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عیدی بازنشسته ها چه 
زمانی  واریز می شود؟

وزیرکار درباره افزایش دستمزد کارگران 
داد.  توضیحاتی  بازنشسته ها  عیدی  و 
ــوان،  ــزارش باشگاه خــبــرنــگــاران ج بــه گـ
ــداری گـــفـــت:زمـــان مشخص  ــم ــت ــع ــری ش
ــز عیدی بازنشسته ها هرسال  ــرای واری ب
متفاوت است  و تالش می کنیم که بهمن 
عیدی بازنشسته ها واریز شــود.وی اظهار 
کرد:افزایش حقوق کارکنان دولت توسط 
آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم خواهد شد.وی گفت: کمیته حقوق 
و دستمزد مشغول به کار است و تاکنون 
جلساتی را برگزار کــرده اســت و تا پایان 
سال مشخص می شود که افزایش دستمزد 
کارگران برای سال آینده چقدر خواهد بود.
وی درباره بسته های معیشتی گفت: کمک 
معیشتی به بخش هایی از جامعه که دارای 
درآمد متوسط و پایین هستند از ویژگی های 

این دوره بود.

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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بعضی سلبریتی ها تا وقتی فرض بر این بود  •
که هواپیمای اوکراینی به واسطه نقص فنی 
سقوط کرده عین خیال شان هم نبود اما وقتی 
سپاه این سقوط را به گردن گرفت ناگهان 
دغدغه مردم دوستی شان شعله ور شد و تازه 

یادشان افتاد باید سوگواری کنند!
بعد از این همه اخبار و مطالب کذب درباره  •

سقوط هواپیما با چه رویــی روزنامه تان را 
از  منتشر می کنید؟ حقوقی که می گیرید 
پــول دزدی هم بدتره چــون مــردم رو فریب 

می دهید.
 اجاره های سنگین وکمر شکن قشر متوسط  •

را به حاشیه شهر و روستاها کشانده است. 
فکری به حال زار مستاجران کم درآمد بکنید. 
با این وضعیت، دیگر نان و آب وپیاز هم سال 

آینده رویا می شود.
ــازی،  • ــج ــا درفـــضـــای م ــق ه ــم بــعــضــی اح

مسافربری  هواپیمای  بــه  شلیک  جنایت 
ایــران توسط ناو جنگی آمریکا را با شلیک 
مقایسه  اوکراینی  هواپیمای  به  اشتباهی 
می کنند و می خواهند جنایت آمریکایی ها 
را تطهیرکنند! در صورتی که آمریکا در آن 
حادثه اعالم کرد به عمد هواپیمای ایران را 
هدف گرفته و بعد هم به نظامی جنایتکارش 

مدال افتخار داد!
نیروهای مسلح باید به جای مبارزه با داعش  •

و... سلبریتی ها را می فرستادند جلو. همین هایی 
که در فضای مجازی در خیاالت خود آرزوی 
صلح می کنند و می گویند نباید با هیچ کس 
حمید  یا  توسلی  هانیه  همین  مثال  جنگید، 
فــرخ نــژاد را می فرستادید پیش فرماندهان 
ــه صــلــح دعـــوت کنند! ــا را ب ــا آن هـ داعـــش تـ

آیا نظارتی روی مهدهای کودک هست؟  •
دخترم را در یکی از مهدها گذاشته ام اما به 
جای این که قرآن و بازی های کودکانه یادشان 
بدهند متاسفانه رقــص را به آن هــا آمــوزش 
می دهند. مسئولین بهزیستی کجا هستند؟ 

چرا کاری نمی کنند؟
بعضی از عاشقان وطن که این روزهــا به  •

خیابان آمده اند، فرزندان شان را در خارج از 

کشور به دنیا می آورند و بعد هم اقامت آن جا 
را می گیرند. آن ها همین که جنگی شروع 
شــود سریع چــمــدان می بندند و از کشور 
می روند. حاال همان ها برای خطای پدافندی 
این جور دور برداشته اند و ادای وطن دوستی 

در می آورند!
عمری است مشتری پرو پاقرص روزنامه  •

تان هستیم اما با این مطالب نادرست درباره 
سقوط هواپیمای بوئینگ چطور اعتماد ما را 
بر می گردانید؟ خبرنگارهایتان باید خجالت 
بکشند. باور کنید دیــروز دلم نمی خواست 

روزنامه تان را نگاه کنم.
 واقعا براتون متاسفم. رسالت شما به عنوان  •

ــر جرئت  ــاپ حقیقته. اگ ــه نــگــار، چ ــام روزن
چاپ حقیقت رو ندارید و حق مطلب رو ادا 
نمی کنید حداقل مطالب دروغ چاپ نکنید. 
توی روزنامه شنبه کلی دلیل آوردید که علت 
سقوط هواپیما، نقص فنی بوده، نه اصابت 
موشک! می خواستید شبیه ســردار حاجی 
زاده عمل کنید  روی موضوع به این مهمی 

سرپوش بگذارید!
خراسان: قابل توجه مخاطبان گرامی. ضمن 
عذرخواهی مجدد از شما دعــوت می کنیم 
ستون حرف مردم دو روز پیش یعنی 21 دی 
ماه را بخوانید. در آن مطلب بابت این موضوع، 
تا بخشی از شبهات را  توضیحاتی دادیــم 

برطرف کنیم. باز هم از شما عذرخواهیم.
پیشنهاد من به نیروهای مسلح این است  •

که مرزهای ایران را رها کنند و امنیت آن را به 
دست برخی معترضان  و البته سلبریتی هایی 
بدهند که در همه امور کارشناس هستند! 
مثال داعش االن دارد دوباره جان می گیرد،  
همین مرزهای مشترک با عراق را بدهید 
به سلبریتی ها، تا با داعش بنشینند مبارزه 
کنند. مگر نمی گویند جان شان را برای وطن 

می دهند؟
آقای احدیان واقعا از نوشته هاتون خجالت  •

نمی کشید؟ افتخاِر داشتن عنوان ماله کش 
برازنده روزنامه تان است.

اجاره آپارتمان ها دارد کهکشانی می شود  •

واز تورم عمومی سبقت می گیرد و به موج 
نارضایتی عمومی مستاجران دامن می زند. 
دولت در این موضوع همچنان غافل و خواب 
ــت. خــدا عاقبت مستاجران را ختم به  اس
خیر کند. به دولت و مجلس که هیچ امیدی 

نیست.
این که می گوییم ما مثل سردار سلیمانی  •

زیاد داریم، شعار نیست. در هر لباسی این 
جور آدم هایی وجود دارند. کسانی که ذره ای 
در کار خود خیانت نمی کنند و کارشان را به 
بهترین شکل انجام می دهند و واقعا لحظه ای 
بیهودگی در کار آن ها نیست. اگر می گویند 
وطن پرست هستند، واقعا هستند. باید به 
حال آن هایی که عکس سردار عزیزمان را پاره 

کردند، گریه کرد.
 قابل توجه مسئوالن ستاد سوخت و وزیر  •

 ۴۰ از  بعد  تلفنی ها  تاکسی  محترم نفت! 
ــد کــه به  ــرده ان ــال خــدمــت چــه گناهی ک س
آن ها سهمیه بنزین ندادید؟ انتظار دارید 
راننده های تاکسی تلفنی بروند گدایی یا 
دزدی کنند یا به خیابان ها بریزند تا صدای 

آن ها را بشنوید و خواسته شان را بفهمید؟!
ــی هـــم مثل  • ــ ــان ــ ای کــــاش آقـــــای روح

سردارحاجی زاده بــود و می آمد مسؤلیت 
کارهاش رو قبول می کرد تا مردم در مورد 

ایشون تصمیم بگیرند.
 از سپاه بعید بود چنین اشتباهی مرتکب  •

هدف  در  اشتباه  منظورمن  البته  شـــود. 
اشتباه  بلکه  نیست.  هواپیما  ــراردادن  ــ ق
درسکوت چندروزه است. سردار فرمودند 
به مسئوالن گزارش داده اما ای کاش اعالم 
می شد پدافند شلیک کرده و دارند بررسی 

می کنند.
کاش هنوز هم یک روزنامه مردمی بودید  •

و حداقل این همه دروغ را در مــورد سقوط 
هواپیما چاپ نمی کردید!

شبکه افق تنها شبکه ای است که برنامه های  •
ــزار می کند و همه از  ــرگ ب مــیــزگــرد مانند 
مجریانش گرفته تا مهمانانش، همه از یک 

جناح اند. همه اصولگرا و یک طرفه!

پیام رهبر انقالب در پی مشکالت ناشی از بارندگی های شدید در جنوب شرقی کشور

دستگاه های دولتی هرچه بیشتر به یاری سیل  زدگان بشتابند

ــده از بارندگی های  در پی مشکالت پدید آم
شدید در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط 
جنوب شرقی کشور، حضرت آیت ا... خامنه ای 
در پیامی دستگاه های دولتی و مجموعه های 
مردمی را به یاری هر چه بیشتر مردم عزیز آن 
مناطق فراخواندند. به گزارش دفتر حفظ و نشر 
آثار آیت ا... خامنه ای، متن پیام رهبر انقالب 

اسالمی به این شرح است: 
بسم ا... الرحمن الرحیم 

ــد  ــدی بـــارنـــدگـــی هـــای ش
ــان  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ در 

سیستان و بلوچستان و برخی نقاط دیگر در جنوب 
شرقی کشور که به آب گرفتگی مشکل ساز برای 
مردم و در مواردی ویرانگر و خسارت بار انجامیده 
است، ایجاب می کند که در کنار خدمات رسانی 
قابل تقدیری که تاکنون صــورت گرفته است 
دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی هر 
چه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته 
 از وقــوع خسارت های بیشتر جلوگیری کنند.
از خــداونــد متعال خیر و برکت ماندگار برای 

همگان مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
2۳ دی 1۳۹۸ 

سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی خبر داد:

اختصاص 20 میلیارد ریال برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
سرپرست معاونت محرومیت زدایــی آستان 
قدس از اختصاص 2۰ میلیارد ریال برای کمک 
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد. 
به گزارش آستان نیوز، در پی جاری شدن سیل 
در استان سیستان و بلوچستان، عصر دوشنبه 
محرومیت  معاونت  سرپرست  مــاه  دی   2۳
زدایی آستان قدس رضوی با حضور در مناطق 
سیل زده این استان به ارزیابی شدت حادثه و 

نیازهای حادثه دیدگان پرداخت. 

 حضور تیم های پزشکی و خدمت رسانی     
 در مناطق سیل زده

حامد صادقی در حاشیه این سفر با بیان این که 
تیم های پزشکی، خدمت رسانی و خادمیاران 
ــردم سیل  ــوی مشغول خدمت رسانی به م رض
زده استان سیستان و بلوچستان هستند، افزود: 
تولیت آستان قدس رضوی از ساعات اولیه وقوع 
سیل پیگیر موضوع سیل این استان بوده و بر اساس 
دستورات و تأکیدات ایشان امکانات و ظرفیت های 
ــردم سیل زده  ــرای خدمت به م آستان قــدس ب
 استان سیستان و بلوچستان بسیج شده است.
ــا نمایندگان  ــه ب وی گــفــت: در جــلــســه ای ک
ســازمــان هــای مختلف بــرگــزار شــد، نــواحــی پر 
خطر و دارای اولویت کمک رسانی و همچنین 
مــردم منطقه شناسایی شد. اولــیــه   نیازهای 
ــی آستان قــدس رضوی  معاون محرومیت زدای
تصریح کرد: پوشاک گرم، پتو و وسایل گرمایشی 
ــردم مناطق سیل زده سیستان و  نیاز اولیه م
بلوچستان است که مقرر شد معاونت محرومیت 
زدایی آستان قدس رضوی با اختصاص مبلغ 2۰ 

میلیارد ریال این اقالم را تهیه کند و در اختیار مردم 
آسیب دیده قرار دهد.

گــروه بررسی وضعیت مناطق سیل زده       
عازم چابهار شد

همچنین مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: 
ــان سیستان  ــروز ارزیــابــی نیازهای سیل زدگ ام
و بلوچستان را انجام می دهیم و از، 2۳ دی ماه 
روند خدمت رسانی را آغاز کردیم. محمد حسین 
استاد آقا، ضمن اعالم خبر اعزام تیم کمک رسان 
آستان قدس رضوی به مناطق سیل زده استان 
سیستان و بلوچستان، گفت: گروه بررسی وضعیت 
مناطق سیل زده از سوی بنیاد کرامت آستان 
قدس رضوی امروزعازم شهرستان چابهار شده 
است تا در منطقه آسیب دیده مستقر شود.وی 
افزود: کارشناسان اعزامی پس از استقرار در این 
استان برای ارزیابی و جمع بندی خسارت های 
به جا مانده از سیل و برآورد نیازمندی های منطقه 

اقدام می کنند.به گفته استاد آقا، با دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
سیستان و بلوچستان و مسئوالن مربوطه 
هماهنگی های الزم برای تسریع در خدمت 
رسانی صورت گرفته است و بعد از اعالم نیاز 
تیم ارزیاب، از فردا، 2۴ دی ماه روند خدمت 

رسانی آغاز می شود. 

فراخوان هالل احمر برای کمک به      
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

جمعیت هالل احمر از مــردم خواست 
ــردم  ــه م ــود ب ــدی خـ ــق ــا کــمــک هــای ن ت

حساب  شماره  به  را  بلوچستان  و  سیستان 
مــربــوط واریـــز کنند.به گـــزارش خبرگزاری 
صداوسیما، به دنبال وقوع سیل و آب گرفتگی 
بــا شدت   در اســتــان سیستان و بلوچستان، 
یافتن طغیان رودخانه های فصلی و در نتیجه 
زیر آب رفتن بسیاری از شهرستان های استان 
بــه ویـــژه در جــنــوب سیستان و بلوچستان،  
بسیاری از هموطنان ناچار به خروج از منازل 
ــای اسکان  ــاه ه مسکونی و زندگی در اردوگ
اضطراری شده اند که بر این اساس به منظور 
سیل،   از  آسیب دیده  ــردم  م نیازهای  تامین 
کمک های نقدی مردم نوع دوست کشورمان 
برای هموطنان در سیستان و بلوچستان جمع 
آوری می شود. هموطنان می توانند با شماره 
گیری #۵۴*112* یا از طریق شماره حساب 
۵2۶۳۶۳۶۳۵۳ نزد بانک ملت شعبه امام 
علی)ع( به نام کمک های خیران، کمک های 

نقدی خود را به سیل زدگان اهدا کنند.

حضورجهانگیری و جلیلی درمنزل3 تن ازجان باختگان حادثه هواپیمای اوکراینی 
جلیلی: ملت اجازه نخواهد داد، دشمن زخم سقوط هواپیما را عفونی کند 

در پی حادثه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی، 
شب گذشته معاون اول رئیس جمهور با حضور 
در منزل محمدحسین و زینب اسدی الری دو 
تن از جان باختگان حادثه سقوط بوئینگ ۷۳۷  
با خانواده داغــدار آنان ابراز همدردی کرد.به 
گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این دیدار 
که در فضایی احساسی،  عاطفی و آکنده از غم 
و اندوه برگزار شد، مصیبت از دست دادن عزیزان 
را داغی سنگین توصیف کرد و افزود: بنده دو بار 
داغدار دو برادر شهیدم شده ام و تجربه از دست 
دادن عزیزانم را داشته ام لذا حال شما را درک 
می کنم و از عمق جان به شما تسلیت می گویم.
او برای همه کسانی که عزیزی را دراین حادثه 
ــت داده انـــد طلب صبر کــرد. اسفناک از دس
همچنین سعید جلیلی، نماینده رهبرانقالب 

در شورای عالی امنیت ملی در خانه شهید محمد 
امین جبلی از دیگر جان باختگان این حادثه تلخ 
حاضر شد و با خانواده ایشان گفت وگو کرد. به 
گــزارش باشگاه خبرنگاران،  سعید جلیلی با 
عرض تسلیت و دلجویی از خانواده مرحوم محمد 
امین جبلی، گفت: باعث افتخار است پدری که 
فرزند عزیز خود را در این حادثه تلخ از دست 
داده است، امروز این چنین دغدغه مند نظام و 
انقالب و حفظ حرمت پاسداران امنیت کشور 
با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  است.عضو 
اظهار تاسف از وقوع حادثه سقوط هواپیمای 
مسافربری و جان باختن تعدادی از هموطنان 
و مسافران ایــن پـــرواز، بیان کــرد: حادثه تلخ 
هواپیمای مسافربری همه  ملت را داغدار کرد، 
اما همین ملت دنبال ترمیم این زخم است و به 

دولت آمریکا که وجــودش آلــوده به دشمنی با 
ملت ایران است، اجازه نمی دهد تا این زخم را 
عفونی کند. پدر شهیدمحمد امین جبلی نیز 
در  این دیدار  گفت: وقتی پسرم قصد عزیمت 
به فرودگاه را داشت لباس خاکی به تن داشت؛ 
مادرش به او گفت لباست را عوض کن! اما او به 
جلوی آینه رفت و با خنده می گفت شبیه شهدا 
شده ام و همین طور خوب است. او گفت که اگر 
زیاد اصرار کنید گوشه لباس خاکی ام می نویسم 
شهید قاسم سلیمانی!تا همان روز آخر می گفت 
من هنوز عزادار سردار سلیمانی هستم.گفتنی 
برتر  دانــشــجــوی  جبلی،  محمدامین  اســـت؛ 
پزشکی دانشگاه تورنتوی کانادا بــود.  پدر او 
محمد جبلی، فوق تخصص قلب و عضو هیئت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

یادداشت  روز

...
  سیدصادق غفوریان 

info@khorasannews.com

 سیالب برخی مسئوالن را هم
با خود برده است

بلوچستان  و  سیستان  به  سفرم  قبل،  سال ها 
منطقه  ریزگردهای  با  بود  شده  همزمان 
سیستان به ویژه در زابل که اگرچه حاال برای 
مردم »درد«ی عادی است اما باید آن جا بود تا 
این فاجعه را لمس کرد که چگونه ریزگردها 
نامهربانانه تا اعماق تنفس ها و زندگی را در 

می نوردند.
حاال اما درد، روی دیگرش را هم به سیستان 
و بلوچستان نمایانده است. آن وقت که باران 
نمی بارد و حقابه به هامون نمی رسد، درد گرد 
و غبار و ریزگردها تن را می آزارد و حاال که باران 
باریده است باز هم روی خشم طبیعت به سراغ 
مردم آمده است. اگر آن ها آن وقت زندگی را در 
میان گرد و غبار می بینند، این روزهای سرد هم 

باید زندگی را روی آب ببینند.
واقعا مشکل چیست؟

چرا سیستان و بلوچستان در باران و غیرباران 
دچار چنین مشکالتی می شود؟ اگرچه شاید 
برای خشک شدن »هامون« بتوان بهانه قطع 
غیرقانونی و ناجوانمردانه حقابه توسط کشور 
همسایه را بهانه کرد اما آیا برای این سیالب ها 

نیز می توان »بهانه« تراشید؟
چرا از آسیب ها درس نمی گیریم؟

سیالب  بلوچستان،  و  سیستان  ویرانگر  سیل 
روزهای قبل در استان هرمزگان برای هزارمین 

نوبت به ما ثابت کرد که بارش های غیرطبیعی 
به  می تواند  می کنیم  تصور  ما  که  آن  از  بیش 
زیرساخت های شهری و روستایی مان آسیب 
برساند. بنابر آن چه از گزارش ها، قرائن و شواهد 
سیالب ها برمی آید مجموعه مسئول در کشور 
و  الزم  زیرساخت های  آوری  فراهم  در  هنوز 
اولیه همچون الی روبی رودخانه ها و کانال ها 
برای مقابله با چنین حوادثی دچار نوعی غفلت 

تاریخی است. 
جنوب  و  شرق  و  شمال  ویرانگر  سیالب های 
هوای  و  حال  که  امسال  آغازین  روزهای  در 
ساخت،  مبدل  غم  به  را  مردم  نوروزی  شاد 
در  حاال  و  هرمزگان  در  اخیر  روزهای  سیل 
سیستان و بلوچستان قطعا نتیجه بی توجهی 
و قصور یک دوره خاص برنامه ریزی و مدیریت 
نیست، بلکه سال های سال است که مسئوالن 
و دست اندرکاران در پی ادوار خشکسالی و 
بارش های کم، از انجام وظایف خود در قبال 
پیشگیری از چنین حوادثی غفلت کرده اند که 
اگر بخواهیم امروز به »عدالت« پیش برویم، باید 
تمامی مسئوالن در دوره های پیشین را درباره 
قصورشان بازخواست و به وجدانشان یادآوری 
کنیم که دردها و مصائب امروز این سیالب ها 
نتیجه بی عرضگی و بی تدبیری های آن ها در 

زمان مسئولیت شان است.
مدیریت بحران با بلندگوی دستی!

مدیریت  در  »بحران  عنوان  و  تیتر  دیگر  حاال 
بحران« عبارتی آشنا در گزارش های رسانه ای 
است چرا که ساده ترین و در عین حال گویاترین 
مفهومی است که یک گزارشگر می تواند برای 
بحران«  »مدیریت  وضعیت  از  خود  گزارش 
مدیریت  سیستم  کند.وقتی  انتخاب  کشور 
بحران و مسئوالن بخش های مرتبط در امر مهم 
»پیشگیری از بحران« اهل تدبیر و اقدام به موقع 
وقوع  که  این  جز  نمی ماند  چاره ای  نیستند، 
بحران را از طریق بلندگوی دستی باید به مردم 

اطالع رسانی کرد. به این جمله مدیرکل مدیریت 
بحران استان سیستان و بلوچستان توجه کنید: 
»در طول ۳۰ سال اخیر این حجم از بارش در 
استان بی سابقه بوده است. با توجه به اعالم 
سازمان هواشناسی مجموعه مدیریت بحران 
قبل از آغاز بارش، اطالع رسانی درخصوص 
با  وقوع سیل انجام داده بود، به گونه ای که 
بلندگو در بسیاری از روستاها اطالع رسانی شده 

بود.« )ایرنا/ 2۳ دی ۹۸(
آقای مدیریت بحران اگر هنگام اطالع رسانی 
بلندگویی شما عده ای خواب بودند، یا ناشنوا 
بودند یا اصال در موقعیتی نبودند که در جریان 

هشدارتان قرار بگیرند، تکلیف چیست؟
آیا  است؟!  گونه  همین  بحران  مدیریت  آیا 
کشورهای پرباران اروپا این گونه وقوع بحران را 

مدیریت می کنند؟
آیا اهتمام بر آماده سازی زیرساخت ها شامل 
الی روبی رودخانه ها، مسیل ها و کانال ها یا 
فراهم آوری مسیرهای انتقال آب جزو تکالیف 
اقدامات  از بحران نیست؟ اگرچه  پیشگیری 
اجرایی در این بخش ها به طور مستقیم از وظایف 
سازمان مدیریت بحران نیست اما »روز حادثه« 

همه مدیریت بحران را می شناسند.
سیالب برخی مسئوالن را با خود برده است
باور  را  تا اصل »پیشگیری«  بپذیریم  بنابراین 
نکنیم این حکایت غم انگیز سیالب ما را هم با 
خود خواهد برد. چه بسا سیالب بی توجهی ها و 
بی تدبیری تاکنون بسیاری از مسئوالن را با خود 
برده است که در این روایت حبیب ا... دهمرده 
نماینده زابل قابل مشاهده است:»از آن جا که 
اوایل امسال استان سیستان و بلوچستان دچار 
سیل شد در ستاد مدیریت بحران کشور مقرر شد 
که رودخانه ها الی روبی شود اما تاکنون اقدامی 
در این زمینه صورت نگرفته که این امر بیانگر این 

است که »پیشگیری« معنایی ندارد.« 
)خبرگزاری تسنیم/ 2۳ دی ۹۸(

دادگاهی در پاکستان حکم اعدام »پرویز مشرف« را باطل کرد 

امید ژنرال به ادامه حیات 

تشـکیل  پاکسـتان  الهـور  شـهر  در  دادگاهـی 
دادگاه ویـژه در مـاه گذشـته بـرای پرویـز مشـرف 
حاکـم نظامـی سـابق ایـن کشـور و صـدور حکـم 
اعـدام بـرای وی را مغایـر قانـون اساسـی اعـالم 
اعـدام  حکـم  می رسـد  نظـر  بـه  حـاال  کـرد. 
رئیس جمهوری سـابق پاکسـتان نیز اعتبار خود 
را از دسـت دهـد. پیشـتر، دادگاه ویـژه پاکسـتان 
متشـکل از سـه قاضـی ارشـد ایـن کشـور 2۶ آذر 
گذشـته ژنـرال مشـرف را بـه جـرم تعلیـق قانـون 
اساسـی و خیانـت بـه کشـور بـه اعـدام محکـوم 
کـرده بـود. رای دادگاه پاکسـتان درخصـوص 
پرونـده خیانـت بـزرگ بـه کشـور علیـه »پرویـز 
مشـرف« پس از شـش سـال فرایند قضایی صادر 
شـد. شـبکه های خبـری پاکسـتان بـا انعـکاس 
درخواسـتی  درخصـوص  الهـور  دادگاه  رای 
کـه هفته هـای اخیـر علیـه دادگاه ویـژه ژنـرال 
مشـرف داده شـده بـه نقـل از کارشناسـان امـور 
حقوقـی گفتنـد: غیرقانونـی بـودن دادگاه ویـژه 

می توانـد رای ایـن دادگاه را نیـز بی اعتبـار کند. 
درخواسـت علیـه دادگاه ویژه پاکسـتان از سـوی 
تیـم حقوقـی حاکـم نظامـی سـابق ایـن کشـور به 
دادگاه الهـور ارائـه شـده بـود کـه در رای نهایـی 
آن قاضـی »مظاهـر علـی نقـوی« گفـت: »فراینـد 
محاکمـه ژنـرال مشـرف مطابـق بـا قانـون انجـام 
نشـده اسـت.« حاکـم نظامـی سـابق پاکسـتان از 
زمـان تشـکیل دادگاه ویـژه در ایـن کشـور حضور 
داشـت و  در روزهـای پایانـی سـال ۹۴ بـرای 
انجام معالجات پزشـکی پاکسـتان را تـرک کرد. 
ژنـرال پرویـز مشـرف رئیس جمهـوری پیشـین 
پاکستان 1۳ سـال پیش رئیس وقت قوه قضاییه 
را به دلیـل سـرپیچی از فرمان ریاسـت جمهوری 
موسـوم بـه )پـی سـی او( برکنـار و نزدیـک بـه ۶۰ 
قاضی را  اخـراج کرد. او 12 آبـان 1۳۸۶ پس از 
اختالفات شـدید بـا رئیس دیـوان عالـی و قضات 
پاکسـتانی بـرای ۴2 روز اقـدام بـه تعلیـق قانـون 

اساسـی کشـور کـرده بـود.

رئیس کل بانک مرکزی:

کسانی که دارایی خود را تبدیل به ارز می کنند حتماً متضرر می شوند

که  این  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
است  هدفمند  مرکزی  بانک  اقدامات 
و برخالف گذشته تنش ها نمی تواند زیاد 
بازار ارز را دچار نوسان کند افزود:کسانی 
می کنند  ارز  به  تبدیل  را  خود  دارایی  که 
حتمًا متضرر می شوند. به گزارش تسنیم، 
همتی در حاشیه جلسه با روسای اتاق های 
بازرگانی مشترک ایران و کشور های مختلف 
گفت: همه می دانند بانک مرکزی به صورت 
جدی وارد بازار می شود و کسانی که دارایی را 
تبدیل به ارز می کنند حتمًا متضرر می شوند. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل بازار 

گفت: اقدامات بانک مرکزی هدفمند است 
و تنش ها دیگر نمی تواند زیاد بازار را دچار 
نوسان کند. وی افزود: در سامانه نیما به 
صورت روزانه و روان ارز متقاضیان تأمین 
می شود و در بازار اسکناس نیز از طریق شبکه 
۷۰۰ صرافی ارز مردم تأمین می شود.او 
افزود: نرخ ارز االن با نرخ یک سال پیش 
چندان تفاوتی ندارد و شاید کمتر هم شده 
باشد و کسانی که ارز نگه داشته اند احتماال 
ضرر کرده اند.همتی گفت: محدودیت هایی 
نیز در گردش ریال ایجاد کرده ایم و سفته بازی 

نمی تواند درجریان اقتصاد اتفاق بیفتد.
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تحلیل روز

نمای روز 

باران و سیل یک هفته اخیر باعث شد بسیاری 
از تجهیزات و جنگنده های رژیم صهیونیستی 
در پایگاه هوایی »حتسور« آسیب ببیند و این 

خسارت ها میلیون ها دالر برآورد شده است.

حاشیه ای در کار نیست! 
گل عنبری -از دیروز کلیپی در فضای مجازی و به 
ویژه از طریق خبرگزاری ها و رسانه های دارای اسم 
و رسم با عنوان "فریم پرحاشیه" یا "تصویر پرحاشیه" 
در حال انتشار است که بی دقتی رسانه ها و ناآشنایی 
با فرهنگ و رسوم عربی و عمانی را می رساند. در 
این فیلم کوتاه هیچ حاشیه ای وجود نــدارد، بلکه 
تمامی حرکات از سر احترام است. سلطان جدید 
عمان می خواست محمد بن زاید را تا دم در بدرقه 
کند، اما ولیعهد ابوظبی اصــرار داشــت همان جا 
خدا حافظی کند. دست ندادن سلطان هیثم مطابق 
رسم عمانی هاست که برای احترام به مهمان اصرار 
می کنند تا دم در بدرقه کنند و همان جا دست بدهند، 
اما حرکت دست بن زاید نشان می دهد که سلطان 
هیثم را سوگند می دهد که دم در نیاید و باالخره 
همان جا خداحافظی می کنند.هر چند که باید 
گفت عمان و امارات کشورهای همسایه ای هستند 
که هیچ گاه روابط حسنه ای با هم نداشتند و هر از 
چندگاهی خبر از بازداشت یک تیم جاسوسی در 
کشورهای هم منتشر می کنند و طرف دیگر را متهم!

بلومبرگ: همه پولم را خرج خالص شدن از شر ترامپ می کنم 

جنگ نیویورکی ها با سالح پول
مورالس درخواست برای مسلح شدن مردم بولیوی علیه کودتاچیان را تایید کرد 

فراخوان »اوو«از آرژانتین
تنها کشورهایی که با آمدن ترامپ به کاخ سفید 
با چالش های متعدد روبــه رو شده اند نیستند 
که آرزوی رفتن وی را دارنــد. مایکل بلومبرگ، 
شهردار سابق نیویورک و همشهری دونالد ترامپ 
که هشتمین فرد ثروتمند آمریکا نیز است گفته 
که حاضر است بیشتر ثروت اش را برای »خالص 
شدن از شر ترامپ« هزینه کند. گفته می شود جمع 

دارایی های وی به ۵۰ میلیارد 
دالر می رسد. بلومبرگ در عین 
بر  مبنی  رقبایش  انتقاد  حــال 
تالش وی برای خرید انتخابات 
آمریکا را رد کرد. سناتور الیزابت 
وارن که یکی از رقبای مطرح 
بلومبرگ در انتخابات ۲۰۲۰ 
است، از وی به دلیل آغاز فعالیت 

انتخاباتی اش با یک تبلیغات تلویزیونی ۳۷ میلیون 
دالری انتقاد کرد و گفت که این شهردار سابق 
شهر نیویورک می کوشد دموکراسی آمریکایی را 
بخرد. بلومبرگ پس از ورود به عرصه انتخاباتی، 
جو  از  پس  پنجم  جایگاه  در  ها  نظرسنجی   در 
بایدن،   برنی سندرز، وارن و پیت بوتیجیج قرار 
گرفت. بلومبرگ که قبال جمهوری خــواه بود و 
ثروت خود را از فروش اطالعات مالی به شرکت 

های وال استریت کسب کرده است، می گوید: 
»یکی از دالیلی که به طور منطقی مطمئن هستم 
که می توانم ترامپ را شکست دهــم،   این است 
که نزد جمهوری خواهان میانه رو فــردی قابل 
قبول هستم.« امید بلومبرگ در حالی است که 
ترامپ در توئیتی نوشت: برنی سندرز دیوانه در 
نظرسنجی ها در حال پیش افتادن است و در 
مقابل رقبایش در داخل حزب 
تنبل )دموکرات( بسیار خوب 
به نظر می رسد. خب همه این 
ــوش بــه زنگ  ــه؟ گ هــا یعنی چ
باشید! نامزدهای دموکرات در 
انتخابات مقدماتی ۲۰۲۰، اگر 
بخواهند شانسی برای پیروزی 
داشته باشند، باید در ایــاالت 
اولیه و تعیین کننده ای مانند آیووا، نیوهمپشایر 
و کارولینای جنوبی و نــوادا در برابر رقبای خود 
حداکثر امتیازات ممکن را کسب کنند. حال آن که 
نظرسنجی سراسری اخیر موسسه امرسون، نشان 
می دهد که حداقل در دو ایالت آیووا و نیوهمپشایر، 
سندرز وضعیت مناسبی دارد، با این حال در این دو 
ایالت نیز نمی توان وی را پیروز از پیش تعیین شده 

رقابت فشرده دموکرات ها دانست.

اوو مورالس رئیس جمهور مستعفی بولیوی از 
درخواستش برای مسلح شدن مردم در مقابل 
کودتاچیان با حمایت آمریکا دفاع کرد.مورالس 
در مصاحبه با »رویترز« با دفاع از سخنان چند 
ماه پیش خود گفت، اگر دولت به مردم حمله 
کند، آن ها حق دفاع از خود را دارند. با این حال 
تشریح کرد منظورش مسلح شدن شهروندان 

به سالح گرم نبوده و مخاطبش 
ــای مدافعی بــوده که  ــرو ه ه گ
موجودیت  کم وبیش  همواره 
داشــتــنــد.ایــن رئیس جمهور 
سابق بولیوی که در آرژانتین 
به سر می برد، گفت: »اگــر در 
به  مسلح  نــیــروهــای  بولیوی 
مردم شلیک می کنند و مردم 

را می کشند، مردم این حق را دارند که امنیت 
ــزود: »از  خود را سازمان دهی کنند«. وی اف
سالح هایی مانند تیر و کمان صحبت نمی کنم«.

مورالس در ادامــه گفت: »زمانی این گروه ها 
دیگر  زمانی  می شدند،  نامیده  شبه نظامی 
اتحادیه های امنیتی یا پلیسی نامیده می شدند 
و در برهه ای دیگر گارد نام داشتند. این چیز 
جدیدی نیست«. وی که اولین رئیس جمهور 

بومی بولیوی به شمار می آید، پاییز امسال و در 
حالی که برای بار چهارم در انتخابات پیروز شده 
بود، از سوی احزاب مخالف به تقلب متهم شد 
و در نهایت با تهدید ارتش بولیوی و تحت فشار 
کشورهای غربی، مجبور به ترک کشورش شد. 
او دو ماه پیش از آرژانتین پناهندگی سیاسی 
دریافت کرد.از آن زمان، دولت کودتای بولیوی 
ــز«، از  به ریاست »جنین آن
نوادگان استعمارگران اولیه 
بولیوی، اعتراض های مردم 
را با سرکوب و خشونت پاسخ 
داده و کشتار بومیان این 
کشور را بار دیگر احیا کرده 
اســت.شــمــار آمـــار رسمی 
کشته شدگان در بولیوی از 
آغاز اعتراضات به بیش از ۳۰ نفر رسیده است. 
همچنین ده ها نفر مفقود، بیش از ۷۰۰ تن 
زخمی و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده اند.
مورالس در مصاحبه ای دیگر گفته بود که دلیل 
فشار آمریکا برای برکناری او، قراردادهای 
گسترده بولیوی با چین در زمینه استخراج 
لیتیوم و همچنین خودداری وی از قطع روابط 

با ایران، کوبا و ونزوئال بوده است.

گویا پـــروژه "وحـــدت محور مقاومت" در میان 
عراقی ها به پیش می رود. شبکه خبری المیادین 
از نشست مهم شماری از رهــبــران گروه های 
مقاومت عراق با رهبر جریان صدر درباره پایان 

دادن به اشغالگری آمریکا در این کشور خبر داد.
پایگاه اطالع رسانی مقاومت »النجباء« عراق نیز 
با انتشار تصاویری از این نشست نوشت: نشست 
مشترک رهبران مقاومت عراق به میزبانی »شیخ 

اکرم الکعبی« دبیرکل مقاومت اسالمی ُنَجباء 
برگزار شد و طی آن عالوه بر رهبر جریان صدر،  
فرمانده کتائب سیدالشهداء و نماینده دبیرکل 
عصائب اهل الحق حضور داشتند.یکی از مهم 
ترین پیامدهای جنایت دولت تروریستی آمریکا در 
ترور سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« و» ابومهدی 
المهندس« و  همراهان شان، ایجاد اجماع میان 
گــروه هــای مقاومت در عــراق ضد آمریکاست.
حتی پیام اخیر مقتدی صدر خطاب به ترامپ  
نیز بیانگر همسویی و همگرایی جریان صدر با 
گروه های مقاومت در عراق ضد ایاالت متحده 
آمریکاست.گروه های مقاومت که عمدتًا زیر 
مجموعه سازمان حشد الشعبی قرار می گیرند، 
در پنج سال اخیر نقش مهمی در تحوالت عراق از 
جمله در پاک سازی جغرافیای این کشور از اشغال 
گروه تروریستی داعش ایفا کردند.اکنون به نظر 
می رسد جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی  
و شهید ابومهدی به مرحله جدیدی برای نقش 

آفرینی این گروه ها در عراق تبدیل شده است.
تاکید بر حاکمیت عراق، ضدیت با آمریکا و مقابله با 
نگاه تحقیرآمیز واشنگتن به عراق از شاخصه های 
اصلی این مرحله است. همزمان،»محمد محیی« 
سخنگوی کتائب حزب ا... عراق از شاخه های 
سازمان الحشد الشعبی که در تجاوزهای اخیر 
آمریکا  حدود ۳۰ نفر از نیروها و فرمانده خود 
»ابومهدی المهندس« را از دســت داد، تاکید 
کرد: این گروه در حال آماده شدن برای مقابله با 
نیروهای آمریکایی است.وی در گفت وگو با شبکه 
المیادین تصریح کــرد: »ما می دانیم نیروهای 
آمریکایی تالش دارند برای مدت طوالنی تری در 
عراق بمانند؛ اما به طرف های رسمی عراق فرصت 
می دهیم تا همه ابزارها برای خروج نیروهای 
آمریکایی را به کارگیرند.« محیی اخراج نظامیان 
آمریکایی از منطقه را اولویت خواند و گفت: 
»جبهه مقاومت برای مقابله با نیروهای آمریکایی 

درمناطق وسیعی گسترده شده است.«

دیدار رهبران عصائب،کتائب، سرایا السالم و النجباء برای اخراج نظامیان آمریکایی 

محور مقاومت عراق بر مدار وحدت 

قاب بین الملل 

جنگ روانی حزب ا... علیه تل آویو 
حزب ا... لبنان با نصب بیلبوردهایی در مرز با اراضی 
اشغالی، رژیم صهیونیستی را به گرفتن انتقام خون 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی تهدید کرده است.
به نقل از روزنامه عبری زبــان "ماکور ریشون" در 
یکی از این بیلبوردها نوشته شده بود:" پرچم او را 
در تمامی میدان ها و جبهه ها حمل خواهیم کرد". 
همچنین روی آن با زبان عبری عبارتی به مفهوم 
"تــرس از او ادامــه دارد" نوشته شده بــود. از زمان 
شهادت سردار سلیمانی، ارتش رژیم صهیونیستی 
آماده باش نیروهای خود در جبهه شمالی را برای 
مقابله با هرگونه اتفاقی چه از جنوب لبنان و چه از 
منطقه جوالن سوریه در باالترین سطح قرار داده 
است. پیشتر حزب ا... لبنان اعالم کرده بود انتقام 
ترورسردار سلیمانی را می گیرد، در این زمینه نعیم 
قاسم، معاون دبیرکل حزب ا... تاکید کرده بود: "این 
انتقام برای ایران نبوده بلکه برای کل جهان اسالم 

و تمامی نهادهای مقاومت در برابر اسرائیل است".

 مداین صالح، نام شهری تاریخی با سازه های سنگی 
در شمال غربی عربستان سعودی است که عموما 
مسلمانان از آمدن به آن خودداری می کنند. آن ها 
معتقدند این محل به دلیل این که نبطی ها حاضر 
به پذیرفتن اسالم نشدند نفرین شده است. اکنون 
با رونق گرفتن گردشگری در عربستان، این شهر 
میزبان هزاران گردشگر خارجی است و مکانی برای 
درآمدزایی دولت سعودی. مداین صالح به عنوان 

نخستین اثر ثبت شده عربستان در یونسکو است.

