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سوت ها برای که به صدا در می آید؟! 

ــام وزارت اقــتــصــاد  ــج ــران  روز گــذشــتــه، س
از سامانه ســوت زنــی خــود با عنوان »اعــان 
گزارش های مردمی مبارزه با فساد« رونمایی 
و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس 
mefa.gov.ir راه اندازی کرد. حدود چهار ماه 
پیش نیز قوه قضاییه ضمن اباغ دستورالعمل 
تشکیل مجتمع تخصصی ویــژه رسیدگی به 
جرایم اقتصادی، از ایجاد تمهیدات الزم در 
این مجتمع برای دریافت گزارش های مردمی، 
حمایت از گزارشگران  فساد  و تشویق آن ها خبر 
داده بود. این اتفاقات در کنار دستورالعملی 
که چندی پیش در شــورای شهر مشهد برای 
سوت زنی در شهرداری مشهد مصوب شد، 
نشان می دهد که تاش های چند ساله اخیر 
برای مبارزه با فساد وارد مرحله جدیدی شده 
و حمایت از سوت زنی از مرحله انکار به مرحله 
اقدام رسیده است ولی آن چه که دیده می شود 

اقداماتی است که فعا ناکافی و کم اثر است.
در سراسر جهان به افرادی که اقدام به افشای 
مفاسد اقتصادی می کنند، »سوت زن« گفته 
می شود. ســوت زنــی در حقیقت استفاده از 
ظرفیت مردمی و غیردولتی بــرای مبارزه با 
فساد است. در این میان طی سال های اخیر، 

در برخی قوانین، مقررات و رویه های اداری 
سعی شده است سوت زنی مورد توجه قرار گیرد 
که آخرین نمونه آن، اقدام اخیر وزارت اقتصاد 
ــدازی سامانه »اعان گزارش های  برای راه ان
مردمی مبارزه با فساد« است. قبل از هر چیز 
باید اصل ورود وزارت اقتصاد به این عرصه 
را به فال نیک گرفت. به ویژه از این جهت که 
زیرمجموعه های مهم این وزارتخانه از سازمان 
ــازی و  ــور مالیاتی تا گمرک، خصوصی س ام
بورس بعضا با مواردی از اتهامات فساد مواجه 
می شوند که بخشی از آن با توجه به گستردگی 
فعالیت برخی از این سازمان ها طبیعی است 
اما در عمل این سامانه با اشکاالت جدی مواجه 
است. در ابتدای ورود به این سامانه شش نکته 
خطاب به گزارش دهنده فساد آمده است که 
گزارش دهنده فساد در صورت تایید این شش 
نکته می تواند گزارش خود را درباره فساد مطرح 
کند. برخی از این موارد شش گانه منطقی است 
اما برخی موارد با ابهامات و اشکاالتی مواجه 
است. به عنوان مثال در بند نخست این نکات 
آمده است: »گزارشات بایستی موثق، مدلل و 
مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی 
مطالب اظهار شده بر عهده گــزارش دهنده 
خواهد بود.« به این ترتیب در گام نخست یک 
ناامنی روانی برای گزارش فساد مطرح شده 
است. گزارشگر فساد ممکن است به دالیلی 
از جمله بــرداشــت اشتباه از اسناد موجود، 
گزارشی را ارائه دهد. این که مسئولیت قانونی 
مطالب اظهار شده بر دوش گزارشگر است به 
نوعی حالت بازدارنده برای گزارشگری فساد 
دارد. این در حالی است که منطق سوت زنی و 
گزارشگری فساد ایجاب می کند که گزارشگر 

ــدارک )کــه ممکن  ــه اسناد و م در صــورت ارائ
است این اسناد و مدارک اشتباه باشد یا تفسیر 
اشتباهی از آن صورت گرفته باشد( مسئولیت 
قانونی نداشته باشد و اگر در نهایت فساد در 
دادگاه اثبات نشد، مسئولیتی متوجه گزارشگر 
فساد نباشد، امــا در ایــن جا برخاف قاعده 

معمول سوت زنی عمل شده است.
نکته مهم دیگر، فقدان ســازوکــار الزم برای 
حمایت از سوت زنان است. در همه قوانین و 
مقررات سوت زنی، اگر متهم به فساد بخواهد 
اقدامی علیه سوت زن انجام دهد، فرد افشاگر 
فساد مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود. 
این در حالی است که در سامانه وزارت اقتصاد 
احتمالی  حمایت های  بــه  مشخصی  اشـــاره 
از سوت زنــان نشده اســت. در نهایت اشکال 
بر  فساد  افشاگران  تشویق  موضوع  به  دیگر 
می گردد. یکی از مهم ترین اصول سوت زنی، 
پیش بینی جایزه برای افشاگران فسادی است 
که فسادهای گــزارش شده از سوی آن هــا در 
دادگاه اثبات شده باشد. در این میان سامانه 
مذکور اگرچه در اطاعیه وزارت اقتصاد به 
پرداخت پاداش مادی برای مواردی که منجر به 
صدور رای دادگاه می شود، اشاره کرده است، 
اما معلوم نیست با یک خط وعده کلی و مبهم، 
چه انگیزه ای برای گزارشگری فساد به سامانه 

مذکور باقی می ماند.
در هر صورت این اتفاقات نشان می دهد که عزم 
نسبی برای حمایت از ظرفیت نظارت مردمی 
بر بخش های مختلف و تشویق سوت زنی ایجاد 
شده است اما این عزم به تنهایی کافی نیست و 
باید هر چه بیشتر حمایت های قانونی و حقوقی 

از گزارشگری فساد تقویت شود.
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 در کشوری که این قدر ذخایر و منابع عظیمی  •
از ثروت خــدادادی وجود دارد چرا مردم باید 
این همه سختی وگرانی و تورم را تحمل و هرروز 
شعارهای تکراری وبی منطق مسئوالن را باور 
کنند؟ مگر مردم چه گناهی مرتکب شده اند؟  
آقایان باور کنید ما مردم، آدم آهنی نیستیم. 
دیگر هیچ روح وجسمی این همه گرانی وتورم 

را تحمل نمی کند.
 از دولتی که در طول شش سال هیچ کاری برای  •

مردم نکرده انتظاری نداشته باشید. طرح ملی 
ــده ای بیش نیست، مثل مسکن  مسکن هم وع

اجتماعی. بارها آزموده را آزمودن خطاست.
 حقیقتا دلم برای آقای روحانی می سوزد که  •

هرکس تریبون گیرش میاد علیه شخص دوم 
مملکت بد و بیراه میگه. چقدر مظلومه آقای 

روحانی.
 فرستنده پیامی که هنوز دولــت رو با لفظ  •

»دولت محبوب آقای روحانی« خطاب می کنه 
یا توی این مملکت نیست یا حساب بانکی اش 

یه جور خاصی پر میشه. واقعا که!
یکی نیست به آقای روحانی بگه تو که به قول  •

خودت صبح جمعه خبردار شدی بنزین گران 
شده ودر واقع داری اعتراف می کنی که توی 
این کشور کاره ای نیستی چرا باز هم قول های 

الکی به مردم میدی؟
آقایان مسئول فکری هم برای سهمیه بنزین  •

آن ها  چــرا  بکنند.  رانندگی  آموزشگاه های 
سهمیه بنزین ندارند؟

ــرا مــدعــی العموم بــه فــســاد در فوتبال و  •  چ
هدردادن پول و اعتبار ایران در فدراسیون فوتبال 
ورود نمی کند؟ اگرروزنامه ای مطلبی کنایه آمیز 
چاپ کند فوری برخورد می شود اما درباره فساد 
در فوتبال همه خواب وچشم ها بسته است. مثا 

شما باید حافظ بیت المال باشید.
چطور علمای ما می گویند به همدیگر تهمت  •

نزنید در صورتی که بعضی از آقایان روی منبرها 
این قدر راحت به رئیس جمهور محبوب مان 

حمله می کنند و تهمت می زنند؟
شایعه استعفای آقــای روحانی را شنیدم.  •

بهترین خدمتی که آقایان می توانند به مملکت 

بکنند همین اســت. البته اگر آقــای ظریف و 
ــران در  نوبخت هم ایــن کــار را بکنند مــردم ای

آستانه شب یلدا سورپرایز می شوند.
رئیس و اعضای فدراسیون فوتبال ایران را  •

چه کسی انتخاب کرده که در شرایط تحریم 
این همه پول دود شد و رفت هوا؟ چرا برای 
برکناری آن هــا هیچ اقدامی نمی کنند؟ آیا 

برکناری آن ها این قدر سخته؟
 نابسامانی در فوتبال را همه می بینند به  •

ــر و وکیل دنبال حل آن  خاطر همینه از وزی
هستند ای کاش تمام امور مملکت هفته ای یک 
بار در میدانی مثل آزادی به نمایش گذاشته 

می شد تا مورد نقد هواداران قرار می گرفت.
فرزندم ازدواج کرده و به پلیس ۱۰+ مراجعه  •

کرده و برای این که یارانه خود و همسرش را 
در حساب خودشان واریز کنند اقدام کرده. 
در آذرماه از یارانه خانواده ما یک نفر کم شده 
ولی یارانه زوج جدید واریز نشده است.پول این 
دو نفر که از یارانه خانواده شان کسر شده به 

حساب چه کسی می رود؟
* آقای روحانی استعفا بکنید. باور کنید همه  •

راضی هستند هم خودتان را در معرض امتحان 
ــردم دربـــاره شما درست  ــرار داده ایــد هم م ق

قضاوت می کنند.
چرا فهم بدیهیات برای بعضی از مسئوالن ما  •

این قدر مشکل است؟ مثا یکسره می گویند 
فرزندآوری و استفاده از حمل و نقل عمومی 
ــی کــه بـــرای ایجاد  ــال بــایــد بیشتر بشه درح

زیرساخت های آن قدمی بر نمی دارند.
 دولت آقای روحانی به جایی رسیده است  •

که می خواهد با فشار بر اقشار مختلف مردم 
کسری بودجه اش را جبران کند وبا وانمود 
کــردن بی اطاعی از مسائل مهم اقتصادی 
همچون افزایش نرخ بنزین از مسئولیت شانه 
خالی کند این دولت باید استیضاح شود. آیا 

نمایندگان خوابند؟
 لطفا روی ماشین های گازوئیلی که کهنه  •

شدن و قیمت شون روز به روز داره باالتر میره 
نظارت داشته باشید. چرا ماشین کهنه ای که 
۱5 سال کار کرده هرروز باید گرون تر بشه؟ 

چراماشین سنگین ثبت نام نداره؟
من  • میگه.  دروغ  هست  ــار  ک میگه  هرکی 

متخصص دیگ های بخار هستم و دوساله که 
بیکارم. نه در این حرفه و نه در هیچ شغل فنی 
مرتبط دیگری کار گیر نمیاد. توی این وضع با 
سه تا اوالد چه کار کنم؟ مردم برای هم دعا کنن 

تا فرجی حاصل بشه.
 بعد از سال ها انتظار برای روشن شدن تکلیف  •

پدیده حاال باید به بهانه ثبت نام فرابورس پول 
به حساب سجام واریز کنیم. خدا به خیر کند.

 این که مدارس کان شهر تهران یک شنبه  •
تعطیل بود نتیجه ضعف مدیریت در 5۰ سال 
و  گذشته در زمینه توسعه متوازن روستاها 
شهرهای کوچک است. اگر امکانات در تهران 
و مراکز استان ها جمع نمی شد مشکات امروز 

بسیار کاهش می یافت.
حدود یک سال است که یارانه یک فرد معلول  •

ــود هیچ گونه  ذهنی را قطع کــرده انــد که ازخ
امکاناتی ندارد و تحت سرپرستی برادرش است.

جوابیه بیمه سالمت ایران

با توجه به انتشار مطلبی در ستون حرف  •
مردم ۱۲ آبان ماه ۹۸ با عنوان »متاسفم که 
کشور ما اوج تبعیض و بی عدالتی را دارد اجرا 
می کند چــون رئیس بیمه سامت فرمودند 
کسانی که بیمه سامت دارند حق استفاده از 
مراکز خصوصی را ندارند و...« به استحضار 
می رساند: مطابق بند الف تبصره ۱۷ قانون 
بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور رعایت عدالت در 
نظام سامت و پایداری منابع در سال ۱۳۹۸، 
ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای 
کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به رایگان 
تحت پوشش بیمه سامت قرار می گیرند، از 
طریق نظام ارجاع پزشک خانواده و در مراکز 
دانشگاهی خواهد بود بهره مندی از سطح 
خدمات باالتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز 
غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه 
تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی 
بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه است.

یادداشت  روز

...
  مهدی حسن زاده 

economic@khorasannews.co

با حکم رهبر انقالب 

حجت االسالم شهریاری، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی شد
حضرت آیــت ا... خامنه ای در حکمی حجت االسام حمید شهریاری را به دبیرکلی مجمع 
تقریب مذاهب اسامی منصوب کردند. به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقاب، 
متن حکم ایشان، به این شرح است: »بسم ا... الرحمن الرحیم/ جناب حجت االسام آقای 
حاج شیخ حمید شهریاری دامت توفیقاته/ به پیشنهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب 
اسامی جناب عالی را که بحمدا... از دانش و تجربه الزم برخوردار می باشید به دبیرکلی 
آن مجمع منصوب می کنم و امیدوارم در ادامه تاش هایی که در مدیریت های پیشین به کار 
رفته، جناب عالی نیز به توفیقات بزرگ دست یابید. امروز نشانه های ناکامِی سیاست های 
تفرقه افکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود است و این در حالی است که تاش 
استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهه های اخیر بیش از همیشه بوده است. بحمدا...  امروز 
در سراسر جهان اسام عقانیت برخوردار از هدایت الهی، نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان 
را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنه ها و خصومت های مذهبی تشویق می کند و این به طور 
کامل نقطه مقابل سیاست های کفر و استکبار جهانی است که به آتش افروزی میان مسلمانان 
دل بسته و به فرقه سازی روی آورده است و بحمدا... در چندین آزمایش به سختی شکست 
خورده است. انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقانیت 
اسامی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسام وجود دارد، به ویژه برگزیدگان جوان و پر 
نشاط، گام بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسامی، برداشته و حرکتی را که از چند دهه 
پیش آغاز شده نوسازی نماید، به حول ا... و قّوته. الزم می دانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار 
جناب حجت االسام والمسلمین آقای اراکی در مدت تصدی این مسئولیت سنگین تشکر کنم. 
سیدعلی خامنه ای/24 آذر 98« توفیقات الهی را برای همگان خواستارم. 

 آغاز فعالیت سازوکارسوت زنی
 در وزارت اقتصاد 

وزارت امور اقتصاد طی اطاعیه ای از راه اندازی 
بخش اعان گزارش های مردمی مبارزه با فساد در 
پورتال وزارت اقتصاد خبر داد. براساس اطاعیه 
این وزارتخانه، فعاالن اقتصادی و سازمان های 
مردم نهاد مبارزه با فساد، چنان چه اطاعاتی از بروز 
فساد و سوء جریانات در سطح وزارت امور اقتصاد و 
سازمان های  تابعه آن در اختیار دارند، می توانند 
گزارش آن را در  بخش »اعان گزارش های مردمی 
مبارزه با فساد «که در صفحه نخست پورتال این 
وزارتخانه به نشانیmefa.gov.ir در دسترس 
ــال کنند.در  عموم مــردم قــرار گرفته اســت، ارس
ادامــه این اطاعیه آمــده اســت: »از آن جایی که 
مبانی رسیدگی در محاکم اداری و قضایی نیازمند 
مستندات متقن و شواهد کافی می باشد، بدیهی 
است، گزارش هایی که از این نظر کامل باشند، 
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به همه گزارش 
دهندگان، این اطمینان را می دهد که ضمن رعایت 
محرمانگی هویت گزارش دهندگان، حمایت های 
حقوقی و سازمانی در این خصوص به عمل آید. 
با اطمینان از سودمندی این گونه تاش ها در 
رونق فعالیت های اقتصادی و بهبود محیط کسب 
و کار، متناسب با میزان اثربخشی گزارش ها در 
کشف ابعاد فساد و سوء جریانات منجر به صدور 
حکم قضایی، پاداش مادی به گزارش دهندگان 
اهدا خواهد شد. گزارش نتایج اقدامات مرتبط با 
رسیدگی به گزارش های مردمی، در ادوار سه ماهه 

به اطاع عموم خواهد رسید.«
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خط و نشان برای جانسون پیروز 
استورجن: جانسون نمی تواند اسکاتلند را بر خالف میلش در اتحاد با انگلیس نگه دارد 

جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( به مسئله 
ای کلیدی که آینده این کشور را رقم می زند، تبدیل 
شده است.در همه پرسی برگزیت در ژوئن 2016 
اسکاتلندی ها با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
مخالفت کردند و اکنون قصد برگزاری همه پرسی 
دیگری را برای تعیین وضعیت آینده اسکاتلند 
دارند، مسئله ای که با مخالفت شدید لندن مواجه 
شده است.کمتر از چند ساعت پس از اعالم نتایج 
اولیه انتخابات که حاکی از پیروزی حامیان برگزیت 
بــود، »نیکوال استورجن« وزیــر اول اسکاتلند و 
رهبر حزب ملی اسکاتلند که حزبش توانسته 
است به عنوان حزب سوم و با کسب کرسی های 
قابل توجهی در مقایسه با قبل به پارلمان راه 
یابد، گفت: اسکاتلند نباید با پیروی از جانسون 
ــا جدا شــود. استورجن  متضرر و از اتحادیه اروپ
اعالم کرد: اسکاتلند با اجرای برگزیت مخالف 
است و جانسون ماموریتی برای خارج کردن آن 
از اتحادیه اروپا نــدارد.در واکنش به این موضع، 
بوریس جانسون رهبر حزب محافظه کار و نخست 
وزیر بریتانیا گفت:  نتیجه همه پرسی سال 2014 
قاطع بود و باید به آن احترام گذاشت.اگرچه حزب 

محافظه کار با شعار اجرای برگزیت توانست در 
انتخابات پارلمانی زودهنگام به پیروزی برسد، 
اما برای جانسون که با به دست آوردن اکثریت 
مطلق پارلمانی به دنبال اجرای برگزیت و خروج از 
اتحادیه اروپاست، مخالفت اسکاتلندی ها با خروج 
از اتحادیه اروپا همچنان چالش بزرگی به شمار 
می رود. مردم بریتانیا شامل انگلیس، اسکاتلند، 
ولز و ایرلندشمالی در ژوئــن 2016 با شرکت 
در همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپــا، به خروج 
از این نهاد اروپایی رای دادند.هرچند اکثریت 
شرکت کنندگان بریتانیایی در این همه پرسی 
ــد، اما اکثر مــردم اسکاتلند و  رای به خــروج دادن
ایرلندشمالی با ماندن در اتحادیه اروپــا موافق 
بودند.در سال 2014 اولین همه پرسی جدایی 
اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که 55 درصد به 
ماندن در بریتانیا رای دادند. استورجن با توجه به 
عملکرد غیرقابل قبول دولت محافظه کار درباره 
برگزیت خواهان آن اســت که گزینه استقالل 
اسکاتلند همچنان به عنوان گزینه مطرح باشد.
اسکاتلندی ها خواهان آن هستند که برای رهایی 
از تبعات بسیار منفی و البته ناخواسته برگزیت، 

حداقل این شانس را داشته باشند که دوباره همه 
پرسی جدایی از بریتانیا را برگزار کنند.در واقع 
دغدغه اسکاتلندی ها درباره تبعات برگزیت در 
بعد اقتصادی دو جنبه دارد: نخست، نگرانی شدید 
اسکاتلندی ها از تبعات اجرای برگزیت بر اقتصاد 
این منطقه شمالی بریتانیاست.به گفته استورجن، 
برگزیت با کاهش تولید ناخالص داخلی اسکاتلند 
سالیانه بیش از 11 میلیارد پوند به اقتصاد این 
منطقه خسارت وارد می کند. امــا جنبه دیگر 
اجرای برگزیت به جدا شدن بریتانیا از بازار واحد 
اروپا برمی گردد که با توجه به مراودات گسترده 
اقتصادی اسکاتلند با کشورهای اتحادیه اروپا، 
در صــورت عملی شدن این جدایی، ضربه به 
مراتب بزرگ تری به ساختار اقتصاد و تجارت 
اسکاتلند وارد خواهد شد.از همین رو وزیر اول 
اسکاتلند مخالف خروج کامل بریتانیا از اتحادیه 
اروپا یا همان برگزیت سخت است، در حالی که 
حامیان برگزیت سخت از جمله بوریس جانسون 
خواهان گسست کامل روابط بریتانیا و اتحادیه 
اروپا هستند. استورجن خواهان آن است که در 
چارچوب رویکردی منعطف دربــاره برگزیت، 
اسکاتلند و بریتانیا در بــازار واحــد اروپــا باقی 
بمانند. مردم اسکاتلند به شدت خواهان ادامه 
ارتباط با اتحادیه اروپــا و بهره گیری از منافع 

آن هستند.

توئیت روز

پیشخوان بین الملل 

پمپئو رفتنی شد؟
وزیر خارجه آمریکا یک حساب شخصی در شبکه 
اجتماعی توئیتر ایجاد کرد تا گمانه زنی ها درباره 
کناره گیری وی از وزارت خارجه و ورود به انتخابات 
مجلس سنا افزایش یابد.مجله تایم ماه پیش گزارش 
داده بود، مایک پمپئو در هفته های گذشته به سه نفر 
از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه گفته قصد دارد 
از سمت اش استعفا کند و در انتخابات مجلس سنا 
در سال آینده نامزد شود، اگر چه سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا این گزارش را تکذیب و اعالم کرد که 
پمپئو قصدی برای استعفا ندارد.پمپئو که متولد 
1963 در ایالت کالیفرنیاست، برای سه دوره و 
در سال های 2011 تا 2017 نماینده کانزاس در 
کنگره بوده است.وی سال 2017 به عنوان رئیس 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( انتخاب شد 
و پس از آن که »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه 
سابق آمریکا از دولت کناره گیری کرد، توسط ترامپ 

به عنوان وزیر خارجه انتخاب شد.

هفته نامه اکونومیست با تیتر »درحال آزمایش« 
به استیضاح دونالد ترامپ و تاثیر تاریخی آن بر 

دموکراسی آمریکا پرداخته است.

معترضی در مصر نیست! 
مصر در روزگار عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور 
آن نه با خودکامگی دوران مبارک سنخیتی دارد 
که انــدک فضای بسته ای را بــرای مخالفان باز 
گذاشته بود، نه با اقتدارگرایی ناسیونالیستی 
جمال عبدالناصر، بلکه در ظاهر یک عقبگرد 
تمام و کمال به استبداد قرون وسطایی و ماهیتا 
استبدادی اســت که نه دستاویز دینی دارد نه 
محمل قومی، بلکه ماهیتی صرفا شخصی، نظامی 
و الیگارشی دارد و این بدترین شکل استبدادورزی 
و از جنس تمامیت خواهی آگوستو پینوشه است. 
رئیس جمهور مصر که بــرای حفظ کیان خود و 
تامین منافع الیگارشی نظامیان حامی مدتی است 
دست به اقداماتی زده و آن را اصالحات اقتصادی 
نامیده که ملت 100 میلیونی مصر را فقیرتر از هر 
زمانی ساخته است، به تازگی در اجالس »صلح 
و توسعه پایدار در آفریقا« افاضه تازه ای داشت که 
باز دستمایه مصریان شوخ طبع و طنزمزاج شد. 
سیسی گفت، هیچ مصری معترض او نیست و 
از قسوت »اصالحات اقتصادی« پیش او شکوه 
نکرده است.این گفته سیسی همچون سخنان 
قبلی او از جمله این که »یخچال خانه ما خالی 
است« مورد تمسخر و جوک سازی در شبکه های 
اجتماعی مصری و عربی قرار گرفته و خیلی ها 
وضعیت معیشتی بغرنج ملت مصر، اعتراضات 
دو ماه پیش مصری ها به این وضع و چپاولگری 
ارتشیان را گوشزد و او را به دروغ گویی متهم 
کردند. اما واقعیت این است که سیسی راست 
گفته و هیچ دروغی نگفته است! چون اساسا در 
قاموس خودکامه ای چون او اعتراض معنایی 
ندارد و ملت و مردم کسانی هستند که معترض 
نیستند و معترضان هم مردم نیستند؛ حتی اگر 
99 درصد یک جامعه را تشکیل دهند. به عبارت 
دیگر، ملِت مستبدان، ملتی نیست که در علوم 
سیاسی و جامعه شناسی تعریف مشخصی دارد، 
بلکه آنی است که یا به کلی دم فرو بندد و از بیداد 
خاموشی گزیند یا اگر لب به سخن گشاید جز بله 
قربان گویی و به به و چه چه کردن چیزی بر زبانش 
ساری و جاری نشود.از این جهت تظاهرات غیر 
اخوانی سپتامبر گذشته به فراخوان محمد علی 
تاجر و بازیگر مصری از نگاه عبدالفتاح سیسی 
اعــتــراض نیست کــه اگــر بــود نمی گفت کسی 

معترض سیاست های اقتصادی او نیست.

تحلیل روز

یک هفته بعد از آن که دونالد ترامپ اعالم کرد 
31 نماینده حزب دموکرات مجلس نمایندگان 
از حوزه انتخابیه ای برگزیده شده اند که طرفدار او 
بوده و این مسئله سبب فشار بر نمایندگان شده، 
اکنون با تصویب دو الیحه مربوط به استیضاح 

در کمیته قضایی، احتمال چرخش برخی از 
اعضای دموکرات این مجلس به سمت حزب 
جمهوری خواه مطرح شده است.به نوشته سی ان 
ان برخی خبرها از تصمیم »جف ون درو« نماینده 
دموکرات حوزه انتخابیه نیوجرسی برای پیوستن 

به حزب جمهوری خواه در آستانه رای گیری هفته 
آینده مجلس نمایندگان درباره الیحه استیضاح 
ترامپ حکایت دارد.»ون درو« یکی از مخالفان 
سرسخت در میان دموکرات ها درباره استیضاح 
ترامپ است.نظرسنجی های درون حزبی نشان 
می دهد این نماینده اکنون در حوزه انتخابیه اش 
با افت چشمگیر حمایت از سوی دموکرات ها 
مواجه است.سی ان ان از این تعداد نمایندگان 
دموکرات به عنوان نمایندگان آسیب پذیر یاد کرد، 
از جمله »جیل سیسنروس«  نماینده دموکرات 
ایالت کالیفرنیا، »آنتونی بریندیسی« از نیویورک 

و »کندرا هورن« از ایالت اوکالهما.

اقدامی برای نجات ترامپ	 
سی ان ان دیروز نیز به »فیل مورفی« فرماندار ایالت 
نیوجرسی اشاره کرد که با انتقاد شدید از تصمیم 
»ون درو« از تغییر حزبش گفته، »ون درو« قصد 
دارد با این کار خود، سبب نجات ترامپ و پیروزی 
او در انتخابات 2020 شود.مورفی، او را فردی 
خائن خواند که با قرار گرفتن در کنار ترامپ، به 
ارزش هــای حزب دموکرات خیانت کرده است 

و این حزب بیش از این قادر به حمایت از چنین 
فردی نیست.»کوین مک کارتی«  رهبر اقلیت 
حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان نیز 
از تصمیم »ون درو« برای تغییر حزبش استقبال 
ــرد.»ون درو« درحالی از حوزه دوم  و حمایت ک
انتخابیه ایالت نیوجرسی در سال 201۸ به عنوان 
یک دموکرات پیروز شد که جمهوری خواهان به 
مدت 24 سال در این ایالت برنده انتخابات بودند 
و عالوه بر آن، ترامپ در انتخابات 2016 آمریکا 
در این ایالت نیز به پیروزی دست یافت. کمیته 
قضایی مجلس نمایندگان سرانجام  22 آذرماه، 
دونالد ترامپ را بر سر ماجرای »اوکراین گیت« در 
دو مورد »سوءاستفاده از قدرت و مانع تراشی بر سر 
تحقیقات کنگره« با 23 رای موافق در برابر 17 
رای مخالف متهم دانست و قرار است این الیحه 
هفته آینده در صحن مجلس نمایندگان به رای 
نمایندگان هر دو حزب گذارده شود.تحقیقاتی 
که از  24 سپتامبر)دوم مهر( 2019 در پی متهم 
شدن ترامپ به اعمال فشار بر اوکراین، درباره 
»جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات ریاست 

جمهوری 2020 آمریکا و پسرش آغاز شد.

فشار حداکثری ترامپ به رقبا 
آیا مانند »ون درو« نمایندگانی دیگر از حزب دموکرات، جمهوری خواه می شوند؟ 

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

جانسون ابتدا در نطق پیروزی اش می گوید: می 
خواهم از همه کسانی که این پیروزی تاریخی را 
رقم زدند، تشکر کنم. نخست وزیر بریتانیا سپس 
جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیسیون کارگر  را 
در آغوش می گیرد و می گوید: من بدون تو نمی 
تونستم انجامش بدم )پیروز بشم(. اشاره ای به 
مواضع مبهم رهبر حزب کارگر درباره برگزیت که 
به شکست بزرگ آن ها و پیروزی محافظه کاران 

انجامید. کارتون از پیتر بروکس

کارتون روز 

۴ هزار نظامی آمریکا از 
افغانستان خارج می شوند 

پاندول مذاکرات صلح آمریکا با نمایندگان 
طالبان در دوحه، پایتخت قطر، دایم میان 
توقف و از سرگیری گفت وگوها در حرکت 
اســت. همزمان به نوشته شبکه »ان بی 
سی« آمریکا،  دولت دونالد ترامپ در نظر 
دارد طی روزهای آینده خروج حدود چهار 
هزار نظامی این کشور از افغانستان را اعالم 
کند. خروج این سربازان از افغانستان به 
صورت مرحله ای و ظرف چند ماه صورت 
خواهد گرفت. به گفته این منابع آمریکایی، 
با خــروج ایــن تعداد نیرو بین هشت تا 9 
افغانستان  در  آمریکایی  نظامی  هـــزار 
باقی خواهند ماند. دونالد ترامپ از زمان 
کـــارزار انتخاباتی خــود در ســال 2016 
تاکنون به دنبال خروج نظامیان آمریکایی 
از افغانستان است. مارک اسپر، وزیر دفاع 
آمریکا هفته گذشته گفته بود که کاهش 
شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان 
حتی در صورت دست نیافتن به توافق با 

گروه طالبان نیز اجرا خواهد شد.
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ویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

پاسخ ۷۷۷ استاد دانشگاه به نامه 
۷۷ اصالح طلب 

صادق خرازی: من این بیانیه را قبول ندارم مبنای این بیانیه اصل نظام را هدف 
قرار داده بود 

۷۷۷ نفر از اعضای جنبش استادی دانشگاه ها در 
۷۷ نفر از اصالح طلبان  بیانیه ای تحلیلی به نامه 
دربــاره حوادث آبان پاسخ دادنــد. به گزارش فارس 
در این بیانیه آمده است که بیانیه ۷۷ اصالح طلب 
»حّد اعالی دروغ پراکنی و فرصت طلبِی سیاسی« 
را به نمایش گذاشت  و در آن »اغتشاش گران« به 
ــران« شد. در این بیانیه با بیان  نام »مّلت بــزرگ ای
این که »ُپر واضح است که مردم در وضِع اقتصادِی 
معیشِت  به سختی،  و  به سرمی برند  نامساعدی 
خویش را می گذرانند« آمده است: آیا جز این است 
دولــِت  نسنجیدۀ  و  اشتباه  اقتصادِی  سیاسِت  که 
به  نامه  نویسندگان  جریاِن  حمایِت  مــورد  محترم 
دلیل دوری از مردم پایگی و فقدان مهارت نظری 
گفت وگو با مردم ومتعاقبًا غافلگیری مردم در حادثه 
اخیر، بر حجِم مشکالت و دشــواری هــای ذهنی و 
اقتصادی شان افــزوده اســت؟! آیا جز این است که 
دوری از قوای درونی مّلت و دل بستن به »مذاکره« 
و »برجام« به عنواِن یک »راه حــّل اساسی« در طوِل 
شش ساِل گذشته، به»ازدست رفتِن همۀ فرصت ها« 
ــران نسبت به مواضع و  و »شرطی شدِن اقتصاد ای
کنش های دولت های غربی« منجر شد؟! در بخش 
دیگری از این بیانیه تصریح شده است: آیا نویسندگان 
نامه ۷۷ نفره تا، این اندازه در سپهر افکار عمومی، 
سخیف و بی اعتبار شده اند که می خواهند با حمایت 
از »اراذل و اوباِش بی هوّیت« و »مزدوراِن اجاره ای« 
نفِع  ضّدانقالب«،  سازمان یافتۀ  »گروهک های  و 

نامشروعی را نصیب خود کنند؟!
این بیانیه افزوده است: مدعیان اصالحات و مدافعان 
دروغین ملت ایران نه تنها از نظام و انقالب اسالمی 
عبور کرده بلکه برای اصل اسالم و مقدسات مردم 
ایران ارزش و اعتباری قائل نیستند. چنانچه در نوشته 
هزار واژه ای خود حتی یک کلمه از اسالم، مسلمان، 
دین، اخالق، شرف یا از دیگر واژگان مقدس رایج در 
قاموس ملت ایران استفاده نکرده اند. این ادبیات و 
قلم برای مردم مسلمان ایران، تداعی گر بیانیه های 
گروهک های مارکسیست، راست گرایان لیبرال و 
التقاطیون ضد خلقی بوده است که امروز منفورترین 
افراد نزد همه ملل و کشورها هستند. نویسندگان 
این بیانیه همچنین »ضمن حمایت از اقدام مسئوالن 
کشور برای برنامه ریزی برای کاهش مصرف انرژی 
به ویژه سوخت راهبردی بنزین و قطع یارانه آن از 
طبقات مرفه« تاکید کرده اند: مصّرانه تقاضا داریم 
طبق وعده های خویش، قویًا از روند افزایش قیمت 

دیگر کاال ها جلوگیری کنند و به هر شکل ممکن از 
تسّری آن به حوزه های دیگر به ویژه کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم ممانعت به عمل آورند.  در پایان این 
بیانیه نیز تاکید شده است: از نویسندگان بیانیه ۷۷ و 
همه خام اندیشان و مقلدان اندیشه های غرب هم می 
خواهیم تا به دامان ملت بازگردند و راهی را که پیشتر 
گروهک های ضدخلقی با لوای خلق مرتکب شدند 
اّما سرانجام در مقابل آن ها قرار گرفتند نپیمایند، 
زیرا همراهی با ضد انقالب و اربابان آن ها خذالن در 
دنیا و آخرت و شرمساری در پیشگاه تاریخ را در پی 

خواهد داشت.

ــرازی از بیانیه ۷۷ چهره 	  انتقاد تند صــادق خ
اصالح طلب

ــادق خــرازی  همچنین به گــزارش خبرآنالین، ص
دبیرکل حزب اصالح طلب ندا از بیانیه ۷۷ چهره 
اصالح طلب انتقاد کرد و گفت: بیانیه ۷۷ بیانیه ای 
ــاق و تایید کــل نیروهای  ــوق، وف ــورد وث نبود کــه م
اصــالح طلب باشد. من  از شخص اول اصالحات 
تا پایین ترین بدنه اصالحات خبر دارم، بسیاری از 
خردمندان راجع به این بیانیه حرف داشتند. آن 
آقایان هم حرفشان را زدند نظام هم سعه صدر داشت 
و تحملشان کرد. وی تاکید کرد: این بیانیه فاجعه 
بود، من این بیانیه را قبول ندارم مبنای این بیانیه 
اصل نظام را هدف قرار داده بود. وی که در برنامه 
»جهان آرا« در شبکه افق حضور یافته بود در پاسخ به 
این سوال مجری برنامه جهان آرا که آیا این صحبت 
شما به این معنی است که این ۷۷ نفر برانداز هستند؟ 
گفت: این تعبیر را شما به کار می برید من نمی گویم. 
اگر اجازه بدهید من حرف خودم را بزنم...  این بیانیه 
بوی ترشیدگی سیاسی می داد، این بیانیه، بیانیه 
نیروهای انقالب نبود، این بیانیه با یک عقده گشایی، 
اصل نظام را زیــر ســوال بــرده بــود، هرچه شود و هر 

اتفاقی که بیفتد نظام مال خود ماست.

نسخه موسوی الری استراتژی 
انتخاباتی اصالح طلبان 

 موسوی الری: راه موفقیت اصالح طلبان 
در انتخابات حرکت جبهه ای است 

وزیر کشور دولت اصالحات تنها راه موفقیت جریان اصالحات در دور یازدهم 
انتخابات مجلس را حرکت جبهه ای بیان کرد و افزود: با اتخاذ این رویکرد 

توانستیم در انتخابات ۹۲ تا ۹۶ نتیجه الزم را به دست آوریم. 
به گزارش ایرنا »عبدالواحد موسوی الری« روز گذشته در نشست فصلی 
استان های حزب وحدت و همکاری ملی اظهار کرد: جریان اصالح طلبی 
توانست با جریان جبهه ای خود در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
دهم و شورای اسالمی شهرها در کشور نتیجه قابل قبولی را کسب کند. در 
مجلس یازدهم هم بهترین راه همین رویکرد جبهه ای است باید منتظر ماند 
تا با توکل به خدا و اتحاد نیروهای اصالح طلب به نتیجه برسیم. نایب رئیس 
شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان گفت: دو جریان اصالح 
طلبی و اصولگرایی که هر دو در درون نظام هستند، حضوری فعال دارند که 
پس از بررسی صالحیت ها لیست نامزدهای اصالح طلبان در مراکز استان 

ها مشخص می شود. 
این عضو مجمع روحانیون مبارز درباره نحوه تعیین نامزدهای تهران، اظهار 
کرد: هنوز جبهه اصالح طلبان به یک جمع بندی خاص اجرایی نرسیده 
است، طرح هایی پیشنهاد شده که در حال بررسی است ولی می توان گفت 
نامزدهای تهران براساس شاخص هایی چون تجربه نمایندگی، مدیریت 

اجرایی، تخصص، سابقه و تدین  و از این قبیل موارد تعیین می شوند.
مرتضی مبلغ:اصالحات در قبال کشور احساس مسئولیت می کند	 

همچنین مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گو با پارسینه 
با اشــاره به تاثیرگذاری جریان اصالحات اظهار کرد: جریان اصالحات 
یکی از ریشه دارترین گروه های فعال در عرصه سیاست است و به همین 
 دلیل اصالح طلبان در هر شرایطی در قبال کشور احساس مسئولیت

می کند. 
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات ادامه داد: حضور در انتخابات 
برای جریان های سیاسی از اوجب واجبات است و اساس حیات سیاسی 
جریان های سیاسی بدون کنش انتخاباتی بی معنی است. وی اظهار کرد: 
نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی تدابیری را در دستور 
کار قرار بدهند تا ان شاءا... انتخابات مجلس یازدهم برگ برنده ای برای 

کل نظام باشد.

دستور جدید به مدیران دولتی 
درباره پول دادن به صدا و سیما

پس از آن که هیئت وزیـــران در مصوبه اوایــل 
ــرارداد توسط  ــود، هرگونه انعقاد قـ مهرماه خ
دستگاه های دولتی با سازمان صدا و سیما برای 
تولید برنامه های اطالع رسانی را منوط به تایید 
محتوایی این برنامه ها از سوی یک کارگروه 
ــرد، یک مسئول مهم دولتی در نامه  خــاص ک
روزهای اخیر خود به مدیران اقتصادی کابینه از 
آن ها خواسته است به مسئوالن اقتصادی ادارات 
و سازمان ها دستور دهند هرگونه پرداخت در 
قالب آن مصوبه به رسانه ملی، فقط با طی روند 

مذکور و تایید اولویت ها صورت بگیرد.

تور ساخت ایران برای مسئوالن 
اجرایی بگذارید

و  انقالب  رهبر  بیانات  و  تاکیدات  به  توجه  با 
دستورات رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تامین 
و توجه حداکثری به محصوالت تولید کشور در 
دستگاه های اجرایی، یک عضو مهم دولت از 
مدیران ارشد اجرایی خواسته است با حضور در 
نمایشگاه ها و مراکزی که در افزایش اطالع آن ها 
از کم و کیف روند و نحوه تولید محصوالت ساخت 
ایران موثر هستند، موجبات افزایش تعامل میان 
بخش های مهم فعال در بخش تولید کشور را 

فراهم و گزارش آن را به دولت اعالم کنند.

