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اگر شورای نگهبان 90 نفر از کاندیداهای  •
نمایندگی مجلس را به خاطر فساد مالی رد 
کرده ، قوه قضاییه پس مشغول چه کاری است 

که این ها فساد مالی دارند؟
اگرنیازمند یارانه معیشتی نبودم هرگز برای  •

دریافت آن اعتراض نمی کردم اما نکته جالبش 
این جاست که تهدیدبه قطع یارانه شدم و بعد 

هم از پیگیری اعتراضم انصراف دادم.
واقعا جای تاسف دارد که یک سخنگوی  •

شــورای نگهبان این طور گستاخانه جواب 
ریاست محترم جمهور یک کشور را بدهد و 

آب هم از آب تکان نخورد.
تیم محبوب استقالل رو نابود کردید، تیم  •

ملی امید رو نابود کردید، شهر خودرو را هم 
بــرای همین چیزهاست که  نابود کردید. 
منفورترین تیم ایران هستید. چرا همه تیم 
ــد؟ به فرض که برای  ها با شمامشکل دارن
چهارمین بار هم با کارهای کثیف تون قهرمان 
بشین، آسیا رو چه کار می کنید؟ برای فینال 
که وارد زمین می شین، خدا انتقام می گیره 

و نمی گذاره که قهرمان بشید.
نماز جمعه باید مکانی وحدت ساز بین مردم  •

باشه. نمی فهمم این اشعار یک طرفه، جناحی 
و بودار بعضی مداحان قبل از اقامه نماز جمعه 
چه معنایی داره؟ چرا کسی به این اوضاع 
رسیدگی نمی کنه؟! چه معنی داره که یک 
مداح در حضور رئیس جمهور و بقیه مسئوالن 

از کلمات آتشین و تفرقه انگیز استفاده کنه؟
می گویند از اول  بهمن تمامی خودروهایی  •

که معاینه فنی ندارند، روزانه 50 هزارتومان 
جریمه می شوند. کاش سری هم به مراکز 
معاینه فنی بزنند و ببینند چه جمعیتی توی 
صف ایستاده! حداقل یک مــاه باید آن را 

تمدید کنند.
آقای رئیس جمهور در یک مناسبت همه را به  •

وحدت وهمدلی دعوت می کند وهنوز بازتاب 
این دعوت خشک نشده مجدد ودرمناسبتی 
دیگر با یک چرخش ١٨0درجـــه ای حمله 
به دولــت قبل ونیش وکنایه به منتقدان را 

سرلوحه صحبت های خود می کند!

 خودروی دوگانه سوز باید هرسال بازدید  •
کپسول و معاینه انجام دهد اما خودروهایی 
که به اصطالح دستی وغیراستاندارد گاز 
سوزشده اند مثل آب خــوردن وبــدون هیچ 
بازدیدی معاینه فنی می گیرند معنی این تف 

سرباال را چه کسی می داند؟
ــای بــازنــشــســتــگــی فــقــط به  • ــرا وام هـ چـ

بازنشستگان کشوری داده می شود؟ مگر 
بازنشستگان تامین اجتماعی شهروند این 
کشور نیستند؟ یعنی آن ها مشکلی ندارند؟ 
این چه عدالتی اســت؟ چرا این قدر ظلم 

می کنید؟
ــت اخیر  • ــادداش ــزدان پــنــاه در ی  جــنــاب یـ

نوشته اند مردم باید قوی شوند .برادر من! 
مگر عده ای که هر روز با یک بهانه، مردم 
رادر منگنه می گذارند اجازه تفکر به مردم 

می دهند؟
 متاسفم برای مسئولین پرسپولیسی و گل  •

محمدی که ناجوانمردانه تیم شهر خودروی 
مشهد رو به خاطر منافع شان نابود کردند.

ازاول انقالب درهیچ دولتی قیمت گوشت  •
به 50 هزار تومان نرسید ولی دردولت تدبیر 
که این همه مدعی اند  بهترین دولت ازاول 
انقالب اند ، گوشت از١00 هزارتومان فراتر 
رفت . تبانی این دولت و مجلس زندگی مردم 

را فلج کرده است.
چرا بازرسی به کارخانجاتی که نرخ های  •

گــزاف روی کــاالهــا مــی نویسند تــا بعضی 
فروشگاه ها به بهانه تخفیف،  مردم را گول 

بزنند رسیدگی نمی کند؟
ــرج متوجه  • ــل و خ  هــمــکــاران صفحه دخ

اشتباهی که در صفحه 6 کرده اند، شده اند؟ 
اسامی خودروها را اشتباه چاپ کرده اید! از 

روزنامه شما بعید است.
ن  • ما ر ل کشو تبا فو مید  حیف که تیم ملی ا

از رفتن  به المپیک۲0۲0توکیوحذف شد، 
امیدمان بازناامیدشد!

ــه کــار  • ــرای مملکت چ ــا حـــاال بـ مجلس ت
ــرده؟ از 60 ســال قبل، عــده ای  که وجه  ک
مشترک شان سعی بیشتر در اظهار تملق 

بوده روی صندلی ها می نشینند و چندسال 
بعد بدون هیچ کارنامه ای می روند! حاال از 
کدام جناح باشند فرقی می کند؟! تا حاال 
کدام یک از نماینده هایمان، فردی از طبقه 
تولید کننده بوده؟! کدام  جریان تا حاال به جز 
سیاسی بازی، کاری برای مردم انجام داده؟

 شما سلبریتی ها اگر واقعا صداقت داشتید  •
باید جان همه هموطنانتان برایتان ارزشمند 
بود، فرقی نمی کند نخبه باشد یا نباشد ، کارگر 
باشد ، معلم باشد یا مدافع حرم باشد! شد یک 
بار نامی از مدافعان حرم ببرید؟ داعشی که به 
سرعت بیشتر خاک سوریه و عراق رو گرفته بود 
اگر حکومت شام و عراق را تشکیل می داد ما 

بودیم که همسایه آن ها می شدیم!
تورو خدا یه ذره به داروخونه ها سر بزنید.  •

چرا داروخانه ها این قدر داروهاشون رو گرون 
کردند؟ قیمت واقعی دارو، دوبرابر قیمت 
روی کارتن داروهــاســت. االن یک ویزیت 
ــاده سرماخوردگی بــا داروهـــاش ١00  س

هزارتومان خرج داره.
قرار بود سهمیه بنزین برای تاکسی تلفنی  •

ها در نظر گرفته بشه ولی ظاهرا فراموش شد. 
شما که بنزین را سه برابر می کنید اول زیر 
ساخت های آن را درست کنید تا قشر ضعیف 
لگدمال نشود، بعد قانون را اعمال کنید. هر 
چند این پیامک ها هم فایده ای ندارد. کو، 

گوش شنوا؟
خواهشمندم به آقای وزیر آموزش و پرورش  •

که فرمودند طرح رتبه بندی به منظور افزایش 
دلگرمی و تشویق فرهنگیان است بفرمایید 
بعد از این همه رسانه ای کردن این طرح و به 
سخره گرفتن حیثیت فرهنگیان نه تنها باعث 
دلگرمی نشده بلکه بیشتر باعث تبعیض و 
نادیده گرفتن زحمات و مشقات فرهنگیان با 

سابقه کار باال شده است.
 بعضی مغازه داران بــرای درآمــد بیشتر،  •

عالوه برگران فروشی، نوجوانان را با حقوق 
ــار می گیرند و  ناچیز بــرای کــارگــری بــه ک
ــارو مــی کنند. چــرا کسی  خــودشــان پــول پ

نظارتی نمی کند؟

جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: حضور 
بیش از 50 میلیون نفر در ایران و دیگر کشور ها 
و شهر های دنیا نشان از پیروزی جبهه مقاومت 
است. به گزارش خبرآنالین، سردار فدوی در 
آیین رونمایی از رادیو انقالب، »صدای گفتمان 
انقالب اسالمی و اتحاد ملی« اظهار کرد: حضور 
بیش از 50 میلیون نفر در ایران و دیگر کشورها 
و شهرهای دنیا نشان از پیروزی جبهه مقاومت 
است و این بیش از آن که مایه سوگواری باشد، 

مایه سرور قلبی ماست.
ــه نوعی  ــادت حـــاج قــاســم سلیمانی ب ــه  ش
تجسم کننده پیروزی امام حسین )ع( در روز 
عاشوراست. همه جبهه کفر هم تالش های 
خود را کردند تا این حادثه را کمرنگ کنند، اما 
نتوانستند. معاندان در ایام فتنه همه تالش خود 
را کردند تا همه مردم را به خیابان ها بکشانند، 
اما هرگز موفق نشدند، اما جبهه حق بارها ثابت 
کرد که مردم در مسیر انقالب اسالمی هستند 
و نمونه آن را در تشییع شهید حججی و شهید 
حاج قاسم سلیمانی دیدیم.وی در ادامه گفت: 
انقالب اسالمی یک کلمه بیشتر و یک کلمه 
کمتر از اسالم ندارد و همه آن  را در کالم امام 
خمینی )ره( می بینیم. همه مــردم چیزی را 
می خواستند که امام راحل می خواست و همان 
چیزی را می گفتند که امــام راحــل می گفت. 
همین یکپارچگی و وحدت کلمه رمز پویایی 
انقالب اسالمی ایران است. وحدت کلمه در 

هر شرایطی پیروزی آفرین است همین امر 
بعد از ۴١ سال ما را به این جا رسانده است. 
عمال  سلیمانی  شهید  ــرور  ت با  که  آمریکایی 
رودررو با ما قرار گرفته است با وحدت کلمه ما 
به زانو درآمد.در طول تاریخ هیچ مقطعی وجود 
نــدارد که مستکبران جهان بر سر دشمنی با 
انقالب اسالمی ایران اتحاد نکرده باشند و بعد 
از پیروزی انقالب همه توان خود را برای جنگ 
با ایران اسالمی به کار گرفتند. شیطان بزرگ 
اتحادی علیه ما به وجود آورد تا اسالم را از میان 
بردارد. در مقابل ما نیز رشد کردیم و اقتدار خود 
را حفظ کردیم. ممکن است در بخش هایی 
دولت آمریکا از ما جلوتر باشد، اما قطعا اقتدار 

ــران بیش از حد  و عظمت انقالب اسالمی ای
تصور دشمنان ماست.وی در ادامه گفت: تنها 
انقالب اسالمی ایران است که می تواند آمریکا 
را تهدید کند و این تهدید را نیز عملی کند که 
نمونه آن را در روزهای اخیر دیدیم. جبهه حق 
انقالب اسالمی با سربلندی می تواند بگوید که 
به تکالیف خود نسبت به خداوند عمل کرده و 
پیروزی هایی را به دست آورده است.جانشین 
فرمانده سپاه بیان کرد: ما باید در نهایت توان 
خود به وظایف خود عمل کنیم تا خداوند نیز از ما 
حمایت کند. از طرفی مردم امر امام را به عنوان 
شاخص و تراز راه پذیرفته اند و پیروزی های به 

دست آمده مرهون همین اعتقاد است.

سردار فدوی: 
 حضور بیش از 50 میلیون نفر درایران و دیگر کشور ها و شهر های 

دنیا نشان از پیروزی جبهه مقاومت است

پرونده حادثه  تشییع شهدای مقاومت دردستورکار  ویژه  دادگستری  کرمان
توکلی-درحالی شمار جان باختگان  حادثه  
تشییع شهدای مقاومت در کرمان به 6١ نفر 
افزایش یافت که رئیس کل دادگستری استان  
کرمان گفت:پرونده حادثه  تشییع شهدای 
مقاومت در دستور کار  ویژه  دادگستری  کرمان 

قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما،  موحد افزود:با جدیت 
پیگیر مطالبات و حقوق قانونی جان باختگان 
و آسیب دیدگان حادثه هستیم .مقام عالی 
قضایی استان کرمان که  به همراه امام جمعه، 
رئیس دادگستری، دادستان و فرماندار بافت 
با حضور در منزل خانواده های  حمزه نژاد و 
ایــران پور در شهرستان بافت از بازماندگان 
حادثه تشییع پیکر سردار شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی دیدار کردند، گفت:دستگاه قضایی  

استان کرمان بالفاصله پس از وقوع این حادثه 
تلخ، اقدامات قضایی خود را آغاز کرده و در 
همین  زمینه پــرونــده ای در دادســرای مرکز 
استان کرمان تشکیل شده است.وی تصریح 
کرد:قوه قضاییه در استان کرمان با جدیت 
پیگیر مطالبات و حقوق قانونی جان باختگان 

و آسیب دیدگان این حادثه است.
این مقام ارشد قضایی با بیان  این که تحقیقات 
تکمیلی وتخصصی از سوی دادسرای کرمان 
ــرد: با  در حــال انــجــام اســـت،  خاطرنشان ک
دستور ریاست قوه قضاییه، رسیدگی به حادثه 
کرمان در دستور کار ویژه دستگاه قضایی در 
 استان کرمان قرار دارد.براساس این گزارش 
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی 
امام جمعه کرمان  در خطبه های نماز جمعه 

این هفته شهر کرمان، جان باختن   تعدادی از 
هموطنان در تشییع شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی را تسلیت  گفت و اظهار کرد: جای 
عذر خواهی است، به علت قصور،عذرخواهی 
می کنیم و امور این خانواده ها توسط مسئوالن 

در حال پیگیری است.

یادداشت  روز

...
   امیر مسروری 

international@khorasannews.com

بازی جدید آمریکا با مهره های 
منطقه ای 

 پس از برگشتن ورق میدان جنگی به نفع محور 
مقاومت و ایجاد یکدستی در ساختار نظامی و 
امنیتی منطقه تا حدودی، کفه  ترازوی جریان های 
مخالف آمریکا سنگین شد. سوریه از دولــت در 
معرض سقوط عبور کرد و عراق شاهد تحوالت 
جدی پیروزی مقاومت در انتخابات بود. لبنان با 
پیروزی ٨ مارس عمال این کفه را سنگین تر کرد 
تا مقاومت در سه جبهه  مهم سیاسی، امنیتی 
و دفاعی حاضر باشد. البته مقاومت بی مثال 
انصارا... در یمن و شکست حزب طرفدار عربستان 
ــدودی کــاخ سفید را  در پاکستان و مالزی تا ح
راجع به گسترش محدوده  جغرافیای مقاومت 
نگران کرد. ترامپ از داخل تحت فشار ماجرای 
اوکراین گیت بود و دموکرات ها با طرح استیضاح 
او رسما بازی جدیدی در واشنگتن شروع کردند. 
با این حال طرح »صلح خاورمیانه یا معامله قرن« 
به طور جدی توسط  کشنر دنبال می شد ولی 
شرایط منطقه به مطلوبیت اعالم آن حرکت نکرد. 
تحلیل ها نشان می داد منطقه شاهد یک زایش 
امنیتی و سیاسی جدیدی است که به طور حتم 
منافع آمریکا را در خطر خواهد انداخت. در چنین 

شرایطی آمریکا چند تصمیم مهم گرفت.
1( عراق صحنه بازیگری سیاسی شد. بازیگرانی 
که پیشتر در میدان نبرد پیروزی را مقابل داعش 
به دست آوردند توانستند اعتماد عمومی را در 
صحنه  سیاسی از مردم کسب کنند و به مجلس 
راه یابند. رای باالی مردم به گروه های مقاومت 
بسیاری از بازیگران داخلی عــراق را متعجب 
ساخت. با این حال ساعتی از نتایج پارلمان عراق 
نگذشته بود که آمریکا »تقلب« و»مخدوش«بودن 
نتایج را طرح کرد. در نهایت ظرف چند روز مرکز 

خرابکاری  یک  در  انتخابات  آرای  نگهداری 
سوخت و دو طرف بر سر نتایج توافق کردند. با 
این حال عراق توانست دوران گذر از دولت قبلی 
به دولت جدید را طی کند. نخست وزیر عراق چند 
توافق مهم را امضا کرد که منافع آمریکا را دچار 
چالش ساخت. مهم ترین قرار داد امضا شده با 
دولت چین است که عصبانیت ترامپ را به دنبال 
داشــت. از سوی دیگر کاخ سفید طرح فشار به 
مرجعیت را کلید زد که در آن حذف حشدالشعبی 
و عقب نشینی آیت ا... سیستانی از فتوای جهاد 
طرح شده بود. استقامت مرجعیت عراق موجب 

شد تا این طرح نیز با شکست مواجه شود.
2( در یمن اوضاع متفاوت شد. بر خالف تصمیم 
کنگره آمریکا فروش سالح و حتی همکاری در 
جنگ یمن را متوقف نساخت. از سوی دیگر حمله 
به آرامکو، توقیف دو کشتی جنگی عربستانی و 
حمله به فرودگاه ابوظبی ناکارآمدی سامانه های 
پدافندی آمریکایی را بیشتر نشان داد و رسما 
عربستان  ماموریت  در  که  شد  متهم  پنتاگون 
ــدارد. چندی پیش خبر  کــارآمــدی چندانی نـ
دریافت 500 میلیون دالری آمریکا از عربستان 
ایــن کشور منتشر شد که  به خاطر حضور در 

جنجال فراوانی به دنبال داشت.
3( در سوریه با افزایش بازیگری ایران و  روسیه 
اوضاع به هیچ عنوان به نفع آمریکا نیست. تصمیم 
دولت برای عملیات در شرق و پاک سازی کامل و 
نیز عملیات ادلب و در نهایت حمله ترکیه به کردها 
و چرخش موقت کردها به سمت دمشق بازی 
را به نفع دولت اسد تغییر داد. این جا نیز آمریکا 
چــاره ای نداشت و مجبور شد به سبب نزدیکی 
انتخابات ۲0۲0 بخشی از نیروهای خود را از 

سوریه خارج کند.
در چنین شرایطی تصمیم آمریکا از حالت تدافعی 
و آسیب پذیری به سمت تهاجم و مشت آهنین 
تغییر کرد. با این تفاوت که آمریکا تصور می کرد 
این ضربه مقاومت را مدهوش می کند و چاره ای 
پــای مقاومت قرار  به جز توافق سیاسی پیش 
نخواهد داشــت. تــرور ســردار شهید سلیمانی و 
سردار شهید ابو مهدی المهندس بخشی از این 
سناریو بود. کاخ سفید به این جمع بندی رسید 
که با ترور این دو فرمانده ارشد، مقاومت دچار 

خأل فرماندهی و رهبری می شود و از خأل موجود 
می توان برای ماموریت های منطقه ای استفاده 
کرد. بالفاصله پس از این تــرور، عربستان یکی 
از عملیات های بزرگ زمینی علیه صنعا را آغاز 
کرد. در این عملیات که در شرق و شمال شرق 
صنعا انجام شد عربستان تالش بسیار زیادی کرد 
خود را به نزدیکی پایتخت یمن برساند و ماجرای 
جنگ را پایان دهد. با این حال ساختار مستقل 
و دقیق مقاومت در یمن، عملیات پدافندی خود 
را آغاز کرد و مانع از پیشروی ارتش عربستان و 
متحدانش شد. از سوی دیگر وزارت دفاع یمن 
اعالم کرد طرح جدیدی برای مراقبت از کمربند 
پایتخت دارد که در چند روز آینده اجرایی می کند. 
در کنار این موضوع لندن سعی کرد با اعالم خبر 
تروریستی دانستن ساختار سیاسی حزب ا... 
به کمک واشنگتن بشتابد. اوضاع منطقه نشان 
می دهد آمریکا به دنبال پیاده ســازی سیاست 
مشت آهنین زیر دستکش مخملی است. هدف 
آن هم آسیب رساندن به محور مقاومت و پای میز 
مذاکره کشاندن دولت های همسو با آن است، اما 

کاخ سفید متحمل ۲ خطای راهبردی شد:
الف( عدم درک درست از ساختار و کارکردهای 
نهادها و نیروهای درگیر در مقاومت موجب شد 
تا با حذف و ترور شهیدان سلیمانی و المهندس، 
این سازمان به فعالیت خود ادامه دهد. خطای 
در تحلیل و نداشتن ادراک درست از ماهیت 
طرف مقابل این اشتباه را به دستگاه محاسباتی- 
اطالعاتی آمریکا داد که سیاست تهاجمی را در 

پیش گیرد.
و  فرهنگی  محیط  نشناختن  دوم  اشتباه  ب( 
بسترهای اجتماعی منطقه بود. تصور ترامپ 
از تشییع ۲5 میلیونی سرداران شهید ایرانی و 
عراقی و پیوستگی ویژه این دو کشور و واکنش 
ایران به حادثه ترور در االسد و در نهایت تصویب 
طرح اخــراج آمریکایی ها از عــراق اوضــاع را به 

شدت به زیان کاخ سفید  تمام کرده است.
با این حال می توان اذعان کرد طرح آمریکا هنوز 
فشار حداکثری بــرای توافق حداقلی است تا 
دست ترامپ را برای انتخابات ۲0۲0 باز کند. 
در چنین شرایطی باید منتظر تحوالت جدید در 

منطقه بود.