خبر متفاوت 



هادی محمدی – بعد از سردار حاجی زاده 
ــردار سالمی فرماندهان ارشـــد سپاه  و سـ
پاسداران ، نوبت به سخنگوی دولت رسید 
تا در برابر خبرنگاران و در واقع ملت بزرگ 
ــران از غم بــزرگ این روزهــا بگوید؛ از یک  ای
شرمساری بزرگ و یک خطای نابخشودنی 
ــالع رسانی نکردن به موقع واقعیت  در اط
ها دربــاره سقوط بوئینگ. علی ربیعی هم با 
بغضی در گلو از درد بزرگ نظام بابت هدف 
قرار گرفتن غیرعمدی هواپیمای اوکراینی 
گفت اما نکته مهم سخنان ربیعی در جریان 
قرار نگرفتن رئیس جمهور تا عصر جمعه بود 
. نکته ای که به قول او به خاطر بوروکراسی 
و ساختار معیوب اطالع رسانی در نیروهای 
مسلح و نظام اداری کشور به یک نقطه ضعف 
بزرگ تبدیل شد . به گزارش خراسان، علی 
ربیعی گفت: ما متهم به دروغگویی و پنهان 
کاری شدیم در حالی که واقعا این گونه نبود 
و ما دروغ نگفتیم. دروغ به معنی جعل آگاهانه 
و عامدانه واقعیت است. همه کسانی که در 
آن روزهــا و در اوج جنگ روانــی آمریکا علیه 
ــران اظهار نظر می کردند مبتنی بر  ملت ای
عرق ملی و با استناد به اطالعات موجود در 
همان لحظه اظهار بود و همه موضع گیری ها 
ریشه در بی اطالعی یا بهتر بگویم بی اطالع 
گذاشتن آن ها بود. وی افزود: روز جمعه نتایج 
تحقیقات نهایی شده ستاد کل نیروهای مسلح 
در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی شد و 
به اطالع رئیس جمهور رسید و پس از آن جلسه 
ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد. همه 
بهت زده، ناراحت و نگران بودند. هیچ یک از 
مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور 
تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما 
که همان آتش پدافند غیر عمدی خودی بوده 
مطلع نبودند. از زمانی که رئیس جمهور از 
موضوع مطلع شد، دستور تشکیل شورای 
عالی امنیت ملی را داد که منجر به صدور 
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه رئیس 
جمهور در این خصوص شد. ربیعی ادامه داد 
: همین جا از همه ملت ایران، افکار عمومی 
و روزنامه نگاران عزیز عذرخواهی می کنم. 
واقعیت این است که دولت خود گرفتار این 
چرخه معیوب اطالع رسانی و کسب اطالعات 
است. وی اضافه کرد: اقدام روز شنبه ستاد 
کل نیروهای مسلح در صــدور بیانیه ای که 
با صداقت و مسئولیت پذیری این حادثه را 
بر عهده گرفتند و اعــالم کردند که ناشی از 
یک خطای انسانی بوده، قابل تقدیر و شروع 
خوبی است که قطعا با شفافیت تا انتها ادامه 
خواهد یافت. با این حال نمی توان منکر شد 

که غم و اندوه بزرگی بر دل های بازماندگان 
آن عزیزان و همچنین تمام ملت ایران نشست. 
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در این میان 
نباید فراموش کنیم که ریشه این اتفاق ناگوار از 
همان شبی بود که رژیم آمریکا تصمیم به ترور 
بزدالنه سردار سلیمانی گرفت و سایه جنگ 
را بر سر این کشور گستراند و یک اضطراب 
و فشار روانی سنگین اجتماعی و سیاسی بر 
جامعه ما تحمیل کرد. در ادامــه خبرنگاری 
پرسید در چند روز گذشته خبرهایی مبنی 
بر استعفای رئیس جمهور، شما، جهانگیری  
و حتی شمخانی مطرح شد ، چرا کسی در 
خصوص ایــن اتفاق استعفا نمی کند؟ اگر 
شفاف هستید و مصلحت اندیشی نمی کنید 
بفرمایید چرا مسئوالن ذی ربط در این زمینه 
به شما اطالعات درست ندادند؟ آن مسئوالن 
ذی ربط چه کسانی بودند؟ این که شما می 
گویید بعدازظهر جمعه آقای روحانی موضوع را 
متوجه شدند اصال قابل پذیرش نیست. ربیعی 
در پاسخ گفت: اگر نسبت به خودم احساس 

می کردم که واقعیتی را می دانستم و به مردم 
نگفتم یک لحظه هم نمی ماندم. اما مطمئن 
باشید رئیس جمهور جمعه ۴ بعدازظهر این 
موضوع را متوجه شده است. سردار حاجی 
زاده گفتند که روز چهارشنبه متوجه شدند 
و مسئوالن باالتر را مطلع کردند و آن سلسله 
مراتب خودشان بوده و آن ها هم فکر کردند 
که نیاز به بررسی است و باید این موضوع را 
بررسی می کردند، من نمی دانم و پاسخ گو 
نیستم که نیاز به چه چیزی بوده است. وی 
ادامه داد: به هر حال مسئوالن ذی ربط دولتی 
همه روز جمعه این موضوع را فهمیدند و در 
این هیچ تردیدی نیست، قطعا می گویم آقای 
رئیس جمهور نه در کسوت رئیس جمهور و 
نه رئیس شورای عالی امنیت تا عصر جمعه از 
این موضوع مطلع نبودند . آن ساختار هم باید 
بررسی شود و خودشان بگویند که چرا این 
اتفاق افتاده و چرا رئیس جمهور دیر مطلع شده 
است و این تعلل، سوال و مطالبه خود رئیس 

جمهور هم است که باید پاسخ داده شود.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

علما مردمی بیندیشند

آیت ا... جوادی آملی مفسر برجسته قرآن گفت: 
علما وظیفه دارند خود را به مردم جامعه نزدیک 
کنند و راه آن این است که مردمی بیندیشند و 
خیرخواه مردم باشند و این میّسر نیست مگر این 

که تالش و کوشش کنند 
کــه علم صائب و عمل 
و  باشند  داشته  صالح 
آن را به جامعه خود نیز 

کنند./ منتقل 
مهر

هنوز انتقام نگرفته ایم

حجت االســالم »علی شیرازی« نماینده رهبر 
معظم انــقــالب در نــیــروی قــدس ســپــاه، ضمن 
ــران هنوز انتقام خــون ســردار  ــالم ایــن که ای اع
سلیمانی را نگرفته، افزود: پس از عملیات علیه 

پایگاه آمریکایی، دشمن 
ــری  ــگ ــای دی ــی ه ــل ــی س
دریافت خواهد کرد./

فارس

فرمانده انتظامی پایتخت: 
در تجمعات اخیر پلیس به هیچ وجه تیراندازی نکرد 

فرمانده انتظامی پایتخت، درباره جوسازی 
شبکه های معاند مبنی بر زخمی شدن تعدادی 
از تجمع کنندگان گفت: پلیس با صبر و مدارا 
با افرادی که تجمع کرده بودند رفتار کرد؛ در 
تجمعات اخیر پلیس به هیچ وجه تیراندازی 
نکرد چرا که سعه صدر و خویشتن داری در 
دستور کار ماموران پلیس پایتخت بوده است. 
شامگاه یک شنبه برخی کانال های تلگرامی 
و صفحات اینستاگرامی متعلق به رسانه های 
فارسی زبان خارجی، مدعی تیراندازی به 
سمت برخی کسانی شدند که در پی حادثه 
هواپیمای اوکراینی برای بیان اعتراض خود در 
تهران تجمعی را برگزار کرده بودند. در برخی 
ویدئوها ادعا شده بود که زخمی ها با گلوله 

ساچمه ای مصدوم شده اند. به گزارش فارس، 
سردار حسین رحیمی در این باره تاکید کرد 
که ماموران ناجا در تجمعات اخیر به هیچ وجه 
تیراندازی نکرده اند. در همین باره میزان خبر 
داد:  مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت در پی 
انتشار برخی گمانه زنی ها در خصوص استفاده 
پلیس از سالح در اغتشاشات  ، اعالم کرد که 
»تاکنون در هیچ یک از تجمعات و اغتشاشات 
صورت گرفته پلیس از اسلحه استفاده نکرده 
است.« درعین حال فرمانده ناجا درباره حضور 
پررنگ مأموران پلیس در برخی معابر تصریح 
کرد: همه مسئوالن نیروهای مسلح و ناجا خود 
را شریک غم آن ها می دانند چرا که ما نیروهای 

مسلح پیشمرگ مردم و خادم ملت هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان خبرداد 

مسائل مالی؛ دلیل تایید نشدن صالحیت 
۹۰ نماینده فعلی مجلس 

 رژیم الغری در ادارات 
فراموش نشود

با توجه به ابالغیه های مختلفی که در سال های 
اخیر برای توانمندسازی هرچه بیشتر دستگاه 
های اجرایی و ادارات به مدیران مربوط ارسال 
شــده، قــرار اســت تا پایان ســال ۹۹ حــدود ۱۰ 
ــدازه کارمندان و بخشی از  درصــد از حجم و ان
ساختار دولت کوچک سازی شود و بر این اساس، 
با پایان یافتن دوره اول برنامه تحول اداری از سال 
۹۴ تا ۹۶ که با موفقیت اجرایی شد، دور دوم آن 
از ۹۷ تا ۹۹ تدوین شده است. در نتیجه بر اساس 
دستورات اخیر مسئوالن مهم دولتی به دستگاه 
ها، مقرر شده ضمن ارسال گزارش عملکرد دو 
سال اخیر، برنامه سال آینده نیز در این حوزه 

مشخص شود.

طرح بزرگ دولت برای انقالب 
گلخانه ای

بــا توجه بــه گـــزارش هــای ارســالــی تــعــدادی از 
دستگاه های دولتی به مسئوالن نهاد ریاست 
جمهوری که مورد تقدیر و تاکید نیز قرار گرفته، با 
اشاره به این که هم اکنون حدود ۱۴ هزار هکتار 
گلخانه در کشور وجود دارد، اعالم شده که با 
توجه به نیازهای کشور و ضرورت پیاده سازی 
برنامه اقتصاد مقاومتی، قرار است ظرف پنج 
سال آینده، این میزان با جهش بیش از ۴ برابری 
به حدود ۵۸ هزار هکتار برسد که فقط همین 
جهش، حــدود ۴۰۰ هــزار نیروی کار را جذب 
خواهد کرد و درآمد صادراتی چشمگیری برای 

ایران به همراه دارد.

روحانی مصوبه 3 فوریتی مجلس برای مقابله با آمریکا را ابالغ کرد 

روحانی  حسن  حجت االسالم  تسنیم- 
رئیس جمهور قانون اصــالح قانون اقدام 
ــالم سپاه پــاســداران  متقابل در بــرابــر اع
ــوان »ســازمــان  ــن ــه ع انــقــالب اســالمــی ب
تروریستی« توسط ایــاالت متحده آمریکا 

را که در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۷ دی 
۹۸ تصویب شد به دستگاه های ذی ربط 
ابالغ کرد. این قانون در سه ماده در مجلس 
ــورای اسالمی تصویب شــده و به تأیید  ش

شورای نگهبان نیز رسیده است.

ــاره به بررسی  ــورای نگهبان با اش سخنگوی ش
پرونده بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ داوطلب انتخابات 
ــدود ۲۴۷ نماینده فعلی  مجلس، گفت: از ح
مجلس، صالحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسائل 
مالی تایید نشده اســت، البته به برخی از آن ها 
مستندات پرونده شان توضیح داده شد و به بقیه نیز 
اگر درخواست کنند، این مستندات ارائه می شود. 
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی با بیان این 
که یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای 
بررسی صالحیت ها دریافت کردیم، اظهار کرد: 
مهم ترین دالیل رد صالحیت ها، مفاسد اقتصادی، 
مفاسد اخالقی و ضدیت با حاکمیت بوده است. 
کدخدایی افزود: سوءاستفاده از اموال عمومی، 
تحصیل مال نامشروع، اختالس، استعمال مواد 
مخدر، مفاسد اخالقی، محکومیت جنایی، سابقه 
شرارت، چاقو کشی و سابقه فروش مواد مخدر از 
جمله مصادیق رد صالحیت ها ست. وی اضافه 
کرد: به هر حال مراجع چهارگانه گزارش هایی 
در خصوص افراد برای ما ارسال می کنند که این 
گزارش ها همراه اسنادی است، مثاًل قوه قضاییه 
تصویر رأی صادر شده خود را نسبت به فرد برای ما 
ارسال می کند، بنابراین این ها باید مورد ارزیابی 
قرار گیرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: 
در قانون، تحقیقات محلی را داریم، در بسیاری از 
اوقات همین تحقیقات محلی به نفع افراد می شود، 
زیرا به دقت کار شورای نگهبان در بررسی پرونده ها 
کمک می کند. کدخدایی با بیان این که در مرحله 
اولیه بررسی صالحیت ها هستیم و 3۴ درصد 
افراد صالحیت شان تأیید نشده که آمار اندک است 
افزود:  از طرفی برخی فقدان شرایط داشتند مثال  
مدارک دقیق نفرستادند که این ها  نیز  تعدادی 
هستند، از این میان بیش از پنج هزار نفر تأیید 
صالحیت شدند، تا اآلن برای هر ُکرسی مجلس 

بیش از ۱۷ نفر داریم که رقابت می کنند.
عدم التزام عملی به اسالم شامل چه مواردی 	 

است؟
 سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: از 

کالهبرداری تا رعایت نکردن احکام 
و عبادات اسالمی، همگی این موارد 
ذیل بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات 

با عنوان عدم التزام به اسالم قرار گرفته 
است، مثال ممکن است یک امام جماعت 

مسجد عدم التزام به اسالم برایش لحاظ 
شود و این به معنای رعایت 

نکردن عبادات نباشد بلکه 
اقتصادی  مشکل  مثال 
داشته باشد. دراین باره 
خبرآنالین نیز نوشت: 
براساس اخباری که از 

روز گذشته 

منتشر می شود صالحیت برخی نمایندگان به 
دلیل عدم التزام به اسالم یا نظام جمهوری اسالمی 
ــورای نگهبان تایید نشده اســت. در  از ســوی ش
میان چهره های شاخصی که نام شان در فهرست 
ردصالحیت ها به چشم می خــورد می تــوان از 
علی مطهری، محمود صادقی، بهرام پارسایی، 
بهروز نعمتی، الیاس حضرتی، سیدحسین نقوی 
حسینی، طیبه سیاوشی، غالمعلی جعفرزاده و 
...نــام برد. در همین حال »سیدحسن رسولی« 
شورای عالی  مــرکــزی  انتخابات  ستاد  رئیس 
ســیــاســت گــذاری جبهه اصــالح طــلــبــان گفت: 
اطالعات اولیه دریافتی از گستره کمی و کیفی 
رد صالحیت نامزدها بی سابقه و بهت آور است. 
امیدوارم در مراحل بعدی رسیدگی با تجدیدنظر 
جدی شورای نگهبان امکان رقابتی شدن فضای 

انتخابات و بستن لیست برایمان فراهم شود.
میرزایی نیکو:30 نماینده به یک باره تایید 	 

صالحیت شدند
عضو  نیکویک  میرزایی  قاسم  حــال   درهمین 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این 
که طبق اطالع ما در مرحله اول، صالحیت ۱۲۰ 
داوطلب نمایندگی تایید نشده بود، به ایسنا گفت 
که یک شنبه شب، 3۰ نماینده مجلس برای حضور 

در انتخابات تایید صالحیت شدند.
مقایسه تعداد نمایندگان ردصالحیت شده 	 

مجلس نهم و دهم
درهمین حال، خبرآنالین گزارش داد که مقایسه 
آمار نمایندگان تایید صالحیت نشده مجلس نهم و 
دهم حکایت از افزایش نزدیک به سه برابری تایید 
صالحیت نشدگان دارد درحالی که برای انتخابات 
پیش رو صالحیت ۹۰ نماینده تایید نشده است، در 
انتخابات مجلس دهم که سال ۹۴ برگزار شد، از 
بین نمایندگان مجلس نهم تنها 3۷ نفر صالحیت 

شان برای حضور در انتخابات ۹۴ تایید نشد.
راه چمنی: 14 نماینده تهران در مجلس تایید 	 

صالحیت شدند
 همزمان به گزارش ایرنا محمد رضا راه چمنی 
دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی گفت: 
ــده،  ــت آم طبق آخــریــن اطــالعــات بــه دس
تاکنون صالحیت ۱۴ نفر از نمایندگان 
فعلی مجلس شــورای اسالمی از حوزه 
انتخابیه تهران تایید شده  که لیست نهایی 
ــه اصــــالحــــات در  ــه ــب ج
انتخابات پیش رو پس 
بندی های  جمع  از 
الزم از طریق شورای 
اصـــالح طـــلـــبـــان و 
ــزاب سیاسی  ــ اح
ــانـــی  اطـــالع رسـ

می شود. 

نگاه سوم

سنگ مزار شهید حاج قاسم 
سلیمانی

روز گذشته تصویری از سنگ مزار شهید حاج قاسم 
سلیمانی که در حمله تروریستی ارتش آمریکا  به 

شهادت رسید در فضای مجازی منتشر شد.
حاج قاسم سه ساعت قبل از شهادت در وصیت 
نامه  کوتاهی  که برای دخترش ارسال کرده بود 
خطاب  به همسرش نوشته بود که روی سنگ 
مــزارش  نوشته شود »سرباز« و از ذکر عناوین  و 

القاب  دیگر برای وی خودداری شود.

خبر مرتبط 
   

رئیسی: بدون هیچ گونه مالحظه، عدالت اجرا خواهد شد

همچنین به گــزارش میزان آیت ا... سید 
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز در 
ــورای عالی قــوه قضاییه سقوط  جلسه ش
پرواز ۷۵۲ تهران – کی یف را اتفاقی ناگوار 
و غم انگیز دانست و با بیان این که حقیقتا 
ــردم و مسئوالن  غم بزرگی بر دل همه م
نشست، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد مهم 
این حادثه، مسئله حقوقی آن است که باید 
دنبال شود بنابراین همه مردم عزیز مطمئن 
ــادی و معنوی  باشند که تمامی حقوق م
جان باختگان و خانواده های این عزیزان، 
به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده 

نظام نیز بر این استوار است. وی ادامه داد: 
رسیدگی های ابتدایی در کمیسیون های 
تخصصی و فنی انجام شد، زیرا این حادثه، 
ابعاد فنی پیچیده ای دارد که باید مورد 
توجه باشد. ادامه بررسی ها را به سازمان 
قضایی نیرو های مسلح واگذار کردیم که این 
سازمان نیز با بهره مندی از قضات برجسته 
و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر 
به پرونده رسیدگی می کند و مردم عزیز ما 
اطمینان داشته باشند که تاکید ما، اجرای 
عدالت در ایــن خصوص بــدون هیچ گونه 

مالحظه ای است. 

سخنگوی دولت: باید پاسخ دهند که چرا ماجرای 
هواپیمای اوکراینی را به رئیس جمهور اطالع ندادند
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از میان خبرهاجامعه
معاون وزیرآموزش و پرورش درد دل کرد

وضعیت آموزش و پرورش؛بدون استاندارد،بدون برنامه ریزی
غفوریان- معاون وزیر آمــوزش و پــرورش روز 
که  ــرد  ک تصریح  واقعیتی  همان  بــه  گذشته 
بیشتر مــردم از آن آگــاه هستند و با آن دست 
کیفیتی  بی  وضعیت  کنند؛  می  نــرم  پنجه  و 
ــارج از اســتــانــدارد مدرسه هــا، کــاس ها  و خ
ــوزش هــا. چنان چه معاون برنامه ریزی  و آم
و توسعه منابع ایــن وزارتــخــانــه گفته اســت: 
ــط کــنــونــی  با  ــرای ــرورش در ش ــ »آمــــوزش و پ
ــاس،  ــط کـــاری مــعــلــم، ک ــرای ــدارد ش ــان ــت اس
دارد.« فاصله  آمــوزشــی  منطقه  و   تجهیزات 

ایــن وضعیت بــدون کیفیت و اســتــانــدارد، در 
ــتــدای آذر امــســال وی ــت کــه اب  شرایطی اس

از کاهش 20 درصدی بودجه آموزش و پرورش 
نیز انتقاد کرده بود: اگر بودجه99 با وضع فعلی 
که اعام شده، بسته شود در درجه نخست 20 
درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار 
می گیرد و با تعطیلی کاس های دایر ممکن 
است پوشش تحصیلی 20 درصد دچار کاهش 
شود. علی اللهیار ترکمن گفته بود: »آموزش  و 
پرورش گزارش کامل خود مبتنی بر نیازهای 
این وزارتخانه، الزامات سند تحول و حداقل 
نیازهای اعتباری را تهیه کرده است که براین 
اساس بودجه مورد نیاز 74 هزار میلیارد تومان 
است و این را به عنوان پیشنهاد بودجه ای خود 
به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم و در پیش 
نویس سامانه بودجه نیز وارد شده است.«بودجه 
ــش 20 درصــــدی بــه مــجــلــس رفــت ــاه  بــا ک

با این حال و با وجود هشدارهای وزارت آموزش 
و پرورش، الیحه بودجه دولت با همان کاهش 
20درصدی از میزان بودجه مورد نیاز آموزش 

و پــرورش به مجلس رفت که همین روزهــا در 
کمیسیون تلفیق مراحل بررسی و پیگیری را 

می گذراند.

درد ناتمام       
به هر روی تمام آن چه امروز در مجموعه وزارت 
آموزش و پرورش می گذرد، شرایطی دور از 
استاندارد و کیفیت است که تاثیر مستقیمش 
بر آینده آموزشی فرزندان ماست وانگار بیان 
مداوم این موضوع که همچون دردی ناتمام بر 
پیکره جامعه سنگینی می کند، چندان گوش 

شنوایی ندارد.

ــرورش         چــرا بــرای دردهـــای آمـــوزش و پ
 گوش شنوا نیست؟

ــای بـــزرگ تــریــن و  ــ ــرا بـــرای درده ــن کــه چ ای
مهم ترین وزارتخانه گوش شنوایی نیست تا 
بر آن مرهمی بگذارد، شاید به ذهنیت ها و نوع 
مواجهه اغلب نماینده ها و مسئوالن با چنین 
موضوعاتی بر می گردد. طبیعتا وقتی فرزندان 
اغلب آقایان در مدارس »غیرانتفاعی« تحصیل 
می کنند  نباید چندان انتظار داشت که آن ها 
از حال و هوای مدارس دولتی و زخمی که بر تن 
این مدارس وجود دارد باخبر باشند. زخمی که 
حاال درمان نشدنش طوالنی شده است، چنان 
چه معاون وزیر در بخش دیگری از اظهاراتش  
بنا بر گزارش فارس، گفته است: ما در آموزش و 
پرورش با١١0سال سابقه قانون گذاری، هنوز 
الگوی توسعه ای برای ارائه خدمات آموزشی 
و پرورشی نداریم و نظام برنامه ریزی توسعه 

آموزش وپرورش را شکل نداده ایم.

چرا آموزش و پرورش استاندارد زدایی شد؟       
حاال این که این معاون وزیر دلیل این بی کیفیتی 
را چه اعام کرده است، به این جمله اش دقت 
کنید: رشد جمعیت دانش آموزی و فشار توسعه 
کمی در دهه ۶0و 70منجر به استاندارد زدایی 

در آمــوزش وپــرورش شد و آمــوزش  و پــرورش به 
استاندارد  کنونی  با  شرایط  در  علت  همین 
شرایط کاری معلم، کاس، تجهیزات و منطقه 
آموزشی فاصله دارد.اللهیار گفت: در آموزش 
هزینه دریافت و صرف می شــود، درحالی که 
فرایند تبدیل هزینه به سرمایه دچــار مشکل 
ــد شکل گیری سرمایه انسانی در  اســت و رون
آموزش وپرورش ملموس نیست.وی با اشاره به 
این که جامعه شناسان و اقتصاددانان معتقدند که 
آموزش وپرورش منافع اجتماعی ایجاد می کند، 
اظهار کرد: هم اکنون خانواده ها به سمت مدارس 
غیردولتی و مافیای کنکور برای دریافت کیفیت 
آموزشی می روند و در چنین شرایطی بیشتر 
منافع فردی در نظر گرفته می شود. وی افزود: 
بی ثباتی مدیریتی باعث شده غلبه راه حل های 
موقت به جای راه حل های اساسی افزایش پیدا 
کند و علت مسائل و مشکات گم شده است لذا 
در تعریف مسئله دچار مشکل هستیم چراکه 

نشانه های مشکل را به جای مشکل می گیریم. 

مسئوالن می گویند

شرط بهره مندی وانت بارها از 
سهمیه سوخت

معاون حمل و نقل بار و کاالی سازمان حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مالکان 
وانت بارهای بنزین سوز بــرای دریافت پروانه 
به  ســوخــت  سهمیه  از  بهره مندی  و  فعالیت 
سامانه بارانه مراجعه کنند.به گزارش فارس،  
با بیان این که داشتن پروانه  اسماعیل بیگی 
فعالیت وانت بار، شرط بهره مندی از سهمیه 
ســوخــت اســـت، افـــزود: تمهیدات الزم بــرای 
صدور پروانه فعالیت حدود 300 هزار ناوگان 
وانــت بــار بنزین سوز پــاک تهران انجام شده 
و مالکان  می توانند پروانه فعالیت خود را از 
نشانی اینترنتی Baraneh.tehran.ir دریافت 
ــرای طرح  ــه داد: باتوجه به اج کنند.وی ادام
سهمیه بندی ناوگان بنزین سوز از اواخــر آبان 
براساس  وانت بارها  سوخت  سهمیه  امسال، 
پیمایش تعلق گرفته و به همین منظور ناوگان 
متقاضی فعالیت در بخش حمل ونقل عمومی بار 
باید با مراجعه به سامانه بارانه شهرداری تهران 
که زیرمجموعه سیستم جامع حمل ونقل عمومی 

است، پروانه فعالیت دریافت کند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی منصوب شد

ــی در حکمی  ــام ــاد اس ــ ــر فــرهــنــگ و ارش وزیـ
ــوان مدیرکل  ــن ــه ع احـــســـان ا... حجتی را ب
منصوب  داخلی  خبرگزاری های  و  مطبوعات 
کرد.به گزارش وزارت ارشاد، در بخشی از حکم 
صالحی خطاب به   حجتی آمــده اســت: »امید 
ــی رود با استعانت از خداوند متعال، ضمن  م
بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود در زمینه 
نظارت  مطبوعاتی،  فعالیت های  گسترش 
و  خبرگزاری ها  و  مطبوعات  فعالیت های  بــر 
پایگاه های اطاع رسانی الکترونیک، حمایت از 
تشکل های صنفی در حوزه مطبوعات و تامین 
آزادی های مصرح در قانون مطبوعات در انجام 
بهینه شرح وظایف و ماموریت های اداره کل موفق 
و موید باشید.« احسان ا... حجتی پیش از این 
سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی و مدیرکل دفتر تبلیغات و اطاع رسانی 

این وزارتخانه بود.

کشت مواد مخدردرافغانستان 
50 برابر شد

جمهوری  انتظامی  نیروی  مرزبانی  فرمانده 
ــران گــفــت: کشت مـــواد مــخــدر در  اســامــی ایـ
افغانستان نسبت به  20 سال قبل، ۵0 برابر 
افزایش داشته است.به گــزارش ایرنا، سردار 
سرتیپ رضایی دیروز در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی افــزود: مشکل عمده 
در شرق کشور، مواد مخدر است و سال 20١9 
کشور افغانستان طبق اعام سازمان ملل متحد 
بیش از 9 هزار تن تولید مواد مخدر داشته است.
وی ادامه داد: در 9 ماه امسال 7۶ تن کشفیات 
مواد مخدر در بخش مرزبانی بوده که نسبت به 

سال گذشته افزایش ۵7 درصدی دارد.

افزایش 25 درصدی صدقات 
مردم به مددجویان کمیته امداد

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
با بیان این که صدقات مردم به مددجویان کمیته 
امداد 2۵ درصد رشد کرده است، گفت: در 9 
ماه امسال 30۶ میلیارد تومان صدقه جمع آوری 
شده است.به گزارش فارس، عسگریان افزود: 
از سه سال گذشته تاکنون حــدود ١0۸ هزار 
صندوق صدقات جمع آوری شده که 3۵ هزار 
صندوق در 9 ماه امسال جمع آوری شده است و 
هم اکنون ١۸4 هزار صندوق صدقات در سراسر 

کشور وجود دارد.

 طرح تعیین محدودیت سنی
 برای »وام ازدواج« در قانون بودجه

معاون رئیس جمهور در امــور زنــان و خانواده 
اظهار کرد: سعی داریم بتوانیم در قانون بودجه 
محدودیت سنی بــرای وام ازدواج مدنظر قرار 
دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود 
ایــن که  بیان  ابتکار با  باشد.معصومه  نداشته 
کمیسیون فرعی لوایح دولت درخصوص الیحه 
کودک همسری نظر مثبتی داده ، به ایسنا گفت: 
با توجه به آمارهایی که از میزان ازدواج کودکان 
وجود دارد باید هرگونه ممنوعیت ازدواج زیر ١3 
سال را در قانون تثبیت کنیم و به این مسئله توجه 
شود که چگونه به کودکان وام ازدواج پرداخت 
می شود؟ چراکه کودکان نمی توانند حساب 
بانکی داشته باشند و از حساب خود برداشت 
کنند و مشخص نیست که وام واقعا به دست این 
زوج می رسد.وی افــزود: بنابراین سعی داریم 
بتوانیم در قانون بودجه این موضوع را تعدیل کنیم 
و محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر قرار 
دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود 
نداشته باشد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و خانواده افزود: یکی از مشکات ازدواج کودکان 
این است که آن ها به هیچ یک از امکانات حقوقی 
از جمله حضور در دادگاه دسترسی ندارند و حتی 
نمی توانند مهریه خود را در دادگاه تقاضا کنند. به 
گزارش ایسنا،  پیش از این تندگویان  معاون امور 
جوانان اعام کرد که بررسی ها نشان می دهد 
که در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و 
ــه رو هستیم، از وام ازدواج برای  اقتصادی روب
معامله کودکان زیر ١۵ سال استفاده می شود. 
به نظر می رسد اگر قصد داریم برای وام ازدواج 
تمهیداتی بیندیشیم که جوانان بتوانند از پس 
بــازپــرداخــت آن برآیند باید قواعد و ضوابطی 
نیز درخصوص سنینی که می توانند این وام را 
دریافت کنند وضع شود تا چنین آسیب هایی نیز 

به وجود نیاید.  

اللهیار: هنوز 
الگوی توسعه ای 

برای ارائه 
خدمات آموزشی 
و پرورشی نداریم

بیمه مرکزی: جزو 10کشور اول حادثه خیز دنیا هستیم
فرصت 3 ماهه  بیمه شخص ثالث به 9 میلیون موتورسیکلت

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: ١١ میلیون 
دستگاه موتورسیکلت تردد می کنند که دو 
میلیون آن تحت پوشش بیمه هستند و مالکان 
موتورسیکلت ها سه ماه فرصت دارند تا برای 
دریافت بیمه نامه شخص ثالث بدون پرداخت 
جریمه اقدام کنند.به گزارش ایلنا، غامرضا 
سلیمانی در نشستی خبری با بیان این که 
جزو ١0کشور حادثه خیز در دنیا هستیم، 
گفت: این روزهــا شاهد سیل در سیستان و 
بلوچستان هستیم که مشکات زیادی ایجاد 
کرده است.وی افزود:باید نظام و سیستمی 
باشد که این مشکات را جبران کند، بنابراین 
صندوق بیمه حــوادث طبیعی مطرح و در 
مجلس و دولت نیز تصویب شد و اگر در شورای 
نگهبان تصویب شود ساز و کار این صندوق 
را اعــام می کنیم. رئیس کل بیمه مرکزی 
گفت: احتماال قبل از پایان سال این صندوق 
تصویب و اجــرا شود.سلیمانی با بیان این 
که با ایجاد این صندوق نظام بیمه تغییر می  
کند، اظهار کرد:30 میلیون واحد مسکونی 
تحت پوشش قــرار می گیرد و با تصویب آن 
پوشش همگانی تمام واحد های مسکونی 
ــــت.وی گفت: 22 میلیون  را خــواهــد داش

دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که 20 
میلیون تحت پوشش شخص ثالث هستند و 
١0 درصد آن فاقد بیمه اند. طبیعی است که 
همه خودروها باید تحت پوشش باشند و برای 
تشویق مردم به مناسبت دهه فجر ١١.١.9۸ 
کلیه خودروهایی که فاقد پوشش بیمه هستند 
بدون جریمه می توانند برای بیمه خودروی 
خود اقدام کنند. سلیمانی با بیان این که بیمه 
ــه داد: در  شخص ثالث اجباری اســت، ادام
مدت زمان مذکور افراد متقاضی می توانند 
بدون پرداخت جریمه برای صدور بیمه نامه 
اقدام کنند. رئیس بیمه مرکزی افــزود: ١١ 
میلیون دستگاه موتور سیکلت تردد می کنند 
که دو میلیون آن تحت پوشش بیمه هستند و 
مالکان موتور سیکلت ها سه ماه فرصت دارند 
تا برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث بدون 
پرداخت جریمه اقدام کنند. سلیمانی افزود: 
١۵0 هزار دستگاه ماشین آالت کشاورزی 
تحت پوشش بیمه هستند امــا هنوز تعداد 
زیادی فاقد بیمه اند این گروه هم از بخشودگی 
جریمه برای دریافت بیمه نامه برخوردارند. 
این سیاست برای ماشین آالت راهداری هم 

وجود دارد.

عضوکمیسیون آموزش در گفت  وگو  با خراسان:

 دولت ها نگاه دلسوزانه به آموزش و پرورش 
نداشته اند

محمد اکبری-فریده اوالد قباد عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس در گفت وگو 
با خراسان گفت: جای تاسف است که برخاف دیگر کشورها که عمدتا سهم آموزش و 
پرورش از بودجه را رقمی ١۵ تا 2۵ درصد کل بودجه در نظر می گیرند ما فقط ١0 درصد 
از کل بودجه را در نظر داریم و آن هم با کسری بودجه ای باالی ١0 هزار میلیارد. وی با بیان 
این که نظام آموزشی کشور چه به لحاظ تامین منابع انسانی و چه به لحاظ منابع مالی در 
مضیقه است افزود: باوجود آن که تراکم فضای دانش آموزی باید هشت متر باشد مثا در 
استان تهران چهار متر است یا ما به 40 هزار مشاور آموزشی در کشور نیازداریم در حالی 
که هم اکنون ١2 هزار مشاور داریــم. اوالد قباد به برخی دیگر از کمبودها اشاره کرد و 
گفت:  بسیاری از کاس ها باید تخریب و نوسازی شود و برای مدارس باید طبق آمایش های 
سرزمینی وضعیت جمعیت دانش آموز و نیازمندی های منطقه ای اقدام شود. وی با اشاره به 
تصمیم مجلس برای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب،برق و تلفن به عنوان کمک 
مالی به نظام آموزش  گفت:  متاسفانه دولت ها آن گونه که باید و شاید نگاه دلسوزانه ای به 
آموزش و پرورش نداشته اند. در برنامه ششم توسعه شاهد بودیم که فقط یک بند مربوط به 

آموزش و پرورش بود و ما در مجلس آن را تا 24 بند افزایش دادیم.

گفت وگو

سونوگرافی زنان و زایمان در بیمارستان های دولتی رایگان شد
دیوان عدالت اداری کشور دریافت هرگونه 
وجه بابت انجام سونوگرافی توسط متخصصان 
 زنان را در بیمارستان های دولتی ممنوع کرد. 
بنابرخبر فـــارس، ایــن رأی بــراســاس طرح 
شکایتی بوده که در آن تأکید شده معاونت 
درمان وزارت بهداشت در بخشنامه ای انجام 
های  بیمارستان  در  صرفًا  را  سونوگرافی 
دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیئت وزیران برای 
ــورای عالی بیمه  بخش دولتی و مصوبه ش
مجاز دانسته و در بند 3 بخشنامه مذکور، 
»متخصصان زنان و زایمان شاغل در تهران 
و کــان شهرها و مراکز استان و شهرهای 
دارای دانشگاه-دانشکده علوم پزشکی و 
سایر شهرهای واجد متخصصان رادیولوژی 
از انجام سونوگرافی منع شدند و در صورت 
انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان 
ممنوع اعام کرده است و در ذیل بخشنامه 
دیگری استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط 
متخصصان زنــان و زایمان واجــد شرایط در 
مطب به عنوان ابــزار کمک تشخیصی در 

حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته 
ــوان عدالت اداری  است.«براین اســاس دی
رأی داد که »نظر بـه این که دریافت وجه از 
درمانی  مراکز  در  تشخیصی  سونوگرافی 
دانشگاهی دولتی توسط متخصصان زنان 
و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی 
دستگاه های دولتی از مردم است که طبق 
ماده ۶0 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم 
قانون گذار دارد، لیکن طرف شکایت مجوزی 
ــه نکرده و از طرفی در  در ایــن خصوص ارائ
بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی 
در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با 
اعمال تبعیض نارواست.لذا در مجموع این 
بندها مغایر حکم ماده ۶0 قانون مرقوم و بند 
9 اصل 3 قانون اساسی است و مستند به بند 
١ ماده ١2 و مواد ١3 و ۸۸ قانون تشکیات 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
ســال ١392 از تـــاریـــخ تصویب ابطال می 

شود.«
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سینمای جهان

تلویزیون

ــردان  ــارگ بهمن فـــرمـــان آرا ک
سینما، در واکنش به غیبت فیلم 
»مجبوریم« اثر رضا درمیشیان 
در جشنواره فیلم فجر نوشته 
اســت: »مهندسی در انتخاب 

فیلم ها حرف اول را زد.« او در این فیلم به عنوان 
بازیگر حضور دارد.

هـــادی حــجــازی فــر در صفحه 
اینستاگرام خود پستی منتشر 
ــرده و از مــخــاطــبــانــش در  ــ ک
فــضــای مــجــازی خداحافظی 
کرده است. پیش از او، پژمان 

جمشیدی نیز با انتشار پستی از ترک فضای 
مجازی خبر داده بود.

ــا نقش  ــه ب مــیــاد مــیــرزایــی ک
ــال »بــانــوی  ــری ــد« در س ــی »رش
عمارت« شناخته می شود، در 
مجموعه تلویزیونی »بیگانه ای 
ــن اســـت« ســاخــتــه احمد  ــا م ب

امینی، بازی کرده است. این سریال در مرحله 
تصویربرداری قرار دارد.

چهره ها و خبر ها

ســیــامــک اطــلــســی پـــس از 
»مختارنامه« در همکاری تازه 
خــود بــا داوود میرباقری، در 
سریال »سلمان فارسی« ایفای 
نقش خواهد کرد. این بازیگر 
پیش کسوت به تازگی حضور کمرنگی در عرصه 

بازیگری داشته است.

مهراوه شریفی نیا فیلم »شبی 
که ماه کامل شد« ساخته نرگس 
آبیار را ویــژه مخاطبان نابینا، 
توضیح دار و پرده خوانی کرده. 
این فیلم پس از انتشار نسخه 
ــر آذر در نمایش خانگی  غیرقانونی آن، اواخ

توزیع شد.

ــا  ــن روزهـ روزبــــه حــصــاری ایـ
مشغول بــازی در فصل سوم و 
پایانی سریال »بچه مهندس« به 
کارگردانی علی غفاری است. 
او در ایــن فصل نقش جوانی 
شخصیت اصلی داستان یعنی »جواد جوادی« 

را ایفا می کند.

لیا حاتمی امسال جزو غایبان 
مهم جشنواره فیلم فجر است. 
او در فیلم »قاتل و وحشی« به 
کارگردانی حمید نعمت ا... بازی 
کرده اما ناقص ماندن مراحل فنی 

فیلم و نرسیدن آن به جشنواره باعث غیبت او شد.

سینمای ایران

به کارگردانی سم  درام جنگی »۱۹۱۷« 
مندس در اولین هفته اکران گسترده خود در 
سینماهای آمریکا به فروش 36.5 میلیون 

دالر دست یافت.
به گــزارش ایسنا، درام جنگی »۱۹۱۷« که 
به تازگی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم 
و کارگردانی از جوایز گلدن گلوب شده در 
هفته نخست اکران گسترده آمریکا در 3۴3۴ 
سالن سینمایی روی پرده رفت و با ثبت فروش 
36.5 میلیون دالری، پرفروش ترین فیلم 
هفته در گیشه نام گرفت. »۱۹۱۷« با گذر از 

فیلم »جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر« 
ــروش ۱5 میلیون دالر، پرفروش ترین  با ف
فیلم هفته سینمای آمریکا نام گرفت. قسمت 
جدید از سری فیلم های جنگ ستارگان که از 
ماه دسامبر اکران خود را آغاز کرده، تاکنون 
۴۷۸ میلیون دالر در آمریکا فروخته و مجموع 
فروش جهانی آن به ۹۹۰ میلیون می رسد و به 
احتمال فراوان به زودی فروش یک میلیارد 

دالری را تجربه خواهد کرد.
فیلم »۱۹۱۷« نیز که از روز کریسمس به 
صورت محدود اکران شده بود تا به امروز 3۹.2 
میلیون دالر در آمریکا و 2۱.۱ میلیون دالر 
نیز در  سینماهای 2۸ کشور خارجی فروخته 
است تا فروش جهانی این فیلم به حدود 6۰ 
میلیون دالر رسیده باشد. داستان این فیلم 
درباره گروهی از سربازان بریتانیایی است که 

ماموریت خطرناک تحویل یک نامه در جریان 
جنگ جهانی اول به آن ها سپرده شده است، 
نامه ای که می تواند جان صدها نفر را نجات 
دهد. این درام جنگی به گونه ای ساخته شده 
که به تماشاچی این حس را القا می کند که تمام 
فیلم در یک برداشت مقابل دوربین رفته است و 
تجربه ای بی نظیر برای مخاطبان است و اغلب 
آن ها نمره سینمایی A به این فیلم داده اند. 
ساخته »مندس« پس از درخشش غیرمنتظره 
در جوایز گلدن گلوب، شانس زیادی در نود و 

دومین دوره جوایز اسکار دارد.

 توقف »دورهمی« 
با فرارسیدن فاطمیه

بر اساس توضیحات روابط عمومی کل سازمان 
صداوسیما ضبط برنامه »دورهمی« به طور موقت 

متوقف شده است.
به گزارش ایسنا، شامگاه گذشته خبری مبنی بر 
توقف ضبط برنامه »دورهمی« در صفحه رسمی 
این برنامه و همچنین صفحه مهران مدیری در 
اینستاگرام منتشر شد. بر اساس آن چه سازمان 
صداوسیما اعــام کــرد، فرا رسیدن دو دهه ایام 
فاطمیه علت توقف موقت برنامه »دورهمی« بوده 
اســت. همچنین صفحه ویــژه طــرفــداران برنامه 
»دورهمی« با انتشار مطلبی تقریبا مشابه صفحه 
رسمی، در عین حال این تعطیلی را موقت خوانده 
و ضمن پوزش از مخاطبان اعام کرده است که 
زمان ازسرگیری برنامه مجدد اعام خواهد شد. 
این برنامه قرار بود روز چهارشنبه پس از یک هفته 

توقف روی آنتن برود.

۷0 درصد حق پخش تبلیغات 
تلویزیونی ورزش به سیما   رسید

طی رأی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ۷۰ 
درصد حق پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات 
ورزشی در اختیار صداوسیما و 3۰ درصد در اختیار 

وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
به گــزارش مهر، ابراهیم شکوری مدیرکل امور 
مجلس صداوسیما گفت: »کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسامی با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 
سال آینده کل کشور درباره نحوه تقسیم درآمدهای 
یادشده مخالفت و روش دیگری را تصویب کرد.« 
ــزود: »دولـــت در بند الم تبصره ۹ الیحه  وی افـ
بودجه سال آینده کل کشور، بدون نظرخواهی از 
صداوسیما، پیشنهاد تقسیم »مساوی« درآمدهای 
ناشی از پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی 
را ارائه کرده بود.« شکوری تاکید کرد: »این در حالی 
است که طبق بند )پ( ماده ۹2 قانون برنامه ششم 
توسعه، دولــت مکلف بود تمهیدات قانونی این 
موضوع را با »تفاهم« دوجانبه رسانه ملی و وزارت 

ورزش و جوانان فراهم کند.«
مدیرکل امور مجلس صداوسیما دربــاره مصوبه 
گفت:  زمینه  ایــن  در  تلفیق  کمیسیون  نهایی 
»عصر دیروز اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، به 
تقسیم این درآمدها به میزان ۷۰ درصد در اختیار 
صداوسیما و 3۰ درصد در اختیار وزارت ورزش 
و جوانان، رای دادند تا این درآمد از طریق وزارت 
ورزش و جوانان برای تقویت ورزش کشور و کمک 

به فدراسیون های مربوط اختصاص داده شود.«

برندگان جوایز انتخاب منتقدان 
2020 معرفی شدند

انتخاب  ساالنه  جوایز  دوره  پنجمین  و  بیست 
منتقدان یک شنبه شب در لس آنجلس و کمی 
پیش از معرفی نامزدهای اسکار 2۰2۰ برگزار 

شد.
به گزارش مهر، در عین حال این به آن معناست 
که معرفی برندگان این جوایز نقشی در انتخاب 
ــدارد، امــا مــی تــوانــد این  ــ نــامــزدهــای اســکــار ن
تصور را ایجاد کند که باید منتظر شنیدن نام 
اسکار  نامزدهای  فهرست  در  چهره هایی  چه 
بود. جوایز انتخاب منتقدان که از سوی انجمن 
منتقدان سینما و تلویزیون اهدا می شود جایزه 
ــاری در  ــ ــود را بــه »روزی روزگ بهترین فیلم خ
هالیوود« ساخته کوئنتین تارانتینو داد و جایزه 
بهترین کارگردان را به طور مشترک به سم مندس 
برای »۱۹۱۷« و بونگ جون هو برای »انگل« اهدا 
کرد. رنه زلوگر و خواکین فینیکس جایزه بهترین 
بازیگر مرد و زن و لورا درن و برد پیت جایزه بهترین 
بازیگران نقش مکمل را بردند. در بخش تلویزیونی 
نیز »فلی بگ« و »جانشینی« جوایز اصلی را دریافت 
کردند و »وقتی آن ها ما را می بینند« نتفلیکس هم 

جایزه بهترین سریال کوتاه را از آن خود کرد.

نمایش توان موشکی ایران در »آفتاب نیمه شب«

موضوع اصلی فیلم سینمایی »آفتاب نیمه 
ــازه ترین ساخته شهریار بحرانی  شــب« ت

دستیابی ایران به فناوری موشکی است.
به گــزارش روابــط عمومی فیلم، این فیلم 
که بر مبنای تحقیقات مستند شکل گرفته 
برای اولین بار بخشی از توان موشکی نیروی 
هوا فضا را به نمایش می گذارد و ادای دینی 
است به شهدای بی ادعا، گمنام و پرتاش 
ایران اسامی که مجاهدت های آن ها از آغاز 
انقاب تا به امروز بی وقفه ادامه داشته است. 
فیلم برداری »آفتاب نیمه شب« به تازگی به 
پایان رسیده و در مرحله پس از تولید قرار 
دارد. تدوین و صداگذاری همزمان آن زیر 

نظر مهدی اسدی و علیرضا علویان در حال 
ساخت  زودی  به  همچنین  ــت.  اس انجام 

موسیقی آن آغاز خواهدشد.
جدیدترین ساخته شهریار بحرانی، پروژه ای 
ملی در حوزه مقاومت اسامی است که فراتر 
از فرد یا اجتماعی خاص به منظور حمایت از 

تمامیت ارضی یک ملت ساخته می شود.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

رقابت سخت بر سر مجسمه های طالیی
»جوکر«، »روزی روزگاری در هالیوود«، »۱۹۱۷« و »مرد ایرلندی« بیشترین شانس را در فهرست نامزدهای اسکار دارند

رقابت تنگاتنگ ۴ فیلم

نامزدهای اسکار امسال، گویی در سه طبقه 1 
متفاوت جای گرفته اند. چهار فیلم »جوکر«، 
»روزی روزگاری در هالیوود«، »۱۹۱۷« و »مرد 
ایرلندی« با نامزدهای دو رقمی پیشتاز هستند، چهار فیلم 
»داستان ازدواج«، »انگل«، »جوجو خرگوشه« و زنان کوچک« 6 
نامزدی کسب کرده اند و دیگر فیلم ها، به چهار نامزدی و کمتر 
)آن هم در رشته های فنی( قناعت کرده اند. بنابراین به نظر 
می رسد رقابت اصلی در اسکار 2۰2۰، بین چهار فیلمی است 
که به جز »۱۹۱۷«، حضور همه آن ها در روزهای گذشته هم 

پیش بینی می شد.

»جوکر« رکورددار

»جوکر« به کارگردانی تاد فیلیپس، با ۱۱ نامزدی 2 
از بیشترین بخت برای کسب مجسمه های طایی 
برخوردار است. بعد از »شکل آب« و »روما«، این 
برای سومین سال متوالی است که فیلم برنده بهترین فیلم 
را کسب می کند.  نامزدی اسکار  ونیز، بیشترین  جشنواره 
»جوکر« از رشته های اصلی، بــرای جایزه کارگردانی )تاد 
فیلیپس(، بازیگر نقش اول مرد )خواکین فینیکس( و فیلم نامه 
اقتباسی شانس دارد. این فیلم همچنین پس از »پلنگ سیاه« 
دومین فیلم اقتباس شده از کتاب های کمیک است که نامزد 

بهترین فیلم اسکار می شود.

