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 آقای روحانی دو روز به طور نامحسوس بین  •
مردم بیا تا از نزدیک ببینی که با چه بدبختی 
زندگی می کنند؟ فقر و گرانی، مردم رو به 

ستوه آورده. چرا کاری نمی کنید؟
تــا متن  • از فــدراســیــون فوتبال بخواهید 

قرارداد ویلموتس را منتشر کند. مردم حق 
دارند بدانند چرا از جیب شان باید روزی یک 
میلیارد تومان بابت دو شکست تیم ملی به 

مربی پرداخت شود؟
خبر تحریم صدا و سیما توسط استادان  •

مسلم بازیگری یعنی نیوشا ضیغمی و شیال 
خــداداد کمرم را شکست! حــاال بــدون این 

استادان بازیگری چه کار کنیم؟!
وزیرکشور20هزارنفرکارگران  • قــول  به 

پمپ بنزین ها وکل پرسنل نیروی انتظامی 
ازساعت گرانی بنزین خبر داشته انــد اما 
رئیس جمهور می گوید خبر نداشتم! جل 

الخالق، چقدر بی مزه!
ــد و هیچی  • ــول دارنـ طبقه ثروتمند کــه پ

براشون مهم نیست. این قشر ضعیف جامعه 
هستند که باید فشار بنزین رو تحمل کنند.

مــردم نون نــدارن بخورن اون وقت صدا و  •
سیما آموزش پخت کیک با روکش طال میده!

ــودروی پراید ثبت نــام و  • یک ســال پیش خ
شهریور امسال تکمیل وجه کردم. اول قرار بود 
یک ماه بعد خودرو را تحویل بدن اما االن دو ماه 

از موعد  آن گذشته و من همچنان  منتظرم.
مجلسی که شفافیتی در اون نیست مثل  •

آب گل آلودیه که اگه بخوایم با رای دادن، 
ماهی  نیست  معلوم  ببریم  اون  در  دستی 

گیرمون بیاد یا خرچنگ و قورباغه؟!
بعضی ها می گویند فالنی چرا دو تا زن  •

گرفته و این کار رو بد می دانند. در حالی 
ــات تا چهار زن را به  که خداوند تعدد زوج
شرط عدالت، حالل اعالم کرده. حاال سؤال 
این جاست: آیا کسانی که حالل خداوند رو 

زیرسؤال می برند گنهکار نیستند؟
با این وضعیت گرانی قبور باید کم کم به فکر  •

جایگزینی رسوم هندی ها و قبایل آفریقایی 
برای بعد از مرگ باشیم. البته اگر بتوانیم 

هیزم بخریم یا کرکس پیدا کنیم.
چرا بعد از 20 روزاز سهمیه بندی بنزین  •

ــدارس مشهد را  هنوز سهمیه ســرویــس مـ
نــداده انــد؟ ایــن معضل باعث عقب نشینی 
رانندگان از ارائه سرویس به دانش آموزان 

می شود. )جمعی از رانندگان(
 دولت آقای روحانی به علت موفق نبودن  •

در برجام دچار ورشکستگی مالی شده برای 
همین باگران کردن بنزین و افزایش مالیات 

می خواهد کسری بودجه را تامین کند.
ــه  900 میلیون تومان  •  ویلموتس روزانـ

دستمزد گرفت برای دوتا بازی که اتفاقا هردو 
تا رو هم باخت. آن وقت ما باید #۶۳۶9* را 
بگیریم برای ماهی ۵0هزارتومان که بعد از 
این همه پیگیری جواب مان را هم نمی دهند!

 بــه خــدا ســه ماهه گوشت و برنج و میوه  •
نتونستم بخرم. برای من مهم نیست. ولی 
پسر هفت ساله ام چــه گناهی کـــرده؟ ما 

حرفمون رو به کی بگیم؟
در زندگی سالم چهارشنبه نوشته بودید  •

که در نظام آموزشی لوکزامبورگ کودکان 
تا ۱۵ سالگی به چهار زبان مسلط می شوند. 
نماینده ای از آموزش و پرورش باید به آن جا 
برود و ببیند که نظام آموزشی و کتاب های 
درسی آن ها چیست که یک دانش آموز تا قبل 
از ۱۵ سالگی به چهار زبان مسلط می شود اما 
این جا دانشجوی دکتری با ۳0 سال سابقه 

نمی تواند یک جمله ساده بگوید.
این آقای منوچهر هادی منظورش چیه از  •

نشون دادن این فضاهای الکچری تو فیلم 
هاش؟ وقتی مردم برای خرج روزانــه شون 
مانده اند، نشان دادن خانه و زندگی های 
ایشون  تاثیری دارد؟ ظاهرا  الکچری چه 
فیلم و سریال هاشون رو برای 4 درصد مرفه 

جامعه می سازند!
وزیر کشور می گوید طبیعی است که افزایش  •

قیمت بنزین روی بقیه کاالها اثر بذاره. ایشون 
تا دیــروز می گفتند نباید هیچ کاالیی گران 
شود و کارگروه تشکیل دادن تا فقط بودجه 
ای بگیرند و سفره ای پهن کنن و هرچه بیشتر 

ــردم را بخورند. راستی روزنامه  مــال ایــن م
خراسان چه خبر از کارگروه مبارزه با گرانی 
ــان؟ یــادمــان اســت شما هــم جــزو کــارگــروه  ت

بودین. چقدر از این سفره سهم شما شد؟
ــع مــالــی ام بد  • هموطنان عــزیــز! مــن وض

نیست ولی حدود سه هفته است که حتی نیم 
کیلوگوجه هم نخریده ام. اگرهمه متحد بشیم 
و حداقل این طور چیزها را که فاسدشدنی 
است نخریم،مطمئن باشین ارزون میشه. 
مقصرخودمونیم که تا چیزی گــرون میشه 

بیشتر هجوم میاریم برای خرید!
متوجه  • صداوسیما  آینده  هــای  درهفته 

ضــررش می شــه! تــازه اون وقته که متوجه 
می شه چه تعداد از مردم فقط وفقط برای 
دیدن روی گل خانم شیال خداداد تلویزیون 
می دیدن! بعضی وقت ها چقدر خودشیفته 

می شویم بعضی هایمان!
آقای روحانی و مسئوالن سهام عدالت به  •

وعده هایی که درباره سهام عدالت به مردم 
دادید عمل کنید.

در  • تهران  مشابه  مشهد  وضعیت  تا  لطفا 
خصوص دست فــروش ها و گداها افتضاح 
نشده شهرداری بیشتر کنترل کنه. االن در 
ساعات عصر و شب در اکثر چهارراه ها گدا و 
کودک کار مشاهده می شه و دست فروش هم 

چند وقتی هست زیاد شده.
باید قوه قضاییه به پرونده همه دانشجویانی  •

رسیدگی کند که به خاطر رانــت مدرسان 
دانشگاه انتقالی گرفتند یا تغییررشته دادند 
به صورت غیر قانونی و مــدارک غیر قانونی 
گرفتند و همه آن هــا باید اخـــراج شوند و 

مدارک شان ابطال شود.
ــرای ساخت وساز  • به جــای مجوز دادن ب

بــازارهــای بــزرگ شهر که اکثرشان خالی 
است و بعد هم محل فساد و هرزگی جوانان 
است،سرمایه گــذاران را تشویق به ساخت 
مجتمع های ورزشی بکنند تا سالمت جسم 
و روح وآینده جوانان این مرز و بوم را بیمه 
کنند.البته اگر مسئوالن شهری خدا را به 

جای پول درنظربگیرند.

معمای ارزی که تغییرنمی کند 

 روز گذشته، آخرین خبرها و گمانه ها دربــاره 
بودجه 99 مطرح شد. در این میان، بحث های 
متناقض درباره نرخ ارز کاالهای اساسی، قابل 
توجه بود. هرچند مشخص شد که آن چه از سوی 
سخنگوی دولت مبنی بر نرخ ارز 4۵00 تومان 
برای کاالهای اساسی مطرح شده بود، اشتباه 
لفظی بوده و نرخ ارز کاالهای اساسی، همچنان 
4200 تومان است. در این میان تنها تغییری که 
درباره ارز 4200 تومان رخ داده است، کاهش 
مصادیق آن است. به گونه ای که برخی کاالها 
از فهرست ارز 4200 تومان حذف شده و در 
نهایت به جای رقم ۱4 میلیارد دالر سال گذشته 
و امسال بــرای ارز کاالهای اساسی، در الیحه 
بودجه سال آینده ۱0.۵ میلیارد دالر ارز 4200 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی پیش بینی 
شده است. این اتفاق نشان می دهد که دولت 
سعی دارد، ارز 4200 تومان  و سیاستی را که 
به اعتراف بسیاری از کارشناسان ناکارآمد بوده، 
محدود کند ولی این اقدام را در نهایت محافظه 
کاری انجام می دهد.واقعیت این است که دولت 

نشان داده است، در بسیاری از اقدامات، ساده 
ترین مسیر را به مسیر پیچیده تر ولی کارآمدتر 
ترجیح داده است. تصمیم بنزینی اخیر یک نمونه 
از این دست اســت. بسیاری از کارشناسان بر 
توزیع سهمیه به هر خودرو انتقاد دارند و پیشنهاد 
اختصاص سهمیه یا ما به ازای پولی آن به هر فرد 
به جای هر خودرو را پیشنهاد داده اند، ولی دولت 
همان روش تجربه شده سهمیه بندی بنزین برای 
هر خــودرو را مجدد اجرا کرد و به سراغ روشی 
که توزیع یارانه را عادالنه تر می کند، نرفت، 
ــرای آن پیچیده تر و با زحمات  چــون روش اج
اجرایی بیشتری اســت. مثال دیگر در همین 
طــرح، موضوع نحوه پرداخت کمک حمایتی 
است. از گذشته همواره پرداخت غیرنقدی به 
عنوان روشی بهتر و موثرتر مطرح بوده است و 
حتی در همین دولت نیز پرداخت بسته حمایتی 
برای دو دهک پایین، تجربه شده است و هر سال 
طی چند نوبت، خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی، از این بسته کاالیی بهره مند 
می شوند. در طرح یارانه ای اخیر، نیز صحبت 
هــای رئیس جمهور نشان می داد  که دولت 
تمایل دارد، چنین اقدامی را انجام دهد ولی چون 
زیرساخت پرداخت این کمک ها به هفت دهک 
فراهم نیست، باز هم به جای تکمیل زیرساخت 
ــاده تر که پــرداخــت نقدی  هــای الزم، روش س
است، در دستور کار قرار گرفت.نگاهی به فرایند 
پرداخت ارز 4200 تومان و گذشت مدت زمانی 
نسبتا طوالنی )بیش از ۱.۵ سال( از پرداخت ارز 

4200 تومانی نشان می دهد که فرصت الزم 
برای تغییر در نحوه پرداخت یارانه ارزی وجود 
داشته اســت. فرصتی که از دست رفته است. 
اگرچه در شرایط فعلی و پس از اقدام یارانه ای 
اخیر، هر گونه تغییر در نحوه اختصاص ارز 4200 
تومانی باید با دقت و احتیاط صورت گیرد. در هر 
صورت اکثر کارشناسان معتقدند که پرداخت ارز 
4200 تومانی به سرچشمه توزیع کاال و فرایند 
طوالنی زنجیره توزیع تا مصرف، باعث می شود 
که در نهایت، حلقه پایانی زنجیره که مصرف 
کننده نهایی است، از مواهب ارز 4200 تومانی 
بهره مند نشود. صد البته که تغییر این فرایند 
و طراحی چارچوبی برای توزیع هدفمند کاال 
با نرخ ترجیحی به مصرف کنندگان نیازمند به 
تالشی همه جانبه و نظام خاصی از توزیع است 
که اگرچه شدنی اما تحقق آن زمان بر است. با 
این حال نشانه های این طراحی دیده نمی شود 
و دولت ترجیح داده است تا ارز 4200 را به همین 
شکل توزیع کند.تجربیات اقدامات اخیر دولت 
نشان می دهد که همچنان جای تغییر و رویکرد 
تحول آفرین در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه 
ارزی خالی است و مشخص نیست تا چه زمانی 
قرار است، روش های ناکارآمد در توزیع یارانه 
انرژی و یارانه ارزی ادامه یابد. به نظر می رسد، 
مجلس یازدهم، در آخرین تصمیم کلیدی خود 
برای اقتصاد ایران، باید در بودجه 99 دولت را 
وادار به تغییر اساسی در نحوه توزیع یارانه انرژی 

و یارانه ارزی کند.

دادستان کل کشور علت متغیر بودن آمار بازداشتی های اخیر را اعالم کرد

دادستان کل کشور از ستاد انتخابات بازدید 
و دلــیــل متغیر بـــودن تــعــداد بــازداشــتــی هــای 
اعتراضات اخیر را اعالم کرد. حجت االسالم 
منتظری در حاشیه بازدید از  ستاد انتخابات 
کشور مستقر در وزارت کشور گفت: به دلیل 
متغیر بودن تعداد بازداشتی های اعتراضات اخیر 

آمار اعالم نمی کنیم.منتظری گفت: مراتب 
این امر هر روز دچــار تغییراتی است و اگر 
امروز عددی را بگوییم ممکن است منطبق 

با واقعیت نباشد اما در این زمینه بر 
چند اصل تأکید داریم؛ ابتدا تالش 

دارای  ــه  ک کسانی  می کنیم 

تقصیر یا تخلف جزئی بوده اند آزاد شوند که اکثرا 
و بسیاری از این افــراد آزاد شده اند.دادستان 
کل کشور گفت: دسته دیگر افرادی هستند که 
با قرارهای بسیار ساده همانند قرار کفالت و با 
التزام از زندان آزاد شدند. تعداد زیادی از آن ها 
که قراین و شواهد نشان می دهد که در صحنه 
اغتشاشات مرتکب جرایمی شدند، آن ها 
هنوز در بازداشت هستند و تحقیقات شان 
تمام نشده و به همین دلیل ما به نیروهای 
انتظامی، اطالعاتی و امنیتی تأکید 
کرده ایم که زودتر این افراد تعیین 
تکلیف شوند و تحقیقات شان 

به اتمام برسد.منتظری گفت: ما امیدواریم با 
تدابیر اتخاذ شده در دستگاه قضایی این افراد 
ــرادی  نیز در اولین فرصت تعیین تکلیف و اف
که امکان آزادی شان با قــرار فراهم است آزاد 
شوند و آن هایی که باید به دادگاه معرفی شوند 
کیفرخواستشان آماده شود.وی افزود: تعیین 
تکلیف ایــن گونه مسائل مستلزم آن اســت که 
تحقیقات درباره تبرئه شدن این افراد و  اعالم جرم 
آن ها تمام شود.دادستان کل کشور در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که آیا باید مرخصی زندانیان 
سیاسی به امضای دادستانی برسد، گفت: خیر 

لزومی ندارد.

ثبت نام مسکن ملی وارد مرحله سوم شد 

 آغاز نام نویسی
 در 5 استان و 60 شهر 

ــدام ملی مسکن وارد مرحله  ثبت نام طــرح اق
سوم خود شد و در این مرحله قــرار است پنج 
استاِن همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری، 
متقاضیان  نام نویسی  کرمانشاه  و  خوزستان 
را بر اساس شرایط اعالم شده انجام دهند.به 
گزارش فارس، طرح اقدام ملی مسکن طرحی 
است که در آن 400 هزار واحد مسکونی طی 
امسال و سال آینده احــداث می شــود. از این 
400 هزار واحد مسکونی، ۱00 هزار واحد در 
بافت فرسوده شهرها و توسط شرکت بازآفرینی 
ــران، ۱00 هــزار واحــد توسط بنیاد  شهری ای
مسکن انقالب اسالمی و در شهرهای زیر ۱00 
هزار نفر و 200 هزار واحد در شهرهای جدید 
توسط شرکت عمران شهرهای جدید احداث 
خواهد شد.بر اساس این گزارش، تاکنون ثبت 
نام مسکن ملی در برخی استان ها آغاز شده و در 
مرحله  سوم قرار است در پنج استان و ۶0 شهر 
این نام نویسی انجام شود. ثبت نام در پنج استان 
همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان 
و کرمانشاه از دیروز ۱۶ تا ۱9 آذرماه به طول 
می انجامد و قرار است ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسکن در ۶0 شهر انجام شود.در همین حال 
پس از گذشت سه ساعت از آغاز ثبت نام طرح 
مسکن ملی در پنج استان، خبرها حاکی از پر 
شدن ظرفیت ثبت نام در دو استان همدان و یزد 
است و سامانه اجازه ورود به متقاضیان جدید 

را نمی دهد.

یادداشت  روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

در الیحه تقدیمی به دولت؛

مصوبه تسهیالت فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور لغو شد
الیحه سامان دهی سهمیه های ورود به آموزش 
ــران علوم و بهداشت تقدیم  عالی توسط وزی
ــت شــد در ایــن الیحه مصوبه تسهیالت  دول
فرزندان اعضای هیئت علمی از زمان اجرای 
این قانون لغو می شود. به گزارش  مهر، الیحه 
سامان دهــی سهمیه هــای ورود به مقاطع 
مختلف آموزش عالی و اصالح قوانین مرتبط 
با عنوان »الیحه توزیع ناعادالنه فرصت ها و 
امکانات تحصیلی در آمــوزش عالی« توسط 
وزیــران علوم و بهداشت تقدیم دولت شد  در 
بخش هایی از این الیحه آمده است  که گزینش 
علمی تمامی داوطلبان انتخاب شرکت کننده 
در هر آزمون، بدون هیچ گونه قیدی به میزان 
ظرفیت هر کد رشته محل، گزینش آزاد نامیده 
می شود. نمره کل آخرین فرد قبول شده در هر 
کد رشته محل به عنوان حد نصاب گزینش آزاد 
در آن کد رشته محل در نظر گرفته می شود. 

همچنین سهمیه برای پذیرش دانشجو به سه 
دسته تقسیم شده است. 

الفـ  در آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو 
در مقاطع کــاردانــی ناپیوسته، کارشناسی 
پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای 
حرفه ای، سهمیه های پذیرش به صورت آزاد، 

مناطق یک، دو، سه و ایثارگران است.
بـ  در آزمون های فنی و حرفه ای، کاردانی 
پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی، کاردانی 
به کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته 
و آزمون دکترای تخصصی و دستیاری گروه 
سهمیه های  پزشکی،  دام  و  پزشکی  علوم 

پذیرش به صورت آزاد و ایثارگران است.
پـ  در پــذیــرش هــا صــرفــًا بــر اســـاس سوابق 
تحصیلی، سهمیه های هر یک از این آزمون ها 
نیز مطابق بندهای »الف« و »ب« همین ماده 

اعمال می شود.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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عراق

چهره روز

خبر متفاوت 

نمای روز 

گزارش ها از حمله پهپادی به اقامتگاه 
مقتدی صدر در نجف 

بازگشت آرامش به میدان تحریر 
بغداد پایتخت عراق پس از یک روز پر تنش و خونین 
با ورود افراد مزدور و نفوذی به صف معترضان از روز 
جمعه ساعت های پر التهابی را گذراند اما با نقش 
آفرینی و مدیریت نیروهای امنیتی اوضاع در میدان 
تحریر کانون بحران ماه های اخیر، رو به آرامش 
گذاشت و با وجود حضور معترضان در این مکان 
و مناطق اطراف تاکنون هیچ خبری از درگیری و 
اغتشاش منتشر نشده است.همزمان، گزارش ها 
از عراق حاکی از حمله یک پهپاد مسلح به منزل 
مقتدی صدر در شهر نجف است. تصاویر ارسالی از 
منزل صدر بقایای یک موشک کوچک با بخش هایی 
از سازه فیبر کربن را نشان می دهد. هنوز مشخص 
نیست که آیا مقتدی صدر رهبر جریان صدر در این 
مکان حضور داشته و در جریان حمله آسیبی دیده 
است یا خیر؟اما به گزارش برخی رسانه ها، مقتدی 
صدر این روزها در ایران و در شهر مقدس قم به سر 
می برد.از سوی دیگر، صبح دیروز میدان تحریر شاهد 
حضور جمعیت زیادی از شهروندان عراقی بود اما با 
وجود این هیچ گونه درگیری میان آنان و نیروهای 
امنیتی رخ نداده و آرامش در میدان حکمفرماست.

منابع امنیتی عراق روز جمعه اعالم کردند که افراد 
مسلح از موتورسیکلت های چهار چرخ بدون پالک 
به سوی معترضان شلیک کردند و تظاهرکنندگان را 
در گاراژ منطقه السنک هدف قرار دادند تا معترضان 
را به سمت میدان الخالنی و پس از آن به میدان تحریر 
عقب برانند.به گفته مسئوالن عراقی، در حوادث 
روز جمعه با ورود نیروهای نفوذی به میان معترضان 
در تیراندازی به سمت اعتراض کنندگان چهار نفر 
کشته و ۸۰ نفر زخمی شدند.برخی گزارش های 
غیر رسمی تعداد جان باختگان حمله  روز جمعه 

افراد ناشناس را 19 نفر اعالم کرده اند .

پیشتازی اندک جانسون
سلفی گرفتن نخست وزیر انگلیس با مجریان 
یک برنامه صبحگاهی تلویزیونی بریتانیا  پس از 
مناظره انتخاباتی میان بوریس جانسون، نخست وزیر 
فعلی انگلیس از حزب محافظه کار و جرمی کوربین، 
رقیب او از حزب کارگر که از شبکه بی بی سی پخش 
شد، نظرسنجی صورت گرفت که نتایج آن نشان 
می دهد جانسون با اختالف اندکی پیشتاز است.
به نوشته رویترز، ۵۲ درصد از شرکت کنندگان در 
این نظرسنجی که از سوی شرکت »یوگاو« صورت 
گرفته، اظهار کرده اند که طی این مناظره، جانسون 
به طور کلی عملکرد بهتری داشته، در حالی که 
۴۸ درصد گفته اند کوربین برنده این مناظره بوده 
است.بوریس جانسون و جرمی کوربین در آستانه 
انتخابات سراسری انگلیس که قرار است ۲1آذر 
برگزار شود، به مناظره پرداختند و با لحنی رقابتی 
درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا و طرح هایی 
برای سیاست داخلی صحبت کردند.با گذشت سه 
سال از رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، 
انتخابات پیش رو تعیین خواهد کرد که چه زمان و 
چگونه این خروج اتفاق خواهد افتاد.با وجود این 
که نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی حزب جانسون 
نسبت به حزب کوربین است و در حالی که کمتر 
از چند روز به انتخابات انگلیس باقی مانده، به نظر 
می رسد هنوز بسیاری از رای دهندگان درباره رای 

خود تصمیم نگرفته اند.

سفر درمانی مورالس به کوبا

»ِاوو مورالس« رئیس جمهور پیشین بولیوی، که 
در وضعیت پناهندگی در مکزیک به سر می برد، 
برای معاینات پزشکی و درمانی به کشور کوبا 
سفر کرد.وزیر بهداشت پیشین بولیوی )در زمان 
ریاست مورالس( به خبرگزاری »رویترز« گفت: 
»مورالس با یک تیم پزشکی، که پیشتر هم وی را 
در بولیوی درمان کرده بودند، ]این بار[ در کوبا 
وقت معاینه دارد«.رئیس جمهور مستعفی بولیوی 
که در مکزیک به سر می برد، پیشتر در مصاحبه ای 
ابراز امیدواری کرد که بتواند در سریع ترین زمان 
ممکن به کشورش بــازگــردد.  مورالس در این 
مصاحبه درباره نقش »آمریکا« و دیگر کشورها در 
کودتا علیه خود سخن گفت. کنار رفتن مورالس 
ــدرت به اعتراضات گسترده حامیان وی  از ق
منجر شده است. دولت موقت که مورد حمایت 
آمریکا قرار دارد، با مشت آهنین با این اعتراضات 
برخورد کرده است. مورالس کشته شدن شماری 
از هوادارانش در این اعتراضات را »نسل کشی 

بومی ها« توسط دولت موقت خوانده است.

حیله سنگرشکن نتانیاهو!؟ 
بنیامین نتانیاهو که این روزها برای ماندن در قدرت 
دست و پا می زند، به تازگی به حیله تــازه ای برای 
اقناع رقبایش و گانتز و رفقایش در حزب آبی سفید 
چنگ زده و از آن ها خواسته است با نخست وزیری 
او به مدت تنها پنج ماه موافقت کنند تا بتواند در این 
مدت دونالد ترامپ را به فــروش بمب های سنگر 
شکن )علیه استحکامات درون زمینی( به اسرائیل 
قانع کند؛ کاری که تاکنون روسای پیشین آمریکا با 
آن موافقت نکرده اند.نتانیاهو می گوید کسی جز او 
نمی تواند این دستاورد راهبردی را نصیب رژیمش 
کند و خود و اطرافیانش در رایزنی های پشت پرده 
برای تشکیل کابینه، فضای انتخاباتی در آمریکا 
را فرصتی دست نیافتنی برای گرفتن این امتیاز از 
دونالد ترامپ به خاطر نیاز مبرمش به حمایت البی 
اسرائیلی معرفی می کنند. وی می گوید که اسرائیل 
به این بمب  ها در هر گونه حمله احتمالی به تاسیسات 
هسته ای ایران  نیاز شدید دارد و بدون آن ها این مراکز 
قابل تخریب نیست، اما به نظر می رسد نتانیاهو 
می خواهد در قالب یک پیمان دفاعی مشترک به 
این بمب ها دست یابد که ظاهرا بدون آن هم این 
دستیابی ممکن نیست؛ ولی رقبایش که اگر بیشتر 
از بی بی ضدایرانی نباشند، کمتر از او نیستند، بر 
این باور هستند که چنین پیمانی از قدرت ابتکار 
عمل نظامی مستقل اسرائیل به شدت می کاهد 
و آن را مجبور خواهد کرد که قبل از هر گونه اقدام 
نظامی با واشنگتن هماهنگ کند و خــارج از این 
هماهنگی کاری نکند. به هر حال، این حیله نتانیاهو 
هم به سنگ خورده است؛ نه صرفا به دالیل مخالفت 
رقبایش با انعقاد پیمان دفاعی مشترک ، بلکه به این 
دلیل عمده که آن ها هیچ اعتمادی به نتانیاهو ندارند 
و از آن بیم دارند که بعد از این پنج ماه کرسی قدرت 
را رها نکند.اگر در دو سه روز آینده اتفاق غیر منتظره 
خاصی نیفتد، تا این لحظه احتمال تشکیل دولت 
وحدت ملی میان آبی سفید و لیکود غیرممکن تر از 
هر زمانی به نظر می رسد و سومین انتخابات کنست 
در یک سال گزینه ای گریزناپذیر است. در این صورت، 
نتانیاهو تا بهار آینده در قدرت خواهد ماند. با وجود 
این، این پرسش مطرح است که وقتی چنین است و 
وی حداقل سه ماه دیگر در راس قدرت خواهد بود، 
دیگر اصرار بر پنج ماه نخست وزیری آن هم از طریق 
ائتالف با گانتز چه محملی دارد و اساسا این دو ماه 
اضافی به آن می ارزد که دست به دامان ژنرال  های 
مخالف شود. واقعیت این است که نتانیاهو احتمال 
محکومیت خود را در سه پرونده فساد مالی و اداری 
باال می داند و می خواهد مدت زمــان بیشتری در 
قدرت بماند تا راه چاره ای برای فرار از محاکمه بیابد 
یا از طریق گرفتن یک مصونیت پارلمانی از طریق 
ائتالف با گانتز بتواند عفو  رئیس رژیم صهیونیستی 
را دریافت کند. فعال دقیقا مشخص نیست چه اتفاقی 
خواهد افتاد و نتانیاهو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد 
اما فارغ از آن، این شکل سیاست ورزی نتانیاهو در 
طول تاریخ هفتاد ساله اسرائیل بی سابقه است و یک 
نوع عقب گرد از ماهیت برنامه های صهیونیسم است 

که بر فردمحوری استوار نیست و برنامه محور است. 

تحلیل روز

جو بایدن پس از 36 سال سناتوری ایالت دالویر 
آمریکا،  جمهوری  ریــاســت  معاونت  دوره  دو  و 
بیشترین امید دموکرات ها برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ است. دموکرات هایی که نمی 
خواهند چپ هایی همچون برنی سندرز، سناتور 
ایالت ورمونت، بــرای رقابت نهایی با ترامپ به 
میدان بروند. در همین زمینه، جان کری، وزیر 
ــاراک اوباما با حضور در کــارزار  خارجه دولــت ب
انتخاباتی جو بایدن )معاون اول دولت اوباما( در 

ایالت آیووا، همراه با وی برنامه تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری را در این ایالت پیش  بردند. 
جــان کــری که در ســال ۲۰۰۴ میالدی نامزد 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری بود 
یکی از برجسته ترین افــراد در کــارزار انتخاباتی 
جو بایدن محسوب می شود. حمایت قاطع وی 
از نامزدی بایدن می تواند به آن معنا باشد که او 
مناسب ترین نامزد حزب دموکرات برای رقابت با 
»دونالد ترامپ« جمهوری خواه در انتخابات ۲۰۲۰ 

است. به گزارش یورونیوز، جان کری در شهر سدار 
راپیدز ایالت آیووا گفت: »کل جهان در معرض خطر 
است. ما به رئیس جمهوری نیاز داریم که پیش از 
این نشان داده است می تواند به سرعت این دنیای 
از هم پاشیده را درمان کند.« وی همچنین با اشاره 
به رابطه طوالنی مدت و همکاری نزدیکی که با جو 
بایدن دارد، به طعنه گفت: »تنها تیمی که رابطه 
کاری میان اعضای آن نزدیک تر از ماست، تیم 
دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین است.« جان کری 
در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در رأس 
دستگاه دیپلماسی دولت وی خدمت کرد. بایدن و 
کری همچنین به مدت ۲۴ سال در مجلس سنای 
ایاالت متحده آمریکا حضور داشتند جایی که هر دو 
سابقه ریاست بر کمیته روابط خارجی این نهاد را 
نیز داشتند. آیووا که کارزار انتخاباتی بایدن در آن 
برگزار شده، اولین ایالتی است که در روز سوم فوریه 
سال آینده میالدی )1۴ بهمن( انتخابات مقدماتی 
حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 
را برگزار خواهد کرد. با این حال روز سرنوشت ساز 
در رقابت نامزدهای دموکرات احتماال »سه شنبه 
بزرگ« در روز سوم مارس )13 اسفند( خواهد بود. 
در این روز انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در 

1۵ ایالت برگزار می شود.

خواب آلود یا آماده نبرد؟	 
ترامپ بارها جو بایدن را »جو بایدن خواب آلود« 
خطاب کرده و حتی در کارزارهای انتخاباتی اش 
شیوه صحبت کردن او را به سخره گرفته است. 

حاال، بایدن دموکرات نیز که در نظرسنجی ها از 
رقبای هم حزبی اش پیشی گرفته خود را برای نبرد 
زودهنگام آماده کرده است. جو بایدن که به تعبیر 
جمهوری خواهان یکی از بی حال ترین نامزدهای 
دموکرات ها بــرای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکاست، در چند روز گذشته تغییر 
و  هجومی  ــردی  ــک روی نه تنها  و  داده  تاکتیک 
غیرمنتظره علیه دونالد ترامپ اتخاذ کرده، که به 
واسطه رفتار انفجاری اش، باعث جنبش و تحرکی 
بی نظیر در فضای مجازی شده است. به گزارش 
رویترز، ستاد انتخاباتی بایدن،  ابتدا با انتشار یک 
ویدئو که در آن ترامپ به صورت بی رحمانه ای 
مسخره و تقبیح شده بود، سر و صدا کرد. دستمایه 
این فیلم تبلیغاتی، ویدئوی تکان دهنده دیگری 
است که در آن رهبران کانادا، بریتانیا و فرانسه 
ترامپ را مسخره می کنند و به او می خندند. دومین 
اقــدام غیرمنتظره از سوی بایدن، تقابل سخت 
او با یک رأی دهنده در آیوواست که به سرعت در 
سراسر آمریکا دست به دست چرخید. هم فیلم 
کوتاه تبلیغاتی تیم بایدن و هم ویدئوی مباحثه او 
با یک رأی دهنده، همچون انفجار بمب، فضای 
مجازی را به هم ریخته است. بایدن و تیم او همیشه 
به این متهم می شدند که رأی دهندگان سنتی تر و 
مسن تر دموکرات را هدف اصلی خود قرار داده و 
فضای مجازی و مخاطبان جوان آن را به رقبایشان 
واگذار کرده اند. حاال  خواب از سر  رقیب ترامپ 
پریده است. این می تواند کابوسی برای تمدید 

ریاست جمهوری ترامپ باشد؟

فرانسه در وضعیت فلج شدگی 
معلمان، کارکنان سیستم حمل ونقل عمومی، بیمارستان ها و فرودگاه ها در اعتراض به 

اصالح قانون بازنشستگی دست از کار کشیدند 

گــروه بین الملل-در پی تصمیم جدید دولت 
فرانسه بــرای اصــالح قانون بازنشستگی، دور 
جدیدی از اعتراضات و اعتصابات در این کشور آغاز 
شده است.در این اعتراضات که همچنان ادامه دارد 
هزاران شهروند فرانسوی به خیابان ها آمده اند  تا 
اعتراض خود را به این الیحه و عملکرد اقتصادی 
دولــت »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 
اعالم کنند.طبق برنامه اصالح قانون بازنشستگی، 
دولت فرانسه قصد دارد برای جبران کمبود بودجه 
از هزینه های دولت بکاهد و به جز افزایش سنوات 
و کاهش حقوق بازنشستگان در این اصالحات، 
دولــت در بخش آمـــوزش و پـــرورش و بهداشت 
عمومی دست به تعدیل نیرو خواهد زد.موج جدید 
اعتراضات در فرانسه در حالی آغاز شده است که 
این کشور از 17 نوامبر ۲۰1۸ صحنه اعتراضات 
مردمی موسوم به جنبش جلیقه زردهاست.این 
جنبش که در پی افزایش 6 سنتی بهای مالیات 
بر سوخت در این کشور آغاز شد بیش از یک سال 
است که روزهای شنبه در شهرهای مختلف فرانسه 
ادامه دارد.اگرچه این جنبش و اعتراضات سراسری 
در فرانسه در نهایت سبب شد تا مکرون از تصمیم 
خود صرف نظر کند اما معترضان همچنان از  
سیاست های دولت فرانسه ناراضی هستند.اکنون 
الیحه اصالح قانون بازنشستگی جرقه دیگری 
را در فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه به وجود 
آورده است. بیشتر احزاب غیر از حزب »جمهوری 
به پیش« وابسته به مکرون با این الیحه اصالحی 
مخالف اند ، با این حال دولت اعالم کرده است 
این الیحه ژانویه ۲۰۲۰ به مجلس برده می شود .
معترضان می گویند اصالح نظام بازنشستگی باعث 
فقیرتر شدن مردم  این کشور می شود. بسیاری نیز 
اصالح قانون بازنشستگی را به ضرر اکثر مردم و 
به نفع گروه محدودی می دانند.»فیلیپ مارتینز«، 
دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار می گوید: دولت 
باید الیحه اصالحات نظام بازنشستگی را که نظام 
بازنشستگی را فردی می کند، پس بگیرد. این الیحه 
فقر را در فرانسه  افزایش می دهد.اعتراضات در 

فرانسه سبب مختل شدن فعالیت های بخش های 
مختلف از جمله مدارس، دانشگاه ها و سیستم حمل 
و نقل شده است. معترضان گفته اند این اعتراضات 
تا عقب نشینی دولت و بازپس گیری این الیحه ادامه 
دارد.این در حالی است که کاخ الیزه اعالم کرده که  
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه در واکنش 
به اعتراضات به اصالحات بخش بازنشستگی، 
آرام و مصمم   و با رایزنی برای این اصالحات آماده 
است. وی متوجه احترام به نظم عمومی و نارضایتی 
فرانسوی هاست.در همین حال »ادوارد فیلیپ« 
نخست وزیر فرانسه قرار است، طی چند روز آینده 
برنامه دولت فرانسه را برای اصالحات به طور کامل 
معرفی کند.بسیاری از کارشناسان سیاسی تعداد 
معترضان در فراخوان اعتراضی دو روز گذشته در 
فرانسه را از سال ۲۰۰3 تاکنون بی سابقه دانسته  
و حضور این تعداد معترض در خیابان های فرانسه 
را شکست بزرگی برای دولت »امانوئل مکرون« 
می دانند.»ژان میشل بالنکه« وزیر آموزش فرانسه 
گفت: نمی توانیم انکار کنیم که این اعتصابی 
گسترده و از سال ۲۰۰3 بی سابقه بوده است.
دولت فرانسه طی روزهای آینده اطالعات بیشتری 
ــه و نشست هایی  دربــاره طــرح بازنشستگی ارائ
با روســای اتحادیه های کارگری برگزار خواهد 
کرد.فارغ از نتیجه این نشست ها، به نظر می رسد 
جنبش های اعتراضی بیش از پیش در فرانسه  
و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بیدار شده 
است.اگرچه اصالح مالیات و قانون بازنشستگی 
ــراض معترضان به  ــت جــرقــه ای بـــرای اعـــالم اع
سیاست های دولت است اما در واقع معترضان 
علیه جنبش سرمایه داری، افزایش فاصله طبقاتی 
و نابرابری های اجتماعی که فقر را دامن زده است ، 
به پا خاسته اند؛ آن هم در شرایطی که »امانوئل 
مکرون« رئیس جمهور فرانسه مدت هاست در 
تالش است  که خود را به عنوان یکی از رهبران 
قدرتمند اروپا معرفی کند.به نظر می رسد روزهای 
سخت و سرنوشت ســازی در انتظار »مکرون« و 

جمهوری فرانسه است.

حمله  آمریکا  در  عربستانی  دیگر  تبعه  یک 
مرگباری را رقم زد.محمد سعید الشمرانی 
که برای گذراندن دوره آمــوزش خلبانی به 
آمریکا رفته بود، در پایگاه دریایی ارتش آمریکا 
در پنساکوال اقــدام به تیراندازی کرد و سه 
نفر را کشت.الشمرانی پیش از این اقدام در 
توئیتر نوشت:»من مخالف شر هستم و آمریکا 
در مجموع به کشور شر تبدیل شده است، من 
با شما مخالف نیستم به این علت که آمریکایی 
هستید، من از شما به علت آزادی هایتان 
متنفرم، من از شما متنفرم به این علت که 
هر روز شما از جنایات نه تنها علیه مسلمانان 
بلکه ضد بشریت ، حمایت می کنید، آن ها را 
تأمین مالی می کنید و مرتکب این جنایات 
می شوید«.در صبح روز 11 سپتامبر ۲۰۰1،  
فرد  چهار  همراه  به  سعودی  تبعه   1۵ نیز 
دیگر، چهار فروند هواپیمای مسافربری را 
در آسمان ربودند و بزرگ ترین حمله  تاریخ 
آمریکا را رقم زدند.این سعودی ها با حمله 
به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در 
نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، 
حدود سه هزار نفر  را به کام مرگ کشاندند.

این حمله که هم تراز حمله ژاپنی ها به بندر 
پرل هاربر در 7 دسامبر 19۴1 قلمداد شد، 
خاورمیانه را به کام آتش و مرگ کشاند. با 
این حال، سهم دولت عربستان از مشارکت 
 11 تروریستی  ایــن کشور در حمله  اتباع 
سپتامبر، دریافت هرچه بیشتر حمایت های 
سیاسی، تسلیحات نظامی و جنگ افروزی 
در منطقه بود.با این که حادثه 11 سپتامبر، 
فضای شدید ضد سعودی  در داخل آمریکا 
به راه انداخت، اما سیاستمداران آمریکایی 
به دلیل نیاز فراوان به نفت عربستان و خزانه 
افسانه ای دربــار سعودی، چشمان خود را 
در مقابل تفکرات تروریست پرور در داخل 
عربستان بستند. اکنون مماشات آمریکایی 
ها طی دو دهه گذشته، بار دیگر شهروندان 

آمریکایی را در معرض خطر تروریستی جدید 
برخی از اتباع سعودی قــرارداده است.این 
درحالی است که دولت های کنونی و پیشین 
آمریکا، در حمایت از دولت سعودی از هیچ 
تالشی فروگذار نکردند.در یک نمونه از این 
حمایت ها، »دونالد ترامپ« نخستین مقصد 
خارجی در سمت ریاست جمهوری خود را 
ریاض برگزید و دراین سفر، ۴۵۰ میلیارد 
دالر قــرارداد از جمله 11۰ میلیارد دالر 
قرارداد تسلیحاتی با سعودی ها را به امضا 
رساند.همچنین زمانی که فشارهای بین 
المللی در پی قتل فجیع »جمال خاشقچی«، 
روزنامه نگار منتقد دربار سعودی، بر ریاض 
به اوج رسیده بود، ترامپ شخصا مداخله 
کرد و اجازه نداد تنبیهاتی از سوی کنگره 
آمریکا علیه عربستان تصویب شود.رئیس 
به  بارها  همچنین  آمریکا  کنونی  جمهور 
نیاز آمریکا به منابع مالی سعودی ها اشاره 
کرده است تا جایی که بسیاری، عربستان 
را گاو شیرده آمریکایی ها توصیف کرده 
با توجه به چنین سابقه ای، به نظر  ــد.  ان
تیراندازی دانشجوی سعودی  نمی رسد 
به شهروندان آمریکایی در پایگاه نظامی 
درخاک آمریکا تاثیری بر مناسبات واشنگتن 
با دربارسعودی برجا گذارد. رئیس جمهور 
سلمان  ملک  نــوشــت:  توئیتی  در  آمریکا 
پادشاه عربستان سعودی همین االن برای 
عرض تسلیت و ابراز همدردی، تلفنی تماس 
گرفت. پادشاه گفت که مردم عربستان از 
به شدت  تیرانداز  این  اقدامات وحشیانه 
خشمگین هستند و این شخص به هیچ وجه 
و شکلی نشانگر احساسات مردم سعودی 
که عاشق مردم آمریکا هستند، نیست! با این 
حال، مردم آمریکا در ۲۰ سال اخیر به خاطر 
حاکمیت نوعی تفکرافراطی و خشونت ورز 
درعربستان، هزینه جانی و مالی  فراوانی 

پرداخت کرده اند.  

ُمهر دالرهای نفتی بر دهان ترامپ 
با این که افسرسعودی 3 سربازآمریکایی را در پایگاه فلوریدا کشت، ترامپ گفت  ملک 

سلمان می گوید مردم سعودی عاشق مردم آمریکا هستند!

»جان« در کارزار »جو« 
حضور جان کری در ستاد انتخاباتی معاون اوباما، با استقبال در فضای 

عمومی مواجه می شود؟ 
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شبکه اجتماعی ردیت گفته براین باور است که 
حساب های کاربری مرتبط با روسیه در درز اسناد 
حساس مربوط به مذاکرات تجاری بین آمریکا و 
بریتانیا نقش داشته اند. این شبکه اجتماعی گفته 
که 61 حساب کاربری را که تالش هایی در این 
خصوص داشتند، به حال تعلیق درآورده است. 
حزب کارگر، مهم ترین حزب مخالف بریتانیا در 
آستانه انتخابات عمومی با استناد به این اسناد 
گفته است که بوریس جانسون، نخست وزیر، 
تمایل دارد که در مذاکرات تجاری با آمریکا، نظام 
خدمات درمانی )NHS( کشورش را به فروش 
بگذارد. به گــزارش بی بی سی، نظام خدمات 
درمانی بریتانیا )NHS( دولتی است و با مشکالت 
متعددی از جمله کمبود پرستار رو به روست. حفظ 
این نظام بــرای بسیاری از رای دهندگان مهم 

است.جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر گفته 
است اسناد و شواهد نشان می دهد که مذاکرات 
مقدماتی با آمریکایی ها بر سر قیمت داروها و نظام 
خدمات درمانی بریتانیا انجام شده است. به گفته 
کوربین، این موضوع راه را برای گران تر شدن 
قیمت داروها و خصوصی شدن سیستم خدمات 
درمانی بریتانیا هموار می کند. کوربین گفته است 
اسنادی حدود ۴۵1 صفحه از دو سال مذاکرات 
تجاری حزب حاکم محافظه کار با ایاالت متحده 
در دست دارد که نشان می دهد بقای این نظام 

خدمات درمانی به نتیجه انتخابات وابسته است. 
او معتقد است که این اسناد و مدارک نشان دهنده 
»به فروش گذاشته شدن« نظام خدمات درمانی 
ــرار است  ــت. انتخابات عمومی بریتانیا ق اس
پنج شنبه این هفته )1۲ دسامبر(، برگزار شود. 
به گفته حزب کارگر، انتشار این اسناد براساس 
منافع عمومی صورت گرفته است. براساس این 
اسناد، آمریکا مایل به مذاکره درباره قیمت گذاری 
داروها، به خصوص افزایش مدت دوره حق امتیاز 
داروها برای جلوگیری از استفاده از داروهای 

ژنریک ارزان تر است. ایاالت متحده هم اکنون 
دو و نیم برابر بیشتر از نظام خدمات درمانی 
بریتانیا برای داروها پول می پردازد. حزب حاکم 
ــاره این موضوع اظهارنظری  محافظه کار درب
نکرده و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم 
اتهام  وارد شده را »مزخرف« خوانده است. شبکه 
اجتماعی ردیت شواهدی درخصوص ادعاهایش 
مبنی بر نشت این اسناد از سوی حساب های 
کاربری مرتبط با روسیه ارائه نکرده است. با توجه 
به این که این اسناد بیشتر از یک ماه پیش قبل از 
این که از سوی کوربین درباره آن صحبت شود، 
در شبکه اجتماعی ردیت منتشر شد، سواالتی 
را در این باره، نحوه درز این مدارک و این که چرا 
پیش از این توجه زیادی به این مدارک نشده ایجاد 

کرده است.

لندن، روسیه را عامل افشای اسناد معامالت تجاری اش با آمریکا دانست 

هدیه غیرمنتظره روس ها به کوربین 

گذرگاهی برای فریب مهاجران! 
یورونیوز: مرد شیادی که با ایجاد گذرگاه ساختگی 
در مرز روسیه با فنالند از چهار مهاجر اخاذی  کرده 
بود ، دستگیر شد. به گفته سرویس امنیت فدرال 
روسیه )FSB(،  این مرد که نام و هویتش فاش نشده به 
مهاجران وعده می داد که آن ها را وارد خاک فنالند 
می کند. او برای این که به مهاجران بقبوالند وارد 
خاک فنالند شده اند، موانع و عالیم مرزی ساختگی 
درست کرده و برای طبیعی جلوه دادن کل ماجرا، 
مهاجران را با خودرو و پیاده در مسیرهای متفاوت 
همراهی می کرد. او حتی کنار دریاچه ای قایقی بادی 
گذاشته بوده تا نقشه اش غیرواقعی به نظر نرسد. فرد 
یاد شده کارگران مهاجر را از این گذرگاه ساختگی 
عبور مــی داد و مهاجران گمان می کردند که وارد 
خاک فنالند شده اند اما در واقع آن ها وارد حومه شهر 
»ویبورگ« روسیه می شدند.مرد فریبکار از هر کدام از 
چهار مهاجر جنوب آسیا بیش از 1۰ هزار دالر گرفته 
بود. مهاجران وقتی فهمیدند سرشان کاله رفته که 
توسط مرزبانان روس متوقف شدند و شنیدند که نه در 
فنالند بلکه همچنان در خاک روسیه هستند. روسیه 
با فنالند، کشوری که عضو اتحادیه اروپاست، مرزی 

به طول 13۴۰ کیلومتر دارد.
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صفحه آرایی

واکنش تند ظریف

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی 
توئیتری به اقدام رژیم صهیونیستی در آزمایش 
یک موشک واکنش نشان داد و نوشت: »سه کشور 
اروپایی هیچ گاه از تنها زرادخانه هسته ای موجود 
درغرب آسیا که مجهز به موشک هایی است که واقعًا 
برای حمل کالهک های هسته ای طراحی شده اند 
گالیه ای مطرح نمی کنند ولی برای موشک های 

ــارف ما  ــع ــت دفـــاعـــی و م
برافروخته شده و تا مرز 

سکته پیش می روند.«

تکرار تجربه شکست خورده

محمد سالمتی دبیرکل سازمان مجاهدین گفت: 
»طــرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در 
شرایطی ارائه می شود که روحانی ومشاورانش 
ــت محمود  ــ ــه دردولـ ــوع اقــــدام را ک همین نـ
احمدی نژاد اجرایی شده طرحی شکست خورده 
و اشتباه ارزیابی می کردند واقعیت این است 

که تجربه شکست خورده 
دولت دهم که مورد 
انــتــقــاد روحـــانـــی 
بــود، با همان شیوه 

و مکانیزم در دولت 
ــرار  ــک ــود او ت ــ خ

شد.«

رئیس جمهور حقوقدان بمانید

عمادالدین باقی در یادداشتی با اشاره به این 
خواسته رئیس جمهور از قوه قضاییه که اعترافات 
افـــرادی که ســازمــان یافته دســت به اقدامات 

خشونت بار زده اند منتشر شود 
نوشت: »انتظار داشتیم آقای 
رئیس جمهور وقتی مجبور 

ــاب مــی  ــخـ ــتـ ــه انـ ــ ب
شوند حقوقدان 

بمانند.«

تذکر به مدیران ارشد درباره 
مصوبه هزاران میلیارد تومانی

طبق گزارش روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به 
تعدادی از اعضای ارشد و مهم کابینه با اشاره 
به ابالغ یکی از بندهای مهم بودجه امسال در 
خصوص اختصاص چند هــزار میلیارد تومان 
برای خرید برخی اقالم زیرساختی و نوع تسویه 
حساب آن، تذکر داده شده در صورتی که این 
روند در چارچوب قانون محاسبات عمومی و طی 
فرایندهایی چون مناقصه اجــرا نشود، ممکن 
است با تالش های صورت گرفته در زمینه ایجاد 
شفافیت و کاهش فساد در پرداخت ها همخوانی 

نداشته باشد.

