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 فاجعه در خدمات درمانی
 برای ایثارگران

  60 درصد از12 هزارمرکزدرمانی و داروخانه قراردادهای خود با بیمه دی را لغو کردند
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ــورم و  • ــی بــنــزیــن، تـ ــران ــا ایـــن وضــعــیــت گ ب
مشکالت اقتصادی، مردم نه جرئت دارند با 
ماشین به تفریح ومسافرت و... بروند چون 
دیگر صرف ندارد و نه جرئت مهمان دعوت 
ــوان سفره انداختن  ــد، چــون ت ــردن دارنـ ک
ندارند. آیا مسئوالن می دانند چه وضعیت 
اسف باری برایمان ایجاد کرده اند؟! مردم 
به جای رفت و آمد وصله ارحــام، از همدیگر 

فرار می کنند!
این همه ازمعلمان حق التدریس مجانی  •

مزایا  منهای  پایین  بسیار  حقوق  با  مفت  و 
مشکالت  در  آن هـــا  اکثر  کــه  کارکشیدید 
برند.   می  سر  به  تحمل  غیرقابل  معیشتی 
حاالهم که قراره پس از چندین سال چشم 
انتظاری استخدام شون کنند، مصوب کردند 
تمام هزینه های دوره اجباری بدو استخدام به 
عهده خود این نیروهای ضعیف ومظلوم است.

 اگر آقای تاج و وزیر ورزش مان به حق الناس  •
و حفظ بیت المال اعتقادی داشتند چندین 
میلیارد از منابع کشور را صرف یک مربی 
ــروازی نمی کردند که هیچ نتیجه ای هم  پ
برایمان نداشت. جالب این جاست که به جای 
عذرخواهی از مردم با شجاعت می گویند که 

به مجلس هم پاسخ گو نخواهند بود!
 آقای روحانی و آقایان مسئوالن! شما رو به  •

خدا این چندمدت دیگه که تاآخر ریاست تون 
مونده هیچ طرحی برای مردم ندین. خودتون 
می گین درآمد ماهانه کمتر ازچهار میلیون 
زیرخط فقره. پس چطور به خودتون اجازه 
می دین ملت رو با این طرح مسکن اقدام ملی 
سرکاربذارین. کدام خانواده ضعیف جامعه 
چهار میلیون درآمد داره که برجی یک میلیون 

و۳۰۰ هزارتومان قسط خانه بپردازه؟!
ــدوارم روزی برسد کــه امـــوال برخی  • ــی ام

مــقــامــات فــاســد مــاهــم همچون مسئوالن 
نمایش گذاشته  به  و  ترکمنستان مصادره 
شود. بعد هم با پول آن ها بیمارستان و مدرسه 

بسازند تا همه از اموال شان استفاده کنند.
چرا هنرمندان با درآمدهای نجومی باید  •

معاف از مالیات باشند اما کارگر وکارمند برای 

حقوق بخور و نمیری که می گیرند باید مالیات 
بدهند؟ کسی نیست جلوی این تبعیض وباج 

دادن به هنرمندان رو بگیره؟ 
 یک ماه هست که برای صدور المثنی کارت  •

ــردم. هنوز کــارت نیامده،  ــدام ک سوخت اق
بازنشسته ام و پول ندارم بنزین آزاد بزنم. این 
ها که عرضه نــدارن یه کارت سوخت دست 

ملت بدن غلط کردن بنزین رو گران کردند.
تاکسی هایی که سهمیه بنزین دارن، به  •

جــای مسافرکشی میرن جلوی پمپ های 
بنزین و سهمیه شون رو می فروشند. اون وقت 
امثال ما که مسافرکش شخصی هستیم باید 

بنزین آزاد بخریم. این کجاش عدالته؟!
 هیچ کسی نیست جلوی دروغ های آقای  •

نوبخت را بگیره؟ چگونه در بودجه، جلوی 
تورم را گرفته اند که حقوقم را اگر به ارز تبدیل 

کنم از ۸۰۰ دالر به ۳۰۰ دالر می رسد؟
قابل توجه رئیس قوه قضاییه! با این که بانک  •

مرکزی اعالم کرده برای رفع اثر چک های 
برگشتی که سه سال از تاریخ آن ها گذشته 
ــدام می کند، امــا حــاال بهانه می آورد که  اق
قوه قضاییه هنوز سامانه ای برای این کار راه 
اندازی نکرده و از انجام وظیفه اش کوتاهی 
ــادی به  می کند. در حالی که آدم هــای زی
مشکل برخورده اند. چون از دریافت دسته 
چک محروم هستند و هیچ کاری نمی توانند 

انجام دهند. لطفا فکری کنید.
یک دلیل این که در کشور ما بیشتر مردم  •

افسرده و پرخاشگرند همین ترافیک شدید 
است. باید شهرداران شهرهای بزرگ مانند 
کشور سنگاپور خیابان ها و حتی بزرگراه ها 

را با پوشش گیاهی زیبا کنند!
 صدا و سیما به جای این که یکسره از نحوه  •

اخــذ و مقدار مالیات از مــردم کشور آلمان 
ــزارش پــخــش کــنــد، از  ــ ــش گ ــت تــوســط دول
کشورهایی شبیه ایران که نفت و گاز و ذخایر 
خدادادی زیادی دارند گزارش دهد که اصال 

آن ها می دانند مالیات یعنی چه؟
درج شناسه رهگیری روی تولیدات داخلی  •

وکاالهای وارداتی شیوه ای مؤثروراهبردی 

درمبارزه باقاچاق انواع کاالست. انتظارویژه 
داریم عزیزان همه گمرک ها باهمکاری پلیس 
اقتصادی وامنیتی به وظایف خوددراین زمینه 

عمل کنند.
 چرا روزنامه خراسان پیگیرگرانی و افزایش  •

قیمت 12.5 تا 17.5 درصدی اگزوزتوسط 
ــزوزدر مناطق  ــ ــان وپــخــش اگ ــروش عــمــده ف
مختلف شهراز نخریسی وفــرودگــاه و امام 
رضـــا)ع( ورسالت و شهرک صنعتی جاده 
قدیم نیشابوروبه طور کل شهرواطراف آن 

نمی شود؟
پزشکی  • دنـــدان  شماره  بدبختی  کلی  با 

درمانگاه عشرت آباد بیمه تامین اجتماعی را 
گرفتم اما وقتی مراجعه کردم، می گویند مواد 
سفید نداریم برای پر کردن. اصال کسی روی 

بیمه ها نظارتی داره؟!
ــران نمی خریم را دیگر اجرا  • چــرا طــرح گ

نمی کنید؟ همینه که اجناس بدون بازرسی 
هر روز گرون تر میشه و تعزیرات که حقوق مفت 
و نجومی می گیره زورشان میاد پیگیری کنند.
از  تشکر  ضمن  ــی  ــرام گ پاسخ:مخاطب 
همچنان  که  باشید  شما.مستحضر  توجه 
بازرسی های »گران نمی خریم« را در دستور 
کارمان داریم تا جلوی بخشی از گران فروشی 
های بنزینی را بگیریم. گزارش های مربوط 
به طرح »گران نمی خریم« را می توانید  در 

روزنامه خراسان رضوی مطالعه کنید.
 این قدر به امثال خانم شیال خداداد خرده  •

نگیرید. به خودتان بگویید شما برای بهبود 
شرایط تان چه قدمی برداشته اید؟

 تعطیلی مدارس به خاطرآلودگی هوامسّکن  •
است ولی  عالج ودرمان دردنیست!

 این روزهــا بیشتر فکر مــردم درگیر واریز  •
یارانه معیشتی شده و فــارغ از این هستند 
که 15۰ هــزار تومان در مــاه،  معادل روزی 
۳یا ۴عدد گوجه فرنگی است. با ادامه تورم 
و گرانی ها یارانه معیشتی کال بی اثر خواهد 
شد. دولت ها هر وقت می خواهند مردم را 
دور بزنند با واریز یارانه وامثال آن متعاقبا دو یا 
سه برابر آن را از جیب مردم بیرون می کشند!

یادداشت  روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

 جانشینان نفتی، بودجه را 
تراز می کنند؟ 

روز گذشته با انتشار الیحه بودجه 99، رویکرد 
دولت در قبال کاهش درآمد نفت مشخص شد. 
اگرچه وابستگی اقتصاد ایــران و بودجه دولت 
به درآمد نفت، یکی از آسیب های جدی اقتصاد 
کشور بوده است و اکنون فرصت بزرگی است 
که با کاهش درآمــد نفت، بودجه کشور از این 
وابستگی رها شود.برای الیحه بودجه سال آینده 
این بحث مطرح بوده و هست که کسری ناشی از 
افت درآمد نفت از چه محل هایی جبران شود. 
طبیعتا گزینه کاهش هزینه ها منتفی بــوده و 
هست. چرا که با توجه به تورم سنگین دو سال 
اخیر و افت قدرت خرید خانوارها از جمله حقوق 
بگیران و بازنشستگان، نمی توان حتی به ثبات 
حقوق این گروه از جامعه فکر کرد و افزایش 15 
درصدی پیش بینی شده برای حقوق ها، حداقل 
افزایشی است که باید در نظر گرفته شــود. با 
ــدی حقوق کارمندان  توجه به سهم 7۰ درص
هزینه  از  دیگر  ــالم  اق برخی  و  بازنشستگان  و 
های جاری غیرقابل چشم پوشی از جمله یارانه 
پرداختی به دستگاه ها برای هزینه هایی نظیر 
آرد و نان، نهاده های کشاورزی و برخی یارانه 
های اجتماعی و فرهنگی )به جز یارانه نقدی و 
بنزینی( و کمک های بالعوض که در سرفصل 

هزینه های جاری می آید، این بخش از هزینه ها 
غیرقابل تعدیل است و بلکه باید به افزایش 15 
درصدی آن نیز تن داد. به این ترتیب، مهم ترین 
مسیر پیش روی افزایش درآمــد از محل هایی 
به جز نفت است. مهم ترین مسیر پیش رو برای 
افزایش درآمدهای بودجه، افزایش درآمدهای 
مالیاتی است. سال هاست که محاسبات مختلف 
از فرارها و معافیت های مالیاتی نشان می دهد 
که بیش از 1۰۰ هــزار میلیارد تومان ظرفیت 
درآمد مالیاتی اضافه وجود دارد. افزایش درآمد 
مالیاتی مستلزم اقداماتی است که بخشی از آن به 
تغییر قانون و اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید 
از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های 
مسکن، خودرو و مالیات بر مجموع درآمدها به 
ویژه در بخش هایی نظیر سود سپرده های بانکی 
کالن و سود سرمایه گذاری های کالن بورسی 
اختصاص دارد. با این حال، تغییرات مطرح شده 
در قانون، همچنان روی کاغذ، در راهروهای 
دولت سرگردان است و هنوز راهی مجلس نشده 
است. حتی ظرفیت های کسب درآمد مالیاتی 
بیشتر از مشاغلی نظیر پزشکی و وکالت نیز هنوز 
با پیگیری های حداقلی همراه است و مشخص 
نیست که طی امسال و سال آینده چه میزان 
درآمد اضافه از این محل کسب خواهد شد.به جز 
رشد درآمدهای مالیاتی، دولت، دو محور دیگر 
را نیز برای جایگزینی درآمد نفت در نظر گرفته 
است. محور نخست، افزایش 1۰ برابری فروش 
دارایی های مازاد دولت و محور دیگر، افزایش 
2.5 برابری انتشار اوراق دولتی است. هر دوی 
این اتفاقات نشان می دهد که تغییری بنیادین 
ــدی دولــت در راه اســت. افزایش  در مدل درآم
فروش اوراق مشروط بر این است که دولت بتواند 

عملیات بازار باز را برای تبدیل بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی با اوراق بهادار دولت، محقق کند. 
این پروژه سنگین، ابزاری جدید به بانک مرکزی 
برای مدیریت نقدینگی می دهد ولی تحقق آن 
نیازمند تالشی گسترده در درون دولت است. 
افزایش 1۰ برابری فروش دارایــی های مازاد 
دولت نیز گام بلندی است که تحقق آن، مستلزم 
اقدامات فراتر از معمول است. سختی این کار 
این است که دستگاه های مختلف اجرایی، به 
سختی زیر بار فروش اموال خود می روند، چرا 
که به این ترتیب، قلمروی قدرت خود را محدود 
شده می بینند، لذا باید منتظر مقاومتی جدی 
در این بخش بود.در نهایت آن چه که حلقه وصل 
این سه اقدام بودجه ای است، عزم جدی و توان 
اجرایی باال برای تحقق درآمدهای مالیاتی فزون 
تر، انتشار اوراق بیشتر و فروش گسترده تر اموال 
مازاد است. چیزی که در عملکرد اجرایی دولت، 
طی سال های اخیر دیده نشده است و مجلس 
نیز به ویژه در سالی که درگیر انتخابات است، 
تمرکز جدی برای نظارت در این زمینه را نخواهد 
داشت. لذا به نظر می رسد که باید هر چه بیشتر به 
سمت مطالبه رسانه ها و نخبگان از دولت در این 
زمینه رفت. مواجهه با افت درآمد نفت، مواجهه 
ای سخت اما شدنی است اما راه تحقق آن از مسیر 
دولتی می گذرد که باید به صورت جدی به دنبال 
اصالحات مالیاتی و عملکردی باشد. همچنین 
سایر اصالحات بودجه ای از جمله درآمدزایی 
از بخش های باالدستی صنعت پتروشیمی و 
درآمدزایی بیشتر از محل بودجه هنگفت شرکت 
های دولتی نیز باید در دستور کار باشد و مطالبه 
برای این اصالحات باید در دستور کار همه رسانه 

ها و نخبگان قرار گیرد.

زنده روحیان – به مناسبت روز دانشجو، تولیت 
آستان قدس در جمع دانشجویان دانشگاه امام 
رضــا)ع( حضور یافت و در پاسخ به پرسش ها و 
نظرات آن ها نکاتی را مطرح کــرد. به گزارش 
خراسان در این جلسه، نمایندگان دانشجویان 
به بیان نکات خود پرداختند که از جمله مهم ترین 
این موضوعات می توان به »نظارت دانشجویان بر 
عملکردها در آستان قدس«، »اهمیت شفافیت 
اقتصادی«، »نگرانی از کم رنگ شدن ارتباطات 
مردمی تولیت آستان« و »شنیده ها از انتساب 
برخی مدیران در آستان قدس با نگاه اشرافی 
گری« اشاره کرد. پس از این صحبت ها، تولیت 
آستان قدس در خصوص ارتباط با مردم گفت: 
تا کنون در حد و توان خود به دنبال یک ارتباط 
ساده با مردم بودیم، مثال هر روز در رواق امام 
خمینی)ره( حضور دارم و بدون وقت و هماهنگی 
قبلی تا زمانی که مراجعه کننده وجود داشته 
باشد برای گفت وگو با مردم زمان می گذارم. 
تلفن گویایی هم برای ثبت نظرات مردمی وجود 
دارد، همچنین تمامی صندوق هایی را که در 
اماکن متبرکه حرم مطهر و سامانه پیامکی و 

الکترونیکی که مربوط به ارتباط مستقیم با تولیت 
است هم مقید هستم که خودم شخصا مطالعه و 
پیگیری کنم. حجت االسالم و المسلمین »مروی« 
افزود : در خصوص سد بین ما و مردم نیز شما باید 
به ما کمک کنید که اگر می بینید فردی در پی 
ایجاد این سد در آستان قدس است، پیش از آن که 
سد آهنین و سکندر شود آن را به اطالع ما برسانید 
تا بتوانیم از ایجاد آن جلوگیری کنیم، خود من 
تاکید کردم زمانی که در صحن ها حرکت می کنم 
همراهان نزدیک من نباشند تا مردم بتوانند با 
احساس بهتر و راحت تر صحبت کنند، البته این 

وظیفه ماست و منتی هم برای مردم نیست.
وی همچنین در پاسخ به انتقادها درباره انتساب 
ها در آستان قدس گفت: ما که هنوز عزل و نصب 
اما ممکن است  آنچنانی در مجموعه نکردیم 
بگویید که قائم مقام ما پیرمرد است اما برخی 
مسئولیت ها نیازمند تجربه و پختگی است و 
نمی شود این را رد کرد. اما در مسئولیت هایی که 
حساسیت وجود ندارد این طور نیست، این اعتقاد 
قلبی و واقعی و بدون تعارف ماست که ما با جوانان 
در این انقالب به پیروزی و تا این جا رسیده ایم و در 

همین راستا به همه معاونان اعالم کردم تا پایان 
سال، هرکدام سه نفر جوان را به عنوان جانشین 
ــرای پذیرش مسئولیت  خــود معرفی کنند و ب
آموزش دهند. وی با اشاره به حوادث اخیر کشور 
گفت : در این حوادث برخی از سوال پیشتر رفته 
و این نقطه اتکا را مورد هجمه قرار دادنــد، این 
رفتار خراب کردن تکیه گاه اصلی است، آن ها 
گفتند چرا رهبری این حرف را نزد، چرا این کار 
را نکرد، چرا این نظر را نداد، هی سوال و سوال، 
تا جایی که عالمت سوال روی رهبری بخورد، 
با این کارها ما این پشتوانه را از دست خواهیم 
داد. وی تصریح کرد : به پشتوانه ۳۰ سال کار در 
دفتر مقام معظم رهبری و شناخت عمیق نسبت 
به ایشان می گویم که ایشان از هیچ کس ترسی 
نداشته و با احــدی تعارف ندارند اما ما برخی 
موارد را نمی دانیم یا فهمش را نداریم که ایشان با 
شناختی باال، با نظراتی پخته، با درایت و بر اساس 
نظرات کارشناسی و دقیق کارشناسان و نخبگان 
دفتر رهبری و خارج از آن در دانشگاه ها و دیگر 
مجموعه ها، برخی مسائل را حل و فصل کرده و 

سپس نظراتشان را ارائه می کنند. 

تولیت آستان قدس در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان:

تاکید کرده ام همراهانم درحرم نزدیک من نباشند تا مردم راحت تر صحبت کنند
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نمای روز 

کارتون روز 

 »عزل ترامپ«/  این کارتون که از فرایند استیضاح 
ترامپ الهام گرفته، عمو سام )نماد شخصیتی آمریکا(
را نشان می دهد که در تالش برای جدا کردن ترامپ 

از جایگاهی است که به آن چسبیده . 

سناریوهای آمریکا در عراق چیست؟ 
 جرقه اعتراضات اقتصادی و معیشتی در عــراق، 
الزمه ای  شد برای دخالت  ایاالت متحده آمریکا در 
حوادث اخیر عراق تا از طریق این مداخله مستقیم، 
سیاست پیشینی خود را برای تضعیف جایگاه عراق 
مقتدر دنبال کند. در متن پیش رو بخشی از سناریوی 
بحران زای واشنگتن ذکر شده اســت. 1- تغییر در 
کابینه  عراق: باید بپذیریم که آمریکا هر تالشی داشت 
تا کابینه  عــراق تشکیل نشود؛ از تاسیس داعــش و 
حمایت از آن تا نفروختن سالح به بغداد و در نهایت 
ممانعت برای شکل گیری دولت پسا انتخابات. همه 
این موارد بخشی از سناریوی آمریکا برای فروپاشی 
دولت مرکزی بود. دولتی که به سبب اکثریت شیعه 
با جمهوری اسالمی ایران رابطه خوبی دارد و به ضرر 
تصمیم گیران کاخ سفید است.  ایجاد خأل قدرت گام 
دوم طراحی آمریکا در عراق در بحران اخیر است. این 
گام که تاحدودی موفقیت هایی به دنبال داشت، 
موجب شکل گیری خألقدرت در عراق شده است. باید 
منتظر ماند و دید طرف های عراقی چگونه کابینه  جدید 
را تشکیل می دهند.2- احیای داعش: بازیگر مهمی 
چون داعش که دشمن جدی شیعیان و ایران است، 
هیچ گاه مورد بی مهری آمریکا برای اجرای سیاست 
های مداخله جویانه منطقه ای اش قرار نخواهد گرفت. 
گام پس از ایجاد خأل قدرت در عراق، افزایش هسته 
های بحران برای فروپاشی امنیتی این کشور است. 
کشوری که بیشترین ناآرامی ها را در منطقه از سال  
2۰۰۳ به این سو به خود دیده و افکار عمومی دیگر 
تحمل فشار مضاعف را ندارد. این فشار برای تحریک 
اجتماعی به منظور کانالیزه کردن آنان با موضوع 
جداسازی و تجزیه است؛ در حقیقت شیعیان عراق به 
این جمع بندی برسند که تشکیل کشور مستقل می 
تواند از بحران امنیتی بکاهد، از طرفی به اهل سنت 
عراق این فرصت را بدهد که داعش را خود مدیریت 
کند! در نتیجه پروژه معروف به خاورمیانه  جدید احیا 
و اجرایی شود  . هرچند همین احیای حداقلی داعش 
نیز دستاوردهایی دارد که از آن می توان به فشار برای 
امتیازگیری بیشتر در تغییر قانون اساسی یا کابینه 
یاد کرد. ۳- تغییر ساختار سیاسی عراق و تغییر در 
ــدد است با  ــاالت متحده درص قانون اساسی آن: ای
تغییر ساختار سیاسی کشور عراق موجب تغییر قانون 
اساسی شود. تغییر قانون اساسی عراق این امکان 
را به آمریکا می دهد که با دخالت در آن نوعی احیای 
مونوکراسی عربی بر پایه نوعی سکوالریسم افراطی 
در عراق ایجاد کند.4- ایجاد اختالف و فاصله انداختن 
در روابط مردم و مرجعیت برای نبود نیروی ایدئولوژیک 
در برابر داعش، ممانعت مرجعیت همچون ابتدای 
بحران از سکوالریزه شدن حکومت، دینی ماندن 
عراق و مواردی از این دست چالش جدی واشنگتن با 
نجف است. بر همین اساس کاخ سفید تصمیم گرفته 
تا ضمن تضعیف مرجعیت به بهانه ها ی مختلف و دروغ 
پردازی، دست به ساخت چهره های دینی بزند که می 
توان به عنوان برساخت سازی مرجعیت از آن یاد کرد.  
5- اختالف بین شیعیان: یکی از نیروهای متحد برای 
مقابله با آشــوب ها، نیروهای شیعه در درون عراق 
است که تابع مرجعیت است و در بسیج عمومی نقش 
موثری دارد. بحران 2۰14 داعش این توان بالقوه 
را بالفعل کرد و آمریکایی ها از افزایش این سازوکار 
نگران هستند. به همین دلیل اولین کاری که ایاالت 
متحده از طریق آشوبگران دنبال کرد، ایجاد اختالف 
بین شیعیان بود. در همین زمینه نیز استاندار نجف 
بیان کرد که »آشوبگران با آتش زدن ساختمان شهید 
محراب و سپس آرامگاه شهیدان صدر قصد داشتند 
درگیری شیعی-شیعی را صحنه سازی کنند«. هدف 
آمریکا از این اختالف، ایجاد شکاف در کتله  اکبر یا 
همان فروپاشی بیت شیعیان اســت. در هر صورت 
تحوالت این روزهای اخیر عراق، نشان از خطر یا فتنه 
بزرگ در آینده دارد که مقامات عراقی، باید مراقب 
تحرکات آمریکا و دیگر کشورهای معاند باشند. بر 
همین اساس، آن چه مانع تحقق اهداف آمریکا در عراق 
می شود، پیروی از مرجعیت و اتحاد بین نیروهای شیعه 
است. از طرفی فراکسیون اکثریت باید هرچه سریع 
تر دولت جدید را معرفی کند تا گام دوم اجرای طرح 

آمریکا در عراق به تعویق بیفتد.

تحلیل روز

کامیار-مذاکرات آمریکا و کره شمالی درباره 
مناقشه هسته ای این کشور به بن بست رسیده 
ــت. کــره شمالی پس از شکست مذاکرات  اس
هانوی، آزمایش های موشکی خود را از سر گرفته 
اســت. اکنون نیز در آستانه عید کریسمس از 
یک »آزمایش بسیار مهم« سخن می رود.یکی از 
سخنگویان آکادمی دانش های دفاعی کره شمالی 
خبر از انجام آزمایشی داده است که می تواند به 
طور راهبردی بر مواضع کره شمالی به ویژه در 
مذاکرات خود با آمریکا و کره جنوبی تاثیر بگذارد. 
ــاره نوع این آزمایش  کره شمالی توضیحی درب
نداده و تنها گفته است که این آزمایش می تواند 

موقعیت کره شمالی را به طور استراتژیک تغییر 
دهد.کره شمالی محل انجام این آزمایش را مرکز 
سوها اعالم کرده است. این کشور مدعی بوده که 
در فاصله زمانی بین 2۰12 تا 2۰1۶ از این مرکز 
اقدام به پرتاب موشک های حامل ماهواره کرده 
است.این در حالی است که کارشناسان نظامی 
بر این باورند که کارکرد این پایگاه، آزمایش روی 
موشک های بالستیک بوده است.پیشتر نیز در 
پی بی نتیجه بودن دو سال مذاکرات واشنگتن- 
پیونگ یانگ،  وزارت خارجه کره شمالی هشدار 
داد، مهلت پایان سال این کشور به آمریکا برای 
تغییر »سیاست های خصمانه اش« در حال نزدیک 

شدن است و درخواست واشنگتن برای برگزاری 
مــذاکــراِت بیشتر، چیزی جز یک حیله ابلهانه 
نیست.آمریکا چند دهه است در خصوص کره 
شمالی سیاستی یکسان را در پیش گرفته است. 
سیاست آمریکا به این شکل بوده که اگر پیونگ 
یانگ خواستار برقراری روابط کامل اقتصادی و 
سیاسی با آمریکا و همسایگانش است، باید از برنامه 
سالح های هسته ای اش دست بردارد و  تا زمانی 
که پیونگ یانگ چنین تصمیم راهبردی نگیرد، 
تحریم ها ادامه می یابند و در صورت لزوم، تشدید 
می شوند.بر اساس گزارش نشنال اینترست، این 
سیاست، اوایل دهه 199۰ که برنامه هسته ای 
کره شمالی در اول راه قرار داشت، آغاز شد. در آن 
زمان، کره شمالی حتی یک بمب هسته ای هم در 
زرادخانه اش نداشت. سه دهه قبل، خلع سالح 
هسته ای کره شمالی، سیاستی قابل دست یابی 
بود اما در نتیجه خلف وعده های آمریکا، با گذشت 
هر سال، کره شمالی به پیشرفت های بیشتری 
در زمینه قابلیت های پلوتونیومی و غنی سازی 
خود دست یافته و دانــش خود را افزایش داده 
است. پیونگ یانگ در سال 2۰۰۶، نخستین 
آزمایش هسته ای زیر زمینی خود را انجام داد. 
این اقدامی مهم بود که کره شمالی را به عنوان 
یک کشور دارای سالح هسته ای تقویت کرد. 
کره شمالی اکنون پس از 1۳ سال و اجرای پنج 
آزمایش هسته ای، احتماال ۶۰ کالهک جنگی در 
زرادخانه اش دارد. با وجود این، آمریکا همچنان 
به سیاست فشار علیه پیونگ یانگ و ایجاد فضای 
تنش آمیز در شبه جزیره کره ادامه می دهد.اکنون 
نیز پس از گذشت دوسال از مذاکرات جدید آمریکا 
وکره شمالی، پیونگ یانگ به این نتیجه رسیده 

است که همه آن چه در طول این دوسال گذشته 
جریان داشته فریبی بیش نبوده و راهبرد آمریکا 
در خصوص این کشور در عمل هیچ تغییری نکرده 
است و به همین دلیل کیم جونگ اون  هشدار 
داده است در صورت تغییرنکردن  راهبرد آمریکا 
دورنمای حل مسئله هسته ای در شبه جزیره کره 
»تیره و بسیار خطرناک« خواهد شد.اما سوال 
این جاست که آیا راهبرد آمریکا در خصوص کره 
شمالی تغییر خواهد کرد؟ به نظر می رسد پاسخ 
به این سوال منفی است چرا که دکترین جدید 
ترامپ که بر تجاری سازی امنیت مبتنی است 
تنها در شرایط تنش آفرینی در دیگر مناطق می 
تواند با موفقیت روبه رو شود. آمریکا بر اساس این 
دکترین، با خلق تهدیدات موهوم و ساختگی و 
تقسیم کار با متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای 
در القای دگرهراسی، از یک سو  ایجاد پایگاه 
های نظامی و استقرار نظامیان خودرا در دیگر 
کشورها به بهانه حفظ امنیت این دسته از کشورها 
توجیه و از سوی دیگر هزینه این نیروها  را از کشور 
میزبان دریافت می کند و  این چرخه ای است 
که هیچ گاه پایان نخواهد داشت.ترامپ با بزرگ 
کردن تهدید کره شمالی هم اکنون از ژاپن وکره 
شمالی درخواست کرده است که بر اساس توافق 
های جدید میلیاردها دالر بــرای حفظ امنیت 
شان به آمریکا بپردازند. او به سئول و توکیو فشار 
آورده است که هزینه بیشتری بپردازند. وی در دو 
جلسه با تیم امنیت ملی خود در پنتاگون در ژوئیه 
سال 2۰1۷ و ژانویه 2۰1۸ گفته است »اگر کره 
جنوبی ساالنه ۶۰ میلیارد دالر برای نگه داشتن 
نیروهای آمریکایی در کشورش پرداخت کند، این 

یک توافق خوب خواهد بود«.

نبی شریفی- سه ماه پیش، ترامپ به همان سبک 
و سیاقی که وزیران و مشاورانش را برکنار می کند، 
تلفن هوشمندش را به دست گرفت و در توئیتی 
از توقف مذاکرات صلح با طالبان خبر داد. اما در 
همان زمان، هم طالبان و هم آمریکا که توانسته 
بودند پیش نویس توافق صلح را آماده کنند، می 
دانستند که طی 1۸ سال گذشته این بهترین 
فرصت برای صلح بود. حاال سه ماه پس از روز ۸ 
سپتامبر )1۷ شهریور( که ترامپ به  بهانه کشته 
شدن یک سرباز آمریکایی مذاکرات صلح دو جانبه 
را لغو کرد و گفت که »مذاکرات دفن شد«، گفت و 
گوها در دوحه از سر گرفته شده است. مذاکرات 
جدید یک هفته پس از دیدار غیرمنتظره دونالد 
ترامپ از پایگاه نظامی »بگرام« در افغانستان و 
چراغ سبز برای از سرگیری گفت و گو با طالبان، 
آغاز شده است. این دهمین دور مذاکرات علنی 
میان آمریکا و طالبان است که از حدود یک سال 
پیش و با هدف پایان دادن به جنگ افغانستان 
آغاز شده بود. این مذاکرات همچنین، در پی سفر 
دو روزه »زلمی خلیل زاد«، نماینده ویژه آمریکا در 
امور صلح افغانستان به کابل و گفت وگو با مقامات 
دولت و سیاستمداران بنام افغان،  از جمله حامد 
کرزای شکل گرفت.  سهیل شاهین، سخنگوی 
دفتر طالبان در قطر اعالم کرد که گفت وگوها 
با آمریکا از جایی که متوقف شده بود، ادامه پیدا 
کرده است. او دربــاره این مذاکرات به القدس 
العربی گفت: »روند تبادل سه عضو طالبان با دو 
گروگان غربی که دو هفته پیش در دوحه انجام 
شد، فضای مناسبی را ایجاد کرد... به امضای 

توافقی میان طالبان و واشنگتن ظرف چند روز 
آینده خوش بین هستم.«منابع خبری افغانستان 
روز یک شنبه اعالم کردند ، طالبان متعهد شده 
اند که پس از این، حمالت انتحاری در شهرهای 
بزرگ افغانستان را برای جلوگیری از تلفات غیر 
نظامیان متوقف کنند و در مقابل آمریکایی ها 
نیز حمالت شبانه علیه طالبان را که در آن تلفات 
غیر نظامیان افزایش یافته بود، متوقف خواهد 
کرد. آمریکا و طالبان در پایان دور نهم مذاکرات به 
توافقی برای خروج گام به گام نیروهای خارجی 
مستقر در خاک افغانستان دست پیدا کردند. 
براساس این توافق، قرار بودآمریکا بیش از پنج 
هزار نیروی خود را در گام اول از افغانستان خارج 
کند و باقی مانده نیروها نیز طبق جدول زمان 
بندی طی 14 ماه مسیر خروج را در پیش بگیرند. 
طالبان نیز در مقابل متعهد می شد که مانع انجام 
هرگونه حمله تروریستی علیه منافع آمریکا از 
خاک افغانستان شود.طالبان تاکنون از مذاکره 
با دولت افغانستان خودداری کرده است چراکه 
حاکمیت را یک »رژیــم نامشروع« می داند.  آوا 
پرس اما در گزارشی در این باره نوشت: آمریکایی 
ها آغاز کردند، آمریکایی ها پایان دادند و آمریکایی 
ــاره آغــاز کردند. تأکید بر مذاکرات بین  ها دوب
االفغانی و مدیریت و رهبری روند صلح از سوی 
دولت افغانستان، در کجای این بازی قرار دارد؟ 
به نظر می رسد که بــزرگ ترین مانع در مسیر 
مالکیت افغانستان بر روند صلح، آمریکاست نه 
طالبان. آمریکا نمی خواهد یک روند صلح صد 

درصد افغانی شکل بگیرد. 

وزیـــر دفـــاع یمن تنها راه حــل خـــروج ائتالف 
سعودی از بن بست جنگ یمن را پایان دادن به 
تجاوز و محاصره خواند و گفت: انتقام از رژیم 
صهیونیستی که شریک تجاوز علیه یمن بوده هم 
در راه اســت.وی در گفت وگو با شبکه المسیره 
تاکید کــرد: زمــام ابتکار در نبرد هجومی، در 
دستان ما و نه دستان آن ها )ائتالف سعودی و 
مزدورانش( است.رژیم صهیونیستی هیچ وقت 
ــراق، سوریه،  فکر نمی کــرد عــالوه بر ایــران، ع
حزب ا... و گروه های مقاومت، امروز در باریکه 
غزه با دشمن جدیدی به نام یمن روبه رو شود که 
توانایی موشکی و زیرساخت های پهپادی اش 

بتواند این رژیم را هدف قرار دهد. نتانیاهو که فکر 
می کرد اگر صحبتی علیه یمنی ها کند برایش در 
سرزمین های اشغالی رای جمع خواهد کرد، 
امروز دید که این حرف ها همه علیه این رژیم بوده 
و تهدیدی جدید را علیه شهرک نشینان به وجود 
آورده است. گزینه های مختلفی نیز از سوی یمن 
برای انتقام گیری از عربستان وجود دارد که مهم 
ترین آن صنایع اقتصادی و زیر ساختی این کشور 
است. باید منتظر ماند و دید که پاسخ وعده داده 
شده چیست و چه زمانی این پاسخ عملی می 
شود. اما هرچه هست منافع اسرائیل را در منطقه 

درگیر می سازد.

مذاکرات آمریکا و طالبان پس از 3 ماه وقفه در دوحه از سر گرفته شد 

بلوف مذاکره ای نگرفت!

یمن : انتقام از رژیم صهیونیستی در راه است  

عیدی ویژه اون برای ترامپ! 
پیونگ یانگ از یک »آزمایش بسیار مهم« خبر داد. آیا راهبرد آمریکا در 

خصوص کره شمالی تغییر خواهد کرد؟ 

  دکتر زهرا صادقی
international@khorasannews.com

کیف سّری پوتین

تلویزیون دولتی روسیه برای نخستین بار تصویری از 
کیف رئیس جمهور این کشور را نشان داد که می تواند 
شامل دکمه ای باشد که در صورت بروز جنگ سوم 
جهانی از آن استفاده شود.تصویری که نخستین بار 
توسط تلویزیون دولتی زوزدا روسیه پخش شد یک 
»چگت« یا کیف هسته ای است که یک کد کلیدی 
شخصی یا یک فلش کــارت دارد و به صــورت 24 
ساعته و هر روز هفته تحت نظر است.پوتین می تواند 
کد دستوری را به نیروهای موشکی استراتژیک برای 
استفاده از سالح اتمی در هر زمانی ارسال کند.در 
مجموع سه کیف به اندازه لپ تاپ وجود دارد که به 
پوتین و دو تن از مقام های عالی رتبه روسیه اجازه 
می دهد تا حمله اتمی را عملیاتی و اجرایی کنند.این 
وسیله یک سری عدد در مرکز و چهار دکمه بزرگ در 
زیر و یک دکمه سفید دارد که گفته می شود دکمه 
راه اندازی است. این چگت با »توپ فوتبال هسته ای 
« ترامپ، )کیف اتمی همراه ترامپ( قابل مقایسه 
است که شامل کدهای پرتابی برای تسلیحات اتمی 
ایاالت متحده است.اما توپ فوتبال اتمی، دکمه 
پرتاب ندارد و به جای آن دارای کدهای فرمانی است 
که رئیس جمهورمی تواند آن را به پنتاگون ارائه کند.
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...خارج از دستور
  محمد اکبری  

ویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

در مراسم گرامی داشت روز دانشجو 

مومنی: کار ایران با زنده باد و مرده باد جلو نمی رود 
رئیس جمهور امروز در دانشگاه فرهنگیان سخنرانی می کند 

ــت روز دانشجو در  برنامه هــای گرامی داش
ــه دارد.  ــای ســراســر کشور ادامـ دانــشــگــاه ه
دیروز برخی چهره های اصالح طلب به میان 
دانشجویان رفتند و امروز هم قرار است روحانی 
در دانشگاه فرهنگیان سخنرانی کند و سعید 
ــرود. در  جلیلی به دانشگاه شهید بهشتی ب
انجمن  همت  به  گذشته  روز  زمینه،  همین 
اسالمی دانشجویان آزادی خــواه دانشگاه 
شهید بهشتی، نشستی با سخنرانی  پروانه 
سلحشوری، نماینده تهران ،  فرشاد مومنی 
نماینده  نیکو  میرزایی  قاسم  و  اقتصاددان 
دماوند با محور موضوعات »مشارکت یا تحریم 
صندوق رای چه تاثیری در نتیجه دارد؟«، »چرا 
حق اعتراض به رسمیت شناخته نمی شود؟«، 
»اقتصاد ما کجای راه را اشتباه رفت«، »ریشه 
ناکارآمدی مجلس کجاست؟« و »اختیارات 

مجلس چیست؟« برگزارشد. 

مومنی: کار ایران با زنده باد و مرده باد 	 
جلو نمی رود

به گزارش ایسنا، »فرشاد مومنی« عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در  این نشست 
با بیان این که بزرگ ترین کفران نعمت در کشور 
این است که سهم دانایی در فرایندهای تصمیم 
گیری و تخصیص منابع ما بسیار ناچیز است و 
مثل هر حقی که گرفتنی است باید در این زمینه 
برای خود مسئولیت تعریف کنیم، ادامه داد: 
سلطه مناسبت های فسادساز و رانتی باعث 
شده توسعه خواهی در سطح بــاالی تصمیم 
گیری جای خود را به روزمرگی و کوته نگری 
بدهد، از این رو نیاز است تا آگاهی و مسئولیت 
پذیری را به جامعه تزریق کنیم و پرچم توسعه 
خواهی را  همچنان برافراشته نگه داریم. بنا 
ــزارش ایسنا، در ایــن هنگام تعدادی از  بر گ
دانشجویان با فریاد و قطع سخنان مومنی 
خواستار سخنرانی وی دربــاره حوادث اخیر 
شدند نه بحث توسعه ملی. مومنی در پاسخ به 
فریادهای اعتراضی دانشجویان، سخنانش 

را با بیان این جمله تمام کرد که »کار ایران با 
زنده باد و مرده باد جلو نمی رود بلکه با آگاهی، 

مسئولیت پذیری و توسعه جلو می رود.«

میرزایی نیکو: ما فرزند احزابیم و 	 
می خواهیم احزاب شکل بگیرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران، قاسم میرزایی 
نیکو نیز در این نشست طی سخنانی مدعی 
شد: چهار عنصر اصلی در این ٤٠ سال شکل 
واقعی پیدا کرده است که می توان به بی ارزش 
بودن رای جمهور و مردم، امنیتی شدن فضا، 
انقالبی عمل کردن به جای اصالح و نبودن در 
حلقه جهانی و منطقه ای اشاره کرد. او در این 
باره که نمایندگان در مسئله گران شدن بنزین 
خود را فاقد کارایی اعالم کردند، با این اوصاف 
چرا باز هم در انتخابات شرکت کردید، تاکید 
کرد: ما فرزند احزابیم و می خواهیم احزاب 
شکل بگیرد، البته شاید پاسخ بنده قانع کننده 

نباشد. 

سلحشوری: راه اصالح طلبی از دوران 	 
مشروطیت شروع شده است

سخنانی  در  سلحشوری  پــروانــه   همچنین 
گفت: راه اصالح طلبی از دوران مشروطیت 
شروع شده و حرفم با شما این است هر کاری 
می کنید این کشور را دیگر به سمت یک انقالب 
دیگر نبرید. باید حاکمیت را به سمت و سویی 
هدایت کنیم که دست به اصالحات اساسی 
در کشور بزند. وی با اشاره به خبر استعفای 
خود، گفت: من استعفا نکرده ام، همان شبی 
که این اتفاق افتاد، با خود گفتم که ماندن در 

این مجلس فایده ندارد، اما در توئیتر دیدم که 
دوستان ارزشی از استعفا کردن بسیار ذوق زده 
هستند و در آن لحظه فکر کردم که ، وقت ماندن 
بــر پیمانی که با مردم بستم، عقب نمی نشینم، 

اما به موقع هم اعتراض خود را بیان می کنم. 

محمود صادقی: قهر کردن با انتخابات 	 
راه حل صحیحی نیست

 بــه گـــزارش باشگاه خبرنگاران، بــه همین 
مناسبت محمود صادقی نماینده تهران نیز 
که در دانشگاه تربیت مــدرس تهران سخن 
ــاره به مصوبه اصــالح قیمت  می گفت، با اش
بنزین اظهار کرد: هربار بحث افزایش قیمت 
حامل های انــرژی در مجلس مطرح می شد، 
عمده ترس نمایندگان بابت استقبال نکردن 
مردم از انتخابات  بود و به همین دلیل با موضوع 
مخالفت مــی کــردنــد.وی در بخش دیگری 
ــزوم شرکت در  از سخنان خــود با تاکید بر ل
انتخابات مجلس اظهار کــرد: قهر کــردن با 
انتخابات راه حل صحیحی نیست. راه درست 
بــرای اصــالح امــور، راه مدنی اســت. نماینده 
تهران خاطرنشان کرد: زمینه اصلی اتفاقات 
اخیر اعتراض مردمی بود. در این باره صرفا 
نقش عوامل خارجی دیــده شــده، ولی بحث 
ایــن موضوع تصمیم گیری نظام بدون  مهم 
توجه به عواقب بوده است. اعتراض حق مردم 
بود و شیوه برخورد بسیار جای سوال دارد. 
البته از این اعتراضات سوءاستفاده هایی هم 
شده است که گا هی مشکوک بوده و احتمال 
مداخله عوامل غیر مشخص وجود دارد. عده ای 
هم آشوبگری کردند که می توان آن هــا را از 

معترضان تفکیک کرد.

ضرغامی: روحانی همان طور که با 	 
جانسون می خندد با خودی ها خوش اخالق 

باشد
همچنین به گــزارش صبح زاگــرس عــزت ا... 
دانشجویان  جمع  در  گذشته  روز  ضرغامی 

دانشگاه یاسوج با اشاره به اغتشاشات اخیر 
و گرانی بنزین گفت: ایــن چه بــرخــوردی با 
مردم است که خود رئیس جمهور هم می گوید 
وقتی از خواب بیدار شدم دیدم بنزین را گران 
کرده اند، به خصوص با آن خنده  که مردم را 

سر لج آورد.
ــی در  ــان ــای روح ــا آقـ ــا ب ــاره ــا ب وی افــــزود: م
جلسات بحث کرده ایم و بعضی وقت ها هم 
با او دعوایمان می شود و بعضی وقت ها به ما 
می گوید بروید بیرون و ما نمی رویم و در نهایت 
خودش می رود، همیشه اعتراض مان به آقای 
روحانی این است که شما همین طور که با 
خارجی ها برخورد می کنید و مثل خنده اخیر 
با آقــای جانسون در سازمان ملل غش غش 
می خندید؛ در جلسات داخلی هم با خودی ها 
خوش اخالق تر باشید و اگر کسی هم اعتراضی 
می کند با محبت و خنده و احترام اجازه دهید 

حرفش را بزند. 