رئیس جمهور، استان سیستان و بلوچستان را 
استانی استراتژیک و پیشانی امنیتی کل ایران 
دانست و با تقدیر از وحدت ، همبستگی و امنیت 
ارزشمند حاکم بر این استان، به مردم سیل زده 
استان سیستان و بلوچستان اطمینان داد که 
دولت همه توان و امکانات خود را برای بازسازی 
خسارات سیل زدگان بسیج خواهد کرد.روحانی 
تاکید کرد : ١۴ هزار واحد مسکونی روستایی و 
شهری آسیب دیده در مناطق سیل زده در این 
استان بازسازی خواهد شد.به گــزارش ایسنا 
و ایرنا، دکترروحانی که  روز گذشته به منظور 
و  سیستان  استان  سیل زده  مناطق  از  بازدید 
ــداد رسانی و حل  بلوچستان، بررسی رونــد ام
مشکالت سیل زدگان وارد چابهار شده بود  مورد 
استقبال استاندار و نماینده ولی فقیه در استان 
قرار گرفت؛ وی بالفاصله پس از ورود به فرودگاه 
کنارک، از طریق بالگرد عازم مناطق سیل زده 
شد تا ضمن بازدید از این مناطق، از نزدیک در 
جریان روند امداد رسانی و اقدامات انجام شده 
در این زمینه قرار گیرد.وی در سفر یک روزه خود 
به استان سیستان و بلوچستان عالوه بر بازدید 

از مناطق سیل زده، در جلسه ستاد مدیریت 
بحران استان نیز شرکت  کرد . رئیس جمهور 
عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
بحران استان سیستان و بلوچستان، دیــدار با 
مردم، با ایمان و مقاوم روستای مرزی کالنی را 
روحیه آفرین خواند و با اشــاره به گــزارش های 
وزیران در این جلسه اظهار کرد: افتخار می کنم 
که بعد از یک هفته مشکل برق و آب مناطق سیل 
زده حل شده است.وی با بیان این که حضور در 
یک روستای مرزی در ۲0 تا ۲5 کیلومتری مرز 
در روستای کالنی بــرای من لــذت بخش بود، 
اظهار کــرد: مــردم این استان به ویــژه آن هایی 
که در مناطق مرزی هستند انسان های باغرور  
با ایمان و مقاومی هستند که باوجود سیالب و 
مشکالتی که برای شان پیش آمده بود، خم به 
ابرو نیاوردند و آن چه ما از مردم شنیدیم،خوبی 
و نیکویی بود و این جای قدردانی دارد.روحانی 
افزود: نکته ای که ستاد مدیریت بحران و آقای 
نجار نوشته بودند این بود که وقتی به روستاها 
کمک رسانی می کردند، روستاهایی که نیاز 
باالیی نداشتند ، چیزی از آن ها نمی گرفتند 

و می گفتند ببرید در فالن روستا که آن ها نیاز 
بیشتری دارند،  این بیانگر غیرت ، صمیمیت و 
برادری مردم استان است و واقعا جای قدردانی 
دارد.روحانی خاطرنشان کرد: افتخار می کنم به 
همه مسئوالن جمهوری اسالمی ایران، از مردم 
بزرگوار این کشور تا نیروهای مسلح و خادمان 
دولت، به خاطر این که ما بعد از گذشت یک هفته 
می گوییم مشکل برق در این استان حل شده و 
امروز روستایی نداریم که دارای قطع برق باشد.
روستاهایی هم که مشکل آب داشتند اکثر آن ها 
مشکالت شان رفع شده است و این به معنای کار 
و تالش و زحمت پیگیر است.رئیس جمهور با ابراز 
خوشحالی از وجود وحدت و همدلی در استان، 
اظهار کرد: این که در این استان اتحاد حاکم 
است و شیعیان و اهل سنت عزیز همه در کنار هم 
هستند، مسئوالن محترم، نماینده ولی فقیه، 
علمای بزرگ اهل سنت و مولوی عبدالحمید، 
همه در کنار هم قرار گرفتند، باعث خوشحالی 
است. وجود اتحاد، همبستگی، وحدت و امنیت 
در این استان به خاطر این است که همه مردم در 
کنار هم قرار گرفتند و این بسیار ارزشمند است.

رئیس جمهوردر بازدید ازمناطق  سیل زده  سیستان و بلوچستان:

14هزار واحد مسکونی آسیب دیده بازسازی خواهد شد

خانه  به  شمالی  کــره  مصطفوی-»سفیران 
فراخوانده شدند « داستان از آن جایی آغاز 
می شود که مذاکرات خلع سالح اتمی بین 
واشنگتن و پیونگ یانگ از دومین نشست بین 
کیم جونگ اون و دونالد ترامپ، رهبران کره 
شمالی و آمریکا در هانوی درفــوریــه ۲0١9 
بی توافق و بی نتیجه پایان یافت. خبر بازگشت 
سفیران کره شمالی در چین ، سازمان ملل  و 
چند کشور دیگر به پیونگ یانگ  در حالی منتشر 
شد که گمانه زنی ها دربــاره احتمال بازبینی 
استراتژی مذاکره اتمی پیونگ یانگ با ایاالت 
متحده شدت گرفته است. هدف اصلی از سفر 
این افراد هنوز مشخص نیست اما این احتمال 
وجود  دارد که کره شمالی می خواهد استراتژی 
بازنگری در مذاکره با آمریکا را در جریان دیدار 
با این سفیران مطرح کند.به تازگی ارگان حزب 
کمونیست در کره شمالی این روزها را روزهای 
مرگ و زندگی در روابط با آمریکا نامیده است. 
مــذاکــرات خلع ســالح اتمی بین واشنگتن و 
پیونگ یانگ از دومین نشست بین کیم جونگ 
اون و دونالد ترامپ، رهبران کــره شمالی و 
آمریکا در هانوی که فوریه ۲0١9 بی توافق و 
بی نتیجه پایان یافت، همچنان متوقف است. 
کره شمالی گفته، تا زمانی که آمریکا به طور 
کامل درخواست هایش را نپذیرد و سیاست 
خصمانه خــود در قبال پیونگ یانگ را کنار 

نگذارد، به مذاکرات برنمی گردد و... گزارش 
ما را در صفحه بین الملل بخوانید.

  تصمیم نا عادالنه ای اف سی برای لغو میزبانی 
کشورمان از بــازی هــای آسیایی همه مــان را 
شوکه کــرد. شب گذشته و پیش از همه، تیم 
هایی که قرار بود در این بازی ها پا به توپ شوند 
در این بــاره موضع گرفتند و اعــالم کردند که 
به هیچ وجه حاضر نیستند در کشور سومی به 
میدان بروند. این ماجرا انگار سر دراز دارد. 
رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان روز گذشته 
در واکنش به ایــن خبر پاسخ محکمی به ای 
اف سی داد و گفت:   در کشور دیگر بازی نمی 
کنیم . او در بخشی از صحبت هایش گفت: این 
تصمیم برای ما خوب نیست و برای آن ها هم 
بدون هزینه نیست چون برای تــداوم فعالیت 
AFC ثابت می شــود  شیخ سلیمان گــوش به 
فرمان کسانی دیگر اســت، از این رو رسما به 
او اعتراض شد. در این باره دیــروز جلساتی با 
حضور مسئوالن مربوط برگزار شد و امروز هم 
این جلسات در وزارت ورزش ادامه دارد و رسما 
موضع جمهوری اسالمی قبل از ظهر اعالم 
می شود. چنان چه این رویه غلط را اصالح کنند 
تیم های ایرانی شرکت می کنند در غیر این 
صورت شرکت نمی کنند. جوانان ما می دانند  
ارزش عزت و غرور ملی به مراتب از هر تصمیمی 
مهم تر است. تحت هیچ شرایطی حق نداریم با 

غرور و هویت ملی معامله و بازی کنیم. از طرفی 
اگر این روند را بپذیریم برای بازی های بعدی 
دچار چالش  می شویم و باید در همین نقطه این 
روند را متوقف کنیم و... تمام اخبار مربوط به 
لغو میزبانی و گزارش جذاب از این موضوع را در 

صفحات ورزشی و هشتگ بخوانید.
  رضا کیانیان بعد از سه سال دوبــاره اجرای 
حراجی آثار هنری را بر عهده گرفت و جمعه شب 
در دوازدهمین دوره حراج تهران آثار هنرمندان 
را با قیمت 3١ میلیارد چکش زد. آقای بازیگر 
ــرای ایــن مراسم را بر  البته جــدا از ایــن که اج
ــت،  خــودش هم اثــری را بــرای این  عهده داش
65 میلیون  حراجی آورده بــود که با قیمت 
تومان به فروش رسید. در این حراجی ١١٨ اثر 
از هنرمندان پیش کسوت و جوان هنر معاصر 
برای فروش ارائه شد؛ گران ترین اثر دوازدهمین 
حراج تهران، تابلوی نقاشی خط حسین زنده 
رودی با عنوان »قوس آبی نیلگون« بود  که بین 
سه تا چهار میلیارد تومان قیمت گذاری شد. 
این اولین باری نیست که رضا کیانیان، اثری را 
به حراجی می آورد. او تا قبل از این چهاربار در 
حراجی تهران شرکت کرده و اولین اثرش را به 
قیمت ١3 میلیون تومان فروخته بود. گزارش 
مفصلی از دوازدهمین دوره حراج تهران و سابقه 
کیانیان در برگزاری این مراسم نوشته ایم. این 

گزارش را در صفحه ادب و هنر بخوانید.

فراخوان اون، پاسخ قاطع به AFC و چکش 31 میلیاردی!
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تحلیل روز

جوالِن همواره انتخاباتی! 
جوالن همواره برای رژیم صهیونیستی بسیار 
حائز اهمیت بــوده اســت. در جنگ شش روزه 
که در آن کشورهای عربی شکستی فاجعه بار 
بلندی های  ــد  ــوردن خ صهیونیستی  رژیـــم  از 
جوالن که جزئی از خاک سوریه بود به اشغال 
ســال  در  ــل  ــی ــرائ اس درآمــــد.  صهیونیست ها 
1981 به طور رسمی مناطق اشغالی جوالن 
را ضمیمه سرزمین های اشغالی کــرد؛ کاری 
که بارها موجب اعتراض سازمان ملل و شورای 
امنیت قرارگرفت و هیچ گاه به عنوان بخشی از 
سرزمین رژیم جعلی صهیونیستی به رسمیت 
شناخته نشد.از اردیبهشت 95 تاکنون نتانیاهو 
و بسیاری از ســران رژیــم صهیونیستی بارها از 
لــزوم اتصال جــوالن به سرزمین های اشغالی 
به عنوان حداقل خواسته و آرزوی تل آویو از بحران 
ــران کشورهای  با س سوریه در دیدارهایشان 
ــد امــا از  غربی و روسیه سخن به میان آورده انـ
بهمن 96 که محور مقاومت پیروزی های حیاتی 
در حومه دمشق به دست آورد و پرونده بحران 
سوریه به پایان خود و مرحله سیاسی نزدیک تر 
می شود، بار دیگر صهیونیست ها اقدامات خود 
ــوالن افــزایــش دادنـــد. به طور  را درخــصــوص ج
نمونه نتانیاهو در بهمن 96 گذشته در حاشیه 
اجالس امنیتی مونیخ با گوترش دبیر سازمان 
ملل دیــدار کوتاهی داشت و در این دیــدار به او 
گفت که رژیم صهیونیستی هرگز به اشغال جوالن 
پایان نمی دهد.منطقه جوالن به دلیل جایگاه 
استراتژیک و حساس آن به واسطه مشرف بودن 
آن بر سرزمین های مجاورش از جمله دمشق، 
حیفا و مناطق شمالی سرزمین های اشغالی که 
بخش عظیمی از جمعیت صهیونیست ها را شامل 
می شود، همواره حساسیت برانگیز بوده است. 
مسئله آب، انرژی، کشاورزی و ... از دیگر عواملی 
است که بر اهمیت جوالن می افزاید.جوالن برای 
رژیم صهیونیستی از چنان اهمیتی برخوردار 
است که شاید بیراه نباشد که گفته شود تغییر 
وضعیت کنونی جوالن و به رسمیت شناختن این 
منطقه به عنوان جزئی از سرزمین های اشغالی 
اسرائیل، مهم ترین و بزرگ ترین خواسته تل آویو 
از بحران سوریه است. هم اکنون، ۴۰ هزار نفر در 
بلندی های جوالن زندگی می کنند که 2۰ هزار 
نفر یهودی و 2۰ هزار نفر باقی مانده از دوران 
پیش از اشغال هستند. آن گاه دروزی ها حدود 
5۰ درصد از این جمعیت را تشکیل می دهند 
ــراد خــود را شهروندان ســوری االصل  و ایــن اف
می دانند. اهمیت اقتصادی و اجتماعی جوالن 
در کنار حضور دروزی ها و موقعیت ژئواستراتژیک 
این منطقه موجب شده است که این منطقه به 
پــرونــده فلسطین  نقاط سرنوشت ساز  از  یکی 
این  ــود.  ش تبدیل  اسرائیل  اشغالگری های  و 
انتقال  از  بعد  ترامپ  می شود  موجب  اهمیت 
سفارت به قدس، جوالن را به عنوان بخشی از 
خاک رژیم اشغالگر به رسمیت بشناسد،نوعی 
اعانه انتخاباتی به نتانیاهوکه رویارویی دشوار با 

رقبایش در پیش دارد.

در  ان  ان  ــی  سـ شــبــکــه 
ــوع  ــوض ــی بـــه م ــ ــزارش ــ گ
فشارهای اخیر بر دولت  
آمریکا بــرای خــروج از عــراق پرداخت و نوشت: 
مقامات پارلمان عراق که روابــط قدرتمندی با 
تهران دارند، روندی را برای پایان دادن به حضور 
نظامی آمریکا در عراق آغاز کرده اند که یک واکنش 
تند در قبال حمله آمریکا به ژنرال »قاسم سلیمانی«  
به شمار می رود.در پی این حمالت، عملیات های 
مشترک آمریکا و عــراق علیه داعــش به حالت 
تعلیق درآمد و »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
پیشبرد امور در بغداد تاکید کرد که خروج نظامیان 
آمریکایی تنها راه حمایت از  عراقی هاست هرچند 
که تاکید کرده، تصمیم گیری درباره این موضوع 
از وظایف دولــت بعدی عــراق است.سی ان ان 
مدعی شد، از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 

2۰۰۳،  تهران و واشنگتن در حال رقابت برای 
نفوذ در عراق هستند و در این نبرد ایران در حال 
پیروز شدن است. استراتژی مستحکم و پایدار 
ــران که آمریکا فاقد آن است به تهران اجازه  ای
داده است به تدریج طرح خود را به بافت سیاسی 
عراق ببافد.سی ان ان با اشاره به روابط مستحکم 
ایران در حوزه های مختلف با گروه های مختلف 
عراقی طی سال های اخیر اضافه کرد، به دلیل 
ــدارد که  ایــن پیوندهای محکم، اصــال تعجب ن
مقامات ارشد دولت و پارلمان این کشور بعد از 

ترور ژنرال قاسم سلیمانی در سمت ایران قرار 
گرفته اند. به نظر می رسد این ترور به سود اهداف 
دراز مدت ایران است؛ یعنی خروج نظامی آمریکا 
از منطقه.»فواز گرگز« استاد روابط بین الملل 
مدرسه اقتصادی لندن می گوید، »ایران هم اکنون 
متنفذترین دولت در عراق است و اگر واشنگتن 
مجبور به ترک عراق شود این قدرت افزایش نیز 
خواهد یافت«.این کارشناس روابط بین الملل 
در ادامــه گفت: »اگر آمریکا عراق را ترک کند، 
مردم کل منطقه فکر می کنند که به رغم ادعاها، 

ترامپ واقعا هیچ راهبردی برای غرب آسیا ندارد 
و در پایان مجبور می شود به خانه بازگردد.«سی 
ان ان اضافه کرد، خروج اجباری از خاک عراق 
پایان تحقیرآمیز ماموریت طوالنی مدت ارتش 
آمریکا در عراق خواهد بود که میلیاردها دالر از 
پول مالیات دهندگان آمریکایی را بر باد داده و 
جان هزاران سرباز آمریکایی را گرفته است.سی 
ان ان در پایان نوشت: »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا خروج نظامیان آمریکایی از عراق را رد 
کرد اما همزمان به کاهش احتمالی شمار این 
نیروها در عراق اشاره کرده است. گرگز در این 
باره می گوید، این پیشنهاد به عنوان یک تمرین 
نجات دهنده برای آمریکاست که اجازه می دهد 
نیروهای آمریکایی برای مقابله با داعش در تعداد 
کم در عراق بمانند اما اساسا آغازی است برای 

روند خروج از خاک عراق.

سی ان ان: آمریکا در آستانه خروج 
تحقیرآمیز از عراق است 

  محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

تحقیر ؛ نتیجه سازش
»رونی شالوم« تحلیل گر صهیونیست، در واکنش 
به اعتراض مردم اردن به توافقنامه گازی تل آویو - 
امان، توئیت زد: »اردنی ها! همه می دانند تظاهرات 
شما الکی است. اگر جدی هستید و شهامت دارید، 
شاهتان را سرنگون کنید اما شما صرفا ... هستید. 
پس خفه شوید و پولش را بدهید.« اردن از اولین 
کشورهای عربی است که در راستای عادی سازی 

رابطه با رژیم اشغالگر صهیونیستی گام برداشت.