برنامه ویژه نظارتی برای رصد 
انبارهای مناطق آزاد

با توجه به دستورات درج شده در آیین نامه های 
اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 
های گذشته، یک مقام مهم دولتی در نامه جدید 
خود به تعدادی از سازمان ها و تشکل ها از آن 
ها خواسته است با عنایت به ضرورت قانونی و 
اجرایی شناسایی و ثبت انبارهای همه اشخاص 
حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، این 
موضوع باید به صورت جدی در همه مناطق آزاد 
اقتصادی کشور اجرایی و گزارش آن اعالم شود.

چهره ها و گفته ها 

ــان، عـــالوه بــر محمد باقر  ــراس ــزارش خ  بــه گـ
قالیباف کــه در دقــایــق پــایــانــی آخــریــن روز 
ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور برای 
حضور در رقابت انتخاباتی حوزه تهران اعالم 
آمادگی کرد در این روز علی صوفی، وزیر تعاون 
دولت اصالحات، شمس الدین حسینی وزیر 
اقتصاد کابینه احــمــدی نــژاد ، حسین مظفر 
وزیر  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ــت اصــالحــات ، مسعود زریبافان، رئیس  دول
پیشین بنیاد شهید و امــور ایثارگران و علی 
تهران   وچهره های  سابق  شــهــردار  افشانی 
ــم از جــمــلــه الــیــاس  ــی مــجــلــس دهـ ــان ــم ــارل پ
مــخــتــار،  شهروز  پــور  علی  حضرتی،محمد 
فالحت پیشه،حجج  ا...  حشمت  بــرزگــر، 
ــوروزی، سید نــاصــر موسوی  ــ اســـالم حسن ن
الرگانی،  محمد جواد ابطحی و قاسم میرزایی 
نکو نمایندگان حــوزه هــای انتخابیه دماوند 
و  خمینی شهر هم که این بار بــرای رقابت در 
حوزه تهران مهیا شده بودند در ستاد انتخابات 
 وزارت کشور حضور یافته  و  ثبت نام کردند.

همچنین فریده اوالد قباد، فاطمه سعیدی، طیبه 
سیاوشی، فاطمه ذوالقدر، سهیال جلودارزاده و 
پروانه مافی  شش عضو فراکسیون زنان مجلس 
هم برای ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم 
 ۲ ــوزه انتخابیه تهران در سایت شماره  از ح
فــرمــانــداری تهران حاضر شدند  چهره های 
شاخصی بودند که با ثبت نام در ستاد انتخابات 
کشورآهنگ حضور به بهارستان کردند. پیشتر 
ــده ای چون حمید  هم چهره های شناخته ش
رسایی، علی مطهری، مصطفی میرسلیم، پروین 
احمدنژاد و ... برای رقابت انتخاباتی بهارستان 

ثبت نام کردند.

قالیباف: آمده ایم که در 1.5 سال باقی مانده  	 
این دولت خسته را مجبور به حرکت کنیم

در پی ورود محمدباقر قالیباف به ستاد وزارت 
کشور برای ثبت نام همزمان در بیانیه ای که از 
سوی وی منتشر شده و در اختیار رسانه ها قرار 
گرفته بود بر لزوم کنترل دولت در یک سال و نیم 

باقی مانده با ایجاد "مجلس نو" تاکیدشد.
ــن که  ــود بــا تاکید بــر ای  قالیباف در بیانیه خ
»متاسفم که بگویم در این مدت دو سال  یک روز 
هم آب خوش از گلوی مردم پایین نرفته« افزوده 
است: »ما نیاز به یک دولت جهادی و کارآمد 
داریــم تا چرخ اجرایی این کشور پر از منابع و 
ذخایر مادی و انسانی را به حرکت درآورد و  امید 
را به مردم برگرداند. به عنوان پیش درآمدی بر 
این اتفاق ما باید شاهد ایجاد مجلسی نو با حضور 
چهره های نو، رویکرد نو و ایده های نو باشیم لذا 
تالش کردم با طرح مجلس نو فضایی را برای 
این مسئله ایجاد و به جوان ترها کمک کنم تا 
با ورود به مجلس ، چنین اتفاقی را رقم بزنند.«  
وی درباره دلیل حضور خود در انتخابات تصریح 
کرده است: »ماجرای افزایش قیمت بنزین درس 
بزرگی به ما داد و آن این بود که این درخت نه تنها 
بعد از چهار سال ثمر نداده است بلکه در حال 
آسیب زدن جدی به مردم است و این نگرانی 
را به جد  ایجاد کرد که  تا سال 1400 یعنی 
یک سال و نیم آینده  تصمیماتی نابخردانه از 
جنس ماجرای افزایش قیمت بنزین، اصال دور 

از ذهن نیست و این جا بود که به این جمع بندی 
رسیدم که باید مجلسی قوی و کارآمد تشکیل 
شود و تمام هّم و غم خود را کنترل دولت و وادار 
کردن آن به کار و فعالیت  در این یک سال و نیم 
باقی مانده از عمرش قرار دهد.بر این اساس 
تصمیم گرفتم به دور از مصلحت اندیشی های 
شخصی وارد عرصه انتخابات مجلس شوم با 
این امید که بتوانم با وارد کردن جمعی از چهره 
های نو، مومن و متخصص در تهران و برخی 
دیگر از شهرهای کشور به مجلس،  در یک سال 
و نیم باقی مانده  این دولت خسته را مجبور به 

حرکت کنیم.«

ثبت نام لیست  3 نفره قم 	 
از سوی دیگر علیرضا زاکانی، احمد امیرآبادی 
و حجت االسالم ذوالنوری به عنوان اعضای سه 
نفره لیست انتخاباتی شورای ائتالف نیروهای 
انقالب قم به طور همزمان در فرمانداری قم 
ــام کــردنــد.ســمــیــع ا... حسینی مکارم  ثبت ن
سرپرست سابق شــهــرداری تهران  هم  برای 
 نامزدی حوزه انتخابیه کاشان ثبت نام کرد.
ــادی رئیس دادگــاه انقالب  موسی غضنفر آب
تهران، سید حسن موسوی تبریزی،  موسی 
ــادران، مهدی کوچک زاده،  قربانی، الیاس ن
قــدرت ا... علیخانی و فاطمه آلیا هم از جمله 
نمایندگان ادواری بودند که درستاد وزارت 

کشور حضور یافته و ثبت نام کردند.

اصالح طلبانی که دقیقه 90 ثبت نام کردند	 
شهین دخــت مـــوالوردی معاون سابق رئیس 
جمهور و عضو شــورای عالی سیاست گذاری 
ــی شـــود شانس  ــه گفته م اصـــالح طــلــبــان ک
ــران را دارد  ــه ــالح طــلــبــان ت سرلیستی اصـ
طلب  ــالح  اص نماینده  راکعی  درکنارفاطمه 
مجلس در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام 
کردند. همچنین جواد امام و ابراهیم اصغرزاده 
فــعــاالن سیاسی اصـــالح طلب  نیز در ستاد 

انتخابات وزارت کشور و فرمانداری تهران برای 
ثبت نام حاضر شدند. عبدالحسین روح االمینی 
عضو خانه احزاب و احمد حکیمی پور دبیرکل 
حــزب اراده ملت، حسین راغفر، کارشناس 
اقتصادی و استاد دانشگاه نیز از چهره های 
دیگری بودند که برای حضوردر رقابت انتخابات 

پارلمان یازدهم ثبت نام کردند.

چهره هــای متفاوتی که عــزم بهارستان 	 
دارند

وحید یامین پــور مجری صــدا و سیما، سعید 
زیباکالم فعال سیاسی، مجید امیدی شهرکی، 
مدیرعامل سابق ایرنا، امیر ابراهیم رسولی، 
فعال رسانه ای، منصور مظفری مدیر مسئول 
آفــتــاب یــزد، بهنام مــحــمــودی، والیبالیست 
ــران ، عباس جدیدی عضو  سابق تیم ملی ای
پیشین شورای شهر تهران و افشین عالء شاعر و 
نویسنده هم از جمله چهره های متفاوتی بودند 
 که در ساعات پایانی روز آخر ثبت نام کردند.
عبدالرضا داوری از نزدیکان احمدی نژاد که 
چندی قبل بــازداشــت شــده بــود و طبق گفته 
سخنگوی قوه قضاییه برخی اتهاماتش به پرونده 
آمد نیوز نیز ارتباط داشــت روز گذشته برای 
ثبت نام  نماینده خود وحید هروآبادی را روانه 
فرمانداری تهران کرد.هر چند بعدها  اعالم شد 

ثبت نام به صورت نیابتی میسر نیست.

چند نفر نام نویسی کردند؟	 
در پــایــان روز شنبه پــس از ا تــمــام نــام نویسی 
داوطلبان نمایندگی مجلس در ستاد انتخابات 
کشور سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد 
انتخابات کشور از نهایی شدن نام نویسی 1۳ 
ــزار و ۸۹۶ داوطــلــب در انتخابات مجلس  ه
یازدهم خبر داد  که   در قیاس با دوره گذشته 15 
درصد ثبت نام ها افزایش داشته است.وی البته 
گفت: آمار نهایی داوطلبان قبل از ظهر یک شنبه 

اعالم می شود. 

3 طیف اصــالح طلب، 5 طیف اصولگرا و 	 
احمدی نژادی ها 

  با اتمام ثبت نــام انتخابات مجلس و تحلیل 
چهره های ثبت نــام کننده در سراسر کشور 
به ویــژه تهران، می تــوان تصویر کلی و البته 
غیردقیقی از طیف بندی جریان های سیاسی 
ارائه کرد. با توجه به نبود علی الریجانی، محمد 
رضا  عارف و سعید جلیلی در کنار میدان داری 
قالیباف به عنوان نامزد انتخابات و همچنین 
با نگاه به سوابق و مواضع چهره های ثبت نام 
کننده، می توان آن ها را با مسامحه در ۹ گروه، 
تقسیم بندی کرد که در جداول زیر آمده است. 
ابتدا باید به اصالح طلبان اشاره کرد که برخی 
از آن ها هم اکنون عضو فراکسیون امید هستند 
و عده ای هم که عمدتًا در خارج از مجلس اند 
منتقد عملکرد اصالح طلبان مجلس هستند. 
گروه  بعدی اصالح طلب نیز برخی چهره های 
هستند.  طلب  ــالح  اص مستقل  و  غیرحزبی 
الیاس  که  هستند  کسانی  هم  بعدی  دسته 
حضرتی دربــاره شان می گوید: »اگر در انتها 
حمایت  باشد  توجه  قابل  مانده  باقی  لیسِت 
]بزرگان اصالحات[ از آن انجام می شود.« این 
گفته وقتی مهم می شود که چهره های اصالح 
طلب روز گذشته از »تماس تلفنی رئیس دولت 
اصالحات« با اصالح طلبان و توصیه او برای 

کاندیداتوری خبر دادند.
 اتــفــاقــی کــه مــوجــب شــد چــهــره هــایــی مانند 

موالوردی و مجید انصاری هم وارد گود شوند. 
در این بین شکوری راد دبیر حزب اتحاد ملت 
با بیان این که انتخابات را تحریم نمی کنیم، 
گفت: »امــا شاید اصالح طلبان در انتخابات 

لیست ندهند.«
برخالف اصالح طلبان، اصولگرایان دیروز تنها 
به ثبت نام خود پرداخته و خیلی درباره ائتالف 
های انتخاباتی صحبت نکردند. بی تردید یکی 
از اضالع مهم انتخابات جریان قالیباف یا همان 
نواصولگرایی است که هرچند کمیت چهره های 
شناخته شده آن کم تعداد است، اما کارشناسان 
وزن باالیی برای این جریان در نظر می گیرند. 
گروه دیگری که در روزهای گذشته پرشور حاضر 
شدند، پایداری ها هستند که در برخی شهرها از 

شانس باالیی برای فتح مجلس برخوردارند. 
جریان  به  نزدیک  اصولگرایان  بعدی   ــروه  گ
اعتدال و نیز سایر قشرهای اصولگرا هستند 
که همگی به پشتوانه مواضع شخصی خود در 
انتخابات حاضر شده اند. گروه بعدی نیز وزیران 
و مسئوالن دولت های نهم و دهم هستند که هر 
چند با احمدی نژاد زاویه دارند اما همچنان با 
ــژادی« شناخته می شوند.  پسوند »احمدی ن
در نهایت گروه نهم چهره های مرتبط با رئیس 
جمهور سابق اند که مستقیم یا غیرمستقیم به او 

منسوب هستند.

حاشیه نگاری از آخرین روز ثبت نام	 
* برخی از نامزدها که از شهروندان عادی بودند 
پس از ورود به ستاد کشور  با بنرهای انتخاباتی 
نصب شــده در ستاد انتخابات وزارت کشور 
عکاسان  از  حتی  گرفتند.  می  سلفی  عکس 
حرفه ای خبری نیز می خواستند از آن ها عکس 

بگیرند و برای آن ها بفرستند.
* در آخرین روز ثبت نــام ها جامعه اسالمی 
از تشکل های مهم اصولگرا طی  مهندسین 
بیانیه ای از تعدادی از اصولگرایان خواست تا 

ثبت نام کنند.
ــدادی از شــهــرونــدان کــه بــرای ثبت نام  ــع *ت
یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی 
وارد ستاد انتخاباتی وزارت کشور می شدند، 
هــدف از ورود در عرصه رقابت انتخاباتی را 
رفع مشکالت معیشتی جامعه و اصالح امور 

اقتصادی کشور بیان می کردند.
* همچنین بنا به گزارش مهر، از حاشیه های 
انتخابات مجلس  نام  جالب آخرین روز ثبت 
یازدهم، ثبت نام خواهر »فریده اوالد قباد« 
نماینده مــردم تهران در مجلس دهــم و عضو 
فــراکــســیــون امــیــد بـــود.  وی بــه خبرنگاران 
گفت: »مرا "قبادی" صدا کنید تا اشتباها با 

خواهرم اشتباه نشود« 

جمله  از  تهران  فعلی  نمایندگان  همه 
علی مطهری، الیاس حضرتی، مصطفی 
علیرضا  وکیلی،  محمدعلی  کواکبیان، 
ــاد، فاطمه  ــب ــده اوالد ق ــری مــحــجــوب، ف
ــی و فاطمه  ــاوش ــی ــدی، طــیــبــه س ــی ــع س
ذوالـــقـــدر/ محمدرضا عـــارف و پــروانــه 
سلحشوری از حضور انصراف داده اند 
و کاظم جاللی به دلیل سفیر شــدن در 
است.  نشده  وارد  انتخابات  در  روسیه 
هم  حسینی  فاطمه  ســیــده  ــام  ن ثبت  از 

اطالعاتی در دست نیست.

حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل 
جبهه پــایــداری/ وحید یامین پــور مجری 
دولت  ــر  وزی سلیمانی  محمد  تلویزیون/ 
احمدی نژاد و عضو جبهه پایداری/ مهدی 
بیژن  مجلس/  سابق  نماینده  هاشمی 
نوباوه نماینده مجلس نهم/ زهره الهیان 
نماینده مجلس قبل/ محمود نبویان/ حمید 

رسایی/ محمد جواد ابطحی

پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور 
استاندار  تمدن  مرتضی  ایـــران/  سابق 
سابق تهران/ عبدالرضا شیخ االسالمی 
ــاه/ علی اکبر جوانفکر/   ــر سابق رف وزی
مهدی کوچک زاده نماینده مجالس هفتم، 

هشتم و نهم/ سعید زیبا کالم

شهین دخت موالوردی معاون سابق رئیس 
جمهور و عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان/ مجید انصاری، عضو مجمع 
علی  محمد  نــظــام/  مصلحت  تشخیص 
افشانی شهردار سابق تهران/ شکوری راد 
و آذر منصوری دو چهره حزب اصالح طلب 
اتحاد ملت/ احمد نقیب زاده عضو حزب 

کارگزاران سازندگی/ ابراهیم اصغرزاده

سابق  رئیس  پیشه  فالحت  ا...  حشمت 
کمیسیون امنیت ملی/ عبدالحسین روح 
االمینی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و از 
چهره های نزدیک به محسن رضایی، بهروز 
غالمرضا  نیا/  سبحانی  حسین  نعمتی/ 
تاجگردون/ الهام امین زاده/ مصباحی مقدم

قدرت ا... علیخانی نماینده سابق مجلس/ 
هادی غفاری فعال سیاسی اصالح طلب/ 
حسین راغفر اقتصاددان/ افشین عالء 

شاعر اصالح طلب

علیرضا زاکانی، احمد امیرآبادی فراهانی و 
مجتبی ذوالنور/امیر حسین قاضی زاده/
نصرا... پژمان فر/ سید مصطفی میرسلیم 
/ پورمختار نماینده اصولگرای فعلی مجلس 
از حوزه بهار و کبودرآهنگ/جواد کریمی 
قدوسی/  سید شهاب الدین صدر نماینده 

سابق تهران/ حسین مظفر/ الیاس نادران

محمدسعید  قــالــیــبــاف/  مــحــمــدبــاقــر 
ــان/ محسن پــیــرهــادی/ فرشاد  ــدی اح
مهدی پور/ محسن مهدیان/ ابوالفضل 
عمومی/ میثم پیله فروش، سعید آجرلو/
محمد رشیدی/ سید جمال طاهری/ 

محمد دامادی 

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم/ 
حاجی بابایی وزیر اسبق آمــوزش و پرورش/ 
صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت 
ــژاد/ محمد عباسی وزیــر ورزش و  احمدی ن
جوانان دولت دهم/ سید محمد حسینی وزیر 
ارشاد دولت دهم/ مسعود زریبافان رئیس بنیاد 
شهید در دولت احمدی نژاد/ محمود بهمنی 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی/ رضا تقی پور 
وزیر ارتباطات دولت دهم/ فریدون عباسی 
رئیس سازمان انرژی اتمی/ سید شمس الدین 

حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد

  نامزدهای عضو یا متمایل
 به فراکسیون امید

 چهره های نزدیک
 به جبهه پایداری 

 چهره های مرتبط 
با احمدی نژاد

 اصالح طلبان 
منتقد فراکسیون امید

 اصولگرایان نزدیک 
به جریان اعتدال 

چهره های اصالح طلب 
غیرحزبی

 سایر اقشار 
اصولگرا 

مجلس نو

 چهره های 2 دولت 
نهم و دهم

حاضران و غایبان رقابت بهارستان 
ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم درحالی پایان یافت که نیامدن عارف، الریجانی، حدادعادل، جلیلی وحضور قالیباف، مجید انصاری، موالوردی، زاکانی، مطهری و میرسلیم خبرساز بود

 ادیب، اکبری/ ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم در 
آخرین روز خود با شگفتی ها و خبرهای غیر منتظره ای 
همراه شد. کسانی  همچون محمدباقر قالیباف، مجید 
انصاری، ،شهین دخت موالوردی و... که  تا آخرین 
ساعات ثبت نام  کمتر کسی پیش بینی حضور آن ها  

را  می کرد ثبت نام کردند و ثبت نام نکردن چهره 
هایی همچون سعید جلیلی که حتی پویش های 
دعوت از وی هم تشکیل شده بود در کنار  افرادی  
مانند عارف،حداد عادل و الریجانی که پیشتر رسما  
انصراف خود را از حضور در انتخابات مجلس یازدهم  

اعالم کرده بودند و حتی محمود احمدی نژاد که تا 
آخرین لحظات در فضای مجازی برخی پیش بینی می 
کردند او ثبت نام کند اما ثبت نام نکرد، بخش مهمی 
از فضای خبری  روز گذشته  را رقم زدند.  براساس 
گزارش فارس، چهره هایی چون پروانه سلحشوری، 

علی نوبخت و سیده فاطمه حسینی دختر صفدر 
حسینی که نمایندگان تهران در مجلس فعلی هستند 
و نیز سیامک مره صدق نماینده فعلی کلیمیان و احمد 
سالک و حمیدرضا فوالدگر نمایندگان اصفهان برای 

دوره آینده مجلس نام نویسی نکرده اند.
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از میان خبرهاجامعه
جوابیه بیمه دی و پاسخ خراسان درباره خدمات تکمیلی ایثارگران

چه ابهاماتی همچنان درباره برنده مناقصه بیمه تکمیلی ایثارگران وجود دارد؟

متن جوابیه بیمه دی: ضمن تشکر از گزارش 
نویس محترم که دغدغه ایثارگران را به قلم 
ــت، عطف به گـــزارش درج شــده با  آورده اس
موضوع »ایثارگران باز هم گرفتار بیمه دی« در 
روزنامه خراسان مورخ 98.9.10 به عنوان تیتر 
یک آن روزنامه، به اطالع می رساند: در وهله 
اول جای سوال است که روزنامه وزینی مانند 
خراسان چگونه گزارش کوتاه و غیرکارشناسی 
را که تنها به یک مصاحبه کوتاه استناد کرده به 
عنوان تیتر یک خود برگزیده است. در فضای 
حرفه ای رسانه برای رسیدگی به یک مسئله، 
کلیه جوانب موضوع مورد بررسی قرار می گیرد 
تا اطالعات دقیق و شفافی به مخاطب ارائه 
شود، اما گــزارش تهیه شده مذکور فاقد این 
ــت. از طــرف دیگر،  اســتــانــدارد حرفه ای اس
ساختار تیتر و گزارش با هم همخوانی ندارد. 
با وجود این که در قسمت اول گزارش به بدهی 
بنیاد شهید به بیمه دی اشاره شده است، در 
قسمت انتهایی این گزارش و مصاحبه با نماینده 
مجلس، بدون ارائه ادله دقیق و روشن، شرکت 
بیمه دی را به تخلف کردن و نداشتن صالحیت 
برای شرکت در مناقصه متهم نموده است در 
حالی که طبق مــاده یک قانون بیمه، ایفای 
تعهدات بیمه گذار مقدم بر تعهدات بیمه گر 
است، بنابراین بیمه دی در انجام عملیات بیمه 
گری خود که در این قرارداد متعهد شده است، 
هیچ گونه کوتاهی نداشته و با وجــود وصول 
نشدن حق بیمه این قرارداد که تاکنون به بیش 

از 2500مــیــلــیــارد 
تومان رسیده است، 

ــرای  هــمــچــنــان بـ
قشر  ایــن  تکریم 

ــزز بـــه ارائـــه  ــع م
خـــدمـــات می 

پــــــــردازد. در 
صـــورتـــی که 

بیمه  حـــق 
ــن  ــای ای ــ ه

ــرارداد  ــ ق

پرداخت نشود، نه تنها بیمه دی بلکه هیچ 
ــادر به ارائــه خدمات  شرکت بیمه دیگری ق
ــرارداد بیمه درمــان  ــود. قـ مطلوب نخواهد ب
تکمیلی خانواده معزز شهدا و ایثارگران به 
موجب قانون ایثارگری )مصوبه مجلس( منعقد 
شده است و بر طبق بند الف ماده 13 قانون 
ــت به عنوان ضلع اصلی از سه  مــذکــور، دول
ضلع این قانون، مکلف به تامین اعتبار است، 
ضلع بعدی آن بنیاد شهید است که به عنوان 
بیمه گذار وظیفه تعیین شرح خدمات در قالب 
قــرارداد و انعقاد آن با شرکت بیمه را داشته و 
ضلع سوم آن نیز شرکت بیمه دی به عنوان 
ــرارداد است. در حال حاضر با  بیمه گر این ق
تجهیز زیرساخت ها، منابع انسانی، کانال های 

ارتباطی و بسترهای فناوری اطالعات کلیه 
پرونده های دریافتی از مراجع درمانی و بیمه 
شده ها در اسرع وقت مورد ارزیابی قرار گرفته 
است که در صــورت تامین منابع مالی قابل 
است،  توضیح  به  بود.نیاز  خواهد  پرداخت 
امسال نیز بیمه دی با حضور در مناقصه و به 
صــورت قانونی با ارائــه نرخ مناسب نسبت به 
دیگر شرکت های حاضر در مناقصه ای رسمی 
تحت کنترل و نظارت  نهادهای ناظر و طی 
فرایندی شفاف، برنده این مناقصه شد.این 
شرکت افتخار دارد طی دو سال متوالی در 
قالب قرارداد بیمه درمان تکمیلی به خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند، 
روزانه به طور میانگین 65هزار خدمت درمانی 

ارائه می شود. این قرارداد به صورت فول درمان 
ارائه شده و کلیه خدمات درمان ایثارگران طبق 
مقررات مربوط در وزارت بهداشت و درمان، 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بنیاد 
شهید و امور ایثارگران پوشش داده می شود. 
شرکت بیمه دی شرکتی غیردولتی است که 
به صورت سهامی عام فعالیت می کند و تعداد 
کثیری از سهام داران حقیقی و حقوقی از منافع 
این شرکت بهره مند می شوند. این شرکت در 
سال 83 تاسیس شده و پروانه فعالیت در تمام 
رشته های بیمه ای را دریافت کرده است و با 
تجهیز منابع سرمایه گذاری برای دسترسی به 
ســودآوری پایدار تالش می کند. بیمه دی در 
سال 97 با تعداد 48شعبه و 700 نماینده 
فروش در سراسر کشور توانست به لحاظ سهم 
ــازار بیمه ای کشور، در جایگاه سوم قرار  از ب
گیرد و در حال حاضر سازمان ها، شرکت ها و 
موسسات اقتصادی بسیار زیادی در سطح ملی 
و استانی خدمات بیمه ای خود را از بیمه دی 
دریافت می کنند و رضایتمندی خوبی نیز دارند 
و خدمات رسانی به این مشتریان بدون هیچ 
گونه مشکلی در کوتاه ترین زمان ممکن در حال 
انجام است. انتظار می رود رسانه های معززی 
مثل روزنامه خراسان با نقد منصفانه، موجب 
تقویت صنعت بیمه شوند که نیازمند اعتماد 
عمومی و ارتقای رضایتمندی و حل مشکالت 
جامعه ایثارگری است.  سیدفرید میرموسوی – 

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی

 وزیر بهداشت:دارو را گران
 نکرده ایم

وزیر بهداشت با بیان این که قیمت دارو را افزایش 
نداده ایم، افزود:کمبودی در خصوص داروهای 
اساسی نداریم. سعید نمکی، وزیر بهداشت در 
گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس 
درباره »کمبود و گران شدن دارو«، اظهار کرد: ما 
اصاًل دارو را گران نکرده و مطلقًا در جایی افزایش 
قیمت نداشته ایم. وی تاکید کرد:کمبودی در 
خصوص داروهای اساسی نداریم؛ برخی داروها 
ممکن است به صورت مقطعی مانند توزیع  نوع 
خاصی از انسولین در کشور دچار اشکال شده 
باشد که آن هم مرتفع شد. وزیر بهداشت ادامه 
داد: هم اکنون کمبودهای دارویی ما یک سوم 

روز مشابه سال قبل است.

هیئت حج ایران به عربستان رفت

هیئتی از سازمان حج و زیارت ایران به دعوت 
وزیــر حج عربستان بــرای انجام مذاکرات حج 
ــزارش ایسنا به  99 عــازم ایــن کشور شــد. به گ
ــارت،  ــط عمومی ســازمــان حج و زی نقل از رواب
علیرضارشیدیان پیش از سفر به عربستان اظهار 
کرد: سفر این هیئت برای مذاکرات حج تمتع 
99 و بنا به دعــوت وزیــر حج و عمره عربستان 
ســعــودی صـــورت گرفته اســـت.او بــیــان کــرد: 
امیدواریم در این سفر بتوانیم با طرف عربستانی 
به توافق برسیم تا آن چه برای برگزاری یک حج 
کامل و جامع، تــوأم با عــزت، کرامت، امنیت و 
آرامش حجاج ایرانی در کنار دیگر حجاج الزم 

است،   اجرا شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

6 درصد جمعیت مصرف کننده 
مواد مخدر ایران زنان هستند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این 
که در کشور دو میلیون و 800 هزار نفر مصرف 
کننده مواد مخدر هستند، افزود: 156 هزار نفر 
از این افــراد، زنان هستند که 6 درصد جمعیت 
مصرف کننده مواد مخدر را تشکیل می دهند. 
سردار اسکندر مومنی دیروز   در نشست امضای 
تفاهم نامه میان معاونت امــور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری و ستاد مواد مخدر افــزود: در 
دنیا حدود 280 میلیون نفر مصرف کننده مواد 
مخدر هستند که بر اســاس آمارهای موجود از 
تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر، 33 درصد 
زنان هستند به این صورت که در جوامع سنتی 
آسیایی 10 درصد، جوامع توسعه یافته 20 درصد 
و آمریکای التین 3 درصد جمعیت معتادان را زنان 
تشکیل می دهند. وی ادامه داد: نسبت به کل 
جمعیت فعال کشور، تعداد مصرف کنندگان 5.4 
درصد هستند که 0.6 درصد از این جمعیت فعال، 
زنان معتاد هستند و بیشترین گروه سنی مربوط 

به این دسته، گروه سنی 33 تا 44 سال است. 

پاسخ خراسان:1-بیمه محترم دی در این 
جوابیه به گــزارش روزنامه خراسان ایراد 
وارد کرده است که چرا گزارش مد نظر فقط 
دارای یک مصاحبه است. مگر قرار است یک 
گزارش خبری حاوی چند مصاحبه باشد؟ 
مگر تهیه یک گزارش خبری قاعده ای مبنی 
بر تعداد مشخصی مصاحبه دارد؟ضمن این 
که این مصاحبه  صرفا دیدگاه یک نماینده 
مجلس به عنوان ناظر اجــرای قانون است 
که به نظر می رسد نظر این نماینده محترم 
مسبوق به سوابق این بیمه در کیفیت ارائه 
خدمات به جامعه محترم ایثارگران است. 
به نظر می رســد بیمه محترم دی و بنیاد 
این  انتقادهای  دلیل  باید  شهید  محترم 
نماینده محترم و دیگر نمایندگان مجلس 
را در چگونگی ارائه خدمات پر انتقاد خود 

جست وجو کنند.
2-در خصوص حضور مجدد بیمه محترم دی 

در این مناقصه این سوال نیز مطرح است که 
چگونه می شود، این بیمه هم اکنون با بیش از 
دوهزار میلیارد تومان طلب از بنیاد شهید که 
به نقص در ارائه خدمات منجر شده است، باز 
هم در این مناقصه حضور می یابد و باز هم برنده 
می شود؟!مگر بیمه محترم دی، یک شرکت 
اقتصادی نیست؟ مگر قرار نیست یک شرکت 
اقتصادی برای رشد و بقای خود اصل کسب 
سود را در اولویت خود قرار دهد؟چنانچه بیمه 
ایران نیز به دلیل ایفا نشدن تعهدات بیمه گذار 
یعنی بنیاد شهید در سه دوره مناقصه شرکت 

نکرده است.
3-از سوی دیگر این بیمه در چند وقت اخیر 
به دلیل نقص در ارائه خدمات، همواره مورد 
اعتراض مخاطبان خود در جامعه ایثارگران 
قرار گرفته است، اکنون چه دلیلی دارد که 

با توجه به شرایط ناپایدار دریافت حق بیمه 
از بیمه گــذار، باز هم عالقه مند است که در 
این مناقصه شرکت کند و برنده شود و مجدد 

درمعرض این اعتراض ها قرار گیرد؟

4- نکته آخر این که دفــاع بیمه محترم دی 
دربــاره کلیات فعالیت هایش  که در برخی 
بندهای این جوابیه آمده است، خارج از موضوع 
بحث گزارش خراسان بوده و گزارش مذکور 
نحوه خدمت رسانی این بیمه به جامعه معظم 

ایثارگران را نقد کرده بود.

ــی- یـــک شــنــبــه هفته  ــاع ــم ــت گــــروه اج
ــه نــقــل از  قــبــل ، خــراســان در گــزارشــی ب
بنیاد  ودرمـــان  بهداشت  معاون  عباسپور 
شــهــیــدوامــورایــثــارگــران از انعقاد مجدد 
قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران توسط این 

بنیاد با بیمه دی خبر داد. در این مطلب، به 
نقص ارائه خدمات این بیمه به ایثارگران در 
ماه های اخیر اشــاره شده است. همچنین 
سلیمی نماینده مجلس و عضو فراکسیون 
ایثارگران از انعقاد مجدد قرارداد با بیمه دی 

انتقاد کرد. سلیمی در این مصاحبه گفته 
بــود: »بیمه ای که شایستگی و صالحیت 
نداشته چرا در مناقصه شرکت کرده است؟ 
به عالوه جسته و گریخته خبرهایی آمده بود 
که بیمه های دیگر هم حاضر بودند درمان 

جانبازان و ایثارگران را پوشش بدهند.« 
ــزارش، بیمه دی جوابیه  در پی درج این گ
ای به دفتر روزنامه خراسان ارســال کرد و 
در ادامه آن نیز پاسخ ها و ابهامات خراسان 

آمده است.

 سر بی کاله بازنشستگان 
 از همسان سازی حقوق

 در بودجه پیشنهادی

نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه: 
 بودجه پیشنهادی دولت

 4هزار میلیارد کم دارد

گروه اجتماعی- بازنشستگان در سال های 
اخیر چشم به وعده ای دوخته اند که هرسال در 
فصل بودجه چندان روی خوشی به آن نشان 
ــازی حقوق  ــده همسان س ــود؛ وع داده نمی ش
که ظاهرا امسال هم به حق خود نمی رسد. آن 
طور که نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس گفته است: در الیحه بودجه 
سال آینده که رقم شش هزار میلیارد تومان برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته 
شده است، حداقل باید با اضافه کردن چهار هزار 
میلیارد تومان دیگر، طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را اجرایی تر کنیم.هادی قوامی 
در خصوص بودجه مورد نیاز برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان، دیروز به خانه ملت گفت: 
دولت در الیحه بودجه پیشنهادی سال آینده رقم 
شش هزار میلیارد تومان برای همسان سازی 
کافی  که  گرفته  نظر  در  بازنشستگان  حقوق 
نیست.نماینده مردم اسفراین در مجلس با بیان 
این که در مجلس و در جریان بررسی الیحه بودجه 
ســال آینده حداقل باید با اضافه کــردن چهار 
هزار میلیارد تومان، میزان اعتبار درنظر گرفته 
شده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
ــش  دهــیــم، تصریح کـــرد: هــم اکنون  ــزای را اف
مابه التفاوت مربوط به حقوق بازنشستگان بیشتر 
از اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت است.
این نماینده مــردم در مجلس شــورای اسالمی 
با تاکید بر این که هم اکنون در حقوق دریافتی 
بازنشستگان اختالف بسیار زیادی وجود دارد، 
بیان کرد: طی سال های گذشته میزان دریافتی 
حقوق  با  عمیقی  بسیار  شکاف  بازنشستگان 
شاغالن هم ردیف  پیدا کرده که نیاز به اعتبار 
بیشتری دارد.نایب رئیس کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس ، خاطرنشان کرد: 
در مجلس تمام تالش خود را با استفاده از منابع 
شرکت ها بــرای افزایش منابع همسان سازی 

حقوق بازنشستگان انجام می دهیم.

پاسخ ها و ابهامات
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بــه عنوان  ــا  آری فاطمه معتمد 
در  داوران،  هــیــئــت  ــس  ــی رئ
بیست وچهارمین جشنواره فیلم 
کراال که در کشور هند برگزار 
ــود، حــضــور دارد. این  ــی ش م

جشنواره از 15 تا 22 آذر برگزار می شود.

هوتن شکیبا این روزها مشغول 
بــازی در فیلم »عامه پسند« به 
کارگردانی سهیل بیرقی است 
و در این اثر گریم متفاوتی دارد. 
او به تازگی بــازی در مجموعه 

طنز »فوق لیسانسه ها« را به پایان رسانده است.

اصغر فرهادی یکی از مهمانان 
ویــژه جشنواره فیلم »هاینان« 
بوده و در این جشنواره که رویداد 
سینمایی مهمی در کشور چین 
به شمار می آید، در کنار ایتان 

هاوک بازیگر مشهور هالیوود حضور داشته است.

جمال شورجه مقدمات ساخت 
سریال »حضرت موسی)ع(« را با 
حضور تعدادی از عوامل، در حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
آغاز کرده و گفته که امیدوار است 

این مجموعه باعث وحدت بین ادیان الهی شود.

شبنم مقدمی در فیلم »ستاره 
بـــازی« اثــر هاتف علیمردانی 
ــازی مــی کــنــد. بخش هایی  بـ
از ایــن اثــر در آمریکا و کانادا 
فیلم بــرداری می شود. فرهاد 

اصالنی و مایکل مدسن بازیگر آمریکایی نیز در 
این فیلم حضور دارند.

ــازی در  ــرای ب ــادی کاظمی ب ه
اولــیــن فیلم امید آقــایــی بــا نام 
»ورود و خروج ممنوع«، جلوی 
دوربین رفته و در این فیلم کمدی 
نیوشا  هدایتی،  محمدرضا  با 

ضیغمی و نعیمه نظام دوست همبازی شده است.

ــرزو ارجمند کــه ایــن شب ها  ب
ــاک« را از  ــه رنــگ خ ســریــال »ب
شبکه یک در حال پخش دارد، 
از امشب سریال جدیدی به نام 
»وارش« به کارگردانی احمد 

کاوری را از شبکه3، روی آنتن خواهد داشت.

چهره ها و خبر ها سینمای جهان

 استقبال 1۷ میلیون نفری
 از »ایرلندی«

در حالی که تنها پنج روز از نمایش »ایرلندی« در 
نت فلیکس می گذرد، 17.1 میلیون نفر این فیلم 

را تماشا کردند.
به گــزارش مهر، »ایرلندی« فیلم جدید مارتین 
اسکورسیزی در پنج روز اول نمایش اش به صورت 
آنالین در شبکه نت فلیکس 17.1 میلیون نفر 
تماشا کننده داشت. در این فیلم مافیایی که با اقبال 
وسیع منتقدان روبه رو شده است، رابرت دنیرو، آل 
پاچینو و جو پشی بازی کرده اند. در مقایسه با این 
فیلم، »جعبه پرنده« فیلمی با بازی ساندرا بوالک در 
اولین هفت روزی که در دسترس قرار گرفت موفق 
به کسب 2۶ میلیون تماشاگر در آمریکا شده بود. 
این فیلم توسط نت فلیکس از 21 تا 27 دسامبر 
2۰1۸ چنین مخاطبی به دست آورد. »ایرلندی« 
از 25 نوامبر تا یکم دسامبر یعنی پنج روز نخست 
اکرانش توسط نت فلیکس موفق به کسب بیش از 
17 میلیون نفر تماشاگر آنالین شده است. گفته 
شده آمار تماشاگران کامل فیلم در آمریکا 13.2 
میلیون نفر بــوده اســت. این رقم کمتر از »جعبه 
پرنده« با 1۶.9 میلیون تماشاگر در همین بازه 
زمانی و بیشتر از »ال کامینو« دیگر فیلم نت فلیکس 

با ۸.2 میلیون تماشاگر است.
»ایرلندی« 3 ساعت و 29 دقیقه ای در اولین روز 
اکرانش 751 هزار تماشاگر در آمریکا داشته که 
فیلم را به طور کامل تماشا کرده اند و در برگیرنده 
1۸ درصد تماشاگران یک روز نت فلیکس بوده 
است. فیلم روز جمعه بیشترین تعداد تماشاگر را 
به خود اختصاص داد  و 93۰ هزار نفر آن را تماشا 

کردند.

نمایش فیلم جدید ترنس مالیک 
در کتابخانه واتیکان

در رویــدادی نادر، فیلم »یک زندگی پنهان« به 
کارگردانی ترنس مالیک در واتیکان به نمایش 

درآمد.
به گزارش مهر، »یک زندگی پنهان« فیلم جدید 
از وجــدان  ترنس مالیک که داستانی واقعی 
بیدار »فرانتس یگراشتاتر« را روایــت می کند،  
این  درآمـــد.  نمایش  به  واتیکان  کتابخانه  در 
فرد کشاورزی بود که در جنگ جهانی دوم از 
جنگیدن برای نازی ها خــودداری کرد. پائولو 
رافینی از مسئوالن بخش ارتباطات، در این 
برنامه به معرفی فیلم پرداخت و خود مالیک نیز 
از حضار این مراسم بود. وی افزود: »روایت فیلم 
هم زیبا و هم وحشتناک است و فیلم چالشی 
است، زیرا چهره ای از روح ما را ارائه می کند؛ 
از وجدان ما، ترس ما، فراموشی و اجتناب ما از 
مسئولیت هایمان را. این روایت واژه قهرمان را 
وارونه می کند و قهرمانی پنهان را نشان می دهد. 
در این فیلم همان طور که از عشق، ثبات و از مرگ 
و معاد سخن گفته می شود، از این سخن می گوید 
که چقدر مهم است تا خاطراتمان را حفظ کنیم و 

آن ها را چنین زیبا روایت کنیم.«
»یک زندگی پنهان« از جمله معدود فیلم هایی 
است که در واتیکان به نمایش درآمده است. این 
فیلم در کن امسال با اقبال زیادی روبه رو شد و 
قرار است از 13 دسامبر در سینماها اکران شود.

»دل« رکورد بیننده های »هیوال« را زد!
با گذشت تنها سه روز از انتشار سریال »دل«، رکورد تازه ای 
در تماشای آنالین سریال های شبکه نمایش خانگی به ثبت 

رسید.
به گزارش روابط عمومی فیلیمو، با گذشت سه روز از انتشار 
قسمت اول سریال »دل« ساخته منوچهر هادی، میزان 
تماشای آنالین این سریال با ثبت رکورد تازه ای خبرساز 
شد. این آمار که با مقایسه مجموع دقایق تماشا در سه روز 

اول انتشار سریال ها بررسی شده، نشان می دهد که میزان 
تماشای سریال »دل« رکــوردی بیشتر از دوبرابر سریال 
»هیوال« را به ثبت رسانده است. به این ترتیب که »دل« با 13 
میلیون و ۴۴۰ هزار دقیقه، »هیوال« با ۶ میلیون و 2۰ هزار 
دقیقه و »مانکن« با 5 میلیون و ۸7۰ هزار دقیقه، رتبه های 
اول تا سوم تماشا در 72 ساعت ابتدایی انتشار قسمت اول 

یك سریال را به خود اختصاص داده اند.

فرشته رحیمی
رویا میرعلمی

آن  بنابر  حـــذف:  علت 
چــه در ســریــال دیدیم، 
ــه«  ــت ــرش شــخــصــیــت »ف
برای خرید هویج بستنی 

از خودرو پیاده می شود که 
ناگهان تصادف می کند و در راه خرید هویج 

بستنی، می میرد!
تاثیر در فصل قبل: »فرشته« در فصل قبل، 
حضور مهم و موثری در سریال داشت. آشنایی 
»محمود مهاجر« با او، به ازدواج ختم شد. 
چالش های »محمود« برای ازدواج با »فرشته«، 
روابط این دو با یکدیگر و بعد از آن کل کل های 
»تــرانــه«  یعنی  همسرش  دختر  بــا  »فرشته« 
هرکدام به سهم خود، موقعیت های بامزه ای 

در سریال ایجاد می کردند.
تاثیر حــذف در فصل جــدیــد: هرچند که 
»فرشته« به طور کامل از قصه حذف نشد و اوایل 
سریال گاهی او را به عنوان روح می دیدیم، 
اما حضور این شخصیت در فصل جدید بسیار 
کمرنگ بــود و ابــتــدای سریال تنها در چند 
سکانس انگشت شمار حضور داشت. حذف 
شخصیت او باعث اتفاقی تکراری مانند ازدواج 
تــازه دکتر »مهاجر« شد، عــالوه بر ایــن، نبود 
»فرشته« لحظه های بامزه ای را که حضور او در 
خانواده »مهاجر« ایجاد کرده بود از بین برد و از 

میزان کمدی سریال کم کرد.

فرید رحیمی
بهنام تشکر

علت حـــذف: چـــون در 
فیلم نامه، سکانس های 
بــســیــار کــمــی بـــرای 

شخصیت پلیس با بازی 
شده  نوشته  تشکر  بهنام 

بود، بنابراین این شخصیت به طور کلی از قصه 
فصل تازه حذف شد.

تاثیر در فصل قبل: حضور »فرید« در فصل 
قبل پررنگ نبود. او به عنوان پلیس، دعواها و 
جنجال هایی  را که دیگران به راه می انداختند، 
سروسامان مــی داد و گاهی در سریال دیده 
دارد،  خاصی  جدیت  تشکر  بهنام  می شد. 
وقتی او در موقعیت های کمدی و طنز قرار 
می گیرد تــضــادی کــه ایــجــاد مــی شــود بــرای 

مخاطب دلنشین است.
تاثیر حذف در فصل جدید: همان طور که 
گفتیم نقش »فرید« در فصل قبل زیاد نبود اما 
حضور او باعث شده بود، دو شخصیت   وابسته 
به او یعنی »مینو« و »الله« در قصه حضور داشته 
باشند و به نوعی با شخصیت های دیگر ارتباط 
پیدا کنند. »مینو« عشق قدیمی »فرید« و »الله« 
برادرزاده »مینو« بود. »حبیب« هم به »الله« عالقه 
داشت و به این ترتیب آن ها به »حبیب« ربط پیدا 
کرده بودند. حذف »فرید« در واقع باعث حذف 
سه شخصیت و از بین رفتن آن تضاد دلنشینی 

شد که پیشتر به آن اشاره کردیم.

ملیحه
تبسم هاشمی

ــذف: سرنوشت  علت ح
شخصیت »ملیحه« با بازی 
تبسم هاشمی نیز مانند 
»فرشته«، با مرگ به پایان 

رسید، با این تفاوت که وی به 
عنوان روح در قصه حضور نداشت و فقط عکسش 

روی دیوار خانه »حبیب« مشاهده می شد. 
تاثیر در فصل قبل: حضور شخصیت »ملیحه« 
به عنوان مادر »حبیب«، تاثیر زیادی در اتفاقات 
قصه نداشت و نقش این شخصیت کوتاه بود اما 
این حضور کوتاه باعث نشد، بود و نبودش تفاوتی 
نداشته باشد. حضور شخصیت »ملیحه« در فصل 
قبل، خانواده »نقوی« را کامل کرده بود و حذف 
نقشش باعث شده بود این خانواده چیزی کم 

داشته باشد.
تاثیر حذف در فصل جدید: »ملیحه« فوت 
ــود، پس او و  شد و پــدر »حبیب« تنها مانده ب
»مامان خانوم« به یکدیگر عالقه مند  شدند و 
تصمیم گرفتند با هم  ازدواج کنند. اگرچه که 
موقعیت ازدواج دوم برای »عباس« جدید نبود 
و او هم به شخصیت های در شرف ازدواج اضافه 
شد اما ابــراز عالقه های او به »مامان خانوم« 
لحظات بسیار بامزه ای در سریال ایجاد کرد و 
باعث شد خانواده »رحیم« به خانواده »حبیب« 
یــا درگیری های  نــزدیــک شوند و اختالفات 

خنده داری میان آن ها ایجاد شود.

سینا
سام نوری

»سینا«  نقش:  جایگاه 
ــر »نــــرگــــس«  ــسـ ــمـ هـ
اســت، یکی از دختران 
بی شماری که »حبیب« 

قبال قصد داشت با او ازدواج 
کند. او در نقش داماد خانواده »مسعود« به قصه 

فصل جدید اضافه شد.
تاثیر در قصه فصل جدید: »سینا« در مقایسه 
با تقریبا همه کاراکترهای سریال، فرد عاقل تر 
و موجه تری بود. حضور او در قصه باعث شد 
که او مدام با دیگر شخصیت ها مقایسه شود و 
تفاوت های آن ها بیشتر به چشم بیاید. عالقه 
»حبیب« به خواهر »سینا« هم باعث شد چشمه 
دیگری از جلب توجه های »حبیب« برای ازدواج 

را ببینیم.
تاثیر در کمدی فصل جدید: اضافه شدن 
شخصیت »سینا« به فصل جدید، اتفاق مثبتی 
بود. »سینا« به طرز بامزه ای از برتری موقعیت 
خود استفاده و با »حبیب« و »مسعود« رقابت 
می کرد، البته رقابتی که بازنده هایش »حبیب« 
و »مسعود« بودند! گرچه که این کاراکتر هم 
در روند ماجرا و هم در افزایش کمدی سریال، 
تاثیر مثبتی داشت، اما نقش این شخصیت در 
طول 3۰ قسمتی که گذشت، چندان اصلی 
ــدازه کافی به  نبود و همین باعث شد او به ان

چشم نیاید.

 عیارحذف و اضافه ها 
در »فوق  لیسانسه ها«

  مائده کاشیان   - شب گذشته آخرین قســمت از نیمه اول سریال »فوق لیسانسه ها« روی 
آنتن رفت و از امشب سریال »وارش« جایگزین آن خواهد شد. البته قصه »فوق لیسانسه ها« 
به همین جا ختم نمی شود و قرار است 20 قسمت از آن پس از نوروز 99 و پیش از ماه رمضان 
پخش شود. حذف برخی شــخصیت ها و اضافه شدن یک شــخصیت به داستان، تغییر و 
تحوالتی در فصل سوم سریال ایجاد کرد که بعضی از آن ها به نفع سریال تمام شد، بعضی 

دیگر هم به میزان کمدی سریال و به وجود آمدن ماجراهای جدید لطمه مهمی زد.
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 استقبال بی سابقه از مسکن ملی

اینترنت ملی: مثل این که تو خانواده مون فقط 
منو دوست ندارن؟!

وزیر بهداشت: قیمت دارو را افزایش نداده ایم

دارکوب: چقدر داروها ناقال شدن که 
 خودبه خود و بی اجازه قیمت شون رو 

افزایش میدن!

پژمان بازغی: 100 درصد موافق پرداخت مالیات هستم

سلبریتی ها: دیسالیک! دیگه دوستت نداریم!

عارف، نماینده مجلس: دانشجو باید پرخاش کند و 
مطالبه گری داشته باشد

دانشجو: یعنی از شما یاد بگیریم؟!

عباس جدیدی عضو سابق شورای شهر تهران، داوطلب حضور 
در انتخابات مجلس شد

دارکوب: صحن مجلس جون میده برای 
سلفی گرفتن!

تیتر روز

سخنگوی دولت: تحریم ها را گاهی یا کمی تا قسمتی 
می توان دور زد، اما جامعه را نمی توان دور زد

مردم: می خواین ما دورتون بگردیم؟!