رئیس جمهور  امروز در دانشگاه 	 
فرهنگیان

از سوی دیگر درحالی که گفته می شد قرار 
بوده روحانی در روز دانشجو در دانشگاه تهران 
سخنرانی کند، معاون فرهنگی وزیر علوم در 
گفت وگو با ایسنا اعالم کرد: رئیس جمهور 
امروز )دوشنبه( به دانشگاه فرهنگیان می رود.

غالمرضا غفاری تصریح کرد: در مراسم حضور 
رئیس جمهور، حــدود هشت نفر از فعاالن و 
خواهند  سخنرانی  دانشجویان  نمایندگان 
کــرد. در همین حال مسئول سیاسی بسیج 
دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفت 
وگو با  خبرگزاری دانشجو  از حضور سعید 
جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی کشور 
به مناسبت گرامی داشت روز دانشجو در روز 
جــاری در دانشگاه شهید بهشتی خبر داد. 
همچنین به گزارش عصر ایران  امروز )دوشنبه(

جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران نیز 
از پرویز فتاح برای سخنرانی به مناسبت روز 

دانشجو دعوت کرده است.

دولت به دنبال بیگ دیتای 
معامالت دستگاه ها

یک مقام مهم اجرایی در ابالغیه روزهــای اخیر 
خــود به دستگاه ها از آن ها خواسته با توجه به 
الزامات قانونی که برنامه ششم توسعه و مصوبات 
هیئت وزیران برای ایجاد و توسعه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت تعیین کرده و همه دستگاه های 
اجرایی موظف اند معامالت خود اعم از کوچک، 
متوسط یا بزرگ را که به روش هایی چون خرید، 
مناقصه و مزایده انجام داده اند در سامانه "ستاد" 
ثبت کنند، بنابراین با توجه به ضرورت تجمیع کالن 
داده های معامالتی و ایجاد بستر کاوش این داده ها 
در تصمیم گیری های دولتی، مخاطبان باید به درج 
دقیق همه اطالعات قراردادی خود در این سامانه 

اقدام کنند.

 تخریب سوال برانگیز 
یک ظرفیت  صادراتی مهم 

پس از فراخوان یک مسئول مهم اقتصادی در 
کابینه برای دریافت نظرات و پیشنهادهای مدیران 
دستگاه های مختلف با هدف توسعه صــادرات 
غیرنفتی، گزارش یک نهاد دولتی نشان می دهد 
در حالی که یکی از ظرفیت های خوب صادراتی 
ایـــران، محصوالت پلیمری و پتروشیمی است 
که بازار مناسبی در کشورهای مختلف از جمله 
شبه قاره هند دارد، اما به دلیل اعمال محدودیت 
های روزافــزون از سوی برخی نهادهای دولتی، 
فضای کسب و کار در این حوزه تخریب و ترس و بی 
اعتمادی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان این 

رشته ایجاد شده است.

 احساس امنیت 
برای جنبش دانشجویی

محسن هاشمی رئیس شــورای شهر تهران از 
خواست  و...  قضایی  و  نظارتی  دستگاه های 
جنبش های  ــه  ب را  آزادی  و  امنیت  ــاس  ــس اح
دانشجویی بازگردانند.هاشمی گفت: یکی از 
دالیل نا آرامی های آبان گذشته، تضعیف نقش 
جنبش دانشجویی و خالی شدن میدان تحول 

خواهی اجتماعی از جریان های 
مترقی بود که گاهی موجب 
ــدان داری جــریــان های  ــیـ مـ

طلب  خـــشـــونـــت 
شد./ایسنا

رعایت رأفت اسالمی

حجت االسالم حسن نــوروزی نماینده مجلس با 
اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری درباره 
درنظر گرفتن رافت اسالمی در برخورد با متهمان 
گفت: رأفت اسالمی مدنظر رهبری را از رئیس 
دستگاه قضا تا زندانبان ها باید رعایت کنند.منظور 
آقا که فرمودند »رافت اسالمی«، مطلق است یعنی 

در بحث حق وکیل، حتی در 
بحث محکمات یعنی تفسیر 

مصداق  متهم  نفع  ــه  ب
دارد. /ایلنا

تذکر درباره توزیع خمیردندان 
خارجی بین دانش آموزان

سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر 
طی تذکری  در مجلس اظهارکرد: به تازگی یکی 
از خیران خمیر دندان های خارجی را در مدارس 
استان اصفهان توزیع کرده است که تنها دو ماه تاریخ 

مصرف دارد.

پارسایی: دادگاه های رسیدگی به 
پرونده معترضان به صورت علنی 

برگزار شود

بهرام پارسایی نماینده شیراز، در تذکر شفاهی خود 
خطاب به رئیس جمهور با تاکید براین که از بخشی 
از سیاست های خارجی و برجامی مانند همیشه از 
شما حمایت می کنیم گفت: اما در مباحثی به صورت 
جدی از شما گالیه داریم. در بحث اعتراضات مدنی 
مردم این که بخواهید همه را اغتشاشگر و آشوبگر 
خطاب کنید به صالح و درست نیست. وی افزود: در 
پی دستور رهبری و برای شفافیت موضوع از رئیس 
قوه قضاییه تقاضا داریم به جای پخش اعترافات از 
صدا و سیما، دادگاه ها را به صورت علنی برگزار کند 

تا حّقی از مردم ضایع نشود.

 بررسی استیضاح 3 وزیر 
در کمیسیون های مجلس

طرح  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  گفته  به 
استیضاح سه وزیر کشور، نفت و آموزش و پرورش در 
دستور کار مجلس قرار دارد و ظرف روز های آینده 
سه وزیر یاد شده با حضور در کمیسیون های مربوط 

به سواالت نمایندگان پاسخ خواهند گفت.

کاهش 28 درصدی بودجه نهاد 
ریاست جمهوری برای سال 99 

ایلنا-  در حالی که بودجه نهاد ریاست جمهوری 
از مجموع هزینه های جاری و تملک دارایی های 
ــرای ســال ۹۸ عــدد ۱۲ میلیون و  ســرمــایــه ای ب
۲۱۲ هزار و ۶۴٠ میلیون ریال را نشان می داد 
طبق جدول بودجه سال ۹۹ مجموع هزینه ها و 
دارایی های سرمایه ای ۹ میلیون و ۵۵۳ هزار و 
۴٠۱ میلیون ریال تخمین زده شده است و این 
نشان دهنده کاهش ۲.۶ میلیون میلیون ریالی 
)حدود ۲۸ درصدی( بودجه نهاد ریاست جمهوری 

برای سال آینده خواهد بود.
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 فاجعه در خدمات درمانیجامعه
 برای ایثارگران

  60 درصد از12 هزارمرکزدرمانی و داروخانه قراردادهای خود با بیمه دی را لغو کردند

چراغ سبزدولت به بی کیفیت تر 
شدن آموزش و پرورش

بودجه 99 آموزش و پرورش با 22درصد کمتر ازنیاز به مجلس رسید

گروه اجتماعی- هم اکنون از 12 هزار مرکز درمانی و 
داروخانه که قبال به ایثارگران ارائه خدمات می کردند، 
فقط پنج هزار ارائه خدمات می دهند و هفت هزار دیگر به 
دلیل پوشش نیافتن اعتباری با بنیاد قطع همکاری کرده 
اند. این خبر آن چه را قبال در ذهن بسیاری بود که همه 
امکانات برای ایثارگران و خانواده شهداست، به باد می 
دهد و در واقع نه تنها همه امکانات برای آن ها نیست بلکه 
از مردم عادی نیز امکانات کمتری دارند. نمونه اش همین 
12 هزار مرکز درمانی است که ایثارگران از 60 درصد آن 
نمی توانند خدمات دریافت کنند. این در حالی است که با 
وجود کسری بودجه پنج هزار میلیارد تومانی بنیاد شهید 
در سال 98، الیحه بودجه99 فقط دو هزار میلیارد بودجه 
این نهاد را افزایش داده است.مهدی ایزدی معاون حقوقی 
و امــور مجلس ستاد مرکزی بنیاد شهید بنابرخبری که 
ایرنا آورده گفته است: بنیاد شهید و امور ایثارگران به علت 
مشکالت اعتباری با  12 هزار مرکز درمانی و داروخانه 
قرارداد بیمه دی داشته که پنج هزار آن باقی مانده و هفت 
هزار قرار داد را لغو کرده است. وی دلیل این موضوع را این 
طور روایت می کند:  در پیش بینی بودجه سال گذشته به 
دولت اعالم شد که برای اجرای تکلیف این بنیاد 18 هزار و 
۵00 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مجلس 1۳ هزار و 

۵00 میلیارد تومان را تصویب کرد.

بدهی 1500 میلیاردی به دی       
ایزدی از بدهی 1۵00 میلیارد تومانی این مجموعه به بیمه 
دی بر اساس قرارداد یک ساله با این سازمان خبر داد و گفت: 
ما در صدد هستیم تا با موافقت دولت ومجلس، سهام برخی 
از شرکت هایی که بر اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار دولت 
قرار دارد، به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شود تا این 
مجموعه از قبل فروش آن ها بتواند بخشی از مطالبات جامعه 

ایثارگری کشور را فراهم کند.
بنابرخبر ایسنا، وی با تاکید بر این که در حدود 90 درصد 
از احکام قانون جامع جانبازان و ایثارگران کشور، ولو به 
صورت ناقص اجرا شده است، بیان کرد: اگر در بودجه سال 
آینده بخشی از هزینه های بنیاد شهید تأمین اعتبار شود، 
بقیه احکام باقی مانده نیز اجرایی خواهد شد و بخش قابل 
توجهی از این احکام عملیاتی می شود. همچنین پیگیر 
واگذاری خودروهای هیبریدی به ایثارگران هستیم تا این 

افراد بتوانند با وارد کردن این خودروها، مشکل تردد خود را 
برطرف کنند و خللی هم که تا کنون متوجه قانون بوده است، 
برطرف شود.وی با بیان این که میزان مناقصه بیمه مکمل 
این مجموعه از مقدار سه هزار میلیارد تومان در سال گذشته 
به رقم سه هزار و 600 میلیارد تومان در امسال رسیده 
است، گفت: همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور 
با  12 هزار مرکز درمانی و داروخانه قرارداد داشته است 
که تا این لحظه پنج هزار قرارداد از مجموع این مراکز باقی 
مانده و هفت هزار قرارداد نیز به علت مشکالت اعتباری لغو 

شده است.

بدهی به بیمه ایران       
در بخشی از این اظهارات که ایرنا آن را گزارش کرده، وی 
گفت: بنیاد هزار و ۴00 میلیارد   به بیمه ایــران بدهکار 
ــه بیمه  اســت و ایــن بیمه در سه بــار بــرگــزاری مناقصه ارائ
تکمیلی،شرکت نکرده است. ایزدی افزود: سه هزار میلیارد 
تومان بیمه مکمل بنیاد شهید و امــور ایثارگران امسال 
مناقصه داشته که طی امسال این بیمه مکمل به سه هزار و 

600 میلیارد تومان رسیده است.
وی با تاکید بر این که نبود شفافیت الزم و غیر کارشناسی 
بودن برخی از قوانین حوزه ایثارگری، این مجموعه را با 
مشکالت متعددی مواجه کرده است، تصریح کرد: تعدد 
و کثرت قوانین حوزه ایثارگری، غیر شفاف بودن قوانین، 
تغییر به رأی برخی از مقررات، مشخص نبودن تکلیف اجرای 
قوانین ایثارگری در بخش خصوصی و کمبود اعتبار برای 
اجرای قوانین و... از جمله مواردی هستند که سبب شده 
است قوانین جامعه جانبازان و ایثارگران به نحو مطلوب اجرا 

نشود و اثرگذاری الزم را نداشته باشد. 

محمد جواد رنجبر- بررسی الیحه بودجه سال 99 کل 
کشور اگر چه حکایت از افزایش بودجه هزینه ای و کاهش 
جزئی بودجه تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش 
و پــرورش نسبت به بودجه مصوب سال 1۳98 دارد، اما 
22 درصد کمتر از بودجه مورد نیاز این وزارتخانه برای سال 
آینده است.به گزارش خراسان، رئیس جمهور روز گذشته 
در حالی الیحه بودجه ۴8۴ هزار میلیارد تومانی سال 99 
کل کشور را تقدیم مجلس کرد که انتظار وزارت آموزش و 
پرورش از این بودجه برآورده نشد. وزارتخانه ای که همواره 
با مشکالت بودجه ای دست و پنجه نرم می کرده و همیشه از 

میزان بودجه تخصیصی به خود گالیه داشته است.

خطر کاهش 20 درصد از پوشش تحصیلی       
چند روز پیش بــود کــه علی الهیار ترکمن مــعــاون وزارت 
آموزش وپرورش در گفت و گو با تسنیم درباره وضعیت بودجه 
سال 99 آموزش و پرورش و تفاوت بین رقم 7۴ هزار میلیارد 
تومانی پیشنهاد شده از سوی این وزارتخانه با بودجه ۵۴ هزار 
میلیارد تومانی مد نظر دولت گفته بود: آموزش وپرورش گزارش 
کامل خود مبتنی بر نیازهای این وزارتخانه، الزامات سند تحول 
و حداقل نیازهای اعتباری را تهیه کرده است که براین اساس 
بودجه مورد نیاز 7۴ هزار میلیارد تومان است و این را به عنوان 
پیشنهاد بودجه ای خود به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم و 
در پیش نویس سامانه بودجه نیز وارد شده است.وی درباره این 
که اگر بودجه آموزش وپرورش بر اساس ۵۴ هزار میلیارد تومان 
بسته شود، اظهار کرده بود: اگر بودجه با وضع فعلی که اعالم 
شده، بسته شود در درجه نخست 20 درصد از پوشش تحصیلی 

در معرض خطر قرار می گیرد و با تعطیلی کالس های دایر 
ممکن است پوشش تحصیلی 20 درصد دچار کاهش شود.

نه 54 هزار میلیارد، نه 74 هزار میلیارد؛ 57 هزار میلیارد       
در جدول شماره 7 الیحه بودجه سال 99 کل کشور با عنوان 
»بودجه دستگاه هــای سیاست گــذار در ســال هــای 99 و 
1۴00« مجموع بودجه هزینه ای پیش بینی شده برای سال 
آینده وزارت آموزش و پرورش ۵7 هزار و 122 میلیارد تومان 
است که با نیاز 7۴ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه فاصله 
بسیار زیادی دارد و در واقع می شود گفت 22 درصد کمتر 
از بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش است.در این جدول 
همچنین 100 میلیارد تومان به عنوان یارانه برای وزارت 
آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.البته بودجه هزینه 
ای این وزارتخانه در الیحه سال 98، ۴۵ هزار و 7۴2 میلیارد 
تومان بوده است که رقم الیحه سال 99، حدود 2۵ درصد 
افزایش را نشان می دهد.همچنین بودجه مصوب هزینه ای 
سال 98 وزارت آموزش و پرورش ۴6 هزار و ۳78 میلیارد 
تومان بــوده که رقم الیحه 99 نشان دهنده افزایش 2۴ 
درصدی آن است.کاهش جزئی بودجه عمرانی در این جدول 
همچنین مجموع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای پیش 
بینی شده برای سال آینده وزارت آموزش و پرورش سه هزار 
و 62 میلیارد تومان است که نسبت به بودجه مصوب تملک 
دارایی های سرمایه ای امسال این وزارتخانه که سه هزار و 
1۴9 میلیارد تومان بوده است، 87 میلیارد تومان کاهش 
را نشان می دهد.حاال باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا بودجه 

آموزش و پرورش در مجلس تغییری می کند یا خیر.

 افزایش عوارض خروج از کشور 
به 264 هزار تومان 

محمد جواد رنجبر-  دولت در الیحه بودجه سال 
99 کل کشور، عوارض خروج از کشور را به 26۴ 
هزار تومان افزایش داد که در صورت تصویب این 
موضوع در مجلس، از ابتدای سال آینده اجرایی 
می شود.به گزارش خراسان، در حالی که دولت 
دو سال پیش و در الیحه بودجه 97 کل کشور به 
یک باره عوارض خروج از کشور را از 7۵ به 220 
هزار تومان برای سفر اول، ۳۳0 هزار تومان برای 
سفر دوم ، ۴۴0 هزار تومان برای سفر سوم و بیشتر 
افزایش داد و این موضوع در مجلس نیز به تصویب 
رسید، این بار نیز عوارض خروج از کشور را برای 
سفر اول هر ایرانی از 220 به 26۴ هزار تومان، 
سفر دوم از ۳۳0 به ۳96 هزار تومان و سفر سوم 
از ۴۴0 به  ۵28 هزار تومان افزایش داد.دولت 
همچنین عوارض خروج از کشور زائران عمره و 
حج را از 110 به 1۳2 هزار تومان افزایش داد.
بر این اساس عوارض خروج هوایی زائران عتبات 
عالیات نیز از ۳7 هزار و ۵00 تومان به ۴۵ هزار 
تومان و عــوارض خروج زمینی و دریایی زائران 
عتبات از 12 هزار و ۵00 تومان به 1۵ هزار تومان 
افزایش یافته است. این موارد در صورت تصویب 

در مجلس، از ابتدای سال 99 اجرایی می شود.

معافیت زائران زمینی اربعین 99 از        
پرداخت عوارض خروج 

 ،99 11 الیحه بودجه  همچنین طبق تبصره 
ــران اربعین که از تاریخ 1۴ شهریور تا دوم  زائ
آبان ماه سال آینده از مرزهای زمینی به مقصد 
کشور عراق از کشور خارج می شوند، از پرداخت 

عوارض خروج معاف هستند.

قربانیان آنفلوآنزا به 81 نفر رسید 

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
مبتال  بیمار   2۵ گذشته  هفته  گفت:  پزشکی 
به آنفلوآنزا  که اغلب این افــراد دارای بیماری 
زمینه ای بوده اند در کشور جان خود را از دست 
دادنــد و به این ترتیب قربانیان این بیماری از 
اول مهر امسال تاکنون به 81 نفر رسید.علیرضا 
رئیسی در گفت و گو با ایرنا، همچنین از شیب 

نزولی میزان ابتال به آنفلوآنزا در کشور خبر داد.

هزینه ای

مصوب 98
برآورد  99

یارانه هاجمع اختصاصیعمومی

۴6۳.781.827۵66.808.8۵۳۴.۴18.92۴۵71.227.7771.000.000

تملک دارایی های سرمایه ای

مصوب 98
برآورد 99

 یارانه هاجمع اختصاصیعمومی

۳1.۴9۴.90۳۳0.62۳.8۴۴0۳0.62۳.8۴۴0

مبالغ به میلیون ریال
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شــقــایــق دهـــقـــان بـــه جمع 
بازیگران سریال »نــون. خ« به 
آقاخانی  سعید  کــارگــردانــی 
اضــافــه شــده و جــزو بازیگران 
جدید این مجموعه است. عالوه 
دیگر  یاسر،  مجید  و  مظلومی  میرطاهر  او  بر 

بازیگران تازه سریال هستند.

مسعود فراستی به عنوان داور 
در دهمین جایزه شهید آوینی 
سینماحقیقت  جشنواره  در 
ــزه به  ــای حــضــور دارد. ایـــن ج
موضوع  بــا  مستند  فیلم های 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مقاومت اسالمی 

اهدا می شود.

پوالد کیمیایی در گفت وگویی 
درباره علت غیبت اش در فیلم 
ــدرش  »خـــون شـــد« ســاخــتــه پ
است  گفته  کیمیایی  مسعود 
که مشغول ایفای نقش در فیلم 

»سلفی با دموکراسی« بوده و نتوانسته در این 
اثر بازی کند.

حمید نعمت ا... پس از وقفه ای 
ــاره فیلم  تقریبا 10 روزه، دوب
بـــرداری »قــاتــل و وحــشــی« را 
ــت. علت این  از سر گرفته اس
وقفه، اختالفاتی بود که میان 

نعمت ا... و محمدصادق رنجکشان سرمایه گذار 
فیلم پیش آمده بود.

بهاره رهنما که به تازگی حضور 
پررنگی در تئاتر داشته، از روز 
چهارشنبه نمایش »راه  پله« به 
کارگردانی سپیده میرحسینی 
را اجــرا می کند و در این تئاتر 

با کاوه آفاق خواننده موسیقی راک، همبازی 
می شود.

عــبــدا... روا دیـــروز در مقام 
مجری، در برنامه »سالم صبح 
بخیر« حضور داشته و از این پس 
در کنار حسین کلهر، اجرای 
برنامه را برعهده خواهد داشت. 
او برنامه »ویدئو چک« را نیز در شبکه ورزش اجرا 

می کند.

چهره ها و خبر ها سینمای جهان

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

»سوگلی« بهترین فیلم اروپا شد
»سوُگلی« برنده هشت جایزه از جوایز اروپا در سال 

۲01۹ از جمله بهترین فیلم و کارگردانی شد.
به گزارش ایسنا، مراسم سی ودومین دوره جوایز 
فیلم اروپا در شهر برلین برگزار شد و فیلم »سوُگلی« 
و  از جمله بهترین فیلم  بــا کسب هشت جــایــزه 
کارگردانی، برنده بزرگ این جوایز نام گرفت.  این 
فیلم به کارگردانی یورگس النتیموس، در جوایز 
فیلم اروپا ۲01۹ در شاخه بهترین بازیگر زن، بهترین 
فیلم کمدی و همچنین شاخه های فنی فیلم برداری، 

تدوین، طراحی لباس و چهره پردازی برگزیده شد. 
فیلم »درد و شکوه« ساخته پدرو آلمادوار که در کنار 
»یک افسر و یک جاسوس« به کارگردانی پوالنسکی 
و »خائن« از مارکو بلوچیو، بیشترین تعداد نامزدی را 
کسب کرده بود، توانست جایزه بهترین بازیگر مرد 
)آنتونیو باندراس( و همچنین جایزه بهترین طراحی 

تولید را کسب کند.  

تایید ساخت دنباله »مد مکس«

کارگردان »مد مکس« تایید کرد که قسمت بعدی این 
فیلم ساخته می شود و وی اکنون در حال پیش بردن 

مراحل آماده سازی آن است.
به گزارش مهر، جورج میلر در این باره گفت: »کار من 
با داستان »مد مکس« تمام نشده و به نظرم باید بتوانم 
چند پروژه را همزمان جلو ببرم اما به هر حال یک »مد 
مکس« دیگر در راه خواهد بود. هم اکنون مراحل 

آماده سازی آن پروژه را هم انجام می دهیم.« 
فیلم »مد مکس: جاده خشم« که در سال ۲01۵ 
اکران شد و با نقدهای مثبت زیادی تحسین شد، 
توانست جمع فروش داخلی و بین المللی خود را به 
۴00 میلیون دالر برساند و تبدیل به پرفروش ترین 

فیلم در مجموعه فیلم های »مد مکس« بشود.

هوشنگ گلمکانی، سردبیر ماهنامه فیلم در گفت وگو با خراسان :

»هفت«وفراستی،آفتنقدشدهاند
مائده کاشیان - مسئله نقد آثار سینمایی، 
همیشه یکی از بحث برانگیزترین موضوعات 
بوده است. بعضی از منتقدان مانند مسعود 
فراستی با ادبیات عجیب و تندی سراغ نقد 
منفی آثار می روند و جنجال  به راه می اندازند، 
بعضی از منتقدان هم فیلم ها را با مالحظه و 
مدارای بیشتری زیر ذره بین نقد می گذارند و 
از کوچک ترین ویژگی های مثبت فیلم غافل 
نمی شوند. برای پیدا کردن پاسخ بعضی از 
سواالتی که درباره این موضوع بحث برانگیز 
ــت )نــقــد، بــرنــامــه هــای سینمایی  مــطــرح اس
تلویزیون و منتقدان فضای مجازی( با هوشنگ 
گلمکانی سردبیر مجله فیلم و منتقد سینما 
گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.
به نظر شما نقد برای مخاطب است یا فیلم 

ساز؟
نقد برای مخاطب است، اما 

ساز  فیلم  اســت  ممکن 
هم بتواند از آن استفاده 

کند.
یـــعـــنـــی هــمــیــن 	 

مخاطبان عادی که 
به سینما می روند؟

هــــــــــــــر 

تماشاگری که سینما برایش جدی  است، چون 
نقد یک مقوله جدی است. تماشاگر عادی و 
عام برای سرگرمی به سینما می رود و اصال نقد 
برایش اهمیتی ندارد. تماشاگر عام می پرسد 
که فالن فیلم خوب بود یا بد؟ او بیشتر دنبال 
ایــن اســت  تکلیف اش را روشــن کند که یک 
فیلم آیا خوب است یا خیر تا بتواند بر اساس آن 

تصمیم بگیرد.
ــاره نقد نظر 	  امــا بعضی فیلم ســـازان دربـ

منفی دارند، مثاًل آقای شهبازی می گوید نقد 
فیلم اش را نمی خواند.

از قدیم همین طور بوده و همه جای دنیا هم 
هست که فیلم سازان از منتقدان خوش شان 
ــر منتقدی پــرت وپــال هم  نــمــی آیــد. حتی اگ
بنویسد، به هر حال یک دیدگاه است. وقتی 
کسی اثری می سازد و در معرض افکار عمومی 
می گذارد، باید منتظر هر نوع عکس العملی 
باشد. اگر بخواهد به همه این ها جواب بدهد 
و درصدد تالفی بربیاید که نمی تواند کارش 
ــازان نقدهای  را انجام بدهد. همه فیلم س
ــان، بــه خصوص نقدهای منفی را  ــارش آث
می خوانند، اما برای این که نقد را بی مقدار 
کنند و بگویند اهمیتی ندارد، این حرف ها را 

می زنند.
با 	   ــه  ک دارد  ــق  ح منتقد 

آثار  به  شخصی  سلیقه 
نگاه کند؟

بیانیه  ــه  ک منتقد 
ســــازمــــان مــلــل 
نــمــی نــویــســد، 
شخصی   نظر 
را  خـــــــــود 

براساس  باید  که  شخصی  نظر  می نویسد، 
دانشی باشد. همین واژه سلیقه که می گوییم، 
از  ترکیبی  سلیقه  نیست.  کلمه  یــک  صرفا 
ــش، زنـــدگـــی، تــجــربــه هــا و  ــ مــطــالــعــات، دان

آموخته هاست.
نظرتان درباره نقدهایی که در فضای مجازی 	 

نوشته می شود، چیست؟
نقد با اظهارنظر فرق می کند. نقد تحلیل و 
موشکافی است و نیاز به دانش و تجربه  دارد. 
کاربران فضای مجازی فکر می کنند نوشتن 
انشا و گفتن این که فیلم خوب، بد یا متوسط 
بود می شود نقد! در حالی که نقد باید ساختار 

و جذابیت های ادبی و متنی داشته باشد.
اظهارنظر کردن در فضای مجازی اتفاق 	 

بدی است؟
نه، خیلی هم خوب است، اظهارنظر کردن 
شروع یک کار است اما بعد باید نقدهای خوب 
بخوانی، مطالعات خارج از سینما داشته باشی 
تا مطالبت پخته شود. یکی از چیزهایی که در 
این سال ها آفت نقد فیلم شده است، همین 
برنامه »هفت« و فراستی است. خود فراستی 
در میان صحبت هایش گفته نقد یعنی تخریب 
و این تعریفی است که از نقد می کند. یعنی نقد 
حتما باید درباره آثار بد نوشته شود که نیاز به 
تخریب داشته باشد؟ اگر بخواهیم درباره یک 
شاهکار نقد بنویسیم، حتما باید آن را تخریب 
کنیم؟ نقد یعنی تحلیل، یعنی حتی یک فیلم 
تجاری سخیف را تحلیل کنیم و بگوییم چطور 
فیلمی است، دارد چه می گوید، رویکردش 
ــاره موضوع، بازیگری، موسیقی و فیلم  درب
برداری چیست. این نوع نقدی که از تلویزیون 
آمد به عنوان این که فالن فیلم آشغال است، 
باعث شده این اشتباه بین عامه مردم پیش 
بیاید که هرکس بیشتر پرخاش کند یا ادبیات 

خشن تری داشته باشد، منتقد بهتری است.
چرا در برنامه های سینمایی تلویزیون به 	 

عنوان منتقد حضور ندارید؟
انگار اتاق های فکر این برنامه ها، از یک تفکر 
محدود در سینمای ایران تغذیه می کند و من 
اعتقادی به این یک سو نگری ندارم. انگار که 
همه چیز دارد بر اســاس معادالت سیاسی و 

جناحی بررسی می شود.
مسعود فراستی گاهی معتقد است که 	 

باعث افت فروش فیلم ها می شود، به نظر شما 
منتقد در سینمای ایران چنین تاثیری دارد؟

آماری وجود ندارد، اما اگر تاثیری داشته باشد، 
یا  خاص پسند  فیلم های  روی  اســت  ممکن 
هنری باشد نه فیلم های تجاری، چون بیننده 
نقد توجه  به  متفنن فیلم های تجاری کمتر 

دارد، اما تجربه شخصی من این است که میزان 
تاثیرش کم است. یعنی نه منتقدان می توانند 
پز بدهند که روی فروختن یا نفروختن فیلم 
می توانند  سازها  فیلم  نه  گذاشتیم،  تاثیر 
بهانه بیاورند که منتقدان فیلم ما را از فروش 

انداختند!
نظرتان درباره حضور منتقد و فیلم ساز در 	 

برنامه های سینمایی چیست؟
لزومی نــدارد فیلم ساز حضور داشته باشد، 
و  متعادل  فضای  یک  در  بتوانند  اگــر  البته 
بــا هــم بحث کنند خیلی هــم خوب  معتدل 
است، منتها در این برخوردهای روبه رو، فضای 
روکم کنی وجود دارد. هرکس دوست دارد 
طرف مقابلش را بیندازد گوشه رینگ و روی 
او را کم کند و بعد از این که از آن جا آمد بیرون 
برایش پیام بیاید که خوب پوزش را مالیدی 

به خاک!
چرا امروزه منتقدان جریان ساز نیستند؟ 	 

سال ها پیش توسط دکتر هوشنگ کاووسی، 
واژه »فیلم فارسی« ساخته و به فرهنگ لغت 

سینما اضافه شد، اما حاال این طور نیست.
زمانی که دکتر کاووسی واژه »فیلم فارسی« را 
به کار برد، تعداد رسانه ها و منتقدان کم بود، 
اما االن چون تعداد منتقدان و رسانه ها زیاد 
شده، اثرگذاری هم کم شده است. البته مثال 
همان تلقی  که گفتیم مسعود فراستی از نقد 

به وجود آورده یعنی تاثیر، منتها تاثیر منفی!
انتقادهای زیـــادی بــه فیلم »مــطــرب« و 	 

»چشم و گوش بسته« مطرح شده، اما شما در 
صفحه اینستاگرام تان نظر متفاوتی داشتید 
که واکنش منفی دنبال کنندگان تان را هم به 

دنبال داشت.
نقد مفصلم را در مجله فیلم نوشتم. نظر من 
نظر تحلیلی ا ســت، من دربــاره »مــصــادره«، 
ــران« و بــســیــاری از این  ــه »لس آنجلس - ت
فیلم ها نقد نوشتم و تحلیل کردم که این ها 
چطور فیلم هایی هستند، فقط فحش ندادم. 
به  رو  مــن فیلم متوسط  ــه نظر  ب ــرب«  ــط »م
باالست، بدون این که شاهکار فوق العاده ای 
ــرف درستی  ــت و ح بــاشــد، فیلم خــوبــی اس
می زند. اگــر بــرای کسی مهم اســت که چرا 
من چنین نظری دادم، برود توضیح اش را در 
مجله بخواند. اگر هم عالقه ندارد و می گوید 
همین طور که داریم چای می خوریم، ببینیم 
چه می گوید، من برای این چیزها وقت ندارم. 
نمی خواهم کسی را قانع یا نظرش را عوض 
کنم، اما همین که تلنگری باشد بگوید این 
طور هم می شود به فیلم نگاه کرد، برای من 

کافی  است.
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واعظی: به پرداخت یارانه اعتقادی نداریم، اما چاره ای نداریم

یارانه بگیران: واال راضی نیستیم بااکراه این 
چندرغاز رو بهمون بدین!

دنیزلی بعد از اخراج از تراکتورسازی: مجبور بودم خیلی 
از مواقع در اتوبوس تیم بخوابم

فدراسیون: شاید دادا یکی از آپشن های 
قراردادت جاخواب اتوبوس بودس!

 سخنگوی ستاد انتخابات: نسبت به دوره قبلی بیش از
 ۱۵ درصد افزایش ثبت نام داشته ایم

 دارکوب: کم کم داریم به رکورد 
»هر ایرانی یک نماینده« می رسیم!

بیژن زنگنه: طرح افزایش قیمت بنزین را به خوبی اجرا کردیم و 
دستاوردهای خوبی داشت

مردم: خب خدا رو شکر که از دستاوردهاش 
اقال شما راضی هستین!

تیتر روز

روحانی: شبکه ملی اطالعات را آن چنان تقویت کنیم که 
مردم نیازی به خارج نداشته باشند

مردم: اوخ! یاد »آن چنان رونق اقتصادی« 
افتادیم که قرار بود ایجاد کنین!

 

من از خوردن چیپس و پفک و کالباس های یواشکی همیشه لذت 
می برم. هروقت بچه سر می رسد و یک گاز از آن ها می خواهد با 
گفتن یک جمله خودم را نجات می دهم: مامان جون تنده. این 
جمله بین من و فرزندم یک مرز باریک می کشد و هر دو از معاشرت 
با هم بیشتر لذت می بریم. البته او بیشتر، چون یک مادر فداکار 
دارد که همه غذاهای تند دنیا را از جلوی دستش برمی دارد و من 
با حسی شبیه وجدان درد به خودم دلداری می دهم که به خاطر 

خودش گفتم.
از  لــذت هــای دنیا تغییر می کنند. شما  ــادر می شوید  م وقتی 
سوارشدن روی سفینه و رنجر در شهربازی لذت نمی برید و همیشه 
نگران این هستید که کمربند ایمنی باز و مغزتان پخش زمین شود. 
شما نگران مردن خود نیستید، بیشتر نگران این هستید که بچه 
این صحنه را نبیند. برای همین لذت های مادرانه هزار بار ایمن تر 
شده اند، انگار یک استاد شبیه سازی دوز آدرنالین را در آن ها پایین 
می آورد و جاهای خالی را با سروتونین پر می کند! شما به اندازه 
سوار شدن به قطاربرقی، با مشاهده اولین دندان بچه احساس 
شادی می کنید. وقتی اولین بار خودش به دست شویی می رود، 
حس راحتی می کنید و به  اندازه پدری که به سه تا دخترش با حقوق 
کارمندی جهیزیه داده، به خودتان افتخار می کنید. وقتی بچه 
اولین »دوستت دارم« را می نویسد کفش هایتان را آویزان می کنید 
و بکوب می خوانید برای مربیگری در لیگ دسته برتر مادران! 
احساس می کنید یک مایکل فلپس به دنیا داده اید که اگر تا بقالی 

هم برود قرار است با مدال طالی المپیک شنای آزاد برگردد.
شما با هر کار خوبی از طرف فرزندتان خوشحال می شوید )این 
خاصیت هورمون های مادرانه است( در حالی که همسرتان برای 
غافلگیرکردن شما از مرحله آخر مسابقه »عامل ناشناخته« عبور 
می کند، برنده جایزه یک میلیون دالری استعدادیابی می شود و 
همه دوستان مهدکودک تان را برای جشن تولدتان دعوت می کند 

و شما دنبال پیچاندن جشن به بهانه خستگی هستید!

شادی های مادرانه
مهدیسا صفری خواه|  طنزپرداز

باخانمان 

ماجراهای مربی تیم ملی فوتبال
مسیری درهم و قیقاج داریم
دالر »این قدر«! بهر باج داریم

اگرچه تیم ملی بی مربی است
به جایش لشکری وّراج داریم
شود ساییده این جا هر مربی

که دارای زبانی  آجداریم
زمانی کی روش و گاهی برانکو

یکی را آن وسط آماج داریم
مربی گر موفق گشت: تهمت
موفق هم نشد، اخراج داریم!

برای انتخاب سرمربی
ز اهل قدرت استمزاج داریم

برای انحراف حرف یارو
بسی این کاره دیلماج داریم

برای پختن نان از مربی
به جیب خود تنور و ساج داریم

اگر خواهی شود پیروز، امروز...
دعا کن! لشکری محتاج داریم

اگرچه صدر جدول را نداریم
به جایش خب »جناب تاج«  داریم!

  عبدا... مقدمی

شعر روز

ای صاحب فال، امــروز غذای الکچری و 
هیجان انگیزی خواهی خورد. ممکن است 
خوراک گوشت با سس قارچ باشد، یا املت 

با گوجه فرنگی!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دارکــوب من معتاد فال های هر روزت 
شدم، اصال روزنامه رو می خرم یا تو سایت 
می بینم که بدونم امروز چه بالیی سرم میاد!

دارکوب: معتاد که خوب نیست ولی سعی 
می کنیم از فالگیرمون بخواهیم که کمتر بال 

برای خواننده ها پیش بینی کنه!
ــس اضــافــه« در صفحه   داســتــانــک »س
دارکــوب خیلی خوب بود. ممنون از شما، 

تقریبا زبان حال خودمان بود! 
حسن زاده، تربت  

دارکوب: به نوعی زبان حال همه مون بود!
هستم  شخصی  مسافرکش  یــک  مــن   
که از صبح تا شب درحال رانندگی ام ولی 
حتی پول بنزینم هم درنمی آید. به نظرت 

چه کار کنم؟
دارکوب: البته شوخی می کنم ولی بد نیست 

شیفت شب تا صبح رو هم امتحان کنین!
ــی نیستم از پــول ما   دارکـــوب من راض
بــرای فوتبال و مربیان بی لیاقت  این قدر 

خارجی خرج کنند. خود دانید!
ــوب: اتفاقا من و دوستانم هم راضی  دارک

نیستیم، خود دانند!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه روز

اولی: معاون وزیر راه و شهرسازی برنامه های دولت برای کنترل اجاره بها رو اعالم کرد...
دومی: قبل از این که ادامه خبر رو بخونی، اجازه میدین من حدس هامو بگم؟

سومی: باز شــروع شد! وقت کمه و جا هم نداریم، بــذار خبر رو بگه و بریم سر کار و 
زندگی مون.

اولی: حاال بذار چندتا حدس بزنه، ببینم اگه جای دولت بود چی به فکرش می رسید 
برای کاهش اجاره خونه.

دومی: اتفاقا این حدس هام به درد تبلیغات کاندیداهای مجلس هم می خوره! اول این 
که همه مستاجرها رو یه جا جمع و بعد سوار اتوبوس کنیم و ببریم شون شهرهای دیگه، تا 
اجاره خونه تو شهرهای خودشون بیاد پایین! میشه همه صاحبخونه ها رو هم پیدا کرد و 

اونا رو هم فرستاد یه جای دیگه تا مستاجرهاشون الزم نباشه اجاره بدن و مجانی زندگی 
کنن! یه راه ساده ترش اینه که جای موجر و مستاجر رو عوض کنن تا هردو مزه اش رو 

بچشن...
سومی: نگفتم؟ مگه تا حاال از این دومی حرف درست و حسابی شنیدیم؟ اصل خبر رو 

بگو تا مخاطبان دلگرم بشن که قراره یه اتفاق خوبی براشون بیفته.
اولی: راهکارهای دولت اینه، گرفتن مالیات از خونه های خالی، تکمیل واحدهای 
ــدازی نظام  ــدام ملی و راه انـ ــرای طرح اق مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اج

اجاره داری حرفه ای.
دومی: دیدین روش های من به صرفه تر و ساده تر  بود! فقط اون بخش مالیاتش رو نگفته 

بودم که چون می ترسم ازش، به زبون نیاوردم!
مسئول بررسی پیشنهادهای روزنامه ها در هیئت دولت: با تشکر از شما دومی عزیز، 
لطفا هرچه زودتر برای دادن مشاوره های کارشناسانه به ما، به این سازمان مراجعه کنید!

راهکارهای به صرفه برای کاهش اجاره بها!

کارتون روزتوئیت روز

   داییم یه دیپلم خریده، بعد تو ۴۰سالگی رفته دانشگاه پولی، حاال زنش 
روز دانشجو براش نوشته مرسی که نقاط تاریک جهان رو با فانوس علم روشن 

می کنی!
      دانشگاه هم واقعًا جای عجیبیه. استاد داره درس میده اون وقت یکی داره با 
گوشی بازی می کنه، یکی داره چت می کنه، یکی داره با تلفن حرف می زنه... 

بابا چند دقیقه ساکت باشین، ناسالمتی ما اومدیم این جا بخوابیم!
     خمیر دندون رو دیدین وقتی فکر می کنی تموم شده فشارش بدی تا دو 
ماه بعد هم خمیر داره؟ کاش کارت های بانکی هم یه کم از این بزرگوار یاد 

می گرفتن!
     رئیس کارخونه نوتال اگه بفهمه صبحانه مورد عالقه مامانم نوتال با پنیر 

لیقوان و بربریه، میره حلوا شکری تولید می کنه!
     سرماخوردم رفتم دکتر. دکتر وقتی فهمید معلم ریاضی ام، گفت برات یه 

روز استعالجی می نویسم تا بچه ها استراحت کنن!
     آرزوی هر ایرانی: باید از داستان زندگی من فیلم بسازن!

   مردم اینستاگرام دو دسته اند: یا از اینستاگرام پول درمیارن، 
یا منتظرن بارون بیاد، برف پاک کن بزنن، استوری بگیرن!

ــدر قدیمی شده که آالرم میذارم      گوشیم اون ق
زنــگ نمی زنه، چــاپــار می فرسته 

بیدارم کنه!

چاپار به جای آالرم!

وام ابنک مسکن حدود 9 درصد یک آاپرمتان ۱۰۰ مرتی را پوشش یم دهد
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این وام تون... برای 
بقیه اش هم می تونین 

از پس انداز یارانه هاتون 
استفاده کنین!

اینترنت که وصل 
شد، چرا با دود 
عالمت میدی؟

 دلت خوشه؟ 
گوشت گرونه، چربی 
انداختم تو آتیش که 

جلوی همسایه ها 
آبروداری کنم!
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پاکت چیپس های کشنده و موز خوری 120 هزار دالری !
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پاکت چیپس های کشنده!

ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که 
در آن تاثیر زباله های رها شده در طبیعت بر حیوانات را 
به تصویر می کشید. در این ویدئو روباهی دیده می شود 
که سرش در پاکت چیپس گیر کرده است که فیلم بردار 
او را نجات می دهد. کاربران زیادی این ویدئو را نماد 
تاثیر منفی انسان بر زندگی حیوانات می دانند. بسیاری 
از کاربران با این حیوان همدردی کردند و تصویر زجر 
کشیدن او را جزو ظلم های انسان به حیوانات تلقی می 
کنند. عده ای دیگر نیز می گویند که بیاییم به تک تک 
زباله هایی که در طبیعت رها کردیم و تاثیر منفی آن 
بر حیوانات فکر کنیم تا دیگر این عمل را تکرار نکنیم 
چراکه زباله های ما از گلوله نیز کشنده ترند و به راحتی 

جان حیوانات را می گیرند.
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موز خوری 120 هزار دالری !