2 فیلم در رتبه دوم

»روزی روزگـــاری در هالیوود« به کارگردانی 3 
کوئنتین تارانتینو و »۱۹۱۷« به کارگردانی سم 
مندس با نامزدی در ۱۰ رشته، در رتبه های بعدی 
قرار دارند. تارانتینو و مندس عاوه بر بهترین کارگردانی، در 
بخش بهترین فیلم نامه اصلی )غیراقتباسی( هم نامزد شده اند. 
لئوناردو دی کاپریو و برد پیت دیگر نامزدهای سرشناس »روزی 
روزگاری در هالیوود« هستند که در رشته های بهترین بازیگری 
نقش اول و نقش مکمل، نامزد هستند، اما »۱۹۱۷« در بازیگری 
نامزد نشده و فقط در شاخه های فنی اسکار، شانس دریافت 

جایزه دارد.

شانس باالی نتفلیکس

نتفلیکس که امسال با سه فیلم بسیار خوب »مرد ۴ 
ایرلندی«، »داستان ازدواج« و »دو پاپ« در فصل 
جوایز حاضر بود و بسیاری از کارشناسان شانس 
زیادی برای آن قائل بودند، در اسکار توفیق بسیار خوبی داشته 
است. »مرد ایرلندی« با ۱۰ نامزدی در ۹ رشته، بخت زیادی 
برای درو کردن مجسمه های طایی دارد، »داستان ازدواج« 
نیز در رشته های اصلی چون بهترین فیلم، فیلم نامه اصلی و 
سه نامزدی بازیگری، وضعیت مناسبی دارد. »دو پاپ« هم در 
دو رشته بازیگری اول و مکمل مرد و فیلم نامه اقتباسی نامزد 

شده است.

رکوردهای جالب اسکار 2020

اسکارلت جوهانسون که سال فوق العاده ای را ۵ 
پشت سر گذاشته، برای دو فیلم »داستان ازدواج« 
و »جوجو خرگوشه« به ترتیب در رشته های بهترین 
بازیگر نقش اول و مکمل زن نامزد شده و به یکی از معدود 
بازیگران تاریخ تبدیل شده که در یک سال، نامزد دو اسکار شده 
است. جان ویلیامز آهنگ ساز »جنگ های ستاره ای: خیزش 
اسکای واکر« نیز برای پنجاه و دومین بار نامزد اسکار شده است. 
او با هفت نامزدی دیگر، به رکورد تاریخی و فوق العاده والت 
دیزنی تهیه کننده فقید آمریکایی خواهد رسید. ویلیامز پنج 

جایزه اسکار کسب کرده است.

غایبان بزرگ

رابرت دنیرو که بازی اش در فیلم »مرد ایرلندی« 6 
در  اســـت،  برانگیخته  را  منتقدان  تحسین 
اسکار هم مانند جوایز معتبر انجمن بازیگران 
ــده اســت. آدام سندلر در  و گلدن گلوب نــادیــده گرفته ش
»الماس های تراش نخورده« و جنیفر لوپز در »شیادان« دیگر 
بازیگرانی هستند که در فهرست نامزدهای اسکار غایب اند. 
گرتا گرویگ کارگردان »زنان کوچک« که در فهرست نامزدهای 
گلدن گلوب غایب بود و تعجب بسیاری از عاقه مندان به سینما 
را برانگیخت، برای اسکار نیز به رقابت بهترین کارگردانی 

بازنگشته است.

  مصطفی قاســمیان  - عصر دیروز »آکادمی هنرها و علوم تصاویر متحرک« موســوم به 
اســکار، نامزدهای این جوایز را اعــام کرد. در حالــی که حدود یک ماه پیــش، تقریبًا 
ترکیب فیلم ها برای فصل جوایز مشــخص بود و می شــد نامزدهای اســکار را با خطای 
اندکی حدس زد، اما از روز برگزاری گلدن گلوب و درخشش ناگهانی »191۷«، معادالت 

فصل جوایز به هم خورد و پیش بینی های جدیدی انجام شــده. فیلم جدید سم مندس 
که به تازگی اکران شده، حاال در اسکار هم حضوری پررنگ دارد. مراسم نود و دومین 
دوره اسکار، 10 فوریه 2020 )بامداد دوشنبه 21 بهمن( در آمریکا برگزار می شود. با 

مهم ترین نکات نامزدهای این دوره، همراه ما باشید:

»۱۹۱۷« در صدر گیشه قرار گرفت
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کارتون روزتوئیت روز

    داشتم با گوشیم قسط بانک رو می دادم، هی می گفت بگو روبات نیستی، 
آخه مردک کدوم روبات میاد قسط میده؟!

  بچه فقط تو عکس خوبه. در واقعیت هم در این حد که یه بار لپش رو بکشی 
دوتا بخوابونی تو گوشش گریه کنه ننه   اش بیاد جمعش کنه ببره خونه شون!

   نشستم تو تاکسی، راننده داشت با نفر جلویی صحبت می کرد، می گفت 
من این راه رو تا آخرش رفتم، تهش هیچی نیست. گفتم جسارتا تهش می خوره 
میدون از اون ور هم می افته تو اتوبان. یه نگاه تو آینه کرد گفت داداش دارم 

بچه مو نصیحت می کنم سمت مواد نره!
    امروز یکی  رو دیدم تو مترو داشت دور خودش می دوید. ازش پرسیدم چی  

کار می کنی؟ گفت دارم دور می گیرم که موقع پیاده شدن سریع تر بدوم!
    کاش اداره ها رو صبحی و بعدازظهری می کردن. اونا که می خواستن 
کامروا بشن همون شیش صبح پا می شدن، امثال ما هم تا ۱۲ ظهر 

می خوابیدیم!
   تا می خوای فیلم ایرانی ببینی قیافه نوید 
محمدزاده میاد جلو، 95درصد فیلم اسپویل 
قــراره  پلیس ها  لو میره، می فهمی  و  می شه 
بیفتن دنبالش بگیرنش آخرشم کمپ، کالنتری، 

زندان و...!

سیستان و بلوچستان در محاصره سیل آخر این راه با نوید محمد زاده!

 اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان: 
مردم سیل زده مراقب تمساح ها باشند

 تمساح ها: ما مراقبت خودمون هستیم
 شما مراقب مردم باشین!

مقاومت عجیب دالر در برابر تغییر کانال

عجیب تر از  مقاومت کنترل تلویزیون در برابر 
تغییر کانال که نیست!

ربیعی: رئیس جمهور به زودی درباره سانحه هواپیمای اوکراینی 
با مردم سخن خواهد گفت

مردم: خوبه، حداقل مطمئن شدیم باخبر هستن!

اپراتورهای تلفن همراه مکالمه  درون شبکه ای را در مناطق 
سیل زده  رایگان کردند

دارکوب: دست شون درد نکنه ولی کاش قبل از 
رایگان کردن، خطوط تلفن رو وصل می کردن!

سخنگوی دولت: شایعه استعفا در دولت واقعیت ندارد

استعفا؟ اصال حرفش رو هم نزنین!

تیتر روز

 

برای این که تنوعی به ستون بدهیم، به میان مردم رفتیم تا نظرشان را 
درباره یک برنامه تلویزیونی خوب جویا شویم. از شهروندان پرسیدیم 
یک برنامه تلویزیونی باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا پرطرفدار شود؟

نفر اول: برنامه خوب باید کارشناس محور باشه، نه مجری محور. یعنی 
چندتا مهمان و کارشناس بیان تو برنامه و هرچی دل شون خواست بگن 
و مجری هم با لبخند فقط سر تکون بده و حرف هاشون رو تایید کنه و 
اصال وسط حرفا شون نپره و دنبال این نباشه که اونا رو به چالش بکشه. 
حاال کارشناس ها اگه کاندیدای پست و مقامی هم هستن چه بهتر که 

ما از این فرصت استفاده می کنیم و این عزیزان رو بهتر می شناسیم.
نفر چهارم )نفر دوم و سوم حاضر به پاسخ دادن نشدند(: تلویزیون 
باید سعی کنه بیشتر سریال های خانوادگی بسازه تا ما در کانون گرم 
خانواده با لذت ببینیم. سریال های جذابی درباره غم و غصه هایی 
که خودمون نمی تونیم تو زندگی تجربه کنیم و حتی به عقل مون هم 
نمی رسه، تا بیشتر کیف کنیم. گذشت اون زمانی که آخر هر سریال به 
ازدواج ختم می شد، االن باید ازدواج ها به طالق و مرگ و خون ریزی 
منتهی بشن تا ما بیننده ها بیشتر لذت ببریم و... )متاسفانه اتوبوس 

رسید و این شهروند مهربان سوار شد و رفت(
نفر پنجم: شرمنده، ما تلویزیون مون سوخته، پول نداریم تعمیرش 

کنیم.
نفر ششم: بله بله، من از بین برنامه های تلویزیونی بیشتر به بخش 
اخبار عالقه دارم و این بخش باید زیادتر بشه. حتی از اینی که هست 
هم بیشتر و تمام کانال ها بشن شبکه خبر. خبرها هم باید خوب انتخاب 

بشن ،  خیلی خوب، خیلی خیلی خوب.
نفر دهم: برنامه خوب تلویزیونی؟ شوخی می کنین؟ مگه میشه؟ کی 

اصال تلویزیون نگاه...
متاسفانه حجم ستون به پایان رسید. تا ستونی دیگر بدرود.

مشخصات برنامه تلویزیونی خوب

از دست خاله جان!

صبح تا شب مشغول ارسال پیامه خاله جان
یعنی یک سره سرش تو تلگرامه خاله جان

پشت هم عکس های سلفی مندازه با دسته بیل
یا تو باغچه مره یا رو پشت بامه خاله جان

ُمُگمش خاله َوِخز! شوهرت از گشنگی مرد
ِنگا کن ساعت چنده؟ وقت شامه خاله جان!

ِمفرستی بِر چی استیکر مرغ و کباب؟
با اینا سیر ِنِمره! خیال خامه خاله جان!

او ِمگه گشنمه تو ِمگی بالکت ُمُکنم؟
نکن از ای کارا، ای کار عوامه خاله جان!
با ننه چت ُمُکنی پشت سر خوارشوهرت

ای آخه غیبته و کار عوامه خاله جان
آخه ای عکس کیه توی پروفایل شما؟

شبیه هندجگرخوار و قطامه خاله جان!
گفته باشم ای ره: شوهرخاله هم صبری دِره

ایجوری پیش بره کارتا تمامه خاله جان!
مجید رحمانی صانع  

شعر روز

ای صاحب فال، امروز وقت خوبی است 
قدردان زحمات اهل خانواده باشید. 
همین که موقع ناهار و شام سرتون تو 

گوشی نباشه، کلی خوشحال میشن!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 کاریکاتور ترامپ عالی بــود. دم شما 
گرم.

ــاره سریال »دل« بسیار   فتوکاتور درب
خوب و بانمک بود. ما هم همین مشکل رو 
داریم که هنوز نمی دونیم چی به چیه از بس 

لفتش میدن!
دارکــوب: حاال لفت دادن یه چیزه، گنگ 

بودن یه چیز دیگه!
 دارکوب باور کن صبح به صبح که بیدار 
میشم با استرس گوشی رو برمی دارم و اخبار 

رو نگاه می کنم!
دارکــوب: اتفاقا ما هم همین طوریم ولی 
صبح ها  کــه  ایــن  ــرای  بـ می کنیم  توصیه 
استرس نداشته باشین، یه مدت ظهر بیدار 

بشین!
 دارکــوب جان نکنه تو از ما یادت بره و 

مردم رو فراموش کنی.
دارکــوب: من اگــه خــودم رو هم فراموش 
کنم، مطمئن باشین شما مردم رو فراموش 

نمی کنم.
ــی؟ جـــان ما  ــوش  آق کــمــال خــوبــی خ
مواظب باش تو ای هوای سرد و آلوده و با ای 
ویروس های خطرناک بالیی سرت نیه دور از 
آق سعید جون!  
ــان، فعال که  آق کمال: دمــت گــرم سعید ج
ماکس مزنم و خودمانه بستم به آب لیمو عسل!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه روز

اولی: امروز یک خبر ورزشی واستون آوردم بچه ها. سرمربی پرسپولیس هم مشخص شد.
دومی: مگه مشخص نبود؟ آقای برانکو نبود مگه؟

اولی: اوووه! کجایی تو؟ چند ماه خواب بودی؟
سومی: حاال چند ماه هم هیچی. االن طوری شده که لحظه ای سرمربی ها جابه جا 
می شن. فقط ۲ دقیقه تو اینترنت نباشی از 3 تا استعفا، 4 تا برکناری و 6 تا جابه جایی 

جا می مونی.
اولی: تا این لحظه که من صحبت می کنم یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 

معرفی شده.

دومی: این وسط پس تیم شهرخودرو چی می شه؟
سومی: خب معلومه دیگه، اول سرمربی تیم های پایتخت مهم هستن! بعد که این ها 

تکلیف شون مشخص شد بقیه تیم ها هم یه کاری می کنن دیگه.
دومی: من نفهمیدم این وسط تو این پازل جابه جایی، سرمربی تیم ملی چی شد؟

سومی: اوه اوه! اون رو حتما یــادشــون رفته. کــاش به محمد مایلی کهن یا بیژن 
ذوالفقارنسب بگن خودشون رو گرم کنن.

دومی: یکی هست به من بگه دقیقا مدیران ورزشی ما چه برنامه ای دارن پیاده می کنن 
که همه چیز قاطی شده؟

یکی از مدیران ورزشی: مرسی که از ما یاد کردی. راستش هنوز کسی رو پیدا نکردیم 
بیاد درست توضیح بده به عنوان »مدیر ورزشی« چه کار باید بکنیم. من خودم تا دیروز 

مدیر یه شرکت واردات دمپایی ابری بودم!

مدیریت ورزشی چی هست؟

 سخنگوی شورای نگهبان: صالحیت 9۰ نماینده مجلس
 به دلیل مسائل مالی رد شد

دارکوب: یعنی اون 90 نفر االن تو مجلس دارن 
قانون وضع می کنن؟!

علیرضا کاردار| طنزپرداز

 وزارت هبداشت: 
 در حال برریس پروژه
 گوشت مصنوعی هستیم  

دی روزنامه 

تازه به توفان و ریزگردها 

و ملخ عادت کرده بودیم 

که سیل اومد همه چی رو 

شست و برد!

ما که یه عمره 
داریم گوشت 

مصنوعی 
می خوریم!

این دیگه 
مصنوعی نیست، 

مجازیه!

ت
ش

دا
به

یر 
وز
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

وقتی امنیت نیست

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

جغد آب زیرکاه!

جالبه بدونید 
جغدها 
پاهای 

کوتاهی 
ندارند، 

پای جغدها 
فقط زیر 

پرهایشان 
پنهان شده!

سوژه روز

وضعیت 
یک خانواده 
فلسطینی 
در غزه که 

در اثر حمله 
هوایی 

اسرائیل 
خونه شون 
رو از دست 

دادن

ایستگاه قطار در بنگالدش

به یاد سرباز 
والیت

شتر سواری در سیل و شرط احراز صالحیت برای خواستگار!
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مریض فراری از دکتر!

فیلمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از یک 
آمبوالنس در وسط بزرگراه که در حال قرار دادن یک بیمار 
داخل آمبوالنس است، دست به دست شد که بازتاب و 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. در شرح این ویدئو 
ادعا شده است که در بزرگراه حکیم تهران، در آمبوالنس 
خصوصی حین حمل بیمار باز شده و بیمار از آن بیرون 
افتاده است.  مردم با اشاره راننده آمبوالنس را مجبور می 
کنند بایستد و بیمار را از کف خیابان به داخل آمبوالنس 
برگرداند. کاربری نوشت: »دیگه امنیت از آمبوالنس ها 
رفته انگار!« کاربر دیگری به طنز نوشت: »به نظر می رسه 
بیمار از دکترها قطع امید کرده بوده و احتمال می داده 
دکتر مالیات نمی ده به همین دلیل نمی خواسته پولش 

رو الکی خرج کنه!«

 

  2.8     M   views 

آرزوی خودپردازی!

بخشی از صحبت های محمدرضا یزدانپرست مجری 
برنامه »از من بپرس« در همین برنامه، خیلی زود از 
پربازدیدهای فضای مجازی شد. او در بخشی از این برنامه 
می گوید: »ای کاش همه سامانه ها و نهادهای مملکت مثل 
دستگاه خودپرداز)دقیق( کار می کردند! یک بار شده، یک 
دستگاه، یک »هزار تومنی« به یک نفر، اشتباهی بدهد؟!« 
کاربری نوشت: »آره من چندین بار با خودپردازهایی که 
کار نمی کردن یا پولی برای پرداخت کردن نداشتن مواجه 
شدم.« کاربر دیگری نوشت: »چه مقایسه مع الفارقی! کجا 
میشه یک ماشین رو با انسان مقایسه کرد؟« کاربر دیگری 
هم نوشت: »واقعا چرا تا حاال یک خودپرداز به من پول 
بیشتر نداده، اشتباه شده که پول از حسابم کم بشه ولی 
نشده بی خود پول به حسابم واریز بشه.« کاربر دیگری 
هم نوشت: » کنایه جالبی به مدیران و دستگاه هایی زده 

که عملکرد دقیق و قابل پیش بینی ندارند.«
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شتر سواری در سیل!

از دیگر ویدئوهای پر بازدید در شبکه های اجتماعی مربوط 
به سیل در استان سیستان و بلوچستان بود. سیلی که 
خسارت های زیادی به زیرساخت ها و ساکنان جنوب این 
استان زده است. در این فیلم شما جوانی را می بینید که 
سوار بر شتر در حال عبور از آب است. مقدار آب به قدری 
زیاد است که در نگاه اول فکر می کنید در دریاچه ای قرار 
دارند اما این جوان برای گذر از سیل و نجات جان خود و 
شترانش به دل سیالب زده است و در کنار آن ها یک قایق 
هم در حال حرکت است. کاربری نوشت: »این جا دریای 
سیستان و بلوچستان نیست.« کاربر دیگری نوشت: 
»وسعت سیل خیلی زیاده و نیاز به امداد رسانی از طریق 
بالگرد داریم.« کاربری هم نوشت: »من فکر می کردم شتر 
سواری توی کویر باید باشه االن می بینم توی سیالب هم 

شتر سواری میشه کرد.«
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به جای بازیکن و مربی خارجی چی میشه خرید؟

»با پول پرداخت شده به سرمربی ها و بازیکنان خارجی 
در دو سال گذشته چه چیزهایی می شد تهیه کرد.« این 
شرح اینفوگرافی بود که در فضای مجازی بازتاب زیادی 
داشت  . شاید باور کردنش کمی سخت باشد ولی در این 
اینفوگرافی ادعا شده است که نزدیک به 200 میلیارد 
تومان به سرمربی و بازیکنان خارجی در فوتبال کشورمان 
پرداخت می شود که با آن می شد، 955 کالس درس 
احداث یا 45 هزار کالس را به بخاری های هوشمند مجهز 
کرد یا 112 دستگاه اتوبوس یا 2966 دستگاه تاکسی 
خرید و... . کاربران هم به این اینفوگرافی واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »اگه مدیرعامل ها از جیب شون 
هزینه می کردن حاضر نبودن این جوری بریز و بپاش 
داشته باشن.« کاربر دیگری نوشت: »تا وقتی برای این 
انتخاب های بد و خریدهای الکی و ولخرجی ها کسی جریمه 

نشه این روند ادامه دار خواهد بود.«
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جواب بله به شرط احراز صالحیت

شاید برای تان جالب باشد در بین کسانی که برای مجلس 
نامزد شده اند، چه طیف هایی حضور دارند. در دو ویدئویی 
که منتشر شد و واکنش هایی را در پی داشت با دو نامزد 
منحصر به فرد آشنا می شویم. یکی از این نامزدها به 
خواستگاری رفته و پدر عروس به او گفته است برای 
انتخابات مجلس ثبت نام کن، اگر تایید صالحیت شدی، 
بهت دختر می دهیم و اگر رد صالحیت شدی نه! در ویدئوی 
دیگری هم سخنگوی شورای نگهبان از نامزد شدن یک 
قاتل که در زمان مرخصی از زندان برای نمایندگی مجلس 
نام نویسی کرده بود، خبر داد. کاربری درباره ویدئوی اول 
نوشت: »خب بهش می خواین دختر ندین درست بگید نمی 
دیم و اال با همین دلیل اگه کسی بره ثبت نام، از لحاظ عقلی 

رد صالحیت میشه.«
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آی پد 25 دالری ثروتمندترین ورزشکار

آی پد مورد استفاده یکی از ثروتمندترین ورزشکاران 
جهان در رسانه ها خبرساز و سوژه کاربران فضای مجازی 
شد. پنجمین ورزشکار ثروتمند جهان با وجود تمامی 
دارایی هایش، از یک آی پد 25 دالری استفاده می کند. 
کریستین رونالدو بازیکن پرتغالی تیم یوونتوس در بازی 
یوونتوس و کالیاری در حالی از مقابل دوربین خبرنگاران 
از اتوبوس تیمش پیاده شد که آی پد قدیمی مدل سال 
2017 را برای گوش دادن موزیک با خود حمل می کرد. 
به گفته شرکت اپل، تولید این دستگاه از سال 2017 
متوقف شده و هم اکنون قیمت آن بیشتر از 25 دالر 
نیست. کاربران به این خبر واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »حاال تو برو کلیه ات رو بفروش تا یک گوشی 
آیفون بخری.« کاربر دیگری نوشت: »خب همین که یکی از 

ثروتمندها شده، به دلیل همین خساست هاشه!«

ناصری-جاری شدن سیالب در طول تاریخ خسارات بسیاری را به مناطق مستعد سیل، تحمیل کرده و عالوه بر 
خسارت های مالی و زیر ساختی،  زندگی میلیون ها انسان را تحت تاثیر خود قرار داده  است. بیشتر قربانیان سیل ها 
بر اثر غرق شدگی جان می بازند اما قحطی و شیوع بیماری های عفونی نیز قربانیان بسیاری در طول تاریخ گرفته  اند که 
متاسفانه در آمار قربانیان سیل قرار نمی گیرند. هر چند به عقیده کارشناسان، سیل برخالف زلزله به راحتی قابل پیش 
بینی است اما متاسفانه این روزها این بالی طبیعی دوباره و البته چندباره زندگی مردم جنوب شرق کشورمان  و به ویژه 
استان سیستان و بلوچستان را به چالش کشیده است . در ادامه با هم به چند سیل مهیب در استان سیستان و بلوچستان 
طی چند سال اخیر که باعث  خسارت های مالی و از دست دادن تعدادی از مردم شده است، اشاره می کنیم و امیدواریم 
مرور و بررسی این گونه حوادث به پیشگیری و مدیریت بهینه آن بینجامد و از تکرار شدن اتفاق های تلخ، جلوگیری شود. 

تصویر دیده 
نشده از 

سپهبد شهید 
حاج قاسم 
سلیمانی 

و شهید 
ابومهدی 

المهندس در 

زیارت عتبات 
مقدسه

افزایش2120 درصدی بارش ها در سیستان وبلوچستان

این روزها بیشتر استان های کشور به نوعی درگیر سیالب 
و آب گرفتگی هستند امــا در میان تمام استان ها سیالب 
استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان و کرمان با حجم 
بیشتری بــوده و به نوعی چالش زا شده اســت. البته در این 
میان نکته قابل توجهی که در خبرها دیده می شد، افزایش بی 
سابقه میزان بارش در استان سیستان و بلوچستان است. بر 
اساس آمار وزارت نیرو از مهر ٩٨ تا ٢٠ دی امسال بارش های 
 تجمیعی سیستان و بلوچستان ٨6.6 میلی متر  بوده است.

این اما تنها خبر غافل گیر کننده در موضوع سیالب های اخیر و 
حتی سیالب هایی که از ابتدای  سال به وفور درکشورمان شاهد 
آن بوده ایم، نیست. تغییرات اقلیمی حاال رفتار غافل گیر کننده 
طبیعت را رقم زده است و سیستان و بلوچستان که با خشکسالی 
شدید دست و پنجه نرم می کرد، با رشد باالی دو هزار درصدی 

مواجه شده است.

ایراد کار کجاست؟

برداشت بی رویه آب از چاه های عمیق در این مناطق باعث شده که 
سفره های زیر زمینی آب تخریب شود و باران های سیل آسا جایی 
برای ذخیره در زمین پیدا نکنند و روی زمین جاری شوند. جدای از 
این، الی روبی نشدن رودخانه ها هم از دیگر دالیلی است که باعث 
می شود بستر پر از ِگل والی رودخانه ها قادر به انتقال جریان آب 
نباشد و سیل را به محیط های مسکونی بکشاند. گواه  این ادعا 
هم صحبت های  نماینده مردم زابل در مجلس است. حبیب ا... 
دهمرده در جلسه علنی ٢3 دی ماه با انتقاد از عملکرد وزیران 
کشور، نیرو و استاندار سیستان و بلوچستان، درباره  انجام نشدن 
الیروبی گفت: »از آن جا که در اوایل سال جاری استان دچار سیل 
شد، در ستاد مدیریت بحران مقرر شد رودخانه ها، الی روبی شود 
اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته که این امر بیانگر 
این است که پیشگیری معنایی ندارد.« در این میان از طرح های 

آبخیزداری و آبخوان داری هم نباید غافل ماند.

مثل این 
که توی 

بنگالدش 

هم بنزین 

گرون شده 

و مردمش 

توی داکا 

این جوری 

سوار قطار 
میشن!

 سه تا عکس 
از سواحل 
سیستان و 
بلوچستان 

خودمون هست 
و عکس پایین 

سواحل میامی. 
خدایی ساحل 
خودمون بهتره 
ولی متاسفانه 
االن سیل داره 

 نابودش 
می کنه!

حدود 30 کشته  و میلیاردها تومان خسارت در پی سیل های 12 سال گذشته سیستان و بلوچستان به بار آمده است 

  سیستان و بلوچستان  
و تراژدی سیل 

  سیستان و بلوچستان  
و تراژدی سیل 

سال 1386 تعداد کشته ها 6 نفر

براثر بارندگی های سال 13٨6 و جاری شدن سیل، فقط 
در منطقه عشایری ایرانشهر 3٠ واحد مسکونی، پنج حلقه 
چاه کشاورزی، 1٠ رشته قنات و چشمه، دو جایگاه توزیع 

مواد سوختی و دو سیل بند به طور 1٠٠ درصد تخریب شد.

سال 1389 تعداد کشته ها 6 نفر

بر اثر بارندگی و جاری شدن سیل در این سال، غیر از شش 
هموطنی که جانشان را از دست دادند، 3۷٠ واحد مسکونی 
ــزار و ۴٩واحــد  به صــورت 1٠٠ درصــد تخریب و به 1۷ه
مسکونی نیز خساراتی بین ٢٠ تا 6٠ درصد وارد شد، این 
درحالی است که 1٢ هزار و ٨ هکتار از اراضی باغی نیز به 
صورت کامل تخریب شد و ۴۷ هزار و 1٨3 هکتار از اراضی 
باغی و زراعی نیز بین ٢٠ تا 6٠ درصد آسیب دید و ۷٠ هزار 
و ۴۷٨ راس دام تلف شد. همچنین این سیل منجر به آسیب 
دیدن ۷٩ دستگاه خودروی سواری و تخریب ۵٩۷ دهنه 

پل شد. 

سال 1391 تعداد کشته ها 3 نفر

در پی بارندگی های آذر سال 13٩1 راه ارتباطی ۵٠ 
روستای چابهار مسدود شد و سه تن از هموطنان مان هم 
جان باختند.دو تن از کشته ها که نوجوان و جوان 1٠ و 1۷ 
ساله بودند به دلیل تماشای جریان آب در بند نگور از توابع 
بخش دشتیاری چابهار جان خود را از دست دادند. آن ها 
در حال مشاهده جریان آب بودند که ناگهان در اثر شکسته 

شدن بند خاکی، گرفتار سیالب و غرق می شوند.

سال 1393 تعداد کشته ها 2 نفر

اسفند سال 13٩3، به دلیل بارش های زیاد، رودخانه مسیر 
دلگان به کهنوج طغیان می کند و باعث می شود یک دستگاه 
خودرو وانت در جریال سیل قرار بگیرد و دو سر نشین آن جان 
خود را از دست بدهند. در این سیل به 1۴٠ واحد آسیب جدی 

رسید و بیش از هزار نفر در این سیل دچار حادثه شدند.

سال 1395 تعداد کشته ها 7 نفر

به دنبال بارندگی دردی 13٩۵ در مناطق جنوبی استان 
سیستان و بلوچستان ، رودخانه های فصلی طغیان کردند و 1۵ 
راه اصلی و فرعی در این استان بسته شد. حدود سه هزار خانه 
در مناطق ایرانشهر، سرباز، نیک شهر، کنارک و غیره آسیب 
دیدند. همچنین سه روستا به دلیل هم جواری با رودخانه 
کاماًل تخلیه شدند و به طور کلی 16۷٠ چادر امدادی برای 
سیل زدگان برپا شد. طغیان رودخانه کاجو باعث شد دسترسی 
به هشت هــزار تن از ساکنان روستاهای بخش سابورک 
غیرممکن شود. همچنین سیل موجب مرگ چهار شهروند 

از استان کرمان و سه نفر از استان سیستان و بلوچستان شد.

مرداد 1398تعداد کشته ها 3 نفر

همین چند مــاه پیش هم در پی بــارش ها در سیستان و 
بلوچستان سیلی به راه افتاد که جان سه تن از هموطنان مان 
را گرفت. سیلی که انگار هر دو سال یک بار جان تعدادی از 
هموطنانمان را به راحتی می گیرد و باید باز منتظر ماند و دید 
در سال های بعد بارانی که منبع رحمت الهی است چگونه 

بالی جان عده ای از مردم این استان عزیز می شود.

سیل های مهیب سیستان و بلوچستان
سیل های 1٢ سال اخیر استان سیستان و بلوچستان که در آن تعدادی از مردم عزیز این استان را از دست داده ایم، با هم 
مرور می کنیم. البته بد نیست بدانید به طور میانگین هر یک سال و نیم، یک سیل مهیب در این استان وجود داشته که در کنار 

خسارت های جانی، خسارت های مالی زیادی هم به بار آورده است.
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خط ایست

آرزوی بر باد رفته
سمانه مهربانی ؛ کارشناس پلیس تهران 

مژده یک سال قبل از ازدواج با مجید، با » بهروز «آشنا 
شده بود و با وجود اصرارهای او والدینش گفتند باید با 
مجید ازدواج کند چون پدربزرگ این طور خواسته و آن 
ها به نام هم هستند و در نهایت همان اتفاقی افتاد که 
بزرگ ترها می خواستند اما بهروز دست از سر مژده بر 
نداشت و به خاطر عکس هایی که از او داشت، مجبورش 
کرد به این رابطه ادامه دهد. از سوی دیگر مجید هم 
تالشی برای جلب محبت مژده نمی کرد و با کوچک ترین 
بهانه ای او را به باد کتک می گرفت و وسایل خانه را می 
شکست و وقتی آرام می شد توقع داشت مژده همه چیز 
را فراموش کند. مژده بارها از خانواده اش خواست اجازه 
بدهند طالق بگیرد، مجید حاضر نبود طالقش بدهد و 
می گفت من هم تو را دوست ندارم اما طالقت نمی دهم 
تا زجر بکشی! دختر 18 سال بیشتر نداشت و وقتی همه 
درها را به روی خود بسته دید تسلیم خواسته شیطانی 
عشق سابقش شد و یک شب که همسرش خواب بود در 
خانه را باز گذاشت تا عشق سابقش بتواند برای کشتن 
مجید وارد خانه شود. مجید به قتل رسید و جنازه اش 
در کنار جاده ای بیرون از شهر رها شد و قاتالن که گمان 
می کردند راز جنایت شان برای همیشه پنهان می ماند 
با خیال راحت به خانه بازگشتند تا پس از آن که آب ها از 
آسیاب افتاد با هم ازدواج کنند... در اتاق بازجویی مدام 
اشک می ریخت و به زور حرف می زد .  گفت و گوی افسر 
پرونده که با مژده تمام شد، ناگهان در اتاق باز شد و زن و 
مردی با پوششی روستایی وارد شدند و به دنبال آن ها 
پیرمردی رنجور عصا زنان وارد شد. چشم های هر سه 
هراسان و گریان دور اتاق گشت . می خواستند دخترک 
را ببینند.با خودت فکر می کنی ای کاش زودتر نگرانش 
می شدند، ای کاش زودتر او و زندگی اش را می دیدند... 

تحلیل	 
 بــزرگ ترین اشتباه در مواجهه با اختالفات زناشویی 
ساختن تصویر رویایی از زندگی دیگران است.ما ویترینی 
گزینشی و زیبا از زندگی دیگران می بینیم و به جای آن که 
زمان مان را صرف اصالح زندگی خود کنیم به حسرت می 
گذرانیم. اشتباه دیگر خیال بافی درباره شخصی است که 
موفق به ازدواج با او نشده ایم .برخی افراد در رویارویی با 
مشکالت زناشویی تصویری اسطوره ای و خیالی از عشق 
گذشته شان می سازند و مدام لحظه هایشان با فکر این 
که اگر به جای همسرم در کنار او بودم خوشبخت می 
شدم سپری می شود و همین موضوع باعث می شود 
قدم مثبتی برای حل مشکالت زناشویی خود برندارند 
و هر روز بیش از روز قبل از زندگی خود خسته و دلزده 
شوند. آداب و سنن مانند جامه و پوششی هستند که تنها 
بر قامت دوره و زمانه خود مناسب و زیبا هستند و به گفته 
امام علی)ع( نباید آن را به فرزندان مان که در روزگاری 
ــار مازندگی می کنند تحمیل کرد.شاید  غیر از روزگ
زمانی بزرگان برای محافظت از قوم و قبیله خود دست 
به اقداماتی چون ازدواج های طایفه ای یا اعمالی مانند 
به نام کردن نوزادان برای یکدیگر می زدند اما در زمانه 
فعلی این اقدامات با تغییر شرایط روحی و فکری برای 
اجتماع امروز و نسل جدید جواب گو و مناسب نیست و 
 بیشتر آسیب زننده است تا این که محافظت کننده باشد.

 متاسفانه در جامعه امروز، ما با دو نوع از والدین روبه رو 
هستیم؛ والدینی که حامی بی چون و چرای اشتباهات 
فرزند هستند و والدین سنتی که فرزند را در سخت 
ترین شرایط به حال خود رها می کنند. والدین گروه 
اول به بهانه عالقه به فرزندشان در هر شرایطی، از 
تصمیمات غلط فرزند حمایت و به جای تشویق وی به حل 
مشکالت زناشویی خود، از تصمیم شتاب زده او برای 
طالق استقبال می کنند و به راحتی اجازه می دهند یک 
زندگی از هم بپاشد.در مقابل با والدینی مانند والدین 
مژده روبه رو هستیم که ضمن اجبار فرزند به ازدواجی 
اشتباه به جای حل مشکالت زناشویی او را به حال خود 
رها می کنند تا در نهایت، در اوج بی پناهی و سردرگمی 

دست به اقدامی اشتباه و زیان بار بزند .

پسر جوان که در دوئل خونین دست به قتل 
زده بود با دار مجازات قصاص شد. این پسر 
سه سال در زنــدان ماند و مرتب اصــرار می 
کرد قصاص شود چرا که تحمل زنــدان را 
ندارد. پس از نامه نگاری های این زندانی و 
در حالی که خانواده قربانی جنایت خیابانی 
هم گذشت نکرده بودند او هفته گذشته به 

دار مجازات آویخته شد.
دوئل خیابانی	 

ساعت 14 دهمین روز فروردین سال 95 
بود که ماموران کالنتری 116 مولوی از 
درگیری خونین چند جوان مطلع و با حضور 
در محل درگیری با پسر جوانی که با مرگ 
دست و پنجه نرم می کرد روبــه رو شدند . 
تجسس ها نشان داد قبل از حضور ماموران 
در صحنه دو پسر جوان سوار بر موتور پا به 
فرار گذاشته اند. امدادگران اورژانــس در 
محل حاضر شدند و پسر جوان را که از ناحیه 
چپ سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود 
به بیمارستان لقمان منتقل کردند، سپس 
ماموران تحقیقات میدانی را آغــاز کردند 
و مشخص شد دو پسر جوان سوار بر موتور 
جلوی راه پسر جوان را که سوار بر خودروی 
سوناتا بوده، سد کرده اند و سپس با ضربات 

چاقو او را هدف قرار داده اند.
مرگ در بیمارستان	 

تالش پزشکان برای نجات غالمرضا ادامه 
داشــت امــا ایــن جــوان به دلیل خــون ریزی 
زیــادی که در ناحیه چپ سینه اش داشت 
روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت 

و با جنایی شدن این پرونده درگیری تیمی 
از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 
بــرای دستگیری عامالن این جنایت وارد 

عمل شدند.
کارآگاهان با تحقیقات میدانی خیلی زود پی 
بردند عامل جنایت سامان 25 ساله است و 
پس از مراجعه به خانه وی در خیابان هرندی 
ــوان پــس از درگیری  دریافتند کــه ایــن ج

مرگبار پا به فرار گذاشته است.
تحقیقات پلیسی	 

کارآگاهان در گام بعدی تحقیقات پی بردند 
ــم فروردین ماه  که ساعت 10:30 روزده
سامان در یک قهوه خانه با پسر جوانی به نام 
اشکان درگیر می شود که در ادامه غالمرضا 
و برادرش به حمایت از اشکان وارد درگیری 
آن ها می شوند و چاقو را از دست سامان 
می گیرند و او را از قهوه خانه بیرون می کنند.

در ادامه تیم پلیسی اطالع پیدا کردند که بعد 
از این درگیری غالمرضا و برادرش همراه 
یکی از دوستانش برای تعطیالت نوروزی 
قصد رفتن به یکی از شهرهای شمالی کشور 
را داشتند که سامان همراه یکی از بستگانش 
سوار بر موتور برای انتقام گیری به سراغ 
سه پسر جوان که سوار بر خــودروی سوناتا 
بودند رفته و پس از بستن مسیر آن ها دست 
به درگیری خونین زده و سوار بر موتور پا به 

فرار گذاشتند.
بازداشت قاتل	 

تجسس های پلیسی برای دستگیری سامان 
ادامه داشت تا این که عامل این جنایت پس 

از سه روز فرار در عصر 13 فروردین ماه با 
حضور در اداره پلیس آگاهی تهران خود را 

تسلیم ماموران کرد.
ســامــان در هــمــان تحقیقات ابــتــدایــی به 
ماموران گفت: غالمرضا و بــرادرش به من 
حمله کردند و من برای دفاع از خود با آن ها 

درگیر شدم و قصد کشتن کسی را نداشتم.
پسر جوان پس از بازسازی صحنه قتل در 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران، وقتی پیش 
روی بازپرس جنایی قرار گرفت گفت: روز 
حادثه غالمرضا همراه برادر و دوستانش به 
من و دوستم مسعود که پشت فرمان موتور 
بــود حمله کردند که مسعود با دیــدن این 
صحنه موتور را روی زمین گذاشت و قبل 
از این که درگیری ما باال بگیرد با پای پیاده 

فرار کرد.

ــزود: من شوکه شده بــودم، سه پسر  وی اف
جــوان ابتدا با مهتابی به سرم زدنــد، همه 
آن ها چاقو و چوب داشتند و در این صحنه 
گرد مهتابی وارد چشمم شد که به سختی 
می دیدم، با دستم جلوی چند ضربه چاقوی 
آن ها را گرفتم  اما یکی از آن ها با کمربند 
ضربه ای به من زد که دیگر مجبور شدم برای 
دفاع از خودم چاقویم را بیرون بکشم و دو 
ضربه چاقو به غالمرضا زدم و سپس پا به 

فرار گذاشتم.
این جوان که سابقه درگیری در پرونده اش 
دارد، در ادامه به بازپرس پرونده گفت: پس از 
ازدواج دیگر با کسی درگیر نشدم و کاری به 
کسی نداشتم، اما در آن صحنه وقتی راهی 
جز دفــاع از خــودم نداشتم به ناچار دست 
به چاقو شــدم، بــاور کنید من قصد کشتن 

نداشتم و فکر نمی کردم در این درگیری 
باعث مرگ کسی شوم.

سامان ادامه داد: پس از فرار وقتی فهمیدم 
غالمرضا کشته شده است شوکه شده بودم 
و نمی توانستم باور کنم باعث مرگ او شدم 
تا این که پس از سه روز تصمیم گرفتم خودم 

را تسلیم کنم چون من قصد قتل نداشتم.
در دادگاه	 

پرونده سامان پس از اعتراف به قتل به دادگاه 
کیفری یک استان تهران منتقل شد، روز 
ــاه خانواده قربانی جنایت خواستار  دادگ
قصاص قاتل فرزندشان شدند و در ادامه 

سامان پشت تریبون دفاع قرار گرفت.
ــاه گفت: من قصد کشتن  سامان در دادگ
نداشتم و در یک درگیری و بــرای دفــاع از 
خودم دست به چاقو شدم، اگر قصد کشتن 
داشتم بعد از فرار خودم را تسلیم پلیس نمی 
کردم. وی افزود: من از زندان خسته شدم 
و از قضات می خواهم هر چه زودتر حکم را 

اجرا کنند تا زندگی ام به پایان برسد.
قضات دادگــاه پس از بررسی پرونده حکم 
قصاص نفس – اعدام – را برای سامان صادر 
کردند و این حکم نیز در دیوان عالی کشور 

مورد تایید قرار گرفت.
اجرای حکم	 

سه سال از ماجرای قتل غالمرضا گذشت و 
سامان در صف انتظار قرار داشت تا این که 
اواخر هفته گذشته نوبت به سامان رسید و 
این پسر جوان در سحرگاه چهارشنبه 18 
دی ماه در زندان به دار مجازات آویخته شد.

نامه نگاری  یک قاتل برای  انجام قصاص!

تحلیل کارشناس	 

دکتر قربانعلی ابراهیمی- جامعه شناس و استاد 
دانشگاه

 پرخاشگری های اجتماعی و عصبانیت های آنی زمانی 
در جامعه تشدید می شود که شرایط اجتماعی برای بروز 
چنین پدیده های خطرناکی مهیا شود به طور کلی وقتی 
زمینه برای خشم و خشونت در جامعه فراهم شود مدام در 
محیط های اجتماعی شاهد نزاع و درگیری های خیابانی 

هستیم که منجر به رخدادهای ناگوار می شود. 
نبود برنامه های متنوع در زندگی، سبک زندگی خانوادگی 
و اجتماعی اشتباه، بیکاری ، فقر، مشکالت اقتصادی 
ــزاران دلیل دیگر چرخه  ، طالق و تاخیر در ازدواج و ه
خشونت در جامعه را تشکیل می دهد و فضای اجتماع را 
ناامن می کند زیرا افــرادی که توان کنترل رفتار خود را 
ندارند این چرخه خشونت را گسترده تر می کنند و خشونت 
را رواج می دهند. از سوی دیگر فشارهای اقتصادی در 
خانواده شرایط پرخاش را مهیا می کند و در خانواده هایی 
که شادی و نشاط وجود ندارد خلق و خوی اعضای خانواده 

بر اساس صلح پایه ریزی نشده و این افراد به دلیل بدبینی 
حس خشونت را به جامعه می کشانند چــون احساس 

آرامش از خانه دریافت نکرده اند. 
این افراد آستانه تحمل شان ضعیف است و در تمام دوران 
زندگی شان با خشم و خشونت پرورش یافته اند و با ورود به 
جامعه با دیدن بی عدالتی ها و نبود امیدواری در زندگی 

خشم در وجودشان نهادینه شده است .
از سوی دیگر چون زندگی در جامعه صنعتی با شتاب 
صورت می گیرد، در کالن شهرها بیشتر شاهد ناآرامی و 
عصبانیت هایی هستیم که منجر به رخدادهای تلخ می 

شود . اغلب افراد فشار کار و اجتماع را به درون خانواده 
می کشانند و تضعیف روحیه در محیط خانوادگی سبب 
بروز خشم هایی می شود که حوادث هولناک را رقم می 
زند. چنان چه فضای درون جامعه مسموم باشد محدودیت 
ها و محرومیت ها نیز عاملی برای بروز خشونت می شود. 
نداشتن مهارت گفت وگو و حل مسئله عامل اصلی بروز 
چنین رفتارهای خشونت آمیزی به شمار می رود که به 
قتل و ... منتهی می شود. خشم های فروخورده و احساس 
کمبود در رفاه و ناتوانی در تامین هزینه زندگی نیز از موارد 

دیگر است که می توان به آن اشاره کرد.

چرخه خشونت عامل قتل های آنی

پسر نوجوان در دعوای خانوادگی و مقابل 
چشمان مادرش برادر بزرگ ترش را کشت.