 

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی تهران درباره یافتن آمار تأثیر گرانی 
بنزین بر تعداد مسافران گفت: »یکی از این راهکارها امکان خرید 
صندلی برای مسیرهای خاص توسط مسافر است. البته نرخ بلیت 
این صندلی ها کمی بیشتر از اتوبوس های معمولی است. خرید 
صندلی و رزرو آن سبب می شود تا متوجه شویم میزان تقاضا در 
یک مسیر چه تعداد است« هرچند به شب نرسیده شهردار تهران 
آن را تکذیب کرد ولی همین چند ساعت کافی بود تا ما دست 
به کار شویم و نمک قضیه را درآوریم! جالب این که الزم نبود برای 
فهمیدن میزان تقاضای مسافر برای یک مسیر، چنین کار پر حرف 
و حدیثی بکنند، کافی است یک نفر را بگذارند تا تعداد مسافران 
مسیر را بشمارد! گذشته از این ها، تصور کنیم اگر این طرح اجرایی 
می شد )یا شاید اجرایی بشود، چون معموال هرچیزی تکذیب بشود، 

احتمال تاییدشدنش بیشتر می شود!( چه خواهد شد.
دیگر اختالف طبقاتی از سطح ماشین، خانه، سفرهای خارجی 
و... به این می رسد که یک عده در اتوبوس روی صندلی بنشینند 
و یک عده از میله آویزان شوند و با حسرت به صندلی نشین ها نگاه 
کنند، البته اگر آن قدر خوشبخت باشند که همان میله هم گیرشان 
بیاید و آن را هم پولی نکنند! یا فروش شگفت انگیز صندلی اتوبوس 
بگذارند و طرح ویژه نشستن روی سقف با کوپن تخفیف ارائه شود! 
یا شغل های کاذبی مثل داللی و جاگیری مد شود که صندلی 
اتوبوس را رزرو کند و به بقیه بفروشد! یا کاندیداها شعارشان 
این شود که »با رای به من، یارانه رزرو صندلی اتوبوس دریافت 

می کنید«! بعد ممکن است مسئوالن از این سیستم خوش شان 
بیاید و روی بقیه چیزها هم اعمال کنند. مثال کسانی که بلیت 

گران تری بخرند توی هواپیما روی صندلی بنشینند و بقیه 
بایستند و به غذاخوردن آن ها نگاه کنند. یا برای استفاده از 

خط عابرپیاده هم از قبل باید پول بدهیم و جا رزرو کنیم و 
بقیه از وسط خیابان رد شوند. یا کپسول هوای تازه بخریم 

و بقیه از همین دودها تنفس کنند!

پول بده، بشین!

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

دی روزنامه 

سایه بیماری!
هر عابر و سواره، این روزها مریض بود

از هر طرف که رفتم، جز باکتری نیفزود
پاشید توی چشمت، هی سرفه یا که عطسه

هر نقطه خیابان، می زد چو روح پرسه
تا آخ گفت از ترس، رفته ست سمت اورژانس
گفته ست ای طبیبم، من را نمای باالنس!

آلودگی چو کم بود، آمد ز راه این دوست
گویا عالیمش هم از مبتال کَند پوست

همکار مهربانم قدری بکن رعایت
چون گشته ای تو بیمار، این جا نیا تو نکبت!

ای مادر عزیزم، چون بچه گشته بیمار
آن را دو روز لطفا در پیش خود نگه دار

ویروس! سایه ات را از ما بکن کمی دور
با هر بهانه ما را هی می بری لب گور!

سحر بهجو  

شعر روز

ای صاحب فــال، اگر از شرایط کــاری ات 
راضی نیستی به دنبال شغل جدید باش. 
وگرنه همین آب باریکه ای را که داری ، چهار 
دستی بچسب و از شرایطش لذت ببر که  از 

کار جدید خبری نیست!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دارکوب پیشنهاد می کنم در طرح گران 
نمی خریم با »گندم نمای جــوفــروش« هم 

برخورد شود .
دارکــوب: اتفاقا اون فروشنده ها از اولین 

هدف های این طرح هستن!
  دارکوب چرا با این گرانی ها و کم پولی ها 
این قدر کلینیک حیوانات باز شده؟ خیلی ها 

برای نان شب خود مانده اند! 
نسرین اباذریان  

دارکوب: هرچیزی افراطش بده ولی انصافا 
کلینیک  بره  باید  میشه  بیمار  که  حیوانی 
دیگه، هرچند خیلی سختگیرانه است که این 

موضوع رو به نان شب ربط بدیم.
 دارکــوب  عزیز؛ هــوای  شهرمون  به  مرز 
هشدار رسیده،  آیا جناب عالی  قصد کوچیدن 

 و مهاجرت  نداری؟!
دارکوب: ماها دیگه عادت کردیم به این هوا  
و در ضمن اگه بخوام منم کوچ کنم که دیگه 
کی بمونه حرف شما رو به گوش مسئوالن 

برسونه؟
 آق کمال جان، هی بهت گفتم ماشینته 
بیار پیش خوُدم که موتورشه تنظیم کنم تا 
ای جور هوا ره آلوده نکنی، بفرما، حاال خوب 
آق سعید  رفت؟!  

آق کمال: خوب که نرفت ولی سعیدجان 
موتور ماشینم از ساعت دستم دقیق تر کار 
مکنه، دگه مو بخوام هوا ره آلــوده کنم که 

واویالیه!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

ی
ش

کا
ی 

عل
ت: 

س
نی

تو
ار

ک
ب

قی
ن ن

سی
ح

ت:
س

نی
تو

ار
ک

از اون لحاظ

با سالم، این روزها همه از مشکالت اقتصادی میگن، درحالی که پول در عرصه هنر 
ریخته فقط یه نفر باید جمع شون کنه. باید پایه باشین و پایه داشته باشین، پایه دوربین، 
پایه میکروفون، هنرپیشه پایه و چندتا چیزپایه دار دیگه. حاال آماده درآمدزایی در سطح 
میلیاردی باشین اونم بدون مالیات و این سوسول بازی ها. فقط شماره رضا عطاران، جواد 
عزتی و امیر جعفری رو پیدا کنین، یه زنگ بزنین بگین می خوایم بریم سفر، وسطش یه 
ذره فیلم برداری هم هست. بابت این خوشگذرونی پول گنده هم قراره داده بشه! باالخره 

دوتاشون، نشد یه نفرشون پایه کار شما میشه.
برای ساختن فیلم برفوووش به فیلم نامه نیازی نیست اما به یک عدد آشنای پایه تو سفارت 
و آژانس مسافرتی نیاز مبرم هست، تایلند و جاهای ممیزی و بیییب دار دیگه هر کدوم 

بلیت چارتری خورد بگیرین و برین. اون جا خود عطاران و جواد عزتی می دونن چی کار 
کنن. قراره یکی شون یا هردوشون عاشق یک خانم خوشگل خارجی بشن و چمدون شون 
هم گم بشه و هی تو موقعیت های ناجورناک گیر کنن. وسطش دوتا متلک هم به ژن های 

خوب و این جور چیزهای شعاری بگین تا مثاًل فیلم پرمحتوا بشه. 
یک حساب سرانگشتی این فیلم 15 میلیارد می فروشه، پنج میلیارد که دستمزد عزیزان 
هنرمند و هنرور. پنج میلیارد هم حق سینمادار و پخش و از این حرف ها. پنج میلیارد هم 
بذارین جیب تون حالش رو ببرین. بعدشم نسخه ویدئویی فیلم رو با تبلیغ حول عکس های 
خفن و کلیپ های آن چنانی مثل ماجرای عطاران و خانم تایلندی و رسوایی جواد عزتی 
در تایلند در اینستاگرام پخش کنین. پنج میلیارد هم از شبکه نمایش خانگی کاسب 
می شین. 10 میلیارد نوش جون تون، هرچند ارزش هنر به این چیزها نیست و شما 
هدف تون کار فرهنگی بوده. حاال اگه بینش یک فرش قرمز هم گذاشتین و دوتا عکس 

جنجالی هم اون جا دراومد چه بهتر. کار فرهنگی یه ذره تبلیغ و هیاهو می خواد.

فرمول ساخت فیلم برفوووش در سینما

کارتون روزتوئیت روز

    روز دانشجو را به تمام دانشجویان عزیز تبریک می گم، ایشاال همین جمع پنج سال 
دیگه تبریک روز راننده!

       بچه های االن تنبیه و کتک چه می دونن چیه؟ یادمه بچه که بودم یه مگس کش سفید 
داشتیم وقتی مامانم برش می داشت اول من درمی رفتم بعد مگس ها!

 دلیل این که کلوچه ها رو دوتایی می سازن اینه که یکیش بره تو معده، یکیش الی 
دندون ها گیر کنه!

        مادرم به مهمون ها گفت پسرم زده تو کار فرش و تلویزیون. گفتن عه به سالمتی، زده 
تو کار تجارت؟ گفت نه؛ رو فرش دراز می کشه تلویزیون نگاه می کنه!

 دو روز پیش رفتم مجلس ختم مادر یکی از بچه ها، اومدنی می خواستم به پدر دوستم 
بگم غم آخرتون باشه، برگشتم گفتم بار آخرتون باشه، اونم گفت چشم!

        زبون آلمانی یه جوریه که مثال می گی »عزیزم  دوستت دارم« انگار داری سر کارمندت 
داد می زنی می گی اخراج!

  بطری دوغ ته نشین شده بود، بابام یه لیوان برای من ریخت، بعد بطری رو تکون داد 
برای بقیه ریخت!

        شما که شلوار و پیراهن پاره رو مد کردید، یه جوراب پاره هم مد 
کنید ما راحت شیم دیگه!

        قبال که مریض می شدم واکنش بابام این بود که امتحان داری؟ 
االن می پرسه باز بیرون چه آت و آشغالی خوردی؟ بزرگوار 

به ویروس و میکروب و باکتری هیچ اعتقادی نداره!

کلوچه خوردن در مجلس ختم!
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سرانجام عامل اصلی آلودگی هوا پیدا شد! 
چرا کتاب نمی خوانیم؟

اولی: آقا یه آمار جدیدی آوردم واسه تون از میزان مطالعه مردم جهان.
دومی: برو مزاحم مطالعه مون نشو.

اولی: وای! یعنی جدی داشتی مطالعه می کردی همین لحظه؟
دومی: پس داشتم اداشو درمی آوردم؟  یه لحظه هم مطالعه رو کنار نمی ذارم.
اولی: آخه آمار چیز دیگه ای می گه. فهرست کشورهای مختلف اومده که 

نامی از ما دیده نمی شه.
سومی: تعجب نکن. این هم گوشیش رو گذاشته الی کتاب داره پازل 

2048 رو بازی می کنه.
اولی: جالبه که طبق این آمار، هندی ها با 10 ساعت و 42 دقیقه مطالعه در 

هفته بیشترین مطالعه  رو دارن.
دومی: خب معلومه جمعیت شون زیاده دیگه.

سومی: ارشمیدس! میانگین گرفتن. تو همین آمار سوئد و جمهوری چک 
هم هستن که 10 میلیون جمعیت بیشتر ندارن.

اولی: عربستان هم تو رده دهمه. ونزوئال چهاردهمه. ولی اسمی از ما نیست.
دومی: به هرحال من که همه اش تو اینستاگرام عکس کتاب و فنجون قهوه 

می ذارم، نمی دونم چرا باال نمی ره.
اولی: خب بسه دیگه. ستون پر شد جا نداریم.

سومی: وایستین! وایستین! این رو هم از یاد نبریم که مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم هم بی تاثیر نیست. سبد مردم وقتی از احتیاجات اولیه خالی 

باشه دیگه نوبت به کاالهای فرهنگی نمی رسه.
دبیر صفحه: حاال سیاه نمایی نکن، اگه مردم همین روزنامه ما رو بخونن یک 
ساعت به میانگین مون اضافه میشه. )کسی نفهمید زیرپوستی تبلیغ کردم؟!(

در حاشیه گرانی خودرو و آلودگی هوا

وزیر کشور

دوستان این جا محل ثبت نام 
نمایندگی مجلسه، صف یارانه 

معیشتی و کارت سوخت و 
گوجه فرنگی نیست ها!

 ابالگرفنت تب ثبت انم برای منایندیگ مجلس
 در حایل که عده  زیادی فاقد صالحیت اولیه هستند

 نه حق داری گرون 
بشی، نه دود کنی 

و نه تصادف!



# هشتگ یک شنبه 17 آذر 81398
11 ربیع الثانی 1441.شماره 20261

با مرام ترین رکورددار جراحی، نظر توالتی ترامپ و 360 عمل بدون نتیجه!
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جراح رکورددار معرفت

ویدئوی برنامه بدون تعارف این هفته که با جراح جوان 
مغز و اعصاب گفت و گو کرده بود از پربازدید های فضای 
مجازی بود این پزشک رکورددار تعداد جراحی است در 
حالی که بیشترین عمل هایش را مجانی انجام داده  و هنوز 
مستاجر است! دکتر جباری که چهار فرزند دارد درباره 
این که چرا هنوز مستاجر است، گفت: »هیچ وقت آن 
قدر پس انداز نداشتم که به خرید خانه برسد.« مجری 
هم وقتی از او پرسید االن چقدر پس انداز دارید گفت 
حدود هفت میلیون! البته او کار خودش را در مقایسه با 
مادرانی که فرزندان شان را در راه پاسداری از وطن از 
دست داده اند هیچ می داند و می گوید: »اونا کار کردن 
که جونشون رو برای امنیت ما دادن، االن اگه خانواده ما در 
تهران در امنیتند به این دلیله که عده ای با داعش جنگیدن 
که پاشون رو نذارن توی کشور ما.« بعد از پخش این برنامه 
این جراح از سوی آستان قدس رضوی مفتخر به خادمی 

حرم امام رضا )ع( شد.
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نظر توالتی ترامپ

اظهار نظر ترامپ درباره رفتار آمریکایی ها در سرویس 
بهداشتی در فضای مجازی بازتاب فراوانی داشت. ترامپ 
درباره بهینه سازی مصرف آب در آمریکا گفت: »آمریکا 
آسوده باش که رئیس جمهورت در حال رفع مشکالت 
بزرگ است!« او از این که مردم آمریکا در توالت 10 تا 
15 بار سیفون را می ِکشند گله کرد و قول داد دنبال راه 
حل های عوامانه برای مشکل توالت آمریکایی ها باشد. 
ترامپ گفت: »نگاه کنید شیر آب را باز می کنید ولی از 
آب استفاده نمی کنید... مردم 10 تا 15 بار سیفون را 
می کشند... باید به دوش حمام بیشتر فکر کنیم.« بعد 
از این صحبت ها هشتگ  Toiletgate  در توئیتر به 
سرعت فراگیر شد. کاربری نوشت: »خب درباره هر چی 
حرف زده توش کلی گاف داده این بهترین حرفی بوده که 

می تونسته بزنه.«
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فرشته قهرمان

ویدئویی در حال بازنشر در فضای مجازی است که 
درشرح آن نوشته شده: »چند نفرتون می دونستید؟ سه 
شنبه هفته گذشته تو یه مدرسه تو ایالت ویسکانسین 
آمریکا چاقوکشی و تیراندازی شده و دختر مسلمانی که 
کلید مسجد رو داشته، بیش از صد نفر از همکالسی و 
هم مدرسه ای و معلم  رو میاره که تو مسجد پناه بگیرن... 
اگه عامل تیراندازی مسلمان بود چقد با خبر می شدیم؟« 
کاربران به حرکت این دختر جوان مسلمان واکنش نشان 
دادند و به او لقب فرشته قهرمان داده اند. کاربری به نقل 
از دیلی میل نوشت: »دعا احمد 1۷ ساله خودش بیرون 
مونده تا هر کسی که دنبال پناهگاهی می گشته رو داخل 
مسجد هدایت  کنه.« کاربر دیگری نوشت: »شاید بگید هر 
کی دیگه هم بود همین کار رو می کرد ولی خیلی ها این جور 

مواقع فقط به فکر جون خودشونن.«
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مسئوالنی برای پول گرفتن!

سوال چالشی دالوری مجری برنامه مدیر مسئول از معاون 
حمل و نقل شهرداری تهران بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشت. پور سیدآقایی در جواب دالوری که پرسیده بود: 
»چرا می خواین همه چیز رو پولی کنید؟ این منطق از کجا 
اومده؟« گفت: »در آلمان و تمام کشورهای اروپایی از 
پول بنزین حدود 40 درصد مالیات می گیرند برای این که 
خودرو بسازند.« بعد از این صحبت معاون شهردار تهران، 
دالوری گفت: »در آلمان وقتی پولی گرفته میشه اثرش 
رو هم در مترو می بینیم اما در کشور ما سال هاست برای 
طرح ترافیک پول گرفته میشه، بعد هر وقت می گیم حمل 
و نقل چرا خرابه می گن پول نداریم! یعنی فقط توی پول 
گرفتن خیلی خوبیم!« پورسیدآقایی هم در ادامه گفت: 
»شهرداری ساالنه 800 میلیارد تومان کسری بودجه مترو 
را پرداخت می کند.« کاربری نوشت: »بیشتر مسئوالن ما 
هزینه سازی رو فقط بلدن و اال مترو نه تنها باید خود کفا 

باشه که کمکی هم باید به توسعه خودش بکنه.«

360 عمل بدون نتیجه!

»۷ سال گذشت اما بر آن  ها چه گذشت؟«. 15 آذرماه 91 یادآور یک اتفاق بسیار تلخ برای همه مردم ایران است. حادثه 
آتش سوزی مدرسه شین آباد. البته این یادآور بودنی که می گوییم برای بعضی مسئوالن چندان کاربردی ندارد. بعضی 
مسئوالن در این مدت وعده هایی دادند و فراموش  شان کردند. هفت سال پیش بود که در یک روز سرد پاییزی، بخاری یکی 
از کالس های مدرسه شین آباد شعله ور شد و چندین دانش آموز در آن سوختند. در این حادثه که به علت آتش گرفتن بخاری 
نفتی رخ داد، 29 نفر از کالس 3۷ نفری دچار سوختگی شدند، دو تن از آن ها جان باختند و بقیه برای همیشه نشان هایی 
از حادثه بر تن و چهره شان باقی ماند. طی مدت پس از حادثه نیز چهار نفر از دختران شین آباد به خاطر افسردگی ناشی از 
حادثه به خودکشی اقدام کردند.حاال در سالروز این واقعه تلخ، دختران شین آباد ویدئویی از خودشان منتشر کردند و با 
کاشت دو نهال یاد همکالسی های فقیدشان را گرامی داشتند. دخترانی که در این مدت خودشان و خانواده شان مصائب 
زیادی را تحمل کردند. گفته می شود دختران حادثه دیده 360 عمل جراحی را پشت سر گذاشته اند اما همچنان وضعیت 
جسمی خوبی به دست نیاورده اند. حتی بارها بحث اعزام آن ها برای درمان به خارج از کشور مطرح شده اما هرگز عملی 
نشده است. سوالی که پیش می آید این است که آیا پس از این حادثه تلخ تمام مدارس استانداردسازی شدند تا حادثه 
مشابهی پیش نیاید؟ متاسفانه پاسخ مثبت نیست. مثال همین سال گذشته بود که حادثه آتش سوزی در یک کالس درس 
در زاهدان جان سه دانش آموز را گرفت تا معلوم شود به رغم ادعای بعضی مسئوالن هنوز هم کالس های درسی وجود 
دارند که وسایل گرمایشی استاندارد ندارند. کاربری در این باره نوشت: »بعضی مسئوالن که به راحتی پشت میزهاشون 

نشستن و دلسوزی به خرج ندادن آیا اگر بچه خودشون هم بود همین قدر بی مسئولیت بودن؟«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

زندگی 
جاریست

ز غوغای جهان فارغ

فاجعه فرهنگی

موز هنری!

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

اگه از اون دسته 
مردمی نیستیم 
که اهل کتاب 

خوانی هستن 
الاقل این جوری 

هم فاجعه 
فرهنگی راه 

نندازیم!

مادربزرگ ۹۰ساله اهل چک  که در و دیوار 

بی روح و ساده خونه خودشو همسایه هاش 

رو این جوری نقاشی کرده تا نشون بده به 

زندگی امیدواره

سوژه 
روز

وقتی عاشق 
کارت باشی، 
می تونی در 

کنار لذت 
بردن از کار 

اثر هنری هم 
خلق کنی

موز چسبانده 
شده با نوار 

چسب به دیوار، 
در یک مراسم 

هنری در میامی 
آمریکا به قیمت 
۱۲۰ هزار دالر 

به فروش رفت

اگر هنوز برای فعال سازی رمز پویای کارت بانکی تان اقدام    
نکرده اید، یا ابهاماتی دارید این مطلب را بخوانید

چند روز پیش رضا رشیدپور مجری تلویزیون در 
توئیتر از حمله سارقان به حساب بانکی اش برای 
دومین بار در ماه اخیر خبر داد. او در صفحه 
شخصی اش نوشت: »برای دومین بار در یک 

ماه گذشته سارقان وارد نت بانک من شدند... تمام 
پس اندازم را هم دزدیدند. البته کارکنان محترم بانک، 

تمام شب با همدلی پیگیر و مددرسان بودند. پلیس فتا هم صبح وارد 
عمل شد. رمز یک بار مصرفتان را فعال کنید توروخدا.« او که پیش از این هم حسابش از طریق فیشینگ خالی شده بود از مردم 
خواست  تا هر چه سریع تر رمز دوم یک بار مصرف یا همان رمز پویا را فعال کنند. بر اساس گزارش پلیس فتا، فیشینگ عامل 
شکل گیری یک سوم جرایم سایبری در کشور است. به همین دلیل استفاده از رمز دوم یک بارمصرف به جای رمز ثابت در دستور کار 
قرارگرفته است، به طوری که پیش بینی می شود با جایگزین شدن رمز یک بارمصرف از سوی تمامی بانک  ها ،میزان قربانیان فیشینگ 
به  طورجدی کاهش یابد. به همین خاطر بانک مرکزی مقرر کرده تا از ابتدای دی ماه رمز دوم ثابت حذف و رمز دوم یک بارمصرف 

فعال شود. پس برای این که تا قبل از ابتدای دی با رمز دوم بیشتر آشنا شوید و راه های دریافت آن را هم بدانید با ما همراه باشید.

رمز پویا و رمز ایستا   
رمز ایستا یا همان رمز ثابت:

رمزی است که فقط یک بار از طرف دارندگان کارت های 
بانکی تعیین می شود و تا زمانی که خود دارنده کارت آن را 
تغییر ندهد، به عنوان رمز اول یا دوم کارتش می تواند برای 

انجام تمامی تراکنش های مالی، از آن استفاده کند.
رمز پویا یا همان رمز یک بار مصرف:

این رمز به درخواست کاربر، برای انجام هر تراکنش بانکی، 
در اختیار کاربر قرار می گیرد و برای هر ورود، یک رمز خاص 
به کاربر ارائه می شود. این رمز از طریق پیامک یا اپلیکیشن 
بانک ها، برای کاربران ارسال می شود. استفاده از رمز 
یک بار مصرف بهترین راه برای این است که رمز دوم شما 
به راحتی در اختیار دیگران قرار نگیرد و حتی اگر قرار 
بگیرد دیگر اعتباری برای استفاده و خالی کردن حساب 

شما ندارد.

چگونگی استفاده از رمز پویا  
از این به بعد اگر بخواهید از طریق اینترنتی از کارت تان به 
کارت دیگری پول انتقال یا خرید اینترنتی انجام دهید یا 
قبض بپردازید و شارژ بخرید باید از رمز دوم یک بار مصرف 
استفاده کنید. یعنی بانک برای هر خرید اینترنتی شما از 
طریق پیامک یا اپلیکیشن های بانکی به شما یک رمز موقت 
هفت رقمی می دهد که می توانید از آن به عنوان رمز دوم 
استفاده کنید اما به دلیل ایمنی و جلوگیری از کالهبرداری 
توسط کــارت شما این مسئله تا ۶۰ ثانیه قابل استفاده 
است و اگر در این ۶۰ ثانیه استفاده نشود خود به خود از 
بین می رود بنابراین دیگر هیچ کالهبرداری نمی تواند با 

استفاده از آن حساب شما را خالی کند .

راه های فعال کردن رمز دوم یک بار مصرف   
دریافت از طریق اپلیکیشن:

شما می توانید با مراجعه به شعب صادر کننده کارت بانکی، 
نرم افزار تولید رمز دوم یک بار مصرف را دریافت کنید و بعد 
از طریق همین نرم افزار به طور نامحدود و حتی در حالت 

آفالین رمز یک بار مصرف تولید و از آن استفاده کنید.
دریافت از طریق پیامک:

برای فعال کردن شماره ای که می خواهید رمز یک بار 
مصرف به آن پیامک شود، سه راه پیش رو دارید. مراجعه 
به شعب بانک صادر کننده کارت، دستگاه های خودپرداز 
بانک صادر کننده کارت و از طریق اینترنت بانک. هر فرد با 
یکی از روش های باال می تواند شماره تلفنی را معرفی کند 
تا رمزهای یک بار مصرف برای آن ارسال شود البته برای 
تغییر شماره حتما باید به یکی از شعبه های صادر کننده 
بانک مراجعه شود. بعد از فعال سازی با یکی از روش های 
باال دیگر نیازی به مراجعه به بانک یا دستگاه خود پرداز 
نیست و فرد می تواند وارد درگاه خرید اینترنتی شود و پس 
از واردکــردن اطالعات کارت، از طریق درگاه اینترنتی، 
تقاضای رمز پویا کند. در این شرایط بانک ها رمز دوم پویا 
را به شماره همراه تایید شده، ارسال خواهند کرد. با توجه 
به این که تمام کاربران از گوشی های هوشمند استفاده 
نمی کنند و استفاده از اپلیکیشن بانک ها میسر نیست، 

می توانند با روش دوم، رمز پویا را دریافت کنند.

 هزینه دریافت رمز پویا  
 33 از هزینه ساالنه  بانک ها صحبت  ابتدا  هرچند در 
هزار تومان برای دریافت رمز یک بار مصرف مطرح کرده 
بودند اما خیلی زود با مخالفت بانک مرکزی همراه شد و 
بانک مرکزی اعالم کرد بانک ها اجازه دریافت هیچ گونه 
هزینه ای از مردم برای فعال سازی یا ارسال پیامک به آن ها 
را ندارند و این طرح برای مشتریان بانک هیچ هزینه ای 
نخواهد داشت. بنابراین افراد برای دریافت رمز پویا نباید 
هزینه ای بپردازند و هزینه ارسال پیامک بر عهده بانک ها 

خواهد بود. 

 سوء تفاهم هایی که مطرح است     
الزم نیست هر بار به بانک بروید:

همان طور که در باال توضیح داده شد بانک ها خودشان رمز 
دوم یک بار مصرف را در هر خرید اینترنتی برای شما ارسال 
خواهند کرد و نیازی به مراجعه به بانک برای دریافت رمز 

دوم یک بار مصرف نخواهید داشت.
مشکلی برای کار با عابربانک و کارت خوان ها نخواهید 

داشت:
خدمات  از  استفاده  ــرای  ب که  باشید  داشته  توجه  باید 
دستگاه های خودپرداز، رمز اصلی چهار رقمی کارت را به 
کار ببرید و رمز دوم یک بار مصرف صرفا برای تراکنش های 
اینترنتی است. با این تفسیر با همان رمز ایستای چهار 
رقمی می توان از عابربانک پول برداشت یا جابه جا کرد و از 
کارت خوان مغازه ها استفاده کرد و نیازی به استفاده از رمز 

دوم یک بار مصرف نیست.
البته بعضی از افراد  ایرادهایی  درباره استفاده از رمز یک بار 
مصرف مطرح کرده اند  از جمله  قادر نبودن به  گرفتن رمز دوم 
یک بار مصرف  در محل هایی که تلفن همراه آنتن نمی دهد. 
دشوار بودن مکانیزم استفاده ،  زمان بر بودن فرایند اعمال 

رمز که می تواند از زمان ۶۰ ثانیه ای بگذرد و ...

آخرین مهلت استفاده از رمزهای دوم ثابت
از دی ماه سال ۱3۹8، رمز های دوم ثابت از کارت های 
بانکی حذف خواهد شد و از این تاریخ به بعد خرید های 
اینترنتی و پرداخت های نیازمند رمز دوم، با استفاده از رمز 
دوم ثابت امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین با توجه به تعداد 
باالی کارت های صادر شده در شبکه بانکی، از هموطنان 
ارجمند تقاضا می شود پویا سازی رمزهای دوم کارت های 
بانکی خود را به روزهای پایانی مهلت تعیین شده موکول 
نکنند و هر چه  سریع تر برای فعال سازی آن اقدام کنند. 
در ضمن هیچ سایتی نمی تواند رمز دوم یک بار مصرف را 
برای شما فعال کند پس مراقب وب سایت ها و پیامک های 

جعلی هم باشید.

رمز 60 اثنیه ای

کارمن فیش ویک - گاردین: روزانه بیش از هشتادمیلیون 
عکس روی اینستاگرام بــارگــذاری می شود، بیش از 3.5 
ــدل می شود و حــدود ۱.4میلیارد نفر،  میلیارد الیک ردوب
مــعــادل بــیــســت درصــد کــل جمعیت جــهــان، جزئیاتی از 
این  ــا  آی زنــدگــی شــان را روی فیسبوک منتشر می کنند. 
رســانــه هــای اجتماعی بــودنــد کــه گــونــه ای نسبتًا متواضع 
ــداران را بـــه مــشــتــی خــودشــیــفــتــۀ شهرت طلب  ــ ــان ــ از ج
ــًا همین قدر خودمحور بــوده ایــم؟  تبدیل کــردنــد یــا مــا ذاتـ
موارد تشخیص اختالل شخصیتی خودشیفتگی در آمریکا 
طی ۱۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، رشدی 
که نرخش تنه به تنۀ نرخ رشد چاقی می زند. پژوهش های 
متعددی ادعا می کنند که بین افزایش خودشیفتگی و فراگیری 
رسانه های اجتماعی رابطۀ مستقیمی یافته اند. پژوهشگرها 
رفتارهایی ازجمله تالش در جذب فالوئرهای بیشتر، تمایل به 
درمیان گذاشتن چیزهایی از زندگی خود با فالوئرها و نیز تقید 
به ارائۀ تصویری مثبت در کلیۀ اوقات را به عنوان نمونه هایی از 
جلوه های خودشیفتگی در رسانه های اجتماعی برمی شمارند. 
به عالوه، پژوهشگران رابطۀ مستقیمی بین تعداد دوستان 
فیسبوکِی افراد با شدت ابتالی آن ها به دسته ای از خصلت های 
مخرب اجتماعی یافته اند، خصلت هایی که معمواًل مرتبط با 

خودشیفتگی قلمداد می شوند. بااین حال، کیاران مک ماهون، 
روان شناس و رئیس مؤسسۀ سایبر سکیوریتی، اعتقاد دارد که 
ارتباط بین خودشیفتگی و رسانه های اجتماعی آن قدرها هم 
سرراست و قطعی نیست.مک ماهون می گوید: »دانشگاهیان 
معمواًل بر سر داده ها و شیوۀ سنجش آن ها بحث دارند. در کل، 
خودشیفتگی رشد یافته و استفاده از رسانه های اجتماعی نیز 
رشد داشته است. باوجوداین، همبستگی بین این دو چندان 
قطعی و روشــن نیست.«لوسی کالید نیز به عنوان مشاور و 
روان درمانگر، اعتقاد دارد که تمایالت خودشیفتگی در همۀ 
افــراد وجود دارد و این که امــروزه این گونه خصلت ها بیشتر 
قابل لمس شده از آن جا ناشی می شود که رسانه های اجتماعی 

رایج و همه گیر شده اند.
کالید می گوید: »به نظر من رسانه های اجتماعی مسبب 
اختالالت شخصیت نیستند، بلکه صرفًا امکان ظهور و تجلِی 
آن ها را فراهم می کنند. اگر کسی خودشیفته باشد، می خواهد 
بازتاب های مثبتی از خود نشان دهد. ازاین رو برای چنین فردی 
محتمل است که بخش اعظمی از زندگی خود را با حساسیِت 
بسیار زیاد و بنا بر اقتضائات رسانه های اجتماعی گزینش و 

پاالیش کند.«
جک پرایِس سی وچهارساله ظرف ۱۰ سال اخیر توانسته بیش 

از شصت هزار فالوئر فیسبوک، اینستاگرام و توئیتر از سراسر 
جهان برای خود دست وپا کند. او ده ها بار در روز به حساب هایش 
در رسانه های اجتماعی سر می زند و می گوید پروفایلش را 
ــواس به روزرسانی می کند. او خــودش را خودشیفته  با وس
را    فــردی معرفی می کند که  توصیف نمی کند، بلکه خود 
تکنولوژِی موجود را برای رشد کسب وکار و همگام ماندن با 

انتظارات ]مشتریان[ به کار گرفته است.پرایس 
می گوید: »من غالبًا لحظات زندگی را به مثابه 

»محتوای مناسبی« برای فالوئرهایم در 
شبکه های مجازی نگاه می کنم. 

این کار بسیار شبیه عکس گرفتن 
اســــت. بـــه اشـــتـــراک گـــذاری 
لحظات خوشی مهم تر است از 

تجربه شان در زندگی واقعی.«
در دهۀ ۱۹۶۰، خودشیفتگی 
ــالل  ــت ــوان نـــوعـــی اخ ــنـ ــه عـ بـ

ــرار  ــه ق ــوج ــورد ت ــ شخصیتی م
گرفت و در سال ۱۹8۰ معیارهای 

شاخص رسمی بــرای تشخیص این 
ــد. ویــژگــی هــا و عالیم  ــع ش اخــتــالل وض

اختالل شخصیتِی خودشیفتگی شامل این موارد 
است: احساس نیاز شدید به تحسین شدن، خودمهم پندارِی 
بیش ازحد و فقدان توان همدلی با دیگران. براساس آن چه 
در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی آمده، دیگر 
معیارهای اختالل شخصیتی خودشیفتگی عبارت اند از: 

ــارۀ موفقیت های نامحدود، میل بی حد به  رؤیــاپــردازی درب
جلب توجه دیگران و درعین حال واکنش سرد به دیگران و نیز 
انتخاب دوستان براساس پرستیژ و موقعیت  اجتماعی و فارغ از 
ارزش های شخصیتی. در مقام مشاهده گر، به سهولت می توان 
شیوۀ رفتار افــراد در رسانه های اجتماعی را با ویژگی های 

خودشیفتگی تطبیق داد.
رسانه های  می کنند  ادعــا  چند  پژوهش هایی 
تقویت  را  مــا  اعتمادبه نفس  اجتماعی 
می کنند. مک ماهون بر آن است که 
رسانه های اجتماعی به افراد اجازه 
مــی دهــد کــه درآمـــدن بــه قالب 
هویت های متفاوت را امتحان 
کنند و فضای امنی برای خود 
در جامعه بیابند. درعین حال 
او این مسئله را نیز تأیید می کند 
کــه رســانــه هــای اجتماعی در 
مقطعی زمانی، که به خودی خود 
ــت، فشار اضــافــه ای را  بغرنج اس
ایجاد می کنند و می توانند افراد را به 
زیاده روی در به اشتراک گذاری وادار کنند.

او می گوید: »اگر پروفایل شما مالل آور باشد، 
الیکی دریافت نخواهید کرد. ولی اگر از چیزی درباره خودتان 
پرده برداری کنید یا مطلبی حساسیت برانگیز منتشر کنید، آن 
وقت است که الیک های بیشتری خواهید گرفت. افرادی که 
بیش از پنج هزار فالوئر دارند، مدام در این فکرند که برای دریافت 

واکنش، هر بار الزم است چه مطلبی منتشر کنند.«
ویلیام رابــرتــس از باکینگ همشایر از کــاربــران همیشگی 
رسانه های اجتماعی است. او می گوید: »تنها هدف کارکردی 
اینستاگرام تبلیغ و ترویج لحظات ویژۀ زندگِی افراد است و 
آدم ها غالبًا مهمانی ها، تفریحات و اوقاتی را که با دوستان سپری 
می کنند سوژه خود قرار می دهند. پست های خود من به ندرت 
احساساتم در لحظات ناراحتی، افسردگی یا تنهایی را بازگو 
می کنند و همگی بازتاب دهندۀ جنبه های مثبت زندگی ام 

هستند.«
به نظر کالید، این که افراد همه جنبه های شخصیت خود را 
در شبکه های اجتماعی به نمایش بگذارند تقریبًا غیرممکن 
اســت و مسئله نیز همین اســت. کالید می گوید: »مــا قطعًا 
پیچیده تر از آنیم که در یک سلفی یا ۱4۰ کاراکتِر توئیتر 
بگنجیم. اگر باورمان شود که چیزی جز این ها نیستیم، پذیرفتن 
و تحمل پیچیدگی های خودمان و دیگران غیرممکن می شود.  

رسانه های اجتماعی هم این جا ما را تنها خواهند گذاشت.«
شاید به سختی بتوان راجع به ارتباط مستقیم خودشیفتگی 
در میان نسل هزاره با رسانه های اجتماعی حکم قطعی صادر 
کرد، اما به نظر می رسد رسانه های اجتماعی خودشیفتگِی 

ازپیش موجود افراد را دامن می زند و تقویت می کند.
مک ماهون می گوید: »چیزی که ضروری است بر آن متمرکز 
شویم نگریستن به درون است، نه رفتار بیرونی مان. این که افراد 
در رسانه های اجتماعی به دنبال تأییدات بیرونی از سوی دیگران 
هستند دلیلی دارد. باید در پی جستن احوال آن چیزی برآییم که 
منبع: ترجمان قلب های مردم از آن خالی شده است.« 

اینستاگرام آن بخِش خودشیفتۀ شخصیت تان را دوست دارد
آیا الیک های اینستاگرام و فیسبوک ما را به خودشیفتگانی مغرور بدل کرده یا از قبل هم 

همین طور بوده ایم؟

جوری که این 
مرد اهل شیلی 
داره نوشابه می 

 خوره آدم فکر
 می کنه داره 

تابلوی مونالیزا رو 
نگاه می کنه در 
حالی که وسط 

یک درگیریه!
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خط طالق

فقط یک ماه
یك ماه بود كه نسترن به عقد نــادر در آمــده بود، 
باور نمی كرد كه گلیم بخت او را این گونه بافته 
باشند ولی وقتی كه پس از دو هفته از ناپدید شدن 
شوهر عاشق خود متوجه شد كه وی چرا به دیدار او 
نمی آید، تقاضای طالق كرد. نسترن با ناراحتی در 
برابر میز قاضی ایستاد و گفت: درست یك ماه پیش 
بود كه با نادر عقد كردیم. نادر خیلی وعده و وعید 
به من داده بود به قدری خوب حرف می زد كه باورم 
نمی شد به این زودی كاخ رؤیاهایم فرو بریزد.  دو 
هفته پیش وقتی دیدم از نامزد عاشق پیشه ام كه 
می گفت اگر یك روز تو را نبینم آن روز خواهم مرد، 
خبری نشد نگرانش شدم و به خانه مادر شوهرم 
تلفن زدم. ولی او گفت برای نادر یك سفر فوری 
پیش آمده است و بعد از این كه از سفر برگردد حتمًا 
با من تماس می گیرد. به حرف های مادرشوهرم 
مشكوك شدم. متوجه شدم كه او چیزی را از من 
مخفی می كند ولی با این حال به خودم دلداری 
ــی دادم كه هیچ اتفاقی بــرای شوهرم نیفتاده  م
است. دو هفته گذشت و من بعد از دو هفته باالخره 
یك روز با یكی از دوستان نادر در خیابان برخورد 
كردم و او به من گفت كه نادر به زندان افتاده است.  
فكر می كردم شوخی می كند، ولی وقتی تحقیق 
كردم متوجه شدم شوهرم به دلیل سرقت و دزدی و 
كالهبرداری دستگیر شده و به زندان افتاده است. 
وی گفت: آقای قاضی! درخواست دارم مهریه ام 
را بگیرم و از شوهرم هم تقاضای طالق دارم. چون 
برای من مشخص شده است كه او قبل از ازدواج 
با من هم اقدام به ارتكاب جرایم دیگری می كرده 
است. با درخواست این زن، شوهر وی از زندان به 
دادگاه خانواده احضار شد. نادر به قاضی گفت: 
آقای قاضی! من عالقه زیــادی به همسرم دارم و 
باورم نمی شود كه بعد از این كه من بر اثر یك اشتباه 
به زندان بیفتم، او تقاضای طالق كرده باشد زیرا 
من و او عالقه زیادی به هم داشته و داریم و من می 
دانم كه او تحت فشار خانواده اش درخواست طالق 
كرده است. نسترن گفت: من دیگر هیچ عالقه ای 
به توندارم و به خاطر این كه به من دروغ گفته ای و 
حقیقت را از من پنهان كرده ای از تو ناراحت هستم 
و به هیچ وجه نمی توانم تو را ببخشم. حتی حاضرم 
برای رهایی از این ازدواج و جداشدن از تو مهریه ام 
را هم ببخشم. وقتی عذرخواهی های مرد به جایی 
نرسید، او نیز به طالق رضایت داد و زن و شوهر 
جوان پس از یك ماه عقد از هم جدا شدند.  مرد پس 
از حكم طالق با لباس زنــدان راهی زنــدان شد و 

دختر جوان به راهی دیگر رفت.

زن و مــرد هنرمندی که پس از ســال ها در 
اینستاگرام یکدیگر را پیدا کرده بودند نقشه 

جنایتی خونین را کشیدند. 
مرد نقاش که با شلیک گلوله  شوهر پولدار 
ــروز در  زن مــورد عالقه اش را کشته بــود  دی
دادگاه مدعی شد شلیک مرگبار اتفاقی رخ 

داده است .
شلیک مرگبار	 

عصر بیست و هشتم بهمن سال ۹۵ صدای 
شلیک گلوله ای در بزرگراه آزادگــان پیچید 
و مرد ۳۷ ساله ای به نام احمد که مشغول 
۲۰۶ بود قربانی   پنچرگیری الستیک پژو 

شلیک گلوله یک مرد موتور سوار شد.
مرد موتور سوار پس از شلیک خونین بالفاصله 
گریخت و همسر احمد به نام نیلوفر با پلیس 

تماس گرفت.
 این زن به ماموران گفت: الستیک ماشینم 
پنچر شده بود به همین دلیل با شوهرم تماس 
گرفتم. وقتی شوهرم به اتوبان آزادگــان آمد 
موتورسوار  یک  بــود  پنچرگیری  مشغول  و 
ــرد و  نــاشــنــاس بــه سمت شــوهــرم شلیک ک

گریخت .
در حالی که فرضیه  جنایت کینه جویانه قوت 
گرفته بود پلیس به بررسی پرداخت و به رابطه 
پنهانی نیلوفر با یک مرد نقاش به نام امین 

پی برد.
بازداشت مرد هنرمند	 

امین ۳۵ ساله که فوق لیسانس هنر داشت  و 
یک نقاش حرفه ای بود ردیابی و بازداشت شد 

و به شلیک خونین اعتراف کرد .
وی در بازجویی ها گفت:  من تابلوی نقاشی 
مــی کشم و هــر چند مــاه یــک بــار نمایشگاه  
نقاشی می گذارم.من قبال  در یک هنرستان 
نیز تدریس می کردم و  تابلوهای نقاشی ام  را  
برای فروش در اینستاگرام می گذاشتم  تا این 

که نیلوفر برایم پیام فرستاد .
عشق ممنوعه	 

ــه داد: من و نیلوفر از ســال ها قبل  وی ادام
یکدیگر   را می شناختیم  و به هم  عالقه مند 
بودیم اما به دلیل بعضی مسائل رابطه ما به هم 

خورد و نیلوفر با یک مرد پولدار ازدواج کرد .
وی افـــزود: پس از ســال ها نیلوفر از طریق 
اینستاگرام مرا پیدا کرد و برایم پیغام فرستاد.

او که  حاال صاحب یک پسر سه ساله است  از 
بد رفتاری های شوهرش به من گفت و این 
که احمد به شیشه معتاد است و با زنان زیادی 
رابطه دارد .او از بداخالقی های شوهرش 
گله مند بود و  می گفت احمد همیشه او را کتک 
می زند. من که تحت تاثیر حرف های نیلوفر 
قرار گرفته بودم به مالقات او رفتم  و این شروع 

رابطه دوباره ما با هم بود.
نقشه شوم	 

مرد نقاش گفت: رابطه ما دوباره با هم شروع 
شد من و نیلوفر عاشق هم شــده بودیم .به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم احمد را بکشیم 
و باهم ازدواج کنیم. من به اصفهان رفتم و 
یک تفنگ شکاری خریدم .من میخی را به 
نیلوفر دادم تا با آن  الستیک ماشینش را پنچر 
کند و با شوهرش تماس بگیرد .اما نتوانست 
ــودم به  ایــن کــار را بکند. به همین دلیل خ
اتوبان آزادگان رفتم و ماشین ۲۰۶ نیلوفر را 
پنچر کردم. همان زمان او با شوهرش تماس 
گرفت .احمد در حال پنچرگیری  ماشین بود 
که من با موتور باالی سرش رفتم و به سمت او 

شلیک کردم.
 به دنبال اعتراف هــای مــرد نقاش ،نیلوفر 

نیز لــب بــه اعــتــراف گشود .وی گفت : من 
بودیم  یکدیگر  عاشق  قبل  ها  ســال  وامین 
امــا نتوانستیم با هم ازدواج کنیم .مــن هم 
تابلوی نقاشی می کشیدم و در امور آرایشگری 
فعالیت داشتم تا این که در اینستاگرام امین را 
پیدا کردم و برای او پیغام فرستادم .بعد از این 
که چند بار  به مالقات امین رفتم او پیشنهاد 
قتل شوهرم را مطرح کرد. او از من خواست تا 
شوهرم را به بهانه پنچر شدن الستیک ماشین 
به اتوبان آزادگان بکشانم. وقتی شوهرم به آن 
جا آمد، امین  با تفنگ ساچمه ای  که خریده 

بود به سمت شوهرم شلیک کرد.
 بــه دنــبــال اعــتــراف هــای زن و مــرد نقاش و 
بازسازی صحنه جرم آن ها دیــروز در شعبه 
دهــم دادگـــاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی قربان زاده و با حضور یک قاضی 

مستشار پای میز محاکمه ایستادند .
در دادگاه	 

در ابتدای جلسه  رسیدگی به این پرونده، 
ــرای مــرد نقاش حکم قصاص  اولــیــای دم ب
خواستند. سپس وی در جایگاه ویژه ایستاد  
ــد.  وی گفت :  و منکر  اتهام قتل عمدی ش
نیلوفر مدام از بدرفتاری های شوهرش با من 

درددل می کرد. او و برادرش از من خواستند 
تا تفنگی  را در ماشین احمد جاسازی کنم تا 
بتوانند برای او پاپوش درست کنند .من هم 
قبول کردم . وی ادامه داد : آخرین بار نیلوفر  
به من زنگ زد و گفت ماشینش پنچر شده 
است و از من خواست تا به او کمک کنم. من 
با موتور به اتوبان آزادگان رفتم و متوجه شدم 
قبل از من شوهر نیلوفر به آن جا رسیده و 
مشغول پنچرگیری است. نیلوفر همان زمان 
تلفنی به من گفت تا احمد مشغول پنچرگیری 
است  باید از فرصت استفاده کنم و  اسلحه را 
در ماشین او جاسازی کنم. من می خواستم 
اسلحه را داخل ماشین بگذارم  که یک باره 
یک تیر از آن شلیک شد و به احمد برخورد 
کرد . مرد نقاش گفت:  من واقعا قصد قتل 
نداشتم و مرگ احمد یک اتفاق بود .از اسلحه 
من فقط یک تیر شلیک شده و نمی دانم بقیه 
تیرها را چه کسی به مقتول زده است . سپس 
نیلوفر که با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه ویژه 
ایستاد و منکر اتهام معاونت در قتل شوهرش 
شد .وی گفت:  بعد از این که امین را پس از 
سال ها در اینستاگرام پیدا کردم  پنج بار به 

مالقات او رفتم .
او مدام از همسرم بدگویی می کرد و می گفت 
او با زنان زیادی رابطه دارد و باید او را بکشیم. 
او حتی مرا تشویق کرده بود تا از همسرم جدا 
شوم .من هم تصمیم به جدایی داشتم اما پس 
از مدتی به خاطر فرزندم پشیمان شدم.  وی در 
تشریح جزئیات ماجرا گفت : آخرین بار احمد 
با من تماس گرفت و با موتور دنبالم آمد و از من 
خواست تا با ماشین پشت سر او حرکت کنم. 
او می گفت می خواهد شوهرم را گوشمالی 
بدهد .وقــتــی کنار اتــوبــان رسیدیم از من 
خواست تا ماشین را پنچر کنم اما نتوانستم. به 
همین دلیل خودش باد یکی از الستیک ها را 
خالی کرد و از من خواست تا با شوهرم تماس 
بگیرم. من درماشینم روی صندلی شاگرد 
نشسته بــودم و شوهرم مشغول پنچرگیری 
بود که صدای چند شلیک را شنیدم .احمد 
به تنهایی به شوهرم شلیک کرده بودو من از 

نقشه او برای قتل بی خبر بودم.
با پایان اظهارات این زن  قضات  وارد شور 

شدند تا درباره این پرونده حکم صادر کنند.