تشویق برای انتخابات 

ــورای مرکزی  محمدجواد حق شناس عضو ش
حزب اعتماد ملی با اشاره به این که براندازان و 
تمامیت خواهان مانند دو لبه قیچی اصل مشارکت 
حداکثری در انتخابات را نشانه گرفته اند، گفت: 

حــزب اعتمادملی تالش 
ــردم را  می کند که م

ــرات  ــط ــه خ ــوج ــت م
یــاس و ناامیدی از 
نهادهای انتخاباتی 

کند./ایسنا

انتقاد از کاهش بودجه دفاعی 

حجت االسالم ذوالنوری نماینده مردم قم، رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: در الیحه بودجه سال ۹۹ کاهش بودجه 

بخش دفاعی را شاهد هستیم 
ــم که  و در مــــواردی ه

بودجه نسبت به قبل 
تغییری نکرده به دلیل 
ــورم، کـــار با  ــ ــود ت وجـ

مشکل مواجه خواهد 
شد./خبرآنالین

 نامه سرگشاده حضرتی 
به عزیز جعفری 

 مدیرمسئول روزنامه اعتماد در نامه ای سرگشاده 
به فرمانده سابق سپاه که با تیتر »از: حضرتی 
نماینده مردم تهران به:عزیز جعفری فرمانده سابق 
سپاه: در انتخابات دخالت نکنید« تیتر یک این 
روزنامه شده است به اظهارات اخیر سرلشکر عزیز 
جعفری واکنش نشان داد.  این نامه سرگشاده در 
واکنش به صحبت های فرمانده سابق سپاه در 
برنامه تلویزیونی جهان آرا نوشته شده که هفته 
گذشته از شبکه افق پخش شد.   الیاس حضرتی  
در نامه خود به این بخش از سخنان سردار عزیز 
جعفری اشاره کرده که گفته بود: »مدیریت کشور 
باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسالم ناب است، 
هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال 
داشته باشد، سنجش آن وظیفه سنگین شورای 
نگهبان است که فکر نمی کنم شورای نگهبان با 
این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید 
صالحیت تمرکز کنند. االن در همین کشورهایی 
که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با 
نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که این جا روی 
کار می آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما 
با رهبری اختالف دارد. خب اگــر دیدگاهت 
اختالف دارد برای چه آمدی؟«. حضرتی  در نامه 
خود نوشته است: واقعا نمی دانم شما کدام کشور 
دموکراتیک دنیا مد نظرتان بود که چنین ادعایی 
را طرح کردید؟ در کدام کشور دموکراتیک در 
بررسی صالحیت  نامزدهای نمایندگی مجلس 

ــراد« از سوی  یا تشکیل دولــت »مبانی فکری اف
نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد و 
هر که را که به تعبیر شما »هماهنگ« نباشد از 
دایره انتخاب مردم بیرون می گذارند؟ حضرتی 
در ادامه این نامه آورده است: اگر قانون اساسی 
به صورت کامل مبنای عمل ما باشد هیچ کس 
نگران مشارکت مردم در انتخابات نخواهد شد و 
امید مردم به صندوق رای به یأس و سرخوردگی 
نخواهد انجامید...یکی از ابعاد تضعیف جمهوریت 
امور  در  غیرسیاسی  نیروهای  مداخله  نظام، 
سیاسی است که هم غیرقانونی است و هم مخالف 
وصایای امــام خمینی اما در عمل هر روز ابعاد 

وسیع تری پیدا می کند.«

خبر
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از میان خبرهاجامعه
رئیس پژوهشگاه رویان در گفت وگوی اختصاصی با خراسان تاکیدکرد

دستاوردهای پژوهش ایرانی در   تراز جهانی
تحقیقات ایران در درمان ناباروری، همانند سازی  و سلول های بنیادی درشمار برترین های جهان است

تقویم  در  آذر   25 رنجبر-  جــواد  محمد 
کشورمان به عنوان »روز پژوهش« نام گرفته 
اســت. موضوعی که در ایــن چند ســال اخیر 
توجه ویژه ای در کشور به آن شده است و به 
عنوان یکی از زیربناهای شتاب علمی کشور 
مورد تاکید و حمایت جدی رهبر معظم انقالب 
نیز قــرار دارد. البته در ایــن بین پژوهش با 
چالش هایی نیز روبه رو بوده است، اما محققان 
کشور همواره سعی کرده اند تا با عبور از این 
چالش ها به موفقیت های علمی در زمینه های 
مختلف دست یابند. پژوهش در همه حوزه های 
علوم انسانی، تجربی و مهندسی نقش مهمی 
در کشور دارد و می طلبد که به ویژه در حوزه 
بودجه، بیش از پیش به آن توجه شود.به همین 
مناسبت پای صحبت های دکتر عبدالحسین 
شــاهــوردی رئیس پژوهشگاه رویـــان جهاد 
دانشگاهی بــه عــنــوان یکی از بــزرگ ترین 
پژوهشگاه هــای کشور نشسته ایــم و گپ و 
گفتی درباره پژوهش با وی انجام داده ایم که 

در ادامه می خوانید.

بسیاری از مشکالت با پژوهش حل می شود       
رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی روز 
گذشته در گفت و گو با خراسان از روند پژوهش 
درکشور اظهار کرد: اولین موضوع در بحث 
پژوهش، مانوس شدن با پژوهش است که این 
اتفاق در کشور افتاده است و مسئوالن اجرایی 
کشور این را درک کنند که می توان با پژوهش 
و نگاه عمیق به مسائل، بسیاری از مشکالت 
کشور را رفع کرد. دکتر عبدالحسین شاهوردی 
افزود: در این چند دهه، پژوهش با سختی های 
زیاد و البته حمایت ها و تشویق های رهبر معظم 
انقالب و با آن نگاه سخت افزاری و نرم افزاری 
ایشان به موضوع پژوهش، این موضوع جایگاه 
خود را در کشور باز کرده و پژوهش به نوعی 
برادری خود را به جامعه و به مردم و آن بخشی 
که نیاز به پژوهش دارد، ثابت کرده است.وی 
ادامه داد: تاکنون نگاه مان به خارج از کشور 
بوده و احساس مان این بوده که غرب بهتر کار و 
در این زمینه تالش بیشتری می کند که، تغییر 

نگاه اتفاق افتاده است.

حربه پژوهش علیه تحریم       
دانشگاهی  جهاد  رویــان  پژوهشگاه  رئیس 
خاطرنشان کــرد: در این مسیر کمکی که به 
ــود. بعضی  پژوهش شــد، همین تحریم ها ب
مسئوالن که شاید باورشان به توان داخلی نبود، 

قهری به توان داخلی روی آوردنــد.وی اضافه 
کرد: حاال این موضوع، فرصتی برای پژوهش 
کشور است که بتواند از آن حداکثر استفاده را 
ببرد و نیاز جامعه را پاسخ دهد و امیدواریم که 
پژوهش در حدی در کشور نهادینه شود که اگر 
فردا شرایط مان در کشور عادی شود، پژوهش 
یک فرهنگ شود. حداقل به پژوهش داخل 
تکیه کنیم و بتوانیم با پژوهش آورده ای را برای 

نسل بعد به جا بگذاریم.

دانش به روز درمان ناباروری         
شاهوردی در ادامه به وجود دانش به روز درمان 
ناباروری در کشورمان اشــاره کرد و گفت: در 
بحث ناباروری کاری که در رویان و کشور در حال 
انجام است، دانش روز است.وی افزود: چهار 
دهه از عمر اولین فرزند حاصل از لقاح خارج از 
رحم، می گذرد. علم، علم جدیدی بوده است 
و االن مدعی هستیم در خدمات تخصصی، با 
بهترین کشورهای صاحب این دانش می توانیم 
رقابت کنیم. امروز میزبان مهمان خارجی هم 
ــش، دانش  هستیم. چــرا که عــالوه بر ایــن دان
پزشکی کشورمان بوده است و به روز هستیم. 
این به روز بودن ما در موضوع پزشکی تولید مثل، 
حاصل پژوهش هایی بوده که در کنار خدمات 

تخصصی در کشور انجام شده است.

با پیشرفته ترین هادر سلول های بنیادی       
رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یادآور 
شد: در مبحث سلول های بنیادی، امــروزه 
همپای پیشرفته ترین کشورهایی که در این 
زمینه سرمایه گــذاری کردند، موضوعات را 
پژوهش کردیم، از پژوهش تجربی و آزمایشگاه 

روی ترجمان این علم، روی مدل های حیوانی 
ــی هــای بالینی،  ــای ــارآزم ــا مــدل هــای ک و ب
دربسیاری از خدمات در حال نزدیک کردن 
به عرصه خدمات عمومی هستیم و این موارد 
ــزود: اگــر این  مــدیــون پــژوهــش اســـت.وی افـ
سرمایه گذاری در عرصه سلول های بنیادی 
و سلول درمانی یا پزشکی بازساختی انجام 
نگرفته بود، ما به این دانش و توانمندی دست 
نمی یافتیم. زیرا این ها جزو دانش های روز 
هستند کشورهای صاحب این دانش به راحتی 
این دانش را در اختیار کشور ثالث نمی گذارند.
شاهوردی ادامــه داد: اگر تالش ما در بحث 
پژوهش نبود، االن برای بسیاری از بیماری ها 
مانند سرطان های خونی به ویژه در کودکان، 
باید برای درمان آن ها، سلول از خارج کشور 

وارد می کردیم.

جایگاه ایران در زمینه سلول های بنیادی       
وی درباره جایگاه ایران در زمینه سلول های 
بنیادی در جهان تاکید کرد: ایران واقعا جزو 

10 کشور صاحب نام این دانش 
اســـت و ایـــن گفته بــراســاس 
نتایجی که در مجالت علمی 
سلول های بنیادی که توسط 

انجمن بین المللی سلول های 
بنیادی به چاپ می رسد و در آن 

گزارش جهانی ارائه می دهد، 
ــس پــژوهــشــگــاه  ــی ــت.رئ اس
رویان با اشاره به کاربردی 
شدن دانش همانند سازی 
ــروری  پـ در صــنــعــت دام 

ــش  کـــشـــور گـــفـــت: دانـ

همانندسازی در صنعت دام پروری وارد شده 
و در زمینه تکثیر حیوانات با ظرفیت ژنتیکی 

خوب وارد خدمات شده است.

اختصاص درصــد بسیار کمی از درآمد        
ملی به پژوهش   

ــه ایـــن ســـوال که  ــه در پــاســخ ب ــ وی در ادام
بودجه های پژوهش چقدر راضی کننده است؟ 
اظهار کرد: دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و جامعه 
علمی شرایط کشور را درک می کنند، اما واقعا 
درصد بسیار کمی از درآمــد ملی به پژوهش 
اختصاص می یابد. انتظار است که به عدد 
قابل توجهی برسیم و بتوانیم 3-4 درصد از 
بودجه را به پژوهش اختصاص دهیم که رقم 
فعلی بسیار کمتر از این اعداد است.شاهوردی 
افــزود: هم اکنون بسیاری از صندوق های 
شکل  خطرپذیر  گــذاری  سرمایه  و  پژوهش 
گرفته تا بتواند از پژوهش و به ویــژه پژوهش 
های هدفمند حمایت کند و امسال هم با توجه 
به بودجه پژوهش کم، با حمایت رهبر انقالب، 
ــت بــودجــه ای را از محل صــنــدوق ارزی  دول
اختصاص داد تا بسیاری از پروژه های کاربردی 
حمایت شود. ان شــاءا... که پژوهش در سال 
99 نیز با همین نگاه دنبال شود.وی ادامه داد: 
باید با نتایج کارمان اعتماد بازار سرمایه را به 
دست آوریم و احساس کنند با سرمایه گذاری 
در پژوهش، ارزش افــزوده باالیی را به دست 
می آورند. امیدوارم محققان با کارهای خوبی 
که انجام می دهند اعتماد بــازار را به دست 
بیاورند.وی درباره پروژه های آینده و کالن این 
پژوهشکده نیز گفت: تالشمان این است که 
تعدادی از پروژه هایمان در حوزه سلول های 
بنیادی را که در قالب شرکت های سرمایه 
گذاری در حال فعالیت هستند به بورس وارد 
کنیم که امیدواریم طی دو، سه سال آینده 

شاهد نتایج آن باشیم.
وی افــزود: رویــان دارای 10 شرکت دانش 
بنیان است که در عرصه های تولید داروهای 
دامــی، تکثیر حیوانات با ظرفیت ژنتیکی 
خوب فعال است و با همین دانش هایی که به 
دست آمده بود، در عرصه سلول های 
بنیادی کــارهــای خوبی را 
ــد و  دارد انــجــام مــی ده
محصوالت  امیدواریم 
آن ها پس از تاییدیه ها 
و ورود به بازار، دردی 

از جامعه را کم کند.

پایان شهر فروشی
مجلس شهرداری ها را از فروش 

تراکم مازاد و تغییرکاربری منع کرد

گروه اجتماعی- شهر فروشی با فروش تراکم یا 
تغییر کاربری همواره از چالش های پیش روی 
شهرداری ها بوده که شهرهای ما به ویژه کالن 
شهرها را به وضعیت امروزی تبدیل کرده است. 
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند در دنیا 
ــای شــهــرداری ها با کمک  ــده 60درصـــد درآم
های دولت ها تامین می شود که البته در کشور 
ما شهرداری ها تاکنون نتوانسته اند از دولت 
بودجه های قابل توجهی داشته باشند. از این 
رو از امورشهری و گاهی نیز از امور ضدشهری 
همچون فروش تراکم یا تغییر کاربری کسب درآمد 
کرده اند که حاال مجلس در مصوبه  شهرداری ها 
را موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها کرده 
است. گزارش خراسان حاکی است، نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی دیــروز تصویب کردند 
شهرداری ها از این پس مجاز به فروش تراکم مازاد 
و تغییر کاربری امالک برخالف طرح تفصیلی 
نخواهند بود.این خبر حاکی است، نمایندگان 
یک شنبه  ــروز  دی عصر  علنی  جلسه  در  مجلس 
پارلمان و در ادامه رسیدگی به الیحه درآمد پایدار 
شهرداری ها، الحاق یک ماده به الیحه دو فوریتی 
درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها 
را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند. 
براساس این ماده الحاقی، شهرداری ها موظف 
به رعایت طــرح تفصیلی شهرها بــوده و از این 
پس مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری 
امــالک برخالف طــرح تفصیلی نخواهند بود. 
مرتکب مشمول بند هفت ماده 19 قانون مجازات 

اسالمی )بدون حبس( می شوند.

ثبت درآمد ها در سامانه برخط       
همچنین  نمایندگان مجلس دیروز شهرداری ها 
را به ثبت درآمد ها و هزینه های خود در سامانه 
برخطی که از ســوی وزارت کشور راه انـــدازی 
می شود، موظف کردند. به گــزارش خراسان، 
در تبصره 3 مــاده 1۷ ایــن الیحه آمــده است: 
شهرداری ها موظفند به ثبت درآمد ها و هزینه ها 
در سامانه الکترونیکی برخط )آنالین( که توسط 
وزارت کــشــور حداکثرظرف مــدت یک سال از 
ــدن این قانون راه انــدازی  ــراش تاریخ الزم االج
مــی شــود، اقـــدام کنند.همچنین شــهــرداری 
ــای  ــزارش ه ــای اســالمــی مکلفند گ ــورا ه و ش
صــورت هــای مالی و تفریغ بودجه را از طرق 
جراید و درگــاه الکترونیکی منتشر کنند  و  به 

اطالع عموم برسانند. 

آیا شهرفروشی تمام می شود؟       
از آن جاکه طی سال های گذشته همواره یکی از 
چالش های دولت ها و شهرداری ها بی تعهدی 
دولت ها به تعهدات خود درقبال منابع درآمدی 
ــت، ایــن پرسش مطرح  ــوده اس شــهــرداری ها ب
مــی شــود کــه ایــن مصوبه مجلس تــا چــه میزان 
می تواند در میدان عمل اجرایی شود تا شهرداری 
ها برای اداره شهرها دچار مشکالت بودجه ای 
ــت،  نگاهی  نــشــونــد.ایــن گـــزارش حــاکــی اسـ
ــرای منابع  ــاده 55 قانون شــهــرداری ها ب به م
درآمدهای معرفی شده برای شهرداری ها   این 
واقعیت را بیان می کند که منابع درآمدی پایدار 
شهرداری  ها کمتر از 30 درصد بودجه آن ها را 
تشکیل می دهد و بیش از ۷0 درصد درآمدهای 
شهرداری کشور ناپایدار و مربوط به فعالیت های 
ساخت و سازهای ساختمانی است. این درآمدها 
شامل مواردی چون فروش تراکم مازاد، عوارض 
پروانه های ساختمانی و موارد مشابهی است که 
درآمدهایی ثابت و پایدار نبوده و متاثر از دیگر 

عوامل ممکن است، تغییر کند.
مطالعه  یــک  پــژوهــش  نــتــایــج  در  همچنین 
ــورای عالی  ــ ــارش ش ــف ــه س ــه ب دانــشــگــاهــی ک
شهرسازی انجام شد و ســال95 پایگاه خبری 
وزارت را ه و شهرسازی آن را منتشر کرد، چنین 
آمده است:   »سهم درآمد حاصل از انواع عوارض 
ساخت و ساز در بودجه های ساالنه پنج کالن شهر 
تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد به ۷9 
درصــد رسیده است به طوری که در اصفهان، 
ــد، به ترتیب ۸2  مشهد و شیراز، این نوع درآم
درصد، 94 درصد و 91درصد کل منابع مالی 
اداره شهر را تشکیل می دهد. سه نوع عوارض 
مرتبط بــا ســاخــت و ســاز، ناپایدارترین درآمــد 
که  می شود  محسوب  شهرداری ها  بودجه  در 
وابستگی به آن، از یک سو امکان برنامه ریزی 
را سلب می کند  ــرای توسعه شهر  ب بلندمدت 
ــادت به دریــافــت آن در شهر  و از ســوی دیگر ع
خود باعث افزایش هزینه های اداره شهر و رشد 
آسیب های اجتماعی، جمعیتی و زیست محیطی 

در شهرهای بزرگ خواهد شد.«

پاسخ رهبر انقالب به نامه یک دختر 
نوجوان درباره رسیدن به سن تکلیف

 شما اکنون مخاطب خدای 
مهربان هستید

حضرت آیت ا...خامنه ای در پاسخ به نامه  یک 
دختر نوجوان دربــاره موعد تکلیف الهی، ورود 
به این وادی را تبریک گفتند و توصیه هایی برای 
دختران و پسرانی که به این عرصه تکلیف الهی 
وارد می شوند، بیان داشتند. متن پاسخ رهبر 
انقالب اسالمی که پایگاه اطالع رسانی ایشان 
منتشر کرده به این شرح است:دختر خوبم! وارد 
شدن به وادی تکلیف الهی، بر شما مبارک باد. 
شما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان هستید 
و این شرف عظیمی است.سعی کنید دستورات 
خدا را یاد بگیرید و به آن عمل کنید. این، شما را 
خوشبخت و ارزشمند و مفید برای دیگران خواهد 
کــرد. رهبران اســالم یعنی پیغمبر )ص(وائمه  
معصومین علیهم السالم بهترین پیشوایان اند؛ 
سعی کنید آن ها را بشناسید و پیروی کنید.درس 
خواندن و تهذیب اخــالق و هوشیاری سیاسی 
با تالش های انقالبی، وظایفی هستند  همراه 
که دختران و پسران این نسل باید آن ها را هرگز 
فراموش نکنند. من سالگرد مکلف شدن شما را 

تبریک می گویم و برای شما دعا می کنم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه مطرح کرد 

احتمال قانونی شدن 
موتورسواری بانوان در ایران

معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره احتمال قانونی 
شدن موتورسواری بانوان در ایران توضیحاتی 
داد.حجت االسالم  صادقی  ، درباره موتورسواری 
بانوان و ابالغ حکم دیوان عدالت به فردی که در 
این خصوص شکایت کرده بود و این که آیا این 
موضوع باعث شکایت دیگر بانوان درباره موتور 
سواری نمی شود؟ به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: دادن یک حکم نگران کننده نیست و ممکن 
است که در دادگاه بدوی یک حکم اعالم شود و در 
دادگاه تجدید نظر این حکم نقض شود. او گفت: 
ــاره موتورسواری  در گذشته احکام مشابه درب
بانوان درخواست شده و بعد از بررسی ها لغو 
شده، چرا که طبق قانون ماده 20 جرایم رانندگی 
به موضوع صدور گواهی نامه فقط برای آقایان 
موتورسوار، اشاره دارد.وی تصریح کرد: در آینده 
می توان اقداماتی را به لحاظ شرعی، اخالقی و 
قانونی راجع به استفاده بانوان از موتورسیکلت 
ــت به شــرط طراحی  انجام داد.وی گفت: دول
مناسب درباره موتور سواری بانوان الیحه ای را 
تحویل مجلس دهد، اگر این الیحه مورد تایید 
مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت، موتورسواری 

بانوان هم مجاز خواهد شد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
بودجه  کل  میزان  گفت:  بهداشت  وزارت 
بخش سالمت در الیحه بودجه سال آینده، 
۸5 هزار و 24۸ میلیارد تومان تعیین شده 
است که نسبت به بودجه مصوب سال 9۸، 
معادل 14 درصــد رشد نشان می دهد. به 

ــزارش  وزارت بــهــداشــت ، ســیــد کامل  ــ گ
تقوی نژاد با بیان ایــن کــه ایــن رقــم شامل 
مصارف هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای، 
تملک دارایی های مالی و درآمد اختصاصی 
ــزود: از مجموع اعتبار ۸5 هــزار و  اســت، اف
24۸ میلیارد تومان منظور شده برای حوزه 

ــزار و 263 میلیارد  ــدود 41 ه سالمت، ح
تومان از محل هزینه های عمومی، حدود پنج 
هزار و 200 میلیارد تومان از محل هدفمندی 
یارانه ها برای اجرای طرح تحول سالمت و 
مبلغ 3۸ هزار و ۷۸4 میلیارد تومان از محل 
درآمدهای اختصاصی، پیش بینی شده است.

بودجه سالمت در الیحه 99 
چقدر افزایش دارد؟
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الناز شاکردوست در جشنواره 
فیلم های سیاسی کاراسون در 
فرانسه، جایزه بهترین بازیگر زن 
را برای بازی در فیلم »شبی که ماه 
کامل شد« دریافت کرد. جایزه 

بهترین فیلم جشنواره نیز به همین فیلم رسید.

پریناز ایزدیار بازی در فیلم »مغز 
حمیدرضا  ساخته  استخوان« 
قربانی را به پایان رسانده است. 
جــواد عزتی، بابک حمیدیان، 
بهروز شعیبی و نوید پورفرج، دیگر 

بازیگرانی هستند که در این فیلم حضور دارند.

علی مصفا تا چند روز آینده با 
فیلم »جهان با من برقص« اثر 
سروش صحت، به سینما می آید. 
او به تازگی با دو فیلم »سال دوم 
دانشکده من« و »مــردی بدون 

سایه« حضور ناموفقی در گیشه داشته است.

ــاه  ــارا بــهــرامــی اوایـــل دی م سـ
ــرای تــئــاتــر »مـــن یه  ــ بـــرای اج
زنــم، صدامو می شنوین؟« به 
کارگردانی کاملیا غزلی، روی 
صحنه می رود و در این نمایش 
با ستاره اسکندری، شبنم فرشادجو و هانا کامکار 

همبازی می شود.

مریال زارعی این روزها در حال 
ایــفــای نقش در فیلم »کـــارو« 
به کارگردانی احمد مرادپور 
اســـت. او در ایــن فیلم گریم 
متفاوتی دارد و نقش یک زن 

ُکرد را بازی می کند. »کــارو« محصول سازمان 
هنری اوج است.

چهره ها و خبر ها سینمای ایران

ــس از  ــزار پـ ــلـ ــا گـ ــدرض ــم ــح م
کنسرتی کــه مــدتــی پیش در 
ــزار کـــرد،  ــرگـ ــس بـ ــل ــج ــس آن ل
قصد دارد به زودی در تهران، 
کنسرت اجرا کند. اجرای او در 
لس آنجلس پرحاشیه بود و در نهایت، با استقبال 

خوبی مواجه شد.

اکران فیلم »آشفته گی« از چهارشنبه

فیلم »آشفته گی« به کارگردانی فریدون جیرانی و 
»مشت آخر« به کارگردانی مهدی فخیم زاده از این 

هفته اکران می شوند.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در 
گفت وگو با مهر درباره جلسه روز یک شنبه ۲۴ آذرماه 
شورای صنفی نمایش گفت: »فیلم سینمایی »مشت 
آخر« به کارگردانی مهدی فخیم زاده از چهارشنبه 
۲۷ آذر ماه در گروه فرهنگ روی پرده می رود. فیلم 
سینمایی »آشفته گی« به کارگردانی فریدون جیرانی 
نیز از چهارشنبه ۲۷ آذرماه در گروه زندگی اکران 
می شود، همچنین کف فروش فیلم ها بررسی شده و 
نمایش آثار دیگری که روی پرده هستند، ادامه دارد.«

فیلم کیارستمی، هشتمین فیلم دهه

آسوشیتدپرس فیلم »کپی برابر اصل« را به عنوان 
یکی از ۱۰ فیلم برتر یک دهه گذشته انتخاب کرد.

به گزارش ایسنا، در این فهرست فیلم »کپی برابر 
اصل« ساخته عباس کیارستمی و محصول سال 
ــای گرفته  ــالدی، در رتــبــه هشتم ج ــی ۲۰۱۰ م
اســت. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در 
شصت وسومین جشنواره فیلم کن تجربه کرد و 
مــورد توجه و تحسین منتقدان قــرار گرفت. این 
فیلم جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را نیز برای 
بازیگر فرانسوی ژولیت بینوش به ارمغان آورد. در 
فهرست ۱۰ فیلم برتر دهه اخیر سینما به انتخاب 
آسوشیتدپرس، »درخــت زندگی« رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب »رشته 
خیال« ، »مارگارت« ، »لیدی برد« ، »مهتاب« ، »جایی« 

و »جنگ سرد« قرار گرفته اند.

مصطفی قاسمیان - سال هاست که می شنویم 
فضای تلویزیون غمگین است و سریال ها تلخ؛ 
انتقادی که در دهه 9۰ بیشتر از قبل شده و به نظر 
می رسد آن چنان بیراه هم نیست. اگرچه در تمام 
این سال ها، ملودرام های پرمخاطبی همچون 
»نرگس«، »ستایش« و »آوای باران« از تلویزیون 
پخش شده و با سلیقه شمار زیادی از مخاطبان نیز 
همخوان بوده، اما همچنان ذهنیت مخاطبان، بر 
غمگین و تلخ بودن سریال های صداوسیما استوار 
است. این روزهــا که به تازگی بخش اول »فوق 
لیسانسه ها« به پایان رسیده و »زیر همکف« پخش 
خود را آغاز کرده، سریال های طنز نسبتًا پرشماری 
نیز در حال تولید  است و در نوبت پخش قرار دارد و 
آن طور که پیداست، در رویکرد جدید صداوسیما، 

قرار است که تلویزیون شیرین شود.
آخر خط	 

بین شبکه هایی که سریال تولید می کنند، شبکه 
3 بیشترین تالش را برای ساخت آثار کمدی به 
خرج داده است. یک هفته پیش، بخش اول »فوق 
لیسانسه ها« به پایان رسید و دیروز خبر رسید قرار 
است از اول دی ماه، »آخر خط« روی آنتن برود. 
نویسندگی و کارگردانی این مجموعه به عهده 
علیرضا مسعودی کمدین و طنزپرداز مشهدی 
بوده است. داستان »آخر خط« درباره دو پسرخاله 
بسیار شرور است که خانواده هایشان را به ستوه 
آورده اند و پس از آن که به دلیل ارتکاب جرمی، به 
زندان می افتند، تصمیم به مهاجرت می گیرند. 
جالب این که علی صبوری نفر اول »خنداننده 

شو۲« از بازیگران اصلی این سریال است.
کتونی زرنگی	 

مدتی است که علی مالقلی پور اولین سریال خود 
را کلید زده و احتمااًل در زمستان امسال، آن را به 
آنتن می رساند. فرزند رسول مالقلی پور، پیشتر 
یک فیلم سینمایی با عنوان »قندون جهیزیه« را 

کارگردانی کرد و چندی پیش نیز مستند جنجالی 
»راه طی شده« را درباره مهندس بازرگان ساخت. 
هدایت هاشمی، ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی 
و محمود جعفری در سریال »کتونی زرنگی« 
بازی می کنند و هنوز خالصه داستان آن منتشر 
نشده است. این مجموعه ۲۰ قسمتی، محصول 

مشترک حوزه هنری و شبکه 3 سیماست.
پایتخت	 

»پایتخت« از معدود سریال های مــورد انتظار 
تلویزیون اســت. ماجراهای »نقی معمولی« و 
خانواده اش هرگاه روی آنتن بوده، سریال های 
دیگر را به راحتی شکست داده و ظاهرًا بی رقیب 
است. »پایتخت 6« اگرچه خشایار الوند نویسنده 
ــان اصلی  اصلی خــود را از دســت داده، امــا ارک
مجموعه شامل سیروس مقدم، محسن تنابنده 
و الــهــام غــفــوری ســر جایشان هستند و امید 
ــوروز 99. در فصل ششم  اول تلویزیون بــرای ن
»پایتخت«، مهران احمدی هم به جمع بازیگران 
برمی گردد و بــدون تردید به جذابیت سریال 
اضافه خواهد کرد. همچنین دیــروز خبر رسید 
قرار است »بهتاش فریبا« با بازی بهرام افشاری، 
در نقش دروازه بــان تیم نساجی قائمشهر جلوی 
دوربین برود و از همین حاال، اطمینان داریم که 

موقعیت های بامزه ای خواهد داشت.
قصه های کامیون	 

سیدمسعود اطیابی که در سال های اخیر، دو 
قسمت کمدی سینمایی »تگزاس« را ساخته و 
»انــفــرادی« و »دینامیت« را هم به زودی به پرده 
سینما می فرستد، بعد از چند سال به تلویزیون 
برگشته و یک سریال کمدی را کلید زده است که 
احتمااًل نوروز 99 روی آنتن شبکه ۲ خواهد رفت. 
اگرچه فرمول پرفروش شدن »تگزاس« چندان به 
کمک اطیابی نمی آید، اما با حضور مهدی هاشمی 
و نسرین مقانلو به عنوان بازیگران اصلی سریال، 

می توان به موفقیت آن نسبتًا خوش بین بود.
دوپینگ	 

رضا مقصودی فیلم نامه نویس باسابقه سینمای 
کمدی که دو سال پیش اولین فیلم سینمایی 
خود را با عنوان »خجالت نکش« کارگردانی کرد، 
قــرار است بــرای نــوروز امسال شبکه 3، سریال 
»دوپینگ« را بسازد. مقصودی تصویربرداری 
سریالش را در سکوت خبری شروع کرده و نه از 
معرفی بازیگران آن خبری هست و نه از خالصه 
داستان آن. اگرچه آن طور که پیداست، پخش آن 
در نوروز 99 از شبکه 3، قطعی شده است. احتمااًل 
نــوروز 99، بعد از چندین سال، برای اولین بار 

شاهد پخش سه سریال طنز باشیم.
فوق لیسانسه ها	 

همان طور که پیشتر در همین صفحه خوانده اید، 
»فوق لیسانسه ها« در 5۰ قسمت ساخته شده 
و حدود ۲۰ قسمت آن که هنوز پخش نشده، در 
فاصله نوروز و رمضان 99 روی آنتن شبکه 3 می 
رود. محصول ســروش صحت و ایمان صفایی 
نویسندگان خالق این مجموعه، در دو فصل اول 
در اوج قرار داشت، اگرچه فصل سوم آن با برخی 
انتقادات همراه شد. »فوق لیسانسه ها« با حضور 
هوتن شکیبا، امیرحسین رستمی، امیر کاظمی، 
متین ستوده، بیژن بنفشه خواه و کاظم سیاحی، 
از حضور چهره های شناخته شده بسیاری بهره 
می برد و پیش بینی موفقیت ۲۰ قسمت پایانی 

آن، هیچ کار سختی نیست.
نیوجرسی	 

جواد رضویان و سیامک انصاری که به عنوان دو 
بازیگر باسابقه سریال های طنز مهران مدیری 
همکاری  که  مدت هاست  می شوند،  شناخته 
ــرای ساخت یک سریال کمدی آغاز  خــود را ب
کرده اند. »نیوجرسی« که البته نام آن موقت است 
و تغییر خواهد کرد، تنها مجموعه 9۰ شبی در 

میان سریال های طنزی است که این روزها در 
صداوسیما در مرحله تولید قرار دارند. این سریال 
البته به ایالت »نیوجرسی« آمریکا ربطی ندارد، 
ــاره دو باجناق است که در شهرداری  بلکه درب
کار می کنند و گاهی درگیر بلوک های سیمانی 
شهرداری می شوند که به »نیوجرسی« معروف 
است. این سریال، احتمااًل پیش از تابستان 99 به 

آنتن نخواهد رسید.
نون.خ	 

ــون.خ« با بازی و  فصل دوم مجموعه محبوب »ن
کارگردانی سعید آقاخانی، چند روزی هست که 
به مرحله تصویربرداری رسیده است و گفته شده 
در رمضان 99، در جدول پخش شبکه یک سیما 
قرار خواهد گرفت. این فصل هم ادامه ماجراهای 
نورالدین خانزاده تولیدکننده تخمه اهل کرمانشاه 
است و در همین استان تولید می شود. سعید 
ــگ، شقایق دهقان و  آقاخانی، حمیدرضا آذرن

مجید یاسر از بازیگران فصل دوم هستند.
زیرخاکی	 

جلیل سامان که با سه گانه سریال های انقالبی 
»ارمغان تاریکی«، »پــروانــه« و »نفس« شناخته 
ــاری همکار  ــه یـ ــه ب ــود، مــدتــی هست ک ــی ش م
تهیه کننده اش رضا نصیری نیا، سریال »زیرخاکی« 
را کلید زده اســت. این مجموعه هم در فضای 
انقالب اسالمی می گذرد و به نوعی، اولین طنز 
مرتبط با این واقعه است. داستان سریال درباره 
مردی است که به دنبال گنج زیرخاکی است و 
بــرای یافتن آن، درگیر ماجراهای خنده داری 
می شود. گــروه بازیگران سریال شامل پژمان 
ــه صامتی،  ــادی حجازی فر، ژال جمشیدی، ه
گوهر خیراندیش و نــادر فالح از جذابیت های 
»زیرخاکی« است. تصویربرداری این مجموعه 
۲6 قسمتی، از تابستان امسال آغاز شده و احتمااًل 

تولید آن تا بهار سال 99 طول می کشد.

تلویزیون شیرین می شود
9 سریال طنز این روزها در مراحل مختلف تولید است و به زودی روی آنتن سیما می رود
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وزیر نفت: دولت برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین و 
گازوئیل ندارد

مردم: تو رو خدا ول کنین، هنوز نتونستیم 
تغییر قیمت ندادن قبلی رو هضم کنیم!

وزیر ارتباطات: قطعی اینترنت مانند قطع کردن هواست

کاربران: هوا را از من بگیر، اما اینترنت را نه...!

کیک های قرصی به استان البرز رسید

دارکوب: باید فوت و فن سیستم پخش و توزیع 
بدون نقص و سریع رو از مجرم این قضیه یاد گرفت!

 مدیرعامل منطقه آزاد کیش: جزیره به هیچ کشوری 
واگذار نمی شود

 دارکوب: خاک و آب و هوا و زمین و بازار 
و ایناش چی؟!

وزیر صمت: خودروسازان تا پایان سال حق افزایش قیمت 
خودرو را ندارند

خودروسازان: حق گرفتنیه، نه دادنی!

۵۰ درصد تماس های اورژانس اجتماعی مزاحم هستند

 اتفاقا مزاحم نیستن، خودشون نیاز به 
درمان دارن!

تیتر روز

 

سندروم بازگشت به مدرسه سندروم عجیبی است. در این سندروم 
شما با لحظه به لحظه تحصیل فرزندتان شکنجه می شوید و هر 
۳۰ ثانیه یک بار به خودتان می گویید »حاال خودم که درس خوندم 
مثال چه گلی به سر جامعه ام زدم؟« بعد هم در یک عملیات انتحاری 
می خواهید بچه را از مدرسه بیرون بکشید و بفرستید دنبال یک هنر 

یا عالقه مندی و استعدادش که با دخالت دیگران ناکام می مانید.
گفتن امال به بچه کالس اولی سخت ترین کار دنیاست، به ویژه وقتی 
به چهار مدل »ای« می رسند. انگار قرار است روی رایانه های نسل اول 
IBM اینستاگرام نصب کنید. تصور این که آینده دست بچه هایی باشد 
که وسط نوشتن امال هر ۳۰ ثانیه یک بار هنگ می کنند، ترسناک 
است. تنها جای زندگی ام که همسرم هیچ اظهار نظری درباره آن 
نمی کند همین ساعت امالست. برای من که حوصله حرف زدن ندارم، 
کشیدن کلمات و تکرار پنج باره هرکدام شان مثل این است که جای 
کل کابینه حرف بزنم و قول و وعده بدهم. شدت خونسردی همسرم 
در این مواقع به قدری است که دلم می خواهد با اولین پهپاد پستی 
بفرستمش به خارج از مرز، بعد با تیروکمان جوری بزنمش که جعبه 
سیاهش هم پیدا نشود، بعد هم یک گوشه از این سورپرایز قیجوجه 
بروم و کیف کنم. در همین رویای شیرین هستم که می بینم بچه دوباره 
هنگ کرده سر همان نوشتن خط اول امالیش. می دانم تا رسیدن به 
»هکسره« چیزی از من باقی نمی ماند. این ها تاوان همه هکسره های 
اشتباهی است که در جمع به روی آدم ها آوردم. تصور این که بچه یکی 
از همین فینگلیش نویس های دور و برم می شود تنم را می لرزاند، 
یکی از این خالصه نویس هایی که انگار کد می نویسند به جای سالم 

و خوبی و زنگ بزن.
باورم نمی شود تا گرفتن دیپلمش زنده بمانم. آن هایی که در آمار 
سن امید به زندگی ایرانی ها را ۷۲ سال تخمین زده اند یا بچه کالس 
اولی ندارند یا هرگز در زندگی به یک بچه کالس اولی امال نگفته اند.

معضل نوشتن امال
مهدیسا صفری خواه|  طنزپرداز

هشدار وزارت خارجه: فعال به فرانسه 
نروید، ناامن است

خبر ناگوار
آه ایفل دلم دوباره گرفت

سفر پاریس کنسل شد
پاس و ارز و بلیت فرست کالس

همگی اش خیال باطل شد
چه کنیم بعد از این خبر حاال

پول مان را چگونه خرج کنیم؟
سخت و سنگین و ناگوار اصال

مثل یک بال که نازل شد
نرخ گوجه، سوخت، مایحتاج
مشکالت و درد این ها نیست

عطر اصل فرانسه دل می خواست
لیکنش یک گالب شامل شد!

  شیما اثنی عشری

شعر روز

ای صاحب فال، ورزش را فراموش کرده ای. 
ــروز را به ورزش اختصاص بــده و یک  ام
گرمکن و کفش راحت بپوش و روی مبل 

لم بده و بزن شبکه ورزش و حالش را ببر!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــوب خیلی خوشحالم کــه از من   دارکـ
کارگر با دو بچه و خانه اجاره ای که حتی یارانه 
معیشتی هم نگرفتم، مالیات گرفته میشه 
ولی فالن بازیگر که دستمزد میلیاردی داره 

معاف از مالیات دادنه!
دارکــوب: این که تو این شرایط روحیه تون 
رو حفظ کردین و میگین خوشحال هستین، 
یعنی ما به هدف مون رسیدیم. بقیه رو هم 

بی خیال!
 کاش با پول بنزین چند تا اتوبوس و واگن 
مترو می خریدن که مردم توی اتوبوس و مترو 

له نشن.
دارکوب: قرار شده پول بنزین رو فقط بدن 
به خود مردم، مردم هم می تونن با اون پول 

تاکسی دربست بگیرن تا له نشن!
ــوب مــن کسی هستم کــه بعد از   دارکـ
ــارج خــانــواده،  ــخ ــرای تــامــیــن م ظــهــرهــا بـ
مسافرکشی می کردم ولی از وقتی بنزین 
گرون شده دیگه این آب باریکه هم قطع شده. 

یه چیزی جوابم رو بده که دلم باز بشه!
ــوب: داداش با این پیامکت دل مون  دارک

گرفت، تو یه چیزی بگو که دل ما باز بشه!
  دارکوب عزیز؛ ما برای  فوتبال   میلیاردی 
 خرج  می کنیم   ولی   چرا میلیونی  و هزاری  

نتیجه  می گیریم؟!
دارکوب: شاید تفاوتش تو اختالف صفرهای 

ریال و دالره!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه روز 

اولی: یه خبر آوردم براتون که حال کنین!
دومی: حقوق ریختن؟ یا آقای وزیر ارتباطات اسم پهپاد پست پالس رو از بین کامنت هاش 

انتخاب کرد؟
اولی: معاون اول رئیس جمهور بخشنامه داده انجام هرگونه هزینه های زاید و تشریفاتی 

ازجمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی ممنوع است.
سومی: مسخره مون کردی؟ االن چه چیز این خبر به ما مربوط می شه؟

اولی: از این که جلوی ریخت و پاش ها گرفته بشه و بیت المال حروم نشه، خوشحال نمیشین؟
سومی: قطعا خوشحال میشیم ولی مهم اینه که بخشنامه فایده ای داشته باشه و اون رو 

بخونن و بهش عمل کنن و هزینه های صرفه جویی شده به کار مردم بیاد.
دومی: ولی به این نکته اش توجه نکردین که میگه »سفرهای غیرضروری«. مگه تا حاال 

کارمندها با پول دولت می رفتن سفرهای غیرضروری که قرار شده از این به بعد نرن؟
سومی: راست میگی! اصال مگه باید همچین چیز بدیهی و واضحی رو بخشنامه کنن؟

اولی: شاید برای تاکید این بخش رو آوردن و منظورشون اینه که مثل روال قبل، باز هم این 
کار انجام نشه.

دومی: شاید هم منظور از سفرهای غیرضروری اینه که اگه مدیری پسرش رو به عنوان معاون و 
مشاور انتخاب می کنه و ماموریت می فرسته به سفر خارجی تا چیزی یاد بگیره، همراه گل پسر 
یا حتی گل دختر و گل داماد و گل عروس و... الزم نیست خانوادگی برن تا خیال شون راحت 
باشه که آقازاده و خانواده صحیح و سالم می رسن و آپارتمان شون خوبه و آب تو دل شون 
تکون نمی خوره. همین که خود مدیر و عیالش برن کافیه و سفر غیرضروری حساب نمی شه!

داماد یک مسئول: متاسفم براتون که قدر نخبه هایی مثل ما رو نمی دونین. وقتی دیگه 
برنگشتیم به کشور تا از خدمات مون محروم بشین، می فهمین ما کی بودیم و فرق سفر 

ضروری و غیرضروری چیه!