روز گذشته در ستون عکس های پر بازدید از موزی 
نوشتیم که به عنوان یک اثر هنری به دیواری در موزه 
میامی چسبانده و ۱۲۰ هزار دالر فروخته شده بود، 
اما این موز توسط یک هنرمند دیگر خورده شد که این 
حرکتش بسیار در فضای مجازی بازتاب داشت. دیوید 
داتونا، یک هنرمند آمریکایی است که این موز را از 
دیوار کنده و خورده و کار خودش را یک اجرای هنری به 
نام »هنرمند گرسنه« توصیف کرده است. البته موزه 
میامی فوری یک موز دیگر جایگزین موز خورده شده 
کرد. کاربران زیادی به این حرکت هنرمند گرسنه و 
موزه واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »خوب شد 
یکی موز رو خورد و اال دو روزه دیگه کامال سیاه می شد و 
به درد نمی خورد.« کاربر دیگری هم نوشت: »این هم 
از هنر خارجی ها که موز رو چسب می زنن ۱۲۰ هزار 

دالر می فروشن!« 
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محاسبه  غلط یارانه معیشتی برای هر نفر

به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در 
آن ادعا می شود دولت قصد ندارد همه درآمد حاصل از 
صرفه جویی بنزین را به مردم برگرداند. در این ویدئو 
ادعا شده باید یارانه معیشتی حاصل از صرفه جویی 
بنزین برای 6۰ میلیون نفر ماهانه چیزی حدود 53۱ هزار 
تومان باشد. گوینده دلیل حرف هایش را صحبت های 
زنگنه، که گفته بود درآمد حاصل از صرفه جویی بنزین 
3۱ هزار میلیارد تومان است می داند اما این مبلغ درآمد 
یک سال صرفه جویی بنزین است نه یک ماه. حاال اگر 3۱ 
هزار میلیارد تومان را به 6۰ میلیون نفر تقسیم کنید 
حدود 53۱ هزار تومان می شود که برای یارانه معیشت 
یک سال هر نفر است و اگر این رقم را به ۱۲ ماه سال 
تقسیم کنید رقمی حدود 43 هزار تومان به دست می آید 

که یارانه هر 6۰ میلیون نفر در ماه می شود.
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جابه جایی مرزهای پاچه خواری

با شروع ثبت نام نامزدهای انتخاباتی باید منتظر دیدن 
ویدئوهایی باشیم که در آن عده ای پاچه خواری برخی 
از نامزدها را می کنند. یکی از این ویدئو ها که به تازگی 
هم در فضای مجازی منتشر شده متعلق به نماینده مردم 
جوانرود روانسرثالث باباجانی بود که برای ثبت نام دوره 
جدید مجلس رفته بود که سوژه خنده کاربران فضای 
مجازی قرار گرفت. کاربری نوشت: »آقا از این به بعد چه 
سوژه هایی بیاد از پاچه خواری برای نامزدهای انتخاباتی.« 
کاربری نوشت: »خود نامزد انتخاباتی هم انتظار این حجم 
از پاچه خواری رو نداشت و خنده اش گرفت.« کاربر 
دیگری نوشت: »مثل این که دوران نامزدی برای همه 
شیرینه چه نامزدی قبل از ازدواج باشه چه نامزدی 
مجلس.« کاربری هم نوشت: »از این به بعد باید منتظر 

دیدن جابه جایی مرزهای پاچه خواری باشیم!«
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مدرسه رفتن با خطر از دست دادن انگشتان!

امروز به رغم گذشت حدود 9 ماه از سیل ویرانگر در 
لرستان هنوز راه های ارتباطی روستایی برقرار نشده 
است و پیر و جوان و کودک برخی روستاهای مناطق 
سیل زده با »گرگر« از روی رودخانه عبور می کنند. 
وسیله ای که متاسفانه باعث قطع انگشت دست بسیاری 
از کودکان شده است. به تازگی ویدئویی از عبور دانش 
آموزان روستای ابراهیم آباد معموالن در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان می داد کودکان این روستا برای 
رسیدن به کالس درس مجبور هستند روزانه با »گرگر« 
از روی رودخانه عبور کنند، که این اقدام می تواند 
بسیار ترسناک و هراس آور باشد. گرگر در واقع یک 
سیم بکسل است که از این سوی رودخانه به آن سوی 
رودخانه کشیده شده و با دو عدد غلتک فلزی سوار شده 

روی این سیم بکسل، مردم را جابه جا می کند.
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شیوه جدید کالهبرداری و خالی کردن حساب مردم

هر روزه در فضای مجازی شیوه هــای جدیدی از 
کالهبرداری و فیشینگ نمود پیدا می کند. به تازگی 
هم خبرنگار صدا و سیما در ویدئویی از سوء استفاده 
برخی از نا آگاهی مردم دربــاره چگونگی فعال کردن 
رمز دوم یک بار مصرف گفت. او در این ویدئو شگرد 
جدیدی را که این روزها به وفور دیده می شود نمایان 
کرد. کالهبرداران برای این خبرنگار پیامکی ارسال 
کرده بودند که در آن نوشته شده: »مشتری گرامی 
بانک ... رمز دوم شما تا ۲4 ساعت آینده غیرفعال می 
گردد هم اکنون برای ثبت نام رمز یک بار مصرف اقدام 
فرمایید.«  لینکی هم ضمیمه این پیام ارسال شده 
است که در صورت وارد شدن به آن می تواند حساب 
شما را خالی کند. همان طور که در پرونده دیروز نوشتیم 
گرفتن رمز دوم یک بار مصرف فقط از طریق مراجعه به 
شعب بانک صادر کننده کارت و مراجعه به عابربانک های 

صادر کننده کارت امکان پذیر است.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

صف های متفاوت

تاثیر تربیت

حرف دل مردم جهان

سوژه روز

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

نماینده مردم 
مکزیک لخت 

شده و گفته: من 
وقتی لخت شدم 

خجالت کشیدم، 
شما که مملکت رو 
با اختالس لخت 

می کنید، خجالت 
نمی کشید؟

ای کاش این بار 

دیگه صف پایین 

که برای ثبت 

نام نمایندگی 

مجلس رفتن 

بتونه برای صف 

باال که توی صف 

سیلندر گاز 

هستن کاری 

بکنه!

اعتراض 
بادی

مثل این که 
زیاد بودن باد 

توی بسته 
های چیپس 
فقط مال ما 

نیست و همه 
جای دنیا 

بهش اعتراض 
دارن!

به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نگاهی  انداخته ایم به فلسفه نام گذاری این روز و جایگاه کشورها در  این زمینه 

ناصری- فساد یک پدیده جهانی است که در همه کشورها وجود دارد و بر اساس شواهد، کشورهای فقیر بیش از دیگر کشورها هدف 
آسیب قرار می گیرند این مسئله، رشد اقتصادی را سرکوب و بودجه های مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از 
مسیر خود منحرف می کند. بر اساس آمار بانک جهانی، ساالنه تقریبا حدود یک تریلیون دالر آمریکا از طریق رشوه رد و بدل می شود 
شاید به همین دلیل هم بود که سازمان ملل متحد   9 دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد اعالم کرد. این معاهده جهانی به طور مختصر 
بیان می کند که »سازمان ملل متحد درباره مشکالت وخیم و تهدیداتی که به دلیل فساد بر ثبات و امنیت جوامع اعمال می شود، تحلیل 
رفتن عرف ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخالقی و عدالت وتوسعه پایدار و حاکمیت قانون، نگران است و این اختیارات را 
به کنوانسیون  می دهد تا برای جلوگیری و مبارزه مؤثر و کارآمد با فساد اقداماتی را ترویج و تقویت کند.« امروز سعی کرده ایم به بهانه 
روز جهانی مبارزه با فساد از پاک  ترین و فاسد ترین کشورهای جهان بنویسیم و چند فساد بزرگ جهانی و ایرانی را هم معرفی کنیم.

یک روز برای فساد ستیزی !

حتی درخت 
رو هم میشه 

با وقت 
گذاشتن و 
تربیت اون 

جوری که می 
خوای شکل 
بدی، آدم که 

سهله

یک روز برای فساد ستیزی !

پاک  ترین و فاسد ترین کشورهای جهان   

سازمان »بین المللی شفافیت )TI(«  هر ساله گزارشی را درباره میزان فساد کشورها منتشر می کند. بر اساس گزارش سال 
2018 این سازمان، بیش از دو سوم از کشورهای جهان از فساد سیاسی و اقتصادی قابل توجهی رنج می برند.این سازمان بر 
اساس معیارهایی مشخص به رتبه بندی 180 کشور پرداخته و از عدد صفر تا 100 آن ها را رتبه بندی کرده است. این رتبه بندی 
بر اساس نتایج حاصل از 1۳ تحقیق مجزا و با اعمال شاخص هایی متنوع با تمرکز بیشتر بر میزان شیوع رشوه، واکنش های شدید 

و سرکوب مخالفان، اختالس و پارتی بازی و البته تعارض منافع بین مقامات رسمی تهیه شده است.

بزرگ ترین اختالس ها

اختالس دامنه وسیعی از فعالیت های غیرقانونی را در بر می گیرد. مواردی مانند برداشتن بخشی از فروش روزانه توسط صندوقدار 
یک فروشگاه، فریب سرمایه گذاران توسط مؤسسات مالی و همچنین سوءاستفاده از قدرت توسط سیاستمداران، هرچند 
تفاوت های بسیاری چه از نظر شیوه اختالس و چه از نظر مبلغ با یکدیگر دارند اما همگی در یک مورد مشترک اند: به جیب زدن 

پول دیگران! در ادامه به چند اختالس بزرگ و مشهور بین المللی اشاره می کنیم.

پاک  ترین کشورها
در نمایه فساد  آخرین  گزارش سازمان 
کشورهای  شفافیت   المللی  بین 
نیوزیلند و دانمارک به ترتیب با نمره 
های 8۹ و 88 بهترین کشورها از این 
لحاظ بوده و می توان آن ها را پاک ترین 
کشورهای جهان نامید. فنالند، نروژ و 
سوئیس نیز به طور مشترک در رتبه سوم 
پاک ترین کشورهای جهان قرار گرفته 
اند و پس از آن ها نیز سنگاپور و سوئد به 
طور مشترک رتبه چهارم را در اختیار 
دارند. در این میان  بریتانیا، بر اساس 
این گــزارش، در شش سال اخیر رشد 
قابل توجهی در این رده بندی داشته و 
همراه با کانادا، لوکزامبورگ و هلند در 

رتبه پنجم قرار گرفته است.

بزرگ ترین اختالس  تاریخ:     سال 2008 یکی از بزرگ 
ترین اختالس های تاریخ به سوژه اول رسانه های 
آمریکایی تبدیل شد. شرکت سرمایه گذاری برنارد 
مــدوف بــدون این که فعالیت اقتصادی خاصی 
ــد، تنها با پول  با پــول سرمایه گذاران انجام ده

سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قبلی سود می داد 
که در نهایت مدوف به اتهام جعل اسناد، پول شویی، فریب 
سرمایه گذاران و همچنین اختالس 75 میلیارد دالر به 
150 سال زندان و پرداخت غرامتی 170 میلیارد دالری 

محکوم شد.

رئیس جمهور غارتگر:     محمد سوهارتو، دومین رئیس 
جمهور اندونزی بود که سه دهه بر اندونزی حکومت 
ــده بــان شفافیت بین المللی،  محمد  ــرد. دی ک
سوهارتو را فاسدترین رهبر همه دوران معرفی کرده 

و مدعی است او در دوران قدرت خود بین 15 تا ۳5 میلیارد 
دالر از بودجه اندونزی را غارت کرده است. سوهارتو در سال 
1۹۹8 به دلیل افزایش بی سابقه قیمت ها و نارضایتی 

عمومی مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

کلکسیونر کـــفـــش:     فــردیــنــانــد مـــارکـــوس، رئیس 
مــی شــود،  گفته  کــه  فیلیپین  جمهورپیشین  
همسرش سه هزار جفت کفش در کلکسیون 
خانگی خود نگهداری می کرد، تخمین زده 

شده است در طول حکومتش بین 5 تا 10 میلیارد دالر 
اختالس کرده است.البته چهار سال پس از مرگش، 
بانک های سوئیس مبلغ ۶57 میلیون دالر از دارایی های 

او را به مقامات فیلیپینی بازگرداندند .

فساد  نفتی:      بابک زنجانی را می شناسید، اختالسگری 
که حدود سه سال قبل، حکم اعدامش صادر شد. اما 
مسئوالن قضایی منتظر بازپرداخت یا پیدا کردن 
اموالی از او هستند. او به بهانه تحریم ها علیه ایران، 

امتیازاتی برای فروش نفت را به دست آورد که منجر به یکی از 
بزرگ ترین فسادهای نفتی در کشورمان شد. بدهی او تنها به 
وزارت نفت، بیش از دو میلیارد دالر بوده که به گفته وزیر نفت، 

با احتساب خسارت، به حدود چهار میلیارد دالر می رسد.

فاسد ترین کشورها
در ســمــت دیــگــر ایـــن رتــبــه بــنــدی، 
کشورهای جنگ زده ای مانند سوریه، 
سودان جنوبی و سومالی قرار دارند 
که با نمره های 1۴، 12 و ۹ به ترتیب 
در ۳ رتبه آخر پاک ترین کشورهای 
جهان هستند که از لحاظ سیاسی و 
اقتصادی کمترین شفافیت را دارند. 
بعد از این سه کشور نیز افغانستان، 
یمن و ســـودان در رتبه هــای پایین 
فهرست قرار گرفته اند. در رتبه بندی 
این کشورها از لحاظ فساد، از رابطه 
بین سطوح فساد، حمایت از آزادی 
مطبوعات و همچنین میزان دخالت 
و مشارکت عموم در سیاست و اقتصاد 

کشور استفاده شده است.

وضعیت ایران
ــران توانست با  ــزارش ، ای در  ایــن گ
کسب نــمــره ۳0 در جایگاه 1۳0 
بایستد.  ــور  ــش ک ــان 180  ــیـ مـ در 
ایــن درحــالــی اســت کــه در گــزارش 
ــور مــورد  ــش قبلی   بــا وجــود 17۶ک
بـــررســـی، ایــــران بــا نـــمـــره 2۹ در 
ــود. البته  جــایــگــاه 1۳1 ایستاده ب
ــاد ایـــــران در  ــس ــص ف ــاخ ــره ش ــم ن
سال های اخیر رونــد رو به بهبودی 
داشته است. بر این اساس ایران از 
ســال 2012 تاکنون تنها در سال 
های 201۳ و 201۴ رتبه بدتری 
داشته است و گرنه بعد از آن با رشد 
خوبی همراه شده و از رتبه 1۴۴ خود 

را به رتبه 1۳0 رسانده است.
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این روزها 
یخچال ها اگه 
گوشت نداره 

به جاش با دارو 
برای مقابله با 
آنفلوآنزا هی 

داره پرتر و پرتر 
میشه 

دزدی سلطنتی:      روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی 
از ۳5 میلیارد دالر دارایی خارج شده توسط شاه 
مخلوع ایران از کشور نوشت. نیویورک تایمز هم 
به استناد منابع بانک جهانی نوشت که مبلغی 
بین دو تا چهار میلیارد دالر تنها در سال های 

5۶ و 57 از سوی خانواده  شاه به آمریکا منتقل شده است. 
اردشیر زاهــدی، آخرین سفیر ایــران در آمریکا در دوره 
طاغوت هم به نقل از دادستان همان دوران تهران نوشته 
است: »شخص اعلی حضرت تا قبل از سال 1۳5۶، ۳1 

میلیارد دالر از کشور خارج کرده بود.«
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سرخط ...

وسوسه 
دکتر جعفر رشادتی

ــودرو شد از راننده خواست  همین که ســوار خ
که مستقیم برود و کرایه هرچقدر باشد خواهد 
پرداخت. روز بعد و روزهای بعد این عمل تکرار 
شد. او منتظر می شد تا سوار خودروی این راننده 
بشود و پس از طی مسافتی کرایه را می پرداخت 
و  پیاده می شد،طوری که کم کم راننده نیز او را 
شناخته بود.  غروب  یک روز پاییزی در آخر مسیر 
از راننده خواست لحظاتی توقف کند، بعد گفت: 
ببین آقا، یکی دوبار سعی کردم آن چه در دل دارم 
بگویم ولی نتوانستم اما این بار می گویم من به 
شما عالقه مندم...  از روز بعد سر وقت مشخص 
آن دو یکدیگر را می بینند. خانم مسافر دیگر کرایه 
نمی پردازد. کم کم بحث ازدواج پیش می آید و 
راننده قول می دهد که با او ازدواج خواهد کرد... 
مدت ها رابطه آن ها ادامه پیدا می کند. مسافر 
ناشناس احساس می کند خبری از ازدواج نیست 
و در نهایت متوجه می شود که راننده دارای زن و 
بچه است. برخالف گذشته یکی دوبار وقتی با 
هم مالقات می کنند کار آن دو به مشاجره می 
کشد. راننده از او می خواهد که از زندگی اش 
کنار بکشد ولی مسافر ناشناس مدعی است که 
باید ازدواج صورت گیرد واال موضوع را به زن او 
خواهد گفت...  در آخرین دیــدار کنار خیابان 
ــودرو متوقف  خلوتی در سکوت کامل شب خ
می شــود، دختر ناشناس از راننده می خواهد 
که تکلیف او را روشن کند و راننده قاطعانه به 
او پاسخ می دهد که امکان ازدواج بین آن دو 
نیست. دختر اصــرار می کند که من پدرم را در 
خواب دیده ام و او گفته که باید با تو ازدواج کنم. 
بگو مگو باال می گیرد. مسافر ناشناس داد می زند 
که اگر فردا به خواستگاری من نیایی شکایت 
می کنم می آیم در خانه ات می نشینم و همه چیز 
را به زنت می گویم. در یک آن راننده دو دست 
خود را روی گلوی مسافر خود می گذارد و فریاد 
می زند:» خفه ات می کنم مرا تهدید می کنی؟« 
دقایقی بعداحساس می کند که مسافرش آرام 
شده است. دست از گلوی او بر می دارد ولی او 
برای همیشه خاموش می ماند.  وقتی از راننده 
ــزام او را به زندان  تحقیق می کنم و دستور اع
می نویسم اجازه می خواهد تا دختر چهار ساله 
اش را بغل کند. دختر به بغل بابا می پرد، از نگاه او 
پیداست که می خواهد بپرسد:»بابا چرا؟...« و بابا 
در حالی که گریه می کند ناخودآگاه به دخترش 
می گوید:»دخترم، بابات قربانی شد، قربانی یک 

وسوسه، وسوسه شیطانی.«

ــا چــاقــوکــشــی در  عـــروس 18 ســالــه ب
پایتخت به زورگیری های وحشت آفرین  

از زنان و مردان مسافر دست می زد.
تازه داماد و عروس مرموز که برای افیون 
خود نیاز به پول های بادآورده داشتند 

چاره ای جز تبهکاری ندیدند.
دستور ایست	 

عقربه ها ساعت 7 صبح شنبه 16 آذر 
ماموران  که  داد  می  نشان  را  امسال 
گشت کالنتری 142 کن در بولوار کن 
به رفتارهای زن و مرد جوانی که سوار 
بر خــودروی پراید سفید رنگ بودند، 
به  ایست  دســتــور  و  شدند  مشکوک 
آن ها دادند.مرد جوان که پشت فرمان 
خودرو بود بدون توجه به دستور ایست 
ــدال گــاز خــودرویــش  پلیس، پــا روی پ
گذاشت و همین کافی بود تا تعقیب 
ــاز شــود و ماموران  و گریز پلیسی آغ
گشت کالنتری پس از تعقیب و گریز 
طوالنی موفق به توقیف خودروی زوج 
جوان شدند و قبل از این که راننده و زن 
جوان با پای پیاده فرار کنند در عملیات 

پلیسی دستگیر شدند.
نخستین طعمه	 

ــوان ابتدا خــود را بی گناه می  زوج ج
ــا می کردند ترسیده  دانستند و ادع
بودند که فرار کردند اما وقتی ماموران 
ــودرو پرداختند تعداد  به بــازرســی خ
زیادی کیف زنانه، کوله پشتی و گوشی 
های موبایل سرقتی به دست آوردند و 
مشخص شد این دزدان از سارقان حرفه 

ای هستند.
ــت که  تحقیقات پلیسی ادامـــه داش
موبایل  هــای  گوشی  از  یکی  ناگهان 
سرقتی به صدا در آمد و ماموران در 
ــواب دادن به تماس پی بردند که  ج
گــوشــی مــوبــایــل شــب گذشته از زن 
ــرج به  جــوانــی در منطقه فــردیــس ک
سرقت رفته اســت و سپس زن جوان 
بـــرای شــنــاســایــی دزدان خــشــن به 

کالنتری دعوت شد.
زن 30 ساله وقتی زوج جــوان را دید 
ترس در چهره اش نمایان شد و گفت: 

بــودم  تاکسی  منتظر  گذشته  شــب 
ــودروی پرایدش  ــوان بــا خـ کــه مــرد ج
جلوی پایم توقف کرد و چون یک زن 
ــردم که  در صندلی عقب بــود فکر ک
مسافرکش است و به همین دلیل سوار 
بر خودرو در صندلی جلو شدم. هنوز 
دقایقی نگذشته بود که زن جوان که 
در صندلی عقب بود از پشت یک چاقو 
زیر گلویم گذاشت و خواست تا ساکت 
باشم و گوشی موبایل، پول و وسایلم را 
گرفت و سپس در یک خیابان تاریک و 
خلوت مرا از خودرو بیرون انداختند 
و نتوانستم شماره پالک خودرویشان 

را بردارم.
ــزود: از دیشب هرچه زنگ زدم  وی اف
نمی  ــواب  ج را  موبایلم  گوشی  کسی 
داد تا ایــن که در آخرین تماس مامور 
پلیس جوابم را داد و متوجه شدم آن ها 

دستگیر شدند.
زورگیری از پسر دانشجو	 

ماموران در ادامــه تحقیقات، یک لپ 

تاپ و مدارک یک پسر جوان را به دست 
آوردنـــد که در تماس با صاحب کارت 
ملی موفق به شناسایی جوان دانشجو 

شدند.
پسر جوان با حضور در اداره پلیس و پس 
از شناسایی زوج جوان گفت: دانشجوی 
دانشگاه قم هستم و قصد رفتن به این 
شهر را داشتم که سوار بر خودروی پراید 
ــوان در صندلی  سفید رنــگ که زن ج
ــودم که  ــدم و در مسیر ب ــود ش عقب ب
ناگهان زن جــوان چاقویی زیــر گلویم 

گذاشت و تهدید به مرگم کرد.
ــودم و  ــ ــده بـ ــ وی افــــــزود: شـــوکـــه ش
نمی توانستم هیچ مقاومتی کنم به همین 
دلیل لپ تاپ، گوشی موبایل و کیف پولم 
را در اختیارشان قرار دادم و سپس آن ها 
مرا در یک جاده خاکی در مسیر تهران 
به قم از خودرو به بیرون انداختند و فرار 

کردند.
سرقت خودرو	 

تیم پلیسی در گام بعدی مــدارک یک 

ــودرو را پیدا کردند که در تماس با  خ
ــودرو مشخص شد ایــن زوج  صاحب خ
20 روز قبل اقدام به سرقت پیکان وانت 
ــدن وسایل داخل  کــرده و پس از دزدی
خــودرو و گذشت دو روز، خــودرو را در 

کنار خیابان رها کرده اند.
ماموران در بررسی پی بردند که این زن 
18 ساله و مرد 24 ساله هر دو اعتیاد به 
مواد مخدر شیشه دارند و به انواع 10 

سرقت اعتراف کردند .
اعترافات زن جوان	 

محدثه 18 ساله که اعتیاد به مواد مخدر 
شیشه دارد، ادعا می کند تحت تاثیر 
مواد مخدر و نیاز به پول دست به سرقت 

زده است.
زن جوان که راهی جز اعتراف ندارد، 
گفت: از چندی قبل اعتیاد به مواد مخدر 
شیشه پیدا کردم و از روی کنجکاوی بود 
که سراغ این مواد رفتم و بعد از مدتی 
با مهرداد آشنا شدم که او نیز مثل من 

اعتیاد به مواد مخدر داشت.
وی افزود: چون هر دو اعتیاد داشتیم و 
برای تامین هزینه های اعتیاد و زندگی 
مان پول الزم بودیم تصمیم به سرقت 
ابــتــدا نقشه ســرقــت را  گرفتیم و در 
طراحی کردیم و من به عنوان مسافر در 
صندلی عقب می نشستم و وقتی سوژه 
مان که فرقی نمی کرد زن باشد یا مرد، 
ــوار خــودرو می شد در یک فرصت  س
مناسب چاقویی را که همراهم بود زیر 
ازاو  تهدید  با  و  گذاشتم  می  گلویش 

زورگیری می کردیم.
ــوان ادامــه داد: همیشه قبل از  زن ج
ــرای نقشه مــان مــواد مخدر شیشه  اج
مصرف می کردیم و همین باعث می شد 
که به دنبال هیجان برویم و هیچ وقت از 
کاری که می کردم نمی ترسیدم و شجاع 
بودم و از مردان هم زورگیری می کردم.

محدثه گفت: در این مدت هر پولی به 
دست می آوردیم هزینه اعتیادمان می 
کردیم و وقتی پلیس را دیدیم پا به فرار 
گذاشتیم اما نتوانستیم فــرار کنیم و 

دستگیر شدیم.

تحلیل کارشناس	 

دکتر قربانعلی ابراهیمی 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

در برخی ازدواج ها و انتخاب همسر برای شروع زندگی 
مشترک دیده می شود مــردان ، زنانی را به همسری 
انتخاب می کنند که مثل خود مبتال به اعتیاد، بزهکاری 
یا خالفکار هستند در تحلیل شخصیت این افراد باید 
گفت، شروع یک زندگی سالم اولویت ها و اصولی دارد 
که باید طبق آن همسرگزینی صورت بگیرد اما زوج هایی 
که در زندگی مشترک خود دست از بزه و کار خالف 
برنمی دارند چون زندگی شان در یک سطح با هم قرار 
دارد، به خاطر وابستگی به جرایم سعی می کنند کسی 
را به عنوان همسر انتخاب کنند که هم کفوشان باشد و 

به لحاظ موقعیت هایی که دارند درک شوند.
یک مرد خالفکار یا معتاد زنی را انتخاب می کند که 
زندگی خانوادگی اش در سطح خود باشد زیــرا او از 
جامعه طرد و رانده شده است و کاری جز خالف از دست 
اش برنمی آید از این رو به دلیل نداشتن حمایت از سوی 
جامعه یا خانواده به فردی پناه می برد تا تکیه گاهش 
شود.این گونه افراد چون در جامعه منزوی اند و از سوی 
نهادهای اجتماعی به دلیل اعتیاد یا جرم شان پس زده 
یا طرد شده اند با کسانی وصلت می کنند که هم مسلک 
خود هستند تا بیشتر بتوانند به زندگی ناسالم خود ادامه 
دهند از سوی دیگر کودکانی که در این خانواده های بزه 
دیده رشد می کنند همان مسیر والدین خود را در پیش 
می گیرند که این دور باطل فساد و فحشا سبب می شود 
در جامعه شاهد رشــد اتفاقات ناهنجار اجتماعی و 
ضداخالقی باشیم .این گونه افراد که درگیر آسیب های 
اجتماعی هستند به ناچار برای رفع نیازهای خود به 
افرادی مانند خود پناه می برند و با آن ها مجبور به ادامه 
زندگی و ازدواج می شوند در حقیقت خود را آخر خط 
زندگی تصور می کنند و چون در خالف و بزه و اعتیاد 
غوطه ور هستند، راهی برای نجات خود از منجالب این 
زندگی ناسالم نمی بینند بنابراین ترجیح می دهند 
سرنوشت و آینده شان را با فردی بسازند که مثل خود 
معتاد و آسیب دیده است زیرا یک زن یا یک مرد سالم که 
از یک خانواده سطح متوسط یا باالست که تحصیالت و 
شان اجتماعی دارد حاضر به زندگی و تشکیل خانواده 
با یک فرد آسیب دیده اجتماعی زندان رفته نخواهد بود. 
این افراد از روی جبر اجتماعی به تشکیل چنین خانواده 
های آسیب دیده ای روی می آورند و اغلب در محله های 
جرم خیز زندگی می کنند و زندگی شان در این محله 
ها به گونه ای است که بیشتر درگیر مسائل اجتماعی 
می شوند و چاره ای جز پناه بردن به هم سطح های خود 

برای تشکیل خانواده ندارند.

 ازدواج های سیاه

داماد همدست این زورگیری ها بود

چاقوی عروس 18ساله زیر گلوی طعمه ها!

کارگر جوان و پیرمرد کفاش  که در ماجراهای 
جداگانه دست به قتل زده اند از قضات کمک 

خواستند.
پرتاب مرگبار میلگرد 	 

نخستین محکوم پسرجوانی به نام عظیم بود 
که تابستان سال 95 به دنبال باالگرفتن دعوا 
میان او و برادر زنش میلگردی را به سمت او  
پرتاب کرد اما میلگرد ناخواسته با مهندس 
جوان به نام احسان برخورد کرد و  موجب مرگ 

دلخراش وی  شد.
وی   در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان 
تهران در حالی  پای میز محاکمه ایستاد که پدر 
قربانی که قیم دو نوه خردسالش بود برای وی 
حکم قصاص خواست.متهم در دادگاه گفت، 
میلگرد  و  نداشته  قربانی  با  خصومتی  هیچ 
پرتاب شده بعد از برخورد با دیوار کمانه کرده 
و در گردن مقتول نشسته اســت.در پایان آن 
جلسه، قضات با توجه به مــدارک موجود در 
پرونده و همچنین اظهارات شاهدان، عظیم 
را از اتهام قتل عمدی تبرئه و وی را به خاطر 
قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم کردند. 
ولی عظیم که توان پرداخت دیه را نداشت در 
زندان ماند.وی حاال درخواست اعسار را مطرح 
کرده است و از قضات  خواسته تا با تقسیط دیه 
موافقت کنند. این متهم دیروز در شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شد و در 
تشریح جزئیات ماجرا گفت:  من و برادرزنم به 
عنوان کارگر در ساختمانی در لواسان مشغول 
کار بودیم. دعوای ما بر سر کار بود. برادر زنم  
تنبل بود و همیشه کارهای سخت را گردن من 
می انداخت. آن روز من خیلی عصبانی بودم و  
می خواستم  هر طور شده محمد را ادب کنم اما 
همان موقع پیمانکار ساختمانی سر رسید .او 
به حرف هایم گوش نداد و  فقط می خواست به 
دعوا فیصله بدهد. من که کنترل اعصابم را از 
دست داده بودم میلگرد را به سمت پیمانکار و 
برادرزنم  پرت کردم ولی آن ها  جا خالی دادند  
و میلگرد به ستون خورد و از آن جا کمانه کرد  و  
به گردن پسر صاحب ملک برخورد کرد. وقتی 
دیدم میلگرد 15سانتی متری  به گردن  پسر 
صاحب ملک   فرو رفته است شوکه شدم. من 
اصال قصد کشتن کسی را نداشتم و فقط به 

خاطر عصبانیت میلگرد را پرتاب کردم.
وی ادامه داد: من صاحب ملک و پسرش را  که 
مهندس بود از  قبل می شناختم. پدر و پسر 

اولین شاهدان دعوامیان من و محمد  بودند. 
آن ها  سعی کردند به دعــوا پایان دهند ولی 
گرفتند  تماس  پیمانکار  با  نتوانستند  وقتی 
تا فورا خودش را به محل ساختمان برساند. 
حرف های پیمانکار موجب شد عصبی تر شوم 

و میلگرد را به سمت او  و برادرزنم پرتاب کنم.
وی گفت: من به پرداخت دیه محکوم شدم اما 
توان پرداخت آن را به صورت یک جا ندارم. 
حاال سه سال است که در زندان مانده ام. به 
همین دلیل از دادگاه تقاضا دارم تا با تقسیط 
دیه موافقت کنند. من اگر آزاد شوم کار می کنم 

و دیه را قسطی به اولیای دم می پردازم.
اشک های پیرمرد کفاش  	 

دومین محکومی که دیــروز در شعبه چهارم  
دادگاه کیفری یک استان تهران درخواست 
اعسار از پرداخت دیه را مطرح کرد یک مرد 
سالخورده  به نام مرتضی بود که  فروردین سال 
88 پسر مورد عالقه دخترش را با ضربه چاقو به 

سفید رانش  کشته  بود.
پیرمرد در تشریح جزئیات ماجرا گفت:  چند 
ســال بــود دخــتــرم  با پسر جوانی به نــام پیام 
آشنا شده بود و آن ها به هم عالقه مند بودند. 
بیشتر روزها آن ها برای تفریح از خانه بیرون 
می رفتند.  من از دخترم خواسته بــودم تا از 
پیام بخواهد تکلیف او را روشن کند  و زودتر 
به خواستگاری اش بیاید اما هر بار پیام بهانه 
مـــی آورد. وی  در حالی که اشــک می ریخت 
ادامه داد : آخرین بار  پیام را مقابل خانه مان 
دیدم. من او را نصیحت کردم و به او گفتم اگر 
به دخترم عالقه مند است بهتر است زودتر 
به خواستگاری او  بیاید و با هم عقد کنند . او 
حرف های نامربوط زد  که از شنیدن حرف های 
او غیرتی شدم.  من  کفاش هستم و به خاطر 
شغلم همیشه چاقو در جیب دارم. در یک لحظه 
چاقو را بــرای ترساندن پیام بیرون کشیدم 
اما در حالی که با هم گالویز شده بودیم چاقو 
ناخواسته  به سفید ران او برخورد کرد .من 
بالفاصله او را به بیمارستان رساندم اما او به 
خاطر شدت خونریزی جان سپرد .مرد کفاش 
گفت:  من دوبار محاکمه  و  هر بار به خاطر قتل 
شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شدم اما این 
حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. آخرین 
بار پرونده ام در شعبه چهارم رسیدگی شد و به 
قصاص محکوم شدم. حکم قصاص در دیوان 
عالی کشور تایید شده بود و امیدی به بازگشت 

استیذان  مرحله  در  که  نداشتم   زندگی  به 
دادستان بار دیگر پرونده ام را بررسی کرد و 
خواستار رسیدگی دوباره به آن شد .تا این که 
سرانجام  از قتل عمد تبرئه و به خاطر قتل شبه 
عمد  به پرداخت دیه محکوم شدم. وی ادامه 
داد:  من واقعا قصد کشتن پیام را نداشتم  و 
نمی دانم چطور شد که چاقو به سفید ران او 
برخورد کرد . من 10 سال است که در زندان 
مانده ام و توان پرداخت دیه را به صورت یک 
جا نــدارم .حــاال  با اولیای دم توافق کــرده ام  
80 میلیون تومان به آن ها بدهم و بقیه  دیه را 
به صورت ماهانه یک میلیون تومان به آن ها 
بپردازم . از قضات دادگاه کمک می خواهم  و 
تقاضا دارم با تقسیط  دیه موافقت کنند  تا دیه 
را به صورت توافقی که با اولیای دم داشته ام به 
آن ها بدهم. در این 10 سال همسر و فرزندانم 
سختی زیادی کشیدند و تقاضا دارم قضات به 
خاطر آن ها مرا ببخشند تا آزاد شوم و کار کنم. 
ــور شــدنــد و  در پــایــان جلسه قــضــات وارد ش
درخواست وی را پذیرفتند و قرار شد پیرمرد 
کفاش از زنــدان آزاد شود و قسطی  دیه را به 

اولیای دم بپردازد.

سرنوشت های عجیب2 قاتل با رهایی ازمجازات مرگ
مرد بانکی که قصد داشت با 

طالق دادن همسرش 
بـــا زن جـــوانـــی که 

ــارش بـــود  ــکـ ــمـ هـ
به  ــد  ــن ک ازدواج 
دردســــــر شــومــی 

افتاد.  مرگ پدرزن 
ایـــن مـــرد در صحنه 

درگــیــری زن و شوهری 
آنان کافی بود تا دستور بازداشت 
او صــادر شــود. روز شنبه 16 آذر 
امسال خــانــواده ای با مراجعه به 
اداره پلیس از مــرگ پــدرشــان در 
بیمارستان رســالــت تــهــران خبر 
دادنـــد و تیمی از مــامــوران بــرای 
تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند. 
دختر خانواده به ماموران گفت: 
همراه پدر و دو فرزندم به پارک زیر 
پل سیدخندان رفتیم تا مچ شوهرم 
را که قصد دارد با زن دیگری ازدواج 
کند، بگیرم که در این صحنه بین 
مــن و همسرم بحث بــاال گرفت و 
ــد که  ــر ش ــی ــدرم درگ ــا پـ ــرم ب ــوه ش
ناگهان حال پــدرم بد شد و وقتی 
او را به بیمارستان رساندیم سکته 
کرد و به کام مرگ فرو رفت. بدین 
ترتیب تیمی از ماموران به سراغ 
شوهر زن جــوان رفتند و شامگاه 
او را در خانه اش دستگیر  شنبه 
کردند. مرد جوان صبح دیروز در 
ــور جنایی تهران به  ــرای ام دادسـ
بــازپــرس پــرونــده گفت: 10 سال 
قبل با همسرم ازدواج کردم و در 
ایــن ســال ها همسرم به من شک 
ــت امــا با همه اختالفاتی که  داش
داشتیم به زندگی مان ادامه دادیم 
تا این که یکی از همکارانم در بانک 
از من پول قرض گرفت و همسرم 
فیش بانکی را که به نام همکارم که 
یک خانم است، در جیب لباسم پیدا 
کرد. وی افزود: همسرم وقتی دید 
من برای زن جوان پول واریز کردم 
شروع به تهمت زدن کرد و می گفت 
که من با این زن در ارتباطم و یک 
روز به سراغ همکارم در بانک رفت و 
شروع به داد و فریاد کرد. مرد جوان 
ادامه داد: بعد از این ماجرا من برای 
دلجویی به سراغ همکارم رفتم و با 

هم شروع به صحبت کردیم 
که متوجه شدم او قصد  
همسرش  از  دارد 
جدا شود و من هم 
کــه از رفــتــارهــای 
خسته  ــرم  ــس ــم ه
شده بودم، تصمیم 
به جدایی داشتم و در 
همان روزهـــای نخست 
آشنایی تصمیم گرفتیم با جدایی 
از همسرانمان با هم ازدواج کنیم. 
ــاره طــالق  ــ ــت: دربـ ــف ــرد گ ــن مـ ایـ
با همسرم صحبت کــردم و گفتم 
کردیم  جمع  کــه  پولی  و  سرمایه 
نصف، نصف تقسیم می کنیم اما 
همسرم حاضر به جدایی نبود و هر 
روز با هم اختالف داشتیم تا این که 
همکارم یک روز خواست به دیدنش 
در پارک بروم تا تکلیف اش را روشن 
ــزود: صبح شنبه با  ــ کــنــم. وی اف
همکارم در پارک کوچکی که زیر 
پل سیدخندان است قرار داشتم 
و نمی دانستم همسرم مرا تعقیب 
می کند، همکارم از من خواست 
اگر از همسرم جدا نمی شوم به این 
رابطه ادامه ندهیم و اگر هم تصمیم 
به جدایی دارم تکلیف اش را زودتر 
روشن کنم که ناگهان زنم وارد پارک 
شد و شروع به جیغ و فریاد کرد و در 
ادامــه دعوا به سمت خــودرو رفت 
بــه بچه هایم گفت کــه پدرتان  و 
می خواهد با این زن زندگی کند 
و از من طــالق بگیرد. پــدرزنــم تا 
قبل از جیغ و فریادهای همسرم از 
خودرو پیاده نشده بود و زمانی که 
دید دخترش درگیری لفظی پیدا 
کــرده است بــرای آرام کردنش از 
خودرو پیاده شد که ناگهان حالش 
بد شد و همسرم او را به بیمارستان 
منتقل کرد و من نیز بچه ها را به 
خانه بردم و هیچ درگیری بین من 
و پدرزنم صورت نگرفته است. بنا 
به این گزارش، داماد خانواده برای 
تحقیقات بیشتر دربازداشت پلیس 
قرار دارد و جسد پدرزن این مرد 
به پزشکی قانونی منتقل  بانکی 
شده است تا علت مرگ مشخص 

شود.

راننده تاکسی به خاطر یک چک رمزدار 350 میلیاردی از سوی چهار مرد 
آدم ربا ربوده شد. چندی قبل، پرونده ای از دادسرای فرودگاه مهرآباد به 
دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد که در آن راننده یک تاکسی از نقشه 
آدم ربایی عجیب چهار مرد خبر داده بود. بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 
11 پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات پلیسی 
وارد عمل شدند و کارآگاهان در گام نخست به سراغ شاکی پرونده رفتند. 
راننده تاکسی به ماموران گفت: یک روز چهار مرد به سراغم آمدند و با تهدید 
ادعا کردند که من یک چک رمزدار به ارزش 350 میلیارد تومان دارم و از 
من خواستند تا چک رمزدار را در اختیارشان قرار بدهم و سهم کمی هم به 
من پرداخت کنند. وی افزود: هرچه گفتم اگر من این چک رمزدار را داشتم 
راننده تاکسی نمی شدم باور نکردند و با تهدیدهایشان مرا به خانه ام بردند 
و در حالی که برادرم و برادر همسرم در خانه بودند شروع به جست وجو در 
داخل خانه کردند و وقتی به چک رمزدار نرسیدند مرا به یک بیمارستان 
بردند. مرد جوان ادامه داد: یکی از متهمان اسلحه همراهش بود و وقتی به 
بیمارستان رسیدم مرا پیش مرد جوانی که مرتضی نام دارد، بردند که ادعا 
کرد مرا می شناسد اما چک رمزدار دست من نیست و سپس مرا رها کردند. 

بازداشت آدم رباها  	 
همین کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس برای دستگیری چهار مرد جوان 
وارد عمل شوند و با اقدامات فنی و پلیسی خیلی زود موفق به دستگیری 
متهمان شدند. یکی از متهمان به مــامــوران گفت: ما از مرتضی که در 
بیمارستان است دستور گرفتیم تا راننده تاکسی را که یک چک رمزدار 
میلیاردی دارد به گروگان بگیریم و پس از دسترسی به چک رمزدار او را رها 
کنیم اما وقتی مرد جوان را به بیمارستان بردیم مرتضی که روز اول دستور 
داده بود راننده تاکسی را بدزدیم ادعا کرد که او را می شناسد اما چک رمزدار 
در دست او نیست که ما هم مرد جوان را رها کردیم. کارآگاهان به سراغ 
مرتضی رفتند و او که روی تخت بیمارستان بود گفت: سال گذشته من در 
یک کانال تلگرامی عضو بودم که عکس یک چک رمزدار 350 میلیارد تومانی 
گذاشتند و بعد از آن درباره این چک رمز دار با پسردایی ام صحبت کردم که او 
و دوستانش اصرار داشتند که عکس چک رمزدار را کدام یک از افراد گروه در 
کانال تلگرامی گذاشته است که ابتدا حرف هایشان را به تمسخر گرفتم اما 
اصرارهای آن ها باعث شد تا بگویم چک رمزدار برای یک راننده تاکسی است. 
وی افزود: نمی دانستم آن ها چه تصمیمی دارند و حرف هایشان را جدی 
نگرفتم تا این که یک روز در بیمارستان دیدم راننده تاکسی را به بیمارستان 
آوردند و گفتند که چک رمزدار دست این مرد است که گفتم نه، چون واقعا 

نمی دانم عکس چک رمزدار دست چه کسی است و صحت دارد یا نه ؟

راننده تاکسی یا ثروتمند 350 میلیاردتومانیعاقبت شوم عشق مرد بانکی به خانم همکار
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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.

3 2 4 8
7 6

5 6 4 3
1 3 4

4 8
6 1 2

1 2 9 4
2 8

4 7 8 5

9 4
8 5 3

8 2 5
7 2 4 1

3 6
2 5 7

2 9 7
4 1 5

9 4

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضیمعمای شطرنج

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

نباشد.

با توجه به چهار شکل داده شده محاسبه کنید 
شکل دهم چند دایره دارد؟

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

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

را بشمارید.