شوهر نیلوفر به دست مرد هنرمند کشته شد

رنگ خون نقاش بر تابلوی عشق کثیف
تحلیل کارشناس	 

راه های غیرمتعارف
محمود تسلیمی جامعه شناس

تصمیم های اشتباه برای حل یک مشکل چه 
عاطفی باشد چه کاری و... همیشه راه های 
ــذارد که  نامتعارف را پیش روی فــرد می گ

عاقبت خوشی ندارد.
در این پرونده می بینیم نیلوفر با وجود عالقه 
به امین که یک هنرمند است و باید روحیه 
لطیفی داشته باشد تحت هر شرایطی تصمیم 
به ازدواج با مرد دیگری می گیرد و در این 
مسیر امین است که تنها می ماند و نیلوفر مادر 
می شود و عجیب این که این راه نامتعارف 
را با انتخاب های بدتری پیچیده تر می کند 
و درحالی که باید روی مادر بودن متمرکز 
شود یا اگر شوهرش بدرفتار است با رفتن نزد 
مشاور این ناهنجاری درون خانوادگی را حل 
کند یا حتی در نهایت برای اقدام به طالق به 
دادگاه برود، به جست و جوی عشق قدیمی 
اش در اینستاگرام می گردد و یک انحراف 
ــزرگ چه از لحاظ اخالقی و چه از لحاظ  ب

شخصیتی رخ می دهد.
از طرف دیگر مرد هنرمند با وجود اطالع از 
این که نیلوفر ازدواج کــرده است و بچه ای 
هــم دارد بــا شنیدن درددل هــای او کــه از 
شوهرش بد می گوید چشم بسته می پذیرد او 
را همراهی کند این درحالی است که امین به 
خاطر دست یافتن به عشق قدیمی اش همه 
اخالقیات را زیرپا می گذارد و دانسته وارد 
زندگی زن شوهرداری می شود و نیلوفر هم 
انگیزه بیشتری پیدا می کند تا به جای اصالح 
مشکالتش با شوهرش به دنبال راهی برای 
فرار از دست وی باشد و همین ها کافی است 

تا جنایتی رخ دهد.
طی کردن راه های غیرمتعارف همیشه باعث 
اتفاقاتی می شود که دیگر قابل جبران نیست 
و در این پرونده شاهد هستیم طرفین مرتب 
تصمیمات اشتباهی گرفته اند و فاجعه ای به 

نام قتل رخ داده است.
به نظر می رسد باید روش های زندگی و نحوه 
تصمیم گیری درست را در مدارس به دانش 
ــوزان آمــوزش داد. متاسفانه برخی افراد  آم
در جامعه در برابر مشاوره پذیری مقاومت 
می کنند در حالی که باید بدانیم عالج واقعه 

قبل از وقوع باید کرد.

پسر جوانی پس از شنیدن پاسخ منفی از دختر مورد 
عالقه اش وی را ربود  و به شدت کتک زد.

 وی دیروز در حالی در دادگاه غیابی محاکمه شد 
که پلیس ردی از وی به دست نیاورده و  خانواده 
اش مدعی هستند پسر جــوان به خــارج از کشور 

گریخته است.
 رسیدگی به این پرونده از سال ۹۴ به دنبال شکایت 

یک دختر دانشجو به نام مریم آغاز شد .
وی که آثار ضرب و شتم روی صورت و چشم هایش 
نمایان بود به پلیس آگاهی رفت و از  پسر جوانی به 

نام کامران شکایت کرد.
 دختر دانشجو گفت: مدتی قبل با کامران آشنا شدم 
و  او به خواستگاری ام آمد اما خانواده ام مخالف این 
ازدواج بودند .به همین دلیل به کامران جواب منفی 

دادم و از او خواستم تا دیگر با من تماس نگیرد.
وی ادامــه داد: آخرین بار در دانشگاه بــودم که 
از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح کامران مدام با گوشی 
موبایلم تماس می گرفت اما پاسخ او را ندادم.
ساعت ۱۱ بود که از دانشگاه بیرون رفتم  و دیدم 
کامران مقابل دانشگاه منتظرم ایستاده است .او 
به محض دیدن من شروع به فحاشی کرد. من از 
ترس آبرویم سوار ماشین  او شدم .کامران از این 
که به خواستگاری اش  پاسخ منفی داده بودم 
عصبانی بود و فحاشی می کرد. می خواستم از 
ماشین پیاده شوم اما کامران  سرم را  چند بار به 
شدت به داشبورد ماشین کوبید .همان زمان 
همکالسی هایم که متوجه ماجرا شده بودند به 
کمک من  آمدند اما کامران گاز داد و به سرعت  

فرار کرد. او مرا به حوالی خیابان پاسداران برد و 
در ماشین به شدت کتک زد. 

دختر جوان افزود:  آن جا پشت چراغ قرمز توانستم 
ــرار کنم امــا او  در یک لحظه در ماشین را بــاز و ف
بالفاصله از ماشین پیاده شد و به زور مرا دوباره 
سوار ماشین کرد.او چند بار دیگر سرم را به داشبورد 
ماشین کوبید که سر و صورتم خونی و  یکی از پلک 
هایم پاره شد . صورتم به شدت خون ریزی داشت که 
از ترسش  مرا به بیمارستان برد اما به دروغ به مامور 
حراست بیمارستان گفت صورتم  در درگیری با یک 
مرد کیف قاپ زخمی شده است.ولی وقتی پزشک 
در حال معاینه چشم هایم بود حقیقت را به او گفتم. 
پزشک  معالجم، پلیس بیمارستان را خبر کرد اما 
قبل از این که ماموران بتوانند کامران را دستگیر 

کنند او فرار کرد.
فرار به خارج	 

با شکایت  دختر جوان و تایید اظهارات وی از سوی 
ماموران حراست بیمارستان، تالش پلیس برای 
ردیابی پسرخشن آغاز شد اما ردی از وی به دست 
نیامد. خانواده کامران گفتند پسرشان  همان شب 

با اولین پرواز خارجی کشور را ترک کرده است .
در حالی که پزشکی قانونی آثار ضرب و شتم و پارگی 
پلک روی صورت دختر دانشجو را تایید کرده بود 
وی این بار به پلیس فتا رفت و شکایت دیگری را 

مطرح کرد.
مریم گفت: بعد از شکایت از کامران ، بارها از طرف 
او  تهدید  به مرگ شده  ام. کامران از من خواسته تا 
شکایتم را پس بگیرم. او مدتی  است شماره تلفن 
همراهم را هک کرده  و به شماره دوستان و اقوامم 
دسترسی پیدا کرده است. او حاال در  کانالی در 
تلگرام همه عکس های  خصوصی مرا به اشتراک 
گذاشته است و تهدیدم می کند اگر رضایت ندهم 

آبرویم  را بیش از این می برد .
 با این شکایت و در حالی که ردی از پسر جوان به 
دست نیامده بود کامران از سوی پلیس فتا به زندان 
و شالق محکوم و پرونده وی  برای رسیدگی به اتهام 
آدم ربایی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد  تا وی غیابی محاکمه شود.
در این جلسه، مریم به قضات دادگاه  گفت: کامران 
من را ربــود و به شدت کتک زد که سر و صــورت و 
چشمم آسیب دید. من برای او مجازات می خواهم.
 این دختر ادامه داد:  پلیس در مدت چهار سال  ردی 
از کامران به دست نیاورده و خانواده او می گویند 
پسرشان  به خارج از کشور رفته و قصد دارد پناهنده 

شود . 
با پایان اظهارات این دختر قضات  وارد شور شدند تا 

برای پسرخشن غیابی حکم صادر کنند.

دزدان خشن دو زن و یک بچه را با خودرویشان ربودند 
و دو مامور پلیس و یک عابر پیاده را زیر گرفتند.

ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه ۱۴ آذر امسال ماموران 
کالنتری ۱۱۰ شهدا در جریان یک آدم ربایی عجیب 
در خیابان پیروزی قرار گرفتند و تیمی از ماموران به 

سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
تیم پلیسی با حضور در صحنه جرم تحقیقات را از 
شاهدان آغاز کرد و در بررسی های ابتدایی مشخص 
شد که دو پسر ۲۰ ساله اقدام به سرقت خودروی پژو 
۲۰۶ صندوق دار کرده اند و دو زن ۳۷ و ۵۵ ساله 
همراه یک دختر ۴ ساله که داخل خودرو بودند نیز 

ربوده شده اند.
تحقیقات پلیسی ادامه داشت که ناگهان مرد جوانی 
با مراجعه به ماموران ادعا کرد که صاحب خودروی 
ــواده اش را دزدان خشن  ــان ــت کــه خ سرقتی اس

ربوده اند.
همین کافی بود تا از مرد جوان تحقیق شود. وی به 
ماموران گفت: همراه دختر، همسر، مادر و خواهرزنم 
سوار بر خودرو بودیم، مادرزنم ساعتی قبل پس از عمل 
آنژیوی قلب از بیمارستان ترخیص شد و برای گرفتن 
جواب سونوگرافی به خیابان پیروزی آمدیم که من 
و همسرم برای گرفتن جواب سونوگرافی از خودرو 
پیاده شدیم، سوئیچ روی فرمان بود و شیشه ها باال که 

به سمت مرکز سونوگرافی رفتیم.
وی افزود: در حالی که جواب سونوگرافی را گرفته 
بودیم به خیابان آمدیم که متوجه شدیم خــودرو به 
سرقت رفته در حالی که خــانــواده همسرم داخل 

ماشین بودند.
ماموران در گام بعدی پی بردند که دو سارق جوان 
برای اجرای نقشه شان ابتدا با قمه اقدام به شکستن 
شیشه های خودرو کرده اند و سپس سوار بر خودرو 

دست به سرقت زده اند.
طرح مهار	 

بدین ترتیب شماره پالک خودروی سرقتی در اختیار 
تیم های گشتی و سامانه پلیس قرار گرفت و ماموران 
طرح مهار و دستگیری آدم رباها را در دستور کار خود 
قرار دادنــد که پس از دقایقی مشخص شد دزدان، 
خانواده صاحب خــودرو را به دلیل این که مانع از 
حرکتشان شده بودند در خیابان عارف شمالی از 
خودرو پیاده کردند و در مسیر جنوب به شمال بزرگراه 

امام علی)ع( به مسیر فرار خود ادامه دادند.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که تیم گشتی موتور سوار 
پلیس دزدان را سوار بر خودرو مشاهده می کند که 
سارقان خشن با سرعت مامور پلیس را زیر می گیرند 

و با مجروح کردن مامور جوان از محل دور می شوند.
تجسس ها ادامه داشت تا این که ماموران گشت پلیس 

خودروی پژو ۲۰۶ صندوق داری را مشاهده کردند که 
راننده و سرنشین آن رفتارهای مرموزانه ای داشتند و 
دستور ایست را برای آن ها صادر کردند و همین کافی 
بود تا تعقیب و گریز پلیسی آغاز شود تا این که دزدان 
در زمان فرار با یک خودروی نیسان آبی رنگ تصادف 

کردند و متوقف شدند.
در این مرحله ماموران موفق به دستگیری یکی از آدم 
رباها شدند اما همدست وی توانست فرار کند که در 
بررسی های دقیق مشخص شد دزدان دو مامور پلیس 
و یک عابر پیاده را مجروح و با شش خودروی دیگر نیز 

تصادف کرده اند.
ــواده نجات یافته از دســت آدم ربــایــان نیز در  خــان
تحقیقات پلیسی اعالم کردند که از سوی متهمان 

تهدید به مرگ شده اند.
سارق ۲۰ ساله نیز ادعا کرد که چند روز قبل از یکی 
از شهرستان های اطراف به تهران آمده و سابقه دار 

است.
بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای دستگیری 

دزد فراری این پرونده ادامه دارد.

ســرایــدار فریبکار با اعتمادسازی 
طعمه هایش در دو ساختمان 

دست به سرقت از خانه ها 
زد و زندگی خوبی برای 

خود فراهم کرد.
ــال  ــس ــان ام ــ ۳۰ آبـ
ــردی در تــمــاس  ــ مـ
ــا کــالنــتــری ۱۶۳  ب

دستبرد  از  ولنجک 
ــل خانه اش خبر  داخ

داد و در هــمــان ابــتــدا 
ــا کــرد کــه بــه ســرایــدار  ادعـ

ساختمان شان مشکوک است.
بدین ترتیب تیمی از ماموران پایگاه یکم 

پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و در گام 
نخست به سراغ مرد جوانی رفتند که در کار طالسازی و فروش طال 

مشغول است.
مردطالفروش به ماموران گفت: دو سال قبل که از گاوصندوق داخل 
خانه ام طال، پول نقد و سکه به سرقت رفت و این سرقت ها به صورت 

سریالی و در روزهای تعطیل صورت گرفت به هیچ کسی شک نداشتم.
وی افزود: در این مدت مشکالت خانوادگی و روحی زیادی برای من به 
وجود آمد و به همه اطرافیانم شک داشتم چون در هیچ یک از سرقت ها 
در خانه تخریب نشده بود و هیچ آثاری از سرقت نبود تا این که چندی قبل 
یکی از همسایه ها از سرایدارمان به خاطر سرقت از انباری اش شکایت 

کرد و تازه متوجه شدم چه کسی خانه مرا هدف سرقت قرار داده است.
تیم پلیسی با توجه به اطالعات به دست آمده به سراغ سرایدار رفتند و مرد 
جوان ابتدا خود را بی گناه می دانست، کارآگاهان در این مرحله پی بردند 
که سرایدار جوان که وضعیت مالی بدی دارد به تازگی یک خودروی تیبا 
خریده است و گردش حساب و موجودی بانکی اش از شرایط و وضعیت 

مالی خوب او خبر می داد.
در حالی که متهم اصرار بر بی گناهی داشت کارآگاهان با هماهنگی 
مقام قضایی به بازرسی داخل خانه متهم پرداختند و تعداد زیادی اسناد 
مالکیت خودرو، فاکتور طال، کارت ملی، مهر پزشکی، دسته چک، قالیچه 
ابریشم، پنج قاب ساعت مچی ارزشمند، بدلیجات گران قیمت و کلید 

های واحدهای آپارتمان شاکیان پرونده کشف شد.
سرایدار فریبکار که راهی جز اعتراف نداشت به ماموران گفت: مدت چهار 
سال است که به عنوان سرایدار در دو ساختمان کار می کنم و در این مدت 
توانستم نظر مالکان را جلب کنم و به دلیل اعتمادی که پیدا کرده بودند 
کلید آپارتمان را در اختیارم قرار می دادند، من هم یک نسخه از کلید 
ها تکثیر کردم و در فرصت مناسبی از داخل خانه مالکان ساختمان ها 

سرقت می کردم.
متهم در خصوص دسته چک و فاکتور طالی کشف شده نیز گفت: با سرقت 
دسته چک ۱۷ برگی شاکی چند برگ از آن را استفاده کردم و با سرقت فاکتور 

فروش طال با جعل هویت و امضا طالهای سرقتی را می فروختم.
بنا بر این گزارش، متهم که به شش سرقت اعتراف کرده برای تحقیقات 
بیشتر در اختیار ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

ردپای آشنا در سرقت از خانه های اعیانی 
ولنجک

2 زن و یک بچه اتفاقی ربوده شدندفرار عامل حمله به دختر دانشجو به خارج

آدم ربایی  عجیب در پایتخت
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.

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

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

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

5
8 9 1 6 4

2 9 1 5
2 6 7

6 2
2 4 7

6 3 5 2
7 1 3 5 4

2

7 5 4
9 2 7 8
4 6 2

8 4 1
2 3

8 6 7
7 5 6

5 1 3 4
9 5 3

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  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.

معمای شطرنج

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.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

حل جدول:

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

 

ا ا م  ی ل د    ل گ 

ر ا  ز  ش ک   و    م 
   

ا ا ن  و  ا  ه  ه   ا   ج 

ا ژ ر س  ا  د  ر    س 
 

معما

تقسیم ساعت
ــاال را به سه بخش  آیا می توانید صفحه ساعت ب
 چنان تقسیم کنید که مجموع اعداد هر بخش، با 

بخش هــای دیگر 
ــد؟  ــاشـ بــــرابــــر بـ
)تــنــهــا از دو خط 
بـــرای تـــقـــســـیـــم 
ــردن اســتــفــاده  ــ ک

کنید(.

معمای  شطرنج: 

R×d5!          Q×d5
Q×f7+!!      Q×f7
Nd7+#

تست هوش:

گزینه )2(  با کمی دقت 
حتما متوجه شــدیــد که 
مــجــمــوع اعـــــداد در هر 
ردیــف و ستون برابر 15 
است پس گزینه 2، گزینه 

مناسب است.

یر
او

ص
ف ت

ال
خت

ا

ما
مع

خفن استریپ:

پیشی جستن

خاورشناس

بازی ریاضی:
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 اتفاقات امیدوارکننده
 برای خواننده »بهار بهار«

ــاره رونــد درمانی  همسر تــورج شعبانخانی درب
همسرش توضیحات تازه ای داد. گلناز عالیان در 
گفت وگو با صبا درباره تازه ترین وضعیت بیماری 
این آهنگ ساز، تنظیم کننده و خواننده موسیقی 
پاپ گفت: همسرم همچنان مشکل تنفسی دارد 
و از دستگاه برای تنفس بهتر استفاده می کند 
اما سطح هوشیاری  اش، درصد کمی نسبت به 
چند روز گذشته افزایش یافته است. هنگامی 
که با او صحبت می کنیم، صدا را متوجه می شود 
ــزود: پزشکان  و واکنش نشان می دهد. وی اف
احتمال می دهند که ریه او برنگردد زیرا ریه  ها به 
شدت درگیر شده است و اختالل تنفسی دارد. 
عالیان تأکید کرد: با این حال، تغییری که خیلی 
امیدوارکننده باشد، رخ نداده است و امیدواریم 

که با دعای مردم، سالمتی  ایشان برگردد.

 خواننده راک 
برای یک پویانمایی خواند

رضا یزدانی ترانه »داستان آخر« را با شعری از 
میثم یوسفی برای پویانمایی سینمایی »آخرین 
داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان 
رهگذر خواند. به گزارش موسیقی ما، موزیک 
ویدئوی این اثر، بر اساس فضای این پویانمایی 
سینمایی ساخته و در آن از تصاویر آخرین داستان 
استفاده شده است. این پویانمایی که با برداشتی 
آزاد از قصه ضحاک شاهنامه فردوسی ساخته 
شده، تا کنون موفق به دریافت 12 جایزه ملی 
بلورین بهترین  و بین المللی شده که سیمرغ 
پویانمایی جشنواره فیلم فجر از مهم ترین آن ها 
ــان« بــه عــنــوان نماینده  ــت ــت.  »آخــریــن داس اس
سینمای ایران در فهرست اولیه اسکار 2020 

قرار دارد.

ادبی پیک خبر

 نوبل ادبیات 20۱9 
همچنان گرفتار حاشیه

پیتر انگلود، عضو آکادمی نوبل ادبیات اعالم کرد 
در اعتراض به اهدای جایزه نوبل به پیتر هاندکه در 
مراسم اهدای جایزه شرکت نخواهد کرد. به گزارش 
همشهری آنالین، وی گفت: »اهدای جایزه به کسی 
که از قصاب بالکان حمایت کرده، شرم آور است«. 
از سوی دیگر پیتر هاندکه در یک نشست خبری 
گفت برای ادبیات نسبت به عقاید اهمیت بیشتری 
قائل است. این نویسنده اتریشی در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری که پرسید آیا نظرش را درباره آن چه در 
جنگ های بالکان در دهه ۹0 میالدی  رخ داده 
تغییر داده است یا خیر؟ گفت: »از اظهارنظر کردن 
متنفرم«. هاندکه  با اشاره به این که قصد داشته با یک 
مادر صرب و یک مادر مسلمان مالقات کند، گفت: 
»می خواستم دو مادِر تنهایی را که کودکانشان را از 
دست داده اند، مالقات کنم،  نه افرادی که از پیش 
تعیین شده باشند«. این نویسنده همچنین با بیان 
ایــن که نامه های بسیاری در حمایت از خودش 
دریافت کرده است، اظهار کرد: »من دریافت یک 
نامه ناشناس را که روی دستمال کاغذی توالت 
نوشته شده است، به سؤاالت پوچ و احمقانه شما 
ترجیح می دهم«. انتظار می رود بیش از هزار نفر 
روز سه شنبه در مرکز استکهلم به اعطای جایزه نوبل 
ادبیات 201۹ توسط پادشاه سوئد به پیتر هاندکه 

 اعتراض کنند.

 استقبال مردم ترکیه 
از آثار غالمحسین ساعدی

فرهاد عیوضی که دست به ترجمه چهار کتاب از 
غالمحسین ساعدی به زبان ترکی استانبولی زده 
است، از استقبال مردم ترکیه از این کتاب ها خبر 
داد. این مترجم به ایبنا گفت: »چند سال پیش از 
غالمحسین ساعدی مصاحبه ای خواندم که گفته بود 
یکی از  افسوس های زندگی اش این است که اثری 
به زبان ترکی ننوشته است؛ البته او یک نمایش نامه 
به نام »گرگ ها« به زبان ترکی دارد که همان موقع 
در نشریات منتشر شد. وی افزود: »ترجمه رمان های 
»توپ« و »عــزاداران بیل« به چاپ دوم رسیده و قرار 
است تا دو ماه دیگر چاپ سوم آن راهی بازار شود. 
مجموعه داستان »دندیل« نیز تازه چاپ شده و رمان 

»ترس و لرز« آماده چاپ و در مرحله ویرایش است«.

 هنرمندان جواِن با استعداد 
سر در گم شده اند

آیدین آغداشلو بر این 
ــاور اســت که به طور  ب
کلی گاهی در جوامع، 
ظهور  استعدادهایی 
وظیفه  کــه  می کنند 
ــا با  ــ مــراقــبــت از آن ه
ــزارش  ــه گـ ــت. ب ــاس م
همشهری آنالین، او در نشست خوانشی بر تحوالت 
نقاشی ایران گفت: حیف است جنگلی داشته باشیم 
با درختان تناوری به ارتفاع قامت انسان که به آن ها 
فرصت رشد نداده ایم. برای من آن چه در تمام این 
سال ها از همه بیشتر مهم بوده، امکان تولید است. 
هنرمند قابل و شایسته باید حتما امکان تولید داشته 
باشد. بسیاری از هنرمندان جوان که با استعداد 
هم هستند، در غوغای فرمالیسم گم می شوند و 
نمی دانند باید معنایشان را در کجا جست و جو کنند.

در دوران طالیی تاریخ 
خوشنویسی هستیم

یدا... کابلی معتقد است بی تردید دوران معاصر، 
دورانـــی طالیی در تاریخ خوشنویسی محسوب 
ــاره بــه فعالیت های انجمن  مــی شــود. وی بــا اشـ
خوشنویسان به فارس گفت: انجمن خوشنویسان 
ایران طی سال های گذشته توانسته است با توسعه 
فضاهای آموزشی و امکانات، در تربیت چهره های 
جــوان نقش داشــتــه باشد و مــا شاهد درخشش 
نسل جوان در هنر خوشنویسی به ویژه در شکسته 
نستعلیق که منحصر به خوشنویسی ایرانی است، 
هستیم.گاه صحبت هایی می شود دربــاره این که 
چرا هنر خوشنویسی در دانشگاه تدریس نمی شود 
ــادآور شد خوشنویسی به عنوان یکی از  که باید ی
واحدهای درسی ارتباط تصویری، به صورت جدی 

تدریس می شود.

خواننده کوچک؛ پیش از استعدادیابی	 
پارسا خائف نــوجــوان 14 ساله اهــل اردبیل 
روی صحنه برنامه تلویزیونی استعدادیابی پر 
سرو صدای »عصر جدید« آمد. خواند، رای مثبت 
گرفت و با تشویق و تمجید و کف و هورا بدرقه 
شد. این روال ادامه پیدا کرد و کار به آرای مردمی 
رسید. او این مرحله را نیز به پشتوانه آرای باالی 
مردم پشت سر گذاشت و سر انجام با تعداد آرای 
حدودا شش میلیونی، نفر سوم فصل اول این 
برنامه اعالم و برنده جایزه 100 میلیون تومانی 
شد. تصمیم بر این شد که او تیتراژ یک برنامه را 
به عنوان هدیه دیگر خود بخواند که قرعه به نام 
برنامه استعدادیابی کارآفرینی »میدون« درآمد. 
او در مصاحبه های خود گفته بود از ۹ سالگی به 
صورت حرفه ای کار خودش را آغاز کرده و بعد با 
تشویق اطرافیان در صدد ادامه آن برآمده است. 
جالب این که او در جشنواره »نوای خرم 5« در 
بین تصنیف خوان ها رتبه اول را کسب کرد و 
در جشنواره موسیقی جوان سال ۹7، موفق به 
کسب رتبه اول در بخش آواز ایرانی شد. با این 
همه، او با این تفکر که به اندازه کافی دیده نشده 

پا به میدان رقابت تلویزیونی گذاشت.

پارسا؛ پسا »عصر جدید«	 
ــالم نــتــایــج بــرنــامــه  ــ ــف بــعــد از اع ــائ پــارســا خ

استعدادیابی، دست به انتخاب مهمی زد. او 
به دلیل نبود هنرستان موسیقی 

در شهر خــود و انتخاب رشته 
از اردبیل به تبریز  موسیقی 

کوچ کرد. انتخابی که شاید 
ــه ادامـــه مسیر او در  الزمـ
دنیای آواز بود اما کافی نه. 
روز گذشته، قادر رودکیان 
یــکــی از اســـتـــادان ایــن 
با نقد  خواننده نوجوان 
عملکرد او به ایلنا گفت: 

»پارسا پس از حضور در »عصر جدید« با این نگاه 
به تبریز آمد که آوازش را راحت تر با استادش ادامه 
دهد   اما از آن زمان تاکنون حتی یک جلسه نیز در 
کالسش حضور نیافته است. او از دیده نشدن ها 
گالیه مند بود و می خواست مشهور و مشهورتر 
شود. در باکو پسری به نام علم الدین حدود 15 
یا 20 سال پیش آوازخــوان فوق العاده ای بود و 
در جشنواره ای بین المللی هم برگزیده و نفر 
اول شد و این خبر در آن مقطع سر و صدایی به پا 
کرد. این بچه پس از سن 15، 1۶ سالگی دیگر 
به هیچ وجه نتوانست بخواند که برایش فاجعه 
بود. او طی این روند به لحاظ روحی آسیب های 

بسیاری دید و ضربه بزرگی خورد. دغدغه پدر 
پارسا این بود که فقط پسرش مورد توجه قرار 

بگیرد و دیده شود.«

گمراهی پارسا؛ به عقیده اهل فن	 
استاد حسین علیزاده، اولین فردی بود که به نقد 
برنامه »عصر جدید« و ستاره نوجوانش پرداخت. 
این آهنگ ساز و نوازنده برجسته دوتار در نشست 
رسانه ای سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی 
جــوان گفت: »شرایطی خواهیم گذاشت که 
شرط گذاشته شود آیا یک بچه از لحاظ فکری به 
سن بلوغ رسیده است که برای شرکت در برنامه 
می توانند  والدین  بگیرد.  تصمیم  تلویزیونی 
مخرب عمل کنند و این می تواند به ضرر آن بچه 
باشد.« جالب این  که فریدون شهبازیان نیز با او 
هم نظر بود و در باره تاثیر این برنامه روی خائف 
گفت:»زمانی که برنامه »عصر جدید« روی آنتن 
رفت، آن پسر که اتفاقا خیلی بد و فالش می خواند 
و اصال خواننده نبود، به دلیل حمایت های بی 
دلیل افرادی که آن جا نشسته بودند و به نظرم 
چیزی از موسیقی نمی دانستند، به بیراهه رفت و 
واقعا گمراه شد.« بردیا صدر نوری مدیر جشنواره 
موسیقی نوای خرم یکی دیگر از منتقدان ماجرا 
بود و حرف مشترکش با دیگر استادان نامبرده 
این بود که دیــده شدن زیــاد، پارسا را از مسیر 

اصلی خارج کرد.

اجراهای چند میلیونی؛ تیر خالص!	  
از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر 
ــرای پارسا خائف در برنامه و  اج
جشنواره های مختلف به گوش 
می رسید. برای بررسی صحت 
این اخبار با محمد عبداللهی 
که در صفحه شخصی پارسا 
از او به عنوان مدیربرنامه یاد 
شده است، تماس گرفتیم. 

او با تایید اجرای این خواننده جوان در برخی 
مراسم گفت: »بستگی به نوع اجرا دارد اما 
بله می آید.« او بعد از پرس وجو درباره متولی 
برنامه و بررسی کردن خالی بودن برنامه های 
خائف دربــاره هزینه اجرا گفت: »هرکدام از 
اجراها 15 میلیون تومان است. هزینه رفت 
و برگشت و اسکان احتمالی اگر نیاز به ماندن 
باشد، با شخص و موسسه دعوت کننده است.« 
با یک حساب سرانگشتی می توان پیش بینی 
کرد این خواننده 14 ساله با حداقل پنج اجرا 
در ماه درآمدی 75میلیونی دارد. در حالی که 
او این روزها باید با تالش، به تقویت استعداد 
خود بپردازد تا یک ستاره روی صحنه متولد 
شود. با توجه به شروع پیش تولید فصل دوم 
ــی رود دقت  برنامه »عصر جدید«، انتظار م
بیشتری معطوف به استعدادهای نوجوان این 
برنامه شود چرا که به احتمال زیاد در این فصل 
هر خواننده نوجوانی در این برنامه می خواهد 
به یک »پارسا خائف« دیگر تبدیل شود غافل از 
این که مسیر اشتباه است و رهرو آن است که 

آهسته و پیوسته رود.

اجراهای 15 میلیونی پارسا خائف!
آیا هشدارهای استادان موسیقی درباره تجاری شدن خوانندگان نوپا به واقعیت پیوسته است؟

اکرم انتصاری-باید باورتان شود که همه چیز را چند چراغ سفید، سیاه کرد. ماجرا از زمانی آغاز شد که پارسا خائف برای دیده شدن استعدادش روی صحنه برنامه »عصر جدید« رفت. شاید بعد از بررسی 
نتیجه رقابت های این خواننده نوجوان در هر مرحله، به این نتیجه برسید که او راه را درست رفته و استعدادش واقعا کشف شده است اما با در نظر گرفتن جوانب دیگر که در ادامه مطلب از آن سخن خواهیم 

گفت، می توان به عملکرد فعلی او نقد داشت چرا که به نظر می رسد او درست بعد از این برنامه به بیراهه رفته و این برای خواننده نوجوانی که می تواند در آینده یک ستاره باشد، چقدر خطرناک است.

قادر رودکیان یکی از استادان 
پارسا خائف،  با نقد عملکرد 
او گفت: پارسا پس از حضور 
در »عصر جدید« با این نگاه به 
تبریز آمد که آوازش را راحت تر 
با استادش ادامه دهد،  اما از آن 
زمان تاکنون حتی یک جلسه 
نیز در کالسش حضور نیافته 
است

 نام: ناتمامی
 نویسنده: زهرا عبدی

 ناشر: چشمه
 تعداد صفحه: 253

 قیمت: 35 هزار تومان
با خواندن چند صفحه ابتدایی »ناتمامی« متوجه می شوید با نویسنده ای باهوش و باسواد 
طرف هستید؛ نویسنده ای که به انگاره های تاریخی و اساطیری اشراف کامل دارد و قصه 
شخصیت هایش را به آن ها پیوند می زند و همین، داستان او را جذاب تر می کند. »ناتمامی« 
با این جمالت آغاز می شود: »امروز درست یک هفته است که لیان جفره ای، دانشجوی 
ارشد ادبیات فارسی ناپدید شده. یک هفته است هم اتاقی بوشهری من به خوابگاه 
برنگشته. دانشجوی محجوب همه سال های دانشگاه، مسئول آموزش کودکاِن کار دروازه 
غاِر تهران، گم شده. وقتی می خوابم سقف اتاق می آید و می چسبد به نوک بینی ام. امروز 
جای خالی لیان در کالس اسطوره شناسی به من فهماند گیل گمش بودن، جنگیدن با 

هوم بابا غول آتش خوار، خیلی راحت تر است از یک 
دختر دانشجوی شهرستانی بودن در تهران. خیلی 
راحت تر از مِن سولماز صولتی بودن است«. در همین 
جمالت ابتدایی مشخص می شود که با داستان دو 
دختر دانشجوِی هم اتاقی به نام های لیان و سولماز 
روبه رو هستیم؛ یک روز لیان به طرز عجیبی ناپدید 
می شود و سولماز در پی یافتن او با شخصیت ها و 
موقعیت های مختلفی برخورد می کند. »ناتمامی« 
23 فصل و دو راوی دارد که هر فصل را از زبان یکی 
از راوی ها می خوانیم. این رمان دومین اثر زهرا 
عبدی است که در سال ۹5 برنده تندیس بهترین 

رمان از جایزه ادبی هفت اقلیم شد.
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»قراسوران«؛ مأموران دولتی که اسیر خان ها شدند

تأمین امنیت راه هــای ارتباطی، همواره 
یکی از مهم ترین دغدغه های حاکمان و 
ُامــرا بوده است. این مهم، در دوره قاجار 
ــاع، مد نظر  با وجــود به هم ریختگی اوض
ــاس، در سال  ــت و بر همین اس ــرار داش ق
1252 هـــ.ش، با پیشنهاد مشیرالدوله 
به  گروهانی  ناصرالدین شاه،  تصویب  و 
نام »قراسوران« تشکیل شد تا مسئولیت 
امنیت راه هــا را برعهده بگیرد. مأموران 
قــراســوران، با وجــود تالش های فراوانی 
که برای امنیت این سرزمین از خود نشان 
داد نــد، به دلیل برخی مسائل، تا کنون 
چندان مورد تفقد تاریخ نگاران قرار نگرفته 
و در بطن مطالعات مــربــوط بــه نظمیه و 
تأمینات، نادیده مانده اند. قراسوران، پس 
از تشکیل ژاندارمری و تفویض حراست از 
راه ها به این نهاد نظامی، در آن مستحیل 
شد و نیروهایش به سربازان و درجه داران 

ــری تــبــدیــل شــدنــد. عملکرد  ــ ــدارم ــ ژان
قــراســوران، به ویــژه در سال های نخست 
ــت مواجب  از دول فعالیت و هنگامی که 
منظم دریافت می کرد، بسیار عالی و مورد 
رضایت مردم بود؛ مصیبت از زمانی آغاز شد 
که دولت قاجار تصمیم گرفت برای کاهش 
هزینه جاری، پرداخت مواجب قراسوران 
را به خان ها واگذار کند. این اقدام، مورد 
رضایت مأموران نبود، اما کسی جرئت ابراز 
مخالفت نداشت. با این اقدام، قراسوران، 
تا هنگام پیوستن به ژاندارمری، در اختیار 
خان های محلی قرار گرفت و عماًل به ابزار 
اعمال قدرت آن ها تبدیل شد؛ رویکردی 
که نارضایتی از قــراســوران را در جامعه 
دوره قاجار، درپی داشت. در تصویر امروز، 
تعدادی از سربازان و افسران قراسوران را 
در اواخر دوره قاجار و پیش از پیوستن به 

ژاندارمری مالحظه می کنید. 

تاریخ یک شنبه 17 آذر 121398
11 ربیع الثانی 1441.شماره 20261

 مفاخر ملی

 ثقة االسالم؛ مردی که تن
 به ذلت نداد

ــد، میرزاعلی  ــردی بــی ت
ثــقــة االســــالم، یــکــی از 
شهدای  برجسته ترین 
راه دفاع از دین و میهن 
در یک قرن اخیر است. 
او در سال 1239 هـ.ق 

در شهر تبریز دیــده به جهان گشود؛ مقدمات 
علوم دینی را نزد پدر فرا گرفت و سپس برای 
تکمیل درس، به نجف اشرف رفت و از محضر 
علمای آن حوزه مقدس بهره برد. او پس از هشت 
سال و با اخذ درجه اجتهاد، به تبریز بازگشت و 
پس از رحلت پدرش، به رفع مسائل و مشکالت 
شرعی و اجتماعی مردم تبریز مشغول شد. در 
همین سال ها بود که جنبش مشروطه آغــاز و 
سیل آثار روشنفکران و صاحب نظران درباره 
آن، به تبریز سرازیر  شد. میرزاعلی، با مطالعه 
آثار طاِلُبوف، مستشارالدوله و نیز، روزنامه های 
فارسی اسالمبول و کلکته، با ماهیت مشروطه 
آشنا شد و به همراهی با آن پرداخت. او در زمره 
علمای بنامی بود که در برابر کژروی های برخی 
مشروطه خوانان تندرو ایستاد و در همان حال، 
بــرای برقراری آرامــش و آشتی میان گروه ها، 
ــرد. وی در دوران استبداد  تــالش فــراوانــی ک
صغیر نیز، از مدافعان مشروطیت و همراهان و 
حامیان مبارزان غیور تبریز بود. پس از شکست 
نیروهای استبداد و در حالی که گمان می رفت 
مشکالت به پایان رسیده است، هجوم نیروهای 
روسیه تزاری به آذربایجان، شرایط را دستخوش 
تغییر کـــرد.  ثــقــة االســالم کــه بــه هیچ عنوان 
حاکمیت روس ها را بر خاک ایران بر نمی تابید، 
فعالیت های گسترده ای را علیه حضور روس ها 
آغاز کرد. او طی یادداشتی، خطاب به مردم تبریز 
نوشت:»چون قشون بیگانه در خانه داریم، لذا 
عیدی برای ما نخواهد بود و از مردم درخواست 
می شود که به دید و بازدید نروند، .... زیرا که ملت 
عزادار است.« پس از ماجرای اولتیماتوم روسیه 
به ایران و تسلیم دولتمردان قاجار در برابر آن، 
نیروهای تزار مناطق شمالی آذربایجان را اشغال 
و به سوی تبریز حرکت کردند. ضیاءالدوله، 
کفیل حکومت ایران در آذربایجان، از میرزاعلی 
مشورت خواست و او در جمله ای کوتاه، چاره 
کار را نشان داد:»َعَلیُکنَّ بالدفاع]دفاع کردن 
بر شما واجب است[، چاره شما مبارزه و دفاع 
اســت«. به این ترتیب، جنگی سخت و خونین 
میان متجاوزان روسی و مبارزان تبریزی آغاز 
شد. اما با وجود مقاومت شدید مدافعان، به سبب 
ــران، شهر به  کمبود تجهیزات نظامی قــوای ای
اشغال نیروهای روس درآمد. متجاوزان که کینه 
ثقة االسالم را به دل داشتند، او را دستگیر کردند 
و از او خواستند مــردم تبریز را، مقصر اشغال 
آذربایجان معرفی کند؛ اما او در پاسخ به این 
درخواست ننگین، به منشی ایرانی کنسولگری 
ــزاری در تــبــریــز گــفــت:»مــیــرزاعــلــی  ــ ــه ت ــی روس
اکبرخان! تو که خود مسلمان و ایرانی هستی، 
چگونه می خواهی من سندی را امضا کنم و با آن 
دشمنان اسالم را بر کشور خود مسلط سازم؟« 
وقتی اشغالگران پایمردی و مقاومت میرزاعلی 
را دیدند، در دادگاهی فرمایشی او را به اعدام 
محکوم کردند و در روز عاشورای سال 1330 
هجری قمری)6 آذر 1293 هجری شمسی(، 
به همراه هفت تن از مدافعان تبریز، به دارش 

آویختند و به شهادت رساندند.

جــواد نوائیان رودســری – جنگ جهانی 
ــود؛ نبردی  ــزرگ ترین جنگ تاریخ ب دوم، ب
عالمگیر که طبق برخی گــزارش هــا، بیش 
بشریت  دســت  روی  قربانی  میلیون   60 از 
گذاشت؛ میلیتاریسمی که به اوج رسیده بود، 
بالی جان انسانیت شد و جنایاتی را رقم زد که 
روی مغول ها، وایکینگ ها و وندال ها را سفید 
کرد! تردیدی نیست که جنایات اتفاق افتاده، 
تنها در یک سوی جبهه واقع نشد؛ هر دو سوی 
نبرد، اعم از متفقین و دولت های محور، در این 
زمینه کم نیاوردند؛ اگر آلمان ها اردوگاه های 
کار اجباری و آزمایشگاه های کشت باکتری 
سیاه زخم داشتند، روس هــا نیز در »کاتن«، 
هزاران افسر لهستانی را به قتل رساندند. با 
این حال، آن چه بیشتر در تاریخ انعکاس یافته، 
گـــزارش جنایت هایی اســت که دولت های 
پیروز، از دولت های شکست خورده منتشر 
کرده اند و طبق این گزارش ها، اردوگاه 731 
ژاپن در منطقه منچوری، شاید مخوف ترین و 

ترسناک ترین مکان در نوع خود باشد.

آغاز امپریالیسم ژاپنی     
ژاپنی ها خیلی زودتر از کشورهای اروپایی، 
ــدازی بــه خــاک همسایگان را آغــاز  ــت ان دس
کــردنــد. دیــدگــاه هــای نــژادپــرســتــانــه ای که 
نازی ها در آلمان رواج می دادند، از قرن ها 
قبل، به واسطه مذهب »شینتو« در ژاپن نهادینه 
شده بود؛ ژاپنی ها قرن ها بود که خود را تافته 
جدابافته می دانستند. آن ها از اواخــر دهه 
1920، برای دستیابی به مواد اولیه بیشتر، 
نفوذ در اراضی چین را که به شدت درگیر نزاع 
داخلی بود و از ضعف و فساد اداری رنج می برد، 
آغاز کردند. در سال 1931، منچوری، ایالتی 
ژاپنی ها  اشغال  به  چین،  شرقی  شمال  در 
ــد و ایــن سرآغاز دســت انــدازی به دیگر  درآم
مناطق این کشور بود. برخی گمان می کنند 
که ژاپنی ها، همزمان با آغــاز جنگ جهانی 
دوم به فکر دستیابی به سالح های شیمیایی 
و میکروبی افتادند؛ اما بد نیست بدانید که 
دست کم از سال 1934، در منطقه منچوری، 
مرکزی بــرای مطالعه در ایــن زمینه ساخته 
شد؛ اردوگاهی بزرگ که ابتدا با نام »دایره 

پیشگیری بیماری های اپیدمیک و تصفیه آِب 
ارتش کوانتونگ« شناخته می شد، اما بعدها 

عنوان اردوگاه 731 را به خود گرفت.

دانش علیه انسانیت!     
وظیفه اردوگاه 731، به دست آوردن فناوری 
تولید فراورده هایی بود که بتوان از آن ها برای 
کشتار جمعی استفاده کرد. تجربه استفاده 
آلمانی ها از گاز کلر در جنگ جهانی اول، برای 
جنگ ساالران ژاپنی سخت خوشایند بود و 
آن ها، این رویکرد را گامی مهم در مسیر اقتدار 
خود می دانستند. »شیرو ایشی«، پزشک ژاپنی 
که در سال 1935 به درجه سرهنگی رسید، 
ریاست این اردوگاه مخوف را برعهده گرفت. 
او پیشتر سابقه کــار روی تولید سالح های 
بیولوژیک را در آزمایشگاه مخفی قلعه »ژونگما« 
نسل  نخستین  کــه  آزمایشگاهی  ــت؛  داشـ
سالح های میکروبی را برای ژاپنی ها تولید 
کرد. نظم سامورایی به کار »شیرو ایشی« آمد؛ 
ژاپنی ها با سرعتی خارق العاده اردوگاه 731 
به  زمینی  در  ساختمان   150 ساختند؛  را 
مساحت شش کیلومتر مربع ساخته شد تا همه 
چیز برای فجیع ترین نوع جنایت علیه بشریت، 
آماده باشد. لوازم آزمایشگاهی خیلی سریع 
کــار گذاشته شد و پزشکان و تکنسین های 
ژاپنی، منتظر موش های آزمایشگاهی شان 
بــودنــد؛ موش هایی با ظاهر انسان که باید 
توسط »پلیس نظامی ارتش امپراتوری ژاپن« 
تهیه می شد! کامیون های حامل آدم هــای 
بخت برگشته وارد اردوگـــاه می شد و بعد از 
مدتی، خاکستر جسد سوخته آن ها را به بیرون 
از اردوگاه منتقل می کردند. قربانیان تا پیش از 
آغاز جنگ جهانی دوم، مشتمل بر افراد عادی و 
بعضًا نظامی چینی، مغولی و کره ای می شدند. 
آمار قربانیان تا آغاز جنگ، به بیش از سه هزار 
نفر رسید؛ این تعداد برای ارائه گزارش های 
مفصل 9 فوریه 1939، توسط شیرو ایشی، 
در سالن بزرگ کنفرانس وزارت جنگ ژاپن، 
درباره »جنگ بیولوژیک« کافی بود. ژاپنی ها 
چنان از دستاوردهای ایشی شادمان بودند 
که او را به مقام سپهبدی رساندند و بودجه 

آزمایش ها را به دو برابر افزایش دادند.

جنایت های خوفناک     
برخی از دســتــاوردهــای به اصطالح علمی 
دنیا،  علمی  معتبر  مجله های  در  ژاپنی ها، 
پیش از جنگ جهانی دوم، منتشر می شد. 
آن هــا در نوشته هایشان، از آزمــایــش روی 
»میمون های منچوری« سخن می گفتند، اما 
در واقع این میمون ها، همان افراد بدبختی 
بــودنــد کــه مـــورد آزمــایــش هــای میکروبی و 
شیمیایی قــرار می گرفتند. پزشکان ژاپنی 
معتقد بودند مرگ، باعث آغاز روند تجزیه در 
پیکر انسان می شود و به همین دلیل، پس 
از تزریق میکروب در بدن قربانی، پیکر او را 
»زنده شکافی« می کردند و اجزای داخلی آن 
را بیرون می آوردند! گزارش های وحشتناکی 
ــت آمــد، نشان مـــی داد که  کــه بعدها بــه دس
ژاپنی ها بــرای حل مسئله بیماری ســوزاک 
و سیفلیس بــرای نظامیان وحشی و عیاش  
خود، به آزمایش های گسترده ای دست زدند؛ 
باکتری سوزاک و سیفلیس به عنوان واکسن، 
به بدن اسیران تزریق و روند پیشروی بیماری 
بررسی می شد. گاه میکروب را به بدن زنان 
باردار تزریق می کردند و پس از ابتالی آن ها، 
شکمشان را می شکافتند و جنین را بیرون 
می آوردند تا تأثیر میکروب روی بدن جنین را 
مطالعه کنند! طاعون، وبا و سیاه زخم، از جمله 
موارد مورد عالقه تکنسین های اردوگاه 731 

بود. اطالعات به دست آمده از این جنایت های 
غــیــرانــســانــی، صـــرف ســاخــتــن ســالح هــای 
مــحــرمــانــه ای مــی شــد کــه آن هــا را هــم روی 
شهروندان چینی آزمایش می کردند؛ انتشار 
میکروب در مناطق شهری! بیش از 580 هزار 
نفر، تنها در آزمایش انتشار کک های آلوده 
به طاعون در شهر »چانگدی« جان باختند. 
ــاه 731،  بیش از 25 هزار انسان، در اردوگ
مورد آزمایش های بیولوژیک و شیمیایی قرار 
گرفتند و از بین رفتند. از زنانی که به عنوان 
موش آزمایشگاهی وارد اردوگاه می شدند، به 
عنوان برده جنسی نیز، سوءاستفاده می شد. 
برای مطالعه روی درمان یخ زدگی، اجزای بدن 
اسیران زنده را منجمد و سپس آن را بررسی 
می کردند. برای مطالعه روی درمان سوختگی 
نیز، از همان روش انجماد استفاده می کردند. 
حتی سالح های معمولی، مانند نارنجک هم، 
در این اردوگــاه مورد آزمایش قرار می گرفت 
و تأثیر کشتار آن ها بررسی می شد. گازهای 
شیمیایی نیز، بخش مهمی از آزمایش ها را در 
بر می گرفت؛ ژاپنی ها انواع گازهای مؤثر بر 
اعصاب و پوست را به صورت انفرادی و گروهی 

آزمایش می کردند.

فرجام جنایتکاران     
فرجام جنایتکارانی مانند شیرو ایشی، بیش 
از رنج قربانیان وحشی گری ژاپنی ها، جان 
را می آزارد. وقتی آمریکایی ها بر ژاپن مسلط 
شدند، او و دستیارانش را بازداشت کردند و 
قرار شد در ازای انتقال فناوری و یافته های 
متحده،  ــاالت  ایـ بــه  بیولوژیکی  تسلیحات 
جرمشان نادیده گرفته شود و محاکمه نشوند. 
سال ها بعد، ریچارد درایتون، استاد تاریخ 
دانشگاه کمبریج، بر اســاس اسنادی که در 
ــت، فــاش کــرد که آمریکایی ها،  اختیار داش
شیرو ایشی را به آزمایشگاه بزرگی در مریلند 
آمریکا منتقل و از تجربیات هولناکش، استفاده 
کرده اند. ایشی، سرانجام در سال 1959، بر 
اثر سرطان حنجره، در توکیو درگذشت و از 

مجازات این جهان گریخت.

فجیع ترین جنایت های بیولوژیک دراردوگاه731
چرا آمریکا بر آزمایش های میکروبی ژاپن روی چینی ها، سرپوش گذاشت؟

گزارش تاریخی

 کودتای سوم اسفند 
چه برسرمطبوعات ایران آورد؟

رکن چهارم دموکراسی زیرتیغ قزاق!

کودتای 3 اسفند 1299، از بزنگاه های مهم 
تاریخ معاصر ایران است. این کودتا آغاز راهی بود 
که رضاخان را به قدرت رساند. به گزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، چگونگی آغاز رژیم 
کودتا، خود می تواند پاسخی درخور تأمل به تأثیر 
این کودتا بر عرصه مطبوعات داشته باشد؛ آغازی 
که رنِگ خفقان را بر تماِم چهره شهر می زد. تا آن 
زمان، 17 سال از مشروطه ایران و تصویب قانوِن 
مطبوعات که تخلفات و مجازات ها را معین کرده 
بود، می گذشت و چنین رویکردی، نه در قانون 
یافت می شد و نه معمول بود. بر اثر رویکرد توام با 
خفقان، فرخی، مدیر روزنامه »طوفان« و عده ای 
دیگر در سفارت شوروی متحصن شدند و جمعی 
دیگر هم در مجلس شورای ملی بست نشستند. 
خواست اینان، اجرای قانون اساسی و جلوگیری 
از بی قانونی ها و زیاده روی های وزیر جنگ بود. 
رضاخان در بند نهایی اعالمیه روز کودتا ی سوم 
اسفند آورده بود:»در هر یک از روزنامه ها از این 
بابت ذکری بشود، به نام مملکت و وجدان، آن 
جریده را توقیف و مدیر و نویسنده آن را هر که 
باشد تسلیم مجازات خواهم نمود«. مدیر روزنامه 
»نجاِت ایران« در رد اعالمیه یادشده، مقاله ای 
نوشت که چون بر جان خود ایمنی نداشت، مقاله 
را با این عبارت ختم کــرد: »چــون می دانم مرا 
گرفتار خواهی کرد، من هم پنهان می شوم، تو هم 
هر کار از دستت بر می آید بکن!« وزیر جنگ حکم 
کرد او را دستگیر کنند و برای کسی که او را پیدا 

کند، جایزه تعیین کرد.