صبح سیزدهم  بهمن سال 9۷ زن و مردی 
که بسیار هراسان بودند پیکر نیمه جان پسر 
20 ساله شان به نام اردشیر را به بیمارستان 
الغدیر منتقل کردند و مدعی شدند خانه 
ــوی چند مرد  ــان در تــهــرانــپــارس  از س ش
ناشناس مورد حمله قرار گرفته و او زخمی 

شده است .
اردشیر تحت درمان قرار گرفت اما به خاطر 
بریدگی عمیق در سینه اش تسلیم مرگ 

شد .
بدین ترتیب، پلیس در جریان پرونده قتل 
قرار گرفت و به تحقیق از پدر و مادر اردشیر 

پرداخت. 
تناقض گویی های این زوج شک  پلیس را 
برانگیخت و آن ها که سعی در پنهان کردن 
به اعتراف  به ناچار لب  حقیقت داشتند 
گشودند و گفتند پسر کوچک شان  به نام 

ارشیا برادرش را کشته است.
خیلی زود  ارشیا بــازداشــت شد و قتل را 

گردن گرفت.
ارشیا گفت: شب قبل از این ماجرا دیر به 

خانه برگشتم و برادر بزرگم اردشیر از این 
موضوع عصبانی شد و مرا کتک زد .صبح 
ــواب بیدار شــدم متوجه شدم  وقتی از خ
موبایلم باالی سرم نیست، به مادرم گفتم به 
برادرم  بگوید موبایلم را برگرداندکه همان 

موقع اردشیر باالی سرم آمد و به من سیلی 
زد.ما با هم درگیر شدیم و  مادرم مرا از خانه 

بیرون انداخت.
 من مقابل در خانه نشستم اما ناگهان صدای 
جیغ مادرم را شنیدم .به سوپرمارکت رفتم و 
از آن جا چاقو برداشتم.به محض این که وارد 
خانه شدم در راه پله ها اردشیر را دیدم. او با 
دسته جاروبرقی به من حمله کرد و من هم 
برای این که از دست او   فرار کنم یک ضربه 

به سینه اش زدم .
در دادگاه 	 

به دنبال اعترافات پسر نوجوان پرونده برای 
رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. در این میان پدر 
و مادر ارشیا اعالم گذشت کردند و گفتند 

حاضر به قصاص وی نیستند.
ارشیا دیروز از جنبه عمومی جرم محاکمه 

شد.
وی  در حالی که سرش را پایین انداخته 
بود و  اشک می ریخت گفت: باور کنید من 
نمی خواستم برادرم را بکشم  هنوز هم باور 
نمی کنم او مرده است. من پشیمانم و طلب 

بخشش دارم.

یک زن تهرانی پس از انتقال به کالنتری به کام 
مرگ فرو رفت و پرونده ای را پیش روی قضات 
قرار داد. رسیدگی به این پرونده از 2۷ دی سال 
92 به دنبال مرگ مشکوک یک زن 5۷ ساله 
به نام اعظم در بیمارستانی در شرق تهران آغاز 
شد .شواهد  نشان می داد دنده این زن شکسته 
ــت. با مرگ  ــده اس و ســرش به شــدت آسیب دی
مشکوک اعظم خواهرش شکایتی را مطرح کرد  
و مدعی شد خواهرش از سوی  مأموران پلیس 
کتک خورده  است . خواهر اعظم  گفت: خواهرم 
بیمارروانی بود،او  یک روز بعد از بستری شدن 
در بیمارستان فرار کرد و مقابل خانه مان آمد. 
اما ما در خانه نبودیم . وی ادامه داد:  همسایه ها 
با پلیس 110 تماس گرفته اند و مأموران وی 
را  به کالنتری برده اند. این زن  افزود: ما وقتی 
به کالنتری رفتیم و  اعظم را تحویل گرفتیم سر 
و صورتش خونی بود و حال خوبی نداشت. به 
همین دلیل او را به بیمارستان منتقل کردیم اما 
چند ساعت بعد خواهرم فوت کــرد.وی مدعی 
شد: احتمااًل مأموران پلیس 110 هنگام انتقال 
خواهرم به کالنتری وی  را کتک زده اند.  به دنبال 
اظهارات خواهر اعظم  مامور پلیس 110 که زن 
بیمار را به کالنتری منتقل کرده بود  بازداشت شد 
و  ادعا کرد وقتی وی را به کالنتری منتقل کرده، 

سر و  صورتش خونی بوده و احتمااًل با همسایه ها 
درگیر شده است. با تکمیل تحقیقات پلیسی،  
مامور پلیس از دست داشتن در قتل اعظم تبرئه 
شد .اما اولیای دم  به این حکم اعتراض کردند 
و پرونده بــرای رسیدگی به شعبه دهم دادگــاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد . در ابتدای 
جلسه رسیدگی به این پرونده مادر و خواهر اعظم 
برای مامور پلیس 110  حکم قصاص خواستند . 
سپس مامور پلیس ادعای بی گناهی کرد و یک   
شاهد  در دادگاه گفت:  همسایه ها زن میان سال 
را کتک زده و موجب مرگ او شده بودند .مامور 
پلیس هیچ ضربه ای به او نزد که موجب شکستن 

دنده هایش شود.

معمای مرگ زن میان سالاشک پشیمانی پس ازقتل برادر

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.

تست هوشبازی ریاضی

تقسیمات شهری با 20 منطقه را می بینید. سه تا از 
آن ها را جدا کرده ایم. شماره آن ها را تعیین کنید.

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

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

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

8 6 5 4
4 9 2 3
2 6

5 9 8 4 7

2 1 7 3 6
9 7
5 2 3 8

6 2 1 5

5 9 8 3
4 1 9

3 1 7
3 2 1

8
7 2 6

6 5 7
5 6 2
8 7 1 3

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

425916873
678423519
319875642
934657281
156289734
782134965
291368457
563742198
847591326

378625491
469817253
215349786
653984172
197562834
824173965
931458627
542796318
786231549

معمای شطرنج

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

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

را بشمارید.

خفن استریپ

معما

نمونه

شرح در متن

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

 

ر ا س ی    ق ی چ ی  

ر ی  م د ا ک     ل 
   

و  ن ا د ی س  ر    م ی 

ه ه س ت  ا  ر   ا    د 
 

در کمترین زمان ممکن مشخص کنید چه عددی 
باید به جای عالمت سوال قرار گیرد؟

معمای  شطرنج: 

1. Rxg7+      Kxg7
2. Qf6+        Kg8
3. Nh6#

هوش منطقی:اعداد اول به ترتیب نوشته شده اند. بنابراین بعد از 19 ، پاسخ 
عدد 23 است.

معمای قهوه چی ناقال: این معما می تواند دو راه حل داشته باشد؛ اول از این 
جا که چای سرد شده. راه حل دوم این که: مرد چایش را قبال شیرین کرده بود 
و چون قهوه چی چای را قند پهلو می آورد، مرد با چشیدن جرعه ای از چای، 
فهمید که قهوه چی چای را عوض نکرده، بلکه همان چای شیرین شده را پس از 

بیرون آوردن مگس، برگردانده است.

صاویر
ف ت

ال
خت

ا

تست هوش:

8:C ،2:B ،11:A

خفن استریپ:

نقشه بردار

ی:
ض

ی ریا
باز

حل جدول شماره 7588   حل جدول شماره 794   

ضروری بدن- آماس 6.دیگ دهان گشاد- شعبه ای از 
دین بودایی- ضعیف 7. قرارگاه-رژه-درخت خوش قامت 
8.رشته باریک-نمایش غم انگیز 9. گیاهی با دانه های 
ــواز- جاده  ــازی و خوشگذرانی 10. شامه ن روغــنــی– ب
فلزی- دیوار گلی 11. پژواک- میوه ای سرشار از ویتامین 

C–شکننده 12.آهن ضد زنگ-از غالت

عمودی:

1. ملکه کــارتــاژ- سوغات گــجــرات- حفره امنیتی در 
برنامه های رایانه 2.بخار دهان- دوست- کوچک  ترین 
 گــوزن ایــران 3.کالنتری–رها 4. تکنیک– شامل همه

5.  بدبختی– اتحادیه صنفی 6.چای فرنگی-جزیره ای 
در روسیه 7. داروی کاهش ترشح بزاق– تصدیق فرانسوی
8. جدانشدنی-حفره ای در قلب 9. عدد عنقا-  مخفف 
ــاد بافت مغزی 11. سیر  ــر 10.مــونــث-الــتــهــاب ح اگ
جنگلی- کحل–رسته 12.آزمــایــش-از اناجیل اربعه-

نخستین نسل موشک های جنگی دوربرد

افقی:    1. عدد روستا- آسانگر 2.گاومیش تبتی-اطالعات دیجیتالی-کشتی جنگی 
3. دفتر کار پزشک–نخ تابیده- نمک هندی 4. مخلوق - جوهر نشادر5.ماده معدنی 

افقی:  1.مجسمه ساز- میوه نرسیده 2.زهر هالهل- مار عینکی-قیمت بازاری 
3.آرزو-خواب خوش 4. شیوه رفتارشخص-شیمی کربنی-دورویی 5. واحد سنجش 

ــوان- اســم مردانه-آزمایش 6. لشکری-محافظه کار  ت
7. پنجره– مجموعه 8.ساز کلیسا- فریاد استمداد-نام 
کوچک بیل ولزی 9. پایتخت عربستان–نجیب حیوانات–
ناگهان خودمانی 10.ترس-سگ گزنده 11. عدد دروازه 
بان–نفوذ–آب شرعی 12.دریاچه حمام-خودستایی در 

دعوا

 عمودی :

1. چراغ خوراک پزی نفت سوز- بایگانی 2.گیاه پرخار- 
شوهر مادر- از ویتامین ها 3.مسلخ 4. باال پوش بلند– خطاب 
بی ادبانه- زیان 5.عضله-پایان 6. سخن صریح–نفی عرب-
بارومتر 7. پرند–برگ برنده–نصف هزار 8.شهد-جنگیدن 
9.اسم اشاره– تپه- میوه تلفنی 10.سایه بان 11. خورشید- 

افسانه-شهر جشنواره 12. شایستگی-فراری

جدول متوسط  |  7589جدول سخت  |  795
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حل جدول:

معمای قهوه چی ناقال

 یک نفر به قهوه خانه رفــت و یک چــای خواست. 
قهوه چی یک چای قند پهلو برایش آورد. مرد پس از 
چند دقیقه، با رفیقش مشغول صحبت شد. آن گاه 
متوجه شد مگسی در استکان چای افتاده است. 
قهوه چی را صدا کرد و از او خواست تا چای را  عوض 
کند. قهوه چی چای را برد و پس از چند دقیقه، یک 
چای دیگر آورد. مشتری پس از نوشیدن جرعه ای 
از چای، قهوه چی را احضار کرد و  گفت: »چرا چای 
مرا عوض نکردی و همان را آوردی؟« او از کجا فهمید 

قهوه چی چای را عوض نکرده است؟

)A( )B( )C(
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ادبی

غلط ننویسیم 

 رادیو فرهنگ
 از ناتل خانلری می گوید

برنامه رادیویی »فرزانگان فرهنگ« با سید حقی 
عــابــدی اســتــاد دانشگاه تورنتو دربـــاره زندگی 
ــی پــرویــز ناتل خانلری گفت و گو  فرهنگی و ادب
می کند. به گزارش صبا، این برنامه از ۱۹ آذر پرونده 
گرامی داشت پرویز ناتل خانلری را باز کرده است 
و با دعوت از استادان دانشگاه های معتبر جهان، 
زندگی و آثار وی   مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
در ادامه بازگشایی این پرونده، »فرزانگان فرهنگ« 
امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه، با سید حقی عابدی، 
استاد دانشگاه تورنتو دربــاره پرویز ناتل خانلری، 
نویسنده و شاعر معاصر ایرانی، تلفنی گفت وگو 
می کند. عالقه مندان می توانند برنامه »با فرزانگان 
فرهنگ« را که کاری از گروه ادب رادیو فرهنگ است، 
سه شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به تهیه کنندگی سید 
محمد حسینی باغسنگانی، روی موج اف ام ردیف 

۱۰۶مگاهرتز بشنوند.

 رعایت ضوابط زبان فارسی 
در محصوالت چاپی زیر ذره بین

مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد از اهتمام و توجه 
ویژه وزارت ارشــاد به رعایت ضوابط زبان فارسی 
و پاسداشت آن در محصوالت چاپی خبر داد. به 
گزارش تسنیم، مهرزاد دانش گفت: »متأسفانه با 
وجود ضوابط و بایسته های نگارشی زبان فارسی 
در زمینه چــاپ محصوالت ، در تولید بسیاری از 
محصوالت چاپی این ضوابط رعایت نشده است و 
مجوز الزم از وزارت ارشاد دریافت نمی شود و به نوعی 
ما را دور می زنند«. وی تصریح کرد: »به همین منظور 
در اوایل بهمن یک نشست درباره جایگاه زبان فارسی 
و پاسداشت آن در حوزه چاپ با حضور کارشناسان 
استانی وزارت ارشــاد برگزار می کنیم. همچنین 
کارگاه هایی چون بازرسی از چاپخانه ها نیز برگزار 
خواهد شد. در نظر داریم ترتیبی اتخاذ کنیم که تا 
آخر سال بتوانیم بازرسی از چاپخانه ها را به صورت 
جدی آغاز کنیم«. وی ادامه داد:  »بخشی از تمرکز ما 
در این حوزه به اهمیت زبان فارسی و پاسداشت آن 
باز می گردد و بخشی دیگر به حقوق مصرف کننده 
یک کــاال. زمانی که تولیدکننده برخالف قانون 
اقدام به چاپ و بسته بندی محصول خود با حروف 
انگلیسی می کند،  مصرف کننده تصور می کند که 
محصول خارجی است؛ بنابراین سالمت و امنیت 

مصرف کننده نیز این جا اهمیت پیدا می کند«.

ثمر/ ثمره
ثمر به معنای »میوه« و ثمره، واحد ثمر به معنای »یک 
میوه« است. معنای مجازی این دو واژه »حاصل، 
نتیجه، بهره« است. در آثار معتبر فارسی هر دو واژه 
به یک معنا به کار رفته اند و در جمله ارزش یکسانی 

دارند و می توانند جانشین یکدیگر شوند.
َرستن/ ُرستن

این دو مصدر را نباید با هم یکی دانست. َرستن به 
معنای »رهایی یافتن« است، اما ُرستن به معنای 

»از زمین برآمدن، سبز شدن« است.
رسوخ

این واژه به معنای »استوار بودن، محکم بودن« 
است  اما غالبًا آن را به غلط به معنای »نفوذ کردن، 
رخنه کردن« به کار می برند. در حالی که »راسخ« 
اسم فاعل همین فعل به معنای »محکم، ثابت، 

پابرجا« است.
 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« 
ابوالحسن نجفی

فارسی بی کالس نیست
استفاده از واژه های بیگانه برای نام گذاری مراکز فرهنگی، به یک عادت غلط تبدیل شده است

اکرم انتصاری- حکایت زبان فارسی و پاس نداشتن آن، شده همان حکایت مرغ همسایه که غاز است؛ یک روز کلمه های بیگانه جای این زبان را در تلویزیون می گیرد و یک روز گفتن »مرسی«، »تایم« و 
»الیک« عین باکالسی محسوب می شود. یک روز در تبلیغ های تلویزیونی  با استفاده از یک زبان ساختگی و جعلی، دار و ندار زبان فارسی را به باد می دهند و روز دیگر کلمه هایی را که در فرهنگستان زبان 
فارسی متولد نشده اند، اسباب خنده خود می کنند. حال هم که چشم مان به جمال کلمه های عجیب نقش بسته بر سر در اماکن فرهنگی روشن!عباراتی که گاه ساختگی و گاه عین یک عبارت بیگانه 

هستند و بیشتر از همه تن زبان فارسی را می لرزانند. در ادامه درباره این اتفاق که امیدواریم ادامه دار نباشد و مسئولی برای جلوگیری آن قدمی بردارد، بیشتر نوشته ایم.

کتاب فروشی چه بدی داشت؟	 
کافی  است در شهر قدم بزنید و به دنبال چند 
کتاب فروشی بگردید. به احتمال زیاد در پی 
این جست و جو به چند »مال« یا »سنتر«-این 
دو هم کلمه هایی هستند که به یک باره به جای 
ــازار، مجتمع یا مرکز تجاری در کشورمان  ب
اسامی  از  که  شدند-برمی خورید  همه گیر 
عجیبی مانند »بوک لند«، »بوک من« و »سرای 
ــای کتاب فروشی بــرای ســر در  بــوک« بــه ج
فروشگاه خود استفاده کرده اند. »Book« در 
زبــان انگلیسی به معنای کتاب و »land« به 
معنی »زمین، خشکی و سرزمین« است. در 
واقع اگر بخواهیم عبارتی فارسی را جایگزین 
»بوک لند« کنیم می شود »سرزمین کتاب« 
که به نظر نمی آید عبارت بی معنایی برای نام 
گــذاری یک کتاب فروشی باشد. به هر حال 
استفاده از چنین ترکیب های عجیبی برای 
یک مرکز فرهنگی، خود عین بی فرهنگی است 

و زبان فارسی آن قدر ظرفیت دارد که بتوان از 
میان واژه های خودی، ترکیب های جدیدی جز 

کتاب فروشی ساخت.

فارسی بی کالس نیست 	 
اســتــفــاده از عــبــارات غیر فــارســی در مراکز 
محدود  کتاب فروشی ها  بــه  تنها  فرهنگی 
نمی شود. مدتی   است نام سینماهای در حال 
ساخت از نام های فارسی فاصله معناداری 
گرفته و منجر به ساخت ترکیب های جعلی 
عجیبی همچون لوتوس مال، رز مال، شمیران 
سنتر، هدیش مال، سیتی سنتر و صبا مال شده 
است. عجیب این که »ایران مال« صاحب یکی 
از بزرگ ترین پردیس های سینمایی و سالن 
برگزاری کنسرت کشور نیز ، ترکیبی از یک 
نام فارسی و انگلیسی است. تیر خالص این 
ماجرا هم اضافه شدن عبارات جدیدتری مانند 
سینماگیم به این مراکز فرهنگی است. ضمن 

این که نام های یاد شده تنها گوشه ای از عبارات 
استفاده شده در پایتخت بود و نامی از مراکز این 
چنینی در شهرستان ها نبردیم. درست است 
که هر کدام از ما باید سرباز حفظ و حراست از 
زبان فارسی باشیم  اما نبود توجه کافی و غفلت 

مسئوالن مربوطه در نام گذاری مراکز فرهنگی 
و حتی تجاری با عباراتی غیرفارسی، عملی 
است که بعدتر به فکر درمان آن بودن به دلیل 
ثبت آن در حافظه عمومی مردم، همان حکایت 

نوشداروی پس از مرگ سهراب است و بس!  

لغو کنسرت های شهرام ناظری به دلیل همدردی

شهرام ناظری که قرار بود روزهای ۲5 تا ۲7 
چهره ها

خواننده
دی مــاه کنسرت داشته باشد، بــرای ادای 
احترام به درگذشتگان سانحه هوایی اخیر 
برنامه هایش را لغو کرد. این خواننده برجسته کشور در این 
بــاره به ایلنا گفت: بله همین طور اســت. متاسفانه حادثه 
دردناک هواپیما کام همه را تلخ و قلب مرا هم جریحه دار کرده 
است، به همین دلیل به منظور همدردی و همبستگی با مردم 

نازنین کشورم کلیه برنامه هایم را لغو کردم. وی در ادامه افزود: فعال تاریخی مشخص نکردیم 
و امیدوارم در آینده و در شرایط مساعد بتوانم  به اجرای برنامه بپردازم.

مخالفت کیهان کلهر با لغو اجراهای هنری

کیهان کلهر در حاشیه تازه ترین کنسرت  »شهر 
چهره ها

 نوازنده کمانچه
ــرای برپایی این  ــل خــود ب خــامــوش« از دالی
ــده گفت. وی ضمن اشـــاره به  اجــراهــای زن
مخالفتش با برخی اطرافیان که پیشنهاد لغو این کنسرت را به 
او داده بودند، گفت: فکر می کنم در این شرایط، ما باید در کنار 
شما باشیم و از نفس هم استفاده کنیم و به جای عصبانی بودن 
و پرخاشگری، این جو زمخت و خشن را با موسیقی تلطیف 

کنیم تا برای همه ما قابل تحمل باشد. موسیقی جدی و هنر جدی هیچ گاه نباید تعطیل شود، 
چرا که کارش به تفکر واداشتن افراد است نه مسائل دیگر.

موسیقی

آموزش 

آلبوم های آماده انتشار آهنگ ساز 
»خونه مادربزرگه«

بــهــرام دهقانیار دو مجموعه »قــاصــدک هــا« و 
»سرزمین مقدس« را در دست انتشار دارد. آهنگ 
ساز مجموعه عروسکی »خونه مادربزرگه« درباره 
آثار در حال تولید خود به »هنرآنالین« گفت: هم 
اکنون دو مجموعه در دست انتشار دارم که یکی از 
آن ها مجموعه »قاصدک ها« است که موسیقی آن 
به اتمام رسیده و موسیقی متن نیز دارد . مجموعه 
دیگری نیز به نام »سرزمین مقدس« در دست انتشار 
دارم که مخصوص گروه نوجوان است. این مجموعه 
پویانمایی است که قسمت اول آن را منتشر خواهم 
کرد. این مجموعه نیز موسیقی متن دارد. دهقانیار 
درباره شاخصه ها و ویژگی های موسیقی کودک 
گفت: آهنگ سازان این حوزه، باید به گونه ای کار 
کنند که برای گروه سنی مد نظر کاماًل قابل درک 
باشد. ضمن این که باید فضای جدی کودکان را 

نیز با مقیاس جهانی در نظر گرفت.

ترفندی برای عکاسی در باران

ــرای تغییر  ــای دیــگــر بـ ــی عکاسی از مــیــان اش
شکل و کــادربــنــدی ســـوژه مــی تــوانــد تصاویر 
بسیار جالب تری ایجاد کند. یکی از راه هــای 
هیجان انگیز برای گرفتن عکسی خالقانه تر از 
میان اشیای مختلف،عکاسی از پشت پنجره ای 
پوشیده از قطرات آب است. اگر در شب عکس 
می گیرید، سعی کنید چراغ های خیابانی را که 
از میان قطرات آب سوسو می زنند، ثبت کنید. 
این کار یک فضای رویایی و عاشقانه به تصاویر 
شما می بخشد. همچنین می تــوان از قطرات 
آب برای مبهم و نامعلوم کردن بخشی از صحنه 
استفاده کرد و یک حس رمز و راز و جذابیت را در 
عکس به وجود آورد. عکس باال، از یک دونده در 
یک روز بارانی است، بخشی از آن چه عکس را 
جالب می کند، این است که قطرات آب چهره او 

را پنهان کرده است.

گروه ادب و هنر  -  هر قدر هم بگوییم فارسی 
شکر است و این بیت های حافظ را که می گوید 
»شکرشکن شوند همه طوطیان هند/ زین قند 
پارسی که به بنگاله می رود« یا »خوبان پارسی گو 
بخشندگان عمرند/ ساقی بده بشارت رندان 
پارسا را« مــدام با خودمان تکرار کنیم، باز هم 
ــان فــارســی اســت کــه باید  گویا همیشه ایــن زب
نادیده گرفته شود و به حساب نیاید. چند روزی 
است در پایگاه اطالع رسانی معاونت بین الملل 
دانشگاه تهران خبری عجیب درج شده مبنی 
بر این که دانشجویان بین المللی و دوره هــای 
مشترک بین المللی دانشگاه تهران مجاز هستند 
رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی 
ــه کنند!  ارشــد خــود را به زبــان غیر فارسی ارائ

در ادامــه از جزئیات این خبر و واکنش ها به آن 
می خوانید.

۱۹ دی ماه در پایگاه اطالع رسانی معاونت 
بین الملل دانشگاه تهران از تصویب طرحی خبر 
داده شد که بر اساس آن دانشجویان دوره های 
بین المللی این دانشگاه مجاز هستند رساله 

دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به 
زبانی غیر از فارسی بنویسند. خبر منتشر شده 
به این شرح است: »موضوع ارائه رساله های 
ارشــد  کارشناسی  پایان نامه های  و  دکــتــرا 
دانشجویان دوره های مشترک بین المللی به 
زبان غیرفارسی پیشنهادی معاونت بین الملل 
در جلسه مورخ ۳۰/ ۰5/ ۹۶ هیئت رئیسه 
کلیات  بــا  موافقت  ضمن  و  مطرح  دانشگاه 
ــات،  ــزام مــوضــوع بـــرای بــررســی شــرایــط و ال
موضوع به معاونت آموزشی دانشگاه ارجاع 
شد. مطابق نامه شماره ۱۱۰۹۹۸/ ۱۲۲ 
ــل خــدمــات  ــر ک ــ ــدی ــ ــورخ ۳۱/ ۰۴/ ۹۸ م ــ م
آموزشی دانشگاه، موضوع در هفتمین جلسه 
کمیته منتخب شــورای آموزشی دانشگاه به 
ــرح و شــرایــط آن،  ــط ــخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۶ م ــاری ت
مطابق زیر تعیین شده است: ارائه رساله دوره 
دکترا و پایان نامه دوره کارشناسی ارشد برای 
ــای بین المللی بر اساس  دانشجویان دوره ه
زبان دوره هنگام ورود باشد. ولی دانشجویان 
دوره های مذکور ملزم به ارائه چکیده مبسوط 
رساله یا پایان نامه به زبان فارسی ، رساله دکترا 

حداقل 5۰۰۰ کلمه و پایان نامه کارشناسی 
ارشد حداقل ۳۰۰۰ کلمه هستند«.

آیا دانشجویان ایرانی هم مجاز هستند؟!	 
این طرح معاونت بین الملل دانشگاه تهران که 
دانشجویان خارجی  را مجاز به ارائه پایان نامه به 
زبان غیر فارسی می کند، به معنای چشم بستن 
روی رسمیت زبان فارسی در دانشگاه است. جالب 
این که برای خالی نبودن عریضه، دانشجویان 
خارجی موظف هستند یک چکیده مبسوط)؟!( 
حداقل 5۰۰۰ کلمه ای بــرای دکترا و حداقل 
۳۰۰۰ کلمه ای برای کارشناسی ارشد به فارسی 
بنویسند! که البته همین ترکیب »چکیده مبسوط« 
خودش یک متناقض نماست. استاندارد حجم 
چکیده یک رساله حــدود ۴۰۰ تا 5۰۰ کلمه 
اســت و چکیده ای که ۳۰۰۰ تا 5۰۰۰ کلمه 
باشد، مقاله است نه چکیده! دکتر محمدرضا 
ترکی، استاد زبــان و ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران در واکنش به این خبر چند سؤال را مطرح 
ــا ایــن سیاست کم لطفی به زبــان ملی  کــرد: »آی
نیست؟ آیــا مجوز رساله نویسی به غیر فارسی 
ــان فارسی در  مستلزم از رسمیت انداختن زب
دانشگاه ها نیست؟ آیا دانشجویان ایرانی خارج 
از کشور هم این اجازه را دارند که به زبان فارسی 
یا زبان دیگری، جز زبان رسمی آن کشور، رساله 
یا مقاله بنویسند«؟ در حالی که همه می دانیم 
دانشجویان ایرانی که در کشورهای دیگر تحصیل 
می کنند، موظف به نوشتن رساله به زبان همان 
کشور هستند. نمونه اش هم استاد جالل خالقی 
مطلق، شاهنامه پژوه برجسته است که تحصیالت 
دانشگاهی اش را در آلمان گذرانده و رساله مقطع 
دکترایش به نام »زنان شاهنامه« را به زبان آلمانی 

نوشته است.

دانشجویان بین المللی دانشگاه تهران، مجاز به ارائه پایان نامه به زبان های دیگر شدند

غربت زبان ملی در  دانشگاه مادر!



خراسان قدیم سه شنبه 24 دی  121398
18 جمادی االول  1441.شماره 20293

مطالب منتشر شده دردی ماه ۱۳۳۳ خورشیدی 
روزنامه خراسان : 65 سال قبل



سیستان و بلوچستان سرزمین رستم دستان 
و سرزمین مردمان صمیمی و سختکوش 
از چند روز گذشته که  به طور طبیعی عمده 
توجهات به ماجرای سقوط تلخ هواپیمای 
اوکراینی معطوف بود  در سکوت و غربت با 
سیل دست و پنجه نرم می کند  . در جنوب 
سیستان وبلوچستان ۱۳ شهرستان درگیر 
سیالب شدند و راه ارتباطی بیش از 500 
روستا قطع شده است  که امدادرسانی در 
این مناطق توسط امدادگران هالل احمر و 
نیروهای جهادی ، سپاه ، ارتش و ...  ادامه 
دارد. ارتفاع آب در مناطق سیل زده روستایی 
استان سیستان و بلوچستان تا ۸ متر هم 
رسیده و  در خیلی از جاها تردد فقط با قایق 
ــای زمینی مسدود  امکان پذیر اســت، راه ه
شده اند و بالگردها به دلیل شرایط جوی 
به سختی اجازه پرواز پیدا می کنند، مشکالت 
ــده است؛  ــردم بــه وجــود آم ــرای م بسیاری ب
برخالف خوزستان که به دلیل وجود چندین 
سد  امکان کاستن سرعت سیل بود اما در 
سیستان و بلوچستان رودخانه هایی جاری 
شده اند که 5 دهه است خشک بوده   یا نهایت 

در اندازه بسیار معمولی سیالب داشته اند 
در همین حال حتی بر اثر بارش بی سابقه 
باران در سیستان وبلوچستان، آب سه سد 
سرریز شده اســت. هر چه از پایان فعالیت 
قوی ترین سامانه بارشی امسال در سیستان 
خــســارات  عمق  ــذرد  ــی گ م بلوچستان  و 
سیل بیش از پیش خود را نشان می دهد و 
ضرورت  ارسال  سریع تر و بیشتر کمک ها 
و تالش های امدادگران به سیل زدگان دو 
چندان شده است.سیلی که از بارش های 
قوی ترین سامانه بارشی سال جدید رخ داد 
و با وجود پایان یافتن بارش ها هنوز تبعات آن 
ادامه دارد. میزان خسارات آن قدر زیاد است 
که هم اکنون بیش از سه هزار و 500 نفر در 
حال امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان هستند.حجم سیالب سرگردان 
در مناطق سیل زده  با گذشت بیش از یک 
شبانه روز از پایان یافتن بارندگی ها به قدری 
زیــاد است که در برخی نقاط تنها از طریق 
هوایی می توان امداد رسانی کرد. درهمین 
حال، رئیس جمهور در تماس تلفنی با "احمد 
علی موهبتی" استاندار سیستان و بلوچستان 
از مسائل و مشکالت این استان در پی بارش 
های شدید و وقوع سیل مطلع شد و دستورات 
الزم را بــرای تسریع در رونــد امدادرسانی 

صادر کرد.
استاندار :سیل زدگان سیستان 	 

وبلوچستان نیاز به حمایت ملی  دارند  
و  سیستان  اســتــانــدار  موهبتی  گفته  بــه 
بلوچستان قطع محورهای ارتباطی 500 
روستا، بسته شدن ۲۶ محور ارتباطی فرعی، 
قطع برق ۱۳0 روستا، از مدار خارج شدن 
شبکه توزیع آب آشامیدنی ۳00 روستا در 
مناطق مرکزی و جنوبی، آسیب شدید به 
بخش کشاورزی از جمله باغ های موز و مزارع 

در شهرستان های کنارک، چابهار و دلگان، 
قطع شبکه ارتباط تلفنی در شهرستان های 
نیکشهر، فنوج، بخش هایی از دلگان، سرباز، 
کنارک، قصرقند و همچنین آب گرفتگی 
معابر و منازل مسکونی در مناطق شهری و 
روستایی از جمله آسیب های وارد آمده به 
مناطق سیل زده این استان است.وی افزود : 
سیل زدگان در مناطق جنوبی استان با توجه 
به حجم باالی بارش ها، وقوع سیالب، زیر آب 
رفتن خانه های روستایی و اراضی کشاورزی 
و بی خانمان شدن خانوارها به حمایت ملی 
برای جبران خسارت ها نیاز دارند. موهبتی 
در بازدید از مناطق سیل زده چابهار و نقاط 
جنوبی سیستان و بلوچستان خاطرنشان 
کرد: به بالگرد، قایق، مواد غذایی، آب و لوازم 
بهداشتی و کمک های امدادی نیاز است که 
بر حسب پیگیری ها استان های معین و ستاد 

مدیریت بحران کشور   پای کار می آیند.
حتی برای خرید نان نمی توانیم از خانه 	 

خارج شویم 
عبداللهی یکی از ساکنان روستای دج از 
دهستان پیرسهراب در بخش مرکزی چابهار 
می گوید: تمام راه هــای روستاهای اطراف 
بسته شده، مردم اسیر شده اند و نمی توانند 
حتی برای خرید نان از خانه هایشان بیرون 

بیایند. اینترنت مرتب قطع و وصل می شود 
می ترسیم کار به جایی برسد که دست مان از 
همه جا کوتاه شود و همین اندک راه ارتباطی 

ما برای درخواست کمک نیز قطع شود.
وی می افــزایــد: نیروهای هــالل احمر به 
روستاها آمدند اما کــاری از دست شان بر 
به  و  نیست  کامل  تجهیزاتشان  و  نمی آید 
سختی در آب تردد می کنند.رئیسی یکی از 
کشاورزان روستای عورکی از توابع دشتیاری 
هم می گوید: دام و خانه های کپری مان در 
آب نابود شده، تمام زندگی ام با همین چهار 
بز و گوسفند می گذشت که حاال الشه های 
ــاده و ماهم  ــت بــی جــان شــان روی زمــیــن اف
آواره ایم. دستم از دنیا کوتاه شده و وسیله ای 

برای زندگی نداریم.
نماینده زابل: سیل سیستان وبلوچستان 	 

قابل پیش بینی بود
 در این میان نماینده مردم زابل در مجلس 
گفت: سیل استان سیستان و بلوچستان قابل 
پیش بینی بود، چنان که این سیل به دلیل 
نبود زیرساخت مناسب اتفاق افتاد.تسنیم 
نوشت: حبیب ا... دهمرده نماینده مردم 
زابل در مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز)دوشنبه، ۲۳ دی( پارلمان، گفت 
که سیل استان سیستان و بلوچستان قابل 

پیش بینی بود، چنان که این سیل به دلیل 
نبود زیرساخت مناسب اتفاق افتاد.وی با 
انتقاد از عملکرد وزرای کشور، نیرو و استاندار 
سیستان و بلوچستان، افزود: از آن جایی که 
در اوایل امسال استان سیستان و بلوچستان 
دچار سیل شد، در ستاد مدیریت بحران مقرر 
شد که رودخانه ها، الیروبی شود اما تاکنون 
اقدامی در این زمینه صورت نگرفته که این امر 

بیانگر این است که پیشگیری معنایی ندارد.
با بلندگو اطالع داده بودیم !	 

مدیریت  مدیرکل  ارجمندی  عباسعلی 
بحران استان نظر دیگری دارد. وی با اشاره 
به وقوع سیالب در این استان گفت: در طول 
۳0  سال اخیر این حجم از بارش در استان 
بی سابقه بوده است. با توجه به اعالم سازمان 
هواشناسی مجموعه مدیریت بحران قبل از 
آغاز بارش باران اطالع رسانی  در خصوص 
وقوع سیل را انجام داده بود، به گونه ای که با 
بلندگو در بسیاری از روستاها اطالع رسانی 
شــده بــود. در  ایــن میان  فرماندار دلگان 
گفت: بارش های سنگین و سیالبی سبب 
وارد شدن خسارت های فراوانی به مردم 
این منطقه شده و با توجه به فقر و محرومیت 
شدید مردم منطقه، دارایی بسیاری از آنان 

را آب برده است.
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در امتداد تاریکی

هووی پولدار!
چشمانم پر از اشک و قلبم آکنده از آه وناله است قدرت تصمیم گیری را 
از دست داده ام و در یافتن راهی که زندگی ام را نجات بدهم مستاصل 
مانده ام اکنون سه سال از روزی می گذرد که همسرم مرا با سه  فرزند 
قد و نیم قد ترک کرده و عاشق یک زن پولدار شده است. دیگر توان اداره 

زندگی را ندارم و ...
زن ۳5 ساله در حالی که دادخواست ترک انفاق را روی میز مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد می گذاشت با 
چهره ای غم گرفته به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت و گفت: 
تازه دیپلم گرفته بودم که یکی از بستگانم به خواستگاری ام آمد ازدواج 
فامیلی در میان خانواده های ما تقریبا یک رسم عادی بود. به همین 
دلیل مدتی بعد خواهرم نیز با پسرخاله همسرم ازدواج کرد. خالصه 
من در سن ۱9 سالگی پای سفره عقد نشستم و عاشقانه به خواستگاری 
»منوچهر« پاسخ مثبت دادم. در حالی که همسرم کارگر ساده ای در 
میدان بار بود او را ترغیب به ادامه تحصیل کردم انگیزه هایی را در 
همسرم برانگیختم و خودم مسئولیت های بیشتری را به گردن گرفتم 
تا همسرم به درس و مدرسه اش برسد. در نهایت او بعد از تحصیل در 
مقطع راهنمایی وارد دبیرستان شد و مدرک دیپلم را گرفت در این سال 
ها من و همسرم در منزل پدرم سکونت داشتیم تا اجاره خانه نپردازیم و 
بتوانیم سرمایه ای برای آینده پس انداز کنیم. در این میان همسرم نیز 
در یکی از بخش های امدادی بهزیستی مشغول کار شد و زندگی ما روز 
به روز بهتر می شد. در این سال ها صاحب یک دختر و دو پسر شدم ولی 
این روزهای سخت خیلی زود با خرید یک منزل اقساطی به پایان رسید 
و ما در سال 90 صاحبخانه شدیم اگرچه مبلغ زیادی پدرشوهرم کمک 
کرد ولی باالخره به زندگی عاشقانه خودمان در منزل حاشیه شهر 
ادامه دادیم. با وجود این همسرم توانایی پرداخت اقساط را نداشت 
و هر بار بخشی از طالهای مرا برای پرداخت اقساط خانه می فروخت 
تا جایی که آخرین بار گوشواره هایم را به زور بیرون کشید و بدهی اش 
را پرداخت کرد. با آن که از این رفتارهای او دلخور بودم ولی باز هم 
نگران آینده نبودم و خودم را قانع می کردم که روزی این سختی ها نیز 

به پایان می رسد.
در همین شرایط بود که منوچهر بعد از ۱0 سال زندگی مشترک 
تصمیم گرفت مرا به یک مسافرت تفریحی ببرد. آن جا بود که به تماس 
های پنهانی تلفنی اش مشکوک شدم و تازه فهمیدم که با زن دیگری 
ارتباط دارد و خودروی پژو ۲0۶ که مدعی بود آن را برای مسافرت از 
یکی از دوستانش به امانت گرفته، متعلق به همان زن غریبه است. از 
روزی که متوجه این ارتباط شدم دیگر نتوانستم موضوع را تحمل کنم. 
ماجرا را برای بستگان همسرم بازگو کردم ولی خیلی زود مشخص 
شد که منوچهر آن زن پولدار را به عقد خودش درآورده و با او زندگی 
می کند. آن زن با پول هایش همسرم را از من دور کرد. به طوری که 
سرمایه ای را نیز در اختیارش گذاشت و او دیگر به کلی من و فرزندانم را 
رها کرد و نزد آن زن رفت. بستگان همسرم خیلی او را نصیحت کردند 
که مسیر اشتباهی را می رود و خسارت های روحی و روانی شدیدی 
به فرزندانش وارد می کند ولی گوش او بدهکار این گونه نصیحت ها 
نبود و چنان شیفته آن زن پولدار شده بود که دیگر به فرزندانش نیز 
توجهی نمی کرد. در این میان همسرم برخی از شب ها آن هم به بهانه 
شیفت کاری و به صورت پنهانی به خانه من می آمد. چرا که آن زن اجازه 
نمی داد او شب ها را در جای دیگری به سر ببرد. از آن روز به بعد همسرم 
دیگر مخارج زندگی مرا نمی داد و من مجبور بودم به پدر بازنشسته ام 
پناه ببرم. پدرم نیز با حقوق اندک بازنشستگی مخارج زندگی من و 
فرزندانم را پرداخت می کرد. شوهر خواهرم و دیگر بستگان با همسرم 
قطع ارتباط کردند تا شاید متوجه اشتباهش شود و به کنار فرزندانش 
بازگردد ولی با گذشت سه سال از آن ماجرا او نه تنها آن زن را رها نکرد 
بلکه دیگر سراغی از من و فرزندانش نگرفت. دیگر چاره ای برایم باقی 
نمانده بود که به ناچار تصمیم به شکایت از او گرفتم در حالی که به هیچ 
وجه حاضر به گرفتن طالق نیستم و نمی خواهم آینده فرزندانم را نابود 
کنم اما از سوی دیگر هم قدرت رویارویی با زنی را ندارم که آشیانه ۱۳ 
ساله مرا ویران کرد. به گونه ای که باید پنهانی همسر شرعی خودم را 

مالقات کنم و ...
ــت، به دستور سرهنگ محسن باقی زاده حکاک  شایان ذکــر اس
)رئیس کالنتری میرزاکوچک خان( پرونده این زوج جوان در دایره 
مددکاری اجتماعی کالنتری و زیرنظر سرگرد سعیدی فر مورد بررسی 

کارشناسی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

زن صیغه ای به دار مجازات آویخته شد 

مرگ تلخ اسیدپاش! 

سرزمین رستم پنجه در پنجه سیل 
استاندار :سیل زدگان سیستان و بلوچستان نیاز به حمایت ملی  دارند

سجادپور- زن صیغه ای که سه سال قبل شوهرش را با اسیدپاشی به 
قتل رساند، هفته گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته 
شد و طعم مرگ تلخ را چشید!  به گزارش اختصاصی خراسان، نوزدهم 
اردیبهشت سال 95، ماجرای یک اسیدپاشی هولناک هنگامی در بیسیم 
نیروهای امدادی و پلیس پیچید که اهالی بولوار توس مشهد از درگیری 
وحشتناک یک زوج جوان در منزل مسکونی خبر دادند. به دنبال دریافت 
این خبر، خودروی اورژانس ۱۱5 آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد 

و نیروهای امدادی به یاری این زوج شتافتند.
مرد 45 ساله که اسید سراسر پیکرش را سوزانده بود، در حالت نیمه بیهوش 
قرار داشت و از شدت سوزش وحشتناک ناشی از اسیدپاشی توانایی سخن 
گفتن هم نداشت اما زن جوان که مقدار اندکی از اسید در زمان درگیری 
روی او پاشیده بود، وضعیت مناسبی داشت و   به خاطر احساس سوزش 

ناله می کرد! 
گـزارش خراسـان حاکـی اسـت، نیروهـای اورژانـس بالفاصلـه مصدومـان 
حادثـه تلـخ اسیدپاشـی را بـه بیمارسـتان رضـوی مشـهد انتقال دادنـد ولی 

مرد 45 سـاله کـه حـدود 90 درصـد از انـدام هـای بدنـش دچار سـوختگی 
شدید با اسید شـده بود در آسـتانه مرگ قرار داشـت. از سـوی دیگر بررسی 
هـای مقدماتـی نیروهـای انتظامـی در محـل وقـوع ایـن حادثـه تاسـف بـار 
بیانگـر آن بـود کـه زن ۳۲ سـاله از مدتـی قبـل بـه عقـد موقـت »جـواد- ع« 
درآمده اسـت اما آن ها به دلیل برخی مشـکالت با یکدیگر دچـار اختالفات 
خانوادگی شـده اند به طوری کـه اختالفات آنان شـدت گرفتـه و پرونده ای 

نیـز در مراکـز انتظامـی دارند. 
به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختالفات خانوادگی درحالی 
مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی 
تحت تعقیب قرار گرفت. بنابر گزارش خراسان، با وجود این تالش کادر 
درمانی برای نجات جان مرد 45 ساله به نتیجه نرسید و او بر اثر عوارض 
ناشی از سوختگی شدید با اسید جان سپرد. این گونه بود که پرونده 
اسیدپاشی زن صیغه ای رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه ای از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا 
غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی( تحقیقات گسترده ای را زیرنظر مقام 
قضایی آغاز کردند. اگرچه »سارا- م« )متهم به قتل( در ابتدای بازجویی 
ها هرگونه دخالت خود را در ماجرای اسیدپاشی انکار می کرد اما در 
نهایت وقتی در برابر اسناد و شواهد دقیق قرار گرفت، همه راه های گریز 
را بسته دید و به ناچار لب به اعتراف گشود. او گفت: به دلیل  اختالفاتی 
که با همسرم داشتم کارمان به مشاجره و درگیری کشید در این هنگام من 
که به شدت عصبانی شده بودم کنترلم را از دست دادم و از درون انباری 

منزل ظرف حاوی اسیدی را برداشتم که شوهرم مدتی قبل آن را خریده و 
داخل انباری گذاشته بود! دیگر نفهمیدم چه کار می کنم در همان حالت 
عصبانیت ظرف اسید را روی شوهرم خالی کردم که مقدار کمی از آن هم 

روی دست و پای خودم ریخت!
این گزارش حاکی است، به دنبال اعترافات صریح این زن ۳۲ ساله، صحنه 
اسیدپاشی در حضور مقام قضایی بازسازی شد و بدین ترتیب با تکمیل 
تحقیقات در دادسرای عمومی و انقالب مشهد، این پرونده جنایی در شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی مجتبی علیزاده 
)رئیس وقت شعبه پنجم( مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و زن جوان پای 
میز محاکمه نشست. پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه و بیان دفاعیات 
متهم و همچنین وکیل مدافع وی، قضات باتجربه دادگاه کیفری یک پس 
از مشورت های قضایی، رای و قصاص با طناب دار دادند. اما رای صادر 
شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل 
دادرسی به شعبه ۳9 دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات 
دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص 
دادند و آن را تایید کردند. به گزارش خراسان، با ارسال این پرونده جنایی 
به یکی از شعبه های اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد، دیگر 
مراحل قانونی برای اجرای حکم طی شد تا این که هفته گذشته و با فراهم 
شدن مقدمات اجرای حکم، این زن که دیگر ۳5 ساله شده بود در حالی 
پای چوبه دار رفت که تالش ها برای گذشت اولیای دم به نتیجه نرسید و 
»سارا-م« با نظارت قاضی زرگر )قاضی باتجربه اجرای احکام دادسرا( و با 
حضور مقامات مسئول در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد 
تا سرنوشت و مرگ تلخ یک قاتل، درس عبرتی برای دیگر افرادی باشد که 
هنگام عصبانیت دست به این گونه جرایم وحشتناک می زنند و شیشه عمر 

دیگران را می شکنند.

