تر از دیگران، 

موسیقی را فرا می گیرند. 
به گزارش ایرنا، منظور از ذهنیت رشد، میزان 
اعتقاد دانش آموزان به توانایی خود در بهبود 
قابلیت های اولیه ای مانند نواختن پیانو است. 
۱۶۱ داوطلب  در ایــن تحقیقات که با کمک 
انجام شد، محققان به داوطلبان نحوه نواختن 
یک قطعه موسیقی را با استفاده از پیانو آموزش 
دادند و از هریک از آن ها خواستند این قطعه را 
چندین بار بنوازند. سپس محققان با استفاده 
از آزمون های شناختی، مهارت هایی مانند حل 
مسئله و سرعت پــردازش اطاعات داوطلبان 
را ارزیابی و با استفاده از یک آزمون استاندارد 
ــا را در موسیقی  مــوســیــقــی، اســتــعــداد آن هـ

اندازه گیری کردند. 
در نــتــیــجــه ایـــن بـــررســـی هـــا، مــشــخــص شد 
مــیــزان هــوش داوطــلــبــان، مهم ترین شاخصه 
پیش بینی کننده توانایی آن ها در کسب مهارت 
در موسیقی است و پس از آن، شاخص استعداد 
در موسیقی قرار دارد. در مقابل، ارتباط بین 
ذهنیت رشد افراد و توانایی آن ها در نواختن پیانو 

نزدیک به صفر است.

 تمدید نمایشگاه نقاشی  
عباس کیارستمی

عباس  نقاشی های  از  توجه  شایان  استقبال 
ایــن  گلستان  لیلی  ــد  ش ســبــب  کیارستمی 

نمایشگاه را تمدید کند.
به گــزارش ایــران آرت، لیلی گلستان و دو پسر 
کیارستمی، ماه ها کوشیدند تا این سی و چند 
نقاشی را در مجموعه های خصوصی شناسایی 
کنند؛ نمایشگاهی که ۱۷ آبان آغاز به کار کرد و با 
استقبال جالب توجه عاقه مندان، اکنون تمدید 
ــت. لیلی گلستان پیشتر در نشست  شــده اس
خبری ایــن نمایشگاه، با بیان ایــن که عباس 
کیارستمی از دوستان قدیمی او بــوده است، 
اظهارکرد: »ایشان همیشه این افتخار را به من 
می دادند که نمایشگاه عکس های شان را در 
گالری گلستان بگذارند و آثار را جای دیگری 

نبرند.
 نقاشی های ایشان را هم  دیــده بــودم و بارها 
پیشنهاد کردم نمایشگاهی از آثار نقاشی خود 
برگزار کند اما همیشه می گفت باید فرصت الزم 
را پیدا کند تا مدتی روی نقاشی وقت بگذارد و 
کارها را تکمیل کند.« نمایشگاه نقاشی های 
گلستان  گــالــری  آذر در  ششم  تــا  کیارستمی 

برقرار است.

موالنا جالل الدین به روایت 
سیاوش طهمورث

سیاوش طهمورث، کارگردان و بازیگر باسابقه 
تئاتر، سینما و تلویزیون در نیمه اول سال ۹۹ 
نمایش »موالنا« را در تاالر وحدت روی صحنه 

می برد. 
ــن بازیگر و  ــزارش همشهری آنــایــن، ای بــه گـ
کارگردان گفت: »می خواهم تجربه جدیدی 
را در کارگردانی تئاتر با »مــوالنــا« به نمایش 
بــگــذارم. ۱۷ ســال پیش طرحی را بر اساس 
سرانجام  به  که  داشتم  مدنظر  موالنا  زندگی 
نرسید و حاال قصد دارم این اثر را اجرا کنم«. 
طهمورث درباره نوع نگاهی که به موالنا در این 
اثر نمایشی دارد، توضیح داد: »در این اثر قرار 
است مخاطب با موالنا آشنا و بعد از آن با دیدار 
شمس و موالنا روبه رو شود«. این هنرمند درباره 
نگارش نمایش نامه »موالنا« افزود: »طرح این 
اثر را با دو موالناشناس و یک دکترای ادبیات 
فارسی در میان گذاشته ام و کار نگارش متن در 

حال انجام است«.

 تقدیر از محمدعلی بهمنی 
در رادیو تهران

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، برنامه 
ــران در مــراســمــی از  ــه ــاب شــب« رادیـــو ت ــت »ک
محمدعلی بهمنی تقدیر و تجلیل کرد. به گزارش 
آنا، شبکه رادیویی تهران در راستای بهره مندی 
از ظرفیت مفاخر فرهنگی و هنری کشور و انتقال 
گنجینه های  این  آفرینش های  و  دستاوردها 
ارزشمند به مخاطبان، کتاب »روزگار من و شعر« 
ــت از زندگی محمدعلی  را که شامل ۶۳ روای
بهمنی به شکل داستانی است، بازخوانی کرده 

است. 
اســتــاد محمدعلی  از  و تجلیل  تقدیر  مــراســم 
مدیر  صحراگرد،  حمیدرضا  حضور  با  بهمنی 
شبکه رادیویی تهران، بهروز رضــوی، مدیران 
شبکه و عوامل برنامه »کتاب شب«، در سالن 
جلسات معاونت صدا برگزار شد. محمدعلی 
بهمنی ضمن تشکر از برپایی این مراسم گفت: 
»زمانی که از من دعوت شد به رادیو بیایم، یکی 
از دلخوشی هایم این بود که می توانستم بهروز 
رضوی را ببینم. برای من هیچ وقت فراموش نمی 
شود، وقتی خودش شعر را می خواند، ضعف شعر 
شنیده نمی شود. اما با مهربانی می گفت در این 
بخش از شعر نگاه تازه ای شود. نه تنها با من بلکه 

با همه نگاه مهربانی دارد«.

جنبه ادبِی »تاریخ بیهقی« قوی تر 	 
از جنبه تاریخی 

مهدی سیدی تاریخ بیهقی را برای 
می داند  جــذاب  و  مناسب  کسانی 
که ذوِق ادبی داشته و اهل خواندِن 
متون فارسی هم باشند. از نظر این 
ویژگی  دو  بیهقی  تاریخ  پژوهشگر، 
بارز دارد: »یکی این که تاریخ است 
ــه در ضمن  ــگــر ایـــن ک ــی دی ــژگ و وی
بیان تــاریــخ، یــک متن زیــبــای ادبــی 
ــه مــی دهــد: »در  هم هست«. او ادام
از  زود  خیلی  تاریخ  دانشکده های 
تاریخ بیهقی رد می شوند. برای آن ها 
همین که بدانند مسعود در سال 4۲۱ 
ــت و چه  ــد و 4۳۱ هــم رف ســرکــار آم
جنگ هایی کرد و... کافی است ولی 
ــرای ادبیاتی ها این طور  ایــن متن ب
نیست. آن ها در دوره های کارشناسی 
و کارشناسی ارشــد و حتی امتحان 
دکترا با تاریخ بیهقی سروکار دارند و 

به ویژگی های ادبی و زبانی آن توجه 
ــرای همین  مــی کــنــنــد. بـ

ــی کتاب  ــ جــنــبــه ادب
از  قوی تر  بیهقی 

تاریخی  جنبه 
اســــــت.  آن 

ــل آن  ــ ــرگ ــ س
هــم داســتــان 
بر دار کردِن 
حسنک وزیر 
است که آن را 
بارها به شعر 
نــمــایــش  و 

درآورده اند«.

تاریخ بیهقی، الگوی 	 
نثرنویسی فارسی

ــاریــخ  مــصــحــح ت
ایــن  بیهقی 
متن را یکی 
از پنج متن 
جسته  بر
نـــــــثـــــــر 
ــی  ــارسـ فـ
مــی دانــد 

و می گوید: »هر کسی بخواهد به 
فارسی صحبت کند و به این زبان 
پشتوانه،  یک  به  بنویسد،  چیزی 
الگو و میراث احتیاج دارد. در متون 
نثر فارسی اگر بخواهیم پنج متن را 
انتخاب کنیم، یکی از آن ها تاریخ 
ــت. هــر کسی هــم ذوق  بیهقی اس
ادبی داشته باشد همین نظر را دارد؛ 
می خواهد استاد شفیعی کدکنی 
باشد، محمود دولت آبادی باشد یا 
عبدا... کوثرِی مترجم باشد. قطعًا 
در کنار متونی مانند گلستان، تذکرة 
االولیا، اسرار التوحید و قابوسنامه، 
تاریخ بیهقی هم جای می گیرد«. 
مهدی سیدی دربـــاره الگو بودن 
عبدا...  از  قولی  نقل  بیهقی،  نثر 
کوثری، مترجم برجسته مــی آورد 
و می گوید: »نکته ای که به تازگی 
عــبــدا... کوثری گفته، ایــن است 
که نثر گلستان سعدی توصیفی و 
انشایی است و به درد ترجمه متون 
ادبی خارجی نمی خورد. در حالی 
کــه متن تــاریــخ بیهقی گــزارشــی 
است و به کار مترجم می آید. بنابراین این متن 
می تواند برای مترجم، نویسنده و محقق الگو 
باشد. از این منظر ۹۰ درصــد تاریخ بیهقی 
زیبایی است؛ توصیف جنگ ها، عروسی ها، 
عــزاداری هــا، جاسوسی ها و زیرکی ها و... . 

هر کدام هم متن مناسب خودشان را دارند«.

از مرداِن سیاستمدار تا زناِن خردمند 	 
یکی از بخش های تعلیقات و توضیحاِت مفصل 
و  سیدی  تصحیح  بیهقی،  جلدی  دو  تاریخ 
یاحقی، معرفی حدود 4۰۰ شخصیت است؛ 

از آلتون تاش و ارسان جاذب و بوسهل زوزنی 
ــر و سلطان محمود و  تــا حسنک وزی گرفته 
اریارق و دیگران. مهدی سیدی درباره تنوع 
»در  می  گوید:  بیهقی  تاریخ  شخصیت های 
برای  تنها  بیهقی  کنگره  مقاالت  مجموعه 
بوسهل زوزنی یک مقاله مفصل نوشته شده 
اســـت. بـــرای مسعود، آلــتــون تــاش و... هم 
همین طور. خودم هم برای افرادی مانند بونصر 
مشکان یک مقاله نوشته ام«.  اما در کنار مرداِن 
بی شمار تاریخ بیهقی، زناِن مهم، تأثیرگذار و 
بانفوذ هم کم نیستند. سیدی درباره زنان تاریخ 
بیهقی می گوید: »مادر مسعود و عمه او که زنی 
است به نام حره ُخَتلی از زنان بانفوذ و تأثیرگذار 
تاریخ بیهقی هستند. در کنار این ها کسانی 
مانند دختران سلطان محمود را به نام های حره 
زینب و حره کالیجی داریم که آن ها را به عقد 
کسانی از ممالک دیگر درآوردنــد و سرانجام 
محمود به واسطه دخترانش آن مملکت ها را هم 
به تصرف خود درمی آورد. بانوی خیلی جالب 
دیگری هم هست که در داستان فروگرفتن 
غــازی نقش دارد.  )دستگیری( سپهساالر 
دشمنان غازی همسر باسواد شخصی به نام 
حسن مهران را جلو می اندازند تا به کنیز غازی 
اوســت، خبر بدهد غازی  که دخترخوانده 
را به زودی دستگیر می کنند و بعد اتفاقاتی 
می افتد که منجر به دستگیری سپهساالر غازی 
می شود. زِن دیگری در کودکی و نوجوانی 
مسعود در زمین داور نقش دارد که بــرای او 
ــادری می کرده و بسیار باهنر بــوده است.  م
مادر بونصر مشکان هم زِن عاقله  ای است که به 
پسرش توصیه کرده وزیر نشود. مادر حسنک 
هم بسیار شجاع و به قول بیهقی »سخت جگر« 
است. زنان تاریخ بیهقی یا سیاستمدار و بانفوذ 

هستند یا خردمند، توانا و شجاع«.

گروه ادب و هنر - پای صحبتش که می نشینی، بمباران می شوی از میزان زیاد اطالعاِت 
ادبی و تاریخی اش. با زبانی شیرین و شیوا و از عمِق جان از ادبیات و تاریخ می گوید و تو 
دلت می خواهد فقط شنونده باشی و یاد بگیری. مهدی سیدی، پژوهشگر و مصحح 
برجسته خراسانی حدود ۱0 سال پیش به همراه دکتر محمدجعفر یاحقی تصحیح 

تازه ای از کتاب »تاریخ بیهقی«، نوشته ابوالفضل بیهقی، نویسنده و مورخ قرن پنجم 
هجری را ارائه کرد که اکنون معتبرترین تصحیح این کتاب ارزشمند است. با استاد 
سیدی دقایقی هم کالم شدیم تا برایمان از ویژگی های تاریخ بیهقی، آدم های رنگارنگ 

و وقایِع آن و این که چرا باید این کتاب مهم نثر فارسی را خواند، بگوید.
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 مکتوبات تاریخی

نکته تاریخی

به مناسبت نخستین سالروزدرگذشت

 سیرتا پیاز چپ ایران
 به روایت »انورخامه ای«

رودسری – یکی از مهم 
مطالعات  منابع  ترین 
ــی، بـــررســـی  ــ ــخ ــ ــاری ــ ت
سفرنامه ها و خاطرات 
ــرادی  ــ ــت اف ــوش ــودن خ
ــت کــه شاهد وقایع  اس
تاریخی و رویــدادهــای 
تـــأثـــیـــرگـــذار گــذشــتــه 
بوده اند. هرچند این نوشته ها، در بیشتر مواقع، 
ــراض نویسنده اســت و بخش هایی  ــوده به اغ آل
را که او نمی پسندد، از منظر خواننده مخفی 
می کند، اما نگاهی جامع به نوشته های متعدد 
مربوط به یک رویداد یا جریان، می تواند ما را در 
مسیر به دست آوردن درک درست از وقایع قرار 
دهد. خاطرات سیاسی »انور خامه ای«، یکی از 
طوالنی ترین نوشتارهایی است که در این زمینه 
وجود دارد. او که یک سال پیش، در چنین روزی، 
29 آبان سال 1397، در 102 سالگی دار فانی 
را وداع گفت، به دلیل عمر طوالنی و درگیری 
ــداوم با شخصیت ها و رویــدادهــای مربوط به  م
جریان چپ در ایران، آگاهی باالیی در این عرصه 
داشت. خامه ای تا هنگام درگذشت، تنها عضو 
بازمانده گروه معروف 53 نفر محسوب می شد؛ 
ــی در  گروهی مارکسیست که توسط تقی اران
سال های نیمه دوم دهه 1310 بنیان گذاری 
شد و بسیاری از شخصیت های چپ گرای شناخته 
شده، مانند بزرگ علوی، ایرج اسکندری و ... در 
آن عضویت داشتند. این گروه در سال 1316 
توسط پلیس سیاسی رضاشاه شناسایی شد و 
اعضایش دستگیر شدند و تا شهریور 1320 و 
اشغال ایران توسط متفقین، گرفتار زندان بودند. 
خامه ای در این دوره با افرادی مانند پیشه وری، 
ــم بــنــد بـــود و گــزارش هــای  ــدان قــصــر ه ــ در زن
او از زنــدان هــای دوره رضاشاه در خاطراتش، 
گزارش هایی منحصر به فرد و درخور تأمل است. او 
پس از آزادی از زندان، فعالیت های سیاسی را رها 
نکرد و از بنیان گذاران حزب توده بود. خامه ای 
تا اواخر دهه 1320، عضویت خود را در حزب، 
حفظ کرد و بعد، به همراه افــرادی مانند خلیل 
ملکی و جالل آل احمد، از حزب توده خارج شد و 
جریان  چپ مستقل را در ایران بنیان گذاشت. او 
مسافرت هایی به اروپا داشت و توانست تحصیالت 
خود را تا مقطع دکترا ادامه دهد و در تمام این 
مدت، ارتباط خود را با جریان چپ حفظ کند. 
به همین دلیل، خاطرات انور خامه ای مشحون 
از اطالعاتی است که او بی واسطه به دست آورد. 
رویکرد وی در تدوین کتاب، نقلی – تحلیلی است؛ 
از یک سو، ماجرای پیدایش جریان چپ و وقوع 
رویدادها را به خوبی و با حوصله نقل می کند و 
از سوی دیگر، با دقتی وسواس گونه، به همراه 
ادلــه و اسناد در دسترس، به نقد این جریان و 
چالش های آن می پردازد. خاطرات سیاسی انور 
خامه ای، برای تمام کسانی که به دنبال یک روایت 
بی واسطه از درون جریان چپ ایران هستند، یک 

فرصت مغتنم و استثنایی است.

گزارش تاریخی

بررسی عوامل ارتقای خواسته های 
مردم در انقالب مشروطه

عبور از عدالتخانه و ورود به مجلس

در ابتدای شکل گیری اعتراضات مردمی در 
دوران مظفرالدین شاه، خواسته های اقتصادی 
و اجتماعی مردم در رأس مطالبات آن ها بود و 
درخواست عدالتخانه نیز، پیرو همین مطالبات 
و خواسته ها مطرح شد. اما کم کم این مطالبات 
رنگ و بوی مشروطه خواهی و مشروطه طلبی پیدا 
کرد و گردانندگان صحنه، مجلس شورای ملی 
را بر عدالتخانه ترجیح دادند. اما چرا این گونه 
شد و در عرض کمتر از 8 ماه، نوع، حجم و عمق 
سوی  و  سمت  و  کــرد  تغییر  مردمی  مطالبات 
گسترده تری یافت؟ به نظر می رسد دالیل این 
مسئله را می تــوان در چند نکته مهم خالصه 
کرد: 1- تأخیر دولتمردان قاجار در رسیدگی 
به خواسته های معترضان: از اجرا نشدن حکم 
تأسیس عدالتخانه تا اعتراضات دوباره مردمی و 
در نهایت صدور فرمان مشروطه، تقریبًا یک سال 
طول کشید و این یک سال، فرصت مغتنمی را به 
رهبران معترضان داده بود تا با بررسی نظام های 
سیاسی جدید، سیستم مشروطه را مطرح کنند. 
2- نقش روحانیون و افکار سیاسی ــ مذهبی 
جدید: در این دوران، به تدریج اندیشه هایی 
از طرف روحانیون مطرح شد که نقش مهمی 
در ایجاد حکومت مشروطه داشــت. آیــت ا... 
طباطبایی و آیت ا... بهبهانی از طرفداران مهم و 
تأثیرگذار مشروطه در این دوران بودند. مهم ترین 
جلوه این رویکرد را می توان در کتاب تنبیه االمه و 
تنزیه المله عالمه نایینی دید. 3- نقش متجددان 
و اندیشه های سیاسی جدید: در دوران قاجار، 
به تدریج برخی از ایرانیان فرصت مسافرت و 
حضور در کشورهای غربی را پیدا کرده و توانسته 
بودند نوع جدید حکومت در کشورهای اروپایی را 
از نزدیک ببینند. همچنین، افکار و اندیشه های 
ــردم، از  مشروطه و مــردم ســاالری و حکومت م
طریق قفقاز و روسیه و مرزهای شمالی ایران، به 
درون کشور وارد شد. این نوع افکار و اندیشه ها و 
وضعیت کهنه و به شدت استبدادی کشور، باعث 
ــده ای از متجددان خواستار حکومت  شد تا ع

محدود و مشروطه در کشور شوند.

جواد نوائیان رودسری – ایران همواره یکی 
از مناطق نابغه خیز و تأثیرگذار بر تاریخ جهان 
بوده است؛ ایرانیان، خواه اقوام اولیه ای که 
در این فالت می زیستند و خواه، اقوام آریایی 
که بعدها و حدود دو هزار سال قبل از میالد 
به این سرزمین کوچیدند، در خاک زرخیز 
آن، به فعالیت های مختلفی روی آوردنــد که 
زمینه ساز رشد علوم و فنون مختلف در این 
مرز و بوم شد؛ فنونی که بسیاری از آن ها، در 
ایران نضج گرفت، بالید و در نهایت، جهانیان 
را از برکات خود برخوردار کرد. در این نوشتار، 
به برخی از عرصه های علم و فن که ایرانیان 
باستان در آن هــا، جهانیان را وامـــدار خود 
کرده اند، می پردازیم؛ عرصه هایی که شاید 
در میان هیاهوی امروزی دانش و فناوری های 
مغرب زمین، به چشم آنان که مفتون زرق و برق 
بیگانگان هستند، نیاید؛ اما واقعیتی است 

غرورآمیز بر تارک تاریخ این کهن بوم و بر.

پزشکی	 
ــران باستان، پیشه ای مقدس  پزشکی در ای
بوده است. زرتشت، خود پزشکی توانمند و 
ماهر بود و در متون اوستایی، نامی از »ثریته«، 
به عنوان پزشک حاذق ایران باستان، به میان 
آمــده اســت. ُمغ ها در ایــن دوره، هم کسوت 
روحانی داشتند و هم مقام طبیب. آن ها افزون 
بر شناسایی گیاهان متعدد دارویی، شیوه های 
نوینی را بــرای نجات انسان ها از درد و رنج، 
کشف و به جهانیان عرضه کردند. به روایت 
»سزارین«  نخستین  تــوس،  حکیم  شاهنامه 
تاریخ، توسط ایرانیان و هنگام تولد رستم، اتفاق 
افتاد؛ آن گونه که پژوهشگران منصف، معادل 
فارسی »سزارین« را، »رستمینه« دانسته اند. 
بقایای تمدن درخشان شهر سوخته در نزدیکی 
زابل، سندی زنده از توانمندی پزشکان ساکن 
فالت ایران، در ده هزار سال قبل است؛ چشم 
مصنوعی کشف شــده در ایــن منطقه که در 
جمجمه بانویی حدودًا 35 ساله جا خوش کرده 
بود، مدرکی انکارناپذیر در توانمندی ایرانی ها 
برای تولید پروتزهای مختلف پزشکی است. در 
قرن های بعد، خاندان هایی مانند بختیشوع، در 
غرب ایران زندگی می کردند و توانمندی آن ها 
در طبابت و تأثیرشان بر دانش پزشکی، حتی 
مرزهای کینه و حسادت غربی را در نوردید و در 

تاریخ علم جهان ماندگار شد.

حمل و نقل	 
ــران، عمومًا به دام پروری  ساکنان فالت ای
مشغول بودند و از همین رو، نیاز مبرمی به 
مسیر و ابزارآالت مناسب برای جابه جایی در 
مراتع و کوهستان ها داشتند. به همین دلیل، 
نخستین جاده های مدرن در ایران متولد شد 
و هنگامی که هخامنشیان خواستند با سرعت 
حمل و نقل خود بر گستره قلمرو پهناورشان 
سنگفرش  جاده های  باشند،  داشته  تسلط 
شاهی، تخت جمشید را به شــوش و شوش 
را به ســارد در شبه جزیره آناتولی، به طول 
2500 کیلومتر، متصل کرد تا نیاکان ما، 
نخستین کسانی باشند که دست به احداث 
برخی  می زنند.  بین المللی  بــزرگــراه هــای 
معتقدند که اختراع چــرخ، در جنوب غربی 
فــالت ایــران، حــدود هفت هــزار ســال قبل و 
زمانی که سومری ها نخستین پادشاهی خود 
را تأسیس کردند، اتفاق افتاد. قدیمی ترین 
چرخ ساخته دست بشر، در شوش، پایتخت 
باستانی ایــالم، یافت شده اســت. ایرانی ها 
بــرای نخستین بار از فلزات بــرای استحکام 
چرخ استفاده و آن را از حالت توُپر به حالت 
توخالی تبدیل کردند تا وزنش کاهش یابد و 
توانایی بهتر جابه جا شدن را داشته باشد. به 
این ترتیب، فناوری تولید و استفاده از چرخ در 
ایران پنج هزار سال قبل از میالد رایج شد و به 

کمک رونق اقتصادی آمد.

معماری	 
عرصه  در  مــا  نیاکان  توانمندی  جلوه های 
معماری، بیش از دیگر عرصه ها خودنمایی 
می کند. ایرانیان برای نخستین بار در تزیین 
بناها، از شیشه های رنگی استفاده کردند. 
در زیگورات چغازنبیل، شاهکار معماری دوره 
ایالم، می توان جلوه هایی از این هنر را دید. 
پخت آجر و استفاده از الجورد برای تزیین آن 
نیز، ابتکار ایرانی ها بود. آن ها در هوای متغیر 
و فصل های چهارگانه فالت ایــران، دست به 
اختراع سبکی از معماری زدند که بعدها در 
تمام جهان گسترش یافت و آن، طراحی گنبد 
برای سقف خانه بود؛ گنبد به عنوان یک اختراع 
فوق العاده، میراث اجداد ایرانی ماست که با آن 
می شود زمستان های سرد و تابستان های گرم 
را به راحتی از سر گذراند. نام برخی مهندسان 
ایرانی دوره هخامنشی، مانند اسکیالکس، 
ستاسپه و آرتــاخــه، به دلیل ابداعاتشان در 
این عرصه، در تاریخ معماری دنیا باقی است. 
اسکیالکس، تبحر فــراوانــی در حفر قنات، 
انتقال آب و ایجاد شبکه های بزرگ آبیاری 
در ایران باستان داشت؛ ابداعاتی که آثاری از 
نمونه های آن در حوالی گرگان و برخی نواحی 

خوزستان به دست آمده است.

صنایع غذایی	 
ظاهرًا ایرانیان باستان، برای نخستین بار، به 

تولید روشمند و انبوه گندم رو آوردند. شواهدی 
در نزدیکی دریاچه ارومیه کشف شده است که 
نشان می دهد از پنج هزار سال قبل از میالد، ما 
در سرزمینمان، مزارع بزرگ گندم داشته ایم و به 
تدریج، دیگر اقوام، از ایرانیان کشت این محصول 
را فرا گرفته اند. نیاکان ما، برای اولین بار، یونجه را 
بومی کردند و در زمین های این سرزمین کاشتند 
تا آن جا که باِبلی ها از نام ایرانی »اسپاستی« برای 
اسم بردن از یونجه استفاده می کردند. ایرانی ها 
به دانش پرورش پسته، بادام، انار و هلو پی بردند 
و برای نخستین بار در جهان، طعم این میوه های 

پرورش یافته را چشیدند و به عالم هدیه کردند.

دانش های تجربی	 
ایرانیان در دانش های تجربی، سرآمد دیگر 
اقــوام در دوران باستان بوده اند؛ اما از آن جا 
به نگارش گــزارش نداشتند،  که اهتمامی 
غربی ها امــروزه مدعی اختراع بخش مهمی 
از دستاوردهای ایرانیان هستند. شاید باور 
نکنید اما بــرای نخستین بار، ایرانیان دوره 
اشکانی بودند که بیش از 2500 سال قبل، 
باتری  الکتریکی را اختراع کردند و در فن 
فلزکاری از آن بهره بردند. ُاستانس، شیمی دان 
برجسته ایرانی، در هزاره اول قبل از میالد، 
بسیاری از شیوه های ذوب فلزات را به جهانیان 
معرفی کرد و برجسته ترین طبیعی دان های 
یونانی و مصری، خود را از شاگردان و پیروان 
او می دانستند. با این حال، تبحر در شیمی و 
ابداعات مربوط به آن در ایران، بسیار قدیمی تر 
از دوره هخامنشی است. طبق روایت اوستا، 
جاماسب، داماد و وزیر زرتشت، کیمیاگری توانا 
بود که برای نخستین بار، توانست به آلیاژهایی 
از فلز آهن دست یابد. ایرانیان نخستین کسانی 
بودند که آهن را به صــورت خالص، احتمااًل 
از درون شهاب سنگ ها، یافتند و از این فلز 
راهبردی در ساخت زیورآالت استفاده کردند.
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نگاهی به کارنامه و فعالیت های سیدحسن تقی زاده

مشروطه خواهی که مشاور رضاخان شد!