معماعددیابخفن استریپ

معمای  شطرنج: 

بازی ریاضی:

Nh6++!        Kh8
Qg8+!          R×g8
Nf7+#

آیا می توانید تعداد 11  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

خفن استریپ:

چشم دوختن-کندوداری

تست هوش: گزینه 2- برای این که تعداد دایره شکل دهم را به دست بیاوریم 
باید شماره شکل را ضربدر همان شماره بعالوه یک کنیم و حاصل را تقسیم بر 2 

کنیم. پس در نتیجه شکل دهم 55 دایره خواهد داشت.

هوش منطقی

معمای کشاورز نمونه: گزینه )هـ( کشاورز، درست یکی از کاشته های سال 
پیش را می کارد. پس در سال دوم نمی تواند کلم و ذرت بکارد. پس کاشته های 
سال دوم، لوبیا، کدو و نخود هستند. در سال سوم هم کشت کلم و ذرت اجتناب 

ناپذیر است. پس لوبیا هم باید کاشته شود.

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

تصویر عدد متفاوت کدام عدد است.

کشاورز نمونه

 یک کشاورز پنج نوع محصول می کارد: لوبیا، 
ذرت، کلم، کدو و نخود. او در هر سال دقیقا سه 

محصول بر اساس قوانین زیر می کارد:
* اگر ذرت بکارد، حتما لوبیا هم می کارد.

* در هیچ دو سال متوالی کلم کشت نمی کند.
* در هر سال، بیش از یکی از محصوالت سال قبل 

را دوباره کشت نمی کند.
 اگر او در سال اول لوبیا، ذرت و کلم بکارد، در سال 

سوم کدام یک از ترکیبات زیر را باید بکارد؟
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شش رقمی: 

  539647 – 372419
425814 - 927560
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945167823
126853479
378294516
637528941
891346257
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6. واحد بزرگ برای مصرف الکتریسیته-خانه پشت به 
 آفتاب 7.کمیابی– قندشیر 8.نوعی چاپ- گلوله خمیر

 9. خون سفید– حرف سیزدهم انگلیسی 10.جانشین 
او -از زبان های خانواده اسالو-پوستین 11. جشنواره 

–حمله 12. گیاه رنگرزی- اتحادیه تولید کنندگان

عمودی:
ــداز  ــای زینتی 2.اشــتــیــاق- روانـ 1. خــدنــگ –از گــل ه
تابستانی- نیشتر 3.زائــوتــرســان– اختراعی از ساموئل 
مورس-پیکر4. پــول ناخالص– ســروش- امــر به آمدن 
ــر برعکس شــود فــراوانــی اســت -ریــاکــار 6. درخت  5.اگ
 انگور–مهر سالطین مغول 7. فرودگاهی در ژاپن- غربال
8. هوشیار-رماس 9. سرو کوهی– ایالتی درایتالیا- درخت 
 تسبیح 10.آب به عربی-نام قدیم تنکابن–بانگ قمری
11. فرید- زمان بی آغاز– سوسمار استرالیایی 12. یک 

واحد از توپخانه- خوش قامت

افقی:    1. نفت سیاه- آبدارو 2.رنگ آبی سیر-بین دو پرده نمایش 3. دالور–بسامد- 
مخفف آتش 4. پروردگار-جوان 5.بی فایده و بی معنی-نام خدای متعال نزد قوم موسی 

افقی:  1.پیشوا- پاک سازی قنات 2.کشتزار برنج-نشان مخصوص 3. زیرکی- 
حــرارت–دو یار هم قد 4. خوی مخصوص-ورزش رزمی 5.آبزی باهوش- پول کره 

شمالی 6. بت– ورطه دریا 7. گاوچران آمریکایی-خطایی در 
فوتبال 8.پلیس اینترنتی –لشکری 9. معمار – خزنده گزنده 
10.ناشنوا- خوردنی ناگوار-سالح رستم 11. روادید 

–هفتمین سیاره منظومه شمسی 12. نطق کردن- ثمره

 عمودی :
ــزرگ 2.از خدایان  ــدون ناهمواری-طبل ب 1. خــاور- ب
باستان- ظرف زمــان- علم وقایع 3.نوعی آش– یار مرد 
ــد رایــانــه ای 6. نت  4. اهریمن – صید 5.قباحت- واح
میانی–رودی در آفریقا- جنبش 7. زبان مردم پاکستان– 
اقدام به کار نامعلوم-حرف پیروزی 8. گرامی-آهار زننده 
ــار– مطیع 10.تعجب بانوان–ایجاد نفاق  9. درخــت ان
11. تحسین خارجی- جد– شمای فرانسوی 12. واحد 

اندازه گیری- پارچه 
مالیدنی- رشته
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هوش منطقی:همه اعداد 
به جز عدد 34 مضربی از 3 
هستند.
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 برگزاری تولد موالنا 
در کنار مزار شمس

فاضل جمشیدی، خواننده 
ــزاری  ــرگ کــشــورمــان از ب
مراسم سالروز تولد موالنا 
در کنار مــزار شمس خبر 
داد. به گزارش ایسنا، وی 
ــال تصمیم  ــس گــفــت: »ام

داشتیم با یک تیم فرهنگی و هنری برای مراسم تولد 
موالنا به قونیه برویم ولی با توجه به اقدامات دولت 
ترکیه علیه کردها، احساس کردیم رفتن ما به آن جا 
درست نیست. از طرفی هنرمندانی مانند کیهان 
کلهر در حمایت از کردها، برگزاری اجراهای خود 
را در این کشور لغو کردند«. جمشیدی افزود: »به 
همین دلیل، تصمیم گرفتیم امسال تولد موالنا را در 
شهر خوی در کنار مزار شمس تبریزی بگیریم و با این 
کار کم کم گردشگران خارجی را به ایران بکشانیم. 
من برای هنرمندان مختلفی مانند علیرضا قربانی، 
همایون شجریان، بهزاد فراهانی و پرویز پرستویی 
دعوت نامه فرستاده ام که امیدوارم در این مراسم 

حضور پیدا کنند«.

 انتشار نسخه ای تازه از آثار 
حسین منزوی

ــی، ویراست جدیدی از  ابراهیم اسماعیلی اراض
مجموعه آثار حسین منزوی را به همت انتشارات 
نگاه منتشر می کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، اسماعیلی درباره این کتاب گفت: »تعدادی از 
شعرهایی که در ویراست قبلی کتاب وجود نداشت، 
در ویراست دوم آن آمده است و همچنین، دو مقدمه 
از کتاب های قبلی استاد منزوی را در ویراست جدید 
کتاب آورده ایم. این کتاب فهرست الفبایی هم دارد 
تا مطالعه آن برای مخاطبان راحت تر شود. این کتاب 
از جمله مجموعه اشعاری است که انتشارات نگاه از 

شاعران مختلف گردآوری کرده است«. 

ادبی موسیقی

رونمایی از تیزر آلبوم جدید چاوشی

محسن چاوشی شنبه شب گذشته، نخستین 
تیزر آلبوم جدید خود را با عنوان »بی نام«، در 
ــدار تاریخی شمس و موالنا منتشر  سالروز دی
کرد. به گزارش »موسیقی ما«، محسن چاوشی 
که سکوتش درباره آلبوم جدید، باعث حواشی 
زیادی در فضای مجازی شده بود، شب گذشته 
نخستین تیزر از آلبوم جدید خود را در صفحات 
شخصی اش منتشر و اعالم کرد این روزهــا، به 
شدت درگیر میکس و مستر آلبوم است. آلبوم 
جدید چاوشی در حالی قرار است 26 آذر روانه 
بازار موسیقی کشور شود که در ماه های گذشته 

حواشی زیادی را از سر گذرانده است.

 اظهارات معتمدی درباره اجبار 
در گران شدن بلیت

محمد معتمدی، دربــاره  فعالیت اخیر خود 
گفت: در حال برگزاری تور کنسرت آلبوم »حاال 
ــی روی« هستیم البته اولین کنسرت را  که م
اول آذر در تاالر وزارت کشور اجرا کردیم که 
با استقبال خوب هموطنان روبــه رو شد. این 
اجرا ها را در شهر های دیگر برگزار می کنیم 
و قــرار اســت در 2۰ آذر مــاه در شیراز و دیگر 
شهر ها هم اجرا داشته باشیم. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، معتمدی درباره قیمت بلیت 
کنسرت ها اظهار کرد: قیمت گذاری بلیت تابع 
شرایط هزینه است، شاید 2۰ درصد آن چیزی 
که مخاطب به عنوان بهای بلیت می پردازد به 
هنرمند می رسد؛ در صورتی که ۸۰ درصد آن 
هزینه سالن، تبلیغات و ارکستر می شود، حتی 
هزینه های جانبی که شاید به چشم نمی آید. 
کننده  برگزار  اقتصادی،  شرایط  به  توجه  با 
کنسرت و هنرمند چــاره ای جز افزایش بهای 

بلیت ندارند. 

خواننده ها برده  نیستند

از  سینا سرلک، در جدیدترین کنسرت خــود 
فعاالن عرصه موسیقی انتقاد کرد که صرفًا نگاه 
مادی دارند و با هنرمندان برخوردهایی می کنند 
که گویی این هنرمندان بردگان آن ها هستند. 
ــرای قطعاتی  ــارس، وی پس از اج ــزارش ف به گ
به مخاطبانش گفت: من ۱۰ سال بود در این 
سرزمین کنسرتی نداشتم. حدود پنج سال هم 
در ایران نبودم و بعد از بازگشت نیز، دو سال در 
جزیره کیش زندگی کــردم. خالصه چند سال 
گذشت تا این که تصمیم گرفتم با یک تیم حرفه ای 
که نگاه مادی نداشته باشند، دور تازه فعالیت هایم 
در حوزه برگزاری کنسرت را آغاز کنم. معتقدم 
هنرمند باید هنرمند باقی بماند و وارد شرایطی 

نشود که با او مانند برده رفتار  شود.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

قصه منتخب افسانه بایگان چیست؟

افسانه بایگان می گوید: برای داشتن نسلی آرام در آینده، نیاز داریم هر روز بچه ها را 
چهره ها

بازیگر
بیشتر به سوی قصه و ادبیات سوق دهیم و این کار را 
می توانیم با روایت متفاوت، جذاب و گویش درست تر 
قصه های قدیمی مان، انجام دهیم. به گزارش ایبنا، این بازیگر با یادآوری 
این که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچون مادربزرگی 
قصه گو در ذهنش ماندگار شده است، گفت: من هم اگر بخواهم امروز 
قصه ای را برای دختری در سن و سال های آن روزهای خودم تعریف کنم، 
قصه »سیاوش و سودابه« را می گویم. باید در نظر داشته باشیم که کودک 
امــروز آن قدر با سرگرمی های مختلف سمعی و بصری در فضاهای 
مجازی مشغول است که ما نمی توانیم با یک قصه گویی صرف و ساده او 

را جذب کنیم.

خواننده خندوانه با سریال می آید

هومن گامنو از پخش سریال »زیر همکف«، از جمعه همین هفته از شبکه یک سیما 
چهره ها

خواننده
خبر داد. او که این بار به عنوان یک بازیگر در تلویزیون 
حضور یافته است، با انتشار تیزر این سریال در صفحه 
شخصی اش، در توضیح آن نوشت: »سریال زیرهمکف رو که پارسال 
ضبط شد حتما ببینین، دور هم می خندیم.« وی درباره موضوع سریال 
به طور خالصه نوشته است: »زندگی قانون های زیادی داره ولی به نظر 
من مهم ترینش اینه که راحت، نه بگی و هیچ وقت از نه گفتن نترسین. 
موافقین؟ نه؟« سبک خاص او در خواندن باعث شد کسی که مسئول 
ساخت میان برنامه های خندوانه بود، برای خوانندگی این قسمت به او 
پیشنهاد بدهد و به این ترتیب، فعالیت او به صورت رسمی در تلویزیون 

شروع شد.

نمایشی بر اساس »کتیبه« اخوان ثالث 	 
این  بر  روز گذشته خبری منتشر شد مبنی 
که پرستو گلستانی، بازیگر و کارگردان تئاتر 
قصد دارد در سال 99 نمایشی برگرفته از 
شعر »کتیبه« مهدی اخوان ثالث را روی صحنه 
با  نامه را  ایــن نمایش  ببرد. گلستانی گفته 
همراهی زرتشت اخوان ثالث، پسر این شاعر 
بــزرگ معاصر نوشته اســت. »کتیبه« یکی از 
معروف ترین اشعار اخوان ثالث است که فضای 
تصویری و نمایشِی منحصر به فــردی دارد. 
ابیات آغازین »کتیبه« از این قرار است: »فتاده 
تخته سنگ آن سوی تر، انگار کوهی بود/ و 
ما این  سو نشسته، خسته انبوهی/ زن و مرد 
و جوان و پیر/ همه با یکدیگر پیوسته، لیک از 
پای/ و با زنجیر/ اگر دل می کشیدت سوی 
دلخواهی/ به سویش می توانستی خزیدن، 

لیک تا آن جا که رخصت بود/ تا زنجیر...«

نمایشی بر اساس »به علی گفت مادرش 	 
روزی... « فروغ 

ــروغ فــرخــزاد، شعر  یکی از اشــعــار مشهور ف
»تولدی  دفتر  در  که  اســت  کوچیکه«  »علی 

دیگر« منتشر شد. این شعر فضایی محاوره 
این  بــا  و  دارد  صمیمانه  و  نوستالژیک  ای، 
بیت ها شروع می شود: »علی کوچیکه/ علی 
بونه گیر/ نصف شب از خواب پرید/ چشماشو 
هی مالید با دس/ سه چار تا خمیازه کشید/ پا 
شد نشس/ چی دیده بود؟/ چی دیده بود؟/ 
خواب یه ماهی دیده بود...«. در مهر ماه 97 بر 
اساس این شعر نمایش نامه ای به نویسندگی 
ســارا تقوی و کارگردانی حسین فرخی، در 
خانه نمایش اداره تئاتر اجرا شد. این نمایش 
نامه شعر فروغ را دستمایه ای قرار داد تا بتواند 
زندگی زنی تنها را با مشکالت خاص خودش 
روایت کند. »علی کوچیکه« یک نمایش تک 
نفره و مونولوگ بود که سارا تقوی آن را اجرا 

کرد.

نمایشی بر اساس » قصه پریا« شاملو	 
»پریای نازنین/ چه تونه زار می زنین؟/ توی این 
صحرای دور/ توی این تنگ غروب/ نمی گین 
برف میاد؟/ نمی گین بارون میاد؟/ نمی گین 
گرگه میاد می خوردتون؟/ نمی گین دیبه میاد 
یه لقمه خام می کندتون؟/ نمی ترسین پریا؟/ 

نمیاین به شهر ما«؟ این شعر صاف و ساده و پر از 
مفهوم از احمد شاملوست که در سال ۱3۸۱ 
توسط نوید قاسمی به شکل یک نمایش نامه 
درآمد و در قالب یک کتاب الکترونیک منتشر 
شد. در سال 93 گروه تئاتری »ریشه در خاک« 
به کارگردانی نفیسه توسلی و آزاده مشکی 
این نمایش نامه را در سالن نمایش موزه زمان 

روی صحنه برد.

نمایشی بــر اســـاس »آب را گــل نکنیم« 	 
سهراب

یکی از زیباترین اشعار سهراب سپهری که 
خیلی ها از حفظ اند، »آب را گل نکنیم« است؛ 
هنوز  که  بامفهوم  و  پرتصویر  روان،  شعری 
ــرداد 97  هم حــرف روِز جامعه اســت. ۱5 م
بر اســاس این شعر دوست داشتنی نمایشی 
به نام »کمانچه آب و دیگران« به کارگردانی 
علیرضا ناصحی و با همراهی صدای شهرام 
ــت این  ناظری اجــرا شــد. جالب ایــن که روای
نمایش با همراهی راویانی عروسکی و بدون 
کالم بــود. طرح کلی نمایش هم این بود که 
خشکسالی دنیا را فرا گرفته است و در این 

وضعیت، قهرمان داستان به دنبال آب برای 
ُگلش می گردد.

نمایش نامه هایی بر اساس شعر کالسیک	 
عالوه بر شعر معاصر فارسی، شعر کالسیک 
فارسی هم ظرفیت های فراوانی برای تبدیل 
شدن به نمایش دارد که بسیار از آن غفلت شده 
است. پری صابری، از کارگردان های خوش نام 
و باسابقه تئاتر می گوید: »در برخورد با آثار 
شاعری چون حافظ، متوجه شدم این اشعار 
بسیار قابلیت های اجرایی و نمایشی دارند و 
هرچه بیشتر این آثار را مطالعه می کنم، این 
قابلیت ها برایم اعجاب آورتر می شود. چرا که 
این آثار ساختار قدرتمندی دارند. پرداختن 
به شاعری مثل حافظ و نمایشی کردن اشعار 
وی، زنــده نگه داشتن ادبیات کهن ایرانی 
گذشتگان  از  گنجینه ای  همچون  که  اســت 
برای ما به ارث گذاشته شده است«. عالوه بر 
این، بسیاری از اشعار شاعرانی مانند سعدی و 
خاقانی هم به دلیل دارا بودن فضایی نمایشی 
و تصویری قابلیت تبدیل شدن به نمایش نامه 

را دارند.

شعرهایی که بازیگران را به بازی گرفتند
درباره نمایش نامه هایی که بر اساس یک شعر نوشته شدند

گروه ادب و هنر- ظرفیت های ادبیات فارسی بی شمار است و تنها همت و عزم جدی برای بهره برداری از آن ها در زمینه های گوناگون الزم است. یکی از این زمینه ها، صحنه هنرهای نمایشی 
به ویژه تئاتر است. هنرمندان ایرانی به جای این که دست به دامان آثار خارجی شوند، می توانند به سراغ منبع سرشار ادبیات فارسی بروند و آثاری ماندگار خلق کنند. شاید تصور این که می توان 
از یک شعر یا حتی یک بیت شعر نمایش نامه نوشت، کمی سخت باشد اما باور کنید این کار شدنی است و تازه ترین نمونه اش هم نمایش نامه ای است که قرار است سال آینده بر اساس شعر 

مشهور »کتیبه« مهدی اخوان ثالث به کارگردانی پرستو گلستانی روی صحنه برود. در ادامه از این نمایش نامه های شاعرانه بیشتر می خوانید.

 بازخوانی عجیب 
در »سالم صبح به خیر«

دیروز، در سالروز تاسیس 
شبکه 3 سیما در برنامه 
ــه خــیــر«،  »ســـالم صــبــح ب
اتفاق عجیبی افتاد. وحید 
آقــاجــری یــکــی از افـــراد 
شرکت کننده در مسابقه 
»عصر جــدیــد« بــه عنوان 

خواننده، مهمان این برنامه بود و قطعه »سفرهای 
دور« را که شعر آن از نویسنده معروف کشورمان 
نادر ابراهیمی است، با صدای خود خواند. همان 
قطعه ای که در برنامه استعدادیابی خوانده بود و 
اصل آن را زنده یاد محمد نوری خوانده است. حال 
مسئله این است که چرا از خواننده های رسمی برای 
شرکت در این برنامه دعوت نشده و اگر رویکرد چیز 
دیگری است، چرا این خواننده که در مراحل میانی از 
مسابقه حذف شد باید با بازخوانی قطعه خاطره انگیز 
و پرصالبت زنده یاد محمد نوری، مهمان برنامه شود و 

اثری مستقل را نخواند؟!

درنگ
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 گزارش تاریخی

 درباره پیشنهاد رشوه ای
 که احمدشاه قبول نکرد

چند می گیری استعفا بدی؟!

رودسری - یکی از مسائلی که درباره شخصیت 
احمدشاه مطرح شده، بی عالقگی وی به ادامه 
سلطنت در ایران است؛ اما شواهد نشان می دهد 
که احمدشاه هرگز از بازگشت به ایران و ادامه 
سلطنت ناامید نشد و حتی در پاسخ به فرستاده 
ولیعهد در فرانسه که به شاه توصیه کرده بود، 
در صورت بی عالقگی به ادامه سلطنت، وظایف 
سلطنت یا نیابت آن را به ولیعهد واگــذار کند، 
سلطنت بر ایران را حق طبیعی خود ارزیابی کرد 
و گفت: »من حق ندارم ملت ایران را از شراکتی 
که در سلطنت و فرمانروایی دارد، محروم گردانم 
و ملت ایــران نیز نمی تواند مرا از حق سلطنت 
اقامت  ــان  زم در  که  احمدشاه  کند.«  محروم 
در فرانسه، به تحصیل حقوق مشغول بــود، با 
تکیه بر دانــش حقوقی خــود، قــدرت رضاخان 
را نامشروع می  دانست و می گفت: »تشبثات 
او )رضــاخــان( و همراهانش، تمامًا نامشروع 
است و نزد همه مسلم است ... ســردار سپه با 
این تشبثات و اقداماتی که می کند، هیچ گاه 
نخواهد توانست، تخت و تــاج و سلطنت را از 
قاجارها برباید.« شواهد دیگری نیز برای اثبات 
موضوع دلبستگی احمدشاه به سلطنت وجود 
دارد. ماجرای مالقات ذکاءالملک فروغی و 
از  یکی  احمدشاه  استعفانامه  خرید  تقاضای 
همین شواهد است. فروغی به آخرین شاه قاجار 
پیشنهاد می کند که در قبال استعفا از مقامش، 
یک میلیون لیره دریافت کند. رضاخان در پی آن 
بود تا با دریافت این استعفانامه، حکومت خود 
را مشروع جلوه دهد و به افکار عمومی بقبوالند 
که احمدشاه حاضر به بازگشت به ایران و ادامه 
سلطنت نیست و زندگی آرام و خوشگذرانی 
در اروپــا را بر مملکت داری و پذیرش زحمات 
و خطرات آن ترجیح می دهد. اما احمدشاه، 
ضمن رّد درخواست فروغی، پاسخ داد:»مــن 
حاضر نیستم حتی به هزار برابر این مبلغ هم 
]استعفانامه را[ بفروشم و تو  به ارباب خود از قول 
من بگو که این خیال باطلی است که کرده ای؛ 
زیرا من پیش وجدان خود در مقابل نسل های 
آینده ایران سرافرازم که حاضر شدم از سلطنت 
برکنار شوم، ولی خیانت نکردم و جز به وظیفه ای 
که به من محول شده، کار دیگری انجام ندادم و 
تاریخ قضاوت خواهد کرد که من برخالف اراده 
ملت ایران، از سلطنت برکنار شده ام. بنابراین، 
اگر استعفا نمایم، مثل این است که من رضایت 
داده ام و سلطنت را حق خود ندانسته ام، لذا اگر 
تمام دنیا را به من بدهند استعفا نخواهم داد.« با 
این حال، نباید از یاد برد که احمدشاه قاجار، در 
دوران سلطنتش، تحت تأثیر سخنان ناصرالملک 
قرار داشــت؛ نایب السلطنه ای که در انگلیس 
تحصیل کرده بود و همواره شاه قاجار را نسبت 
به آینده ایران ناامید می کرد. شاید انتساب جمله 
»کلم فروشی در سوئیس را به پادشاهی در ایران 
ترجیح می دهم« به احمدشاه، با توجه به رویکرد 
وی در انبار کردن ارزاق عمومی برای باالبردن 
قیمت آن، در جریان قحطی بــزرگ کشور در 
اواسط دهه 1290 هـ.ش، چندان بی ربط هم 
نباشد. اما خردمندانه آن است که تاریخ را سیاه 
و سفید ننگریم و به این اصل مهم توجه داشته 
باشیم که هر انسانی، در شرایط مختلف، ممکن 
است واکنش های رفتاری متفاوتی از خود بروز 
دهد و در این عرصه، تفاوتی میان شاه و رعیت 
نیست. به هر حال، مقاومت های احمدشاه، با 
توجه به شخصیت متزلزل او، راه به جایی نبرد 
و رضاخان، توانست با فریب، تطمیع یا تهدید 
رجال سیاسی ایران، سلطنت را قبضه کند و به 

رضاشاه تبدیل شود.

س
لی
نگ
ر ا
سف
در 
اه 
ش
د 
حم
ا

تاریخ معاصر

جواد نوائیان رودســری- 133 سال پیش، در 
چنین روزی، 18 آذرماه سال 1265 هـ.ش، 
محله سرشوِر شهر مشهد، شاهد تولد یکی 
ادبــیــات معاصر  از ستارگان برجسته سپهر 
و نــامــداری از جرگه نــامــداران اهــل سیاست 
ایــران بــود. زنده یاد محمدتقی بهار یا همان 
ملک الشعرای نام آور، در خاندانی ادیب و ادب 
دوست متولد شد. پدرش میرزا کاظم صبوری، 
شاعری شناخته شــده بــود و ملک الشعرای 
آستان قدس رضوی محسوب می شد و از این 
رو، این لقب بعدها به محمدتقی، پسرش که در 
سرودن انواع شعر، قابلیت و استعداد فراوانی 
داشت، واگذار شد. مرحوم بهار، سرودن شعر 
را از نوجوانی آغاز کرد و خیلی زود، حال و هوای 
سال های مشروطه، او را به وادی آزادی خواهی 
و مبارزه با استبداد کشاند و همین موضوع، 
باعث شد که اشعار وی، رنگ و بوی سیاسی به 
خود بگیرد و ِورد زبان مردم کوچه و بازار شود. 
بهار در زمره جوانان پرشور و مشروطه خواه شهر 
مشهد بود و هنگامی که در 14 مرداد 1285، 
مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد، 

هنوز 20 ساله نشده بود.

تقدیر سردبیری     
ــه فـــرمـــان  ــ ــاخـــوف روس ب ــیـ ــر لـ ــ ــد اگـ ــایـ شـ
محمدعلی شاه، در تیرماه سال 1287، مجلس 
شورای ملی را به توپ نمی بست، بهار در مشهد، 
ــرودن شعر گــرم بــود و گــاه به گاه،  ســرش به س
به همراه دوستانش سری به انجمن معدلت 
رضوی، نخستین انجمن ایالتی خراسان می زد 
تا از اوضاع و احوال سیاسی کشور مطلع شود و 
البته، ممکن بود شانسش را برای نوشتن یک 
مقاله ادبی، در یکی از جراید آن دوره مشهد، 
مدیرمسئولی  بــه  خورشید  نامه  هفته  مثل 
میرزاعلی آقا تبریزی، بیازماید؛ اما چرخ زمانه، 
چنان که باید نچرخید و سایه استبداد، دوباره بر 
سر ایرانیان افتاد. حدود هشت ماه بعد از واقعه 
»یوم التوپ« و آغاز استبداد صغیر، تعدادی از 
مشروطه خواهان مشهدی گرد هم آمدند تا شعله 
امید را دوباره در قلب های مردم روشن کنند؛ 
یکی از آن ها، ملک الشعرا بهار بود. آن ها تصمیم 
گرفتند روزنــامــه ای راه بیندازند؛ روزنامه ای 
که البته مخفیانه چاپ می شد و قرار بود اواًل، 
اخبار مشروطه خواهی ایران و به ویژه خراسان 
را پوشش دهد و ثانیًا، مــردم را بــرای تقابل با 

استبداد، برانگیزاند. سیدحسین اردبیلی که 
بعدها نماینده مجلس شــورای ملی شد، پول 
راه اندازی روزنامه را داد و آن را به ملک الشعرا 
بهار، جوان 22 ساله و پرشور مشهدی سپرد 
تا کــاری کند، کارستان! هرچند در آن زمان 
اصطالح سردبیر مرسوم نبود، اما بهار، به واقع 

سردبیر جریده مردمی خراسان شد.

»رئیس الطالب« در باالخیابان     
نخستین شماره یا به قول قدیمی ها »نمره« این 
روزنامه مخفی، در 27 اسفند 1287 منتشر 
شد؛ اسمش را گذاشتند خراسان؛ چرا؟ چون 
قرار بود ارگان مشروطه خواهان خراسانی باشد 
و پیام آن ها را به گوش همه ایرانیان برساند که 
این جا، در این گوشه کشور، زیر سایه سلطان 
سریر ارتضاء، حضرت امام رضا)ع(، هنوز بخت 
با آزادی خواهی یار است و تنور مشروطه خواهی 
گرم. بهار پس از آن، همه هّم و غمش را گذاشت 
پــای روزنامه نگاری. از آن جــا که ادیــب بــود و 
با نگارش فارسی آشنا، مسئولیت مطالعه و 
تصحیح یا به قــول امــروزی هــا، ویراستاری و 
برگزیدن مقاالت را برعهده گرفت و مطالب 
مورد نیاز را به اهل قلم مورد اعتماد، سفارش 
ــی داد. تمام یادداشت های آن روز روزنامه  م

خراسان، از زیر دست او می گذشت. بهار، به 
قول خودش، عنوان موهوم »رئیس الطالب« 
را برای صاحب امتیاز خراسان برگزیده بود و 
چاپخانه توس، در باالخیابان، نیمه های شب، 
میعادگاه او و جوانانی بود که هنوز قلبشان برای 
ایران و آزادی آن می تپید. بهار تقریبًا تمام اوقات 
ــه خود را صرف تنظیم مطالب روزنامه  روزان
خراسان می کرد؛ اما ترجیح می داد مقاالتی که 
بزرگ ترها و باتجربه ها می نویسند، روزنامه را 
منور کند. خودش می گوید که در این جریده، 
اثر منثور منتشر نکرد؛ اما باالخره طاقتش طاق 
شد و با انتشار شعر »کار ایران با خداست«، نشان 
داد که در سرودن شعر سیاسی، چه اعجوبه ای 
ــت. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که  اس
»خــراســان«، نامی که بهار و دوستانش برای 
جریده مخفی برگزیده و 24 شماره از آن را 
منتشر کرده بودند، تا امروز دوام بیاورد و 111 

سال بقای خود را جشن بگیرد؛ بگذریم.

بهار در تهران     
پس از فتح تهران، بهارمدتی را در مشهد ماند 
و ایــن بــار، خــودش روزنــامــه ای با عنوان »بهار« 
منتشر کرد؛ اما تیرهای گزنده نثر او، به دامن 
اشغالگران روس نشست و به این ترتیب، بهار 

از زادگاهش رانده شد و به تهران رفت تا فصلی 
تازه از فعالیت های سیاسی و ادبی خود را آغاز 
کند. خراسانیان، بهار را به عنوان نماینده خود 
برگزیدند و او به مجلس شــورای ملی راه یافت 
ــرادی مانند شهید  و از همان ابتدا، در کنار اف
سیدحسن مــدرس، به تقابل با وابستگان به 
بیگانه پــرداخــت. هرچند در زندگی سیاسی 
بهار، مانند هر سیاستمدار دیگری، می توان 
نقاط ضعفی هم یافت، اما او در مجموع، انسانی 
وارسته و آزاداندیش بود. چنان که مشهور است، 
بهار پس از به قدرت رسیدن رضاشاه، ناچار شد 
برای او قصیده ای بسراید تا از شر آزار دربار در 
امان باشد؛ اما هنگامی که در شهریور 1320، 
رضاشاه از ایــران گریخت، قلم بهار به چرخش 
درآمد و حقیقت دیدگاه او درباره پهلوی را فاش 
کرد: »انگلیسان رضای سارق را / اندر این ُملک 
شه رضا کردند ... پِس چندی از او برنجیدند/ 
عیب او جمله برمال کردند ... خبث او را به ُملک 
جار زدند/ مشت او را به دهر وا  کردند ... چون که 
بدنام گشت و کرد فرار/ افتخاری دگر نصیب ما 
کردند ... طفل آن دزد بی مروت را / اندراین ُملک 
پادشا کردند«. زنده یاد ملک الشعرا بهار، روز اول 
اردیبهشت ماه سال 1330، در تهران درگذشت 

و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.  

قرعه نخستین سردبیری »خراسان« به نام »ملک الشعرا«
بازخوانی چگونگی انتشار روزنامه خراسان 110 سال پیش، به مناسبت زادروز محمدتقی بهار

بازیگران تاریخ

 درباره بهرام شاهرخ 
و فعالیت های سیاسی او

نازیستی که طرفدار انگلیس شد!

بهرام شاهرخ، فرزند ارباب 
کیخسرو شاهرخ، نماینده 
مجلس  در  ــان  ــی ــت ــش زرت
شـــورای مــلــی، در تهران 
متولد شد و دوران تحصیل 
را در زادگــاهــش، بمبئی، 
انگلستان و آلمان گذراند 
و در رشته روزنامه نگاری دانــش آموخته شد. 
بهرام، با توجه به گرایش های ضد انگلیسی اش، 
با آلمان ها در تهران ارتباط برقرار کرد و  در سال 
1317 هـــ.ش، به آلمان رفت و با پا درمیانی 
وابسته مطبوعاتی آلمان در تهران، همکاری 
با اداره تبلیغات نازی ها را پذیرفت و برنامه ای 
برای تبلیغ در شرق تدوین کرد که به تأیید گوبلز 
رسید. او پس از آغاز به کار رادیو فارسی آلمان، 
به گوینده آن بــدل شد و از همین تریبون، به 
شدت علیه انگلیس فعالیت و مردم ایران را به 
حمایت از سیاست های نازی ها در خاورمیانه 
با پایان یافتن جنگ جهانی  تشویق می کرد. 
دوم، بهرام شاهرخ به ایران بازگشت؛ اما دیگر 
از گرایش های نازیستی او خبری نبود؛ شاهرخ 
حاال دیگر انگلیسی ها را دوست داشت! هنگامی 
که سپهبد رزم آرا با طرح جلوگیری از ملی شدن 
صنعت نفت ایــران، وارد میدان سیاست شد و 
به نخست وزیری رسید، بهرام شاهرخ یکی از 
طــرفــداران و مــشــاوران وی محسوب می شد. 
بهرام ضمن نطق های مختلفی که در مجامع 
عمومی ایراد می کرد، با اشاره رزم آرا، مصدق و 
طرفداران او را مورد حمالت سخت قرار داد؛ اما 
کشف اسناد خانه »سدان«، ارتباط گسترده وی با 
انگلیسی ها را فاش و بهرام را بی آبرو کرد. او پس 
از آن، دیگر نتوانست در دنیای سیاست، سِر خود 
را بلند کند. بهرام شاهرخ در 28 شهریور 1353 
درگــذشــت. پــدرش، اربــاب کیخسرو شاهرخ 
ــاره او گفته بود:»پسر سوم من، بهرام، به  درب
خانواده عالقه مند است؛ ولی مزاج ثابتی ندارد 

و به صداقت رفتار نمی کند!«

نامه ای در دفاع از استقالل ایران

ــاز جــنــگ جهانی  ــ ــا آغ ب
ــر سو  ــران از ه ــ اول، ای
آمــاج حمالت بیگانگان 
شد. در چنین شرایطی، 
تعدادی از دلیران خطه 
ــران، بــرای بیرون رانــدن اجانب، کمر  جنوب ای
همت بستند. منزل میرزاعلی تاجر کازرونی در 
این شهر، مرکز جلسات مهم نیروهای جنبش 
مقاومت جنوب بود و ریاست این جلسات، برعهده 
شیخ »محمدحسین برازجانی«، قــرار داشت. 
شیخ ضمن حمایت از مبارزان، فعالیت های آن ها 
را هماهنگ می کرد. او همان کسی اســت که 
فتوای شرعی دفاع در برابر تجاوزات انگلیسی ها 
را برای »رئیسعلی دلواری« فرستاد و وی را برای 
ورود به مبارزه تشویق کرد. انگلیسی ها که از نفوذ 
داشتند،  خبر  برازجانی«  »محمدحسین  شیخ 
کوشیدند تا وی را با تطمیع و تهدید، وادار به 
سازش کنند. در همین زمینه، »پرسی کاکس«، 
نماینده انگلیس در خلیج فارس، طی نامه ای، 
از وی خواست که مانع از تــداوم جنبش های 
آزادی خواهانه در بوشهر و اطــراف آن شود. 
نامه  به  برازجانی«  »محمدحسین  شیخ  پاسخ 
»کاکس«، بسیار کوبنده و هوشیارانه بود. مجتهد 
برازجانی در نامه ای خطاب به نماینده انگلیس 
نوشت:»گرچه نظر به صداقتم در خدمتگزاری 
کلیه دول اسالمی، علی الخصوص وطن عزیزم 
ایران، می بایست جواب شما را توسط حکومت 
بنادر داده باشم، کما این که می بایستی مخابرات 
شما هم به توسط حکومت ایران به من برسد، ولی 
چون شما برخالف قاعده رفتار کرده و مبادرت به 
مخابره مستقیم نموده اید، ناگزیر من هم مستقیمًا 
جواب می دهم ... علت هیجان ملت ]ایران[ علیه 
دولت شما، همانا مداخالت دولت متبوعه شما در 
خلیج فارس و نقاط جنوبی ایران است که هر وقت 
توانسته اید، برخالف بی طرفی ایران، اقداماتی 
کرده اید و اگر به قول شما، آلمانی ها نیز مشغول 
ــران هستند، مطلبی اســت که  تهییج عشایر ای
تاکنون برهان قوی برای اثبات آن در دست ندارید 
و بر فرض، چنان که شما می گویید باشد، شما این 
طریقه غیرمرضیه را به آن ها آموختید و کمال 
اسف را دارم که وطن ما را جوالنگاه مغرضانه خود 
و دیگر اجنبیان نموده و بدین سبب، ملت نجیب 
ایران را مجبور به بعضی حرکات کرده و حال آن که 
به خوبی مطلع هستید که هر فردی از افراد نجیب 
ایرانی، تاکنون ساعی بــوده ]اســت[ که شئون 
بی طرفی دولت عّلیه خود را محفوظ و مقدس دارد 
... ملت ایران را عقیده بر آن است که تمام صدمات 
وارده از شمال به تصدیق دولــت انگلیس بوده 
است. ملت ایران بعد از متابعت دیانت، دوستدار 
دولت و استقالل خود بوده و کمال احتراز را از 

مخالفت با دولت خود دارد.«

اسناد تاریخی

هر چند به طور دقیق مشخص 
نیست که از چه زمانی فعالیت 
تبلیغی مبلغان مسیحی در 
ایران آغاز شد، اما مطابق اسناد موجود، سابقه 
ورود مبلغان مسیحی به ایران، به زمان تصرف 
جزیره هرمز توسط پرتغالی ها برمی گردد. 
ــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر  به گ
ــران، در آن زمـــان، مبلغان مسیحی، زیر  ایـ
عنوان گروه های تبشیری، برای فعالیت بین 
مسیحیان پرتغالی به ایران آمدند و پس از آن، 
به تدریج در برخی مناطق کشور ما، اقدام به 
تبلیغ کردند. می توان گفت که فعالیت های 
تبشیری، در عصر صفویه در ایــران آغاز شد؛ 
هرچند نتوانست بر جامعه اسالمی ایــران، 

تاثیری داشته باشد.

آغاز فعالیت مبلغان آمریکایی     
این اقدامات، تا اوایل دوره قاجار،  به ُکندی 
ادامه داشت؛ اما در دوره قاجار، بنا به دالیل 
مختلفی از جمله نفوذ تدریجی آمریکایی ها در 
ایران، از شتاب بیشتری برخوردار شد. هرچند 
در ایــن زمــان نیز، در فعالیت های تبشیری 
ــرادی بدون  ــت، امــا اف وقفه هایی وجــود داش
داشتن مأموریت از سمت گروه خاص یا کلیسا و 
به صورت انفرادی، اقدام به تبلیغ مسیحیت در 
میان قشرهای مختلف جامعه می کردند. پس 
از مدتی، انجمن تبلیغی کلیسا، با فعالیت های 
شخصی به نام بروس در اصفهان شکل گرفت 
که از حمایت کامل انگلستان برخوردار بود. در 
واقع، موقعیت ممتاز انگلیس در میان حاکمان 
قاجار، فرصتی برای حفظ بقای انجمن تبلیغی 
کلیسا در جامعه اسالمی ایــران بود و عالوه 
بر آن، امتیاز ویــژه ای نسبت به رقبا محسوب 

می  شد که از آزادی عمل تبشیری نیز برخوردار 
بــودنــد. به عبارت دیگر، نفوذ انگلستان بر 
قاجار که از زمان فتحعلی شاه افزایش یافت، از 
یک طرف و تمایل دربار و کارگزاران حکومتی 
از  انگلستان،  بــا  مطلوب  ــاط  ــب ارت حفظ  بــه 
طرف دیگر، نه تنها به کسب امتیازاتی برای 
مسیحیان منجر شد، بلکه زمینه های مستعدی 
را نیز بــرای فعالیت آن ها فراهم کــرد. البته 
و  مسیحی  تبلیغی  هیئت های  بین  اختالف 
تعیین مرز و حــوزه تبلیغات، به تدریج باعث 
شد آمریکایی ها نیز، برای تثبیت فعالیت های 
خود گام بردارند. اختالف میان فعالیت های 
انجمن  مذهبی  و  زبانی  فرهنگی،  تبلیغی، 
آمریکایی،  پرزبیتری های  با   کلیسا  تبلیغی 
سبب شد تا بر مبنای جغرافیایی تهران، حوزه 
فعالیت آن ها به دو قسمت شمالی و جنوبی 
تقسیم شــود: حــوزۀ شمال به آمریکایی ها و 
این  گرفت.  به  تعلق  انگلیسی ها  به  جنوب 
در  آمریکایی ها  تبشیری  فعالیت  ترتیب، 
ایران گسترش یافت. آن ها به طور عمده در 
قالـب تأسـیس مدرسه و مؤسسات درمانی 

به تبلیغ میپرداختند. به همین منظور، در 
ارومیه، همدان، مشهد و تهران، مدارس و 
ــی ساختند. ساخت مدرسه  ــای بیمارستان ه
در ارومیه، از اولین اقدامات جدی مبشرین 
آمریکایی در ایران بود و سبب شد گروه های 
تبشیری آمریکا، در ارومیه مستقر شوند. البته 
وجود تعارضات مذهبی بین مردم و مدرسه، 
باعث ایجاد مشکالتی شد؛ اما محمدشاه قاجار 
با صدور فرمانی مبنی بر آزادی پروتستان ها در 
تبلیغات مذهبی و مجوز تأسیس مدرسه برای 
نشر علوم و تربیت جوانان مسیحی و مسلمان، 
این مشکل مدرسه را حل کرد و فعالیت آن ها 
بیش از پیش گسترش یافت. به مرور زمان، 
فعالیت این مدرسه توسعه پیدا کرد و در زمان 
ناصرالدین شاه تعداد زیــادی از روستاهای 
ارومیه، تبریز و سلماس نیز تحت پوشش آن 

ها قرار گرفت.