سفر فقط باید ضروری باشه

کارتون روزتوئیت روز 

     قیمت کاپشن جوری شده که اگه تا آخر زمستون هروقت سردمون شد اسکناس آتیش 
بزنیم و دورش جمع بشیم، به صرفه تره!

      روز جهانی چای تنها روزیه که مهم نیست روز پسر نداریم!
      اگه هاگوارتز، مدرسه جادوگری هری پاتر، واقعا وجود داشت باز هم مامان من عقیده اش 

این بود که درسم رو بخونم، کنارش جادو رو هم تو خونه ادامه بدم!
      آخرش همه مون به علت آلودگی هوا می میریم، فقط یه عده معلم و دانش آموز مقطع 

ابتدایی باقی می مونن!
       تنها خوبی شلوغی های این چند روزه مترو اینه که موقع پیاده شدن می تونی خودتو 
بندازی رو موج جمعیت، رو دست ببرنت بیرون، حس کنسرت های خارجی هم بهت 

دست می ده!
        امروز رفتم داروخونه یه بسته خریدم توش قرص بود، واقعا آدم امنیت 

جانی نداره، تو رو خدا مراقب باشین!
      دلهره آورترین لحظه  دوران مدرسه وقتی بود که صبح دیر 

برسی مدرسه و ببینی هیچ کس تو حیاط نیست!
       ساعت ۳ نصفه شب زنگ زدم خونه به بابام گفتم 
چیزی نمی خواید دارم میام خونه بخرم؟ گفت: اگه جایی 
باز بود از این پالستیک ها که جسد رو توش میندازن بخر، 

برای خودت الزمش دارم!

قرص الی چای!

ماجراهای فوتبال ایران و مربیان خارجی! 

باخانمان 

ند
س

ژپ
د

چون هنوز کامل نشده، 
 ممکنه برقش 

بعضیا رو بگیره!

وزیر اقتصاد: مالیات ات اپیان دولت دوازدهم الکرتونییک یم شود  
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دفن دست فروشان در سوله و  معمای بودجه سمنان !

 

  2.9     M   views 

طلبکار، بیمارستان را خالی کرد

خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این که 
بخشی از اموال بیمارستان امام خمینی)ره( کرج توسط 
طلبکار برده شده و بخش دیالیز این بیمارستان هم 
تعطیل شده است. ظاهرا پیمانکار این بیمارستان هم 
اکنون حدود 40 میلیارد تومان طلب دارد که ادامه این 
وضع باعث شده این پیمانکار اقدام به بردن اموال 
بیمارستان به جای طلبش کند. ضمنا یکی از مراکز معتبر 
دیالیز در شهر کرج همین مرکز دیالیز امام خمینی )ره( 
بوده که حاال بیماران مجبورند به بیمارستان های دیگر 
بروند. البته گفته می شود این پیمانکار تنها طلبکار 
این مجموعه نیست و بدهی های دیگری هم در این 
بین وجود دارد. کاربری در این باره نوشت: »مسئوالن 
برای حل این مشکالت مالی باید کاری کنن.آخه  اون 
بیمارها چه گناهی کردن به خاطر این اتفاق جونشون 

باید به خطر بیفته«.
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مرواریدها را چینی ها می برند؟

موضوع سرمایه گذاری چینی ها در بنادر جنوب کشورمان 
از جمله موضوعاتی است که مدتی است در فضای مجازی 
هر از گاهی مطرح می شود. به تازگی هم فیلم هایی در 
فضای مجازی منتشر شده که ادعا می شود مرواریدهای 
استحصالی توسط چینی ها از چابهار به خارج کشور برده 
می شوند. البته از این تصاویر نمی توان به طور دقیق 
مطمئن شد که مربوط به کجا هستند اما اذهان عمومی 
منتظرند که دربــاره این قبیل فیلم ها و خبرها که در 
فضای مجازی دست به دست می شود توسط مسئوالن 
پاسخ مناسبی داده شود. بدین ترتیب مشخص شود 
که آیا سرمایه ارزشمند جنوب کشور آن طور که ادعا 
شده توسط چینی ها بهره برداری می شود یا خیر. کاربری 
نوشت: »نمیشه تایید کرد که این فیلم ها واقعی باشن 
اما بهتره در موردشون توسط مسئوالن شفاف سازی الزم 

انجام بگیره.«
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مافیای چادر مشکی

»از این مافیاها خیلی زیاد شده!« گزارشی از تلویزیون 
پخش شده که به موضوع مافیا در بازار چادر مشکی 
می پــردازد و به شکل گسترده ای در فضای مجازی 
بازنشر داشته است. در این گزارش آمده که مافیای 
چادر به شدت فعال است و دست هایی وجود دارند که 
از هر گونه تولید چادر مشکی در داخل کشور جلوگیری 
می کنند. عده ای از وارد کنندگان، انحصار واردات 
این محصول را به دست گرفته اند و تالش های بعضی 
کارخانه های داخلی برای تولید این محصول با شکست 
مواجه شده است. ساالنه حدود 100 میلیون متر مربع 
چادر مشکی در کشور مصرف می شود که امروز فقط 
7 درصد از این نیاز توسط تولیدکنندگان داخل رفع 
می شود. کاربری نوشت: »هر وقت ماجرای این چادر 
مشکی و مافیای وارداتــش حل شد مشکل خیلی از 

بخش های تولید داخلی هم حل می شه.«
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 دفن دست فروشان در سوله

»این دیگه خیلی اجحاف در حق دست فروش هاست« 
گزارشی از بازار احسانی عبدل آباد منتشر شده که 
در فضای مجازی پربازدید بوده است. بر اساس این 
گزارش که در روزنامه ایران منتشر شده، شهرداری 
مدتی است دست فروشان این منطقه را در سوله ای 
اصطالحا سروسامان داده اســت تا دســت فروشی 
نکنند. این در حالی است که فروشندگان داخل این 
سوله می گویند از وقتی آن جــا مستقر شده اند نه 
تنها فروش شان نسبت به قبل خیلی کمتر شده بلکه 
پرداخت هزینه غرفه هم بر دوش شان قرار گرفته که 
سبب شده اوضاع خوبی نداشته باشند. این افراد برای 
هر غرفه این سوله باید ماهانه یک میلیون و 500 هزار 
تومان به شهرداری پرداخت کنند. کاربری در این باره 
نوشت: »رسما این بندگان خدا رو از چاله درآوردن و به 
چاه انداختن. این وسط فقط شهرداری یه منبع درآمدی 

پیدا کرده!«.
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 معمای بودجه سمنان 

اینفوگرافی سهم هر استان از بودجه سال 99 که ایرنا 
تهیه کرده واکنش های زیادی در فضای مجازی داشت. 
یکی از این واکنش ها که بازتاب پیدا کرد مربوط به توئیت 
یکی از کاربران بود که  به طنز نوشت: »شما بگید واقعا 
سمنان فقیر تره یا سیستان که روحانی بودجه بیشتری 
به سمنان داده؟ حتما فردا میاد میگه من اصال از بودجه 
اطالع نداشتم و...«  اما کاربری در پاسخ  نوشت: »این 
محاسبه بر اساس سرانه جمعیته. طبق سرشماری سال 
95، جمعیت سمنان 700هزار و سیستان 2/7 میلیون 
نفره. یه ضرب و تقسیم ساده نشون میده بودجه عددی 
سیستان بیشتره.« کاربر دیگری در پاسخ نوشت : »این 
چه حرفی است باالخره بودجه بایدبراساس سرانه 
محاسبه شود مثال به  تعداد هر دانش آموز در هر جایی از 

کشور سرانه مشخص و ثابتی  پرداخت می شود.«   
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بابای قهرمان

 پیرمرد افغانستانی که روزانه 12 کیلومتر را پیاده طی 
می کند تا دخترانش را به مدرسه برساند، در شبکه های 
اجتماعی حسابی خبرساز شد. او ساعت ها پشت در مکتب 
منتظر می ماند تا درس دختران تمام شود و دوباره آن ها 
را تا خانه همراهی کند. میا خان ۶۳ سال دارد و روزانه 
سه دخترش را از خانه تا مکتب همراهی می کند. او برای 
این که دخترانش در جامعه سنتی والیت پکتیکا در شرق 
افغانستان درس بخوانند مجبور است که روزانه 24 
کیلومتر را پیاده طی کند. این مرد سالخورده در روزهای 
گذشته به قهرمان شبکه های اجتماعی افغانستان تبدیل 
شده است. او که چند سالی است با بیماری قلبی دست و 
پنجه نرم می کند، آرزو دارد دخترانش پزشک شوند. 
کاربران هم کار این مرد افغانستانی را تحسین کردند و 

او را یک پدر نمونه خواندند.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

عروس اهواز

ریزش  سقف یک مدرسه

استفاده ابزاری از گربه!

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

پرند 8 ساله 

که به سرطان 

مبتالست 

آرزو داشت 

عروس شود 

و مردم اهواز 

برای او 

سنگ تمام 

گذاشتند

نوستالژی

قدیما در 
ماشین هر 

آدمی حکم پیج 
اینستاگرامی 

این روزا رو 
داشت، صاحب 
خودرو عکسای 
دلخواهش رو 
می چسبوند 

روی در ماشین

دیگه ظلم 
به حیوانات 

داره به جایی 
می رسه که 

ازشون به 
عنوان یک 

ابزار استفاده 
می شه!

ناصری - به تازگی مؤسسه »اینترنیشن« اقدام به معرفی برترین مقاصد مهاجرتی کاری برای اتباع خارجی کرده که بازتاب 
گسترده ای در فضای مجازی داشته است. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که بسیاری از کشورها درصورتی که در آن جا 
پیشنهاد شغلی داشته و از حمایت شرکت های محلی برخوردار باشید  به شما روادید می دهند. در عین حال وقتی قصد مهاجرت 
دارید، شرایط کار، میزان دستمزد و مزایایی که شاغالن در کشورهای مختلف از آن برخوردارند نیز عامل مهمی در تصمیم گیری 

است. در ادامه از نحوه گرفتن ویزای کار و کشورهایی گفته ایم که مهاجرت کاری به آن ها شرایط خوبی برایتان خواهد داشت.

جست وجوی کار آن طرف مرزها

جشنواره عقاب شکاری

رسم شکار با 
عقاب حدود 4 
هزار سال است 
که توسط مردم 
قزاقستان زنده 
نگه داشته شده 

و هر ساله در 
جشنواره ای آن 

 را نشان 
می دهند

اعزام با واسطه گری وزارت کار   
موضوع اعزام نیروی کار به خارج شیوه ای مرسوم در تمام 
جهان بوده و  در برنامه ششم توسعه هم  بحث اعزام نیروی 
کار به خارج مطرح شده است. طرح اعزام نیروی کار به خارج 
کشور هم مدتی است توسط وزارت کار در حال پیگیری 
است. آن گونه که دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های این 
وزارتخانه گفته کشورهای ترکیه، آلمان، استرالیا، دانمارک، 
ایرلند و ... فعال به عنوان کشورهای مقصد انتخاب شده 
و اولویت اعزام با کارشناسان رشته های فنی و گروه های 
پزشکی است. اما باید بدانید که در بحث اعزام نیروی کار 
به خارج، وزارت کار نقش تسهیل گر را بازی می کند و امور 
اعزام به خارج توسط دفاتر کاریابی خارجی انجام می شود. 
برای ثبت نام در این کاریابی های بین المللی و اطالع از رشته 
های آن و مدارک و شرایط مورد نیاز کافی است به آدرس 

https://forec.mcls.gov.ir مراجعه کنید.

شرایط کلی دریافت ویزای کار   
شرایطی که برای دریافت ویزای کاری  الزم است :

* تاییدیه سالمت جسمی و روحی
* تاییدیه عدم سوء پیشینه ۱۰ سال اخیر

* دریافت پیشنهاد شغلی از یک شرکت معتبر در کشور مقصد
* داشتن شرایط سنی )به طور مثال در رشته های پزشکی و 
پیرا پزشکی حداکثر سن 5۰ سال، در رشته های مهندسی 45 

سال و رشته های خدماتی 35 سال در نظر گرفته می شود.(
* مدرک تحصیلی مرتبط با کار

* در صورتی که پیشنهاد کار از شرکت خارجی ندارید می توانید 
با گرفتن ویزای جست وجوی کار فرصت شش ماهه ای برای خود 
بگیرید تا در این مدت به آن کشور وارد شوید و به جست وجوی کار 

مناسب بپردازید.
ممکن است کشورهای مختلف شرایط خاص دیگری هم داشته 

باشند که بهتراست قبل از هر کاری درباره آن تحقیق کنید.

جست وجوی کار آن طرف مرزها

       برخی از بهترین کشورها برای مهاجرت کاری    
معیارهای مختلفی وجود دارند که با کمک آن ها می توانید شرایط یک کشور را برای مهاجرت کاری بسنجید؛ معیارهای 
عمومی مانند مزایا، امکان و دامنه  پیشرفت شغلی، توازن زندگی و کار و همچنین برخی معیارهای شخصی مانند نزدیکی 
فرهنگی با کشور مبدأ. در کنار این ها اگر هدف تان مهاجرت از طریق کار است نباید از عواملی مانند زبان، سهولت دریافت 

ویزای کار و شرایط دریافت اقامت از طریق کار غافل شوید.

مالزی   
امکان کار در مالزی بدون مجوز کار غیر ممکن است و اگر 
یک خارجی بدون آن مشغول به کار شود باید حدود پنج 
سال به زندان برود. ساعت کار درمالزی 8 ساعت در روز 
است و 6 روز در هفته باید کار کرد. در طول سال معمواًل ۱2 
تعطیلی رسمی وجود دارد و ساعت کار از 9 صبح شروع می 
شود. ویزای کار مالزی در صورتی صادر می شود که شخص 
متقاضی حداقل 5۰۰۰ رینگیت )حدود ۱5 میلیون تومان( 
حقوق داشته باشد. در مجموع اغلب نیروهای کار خارجی 
که به مالزی مهاجرت می کنند بیش از ۱۰۰۰۰ رینگیت 
)حدود 3۰  میلیون تومان( در ماه می توانند درآمد داشته 

باشند. البته 26 درصد از این درآمد را باید به عنوان مالیات 
به دولت مالزی پرداخت کنند.

کانادا   
ویزای خوداشتغالی از رایج ترین انواع ویزای کاری کانادا ست 
در روش نخست داشتن پیشنهاد )دعوتنامه ( شغلی اهمیت 
بسیاری دارد و بدون آن معموال شانس چندانی برای دریافت 
روادید وجود ندارد. در پرطرفدارترین روش دریافت اقامت 
 ،Skilled Worker کانادا یعنی طرح جذب نیروی متخصص یا
عالوه بر نیازمندی های الزم، متقاضی باید دارای یک سال 
سابقه  کار تمام وقت در یکی از مشاغل موجود در طبقه بندی 
ملی مشاغل کانادا باشد. کشور کانادا در مشاغل زیر نیازمند 
نیروی کار بیشتری است: نماینده فروش و بازاریاب، حسابدار 
و امور مالی، مهندسIT، مهندس نرم افــزار، کارگر ساده، 
راننده لیفتراک، صافکار و ... متوسط درآمد در کانادا حدود 

28.76 دالر در هر ساعت است. ساعت کار رسمی در کشور 
کانادا هم روزانه 8 ساعت است که طی یک هفته شامل 4۰ 

ساعت کار می شود.

سوئیس   
ــرد در ایــن  ــ ــوق اف ــق ــر داشــتــه بــاشــیــد کــه ح ــاط بــه خ
کشور باالترین نرخ را در جهان به خود اختصاص داده 
است، باید بدانید که شما حداقل چهار هفته در یک سال 
در تعطیالت به سر خواهید برد، مزایای امنیت اجتماعی 
بسیار عالی وجود دارد. عالوه بر تمامی موارد ذکر شده  
شما از محل کار خود و سطح باالی کیفیت زندگی لذت 
خواهید برد. با این حال، بازار کار در سوئیس کوچک 
است و رقابت برای یافتن شغل بسیار باالست. رشته های 
مهندسی برق در کشور سوئیس در زمینه طراحی و همین 
طور مداربندی می توانند درآمدزایی خوبی داشته باشند 
اما به طور کلی میانگین درآمــد هر کارگر در سوئیس 

۱2۰ هزار فرانک است که درآمد قابل توجهی است. در 
سوئیس معموال از روز دوشنبه تا جمعه در دو نوبت باید کار 

کرد که از ساعت 8 تا ۱2 و ۱4 تا ۱7 است.

مرتضی  ترجمه:  عجم اوغلو-  دارون 
گذشته،  قــرن  دو  در  امیرعباسی-  
اقتصاد بعضی از کشورها مثل آمریکا، 
6۰ تا 7۰ برابر رشد کرده و مصرف 
روزانه مردم نیز بیش از 4۰ برابر شده 
است. اما در برابر آن، کشورهای دیگری 
نیز هستند که اقتصاد در آن هــا یا رشد 
چندانی نکرده یا رو به افول رفته است. چرا بعضی 
کشورها چنین موفق شده و برخی شکست خورده اند؟ آیا 
استعمار و استثمار پاسخ مسئله است؟ دارون عجم اوغلو، 
از مشهورترین اقتصاددانان جهان، جواب را جای دیگری 

جست وجو می کند.
او معتقد است : یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصاد 
جهانی در خالل 2۰۰سال گذشته آن بود که ثروت بسیاری 
ــر قرن  ــاالت متحده آمریکا، تا اواخ از کشورها، به ویژه ای
هجدهم، 6۰ تا 7۰ برابر افزایش یافت. گمان می کنم تمام 
اقتصاددانان بر این نظر توافق دارند که چنین تحولی تمامًا 
ناشی از دگرگونی در فناوری و سرمایه گذاری در سرمایه های 

فیزیکی و انسانی است. اما سرمنشأ حقیقِی آغاز تحوالت 
فناورانه و همه دستاوردهای همراه آن کماکان در پرده ابهام 
است. از دیدگاه من، ایجاد محیط نهادی موجود در مناطقی 
که ما اصطالحًا آن را »غرب«  می نامیم –بخش هایی از اروپای 
غربی، ایاالت متحده و کانادا- این امکان را برای شهروندان 
این نواحی به وجود آورد که بی دردسر روی فناوری های 
جدید سرمایه گذاری  کنند. این محیط نهادی همچنین به 
آن ها فرصت داد تا بالفاصله و بدون مانع تراشی یا مزاحمت، 
این فناوری ها و سرمایه گذاری های جدید را عملیاتی کنند. 
این نهادها، امنیت بازارهای مالی و بازار کار را نیز فراهم 
کردند تا از این رهگذر، امکان تأمین سرمایه الزم میسر 
شود، به طوری که در پی این نوآوری ها و سرمایه گذاری ها 
و انطباق با فرایندهای تولید، بهره وری نیز ارتقا یافت. یکی 
از مصداق های این فرایند انگلستان است، انقالب صنعتی 
ابتدا در صنعت نساجی این کشور ایجاد شد و سپس به صنایع 
دیگر از جمله فلزات، حمل و نقل و سایر زمینه های تولید و بعد 
خدمات سرایت کرد. این همان روندی است که در حقیقت 
کمی بعدتر در ایاالت متحده آغاز شد، اما در نیمه دوم قرن 

ــه یافت. )روی هم رفته  نوزدهم با سرعت بیشتری ادام
اقتصاد نهادی به عنوان تکمیل کننده و برطرف کننده 

برخی ضعف های مکاتب گذشته مطرح شده است.(
وی در پاسخ به این ســوال که  عوامل مختلفی که سبب 
می شود یک کشور در مقایسه با کشوری دیگر نهادهای 
سیاسی قوی تری داشته باشد چیست؟ می افزاید :فکر 
می کنم این سوال مهم است و متأسفانه، پرسشی است 
که همچنان صرفًا درکی اجمالی از آن داریم. این موضوع 
ابعاد مختلفی دارد. اواًل آشکارا تاریخی اســت. نهادها 
تمایل دارند که تداوم داشته باشند. لذا چنان چه به طور 
 2۰۰۰ که  باشد  به گونه ای  تاریخی تان  پیشینه  مثال، 
سال تحت سلطه نهادهایی باشید که ما به آن ها »نهادهای 
استثمارگر«2 می گوییم، یعنی جایی که قدرت سیاسی در 

دست گروه کوچکی از مردم است .
ایــجــاد نهادهای بــاز و پــذیــرا، یــک فرایند اســت ، چنین 
سازوکاری یک شبه به فضایی باز و پذیرا منجر نمی شود 
که در آن قدرت سیاسی تقسیم شده باشد و هنجارها و 
نهادهای دموکراتیک توسعه یابد. جنبه دیگری که جیمز 

رابینسون و من بسیار مورد تأکید قرار می دهیم، مشارکت 
جامعه مدنی است، که البته در تضاد با دیدگاه عوامانه ای 
است که در ایاالت متحده وجود دارد. دیدگاهی که مطابق 
آن تنظیم یک قانون اساسی خوب به ایجاد نهادهای خوب 
می انجامد و ارکان نظارت و موازنه قدرت در آن مورد توجه 
است، اموری که تمام بنیان گذاران آمریکا نظیر مدیسون، 

همیلتون و واشینگتن در صدد بنای آن بودند.
با این حال من فکر می کنم در این خصوص بسیار اغراق 
شده است. می توانید مثنوی هفتاد منی از قوانین بنویسید، 
کمااین که بسیاری از کشورها نیز بارها اقدام به تدوین 
قانون اساسی کرده اند. اما نتیجه این سیاهه نویسی ها هیچ 
بوده است. وجه تمایز بیشتر جوامعی که دارای مؤسسات 
سیاسی باز و پذیرا هستند، این است که آن ها واقعًا مردم 
را در جریان امور سیاسی قرار می دهند. به همین سبب، 
ما نه طبقه خــواص نیاز داریــم، نه نخبگان اقتصادی، نه 
نخبگان نظامی و نه نخبگان سیاسی؛ ما به جامعه نیاز 
داریم. به توده های مردمی  که از طریق مجاری مختلفی 
ــزاب سیاسی،  چــون رسانه ها، سازمان های مدنی، اح
اعتراضات و راه های دیگر برای ابراز نارضایتی خود بسیج 

و در تصمیم گیری های سیاسی دخیل شوند.
ــر امـــروز نگاهی بــه نــرخ بیکاری در ایـــاالت متحده  *اگ
ــاور می رسید که بــازار کــار عملکرد  بیندازید، به ایــن ب
فوق العاده ای دارد. اما اگر نرخ عدم اشتغال3 را در نظر 

بگیرید، که منظور از آن جمعیت در سن کاری است که 
دست از جست وجوی شغل نیز کشیده است، اوضاع آن 
چنان هم بر وفق مراد نیست. اگر به رشد دستمزدها نگاه 
کنید، اوضــاع وخیم تر هم می شود. بنابراین باید کدام 
شاخص ها را در نظر گرفت؟ همان طــور که ]بنجامین 
دیزرائیلی[ می گوید: »سه نوع دروغ وجود دارد: دروغ، 
دروغ لعنتی و آمار«. شما می توانید به هر طریقی که دلتان 
می خواهد از آمار استفاده کنید. اقتصاد در این زمینه با 
معضالت بزرگ تری مواجه است تا علوم دیگری همچون 
فیزیک.شاید هیچ کدام از ما روزنامه نگاری را سراغ نداشته 
ــاره نیروی گرانش،  باشیم که بــدون دانــش فیزیک، درب
سیاه چاله ها و ماهیت و چیستی هستی اظهار نظر کند. 
اما در اقتصاد این گونه نیست. همه می توانند داده هــا را 
ــاره آن اظهار نظر کنند و مفهوم دیگری که  ببینند و درب
مطرح کردید، یعنی ماهیت سیاسی گفتارهای اقتصادی 
هم مهم است. کارشناسانی در این زمینه وجود دارند که هر 
سو که باد بوزد، به همان سو می روند. این مسائل وضعیت 
را پیچیده تر می کند و هیچ راه حل جامعی برای آن وجود 
ندارد. بااین حساب، به گمانم باید تالش بیشتری کنیم تا 
حساب شارالتان ها را از متخصصان جدا کنیم. متخصصان 
هم باید تا جایی که می توانند با یک صدای مشترک و شفاف 
بر سر موضوعات مورد توافق گفت وگو کنند. این روند به 
طور قطع در حال انجام است.   منبع :ترجمان

هیچ چیز به اندازه مشارکت مردم به نفع اقتصاد نیست
اقتصاددان مشهور این روزها، از دیدگاه ها و دغدغه هایش درباره اقتصاد جهان سخن می گوید

برای کار کردن در کشورهای مختلف چه شرایطی باید داشت  و چه کشورهایی بازار کار بهتری دارد

قیمت ها در کانادا
قیمت به تومان قیمت دالر کانادا   کاال

    ۱425۰۰۰    ۱5۰   حمل و نقل ماهانه

     ۱۱4۰۰۰۰                  ۱2۰ آب ، برق، اینترنت ماهانه

۱425۰۰۰۰    ۱5۰۰  اجاره خانه )مرکز شهر(     

     2375۰   2.5   انواع میوه یک کیلو 

    223۰۰   2.35  شیر یک لیتر         

   ۱4۰۰۰۰        ۱4.75گوشت یک کیلو 

4.7385۰۰برنج یک کیلو

قیمت ها در سوئیس
قیمت به تومان   قیمت فرانک سوئیس کاال

      26۰۰۰۰۰ 2۰۰ حمل و نقل ماهانه

       273۰۰۰۰            2۱۰آب ، برق، اینترنت ماهانه

۱55۰2۰۱5۰۰۰۰ اجاره خانه )مرکز شهر(     

   39۰۰۰ 3     انواع میوه یک کیلو 

   228۰۰  ۱.76   شیر یک لیتر         

 46598۰۰۰        گوشت یک کیلو 

  34۰۰۰ 2.63    برنج یک کیلو

سقف 
مدرسه ای در 

دزفول به دلیل 
فرسودگی 

فرو ریخت و 
احتماال واکنش 
مسئوالن این 
باشه که نباید 

می ریخت!

قیمت ها در مالزی
 قیمت به تومانقیمت رینگیت مالزیکاال

 ۱۰۰3۰۰۰۰۰حمل و نقل ماهانه

546۰۰۰  ۱82آب ، برق، اینترنت ماهانه

45۰۰۰۰۰ ۱5۰۰اجاره خانه )مرکز شهر(

  ۱65۰۰  5.5      موز یک کیلو  

       6.82۰4۰۰ شیر یک لیتر

  27.38۱9۰۰    گوشت یک کیلو

     ۱2۰۰۰ 4     برنج یک کیلو
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خاطره 

یک عکس 
قسمت دوم

در شماره گذشته خواندید فرید همان متهمی که یک 
بار در پرونده کالهبرداری میلیونی، پس از دستگیری 
در مسیر مشهد به تهران از دست ماموران فرار کرده 
بود بعد از دستگیر شدن در فرودگاه از سوی دادگاه 
محاکمه شد اما وقتی در زندان بود با ترفندی خاص 
توانست از زندان هم فرار کند.باور کردنی نبود، از 
زندان فرار کردن یک متهم برای ما موضوعی بود 
که هیچ وقت فکرش را هم نمی کردیم.در تحقیقات 
مشخص شد که فرید که یک متهم چرب زبان بود 
به خاطر یک پرونده کالهبرداری باید به دادسرای 
شهرری منتقل می شد که در بین راه فرید با چرب 
ــادرش مریض اســت و در  زبانی ادعــا می کند که م
بیمارستان بستری شده و از ماموران می خواهد که 
اجازه دهند مادرش را برای آخرین بار مالقات کند.
ماموران بدرقه زندان به حرف های فرید اعتماد کرده 
بودند و وقتی وارد بیمارستان می شوند مشاهده 
می کنند که مــادر پیر فرید روی تخت بیمارستان 
است.فرید شروع به گریه و زاری کرده و با چرب زبانی 
از ماموران خواسته بود که یک دقیقه او را با مادرش 
تنها بگذارند که در همین هنگام فرید در نبود ماموران 
از پنجره فرار می کند.باز شروع به تحقیق کردیم و 
احتمال دادیم که او با دالرها از کشورش خارج شود، 
به همین دلیل او ممنوع الخروج شد.هر جایی که 
احتمال می دادیم سرزدیم اما خبری از فرید نبود و 
جالب این که وقتی سراغ مادرش رفتیم فهمیدیم 
مادر فرید یک جیب بر حرفه ای است و با جیغ و فریاد 
ما را از خانه اش بیرون کرد.فکر می کردیم فرید 
از ایران خارج شده است، چون هیچ سرنخی از او 
نداشتیم و حتی مخبرین پلیس نیز اطالعی از فرید 
نداشتند.عکس فرید روی میزم بود و هر روز به این که 
چطور می توانیم دستگیرش کنیم فکر می کردم و این 
در حالی بود که همه درها به روی ما بسته شده بود.
هر کار اطالعاتی و تحقیقی را که می توانستیم انجام 
داده بودیم اما فرید آب شده و رفته بود توی زمین.
یک ماه از ماجرای فرار فرید گذشت تا این که یکی از 
ماموران ما که در فرودگاه بود زنگ زد و گفت که فرید 
در فرودگاه دستگیر شده است.بهترین خبری بود 
که می شنیدم. بدون هیچ وقفه ای سوئیچ ماشین 
اداره را برداشتم و همراه یکی از همکارانم به سمت 
فرودگاه حرکت کردیم، در مسیر فقط فکر می کردم 
که فرید در این مدت کجا بوده و چطور دستگیر شده 
است؟رفتم فرودگاه و متوجه شدم فرید باز با مدارک 
جعلی قصد خروج از کشور را داشته است که در زمان 
خروج کیفش مورد بررسی ماموران پلیس فرودگاه 
قرار می گیرد و مشخص می شود که دالرهای زیادی 
داخل کیفش جاسازی شده است.فرید تحویل پلیس 
فرودگاه شده بود و در بازرسی بدنی نیز دالرهای 
ــوراب و لباس هایش به دست  ــادی از جیب و ج زی
آورده بودند اما نکته جالب این بود که فرید چون 
نمی خواست دستگیر شود همان جا گفته بود جریمه 
پول ها را می دهم و بگذارید بروم.یکی از همکاران ما 
نیز وقتی متوجه اصرارهای فرید در اتاق پلیس شده 
بود به او شک می کند و کیف فرید را مورد بررسی قرار 
می دهد که یک عکس پشت نویسی شده که برای 
فرید بوده است پیدا می کند.عکس متعلق به فرید 
بود اما مشخصات پشت عکس با مشخصات گذرنامه 
ای که در دستان او بود فرق داشت و همین مشخص 
کرده بود که یک جای کار گیر دارد.مامور ما همان جا 
در کامپیوتر اتاق پلیس مشخصات اصلی فرید را ثبت 
می کند و متوجه می شود که او یکی از متهمان فراری 
است.فرید دستگیر و تحت نظر ماموران به زندان 
منتقل شد نکته جالب از زندگی فرید این بود که پدر و 
مادرش از هم جدا شده بودند و مادرش که یک جیب 
بر حرفه ای بود در زمان طالق شرط گذاشته بود که 
فرید را او باید بزرگ کند و دخترش را در اختیار پدرش 
قرار می دهد و فرید از همان روزهای کودکی با دنیای 

تبهکاری آشنا شده بود.

تازه عروسی که پس از قتل مادرشوهرش از پای چوبه دار به 
زندگی برگشته دیروز از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه 

ایستاد.
قتل  زن ۷0 ساله	 

رسیدگی به این پرونده از بیست و هفتم بهمن 92 به دنبال 
ناپدید شدن طیبه 70ساله در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
شواهد نشان می داد این زن که با کسی خصومت شخصی 
نداشت،پس از شرکت در  کالس های مذهبی به طرز مرموزی 
ناپدید شده است. تالش برای افشای راز ناپدید شدن این زن 
ادامه داشت تا این که یک روز بعد در ظهر بیست و هشتم بهمن 

92 جنازه پتوپیچ  این زن در دشت مزار دماوند پیدا  شد.
اعتراف عروس 	 

بررسی ها نشان می داد این زن با ضربه های جسمی سخت 
به سرش از پای در آمده است. 

 تحقیقات برای روشن شدن راز جنایت آغاز شده بود که پلیس 
در راه پله های خانه طیبه با آثار خون روبه رو شد و دریافت به 
احتمال زیاد وی  قربانی جنایت یک آشنا شده است. تحقیق 
از اعضای خانواده قربانی آغاز شده بود تا این که یکم اسفند 
92 تازه عروس 32ساله خانواده به نام فرشته لب به اعتراف 

گشود و به قتل مادرشوهرش اعتراف کرد.
 وی گفت: هفت ماه از ازدواج من و همسرم می گذرد اما 
چون مادرشوهرم از همان ابتدای ازدواج مخالف این وصلت 
بود مدام در زندگی مان دخالت می کرد. من ، همسرم و 
مادرشوهرم در یک آپارتمان زندگی می کردیم و  او مدام مرا 
تحقیر می کرد تا این که آخرین بار در غیاب شوهرم با او درگیر 
شدم و او را کشتم. من برای حمل جنازه از مرد جوانی به نام 
بهمن که وکیل دادگستری است کمک گرفتم. به دنبال 
اظهارات تازه عروس ردیابی متهم فراری آغاز شد  و هفت ماه 
بعد در آبان سال 93 بهمن 42ساله بازداشت شد و به کمک 
کردن به فرشته در حمل جنازه اعتراف کرد. در بررسی های 

بعدی روشن شد بهمن شوهر قبلی فرشته بوده است.
در دادگاه 	 

دو متهم در شعبه هشتم دادگــاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمه ایستادند. در آن جلسه دو پسر قربانی برای 
فرشته و همدستش اشد مجازات خواستند.سپس فرشته در 
جایگاه ویژه ایستاد و گفت: قبول دارم مادرشوهرم را کشتم 
اما من قصد قتل نداشتم و در یک لحظه کنترل اعصابم را از 
دست دادم. وی درحالی که اشک می ریخت گفت: در کالس 
سوم راهنمایی درس می خواندم که به اجبار ازدواج کردم 
اما چند سال بعد از همسرم جدا شدم و در دفتر وکالت بهمن 
به عنوان منشی شروع به کار کردم. سال 91 بهمن به من 
پیشنهاد ازدواج داد که پذیرفتم اما بعد از نزدیک به یک سال 
وقتی فهمیدم بهمن بچه دار نمی شود از او جدا شدم. اوایل 
سال 92 بود که از طریق یک سایت همسریابی با همسرم 
آشنا شدم و با وجود مخالفت های مادرشوهرم با هم ازدواج 
کردیم ولی همسرم اراده ای از خودش نداشت و به همین 
خاطر مادرشوهرم مدام در زندگی مان دخالت می کرد. از 
رفتارهای مادرشوهرم خسته شده بودم به همین دلیل از 

همسرم خواستم تا به خانه دیگری برویم .

 وی  ادامه داد: صبح بیست و هفتم بهمن مادرشوهرم از طبقه 
باال به خانه مان آمد . او که عصبانی و دلخور بود گفت: اجازه 
نمی دهد به خانه جدیدی برویم.من سعی کردم ماجرا را 
برای او توضیح دهم اما قانع نشد او به سمت من حمله کرد 
و موهایم را کشید و با مشت به سرم کوبید. من هم با میله 
قالیبافی که روی مبل بود چند ضربه به سر مادرشوهرم زدم 
که بیهوش شد. ترسیده بودم و نمی دانستم با جنازه چه کنم. 
به همین دلیل با بهمن تماس گرفتم .سپس  بهمن به دفاع 
پرداخت و گفت: من وقتی به خانه فرشته رفتم اصرار کردم 
تا با پلیس تماس بگیرد اما او قبول نکرد . به همین خاطر 
تحت تاثیر التماس های او قرار گرفتم و یک وانت و دو کارگر 
اجاره کردم. به کارگر ها گفتم قصد دارم سم کشاورزی را به 
زمین های دماوند منتقل کنم. آن ها در انتقال جنازه به من 
کمک کردند و بعد از آن ماجرا چند ماه فراری بودم.در پایان 
آن  جلسه هیئت قضایی وارد شور شد و فرشته را به قصاص 
و زندان محکوم کرد. بهمن نیز به اتهام مشارکت درحمل و 
مخفی کردن جنازه به زندان محکوم شد.این حکم در شعبه 
چهارم دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار 

گرفت و تایید شد. 
بازگشت از چوبه دار	 

فرشته پای چوبه دار رفته بود که توانست رضایت بدون 
قید و شرط اولیای دم را جلب کند و به زندگی برگردد. وی 
دیروز در شعبه هشتم دادگــاه کیفری یک استان تهران از 
جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد .وی در تشریح 
جزئیات زندگی اش به قضات گفت :شوهرم مرد بدی نبود  و ما  
اختالفی با هم نداشتیم اما بچه دار نمی شد .من این موضوع 
را از همان ابتدای زندگی  مشترک متوجه شدم اما سکوت 
کردم.من به خاطر عالقه ای که به همسرم داشتم حاضر 
بودم زندگی را با او ادامه دهم اما مادر شوهرم مدام در زندگی 
ما دخالت می کرد .او حتی اجازه نمی داد لباس هایم را به 
انتخاب خودم بخرم .او لباس های سی سال قبلش  را به خانه 
ا م می آورد و مرا مجبور می کرد تا آن ها را بپوشم . از بدرفتاری 
های مادر شوهرم خسته شده بودم به همین خاطر آخرین بار 
با او درگیر شدم و او را کشتم. وی در حالی که سرش را پایین 
انداخته بود گفت : من واقعا اشتباه کردم .من زندگی خودم 
و همسرم را نابود کردم .من می توانستم از همسرم جدا شوم 
و با مادرم زندگی کنم اما با اشتباهی که مرتکب شدم باعث 

شدم شش سال از زندگی ام را در زندان بمانم.
ساعت های قبل از اجرای حکم	 

وی درباره نحوه جلب رضایت اولیای دم گفت : یک روز قبل 
از اجرای حکم  خواهر و برادرهایم به مالقاتم آمدند و من 
با آن ها صحبت کردم. برادرم از من پرسید قرار است فردا 
حکم را اجرا کنند  اما  من که از این ماجرا بی خبر بودم گفتم  
قرار است یک ماه دیگر حکم اجرا شود .من بعد از دیدار با 
خانواده ام به زندان برگشتم. اما ساعت 2 نیمه شب مرا به 
سوئیت بردند و گفتند صبح قرار است حکم اجرا شود .من 
به آن ها اعتراض کردم اما اعتراض من بی فایده بود.  ساعت 
5:30 صبح بود که من پای چوبه دار رفتم. آن جا از شوهر و 
برادر شوهرم خواستم تا مرا ببخشند اما برادرشوهرم گفت 

حاضر به رضایت نیست. وقتی پای چوبه دار رفتم  مرگ را با 
چشمانم دیدم .من برای اعدام آماده بودم . آن روز شش مرد 
جوان را همراه من برای اعدام پای چوبه دار آورده بودند. من 
به اولیای دم آن ها التماس کردم تا آن ها را ببخشند .این زن 
ادامه داد: همان موقع یکی از ماموران زندان به من گفت بهتر 
است  تالش کنم تا از اولیای دم  پرونده خودم رضایت  بگیرم 
اما به او گفتم من فقط یک مادر پیر دارم .ولی سایر اعدامی ها 
زن و بچه دارند  و فرزندان آن ها چشم انتظار شان هستند.من 
پای چوبه دارم و طناب را دور گردنم احساس کردم اما مدام 
یک نفر در گوشم زمزمه می کرد  »فرشته امیدوار باش «.همان 
موقع برادرشوهرم وارد سوله  شد و اعالم گذشت کرد.من 
وقتی از چوبه دار پایین آمدم متوجه شدم قاضی اجرای احکام 
و مسئوالن زندان تالش زیادی کردند تا رضایت شوهر و برادر 
شوهرم را جلب کنند.من مدیون آن ها هستم و حاال از قضات 
دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.در پایان 

جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

گفت و گو با نوعروس	 
هنوز ناراحت است

سرنوشت شش  مرد اعدامی چه شد ؟	 
دو نفر از آن ها اعدام شدند. دو نفر رضایت گرفتند و دو نفر 
توانستند برای مذاکره با اولیای دم  اجرای حکم را متوقف 

کنند .
از همسرت خبر داری؟ 	 

دو سال است که  از او طالق گرفته ام  و می دانم در این سال 
ها ازدواج نکرده است.

اگر از زندان  آزاد شوی می خواهی چه کار کنی ؟	 
مادر پیری دارم که با او زندگی می کنم .

از شرایط زندان بگو؟	 
 من در مدت شش سالی که در زنــدان بودم خیلی  اذیت 
شدم. به همین خاطر است که حتی قاضی پرونده باور نمی 
کرد 3۸ سال داشته باشم و فکر می کرد من یک زن میان 

سال هستم. 

ناگهان دستور لغو شد

ماجرای بازگشت عروس قاتل ازپای چوبه دار
تحلیل کارشناس

دخالت یا دلسوزی
محمود روانخواه جامعه شناس

دخالت خانواده ها در زندگی زوجین ریشه در 
سنت های قدیمی دارد چرا که خانواده ها که 
سرد و گرم زندگی را چشیده اند تصور می کنند 
با راهنمایی پسر یا عروسشان حتی دامادشان 
می توانند زندگی بهتری برای آن ها رقم بزنند.
درواقع چنین تصوری آن هم از سر دلسوزی وقتی 
به مرحله افراط و دستور می رسد باعث می شود 
مقاومت هایی دیــده شود به این معنا که دیگر 
دلسوزی معنای خــودش را از دست می دهد و 
جای خود را به دخالت مستقیم می دهد.البته 
تفاوت نسل ها هم گاهی باعث برداشت اشتباه 
بین خانواده ها می شود یعنی دامــاد یا عروس 
تصور دخالت دارند چرا که دیدگاه خانواده های 
طرفین به نسل های قدیمی بر می گردد و با نسل 
امروزی تفاوت زیادی دارد و وقتی اصرار بر آن می 
شود شکل دخالت به خود می گیرد.خانواده ها 
باید بدانند راهنمایی و همراهی زوجین امری 
ــراط در آن شکلی  بسیار پسندیده اســت امــا اف
مداخله گرانه پیدا می کند که خود باعث اتفاقات 
ناخوشایند مانند قهرهای طوالنی، طالق زوجین 
و گاهی قتل می شود.زوجین نیز باید بدانند می 
توانند با خوشرویی با این راهنمایی ها برخورد 
داشته باشند و بین خودشان آن را حل کنند.تحت 
تاثیر قرار گرفتن زن و شوهرها می تواند ویرانگر 
باشد و باید بدانیم خوشبختی در تفاهم زوجین با 

یکدیگر و احترام به گذشته هاست.