نخستین باتری الکتریکی جهان که توسط ایرانیان در دوره اشکانی ساخته شد

سید حسن تقی زاده در سال 1257 شمسی 
در تبریز متولد شد و ابتدا، تحصیالت خود را 
با دروس مذهبی آغاز کرد؛ سپس، در دوران 
جوانی، با اندیشه های روشنفکران شبه مدرن 
آن زمان، همچون میرزا ملکم خان ناظم الدوله، 
ــان خارج  طاِلبوف و روزنــامــه هــای فارسی زب
از کشور، همچون اختر، ثریا، حبل المتین و 
حکمت که به تبریز می رسید، آشنایی یافت و 
به اندیشه های سیاسی اروپا، مشروطه خواهی 
و افکار تجدد طلبی عالقه مند شد. به گزارش 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، او برای 
آشنایی بیشتر با نهضت های جدید، ابتدا به قفقاز 
و ترکیه سفر کرد و سپس در بیروت به فراگرفتن 
زبان فرانسه و انگلیسی پرداخت. به این ترتیب، 

تقی زاده در آن جا با ظاهر اندیشه های مدرنیسم 
و تجددخواهی به خوبی آشنا شد و در ادامه 
به تبریز بازگشت و به همراه محمدعلی خان 
ــده ای از آزادی  ــی عـ ــان ده ــازم تربیت، بــا س
خواهان و تجددطلبان دیگر، به انتشار مجله 
»گنجینه فنون« پرداخت که دست اندرکاران 
آن، همگی تحت تأثیر جنبش های انقالبی و 
آزادی خواهانه قفقاز و امپراتوری عثمانی و 
غرب بودند.پس از مدتی با اوج گرفتن نهضت 
مشروطه، تقی زاده که دلباخته تفکرات آزادی 
خواهانه و تجددطلبانه غرب شده بود، به صف 
مشروطه خواهان غرب گرا پیوست. این گروه از 
مشروطه خواهان، بر خالف مشروطه خواهان 
مذهبی، خــواســتــار حکومتی در چــارچــوب  

فرهنگ غــرب بودند؛ حکومتی که در قانون 
اساسی و همچنین، مجلس شورای ملی و ... 
غرب را الگوی خود قرار داده باشد.  تقی زاده در 
یکی از سخنرانی های خود که آن را در مجلس 
ایراد کرد، می گوید: »مشروطیت را در جاهای 
دیگر دنیا به زحمات چندین ساله اختراع کردند 
و چون هر چیز اختراعی را بخواهیم از مآخذش 
برداریم، باید با تمام جزئیات و آالت آن برداریم. 
اگر ما ساعت را بخواهیم برای تعیین وقت قبول 
کنیم ولکن یکی از چرخ های آن را نگذاریم، 
کار نخواهد کــرد.« تقی زاده به عنوان یکی از 
روشنفکران شبه مدرن دوران مشروطیت، به 
هیچ وجه به فرهنگ و باورهای دینی ایرانیان 
توجه نداشت و تالش می کرد قانون اساسی 
قرار  خــود  الگوی  عینًا  را،  غربی  کشورهای 
ــد.وی با آغــاز جنگ جهانی اول و تعطیلی  ده
مجلس مشروطه، به خارج از کشور فرار کرد و 
در برلین آلمان، ساکن شد. او در آن جا دست 

از فعالیت های خود برنداشت و در نشریه کاوه، 
به زعم خود به تشریح راه عالج ایران و چگونگی 
رهایی از عقب افتادگی و گام برداشتن در راه 
رسیدن به تجدد پرداخت. تقی زاده در سرمقاله 
شماره اول دوره دوم مجله کاوه این راه عالج را 
چنین تعریف کرد:»این عقیده نگارنده این سطور 
در خط خدمت به ایران است که ایران باید ظاهرًا 
و باطنًا و جسمًا و روحًا، فرنگی مآب شود و بس.« 
این ادعاهای تقی زاده، بحث های زیادی را در پی 
داشت و گزاره »سراپا غربی شدن«، به مهم ترین 
و مناقشه بر انگیزترین گزاره تاریخ روشنفکری 
ایران تبدیل شد و از آن زمان به بعد، این نوع تفکر 
به عنوان وجه تمایز روشنفکر شبه مدرن از دیگر 

روشنفکران تلقی شده است.
ــا  ــودت ــس از ک ــای پـ ــ ــال ه ــ ــی زاده در س ــ ــق ــ ت
ـــ.ش، به ایــران بازگشت و در زمره  ــ 1299ه
مشاوران رضاخان قرار گرفت و پس از به سلطنت 
رسیدن او، به پست های مختلف وزارت، سفارت 

و ... دســت یافت. 
ــاط  ــق ن از  ــی  ــکـ یـ
فعالیت  تـــاریـــک 
ــن روشــنــفــکــر،  ــ ای
همین  در  دقــیــقــًا 
دوران رقم خورد. 
او بــه عــنــوان وزیــر 
ــی حکومت  ــ دارای
استبدادی پهلوی 

اول، مسئول امضای تجدید قرارداد نفت دارسی 
در سال 1312 شمسی شد. پس از برکناری 
رضاخان در سال 1320، نمایندگان مجلس 
شورای ملی وقت، این خیانت تقی زاده را به او 
متذکر شدند و وی در مقام توجیه خود گفت: 
»من در آن قرارداد، فقط آلت فعل بوده ام.« تقی 
زاده در دوران سلطنت پهلوی دوم، به ریاست 
مجلس سنا رسید و در همین ِسَمت بود که در 8 

بهمن ماه 1348، درگذشت.

 از اطفائیه امیرکبیر 
تا آتش نشانی بلدیه 

امیرکبیر نخستین کسی بود که تصمیم گرفت به 
مــوازات آگاه ساختن مردم دربــاره خطرات آتش، 
نهادی را هم برای مقابله با حریق در سراسر کشور 
 ایجاد کند و چون در دوره ولیعهدی ناصرالدین  
شاه، سال ها در تبریز خدمت کرده و به چشم دیده 
بود که در آن شهر، توسط بیگانگان، تأسیسات و 
تجهیزاتی به موضوع آتش نشانی تخصیص یافته 
است،  قصد الگوبرداری از اقدامات انجام  شده و 
تعمیم آتش نشانی در سطح کشور را داشــت؛ اما 
عمرش کفاف نــداد. تبریز، اولین شهری بود که 
در آن بلدیه)شهرداری( تاسیس شد و قاسم خان 
ــی،  بنیان تشکیالتی را گذاشت که به دلیل  وال
وظیفه خاصی که برای آن تعریف شده بود،  از   همان 
ابتدا به »اطفائیه« شهرت یافت. در آخرین سال های 
بــا عنوان  سلطنت نــاصــرالــدیــن شــاه، اداره ای 
»احتسابیه« در تهران دایر شد که کار نظمیه،  بلدیه 
و عدلیه یعنی شهربانی،  شهرداری و دادگستری 
کنونی را به طور یک جا انجام می داد. آن اداره که 
شماری از کارکنانش با عنوان »محتسب« خطاب 
می شدند،  از دو شعبه با عنوان های »احتساب« و 
»تنظیف«   تشکیل می شد. شعبه تنظیف، عده ای 
سقا در استخدام داشت که موظف بودند با مشک، 
کوچه ها و خیابان های شهر را آب پاشی کنند تا 
گرد و غبار ناشی از حرکت مردم، وسایل نقلیه و 
چهارپایان،  باعث اذیت و آزار شهروندان نشود و 
عالوه بر آن مسئولیت،  موظف بودند هنگام وقوع 
آتش سوزی ها نیز در امر خاموش کردن آتش دخالت 
کنند. پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب 
قانون احداث بلدیه در شهرهای ایران، مسئولیت 
ــدازی اداره آتش نشانی برعهده  تشکیل و راه انـ
بلدیه)شهرداری( گذاشته شد؛ مسئولیتی که تا 

امروز برقرار مانده است. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

خط زرد
اختصاصی خراسان

 هکر اینستاگرامی دستگیر شد
رئیس پلیس فتای استان مــازنــدران از 
دستگیری هکر حرفه ای و سابقه داری خبر 
داد که با هک صفحات شخصی شهروندان 
در اینستاگرام پنج میلیارد ریال به جیب زد. 
به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن محمدنژاد 
در تشریح این خبر گفت: با مراجعه سه 
شهروند به پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی 
و  اینستاگرام  شخصی  صفحات  هک  بر 
در پی آن ارســال لینک جعلی بانک به 
فالوئرهای آنــان به منظور خرید جــزوه و 
برداشت از حساب بانکی آنان موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
ــات  ــدام ــام اق ــج ــا ان وی تــصــریــح کـــرد: ب
بررسی  و  پلیسی  تحقیقات  و  اطالعاتی 
شیوه و شگرد وقوع جرم، یکی از متهمان 
و هکر های سابقه دار در این حوزه ردیابی 
و شناسایی شد. رئیس پلیس فضای تولید 
انتظامی  فرماندهی  اطالعات  تبادل  و 
مازندران، گفت: کارآگاهان و کارشناسان 
پلیس فتا در ادامــه تحقیقات دریافتند، 

متهم برای فرار از دست قانون و شناسایی 
نشدن، محل زندگی خود را ترک کرده و 
به شهرهای مرکزی کشور متواری شده 
است. سرهنگ محمدنژاد، خاطرنشان 
کــرد: با انجام اقدامات اطالعاتی محل 
اختفای متهم، شناسایی و با هماهنگی 
مرجع قضایی وی در عملیاتی ضربتی و 

غافلگیرانه دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای مازندران با بیان این 
 ۳۸۰ که در بازرسی از مخفیگاه متهم 
میلیون ریال وجه نقد به همراه ۱۲۰ عدد 
سیم کــارت و ۶۴۴ کــارت بانکی کشف 
شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام 
شده به بزه انتسابی و برداشت غیر مجاز 
از حساب بانکی شــهــرونــدان بــه ارزش 
ــرد. سرهنگ  ــال اقــرار ک پنج میلیارد ری
محمدنژاد به کاربران شبکه های اجتماعی 
توصیه کرد: قبل از استفاده از اپلیکیشن ها 
باید نحوه ارتقای امنیت آن ها را فرا گرفت  

تا در دام این گونه مجرمان قرار نگیرند.

گوشت های آلوده در آلمان 25 قربانی گرفت
ــاره مرگ ۲۵ نفر را  آلمان تحقیقات درب
که گفته می شود به دلیل ابتال به عفونت 
لیستریا بر اثر مصرف گوشت آلوده جانشان 

را از دست داده اند، آغاز کرده  است.
به گــزارش ایسنا، بیش از یک ماه پیش، 
شــرکــت تــولــیــدکــنــنــده گــوشــت »ویلکه 
والدیکر« و در پی شیوع مشکوک لیستریا 
مجبور به توقف تولیداتش شد با این حال 
اکنون مقیاس این رسوایی گسترش یافته 

است.
دادستان عمومی آلمان تحقیق خواهد 
کــرد که آیــا محصوالت کالباس ویلکه با 
مرگ ۲۵ نفر و بستری شدن ۱۲ نفر به طور 

مستقیم ارتباط دارد یا خیر.
دادستان می خواهد مشخص کند که آیا 
ایــن شرکت تولیدکننده گوشت را باید 

مقصر مرگ این افراد دانست؟
ــی  ــازرس ــر ب ــت در تــاریــخ دوم اکــتــبــر دف
دام پزشکی منطقه والدک- فرانکنبرگ در 
مرکز آلمان به دلیل شیوع لیستریا و ردیابی 

این بیماری و ارتباط آن با شرکت پیتزای 
ساالمی و سوسیس پخته، دستور تعطیلی 

شرکت ویلکه والدیکر را صادر کرد.
تحقیقات موسسه »دابــرت کوچ« ارتباط 
میان گوشت آلوده و مرگ دو فرد مسن را 

تایید کرده است.
در مجموع ۳۷ نفر با میانگین سنی ۷۴ 
سال به باکتری لیستریا مبتال شده که ۲۵ 

نفر آن ها جانشان را از دست داده اند.
عفونت ناشی از لیستریا برای افراد سالم 
به راحتی قابل درمان است اما این باکتری 
ــراد مسنی کــه سیستم ایمنی  بـــرای افـ
ضعیفی دارند، کشنده است. به گزارش 
یورونیوز، رسوایی ناشی از گوشت آلوده 
تنها محدود به آلمان نیست و از آن جایی 
که محصوالت ویلکه به ۲۶ کشور جهان از 
جمله ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، روسیه 
و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
صادر می شود، گستره این رسوایی ابعاد 

جهانی یافته است.

 ! پیشگیری از سرقت خودرو

ــوازم  روی         از گذاشتن کارتن های خالی ل
صندلی ماشین خودداری کنید.

     هرگز به صرف این که مسافر شما یک خانم 
است، جانب احتیاط را رها نکنید.

      از گذاشتن کودکان و افراد ناتوان به تنهایی 
در اتومبیل روشن اجتناب کنید.

     شب ها و صبح زود از سوار کردن مسافران 
ــوان و مشکوک که کرایه بــاالتــری پیشنهاد  ج
می کنند  یا قصد رفتن  به مقصدهای فرعی و دور 

افتاده  دارند،  پرهیز کنید.
     حــتــی االمــکــان از انــتــقــال مــســافــران به 

مسیرهایی که اصال آشنایی ندارید پرهیز کنید.
      سعی کنید در انتقال مسافران از مسیرهای 
اصلی حرکت کنید و به بهانه خلوت بودن و روانی 
ترافیک از مسیرهایی که فرعی هستند و آشنایی 
ندارید و صرفا توسط مسافران پیشنهاد می شود 

و اصرار می کنند تردد نکنید.
  رانــنــدگــان بین شــهــری سعی کنند حتی 
االمکان از طریق پایانه ها و شرکت های تعاونی 

تاکسیرانی اقدام به پذیرش مسافر کنند.
     در هنگام خرید اتومبیل از افرادی که کامال آن 
ها را نمی شناسید بالفاصله به تعویض قفل درها، 

قفل زنجیر و قفل پدال اقدام کنید.
     از پذیرفتن هرگونه خوراکی، نوشیدنی و 
خوشبوکننده ها از مسافران ناشناس امتناع 

ورزید.
      گروهی از سارقان در یک مسیر و در فواصل 
انــدک قــرار می گیرند و به عنوان مسافر سوار 
اتومبیل می شوند و با همکاری یکدیگر و اغفال 
راننده مبادرت به سرقت اتومبیل یا اخاذی می 
کنند و ممکن است سارق کنار جاده خوابیده 
باشد و وانمود کند که تصادف کرده یا این که 
در ظاهر فرد بیمار یا کسی را که اعضای بدنش 
شکسته همراهی کند و با این ترفند مبادرت به 

سرقت اتومبیل شما کند.
     از نصب وسایل و تزیینات اضافی در داخل و 

خارج اتومبیل خودداری کنید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پسر 8 ساله در باند دزدان
ماموران کالنتری بانوان مشهد به رفتارهای دو زن 
و پسر بچه هشت ساله در صف اتوبوس مشکوک 
شده بودند به همین دلیل این سه نفر را زیر نظر 
گرفتند. رفتارهای پیرزن و زن جوان در حالی 
شک ماموران را بیشتر کرد که با حرکت اتوبوس 
پسر بچه به ایستگاه بازگشت و دو زن دیگر نیز 
سوار اتوبوس نشدند. دقایقی بعد این سه نفر که 
گویی اعضای یک خانواده بودند به سمت نانوایی 
در همان نزدیکی رفتند و هر سه نفر در صف نان 
ایستادند. ظن ماموران هر لحظه بیشتر می شد 
تا این که پسر بچه گوشی تلفن همراهی را به طور 
پنهانی از دست زن جوان گرفت و از نانوایی بیرون 
رفت اما این کــودک به طور اتفاقی کنار بانوی 
پلیسی ایستاد که آن ها را زیر نظر گرفته بود. پسر 
هشت ساله ناگهان با دیدن لباس فرم انتظامی و 
در حالی که دست و پایش را گم کرده بود گوشی 
را به سمت مامور انتظامی گرفت و گفت: من آن را 
ندزدیده ام و ... با این جمله ظن ماموران انتظامی 
کالنتری بانوان به یقین تبدیل شد و در یک اقدام 
غافلگیرانه دستبندهای قانون بر دستان دو زن 
گره خــورد و اعضای این خانواده بــرای تحقیق 
درباره کیف زنی از شهروندان به کالنتری هدایت 
شدند و ... پسر هشت ساله که »صادق« نام داشت 
وقتی در برابر مهربانی های بانوان پلیسی قرار 
گرفت از نگرانی اش کاسته شد و با بیان این که 
من نمی خواهم دزدی بکنم! درباره سرگذشت 
خود به نیروهای انتظامی گفت: از زمانی که به 
یاد دارم پدر و مادرم اموال مردم را می دزدیدند. 
پدرم معتاد و بیکار بود به همین دلیل هر بار که 
پلیس آن ها را دستگیر می کرد من نزد پدربزرگ 
یا عمه ام می رفتم اما وقتی از زندان آزاد می شدند 
باز هم دوباره دزدی می کردند تا این که حدود 
یک سال قبل مــادرم که از خیلی وقت پیش در 
زندان بود به دلیل بیماری اش آزاد شد ولی بعد 
از چند ماه وقتی از بازی به خانه برگشتم فهمیدم 
که مادرم مرده است. بعد از آن پدربزرگم سند یک 
خانه را برد و پدرم را که به خاطر سرقت در زندان 
بود آزاد کرد ولی او هنوز هم به کارهای خالف 
خودش ادامه می داد. به همین دلیل من باز هم 
در خانه عمه ام زندگی می کردم. او و شوهرش 
نیز دزدی می کردند و مواد مخدر می فروختند. 
عمه ام که اکنون دستگیر شده است با مادربزرگم 
در صف های نذری، نانوایی، ایستگاه اتوبوس و 
... کیف زنی می کردند و مرا هم با خودشان می 
بردند. مادربزرگم جلوتر از ما در صف می ایستاد 
و چــادرش را اطــراف زنانی می گشود که کیف 
گران قیمتی داشتند. عمه ام نیز در پوشش چادر 
مادربزرگم کیف آن زن را خالی می کرد و هر چه 
می دزدید به من می داد که کنارش ایستاده بودم 
من هم فوری گوشی، پول یا طالها را بیرون از صف 
می بردم و بعد به مادربزرگم می دادم که آن ها را 
داخل لباس هایش پنهان کند. البته شوهر عمه ام 
به من یاد داده بود که وقتی گوشی به دستم رسید 
فوری سیم کارت آن را بیرون بیاورم و گوشی خالی 
را به مادربزرگم بدهم تا اگر کسی به ما مشکوک 
شد و با شماره همان تلفن تماس گرفت، گوشی 
زنگ نخورد و ما لو نرویم! من هم به خاطر این که 
کسی را نداشتم مجبور بودم به حرف های شوهر 
عمه ام گوش کنم چون او برایم کفش و لباس 
می خرید ولی هر چیزی می دزدیدیم به شوهر 
عمه ام می دادیم تا آن ها را بفروشد فقط من دو تا 

از گوشی های سرقتی را به پدربزرگم دادم و ...
شایان ذکــر اســت نیروهای تجسس کالنتری 
بانوان که از مدتی قبل با دستور ویژه سرهنگ 
عباس صارمی )رئیس پلیس مشهد( عملیات های 
گسترده ای را برای مبارزه قاطعانه با سرقت های 
خرد آغاز کرده اند پس از بازجویی های تخصصی 
از دو زن دستگیر شده و تحقیقات میدانی به 
پلیس  داد  می  نشان  که  رسیدند  سرنخ هایی 
بــا اعــضــای سابقه دار و خــانــوادگــی یــک باند 
بزرگ سرقت در مشهد روبه روست. ماموران با 
رصدهای اطالعاتی و قرار صوری با شوهر زن 
جوان او را در حالی داخل خودرو دستگیر کردند 
که ۱۰ کیف زنانه، دو گوشی سرقتی، ۷۰۰ گرم 
تریاک و بیش از دو میلیون تومان وجه نقد از درون 
خودروی او کشف شد. همچنین نیروهای زبده 
تجسس به سرپرستی رئیس کالنتری بانوان، 
پدربزرگ صادق را نیز به همراه برادرزنش به دام 
انداختند و ده ها گوشی سرقتی دیگر را از این 
باند حرفه ای سابقه دار به همراه چندین بسته 
دستبندهای نقره ای کشف کردند. صادق نیز با 
دستور قضایی در حالی تحویل بهزیستی شد که 
تالش پلیس برای شناسایی و دستگیری دیگر 

افراد مرتبط با این باند سرقت ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری 
فرماندهی انتظامی مشهد

ماجرای قتل در خانه اجاره ای قصرالدشت بعد از 10 سال
ــاره ای در  در حالی از معمای قتل در خانه اج
قصرالدشت بیش از ۱۰سال می گذرد که هیچ 
سرنخی از قاتل یا قاتالن این پرونده وجود ندارد 
و دختر مقتول از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از 

محل بیت المال را کرده است.
ــود کــه مــردی  ــال ۸۷ ب بــه گـــزارش مــیــزان، س
به نام رامین، برای اشتغال به تهران آمد و با 
شریک کاری خود به نام متین محلی را برای 
 سکونت در قصرالدشت تهران اجــاره کرد.

ــواده وی  ــان مدتی بعد رامین ناپدید شد و خ
مــوضــوع را بــا پلیس در مــیــان گذاشتند؛ با 
ــری از رامــیــن  ــب ــال هــیــچ خ ــت یــک سـ ــذش گ
نبود تــا ایــن کــه بــا تحویل خــانــه ای کــه وی در 
ــورت تــصــادفــی  ــ ــت، بــه ص ــ آن اســکــان داشـ

ــاره ای کشف می شود.  اسکلتی در خانه اجـ
ــزارش مـــوضـــوع بـــه مـــامـــوران پلیس،  ــ بـــا گـ
تــحــقــیــقــات در خــصــوص هــویــت اسکلت 
ــن کــه در نهایت مشخص شد  آغـــاز شــد تــا ای
 اسکلت کشف شــده متعلق به رامین است.
با کشف هویت اسکلت کشف شده و گزارش  
به قتل رسیدن  بــر  مبنی  قــانــونــی   پزشکی 
ــاری  رامــیــن، مــامــوران پلیس به شــریــک ک
ــن در  ایـ وی یعنی متین مــظــنــون شــدنــد؛ 
 حالی بــود که هیچ اثــری از او وجــود نداشت.
ــان بــه   ــ ــال از زم ــت بــیــش از ۱۰ سـ ــذش ــا گ ب
قتل  رســیــدن رامــیــن هنوز هیچ سرنخی از 
ــدارد، این موضوع  قاتل یا قاتالن وی وجــود ن
ــروز با  سبب شد تا تنها دختر مقتول صبح دی

مراجعه به شعبه ۱۲  دادگاه کیفری  یک استان 
 تهران تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را کند.
ــول در جــلــســه دادگــــــاه بــیــان  ــت ــق دخــتــر م
ــده و  ــ ــوت ش ــ ــدرم ف ــ کـــــرد: از ســــال ۸۷ پ
ــادرم نــیــز درآمــد ثــابــتــی نــــدارد، از طرفی  ــ م
ــرادر پـــدرم بــه ایــن پــول نــیــازی  ــران و بـ ــواه خ
ــن دلیل رضــایــت نمی دهند.  نــدارنــد و بــه ای
ــدری ام به واسطه  وی ادامـــه داد: خــانــواده پ
جدا شدن مادرم از پدرم رابطه خوبی با مادرم 
 ندارند، اما آیا من باید قربانی این خصومت شوم؟
وکیل دختر مقتول نیز بیان کرد: موکل بنده قصد 
ازدواج دارد و برای تشکیل زندگی به این دیه 
نیازمند است، خواهش ما این است که دادگاه 
به این جوان که قصد ازدواج دارد کمک کند   با 

دریافت دیه از محل بیت المال بتواند زندگی 
خود را ادامه دهد.

وی با بیان ایــن که با گذشت ۱۰ ســال هنوز 
مشخص نیست که قاتل کیست، اظهار کرد: 
ما هیچ اطالعی از شریک کاری وی نداریم و 
 اکنون با یک شخصیت فرضی مواجه هستیم.
ــه خـــواهـــران و بـــرادر  ایـــن در حــالــی اســـت ک
مقتول تقاضای پیگیری پرونده و شناسایی 
ــرده  ــالم ک ــه ای اعـ ــام ــی ن ــد و ط ــ قــاتــل را دارن
ــازی نــدارنــد و تقاضایی  ــی ــه دیـــه ن ــه ب انـــد ک
 شناسایی قاتل یا قاتالن بــرادر خود را دارند.
در ادامه جلسه دادگاه، قضات شعبه ۱۲ دادگاه 
کیفری یک استان تهران برای تصمیم گیری در 

خصوص این پرونده وارد شور شدند.

سجادپور- معمای پیچیده اسیدپاشی مرگبار 
در حالی روی میز قاضی شعبه ۴۰۵ دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد گشوده شد که آخرین 
جمالت مرد قربانی اسیدپاشی نیز در هاله ای 

از ابهام باقی ماند! 
به گــزارش اختصاصی خراسان، شب هشتم 
شهریور، ناگهان فریادهای دلخراش راننده 
مسافرکش، اهالی شهرک مهرگان مشهد را از 

خانه ها بیرون کشید.
مرد ۴۵ ساله که از سوزش های محلول اسیدی 
به خــود می پیچید، با جیغ هــای دردنــاک، 
رهگذران کوچه خلوت را نیز در جا میخکوب می 
کرد. تعدادی از اهالی محل با دیدن این صحنه 
وحشتناک درحالی به یاری او شتافتند که مرد 
راننده، دِر منازل تازه ساز محله را می کوبید و 
با التماس از آن ها کمک می خواست. در  این 
هنگام تعدادی از شهروندان که نگران وضعیت 
مصدوم بودند و نمی دانستند چه اتفاقی رخ 
داده است با پاشیدن آب به سروصورت مرد 
مسافرکش تالش می کردند تا سوزش های 
شدید سروصورت این مرد را کاهش دهند. 
یکی از شهروندان شیلنگ آب را به سوی مرد 
گرفت تا او را از این درد جانگداز رها کند ولی 
اسید کار خودش را کرده بود و مرد با فریادهای 
وحشتناک همچنان خود را به این سو و آن سو 
می انداخت تا این که با تماس اهالی محل، 
نیروهای امـــدادی از راه رسیدند و مصدوم 
ایــن حادثه تاسف بــار را به بخش سوختگی 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد انتقال دادند. 
کادر درمانی بیمارستان بالفاصله وارد عمل 
شدند و او را به بخش مراقبت های ویژه منتقل 
کردند و بدین ترتیب اقدامات اولیه درمانی 

برای نجات این مرد مسافرکش آغاز شد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، از 
سوی دیگر نیز با تماس اهالی شهرک مهرگان، 
نیروهای انتظامی تحقیقات خود را با صدور 
دستورات ویژه ای از سوی قاضی سید جواد 
حسینی )مــعــاون دادســتــان مرکز خراسان 
رضوی( برای بررسی دقیق این ماجرای تلخ 
آغاز کردند. نتیجه تحقیقات مقدماتی حاکی از 

آن بود که دو مرد ناشناس، راننده مسافرکش را 
به شهرک مهرگان کشانده و با پاشیدن محلول 

اسید روی او، از محل گریخته اند! 
با بــه  دســت آمــدن ایــن اطالعات و با توجه به 
اهمیت و حساسیت موضوع، پرونده ای در 
مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد تشکیل 
شد و تحقیقات میدانی زیر نظر مقام قضایی 
و با نظارت مستقیم معاون دادستان مشهد 

ادامــه یافت. حساسیت جرایم خشن موجب 
شد با دستور قضایی، این پرونده به طور ویژه 
در پلیس آگاهی خراسان رضوی مورد بررسی 
و رصدهای اطالعاتی قــرار گیرد. بنابراین 
گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، رسیدگی به این پرونده 

را ادامه دادند.
ــان در اولین شاخه هــای عملیاتی، سراغ  آن
تا  رفتند  بیمارستان  در  بستری  مــصــدوم 
را  هولناک  اسیدپاشی  ایــن  از  هایی  سرنخ 
به دست آورنــد. مرد ۴۵ ساله که با اقدامات 
درمانی،کمی از دردهایش کاسته شده بود 
در حالی کــه بــه زحمت سخن مــی گفت به 
تشریح چگونگی وقوع این ماجرا پرداخت و به 
کارآگاهان گفت: شب بود که من وضو گرفته 
بودم و برای نماز آماده می شدم در همین لحظه 
زنگ منزلم به صدا درآمــد. وقتی دِر حیاط را 
گشودم مقابلم جوانی حدود ۲۵ ساله را  دیدم 

که تقاضای سرویس دربستی می کرد! 
مصدوم این حادثه ادامه داد: من در شهرک 
محمدآباد مشهد سکونت دارم و با مسافرکشی 
در آژانــس تلفنی روزگــارم را می گذرانم! به 
ناشناس  جــوان  آن  وقتی  هــم  دلیل  همین 
تقاضای سرویس دربستی کرد به او مشکوک 

نشدم و احتمال دادم که مرا می شناسد! 
آن مسافر جوان از من خواست تا او را به شهرک 

مهرگان برسانم! من هم فرصت خواستم تا 
نمازم را بخوانم و بعد او را به مقصدش برسانم! 
چند دقیقه بعد مسافر در صندلی عقب نشست 
و من هم به طرف شهرک حرکت کردم. او در 
بین راه مدام تلفنی با مرد دیگری صحبت می 
کرد و من هم اهمیتی نمی دادم تا این که به 
منطقه مسکونی مسکن مهر شهرک مهرگان 
ــودروی  وانت  رسیدیم. در همان نزدیکی خ
مزدایی پارک بود که مرد جوانی نیز داخلش 
نشسته بود. در این لحظه مسافر جوان از من 
خواست در نزدیکی همان خـــودروی وانت 
اما  کنم  توقف  مسکونی  منزل  یک  مقابل  و 
هنگامی که پدال ترمز را فشردم ناگهان در 
تاریکی شب تیغه چاقویی را به کتفم فرود آورد. 
نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است فقط از 
شدت درد فریاد زدم اما آن مسافر ناشناس 
بی رحم همچنان تیغه چاقو را بر پیکرم فشار 
می داد و نمی توانستم حرکت کنم. در همین 

لحظه دیدم مرد جوانی از خودروی وانت پیاده 
شد و در حالی که ظرف چهار لیتری در دست 
داشت به سمت من آمد. شیشه طرف راننده 
را به خاطر گرمای هوا پایین کشیده بودم که 
ناگهان آن مرد وانت سوار محلول اسید را به 
سر و صورتم پاشید و به طرف خودرواش دوید! 
من از شــدت ســوزش دیوانه وار بــاال و پایین 
می پریدم که مسافر جوان هم چاقوی خون 
آلودش را برداشت و هر دو نفر سوار بر وانت از 
محل گریختند! من که از شدت درد و سوزش 
جیغ می کشیدم، در منازل را می کوبیدم تا 
کسی به فریادم برسد اما هیچ شناختی از دو 
جوان اسیدپاش ندارم و آن ها را برای اولین بار 
می دیدم! تاکنون هم با کسی خصومت نداشتم 
و نمی دانم چه کسانی و با چه انگیزه ای این 
کار وحشتناک را انجام دادند. بنابر گزارش 
خراسان، در حالی که بررسی های کارآگاهان 
ــه داشت  دربـــاره ایــن مــاجــرای هولناک ادام
حــدود ۱۴ روز بعد، کارکنان بیمارستان از 
مرگ مصدوم اسیدپاشی خبر دادند و این گونه 
پرونده اسیدپاشی رنگ جنایی به خود گرفت. 
به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، 
این پرونده جنایی با صدور دستوری از سوی 
حجت االسالم والمسلمین قاضی سیدجواد 
حسینی، در شعبه ۴۰۵ مجتمع قضایی شهید 
بهشتی و توسط قاضی دکتر »حسن زرقانی« 
مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت. در حالی 
که معمای پیچیده این پرونده جنایی و اظهارات 
ــاره مسافر جوان،  مبهم مرد مسافرکش درب
روند تحقیقات را دچار مشکل کرده است اما 
قاضی زرقانی با صدور دستورات محرمانه ای 
از کارآگاهان پلیس آگاهی خواست تا دامنه 
تحقیقات را با استفاده از تجهیزات و فناوری 
اجتماعی  موضوعات  به  پلیسی  نوین  هــای 
بکشانند و بررسی ها را به طور غیرمحسوس 
برای شناسایی عامالن این اسیدپاشی مرگبار 
ادامــه دهند. گــزارش خراسان حاکی است، 
تحقیقات کــارآگــاهــان بــا هــدایــت مستقیم 
آگاهی  پلیس  )رئیس  زاده  شفیع  سرهنگ 

خراسان رضوی( همچنان ادامه دارد.