 هفته پیش، دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور 
آمریکا، عکسی از خود منتشر کرد که در آن تفنگی 
مزین به صلیب اورشلیم در دست دارد و روی خشاب 
این تفنگ نیز عکسی از هیالری کلینتون پشت 
میله های زندان دیده می شود. به گفته او هیچ چیز 
بدی در این عکس وجــود ندارد.سخنگوی او به 
واشنگتن پست گفت که این عکس که چند روز بعد 
از ترور سپهبد سلیمانی منتشر شد، مطابق با یک 
سنت رایج بین اسلحه داران است و صرفا »اشاره ای 
است به جنگجویان تاریخی«. شرکت سازنده این 
تفنگ هم گفته اســت که پیوند زدن ایــن صلیب 
اورشلیم به نمادهای تنفر »قطعا احمقانه« است.دن 
جونز، تاریخدان و نویسنده کتاب »صلیبیون: تاریخ 
حماسی نبرد بر سر سرزمین های مقدس«، می گوید 
»این نماد را هم باید مثل هر نماد دیگری در جای 
درستش دید«. او خودش هم صلیب اورشلیم را روی 
مچش خالکوبی کرده است. این خالکوبی یادگار 
سفری است که چند سال پیش به این شهر داشت 
و با همان شیوه ای انجام شده است که زائران صدها 
سال پیش استفاده می کردند. جونز می گوید »اگر 
از منظر سفر زیارتی مسیحیان به اورشلیم به مسائل 
نگاه کنیم، این نماد عبادت صلح آمیز است اما اگر از 
منظر دونالد ترامپ جونیور و صلیب اورشلیم روی 
تفنگ به مسائل نگاه کنیم، مسئله مشخصا خشونت 
علیه مسلمانان و برخورد میان تمدن هاست که به 

قرون وسطی بازمی گردد.«

»کن استار« که در جریان استیضاح بیل کلینتون از 
سوی جمهوری خواهان به عنوان دادستان اصلی 
محاکمه رئیس جمهوری وقت آمریکا برگزیده شده 
بود قرار است اکنون به عنوان وکیل مدافع از دونالد 
دموکرات ها  برابر  استیضاح  جلسات  در  ترامپ 
دفاع کند. دونالد ترامپ که جلسات استیضاح او از 
پنج شنبه 16 ژانویه، در مجلس سنا رسما آغاز شده 
»کن استار« و »رابرت ری« را که مسئول تحقیقات از 
بیل کلینتون در جریان استیضاح او بودند به عنوان 
وکالی خود معرفی کرده است. کن استار پیش از این 
عضو شورای مستقل وکالی دادگستری آمریکا بود و 
کسی بود که در دهه 8۰ میالدی مسئولیت تحقیقات 
معروف به وایت واتر را که به بیل کلینتون و هیالری 
همسرش مربوط می شد هدایت کرد. آن تحقیقات 
درباره پرونده زمین خواری در ایالت آرکانزاس بود. 
در جریان آن تحقیقات بود که در نهایت شواهدی 
غیرمرتبط با موضوع تحقیقات کشف شد و آن رابطه 
خارج از زناشویی بیل کلینتون با یکی از کارآموزان 
کاخ سفید به نام مونیکا لوینسکی بود. این رسوایی 
اخالقی در نهایت در سال 1998 به استیضاح بیل 
کلینتون، رئیس جمهور وقت در مجلس سنا ختم شد 
هرچند کلینتون در نهایت گناهکار شناخته نشد و به 
کاخ سفید بازگشت. حاال، جلسه استماع دادخواست 
استیضاح روز سه شنبه و پس از بازگشت سناتورها از 
تعطیالت سه روزه، آخر این هفته آغاز خواهد شد.به 
نوشته گاردین، استیضاح ترامپ،  سومین مورد 
استیضاح یک رئیس جمهور در آمریکاست و مشروع 

ترین آن ها هم به شمار می رود.

توئیت روز 

قاب بین الملل 

چهره روز 

رایزنی آمریکا با »اربیل« برای احداث 4 پایگاه نظامی در کردستان عراق 

تقالی یانکی ها برای ماندن 
پس از تصویب الزام آور مصوبه اخراج نظامیان 
آمریکایی از عراق در پارلمان این کشور، آمریکا 
برای تداوم حضور نظامی در منطقه وارد مذاکره 
با مقام های کرد عراقی شده است.به نوشته 
پایگاه خبری المسله، مسئوالن آمریکایی طی 
۴8 ساعت گذشته با مسئوالن اربیل دربــاره 
مسائل مختلف که مهم ترین آن مسئله حضور 
نیروهای آمریکایی در منطقه کردستان عراق 
است، گفت وگو کردند.حتی هیئت آمریکایی 
در گفت وگو با نیچروان بارزانی رئیس منطقه 
ــداث چهار پایگاه  کردستان عــراق دربــاره اح
نظامی  در ایــن منطقه و همچنین تسریع در 
افتتاح  بزرگ ترین کنسولگری آمریکا در جهان 
در شهر اربیل گفت وگــو کــرده اند.نیچروان 
بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق روز جمعه 

گـــفـــت وگـــو  در 
ــه  ــ ــ ــام ــ ــ ــا روزن ــ ــ ب
»الــمــانــیــتــور«، با 
پارلمان  تصمیم 
عـــــراق دربـــــاره 
ــراج نیروهای  اخ
خارجی از عراق 
از  و  ــت  ــف ــال ــخ م
نیروهای  حضور 

آمریکایی حمایت کرد.بارزانی چه با حضور 
نظامیان آمریکایی در عراق موافق و چه مخالف 
باشد پارلمان این کشور رای به اخراج نظامیان 
بیگانه داده است و او نیز الــزام دارد که به این 
مصوبه  و حاکمیت عراق احترام بگذارد.هر چند 
کردستان عراق به عنوان یک منطقه فدرال در 
قانون اساسی این کشور شناخته شده است اما 
بر اساس اختیارات داده شده به اداره محلی 
کردهای عراقی، این اداره در محدوده حقوق 
داخلی اختیار تصمیم گیری دارد و درباره مسائل 
بین المللی و جهانی و دفاعی و روابط خارجی 
حق حاکمیتی با دولــت مرکزی اســت.در این 
زمینه مذاکره مقام های آمریکایی با اداره محلی 
ــداث چهار پایگاه  کردستان عــراق دربــاره اح
نظامی در منطقه کردنشین عراق نیز برخالف 
قانون اساسی عراق و تشویق کردها برای مقابله 
با بغداد ارزیابی می شــود.در این چارچوب به 
نظر می رسد آمریکا ممکن است برای حضور 
نظامی خود در منطقه، نیروهای گریز از مرکز 
را به تجزیه طلبی تشویق و عراق را با تنش های 
داخلی روبه رو کند.این اتفاقات در حالی است 

که مقتدی صدر رهبر جریان صدر از مردم عراق 
خواست که روز جمعه آینده راهپیمایی گسترده 
ــراج نظامیان آمریکایی  ای با درخــواســت اخ
ازعــراق برگزار کنند و پیش بینی می شود که 
میلیون ها عراقی در این راهپیمایی شرکت 
کنند.در این زمینه گروه های عراقی از جمله 
ائتالف فتح به آمریکا هشدار داده اند در صورتی 
که  به درخواست های مسالمت آمیز برای خروج 
نظامیان خود از عراق پاسخ مثبت ندهد نیروهای 
آمریکایی به عنوان نیروهای اشغالگر شناخته 
خواهند شد و برای اخراج این نیروها فاز نظامی 
آغاز می شود.از سویی با توجه به این که عراقی 
ها یکپارچگی عراق را خط قرمز خود می دانند 
و هیچ یک از کشورهای منطقه با تجزیه عراق 
موافق نیست ومنطقه کردنشین نیز هیچ عمق 
برای  استراتژیک 
تجزیه طلبی ندارد 
و از همه مهم تر این 
که آمریکا به هیچ 
وجــه شریک قابل 
ــادی بــرای  ــم ــت اع
کــردهــا نیست به 
ــی رســـد به  نــظــر م
نفع آن هاست که 
با بغداد در موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از 

عراق همسوشوند.

 بغداد: تصمیم خروج آمریکا شامل کردستان 	 
هم می شود

 سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
از وجود مذاکرات بین بغداد و واشنگتن برای 
بازنگری در روابــط امنیتی بین دو کشور خبر 
داد. سرتیپ عبدالکریم خلف ، همچنین گفت: 
عقب نشینی آمریکا از عراق شامل کل خاک کشور 
از جمله اقلیم کردستان است. از سوی دیگر، رعد 
هاشم، پژوهشگر سیاسی گفت: درخواست های 
اخراج نیروهای آمریکایی فقط برای امروز نیست 
بلکه هر روز با توجه به تحوالت اوضــاع امنیتی 
شدت می گیرد. بعد از رخدادهای اخیر عراق 
ــرای سوءاستفاده از آن به عنوان  و تالش ها ب
بخشی از نزاع آمریکا و ایران طرف های سیاسی 
و پارلمانی مجدد خــواهــان اخـــراج نیروهای 
آمریکایی شده اند. وی گفت: کردها با توجه به 
خطر داعش موضع نهایی شان را اعالم کرده اند 

و مخالف خروج آمریکا هستند. 

کره شمالی سفیرانش را فراخوانده، استراتژی مذاکره اتمی پیونگ یانگ با واشنگتن 
بازبینی می شود؟ 

نبرد مرگ و زندگی
جی جائه ریونگ، سفیر پیونگ یانگ در چین 
و کیم سونگ، سفیر کره شمالی در سازمان 
ملل، دیروز پکن را به مقصد پایتخت کره شمالی 
ترک کردند. همچنین سفیران کره شمالی در 
آنگوال و سنگاپور در فرودگاه بین المللی پکن 
ــده شدند که حکایت از نشست احتمالی  دی
هیئت های دیپلماتیک خارجی در پیونگ یانگ 
دارد. حــدود 1۰ دیپلمات دیگر کره شمالی 
ــرواز حضور  نیز در کنار ایــن سفیران در ایــن پ
داشتند. هدف اصلی از سفر این افــراد هنوز 
مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که 
کره شمالی می خواهد استراتژی مذاکره با 
آمریکا را در جریان دیدار با این سفیران مطرح 
کند. مذاکرات خلع سالح اتمی بین واشنگتن 
و پیونگ یانگ از دومین نشست بین کیم جونگ 
اون و دونالد ترامپ، رهبران کره شمالی و آمریکا 
در هانوی که فوریه 2۰19 بی توافق و بی نتیجه 
پایان یافت، همچنان متوقف است. یکی از منابع 
آگاه گفته است  بازگشت سفیران کره شمالی به 
کشورشان می تواند نشانه ای از تحولی جدید در 
قبال مذاکرات کره شمالی با آمریکا باشد. آن ها 
می توانند درباره موضوع تامین ارز در کشور که 

به شدت در حال کاهش است، گفت وگو کنند.

وزیر خارجه برکنار شد	 
همزمان با اعالم این خبر، خبرگزاری ان کی 
سئول به نقل از منابع ناشناس اعالم کرد »ری 
یونگ هو«، وزیر خارجه کره شمالی برکنار شده 
اما نام جانشین وی تا روز پنج شنبه اعالم نخواهد 
شد. »ری« متولد 1956 فرزند ری میونگ جی، 
معاون مدیر سازمان و دپارتمان راهبردی، نهادی 
در داخل حزب کارگر کره شمالی با مسئولیت 
نظارت بر انتصاب های مدیران در کشور است.  
پــدرش نیز از دبیران خبرگزاری مرکزی کره 
شمالی بــود. ری به خوبی انگلیسی صحبت 
می کند و دانــش آموخته دانشگاه زبان های 
خارجی پیونگ یانگ است. او سال ها پست های 
ارشد کشوری در زمینه امور غرب را به عهده 
داشت. ری یونگ هو از سال 2۰۰۳ تا 2۰۰۷ 
سفیر کره شمالی در لندن بود و به عنوان معاون 
وزیر خارجه و نماینده کشورش در مذاکرات شش 

جانبه خلع سالح هسته ای فعالیت کرده است.

ژنرال آمریکایی: کره شمالی با سرعت در 	 
حال ساخت تسلیحات جدید است

ــای مــذاکــره مقامات ارشد  در حالی که دره
پیونگ یانگ-واشنگتن ماه هاست بسته مانده، 

ژنرال »جان هیتن« در سخنانی در اندیشکده 
مطالعات راهــبــردی و بین المللی CSIS در 
موشکی  ســریــع  پیشرفت  گــفــت:  واشنگتن 
نیازمند آزمایش سریع، پرواز سریع و یادگیری 
سریع است. کره شمالی شاهد شکست های 
چشمگیری بود اما، آیا متوقف شد؟ این کشور 
همزمان با پیشرفت در زمینه برنامه موشکی 
اش، از اشتباهاتش درس می گیرد. به گزارش 
ســـی ان ان، هیتن افــزود، کــره شمالی که در 
فهرست اقتصادهای قدرتمند جهان، رتبه 115 
را به خود اختصاص داده، با سرعتی مشابه هر 
کشوری در کره زمین در حال ساخت موشک 
های جدید، تجهیزات جدید و تسلیحات جدید 

است. سرعت خودش یک توانایی است.

کشور »اون« آماه نبرد است؟	 
ــالح های  گـــزارش هــا از ســرعــت توسعه س
بازدارنده از یک سو و فراخوان سفیران کره 
در دیگر کشورها، از سوی دیگر این سوال 
را مطرح می کند که کره آماده نبردی جدی 

با آمریکاست؟ خبرگزاری کره شمالی آخر 
هفته گذشته در گــزارشــی نــوشــت: آمریکا 
دیگر فشارها را از حد گذرانده و برای نابود 
کردن و خفه کردن کره شمالی از هیچ اقدامی 
خودداری نکرده است. در این گزارش آمده 
تحریم های مرگبار آمریکا بــرای این کشور 
بسیار خطرناک تر از هر زمانی است ما درگیر 
نبرد مرگ و زندگی هستیم. این گزارش می 
افزاید در نبود موفقیت در گفت و گوها با کره 
شمالی و با وجود تحریم های سخت آمریکا باید 
بیش از هر زمانی به خود اتکا کنیم و مقاومت 
قوی در برابر آمریکا داشته باشیم. روزنامه 
ــزارش دیگری  مینجو کــره شمالی هم در گ
آورده است باید دیوارها را فرو ریخت و درها 
را گشود و برای عبور از آتش آماده بود قدرت و 
فناوری باید تقویت شود. این رسانه از فشارها 
و تحریم های آمریکا و دیگر متحدانش به عنوان 
فشارهای مرگبار یاد کرده که از همه خطوط 
قرمز و محدودیت ها عبور کرده است و هدفی 

جز خفه کردن صدای کره شمالی ندارد.

خبر متفاوت

ترامپ خودش را حرامزاده خواند! 
در  سخنرانی،  یــک  در  آمریکا  رئیس جمهور 
اظهاراتی به حرامزاده بودن خود اعتراف کرد  
و از این که نمایندگان دموکرات کنگره تالش 
می کنند او را برکنار کنند، گالیه کرد.ترامپ 
ــو«،  ــی »ال اس یـ که در جمع اعضای تیم ورزش
صحبت می کرد، بازیکنان و مربی های این تیم 
را به کاخ سفید دعــوت کرد و از آن هــا خواست 
با حضور در دفتر رئیس جمهور، با وی عکس 
ریاست جمهوری  میز  »پشت  گفت:  بگیرند.او 
میز[  ]آن  کــه  مدت هاست  می گیریم.  عکس 
ــت. رؤســای جــمــهــور زیـــادی ]آن جا  ــاس آن ج
بوده اند[، برخی هایشان خوب بودند و برخی 
هم نه چندان خوب.«ترامپ افزود: »اما االن یک 
]رئیس جمهور[ خوب گیرتان آمده، هرچند که 
دارند تالش می کنند این حرامزاده را استیضاح 
کنند، باورتان می شود؟ « این اظهارات خالف 
عرف ترامپ، با خنده حاضران در این دیدار همراه 
شد.این اولین بار نیست که ترامپ با ادبیاتی دور 
از جایگاه یک رئیس جمهور صحبت می کند. او 
پیش از این هم رقبای سیاسی خود و همچنین 
مقام های خارجی را با القابی زننده خطاب کرده 
بود. وی هیالری کلینتون را »متقلب«، جو بایدن 
را »خوابالو«، مایکل بلومبرگ را »مایک کوچولو«، 
چاک شومر را »چاک گریان« و برنی سندرز را 

»برنی دیوانه« می خواند.

در ذهن رئیس جمهور روسیه چه می گذرد؟ 

پوتین و هنر کناره گیری با حفظ قدرت 
رئیس جمهور روسیه احتماال در سال 2۰2۴ 
ریاست جمهوری را ترک می کند اما قصد 
بازنشستگی ندارد. روزنامه نیویورک تایمز 
دربــاره کناره گیری والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه از قدرت و پیامدهای آن نوشته 
است: چندین سال پیش بنا به دالیلی که هرگز 
توضیح داده نشد، والدیمیر پوتین به مدت 
بیش از یک هفته از انظار عمومی ناپدید شد. 
این غیبت کوتاه اما چیزی را درباره سیاست 
2۰ سال  روسیه نشان داد. پوتین پس از 
رهبری روسیه، سرپرستی جامعه ای سیاسی 
را در دست دارد که شاید بیش از حضور او، 
از غیبتش هراسان باشد. این مسئله بیش از 
هر چیز دیگری به توضیح دلیل استفاده او از 
سخنرانی وضعیت کشور در روز چهارشنبه 
ــالم غافلگیرکننده سازمان دهی  ــرای اع ب
مجدد دولــت، چهار سال پیش از زمانی که 
قصد کناره گیری دارد، کمک می کند. اما 
پرسشی نیز مطرح می شود: آیا او می تواند 
بدون ایجاد تشنج در نظام سیاسی روسیه 
و در خطر قــرار دادن میراث و حتی امنیت 
خــود کناره گیری کند؟ اصــالحــات قانون 
اساسی پوتین برنامه ای را برای ایمن ماندن 
از بروز درگیری های داخلی در صورت تمایل 
نداشتن اش بــرای باقی ماندن در جایگاه 
ریاست جمهوری پس از پایان دوره  فعلی اش 
در سال 2۰2۴ ارائه می کند. کلید حل این 
مسئله این است که نشان داده شود او قصد 
ندارد پس از ترک ریاست جمهوری، قدرت 
را واگــذار کند. در نظام روسیه، اتحادهای 
اولیگارش ها، ژنرال ها، فرمانداران، ماموران 
اطالعاتی و روسای شرکت های نفتی برای 
قــدرت و پول رقابت می کنند. آن هــا عموما 
خارج از انظار عمومی اطالعات مخربی را 

ــاره یکدیگر منتشر و کــاری می کنند که  درب
رقبایشان دستگیر یا تبعید شوند. پوتین به 
جای دادگاه ها در این نزاع ها حکمیت و از 
تشدید تنش ها جلوگیری می کند. به گفته 
کنستانتین گــازه، جامعه شناس دانشکده 
علوم اجتماعی و اقتصادی مسکو، در صورت 
بازنشستگی پوتین و ترک این جایگاه، »جنگ 
داخلی به راه خواهد افتاد«. به نظر می رسد 
تغییراتی که از سوی پوتین مطرح شده ، برای 
حفظ جایگاه حکمیتش در این نزاع ها طراحی 
شده  است. این تغییرات قدرت را از ریاست 
جمهوری سلب می کند و آن را میان پارلمان 
و نهادی که به تازگی قدرت گرفته، موسوم به 
شورای دولت تقسیم و پیش از آن که هرگونه 
کند،  پر  را  او  جایگاه  احتمالی،  جانشین 
ریاست جمهوری را تضعیف می کند.به گفته 
کنستانتین گازه، جامعه شناس دانشکده علوم 
اجتماعی و اقتصادی مسکو، پوتین می تواند 
ــه شــده- نخست  هر یک از جایگاه های ارائ
ــت یــا رهبری  ــری، ریــاســت شـــورای دول وزیـ
حزب اکثریت در پارلمان- را بر عهده بگیرد 
و همچنان امنیت خود و ثبات نظام سیاسی 
را حفظ و در عین حال ریاست جمهوری را 
واگذار کند. طبق قانونی که در سال 2۰۰1 
تصویب شد، پوتین در صــورت کناره گیری 
مشمول مصونیت قضایی خواهد شد و ماهانه 
58۰ هزار و ۳5 روبل یا حدود 95۰۰ هزار 
دالر دریافت خواهد کرد. والدیمیر میلوف، 
معاون سابق وزیر انرژی روسیه اظهار کرده: 
یک چیز مشخص است. پوتین طرحی را ارائه 
کــرده که نظام فعلی که به شــدت بر قدرت 
رئیس جمهور متمرکز اســت، تغییر یابد و 
تعادل ها  و  بررسی ها  از  پیچیده تر  نظامی 

جایگزین آن شود.
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چهره ها و گفته ها 

 اصرار دولت برای خالص شدن
 از دست »هما«

در حالی که برخی مسئوالن دولتی در تالش 
بودند زمان واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر 
را به تاخیر بیندازند یک مسئول مهم اقتصادی در 
کابینه در ابالغیه روزهای اخیر خود به مدیران 
اجرایی، متذکر شده این درخواست از نظر هیئت 
واگذاری که شامل چهار عضو هیئت وزیران و دو 
نماینده مجلس است قابل قبول نبوده و تنها در 
صورتی هما قابلیت استثنا از بنگاه های مشمول 
واگــذاری را دارد که وزیــر  شهرسازی بتواند از 

هیئت دولت مجوز جدیدی را اخذ کند.