جوانی که باعث کوری چشم پسری شده بود خودش نیز در یک دعوا 
از یک چشم کور شد.

این پسر جوان که چهار سال قبل در درگیری با یک پسر چشم چپ 
وی را کور  کرده بود  دیروز از خود دفاع کرد . چشم چپ متهم نیز سه 

سال بعد از این ماجرا در درگیری خیابانی نابینا شد.
در درگیری که پاییز سال 94 در منطقه حسن آباد فاشافویه به وقوع 
پیوست چشم چپ آرش 29  ساله از سوی  پسر 30 ساله  ای به نام 
تورج آسیب دید.  تالش پزشکان برای درمان آن بی نتیجه ماند و 

چشم  چپ وی نابینا شد.
 آرش بعد از این ماجرا برای عامل این اتفاق دردناک حکم قصاص 
ــروز  در شعبه چهارم هفتم دادگــاه  چشم را مطرح کرد و تــورج دی
کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد .در ابتدای جلسه شاکی 

در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : مادر بزرگ تورج ،مستاجر خانه پدر 
بزرگم بود . 

پیرمرد از او خواسته بود تا خانه را تخلیه کند اما مادربزرگش حاضر 
به تخلیه خانه نبود .به همین خاطر من مقابل خانه مادربزرگ تورج  

رفتم تا با او صحبت کنم .
اما آن روز تورج مهمان خانه مادربزرگش بود که  از خانه بیرون آمد و 
با من درگیر شد. وقتی درگیری میان ما باال گرفت یک نفر از پشت به 

سرم سنگ پرتاب کردم. 
وقتی برگشتم تا ببینم چه کسی بود تورج با سنگ به چشم چپم  زد 
و باعث نابینا شدن چشمم شد .من برای او تقاضای قصاص چشم 
دارم .سپس شاکی که خودش نیز  از  ناحیه چشم چپ نابینا شده 
بود در جایگاه ویژه ایستاد و اتهامش را انکار کرد. وی گفت:  آن روز 

آرش با قلدری مقابل خانه مادربزرگم آمد و  از مادربزرگم خواست 
تا خانه را تخلیه کند. 

من به نحوه صحبت کردن او اعتراض کردم  که با هم درگیر شدیم .در 
آن درگیری دوست  آرش هم  حضور داشت .او می خواست با سنگ 
به من بزند که سنگ اشتباهی با چشم آرش برخورد کرد اما حاال آن 
ها سنگ پرانی را گردن من انداخته اند و می گویند من باعث نابینا 

شدن چشم چپ آرش شده ام .
اما من بی گناهم. وی درباره نحوه کور شدن چشم چپ خودش نیز 
گفت : من پارسال در روز تاسوعا در صف نذری  با یک نفر درگیر شدم 
و  پسری جوان با چاقو به چشم چپم زد  و باعث نابینایی چشم ام شد 
که پرونده ما  در جریان است. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا برای این پرونده حکم صادر کند.

اتفاق عجیب در پرونده قصاص چشم

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد
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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.
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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 الگوی عــددی داده شــده به جای 
عالمت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

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.

معما )1(عددیابخفن استریپ

معما )2(

معمای  شطرنج: 

بازی ریاضی:

یر
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ا

g3+        Kh5
g4+        Kh4
Bg3+#

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

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

اختالف تصاویر

خفن استریپ:

روشن بینی-تاکسیمتر

هوش تحلیلی:گزینه ۳

تست هوش: گزینه 4 - اختالف ستون اول و دوم بعالوه اختالف ستون چهارم 
و پنجم برابر با ستون وسطی است.

هوش تحلیلی

شهرهای متصل به هم: اگر 
نقشه مانند این شکل باشد، با 
بستن مسیر AB ارتباط قطع 

خواهد شد.

مثلث های مرموز: عدد دوم را از راس هرم کم  و در عدد سوم ضرب می کنیم.مثال  
6 منهای 2 می شود 4، 4 ضربدر 2 می شود 8، با این حساب عالمت سوال ۳ است.

به شکل پایین نگاه کنید. با توجه به منطق موجود 
در شکل، گزینه صحیح کدام است؟

شهرهای متصل به هم

در یک نقشه شبکه  راه های منطقه، هر شهر دقیقا به 
سه شهر دیگر به طور مستقیم جاده دارد. آیا امکان 
دارد که با بستن یکی از جاده ها، ارتباط بعضی از 
شهرها را با بعضی شهرهای دیگر، قطع کرد؟ اگر 

پاسختان منفی است، دلیل بیاورید.

مثلث های مرموز 
براساس عددهایی که وجود دارد عالمت سوال را 

پیدا کنید.
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شش رقمی: 

  7۳6982 – 298۳15
8۳5826 - 516271

سه رقمی: 

  726 - 415 - 8۳1
  6۳9 – ۳57 – 192

5۳7  - 291

چهار رقمی:

  9582 – ۳652
  12۳4 – 2864

5781 - 5671

پنج رقمی: 

  12857 – 24۳58
  927۳1 – 267۳5
42875 - 728۳9
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689534712
543217896
237948651
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856123947
165489273
478352169
392671485
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 مشهورترین اثر مستور 
به چاپ 88 رسید

رمان »روی ماه خداوند را ببوس«، نوشته مصطفی 
مستور توسط نشر مرکز به چاپ هشتاد و هشتم 
رسید. به گزارش مهر، چاپ اول این کتاب در سال 
۷۹ عرضه شده و حاال با نسخه های چاپ هشتاد و 
هشتم به بازار نشر آمده است. این کتاب معروف ترین 
اثر مستور است که ترجمه اش در کشورهای ترکیه، 
روسیه، مصر، اندونزی و بوسنی وهرزگوین منتشر 
شده اســت. داستان »روی ماه خداوند را ببوس« 
ــردی به نــام یونس اســت که دانشجوی  ــاره م دربـ
مقطع دکترای پژوهشگری علوم اجتماعی است و 
روی پایان نامه اش کار می کند که موضوعش علت 
خودکشی دکتر محسن پارسا، فیزیک دانی است 
که خود را از طبقه بیست و چندم یک برج پایین 
انداخته است. در ادامه داستان، یونس که اعتقادات 
و باورهای دینی محکمی دارد، پس از مواجه شدن 
با مسئله خودکشی دکتر پارسا و نزدیک بودن مرگ 
همسر دوستش، سؤاالت مهم فلسفی درباره وجود، 

خدا، معنای هستی و... برایش پیش می آید.

 صدرنشینی »جان گریشام« 
در فهرست پرفروش ها

 رمان »محافظان« نوشته جان گریشام ، در فهرست
 جدید هفتگی پرفروش های داستانی نیویورک تایمز، 
در رتبه نخست قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، این 
اثر  که هشت هفته پیش موفق شده بود به فهرست 
پرفروش های داستانی راه  یابد، این هفته با یک پله 
صعود، صدرنشین فهرست شد. گریشام، نویسنده 
آمریکایی که یکی از پردرآمدترین نویسنده های 
جهان است، در رمان جدید خود، داستان درگیر 
شدن وکیلی به نام  »کالن پست« با چند قاتل بی رحم 
را روایت می کند. آثار این نویسنده بارها مورد اقتباس 
سینمایی قرار گرفته  و تاکنون چندین رمان از او به 

زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است.

موسیقیادبی

بازگشت »بنیامین« به صحنه

خواننده موسیقی پاپ بعد از سه سال دوری از 
اجراهای زنده، تازه ترین کنسرت خود را در مرکز 
همایش های برج میالد تهران برگزار می کند. به 
گزارش مهر، بنیامین بهادری که طی سال های 
گذشته عمده فعالیت های خــود را معطوف به 
حضور در خارج از کشور کرده بود، چندی پیش 
نیز در فیلم سینمایی »سالم بمبئی« با کارگردانی 
قربان محمدپور به ایفای نقش پرداخت. بهادری 
طی روزهای گذشته بعد از مدت ها، قطعه »راحت 
باش« را منتشر کرد. بهادری سال گذشته قرار 
بود به عنوان مجری برنامه »ماه ماه« در رسانه ملی 
حضور داشته باشد که ایــن موضوع، به دالیلی 

منتفی شد.

محسن یگانه، ایوان بند و شجریان 
رکوردداران یوتیوب

تعدادی از نماهنگ های خوانندگان داخل کشور 
در وبگاه بارگذاری یوتیوب با بازدیدهای میلیونی 
کاربران ایرانی و غیرایرانی همراه بوده است. به 
ــزارش خبرآنالین، ویــدئــوی آهنگ »بهت قول  گ
میدم« از محسن یگانه پربازدیدترین نماهنگ ایرانی 
در یوتیوب اســت؛ ایــن نماهنگ تا کنون بیش از 
۷۵ میلیون بار در یوتیوب دیده شده است. یکی 
ایرانی  پربازدید خوانندگان  از ویدئوهای  دیگر 
در یوتیوب، اثری از گروه موسیقی »ایــوان بند« با 
عنوان »عالیجناب عشق« است که رقم بازدیدش 
به ۲۲ میلیون بار رسیده است. همچنین آهنگ 
»هوای گریه« همایون شجریان نزدیک به دو میلیون 
بازدید دارد و ویدئوی معروف »چرا رفتی«، با حضور 
بازیگرانی مثل نوید محمدزاده، باران کوثری و سحر 
دولتشاهی، رتبه باالیی را در اختیار دارد. این ویدئو 
با زیرنویس عربی ، بیشترین مخاطب را در یوتیوب 

پیدا کرده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ــن روزهـــا ترکیب هایی  ــروه ادب و هنر- ای گ
مانند »بسته حمایتی دولت« و »یارانه معیشتی 
اقشار کم درآمد« زیاد به گوشتان خورده است؛ 
ترکیب هایی که هر کدام از پرداخت مبالغی به 
عنوان کمک به دهک های کم برخوردار حکایت 
می کنند. شاید برایتان جالب باشد بدانید شبیه 
این نوع حمایت ها را در جوامع و حکومت هایی که 
فردوسی از آن ها در شاهنامه یاد کرده است هم 
می بینیم. بی دلیل نیست که می گویند شاهنامه 
یک کتاب جامع و کامل دربــاره مسائل مختلف 
اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و... 
است. در ادامه چگونگی حمایت دولت ها از مردم 

را در شاهنامه می خوانید.

حمایت از کشاورزان	 
در شاهنامه، کشاورزی یکی از مشاغل مهم در 
ساختار جامعه است و حمایت ها از این قشر هم 

باید بیشتر باشد. در داستان بیژن و منیژه که در 
دوره پهلوانی می گذرد، گرازها به زمین های 
کشاورزی و باغ های یک منطقه حمله می کنند 
ــدن خــســارت به  و کیخسرو کــه نــگــران وارد آم
کشاورزهاست، برای نجات محصوالت و از بین 
بــردن آفــِت گرازها جایزه ای از این قــرار تعیین 
می کند: خوانی زّریــن با گوهرهای بسیار، ده 
اسب گرانمایه با لگام های زرین و... . عالوه بر 
این، از کشاورزان آسیب دیده هم که از شر گرازها 
به حاکم پناه آورده بودند، دلجویی و حمایت مالی 
می شود. از دیگر حمایت های حاکمان از این قشر 
می توان به معافیت آن ها از جنگیدن، اعطای وام 
به کشاورزان آسیب دیده از آفت ها و تأمین امنیت 
جانی و مالی آن ها در دوره های تاریخی شاهنامه 
اشاره کرد؛ مثاًل بهرام گور دستورهایی درباره 
پشتیبانی از طبقه کشاورز صادر می کند که از 
جمله کمک کردن به آن ها برای مبارزه با آفات 

نباتی و کشت بهتر محصول اســت: »چو جایی 
بپوشد زمین را ملخ/ َبَرد سبزِی کشتمندان به 
َشخ/ تو از گنج تاواِن او باز ده/ به کشور ز فرموده 
آواز ده«. در فرمان انوشیروان به کاردارانش هم، 
تأکید بر حفظ حقوق طبقه کشاورز و حمایت همه 
جانبه از آنان را می بینیم؛ مثاًل این که فرمان داد در 
منطقه  ای که از ملخ ها آسیب دیده یا برف و سرما 
به کشتزاری خسارت زده است، همه از پرداخت 

مالیات معاف شوند.

حمایت از دام داران	 
دامــداری هم در کنار کشاورزی یکی از مشاغل 
مهم در ساختار جوامِع شاهنامه است که حمایت 
مالی حاکمان از آن ها جالب توجه است. علت 
عمده این حمایت ها این است که معمواًل شاهان 
و حاکمان خودشان هم گله های بی شمار دام از 
جمله گوسفند، اسب، شتر و... دارند که برای همه 

این ها، نیاز به چوپان ها و سربازانی است که از آن ها 
نگهداری و محافظت کنند. بنابراین، حمایت مالی 
از دام داران و چوپانان کامال طبیعی است. مثاًل 
اهمیت گله های اسب به حدی است که چوپاِن 
قیصِر روم با درخواست گشتاسب که داوطلب 
چوپانی اسب های شاه شده بود، مخالفت می کند: 
»بدو گفت نستاو زین در بگرد/ تو ایدر غریبی و 
بی پایمرد/ بیابان و دریا و اسپان یله/ به ناآشنا 
چون سپارم گله«. این یعنی هر کسی را هم برای 
حفاظت از گله ها به کار نمی گرفتند و چوپان ها 
در صورتی از حمایت همه جانبه مالی و معنوی 

برخوردار می شدند که قابل اعتماد هم باشند. 

حمایت از دیگر صنایع	 
در شاهنامه بیشتر با شکل ابتدایی زندگی در 
جوامع مختلف روبه رو هستیم. بنابراین نباید 
انتظار داشته باشیم مشاغل صنعتی در رتبه های 
باالیی قرار داشته باشند. با این حال، بعضی از 
صنعت ها مثل آهنگری نسبت به مشاغلی مانند 
وضعیت  و...  کشتی سازی  نجاری،  نساجی، 
بهتری دارند. فردوسی در داستان کاوه آهنگر، از 
بازارگاهی صحبت می کند که او در آن جا مشغول 
کار است و بعد از فریاد برآوردِن کاوه، همه علیه ظلم 
ضحاک قیام می کنند؛ این یعنی از طرف حکومت، 
مکانی به آهنگران اختصاص یافته است تا در آن جا 
کار کنند و همین قدِم مهمی در راه حمایت از این 

قشر است.

قصه دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل هم به سر 
رسید اما در بخش رمان و داستان کوتاه، جایزه به 
هیچ کس نرسید. در این دوره، در بخش داستان کوتاه، 
مجموعه داستان »افتاده بودیم در گردنه حیران«، 
اثر حسین لعل بذری و در بخش رمان و داستان بلند 
»خیابان یکطرفه«، اثر محمدرضا مرزوقی و کتاب 
»وضعیت بی عاری« حامد جاللی، به عنوان آثار 
شایسته تقدیر معرفی شدند. این اتفاق حاشیه 
جدیدی برای جایزه جالل ساخت و باعث 
ــراغ دکتر احسان رضایی  شد به س
یکی از داوران بخش رمان و داستان 
بلند برویم و از او درباره چرایی این 
اتفاق بپرسیم. او برخالف حرف های 
گفته و شنیده شده، دلیل دیگری 
برای این اتفاق دارد که در ادامه آن را 

می خوانید.
ــی معتقد اســـت به  ــای ــان رض ــس اح

عقیده داوران، آثار نامزدهای نهایی بخش رمان و 
داستان بلند، اختالف چشمگیری با یکدیگر نداشتند 
و به همین دلیل، ایــن بخش برگزیده نداشت. او 
گفت:»دبیرخانه جایزه جالل فهرست کاملی داشت 
و هر کتابی هم که ناشر نفرستاده بود تهیه کرد. وجود 
شش کتاب از شش نشر با گرایش های مختلف، در 
میان نامزدهای این بخش نشان می دهد که جایزه 
متعلق به گرایش خاصی نیست. ما به این دلیل برای 
این بخش برگزیده انتخاب نکردیم که آثــار، فاصله 
معناداری با یکدیگر نداشتند که بگوییم برگزیده این 
است یا آن. جالب این که این دو رمان به عالوه رمان 
قباد آذر آیین که از جایزه انصراف داد، در جنوب 
کشور اتفاق می افتد و این رویکرد اقلیمی نویسی هم 
برایمان جالب بود.« درباره رمان »وضعیت بی عاری« 
که حول عشق دو فرد از دو دین متفاوت است، حرف 
و حدیث های بسیاری وجود داشت. انتخاب این اثر به 
عنوان اثر شایسته تقدیر، نمک این حاشیه ها را بیشتر 

کرد.« احسان رضایی درباره چگونگی انتخاب این اثر 
و روند نقدنویسی ادبی در کشور گفت:»طبق آیین 
نامه جایزه جالل عالوه بر سه داور هر بخش، دبیر 
جایزه و یک نفر از هیئت علمی هم در داوری نهایی 
شرکت دارند. در نتیجه، این اثر را پنج نفر خوانده اند. 
این کتاب یک برش تاریخی از وقایع ایران است و در 
خوزستان اتفاق می افتد که ویژگی های فنی قابل 
دفاعی دارد.  ما با جریان نقدی مواجه هستیم که 
خیلی ها کتاب را نمی خوانند و نقد می کنند. نقد الزم  
است و حتما نقد به داورهای این جایزه و جوایز دیگر هم 
وارد است. این که موجی راه می افتد، همه آن را تکرار 
می کنند و هیچ کس نمی گوید نقدش دقیقا به کجا و 
کدام قسمت اثر است؟ این تصور را ایجاد می کند که 
انگار دارند از روی دست هم نگاه می کنند. اصال هدف 
جوایز همین است که به یک اثر توجه و بد و خوبش 
گفته شود و در نهایت به رشد جریان داستان نویسی 

کشور بینجامد.«

»بسته های حمایتی« 

احسان رضایی، داور بخش 
رمان و داستان بلند جایزه 

جالل در مصاحبه با 
خراسان از چرایی 

برگزیده نداشتن 
این بخش گفت

به روایت شاهنامه
 حکیم فردوسی کمک های معیشتی

 به کدام اقشار جامعه را در شاهکارش برشمرده است؟

  دست خالی داستان 
از»جایزه جالل«
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در ماه های منتهی به پیروزی انقالب، اقدامات 1 حمله مزدوران
انقالبی دانشجویان دانشگاه پزشکی مشهد 
که کادر بیمارستان های شهر را نیز تشکیل می دادند، خشم 
رژیم پهلوی را برانگیخته بود. صبح روز پنج شنبه ۲۳ آذر 
1۳57 عده ای از مزدوران رژیم که تصاویر شاه را در دست 
داشتند، با سنگ و چماق و اسلحه به بیمارستان امام  رضا 
علیه السالم حمله ور شدند و حاضرین را به رگبار بستند. 
مقاومت پزشکان، پرستاران و دانشجویان موجب خروج 
موقت آن ها از بیمارستان شد. اما بالفاصله، سربازهای رژیم 

با اسلحه های کالیبر5۰ به بیمارستان تیراندازی کردند.

رهبر انقالب ماجرای حمله رژیم پهلوی به 2 جنایات عجیب
بیمارستان امام رضا علیه السالم مشهد را 
این گونه نقل می کنند: » یک عده چماقدار که شهربانی 
مشهد به شان پول داده بود با یک وانت نیسان به بیمارستان 
امام رضا علیه السالم آمده بودند تا به آن جا حمله کنند. 
دانشجوها و دکترهای این بیمارستان هم آن وقت ها خیلی 
فعال بودند. اعالمیه پخش می کردند و درگیر مسائل 
مبارزه بودند. چماقدارها از خیابان »بهار« وارد بیمارستان 
امام رضا علیه السالم شدند. ریختند توی بخش کودکان 
بیمارستان و جنایت های عجیبی کردند. ِسرم ها را از دست 

بچه ها کشیدند؛ بچه ای را پرت کردند و کشتند و ...«

رهبر انقالب نحوه اطالعشان از ماجرای 3 تدبیر بزرگ
حمله عوامل رژیم به بیمارستان امام رضا 
علیه السالم را این گونه نقل می کنند: »ما در مجلس روضه 
بودیم و من را پای تلفن خواستند، دیدم چند نفر دارند با 
کمال دستپاچگی می گویند حمله کردند، زدند، کشتند 
و به داد برسید. من رو کردم به علما و گفتم که رفتن ما به 
بیمارستان به احتمال زیاد مانع از ادامه  تهاجم می شود 
و من قطعًا خواهم رفت و آقای طبسی هم قطعًا خواهند 
آمد. اگر آقایان هم بیایید خیلی بهتر خواهد شد و اگر هم 
نیایید ما به هرحال می رویم. لحن توأم با عزم و تصمیمی 
که ما داشتیم موجب شد که چند نفر از علمای معروف از 
جمله حاج میرزاجواد آقای تهرانی و آقای مروارید و بعضی 
دیگر گفتند می آییم. حرکت کردیم به سمت بیمارستان و 

تصمیم گرفتیم پیاده هم  می رویم.«

ــت ا... خامنه ای به همراه علمای 4 قدم های پوالدین حرکت آی
مشهد به منظور جلوگیری از تهاجم عوامل 
رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضا علیه السالم موجب 
همراهی جمعیت زیادی از مردم شد. رهبر انقالب ماجرا 
را این گونه روایت می کنند: »از دور دیدیم که سربازهای 
مسلح، راه ورود به بیمارستان را سد کرده اند. جمعیت یک 
مقداری احساس اضطراب می کرد. آهسته به اطرافیان 

گفتم که ما باید با متانت و بدون هیچ گونه تغییری پیش برویم 
تا مردم پشت سرمان بیایند و همین کار را کردیم. به مجرد 
این که به سربازها رسیدیم ناگهان بی اختیار کنار  رفتند و 
یک راهی باز شد. فکر آن ها این بود که بعد از عبور ما، سد راه 
مردم شوند، اما نتوانستند. شاید در حدود چند صد نفر آدم با 
ما تا کنار ورودی ساختمان بیمارستان آمدند. دانشجویان و 
کادر پزشکی که در بیمارستان بودند با دیدن ما جان تازه ای 

گرفتند و ما وارد ساختمان بیمارستان شدیم.«

پــس از ورود آیـــت ا... خامنه ای بــه همراه 5 یک تمصیم مهم
علما و مردم مشهد به بیمارستان امام رضا 

علیه السالم به منظور جلوگیری از تهاجم عوامل رژیم، 
جمعی از مهاجمین که در بیمارستان باقی مانده بودند 
شعار »جاویدشاه« سر داده و جمعیت حاضر هم با شعارهای 
انقالبی جواب آن ها را  دادند. در جلسه ای با حضور چندتن 
از کادر بیمارستان و سران جمعیت ، آیــت ا... خامنه ای 
پیشنهادی دادند که سال ها بعد آن ماجرا را این گونه نقل 
می کنند: »من پیشنهاد کردم که ما این جا متحصن بشویم 
و برای این که مطلب هیچ گونه تزلزلی پیدا نکند، بالفاصله 
یک کاغذ آوردم و نوشتم که ما در این جا خواهیم بود تا این 
کارها انجام بگیرد.« برکناری میرهادی)فرماندار نظامی 
مشهد( و محاکمه عوامل حمله به بیمارستان از اصلی ترین 

خواسته های متحصنین بود.

ــت ا... خامنه ای به همراه 6 وساطت حکیمانه در زمانی که آیـ
تعدادی از علما و مردم مشهد در بیمارستان 
امام رضا علیه السالم متحصن شده بودند، یکی از روحانیون 
هــوادار رژیــم وارد بیمارستان شد و احتمال ایــن وجود 
 داشت که افراد متحصن بخواهند آسیبی به او برسانند. 
آیت ا... خامنه ای که می دانستند با آسیب رسیدن به این 
فرد، رسیدگی به خواسته های مردم و هدف تحصن منحرف 
خواهد شد، خیلی زود به میان جمعیت رفتند و برای این 
که همه ایشان را ببینند روی سقف یک ماشین نشستند و 
بلندگو را به دست گرفتند. جمعیت زیادی اطراف ماشین 

جمع شده بودند. آقا با این تعبیر گفتند: »من می دانم که شما 
مرا دوست دارید و می دانید که من هم شما را خیلی دوست 
دارم. من می خواهم خواهش کنم که بگذارید این آقا برود.« 
باالخره با وساطت و تدبیر آیت ا... خامنه ای به آن فرد آسیبی 

نرسید و او را از بیمارستان خارج کردند.

خبر تحصن آیت ا... خامنه ای و علما و مردم 7 پوکه های یادگاری
مشهد در بیمارستان امام رضا علیه السالم 
در محکومیت رژیم پهلوی به سرعت در مشهد و کل کشور 
پخش شــد. آیـــت ا... خامنه ای خاطره رســانــه ای کردن 
تیراندازی عوامل رژیم به مردم با اسلحه های کالیبر5۰ 
را این گونه نقل می کنند: »خبرنگارهای خارجی که آمده 
بودند، من این پوکه ها را نشان می دادم؛ می گفتم که این 
یادگاری های ماست؛ ببرید به دنیا نشان بدهید که با ما 

چگونه رفتار می کنند.«

حمایت امام خمینی رحمه ا... علیه از تحصن 8 درگیری خونین
علما و مردم مشهد در بیمارستان امام رضا 
ــازه ای در این حرکت انقالبی دمید.  علیه السالم روح ت
مردمی که خارج از بیمارستان بودند در حرم مطهر جمع 
شدند و پس از سخنرانی شهید هاشمی نژاد به سمت منزل 
آیت ا... سیدعبدا... شیرازی حرکت کردند. مأموران پهلوی 
تعدادی تانک به سمت منزل آیت ا... شیرازی فرستادند. 
مقاومت انقالبیون موجب درگیری خونین با عوامل رژیم و 
کشتار جمعی از مردم مشهد شد. در پی این فاجعه، آیت ا... 
شیرازی به ارتشبد ازهاری)نخست وزیر وقت( پیام صریحی 
فرستادند: »اگر میرهادی)فرماندار نظامی مشهد( را زنده 
می خواهید، او باید ظرف 48 ساعت مشهد را ترک کند. 
وگرنه جنازه او را به تهران می فرستیم.« دو روز پس از این 

تلگراف، میرهادی از مشهد فرار کرد و به تهران رفت.

ــت   9 اپیان تحصن ــواس ــا محقق شـــدن اصــلــی تــریــن درخ ب
متحصنین بیمارستان امام رضا علیه السالم 
یعنی برکناری فرماندار نظامی مشهد، تحصن به پایان رسید. 
»اختالل در خدمات مذهبی سطح شهر به دلیل اجتماع 
علما در یک نقطه«، »اختالل در درمان بیماران به علت تداوم 
تحصن پزشکان« و »توصیه علما« از دیگر دالیل تاثیرگذار 
بر اتمام تحصن بود. سه شنبه 5 دی که به عنوان روز پایان 
تحصن اعالم شده بود، آیت ا... خامنه ای و شهید هاشمی نژاد 
در اجتماع عظیم مــردم سخنرانی کردند. اجتماعی که 
خبرگزاری فرانسه تعداد آن را ۶۰۰ هزارنفر اعالم کرده بود. 
شهید هاشمی نژاد ضمن قرائت قطعنامه پایانی تحصن، 
از مردم انقالبی درخواست کرد تا سرنگونی رژیم شاه این 
همبستگی ادامه داشته باشد. تحصن بیمارستان امام  رضا 
علیه السالم را می توان یکی از چندین تحصن بزرگ و موفق 

انقالبیون در سراسر کشور به شمار آورد.
موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی - دفتر مشهد

گروه اندیشه - شرایط نامناسب اقتصادی، معمواًل فرصتی 
برای شیوع شایعات است؛ شایعاتی که گاه بر بستر دروغ های 
بزرگ تاریخی شکل می گیرد و در دامن زدن به بحران ذهنی 
جامعه، نقشی اساسی ایفا می کند. به دیگر سخن، این رویه، 
راهی برای آسیب پذیرتر کردن یک ملت و تالش برای شکستن 
پایداری آن هاست. با گذشت بیش از چهار دهه از سقوط رژیم 
پهلوی، مدعیانی که مترصد فرصتی برای بازگرداندن جایگاه 
پیشین خود هستند، از گرفتاری مردم و نیز، ضعف جدی حافظه 
تاریخی ایرانیان سوءاستفاده می کنند و روایت هایی را در افواه 
عمومی می اندازند که پایه و اساسی ندارد. اگر گوش شنوایی برای 
شنیدن حقایق تاریخی پیدا شود، دالیلی که می توان برای ابطال 
این ادعاهای سخیف ارائه کرد، بسیار است. یکی از این ادعاها 
که معمواًل برخی افراد فاقد اطالعات از آن ها برای گرم کردن 
مجلس و تبدیل شدن به ُنقِل آن، استفاده می کنند، ماجرای ادعای 
امیرعباس هویدا، نخست وزیر معدوم شاه است؛ ادعایی که بر 
مبنای آن، او در جلسه محاکمه خود، خودکار بیکی از جیب درآورد 
و گفت که قیمت آن در دوران 1۳ ساله نخست وزیری او، تغییری 
نکرده است! صرف نظر از صحت و سقم وقوع چنین صحنه ای در 
دادگاه هویدا، توجه به دو نکته تاریخی، به روایت آمار و ارقام و نیز، 
خاطرات درباریان، خالی از لطف نیست و صبوری خواننده در 

مطالعه، می تواند زمینه ساز روشنگری بیشتر باشد:
نکته اول: دوران نخست وزیری هویدا، طوالنی ترین دوران 
نخست وزیری در تاریخ معاصر ایران است. او از سال 1۳4۳ تا 
سال 1۳5۶، نخست وزیر شاه بود. این دوره را به لحاظ شرایط 
اقتصادی، باید به دو بخش عمده تقسیم کنیم؛ بخش نخست که 
مربوط به سال های پیش از 1۳48 است؛ زمانی که درآمدهای 
نفتی کشور، هنوز جهش افسانه ای اوایــل دهه 1۳5۰ را پیدا 
نکرده بود و بودجه عمومی، به صورت انقباضی بسته می شد و بر 
همین اساس، تورم بیش از زمان های دیگر قابل مهار بود. در این 
برهه زمانی، جهش قیمت ها نسبت به دوره بعد، کمتر است، اما 
متوقف نمی شود. دوره دوم نخست وزیری هویدا از این منظر، 
مربوط به پس از جهش قیمت نفت و سرازیر شدن پول حاصل از 
فروش آن، به کشور است. این برهه زمانی، با بلندپروازی های 
شاه در زمینه خرید تسلیحات و بریز و بپاش های دربار در زمینه 
برنامه هایی با ماهیت مشروعیت بخشیدن به سلطنت، مانند 
برگزاری جشن های ۲5۰۰ ساله و ... همزمان می شود و نیز، با 
رشد سرسام آور قیمت ها، به ویژه از نیمه دهه 1۳5۰ به بعد. در 
این بازه زمانی که حدود هشت سال طول می کشد و بیشتر دوران 
نخست وزیری هویدا را در بر می گیرد، شرایط اقتصادی کشور 
به نحو روزافزونی دچار انحطاط می شود؛ این وضع در شرایطی 
روی می دهد که کشور به لحاظ درآمدهای نفتی در اوج رفاه قرار 

دارد؛ تورم از مرز ۲۰ درصد عبور می کند و قیمت مسکن، طی دو 
سال، فقط در تهران، ۳۰۰ درصد افزایش می یابد. گزارش های 
محمدعلی همایون کاتوزیان، در کتاب »اقتصاد سیاسی ایران« که 
منطبق با آمار و ارقام بانک مرکزی ایران در دوره مذکور است، نشان 
می دهد که در همین دوره، بازدهی کشاورزی با رشد سه درصدی، 
به صفر می رسد و بازار کشور از میوه ها و محصوالت غذایی وارداتی 
لبریز می شود. در همین حال، کشاورزانی که در چند کیلومتری 
شهرها مشغول زراعت و باغداری هستند، نمی توانند با قیمت 
محصوالتی که از هزاران کیلومتر آن طرف تر وارد ایران شده است، 
رقابت کنند. در سال 1۳55، کار به جایی می رسد که دولت برای 
کنترل اعتراضات، به تشکیل »ستاد مبارزه با گرانی«، به سرپرستی 
فریدون مهدوی مبادرت می ورزد؛ اما با این اقدامات راه به جایی 
نمی برد و در آستانه پیروزی انقالب اسالمی، با وجود دالرباران 
نفتی و سرازیر شدن هر نوع امکانات از سوی دولت های غربی و 
به ویژه آمریکا به کشور، تورم از رقم ۲5 درصد می گذرد و هویدا، 
زمانی کابینه را به آموزگار تحویل می دهد که افزایش قیمت ها، به 

یک بحران جدی تبدیل شده است.
نکته دوم: صرف نظر از آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی در 
دهه 1۳5۰ منتشر شده است و به برخی از آن ها در قسمت اول 
اشاره کردیم، صدها گزارش موجود در روزنامه ها و نیز، خاطرات 
نزدیکان به دربار، مؤید این قضیه است که ثبات قیمت ها در دوره 
هویدا، فقط یک مزاح ساده لوحانه محسوب می شود. روزنامه 
اطالعات در تیتر یک روز شنبه، ۳۰ بهمن 1۳5۰، با درج خبر 

اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس به افزایش قیمت ها، چنین 
نوشت: »هویدا به انتقاد مخالفان درباره گرانی قیمت ها پاسخ 
داد«. با این حال، میتینگی که هویدا گاه و بی گاه در رسانه ها راه 
می انداخت، به بهبود شرایط نمی انجامید. نوشته های اسدا... 
علم که در این زمان، نقش وزیر دربار را داشت هم، شاهدی بر 
این مدعاست. او که چندان از هویدا دل خوشی نداشت، به 
تمامی، نقصان های عملکرد او را به شاه گــزارش مــی داد؛ هر 
چند می دانست که محمدرضا پهلوی، خود عامل اصلی این 
نابسامانی است! علم در یادداشت روز ۲۳ فروردین 1۳5۳ 
خود، می نویسد:»]به شاه[ عرض کردم متأسفانه در داخله به 
واسطه غفلت متصدیان، نه گوشت در دسترس مردم است نه 
شکر، نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح 
نیست. آخر چرا این پیش بینی ها را نمی کنند؟ همه چیز هم گران 
شده. تعجب است که شاهنشاه تمام گوش کردند ولی همان طور 
که چشمشان را روی هم گذاشته بودند، اصاًل باز نکردند و یک 
کلمه جواب ندادند. من که شاهنشاه را می شناسم، می دانم که 
این به معنی این است که حرف تو را می شنوم، ولی نمی خواهم 

جواب بدهم.«
با توجه به این دو نکته، می توان گفت که حتی اگر هویدا قصد ثابت 
نگه داشتن قیمت خودکار بیک را هم داشت، با توجه به شرایط 
بحرانی ای که خود یکی از ایجاد کنندگان آن بود، نمی توانست 
کاری از پیش ببرد و آن چه درباره ثابت ماندن قیمت خودکار بیک 

در برخی محافل َنقل می شود، افسانه ای بیش نیست. 

هژیر ؛ انگلوفیل ناکام

عبدالحسین هژیر یکی 
از سیاستمداران دوران 
معاصر است که نظرات 
و دیدگاه های مختلفی 
درباره او وجود دارد. در 
وابستگی وی به دربار، 

تردیدی نیست؛ چرا که در دوره رضاشاه، مامور 
ــارج شد و در  ــای او در خ ــی ه رسیدگی به دارای
دوره محمدرضا  پهلوی، به مقام نخست وزیری و 
وزارت دربار رسید. هژیر در سال 1۲81 هـ.ش 
در تهران متولد شد. اولین شغل او، بعد از پایان 
تحصیالت، استخدام در وزارت خارجه به عنوان 
مترجم زبان های روسی و فرانسه بود. هژیر در 
دوره پهلوی دوم توانست خود را به دربار نزدیک 
کند. این رویکرد، البته با حمایت انگلیسی ها به 
نتیجه رسید. در آذرمــاه 1۳۲۶، پس از سقوط 
دولت قوام، یکی از دالیل این سقوط را مخالفت 
و کارشکنی های وزیر دارایــی کابینه وی، یعنی 
هژیر می دانستند. ارتباط نزدیک هژیر با اشرف 
پهلوی باعث شده بود که اشرف، محمدرضاپهلوی 
با  هژیر  کند.  مجاب  هژیر  نخست وزیری  به  را 
به خصوص  ــت؛  داش ارتباط  انگلستان  سفارت 
در  انگلیس  سفارت  وابسته  لمبتون،  خانم  با 
ایران. از آن جا که لمبتون در سیاست ایران بسیار 
تاثیرگذار بود، باعث ترقی و رشد هژیر شد. شاید 
از همین روست که از همان آغاز نخست وزیری 
وی، آیت ا... کاشانی مخالف سرسخت هژیر بود. 
زمانی که بحث نخست وزیری هژیر مطرح شد، 
آیت ا... کاشانی و به تبع ایشان، جمعیت فدائیان 
اسالم، با این تصمیم به شدت مخالفت کردند؛ زیرا 
افزون بر ارتباط وی با انگلیسی ها، هژیر را فردی 
المذهب می دانستند و هیچ گاه به نخست وزیری او 
روی موافق نشان ندادند. این مخالفت ها، در کنار 
عوامل دیگر، باعث استعفای هژیر از نخست وزیری 
شد؛ اما بالفاصله، شاه او را به مقام وزارت دربار 
منصوب کرد. چندماه پس از این انتصاب، یعنی 
در 1۳ آبان 1۳۲8، هژیر، هنگام خروج از یک 
مجلس در مسجد سپهساالر، توسط سیدحسین 
امامی، عضو فدائیان اسالم، اعدام انقالبی شد. 
هژیر شخصیتی پیچیده داشت. این پیچیدگی به 

علت تصمیمات و عملکردش بود.

بازیگران تاریخ  گزارش تاریخی 

علی امینی و دانشگاه 
خیمه شب بازی شکست خورده!

جنبش دانشجویی بعد 
از کــودتــای ۲8 مــرداد 
ســـرکـــوب  و   1۳۳۲
هرگونه فعالیت سیاسی 
در   ،1۳۳۰ ــه  دهـ در 
بود.  تعطیل شده  عمل 
بااین حال، در اواخر این دهه، همزمان با اوج گیری 
بحران اقتصادی و سیاسی، کشور هرروز شاهد 
تجمع های صنفی بود که قشرهای مختلف در 
آن ها، به وضعیت موجود اعتراض می کردند. به 
گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
این موضوع باعث شد بخشی از دانشجویان که 
در سال های قبل از آن فعالیت سیاسی را کنار 
گذاشته بودند، دوباره تحرکات خود را آغاز کنند. 
در همین برهه زمانی، فشارهای آمریکا به ایران 
برای اجرای به اصطالح اصالحات اقتصادی و 
اجتماعی، افزایش یافت؛ مسئله ای که درنهایت 
باعث شد محمدرضا پهلوی، علی امینی را به عنوان 
نخست وزیر انتخاب کند تا او مسئولیت اجرای 
بخشی از اصالحات مد نظر آمریکا را به عهده 
بگیرد. تالش برای ارتباط با مخالفان وضع موجود، 
یکی از اقداماتی بود که امینی در اولین هفته های 
انجام  نخست وزیر،  به عنوان  شدنش  انتخاب 
داد. براین اساس، او سعی کرد با اعضای جبهه 
ملی، دانشجویان و روحانیون ارتباط برقرار کند 
و خود را حامی اصالحات نشان دهد. امینی چند 
هفته بعد از انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر، 
در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که 
نزدیک  آن  دانشجویان  از  قابل توجهی  بخش 
به جبهه ملی بودند، حاضر شد و سعی کــرد با 
آن ها ارتباط صمیمانه ای برقرار کند. در این 
جلسه، هرچند امینی سعی کــرد با صحبت از 
دموکراسی و تأکید بر اجازه دادن به فعالیت های 
آزاد دانشجویی، نظر جوانان حاضر در جلسه را 
جلب کند، اما دانشجویان حضور او را در این جمع 
ــرارداد  مغتنم شمردند و به نقشی که در عقد ق
کنسرسیوم در دولــت زاهــدی داشــت، اعتراض 
کردند. درواقــع دانشجویان به امینی به عنوان 
فردی که منابع نفتی را در اختیار بیگانگان قرار 

داده بود، می نگریستند. 

افسانه گران نشدن خودکار »بیک«!
آیا ادعای ثبات اقتصادی در دوره پهلوی دوم واقعیت دارد؟

روایتی از حماسه 23 آذر مشهد

بیمارستان امام رضا)ع( گلگون از خون شهدا
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در امتداد روشنایی

ازمیان خبرها

خط زرد

شیاد تلگرامی! 