گازگرفتگی ۱5تن در پاسداران 
تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از نجات ۱۵ تن از ساکنان یک 
ساختمان مسکونی واقع در خیابان پاسداران از 

گازگرفتگی خبر داد.
سید جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره 
ــروز  گــفــت: حــوالــی ســاعــت ۱۰:۱۵ صبح دی
ــه گــازگــرفــتــگــی و مسمومیت با  ــادث وقـــوع ح
گازمنواکسیدکربن به سامانه ۱۲۵ اطالع داده 
شد که درپی آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان را 
به محل حادثه واقع در خیابان پاسداران، خیابان 

ناطق نوری اعزام کرد.
ــاره به حضور عوامل آتش نشانی در  وی با اش
محل تصریح کــرد: پس از حضور آتش نشانان 
در محل مشاهده شد که گازگرفتگی در یک 
ــدی رخ  ــ ســاخــتــمــان چــهــار طبقه هــشــت واح
داده و شماری از ساکنان ساختمان احساس 
شدید گازگرفتگی و مسمومیت کــرده انــد. در 
همین زمینه نیز منشأ نفوذ گاز مــورد بررسی 
ــرار گرفته و مشخص شــده افــتــادن دودکــش  ق
گاز  نشت  سبب  ساختمان  موتورخانه  اصلی 
ساختمان  فضای  در  منواکسیدکربن  سمی 
 و مسمومیت شماری از ساکنان شــده است.
ــان آتــش نــشــانــی و خــدمــات  ــازم سخنگوی س
ایمنی شهرداری تهران ادامه داد:  آتش نشانان 
همزمان با ایمن سازی محل، ۱۵ نفر از ساکنان 
این ساختمان را نیز خارج و به فضای باز منتقل 

کردند.
ملکی افزود:  آتش نشانان پس از ایمن سازی محل 

به مأموریت خود خاتمه دادند.

۱5 کشته در انفجار معدن در چین

در حــادثــه انــفــجــار در مــعــدن زغـــال سنگ در 
 شمال چین دست کم ۱۵ کارگر کشته شدند.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مقامات محلی در 
حادثه انفجار گاز که عصر روز دوشنبه گذشته 
در معدن زغال سنگ در استان »شانشی« اتفاق 
افتاد دست کم ۱۵ کارگر جان خود را از دست 
ــد و تعداد ۹ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.  دادن
 ۱۱ مقامات محلی این استان اظهار کردند: 
نفر از کارگران بدون هیچ گونه آسیب دیدگی 
ــود را نـــجـــات دهـــنـــد و علت  ــ ــد خ ــن ــت ــس ــوان ت
ــت. ــی اس ــررس ــوع ایـــن انــفــجــار در دســـت ب  وقـ
به گزارش ای بی سی نیوز، انفجار گاز از دالیل 
ــوادث معدنی در جهان  اصلی مرگبارترین ح
است. همچنین معادن چین از جمله مرگبارترین 
معدن ها در جهان هستند به طوری که حدود ۸۰ 
درصد از قربانیان این گونه حوادث در سراسر 

جهان به این کشور تعلق دارد.

معمای اسیدپاشی مرگبار در مهرگانمقتول قبل از مرگ چه گفت؟



اقتصاد چهار شنبه 29 آبان ۱398 ۱۴
22  ربیع االول ۱۴۴۱.شماره 202۴6

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی۱8عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

اخبار41.500.00022.000.00013.800.00094.75872.600  )                 200/000                                               (32.9744.229.170 131.500153.65317.971 119.500 )                     1/500                (

52 درصد از مردم خودرو ندارند 

نقطه ضعف بزرگ ما این بود که نتوانستیم 
مردم  را توجیه کنیم 

ــت با  ــ ســخــنــگــوی دول
اشــاره به این که بیش 
از نیمی از مردم ایران 

فاقد خودرو هستند، 
به ویــژه در روستاها، 

ــاره برنامه دولــت  دربـ
در اصالح قیمت بنزین و 

مدیریت مصرف سوخت گفت: 
شاید نتوانستیم آن طور که باید مزایای اجرای 
این طرح را به درستی توضیح دهیم ولی معتقدم 
که تصمیم عادالنه ای گرفته شد تا یارانه ها را 
هدفمندتر کنیم.به گزارش خراسان، علی ربیعی 
در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی بین المللی 
مدیریت پروژه های اشتغال روستایی و کاهش 
فقر افــزود: به هر حال این عادالنه نبود که پول 
یارانه بنزین از طریق قاچاق سوخت به کشورهای 
همسایه برود یا به کسانی پرداخت شود که 33 
برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه یارانه 
بگیرند.به گفته ربیعی گازوئیل در جریان اصالح 
قیمت بنزین و سوخت برای روستاییان گران نشد 
تا هزینه حمل و نقل این قشر از جامعه افزایش 
نیابد و به کسب و کــار و حمل و نقل روستایی 
لطمه ای وارد نشود و از این محل به روستاییان و 
طبقات پایین  تر جامعه کمک شود. وی همچنین 
دوشنبه شب در شبکه خبر گفته بود: نقطه ضعف 
بــزرگ ما این بود که نتوانستیم مــردم را توجیه 
کنیم. ربیعی اعالم کرده بود : 52 تا 53 درصد 
مردم خودرو ندارند.به گفته ربیعی، 66 درصد 
اشتغال در سال گذشته متعلق به زنان بوده و زنان 
سهم بزرگی از بازار اشتغال را به خود اختصاص 
داده اند. وی که در دوره آموزشی مدیریت پروژه های 
اشتغال زایی روستایی و کاهش فقرسخن می گفت، 
همکاری صندوق کارآفرینی امید و تعدادی از 
بانک های کشور در طرح اشتغال روستایی را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: زنان روستایی 40 درصد 
سهم دریافت تسهیالت را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیر کشاورزی: نباید افزایش قیمتی 	 
در محصوالت کشاورزی روی دهد

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان این که اکثر ماشین 
آالتی که در بخش کشاورزی کار می کنند، گازوئیل 
سوز هستند، تاکید کرد: نباید افزایش قیمتی در 
ــد. عبدالمهدی  محصوالت کــشــاورزی روی ده
بخشنده، در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره آموزشی 
بین المللی مدیریت پروژه های اشتغال روستایی و 
کاهش فقر در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در دیگر 
بخش ها مثل حمل و نقل درون شهری محصوالت 
که معموال با وانت های بنزینی انجام می شود ممکن 
است تاثیر کوچکی داشته باشد که آن را هم باید 

مدیریت کنیم که به حداقل برسانیم.

 
شاخص

اوضاع ناعادالنه توزیع یارانه 
بنزین قبل از سهمیه بندی 

آخرین آمارهای حوزه انرژی در کشور )تا قبل از 
اجرای سهمیه بندی بنزین( نشان می دهند که 
سهم دهک های مختلف از یارانه بنزین به شدت 
ناعادالنه اســت. به طــوری که به عنوان مثال 
دهک هشتم بیش از 4.5 برابر دهک دوم از این 
یارانه ها استفاده کرده است. این رقم در بیشترین 
حد خود یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول، 
حدود 20 برابر است. با این حال، کارشناسان 
راجع به بهبود وضعیت در این بخش و نیز بهبود 
فاصله طبقاتی با توجه به سهمیه بندی مجدد 
بنزین و بازتوزیع درآمدهای آن بین مردم ابراز 

امیدواری کرده اند. 

بازار خبر

راهکار مدیرعامل بورس برای 
معامالت در زمان اختالل اینترنت

ایسنا- مدیرعامل شرکت بــورس اوراق بهادار 
تهران گفت: در شرایط فعلی که اینترنت با اختالل 
مواجه است، مردم برای انجام معامالت بورسی به 

کارگزاری ها مراجعه کنند.

سهم صنایع پیشران از تسهیالت 
بانکی مشخص شد

مهر- سهم بانک ها از مبلغ کل تسهیالت در نظر 
گرفته شده به طرح های پیشران بخش مسکن و 
ساختمان، صنعت و معدن، نفت، گردشگری و جهاد 
کشاورزی مشخص شد. بر این اساس، بانک مرکزی 
اعالم کرده که کل تسهیالت در نظر گرفته شده به 
طرح های پیشران مجموعا 100 هزار میلیارد تومان 
است. از این مبلغ سهم بخش صنعت و معدن مبلغ 
50 هزار میلیارد، بخش نفت چهار هزار میلیارد، 
گردشگری شش هزار میلیارد، مسکن و ساختمان 
20 هزار میلیارد و سهم بخش کشاورزی مبلغ 20 

هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اولین مرحله پرداخت حمایت معیشتی بامداد 
دیــروز به حساب سرپرستان خانوار واریــز شد. 
ــز کمک  پیش از این محمدباقر نوبخت از واری
معیشتی 20 میلیون نفر در مرحله اول خبر 
داده بود. بر این اساس دومین مرحله ساعت 
24 روز چهارشنبه 29 آبان ماه و سومین مرحله 
ساعت 24 روز شنبه 2 آذر خواهد بود و در هر 
مرحله برای 20 میلیون نفر کمک معیشتی واریز 
خواهد شد تا جمع دریافت کنندگان یارانه جدید 
به 60 میلیون نفر برسد.این گزارش می افزاید: 
کسانی که هم اینک مشمول دریافت یارانه 
نقدی نمی شوند و از سوی  وزارت رفاه به عنوان 
ثروتمند حذف نشده اند و در مراحل قبل انصراف 
از ثبت نام یارانه داشته یا نتوانستند ثبت نام کنند 

می توانند در سامانه ای که از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اعالم می شود ثبت نام کنند 
تا وضعیت آن ها بررسی شود.در این حال حسن 
میرزایی سخنگوی ستاد تبصره 14 قانون بودجه 
در گفت وگویی که از شبکه خبر پخش شد، اظهار 
کرد: افــرادی که )فکر می کنند( مشمول این 
طرح می شوند ولی تا شنبه شب )بامداد یک 
شنبه( به حساب آن ها واریزی انجام نشود، باید از 
طریق سامانه 6369* و حتما با استفاده از خط 
تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است، 

درخواست خود را ارسال کنند.
ــه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه  میرزایی ادام
اجتماعی هیچ پیامکی برای افرادی که مشمول 
می شوند، ارسال نمی کند بنابراین هر پیامکی 

که به خانوارها مبنی بر »شناسایی آن ها به عنوان 
مشمول این طرح« ارسال شود، کالهبرداری 
خواهد بود. پیشتر نیز وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تاکید کرده بود هیچ گونه پیامکی مبنی 
بر شمول، قطع و ثبت نام یارانه یا تحت حمایت 
معیشتی برای هموطنان ارسال نمی شود و این 

گونه پیامک ها جعلی است.

حباب بنزینی بازار ارز تخلیه شد 
دالر به مرز کانال 11 هزار تومان بازگشت 

قیمت دالر که همزمان با اعالم خبر افزایش قیمت بنزین روند صعودی را 
طی می کرد با ورود بانک مرکزی رو به کاهش گذاشت و سرانجام به مرز 

کانال 11 هزار تومان بازگشت.
به گــزارش تسنیم، قیمت دالر که از ابتدای هفته قبل و بعد از اعالم 
سیاست های جدید اقتصادی از سوی رئیس جمهور افزایش یافت و با 
اعالم خبر افزایش سهمیه بندی بنزین با شتاب بیشتری سیر صعودی را 
طی کرد از ظهر دیروز کاهنده شده است.فعاالن بازار قباًل هم تاکید کرده 
بودند افزایش قیمت دالر دلیل اقتصادی ندارد و صرفًا به واسطه خبرهای 

سیاسی و جو روانی حاکم در بازار است.
در هیاهوی افزایش قیمت دالر و اظهارنظرهای مختلف درباره ادامه گرانی 
دالر خبر آمد که رئیس کل بانک مرکزی در بازدیدی سرزده میان مردم در 
خیابان فردوسی رفته و نوید داده که قیمت ها در این بازار بار دیگر به تعادل 
می رسد و بانک مرکزی به هیچ وجه اجازه سوداگری مجدد در حوزه ارزی را 
نخواهد داد. به گزارش تسنیم، هم اکنون در بازار ارز قیمت دالر به 12 هزار 
و 50 تومان کاهش یافته است. صرافی های بانکی نیز قیمت دالر را برای 
فروش 12 هزار تومان و برای خرید 11 هزار و 900 تومان تعیین کرده اند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف که طرح 
تدوین شده از سوی این اندیشکده درباره 
بنزین با تایید برخی از کارشناسان مطرح 
اقتصادی همراه شده است، طرح بنزینی 
دولت را از منظر مدیریت مصرف، مدیریت 
قاچاق، ایجاد عدالت و همچنین نحوه اجرا 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: دولت نه طرح 
مناسبی را انتخاب کرد نه شیوه صحیحی 

برای اجرا در پیش گرفت.
علی مروی در گفت وگو با مهر درباره میزان 
موفقیت احتمالی طرح در رسیدن به اهداف 
مختلف گفت: در اقدام تازه دولت، سهمیه 
ــرای مصرف در نظر گرفته شــده تاثیر به  ب
سزایی بر مدیریت مصرف سوخت نــدارد. 
وی افــزود: از سویی دیگر با توجه به این که 
نــرخ سه هــزار تومانی با نــرخ بین المللی و 
خارج از مرز کشور تفاوت قابل توجهی دارد، 
در حوزه کنترل قاچاق نیز نمی تواند نقش 
موثری داشته باشد. وی با اشــاره به نحوه 
همچنین  و  خانوار  میلیون   18 شناسایی 
میزان پــرداخــت به هر خــانــوار، از رویکرد 
ضدجمعیتی پرداخت ها انتقاد کرد و گفت: 
سرانه برای یک خانواده یک نفره 55 هزار 
تومان اما برای یک خانواده 8 نفره 25 هزار 
تومان است که این یک رویکرد ضدجمعیتی 
است. وی تاکید کرد: دولت نه طرح مناسبی 
را انتخاب کرد نه شیوه صحیحی برای اجرا در 
پیش گرفت. باید اجرای بخش حمایتی مقدم 

بر افزایش قیمت می بود اما دولــت عکس 
آن عمل کرد.مروی ادامــه داد: حــدود 50 
درصد خانوارهای 5 دهک پایین فاقد خودرو 
سهمیه  تخصیص  ترتیب  ایــن  به  هستند. 
سوخت تاثیر مثبتی برای این اقشار ندارد 
ــودرو ندارند که سوختی استفاده  چون خ
کنند. به گفته وی، اقدام دولت تاثیر چندانی 
در برقراری عدالت بین مردم جامعه و عادالنه 
کردن یارانه ها به نفع دهک های پایین نیز 
ــدارد، چــرا که سهمیه بنزین همچنان به  ن
خودروها تعلق می گیرد نه افراد.گفتنی است 
این اندیشکده، چندی پیش با ارائه طرحی 
ــرای رفــع معضالت قاچاق،  کارشناسی ب
مصرف، بی عدالتی و آلودگی ناشی از قیمت 
پایین بنزین، خواستار ایجاد بازار متشکل 
انرژی شده بود. طبق آن طرح سهمیه انرژی 
به هر خانوار )فارغ از این که خودرو داشته 
باشد یا نه( تعلق می گیرد. خانوار می تواند 
هر میزان از سهمیه را مصرف کند و میزان 
باقی مانده را در یک بازار متشکل می فروشد 
)یا دولت به نمایندگی از فرد می فروشد( و نقد 
می کند. طبق این طرح مصرف کمتر تشویق 
و قیمت ها نیز یک بار برای همیشه بر اساس 
قیمت جهانی تعیین می شود. خانوار هم به 
خاطر فروش مازاد سهمیه در بازار، مخالف 
قیمت های باالی سوخت نخواهد بود. چرا 
که مصرف متعارف را با سهمیه انجام می دهد 

و مازاد را به نرخ آزاد می فروشد.   

معاون سازمان برنامه: بیش از دو سوم بنزین 
مصرفی ۱500 تومانی است 

معاون امور زیربنایی فنی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آثار 
تورمی افزایش قیمت بنزین گفت: روزانه 95 تا 96 لیتر مصرف 
بنزین وجود دارد که 66 میلیون لیتر آن 1500 تومانی است و 
25 میلیون نیز با سه هزار تومان پیش بینی است انتظار این است 
که مردم صرفه جویی کنند. به گزارش فارس، محمدرضا عدل در 
برنامه شبکه خبر با بیان این که از ابتدای انقالب 15 بار افزایش 
قیمت بنزین داشتیم که شش بار آن هیچ بار تورمی نداشته و شش 
بار نیز تورم کاهش یافته که البته به دلیل سیاست های جبرانی 
ــادآور شد: فقط سه بار آن با تورم  و دیگر متغیرها بــوده اســت، ی
همراه بوده و مطالعات نشان داده که این تغییر حداکثر تورم 2 
درصدی به همراه خواهد داشت. معاون سازمان برنامه و بودجه  
گفت:  با افزایش بی رویه مصرف بنزین روبه رو هستیم و انتظار 
مــی رود  6 تا 10 میلیون لیتر مصرف کاهش یابد. وی دربــاره 
مابه التفاوت قاچاق هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه گفت: 
هر لیتر قاچاق سوخت به ترکیه 15 هزار تومان درآمد، افغانستان 

9 هزار تومان و ارمنستان 14 هزار تومان مابه التفاوت دارد. 

خبرهای خوب از قراردادهای 
اقتصادی با  چین 

 رئیس اتاق تهران: تهاتر کاال بین 2 کشور و سرمایه گذاری 
غیر مستقیم چینی ها در ایران اجرایی می شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز و در جلسه 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، چند 
خبر خوب در خصوص تعامالت اقتصادی با 
چین داد. به گزارش مهر، مسعود خوانساری، 
با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی ایران به 
چین گفت: در جریان این سفر موضوع تهاتر 
کاال میان ایران و چین در دستور کار قرار گرفته 
است که بر این اساس این موضوع مهم هم از 
طریق چین و هم از طریق هنگ کنگ اجرایی 
خواهد شد. آن طور که وی بیان کرده، تفاهم 
نامه هایی نیز در جریان این سفر به امضا رسیده 
و این موضوع در مرحله نهایی قرار گرفته است.
خوانساری همچنین از اعالم آمادگی چینی ها 
برای سرمایه گــذاری در طرح های زودبــازده 
معدنی و کشاورزی خبر داد و افــزود: به علت 

تحریم ها این سرمایه گــذاری به صــورت غیر 
مستقیم خواهد بــود. ضمن ایــن که انجمن 
ــالم آمادگی  ــازده چین هــم اع ــ مشاغل زودب
کرده تا در طرح های نیروگاهی ایران سرمایه 

گذاری کند.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان این که به زودی آژانس های گردشگری 
چین، ایران را به عنوان یک مقصد گردشگری به 
هموطنان خود اعالم خواهند کرد، اظهار کرد: 
تالش داریم تا چین سهم باالیی از گردشگران 
ورودی به ایران را در اختیار داشته باشد. این 
ــاق بازرگانی این  در شرایطی اســت که با ات
توافق صورت گرفته تا کمیته داوری مشترک 
میان اتاق بازرگانی دو کشور تشکیل شود که 

اختالفات تجاری دو طرف حل و فصل شود.

انتقادهای طراح طرح بازار متشکل انرژی از طرح بنزینی دولت 

 پیشنهاد اختصاص سهمیه 
به افراد به جای خودروها 

تا پایان امسال مالیاتی از سود 
سپرده ها و معامالت سهام 

دریافت نمی شود 

ــورس تهران گفت: دریــافــت 5  مدیرعامل ب
درصدی مالیات از عایدی سرمایه سهامداران 
و سپرده های بانکی در امسال عملیاتی نخواهد 
بود و تصویب نهایی آن به تصمیم مجلس بستگی 
دارد.به گزارش مهر، علی صحرایی در نشست 
خبری گفت: معافیت مالیاتی معامالت سهم 
در بازار سهام در مقررات اقتصادی کشور وجود 
دارد و مالیات فروش سهام به میزان نیم درصد 
اعمال می شــود، اما در الیحه جدیدی که به 
مجلس ارائه شده، مقرر شده تا مالیات بر عایدی 
سرمایه گذاری به میزان 5 درصد از معامالت 
سهام دریافت شود. مدیرعامل بورس تهران 
در عین حال افزود: باید توجه داشت که هیچ 
مالیاتی از سود معامالت سهام و سپرده های 
بانکی تا پایان امسال از سهامداران دریافت 
نخواهد شد.وی با اشاره به اختالالت اینترنت 
در روزهای کنونی گفت: مردم می توانند برای 
انجام معامالت خود به کارگزاری ها مراجعه 
کنند و بر این اساس راه های جایگزینی پیش 
روی سهامداران قرار داده شده تا بتوانند از 
آن طریق به معامالت ادامــه دهند.صحرایی 
همچنین با بیان این که تقسیم سود در مجامع 
شرکت ها تنها مختص ایران است، خاطرنشان 
کرد: البته گام هایی برای کاهش تقسیم سود 
در مجامع شرکت ها برداشته شده به نحوی که 
سود تقسیمی در مجامع شرکت ها از 75 به 60 

درصد کاهش یافته است.

امشب، واریز کمک معیشتی به دومین گروه مشموالن 
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن، جزئیات فرایند اعتراض به دریافت نشدن کمک معیشتی را اعالم کرد 

پیش بینی فعاالن مسکن از بهبود 
وضعیت تولید ساختمان 

معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق 
تعاون از انتشار شاخص مدیران خرید PMI در مهر 
امسال در بخش ساختمان خبر داد. به گزارش 
فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون 
ــران، علی مطیع جهانی گفت:  بررسی های  ای
ــاری در بخش ساختمان در مهرماه امسال  آم
نشان می دهد عدد شامخ کل 44.3، در بخش 
ساختمان بوده است. این شاخص که بر اساس 
پایش پرسش نامه ای به دست می آید، بینش آنی 
و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعیت رونق و رکود در بخش های ساختمان، 
صنعت و خدمات ارائه می دهد. این مقام مسئول 
ابراز کرد: درباره نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این 
عدد برای مهرماه معادل 44.30 است که نشان 
می دهد که وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه 

قبل روند آرامی داشته است.

استیضاح حجتی اعالم وصول شد 

استیضاح محمود حجتی وزیــر جهاد کشاورزی 
که روز گذشته با تعداد 38 امضا تقدیم هیئت 
رئیسه مجلس شــده بــود، در جلسه علنی دیــروز 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد. دراین 
باره، ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
مجلس  در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: 
از جمله مهم ترین محورهای استیضاح وزیر جهاد 
کشاورزی مواردی در خصوص ورود ذرت های آلوده، 
اجرانشدن قوانین برنامه پنج ساله، اجرانشدن 
با  برخوردنکردن  گندم،  تضمینی  قانون خرید 
واردات  در  گسترده  تخلف  متخلف،  ــران  ــدی م
محصوالت کشاورزی، انحصار شدید در واردات و 
صادرات محصوالت کشاورزی و علت صدور مجوز 

صادرات دام برای برخی رانت خواران بود.
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بازتاب اغتشاشات در تیترهای مهم مطبوعات
شرق: ]ضمن انتشار تصویر رئیسی و روحانی[  •

ــران:  تــأیــیــد اعـــتـــراض، تقبیح اغــتــشــاش/ ایـ
اعتراض آری؛ اغتشاش نه/ آرمان: چند استان 
در حالت نیمه آرام/ اعتماد: شهرسوزی راه و 
رسم کیست؟/ آفتاب یزد ]در واکنش به تیتر 
ــروز[: تسویه  دستپخت دولــت روزنامه وطن ام
حساب سیاسی بنزینی ممنوع!/ وطن امروز: 
]درباره اقدامات دولت[ تدبیر سوخته/ صبح نو: 
مهار اغتشاش، پیگیری مطالبات/ هفت صبح: 
یک روز پاییزی بدون اینترنت/ کیهان: اراذل 
اجــاره ای قرآن را هم به آتش کشیدند، آمریکا: 
کنار شما هستیم/ جوان: مردم آشوبگران را تنها 
گذاشتند/ فرهیختگان: جنگجویان وارداتی/ 

سازندگی: هزینه جراحی.
کیهان - برخی از گزارش ها حکایت از آن دارد  •

که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را 
برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می دانند. در 
این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران 
مصداق »بغی« و مجازات قانونی و شرعی آن 
ها اعدام است. برخی از این اشرار اجاره ای در 
اعترافات خود گفته اند؛ قرار بود اگر شناسایی 
شدیم با سرپل ها تماس بگیریم تا از کشور خارج 
مبالغی  نشدیم،  شناسایی  چه  چنان  و  بشویم 
دریافت کنیم و بــرای آشوب های بعدی آماده 
 باشیم و افــرادی را که احتمال همکاری آن ها 

وجود داشت، جذب کنیم.

اعتماد آنالین نوشت : محمدرضا باهنر در  •
پاسخ این سوال که بر اساس شنیده ها تعداد قابل 
توجهی از لیست اصولگرایان را که قرار است با 
جوانان بسته شود، طیف جوانان نزدیک به تفکر 
و بینش سعید جلیلی تشکیل می دهند، گفت: 
چنین چیزی نیست و این صحبت ها بیخود مطرح 
می شود. واقعیت این است که در بدنه شورای 
ائتالف این نظر وجود دارد که هم تعداد جوانان 
بیشتر شود و هم تعداد خانم ها افزایش پیدا کند. 
چنین تفکری وجود دارد، اما هنوز بر سر این که این 
لیست در نهایت چگونه بسته شود، بحث است. او 
درباره این که بسیاری معتقدند جوانان نزدیک به 
سعید جلیلی از کادرسازی قوی تری برخوردارند و 
می توانند لیست اصولگرایان را به نفع خود متمایل 

کنند، گفت: این صحبت ها توهم است.
دیپلماسی ایرانی نوشت : بندر امام خمینی  •

ایران و الذقیه سوریه از طریق خاک عراق و خط راه 
آهن به یکدیگر متصل می شوند. مقامات دمشق 
تصریح کرده اند که پیش فرض ها در خصوص این 
ــروژه زیــر ساختی در مرحله طراحی قــرار دارد.  پ
افزون بر آن، سیستم خط راه آهن، الذقیه را به شهر 
بندری بصره عراق نیز متصل خواهد کرد.دولت 
ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا به تحقق این 

پروژه نیاز دارد. 
چراغ اولی که مردم زنجان علیه اغتشاش گران 
روشن و با حمایت از برخورد با اوباش و اراذل 
سازمان یافته و وابسته به خارج از کشور، انزجار 
خود را از خسارت به اموال و جان مردم اعالم و در 
عین حال شعارهایی علیه گرانی و سوء مدیریت 
در کشور مطرح کردند، دیــروز به تبریز و چند 
شهر کوچک و بزرگ دیگر رسید و امروز و فردا 
هم در چند مرکز استان ادامه خواهد داشت. 
حضور دیــروز مردم تبریز در حمایت از بیانات 
رهبر انقالب و انزجار از اقدامات آشوبگرانه، 
تجمع باشکوهی را رقم زده بود که جمعیت آن 
بیش از انتظار بــود. حجت االســالم آل هاشم 
امام جمعه تبریز در این مراسم گفت: افرادی با 
ورود به جمع مردم معترض که دلخورو نگران از 
افزایش قیمت بنزین بودند، اعتراض را تبدیل به 
آشوب کرده اند. امام جمعه تبریز افزود: همان 
مردمی که نگران از شوک اقتصادی ناشی از 
ــروز جواب  اصــالح مصرف سوخت بودند، ام
محکمی به آشوبگران دادند و این یعنی صف 
مردم دلخور از صف آشوبگران جداست. مردم 
چهارمحال و بختیاری صبح روز گذشته در این 
تجمع و راهپیمایی  حضور پیدا کردند تا اقدامات 
اخیر اشرار و سودجویان در چند روز گذشته را 
محکوم کنند. همچنین دانشجویان دانشگاه 
تهران در پردیس مرکزی دانشگاه تهران تجمع 
کردند و با شعارهایی نظیر »اصالح اقتصادی 
با شوک دادن نمیشه / آشوبگر بی ریشه تهران 
دمشق نمیشه« و »نبرد با بیکاری حرف دل ملته 
/ آشوبگر فتنه گر دشمن این ملته« اعتراض 
شان را به نحوه تصمیم گیری دولت نشان دادند 
و بر حفظ امنیت مردم تأکید کردند. امروز نیز 
از ساعت 10 صبح حسینیه عاشقان ثار ا... 
گرگان، میدان شهدای ذهاب رشت،  میدان 1۵ 
خرداد خمین و میادین اصلی شهرهای اردبیل، 
ساوه و همدان شاهد راهپیمایی مردم در حمایت 
از تأمین امنیت کشور و محکومیت اغتشاشات 

اخیر خواهد بود. برخی شهرها نیز مانند یاسوج 
فردا میزبان راهپیمایی های مردم در حمایت از 
برخورد با عناصر ناامن کننده کشور خواهد بود.