دستور ویژه دولت برای اجرای 
طرحی جالب در مناطق دورافتاده 

پس از آن که یک مقام مهم اجرایی در گزارشی 
به مسئوالن نهاد ریاست جمهوری، خبر داد که 
ده ها مدرسه بدون استفاده از مناطق روستایی 
و برخی شهرستان های کوچک در کشور وجود 
ها  آن  از  کاملی  و  مناسب  استفاده  کــه  دارد 
نمی شود، یک مدیر دولتی با صدور دستوری 
خطاب به تعدادی از دستگاه های اجرایی، از 
آن ها خواسته است به منظور تحقق برنامه های 
اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی، از این مراکز 
برای مواردی چون آموزش و توانمندسازی مردم 
و بیکاران، افزایش مهارت های شغلی، ایجاد 
مشاغل خانگی و بازارچه های محلی و اجرای 
تأثیرگذار  اجتماعی  و  فرهنگی  هــای  برنامه 

استفاده کنند.

 مجلس دهم بهتر ازمجالس 
هشتم و نهم 

علی مطهری نماینده مــردم تهران در مجلس 
دربـــاره عملکرد مجلس دهــم گفت: عملکرد 
مجلس دهم از دو دوره قبل بسیار بهتر بوده 
است اما متاسفانه به دلیل تبلیغاتی که علیه 
این مجلس شکل گرفت، این را در ذهن مردم 
به وجود آوردند که این مجلس بی کفایت بوده 

ــاال شما نگاه کنید  ــت. ح اس
مطابق  بعدی  مجلس  اگــر 

چگونه  باشد،  میل شان 
ــاال  ــ بـ را  آن 

/ . ند می بر
ایلنا

 با سیاست های کلی انتخابات 
چه کردید؟

سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در واکنش به انتقاد رئیس جمهور 
از شورای نگهبان گفت:  آقای روحانی جای حمله 
به شورای نگهبان، بگویید با سیاست های کلی 
انتخابات چه کردید؟تضعیف ارکان نظام به ویژه از 
زبان مسئوالن ارشد در رسانه های عمومی باعث 

خشنودی آمریکا و تحقق 
اهــداف بدخواهان و 

منافقان است./آنا

انتخابات یازدهمین دوره مجلس روز جمعه دوم 
اسفند امسال در حالی برگزار  می شود که جریان 
اصالح طلب از عدم تایید صالحیت تعداد زیادی 
از داوطلبان این جریان توسط هیئت های نظارت 
ابراز نگرانی کرده است. این موضوع با واکنش 
چهره های فعال این جریان نیز همراه شده است. 
این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان 
اعمال سلیقه سیاسی نسبت ثبت نام کنندگان 
در انتخابات را رد می کند. در همین حال مجید 
انصاری از رایزنی محمد رضا عارف برای تایید 

صالحیت ها با شورای نگهبان خبر داد.

انصاری: مستندات رد صالحیت به افراد 	 
ارائه شود تا بتوانند از خودشان دفاع کنند

مجید انصاری عضو شورای 
عــالــی ســیــاســت گـــذاری 
اصالح طلبان در گفت و گو 
با ایلنا ضمن بیان این که 
برخی اصولگرایان نباید 
ــش فضای انتخابات  آرام

و جامعه را دو قطبی و مخدوش کنند، گفت: 
با توجه به صحبتی که با عارف داشتم، ایشان 
گفت که در حال بررسی و برنامه ریزی است 
که با شورای نگهبان در این مورد صحبت کند. 
مجید انصاری،درباره عبارت »فتنه خاموش« که 
اصولگرایان برای حضور کم رنگ اصالح طلبان 

در انتخابات از آن استفاده می کنند و انتقاد آن ها 
از رد صالحیت های شــورای نگهبان را نیز در 
همین چارچوب می بینند، گفت: دربــاره این 
موضوع خود افرادی که مسئله را مطرح می کنند 
باید پاسخ بدهند، این صحبت و تهمتی کلی 
است که گفته می شود و فضای جامعه را مشوش 
می کند؛ باید از این نوع اظهارات که فضای جامعه 
را دو قطبی می کند و آرامش مورد نیاز فضای 
انتخابات را مخدوش می کند، پرهیز کنیم.وی 
با بیان این که اصالح طلبان خواسته ای فراتر 
از قانون ندارند، افــزود: آن ها می گویند جمع 
زیادی از نامزدهایشان رد صالحیت شده اند و 
باید مثل سایر افرادی که رد صالحیت شده اند 
طبق قانون و شفاف به درخواست شان پاسخ 
داده شود و  مستندات رد صالحیت به افراد ارائه 

شود تا بتوانند از خودشان دفاع کنند.

ــوالوردی: اصــالح طــلــبــان  قطع امید 	  ــ مـ
نمی کنند

زمـــیـــنـــه،  هـــمـــیـــن  در 
ــوالوردی،  شهیندخت مـ
ــی  ــ ــاس ــ ــی ــ فـــــــعـــــــال س
اصالح طلب، در گفت وگو 
ضمن  اعتمادآنالین،  بــا 
اظـــهـــار تــایــیــد نــشــدن 

صالحیت تعداد زیادی از اصالح طلبان تاکید 

کرد:  در شرایط فعلی هنوز درباره چگونگی ورود 
جریان اصالحات به انتخابات مجلس یازدهم 
حرف و حدیث هایی مطرح می شود. چیزی 
که تا امروز مشخص است، این است که شورای 
عالی در انتظار نتیجه تعیین صالحیت های 
شهرهای دیگر است تا با مشخص شدن نتیجه 
نهایی، موضع نهایی اعالم شود. البته اعضای 
شورای عالی به شدت به رویکرد یک جانبه گرای 
ــورای نگهبان اعتراض داشتند.این فعال  ش
سیاسی اصالح طلب در عین حال تاکید کرد: 
اصالح طلبان هیچ وقت قطع امید نمی کنند  اما 
شورای نگهبان با این روش، فضای ناامیدکننده 
و فاقد اعتماد عمومی را تشدید کرد. به همین 
ــه چــطــور چنین  دلــیــل جــای تعجب اســت ک

عملکردی از خود نشان می دهند.

موسوی الری: فضای انتخابات را  به فضای 	 
حذف چهره ها، تبدیل کرده اند

حــــــال،  هـــمـــیـــن  در 
حــجــت االســــــالم سید 
ــوی  ــوس عـــبـــدالـــواحـــد م
الری عضو ارشــد شورای 
عــالــی ســیــاســت گــذاری 
ــا بیان  اصــالح طــلــبــان، ب

این که تا جایی که به ما گــزارش شده در اکثر 
استان ها چهره های بسیار ارزشمند را از گردونه 

رقابت خــارج و فضای انتخابات را  به فضای 
حذف چهره ها، تبدیل کرده اند،گفت: این اتفاق 
خطرناکی برای امروز و فردای ایران است. به 
گزارش برنا، او در ادامه درخصوص حضور مردم 
در انتخابات این گونه بیان کرد: مردم قاعدتا به 
حــوزه ای نگاه می کنند که فرد مطلوب و مورد 
تاییدشان در لیست باشد تا رای بدهند، در غیر 

این صورت در انتخابات شرکت نمی کنند.

سیاسی 	  سالیق  کدخدایی: درخصوص 
ثبت نام کنندگان در انتخابات نگاه و رویکردی 

نداریم
از ســوی دیگر عباسعلی 
کدخدایی در واکنش به 
ــرح شــده  ــط انــتــقــادات م
درباره صالحیت نامزدهای 
ــات مــجــلــس  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ان
یـــازدهـــم  گــفــت : تــالش 

این است که در بررسی صالحیت ها بر اساس 
مّر قانون عمل کنیم؛ آن چه قانون مقرر کرده 
است، هیچ تعارفی با کسی نداریم.وی گفت: 
درخصوص سالیق سیاسی ثبت نام کنندگان 
ــردی نــداریــم فقط  ــک در انتخابات نگاه و روی
مستنداتی که در پرونده آن هاست و انطباق با 
قوانین انتخابات را در نظر می گیریم.به گزارش 
ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان شایعات فشار 
بر شورای نگهبان برای تایید صالحیت برخی 
نامزدها را تکذیب کرد و مردود دانست و افزود: 
در مرحله گذشته هیئت  مرکزی و هیئت های 
استانی صالحیت ها را بررسی کردند و اکنون 
بررسی ها توسط شورای نگهبان انجام می شود.

برنامه عارف برای رایزنی با شورای نگهبان 
کدخدایی: درخصوص سالیق سیاسی نامزدها رویکردی نداشته ایم 

روایت ها از آخرین ساعات حیات حاج قاسم 
فرمانده یگان فاطمیون: سردار سلیمانی در آخرین دیدار برنامه مدون ۵ ساله ارائه کردند 

فرمانده یگان فاطمیون با بیان این که حاج قاسم برنامه مدون 
پنج ساله این تیپ را به ما دادند گفت: این برنامه شاید وصیت 
ایشان بود که در آخرین دیدار به ما داده شد. به گزارش تسنیم، 
فرمانده یگان فاطمیون که نامش در خبرها ذکر نشده است در 
مراسم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
در حسینیه ثارا... شهر کرمان افزود: به تازگی روایت هایی از 
او شنیده می شود که شاید باورنکردنی باشد. وی با یادآوری 
این که در عملیاتی هواپیماهای آمریکایی دو طرف بالگرد ما را 
محاصره کردند، از او خواستیم که مسیرمان را تغییر دهیم اما 
قبول نکرد، افزود: ما به راه خود ادامه دادیم و هواپیماها نیز از 

کنار ما رفتند.
فرمانده یگان فاطمیون با بیان این که بزرگ ترین میراث حاج 
قاسم تشکیل گروه های مقاومت در منطقه است خاطرنشان 
کرد: سردار سلیمانی کارها را کلید می زد و اداره گروه ها را 
ــذار می کرد.وی همچنین گفت: بــرادران  به خود مــردم واگ
افغانستانی از سردار سلیمانی تقاضا کردند که در جبهه سوریه 
حضور پیدا کنند.وی با اشــاره به این که یگان فاطمیون در 
راستای پیروی از خط والیت اقدام می کنند و به هیچ حزب و 
گروه و فرد خاصی وابسته نیستند افزود: سردار سلیمانی فرمود 

"فاطمیون یک جریان سیاسی و نظامی است".

روایتی از جزئیات اتفاقات روز آخر حیات حاج قاسم سلیمانی	 
همچنین به تازگی روایتی به نقل از یکی از مدافعان حرم در 
سوریه  از آخرین ساعات زندگی سردار قاسم سلیمانی منتشر 
شده است .به گفته این مدافع حرم، سردار سلیمانی در آخرین 

سفر خود به سوریه توصیه هایی متفاوت از همیشه داشته است.
به گــزارش تسنیم در این روایــت که مربوط به روز پنج شنبه 

12دی است  آمده است:
- با خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه می شوم، هوا ابری 
است و نسیم سردی می وزد. ساعت 7:4۵ صبح به مکان جلسه 
رسیدم. مثل همه جلسات تمامی مسئوالن گروه های مقاومت 

در سوریه حاضر بودند.
- ساعت 8 صبح

همه با هم صحبت می کنند... در باز می شود و فرمانده بزرگ 
جبهه مقاومت وارد می شود. با همان لبخند همیشگی با یکایک 
افراد احوال پرسی می کند. دقایقی به گفت و گوی خودمانی 
سپری می شود تا این که حاج قاسم جلسه را رسما آغاز می کند. 
هنوز در مقدمات بحث است که می گوید: »همه بنویسن، 
هرچی می گم رو بنویسین!« همیشه نکات را می نوشتیم، 
ولی حاجی این بار تاکید بر نوشتن کل مطالب داشت. گفت 
و گفت... از منشور پنج سال آینده، از برنامه تک تک گروه های 
مقاومت در پنج سال بعد، از شیوه تعامل با یکدیگر...از...
کاغذها پر می شد و کاغذ بعدی...سابقه نداشت این حجم 
مطالب بــرای یک جلسه. آن هایی که با حاجی کــار کردند 
می دانند که در وقت کار و جلسات بسیار جدی است و اجازه 
قطع کردن صحبت هایش را نمی دهد، اما آن روز این گونه 
نبود... بارها صحبتش قطع شد، ولی با آرامش گفت؛ عجله 

نکنید، بگذارید حرف من تموم بشه... .
- ساعت 11:40 ظهر

زمان اذان ظهر رسید؛ با دستور حاجی نماز و ناهار سریع انجام 
شد و دوباره جلسه ادامه پیدا کرد! و حدود هفت ساعت! حاجی 

هرآن چه را در دل داشت گفت و نوشتیم.
- ساعت 3 عصر 

و  گرفتیم  را  دورش  جلسات  همه  مثل  جــلــســه...  ــان  ــای پ
صحبت کنان تا در خــروج همراهی اش کردیم. خودرویی 
ــازم بــیــروت شــد تا  ــود. حاج قاسم ع بــیــرون منتظر حاجی ب

سیدحسن نصرا... را ببیند.
- حدود ساعت 9 شب

حــاجــی از بــیــروت بــه دمــشــق بــرگــشــت. شخص همراهش 
می گفت که حاجی فقط ساعتی با سیدحسن دیــدار کرد و 

خداحافظی کردند. حاجی اعالم کرد امشب عازم عراق است 
و هماهنگی هایی انجام شود. سکوت شد. یکی گفت: حاجی 
اوضاع عراق خوب نیست، »فعال نرین!« حاج قاسم با لبخند 
گفت: »می ترسین شهید بشم!« باب صحبت باز شد و هرکسی 
حرفی زد: »شهادت که افتخاره، رفتن شما بــرای ما فاجعه  
است!حاجی هنوز با شما خیلی کار داریم« اما حاجی رو به ما 
کرد و دوباره سکوت شد، خیلی آرام و شمرده شمرده گفت: 
»میوه وقتی می رسه باغبان باید بچیندش، میوه رسیده اگر 
روی درخت بمونه پوسیده می شه و خودش میفته!« بعد نگاهش 
را بین افراد چرخاند و با انگشت به بعضی ها اشاره کرد؛ اینم 

رسیده  است، اینم رسیده  است...
- ساعت 12 شب

هواپیما پرواز کرد.
- ساعت 2 بامداد جمعه

خبر شهادت حاجی رسید، به اتاق استراحتش در دمشق رفتیم  
کاغذی نوشته بود و جلوی آینه گذاشته بود.

آخرین دست نوشته حاج قاسم چه بود؟	 
براساس گزارش مشرق، این دست نوشته فرمانده فقید سپاه 
قدس کمی قبل از پرواز شهادت از دمشق به بغداد پنج شنبه 
12 دی ماه نوشته شده و ایشان این متن را کنار آینه محل اقامت 

خود قرار داده و قلم را روی آن گذاشته بود.
در دست نوشته آمده است: 

»الهی ال تکلنی
خداوندا مرا بپذیر

خداوندا عاشق دیدارتم
همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و

نفس کشیدن نمود
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر

الحمدهلل رب العالمین
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر«

معاون استان های شورای ائتالف 
نیروهای انقالب خبرداد 

آغاز مرحله نظرسنجی 
درباره کاندیداهای نهایی 

فهرست اصولگرایان 

ائتالف نیروهای  ــورای  معاون استان های ش
انقالب از آغاز مرحله نظرسنجی برای شناسایی 
انتخابات  فهرست  بــرای  نهایی  کاندیداهای 
مجلس شــورای اسالمی این ائتالف خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین قدیمی با 
تأکید بر این که بیش از دو هزار نفر از کاندیداهای 
ثبت نامی بر اســاس شاخصه های اعــالم شده 
شناسایی اولیه شدند، ادامه داد: از این تعداد 
بیش از 1۶00 نفر در مراحل بررسی توانستند 
شهرستان ها  در  شــوراهــا  اعضای  مثبت  نظر 
را جلب کنند و در ادامــه به آن ها اعالم شد که 
اگر تمایل دارند به عنوان کاندیدای نیروهای 
انقالب مورد حمایت قرار گیرند، باید فرایند 
مشخص شده برای رسیدن و معرفی کاندیدای 
شــورای ائتالف را بپذیرند و پایبندی به آن را 
اعالم کنند که از این تعداد بیش از 1400 نفر 
این فرایند را پذیرفتند. وی با بیان این که بیش 
1000 نفر از حوزه های انتخابیه استانی  از 
وارد فرایند نظرسنجی شده اند، تصریح کرد: 
ــرای نظر سنجی از  ایــن تــعــداد معرفی شــده ب
198 حوزه انتخابیه به غیر از حوزه تهران، ری، 
شمیرانات و پردیس و چند حوزه محدود باقی 
مانده است که تکلیف کاندیداهای آن ها طی 
چند روز آینده مشخص و اعــالم خواهد شد. 
قدیمی، ظرفیت اعالمی کاندیداهای هر حوزه 
انتخابیه از طرف مجامع شهرستانی را سه تا 
پنج برابر هر کرسی مجلس اعالم کرد و گفت: 
به طور متوسط برای هر کرسی مجلس چهار نفر 
تاکنون برای فرایند نظرسنجی معرفی شده اند 
که کاندیداهای نهایی شورای ائتالف، بعد از 
اتمام نظرسنجی از بین افراد ذکر شده مشخص 
و معرفی خواهند شد. معاون استان های شورای 
ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به زمان فرایند 
نظرسنجی کاندیداها، اظهار کرد: فرایند نظر 
سنجی از اواسط هفته جاری آغاز   و تا اواخر هفته 
آینده ادامه خواهد داشت که به صورت حوزه به 
حوزه و شهر به شهر انجام می شود و پس از اتمام 
نظر سنجی و جمع بندی نتیجه از طریق مرکز 
مربوطه در اختیار ما قرار خواهد گرفت. قدیمی 
با تأکید بر این که نتایج نظر سنجی در حضور فرد 
کاندیدا قرائت خواهد شد، گفت: برای اعالم 
نتایج نظرسنجی در هر حوزه، کمیته استانی با 
حضور رئیس یا رؤسای شورای شهرستان های 
تشکیل دهنده هر حوزه و کاندیداهایی که از آن 
حوزه برای نظرسنجی معرفی شده بودند تشکیل 
جلسه می دهد و در حضور آن ها نتایج نظر سنجی 
اعالم می شود و اگر براساس نتایج نظرسنجی 
مشخص شود که افرادی رأی آوری الزم را ندارند، 
طبق تعهدی که قباًل اعالم کرده اند باید از ادامه 

حضور در عرصه انتخابات انصراف دهند.
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از میان خبرهاجامعه بیماری العالج تعرفه های چند برابری
با وجود گذشت 5 سال از منع قانون، تعرفه های درمانی بخش خصوصی  همچنان 4 برابر تعرفه های دولتی است

ــا وجـــود گــذشــت پنج  ــروه اجــتــمــاعــی- ب گـ
ســال از ابــاغ و صراحت سیاست هــای کلی 
ــزام برابری  ــاره ال سامت در بند »9-6« درب
ــی و  ــان و یکسانی  تــعــرفــه هــای خــدمــات درم
مراقبت های سامت بخش خصوصی و دولتی، 
بخش خصوصی همچنان با تعرفه هایی چند 
ــان و سامت می تــازد و  برابری در حــوزه درم
گویا چندان اراده ای برای عمل به قانون وجود 
ندارد. به گفته کارشناسان، بدون شک اقدامات 
درمانی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی 
به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد 
مانند ریسک، زمان، مهارت و... هیج تفاوتی 
با یکدیگر ندارد. بنابراین تعرفه های دستمزد 
بخش خصوصی و دولتی باید در تعرفه های 
داخلی، جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود.