هدف از تبلیغ مسیحیت     
پــس از ایــن مرحله، پــای مـــدارس آمریکایی 
به تهران باز شد و در دوره ناصرالدین شاه و 

مظفرالدین شاه، در غالب مــدارس پسرانه و 
دخترانه که معروف ترین آن ها مدرسه البرز 
بود، مبلغان آمریکایی فعالیت می کردند. هدف 
فعالیت های تبلیغی مبلغان مسیحی در ایران، 
تغییر آیین مردم از اسالم به مسیحیت یا حداقل 
سست کــردن اعتقاد و بــاور مــردم به اســالم و 
ایجاد عالقه به دیــن مسیحیت بــود؛ امــا این 
فعالیت ها به دلیل اعتقاد قلبی مردم ایران به 
دین اسالم، نتوانست با موفقیت خاصی رو به رو 
شود و طبق آمار ارائه شده توسط خود مبلغان، 
پس از چند سال فعالیت مداوم، تنها توانستند 
30 نفر را به دین مسیحی متمایل کنند. در 
واقع، مردم و علما به این نوع فعالیت ها بی توجه 
نبودند و در مقابل آن، واکنش نشان دادند 
ــاره اهــداف این نوع  ــار نامه هایی درب و به درب
فعالیت ها نوشتند که در یکی از آن ها آمده 
بود: »آن چه تاکنون از این مــدارس، باالخص 
مدرسه آمریکایی مشهود و ملحوظ گردید، به 
غیر از نشر میکروب فساد اخالق و کوشش در 
ایجاد نفاق و اختالفات و تزریق اوهام و خرافات 
در افکار و دماغ های نوباوگان و دوشیزگان 
ایرانی و باالخره اضمحالل قومیت و ملیت که 
قهرًا منتهی به تسلط اجانب و تخریب اساس 
ــت، مقصود دیگری  دیــن مبین اســالمــی اس
نــدارنــد.« همچنین علمای بــزرگ آن زمــان، 
بارها درباره فعالیت های تبلیغی مسیحیان، 
به حکومت وقت هشدار دادند و مضرات آن را 
یادآور شدند. جمعی از علما در نامه ای، درباره 
فعالیت مــدارس مسیحی نوشتند:»در آینده 
تربیت یافتگان همین مدارس به عنوان مدیران 
مدارس اسالمی فعالیت خواهند کرد و مطمئنًا 
تحت تأثیر آموزه های آنان به تربیت نسل جوان 

مسلمان خواهند پرداخت.« 

میسیونرهای اروپایی،زیرذره بین علما
گروه های تبشیری مسیحی چگونه جاده صاف کن استعمارشدند؟

صفحه آرایی
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همسایه چماق به دست
مردی با سر و وضع خون آلود وارد کالنتری شد. سرش شکاف 
برداشته و قطرات خون بر سر و صورتش جاری بود. حال مناسبی 
نداشت و نمی توانست ماجرا را به خوبی شرح دهد. افسر نگهبان 
کالنتری بالفاصله گوشی تلفن را برداشت و با اورژانس تماس 
گرفت دقایقی بعد امدادگران مشغول امدادرسانی به مرد زخمی 

شدند و ...
همسر این مرد 41 ساله در حالی که به شدت نگران وضعیت 
وخیم شوهرش بود و هنوز ترس در چهره اش موج می زد درباره 
این ماجرای تاسف بار به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
آبکوه مشهد گفت: صبح به همراه همسرم از منزل بیرون آمدیم 
تا سر کار برویم. همسرم کارمند یکی از ادارات است و باید سر 
ساعت مقرر در محل کارش حضور می یافت. وقتی بیرون آمدیم 
با کمال تعجب دیدیم یک دستگاه خودرو طوری مقابل خودروی 
ما پارک شده است که به هیچ طریقی امکان خارج کردن خودرو 
از پارکینگ وجود نداشت. خوشبختانه خودرو متعلق به فرد 
بیگانه یا مهمان اهالی محل نبود همسرم با نگاه کردن به شماره 
پالک خودرو متوجه شد که آن خودرو متعلق به یکی از همسایگان 
است که به دلیل نامعلومی به طور غیرمسئوالنه یا از سر غرور در آن 
مکان پارک شده بود. در آن ساعت صبح همسرم از من خواست تا 
زنگ منزل همسایه را به صدا درآورم و از او بخواهم که خودرواش 
را برای عبور ما جابه جا کند من هم بی درنگ پشت آیفون قرار 
گرفتم و زنگ منزل همسایه را به صدا درآوردم به زنی که گوشی 
آیفون را برداشت  گفتم خودرو را در مسیر عبور خودروی ما پارک 
کرده اید لطفا آن را بردارید تا ما به اداره برویم! زن همسایه در 
حالی که می گفت االن همسرم می آید گوشی آیفون را قطع کرد 
اما هر چه منتظر ماندیم کسی برای جابه جا کردن خودرو پایین 
نیامد حدود 20 دقیقه معطل شدیم و تاخیر در رسیدن به محل 
کار آزارمان می داد. به ناچار دوباره زنگ منزل همسایه را زدم و 
به آن خانم گفتم اگر همسرتان خواب است فقط سوئیچ خودرو را 
بدهید تا خودمان آن را جابه جا کنیم ولی هنوز صحبتم تمام نشده 
بود که ناگهان در منزل همسایه باز شد و مردی تنومند با ظاهری 
نامناسب که تمام اعضای بدنش خالکوبی بود، در حالی که 
چماقی در دست داشت بیرون آمد و شروع به داد و فریاد و توهین 
و فحاشی کرد. من که شوکه شده بودم همچنان حیرت زده به 
آن مرد می نگریستم و از ترس زبانم بند آمده بود در همین حال 
همسایه چماق به دست ابتدا به سمت خودروی همسرم حمله ور 
شد و با ضربات چماق شیشه های آن را پایین ریخت و سپس ضربه 
ای به سر همسرم وارد آورد و او را نقش بر زمین کرد من همچنان 
از شدت وحشت می لرزیدم و جرئت فریاد کشیدن هم نداشتم 
در این لحظه همسر مرد چماق به دست نیز پایین آمد و خطاب به 
همسرش فریاد می کشید تو را به خدا نزن! اما مرد خشمگین نه 
تنها به فریادهای همسرش توجهی نکرد بلکه به سوی همسرش  

هم حمله ور شد و ...
هنوز حرف های همسر مرد زخمی با مشاور کالنتری ادامه 
داشت که ناگهان همسر مرد چماق به دست   وارد اتاق مددکاری 
اجتماعی شد و گریه کنان و با التماس گفت: شما را به خدا شکایت 
نکنید شوهرم مدتی است بیکار شده و توان تامین هزینه های 
زندگی را ندارد و من با دو فرزند در این شرایط سخت حتی توان 
تامین هزینه اجاره خانه را ندارم   همسرم به دلیل  مشکالت زندگی 
بسیار عصبانی است. او سوابق کیفری و سابقه زندان دارد اگر 
دوباره و در این شرایط روانه زندان شود روزگار من و فرزندانم 
سیاه می شود. حاال هم ملتمسانه از شما می خواهم که حداقل 
به فرزندانم رحم کنید و از گناه همسرم بگذرید! عصبانیت های 
بی جا و غرور و خودنمایی های او همواره مشکالت زیادی را برای 
ما به وجود آورده است که کتک کاری و تخریب خودروی همسایه 
بخشی از رفتارهای خشن و نسنجیده اوست. اکنون نیز همسرم 
در بیرون از کالنتری داخل خودرو نشسته تا عذرخواهی کند اما 
همسر شما را به مرکز درمانی بردند و ... شایان ذکر است به دستور 
سرگرد محمدی )رئیس کالنتری آبکوه مشهد( این پرونده به 
مراجع قضایی ارسال شد تا دیگر مراحل قانونی خود را برای 

مجازات مرد چماق به دست خشن طی کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- با اعترافات دو متهم یک پرونده 
جنایی، در حالی ابعاد جدیدی از ماجرای 
جسد سوخته در مشهد لو رفــت که ادامــه 
تحقیقات نشان داد مرد تاجر )مقتول( در یک 
ویالی شخصی ساعت ها زیر شکنجه مرگبار 

قرار گرفته است.
به گــزارش اختصاصی خراسان، صبح روز 
گذشته، متهمان یک پرونده جنایی که در 
کمتر از یک ماه از وقوع جنایت هولناک در 
مشهد و با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
قاضی علی اکبر احمدی نژاد و با تالش شبانه 
روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی در چنگ عدالت گرفتار 
شده اند، زوایای جدیدی از قتل هولناک را در 
بازجویی های تخصصی فاش کردند بنابراین 
آنان به دستور قاضی ویژه قتل عمد و برای 
تطبیق اظهارات و اعترافات تکان دهنده 
با صحنه جرم، به ویالیی هدایت شدند که 
مرد تاجر را ساعت ها در آن مکان شکنجه 

کرده بودند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
»ف-ف« زن 38 ساله ای که متهم ردیف اول 
این پرونده جنایی است پس از تفهیم اتهام از 
سوی قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد هنوز سعی داشت برخی از 
رخدادهای این حادثه وحشتناک را به دالیل 
نامعلومی پنهان کند اما قاضی احمدی نژاد 
به نصیحت و ارشاد وی در صحنه وقوع جنایت 
پرداخت که ناگهان اشــک هــای زن جوان 
سرازیر شد. این زن در حالی که آثار ندامت 
و پشیمانی در چهره خیس شده از اشک اش 
نمایان بود در میان های های گریه گفت: من 
به هیچ وجه قصد کشتن »ح-ن« را نداشتم 
او به من خوبی کرده بود و می خواست برایم 
تسهیالت بانکی بگیرد اما من پاسخ محبت 

های او را این گونه دادم!
ــودم رخنه کــرده بــود، عقلم  شیطان در وج
کار نمی کرد، برای سرپوش گذاشتن روی 
ــودم،  ــده ب خــطــای کوچکی کــه مرتکب ش
خطاهای پی در پی دیگری را انجام دادم تا 

این که در وضعیتی قرار گرفتم که دست به 
جنایت زدم تا اشتباهاتم لو نــرود! کاش از 
همان لحظه ای که فهمیدم راه را به خطا رفته 
ام، از این مسیر بیراهه بازمی گشتم و طلب 

بخشش می کردم اما...
متهم این پرونده جنایی که انگیزه خود از 
ارتکاب این جنایت را به دست آوردن چند 
ــرای پــرداخــت حق و حقوق  میلیون پــول ب
کارکنان درمانگاهش در شهرستان کاشمر 
بیان می کرد، با نصیحت های مقام قضایی 

تصمیم گرفت تا حقیقت ماجرا را بگوید.
او که با تفهیم مــواد قانونی از سوی قاضی 
احمدی نژاد در برابر دوربین قوه قضاییه قرار 
گرفته بود در تشریح راز قتل تاجر کشمش 
گفت: با همسرم اختالف داشتم در واقع 
طالق عاطفی گرفته بودیم و کنار هم زندگی 
نمی کردیم. از مدتی قبل هم دچار مشکالت 
مالی شدیدی شده بودم به طوری که حتی 
توان پرداخت حق و حقوق کارکنان درمانگاه 
و اجاره ملک را نیز نداشتم به همین دلیل 

تصمیم گرفتم از »ح-ن« که با او آشنا شده 
بودم مبلغی پول بگیرم ولی او پولی به من 
بانکی  ــت تسهیالت  و قصد داش نمی داد 
برایم بگیرد تا این که یک روز با طرح نقشه ای 
نسنجیده تصمیم گرفتم حداقل خودروی 
تویوتا هایلوکس او را به شکلی از چنگش 
بیرون بیاورم. با این نقشه او را در کاشمر و 
به بهانه دادن سفته برای تسهیالت بانکی 

به منزلم کشاندم و چون اطالعی از خواص 
ــای خــواب آور داشتم تعدادی قرص  داروه
را در شربت به او خوراندم. این درحالی بود 
که قبل از اجــرای نقشه، بهروز را )جوانی 
که از مدتی قبل با او آشنا شده بودم( نیز به 
خانه ام دعوت کردم و به او گفتم می خواهم 
طلبم را از مردی وصول کنم! بهروز درون 
اتاق مخفی شده بود که مرد تاجر به حالت 
بیهوش روی زمین افتاد. پیکر او را با کمک 
بهروز داخل خــودروی تویوتا انداختیم و به 
سمت مشهد حرکت کردیم در بین راه وقتی 
احساس کــردم او چشمانش را بــاز کــرد از 
صندلی جلو به صندلی عقب رفتم و کنار پیکر 
بی رمق او نشستم تا اگر به هوش آمد دوباره 
به او قرص بخورانم. وقتی به مشهد رسیدیم 
به یک ویالی اجاره ای رفتیم که بهروز آن را 
از همسایه خاله اش اجاره کرده بود. در آن 
جا دست و پاهای مرد تاجر را با غل و زنجیر 
بستیم و من هر بار که به هوش می آمد دوباره 

به او قرص می خوراندم! 

زن جوان ادامه داد: به هیچ وجه قصد کشتن او 
را نداشتم اما می دانستم که مرتکب جرم آدم 
ربایی شده ام و اگر مرد تاجر را رها کنم احتمال 
دارد ســال ها در زنــدان بمانم! نقشه های 
متعددی کشیدم که وانمود کنم او دچار سکته 
قلبی شده است اما درگیر مخمصه ای بودم که 
نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم! در همین 
حال اسنادی تهیه کردم و به امضای مرد تاجر 

رساندم که این اسناد نشان می داد او خودرو 
را به من فروخته است یا با من مشارکت دارد 
ولی زمانی به خود آمــدم که مرد تاجر جان 
سپرد ابتدا می خواستم جسد او را در جایی رها 
کنم اما باز دیدم آثار زنجیر روی دست و پاهای 

او باقی مانده است و احتمال دارد ماجرای 
شکنجه او لو برود!

این بود که تصمیم به سوزاندن جسد گرفتیم. 
بهروز از جایگاه سوخت در کال زرکش مشهد 
بنزین تهیه کرد و سپس جسد »ح- ن« )تاجر 
54 ساله( را به انتهای توس 91 بردیم و در 
زمین های منطقه کشف رود به آتش کشیدیم 
تا اثری از او نماند اما حاال به این نتیجه رسیدم 

که قدیمی ها درست گفته اند: خون بی گناه 
پایمال نمی شود!

ــوان 25  ــزارش خــراســان، بهروز ج بنابر گ
ساله که از طریق یکی از زنانی که با او ارتباط 
داشت با »ف- ف« آشنا شده بود نیز با تایید 
اظهارات زن جوان در حضور قاضی احمدی 
نژاد گفت: یک روز»ف« با من تماس گرفت 
و گفت: به کاشمر بیا و کمکم کن تا طلب 
مالی ام را از کسی وصول کنم اما وقتی به 
منزل او در کاشمر رفتم بی اختیار درگیر 
ماجرایی شدم که نقشه آن را »ف – ف« از قبل 
کشیده بود!و به ناچار با او همکاری کردم! تا 
این که بعد از قتل ، »ف« خودروی مقتول را 
نیز به یکی از روستاهای اطراف کاشمر برد و 
بعد از آن ما از طریق یک سیم کارت مخفی با 
هم ارتباط داشتیم! گزارش خراسان حاکی 
است: در بازسازی صحنه قتل که سرهنگ 
علی بــهــرام زاده )رئــیــس دایـــره قتل عمد 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی( نیز حضور 
داشت، ابتدا کارآگاه نجفی )افسر پرونده( به 
تشریح چگونگی کشف این معمای جنایی با 
راهنمایی های مقام قضایی پرداخت و سپس 
قاضی ویــژه قتل عمد، متهمان را با صدور 
قرار قانونی روانه زندان کرد تا بررسی های 

بیشتری در این باره صورت گیرد.

شب نوزدهم آبان امسال، راننده یک دستگاه وانت بار هنگام عبور از زمین های منطقه 
کشف رود در انتهای توس 91، سگ باغش را  در اطراف بقایای جسد سوخته یک انسان، 
دید. راننده بالفاصله ماجرا را به پلیس گزارش داد و این گونه با حضور قاضی با تجربه ویژه 
قتل عمد در محل کشف جسد سوخته، تحقیقات در باره این جنایت وحشتناک آغاز شد.در 
بررسی های میدانی، دو دسته کلید و پاشنه کش فلزی در محل سوزاندن جسد توجه قاضی 
احمدی نژاد را به خود جلب کرد که همین موضوع با درج آن در روزنامه خراسان موجب 
افشای هویت مقتول شد . کارآگاهان که با نظارت مستقیم سرهنگ غالمی ثانی )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( به تحقیقات و رصدهای اطالعاتی خود ادامه می دادند به سرنخ هایی 
رسیدند که نشان می داد ردپای یک زن در قتل تاجر کشمش وجود دارد. با هماهنگی های 
قضایی، در نهایت زن 38 ساله ای که متصدی یک درمانگاه بود در کاشمردستگیر شد و به 
مشهد انتقال یافت اما او خود را بی خبر از جنایت نشان داد و گفت: تنها آشنایی من با مقتول 
این بود که خودرویی را از او خریداری کردم و قرار شد در تاریخ 98.8.13 برای ثبت سند 
آن اقدام کند ولی دیگر پاسخ تماس هایم را نداد!  گزارش خراسان حاکی است: در ادامه 
این عملیات و با ریزبینی های قاضی ویژه قتل عمد و تالش شبانه روزی کارآگاهان باالخره 
همدست این زن جوان نیز که بهروز نام دارد شناسایی شد و هر دو نفر مورد بازجویی های 
تخصصی قرار گرفتند چرا که کارآگاهان در بازرسی از جیب های بهروز به کارت تبلیغی 
یکی از وکالی دادگستری رسیدند که »ف- ف«  چند بار از او به عنوان وکیل خود در پرونده 

های قبلی نام برده بود! بنابراین مشخص شد که بهروز و زن جوان با یکدیگر آشنا هستند. 

  بهروزدر حال  تشریح صحنه مرگ  تاجر دراسارتگاه   مخوف   متهم  پرونده  هنگام    تشریح صحنه شکنجه تاجر در باغ ویالی  اجاره ای  در حضور قاضی احمدی نژاد

  متهمان چگونگی  سوزاندن جسد تاجر کشمش در انتهای توس 9۱ را   بازسازی کردند

با اعترافات متهمان پرونده جسد سوخته فاش شد

اختصاصی خراسانشکنجه مرد تاجر در اسارتگاه مخوف
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شاخص

بورس صدرنشین بازارها
ــازار برخی  بررسی میانگین رشد قیمت در ب
کاالهای سرمایه ای و نیز بــازار سرمایه نشان 
می دهد که در هفت ماه نخست امسال نسبت 
به سال 97، بورس همچنان پربازده ترین بازار 
بوده است. بازار سرمایه در حالی رشد متوسط 
129.5 درصدی داشته است که بعد از آن بازار 
واحدهای مسکونی در تهران با 81.3 درصد، 
سکه با حدود 42 تا 47 درصد و دالر با بازدهی 
31.2 درصدی در رده های بعدی قرار دارند. 

)منبع: اتاق بازرگانی تهران(

بودجه

روحانی: بودجه 99، بودجه 
استقامت در برابر تحریم است 

محمد اکبری - رئیس جمهور ضمن ارائــه الیحه 
بودجه 99 به مجلس، برخی جزئیات این الیحه 
بــرای اداره کشور در ســال آینده را تشریح کــرد و 
گفت: بودجه 99، بودجه ایستادگی و استقامت 
در برابر تحریم است.به گــزارش خراسان،  حسن 
روحانی با تقدیم الیحه بودجه 99 به مجلس در 
تشریح بودجه سال آینده کشور به نمایندگان گفت: 
9 ماه از سال 98  گذشته است و طی این 9  ماه، 
بودجه های جاری به موقع پرداخت شده و تاکنون 
34 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نیز پرداخت 
شده است و طرح های مهم و اساسی که مد نظر دولت 
بوده یا افتتاح شده یا تا پایان سال افتتاح خواهد 
شد. وی افــزود: ما بر مبنای خواست ملت ایــران و 
نمایندگان مجلس در 9  مــاه گذشته در اقتصاد 
کالن قدم های قابل مالحظه ای برداشته ایم، به 
رغم این که شرایط بودجه و اقتصاد ما به گونه ای 
بود که شما مطلع هستید. در سال گذشته تا اسفند 
شرایط ما از نظر اقتصادی نامساعد بود. از اسفند 
گذشته، تقریبا اقتصاد ما مسیر درست خود را آغاز 
کرد و از اردیبهشت امسال آثارش را در شاخص های 
کالن اقتصادی مشاهده کردیم همان طور که شما 
شاهد هستید، تورم نقطه به نقطه از 57 درصد به 
27  درصد رسید.  رئیس جمهور با اشاره به نکاتی 
که در بودجه سال 99 حائز اهمیت شمرده می شود،  
اظهار کرد: مسئله اول این که در سال آینده هم مثل 
امسال بودجه ما، بودجه ایستادگی و استقامت در 
برابر تحریم است. این بودجه به دنیا اعالم می کند که 
به رغم تحریم، کشور را مخصوصًا از لحاظ نفت اداره 
خواهیم کرد.وی با اشاره به  مسئله قدرت خرید مردم 
و شرایط زندگی آنان گفت: ما می دانیم در این شرایط 
صادرات و واردات ما با مشکالت زیادی توام است، 
همه ما می دانیم در صادرات نفت با مشکالتی روبه 
رو هستیم اما تالش ما این است که سختی معیشت 
مردم را کاهش دهیم، بنابراین طی امسال برای 
کاالهای اساسی ارز 4200 تومانی را اختصاص 
دادیم و برای سال 99  باز هم برای کاالهای اساسی 
ارز 4200 را درنظر داریم.روحانی افزود:  ما تالش 
می کنیم که ارز به قیمت 4200  بــرای کاالهای 
اساسی باشد حتی برای کاالهای غیراساسی ارز 

نیمایی 8500 تومان را در نظر داریم.

خبر

معاون فنی سازمان حفظ نباتات 
اعالم کرد: 

حذف ۱2 سم وارداتی برای 
حمایت از تولید داخلی 

حسین بردبار- معاون فنی سازمان حفظ نباتات 
کشور با تاکید بر تولید سموم کشاورزی بیش از دو 
برابر مصرف درداخل کشورگفت: به منظور حمایت 
از تولید داخلی و بهبود کیفیت، 12 سم و آفت کش 
وارداتی به دلیل مشابهت با تولید داخلی حذف شد.
به گزارش خراسان، دکتر علیمراد سرافرازی دیروز 
در نشست خبری هفتمین نمایشگاه تخصصی 
نهاده های کشاورزی که از یکم تا چهارم بهمن در 
تهران برگزار می شود، افزود: در یک سال گذشته 
تالش کردیم از سموم کم خطر و باخطر متوسط 
استفاده و سموم پرخطر مانند سمومی را که روی 
زنبور عسل اثر سوء دارند از فهرست سموم مصرفی 

کشور حذف کنیم.

روز گذشته دولت از الیحه بودجه 99 رونمایی 
کــرد. از محورهای مهم ایــن الیحه می توان به 
سقوط درآمدهای نفتی نسبت به الیحه بودجه 
ــت از فروش  98، رشــد قابل توجه درآمـــد دول
دارایی های مازاد، رشد درآمدهای مالیاتی و نیز 

انتشار گسترده اوراق اشاره کرد.

کاهش ۱05 هزار میلیارد تومانی درآمد نفت	 
درآمد نفت را شاید هنوز بتوان مهم ترین بخش 
بودجه دانــســت. در الیحه بودجه ســال آینده 
درآمدهای ناشی از فروش نفت و فراورده های 
نفتی حدود 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده که در مقایسه با رقم مشابه در بودجه مصوب 
ــدود 70  امسال 105 هــزار میلیارد تومان )ح
درصد( کاهش دارد. البته این مطلب را باید گفت 
که در تابستان امسال، سران قوا، برخی ارقام 
بودجه سال 98 از جمله واگذاری دارایی سرمایه 
ای دولت را کاهش دادند که در هر حال، میزان 

افت درآمد نفت به طور دقیق مشخص نیست.

بیم  و امید حراج اموال مازاد دولتی؟!	 
از جمله بخش های درآمدی که نسبت به الیحه 
بودجه امسال تغییر زیــادی را نشان می دهد، 
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول 
و غیرمنقول به میزان بیش از 49 هزار میلیارد 
تومان است. این رقم در بودجه امسال تنها چهار 
هزار و 400 میلیارد تومان دیده شده بود. به این 
ترتیب می توان گفت در بخش درآمدهای حاصل 
از تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه امسال، 

درآمد غالب دیگر نفت نیست.

درآمدهای مالیاتی در الیحه، یک هفته ای 	 
30 هزار میلیارد تومان بیشتر شد

در پاسخ به جبران  بخشی از کاهش درآمدهای 
نفتی، دولت درآمدهای مالیاتی در سال آینده را 
195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این 
در حالی است که هفته گذشته وزیر اقتصاد این 

رقم را 160 هزار میلیارد تومان اعالم کرده بود. 

حقوق تا 3 میلیون تومان معاف از مالیات	 
تبصره 6 الیحه بودجه سال 99 حاکی از این است 
که سقف معافیت مالیاتی ساالنه 36 میلیون 
تومان )ماهانه سه میلیون تومان( خواهد بود. این 
رقم امسال دو میلیون و 300 هزار تومان بود. این 
تبصره می افزاید: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان 
دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق 
العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور، تا یک و نیم برابر 
آن )4.5 میلیون تومان( مشمول مالیات ساالنه 10 
درصد، نسبت به مازاد 1.5 برابر تا 2.5 )بین 4.5 
تا 7.5 میلیون تومان( برابر مشمول مالیات ساالنه 
15 درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار 
برابر )7.5 تا 12 میلیون تومان( مشمول مالیات 
ساالنه 20 درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا 
شش برابر )12 تا 18 میلیون تومان( مشمول 
مالیات ساالنه 25 درصد و نسبت به مازاد شش 
برابر )بیش از 18 میلیون تومان( 35 درصد است.

رشدهای خاص در درآمدهای مالیاتی	 
به رغم رشد اندک مجموع درآمدهای مالیاتی 
دولت، چند جزء از این درآمدها رشدهای نسبتًا 
باالتری خواهند داشت. در این خصوص می توان 
به رشد 50 درصدی مالیات مشاغل که اصناف 
و بازار و برخی مشاغل از جمله پزشکان و وکال را 
شامل می شود اشاره کرد. از سوی دیگر مالیات 
کارکنان بخش خصوصی )مانند کارگران( نسبت 

به رقم مصوب امسال 30.8 درصــد و مالیات 
حقوق کارکنان بخش عمومی )مانند کارمندان 
دولت و بخش های عمومی( 5.8 درصد افزایش 
یافته اســت.از دیگر نکات مالیاتی بودجه 99، 
می توان به مالیات علی الحساب 10 درصدی 
پزشکان اشاره کرد که به نظر می رسد شامل کل 

دریافتی آنان  وکارانه نیز خواهد شد. 

رشد ۱۴5 درصدی انتشار اوراق	 
واگذاری دارایی های مالی دولت در الیحه بودجه 
سال 99 رشد قابل توجه 145 درصدی را نسبت 
به الیحه بودجه 98 دارد به طوری که این رقم 
از 51 هزار به بیش از 124 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. در این زمینه می توان به اقدام جدید 
دولت که در حقیقت مقدمه ای برای عملیات نوین 
بانک مرکزی در ارتباط با بانک ها به شمار می رود 
اشاره کرد. ماجرا از این قرار است که دولت در 
الیحه بودجه 99، با هدف جبران بخشی از کمبود 
درآمدهای نفتی و به بهانه اجرای عملیات بازار 
باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانک ها را ملزم 
به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی 
به عنوان وثیقه بدهی کرده است. اقدامی که در 
کنترل خلق پول توسط بانک ها، کنترل نقدینگی 
و در نهایت کنترل تورم موثر است. بر این اساس 
بانک مرکزی مجاز شده تا با تصویب شورای پول 
ــدی از سپرده های قانونی  و اعتبار بابت درص

بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسالمی 
منتشرشده از سوی دولت را بپذیرد. 

حساب و کتاب نرخ ارز  و  فروش نفت 	 
برای محاسبه نرخ ارز در بودجه باید توجه داشت که 
دولت ارز حاصل از صادرات نفت را برای واردات 
کاالهای اساسی و دیگر مصارف هزینه خواهد 
کرد. با توجه به این که نرخ محاسباتی ارز در سال 
آینده برای واردات 10.5 میلیارد دالر کاالهای 
اساسی 4200 تومان و دیگر کاالها حدود 8000 
تا 8500 در نظر گرفته شده، باید میانگین وزنی 
نرخ ارز برای واردات این کاالها را در نظر داشت.  
بر این اساس می توان گفت که  نرخ ارز در بودجه با 
توجه به سهم زیاد کاالهای اساسی با نرخ 4200 
تومانی در نهایت اندکی بیش از این رقم و حدود 
4300 تا 4400 تومان خواهد بــود.از سوی 
دیگر برای تخمین صادرات نفت پیش بینی شده 
در الیحه بودجه، باید عالوه بر نرخ ارز محاسباتی 
بودجه، قیمت هر بشکه نفت را نیز در نظر بگیریم. به 
گزارش خبرگزاری ایران آنالین، ظاهراً دولتمردان 
متوسط نرخ فــروش نفت در بودجه را 52 دالر 
درنظر گرفته اند. به این ترتیب و با توجه به تخمین 
فروش 48 هزار میلیاردی نفت در سال آینده و 
نرخ ارز محاسباتی 4400 تومان، می توان گفت 
متوسط میزان فروش نفت در سال آینده بین 500 

تا 600 هزار بشکه در روز خواهد بود.  

یارانه نقدی بگیران بیشتر می شود؟!	 
اما یکی دیگر از ارقام جالب توجه دیگر در الیحه 
بودجه افــزایــش بودجه پــرداخــت یــارانــه نقدی 
خانوارها از 42 هزار و 500 به 42 هزار و 800 
میلیارد تومان است که با یک محاسبه می توان 
گفت دولت برای بیش از 78 میلیون و 300 هزار 
نفر در سال آینده یارانه نقدی در نظر گرفته است. 
این در حالی است که در ذیل جدول تبصره 14، 
دوباره عبارت تکراری لوایح بودجه سال های اخیر 
مبنی بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بر حذف سه دهک باالی درآمدی ذکر شده است. 

رمزگشایی از بودجه 99 
انتشار گسترده اوراق، فروش بی سابقه اموال مازاد و افزایش درآمد مالیاتی به چه معناست؟

 تغییرات ارقام کالن الیحه بودجه 99 نسبت به الیحه بودجه 98
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جاده مرگ در قتلگاه وعده های نافرجام 

شیری- بخش مهمی از جلسه شنبه شب بررسی 
خراسان  بــه  جمهور  رئیس  سفر  هــای  مصوبه 
شمالی، به موضوع پروژه محور بجنورد- گلستان 
اختصاص یافت؛ محوری که به جاده مرگ موسوم 
ــت. نشست بررسی مصوبات و تفاهم نامه  اس
های سفر ریاست جمهوری به استان پنجم آذر 

ــاره پــروژه این محور  هم برگزار شده بود اما درب
که درصدر مصوبات این سفر استانی قرار دارد، 
خبری رسانه ای نشد و گویا به این مصوبه پرداخته 
نشده بود. خراسان سیزدهم آذر در گزارشی به 
وضعیت این جاده پرداخته  و نوشته بود: »10 ماه 
از ضرب االجل وزیر راه و شهرسازی درخصوص 

این محور می گذرد اما امسال حتی 10 قدم از 
این پــروژه بهره بــرداری نشده اســت«. استاندار 
در جلسه شنبه شب بررسی مصوبه های سفر 
ــاره به  رئیس جمهور به خراسان شمالی با اش
ــروژه محور  تعهد 200 میلیارد تومانی بــرای پ
بجنورد- گلستان و محسوب شــدن فقط 38 
میلیارد تومان از این اعتبار در هزینه کرد سال 
مالی، قول پیگیری اختصاص کامل این مبلغ 
را داد. طبق این اظــهــارات،  81 درصــد اعتبار 

جاده مرگ نرسید و فقط 19 درصد وعده وزیر 
محقق شد. نماینده شرکت ساخت هم در این 
جلسه، آخرین وضعیت پروژه یاد شده را تشریح 
کرد تا به نوعی پرونده صدرنشین مصوبه های 
سفر »روحانی« دوباره بازگشایی شود و به جریان 
بیفتد. استاندار خراسان شمالی در این جلسه به 
پیگیری تخصیص اعتبار برای عملیات راه سازی 
محور بجنورد- گلستان  اشاره کرد و گفت: با این 
که وزیر راه برای تکمیل این پروژه 200 میلیارد 

تومان اعتبار تعهد کرده بود اما 38 میلیارد تومان 
در هزینه کرد سال مالی محسوب شده است که 
پیگیری های الزم بــرای اختصاص کامل آن را 
انجام خواهم داد. دکتر »شجاعی« اظهارکرد: 
برای اجرای محور بجنورد- گلستان و راه آهن 
نقاب- اسفراین به مردم قول دادیم و اکنون نباید 
هیچ مشکلی سد راه مان باشد. نماینده شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
در خراسان شمالی  هم در این جلسه با اشاره به 

مصوب شدن اختصاص 400 میلیارد تومانی 
ــروژه محور بجنورد-  اعتبار بــرای تکمیل دو پ
گلستان و راه آهن نقاب- اسفراین گفت: پنج 
پیمانکار در پنج قطعه از محور بجنورد- گلستان 
مشغول کار هستند که مسافت 73 کیلومتر از این 
محور، 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. »هنرور« 
افزود: 10 کیلومتر از این محور تا یک ماه آینده 
تکمیل می شود و 63  کیلومتر دیگر تا پایان سال 

99 بهبهره برداری می رسد.
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 اعتماد - مصطفی تاجزاده، از احضار خود خبر  •
داد و نوشت که احضاریه شعبه 4 دادسرای فرهنگ 
و رسانه را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دریافت 
کرده است. اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام که در 
احضاریه برای تاجزاده مکتوب شده  به احتمال بسیار 
به بیانیه ای ارتباط دارد که به تازگی از سوی برخی 
چهره های اصالح طلب و فعاالن سیاسی در واکنش 
به حوادث و اعتراض های هفته پایانی آبان  ماه منتشر 

و به بیانیه 77 نفر معروف شد.
کیهان -  جناب مستطاب حسام الدین آشنا،  •

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و البته مغز متفکر و لیدر 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری  به 
تازگی در توئیتی به موضوع گرانی بنزین اشاره کرده 
و به انتقاد از نحوه اجرای طرح پرداخته و گوشزد 
فرموده اند که این اقــدام تاثیر ویرانگری داشته و 
ذهن ها را ملتهب کرده است.از کرامات شیخ ما چه 
عجب، پنجه را باز کرد و گفت یک وجب! خب برادر 
ارجمند دیگر فقط مرحوم حافظ که دست ایشان هم 
از دنیا کوتاه است نمی داند که این سبک اجرا چه کرد 

و چه پیامدهایی داشت. حرف تازه چه داری؟
ابتکار- محمد داسمه یکی از وکالی دادگستری  •

که در پرونده  های زیادی نظیر ویالسازی و اجرای 
طرح گردشگری غیرمجاز در منطقه حفاظت شده 
خائیز، پروژه گردشگری آشوراده، زمین خواری های 
تنگ تکاب و پروژه های انتقال آب کوهرنگ 3 به 
عنوان وکیل از حقوق عامه مردم دفاع کرده است، 
از طرف چندین نفر هدف سوء قصد قرار گرفته و در 

شرایط نامساعد جسمی به سر می برد.     
ایران - مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر  •

هفت تپه درخصوص انتشار خبری مبنی بر بازگشت 
به کار »اسماعیل بخشی« کارگر اخراجی این شرکت 
گفت: این کارگر هنوز بازگشت به کار نشده است.
امید اسدبیگی گفت: ما مشکلی با اسماعیل بخشی 
نداریم، ولی بازگشت به کار او نیازمند مجوز هایی 
است که هنوز گرفته نشده اند. همچنین برخی 
کارگران هفت تپه نیز حضور اسماعیل بخشی در 
کارخانه را تأیید کردند و گفتند: او دیروز به کارخانه 
آمد و طی نامه ای به مدیرعامل، خواستار بازگشت 

به کار خود شد.

نواندیش نوشت : محمد قوچانی نوشته است:  •
آقای عارف فکر کردند چون خودشان نامزد نمی 
شوند نیاز نیست در مقام رئیس شورای عالی اصالح 
طلبان از دیگران دعوت کنند و دیگر بزرگان ...این 
روزها آن قدر علیه نهاد انتخابات و اصالحات حرف 
زدند که خودشان هم ظاهرا از اصالحات و انتخابات 
پشیمان شدند و توبه کردند و از سر بی خیالی و بی 
برنامگی و به نظرم بریدگی ما را مقابل اصولگرایان 
جوان رها کردند...حتی اگر فکر کنیم مردم رای نمی 
دهند حق نداشتیم در برابر آرمان های اصالح طلبی 

این قدر بی مسئولیت و باری به هر جهت باشیم .
 خبرآنالین نوشت : علی رضایی میرقائد فرزند  •

تشخیص  مجمع  دبیر  میرقائد،  رضایی  محسن 
مصلحت نــظــام در انــتــخــابــات مجلس از حــوزه 
مسجدسلیمان، اللی و هفتکل نامزد شده است تا 
بعد از پدر و عمویش )امیدوار رضایی( سومین عضو 
خانواده رضایی میرقائد باشد که در رقابتی انتخاباتی 

شرکت می کند.
صراط نیوز نوشت : وکیل »محسن لرستانی«  •

خواننده معروف پاپ از برگزاری اولین جلسه رسمی 
دادگاه برای موکلش خبر داد.سیدکاظم حسینی  
گفت: قرار شده دربــاره عنوان اتهامی ایشان فعال 
صحبتی نشود. اظهاراتی را که به نقل از من در شبکه 
خبری »بی بی سی« نقل شده، تکذیب می کنم،بنده 
به هیچ عنوان با این رسانه گفت وگو نکرده ام و از 
اساس موضوعات مطرح شده درباره موکلم را تکذیب 
می کنم. بنابراین خبر منتشرشده در برخی سایت ها 

مبنی بر حکم اعدام موکلم نیز صحت ندارد.
تابناک نوشت : علیرضا زاکانی از چهره های  •

سیاسی تهران که به فرمانداری قم مراجعه و در 
انتخابات مجلس از قم ثبت نام کرد، در اولین مواجهه 
با خبرنگاران قم نتوانست پاسخ درستی در باره 
شناخت خود از قم بدهد. وی در پاسخ به این که 
مهم ترین پــروژه هــای معطل مانده درون شهری 
قم را کدام پروژه ها می دانید و آیا این پروژه ها را 
می شناسید، گفت: عجله نکن؛ بعد. زاکانی در پاسخ 
به این که اگر شما می خواهید نماینده مردم شهر قم 
باشید، آیا نباید قم را به درستی بشناسید، گفت: 
قطعا ظرفیت هایی در قم هست و ما باید بافت های 
فرسوده را احیا کنیم. وی در پاسخ به این که دو، سه 
نقطه بافت فرسوده قم را که نیاز به توجه دارند نام 

ببرید، گفت: التماس دعا.
سایت 598 نوشت : روزگذشته بــرای مدتی  •

خدمات دهی قطارهای متروی تهران در ایستگاه 
میرداماد دچار اختالل شد.پس از بررسی ها مشخص 
شد که علت تعطیلی ایستگاه متروی میرداماد پیدا 
شدن بسته ای مشکوک بوده که ماموران بعد از باز 

کردن آن با مقداری لباس روبه رو شدند.

هادی محمدی – درحالی که ثبت 
نام نامزدها برای انتخابات دوره قبل 
مجلس شــورای اسالمی  یک رکورد 
تاریخی به جا گذاشته بود و 12 هزار 
و 123 نفر برای ورود به مجلس دهم 
ثبت نام کرده بودند که مشکالتی را در 
حوزه احراز صالحیت ها ایجاد کرده 
بود، آمار ثبت نام ها برای انتخابات دوره 
جدید مجلس، حتی از آن رکورد هم 
فراتر رفت و با بیش از 33 درصد رشد 
به 16 هزار و 145 نفر رسید! یعنی 
با احتساب 290 کرسی نمایندگی 
در بهارستان، بــرای هر کرسی 55 
نفر نام نویسی کرده اند! این عدد در 
دوره قبل نام نویسی ها 42 داوطلب به 
ازای هر کرسی بود. امسال در استان 
تهران برای هر کرسی نمایندگی این 
اســتــان در مجلس، 105 داوطلب 
نــام نویسی کــرده انــد. موضوعی که 
نشان دهنده اقبال عمومی به نهاد 
قانون گذاری کشور است به خصوص 
این که 20 درصــد این داوطلبان در 
سنین بین 36 تا 40 سالگی قراردارند 
و حاکی از اقبال جوانان برای ورود به 
مهم ترین نهاد قانون گذاری و نظارت 
در کشور است. البته این آمار باال، از 
سوی دیگر می تواند نشان دهنده یک 
ضعف جدی برای پاالیش داوطلبان 
ورود به انتخابات مجلس در همان بدو 
ثبت نام باشد تا کسانی که واقعا شرایط 
نمایندگی را ندارند، امکان ثبت نام 
نداشته باشند. مسئله ای که در دوره 
گذشته هم پیش آمد و بنا بود قوانینی 
ــام نویسی  بـــرای سخت گــیــری در ن

انتخابات بهارستان تدوین شود اما 
ــداد. این تعداد البته  این اتفاق رخ ن
با نقد تلویحی عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان هم مواجه 
ــارغ از حــضــور چهره های  ــ شـــد: » ف
فرهیخته و مفید برای کشور، افرادی 
نیز بدون آگاهی از وظایف نمایندگی، 
ــی و نــیــاز هــای کشور  ــاس ــون اس ــان ق

بی محابا ثبت نام کردند.«
صبح روز گذشته جمال عرف رئیس 
ستاد انتخابات کشور در بیان جزئی 
تر آمار ثبت نام کنندگان، با اشاره به 
این که تا شنبه شب 15 هزارو 618 
نام  ثبت  مجلس  انتخابات  در  نفر 
کردند، اظهار کرد: اگر افرادی را که به 
صورت دستی در ساعات پایانی شنبه 
شب ثبت نام کردند به این آمار اضافه 
کنیم، این آمار به 16 هزار و 145 نفر 
افزایش می یابد که از این تعداد 88 
درصد را آقایان و 12 درصد را خانم ها 
 تشکیل می دهند.بر اساس سخنان 
عرف ،  248 نفر از نمایندگان مجلس 
فعلی به سودای ادامه خدمت ثبت نام 
کرده اند. 633 نفر نیز از کسانی بوده 
اند که در گذشته تجربه نمایندگی را 
داشته اند.نکته جالب دیگر درباره ثبت 
نام این دوره مربوط به تقسیم بندی 
سنی داوطلبان است به این شکل که 3 
هزار و 209 نفر در بازه سنی 36 تا 40 
سال ثبت نام کرده اند که نشان دهنده 
جوان شدن ثبت نام کنندگان است. 
کمترین رده سنی نیز از 71 تا 75 سال 
با 61 نفر ثبت نامی بودند و 2 هزار و 
831 نفر بین 41 تا 45 سال داشتند.

همچنین 5 هزار و 464 کارمند نیز 
احساس کرده اند در شغل فعلی امکان 
خدمت کمتری دارند و باید در جایگاه 
نمایندگی ظرفیت های خود را بالفعل 
سازند.رئیس ستاد انتخابات کشور 
با بیان ایــن که در بیشتر حوزه های 
انتخابیه هیئت های اجرایی تشکیل 
و بررسی پرونده های داوطلبان آغاز 
شده است،  تصریح کرد: استعالمات از 
مراجع چهار گانه در حال انجام است و 
تا زمان اعالم اسامی نهایی داوطلبان 
50 روز فرصت وجود دارد.وی در پاسخ 
به این پرسش که آیا بر عملکرد صدا و 
سیما در زمینه تبلیغات زودهنگام به 
نفع یکی دو داوطلب شناخته شده 
انتخابات نظارت وجود دارد؟ گفت: 

ما بر تبلیغات زود هنگام نظارت داریم. 
ستاد پیشگیری قوه قضاییه نیز همین 
وظیفه را دارد. اگر موردی باشد اول 
تذکر می دهیم و اگر این تذکر جواب 
نــداد، نهادی را که تبلیغ می کند، به 

مراجع قضایی معرفی می کنیم.

ــار ثبت نــام داوطلبان 	  آخرین آم
انتخابات »استان تهران «

اما عالوه بر آمار ثبت نام در کل کشور 
ــار استان تهران به عنوان  ، شاید آم
پایتخت و استانی که بیشترین نماینده 
را در مجلس دارد هم جالب باشد . 
شــکــرا... اسدبیگی معاون سیاسی 
استانداری تهران درباره آخرین آمار 
مربوط به ثبت نام کنندگان یازدهمین 

دوره مجلس شـــورای اســالمــی در 
تهران گفت: در مدت زمــان ثبت نام 
یک هفته ای 3 هزار و 680 نفر در کل 
استان ثبت نام کردند که اگر این رقم بر 
تعداد کرسی های استان تهران تقسیم 
شود، برای هر صندلی 105 داوطلب 
وجــود دارد. همچنین از مسیحیان 
ــب ،  ــل ارمــنــی شــمــال ایـــران 5 داوط
زرتــشــتــیــان 2 داوطــلــب، کلیمیان 
6 داوطــلــب، مسیحیان عــاشــوری و 
کلدانی 8 داوطلب و در مجموع 21 
داوطلب اقلیت های مذهبی در تهران 
ثبت نام داشتند. حسن بیگی درباره 
آخــریــن آمـــار ثبت نام  کنندگان در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز 
خاطرنشان کرد: تاکنون 36 نفر برای 
سه صندلی خبرگان رهبری در استان 

تهران ثبت نام کرده اند.  