شهادت جمعی از مدافعان وطن 	 
مردم تهران عصر دیروز با پیکر دو شهیدی که در 
اغتشاشات تهران به دست آشوبگران به شهادت 
رسیدند، وداع کردند. سپاه سیدالشهدا )ع( 
استان تهران از شهادت سه پاسدار مدافع وطن 
در آشوب های شهرستان مالرد خبر داده است. 
به گزارش خبرآنالین، نحوه شهادت هر سه شهید 
بزرگوار نیز همانند ترورهای دهه 60 به دست 
منافقین است به طــوری که در کمین و ایجاد 
حلقه محاصره، به وسیله سالح سرد به شهادت 
رسیدند. شهید شیخی متولد سال 13۷6 و 
شهید رضایی متولد سال 136۵ است و فرزند 
دوم شهید پاسدار مرتضی ابراهیمی به تازگی به 
دنیا آمده. دو روز پیش نیز پیکر شهید مدافع وطن 
ایرج جواهری از کارکنان پلیس که در پی حمله 
اشرار مسلح به کالنتری به شهادت رسیده بود، در 
کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده شد. همچنین 
سردار حسن کرمی فرمانده یگان های ویژه ناجا 
از شهادت یکی از کارکنان این نیرو در درگیری 
ــرار مسلح  ماهشهر در روز دوشنبه خبر  با اش
داده است. خوش اقبال معاون امنیتی استاندار 
کردستان با تأکید بر حاکم بودن آرامش بر کل 
استان کردستان گفت: کشته شدن 1۵ نفر از 
نیروهای نظامی، انتظامی و مردم در اغتشاشات 

اخیر شهرستان مریوان کذب محض است.  

تیراندازی های کور و از پشت سر	 
ــذرد،  ــا هــر چــه از رونـــد اغتشاشات مــی گ ام
نکات بیشتری از جزئیات ناامنی های ایجاد 
شده منتشر می شــود. در شهرهای مختلف، 
دوربین های مــدار بسته تیراندازی های کور 
اشـــرار مسلح را کــه در حــال شلیک بــه مــردم 

هستند، ضبط کرده اند. فارس به نقل از بررسی 
های یک نهاد امنیتی تصریح کرده که »اغلب 
افراد تیر خورده در حوادث این چند روز از پشت 
سر تیر خورده اند و این یعنی این که افرادی از 
داخــل تجمعات به اصطالح اعتراضی به این 
افراد شلیک کرده اند. همچنین در بسیاری از 
موارد تیراندازی از داخل جمعیت و از فاصله 
بسیار کم و با اسلحه های غیر سازمانی رخ داده 
اســت.« فارس همچنین از مدل ایجاد آشوب 
توسط الیــه هــای سه گانه سازمان یافته خبر 
داده که طی آن حلقه اول، نارنجک به دست و 
به همراه ژل های آتش زا و ابزار شکستن قفل 
و سالح سرد به ایجاد آشوب می پردازند و حلقه 
دوم موتور سواران مسلحی هستند که با سالح 
گرم الیه اول را پشتیبانی می کنند. الیه سوم 
نیز زنان جوانی هستند که وظیفه تهییج مردم 
را برعهده دارند. همچنین به نوشته فارس به 
نقل از اعالم نهادهای امنیتی، افــراد »هسته 
خشونت« از لباس ها و نشانه های مشخصی 
استفاده می کنند تا یکدیگر را در زمان ماموریت 
راحت تر بشناسند.   همزمان ارتش جمهوری 
اسالمی به دنبال حوادث روزهای گذشته، با 
صدور بیانیه ای ضمن محکومیت اغتشاشات 
اخیر، هوشیاری و آمادگی بیشتر در صیانت از 

مرزهای میهن اسالمی را یادآور شد.

برآورد خسارت های عابربانک ها	 
سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این 
که ساختمان بانک ها و پول های موجود در 
دستگاه های خودپرداز بانک ها بیمه هستند، از 
تالش بیمه برای برآورد خسارت ها خبر داد. در 
همین حال به گزارش مهر، اغتشاشات سراسر 
کشور تا روز گذشته دست کم 1200 میلیارد 
تومان خسارت به جا گذاشته که با جمع خسارت 
900 میلیارد تومانی ناشی از قطع اینترنت، این 

رقم به مبلغ 2100 میلیارد تومان می رسد. 

موج پرخروش زنجان و تبریز و شهرکرد، امروز به چند شهر دیگر می رسد 

ایران علیه آشوب و اغتشاش 

20راهبرد مقابله با جنگ اقتصادی
ادامه از صفحه 2... ایشان در ادامه سخنان خود 
توصیه های مهمی خطاب به فعاالن اقتصادی، 
عموم مــردم، نخبگان دانشگاهی، نهادهای 
عمومی غیردولتی، رسانه ها و دستگاه های 

دولتی بیان کردند.
9-وظیفه بخش خصوصی در قبال اصل 44

رهبر انقالب اسالمی ابتدا به فعاالن اقتصادی 
گفتند: مخاطب سیاست هــای اصــل 44 که 
چارچوب آن نیز تبیین شده است، شما هستید 
و این سیاست ها برای شما هم حق ایجاد می 
کند و هم تکلیف.رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به تأیید سیاست های اصل 44 از جانب صاحب 
نظران اقتصادی در زمان ابالغ آن، افزودند: 
البته در اجــرای این سیاست ها درست عمل 
نشد زیرا واگــذاری برخی کارخانه ها به افراد 
سوءاستفاده چی، نه تنها موجب تقویت بخش 
این  نــادرســت  عملکرد  بلکه  نشد  خصوصی 
افراد اندک، فضا را برای فعاالن پر شمار و سالم 
بخش خصوصی نامساعد کرد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای تأکید کردند: فعاالن بخش خصوصی 
باید با استفاده از ظرفیت های سیاست های 
اصل 44، با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، 
زنجیره ای تخصصی از »تولید علم و طراحی 
و مهندسی« تا »تولید محصول و بازاریابی« را 

تشکیل دهند.
10-کــنــار کشیدن بخش هــای دولتی از 

رقابت با بخش خصوصی
رهبر انقالب با اشاره به این که معنای سیاست 
های اصل 44 جایگزین شدن بخش خصوصی 
به جای بخش دولتی نیست، افزودند: این دو 
بخش باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند، 
مثاًل اگــر بخش خصوصی می تواند کــاری را 
انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و 
به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار 
بکشند.ایشان در عین حال افزودند: البته بخش 
دولتی نباید به کلی از فعالیت های اقتصادی 
دست بــردارد زیرا کارهایی وجود دارد که جز 
بخش دولتی یا بخش های عمومی غیردولتی 

کس دیگری نمی تواند آن ها را انجام بدهد.
11-تقویت بخش  تعاونی ها 

ایشان در همین چارچوب، بخش تعاونی در 
و  دانستند  مطلوبی  پدیده  را  کشور  اقتصاد 
افزودند: در تعاونی ها، با سرمایه های اندک 
می توان اشتغال فراوانی ایجاد کرد که اگر این 
اشتغال های ایجاد شده به صــورت شبکه ای 
به یکدیگر متصل شوند، برکات زیــادی برای 

اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد و وزیر محترم 
تعاون باید موضوع تعاونی ها را با جدیت دنبال 

کند.»12-»استفاده از کاالهای داخلی«
13- »شرکت در سرمایه گذاری های مولد 

همچون تعاونی ها و بورس« 
14-»ترویج فرهنگ کار جهادی و تعاون« 
عموم  به  اسالمی  انقالب  رهبر  هــای  توصیه 

مردم بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به روحیه 
تعاون و همکاری در میان مردم به ویژه در حوادث 
طبیعی همچون سیل و زلزله، بر لزوم استفاده از 
این روحیه در همه کارها تأکید کردند و افزودند: 
مردم باید تولیدات داخلی را تکریم کنند و اگر 
رفتار غلطی هم در این زمینه وجود دارد آن را 
زشت بدارند ولی به همه تولیدات داخلی تعمیم 
ندهند.ایشان به عنوان نمونه یکی از رفتارهای 
نادرست در عرصه تولید داخلی را استفاده از 
نشان خارجی برشمردند و گفتند: این شیوه 

باید اصالح شود.
15-ضــرورت ورود نخبگان به حل مسائل 

اقتصادی 
رهبر انقالب اسالمی وظیفه و مسئولیت نخبگان 
مسائل  حل  به  کمک  را  دانشگاهی  و  علمی 
اقتصادی و همکاری با بخش های تولیدی در 
جهت تبادل دانش و تجربه دانستند و افزودند: 
از وظایف مهم نخبگان، تربیت نیروی انسانی 
خــالق، مبتکر و متناسب بــا نــیــازهــای روز و 
همچنین کار علمی برای حل مشکالت موجود 
در مسائل بانکی و نظام بودجه ریــزی کشور 

است.حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر این 
که دستگاه های دولتی باید از ظرفیت علمی 
دانشگاه ها استفاده کنند، گفتند: در ابتدای 
سال چهار ماه فرصت داده شد تا نظام بودجه 
ریزی کشور اصالح شود اما متأسفانه این کار 
انجام نشد و دلیل آن هم گره های علمی است 
که این گره ها با کمک دانشگاهیان و نخبگان 

علمی برطرف خواهد شد.
ــم و  ــزاح ــردن قــوانــیــن م ــرف کـ ــرط 16- ب

مشکالت بانکی و گمرکی 
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه توصیه هایی 
هم خطاب به دستگاه های دولتی بیان کردند 
و گفتند: دستگاه های حکومتی باید با جدیت، 
به دنبال بهبود محیط کسب و کار و برطرف 
کردن قوانین مزاحم و اصالح عملکردهای غلط 
باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود 
آید.ایشان تأکید کردند: باید قوانین مربوط به 
مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و 
تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند 
و عرصه برای واردات و سفته بازی بسیار تنگ 
شود.رهبر انقالب تغییر قوانین و دستورالعمل 
ها را وظیفه مجلس شورای اسالمی دانستند و 
گفتند: البته برخی از این قوانین تغییر کرده و 
در مجلس تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده 
اند.حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر این که 
عمده مشکالت بخش تولید مربوط به مسائل 
بانکی و گمرکی اســت، مجلس و دولــت را به 
اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکالت 
توصیه کردند.ایشان به احتمال بــروز برخی 
خطاها از جانب تولید کنندگان اشاره کردند و 
گفتند: همه خطاها در یک سطح نیستند و نباید 
برای هر خطایی دستگاه های نظارتی بر سر 
تولید کننده بریزند، البته حساب خیانت از این 
گونه خطاها، جداست.رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه مبنی بر 
جلوگیری از تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای 
تولیدی که در آستانه تعطیلی بــودنــد، آن را 

اقدامی بسیار خوب خواندند.
17-ثبات سیاست های مالی و پولی 

تــوصــیــه دیــگــر حــضــرت آیـــت ا... خــامــنــه ای 
به دستگاه های دولتی، لــزوم ثبات سیاست 
ــای مــالــی و پــولــی بــود.ایــشــان همچنین با  ه
ــاره به تجربه مبادالت تجاری و اقتصادی  اش
با کشورهای خارجی گفتند: این تجربه به ما 
نشان می دهــد که کشورهای خارجی هیچ 
ــای اساسی  ــاه حاضر بــه انتقال فــنــاوری ه گ
به ویژه در بخش نفت، پتروشیمی و خــودرو به 

ایــران نیستند بنابراین دستگاه های دولتی 
باید به دنبال استفاده از توانایی های داخلی 
ــا باشند. ــه ایـــن فــنــاوری ه ــدن ب ــی  بـــرای رس
رهبر انقالب اسالمی افــزودنــد: همان فکر و 
اندیشه دقیقی که می تواند بدون هیچ کمکی 
به فناوری پیچیده و نــادر سلول های بنیادی 
یا فناوری غنی سازی اورانیوم از 3.۵ درصد 
به 20 درصد دست پیدا کند، آیا نمی تواند به 
فناوری استحصال بهتر و بیشتر از چاه های 
نفت دست یابد؟ قطعًا می تواند؛ بنابراین باید 
 از این ظرفیت بی بدیل داخلی استفاده کرد.
ایشان به خروج سریع شرکت های خارجی نفت 
و خودرو از ایران بعد از اعالم تحریم ها اشاره 
کردند و گفتند: در آن زمان برخی از این موضوع 
غصه خوردند اما باید غصه نخورد و خوشحال 
بود.رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به شرکت 
هــای داخلی که در زمینه قطعه ســازی برای 
خودرو، صنایع نفت، لوازم خانگی و ماشین آالت 
فعالیت می کنند، افزودند: باید از این توانایی 
استفاده کرد و با تشکیل یک نمایشگاه دایمی 

میان این شرکت ها هم افزایی به وجود آورد.
18-انتقال توانایی مهندسی دستگا ه های 

نظامی به دستگا ه های غیر دولتی 
ایشان انتقال توانایی های بسیار باالی مهندسی 
و فناورِی دستگاه های نظامی به دستگاه های 
غیرنظامی را ضــروری خواندند و خاطرنشان 
کردند: سال ها قبل یک ژنرال اسرائیلی گفته 
بود از ایرانی ها بدم می آید اما در مقابل پیشرفت 
نظامی آن ها تعظیم می کنم البته ما از آن موقع 
ــراواِن مهم تر و جالب  تاکنون دستاوردهای ف
تری داریم که موشک بالستیک با برد دو هزار 
کیلومتر و خطای حداکثر چند متر، تنها یکی از 
آن هاست.رهبر انقالب اسالمی افزودند: توان 
مهندسی و فناوری دستگاه های نظامی که به 
چنین افتخاراتی منجر می شود، باید در عرصه 
خــودرو، نفت، مسائل فضایی و دیگر بخش ها 

به کار گرفته شود.
در  دیپلماسی  ظرفیت  از  استفاده   -19

صادرات 
حضرت آیت ا... خامنه ای حمایت از صادرات 
و حضور فعاالن اقتصادی در کشورهای دیگر 
را هم مهم دانستند و افــزودنــد: می توانیم با 
استفاده از ظرفیت دیپلماسی، با همسایه ها و 
دیگر کشورها، ارتباطات اقتصادی خوبی برقرار 
کنیم.ایشان مسئوالن را به استفاده از تولیدات 
داخلی در مجامع بین المللی توصیه کردند 
و افزودند: مسئوالن باید نشان ها، حرف ها و 

مفاهیم ایرانی را ترویج کنند اما برخی بر عکس 
عمل می کنند.رهبر انقالب اسالمی گفتند: 
یکی از گله های ما از برخی مسئوالن سال های 
گذشته این بود که چرا وقتی در جمع اروپایی 
ها صحبت می کنند حرف صد سال پیش یک 
متفکر اروپایی را بیان می کنند، این حرف که 
برای اروپایی ها جدید نیست و ارزشی ندارد 
اما حرف های ما نو و نشنیده است و باید آن ها 
را بیان کرد.حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه 
سخنان شان حضور همه جانبه بخش خصوصی 
و تعاونی را در بخش نفت و گاز ضروری دانستند 
و افزودند: برخی قوانین مجلس نظیر قانونی 
که به تازگی در زمینه صنایع پایین دستی نفت 
و گاز مصوب شد، معطل آیین نامه ها می ماند، 
در حالی که این کارها باید به سرعت انجام شود 

تا فعالیت های تولیدی سرعت گیرد.
ــر مــشــکــالت  ــا عــــالوه بـ ــه هـ ــانـ 20 – رسـ
موفقیت های تولید گران  را هم منعکس کنند 
رهبر انقالب اسالمی در ادامــه سخنان شان 
رسانه ها را به انعکاس وسیع و مناسب موفقیت 
های تولیدگران فراخواندند و افزودند: رسانه 
البته از سر دلسوزی برخی اشکاالت را منعکس 
ــدارد تا مسئوالن اگر  می کند که عیبی هم ن
تلویزیون می بینند، بفهمند مشکالت کجاست، 
اما در کنار آن باید موفقیت های عرصه های 
مختلف تولیدی را برای مردم به ویژه جوانان 
بازگو کرد و با معرفی ظرفیت ها به مشتاقاِن 
فعاالن  منطقی  مطالبات  تولیدی،  فعالیت 
اقتصادی را نیز پیگیری کرد تا مسئوالن به آن 
ها توجه کنند.ایشان همچنین تفاوت تعرفه 
تبلیغات کاالهای داخلی با خارجی را ضروری 
خواندند و افزودند: باید در این زمینه به گونه 
ای عمل کرد که فعاالن اقتصادی بتوانند نشان 
خود را تبلیغ و ترویج کنند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای در پایان سخنان شان خطاب به ملت 
ایران و دوستان و دشمنان انقالب تأکید کردند: 
ملت ایــران در عرصه جنگ نظامی و سیاسی 
و امنیتی )مانند کارهایی که در این چند روز 
بود و کارهای مردمی نبود( دشمن را عقب زده 
است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم 
دشمن را به طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه 
حرکت کنونی در مسیر رونق تولید و پیشرفت 
ــن آینده خــود را محقق  اقتصادی، افــق روش
خواهد کــرد.در ابتدای این دیدار که در سال 
رونق تولید برگزار شد، جمعی  از کارآفرینان 
و فعاالن عرصه اقتصاد و تولید ملی به بیان 

دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند.



راضیه حسینی | خبرنگار

همه ما جمالتی مانند »کتاب، بهترین دوست 
ماست«، »کتاب، یــار مهربان« و ... را زیاد 
شنیده ایم اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید 
که چند درصد از والدین لزوم خرید کتاب  
برای بچه ها را درک می کنند؟ چند درصد از کودکان و نوجوانان 
به مطالعه کتاب های غیر درسی عالقه مند هستند و ضرورت 
آن را متوجه شده اند؟ و چند نفر از کودکان سرزمین ما، توانایی 
خرید کتاب دارند؟  در گوشه و کنار کشورمان و در مناطقی که 
شاید کمتر مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد، مدارسی هستند 
با کودکانی تشنه و مشتاق یادگیری. کودکانی که شاید یک 
کتاب بتواند دنیای آن ها را دگرگون و پنجره ای را برایشان باز 
کند رو به جهانی تازه و پر از اتفاقات شگفت انگیز. در پرونده 
امروز زندگی سالم و به بهانه هفته کتاب و کتاب خوانی با خانمی 
همراه و هم مسیر می شویم که یک کارمند معمولی است اما 
دغدغه اش، آینده کودکان و نوجوانان سرزمین اش است و بسیار 
عالقه دارد آن ها را با کتاب آشنا کند. »آسیه عبیری« کارمند 
علوم پزشکی رشت است. کارشناسی پرستاری دارد و 10 
سال در بیمارستان مشغول به کار بوده و اکنون 14 سال است که 
کارمند علوم پزشکی شده است. اطرافیانش که شناخت بهتری 
از او دارنــد، آسیه را بانویی خستگی ناپذیر معرفی می کنند 
که بی وقفه در حال تالش بــرای ساختن دنیایی بهتر برای 
اطرافیانش به خصوص کودکان است. او سال ها پیش یک گروه 
کتاب خوانی راه انداخت و بانوان همسن و سال و آشنای زیادی 
را به مطالعه و خواندن کتاب عالقه مند کرد. در ضمن او مربی 
بدن سازی  هم هست و هرگز ورزش را فراموش نمی کند. شاید 
باورش سخت باشد اما میان این همه کار از سال 95 تاکنون برای 
کودکان مناطق روستایی هم کتاب تهیه می کند و با هر سختی 
که هست به دست شان می رساند. در پرونده امروز زندگی سالم 
با او همراه می شویم تا درباره این تصمیم اش و حس و حال دانش 
آموزان مناطق محروم را از هدیه گرفتن یک کتاب بدانیم. با او 

راهی دو مدرسه در مناطق و اطراف شهر رشت می شویم.

پرونده

آرزو  و دغدغه خانم »عبیری« که هر ماه تعدادی کتاب برای کودکان روستایی می خرد و برای شان می برد، این است که بچه ها با کتاب بزرگ شوند

 قصه تمام نشدنی کتاب ، » عبیری « 
و کودکان روستایی!
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 کتاب، سرنوشت کودکان ما را 

تغییر خواهد داد
شبکه های اجتماعی، بازی های رایانه ای، شرایط اقتصادی، همه و همه باعث 
شده است تا ما وقت کمتری برای انجام کارهای خیرخواهانه داشته باشیم اما 
نقش اول قصه امروز ما، همت بلندی داشته است. از عبیری می پرسم که چه 
شد در کنار شغل، رسیدگی به کارهای فرزندان، خانه و ... به فکر تهیه کتاب 
برای بچه ها افتاده است و خودش برای رساندن کتاب ها به دست بچه ها اقدام 
می کند؟ می گوید: »من به کتاب و کتاب خوانی عالقه زیادی دارم و بچه های 
خودم را هم به همین شیوه بزرگ کــرده ام. من معتقدم که کتاب، سرنوشت 
کودکان ما را تغییر خواهد داد. کتاب هایی که از کودکی تا نوجوانی بچه ها 
خریده بودم، تعداد قابل توجهی می شد و بی استفاده در خانه مانده بود. با 
مشورت دخترم تصمیم گرفتیم این کتاب ها را به جایی بدهیم تا بچه های دیگر 
بتوانند استفاده کنند. بعد به این نتیجه رسیدیم که در گروه های دیگری که 
عضو هستم، فراخوانی بدهم و از دوستانی که تمایل به همکاری دارند و دارای 
کتاب های تازه یا در حد نو برای کودکان و نوجوانان هستند، دعوت به کمک 
کنم. استقبال خوبی شد. بعضی از دوستان کتاب هدیه دادنــد و بعضی به 
صورت نقدی برای خرید کتاب کمک کردند. آن ها را تهیه و به صورت کتاب های 
مخصوص دبستان، راهنمایی و دبیرستان دسته  بندی کردم. خواستم با مدارس 
داخل شهر شروع کنم ولی گفتم که شاید کودکی در مدارس حاشیه شهرها 
و روستاها باشد که نیاز بیشتری به این کتاب ها داشته باشد بنابراین تصمیم 
گرفتم به مدارس حاشیه شهر و روستاها بروم. به جاده های فرعی می رفتم 
و روستاها را پیدا می  کردم. نشانی مدرسه را می پرسیدم، در کوچه های غیر 
قابل تردد با خودرو می رفتم اما از هدفم دست نمی کشیدم. استقبال مدیران 
این مدارس هم خوب بود. با رویی باز پذیرای من می شدند و اجازه می دادند 
به کودکان کتاب هدیه بدهم. تا امروز به بیش از 25 مدرسه روستایی متفاوت 
رفته ام و حدود 10 تا 15 مورد از این مدارس هستند که به صورت متناوب به 
آن ها سر می زنم و برای دانش آموزان شان کتاب می برم. معموال ماهی یک بار 

به این مدارس سر می زنم.«

تمایل اطرافیانم برای کار خیر، متعجبم کرد
حاال به طور کامل از شهر خارج شده ایم و همچنان در مسیر رسیدن به این دو 
مدرسه هستیم. از فرصت استفاده می کنم و درباره مشکالتی که در این راه 
برایش پیش آمده است، می پرسم که می گوید: »قبل از هر چیز باید بگویم که در 
این راه دوستان عزیزی هستند که هر ماه برای این کار مبالغی از 30  هزار تا چند 

صدهزار تومان به حساب من واریز می کنند. 50 تا 60 نفر هم 
از ابتدای این کار تا به حال کمک کرده اند که به صورت 

موردی بوده است. راستش در ابتدای کار، من 
فقط می خواستم کتاب های خانه خودم را به 

بچه ها بدهم و قرار نبود این تصمیم ادامه دار 
شود ولی استقبال دوستان و تشویق آن ها 
خانواده ام)همسر  حمایت  همین طور  و 
و دو فرزندم( که در این راه هر کمکی از 

دست شان برآمد، انجام دادند باعث شد 
تا به امروز این کار را دامه بدهم. واقعا تمایل 

اطرافیانم برای کار خیر، متعجبم کرد. تا اوایل 
امسال حدود 19 میلیون تومان را صرف خرید بیش 

از سه هزار جلد کتاب کرده ام. در کنار آن مبالغی را هم به خرید 
وسایل ورزشی مانند توپ و تور والیبال، فوتبال و بسکتبال، توپ 
و راکت بدمینتون، حلقه هوالهوپ و ... ، مسواک بچگانه، نوشت 
افزار، مانتو برای دانش آموزان بی بضاعت و بسته های دفتر، 
ماژیک، کتاب و ... اختصاص داده ام. در اوایل بیشتر مدیران باور 
نمی کردند که من به عنوان یک شهروند معمولی برای این کار به 
مدارس آن ها آمده ام و مجبور می شدم برای اثبات مستقل بودن 
و وابسته نبودنم به هیچ سازمان و نهادی، توضیحات بسیاری 
بدهم. مجبور بودم بگویم من نه دنبال نمایندگی شورا و مجلس 
هستم نه برای تبلیغ آمده ام. فقط یک آدم معمولی هستم که 
دوست دارد، بچه ها کتاب بخوانند و با کتاب بزرگ شوند. اثبات 
همین موضوع، انرژی بسیاری از من می گرفت. با این حال و 
کم کم با مدیران بعضی از مدارس آشنا شدم و کارم راحت تر شد. 
حاال دیگر بعضی از آن ها خودشان می آیند منزل من وکتاب ها را 

می برند برای بچه ها.«

کتاب ها را با وسواس زیادی 
انتخاب می کنم

انتخاب کتاب مناسب در بــازار نشر، کار ســاده ای نیست. آن 
هم وقتی می خواهیم بهترین و مفیدترین کتاب ها را به دست 
کودکانی برسانیم که شانس کمتری برای خواندن کتاب های 
متعدد دارند. عبیری در این باره می گوید: »همه کتاب ها را از 
انتشارات و کتاب فروشی های معروف شهر تهیه می کنم. من 
در کتاب فروشی »شهر کتاب« یک صندلی مخصوص دارم. وارد 
که می شوم، زنبیل را برمی دارم، کتاب ها را انتخاب می کنم و 
می نشینم و مشغول خواندن تک تک آن ها می شوم. این کار 

یکی، دو ساعت وقتم را می گیرد. هر کتاب را که خواندم توی زنبیل می اندازم 
و بعدی را شروع می کنم. کتاب ها را با دقت برای گروه های سنی مختلف 
انتخاب می کنم و این طور نیست که هر فردی هر کتابی را که برایم 
آورد تا به بچه ها هدیه بدهم، بپذیرم. معموال کتاب هایی با 
موضوعات روان شناسی، تاریخی، علمی و حفاظت از خود را 
برای گروه های سنی اول تا ششم ابتدایی انتخاب می کنم. 
تصمیم هم دارم تا هر وقت که توان داشته باشم و خداوند 
یاری ام کند، به این کار ادامه  دهم. به قول دخترم، هر کتاب 
می تواند یک آغاز باشد؛ شاید این کتاب ها بتوانند برای بعضی 
از کودکان آغازی باشند برای رسیدن به آرزوهای بزرگ و کشف 
دنیایی تازه. من خودم با کتاب بزرگ شده و تأثیر آن را روی زندگی 
خودم حس کرده ام. روزی نیست که بدون خواندن کتاب سپری کنم. 
هرچقدر وقت کنم از نیم ساعت تا سه یا چهار ساعت در روز کتاب می خوانم. 
کتاب در کودکی روی ذهن من تأثیر زیادی گذاشت و شخصیت بزرگ سالی ام 
را شکل داد. می خواهم تا جایی که می توانم به کودکان وطنم کمک کنم تا همین 

تأثیر مثبت را از کتاب بگیرند، با آن آشنا شوند و به خواندن اش عادت کنند«.