سیاست گذاران خود منشأ بی قانونی       
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 98، 
و  خدمات  کلیه  حرفه ای   )k( ریالی  ضریب 
مراقبت های سامت بخش خصوصی 412 
هزار تعیین شده است. این درحالی است که 
ضریب ریالی )k( همین خدمات در بخش 
دولتی، 95 هــزار و 200 ریــال است.منشأ 
ایجاد این اختاف شدید در تعرفه های بخش 
ــذاری اختیار تعرفه  خصوصی و دولتی، واگ
گـــذاری بخش خصوصی بــه ســازمــان نظام 
پزشکی در اوایل دهه 80 بود. گرچه اختیارات 
توسعه  ششم  و  پنجم  برنامه های  در  مذکور 
کشور ملغی و شورای عالی بیمه و هیئت وزیران 
در این زمینه تعیین کننده شدند. وجود این 
یک  عامل  تعرفه ها،  بین  فاحش  اخــتــاف 
ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده  و آن روی 
آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش 
 )Dual Practice( خصوصی و دولتی اســت
که این موضوع منشأ مشکات مهمی در ارائه 

خدمات پزشکی شده است.

پزشکان در بخش دولتی انگیزه ندارند       
بر اســاس بند )ب( مــاده )89( الیحه برنامه 
ششم توسعه، پزشکان شاغل در بخش دولتی 
حق فعالیت همزمان در بخش خصوصی را 
ندارند. هم اکنون به واسطه اختاف فاحش 
تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی 
و دولتی شاهد اشتغال همزمان پزشکان در 
ایــن موضوع، پدیده  بخش مذکور هستیم. 
پزشکان  نداشتن  انگیزه  ــودن،  بـ دوشغله 
ــان  ده  ــی، زیـ ــت ــرای فعالیت در بخش دول بـ
شدن بیمارستان های دولتی، فشار مالی به 
بیمه های تکمیلی و افزایش پدیده زیرمیزی 
در بخش دولتی را به دنبال داشته است.در 
همین زمینه، مسعود پزشکیان، نایب رئیس 
مجلس  گفت: » پزشک نباید در 10 جا کار 
کند و نتواند پاسخ گوی مریض باشد. به اسم 
محرومان ولی به کام گــردن کلفتان قانون 

ننویسیم. ما قانونی می نویسیم که کسی حق 
نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار 
کند. در سیستم دولتی به مریض نمی رسند 
و خدمتی ارائه نمی شود و می گویند رزیدنت 
شما را عمل می کند ولی در خارج از بیمارستان 

دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد «.

یکسان سازی تعرفه ها راهکار مقابله با        
دوشغلگی پزشکان

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکسان سازی 
تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی 
ــرای صحیح قوانین  و دولتی و همچنین اج
دوشغلگی  پدیده  با  مقابله  راهکار  مالیاتی 
پزشکان است. موضوعی که ایرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداشت دربــاره آن گفت: 
»باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی 
تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان 
مصر به کار کردن در دو جا هستند. ما معتقدیم 
اگر زیرساخت ها و انگیزه های مناسب در بخش 
دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش 
خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا 
شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی 

مشتاق به فعالیت در بخش دولتی می شوند«.

های         تعرفه  قربانی  تکمیلی  بیمه های 
بخش خصوصی

اجتماعی،  تامین  همچون  ســازمــان هــایــی 
ــی بــرای  ــان نــیــروهــای مسلح و خــدمــات درم
کارکنان و افراد تحت پوشش خود بیمه پایه 
درمانی صادر و بیمه مذکور هزینه های اولیه 
ــان را پــرداخــت می کند. امــا بسیاری از  درم
دستگاه های دولتی و حاکمیتی کشور برای 
رفاه کارکنان خود قراردادهایی با بیمه های 
خدمات درمانی تکمیلی دارند و بخش قابل 
توجهی از منابع مالی ایــن بخش را هــم از 
بودجه بیت المال تامین می کنند. در همین 
راستا و با توجه به ارائه خدمات با کیفیت تر در 
بیمارستان های بخش خصوصی، کارکنان این 
دستگاه ها، تمایل فراوانی به دریافت خدمات 
درمانی از مراکز خصوصی دارند. با توجه به 
اختاف چهار برابری نرخ تعرفه های خدمات 
بخش  بــه  نسبت  خصوصی  بخش  درمــانــی 
دولتی، قطعًا منابع مالی زیادی در این بخش 

مصرف می شود.

بخش         تــعــرفــه هــای  کــاهــش  پیشنهاد 
خصوصی

با توجه به این موارد، نوروزی عضو کمیسیون 
ــزوم جلوگیری از  ــاره ل حقوقی مجلس دربـ
افزایش نرخ تعرفه های خدمات درمانی سال 
99، به فــارس گفته اســت: به دلیل افزایش 
زیاد تعرفه های خدمات درمانی در سال های 

آغازین اجرای طرح تحول سامت پیشنهاد 
نصف  بــه  باید  را  فعلی  تعرفه های  می کنم 
کاهش دهیم. نوروزی تصریح کرد: هم اکنون 
تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی 
چهار برابر بخش دولتی اســت. تعرفه های 
بخش خصوصی باید کاهش یابد و اختاف 
خیلی کمی با بخش خصوصی آن هم به دلیل 

هتلینگ، داشته باشد.

تعرفه های بخش خصوصی باید کنترل        
شود

بهداشت  کمیسیون  عضو  خــالــقــی،  بشیر 
ــاره لــزوم کاهش تعرفه های خدمات  نیز درب
درمانی بخش خصوصی و یکسان سازی آن 
با تعرفه های بخش دولتی گفت: هم اکنون 
اختاف قیمت تعرفه های خدمات درمانی 
بخش خصوصی زیاد و چند برابر تعرفه های 
بخش  تعرفه های  اســـت.  خصوصی  بخش 
خصوصی باید کنترل شــود و تــفــاوت آن با 
ــزود:  اف باشد. وی  بخش خصوصی معقول 
تفاوت قیمت خدمات درمانی بخش خصوصی 
باید به صــورت معقول آن هم بــرای خدمات 
جانبی و هتلینگ باشد. حق العمل پزشکان 
نباید در بخش خصوصی و دولتی متفاوت 
باشد.همچنین ناصر موسوی الرگانی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که 
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نباید اجازه 
افزایش تعرفه های خدمات درمانی را بدهند، 
اظهار کرد: عاوه بر این، امیدواریم با کمک 
خدمات  تعرفه های  ــرخ  ن بتوانیم،  مجلس 
درمانی بخش خصوصی را کاهش دهیم تا  با 
تعرفه های بخش خصوصی یکسان  شود.به 
گــزارش فــارس، با توجه به هزینه های باالی 
درمــان در بخش خصوصی و قطع همکاری 
برخی از این مراکز با سازمان های بیمه گر 
ــایــد دیـــد ســرانــجــام  مــانــنــد بیمه ســامــت ب
یکسان سازی تعرفه های خدمات درمانی و 
ایجاد تعادل بین بخش خصوصی و دولتی به 

کجا خواهد رسید. 

پیام رهبر انقالب به کنگره 
سرداران و4 هزارشهید منطقه 17

کنگره  بیستمین  به  انقاب  معظم  رهبر  پیام 
سرداران و 4000 شهید منطقه 1۷ تهران توسط 

سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر قرائت شد.
به گــزارش مهر، ســردار جباری، فرمانده سپاه 
ولــی امــر روز گذشته پیام رهبر معظم انقاب 
ــرداران و 4000 شهید  به بیستمین کنگره س
منطقه 1۷ تهران را با حضور فرمانده کل سپاه و 
خانواده های معظم شهدا قرائت کرد.متن پیام 
بدین شرح است:سام و رحمت خداوند بر این 
شهیدان عزیز و درود خداوند بر خانواده های 
صبور و بردبار آنان.یاد این شهیدان مایه طراوت 
دل ها و جان های مؤمنان است و بزرگداشت آنان 
ــزون پایه های استقال  موجب استحکام روزاف
و عزت کشور و ملت.امید است خداوند بر علو 
درجات آنان بیفزاید و ما را قدردان آنان قرار دهد 

و به آنان ملحق فرماید. آمین.
98.10.26-سیدعلی حسینی خامنه ای

 تخصیص بودجه اجرای نظام 
رتبه بندی معلمان ابالغ شد

ــه بخشنامه  ــودج ــان بــرنــامــه و ب ــازم رئــیــس س
اختصاص 14 هزار و ۷20 میلیارد ریال برای 
اجــرای نظام رتبه بندی معلمان را ابــاغ کرد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، »محمدباقر 
نوبخت« با انتشار بخشنامه ای اعــام کــرد: بر 
اساس اجرای قانون بودجه سال 98، تخصیص 
هزینه ای وزارت آموزش و پرورش برای اجرای 
شیوه نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان به مدت 
چهار ماه )مهر تا دی 98( از محل ردیف تعیین 
شده، اعام می شود.بر اساس این بخشنامه، 
این رتبه بندی شامل ادارات کل آموزش و پرورش 
استان ها، آموزش ابتدایی، آموزش استثنایی، 
دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه نظری، 
دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و دوره دوم 

متوسطه کار و دانش می شود.

ایمنی مدارس تهران در رتبه 
سی ام کشور

 رئیس شورای شهر تهران گفت: حدود ۷0 درصد 
ساختمان ها بــاالی 20 سال هستند. محسن 
هاشمی گفت:  در شهر تهران فعالیت های زیادی 
انجام شده است و در مواردی از دولت هم بیشتر 
هزینه کرده ایم ولی متاسفانه درخصوص آموزش و 
پرورش که رکن اصلی فرهنگ هر جامعه ای است 
کوتاهی شده. بنابرخبر ایلنا، هاشمی افزود: در 
میان ۳1 استان، تهران مقام سی ام در وضعیت 

ایمنی مدارس را دارد.

 پیشنهاد ناسا برای ساخت وساز 
درماه   

ــارچ بــرای  نــاســا پیشنهاد داده  اســت کــه از قـ
ساخت وساز در کره ماه استفاده شود؛ چرا که 
قارچ ها قابلیت حمل آسان دارند و با رشد کامل، 
ساختاری مستحکم پیدا می کنند. به گزارش 
تسنیم،این سازه های گنبدی  شکل قارچ ها از 
سه الیه تشکیل شده است که شامل یــخ-آب، 
سیانوباکتری ها و مسیلیا می شود. با شناختن این 
الیه های ساختاری قارچ ها، مرکز تحقیقات »ایمز« 
ناسا در »سیلیکون ولی« کالیفرنیا در حال طراحی 
راه های استفاده از قارچ ها برای ساخت زیستگاه 
در ماه است. قارچ ها خودشان می توانند بدون 
نیاز به نیروی انسانی توسعه پیدا کنند و به خاطر 
وزن سبک شان قابلیت حمل و جابه جایی دارند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی: 

اخبار منفی از ایران را بازنشر ندهید

مــعــاون گردشگری وزارت مــیــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با بیان این درخواست 
که اخبار منفی از ایران در فضای مجازی کمتر 
ــود، دربـــاره اثــر وقایع اخیر در  بازنشر داده ش
گردشگری گفت: نگران وضع موجود نیستم. 
برنامه ریکاوری گردشگری درحال اجراست. به 
گزارش ایسنا، ولی تیموری در ششمین همایش 
دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری افزود: 
اخبار بد هیچ وقت فعاالن گردشگری را مأیوس 
نمی کند. بــرای این که ایــران به عنوان مقصد 
جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی شود 
همواره تاش می کنیم. وقایع و اتفاقات تلخ در 
کشورهای دیگر هم رخ داده، مهم این است که 
برنامه داشته باشیم. وی ادامه داد: این روزها 
باید حواسمان بیشتر باشد که نتیجه تاش های 
چندساله مان با تولید محتوای منفی و انتشار آن 

در فضای مجازی از بین نرود. 

وزیر ورزش و جوانان:

وام50 میلیونی ازدواج از سال 
آینده پرداخت می شود

وزیــر ورزش و جوانان با اشــاره به تصویب افزایش 
وام ازدواج به 50 میلیون برای هر یک از زوجین 
گفت: این وام از ابتدای سال 99 به زوجین پرداخت 
می شود. به گزارش فارس، سلطانی فر در حاشیه 
مراسم امضای تفاهم نامه میان دو وزارتخانه کار، 
تعاون و رفــاه اجتماعی و وزارت ورزش گفت: بر 
اســاس آن چه در کمیسیون تلفیق مطرح شده و 
خوشبختانه به مرحله تصویب رسیده است تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج که در سال 9۷-98 به رقم ۳0 
میلیون تومان افزایش یافته بود باز هم افزایش یافته و 

به 50 میلیون تومان رسیده است. 

سند ازدواج هم تک برگی می شود

ــاق از  رئیس کــانــون ســردفــتــران ازدواج و ط
الکترونیکی و تک برگی شــدن اسناد ازدواج 
خبر داد. علی مظفری با بیان این که پاسپورتی 
شدن سندهای ازدواج منتفی شده اســت، به 
تسنیم گفت: سندهای ازدواج از ســال آینده 
ــزود:  الکترونیکی و تک برگ مــی شــود. وی اف
تعداد اوراق سندهای دفترچه ای فعلی بسیار 
زیاد است. هم با صدور سامانه ای منافات دارد و 
نمی شود از سامانه ثبت پرینت گرفت و هم این 
که مردم هر جا می روند باید تعداد زیادی کپی 
از اوراق دفترچه تهیه کنند. مظفری گفت: البته 
قرار شده سندهای تک برگی ازدواج با سبک و 

سیاق شکیل و متناسب با شئون خانواده باشد.

وزارت بهداشت: بیماری »آنفلوآنزا« درکشورمهار شده است
رئیس اداره مراقبت  بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت:در شرایط فعلی شاهد همه گیری 
بیماری آنفلوآنزا در کشور نیستیم و به طور کامل 
همه گیری این ویروس در کشور مدیریت شده 
است. به گزارش فارس، حسین عرفانی درباره 
آخرین ضعیت بیماری آنفلوآنزا در کشور«، اظهار 
کرد:  از اواخر مهر امسال شاهد افزایش میزان 
بروز بیماری آنفلوآنزا در کشور بودیم که مؤید 

همه گیری این بیماری در کشور بود؛ البته با توجه 
به هشدارهایی که سازمان بهداشت جهانی در 
این خصوص اعام کرده بود، این موضوع دور 
از ذهن نبود. وی ادامه داد: با توجه به بررسی 
همه گیری این بیماری توسط سامانه رصد ما، این 
طور محاسبه می شود که در شرایط فعلی شاهد 
همه گیری بیماری آنفلوانزا در کشور نیستیم و 
عمًا این بیماری کنترل شده است.  رئیس اداره 

مراقبت های بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
با بیان این که بیماری آنفلوآنزا بیماری است 
که حتی در فصول گرم مانند تابستان و بهار نیز 
می توان موارد آن را در کشور شاهد بود، گفت: 

مردم باید نکات پیشگیری کننده از این بیماری 
را مورد توجه قرار دهند و در کل روزهای سال 
به رعایت آن بپردازند؛ مانند شستن دست ها و 

رعایت بهداشت فردی. 

دیدگاه
   

عضو کمیسیون بهداشت در گفت وگو باخراسان:

کاهش تعرفه ها، پزشکان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را بی انگیزه می کند

محمد اکبری- در همین حال یک نماینده مجلس نظری متفاوت دارد. ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است: بخش 
خصوصی اگر بخواهیم جان بگیرد و به مردم خدمات ارائه کند نمی توانیم به کاهش تعرفه های این بخش برای رسیدن به بخش دولتی بیندیشیم 
چون به طور قطع در این رویه نیروهای این بخش متاشی می شود.وی افزود: این یک واقعیت است که بد یا خوب اگر این اتفاق رخ دهد بسیاری 
از پزشکان درجه یک بی انگیزه می شوند .نماینده تهران تصریح کرد:  بنده خودم پیش از آن که به عنوان یک قانون گذار و ناظر قانون در مجلس 
حضور یابم، به عنوان یک پزشک این گونه فکر نمی کردم اما اکنون که در پارلمان و درکمیسیون بهداشت و درمان این مسئله را ارزیابی می کنم 
می بینم که موضوع چیز دیگری است، تصمیمات هیجانی برای کاهش تعرفه ها باعث می شود پزشکان احساس بی ارزشی و بی انگیزگی کنند و 
از کار دست بکشند و سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در بخش درمان نداشته باشند. سروش یادآورشد: به هر حال اعتقاد 

داریم  اگر کاالیی در شهر گران باشد بهتر از آن است که اصا نباشد. 
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سینمای جهان

ــه ســال  ــت ک ــردوس ــاک ــاز ش ــن ال
گذشته با فیلم »شبی که ماه کامل 
شد« اثر نرگس آبیار در جشنواره 
فجر حضور درخشانی داشت، 
امسال با فیلم »من می ترسم« 

کاری از بهنام بهزادی در جشنواره دیده می شود.