کدخدایی : برخی بدون آگاهی و 	 
بی محابا ثبت نام کردند

ــی  ــدای ــدخ واکـــنـــش عــبــاســعــلــی ک
ــورای نگهبان به ثبت  سخنگوی ش
نام 16هزار نفری هم جالب بود . وی 
در صفحه توئیتر خود نوشت :  بیش 
16 هـــزار نفر بـــرای نمایندگی  از 
مجلس ثبت نام کردند. فارغ از حضور 
برای  مفید  و  فرهیخته  چهره های 
کشور، افــرادی نیز بــدون آگاهی از 
اساسی  قانون  نمایندگی،  وظایف 
نیاز های کشور بی محابا ثبت نام  و 
کردند. هیئت های اجرایی و نظارت، 
صالحیت شرکت کنندگان را وفق 

قانون بررسی و اعالم خواهند کرد.

تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس با رشد 33 درصدی نسبت به دوره قبل به 16 هزار و 145 نفر رسید 

ارزیابی ها و واکنش ها به اجازه 55 نامزد برای هرکرسی بهارستان 
آمریکا به ژاپن برای میزبانی از 

روحانی 

یک رسانه ژاپنی به نقل از »منابع دیپلماتیک« گزارش 
داد که آمریکا ضمن موافقت با سفر روحانی به ژاپن 
از مقامات توکیو خواسته است نتیجه دیدار روحانی 
با شینزو آبه در سفر احتمالی رئیس جمهور ایران به 
ژاپن را به اطالع آمریکا هم برساند. به گزارش ایسنا، 
این مطلب را خبرگزاری کیودو به نقل از منابعی که 
نامی از آن ها آورده نشده اعالم کرده و نوشته است: 
یک مقام ارشد آمریکایی این پیام را به ژاپن منتقل 
کرده است. به گفته این منابع، مقامات ایران و ژاپن 
در حال فراهم کردن مقدمات سفر روحانی به توکیو 
هستند که احتماال در تاریخ 20 دسامبر )29 آذر( 
انجام خواهد شد. در صورت انجام این سفر، این 
اولین بار از سال 2000 )1379( خواهد بود که 
یک رئیس جمهور ایران به ژاپن می رود. شینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن در ماه ژوئن )خرداد( به ایران سفر و 
با رهبر انقالب و مقامات ارشد کشورمان دیدار کرد. 
وی نیز اولین نخست وزیر ژاپن بود که از سال 1356 
به تهران سفر می کرد. درهمین حال برخی منابع 
خبری این خبر را این طور منتشر کرده اند که این سفر 
در راستای »طرح ژاپن برای میزبانی حسن روحانی 
و مذاکره درباره برنامه هسته ای ایران« انجام خواهد 
شد. به تازگی ژاپن از اعزام نیروی دریایی به منظور 
حفاظت از نفتکش های خود در خلیج فارس خبر 
داده و گفته که این موضوع را با ایران هماهنگ کرده 
است. با این حال این که اعالم شده، آمریکا با سفر 
روحانی به ژاپن موافقت کرده، واکنش هایی را در 

فضای مجازی در پی داشت از جمله:
* امیرعلی ابوالفتح )تحلیل گر مسائل آمریکا(: یعنی 
اگر نخست وزیر ژاپن بخواهد میزبان رئیس جمهور 
کشوری باشد باید موافقت آمریکا را بگیرد ؟ اگر آمریکا 
اجازه نمی داد ، ژاپن میزبان روحانی نمی شد ؟ مگر 

ژاپن مستعمره آمریکاست ؟
* رسانه ژاپنی)کیودو(خبر از رایزنی تهران با توکیو 
برای سفر هرچه زودتر روحانی به ژاپن داده؛ پیام 
کتبی روحانی توسط عراقچی به نخست وزیر ژاپن 
داده می شه؛ این اخبار رو کنار فرستاده آمریکا بودن 
ژاپن بگذارید، به جای خوبی نمی رسیم؛ گویا باز 
روحانی دنبال حل مسائل به روش شکست خورده 

خودش یعنی برجام است.
* ظاهرا رابطه ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی می 
شه. تبادل زندانیان، همیشه قفل گشای رابطه 
بوده. امروز یک زندانی ایرانی آزاد شد، توی این 
هفته هم احتماال یک زندانی آمریکایی آزاد می 
شه. سفر روحانی به ژاپن هم احتماال در همین 

راستاست.
ــدا... گنجی )مــدیــر مــســئــول روزنــامــه  ــبـ * عـ
جوان(:  روزنامه دولت خبر»موافقت آمریکا با سفر 
روحانی به ژاپن« را به عنوان یک دستاورد، پیروزی 
و آورده منعکس می کند.آدم احساس می کند 
غرورش زیر لگد است.چقدر تحقیر آمیز.از ماست 

که برماست.

توضیحات رئیس دیوان عدالت 
اداری درباره مصوبه »تعیین 

محل تجمعات« 

ــوان عدالت اداری دربـــاره اعتراض  رئیس دی
ــران دربــاره  دولــت به ابطال مصوبه هیئت وزی
تعیین محل تجمعات و این که آیا دیوان عدالت 
درباره رای صادر شده  تجدیدنظر خواهد کرد یا 
در این باره نیاز به قانون گذاری است؟ گفت: ما 
از لحاظ مصلحتی موضوع را  بررسی نکردیم که 
مصلحت این است آیا مکانی برای تجمعات باشد 
یا نباشد بلکه از لحاظ این که با قانون انطباق  
دارد  یا خیر آن را بررسی کردیم و باید قانونی اش 
کنند بنابراین درخواست آن را دادند و اگر شرایط 
فراهم باشد و زمینه ای بــرای مــاده 91 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

باشد این کار انجام می شود.
حجت االسالم بهرامی که با ایسنا گفت وگو می 
کرد افزود: طبق این ماده »طرح آرای قبلی هیئت 
عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت  عمومی، در 
موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با 
آرای دیگر، مستلزم اعالم اشتباه از سوی رئیس قوه 
قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل 
20 نفر از قضات دیوان است«؛ بنابراین هنوز اقدام 
خاصی در این باره انجام نشده و تازه درخواست وارد 
شده و این یک راه است. وی افزود: راه حل دیگر در 
این زمینه این است که دولت از طریق مجلس این 

قضیه را شفاف کند. 



پیتزای فوری در ماگ
خوبی آشپزی در ماگ این است که می توان  برای 

یک فرد به تنهایی غذایا دسر تهیه کرد

 چرا وقتی سرماخورده ایم 
نباید سرکار برویم؟

 دستگیری صاحب جزیره ای
  8 میلیون دالری به خاطر 

دزدی 200 دالری!
 نگاهی روان شناسانه به این خبر جنجال آفرین 

در رسانه ها ی غربی

 قصه»کاله منگوله دار« 
در صفحه فرفره
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یاسمین مشرف | مترجم
شما و خواهر و برادرهایتان حتما 

ــادی به  ــ ــای مشترک زی ــره ه ــاط خ
خصوص از دوران کودکی 

ــد.   ــ ــا یــکــدیــگــر داریـ بـ
در این بین همچنان که بزرگ تر شدید، 

روابط تان با خواهر و برادرهای تان هم با 
شما رشد کردند. درباره انتخاب رشته، 
تصمیم گیری برای ازدواج، حتی مدل 
مو یا لباس تان نظر آن ها را می پرسیدید 
یا هنگامی که در روابــط با والدین دچار 

مشکل می شدید، گالیه و گریه هایتان 
را پیش خواهر یا برادرتان می بردید و در 

مقابل، شما هم گوش شنوای مشکالت آن ها 
می شدید. اما تاثیرات داشتن خواهر و برادر بر 
زندگی به همین موارد ختم نمی شود. واقعیت 
این است که شما اساسا بخش زیادی از شخصیت 
امروزتان را از خواهر و برادرهایتان دارید و اگر 
آدم موفقی هستید یا روزی به موفقیت برسید، 

نباید از نقش پررنگ آن ها غافل شوید. آیا تا به 
حال به این موضوع فکر کرده اید که خواهر و 
برادرهایتان در زندگی و شخصیت امروز شما 
چه نقشی داشته اند؟ پاسخ به این سوال را در 

پرونده امروز زندگی سالم خواهید خواند. 
تاثیراتی که تحقیقات متعدد روان شناسی 

در دنیا، آن ها را اثبات کرده است.

پرونده

تاثیرات مثبت داشتن خواهر و برادر محدود به دوره کودکی یا بزرگ سالی نیست و در سالمندی هم مفید است

20 فایده داشتن خواهر و برادر
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بر اساس تحقیقات دانشگاه بریگهم یانگ آمریکا، کودکان و نوجوانان 10 تا 14ساله ای 
که خواهر و برادر دارند، کمتر احساس تنهایی، خودخواهی یا ترس می کنند و از 
توانمندی های بیشتری نسبت به تك فرزندان برخوردارند یا آن ها را بیشتر بروز 
می دهند. به گفته »لورا پادیال واکر«، استاد دانشگاه و سرپرست این تحقیق، داشتن 
خواهر یا برادری که کودک او را دوست  دارد)جالب تر این که فرقی نمی کند خواهر 
باشد یا برادر( کودک را به کمک به دیگران و مراقبت بهتر از خودش ترغیب می کند.  
مطالعه دیگری که در دانشگاه ایالتی اوهایو روی رفتار بیش از دو هزار کودک انجام 
شده، نشان داد کودکانی که با یک یا دو خواهر و برادر بزرگ می شوند با همساالن خود 
در کودکستان برخورد بهتری دارند و از رشد اجتماعی و هیجانی بیشتری برخوردارند.

جالب است بدانید داشتن خواهر و برادر برای رسیدن به موفقیت در کار و حتی 
مدرسه هم مثمر است. مطالعه ای که به تازگی در دانشگاهی ژاپنی انجام شده، 
نشان می دهد دانش آموزانی که خواهر و برادرهایشان مدارج علمی باالیی 
داشته اند، به سطوح آکادمیک باالتری دست یافته اند. دلیلش شاید کمک خواهر 
و برادرها در مسائل و مشکالت درسی یکدیگر باشد یا رقابت با آن ها برای رسیدن 
به موفقیت های باالتر. هرچه هست، این تحقیق ثابت کرده موفقیت یا شکست 
تحصیلی یک فرد تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط تحصیلی خواهر و برادرهایش 

بوده و خواهد بود.

ارتباط میان تعداد بیشتر فرزندان با احتمال طالق آن هــا از 
همسران خود در آینده، توسط دانشگاه ایالتی اوهایو بررسی 

شده است. طبق این مطالعه با افزایش تعداد خواهران و 
برادران تا 7 نفر، احتمال جدایی هر کدام از آن ها تا حدود 2 
درصد کاهش می یابد. گفته می شود علت این موضوع هم 
افزایش درک دو جانبه و تقویت تجربیات مرتبط با سازگاری 
کودکان به واسطه تعداد فرزندان بیشتر خواهد بود. در واقع 

آن ها هر کدام تبدیل به معلمی ویژه برای آموزش مهارت های 
زندگی به خواهران و بــرادران خود می شوند و بدین ترتیب 

احتمال جدایی از همسر در آینده را کاهش می دهند.

جنگ و دعوا بین خواهر و برادرها، بخشی از زندگی هر خانواده ای است. زد و 
خوردهای کوچک و داد و فریادها در دوران کودکی، اولین تجربه های شما از 
ورود به تنش و تعارض و در نهایت حل تعارض بوده است. شاید در آن زمان متوجه 
نشده باشید اما این که خواهر و برادرهای تان اسباب بازی هایتان را می گرفتند یا  
به بعضی از حرکات و رفتارهای شما می خندیدند، چیزهای زیادی به شما یاد داده 
است! شما مقابله با تنش ها در زندگی را از همین دعواهای تان با آن ها در کودکی 
یاد گرفته اید. تنش هایی که بعضی هایشان به نظر قابل مدیریت نیستند اما شما به 
دلیل یاد گرفتن یک سری مهارت ها در همین باره، به خوبی از پس شان برمی آیید.

آرزوی همه ما، داشتن شخصیتی شاد و پویاست. تداوم روابط مطلوب 
با خواهر و بــرادرهــا باعث می شود شخصیتی شــاد و راضی 
داشته باشیم. نتایج مطالعه ای که در سال 2018 در مجله 
بین المللی »افزایش سن و رشد انسان« منتشر شده، نشان 
می دهد در حالی که رابطه با دوستان تاثیر کمی بر رضایت 
از زندگی در سنین باالی 80 سال دارد اما رابطه با خواهر 
و برادرها این رضایتمندی را در افراد ایجاد می کند. بنابر 
نتایج این تحقیق، سالمندانی که روابط شان را با خواهر و 
برادرهایشان حفظ کرده اند، افراد شادی هستند و از زندگی 

رضایت بیشتری دارند.

هربار که پدر و مادر چیزی برای شما و خواهر یا برادرانتان می خریدند، می دانستید 
که باید آن را بین همه تقسیم کنید. شاید در آن زمان دوست نداشتید این کار را انجام 

بدهید اما این تمرین، امروز قطعا از شما انسان بهتری ساخته است.

کارشناسان خانواده معتقدند تعدد فرزندان در خانواده، آثار روحی 
و اجتماعی بسیاری در زندگی افراد به خصوص در بزرگ سالی 

دارد. در ضمن این آثار بعد از ازدواج پررنگ تر می شود زیرا در این 
دوره، افراد نیاز به نیروی مشورتی دارند و خواهر و برادرها این نیاز 
را تا حد زیادی برطرف می کنند. مشورت دهنده هایی که صادق 

هستند و اهل دوز و کلک نیستند.

اگر خواهر و برادر کوچک تر داشته باشید، حتما با رفتارهای اشتباه 
زیادی از طرف آن ها مواجه شده اید اما چون می دانستید آن ها خام و 
نابالغ هستند، چیزی به روی خودتان نیاورده اید یا موضوع را با تذکر 
به جای پرخاشگری، حل و فصل کرده اید. این نوع رفتار، درس مهمی 
از صبوری به شما داده و احتماال فرد صبوری از شما ساخته است. 

بنابراین باید اعتراف کنیم آن ها صبوری کردن را به ما یاد داده اند.

خواهر و برادرهایتان نمی توانسته اند شما را دست بیندازند و قسر 
دربروند. شما این اجازه را هم به آن ها نمی داده اید 
که همیشه شــروع کننده چنین بــازی باشند! 
در مسائل و مشکالت این چنینی شما یاد 
گرفتید نظرتان را ابراز و روی گرفتن حق تان 
پافشاری کنید. در ضمن به توافق رسیدن 
درخصوص مسائل کوچک و بزرگ در یک 
خانواده گاهی کار مشکلی است، به ویژه 
زمانی که همه روی یک چیز توافق ندارند. 
مثال شما دوست دارید فیلم تماشا کنید اما 
خواهر کوچک ترتان اصــرار به دیــدن کارتون 
مورد عالقه اش دارد. این که چطور در این گونه موارد 
به یک تصمیم برسید، مهارت تصمیم گیری مشترک را به 
شما آموخته و همچنین یادتان داده است که خواسته شما نمی تواند 

همیشه اجرا شود.

در طول مسیر پر پیچ و خم زندگی، شما همیشه نمی توانید در 
کانون توجه قرار داشته باشید. اولین بار حضور خواهر و برادرها 
این حقیقت را به شما آموخت. مسلما این که همه توجه پدر و مادر 
به شما معطوف باشد، حس خوبی دارد اما اوضاع همیشه این طور 
نبوده است. گاهی شما در کانون توجه قرار داشته اید و گاهی دیگر 

خواهر و برادرهای تان.

بودن در کنار خواهر و برادرها در همه لحظات زندگی، درک شما از 
احساسات انسان ها در شرایط خوب و بد زندگی را تقویت می کند و 
همدلی  که شما در این لحظات تجربه کردید، خودش را در روابطی 
که امروز در بزرگ سالی دارید، نشان می دهد. مطالعات نشان 
می دهند کسانی که دارای خواهر و برادر هستند در بیرون از خانه 
همدلی بیشتری از خود نشان می دهند و همین مسئله، باعث 

موفقیت بیشتر آن ها در حوزه های گوناگون زندگی خواهد شد.

ــوی مــا بــه خــواهــر و  معموال رفــتــار و خلق و خ
برادرهای مان شباهت زیــادی دارد. توجه 

کرده اید که بعد از مدتی معاشرت با دوستان 
و آشنایان تان، خلق و خو و طرز صحبت کردن 
شما و حتی نگرش شما به  مسائل گوناگون 

تا حــدودی به آن هــا شباهت پیدا می کند؟ 
دلیلش این است که ما الگوهای اجتماعی 

شدن را از دیگران دریافت می کنیم اما زمانی که 
ما با خواهر و برادرهای مان سپری می کنیم، خیلی 

بیشتر از مدتی است که با دوستان مان معاشرت داریــم و 
بخش عمده این زمان، در دوره رشد و یادگیری ماست. بنابراین 
اشتراکاتی که با خواهر و برادرمان در زمینه خلق و خو و رفتار 
داریم و تقلیدی که از گفتار آن ها می کنیم، خیلی بیشتر از چیزی 

است که فکر می کنیم.

شما و خواهر و برادرهایتان احتماال خاطرات خوشی از خندیدن با 
یکدیگر دارید. همه خنده های زیرزیرکی سر میز شام، خنده های 
بلند در صندلی عقب خودرو، خنده های ناهنجار به موقعیت های 
خنده دار و ... مسلما در حس شوخ طبعی قوی که امروز دارید، 
نقش داشته است. توجه داشته باشید داشتن خواهر و برادر، بر 

همین مسئله هم موثر است و شاید به آن توجه نشود.

اگر خیلی راحت بخواهیم در این باره صحبت کنیم، باید بگوییم 
که چشم و همچشمی با خواهر و بــرادرهــا یکی از 
ــن بــه سمت خود  ــدی ــای جلب تــوجــه وال ــ راه ه
ــت. فــرزنــدان یک خــانــواده ممکن است  اس
در هر چیزی از مسابقات ورزشی مدرسه 
گرفته تا انجام خریدهای خانه و ... با هم 
آن ها  باشند.  داشته  چشم و همچشمی 
به شیوه آزمــون و خطا یاد می گیرند که 
چگونه)دست کم تا حدودی( منصفانه و 
مودبانه با هم رقابت کنند. بنابراین مهارت 
رقابت سالم با داشتن خواهر و برادر به صورت 

غیر مستقیم، فراگرفته می شود.

بله، حتی شکل غذا خوردن شما هم از خواهر و برادرهایتان تاثیر 
پذیرفته است. غذاها و طعم هایی که آن ها ترجیح می دادند، ذائقه 
شما را هم تحت تاثیر قرار داده است. عادت های غذایی هم مثل 
دیگر خلق و خوها از کسانی که به ما نزدیک هستند به ما منتقل 
می شود. اگر خواهر یا برادرتان رویش را از بشقابی که در آن هویج 
داشت، برمی گرداند، احتماال شما هم از دیدن هویج در بشقاب تان 
ناراحت می شدید! همان طور که می دانید، برخی از این عادت ها 

تا بزرگ سالی شما را همراهی کرده اند.

 شما در دوران کودکی زمان بسیار زیادی را با خواهر و برادرهایتان 
سپری کرده اید. این زمان به خوبی و به صورت عملی به شما یاد 
داده که وقت تان را با دیگران به شکل بهتری بگذرانید. مطالعات 
متعدد نشان می دهند پیوند محکم میان خواهر و برادرها به 
کودکان کمک می کند در مدرسه با همساالن خود ارتباط بهتری 
برقرار کنند و در بزرگ سالی، روابط اجتماعی مطلوب تری با 

دیگران داشته باشند.

بسیاری از بیماری های خطرناک مثل سرطان خون، زمانی قابل  درمان هستند 
که فاکتورهای مشابه خونی برای پیوند مغز استخوان بیمار موجود باشد. این 
فاکتورهای مشابه در بستگان نزدیک مانند والدین، خواهر و برادرها بیشتر دیده 
می شود. بسیاری از بیمارانی که بر اثر این بیماری ها جان خود را از دست داده اند، 

درصورت داشتن خواهر و برادر، به احتمال زیادی قابل درمان می بودند.

روان شناسان معتقدند نیاز به امنیت، یکی از نیازهای پایه ای انسان است و نقش 
حمایت گری باالی خواهر و برادر، این نیاز اساسی را تامین می کند. تامین این 
نیاز برای شکوفایی شخصیت و کمال انسان ضروری است و داشتن خواهر و برادر 

به صورت غیرمستقیم، این نیاز را در افراد پاسخ می دهد.

الگوبرداری از خواهر و برادرها در شکل گیری اهداف مان نقش دارد. شما تا رسیدن 
به سن امروزتان الگوهای زیادی داشته اید: والدین، معلمان، سلبریتی ها و ... اما 
بدون شک تاثیرگذارترین الگوهای شما خواهر و برادرهای تان بوده اند. احتماال در 
موارد زیادی خواسته اید مانند آن ها رفتار کنید و این تالش شما برای مثل آن ها شدن، 
بر اهداف و رفتارتان تاثیر گذاشته است. به همین دلیل است که داشتن یک برادر یا 

خواهر موفق، تاثیر زیادی در موفقیت بقیه اعضای خانواده دارد.

ما حس مراقبت و حمایت از دیگران را از خواهر و برادرهای مان آموخته ایم. اگر خواهر یا 
برادر بزرگ تر هستید، زیر بال و پر گرفتن خواهر و برادر کوچک ترتان را تجربه کرده  و اگر 
فرزند کوچک تر خانواده بوده اید، خاطراتی از حمایت های فرزندان بزرگ تر خانواده در 
ذهن دارید. در واقع ما حس مراقبت و حمایت از دیگران را ابتدا با خواهر و برادرهای مان 
تجربه کرده ایم و این تجربه، یکی از طالیی ترین مهارت های مورد نیاز برای خوشبختی 

در زندگی است. چه در زندگی مشترک، چه در محیط کاری و حتی تحصیلی.

 در مدرسه موفق ترتان می کنند11کمتر احساس خودخواهی می کنند1

احتمال طالق را به شدت کاهش می دهند12

 مقابله با تنش ها را به شما یاد می دهند13

 رضایت تان از زندگی را باالتر می برند 14

 ضرورت سهیم شدن را به شما می آموزند 15

 صادقانه به شما مشورت می دهند2

صبورترتان می کنند7

شیوه گرفتن حق را یاد تان می دهند8

 توقعات تان را کاهش می دهند20

همدلی تان را تقویت می کنند9

بر خلق و خو تاثیر می گذارند10

شوخ طبعی تان را پرورش می دهند16

 با اصول رقابت آشنا ی تان می کنند17

بر عادات غذایی تاثیر می گذارند18

روابط اجتماعی را بهبود می بخشند19

  جان تان را هم نجات می دهند!3

نیازتان به امنیت را پاسخ می دهند4

 در شکل گیری اهداف تان موثرند6

تجربه مراقبت از دیگران را به شما می دهند5
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امروزه بسیاری از مردم در خانه هایشان 
مایکروویو دارند به خصوص نسل جدید 
که یکی از وســایل حتمی جهیزیه شان 
به شمار می رود. این وســیله همانند فر 
بســیاری از کار ها را راحت کرده است. 
بســیاری از مــردم از آن  تنها بــرای گرم 
کردن غــذا  یــا یخ زدایــی مــواد منجمد 
استفاده و بعضی هم در آن قهوه درست 
می کنند. فراتر از راحتی و کاربرد های 
بسیاری که این وســیله دارد بسیاری از 
افراد درباره آشــپزی با آن تردید دارند، 
چون تصــور می کننــد با ایــن روش غذا 
پختــن یــا دســر درســت کــردن، بخش 
زیادی از مواد مغذی غذا  از بین می رود؛ 
بنابرایــن اغلب ســوال می کننــد که آیا 
آشــپزی بــا مایکروویــو روش صحیحی 
اســت؟  غذا هــا بــه ایــن شــیوه ســالم 

هستند؟
مایکروویو چگونه کار می کند؟

فــر مایکروویو بــا اســتفاده از امواجی با 
انرژی باال که شبیه به امواج رادیویی اما 
کوتاه تر اســت، کار می کنــد. این امواج 
به طــرز جالبی انتخابی عمــل می کند؛ 
در درجه اول بر آب و دیگر ملکول هایی 
که از نظــر الکتریکــی نامتقارن اســت، 

تاثیر می گذارد.
در ایــن ملکول ها یک طرف بــار مثبت و 
دیگری بار منفی است. امواج مایکروویو 

باعث لرزش ایــن ملکول ها می شــود و 
انــرژی حرارتــی تولیــد می کنــد، چون 
طبق قانون براونــی ملکول ها به هنگام 
برخورد با همدیگر، گرما تولید می کنند 
و وقتی این برخورد ها شدیدتر می شود، 
گرمــا افزایــش مــی یابــد  بنابرایــن این 

دستگاه غذا را با سرعت گرم می کند.
آشــپزی بــرای  مایکروویــو  آیــا   

 بی خطر است؟
بعضــی از مــواد غذایی هنگامــی که در 
برابر گرمــا قرار می گیرد، چــه از طریق 
مایکروویــو و چــه فــر معمولــی تجزیــه 

می شود.
واضح تریــن  احتمــاال   C ویتامیــن   
نمونه اســت. امــا از آن جایی کــه زمان 
آشــپزی در مایکروویــو کوتاه تــر اســت، 
آشــپزی با آن ویتامین C و مــواد غذایی 
دیگــر را کــه بــه هنــگام گــرم شــدن 
تجزیه می شــود، بهتــر حفــظ می کند. 
 درباره ســبزیجات، پختن آن هــا در آب

مقــداری از ارزش مــواد مغذی شــان را 
کاهش می دهد. 

به عنوان مثال بروکلی جوشانده شده، 
»گلوکوزینــوالت« یعنی همــان ترکیب 
سولفوری راکه خواص مبارزه با سرطان 

دارد، از دست می دهد. 
بخارپز کردن سبزیجات در بعضی موارد 

بهتر است.

 به عنوان مثال در  بروکلی بخارپز شده، 
گلوکوزینوالت بیشتری نسبت به حالت 

جوشیده یا سرخ شده، حفظ می شود.
 آیا امواج مایکروویو برای سالمت 

انسان مضر است؟
شیوه پخت و پزی که مواد غذایی در آن 
بهتر حفظ می شود، روشی است که طی 
آن، غذا به سرعت و در کوتاه ترین زمان 
ممکن می پــزد و حتی االمــکان از مایع 
کمتری اســتفاده می شــود. مایکروویو 

این اهداف را تامین می کند.
 اســتفاده از مایکروویو با مصرف مقدار 
کم آب در غــذا، ویتامین و مــواد معدنی 
را بیشــتر از هــر روش دیگــری حفــظ 
می کند و نشان می دهد که پخت غذا در  

مایکروویو می تواند سالم باشد.
 حاال ماگ را چه کنیم؟

خوبی آشپزی در ماگ این است که برای 
یک فرد بــه تنهایــی می توان یــک غذا، 
شــیرینی یا دســر تهیه کــرد. همچنین 
این روش برای افراد تنهایی خوب است 
کــه نمی خواهند غذای زیادی درســت 

کنند.
 به ایــن روش شــما همه مــواد را در یک 
ماگ می ریزید و مخلــوط می کنید و در 
مایکروویو قرار می دهید و ظرف کمتری 
کثیف می شــود. به یــک نمونه دســتور 

پخت با ماگ توجه کنید.
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نیاز کودک به آهن بعد از تولد توسط شیر مادر تامین می شود اما همین که شش ماهه 
شد به توصیه پزشک باید روزانه مقدار مشخصی قطره آهن به او داده شود و این روند 
تا دوســالگی ادامه دارد. البته ســن شــروع مصرف در کودکان با هم متفاوت و بهتر 
اســت با تجویز پزشــک باشــد. کودکانی که رژیم غذایی آن ها به اندازه کافی دارای 
آهن نباشــد بدون مصرف قطره آهن به فقر آهن و کم خونی دچار می شــوند. کمبود 
 آهن توانایــی و عملکــرد روزانه کــودک را مختل می کنــد. در ادامه بــه برخی نکات 

در این باره می پردازیم :
  ایرانی بهتر است

  بهتر اســت قطره آهن مصرفی از  نوع ایرانی باشــد. این که تاکید می شــود 
نوع ایرانی آن را تهیه کنید به این دلیل اســت که 
میزان آهنی که 

یک کودک ایرانی به آن نیاز دارد، در این قطره موجود است.
  باعث پوسیدگی دندان نمی شود

متأسفانه این باور غلط وجود دارد که مصرف قطره آهن به خرابی و پوسیدگی دندان 
کودک منجر می شود. در حالی که پوسیدگی دندان در کودکانی اتفاق می افتد که 
بهداشــت دهان و دندان آن ها توسط والدین رعایت نمی شــود یا از میان وعده هایی 
که عامل پوسیدگی دندان  هستند مانند چیپس، پفک، کیک و بیسکویت به صورت 

متناوب استفاده می کنند.
  رنگ دندان ها تیره نمی شود؛ اگر ...

برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها، بهتر اســت هنگام مصرف، قطره را با قاشــق 
چای خوری یــا قطره چکان در عقب دهان کودک بریزید ســپس کمــی آب به کودک 
بدهید و بالفاصله بعد از مصرف قطره آهن دندان های او را با مســواک انگشــتی یا با 

پارچه نخی تمیز و آب، پاک کنید.
  اضافه کردن قطره به شیر اشتباه است

در صورتی که کودک، شــیر خشــک مصرف می کند قطره آهن را در شیشــه شــیر او 
نریزید و برای این که قطره را راحت تر به او بدهید، آن را با یک قاشق آب میوه مخلوط 
کنید. اضافه کردن قطره آهن به آب میوه باعث می شود طعم تلخ آهن احساس نشود 
و ویتامین C موجود در آب میوه  باعث جذب بیشــتر آهن در معــده و تغییر رنگ کمتر 
دندان ها می شــود. بعد از خوراندن قطره آهن، بالفاصله به کودک شیر ندهید 

چون جذب آهن را به تاخیر می اندازد.
  هرگز نباید در دادن قطره آهن به کودک کوتاهی کنید

این عارضه به  بروز بی اشــتهایی، بداخالقی و اختالل رشــد و در ســنین 
 باالتــر بــه نداشــتن تمرکــز کــودک در مدرســه منجــر می شــود و باعث 
می شود کودک نسبت به همساالن خود عقب تر باشد. بنابراین در صورت 
مقاومت او برای نخوردن قطره کمی حوصله به خرج بدهید تا قلق کودک 

به دستتان بیاید.
منبع: hidoctor،niniban )فارسی(

نکاتی مهم درباره  قطره آهن کودکان

 خوبی آشپزی در ماگ این است که می توان  برای یک فرد
 به تنهایی غذا، شیرینی یا دسر تهیه کرد

آشپزی
پخت و پز در ماگ یکی از روش های مدرن آشــپزی است که فوت و فن های خاص خودش را دارد. 

شما می توانید با استفاده از این وســیله در زمانی کوتاه یک غذا یا دسر خوشمزه داشته باشید. 

انواع سوپ، کیک، مافین، نان، براونی و حتی پیتزا را می توان به این روش در مایکروویو تهیه کرد.

درمان بیماری های تنفسی با معدن نمکی در اوکراین 
فرنگیس یاقوتی|  مترجم

آیا از تنگی نفس و آســم رنج می برید؟ شــاید 
برای تان جالب باشــد که بدانید در اوکراین 
افراد مبتال به  آسم و تنگی نفس،  بیماری خود 
را با سپری کردن چند ســاعت تا چند روز در 
معدن نمکی واقع در عمق ۳۰۰ متری زمین 
درمان می کنند. سازمان پزشکی اوکراین، 
روستایی به نام »سولوت وینو« را که یک معدن 
نمک بــدون اســتفاده در عمــق ۳۰۰ متری 

زمیــن دارد، بــه مرکــز درمــان بیماری های 
تنفسی تبدیل کرده است. 

حــدود 1۰ ســال اســت کــه افــراد دچــار 
بیماری هــای تنفســی، چند ســاعت یا چند 
روز را در ایــن معــدن تاریــک و مرطــوب ســر 
می کنند؛ معدنی که نمک بــه هوای آن نفوذ 
کرده اســت و این هوا خاصیت درمانی و ضد 
احتقان دارد. به این نوع درمان، نمک درمانی 
می گویند و اولین بار در لهستان از این روش 
برای درمان بیماری های تنفســی اســتفاده 

شــد. ایــن روش درمانــی در اروپای شــرقی 
و مرکزی بســیار متداول اســت امــا در دیگر 
قســمت های دنیا زیاد شناخته شده نیست. 
حدود پنج هزار بیمــار در ســال از این معدن 
نمکی اســتفاده می کنند و در ایــن غارهای 
نمکی به مدت یک روز یا کمی بیشتر دراز می 
کشند. تنفس هوای نمکی باعث از بین رفتن 
مخاط موجود در دستگاه تنفسی می شود و 
تنفس را بهتر می کند. افزون بر این، سدیم، 
پتاسیم و منیزیوم موجود در نمک باعث تنظیم 

فشــار خون، گــردش خــون و عملکــرد بهتر 
قلب  و کلســیم موجود در نمک باعث بهبود 
عملکرد سیســتم ایمنی فرد می شود. برای 
درمان بیماری های تنفسی و آسم های شدید 
بیمار باید بــرای طوالنی مدت بــه این معدن 
مراجعه کند و در هر نوبت چند ســاعتی دراز 
بکشــد. نمی توان گفت کــه نمک درمانی به 
طور 1۰۰درصد بیماری را از بین می برد اما 
به مرور زمان و تکرار جلسات، وضعیت بیمار 

بهبود می یابد.

بیشتر بدانیم

بانوان  خانه داری
 با چاشنی خالقیت

بــه  فقــط  نــوآوری  و  خالقیــت 
 مــوارد مرتبــط با فنــاوری خالصه 

انســان  شــرایطی  هــر  در  شــود.  نمــی 
ایجــاد  نــوآوری  و  خالقیــت  توانــد  مــی 
کارهایــی  بــا  خانــه داری!  در  حتــی  کنــد 
خطــور  آدمــی  ذهــن  بــه  کــه   ســاده 
نمــی کنــد، مــی تــوان گام هایــی بــزرگ برای 
 لذت بردن از زندگــی و مکانی که در آن زندگی
 می کنید،  انجام داد.حاال چند تا از این گام ها را 

با هم بررسی می کنیم:
 نظافت شیشه ها

 برای پاک کــردن شیشــه ها مقداری نشاســته
 ذرت و در صورت امکان آمونیــاک به آب اضافه 
کنید . پنجره ها را با محلول آب و صابون هم می 
توانید  بشــویید و ســپس با یک روزنامه خشــک 
پاک کنیــد . همچنین می توانید شیشــه ها را با 

محلولی از آب گرم و سرکه تمیز کنید.
 پوست تخم مرغ را دور نریزید

پــس از مصــرف تخم مــرغ، پوســت آن را داخل 
ظرف دهــان باریکی که حاوی آب ســرد اســت 
بیندازید و در ظــرف را ببندید. پس از گذشــت 
یک شــبانه روز از آن بــرای آبیــاری گلدان های 

آپارتمانی استفاده کنید.
 از بین بردن بوی رنگ

برای از بین بردن بوی رنگ هنگام نقاشی داخل 
ســاختمان، مقداری پیاز را درون یک ظرف آب 
سرد خرد کنید و ظرف را وسط اتاق بگذارید، با 

این کار بوی رنگ برطرف می شود.
 درخشیدن تابه های مسی

ظروف مســی، باعث زیبایی آشپزخانه شما می 
شــود. برای تمیز کردن ظروف مســی  از ســس 

گوجه فرنگی می توان استفاده کرد.
 پیدا کردن اشیا

برای پیــدا کــردن اشــیای ریــز و قیمتی،کافی 
اســت یک جوراب نایلونی را با کش الســتیکی 
به ســر لوله جارو برقی ببندید و محل مورد نظر 

را جارو بکشید.
 حوله تی

به جای خرید حوله تی)تمیز کننده  کف زمین(
از دســتمال هــای کهنه آشــپزخانه اســتفاده 
 کنیــد. بــه ایــن ترتیــب در هزینه هــای منــزل 

صرفه جویی خواهید کرد.
منابع: همشهری آنالین، تبیان، آفتاب، نمناک

پیتزای فوری در ماگ

پزشکی  

 طرز تهیه 
۱   آرد، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک را مخلوط کنید و داخل ماگ بریزید.

۲   شیر و روغن را اضافه و همه مواد را با هم مخلوط کنید. 

۳    با قاشق سس مارینارا را بیفزایید و آن را روی ســطح خمیر پخش کنید اما با الیه زیر آن  مخلوط 

نکنید.
۴   پنیر، پپرونی و سبزی معطر خشک را روی سس به صورت الیه الیه بپاشید و پخش کنید.

۵    آن را تا زمانی که پف کند و باال بیاید و مواد رویی حباب تشکیل دهد، داخل مایکروویو بگذارید. 

)زمان بندی بر اساس مایکروویو با قدرت  1۲۰۰ وات است(.
 نکات مهم

* زمان پخت، بیشتر به مایکروویو و عرض و عمق ماگ بستگی دارد. ماگی که در این جا استفاده شده، 
کوچک است که حدود سه چهارم پیمانه گنجایش دارد.

*همیشه هنگام پختن در مایکروویو به ماگ دقت کنید که مواد از آن سرریز نشود یا زیادی نپزد.

 آرد- ۴ قاشق غذاخوری

 بیکینگ پودر- مقدار کمی 
 جوش شیرین- مقدار کمی 

 نمک- مقدار کمی 
 شیر-۳ قاشق غذاخوری

 سس مارینارا- یک  قاشق غذاخوری
 پنیر مــوزارال رنده شــده-یک قاشــق 

غذاخوری 
  مینی پپرونی-۵ عدد

 ادویه خشک ایتالیایی- نصف قاشق 
چای خوری )ریحان یا اورگانو(
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پیتزا ماگ مایکروویوی

چرا وقتی سرماخورده ایم نباید سرکار برویم؟
شوخی که همیشه با دوستانمان داشتیم را به یاد آوریم: 
»اگر از مریضی در حال مرگ هم باشــم، مادرم من را به 
مدرسه می فرستد.« سال ها از آن خاطرات گذشته است 
و برخی از ما هنوز هم وقتی بیمار هستیم، فکر می کنیم 
به زودی خوب می شویم و نباید از مرخصی هایمان برای 
بیماری اســتفاده کنیم. بدون شــک یکی از مهم ترین 
آداب در زندگــی، رعایــت حقــوق و توجــه به ســالمت 
دیگران است که با سر کار رفتن در زمان بیماری تناقض 
دارد.بیمار می شویم. سرمان سنگین می شود و پشت 
هم ســرفه و عطســه می کنیم. در همین حالت دلمان 
نمی خواهد به دلیل بیماری در خانه بمانیم. اگر بیماری 
ما با عالیم ســرماخوردگی که در فصل های سرد سال 
رخ می دهد همراه باشــد، ممکن اســت علــل آن مانند 
بیماری های شایع این روزها، ویروسی باشد و به دیگران 
انتقال یابد. این اتفاق در محل کار، به سادگی می تواند 
افراد جدیدی را درگیر بیماری کند و متأسفانه ما باعث 
مریض شدن آن ها می شویم.هر یک از ما می دانیم که در 
محل کار چه سواالتی را نباید مطرح کنیم  ، چه کار هایی 

از حیطه ادب خارج هستند و در چه چارچوبی باید عمل 
کنیم. بسیاری از ما نمی دانیم که مرخصی در محل کار 
هنگامی که بیمار هستیم، یکی دیگر از این آداب و اصول 
است که باید آن را رعایت کنیم.اگر بیمار می شویم، باید 
تا بهبود کامل صبر کنیم و سر کار نرویم. این کار رعایت 
آداب معاشــرت اســت. به علــت چنیــن بی احتیاطی، 
همکاران ما و افــرادی مانند خانــواده و فرزندان آن ها 
هم در معرض خطر قرار می گیرند. هر چند روز به طول 
بینجامد مهم نیست. با همکاران خودتان صحبت کنید 

و مرخصی بگیرید.
بچــه  دربــاره  رفتــار  همیــن  ایرنــا،  گــزارش  بــه   
مدرســه ای ها هم اتفاق می افتــد. خیلــی از بچه ها از 
همکالسی هایشــان که در دوره انتقال ویروس است،  
بیماری مــی گیرند. این که بــه هر بهایی به مدرســه یا 
سر کار برویم اما ســالمتی دیگران را به خطر بیندازیم 
و دیگران را هم درگیر دوره بیماری بکنیم، کار درستی 
نیست و بهتر است والدین از همین امروز رعایت کنند و 

به سالمتی دیگران اهمیت دهند.

فاطمه قاسمی|  مترجم



  روان شناس چه کمکی می تواند بکند؟

اگر احساس می کنید به بلند کردن 
یواشکی اجناس از فروشگاه ها 

تمایل دارید، در عوض ورود به 
دنیای احساس گناه و شرم، 

بــا یــک متخصــص تماس 
بگیریــد و در پــی درمــان 
باشید. تقویت مهارت های 

مربوط به مدیریت تکانه ها، 
روان درمانی برای افراد مبتال 

بــه اختــالالت خلقــی و کمک به 
رشد فردی شــما از مواردی است که 
می توانید با کمک آن ها احتمال بروز 
این رفتار مجرمانه و غیراخالقی را در 

خود به شدت کاهش دهید.
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م
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زندگی سالم 
دو شنبه 
    18 آذر  1398   
شماره 1483 

قرار و مدار

روز خوردن نون، پنیر و چای شیرین!

امــروز بــه عنــوان یــک میان وعده 
متفــاوت کــه قدیم ترهــا بــه 
عنــوان منــوی ثابــت صبحانه 
تو خونه ها بــود، بــرای خودتون 
نون، پنیر و چای شــیرین درست 

ســراغ کنین. حتما الزم نیست 
تنقالت برین...

    چند روز پیش موقع ناهار دختر 15 ماهه ام رو سر این موضوع  که نباید دستش 
رو بکنه توی ظرف ماســت، دعوا کردم. دخترم هم قهر کرد و رفت توی آشپزخونه 
و صدای گریه اش می اومد. منم اومدم ژســت روان شناســانه بگیــرم و موقع گریه 
بهش توجه نکنم تا متوجه کار زشتش بشه که دیدم 10 دقیقه گذشت و همچنان 
داره گریه می کنه. آخر بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه، دیدم لباسش به کابینت 
گیر کرده و نمی تونسته بیاد بیرون و گریه اش به خاطر گیر کردن لباسش بوده نه 

ناراحتی از کارش.
    مامانم صبح ها با اصرار من می رفت پیاده روی که الغر بشــه. تقریبا چند ماهی 
این کار رو با دوستاش انجام می داد اما الغر که نمی شد هیچی، حتی چاق تر هم 
شده بود. یک بار پیگیر شدم تا ببینم چرا الغر نمی شه؟ رفتم دنبالش توی پارک، 
دیدم با دوســتاش کله پاچه گرفتن و دارن می خورن و تازه حرف می زنند که فردا 

چی بگیریم؟ پیتزا یا بازم کله پاچه؟
   من دندونمو عصب کشی کرده بودم و صورتم وحشتناک بی حس و یه جورایی 
دهنم کج شــده بود. پشــت چراغ قرمز بودم که یهو ماشــینی از پشت کوبید پشت 
ماشینم، منم عصبانی پیاده شــدم و شــروع کردم به داد زدن که بابا چراغ قرمزه، 
چرا این جوری رانندگی می کنی؟ کجا می خوای بــری؟ آقاهه یه نگاه به من کرد 
و هول شد و گفت خانوم آروم باشید انگار ســکته کردین، این قدر حرص نخورید، 
من هزینه اش رو کامل میدم. بعدا فهمیدم به خاطر کج بودن 

صورتم و مدل حرف زدنم فکر کرده من سکته کردم!
    یــه روز خالــه ام اومــد خونه مــون و گفــت خــودم 
توی خونه یک دبــه گالب گرفتــم و گالبش عالی 
شده، آوردم این جا که شیشــه شیشه کنیم و بین 
خواهرها تقســیم کنیم. ما دبه رو گذاشته بودیم 
توی حیاط که سر فرصت توی شیشه بریزیم. من 
و خاله و مامانم هم نشســته بودیم بــه حرف زدن. 
یک دفعه عطر گالب توی خونه پیچید، ما هم یه 
حال خوبی بهمون دســت داده بود که بابام از 
بیرون اومد داخل و فهمیدیم وقتی توی حیاط 
بوده، دبه رو دیده و فک کرده داخلش آب هست 
و همــه اش رو خالــی 

کرده توی باغچه!