 خاطرات خواندنی 
یک »کهنه سرباز« ایرانی

ــزارش   ــ ــری - گ ــ ــ رودس
ــب  ــال ــه در ق ــ هـــایـــی ک
خاطره به رشته تحریر در 
مهمی  بخش  مــی آیــنــد، 
را  تاریخی  مستندات  از 
تشکیل می دهند. هر چند 
برخی از مورخان برآنند 
که خاطرات، به دلیل پیروی از حب و بغض های 
درونی نگارنده، چندان قابل استناد نیست و باید 
به آن ها، به دیده تردید نگریست، اما نباید از یاد 
برد که حب و بغض های مورد بحث، تنها بخشی 
از خاطرات را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در 
میان آن چه به رشته تحریر در می آید، حقایقی 
نهفته است که نمی توان از کنار آن ها به سادگی 
گذشت. کتاب »کهنه ســربــاز«، یکی از همین 
خاطرات خودنوشت است که بخش مهمی از 
تاریخ معاصر ایران را در بر می گیرد. غالمرضا 
مــصــور رحــمــانــی، نویسنده کــتــاب، سرهنگ 
بازنشسته نیروی هوایی است که در دوره پهلوی 
اول و دوم، به عنوان افسر مشغول خدمت بود. او 
در نوشتار خود، تنها گرفتار نقل خاطرات نیست، 
ــاره رونــد وقایع و  بلکه نظر و تحلیل خود را درب
چرایی و چگونگی بروز آن ها هم ارائه می کند. 
روایت رحمانی از ماجرای کودتای سوم اسفند 
1299 شــروع می شود و در فصل های بعدی، 
به ترتیب شکل گیری سازمان اداری ارتــش، 
در  نظامی گری  ضعف  عامل  که  جهالت هایی 
دوره پهلوی شد و سپس، قیام پایگاه قلعه مرغی 
در شهریور 1320 را بررسی می کند. مصور 
رحمانی می کوشد با تصویر کردن فضای ملتهب 
ایــران در دهه 1320، رویکرد ارتش نسبت به 
دکتر مصدق و چرایی همراهی نکردن قاطبه 
نظامیان با او را تحلیل و بررسی کند و با وجود 
نقص اطالعات در برخی فــرازهــا، به خوبی از 
ــت نویسنده  ــت. روای عهده ایــن کــار بــرآمــده اس
درباره چگونگی برخورد رضاشاه با عشایر، یکی 
از گزارش های دســت اول و دیــده نشده در این 
زمینه است. رحمانی در این باره به نقل خاطره 
مــی پــردازد و می نویسد: »عملیات قلع و قمع 
]عشایر[ ابتدا در پیشکوه ]لرستان[ صورت گرفت 
و پس از کشتار بسیاری از جوانان ایالت پیرانوند 
ــراد باقی مانده  و سگوند، دستور داده شد اف
]عشایر[ ُلر که بیشتر پیرمردان، زنان و بچه ها 
بودند، در اســرع وقــت، پیاده و با احشامشان، 
ــده شوند و در آن جا  از پیشکوه به خراسان ران
ساکن گردند ... سپهبد رزم آرا می گفت: این ها 
معمواًل پیاده بودند، از پیرمردان ضعیف گرفته تا 
زنان باردار و بچه های 4-3 ساله و حتی کودک 
نوزاد. اگر می خواستیم به پای ضعیف ترین آن ها 
حرکت کنیم، زمان مسافرت، سر به قیامت می زد 
و با دستورالعمل »اسرع وقت« ]رضاشاه[ سازگار 
نبود. ناچار حد وسطی اختیار شد، قریب 25 تا 
30 کیلومتر در روز که طی آن، در مسیر خرم آباد 
به خراسان، تعداد بسیاری از پیرمردان، زنان، به 
خصوص زنان باردار و بچه های کوچک تلف شدند 
و صدی نود احشام از بین رفتند.« کتاب »کهنه 
ســربــاز«، نخستین بــار در ســال 1377 توسط 

شرکت سهامی انتشار به زیور طبع آراسته شد.

مظفر بقایی؛ یک مخالف گوی مادرزاد!

ــکـــی از  ــایـــی یـ ــقـ مــظــفــر بـ
چهره های سیاسی و البته، 
نه چندان شناخته شده در 
تاریخ معاصر ایــران اســت. او در جریان ملی 
شــدن صنعت نفت، ابــتــدا جانب مصدق را 
گرفت، اما به تدریج از او جدا شد و زیر پوشش 
حزب زحمتکشان که خود ریاست آن را برعهده 
ــت، به فعالیت علیه مصدق دســت زد و  داش
حتی ادعا می شود که در جریان کودتای 28 
مرداد 1332، عماًل به همکاری با کودتاچیان 
پرداخت. آ ن چه در پی می آید، سندی مربوط 
به مجموعه اسناد النه جاسوسی آمریکاست 
که مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
منتشر کرده است. در این سند که فرازهایی 
از آن را مطالعه می کنید، مأمور آمریکایی به 
برخی از ویژگی های شخصیتی مظفر بقایی 
ــرده اســت که دانستن آن ها خالی  ــاره ک اش
از لطف نیست؛ بــرای سهولت مطالعه شما 
عزیزان، تاریخ های داخل متن، از میالدی به 
شمسی تغییر یافته است:»محرمانه/ تاریخ: 
28 اسفند 1353 ... / موضوع: اطالعاتی 
دربــاره زندگی نامه مظفر بقایی/ با توجه به 
نامه سرگشاده اخیر مظفر بقایی خطاب به شاه، 
در انتقاد از تأسیس حزب رستاخیز ایران، به 
عنوان یک اقدام غیرقانونی و غیر معمول، من 
فکر کردم که شاید اطالعاتی درباره زندگی 
نامه مظفر بقایی برای شما به درد بخور باشد. 
ــت. در  ــادرزاد اس بقایی یک مخالف گوی مـ
ــط سال های  فضای سیاسی ایــران، از اواس
1320، فعال بوده است. او از نقطه نظرهای 
مختلف چپ گرایانه پیروی، ولی همیشه مقدار 
زیادی از فرصت طلبی شخصی خود را داخل 
آن ها کرده است. او مدت کوتاهی عضو حزب 

توده بود، بعدًا به جبهه 
ملی پیوست و پس از 
این که در سال 1330 
حــزب زحمتکشان را 
تأسیس کرد، به صورت 
دومــیــن شخصیت در 
ــد.  ــ جــبــهــه مــلــی درآم

بقایی در 1331 میانه اش با مصدق به هم 
خورد و بالنتیجه مقدار زیــادی از پشتیبانی 
حزب زحمتکشان را در این جریان از دست 
داد. بعدًا او ابتدا از ژنرال زاهدی پشتیبانی 
کرد و سپس با او مخالفت کــرد. از آن زمان 
بوده  مخالف  نخست وزیری  هر  با  او  بعد  به 
است. در نتیجه مخالفت های دایمی اش، او از 
داشتن دوستانی در میان دستگاه حاکمه کمتر 
برخوردار است و دشمنان نیرومند زیادی دارد. 
در اموری که مربوط به پول باشد شرافتمند 
شناخته شده است و به طور ساده در جنوب 
تهران زندگی می کند و به همین خاطر نیز، 

مورد احترام است.«
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در امتداد تاریکیازمیان خبرها

اختصاصی خراسان
 جاساز ۱۷5 کیلو هروئین  

در تریلر لو رفت

کرمان  اســتــان  انتظامی  فــرمــانــده  توکلی- 
ازکــشــف175كــیــلــوهــروئــیــن ازیـــک دستگاه 
تریلردرعملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد 

مخدر شهرستان»نرماشیر« خبرداد. 
ــرد: مــامــوران پلیس  ســـردار »نــاظــری« بیان ک
مبارزه با مواد مخدر»نرماشیر« هنگام کنترل 
ــک دســتــگــاه  ــه ی ــرمــاشــیــر« ب مــحــور»فــهــرج-ن
تریلرمشكوک شــدنــد. وی افـــزود: مــامــوران 
کامیون،  تخصصی  ــی  ــازرس وب ازتوقیف  پــس 
175كیلوهروئین و دو کیلو تریاک را که به طرز 
ماهرانه ای در کامیون جاسازشده بود، کشف 
كردند. در این عملیات یک قاچاقچی دستگیر 

وخودرو نیز توقیف شد.

سارق لوازم  آزمایشگاهی یکی از 
دانشگاه های اراک دستگیر شد

ــال تجهیزات  ــ ســارقــی کــه ســه مــیــلــیــارد ری
را  اراک  دانشگاه های  از  یکی  آزمایشگاهی 
سرقت کرده بود، در عملیات ماموران کالنتری 

11 این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم پلیس، سرهنگ 
»حسن مفخمی شهرستانی« فرمانده انتظامی 
استان در این باره گفت: با اعــالم گزارشی از 
سرقت وسایل آزمایشگاهی یکی از دانشگاه های 
اراک، بالفاصله بــررســی مــوضــوع بــه صــورت 

تخصصی از سوی پلیس آغاز شد.
ــزود: در مراحل  ــد انتظامی افـ ــن مقام ارش ای
تحقیقات تکمیلی پلیس، فرد سارق شناسایی 
ــه دســتــگــاه  ــل س ــام ــده ش ــت شـ ــرق و امــــوال س
میکروسکوپ تخصصی و سه ترازوی دیجیتال 
که با نظر کارشناسان پلیس آگاهی در حدود سه 
میلیارد ریال ارزش گذاری شده، از او کشف شد.
این مقام انتظامی اضافه کرد: فرد دستگیر شده 
به مرجع  با تکمیل تحقیقات  این عملیات  در 

قضایی معرفی شد.

مرگ کارگر بر اثر سقوط از 
ساختمان در ساوه

مــردی 24 ساله هنگام کار در ساختمانی در 
شهرستان ساوه، به علت رعایت نکردن نکات 
ایمنی و سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست 
داد. به گــزارش ایسنا، براساس اعالم پلیس، 
سرهنگ »حسین برزگر« جانشین فرماندهی 
انتظامی شهرستان ساوه در بیان جزئیات این 
حادثه گفت: در حدود ساعت 18:36 روز جمعه 
گذشته در پی اعالم مرکز فوریت سامانه 110 
مبنی بر مرگ کارگری در ساختمانی در حال 
ساخت در یکی از محله های این شهرستان، 
ــدادی در محل  بالفاصله عوامل انتظامی و ام
حاضر شدند. وی اظهار کرد: با بررسی به عمل 
آمده مشخص شد، مردی 24 ساله در هنگام 
کار در ساختمان در حال ساخت، بر اثر رعایت 
نکردن نکات ایمنی و سقوط از ارتفاع،  مجروح 
شده است که بعد از انتقال به مرکز درمانی بر 
اثر شدت جراحات فوت شده است. این مقام 
انتظامی اظهار کرد: پس از تایید مرگ فرد حادثه 
دیده از سوی متخصصان درمانی بیمارستان، 
جسد او برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی 

منتقل شد. 

متهم ۱2 میلیاردی به کشور 
بازگردانده شد

و  بــازداشــت  از  ناجا  الملل  بین  پلیس  رئیس 
استرداد متهم 12 میلیارد ریالی به کشور خبر 
ــزارش ایسنا، سردار هــادی شیرزاد  داد. به گ
دراین باره گفت: در پی اعالم مراجع قضایی، 
اتهام  بــه  ــردی  ف الملل مطلع شــد  پلیس بین 
خیانت در امانت به مبلغ 12 میلیارد ریال  پس 
از جلب اعتماد یکی از شهروندان از طریق اخذ 
ــورد وکالت شاکی به  ــروش ملک م وکالت و ف
یکی از کشورهای منطقه متواری شده است که 
بالفاصله موضوع تحت پیگیری قرار گرفت. وی 
ادامه داد: اینترپل تهران با توجه به ناشناخته 
اعــالن  وی  علیه  متهم،  اختفای  محل  بــودن 
قرمز صادر و با استفاده از بانک های اطالعاتی 
سازمان اینترپل، محل اختفای وی شناسایی و 
هماهنگی های الزم برای ارسال مدارک مورد 
نیاز به منظور اســتــرداد متهم صــورت گرفت. 
براساس اعالم سایت پلیس، رئیس پلیس بین 
الملل ناجا تصریح کرد: در نهایت با همکاری 
از  یکی  طریق  از  متهم  مربوط  کشور  اینترپل 
فــرودگــاه هــای بین المللی به کشور منتقل و 

تحویل مقامات قضایی شد.

پلیسهند4متهمتجاوزرادرصحنهبازسازیجرمکشت
پلیس هند چهار مظنون پرونده تجاوز گروهی 
به یک زن در حیدرآباد را در جریان بازسازی 

صحنه جرم با شلیک گلوله به قتل رساند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از  گاردین، 
این چهار مرد متهم بودند که هفته گذشته با 
نقشه قبلی به یک دام پزشک زن 27 ساله در 
حیدرآباد حمله و به او تجاوز کرده اند. انتشار 
خبر این تجاوز گروهی موجی از نفرت و خشم 
را به ویژه در میان زنان هندی در پی داشت. 
بر اساس گزارش پلیس، چهار متهم پرونده  
برای بازسازی صحنه جرم به محل وقوع حادثه 
منتقل شده بودند که در تالش برای فرار به 

ضرب گلوله از پا درآمدند.

ــزارش رسمی پلیس از این  هر چند هنوز گ
حادثه خونین منتشر نشده اما برخی معتقدند 
اقــدام نیروهای پلیس در واقــع تالشی بوده 
شهروندان  خشم  فرونشاندن  ــرای  ب اســت 
هندی. از چهارشنبه هفته گذشته هزاران نفر 
از مردم هند در اعتراض به افزایش خشونت 
جنسی علیه زنان به خیابان ها آمده و خشم 
و نفرت خود را نشان داده انــد. آن ها از نظام 
قضایی هند خواسته اند مردان متجاوز زودتر، 
به سزای عمل خود برسند و به دار مجازات 

آویخته شوند.
چهار متهم پرونده چرخ های وسیله نقلیه دام 
پزشک 27 ساله را پنچر می کنند و به بهانه 

کمک رسانی به او نزدیک می شوند. بعد زن 
را به محلی خلوت می کشانند و پس از تجاوز، 
جنازه خانم دکتر را به آتش می کشند. هر چهار 
مرد اندکی بعد دستگیر شدند اما انتشار خبر 
مرگ دلخراش دام پزشک جوان پس از تجاوز 
هندی ها  خشم  شعله های  ــردان  م گروهی 
را برافروخته تر کــرد و کــار به اعتراض های 

گسترده خیابانی در سراسر هند کشید.
یکی از مقام های ارشد پلیس حیدرآباد اعالم 
ــرای خلع سالح  ــرده، متهمان در تــالش ب ک
ماموران با آن ها درگیر می شوند و با شلیک 
گلوله به قتل می رسند. دو مامور پلیس هم در 
این ماجرا زخمی شده اند. هر چند خانواده دام 

پزشک مقتول و گروهی از مردم از کشته شدن 
متهمان ابــراز خشنودی کرده اند اما برخی 
دیگر از هندی ها معتقدند ابتدا باید پرونده 
آن ها در دادگاه بررسی و بعد حکم احتمالی 

اعدام اجرا می شد.

فرار از النه سیاه! 

چشمانم را که باز کردم چند معتاد را دیدم که 
هنوز در حال مصرف مواد مخدر بودند. با نگاهی 
به پنجره کوچک اتاق فهمیدم هوا کمی روشن 
شده است اما از آن دو جوانی که مرا به آن النه 

سیاه برده بودند خبری نبود و ...
دختر 18 ساله که با چهره ای هراسان و رنگی 
پریده خود را به کالنتری شهید آستانه پرست 
ــره مــددکــاری  ــده بـــود، وارد دایـ ــان مشهد رس
اجتماعی شد و در حالی که رفتار اشتباهش 
را یک دیوانگی محض می خواند به مشاور و 
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: به خاطر 
ــال بــه نظر  انـــدام کــوتــاه و ظریفم کــم ســن و س
می رسیدم، به همین دلیل احساس می کردم 
کسی مرا جدی نمی گیرد. با هر جنس مخالفی 
ارتباط برقرار می کردم تا بزرگ شدنم را اثبات 
کنم. این درحالی بود که من 18 سال داشتم و 
تحصیالتم در مقطع دبیرستان به پایان رسیده 
بود با وجود این کسی مرا جدی نمی گرفت و 
همه افرادی که با آن ها ارتباط مخفیانه برقرار 
می کردم به بهانه ای از ازدواج با من منصرف 
می شدند. در واقع من زنگ تفریحی برای سوء 
استفاده های آن ها بودم اما دوست داشتم با این 
روابط غیرمتعارف یکی از آن ها را به خودم عالقه 
مند کنم تا با هم ازدواج کنیم و تشکیل خانواده 
بدهیم. با این حال این دوستان خیابانی فقط در 
همان روزهای اول آشنایی به من ابراز عالقه می 
کردند و پس از آن که به خواسته های شومشان 
می رسیدند، خیلی راحت از من دور می شدند 
ــد. تا این  و حتی به تلفن هایم پاسخ نمی دادن
که مدتی قبل و در آخرین دوستی خیابانی با 
جوانی به نام »سعید« آشنا شدم. او شش سال از 
من بزرگ تر بود و چنان با ابراز عالقه هایش به 
آینده امیدوارم می کرد که با اصرار از او خواستم 
زودتر به خواستگاری ام بیاید اما دوستی من و 
سعید هم به نتیجه ای نرسید چرا که او نیز بعد از 
مدتی دیگر تلفن هایم را جواب نمی داد به همین 
دلیل دوبــاره دچار یک شکست عشقی شدم و 
روحیه ام را از دست دادم. این درحالی بود که 
پدر و مادرم تا غروب کار می کردند و من با خواهر 
کوچکم که در مقطع ابتدایی تحصیل می کند در 
خانه تنها بودم و از این ماجرا زجر می کشیدم. 
پدرم نیز به رفتارهای من مشکوک شده بود و از 
برخی ارتباطات خیابانی من خبر داشت. همین 
موضوع به درگیری و کشاکش های خانوادگی 
بین من و پدرم منجر شده بود. مدام در این فضای 
سنگین خانه با پدرم به مشاجره می پرداختم تا 
این که باالخره نتوانستم این شرایط روحی را 
تحمل کنم و در یک فرصت مناسب از خانه فرار 
کردم. بی هدف در کوچه و خیابان های شهر قدم 
می زدم و به آینده مبهم خودم می اندیشیدم. 

دیگر هیچ چیزی برایم مهم نبود.
تصمیم گرفتم هیچ گاه به خانه پدرم بازنگردم 
ــودم بــروم. در همین  و به دنبال سرنوشت خ
افکار غوطه ور بودم که هوا تاریک شد. هیچ جا 
و مکانی را برای استراحت نداشتم و از طرفی 
گرسنگی آزارم می داد. به  ناچار به دیوار منزلی 
تکیه زدم و با خود می اندیشیدم که شب را در 

کجا سپری کنم.
 در همین حال دو پسر جوان که از آن جا عبور 
می کردند، سراغم آمدند و گفتند اگر جایی را 
نــداری با ما بیا! من هم بی درنگ و بدون هیچ 
گونه تاملی همراه آن ها به راه افتادم. آن ها مرا 
در کوچه  پس کوچه های شهر به خانه ای بردند 
که چند زن و مرد مشغول مصرف مــواد مخدر 
بــودنــد. می دانستم در مکانی هولناک قدم 
گذاشته ام اما دیگر چیزی برایم مهم نبود. در 
گوشه ای نشستم و آن دو جوان استکانی چای 
و مقداری غذا برایم آوردند. اما با خوردن چای 
و غذا سرگیجه شدیدی سراغم آمد و چشمانم 
به سیاهی و تاریکی رفت دیگر چیزی نفهمیدم 
و زمانی چشمانم را گشودم که از پنجره کوچک 
اتاق متوجه شدم هوا کمی روشن شده است. 
به اطرافم نگاهی انداختم چند نفر دیگر هنوز 
مشغول مصرف مواد بودند. نمی دانستم چه 
بالیی برسرم آمده است. ترس عجیبی سراسر 
وجودم را فرا گرفته بود. معتادان آن خانه متوجه 
من نبودند. آرام آرام از جایم حرکت کردم و بدون 
آن که جلب توجه کنم از آن النه سیاه گریختم 
ــودم و حــال مناسبی  ولــی بــاز هم ســرگــردان ب
نداشتم. با پای پیاده خودم را به خانه یکی از 
دوستانم رساندم و از او کمک خواستم. »پریا« 
کمی دلداری ام داد و نصیحت ام کرد سپس از 
من خواست برای یافتن چاره ای به کالنتری 
بیایم. می دانم خودم را در دهان شیر قرار دادم 
و این رفتارم دیوانگی محض بود اما باز هم روی 

بازگشت به خانه را ندارم و ... 
شایان ذکر است به دستور سرهنگ ابراهیم 
فشایی )رئیس کالنتری شهید آستانه پرست( 
هماهنگی هــای الزم توسط مشاور کالنتری 
برای تحویل دختر جوان به خانواده اش صورت 
گرفت و اقدامات پلیس برای شناسایی النه سیاه 

آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- پلیس مشهد به شرارت های جوان 
معروف به »سیاه« و »زابلی« که در نیمه های 
شب موجب وحشت آفرینی در منطقه قلعه 

ساختمان مشهد شده بود، پایان داد.
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در گفت 
ایــن مطلب به  با بیان  و  وگویی اختصاصی 
خراسان اظهار کرد: دقایق اولیه بامداد روز 
جمعه گذشته تلفن پلیس 110 به صدا درآمد 
و شهروندان هراسان از وحشت آفرینی های 
جوان معروف به »علی سیاه« خبر دادند که 
به همراه حدود 10-12 نفر از نوچه هایش 
منطقه انتهای پورسینا واقع در شهرک شهید 

رجایی را به هم ریخته است. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی افــزود: با 
توجه به اهمیت موضوع و احساس ناامنی 
شهر،  از  کوچکی  منطقه  در  ــدان  ــرون ــه ش
بالفاصله دستورات الزم برای برخورد قاطع 
با عامالن اخالل در نظم عمومی با هماهنگی 
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی صادر 
شد و نیروهای کالنتری شهرک شهید رجایی 

وارد عمل شدند.
این مقام انتظامی تصریح  کرد: طولی نکشید 
پلیسی  تجهیزات  با  انتظامی  نیروهای  که 
عازم محله معروف به کریم آباد شدند اما همه 
عامالن وحشت آفرینی و تخریب اموال مردم 

از محل گریخته بودند.
سرهنگ صارمی با اشــاره به آغــاز تحقیقات 
شبانه در این باره خاطرنشان کرد: بررسی 
های مقدماتی پلیس در صحنه جرم بیانگر آن 
بود که جوان معروف به »علی سیاه« یا »علی 
زابلی« به همراه تعدادی از نوچه هایش و به 
بهانه اختالف با همسر سابقش در نیمه های 
شب وارد عمل شده و تعدادی از خودروهای 
مردم را که در حاشیه کوچه و خیابان پارک 

بودند، تخریب کرده است.
وی ادامه داد: شمشیر و قمه و چماق در دستان 

ــرور، موجب ایجاد  نوچه هــای ایــن جــوان ش
رعب و وحشت شبانه اهالی محل شده بود 
به طوری که آن ها جرئت شکایت از این فرد 
را نداشتند و در نهایت فقط سه نفر از مالکان 
ــده از وی بــه پلیس  ــای تخریب ش ــودروه خ
ساداتی  صارمی  سرهنگ  کردند.  شکایت 
تاکید کــرد: امــا با صــدور دستوری از سوی 
قاضی سیدجواد حسینی)معاون دادستان 
ــرای شناسایی و  مرکز خــراســان رضـــوی( ب
برخورد قاطعانه با شــرارت و ایجاد ناامنی، 
بالفاصله گروه ویژه ای از ماموران کالنتری 
شهید رجایی تحقیقات گسترده ای را آغاز 
کردند. فرمانده انتظامی مشهد گفت: بررسی 
ها حاکی از آن بود که سرنشینان پراید سفید 
رنگ که سه جوان از نوچه های شرور معروف 
بودند، نقش مهمی در ایــن ماجرا داشتند 

بنابراین گروه عملیاتی انتظامی با توجه به 
سرنخ های موجود به ردیابی خودروی مذکور 
پرداختند تا این که رصدهای اطالعاتی نشان 
داد پراید سفید رنگ در کوی گلشهر مشهد 
مشاهده شده است. با دریافت این اطالعات 
بی درنــگ خــودروهــای پلیس آژیرکشان به 
تعقیب پراید مذکور پرداختند اما سرنشینان 
پراید با مشاهده نیروهای انتظامی با سرعت 
زیاد در کوچه  پس کوچه های شهر اقدام به 
فرار کردند. سرهنگ عباس صارمی ساداتی 
افزود: راننده پراید پدال گاز را فشرد تا از چنگ 
قانون بگریزد اما نیروهای ورزیده و کارآزموده 
به  شــب  تاریکی  در  همچنان  نیز  کالنتری 
تعقیب خودرو ادامه دادند تا این که به ناچار 

مجبور به شلیک تیرهای هوایی شدند.
رئیس پلیس مشهد ادامه داد: در نهایت بعد 
از مسافت طوالنی تعقیب و گریز، سرنشینان 
پراید در محاصره نیروهای انتظامی گرفتار 
شدند و حلقه های قانون بر دستانشان گره 
خورد اما متهم اصلی پرونده همچنان فراری 
ــود، بنابراین مــامــوران انتظامی با کسب  ب
مجوزهای شبانه از مقام قضایی، به ردیابی 

های اطالعاتی خود برای ورود به مخفیگاه 
متهم ادامــه دادنــد تا این که صبح روز جمعه 
شرور معروف به »علی سیاه« را در مخفیگاهش 

در منطقه قلعه ساختمان به دام انداختند.
سرهنگ صارمی ساداتی گفت: در بازرسی از 
مخفیگاه وی تعدادی شمشیر و قمه کشف شد 
و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر 

متهمان پرونده ادامه یافت.
مقام ارشد انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: 
بررسی های اولیه پلیس بیانگر آن است که 
جوان شرور 28 ساله حدود سه ماه قبل در 
حالی از زندان آزاد شده که در آخرین اقدام 
مجرمانه خود با 102 شاکی به اتهام سرقت 
روبــه رو بود و پــدرش نیز هم اکنون در حال 
تحمل کیفر در زندان است و مادرش هم سابقه 

فروش مواد مخدر دارد.
وی با بیان این که این متهم به شرارت فقط به 
خاطر اختالف با همسر سابقش چنین رعب و 
وحشتی را در یک محله شهر ایجاد کرده است، 
افزود: در عده کشی او با نوچه هایش به محله 
مذکور، هفت خودرو تخریب شده است که سه 

تن از مالکان خودروها شکایت کرده اند.
سرهنگ صارمی ساداتی در پایان با اشاره به 
برخورد قاطعانه پلیس و دستگاه قضایی با هر 
گونه ایجاد شرارت و ناامنی افزود: به این گونه 
افراد شرور اجازه عرض اندام نخواهیم داد و 
همه عوامل مرتبط در این ماجرا نیز با دستور 
ویژه قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند که به 

زودی در چنگ عدالت گرفتار خواهند شد.

پایان وحشت آفرینی های »سیاه«
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رئیس پلیس مشهد تشریح کرد:

ماجرایدزدانیکهپژورابا۲زنسرنشینربودند!
سارقی که با همدستی فردی دیگر اقدام به 
سرقت یک دستگاه سواری پژو206 با وجود 
دو سرنشین خانمش کرده بود، دستگیر شد.

ــزارش ایسنا، در ساعت 10:5۹ روز  به گ
چهاردهم آذرماه، خبری مبنی بر آدم ربایی 
پــیــروزی به مرکز فوریت های  در خیابان 
پلیسی 110 اطالع داده شد که درپی آن 
گروهی از ماموران انتظامی کالنتری 110 
شهدا به محل حادثه اعزام شدند و رسیدگی 
به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. 
با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات 
از شاهدان صحنه آدم ربایی، مشخص شد 
که دو پسر جوان حدود 20 ساله، همزمان 
با سرقت یک دستگاه خــودروی پژو 206 
صندوق دار، سرنشینان آن شامل دو خانم 
حدود 37 و 55 ساله و دختربچه ای چهار 
ساله  را هم ربــوده انــد. دقایقی بعد مردی 

جوان نیز به ماموران مراجعه و اعالم کرد که 
خودروی پژو 206 متعلق به اوست. مالک 
خودرو به ماموران گفت: به همراه دختر و  
همسرم و مادر و خواهر همسرم در خودرو 
بودیم. مادر همسرم عمل آنژیوی قلب انجام 
داده است. ساعتی قبل او را از بیمارستان 
بوعلی ترخیص کرده بودیم. بعد از ترخیص، 
برای گرفتن جواب سونوگرافی همسرم به 
خیابان پیروزی آمدیم. من و همسرم درحالی 
که خودرو روشن بود و سوئیچ روی فرمان 
قــرار داشــت و شیشه ها نیز بــاال بــود، برای 
دریافت جواب سونوگرافی از خودرو پیاده 
شدیم اما پس از تمام شدن کارمان متوجه 
شدیم که خودرو با سرنشینانش به سرقت 
رفته اســت. شاهدان ماجرا در تحقیقات 
پلیسی اعالم کردند که دو پسر جوان ابتدا با 
استفاده از قمه شیشه های خودرو را شکسته 

و سپس آن را به همراه سرنشینانش سرقت 
کرده اند. با ثبت اظهارات صاحب خودرو و 
برداشت شماره پالک خودرو، طرح مهار و 
دستگیری سارقان برای بازداشت سارقان 
آدم ربا به اجرا درآمد. دقایقی بعد ماموران 
متوجه شدند سارقان، سرنشینان خودرو 
را به دلیل تقالی زیــاد بــرای رهایی یافتن 
از دست آن ها، در خیابان عــارف شمالی 
از خــودرو پیاده کــرده و در مسیر جنوب به 
شمال بزرگراه امام علی)ع( به مسیر خود 
ادامه داده اند. در حین فرار، متهمان با واحد 
گشت موتوری پلیس روبه رو شده که برای 
فرار از دست آن ها خودرو را به موتور ماموران 
کوبیده و آنان را مجروح کرده و به فرارشان 
ادامه داده اند. تا این که دقایقی بعد واحد 
گشت بازرسی پلیس پایتخت این خودرو را 
مشاهده و اقدام به تعقیب و گریز با آن کرده 

که دقایقی بعد خــودروی مسروقه در پی 
برخورد با یک دستگاه سواری نیسان متوقف 
شده است. با توقف خودرو، دو متهم پا به فرار 
گذاشتند که ماموران یکی از آنان را دستگیر 
کردند، اما نفر دوم متواری شد که تالش 
برای دستگیری وی ادامــه دارد. با انتقال 
متهم دستگیر شده به مقر پلیس مشخص شد 
که وی 20 ساله است و سابقه کیفری دارد 
و چند روز پیش از یکی از شهرستان های 
مجاور تهران به ایــن شهرآمده و دســت به 

اقدامات مجرمانه زده است.
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید 
این خبر اعالم کرد که برای متهم دستگیر 
شده به اتهام سرقت، آدم ربایی، ایجاد رعب 
و وحشت، حمل سالح، آسیب به دو مامور 
پلیس و وارد کردن خسارت به شش دستگاه 

خودروی سواری پرونده ای تشکیل شد.
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شاخص

قیمت مرغ هزار تومان کاهش 
یافت 

قیمت مرغ طی یک ماه گذشته )از نیمه آبان 
تاکنون( با حدود هزار تومان کاهش از محدوده 
13 هزار تومان به حدود 12 هزار تومان رسیده 
است. طبق نمودار باال قیمت مرغ در شهریورماه 
تا 14 هزار و 300 تومان هم رشد کرده بود که 
از آن زمــان به طور مــداوم کاهش یافته است. 
گزارش های میدانی نشان می دهد این کاهش 
در خرده فروشی هم رخ داده و در برخی موارد 

حتی کاهش بیشتری هم گزارش شده است. 

گفت وگو

بازار خبر

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی: 

صندوق های بازنشستگی 
اختیاری ایجاد می شود 

حسین بردبار: معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی 
می گوید که موضوع ایجاد صندوق های بازنشستگی 
اختیاری در سطح کــان از ســوی بیمه مرکزی 
 درحال پیگیری است و مراحل تدوین آیین نامه را 
می گذراند. دکتر رحیم مصدق در گفت وگو با 
خبرنگار ما معتقد است که ایجاد صندوق های 
بازنشستگی اختیاری تاثیر خوبی در افزایش ضریب 
نفوذ بیمه در اقتصاد می تواند داشته باشد که 
جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید:

در همایش بیمه و توسعه ایــن بحث 
مطرح شد که عــدد ضریب نفوذ بیمه ،بــرای 
مقایسه کشورها و حتی سهم بیمه در اقتصاد 
کشورها کامال گویا نیست، درایــن خصوص 

توضیح می فرمایید؟
-دردنیا برای مقایسه نظام های بیمه ای از شاخص 
های متفاوتی استفاده می کنند که یکی از آن ها 
ضریب نفوذ بیمه اســت، یعنی نسبت حق بیمه 
تولیدی شرکت های بیمه به تولید ناخالص داخلی 
یا جی دی پی. شاخص های دیگری هم وجود دارد 
که باید آن ها را درنظر گرفت ، ازجمله حق بیمه سرانه 
و میزان و تنوع پوشش های بیمه ای و مواردی از این 
قبیل که اگر مجموع این ها را در کنار هم درنظر 
بگیریم می توانیم شاخص دقیق تری داشته باشیم.

ما دراین همایش به نقل از دکتر علی 
سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران این 
بحث را داشتیم که ضریب نفوذ نمی تواند سهم 
بیمه دراقتصاد را کامل نشان دهــد، نظر شما 

چیست؟
-این فرمایش ایشان است و ممکن است کسانی 
این ایده را قبول نداشته باشند. روش های دیگری 
نیز وجــود دارد، ازجمله این که برمبنای ارزش 
ــزوده ای که هریک از فعالیت های اقتصادی  اف
دریک صنعت ایجاد می کند، محاسبه کنیم که 
این حساب شده است ؛از سوی دیگر باید وضعیت 
نظام های بیمه اجتماعی و بیمه های پایه را درنظر 
گرفت، ممکن است در برخی نظام های اقتصادی 
سطح دخالت دولت و بیمه های اجتماعی به شدت 
پایین باشد و همه چیز را به خود افراد واگذار کرده 
باشند، مثا در کشور ما بخش اعظم جامعه که 
شاغل هستند، بیمه بازنشستگی دارند که مترادف 
حقوق شاغان است، دربرخی کشورها حقوق 
بازنشستگی درحد پایه است و بقیه بازنشستگی 
ها از نوع اختیاری است، ما همان طور که دراحکام 
دایمی برنامه های توسعه داریم و درمجلس تصویب 
شــده و درمرحله تدوین آیین نامه اســت، ایجاد 
صندوق های بازنشستگی را می توانیم داشته 
باشیم که درافزایش ضریب نفوذ بیمه به ویژه در 
بیمه های زندگی می توانند خیلی موثر باشند و 

این موضوع درسطح کان درحال پیگیری است.
سهم بیمه های زندگی درکل پرتفوی 
صنعت بیمه ما خیلی با کشورهای پیشرفته 
فاصله دارد، دراین زمینه بیمه مرکزی چه طرح 

و برنامه ای دارد؟
-ما طرح های مختلفی داریم، یکی بازدهی ذخایر 
بیمه های زندگی است، اگر بیمه زندگی بخرید، 
وقتی بیمه گذار حق بیمه می پردازد، از محل آن 
ذخایر ریاضی تشکیل می شود، شرکت های بیمه 
باید با این ذخایر ریاضی سرمایه گذاری کنند و 
بازدهی داشته باشند. برای شرکت و بیمه گذار، 
یکی از برنامه ها آن است که مقررات سرمایه 
گذاری منابع شرکت های بیمه را به نحوی اصاح 
کنیم که بیشترین افزایش را دربازدهی سرمایه 
گذاری داشته باشد.این جزو تکالیف ما در برنامه 
ششم است که آیین نامه سرمایه گذاری دررابطه 
با آن به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است و 
سرمایه گذاری ذخایر ریاضی از سایر ذخایر جدا 
شده است.یکی دیگر از برنامه ها تنوع بخشی 
به خدمات بیمه های زندگی و همین طور تنوع 
بخشی به نحوه سرمایه گذاری منابع بیمه های 
زندگی است که مجوزهای جدیدی برای انواع 
بیمه های زندگی به شرکت ها داده ایم ، مثا مجوز 
فروش بیمه زندگی برمبنای یونیت لینک ها که با 
ذخایر ریاضی انواع واحدهای سرمایه گذاری را 
بخرند، صادرکرده ایم. یکی دیگر از کارها اصاح 
مقررات مربوط به جذب نمایندگان فروش بیمه 
های زندگی بود که افراد باوجود داشتن شغل 
های دیگر مانند استاد دانشگاه یا معلم ، بتوانند به 

عنوان نماینده فروش بیمه زندگی فعالیت کنند.

خرما در صدر گرانی ها قرار گرفت

تسنیم- براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت 
تغییرات قیمتی کاالهای اساسی و مهم در مهرماه 
امسال نسبت به مهرماه سال گذشته اعام شد. 
براساس این گــزارش، خرمای مضافتی 141.2 
ــن موتور 75.2 درصـــد، جوجه یک  درصـــد، روغ
روزه گوشتی 105 درصد، سیمان 45.5 درصد، 
الستیک پراید 46.9 درصد، شیر استریل 103.4 
درصد، گوشت گوسفندی 70.1 درصد، سبوس 
گندم 48.4 درصد، برنج 60.6 درصد و خیار 80.5 

درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

این هفته؛ اولین مرحله از پرداخت 
یارانه نقدی در تاریخ جدید

تسنیم- یارانه نقدی آذر ساعت 24 چهارشنبه 
به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و قابل 
برداشت خواهد بود. این اولین مرحله از پرداخت 
یارانه نقدی در بیستم ماه است. پیشتر یارانه نقدی 
بیست و ششم هر ماه واریز می شد. از سوی دیگر به 
گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، این ماه کمک 
معیشتی )یارانه بنزینی( پرداخت نخواهد شد و 
از دی ماه به بعد، این وجه دهم هر ماه به حساب 

سرپرست خانوارها واریز می شود.

رمز دوم پویا؛ پیامک یا اپلیکیشن

ایرنا- از ابتدای دی ماه، رمز دوم ثابت کارت های 
بانکی غیر فعال می شود و خریدهای بدون نیاز به 
همراه داشتن کارت )اینترنتی(، صرفًا از طریق رمز 
دوم یک بار مصرف امکان پذیر است. رمز دوم یک بار 
مصرف را می توان به صورت پیامک یا با استفاده از 
اپلیکیشن معرفی شده توسط بانک مربوط دریافت 
کرد. با این حال دریافت این رمز به صورت همزمان از 
طریق اپلیکیشن و پیامک میسر نیست. بر این اساس 
اگر رمز دوم پویا از طریق اپلیکیشن فعال شده باشد، 
با فعال سازی سرویس پیامکی، رمز دوم یک بار 

مصرف اپلیکیشن غیرفعال خواهد شد.

روسیه، مشتری مهم گاز 
ترکمنستان را پراند

ایسنا- با افتتاح خط لوله گاز »قدرت سیبری« در 
هفته گذشته که پروژه عظیم صادرات گاز روسیه 
به چین است، روسیه تا سال 2024، 38 میلیارد 
متر مکعب در سال به چین صادر خواهد کرد. این 
موفقیت عظیم روسیه، نگرانی ترکمنستان را به 
دنبال داشته است. این کشور از زمانی که نخستین 
بخش خط لوله گــازی آسیای مرکزی-چین در 
سال 2009 تکمیل شد، تحویل گاز به چین را در 
انحصار داشته است. صادرات گاز ترکمنستان به 
چین از کمتر از چهار میلیارد متر مکعب در سال 
2010 به بیش از 33 میلیارد متر مکعب در سال 
 2018 افزایش یافته و بدین ترتیب ترکمنستان به 
بزرگ ترین منبع تامین گاز طبیعی چین و منبع 27 

درصد از کل واردات گاز پکن تبدیل شده است.

بنزین سوپر مشتری ندارد

تسنیم- عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران 
کشور از کاهش مصرف بنزین سوپر پس از اجرای 
طرح سهمیه بندی بنزین خبرداد. بعاجی با بیان 
این که توزیع بنزین سوپر در جایگاه ها کم شده 
است، افزود: با توجه به این که پس از اجرای طرح 
سهمیه بندی، قیمت بنزین سوپر به 3500 تومان 
در هر لیتر افزایش یافته و این بنزین بدون سهمیه به 
مردم عرضه می شود، استقبال از این فراورده نفتی 
تاحد قابل توجهی کاهش یافته است.  وی افزود: 
عرضه بنزین سوپر برای جایگاه داران نیز مقرون 

به صرفه نیست.

رونمایی از ارقام کلیدی بودجه  99
روحانی امروز الیحه بودجه را به مجلس می برد 

محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه 99، با بیان این 
که روز یک شنبه )امروز( رئیس جمهور الیحه بودجه 484 هزار 
میلیارد تومانی را در قالب 19 پیوست به مجلس تقدیم می کند، 

به تشریح این الیحه پرداخت.
به گزارش خراسان، آن گونه که نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه اعام کرده، امروز رئیس جمهور الیحه بودجه سال آینده 
را به مجلس تقدیم خواهد کرد و بررسی این الیحه حساس در 
شرایط کنونی کشور که شاکله کلی آن به صورت جدول زیر 

است،  در خانه ملت کلید خواهد خورد.  
در این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه 
آخرین جلسه ستاد بودجه 99 کشور، به تشریح این الیحه 
پرداخت. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت با اشاره به سقف 
484 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در بودجه سال 
آینده، گفت: مهم ترین سیاست پیش بینی شده در بودجه سال 

99 کل کشور، افزایش قدرت خرید مردم است.

درآمد نفت فقط صرف پروژه های عمرانی خواهد شد	 
99، گفت: تاش  ــاره به بخش منابع بودجه  نوبخت با اش
کردیم کمترین وابستگی را در طول تاریخ اقتصادی کشور 
به منابع نفتی و صادرات نفت داشته باشیم. منابع نفتی در 
بودجه امسال نسبت به سال گذشته به یک سوم تقلیل یافته 
است. منابعی هم که از صادرات نفت به دست می آید صرف 
طرح های عمرانی خواهد شد. نوبخت همچنین گفت: رقم 
دیگری که از راه واگذاری دارایی های مالی دولت به دست آید 
را صرف بازپرداخت تعهدات )بدهی ها( طرح های عمرانی 

خواهیم کرد.

صادرات ۴8 هزار میلیارد تومانی نفت	 
آن گونه که نوبخت اعام کرده، منابع حاصل از صادرات نفت 
کمتر از 47 تا 48 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 
گذشته افت قابل توجهی را نشان می دهد. منابع حاصل از 
واگذاری دارایی های سرمایه ای در الیحه بودجه امسال حدود 
148 هزار میلیارد تومان بود که البته با نرخ ارز متوسط شش 
هزار تومان و فرض صــادرات حدود 1.5 میلیون بشکه نفت 

محاسبه شده بود. با این حال، به نظر می رسد امسال متوسط 
نرخ ارز در بودجه بسیار کمتر از شش هزار تومان باشد. ضمن این 
که صادرات نفت نیز به مراتب کمتر از بودجه امسال خواهد بود.

رشد ۴ درصــدی هزینه ها؛ افزایش ۱5 درصــدی حقوق 	 
کارمندان

اما در بخش هزینه ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش بینی 
70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در بودجه آینده خبر داد 
و اظهارکرد: در سال آینده تاش می کنیم که مراکز استان های 
کردستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی را به 
شبکه سراسری وصل کنیم. وی افزود: همچنین تعداد زیادی از 
راه آهن های یک خطه را 2 یا 3 خطه خواهیم کرد. 30 طرح آب 
رسانی همچون سد های بزرگ را افتتاح خواهیم کرد و آزادراه 
های متعددی را به پایان خواهیم رساند. وی با بیان این که در کل 
بودجه طرح های عمرانی نسبت به سال گذشته بیش از 5 درصد 
افزایش یافته است، افزود: هزینه های جاری نیز رشد 4 درصدی 
داشته است. اما از دل این هزینه ها، 15 درصد برای افزایش حقوق 
شاغان و بازنشستگان، 6 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان، 2 هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی 
فرهنگیان و 31 هزار میلیارد تومان برای یارانه بنزینی در نظر 
گرفته ایم. ضمن این که یارانه نقدی مشابه قبل پرداخت می شود.

نرخ ارز محاسباتی نیمایی 8000 تا 8500 تومان	 
اگر چه منابع الزم برای واردات کاالی اساسی به صورت ارزی 
تخصیص می یابد اما با توجه به این که بودجه کشور ریالی تنظیم 
می شود، حجم ارز تخصیصی به این واردات و نیز نرخ محاسباتی 
آن نیز اهمیت می یابد. در این باره، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از واردات کاالهای اساسی به نرخ 4200 تومان خبر داد و نرخ ارز 
محاسباتی برای ارز نیمایی را 8000 تا 8500 تومان اعام کرد. 
این در حالی است که علی ربیعی از تخصیص 10.5 میلیارد دالر 
برای تامین کاالهای اساسی خبر داده بود. رقمی که نسبت به 
سال گذشته، 3.5 میلیارد دالر کمتر است و احتمااًل این موضوع 
به کاهش تعداد اقام کاالهای اساسی مورد حمایت دولت برای 
واردات بر می گردد.بدین ترتیب می توان محاسبه کرد که با 
احتساب نرخ ارز 4200 تومان، حدود 44 هزار میلیارد صرف 
واردات کاالهای اساسی خواهد شد. از آن جا که ارز مورد نیاز 
برای این واردات، از طریق ارز صادرات نفت تامین می شود، می 
توان گفت بخش بزرگی از ارز حاصل از فروش نفت به واردات 
کاالهای اساسی اختصاص خواهد یافت. هر چند مابه ازای ریالی 

آن طبق اظهارات نوبخت صرف هزینه های عمرانی می شود. 

شاکله کلی بودجه های ساالنه

مصارف )سمت هزینه های بودجه(منابع )سمت درآمدهای بودجه(

هزینه های جاری )عمدتًا حقوق کارکنان دولت(درآمدها )عمدتًا مالیاتی(

 واگذاری دارایی های سرمایه ای 
)عمدتًا درآمدهای ناشی از فروش نفت(

 تملک دارایی های سرمایه ای 
)عمدتًا هزینه های عمرانی(

تملک دارایی های مالی )عمدتًا بازپرداخت اوراق(واگذاری دارایی های مالی )عمدتًا انتشار اوراق(

جمع سه مورد فوق = مصارف بودجه عمومی دولتجمع سه مورد فوق= جمع منابع عمومی دولت

اضافه می شود: مصارف شرکت های دولتیاضافه می شود: منابع شرکت های دولتی

کسر می شود: ارقام دوبار منظور شدهکسر می شود: ارقام دوبار منظور شده

حاصل: مصارف بودجه کل کشورحاصل: منابع بودجه عمومی کل کشور

همزمان با استقبال سهامداران از نمادهای بزرگ فلزی رخ داد 

بورس سوار بر موج ارز 
بورس تهران بعد از دو ماه دوباره یک قله جدید 
را فتح کرد تا چشم اندازی جدید پیش روی بازار 
سرمایه باز شود. اقبال گسترده به نماد گروه 
های فلزی و فــوالدی بــازار مثل فوالد مبارکه 
و ملی مــس، مهم ترین دلیل رشــد پنج هزار 
واحــدی دیــروز بــازار بود. با این رشد شاخص 
برای اولین بار در تاریخ به سطح 327 هزار 
و 625 واحــد رسید. پیشتر در 13 مهرماه، 
ــزار و 305 واحد  شاخص به سطح 327 ه
رسیده بود. بعد از آن تاریخ، به ویژه در نیمه دوم 
مهرماه، بورس عمدتا نزولی شد تا این که از 
اواخر آبان ماه روند صعودی مجدد آغاز شد.از 
27 آبــان ماه که شاخص وارد رونــد صعودی 
شده اســت، تاکنون حتی یک روز منفی هم 
نداشته و به طور مداوم رشد کرده است.مهم 

ترین علت رشد شاخص کل اقبال به نمادهای 
بزرگ فلزی معدنی است که تاثیر قابل توجهی 
بر رشد شاخص داشتند. رشد قیمت محصوالت 

در بــورس کاال و همچنین بهبود قیمت های 
جهانی، بهانه ای برای اقبال بازار به این گروه 
شده است. قیمت محصوالت فلزی در بورس 
کاال پس از رشد نرخ ارز بهبود یافته و تقاضا هم 
بعد از چند ماه رخوت بهبود یافته است. دیروز 
نمادهای فوالد مبارکه، ملی مس، مپنا، فوالد 
خوزستان، فوالد خراسان و معدنی چادرملو 

بیشترین تاثیر را بر شاخص کل گذاشتند به 
نحوی که نیمی از رشد پنج هزار واحدی شاخص 
کل مربوط به همین شش نماد بود.البته فارغ از 
نمادهای بزرگ، بسیاری از گروه های کوچک 
بازار نیز همچنان در حال رشد هستند. شاخص 
کل هم وزن که شاخص بهتری برای نشان دادن 
ــازار اســت، چهارشنبه  وضعیت رشــد کلیت ب
گذشته به قله تاریخی 99 هزار واحد رسیده 
ــروز هم با رشد هــزار و 750 واحدی  بود و دی
بــرای اولین بار در تاریخ از 100 هــزار واحد 
عبور کرد. تحلیل گران معتقدند برخی سهم 
های کوچک بازار قیمت های حبابی دارند اما 
بسیاری از سهم های بزرگ همچنان در محدوده 
منطقی قرار دارند و در صورت رفع ریسک های 
موجود، ظرفیت رشد هم دارند. عاوه بر رشد 
نرخ محصوالت در بورس کاال، همچنان دالیل 
دیگری چون انبوه نقدینگی، مباحث افزایش 
سرمایه و وضعیت آتی بودجه دولت از محرک 

های مهم بازار سرمایه است. 