ــان در صفحه  ــ ــوی ــ ــواد رض ــ جـ
اینستاگرام خود پستی منتشر 
کرده و صحبت هایی  راکه به نقل 
از او در فضای مجازی منتشر شده 
تکذیب کرده است. او همچنین 

نوشته اهل بیانیه دادن و حرف های سیاسی نیست.

چهره ها و خبر ها

وقفه   از  بعد  غفوریان  مــهــران 
دو هفته ای، دوبــاره با برنامه 
ــه آنــتــن شبکه  »اعــجــوبــه هــا« ب
سه بازگشته است. پخش این 
برنامه، دو هفته به دلیل شهادت 
سردار سلیمانی و سانحه هواپیمای اوکراینی 

متوقف شده بود.

الدن مستوفی از روز سه شنبه با 
ــواب زده« به  سریال ماورایی »خ
کارگردانی سیروس مقدم، به 
شبکه نمایش خانگی می آید. 
این سریال در اپلیکیشن روبیکا 
قابل تماشا و در سایت سالم سینما، قابل دانلود 

قانونی است.

نسیم ادبی با اپیزود »نامه آخر« 
از مجموعه »روزهـــای بهتر« به 
کارگردانی دانش اقباشاوی در 
شبکه سه دیده خواهد شد. این 
سریال که قــرار اســت جایگزین 

»وارش« شود، قبال از تلویزیون پخش شده است.

ــا عـــطـــاران فــیــلــم کمدی  رضـ
ــی  ــردان ــارگ ــه ک »انـــفـــرادی« ب
مسعود اطیابی را آماده اکران 
دارد. این فیلم متقاضی حضور 
در جشنواره فجر شده بود، اما 
به جشنواره راه پیدا نکرد و پروانه نمایش آن به 

تازگی صادر شده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

قبل از این که پسر امین حیایی باشم، »دارا « هستم
دارا حیایی در گفت وگو با خراسان، از تجربه ورود به عرصه بازیگری و بازی در سریال »از سرنوشت« می گوید

قباًل در دوره کودکی تجربه ای در زمینه 	 
بازیگری داشته اید؟

بله، فکر می کنم در سن شش یا هفت سالگی بود 
که در سریال »مسافر پردردسر« به کارگردانی 
شاهرخ حمیدی مقدم و در سریال عروسکی 
»امین و مینا« به کارگردانی هنگامه مفید که از 

شبکه دو پخش می شد، بازی کردم.

چرا تا قبل از فیلم »شعله ور« بازیگری را 	 
به صورت جدی تجربه نکرده بودید؟

آن زمان عالیق دیگری داشتم و قبل از »شعله ور« 
اصال به بازیگری فکر نمی کردم، اما وقتی از دفتر 
آقای نعمت ا... تماس گرفتند، با پدر صحبت 
کردم و او گفت اگر فکر می کنی نمی توانی و از 
عهده اش برنمی آیی اصال بازی نکن. من هم 
خوب فکر کردم بعد رفتم تست دادم، صحبت 
کردیم و گفتند توانایی اش را دارم، همین باعث 
شد به این موضوع فکر کنم که می توانم بازی 
کنم یا خیر. به همین دلیل بعد از »شعله ور« سراغ 
کالس های بازیگری رفتم و متوجه شدم که 

توانایی هایی دارم.

چون کاماًل در این فضا بودید، چطور تا آن 	 
زمان حتی به بازیگری فکر نکردید؟

دقیقًا به همین دلیل که در این فضا بودم، فکر 
می کردم پدرم هست دیگر، من چرا وارد بازیگری 
شوم! مثال وقتی به شما می گویند این نقاشی 
می گویی  نکنی،  امتحان  وقتی  تا  بکش،  را 

توانایی اش را ندارم.

زمانی که در »شعله ور« بــازی می کردید 	 
رابطه تان با آقای حیایی چطور بود، چقدر شما 

را نقد می کردند؟
در »شعله ور« خیلی هوای من را داشــت، نگاه 
می کرد ببیند دارم کارم را درست انجام  می دهم 
یا نه، چون نگرانی های خاص خودش را داشت، 

وقتی مطمئن شد که همه چیز خــوب است، 
بیشتر تمرکزش را روی کار خودش گذاشت، 
دیگر همه چیز داشت طبق روال پیش می رفت 

و با هم مثل یک همکار بودیم.

پیشنهادهایی 	  چــه  »شــعــلــه ور«  از  بعد 
داشتید؟

دو تا کار به من پیشنهاد شد اما نپذیرفتم، چون 
با نقش ارتباط برقرار نکردم و بعید می دانستم 
که بتوانم خوب انجامش بدهم. یکی از کارها 
سینمایی بود، نقش »شهاب« در فیلم »شبی که 
ماه کامل شد« به کارگردانی خانم آبیار، البته 
آن را به دلیل سفر و مشکالت حمل و نقلی که 
داشتیم نتوانستم بپذیرم و یک کار دیگر هم بود 
که االن در خاطرم نیست، اما به هرحال نپذیرفتم 
تا این که سریال »از سرنوشت« از طرف مجید 
کرباسیان دستیار کارگردان سریال پیشنهاد 
شد و خیلی موقعیت عجیب و غریب و خوبی بود.

ــازی در نقش »هاشم« 	  ــرای ب چه شد که ب
انتخاب شدید؟

آقای مجید کرباسیان وقتی بچه بــودم، من را 
دیده اند، با من کار کرده اند و در ذهن شان بودم. 
ایشان لطف کردند با مادرم تماس گرفتند و قرار 
شد بروم تست بدهم. آقای بذرافشان چند تست 

از من گرفتند و خوششان آمد.

گفتید »از سرنوشت« موقعیت عجیب و 	 
غریبی بــود. دقیقا چه چیزی باعث شد که 
تصمیم بگیرید با این سریال در تلویزیون 

دیده شوید؟
بله خیلی، سریال »از سرنوشت« کاری کرد که 
نگاهم عوض شد. با شخصیت »هاشم« خیلی 
ارتباط برقرار کردم و از او خوشم آمد. دیدم چقدر 
خاکی، جــذاب و بانمک اســت، یعنی در واقع 
ورژنــی از خودم را در او دیــدم، به همین دلیل 

خیلی دوستش داشتم.

ــه خود 	  ــد شبیه ب ــردی ــاس ک ــس یعنی اح
شماست؟

خب زندگی »هاشم« زمین تا آسمان با زندگی 
من فرق دارد اما روحیاتش، این که سعی می کرد 

با خنده زندگی اش را بگذراند، برایم جالب بود.

بازیگری چه بعد از »شعله ور« و چه اکنون بعد 	 
از »از سرنوشت«، چقدر برایتان جدی  است، 

قصد دارید ادامه بدهید؟
ــت و  ــدی اس بازیگری بــرای مــن یــک شغل ج

صددرصد آن را   ادامه می دهم.

در بازیگری چقدر از تجربیات پدر استفاده 	 
می کنید؟

هرجا که مشکل داشته باشم، چه در بازی چه در 
متن فرقی نمی کند، زیاد از پدر سوال می کنم.

آقای حیایی چقدر در انتخاب های شما موثر 	 
هستند؟

من خیلی از پدر سوال می کنم، اما او می گوید که 
تصمیم گیرنده خودت هستی و من فقط برای 
تو راهنما هستم، یعنی یک سری چیزها به تو 
می گویم و در نهایت خودت باید تصمیم نهایی 
را بگیری. من هم نظرش را می پرسم، به نظرش 

فکر می کنم و تصمیمم را می گیرم.

تا به حال با واکنش های منفی مثل این که 	 
به واسطه اسم پدر توانستید بازیگر شوید، 

مواجه بودید؟
هم زیاد و هم کم. یک فوتبالیست که االن دارد 
فوتبال بازی می کند، ممکن است پدرش هم 
فوتبالیست باشد، پدربزرگش هم فوتبالیست 
بوده باشد، کسی او را زیر سوال نمی برد. تمام 
استثنا  هم  بازیگری  و  اســت  همین  شغل ها 

نیست، اما خب به هرحال این موقعیتی است 
که برایم وجود دارد و اسم بزرگی پشت من است. 
نمی گویم از موقعیتم سوءاستفاده می کنم، اما 
استفاده می کنم، چون هرکس دیگری هم جای 
من باشد همین کار را می کند. سینما بچه بازی 
نیست، تهیه کننده نمی تواند میلیاردها ریسک 
کند و یک بازیگر را فقط به این دلیل که اسم 

پدرش فالن است، بیاورد.

قبل از ورود به عرصه بازیگری چطور وچقدر 	 
خودتان را برای این نوع واکنش ها آماده کرده 

بودید؟
من اصال مشکلی ندارم، هر انسانی نظر خودش 
را دارد و نظر همه آن ها هم قابل احترام است و 
کامال درک می کنم. من قدرت این را ندارم که 
بخواهم ذهنیت مردم را عوض کنم، مردم چیزی 
را که دوست دارند می بینند و من  به آن ها احترام 

می گذارم.

یعنی از این که در نظر منتقدان، به عنوان 	 
دارا حیایی مستقل، نه فرزند امین حیایی 

شناخته شوید حساس نبودید؟
من قبل از این که پسر امین حیایی باشم، دارا 
حیایی هستم. این را بارها به دوستانم، خانواده ام 
و کسانی که این سوال را مطرح می کنند گفته ام و 
قرار نیست چیزی این را عوض کند. یعنی اگر 80 
میلیون نفر بگویند پسر امین حیایی هستی، من 

برای خودم دارا حیایی  هستم و فرقی نمی کند.

 مائده کاشیان  - دارا حیایی متولد سال 13۷6 است و در رشته طراحی صنعتی درس خوانده، او سال 96 با فیلم »شعله ور« به کارگردانی 
حمید نعمت ا... پا به عرصه بازیگری گذاشت و در این فیلم، با پدرش امین حیایی، همبازی شد. آن ها در »شعله ور« در قالب کاراکترهای 
داســتانی فیلم، یعنی »فرید« و »نوید« ظاهر شــدند، بنابراین رابطه آن ها به عنوان پدر و پســر باورپذیر از آب درآمد و دارا حیایی هم در 
اولین تجربه بازیگری اش موفق شد نظر مثبت تماشــاچیان را جلب کند. او پس از این فیلم، در اولین حضور خود در قاب تلویزیون، در 
سریال »از سرنوشت« بازی و نقش جوانی شخصیت »هاشم« را ایفا کرده است. قرار بوده دیشب اولین قسمت این سریال روی آنتن برود، 

به همین بهانه با دارا حیایی گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

»پسران بد 4« ساخته می شود

در حالی که سومین قسمت از مجموعه فیلم 
»پسران بد« به تازگی اکران شده، سونی خبر از 

ساخت چهارمین قسمت آن داد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، شرکت 
سونی تایید کرد که چهارمین قسمت از مجموعه 
فیلم های »پسران بد« ساخته خواهد شد. کریس 
بمنر نویسنده فیلم »پسران بد بــرای زندگی« 
نگارش فیلم نامه قسمت چهارم را هم برعهده 
خواهد داشــت. فیلم »پسران بد برای زندگی« 
فراتر از انتظار ها ظاهر شده و انتظار می رود 
ــدود ۶0 تا ۷0 میلیون دالر در  فروشی در ح
ــن فیلم  هفته نخست اکـــران داشــتــه بــاشــد. ای
دنباله ای بر دو قسمت گذشته »پسران بد« در 
سال ۱۹۹۵ و ۲00۳ است که در آن ویل اسمیت 
و مارتین الرنس دوباره به یکدیگر می پیوندند. 
بودجه ای ۹0 میلیون دالری برای ساخت این 
فیلم اختصاص داده شده است. »پسران بد برای 
زندگی« به کارگردانی عادل ال اربی و بالل فالح 
نظر مثبت منتقدان را جلب کرده و امتیاز ۷۴ را از 

نگاه منتقدان راتن تومیتوز دریافت کرده است.

 همکاری جدید کریستین بیل 
و دیوید اوراسل

کریستین بیل بازیگر و دیوید اوراسل کارگردان 
در حال گفت وگو هستند تا در پــروژه جدید با 

یکدیگر همکاری کنند.
به گزارش مهر، دیوید اوراسل قرار است فیلمی 
را که هنوز عنوانی ندارد، با بازی کریستین بیل 
بسازد. اوراســل تصمیم دارد فیلم را بر مبنای 
فیلم نامه ای به قلم خودش بسازد. جزئیاتی از 
داستان این فیلم اعالم نشده ولی متیو بودمن 
که از تهیه کنندگان »جــوی« و »کالهبرداری 
آمریکایی« بود تهیه کننده این فیلم هم خواهد 
بــود. بیل و اوراســل با هم در ســال ۲0۱0 در 
۲0۱۳ در  ــال  ــت زن« و بعد در س ــش فیلم »م
»کالهبرداری آمریکایی« همکاری کرده بودند. 
بیل یک جایزه اسکار را بــرای بهترین بازیگر 
نقش مکمل در فیلم »مشت زن« در نقش »دیکی 

اکلوند« دریافت کرد.
جدیدترین نقش آفرینی وی در فیلم »فورد در برابر 
فراری« در برابر مت دیمون در نقش یک راننده 
حرفه ای بود. این فیلم هفته پیش چهار نامزدی 

اسکار از جمله بهترین فیلم را کسب کرد.
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کارتون روزتوئیت روز

     هر اتفاقی که توی فوتبال آسیا رخ بده سران AFC جلسه می ذارن میگن فعال 
بگید نماینده های ایران تو کشور ثالث بازی کنن تا بعدش ببینیم چی میشه!

    فکر کنم رامین رضاییان برای اعتراض به AFC قیافه اش رو این جوری کرده باشه  
وگرنه هیچ توجیه دیگه ای قابل قبول نیست!

       تو رو خدا دیگه نگین مشتق و انتگرال کجای زندگی به دردمون می خوره، یهو 
دیدین تو محاسبه بنزینی که باید بزنیم تا سهمیه مون نسوزه، مجبورمون کردن 

انتگرال سه گانه بگیریم!
     یه همکالسی داریم هروقت می پرسم چیزی خوندی یا نه، می گه نه مهمون 

داشتیم. فکر کنم تو رستوران زندگی می کنن!
      از عجایب بعضی  خانم ها اینه که یک مجتمع تجاری هفت طبقه ای رو طبقه به 
طبقه و مغازه به مغازه می گردن، بعد که از خرید میان بیرون می گن: اوه ماشین 

چقدر دوره... می مردی نزدیک تر پارک می کردی؟!
     من خیلی کم رانندگی می کنم چون اعصاب ندارم 
و با همه درگیر می شم و هربار رانندگی می کنم و 
درگیر می شم طرف که از ماشین پیاده می شه 

سه برابر منه!
       دقت کردم یه عالمه آدمیم که چهار، 
پنج سال پیش آیفون 6 خریدیم ولی 
دیگه پول نداریم مدل باالترشو بخریم!

اعتراض AFC به تیپ جدید رامین رضاییان!

هاشمی طبا: تاج و کفاشیان در AFC فعال نیستند

تاج: من که حالم خوش نیست، کفاشیان هم هی 
خنده اش می گیره کسی جدیش نمی گیره!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: احتمال رد الیحه حذف 
۴ صفر از پول ملی کشورمان در این کمیسیون وجود دارد

دارکوب: این قدر لفتش دادین که باید 5 تا صفر 
کم کنیم!

رئیس کانون سردفتران: سندهای ازدواج از سال آینده 
الکترونیک و تک برگ می شود

به زودی در دیوار: آقایی هستم تک برگ سند، 
آماده ازدواج با یک خانم دکتر!

 معاون میراث فرهنگی: برنامه ریکاوری گردشگری
 درحال اجراست

گردشگران: نمیشه به بهانه مصدومیت از فصل 
بعد شروع کنیم؟!

تیتر روز

 

حاال که هر صفحه، کانال و شبکه ای یک نظرسنجی می گذارد و از 
مخاطبانش می خواهد درباره هر موضوعی )دقیقا هر موضوعی!( 
برگزار  نظرسنجی  گاهی  نیست  بد  دیدیم  هم  ما  بدهند   نظر 
مختلف  موضوعات  دربـــاره  خوانندگان  شما  نظر  ببینیم  کنیم 
چیست تا سعی کنیم از این به بعد طبق نظر شما صفحه دارکوب 
را تنظیم کنیم. اگر حال داشتید، پاسخ های خود را به شماره 

2000999برای ما ارسال کنید  وگرنه هیچ!
1-نظر شما درباره بنزین زدن با مضربی از 3.99 چیست؟

الف-خوب است، چون ریاضی مان قوی می شود  ب-این طوری 
قدر قطره قطره بنزین مان را می دانیم  ج-سوژه به دست طنزپردازان 
دارکوب داده شده  د-قدرت دست مان بیشتر می شود ازبس دستگیره 

نازل بنزین را قطع و وصل می کنیم که سر یک عدد خاص بایستد.
2-به نظر شما اگر از میزبانی مسابقات فوتبال محروم شویم، 

چه باید بکنیم؟
الف-کال در فوتبال را ِگل بگیریم و این قدر هزینه برایش ندهیم  
ب-زیر بار نرویم و خودمان مسابقات را بدون تیم رقیب برگزارکنیم  
ج-آقایان تاج و کفاشیان را از خواب بیدار کنیم تا حق مان را بگیرند  
د-نگران نباشیم چون آقای تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال 

آسیاست.
3-نظر شما درباره رمز پویا چیست؟

کنند   بیشتر  را  وقتش  کــاش  فقط  نــداریــم،  خاصی  الف-نظر 
ب-خودش خوب است ولی امان از فعال کردنش  ج- رمز هرکس 
به خودش مربوط است، مخصوصا آقاپویا  د-ترجیح می دهم حسابم 

هک بشود ولی این قدر دوندگی نکنم برای گرفتنش
4-نظر شما درباره عوارض آلودگی هوا و سیل چیست؟

الف- کال یا باید هوا آلوده باشد، یا باران بیاید و سیل راه بیفتد  
ب-یــک روز درمیان شدن بیمارستان ها بــرای مسمومان هوا و 
مصدومان آب  ج-دست به کارشدن سلبریتی ها برای ارائه عکس، 
ویدئو، استوری و شماره حساب برای کمک به مصدومان و مسمومان  
د-فرهنگ سازی رسانه ها برای استفاده از ماسک و جلیقه نجات 

به طور همزمان

نظرسنجی شماره یک دارکوب

میز مخصوص ژن های برتر!