شوق بچه ها برای خواندن بیشتر را در 
چشمان شان می بینم 

بعد از طی مسافتی به بخشی روستایی و البته سرسبز به نام »شکار اسطلخ« 
می رسیم. دبستان این بخش یکی از دو مدرسه ای ا ست که برای اهدای کتاب به 
آن جا سرخواهیم زد. مدیر مهربان این مدرسه به عنوان یکی از معلم ها هم مشغول 
به کار بود. این دبستان فقط دو معلم برای مقطع ابتدایی داشت و یک معلم هم 
برای پیش دبستانی. دختر و پسرهای اول و سومی با هم در یک کالس نشسته 
بودند و سرجمع 15 نفر می شدند. وارد کالس شدیم. بچه ها قد ونیم قد کنار 
هم نشسته بودند. کتاب ها را که می گرفتند، شوق در چشمان شان برق می زد. 
یکی بلند شد و گفت: »خانم، کتاب قبلی که بهم دادین همش رو تا آخر خوندم«. 
همان جا کتاب ها را باز کردند و ورق زدند. بعد به کالسی که پنجم و ششمی ها 
با هم بودند، رفتیم. آن ها هم کتاب ها را گرفتند و با اشتیاق نگاه کردند. کنار در 
ایستاده بودیم که یکی از بچه ها بیرون آمد و با تعجب به تصویری از انسان های 
اولیه که در کتاب بود اشاره کرد وگفت: »خانم، این جا رو نگاه کنین. اینا چرا این 
شکلی هستن؟« به کتاب های همدیگر نگاه و با ذهن کودکانه خودشان تجزیه و 
تحلیل می کردند. مدیر مدرسه با این که دست تنها بود با روی باز پذیرای ما شد. 
این مدرسه کالس چهارم نداشت و دومی هایش هم غایب بودند. همان ابتدای 

ورودمان یک دختر کوچولوی پیش دبستانی زیبا با مادرش آمد 
که مدیر گفت کالسش تشکیل نمی شود، چون همکالسی اش 
نیامده است. پیش دبستانی این مدرسه فقط دو دانش آموز 
داشت و با غیبت یکی از آن ها کالس منحل می شد. دختر کوچولو 
بامادرش به سمت خانه حرکت کردند ولی نگاهش هنوز به در 

مدرسه بود و دوست داشت در مدرسه باشد.«

خوشحالم که بچه ها کتاب ها را بعد 
از خواندن با هم عوض می کنند

مقصد بعدی مان دبستانی در منطقه »َگرَفم« است. بخش گرفم 
کمی باالتر از شکاراسطلخ بود و دبستانی داشت که تأسیس 
آن سال 47 بود. مدرسه قدیمی بود ولی کالس ها منظم و تمیز 
بودند. تعداد دانش آموزان و معلمان این مدرسه بیشتر از قبلی 
بود. عبیری کتاب ها را برای هر کالس به تناسب سن و سال شان 
دسته بندی کرده بود. این جا هم دختر و پسر کنار هم بودند و دو 
سال با هم در یک کالس حضور داشتند. کالس اول و دوم با هم 
نشسته بودند. الیکا دختر کوچولوی کالس اولی  را کنار در 
ورودی کالس دیدم. با پدرش ایستاده بود و نمی خواست داخل 
برود. هر چه اصرار کردم نیامد. داخل رفتیم و عبیری که قبال 
هم چندبار به این مدرسه آمده و کتاب آورده بود، مشغول پخش 
کتاب ها شد. بچه ها به محض این که او را دیدند، شناختند، 
سریع از سر جایشان  بلند شدند و به افتخارش دست زدند. نه از 
سر اجبار بود و نه قانون. لبخندها و صدای بلند تشویق ها این را 
ثابت می کرد. داشتم عکس می گرفتم که دیدم الیکا، آرام آمد 
داخل و سرجایش نشست. با چشمان زیبایش به من خیره شد و 
عکش اش را گرفتم. سر کالس بچه های سوم و چهارم رسیدیم. 
چقدر مشتاق گرفتن کتاب بودند. چند نفری هم قرار گذاشتند، 
بعد از خواندن، کتاب ها را با هم عوض کنند. وارد کالس پنجم 
و ششمی ها که شدم. صحنه جالبی دیدم. وسط کالس و بین 
نیمکت ها، ردیفی از گلدان های کوچک گذاشته شده بود که 
احتمااًل بچه ها آورده بودند و برای شان خیلی باارزش بود. از 
معلم شان درباه این کار پرسیدم، به نکته جالبی اشاره کرد و 
گفت: »این ها را گذاشته ام این جا تا بچه ها یاد بگیرند منظم راه 
بروند و مدام به هم نخورند و مارپیچ نروند. وقتی حواس شان به 
گلدان ها باشد و مراقب آن ها باشند، خودبه خود منظم و آرام 
راه می روند«.ایده خوبی برای یاد دادن نظم وترتیب به بچه ها 
بود. زنگ تفریح به صدا در آمد و بچه ها به حیاط نه چندان بزرگ 
مدرسه رفتند. تا قبل از امروز و تجربه شیرین و لذت بخش بودن 
کنار این بچه ها، تصور نمی کردم دانــش آمــوزان، به خصوص 
در این مدارس حاشیه شهر، این قدر به کتاب و کتاب خوانی 
عالقه داشته باشند. با گرفتن هدیه ای به نام کتاب خوشحال 
شوند و همان لحظه شروع به خواندن اش کنند. این کتاب ها 
می توانند کودکان را مشتاق یادگیری و تحصیل کنند و شاید 

واقعًا این کتاب ها آغازی 
نــو بــرای کــودکــی باشند. 
ــد اســتــعــداد نهفته  ــای ش
دانش آموزی را شکوفا کنند 
ــن برایش  و آیــنــده ای روش

بسازند.

 توصیه هایی  برای محافظت از

 کلیه ها در سرما 
 سرمای هوا می تواند بیماری های کلیوی را 

تشدید کند

اخطار کتبی بهتر است یا اخراج 
موقت؟!

بررسی یکایک شیوه های جایگزین تنبیه بدنی در 
 مدارس که مدیرکل پاسخ گویی به شکایات 

آموزش و پرورش اعالم کرده است

سوپ رنگین کمان
یک داستان تصویری جذاب برای کودکان
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آن چه در زندگی سالم امروز می خوانید



امــا واقعیت ایــن اســت کــه عــوارض درمان هایــی چون 
شیمی درمانی و ...  برای بیماران سرطانی می تواند بسیار 
بیشتر از این چند مورد و البته تا مدت ها بعد از اتمام درمان 

نیز همراه فرد باشد.
 پژوهشــگران آمریکایی می گویند برنامه های ناســا برای 
آماده ســازی فضانوردان می توانــد به کمک ایــن گروه از 
بیماران بیاید.در یکی از آخرین بررسی ها درباره عوارض 
جســمانی درمان های ســرطان، گروهی از پژوهشگران 
در نیویــورک متوجــه نکتــه  قابل تاملــی شــدند. آن ها در 
بررسی های خود متوجه شــدند تاثیر شیمی درمانی روی 
جســم و مغز بیماران ســرطانی تاثیری مشــابه یک ســفر 

فضایی روی جسم و مغز فضانوردان دارد.
 بررسی ها نشــان می دهد افزون بر افت عملکرد جسمی 
بعد از یک ســفر فضایی، مغز فضانوردان تا مدتی عملکرد 
پیشین خود را از دست می دهد و درگیر وضعیتی می شود 

که به اصطالح به آن »مه فضایی« می گویند. 
به گزارش دیلــی میل،  مطالعــات جدید دربــاره بیماران 
سرطانی نیز نشان از وضعیتی مشابه دارد که به اصطالح 
به آن »مغز شیمیایی« می گویند. در کنار وضعیت مغز این 

دو گروه، توان جسمی آن ها نیز در ابعاد مختلف افت قابل 
مالحظه ای می کند. بررسی این پژوهشگران البته در حد 
توصیف شرایط باقی نمانده اســت و آن ها در پی طراحی 
برنامه ورزشــی و بازپروری برای بیماران ســرطانی شبیه 
آن چیزی هســتند که در ناســا برای فضانوردان طراحی 

شده است.
 برای سفر به فضا آماده شوید

فضانوردان پیش از سفرهای فضایی ملزم به انجام برخی 
فعالیت های ورزشی هستند. 

هدف از ایــن فعالیت ها بهبــود عملکرد بــدن و تقویت آن 
اســت، به عنوان مثال افــزون بر افزایش حجــم عضالت، 
تمرینات منظم ورزشی کمک می کند تا حجم خون آن ها 
افزایش یابد و فشــار خون آن ها بهتر از قبل تنظیم شــود. 
این بهبود عملکرد جســمی از آن نظــر اهمیت دارد که در 
هر شرایطی سفر فضایی باعث افت عملکرد می شود، اما 
داشتن بدنی آماده تر کمک می کند فرد پس از بازگشت از 

سفر، در وضعیت بهتری قرار داشته باشد.
 البته ناسا و دیگر آژانس های فضایی بعد از اتمام ماموریت 
فضانــوردان، آن هــا را بــه حــال خــود رهــا نمــی کننــد و 

برنامه های ورزشــی مشــخصی برای بازپروری جسمی و 
شناختی آن ها دارند.

 با توجــه به تمام این نــکات این گروه از پژوهشــگران چند 
پیشنهاد برای بیماران سرطانی ارائه دادند.

 اول کسب آمادگی، سپس شیمی درمانی
ایــن پژوهشــگران می گویند بیمــاران ســرطانی نیز الزم 
است پیش از آغاز شیمی درمانی تا جایی که امکان دارد، 
فعالیت های ورزشی انجام دهند و وضعیت جسمی خود را 
بهبود بخشند. البته برنامه های ورزشی هر کسی متناسب 
با وضعیت او و بیماری اش متفاوت خواهد بود اما داشتن 
برنامه پیاده روی منظم و روزانه می تواند برای اغلب افراد 

قابل اجرا باشد.
 افزون بر ورزش پیش از آغاز درمان شیمی درمانی، توجه 
به فعالیت هــای ورزشــی بعــد از اتمــام درمــان، موضوع 
دیگری است که این پژوهشگران بر آن تاکید دارند. آن ها 
می گویند افــراد با فاصلــه کمی پــس از اتمــام دوره های 
شــیمی درمانی می تواننــد بــا شــروع بــه ورزش منظــم و 
حساب شده به بهبود وضعیت جسمی خود کمک کنند و 

توان جسمی و البته شناختی خود را بهبود بخشند. 

ت
الم

س
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پرسش و پاسخ

محافظت از کلیه ها در سرما

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 مهدی فهیمی
متخصص طب سنتی

آیــا از نظر طب ســنتی ســنگدان مــرغ ارزش 
غذایــی دارد؟ چگونه از ســنگدان به بهترین 

نحو استفاده کنیم؟
طبخ چرخ شده سنگدان مرغ با دنبه گوسفندی و 
نخود  و مصرف آن  می تواند بخش زیادی از انرژی 
مورد نیاز مــردان و زنانی را که مشــغول کارهای 
ســخت هســتند تامین کند .ترکیب پودر رازیانه 
و ادویه جات اصالح مزاج شــده یا ادویــه های در 
دسترس شــما می تواند به عنوان مصلح این غذا 
استفاده شود . اضافه کردن پودر غوره ، رب انار و 

رب نارنج، طعم و مزه این غذا را بیشتر می کند .
 همسرم عالقه زیادی به شــیره انگور دارد. 
گرم مزاج  است و می ترسم برایش ضرر داشته 

باشد . لطفا مصلح آن را بفرمایید.
شــیره انگور سرشار از خاصیت اســت .خون ساز 
و مولد خون صالح، مقوی بنیه بــدن به ویژه برای 
کودکان و نوجوانان، حاوی ویتامین های ضروری 
A ، B ، C و امالحــی ضــروری مثل آهن، فســفر و 
منیزیم، مقوی و غلیظ کننده شیر مادران، مفید 
در درمان صرع، ســرفه مزمن، تپش قلب، الغری 
مفرط ، ضعف احشا، یرقان، افسردگی و ... است.
شیره انگور درمان بسیاری از بیماری هایی است 

که منشاء سردی دارد.
 ترکیب آن با ارده کنجد خواص شیره را صد چندان 
می کند و بهترین وعده صبحانه بــرای تمام افراد 

محسوب می شود.
مصلح: افراد خیلی گرم مزاج بعد از خوردن ارده 

شیره می توانند کمی آب لیمو میل کنند.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
چهارشنبه

29آبان1398
شماره1467

 پوســت لیمــو، پرتقال، چــای ســبز و آویشــن را درون 
صافی قوری بریزید و به اندازه یک فنجان آب جوش به آن 
بیفزایید، سپس اجازه دهید دست کم 5 دقیقه خوب دم 
بكشــد. در آخر، آن را درون لیوان بریزید و آب جوش را 
نیز به آن اضافه و با پوست لیمو و پرتقال تزیین کنید. این 
تركیب حتما در یک ظرف در بسته مثل قوری دم بكشد، 

در غیر این صورت رنگ و عطر مناسبی نخواهد داشت.
خواص

 از خواص درمانی جوشــانده پوســت پرتقــال در طب 

سنتی بسیار یاد شده است.
  از این خواص می توان به  تقویت سیستم ایمنی بدن و 
اعصاب، درمان سرفه، سرماخوردگی، تسکین استرس 
و... کــه تنها برخی از خــواص درمانی دمنوش پوســت 

پرتقال هستند، اشاره کرد.
دمنوش لیمو، آرامش بخش و تســکین دهنده است، 
فشارهای عصبی و خستگی های روحی را کاهش می 
دهد، تپش قلب را از بین می برد و مشــکالت بد خوابی 

را رفع می کند.

بیشتر بدانیم

 ریزش موها

 بعد از بارداری 

اگــر در دوران بارداری موهای شــما 
پرپشــت تر شــده، ممکــن اســت بعــد از زایمان 
دسته دســته بریــزد. ایــن مســئله بــرای برخــی 
از تازه مــادران در چنــد مــاه اول پــس از زایمان 
رخ می دهــد و نگران کننــده نیســت. در دوران 
بارداری، سطح باالی هورمون استروژن ممکن 
است مرحلۀ رشد موی شما را طوالنی تر کند که 
ریــزش موها کمتــر از حد معمول می شــود. بعد 
از زایمان، سطح اســتروژن در بدن پایین می آید 
و موها شــروع به ریختــن می کند کــه این ریزش 
شدید، معمواًل بعد از سه تا چهار ماه پس از زایمان 
متوقف خواهــد شــد. با گذشــت زمان بیشــتر، 
معمواًل میزان رشد موهای جدید به حالت اولیۀ 
پیش از بارداری بازمی گردد. اگر شما در دوران 
بارداری و در نتیجۀ افزایش هورمون آندروژن، از 
رشد بیش از حد مو در صورت و بدن رنج می برید، 
به احتمال زیاد ظرف شــش ماه پس از زایمان از 

بیشتر این موها راحت می شوید.
 ماسک پیشنهادی برای تقویت مو :

 ماسک سیر و روغن نارگیل
یک قاشق غذا خوری روغن نارگیل را با یک قاشق 
غذا خوری آب ســیر ترکیب کنید. این مخلوط را 
روی کف ســر و موهایتان به آرامی ماساژ دهید تا 
پوست ســر و موهایتان بتواند مواد مغذی سیر را 
جذب کند. بگذارید ۲۰ دقیقه بماند و بعد با آب 
ولرم آبکشــی کنید. می توانید روغــن نارگیل را 
گرم و با سیر مخلوط کنید و بعد از سرد شدن از آن 

استفاده کنید.
  ماسک سیر و روغن زیتون

سیر ها را پوست و له کنید. روغن زیتون را در تابه 
گرم کنید و سپس روی پوره سیر بریزید و هم بزنید 
تا یکدست شــود. مخلوط ســیر و روغن را در یک 
بطری شیشــه ای بریزید و بگذارید دو تا ســه روز 
بماند. هفته ای دوبار این ماسک خانگی را روی 
پوست سرتان بگذارید و ماساژ دهید. باید ماسک 
به مدت یک ساعت روی موهایتان بماند سپس با 

آب ولرم بشویید.

بانوان

دانستنی ها

 کلیه ها را گرم نگه دارید
کلیه ها نباید در معرض هوای سر قرار بگیرد، پوشیدن 

کمربندهای پهن گزینه مناسبی برای گرم  نگه  داشتن 

کلیه هاســت؛ کمربند نباید خیلی تنگ باشــد و بدن را 

تحت فشار قرار دهد.

 به میزان کافی آب بنوشید
معموال در زمســتان به دلیل تعریق پاییــن بدن، تمایل 

زیادی به نوشیدن آب وجود ندارد؛ ولی عملکرد صحیح 

کلیه ها نیازمند آب کافی است.

 غذاهای سالم بخورید

در زمســتان باید دقت شــود که تعادل مواد غذایی بدن 

رعایت شود. مصرف مقادیر کافی ویتامین، امالح و مواد 

معدنی، سبزی، میوه و پروتئین برای محافظت از کلیه ها 

در تمام فصول و به ویژه فصل سرما ضروری است.

 واکسن آنفلوآنزا بزنید 
زیرا برای سالمت کلی بدن و کلیه ها توصیه شده است.

 مصرف نمک را کاهش دهید
 به طور مرتب ورزش کنید

 در هوای آلوده از خانه خارج نشوید
 غذای آماده و سرخ شده مصرف نکنید

بررسی جدید پژوهشگران درباره داشتن برنامه ورزشی برای بیماران سرطانی پیش از آغاز شیمی درمانی و پس از اتمام آن تاکید دارد

شباهت های بیماران سرطانی و فضانوردان 

شیوا رضایی |  مترجم 

بسیاری از افراد با شنیدن درمان 

ســرطان و شــیمی درمانی یــاد 

عــوارض جســمانی طــول دوره 

شــیمی درمانی می افتنــد؛ عوارضی چــون تهوع، 

سرگیجه، ریزش مو، ضعف و بی حالی و ...  

مولتی ویتامین ها چه موادی 
هستند؟

مولتی ویتامین ها،  شامل انواع گوناگون ویتامین  
و مواد معدنی هســتند. داروهای مولتی ویتامین 
به شــکل های گوناگونــی مانند قرص، کپســول، 
آدامس یا پودر و مایع به بازار ارائه می شوند. با توجه 
به برچسب طریقه مصرف و دوز آن ها، معموال باید 
دو بار در روز مصرف شوند. ۱۳ ویتامین و دست کم 
۱۶ ماده معدنی به واکنش های آنزیمی بدن کمک 
می کنند و به آن ها سرعت می بخشند. همچنین به 
این مواد مغذی برای رشد و تنظیم فرایندهای بدن 
نیاز است. افزون بر انواع گوناگون ویتامین ها و مواد 
معدنی، آمینو اسیدها و اسیدهای چرب مورد نیاز 
بدن را نیز تامین می کنند. امــا از آن جایی که این 
مواد توسط ســازمان غذا و دارو تنظیم نمی شوند، 
ممکن اســت مقادیر کمتر یا بیشــتری از آن چه که 

روی برچسب نوشته شده داشته باشند.

 همه چیز درباره 
جراحی زیبایی گردن

در صورتی که پوست گردن انعطاف پذیری خود را 
از دست بدهد و چربی هم در آن ناحیه تجمع داشته 
باشد دچار افتادگی می شــود که منظره نازیبایی 
ایجاد می کند. امروزه به شــیوه هــای مختلف این 
افتادگی پوســت قابل درمان اســت. یکی از روش 

ها جراحی است.
 انواع جراحی زیبایی گردن

جراحی زیبایی گردن به روش های مختلفی انجام 
می شودکه عبارت است از:

 لیپوساکشن گردن
در این روش معموال چربی های اشباع شده و اضافه 

از ناحیه گردن حذف می شود.
 کشیدن پوست گردن

 کشیدن پوست گردن در روش های مختلفی انجام 
و با توجه به شرایط بیمار انتخاب می شود.

 پالتیسماپالستی
 در ایــن روش معمــوال به حــذف خطــوط و چین و 
چروک روی گردن اقدام و پوســت گردن سفت تر 

می شود.
 سرویکوپالستی

 در ایــن روش، بافــت اصلی پوســت گــردن محکم 
و پایدار می شــود و پوســت اضافی گردن را حذف 

می کنند.

پزشکی

سرمای هوا می تواند بیماری های کلیوی را تشــدید کند؛ به همین دلیل مراقبت از کلیه ها در فصل سرما 

نیازمند توجه بیشتر است.به گزارش سازمان جهانی بهداشت اکنون حدود ۸۵۰ میلیون نفر در سراسر 

جهان به بیماری های مختلف کلیوی مبتال هستند. بیش از ۱۳ میلیون نفر  در سراسر جهان مبتال به آسیب 

شدید کلیه )AKI( به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بروز بیماری مزمن کلیه هستند که ۸۵ درصد این افراد 

در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط زندگی می کنند.

علت و عالیم سندروم شیهان
ســندروم شــیهان، عارضــه ای اســت کــه 
دربعضــی از زنانی که هنــگام زایمان خون 
ریزی زیــادی دارند، دیده می شــود. خون 
ریزی شدید، عملکرد غده هیپوفیز را تحت 
تاثیر قرار می دهــد و باعث می شــود بیمار 
دچار عالیــم کــم کاری هیپوفیز شــود. در 
واقع، ســندروم شــیهان، نوعی کــم کاری 
هیپوفیز اســت.  غــده هیپوفیز که بخشــی 
از سیســتم غدد درون ریز اســت، مســئول 
اســت  هورمون هایــی  از  برخــی  تولیــد 

که بــر اندام هایی ماننــد تیروئیــد، کلیه ها 
و اندام هــای تولیــد مثلــی ماننــد رحــم اثر 
می گــذارد. وقتــی غــده هیپوفیــز آســیب 
می بیند و ایــن هورمون ها به انــدازه کافی 
تولید نمی شــود، عملکرد اندام های تحت 
تاثیر نیز افت می کند. ســندروم شــیهان به 
نام کــم کاری هیپوفیز پــس از زایمــان نیز 

معروف است.
 عالیم

عالیم سندروم شیهان گوناگون است و در هر 

فردی متفاوت است و بستگی به میزان افت 
عملکرد غده هیپوفیــز در تولید هورمون ها 

دارد. 
عالیم سندروم شــیهان به تدریج و طی یک 

دوره از زمان بروز می کند.
 در مــوارد نــادر و بســیار جدی تــر که بــه آن 
سندروم شــیهان حاد می گویند، این عالیم 

فوری بعد از زایمان ظاهر می شود.
- خستگی

- خشکی پوست

- افزایش وزن
- یبوست

- قطع قاعدگی یا قاعدگی نامنظم
- توقف رشد مو های زاید

- فشار خون پایین
- ناتوانی  در تولید شیر و شیردهی

- مقاومت به انسولین
- کاهش میل جنسی

- ُگرگرفتگی
- کاهش اندازه سینه ها

ســندروم شــیهان به همان شیوه ای 
درمان می شود که کم کاری هیپوفیز 
درمــان می شــود، یعنــی بــا درمــان 
جایگزینی هورمون. پزشک، سطح 
هورمون ها را در خون بیمار می سنجد 
و تعییــن می کنــد کــدام یــک از این 
هورمون ها نیاز به درمان جایگزینی 
با هورمون دارد و این چیزی است که 

در هر بیمار متفاوت است

تغذیه

نوشیدنی

سواد سالمت

برای محافظت از کلیه ها در فصل سرما رعایت چند نکته الزامی است:

پوست لیمو - یک قاشق غذاخوری
 پوست پرتقال  - یک قاشق غذاخوری

 چای سبز  - یک قاشق غذاخوری

 آویشن خشک – یک قاشق چای خوری
 آب جوش - یک لیوان

دمنوش لیمو پرتقال
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زندگی سالم 
چهارشنبه 
    29 آبان  1398   
شماره 1467 

قرار و مدار

روز دادن غذای گرم  به کارگران

هــوا خیلــی ســرد شــده و بعضــی از 
کارگرهای عزیز که یا ســرگذرها هســتن 
یا در ســاختمان های در حال ســاخت، از 
میل کردن یــک وعده غــذای گرم خیلی 

حواس تــون بــه خوشحال خواهند شد. 
هم  اون ها 

باشه.

* درباره پرونده دیروز زندگی سالم، می خواستم بگم 
من که حوصله خوندن همین کتاب های به قول شــما 

مثل ساندویچ رو هم ندارم، باید چی کار کنم؟
* وای که چقدر عکس صفحه خانواده دلنشــین بود. 
یاد پدرم افتادم که منو می برد بیــرون و چه تفریحاتی 

داشتیم با هم. روحش شاد.
* درباره مطلــب »روروک« که در ســتون بانوان چاپ 
شده است، باید بگویم که تجربه شخصی من هم نشان 

می دهد روروک به درد نمی خورد.
* این آقایی که زنگ می زده به اورژانس، مریض بوده. 
چقدر لقمه رو پیچوندین دور سرتون. بعضی  مردها با 

صدا هم تحریک می شوند.
* در مطلــب »ممنوعیت هــای غذایــی بــرای فــرد 
ســرماخورده« گفتــه اید مرکبــات نخوریــم! یک عمر 
گفتن لیمو شــیرین و پرتقال بخور تا خوب شــی، شما 

میگین نخوریم؟
* پدری 60 ساله ام و از دســت خودم ناراحتم که چرا 
این قدر دیر با مطالبی مثــل »کاری کنید که دخترتان 
بدانــد دوســتش دارید«، آشــنا شــدم. لطفــا پدرهای 

دختردار امروزی، حتما این موارد را جدی بگیرند.
* هر قدر تالش کــردم به کمیک امــروز صفحه نوجوان 
درباره »درِست رو بخون، اونم در کنارش ادامه بده...« 

بخندم، نتونستم. عذرخواهی می کنم ازتون!!!

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

بررسی شیوه های تنبیه جایگزین  
در ادامه  به تفسیر هر کدام  از شیوه های تنبیه جایگزین 

از منظر روان شناسی می پردازیم.
تذکر و اخطار شفاهی به صورت خصوصی: به نظر 
می رســد این گزینه اصولی ترین راهــکار برای مقابله 
با تخلفــات دانش آموز باشــد. بهتر اســت ابتــدا  معلم 
درباره مشــکل دانش آموزان صحبت کند و بعد برای 
بررسی های بیشــتر به مشاور مدرســه یا روان شناس 

ارجاع داده شوند.
تذکــر و اخطــار شــفاهی در 
حضــور دانش آمــوزان کالس 
مربــوط: مطابــق بــا گزینه های 
اطالعیه هــر گونــه تنبیــه روانی 
غیرمجاز دانسته شــده است. در 
حالی کــه تذکر در حضــور جمع 

باعث تحقیــر دانش آموز می شــود و زمینه تمســخر و 
سرزنش توسط دانش آموزان دیگر را فراهم و اعتماد 

به نفس دانش آموز را خدشه دار می کند.
تغییر کالس: چنین راهکاری اساســا عملی به نظر 
نمی رسد. در بســیاری از مدارس، تنها یک کالس از 
هر پایه وجود دارد. حتــی در صورت انتقال به کالس 
جدید ، مشــکالتی در برقراری ارتبــاط دانش آموز با 
کالس جدید ایجاد و همین نوعی تنبیه روانی محسوب 
می شــود زیرا دانش آموزان قدیمــی کالس به ندرت 

دانش آموز جدیدی را در جمع خود راه می دهند.
اخطار کتبی و اطالع به ولی: از دیرباز این راهکار در 
مدارس اجرا می شده است. اطالع به والدین می تواند 
باعث پیگیری های آینده شــود و زمینه را برای ارتباط 

بهتر با دانش آموز و حل مسائل بیشتر فراهم کند.

اخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی والدین: این 
راهکار مانند یک شمشــیر دولبه است. چه بسا برای 
بسیاری از دانش آموزان که به دالیل اخالقی مجازات 
شده اند حکم جایزه را داشته باشد و راهی برای فرار از 
درس و مدرسه محسوب شود. پس بر اساس نوع رفتار 

و کردار دانش آموز باید نوع مجازات متفاوت باشد.
انتقال به مدرسه دیگر: این راهکار هم مانند انتقال 
به کالس دیگر، باعث نوعی برچسب برای دانش آموز 
می شــود و زمینه را بــرای جلوگیــری از ثبــت اولیای 
مدرســه و دانش آمــوزان فراهــم 
می کنــد و فرد با پذیرش نشــدن 
روبه رو می شود. به نظر می رسد 
عاقالنه تریــن راه تعیین مجازات 
بــرای دانش آمــوزان، شــناخت 
عالقه مندی ها و نقاط ضعف آن ها 
باشد. بدین ترتیب بر حسب شخصیت و مشکل)درسی 
و اخالقی( می توان مجازات و تنبیه مناسب را انتخاب 

کرد.

نحوه صحیح تنبیه هم باید تعلیم داده شود  
البته بهتر است شیوه های عملی ارتباط با دانش آموزان 
و نحوه صحیح تنبیه به صورت کاربردی و درست برای 
اولیای مدرسه توســط روان شناسان تعلیم داده شود 
چراکه در بسیاری از مواقع، اشخاص از نظر تئوری تمام 
مسائل را می دانند اما هنگام اجرای عملی آن به مشکل 
می خورند. به عنوان نکته آخر، صالحیت روانی و میزان 
کنترل خشــم دبیــران قبل از اســتخدام باید توســط 
روان شناسان ماهر ارزیابی شود تا شاهد حمالت خشم 

چه به صورت کالمی و چه به صورت فیزیکی نباشیم.

  مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخ گویی به شــکایات وزارت آموزش و پرورش، در 
جدیدترین صحبت هایش درباره تنبیه بدنی در مدارس گفته: »تنبیه دانش آموزان)نه تنبیه 
بدنی( در مواردی که قصور و سهل انگاری از سوی دانش آموز در انجام وظایف خود صورت 
بگیرد، تحت شرایطی مجاز شمرده شده است. در این بین، تذکر و اخطار شفاهی به طور 
خصوصی، تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کالس مربوطه، تغییر کالس، اخطار کتبی و اطالع 
به ولی دانش آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای مدت سه روز، انتقال به 
مدرسه دیگر و ... از جمله تنبیه هایی است که می تواند جایگزین تنبیه بدنی شود.«)منبع خبر: تابناک(. حاال 

سوال این جاست که آیا این شیوه های جایگزین از لحاظ روان شناسی مناسب هستند یا خیر؟

دکتر ساحل گرامی| روان شناس کودک

اخطار کتبی بهتر است یا اخراج موقت؟!
بررسی یکایک شیوه های جایگزین تنبیه بدنی در مدارس که مدیرکل پاسخ گویی 

به شکایات آموزش و پرورش اعالم کرده است

قبــل از هــر موضوعــی الزم اســت شــما و 
همســرتان بــه یــک شــناخت مناســب از 
روحیات همدیگر برسید تا بتوانید برای رفع 
نیاز های عاطفی و معنوی یکدیگر واکنش 
مناسب تری نشــان دهید. برای کسب این شــناخت هم بهتر 
اســت گاهی از زاویه دید طرف مقابل به قضایا نگاه و خود را در 

شرایط وی تصور کنیم. 

 در روز های خوشی با شوهرتان متفاوت باشید

نوشته اید شوهرتان چند وقتی با شما و دخترتان خوب است 
به طوری که احســاس خوشــبختی می کنید. یک نکته مهم 

این است که نوع رفتار شما در زمان هایی که شوهرتان خوب 
و خوش رفتار اســت باید با زمان هایی که بداخالقی می کند، 
متفاوت باشد به گونه ای که وی نتیجه خوب رفتار کردن خود 
را در رفتار مناسب شــما مشــاهده کند و همواره طوری رفتار 
کنید که تقویت کننده رفتار های مناسب و بازدارنده رفتار های 

پرخاشگرانه وی باشید.

 شرایط را مدیریت کنید

در پیامک تــان نوشــته اید گاهی رفتار های شــوهرتان خیلی 
خوب است. پس می توان نتیجه گرفت که تا حدودی شرایط 
و محیــط روی نحوه رفتــار وی موثر اســت و شــما می توانید با 
تشخیص این مسئله و شناسایی محرک هایی که باعث آرامش 
و خوش رفتاری وی می شود، آن ها را تقویت کنید و همچنین با 

شناخت محرک ها و شرایطی که باعث برهم خوردن تعادل و 
بدرفتاری در شوهرتان می شود، آن ها را کم رنگ و مشکل تان 
را حل کنید. در این شرایط می توان گفت شما در موارد زیادی 

می توانید از بروز تنش پیشگیری کنید.

 پرخاشگری شوهرتان را واکاوی کنید
تقریبا هر رفتاری به دنبال علت های روانی و فیزیولوژیکی اتفاق 
می افتد و شوهر شما نیز از این امر مستثنا نیست؛ بنابراین سعی 
کنید در پی شناخت علت رفتار های پرخاشگرانه وی باشید و به 
مرور چیز هایی که او را عصبی می کند، شناسایی و سپس برای 

رفع آن ها برنامه ریزی و اقدام کنید.

 شوهرتان را درک کنید

شما هیچ اشاره ای به مشکالت شوهرتان نکرده اید. اگر به 
دالیل بداخالقی و پرخاشــگری شــوهرتان پی بردید، بهتر 
اســت به جای اذیت و طرد کردن او، تالش کنید او را درک 
کنید و بدانید کــه احتماال خودش هم از ایــن گونه رفتار ها 
راضی نیســت و در صورتی که شــما و اطرافیان با حمایت و 
راهنمایی مناسب بتوانید اعتماد او را مبنی بر پشتیبانی به 
او اثبات کنید، به مرور از فشار های روانی اش کم می شود و 

رفتارش بهتر خواهد شد.

داشتن کودکی که هر بار برای مهدکودک 
رفتن قشــقرق به پا یا هزار جور بهانه ردیف 
می کند، برای هر پــدر و مــادری می تواند 
کابوس باشد. این که کودک برای رفتن به 
مهدکودک عالقه نشــان نمی دهد، می تواند دالیل متفاوتی 
داشته باشد مثل اضطراب جدایی. اما برای کودکی که مدتی 
با اشتیاق به مهدکودک می رفته و حاال برای رفتن به مهد، بهانه 

می آورد باید به دنبال دالیل دیگری هم بود.

  به روابط خودتان و همسرتان دقت کنید
گاهی تنش های بین والدین ســبب ایجاد ناامنی در کودکان 
می شود و از این رو کودکان تمایلی به جدا شــدن از مادر و دور 

شدن از خانه نشان نمی دهند. اگر چنین شرایطی وجود دارد، 
سعی کنید تا مشکل بین خود و همسرتان را حل کنید.

  شاید در مهد دچار مشکل شده؟
کودکی که مدتــی با عالقه بــه مهدکودک می رفتــه و ناگهان 
عالقه اش را از دست داده، ممکن اســت در مهد دچار مشکل 
شده باشــد   یا رفتاری از مربی یا مدیر مهدکودک سبب ایجاد 
نگرانی در کودک شــده باشــد. حتما درباره روابــط کودک با 
مربی و دیگران تحقیق کنید. از خود کودک دلیل یا دالیل عالقه 

نداشتنش برای رفتن به مهد را بپرسید.

  روابط او با دوستانش را در مهد بررسی کنید
بسیاری از کودکان ممکن اســت آداب خاصی برای بعضی از 
کارهایشان داشته باشند که بی احترامی به آن ها سبب ایجاد 

ناراحتی و بی عالقگی برای رفتن به مهدکودک می شود. مثل 
آداب دست شویی رفتن یا آداب غذا خوردن. حتما پرستار مهد 
و مربی کودک تان را از نیازهای خاص کودک تان مطلع کنید و 
از کودک هم درباره احساسش برای انجام دادن بعضی کارها 
در مهد مثل دست شویی رفتن سوال کنید. همچنین داشتن 
مشکل در روابط کودک با دوستانش در مهدکودک می تواند 
باعث بی عالقگی او شود. وجود همکالسی قلدر یا آزاردهنده 

هم می تواند دلیلی برای نرفتن به مهد باشد. 

  این 5 نکته را فراموش نکنید
در نهایــت اگــر هیچ کــدام از دالیل بــاال عامل مشــکل نبود، 
به کودک تان فرصت دهید. به یاد داشــته باشــید کــه: 1- با 
کودک تان بحث و جــدل و او را به دلیل نرفتــن به مهدکودک 
شماتت و سرزنش نکنید. 2- از مهدکودک به عنوان وسیله ای 
برای تنبیه استفاده نکنید. مثال اگر کودک کار خطایی کرد، او 
را با گفتن این که در مهدکودک به خاطر این کار بد به حسابت 
خواهند رســید، تهدید نکنید. 3- احساساتش را به رسمیت 
بشناســید و او را به دلیل هیچ کدام از احساســاتش شــماتت 
نکنید. 4-به یاد داشته باشید تحت هیچ شرایطی به کودک تان 
باج ندهید. باج دادن نه تنها مشکل شما را رفع نمی کند بلکه 
بر رابطه تان با کودک اثرمنفی دارد.  5- به یاد داشته باشید که 

کودکان کارهایی را انجام می دهند که دوست داشته باشند.

تربیت 
فرزند

بیش از پنج سال از شروع زندگی مشترک مان گذشته است و همسرم کارشناسی برق دارد. یک دختر سه ساله   
هم داریم. مشکلم این است که در زندگی مشترکم هم احساس خوشبختی می کنم و هم بدبختی! شوهرم مردی 
پرخاشگر و عصبی است. چند وقتی با من و دخترم خوب است به طوری که احساس خوشبختی می کنم اما دوباره 

آدم پرخاشگر و زودرنجی می شود. چه کنم؟

پسر پنج ساله ام را از چهار ماه پیش به مهد فرستادم. بعد از یک ماه که با ذوق و شوق رفت، دیگر با عالقه نمی رود. 
مدام می گوید آن جا خسته کننده است و چرا باید هر دو روز یک بار بروم و هفته ای یک بار بس است. به زور تشویق 

و کادوهایی که برایش می خریم، به مهد می برم اش. به نظرتان باید اجبارش کنم برود یا اصال بی خیالش شوم؟

دکتر حسین محرابی| مشاور

ریحانه نوذریان| کارشناس ارشد روان شناسی

در زندگی مشترکم هم احساس خوشبختی می کنم و هم بدبختی!

پسر 5 ساله ام با عالقه به مهد نمی رود!

سوژه 
روز

مشاوره 
زوجین

   هفته ای پرماجرا برای همه  ما
حــاال بیاییــد به حــال خودمــان در ایــن روزهــا نگاهی 
بیندازیم. بامداد جمعه، همه ما ناگهان متوجه افزایش 
قیمت بنزین شدیم. تصمیمی که با دالیل مختلف اتخاذ 
شد واز همان روز بهانه برای مضطرب شدن ما مهیا شد. 
به ویژه که ایــن تصمیم به شــکلی ناگهانی اعمال شــد 
و توضیحات تکمیلــی آن تا از راه برســد، یکی دو روزی 
طول کشــید.  داســتان اضطراب ما هر چند با افزایش 

قیمت بنزین  آغاز شد اما با آن به انتها نرسید. بعد از آغاز 
تغییر نرخ بنزین و ایجاد یک سری اغتشاشات و تخریب  
اموال عمومــی، اختــالالت اینترنت آغاز و شــبکه های 
اجتماعی خارجی از دسترس خارج شد؛ تصمیمی که 
برای پیشگیری از مشکالت بیشتر گرفته شده بود. این 
تصمیم هر چند توانست به آرام ماندن جو روانی جامعه 
کمک کند و ما را از گزند برخی مشکالت اساسی چون 
به هــم خوردن امنیــت دور نگــه دارد اما از ســوی دیگر 

امکانی بــرای ارتبــاط با دیگــران را از دســترس ما دور 
کرده بود. دور شدنی که می توانســت با توجه به عادت 
ما به این سبک ارتباط، به اضطراب بسیاری از ما بیشتر 
دامن بزنــد. اضطرابی که می تواند ناشــی از اســتفاده 
غیر اصولی و معتادگونه بعضی از کاربران شــبکه های 
اجتماعی باشــد. ایــن یک واقعیت اســت کــه کاربران 
ایرانی کمابیش در صــدر مصرف کنندگان اینترنت در 

دنیا قرار دارند، اما این تمام ماجرا نبود.

آینده  و ابهامی که با آن دست به گریبانیم  
در روان شناسی مفهومی داریم به نام تحمل ابهام. منظور 
از این اصطالح، توانایی افــراد در مدیریت هیجانات خود 
در زمان مواجه شدن با موضوعی مبهم است یعنی این که 
فرد بتواند در عین حال کــه نمی داند چه چیزی انتظارش 
را می کشد، احساســات خود را مدیریت کند و برنامه های 
خود را پیش ببرد. افزایش ناگهانی قیمت بنزین و نگرانی از 
این که اقتصاد بعد از این به کدام سو خواهد رفت، چالشی 
جدید برای هر کدام از ما در این روزهاست. حاال همه  ما با 
وضعیتی روبه رو هستیم که نمی دانیم دقیقا چه چیزی به 
لحاظ اقتصادی انتظار ما را می کشد. تحمل این وضعیت 
مبهم به خودی خود، کار آســانی نیســت اما انگار داستان 
وضعیت مبهم بعد از افزایش بنزین، به ویژه در دو، ســه روز 
ابتدایی این هفته،  پیچیده تر از این حرف ها بود. از سویی 
دولت نیز در ابتدای هفته توضیحات مرتبط با این طرح را 
به صورت قطره چکانی اعالم می کرد. عجیب نیست که در 
چنین شرایط مبهمی، همه ما فشار دوچندانی را بر دوش 

خود حس می کردیم.

ما و این اضطراب فراگیر  
این روزها اما عوامل استرس زای دیگری نیز برخی از ما را 
تحت فشار گذاشــته اســت؛ به رغم آن که از منافع کالن 
قطع اینترنت در شرایط فعلی برای جلوگیری از 
گسترش اغتشاش های رخ داده شده در این 
چند روز با خبریم اما برخی از ما در بســتر 
شبکه های اجتماعی، فعالیت اقتصادی 
می کردیم، حاال با محدودیت دسترسی 
به این شبکه ها شاهد دست اندازهای 
تــازه ای در وضعیــت اقتصــادی خــود 
هستیم. برخی از ما که به مدد شبکه های 
اجتماعی از حــال اعضای خانــواده و اقوام 
خود در خارج از کشــور باخبر می شدیم، اکنون 
چند روزی است که از آن ها بی خبریم و باید به شیوه های 

قدیمی همچون پیامک و تماس از آن ها با خبر شویم.

حاال باید چه کار کنیم؟  
این روزها برخی از ما مضطرب هستیم  و بهانه هم برای این 
موضوع کم نیست اما شاید با خود فکر کنید، چه می شود 
کرد؟ واقعیت این است که پاسخ دادن به این سوال، بسیار 
دشوار است. اما شاید دم دست ترین راه برای هر یک از ما، 
همان چیزی باشد که ابتدای متن نیز به آن اشاره شد؛ درباره 
اضطراب خود حرف بزنیم، بنویسیم و البته به درددل های 
اطرافیان بدون این که بخواهیم به اجبار آن ها را آرام سازیم، 
گوش دهیم. گفت وگو و داشتن رابطه عاطفی، قدیمی ترین 

حربه بشر برای کم کردن اضطراب خویش است. 

چند دهه قبل، زمانی که مطالعات روان شناسی هنوز به گستردگی  
امروز نبود، گروهی از روان شناسان به فکر بررسی تاثیر اضطراب 
بر روابط افراد با دیگران افتادند. آن ها برای بررســی این وضعیت، 
دو گروه آزمودنی انتخاب و هر گروه را به اتاقی دعوت کردند. به یک 
گروه اعالم کردند که قرار است به زودی در آزمونی دشوار شرکت کنند اما به گروه 
دیگر گفتند برنامه بعدی آن ها فعالیت ساده ای خواهد بود. هدف روان شناسان از این 
برنامه، افزایش اضطراب در گروه اول همزمان با آرام نگه داشتن گروه دوم بود. آن ها 
می خواستند ببینند رفتار گروه مضطرب در زمان حضور در اتاق انتظار، چه تفاوت هایی 

با گروه دیگــر دارد. نتیجه این آزمون روان شناســی، 
یافته ای مهم را به دنیای روان شناسی ارائه کرد. گروهی 
که مضطرب بودند، به شکلی محسوس بیشتر شروع به 

گفت وگو با هم گروهی های خود کردند. در مقابل اما گروهی 
دیگر، چندان در پی آغاز گفت وگــو در اتاق انتظار نبودند. 

بر اساس این مطالعه و دیگر مطالعات مشــابه در این حوزه، 
روان شناسان به این نتیجه رسیدند که افراد مضطرب نیاز به گفت وگو 

و ارتباط اجتماعی با دیگران دارند. مطالعات بعدی تایید کرد که این افزایش ارتباط 
می تواند به افراد کمک کند تا اضطراب خود را کاهش دهند و حمایت اجتماعی-  عاطفی 

الزم برای مدیریت شرایط دشوار را تا حدی پیدا کنند.

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

محوری

اب 
اضطراب 

 این
  روزهای مان

 چه 
کنیم؟!

 این روزها  افزایش نرخ بنزین 

 ممکن است باعث مضطرب شدن 
برخی از  ما شود
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زندگیسالم
 چهارشنبه

29 آبان  ۱۳۹۸
شماره۱467

 سالم کودکانه

 سایه بازی
منتظر بودیم که برنامه مورد عالقه مان را از تلویزیون تماشا کنیم که برق 
رفت. اول خیلی ناراحت شدیم. مامان گفت: »حاال که همه جا تاریک 
شده بیاین با هم سایه بازی کنیم« بعد دست هایش را با فاصله کمی از 
چراغ قوه گرفت و طوری آن ها را حرکت داد که سایه شــان روی دیوار 
شبیه فیل و گرگ و خرگوش بشود. من و پویا خیلی از این بازی خوشمان 
آمد. مامان به ما هم یاد داد چطور با دست هایمان این شکل ها را درست 
کنیم و سایه اش را روی دیوار بیندازیم. آن شب تا وقتی برق آمد، با هم 

بازی کردیم و خندیدیم.

ارسال نقاشی، قصه ، خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
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تصفیه آب

سرگرمی

 پیدا کردن اختالف

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

دوستان گلم  با دقت به 

این دو تصویر نگاه کنید و 

7 اختالفی را که بین آن ها 

وجود دارد پیدا کنید.

برای درس علوم به کمــک معلم خوب و 
مهربونمون به گروه های مختلف تقســیم 

شدیم و آزمایش تصفیه آب رو انجام دادیم. 
من و گروهم پس از آزمایش، متوجه شــدیم که آب پس از مراحل 
زیادی تصفیه و قابل آشامیدن میشه. من و دوستام تصمیم گرفتیم 

از این به بعد در مصرف آب صرفه جویی کنیم و آب رو هدر ندیم.

ی
صویر گر:  سعید  مراد

ک بنیاد     ت
سنده : نیلوفر نی

نوی

قصه تصویری

سوپ رنگین کمان
گوش دراز بدجور سرما خورده بود و مامان خرگوشه برایش یک سوپ شلغم خوشمزه پخته بود، اما گوش دراز وقتی سوپ را دید...

۵۶

با این که قلبم هست
یک جای کوچولو

در قلب من هستی
ای ضامن آهو

تو باغچه  خونه   ما
غنچه  گل وا شده

باغچه  ما
قشنگ ترین باغچه  دنیا شده

صف کشیدن
تو باغچه مون

جیرجیرک و کفشدوزک و شاپرک
بهش بگن

شاعر: اسماعیل تولدت مبارک
صوفی نژاد

ابوالفضل حمیدی- کالس دوم 

دبستان شهید ناصر صفری

هنرمند کوچولو

نشان کتاب
چی الزم داریم؟

  کاغذ سفید، چسب، مداد رنگی یا ماژیک

کاغذ خود را به ترتیب از روی نقطه چین های ۱ و ۲ تا بزنید و باز کنید. سپس از روی نقطه چین ۳ تا 
بزنید. دو گوشه  کاغذ خود را که به صورت یک مثلث درآمده است، از روی نقطه چین ها دوباره تا 
بزنید. حاال گوشه  باالی کاغذتان را  برگردانید. گوشه های کاغذ را که تا زده بودید به شکلی باز کنید که 
قسمت های ستاره دار پشت قسمتی که با پیکان مشخص شده، قرار بگیرد. حاال می توانید با استفاده 
از ماژیک، چسب و کاغذ نشان کتاب تان را به هر شکلی که دوست دارید درست کنید. برای نمونه 

من یک نشان کتاب خرگوشی آماده کردم.
 عاطفه زینلی نیا

چطوری درست کنیم؟

۱

۲ ۴

۳ ۵

۱۲۳

اگه نخوری
خوب نمی شی

شلغم؟ 
من از شلغم 

متنفرم. 
نمی خورم

مامان خرگوشه، مقداری لبو و آب در سوپ ریخت

چی؟ سوپ قرمز؟ 
اصالً نمی خورم!

آخ جون، بوی 
سوپ هویج میاد

حاال با این 
همه سوپ چه کار 

کنم؟

به به 
چه خوشمزه 

است

این سبزی ها مثل ماهی، 
توی سوپ شنا می کنن. دوست 

ندارم، نمی خورم

 به به
چقدر عالیه

خوشمزه

مامان خرگوشه، مقداری اسفناج و آب در سوپ ریخت

مامان خرگوشه همسایه ها را دعوت کرد 
و همه از سوپ رنگین کمانی خوردند 

۴۵۶
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 داورزنی کمیسیون
اصل 90 را قانع کرد

رسیدگی به پرونده انتخاباتی والیبال در مجلس منتفی شد

آسودگی شهرخودرو از صدرنشینی 
لغــو ۴ مسابقه از هفتــه یازدهم لیــگ بــرتــر

پرداخت دستمزد 
استراماچونی با کمک تیام!

تیم منتخب لیگ تا پایان هفته دهم

 2    استقــــــــاللی
 2    پــرسپــولیــسی

آغاز رایزنی های سرخ ها 
برای فسخ قرارداد جونیور

طلب سنگین بشار رسن 
از باشگاه پرسپولیس

 از علی جهان  تا اسماعیلی و شجاع

 تساوی عراق و بحرین
به نفع ایران!

نگاهی به تازه واردهای احتمالی تیم ملی

 مصدومیت قائدی 

در تمرین تیم ملی امید

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

 ۴ مســابقه از هفتــه یازدهــم لیــگ برترفصــل
۹۹-۹۸ به زمان دیگری موکول شد. سازمان 
لیــگ فوتبال ایــران اعــام کرد بــه دلیل عدم 
وجود شــرایط الزم برای برگزاری ۴ مسابقه از 
هفته یازدهم لیگ برتر، مســابقات زیر لغو و به 

زمان دیگری موکول شده است. 
 گل گهرسیرجان – ماشین سازی تبریز 

 پارس جنوبی جم – پیکان 
 تراکتور - شهر خودرو مشهد

 صنعت نفت آبادان- سپاهان 
زمــان برگــزاری ایــن مســابقات متعاقبــا اعام 
خواهد شــد. سایر مســابقات هفته یازدهم لیگ 
برتر طبق برنامه اعام شــده به شرح ذیل برگزار 

می شود. 
جمعه - اول آذر

 پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
یک شنبه - ۳ آذر

 سایپا - شهرداری بوشهر
 ذوب آهن - فوالد خوزستان

دوشنبه - ۴ آذر
 نساجی مازندران – استقال

با تغییــر برنامه هفته یازدهم لیــگ برتر و تعویق 
۴ دیــدار کــه از جملــه آن هــا دیدار شــهرخودرو 
صدرنشــین لیــگ و ســپاهان تیــم دوم جــدول 

رده بندی اســت، شاید این گونه تصور می شد که 
پرسپولیس با پیروزی مقابل نفت مسجد سلیمان 
جــای ســپاهان را در جــدول رده بنــدی بگیرد و 
موقتــا بــه رده دوم صعــود کند. هرچنــد فوتبال 
قابــل پیش بینی نیســت امــا پرســپولیس بعید 
اســت بتوانــد 6 گل بــه نفــت مسجد ســلیمان 
بزنــد و تفاضل گلــش را به مثبت 12 برســاند تا 
در شرایطی که با ســپاهان 22 امتیازی هستند 
به لطف گل زده بیشــتر بتواند موقتــا به رده دوم 
جدول برود. با توجه به آمار نه چندان خوب خط 
حمله پرسپولیس) بجز بازی با شاهین شهرداری 
بوشــهر( زدن 6 گل به نفت مسجد ســلیمان کار 
آسانی نیســت، تیمی که توانسته استقال را در 
مسجد سلیمان متوقف کند و شــهر خودرو را در 
مشهد شکســت دهد و از گردونه مسابقات جام 
حذفی کنار بزنــد. بنابراین در خوش بینانه ترین 
در  را  نفــت  تیــم  بتواننــد  سرخ پوشــان  حالــت 
تهران شکســت دهند و بــه امتیاز 22 برســند و 
جایگاه شان را در رده سوم تثبیت کنند. در مورد 
صــدر جدول هــم که خیــال شــهرخودرو کاما 
راحت اســت، چرا که تنها ســپاهان می توانست 
جایــگاه تیم یحیی گل محمدی را تهدید کند که 
بــا توجه به لغو بازی نفت آبادان و ســپاهان صدر 

جدول هم تغییر نخواهد کرد.

لغو ۴ مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر

آسودگی شهرخودرو از صدرنشینی
درخواســت  بــر  مبنــی  اخبــاری  انتشــار  از  پــس 
فســخ قرارداد بشــار رســن هافبک عراقی باشــگاه 
پرســپولیس، حال خبرهایی از طلب ســنگین این 
بازیکن شــنیده می شــود. بــه گزارش مدال، بشــار 
رســن از باشــگاه پرســپولیس طلبکار اســت و این 
موضوع را همه می دانند، اما طلب این بازیکن کمتر 
در مصاحبه ها و اخبار مربوطه، مطرح شده است. به 
همین بهانه و برای پی بردن به شرایط مالی بشار و 
چالش بدهی باشگاه به این هافبک عراقی، با یکی 
از نزدیکان باشگاه پرسپولیس گپ و گفتی داشتیم. 
ایــن فرد بــه ما گفــت: »طلب بشــار از فصــل قبل و 
قسط اول این فصل بسیار سنگین است. البته کل 
قــراردادش هم رقم نســبتا  باالیــی دارد، بخصوص 
که بشــار هنوز وارد لیســت بازیکنان بزرگسال هم 
نشــده، اما ما با نصف این قرارداد، بازیکنان نامدار 
و ملی پوشــی را در تیم مان می بینیم. از طرفی، رقم 
قرارداد ها یک امر محرمانه اســت و باید در خانواده 
باشــگاه بماند، اما برای آن که مردم بدانند مدیران 
باشــگاه با چه مشکاتی مواجه هستند، باید بگویم 
بشــار در حال حاضر ۳2۰ هزار دالر از پرسپولیس 
طلــب دارد. بخشــی از ایــن رقــم بــه فصــل قبــل 
برمی گردد و بخشی به این فصل. حتی هنوز پاداش 
پیروزی ها را هم محاســبه نکرده ایــم، اما این رقمی 
اســت که به عنوان طلب بشــار در دفاتر حسابرسی 

ما نوشــته شده است. « بشــار برای پرسپولیس یک 
بازیکــن معمولــی نبود. او ســتاره این تیم به شــمار 
می رفــت و البتــه رابطــه قلبــی و صمیمانــه ای بــا 
هواداران پرســپولیس پیدا کرد تا حــدی که بعد از 
فوت مادرش، باز هم به پرســپولیس آمد و به کارش 
ادامه داد. از ســوی دیگر، همیشــه هوای باشگاه را 
داشــت و تا به حال مصاحبه ای در خصوص مسائل 
مالی علیه باشگاه انجام نداده، در حالی که تعدادی 
از بازیکنان پرسپولیس با وجود چند برابر شدن رقم 
قراردادشــان، با عقب افتادن اقســاط این قرارداد، 
علیــه مدیــران باشــگاه مصاحبه کــرده و شــکایت 
داشتند. موضوع وقتی عجیب تر می شود که بدانید 
طی یک هفته گذشــته، رقم طلب بشــار از باشــگاه 
افزایش یافته اســت! تعجب نکنیــد، این موضوع به 
خاطر نوسانات بازار ارز در ایران است. طلب ۳2۰ 
هــزار دالری او با ۳ میلیــارد ۷۰۰ میلیون هم قابل 
تســویه کردن بود، اما دیروز و بــا افزایش قیمت ارز 
در بــازار تهران، این رقم تا ۴ میلیارد تومان افزایش 
یافت. البته مســئوالن امر توضیــح دادند به زودی، 
بازار هــای مختلف از جملــه ارز را دوبــاره به حالت 
عادی برمی گردانند، اما در حال حاضر، طلب بشار 
از پرســپولیس بیش از ۴ میلیارد تومان شــده و اگر 
این بازیکن عراقی از باشگاه شکایت کند، می تواند 

جدا از دریافت این رقم، غرامت هم دریافت کند!

سرمربی اســلوونیایی عراق در ادعایی عجیب 
مدعــی شــد رقیب اصلــی آن هــا در صعــود از 
گــروه مقدماتــی، ایــران نــه بلکــه از ابتــدا هم 
بحرین بود. ســرچکو کاتانتس در دومین باری 
که به عنوان ســرمربی عــراق مقابل ایران قرار 
گرفت، موفق شــد روند شکســت ناپذیری این 
تیــم برابــر رقیب ســنتی را ادامــه داده و با برد 
برابــر شــاگردان ویلموتس صدر جــدول گروه 
C انتخابی جام جهانــی 2۰2۰ قطر را به خود 
اختصــاص دهــد. این مربــی اســلوونیایی بعد 
از این بــرد عصر دیروز در نشســت خبری قبل 
از بــازی بــا بحریــن ادعــای جالبــی را مطــرح 
کرد که ســر و صــدای زیــادی بــه راه انداخت. 
کاتانتس در این نشســت گفــت: »ما از اول هم 

می دانســتیم که رقیب مان در راه صعود ایران 
نیســت، بلکه باید با بحریــن بجنگیم به همین 
خاطر  با شــناخت کامــل از این تیــم به مصاف 
آن هــا می رویم تــا ماموریت مان را به درســتی 
انجــام بدهیم. در بــازی رفت مســاوی کردیم 
و حــاال بــا بــرد در بازی برگشــت طبــق برنامه 
می توانیــم پیــش برویــم. «  ســرمربی عــراق در 
ادامــه افزود: »برد خیلی خوبی مقابل ایران به 
دســت آوردیم اما این بازی و اتفاقاتش دیگر به 
تاریخ پیوست. اگر بخواهیم با خاطرات خوش 
بازی با ایران وارد زمین شــویم قطعا به مشکل 
خواهیــم خــورد و این همان نکته ای اســت که 
بارها به بازیکنان گوشزد کردم. « گفتنی است 

عراق شب گذشته مقابل بحرین متوقف شد.