آمار واحدهای اقتصادی مشکل دار به تفکیک استان ها اعالم شد 

۱۴6 هزار شغل در 1281 واحد در معرض خطر 
بر اساس گزارش به روز شده بنگاه های مشکل دار، هزار و 
281 بنگاه با 146هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده که 
تعداد این بنگاه ها در پنج استان افزایش و در 11 استان کاهش 
یافته است.به گزارش مهر، هفته گذشته وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در نامه ای به وزیر صنعت، فهرست بنگاه های 
مشکل  دار را اعام کرد. تعداد بنگاه های مشکل دار در کشور 
بیش از آمارهای رسمی است اما جدیدترین آمار بنگاه های 

شناسایی شده در کشور که مربوط به پایان شهریورماه است، 
نشان می دهد نسبت به خردادماه با افزایش مواجه بوده است 
به طوری که آمار این بنگاه ها از هزار و 262 واحد اقتصادی 
به هــزار و 281 بنگاه افزایش یافته اســت.در بنگاه های 
اقتصادی مشکل دار که عمدتا در سه گروه اقتصادی صنعتی، 
کشاورزی و خدماتی فعالیت می کنند، 146 هزار نیروی کار 
مشغول به کار هستند در حالی که این تعداد در بنگاه های 

مشکل دار تا پایان خرداد ماه 141 هزار و 74 نفر بود.آمار 
این بنگاه ها »از نظر تعداد« به تفکیک 31 استان کشور حاکی 
از آن است که استان هرمزگان با 98 بنگاه مشکل دار در 
صدر بیشترین بنگاه های دارای مشکل قرار دارد. پس از 
هرمزگان، استان مرکزی با 82 بنگاه، استان های فارس 
و اصفهان هر کدام با 81 بنگاه، استان زنجان با 80 بنگاه 
و استان سیستان و بلوچستان با 77 بنگاه دارای بیشترین 
بنگاه های مشکل دار در سطح کشور هستند.در استان های 
خراسان رضوی 71 بنگاه، مازندران 70 بنگاه، کردستان 
59 بنگاه، قزوین 56 بنگاه، البرز 53 بنگاه، خوزستان 52 

بنگاه، آذربایجان غربی و کرمانشاه 50 بنگاه و تهران 40 
بنگاه مشکل دار وجود دارد.همچنین در استان لرستان 38 
بنگاه، استان سمنان 31 واحد، استان آذربایجان شرقی 31 
واحد، استان کرمان 21 بنگاه، استان خراسان جنوبی 20 
بنگاه، استان قم 19 بنگاه، استان همدان 19 واحد، استان 
گلستان 18 واحد، استان یزد 16 بنگاه، استان چهارمحال 
و بختیاری 14 بنگاه و استان بوشهر نیز 14 بنگاه اقتصادی 
مشکل دار شناسایی شده است.عاوه بر این، در استان های 
خراسان شمالی 8 بنگاه ، گیان 8 بنگاه ، اردبیل 7 بنگاه  و 
کهگیلویه و بویراحمد 2 بنگاه اقتصادی مشکل دار وجود دارد.

امضای 3 تفاهم نامه همکاری اقتصادی میان ایران و عمان 

سلطنت  و  ــران  ای اقتصادی  همکاری  مشترک  کمیسیون های  ــاس  اج هجدهمین  در 
عمان سه تفاهم نامه همکاری به امضا رسید.به گــزارش فــارس، در هجدهمین اجاس 
دایمی  محل  در  کــه  عمان  و  ایـــران  اقتصادی  همکاری های  مشترک  کمیسیون های 
استاندارد،  زمینه  در  همکاری  سند  سه  شــد،  برگزار  ــران  ای بین المللی  نمایشگاه های 
ــران و  ــ ــی ای ــام ــان جــمــهــوری اس ــی ــی م ــ ــای ورزش ــاری ه ــک ــم حــمــل و نــقــل دریـــایـــی و ه
سلطنت عمان به امضا رســیــد.در ایــن مراسم، وزیــر تجارت و صنایع عمان، از آمادگی 
ــن کــشــور بـــرای واردات مـــواد غــذایــی و مــحــصــوالت پتروشیمی از ایـــران خبر داد.   ای
همچنین رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز در این مراسم گفت: 
همکاری های برآوردشده دو کشور در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری و ایجاد پروژه های 
سرمایه گذاری و گردشگری حدود 5 میلیارد دالر است.به گفته وی، هیئتی که از عمان در 
ایران حضور دارد، بزرگ ترین هیئتی است که طی سال های گذشته از عمان وارد ایران شده 

و بخش خصوصی، تجار و صادرکنندگان عمان این هیئت را همراهی کرده اند.

 وزیر اقتصاد: 9 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی وصول شد 

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: در هشت ماه امسال 9 هزار میلیارد تومان از رقم ٤0 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی وصول شده و درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته است.به 
گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند که به مناسبت 1٦ آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه الزهرا 
حاضر شده بود،  در پاسخ به انتقاد دانشجویان در زمینه معافیت مالیاتی هنرمندان و پزشکان 
گفت: لغو معافیت های مالیاتی نیازمند مصوبه مجلس است و معافیت مالیاتی با دستور وزیر 
و هیچ مقام دولتی اجرا یا لغو نمی شود.وزیر اقتصاد ضمن رد اتهام به دولت مبنی بر دریافت 
نکردن مالیات از سلبریتی ها برای حمایت های انتخاباتی، گفت: دولت در الیحه جامع مالیاتی 
که قرار است در مجلس بررسی شود، خواستار تغییراتی در بخش معافیت هاست و این وصله 
ها به دولت نمی چسبد.دژپسند در پاسخ به انتقاد دانشجویان درباره دلیل وضع نشدن مالیات 
در مناطق آزاد نیز گفت: این موضوع هم در مجلس به پیشنهاد دولت درحال بررسی است و 

دو دیدگاه درباره آن وجود دارد، اما با نظر نمایندگان جمع بندی می شود.
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آخرین خبرها از ثبت نام انتخابات در خراسان رضوی
مـــیـــرزاده - ثــبــت نـــام از داوطــلــبــان 
یــازدهــمــیــن دوره انــتــخــابــات مجلس 
ــورای اســامــی، روز گذشته پایان  شـ
یافت و در شهر مشهد ستاد انتخابات 
ــران در  ــاض تــا حـــدود ســاعــت 21 از ح
ــرد. به گــزارش  فــرمــانــداری ثبت نــام ک
خراسان، روز گذشته نیز برخی چهره ها 
و شخصیت های شناخته شده با حضور 
در فرمانداری مشهد بــرای انتخابات 

مجلس ثبت نام کردند. 
حجت االســام والمسلمین »نصرا... 
پژمان فر« نماینده فعلی مــردم مشهد 
و کــات در مجلس، »قهرمان رشید« 
ــان جنوبی،  ــراس ــدار ســابــق خ ــان ــت اس
خانه  سخنگوی  ــی زاده«  ــلـ قـ ــی  ــه »ال
ــوی، »فـــرج ا...  ــان رضـ ــراس ــزاب خ احـ
مطالبه،  جنبش  دبیرکل  شوشتری« 
»محمدصادق جـــوادی حــصــار« فعال 
اصاح طلب، »مهدی شریفی« مشاور 
رئیس شورای شهر مشهد، »محمدعلی 
داوریــار« رئیس سابق دانشگاه پیام نور 
خراسان رضوی،»حمیدرضا رحیمی« 
ــط عمومی دانــشــگــاه علوم  مــدیــر روابـ
پزشکی مشهد، »عباس کاظمی« مشاور 
معاون عمرانی وزیر کشور،  »خوشرو« 
مشاور حقوقی نهاد ریاست جمهوری، 
»حمید کفشکنان« معاون اسبق آموزش 
ــان رضـــوی، »صفیه  ــراس و پـــرورش خ
رکنی« رئیس سابق آمــوزش و پرورش 
غفاری«  »مصطفی  و  مشهد   ۴ ناحیه 
عضو جبهه آرمان خواهان واقع بین با 
نام  ثبت  مشهد  فرمانداری  در  حضور 
کردند. همچنین روز گذشته ثبت نام 
نخستین دوره انتخابات میان دوره ای 

ــاز  ــری نــیــز آغ ــب مــجــلــس خــبــرگــان ره
شد.با توجه به رحلت مرحوم آیــت ا...
پیشین  نماینده  شــاهــرودی  هاشمی 
استان خراسان رضوی، انتخابات میان 
دوره ای مجلس خبرگان در این استان 
نیز برگزار می شود و روز گذشته دو نفر 
از داوطلبان در این انتخابات ثبت نام 
کردند. البته تعدادی از داوطلبان حضور 
ناقص بودن  به دلیل  نیز  انتخابات  در 

مدارک، نتوانستند ثبت نام کنند.

ثبت نام 35 نماینده فعلی و ادوار 	 
مجلس

معاون سیاسی استاندار هم صبح دیروز 
 در بازدید از ستاد انتخابات مشهد گفت :
 2۴ نفر از نمایندگان ادوار و 11 نفر از 
نمایندگان فعلی مردم استان در مجلس 
شــورای اسامی ظرف شش روز اخیر 
)بــه جز روز گذشته( ثبت نــام کردند. 
به گزارش روابط عمومی استانداری، 
ــزود: 2۳ درصــد  »حسن جعفری« افـ
افرادی که ثبت نام کردند دارای سابقه 
داوطــلــبــی و ۷۷ درصـــد فــاقــد سابقه 

داوطلبی هستند.

افزایش ثبت نام انتخابات مجلس در 	 
شهرستان ها

همچنین بر اساس گزارش های رسیده 
از شهرستان های خراسان رضوی، تعداد 
ثبت نام شدگان انتخابات مجلس شورای 
اسامی درشهرستان ها افزایش یافته 
است. رئیس ستاد انتخابات شهرستان 
سبزوار به  ایرنا گفت: در شش روز ثبت 
نام، ۴۷ داوطلب نمایندگی مجلس در 

حوزه انتخابیه سبزوار ثبت نام کردند. 
چهار نفر نیز از تهران بــرای حضور در 
انتخابات آینده از حوزه انتخابیه سبزوار 
ــوزه انتخابیه  ــد. در ح ــرده ان ثبت نــام ک
قوچان و فــاروج که تنها یک کرسی در 
مجلس  دارد نیز در ششمین روز ثبت 
نام، شش نامزد شاخص و مدعی، ثبت 
نام کردند. فرماندار قوچان هم گفت: 
طی شش روز ثبت نام، 2۷ نفر وارد عرصه 
انتخابات شده اند که از این تعداد دو 
نفر زن  و 2۵ نفر مــرد هستند. رئیس 
حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل 
آبــاد هم گفت: تعداد ثبت نام شدگان 
برای نامزدی نمایندگی یازدهمین دوره 
ــورای اسامی در  انتخابات مجلس ش
این حوزه به 2۳ نفر رسید که یک نفر از 
آنان زن است. ساقی افزود: دو نفر از ثبت 
نام شدگان تا روز جمعه چهره شناخته 
شده اصولگرا هستند که یکی از آن ها از 
نمایندگان ادوار گذشته مجلس است. 
فرماندار فریمان نیز گفت: شمار ثبت نام 
شدگان در این حوزه انتخابیه به ۳1 نفر 
رسید. در حوزه انتخابیه تربت حیدریه نیز 
تا صبح دیروز 2۳ نفر ثبت نام کردند که 
دو نفر آنان زن هستند و یک نفر نماینده 
سرپرست  ــود.  ب مجلس  پیشین  ادوار 
فرمانداری درگز هم گفت: روز جمعه با 
ثبت نام  ۹ نفر شمار داوطلبان شرکت 
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در 
حوزه انتخابیه درگز به ۳1 نفر رسید. 
برابر اعام فرمانداری تایباد تعداد ثبت 
نام شدگان حوزه انتخابیه تایباد، تربت 
جام و باخرز نیز تا آخر وقت اداری جمعه 

به ۳1 نفر رسید.

»توافق« ایران و آمریکا برای تبادل زندانی با پادرمیانی سوئیس 

مسعود سلیمانی آزاد و تحویل مقامات 
ایرانی شد 

با رایزنی سوئیس و »توافق« ایران و آمریکا 
برای تبادل زندانی ، دکتر مسعود سلیمانی 
پس از تحمل یک سال حبس غیرقانونی 
در آمریکا تحویل مقامات ایــرانــی شد. 
محمد جواد ظریف وزیرخارجه کشورمان 
شخصا برای تحویل این استاد ایرانی به 
 زوریخ سوئیس رفته بود. به گزارش فارس 
 با تاش ها و پیگیری های وزارت خارجه 
و همکاری نهاد های امنیتی و قضایی 
جمهوری اسامی ایران و دریک فرایند 
دیپلماتیک با همکاری دولت سوئیس، 
دکتر مسعود سلیمانی استاد دانشگاه های 
ایران که به اتهام واهی دور زدن تحریم های 
غیرقانونی آمریکا بازداشت شده و بیش 
از یک سال در آمریکا زندانی بود آزاد و 
ــد همچنین  ــد.در ایــن رون وارد میهن ش
با تصویب شـــورای عالی امنیت ملی و 
همکاری و موافقت نهاد های قضایی و 
امنیتی » ژیو وانــگ « شهروند آمریکایی 
که به جرم جاسوسی در حال گذراندن 
دوران محکومیت خود در ایران بود با رأفت 
اسامی آزاد و تحویل مقامات سوئیسی 
بــرای بازگشت به آمریکا شــد.در همین 
زمینه فارس گزارش داد روزنامه نیویورک 
تایمز به نقل از منابع آمریکایی نوشت که 
وانگ با یک هواپیمای سوئیسی از تهران 
به زوریــخ رفته و در آن جا با برایان هوک 
نماینده آمریکا در امور ایران دیدار کرده 
ــت. یک مقام آمریکایی که به شرط  اس
ــرده اســت با  ناشناس ماندن صحبت ک
اشاره به تبادل زندانی میان آمریکا و ایران 

تاکید کرد که هیچ نشانه ای دربــاره این 
که مذاکرات بیشتری میان دو طرف در 
ــدارد. همچنین به  جریان باشد وجــود ن
گــزارش  فــارس، محمدجواد ظریف  روز 
ــام خبر  گذشته در توئیترش ضمن اع
آزادی مسعود سلیمانی و وانــگ از همه 
کسانی که در این امر دخیل بودند به ویژه 
دولت سوئیس قدردانی کرد .بر اساس این 
گزارش، ظریف همچنین در توئیت دیگری 
با انتشار تصاویر خودش و مسعود سلیمانی 
نوشت: »به خانه بازمی گردیم.«همچنین 
ــزارش خبرگزاری ها، وزیــر خارجه  به گ
آمریکا در بیانیه ای توئیتری به خبر آزادی 
دکتر »مسعود سلیمانی« پزشک و نخبه 
ایرانی از زندان آمریکا و همچنین آزادی 
»ژیو وانگ«  واکنش نشان داد.پمپئو در 
توئیت دوم خودش دربــاره این موضوع، 
دربــاره مواضع ایــران در قبال آزادی ژیو 

وانگ ابراز خرسندی کرده است.

جزئیاتی از آزادی »مسعود سلیمانی«	 
  در همین زمینه مهر به جزئیاتی از آزادی 
وانگ پرداخت و نوشت: روز )جمعه 1۵ 
آذر( حــدود ساعت 1۷ خانم تی ساقی 
مدیرکل خاورمیانه وزارت امورخارجه 
سوئیس، در سفری از پیش اعام نشده 
با یک هواپیمای جت فالکون اختصاصی 
از زوریــخ وارد فرودگاه مهرآباد تهران و 
بافاصله راهی جلسه با مدیران وزارت 
خارجه کشورمان شد. اگرچه از جزئیات 
مذاکرات خانم ساقی خبری در دست 

نیست اما بدون شک محور آن موضوع 
دانشمند  سلیمانی  مــســعــود  آزادی 
ایرانی دربند آمریکا و ژیو وانگ جاسوس 
آمریکایی زندانی در ایران بود. مذاکراتی 
که اکنون در تهران مرحله آخر آن دنبال 
مــی شــود. صبح روزگــذشــتــه مدیرکل 
در  سوئیس  خارجه  وزارت  خاورمیانه 
ــو وانــگ را بــه هــمــراه خود  حالی کــه ژی
داشــت، تهران را به مقصد زوریــخ ترک 
ــال، روزگذشته یک  کـــرد.در همین ح
هواپیمای ایــرانــی، تهران را به مقصد 
زوریخ ترک کرد درحالی که  وزیر خارجه 
و   رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت 
خارجه سرنشینان آن بودند تا مسعود 
سلیمانی را از مقامات سوئیسی تحویل 
بگیرند.بر اساس این گــزارش،  مسعود 
سلول های  حــوزه  پژوهشگر  سلیمانی 

بنیادی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 
ــد دانشمندان  اســت که جــزو یک درص
برتر جهان از حیث استنادهای علمی 
شناخته  عــلــمــی  معتبر  ــات  ــج م در 
می شود. در تاریخ سوم آبــان سال ۹۷ 
که  بــود   )2۰1۸ اکتبر  )بیست وپنجم 
دکتر »مسعود سلیمانی« به عنوان یکی 
از دانشمندان علوم پزشکی ترمیمی و 
هماتولوژی )خون شناسی( و همچنین 
نخبه تحسین شده ایرانی، بعد از ورود به 
فرودگاه شهر شیکاگو در ایاالت متحده با 
استفاده از روادید معتبر توسط نیروهای 
امنیتی و پلیس فدرال این کشور )اف. بی. 
آی( بازداشت شد.   ژیو وانگ، شهروند 
آمریکایی چینی االصل سه سال قبل به 
جرم جاسوسی در ایران دستگیر و به 1۰ 

سال حبس محکوم شد. 
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کیهان - بعضی از بازیگران درجه سه سینما که 	 
کمتر در تلویزیون نیز دیده شده اند، به تازگی با انتشار 
مطالبی در صفحات شخصی خودشان ابراز داشته اند 
که به خاطر توهین رسانه ملی به هنرمندان، دیگر در 
هیچ یک از سریال های تلویزیونی حاضر به همکاری 

نخواهند شد.
آرمان ملی – محمد دادکان استاد دانشگاه درباره  •

استفاده نکردن از مدیر توانمند در عرصه مدیریتی 
کشور  گفت: مدیر توانمند وجود داشته اما مشاهده 
شده مدیری که قصد دارد تغییر مثبتی به وجود بیاورد 
خانه نشین است. آدم کوتوله، آدم کوتوله را سر کار 
می آورد... بنده سه سوال از مسئوالن دارم که به مردم 
پاسخ بدهند. اول این که فرزندان آن ها کجا زندگی 
می کنند؟ دوم در خانواده آن ها چه کسی جانباز یا 
شهید شده و سوم این که منزلشان در گذشته کجا 

بوده و امروزکجاست؟

خبرآنالین نوشت: علی ربیعی سخنگوی دولت  •
با اشاره به ارتباط فرزند شاه مخلوع ایران با خانواده 
یکی از کشته های حــوادث اخیر ضمن انتقاد از 
این رویکرد ریاکارانه نوشت: رضا پهلوی که این 
روزهــا با موج سواری بر انــدوه مردم سخت در پی 
تسلیت گویی است، در یک آلزایمر تاریخی فراموش 
ــرده بــه خــانــواده هــای صاحب ســه قطره خون  ک
دانشجویان بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی 
ــدرش قربانی  که در شــانــزده آذر32 به فرمان پ
حضور نیکسون شده اند، تسلیت بگوید و از آن ها 

عذرخواهی کند.
زمان  • در  پزشکیان  مسعود   : نوشت  تابناک 

ثبت نام برای مجلس یازدهم اظهار کرد: برنامه ای 
برای ریاست قوه مقننه و نبود آقای الریجانی ندارم. 
این که در مجلس یازدهم الریجانی نیست، موضوع 
مهمی نیست، زیرا مگر الریجانی چه بود که اگر 
نباشد چیزی فرق کند و البته این شامل حال همه 
ما هم می شود، زیرا این افراد نیستند که اثرگذارند 

بلکه رفتار و عملکرد آن هاست که اثر دارد.

روز دانشجوی امسال هر چند تحت الشعاع ثبت نام های 
انتخابات قرار گرفت، اما رئیسی و قالیباف اظهارات داغی را 
در نشست های دانشجویی خود مطرح کردند؛ آن هم در غیاب 
رئیس جمهور که به یکی از دانشگاه های تهران دعوت شده 
بود اما حضور پیدا نکرد. این حضور نیافتن البته با انتقادهای 
رسانه ای و دانشجویی مواجه شد و برخی فعاالن رسانه ای و 
دانشجویی معتقدند که وی باید در جمع دانشجویان حاضر 
می شد و به سواالت و نقدهای آن ها پاسخ می داد. محمدرضا 
عارف هم که در انتخابات حضور پیدا نکرده، تنها چهره مطرح 
اصالح طلبی بود که دیروز به صراحت دربــاره روز دانشجو 
و سکوت در جریان دانشجویی اظهارنظر کــرد. در عین 
حال تعداد زیادی از مسئوالن و چهره ها هم از امروز مراسم 

روز دانشجو را در دانشگاه های مختلف گرامی می دارند. 

انتقادات صریح نماینده کارگران هپکو در حضور رئیسی	 
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز گذشته 
به جمع دانشجویان دانشگاه تهران رفت. به گزارش میزان، 
پیش از آغاز سخنرانی رئیسی مجری مراسم از آزادی آخرین 
دانشجوی بازداشت شده در حوادث اخیر خبر داد و گفت: 
براساس خبر خوشی که صبح )دیــروز( به ما دادند، آخرین 
دانشجوی بازداشتی در حوادث اخیر، آزاد شده است. این 
اقدام با تقدیر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران 
از رئیس دستگاه قضا همراه بود. در این جلسه عالوه بر این 
که نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی نظرات خود 
را مطرح کردند یکی از کارگران شرکت هپکو به بیان مسائل 
و مشکالت درباره این شرکت پرداخت. »میرناصری« که به 
دعوت دانشجویان به این مراسم آمده بود، خطاب به رئیس 
قوه قضاییه گفت: سال هاست که شیره وجود کارگران و 
شرکت های مــادر تخصصی این مرز و بوم از جمله هپکو، 
آذرآب، آلومینیوم، کشت و صنعت مغان، هفت تپه و ده ها 
شرکت دیگر با یک روش تکراری مکیده می شود. وی با اشاره 
به اصل 44 قانون اساسی، شیوه اجرای این اصل را باعث 
بیکاری کارگران دانست و گفت: سال هاست که کسانی 
در لباس سرمایه گذار و کارآفرین، ولی در واقع لیبرال های 
تابعیتی مشکوک،  المال و گاهی دو  ــوار بیت  سرمایه خ

خود را به این قانون آویزان کرده اند و در سایه نبود نظارت 
دستگاه های نظارتی متاسفانه نان کارگر را آجر می کنند.

رئیسی: هیچ پرونده ای در قوه قضاییه زیر میز نخواهد 	 
رفت، همه پرونده ها روی میز است 

به گــزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس دستگاه قضا با بیان 
این که پرونده ای را به ما داده اند مبنی بر واردات غیرقانونی 
4400 خودرو افزود: در این پرونده دیدیم بیش از 4000 
خودروی آخرین سیستم وارد کردند بدون دادن مالیات و این 
که حق دولت را پرداخت کنند. وی با بیان این که اراده جدی 
ماست که این موارد همراه با اطالع رسانی رسیدگی شود و 
تمام پرونده هایی را که دغدغه مردم شده ، رسیدگی می کنیم 
افزود: هیچ پرونده ای در قوه قضاییه زیر میز نخواهد رفت، همه 
پرونده ها روی میز است. وی افزود: آقایی که به تازگی دستگیر 
شده از افراد شاخص است و سه هزار میلیارد به بانک بدهکار 
است و مدت هاست پول را پرداخت نکرده و هنوز پرونده به 
دادگاه نرفته دو هزار و 500 میلیارد بدهی معوقه را پرداخت 
کرده است. وی همچنین افــزود: جرم سیاسی غیر از جرم 
امنیتی است و من از ابتدا که آمدم این موضوع را اعالم کردم و 

راجع به جریان کارگری و دانشجویی فرق می گذاریم.

جابه جایی های ما در دستگاه قضایی پایان نپذیرفته 	 
است

رئیس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد در دستگاه قضایی نیز 
تاکید کرد: در این زمینه به محض آن که گزارش های قطعی به ما 
برسد که فالن قاضی در معرض آسیب قرار گرفته و عدالت وی از 
نظر ما مخدوش است ،در وهله اول بنده ابالغ قضایی وی را لغو 
خواهم کرد و او را از قضاوت عزل می کنم. این صحبت رئیس قوه 

قضاییه با تشویق حضار همراه شد. رئیس قوه قضاییه گفت: جابه 
جایی های ما در دستگاه قضایی پایان نپذیرفته است و همچنان 
برای اجرای تحول جابه جایی خواهیم داشت تا تحول رخ دهد. 

این صحبت رئیس قوه قضاییه با تشویق حضار همراه بود.

قالیباف: به جای کلید قالبی روحانی باید به دنبال کلید 	 
واقعی بود

محمدباقر قالیباف هم پیش از آن که راهی ستاد انتخابات شود، 
در دانشگاه عالمه طباطبایی سخنرانی داغی کرد. وی با انتقاد 
از این که »دولت کشور را به صورت شرطی اداره کرده« گفت: 
وقتی می گوییم هم چرخ سانتریفیوژ و هم چرخ زندگی مردم 
بچرخد، کشور را شرطی می کنیم و در نهایت هر دوی این موارد 
باید تعطیل  شود. وقتی ما با مردم ارتباط نداریم و درون آن ها 
نمی رویم، وقتی یک مسئول با مردم ارتباط ندارد، مردم را از 
پشت شیشه ماشین می بیند و نظرسنجی می کند. به گزارش 
فارس قالیباف خطاب به دولت گفت: تصمیم غیر کارشناسی 
می گیرید و آن را به صورت غلط اجرا می کنید، تازه بعدش هم که 
با عواقب تصمیم غلط خودتان روبه رو می شوید فشار می آورید 
برای مذاکره،  آن هم پس از خلف وعده و زیر میز زدن آن ها. 
قالیباف درباره دولت تصریح کرد: اصل حرف ما با آقای روحانی 
است. این که ایشان کشور را متوقف کرده است. این همه ظرفیت 
و توان داخلی را رها کرده و چشم امیدش به مذاکره است. این 
یعنی تمنا از بیگانه، این یعنی توزیع فقر که به فساد و تبعیض 
منجر می شود. این یعنی حکومت 4 درصدی ها بر مردم و تعطیل 
کردن کارخانه ها. وی با ابراز امیدواری از این که دیوان محاسبات 
گزارش تخلفات ارز 4200 تومانی را منتشر کند، گفت: سیستم 
مدیریتی در سطوح مختلف کشور، خسته، نشسته، بسته و 
فرسوده است که باید این تحول به دست شما جوانان رقم بخورد. 
وی خطاب به دانشجویان گفت: به جای کلید قالبی باید به دنبال 
کلید واقعی بود، کلید واقعی حل مشکالت کشور دست شماست 

که همان روحیه کار و تالش است،  نه کلید قالبی آقای روحانی.

عــارف: ســکــوت فعلی در بین دانشجویان و جنبش 	 
دانشجویی سکوت قبرستانی است

از سویی دیگر محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز در 

بازدید از خبرگزاری ایسنا، سکوت فعلی در بین دانشجویان 
و جنبش دانشجویی را سکوت قبرستانی توصیف کرد و 
گفت: فضای امروز دانشگاه ها فضای مطلوب انقالب و کشور 
نیست. وی با تأکید بر این که دانشگاه و دانشجو باید شاداب 
و بانشاط باشد، افزود: دانشجو باید پرخاش کند و مطالبه 
گری داشته باشد اگر شاهد نشاط بیشتر در دانشگاه ها باشیم 
بخشی از مشکالت و مسائل کم رنگ می شود و حتی اتفاق 
نمی  افتد. رئیس فراکسیون امید با تاکید بر لزوم پیگیری 
جدی تر ایجاد کرسی های آزاد اندیشی به عنوان یکی از 
مطالبات مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: به طور قطع این کرسی ها می توانند در 
شاداب تر، پویاتر و فعال تر کردن فضای دانشجویی تاثیر گذار 
باشد. دانشجویان آینده سازان کشور هستند و دانشگاه ها هم 
محلی است که در آن دانشجویان با روش صحیح و خطا تربیت 
می شوند اگر جایی و در مواردی هم تذکری داده شود باید 
بدانند که این برای اصالحشان به منظور آمادگی برای ورود 
به جامعه و نقش آفرینی بیشتر است. عارف همچنین در دیدار 
جمعی از فعاالن دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید 
بر این که قهر و کنار کشیدن در قاموس فعاالن دانشجویی 
نیست، بر ضرورت مطالبه گری جنبش دانشجویی از مجلس 

و دولت تاکید کرد.

تجمعات پراکنده دانشجویی در روز 16 آذر 	 
همچنین بــه گـــزارش فـــارس تــعــدای از دانــشــجــویــان در 
برگزاری  با  هم  امیرکبیر  و  عالمه  تــهــران،  دانشگاه های 
ساختارشکنانه  شعارهای  دادن  سر  و  پراکنده   تجمعات 
نوشته  به  کنند.«  ملتهب  را  دانشگاه  فضای  کردند  سعی 
این خبرگزاری این دانشجویان که از جمعه شب به انتشار 
فراخوان برای برگزاری اقدام تجمع کرده بودند و دیروز با 
ســردادن شعارهایی همچون »دانشجوی زندانی آزاد باید 
ــران لبنان فرانسه، سرکوب و غــارت بسه« و...  گــردد«، »ای
در محوطه دانشگاه به حرکت درآمدند. فارس همچنین از 
تجمعات دانشجویان انقالبی با شعار »دانشجوی مسلمان، 

حامی مستضعفان«  گزارش داده است.

سخنرانی های داغ چهره ها در روز دانشجو
در شرایطی که روحانی مراسم سخنرانی روز دانشجو نداشت، رئیسی و قالیباف سخنرانی های داغی در جمع دانشجویان داشتند 



مثل همه دخترها عاشق پوشیدن لباس عروسی بودم اما ...
اگر در یک فضای معمول و متداول نگاه کنیم، قطعا خیلی از دخترخانم ها و خانواده هایشان دوست دارند مراسم 
عروسی شان باشکوه و به شکل معمولی برگزار شود. این که دخترخانمی به راحتی قبول کند که مراسمش این گونه 
برگزار شود باید چالش هایی داشته باشد. کوثر عابدینی عروس خانم که متولد 1380 است البته وجود این مسائل 
را رد نمی کند اما می گوید: »من هم مثل خیلی از دخترخانم ها ذهنیت معمول را داشتم. من هم دوست داشتم 
توی آن لباس عروس در یک مراسم بزرگ تر حاضر شوم اما من از همه این ها به خاطر شیرینی لبخند مردم محروم 
گذشتم. من وقتی شادی را در چهره آدم ها می دیدم تمام آن حس خوبی را که الزم داشتم می گرفتم و دیگر 

حاضر نیستم آن را با چیز دیگری عوض کنم«.

آشپزخانه خانه تان نامنظم 
است یا کشوها؟!

 روان شناسان  ایتالیایی بر اساس نوع 
به هم ریختگی خانه به نوع مشکل اعضای خانه 

پی بردند

اتاق مشاوره | شب ها کابوس 
می بینم دختر مورد عالقه ام 

ازدواج کرده!

 رمز و رازهای رعدوبرق؛
 شعبده بازی علمی ابرها 

بانوان | برنزه کردن آری یا خیر؟
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گپ وگفتی با عروس و دامادی که مراسم عروسی شان را به جای تاالرهای مجلل در کوره پزخانه های جنوب تهران بین فقرا و ایتام جشن گرفتند
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مجید حسین زاده | روزنامه نگار

صحبت مراسم ازدواج که می شود توی ذهن خیلی از ما کلیشه های رایجی شکل می گیرد. هر روز زوج های زیادی 
هستند که در همین فضاها مراسم خودشان را برگزار می کنند و به خانه بخت می روند اما در همین بین کسانی 
هم هستند که ایده به خرج می دهند و این مراسم را متفاوت برگزار می کنند. تفاوتی که باعث می شود سودی از 
این کارشان هم به دیگران برسد. »علیرضا شارعی«، طلبه متولد 1376 است که به اتفاق همسر خودش »کوثر 
عابدینی« یک تصمیم جالب گرفته اند.آن ها روز پنج شنبه به جای برگزاری مراسم ازدواج شان در تاالرهای مجلل، به کوره پزهای 
اسالم آباد »شهرری« رفتند و به دور از تجمالت رایج به ساده ترین شکل ممکن مراسم شان را برگزار کردند. مراسمی که ویدئوی آن 
در فضای مجازی بازدید زیادی هم داشت. آن ها مصمم بودند شادی شان را با مردمی محروم اما مهربان تقسیم کنند. کادویی که 
این زوج جوان در این عروسی گرفتند نه هدایای مادی بلکه لبخندی بود که روی لب های آدم های محروم جامعه نشست. در ضمن و 
برخالف بقیه عروسی ها که دیگران به عروس و داماد هدیه می دهند ، این بار این زوج برای مردم این قسمت از شهر، چیز هایی بردندو 
به جز تقسیم گوشت گرم و سبد کاالیی و ملزومات اولیه زندگی، شام ولیمه ازدواج شان را هم در کنار همین افراد نوش جان کردند. 

در پرونده امروز زندگی سالم، به سراغ این زن و شوهر رفتیم و با آن ها درباره این تصمیم شان صحبت کردیم.

پرونده

می خواستیم شادی خودمان را 
ببریم سر سفره فقرا

علیرضا شارعی یک جوان دهه هفتادی است که خودش را طلبه ای 
ساده معرفی می کند. او اصرار می کند نمی خواهم شخصی در این 

ماجرا برجسته شود بلکه خود عمل است که باید دیده شود. 
علیرضا هدفش از انجام این کار جالب را این گونه 

توضیح می دهد: »عالمه بزرگواری به نام عالمه 
حائری می فرمایند وقتی می بینید عالم 

تاریک است، نگویید عالم تاریک است. 
اول از خودتان شــروع کنید، برخیزید 
ــن کنید. ما هم  خودتان شمعی روش
تصمیم گرفتیم سهم خودمان را ادا 
کنیم و شمعی روشن کرده باشیم. ما 

اصرار داشتیم هم ویژگی های یک ازدواج 
آسان را رعایت کنیم و هم با الگوگیری از 

زندگی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه 
زهرا)س( سیره و سنت آن ها را ادامه دهیم. ما 

تصمیم گرفتیم در این مراسم، با فقرا شریک شویم 
و این شادی خودمان را ببریم سر سفره فقرا و جشن مان را در 

کنار آن ها برگزار کنیم. ما حتی سعی کردیم سنت ولیمه دادن را هم 
رعایت کنیم و این وعده غذایی را حتما بدهیم. در واقع ما هم سنت ها 
را رعایت و هم سعی کردیم سودی از این اتفاق به مستضعفان برسد.«

مراسم مان پر برکت بود
ــاره طرح اولیه و ایــده انجام  این طلبه جــوان درب
چنین کــاری، می گوید: »می توانیم بگوییم این 
تصمیمی بود که من و همسرم با هم گرفتیم. ما 
قبال این مناطق را در اردوهای جهادی از نزدیک 
دیده بودیم. من به خانمم گفتم ما خیلی راحت و 
معمولی می توانیم مراسم ازدواج خودمان را شبیه 
بقیه برگزار کنیم. ما می توانستیم سفره اطعامی 
پهن کنیم و آدم هایی سر سفره مان بیایند که شب 
عروسی مرغ بخورند در حالی که روزهای قبلش 
هم مرغ خورده اند و روزهای بعدش هم خواهند 
خورد. اما می توانیم این سفره را هم ببریم جایی 
پهن کنیم که آدم های نیازمند و محروم بر سر آن 
بنشینند. البته از اقوام و دوستان و حتی بقیه مردم 
هم دعوت عمومی کردیم و گفتیم اگر می توانید 
بیایید در مراسم ما شرکت کنید. جالب است که 
ارزیابی اولیه ما طبخ آبگوشت برای حدود 500 
نفر بود اما بیش از 800 نفر که از دیگر مناطق فقیر 
همان قسمت شهر هم بودند در مراسم شرکت 
داشتند و خدا را شکر به خوبی مراسم برگزار شد 

و غذای عروسی هم انگار برکت 
ــت و کــم نیامد. من  داش

هنوز برکت این مراسم 
را باور نمی کنم«. جامعه و مسئوالن، حواس شان به فقرا باشد

از شارعی می پرسم اصال چه شد که این کوره پز خانه ها را انتخاب کردید که می گوید: »ببینید من خودم اهل قم هستم. 
اما اگر این منطقه نزدیک تهران را انتخاب کردم، کارم دلیل داشت. من عمدا این منطقه را که در نزدیکی تهران است، 

انتخاب کردم تا ذهن ها و توجه ها را به این منطقه جلب کنم. البته ما قبال در فعالیت های جهادی به این مناطق رفته 
بودیم اما این منطقه را برای برگزاری مراسم انتخاب کردیم تا جامعه و مسئوالن ببینند که در کنار گوش همین 
پایتخت با همه سر و صدایش، چنین مردمی هم زندگی می کنند. آدم هایی که احتیاجات اولیه زندگی شان هم 
فراهم نشده است و برای خیلی مسائل معیشتی شان دچار مشکل هستند. به نظرم بخشی از جامعه یا مسئوالن 
به خواب رفته اند که مردم چنین مناطقی را فراموش کرده اند. من خواستم به نوعی جامعه، مسئوالن و رسانه ها 

را بیدار کنم تا این محرومیت ها دیده شوند. این ها هم مردم ما هستند«.

رسانه ها را به مناطق محروم کشاندم

خبر برگزاری این مراسم به سرعت در شبکه های اجتماعی پیچید. 
حتی بعضی خبرگزاری ها برای پوشش مراسم عروسی در آن منطقه 
حاضر شدند. شارعی درباره رسانه ای شدن این اتفاق، می گوید: 
»راستش اولش که قصد برگزاری مراسم را داشتیم، فکر کردیم 
شاید بدون سروصدا باید این کار را انجام دهیم. اما کمی که گذشت 
به این فکر کردیم که با مطرح شدن آن در رسانه ها کمک می کنیم 
این محرومیت ها و ساکنان این مناطق بیشتر دیده شوند.جایی با 
من گفت وگو کردند و من گفتم شما باید بروید این مناطق را ببینید 
و با آن مردم حرف بزنید. ما در واقع خواستیم توجه رسانه ها را به این 
مناطق جلب کنیم. شاید اگر من مراسم را این جا نمی آوردم توجه 
خیلی از رسانه ها به این سمت و سو جلب نمی شد. به نظرم بعضی 
رسانه ها این روزها مدام به دنبال حاشیه های بی فایده هستند در 
حالی که متن جامعه، مردم چنین مناطق محروم و ضعیفی هستند«.

کارگردان این مراسم، خداوند بود
آثــار توکل و مصمم بــودن را در جای جای صحبت های 
شارعی می توان حس کرد. از او می پرسم حاال که چنین 
تصمیم سختی را عملی کردید، خودتان چه حسی به 
آن دارید؟ شارعی پاسخ می دهد: »من این کار را کامال 
خدایی می دانم. شاید بخشی از اجرای آن بر عهده من یا 
اشخاص دیگر همراهم، خانواده مان و دوستان بوده باشد 
اما کارگردانی این رویداد بر عهده خود خداوند بوده است. 
در یک اتفاق خدایی، دیگر ما اشخاص کنار می رویم. کار 

خدایی، کاری است که خود عمل بیش از هر چیز دیگری 
برجسته می شود. بعدها هم اگر از آن یاد شود، باید از خود 
عمل یاد شود و تداوم یابد. قائم به شخص هم نباشد. در این 
رویداد انگار تمام قواعد دنیوی بین ما به هم ریخته بود. 
جالب است بدانید حتی خانم هایی که در چیدن سفره 
عقد این مراسم کمک کرده  بودند، بعد از مراسم گفتند 
نیاز به تشکر نیست. ما خوشحال هستیم توفیق داشتیم 

یک سفره عقد خدایی  را پهن کنیم«.

چندین زوج در این مراسم، تصمیمی مشابه ما گرفتند
از شارعی دربــاره واکنش اطرافیان و خانواده دربــاره این تصمیم 
می پرسم که توضیح می دهد: »خانواده من و خانمم که کامال موافق 
بودند. من و خانمم تحت شیوه تربیتی پدر و مادرهای خودمان بوده ایم 
که شخصیت ما را به وجود آورده است. طبیعی می دانم پدر و مادرم 
خودشان جلوتر از ما پذیرنده این اتفاق باشند. اما بین دوستان و اقوام، 
طبیعی است که ممکن است حرف و حدیث هایی وجود داشته باشد. 
علت مشخصی هم دارد. خیلی ها از این نوع مراسم تصور خاصی 

نداشتند و همین مبهم بودن باعث می شد نگران باشند. اما پس از 
برگزاری، هرکسی که آن را از نزدیک دیده بود، حس خوبی داشت و 
ما را به خاطر انجام این کار تحسین می کرد. خیلی از جوان ها همان جا 

تصمیم گرفتند اقدام مشابهی را انجام دهند. خیلی ها 
گفتند تشویق شده اند به زندگی مردم مناطق محروم 
توجه بیشتری نشان دهند. من همه این ها را توفیق 

خدا می دانم و خیلی خوشحالم که اتفاق افتاده است«.

شادی فقرا به خصوص کودکان 
غیرقابل وصف بود

از مراسم ازدواج آقــای شارعی و خانم عابدینی ویدئوها و 
عکس هایی منتشر شده که در یکی از این ویدئوها دختربچه ای 
اهل این کوره پزخانه می گفت اولین بار است که یک 
مراسم عروسی را از نزدیک می بیند. درباره 
حال و هوای ساکنان منطقه از شارعی 
می پرسم که او می گوید: »آن قدر 
خوشحالی در چهره هایشان زیاد 
بود که نمی توانم آن را توصیف 
ــال و  کــنــم. االن هــم کــه آن ح
ــی آورم اشک در  هوا را به یاد م
چشم هایم حلقه می زند و گریه ام 
می گیرد. دعــای خیر آن مردم 
عــزیــز، بهترین هــدیــه ای بــود که 
می توانستم دریافت کنم. حاضرم 
زندگی ام را بدهم و دوباره آن دعاهای 
خیر را بشنوم. خوشحالم که با این مراسم و 
مقداری مایحتاج که برای مردم آن منطقه فراهم شد 
تا مدت کوتاهی هم که شده زندگی بهتری دارند. البته این آغاز 
یک راه است و دیگران هم باید به سهم خودشان کبریتی را روشن 

کنند تا به تدریج به یک مشعل روشن تبدیل شود«.

مراسم عروسی دیگری نخواهیم گرفت
در چنین اتفاقاتی، همیشه آدم هــایــی هم هستند که 
ســواالت و ابهاماتی را مطرح می کنند. مثال کاربرانی 
در فضای مجازی نوشته بودند که ممکن اســت آقای 
شارعی و همسرش هم مراسم جداگانه ای را دوباره برگزار 
کنند و به زودی ویدئوهایش سر از شبکه های اجتماعی 

درخواهد آورد! شارعی در پاسخ به این سوال می خندد 
و می گوید: »بله افرادی بوده اند که به من گفته اند حتما 
شما می خواهید مراسم دیگری هم برگزار کنید. من در 
پاسخ شان به شوخی می گویم حاضرم نشانی منزل و شماره 
تلفنم را به آن ها بدهم تا بیایند یک هفته در خدمت شان 

باشیم و ببینند ما مراسم دیگری برگزار نخواهیم کرد. یا 
حتی حاضرم 24 ساعته الیو اینستا از زندگی ام بگذارم 
تا مطمئن شوند مراسم دیگری در کار نخواهد بود. ما به 
هرحال نیت مان خدایی بود. به نظر من بعضی وقت ها اگر 
کاری انجام دهید و هیچ کس ایــرادی نگیرد، باید کمی 
به خودتان شک کنید. چنین ایرادهایی همیشه هست و 
شاید نشان می دهد کار شما درست به انجام رسیده است«.

رضایت خدا ضامن 
خوشبختی است

آن گونه که در خبرها و صحبت ها متوجه شده ام 
خود شارعی و همسرش هم یک زندگی ساده و 
طبیعتا خیلی از مشکالت زندگی معمول ما را 
دارند. از خانم عابدینی درباره این که چه چیزی 
را عامل خوشبختی در زندگی  آینده اش می 
داند و نقش پول در این میان چقدر پررنگ است، 
می پرسم که می گوید: »ما هم مشکالت مالی 
داریم مثل همه. این چالش ها و استرس های 
مالی در زندگی همه ما کم یا زیاد وجود دارد 
منتها این نباید باعث شود دیگران را فراموش 
کنیم. نباید فکر کنیم پول خوشبختی را تضمین 
می کند. من همیشه سعی می کنم به جای 
این چیزها به رضایت خداوند فکر کنم. رضای 
خداوند که در کاری وجود داشته باشد، آن موقع 
می توان گفت خوشبختی تضمین شده است. 
در همین کار هم از طرف بعضی اطرافیان ابتدا 
نگرانی ها و مقاومت هایی وجود داشت اما این 
نگرانی ها بیشتر به خاطر گنگ بودن این اتفاق 
بود. خیلی ها تصوری از آن نداشتند. بعد که 
فهمیدند همه حس خوبی داشتند. من هم این 
پیشنهاد را با اشتیاق پذیرفتم چون حس کردم 

رضایت خداوند در این کار وجود دارد«.
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 عالیم فلج مغزی در کودکان
تاخیــر در مراحل رشــد حرکتــی کودک 
ممکن اســت اولیــن نشــانه ایــن بیماری 
 CP باشد که آن را فلج مغزی یا به اختصار

می نامند.
یکی دیگر از مهم ترین عالیم فلج مغزی در 
کودکان، ناتوانی  های حرکتی در کودک 
اســت که تا آخر عمــر بــا او همراه اســت. 
بعضــی از کــودکان مبتــال به فلــج مغزی 
دچــار عقــب ماندگــی ذهنی می شــوند. 
اگرچه آســیب  های مغزی که علت اصلی 
به وجود آمدن این بیماری است پیشرونده 
نیســت، اما مشــکالت حرکتی بیمار می 
تواند پیشرفت کند. پس این بیماران باید 

تا پایان  بلوغ ، تحت نظر پزشک باشند.
شدت این بیماری متفاوت است. در برخی 
کودکان، بیمــاری چنان شــدت می یابد 
که کــودک در مدت زمــان کوتاهی بعد از 
تولد فوت می کند و در بعضی دیگر آن قدر 
خفیف است که شاید نیاز به هیچ اقدامی 

نداشته باشد .
 سن بروز عالیم 

عالیــم اولیه فلــج مغــزی معمــوال قبل از 

ســه ســالگی نمایــان مــی  شــود. نــوزاد 
مبتال به فلــج مغزی اغلــب در مقایســه با 
دیگــر کــودکان ، مراحــل رشــد کندتری 
در نشســتن ، غلتیــدن ، لبخنــد زدن ، 

چهاردست و  پا راه رفتن و... دارد.
 تقسیم بندی علل 

عوامل قبل از تولد
عواملی اســت که در حین جنینــی پدیدار 
 مــی شــود و مغــز بــه درســتی تشــکیل 
نمی شود. بسیاری از بیماری  های ژنتیکی 
یا برخــی از عفونت  های ویروســی مادر در 

زمان بارداری جزو این دسته است.
عوامل هنگام تولد

عواملی اســت کــه در هنــگام زایمــان به 
 علت نرسیدن اکسیژن به مغز نوزاد ایجاد
 می شود و آســیب غیر قابل جبرانی به آن 

وارد می کند.
عوامل بعد از تولد

عواملــی ماننــد عفونــت  هــای مغــزی ، 
نرســیدن اکســیژن به مغــز و خــون ریزی 
مغــزی )بــه علــت ضربــه مانند تصــادف ، 
افتادن کودک به زمین یا دیگر ضربات به 
ســر کودک( می تواند بعد از تولد کودک 

و زمانی که هنوز مغز او بســیار آسیب پذیر 
اســت صدمات غیــر قابل بازگشــتی به او 

وارد کند.
 راهکار هایی بــرای جلوگیری از فلج 

مغزی 
 آزمایــش مــادران بــاردار از نظــر عامل 
Rh و هنگامی که این عامل منفی باشــد، 
۷۲ ســاعت قبل از زایمان مادر واکسینه 

می  شود.
 درمان ســریع کودک مبتال به زردی از 

طریق روش فتوتراپی
 محافظــت از کــودکان در برابــر وارد 
شــدن ضربه  ها و آســیب  های فیزیکی به 

مغز کودک
 بعضی از روش های درمانی

فیزیوتراپی: فیزیوتراپی به کودکان فلج 
مغزی، کمک می کند تــا توانمندی های 

جسمی حرکتی شان را تقویت کند.
کاردرمانــی: کار درمانــی یک ســری از 
فعالیــت هــای هدفمنــد بــرای افزایــش 
مهــارت هــای حرکتــی در کــودکان را 

طراحی می کند.
 این عمل به کودک فلج مغزی در استفاده 

از وســایل مورد نیاز برای نشستن، حمام 
کردن، ایســتادن، غذا خوردن و... کمک 

می کند.
گفتار درمانــی: هدف از گفتــار درمانی 
بهبود مهارت های ارتباطــی کودک فلج 
مغزی اســت. کودکی که به ایــن بیماری 
دچــار شــده، ممکن اســت نیاز بــه کمک 
برای غلبه بر یک مشــکل خفیــف تلفظی 

داشته باشد.
درمان دارویی: امکان دارد برای کودک 
مبتــال بــه فلــج مغــزی بــه دلیــل شــرایط 
خاصی ماننــد ابتال به تشــنج یــا گرفتگی 
های دردناک از داروهای خاصی استفاده 
شود. گرفتگی عضالنی را می توان از طریق 
تزریق داروهــای ویژه ای ماننــد بوتوکس 

)Botox( برای مدت چند ماه مهار کرد.
جراحــی: در برخی مواقع بــرای کاهش 
اثر گرفتگی  عضالنی در ســتون مهره ها، 
لگن و پاهای کودک مبتال به فلج مغزی از 
جراحی های ارتوپدی و بافت نرم استفاده 
می شــود. در این گونه جراحــی می توان 
با بلند کردن عضــالت، حرکت کودک را 

تسهیل کرد.
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پرسش و پاسخ

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 صفورا کوکبی 
متخصص مغز

آیــا تشــخیص و درمان شــایع تریــن بیماری 
التهــاب مغــز)ام اس( تنها با عالیــم ظاهری 

است؟ )من بسیاری از این  عالیم را دارم .(

خیر، ام اس شــایع ترین بیمــاری التهابی مغز و 
نخاع اســت. در ایــن بیماری، بــدن آنتی بادی 
هایی را  علیه خود می ســازد که  باعث آســیب 
سیســتم عصبی بیمار می شــود. ایــن بیماری 
بیشتر در خانم های جوان شیوع دارد که باعث 
ایجاد عالیم عصبی مثل تاری دید، بی حســی 
یا مورمــور شــدن، نداشــتن  تعــادل، دوبینی، 
ســرگیجه و بســیاری عالیــم دیگــر می شــود. 
بســیاری از عالیم عصبی گذرا کــه در حد چند 
دقیقه برای فرد ایجاد می شود و بهبود می یابد، 
معمواًل حمله ام اس  نیســت. از طرفی هرچند 
که شیوع ام اس بیشتر در خانم های جوان شایع 
است ولی مواردی از بیماری هم در آقایان یا در 
سنین باال دیده می شود. پس هر حمله با مشکل 
عصبی جدید به خصوص وقتی که بیش از ۲4 
ساعت طول بکشــد در هر سن و جنس نیازمند 

پیگیری و بررسی سریع است.
 تشخیص ام اس

تشــخیص این بیماری نیازمنــد ام آر آی و انجام 
یک ســری آزمایش های خاص است.در بعضی 
موارد نیاز به انجــام  آزمایش مایع مغزی نخاعی 
)به اصطالح آب کمر( و نوار عصب چشم است که 
پزشک برحسب عالیم و نشانه های بیمار تصمیم 

به انجام آن ها می گیرد.
 درمان ام اس

پس ازاین که تشخیص ام اس قطعی شد بیمار باید 
برای پیشــگیری از حمالت و پیشرفت بیماری از 
داروهای خاص این بیماری که به دودسته تزریقی 
و  خوراکی تقسیم می شود استفاده کند.از طرفی  
بعضی از عالیم بیمار حمله ام اس نیســت و برای 
درمان آن ها، داروهای خاص با نظر پزشک معالج 

تجویز می شود. 