میز باشد چیزکی محبوب و ناب
ارزشش باالتر از درس و کتاب
حد آن را ژن مشخص می کند

دلبری از جان هرکس می کند
میز باشد عشق و ناموس و عیال

با خودش آورده چون هم حال و مال
 اول آن هایی که می کردند ناز

دست شان باشد کنون زیرش دراز
گوش ما از پندش آکنده شده ست

میز را بسیار خواهنده شده ست
از زن و مرد و جوان و پیرمرد

یا که نوزادی که پوشک کرده زرد
کل جمعیت شده مجنون میز
کرده دندان را برایش تیز تیز

گرچه دارد آن پوئن هایی شدید
هیچ کس از پشت آن خیری ندید
ول کن آن را شرم کن از مرد و زن

تا تک و تنها بماند مال من!
سحر بهجو  

شعر روز

ــال، گــوشــی را بـــردار و  ای صــاحــب فـ
پیامکی به یک دوست بزن و از او تعریف 
کن. قول می دهیم پشیمان نخواهی 
ــه پیامک  شـــد. مــثــا خـــود مـــا، یـــاال ی

تعریفی بزن!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــوب از روزی  که  درخواست  کارت    دارک
ملی  هوشمند دادم تا به  امــروز بیش از یک 
بهتر نیست  براش  تولد یک  ســال  گــذشــت، 

سالگی  بگیرم؟!
دارکــوب: یک سالگیش که گذشت، دست 

نگه دارین برای دو سالگی اش تولد بگیرین! 
ــود مــیــوه فــروشــی    دارکـــــوب مــگــه سـ
چقدره که تو محله ما یکی درمیون مغازه ها 

میوه فروشی هستن؟!
دارکــوب: سودش رو نمی دونم ولی شاید 
سالمت شون  به  خیلی  شما  محله  اهالی 
اهمیت مــیــدن و بـــرای همین مــیــوه زیــاد 

می خرن و می خورن!
  دارکــوب تو چــرا هــوای تیم شهرت رو 
ــداری و دربــرابــر از دســت دادن سرمربی  ن
خوب شهرخودرو یعنی یحیی گل محمدی 

چیزی نمی گی؟
دارکـــوب: البته دیــد ما کالنه ولــی راست 
ایــشــاال کــه یــک مربی بهتر میاد  میگین، 
جایگزینش میشه، مثال فرگوسن یا مورینیو!

ــاره خانه داره سر به فلک می زنه،    اج
دارکوب یه فکری بکن.

دارکــوب: من که صاحب خونه نیستم، تنها 
فکری که می تونم براش بکنم اینه که مطلب 
بنویسیم تا شما بخندین و سختیش یادتون بره!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه روز

اولی: بچه ها بیاین که از یه دالل جدید رونمایی شده.
دومی: دیگه اجــازه بده از چیزی تعجب نکنیم. من حتی دالل پیچ گوشتی شش پر 
مخصوص باز کردن اتصاالت داخلی تراکتور هم شنیدم. دیگه تو چی می  خوای رو کنی؟

اولی: این داللی که من می گم در حوزه سالمت هست. معاون وزیر بهداشت گفته 
دالل پروری در این حوزه زیاد شده.

سومی: البته االن شکل های جدیدی پیدا کرده که داللی مریض خارجی می کنن. ولی 
شکل های قدیمیش هم داللی کلیه و پانکراس و اثنی عشر بود .

دومی: حاال واقعا چی می شه این همه دالل تو همه امور درست می شه؟

مسئول صفحه: آقای دومی این قدر تند نرو. از االن تا آخر امروز حق صحبت نداری دیگه.
اولی: بعد یه چیز جالب دیگه هم معاون وزیر گفته. گفته پزشک هایی داریم که انفرادی 

خارج از کشور می روند بیمار ببینند.
چهارمی: آخی! زحمت شون نمیشه این همه راه؟ بهتر نبود بیمار می اومد داخل؟

اولی: سوال خود من اینه که میرن خارج، کارت خوان هم می برن یا نه؟
سومی: البته پزشک دلسوز هم زیــاد داریــم. امــا همین پزشکانی که میرن خارج 
دنبال بیمار، کاش یک سری بیمار محروم داخل کشور رو هم دریابن. مثال االن برای 

سیل زده های سیستان به شدت به پزشک نیاز هست.
ــا شاید بــه دلیل سیل اون جـــا کــار ت خــوان  دومـــی: حتما خیلی هــاشــون رفتن ام

بعضی ها  شون کار نمی کنه!

بیماران داخل را هم دریابیم!

روحانی: دولت در کنار مردم سیل زده است

مردم سیل زده: ممنون، ولی همین که به فکرمون 
باشین کافیه تا کنارمون باشین!

علیرضا کاردار| طنزپرداز

دی روزنامه

 انصاری فرد، مدیرعامل پرسپولیس: قطعا در آینده نه تنها از هواداران 

پولی دریافت نمی کنیم بلکه به آن ها خدمات ویژه ای خواهیم داد 

به سامتی مستقر شدیم، 
ولی یه عده بومی اومدن 
احتماال حرف از یارانه و 

 مسکن و اینا می زنن، 
چیکار کنیم؟

 بگو می خوای آن چنان 
رونق اقتصادی ایجاد 

کنی که کیف کنن!

انسا: در یک دهه آینده حیات فرازمیین را پیدا خواهیم کرد

ی
یر

نگ
ها

ج

این یکی از خدمات 

ویژه است که از حاال تو 

ساندویچ کالباس های 

ورزشگاه، کالباس 

می گذاریم!
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

مقایسه حاشیه دار

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

سوژه روز

داره، این بار قیمت کفشاش رو در آوردن که جایگاه مسئولین هم نره بازم یه حاشیه ای وزیر جوان حتی اگه روز نمازجمعه توی 
254 یوروست!

بوسه مرگ

مقایسه یک 
محیط بان از 

دست خودش 
با پنجه خرس 
گریزلی توی 

اینستاگرام باعث 
شده تا دخترش 
براش بنویسه: 
»  هر ناخنش یه 
الک رو کامل 

تموم می کنه!«

 شوخی با 
مدل ریش رضاییان

مومیایی هخامنشی

ابزار جدید دعوا و پیشنهاد جدید برای  درآمدزایی !
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ابزار جدید دعوا مخصوص شاطرها!

یکی از ویدئوهای پربیننده در روزهای گذشته، درگیری 
یک شاطر نانوایی با یکی از مشتریانش بود که واکنش 
های زیادی داشت. در این ویدئو شاطر مشخص نیست 
سر چه موضوعی با کسی که در صف نان ایستاده به اختالف 
می خورد و با چوب مخصوص نانوایی سنگکی به جان 
مشتری می افتد. کاربران هم به این وسیله جدید که در 
دعوا استفاده شده واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»اختراع باتوم جدید از سوی شاطر زحمتکش و مقداری 
کم اعصاب در یک نانوایی سنگکی.« کاربر دیگری نوشت: 
»کاش توی تلویزیون و رادیو به مردم یاد بدن موقع 
عصبانیت چطوری خودشون رو کنترل کنن.« کاربری هم به 
طنز نوشت: »حاال که این جوریه بهتره هر شغلی از ابزاری 
که ممکنه توی دعوا ازشون استفاده کنه بگه که وقتی 
میریم سراغ اون شغل ها سپر محافظتیش رو تهیه کنیم.«
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خودروی آتش نشانی یا جاده شوی!

استفاده از همه ظرفیت های کشور از جمله آتش نشانی 
برای بهتر شدن وضعیت مردم سیل زده سیستان و 
بلوچستان مورد اتفاق همه مردم است اما در این میان 
روزگذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی از یک 
خودروی آتش نشانی در مناطق سیل زده دست به دست 
می شد که انتقادهای زیادی را به همراه داشت. این 
خودروی آتش نشانی به جای این که به مردم سیل زده 
کمک کند، در حال شست وشوی جاده بود. کاربری نوشت: 
»حتما یه مسئول می خواسته از اونجا رد شه و می خوان 
جاده تمیز باشه ولی من اگه جای اون مسئول باشم کسی 
که این دستور رو داده توبیخ می کنم تا دیگه کسی برای 
پاچه خواری از این کارا نکنه.« کاربر دیگری در تایید 
نوشته های قبلی نوشت: »همین خودشیرینی ها از 
سیستم اداری ما حذف شه خیلی از مشکالت کشور حل 

میشه و منابع سرجای خودش مصرف میشه.«
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درآمدزایی عجیب، پیشنهاد به آقای نوبخت!

»تحویل هر گوشی هزار تومان!« موضوع همراه داشتن 
گوشی موبایل در مدارس در این سال ها همواره موضوع 
پربحثی بوده و دردسرهای زیادی به همراه داشته است. 
فارغ از مجاز یا غیرمجاز بودن آن، فیلمی به تازگی از یک 
مدرسه منتشر شده که موضوع را وارد ابعاد جدیدی کرده 
است. در توضیح ویدئویی که از یک مدرسه در ارومیه 
منتشر شده، آمده: »مسئوالن مدرسه ولیعصر، گوشی های 
موبایل دانش آموزان را قبل از امتحان گرفته اند و برای 
پس دادن هر گوشی  به دانش آموزان، هزار تومن از آنان 
دریافت می کنند!« موضوعی که اگر درست باشد به طور 
واضح غیرقانونی است و الزم است به آن رسیدگی شود. 
کاربری با انتشار این ویدئو به طنز نوشت: »دست به 
دست کنید برسه به دست رئیس سازمان برنامه و بودجه  

تا راه های جدید درآمدزایی رو یاد بگیره!«
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جهیزیه  یا نمایش مصرف گرایی؟

»این همه ترویج مصرف گرایی واسه چیه آخه؟!« بعضی 
از رسومی که در آغاز زندگی زوج های جوان رایج شده اند، 
بسیار عجیب و غیرمنطقی هستند. از پر کردن یخچال 
زوج های جوان گرفته تا گذاشتن وسایل بسیار کم کاربرد 
در جهیزیه و راه انداختن کارناوال جهیزیه. به تازگی 
عکسی از جهیزیه در فضای مجازی منتشر شده که 
واکنش های زیادی را در پی داشته است. در این عکس 
مقدار زیادی خشکبار، حبوبات و وسایل بهداشتی به 
عنوان جهیزیه جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است. 
موضوع این است که معلوم نیست چقدر از این مواد واقعا 
مصرف  و چه مقدارشان حیف و میل شوند. کاربری در 
واکنش به این عکس نوشت: »من واقعا اولش فکر کردم 
این کمک های غیرنقدی به مردم نیازمنده اما بعد متوجه 
شدم جهیزیه هستن! نمی دونم کی می خوایم دست از این 

تجمالت و مصرف گرایی برداریم«.
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کولبری برای کمک رسانی

»به داد مردم سیل زده برسیم«. در این روزها گروه ها و 
افراد مختلفی از خود مردم داوطلبانه در مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان حضور دارند تا به هموطنان خودشان 
به هر شکلی که می توانند کمک کنند. تصاویر و روایت های 
منتشر شده از منطقه نشان می دهد هنوز در بسیاری 
از مناطق مذکور، راه های مواصالتی قطع است. عکسی 
هم به تازگی از حوالی نیکشهر منتشر شده که یک دنیا 
مهربانی و همدلی در آن دیده می شود. در این عکس، 
افرادی داوطلبانه برای کمک به مردم حادثه دیده   به دلیل 
نبود راه ارتباطی، مواد غذایی مورد نیاز را از روی تپه ها 
کولبری کرده و به دوش می کشند. کاربری نوشت: »ما 
مردم خودمان هم باید هوای خودمان را داشته باشیم و  

فقط منتظر مسئوالن نباشیم.«
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شترکشی در استرالیا

آتش سوزی گسترده در استرالیا، خسارات و مشکالت 
بسیاری برای این کشور به وجود آورده است. از بین 
رفتن بسیاری از گیاهان و جانوران، زنجیره غذایی زیست 
بوم منطقه را با معضل مواجه کرده به طوری که مقامات 
این کشور به تازگی تصمیم به کشتار 10 هزار نفر شتر 
گرفته اند. در چنین شرایطی که خشکسالی و کمبود مواد 
غذایی در منطقه وجود دارد، شترها به عنوان گونه ای 
مهاجم شناخته و معدوم سازی می شوند تا دردسرهای 
جدیدی بــرای ساکنان استرالیا به وجود نیاورند. به 
گفته مقامات رسمی تا کنون پنج هزار شتر با شلیک 
تک تیراندازان از روی بالگردها از بین رفته اند و پنج هزار 
شتر دیگر باید کشته شوند. کاربری نوشت: »چه بسا کل 
این حوادث به خاطر دست بردن انسان در طبیعت باشه. 
حاال اولین قربانی ها هم موجودات بی زبون هستن«. کاربر 
دیگری نوشت: »این شترها بومی استرالیا نیستند و چون 

مهاجم هستن، از کشتن شون ناگزیرند«.

سالم ترین مرد 
نمکی کشف 
شده تا امروز 
از معدن نمک 

چهرآباد زنجان 

که سالم ترین 
نمونه پارچه و 
لباس کشف 
شده از دوران 
هخامنشی رو 
داره و 2300 

سال هم 
قدمتشه

به نظرم رامین 

رضائیان می 

خواد از فوتبال 

کناره گیری 

کنه و بزنه 

توی بازیگری 

اونم فیلم 

هایی درباره 

مصرباستان!

تصویر جذاب 
از بازی پلنگ 
و طعمه اش 

در پارک ملی 
کورگر در 

آفریقای جنوبی 
که رینارد 

مولمن 26 
ساله به ثبت 

رسونده!

تجربه  قطع ارتباط با شبکه های اجتماعی	 
گراسیا نوشته: »پس از ترک دنیای وسیع شبکه های اجتماعی 
۱00 درصد قانع شدم که بدون این شبکه های آنالین هم 
می توان به زندگی خود ادامه داد. تجربه ترک این شبکه ها 
تجربه فردی بسیار پرقدرتی را برای من به دنبال داشت. به این 
خاطر که دوری از جریان های روز که در شبکه های اجتماعی 
جاری است، کمک می کند تا شما اتفاق هایی را که به وقوع 
می پیوندند، با رضایت بیشتری قبول کنید. در ضمن، ما 
تقریبا به نیمی از اطالعاتی که این شبکه ها  دایم در اختیار ما 
قرار می دهند نیازی نداریم. در حالی که به ما تلقین شده این 

داده ها بسیار ضروری و بعضا، حیاتی هستند.«
به موضوعات  تــرک شبکه های اجتماعی  از تجربه   او پس 

مختلفی فکر کرده است که برخی از آن ها  را می خوانید.
ارتباط ها: به نظرم این که دایم در تالش برای اثرگذاری مثبت 
روی دیگران باشید، باعث می شود تا وقتی نیستید، آن ها شما 

را به کل فراموش کنند.
بازاریابی: وقتی شما )به عنوان استارت آپ یا صاحب یک 
کسب وکار( بازاریابی اینترنتی را کنار بگذارید، همه تمرکزتان 
روی این خواهد بود که مشتری های خود را خشنود نگه دارید 

و این جاست که معجزه روی می دهد.
پیام رسانی: به عنوان صاحب یک کسب وکار لزومی ندارد 
بیشتر از آن چه وجود دارد، اطالع رسانی کنید. همین که 
نتیجه موفق کارهایتان را بگویید کافی است و به پیام های 

بیشتر نیازی نیست.
فالوئرها: بیشتر کاربران فضای مجازی 

فقط توئیت ها را می خوانند و زمانی 
را برای مطالعه پست های عمیق و 

اطالع رسان صرف نمی کنند. پس 
چرا کسانی را دنبال می کنیم یا به 
اشخاصی که حتی حاضر نیستند 
درباره پست های عمیق تر، کمی 

پیگیر  می دهیم  ــازه  اج کنند  فکر 
زندگی و عقاید ما باشند؟

بیرون رفتن ا ز مرز شبکه های اجتماعی 	 
و ورود به دنیایی جدید

ترک شبکه های اجتماعی برخالف تصور عموم، چندان هم 
سخت و ناممکن نیست. از مزایای کناره گرفتن از داستان های 
زندگی و ماجراهای شغلی دیــگــران ایــن اســت که تمرکز 
بیشتری روی زندگی خود خواهید داشت. فرصت بیشتری 
برای تقویت مهارت های شغلی خود پیدا خواهید کرد، حتی 
برای خانواده نیز وقت بیشتری خواهید داشت و از منابع اصلی 
مقاالت و وب سایت ها می توانید برای ارتقای سطح دانش و 

مهارت های خود کمک بگیرید.
حتما قبول داریــد که شبکه های اجتماعی زمــان زیــادی از 
زندگی بشر امروزی را می بلعند و آن را در اغلب مواقع به هدر 
می دهند. بنابراین، وقتی از جهان مجازِی ارتباط ها بیرون 
بیایید و به کشوری جدید از اینترنت قدم بگذارید، خواهید 
دید که چقدر زمان برای دیدار با دوستان دارید، چقدر راحت 

ــره خود برسید و  می توانید به کارهای روزم
حواس و تمرکزتان هم بیشتر می شود.

گراسیا بر اساس تجربه شخصی اش 
دنیای بدون شبکه های اجتماعی را 

این گونه توصیف می کند:
ــدن  ــدی ــا، ن ــت ه ــی ــوئ نــخــوانــدن ت
عــکــس هــای فــیــس بــوک، دنــبــال 
اینستاگرام،  عکس های  نکردن 
مطالعه نکردن فیدهای لینکداین، 
نــادیــده گرفتن ویدئوهای جالب و 

وایرال اسنپ چت.
از دیگر تجربه های زندگی بدون شبکه های 
اجتماعی این است که می آموزید حضور شما در این 
شبکه ها ضروری و الزم نیست و نبودتان هم در آن ها و در خود 

شما  تغییری ایجاد نمی کند.

مزایای ترک دنیاِی شبکه های اجتماعی	 
گذاشتن  کنار  از  هایش  تجربه  گراسیا  همچنین  ایــســرا 

شبکه های اجتماعی را این گونه به اشتراک گذاشته است.
1- درک این جمله که هیچ کسی بهتر از من نیست

تجربه ثابت کــرده و حتی دانشمندان نیز گفته اند انسان 
ــودش و پنج نفر از مهم ترین افــراد  به هیچ کسی غیر از خ
زندگی  اش گوش نمی سپارد. بدون شبکه های اجتماعی، به 
صورت ناخودآگاه، شما بدون الیک و تایید و تکذیب، زندگی 
خواهید کرد به این دلیل که کسی نیست به شما بگوید چه 

بگویید، چه نگویید یا چه بکنید و چه نکنید.

2- پیدا کردن »مِن« بهتر
از این که مدام همه چیز را با دیگران به اشتراک بگذارید، دست 
می کشید و این سبب نزدیکی شما به خودتان می شود زیرا به جای 

جلب رضایت بقیه به دنبال خود خواهید گشت.
3- یافتن دوستان واقعی

وقتی از اینستاگرام، توئیتر و پیام رسان ها دست بکشید تقریبا 
بیشتر آدم هایی که به صورت آنالین با آن ها در تماس هستید، 
حذف خواهند شد. این جاست که فقط دوستان واقعی و نزدیک 

در کنارتان خواهند ماند، کسانی که ارزش وقت شما را دارند.
4- بیشتر از همیشه در حال زندگی کردن

وقتی دنبال این نباشید که ببینید چه کسی چه چیزی را توئیت 
کرده یا چه کسی چه عکسی در اینستاگرام گذاشته، وقتتان را 

صرف لحظه های واقعی زندگی خود خواهید کرد.
5- برقراری ارتباط سالم تر با بقیه

دوری از شبکه های اجتماعی به شما کمک می کند تا از همدردی، 
همراهی و احساسات دروغین که مختص دنیای مجازی هستند 

دور شوید و همه احساسات شما واقعی و اصیل خواهند بود.