رد
دا

را 
ی 

تگ
رف

ب گ
ن آ

ری
شت

 بی
که

ی 
طق

نا
ه م

ش
نق



اقتصاد سه  شنبه ۲۴  دی  ۱398 ۱۴
۱8 جمادی االول  ۱۴۴۱.شماره ۲۰۲93

 
شاخص

موج جدید کاهش قیمت گوشت 
قیمت گوشت از شهریور امسال وارد روند 
نزولی شده و طی این مدت حدود 14 درصد 
افت کرده است )قیمت دام کشتار از 75 به 
65 هزار تومان رسیده است(. آخرین موج 
کاهشی هفته قبل رخ داد و به نظر می رسد 
با توجه به بهبود بارندگی ها و تولید علوفه 
خودرو و کاهش قیمت دام زنده، با کاهش 
حاشیه سود واسطه گری و خرده فروشی، 
کاهش قیمت گوشت همچنان ادامه یابد. 

 itpnews :منبع داده ها

بازار خبر

اخبار
نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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مصوبات تلفیق برای شفاف سازی 
تراکنش های بانکی و حساب ها 

تعیین تکلیف حساب های بانکی و اموات، الزام به 
اظهار »بابت« در تراکنش های بانکی 

ــزودن چند بند به الیحه   کمیسیون تلفیق با اف
بودجه ۹۹، نظام بانکی را به شفاف سازی و مبارزه 
با پول شویی از طریق حساب های بانکی مشکوک 
ملزم کرد.به گــزارش تسنیم، بررسی مصوبات 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ نشان می دهد، 
در صورت تصویب بندهای مرتبط با تراکنش های 
بانکی در صحن علنی مجلس، در سال بعد کلیه 
حساب های فاقد شناسه شهاب مسدود می شود 
و خدمات بانکی به فعالیت های غیر مجاز مثل 
استفاده از حساب اموات ارائه نمی شود.وزارت 
اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است 
حداکثر تا پایان اردیبهشت ۹۹ مصادیق فعالیت 
هــای پرخطر و غیر مجاز اعــم از یکسان نبودن 
مالک پایانه فروش و ذی نفع آن، فعالیت حساب 
های بانکی اموات و شرکت های منحل شده یا 
ورشکسته را تعیین و ضوابط اجرایی آن را تهیه 
کند و به تصویب شورای عالی مبارزه با پول شویی 
برساند.براساس بندی دیگر، از ابتدای تیر ۹۹ 
کلیه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به 
استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت و پرداخت 
وجه چک های عادی و رمزدار صادر شده در سال  
۹۹، مستلزم اظهار بابت توسط پرداخت کننده و 

دریافت کننده است.

جزئیات تغییر سهم شرکت ملی 
نفت در بودجه 

سهم متفاوت شرکت ملی نفت از هر میدان، 
جایگزین سهم 14.5 درصدی از درآمد فروش 

نفت یا گاز می شود 

حسین بردبار-معاون دفتر انرژی سازمان برنامه 
و بودجه از تغییر رابطه مالی بخش نفت و گاز با 
دولت در قوانین بودجه سال های آینده خبرداد.به 
گزارش خراسان، دکتر احمد زراعتکار، در نشست 
خبرنگار  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  آموزشی 
ما گفت: هم اکنون سهم شرکت ملی نفت از 
درآمدهای نفتی و گازی در قوانین سالیانه بودجه 
14.5 درصد از مجموع نفت و گاز تولیدی است. 
وی افزود: در رویکرد جدید وزارت نفت باید هزینه 
تولید مشتمل بر هزینه های جاری و سرمایه ای 
هر یک از میادین را مشخص کند و به شورای 
اقتصاد ارائــه دهد و بر این اساس قراردادهای 
نگهداشت تولید و افزایش ظرفیت تولید منعقد 
شود. زراعتکار با بیان ایــن که مــدل تخصیص 
14.5 درصد درآمدهای نفتی ویژه ماست و در 
جهان به این شیوه کار نمی کنند، ادامــه داد: 
مجلس ما را مکلف کرده است که رابطه جدید 
مالی بین دولت و بخش نفت تعریف کنیم و ارائه 
دهیم که این موجب شد طرحی جدید در نظر 
بگیریم.معاون دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه 
با یادآوری این که ما از برخی از میادین نفتی مان 
بیش از 6۰ تا ۹۰ ســال استخراج داشته ایم، 
افزود: برخی از میادین گازی نیز تمام شده است 
و تولید ما در پارس جنوبی به تدریج از سال های 
آینده کاهش می یابد. تولید میدان های نفتی یک 
منحنی دارد که در یک جا به حداکثر می رسد و در 
نهایت افت می کند. در این شرایط اگر درآمدهای 
تولید کفاف هزینه های آن را نکند، میزان تولید 

کاهش می یابد.

ــه داد: بر همین اســاس به ایــن نتیجه  وی ادام
رسیدیم که به جای تعیین یک عدد کلی )14.5 
درصــد( برای همه میدان های نفتی، به بخش 
های ذی ربط تکلیف کنیم که بــرای هریک از 
میدان ها هزینه ها و برنامه تولید را مشخص 
کنند و براساس آن قرارداد ببندند تا ان شاء ا... 
با افزایش منابع نفتی کشور، سهم هر یک از ذی 
نفعان اعم از دولت، صندوق توسعه و صنعت نفت 

نیز از مجموع درآمد حاصل شده افزایش یابد.

 گام بلند بورس به سمت
 قله 400 هزار واحدی 

عرضه پر حجم حقوقی ها و تقاضای سنگین 
حقیقی ها ورق بورس را برگرداند 

شاخص کل بورس تهران که از ابتدای این هفته موج صعودی 
بسیار پرقدرتی را آغاز کرده است، دیروز هم با جهش 4.4 درصدی 

توانست خود را به رکورد تاریخی ۳۹۲ هزار واحد برساند.
به گزارش خراسان، با رشد دیروز، رشد شاخص در هفته جاری 
به ۳۲ هزار واحد رسید. این در حالی است که هفته قبل بر اثر 
تنش های نظامی، بازار ۳۰ هزار واحد افت کرده بود. هفته قبل، 
حقوقی ها حمایت قابل توجهی از بازار انجام دادند و در قیمت های 
پایین خریدار بودند و طی هفته جاری به مرور در حال عرضه سهام 

خریداری شده در هفته قبل و شناسایی سود هستند.
رشد پرشتاب بورس و فرابورس در حالی ادامــه دارد که اخبار 
بنیادین و حتی گــزارش های ۹ ماهه همچنان در حاشیه قرار 
گرفته و تنها جریان نقدینگی و نحوه عرضه حقوقی ها و حجم خرید 

حقیقی هاست که تعیین کننده روند بازار است.
در اکثر نمادهای بزرگ، شاهد فروش سنگین حقوقی ها هستیم. 
مثال دیروز در نماد سایپا حقوقی ها 6۳ درصد فروش و تنها ۳ درصد 
خرید را به خود اختصاص دادند. در نماد بانک ملت هم ۸4 درصد 
فروش مربوط به حقوقی ها بود. این موضوع )عرضه حقوقی ها( در 
معامالت دیروز طی ساعاتی موجب بازشدن صف های خرید شد 
اما هجوم مجدد حقیقی ها برای خرید، دوباره صف های سنگینی 
ایجاد کرد. در مجموع حدود ۹۰۰ میلیارد تومان سهام از حقوقی 
ها به حقیقی ها منتقل شد. این شرایط در کنار بازگشایی نماد فوالد 
مبارکه باعث شد تا شاخص کل یک رشد کم نظیر 4.4 درصدی را 
تجربه کند. انتظار می رود طی دو روز باقی مانده از هفته جاری، موج 
عرضه حقوقی ها و خرید حقیقی ها بازار را در کانال 4۰۰ هزار واحد 
به تعادل برساند. به این ترتیب حقوقی ها که هفته گذشته در شرایط 
نامناسب بورس با خرید سنگین، از بازار حمایت کردند، اکنون در 

قیمت های باالتر سهام خریداری شده را فروختند.
اگرچه تحلیل گران معتقدند علت اصلی جهش سهام در مقطع فعلی، 
جبران ریزش هفته قبل و همچنین جریان نقدینگی ناشی از موج 
خوش بینی است اما برخی رویدادهای واقعی نیز در حال رخ دادن 
است. از جمله بازارهای جهانی دیروز هفته خود را عمدتا مثبت آغاز 
کردند. گزارش های عملکرد ۹ ماهه شرکت ها هم به مرور در حال 
ارسال است که در برخی گروه ها عملکرد مناسبی را نشان می دهد. 

پزشکان، کماکان در فهرست هشدار 
سازمان مالیاتی 

چگونه بفهمیم کارت خوان مطب به سازمان مالیاتی متصل است؟ 
مسئوالن سازمان مالیاتی در پاسخ به 
این اعــالم مــردم که برخی پزشکان از 
کارت خوان های غیر مرتبط استفاده 
می کنند، توصیه می کنند که شهروندان 
موارد را از طریق تلفن 15۲6 اطالع 
دهند. آن ها تاکید می کنند که عالوه 
بر جرایم متخلفان، مالیات واقعی آن 
ها از طریق داده های سازمان مالیاتی 

محاسبه خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه ۹۸ ، پزشکان 
مکلف شده اند با نصب کــارت خوان، 
مالیات مربوط به درآمــدهــای خود را 
به طور شفاف بپردازند. با این حال، 
ــارس، از اعـــالم برخی  خــبــرگــزاری فـ
شهروندان خبر داده که گفته اند برخی 
صنوف به خصوص مطب پزشکان، از 
کارت خوان های غیر مرتبط استفاده 
می کنند و برای کارت کشیدن سلیقه 

ای رفتار می شود. 
در ایــن بـــاره، خــانــی، مــعــاون فناوری 
اطــالعــات و ارتباطات ســازمــان امور 
مالیاتی با این توصیه که شهروندان از 
طریق سامانه ارتباط مردمی با تلفن 
15۲6 مــوارد مشابه را اطالع دهند، 
گفت: ســازمــان مالیاتی در صــورت 
اعالم چنین مواردی مکلف است به این 
موضوع ورود و آن را از طریق دفتر مبارزه 
با پول شویی و فرار مالیاتی با حساسیت 

پیگیری کند.
این تخلفات در شرایطی از سوی مردم 
ــود کــه مسیحی معاون  اعـــالم مــی ش
درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
به خبرگزاری مهر گفته است: تاکنون 
حدود نیمی از پزشکان در سامانه مذکور 

ثبت نام کرده اند.

وی این را یادآور شده است که قطعًا برای 
پزشکانی که از قانون تمکین نمی کنند، 

جرایم الزم پیش بینی شده است.
 یکی از این جرایم آن است که پزشکانی 
که دستگاه کارت خوان را نصب نکنند، 
۲ درصد درآمدشان به عنوان جریمه 
ــد، همچنین این  دریــافــت خــواهــد ش
پزشکان از تسهیالت مربوط برخوردار 

نخواهند شد. 
ــراز اطمینان کــرده که سازمان  وی اب

مالیاتی قطعًا به شیوه های مختلف و 
با مراجعه به داده هـــای موجود سعی 
خواهد کرد به مالیات واقعی پزشکان 

دسترسی داشته باشد.
درخور ذکر است، مرکز پژوهش های 
حــدود  را  پزشکان  مالیات  مجلس، 
67۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین 
ــن حــال، طبق اعــالم  زده اســت. بــا ای
سازمان امور مالیاتی، مالیات این صنف 

صرفًا 15۰ میلیارد تومان بوده است.

در مراسم چهارمین دوره اعطای نشان امین الضرب

ناطق نوری : ضرر خصولتی سازی بیشتر از دولتی بودن شرکت هاست 

مصلحت  تشخیص  مجمع  بــردبــار-عــضــو 
ــرای نادرست سیاست  ــاره به اج نظام با اش
های ابالغی اصل 44 و خصوصی سازی در 
کشور گفت: سرانجام اجــرای این سیاست 
ها، خصولتی سازی برخی از بنگاه ها شد که 

ضررش بیشتر از دولتی بودن آن هاست.
به گزارش خراسان، حجت االسالم و المسلمین 
علی اکبر ناطق نوری در مراسم چهارمین دوره 
اعطای نشان امین الضرب به کارآفرینان برتر 
ــرای درست  کشور با بیان این که اهمیت اج
سیاست های اصل 44 به حدی بود که رهبری 
شخصا و مستقیم برخی از جلسات آن را مدیریت 
می کردند، افزود: متاسفانه اجرای نادرست این 

سیاست ها به خصولتی شدن برخی از بنگاه ها 
انجامید که ضرر آن از دولتی ماندن آن ها بیشتر 
است زیرا بنگاه دولتی از قوانین دولت تبعیت می 
کند ولی بنگاه خصولتی مانند شیر بی یال و دم و 

اشکمی است که انتظام ندارد.
 وی همچنین با یـــادآوری نامه نگاری با امام 
راحل)ره( در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را 
داشت، گفت: من در نامه ای خطاب به امام)ره( 
نوشتم که با هر چیزی که کار را از دست مردم 

بگیرد مخالف هستم و باید به سمت مردمی 
سازی دولت برویم نه دولتی کردن مردم و باید 
از تجربیات جهان در این خصوص استفاده 
کنیم.مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی 

تهران نیز در چهارمین دوره مراسم اعطای نشان 
امین الضرب به کارآفرینان برتر، اظهار کرد: این 
که کارآفرینان کشور در تحریم و جنگ اقتصادی، 
کلنگ راه اندازی کسب  و کاری متناسب با این 
زمانه را بر زمین می زنند، یعنی حماسه آفریده اند 

و می توانند الگو و مولد باشند.
وی افزود: کارآفرینان، سرمایه های انسانی این 
کشور به حساب می آیند و در چندین دهه باید 
آن ها به نمادهایی از وطن پرستی، دینداری و 

انسان دوستی تبدیل می شدند، اما افسوس 
که نگاه توام با سوءظن اجازه نداد چنین اقدام 

مهم و مشروعی صورت گیرد.
وی ادامه داد: امروز کجای این کشور می توان 
موزه ای از صنعت، کارآفرینی و اقتصاد پیدا 
کرد؟ چرا در هیچ کتاب درسی، نامی از آن ها 

نیست؟
درایـــن  مــراســم از هشت کــارآفــریــن برتر در 

حوزه های مختلف تجلیل و قدردانی شد.

ایران قیمت نفت خود را 
افزایش داد

فارس- رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: ایران 
قیمت رسمی نفت سبک خود برای فروش در 
آسیا در ماه فوریه )بهمن-اسفند( را ۳.۳5 دالر 
باالتر از متوسط قیمت عمان/دبی در هر بشکه 
قرار داد، که 1۰ سنت از ماه پیش بیشتر است. 
ــران در مــاه ژانــویــه )دی- قیمت نفت سبک ای
بهمن( ۳.۲5 دالر در هر بشکه باالتر از متوسط 
قیمت دبی/عمان بوده است. نفت سنگین ایران 
نیز در ماه فوریه از متوسط قیمت نفت عمان/

دبی ۹۰ سنت بیشتر تعیین شده که افزایش 5۰ 
سنتی را نشان می دهد.

124 هزار نفر در طرح 
کارورزی ثبت نام شدند

تسنیم- مطابق آخرین آمار، تعداد قراردادهای 
منعقد شــده در طــرح کـــارورزی و طــرح مشوق 
کارفرمایی ۳6 هزار و 5۲4 و تعداد واحدهای  
ــزار و ۸6۲ و تــعــداد  ــدود 16 هـ  پــذیــرنــده حـ
داوطلب های  ثبت نام شده واجد شرایط 1۲4 

هزار و ۳۹۸ بوده است.

 دالر در آستانه بازگشت
 به کانال 12 هزار تومان

صبح  از  بانک ها  صرافی های   - خبر  آخرین 
دیروز، قیمت دالر را برای فروش به مردم، 1۳ 
هزار و ۲۰ تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز 

پنج شنبه کاهش ۳۰ تومانی داشت.

     عالوه بر نبود کارت خوان، متصل بودن کارت خوان به سازمان مالیاتی نیز برای 
اصنافی که داشتن کارت خوان برای آن ها تکلیف شده است، اهمیت دارد. بر این 
اساس، این سوال به وجود می آید که چطور متصل بودن کارت خوان به سازمان 
مالیاتی را تشخیص دهیم؟ طبق گزارش عیارآنالین در این باره، این موضوع را می 
توان از روی رسید کارت خوان مربوط متوجه شد. با توجه به خبر یادشده، رسید 
کارت خوان مطب های متصل به سازمان مالیاتی سه  ویژگی دارد: اول: شماره 
مالیاتی در جلوی عبارتی به همین نام روی آن درج شده است. دوم: عالمت 

سازمان مالیاتی در آن درج شده است. سوم: حاوی کد کیو آر است. 

چگونه بفهمیم کارت خوان پزشک به سازمان مالیاتی وصل است؟
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نــو - هــر چند در دو روز اول سقوط  • صبح 
تسليت های  و  ابرازنظرها  از  خبری  هواپيما 
چگونه  که  نيست  مشخص  نبود،  هنرمندان 
مى شود بعد از این که نيروهای مسلح مسئوليت 
این خطا را برعهده گرفت به طرز عجيبى خود را 

عزادار مسافران این هواپيما دانستند!
اتفـاق  • مطهری دربـاره  - علـى  سـازندگی 

ناگـوار در مراسـم تشـييع شـهيد حـاج قاسـم 
سـليمانى در کرمـان و جـان باختـن حـدود 60 
نفـر در ایـن مراسـم بـه دليـل ازدحـام جمعيـت 
گفت: مـا اطـاع دقيـق داریـم که پنج نفـر در 
جلسـه شـورای تامين اعتـراض کـرده اند کـه اگر 
جمعيـت بـه ایـن نقطـه مشـخص برسـد تلفـات 
خواهيم داشـت چون عرض خيابان کم اسـت...
اما چنـد نفر دیگـر قبول نکـرده انـد و گفتـه اند ما 
اصـرار داریـم جمعيـت را نشـان بدهيـم ...بـا این 
نـگاه تصميمـات خامـى گرفته شـد کـه بـه از بين 

رفتـن تعـدادی از مـردم منجـر شـد. 

تابناک خبرداد: سعد جواد قندیل سفير عراق  •
در ایران اعام کرد که تهران و بغداد درحال گفت 
و گو درباره سرنوشت هواپيما هایى هستند که 
صدام از بيم منهدم شدن توسط آمریکا در جنگ 
کویت، به ایران فرستاده بود و این گفت و گوها 
همچنان ادامه دارد. در سال 1991 بعد از ورود 
نيرو های عراقى به کویت و بعد این که نيرو های 
ائتاف تحت امر آمریکا بيش از ۵00 جنگنده 
عراقى را منهدم کردند، صدام برای محافظت 
از ناوگان هوایى خود تعدادی از جنگنده ها و 
هواپيماهای مسافربری باقى مانده را به ایران 

فرستاد.
محمدصادق  • توهين  نوشت:  نیوز  آفتاب 

کوشکى به رخشان بنى اعتماد در برنامه جهان 
آرا شبکه افق، اعتراض انجمن مستندسازان 

سينمای ایران را به دنبال داشت.

یک افسر دانمارکى که در قالب ائتاف آمریکایى 
ــد آمریکا هنگام  ــراق در پایگاه عين االس در ع
حمات موشکى ایــران حضور داشته است، 
جزئيات مهمى از حمله موشکى سپاه به این پایگاه 
آمریکا در عراق را تشریح کرد. براساس برخى 
گزارش ها، نيروهای دانمارکى  یک روز پس از 

حمله ایران از عراق خارج شدند.

صاعقه ای از آسمان نازل شد	 
به گزارش تسنيم، این 
با  که  دانمارکى  افسر 
ــارک  ــم تــلــویــزیــون دان
گفت و گو مى کرد و نام 
ــر نشده اســت،  وی  ذک
ــوال که دقيقا چه اتفاقى  در پاسخ به ایــن س
افتاد، جــواب داد: به دنبال حمله، ما فــورا به 
پناهگاه های امن و مستحکم زیرزمينى پناه 
بردیم و با ترس و وحشت منتظر بودیم، تا این 
که صاعقه ای از آسمان نازل شد و خاک زیادی 
داخل پناهگاه ما ریخت تا جایى که نزدیک بود 
خفه شویم. همان موقع آژیر های خطر به صدا 
درآمدند. او در ادامه درباره این که چرا آژیر های 
هشدار قبل از رسيدن موشک نخست به صدا 
درنيامدند، گفت: به نظر مى رسد موشک ها 
به دستگاه های رادارگریز بسيار دقيقى مجهز 
بودند. بعد از آن حمات موشکى پياپى ادامه 

یافت و تقریبا 13 موشک شليک شد.
این نظامى دانمارکى با بيان این که پناهگاه ها 
ــزود: اگر  هرگز هدف حمله قــرار نگرفتند، اف
چنين مى شد فاجعه تمام عيار قرن رخ مى داد، 
زیرا هزاران سرباز و افسر از تابعيت های مختلف 
در آن ها بودند. به نظر مى رسد ایران به دنبال 
معناست  و  مضمون  دارای  و  کيفى  حمات 
نه حماتى کمى که حاصل آن کشته شدن 
سربازان باشد. ضمنا به نظرم این پيامى به 
دنياست با این محتوا که ایــران مى خواهد به 

جهان بگوید برخاف آن چه آمریکا به شما القا 
مى کند، ما مسلمان هستيم نه قاتل و اگر این 
طور بودیم هــزاران سرباز و افسر را زیر خاک 

دفن مى کردیم.

 موشک ها بسیار دقیق بودند و اهداف 	 
مد نظرشان را با دقتی عالی نشانه رفتند

وی تاکيد کرد: موشک ها بسيار دقيق بودند 
و اهــداف مد نظرشان را با دقتى عالى نشانه 
رفتند؛ بدون آن که حتى یک موشک سقوط 
کند یا از هدف منحرف شود. از این جا مى توان 
فهميد ایرانى ها نقشه های دقيقى از پایگاه 
و آشيانه  پناهگاه ها  هــا، مقر های مدیریتى، 
هواپيما ها داشتند و مى توانستند پناهگاه ها را 
هم در حالى که در اوج آرامش و تسلط بودند، 
بزنند. این نظامى در ادامه به توضيح وقایع بعد 
از حمله پرداخت و گفت: آمریکایى ها بعد از 
پایان هشدار یعنى حدود یک ساعت بعد از حمله 
خارج شدند. آمبوالنس ها و ماشين های آتش 
نشانى به محل آمدند و وقتى ما در پناهگاه بودیم 
صدای بالگرد های نظامى و فریاد سربازان را 
مى شنيدیم ولى به دستور فرماندهان خود و 
از ترس حمات بيشتر خارج نشدیم. صبح که 
بيرون آمدیم دیدیم آتش بيش از هفت نقطه 

مهم را ســوزانــده اســت و خــودرو هــا سوخته و 
ساختمان ها ویــران شده انــد.وی افــزود: ما از 
مقر های آمریکایى اطاعات کمى داریم و بعضى 
از آن ها مقر های مشترک هستند. اما نقاطى هم 
هستند که ما نمى شناسيم و به عنوان نيرو های 
دانمارک وابسته به ائتاف بين المللى اجازه 
ورود به آن ها را نداریم. اما آن چه قطعا مى دانم 
این است که دستگاه های کنترل رادار های غول 
پيکر با همه تجهيزاتشان به عاوه مقر اطاعات 
نظامى آمریکا به صورت کامل منهدم شدند. 
انبار های اسلحه نيز تخریب شدند و تا نيم ساعت 
بعد از حمله در آن ها انفجار رخ مــى داد. باند 
پروازی جنگنده ها و سکو های دیده بانى هوایى 
و پایگاه های شليک موشک زمين به هوا به طور 
حسگر  دستگاه های  و  شدند  تخریب  کامل 

هوایى و حرارتى هم از بين رفتند.
او درباره ادعای آمریکا مبنى بر اصابت موشک 
ها به مواضع نيروهای عراقى گفت: باید این را 
اضافه کنم که ایران جناح عراقى یا پناهگاه ها و 
مراکز درمانى و خدماتى را نشانه نرفت و فقط به 
جناح آمریکایى و اهداف منتخب تمرکز کرد که 
این نشان مى دهد ایرانى ها نقشه هایى دقيق از 
همه پایگاه های نظامى و خارجى در عراق و کل 

منطقه خاورميانه دارند.

جزئیات جدید از حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکا 
افسردانمارکى: اگر ایران مى خواست، هزاران سرباز را  زیر خاک دفن مى کرد

پنتاگون ادعای ترامپ 
 علیه سردار سلیمانی

 را تایید نکرد 

وزیر دفاع آمریکا گفت، اطاعاتى وجود ندارد 
که ادعای »دونالد ترامپ« رئيس جمهوری 
این کشور را مبنى بر قصد ایران برای حمله به 
چهار سفارتخانه آمریکا تایيد کند.به گزارش 
ایرنا، به نقل از تارنمای هيل، »مارک اسپر« در 
مصاحبه با  شبکه خبری سى بى اس گفت: 
با دیدگاه های ترامپ درباره این که طرحى 
برای حمله در دست اجرا بوده موافق است، 
اما اطاعات امنيتى خاصى را رویت نکرده 
ــای ترامپ شهيد  که نشان دهــد طبق ادع
ســردار قاسم سليمانى فرمانده تــرور شده 
ایران در حمله پهپادی آمریکا، در حال برنامه 
ریزی برای حمله به این سفارتخانه ها بوده 
است.براساس این گــزارش، ترامپ پيشتر 
در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نيوز گفته 
بود که سردار سليمانى قبل از این که هدف 
حمله آمریکا قرار بگيرد، در حال برنامه ریزی 
برای حمله به چهار سفارتخانه آمریکا بوده 
است، اما اعضای کنگره آمریکا درباره قریب 
الوقوع بودن حمله ادعایى ابراز تردید کرده 
اند. رسانه های آمریکا نيز در گزارش هایى 
ادعاهای ترامپ عليه سردار سليمانى را رد 

کرده و دارای تناقضات جدی دانسته اند. 

برنامه ریزی  18 ماهه »ترامپ« برای ترور 	 
سردار سلیمانی

این درحالى است که  »نيویورک تایمز« با 
اشاره به عمليات ترور شهيد قاسم سليمانى 
گــزارش داد : داستان این هفت روز تنش و 
باتکليفى دنيا از یک برنامه ریزی مخفيانه 
18 ماهه برای ترور قاسم سليمانى نشئت 
مى گيرد، طرحى که بــدون شک به عنوان 
از سه ســال ریاست  ترین فصل  خطرناک 

جمهوری ترامپ قابل بررسى است.

 اعطای باالترین نشان افتخار 
سوریه به سپهبد شهید سلیمانی

نخست وزیر سوریه در دیدار با اسحاق جهانگيری 
معاون اول رئيس جمهور از اعطای باالترین نشان 
و مدال افتخار به مقام شهيد سردار سليمانى از 
سوی بشاراسد رئيس جمهوری سوریه خبر داد.

به گزارش ایسنا، عماد خميس با اعام این خبر 
گفت: اعطای این نشان حاکى از محبت فراوان 
رئيس جمهور سوریه به سردار سليمانى و برادران 

خود در جمهوری اسامى ایران است.

سیاستمدار ُکرد عراقی: 

هیچ پیام سرزنش آمیزی از 
ایران به کردستان عراق ارسال 

نشده است 
یکى از رهبران اتحادیه ميهنى کردستان عراق درباره 
شایعات رسانه ای از اقــدام ایــران در ارســال پيام به 
منطقه کردستان درخصوص موضع این منطقه در 
قبال مسئله بقای نيروهای آمریکایى در خاک عراق 
با بيان این که  هيچ پيامى از ایران به رهبران اقليم 
کردستان که شامل سرزنش یا خشم تهران از اقليم و 
رهبران ُکرد باشد، دریافت نشده است، اظهار کرد: 
عاوه براین درباره موضع رهبران ُکرد در قبال حضور 
نيروهای آمریکایى در عراق )آن طور که برخى رسانه ها 
اعام کرده اند( هيچ پيامى از تهران دریافت نکرده 
ایم.به گــزارش مهر »غياث سورچى«  خاطرنشان 
کرد: ُکردها روابط بسيار خوبى با جمهوری اسامى 
ایران دارند و این روابط بر پایه اصل حسن همجواری 
و منافع مشترک است. ایران در تصميم گيری های 
اقليم کردستان دخالت نمى کند و ما در این باره آزاد 
هستيم و موضع ما در قبال حضور نيروهای آمریکایى 
در عراق بى طرفانه است زیرا ما به این نيروها در سایه 
وجود داعش نياز داریم.وی ادامه داد: رهبران اقليم 
کردستان عراق با دولت ایران بدون هر گونه مشکلى 

در ارتباط و تماس هستند.
 



»باید خیلی در زندگی تان خوش شانس باشید که یک نان سنگک داغ از تنور درآمده را بخورید و 
تمایزی باورنکردنی بین سطح ترد و برشته و داخل نرم آن احساس کنید. هم می توانید این نان 

را بدون چیز دیگری مصرف کنید و هم می توانید به سبک صبحانه ایرانی، یعنی با پیچاندن 
تا نان به دور پنیر شور و مقداری سبزی معطر و تازه، آن را میل کنید 

طعمی خاطره انگیز برای همیشه زیر زبان تان باقی بماند.« باورش سخت است اما 
این توصیف جالب از نان سنگک ایرانی را یک خبرگزاری خارجی نوشته که به 
تازگی فهرست 50 نان برتر جهان را اعالم کرده است. اما نان چیست؟ احتماال 

نیازی نیست برای پاسخ دادن به این سوال خیلی فکر کنید اما این که گرسنه یک تکه 
خمیر ترش باشید یا دلتان برای چند عدد ترتیال لک زده باشد، اطالعات زیادی درباره 

این که اهل کجا هستید، به دست دیگران می دهد. در واقع، هر قدر به تصویر کشیدن 
نان کار آسانی است، ارائه تعریفی مطلق از آن کار سختی است! در این بین، روش های 
بسیاری برای پخت نان و حتی انتخاب مواد اولیه اش در دنیا وجود دارد. به طور مثال 

در کوه های صعب العبور منطقه وستفالیا در آلمان، نانوا ها قرص های نان را با دانه های 
چاودار)از خانواده غالت( برای مدت ۲۴ ساعت با بخار می پزند، درحالی که یک ناِن گرد 

ارمنی به نام لواش که از گندم تهیه می شود، در عرض ۳0 ثانیه در تنور تاول می زند و 
پخته می شود. باید پذیرفت که فهرست نان های امروزی در دنیا بسیار متنوع 

است. از این میان و به انتخاب CNN، 50 نان به عنوان نان های برتر انتخاب 
شده اند که علت برتری آن ها طعم خاطره انگیز، مواد تشکیل دهنده 

منحصر به فرد، جایگاه آن ها در فرهنگ و سنت و آن احساِس لطیف 
و حریرِی در خانه بودن است که هنگام خــوردن آن ها به 

انسان دست می دهد. در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره 
می شود. توضیح این که چون بخش زیادی از پرونده 
برگردانی از منبع خارجی است، نوع روایت با ادبیات 

زندگی سالم متفاوت است.

پرونده

 قرار گرفتن نان سنگک ایرانی در میان 50 نان برتر جهان، بهانه ای شد 
تا از بهترین و خوشمزه ترین نان های دنیا بگوییم

برترین نان های جهان
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 آیا ادویه جات هم فاسد 
می شود؟ 

ازدواج با دختر بزرگ تر،  آری یا نه؟
نظر روان شناس ها درباره آمار جدید ثبت  احوال 

 که 11 درصد عروس های امروزی بزرگ تر از
 دامادها هستند،چیست؟

من یک فایتر هستم! 
 گفت وگو با »مهدی براهویی« 

پدیده جوان تیم ملی موی تای 

6 راز برای مدیریت زمان

2

3

4

3

قدیمی ترین نان مثلثی دنیا
سنگک یکی از اصیل ترین و مشهورترین نان های ایرانی 

است که تاریخچه و ویژگی های مخصوص به خودش را دارد

در سرزمین كهن ایران، بر اثر تجربه ها و اعمال سلیقه های 
مختلفی که در طول سالیان دراز اتفاق می افتاده، غذاها و 
پختنی های گوناگونی رسم می شده كه هر کدام قصه خودشان 
را دارنــد. نان سنگک یکی از آن هاست که در ادامــه بیشتر 

درباره اش خواهید خواند.
  پخته شدن در تاریخی 1500 ساله

در خصوص چگونگی و محل و تاریخ دقیق پیدایش نان سنگک 
در ایران اطالع دقیق و روشنی در دسترس نیست. قدیمی ترین 
نوشته و تحقیقی كه در آن از نان سنگک نام برده شده، فرهنگ لغت 
»برهان قاطع« است كه در آ ن جا در زیر معنی واژه سنگک نوشته 
شده: »نوعی از نان است كه روی سنگ ریزه های گرم بپزند«. 
بعضی می گویند پخت نان سنگک قبل از ورود اسالم به ایران رواج 
داشته و پیدایش آن این طور بوده كه یكی از پادشاهان ساسانی 
بیمار می شود و طبیب معالج او تجویز می كند برای شاه باید نانی 
تهیه کنند كه روی ریگ پخته شود. در اجرای این كار دستور داده 
می شود كه روی توری مقداری ریگ و سنگ ریزه بریزند و در زیر آن 
آتش پرحجمی روشن کنند تا ریگ ها كاماًل داغ شوند و آن گاه خمیر 
نان را با دست روی تخته ای پهن كنند و روی سنگ های داغ قرار 
دهند تا بپزد. كم كم این روش پختن نان توسعه و تكامل یافته تا به 

صورت امروزی در آمده است.
  سالم ترین نان ایرانی و حتی دنیا

نان سنگک كه از نظر مزه، طعم، هضم و بهداشت و سالمت بهترین 
نان ایرانی و حتی دنیاست، از آرد مرغوب و سالم، آب خالص و كمی 
نمک تهیه می شود. مایه خمیر یا خمیر ترش هم برای ورآمدن 
خمیر و باال بردن كیفیت پخت نان به آن افزوده می شود. در پخت 
نان سنگک به غیر از سه ماده ذكر شده، نباید چیز دیگری به آن 
افزود. استفاده از جوش شیرینی كه در سال های اخیر رواج یافته 
ممنوع است و حتی آرد این نان باید از گندم مرغوب و سالم، بدون 
افزودن هیچ نوع آرد دیگری مانند آرد جو یا حبوبات باشد. 
اگر گندمی دچــار آسیب یا آفت از قبیل سن و چیزهای 
دیگر باشد یا ناخالصی داشته باشد به درد تولید این نوع 
نان نمی خورد. حتی انواع گندم كه در نقاط مختلف از 
لحاظ آب و هوایی به دست می آیند در كیفیت پخت 

نان سنگک موثرند.
  فــضــای نــانــوایــی، همچون کــانــون یک 

خانواده
شاطر، خمیرگردان، نان پــزان، نان درآر و 
پادو اعضای گروهی هستند که سال هاست 
سنگک، خوشمزه ترین نان سنتی ایران را 
سر سفره های مردم می گذارند. مردانی که 
کنار تنها تنور مثلثی شکل دنیا می ایستند 
و قدیمی ترین نان مثلثی شکل دنیا را 
می پزند. درخــور توضیح اســت كار 
كــردن در محیط نانوایی عــالوه بر 
آن كـــه بــه صـــورت مــوروثــی و پدر 
فرزندی بوده، از یك لطف و زیبایی  
دیگری هم برخوردار است. اصواًل 
آن هایی كه یك واحد نانوایی سنگکی را 
می چرخانند، همچون یك خانواده در كنار 
هم زندگی و برای تنوع از گرمای داخل تنور برای پختن 
غذا استفاده می کنند، به طوری كه تهیه غذاهایی مانند دیزی، 
سیب زمینی، چغندر، كدو حلوایی و سایر غذاهای دیگر، در 
منبع: فرارو، انتخاب داخل تنور صورت می گیرد.  

محبوب و قابل هدیه دادن!
نام: باگت

کشور: فرانسه
شاید فرانسوی ها خوردن حین راه رفتن را کار بدی 
بدانند اما یک استثنای غیررسمی وجود دارد و آن 
خوردن انتهای یک باگِت تنوری و ترد است. شما اجازه 
دارید در حالی که در خیابان قدم می زنید، نان خود را هم 

با نیشگون بکنید و در دهان تان بگذارید؛ البته به این دلیل که باگت نقش بسیار شایانی در فرهنگ فرانسه دارد و 
بعضی ها برای ابراز عالقه به یک دوست یا همکار و ... به او از این نان هدیه می دهند! در ضمن طبق گفته های مورخ 
غذای پاریس، جیم شوالیر، نان های دراز و باریکی که شبیه باگت های امروزی هستند در قرن ۱۹ بسیار 
معروف شدند و نخستین اشاره رسمی به این نان ها در فهرست قیمت سال ۱۹۲۰ آمده است. 
به همین دلیل است که مکرون، رئیس جمهور این کشور معتقد است باگت استحقاق قرار 

گرفتن در میراث معنوی یونسکو را دارد که تا امروز این اتفاق نیفتاده است.

عالی برای سفرهای جاده ای
نام: َدمَپر

کشور: استرالیا
استرالیایی  دمپر  نــان 
ــای  ــر هـ ــفـ بــــــــرای سـ
جــاده ای درست شده 
و برای استرالیایی ها 
یـــــــادآور جــشــن هــای 

تابستانی است. این نان به سادگی با مخلوط کردن آب، آرد و نمک 
درســت می شود. ترکیب به دست آمده ،روی یک تابه چدنی که روی 
خاکستر داغ شده، فشار داده می شود یا آن را به انتهای یک سیخ می زنند 
ــروزه به دستورالعمل پخت،  و مستقیمًا روی خاکستر نگه می دارند. ام

خمیرترش شیمیایی و شیر هم اضافه شده است.

 ابزاری برای صرف غذای اصلی!
نام: اینجرا

کشور: اتیوپی
سطح اسفنجی اینجرا را کهکشانی از حباب تشکیل می دهد 

که این نان را ابــزار مناسبی بــرای خــوردن خورشت ها 
و سوپ های متنوع ایــن کشور می کند. ایــن نــان، هم 

به منزله غذای اصلی استفاده می شود و هم به منزله 
ابزاری برای صرف غذای اصلی که به کمک آن غذا را 

از بشقاب ها بر می دارند. این نان طعمی ترش مزه 
دارد. طعم ترش نان نتیجه فرایند تخمیر است؛ 

به این ترتیب که خمیر تازه با نان های قدیمی 
مخلوط می شود و برای چند روز دست نخورده 

می ماند تا رایحه و طعم قوی تری پیدا کند.

طعمی تاریخی و یک نشانه ملی
نام: پیوپوآسس

کشور: السالوادور
این ناِن ذرِت کبابی هم یک میان وعده دوست داشتنی است و 
هم یک نشانۀ ملی. برای پختن این نان، نانوا موادی مانند پنیر 
یا لوبیای اسپایسی را با خمیر ذرت می پیچد و روی شعله آتش 

کباب می کند.  طعم این نان، طعمی تاریخی است. بقایای لوازم 
نانوایی مانند آن چه در طبخ پیوپوآسس استفاده می شود، در شهر 

مایا که به ۶۰۰ سال بعد از میالد باز می گردد، پیدا شده است.

شبیه گل، حیوان و طرح های پیچیده!
نام: کاراوای

کشور: روسیه
پخِت نان در تعطیالت روسیه با پخِت نان های 

طالیِی کاراوای به یک هنر تبدیل می شود. این 
نان ها به شکل های مختلفی از گل ها، حیوانات 
و طرح های پیچیده تولید می شوند. این نان در 

عروسی های روس نقش بسیار مهمی دارد. به 
صورت سنتی، یک تازه عروس خوشبخت باید 

خمیر را مخلوط می کرد و یک تازه داماد باید این خمیر 
را داخل تنور می گذاشت. حتی شکل گرد این نان یک نماد 

سنتی است و به نظر می رسد به زمان ستایش خورشید باز می گردد. این نان امروزه 
برای آرزوی خوشبختی و سالمتی برای زوج های تازه پخته می شود.

 ترکیبی از سبزی و سیانور!
نام: پائو دکوئیجو

کشور: برزیل
تبدیِل کــاســاوای آمریکای 
ــزی(  ــب ــی س ــوع ــی)ن ــوب ــن ج
از  طبیعی  مقدار  داشتِن  با 
یک  می تواند  که  سیانوری 

انسان را از پای درآورد به نان، اوج خالقیت و هوشمندی یک نانوا را نشان 
می دهد! ایــن کــار با چرخۀ خیساندن، فشار  دادن و خشک  کــردن این 
سبزی خاص انجام و در انتها این ریشه خوراکی تبدیل به یک ستاره غذایی 
می شود. این ریشه یکی از اصلی ترین ماده ها برای درست کردن نان پنیرِی 
برزیلی است که روی آن بسیار ترد است و درون آن نرم و کمی ترش. از تعداد 

طرفداران این نان خوشمزه هم چیزی نمی گوییم!

فرو رفته در روغن داغ!
نام: لوچی

کشور: بنگالدش
خمیر به دست آمده از گندم در روغن بسیار 
داغ فرو برده و در کنار ادویه معطر بنگالدشی 
بسیار عالی می شود. این ترکیب، انتخابی 
رایج برای یک صبحانه بنگالدشی است که با 
کاری سیب زمینی سفید صرف می شود. شما 
می توانید نان های پف کرده لوچی را در تمام 
خیابان های داکا از غرفه های کنار خیابان تا 

آشپزخانه های خانگی پیدا کنید.

ورقه هایی چسبیده به تنوری مخروطی!
نام: لواش

کشور: ارمنستان
اگر مادرشوهِر ارمنی تان با یک 
ناِن پهن به پهنای یک هوال هوپ 
بــه سمت تان آمــد، ســرتــان را 
ندزدید چون نان لواش روی سر 

زوج های تازه ازدواج کرده پهن می شود تا بدین وسیله برایشان خوشبختی و 
فراوانی را آرزو کنند! شاید چون لواش درست کردن، دوستان زیادی را دور شما 
جمع می کند. برای درست کردن لواش سنتی، گروهی از زنان گرد هم جمع 
می شوند تا خمیر نان را روی کوسنی که روی آن را با پشم یا کاه پوشانده اند، پهن 
کنند. به دستاِن ورزیده و سریع یک نانوای ماهر نیاز است تا ورقه های خمیر را که 
تعدادشان زیاد است به دیواره تنوری مخروطی شکل بچسباند؛ جایی که نان 
بسیار سریع پخته می شود. این نان به قدری در فرهنگ مردم ارمنستان نقش 

محوری دارد که در میراث آثار معنوی یونسکو ثبت شده است.

شبیه قایق یا گهواره!
نام: خاچاپوری

کشور: گرجستان
خاچاپوری محبوب ترین نان گرجستان است که با دو نوع 
پنیر )ایمرلوی و سولگونی( طعم هیجان انگیزتری پیدا 
می کند. این نان تخِت ترش و شور با خمیرترِش نرمی 
درست می شود که به شکل قایق یا گهواره درمی آید؛ 
سپس با مقدار سخاوتمندانه ای تخم مرغ و پنیر پر 
می شود. شکِل کشیده نان تفاوت بین بافت بیرونی و 
درونی آن را به باالترین میزان افزایش می دهد به نحوی 
که درون نان بسیار نرم است و بیرون آن ترد و قهوه ای. 
این نان یکی از غذا های ملی گرجستان است که در سال 

۲۰۱۹ در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت شد.

پر از اسفناج و عدس!
نام: ُبالنی

کشور: افغانستان
ــای طــالیــی رنــگ روی خمیِر ترد  ــاول ه ت
نشان از آن دارد که با یک ُبالنی عالی طرف 
هستیم؛ اما طعم واقعی این گنجینه افغانی 
که محبوب ترین نان افغانستان است، در 
درون نان پنهان است. نانوا های افغانی بعد 
از آن که خمیرمایه را با وردنــه به یک ورقه 
نازک تبدیل می کنند، آن را الیه الیه با مقادیر 
سخاوتمندانه ای از سیب زمینی، اسفناج یا 
عدس پر می کنند. سبزیجات تازه و پیازچه، 
طعمی تند و تیز به این غذا که حسابی نیاز به 
دندان دارد و آرامش بخش است، می دهند. 
این نان بعد از آن که خمیر در روغن داغ سرخ 

می شود، آماده خوردن است.