کارگاه آموزشی بررسی فضاهای مجازی در یکی 
از مدارس متوسطه اول برگزار شده بود. مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری شفای مشهد با تشریح 
خطرات فضای مجازی و هشدارهای پلیسی 
برای جلوگیری از افتادن دختران نوجوان در دام 
شیادان فضای مجازی گفت: دختران نوجوان 
یکی از قربانیان اصلی آسیب های اجتماعی از 
طریق دوست یابی ها و انتشار تصاویر شخصی 
در فضای مجازی هستند چرا که هویت افراد در 
این فضا پنهان است و ... با پایان یافتن سخنان 
کارشناس اجتماعی کالنتری، دختر نوجوانی 
که در همین مخمصه گرفتار شده بود مشاور 
پلیس را پناهگاه مورد اعتماد خود یافت و رازی را 
فاش کرد که مدت ها آزارش می داد. این دختر 
14 ساله درحالی که شرم و حیا از چهره اش می 
بارید، گفت: هفت سال قبل زمانی که برای رفتن 
به مدرسه آماده می شدم پدر و مادرم از یکدیگر 
جدا شدند و من با چشمانی گریان راهی مدرسه 
شدم. آن ها من و برادر بزرگ ترم را نیز از یکدیگر 
جدا کردند چرا که قرار بود برادرم با پدرم زندگی 
کند و مادرم هم سرپرستی مرا پذیرفت.چند ماه 
بعد پدرم با زن جوان دیگری ازدواج کرد و اکنون 
سه فرزند دارد، اما مادرم همه خواستگارانش را 
رد کرد تا به قول خودش از آب و گل دربیایم و خوب 
و بد را تشخیص بدهم. خالصه من به زندگی با 
مادرم در منزل مادربزرگم ادامه می دادم و پدرم 
گاهی به دیدارم می آمد و مرا به پارک و سینما می 
برد و در همین حال بخشی از هزینه های مرا نیز 
می پرداخت. از سوی دیگر وقتی می شنیدم برای 
مادرم خواستگار آمده است در تنهایی خودم فرو 
می رفتم و رنج می کشیدم. اگرچه حق را به مادرم 
می دادم که او نیز برای خوشبختی و آینده اش باید 
دوباره ازدواج کند اما همواره وحشت داشتم که با 
ازدواج او آینده من تباه می شود وقتی خاله ام مرا 
به منزلشان دعوت می کرد تا به دخترش ریاضی 
بیاموزم خوب می دانستم که باز بــرای مادرم 
خواستگار آمده است و آموزش ریاضی بهانه ای 
بیشتر نیست تا مرا از خانه دور کنند، اما هیچ وقت 
این موضوع را به روی خودم نمی آوردم. اگرچه 
مادرم 30 سال بیشتر نداشت و همیشه البه الی 
نصیحت هایش به من یادآوری می کرد »نازگلم تو 
نیز روزی ازدواج می کنی و به خانه بخت می روی 
آن گاه مادرت برای همیشه تنها خواهد ماند!« 
باالخره مادرم به یکی از خواستگارانش پاسخ 
مثبت داد. »اصغر آقا« نانوا بود و سه فرزند داشت. 
همسر او مدتی قبل به خاطر بیماری سرطان جان 
خود را از دست داده بود و این گونه من و مادرم 

به منزل اصغر آقا رفتیم. اگرچه اصغر آقا ، مردی 
بسیار مهربان و خوش اخالق بود اما دو خواهر 
ناتنی ام رفتار مناسبی با من نداشتند آن ها با 
نیش و کنایه و حرکات و رفتارشان من و مادرم را 
آزار می دادند. به طوری که من برای رهایی از این 
وضعیت روانی همواره در گوشه اتاق می نشستم 
و تنهایی ام را با جست وجو در فضای مجازی 
پر می کردم تا این که در تلگرام با دختری به نام 
»مژگان« آشنا شدم او هم 14 ساله بود و به درد 
دل هایم گوش می داد. هیچ شناختی از مژگان 
نداشتم. فقط برای رهایی از تنهایی با او چت می 
کردم. مژگان مدعی بود یک برادر کوچک تر دارد 
و در سمنان ساکن است. او تصاویر خیلی زیبایی 
از خودش برایم ارسال می کرد و من با دیدن آن 
همه زیبایی همواره به او غبطه می خوردم. رفاقت 
من و مژگان هر روز صمیمی تر می شد و من هم 
تصاویر مختلفی را از خودم می گرفتم و برایش 
ارسال می کردم از این که مژگان به حرف هایم 
گوش می داد و با جمالت زیبایش آرامم می کرد 
خیلی خوشحال بودم طوری به او وابسته شدم که 
ساعت ها با او حرف می زدم و همه رازهای زندگی 
ام را فاش می کردم تا این که بعد از گذشت چند 
ماه از این ماجرا یک روز مژگان چهره واقعی اش 
را به من نشان داد و تصویری از خودش را برایم 
ارســال کــرد. آن جا بود که فهمیدم مژگان مرا 
فریب داده او یک پسر جوان بود و ادعا می کرد 
که عاشقم شده است. وقتی متوجه این ماجرا 
شدم بالفاصله با او قطع رابطه کردم اما از آن روز 
به بعد آن جوان ناشناس مرا تهدید می کند که اگر 
به این رابطه ادامه ندهم تصاویر خصوصی ام را در 
فضای مجازی منتشر می کند. اکنون مدتی است 
که دچار مخمصه بدی شده ام و از ترس انتشار 
تصاویرم در رنج و عذاب هستم چرا که می ترسم 

رسوایی بزرگی به بار بیاید و ...
شایان ذکر است مشاور کالنتری پس از شنیدن 
سرگذشت دختر نوجوان او را به همراه مادرش به 
دایره مددکاری اجتماعی دعوت کرد تا اقدامات 
پلیسی و قضایی در این باره انجام شود. در عین 
حال به دستور سرهنگ ناصر نــوروزی )رئیس 
کالنتری شفا( مقرر شد تا هویت دختر نوجوان و 

اقدامات پلیسی به صورت محرمانه باقی بماند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

توصیه پیشگیری از سرقت 
دامداری ها و دارندگان احشام

    كلیه اماكن نگهداری احشام با امكانات 
موجود محصور شود .

     از نگهداری گله برای حفظ احشام در محل 
چرای دام در دشت ها استفاده شود.

    برای نگهداری احشام از درهای آهنی و قفل 
استفاده شود .

    با چــراغ قوه یا نورافكن از محل نگهداری 
احشام به طور مداوم بازدید و سركشی شود .

     از پالك های بهداشتی و شماره كوبی روی 
احشام استفاده شود.

     شبان و نگهبان گله فردی جوان و توانمند 
باشد .

    برای كنترل، احشام هر روز شمارش شود .
     در شب هایی كه هوا سردتر یا وزش باد شدید 

است مراقبت بیشتری به عمل آید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

معاون وزیر راه درپی انتشار برخی شایعات درباره 
ربوده شدن دریانوردان و ملوانان سانچی قبل از 
آتش سوزی و انفجار آن گفت: براساس بررسی های 
صورت گرفته ایران و پنج کشور دیگر در زمان بروز 
این سانحه، تمام ملوانان و دریانوردان سانچی در 
این حادثه جان خود را از دست دادنــد.در برخی 
رسانه ها شایعاتی مطرح شد مبنی بر این که برخی 
از ملوانان و دریانوردان سانچی با خانواده های شان 
تماس گرفته اند و ممکن است چنین سناریویی 
وجود داشته باشد که آن ها قبل از آتش سوزی و 
انفجار این نفتکش ربوده شده باشند.محمد راستاد 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این باره 
به ایسنا گفت: چنین سناریویی به هیچ وجه تایید 
نمی شود، چرا که در همان زمان همه دستگاه های 
دولتی و متولی در کشور به اضافه پنج کشور دیگر 
طی بررسی ها و ارزیابی های خود به این نتیجه 
رسیدند که تمام دریانوردان و ملوانان سانچی در 
زمان وقوع این سانحه جان خود را از دست داده اند.

فرحبد: روایتی که از سانحه می شود  روایت 	 
ایران نیست

   کاپیتان شهرام فرحبد مدیر بازرگانی شرکت 
ملی نفتکش ایران  نیز با بیان این که تصور نمی کنم 
در هیچ حادثه ای در کشور ما مانند سانچی تا این 
حد پیگیری و تالشی صورت گرفته باشد، گفت: 
در سانحه کشتی سانچی سعی شد تمام جوانب 
دیده شود و هیچ موردی از قلم نیفتد. از همان روز 
اول تیم اضطراری در شرکت ملی نفتکش ایران 
تشکیل و پیگیری های الزم انجام شد. روایتی که 
از سانحه می شود، روایت ایران نیست بلکه چهار 
کشور چین، پاناما، هنگ کنگ و ایران به صورت 
مشترک کارگروهی تشکیل دادند و پس از چند 
ماه بررسی مستندات، فیلم ها، مشاهدات میدانی 
و جعبه سیاه کشتی ها نتایج گزارش خود را اعالم 
کردند. از کشور ما نیز نمایندگان سازمان بنادر 
و دریــانــوردی حضور داشتند و در این کارگروه 
عضو بودند. نتایج گزارش مشترک چند کشور به 
سازمان های بین المللی نظیر سازمان بین المللی 

دریانوردی نیز ارائه شد.

 کارکنان کشتی همان لحظات اولیه جان 	 
باختند 

وی افزود: ما عقیده داریم برخی تالش می کنند 
از احساسات پاک خانواده ها سوء استفاده کنند. 

صدها ساعت بررسی فنی، علمی، شبیه سازی 
سانحه، استفاده از شواهد و داده های اطالعاتی 
اطالعات  همچنین  و  سانحه  صحنه  در  حاضر 
جعبه سیاه کشتی سانچی، بیانگر این است که 
امکان زنده ماندن خدمه شجاع این کشتی وجود 
نداشته و این عزیزان در همان لحظات اولیه بر اثر 
استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را 
از دست دادند. او ادامه داد: در برنامه ای که در یکی 
از شبکه های ماهواره ای پخش شد، موارد متعددی 
خالف واقع و فاقد جایگاه تخصصی دربــاره این 
سانحه مطرح شد که خانواده کارکنان سانچی را 
آزرده ساخت. برای مثال در این برنامه گفته شده از 
قایق نجات کشتی استفاده شده است، در حالی که 
این نظر کامال غیر تخصصی و غیر فنی است و حتی 
به وضوح در تصویر منتشر شده در این برنامه نیز 
استفاده نکردن از قایق های نجات کامال مشخص 
است. زیرا در درجه اول پایه های نگه دارنده قایق 
نجات در موقعیت اولیه خود هستند که به وضوح 
بیانگر استفاده نکردن از قایق نجات است. به گفته 
وی، آن چیزی که تصاویر نشان می دهد این است 
که قایق نجات کامال ذوب شده است. کما این که 
اجساد افرادی که روی عرشه کشتی پیدا شدند، 
در اطراف قایق نجات پیدا شدند و اگر امکان رفتن 

با قایق نجات بود آن ها قطعا رفته بودند.

ماجرای تماس های مشکوک تلفنی	 
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت ملی نفتکش 
اقدامی در جهت پاسخ به مطالبه برخی از خانواده 
ها که معتقدند فرزندان شان هنوز زنده اند و با آن ها 
تماس می گیرند انجام داده است یا خیر، گفت: به 
رغم این که برخی از این خانواده ها می گویند بیش 
از 1۲00 تماس ناشناس داشته اند، چرا حتی 
یکی از تماس ها واقعی نبوده و هیچ کدام از این 

خانواده ها نتوانسته اند بعد از گذشت دو سال یک 
تماس تلفنی موفق داشته باشند؟ چرا فقط این چند 
خانواده تماس تلفنی مشکوک دریافت می کنند 

و بقیه ۲۲ خانواده دیگر این تماس ها را ندارند؟
به گفته او، برخی از این خانواده ها معترض به این 
بودند که فرزندان، همسر یا عزیزان شان که در 
کشتی شهید شدند، هنوز زنده اند و احتماال در 
جایی هستند و باید پیگیری و پیدا شوند. آن ها 
راضی نبودند واقعیت را بپذیرند که عزیزان شان 
طی این حادثه به شهادت رسیدند و تمام تالش ها 
برای نجات و یافتن پیکر آن ها انجام شده است اما 
این مهم میسر نشد.حتی اقدامات کارشناسی 
بسیاری نیز صورت گرفت و بیش از این کاری در 

این باره امکان پذیر نبود.
فرحبد افزود: ما به صورت مرتب به این خانواده ها 
گفتیم مستندات خود را به نهادهای مربوط برای 
پیگیری ارسال کنند و حتی ما خودمان نیز پیگیر 
این موضوع شدیم ولی تا جایی که بنده اطالع دارم، 
نهادهای تخصصی نیز   ادعاهای مربوط به تماس 
خدمه کشتی با برخی خانواده ها را رد کردند و آن 

را بی اساس دانستند.
فرحبد  همچنین دربــاره پرداخت های بیمه ای  
به بازماندگان گفت :به گفته او خسارت به تمام 
خانواده هایی که این مراحل را طی کرده و مدارک 
مورد نیاز را ارائه داده اند، به صورت کامل و در قالب 
پرداخت ارزی انجام شده است و این رقم تا این جا 
حدود ۲.5 میلیون دالر است. همچنین 13 نفر 
از بستگان بازماندگان تاکنون استخدام شده اند 
.فراتر از این، طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان 
سهام شرکت، مقرر شد نحوه پرداخت حقوق به 
خانواده و بازماندگان آن ها با یک درجه ارتقای 
شغلی بــرای هر فــرد، طبق ضوابط پرداخت به 

خانواده های شهدای جنگ تحمیلی باشد.

سناریوی ربوده شدن ملوانان سانچی غیر واقعی است
 مدیر عامل سازمان دریانوردی  و یک مدیر ارشد شرکت ملی نفتکش

 به ادعای ربوده شدن  ملوانان سانچی وتماس های مشکوک  پاسخ دادند

 پایان اختالفات خانوادگی
 با شلیک گلوله!

توکلی- با دســتــورات  مقام قضایی و  تالش 
ماموران  و   کارآگاهان    پلیس آگاهی جیرفت   

قاتل فراری   به دام افتاد.
 به گــزارش خبرنگارمادرپی گــزارش یک فقره 
قتل درمهرماه امسال، بالفاصله ماموران پلیس 
بــرای بررسی موضوع به محل حادثه واقــع در 
یکی از روستاهای اطــراف شهرستان جیرفت  
اعزام شدند که در بررسی های اولیه مشخص 
شد جوانی براثرشلیک گلوله به شدت زخمی 
شده  وبه علت شدت جراحات وارد شده درصحنه 
جنایت جان باخته وعامل قتل ازصحنه حادثه 

گریخته است.
ــه با تحقیقات میدانی و بررسی های  درادامـ
بعدی کارشناسان پلیس آگاهی، هویت ضارب 
شناسایی شد ودستگیری متهم دردستورکار 
ــن گـــــزارش حــاکــی  ــت.ایـ ــرفـ ــرارگـ پــلــیــس قـ
است،دربررسی های بیشترمشخص شد قاتل 
پس ازوقوع قتل بالفاصله به خارج ازشهرستان 
متواری شده است که درایــن زمینه  ماموران 
ازشیوه های  گیری  بهره  و  اطالعاتی  بارصد 
دریــکــی  را  ــراری  ــ ف قــاتــل  مخفیگاه  پلیسی، 
ازشهرستان هــای استان کرمان شناسایی و 
جنایت  ایــن  قضایی،عامل  مقام  هماهنگی  با 

هولناک را درمخفیگاهش دستگیرکردند.
فرمانده انتظامی جیرفت گفت:قاتل دستگیر 
شده پس از انتقال به مقر  انتظامی ،  در تحقیقات  
و بازجویی پلیس ضمن اعتراف به قتل، انگیزه 
خود را اختالفات خانوادگی  بیان کرد. سرهنگ 
محمدرضایی افــزود: در بررسی سوابق متهم 
مشخص شد این فرد قبال چندین مرحله به علت 
اتهاماتی از قبیل قتل عمد، ایراد ضرب و جرح 
ــه زنــدان  عمدی و اخــالل در نظم عمومی روان

شده است.
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شاخص

 چرا تسهیالت بانکی نسبت
 به سپرده افت کرده است؟ 

یکی از راه هــای اصلی کسب درآمــد بانک ها، 
تسهیالت دهی سپرده هاست. با این حال، 
نسبت تسهیالت به سپرده در سال های اخیر 
روند نزولی داشته و این رقم در پنج ماه امسال 
به 79.2 درصد رسیده که حداقل در 13 سال 
گذشته بی سابقه است. کارشناسان دو دلیل 
اصلی را برای این موضوع ذکرکرده اند: اول این 
که بانک ها نگران احتمال معوق شدن تسهیالت 
اعطایی هستند. برای همین و به عنوان مثال، 
سپرده هایی را که امکان دخل و تصرف دارند، در 
خرید اوراق بهادار به کار گرفته اند اما دلیل مهم 
دیگر این است که سپرده ها به دلیل تراز نبودن 
دخل و خرج بانک ها، صرف هزینه های جاری 

نظیر حقوق شده است. )خبرگزاری فارس(

بازار خبر

کاسبی آمریکا از تحریم نفت ایران

فــارس - در حالی  که واردات نفت کــره جنوبی 
ــاه نخست امــســال 165.3  از آمریکا در 11 م
درصد افزایش یافته اما خرید نفت از ایران از ماه 
می همچنان صفر مانده و سئول در این مدت در 
مجموع 3.87 میلیون تن نفت از ایران خریده است.

رکورد تولید برنج ایران زده شد

ایسنا - سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
رکــورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده شد. 
عباس کشاورز در نشست خبری گفت: کشور در سال 
زراعی گذشته با اتفاقات اقلیمی خاصی مواجه شد و 
به  رغم خسارت ها اما به تولید هم کمک شد به  طوری 
که در شش ماه اول سال رشد تولید حدود 5 درصد 
بود و رکورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده 

شد که آن هم به دلیل فراوانی آب مخازن سدها بود.

نیمی از  تهرانی ها جزو 3 دهک باال

مهر - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران گفت: نیمی از تهرانی ها جزو دهک های 8، 9 
و 10 درآمدی محسوب می شوند. نعمت ا... ترکی 
در نشست خبری در پاسخ به این ســوال که طبق 
طرح یارانه بنزین که وزارت رفاه انجام داد بیش از 
51 درصد تهرانی ها مشمول یارانه بنزین نشدند، 
آیا جزو سه دهک باالی درآمدی هستند؟ گفت: بله، 
این موضوع قابل تایید است نیمی از تهرانی ها جزو 

دهک های 8، 9 و 10 درآمدی محسوب می شوند.

گزارش خبری

مسیر ترانزیت ریلی ایران و چین فعال 
شد 

گام مهم ایران در پروژه هزار میلیارد 
دالری چین 

حسین بردبار-  مسیر ترانزیت ریلی به چین فعال 
ــت.  محمد اســالمــی در حاشیه مراسم  شــده اس
افتتاحیه چهارمین نمایشگاه حمل و نقل در جمع 
خبرنگاران افزود: با هر کشوری که در مسیر ترانزیت 
ما قرار دارد به خصوص کشورهای همسایه، هم 
اکنون هیچ گونه عدم تفاهمی نداریم. در بخش ریلی 
نیز تفاهم نامه های چهار و پنج جانبه با کشورهای 
منطقه و آسیای میانه به خصوص در مسیر حمل 
ــران به امضا  ــا از مسیر ای ریلی کاال از چین به اروپ
رسانده ایم، فعالیت در این مسیر آغاز شده و به صورت 
واقعی و زنده از این خط بهره برداری می کنیم. با 
ایجاد تعرفه های یکسان، حجم ترانزیت ما متحول 
خواهد شد. ابرپروژه جاه طلبانه یک کمربند، یک 
راه که از سال 2013 کلید خورده و 65 کشور را در 
سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا در بر می گیرد که بیش 
از 62 درصد جمعیت جهان حدود 39 درصد از 
مساحت زمین و 30 درصد از تولید ناخالص جهان 
را شامل می شود. بنا بر آمار رسمی دولت چین، 
سرمایه گذاری کلی طرح برابر رقمی حــدود یک 
تریلیون دالر یا هزار میلیارد دالر خواهد بود. در 
این میان، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه 
و دسترسی به آب هــای آزاد و مسیر اتصال شرق و 
غرب، جایگاه مهمی در این ابرپروژه خواهد داشت 
و می تواند بخشی از سرمایه گذاری هزار میلیارد 

دالری این مسیر را به سمت خود جذب کند.

عذرخواهی وزیر از مردم برای تاخیر در تکمیل 	 
آزاد راه تهران -شمال 

وزیــر راه که پیشتر وعــده اتمام عملیات عمرانی و 
راه اندازی آزاد راه تهران-شمال تا پایان تابستان را 
مطرح کرده بود همچنین  از مردم به خاطر تحقق 
نیافتن آن عذرخواهی کرد و این بار وعده داد که 
قطعه یک این آزادراه تا دهه فجر گشایش می یابد. به 
گزارش خراسان، محمد اسالمی در حاشیه مراسم 
افتتاحیه نمایشگاه حمل و نقل در جمع خبرنگاران 
گفت: سامانه دریافت عــوارض آزادراه بر اساس 
پیمایش افتتاح شده و از خودروها بر اساس میزان 
ترددی که در آزادراه دارند، عوارض دریافت می شود. 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

وزیر نفت با بیان این که راه حل مسئله سوخت را 
نباید فقط در ساخت پاالیشگاه جست وجو کرد، 
افزود: ساخت پاالیشگاه بسیار گران است و برای 
هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل 20 هزار دالر در 

یک پاالیشگاه متعارف باید سرمایه گذاری شود.
دو هفته قبل بود که رسانه ها از مصوبه شورای 
اقتصاد مبنی بر پرداخت 6500 میلیارد تومان 
ــوز کــردن  ــازس کمک بــالعــوض دولـــت بـــرای گ
ــد. در این زمینه  خــودروهــای عمومی خبر دادن
دیروز مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی طرح 
»توسعه و تولید کارخانه ای و کارگاهی خودروهای 
دوگانه سوز« بین شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و بانک ملت و با حضور وزیــر نفت برگزار 
شد. به گزارش فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در 
این مراسم با اشاره به این که هم اکنون دو هزار و 
600 جایگاه عرضه سی ان جی در کشور وجود 
دارد، افزود: هم اکنون حدود 20 تا 22 میلیون 
مترمکعب گاز تحویل مصرف کننده می شود که 
این جایگاه ها توان افزایش حداقل تا دو برابر این 
میزان تحویل سوخت را دارند. البته اگر الزم باشد 
جایگاه های جدید هم ایجاد می کنیم،  اما به نظر 

من فعاًل الزم نداریم و می توانیم از همین جایگاه ها 
استفاده کنیم.بیژن زنگنه در ادامه سخنان خود، 
درخصوص مصرف باالی بنزین در کشور اظهار 
کرد: راه حل مسئله سوخت را نباید فقط در ساخت 
پاالیشگاه جست وجو کــرد. ساخت پاالیشگاه 
بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت خام 
حداقل 20 هزار دالر در یک پاالیشگاه متعارف باید 
سرمایه گذاری شود. یعنی با فرض یک پاالیشگاه 
300 هزار بشکه ای که مازوت آن حتی زیر 10 
درصد نیاید، شش میلیارد دالر باید هزینه شود که 
چهار تا پنج سال نیز زمان می برد و تنها 25 درصد 

آن بنزین خواهد بود. وی با بیان این که راه حل 
مسئله مصرف بنزین را باید در تولید خودرو 

جست وجو کرد، ادامه داد: بخشی مربوط 
به ساخت کارخانه ای خودروهاست 

که مقدار مصرف سوخت پایین 
آید و بخش دیگر هم همین کار 

است که بــرای سی ان جی 
انجام شده است.

ــر نفت با اشـــاره به  وزی
این که سوخت ملی ما 

سی ان جی است، گفت: گاز فراوان داریم و همه 
جا شبکه های گاز ایجاد شده است. هیچ کشوری 
در دنیا مانند ایران نیست که 94 تا 95 درصد 
گاز  از  خانه هایشان  در  مستقیما  آن  جمعیت 
طبیعی استفاده کنند و هیچ کشوری هم نیست که 
به تعداد ما خودروی سی ان جی  سوز داشته باشد.

مزیت و امکان پذیری افزایش تولید بنزین 	 
در چیست؟

اگر چه به گفته وزیر نفت، معضل موجود بر سر 
راه تولید بنزین در کشور، محدودیت های تولید 
است و وی به درستی بر اصالح فناوری های 
خودرویی و گران بودن ساخت پاالیشگاه 
برای دولت تاکید کرده است، باید گفت 
مسئله بنزین کالن تر از این حرف 
ــه اول باید  هاست. در درج
ــت در شرایطی  توجه داش
ــادرات نــفــت با  ــ ــ کـــه ص
انواع محدودیت های 
ــه  ــواج تــحــریــمــی م
اســـــت، صـــــادرات 

بنزین محدودیت های کمتری داشته و لذا توسعه 
تولید فــرآورده هــای این چنینی گام مهمی در 
شکست تحریم ها محسوب می شود. در درجه 
دوم، اما باید به توسعه نیافتگی صنایع پایین دست 
نفت و میعانات گازی و لزوم چاره اندیشی جدی 
مسئوالن وزارت نفت در این حوزه اشاره کرد. در 
این زمینه و با توجه به این که این صنایع، به شدت 
سرمایه بر است، تاکنون ایده استفاده از سرمایه 
گذاری های داخلی مطرح شده است. این ایده 
هم اینک تبدیل به قانون نیز شده و در تیر امسال با 
عنوان »قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری 
مردمی« در مجلس به تصویب رسید. به این ترتیب 
به نظر می رسد انگاره انحصار و فراکالن بودن 
پروژه های پاالیشگاهی و پتروشیمی که به نظر 
ــر نفت با توجه به آن، گــران بودن  می رسد وزی
ساخت پاالیشگاه و تولید بنزین را مطرح کرده، در 
حال شکستن است. در این زمینه می توان طرح 
قرارگاه خاتم برای ساخت 10 پتروپاالیشگاه را 
مقدمه خوبی دانست خبری که دیروز فرمانده این 

قرارگاه آن را اعالم کرد.

مخالفت مجدد زنگنه با پاالیشگاه سازی 

2 دیدگاه درباره کسری بودجه 99 

در حالی که یک هفته از ارائه الیحه بودجه سال 99 کل کشور به مجلس می گذرد، موضوع ترازبودن این 
بودجه و امکان وصول درآمدهای پیش بینی شده، محل بحث است. در این خصوص مدیر بودجه مرکز 
پژوهش های مجلس میزان کسری بودجه را 100 هزار میلیارد تومان و رئیس اتاق بازرگانی ایران هم آن 
را 200 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به گزارش مهر، مدیرکل بودجه مرکز پژوهش های مجلس با بیان 
این که بودجه سال 99 بیش از 100هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، افزود: جلوگیری از فرار 
مالیاتی، سالم ترین راه تناسب بودجه است. ابوحمزه، در نشست بررسی الیحه بودجه 99، درباره کسب 
درآمد از محل فروش اوراق نیز گفت: در برنامه ششم توسعه قید شده که دولت در سال 99 می تواند 50 
هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و البته مجموع بدهی های دولت در بخش اوراق و غیراوراق را نیز 
مشخص کرده اما هم اکنون دولت برای خودش 88 هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه تدارک دیده 
است.همزمان، غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز، در جلسه هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران با طرح این ادعا که الیحه بودجه 200 هزار میلیارد تومان کسری دارد، افزود: دولت 
از محل برآورد درآمدهای نفتی 53 هزار میلیارد تومان و از محل اجرای سیاست های حمایتی نیز 58 
هزار میلیارد تومان کسری دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:  یکی از محل های تامین منابع 
دولت در الیحه، مولدسازی است که رقم 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است که با توجه 

به عملکرد پایین  در سال های گذشته به نظر نمی رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.

آمار نهایی اعتراض به پرداخت نشدن یارانه بنزینی 

طبق آخرین اطالعیه وزارت کار، حدود 6.2 میلیون اعتراض درباره پرداخت نشدن یارانه بنزینی ثبت 
شده است که از این میزان 1.1 میلیون نفر یارانه را دریافت کرده بودند و اشتباهی اعتراض کردند! 
همچنین از 4.5 میلیون نفری که کد رهگیری برای آن ها ارسال شده، حدود سه میلیون نفر، شرایط 
مطرح شده و اجازه دسترسی به اطالعات مالی را پذیرفتند.به گزارش فارس و بر اساس اطالعیه ستاد 
شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی وزارت کار، شش میلیون و 263 هزار و 861 نفر در کد 
دستوری #6369* ثبت درخواست کرده اند. از این 6.2 میلیون نفر، 1.1 میلیون نفر یارانه را دریافت 
کرده بودند اما به دلیلی )مثال ارسال نشدن پیامک واریز از سوی بانک( اقدام به ثبت اعتراض کرده 
بودند. برای 71.8 درصد  )یعنی 4 میلیون و 496 هزار و 472( از سرپرستان خانواری که در فهرست 
مشموالن بسته حمایت معیشتی نبودند نیز کد رهگیری ارسال شده است. همچنین 666 هزار و 774 
نفر)10/6 درصد ( از سرپرستان خانوار در فهرست یارانه بگیران نقدی نبوده و می توانند در بازه زمانی 
که متعاقبا اعالم خواهد شد، اطالعات خانوار خود را برای دریافت بسته حمایت معیشتی ثبت کنند.
بر این اساس، از حدود 4.5 میلیون نفری که کد رهگیری دریافت کرده اند، تا پایان روز چهارشنبه 20 
آذر، سه میلیون و 70 هزار و 531 متقاضی پس از پذیرش شرایط مطرح شده و تایید اجازه دسترسی به 
اطالعات مالی، اقدام به ثبت قطعی درخواست کرده اند  که از این تعداد دو میلیون و 701 هزار و 486 

نفر با کد رهگیری و 369 هزار و 45 نفربا شماره حساب ثبت درخواست کرده اند. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

اعتماد –  به نظر می رسد بر خالف دوره های  •  محمد اکبری 
گذشته این  بار اقبال نمایندگان برای ادامه راه 
کمتر شده است. چنان که در این میان، حدود 
13 درصد نمایندگان فعلی مجلس حاضر به 
نام نویسی نشده و برای حضور دوباره در »خانه 
ملت« پا پیش نگذاشته اند؛ این بی میلی اما فقط 
شامل یک جریان و جناح سیاسی نبود.در میان 
بهارستانی هایی که دیگر تمایلی برای نماینده 
شــدن ندارند ، حــوزه انتخابیه تهران پیشتاز 
بود و از 30 نفری که سال 94 راهی ساختمان 
هرمی شکل میدان بهارستان شدند، 20درصد 

آن ها در انتخابات نام نویسی نکرده اند.
دنیای اقتصاد - حکایت رنج غیر فوتبالی ها از  •

فوتبال اما چیز دیگری است. آن ها به علت اشراف 
نداشتن و تعلق خاطرشان، صرفا تصویری کریه از 
این رشته ورزشی می بینند که در آن انبوهی از اموال 
و سرمایه های عمومی و حتی اعتبار ملی حیف و میل 
می شود تا فقط گروهی سرگرم شوند.  تصویری 
به شدت غیرمنصفانه و غیر واقعی. نه، حق فوتبال این 
نیست. نکته این جاست که اگر از ظرفیت خارق العاده 
فوتبال به شکل درست استفاده شود، این پدیده 
شگفت انگیز، هم توانایی پاالیش درونی خودش را 

دارد و هم می تواند ثروت آفرینی کند.

 اعــتــمــادآنــایــن نــوشــت :  علی مطهری،  •
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، 
ــاره احتمال تاسیس حزب از سوی خود به  درب
»اعتمادآنالین« گفت، در حال بررسی تاسیس 

یک حزب جدید است.
رویــداد2۴ خبرداد:  جمال حیدری منش  •

وکیل سپیده قلیان از متهمان پرونده کارگران 
هفت تپه  گفت: حکم نهایی دادگاه قلیان ابالغ 
شده است. وی افــزود: موکل بنده به پنج سال 
حبس محکوم شده است.برخی رسانه ها نیز 
گزارش دادند ، سپیده قلیان،  شهریور امسال 
در مجموع به 18 سال زندان محکوم شده بود 
که هفت سال آن قابل اجرا بود. حکم او نیز در 
دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس کاهش یافته 
است. اسماعیل بخشی نیز ، شهریور امسال در 
مجموع به 14 سال زندان محکوم شد که هفت 
سال آن قابل اجرا بود. دادگاه تجدیدنظر اکنون 
این حکم را به پنج سال زندان کاهش داده است.

ــدود 10 روزی  • »خــودروبــانــک« نوشت: ح
است که از وزارت ورزش تا وزارت امور خارجه 
از وکیل گرفته تا وصی همه راه افتاده اند تا پول 
مربی استقالل را به دست اش برسانند و او را به 
نیمکت استقالل برگردانند. این در حالی است 
که صنعت خودرو مدت هاست با مشکل انتقال 
پول مواجه شده و هیچ کس خیالش هم نیست.
چندی پیش حتی صدای مدیرعامل کرمان موتور 
هم در آمد، البته که بانک مرکزی همان موقع قول 

همکاری داد، اما خبری شد؟ نشد.

مجلس دهم؛ هلیکوپتری با 2 خلبان

نماینده قائمشهر،طی نطقی  ادیانی،  سیدعلی 
گفت: این مجلس در قیاس با ادوار گذشته، از چشم 
مردم افتاده است. هلیکوپتر مجلس دهم دو خلبان 
داشت،  اول هیئت رئیسه مجلس و دوم هیئت دولت. 
این دو خلبان مجلس را به پرواز درآوردند اما در بعضی 

مسائل به صخره برخورد کردند و به بیراهه رفتند.

 درگذشت یکی از خبرنگاران پارلمانی 

روز گذشته زهرا عبدالمحمدی، خبرنگار خبرگزاری 
فارس پس از تحمل یک دوره  بیماری با سابقه حضور 
بیش از یک دهه در مجلس در سن 32 سالگی به 

دلیل عارضه سرطان دعوت حق را لبیک گفت. 

مجادله بر سر ثبت نام محمود صادقی 

ــروز مجلس، علی  مهر-در جلسه علنی صبح دی
ادیانی نماینده مردم قائمشهر طی نطق میان دستور 
و در واکنش به ثبت نام محمود صادقی در انتخابات 
ــورای اسالمی گفت:  یازدهمین دوره مجلس ش
کسانی که 10 روز پیش از انتخابات می خواستند 
استعفا کنند، یک مرتبه زودتر از بقیه زنبیل گذاشتند 
و ثبت نام کردند. این اظهارات ادیانی واکنش محمود 
صادقی را در پی داشت و این نماینده طی تذکری 
شفاهی در جلسه عصر دیروز مجلس گفت: »بعضا 
برخی افراد در مجلس نقش مبصر کالس و مأمور 
را برای خود قائل اند و مراقب هستند که دیگران 
خطا نکنند و بعضا از الفاظ غیرمؤدبانه استفاده می 
کنند و مجلس را زیر سؤال می برند...انگار برخی 
ــراد می خواهند فضای دیکتاتوری در مجلس  اف
حاکم باشد«.وی سپس توضیح داد، پس از آن که 
تصمیم گرفته استعفا کند، »برخی از نمایندگان با 
بنده صحبت کردند و گفتند که این کار به مصلحت 
نیست و همچنین برخی از مردم هم از من تقاضا 
کردند که استعفا نکنم...سؤال بنده این است که آیا 
کاری خالف شأن مجلس انجام داده ام که چنین 
هجمه هایی به بنده می شود؟« در پاسخ به این سوال 
صادقی، علی الریجانی رئیس مجلس گفت: »بهتر 
است وقت مجلس را صرف این امــور نکنید... ما 

همواره با استعفای همکارانمان مخالف هستیم«.

کدخدایی : شورای نگهبان هیچ گاه فردی 
را به دلیل نطقی رد صالحیت نکرده است 

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: شــورای نگهبان هیچ گاه به 
فردی نگفته که شما به دلیل رای و پیشنهادی که داده  یا نطقی 
که کرده اید صالحیت تان تایید نمی شود. عباسعلی کدخدایی 
که با ایرنا گفت وگو می کرد، با بیان این مطلب افزود: اگر این 
چنین است یک مورد را به ما اعالم کنید. اما ممکن است همین 
فرد در توئیت یا سخنرانی در یک دانشگاه یا محلی، ارکان نظام 
را به باد تهمت و افترا بگیرد که قطعا مورد توجه واقع می شود 
چرا که در آن جا اظهارات مجلس نیست که از مصونیت اصل 86 
برخوردار باشد. همچنین هیچ گاه شورای نگهبان به دلیل رای 
دادن نمایندگان به طرح، الیحه و مصوبه ای در مجلس صالحیت 
کسی را رد نکرده اســت.وی دربــاره روند بررسی صالحیت ها 
ــالم نهایی  ــان اع با بیان ایــن کــه اواخــر دهــه ســوم بهمن که زم
بررسی صالحیت هاست، اظهار کرد: بررسی صالحیت ها در 
هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت استان، هیئت مرکزی و 
دو مرحله نیز در شورای نگهبان انجام می شود. این فرایند حدود 

50 روز زمان می برد.
این حقوقدان درباره اعالم نتایج بررسی صالحیت ها گفت:  نتیجه 
را از طریق فرمانداری ها به خود افراد اعالم می کنیم. این که 
بخواهیم رد صالحیت ها را به صورت عمومی اعالم کنیم، قانون 
این مسئله را کامال منع کرده و گفته که نتایج بررسی صالحیت ها 

باید به صورت محرمانه به خود افراد اعالم شود . 

 نتایج بررسی صاحیت ها امروز اعام می شود؟	 
در همین حال برخی از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس در پاسخ به این سوال خراسان که نتیجه بررسی صالحیت 
شما اعالم شده یا خیر؟ پاسخ دادنــد: امــروز )دوشنبه( فرایند 
اعالم نتایج شروع می شود و فرمانداری ها از طریق ارسال نامه به 

کاندیداها آن ها را مطلع خواهند کرد.

اذعان معمار تحریم های ایران به تاثیر تحریم ها بر کمک های بشردوستانه 
طراح اصلی تحریم های ایران در دولت باراک اوباما درباره 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، گفت: اقدامات شتابزده و 
بی حساب وکتاب در دولت آمریکا می تواند به این ادعا که آمریکا 

مانع تجارت بشر دوستانه نمی شود، آسیب وارد کند.
ریچارد نفیو عضو تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و محقق 
دانشگاه کلمبیای آمریکا، در گفت وگو با مهر افزود: تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران، بیش از آن که اثرگذاری داشته باشد، 
تنها به عنوان بخشی از رفتار و عملکرد سیاسی دولت آمریکا 
به شمار می رود. وی گفت: به نظرم اعمال تحریم های جدید 

هیچ تفاوتی در وضعیت تجاری ایران )در مقایسه با قبل( ایجاد 
نخواهد کرد، چون تحریم هایی که از قبل اعمال شده بودند، 
این قدر شدید بوده اند که بتوانند برای بخش تجاری ایران مانع 
تراشی کنند، بنابراین تحریم های جدید شرایط را متفاوت 
نخواهد کرد. او درباره تغییر برچسب آمریکا در تحریم شرکت 
خطوط کشتیرانی ایران و تأثیرش بر واردات اقالم کشاورزی، 
غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی گفت: تحریم های جدید 
برای افراد و نهادهایی که بخواهند با کشتیرانی ایران وارد 
روابط تجاری و اقتصادی شوند، بسیار هزینه بر خواهد بود و 

در عمل شرایط را برای شرکت کشتیرانی ایران مانند دوران 
و شرایط قبل از برجام خواهد کــرد. با توجه به مخاطرات 
بشردوستانه وفوری، آمریکا اجازه ادامه روند کاهشی معامالت 
ــران را به مــدت شش مــاه به صورت  با شرکت کشتیرانی ای
تدریجی داده تا این معامالت به تدریج متوقف شوند.البته این 
یک وضعیت غیرمعمول و خاص است بدین معنی که اقدامات 
شتابزده و بی حساب وکتاب در دولت آمریکا می تواند به این 
ادعا که آمریکا مانع تجارت بشر دوستانه نمی  شود، آسیب 

وارد کند.