نقــل و انتقــاالت زمســتانی فوتبــال ایــران از 
26 آذر مــاه آغــاز خواهد شــد. بر این اســاس 
طبق آیین نامــه نقل و انتقاالت هر باشــگاه در 
نیم فصل در صورتی که فهرســتش جای خالی 
داشــته باشــد، می توانــد حداکثــر 6 بازیکــن 
جــذب کند. البتــه باشــگاه ها می توانند به هر 
تعــداد بازیکــن کــه بخواهند از فهرســت خود 
خــارج کنند امــا حداکثر 6 بازیکــن می توانند 
دیگــر  ســویی  از  کننــد.  جــذب  یــا  مبادلــه 
باشگاه هایی که بازیکنانشان دچار مصدومیت 
شدید شده باشند و تا پایان فصل قادر به بازی 

نباشند، می توانند با خارج کردن این نفرات از 
فهرســت خود بازیکنان جدیدی جذب کنند. 
به این ترتیب در صورتی که اســتقال داریوش 
از  را  مصــدوم  کریمــی  محســن  و  شــجاعیان 
فهرســت خود خارج کند، به غیــر از 6 بازیکن 
سهمیه ای می تواند 2 بازیکن سهمیه پزشکی 
نیــز جــذب نماید و این باشــگاه حــق جذب ۸ 
بازیکن را خواهد داشــت. پرســپولیس هم در 
صورتی که نام جونیور مهاجــم برزیلی خود را 
از فهرســت خارج کند، در نیــم فصل می تواند 

بازیکن جدیدی جایگزین او کند.

اظهارات جنجالی سرمربی عراق پیش از بازی با بحرین طلب سنگین بشار رسن از باشگاه پرسپولیس

شرایط نقل و انتقاالت بازیکنان در نیم فصل

کاتانتس: از اول هم رقیب ما بحرین بود نه ایران!دردسر 4 میلیاردی سرخ ها 

 استقالل 2 بازیکن بیشتر می گیرد

رایزنی برای انتخاب بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا
رایزنی ها برای انتخاب دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مرد ســال فوتبال آســیا آغاز شــده اســت. 
چندی پیش علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و تیم فوتبال پرسپولیس از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به عنوان یکی از ۳ نامزد نهایی کسب جایزه برترین بازیکن سال آسیا انتخاب شد. پس از اعام 
نام بیرانوند به عنوان یکی از ۳ نامزد نهایی، برخی از ایرانی های تاثیرگذار در AFC رایزنی های معمول خود 
را برای انتخاب بیرانوند آغاز کردند. این رایزنی ها به دلیل افزایش شانس بیرانوند برای کسب جایزه برترین 
بازیکن ســال آسیا ست. البته این در شرایطی است که با توجه به درخشش های بیرانوند این بازیکن شانس 
باالیی برای دریافت این جایزه دارد. رقیبان بیرانوند، تومواکی ماکینو ســتاره ژاپنی اوراواردز و اکرم عفیف 
وینگر خوش تکنیک الســد قطر هســتند. به نظر می رسد با توجه به این که ســال گذشته عبدالکریم حسن 
مدافع تیم ملی قطر و تیم السد جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت کرد، امسال عفیف شانس کمتری 

برای دریافت آن داشته باشد و همین موضوع باز هم شانس بیرانوند را افزایش می دهد. 

تیــم ملــی هنگ کنــگ با برتــری 2 - صفــر برابر 
کامبــوج، نخســتین پیــروزی خــود در انتخابی 
جام جهانــی را جشــن گرفــت. در دیگــر بــازی 
گروه ســوم رقابت های عراق و بحرین به مصاف 
هم رفتند کــه این بازی با نتیجــه صفر- صفر به 
اتمام رسید. مسلما این نتیجه بیش از هر نتیجه 
دیگــری به ســود تیم ملی ایران اســت و حاال هر 
2 رقیب اصلی ما 2 امتیاز از دســت داده اند. به 

این ترتیــب ایران با برتری مقابل بحرین در بازی 
مستقیم می تواند به جایگاه دوم جدول برگردد.  

تساوی عراق و بحرین به نفع ایران!

1
2
3
4
5

تيم
عراق
بحرین
ایران

هنگکنگ
کامبوج

بازي
5
5
4
5
5

امتياز
11
9
6
5
1
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 مقدماتی یورو 2020
D گروه

 جبل الطارق یک- سوئیس 6
 جمهوری ایرلند یک- دانمارک یک

F گروه
 مالت یک- نروژ 2

 اسپانیا 5- رومانی صفر
 سوئد 3- جزایرفارو صفر

J گروه
 یونان 2- فنالند یک

 ایتالیا 9- ارمنستان یک
 لیختن اشتاین صفر- بوسنی 3

ساوتگیت: همیشه آلمان در 
بهترین هتل مستقر می شد

مونته نگــرو  برابــر  انگلیــس  7-صفــر  بــرد 
موجب شــد این تیم به یورو صعــود کند تا از 
سه شــیر به عنوان یکی از مدعیــان این جام 
نــام برده شــود. پیــروزی 4-صفــر انگلیس 
برابر کوزوو نیز در دیداری تشریفاتی برگزار 
شــد تا گرت ســاوتگیت از مســیر تیمش در 
یــورو بگویــد: »این مســئله تا حد زیــادی به 
مســیری که در یورو طی می کنیم بســتگی 
دارد. وقتی شــما یک هفته را با 2 برد پرگل 
ســپری می کنیــد، منطقی اســت کــه مردم 
عاشــق شما باشند ولی اگر شرایط این گونه 
پیش نــرود، این مســئله ممکن اســت روی 
تیم تاثیر بگــذارد. بنابراین من در خصوص 
این که شرایط ممکن است خیلی زود تغییر 
کنــد، واقع گرایانــه می اندیشــم هرچند که 
ما همیشــه طی ســال های اخیر برنامه های 
کوتاه مدت، متوســط و بلندمدت داشته ایم. 
ما همیشــه وقتی بــه فدراســیون های دیگر 
نــگاه می کردیم، تقریبا از نگاه کردن به طرز 
آماده سازی آن ها شرمسار بودیم. این کشور 
آلمان بود که همیشه در بهترین هتل مستقر 
می شــد. فکر می کنم ما نیز شجاعت الزم را 
داشــتیم که بگوییم به آن توجه نکنید و تنها 

کار خودتان را انجام دهید.«

اسکوربورد

خبر

بــه صــف  بــار دیگــر  آتــزوری  هــواداران 
شــدند. بعــد از پیــروزی 9-یــک ایتالیــا 
مقابــل ارمنســتان بــار دیگــر همــه نگاه هــا در اروپا به 
تیــم روبرتــو مانچینــی دوخته شــد. در حالی که شــور 
و شــعف زیــادی در هــواداران فوتبال ایتالیــا به وجود 
آمده، مانچینی هم بعد از پیروزی بزرگ تیمش مقابل 
ارمنســتان بــرای حریفان آینــده الجوردی هــا در یورو 
شاخ و شانه کشــیده و گفت حریفان بزرگ ایتالیا مثل 
آلمان، فرانســه و انگلیس حاال دیگر مایل نیســتند در 
مرحله نهایی رقابت ها با الجوردی ها مســابقه بدهند. 
نگاهــی به توییــت مانچینی نشــان می دهــد او به فکر 
فتــح قله های بزرگتری هم هســت: »پیــروزی در همه 
بازی هــای گروهــی خوب اســت ولی از فردا داســتان 
ما از نو آغاز می شــود.« با این حال روز گذشــته نشــریه 
الریپابلیکا در گزارشــی این ســوال را مطرح کرد که با 
وجود خوشــحالی در ایتالیا باید به این پرســش جواب 
داد کــه آیا قدرتنمایــی ایتالیای مانچینــی در ماه های 
اخیــر واقعا بــه دلیل قــدرت واقعــی فوتبالــی این تیم 
بــوده یا تنها ضعف حریفان ایتالیا بوده که باعث شــده 

الجوردی ها بیش از آنچه که باید بزرگ دیده شوند؟
 قدرت توخالی؟

داســتان این است که اکنون 10 پیروزی پیاپی به 11 
پیروزی رســیده که در تاریــخ فوتبــال ایتالیا همچنان 
بی سابقه است. شــاید الریپابلیکا به درستی می گوید 
ایتالیــا اگر همیشــه بــا تیم هایی مثل ارمنســتان بازی 
کند 10 پیــروزی پیاپی که هیچ، حتی می تواند 100 
پیروزی پیاپــی را به راحتی ثبت کند. ایــن روزنامه در 
گــزارش خود می گوید انتظار از تیمی با تاریخ و ســنت 
ایتالیــا ایــن اســت کــه قهرمان جــام ملت هــای اروپا و 
جام جهانی شــود نه این کــه در رقابت های مقدماتی از 
به دست آوردن پیروزی های پیاپی شادی کند. با تمام 
ایــن انتظارات، نتایج ایتالیــا در مقدماتی یورو 2020 
واقعا خاص بوده. ایتالیا از 10 بازی خود حداکثر 30 

امتیــاز ممکــن را به دســت آورده و در ایــن تعداد بازی 
37 گل بــه ثمر رســانده و این تاکنون بــرای ایتالیا در 
مراحل مقدماتی تورنمنت های بزرگ بی ســابقه بوده 
اســت. ایــن گــزارش می گوید از نظــر آمــاری در حال 
حاضــر با توجه به مرحله مقدماتی یورو 2020، 2 تیم 
بلژیک و ایتالیا پرقدرت ترین تیم های فوتبال ملی اروپا 
هستند ولی این نگرانی وجود دارد که تا زمانی که تیم 
مانچینی با یکی از غول های سنتی اروپا مصاف ندهد 
نتــوان به عیــار واقعی این تیم پی بــرد. این گزارش در 
ادامه می گویــد چالش بعدی بــرای مانچینی انتخاب 
فهرســت نهایی 23 نفره تیم ملی ایتالیاست. انتخابی 
که قاعدتــا می تواند با توجه به تعــداد باالی مهاجمان 
و هافبک هــای آمــاده کــه مانچینــی بــرای انتخاب در 
اختیار دارد به فرایند دشوار و پر حرف و حدیث تبدیل 
شــود. الرپوبلیکا می گوید با توجه بــه این که مانچینی 

مســلما 3 دروازه بان به تیم ملی دعــوت خواهد کرد و 
سیســتم مورد نظر برای ایتالیا در یورو به احتمال زیاد 
3-3-4 خواهــد بود بنابرایــن او احتماال 8 مدافع، 6 
هافبــک و 6 مهاجم را به تیــم ملی دعوت خواهد کرد. 
در نتیجه با توجه به اســامی مطرح در رســانه های این 
کشــور، مانچینی مجبور اســت یک مدافع، 3 هافبک 
و 3 مهاجم را از فهرســت فعلی بازیکنان در اختیارش 
حذف کند که بدون تردید فرصت ایده آلی برای حمله 
به او توســط رســانه های ایتالیایی فراهم خواهد کرد. 
با تمام این اوصاف شــاید شــانس مانچو این باشــد که 
دســتاوردش از آنجایــی بــزرگ شــده و به عنــوان نفر 
اول آتــزوری مصونیت دارد که این تیم در یک افتضاح 
تاریخــی از صعود به جام جهانی 2018 بازماند و حاال 
که بــا اقتدار تورنمنت بعدی را از دســت نــداده، آقای 

مربی می تواند تصمیمات جسورانه ای بگیرد.

چالش های مانچوآیا واقعا ایتالیا قدرتمند است؟

میســن گرینــوود در فصل جاری هرازگاهی برای تیم بزرگســاالن باشــگاه بــازی کرده و 
کم کــم خودش را به عنوان یکی از عناصر آینده دار تیم مطرح می کند. در منچســتر امید 
زیــادی نســبت به آینده بازیکنــی که از رده زیر 15 تا زیر 21 ســال در تیــم ملی انگلیس 
عضویت داشــته، وجود دارد. اما هر جوانی با الگو قــرار دادن یکی از بزرگان، رویاهایش 
را دنبال می کند و برای گرینوود این شــخص کســی نبود جز بهترین گلزن تاریخ باشگاه 
منچســتریونایتد: »الگوی مــن باید وین رونی باشــد. همچنین رونالــدوی برزیلی. آن ها 
همیشــه مرا تحت تاثیــر قرار دادند و ســرلوحه کارم بوده اند. رونالــدو مدت ها قبل بازی 
می کرد ولی پدرم کلیپ هایی از او را به من نشــان می داد. رونی گلزن قهاری است و من 
هم می خواهم به همان سطح برسم. البته هرگز دیداری با هم نداشته ایم. من بازی های 

او و همچنین مهارت هایش را در یوتیوب دیدم. امیدوارم روزی او را مالقات کنم.«

لیونل مســی و کریستیانو رونالدو سال هاســت که به آمار گلزنی شان می افزایند و برای 
بهترین شــدن تالش می کنند. هر 2 ســتاره دنیای فوتبال 5 توپ طال به دست آوردند. 
در حالی که اغلب بازیکنان قدیمی معتقدند ســتاره آرژانتینی بهتر اســت اما رونالدو به 
رقابتش با این بازیکن ادامه می دهد و گلزنی می کند. چندی پیش هم آمار گل های زده 
او به 700 گل رســید. در رابطه با گل های ملی شــرایط 2 بازیکن کامال متفاوت است و 
همه چیز به نفع مهاجم پرتغالی اســت. با این حال بیشــتر گل های مسی برابر تیم های 
بزرگ به ثمر رســیده. اگر رونالدو با تیم ملی کشــورش 99 گل به ثمر رســانده تنها 28 
گلــش مقابل تیم های بــزرگ)50 تیم برتــر رنکینگ( بوده اســت. با این حال مســی با 
احتساب گلی که در جریان تساوی با اروگوئه در بازی دوستانه به ثمر رساند، در مجموع 

70 بار گلزنی کرده که 57 گل برابر تیم های برتر جهان بوده است.)82 درصد(

رونی، الگوی استعداد یونایتد گل های ملی مسی مهمتر از رونالدو

شــاگردان مارادونا در 13 هفته سپری شده از فصل جدید لیگ 
دســته اول فوتبال آرژانتین، متحمل 9 شکســت شده  و تنها 3 
پیروزی داشــته اند. آنها در رده بیســت ودوم حضــور دارند و به 
همین دلیل ال دیگو تصمیم به قطع همکاری با خیمناسیا گرفته و 
استعفای خود را هم به مدیر ورزشی باشگاه تقدیم کرده است. با 

این حال استعفای او هنوز پذیرفته نشده است. 

پس از انتشــار شایعاتی مبنی بر این که مورنو برخالف میل باطنی اش 
مجبور به کناره گیری از سرمربیگری تیم اسپانیا شده تا لوییس انریکه 
به نیمکت برگردد و پس از بازی هم با چشــمانی پر از اشک در رختکن 
تیم با بازیکنانش خداحافظی کرده، ایکر کاسیاس در صفحه شخصی 
خود نوشت: »ما کشور مسخره  بازی هستیم. به امید موفقیت اسپانیا!«

در حالی که اریک آبیدال، مدیر فنی باشــگاه بارســلونا از عالقه برای 
برگرداندن نیمار گفت، پاریس برای صــدور مجوز خروج نیمار نزدیک 
به 200 میلیون یورو می خواهد و این مبلغ در باشــگاه بارسلونا مهیا 
نیست. از سوی دیگر دستمزد باالی ستاره برزیلی نیز مانع دیگر است. 
نیمار اکنون با دریافت 36 میلیون یورو در سال بیشترین دستمزد را در 

تیم پاریسی می گیرد.
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دبیر حکم سرمربیگری بنا را اهدا کرد
رنگرز: حکم غالمرضا محمدی آماده است

اردوی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بزرگســاالن بــرای حضــور در 
رقابت هــای جام جهانی 2019 تهران در خانه کشــتی محمد بنا 
در مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است. علیرضا 
دبیر، رئیس فدراســیون کشــتی به همراه ســیدجالل عسگری، 
سرپرســت دبیری فدراسیون در تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی 
حضــور یافتند و پــس از ارائه مطالبــی برای فرنگــی کاران، حکم 
ســرمربیگری محمد بنــا را به او اهــدا و برای تیم ملی کشــتی در 
مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کردند. حسن رنگرز، سخنگوی 
فدراسیون کشتی در این باره گفت: »حکم محمد بنا از خیلی وقت 
پیش آماده شده بود البته بنا نیازی به حکم ندارد چراکه او حکمش 
را از مردم گرفته اســت.« او در پاســخ به این که حکم سرمربیگری 
غالمرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد چه زمانی صادر 
می شود هم گفت: »حکم غالمرضا محمدی نیز آماده است و طی 
مراســمی به او تقدیم خواهد شــد. از آنجــا کــه آزادکاران درگیر 
رقابت های لیگ هســتند منتظر فرصت مناسب برای انجام این 
کار هســتیم و مشــکلی در این باره وجود ندارد.« گفتنی اســت؛ 
رقابت های جام جهانی کشــتی فرنگی 2019، هفتم و هشــتم 
آذرماه با حضور 8 تیم برتر جهان در سالن 12 هزار نفری آزادی 

تهران برگزار می شود.

اوج آشفتگی در لیگ کشتی آزاد!
پــس از انصــراف تیم هــای رعــد پدافند و پــاس از ادامــه حضور 
در لیگ برتر کشــتی آزاد، تیم اترک خراســان نیــز در فاصله ۳ 
روز مانــده بــه نیمه نهایی و فینــال لیگ از ادامه حضــور در این 
رقابت هــا انصــراف داد. بــه ایــن ترتیــب از تعداد ۷ تیــم حاضر 
در لیــگ کشــتی آزاد تاکنــون ۳ تیــم انصراف خــود را در میانه 
رقابت ها اعالم کرده اند تا شــاهد بی نظم ترین لیگ کشتی آزاد 
طی ســال های اخیر باشــیم. بهروز یاری، مربی اترک خراسان 
شــمالی ضمــن اعالم این خبــر به ایســنا گفت: »بــه دلیل عدم 
انجــام تعهــدات مالی، 80درصد کشــتی گیران اقــدام به ترک 
اردوی تیــم کرده انــد و قطعا با این وضعیت قصــدی برای ادامه 
حضــور در لیــگ نخواهیم داشــت. بیشــتر نفرات تیــم از جمله 

مجتبی گلیج و عزت ا... اکبری اردوی تیم را ترک کرده اند.«

احتمال پرداخت حقوق المپیکی ها از آذرماه
دربــاره  ایــران  المپیکــی  کاروان  سرپرســت  ســجادی،  نصــرا... 
جمع بنــدی آیین نامــه پرداخت حقوق به ورزشــکارانی که کســب 
ســهمیه المپیــک کرده انــد، گفــت: »در ســتاد عالــی بازی هــای 
المپیــک و پارالمپیک جمع بندی کلی در این مورد صورت گرفته و 
دستورالعمل آن در مورد نحوه پرداخت این حقوق در نشست آینده، 

نهایی و تصویب می شود و انشاا... از آذرماه اجرایی می شود.«

سوژه امیرحسنخانی: رسیدگی به پرونده انتخاباتی والیبال در مجلس منتفی شد

داداشی: محل ارائه برخی انتقادها به داورزنی، وزارت ورزش بود نه کمیسیون اصل 90!

انتخابــات فدراســیون والیبال ســرانجام 
پس از حــدود 10 ماه بالتکلیفی ســاعت 
هتــل  در  حالــی  در  امــروز  صبــح   10
المپیک تهــران برگزار خواهد شــد که ۷ 
کاندیدا موفق به کســب مجــوز حضور در 
انتخابــات شــدند. امیرحســین منظمی، 
محمود افشاردوســت، احمد سعادتمند، 
محمدرضــا  رشــیدی،  محمدرضــا 
افشــین  و  محمــودی  بهنــام  داورزنــی، 
صالحیــت  تاییــد  کاندیداهــای  داوری 
شــده ای هســتند که قرار اســت امروز در 
مجمعی به ریاســت مســعود ســلطانی فر، 
وزیــر ورزش وجوانــان بــرای رســیدن بــه 
صندلــی اول والیبال با هــم رقابت کنند؛ 
رقابتــی که بــا توجه به حضور پرحاشــیه و 
خبرســاز داورزنــی در انتخابــات چندان 
هــم جــو تقابلــی نــدارد مگــر این کــه در 
جریــان مجمــع اتفــاق خاصــی رخ دهد و 
رونــد برگــزاری مجمــع را تحت الشــعاع 
قــرار دهد چراکــه از همین حــاال اکثریت 
قریب به اتفــاق جامعــه والیبــال صندلــی 
ریاســت را در قبضــه داورزنــی می دانند؛ 
در  ســال   10 ایــن  از  پیــش  کــه  مــردی 
راس فدراســیون والیبــال مدیریــت کــرد 
و درســت در روزگاری که این رشــته را به 
اوج قدرت و محبوبیت خود رســانده بود، 
مبهــوت صندلــی معاونــت وزارت ورزش 
شــد اما این صندلــی هم بــه داورزنی وفا 
نکرد تــا با پیش آمدن برخی حواشــی که 
هیــچ وقــت به صــورت شــفاف رســانه ای 
نشــد برخی مدعی شــوند عمــر ماندن او 
در پست معاونت به ســر رسیده. از همان 
زمــان هم بود کــه تالش های زیرپوســتی 
راس  بــه  داورزنــی  برگردانــدن  بــرای 
والیبال کم کم شــکل گرفــت. با این حال 
او تــا زمانی که جای پایش برای برگشــت 
بــه والیبال ســفت نشــد از پســت معاونت 
اســتعفا نکــرد تــا ایــن مســئله اعتــراض 
رســمی برخــی کاندیداها به کمیســیون 
اصــل 90 مجلس شــورای اســالمی را به 

دنبــال داشــته باشــد. نماینــدگان خانــه 
ملت در مواجهه با شــکایات مطرح شــده، 
از موضــع قــدرت وارد شــدند و حتی کار 
بــه جایی رســید که شــایعه شــد احتمال 
 29 تاریــخ  در  والیبــال  انتخابــات  لغــو 
آبان)امــروز( هم وجود دارد. در این گیر و 
دار داورزنی برای ارائه پاره ای توضیحات 
بــه مجلس فــرا خوانده شــد اما مشــخص 
نشــد او به مجلس رفت یا نه. صحبت های 
نمایندگان خانه ملت هم در این خصوص 
متناقض اســت! تنها چیزی که مشــخص 
اســت این که ظاهرا کمیســیون اصل 90 
دیگر مشکلی با برگزاری انتخابات ندارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه همیــن چندی 
پیــش محمدرضــا امیرحســنخانی، نایب 
رئیس کمیســیون اصــل 90 در مصاحبه 
با خراســان گفته بود معاونت داورزنی در 
وزارت ورزش و تاییــد صالحیــت خودش 
توســط خــودش از نظــر ایــن کمیســیون 
محل اشــکال اســت. او حتــی تاکید کرد 
شــبهه  والیبــال  فدراســیون  انتخابــات 
دارد. اما ســکوت دیروز کمیســیون اصل 
90 در فاصلــه یک روز مانــده به برگزاری 
انتخابات فدراســیون والیبــال خود جای 
ســوال داشــت. همین مســئله هــم باعث 
شــد تا بــرای بررســی چرایــی ماجــرا بار 
دیگر بــا امیرحســنخانی تمــاس بگیریم. 
او در پاســخ به این که آیا کمیســیون اصل 

همچــون  انتخابــات  برگــزاری  روی   90
گذشــته حســاس اســت یا خیر می گوید: 
»نگذاشــتند فراینــد را ســرخط بیاوریــم. 
ضمــن این که کاندیداهــای ثبت نامی هم 
همه تاییــد صالحیت شــدند، فقط بهنام 
محمودی رد صالحیت شده بود که او هم 
تاییدیــه گرفت. بــا این حســاب انتخابات 
برگزار می شــود.« او در پاســخ بــه این که 
قرار بود در یکی، دو روز گذشــته داورزنی 
برای ارائه پــاره ای توضیحــات به مجلس 
بیاید و آیــا این اتفاق صورت گرفت یا خیر 
می گوید: »بــا توجه به این کــه داورزنی از 
پســت معاونت وزارت ورزش اســتعفا کرد 
دیگــر به مجلــس نیامــد. در حــال حاضر 
پارلمانــی  امــور  معــاون  تقــی زاده،  بایــد 
پاســخگوی ما باشــد چون موضــوع فقط 
یک فدراســیون  ورزشــی نیســت. با توجه 
به شــکایاتی کــه از نقل و انتقــال یک تیم 
فوتبالی، فدراســیون چوگان و تکواندو به 
دســت مان رســیده، تصمیم بر آن شد که 
کمیته ای برای رسیدگی شکایات تشکیل 
شــود. اگر این کمیته توانست پاسخگوی 
نماینــدگان مجلــس باشــد که هیــچ ولی 
اگــر نتوانســت آن وقــت وزیــر ورزش باید 
در مجلس پاســخگو باشــد.« او می گوید: 
والیبــال  انتخاباتــی  پرونــده  »موضــوع 
دیگــر از نظر کمیســیون اصل 90 منتفی 
اســت. ما دیگر با این پرونــده کار خاصی 

نداریــم. مگــر این که شــکایت جدیدی به 
دست مان برسد.« با توجه به صحبت های 
امیرحســنخانی به نظر می رسد داورزنی 
توانســته نمایندگان کمیسیون اصل 90 
را درخصوص ابهامات مطرح شــده، قانع 
کند. ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل 
90 مجلس  اما با اشــاره به نتیجه بررسی 
پرونــده داورزنی در کمیســیون متبوعش 
بــه خراســان می گویــد: »درباره 2 شــغله 
بــودن داورزنــی بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
که در آیین نامه فدراســیون های ورزشــی 
چیــزی تحــت عنــوان این که افــرادی که 
مســئولیت های دیگری در وزارت ورزش 
دارند بــرای عضویت در فدراســیون باید 
از  بنابرایــن  نداریــم.  بدهنــد،  اســتعفا 
نظــر ما ثبت نــام داورزنــی قانونــی بوده. 
البتــه برخی در حوزه والیبــال انتقاداتی 
بــه ایشــان دارنــد کــه محــل ورود بــه آن 
کمیســیون اصل 90 نبــوده و باید چنین 
مطــرح  ورزش  وزارت  در  موضوعاتــی 
صحبــت  خــالف  بــر  شــود.«  بررســی  و 
امیرحســنخانی کــه گفتــه بــود داورزنی 
بــه مجلس نرفتــه امــا نماینده آســتارا به 
نتیجــه نشســت کمیســیون اصــل 90 با 
داورزنی طی هفته جاری اشــاره می کند 
موضوعاتــی  »درخصــوص  می گویــد:  و 
ریاســت فدراســیون  بــرای  چــون البــی 
والیبال کمیســیون اصــل 90 ورود نکرد 
زیرا بــه عقیده ما البی در تمــام انتخابات 
اصناف وجــود دارد و به طــور قطع حتی 
مــی  را  کار  ایــن  هــم  داورزنــی  رقبــای 
کننــد بنابراین محل رســیدگی به چنین 
بحثــی کمیســیون اصل 90 نیســت.« به 
ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد انتخابات 
فدراسیون والیبال باوجود تمام شبهاتی 
که از ســوی برخی کاندیداهای معترض 
به آن وارد بود، از نظر بهارستان نشین ها 
مشــکل و ابهــام قانونی نــدارد. حال باید 
منتظــر مانــد و دیــد درنهایت چه کســی 
صاحب کرســی ریاســت این فدراســیون 

پرطرفدار خواهد شد.

داورزنی کمیسیون اصل 90 را قانع کرد لغو 2 دیدار از هفته هفتم لیگ والیبال
هفته هفتم رقابت هــای لیگ برتر والیبال 
طبق برنامه امروز برگزار خواهد شد. پس 
از لغو تمام دیدارهای هفته ششم، با اعالم 
ســازمان لیگ تکلیف برگزاری دیدارهای 
هفته هفتم بر عهده استان هاســت و تا این 
لحظــه اســتان های اصفهــان و اراک خبر 
از لغــو 2 دیــدار داده انــد تا بــازی تیم های 
شــهروند  و  ارومیــه  سپاهان-شــهرداری 
تعویــق  بــه  مریــوان  ملــل  اراک-راه یــاب 
بیفتد. برگزاری سایر دیدارها نیز مشخص 
نیست. برنامه بازی های هفته هفتم به این 

شرح است.
کاله-فوالد سیرجان ایرانیان

پیکان-شهرداری گنبد
پیام خراسان-سایپا

شهرداری ورامین-خاتم اردکان

اولین شکست مهرام در لیگ بسکتبال
هفتــه پنجــم لیــگ برتــر بســکتبال در حالــی 
دوشــنبه بعد از تعطیلی 2 دیدار و برگزاری ۵ 
بازی پیگیری شــد کــه  در حســاس ترین بازی 
ایــن هفتــه شــاگردان مصطفــی هاشــمی در 
تیــم مهــرام در خانه بــا نتیجــه ۵8-۵۵ بازی 
را بــه مهمان خــود نفت آبــادان، مدافع عنوان 
قهرمانــی واگــذار کردنــد تــا بــه ایــن ترتیــب 
آبادانی ها از االن خــود را مدافعی  جدی برای 
حفــظ عنــوان قهرمانی فصل گذشــته معرفی 
کنند. نتایج ســایر بازی ها به این شــرح است: 
اکســون 8۶-توفارقان آذرشهر 82، شیمیدر 
۶۳-پتروشــیمی بندرامــام 82، رعــد پدافند 
۷0-شــهرداری بندرعباس ۶9، آویژه صنعت 
مشــهد 8۵-نیــروی زمینــی تهــران ۷۳. این 
هفتــه بازی شــهرداری قزوین-مــس کرمان و 
ذوب آهن اصفهان-شــهرداری گرگان برگزار 

نشد.