18الیه خمیر روی هم!
نام: شائوبینگ

کشور: چین

باید یک نــاِن شائوبینگ را نصف کنید تا 
شاهکار خمیر های الیه الیه و کنجدی آن 
را که از خمیر گندم درست شده، مشاهده 
کنید. نانوا هایی که در طبخ شائوبینگ 
ــد، خمیر مایه را آن قـــدر ورز  مهارت دارنـ
می دهند تا نازک شود؛ محصول نهایی از ۱۸ 
یا تعداد بیشتری الیه  خمیر درست می شود. 
این ناِن پهن بعدًا با موادی که می توانند شور 
یا تند باشند از خمیر کنجد سیاه تا گوشت 

دودی یا فلفل سیچوآن، پر می شود.



 چسبندگی نوع دوم
آن چســبندگی کــه بیــن مــردم مصطلــح اســت در واقع 
چســبندگی لگن اســت که در اطراف رحم یا بیــرون از آن 
اتفاق می افتد کــه بین رحــم، تخمدان ها، جــداره روده و 
جداره شکم یا جداره لگن چسبندگی ایجاد می کند.باز هم 
عفونت ها در صدر علل به وجود آمدن این عارضه هستند. 
عفونت های ناشی از میکروب »کالمیدیا« یکی از علت های 
این چسبندگی است. چسبندگی داخل رحمی در شرایط 
معمولی برای هیــچ زنی اتفاق نمی افتد، چرا که پوشــش 
درونی رحم یا مخاط آندومتر به طور طبیعی و مرتب ایجاد 
می شود و ریزش می کند که باعث به وجود آمدن قاعدگی 
می شــود. اما گاهی اوقات تحت شــرایطی ایــن مخاط از 
بین می رود و کم کم به دلیل فقدان آندومتر، قسمت های 
مختلف داخلی رحم به هم می چسبد که به اصطالح به آن 

»نشانگان آشرمن« گفته می شود.
 بیماری هایی که می تواند ابتال به چسبندگی رحم 

را زیاد کند
یکــی از بیماری هایــی کــه می توانــد احتمــال ابتــال بــه 
چســبندگی رحم را زیاد  کند آندومتریوز اســت که در این 
بیماری، بافت داخل رحم بیرون از رحم ایجاد می شــود و 

می تواند چسبندگی  زیادی را داخل لگن ایجاد کند.
در عفونت های ناشــی از بیماری ســل و نیز در کسانی که 
آپاندیسیت کهنه دارند و دیر به آن رسیدگی شده یا سوراخ 

شده است، همچنین در زنانی که اعمال جراحی شکمی  
داشــته اند یا به عنوان نمونه، روده شان مورد جراحی قرار 
گرفته، ممکــن اســت چســبندگی در لگن و شــکم ایجاد 
شــود. ایجــاد بیماری های شــکمی  مانند آپاندیســیت در 
افراد اجتناب ناپذیر است و هیچ کس نمی تواند جلوی آن 
را بگیرد ولی توصیه می کنیم که برای هر نوع بیماری، هر 

چه زودتر اقدام و از پیشرفت آن جلو گیری شود.
 دالیل ایجاد چسبندگی

ایجــاد هر گونه آســیب، زخم یــا عفونتی در داخــل دیواره 
رحــم می توانــد بهانه ای بــرای آغــاز چســبندگی رحمی 
باشــد. به عبارتی، چســبندگی رحم بــه موقعیتی اطالق 
می شود که در بافت دیواره پوششی رحم، زخم هایی ایجاد 
شــود.  چســبندگی رحم اغلب بعد از زخــم در حفره رحم 
مانند اتساع و کورتاژ اتفاق می افتد که برای ختم حاملگی 
یا ســقط جنین، خون ریزی بیش از حد رحم بعد از زایمان 
یا دیگر شرایط ژنتیکی ایجادمی شود. دالیل دیگر ممکن 
است مربوط به جراحی های سرپایی باشد که بافت هایی 
مانند پولیپ یا فیبروم یا آندومتریت )عفونت الیه رحم( را از 
بین می برد. شرایط درمان چسبندگی رحم با فیبروم های 

رحمی یا پولیپ های آندومتر متفاوت است.
  عالیم چسبندگی رحم

زنان مبتال به چسبندگی رحم ممکن است هیچ عالمتی را 
تجربه نکنند اما برخی  از خانم ها فقط ممکن است چرخه 

قاعدگی نامنظم، خون ریزی ســبک یا نداشتن قاعدگی 
را تجربه کنند.

 مهم ترین پیامد چسبندگی رحم
از مهم ترین آثار چســبندگی رحم می توان بــه ناتوانی  در 
بارداری یا سقط مکرر اشاره کرد. در موارد نادرتر، ممکن 
است جریان قاعدگی توسط چسبندگی ها مسدود شود و 
باعث درد لگن یا دیسمنوره )دوره های قاعدگی دردناک( 

شود.
 راه های تشخیص چسبندگی رحم

چســبندگی رحــم معمــواًل بــا روش اشــعه ایکــس بــه نام 
هیستروســالپنگوگرام )HSG( تشــخیص داده می شــود 
که از یک ســوند کوچک کــه در دهانه رحم قــرار می گیرد 
برای پمپ کردن رنگ داخل رحم اســتفاده می شــود. در 
سونوگرافی شــور، یک محلول شــور در داخل حفره رحم 
وارد و سونوگرافی انجام می شود که می تواند چسبندگی 
را نیز تشخیص دهد. همچنین با هیستروسکوپی می توان 

چسبندگی داخل رحمی را تشخیص داد.
  درمان

بــه طــور کلــی از هیستروســکوپ بــرای از بیــن بــردن 
چســبندگی داخــل رحمی اســتفاده مــی شــود، اگرچه 
هنوز داده هــای زیــادی وجود نــدارد که اثبــات این روند 
احتمال ســقط جنین را کاهش می دهد.در موارد شدید، 
ممکن اســت بیش از یک روش برای درمان موفقیت آمیز 
چســبندگی رحم انجام شــود. افزون بر این، ممکن است 
پزشــک بــرای جلوگیــری از ایجاد دوبــاره چســبندگی، 
هورمــون یــا NSAIDS )داروهــای ضــد التهابــی غیــر 
استروئیدی( تجویز کند و گاهی اوقات جراح ممکن است 
توصیه کند که یک ســوند پالستیکی ســاختاری را درون 
رحم برای چند روز یا حتی چند هفته نگه دارید تا دیوارها 

حفظ شود. 
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آشپزی من آشپزی من

چسبندگی های شــایع در زنان چند دســته اند؛ یکی چســبندگی داخل رحم است 

و دیگری چســبندگی در داخل لگن. چســبندگی  نوع اول اگر در رحم اتفاق بیفتد 

زنان ممکن است دچار نازایی شوند، چرا که بافت داخل رحم محل النه گزینی جنین 

است و با آسیب دیدن آن خطر نازایی به وجود می آید. همچنین ممکن است موجب 

سقط های مکرر یا دردهای زیر شکم یا قطع قاعدگی شود.

پزشکی

کاهش دمای بدن انسان طی 2 قرن گذشته

بیشتر بدانیم

محققان دانشــگاه اســتنفورد با مطابقــت دادن 
مجموعه ای از اطالعات مربوط به سالمت  به این 
نتیجه رســیدند که دمای بدن افراد در طول قرن 
گذشــته کاهش یافته اســت.به گزارش ساینس 
دیلی، محققان ســه مجموعه متمایز از داده ها را 
که مربوط به سه دوره تاریخی مختلف بودند، مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادند. در نتیجه این تحقیقات 
مشخص شد دمای بدن زنان به میزان۰/۳و دمای 
بدن مردان به میزان۰/۶درجه ســانتی گراد در 
مقایســه با دمای بدن شــهروندان آمریکا در قرن 

نوزدهم میالدی کاهش یافته است.

این موضوع که دمای طبیعی بدن انسان در حدود 
۳۷ درجه ســانتی گراد اســت، اولین بار توســط 
یک پزشــک آلمانی در ســال ۱۸۵۱ مطرح شد 
و تا حدی مــورد پذیرش قرار گرفت کــه به عنوان 
معیاری برای سالمت مورد استفاده متخصصان 

قرار می گیرد.
با وجود این، اکنون مشــخص شــده است که این 
واقعیت تثبیــت شــده در واقع صحیح نیســت یا 
به عبارت دقیق تر بدن انســان ها در طــول زمان 
خنک تر شده است. گزارش کامل این تحقیقات 

در نشریه eLife منتشر شده است.

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 مریم ملکی
متخصص پوست ومو و زیبایی

استفاده از قرص کالژن و کرم 
دور چشم آری یا نه ؟

 
 آیــا می توانــم از قــرص های کالژن ســاز 
اســتفاده کنم؟ از چه ســنی می تــوان این 
قرص را مصرف کرد؟ محدودیت ها و زمان 
مصرف این قــرص را بگویید. آیا دوره های 
مصرف این قرص 28 روزه اســت. در طول 
ســال چه مقــدار از آن مــی توان اســتفاده 

کرد؟
 معمــوال از 2۵ ســالگی مــي توان شــروع كرد
 عــوارض چندانــی نــدارد.در مــوارد كمــی 
اسهال، احساس پری و سنگینی در شكم و به 
ندرت راش و حساســیت پوستی دارد. كالژن 
خوراكی افــزون بــر بهبــود ناخن و پوســت بر 
روحیه، كاهش استرس، گوارش، تنظیم وزن 

بدن هم تاحدودی تاثیر دارد .

 ۳۰ ســاله ام و اصال زیر چشــمم چروک 
نــدارد ولی خواســتم بــرای پیشــگیری از 
کرم دور چشــم اســتفاده کنم اما از وقتی 
این کرم را استفاده کردم اتفاقا خطی زیر 

چشمم ظاهر شد، علت چیست؟
کرم ها معموال برای پیشگیری هستند چروک 
 را از بیــن نمــی برنــد ولی چــروک هــم ایجاد 
نمی کننــد و فقط رونــد چروک شــدن را کند 

می کنند.

 از 1۳ سالگی تا االن که 15 سالمه بر اثر 
استرس و فشار های روحی و روانی بیش از 
حد زیاد موهای جلوی سرم 2 سانت عقب 
رفته اســت و هنوز موهای ضعیفی در این 

ناحیه ها وجود دارد.
در این حالت ممکن اســت ریزش مو نداشــته 
باشید ولی تار مو به شدت ضعیف و نازک شده 
است و باعث می شود که موها کم پشت به نظر 
برسند، بهتر است زیر نظر متخصص از تقویت 

کننده استفاده کنید.

فوت وفن تهیه خمیر پیتزای عالی
درست کردن یک پیتزا با رنگ قهوه ای طالیی خوشرنگ و پنیری 
که کامل و درست ذوب شده باشد به نظر سخت است اما درست 
کردن این پیتزا نیاز به دقت و توجه به میزان حرارت فر یا مدت زمان 
هم زدن خمیر دارد. برای تهیه یک پیتزای خوب باید خمیر خوب 

داشته باشید . پس موارد زیر را به یاد داشته باشید:
 خمیر را زیاد هم نزنید

مواد خمیررا داخل ظرف مخلوط کن بریزیــد و فقط تا زمانی که 
مواد با هم مخلوط شــوند، دستگاه را روشــن بگذارید. ورزدادن 

بیش از حد، خمیر را سفت و خشک می کند.
 خمیر را صاف و مساوی پهن کنید

ابتدا خمیر را به شــکل توپ در آورید، سپس به آرامی پهن کنید. 
 وقتــی خمیــر را به صــورت دایــره در مــی آوریــد، خیلــی راحت

 می توانید در ســینی دایره ای پیتزا پهن کنید. بعد از پهن کردن 
خمیر، با اســتفاده از غلتک، آن را کامال صاف کنید. سعی کنید 

فشار دستتان یکسان باقی بماند تا ضخامت خمیر در همه جای 
ظرف یکنواخت  باشد.

 خمیر را بیش از حد نازک نکنید
اگر خمیر بیش از حد نازک باشد توانایی نگه داشتن سس، پنیر 
پیتزا و دیگر مخلفات را نخواهد داشت. بنابراین اگر ضخامت خمیر 

مناسب باشد، طبیعتا برش های پیتزا عالی خواهد بود.
 خمیر را زیاد نپزید

یکی از دالیل خشک شــدن خمیر پیتزا ی آماده این است که در 
مدت زمان طوالنی می پزد راه حلی برای خشک نشدن آن برایتان 
آورده ایم. ابتدا ظرف مد نظرتان را چرب کنید و بعد خمیر پیتزای 
آماده را داخل آن قرار بدهید سپس روی آن سس گوجه به میزان 
زیاد و روی آن پنیر پیتزا و سپس مواد پیتزا را بریزید و دوباره  به مقدار 
زیاد پنیر بیفزایید و داخل فر از قبل گرم شده قرار بدهید دمای فر 

را زیاد کنید و در مدت زمان کمی آن را بپزید.

ترفندها

بهداشت لباس زیر 

بهداشــت لباس زیربخش مهمی 
از ســالمت خانم ها را تحت تاثیر قــرار می دهد 
اما شاید افراد کمی درباره آن اطالعات داشته 
باشــند. تحقیقات زیــادی در دنیا در بــاره  این 
موضوع انجام شده است که در زیر بخشی از آن  

را مرور می کنیم : 

1     لباس های زیر از جنس الیاف طبیعی 
انتخاب کنید

 آیا شما می دانید بعضی از الیاف و پارچه ها برای 
لباس زیر مناسب تر است؟ با توجه به حساسیت 
و احتمال بروز عفونت، جنس لباس زیر بســیار 
اهمیت دارد. مثال لباس زیر از جنس پنبه برای 

جلوگیری از عفونت بهترین است. 
لباس های زیر ازجنس الیاف مصنوعی رطوبت 
را در خود نگه می دارد و فضای مناســبی برای 
رشد باکتری و عفونت ایجاد می کند در نتیجه 
بهتر اســت اصــال از ایــن الیــاف در لبــاس زیر 

استفاده نشود.
2     روزی یک بار لباس زیر خود را عوض 

کنید
 پزشکان می گویند شــما می توانید تا دو روز از 
یک لباس زیر اســتفاده کنید اما بهتر است هر 
روز لبــاس زیر خــود را عوض کنیــد و لباس زیر 
استفاده شــده را با مواد شــوینده کامال شست 

و شو دهید.
۳     لبــاس زیر مناســب بــا انــدازه خود 

انتخاب کنید
 لباس هــای زیــر بســیار تنگ یا بســیار گشــاد 
مناســب نیســت و بهترین کار این است لباس 
زیــری را انتخــاب کنید کــه کامال اندازه شــما 

باشد.
۴     بــرای شســت و شــوی لباس هــای 
زیرازصابون های ضد آلرژی استفاده کنید

 صابون هــای ضد آلرژی برای شســت و شــوی 
لباس هــای زیر بهترین گزینه اســت زیــرا مواد 
شوینده معمولی ممکن اســت باعث خارش یا 
عفونت یا سوزش و آلرژی شود. لباس های زیر 
را جدا از دیگر لباس ها و با آب داغ بشویید و بعد 
از شست و شو و خشک شدن، آن ها را در معرض 
نور خورشــید قرار دهید و در نهایت بهتر است 

لباس های زیر را اتو کنید.
5     بیشتر از یک ســال از یک لباس زیر 

استفاده نکنید
 با وجود شســت و شــو و رعایت بهداشــت بهتر 
است از یک لباس زیر بیش از یک سال استفاده 
نکنید و بعد از یک ســال آن را با یــک لباس زیر 

جدید جایگزین کنید.
healthline. :منبع

بهداشت

آیا ادویه جات هم فاسد می شود؟ 
ادویه ها  یکی از پرکاربردترین  چاشنی ها 
 برای  خــوش  طعم و دلچســب  تــر کردن 

غذاها  به  شمار می رود.
 طول  عمر ادویه  جات  و گیاهان  خشــک 
 بــه نوع آمــاده ســازی  و نحــوه نگهداری 
شان  مربوط می شود.  ادویه    خرد شده، 
ادویه جات کامل و  گیاهان خشک  شده 
هر کــدام  بــه  نحــوی عمرشــان افزایش 
می یابد. ادویه جات کامــل مانند چوب 

میخــک  و دارچیــن که  بــه همان شــکل 
 کامل  و طبیعی خود خشــک شده است 

طول  عمر بیشتری دارد. 
این  ادویه  جــات کامل را قبــل از این که 
بــی  خاصیــت شــود می توانیــد چهــار تا 
پنج ســال نگهداری کنید. در این میان 
 یک اســتثنا وجود دارد و آن فلفل کامل 
اســت که حدود پنج تا شــش سال دوام 

می آورد.

ادویه ای که خوب  خــرد و تبدیل به پودر 
شــده، ماننــد جــوز هنــدی، دارچیــن، 
زیره ســبز و کاری، دو تا ســه ســال قابل 

استفاده است. 
گیاهــان  و ســبزیجات خرد شــده مانند 
ریحان، جعفــری  و پونه کوهی دو تا ســه 
ســال دوام دارد. اگــر در همــان  شــکل 
طبیعی خود خشــک و نگهداری شــود، 
ممکن اســت کمی  بیشــتر حدود ســه یا 

چهار سال عمر کند.
 بســیاری از دانه ها ماننــد رازیانه حدود 
چهار ســال عمر می کند. دانه کنجد در 
این میــان استثناســت  و باید  پــس از  دو 

سال به دور انداخته شود.
بــرای  این کــه  عمــر ادویــه  جــات را باال 
 ببریم، آن ها را در جایی  خشــک و خنک 
نگهداری کنید مانند یک گنجه. ذخیره 
سازی ادویه جات  در قفسه ای نزدیک به 

اجاق گاز ایده خوبی  نیست، چون گرما 
ســرعت در هم شکستن ســاختار ادویه 
جــات  و ســبزیجات خشــک شــده را باال 
می بــرد. همچنین خشــک نگه داشــتن 
ادویه جات  و گیاهان  خشــک شده عطر 
و طعم شــان را برای مدت زمان طوالنی 

تری قوی نگه می دارد. 
کاهــش رطوبت  خــارج از بطری هــا نیز 

به کاهش خطر خرابی  کمک می کند.

خواص گیاهان

بانوان

عوامل ایجاد لک های پوستی را بشناسید

عوامل زیادی از جمله اشعه فرا بنفش،باال رفتن سن، 
بیماری های مزمن کلیه و کبد، جای آکنه، بارداری، 
بیماری های پوستی اگزما ودرماتیت، کمبود ویتامین 
و بیماری های دستگاه گوارش می تواند باعث ایجاد 
لک های پوستی شود. متاسفانه لک های پوستی به 
راحتی از بین نمی رود اما راهکارهایی برای کم رنگ 

شدن و از بین رفتن آن ها وجود دارد :
قبل استفاده ازمحصوالت ابتدا پوست خود را بررسی 
کنید که به محصول حساسیت نداشته باشید برای 
این کار مقــداری از مواد را روی پوســت دســت خود 
امتحان کنید بعد از یک روز اگر واکنش نشان نداد، 

می توانید از آن استفاده کنید.
قبل از شــروع، مقــداری نمک نرم یا شــکر بــا روغن 
مخلوط کنید و این اســکراپ را به آرامی روی پوست 
خود بــا حــرکات دورانی دســت  بمالید.)اســکراپ 
در اطراف چشــم اســتفاده نشود( ســپس با آب گرم 

بشویید. 
چند پیشنهاد

 لیمو
آب لیمو بهترین ماده برای روشــن شدن، پاک سازی 
و ضد عفونی پوست شماست. فقط مراقب باشید که 
پوستتان به مرکبات حساسیت نداشته باشد. آب لیمو 
را با خامه ترش یا عســل مخلوط کنید و مستقیم روی 
پوست بمالید بعد از ۱۰دقیقه صورت خود را بشویید.

 جوش شیرین
جوش شیرین یکی دیگر ازموادی است که می توانید 
آن را با آب لیمو مخلوط کنید و به پوست خود بمالید.

 پیاز
پیازحاوی گوگرد و ویتامینc  اســت که به بازسازی 
پوســت، رهایی از لک های پوســت، برطرف کردن 
چروک ها و مقابله با آکنه و دیگر عیوب پوستی کمک 
می کنــد. آب پیاز قرمــز را روی نواحی مــد نظر قرار 

دهید و بعد از ۱۰ دقیقه با آب خنک بشویید.

عالیم و درمان 
چسبندگی رحم
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قرار و مدار

روز خرید مجله تخصصی

امروز ســری به یک دکه مطبوعاتی بزنین و یک 
مجله درباره موضوع مورد عالقه تون مثل خودرو، 

ورزشی، سبک زندگی، جدول یا سرگرمی 
و ... بخریــن. مجله هــای تخصصــی 

معمــوال مطالــب و تحلیل هــای 
جذاب و بــه روزی 
حوزه هــای  در 

خودشون دارن.

مدام حسرت می خورم چرا امکانات 
بیشتری برای فرزندم مهیا نکردم

حس مادرانه شما قابل 
تقدیر اســت اما این که 
مــدام خــود را قضاوت 
می کنیــد و بــه عنــوان 
قاضی هم رای علیه خود صادر می کنید، 
اتفاقی اســت کــه موجــب ســرخوردگی 
و یــاس شــما خواهــد شــد. نتیجــه اش به 
احتمال زیاد، تاثیر منفی بر روابط شــما با 

دخترتان می گذارد.
 بهتــر اســت بــه جــای افســوس و ندامت 
گذشــته به فکــر حــال باشــید و بــا وجود 
دخترتان در کنارتان، حــظ مادرانه تان را 
ببرید و بــه او هم اجازه دهید تــا در ارتباط 
تان، صمیمیــت و دلبســتگی را از ســوی 
شما احساس کند. برای شما چند راهکار 
پیشــنهاد می کنم تــا از آن ها بــرای تغییر 
حس خودتــان و ترمیم رابطه بیــن خود و 

دلبندتان بهره ببرید. 

   نظر دخترتان را جویا شوید
در دادگاه ذهنی تــان، یکه و تنها به قضاوت 
نرویــد. حتمــا شــما بــرای آن چــه در حــق 
فرزندتان انجــام داده یــا نداده ایــد، دالیل 
منطقی داریــد در اولیــن قدم بــه او بگویید 
که دوســت داشــتم این کارها را برای شما 
انجام دهم و موارد منع انجام آن ها و شرایط 
نامطلوب را ذکر کنید. قضــاوت را به عهده 
خــود دخترتــان بگذاریــد تــا ببینیــد که به 
احتمــال زیــاد، او نظر دیگــری در ایــن باره 

خواهد داشت.

   حال را دریابید
پس از تخلیه از افســوس گذشــته، حال را 
دریابید. در واقــع گذر از قدم اول به شــما 
کمک می کند بــرای فرصت ها و امکاناتی 
که پیش رو دارید، با ذهن باز و دید جامع، 
هوشــیارانه نیازهای فعلی و آینــده دختر 

خود را دریابید و پوشش دهید.

   نیازهای امروز دخترتان را شناسایی 
کنید

برای ایــن کار باید در طــی روز گفت وگو و 
تبادل کالمی با فرزندتان را تقویت و سعی 
کنید روزانه ســهمی برای مراوده کالمی 
برای هم قائل شــوید تا از دغدغه های وی 
مطلع شــوید و در ضمــن صمیمیــت بین 
شــما و در نتیجــه دلبســتگی تان افزایش 

پیدا کند.

   عشق مادرانه تان را بروز دهید
حتما در طی روز فرصت هایی خلق کنید و 
او را در آغوش بگیرید و به او بگویید دوستش 
دارید و خوشــحال اید کــه او را در کنار خود 
داریــد. همــواره به یــاد داشــته باشــید که 
ارتباطات صمیمی مثل رابطه والد- فرزندی 
و نیز همســری که ویژگی های دلبســتگی 
و صمیمیت را دارا هســتند، قابلیت ترمیم 
و بازسازی دلبســتگی را دارند. پیوسته در 
رعایــت مجــاورت و کم کــردن فاصلــه بین 
خودتــان و دخترتان بدون شکســتن حریم 

خصوصی و احساس ناامنی بکوشید.

صدیقه معدنی| کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 تربیت 
فرزند

مادری هستم که یک دختر ۲۰ ســاله دارم. هر وقت  به گذشته فکر 
می کنم، خیلی ناراحت می شوم و عذاب می کشم که به خاطر وضعیت 
اقتصادی ام چرا بعضی چیزها یا کالس یا تفریحاتی که دخترم دوست 
داشت، برایش مهیا نکردم. حتی خواهر یا برادر برایش نیاوردم. چه کار کنم که 

از این وضعیت خالص شوم؟

* تشکر بسیار دارم از صفحه خانواده که در این شرایط، 
به همه سواالت من در مطلب »با هیجانات منفی مان چه 

کنیم؟« پاسخ داد.
* عکس نشســتن بــرف روی آدم برفــی در صفحه اول 

زندگی سالم، خیلی گوگولی بود!
* درباره مطلب کشــتن میکروب ها در صفحه ســالمت، 
می خواستم بگم که زندگی سالم با مرام، الیاف بالشت رو 
دربیاریم و بشوریم، بعد اگه خراب شد، بدیم لحاف دوزی! 
یه جوری با میکروب ها کنار بیاییم بهتره که، فیفتی فیفتی.
* درباره پرونده زندگی سالم و این که از اومدن برف ذوق 
کردین، باید بدونین که اجرایی شدن تصمیم های غلط 
محیط زیستی در کشور باعث شده تا این قدر باران و برف، 

کاهش پیدا کنه و دل مان برای برف، تنگ بشه.
* دربــاره مطلــب »جلوگیــری از خریدهــای بیخودی 
بــرای مهمــان نورســیده از دغدغه هــای بســیاری از 
خانواده هاست« باید بگم که در این شرایط مالی، اصال 
نمیشــه خرید بیخودی داشــت. نیازی بــه توصیه های 

شما هم نبود.
* مطلبی کــه درباره حــس و حال ایــن روزهایمان بود، 
نکات خوبی داشت. چند بار آن را خواندم و االن احساس 

بهتری دارم.
* قدرت خــدا، یک برف چــه همه ویژگی هــای خاص و 
جالب داره که اصال به ذهن ما نمی رسه. مثال دانه های 
برف، 35 تــا شــکل دارن و ما همــه اش رو شــبیه به هم 

می بینیم. خدایا، شکرت بابت همه نعمت هات.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک ۲۰۰۰999 

و تلگرام ۰9354394576

هرچه ســاده تر، بهتر:  لباس های پر نقش و نگار و پارچه هایی 
با طرح های شلوغ تاثیر مستقیم بر درشــت دیده شدن شما دارد. 
در نتیجه همیشه به دنبال پالتوهایی با طرح و پارچه های ساده تر 
باشید و از انتخاب طرح های چین دار و پفی پرهیز کنید. پالتوهای 

برش دار و بلند با پارچه تک رنگ بهترین انتخاب برای شماست.
رنگ های ممنوعه: اگر می خواهید الغرتر از آن چه هستید به نظر 
برسید از رنگ های روشن مثل صورتی و لیمویی و رنگ های جیغ و 

درخشان کمتر استفاده کنید. در عوض از گزینه های رنگی تیره یا 
تنالیته خاکستری کمک بگیرید. 

شال گردن های محبوب: استفاده از شال گردن به عنوان عنصر 
کامل کننده پوشــش های زمســتانی یکی از گزینه های محبوب 
خانم هاســت. اما افراد دارای اضافه وزن باید شال گردن را بدون 
این که دور گردن بپیچند، آن را از دو طرف شانه های خود رها کنند 
تا کشیده تر به نظر بیایند چراکه دسته های بلند و آویز شال با ایجاد 

خطای دید باالتنه را ظریف تر و بلندتر نشان می دهند.
نه ســایز کوچک تر بپوشــید نه ســایز بزرگ تر: بزرگ ترین 
اشــتباه رایج در بانوان با وزن باال، انتخاب لباس هــای بزرگ تر یا 
تنگ تر است! لباس های بزرگ تر نه تنها زیبایی ندارد بلکه شما را 
درشت تر از آن چه هستید نشان می دهد. بنابراین همان طور که 
در ابتدای متن گفته شد اول از همه اندازه دقیق تان را پیدا کنید و 

فقط همان سایز را بپوشید.
نه به پالتو و کت های کوتاه: پوشــیدن کت های کوتاه، شــما را 
حجیم تر جلوه می دهد. در عوض پوشیدن پالتو یا اورکت های بلند 

شما را کشیده تر از آن چه هستید نشان می دهد.
یقه هفت یــا یقه گــرد: جالب اســت که حتــی یقه لباســی که 
می پوشید هم در الغرتر به نظر رســیدن شما موثر است! بنابراین 
بهتر است به سراغ پالتوهای یقه هفت و قلبی شکل بروید چرا که 
این مدل یقه، گردن شما را بلندتر نشان داده و تصویر ظریف تری از 

بدن شما را ارائه می دهد.
تجربه شــیرین یک رنگی: تضمینی ترین روش بــرای این که 
الغر دیده شوید، انتخاب پوشــش تک رنگ یکی از رنگ های تیره 
اســت. در این میان پوشــش تمام مشــکی یک انتخــاب قدیمی و 
مشکل گشاســت که خوشــبختانه در اغلب موارد هم جواب داده 
منابع: بیتوته، چندوچون، برترین ها است. 

  

با سرد شدن هوا و زیاد شدن حجم لباس هایمان، ناخودآگاه درشت تر از آن چه هستیم به نظر می آییم که این موضوع 
انتخاب لباس زمســتانی مناســب را برای افرادی که اضافه وزن دارند، مشــکل می کند. اگر شــما هم جزو آن دسته از 
خانم هایی هستید که درگیر این مسئله شده اید و تا چند روز دیگر باید در یک جمع دوستانه یا فامیلی شرکت کنید، با 
ما همراه باشید تا با نکاتی کاربردی ، زمستان امسال خوش پوش تر از همیشه شوید. برای این منظور بهتر است در اولین 

قدم ویژگی های بدن و اندازه دقیق لباس های خودتان را بشناسید و لباس مناسب خود را بر اساس آن انتخاب کنید.

خوش پوشی به کمک لباس های زمستانی
لباس های پرنقش و نگار یا ساده، یقه هفت یا گرد و ... کدام یک برای یک پوشش زمستانی بهتر است؟

مریم ادیبی

زندگی سالم 
سه شنبه 
    24 دی  1398   
شماره 1514 

داستان

6 راز برای مدیریت هبرت زمان

بر یک کار 
متمرکز شوید 

نه چند کار به طور 
همزمان

دفترچه 
برنامه ریزی تان 

همیشه باید با شما 
باشد

کارهایتان 
را به تاخیر 

نیندازید

بدون 
داشتن هدف، 
موفق نمی شوید

 از اهمیت 
اولویت بندی 
غافل نشوید

نظم، نظم 
و نظم داشته 
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دکتر شکیال یوسفی
متخصص روان شناسی سالمت

ازدواج اب دخرت بزرگ تر؛  آری یا نه؟
نظر روان شناس ها درباره آمار جدید ثبت  احوال که 11 درصد

 عروس های امروزی بزرگ تر از دامادها هستند،چیست؟

طبــق جدیدتریــن 
آمــار اعالم شــده 
توسط سازمان ثبت 
احــوال در ۱۲ درصد 
از ازدواج های ثبت شــده، مرد و زن 
هم ســن و در ۱۱ درصد زن بزرگ تر 
از مرد بوده است. ازدواج پسر با دختر 
بزرگ تــر از خود، به طــور کلی مورد 
توصیه روان شناســان نیست. با این 
حال، هر دختر و پسری قبل از گرفتن 
چنین تصمیمی بایــد از همه جوانب 
تصمیم شان آگاه باشــند تا در آینده 
برایشان مشکالت کمتری ایجاد شود. 
داستان این هفته و تحلیل آن، به این 

موضوع پرداخته است.

زهرا وافر| کارشناس ارشد روان شناسی

 سوژه
 روز

  رابطه مان بیشــتر مــادر و پســری بود تا 
زن و شوهری!

دانشــجوی کارشناســی بودیم کــه با هم 
آشــنا شــدیم، خــودم و گالره را می گویــم. 
همان روز اولی که ســرکالس دیدمش، به همان 
حالتی دچار شــدم که اســمش را می گذارند »عشق 
در نــگاه اول«! نقشــه های زیــادی در ذهنــم ریختم 
برای آن که ســر صحبت را باز کنم و بیشــتر با او آشنا 
شوم. نقشــه ها گرفت و بعد از مدت کوتاهی صحبت 
و تحقیــق بیشــتر دربــاره او و خانــواده اش، تصمیم 
گرفتــم از او خواســتگاری کنم. درســت همــان روز 
خواســتگاری بود که فهمیدم »گالره«، 10 ســال از 
من بزرگ تــر اســت.هرچند ظاهرش ایــن اختالف 
ســنی را نشــان نمی داد، شــاید به این دلیــل که من 
هنوز در ســن و ســالی نبودم که درک درستی از این 
مسئله داشته باشــم. همان طور که انتظار می رفت، 
خانــواده ام در اولین واکنــش با چنیــن ازدواجی به 
شــدت مخالفت کردند. مــادرم می گفــت: »از قدیم 

گفتند مرد باید توی ســن و قد، از زنش باالتر باشه!« 
پدرم می گفت: »پســرجون، وقتی با زنی که این قدر 
از خودت بزرگ تره ازدواج کنی، زنت به تو به چشــم 
یه بچه نگاه می کنه، حرفت ارزش نداره براش!«. من 
اما اهمیتی به حرف هایشان نمی دادم. می گفتم شما 
بیش از حد سنتی فکر می کنید و دنیای امروز، دنیای 

تفاهم و عشق است.
 اگر این دو وجود داشته باشد، دیگر تفاوت سنی هیچ 
اهمیتــی ندارد! بــه گالره دل بســته بــودم و در کنار 
مخالفت خانواده، بــا او ازدواج کــردم. ماه های اول 
همه چیز خوب بود، همان زندگی رویایی که آرزویش 
را داشتم اما مشکالت ریز و درشت، کم کم خودشان 

را نشان دادند.
 گالره روی ارتبــاط مــن بــا زن هــای دیگــر، بســیار 
حســاس بود. گاهی ســرزده به محل کارم می آمد و 
بعد، تا چند روز در خانه بحث و جدل داشتیم. انگار 
همیشــه تــرس از رها شــدن داشــت، تــرس از مورد 
خیانت واقع شــدن. رفتارهای کنترل کننده گالره 

در مســائل مختلف بــه مرور زمان بیشــتر می شــد تا 
جایی که گاهی احســاس می کردم رابطه ما بیشــتر 
به رابطه مادر و پسر شباهت پیدا کرده تا رابطه زن و 
شوهر! احساس می کردم در این زندگی، آن قدرها 
که بایــد »مرد« نیســتم، آن احترامی را کــه به عنوان 
یک مرد باید در زندگی داشته باشــم، ندارم و رابطه 
ما روز به روز سردتر می شد. همه این ها در حالی بود 
که من بعد از ازدواج با گالره، با خانواده خودم قطع 
رابطه کرده بودم و خأل عاطفی دوری از خانواده ام، 
بیــش از پیــش آزارم مــی داد. از یــک جایی بــه بعد، 
آن قدر فاصله عاطفی ما زیاد شــد که خــود گالره به 
من پیشــنهاد طالق داد و من هم پذیرفتم. حاال یک 
سالی هســت که از یکدیگر جدا شده ایم و من گاهی 
با خودم فکر می کنم که کاش قبــل از تصمیم نهایی 
برای شروع زندگی مشــترک، اطالعات بیشتری در 

این باره کسب می کردم.
نکته : ذکر یک داستان به معنای بسط آن به همه 
مصادیق نیست.

 این ازدواج ها مورد توصیه
 روان شناس ها نیست

ازدواجی که در آن خانم از آقا بزرگ تر باشــد، چیزی است 
که معموال مورد توصیه روان شناسان نیست. البته اگر این 
اختالف ســنی در حد چند ماه یا یکی دو سال باشد، شاید 
چندان حائز اهمیت نباشــد اما در اغلب مــوارد، ازدواجی 
که در آن خانم بیش از ســه سال بزرگ تر باشــد، می تواند 
پیش بینی کننده مشــکالتی در زندگی مشترک باشد. از 
جمله عواملی که موجب ایجاد مشکل در چنین ازدواج هایی 

می شود، انگیزه آقایان از این ازدواج هاست.

   ازدواج با انگیزه شرایط مالی خوب دختر
گاهی پسرها به این دلیل با دخترهای بزرگ تر از خودشان 
ازدواج می کننــد که آن ها موقعیت شــغلی و درآمد خوب، 
مسکن یا امکانات رفاهی دیگر دارند. درواقع انگیزه ازدواج، 
مادی است نه عاطفی و به طور مســلم در چنین ازدواجی 
احتمال شکست باالست.گاهی هم پسرها به دلیل عقده ها 
و کمبودهایی که در زمینه مهر و محبت مادری دارند، سراغ 
زن های بزرگ تر از خودشان برای ازدواج می روند. در این جا 
شاید انگیزه عاطفی باشد اما یک انگیزه ناسالم برای رابطه 
ازدواج است. گاهی هم دختر و پسر بر مبنای عشق و تفاهم 
و با انگیــزه ســالم ازدواج می کنند اما باز هــم این اختالف 
سنی، مشکل ایجاد می کند. خانم ها ممکن است به لحاظ 
ظاهری زودتر شکسته شوند و همین مسئله، موجب ایجاد 
نگرانی هایی در آن ها می شود که به زندگی مشترک صدمه 

می زند.

   مردی که احساس اقتدار نمی کند
از آن جا که مردها به لحاظ روان شــناختی دیرتــر از زن ها 
به بلوغ فکری می رسند، بهتر است   با زنی که چند سال از 
خودشان کوچک تر است، ازدواج کنند اما در رابطه ای که 
زن از مرد بزرگ تر است، این مســئله بیش از پیش پررنگ 
می شــود و به اختالفات دامــن می زند زیرا مرد احســاس 
می کنــد آن اقتدار و مدیریــت مردانه را در زندگــی ندارد و 

برعکس، زن نقش مقتدر و مدیر را در زندگی ایفا می کند.

  نمونه های موفق هم داشتیم اما ...
البته مــواردی هم وجود داشــته که چنیــن  ازدواج  هایی، 
نتیجه خوبی داشــته و زوجین به لحاظ روانی و عاطفی به 
قدری پخته و آگاه بوده اند که توانسته اند زندگی مشترک 
مطلوبی بنا کنند اما این موارد به دلیــل فراوانی کم باعث 
شــده اند تا به طور کلی، ازدواج با اختالف ســنی معکوس 
نه تنها توصیه نشود بلکه متخصصان این حوزه، جوانان را 

از آن نهی کنند.

نظر
 کارشناس

بانوان



جوانه )ویژه نوجوانان(
قضاقورتکی

 

این روزها هوا ســرد شــده و نگرانی های مادرانه روی بورس اســت. جوری که من و شما اگر کلی 
ژاکت و کاپشن بپوشیم و بعد داخل پوست یک خرس قطبی برویم و درنهایت وارد کیسه خواب تمام 

پشم شویم طوری که قیافه مان از دور شبیه کرم ابریشم شود؛ بازهم موقع خروج از منزل مادر گرامی 
می گویــد: »اون جوری لخت نــرو بیرون مریض میشــی؛ من حوصلــه مریض داری 

ندارمــا!« مــادر محققان ســاکن قطــب جنوب بــا ســرمای منفــی 70 درجه هم 
این قدر نگران ســامتی بچه شان نیســتند. بهترین لباس هم از نظر مادرها ژاکت 

بافتنی است که سال ها قبل مادربزرگ یا خاله بزرگ بافتند و چند نسل بین خانواده 
چرخیده است اما به راستی چه باید کرد؟

۱   در گام اول هیچی، فقط صبر و حفظ احترام به بزرگ تر.

۲   در گام دوم صبر و حفظ احترام بزرگ تر.

۳    استفاده از پتو حین راه رفتن در خیابان.

۴   یک پیت حلبی را پر از چوب کنید و آتش بزنید و با اتصال به خود، با آن تردد کنید.

۵     از پدر خود بخواهید در یک اقــدام کامًا غیرایمن از یک پیک نیک یا شــومینه یا اجاق 

گاز به عنوان وسیله گرمایشی در کنار بخاری ماشین که جنبه نمادین دارد، استفاده کند تا 
بخشی از دغدغه مادر رفع شود.

۶   کًا یک امــروز و فردا و پس فــردا را بیرون نروید، آســمان بــه زمین نمی آیــد. اصًا برای 

محکم کاری تا تابستان صبر کنید.
۷   سعی کنید تا چند ماه بعد از بازگشت به خانه تحت هیچ شرایطی عطسه نکنید وگرنه توسط 

مادر گرامی مواخذه می شوید که »دیدی گفتم لخت میری مریض میشی؟« 

لخت نرو بیرون سرما می خوری بچه!

مینی مهارت

گفت وگو با »مهدی براهویی« پدیده جوان تیم ملی موی تای 

من یک فایتر هستم! 

    
امیرمحمد ملک زادگان| خبرنگار افتخاری جوانه

خیلی های مان با شنیدن هنرهای رزمی یاد ورزش هایی مانند کاراته، ووشو و 
تکواندو می افتیم اما هنر رزمی تنها به این چند رشته محدود نمی شود و 

خانواده ای با حدود ۱۴0 عضو را شامل می شود. »شوت فایتینگ« یکی از 
اعضای این خانواده بزرگ است که شاید کمتر کسی با آن آشنایی داشته 
 باشد. در گفت وگوی امروز سراغ »مهدی براهویی« قهرمان جوان این رشته 

رفته ایم تا با خودش و رشته هیجان انگیزش آشنا شویم. با ما همراه باشید.

گفت و گو

گالری

مریم ملی| روزنامه نگار    

تا  حاال موجودی دیده اید که سه پا داشته باشد؟ چی؟ با سه پا نمی شود تعادل 
را حفظ کرد؟ حتما باید زوج باشد؟ شاید حق با شماست. بیشتر 

حیوانات روی زمین دو پا، چهار پا یا شش پا دارند ولی 
واقعیت این است که خیلی از حیوانات از دم شان 

برای ایســتادن اســتفاده می کنند، انگار که 
دم پای سوم شان باشد.

 نمونــه اش کانگوروهــا؛ آن  هــا بــرای 
حفــظ تعــادل موقــع غــذا خــوردن و 
کارهــای مختلــف دم  شــان را به شــکل 
پــا روی زمیــن می گذارنــد و از دور بــه 

نظر می رســد موجوداتی ســه پا هستند. 
البتــه جانورشــناس ها می گوینــد پاهــای 

موجــودات می تواند به شــکل مجموعه  های 
سه  تایی استفاده بشود؛ مثل حشرات که درکل 

شــش پا دارند و زمانی که راه می روند سه پا روی 
زمیــن می ماند، دو پــا در یک طرف بــدن و یک 

پا در طــرف دیگر بــدن و بعد ســه پای 
دیگر به جلــو حرکت 

می کنند. این روش راه رفتن به عنوان روش ســه تایی شــناخته می شــود. قــرار گرفتن در 
وضعیت سه تایی راهی کارآمد برای حفظ تعادل بدون صرف انرژی اضافی است.

 سوال این جاست که اگر داشتن ســه پا این قدر به نفع حیوانات است چرا به مرور و 
در جریان تکامل و سازگار شدن با محیط این دم به پا تبدیل نشده است؟ 
ما در هر طرف بدن خود یک پا و یک دســت داریم. ماهی ها هم در 
هر طرف بدن خود بــه تعداد برابر باله دارنــد. عنکبوت ها هم 
در هر طــرف بدن خــود چهار پــا دارند. 
از طرفــی دانشــمندها می گوینــد 
هیــچ فســیلی پیــدا نکرده انــد که 
قبــل  ســال  ها  بدهــد  نشــان 
در زمیــن جانــدار ســه پایــی 
می کرده اســت.  زندگــی 
»تریســی تامسون« از 
دانشگاه دیویس 
هــم  کالیفرنیــا 
معتقد اســت که پاسخ این ســوال به DNA ما زمینی ها 
مربوط اســت. DNA در بدن بیشــتر جانــداران روی زمین 
به این شــیوه عمل می کند که دســت و پا را در بدن به شکل 

متقارن و دو جانبه تقســیم کند. 

چرا حیوان سه پا وجود ندارد؟  

4

عکس  از سریال کمالعکس از  ایسنا

   
امیدوارم با خواندن این تیتر برای تان سوءتفاهم پیش نیامده باشد 
چون قصد نداریم در ســتون مینی مهارت این هفته آموزش ساخت 
قایق بدهیم، آن هم با موز! قایق موزی ما، یک قایق کوچک خوشمزه 
و خوردنی اســت. بدنه اش از موز ســاخته شده اســت و مسافرانش 
جمعی از خانواده محترم تنقات هستند. اول از همه چند عدد موز 
به دلخواه خودتان تهیه کنید. حواس تان باشد که نباید پوست موزها 
را جدا کنید؛ فقط یک برش عمیق و سرتاسری از باال تا پایین در آن ها 
ایجاد کنید. شکم موزها را شــبیه قایق باز نگه دارید و داخل آن را با 

خوراکی های متناسب پر کنید. کمی بیسکویت خردشده مثل بیسکویت مادر یا ساقه طایی داخل 
موزها بریزید. روی خرده بیســکویت ها را بنا به ذائقه تان با شــکات، کره بادام زمینی، مارشمالو و 
تنقاتی مثل بادام زمینی و فندق بپوشانید. حاال تنها کاری که باقی مانده، قرار دادن موزها در داخل 
فر است. موزها را به مدت 5 تا 10 دقیقه داخل فر قرار بدهید و به محض آب شدن شکات ها، از فر 
خارج کنید. اگر به فر دسترسی ندارید، می توانید قایق های موزی را داخل فویل بپیچید و البه الی 

زغال داغ شده، آماده شان کنید. البته در این روش، باید حسابی مراقب خودتان باشید. 