ظریف: منطقه نیاز به تغییر بنیادین دارد 
وزیر دفاع قطر: بارها به همسایگانمان گفته ایم که با ایران گفت و گو کنید 

هادی محمدی – »یک هفته دیپلماتیک برای ایران«؛ این 
توصیفی است که می توان برای این هفته )از شنبه گذشته 
تا شنبه آینده( به کار ببریم. روز گذشته الریجانی رئیس 
مجلس  از اجالس بین المجالس در آنتالیای ترکیه پس از 
گفت وگو با همتایان خود در قطر، عمان و ترکیه به تهران 
بازگشت. وزیر خارجه نیز که دو روز پیش برای سخنرانی 
در »فروم دوحه« به قطر سفر کرده بود، هم سخنرانی تقریبا 
مهمی داشت و هم دیدارهای دو جانبه. چهارشنبه نیز قرار 
است رئیس جمهور به مالزی برود و پس از آن کواالالمپور 
را به مقصد توکیو ترک می کند تا در سفری که حواشی 
و تحلیل ها درباره آن از قبل آغاز شده به ژاپن برود. این 
سفرها و سخنرانی ها یک فصل مشترک دارد و آن هم بیان 
حقانیت جمهوری اسالمی در اجرای تعهدات خود به ویژه 
برجام، مقابله یک جانبه گرایی آمریکا و تروریسم اقتصادی 
علیه ایران و تالش برای همگرایی در منطقه خلیج فارس 
در جهت ایجاد ثبات و امنیت بیشتر است. محمد جواد 
ظریف هم دیروز در سخنرانی خود در »فروم دوحه« با اشاره 
به »آشفتگی شدید« در غرب آسیا از لزوم تغییرات »بنیان« 
در منطقه سخن گفت و تاکید کرد که ایران و قطر در این 
موضوع تاحد زیــادی هم نظر هستند: »وضعیت کنونی 
به نفع هیچ کس نیست، ما در ایران - تا حد زیادی شبیه 
دوستانمان در قطر - معتقدیم که به یک تغییر بنیادین 
در چارچوب فکری نیاز داریم. تغییری مبتنی بر اصالح 
شناختی و ساز و کار همکاری ذیل چتر سازمان ملل متحد. 
این مسئله جدیدی نیست، در واقــع ما از سال 85 این 
پیشنهاد را ارائه کرده ایم.« وی پیشنهاد اخیر رئیس جمهور 
ایران با عنوان »ابتکار صلح هرمز« )HOPE( را ادامه »تعهد 

دیرینه« ایران به »یک چارچوب فراگیر و جامع منطقه ای 
برای تعامل سازنده« توصیف کرد و گفت،» این ابتکار بر به 
رسمیت شناختن مسئولیت تک تک بازیگران منطقه برای 
»اطمینان از صلح، ثبات و رفاه در منطقه ما و بهره بردن از آن 
و این که منطقه و جهان در حفظ آزادی تردد و انرژی برای 
همه، منفعتی مشترک و حیاتی دارند، مبتنی است.« عالوه 
بر این، ظریف در دو روز حضورش در قطر با معاون دبیرکل 
سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، »گروه الدرز« 
متشکل از دبیران کل ومقامات ارشد سابق سازمان ملل 
متحد، شیخ عبدا... بن ناصر آل ثانی، نخست وزیر و وزیر 
کشور دولت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر،»فالح الفیاض« 
مشاور امنیت ملی عراق و »یاجیک جاپوتوویچ« وزیر خارجه 

لهستان دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر دفاع قطر: بارها به همسایگانمان گفته ایم که با 	 
ایران گفت و گو کنید

ــا ، ــ ــن ــ ــس ــ ــه گـــــــــــزارش ای ــ ــ ــه ب ــ ــن ــ ــی ــ  در هـــمـــیـــن زم
»خالد بن محمد العطیه« معاون نخست وزیر و وزیر دفاع 
قطر که در دومین روز از فروم دوحه 2019 سخن می گفت، 
اظهار کرد: بارها به همسایگانمان گفته ایم که با ایران گفت 
و گو کنید. شما نمی توانید جغرافیا را تغییر دهید. مولود 
چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در سخنانش در این 
اجالس درباره موضع آنکارا در قبال تحریم آمریکا علیه ایران 
نیز خاطرنشان کرد که هم آنکارا و هم برخی کشورهای 
اروپایی با آن مخالف هستند و مردم ایران بیش از همه از آن 

تأثیر می پذیرند.



 واقعیت هایی درباره کالری 
سوزی فعالیت های مغزی 

 آیا هرچه مغز را بیشتر به کار بگیریم ، کالری 
بیشتری می سوزاند؟

آیا می توان بعد از 40 سالگی 
باردار شد؟

 از اجاره دوست تا 
هم صحبتی با روبات ها!

سبک زندگی مدرن باعث شده میلیون ها نفر 
در جهان از تنهایی رنج بکشندوبه دنبال راه های 

عجیبی برای پر کردن تنهایی خود بروند

فرفره|شعر »مورچه سر به هوا«

2
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یاسمن مشرف | مترجم

سیاره ما دارای مجموعه ای از پدیده های 
وحشتناک طبیعی است که هرکدام شان 

به تنهایی می توانند زندگی جمعیت 
زیــادی از انسان ها را نابود کرده 
و  توفان  مثل  پدیده هایی  بیندازند.  خطر  به  یا 

فوران آتشفشان دم دستی ترین آن هاست، با این 
حال هر ساله توفان های قدرتمند جان هزاران نفر را در 

جهان می گیرند و آتشفشان ها می توانند روستایی 
را به طــور کامل نابود کنند امــا چه کسی 
می تواند یک توفان یا منظره سیل مایعات 

آتشینی که به پایین کــوه سرازیر 
می شوند و ... را انکار کند؟ در 

این مطلب قصد داریم شما را 
با مجموعه ای از پدیده های 

طبیعی وحشتناک و درعین 
ضعیف  کــه  شکوهمندی  ــال  ح

بودن ما را در برابر عظمت طبیعت 
به رخ مــان می کشند، آشنا کنیم. 

پدیده هایی که در عین مرگبار 
ــودن، اســم بعضی هایشان را  ب
اصال نشنیده اید. در خور ذکر 

است به پدیده های بسیار مرگبار 
شامل زمین لرزه، فوران آتشفشان، سونامی و 

سیل به این دلیل که حتما با آن ها آشنا هستید، 
در این پرونده اشاره ای نشده است.

پرونده

 واژگونی دریاچه، توفان تندری کثیف، تندباد گرمسیری و ... پدیده های طبیعی کمتر شناخته شده ای هستند 
که ساالنه جان هزاران نفر را در سراسر جهان می گیرند

مرگبارترین پدیده های طبیعی!

 
همکاری خطرناک 

رعد و برق با هوای برفی!

| پخته 
شدن انسان در چند ثانیه!

غیرقابل کنترل!
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گردباد پیچنده |ابری قیف مانند و گرسنه!
گردباد نوعی پدیده آب و هوایی متشکل از یک سیستم بادی پیچشی است 
که انواع مختلفی مثل توفان پیچنده یا تورنادو، تنوره دیو و تنوره دریایی را شامل 
می شود. توفان پیچنده یا تورنادو که شناخته شده ترین نوع گردباد است، ابر قیف مانندی است 
که طرف باریک آن با سطح زمین در تماس است و اغلب اوقات ابری از آوار و گردوغبار آن را همراهی 
می کند. این ابر به ابر گرسنه معروف است چون هر چیزی را که در مسیرش قرار بگیرد می بلعد! 
 بیشتر گردبادها سرعتی کمتر از ۱۷۷کیلومتر بر ساعت و ارتفاعی به اندازه ۷۶ متر دارند و پیش 
از پراکنده شدن مسافتی حدود چندین کیلومتر را می پیمایند. قدرتمندترین گردبادها می توانند 
سرعتی بیش از ۴۸3 کیلومتر بر ساعت و گستره ای بیش از 3 کیلومتر داشته باشند. گردبادها 
در تمام قاره های جهان به جز قطب جنوب دیده شده اند. گردباد مرگبار سال ۱9۸9 در داکا 

پایتخت بنگالدش ۱300 کشته برجای گذاشت که یکی از مرگبارترین آن ها به شمار می رود.

کوالک برفی| سهمگین ترینش در ایران بوده!
کوالک برفی یا توفان برف یک وضعیت جوی نامساعد شامل 

ریزش برف شدید و وزش باد در دماهای بسیار پایین  است که 
به برخاستن و پراکنده شدن برف از سطح زمین و کاهش 

دید منجر می شود. این شرایط  جوی سخت و توان فرسا 
در زمستان ها به علت کاهش شدید دمــای  هوا، 

بادهای شدید و بارش سنگین برف به وجود می آید. 
کمترین میزان سرعت باد در این پدیده جوی 5۶ کیلومتر بر ساعت است. ویژگی دیگر 
این بادها طوالنی بودن مدت زمان وزش آن هاست که معموال سه ساعت یا بیشتر به 
طول می انجامد. سهمگین ترین کوالک جهان در سال ۱350 در ایران رخ داد که 

حدود چهار هزار نفر در آن کشته شدند و به عنوان رکوردی در گینس به ثبت رسید.

واژگونی دریاچه|فوران آب از اعماق دریاچه!
ـفـوران لیمنیک یا واژگونی 

دریاچه نوعی نادر از پدیده های 
طبیعی است که در آن دی اکسیدکربن 

 محلول در آب دریاچه ناگهان از اعماق آب فوران 
می کند و ابری گاز مانند را تشکیل می دهد که قادر به خفه کردن حیات 

وحش، دام و انسان است. فوران لیمنیک همچنین می تواند باعث ایجاد 
سونامی شود زیرا مقادیر زیاد CO2  می تواند آب زیادی را جابه جا کند. 
دانشمندان معتقدند زمین لرزه، فعالیت آتشفشانی و سایر انواع انفجارها 
می توانند تحریک کننده انفجار لیمنیک باشند. فوران لیمنیک  سال 
۱9۸۴  در دریاچه مونون کامرون باعث مرگ 3۷ نفر در کمتر از یک 

دقیقه شد. فوران بسیار بزرگ تری در سال ۱9۸۶ که در دریاچه نیوس 
کامرون رخ داد،  ۱۷00 تا ۱۸00 کشته برجای گذاشت.

تندباد مستقیم| نابودگری با سرعت 100 کیلومتر در ساعت!
این پدیده طبیعی اما بسیار خطرناک نوع دیگری از رعد و برق است اما ویژگی خاص تندباد مستقیم، حضور جریان های 
بسیار سرد هواست. در واقع  این پدیده شامل ردیفی از توفان هاست که در طول یا جلوتر از یک جبهه سرد ایجاد می شوند و 
با باران شدید، وزش باد شدید، تگرگ زیاد، رعد و برق مکرر و گردباد همراه هستند. تندباد مستقیم می تواند تا کیلومترها 
گسترش داشته باشد و همزمان چندین شهر بزرگ را درگیر کند. سرعت تندباد مستقیم گاهی به ۱00 کیلومتر در ساعت 

می رسد و طبیعتا هرچیزی را در سر راهش قرار بگیرد، به طور کامل نابود می کند.

توفند گرمسیری| حمله ابرها با سرعت 800 کیلومتر!
توفند گرمسیری یا تندباد دریایی، اصطالحی است که توسط هواشناسان برای توصیف یک سیستم منظم و در حال چرخش 
از ابرها و رعد و برق که از  آب های گرمسیری یا نیمه گرمسیری سرچشمه می گیرد و چرخش بسته ای در ارتفاعات پایین دارد، 
استفاده می شود. سرعت توفندها دست کم ۱۲0 کیلومتر بر ساعت است. شعاع یک توفند از کمتر ۲۲0 کیلومتر تا بیش از 

۸00 کیلومتر و عمر آن حدود یک هفته است. توفند کاترینا که در اوت ۲005 از دریا به سواحل آمریکا رسید باعث مرگ ۱۸3۶ 
تن و آوارگی یک میلیون نفر شد. سرعت این توفند ۲۸0 کیلومتر گزارش شده بود که می توانست تا سه برابر بدتر هم باشد!

توفان تندری کثیف| ترکیبی از توفان و فوران آتشفشان! 
توفان  تندری کثیف که ترکیبی از توفان، رعد و برق و آتشفشان است از شگفت آورترین و 

نفس گیرترین پدیده های جهان طبیعت است. با توجه به ادغام دو اتفاق بسیار خطرناک و 
مرگبار طبیعی  که یکی همراه با جریان بسیار قوی برق و دیگری شامل سنگ های مذاب و 

خاکسترهایی با دمای بسیار باالست، این پدیده بیشتر به صحنه ای از فیلم های هالیوودی 
یا تفسیرهای مختلف موجود از آخرالزمان شباهت دارد. تفاوت بین توفان تندری 

کثیف و توفان تندری معمولی این است 
که در دومــی برخورد کریستال های 
یخ  و  بار الکتریکی ناشی از آن رعد و 
برق  ایجاد می کند اما در توفان تندری 
کثیف برخورد ذرات خاکستر، سنگ 
و  تکه های یخ و آب موجود در دهانه 
آتشفشان،  رعد و برق های آتشفشانی 
منظره ای  و  می کند  ایــجــاد  مهیبی 
ترسناک و در عین حال چشمگیری را 
به وجود می آورد که حتی شنیدنش هم 

دلهره به جان انسان می اندازد!

رانش زمین| دیگر از زمین لرزه نترسید!
زمین لغزه یا زمین لغزش یا رانش زمین به اشکال مختلفی از حرکت های توده ای زمین گفته می شود.  حرکت الیه های زمین در 
این پدیده ممکن است بسیار کند باشد)تنها چند میلی متر در سال( یا با سرعت بسیار زیاد رخ دهد و تأثیرات مصیبت باری 
به جا بگذارد. معموال عوامل محرک رانش زمین مانند سیل، توفان یا زمین لرزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و 
درنتیجه رانش زمین اغلب نادیده گرفته می شود. اما زمین لغزش ها درحقیقت تلفاتی بیشتر از آتش سوزی ها و 
گردبادها به همراه دارند. مرگبارترین زمین لغزه در سال ۱9۲0 به دنبال یک زلزله ۷/۸ ریشتری در چین اتفاق 

افتاد و جان تقریبا ۱00 هزار نفر را گرفت.

توفان یخ| دفن شدن زیر الیه ای از یخ!
توفان های یخی از باران منجمد تشکیل شده اند. قطرات باران به الیه ای نازک از هوایی با دمای 
زیر نقطه انجماد که درست در نزدیکی سطح زمین قرار دارد، وارد می شوند و در تماس با زمین، 

درختان، خودروها و اشیای دیگر یخ می زنند. 
توفان های یخ به شکل وحشتناکی هرچیزی را که در منطقه وجود داشته باشد زیر الیه ای از یخ 
 دفن می کنند. این الیه یخی آن قدر سنگین است که می تواند درختان را به دو نیم و خیابان ها و 
پیاده روها را به الیه صاف و کلفتی از یخ تبدیل کند. یخ همچنین می تواند وزن شاخه درختان را 
30 برابر کند. در آمریکا توفان های یخی بیشتر در ماه های دسامبر و ژانویه روی می دهند. پدیده 
توفان یخ، یکی از خطرناک ترین پدیده های طبیعی به شمار می آید و جان بسیاری از انسان ها را 

در طول زمستان های بسیار سرد می گیرد.

توفان ماسه ای| شن و ماسه، سوار بر باد!
توفان شن یا توفان ماسه ای یک پدیده هواشناسی است که در مناطق خشک و نیمه خشک رخ می دهد. 
توفان  شن که به طور عامیانه به آن توفان گرد و غبار هم  گفته می شود، هنگامی رخ می دهد که وزش باد 

شدید شن و ماسه را از سطح زمین به هوا بلند کند. 
مناطق خشک آفریقای شمالی و شبه جزیره عربستان 
منابع اصلی  گرد و غبار در کره زمین به شمار می آیند. 
گفته می شود مدیریت ضعیف زمین های خشک  ازجمله 
 بی توجهی به سیستم آیش بندی، باعث افزایش گستره و دفعات 
توفان گرد و غبار از حاشیه های بیابانی و تغییر آب و هوای محلی و جهانی 
شده است. توفان های گردوغباری که در سال های اخیر در هند، عراق، چین و مصر 

رخ داد، ده ها کشته به جای گذاشت و نباید بی توجه از کنار این مسئله گذشت.

|

حجمی نزدیک به 10 تن!



وی  به مطالعه فرایند شــناخت و متابولیســم 
مغــز پرداختــه اســت. بــه طــور کلــی مــی 
 تــوان دشــوار را چیــزی توصیف کــرد که مغز
از اســتفاده  بــا  راحتــی  بــه  توانــد  نمــی    
 روال های آموخته شــده قبلی یا کارهایی که 
شــرایط را به طور مداوم تغییر مــی دهد، حل 
کند. چنین فعالیت هایی ممکن است شامل 
یادگیری نواختن یک ساز موسیقی یا ترسیم 
حــرکات خالقانــه در ســطح حرفــه ای بازی 

شطرنج باشد.
 برایند انرژی مغز 

هنگامی که شــما بــرای یادگیــری چیزهای 
جدیــد تمریــن مــی کنیــد ، مغــز شــما برای 
افزایــش انتقــال انــرژی در مناطــق مختلف 
آمــوزش و تمریــن مرتبــط  فعــال بــا   آن  

 می شود. با گذشت زمان ، هرچه در انجام یک 
کار خاص ماهرتر می شویم ، مغز دیگر نیازی 
به تالش برای انجام آن نــدارد بنابراین انجام 

این کار در نهایت به انرژی کمتری نیاز دارد.
 آیا در مراحل اولیه یادگیری برای انجام 
یک کار ذهنی ، خــوردن یک میان وعده 
شــیرین برای تقویت ذخایر انرژی کافی 

است؟
اگــر بــا یــک تغییــر خلــق و خــوی ســاده بــه 
مقــداری شــیرینی احســاس نیــاز کردیــد ، 

پاســخ بله اســت. اما اگر فکر مــی کنید تفکر 
عمیق شــما آن میان وعــده شــیرین را کامال 
 مصــرف مــی کنــد و کالــری آن را کامــل
 می سوزاند ، متاســفانه ، باید گفت خیر، این 

مقدار کافی نیست.
از آن  جا که انرژی مغز ، صرف تعداد زیادی از 
فعالیت های اختصاصی می شود، انرژی الزم 
برای تفکِر سخت تر در واقع نسبتًا ناچیز است.
کلودمســیرمی گوید: »بیشــتر آن چه اتفاق 
می افتد، چیزهایی که  باعث کاهش انرژی 
مغز می شود مانند همان چیزی  است که ما 
ممکن اســت به عنوان موتور خودرو بدانیم 
یعنــی اطالعــی را از آن چــه در آن هســت 
نداریم. ما از بیشتر فعالیت هایی که در مغز 
در حال انجام است آگاه نیستیم و بسیاری از 
این فعالیت ها به فعالیت های آگاهانه مانند 
یادگیــری نحــوه آواز خواندن یــا نوازندگی 

گیتار ربطی ندارد.«
 یک واقعیت

یادگیــری یــک کار جدیــد یــا انجــام کاری 
دشوار، بیشترین مصرف کننده بخش انرژی 
فعالیت های مغز نیست. در واقع ، هنگامی 
که ما چیزهای جدید را یاد می گیریم یا می 
آموزیــم کــه چگونــه فعالیت هــای جدیدی 
انجام دهیم ، میزان انرژی وارد شــده به آن 

فعالیت جدید در مقایسه با بقیه مصرف کلی 
انرژی مغز نسبتًا کم است.

مغز قادر است خون را در مناطقی خاص که 
در آن نقطه فعال است، انتقال دهد. بنابراین، 
 در حالی که وظایف شناختی دشوار را انجام
ــن  مناطق  ــرژی درای  می دهیم، مصرف ان
می تواند چشمگیر باشد ، اما وقتی فعالیت 
)گــردش(  کل انــرژی مغز به دست می آید، 
ــور قابل توجهی  ــن مصرف انـــرژی بــه ط ای
تغییر نخواهد کرد. به عنوان مثال بازیکنان 
شطرنج تحت فشار شدید  و استرس هستند 
که این  شرایط می تواند  به افزایش ضربان 
قلب ، تنفس و تعریق سریع تر منجر شود. 
همه این ها در کنار هم ، موجب سوزاندن 
کالری می شــود. افــزون بر این ، بازیکنان 

نخبه گاهی باید به انــدازه هشت ساعت 
این  کــه  بنشینند  همزمان  ــور  ط بــه 

غذایی  الگوی  تواند  می  موضوع 
منظم آن هــا را مختل کــنــد. از 

ــرژی هــم  چیزی  دســت دادن ان
است که مجریان و نوازندگان 
 صحنه ممکن است تجربه کنند .

 پــــــــروفــــــــســــــــور مـــســـیـــر 
تـــوضـــیـــح  بـــــــــاره  ایـــــــن   در 

می دهد که: » نگه داشتن بدن در 

زمان انجام فعالیتی طوالنی مدت،  
نیاز به  انــرژی و کالری زیادی 

دارد نه صرفا انجام 
آن عمل.« 
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 چرا هنگام بارداری، مشکالت 
قلبی ایجاد می شود؟

خواهرم 4 ماهه باردار و به تازگی اطالع یافته که 
دچار مشکل قلبی شده است . لطفا راهنمایی 
بفرمایید چــه کار می تواند انجام دهــد وآیا تا 

پایان عمر این مشکل با او باقی می ماند؟
زنان باردار در برابر انواع بیماری هایی که می تواند 
جان آن ها و فرزندشــان را تهدید کند، آسیب پذیر 
هستند. بارداری می تواند سیستم قلبی و گردش 
خون مــادر را تحت تأثیــر قرار دهد و ممکن اســت 
خطرات جدی برای زایمان و عوارض طوالنی مدت 
و جدی برای مادر ایجاد کند.قلب یک زن باردار باید 
دو برابر تالش کند تا خون را در بدن خود و همچنین 
جنین به گــردش درآورد. حتی مادران ســالم هم  
ممکن است  در دوران بارداری مشکالت قلبی را 
تجربه کنند.زایمان نیز می تواند فشار جدی روی 
قلب ایجاد کند.برخی مشــکالت قلبی شــایع که 

زنان باردار تجربه می کنند:
 ناهنجاری های ضربان قلب

این ناهنجاری بین زنان باردار بسیار متداول است. 
به دلیل بی نظمــی در پمپــاژ قلبی ، ایــن موضوع 

طبیعی است و معمواًل دلیلی برای نگرانی نیست.
 تشدید نقایص مادرزادی قلبی

به دلیل افزایش فشــار خون و جریان خون در بدن 
یک زن باردار، زنان متولد شــده با مشکالت قلبی 
می تواننــد نوزادانی بــا نقص قلبی مشــابه به دنیا 
 بیاورنــد. تولــد زودرس نیــز یــک خطر محســوب 

می شود.
 نقص دریچه های قلب

نقــص در دریچــه هــای قلبــی ، خطــر ابتــال بــه 
اندوکاردیت ، عفونت دریچه های قلبی و اندوکارد را 
افزایش می دهد .بدن یک زن باردار برای اطمینان 
از ایمنــی ، راحتــی و تغذیــه جنیــن، دســتخوش 
تغییراتی می شود. سیستم قلبی و عروقی یکی از 
سیستم هایی اســت که دچار تغییرات زیادی می 
شود. این موضوع به نوبه خود می تواند روی سالمت 
قلب و عروق و ســالمت عمومی فرد تأثیر بگذارد.
تغییر در سیستم گردش خون و قلب و عروق در سه 
ماه اول بارداری شــروع می شــود ، به طور معمول 
درسه ماه دوم اوج می گیرد و  در سه ماه سوم  یا پس 

از زایمان برطرف می شود.
 درمان بیماری قلبی در بارداری

تجویــز دارو در دوران بارداری بســیار مهم و جدی 
اســت چرا که روی نوزاد هــم  تأثیر می گــذارد. در 
مــواردی کــه زن بــاردار در دوران بــارداری دچار 
بیماری قلبی شــود ، برای تشــخیص و درمان باید 

به یک پزشک متخصص قلب و عروق مراجعه کند.

زندگیسالم
دوشنبه

۲۵آذر1398
اگر بخواهیم از نظر فنی به این موضــوع بپردازیم که آیا هر چه کار شماره1۴89

بیشــتری از مغزمان بکشــیم، انرژی بیشــتری مصرف می کنیم ؟ 

جواب مثبت اســت اما به گفته کلود مسیر اســتاد روان شناختی 

و علوم اعصــاب کانــادا آن چه به عنــوان یک کار ذهنی »دشــوار« 

شمرده می شود بین افراد متفاوت است . برای این که بدانید آیا این 

موضوع صحت دارد یا نه ؟ ادامه مطلب را بخوانید:

 آیا هرچه مغز را بیشتر به کار بگیریم ، انرژی بیشتری از دست می دهد و کالری بیشتری می سوزاند؟

آیا می توان بعد از 40 سالگی باردار شد؟
یاسمین مشرف |  مترجم 

بارداری در سنین باالی 40 سالگی موضوعی 
که هم اکنون برای بسیاری از زنان مطرح است. 
طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
های آمریکا  )CDC( تعداد زنانی که  بعد از 40 
سالگی باردار می شــوند در سال های اخیر به 
طور فزایندهای افزایش یافته است. طبق این 
آمار، تعداد زایمان های اول در زنان 40 تا 44 
سال بین سال های 1990 تا 2012 بیش از 
دو برابر شــده اســت. اما آیا بارداری در سنین 

باالی 40 سال، ریسک باالیی دارد؟
با توجــه به پیشــرفت فنــاوری هــای مرتبط با 
 بــاروری، بــارداری و زایمــان در 40 ســالگی
 امکان پذیر است. با وجود این، هر نوع حاملگی 

بعد از 40 سالگی، حاملگی پرخطر محسوب 
 می شــود. بــه همیــن دلیل، پزشــک، شــما و 
جنین تان  را از نظر موارد زیر به دقت تحت نظر 

خواهد داشت:
 - فشــار خــون باال کــه ممکن اســت ریســک
 عارضه ای در حاملگی به نام پره اکالمپسی را 

افزایش دهد.
- دیابت بارداری

-  نقص نوزاد هنگام تولد )مانند سندروم داون(
- سقط جنین

- وزن کم نوزاد هنگام تولد
- حاملگی خارج از رحم

 سن چگونه بر باروری تاثیر می گذارد؟
با وجود این که پیشــرفت فناوری گزینه هایی 

ماننــد لقــاح آزمایشــگاهی )IVF(،  انجمــاد 
تخمک در سنین پایین تر، بانک اسپرم و رحم 
جایگزین را پیــش روی زنان باالی 40 ســال 
قرار می دهد اما باروری زنان بعد از 35 سالگی 
قطعا به میزان چشــمگیری کاهش می یابد. 
طبق آمار یک ســوم  زوج های جوان بعد از 35 

سالگی، مشکالت باروری را تجربه می کنند.
مشکالت  باروری:  

کاهش تعداد تخمک هایی که می تواند بارور 
شود

- تخمک های ناسالم
- ناتوانی تخمدان ها در رها کردن تخمک

- افزایش خطر سقط جنین
- شرایط سالمت که ممکن است مانع باروری 

شود.
 چگونه می توان بعد از 40 سالگی باردار 

شد؟
صرف نظر از ســن، بــاردار شــدن مــی تواند 
مدتی بــه طــول بینجامد. اما اگر ســن شــما 
باالی 40 ســال اســت و بــه مدت شــش ماه 
تالش کــرده ایــد بــاردار شــوید امــا ناموفق 
بوده ایــد ممکن اســت زمان مراجعــه به یک 
متخصص باروری باشــد. متخصص باروری 
آزمایش هایــی انجــام می دهــد تا ببینــد آیا 
عواملی وجــود دارند که بــر توانایی شــما در 
 بارداری تأثیر بگذارند یا خیر؟ این آزمایش ها 
 ممکــن اســت شــامل ســونوگرافی رحــم و 
تخمدان ها یــا آزمایــش خون برای بررســی 

میــزان ذخیــره تخمدانــی 
باشــد.طبق اعالم دانشــگاه زنــان و زایمان 
آمریکا، بیشــتر زنان بعد از 45 ســالگی نمی 

توانند به طور طبیعی باردار شوند.
 اما همان طور که در ابتدا ذکر شد، هم اکنون 
بچه دار شدن در سنین باالی 40 سال بسیار 
معمول تر از گذشــته اســت بنابراین با وجود 
چالش هایی که ممکن اســت وجود داشــته 
باشــد، صاحب فرزندشــدن در دهــه چهارم 

زندگی به طور قطع امکان پذیر است. 
با این حال بهتر است قبل از هرگونه تصمیمی 
درباره تمــام عوامل خطری که ممکن اســت 
تهدید کننده بارداری شما باشد با یک پزشک 

متخصص مشورت کنید.

پزشکی

بانوان
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سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

 پیاز را ریز خرد کنید و در مقداری روغن تفت دهید . وقتی 
پیاز نرم و طالیی شد گوشت ها را که به قطعات ریز خرد کرده 
اید بــه آن اضافه کنید و کمــی تفت دهید ســپس رب گوجه 
فرنگی را بیفزایید .  شش پیمانه آب جوش به غذا اضافه کنید 
و در ظرف را ببندید تا با حرارت مالیم بپزد. خالل بادام ها را 
بشویید و حدود یک ساعت در آب گرم خیس کنید تا نرم شود 
و ســپس از آب بیرون بیاورید و درون زعفران دم کرده خیس 
کنید تا رنگ بگیرد.  وقتی آب خورش کم شد، خالل بادام، 
زرشک، زعفران،چوب دارچین، گالب، لیمو عمانی ونمک  را 
با هم اضافه کنید . باید به اندازه یک بند انگشت روی خورش 
آب باشــد. در این مرحله حدود 30 دقیقه خــورش را روی 
حرارت مالیم قرار دهید تا کامال جا بیفتد.بعد از پایان پخت 
چوب دارچین را خارج کنید و نمک غذا را بچشید .این غذا را 

همراه برنج و سبزی خوردن میل کنید.

خواص بادام
 جلوگیری از یبوست

 بادام سرشار از فیبر اســت و مثل دیگر غذاهای دارای 
فیبر می تواند از یبوست جلوگیری کند. البته الزم است 
بعد از مصرف بادام، آب بنوشــید تا روند جذب با سرعت 
بیشتری اتفاق بیفتد.  نیاز نیست که روزانه مقدار زیادی 
بادام بخورید، خوردن چهار یا پنج عدد کافی است تا هضم 
بهتری داشته باشید و حرکات روده منظم شود. مانند 
دیگر فیبرها، بــادام هم مــوارد منع مصــرف دارد. بادام 

دارای اگزاالت است.
  اگــزاالت اضافــی ســبب ایجاد کریســتال می شــود و 
می توانــد مشــکالت مختلفــی در بــدن بــه وجــود آورد. 
به عنوان مثــال، بیمارهای کلیــوی یا افراد با مشــکالت 

کیسه  صفرا که این افراد نباید بادام مصرف کنند.

 گوشت قرمز – 300گرم
 پیاز  - یک عدد

 رب گوجه فرنگی – 2 قاشق 
غذاخوری

 گالب – 5 قاشق غذاخوری
 زعفران دم کرده – یک دوم پیمانه

 چوب دارچین – 2 عدد
 نمک و زردچوبه – به میزان الزم

 لیمو عمانی – 2 عدد

خورش خالل

حــاال در مطالعــه ای جدیــد کــه نتیجــه یک بررســی 
گســترده روی بیش از 30 هزار نفر از افراد باالی 60 
سال و طی شش ســال اســت، متخصصان از عوارض 

خواب زیاد و طوالنی در میانه روز می گویند.
این مطالعه که توسط دانشمندان چینی انجام شده، 
به بررسی وضعیت ســالمت قلب شرکت کنندگان در 
کنار عــادات مربوط به خــواب و اســتراحت این افراد 

پرداخته است.
 نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد احتمال ســکته 
قلبی در افــرادی که عادت به خوابیــدن برای بیش از 
یک ســاعت و نیم در طی روز دارند، حدود 25 درصد 
بیشتر از افرادی است که عادت به استراحت طوالنی 
را طی روز ندارند. در واقع افــرادی که در این مطالعه 
کمتر از یک ســاعت در بعدازظهرها می خوابیدند، از 
نظر احتمال سکته قلبی، تفاوتی با دیگران نداشتند. 
البته افزون بر خواب بعد ازظهر ایــن محققان ارتباط 
بین میزان خواب شــب و احتمال سکته را هم بررسی 
کردند و متوجه شــدند خــواب بیش از 9 ســاعت طی 
شــب، می توانــد احتمال ســکته را حــدود 23 درصد 

افزایش دهد.
 اما شاید خطرناک ترین وضعیت در کمین افراد بسیار 

پرخواب باشد. 
چرا که در این مطالعه مشخص شد افرادی که شب ها 
بیش از 9 ســاعت و عصرهــا بیش از یک ســاعت و نیم 

می خوابند، احتمال ســکته قلبی می تواند در آن ها تا 
85 درصد افزایش یابد. اما چرا چنین است؟

محققان این مطالعــه چند نظریه دربــاره این موضوع 
دارند. اول این که خواب زیاد می تواند نشانه ای از یک 
سبک زندگی غیرفعال باشد و نداشتن فعالیت کافی 
ارتباط مســتقیمی بــا بیماری های قلبــی دارد. نکته 
دوم اما درباره میزان کلسترول خون است. در برخی 
مطالعات پیــش از این، ارتبــاط بین خواب زیــاد و باال 

رفتن کلسترول مشاهده شده بود.
 محققان این مطالعه معتقدند شاید خواب بیش از حد، 
از طریق افزایش دادن کلسترول، چنین تاثیر منفی بر 

سالمت قلب می گذارد.  
                     منبع: دیلی میل

سکته در کمین افراد پرخواب

پرسش و پاسخ

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر محمد حسین نجفی
متخصص قلب

سید جواد غفوریان |سرآشپز بین المللی

دانستنی ها

درمان گیاهی برای  سردرد
ســردردها انــواع مختلفــی دارد که می تــوان به 
ســردردهایی کــه بــر اثــر مجــروح شــدن ســر و 
ســردردهایی که بر اثر فشــارخون یــا کم خونی، 
فعالیــت عواطــف منفی و ضعــف اعصــاب ایجاد 
می شود،  اشــاره کرد. دوای ســردردهای عادی 
که بر اثر ســوء هاضمه به وجود می آید، آسپیرین 
و داروهایی مشــابه آن نیســت بلکه برای رفع این 
نوع ســردرد باید معده بــا گرفتن روزه یــا خوردن 
غذاهایی که هضم شان آسان اســت، پاک شود.

ســنجد، عفونت ریه را خشــک، آب آوری شش ها 
را درمان و کمبود ویتامین C بدن را رفع می کند.

سنجد خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی دارد 
و با ویتامین K به نبرد سموم معده و روده می  رود.

سرشار از فیبر و منبع غنی از کلسیم است؛ برای 
همین خوردن آن به ســالمندان و مادران شیرده 
توصیه می شود زیرا از پوکی استخوان جلوگیری، 
دستگاه گوارش را تقویت و سردردهای میگرنی 
را درمان می کند و نســیان و آلزایمر را هم کاهش 
می دهــد و موجــب تیزهوشــی نــوزاد شــیر خوار 
می شود. بد راه رفتن، بد نشستن، چشم ضعیف، 
انجــام دادن کارهای زیاد و خســته کننده، وجود 
عواطــف منفی ماننــد کینــه، نفرت و حســادت، 
دیــدن فیلم های غمنــاک و عاطفی که همــراه با 
گریه باشــد،خوردن غذاهای ناســازگار و چرب و 
ادویــه دار و کاکائو یا زیاده روی در نوشــیدن چای 
ُپررنگ، قهوه و انواع ساندویچ ها، گرسنگی و خالی 
گذاشــتن معده از جمله علل بروز میگرن اســت. 
دم کرده ریحان، مرزنگوش، آویشن، گل شقایق و 
پامچال ضدمیگرن است. سنجد سردرد را تسکین 
می دهد و پودر ســنجد  و  هســته آن  همراه با یک 
لیوان شیر برای انواع پا درد و کمردرد مفید است. 
باشگاه خبرنگاران 

دستور سر آشپز

خواب طی روز برای میان ساالن و سالمندان از موضوعاتی است که بحث پیرامون آن زیاد است. پیش از 
این بر مبنای تغییراتی که در فشار خون افراد میان سال، در صورت داشتن خواب در میانه روز به وجود 

می آمد، متخصصان از فواید چرت زدنی کوتاه در این زمان برای این افراد صحبت کرده بودند.

 واقعیت هایی درباره کالری سوزی فعالیت های مغزی

healthline.com :منبع
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قرار و مدار

روز پژوهش درباره موضوع مورد عالقه

25 آذر، روز پژوهش نام گذاری شــده اســت. 
امروز و در یک فرصت مناسب درباره موضوع 
مورد عالقه تون، چندتا کتاب بخرین و بخونین. 

می تونین به چندتا سایت 
معتبر هم ســر بزنین. 
کال تالش کنین تا روحیه 

پژوهشــگری رو 
در خودتــون باال 

ببرین، همین ...
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   تبدیل لباس های کهنه به جاجورابی
معموال لباس ها بخش بزرگی از مــواد بازیافتی هر خانه را تشــکیل می دهند و 
اولین چیزی که به ذهن مان می رسد تبدیل آن ها به تکه پارچه هایی است برای 
نظافت خانه و خودرو. اگر از دوخت و دوز ابتدایی ســر درمی آورید، به ســادگی 
می توانید آن ها را با یک وســیله کاربردی تر زنده کنید. در تصویر، وســیله ای را 
می بینید که با اتصال چند جیب شــلوار جین و کتان که از استقامت خوبی هم 
برخوردار اســت به عنوان جاجورابی و جایی برای قرار دادن وسیله های خرده 

ریز استفاده شده است.

  ترازویی که پایه شد!
خانه را موشکافانه بررسی کنید. احتماال وسیله قدیمی وجود دارد که قابلیت 

تبدیل به یک اثر هنری را داشته باشد.
 مثال اگر در خانه ترازوی مکانیکی قدیمی یــا از کار افتاده دارید یا به تازگی آن 
را با نوع دیجیتالش جایگزین کرده اید، این ترازو می تواند ایده تزیینی جالبی 

به عنوان پایه گلدان باشد.

  وسایل دست و پاگیر را چه کنیم؟

اغلب در خانه ها وسایل دست و پا گیر بزرگی هم هستند که به راحتی و با کمی 
تغییر و سلیقه می توانیم از آن ها به عنوان جعبه، قفسه یا وسیله ای برای نگهداری 
و طبقه بندی دیگر وسایل خانه استفاده کنیم مثل چمدان ها، جعبه های چوبی، 
کشوها و... . در تصویر ســبد حصیری بزرگی را می بینید که با تزیینی ساده به 

دیوار حمام نصب شده تا حوله ها در آن قرار داده شوند.

  از شیشه های خالی غافل نشوید
این روزها مصرف خوراکی های بســته بندی شــده، خانه ها را پر از شیشه های 
مربا، ترشی و ... کرده که در بهترین حالت به سطل بازیافت منتقل می شوند. 
با کمی تور، روبان، نوار و ریسمان کنفی و کامواهای رنگی، ظاهری جذاب به 
آن ها ببخشید، ضمن این که برای اســتفاده به عنوان گلدان یا محل نگهداری 
لوازم آرایشــی و بهداشــتی هم کاربردی هســتند  و حتی  می تــوان از آن ها به 

عنوان یک وسیله تزیینی استفاده کرد .

تبدیل خرت و پرت ها به وسایل تزیینی!
 ساخت وسایل تزیینی آن هم با مواد دور ریختنی، شکسته و کهنه در دنیا با نام 

DIY یا »خودت انجام بده«، مشهور است و کار سختی نیست

شاید تا حاال ایده ساخت وسایل تزیینی آن هم با مواد دور ریختنی، شکسته و کهنه به فکر شما هم رسیده باشد یا حتی در 
فضاهای مجازی دیده باشید. این ایده ها در دنیا با نام DIY یا »خودت انجام بده«، مشهور است که در واقع افراد با سلیقه 
و خالق، روش های جذابی برای بازیافت وسایل بی مصرف و قدیمی پیدا می کنند تا آن ها را دوباره کاربردی کنند. کافی 
است طوری دیگر به وسایل اضافه و دور ریختنی خانه تان نگاه کنید و با هزینه ای کم به آن ها فرصت دوباره برای استفاده 
بهتر بدهید. برای این کار به انباری خانه خود سری بزنید و ببینید چه چیزی بدون استفاده باقی مانده و فضا را اشغال کرده 

است. در ادامه و با کمک چهار عکس، به چند نمونه از این خالقیت های بازیافتی اشاره خواهیم کرد.

* مطالــب جالبــی دربــاره شــیوه های مغالطــه در 
زندگی ســالم چاپ شــده که من را بــه فکر فرو بــرد. تا 
االن، دو بار ایــن پرونده را خوانــدم... آفرین به روزنامه 

مردمی خراسان.
* من صفحه جوانه رو دنبال می کنم و به نظرم کمیک ها 
بی مزه شده است. لطفا موضوعات شون رو بهتر کنید. 
از طرف یه نوجوان   

* ترفندهــای پخــت »پاســتا« به خصوص ســس هاش، 
خیلی خوب بود. من عاشــق »ســس آلفردو« هســتم و 

دستور پخت تون هم دقیق بود.
* من خودم از این شیوه مغالطه »البته ... اما ...« خیلی 
ضربه خــوردم. بیشــتر اطرافیانــم، با همیــن حرف ها 
اعصابم را خرد کرده اند. مثال معلم مان می گوید البته 

هوش زیادی داری اما دل به درس نمی دهی و ... .
* مســئوالن محترم روزنامه، کاش می گذاشــتید فقط 
یــک زندگی ســالم بــرای مخاطــب  بماند. آخــه نصف 

بیشترش رو آگهی کردین.
* عکس چاپ شــده در اتاق مشــاوره نوجوان، بیشــتر 

شبیه شوخی است تا دعوا.
* پرونده  امــروز زندگی ســالم برای آن هایــی که مدام 
دنبال مغالطه و کل کل هستند، جنبه آموزشی داشت. 

کاش می نوشتید که آن ها نخوانند!
* خانمــی کــه بــرای اتاق مشــاوره صفحــه خانــواده 
پیامک داده ای، مــا دو قلــو داریم و مجبورم از پوشــک 
پارچه ای اســتفاده کنم. وقتی صبح زود برای شســتن 
لبــاس و پوشــک ها مــی روم، بچه هــا بیدار می شــوند، 
گریه می کنند، همســرم مــی رود دورتــر می خوابد که 
صدای شــان را نشــنود. می گویــد وظیفــه توســت کــه 
ساکت شــان کنی. این را گفتــم تا زیــاد ناراحت کمک 

نکردن همسرت نباشی.

ما و شما

از دنیای روان شناسی 

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

مخاطــب گرامی، در پیامک تــان که به 
صورت کلی بیان کرده ایــد، این موارد 
مشخص نیست: چند سال تان است؟ 
هدف از ارتباط دو ســاله شــما با پســر 
موردعالقه تان ازدواج است؟ علت این که دوست صمیمی 
او، عاشق شما شده احتماال به واکنش های شما در برخورد 
با وی ارتباط داشته است یا خیر؟ آیا پسرمورد عالقه تان با 
این کار قصد امتحان کردن شما را ندارد؟ قبل از هر چیز، 
خودتان به این سوال ها فکر کنید تا شــاید نیاز به مراجعه 
حضوری به یک مشاور متعهد را بیشتر احساس کنید. با این 

حال و با توجه به ابهامات فوق، چند نکته را بیان می کنیم.