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
یکشنبه

1۷آذر1398
شماره1۴8۲

 ٰ آب جــوش را به بلغــور اضافــه کنید و اجــازه دهید 
باید تمام آب جذب بلغور و نرم  10 دقیقه بجوشــد. 
شود.  زمانی که بلغورها پخت آن ها را کنار بگذارید 
تا خنک شود. چغندرها را بشویید و پوست آن ها را 

بگیرید و بعد از پختن رنده یا نگینی  کنید. 
 سیب سبز را بشویید و درشت رنده کنید.

  در یک کاســه چغندر، ســیب، گــردو و جعفــری را 

مخلوط کنید.
  روغن زیتون، آب لیموی تازه، نمک و فلفل را نیز 

به مواد اضافه و خوب با هم مخلوط کنید.
  ساالد را به مدت 30 دقیقه در یخچال نگه دارید تا 

طعم ها به خوبی ترکیب شود.
  سپس از یخچال خارج و با شاخه های جعفری تازه 

تزیین کنید.

 بلغور – یک دوم فنجان
 آب جوش – یک فنجان

 چغندر پخته شده - یک یا ۲ عدد کوچک
 سیب سبز بزرگ – یک عدد

جعفری خرد شده – یک چهارم فنجان
 پیاز کوچک ریز خرد شده – ۲ عدد

گردو ی ریز خرد شده – یک چهارم فنجان
روغن زیتون – یک چهارم فنجان

 لیموی تازه – یک عدد
 رب انار ملس – یک قاشق غذاخوری

 نمک و فلفل سیاه  - به میزان الزم
 جعفری یا شوید برای تزیین – کمی

ساالد بلغور

ساالد

اگر می خواهید مطمئن شوید که فرزند شما در آینده 
غذای خوب و سالمی مصرف می کند، حتما در طول 
بارداری غذای سالم مصرف کنید. جالب است بدانید 

نوزادان به مواد غذایی شیرین  تمایل دارند.
آزمایش ها نشان می دهد هر آن چه خانم ها در دوران 
بارداری می خورند در مایع آمنیوتیک قابل تشخیص 

است و جنین طعم و مزه ها را کم کم درک می کند.
 شــاید این یک ســازوکار طبیعی برای بقاســت که ما 
انسان ها با عشق به شیرینی به دنیا می آییم و این مزه 
را حتی زمانی که در شــکم مادرمان هســتیم دوست 

داریم. حــدود 1۵ تــا 1۶ هفته بعــد از لقــاح، جنین 
لذتی را که از شــیرینی می برد با بلعیدن بیشــتر مایع 
آمنیوتیک در زمانی که شیرین است، نشان می دهد. 
جالب این کــه زمانی که ایــن مایع تلخ اســت، جنین 

تمایلی به آن ندارد.
 تمایل به شوری و ترشــی هم ذاتی است بنابراین اگر 
جنین به مزه ســبزی ها در رحم مادر عــادت کند بعد 
از آن که نوزاد از شیر گرفته شود ناخودآگاه به سمت 

غذاهای مقوی خواهد رفت. 
 بهداشت نیوز

نوزاد در رحم مادر مزه ها را تشخیص می دهد

فلج مغزی بر اثر آسیب به مغز کودکان به وجود می آید و کودکان نارس و آن  هایی که در هنگام تولد وزن کمتری دارند بیشتر در معرض این خطر قرار می گیرند

دانستنی ها

منابع : ایرن، ایسنا، 

فلج  مغــزی باعــث ناتوانی کودک می شــود 

اما  کودکان فلج مغزی همانند دیگر کودکان 

به عاطفه ، محبت ، صمیمیــت ، توجه ، رابطه 

دوستانه و انسانی نیازمند هستند. چون این 

بیماری درمان قطعی ندارد، در ادامه به عالیم ، تقسیم بندی 

و راه های پیشگیری از آن اشاره می کنیم.

کدام رژیم برای کبد چرب بهتر است؟
 کبد چرب یکی از مشــکالت دنیــای امروز 
اســت. متاســفانه شــیوع ایــن عارضه طی 
سال های اخیر افزایش زیادی داشته است. 
برخی متخصصان آمار شــیوع ایــن عارضه 
را در ایــران حــدود 40 درصــد در بــزرگ 
ســاالن می دانند، آن هــم در شــرایطی که 
بســیاری از آن ها از آن بی اطالع انــد. از آن 
جا که مهم ترین عامل ابتال بــه این عارضه، 
اضافــه وزن اســت، تاکنــون برنامه هــای 
غذایــی متنوعــی بــرای کاهــش وزن برای  

بهبــود وضعیــت کبــد بــه کار گرفته شــده 
اســت. حاال در مطالعه ای جدید، محققان 
در بارســلونای اســپانیا بــه بررســی انــواع 
رژیم های با پروتئین باال در کنترل عوارض 
کبد چرب پرداخته اند، تا ببینند کدام یک از 
این رژیم ها می تواند بیشترین فایده را برای 
افــراد دارای اضافــه وزن  که مبتــال به کبد 

چرب  هستند داشته باشد؟
این روزها برنامه های غذایی حاوی پروتئین 
باال چــون اتکینــز، زون یــا کتو طرفــداران 

زیــادی یافتــه اســت. نکتــه  مشــترک تمام 
ایــن رژیم هــا کاهــش بســیار زیــاد ســهم 
کربوهیدرات هــا و در مقابل افزایش ســهم 
پروتئین هــا در برنامه غذایی روزانه اســت. 
مطالعات تا پیش از این  نشان داده است که 
این برنامه های غذایــی می تواند به کاهش 
وزن افــراد با ســرعتی زیاد کمک کنــد و به 
ایــن ترتیب برخــی از مشــکالتی کــه افراد 
دارای اضافه وزن با آن روبه رو هستند، چون 
دیابت را کاهش دهد. اما درباره کبد چرب 

چطور؟ آیــا این رژیم ها به بهبــود کبد چرب 
هم می تواند کمک کند؟

 سهم پروتئین گیاهی را افزایش دهید
جمع بندی این گروه از محققان اسپانیایی با 
توجه به مطالعات متعددی که در کشورهای 
مختلف انجام شده است، از موثر بودن این 
رژیم های غذایی درباره کبد چرب حکایت 
دارد. اما همه  این برنامه های غذایی به یک 
میزان تاثیــر نــدارد. در واقع بررســی های 
دقیق تر نشــان می دهد برنامه های غذایی 

حــاوی پروتئین باالیــی برای مشــکل کبد 
چــرب مناســب تر اســت کــه دارای میزان 
زیــادی پروتئین گیاهی باشــد، کلســترول 
پایینــی داشــته و میــزان شــکر در آن ها نیز 
پایین باشد. پیشنهاد این محققان دریافت 
حدود 80 درصد پروتئین دریافتی از منابع 
گیاهی است. البته اگر کسی بخواهد فواید 
رژیم خود را افزایش دهــد، می تواند برنامه 

ورزشی منظمی نیز برای خود ترتیب دهد.
 Nutrients  :منبع

نوزادان در هفته های 1۵-13 بارداری می توانند طعم  و مزه های متفاوتی را تشخیص دهند

بیشتر بدانیم

بانوان
برنزه کردن آری یا 

خیر؟
»فریدریش ولــف« مهنــدس آلمانــی 40 ســال 
پیش برای مقابله با افســردگی ناشی از کمبود 
نور و کوتاه بودن طول روز در بعضی کشــورها و 
تولید ویتامین D در فصل پاییز و زمستان اولین 

سوالریوم دنیا را اختراع کرد.
 اختراعی که به»ماشــین جنجالــی و خطرناک 
زیبایی« تبدیل شــد و خیلی زود مورد استقبال 

افراد برای زیباتر شدن قرار گرفت.
 سوالریوم چیست؟

سوالریوم دســتگاهی برای برنزه کردن پوست 
بــدن اســت و تختــی دارد کــه در دیــواره   آن 
المپ های اشــعه فرابنفش  نصب شــده اســت. 
باقرار گرفتن شــخص در این دســتگاه در واقع 
بدن او از همه طرف در معرض حجم زیاد تابش 
نور فرابنفــش در مدت زمان خیلــی  کوتاه قرار 
می گیرد. فرایندی که در دستگاه رخ می دهد، 
باعث می شــود پوســت بدن پس از چنــد دوره، 
برنزه شــود که میــزان و طیف رنگ بــه انتخاب 

خود اوست.
 ســوالریوم، جایگزیــن مناســب بــرای 

خورشید است یا خیر؟
وقتی آفتاب که حاوی اشعه ماورای بنفش است 
به پوســت می تابد، باعث تخریب آن می شــود و 
سلول های مالنوســیت، ماده ای به نام مالنین 
ترشــح می کند که در واقع ضد آفتــاب طبیعی 
بدن ماســت و باعث می شــود رنگ پوست تیره 
یــا به اصطالح برنزه بشــود کــه ایــن تغییر رنگ 
واکنش دفاعی بدن در برابر اشعه آفتاب است.

در این میان افرادی به غلــط تصور می کنند که 
فقط نور خورشید به پوست شان آسیب می زند 
و اگر سوالریوم را جایگزین کنند، از آسیب های 

آن درامان هستند.
 این درحالی اســت که آســیب های آن از تابش 
طبیعی آفتاب بیشتر است چون اشعه سوالریوم 
با قدرت بیشــتری بــه هردوطرف بــدن تابیده 
می شــود و  هیچ پوششــی، بــدن را در برابر آن 

محافظت نمی کند.
 تحقیقات نشان داده اســت سوالریوم احتمال 
ابتــال بــه مالنومــا را کــه نوعــی عاضه پوســتی 
خطرناک اســت تا ۲0 درصد افزایش می دهد 
و این میزان در افرادی که قبل از 3۵ سالگی به 
صورت مرتب از کابین های برنزه کننده پوست 

استفاده می کنند، بیشتر است.
 عوارض سوالریوم 

پیری پوست
 افزایش چین و چروک ها

 لکه های پوستی
 افتادگی

 ضخیم شدن پوست
 کک و مک 

عوارض استفاده از سوالریوم در درازمدت خود 
را نشــان می دهد. افــزون بر افزایــش احتمال 
ابتال به سرطان های پوستی، سوالریوم قدرت 
ایمنــی پوســت را نیــز کاهــش و ایــن موضــوع 
احتمــال ایجــاد انــواع عفونت هــا را افزایــش 

می دهد.
 این افراد برنزه نشوند

   افراد با موهای بور و چشم های روشن. زیرا 
پوست آن ها در برابر تابش اشعه ماورای بنفش 

آسیب پذیرتر است.
    افراد زیر 18ســال بــرای برنزه شــدن نه از 
دســتگاه های ســوالریوم و نــه از حمــام آفتاب 

استفاده نکنند.
   افراد با کک ومک و خال های زیاد، زخم های 
پوستی یا ســابقه آفتاب سوختگی در هر مرحله 

از زندگی شان بهتر است برنزه نشوند.
 افرادی که داروی خاصی مصرف می  کنند، 
در صورت اصرار به برنزه شــدن حتما با پزشک 

معالج مشورت کنند.
  زنان با آرایش صورت نباید برنزه شوند چون 
اشــعه ماورای بنفش احتماال باعث حساســیت 

پوستی در آن ها می شود.   
eghtesadonline، dw :منبع

فاطمه قاسمی
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قرار و مدار

روز درست کردن پاپ کورن

امروز خودتون رو تحویل بگیرین و یک ظرف 
پاپ کورن درست کنین. حتما یک ادویه ای 
هم بهش بزنین تا خوشمزه تر 
بشه. وسط کار، درس خوندن 
یا کارهای خونه، چندتا ازشون 
نــوش جــان 

کنین...

* یک پازل چندصدتایی! اگر مایلید در این شب های طوالنی 
پاییزی او را تا حدی از تلفن همراهش دور کنید، پازل بهترین هدیه 
برای سرگرم  کردن او در کنار نوشیدنی های گرمی  است که شما از 

او پذیرایی می کنید.
* هدیه های فنی: بسیاری از آقایان فنی کار به دنبال کامل  کردن 
جعبه ابزارآالت خود هستند و از این کار لذت می برند. از انبردست و 
چکش گرفته تا دریل خانگی خوش دست و سبک، بسته به جیبتان 

می تواند هر مرد فنی را خوشحال کند.
* لوازم کمپینگ و طبیعت گــردی: این  روزها عالقه آقایان به 
سفر در طبیعت را نمی شود انکار کرد. این سرگرمی به لوازم خاص 

خودش نیاز دارد. شما می توانید هر 
کدام از لوازم ضروری کوهنوردی و 
کمپینگ مثل کیسه خواب، چادر، 
زیرانداز، جی پی اس، اجاق  سفری، 
صندلی  سفر و هر چه را کسری دارد، 

هدیه دهید.
* یــک پتــوی ســاده: شــوهرتان 
احتمــاال قــدردان ایــن هدیه شــما 
خواهد بود تا زمستان را با آن سپری 

کند، چه در رخــت خواب یا روی مبل دلخواهــش برای یک چرت  
کوتاه همزمان با تماشای سریال ها و برنامه های مورد عالقه اش.

* جعبه یا استند لوازم همراه: این گونه یکی از هدیه هایی است 
که شوهرتان احتمااًل نمی دانسته چقدر به آن احتیاج داشته است. 
جعبه یا استندی که بتواند تلفن، کلید، سوئیچ، کیف پول، عینک، 
قلم و ... را نگه دارد و لوازم هر روزه او را سازمان دهی کند و شما هم 
از پخش و پال شدن ســوئیچ خودرو روی کابینت و عینک روی میز 

تلفن و ... خالص می شوید.
* مجموعــه محصــوالت مراقبت از پوســت: معمــوال آقایان 
کمتر به فکر خرید این محصوالت برای خودشان هستند. پس با 
این هدیه، آن ها را وادار به توجه به بهداشــت و زیبایی پوست شان 
می کنید. بسته های بهداشتی مردانه هدیه ای مناسب برای همه 

افراد با هر توان مالی است.

* لوازم ورزشــی با رنگ و شــکل تیم مورد عالقه اش: بدون  
شــک همســر شــما اگر اهل ورزش یا  طرفدار پرو پاقرص یک تیم 
ورزشی باشــد، با هر کاالیی که یادآور تیم مد نظرش است، غافل 
گیر خواهد شد. اگر می خواهید غافل گیری خود را کامل کنید، 
پیراهنی را با امضای بازیکن مشــهور مد نظر بخرید. ســاده ترین 

پیشنهاد، خرید یک دست لباس ورزشی است.
* کوله پشتی یا کیف سرشانه همه کاره: اگر همسرتان شغلی 
با ســاعات کاری طوالنی دارد، ایــن هدیه بهترین وســیله برای 
حمل لپ تاپ، اسپری خوشــبو کننده، جعبه  عینک، ظرف غذا و 
تنقالت و لوازم شخصی او در طول روز است بدون این که مجبور 
باشــد هر روز این اقالم را با پالســتیک و به شــکلی ناخوشایند با 

خود همراه کند.
* اسپیکر قابل حمل: یک اسپیکر 
همراه و ضد آب که در حمام نیز برای 
آوازخوانــی آن هــا مناســب باشــد، 
هدیــه ای ایــده آل اســت! اســپیکر 
بلوتوثی در ســفر، کوه یا هرجایی که 
به برق دسترســی نداشــته باشــید، 
خیلی بــه کار می آیــد و امــروزه با هر 
قیمتی و مناســب با جیب همه افراد 

در بازار موجود است.
* بازی هــای فکــری نوســتالژی: هدیه هایــی مثل عروســک 
شــخصیت های کارتونــی، اســباب بازی های فکــری یا مناســب 
بزرگ سال مثل ماشــین یا بالگرد کنترل از راه دور و لوازم تزیینی 

نوستالژیک، کودک درون آن ها را فعال می کند.
* یک بالشــت با طرحــی از عالیقش: یک جفت بالــش نرم و 
خوب که این روزها به  راحتی می توانید با هر طرحی از هنرمندان، 
ورزشکاران، نویسندگان و.... سفارش چاپ دهید، احتماال برایش 

تازگی خواهد داشت.
*هدیه فرهنگی و هنــری: به این آقایــان از دادن کارت هدیه و 
وجه نقد جداً خودداری کنید و اگر همسرتان اهل هنر است یک اثر 
هنرمندانه برایش بخرید. اگر اهل موسیقی، فیلم یا تئاتر است، او 
را به دیدن یکی از آن ها دعوت کنید. اگر اهل کتاب و کتاب خوانی 

است، کتابی برایش تهیه کنید.

جوراب بس است!
پیشنهادهایی متفاوت به خانم هایی که می خواهند با یک هدیه ویژه دل شوهرشان را به دست آورند

چرا نباید برای دوقلوها لباس 
یک شکل بخریم؟

معموال همه ما دوقلو ها را با لباس و شکل و شمایل یکسان 
و پرسش های کلیشه ای درباره آن ها به یاد داریم، در حالی 
که تفاوت های فردی، قانون هستی است و حتی دوقلو های 
همســان نیز دو فرد متفاوت با ویژگی های منحصر به فرد 
هســتند. بنابراین تربیتی درست اســت که بدون افراط و 
تفریط باشــد و تعادل را بین دوقلوها حفظ کند چراکه هر 
کدام قوت ها، ضعف ها و نیاز های خاصی دارند. در ادامه 

چند نکته برای تربیت دوقلوها مطرح می شود.

   شیوه های تربیتی جداگانه برای دوقلوها 
در اغلب مــوارد یکــی از دوقلو هــا، از دیگری آرام تــر و این 
موضوع ممکن است قل دیگر را قلدرتر کند، از این رو باید 
والدیــن در مدیریت این قبیل کودکان هوشــیار باشــند. 
توصیه می شود برای رشد خودشناسی در دوقلوها تا حد 
امکان از خرید لباس و وســایل یک شــکل اجتناب کنید. 
همچنین درباره ویژگی های خلقی و شخصیتی کودکان در 
سنین مختلف، مطالعه الزم را داشته باشید و به تفاوت های 
فردی از قبیــل راه رفتــن، به حــرف آمــدن و مهارت های 

حرکتی و غیره آن ها احترام بگذارید.

با یکدیگر مقایسه شان نکنید
از نام گذاری »این یکی بدعنق هســت  ولــی اون یکی نه« 
بپرهیزید. با توجه به شرایط سنی، مهارت های اجتماعی 
به ویژه کنترل خشــم، همکاری، رعایت نوبت، همدلی و 
جرئت مندی را به دوقلوها آموزش دهید، هرگز آن ها را با 

هم مقایسه و حس حسادت را در آن ها تقویت نکنید. 

  حس همبستگی شان را تقویت کنید
کار هایی را کــه هر کدام از کــودکان بایــد در منزل انجام 
دهند، مشخص کنید. بکوشید کار ها را به صورت نوبتی 
بین آن ها عوض کنید تا کودک احساس نکند با او عادالنه 
رفتار نشده است. از آن ها  بخواهید بعضی کار ها را با یکدیگر 
انجام دهند چراکه این تجربه های گروهی باعث می شود 
حس همبستگی و احساسات مثبت بین آن ها بیشتر شود. 
راه های استفاده مشترک از وسایل و اسباب بازی ها را به 
این کودکان آموزش دهید،  اختالف بین کودکان را تشویق 
نکنید و در صورت لزوم با استفاده از محرومیت موقت برای 

هر کدام از آن ها از درگیری جلوگیری کنید.

* مهارت شبکه ســازی که در پرونده زندگی سالم به آن 
اشاره شــده بود، خیلی جالب اومد به نظرم. واقعا جای 
خالی آموزش چنین مهارت هایی در دانشگاه ها به جای 
این همه کتاب های تئوری احســاس میشــه. کاش این 
مطلب رو وزیر علوم بخونه به جای ما دانشجوها و استادان 
یک دکترای مکانیک، بیکار دانشگاه.  
* از صفحه خانواده بابت آشنایی من که یک پدر هستم با 
موادمخدر جدید تشکر می کنم. من به تازگی قرصی را در 
جیب پسرم دیدم و بردم به یک دکتر نشان دادم. همین 
»ســالویا«ی لعنتی بود. خدا را شــکر زود متوجه شدم و 
اعتیادش جدی نشده بود. بقیه خانواده ها مراقب باشند.
* طرح قــرار و مدار که من هــر روز دنبالش می کنم، این 
دفعه بر خالف متنش بــود ولی خوب بــود! خخخ. منم 
دوست دارم وقتی عصبانی میشم، یک چیزی رو بشکنم!
* به جای ســتون معرفی کتاب در صفحه کودک، فقط 
برش های خوبش را بزنید. کی حوصله خرید کتاب داره؟
* در مطلب سالم کودکانه، کاش نحوه زدن گره پاپیونی را 
هم آموزش می دادید. داستان رو برای پسر چهار ساله ام 
خوندم، اصرار پشت اصرار که بند کفشم رو پاپیونی گره 

بزن. چی کار کنم؟
* اســتفاده از عبارت »یکی از معلم هایمــان روی من کلید 
کرده«، در اتاق مشاوره در شان معلم ها نیست. رعایت کنید.
* من ســال اول دانشــگاه با این نمودار دایــره ای که در 
صفحه اول زندگی سالم اســت، برای برنامه ریزی آشنا 
شــدم ولی خیلی به دردم نخــورد. نمی دونــم چرا ولی 

قابلیت اجرایی شدن نداره به نظرم.
* همسر عزیزم مهدیه جان، تولدت را که بهار دوباره من 

است، تبریک عرض می کنم. ممنون از زحمتات.
هادی ، مشهد    

تربیت فرزند

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

خانه ای تمیز با کشوهای نامرتب      اختالل دراماتیک
در نگاه اول، ممکن است یک آپارتمان یا اتاق های یک 
خانه بی عیب و ایراد به نظر برسد. کفپوش تمیز، کتاب 
هایی که با نظم خوبی مرتب شــده انــد، کاغذ دیواری 
مناسب و ... اما اگر نگاهی به داخل کشوی آشپزخانه 
یا یک قفسه کمد آن بیندازید، ممکن است داخل آن ها 
قیچی یا قلم شکســته، کارت های اعتبــاری قدیمی یا 
لباس های مچالــه شــده را ببینید. برای افــراد دارای 
اختالل شــخصیتی دراماتیک، خوب به نظر رســیدن 
ظاهر هر چیز اهمیت زیــادی دارد. این افراد دوســت 
دارند بهترین جنبه از شــخصیت خودشــان را نشــان و 
بیشتر کارها را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران انجام 
دهند. پنهان کردن وسایل قدیمی و به دردنخور برای 
این دســته از افراد آســان تر از جدا کردن و دور ریختن 
آن هاســت. این نوع افراد بیشــتر از این که سعی کنند 
خانه را واقعا تمیز کنند، دوست دارند آن را تمیز و مرتب 

نشان بدهند.

بالکن پر از زباله و سینک  کثیف      تنبل و مسامحه کار
در مقابل کسانی که عاشق تمیزی هستند، افرادی هم هستند 
که کمتر می توان نشانه ای از نظافت را در محیط اطراف شان 
یافت. آن ها در زمســتان تمام زباله هــا را در بالکن جمع می 
کنند یا تمام ظــروف کثیف را داخل ســینک مــی گذارند تا 
زمانی که متوجه شوند هیچ ظرف تمیزی باقی نمانده است 
سپس تصمیم به شستن شان می گیرند. اهمال و مسامحه  
کاری، مشکلی است که چنین افرادی گرفتارش هستند. این 
افراد با عذر و بهانه هایی مثل »االن وقت ندارم« یا »فردا انجام 
می دهم«، کارهای دشوار یا کم اهمیت منزل را به تعویق می 
اندازند. از نظر روان شناسی، اهمال کاری یا تنبلی می تواند 
عوامل و انگیزه های مختلفی داشته باشد. اگر متوجه شده 
اید که گاهی در انجــام کارها تعلل می کنید، بــرای ترک آن 
از کارهای کوچک شــروع کنید. ظروف غذا را درست بعد از 
خوردن غذا بشــویید و هر روز زباله ها را بیرون ببرید. شما به 
عادت ســالم انجام به موقع کارها در بخش های مهم تری از 
زندگی مانند کار یا روابط با افراد دیگر احتیاج خواهید داشت.

آشپزخانه به هم ریخته و غیربهداشتی      افسردگی
معموال آشــپزخانه بایــد تمیزترین مکان خانه باشــد چون 
تمیز بودن آن با ســالمت اعضای خانواده ارتباط مستقیم 
دارد. حتی تنبل ترین افراد هم سعی می کنند از بهداشت 

آشــپزخانه مطمئن شــوند. با این حال، افرادی هم 
هســتند که با یک آشــپزخانه کثیف مشکلی 

ندارنــد و دلیلــش هم فقط تنبلی نیســت. 
بسیاری از مطالعات ثابت می کنند توجه 
نداشتن به بهداشــت و نظافت خانه، یکی 
از نشــانه های افسردگی اســت. این افراد 

انرژی الزم را برای رسیدگی به بهداشت خانه 
خود ندارندو ارزش کافی برای زندگی در یک مکان 

پاک قائل نیستند.

حمامی که فقط صابون دارد و لیف      استرس زیاد
در تبلیغات شامپوها، معموال حمام به عنوان مکانی نشان 
داده می شود که شــما می توانید تمام مشکالت خود را در 

آن فراموش و کامــال آرامش پیدا کنید. جالب اســت که از 
منظر روان شناســی، واقعا هم همین طور است. فقط یک 
نگاه به حمام کافی است تا بگوییم صاحب خانه نه تنها برای 
بدن خود بلکه برای آرامش روانی اش چقدر اهمیت قائل 
است. یک حمام تمیز، نشانه آن است که از آن به طور مرتب 
استفاده می شود. وجودشامپو های مختلف، خمیر دندان 
با کیفیت باال، کرم های صورت و لوسیون بدن به این معنی 
است که فرد به خودش اهمیت می دهد. اگر تنها چیزهای 
موجود در حمام، صابون و مقداری فوم خشک شده باشد، 
به معنای افسردگی صاحب خانه نیست بلکه بدان معناست 
که او فرد واقعًا پراسترسی است و وقت زیادی برای توجه به 

ظاهرش ندارد.

خانه ای پر از وسایل اضافه       ابتال به روان رنجوری
برای بعضــی افــراد، خداحافظی با چیزهایی که دوســت 
دارند، کار سختی اســت. احتماال آپارتمان هایی با چنین 
وسایلی را دیده اید: چندین سرویس چای خوری که هیچ 
فردی از آن ها اســتفاده نمی کند، مبلمــان قدیمی که در 
بالکن قرار گرفته، یک دوچرخه قدیمی که مدت ها کسی 
ســوار آن نشده اســت و دیگر وســایل  ناکارآمد. در بهترین 
حالت، این شرایط نشانه شخصیتی محافظه کار است. فرد 
نمی خواهد شرایط موجود را تغییر بدهد و سعی می کند 
از تغییرات فرار کند اما بدترین سناریو، زمانی است که فرد 
تمایل داشته باشد مدام وسایلی را که استفاده ای ندارند به 
خانه ببرد. این کار نشانه رفتارهای اجباری و روان رنجوری 
است. این نوع افراد صرفا نمی توانند از انبار کردن وسایل 

در خانه خودداری کنند.

یک خانه  بسیار تمیز و مرتب      کمال گرایی و اضطراب
مطالعات متعددی نشان داده اند تمیز کردن خانه به طور 
منظم و ســایر اقدامات ســاده روزمره، می تواند مشکالت 
تمرکز را برطرف و ما را مسئول تر، خوشحال تر و با اعتماد 
به نفس تر کند. اما اگر فردی بیش از حد به پاکیزگی 
خانه توجه داشته باشد، این رفتار او می تواند 
نشانه برخی مشکالت روحی باشد. معمواًل 
بــرای این نــوع افــراد، مهمــان چیــز زیاد 
خوشــایندی نیســت زیرا ممکن اســت به 
وسیله ای آســیب برســاند یا نظم خانه را به 
هم بریزد. همچنین توجه زیاد به تمیزی خانه 
ممکن است نشــانه متمرکز شــدن روی چیزهای 
کوچک یــا تمایل به کمــال گرایی باشــد. اگر فــرد خانه را 
به دلیل ترس از میکــروب و خاک به طور مکــرر تمیز کند، 
احتماال دچار اضطراب است. گاهی اوقات، مشغول شدن 
به نظافت خانه به مقابله با این اضطراب و رها شدن از افکار 

پریشان کمک می کند.

 

آیا شما از کسانی هستید که به شکلی وسواسی به تمیز و مرتب کردن 
خانه اهمیت می دهید یا برعکس، زیاد اهل تمیزکاری و رسیدگی به گوشه 
و کنار منزل تان نیستید؟ چه از دسته اول باشید یا دوم، شکل و شمایل 
ظاهری خانه تان، نحوه شستن ظر ف ها و شکل قرار گرفتن لباس ها 

در کمد و... به احتمال زیاد می تواند نشان دهنده زوایای روان شناختی درون تان باشد. 
همین موضوع درباره  دیگران هم صادق است یعنی اگر شما بخواهید فردی را که تازه با او 
آشنا شده اید، بیشتر بشناسید کافی است نگاهی به خانه اش و چیدمان آن بیندازید. در هر 
حال، دانستن چیزهای جدید درباره خودتان و دیگران همیشه کار جالب و مفیدی است. 
در این مطلب به شما درباره نتایج پژوهش چند روان شناس ایتالیایی درباره این که نوع به 
هم ریختگی خانه، چه ابعاد روان شناختی از شخصیت آن ها را آشکار می کند، خواهیم گفت.
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محوری

بانوان

بــرادر گرامی، هرچنــد بارها 
درخصــوص مشــاوره ازدواج 
و آمادگی هــای الزم بــرای 
ایــن اقــدام، مطالــب زیادی 
در همیــن صفحه به چاپ رســیده ولــی در عین 
حال، با توجه به نکات مطرح شــده توســط شما 
در پیامک تــان، مطالبــی را برای کمک به شــما 

خدمت تان عرض می کنم.

  عاشق شدن کافی نیست
این کــه شــما عاشــق شــده اید خیلــی عجیب و 
اشتباه نیست ولی این که بر اساس چه معیارها و 
مالک هایی عاشق شــده اید، مهم تر از آن است. 
همان طور که می دانید زندگی واقعی با تصورات 
اولیه افراد در سنین نوجوانی و جوانی تفاوت های 
زیــادی دارد و روبه رو شــدن با واقعیت هــا و فراز 
و نشــیب های زندگی نیــاز به زیرســاخت هایی 
از قبیــل رســیدن به بلــوغ و اســتقالل فکــری و 
عاطفی، اســتقالل اقتصــادی، کســب هویت و 
جایگاه اجتماعی مستقل، داشتن توانایی الزم 
برای پذیرش و انجــام مســئولیت های مربوط و 
... دارد که اگر چند مورد از آن ها همزمان وجود 
نداشته باشــد، می تواند مشــکالتی را برای فرد 
و خانــواده اش به وجود آورد. به عنــوان مثال اگر 
شــرایط دیگر مهیا باشد، ســربازی نرفتن شاید 
به تنهایی مشــکلی ایجاد نکند ولــی وقتی که با 
بیکاری، نداشتن درآمد، نداشتن استقالل و غیره 

همراه شود، قطعا آسیب هایی ایجاد می کند.

  در پیامک تان نشانه های خوبی نمی بینم!
این که خود شما هنوز به این نتیجه نرسیده اید که 
شرایط ازدواج را دارید و احساس می کنید شرایط 
این قــدر غیر قابل تصور اســت کــه نمی توانید با 

خانواده خودتان مطرح کنید، نشانه خوبی نیست 
یا حداقل مطلب شما این منظور را القا می کند. 
بنابراین بهتر است همه جوانب را فقط تحت تاثیر 
عشــق و از منظر یک عاشق بررســی نکنید بلکه 

عقل و منطق را نیز با خود همراه کنید.

  اهداف و برنامه های خود را مشخص کنید
این که هر جوانی نگران آینده خود باشــد کامال 
طبیعــی اســت ولــی مهــم، نحــوه اقــدام برای 
برطــرف کــردن این نگرانــی اســت چراکه یک 
اقدام نسنجیده و بی موقع به مراتب بدتر از اقدام 
نکردن است و بر همین اســاس الزم است قبل 
از هر چیــز برنامه خود را در انجــام اموری مانند 
خدمت سربازی، شــغل، رســیدن به استقالل 
و نهایتا کســب آمادگی های الزم بــرای  ازدواج 
مشخص کنید. توجه داشته باشید این برنامه ها و 
هدف گذاری ها باید بر مبنای واقعیت ها و شرایط 
موجود باشــد تا قابلیت اجرایی داشــته باشــد. 
آن گاه راحت تر می توانید با دفاع از آن، خانواده 
خود را متقاعد کنید تا با شما همراه شوند و اگر 
این چشــم انداز قابل دفاع باشــد، ممکن است 
خانــواده آن دختر نیز بتوانند مهلتــی را در نظر 
بگیرند تــا شــرایط ازدواج با دخترشــان را مهیا 
کنید و نگرانی تان بابت از دست دادن این دختر 

نیز برطرف شود.

  گفت و گو با خانواده را به تاخیر نیندازید
این که هر شب در این باره کابوس می بینید، دلیل 
درگیری شدید ذهنی شما درخصوص این مسئله 
است. بنابراین بهتر است گفت وگو با خانواده خود 
را خیلی به تاخیر نیندازید چون اگر حتی بعد از 
اقدام، به نتیجه ای نرسیدید، بهتر از این است که 
یک عمر خودتان را برای اقدام نکردن ســرزنش 
کنید. مراجعه حضوری به یک مشــاور باتجربه و 

دارای مجوز را نیز به شما توصیه می کنیم.

عاشق دختری شده ام اما چون بیکارم و سربازی هم نرفته ام، می ترسم از او 
خواستگاری کنم. نمی دانم اصال این موضوع را چطور با خانواده ام در میان 
بگذارم. 22 ساله ام و بعضی شب ها کابوس می بینم دختر مورد عالقه ام با 

پسر دیگری ازدواج کرده است، نمی خواهم او را از دست بدهم. چه کنم؟ 

احتماال برای همه شــما فکر  کردن درباره هدیه ای که قرار اســت به همســرتان بدهید یک چالش بزرگ است. با این که 
او و عالیقش را خوب می شناسید اما باز هم هر بار این موضوع تا مدت ها فکر شــما را درگیر می کند و در نهایت به خرید 
کادوهایی مثل پیراهن، شلوار، کفش، جوراب و ســاعت برای آقایان ختم می شــود! خرید هدیه برای آقایان کار چندان 
سخت و پیچیده ای نیست، ما به شما ایده هایی می دهیم تا بیشتر از این با کادوهای تکراری همسرتان را غافل گیر نکنید!
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مشاوره 
ازدواج

شب ها کابوس می بینم دختر مورد عالقه ام 
ازدواج کرده!

آشزپخانه 
خانه اتن 

انمنظم است 
یا کشوها؟!

 روان شناسان  ایتالیایی بر اساس نوع به هم ریختگی خانه
 به نوع مشکل اعضای خانه پی بردند



یک چشــمش توی بشــقاب شماســت و چشــم دیگرش هم روی بقیه غذاها می چرخد. منظوری 
ندارد ها! فقط می خواهد با دقت ببیند از کدام غذاها توی بشــقابت نیست تا از همان تعارف کند. 

نوع نگاهش طوری اســت که حس می کنی هر حرکت تو را زیر نظر دارد و انگار قرار است از مدل غذا 
خوردن تو از او امتحان بگیرند. بعد از کلی بررسی به این نتیجه می رسد که کوکوی فالن را توی بشقابت 

نداری و شروع می کند به تعارف. مرحله بعدی هم این است که اگر خودت با زبان خوش برنداری خودش 
برایت بگذارد. مگر شوخی است؟ باید از همه چیز بخوری و نظر مثبت ات را هم درباره اش اعالم کنی. اگر 

یک درصد فکر می کنید این طوری پذیرایی کردن احترام و عالقه شما را به مهمان نشان می دهد 
و او توی دلش می گوید »وای که چه مهربونن و آخ که چقدر داره خوش می گذره« در اشتباهید. 

ظاهر قضیه این شــکلی است که کسی به فکر همه مهمان هایش است و همه را زیرنظر دارد تا از 
غذاهای مختلف بخورند و غریبی نکنند ولی اصل ماجرا این است که هرکسی به بعضی مواد غذایی 

حساسیت دارد یا ممکن است بیمار باشد و اصال بعضی خوراکی ها برایش ممنوع شده باشد. وقتی به 
او بیش از حد اصرار کنیم مجبور می شود سالمتی اش را به خطر بیندازد یا این که به دلیل تعارف چیزی 

را بخورد که حالش را به هم می زند. زیر چشمی پاییدن بشقاب غذای کسی، ممکن است از مهربانی 
میزبان باشد اما حسی که به مهمان می دهد شبیه این است که به او بگویند »حواست باشه ها 

حتی دو دونه خیارشوری رو که برداشتی دیدم ولی کم برداشتی،  بیشتر بردار!« 
کم غذایی کسی نباید این طوری معنا شود که البد غذای خانه ما را دوست نداشته 

بلکه هزارتا معنای دیگر دارد که بیشتر اوقات اصال به ما مربوط نیست. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

بررسی بشقاب غذای دیگران در جیک ثانیه 

در مغز ما برای هر نــوع رفتار مربوط به روابط، هیجان ها و تفریح و لذت قســمت هایی وجود 
دارد؛ از ایــن قســمت های مشــخص، عصب ها دســتورات الزم بــرای پردازش را به ســمت 
عصب هــای انجام دهنــده می برند. درواقــع برای هــر رفتــاری، می توانیم خطــی بین این 

نقاط بکشیم که ســریع محو می شود؛ خطی 
شــبیه یک تار موی باریک. وقتــی یک رفتار 
خاص را چندبار در فاصله های نزدیک انجام 
بدهیم، این خط دیگر باریک نیســت. وقتی 
رفتاری 10بار انجام شــود، شــبیه نخ کاموا 
و در دفعات بیشــتر یک طنــاب خیلی قوی و 
کلفت می شود. این زمانی است که می گوییم 
یک رفتار، خودکار یا اتومات شده است یعنی 
برای انجام آن به انــدازه دفعه اول، زحمت و 

یادگیری و آگاهی الزم نیست. درســت مثل یک راننده که بعد از بارها تمرین، کالج و دنده 
و ترمز را به طور خودکار کنترل می کند. خب حاال اگر رفتــاری، روی نقاِط لذِت مغز ما قرار 
گرفته باشد احتمال کلفت شدن این طناب فرضی، بیشتر می شود چون با هربار انجام دادن 

آن رفتار، ماده لذت بخشی به نام دوپامین ترشح می شود و رفتار ما را تقویت می کند.

 طناب کلفِت عادت را توی مشتت بگیر!
برای کم کردن قطر طناب عادت های مان چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

۱    اندازه بگیر| قطــر طنابت چقدر زیاد اســت؟ برای فهمیدنش، دفعــات و مدت زمان 
استفاده از تلفن همراه را یادداشت کن. مثال من در روز پنج بار، هربار به مدت یک ساعت به 

سراغ تلفن همراه می روم.
۲    چه موقعیت هایی طناب بیشــتر صدایت می کند| چه موقع هایی در روز از تلفن 
همراه بیشتر اســتفاده می کنی؟ برای ارتباط برقرارکردن با کدام دوستانت، بیشتر سراغ 
تلفن همراه می روی؟ کدام حالت درونی تو را مجاب به استفاده از تلفن همراه می کند؟ مثال 

وقتی دلت می گیرد یا حوصله ات سر می رود؟
۳    برای برنامه ریزی آماده شو| حاال برای کم کردن قطر طناب، باید عمل کنی. طبق 
جدولی که تهیه کردی، می توانی موقعیت ها و زمان هایی را که زیاد از تلفن همراه استفاده 

می کنی، کم کم کاهش بدهی.
۴    تغییر در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد| در گزینه قبلی واژه کم کم را جدی بگیر! قرار 
نیست یکهو از روزی پنج ساعت و 20موقعیت استفاده از تلفن همراه، این میزان را به دو بار 
در روز و در مجموع یک ساعت برســانی. روز اول یک نوبت را حذف کن، بعد از چند روز یک 

نوبت دیگر و همین طور به تالش آهسته ولی مداومت ادامه بده.
۵    جایگزین پیدا کــن| وقتی تلفن همــراه تــو را فرامی خواند، طبــق اطالعاتی که در 
جدولت نوشــته ای، جایگزین هایی به خودت بده. مثال برای ارتباط با دوستانت راه دیگری 
پیدا کن. برای دلتنگی و حوصله سررفته و هر چیز دیگری که به  خاطرش سراِغ تلفن همراه 
می روی هم، همین طور. پیداکردن این جایگزین ها شــاید اولش کار راحتی نباشد، به ویژه 
برای موقعیت هایی که طناب قــوِی کلفت، با صدای بلند صدایت می کند. یادت باشــد این 
جایگزین ها باید با چیزی که حذف می کنی، متناسب باشند؛  مثال اگر بازی موبایلی را حذف 

می کنی، یک موقعیت بازِی غیرمجازی جایگزین کن.
  اگر احســاس کــردی بــرای ایــن راه طوالنی الزم اســت یــک نفر کنــارت باشــد، از یک 

روان شناس یا مشاور کمک بگیر.

امیرمحمد ملک زادگان| خبرنگار افتخاری جوانه

یکی از نیازهایی کــه همه ما در دوران نوجوانی تجربه می کنیم، اســتقالل اســت؛ نیاز به 
مستقل شدن گاهی تاحدی برای مان جدی می شود که برای اثبات و رسیدن به آن دست 
به هر کاری می زنیم. کتاب »مترسک مزرعه آتشین« نوشته »داوود امیریان« در همین باره 
است. این کتاب،  داستان نوجوانی به نام آیدین را در دهه 60 روایت می کند که با بحران 
استقالل شخصیت مواجه است. آیدین که تنها پسر خانواده است، به دلیل توجه بی حد و 
اندازه پدر و مــادرش به او به پســری نازپرورده و لــوس تبدیل شده اســت، آن قدر که حتی 
نمی تواند یک تصمیم ساده برای خودش بگیرد. آیدین از این وضعیت ناراضی است و از هر 
موقعیتی اســتفاده می کند تا خود را به خانواده اش ثابت کند و نشــان دهــد که دیگر مرد 
شده است. او تاحدی این کار را ادامه می دهد که برای اثبات خود به جنگ می رود و با اسیر 
شــدن و مقاومت زیر شــکنجه های یک افســر عراقی نشــان می دهد که یک مــرد واقعی 
شده است. داوود امیریان داســتان آیدین را در کتاب مترسک مزرعه آتشین در سه بخش 
روایت می کند؛ بخش اول در شــهر و خانواده آیدین اتفاق می افتد، بخش دوم در جنگ و 
اســارت او ادامه می یابد و بخش آخر نامه نگاری های آیدین با خانواده اش است. همه این 

قســمت ها را امیریان با قلمی شــیرین و تکیه کالم هایی 
جذاب همراه کرده اســت تا ارتباط محتوایی خواننده با 
کتاب قطع نشــود. همچنیــن امیریــان این کتــاب را به 
شیوه ای نگاشته است که هیچ یک از اتفاقات داستان قابل 
پیش بینی نباشد و شما را تشنه اتفاق بعدی می کند. اگر 
تنها پنج صفحه از کتــاب را بخوانید دیگــر نمی توانید تا 
صفحــه 22۳دســت از کتــاب بکشــید. یکــی دیگــر از 
ویژگی های نگارشــی داوود امیریان در مترسک مزرعه 
آتشین، توصیف دقیق و کامال عینی او از محیط پیرامون 
داســتان و شــخصیت های دیگر ماجراســت. این کتاب 

جالب را ازدست ندهید. 

     
مریم ملی| روزنامه نگار

شبیه یک شوخی است این که می گویند بارهای الکتریکی مثبت و منفی 
توی ابرها باعث ایجاد رعد و برق می شود. آدم فکر می کند که »خب آخه 
چطــوری دوتا توده ابر به هم برخورد می کنن و ازش نــور و صدا و بارون 
تولید می شــه؟« به نظر می آید ابرها درســت مثل یک شــعبده باز که از 
کالهش خرگوش درمی  آورد، با یک اشاره رعدوبرق و بعد 
هــم بــاران می ســازند. ابرهــا بــار الکتریکــی دارنــد، 
بعضی های شان بار مثبت و بعضی هم بار منفی. وقتی 
دو ابر با هم برخورد می کنند این بارهای الکتریکی 
باعث می شوند اول نوری عجیب در آسمان ببینید 
و بعد هم یک صدای مهیب بشنوید اما چطوری 
این اتفاق می  افتد؟ خب راستش را بخواهید 
ماجــرا کمــی برقــی اســت یعنــی بــه 
الکتریسیته و این داستان  ها ربط پیدا 
می  کند. ابرهای ضخیم و تیره که به 
ابر باران  زا معروف هستند مدام با هم 

برخورد می  کنند و این برخوردها باعث می  شود بار الکتریکی در آن ها به 
وجود بیاید. وقتی که شــانه را روی یک پارچه پشمی می  کشید و بعد به 
موهای  تان نزدیک می  کنید، موهای تان با شانه حرکت می کنند و باال 
می آیند یعنی با مالش، بار الکتریکی در آن ها ایجاد شده  است. در ابرها 
هم مشابه همین ماجرا رخ می دهد و بعد از ایجاد بار الکتریکی، بار منفی 
به قسمت های پایینی ابر و بار مثبت به بخش  های میانی و باال می رود. 
وقتی اختالف مقدار بار باال و پایین ابر به اندازه کافی زیاد شد، آن وقت 
یک جریان الکتریسیته از ابر به پایین و به زمین جریان می یابد که این بار 
معموال مثبت است و باعث می شود بارهای منفی روی زمین را به خودش 
جذب کنــد؛ به این ترتیب مجموعه ابر، هوا و زمین به یک خازن بســیار 
بزرگ تبدیل و لحظه به لحظه بار آن بیشتر می شود بنابراین اختالف بار 
دو قطب آن افزایش می یابد. اگر اختالف بارهای ابر و زمین خیلی زیاد 
شود، یک میدان الکتریکی ایجاد می شود و واکنش الکتریکی شدیدی 
به وجود می آید که همان رعدوبرق یا صاعقه است. تغییر ناگهانی دما بر 
اثر صاعقه و منبسط شدن حجم هوا )انگار هوا منفجر شده( باعث می  شود 
صدای بلند و عجیبی بشنویم. همین دمای زیاد مولکول های هوا را داغ 

می  کند و باعث می شود تابش کنند و شبیه نور دیده شوند. 

   
فاطمه قاسمی| مترجم

27ســال پیش یعنی در ســال 1992، اولیــن تلفن همراه 
هوشمند به نام »سایمون« رونمایی شد. آن موقع هنوز واژه 
اسمارت فون ساخته نشده بود و شرکت سازنده این گوشی، 
آی بی ام، اسم آن را »دستگاه ارتباط شخصی« گذاشته بود. 
سایمون که به اندازه یک پاره آجر بود، نمایشگر لمسی و قلم 
هوشمند داشــت. حافظه داخلی ۳2کیلوبایتی اش گرچه 
حاال خنده دار به نظر می رســد ولی در زمان خودش، خفن محســوب می شــد. ماشین حساب، تقویم، 
دفترچه یادداشت الکترونیک و قابلیت دریافت و ارسال فکس و ایمیل، امکانات دیگری بود که 27سال 
پیش برای یک تلفن همراه خیلی هیجان انگیز به شمار می آمد. جد بزرگ تلفن های هوشمند امروزی، 
عمر باتری اش فقط به اندازه یک ساعت استفاده از آن بود، برای همین همیشه باید نزدیک به محل شارژ 

کردن قرار داده می شد.