2 بازی لیگ بسکتبال لغو شد
هفته ششم لیگ برتر بسکتبال در حالی فردا 
برگزار می شــود که 2 مســابقه آن لغــو و قرار 
اســت در تعطیــالت نیم فصــل برگزار شــود. 
دیــدار مــس کرمان-مهــرام و همچنین بازی 
نفت آبادان-آویژه صنعت مشهد در این هفته 
انجام نخواهد شد. در هفته پنجم نیز مسابقه 
ذوب آهن-شــهرداری گرگان و مس کرمان-

شهرداری قزوین لغو شده بود.

گزارش

اخبار

سارا اصالنی

و  گذشــته  فصــل  از  یک ســوم 
را  اصلی شــان  فــرم  بازیکن هــا 
نشــان دادنــد. در ادامه و با توجه بــه این که به 
زودی پــا به هفته یازدهم لیگ برتر می گذاریم 
بــه  باشــیم  داشــته  نگاهــی  داریــم  قصــد 

بهترین های لیگ برتر تا پایان هفته دهم.
 دروازه بــان: ســپاهان تــا پایان هفتــه دهم 
بهتریــن خــط دفاع لیــگ نوزدهم را داشــته و 
مســلما نمی توان از نقش پررنگ پیام نیازمند 
در ثبــت ایــن آمار به ســادگی عبور کــرد. پیام 
نیازمند به شــیب صعــودی اش ادامه داده و به 

جز یک ضربه پنالتی اصال گل نخورده است.
 مدافعان: وریا در ۳ هفته ابتدایی لیگ یکی 
از بدترین های استقالل بود اما از هفته چهارم 
موتــور کاپیتان آبی ها روشــن شــد و تقریبا در 
تمــام بردهای اســتقالل می تــوان ردپای این 
بازیکــن را دید. وریا غفوری هــم در این بین با 
2 گل و ۳ پــاس گل دوباره پیراهن تیم ملی را 
به دست آورد. محمدحسین مرادمند هم دیگر 
مدافع کلیدی لیگ نوزدهم است. مرادمند با 
دقت پاس 91درصــدی، میانگین پیروزی در 
8 نبــرد و ۶ نبــرد هوایــی نقش انکارنشــدنی 

در صدرنشــینی یحیــی گل محمــدی داشــته 
اســت. پیــام ملکیــان هــم در تیم بی شکســت 
و شگفتی ســاز نفــت مسجدســلیمان بهتریــن 
عملکرد را داشته است. ملکیان هم این فصل 
در قد و قــواره یک پدیده ظاهر شــده و به طور 
میانگین ۵.1 عملکرد دفاعی نظیر دفع خطر 
و قطع پاس در هر مسابقه ثبت کرده و یک گل 
هم زده اســت. رضا اســدی هم دیگــر بازیکن 
شــاخص این فصل بــوده؛ بازیکنی که بیشــتر 
مقاطع این فصل را به عنوان دفاع میانی بازی 
کرد و به طور میانگین آمار عجیب بیش از 11 

نبرد پیروز در هر مسابقه را داشته است.
 هافبک ها: احســان حاج صفــی 2 گل زده، 
یک پاس گل داده و آمــار فوق العاده 10 پاس 
کلیدی را داشته و یکی از بهترین هافبک های 
لیــگ نوزدهم بــوده اســت. مهــدی ترابی هم 
بهترین بازیکن این فصل پرســپولیس اســت. 
ترابــی 1۳ پــاس کلیــدی داده، ۷ شــوت در 
چارچــوب زده، 2 پــاس گل داده، ۳ گل زده و 
یک پنالتی گرفته اســت. آماری مشابه محمد 
محبــی بــا 2 گل، ۳ پــاس گل و کســب یــک 
پنالتــی. دیگــر هافبک خوب لیــگ نوزدهم تا 

پایان هفته دهم احمد نوراللهی از پرسپولیس 
بوده کــه در غیاب کامیابی نیا توانســته به مرد 

اول خط هافبک سرخ ها تبدیل شود.
 مهاجمــان: شــیخ دیاباته با یــک هت تریک 
مقابل تراکتــور و یک گل مقابــل صنعت نفت، 
اســتقالل را از بحــران خــارج کــرد و از زمــان 
بازگشتش به میادین یکی از بهترین های لیگ 
بوده. امین قاسمی نژاد به طور میانگین در هر 
بازی یک مرتبه دروازه حریفان شــهرخودرو را 
با شــوت در چارچوب تهدید کــرده که حاصل 

آن 2 گل بوده است. 
دیگــری  بازیکنــان  مســلما  جامانده هــا:   
هــم می توانســتند در ایــن تیــم قــرار بگیرند. 
اگــر عملکــرد فوق العاده پیــام نیازمنــد نبود، 
دروازه این تیــم به مهدی رحمتی می رســید. 
یا همچنین شــهریار مغانلو آقــای گل لیگ که 
البتــه 4 گل ۶ گلــش را از روی نقطــه پنالتــی 
محمدحســین  کریمــی،  علــی  اســت.  زده 
کنعانــی زادگان، عارف غالمی، فراز امامعلی، 
ارســالن مطهــری و دانیال اســماعیلی فر هم 
دیگر نفراتی بودند که می توانستند در این تیم 

قرار بگیرند.

2 استقاللی و 2 پرسپولیسی تیم منتخب لیگ تا پایان هفته دهم

دیاباته در فهرست ۱0 ستاره  
فراموش شده آفریقا

شــاید به تصور همگان 10 ستاره فوتبال آفریقا 
که در ادامه می آید در دوران بازنشستگی باشند 
اما حقیقت این است که آن ها همچنان به فوتبال 
 afriquesports  ادامه می دهند. گزارش سایت
درباره 10 ســتاره فراموش شــده فوتبال آفریقا 
می گویــد: »آیــا تصــور می کنیــد آنهــا از دوران 
بازنشســتگی طالیی لذت می برنــد؟ نه اینطور 
نیست! چندین تن از ســتاره های فوتبال آفریقا 
از رادار خارج شــده اند اما همچنان در سرتاســر 
جهــان تــوپ می زنند.« در فهرســت زیــر به 10 
ســتاره فراموش شــده آفریقایی اشــاره شده که 
همگی آنان را با عصایی به دست، روی صندلی 
گهــواره ای در انتظــار فرامــوش کــردن نفــس 
کشــیدن تصور می کننــد اما واقعیت این اســت 
کــه آنان هنوز بــازی می کنند و البتــه خوب هم 
بــازی می کننــد. در این لیســت نــام بازیکنانی 
شــیخ  کالو)هرتابرلیــن(،  ســالومون  همچــون 
شاباالال)ارزروم اســپور(،  )اســتقالل(،  دیاباتــه 
اوبافمی مارتینز )شــانگهای گرینلنــد(، مایکل 
مــن(،  )روانیــه  تایه تایــوو  اسین)ســابایی(، 
ژان ایــل ماکن)لیــگ قبــرس(، الکــس ســانگ 
آرونــا  و  مانوهو)کورنــال(  ســوئیس(،  )ســیون 

کنه)سیوااسپور( دیده می شود.
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استقالل هزینه جراحی شجاعیان را داد
داریــوش شــجاعیان، بازیکن اســتقالل در دیدار مقابل 
سایپا از ناحیه زانوی پای چپ دچار پارگی رباط صلیبی 
شــد و بــه همین دلیــل ماه هــا از میادیــن فوتبالــی دور 
خواهــد بود. او پس از این مصدومیت پای خود را به تیغ 
جراحــان داد و در حال حاضر دوران نقاهتش را پشــت 
سر می گذارد. در این بین باشگاه استقالل که این هفته 
بخشی از مطالباتش را از اسپانسر دریافت کرده ، هزینه 

جراحی داریوش شجاعیان را پرداخت کرد. 
تمرین امید ایران در مجموعه اسپایر

اعضــای تیم امید عصــر دیروز در مجموعه اســپایر دوحه 
تمرین کردند. حمید اســتیلی در آغــاز تمرین خطاب به 
اعضای تیم گفت: »رمز موفقیت ما این اســت که یکدل و 
هم قسم باشیم. همه بازیکنان باید با تمام وجود بجنگند 
و باور داشــته باشــیم بین بازی رســمی و تدارکاتی هیچ 
تفاوتی ندارد. باید احساس مسئولیت داشته باشیم تا در 
این مســیر به موفقیت برسیم. تیم فوتبال امید پنج شنبه 

شب در دوحه به مصاف تیم المپیک قطر می رود.« 
هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال لغو شد

در حالی که ۵ دیدار از هفته هفدهم لیگ برتر فوتســال 
روز یک شنبه گذشــته لغو شده بود، با تصمیم مسئوالن 
کمیته فوتسال و سازمان لیگ دیدارهای هفته هجدهم 
هــم برگــزار نخواهد شــد. مســئوالن اســتانی بعضی از 
شــهرهای میزبــان هفته هجدهم لیگ برتر فوتســال در 
نامــه ای به فدراســیون فوتبــال و کمیته فوتســال اعالم 
کرده اند که مســابقات ایــن هفته برگزار نشــود. کمیته 
فوتسال هم به خاطر بر هم نخوردن نظم مسابقات لیگ 
و عــدم پراکندگی دیدارهــای لغو شــده تصمیم گرفته، 

هیچ کدام از تیم ها به میدان نروند. 
درمان مصدومیت حاج صفی در ترکیه 

تمرینات تیــم تراکتور ایــن روزها بدون حضور احســان 
فرانســه  اهــل  بازیکــن  فورچونــه  کویــن  و  حاج صفــی 
سرخ پوشان تبریزی برگزار می شود. احسان حاج صفی 
که از ناحیه همســترینگ مصدوم شــده در ترکیه حضور 
دارد و قطعــا به بازی این هفته تراکتور نمی رســد اما در 
مــورد بازگشــت او از ترکیه هــم زمان دقیقی مشــخص 
نشــده است. حاج صفی تا زمان بهبودی کامل در ترکیه 
اســت، از ســوی دیگر فورچونه هم که به کشــورش سفر 

کرده، هنوز به تبریز بازنگشته است.  

مهاجم سابق استقالل همچنان در خدمت آبی ها 
پرداخت دستمزد استراماچونی با کمک 

مامه تیام! 
بــا وجــود گذشــت حــدود 2ســال از جدایــی مامــه تیام 
بازیکن ســابق و ســنگالی اســتقالل، آبی هــای پایتخت 
همچنــان از قبال این بازیکن ســود می برنــد! مامه تیام 
پس از جدایی از استقالل به تیم عجمان امارات پیوست 
امــا اســتقاللی ها با اســتناد بــه قــرارداد ســال دوم این 
بازیکن مدعی شــدند که او بازیکن اســتقالل است و اگر 
اماراتی هــا نمی خواهنــد کار به شــکایت و ارجاع به فیفا 
بکشــد موضوع را دوســتانه حل و فصل کنند و مسئوالن 
عجمــان هــم پذیرفتنــد. بــر اســاس توافق مســئوالن 2 
باشــگاه قرار شــد عجمان بابت رضایت نامــه تیام مبلغی 
را به باشــگاه اســتقالل بدهد و در صورت انتقال تیام به 
تیــم دیگر درصدی از مبلغ توافقی به باشــگاه اســتقالل 
واریز شــود. با این توافــق اســتقاللی ها از انتقال تیام به 
قاسم پاشــای ترکیه هم چندین هزار دالری ســود بردند 
اما این پول و بخشی از پول رضایت نامه انتقال به عجمان 
هنوز به باشگاه استقالل پرداخت نشده و گویا با پیگیری 
مسئوالن این باشگاه قرار است این پول که حدود 2۰۰ 
هزار دالر اســت بــه زودی پرداخت شــود. پولی که چاله 
آن از قبل کنده شده و در صورت وصول آن باشگاه آن را 
بابت بخشی از دستمزد آندره آ استراماچونی و کادرفنی 

استقالل پرداخت خواهد کرد. 

پــس از عملکــرد ضعیــف جونیــور براندائــو مهاجــم برزیلــی پرســپولیس در 
ایــن فصــل از رقابت هــای لیــگ برتــر، تالش هایــی از ســوی مســئوالن این 
باشــگاه صــورت گرفــت تا قــرارداد ایــن بازیکن فســخ  و جا بــرای جذب یک 
بازیکن باکیفیت در خط حمله باز شــود. در همین رابطه مســئوالن باشــگاه 
پرســپولیس به دنبال برنامه هایی هســتند تا بتوانند قرارداد این بازیکن را با 
حداقــل مبلغ فســخ کنند و در همیــن رابطه مذاکراتی با ایــن بازیکن و مدیر 
برنامه هایش انجام شده اســت. از آنجایی که جونیور به صورت قرضی از تیم 
لودوگورتس به پرسپولیس آمده، به همین دلیل این باشگاه هم باید موافقت 
خود را با فســخ این قرارداد اعالم کند و به همین خاطر رایزنی هایی از سوی 

پرسپولیسی ها با این باشگاه انجام شده است.

ملی پــوش اســتقالل در تمرین  تیم ملی امید مصدوم شــد. تیــم ملی فوتبال 
امید، از دوشنبه اردوی خود را در کمپ اسپایر قطر برگزار کرد تا آماده دیدار 
دوســتانه با امید این کشــور شــود. در نخســتین تمرین شــاگردان اســتیلی، 
مهــدی قائــدی، هافبک اســتقالل در اواســط تمریــن دچار مصدومیت شــد 
و احتمــال دارد حضــور در ایــن دیــدار را از دســت بدهد. رضا جبیــره، دیگر 
ملی پوش مصدوم تیم امید بود که همراه شاگردان استیلی تمرین نکرد. تیم 
ملی ایران که آماده دیدار دوستانه با امید قطر می شود، در 2 دیدار دوستانه 
خــود پیش از ایــن اردو که در اندونزی برگزار شــد، مقابل این کشــور به یک 
شکســت و یک تســاوی رضایــت داد. گفتنی اســت هنوز میــزان مصدومیت 

قائدی مشخص نشده است.

مصدومیت قائدی در تمرین تیم ملی امیدآغاز رایزنی های پرسپولیس برای فسخ قرارداد جونیور

منزوی: پرونده رابسون جان واریو 
پرونده ای 400 هزار دالری است! 

باشگاه استقالل دوشنبه بخشی از مطالبات 
بازیکنانش را پرداخت کــرد اما این پرداخت 
به تمــام بازیکنان صورت نگرفت.  به گزارش 
ایســنا، کامران منــزوی، عضــو هیئت مدیره 
اتفــاق  ایــن  توضیــح  در  اســتقالل  باشــگاه 
روی  حساســیت  چــرا  این کــه  از  گالیــه  بــا 
اســتقالل و پرســپولیس زیــاد اســت، گفت: 
»اختالفات مالی با اسپانســرها در حال حل 
شــدن اســت. یــک بخــش از ایــن مطالبات 
وصــول  و وارد خزانــه باشــگاه شــد کــه آقای 
فتحــی بیــن بازیکنــان تقســیم کــرد. بخش 
دیگــری هــم قرار اســت بــه خزانه برســد که 
بین بازیکنان تقســیم می شود.« همچنین با 
اعــالم عضو هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل 
قــرار اســت کــه مطالبــات کادر فنــی پس از 
وصــول طلــب اســتقالل از باشــگاه عجمان 
بــه کادر فنی پرداخت شــود و بــا این اوصاف 
تمام اعضــای تیم دریافتی خواهند داشــت. 
منزوی همچنین در گفت وگویی که با برنامه 
 تهــران ورزشــی  رادیو تهــران داشــت درباره 
اســتقالل  باشــگاه  چــک برگشــت خــورده 
بــرای پرداخت اقســاط انتقال شــجاعیان از 
ماشین سازی )گســترش فوالد( توضیح داد: 
»مــا می توانیم مســائل را تلفنــی حل و فصل 
کنیم و نیازی نیست که افکار عمومی درگیر 
مشــکالت بین باشگاه ها شوند. من با جناب 
نصیرزاده، مدیرعامل ماشین سازی صحبت 
کــردم. او حــق دارد و این طلب حق باشــگاه 
ماشین سازی اســت و باید این پول پرداخت 
شود اما باید یکدیگر را تحمل کنیم.« کامران 
منــزوی در ادامه گفت وگــوی رادیویی اش از 
رســیدن پرونده رابســون جان واریو، بازیکن 
سابق استقالل به این باشگاه خبر داد و گفت 
کــه آبی هــای پایتخت بــا یک پرونــده ۳۰۰، 
۴۰۰ هــزار دالری در فیفــا درگیر هســتند. 
او همچنیــن درباره مطالبات پاد وانی با بیان 
این کــه در جریان جزئیات ماجــرای پاد وانی 
پرونــده  »گرفتــاری  داد:  توضیــح  نیســت، 
پاد وانی، مالیاتی است که پرداختش بر عهده 
خود او  ســت. رقــم مالیات او هم کم نیســت. 
در کل یکســری مســائلی باید بررســی شود 
اما موضوع مشــخص این اســت کــه پاد وانی 
بازیکــن اســتقالل بــوده و در ایــن باشــگاه 
ســالمتی اش به خطر افتاد و وظیفه انســانی 
ماســت که هــم مطالباتــش را بپردازیم و هم 

مشکلش را حل کنیم.« 

 از علی جهان 
تا اسماعیلی و شجاع

نگاهی به تازه واردهای احتمالی تیم ملی

تیم ملی در 2 بازی اخیر خود به 
بحرین و عراق باخته تا شــرایط 
صعــود بــه دور دوم انتخابــی جام جهانــی تــا 
حــدودی ســخت شــود. هر چنــد  خیلی هــا 
حواشی خودســاخته فدراسیون و قهر مارک 
ویلموتس را دلیل اصلی 2 شکست اخیر تیم 
ملی می دانند اما در کنار تمامی این مســائل 
نمی توان از عملکــرد ناامیدکننده تعدادی از 
بازیکنان تیم ملی به راحتی گذشــت. مسلما 
عملکــرد ضعیف همیــن بازیکنــان می تواند 
تغییراتی را در لیست بعدی تیم ملی به دنبال 
داشــته باشــد و مارک ویلموتس بــا دعوت از 
نفرات جدید سعی کند نقاط ضعف تیمش را 
بر طرف کند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت 
به تازه واردهای احتمالی در اردوی بعدی تیم 

ملی.
 شجاع و پورغاز 

مدافعــان تیــم ملــی در بازی هــای اخیر جزو 
پراشــتباه ترین بازیکنــان تیم ملــی بوده اند و 
نفرات دعوت شده از سوی ویلموتس در خط 
دفاعی به هیچ عنوان نتوانسته اند انتظارات را 
برآورده کنند. مرتضی پورعلی گنجی نسبت 
به گذشته به شدت افت کرده و کنعانی زادگان 
هم در تیم ملی نتوانسته به عنوان یک مدافع 

مطمئن ظاهر شــود. سیاوش یزدانی و مجید 
حسینی هم علی رغم دعوت به تیم ملی هنوز 
نتوانســته اند نظــر ویلموتس را بــرای حضور 
در ترکیب اصلی جلب کنند. در این شــرایط 
احتمــال اضافه شــدن چند بازیکــن به صف 
مدافعان تیم ملی زیاد به نظر می رسد و مسلما 
در این بین شجاع خلیل زاده و عزت ا... پورغاز 
شانس زیادی خواهند داشت. شجاع و پورغاز 
هــر 2 جــزو بهتریــن مدافعان لیــگ نوزدهم 
بوده اند و می توانند در تیم ملی هم جزو نفرات 

تاثیرگذار باشند. 
 فرشید، جانشین کاپیتان

 یکــی از گزینه هایــی کــه این روزهــا در مورد 
حذفــش از تیم ملــی زیاد صحبت می شــود، 
مسعود شجاعی است. با توجه به سن و سال 
کاپیتان تیم ملی جدایی او از جمع ملی پوشان 
اتفاقــی قریب الوقوع اســت. البته قبــل از آن 
هــم فرشــید اســماعیلی می توانــد جایگزین 
بازیکنــان زیــادی در لیســت تیم ملی شــود. 
قلی زاده نیمکت نشــین اســت، ترابی خیلی 
بازیکــن محبــوب ویلموتــس نیســت، امیری 
شــرایط خوبی ندارد و فرشــید اسماعیلی به 
نظر می رســد آماده تر از بعضــی از گزینه های 
موجود باشــد. تیم ملی مدت هاســت کمبود 

یــک هافبــک هجومــی را احســاس می کند 
و در بازی هایــی کــه ویلموتس قصــد بازی با 
آرایشــی شــبیه بازی با عــراق را دارد، شــاید 
فرشید اسماعیلی بتواند این جای خالی را پر 
کند. هافبک استقاللی ها در حال حاضر تنها 
گزینه موجود خوب و امتحان نشده برای این 
پست است و دعوت او می تواند اتفاقات خوبی 
را بــرای ویلموتــس رقم بزند. اســماعیلی در 
دریبل و گرفتن خطا بهترین بازیکن استقالل 
است. 2 فاکتوری که زمانی توانایی تخصصی 
شجاعی محسوب می شــد و حاال اشتباهات 
در  او  شــده اند.  مهارت هایــش  از  بیشــتر  او 
شــوت زنی و همچنیــن چارچوب شناســی از 

بهترین های استقالل است و این خصوصیت 
هــم بــه درد تیــم ملــی می خــورد. تیــم ملی 
اســماعیلی  پســت  در  را  زیــادی  بازیکنــان 
آزمایش کرده و حتی در زمان کی روش مدتی 
انصاری فرد هم آزمایش شــد و شــاید بازیکن 

استقالل، بتواند پازل تیم ملی را کامل کند. 
 بازگشت علی جهان

در 2 بــازی اخیــر عناصــر تهاجمــی تیم ملی 
ناامیدکننده بوده اند و بخصوص در بازی آخر 
مقابــل عراق مهــدی طارمی و ســردار آزمون 
جــزو ضعیف تریــن بازیکنــان زمیــن بودنــد. 
عملکرد بد بازیکنان تهاجمی تیم ملی مسلما 
می تواند یک بار دیگر نام علیرضا جهانبخش 

را به لیست ویلموتس برگرداند. درست است 
که علی جهان در برایتون نیمکت نشین است 
اما مســلما حضور در تمرینــات یک تیم لیگ 
برتــری و قــرار گرفتــن در جو فوتبــال جزیره 
می توانــد جهانبخــش را بــه چهــره شــاخص 
فوتبــال ایران تبدیل کند. ویلموتس به زودی 
خواهــد فهمید کــه حتی نیمکت نشــینی در 
لیگ برتر انگلیس بهتر و ارزشــمندتر از بازی 
در لیگ هــای حاشــیه خلیــج فــارس اســت. 
بدون تردیــد حضــور جهانبخــش در بــازی با 
عــراق می توانســت تا حــدود زیادی شــرایط 
بــازی را حداقــل در فاز تهاجمی بــرای ایران 

تغییر دهد.

دروازه بان ســابق تیم ملی و پرســپولیس بعد از انجام اولین 
دیدار خود در لیگ نوزدهم، اکنون آماده تقابل با اســتقالل 
اســت. علیرضا حقیقی که بعد از گذشــت بیش از یک دهه 
دوری از فوتبــال ایــران، در ایــن فصل به عضویت نســاجی 
مازنــدران در آمده، اکنون آماده تقابل با اســتقالل اســت. 
دروازه بان ســابق تیم ملی که در بازگشــت به فوتبال ایران 
انگیزه های بزرگی را دنبــال می کند، در اولین حضور خود 
در لیگ نوزدهم موفق به بســته نگه داشــتن دروازه تیمش 

برابــر نفت مسجد ســلیمان شــد و اکنون امیدوار اســت ایــن روند را در جدال حســاس 
مقابل اســتقالل نیز دنبال کند. آخرین حضور حقیقی در جدال با استقالل به پیراهن 
پرسپولیس مربوط است و اکنون این تقابل می تواند جذابیت های زیادی به دنبال داشته 
باشــد. حقیقی که یکی از بازیکنان محبوب هواداران پرســپولیس محســوب می شود، 
امیدوار اســت در اولین حضورش در قائمشــهر و برابر هواداران نساجی نیز موفق شود 
مانع از کامیابی استقالل شود و تیمش را به موفقیت بزرگی برساند. هواداران نساجی 
که طی این فصل علی رغم نتایج نامناسبی که این تیم در قائمشهر کسب کرده با حمایت 
ویژه خود توانســته اند همراهی خــود با تیم را به نمایش بگذارند، مطمئنــا در این بازی 
نقش ویژه ای خواهند داشــت و باید دیــد حضور پررنگ آن ها در این دیــدار و حمایت از 

نساجی آن ها را به نتیجه برابر استقالل اوج گرفته این روزها خواهد رساند یا خیر.

شهریار مقانلو آقای گل رقابت های لیگ برتر تا هفته دهم، 
نیمی از گل های خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده 
است. در حالی که ۱۰ هفته از رقابت های لیگ برتر سپری 
شده، شهریار مقانلو مهاجم تیم پیکان با ۶ گل زده بهترین 
گلزن فصل است و ۷ بازیکن ۴ گله در تعقیب او می باشند. 
مقانلو در حالی بهترین گلزن فعلی لیگ برتر است که نیمی 
از گل های خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده  و بدون 
پنالتی ۳ بار موفق به گلزنی شده است. فراز امامعلی دیگر 

مهاجــم پیکان که با ۴ گل در تعقیب بهترین گلزن فعلی لیگ اســت، بدون پنالتی این 
تعداد گل را به ثمر رسانده است. همچنین ارسالن مطهری از ذوب آهن، مهدی قائدی 
و شیخ دیاباته از استقالل نیز در حالی ۴ گله هستند که هیچ یک از گل های این بازیکنان 
از روی نقطه پنالتی به دســت نیامده اســت. محمد نوری و احمدرضا زنده روح از پارس 
جنوبی و ماشین سازی که دیگر بازیکنان ۴ گله هستند، هر کدام ۳ گل از ۴ گل شان را 
از روی نقطه پنالتی زده اند و در جریان بازی بیشتر از یکبار گلزنی نکرده اند. در جدول 
بهترین گلزنان لیگ بدون احتســاب ضربات پنالتی، شــیخ دیاباته، مهدی قائدی، فراز 
امامعلی و ارسالن مطهری با ۴ گل در صدر قرار می گیرند. همچنین در جدول گلزنان 
از روی نقطه پنالتی، شــهریار مقانلو، محمد نوری و احمدرضا زنده روح با ۳ پنالتی گل 

کرده جلوتر از دیگر بازیکنان قرار دارند.

علیرضا حقیقی آماده جدال با استقالل بهترین گلزنان لیگ برتر بدون پنالتی؟چهره روز سوال روز

مخالفت باشگاه ترکیه ای با ادامه حضور 
صیادمنش در اردوی امید

مهاجم تیم ملی فوتبال امید به دلیل مخالفت باشگاه 
استانبول اســپور امــکان حضــور در بــازی تدارکاتی 
برابــر تیم المپیــک قطــر را نخواهد داشــت. اللهیار 
صیادمنــش در ایــن خصوص گفت: »خوشــحالم که 
بعــد از مدت ها به تیم المپیک اضافه شــدم و در کنار 
بچه ها بودم. ما 2 مسابقه برابر اندونزی انجام دادیم 
که متاســفانه نتوانســتیم به نتیجه دلخواه برســیم. 
البته فکر می کنم بچه ها به هماهنگی بیشــتری نیاز 
دارند و شــرایط به گونه ای است که نمی توانیم مدت 
زیادی در کنار هم باشیم. امیدوارم این هماهنگی در 
اردوی آخر ایجاد شــود. « مهاجم تیم المپیک اضافه 
کــرد: »بــازی با قطر می تواند مســابقه بســیار خوبی 
برای تیم ما باشــد. البته باشــگاه استانبول اســپور با 
حضور من در این مسابقه مخالفت کرده، چون خارج 
از زمان فیفا دی برگزار می شود. هم چنین بازی های 
حساســی در پیــش داریــم و از مــن خواســتند طبق 

برنامه قبلی به باشگاه برگردم.«

اعضای تیم  فوتبال اســتقالل دیروز صبح تصمیم داشــتند که یک جلســه تمرین در زمین غدیر برگزار کنند اما در اتفاقی عجیب، استراماچونی 
به یک باره تصمیم به تعویض زمین از مجموعه غدیر به تهرانســر گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که بازیکنان پس از گرم کردن بدن های شــان 
آماده تمرین بودند و موانع الزم برای اجرای دســتورات اســتراماچونی هم در نقاط مختلف زمین چمن مجموعه غدیر جای گذاری شــده بود. به 
نظر می رســد دلیل این اتفاق مصنوعی بودن چمن مجموعه غدیر بوده ؛ موضوعی که اســتراماچونی و باقی اعضای کادرفنی اســتقالل از قبل 
خبر داشــتند و آخرین دیدار دوســتانه آبی های پایتخت هم در این زمین برگزار شــد. جواد زرینچه سرپرســت تیم استقالل در این باره به میزان 
گفت: »کادر فنی برنامه تاکتیکی برای تیم در نظر گرفته بود و به همین دلیل پس از صحبت با بازیکنان تصمیم گرفته شد که به تهرانسر برویم. 

ضمن این که برای جلوگیری از مصدومیت بازیکنان در چمن مصنوعی و همچنین برگزاری تمرین تاکتیکی، این تصمیم گرفته شد.«

اتفاق عجیب در تمرین استقالل!
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