  چرا ازدواج نمی کنید؟
دو ســال زمان زیادی اســت، چرا در این مدت، تصمیم به 
ازدواج نگرفته اید؟ هرچه زودتر باید از پسر مورد عالقه تان 
بخواهید تکلیف شما را مشخص کند و به خواستگاری تان 
بیاید. شاید در همین بین، متوجه شوید که هدف او از این 
رابطه، ازدواج نیســت و آن موقع، طبیعتا ادامه این رابطه 
به هیچ وجه توصیه نمی شود. در ضمن، رفتارهای دوست 
فرد مورد عالقه تان کمی مشــکوک اســت. تالش او برای 
این که دوستش را فردی نامناسب نشان دهد، باید بررسی 
شود. شاید حرفش راست باشد و شاید برای به دست آوردن 
شما به دروغ گویی و تهمت رو آورده باشد. توصیه اکید می 
کنم در اولین فرصت با مادرتان در این باره صحبت کنید و 
تصمیم نهایی را برای انتخاب همســر با کمک آن ها و یک 
مشاور بگیرید. هم اکنون شرایط شما، شرایط خاصی است 
به خصوص که پیش بینی می کنم در سن نوجوانی باشید و 

این، مسئله را مهم تر خواهد کرد.

  با دوست آن فرد، درد دل نکنید
به پیام های آن پســر تا اطالع ثانوی جواب ندهید. به طور 
کلی توجه داشته باشید بعضی مواقع افراد ناخواسته وارد 
یک رابطه صمیمی با افراد غریبه می شوند و دراین ارتباط 

از همسر و ... پیش دوستان صمیمی همســر درد دل و از 
اختالفات شان صحبت می کنند تا این افراد مشکل آن ها 
را حل کنند. اما این افراد هم از این فرصت استفاده و برای 
برقراری رابطه عاطفی و صمیمی اقدام  و به دوست چند 
ساله شــان خیانت می کنند. بنابراین پیشــنهاد می شود 
بــرای حل مشــکالت احتمالــی با فــرد مــورد عالقه تان، 
رازهای خصوصی زندگی تــان را پیش بقیه که تخصصی 
در این خصوص ندارنــد، چه امروز و به خصــوص در آینده 

بازگو نکنید.

  متعهد بودن را شوخی نگیرید
طبق نظریه اســتنبرگ، عشق مرکب از ســه بخش است: 
صمیمیت، شور و شــوق و تعهد. مولفه ســوم عشق، تعهد 
است که شامل تصمیم های خودآگاهانه و ناخودآگاهانه ای 
می شود که فرد برای دوست داشتن دیگری اتخاذ و خود را 
متعهد به حفظ آن می کند.  اگر تصمیم تان به ازدواج با این 
فرد قطعی است، در اولین فرصت به جمع بندی برسید و 
فراموش نکنید رمز پایداری یک زندگی مشترک، متعهد 
بودن به همسر است. این موضوع را نباید به شوخی بگیرید 

و آینده تان را به تباهی بکشانید.

  این ماجرا را به پسر مورد عالقه تان نگویید
توصیــه می شــود حرف هــا و نظــرات دوســت صمیمی 
پســر مورد عالقه تان را به او نگویید. گاهی مطلع شــدن 
یــک پســر از خیانت دوســتش بــه او در خصــوص دختر 
مورد عالقه اش، باعــث برانگیختن هیجانــات منفی  از 
قبیل خشــم، عصبانیــت، نفــرت و رفتــاری ناپخته مثل 
پرخاشــگری و انتقام و حتی منجر به اختالفات شــدید، 
درگیری هــای خشــونت آمیز و گاهی قتل می شــود که 
خودتان هم به آن اشــاره کرده اید. توصیه نهایی من این 
اســت ارتباط تان را تا اطالع ثانوی با هر دوی این پسرها 
قطع کنید تا بــا کمک خانــواده و یــک مشــاور، بهترین 

تصمیم را برای آینده تان بگیرید.

نزدیک دو  ســال اســت با پســری ارتباط عاطفی دارم و بــه تازگی یکــی از صمیمی ترین 
دوست هایش، هر روز برای من از خودش عکس می فرستد و می گوید دوستش پسر خوبی 
نیست و به درد من نمی خورد! بعدش هم می گوید عاشق من شده و ... . می ترسم به پسر 

مورد عالقه ام بگویم و دعوا راه بیفتد. چه کنم؟

مشاوره 
ازدواج

حسینشرافتی|دانشجویدکترایروانشناسی

diytomake:منبع     فاطمهقاسمی| مترجم

  احساس تنهایی، هم در جوانی و هم در پیری
آمار یکی از گروه هــای حمایتی از افراد مســن در انگلیس 
نشان می دهد، حدود 300 هزار نفر از افراد باالی 65 سال 
در این کشور، ممکن است در طول یک ماه حتی به قدر چند 

جمله امکان صحبت با دوســت یا قوم و خویشی را نداشته 
باشند. چنین آماری البته باعث شده تا فعالیت انجمن های 
حمایتی برای مقابله با احساس تنهایی در افراد مسن طی 
ســال های اخیر در کشــورهای زیادی رشــد داشته باشد. 

یکی از زمان هایی که فعالیت این انجمن ها اوج می گیرد، 
کریســمس و زمان ســال نو مســیحی اســت. در این زمان 
داوطلبان این انجمن ها سعی می کنند با تلفن زدن به افراد 
مسن، فرستادن کارت یا گاهی اوقات حضور در خانه آن ها، 
احساس تنهایی را در این افراد کاهش دهند اما بررسی ها 
نشان می دهد تنها این سالمندان نیستند که از تنهایی رنج 
می کشند. مسئله دیگری که طی سال های اخیر اهمیت 
بیشتری پیدا کرده، تنهایی در سنین جوانی است. چین، 
ژاپن و کره جنوبی از این منظر در وضعیت بحرانی تری قرار 
دارند. این وضعیت بحرانی باعث شــده تا جوانــان در این 
کشورها به سراغ برخی راهکارهایی بروند که گاهی اوقات 

عجیب و غریب به نظر می رسد.

  اجاره دوست!
یکــی از روش های کــم کردن عــوارض تنهایــی در برخی 
کشــورها، پرداخت پول به فــردی دیگر بــرای نقش بازی 
کردن به عنوان دوســت اســت. در این روش غالبــا دو نفر 
اصال همدیگــر را از نزدیک ندیــده و تنها از طریــق تلفن و 
اینترنت با هــم در ارتباط هســتند. این خدمــات در چین 
که برآورد می شــود بیــش از 154 میلیون جــوان مجرد و 
تنها دارد، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این دوستان 
اجاره ای خدمــات مختلفی ارائه می دهنــد؛ مانند تماس 
تلفنی صبحگاهی، تماس طی روز، پیام های محبت آمیز 
طــی روز و تماس بــرای گفتن شــب به خیر. چنــدی قبل 
سی ان ان گزارشــی در این زمینه منتشر کرده بود که طی 
آن جوانان از فواید این روابط گفته بودند، از این که احساس 
شادی بیشتری از داشتن یک دوست ندیده دارند، اعتماد 
به نفس شان افزایش یافته و البته در عوض این که به سراغ 
سیگار، مواد مخدر یا گزینه هایی از این دست برای پر کردن 
تنهایی خود بروند می توانند پیام های زیبای یک دوســت 
ندیده را ببینند! اما داستان اجاره دوست تلفنی حاال آرام 
آرام دارد به روشی قدیمی تبدیل می شود، چرا که این روزها 

راه جدیدی برای پر کردن تنهایی وارد بازار شده است.

  صحبت با عروسکی در حباب شیشه ای!
مراقبت از شخصیتی مجازی مانند حیوانی 
کوچک و رســیدگی بــه او را می توانیم قدم 
اول فناوری هــای جدیــد بــرای پــر کــردن 
احســاس تنهایی آدم ها بدانیم. اما با ورود 

فناوری های جدید، حاال شاهد محصوالت 
متفاوت تری در این عرصه هستیم. استفاده از 
هوش مصنوعی برای طراحی شخصیت هایی 
که افــراد بتوانند بــا آن ها حرف بزننــد، درد 
دل کنند و البته حرف های انگیزشــی و زیبا 
بشنوند، از تالش های اخیر در این زمینه است. 

به عنوان مثال یکی از شرکت های فعال ژاپنی در این حوزه، 
حدود سه ســال قبل، شــخصیتی به نام آزوما هیکاری)با 
قیمت تقریبی 2700 دالر( را معرفی کرد. این شخصیت 
که در حبابی شیشه ای قرار دارد، می تواند با صاحب خود 
گفت وگو و در صورت مجهز بودن خانه به سیستم هوشمند، 
چراغ ها را در وقت الزم روشن و خاموش و به نوعی به صاحب 
خود این احساس را منتقل کند که فرد دیگری هم در کنار 
او زندگــی می کند. البته این شــخصیت طــی روز توانایی 
فرســتادن پیام های مثبت برای صاحب خــود را هم دارد، 
پیام هایی چون روز خوبی داشته باشی و ... .به عنوان مثالی 
دیگر در فیلم »HER« که داستانش در آینده ای نامعین اتفاق 
می افتد ، افراد به کمک یک سری نرم افزارهای تلفن همراه 

تالش می کنند تا از تنهایی خارج شوند.

  فشار تنهایی را جدی بگیریم
هر چند وضعیت ایران با توجه به ســبک زندگــی ما در این 
زمینه هنوز وارد مراحل بحرانی)حداقل در بیشتر مناطق 
ایران( نشده است اما به آن معنا نیست که نباید نگران خطر 
تنهایی باشــیم چراکه احســاس تنهایی در بین افراد طی 
سال های اخیر افزایش یافته  است. در این شرایط بهتر است 

نکات زیر را در نظر داشته باشیم:
1- اگــر این روزها دوســتان شــما را تنها دوســتان فضای 
مجازی تشــکیل می دهند و تعامل چهره بــه چهره زیادی 
ندارید، کمی نگران خود شوید. ارتباط با دوستان و فامیل 
در فضای مجازی  هر چند خوب است اما برای دور شدن از 

احساس تنهایی، شما نیاز به تعامل از نزدیک دارید.
2- همان قدر که مــا در قبال خود و احســاس تنهایی مان 
مسئولیت داریم، یادمان باشــد در قبال نزدیکان و به ویژه 
افراد مسن نیز مسئولیت داریم. در مناسبت هایی چون یلدا 
هوای آن ها را داشته باشیم و یادمان باشد خوشحالی آن ها، 

در نهایت حال خود ما را هم بهتر خواهد کرد.
3- داشــتن ارتبــاط رضایت بخــش بــا دیگــران همیشــه 
آسان نیســت. بســیاری از افراد به واسطه مســائلی که در 
ارتباطات خــود دارند، روابــط را محــدود می کنند. توجه 
داشــته باشــید کم کردن رابطه یا قطع کامل 
آن، در بســیاری از مواقع، افتادن از چاله 
به چــاه اســت، چرا کــه تنهایــی عوارض 
متعــددی بر ســالمت جســمی و روانی 
ما می گــذارد. در عوض تــالش کنید با 
تقویت مهارت های ارتباطی خود، روابط 
بهتر و رضایت بخش تری با دیگران داشته 

باشید.
scmp.com :منابع
independent.co.uk و cnn.com 
dailymail.co.uk 

 

»اجاره دوست مجازی توسط زنان مجرد چینی«، یکی از خبرهای پربازدید در شبکه های اجتماعی چند 
روز اخیر است. ظاهرا زنان چینی با پرداخت هزینه از دوست مجازی خود می خواهند تا هر روز صبح، 
پیام های دلگرم کننده ای مثل »عزیزم، از خواب بیدار شو«، »تو بهترین هستی« و ... را برای آن ها ارسال 
کنند یا در طول روز وقت و بی وقت با پیام کوتاه از احوال آن ها باخبر شوند یا فقط پیام های تشویق کننده 
بفرستند! بله، تنهایی یکی از دردهای عمیق آدم ها در این روزهاست. تغییرات سبک زندگی، نحوه کار کردن، کاهش 
میزان ازدواج و ارتباط با خانواده، مهاجرت برای کار و البته اختصاص زمان زیاد برای کار، باعث شده موضوع تنهایی حاال 
به معضلی جهانی تبدیل شود و محدود به اهالی یک شهر یا کشور نمی شود. عوارض این موضوع چنان گسترش یافته 
است که افراد در کشورهای مختلف حاضر به صرف هزینه های زیاد برای کم کردن تنهایی خود هستند. در ادامه به چند 
نمونه از این راه های عجیب و غریب اشاره می کنیم و توصیه هایی هم برای افرادی که احساس تنهایی می کنند، داریم.

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

محوری

از اجاره دوست ات هم صحبیت اب روابت ها!
سبک زندگی مدرن باعث شده این روزها میلیون ها نفر در جهان از تنهایی رنج بکشند، رنجی که برخی  ها را به یافتن 

راه های عجیبی برای پر کردن تنهایی خود ترغیب می کند

بانوان صمیمی ترین دوست فرد مورد عالقه ام از من 
خواستگاری کرد!

والدینی سخت گیر 
کودکانی دروغ گو!

نتایج یک تحقیق در کانادا نشان داده است سخت گیری 
بیش از حــد والدین در مســائل گوناگون بــر دروغ گویی 
کودکان تاثیر مســتقیم دارد. کارشناســان نهاد تلوار در 
دانشــگاه مک گیل کانادا که بر مطالعات رفتارشناختی 

کــودکان متمرکز هســتند، می گویند هرچه 
میزان سخت گیری والدین در خصوص 

کودکان بیشتر باشد، آنان در دروغ 
گویی و فریب والدین خود ماهرتر 
می شوند. ایسنا به نقل از یورونیوز 
می نویســد این خصیصه به طور 
ویژه در کودکانی مشــاهده شــد 

که والدین شــان بــه خاطر هــر کار 
اشتباهی آنان را تنبیه می کردند. این 

کودکان در نتیجه رفتار والدین یاد می گیرند 
چگونه دروغ بگویند تا شیطنت هایشان مشمول اقدامات 
تنبیهی نشود. هر قدر والدین ســخت گیری بیشتری بر 
فرزنــدان اعمال کننــد، قــوه دروغ گویی فرزندان رشــد 
می کند تــا بتوانند از خــود در برابر تنبیه هــای احتمالی 
محافظت کنند. واضح اســت وجود یک سری قوانین در 
خانه برای تربیت فرزند ضروری است اما سخت گیری های 
بیش از حد و تنبیه های بدنی، تاثیرات نامناسبی از لحاظ 

روانی بر کودک خواهد داشت.

  درباره راست و دروغ با کودک صحبت کنید
یک تحقیق مشابه دیگر که توســط این نهاد دانشگاهی 
روی کودکان 3 تا ۸ ســاله انجام شــده اســت، نشان 
می دهــد دروغ گویــی کــودکان همچنیــن متاثــر از 
ارزش های اخالقی اســت که با آن ها بزرگ شده اند. 
بنابر نتایج این پژوهش، فاکتورهای رفتاری و اجتماعی 
نقشــی مهم در پرورش توانایــی دروغ گویی کودکان 
بازی می کنند. محققان می گویند برای پرهیز از رشد 
اســتعداد دروغ گویی در کودکان بهتر اســت معلمان و 
والدین از ابتدای شــش سالگی هرچه بیشــتر با کودک 
درباره مباحثی چون راست گویی و دروغ گویی صحبت و 
همزمان از اعمال سخت گیری اجتناب کنند. به خصوص 
که حــاال، نتایج منفی ســخت گیــری های بیــش از حد 

مشخص شده است.
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 سالم کودکانه

نقاشی مامان

امروز وقتی من و داداش پویا از مدرسه آمدیم، مامان گفت: »می خوام یه 
هدیه بهتون بدم« بعد نقاشی اش را به ما 

داد. مامان، خــودش و بابا و من و 
داداش پویا را کشیده بود. گفت: 
»شــما دو تا مدرسه بودین. بابا 
هم سرکار بود. من دلم براتون 
تنگ شده بود، برای همین این 

نقاشی رو کشــیدم« من و 
داداش پویا از نقاشی 
خیلــی  مامــان 
خوشمان آمد و 
آن را به دیوار 

اتاق زدیم. 

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «
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 بابامو قلقلک میده
فکرکرده روی چمنه

نمی دونه جایی که هست
ریش بابا جوِن منه

شهرقصه 

شیطونک های دندون

هنرمند کوچولو

 یک شاخه گل

شعر 

مورچه  سر به هوا

دنبال دونه هست ولی
چیزی ندیده تا حاال
گم کرده راه لونشو

این مورچه  سربه هوا

روی لپ بابا جونم
یه مورچه نرمش می کنه

میره باال، میاد پایین
همون جا گردش می کنه

شما فرستادید

هوای دلپذیر

شاعر: مریم زارعی

دنیای  حیوانات

عقرب

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

مینا، هر وقت به خانه  مامان بزرگ می رفت، از توی قندان مادربزرگ 
یک آب نبات رنگی برمی داشت و با چای می خورد. اما هفته قبل که 
به خاطر مریضی داداشی، قرار شد تمام هفته را پیش مادربزرگش 

بماند، اشــتباه بزرگی کرد.او تمام هفته هــر وقت می دید 
مادربزرگ حواسش نیست، از داخل قندان چند آب نبات 
برمی داشت و می خورد. آخر هفته که مامان به دنبالش آمده 
بود، مینا حس کرد حالش خوب نیســت. او دستش را روی 

لُپَش گذاشت و گریه کرد و همان طور که گریه می کرد، پیش 
مامانش رفت و گفت: »مامان! دندونم«

مامان و مینا به مطــب آقای دندان پزشــک رفتند. آقای 
دندان پزشک، با چراغ توی دهان مینا را نگاه کرد و گفت: 

»وای! وای! این جا چه خبره؟ چقدر شیطونکای دندون!« 

مینا پرسید: »شــیطونکای دندون؟« آقای دکتر گفت: »شیطونکای 
دندون، وقتی میان تو دهن بچه ها، به دندونا می چسبن و روی اونا خونه 
می سازن! خونه های زرد و قرمز و آبی...مثل آب نباتای رنگی و خوشمزه 

که اولش خیلی خوبن ...«
مینا گفت: »آخ! آخ! من اون آب نباتای رنگی رو خوردم! همه شــون 
رو!«آقای دکتر، یک خمیر نرم و سفید درست کرد و گفت: »حاال با این 
خمیر، خونه های شیطونکای دندون رو پر می کنم، تا دیگه نتونن اذیتت 
کنن!«مینا دهانش را باز کرد تا آقــای دکتر، کارش را انجام دهد. آقای 
دکتر کارش را تمام کرد و گفت: »آب نباتای رنگی، حتما خوشمزه هستن! 
اما تو باید حواست باشه هم در خوردن آب نبات زیاده روی نکنی و هم 

حتما بعد از خوردن آب نبات دندونات رو مسواک بزنی.«

نویسنده: سمیه سیدیان

عقرب ها از خانواده عنکبوتیان هستند  بنابراین 
هشت پا دارند. عقرب ها دو چشم وسط سرشان 
 دارند، اما چند چشــم اضافی هم دارند که فقط
 می  توانند نور را تشخیص بدهند. رنگ بدن آن ها 
قهوه ای، خاکستری یا سیاه است. عقرب ها روزها 
زیر سنگ ها یا حفره های خنک پنهان می شوند و 
شب ها شکار می کنند.همه عقرب ها خطرناک 
نیســتند ولی باید مراقب باشید که نیش تان 
نزنند، چون  سم برخی عقرب ها خیلی خطرناک 

است. عقرب ها می توانند نیش شان را از دم خود 
به سمت دشمنان شان بپاشند.خون عقرب سمی 
و آبی یا سبز رنگ است و غذای آن ها مورچه، کرم 
خاکی، پروانه یا قورباغه  است. آن ها می توانند بین 
دو تا۱۰سال زنده بمانند. حتی می توانند یک سال 
بدون غذا هم زنده بمانند و به اکسیژن کمی هم نیاز 
دارند. عقرب ها به خاطر خاصیت پوست شان توی 

تاریکی می درخشند.

سرگرمی و رنگ آمیزی

کلمات هم قافیه

چگونه درست کنیم؟
یک تکه مقوا را انتخاب کنید و 
آن را از وسط تا بزنید. حاال یک 
بار دیگر هم باید آن  را تا بزنید 
تا یک کاغذ چهارالیه داشــته 
باشید. بعد شکل یک برگ گل 
روی آن بکشید و با قیچی برش 
بزنید. یک تکه مقوا با رنگ دیگر 
را مثل دایره ببرید و وسط گل 
بچسبانید. می توانید روی آن 
هر چه دوست دارید، بنویسید 
یا بکشــید. بعــد آن  را مثل 
شکل تا بزنید و برایش ساقه 
و برگ درســت کنید. وقتی 
گل باز می شــود، نوشته 
توی آن خوانده می شود. 
می توانید این کاردستی 
را به دوستان تان هدیه 

بدهید.
منصوره گلی

مرجان ساعدی

 دوستان خوبم به کلماتی مثل فیل و بیل یا باران و گلدان که حروف 
آخر آن ها مانند هم است، هم قافیه می گویند. به تصاویر زیر نگاه 
کنید. کلمات هم قافیه را پیدا و بــه هم وصل کنید و بعد تصاویر را 

رنگ آمیزی کنید.

دوست دارم بارون بیاد
زندگیمون شاد بشه

گل ها همه باز بشه 
بادکنک ها باد بشه

زمین بشه خیس خیس
دل ها بشه دلپذیر

شعر و نقاشی ارسالی از دوست خوب »فرفره «

 عارفه وفادار، کالس سوم

چی الزم داریم؟

مقوا، مداد، قیچی، چسب، 
نی یا چوب بستنی

برن باال، اون باالها
جای ابرهای زیبا

ابرها همه دون دون بشن
بریزن پایین روی زمین
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بــا اعالم ســازمان ليگ فوتبال ا�ــران برنامه 
مرحلــه  و  برتــر  ليــگ  معوقــه   �باز� هــا
�, چهارم نها�& جام حذف& مشــخص شد. 
بر اساس اعالم سازمان ليگ مسابقات هفته 
شــانزدهم ليگ برتر طبق اعالم برنامه قبل& 
برگــزار م& شــود. مســابقات هفتــه هفدهم 
ليــگ برتــر به طــور ;امــل برداشــته و زمــان 
برگزار� آن مســابقات متعاقبا اعالم خواهد 

شد. 
 �� چهارم جام حذف�؛ ٢   د� 

 استقالل تهران – سپاهان اصفهان

 شهردار� ماهشهر – پرسپوليس
 نفت مسجدسليمان - شاهين بوشهر
 د�دارها� معوقه ليگ برتر ؛ ٣ د�

 گل گهرسيرجان – ماشين ساز� تبر�ز
 پارس جنوب& جم – پيGان تهران 

 ترا;تورساز� تبر�ز- شهر خودرو مشهد 
چهارشنبه ٦ د� 

 پرسپوليس تهران – نساج& مازندران 
پنج شنبه ٧ د� 

 پيGان تهران – ترا;تورساز� تبر�ز 
 صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

برنامه مسابقات معوقه لیگ برتر و جام حذفى مشخص شد

 استعفا� آندره آ استراماچون& 
ا�تاليا�ــ&  ســرمرب& 
استقالل& ها مهم تر�ن خبر چند روز گذشته 
فوتبــال ا�ــران بــوده اســت. قبــل از ا�ن ;ــه 
مســئوالن  دهــد،  اســتعفا  اســتراماچون& 
فدراســيون فوتبال خبر از قطــع همGار� با 
مارP و�لموتس داده  اما در تالش بودند ;ه 
با ;متر�ن هز�نــه ا�ن قطع همGار� صورت 
 �اســتعفا بحــث  ;ــه  حالــ&  در  بگيــرد. 
ميــان   �جــد چالــش  �ــ,  بــه  و�لموتــس 
برخــ&  و  فوتبــال  فدراســيون  مســئوالن 
نما�نــدگان مجلس تبد�ل شــده بود و حت& 
نما�ندگان مجلس مســعود سلطان& فر وز�ر 
ورزش و جوانان را تهد�د به اســتيضاح ;رده 
بودنــد، بــا اتفاقاتــ& ;ــه در اطراف باشــگاه 
اســتقالل افتــاد، بحــث مــارP و�لموتس از 
اولو�ت اول خارج شــد. نGته عجيب در مورد 
فدراســيون فوتبال و مــارP و�لموتس مبلغ 
بــا  او  دســتياران  و  بلژ�Gــ&  مــرد  قــرارداد 
;ــه  مبلغــ&  اســت.  فوتبــال  فدراســيون 
را  آن  گرفته انــد  تصميــم  سئول نشــين ها 
رســانه ا� نGنند و هــر روز خبــر� جد�د در 
;ــه  خبرها�ــ&  م& شــود.  اعــالم  آن  مــورد 
مســئوالن فدراســيون فوتبــال را مجبــور به 
تGذ�ــب آن م& ;نــد. آن چيــز ;ه مشــخص 
است و مهد� تاج هم آن را تا�يد ;رده، مبلغ 
قرارداد و�لموتس و دســتياران او ٣ ميليون 
دالر� ;ــه در برخــ& رســانه ها اعالم شــده 
نيســت امــا مبلغ& ;ه بــرا� آن هــا پرداخت 
م& شــود، نها�تــا ١٥ درصــد ;متــر از مبالغ 
فدراســيون  مســئوالن  اســت.  شــده  گفتــه 
فوتبــال در تمام اظهار نظرهــا� خود بر ا�ن 
 �نGته تا;يد دارند ;ه قرارداد هوشمندانه ا
با مارP و�لموتس بســته شده و بعد از فسخ 
قرارداد فدراســيون مجبور نيســت تــا پا�ان 
زمان قرارداد و�لموتس بــه او غرامت دهد و 

فقــط ٣ مــاه غرامــت در قــرارداد پيش بين& 
شده اســت. و;ال� مارP و�لموتس اما نظر 
د�گــر� دارند و نظــر آن ها زنگ خطــر را به 
و�لموتــس،  ;اتر�ــن  اســت.  درآورده  صــدا 
همســر مــارP و�لموتس ;ه در حــال حاضر 
و;يل اول او هم به حســاب م& آ�د، به تازگ& 
صحبــت از غرامــت ٨. ٧ ميليــون �ورو�ــ& 
;ــرده. غرامتــ& ;ــه شــنيدن خبــر آن هــم 
شــو;ه ;ننده اســت، چــه برســد بــه ا�ن ;ــه 
فدراســيون مجبور به پرداخت بيش از ١٠٠ 
شــود.  بلژ�Gــ&  مــرد  بــه  تومــان  ميليــارد 
را  و�لموتــس  قــرارداد  ;ــه  سئول نشــين ها 
شفاف منتشــر نم& ;نند، نها�ت استفاده را 
از اتفاقات& ;ه بين استراماچون& و استقالل 
افتاده، برده اند. مشخص نيست در روزها�& 
;ــه وزارت ورزش و جوانــان درگيــر پرونــده 
اســتراماچون& بوده، فدراســيون فوتبال چه 
تالشــ& برا� قطــع همــGار� بــا و�لموتس 
;رده و مراحل مذا;ره بــا برانGو ا�وانGوو�چ 
;ــه از او بــه عنــوان گز�نه اصل& جانشــين& 
و�لموتــس نــام برده م& شــود چــه روند� را 
طــ& م& ;نــد. دســت فدراســيون فوتبال تا 
زمان& ;ه رسما به همGار� خود با و�لموتس 
پا�ــان ندهد، در انتخاب ســرمرب& آ�نده تيم 
مل& بســته است. مشGالت& هم ;ه تحر�م ها 
در انتقال پول به خارج از ;شور ا�جاد ;رده، 
ا�ــن شــا�عه را ;ــه امــGان دارد فدراســيون 
مجبور شــود بعــد از مــارP و�لموتس از �, 
سرمرب& داخل& استفاده ;ند، تقو�ت ;رده 
و مســئوالن فدراســيون فوتبــال هــم هيــچ 
صحبت& حت& در حد ا�ن ;ه ســرمرب& آ�نده 
تيم مل& داخل& اســت �ا خارج& نم& ;نند. 
ا�ن روزها ماجرا� فسخ قرارداد با و�لموتس 
;الف سردرگم& شــده ;ه وضعيت نيمGت 
تيم مل& برا� آ�نــده را با خطر جد� رو به رو 

;رده است. 

وقت� داستان و�لموتس و تيم مل� فراموش شد

غرامت ١٠٠ ميلياردى زیر سایه استعفاى استراماچونی
برانGــو  دوران  در  پرســپوليس   
توانســت ٧ جــام قهرمانــ& را بــه 
و  ;نــد  اضافــه  خــود  افتخــارات  ;لGســيون 
بدون شــ, نقــش خــط دفاعــ& نفوذناپذ�ــر با 
رهبر� ســيدجالل حســين& در رسيدن به ا�ن 
موفقيت غيرقابل انGار اســت. امــا بعد از آمدن 
;الدرون شــرا�ط ;امال تغيير ;رد و سيدجالل 
از �ــ, باز�Gن تاثيرگذار در تر;يب ســرخ ها به 
نيمGــت تبعيــد شــد. ســيدجالل در ٢ هفتــه 
آغاز�ــن ليگ در تر;يب اصل& قرار گرفت اما از 
هفتــه ســوم بــود ;ــه بــا تصميــم ;الــدرون او 
نيمGت نشــين شــد و از هفته سوم تا پا�ان هفته 
نهــم فقــط ٧ دقيقه فرصــت حضــور در تر;يب 
 �روزهــا در  آورد.  دســت  بــه  را  ســرخ ها 
نيمGت نشــين& ;اپيتان، پرسپوليســ& ها ٣ بار 
طعــم باخت را چشــيدند و همين مســئله باعث 
شــد تا ;الدرون دســت به تغييراتــ& در تر;يب 
تيمــش بزنــد. �Gــ& از ا�ــن تغييرات بازگشــت 
سيدجالل به قلب خط دفاع و شGل گير� زوج 
مورد عالقه برانGو در خط دفاع& بود. در هفته 
دهم ســيدجالل بــه تر;يب برگشــت و در ;نار 
شجاع خليل زاده توانست �, ;لين شيت د�گر 
به آمار سرخ ها اضافه ;ند. در هفته �ازدهم هم 
ســيدجالل در تر;يب اصل& قرار گرفت اما ا�ن 
بــار پرســپوليس با �ــ, گل باز� را بــه نفت م. 
سليمان واگذار ;رد. بعد از لغو باز� سرخ ها در 
هفتــه دوازدهم ســيدجالل در هفته ســيزدهم 
مقابــل ذوب آهــن باز هم در تر;يــب اصل& قرار 
گرفــت ;ه نتيجه آن ثبت �, ;لين شــيت د�گر 
�ــ,  در  ;الــدرون  چهاردهــم  هفتــه  در  بــود. 
تصميــم عجيــب و غيرمنتظــره حســين& را بــار 
د�گر به نيمGت فرســتاد و پرسپوليس در غياب 

;اپيتــان �Gبــار د�گر در ثبت ;لين شــيت نا;ام 
مانــد و عل& رغــم بــرد مقابــل گل گهــر �, بــار 
 �دروازه خــود را باز شــده د�د. بعــد از �, باز
نيمGت نشــين&، ســيدجالل مقابــل ســا�پا بار 
د�گــر بــه خــط دفــاع ســرخ ها برگشــت و ا�ــن 
بازگشــت �, ;لين شــيت و �, بــرد د�گر را به 
دنبال داشت. سيدجالل در ليگ نوزدهم در ٦ 
بــاز� به عنوان باز�Gن ثابت بــه ميدان رفته ;ه 
حاصل آن ٤ ;لين شــيت بوده ؛ آمار� ;ه نشان 
م& دهد سن و سال و برا� سيد جالل فقط �, 
عدد اســت و ;اپيتان محبوب سرخ ها م& تواند 
در تيم ;الدرون هم همان نقش& را ا�فا ;ند ;ه 
هماهنگــ&  داشــت.  برانGــو  تيــم  در  ســال   ٣
سيدجالل و شجاع در قلب دفاع پرسپوليس به 
 �ســان هد�ه ا� اســت ;ــه برانGــو از خــود برا
;الدرون به جا گذاشــته و ا�ــن مرب& آرژانتين& 
با�ــد از ا�ــن هد�ــه ارزشــمند به بهتر�ن شــGل 
ممGن اســتفاده ;ند. اســتفاده از �ــ, تر;يب 
ثابــت و هماهنــگ در خــط دفــاع پرســپوليس 
م& تواند برگ برنده ;الدرون در نيم فصل دوم 
چهارميــن  بــه  را  پرســپوليس  حتــ&  و  باشــد 
قهرمانــ& متوالــ& در ليــگ برتر نزد�ــ, ;ند. 
ناگفته نماند ;ه پرسپوليس و ;الدرون، در نيم 
فصــل دوم ;مــال ;امياب& نيــا را هــم خواهند 
داشــت و قرار گرفتــن ;مال به عنــوان هافب, 
دفاعــ& م& توانــد �Gبــار د�گــر مثلــث دفاعــ& 
سرخ ها در ;امل ;ند و پرسپوليس ;الدرون به 
مانند پرسپوليس برانGو با �, دژ غيرقابل نفوذ 
مقابــل رقبا با�ســتد. دژ� ;ــه بــا بيرانوند و در 
;امل تــر  آمــاده،  رادوشــوو�چ  لــزوم  صــورت 
م& شــود و ;ار رقبا را برا� رســيدن بــه درواز ه 

سرخ ها سخت تر و سخت تر م& ;ند.

روزها� خوب پرسپوليس با زوج محبوب بران2و

سيدجالل و شجاع یعنی کلين شيت
آمار فوق العاده خط آتش استقالل

کفش طالى ليگ برتر بعد از ١١ سال آبی می شود؟
 اســتقالل بــا ٣٢ گل زده در نيــم 
فصل اول آمار فوق العــاده ا� را از 
خود به جــا� گذاشــته و بدون شــ, نقش زوج 
طال�ــ& آب& هــا در ثبت ا�ن آمار بســيار پررنگ و 
 �غيرقابل انGار است. زوج رو�ا�& د�اباته و قائد
در خط حمله استقالل در مجموع رو� ٢١ گل 
آب& ها تاثير مستقيم داشته اند و ا�ن �عن& نقش 
در  اســتقالل   �گل هــا  �رو  �درصــد  ٦٥
نيم فصل اول. قائــد� و د�اباته ;ه تا پا�ان هفته 
هفتم درمجموع رو� ٢ گل تاثيرگذار بودند، در 
٨ هفته اخيــر ١٣ گل زدند و ٦ پاس  گل دادند. 
در آخر�ن بــاز� اســتقالل در نيم فصل اول هم 
�ــ, بار د�گر هــم قائد� و هم شــيخ د�اباته گل 
زدند تا روند خوب خط حمله آب& ها ادامه داشته 
باشد.  زوج& ;ه حاال خطرناP تر�ن خط حمله 
ليگ را تشــGيل داده اند. ا�ن ٢ باز�Gن از هفته 
هشتم موتورشان روشن شد. تا پيش از آن د�اباته 
 �;ه اصال گل& نزده  و پاس گل& نداده بود، قائد
هــم بدون پــاس گل، فقط ٢ گل زده بــود. اما از 
هفته هشتم تا پا�ان نيم فصل درمجموع ١٣ گل 
د�گر زدند و ٦ پاس گل دادند. در هفته هشتم و 
باز� با پارس جنوب& قائد� گل زد. هفته بعد از 
آن سهم قائد� از هت تر�, شيخ مقابل ترا;تور 
�, پاس  گل بــود. مقابل نفت هر ٢ باز�Gن گل 
زدنــد و د�اباتــه �, پاس  گل هم بــه قائد� داد. 
درخشــش قائــد� ادامــه پيــدا ;ــرد و در هفته 
�ازدهم هم گل زد و هم پاس گل داد. نما�ش& ;ه 
مقابل سپاهان ترا;تور شد و ضمن زدن گل، �, 
پاس گل هم به د�اباته داد. در باز� با شهرخودرو 
قائد� �, پــاس گل د�گر به شــيخ داد. د�اباته 

باز� با پيGان را به دليل محروميت از دست داد 
و در بازگشــت به تر;يب هم گل زد و هم شــاهد 
گل و پاس گل مهد� قائد� بود. نGته قابل توجه 
در خصوص آمار د�اباته و قائد� ا�ن است ;ه ا�ن 
٢ مهاجم در مجموع ١٥ گل را به ثمر رسانده اند 
و ا�ن در حال& است ;ه از ١٦ تيم حاضر در ليگ 
برتــر تعــداد گل هــا� ١٢ تيــم از ١٥ گل عبــور 
ســپاهان،  اســتقالل،  تيــم   ٤ فقــط  و  نGــرده 
پرسپوليس و پيGان توانسته اند بيشتر از ١٥ بار 
دروازه رقبا را باز ;ننــد. حاال مهد� قائد� با ٨ 
گل زده آقا� گل ليگ برتر فوتبال ا�ران اســت. 
مســلما با ادامه ا�ن روند باشــو� ;وچ, آب& ها 
م& توانــد در پا�ــان فصــل هــم در صــدر جدول 
گلزنــان قرار بگيــرد. بعــد از آرش برهان& ;ه در 
ليگ هشتم آقا� گل شد، هيچ �, از مهاجمان 
اســتقالل نتوانســته اند ا�ــن عنوان را به دســت 
بياورند. افتخار� ;ه شــيخ و قائــد� م& توانند 
;ننــد.  اســتقالل  نصيــب  ١١ســال  از  پــس 
گلزن تر�ــن باز�Gــن آب& پوشــان در پا�ــان فصل 
قبل، مرتض& تبر�ز� بــود با فقط ٥ گل زده. در 
ليگ هفدهم عل& قربان& ٧ گل زده بود. در ليگ 
شــانزدهم نيز ;اوه رضا�& و اميــد ابراهيم& ٧ 
گل. �عن& تا همين نيم فصل، ر;ورد قائد� بهتر 
از حدنصاب ;ل فصل سا�ر مهاجمان ا�ن تيم در 
٣ فصل گذشته بوده. شيخ و قائد� بهتر�ن زوج 
آنــدره آ   ��ــادگار برتــر،  ليــگ  امســال  گلــزن 
اســتراماچون& برا� فوتبال ا�راننــد. مرد� ;ه 
هنــوز معلــوم نيســت دوبــاره رو� نيمGــت آب& 
خواهــد نشســت و �ــا رفتنــش از ا�ــران بــدون 

بازگشت است؟!
 

زکریا مرادى چطور تعویض سوم استراماچونی شد؟
در پا�ان باز� اســتقالل برابر شــاهين بوشــهر ;ليه اعضا� ا�ن تيم اعالم ;ردند ;ه اســتراماچون& 
هــم تر;يــب را چيده و هــم در تمام تعو�ض ها�ــ& ;ه در طول باز� انجام شــده، نقش مســتقيم ا�فا 
 �;رده اســت. با ا�ن شرا�ط �, سوال به وجود م& آ�د، ا�ن ;ه استراماچون& چطور ترجيح داده برا
اولين بار از ز;ر�ا مراد� در تر;يب تيمش استفاده ;ند آن هم در شرا�ط& ;ه او  ١٠  روز است تمر�ن 
باز�Gنان را ند�ده. جواب ا�ن اســت ;ه پيش از شــروع باز� استراماچون&، سجاد آقا�& را به عنوان 
باز�Gن ســوم تعو�ض& تيمش در نظر گرفته بود اما آن ها�& ;ه با او تماس گرفته بودند به ســرمرب& 
ا�تاليا�ــ& اســتقالل اطالع داده بودند ;ه ز;ر�ا مــراد� در طول هفته فوق العــاده تمر�ن ;رده  و به 
همين دليل هم اســتراماچون& تصميم گرفــت در دقا�ق پا�ان& باز� ا�ن باز�Gن را جانشــين ميليچ 
در تر;يب ;ند. ا�ن اولين باز� رســم& مراد� بود و او با�د اميدوار باشــد در باز� ها� بعد� بازهم 

شرا�ط باز� ;ردن پيدا ;ند.

سیدجالل و شجاع 
یعنى کلین شیت

کفش طالى لیگ برتر 
بعد از 11 سال آبى مى شود؟

آمار فوق العاده خط آتش استقاللروزهاى خوب پرسپولیس با زوج محبوب برانکو

غرور ملى کجاست؟!
رحمتی: مدیران استقالل

 به AFC اطالعات غلط دادند

دوشنبـــه  مــوعـــود!  جلسه سرنوشت ساز خليل زاده 
 با استراماچون� در رم  

واHنش جالب و متفاوت محمد بنا به قهر استراماچون� 

روزبه چشمی در یک 
قدمی ترابزون اسپور
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 ليگ برتر انگليس
ليورپول ٢- واتفورد صفر

برنل� ��- نيو�اسل صفر
چلس� ��- بورنموث صفر

شفيلد�ونا�تد ٢- استون و�ال صفر
ساوتهمپتون صفر- وستهام ��

الليگا
گرانادا ��- لوانته ٢

سوسيداد ٢- بارسلونا ٢
اتلتي� بيلبائو صفر- ا�بار صفر

اتلتي,ومادر�د ٢- اوساسونا صفر
 سر� آ

برشا ٣- لچه صفر
ناپول� ��- پارما ٢

جنوا صفر- سامپدور�ا ��
 بوندس ليگا

با�رن مونيخ ٦- وردربرمن ��
�لن ٢- لور�وزن صفر

هرتابرلين ��- فرا�بورگ صفر
ما�نس صفر- دورتموند ٤

پادربورن ��- �ونيون برلين ��
دوسلدورف صفر- ال�پز�ش ٣

 ليگ برترانگليس
�ر�ستال پاالس- برا�تون؛ ٢٣:١٥

 سر� آ
�اليارD- التز�و؛ ٢٣:١٥

چينی ها به خاطر اوزیل آرسنال را 
بایکوت کردند!