با نگرانی هایی که در روزهای امتحان، بیشــتر از همیشــه به ســراغ آدم می آید، چه 
می شود کرد؟ شاید تا حاال شنیده باشید که نوشتن موضوعات نگران کننده می تواند مفید 

باشد. محققان دانشگاه میشیگان در پژوهشی پس از بررسی داوطلبان آزمایش متوجه شدند یادداشت 
کردن اضطراب ها و نگرانی های روزمره، می تواند مغز را از احساسات منفی خالی کند و اجازه بدهد 
فرد بهتر به کارهای دیگرش برسد. محققان از مدت ها قبل می دانستند که نگرانی، تمام انرژی مغز 
را مصرف و فرد را دچار خستگی روحی و روانی می کند. وقتی فرد در این حالت مجبور به انجام دادن 
کارهای روزمره باشد، مغز او به  طور خودکار وادار به پذیرفتن چند وظیفه همزمان می شود. این وضعیت 
اصا خوب نیست و فرد بیش از پیش مضطرب می شود. این محققان می گویند وقتی داوطلبان آزمایش 
نگرانی ها و احساسات شان را روی کاغذ می نوشتند، از بار آن ها کاسته می شد و مغزشان می توانست 
درست مانند یک خودروی جدید هیبریدی به خوبی کار کند و کارهای دیگر را به خوبی انجام دهد. 
محققان همین بررسی را روی داوطلبان دیگر انجام دادند اما این بار از آن ها خواستند به جای نوشتن 
احساسات و نگرانی های شان، درباره آن ها حرف بزنند. در پایان بررسی نه تنها از نگرانی ها و احساسات 
بد این داوطلبان کم نشــده بود بلکه انرژی مغزشــان چنان تحلیل رفته بود که کارهای دیگرشان را 
به سختی و مثل یک خودروی قدیمی از نفس افتاده انجام دادند. این محققان می گویند رهایی از بار 
اضافی نگرانی ها با خالی کردن مغز، شما را برای رویدادهای احتماال استرس آور دیگر آماده و مقاوم 
می کند. بنابراین هر زمان که نگران شدید، دفترچه یادداشت تان را بردارید و احساسات تان را بنویسید.

بدانیم

یک نوجوان ، سیاره ای ۷ برابر زمین کشف کرد  

احتماال نوجوانان بسیاری دوست دارند پشت تلسکوپ های 
مجهز ناسا بایستند و آسمان را تماشا کنند. خبر رسیده یک 
دانش آموز 17 ساله که چنین فرصتی برایش فراهم شده، 
به معنای واقعی از آن اســتفاده و یک ســیاره جدید کشــف 
کرده است. »ولف کوکیر« نوجوان نیویورکی، برای یک دوره 
کارآموزی در یکی از مراکز ناسا به فعالیت مشغول می شود 
و در همان روزهای اول رصد خودش سیاره ای جدید را در 

فاصله 1300 ســال نوری زمین کشــف می کند که اندازه اش هفت برابر کره زمین است. این نوجوان 
دبیرستانی که از طرفداران جنگ ستارگان است، گفته سیاره ای که کشف کرده تا حدودی شبیه سیاره ای 

است که قبا در داستان های علمی-تخیلی دیده است.

لیوان یک بار مصرِف ۳۵00 ساله!

 به تازگــی لیوانــی در مــوزه ای در لندن به معــرض نمایش 
گذاشته شده که گفته می شود ظرف یک بار مصرفی مربوط 
به 3500 سال پیش است. ظرافت کمتر، بافت زمخت و پیدا 
شدن اثرانگشت های کســی که آن را روی چرخ کوزه گری 
قرار داده، نشــان می دهد کــه این فنجان با عجله ســاخته 
شده است. همچنین طراحی نامرتب و وجود اشیای مشابه 
بســیار در زباله دان های اطراف، محققــان را به این نتیجه 

رسانده که این ظروف فقط برای یک شب استفاده می شده اند. این موضوع همچنین نشان می دهد که 
عاقه نداشتن به ظرف شستن، قدمت خیلی طوالنی بین آدم ها دارد!

آیا می دانید اگر 

صبح و شب را 

در اینستاگرام 

اطالع ندهید 

هم بقیه 

خودشان 

متوجه 

گذشت 

شب و روز 

می شوند؟

قایق موزی 

عجایب

رفقا سالم!

این روزها، سیل در مناطق زیادی از کشور به خصوص 

سیستان، زندگی مردم زیادی رو در این هوای سرد، سخت 

کرده. امیدواریم هرچه زودتر دوباره سرپا بشن، ما هم تو این مدت بیکار 

نمی شینیم. هالل احمر و پویش »ایران من«، شماره حساب اعالم کردن و 

شماره پیامک 2000999این آسیب نبینن.به سادگی می تونیم به اندازه خودمون   به رفقامون کمک کنیم تا بیشتر از 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

 هدفم پهلوانی است

»شــوت فایتینگ« از دو کلمه »شــوت« به 
معنــای پرتاب کردن و »فایــت« به معنای 
مبارزه تشــکیل شده اســت. بــه مبارزات 
پرتابــی زیرمجموعــه ایــن رشــته 
»مبارزه سبک آزاد« یا »موی تای« 
گفته می شود که ترکیبی است 
از دو رشــته بوکــس و کاراته به 
تکنیک هــای  برخــی  همــراه 
خــاص کــه چند ســالی اســت 
مورد توجه جوانــان قرار گرفته 
است. مهدِی 18ســاله، یکی از 
طرفــداران پروپاقــرص این رشــته و 
از افتخارآفرین هاســت. مهدی از 
چهار ســال گذشــته تمرینات 
حرفه ای اش را زیرنظر استاد 
»ایمان قبولیان« شروع کرده 
و در این مدت، موفقیت های 
زیادی به دســت آورده اســت؛ 
هفــت دوره قهرمانــی کشــور، مــدال 
طا و نقــره انتخابی تیم ملــی موی تای، 
یک دوره حضور در مسابقات بین المللی، 
بازوبنــد فنی ترین بازیکن ســال۹7، کاپ 
فنی تریــن بازیکــن ســال۹8 و... . مهــدی 
دربــاره هنرهــای رزمــی می گویــد: »تعداد 
زیادی از کسانی که سراغ ورزش های رزمی 
می رونــد، به ایــن رشــته ها نــگاه ابزاری 
دارند غافل از آن که مهم ترین هدف 
ورزش هــای رزمــی، قهرمانــی و 
پهلوانی است و یک ورزشکار رزمی 

نمونــه ای از یک پهلوان اســت. اولیــن و مهم ترین 
قانون در ورزش نظم است چراکه ورزش بدون نظم 
اصــا معنی ندارد و یک ورزشــکار، بدون داشــتن 

نظم موفق نخواهدشد«.

 قهرمانی
 با دست های خالی

مهدی که پس از 15ســال 
ورزشــکار  نخـستـیـــن 

تیــم  بــه  دعوت شــده 
ملی جوانان موی تای 
از اســتان خراســان 
مـی گـویـــد:  اســت، 

»فضــا و اردوهــای تیم 
ملی با تمرینات باشــگاه 

کاما متفاوت است؛ در تیم 
ملی جای خطا و اشتباه نیست، 

ســطح بازیکنــان فوق العــاده بــاال و 
اردوهــای تیم ملــی یکــی از بهترین 
فضاهــا بــرای کســب تجربــه و بــاال 
بــردن ســطح فنــی بازیکن اســت«. 
مهــدی دربــاره وضعیــت موی تــای 
در کشــور می گویــد: »موی تــای و 
شوت فایتینگ وضعیت خیلی خوبی 
در ایــران نــدارد. تعــداد زیــادی از 
قهرمانان این رشته بدون پشتیبانی 
رها می شــوند. عاوه بر آن شــرایط 
نامناســب مالی در موی تــای به این 
دلیــل اســت کــه بودجــه اختصاص 
داده شده به فدراسیون ورزش های 

رزمی باید بین حدود1۴0 رشــته تقســیم شــود و 
گاهی می بینیم که حتی قهرمانــان ملی و جهانی 
ورزش هــای رزمی از پــس هزینــه لــوازم ضروری 

ورزش شان برنمی آیند«.

 ایران سرزمین استعدادها

مهدی در پاســخ بــه این ســوال که 
ورزش  قســمت  جذاب تریــن 
چیســت، می گویــد: »برای 
یک ورزشــکار کــه ماه ها و 
شاید هم ســال ها تمرین 
تــاش کــرده اســت،  و 
موفقیــت  و  قهرمانــی 
تریــن  در ورزش  جــذاب 
بخــش زندگــی اوســت؛ ما 
شــوت فایترها هــم زمانــی که 
دســت مان به عنوان برنــده زمین و 
قهرمان یک مسابقه باال می رود، بهترین 
 نتیجــه و هدیــه را بــرای تاش های مان
می گیریم«. دوست قهرمانم از هدف های 
بــا  »امیــدوارم  می گویــد:  آینــده اش 
تاش هــای مســتمر و انگیــزه باالیی که 
دارم بــه هدفــم یعنــی قهرمانــی جهــان 
برسم و کشــورم را ســرافراز کنم. ایران و 
ورزشکاران ایرانی سرشــار از استعداد و 
انرژی برای کســب موفقیت هســتند که 
با حمایت، تاش و پشــتیبانی می توانند 
به بهترین جایگاه و سکو در جهان برسند 
و پرچم ایران و ایرانی را برای همیشه باال 

نگه دارند«. 

منابع: ایرنا، آی تی رسان

بالتازار

»شوت فایتینگ« از دو 
کلمه »شوت« به معنای 
پرتاب کردن و »فایت« 

به معنای مبارزه 
تشکیل شده است. 
به مبارزات پرتابی 

زیرمجموعه این رشته 
»مبارزه سبک آزاد« 
یا »موی تای« گفته 

می شود که ترکیبی 
است از دو رشته بوکس 

و کاراته 
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اوساگونا، ورژن نيجر�ه ا� 
جونيور!

آمار نگران �ننده مهاجم جد�د پرسپوليس

گل محمدى با حاشيه به پرسپوليس رسيد!
شائبه  دخالت وزرا در جدا�' �حي' از شهرخودرو

مسير دشوار استقالل در 
پلی آف ليگ قهرمانان آسيا
انتقاد از تصمیم هاى عجیب سرمربى تیم ملى امید

مشکل ما اشتباهات 
فاحش استيلی بود!

سروش رفيع'
 به سپاهان پيوست

عاليشاه در پرسپوليس 
ماندن' شد

 هم گروهى با لهستان و ایتالیا  هم گروهى با لهستان و ایتالیا 

هافبک مدنظر استقالل 
به تهران رسيدبه تهران رسيد

گروه تيم مل' واليبال در المپي5 مشخص شد

تبر�ز� از فسخ قرارداد 
تا ت@ذ�ب آن!
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آمار نگران �ننده مهاجم جد�د پرسپوليس

اوساگونا، ورژن نيجریه اى جونيور!
در آخر�ن ساعات باق	 مانده از 
مهلــت نقل وانتقــاالت باالخــره 
باشــگاه پرســپوليس دســت بــه !ار شــد و از 
!ر�ســتين اوســاگونا بــه عنوان اوليــن خر�د 
زمســتان	 خود رونما�	 !رد. پرسپوليس در 
حال	 ا�ن مهاجم ٢٩ ســاله و نيجر�ه ا0 را به 
خدمت گرفت !ه در نيم فصل اول مهاجمان 
ا�ــن تيــم عمل>ــرد خوبــ	 نداشــتند و معلوم 
نيســت اگر مهد0 تراب	 آماده نبــود و ناج	 
پرســپوليس نم	 شــد در روزهــا0 !م فــروغ 
عليپــور و حضور شــاه>ار0 به اســم جونيور 
االن پرســپوليس چه جا�گاه	 داشــت؟! به 
هــر حــال در روزها0 بــدون مهاجــم گلزن و 
بــرا0  اول  نيم فصــل  هــم  فرصت طلــب 
پــس  داشــت؛  شــير�ن  پا�انــ	  پرســپوليس 
گرفتن صدر جدول و !ســب امتيازات !امل 
در باز0 هــا0 عقب افتــاده مقابل ســپاهان و 
شهرخودرو. پرسپوليس نيم فصل اول تيم	 
مســتح>م و قدرتمنــد در خــط دفــاع، بــا بار 
فيز�>ــ	 بــاال امــا بــدون خالقيــت در خــط 
هافبــO و بــدون زهــر در خــط حملــه بــود. 
لحظه ا0 پرســپوليس نيم فصــل اول را بدون 
مهــد0 ترابــ	 و ٧ گل تاثيرگــذارش تصــور 
!نيــد. گل ها�ــ	 !ه اگر نبود، ســرخ ها قطعا 
صدرنشين جدول نم	  شــدند. عل	 عليپور، 
وحيد اميــر0، جونيور برندائو، مهد0 عبد0 
نما�ــش  نتوانســتند  هيچ !ــدام  روســتا�	  و 
خوب	 داشــته باشند. به خاطر همين هم بود 
!ه پرسپوليس سراغ مهاجم رفت و !ر�ستين 
بلندقــد  مهاجــم  !ــرد.  جــذب  را  اوســاگونا 
١٩٤ســانت	 متر0 نيجر�ه ا0 !ه ســال قبل 
آخر�ــن  و  م	 !ــرد  بــاز0  ذوب آهــن  در 
بــود.  باشــگاهش ججو�ونا�تــد !ره جنوبــ	 
پرســپوليس نياز مبرم	 به مهاجم داشت اما 
سوال ا�ن است !ه جذب !ر�ستين اوساگونا 
م	 تواند مشــ>الت ســرخ ها را در خط حمله 
جد�ــد  خر�ــد  خصــوص  در  !نــد؟  برطــرف 
ســرخ ها حرف و حد�ث بســيار است و سعيد 

در  فــوالد  باشــگاه  مد�رعامــل  آذر0، 
گفت وگو�ــ	 مدع	 شــده !ه ا�ــن باز�>ن به 
دليــل مصدوميت و رد شــدن در تســت ها0 
پزشــ>	 از ليســت خر�ــد ا�ن باشــگاه خارج 
شــده اســت. البته هيچ !ــس نم	 تواند ا�ن 
ادعا را ثابت !ند و در ا�ن شــرا�ط شا�د بهتر 
باشــد برا0 رســيدن به �O پاسخ مناسب در 
خصــوص خر�ــد جد�ــد پرســپوليس فرضيه 
مصدوميــت ا�ن باز�>ن را !نــار بگذار�م و به 
ســراغ آمار فن	 ا�ن باز�>ن در ٤ ســال اخير 
برو�م. اوســاگونا در ٤ ســال اخير، حضور در 
ليگ دسته دوم بلژ�O، ليگ ستارگان قطر، 
ليــگ برتــر ا�ــران و !	 ليــگ !ره جنوبــ	 را 
تجربه !رده و در طول ا�ن مدت فقط ٣١ بار 
برا0 تيم ها0 خود به ميدان رفته اســت. اما 
تعــداد !م باز0 ها تنها ن>تــه نگران !ننده در 
!ارنامه ا�ن باز�>ن نيست و تعداد گل ها0 او 
در ا�ــن ٤ ســال نشــان دهنده ا�ن اســت !ه 
احتمــاال با�ــد منتظــر رونما�	 از �ــO خر�د 
خارج	 ناموفق د�گر در باشــگاه پرسپوليس 
امــا  باشــد  ســخت  بــاورش  شــا�د  باشــيم! 
اوساگونا در ٤ سال اخير فقط ٢ بار موفق به 
گلزن	 در ليگ ها0 داخلــ	 برا0 تيم ها�ش 
شــده اســت. �O نيم فصــل حضــور در ججو 
در  بــاز0   ٨٩٢ و  ١٣مســابقه  !ره جنوبــ	، 
!	 ليــگ و تنها �ــO گل زده؛ گلــ	 !ه او در 
ش>ست ٤-�O ججو�ونا�تد به سانگجو زد و 
در ذوب آهن هم شــرا�ط به همين گونه بود و 
ا�ن مهاجم نيجر�ــه ا0 در ١٣ د�دار0 !ه در 
ليگ برتر پيراهــن ذوب	 ها را بر تن !رد فقط 
�ــO بــار و آن هــم در هفتــه پا�ان	 توانســت 
دروازه نفت مسجدسليمان را باز !ند. به ا�ن 
ترتيب آمارها م	 گو�ند !ر�ســتين اوساگونا 
نم	  تواند ناج	 سرخ ها در خط حمله باشد و 
هواداران پرسپوليس برا0 درخشش او فقط 
در  باز�>ــن  ا�ــن  !ــه  باشــند  اميــدوار  با�ــد 
پرســپوليس متحول شــود و �>ــ	 از بهتر�ن 

فصول خود را تجربه !ند!

مسير دشوار استقالل در پلی آف 
ليگ قهرمانان آسيا

بعد از اعالم سهميه ا�ران در رقابت ها0 
ليــگ قهرمانــان آســيا ٢٠٢٠، تيم ها0 
پرســپوليس و ســپاهان به طور مستقيم 
وارد مرحلــه گروه	 شــدند و ٢ نما�نده 
د�گر !شــورمان، استقالل و شهرخودرو 
با�ــد در مرحلــه پلــ	 آف حاضر شــوند و 
پس از صعود در ا�ــن مرحله وارد جدول 
گروه	 ليگ قهرمانان آسيا شوند. طبق 
برنامه ر�ز0 انجام شــده استقالل در گام 
اول با�ــد با برنده تيم ها0 ال>و�ت !و�ت 
و الفيصلــ	 اردن بــه رقابــت بپــردازد و 
در صــورت پيــروز0 در ا�ــن د�ــدار با�د 
ميهمــان الر�ان قطر باشــد. تيم ال>و�ت 
�O مــاه پيــش در مهمتر�ن د�ــدار خود 
در د�ــدار ســوپرجام !و�ــت بــه مصــاف 
حر�ــn د�ر�نــه اش القادســيه رفــت و با 
نتيجــه �O-صفر مســابقه را واگذار !رد 
تــا اوليــن جــام معتبــر فصل را از دســت 
بدهد اما ا�ــن تيم همچنان صدرنشــين 
ليگ !و�ت است و اگر موفق شود از سد 
الفيصل	 اردن بگذرد حر�n سرسخت	 
برا0 اســتقالل خواهــد بــود. همچنين 
هــم  نقل و انتقــاالت  فصــل  در  ال>و�ــت 
عمل>ــرد خوبــ	 داشــت. آن هــا موفــق 
شــدند بــا عــال عبــاس، مهاجــم مدنظــر 
پرســپوليس قرارداد ببندنــد و در !نار او 
امجــد عطــوان عراقــ	 را هم بــه خدمت 
احتمالــ	   nحر�ــ د�گــر  امــا  بگيرنــد. 
اســتقالل، الفيصلــ	 صدرنشــين قاطع 
ليــگ اردن و شــانس اول قهرمانــ	 در 
ا�ن !شــور اســت. از مهمتر�ن باز�>نان 
الفيصلــ	 م	 تــوان بــه دومنيO مند0، 
چي>اتــارا  الو�ــس  و  ســنگال	   Oهافبــ
نيجر�ه ا0 اشــاره !رد !ــه در خط حمله 
باز0 م	 !ننــد. تيم ها0 الفيصل	 اردن 
و ال>و�ــت !و�ــت امــروز در شــهر امــان 
پا�تخت اردن به مصاف �>د�گر خواهند 
رفت تا اولين رقيب اســتقالل در مرحله 
پل	 آف مشــخص شــود. به نظر م	 رسد 
مسير اســتقالل برا0 راهياب	 به مرحله 
گروه	 مسابقات دشــوار باشد، شا�د از 
نظر هــواداران مهمتر�ن تيم برا0 صعود 
به مرحله بعد الر�ان قطر باشــد اما نبا�د 
از تيم ها0 ال>و�ــت و الفيصل	 اردن هم 
غافل شــد؛ ٢ تيم	 !ه صدرنشين ليگ 
!شور خود هستند و م	 توانند مهمتر�ن 

آزمون مجيد0 در استقالل باشند.

رکوردى که استقاللی ها زدند؛ لغزان ترین نيمکت تاریخ آبی ها
 تيم فوتبال اســتقالل ســال	 عجيب را پشــت ســر م	 گذارد تا جا�	 !ه شــا�د تار�خ آن ها ا�ن 
ميزان از تغيير و تحول در �O فصل را به �اد نداشته باشد. استقالل	 !ه در تار�خ ٧٥ ساله اش 
چه از نظر مد�ر�ت و چه از نظر مربيگر0 به ثبات شهرت داشت، حاال در �O فصل مملو از تغيير 
است. تغييرات	 !ه از مد�ر�ت ا�ن تيم شروع شد و دامنه آن به نيم>ت ا�ن تيم هم رسيده است. 
آب	 هــا0 پا�تخت فصل را با چهره ا0 آغاز !ردند !ــه در ابتدا0 نيم فصل ا�ن چهره !امال  تغيير 
!رده است. در ابتدا0 فصل مد�رعامل ا�ن باشگاه امير حسين فتح	، سرمرب	 استراماچون	 و 
سرپرست جواد زر�نچه بود. استقالل	 ها در آغاز نيم فصل دوم اسماعيل خليل زاده را جانشين 
امير حسين فتح	 !ردند و فرهاد مجيد0 را هم به جا0 استراماچون	 در اختيار دارند. زر�نچه 
هــم از ا�ــن تيم !نار رفته و حت	 جانشــين و0 ســتار همدان	 هم نيم>ت آب	 هــا را ترv !رد تا 

سومين سرپرست ا�ن فصل استقالل را هم رو0 نيم>ت ا�ن تيم شاهد باشيم.

تبریزى از فسخ قرارداد تا تکذیب آن!
مرتض	 تبر�ز0، مهاجم تيم فوتبال استقالل با حضور در ساختمان باشگاه قرارداد خود را با آب	 پوشان 
پا�تخت فسخ !رد. مرتض	 تبر�ز0، مهاجم نيم>ت نشين استقالل !ه از مدت ها قبل شا�عات	 مبن	 بر 
جدا�	 او از ا�ن تيم شــنيده م	 شد درنها�ت قراردادش را فسخ !رد و از جمع آب	 پوشان جدا شد. بعد 
از انتشار ا�ن خبر باشگاه استقالل به ت>ذ�ب آن پرداخت تا در آخر�ن ساعات نقل و انتقاالت همچنان 

آ�نده تبر�ز0 مبهم باق	 بماند.

سروش رفيعی به سپاهان پيوست
ســروش رفيعــ	 بــه عنوان چهــره و�ــژه نقل وانتقــاالت در زمســتان، درنها�ت تصميم به فســخ 
قرارداد و حضور در ســپاهان گرفت. رفيع	 !ه سابقه حضور در تيم ها0 مطرح فوالد، ترا!تور، 
پرســپوليس و شــهرخودرو را در !ارنامــه دارد و در زمــان حضــور !ارلوس !ــ	 روش نيز تجربه 
حضور در تيم مل	 را در !ارنامه داشــت، ا!نون بعد از نيم فصل حضور در شهرخودرو از ا�ن تيم 

جدا شد و ط	 توافق	 با مسئوالن سپاهان و با نظر امير قلعه نو�	 راه	 ا�ن تيم شد.

شب درخشان امير عابدزاده و تمجيد 
پدر از پسر

اميرعابدزاده بعد از بازگشتش به تر!يب اصل	 
مار�تيمــو و از هفتــه ششــم رقابت هــا0 ليــگ 
پرتغال هر هفته نما�شــ	 بهتر ارائــه !رده و در 
روزها0 اوج قرار دارد. او  در باز0 مار�تيمو برابر 
گيمارش با عمليات نجات بخشش بارها دروازه 
تيمش را نجــات داد و چهارمين !لين شــيتش 
را در ليــگ پرتغــال ثبت !ــرد. نما�ــش امير در 
باز0 برابر گيمارش به گونه ا0 بود !ه تحســين 
احمدرضا عابدزاده دروازه بان افسانه ا0 فوتبال 
ا�ران را هم به  همراه داشــت. او با انتشــار فيلم 
سيوها0 پسرش نوشــت: «تبر�O به امير بابت 
بهتر�ن باز�>ن زمين شــدن. خوشــحالم !ه در 
ا�ن روزها0 سخت برا0 چند لحظه هم !ه  شده 
دل مردم رو شاد !رد0 و باعث افتخار !شورت 
شــد0.» اميــر در باز0 برابــر و�تور�ــا در همان 
دقيقه ١٠ بازO� 0 شــوت مح>م زمين	 را  !ه 
داشت به گوشه دروازه م	 رفت با دستش تغيير 
جهت داد و به !رنر فرســتاد. اوج !ار او در نيمه 
دوم باز0 و بيــن دقا�ق ٧٣ تا ٧٥ رقم خورد. او 
!ه در نيمه دوم �>	، ٢ شــوت را گرفته بود، در 
ا�ن لحظه �O شوت مح>م باز�>ن و�تور�ا را در 
٦ قــدم و از فاصله نزد�O به طرز جالب	 و در ٢  

ضرب با آن سرعت عمل باال�ش گرفت.

اوساگونا: آمده ام که خودم را نشان دهم
!ر�ستين اوساگونا، مهاجم جد�د سرخ پوشان در گفت وگو با سا�ت باشگاه، درباره پيوستن به پرسپوليس 
گفت: «خيل	 خوشحالم !ه به چنين تيم بزرگ	 آمده ام. من قبال هم در ليگ ا�ران باز0 !رده ام و م	 دانم 
!ه پرسپوليس پرطرفدارتر�ن تيم ا�ران است. وقت	 پرسپوليس به من پيشنهاد داد به آ�نده ام ف>ر !ردم 
و بــه نظرم رســيد !ــه ا�نجا بهتر�ــن فرصت برا0 درخشــش من اســت. م	 دانم !ه پرســپوليس ا!نون 
صدرنشــين ليگ است و جا�گاه �O تيم بزرگ هم همين جاست. آمده ام !ه خودم را نشان دهم، سخت 

!ار !نم و تفاوت ا�جاد !نم.»

کریم باقرى: کریم باقرى: مــــی روممــــی روم  
تا دست یحيی باز باشدتا دست یحيی باز باشد

 تاجایی که زورمان رسيد ایستادیم اما

 هشدار نماینده مشهد به وزراى ورزش و صنعت

خود را آماده پاسخگویى 
در صحن علنى مجلس کنید
بيانيه شهرخودرو پس از جدایی یحيی

نشد که نشد!نشد که نشد!
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 ليگ برتر انگليس
بورنموث صفر - واتفورد ٣

استون و�ال �� - منچسترسيت� ٦
 سر� آ

اود�نزه ٣ - ساسولو صفر
فيورنتينا �� - اسپال صفر

سامپدور�ا ٥ - برشا ��
تور�نو �� - بولونيا صفر

هالس ورونا ٢ - جنوا ��
رم �� - �وونتوس ٢

 �وپا دل ر�
سن  سپاستين صفر - اسپانيول ٢

اس/وبدو صفر - سو�ا ٥
رئال سوسيداد ٤ - سوئتا صفر

 سوپرجام اسپانيا
رئال مادر�ــد صفــر – اتلتي/و مادر�ــد صفر 

(پنالت� ٤-��)

اسکوربورد

 اف ا� �اپ
نيو>اسل – روچد�ل، ٢٣:١٥

ترانمير – واتفورد، ٢٣:١٥
تاتنهام – ميدلزبرو، ٢٣:١٥

 �وپا ا�تاليا
ناپول� – پروجا، ١٧:٣٠

التز�و – >رمونس، ٢٠:٣٠
٢٣:١٥ ،Bا�نتر – >اليار

برنامه

جوکوویچ: بخت نخست قهرمانی 
وجود ندارد 

مســابقات تنيس اوپن اســتراليا هفته آ�نده 
آغاز م� شــود و نواI جو>وو�ــچ، قهرمان ٧ 
دوره ا�ــن مســابقات بــا وجود آن >ه شــانس 
نخســت قهرمانــ� محســوب م� شــود امــا 
 Bندارد: «شــانس ها Bخــودش چنين نظــر
قهرمان� هميشــه ز�اد هســتند، هم در اوپن 
اســتراليا و هم در د�گر گرند اســلم ها. بخت 
نخســت وجود ندارد. همه درباره ا�ن >ه چه 
تنيسورB از نســل جد�د قهرمان گرند اسلم 
خواهد شد صحبت م� >نند. به نظر م� رسد 

در آ�نده اB نزد�� ا�ن اتفاق رخ دهد.»

خبر

تيم فوتبــال رئال مادر�د بار 
 Bد�گر با ش/ســت همشهر
خود در ضربات پنالت� توانســت قهرمان 
سوپرجام اســپانيا شود و اولين جام خود 
در ســال جد�ــد را به دســت آورد. بــا ا�ن 
 Bز�دان ر>ورد صددرصد پيروز Bپيروز
در فينال هــا را بــه خــود اختصــاص داد؛ 
٩ پيــروزB در ٩ فينــال. او در ٣ فينــال 
ليگ قهرمانــان اروپــا (١٠١٦، ٢٠١٧ 
و ٢٠١٨)، ٢ ســوپرجام اروپــا (٢٠١٧ 
باشــگاه ها  جام جهانــ�   ٢٠١٨)،  ٢ و 
(٢٠١٦ و ٢٠١٧) و ٢ سوپرجام اسپانيا 
(٢٠١٧ و ٢٠٢٠) پيــروز شــده اســت. 
ز�دان بــا احتســاب �� بــار قهرمان� در 
الليگا به عنوان ســرمرب� دهمين عنوان 
قهرمان� را باالB سر برد و ا>نون ٤ جام 
با ميــگل مونيوس  (١٤ قهرمان�) فاصله 
دارد. روند پيروزB ستاره سابق تيم مل� 
مادر�دB هــا  نيم/ــت   Bرو در  فرانســه 
از فينال ليــگ قهرمانان ٢٠١٦ شــ/ل 
گرفــت. سفيدپوشــان در ميــالن پس از 
تســاوB ��- �� مقابــل اتلتي/و مادر�د 
توانســتند در ضربات پنالت� ٥ - ٣ پيروز 
شوند. ٢ ماه بعد با �� >امب� برابر سو�ا 
با  نتيجه ٣ - ٢ سوپرجام اروپا را به دست 
�ــ�  بــا  فوق العــاده  ســال  آن  آوردنــد. 
بازگشت مقابل >اشيما و فتح جام جهان� 
باشگاه ها (پيروزB ٤ - ٢) ت/ميل شد  و 
بد�ن ترتيــب در >متــر از ٣ مــاه، ز�ــدان 
توانســت ٣ جام را فتح >ند اما داســتان 
هنوز بــه پا�ان نرســيده بود. ا�ــن تيم در 
فينال ليگ قهرمانــان ٢٠١٧ �وونتوس 
 ٢ Bرا گلبــاران >ــرد و ســپس بــا پيــروز

- �ــ� برابــر منچســتر�ونا�تد قهرمــان 
ســوپرجام اروپــا شــد. رئــال همچنيــن 
بارسا را ش/ست داد و قهرمان سوپرجام 
 iمتوق Bاســپانيا شــد. به نظر راه� برا
ســاختن >ه/شــان� ها نبود. ا�ــن تيم از 
آگوســت تا دســامبر تنها ٣ بار ش/ســت 
خــورد. ز�ــدان جام جهان� باشــگاه ها را 
هــم فتــح >ــرد و ششــمين قهرمان� اش 
را جشــن گرفت. با ا�ن حال هنوز مســير 
موفق ســرمرب� فرانســوB ادامه داشت 
و او ســومين قهرمانــ� پياپــ� اش را  در 
ليگ قهرمانان با پيــروزB برابر ليورپول 
به ثبت رساند. او بيشتر�ن ر>وردها را در 
تار�خ ا�ن باشگاه به خود اختصاص داد. 
ز�ــدان ر>ــورد ٤٠ بازB بدون ش/ســت 
را در مادر�ــد به ثبت رســاند. ا�ــن تيم از 
آور�ــل ٢٠١٦ تــا ژانو�ــه ٢٠١٧ در ٣٠ 
بازB پيروز شد و ١٠ تساوB به دست آورد 
>ه بهتر�ن ر>ورد تار�خ باشگاه محسوب 

م� شــود. همچنين او توانســت >متر�ن 
ش/ست را در ١٠٠ بازB نخست به ثبت 
رساند (٨ ش/ست) و در نها�ت تيمش در 

٦٠ بازB پياپ� گلزن� >رد.
 پس از ا�ن اتفاقات همه ز�زو را آقاB ليگ 
قهرمانان م� دانســتند. >س� >ه در سه 
فصل حضور در ا�ن رقابت ها ٣ قهرمان� 
به دســت آورد. در ا�ن شرا�ط به نظر تيم 
 Bز�دان اشباع شــده بود. مرب� فرانسو
>ه به خوب� متوجه ا�ن موضوع شده بود 
در پا�ــان فصــل تيم را ترI >ــرد تا خون 
تــازه اB در رگ هــاB رئال دميده شــود. 
هرچند ا�ن تغييرات اصال مناسب نبود و 
سفيدپوشان هنوز به ميانه فصل نرسيده 
تقر�با تمــام جام هاB مم/ن را از دســت 
دادند تــا دوباره دســت به دامــان ز�دان 
شــوند. ا�ن مرب� نيــز در تصميم� پيش 
بين� نشده به مادر�د بازگشت تا >شت� 
به گل نشسته لوس بالن/وس را به ساحل 

موفقيــت برســاند. فصل گذشــته بدون 
دســتاورد خاص� براB رئال� ها به پا�ان 
رســيد. البته >ســ� هــم از آن تيم بدون 
روحيه و مســتاصل انتظارB نداشــت. با 
شروع فصل جد�د اما هواداران از ز�دان 
 iمختل Bپــرگل و جام ها Bتوقع برد ها
قهرمان� داشــتند. انتظارB >ــه با نتا�ج 
تيم همخوان� نداشت. رئال� ها همچنان 
مانند فصل گذشته متزلزل بودند و حت� 
تا آســتانه حــذف از ليگ قهرمانــان اروپا 
نيز پيش رفتند. درســت است >ه دوباره 
ز�ــدان روB نيم/ــت تيم بود ولــ� آن ها 
د�گر ماشــين گلزنــ� به نام >ر�ســتيانو 
رونالدو را در اختيار نداشتند و هيچ/دام 
از خر�دها�� هم >ه انجام دادند در قواره 
نامشان نبودند. اما زمان همه چيز را حل 
>رد. روند اوج گيرB ز�دان پس از  باخت 
برابر ما�ور>ا شــروع شــد و حــاال مادر�د 
١٥ بازB پياپ� است >ه ش/ست نخورده 
و البته صدرنشين الليگا است. فراموش 
ن/نيد ا�ن رئال همان تيم� اســت >ه در 
بازB هاB دوســتانه پيش فصل با نتيجه 
٧ بر ٣ مقابل اتلتي/و ش/ست خورده بود 
و حــاال در فينال مقابــل همين تيم پيروز 
م� شــود. پس >ه/شان� ها فرم مطلوب 
خود را باز�افته اند. حاال با�د گفت ز�دان 
مرد فينال هاســت؛ فرق� نم�  >ند ليگ 
قهرمانــان �ا ســوپرجام. هر>جــاB دنيا 
فينالــ� برگزار شــود رئال ز�ــزو برنده از 
زمين خارج م� شــود. حاال ز�دان با�د به 
الليــگا بيند�شــد؛ جام� >ه اگر امســال 
آن را به دســت آورد منتقدان هيچ دليل� 

براB انتقاد از او نخواهند داشت.

اتلتیکو یک فینال دیگر 
زیدان؛ آقاى فينال هارا به رئال باخت

ســرخيو آگرو بــا هت تر�� برابــر اســتون و�ال به تنها�ــ� و با 
پشــت ســر گذاشــتن تيرB آنرB تبد�ل به گلزن تر�ن باز�/ن 
غيربر�تانيا�� ليگ برتر شد و به جمع ٤ گلزن برتر تار�خ ا�ن 
ليــگ راه �افــت. حاال او با ا�ــن هت تر�� باالتر از آلن شــيرر، 
ر>ــورد بيشــتر�ن هت تر�ــ� در تار�خ ليــگ جز�ــره را نيز در 
اختيار دارد. تمام ا�ن آمار و ارقام >اف� است تا بگو�يم مهاجم 
آرژانتين� مهم تر�ن باز�/ن دهه گذشــته سيتيزن ها و �/� از 

مهم تر�ن باز�/نان تار�خ ا�ن باشــگاه بوده اســت. >ســ� >ه 
حت� بدون ا�ن اعداد هم �/� از محبوب تر�ن باز�/نان سيت� 
نزد هواداران است و رقم زننده  دراماتي� تر�ن قهرمان� تار�خ 
باشــگاه. فقط >اف� اســت گل ثانيه هــاB پا�ان� او در ســال 
 ٢٠١٢ برابــر >وئينز پــارI رنجرز را به �ــاد بياور�د >ه چطور 

جام قهرمان� ليگ را از ســمت قرمز شهر منچستر به قسمت 
 Bآب� برد. با تمام ا�ن ها داماد سابق مارادونا همچنان حرفه ا
و تمام نشــدن� بــه نظر م� رســد؛ مهاجم بزرگ� >ــه حت� به 
نيم/ت نشــين� در تيم اعتراضــ� نم�  >ند و فقــط به دنبال 
اثبــات توانا�� هــاB خــود اســت. باز�/ن� >ه پــپ گوارد�وال 
در مورد او بگو�د �/� از حرفه اB تر�ن باز�/نان� بوده >ه تا به 

حال با وB >ار >رده، قطعا فوتباليست بزرگ� است.

آگرو؛ مرد� برا� تمام فصول

این عکس را رویترز منتشر کرده و عکاس کودکانی را به تصویر کشيده 
که براى گرفتن امضا از قهرمان هاى شــان از سر و کول هم باال می روند؛ 
قهرمانانی که از هميشه به آن ها نزدیک ترند. این مسابقه بين استون ویال 

و منچسترسيتی برگزار شد.

فده والورده جوان نقش اساســی در قهرمانی رئالی ها ایفا کرد. او 
عالوه بر این که به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شــد، با این 
تکل که به قيمت اخراجش تمام شــد، باعث شد تيمش در آخرین 

لحظات بازى گل نخورد تا در ضربات پنالتی قهرمان شود.

نيکولو زانيولو، هافبک جوان رم که در بازى برابر یوونتوس از ناحيه 
رباط صليبی دچار مصدوميت شــدیدى شد و زمين بازى را ترک 
کرد، با انتشار پستی به تمام هواداران جالوروسی قول داد با قدرت 

بيشترى به ميادین بازگردد.
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 جانشين  و�لموتس ��  مشخص  و تعيين  و معرف�  م� شود؟!
خراســان ورزش�: طبق گفته ســخنگو� فدراسيون تا پا�ان د� 

ماه سرمرب� جد�د تيم مل� معرف� خواهد شد.
 ماجراها� اســتراماچون� بران5و و �الــدرون و �ال خارج� ها� 

فوتبال ا�ران ل5ه ننگ� درتار�خ ا�ن ممل5ت شد. 
�ــه  ســور�ه  و  عــراق  مثــل  �شــورها��  چطــور�  بگــه  �5ــ�   

جنگ زده اند، در فوتبال از ما بهترند؟!

تيم ملی بوکس عازم ترکيه شد
تيــم مل� بو�س ا�ــران صبح د�روز (دوشــنبه) جهت حضور در 
 Iتورنمنت احمد �ومرت تر�يه تهران را به مقصد استانبول تر
�رد. اميد احمد� صفا (٥٢ �يلوگرم)، دانيال شــه بخش (٥٧ 
�يلوگرم)، اشــ5ان رضا�ــ� (٦٣ �يلوگرم)، ســجاد �اظم زاده 
(٦٩ �يلوگــرم)، شــاهين موســو� (٧٥ �يلوگــرم)، حســين 
دانشور (٨١ �يلوگرم)، طوفان شــر�ف� (٩١ �يلوگرم) و عل� 
جمالــ� (٩١+ �يلوگــرم) تر�يب تيم ا�ــران را در ا�ن رقابت ها 
تشــ5يل م� د هند. عليرضا اســت�5 هدا�ت تيــم مل� بو�س را 
بر عهــده دارد و اصغر اشــرف�، اتاب^ �اراوند و شــهرام فاتح به 

عنوان مرب� او را در ا�ن رقابت ها همراه� م� �نند.

اللوویچ: کشتی جهان بدون ایران معنا ندارد
ننــاد اللوو�چ رئيــس اتحاد�ه جهان� �شــت� با بيان ا�ن �ه �شــت� 
جهــان بدون ا�ران معنا نــدارد، گفت: «تمام دنيا بــه ا�ن مهم اذعان 
دارند �ه ا�ران مهد ا�ن رشته است و ا�ن جا�گاه با�د حفظ شود و ا�ن 
را هم با تا�يد م� گو�م �ه �شت� هم بدون ا�ران معنا ندارد. اميدوارم 
�ه �شت� ا�ران مصون از هرگونه اتفاق بد� به �ار خود ادامه دهد. 

ما در �نار �شت� ا�ران بود�م و خواهيم بود.»

عبور سهميه هاى المپيکی ایران از عدد ۴٠
�ار ورزشــ5اران ا�ران� برا� �سب سهميه از مدت ها قبل آغاز شده 
̂ شــنبه تعداد ا�ن ســهميه ها به عدد ٢٩ رســيده بــود اما بعد  و تا �
از بــرد� �ــه تيم ملــ� واليبال برابر چين به دســت آورد، شــاگردان 
�وال�وو�چ هم بليت تو�يو را برا� خودشــان رزرو �ردند. با توجه به 
ا�ن �ه در المپي^، تيم ها� واليبال م� توانند از ١٢ باز�5ن استفاده 
�نند، حــاال تعداد ســهميه ها� ورزش ا�ــران هم  ١٢ عــدد افزا�ش 

م� �ابد و به ٤١ م� رسد. 

پست جنجالی کوالکوویچ خطاب به منتقدان
ا�گور �وال�وو�چ سرمرب� تيم مل� واليبال ا�ران  با انتشار پست� در 
صفحه اجتماع� خود خطاب به  منتقدانش نوشــت:«برا� برخ� از 
افراد هم �ه خودشــان را �ارشــناس م� دانند، من فقــط ا�ن پيام را 

دارم. بهتر است س5وت �نند!»