 خاطره های بامزه 
خانومانه

* کار این زوج جوان که عروسی شان را در مناطق فقیرنشین 
برگزار کردند، بسیار زیبا بود. هرچند در خانواده هایی مثل 

خانواده من شدنی نیست و بازی با آبرو محسوب می شود.
* مطالب صفحه سالمت در زندگی سالم، دیگر جذابیت 
ســابق را ندارد. هر روز کمــر درد و کبد چــرب و دیابت. آیا 
خطر دیگری سالمت انسان ها را تهدید نمی کند؟ در ستون 

بانوان هم آرایش و الغر شدن و ... . خسته شدیم به خدا.
* آقای شارعی، داماد عزیز، مطمئن باش برکت خنده هایی 
که من در صورت بچه ها دیدم، جوری دستت را در زندگی 

خواهد گرفت که باورت نشود. خدا خیرت بده.
* پسری 13 ســاله ام و دوســت دارم در بخش دورهمی یا 
جلسات جوانه حضور یابم. خوشحال می شوم دعوتم کنید.
ما و شــما: مخاطب گرامی، در اســرع وقت با شما تماس 
خواهیم گرفت. نوجوان های دیگر هم اگر تمایل به حضور 
در این دورهمی دارند، به 2000999 پیامک بزنند. هم 

خوشحال می شویم و هم در خدمت شان خواهیم بود.
* درباره پرونده زندگی سالم باید بگم این جور کارها بیشتر 

شوآف محسوب میشه. الکی بهشون نپردازید.
* اون پســری که پیامــک داده و گفته که شــب ها کابوس 
می بینم دختر مورد عالقه ام ازدواج کرده، خوب داداش یک 

حرکتی بزن، برو سر کار و باهاش ازدواج کن.
* دیروز متوجه شدم صفحه جوانه شما چقدر واژگان بیگانه 

دارد: اتیکت، گالری، مینی مهارت. چرا چنین است؟
* درباره مطلب شخصیت شناســی، قسمت آشپزخانه به 
هم ریخته، خیلی جالب بود که نشانه افسردگی بود. از این 

جور مطالب، بیشتر چاپ کنین.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

   ابعاد روان شناســی بلند کردن یواشکی جنس از 
مغازه ها

بلنــد کــردن یواشــکی جنــس از مغازه هــا از جملــه 
رفتارهایی اســت که ابعاد روان شناســی آن، همیشــه 
مورد توجه متخصصان بوده اســت. به ویــژه که آمارها 
نشــان می دهد ایــن رفتــار بیــش از این که بین اقشــار 

ضعیــف و کم درآمــد دیده شــود، رفتــاری اســت که از 
بعضی توانگران سر می زند. به عنوان مثال مطالعه ای 
که نتایــج آن در ســال 2008 در مجله روان شناســی 
آمریکا به چاپ رســیده، تاییــد می کند افــراد با درآمد 
ســاالنه 70 هــزار دالر، 30 درصــد بیشــتر از افرادی 
کــه درآمــد ساالنه شــان حــدود 20 هــزار دالر اســت 

احتمال دارد دســت به بلنــد کردن 
جنس از مغازه ها بزنند. البته این 
آمار می توانــد تا حدی بــا آن چه 
هر از گاهی به صدر اخبار می آید 
هــم تاییــد شــود. امــا چــرا افراد 
ثروتمنــد گاهی دســت بــه چنین 
انتخاب هایی مــی زنند و آبروی خود 
را می برند؟ واقعیت این اســت که پاســخ 
دقیقی به این ســوال نمی توان داد اما نظریه هایی 

در این زمینه وجود دارد.

   چون هیجان انگیزه؟!
در روان شناســی این ســبک دزدی ها را تحــت عنوان 
رفتارهای تکانــه ای طبقه بندی می کننــد. رفتارهای 
تکانه ای، رفتارهایی اســت که افراد در واکنش به یک 
خواســته درونی بدون این که بخواهنــد آن را کنترل و 
مدیریت کنند، از خود نشان می دهند. بر این اساس نیز 
این سبک دزدی ها گاهی اوقات بسیار نزدیک به اعتیاد 
و ســوءمصرف مواد مخدر در نظر گرفته می شــود؛ فرد 
احساس نیازی کاذب به موضوعی دارد و بدون در نظر 
گرفتن عواقب مسئله، خود را به میان ماجرا می اندازد 
تا به آن احساس خوشایندی که در ذهنش تصور کرده، 
دست پیدا کند. در خصوص دزدی هایی از این دست، 
بیشــتر از همه پای کســب هیجــان در میان اســت. در 
واقع بسیاری از افرادی که دست به چنین دزدی هایی 
می زنند، انگیــزه اصلی خود را هیجان ناشــی از انجام 
کاری خالف و فرار از دستگیر شدن توصیف می کنند. 
البته همه  متخصصان بر سر این که همیشه پای هیجان 

در میان است، هم نظر نیستند.

   مبتالیان به آســیب های روانی ناشی از اتفاقات 
تلخ

برخی متخصصان آســیب های روانی ناشی از سوانح، 
روابط قبلی و گذشته فرد را در انجام چنین رفتارهایی 
دخیــل مــی داننــد و حتــی معتقدند فــردی که رشــد 
متعادلی را پشــت ســر گذاشــته باشــد، ســراغ چنین 
گزینه هایــی نخواهد رفت. بررســی ها نشــان می دهد 
در بین این گروه از دزدان، افســردگی و تجربه حوادث 
تلخ در گذشــته شــیوع قابل توجهی دارد. بــر این مبنا 
متخصصان معتقدند این گروه از دزدان، بیش از این که 
به زنــدان نیــاز داشــته باشــند، نیازمنــد روان درمانی 
هســتند. اما داســتان خرده دزدی هایی از این دست، 
همیشــه هم با آســیب های روانی قابل توجیه نیست و 
برخی معتقدند باید عوامل دیگری را هم در نظر داشت.

   از تاثیرات منفی ثروت زیاد
برخی بررســی ها نشــان می دهد نه تنها احتمال بلند 
کردن جنس از فروشــگاه در افراد توانگر بیشــتر است 
که احتمال خیانت به همســر هم در ایــن افراد بیش از 
افرادی است که وضعیت مالی متوسط و ضعیفی دارند. 
جدای از آن در بسیاری از کشورها که سیستم مالیات 
دقیقی دارند، مشــخص شــده که تالش افراد ثروتمند 
برای فرار مالیاتی به مراتب بیش از افراد طبقه متوسط 
است. اما چرا چنین است؟ در توجیه این موضوع گاهی 
احســاس خودبرتربینی و تصور اســتحقاق بیشــتر در 
افراد ثروتمند مطرح می شــود. در واقع نه گذشته فرد 
که این بار تغییرات روانی ناشــی از کسب ثروت، متهم 

ماجراست.
psychologytoday.com، theguardian.com :منابع

بانوان

مشکل شــما پیچیده اســت و اعتراف می کنم پاسخ 
گویی به این ســوال کار ساده ای نیســت چرا که قرار 

است با کمترین اطالعات، راهنمایی تان کنم.

  قبل از عروسی تکلیف تان را مشخص کنید
یکی از ویژگی های دوران عقد، آشنایی زن و مرد با یکدیگر برای رفتن 
زیر یک سقف است. چنان چه مشکل جدی وجود داشته باشد باید حتما 
قبل از عروســی برای حل آن اقــدام کرد؛ در غیر این صورت مشــکالت 
جدی تری به همراه خواهد داشت و به صالح نیست که بدون حل و فصل 

آن، وارد زندگی مشترک شوید.

  دروغ های شوهرتان کوچک نیست
از یک طرف اصرار و اقدام عجوالنه شما برای طالق و از طرف دیگر 

پافشــاری خانواده تان برای حفظ این رابطه، جای ســوال دارد؛ در 
این جا آن چه بسیار مهم است، این است که هدف همسرتان از گفتن 
این دروغ ها چه بوده است؟ دروغ های کوچکی هم نیست که بتوان 
به سادگی از کنار آن گذشــت. عقیم بودن یک مرد به سادگی تمام 
یک زندگی زناشویی را تحت  تاثیر قرار می دهد و حتی می تواند حق 
طالق را به زن بدهد یا جعل مدرک تحصیلی، تنها یک دروغ نیست 
بلکه جرم محسوب می شود. مشکالت اخالقی زیادی که شما از آن 
نام برده اید و دقیقا معلوم نیست این مشکالت اخالقی چیست هم 
می تواند زندگی مشترک را نابود کند. این موضوع باید در قالب یک 
مشاوره خانوادگی با حضور همسر شما و خانواده تان بررسی شود. 
هرچند قانون به شما اختیاراتی می دهد که می توانید به طور مستقل 
تصمیم بگیرید؛ اما شایسته است ابتدا برای حل آن و به خصوص به 
دست آوردن رضایت خانواده تان گام اساسی بردارید؛ اما الزم نیست 

تسلیم بی چون و چرای خانواده شــوید. در ضمن می توانید در این 
مدت به شوهرتان نزدیک شوید و درباره دالیل دروغ هایی که به شما 
گفته است، از او سوال کنید. شاید حرف های ناگفته زیادی داشته 

باشد که الزم باشد بشنوید.

  با والدین تان گفت وگو کنید
الزم است بدانید مخالفت خانواده نمی تواند مانع از حق انتخاب شما 
برای تعیین سرنوشت تان باشد. شاید والدین شــما نگران تنهایی و 
مطلقه شدن شما هستند و نمی خواهند طالق وسیله ای برای برگشت 
شما به خانه پدری باشد و این مسئله ای است که نباید درخصوص آن 
بی تفاوت باشید. باید به گونه ای با والدینتان ارتباط برقرار کنید که این 

نگرانی ها را بشنوید و آن ها هم صحبت های شما را بشنوند.

  شخصیت خودتان را هم بررسی کنید
در نهایت این که درباره خودتان هم باید به جمع بندی برسید. شما چگونه 
رفتار کرده اید که باعث شده است یک نفر به خودش این اجازه را بدهد تا 
چنین دروغ هایی بگوید؟ آیا بازخورد خاصی به اطرافیانتان می دهید 
که این زمینه را فراهــم می کند؟ این ها موضوعاتی اســت که می تواند 
ریشه ناخودآگاه داشته باشد و ظاهرا شما از آن بی اطالع باشید؛ اما در 

یک فضای روان درمانی به آن پی ببرید و پس از مدتی آن را حل کنید.

11 ماه است با پسری عقد کرده ام. 22 ســاله و دانشجوی عمران هستم و شوهرم، 29 ســاله است. به تازگی هم از 
سربازی برگشته. از روز اول عقدم، متوجه دروغ های زیاد او شدم؛ مثل مدرک تحصیلی جعلی یا حتی عقیم بودنش و 

مشکالت اخالقی زیادش. خانواده ام می گویند اگر طالق بگیری، عاقت می کنیم. حیران مانده ام، حیران!

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشــید، می دانید یک روز در هفته و 
در همین ستون از خاطره های بامزه خانم ها می نویسیم. در خور ذکر است 
شما هم می توانید خاطره های بامزه و تجربه های شیرینی را که در زندگی 
برایتان پیش آمده در تلگرام به شماره 09354394576  بفرستید تا در 

ستون بانوان چاپ کنیم.

مشاوره 
زوجین

از روز اول بعد از عقد، متوجه دروغ های شوهرم شدم! 

دستگیری صاحب جزیره ای 8 میلیون دالری 
به خاطر دزدی 200 دالری!

آیا روان شناسان می توانند پرده از راز ثروتمندانی بردارند که دست به دزدی های خرد می زنند ؟

دکتر رضا یعقوبی| روان شناس سالمت

از این که زندگی زیبایی دارید و در کنار همســر و 
دختر خود روزگار خوشــی را می گذرانید، بسیار 
خوشحالم. داشــتن فرزندی ســالم که مطابق با 
سیر رشد خود پیش می رود و در کانون گرم پدر و 

مادر، بزرگ می شود، یکی از مواهب بی نظیر زندگی است.

   این رفتار یک نیاز را در او بر آورده می کند
از دیدگاه تئوری انتخاب، همه انسان ها چه بزرگ و چه کوچک، پنج 
نیاز ژنتیک دارند که برآورده کردن این نیازها، موتور محرکه رفتارهای 

آنان است؛ یعنی هر عملی از فرد سر می زند، یک رفتار کلی است و هر 
رفتار، معطوف به هدفی اســت و هدف آن بــرآورده کردن یک یا چند 
نیاز از نیازهای فرد است. این که فرزند شما عالقه دارد تا وسایلی را که 
دوست شــان دارد، همواره نزدیک خودش نگه دارد، یک رفتار است 
که از طریق آن یک یا چند نیاز خود را برآورده می ســازد و تا زمانی که 

فکر کند، این رفتار نیاز او را برآورده می کند، به آن ادامه خواهد داد.

   بدون هیچ سرزنشی، گفت وگو کنید
 می توانید از کودک تان بدون هیچ فشــار یا سرزنشی  علت رفتارش را  

بپرسید. مراقب باشــید به این رفتار او هیچ برچســب ارزشی مثل کار 
خوب یا بد نزنید. صرفا یک سوال کننده باشید. به دالیلش گوش دهید 
و به آن ها احترام بگذارید. می توانید از این فرصت برای آموزش فرزندتان 
اســتفاده کنید. به این صورت که از او بپرســید اگر شــب موقع خواب 
وسایلش را پایین تخت یا روی میز بگذارد، چه حسی پیدا می کند و بعد 
سعی کنید روی حس او نام بگذارید. می توانید به او پیشنهاد دهید اگر 
دوست دارد، برای وسایلش کیف یا کوله کوچکی تهیه کنید تا هم جای 
آن ها امن تر باشد و هم حمل شان ساده تر و از این طریق به او این پیام را 

بدهید که متوجه اهمیت آن وسایل برای او هستید.

   اصرار نکنید آن ها را کنار بگذارد
تا زمانی که شما اصرار داشته باشید دخترتان وسایل مورد عالقه اش 
را کنــار بگــذارد، احتمال ایــن کار بســیار کــم خواهد بــود اما اگر 
حساسیت خود را از روی این موضوع بردارید و اصراری به او نکنید، 
کم کم خودش دست از این کار برخواهد داشت. اما این نکته را به یاد 
داشته باشید که همه ما ممکن است دوست داشته باشیم چیزهایی 

را همیشه نزدیک خود نگه داریم.

دختری چهار ساله دارم و زندگی آرامی داریم. با شوهرم خوب هستم و مشکلی نداریم. مشکل ما این است که دخترم 
عاشق یک سری از وسایل اش است و باید همیشه آن ها را با خودش همراه کند! یک سری دفتر و عروسک و ... که همه 
را در یک پالستیک می گذارد و حتی موقع خواب، باید کنارش باشد. وقتی مهمانی هم برویم، باید آن ها را با خودش 

ببرد. بدون یک سری از وسایل اش، هیچ جا نمی آید! چه کنیم؟

 تربیت 
فرزند

دختر 4 ساله ام بدون یک سری وسایل اش، هیچ جا نمی آید!

ریحانه نوذریان| کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

 

به تازگی اتفاقی قابل توجه در مطبوعات و شبکه های اجتماعی کشورهای غربی سر و 
صدا به راه انداخته است. مردی دو جعبه دربسته سنگین را که برای دستگاه قهوه ساز 
بوده، به فروشگاهی می برد و می گوید که می خواهد خریدهای هفته قبل خود را پس 
بدهد؛ کاری که به هیچ عنوان در فرهنگ کشورش عجیب نبوده است اما وقتی مسئول 
خدمات مشتریان برخالف انتظار این مرد، در این دو جعبه را باز می کند، شوکه می شود. داخل جعبه ها 
نه دستگاه های قهوه ساز که داخل یکی توپ بسکتبال سوراخ و دیگری چند جعبه خالی بوده است. 
از آن جا که این رفتار به منزله فریب و تالش برای دزدی اســت، به پلیس اطالع داده می شود. گزارش 
پلیس نشان می دهد ارزش دستگاه های قهوه ساز زیر 200 دالر بوده است. اما مهم ترین بخش ماجرا 
این بود: مردی که تالش کرده بود با فریب فروشگاه به قدر 200 دالر دزدی کند، هفته قبل از این اقدام 
برای خرید جزیره ای در فلوریدا هشت میلیون دالر پرداخت کرده بود! بله، دزد ماجرا فردی بی نهایت 

پولدار بود که انگیزه دزدی او برای بسیاری ناشناخته و عجیب است.

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

محوری
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 سالم کودکانه

خاله جون؛ ممنون

امروز خاله به خانه  ما آمد و از مامان و بابــا اجازه گرفت که ما به خانه 
آن ها برویم و مامان و بابا را هم برای شب دعوت کرد. وقتی ما به خانه 
خاله رفتیم، خاله به ما گفت: »امروز، روز تولد مامانتونه. من می خواستم 
شما بیاین که به من کمک کنید و با هم برای مامان جشن بگیریم« بعد 
خاله با کمک ما مواد کیک  را آماده کرد و با هم کیک را درست کردیم. بعد 
هم با کمک هم اتاق را تزیین کردیم. مامان وقتی دید خیلی خوشحال شد 
و از ما تشکر کرد. من و داداش پویا خیلی احساس خوبی داشتیم از این 

که به خاله  کمک کردیم و مامان را خوشحال کردیم.

شهر قصه

 کاله منگوله دار

ارسال نقاشی، قصه 
خاطره، عکس و ...

              ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

ره
رف

ف

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

ی
راد

د م
عی

 س
ا :

ی ه
از

 س
یر

صو
ت

 عارفه رویین

شعر

گل و بلبل

با من یاد بگیر

آموزش انگلیسی

 کالِف کاموای آبی رنگ تنها بود. راه افتاد و رفت تا به 
 کالف سفید رسید و گفت:

 » کالف سفید با من دوست می شی؟«
 کالف سفید گفت: »آره«

 کالف آبی گفت: »پس بزن بریم پیش میل های بافتنی.«
 کالف سفید و آبی پیش میل های بافتنی رفتند و گفتند: 

 »میشه ما رو با هم ببافید؟«
 میل های بافتنی گفتند: »حتما«

بعد هم، یک ردیف آبی، یک ردیف سفید کالف ها را بافتند 
و بافتند تا یک کاله شد. کاله رفت جلوی 

 آینه و گفت: »چه خوشگل شدم«
میل های بافتنی، گفتند: »یه 

 چیزی کمه!«
بعد هم فکر کردند از باقی مانده  
کالف، یک منگوله درست کنند.

هنرمند کوچولو

تابلوی تخمه ای

عفت زینلی

بلبل به گل نزدیک شد
در گوش او آواز خواند

هم سوت زد، هم چهچه
خیلی قشنگ و ناز خواند

گل گفت: زیبا بود شعر
با سوت های بلبلی

بلبل به او تعظیم کرد
خندید و گفت: خیلی گلی

دوستان خوبم می خوام چند تا لغت  
رو همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا 
با این  لغات  و معادل انگلیسی شون 

آشنا بشین.

   یه خوردنی عالی  
           وقتی که تو مریضی
شلغمه و گاهی روش
       کمی نمک می ریزی

Carrot 
هویج

زندگیسالم
دو شنبه

18 آذر1398
شماره1483

دوستان خوبم تصاویر خواسته شده را در شکل  پیدا کنید.

عطر خوبش پیچیده
از کوچه  روبه رو

چشماتو هم ببندی
می فهمی هستش لبو

Boiled beet
لبو

ویتامین آ داره
نارنجی و بلنده

بابای تو می پرسه
آقا هویجا چنده؟

سحر بهجو

 Turnip
شلغم

 آن وقت یک منگوله  خوشگل، برای 
کاله بافتند. میل های بافتنی کاله را 

تماشا کردند و گفتند: »تا حاال کالهی 
به این قشنگی نبافته 

 بودیم.«
کاله آبی و سفید، 

با خوشحالی 
منگوله اش را تکان 

داد و به میل های 
بافتنی خندید.

 

 دوستان گلم به تصویر زیر نگاه کنید. 
ادامه داستان را بنویسید و برای ما به 

شماره۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶ بفرستید.

سرگرمی

بگرد و پیدا کن 

چی الزم داریم؟
تخمه، چسب مایع، ماژیک یا رنگ  گواش،  قلم مو، مقوا

گاهی اوقات تخمه ها پوچ هستند یا تاریخ مصرفشان گذشته است. آن ها 
را دور نیندازید. شــما با همان تخمه های دورریختنی می توانید تابلو های 

زیبایی درست کنید و به پدر، مادر، خواهر یا برادر خود هدیه بدهید.

چطوری درست کنیم؟

۱   ابتدا روی میزتان پالستیک باطله ای پهن و تخمه ها را رنگ 

کنید.
۲   اجازه دهید تا خشک شــود. روی مقوا چند شاخه و برگ 

بچسبانید.
۳   هسته  آلبالو یا میوه های دیگری را که به تازگی خورده اید با 

فاصله روی شاخه ها بچسبانید. تخمه ها را اطراف آن ها قرار 
دهید.

۴    گل های بیشتری را روی شاخه ها بچسبانید.

۵    چند پروانه روی گل ها بچســبانید. حاال تابلوی شما آماده 

است. 

طاهره عرفانی
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 واکنش مسئول کمپ تيم هاى 
ملی به استورى حاشيه ساز

از جنجال نون و ما�ارون� تا س�وت رئيس فدراسيون وزنه بردار�

استراماچونی یک طرفه فسخ کرد! 
شـــو) بــزرگ به آب� هــا� صــدرنشيــن 

دنيزلی: در اتوبوس تيم 
می خوابيدم!

شهرخودرو-سپاهان؛ شروع جذاب هفته چهاردهم

رونمایی از استقالل 
بــدون  استــرا ؟
جهانبخش در آستانه 
انتقال قرض� به هلند

شجاع  خليل زاده پيشتاز 
نظرسنج�  ا� اف س�

 على دایى در آستانه بازگشت به نیمکت تیم ملى؟! على دایى در آستانه بازگشت به نیمکت تیم ملى؟!

مهماندوست بهترین مربی 
سال سال ٢٠١٩٢٠١٩ جهان شد جهان شد

جانشین ویلموتس نه برانکوست نه هاشمیان

رزومه ٢ باز:�ن خارج�
به �الدرون داده م� شود
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هفتــه چهاردهم رقابت هــا� ليگ 
برتر از امروز با برگزار� ٥ باز� آغاز 
م& شــود. با توجه به باز� مســتقيم شهرخودرو و 
سپاهان و همچنين باز� استقالل در پي)ان شهر 
م& توان در انتظار تغييرات& در صدر جدول بود. در 

ادامه نگاه& خواهيم داشت به باز� ها� امروز.
 شهرخودرو-سپاهان

امروز در اولين باز� هفته چهاردهم شهرخودرو 
در ورزشگاه امام رضا(ع) ميزبان سپاهان است. 
ا@ن باز� هم @)& د@گــر از باز� ها� ٦ امتياز� 
نما@نده مشــهد اســت و شــاگردان @حيــ& برا� 
جبــران ش)ســت مقابل اســتقالل بــه امتيازات 
Hامــل ا@ــن بــاز� حســاس چشــم دوخته انــد. 
ســپاهان در حالــ& پا بــه ميــدان م& گــذارد Hه 
عــزت ا... پورقاز، مدافــع ميانــ& و تاثيرگذار ا@ن 
تيم بــه دليــل مصدوميت غا@ب اســت و مســلما 
عدم حضور او م& تواند Hار مهاجمان شهرخودرو 
را تــا حــدود� راحت تر Hنــد. حامــد بحيرا@& و 
محسن مسلمان نيز به علت سرماخوردگ& د@گر 
غا@بان زردپوشــان در باز� امروز هستند. محمد 
ا@رانپور@ــان نيــز غا@ب قد@م& سپاهان& هاســت 
و مســلما ا@ــن ليســت بلندبــاال Hار قلعه نو@ــ& را 
بــرا� باز� ســخت خواهد Hــرد. شــهرخودرو و 
ســپاهان هــر ٢ بــا ٥ گل خورده مســتح)م تر@ن 
خطوط دفاع& ليگ را در اختيار دارند و مســلما 
تقابل امروز @حي& و قلعه نو@& مثل هميشــه @)& 
از تقابل هــا� جذاب ليگ خواهد بود. ســپاهان 
برا� نزد@] شــدن بــه قهرمان& نيــم فصل با@د 
دســت پر به اصفهان برگــردد و در ســو� مقابل 
شــهرخودرو هم بعد از ٢ باخت متوال& امروز در 

خانه مح)وم به پيروز� است.
 ماشين ساز�-ترا�تور

امــروز درب& تبر@ــز در حال& برگزار م& شــود Hه 
از هميــن حاال همــه تراHتــور را برنــده ا@ن باز� 
م& دانند. سرخ پوشــان تبر@ــز� ٤ هفته متوال& 

اســت Hــه رنــگ بــرد را ند@ده انــد و بــاز� امروز 
بهتر@ن فرصت برا� قطع ا@ن روند نزول& است! 
البتــه معمــوال در فوتبال جهان بــاز� با تيم ها� 
همشــهر� و به اصطالح درب& ها جزو باز� ها� 
ســخت اســت امــا در فوتبال ا@ــران و بــا توجه به 
شــرا@ط خــاص تراHتــور و ماشين ســاز� نتيجه 
ا@ن درب& قابل پيش بين& اســت! بــاز� امروز در 
حال& برگزار م& شود Hه دنيزل& از سرمربيگر� 
تراHتور Hنار رفته و اHنون تيم پرستاره شهر تبر@ز 
با مرب& موقت مقابل ماشين ساز� قرار م& گيرد.

 فوالد – پارس جنوب�
ميزبــان  خانــه  در  اوج گرفتــه  فــوالد  امــروز 
پارس جنوبــ& اســت. پارســ& ها فصــل را خوب 
از  @)ــ&  عنــوان  بــه  حــاال  امــا  Hردنــد  شــروع 
پرحاشــيه تر@ن تيم هــا� ليــگ در قعــر جــدول 
بســر م& برند و با ادامه ا@ــن روند مطمئنا @)& از 
Hاند@داها� ســقوط خواهند بود. پارس جنوب& 
چند  هفته است پيروز نشده و بعيد است در اهواز 

هم رنگ برد را ببيند.
 ذوب آهن - نساج� 

نساج& ٦ هفته است Hه برد� نداشته و عليرضا 
منصور@ان اگــر م& خواهــد در نيم فصل دوم هم 
ســرمرب& ذوب آهــن باشــد با@د از ســد ا@ــن تيم 
بگذرد تا با Hسب ٣ امتياز بتواند از رده دوازدهم 
جــدول باالتر بيا@د. مســلما باخــت ذوب آهن در 
ا@ن بــاز� م& تواند پا@ان Hار منصور@ان باشــد و 
ا@ن مربــ& هم به جمع اخراج& ها� سرشــناس 

ليگ نوزدهم اضافه شود.
 پي�ان - استقالل

امــروز پيــ)ان ميزبــان تيمــ& اســت Hه بــه گفته 
بسيار� از Hارشناسان آماده تر@ن تيم ا@ن روزها� 
فوتبال ا@ران است؛ استقالل& Hه با استراماچون& 
فوتبــال ز@با@ــ& را به نما@ش م& گــذارد و حاال به 
صدر جدول هم رســيده اســت اما گو@ا قرار است 
حاشــيه و سوءمد@ر@ت دشمن بزرگ استقالل در 

ا@ن فصل باشــد. در فاصله Hمتر از ٢٤ ساعت به 
باز� امروز، خبر فســخ قرارداد اســتراماچون& با 
اســتقالل در محافل ورزشــ& مثل @] بمب صدا 
Hــرد و حاال هيچ Hــس نم& دانــد در بــاز� امروز 
چه Hس& قرار است رو� نيم)ت آب& ها بنشيند. 
مســلما امــروز شــعار عليــه مد@ر@ــت، شــعار اول 
هــواداران خواهد بود و با@د ببينيم اســتقالل در 
ا@ن شرا@ط بحران& م& تواند باز� ها� خوب خود 
را ت)رار Hند و @ا @] باخت روزها� تلخ استقالل 
را تلخ تر خواهد Hرد؟! عالوه بر ا@ن اســتقالل در 
حالــ& مهمان پي)ان اســت Hه @)ــ& از بهتر@ن و 
تاثيرگذارتر@ــن باز@)نان خود را در اختيار ندارد. 
شــيخ د@اباته غا@ب بزرگ آب& ها� پا@تخت است 
و غيبت ا@ن باز@)ن باعث شــد تا اســتراماچون& و 
دســتيارانش بعد از باز� با شــهرخودرو و در ا@ن 
روزهــا� اندp در اند@شــه پيــدا Hــردن بهتر@ن 
آلترناتيو و گز@نه جانشين& برا� شيخ بلندقامت 
و گلزن باشــند؛ انتخاب& Hه حاال به نظر م& رســد 
به جمع بند� نها@& رسيده تا مرتض& تبر@ز� در 
@)ــ& از آخر@ن فرصت ها� طال@& بتواند قابليت 
و توانا@& ها� خود را به رخ ب)شــد. اســتقالل در 
صورت پيروز� به صدرنشــين& ادامه م& دهد اما 
اگر امتياز از دست بدهد مم)ن است صدر را بعد 

از @] هفته تحو@ل سپاهان بدهد. 
 هفته چهاردهم ليگ برتر

امروز
 شهرخودرو - سپاهان؛ ١٤:٣٠

 ماشين ساز� - تراHتور؛ ١٥:١٥
 فوالد - پارس جنوب&؛ ١٦:٣٥

 ذوب آهن - نساج&؛ ١٧:٣٠
 پي)ان - استقالل؛ ١٧:٣٠

فردا
 شاهين - صنعت نفت؛ ١٦:٣٠

 نفت  مسجدسليمان- سا@پا؛ ١٦:٣٥
 پرسپوليس-گل گهر؛ ١٧:٣٠

شهرخودرو-سپاهان؛ شروع جذاب هفته چهاردهم

رونمایی از استقالل بدون  استرا ؟
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 ليگ برتر انگليس
...................  چلس� ��  اورتون ٣
 بورنموث صفر..............  ليورپول ٣
 تاتنهام٥....................  برنل� صفر
...  #ر�ستال پاالس صفر  واتفورد صفر
منچسترسيت� ��...  منچستر�ونا�تد ٢

 الليگا
.........  اسپانيول صفر  رئال مادر�د ٢
..................  آالوس صفر  گرانادا ٣
.....................  والنسيا ٤  لوانته ٢
 بارسلونا ٥...................  ما�ور#ا ٢

A سر� 
.......................  ورونا ٢  آتاالنتا ٣
 اود�نزه ��.................  ناپول� ��
.................  �وونتوس ��  التز�و ٣

 بوندس ليگا
...............  ما�نس ��  آگسبورگ ٢
.........  دوسلدورف صفر  دورتموند ٥
 مونشن گالدباخ ٢...  با�رن مونيخ ��
 فرا�بورگ صفر.......  ولفسبورگ صفر
..............  هوفنها�م ��  ال�پز�گ ٣
.............  شال@ه ��  با�رلور#وزن ٢

 لوشامپيونا
........  پارD سن ژرمن ٣  مون پليه ��
...................  آميان صفر  مونا#و ٣
.........................  متز ��  نيس ٤
..........................  آنژه ��  رن ٢
 استراسبورگ ٤................  تولوز ٢

 ليگ برتر انگليس
..............  آرسنال، ٢٣:٣٠  وستهام

مولر به الم رسيد
در جر�ان ش@ســت با�رن مونيخ برابر مونشن 
گالدباخ، توماس مولر در تر#يب اصل� با�رن به 
ميدان رفت و پاس گل داد. مولر با حضور در ا�ن 
د�دار تعداد بازD هاD خود را در بوندس ليگا به 
عدد ٣٣٢ رساند تا با ر#ورد فيليپ الم اسطوره 
با�رن برابرD #ند. مهاجم آلمان� به همراه الم 
دهميــن باز�@ن از نظر تعــداد بــازD در تار�خ 

بوندس ليگا به شمار م� آ�ند.

اسکوربورد

برنامه

خبر

درب� هــا هيــچ گاه قاعــده و 
قانون نم� شناسند. در هيچ  
وقتــ�  هميــن   Dبــرا جهــان.   Dجــا
منچسترسيت� به منچستر�ونا�تد م� بازد، 
خــب  امــا  باشــد  تعجب برانگيــز  شــا�د 
غيرمم@ن نيســت. همان طور #ه �� دهه 
قبل، ســيت� در عيــن شــگفت� �ونا�تد را 
ش@ســت مــ� داد اما قابــل هضم بــود. اما 
داستان ا�نجاست #ه با ا�ن ش@ست،  د�گر 
من ســيت� مدعــ� قهرمان� نيســت. ١٤ 
امتيــاز اختالف با صدر جدول، پيش از فرا 
رسيدن با#سينگ دD قابل جبران است؟ 
در تار�ــخ #ــه ا�ن گونه نبوده اســت. �عن� 
تيم� وجود نداشته #ه بتواند ا�ن اختالف 
امتيــاز را جبــران #نــد. حــاال ا�ن #ــه پپ 
گوارد�ــوال بخواهــد شگفت� ســازD #ند و 
 Dتار�ــخ را از نــو بنو�ســد، آن بحــث د�گر
است. مهم ا�ن است #ه تا حاال سيتيزن ها 
هنــوز فصل بــه نيمــه نرســيده،  مهمتر�ن 
بازD ها�شــان را واگذار #رده اند و درحال 
ســپرD #ــردن �ــ� فصــل نااميد #ننــده 
هستند. چه بسا #ه اگر چلس� هم در خانه 
اورتون ش@ست نم� خورد، آن ها حت� در 

رتبه سوم هم حضور نداشتند. همين!
 درب� خاطره ها

سيت� برابر �ونا�تد بازD بدD را به نما�ش 
نگذاشــت. شــا�د در خيلــ� از دقا�ــق هم 
از حر�ــf ســرتر بــود اما ش@ســت خــورد. 
اتفاقــ� #ه در زمان گوارد�ــوال در ا�ن تيم،  
#م رخ نداده اســت. �عن� همه ش@ست ها 
بــه هميــن شــ@ل بــوده،  اســير شــدن در 
امــر  ا�ــن  ضد حمــالت حر�فانــ� #ــه در 
 Dتبحــر دارنــد. گوارد�ــوال بعــد از ١٦ باز
تنهــا ٣٢ امتيــاز در ليــگ به دســت آورده  

و ا�ن نتيجــه ضعيf تر�ن عمل@ــرد دوران 
 Dا�ن مرب� اســت #ــه در تيم ها Dمربيگر
قبلــ� خــود نتا�ج خوبــ� به دســت آورده 
بود. ش@ســت در درب� منچســتر م� تواند 
پا�ان� بر رو�اD هت تر�� قهرمان� سيت� 
نيز باشــد. مار#وس راشفورد از روD نقطه 
پنالت� بــراD تيمش گلزن� #رد و در ادامه 
آنتون� مارسيال گل بعدD را به ثمر رساند. 
 Dگل هــا از  �@ــ�   Dاوتامنــد ني@ــوالس 
خــورده تيمش را جبران #رد تــا ا�ن د�دار 
با برترD تيم ميهمان �عن� منچستر�ونا�تد 
همراه باشد. ش@ســت� #ه م� تواند منجر 
بــه از دســت رفتــن اميدهــاD قهرمانــ� 
ســيت� در ا�ــن فصل باشــد. البته ســيت� 
در ا�ــن بازD، هجوم� شــروع #رد و �@�، 
 D٢ بــار باز�@نــان ســيت� معتقد بــه خطا
 Dپنالت� بودند #ه داور مسابقه چنين نظر
نداشــت تــا در ادامه نتا�ج ضعيf ســيت� 
در ا�ــن فصــل، شــاگردان گوارد�ــوال ١٤ 
امتياز با صدر جــدول اختالف پيدا #نند. 
ش@ست خانگ� برابر �@� از #م مهره تر�ن 

�ونا�تــد،  تار�ــخ   Dتيم هــا ضعيf تر�ــن  و 
تمام آرزوهــا را بهم ر�خت، حت� اگر پپ از 

تيمش راض� باشد. 
 وا"نش سرمربيان

پــپ گوارد�ــوال با ش@ســت تيمــش در ا�ن 
د�ــدار حســاس #نــار آمــد: «بلــه، ٢- �� 
باختيم ول� به تيم خودم تبر�� م� گو�م. 
باز�@نانــم فوق العــاده بودنــد و مــا تيمــ� 
فوق العاده هستيم. آن ها خيل� سر�ع و تند 
و تيز هســتند. در نيمه اول ٤،٣ ضد حمله 
خورد�ــم و آن هــا فرصت طلــب بودند ول� 
خيل� از عمل@ردمــان رضا�ت دارم. در #ل 
راض� هســتم و حســرت� در #ار نيست. به 
#ار #ــردن با ا�ــن بچه ها افتخــار م� #نم. 
متاســفانه د�ر گل زد�م و نتوانستيم نتيجه 
را عــوض #نيم. با از دســت دادن توپ، #ار 
ســخت م� شــود. ما تالش #رد�ــم و بارها 
به �� ســوم دفاع� حر�f رســيد�م. آن ها 
دوندگ� خوب� دارند. حاال فرق� نم� #ند 
شش، هشت �ا ١٤ امتياز عقب باشيم، با�د 
به بازD #ردن ادامه بدهيم. هنوز م� توان 

براD خيل� اهداف بازD #رد. #ار ســخت 
 Dاســت چون رقيــب در فــرم خارق العاده ا
به ســر م� برد و ١٥ بــازD از ١٦ بازD را با 
برد پشت سر گذاشته است.» اما اوله گونار 
سولسشــر #ــه ٤ روز قبل هم توانســته بود 
خوزه مور�نيو را ش@ســت بدهد تا در تقابل 
بــا تيم هاD بــاالD جدول لقــب  رابين هود  
را بگيــرد، پس از بازD گفــت: «ا�ن بازD را 
بــه �اد خواهيــم داشــت. روD ضد حمالت 
و مقابــل تيم� #ــه م� تــوان آن را بهتر�ن 
تيم دنيــا خوانــد، خطرناu ظاهر شــد�م. 
آن هــا تيمــ� باورن@ردنــ� هســتند و دفاع 
#ردن ا�ن گونه و همچنين فرصت ها�� #ه 
ســاختيم واقعا عال� بود. م� توانستيم ٣- 
صفر �ا ٤- صفر جلو بيفتيم ول� دروازه بان 
خوب #ار #رد. توپ گرفتن از آن ها دشــوار 
اســت. آن هــا م� تواننــد فوتبــال را تــا حد 
مــرگ به حر�f تحميل #ننــد ول� با توجه 
به ســرعت و تهد�دD #ه دار�ــم، هر بار #ه 
جلو م� رفتيــم خطرناu بود�ــم. اهميت� 
ندارد #جــا توپ را پس م� گير�د، مهم ا�ن 
است #ه پس از آن مثبت #ار #نيد. چينش 
تيم خيل� خوب درون زمين پياده شد ول� 
 Dباز�@نانم با�د مقابل برخ� از بهتر�ن ها
دنيا، به شدت تالش م� #ردند. ا�ن بخش� 
از #ار است. شب� به �اد ماندن� براD آرون 
ون بيســا#ا بود #ه از زمان آمدن به باشگاه 
خارق العاده #ار #رده اســت. خيل� خوب 
دفــاع #رد�ــم و گل خــوردن از روD �ــ� 
ضربه #رنــر #ه نقطــه قوت حر�f نيســت 
ما�وس #ننــده بــود ولــ� نم� توانم خيل� 
گله #نــم. داو�ــد دخيا بهتر�ــن دروازه بان 
دنيا ست. انتظار باال�� از او داشتيم و حاال 

به بهتر�ن فرم خودش بر م� گردد.»

رابين هود، لقب اصلی اولهپپ قهرمانى را  تقریبا  از دست داد

با ش@ســت �وونتــوس مقابل التز�ــو، ا#نون هــر ٩٨ تيم 
حاضــر در ٥ ليگ معتبر اروپا�� حداقــل �� بار(در همه 
رقابت هــا) ش@ســت خورده اند. امــا در بازD هــاD ليگ، 
ليورپول تنها تيم در ٥ ليگ معتبر اروپا�� اســت #ه هنوز 

نباخته است. �وونتوس تا پيش از ا�ن بازD ش@ست� را در 
 uليگ متحمل نشده بود اما التز�و ا�ن خط تيره را هم پا
#رد. حال ليورپول تنها تيم بدون ش@ســت در مســابقات 
 Dليگ در ٥ ليگ معتبر اروپا�� است. همچنين التز�و برا

اولين بار از فصــل ٢٠٠٣/٢٠٠٤، در المپي@و موفق به 
ش@ست �وونتوس در سرA D شد، آن ها تا قبل از ا�ن ١١ 
بار ش@ست خورده و ٣ بار هم مساوD #رده بودند. التز�و 

با ا�ن برد به ر#ورد ٧ برد پياپ� در سرA D نيز رسيد. 

التز&و ر"وردها� &وونتوس را خراب "رد

بعد از یک اســتارت فوق العاده، حاال بایرن ٢ هفته اى اســت که 
بدجورى روى دور ناکامی افتاده است. شکست دقایق پایانی در 
خانه مونشن گالدباخ، آن ها را به رتبه هفتم فرستاد و سبب شد تا 

یکی از بدترین فصولشان در ساليان اخير را تجربه کنند.

این تصویر همان ونی است که الســيو رومانيولی کاپيتان ميالن با آن 
تصادف کرد و شــدت آن به شکلی بود که ٢ نفر در ون مصدوم شدند و 

به بيمارستان رفتند. 

تویيت هــاى  از  یکــی 
یک  که  هفتــه،   برگزیده 
عکس  انتشار  با  شخص 
فرگوسن، ونگر و مورینيو 
نوشــته، ٣ تن از بهترین 
مربيان تاریخ پرميرليگ، 
که یک نفر منشــن داده 
و نام پــپ گواردیــوال را 
یادآور شده است. ریپالى 
نفر ســوم هم فوق العاده 
اســت: «این ٣ نفر اجازه 
ندادنــد ليورپول قهرمان 
ليگ شود اما پپ دارد این 

اجازه را می دهد!»
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 ما ملت راض� نيســتيم �ه ر�ال� از بده� پرســپوليس به بران�و از 
بيت المال پرداخت شود، حاال چه باعث شود سرمرب� تيم مل� شود، 
چه نشــود. جگر ما قشــر �ارانه بگير از دســتمزد دقيقه ا- ٩ ميليون� 
باز��ن پرسپوليس آتش گرفته است،  آخر مگر م� شه همه فوتباليست 
شــوند؟ چرا �? �ارگر بدون بيمه بدون شــغل رسم� با �ار ز�اد با�د 
ز�ر ٥٠٠ تومان حقوق بگيره، چرا در ا�ن ممل�ت ا�ن اختالف طبقات� 

بيداد م� �نه، چرا �س� �ار- نم� �نه؟
 ا�ن و�لموتس �ه مثل �? رو�ا آمد و رفت،  بماند �ه چقدر دالر را از 
بيت المال پارو �رد و برد. اما تو  را به خدا ا�ن دفعه ا�ن اشتباه را ن�نيد. 
ما حاضر�م جام جهان� نرو�م اما در ا�ن وضعيت اقتصاد- �? مرب� 
ا�ران� با �يفيت ( �حي�، قلعه نو��، فر��، �ا همان و�س� ) را بياور�د. 