اولین اسمارت فون دنیا ۲7ساله شد   

forcetoknow ، thevintagenews :منابع

رفقا سالم!

حالتون چطوره؟ مراقب خودتون که هستین؟ حتما 

حواس تون به  آنفلوآنزا  هست ولی محض یادآوری، این روزها 

دست هاتون رو مرتب با شوینده، بشویید. ویروس  از طریق تماس منتقل 

میشه، پس در مدت بیماری )خودتون یا دوستاتون( خیلی به هم نزدیک نشین. با 

دسِت آلوده چشم هاتون رو نمالین و بینی و دهن تون رو لمس نکنین. همیشه 
شماره پیامک 2000999سالم و خوب  و خوش باشین!

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

بزرگ مرد کوچک  

ساعت 600ساله   هنوز کار می کند!
ســاعت هایی وجود دارند که گرچــه به انــدازه بیگ بن در 
لندن شناخته شــده نیســتند اما از آن چیزی کــم ندارند. 
ساعت 600 ساله ای در شــهر پراگ، یکی از قدیمی ترین 
ســاعت های نجومی تاریخ اســت که هنــوز کار می کند؛با  
این که ســاختمانش در جنگ جهانی دوم به طور کامل در 
آتش سوخت و از بین رفت. این ساعت حاال نماد شهر پراگ 
و از معروف ترین آثار تاریخی این شهر است که گردشگران 
زیادی را به پراگ می کشــاند. ســاعت نجومی، وسیله ای 
هوشــمند اســت که ســاعت، زمان و اطالعاتی مانند موقعیت خورشــید، وضعیت مــاه و چرخه های 

نجومی را نشان می دهد.

 رمز و رازهای رعدوبرق؛
 شعبده بازی علمی ابرها 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا:وقتی اخبار سلبریتی ها زیادی مهم می شود! 
محمدپور - نقیب

چطوری از تلفن همراه دل بکنم؟  پیشنهاد

 زندگی سالم
  یک شنبه

  17 آذر  1398    
 شماره 1۴8۲ 

بپرس تا بگم

رضا شم آبادی |  روان شناس بالینی کودک و نوجوان

دختری ۱۲ساله ام. مدت هاست که تلفن همراهم، همه  زندگی ام شده. 
دیگر نمی توانــم از آن دل بکنم و در جمع هــای خانوادگی حضور ندارم، 

کمکم کنید.

فیل ها مونوپاد داشتند وقتی مونوپاد، مد نبود.

عجایب

کمیک

عه! تو چرا داری برمی گردی؟

یک سلبریتی 
داره بستنی قیفی 

شانگولیا 
می خوره

بینندگان عزیز! یک شهاب سنگ 
غول پیکر به زودی با زمین برخورد خواهدکرد و 

معلوم نیست سرنوشت مان چه خواهد شد

هاهاها! 
آقا آقا یکی به سرنوشت تون نابودیه!

منم توجه کنه. 
داشتم نابودتون 

می کردم ها!

تو هم نرو ضایع میشی.این جا  برای 
دیده شدن باید سلبریتی باشی!
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ایگــور کوالکوویچ در نشســت خبری دیروز خود روند آماده ســازی تیم 
ملی برای المپیک را جدی و پرفشار خواند و در پاسخ به سوال خراسان 
مبنی بر این که ارزیابی اش از تعطیلی لیگ چیست و شانس المپیکی 
شــدن ایران را چقدر می داند، گفت: »روند آماده سازی برای المپیک 
جدی و پرفشار است، برای این روند نیاز به آماده سازی مناسب است. 
در حال حاضر ۶ لژیونر داریم، باید ۱۴ بازیکن از بهتربن ها را انتخاب 
کنیم، در وهله نخســت قرار بود تا ۱۸ دسامبر لیگ ادامه داشته باشد 
امــا با حضــور داورزنی قرار شــد زودتــر لیگ تعطیل شــود که تصمیم 
خوبی اســت. در حال حاضر تمــام تمرکز برای انتخابی اســت، منافع 
ملی ارجحیت دارد بر برگزاری لیگ. لیگ کشورهایی مثل استرالیا و 
چین هنوز شــروع نشده  چون تمرکز این کشورها روی المپیک است. 
در ایران هم باید المپیک بر همه چیز از جمله لیگ برتر اولویت داشته 
باشــد و باید تمام توان خود را برای رسیدن به المپیک بسیج کنیم. ما 
برای حضور در المپیک باید خیلی کار کنیم چون فشــار روانی زیادی 
روی ذهن بازیکنان وارد خواهد شد. تیم ملی نیاز به حمایت فدراسیون 
و مــردم ایران دارد. راه یابی به المپیک جزو مســائل ملی اســت و همه 
باید برای رســیدن به آن ایثار کنیم. شــاید تغییر زمــان برگزاری لیگ 
هم یک ایثار بزرگ در راه رســیدن به المپیک باشــد. « او اما در واکنش 
به صحبت های داورزنی رئیس فدراسیون والیبال که حرف از سکوی 
المپیک برای والیبال ایران زده بود هم گفت: »نمی توان چنین چیزی 
را قول داد. داورزنی به عنوان یکی از مسئوالن زحمتکش قطعا  اهداف 
بزرگی دارد که بخشی از وظایفش است، اما این که تمام فاکتورها برای 
رســیدن به اهداف فراهم هســت یا نه را باید بررسی کرد. خوب است 
کــه همه اهداف بزرگی داشــته باشــند، اما ما ضرب المثلــی داریم که 

می گوید »قول دادن اقدامی جنون آور است.«  

 ۱۶ حضــور  بــا  مســکو   20۱9 گرندپــری  مســابقات  فینــال 
تکواندوکار برتر جهــان در ۴ وزن المپیکی مردان و زنان برگزار 
شد. این رقابت ها درحالی برای ایران به پایان رسید که تیم ملی 
تکواندوی با ترکیب آرمین  هادی پور)5۸-(، میرهاشم حسینی و 
سروش احمدی)۶۸-( و سجاد مردانی)۸0+( در این رقابت ها 
شــرکت کرد.  هادی پور، حســینی و احمدی از رسیدن به مدال 
بازماندند و تنها سجاد مردانی موفق به کسب مدال نقره شد اما 
این مــدال بی حاصل بود. پیــش از این  هادی پور اولین ســهمیه 
المپیــک را بــرای ایران کســب کرده بــود. دیروز نیز حســینی با 
احتســاب امتیاز فینال گرندپری و کسر امتیازاتی که در گذشته 
کسب کرده، با 30۴ امتیاز در میان ۶ نفر رنکینگ قرار گرفت و 
بر این اساس جواز حضور در المپیک 2020 را به دست آورد. به 
این ترتیب 2 سهمیه ارزشمند برای ایران کسب شد. اما سهمیه 
ســجاد مردانی علی رغم کسب مدال نقره المپیکی نشد. سجاد 
تنها با کســب مدال طالی این رقابت ها می توانســت به المپیک 
راه پیدا کند اما برای کســب ســهمیه همچنان فرصت حضور در 
مســابقات گرنداسلم را در اختیار دارد. رقابت های گرنداسلم از 

27 تا 29 آذرماه به میزبانی  ووشی  چین برگزار می شود. 

راه یابی والیبال به المپیک مسائل ملی است

کسب دومین سهمیه المپیک برای تکواندو

 چهارمین توقف متوالی تراکتور در 
لیگ نوزدهــم کافی بود تا مدیران 
تراکتــور و در راس همــه آن هــا زنــوزی به عنوان 
مالــک این باشــگاه تصمیم به قطع همــکاری با 
مصطفی دنیزلی بگیرند. تراکتوری ها با سرمربی  
ترکیه ای خود در حالی به ایستگاه شماره سیزده 
لیــگ رســیده بودنــد کــه در 3 بازی قبلــی خود 
مقابل صنعت نفت، استقالل و سپاهان بازنده از 
زمیــن خــارج شــده  و امیــدوار بودنــد کــه با یک 
پیروزی پرگل در هفته سیزدهم بار دیگر بازگشت 
خود را به جمع مدعیان اعالم کنند اما ستارگان 
گران قیمت این تیم با ســرمربی سرشناس خود 
حتی توان شکســت دادن شــاهین بوشهر بدون 
بــرد را هــم نداشــتند تا یک تســاوی تلــخ مقابل 
قعرنشــین لیگ پایــان تلخ دنیزلی و ســرخ های 
تبریز را رقــم بزند. خبر اخــراج دنیزلی در حالی 
اعالم شــد که بعد از بازی در میکســدزون، مدیر 
رسانه ای تراکتور چنین خبری را »شایعه بی پایه و 
اســاس« دانســته بــود تا مشــخص شــود زنوزی 
تصمیم خود را با کسی در میان نگذاشته بود و به 
یکباره آن را اعالم کرده اســت. دنیزلی در حالی 
از سمت سرمربیگری تراکتور اخراج شد که تیم 
بــا  و  کــرد  ســپری  را  درخشــان  هفتــه   7 او 
کلین شیت های متوالی، خود را به عنوان مدعی 
جــدی قهرمانی مطرح کرد اما از دیدار با صنعت 
نفــت، روند نزولــی این تیم آغاز شــد. اخــراج از 

تراکتــور اولین حکم اخــراج دنیزلــی در فوتبال 
ایــران بــود و این مربی سرشــناس ترکیــه ای در 
هیچ کدام از تجارب قبلی خود در فوتبال ایران با 
حکــم اخــراج از تیم خود جدا نشــده بــود. نکته 
جالب این است که اخراج از تراکتور، سریع ترین 
جدایی دنیزلی از تیم های تحت هدایتش است. 
او در تیم هایــش حداقــل ۱۶ بــازی را بــه عنوان 
مربی ســپری می کرد اما این بــار تنها ۱3 مرتبه 
روی نیمکت تراکتور نشســت. حاال تراکتوری ها 
منتظرند تا نهمین سرمربی خود در ۴ سال اخیر 
را بشناســند. در این ســال ها تونی اولیویرا، امیر 
قلعه نویی، یحیی گل محمدی، ارطغرل ساغالم، 
جان توشاک، محمد تقوی، ژرژ لیکنز و مصطفی 
و  نشســتند  تراکتــور  نیمکــت  روی  دنیزلــی 
تراکتوری هــا به طــور میانگین در ۴ ســال اخیر 
سالی 2 مربی را روی نیمکت تیم خود نشانده اند. 
اگرچه در این ســال ها اکثرا مربیــان خارجی به 
تبریــز رفته اند و ســلیقه زنوزی هم به این ســمت 
گرایش دارد اما مشخص نیست که پس از تجربه 
نه چنــدان خوب بــا لیکنــز، توشــاک و دنیزلی، 
انتخاب بعدی او از کدام بازار باشد. شاید این بار 
نیمکت تراکتور به یک مربی وطنی برسد و در این 
بیــن  نمی تــوان از نامــی همچون علــی دایی به 
ســادگی عبور کــرد. در ایــن بیــن خبرهایی نیز 
درخصوص تماس تراکتوری ها با برانکو به گوش 

می رسد.

هفتــه  در  اســتقاللی ها 
رقابت هــای  ســیزدهم 
لیگ برتر موفق شــدند با تک گل شیخ 
دیاباتــه، تیم شــهر خــودرو را در تهران 
شکست بدهند تا با این نتیجه به صدر 
جــدول رقابت های لیگ برتر برســند. 
این اولین صدرنشینی آبی پوشان پس 
از ۱02 هفته فوتبالی اســت و مســلما 
نقش آندره آ استراماچونی را نمی توان 
در این صدرنشــینی نادیــده گرفت. به 
کارشناســان  از  بســیاری  اعتقــاد 
فوتبالــی  فصــل  ایــن  در  اســتقالل 
بی نقص را به معرض نمایش می گذارد 
و تا پایان هفته سیزدهم استراماچونی 
به نوعی موفق ترین مربی لیگ نوزدهم 
بوده اســت. در ادامــه نگاهی خواهیم 
داشت به دالیل موفقیت های استرا در 

هفت پرده.
 ترکیب ثابت

یکی از مهمترین دالیل ناکامی وینفرد 
شــفر در اســتقالل تغییرات پیا پی این 
مربی آلمانــی در ترکیــب ثابت آبی ها 
بــود. در عصــر شــفر اســتقالل هرگــز 
ترکیب و حتی سیســتم ثابتی نداشت 
و در هر بازی با تغییرات فراوان مقابل 
رقیب خود قــرار می گرفت. اما در تیم 
استراماچونی این تغییرات اصال دیده 
نمی شوند و مربی جوان و موفق آبی ها 
بر خالف همتــای آلمانی خــود خیلی 
زود توانست در استقالل نفرات اصلی 
تیمش را شناســایی کند. در تیمی که 
اســتراماچونی آمــاده حضــور در لیگ 
نوزدهم کرده، جــای ۱0 بازیکن ثابت 
و بــدون تغییر به نظر می رســد. بعد از 
جدایــی مهــدی رحمتی از اســتقالل 
سیدحســین حســینی پیراهن شماره 
یــک اســتقالل را بــر تــن کــرد و ایــن 
بازیکن در تمام بازی های استقالل در 
ترکیب آبی ها به میدان رفته است. در 
سیستم 3 دفاعه اســتراماچونی جای 
عــارف غالمی و روزبه چشــمی تثبیت 
شده و احتماال دانشــگر و یزدانی باید 
برای تشــکیل ضلع سوم رقابت کنند. 
وریا غفوری ستاره درخشان استقالل 
در پست بال راســت است و میلیچ هم 
رفته رفته بــا کنار زدن زکی پور جایگاه 

ثابتــی در تیــم پیــدا کرده اســت. زوج 
ریگی و کریمی در خط میانی غیرقا بل 
جایگزیــن به نظــر می رســد و از طرف 
دیگــر فرشــید اســماعیلی بــه عنــوان 
تنهــا بازیکــن تهاجمــی خــط هافبک 
جایگاهــی  فصــل  ایــن  در  اســتقالل 
و  داشــته   ترکیــب  در  تغییــر  بــدون 
اســتراماچونی جانشــینی بــرای ایــن 
بازیکــن در ترکیــب خــود نمی بینــد. 
در خــط حملــه هــم دیاباتــه و قائــدی 
زهردارترین خط حملــه لیگ نوزدهم 

را تشکیل داده اند. 
 استفاده از سیستم مناسب

نوزدهــم  لیــگ  مربی هــای  از  خیلــی 
بــا گذشــت ۱3 هفتــه از لیــگ هنــوز 
پیــدا  را  خــود  موردنظــر  سیســتم 
نکرده انــد اما اســتراماچونی از همان 
هفتــه اول سیســتم 2-5-3 مدرن را 
برای تیمــش انتخاب کــرد و علی رغم 
در  اســتقالل  بازیکنــان  ســردرگمی 
هفته هــای ابتدایی هرگز در اســتفاده 
از ایــن سیســتم تردیــد نکــرد. در این 
افزایــش  بــا  اســتراماچونی  سیســتم 
تعداد هافبک های خــود تقریبا مقابل 
همــه رقبــا برنده جنــگ میانــه میدان 
بــوده و ایــن برتــری نتایــج اخیــر را به 

دنبال داشته است. 
 احیای بازیکنان

در اســتقالل اســتراماچونی ستارگان 
رنــگ و رو باختــه آبی هــا به ســتارگان 
درخشــانی در آســمان آبــی پایتخــت 
تبدیل شده اند. روزبه چشمی در قلب 
دفاع به همان مدافعی تبدیل شده که 
انتظارش  ایــران مدت هاســت  فوتبال 
را می کشــد. مهــدی قائــدی در نقش 
فوق ســتاره ظاهر شــده و علی کریمی 
هم در میانه میدان می جنگد و هم گل 
می زند. وریا غفــوری دوباره خودش را 
نشان داده و بازیکنی مثل ریگی هم در 
نقش ستاره نوظهور ظاهر شده است. 

 هماهنگی تیم
در سیستم 2-5-3 مدرن هماهنگی 
بازیکنــان در خطــوط ســه گانه یکی از 
مهمترین فاکتورهای موفقیت اســت. 
در ایــن سیســتم تیم با مشــارکت همه 
بازیکنــان در خطــوط ســه گانه حملــه 

می کند و با مشارکت همه بازیکنان به 
کارهای پرســینگ و دفــاع می پردازد. 
اســترا به بهترین شکل ممکن توانسته  
ایــن هماهنگــی را در تیم خــود ایجاد 

کند. 
 زوج سازی

اســتقالل مدت ها بود که به درخشش 
فــردی بازیکنانــی مثــل اســماعیلی و 
شــجاعیان چشــم دوخته بــود اما حاال 
و بعد از مدت ها در تیم اســتراماچونی 
هــواداران زوج هایــی را می بیننــد که 
خاطــرات زوج هــای درخشــان تاریــخ 
اســتقالل را زنــده کرده انــد. در خــط 
حمله دیاباته و قائدی یکدیگر را چشم 
بســته پیدا می کننــد، در میانه میدان 
ریگــی و کریمــی در نبــرد بــا هــر خط 
هافبکی برنده می شوند و در جناحین 
هم کارهای ترکیبی به دفعات در طول 

بازی های استقالل تکرار می شوند. 
 جنگجوهای آبی

استقالل با منصوریان، شفر، مظلومی 
حضــور  فصــل  آخریــن  در  حتــی  و 
قلعه نویــی یــک تیــم تقریبــا بی انگیزه 
بود اما اســتراماچونی توانســته  روحیه 
جنگندگی را بعد از ســال ها  به اردوی 
آبی ها برگرداند. دوندگی و جنگندگی 
بازیکنان اســتقالل در طول 90 دقیقه 
نشان می دهد که در تیم استرا بازیکن 
بی انگیزه جایــی ندارد و مرد ایتالیایی 
به خوبی توانســته  فاکتــور انگیزه را به 

تیمش تزریق کند. 
 وقت گذاشتن

اســترا از زمــان آمــدن بــه ایــران دائم 
آنالیــز حریفــان  ســرش در لپ تــاپ و 
اســت. او بــه ســبک مربیــان منضبــط 
اروپایــی به عنــوان اولین نفــر در محل 
تمرینــات تیمــش حاضر می شــود و از 
شــروع لیــگ نوزدهــم تعــداد روزهای 
مرخصی این مربی از تعداد انگشــتان 
یک دست بیشتر نشــده است. او برای 
موفقیــت تیمــش وقــت گذاشــته و بــا 
صدرنشــینی در لیگ نتیجــه این وقت 
گذاشتن و زحمات خود را دیده است؛ 
اتفاقــی کــه در تیــم ملی کشــورمان با 
حضور مارک ویلموتس کامال عکسش 

را دیدیم! 

دنیزلی جدیدترین قربانی نیمکت سرخ های تبریز جنتلمن ایتالیایی چگونه از استقالل یک تیم مدعی ساخت؟!

دایی و برانکو در لیست تراکتوری ها! موفقیت استراماچونی در هفت پرده

شوخی کاربران فضای مجازی با پروفسور 

برانکو در دوراهی تیم ملی و تراکتور؟! 
بعد از برکناری مصطفی دنیزلی از ســرمربی 
تراکتور خبرهایی مبنی بر مذاکره این باشگاه 
با علی دایی به گوش رســید. اما سرمربی تیم 
پیشــین تیــم فوتبال ســایپا پیشــنهاد هدایت 
تراکتور را قبول نکرد. علی دایی ضمن تایید 
پیشــنهاد تراکتور گفــت: »۱0 روز قبل با من 
بــرای قبول هدایــت تراکتور صحبــت کردند 
اما با توجه به مشــکالت شــخصی نتوانســتم 
پیشــنهاد آن هــا را قبــول کنــم. مــن از آقــای 
زنــوزی و همین طور مدیران باشــگاه  تراکتور 
تشــکر می کنــم امــا متاســفم کــه نتوانســتم 
پیشــنهاد آن ها را بپذیرم.« نکتــه جالب توجه 
دربــاره ســرمربی آینــده تراکتور پیشــنهادی 
است که برخی کاربران فضای مجازی مطرح 
کرده اند و از محمدرضا زنوزی مالک باشــگاه 

خواســته اند ســراغ برانکو ایوانکوویــچ برود. 
کاربــران فضــای مجــازی بــه دلیل شــناخت 
خوب برانکو از فوتبال ملی و باشگاهی ایران 
او را تنهــا گزینــه ای می داننــد کــه در مقطــع 
فعلــی می تواند به تراکتوری ها بــرای عبور از 
دنیزلی و بحران عدم نتیجه گیری کمک کند. 
اگــر چنین شــود رقابت فدراســیون فوتبال و 
باشــگاه تراکتور برای جذب سرمربی پیشین 
پرســپولیس و تیــم ملــی جالب خواهــد بود و 
شــاید حتی تنش هایی هم ایجاد شــود. البته 
برخــی کاربران هــم که موافق حضــور برانکو 
در تیــم ملی نیســتند او را به تراکتــور توصیه 
کرده انــد تا مرد کــروات بی خیال نیمکت تیم 
ملی شــود و این موضوع را در قالب طنز بیان 

کرده اند!

 احتمال ابطال مجوز 
استقالل و تراکتور!

 موفقیت استراماچونی 
در هفت پرده

جنتلمن ایتالیایی چگونه از استقالل یک تیم مدعی ساخت؟!باز هم یک شایعه تکراری

استراماچونی تیم را تمرین نداد!
تشدید ناراحتی سرمربی ایتالیایی از آبی ها

تصمیم جدید علیرضا 
جهانبخش در انگلیس

کالدرون گزینه سرمربیگری 
تیم ملی فوتبال امارات!

دایی و برانکو در لیست تراکتوری ها! دنیزلی جدیدترین 
قربانی نیمکت 
سرخ های تبریز

کالچومرکاتو: استـرا در اندیشه فسـخ با استقــالل!
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 اللیگا
ویارئال صفر- اتلتیکومادرید صفر

 سری آ
اینتر صفر- رم صفر

 بوندس لیگا
فرانکفورت 2- هرتابرلین 2

 لوشامپیونا
لیل یک- برست صفر
نیمس صفر- لیون 4

 لیگ برتر انگلیس
استون ویال- لسترسیتی؛ 17:30
نیوکاسل- ساوتهمپتون؛ 17:30

نورویچ- شفیلدیونایتد؛ 17:30
برایتون- ولورهمپتون؛ 20

 اللیگا
ایبار- ختافه؛ 14:30

بتیس- اتلتیک بیلبائو؛ 16:30
وایادولید- سوسیداد؛ 18:30

لگانس- سلتاویگو؛ 21
اوساسونا- سویا؛ 23:30

 سری آ
لچه- جنوا؛ 15

ساسولو- کالیاری؛ 17:30
اسپال- برشا؛ 17:30

تورینو- فیورنتینا؛ 17:30
سامپدوریا- پارما؛ 20:30

بولونیا- میالن؛ 23:15
 بوندس لیگا

 یونیون برلین- کلن؛ 18
وردربرمن- پادربورن؛ 20:30

 لوشامپیونا
ریمس- سنت اتین؛ 17:30

نانت- دیژون؛ 19:30
مارسی- بوردو؛ 23:30

اسکوربورد

برنامه

کســب  بدون  کلین شــیت 
بــدون  ســاعت  مثــل  بــرد 
عقربه اســت؛ بدون کاربرد و شــاید برای 
آن  از  مانــدن.  متوســط  و  ظاهــر  حفــظ 
طرف کلین شــیتی که ضمیمه برد شــده 
باشــد، حکــم خامــه روی کیــک را دارد. 
شــاید بــا تکیه بــر همین قــدرت بــود که 
اتلتیکومادریــد بــه یــک بــاره از یــک تیم 
متوســط در فوتبال اســپانیا به یک قدرت 
دیگــو  شــد.  تبدیــل  اروپــا  قــاره  کل  در 
ســیمئونه بــه تیــم آمــد و فهمیــد باید چه 
کند. او ســتون دفاعی بی نظیری ساخت 
و بــا تکیــه بــر همــان ســتون 2 قهرمانی 
در لیــگ اروپا، یــک قهرمانــی در اللیگا، 
یــک قهرمانی در کوپــا دل ری و 2 حضور 
در فینال لیــگ قهرمانــان را تجربه کرد. 
دیگر کســی روخی بالنکــوس را یک تیم 
تقابــل  از  همــه  و  نمی دانســت  متوســط 
با ال چولوییســم هــراس داشــتند. دفاع 
غیــر قابــل نفــوذ، هافبک هــای جنگنده 
فرصت طلــب.  بی نهایــت  مهاجمــان  و 
فرقــی هم نمی کرد چه کســی در ترکیب 
باشــد، همــه تــا پــای جــان بــرای حفــظ 
سنگر سرمربی می جنگیدند. این مکتب 
ستارگان بی وفا هم کم نداشت؛ آن هایی 
کــه عاشــق زرق و بــرق، پــول و یا کســب 
جام هــای بیشــتر شــدند و اکثــر قریب به 
اتفاقشــان هــم رســتگار نشــدند. امــا هر 
کســی که رفت چولو بهترش را رو کرد. تا 
این که همه متوجه شــدند که نقش اصلی 
ایــن ماجــرا تنهــا بر عهــده ســرمربی تیم 
اســت و نه کــس دیگری. بــه همین دلیل 
زمانــی که او بابت از دســت دادن دومین 
فینال چمپیونز لیگش عصبی شده بود و 
دم از رفتن می زد، باشــگاه تمام تالشش 
انجــام  ســیاه پوش  مــرد  حفــظ  بــرای  را 
داد؛ خریدهــای نامدار تــر، افتتــاح پروژه 
بی نظیــر اســتادیوم ونــدا متروپولیتانــو و 
البتــه یــک تمدیــد قــرارداد بلندمــدت با 
دســتمزد نجومــی 41 میلیــون یــورو در 
ســال )بدون کســب مالیات( کــه او را به 

پر درآمدترین مربــی تاریخ فوتبال تبدیل 
کــرد. همــه اینها انجام شــد تا ســیمئونه 
بگویــد  نــه  پرتعــدادش  پیشــنهادات  بــه 
و در مادریــد بمانــد. ایــن مانــدن امــا آن 
جاه طلبی همیشگی را به همراه نداشت. 
اگــر از قهرمانــی لیــگ اروپــای 2 فصــل 
پیــش فاکتــور بگیریــم و البته ســوپرکاپ 
اروپــا را هم فرامــوش کنیــم، اتلتی دیگر 
دیگــر  نیســت.  قدیــم  زهــردار  تیــم  آن 
مدعی ای نیســت که اســتخوان در گلوی 
تیم های پرســتاره بشــود. ترکیبش دیگر 
از بازیکنان مستعد و جوان تشکیل نشده 
و عمدتا مشــتی نامــدار در کنــار یکدیگر 
هســتند و مثل ســابق، ســرباز کــه هیچ، 
تاکتیک هــای  از  دفــاع  داوطلــب  حتــی 
ســرمربی نیســتند. دیگــر دفــاع آهنینی 
وجود ندارد، هافبک هــای جنگنده انگار 
خســته شــده اند و از وضعیــت خط حمله 
هم کــه چیزی نگوییم خیلی بهتر اســت. 
16 هفتــه از رقابت های اللیگا گذشــته و 
تعداد گل هــای زده اتلتی دقیقا به همین 
انــدازه اســت. تســاوی بــدون گل برابــر 
ویارئال در جمعه شب، برای ششمین بار 
در ایــن فصل چنین نتیجــه را در کارنامه 

اتلتیکــو بــه ثبــت می رســاند. چیــزی که 
افتضاح بودن مهاجمان تیم را می رساند. 
بهترین گلزن فصل تیم تا به اینجا، آلوارو 
موراتاســت که تنها 5 گل به ثمر رســانده 
و کلی گل هم به ثمر نرســانده اســت. نفر 
بعدی 3 گل از او کمتر زده و این یعنی در 
اتلتیکــو مهاجمان بی کارتریــن بازیکنان 
تیــم تا به اینجــای فصل بوده انــد. چیزی 
کــه در بازی با ویارئال هم بــار دیگر ثابت 
شــد که این عدم گلزنی اســت که دمار از 

روزگار جنوبی ها درآورده است.
 یک رفت و آمد پر ضرر

آنتــوان گریزمــان کــه بــا 120 میلیــون 
یورو راهی بارســلونا شــد، اتلتیکومادرید 
در حرکتــی انتحــاری کــه انــگار از قبــل 
برنامه ریــزی شــده بــود، 6 میلیــون یورو 
روی پــول دریافتــی اش بابــت گریزمــان 
گذاشــت و بــه ســراغ ژوائــو فلیکس 20 
ســاله رفــت تــا گران تریــن خریــد تاریــخ 
باشگاه رقم بخورد. فلیکس با تجربه تنها 
با یک ســال درخشــش در لیگ پرتغال و 
پیراهــن بنفیکا راهی تیم ســیمئونه شــد 
و کار را هــم خــوب آغاز کــرد اما خب یک 
مصدومیت بــد موقع همــه برنامه ها را به 

هــم ریخت. حاال هــم که ریــکاوری کرده 
و برگشــته بــه قدری بد بــازی می کند که 
شاید 26 میلیون هم ارزش نداشته باشد 
چه برســد به 126 میلیون! آن طرف هم 
دیگو کاســتا مصدوم شــده و امثال آنخل 
کوریــا، ویتولو و توماس لمار هم همچنان 
خــود  کــه  اســت  درســت  ناآماده انــد. 
گریزمان هم هنوز نتوانســته در بارســلونا 
بدرخشــد امــا اوضاعــش قطعــا بهتــر از 
اوضــاع فعلــی اتلتــی اســت. ایــن یعنــی 
ســیمئونه با فروش مهمترین بازیکنش به 
تیم رقیب و خریدهای بدون برنامه ریزی، 
عمال خودش، خودش را خلع سالح کرده 
است. قطعا سرمربی آرژانتینی یک روزی 
از اتلتی جدا می شــود و قطعــا نه او بیکار 
می مانــد و نه هــواداران روخی بالنکوس 
از یاد می برند که چگونه تیمشــان دوباره 
زنــده شــد. امــا شــاید بهتــر باشــد برای 
رســیدن بــه آن روز موعــود کمــی عجلــه 
کرد. حتی اگر اتلتی امســال سهمیه هم 
کسب نکند، باز هم جایگاه سیمئونه امن 
است اما شــاید بهتر باشد خودش کاخی 
که درســت کرده را حفــظ کند. این بار نه 

با ترمیم که با ترک کردن آن.

بدترین روزهای دوران سیمئونه
چولو، می روی یا می مانی؟

باشگاه رئال مادرید که قصد دارد پیر امریک اوبامیانگ را جذب کند، به دنبال این است 
تا مدیران باشــگاه آرســنال را برای فروش ایــن مهاجم گابنی متقاعد کنــد، برای همین 
حاضر اســت لوکا یوویــچ را با اوبامیانگ معاوضه کند. این مهاجم صربســتانی تابســتان 
اخیر با قراردادی 6 ساله به ارزش 60 میلیون یورو از فرانکفورت به رئال مادرید پیوست 
اما نتوانســت در این تیم خودی نشــان دهد و در 11 بازی از رقابت های مختلف تنها یک 
گل برای کهکشانی ها به ثمر رساند. در سوی دیگر اوبامیانگ 30 ساله فصل را طوفانی 
آغاز کرد و در 18 بازی 12 گل برای آرســنال زده اســت اما با وجود داشــتن قرارداد، از 

عدم نتیجه گیری در این تیم به ستوه آمده است.

خوزه مورینیو، ســرمربی تاتنهام هنوز از شکست مقابل منچستریونایتد ناراحت است و 
این را در نشســت خبری خود بیان کرد: »نمی   توانید پس از باخت ناراحت باشید؛ باید 
چیــزی فراتر از آن بود، عصبانی و خشــمگین باشــید، نه ناراحــت.« جالب این که گفته 
می شود مورینیو به خاطر طوالنی شدن روند مذاکراتش با دنیل لوی تا نیمه های شب، 
آن شب را در کمپ تمرینی تاتنهام خوابیده و این اتفاق پیش از بازی با برنلی هم تکرار 
شــده. آقای خاص در این زمینه می گوید: »پنج شــنبه به خانه نرفتم، بنابراین ساعت 8 
صبــح روز بعد اینجا بودم تا برای بازی با برنلی آماده شــوم. تالش کردم برنلی را آنالیز 

کنم. در فوتبال باید همین طور کار کرد و منفعل نبود.«

برنامه رئال برای جذب اوبامیانگ مورینیو در کمپ خوابید!
رکورد جدید بیل در عرصه مصدومیت

گــرت بیل بــه تازگــی رکــورد دیگری شکســت امــا ایــن رکورد 
مایه افتخــارش نخواهد بود. بیــل به دلیل مصدومیــت از ناحیه 
همســترینگ دیدار مقابــل اســپانیول و بروژ را از دســت داد. او 
از ســال 2013 تاکنون بیســت و پنجمین مصدومیتش را تجربه 
کــرد. این تعــداد، یکی بیشــتر از کل مصدومیت هایی اســت که 
در طول 6 ســال حضور در تاتنهام داشــت. به طــور کلی 49 بار 
مصدومیت طی 12 فصل که به طــور میانگین 4 بار مصدومیت 

در هر فصل را شامل می شود. 

سال 2019 بدون شــک یکی از بهترین سال های رافائل نادال 
بــود. مرد شــماره یک جهان توانســت 2 گرنداســلم )روالن 
گاروس و اپن آمریکا(، 2 مســترز هزار امتیازی )رم و کانادا( و 
جام دیویس را به دســت آورد. آمار دروغ نمی  گوید که نادال در 

همه زمین ها به جز چمن، تنیسور برتر سال بود.

بوفــون و رونالدو در اقدامی جالب و تحســین برانگیز با 2 کودک 
زلزلــه زده آلبانیایــی که از این اتفاق جان ســالم بــه در بردند اما 
خانواده شــان را در این زلزله از دســت دادند، در شــهر رم مالقات 
کردند. ادی راما، نخست وزیر آلبانی گفت: »وقتی برای مالقات با 
آن ها به بیمارستان رفتم، از یکی از این 2 کودک پرسیدم که چطور 
از پنجره خانه به بیرون پریدی؟ که او گفت من عاشق کریستیانو 

رونالدو هستم و به خاطر او بود که از پنجره به بیرون پریدم.«

شکست دور از انتظار آژاکس برابر ویلم. این باخت همچنین اولین 
باخت خانگی آژاکس در لیگ هلند اســت که بعد از 2 سال رخ داد. 
آخرین بار در نوامبر 201۷ بود که تیم فوتبال اوترخت موفق شد با 
نتیجه 2-یک آژاکس را در خانه خودش شکست دهد و از آن زمان 

تاکنون تیم هلندی در خانه شکست نخورده بود.

اسپانیا، کشور شماره یک تنیس 
کشور اسپانیا برای چهارمین سال پیاپی 
از لحــاظ فتح عناویــن تنیــس در جایگاه 
در  اســپانیایی ها  گرفــت.  قــرار  نخســت 
سال 2019 به لطف سال فوق العاده ای 
که مرد شــمار یــک تنیس جهــان رافائل 
نادال ســپری کــرد، توانســتند 8 جام به 
دســت آورنــد. مرد شــماره یــک جهان 4 
عنــوان کســب کــرد و روبرتو بائوتیســتا، 
فلیســیانو لوپس، آلبــرت رامــوس و پابلو 
کارنیــو نیــز یک جــام بــاالی ســر بردند. 
پشت سر اســپانیا، تنیسورهای ایتالیایی 
و فرانسوی با 6 قهرمانی قرار گرفتند. در 
رتبه های بعدی روسیه، اتریش و استرالیا 

با 5 عنوان دیده می شوند.

خبر
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خورشیدی و بنیادی فر داوران سرخابی 
از ســوی کمیتــه داوران اســامی داوران قضاوت کننــده در 
دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال مشخص شد. به 
این ترتیب دیدار تیم های پیکان تهران – اســتقالل تهران را 
موعود بنیادی فر قضاوت می کند و اشکان خورشیدی داور 

بازی تیم های پرسپولیس – گل گهر سیرجان است. 
بخشش عالیشاه و نعمتی 

ســیامک نعمتی و امید عالیشــاه 2 هافبک سرخ پوشان که 
کــه مورد غضب کالدرون قرار گرفته و انفرادی تمرین کرده 
بودند دیــروز تیم را در تمرینات گروهــی همراهی کردند تا 

مشخص شود سرمربی تیم آن ها را بخشیده است. 
زرینچه: مسافر هستم، استعفایم صحت ندارد

سرپرست تیم فوتبال استقالل گفت: »تا استقالل راه افتاده 
و به صدر جدول رســیده، دوباره شایعه رفتن استراماچونی 
و تعطیلــی تمریــن و این مســائل را به راه انداختنــد.« جواد 
زرینچه در خصوص شــایعه اســتعفایش از سرپرســتی تیم و 
این که دیــروز در محل تمرین آبی پوشــان حضور پیدا نکرد، 
اظهار داشــت: »مســافر مالزی هســتم و باید در جلسه لیگ 
قهرمانان آســیا شرکت کنم. به همین دلیل پیگیر امور سفر 

بودم و در تمرین دیروز شرکت نکردم.« 
کاهش قیمت بلیت پرسپولیس و گل گهر 

انصاری فــرد مدیرعامــل  در پــی موافقــت محمدحســن 
پرســپولیس و با درخواســت هواداران، قیمت بلیت های 
بــازی با گل گهر ســیرجان بــرای تمــام جایگاه ها کاهش 
یافت. بر همین اساس قیمت بلیت ها در بازی پرسپولیس 
با گل گهر برای جایــگاه 2۰ هزار تومان، روبه روی جایگاه 
۱۵ هزار تومان و طبقه باال و پشت دروازه ۵ هزار تومان است.

عصبانیت استراماچونی از حضور استقالل در 
پلی آف 

جمعه یک رسانه عربستانی رسما اعالم کرد که سهمیه 
ایران در لیگ قهرمانان آســیا 2+2 است. این در حالی 
اســت که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته بود 
که ســهمیه ایــران برای فصــل پیش رو ۱+۳ اســت. در 
واقع قرار بود تیم های پرســپولیس، سپاهان و استقالل 
مســتقیم وارد مرحله گروهی شــده و تیم شهرخودرو به 
پلی آف لیگ قهرمانان برود. با این شرایط اما، استقالل 
مثل شــهرخودرو باید 2 بازی در مرحلــه پلی آف برگزار 
کند. این مسئله به گوش آندره آ استراماچونی سرمربی 
اســتقالل رســیده و از این که برنامه او در نیم فصل بهم 
خورده، عصبانی اســت. او به مســئوالن استقالل گفته 
کــه چرا از ابتدا بــه او نگفته اند که قرار اســت تیمش در 

مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود. 

گابریل کالدرون آرژانتینی ســرمربی این فصل تیم فوتبال پرســپولیس اســت 
و درحال حاضر با این تیم با کســب 22 امتیــاز در رده چهارم جدول قرار دارد. 
طبق اعالم  سعد الحارثی  خبرنگار عربستانی کالدرون گزینه سرمربیگری تیم 
ملی فوتبال امارات است. هدایت امارات بر عهده  فن مارویک  بود که از این تیم 
اخراج شد. ســعد الحارثی عنوان کرده که مسئوالن فدراسیون فوتبال امارات 
با کالدرون مذاکراتی هم داشته اند. این مربی آرژانتینی سابقه کار در تیم های 
الوصل و بنی یاس امارات را هم در کارنامه دارد. از سوی دیگر،  نواف االسیوی  
حســاب توییتری دیگر خبرنگار عربستانی به نظر از شــبکه تلویزیونی  ابوظبی 
الریاضیه  هم مدعی شده  زوران مامیچ  سرمربی ُکروات که سابقه کار در تیم های 

العین امارات و النصر و الهالل عربستان را دارد، گزینه تیم ملی امارات است.

وینگر راست ایرانی تصمیم گرفته بماند و در برایتون مبارزه کند تا این که بتواند 
ســرانجام جایگاه خود را پس بگیرد و دوباره برای باشــگاه انگلیســی به میدان 
برود. علیرضا جهانبخش به دلیل مسایل غیرفنی در برایتون بازی نمی کند. او 
امسال خیلی زود به تمرینات تیمش رفت تا بتواند برای فصل جدید آماده شود. 
علیرضا در شرایط بدنی خوبی هم قرار داشت و می توانست امسال حداقل چند 
بازی برای برایتون انجام دهد ولی این اتفاق نیفتاد. با این که شــایعاتی درباره 
جدایی علیرضا شنیده می شود ولی این بازیکن تصمیم گرفته در برایتون بماند 
و مبارزه کند. قرارداد او هم قراردادی ســفت و ســخت است و بنابراین باشگاه 
انگلیســی نمی تواند به ســادگی آن را فســخ کند. آن ها اگر جهانبخش را کنار 

بگذارند باید غرامت سنگینی به این بازیکن پرداخت کنند.

تصمیم جدید جهانبخش در انگلیسکالدرون گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال امارات!

احتمال ابطال مجوز استقالل و تراکتور!
احتمــال ابطــال مجــوز حرفه ای 2باشــگاه 
اســتقالل و تراکتور به دلیل مشــکالتی که 
در مدارک آن ها از سوی کنفدراسیون آسیا 
تشخیص داده شده، وجود دارد. به گزارش 
مهر، کنفدراســیون فوتبال آسیا به مدارک 
2 باشگاه استقالل و تراکتور مشکوک است 
و با ارســال ایمیلــی به فدراســیون فوتبال، 
خواســتار انجــام راســتی آزمایی نســبت به 
مدارک این 2 باشگاه شده است. این اتفاق 
در حالــی افتاده که مدارک این 2 باشــگاه 
به همــراه مــدارک دیگر باشــگاه های لیگ 
برتری از سوی فدراسیون فوتبال تایید و به 
AFC ارسال گردید. بر اساس این گزارش، 
احتمــال این کــه هیئتــی از کنفدراســیون 
فوتبال آســیا بــه منظور انجام بررســی های 
دقیق روی پرونده این 2 باشگاه عازم ایران 
شــود، وجود دارد. در صورت محقق شــدن 
مغایرت در پرونده های این باشــگاه نســبت 
بــه آنچه کــه به کنفدراســیون فوتبال آســیا 
ارایه شــده، خطر ابطال مجوز حرفه ای این 

2 باشگاه را تهدید می کند.

استراماچونی تیم را تمرین نداد!
تشدید ناراحتی سرمربی ایتالیایی از آبی ها

بــا توجه به فســخ قــرارداد مارک 
و  ســابق  ســرمربی  ویلموتــس 
بلژیکی با تیــم ملی و فدراســیون فوتبال ایران 
حاال همــه منتظرند تا مهدی تاج و دوســتانش 
جانشین او را معرفی کنند و این در حالی است 
که خیلی هــا معتقدنــد کار برانکــو ایوانکوویچ 
سرمربی سابق پرسپولیس با فدراسیون فوتبال 
از چنــد روز پیش تمام شــده بوده اســت. با این 
حال رئیــس فدراســیون فوتبال شــرط حضور 
دوباره برانکو روی نیمکت تیم ملی ایران را حل 
مشــکالتش با پرســپولیس عنوان کرده و هنوز 
هم خبری از حل مشــکل طرفین نیست. حال 
این ســوال به وجود می آید که اگــر واقعا گزینه 
فدراسیون فوتبال برانکو باشد، آیا باید هفته ها و 
شاید ماه ها صبر کرد تا او مشکلش را با باشگاه 
پرســپولیس حل کند و این وسط تیم ملی باید 
تاوان آن را بدهد؟ یا این که فدراســیون فوتبال 
وقتی ببیند مشــکل پرسپولیس و برانکو به این 
زودی حــل نخواهد شــد، قید او را زده و ســراغ 
گزینه دیگری مــی رود؟ برخی معتقدند مطرح 
یحیــی  و  اســتراماچونی  آنــدره آ  اســم  شــدن 
و  اســتقالل  موفــق  مربیــان  گل محمــدی 
شهر خودرو در همین راستا بوده که اگر برانکو و 
فدراســیون فوتبال به توافق نرسیدند و مشکل 
برانکو با پرسپولیس حل نشــد، با این دو مربی 

برای هدایت تیم ملی وارد مذاکره شوند. 

     
اگرچه مسئوالن اســتقالل و شهرخودرو بحث 
حضور سرمربیان شــان روی نیمکــت تیم ملی 
را تکذیــب کردند اما در چنــد روز اخیر موضوع 
ناراحتــی آنــدره آ اســتراماچونی از مســئوالن 
کامــل  نشــدن  پرداخــت  دلیــل  بــه  باشــگاه 
مطالباتــش نقــل محافل ورزشــی و رســانه ای 
بوده است. حتی گفته می شود عزیمت همسر 
و فرزندان اســتراماچونی به ایتالیا در راســتای 
تشــدید اختالف ســرمربی آبی ها با مســئوالن 
باشگاه بوده و برخی پا را فراتر گذاشته و مدعی 
شــده اند ســرمربی ایتالیایی اســتقالل پس از 
بازی با پیکان از این تیم جدا می شــود. هرچند 
تا امروز کســی از اســتراماچونی درباره جدایی 
چیزی نشــنیده و عمده اعتراض او به مسئوالن 
باشگاه به کمبود امکانات و جذب نشدن برخی 
از مهره هــای مورد نظــرش بــوده امــا این کــه او 
بخشــی از مطالباتی که باید می گرفت را هنوز 
نگرفتــه، واقعیــت دارد و اســماعیل خلیل زاده 
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل روز گذشته 
در گفت وگو با فارس این مسئله را تایید کرده و 
گفته است: »جدایی استراماچونی بعد از بازی 
با پیــکان کذب محض اســت و او با ما قــرارداد 
2 ســاله دارد. بخشــی از مطالبــات ســرمربی 
پرداخت شــده و بخش کوچکی از آن مانده که 
ایــن موضوع هم حل خواهد شــد.« حاال برخی 

این مسئله را به تیم ملی ربط می دهند و اعتقاد 
دارند فدراســیون فوتبــال با مطرح کــردن نام 
اســتراماچونی بــه عنوان یکــی از گزینه هــا، او 
را بــرای هدایــت تیم ملی فوتبال ایــران هوایی 
کــرده  و او دیگــر انگیــزه ای بــرای کار در تیــم 
باشگاهی ندارد. با این همه عده ای هم هستند 
کــه عکس این نظــر را دارنــد و معتقدند مطرح 
شدن نام اســتراماچونی برای هدایت تیم ملی 
صرفا یک تاکتیک و اســتراتژی رسانه ای است 
و فدراسیون نشــینان انتخاب شــان را کرده اند 
و برانکــو ســرمربی آینــده تیــم ملی اســت. اما 
فدراسیون فوتبال از ترس این که مبادا عده ای 
از فوتبال دوستان که عمدتا طرفدار استقالل و 
دوستدار کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم 
ملی هســتند با برانکو به عنوان سرمربی سابق 
و رقیــب و منتقد سرســخت مــرد پرتغالی کنار 
نیایند، نام اســتراماچونی را هم میان گزینه ها 
گنجانده اند که اگر روزی برانکو ســرمربی تیم 
ملی شــد اســتقاللی ها را با این بهانه که مربی 
شما هم کاندیدای هدایت تیم ملی بود و توافق 
نشــد آرام و راضــی بــه پذیرفتــن تصمیم شــان 
کننــد! با توجه بــه این که تــا امروز هیــچ خبر و 
نشانه ای مبنی بر تماس مستقیم و غیرمستقیم 
سئول نشــینان با اســتراماچونی یا مدیربرنامه 
و مســئوالن باشگاه اســتقالل در کار نبوده، به 
نظر می رســد مطرح شدن ســرمربی استقالل 

برای تیم ملی در راستای همین سیاست جلب 
رضایــت و حمایــت هــواداران اســتقالل برای 
تصمیم هــای آتــی فدراســیون فوتبــال درباره 

کادرفنی تیم ملی بوده است.  
 کالچومرکاتو: استرا در اندیشه فسخ!

رســانه ایتالیایــی در واکنش به اتفاقــات دیروز 
مربــی  قــرارداد  فســخ  احتمــال  از  اســتقالل 
ایتالیایــی خبــر داد. اســتقالل با وجــود نتایج 
خوب با مشــکالت زیادی روبه رو بوده است. در 
حــال حاضر باتوجه به قوانیــن فیفا و همچنین 
دیرکــرد در پرداخت مطالبات اســتراماچونی، 
ســرمربی ایتالیایی به شدت از وضعیت موجود 
و نحوه مدیریت ناراضی اســت و فســخ قرارداد 
با تیم تهرانــی را پیش روی خــود می بیند، این 
درحالی اســت که اســتقالل صدرنشین لیگ 
برتر ایــران اســت. همچنیــن کالچومرکاتو در 
ادامه نوشت: »حواشــی تمرین دیروز استقالل 

باعــث عصبانیــت  اســتراماچونی  ناراحتــی  و 
شدید بازیکنان از جمله وریا غفوری شده است. 
کاپیتان اســتقالل معتقد اســت ایــن وضعیت 
درحالــی کــه تیــم در صدر جــدول قــرار دارد، 
قابل قبول نیست.« البته با این وجود اسماعیل 
خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره استقالل اعالم 
کرده تا مشکالت حل  و مطالبات استراماچونی 
پرداخت خواهد شــد. در این بین یک مشــکل 
دیگر هم به مشکالت سرمربی استقالل اضافه 
شــده اســت. البتــه در این خصــوص مدیــران 
اســتقالل نقشــی ندارنــد و گویــا بانک هــای 
ایتالیایی به حســاب بانکی سرمربی استقالل 
حساس شده اند، چرا که با توجه به تحریم های 
آمریکا، باشگاه استقالل از طریق صرافی های 
متفــاوت مجبــور به پرداخــت مطالبات اســترا 
شــده اند و همیــن مســئله می تواند بــرای این 

سرمربی در ایتالیا مشکل ساز شود.

آزمون بهترین بازیکن دیدار زنیت-دینامو 
از هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر روســیه، زنیت میزبان دینامو مســکو بود و به پیروزی ۳ - صفر 
رسید. در این بازی سردار آزمون، مهاجم ایرانی 9۰ دقیقه در ترکیب زنیت حضور داشت و عملکرد 
درخشانی از خود برجا گذاشت و باالترین نمره بازی یعنی ۵. 7 را گرفت و بهترین بازیکن زمین شد. 
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