در پ� حما�ت مسوت اوز�ل از مسلمانان 
او�غــور چيــن، جــدول پخــش تلو�ز�ون� 
فوتبــال در ا�ن �شــور دســتخوش تغيير 
شــد و شــب,ه تلو�ز�ون� CCTV وابســته 
 Dبــه دولت چيــن تصميــم گرفت بــه جا
پخش بــازD آرســنال- منچسترســيت�، 
را  وولورهمپتون-تاتنهــام   Dبــاز ت,ــرار 
پخش �نــد؛ آن هم در حال�  �ه آرســنال 
روز شــنبه با انتشار بيانيه اD مواضع خود 
را باورهــاD شــخص� اوز�ــل جــدا �ــرد. 
 Dگفتنــ� اســت؛ آرســنال روابــط تجــار
گســترده اD بــا برخــ� شــر�ت ها و �ــ� 
مجموعه رستوران هاD زنجيره اD چين� 
 Dرو مســائل  ا�ــن  نم�  خواهــد  و  دارد 

قراردادهاD تجارD اش تاثير بگذارد.

اسکوربورد

برنامه

ویژه

بعدازظهر شنبه دن گاسلينگ چلس� را در 
چهارمين ش,ســت در ٥ د�دار اخير ليگ 
برتر انگليس ميخ,وب �رد و بورنموث را با نتيجه ��-

صفر در استمفورد بر�ج به پيروزD رساند. گاسلينگ در 
حالــ� توپ را از باالD ســر �پا آر�زاباالگا به تــور دروازه 
 Dچســباند �ه گلزنــ� او در دقيقه ٨٤ نوار ش,ســت ها
متوال� همباز�انش پس از ٥ مســابقه را قطع �رد. عجز 
�پــا روD دفــع ضربه گوســلينگ �ه پشــت مدافعان در 
محوطــه جر�مه با �� تــوپ بــادآورده صاحب موقعيت 
شــد و درنها�ــت بعد از چند دقيقه بررســ� در سيســتم 
�مــ� داور و�د�و�� مورد تا�يد قرار گرفت ســبب شــد 
تا عمل,رد چلســ� در بازD هاD اخيــر را پررنگ تر �ند؛ 
عمل,ــردD �ــه تا همين چنــد هفته قبل تحســين همه 
منتقــدان را از جســارت تيم جــوان لمپارد به رســانه ها 
�شــانده بود اما حاال همان افراد ف,ر م� �نند �ه �م� 

در تعر�l و تمجيدها�شان ز�اده روD �رده اند.
 هفته هفته نا�ام�

آب� هــا در هفته هــاD اخيــر چند�ن ش,ســت را شــاهد 
بوده انــد، آخر�ــن ش,ســت آن هــا اتفاقــات مربــوط بــه 
بازD هــاD خانگ� اســت. تيم فران� لمپــارد به مرحله 
بعــدD ليگ قهرمانان اروپا رســيده و در هفته هاD اخير 
تــالش �ــرده تــا ا�ــن موفقيــت را در ليــگ انگليس هم 
ادامــه بدهد. اگرچه آن ها در حال حاضر در جمع ٤ تيم 
برتر هســتند اما نتا�ج سا�ر تيم ها به ا�ن معن� است �ه 
شــفيلد�ونا�تد با آن ها ٤ امتياز اختالف دارد و موفقيت 
منچســتر�ونا�تد برابــر اورتون هم براD آن ها خطرســاز 
خواهــد بــود. عمل,رد ســنگين آن هــا براD رســيدن به 
بهتر�ــن نتيجه بــا ش,ســت� د�گــر در اســتمفوردبر�ج 
مقابــل تيــم ادD هوو خالصه شــد �ه همچنــان �,� از 
نااميد�ننده تر�ن رقباD آب� ها در سال هاD اخير باق� 
مانده اســت. از ســال ٢٠١٥ �ه بورنموث به ليگ برتر 
انگليــس صعود �رده ا�ن دومين پيــروزD متوال� آن ها 
برابر چلســ� بود. بازD قبل�، سال پيش بود �ه چلس� 

مائور�تســيو ســارD با نتيجه ٤-صفر ش,ســت خورده 
بود. ش,ســت چلســ� در هفته هفدهم مسابقات ليگ 
برتر انگليس به ا�ن معن� است �ه لمپارد ا�نون در ا�ن 
فصل ٥ بازD از ١٤ بازD خانگ� خود در تمام رقابت ها 
را از دســت داده، فقــط �ــ� بازD �متــر از ٦٢ بازD در 
 D١٨-٢٠١٧ و ١٩-٢٠١٨. شــيرها Dل رقابت ها�
لندن� هم ا�نون نتوانسته اند در ٢ بازD از ٣ بازD اخير 
خود در اســتمفوردبر�ج گلزن� �نند- در حال� �ه قبال 
در ١٤ بازD پياپ� در ليگ خانگ� گلزن� �رده بودند- 
و از زمان پيروزD مقابل �ر�ستال پاالس در اوا�ل نوامبر، 
چلس� ا�نون عالوه بر بورنموث، مقابل منچسترسيت�، 
وستهام و اورتون ش,ست خورده هرچند در همين دوره 
اســتون و�ال را ش,ســت داده اند. عالوه بر ا�ــن، آن ها با 
والنســيا به تســاوD رســيدند و ليل را در ليگ قهرمانان 
اروپا ش,ست دادند تا جا�گاه خود بين ١٦ تيم برتر ا�ن 
دوره براD حضور در مرحله حذف� را با �� امتياز بيشتر 
از آژا�س �ه حذف شد، تثبيت �نند. فران� لمپارد �ه 
با ش,ســت سنگين مقابل منچســتر�ونا�تد �ارش را به 

عنوان سرمرب� آب� ها آغاز �رده بود در ٤ بازD بعدD آن 
ش,ست خانگ� را تجربه ن,رد تا ا�ن �ه با نتيجه ٢-�� 
از ليورپول ش,ســت خورد. برد مقابل �ر�ستال پاالس، 
واتفورد، برنل�، نيو�اسل، ساوتهمپتون و برا�تون او را به 
رده هاD باالD جدول سوق داده بود �ه او براD سومين 
بــار در �� بــازD بــزرگ ا�ن بــار برابر منچسترســيت� 
 Dش,ســت خورد. او سپس برابر وستهام از �سب پيروز
باز ماند و بعد از آن اســتون و�ال را ش,ســت داد؛ چلس� 
قبــل از بورنمــوث در هفتــه شــانزدهم در خانــه اورتون 
 Dش,ست را چشيد. پس سوپرفران,� حاال با آزمون ها
بزرگــ� بــراD تثبيــت جا�گاهش روD نيم,ت چلســ� 
روبه رو خواهد شد. چلس� قبل از سفر به برا�تون در روز 
ســال نوD ميالدD با ٢ درب� در لنــدن مقابل تاتنهام و 
آرسنال در طول �ر�سمس روبه روست، به همراه د�دار 
خانگ� مقابل ســاوتهمپتون. با�د د�د فران,� شروع� 
دوباره با فرا رســيدن ســال جد�د خواهد داشت �ا افول 
 vتر Dنتا�ــج ا�ن ســرمرب� جــوان او را بــا بحران� بــرا

چلس� مواجه خواهد �رد؟

باز هم ناکامى براى چلسى
سراشيبی سوپرفرانکی

 Dزالتــان ا�براهيموو�ــچ در فاصلــه ســال ها
٢٠١٠ تــا ٢٠١٢ در روســونرD توپ م� زد 
و بــا ا�ــن تيــم �ــه در آن زمان تحــت مال,يت 
 Dســيلو�و برلوســ,ون� قرار داشت، فاتح سر
آ شــد. اخيرا برلوســ,ون� در مراســم� گفته 
بود �ه اميدوار اســت ا�براهيموو�چ دوباره به 
او ملحق شــود و بــه نظر م� رســيد ا�ن حرف 

او صرفــا جنبــه مــزاح داشــته باشــد. آدر�انو 
گاليان�، دســتيار مورد اعتماد برلوســ,ون� 
امــا اعالم �ــرد �ه برلوســ,ون� به او دســتور 
داده براD خر�د ا�برا دســت به �ار شود. بعد 
 Dاز آن �ه برلوســ,ون� به من دســتور داد برا
خر�د ا�براهيموو�چ دست به �ار شوم به مينو 
را�وال(مد�ربرنامه هــاD ا�براهيموو�ــچ) �ــ� 

پيشــنهاد دادم. او به من پيشنهاد �رد خودم 
مســتقيما با زالتــان صحبت �نــم و به همين 
دليل من به او پيشــنهاد قراردادD ٢ ســال و 
نيمه ارائــه �ردم. به او گفتم به ما ملحق شــو 
و ٦ ماه در ســرC D بازD �ــن و فصل بعد در 
ســرB D بازD خواه� �رد و ٢ سال د�گر هم 

همراه با هم به سرA D م� رو�م!»

پيشنهاد گاليان� 
 C از سر�
برا� ا%برا

این پيراهن ویژه آرســنالی ها براى بازى مقابل من سيتی بود؛ 
پيراهنی که نشــانی از موسسه خيریه آرسنال وسط آن دیده 
می شود، به همين مناســبت  تمام اعضاى باشگاه از بازیکنان 
گرفتــه تا کارمنــدان  حقوق یــک روز خود را به امــور خيریه 

اختصاص دادند.

اولين بازیکن این فصل ليگ هاى معتبر اروپایی که توانسته هم تعداد 
گل و هم پاس گلش را ٢ رقمی کند کسی نيست جز جيدون سانچو. 
وینگر جوان دورتموند روز به روز به درخشش و پيشرفت خود ادامه 

می دهد و تا به اینجا مهمترین بازیکن فصل تيمش بوده است.

اکســپرس در خبرى فورى مدعی شــد باشگاه بارســلونا براى 
برگرداندن پپ گواردیوال به نوکمپ وارد عمل شده و در صورتی که 
سرمربی اسپانيایی بخواهد انگليس را ترک کند،  آن ها تالششان را 
براى برگرداندن او انجام می دهند؛ خبرى که حتی شایعه اش هم 

براى بارسایی ها خوشحال کننده است.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 ســالم؛ در جواب اون دوســت �ه گفته ابر و باد و مه و خورشــيد، 
دست به دست دادن، بگم �ه اوال استرا  باز� رو نبرده، باز� �ردن 
به فوتبال ا,ران ,اد داده. دوم برا� قرارداد طارم' جناب روحان' 
رفت تر�يه با اردوغان مذا�ره �رد �ه تازه جعل قرارداد �رده بود. 
ســوم، مگه برا� همين بران6و ســفير ا,ران خودش تو �رواســ' با 
بران6و برا� برگشتنش صحبت ن6رده؟! چهارم، پول به امثال ا,نا 

بدن بهتره تا به جونيور و پرنده فروش ها� قبل' پرسپوليس بدن.

جایزه ۶٠هزار دالرى کشتی جام باشگاه هاى جهان
با اعالم عبدالمهد� نصيرزاده، رئيس سازمان ليگ �شت'، جا,زه 
نقد� ششمين دوره جام باشگاه ها� �شت' آزاد و فرنگ' جهان در 
بجنورد در مجموع ٦٠هزار دالر خواهد بود �ه ٣٠هزار دالر مربوط 
به �شــت' آزاد و ٣٠هزار دالر مربوط به �شــت' فرنگ' اســت. تيم 
قهرمان ١٥هزار دالر، نا,ب قهرمان ١٠هزار دالر و تيم سوم ٥هزار 

دالر در,افت م' �نند.

پاکدل: قول صعود نمی دهم
عليرضــا پا�ــدل، رئيس فدراســيون هندبــال در خصوص شــانس 
هندبــال ا,ران برا� صعــود به رقابت ها� هندبــال قهرمان' جهان 
 �گفت: «با,د واقعيت ها را پذ,رفت. ما �ار خيل' سخت' در رقابت ها
 �قهرمان' آســيا دار,ــم و به همين خاطــر قول صعود بــه رقابت ها
 �هندبــال قهرمانــ' جهــان را نم'  دهم چــون تيم هــا� قدرتمند

همچون قطر، بحر,ن، ژاپن، �ره جنوب' و عربستان حضور دارند.»

پيروزى یاران حدادى مقابل گوانگژو
تيــم بســ6تبال نانجينگ مان6' �ينگــز در هفتــه هفدهم ليگ 
 ١٢٨-٩٨ �بســ6تبال چيــن(CBA) مقابــل گوانگژو به برتــر
رســيد. در ا,ــن د,ــدار حامــد حــداد� ٣٣ دقيقه بــاز� �رد و 
بــا ١٥ امتيــاز، ١١ ر,بانــد و ٥ پــاس گل، دبل دبــل د,گر� در 
پرونــده خود ثبت �رد. بهنام ,خچال' هم طبق چند باز� قبل' 

نانجينگ در تر�يب ا,ن تيم حضور نيافت.

مدال آزادکار ایرانی طال شد!
اتحاد,ه جهان' �شــت' ط' نامه ا� مجددا به فدراســيون �شــت' 
 �ا,ران اعالم �رد �ه با توجه به مثبت شدن آزما,ش دوپينگ دميتر
ال6انــوف روس در رقابت هــا� �شــت' آزاد نوجوانــان جهان ســال 
٢٠١٨ در �شــور �رواســ'، مــدال طــال� (وزن ٨٠ �يلوگرم) به 
محمدرضا قياســ' �ه در د,دار فينال مغلوب ا,ن �شــت' گير شده 
بود، م' رسد. بر ا,ن اساس اتحاد,ه جهان' �شت' درخواست �رده 
مدال نقره قياس' به ا,ن اتحاد,ه فرستاده شود و پس از آن مدال طال 

برا� قياس' ارسال خواهد شد.

زاویه نگاه شما
آخرین فرصت کاپيتان براى سهميه المپيک

�اپيتــان تيم ملــ' ت6وانــدو� ا,ــران �ه 
رن6ينــگ  دوم  رده  در  امتيــاز   ٩٣٠ بــا 
گرنداســلم ا,ســتاده، در آخر,ــن فرصت 
خــود برا� رســيدن بــه صــدر رن6ينگ و 
�ســب ســهميه المپيــp تو�يو با,ــد در 
رقابت ها� گرنداســلم چيــن و در حضور 
مدعيــان جهانــ' بــه مــدال طال برســد. 
ســومين مرحلــه رقابت هــا� ت6وانــدو-
گرنداســلم از روز چهارشــنبه به ميزبان' 
شهر ووشــ' چين آغاز م' شــود و سجاد 
مردان'، نما,نده ســنگين وزن ا,ران و نفر 
دوم رن6ينگ گرنداسلم در آخر,ن فرصت 
برا� �ســب ســهميه المپيp بــه مصاف 
مدعيان جهان' م' رود. ســجاد مردان'، 
ت6وانــدو�ار ســنگين وزن �شــورمان بــه 
منظور �ســب ســومين ســهميه ت6واندو 
ســينا  همچنيــن  و   ٢٠٢٠ pالمپيــ در 
بهرام'، �وثر اساســه و ,لــدا ول' نژاد نيز 
�ــه به صــورت شــخص' برا� حضــور در 
ا,ــن رو,داد اقــدام �رده انــد، نما,ندگان 
ا,ــن  گذشــته  دوره  در  هســتند.  ا,ــران 
رقابت ها �ه آذرماه سال گذشته در چين 
برگــزار شــد، مردان' با ش6ســت تمام' 

رقبــا موفق به �ســب مــدال طــال� ا,ن 
مســابقات شــد. مردان' برا� رسيدن به 
ســهميه المپيp با,د ضمن ت6ــرار مدال 
طــال و رســيدن به رده نخســت رن6ينگ، 
از ســد مدعيــان بزرگــ' همچــون �يــو 
نخســت  نفــر  و  �ره جنوبــ'  از  دون ا,ــن 
رن6ينگ عبور �ند. نفر اول ا,ن رقابت ها 
موفــق بــه �ســب ٧٥٠ امتياز م' شــود، 
نفر دوم ٤٥٠ امتياز م' گيرد و نفر ســوم 
نيــز ٢٧٠ امتياز �ســب خواهــد �رد. در 

حال حاضــر مردان' بــا ٩٣٠ امتياز پس 
از �يــو دون ا,ن رقيب �ــره ا� �ه با ٩٥٠ 
 �امتياز صدرنشين است، در رده دوم جا
دارد و ت6وانــدو�ار چين' نيز د,گر رقيب 
مردانــ' در ا,ن رقابت هــا خواهد بود. در 
صورت' �ه ت6واندو�اران �ره ا� و چين' 
موفــق به �ســب مــدال نشــوند، مردان' 
با �ســب مدال' غير از طال نيــز م' تواند 
المپي6' شود. همانند دوره ها� گذشته 
ا,ن بار نيز جوا,ز دالر� و,ژه، باعث شــده 

بسيار� از چهره ها� مطرح جهان حت' 
نفرات' �ه موفق به �سب سهميه از طر,ق 
راهــ'  شــده اند   �گرندپــر  �رقابت هــا
ووشــ' شــوند تا برا� رســيدن بــه جا,زه 
دالر� بــه رو� شــياپ چانگ برونــد. بــه 
قهرمان ا,ــن رقابت ها ٧٠ هزار دالر (٤٩ 
 �هــزار دالر برا� باز,6ــن و ٢١ هزار برا
مربــ')، نا,ب قهرمان ٢٠ هزار دالر (١٤ 
هزار برا� باز,6ن و ٦ هزار برا� مرب') و 
 �نفر ســوم ٥ هزار دالر (٣٥٠٠ دالر برا
باز,6ن و ١٥٠٠ دالر مرب') پاداش تعلق 
 �م' گيــرد. طبق اعــالم ســا,ت برگزار
ا,ن باز� ها مبلــغ ٢٠درصد از ا,ن جوا,ز 
نيز به عنوان ماليات �شــور ميزبان �ســر 
خواهد شــد �ه بــا ا,ن اوصــاف جا,زه هر 
ورزش6ار برا� �سب مدال طال ٣٩٢٠٠ 
دالر خواهــد بود. در ا,ن شــرا,ط ســجاد 
مردان' �ه در ,p قدم' �ســب ســهميه 
 �المپيــp از طر,ق رن6ينــگ در گرندپر
مس6و نتوانست به قهرمان' برسد و بليت 
تو�يــو را بــرا� خــودش رزرو �نــد، حاال 
آخر,ــن شــانس خــود را برا� حضــور در 

تو�يو ٢٠٢٠ آزما,ش خواهد �رد.

مردانی از چين به توکيو می رسد؟ پایان نيم فصل اول ليگ برتر بسکتبال 
برتــر  ليــگ   �رقابت هــا اول  نيم فصــل 
بس6تبال ا,ران بعدازظهر امروز در حال' 
بــا برگزار� ٧ د,دار از هفته ســيزدهم به 
 �پا,ان م' رســد �ه بــا توجه بــه باز� ها
معوقه، مشخص شــدن قهرمان دور رفت 
مرحلــه نخســت بــه روز پنج شــنبه و اما و 
اگر مو�ول خواهد شــد. در حساس تر,ن 
باز�  هفته  پا,ان' دور رفت، تيم ها� دوم 
و پنجم ليگ �ه از مدعيان �ســب عنوان 
,6د,گــر  مصــاف  بــه  هســتند  قهرمانــ' 
 �م' رونــد. در ا,ــن د,ــدار تيم شــهردار
گرگان بــا هدا,ــت مهران شــاهين طبع، 
ســرمرب' تيم مل' ميزبــان قهرمان فصل 
گذشــته ,عنــ' نفــت آبــادان اســت تــا با 
پيــروز� در ا,ن مســابقه و اميــد به باخت 
پتروشيم' مقابل شهردار� بندرعباس، 
قهرمان نيم فصل شــود. البته گرگان' ها 
حت' در صورت پيروز� پتروشيم' �ه با 
توجه به ميزبان' شاگردان فرزاد �وهيان 
در ماهشــهر از احتمال باال,ــ' برخوردار 
اســت، ا,ن شــانس را دارند �ه با �ســب 
بــرد در بــاز� عقب افتــاده خــود مقابــل 
ذوب آهن بــه عنــوان قهرمانــ' نيم فصل 
دســت پيدا �ننــد. در ا,ن هفتــه اما د,گر 
مدعيــان ليگ ,عن' مهرام و شــيميدر قم 
نيز باز� ها� نســبتا راحتــ' را به ترتيب 
مقابل شــورا و شهردار� قزو,ن و ا�سون 
تهران دارند �ه م' توانند با �سب برد در 
ا,ن مسابقه شرا,ط بهتر� را در جدول به 
دست آورند. شاگردان مصطف' هاشم' 
نيــز البتــه ا,ن شــانس را دارند �ــه با برد 
 �در ٢ بــاز� پيــش رو� خــود (,ــp باز
عقب افتــاده و باز� هفته ســيزدهم)، در 
صورت باخت گرگان' ها مقابل ذوب آهن 
نيم نگاه' به صدر جدول داشــته باشند. 
بــا ا,ن حــال با,ــد منتظــر مانــد و د,د در 
 ٢ ســيزدهم،  هفتــه   �باز� هــا پا,ــان 
 �بــاز� عقب افتــاده هفته پنجــم و ٢ باز
عقب افتاده هفته ششــم  �ه روز پنج شنبه 
برگزار م' شــود، جــدول رده بند� ليگ 
به چه صورت خواهد شد. در حال حاضر 
 �تيم ها� پتروشيم' بندرامام، شهردار
گــرگان، شــيميدر و مهــرام بــه ترتيب در 
رده ها� اول تا چهارم جدول قرار دارند.

گزارش

اخبار

کالدرون فهرست مازادى
به باشگاه نداده است

مد,ر روابــط عموم' باشــگاه پرســپوليس 
تا�يــد �ــرد ســرمرب' ا,ــن تيــم فهرســت 
مازاد� ارائه نداده اســت. حسين قدوس' 
در پاســخ بــه ا,ــن ســوال �ــه آ,ا �الــدرون 
فهرســت مــازاد بــه باشــگاه اعــالم �ــرده، 
 �گفــت: «�الــدرون هيچ فهرســت مــازاد
نداده اســت. از قبل تصميم بــر ا,ن بود �ه 
اگر باز,6ن' در فهرســت مــازاد قرار گرفت 

بعد از پا,ان نيم فصل اعالم شود.»

فردوسی پور با ٢ اثر در جشنواره 
فيلم هاى ورزشی

آثار �وتاه و پو,انما,' راه ,افته به بخش مسابقه 
 �دوازدهميــن جشــنواره بين الملل' فيلم ها
ورزشــ' معرف' شــدند و عادل فردوســ' پور 
نيــز با ٢ اثر در بخش تيزر و نماهنگ مســابقه 
حضــور دارد. �ليــپ حضور تيم ملــ' در جام 
ملت هــا� آســيا ٢٠١٩ و تيــزر پرســپوليس 
در آســيا به �ارگردانــ' و تهيه �نندگ' عادل 
فردوس' پور در بخش تيزر و نماهنگ مسابقه 
 �دوازدهميــن جشــنواره بين الملل' فيلم ها

ورزش' حضور خواهند داشت.

آنــدره آ  قــرارداد  ,p طرفــه  فســخ 
از  او  ناگهانــ'  و جدا,ــ'  اســتراماچون' 
اســتقالل بازتاب گسترده ا� داشــته و تر�ش ها� ا,ن 
جدا,' حت' از مســتطيل سبز هم فراتر رفته است. در 
روزهــا� اخير بســيار� از چهره ها� فوتبــال ا,ران در 
خصوص اقدام اســتراماچون' به اظهارنظر پرداخته اند 
و حــاال محمــد بنا، ســرمرب' تيــم مل' �شــت' فرنگ' 
�شــورمان هم در صفحه اجتماع' خود به ا,ن موضوع 
وا�نــش نشــان داده اســت؛ وا�نشــ' �امــال متفاوت 
نســبت به آنچه از فوتبال' ها د,ده بود,م و البته بســيار 
قابــل تامل. در ادامه بخشــ' از دل نوشــته ها� بنا را با 
هم م' خوانيــم: «ممل6تــ' دار,م طال؛ مردمــ' دار,م 
جواهر! متاســفانه تو ا,ن برهه از زمان  هم گرفتار انواع 
و اقسام مصائب و مش6التيم؛ تحر,م، درگير� داخل' و 
خارج'، بال� طبيع'(سيل و زلزله و...) بازم ش6ر! اما 

قسمت جالب ماجرا ا,نجاس �ه تو ا,ن اوضاع و احوال 
بزرگتر,ن دغدغه ما نه مش6الت مردم مونه، نه اقتصاد 
بيمارمون، نه مســائل اجتماع'، نه دغدغه فرهنگمون 
�ه هــر روز داره تحليل ميره و از چيــز� �ه اجدادمون 
بــودن، هــر روز هــزاران �يلومتــر فاصلــه م' گير,م... 
بزرگتر,ن نگران' ا,ن روزا� ما شده حل مسائل مربوط 
به دستمزد و مدت قرارداد استراماچون' �بير! بامزه ش 
ا,ن قســمته �ه تو ا,ن وضعيت، مد,ر ما افتخار م' �نه 
�ه ٢ شب پشــت در ســفارت خوابيده تا مش6ل جناب 
 �آقا� ســينيور رو حل و فصل �نه. البته به استقالليا
عز,ز بر نخوره من بحثم تيم خاص' نيست صحبت فقط 
و فقط اعتبــار مليه! منظور مظلوميــت مربيا� ا,رانيه! 
چــرا فراز �مالونــد به خاطر ندار� و رســيدگ' ن6ردن 
بــه تيمش با,د اســتعفا بده، ,حي' گل محمــد� با اون 
نبوغ ذاتــ' و نتا,ج عاليش از شــرا,طش گال,ه م' �نه 

و چرا گوش شــنوا,' نداره واسه حرفاش؟ ا,ن عز,زان 
�ارشونو ادامه ميدن، نص� شبم ,ه طرفه فسخ قرارداد 
نم' �نن چون تعصب ممل6ت شــونو م' �شــن! اصل 
مطلب ا,نه �ه ا,ن روزا عزت نفس ما گم شــده، شــا,دم  
عمــدا گمش �ــردن! واقعــا مد,ر,ــت تــو ورزش ما چه 
تف6ر� داره، به �دوم سمت و سو �شيده ميشه؟ مال� 
برتــر� رو چيــا م' دونه؟ ســوا� ورزش ,ه ســوال مهم 
ذهن همه رو درگير �ــرده؛ واقعا در حال حاضر اوضاع 
و احــوال ممل6ت مــا انقد خــوب و عاليه، همــه چ' رو 
براهه، مردم تو رفاه �امل هستن �ه تنها دغدغه مون ناز 
�شيدن از سرمربيا� خارج' و جسارتا �ول' دادن به 
اوناست؟! خداقوت فدراسيون ٥ ستاره فوتبال! بحث، 
غرور مليه! بحث عزت نفس ا,رانيه! بحث ب' توجه' به 
مسائل و دغدغه ها� مردم و ورزش6ارا� غير فوتباليه! 

شمارو به خدا انقدر ب' تفاوت نباشيد...»

واکنش جالب و متفاوت محمد بنا به قهر استراماچونی 

غرور ملی کجاست؟!

حضور محمدرضا طالقانی در نشست هيئت 
رئيسه فدراسيون کشتی

جلســه هيئــت رئيســه فدراســيون �شــت' در محــل 
فدراسيون با حضور محمدرضا طالقان'، بهروز نعمت' 
و جــواد معبود� فــر، اعضــا� هيئت رئيســه و عليرضا 
دبير رئيس، ســيدجالل عســگر�، سرپرست دبير� و 
درخشان'، نا,ب رئيس بانوان فدراسيون برگزار شد. در 
ا,ن نشست گزارش' از عمل6رد مال' و فن' فدراسيون 

�شت' از مردادماه سال جار� تا�نون ارئه شد. 
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مهاجرى سرمربی ذوب آهن می شود؟
شنيده م� شود رســول �رب�ند� رئيس سازمان فوتبال 
باشگاه ذوب آهن چند روز پيش جلسه ا� با رضا مهاجر� 
ســرمرب� فعلــ� تيم نســاج� برگزار �ــرده اســت. با ا.ن 
شــرا.ط بــه نظر م� رســد در صورت� �ــه مد.ران باشــگاه 
ذوب آهن تصميم به قطــع هم�ار� با منصور.ان بگيرند، 
مهاجر� اصل� تر.ن گز.نه سرمربيگر� ذوب آهن خواهد 

بود. 
پاداش ١۴٠ ميليونی به استقاللی ها 

بعد از برتر� تيم فوتبال اســتقالل مقابل شاهين بوشهر، 
اســماعيل خليــل زاده اعالم �ــرد پــاداش و.ــژه ا� برا� 
اعضا� ا.ن تيم در نظر خواهد گرفت. به همين دليل بعد 
از برد ٤ گله استقالل� ها سرپرست ا.ن باشگاه مبلغ ١٤٠ 
ميليــون تومان برا� �ل باز.�نان ا.ن تيم در نظر گرفت تا 
بين باز.�نان تقسيم شود. ا.ن مبلغ به حساب اعضا� تيم 

فوتبال استقالل وار.ز شده است. 
محکوميت ١٠٠ ميليونی سپاهان

د.دار تيم ها� سپاهان اصفهان و استقالل تهران از هفته 
دوازدهــم رقابت ها� ليــگ برتر فوتبال برگزار شــد �ه از 
ســو� تماشــاگران ســپاهان اصفهان تخلفاتــ� مبن� بر 
مشتعل �ردن فشفشــه دودزا رخ داد. ا.ن تيم به پرداخت 
١٠٠ ميليــون ر.ال جر.مــه نقد� مح�وم شــد. ا.ن را� 

قطع� است. 
جریمه دستيار استراماچونی 

تيم استقالل تهران به دليل ش�ستن صندل� و شعار عليه 
داور از ســو� تماشاگرانش به پرداخت ١٥٠ ميليون ر.ال 
جر.مه نقد� مح�وم شد. ا.ن را� قابل تجد.د نظر است. 
همچنين سباستين لئو- مرب� تيم استقالل تهران به دليل 
فحاش�، توهين و تحر.\ منجر به اخراج نسبت به .�� از 
مقامات رســم� مســابقه، به پرداخــت ١٠٠ ميليون ر.ال 
جر.مه نقد� مح�وم شد. ا.ن را� قابل تجد.د نظر است. 

بازیکن استقالل نقره داغ شد
عارف غالم�، باز.�ن تيم استقالل تهران به دليل تحر.\ 
تماشــاگران و بدرفتار� در قبال مقام رســم� مسابقه به 
جر.مه نقد� ١٠٠ ميليون ر.ال� مح�وم شد. و� با.د به 
مدت ٤ جلســه حضور در �الس ها� آموزش� فدراسيون 
فوتبال حضور .ابد. ا.ن را� قابل تجد.د نظر است. گفتن� 
است، .\ جلسه محرميت از مسابقات ليگ برتر تعليق� 
مربــوط به بــاز� هفته چهــارم عــارف غالم� نيــز پس از 

قطعيت ا.ن را� اعمال م� شود. 
اعتراض شهرخودرو به داورى

به نقل از روابط عموم� باشگاه شهر خودرو خراسان، ا.ن 
باشــگاه با ارسال نامه ا� به سازمان ليگ، مراتب اعتراض 
خود را نسبت به عمل�رد داور د.دار ا.ن تيم مقابل نساج�، 

در هفته پانزدهم رقابت ها� ليگ برتر اعالم �رد.

٢ ســال پيــش در چنيــن زمانــ� �ه منصور.ــان از هدا.ــت اســتقالل بر�نار 
شــد، صالح مصطفو� ا.ن فرصــت را پيدا �رد تا با توجــه به محروميت مي\ 
م\ درموت در باز� با ســپيدرود رو� نيم�ت استقالل بنشيند، باز� �ه در 
نها.ت با پيروز� ٢ - .\ استقالل همراه شد. در آن زمان برنامه نود با اجرا� 
عادل فردوســ� پور گزارش� از شرا.ط استقالل پخش  و در آن به ا.ن موضوع 
اشــاره �رد �ه �ســ� امروز رو� نيم�ت ا.ن تيم نشســت �ه شا.د هرگز ا.ن 
فرصــت را تا آخــر عمرش پيدا ن�ند. با ا.ن حال شــرا.ط طور� رقم خورد �ه 
اســتراماچون� ا.ن تيم را رها �ند تا مصطفو� برا� دومين بار ســرمربيگر� 
در اســتقالل را تجربه �ند، اتفاق� �ه با پيشنهاد باز.�نان به مد.ران باشگاه 

رخ داد و اتفاقا نتيجه آن پيروز� پرگل آب� پوشان شد.

دومين سرمربيگر% عجيب تر�ن سرمرب تار�خ استقاللروزبه چشم در �� قدم ترابزون اسپور

دوشنبه  موعود! 
جلسه سرنوشت ساز خليل زاده با استراماچون در رم 

باشــگاه اســتقالل ا.ــن روزهــا 
عجا.ــب  ســرزمين  همــان 
قصه هاســت و اتفاقات� �ه در آن و پيرامونش 
رخ م� دهــد گاهــ� با عقــل و منطــق جور در 
آنــدره آ  �ــه  اســت  ١٠ روز  امــروز  نم� آ.ــد. 
اســتراماچون� ا.ران را ترi �رده و به ا.تاليا 
برگشته و مســئوالن باشگاه و وزارت ورزش و 
ســا.ر نهادها� ذ� ربط هم بســيج شده اند تا 
مشــ�ل مــرد ا.تاليا.ــ� �ــه همــان پرداخت 
نشــدن دســتمزدش اســت را حــل �ننــد و با 
وار.ــز طلبــش بــه حســاب� �ــه او در ا.تاليــا 
معرفــ� �ــرده، اســترا را مجاب به بازگشــت 
�ننــد. پروســه تهيــه و انتقــال پــول تــا تر�يه 
بيشــتر از .\ روز طول ن�شيده اما وار.ز پول 
حســاب  بــه  ا.تاليــا  در  ا.ــران  ســفارت  از 
استراماچون� در رم پروسه ا� زمانبر شده �ه 
البتــه بخشــ� از آن بــه خاطــر عــدم تطبيــق 
روزهــا� تعطيــل و �ار� ا.ــران بــا جهــان و 
ا.تالياســت. مســئوالن باشــگاه بدون در نظر 
گرفتــن تعطيلــ� شــنبه و .\ شــنبه در اروپا 
ابتدا وعــده دادند �ه اســتراماچون� تا د.دار 
استقالل و شاهين به تهران برم� گردد و تيم 
را هدا.ــت م� �نــد غافــل از ا.ن �ه بــا وجود 
حســاب  بــه  .ــورو  هــزار   ١٦٠ وار.ــز 
اســتراماچون�، پــول بــه خاطــر تعطيل� آخر 
هفتــه در ا.تاليــا بــه اصطــالح در حســاب او 
قابــل برداشــت نيســت. هميــن  و  ننشســته 

مســئله مــرد ا.تاليا.ــ� را بــرا� چندمين بار 
بــا  و.د.و.ــ�  انتشــار  بــا  او  و  �ــرد  عصبانــ� 
محتــوا� خداحافظ� دقا.ق� پيش از باز� با 
شاهين شوi د.گر� به استقالل� ها داد اما 
اســترا در  او گفــت  بــاز� مترجــم  پا.ــان  در 
صحبت با و� تا�يد �ــرده اگر پولم را بدهند 
بالفاصله به ا.ران برم� گرد م! البته مسئوالن 
باشــگاه هم بــا تا�يد بــر ا.ن �ه هنــوز پول به 
حساب او ننشسته و حرف ها� استراماچون� 
ناش� از ســوءتفاهم است وعده بازگشت او را 
در روز دوشــنبه ت�ــرار �ردنــد. حــاال امــروز 
همــان روز موعــود استقالل� هاســت و همــه 
منتظرند ماجرا� پيچيده استراماچون� ختم 
به خير شــود و او برگــردد و بنابر شــنيده ها و 
گفتــه مســئوالن باشــگاه او امــروز بــا پــرواز 
اســتانبول- تهــران بــه ا.ــران م� گــردد! بــه 
همين منظور، قرار است اسماعيل خليل زاده 
سرپرســت موقت باشــگاه اســتقالل امــروز و 
همزمــان بــا وار.ــز قطعــ� پــول بــه حســاب 
اســتراماچون� در ا.تاليا حضور داشته باشد. 
او نم� خواســت راه� ا.ن سفر اروپا.� شود، 
ز.را تصميم گرفته بود در بيمارســتان، همراه 
همســرش باشــد، امــا شــرا.ط� �ــه پــس از 
انتشــار و.د.و� اســتراماچون� در تهران رقم 
خــورد، خليل زاده را ما.ل به ســفر �ــرد. اگر 
اتفاق خاص� رخ نداده باشد، او قرار بود شب 
گذشــته از تر�يه راهــ� ا.تاليا   شــود تا امروز 

پــس از وار.ــز قطع� پــول بــا اســتراماچون� 
جلسه نها.� را برگزار �ند و همراه او به ا.ران 

برگردد. 
  

بازگشــت  داغ  بحــث  ا.ــن  �نــار  امــا 
اســتراماچون�، وضعيــت مد.ر.ــت باشــگاه 
اســتقالل هم موضوع �م� نيست و .�� از 
ســوژه ها� ثابت رســانه ها انتخاب جانشين 
اميرحســين فتحــ� اســت. هرچند بيشــتر 
رسانه ها از ٢ گز.نه فتح ا...زاده و اوليا.� به 

عنوان گز.نه ها� اصل� .اد م� �نند اما گو.ا 
بنا به دال.ل� از جمله بازنشستگ� و مخالفت 
نهادها� نظارت�، شانس ا.ن دو مد.ر سابق 
آب� ها برا� بازگشت به استقالل �م است و 
اگر قرار به بازگشت استراماچون� باشد ا.ن 
شانس به صفر خواهد رسيد چرا �ه هواداران 
به .�� از ٢ خواسته شــان م� رســند و د.گر 
فشار� برا� حضور مد.ران سابق استقالل 
نخواهد بــود! حت� اگــر اســتراماچون� هم 
برنگــردد گو.ا گز.نــه وزارت .\ مد.ر جوان 

اســت.  هاشــم ســاعد� قائم مقــام و عضــو 
پيشــين هيئــت مد.ــره باشــگاه اســتقالل و 
ســخنگو� سابق ا.ن باشگاه �ه سمت ها.� 
چــون مد.ــر�ل دفتــر وزارت� و مشــاور وز.ر 
ارتباطــات و فنــاور� عهده دار بــوده، گز.نه 
اصل� مد.ر.ت باشگاه است اما شا.د پروسه 
جلسه و تا.يد و انتخاب او �م� طوالن� شود 
و در ا.ن  مدت اســماعيل خليل زاده با حفظ 
سمت ر.است هيئت مد.ره سرپرست باشگاه 

باشد تا مد.رعامل جد.د به باشگاه بيا.د. 

نما.نده هــا� باشــگاه ترابزون باز� روزبه چشــم� برابر شــاهين را د.دند و به 
زود� برا� مذا�ره نها.� و عقد قرارداد با ا.ن باز.�ن جلســه خواهند داشت. 
به گزارش ا.سنا و به نقل از سا.ت hurriyet، بعد از درخشش خوب سيدمجيد 
حســين� در تر�يب ترابزون، ا.ن تيم تر�يه ا� به دنبال .\ مدافع د.گر ا.ران� 
اســت و بــه همين خاطر روزبه چشــم� را مدنظــر قــرار داده  �ه قــراردادش با 
اســتقالل در پا.ان فصل به پا.ان م� رســد. نما.نده ها� باشــگاه ترابزون باز� 
استقالل و شاهين را د.دند تا عمل�رد روزبه چشم� را ز.ر نظر بگيرند و به زود� 
برا� صحبت نها.� و عقد قرارداد با ا.ن باز.�ن جلسه ا� خواهند داشت. او در 
ابتدا� فصل جار� با مصدوميت دســت و پنجه نرم م� �رد ول� توانســت با به 

دست آوردن آمادگ� در تر�يب ثابت استقالل به ميدان برود.

دروازه بــان ســابق تيم فوتبال اســتقالل اعالم �رد به خاطر ا.ن باشــگاه 
اموالش توقي~ و حســابش بسته شــده اســت. به گزارش ميزان، مهد� 
رحمت� دروازه بان ســابق تيم فوتبال استقالل با انتشار پست� در فضا� 
مجــاز� از موضوعات� در باشــگاه ســابق خــود پرده بردار� �رد. پســت 
رحمت� مربوط به توقي~ اموالش است و او به مسئوالن استقالل هشدار 
داده اگر تا عصر (.\ شنبه) مد.ران مش�ل او را حل ن�نند، همان رفتار� 
را بــا آن ها انجام م� دهد �ه آن ها بــا او �رده اند. به نقل از روابط عموم� 

باشگاه شــهرخودرو، تيم شهرخودرو خراسان �ه با.د به زود� در مرحله 
پل� آف ليگ قهرمانان آســيا به مصاف رقبا� خود برود، قرار بود اردو.� 
برون مــرز� را با حضور تمام� باز.�نانــش ز.رنظر �ادرفن� برگزار �ند، 
اما بده� باشگاه استقالل به مهد� رحمت� و ممنوع الخروج� او، سبب 
شده �ه برگزار� اردو� خارج� شهرخودرو.� ها در  هاله ا� از ابهام قرار 
گيرد. و�يل شهرخودرو   هم با اشاره به مش�ل پيش آمده برا� دروازه بان 

باشگاه گفت: «مش�ل رحمت� حل نشود ش�ا.ت م� �نيم.»

رحمت: مد�ران استقالل به AFC اطالعات غلط دادند
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