به خدا نتيجه م� گير�م...

سهم باالى ورزش از عوارض سيگار و تنباکو!
داوود عز�ز-، مد�ر �ل امور مجلس وزارت ورزش در حاشيه نشست 
مشترV با مد�ران �ل استان� از تصو�ب چند ال�حه مهم در مجلس 
در بودجه ســال ٩٩ صحبت �ــرد �ه جالب تر�ن آن ها درباره ســهم 
ورزش از عــوارض از ســيگار و تنبا�ــو بــه شــمار م� رود! بــه گزارش 
ورزش ســه عز�ــز- م� گو�د: «در مــاده ٥٠ هم ســهم وزارت ورزش 
از اخــذ عوارض از ســيگار و تنبا�و به ٤٠ درصد رســيد و در ماده ٥١ 
بــرا- اولين بــار ســهم وزارت ورزش و جوانــان از عــوارض �االها- 
آسيب رسان ٣٠ درصد تعر�^ شد. » ا�ن �ه ورزش سهم قابل توجه� 
از فروش ســيگار و تنبا�و در �شــور دارد، در نوع خود جالب توجه به 

نظر م� رسد. 

راهيابی گلبال به نيمه نهایی قهرمانی آسيا
در ادامه رقابت ها- گلبال قهرمان� آسيا و انتخاب� پارالمپي? تو�يو 
�ه در ژاپن در حال برگزار- اســت، تيم مل� گلبــال مردان ا�ران در 
آخر�ن مرحله مقدمات� به مصاف تيم ژاپن رفت و با ش�ست ١٠- ٦ 
ا�ن تيم به مرحله رده بند- قهرمان� آســيا راه �افت. تيم مل� گلبال 
امروز برا- راهياب� به فينال قهرمان� آســيا بار د�گر به مصاف ژاپن 

خواهد رفت.

استعفاى کارخانه از سرمربيگرى شهردارى اروميه
مصطف� �ارخانه ســرمرب� تيم واليبال شــهردار- �ه به دليل عمل 
جراح� در بيمارستان بستر- شده بود، از ادامه سرمربيگر- خود در 
ا�ن تيم �ناره گير- �رد. به دليل نتا�ج ضعيف� �ه مصطف� �ارخانه 
در ابتدا- فصل با تيم پر ســتاره شــهردار- اروميه �سب �رد، هفته 
گذشــته نيز بحث �ناره گذاشته شــدن او مطرح شــده بود. �ارخانه 
د�روز با انتشار پيام عذر خواه� برا- طرفداران تيم شهردار- اروميه، 

قطع هم�ار- خود با ا�ن تيم را به دليل �سالت اعالم �رد.

زاویه نگاه شما از پشت پرده جنجال نون و ماکارونی در اردوى وزنه بردارى تا سکوت رئيس فدراسيون

انتشــار تصاو�ــر- از غــذا- 
وزنه بــرداران در اردو- تيــم 
مل� توسط عل� هاشم� حاشيه ساز شد؛ 
آن هم درســت در شــرا�ط� �ه �?  ماه� 
هســت اردو- تيم مل� تعطيل شده و تازه 
قــرار اســت از امروز آغــاز شــود. دارنده ٢ 
مدال طال- جهان شنبه شب در استور- 
ا�نســتاگرامش فيلمــ� از منــو- غذا�ــ� 
وزنه بــرداران منتشــر �ــرد �ــه در برنامــه 
زمينــ�،  ســيب  �و�ــو  هفتگــ�  غذا�ــ� 
پررنگــ�  نقــش  اســتامبول�  و  عدس پلــو 
داشــتند! هاشــم� رو- ا�ن فيلم صحبت 
�رد و از مخاطبانش خواســت به قســمت 
انتها�� منو توجه �نند: «نوشابه �نسل»! 
او البته به ا�ن اســتور- هم بسنده ن�رد و 
ناهــار  و  صبحانــه  ميــز  از  ع�ــس  چنــد 
مل� پوشــان پست �رد. ع�ســ� �ه نشان 
مــ� دا د پوالدمردان بــرا- صبحانه ٢ ت�ه 
پنير، مقدار- نان و �? ليوان چا- دارند. 
ناهــار هم بــه ما�ارون� خالصه م� شــد و 
بس. هاشــم� �پشــن� هم برا- پســتش 
نوشــت و اشــاره �رد �ــه در فاصلــه ٧ ماه 
مانده بــه شــروع المپي? وضعيــت تغذ�ه 
اردو- تيم مل� ا�ن گونه است. ا�ن ع�س 
و استور- درحال� در ا�نستاگرام دست به 
دســت شــد �ه خيل� ها نم� دانستند در 
زمــان انتشــار ا�ــن فيلــم، اردو- تيم مل� 
تعطيل است و هاشم� هم در خانه اش در 
ا�الم به سر م� برد! از طرف� ا�ن گال�ه ها- 
مجــاز- بــا واقعيتــ� �ــه در �ميتــه مل� 
المپيــ? ســار- و جــار- اســت، تناقض 
آشــ�ار داشــت. چرا�ه همين هفته پيش 
بود �ــه اعالم شــد �ميتــه ملــ� المپي? 
تا�نــون به تمام فدراســيون ها- ورزشــ� 
٩٠درصــد بودجه مصوبشــان را پرداخت 
فعــال  �ــه  اســت  درحالــ�  ا�ــن  �ــرده. 
فدراسيون ها- المپي�� ٢/٥ ميليارد هم 
خارج از ســق^ بودجه مصوب گرفته اند تا 
در ســال المپي? با مشــ�ل مالــ� مواجه 
نباشــد. در ا�ن بين توجه بــه ا�ن ن�ته هم 
ضرور- است �ه فدراســيون وزنه بردار- 
تنها ٢ سهميه برا- المپي? ٢٠٢٠ تو�يو 
دارد. حــال ســوال ا�ــن اســت �ه آ�ــا ا�ن 

فدراســيون بــا گرفتن ٩٠درصــد بودجــه 
مصــوب و �م? خارج از ســق^، هنوز هم 
بــرا- برگــزار- اردوهــا و تاميــن غــذا- 
مل� پوشــان حاضــر در اردو بــه قــدر- بــا 
نــان و  مشــ�ل مالــ� مواجــه اســت �ــه 
ا�ــن  وا�او-  م� �نــد؟  ســرو  ما�ارونــ� 
موضوع اما ادعاها- جد�د-  را رو م� �ند. 
عل� شا�ر-، مسئول �مپ تيم ها- مل� 
وزنه بــردار- در مصاحبــه بــا خبرگــزار- 
فــارس تا�يد م� �ند فيلم منتشــر شــده 
توسط هاشــم� متعلق به �? سال قبل و 
مربوط به ســل^ غــذا- �ارمندان اســت: 
«حــدود �ــ? مــاه اســت اردوهــا تعطيل و 
�مپ تيم مل� در حال تعميرات و بازساز- 
است. معموال ٢ منو- غذا�� در رستوران 
دار�م؛ ��ــ� برا- �ارمنــدان و ��� برا- 
ورزشــ�اران. با توجــه به �يفيــت و هز�نه 
باال- غذا- ورزش�اران، نم� توانيم همان 
غذا را به �ارمندان فدراسيون هم بدهيم. 
تصاو�ر منتشره مربوط به غذا- �ارمندان 
بوده. فيلم� هم �ه منتشر شده مربوط به 
حــدود �ــ? ســال قبل اســت. متاســفانه 
هاشــم� با وجود ا�ن �ه قهرمان است، اما 
مرام پهلوان� ندارد. او صبح شنبه ١٦ آذر 
با مسئول تدار�ات تيم مل� از ا�الم تماس 
گرفت �ه م� خواهد به تهران بيا�د تا برا- 
او بليت تهيه شــود. چطور مم�ن است در 
آن زمان ا�ن فيلم را گرفته و منتشر �رده  و 
در فدراســيون هم حضور نداشــته باشد؟ 
نم� دانــم هاشــم� بــه دنبال چــه هدف� 
اســت؟ چرا تنهــا او ا�ــن مطلــب را مطرح 

انتقــاد-  د�گــر  وزنه بــرداران  و  �ــرده 
نداشته اند؟» 

  
ســو-  از  امــا  شــا�ر-  صحبت هــا- 
�ــه  او  تــا  نم� مانــد  ب� پاســخ  هاشــم� 
ســرو  درخصــوص  قبلــ� اش  اســتور- 
تيــم  شــدن ما�ارونــ� در ســل^ اردو- 
مل� را پســت �رده بود، ع�س قبل� را از 
صفحه ا�نســتاگرامش پاV �ند و ا�ن بار 
خطاب به شــا�ر- چنين بنو�سد: «آقا- 
شا�ر- سرپرســت محترم تيم مل�! شما 
ادعــا دار�ــد �ــه حرف ها- بنــده �ذب و 
دروغ اســت. بنده چند مورد نقد داشتم: 
نداشتن ماســاژور، نداشــتن فيز�وتراپ، 
نداشتن روانشناس و د�تر تغذ�ه، ندادن 
هز�نه ا�اب و ذهــاب، برگزار- اردوها- 
�وتــاه مــدت و در آخر هــم از �يفيت غذا 
گال�ه �ردم. آ�ا ا�ن موارد صحت ندارند؟ 
گفتــه بود�د عمل�ردم ضعيــ^ بوده. با�د 
خدمتتان عرض �نم بنده در حال حاضر 
باالتر�ــن رن�ينگ و امتيــاز را در بين تيم 
مل� ا�ران برا- حضور در المپي? دارم و 
با وجود آســيب د�دگ� در طول ا�ن چند 
ســال به صــورت پياپ� بيشــتر�ن حضور 
را در مســابقات مختلــ^ داشــتم و نتا�ج 
خوب� �ســب �ردم. لطفــا ا�ن گال�ه من 
به منظــور بهبود شــرا�ط و ام�انــات تيم 
مل� را سياســ� ن�نيد! در آخر اگر �س� 
اعتراضــ� نم� �ند دليل بــر خوب بودن 
شرا�ط نيســت. از وزارت ورزش و �ميته 
ملــ� المپي? تقاضــا دارم بيشــتر به ا�ن 

رشــته مــدال آور المپي? نظــارت و توجه 
داشته باشند.»

  
ماجــرا- نــون و ما�ارونــ� هرچه هســت 
فدراســيون�  و  اردو�ــ�  درون  دعــوا- 
اســت. چيــز- �ــه در ا�ن بيــن عجيب به 
نظر م� رســد ســ�وت رئيس فدراســيون 
وزنه بــردار- اســت؛ آن هــم درشــرا�ط� 
�ه دعــوا باال گرفتــه. ا�ن نشــان م� دهد 
پول مــورد نياز بــرا- برگــزار- اردوها- 
مراجــع  ســو-  از  المپيــ?  آماده ســاز- 
ذ- ربــط به موقع به فدراســيون رســيده. 
منابــع موثق مدع� هســتند فدراســيون 
مصــوب  بودجــه  عالوه بــر  وزنه بــردار- 
تا�نون چيز- حدود ٢/٥ ميليارد خارج 
از ســق^ بودجــه از �ميته ملــ� المپي? 
در�افــت �ــرده. مضاف بر آن فدراســيون 
وزنه بــردار- ٤ ميليــارد از وزارت ورزش و 
٣ ميليارد تومان هم از سالن ا�رانيان(ا�ن 
مجموعه از سو- مراد- رئيس فدراسيون 
بــا مد�ر�ــت بخــش خصوصــ� بــا حفــظ 
برگــزار-  ز�رســاخت ها-  تقو�ــت  و 
مسابقات وزنه بردار-، ��� از بزرگ تر�ن 
ا�ــران  �نســرت  و  هما�ــش  ســالن ها- 
است) بودجه گرفته و درآمد �سب �رده. 
آن هــم تنهــا به خاطر داشــتن ٢ ســهميه 
المپيــ?. بــا �? حســاب سرانگشــت� و 
صرف نظــر از بودجه ســاالنه، فدراســيون 
وزنه بردار- تا�نــون ٩/٥ ميليارد تومان 
به خاطــر المپي�� ها�ش پول گرفته. ا�ن 
درحال� اســت �ــه هز�نه هــا- جراح�، 
درمان و نقاهت ســهراب مراد- در آلمان 
و ا�ــران هــم تمــام و �مال توســط �ميته 
ملــ� المپي? پرداخت شــده. حال آن �ه 
مــراد- اصل� تر�ــن مهــره المپي�ــ� ا�ن 
فدراســيون در المپي? پيش روست. حاال 
ســوال ا�نجاســت  �ه اگر �ــ? درصد هم 
گال�ــه هاشــم� را وارد بدانيــم، پول ها- 
وار�ز- بــه جيب فدراســيون وزنه بردار- 
�جا رفتــه؟ چــون  از ٩/٥ ميليــارد- �ه 
ا�ن فدراســيون تا بــه حال �ســب �رده، 
�ــ? ميلياردش هــم برا- آماده ســاز- ٢ 

المپي�� �اف� است!

افزا�ش بودجه ورزش در ال�حه ٩٩  واکنش مسئول کمپ تيم هاى ملی به استورى حاشيه ساز
بودجه ٣٠ ميلياردى براى المپيک 

بودجه سال ٩٩ توســط رئيس جمهور به 
مجلــس تقد�ــم شــد. ال�حه بودجه ســال 
١٣٩٩ حا�� از رشــد ١٧.٢٥ درصد- 
مجمــوع بودجــه وزارت ورزش و جوانان، 
٢١.٧٧ درصــد- مجموع بودجه �ميته 
ملــ� المپيــ? و ٩.٨١ درصــد- �ميته 
مل� پارا المپي? نســبت به قانون بودجه 
سال ٩٨ اســت. بر اســاس ال�حه بودجه 
سال آ�نده مجموع بودجه وزارت ورزش و 
جوانان در بخش جار- و عمران� معادل 
�ــ? هزار و ٤٥١ ميليارد و ٦٦٧ ميليون 
بودجــه  مجمــوع  تومــان،  هــزار   ٢٠٠ و 
جــار- و عمرانــ� �ميتــه ملــ� المپي? 
ميليــون   ٢٠٠ و  ميليــارد   ١٢٩ معــادل 
تومــان و بودجــه �ميته ملــ� پارالمپي? 
در بخــش جــار- و عمرانــ� معــادل ٣٤ 
ميليــارد و ٧٠٠ ميليــون تومــان بــرآورد 
شــده �ه جمعا رقم بودجه ا- معادل �? 
هــزار و ٦١٥ ميليــارد و ٥٦٧ ميليــون و 
٢٠٠ هزار تومان را برا- مجموعه وزارت 
ورزش و جوانــان،   �ميتــه مل� المپي? و 
�ميته ملــ� پارالمپي? نشــان م� دهد. 
گفتن� اســت در جدول شــماره ٩ ال�حه 
 ٣٠ مبلــغ  اعتبــارات  رد�ــ^  در  بودجــه 
ميليــارد تومــان بــرا- المپيــ? ٢٠٢٠ 

تو�يو به چشم م� خورد.

سوژه

اخبار

مهماندوست بهترین مربی سال ٢٠١٩ جهان شد
با پا�ان رقابت ها- فينال گرندپر-، مراســم گاال- ت�واندو شنبه شب به ميزبان� مس�و برگزار شد 
و بهتر�ن ها- ت�واندو- جهان در ســال ٢٠١٩ معرف� شــدند. در ا�ن مراســم رضا مهماندوست، 
ســرمرب� ســابق تيم ملــ� ت�واندو- ا�ران �ه چند ســال� اســت در تيم مل� جمهــور- آذربا�جان 
فعاليــت م� �نــد، بــرا- دوميــن بار بــه عنــوان بهتر�ن مرب� جهــان در مراســم گاال انتخاب شــد. 
مهماندوســت در شــرا�ط� در ا�ــن مراســم جا�زه بهتر�ــن مرب� ســال را در�افت �رد �ه در ســال 
٢٠١٦ نيز به چنين افتخار- دســت پيدا �رده بود. البته طبق گفته مهماندوست، ا�ن مرب� برا- 
پنجمين بار به عنوان بهتر�ن مرب� جهان رســيده و برا- دومين بار ا�ن اتفاق به صورت رســم� در 

مراسم گاال رخ داده است. 

به فدراسيون هاى داراى 
بازنشسته بودجه تعلق نمی گيرد

قانــون منــع ب�ارگير- بازنشســته ها در 
فدراســيون ها- ورزشــ� از آذرماه سال 
گذشــته اجرا�ــ� شــد. مهرمــاه امســال 
حميــده زرآبــاد- نما�نــده مــرم قزو�ن، 
البرز و آبي? در مجلس با ارسال نامه ا- 
ورزش  وز�ــر  ســلطان� فر  مســعود  بــه 
اجرا�ــ�  بررســ�  خواســتار  جوانــان  و 
شــدن ا�ن قانون در فدراســيون ها شــد. 
بــه گــزارش فــارس براســاس ا�ــن نامه، 
فدراســيون ها�� �ه خــالف قانون عمل 
بودجــه  از  نم� تواننــد  باشــند،  �ــرده 
جوانــان  ورزش و  وزارت  تخصيصــ� 
اســتفاده �ننــد. بــا وجود ابالغ رســم� 
قانــون منــع ب�ارگير- بازنشســته ها در 
از  تعــداد-  ورزشــ�،  فدراســيون ها- 
به صورت مشــاور فعاليت  بازنشســتگان 

دارند و �ا عضو هيئت رئيسه هستند. 

صالحی اميرى: مسابقات جام 
جهانی کشتی لغو نشده

ســيدرضا صالح� اميــر- در وا�نش به 
لغو مسابقات جام جهان� �شت� فرنگ� 
در تهــران گفت: «با انصراف �شــورها- 
ژاپن، گرجستان و مجارســتان، اتحاد�ه 
جهانــ� زمــان ا�ــن مســابقه را بــه وقت 
ا�ــن  واقــع  در  �ــرد.  مو�ــول  د�گــر- 
مســابقات لغــو نشــد و خبــر لغو درســت 
نيســت. اتحاد�ــه جهانــ� از مــا ٢ زمان 
بــه   Vمشــتر نامــه ا-  در  �ــه  خواســت 
اللوو�چ ا�ن ٢ زمــان را اعالم �رد�م و به 
آن ها گفتيم در ا�ران امنيت وجود دارد. 
او هــم متعهد شــد ا�ــن رو�ــداد حتما در 

ا�ران برگزار شود.» 

جدال جنوبی ها  در ليگ بسکتبال
هفته �ازدهم ليگ برتر بس�تبال درحال� 
امروز برگزار م� شود �ه در حساس تر�ن 
بــاز- ٢ تيم بــاال- جدول� پتروشــيم� 
بندر امــام خمين� و پاال�ــش نفت آبادان 
بــه مصــاف ��د�گــر  بنــدر ماهشــهر  در 
م� رونــد. برنامــه باز- ها- به ا�ن شــرح 
است: پتروشيم� بندر امام – پاال�ش نفت 
آبادان، شيميدر قم – ذوب آهن اصفهان، 
توفارقان آذر شــهر – شــهردار- گرگان، 
ا�ســون– رعــد پدافند هوا�� شــهر�رد، 
مــس �رمــان – شــهردار- بندرعبــاس، 
شورا و شــهردار- قزو�ن – آو�ژه صنعت، 

مهرام– نيرو- زمين�.

خبر
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دنيزلی: در اتوبوس تيم می خوابيدم!
مصطفــ� دنيزل� بعد از اخــراج از تراتور مدع� شــد از 
نظر روح� خســته شــده بود. به گزارش ا$سنا و به نقل از 
ntvspor، مصطف� دنيزل� مدع� شــد: «٢ باز+ تيم ما 
عقب افتاد، در صورت� ه اگر باز+ ها+ خودمان را برگزار 
م� رد$م با برد به پا$ان م� رســاند$م و م� توانســتيم در 
رده دوم جــدول قــرار بگير$ــم. من مجبور بــودم خيل� از 

مواقع در اتوبوس تيم بخوابم.»
تراکتور: دنيزلی از ترس زلزله در ماشين خوابيد
پس از مصاحبه مصطف� دنيزل� با سا$ت تريه ا+ مبن� 
بر ا$ن ه مجبور بــوده روزها$� را در اتوبوس تيم بخوابد، 
باشــگاه تراتور به ا$ن موضوع وانش نشان داد و اعالم 
رد: «چنين چيز+ درســت نيســت. ا$ن مرب� تريه ا+ 
در مجموع ٢ بار و آن هم به دليل ترس از زلزله در ماشين 
خود خوابيد و ما حت� با او در ا$ن خصوص صحبت رد$م 

و گفتيم ه خطر+ او را تهد$د نم�  ند.»
واگذارى مرغوبکار و درفشی فر به سرخابی

جمشــيد تقــ� زاده، معــاون وز$ــر در گفت وگــو بــا پا$گاه 
خبــر+ وزارت ورزش و جوانــان بــا اعالم ادامه مســتمر و 
منظم جلسات واگذار+ ٢ باشگاه استقالل و پرسپوليس 
گفت: «موضوع مهم ا$ن ٢ باشگاه تعيين دقيق دارا$� ها 
و شــفافيت امــل در ميزان بده� و مطالبات آن هاســت 
و مقــرر شــد صورت جلســه واگــذار+ و انتقــال قطع� ٢ 
مجموعه مرغوبUار و درفشــ� فر با امضــا+ مد$ران عامل 
٢ باشــگاه و مد$ر ل ورزش و جوانان استان تهران اقدام 
و برا+ اجرا به ٢ شرت فرهنگ� و ورزش� پرسپوليس و 

استقالل ابالغ شود.» 
مصدوميت پورعلی گنجی در جام حذفی قطر

تيــم فوتبال العرب� بــه همراه مرتضــ� پورعل� گنج� در 
مســابقات جــام حذف� قطر بــه مصاف الدحيــل رفت ه 
ا$ن د$دار با نتيجه تســاو+ ٢-٢ به پا$ان رســيد. العرب� 
در مجموع با سب امتياز الزم به مرحله بعد راه پيدا رد. 
مدافع مل� پوش شــورمان در ا$ن بــاز+ از ناحيه ابرو به 

شدت مصدوم شد.
انصارى فرد: از برانکو شکایت نمی کنيم

محمدحسن انصار+ فرد مد$رعامل باشگاه پرسپوليس 
در گفت وگو با برنامه تهران ورزشــ� در مورد ســرانجام 
ماجرا+ برانUو ه از باشــگاه شــUا$ت ــرده و نامه فيفا 
به باشــگاه رسيده اســت عنوان رد: «با توجه به ا$ن ه 
شUا$ت ٤٠ صفحه ا+ برانUو و دستيارانش به دستمان 
رســيده در نامه ا+ به فيفا نقطه نظراتمان را نه به عنوان 
شــUا$ت، عنــوان رد$م. او بــه گردن پرســپوليس حق 
دارد و هــواداران دوســتش دارنــد و نم�  خواهيــم از او 
شــUا$ت نيم. چند$ن بــار به او پيام داد$ــم، اميدوار$م 

بتوانيم در فضا+ دوستانه به تفاهم برسيم.»

انــد+ نيلــور، خبرنگار بخــش فوتبال انگليس ســا$ت اتلتي[ د$ــروز مطلب� 
اختصاصــ� دربــاره وضعيــت عليرضا جهانبخــش، مل� پوش ا$ران� منتشــر 
ــرد. در مطلب ا$ن ســا$ت آمده اســت: «پيش بين� م� شــود جهانبخش در 
مــاه ژانو$ه بعد از ابــوس ١٧ ماهه انتقال بــه برا$تون از تيــم آلUمار با مبلغ 
ند. خبرنگار اتلتي[ متوجه  b١٧ ميليــون پوند به صورت قرض� تيــم را تر
شده ه ا$ن باشگاه قصد دارد در سال جد$د ميالد+ و$نگر ا$ران� خود را به 
صورت موقت به تيم د$گر+ بدهد مشــروط بر ا$ن ه محدود$ت زمان� برا+ 
بازگشــت سول� مارس از جراح� وجود نداشته باشد.» در ادامه ا$ن گزارش 
وضعيــت انتقــال جهانبخــش از تيم آلUمار هلند به برا$تون و شــرا$ط ســابق 

مل� پوش ا$ران� بررس� شده است.

بر اســاس اعالم سا$ت نفدراسيون فوتبال آســيا زمان ز$اد+ برا+ انتخاب 
بهتر$ن گل ليگ قهرمانان آسيا وجود دارد و تا االن $[ ا$ران� شانس اصل� 
تصاحب ا$ن عنوان اســت. انتخــاب بهتر$ن گل ليگ قهرمانان آســيا از چند 
روز قبــل آغاز شــد و انــون در فاصله چند ســاعت مانده به پا$ــان را+ گير+ 
شجاع خليل زاده، مدافع تيم پرسپوليس شانس اصل� تصاحب عنوان زننده 
بهتر$ن گل ليگ قهرمانان آسياســت. شــجاع $[ رقيب جد+ دارد ه از روز 
اول پا به پا+ او در را+ گير+ ها آمده، هرچند مدافع ا$ران� در روزها+ اخير 
توانســته فاصله نســبتا خوب� از صفو+ رشــيد، باز$Uن مالز$ا$� تيم جوهور 
دارول بگيرد. به نظر م� رســد گل شــجاع درنها$ت به عنوان گل ســال ليگ 

قهرمانان انتخاب شود.

شجاع پيشتاز نظرسنج�  ا� اف س�جهانبخش در آستانه انتقال قرض� به هلند

کالدرون پرسپوليس را به ۵ ميليون 
دالر  امارات ترجيح داد

چند روز پيش $[ خبرنگار عربســتان� اعالم 
ــرد ه تيم ملــ� فوتبــال امارات بــه گابر$ل 
الدرون، ســرمرب� تيم پرسپوليس پيشنهاد 
همUار+ و هدا$ت ا$ن تيم را داده است. اصل 
ا$ن داســتان بــه ا$ن شــUل نيســت. واقعيت 
ا$ن است ه ا$ن پيشــنهاد برا+ ٢ ماه پيش و 
قبــل از آغاز رقابت ها+ جام خليج فارس بوده 
اســت. در آن زمان فدراســيون فوتبال امارات 
پيشنهاد+ به مبلغ ٥ ميليون دالر به الدرون 
بابــت هدا$ت ا$ن تيــم م� دهد اما ســرمرب� 
آرژانتينــ� پرســپوليس آن را در نطفــه خفــه 
م� ند. با وجود+ ه الدرون م� توانســت 
در صــورت قبول ا$ن پيشــنهاد غرامت فســخ 
قراردادش با پرسپوليس را بپردازد، ٤ ميليون 
دالر هــم برا$ــش باقــ� م� ماند اما ســرمرب� 
پرســپوليس در اقدامــ� عجيــب و البته قابل 
توجــه پا+ قراردادش با پرســپوليس ماند و به 

ارش در ا$ن تيم ادامه داد. 

مرگ ناگهانی برادر شيمبا
شــيمبا، مهاجم برز$ل� فوالد ه چند سال� 
اســت در فوتبال ا$ران حضــور دارد و $�U از 
گلزن تر$ــن برز$ل� ها$ــ� اســت ه بــه ا$ران 
آمده با $[ خبر ناگوار مواجه شد. از برز$ل به 
او خبر دادند ه برادر وچUتر و ٢٢ ساله اش 
در $ــ[ اتفــاق مشــUوb درگذشــته و پليس 

برا+ پيگير+ پرونده وارد عمل شده است.

رزومه ٢ بازیکن خارجی به کالدرون 
داده می شود

مسئوالن باشگاه پرسپوليس برا+ تقو$ت ا$ن 
تيم در نيم فصل دوم ليگ برتر به دنبال جذب 
٢ مهاجم خارج� هستند و در روزها+ اخير 
مذارات� هم برا+ جذب باز$Uن انجام شده 
اســت. پس از تا$يد $[ مهاجم برز$ل� و $[ 
مهاجم آفر$قا$� از ســو+ گابر$ل الدرون، 
حاال مســئوالن باشــگاه ٢ گز$نه جد$د د$گر 
هــم بــه ســرمرب� ا$ن تيــم معرفــ� ردند تا 
الدرون نظر خود را در خصوص آن ها مطرح 
نــد. رزومــه ا$ــن ٢ باز$Uــن قرار اســت در 
اختيار ســرمرب� آرژانتين� پرسپوليس قرار 
بگيرد تا در صورت� ه الدرون آن ها را تا$يد 
ند، مذارات برا+ جذب باز$Uنان خارج� 

آغاز شود.

استراماچونی یک طرفه فسخ کرد! 
شو* بزرگ به آب� ها� صدرنشين 

صدرنشين� استقالل پس از چند سال ظاهرا 
برا+ ا$ن تيم و ســرمرب� اش خوش $من نبود 
چراــه بالفاصلــه پس از صدرنشــين� آب� ها 
در ليــگ برتــر در $ــ[ هجمه خبــر+ داخل� 
و خارج� ه مشــخص نيســت از جا نشــات 
تيمــش  و  اســتراماچون�  آنــدره آ  م� گيــرد 
بــه خاطــر احتمــال جدا$ــ� او نقــل محافــل 
ورزشــ� و خبــر+ شــدند. بيشــتر رســانه ها 
پرداخــت  عــدم  را  اســتراماچون�  مشــUل 
بخشــ� از دســتمزدش عنــوان م� ردند ه 
باعــث دلخــور+ شــد$د او شــده با ا$ــن حال 
 ٣ از  تانــون  بودنــد  مدعــ�  اســتقالل� ها 
منبــع مختلy پول اســتراماچون� را پرداخت 
رده اند اما گو$ا همين مسئله برا+ مسئوالن 
بانUــ� ه ســرمرب� آب� هــا در ا$تاليــا در آن 
حســاب باز رده ســوال و ابهام ا$جاد رده و 
آن هــا ا$ن نحوه وار$ز را به حســاب پولشــو$� 
و فرار ماليات� آندره آ اســتراماچون� گذاشته 
و با مســدود و بلوه ردن حســاب ا$ن مرب� 
عمــال او را در مخمصــه قرار داده انــد. ا$ن ه 
مقامــات ا$تاليا$ــ� از موضــوع تحر$ــم ا$ران 
آگاه نيســتند و $ا اگر هســتند ا$ــن موضوع را 
ناد$ده گرفته و اســتراماچون� را به پولشو$� 
متهم رده اند مســئله ا+ نيست ه مسئوالن 
و  باشــند  دخيــل  آن  در  اســتقالل  باشــگاه 
ا$ــن معضــل متاســفانه گر$بــان ل فوتبال و 
حتــ� ورزش ا$ران را گرفتــه و عمال پرداخت 

دستمزد خارج� ها+ ورزش ا$ران غيرممUن 
شــده اســت. با همه ا$نها اخبار ضــد و نقيض 
رو+ خروج� ها م� رفت و باشــگاه اســتقالل 
و در راس آن اميرحســين فتحــ�، مد$رعامل 
باشــگاه هم بــا قاطعيت از پرداخت دســتمزد 
در  او  مانــدن  و  اســتراماچون�  عقب افتــاده 
اســتقالل به مــدت ٢ ســال خبر مــ� داد و از 
هواداران م� خواست شا$عات را باور نUنند. 

     
اما وقتــ� اســتراماچون� و دســتيارانش در 
تمر$ــن روز گذشــته حاضــر نشــدند و ســفر 
جواد زر$نچه، سرپرســت تيم به مالز+ برا+ 
قرعه شــ� فصــل جد$ــد ليــگ قهرمانــان 
آســيا لغو شــد معلوم بــود ه اوضــاع نه تنها 
عــاد+ نيســت بلUــه بحران� اســت. برخ� 
لغــو ســفر زر$نچــه را بــه منزله عــدم حضور 
استراماچون� رو+ نيمUت در باز+ امروز با 
پيUان تلق� ردند و عنوان شــد او سرمرب� 
موقــت آب� هــا در بــاز+ امروز خواهــد بود و 
احتمال آن هم با توجه به عدم حضور اســترا 
در تمر$ــن و نشســت خبــر+ پيــش از باز+ 
ز$ــاد بود ه البتــه زر$نچه تUذ$ــب رد. در 
حال� ه جلســه هيئت مد$ره باشــگاه عصر 
د$روز تشــUيل شــد و بنا بود $�U از اعضا+ 
هيئت مد$ره امروز به استانبول برود و طلب 
اســتراماچون� را از تريه به حســاب� ه به 
نــام او در ا$ن شــور افتتاح شــده وار$ز ند 

به نــاگاه خبرگــزار+ ا$رنــا اســتقالل� ها را 
شــوه رد. ا$ن خبرگزار+ با انتشار بيانيه 
خداحافظ� استراماچون� رو+ خروج� اش 
همه معادالت و گمانه زن� ها را به هم زد. در 
بيانيه ا+ ه ظاهرا از ســو+ اســتراماچون� 
و دســتيارانش در اختيــار ا$رنا قــرار گرفته، 
آمده است: «آندره آ اســتراماچون� به همراه 
دســتياران خود مارو اسر، سباستين لتو 
و عمر دانس� به طور $[ طرفه فسخ ردند. 
بند فســخ قــرارداد از تار$خ ششــم دســامبر 
تحــت  و  آذرمــاه)   ١٥ جمعــه  (روز   ٢٠١٩
نظــر فدراســيون بين الملل� فوتبــال (فيفا) 
فعال شده اســت. در ا$ن بيانيه تصر$ح شده 
مذــور  اعضــا+  و  «اســتراماچون�  اســت: 
ا$ــن فرصــت را مغتنم شــمرده تــا از تمام� 
باز$Uنان تيم اصل� و همچنين سا$ر اعضا+ 
مجموعــه بــه واســطه عملUــرد فوق العاده و 
ننــد؛  قدردانــ�  حرفه ا+ شــان  همــUار+ 
همــUار+ ــه ا$ــن امــUان را فراهــم آورد تا 
تيم بــه رغــم تمام مشــUالت ماه هــا+ اخير 
به صــدر جــدول رده بنــد+ برســد.» پس از 
انتشــار بيانيــه خداحافظ� اســتراماچون�، 
اعضا+ هيئت مد$ره باشگاه استقالل برا+ 
بررس� آخر$ن مســائل و مشUالت نشست� 
اضطرار+ برگزار ردنــد، ا$ن در حال� بود 
ــه گازتا نشــر$ه معتبر ا$تاليا$� هــم بيانيه 
اســتراماچون� را منتشــر و بر ا$ن خبر صحه 

گذاشــت. ا$ن خبــر بهت و شــوb بزرگ� به 
استقالل آن هم در فاصله چند ساعت مانده 
بــه باز+ بــا پيــUان وارد ــرد به طــور+ ه 
مسئوالن باشــگاه برا+ آرام ردن جو تيم و 
بهبود روحيــه باز$Uنان راهــ� محل اردو+ 

تيم شدند. 
     

ــه  مــ� داد  نشــان  اتفاقــات  ا$ــن  همــه 
اســتعفا و فســخ $[ طرفه قرارداد از ســو+ 
اســتراماچون� صحت دارد امــا $[ نUته ه 
مبهم و ســوال برانگيز اســت موضوع غرامت 
ســنگين بــرا+ ا$ــن مربــ� ا$تاليا$� اســت 
چراــه بر اســاس توافق طرفيــن در صورت 
فســخ $[ طرفــه هر $ــ[ از طرفيــن غرامت 
چنــد ميليون $ورو$ــ� با$د پرداخت شــود و 
حاال ا$ن ســوال پيش م� آ$د اســتراماچون� 
چطــور تــن بــه ا$ــن غرامــت ســنگين داده 
اســت؟ ا$ــن ســوال تنهــا $ــ[ جــواب دارد 
ا$ــن اســت ــه شــا$د اســتراماچون�  آن  و 

پيشــنهاد+ وسوســه انگيز در$افت رده ه 
نه تنها م� توانــد ب� دغدغه غرامت ميليون� 
اســتقالل را بدهــد بلUه چنــد برابر بيشــتر 
از اســتقالل هــم م� توانــد دســتمزد بگيرد 
و برخــ� منابــع خبــر+ اعــالم رده انــد او 
$[ پيشــنهاد وسوســه انگيز از قطر در$افت 
ــرده بــود! با ا$ــن روا$ت شــا$د بتــوان ار 
تمام شــده  را  اســتقالل  و  اســتراماچون� 
دانســت به خصوص ا$ن ه او چند روز پيش 
از طر$ــق ويلــش بــرا+ ــم ــردن مــدت 
قرارداد ٢ ســاله و ســر $[ ســال آن اقدام 
ــرده و بــا مخالفــت شــد$د باشــگاه مواجه 
شــده بود و تنها راه� ه م� توانست او را از 
تعهد به استقالل نجات دهد فسخ $[ طرفه 
و به جان خر$دن غرامت ســنگين بود. حاال 
آ$نده اســتقالل بدون استراماچون� دغدغه 
وحشتناb مســئوالن ا$ن باشگاه است مگر 
ا$ن ــه همــه ا$نها $ــ[ ابوس باشــد ه با 

بيدار شدن از خواب تمام شود. 

با جدا$� مصطفــ� دنيزل� از 
تراتــور، عل� دا$� بــه همراه 
برانUــو از جد+ تر$ن گز$نه ها+ جانشــين� 
و+ به شــمار م� رفتند. دا$� در گفت وگو با 
ا$سنا چنين پيشــنهاد+ را رد رد اما برانUو 
وانش� نشان نداد. پيشــنهاد تراتور+ ها 
نجوم� و وسوســه انگيز بود اما پاســخ منف� 
دا$� به آن ها شــا$عات� را در ا$ن خصوص به 
وجود آورد. شــا$عه شــده عل� دا$� به خاطر 
در$افت پيشــنهاد ســرمربيگر+ تيم مل� در 
جلسه خصوص� با وز$ر ورزش و جوانان ا$ن 
پيشــنهاد نان و آب دار را رد رده اســت. ا$ن 
در حال� اســت ه اثر رسانه ها+ داخل� و 
خارج� اذعان دارند برانUو جد+ تر$ن گز$نه 
جانشــين� و$لموتــس بــه شــمار مــ� رود و 
مذاــرات پنهانــ� نيــز بــا و+ در رواســ� 
صورت گرفته اما بده� پرسپوليس به برانUو 
و همچنين بده� ماليات� ا$ن مرب� روات 
از جمله مشــUالت� اســت ــه ا$ــن توافق را 
سخت رده است. شنيده م� شود اگر به هر 
دليل� حضور برانUو در تيم مل� منتف� شود، 
آن وقــت جد+ تر$ــن گز$نــه داخلــ� بــرا+ 
هدا$ــت تيم ملــ� فوتبــال ا$ران علــ� دا$� 
خواهد بود. اگر جلســه خصوص� عل� دا$� 
با وز$ر ورزش صحت داشــته باشــد با$د او را 
تنهــا فرد+ دانســت ه بــرا+ دوميــن بار از 
سو+ باالتر$ن مسئول ورزش شور سرمرب� 
تيم مل� فوتبــال ا$ران م� شــود. عل� دا$� 
پيش از ا$ن نيز ط� $[ جلســه خصوص� با 
محمــد عل� آبــاد+، رئيــس وقــت ســازمان 
تربيت بدن� هدا$ت تيم مل� را پذ$رفته بود. 

     
البتــه حتــ� اگر علــ� دا$ــ� ســرمرب� تيم 
مل� نشــود شــواهد و قرائن نشــان م� دهد 
فدراسيون فوتبال و مسئوالن ورزش ب� ميل 
نيســتند از مربيــان ا$رانــ� در تيم ها+ مل� 
چــه پا$ه ا+ و چه بزرگســال اســتفاده نند. 

ا$ــن مســئله را بــه خوبــ� در صحبت هــا+ 
اخير تاج و اســتور+ ها و مطالب او در فضا+ 
مجــاز+ م� تــوان متوجه شــد. وقت� رئيس 
فدراسيون فوتبال در گير و دار توافق $ا عدم 
توافق با و$لموتس از وحيد هاشميان دستيار 
ا$رانــ� او بــه نيUــ� $اد ــرده و بــه تعر$y و 
تمجيــد از ا$ن مرب� جوان م� پــردازد $عن� 
م� خواهــد اذهان را برا+ $ــ[ جابه جا$� و 
تغيير بــزرگ آماده ند حت� اگر هاشــميان 
هيچ جا$ــ� در ا$ن تغيير و تحوالت نداشــته 
باشــد. البته برخــ� از باز$Uنان تيــم مل� از 
نيمUــت  رو+  هاشــميان  حضــور  احتمــال 
تيــم ملــ� به عنــوان ســرمرب� موقــت برا+ 
٢ د$ــدار آت� تيــم مل� مقابــل هنگ نگ و 
امبوج خبر داده اند و شا$د ا$ن گمانه زن� ها 
ب� ارتبــاط بــا صحبت ها+ تــاج نباشــد. اما 
هاشــميان  قطعــا  فوتبال دوســتان  بــرا+ 
م تجربــه نم� توانــد گز$نــه مناســب� برا+ 
جانشــين� مربيــان بزرگ� چــون � روش 
و و$لموتــس باشــد بنابرا$ن بــه احتمال ز$اد 
فدراســيون فوتبــال در صــورت تما$ــل بــه 
اســتفاده از ســرمرب� ا$رانــ� ســراغ $حي� 
گل محمــد+ و عل� دا$� مــ� رود ه برخ� 
اخبــار تا$يــد نشــده هم حاــ� از تمــاس و 
مذاره فدراسيون نشينان و د$گر مسئوالن 
ورزش بــا ا$ن ٢ مرب� وطن� اســت. البته در 
تما$ل فدراسيون و وزارت ورزش به استفاده 
ا$رانــ� قطعــا مشــUالت مالــ�  از مربيــان 
فدراســيون و معضل انتقال پول به حســاب 
 �Uمربيان خارج� بــه خاطر تحر$م ها+ بان
دخيل است و با توجه به مشUالت� ه فوتبال 
ا$ــران بابــت عــدم پرداخــت به موقــع طلب 
� روش، برانUو، و$لموتس و استراماچون� 
با آن دســت و پنجه نرم رده و م� ند شا$د 
بهتر$ــن راه ا$ن باشــد ه هم بــرا+ اهش 
هز$نــه و هم برا+ حل مشــUالت بــه مربيان 

ا$ران� ميدان داده شود.

جانشين و2لموتس نه بران/وست نه هاشميان

علی دایی در آستانه بازگشت به نيمکت تيم ملی؟!

تمجيد عل� پرو2ن از دروازه بان پرسپوليس:
 بيرو بهترین گلر آسياست

از دروازه بــان تيــم مل� پوش پرســپوليس با حضور رئيــس ميته مل� المپي[ و پيشUســوت ا$ن 
باشگاه تقد$ر به عمل آمد. در مراسم تجليل از پيشUسوتان و نام آوران ورزش از عليرضا بيرانوند، 
دروازه بان مل� پوش تيم فوتبال پرسپوليس تقد$ر به عمل آمد. بيرانوند ه هفته گذشته در مراسم 
برتر$ن ها+ آســيا نتوانسته بود عنوان بهتر$ن باز$Uن سال را ســب ند در ا$ن مراسم با حضور 
عل� پرو$ن، رضا صالح� امير+، حميدرضا گرشاسب� و وحيد قليچ مورد تقد$ر قرار گرفت. عل� 

پرو$ن در ا$ن مراسم و در زمان تقد$ر از بيرانوند اعالم رد ه او بهتر$ن باز$Uن آسياست.
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