زاویه نگاه شما

نگاه اميدوارانه کارشناسان به تيم ملی واليبال

�ــ^ بــرد راحت د�گــر مقابل تيــم چين و 
صعود ب� دردسر تيم� �ه �متر به خاطر 
م� آور�ــم �ه خون به دلمان �رده باشــد. 
ا�ن در حال� است �ه قرار گرفتن در جمع 
١٢ تيم برتر دنيا در ميدان� مثل المپي^ 
شــا�د روز� بــرا� واليبــال ا�ــران تنهــا 
�ــ^ رو�ا بود امــا اگر �م� خوش شــانس 
بود�ــم امروز ســومين حضــور متوال� ا�ن 
چيــن  �شــور  در  م� توانســتيم  را  نســل 
جشــن بگير�م. ا�ن روزها برخالف دنيا� 
پرحاشــيه فوتبــال �ــه تمام� هم نــدارد، 
واليبال� هــا با �متر�ن دغدغــه مم5ن به 
مهم تر�ن تورنمنــت دنيا راه پيدا م� �نند 
و در ا�ــن بــازه زمان� اگر آن هــا را بهتر�ن 
و شا�ســته تر�ن تيــم ملــ�، در طــ� دهــه 
گذشــته بناميــم، احتماال ادعــا� گزاف� 
ن5رده ا�ــم. و حــاال آنچــه مســلم اســت و 
به خوب� م� دانيم تنهــا صعود به المپي^ 
ا�ن بچه هــا را راض� نم�  �ند و برا�شــان 
�اف� نيســت و قطعا آن ها استحقاق ف5ر 
�ردن به فتح س5وها� المپي^ را خواهند 
داشــت �ه اگــر ا�ن امــر محقق شــود، در 
تار�خ رشــته ها� گروه� در ورزش ا�ران 
ب� ســابقه خواهــد بــود. امــا ببينيــم نظر 
�ارشناسان در خصوص شــانس واليبال 

ا�ران در المپي^ چيست.
 محمود افشاردوست

تو�يــو  المپيــ^  ســ5و�  �ســب  بحــث 
در  پيــش  ســال   ٤ �ــه  بــود  برنامــه ا� 

فدراســيون واليبال مطرح شــد اما در ٣ 
ســال گذشــته داورزنــ� در فدراســيون 
حضــور نداشــته و بــه تازگــ� بــر مســند 
ر�اســت قرار گرفته اســت. مــن نيز چند 
ســال� اســت �ــه در فدراســيون حضور 
نــدارم و در جر�ــان �ارهــا نيســتم. با�د 
منتظــر ماند و د�ــد گروه بنــد� تيم مل� 
در مســابقات چگونــه خواهــد بــود. تيــم 
مل� ا�ران سابقه باز� با تيم ها� بزرگ� 
برز�ل، آمر�5ا، روسيه و ... �ه در المپي^ 
تو�يو حضور دارند را داشته است. مم5ن 
اســت برخ� از تيم ها با ت^ ســتاره ها�� 
در ا�ن مســابقات حاضر شــوند اما در �ل 
خواهــد  همان ها�ــ�  تيــم  اصلــ�  بدنــه 
بــود �ــه مل� پوشــان بارها با آن هــا باز� 
داشــتند. بنابرا�ن شناخت خوب� از رقبا 

دار�م. پس شــانس پيروز� برابر حر�فان 
در المپيــ^ وجــود دارد و م� توان تصور 
�رد �ــه تيم ملــ� رو� ســ5و� المپي^ 

قرار گيرد. 
جهانگير سيد عباس�

خوبــ�  نتيجــه  المپيــ^  انتخابــ�  در   
گرفتيــم، امــا بــا ا�ــن آمادگــ� در تو�يو 
�ار ســخت� خواهيم داشــت. ما �ه االن 
را  جد�ــد�  باز�5ــن  نم�  توانيــم  د�گــر 
بــرا� المپي^ به تيــم تزر�ــق �نيم. �ل 
توانا�ــ�  واليبــال مــا ا�ــن اســت و همين 
ســال جــار� ميالد� هــم المپيــ^ آغاز 
م� شــود. مجبور�ــم بــا همين داشــته ها 
از جملــه غفور و قائم� مصــدوم به تو�يو 
اعزام شو�م، اما با�د ف5ر� به حال سطح 
آمادگــ� تيم �نيم تا نتا�ــج خوب� گرفته 

شــود. برا� �سب نتيجه قابل قبول بهتر 
اســت ســطح فن� تيم را باالتــر ببر�م �ه 
ا�ن موضــوع االن با اضافــه �ردن باز�5ن 
زمان �افــ�  نيســت.  قابل اجــرا  جد�ــد 
وجود ندارد تا شــا�له تيم تغييــر �ند اما 
نياز است ســطح آمادگ� تيم باالتر برود، 
بــا ا�ن شــرا�ط نتيجه خوبــ� در المپي^ 
نم�  گير�ــم. در انتخابــ� المپي^ تيم� 
�ــه قهرمان شــده، نتيجه خوبــ� گرفته، 
پــس نم�  تــوان به آن خــرده گرفــت، اما 
بــاز هم تا�يــد م� �نــم �ه با ا�ن ســطح 
در  ســخت�  �ار  م� �نــم  ف5ــر  آمادگــ� 

المپي^ خواهيم داشت.
 بهنام محمود-

شــرا�ط بهتــر شــده  و �ادرفنــ� عمل5رد 
بهتر� در تعو�ض ها داشــت و دست شان 
امــا در باز� هــا� حســاس  بــود،  بازتــر 
اســترس ز�ــاد� ميــان باز�5نــان وجود 
داشــت �ه سخت تر�ن باز� ما هم مقابل 
�ره بــود. اگــر م� باختيم همه چيــز را از 
دســت م� داد�م و واليبال به �^ افت ٤ 
ساله فرو م� رفت، خوشبختانه باز�5نان 
با تجربه ا� �ه داشتند ا�ن تيم را ش5ست 
دادند. البته آقــا� داورزن� تجربه خوب� 
دارد و ان شــا ا... از افراد واليبال در جا� 
درست استفاده م� �ند تا در �نار مسائل 
فنــ�، باتوجــه بــه مد�ر�ــت درســت نيــز 
موفقيت بيش تر� را خصوصا درون خود 

باز� ها� المپي^ �سب �نيم.

رویاى سکو در توکيو

گــروه تيــم ملــ� واليبــال در المپي0 
مشخص شد

هم گروهی با لهستان و ایتاليا 
با اتمــام رقابت هــا� انتخابــ� در قاره ها� 
مختل}، ١٢ تيم حاضر در مسابقات واليبال 
المپي^ ٢٠٢٠ مشــخص شدند. ٦ تيم �ه 
در مرحله اول انتخاب� به عنوان صدرنشين 
٦ گروه مجوز حضور در تو�يو را �سب �رده 
بودنــد. ٥ تيم هــم در ا�ن مرحله بــه عنوان 
قهرمان ها� قاره خود راه� المپي^ شدند 
�ــه جمع آن هــا با ژاپــن ميزبان بــه ١٢ تيم 
م� رســد. ژاپن (ميزبــان)، برز�ــل، آمر�5ا، 
ا�تاليا، لهستان، روســيه و آرژانتين، ا�ران، 
تونس، فرانســه، �انــادا و ونزوئــال، ١٢ تيم 
حاضــر در مســابقات واليبــال المپيــ^ در 
گــروه مردان هســتند �ــه در فاصلــه ٦ ماه 
مانــده تــا شــروع ا�ــن رقابت ها و بر اســاس 
رن5ينــگ رقبا� خــود را شــناخته اند. مثل 
دوره قبلــ� �ــه ١٢ تيم در ٢ گــروه ٦ تيم� 
تقســيم شــدند،  ا�ن بار هم بر اساس آخر�ن 
رن5ينگ فدراســيون جهان� واليبال تيم ها 
در فرمــول اعالم شــده قــرار م� گيرند و در 
٢ گروه تقســيم م� شــوند �ه بر ا�ن اساس 
تيــم ملــ� واليبال �شــورمان در گــروه اول 
با تيم ها� ژاپن، لهســتان، ا�تاليــا، �انادا و 
ونزوئــال هم گروه خواهد شــد. از هر گروه ٤ 
̂ چهارم نها�� م� رســند  تيم بــه مرحلــه �
و بــه صــورت ضربدر� بــا حر�فان خــود در 
گــروه مقابل بــاز� خواهنــد �ــرد. در دوره 
قبلــ� هم ا�ــران از گــروه خود صعــود �رد، 
̂ چهــارم نها�ــ� ش5ســت خورد،  امــا در �
امــا ا�ن بــار �وال�وو�چ و تيمــش اميدوار به 
صعــود بــه نيمه نها�� هســتند. بــا توجه به 
گروه بنــد� صــورت گرفتــه م� تــوان گفت 
ا�ران با قرعه نســبتا مناســب� روبه رو شده و 
در گــروه خــودش حداقل توانا�� ش5ســت 
تيم ها�ــ� همچون ژاپن، �انــادا و ونزوئال را 
دارد؛ اگرچه ش5ست دادن ا�تاليا و لهستان 
هم دور از دســترس نيســت. در گروه مقابل 
اما بجز تونس ســا�ر تيم هــا� حاضر مدع� 
هستند و فقط شا�د آرژانتين قدرت �متر� 

داشته باشد.
گروه A: ژاپن - لهستان - ا�تاليا - �انادا - 

ا�ران - ونزوئال
 - روســيه   - آمر�ــ5ا   - :برز�ــل   B گــروه 

آرژانتين - فرانسه – تونس

گزارش

اخبار

تيــم مل� �شــورمان با باخت مقابــل �ره جنوب� 
حاال شانس بسيار �م� برا� صعود به دور بعد� 
رقابت هــا� انتخابــ� المپيــ^ دارد؛ اتفاق� �ه 
بــه نظــر بســيار� از �ارشناســان از جمله جالل 
چراغپــور به دليــل تصميمات اشــتباه �ادر فن� 
تيم مل� رخ داده اســت. جالل چراغپور در مورد 
وضعيــت تيم اميــد ا�ــران و ش5ســت مقابل �ره 
جنوب� اظهار داشــت: «��5 از مش5الت� �ه من 
در تيم اميد د�دم، اشتباه فاحش� بود �ه استيل� 
�رد. او تــالش �رد با باز�5نان� �ه از باشــگاه ها 
جذب �رده تيم جد�د� بســازد و باز�5نان را در 
پست ها� جد�د� به خدمت بگيرد. پست ها�� 
�ه اساســا  باز�5نان در آن باز� ن5رده �ا �متر در 
آن منطقه باز� �ــرده بودند. مثال  اميد نوراف5ن 
در باشگاه سپاهان به عنوان هافب^ باز� م� �ند 
�ا دفاع وسط؟ �ا مهد� قائد� در استقالل در چه 
پســت� باز� م� �رد، در تيم اميد در چه پســت� 
باز� �رد؟ اســتيل� حتما د�د �ه استراماچون� 
از قائــد� بــه عنوان �ــ^ مهاجم ســا�ه به خوب� 
در اســتقالل اســتفاده �ــرد و او هــم درخشــيد 

امــا در تيــم اميــد قائد� �جــا بــود؟» چراغپور با 
اشاره به ســوابق مربيگر� حميد استيل� گفت: 
«استيل� چند ســال از مربيگر� دور بوده، بعد از 
اســتيل آذ�ن مدت� در راه آهــن و ملوان �ار �رد و 
به همين دليل هم از ابتــدا هم احتمال موفقيت 
در تيــم اميد �م بــود. البته او با �رانچــار و فرهاد 
مجيد� در تيم اميد حضور داشت و ف5ر م� �رد 
آشــنا�� �املــ� بــه تيــم دارد.» و� بــا اشــاره به 
نفرات تيم اميــد عنوان �رد: «�5ــ� از قو� تر�ن 

تيم ها� اميد ا�ران را در ا�ن دوره داشتيم. تقر�با 
تمام� نفرات تيم اميد جزو باز�5نان ليگ برتر� 
محســوب م� شــدند، حت� بين آن ها لژ�ونر هم 
بــود. در دوره ها� گذشــته چنين چيز� را �متر 
شــاهد بود�م. زمان� �ه حسن حبيب� سرمرب� 
تيم اميد بود و من دســتيارش، فقط �ر�م باقر� 
را در ليــگ برتــر� داشــتيم، بقيــه باز�5نــان در 
تيم ها� جوانان بــاز� م� �ردند، مهدو� �يا در 
تيم جوانان بان^ مل� بــود، ادموند بز�^ در تيم 

جوانــان آرارات، مهد� پاشــازاده در تيم جوانان 
بــود امــا ا�ــن دوره همــه باز�5نان ليــگ برتر� و 
حت� مل� پوش بودند. محمد محب� در تيم مل� 
بزرگســاالن بــاز� م� �ند. قائد� در اســتقالل 
اســتراماچون� �5ــ� از بهتر�ن مهاجمان ســا�ه 
ما شــد.» چراغپور در مورد ا�ن �ه چقدر شــانس 
صعود برا� تيم اميد قائل هستيد، گفت: «ما فقط 
٢٥درصد شانس برا� صعود دار�م. �ره جنوب� 
با ٦ امتياز صعودش را قطع� �رده و لزوم� ندارد 
بــا تمام تــوان مقابل ازب^ باز� �ند. ازب5ســتان 
٤ امتيــاز� هم با �^ مســاو� از ا�ن گروه صعود 
م� �ند و در واقع ٢ تيم در استراتژ� باز� �امال 
با هم موافق هســتند. از ســو� د�گر اگر بتوانيم 
چين را �^ - صفر ببر�م باز هم از ا�ن گروه صعود 
نم�  �نيم ز�را تفاضل گل ازب5ستان بهتر است، تا 
ا�نجا ٧٥ درصد شانس برا� صعود ندار�م، فقط 
٢٥ درصــد شــانس برا� صعــود از گــروه دار�م، 
ا�ن �ــه ازب5ســتان مقابــل �ره جنوب� ش5ســت 
بخورد و ما هم با اختالف ٢ گل چين را ش5ســت 

بدهيم �ه اميدوارم ا�ن اتفاق رخ بدهد.»

مشکل ما اشتباهات فاحش استيلی بود!انتقاد چراغپور از تصمیم هاى عجیب سرمربى تیم ملى امید
تا?يد سرپرست ?ميته مسابقات سازمان ليگ: 

بازى استقالل و فوالد برگزار می شود
ســهيل مهد� سرپرســت �ميته مســابقات ســازمان ليــگ در مــورد برگزار� بــاز� ٢ تيم 
اســتقالل و فوالد در روز ٢٧  د� اظهار داشت: «به تقو�م� �ه اعالم �رد�م پا�بند هستيم. 
دســتور خاص� هم به ما اعالم نشــده �ه هيچ، بل5ه رو� برگزار� مسابقات هم تا�يد شده 
چــون در نيم فصل اول عالوه بر ا�ن �ه زمان برگزار� مســابقات برا� تيم ها آزاد بود، زمان 
استراحت مناسب� هم داشتند، تعطيل� ها� ناخواسته ا� هم تحميل شد و به همين خاطر 
فشــار� به نيم فصل دوم وارد �رد و عالوه بر مســابقات ليگ قهرمانان آســيا و جام حذف�، 
شــرا�ط� فراهم شــد �ه در نگران� و ر�س^ برا� اتمام مسابقات برو�م. عالوه بر ا�ن بحث 
اردوهــا� تيم ها� مل� هم وجــود دارد. ناچار�م به برنامه زمان بنــد� پا�بند بمانيم و با�د 
�^ مقدار در �نار هم فشــار مســابقات را تحمل �نيم تا بتوانيم ليگ را به پا�ان برســانيم.» 
مهد� در مورد ا�ن �ه مســئوالن اســتقالل و فوالد قاطعانه م� گو�نــد نم�  توانند در تار�خ 
اعالم شــده باز� �نند، گفت: «ما فقط برگزار �ننده هســتيم. دوستان مصاحبه م� �نند و 
در ا�ن مورد مختار هستند، با تمام احترام� �ه برا� رسانه ها قائليم در رسانه ها نم�  توانيم 
پاســخ بدهيم. در مورد م5اتبات با سازمان ليگ در خدمتشان هستيم و به م5اتباتشان هم 
پاســخ داد�م. حضور� م� توانند به سازمان ليگ بيا�ند و تقو�م را نگاه �نند، اگر فرصت و 

ام5ان بود ا�ن �ار را انجام م� داد�م.» 

سسسســـــووووژژژژهههههـــســوژهــ

ليگ برتر ا�ران، ��5 از عجيب تر�ن 
فصل ها�ش را پشت سر م� گذارد. 
�^ ســال قبــل پرســپوليس، ســپاهان، پد�ده، 
اســتقالل و ترا�تور در �ــورس قهرمان� بودند. 
بجز ترا�تور، مدع� د�گــر� مرب� عوض ن5رده 
بود و بيشــتر تغييرات رو� نيم5ــت، به تيم ها� 
پا�ين جدول� مربوط م� شد. ا�ن فصل اما بيش 
از نيم� از تيم ها� ليــگ مرب� عوض �رده اند و 
هنوز �ــ^ تيم هم، در نوبت ا�ن تغييرات اســت! 
پرســپوليس، ترا�تور، اســتقالل، شــهرخودرو، 
ماشين ساز�، ذوب آهن، پارس جنوب�، گل گهر و 
شاهين، ٩ تيم� هستند �ه تا امروز مرب� شان را 
عوض �رده اند. ٤ تيم از ا�ن ليست، جزو مدعيان 
قهرمانــ� ليــگ محســوب م� شــوند. احتمــال 
دارد تا شــروع دوباره ليگ برتر، ا�ن عدد بيشــتر 
هم بشــود. آخر�ن تغيير مربوط به پرســپوليس و 
شهر خودرو ســت. �حي� گل محمد�، سرمرب� 
نما�نــده مشــهد بــه پرســپوليس رفــت و حــاال 
شــهرخودرو هــم با�ــد در جســت وجو� مربــ� 
جد�د� باشد. امير قلعه نو�� سرمرب� سپاهان 

هــم بين گز�نه ها� تيــم مل� قــرار دارد و حاال و 
بــا توجه بــه حضور �حيــ� در پرســپوليس، او در 
راه رســيدن به نيم5ت تيم مل� ب� رقيب اســت 
و اصال بعيد نيست �ه ســپاهان هم مجبور شود 
در شــروع دوباره ليگ با �ــ^ تغيير اجبار� رو� 
نيم5ت خود مواجه شــود. تغيير رو� نيم5ت ٩ 
تيــم ليگ برتــر� در ١٦ هفته، هميــن حاال هم 
�^ ر�ورد استثنا�� برا� فوتبال ا�ران محسوب 

م� شــود و ب� ثبات تر�ــن فصل ليــگ را رقم زده 
اســت. تعداد� �ــه احتماال، بيشــتر هم خواهد 
شــد و به ١٠ تيم خواهد رســيد. عجيب تر ا�ن �ه 
معموال تغييــرات رو� نيم5ت، به خاطر مســائل 
فن� هســتند. ا�ن فصل امــا مهمتر�ن تغييرات، 
ربطــ� بــه نتا�ــج تيــم نداشــتند. پرســپوليس و 
اســتقالل، از نتا�ــج �الــدرون و اســتراماچون� 
راضــ� بودند. �مالونــد و خطيب� هــم به خاطر 
مشــ5الت با مد�ران باشــگاه نيم5ت تيم شان را 
تــرI �ردند. گل محمد� هــم تغيير فن� نبود و 
اگــر قلعه نو�� هم با فدراســيون به توافق برســد 
و از ســپاهان برود، بــاز  هم دال�ل فنــ� در تغيير 
مرب� سپاهان موثر نبوده است! ا�ن �عن� بيشتر 
از نصــ} تغييــرات نيم فصــل، نه به خاطــر نتا�ج 
ضعي} �ه به خاطر نارضا�ت� مربيان از شــرا�ط 
اتفاق افتادند. با ا�ن شــرا�ط نيم فصل دوم ليگ 
برتر، شــبيه شروع �^ فصل �امال جد�د خواهد 
بود. فصلــ� �ه نتا�ــج ماه ها� قبــل رو� آن اثر 
م� گذارند اما تيم ها�ش، آنقدر تغيير �رده اند �ه 

شباهت� به شروع ليگ ندارند.  

بی ثباتی روى نيمکت تيم هاى ليگ برترى
یک رکورد عجيب در فوتبال ایران

تيم مل� �اراته ا�ران با ٥ مدال طال و �^ برنز شروع خوب� 
در ســال جد�د ميالد� داشت و به قهرمان� اولين مرحله 
ليگ سر�  آ در شيل� رســيد. در پا�ان اولين مرحله ليگ 
ســر�  آ در ســال ٢٠٢٠ �ه به ميزبان� ســانتياگو شيل� 
برگزار شــد، تيم مل� ا�ران با �ســب ٥ مدال طال توســط 
رز�تا عليپور، حميده عباسعل�، بهمن عسگر�، ذبيح ا... 
پورشــيب و ســجاد گنج زاده و �^ مدال برنز توسط صالح 
ابــاذر� باالتــر از ســا�ر رقبا بر ســ5و� قهرمان� ا�ســتاد. 
�ســب ا�ن ٦ مــدال در شــرا�ط� رخ داد �ه ا�ــران تنها با 
٨ ورزشــ5ار در ٢ بخش مــردان و بانــوان در ا�ن رقابت ها 
شــر�ت �رده بود. ن5ته مهم رقابت ها� �اراته وان شيل� 

ا�ن بود �ه تمــام ٥ �اراته �ا� فيناليســت ا�ران موفق به 
�ســب مدال طال شــدند. بــا توجه بــه تعداد ورزشــ5اران 
ا�رانــ� حاضر در شــيل�، ا�ن بهتر�ن نتيجــه �اراته ا�ران 
در تمــام مراحل رقابت ها� �اراتــه وان ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ 
بــوده اســت . پيش از ا�ــن بهتر�ن نتيجــه ا�ــران در �اراته 
 وان اســتانبول ٢٠١٩ بود �ه مل� پوشان موفق به �سب 
٦ طال و ٣ برنز شــده بودند. �ســب ٩ مدال طال و برنز در 
شرا�ط� بود �ه �اراته ا�ران در ٢ بخش مردان و زنان ٢١ 
نما�نده داشت. برا� ا�ران در شيل� رز�تا عليپور، حميده 
عباســعل�، بهمن عســگر�، ذبيح ا... پورشــيب و ســجاد 
گنج زاده طال گرفتند و صالح اباذر� موفق به �سب مدال 

برنز شد. سارا بهمنيار و طراوت خا�سار د�گر نما�ندگان 
ا�ران در ا�ن مسابقات بودند. در پا�ان رقابت ها ا�ران با ٥ 
طال و �^ برنز به مقام قهرمان� رســيد و تر�يه با با ٤ طال، 
٣ نقره و ٥ برنز عنوان نا�ب قهرمان� رقابت ها را از آن خود 
�رد. ا�تاليا نيز با ٢ طال و �^ نقره سوم شد. گفتن� است 
اعضا� تيم مل� �اراته مردان و بانوان ا�ران پس از �سب 
ا�ــن موفقيــت، ضمن ابــراز همــدرد� با مردم به واســطه 
اتفاقات تلخ چند روز اخير، قهرمان� در رقابت ها� �اراته 
وان شــيل� را به روح مطهر سردار رشيد اسالم حاج قاسم 
ســليمان�، جانباختگان مراســم تشــييع ســردار دلها در 
�رمان و درگذشتگان حادثه سقوط هواپيما تقد�م �ردند.

قهرمانی درخشان ایران در کاراته وان شيلی
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داماد حجازى سرپرست استقالل شد
مسئوالن باشگاه استقالل با درخواست فرهاد مجيد� 
و بررس# شــرا(ط، سعيد رمضان# را به عنوان سرپرست 
تيــم فوتبال اســتقالل انتخاب -ردند. او به جا� ســتار 
همدان# -ه از ســمت خود استعفا -رده -ار خود را آغاز 
خواهــد -رد. همچنين ســتار همدان# بعد از اســتعفا از 
سرپرســت# ا(ن تيم بــه عنوان معاون اقتصاد� باشــگاه 

استقالل انتخاب شد.
سجاد آقایی به ذوب آهن پيوست

به نقل از ســا(ت رسم# باشگاه استقالل، سجاد آقا(#، 
مهاجــم جــوان تيم اســتقالل با قــرارداد� قرضــ# و به 
مــدت نيم فصل راهــ# تيــم ذوب آهن شــد. آقا(# پيش 
از ا(ن توســط مســئوالن باشــگاه اســتقالل در فهرست 
مــازاد قرار گرفته بود -ه حاال برا� نيم فصل و به صورت 

قرض# به تيم ذوب آهن پيوست.
دیاباته اختصاصی تمرین کرد

تمر(ن د(روز تيم فوتبال اســتقالل در شــرا(ط# برگزار 
شد -ه شيخ د(اباته خودش را به -ادر فن# معرف# -رد. 
و� در تمر(ن د(روز به صورت اختصاص# ز(ر نظر مرب# 
بدنساز -ار -رد. سياوش (زدان# و ميليچ غا(بان تمر(ن 
د(ــروز بودند. تمر(ن در شــرا(ط# برگزار شــد -ه مجيد 
نامجومطلــق در برنامه ها� درون تيم# پا به توپ شــد و 

مجيد� تمر(ن تا-تيO# باز(Oنان را نظاره -رد.
آزمون در ليست اعزامی اردوى زنيت

مهاجــم مل# پوش -شــورمان و عضــو باشــگاه زنيت در 
ليست اردو� تدار-ات# ا(ن باشگاه قرار گرفت. باشگاه 
زنيت ســن پترزبورگ روســيه اســام# باز(Oنانش برا� 
اولين اردو� تدار-اتــ# اش را اعالم -رد. ا(ن اردو قرار 
اســت با اسپانســر� شــر-ت نفت و گاز گازپروم روسيه 
برگزار شــود. از ســو� باشــگاه زنيت در ا(ن ليســت نام 
ســردار آزمــون، مهاجــم مل# پوش -شــورمان نيــز قرار 

دارد.
عاليشاه در پرسپوليس ماندنی شد

بــه نقــل از ســا(ت رســم# باشــگاه پرســپوليس، اميــد 
عاليشــاه هرچنــد در تمر(ن د(ــروز سرخ پوشــان حاضر 
نبــود ول# بــا معرف# ســرمرب# جد(ــد در تمر(ن حضور 
پيــدا م# -ند. و� -ه بــا توجه به نظر گابر(ــل -الدرون 
در فهرســت خــروج از تيــم بود، بــا نظر ســرمرب# جد(د 
پرسپوليس در نيم فصل دوم با پرسپوليس ادامه خواهد 

داد.
آى تی سی پاتوسی صادر شد

(O# از باز(Oنان# -ه در پنجره زمســتان# نقل وانتقاالت 
مــورد توجه چنــد تيم ليــگ برتر� قــرار داشــت، آ(اندا 
پاتوســ# بود. ا(ن باز(Oن آفر(قا(# ســرانجام در رقابت 
اســتقالل و فوالد، تصميــم گرفت برا� تيــم اهواز� به 
ميــدان برود. حاال -ارت باز� پاتوســ# هم صادر شــده 
و ا(ن هافب\ طراح فرصــت دارد تا از اولين د(دار برا� 

فوالد� ها باز� -ند.

پشت پرده کنار گذاشتن احمدزاده از 
پرسپوليس

باشگاه پرسپوليس (\ روز مانده به پا(ان نقل وانتقاالت 
زمســتان# تصميم گرفت فرشــاد احمدزاده را از ليست 
بزرگســال خــود -نــار بگــذارد. ا(ــن در حالــ# بــود -ه 
ا(ــن باز(Oــن تا عصر د(ــروز به طــور منظــم در تمر(نات 
سرخ پوشــان شــر-ت م# -رد. واقعيت امر ا(ن است -ه 
باشگاه پرسپوليس قصد دارد ٢ باز(Oن بزرگسال د(گر 
به غير از -ر(ســتين اوســاگونا به ليست خود اضافه -ند 
و از ا(ن رو با(د (\ باز(Oن را -نار م# گذاشــت. با توجه 
به همين مســئله هم مد(ر(ت ا(ن باشگاه تصميم گرفت 
احمــدزاده را بــه دليل عملOــرد ضعيفــش در نيم فصل 
اول رقابت هــا� ليگ از جمع باز(Oنان بزرگســال -نار 
بگذارد؛ ضمن ا(ن -ه قرارداد مال# ســنگين احمدزاده 

هم در اجرا(# شدن ا(ن تصميم ب# تاثير نبود.

افشــين پيروان# هفته گذشــته بــا توجه به شــرا(ط خاص# -ه بيــن -الدرون و 
باشــگاه پرســپوليس حا-م بود و از ســو(# ســرمرب# آرژانتين# (O# از شروط 
عجيبش برا� بازگشــت، جدا(# سرپرســت اعالم شــده بود، عنوان داشت -ه 
د(گر در تمر(نات شــر-ت نم#  -ند. ا(ن اقدام -ه برا� حل مشــOل و در جهت 
جلب نظر -الدرون صورت گرفت با وا-نش منف# هواداران و اعضا� تيم همراه 
شــد اما پيروان# به تمر(نات برنگشت تا بهانه ها� طرف آرژانتين# از بين برود. 
ا(ن در حال# اســت -ه اعضــا� تيم و هواداران تما(ل دارنــد پيروان# به -ارش 
برگــردد و امور سرپرســت# تيــم را هم بر عهده بگيــرد و در ا(ن زمينــه نيز بارها 
موضوع به مد(رعامل پرســپوليس منتقل شــده اســت. در همين راستا و طبق 
گفته انصار� فرد، افشين پيروان# احتماال از امروز در تمر(نات شر-ت م# -ند.

برن# ا(بين#، هافب\ خارج# مدنظر باشــگاه اســتقالل د(روز به تهران آمد. 
برن# ا(بين#، هافب\ مهاجم ٢٧ ساله نيجر(ه ا�-استراليا(# مدنظر باشگاه 
اســتقالل، د(روز وارد تهران شــد. ا(ن باز(Oن قرار اســت در صورت موفقيت 
در تســت ها� پزشO# به جمع آب# پوشان اضافه شود. او -ه سابقه حضور در 
تيم مل# اســتراليا را هم دارد، در تيم ها� االمارات امارات، جونبوi موتورز 
-ره جنوب#، ونOوور وا(تOپس -انادا، ســيدن# اف ســ# استراليا، بروژ بلژ(\ 
و... باز� -رده است. استقالل# ها برا� تقو(ت خط ميان# ابتدا دنبال جذب 
آ(اندا پاتوســ# بودند -ه ا(ن باز(Oن اهل آفر(قا� جنوب# به فوالد پيوســت و 
فرهــاد مجيد� خواســتار جذب (ــ\ باز(Oن د(گر شــد -ه در بيــن گز(نه ها 

ا(بين# مورد تا(يد قرار گرفت. 

هافب# مدنظر استقالل به تهران رسيدپرسپوليس� ها خواهان بازگشت پيروان�

نکونام به خاطر پرسپوليس جریمه شد
باشگاه پرسپوليس از جواد نOونام، سرمرب# 
تيــم فــوالد بابــت مصاحبــه و� بــا (Oــ# از 
برنامه هــا� تلو(ز(ونــ# پــس از د(ــدار برابــر 
پرســپوليس شــOا(ت -ــرد. از نظر باشــگاه 
پرســپوليس جمــالت نOونــام بــه خصــوص 
در اســتفاده از -لمــه ناحــق بــه نوع# نشــر 
ا-اذ(ــب اســت. اعضــا� -ميتــه انضباط# 
پس از استماع اســتدالالت نما(نده شا-# و 
دفاعيــات نOونام و همچنيــن بازبين# فيلم، 
اعــالم -ــرد مصاحبــه ســرمرب# تيــم فوالد 
مصداق نشر ا-اذ(ب اســت و طبق ماده ٧١ 
و با در نظر گرفتن عدم ســابقه جواد نOونام، 
بنابر ماده ٩٣ و بند ث ماده ٩٤، نOونام را به 
خاطر نشر ا-اذ(ب به مبلغ ١٠ ميليون ر(ال 

جر(مه نقد� محOوم -رد.

اقدام پرسپوليس براى برگرداندن 
بشار رسن

تمر(نــات  شــروع  وجــود  بــا  رســن  بشــار 
پرســپوليس در نيم فصــل دوم در تمر(نــات 
حاضر نشــده است. او مبلغ ١٣٠هزار دالر 
از سرخ پوشــان طلــب دارد و پيــش از ا(ــن 
به باشــگاه اعالم -ــرده بود تــا زمان# -ه به 
وعده خــود عمل نOننــد و پولــش را ندهند 
در تمر(نــات حاضــر نم# شــود. از باشــگاه 
پرســپوليس خبر رسيده -ه مســئوالن ا(ن 
تيم در حال تهيه بخش# از طلب بشار رسن 
هســتند تا او را برا� بازگشــت بــه تمر(نات 
راض# -نند. با توجه به مشــOالت مال# -ه 
ا(ن باشــگاه در ا(ــن چنــد روز دارد قادر به 
پرداخــت همــه ١٣٠هزار دالر نيســتند اما 
قصد دارند بخش# از ا(ن پول را ظرف امروز 

و فردا به ا(ن باز(Oن بدهند.

یحيی با حاشيه به پرسپوليس رسيد!
شائبه و شا,عه دخالت وزرا در جدا,� گل محمد) از شهرخودرو

(حيــ# گل محمــد�، ســرمرب# 
سابق شهرخودرو رسما به عنوان 
و  معرفــ#  و  انتخــاب  پرســپوليس  ســرمرب# 
جانشين گابر(ل -الدرون شد. پرسپوليس# ها 
-ه ظاهرا از قبل فOر همه چيز را -رده بودند نه 
تنهــا مثــل اســتقالل# ها در ماجــرا� آنــدره آ 
اســتراماچون# غافلگيــر نشــدند -ــه اتفاقــا با 
انتخاب (حي#، رســانه ها و فوتبال دوســتان را 
غافلگير -ردند و اگر ادعاها� مسئوالن باشگاه 
شــهرخودرو درســت باشــد با(د گفــت وزارت 
ورزش و وزارت صنعــت هــم همــOار� بســيار 
نزد(\ و خوب# در ا(ن غافلگير� و همراه# با 
مد(ران باشــگاه پرســپوليس برا� جدا -ردن 
گل محمد� از باشــگاه مشــهد� و آوردن او به 
تهران و نيمOت ســرخ ها داشتند! در حال# -ه 
دراگان  و  تارتــار  مهــد�  گل محمــد�،  از 
اسOوچيچ و حت# افشين پيروان# و -ر(م باقر� 
به عنوان گز(نه ها� ســرمربيگر� پرسپوليس 
(اد م# شد -متر -س# فOرش را م# -رد مرب# 
موفــق شــهرخودرو -ــه پا(ــان فصل گذشــته 
مســئوالن باشــگاهش با جدا(# و حضور او در 
پرســپوليس مخالفت -رده بودنــد تيم مدع# 
قهرمانــ# و نما(نــده ا(ــران در پلــ# آف ليــگ 
قهرمانان را رها -نــد و ميانه فصل هدا(ت تيم 
د(گر� را ولو صدرنشين بر عهده بگيرد. اما از 
آنجا -ه  در ورزش ا(ران اتفاقات عجيب و غر(ب 

ز(ــاد رخ م# دهد  مرب# تيم مدع# با دخالت ٢ 
وز(ر از باشــگاهش جدا م# شود و رو� نيمOت 
تيــم محبوبــش م# نشــيند! ا(ــن نــه ادعــا� 
باشــگاه  مســئوالن  ادعــا�  -ــه  خراســان 
شهرخودرو اعم از مد(ر روابط عموم# باشگاه و 
سرپرســت و د(گر مسئوالن باشگاه است -ه به 
صراحت دربــاره دخالت برخ# وزرا در جدا(# 
گل محمد� و حضورش در پرسپوليس صحبت 
-رده اند.  روز گذشته هم باشگاه شهرخودرو� 
مشــهد در بيانيــه ا� اعــالم -رد مجبور شــده 
بــرا�  را  گل محمــد�  (حيــ#  رضا(ت نامــه 
پرسپوليس صادر -ند: «به خواست هواداران و 
پا(بند� به برنامه ها� بزرگ# -ه در شهرخودرو 
پــا�  رســيد،  زورمــان  -ــه  جا(ــ#  تــا  دار(ــم 
ســرمرب# مان ا(ســتاد(م و تمام راه هــا را نيز به 
تنها(# ط# -رد(م اما درنها(ت نشد -ه نشد و 
مجبور شد(م رضا(ت نامه ســرمرب# تيم مان را 

برا� هدا(ت پرسپوليس امضا -نيم.» 
  

ســرمرب#  عنــوان  بــه  (حيــ#  انتخــاب  امــا 
پرسپوليس فقط به همين بيانيه و افشاگر� 
شهرخودرو(# ها ختم نشد و فضا� مجاز� 
بــه صحنــه -ر� خوانــ# پرسپوليســ# ها با 
هواداران ســا(ر تيم ها تبد(ل شد. هواداران 
اســتقالل و ســا(ر تيم هــا -ــه مدعــ# بودند 
وزارت ورزش و شــخص وز(ر ورزش حما(ت 

آشــOار و پنهان از پرســپوليس داشته و دارد 
و ا(ن تيم را حOومت# م# خواندند با استناد 
به بيانيه شــهرخودرو و اخبار پشــت پرده در 
ماجرا� مذا-ره و دخالــت وزرا برا� صدور 
رضا(ت نامه گل محمد� برا� سرخ پوشــان 
دوباره ادعاها� قبلــ# را با قدرت تر و تندتر 
از قبــل مطرح -ردند. حت# اگر -ر� خوان# 
هواداران را -نار گذاشته و به ا(ن بحث ها� 
هيجان# و احساســ# -ار� نداشــته باشيم 
شــOل  ذهــن  در  ز(ــاد�  ســواالت  واقعــا 
م# گيــرد. ا(ن -ــه وز(ــر ورزش و د(گــر وزرا 
چرا بــرا� جدا(# (\ مرب# از (\ باشــگاه 
و حضــور در (ــ\ باشــگاه دولتــ# دخالــت 
-رده و حت# مســئوالن آن ها را تحت فشــار 
گذاشــته اند؟ آ(ــا ا(ن اقــدام آن هــا قانون# و 
در چارچوب قوانين اســت؟ آ(ا وز(ر ورزش و 
جوانان (ا د(گر وز(ر� -ه در ا(ن امر مداخله 
-رده وظيفه د(گر و مهمتر� نداشته است؟ 
آ(ا نم# شــد بدون ضربه زدن به (\ باشگاه 
د(گــر -ــه از قضــا مدعــ# قهرمان# اســت و 
نما(نده ا(ران در ليگ قهرمانان آسياســت، 
مشــOالت نيمOت تيم دولتــ# را حل -رد؟ 
چــرا با(د بــرا� آبــاد� (ــ\ باشــگاه باعث 
نابود� و خراب# و ضرر (\ باشگاه د(گر شد 
آن هم باشگاه# -ه خصوص# است و ر(ال# 

از بيت المال هز(نه نم# -ند؟

 هشدار نما,نده مشهد به وزرا
به گزارش مدال،  نصرا... پژمان فر، نما(نده 
مردم مشهد در مجلس  به ا(ن ماجرا وا-نش 
نشان داد و گفت: «آقا(ان وز(ر! با -دام مجوز 
به  شــهرخودرو اجبار م# -نيد -ه ســرمرب# 

خــود را در آســتانه باز� هــا� آســيا(# بــه 
 پرســپوليس انتقال دهد. آقا�  ســلطان# فر، 
وز(ــر ورزش و جوانان و آقــا�  رحمان#، وز(ر 
صنعت، خود را آماده پاســخگو(# در صحن 

علن# مجلس -نيد.»

مارi و(لموتس به فيفا شــOا(ت -رده -ه 
ا(ران برخــالف رفتار حرفــه ا�، توافقات 
در بلژ(ــ\ را ز(ــر پــا گذاشــته و در تهران 
قــرارداد� مقابــل او گذاشــته -ــه ٢ بند 
جد(ــد در آن گنجانده شــده بدون ا(ن -ه 
خــود او و و-يلش باخبر باشــند. عالوه بر 
آن مورد د(گــر� هم هســت. باور-ردن# 
نيســت امــا بر اســاس بنــد ٢ و ٣ مــاده ٥ 
 iقرارداد فدراســيون فوتبال ا(ران با مار
و(لموتس تحت عنوان فســخ قرارداد، چه 
فدراســيون به تعهدات خود پا(بند نباشد 
و چــه ا(ــن عــدم پا(بند� بــه تعهــدات از 
ســو� ســرمرب# بلژ(O# رخ دهد، با(د از 
ســو� فدراســيون فوتبال ا(ران به عنوان 
خســارت به و(لموتس ٣ حقــوق پرداخت 
شــود. فدراســيون فوتبــال ا(ــران -ــه به 

شــدت از اعالم جز(يات و انتشــار قرارداد 
بــا مارi و(لموتــس خــوددار� م# -رد و 
در پاســخ به اعــداد و ارقام منتشرشــده و 
اعالم# به عنوان رقــم قرارداد صرفا خود 
را در مقام تOذ(ب -ننــده م# د(د، بامداد 
د(ــروز صفحــه ا� از قــرارداد مربوطــه را 
بــه نما(ش گذاشــت -ــه حت# بــاورش را 
هــم نم#  -ــرد (Oــ# از بندهــا� آن بال� 
جانــش شــود و (قــه خــودش را بگيــرد! 
در تنهــا صفحــه رونما(# شــده از نســخه 
ترجمه شــده قــرارداد فدراســيون فوتبال 
ا(ران با و(لموتس، (\ ابهام (ا گاف بزرگ 
وجود دارد؛ در بند ٢ ماده ٥ آمده اســت: 
«در صورت# -ه فدراسيون فوتبال ا(ران با 
دليل موجه و قابل قبول بر اساس قوانين 
و مقــررات فيفــا و CAS اقــدام بــه فســخ 

قرارداد نما(د و بتواند ا(ن موضوع را ثابت 
-ند، حقوق ٣ ماه(با (\ مبلغ مشــخص) 
بــه عنوان خســارت به ســرمرب# پرداخت 
خواهد شــد!» جالب ا(ن -ــه در بند قبل# 
ا(ن مــاده نيز آمده اســت: «در صورت# -ه 
ســرمرب# با دليل موجــه و قابــل قبول بر 
اساس قوانين و مقررات فيفا و CAS اقدام 
به فسخ قرارداد نما(د و بتواند ا(ن موضوع 
را ثابــت -ند، حقــوق ٣ ماه (بــا (\ مبلغ 
مشــخص) به و� تعلــق خواهــد گرفت.» 
ا(ن بدان معناست -ه در هر ٢ صورت چه 
فدراسيون فوتبال در پا(بند� به تعهدات 
 iخــود -وتاهــ# -ــرده باشــد و چــه مار
و(لموتس، با(د حقــوق ٣ ماه به ا(ن مرب# 
بلژ(O# از ســو� فدراسيون فوتبال ا(ران 

پرداخت شود!

بند شگفت انگيز قرارداد فدراسيون با و,لموتس

گنجاندن 2 بند جدید در قرارداد!
وسوسه شدید یحيی

 با پيشنهاد ٨ ميلياردى! 
از  جدا(ــ# عجيــب و غر(ــب (حيــ# گل محمــد� 
شــهرخودرو و حضــورش رو� نيمOت پرســپوليس 
-ــه گو(ا بــا فشــار چنــد وز(ــر رخ داده فقط بــه ا(ن 
ماجراهــا� عجيــب و وا-نــش تند نما(نده مشــهد 
در مجلــس بــه آن ختــم نم# شــود. ظاهــرا عــالوه 
بــر ا(ــن دخالت هــا و وســاطت ها، پــا� پــول ز(اد و 
وسوســه انگيز� هم در ميان بوده. شنيده م# شود 
(حيــ# گل محمد� هم نتوانســته مقابل پيشــنهاد 
هنگفــت پرســپوليس مقاومــت -ند و خــودش هم 
اصرار به جدا(# -رده است. بر اساس شنيده ها رقم 
پيشنهاد� پرسپوليس به ا(ن مرب# ٨ ميليارد بوده 
-ه اگر چنين باشد او ر-ورد دستمزد مربيان ا(ران# 
در ليــگ برتــر را شOســته اســت! البته به جــز ا(ن، 
ظاهرا باشگاه پرسپوليس با(د حدود ٥ ميليارد هم 
بابت رضا(ت نامه او به باشــگاه شــهرخودرو بپردازد 
-ــه در ا(ن صورت قيمت واقعــ# (حي# ١٣ميليارد 

م# شود -ه قطعا (\ ر-ورد تازه است.

باقرى: می روم تا دست یحيی باز باشد
مرب# تيم فوتبال پرسپوليس ادامه -ارش در ا(ن تيم 
را به تصميم (حي# گل محمد� منوط دانست و گفت 
-ه تماســ# از ســو� ا(ن مرب# نداشــته است. -ر(م 
باقر� در مورد ا(ن -ه باشگاه پرسپوليس عالقه مند 
به همــOار� با اوســت، گفــت: «در مصاحبــه ا� -ه 
داشــتم هــم گفتم -ه ادامــه -ار من در پرســپوليس 
منــوط بــه تصميم ســرمرب# جد(ــد تيم اســت. اگر 
خواستند با افتخار برا� -م\ به تيم محبوبم از هيچ 
تالشــ# در(غ نم#  -نم، نخواســتند هم بــرا� -ادر 
جد(ــد آرزو� موفقيت -ــرده و هوادار پرســپوليس 
خواهــم مانــد.» و� در پاســخ بــه ا(ن ســوال -ــه آ(ا 
گل محمد� تماس# با او برا� همOار� داشته (ا نه، 
عنوان -رد: «من از جا(# و فرد� تماس# نداشته  ام. 
تا-يــد م# -نــم -ــه هــر ســرمرب# بــرا� انتخــاب 
دســتيارانش اختيار تام دارد.»  باقر� در وا-نش به 
ا(ن -ه قصد -ناره گير� از پرسپوليس دارد تا دست 
ســرمرب# جد(ــد را بــرا� انتخــاب دســتيارانش باز 

بگذارد، (ادآور شد: «بله همينطور است.»

انصارى فرد: با گل محمدى چهارمين قهرمانی را کسب می کنيم!
محمدحســن انصار� فرد، مد(رعامل باشــگاه پرســپوليس در خصــوص انتخاب (حي# گل محمــد� به عنوان 
ســرمرب# جد(د سرخ پوشــان گفت: «واقعا تحت فشار بود(م چون هواداران انتظار داشتند تOلي� سرمرب# تيم 
مشخص شود و آقا� -الدرون هم تا شنبه شب به ما خبر� نداده بود. لط� خدا بود -ه ظرف ٢ روز توانستيم در 
جذب باز(Oن و ســرمرب# موفق باشيم و سرمرب# ا� را جذب -رد(م -ه مورد رضا(ت هواداران است. اطمينان 
دار(ــم با ا(ن ســرمرب# و باز(Oنان چهارمين قهرمان# را رقــم م# زنيم.» و� درباره مــدت و مبلغ قرارداد (حي# 
گل محمد� اظهارداشــت: «جا دارد ابتدا از مجموعه شــهرخودرو و آقا� حميداو� و هيئت مد(ره ا(ن باشــگاه 
تشOر -نم -ه همOار� خوب# با ما داشتند. درباره رقم قرارداد با(د با گل محمد� و مد(ر برنامه ها(ش صحبت 
-نيم و بعد از آن رقم قرارداد را اعالم م# -نيم ول# (\ مقدار پول رضا(ت باشگاه شهرخودرو را پرداخت -رد(م. 
مدت قرارداد او هم ١٫٥ سال است. دستياران گل محمد� را هم در جلسه ا� -ه با هم دار(م انتخاب م# -نيم.»
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