نکته	 
بد نیست برای پی بردن به این مزیت ها دو تا چهار هفته، همه 
شبکه های اجتماعی را ترک کنید و ببینید چه اثری بر زندگی شما 
دارد. گفتنی است که این تصمیم فقط مختص کسانی است که 
از شبکه های اجتماعی برای موارد غیرکاری استفاده می کنند. 
بدون شک، افرادی که کارشان خبر است، در دایره پیشنهادی ما 

نمی گنجند. 
منبع: روزیاتو  

زندگی بدون شبکه های اجتماعی؛ تلخ یا شیرین؟

صالحی- سلب حق میزبانی باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا در روز جمعه خبر  عجیب و البته تکان دهنده ای برای فوتبال 
ایران بود. براساس نامه ای که »کمیته مسابقات« کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده، این کمیته تصمیم 
گرفته باشگاه های ایرانی بازی های آسیایی خود را به دلیل آن چه نا امنی در ایران خوانده  در زمین بی طرف انجام دهند. تصمیمی 
که عالوه بر این که نشان دهنده غلبه اهداف سیاسی بر فلسفه ورزش و زیبایی های بازی مهیج فوتبال است و حیثیت ورزشی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را لکه دار می کند به طور قطع به زیان های مالی نیز برای این نهاد منجر خواهد شد.  اما در این میان نکته 
ای که باید درنظر داشت آن است که کمیته مسابقات AFC به تنهایی مرجع تصمیم گیری در این خصوص نیست و باید مسئله میزبانی 
باشگاه های ایرانی به »کمیته اجرایی« ارجاع تا تصمیم نهایی در این کمیته گرفته شود. از روز شنبه هم برای رایزنی در این کمیته 
کارهایی صورت گرفته است که می شود به سفر تاج به مقر کنفدراسیون و نامه وزیر ورزش اشاره کرد. با این حال امروز یک شنبه 
اعضای کمیته اجرایی در جلسه ای با حضور همه اعضا، تصمیم کمیته مسابقات را بررسی و در نهایت رای خود را صادر می کنند و 
باید تا نتیجه این جلسه منتظر ماند. این در حالی است که در کنار اعتبار باشگاه های ایرانی و هواداران بی شمارشان، در صورت 
پافشاری اعضای این کمیته به تصمیم ناعادالنه شان، ضررهای مالی هنگفتی هم در انتظار کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود.

واکنش مدیران تیم ها

با این حال این اقدام با واکنش مدیران عامل تیم های شرکت 
کننده در این تورنمنت مواجه شد. هر چهار باشگاه استقالل، 
پرسپولیس، شــهــرخــودرو و سپاهان اعــالم کــردنــد در این 
شرایط حاضر به شرکت در لیگ قهرمانان آسیا نیستند و اگر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در تصمیم خود تجدیدنظر 
نکند، از این رقابت ها کنار می کشند. در ادامه این ماجرا، صبح 
امروز )شنبه( مدیران عامل چهار باشگاه ایرانی نشست مشترکی 
در فدراسیون برگزار و بر موضع خود پافشاری کردند. آن ها اعالم 
کردند، فقط در صورتی حاضر به شرکت در لیگ قهرمانان آسیا 

هستند که حق میزبانی به تیم های ایرانی برگردد. 
با این اوصاف، چند ساعت سرنوشت ساز در انتظار فوتبال ایران 
است و امروز به طور قطعی مشخص خواهد شد آیا کنفدراسیون 
آسیا از تصمیم ناعادالنه خود کوتاه خواهد آمد و میزبانی را به 
تیم های ایرانی برمی گرداند یا این که همچنان بر موضع خود 

پافشاری و محرومیت را نصیب باشگاه های ما می کند.

درآمد فوتبال از تماشاگران

امروزه دیگر فوتبال یک سرگرمی نیست، فوتبال تبدیل به یک 
تجارت پرسود در دنیا شده است؛ نقل و انتقاالت گران قیمت 
در فوتبال دنیا، حق پخش تلویزیونی و تبلیغات پرسود که بزرگ 
ترین سرمایه داران دنیا را به سمت خود جلب کرده البته مستلزم 
درآمد از طریق حق پخش تلویزیونی و  دیده شدن تبلیغات دور 
میدان تو سط بینندگان تلویزیونی و تماشاگران  است. قطعا 
کشورهایی که تیم های محبوب تری با طرفداران بیشتری دارند، 
مورد توجه  اسپانسرهای تبلیغاتی هستند و  رغبت بیشتری 
برای حضور در بازی هایی با جامعه هدف بیشتر دارند. ای اف 
سی با محرومیت ایران از میزبانی، عمال نزدیک به 50 میلیون 
بیننده تلویزیونی را در هربازی از دست خواهد داد، آماری که 
در هر بازی تیم های ایرانی حضور دارند و در صورت نبودشان 
چند صد میلیون بیننده این بازی ها کم می شود که این تعداد 
برای صاحبان تبلیغ، آمار قابل توجهی است. در کنار این معضل 
که قطعا گریبان ای اف سی را خواهد گرفت، جذابیت فوتبال 
در زمین های خالی از تماشاگر از بین خواهد رفت و در کنار آن 
درآمد چند ده میلیون دالری ای اف سی از لیگ قهرمانان آسیا 
هم دچار بحران خواهد شد.براساس یک بررسی  درباره فیفا،  
این نهاد  که در 20 سال اول موجودیت خود،  درآمد ساالنه ای 
در حدود 500 تا ۱300 فرانک سوئیس ایجاد می کرد که بیشتر 
حاصل آبونمان اتحادیه های این فدراسیون، مالیات بازی ها 
و البته درآمدهای فزاینده آن زمان جام جهانی بود، رفته رفته 
با ورود به  عرصه تجارت و پخش تلویزیونی  درآمد های میلیون 
دالری  کسب کرد . بر اساس گزارش مالی سال 2003 فیفا، 
سود حاصل از رخدادهای ورزش فوتبال 96 درصد درآمد فیفا 
را تشکیل می دهد که بیش از 30 میلیون دالر از امتیاز پخش 
تلویزیونی و تبلیغات جام جهانی به دست آمده است.این ارقام در 

سال های بعد جای خود را به میلیارد دالر داده است.

سیاست زدگی کنفدراسیون آسیا 

این موضوع را هم باید گفت کمیته مسابقات ای اف سی بدون 
رعایت مفاد ماده 4 از اساسنامه فیفا و ماده ۱3 از اساسنامه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا که در آن صراحتًا بر   تبعیض قائل 
نشدن نسبت به فدراسیون ها و باشگاه های هر کشوری تاکید 

شــده، خالف مقررات، تصمیماتی به ضرر نمایندگان ایران 
گرفته است. این کمیته بدون داشتن مستندات کافی و اشراف 
به مقررات بین المللی و ملی هر کشوری اقدام به اتخاذ تصمیم 
غیرقانونی کرده که منجر به حذف میزبانی تیم های ایرانی حاضر 
در لیگ قهرمانان آسیا شده است که نشان از  سیاست زدگی 
در کنفدراسیون فوتبال  آسیا دارد  و این تصمیم بی احترامی به 

باشگاه های ایرانی و هواداران میلیونی آن خواهد بود.

میانگین هواداران ایرانی

جالب است بدانید ۱8 بازی از 25 بازی پرتماشاگر تاریخ لیگ 
قهرمانان آسیا در ورزشگاه بزرگ آزادی انجام شده و پس از 
پرسپولیس که بازی هایش با تیم های کاشیما آنتلرز، النصر، 
الهالل، النصر و بنیادکار بیش از صد هزار نفری شده و هر 5 
رتبه اول را در اختیار دارد، بازی استقالل مقابل بوریرام تایلند 
در ورزشگاه آزادی در رده ششم قرار دارد و به طور کلی 20 رتبه 
اول در انحصار بازی های برگزار شده در ایران است؛ ۱8 بازی در 

ورزشگاه آزادی و 2 بازی در یادگار امام تبریز.
در عرصه میانگین تماشاگران هم تیم های کشورمان با قدرت 
جلودار دیگر تیم ها هستند. در این عرصه، در رقابت های سال 
گذشته تیم آبی پوش پایتخت با مجموع 28۱ هزار و ۱7 نفر 
و میانگین 70 هزار و 254 نفر ، پرتماشاگرترین تیم فصل 
سپری شده لیگ قهرمانان آسیا به لحاظ میانگین تماشاگر 
بود. برای استقالل میانگین 70 هزار و 252 نفر ثبت شده 
است. پس از این تیم، پرسپولیس با مجموع 423 هزار و 832 
نفر در هفت بازی ) استقالل در 4 بازی در مجموع 28۱ هزار 
نفر و ۱7 نفر تماشاگر داشت( و با میانگین 60 هزار و 547 
نفر در رده دوم قرار دارد. این در حالی است که میانگین 
تماشاگران در مجموع کشورهای دیگر کمتر از ۱0هــزار 

تماشاگر در هربازی بوده است.

تبعات انصراف باشگاه های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا

ــاره موضوع  هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی، درب
سلب میزبانی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا، 
روی خط برنامه وقت اضافه رادیو ایران آمد و دربــاره این 
که اگر باشگاه های ایرانی انصراف دهند چه سرنوشتی 
برایشان رقم خواهد خورد، گفت: »اگر باشگاه های ایرانی 
در مسابقات آسیایی شرکت نکنند عالوه بر جریمه نقدی، 
تا دو سال محرومیت برای آن ها وجود دارد. به عقیده من 
پذیرش بازی در کشور ثالث یعنی این که ما قبول داریم 
کشورمان ناامن است. به ضرس قاطع می گویم که تمام تیم 
های ایرانی در صورت بازی در زمین ثالث، در این مسابقات 
شرکت نخواهند کرد. اگر این اتفاق بیفتد، احتمال این 
که با چند تیم ایرانی برخورد شود زیاد است. آثار و تبعات 
حضور تیم های فوتبال ایرانی در مسابقات آسیایی به دلیل 
 هواداران بی شمارشان، برایشان جذابیت خاصی دارد.«

نصیرزاده در انتها گفت: » مستحضر هستید که مدیرعامل 
خطوط هواپیمایی قطر ایرویز اعالم کرده ما پروازهایمان به 
ایران برقرار است و مشکلی از این نظر نداریم. فکر می کنم 
تصمیم اولیه کمیته مسابقات اگر به سمت کمیته اجرایی 
برود، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد مگر این که 
بعدها برای اعتراض به این تصمیم به دادگاه لوزان سوییس 

مراجعه کنیم.«

کنفدراسیون فوتبال  آسیا چه زیان هایی  از سلب حق میزبانی ایران متحمل می شود؟

ای اف یس 
در آفساید سیاست!

برای انسان مدرن و امروزی، ساده نیست دل کندن 
از شبکه های اجتماعی آنالین اما با تایید این جمله 
در این مطلب، قصد داریــم از تجربه چهار ماهه 
فردی بنویسیم که ارتباط خود را به طور کامل با 
تمامی شبکه های اجتماعی قطع کرده بود. »ایسرا 
گراسیا« وقتی برای اولین بار تصمیم گرفت از دنیای 
ارتباطاِت لحظه به لحظه دست بکشد، فقط برای یک 
ماه برنامه ریزی کرده بود. این تصمیم پس از چندین 
سال اتصال دایم به جهاِن بی پایان، برایش چندان 
هم آسان نبود. او این ها را از خودش می پرسید: 
»چــرا باید شبکه های اجتماعی را ترک کنم؟ آیا 
این کار فرصت های تــازه ای در زندگی من ایجاد 
خواهد کرد؟ آیا چیزی تغییر خواهد کرد؟ آیا این 
تصمیم درستی است و من مطمئنم که می خواهم 
این کار را انجام دهم؟« هم اکنون که حدود چهار 
ماه از ترک شبکه های اجتماعی گراسیا گذشته، او 
شک دارد که آیا برگشت به دنیای مجازِی ارتباط ها، 
درست است یا غلط؟ به این دلیل که قطع اتصال به 
شبکه های اجتماعی موفقیت های بسیاری برای او 
به همراه داشته است. الزم است اشاره کنیم ادامه 
این مطلب از زبان کسی نوشته شده که تجربه  ترک 
چهار ماهه شبکه های اجتماعی را داشته است. 

همراهمان باشید. 
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انعکاس

 ترحم؛ راهکاری سیاه 
در حق بیماران روانی

دکتر کاظم قجاوند  
جامعه شناس و استاد دانشگاه 

مراقبت از بیماران روانی درست مانند مراقبت 
از بیماران جسمانی از اهمیت خاصی برخوردار 
است. متاسفانه به دلیل ناآگاهی خانواده هایی 
که دارای بیماران مبتال به اختالالت رفتاری 
و روانی هستند چون روند همدلی با فرد بیمار 
را ندارند در این خانواده ها شاهد بروز اتفاقات 
هولناکی هستیم که آسیب های زیادی به خود، 

خانواده و جامعه وارد می کنند.
خانواده در این شرایط باید رفتارهای همدالنه 
با فرد بیمار داشته باشد و فرایند درمان در مراکز 
روان پزشکی و اورژانــس های روان پزشکی به 
طور کامل انجام شود تا فرد بتواند با روان سالم به 
کانون خانواده و جامعه بازگردد. برخی خانواده 
اختالالت  به  مبتال  بیمار  با  رفتار  نحوه  با  ها 
روانی آشنا نیستند و چون از نحوه مراقبت ها و 
دستورالعمل ها اطالع ندارند از روی دلسوزی 
قبل از این که فرد روند درمانی اش طی شود او 
را ترخیص می کنند و به خانه می آورند که شاهد 
پدیده های تلخی مانند دگرکشی، همسرکشی، 

فرزندکشی یا خودکشی خود این افراد هستیم.
در حالی که خانواده ها باید قبل از آوردن فرد 
بیمار به کانون خانواده نحوه برقراری ارتباط با 
این بیماران را طی دوره های آموزشی آموخته 
تا کمتر شاهد درگیری های فیزیکی،  باشند 
غیرکالمی، کالمی و... باشند. ایــن بیماران 
ممکن اســت در طــول زندگی با خــانــواده خود 
رفتارهای نامناسبی را انجام دهند که خانواده 
ها در برابر این رفتارها شکیبایی الزم را نداشته 
باشند و همین عامل باعث بروز درگیری و ایجاد 
نزاع بین آن ها می شود که در پی آن ممکن است 

فرد بیمار به هر خشونتی دست بزند.
ــرای این  ــورت فرایند درمــانــی باید ب در هــر ص
بیماران به پایان برسد زیرا هیچ تضمینی وجود 
ندارد که با بازگشت به خانواده آسیب زا نشوند. 
خانواده ها باید این افراد را بعد از تکمیل شدن 
دوره های درمان در امور منزل مشارکت دهند و 
در جمع های خانوادگی به آن ها احترام بگذارند 
تا کمتر رفتارهای تخریبی و خود تخریبی از خود 

بروز دهند.
اگر خانواده شرایط بستری و کامل شدن طول 
درمــان را دارنــد در ترخیص بیمار خود عجله و 
شتاب نکنند زیرا همین عجله و شتاب است که 
پدیده های هولناکی مانند قتل را رقم می زند و 
فرد در شرایطی که هنوز بیماری اش بهبود نیافته 

مرتکب رفتارهای نسنجیده می شود.

زنی که در روز تولد دختر خردسالش از خانه شوهر فرار کرده 
بود بعد از دوماه در حالی که سیگاری و شیشه ای شده بود 

پیدا شد.
روزهای نخست گم شدن هدیه حتی پلیس به شوهر او شک 
کرد و بوی جنایت در پرونده پیچید اما اقدامات مخابراتی 
نشان می داد این زن با خانواده پنهان کارش تماس تلفنی 

دارد.
تولد زهرا کوچولو	 

رضا با یك سبد گل به طرف خانه رفت. روز تولد زهرا  بود چهار 
سال پیش زهرا  به دنیا آمده بود. حتمًا زنش مثل هر سال 
بساط كیك و عصرانه را برای زهرا  آماده كرده بود. رضا باور 
نمی کرد برخالف هرسال كه هدیه از چند روز جلوتر برای 
جشن تولد، كیك، تزیین اتاق، كادو و عكس با او حرف می زد، 
این بار سكوت كرده بود. شاید فكر می كرد رضا تولد دخترش 
را فراموش كرده است. رضا جلوی اسباب بازی فروشی سر 
خیابان ایستاد، عروسكی را كه از چند هفته جلوتر برای زهرا  
انتخاب كرده بود نگاه كرد و داخل مغازه شد. دقایقی بعد 
عروسك كادو شده در دستانش بود. با خودش چهره زهرا  را 
تصور كرد. حتمًا هدیه هم از شادی زهرا ، خوشحال می شد. 
نمی دانست تا االن چند نفر در خانه شان دعوت شده اند 
و مهمان هستند! زنگ در خانه را به صدا درآورد صدای 
خواهرش را از پشت آیفون شنید. پله ها را باال رفت. هدیه اش 
را با سبد گل در دستش جابه جا كرد. در آپارتمان باز بود. رضا 
داخل اتاق شد. هیچ خبری نبود. زهرا کوچولو گوشه اتاقش 

روی تخت به خواب رفته بود.
 وقتی رضا از خواهرش پرسید هدیه کجاست؟ گفت که من برای 
تولد زهرا  آمده ام که هدیه از من خواست چند دقیقه ای نزد زهرا 
بمانم چون او بیرون از خانه کار دارد.  رضا به اتاق دخترش رفت. 
كادویش را روی میز كوچکی گذاشت. كادوی خواهرش را هم 
كنار عروسك گذاشت و بعد سبد گل را كنار آن چید. رضا سریع 
بیرون رفت موبایل هدیه خاموش بود هنوز نگران نشده بود به 
قنادی رفت و کیکی خرید نیم ساعتی گذشت  ولی هنوز از هدیه 
خبری نبود زهرا  وقتی از خواب بیدار شد كنار تختش چند كادو، 
كیك و گل دید. رضا با دیدن چشم های باز دخترك نبودن هدیه 
را فراموش كرد. خیلی زود دخترك عروسكش را در بغل گرفت.

شب تلخ	 
 ساعت ۱۰ شب بود. از هدیه هیچ خبری نبود. مهمان ها 
همه كم كم رفته بودند. تنها خواهر هدیه كه دیرتر از بقیه 
آمده بود، هنوز مانده بود. مادر زن و خانواده خواهرزنش 
هم در تولد زهراکوچولو بودند همه نگران به همدیگر خیره 
شدند تا این که رضا با باجناقش سوار ماشین شدند و رفتند. 
ساعت ۲ بامداد بود كه رضا و باجناقش با دستان خالی به 

خانه برگشتند.
شکایت نزد پلیس	 

روز بعد رضا به سرکار نرفت و نزد پلیس با طرح شکایتی 
از  گم شدن همسرش خبر داد. رضا به افسر تحقیق گفت: 
واقــعــا شوکه ام روز تولد دخــتــرم بــود مـــادرش غیبش زد 
نگرانش هستم به كالنتری ها ،بهزیستی، پزشكی قانونی 
و بیمارستان ها  سر زده ام اما اثری از همسرم نیست خانواده 
اش هم خبری از او ندارند او می دانست تولد دخترش است 
خواهر من آخرین کسی است که او را دیده چرا که به بهانه 

ای خانه را ترک کرده و دیگر برنگشته است شاید بالیی بر 
سرش آمده باشد.

تجسس های پلیسی	 
با دستور دادیار پرونده، تیمی از ماموران پلیس آگاهی وارد 

عمل شدند تا درباره سرنوشت زن گمشده تحقیق کنند.
آن ها ابتدا به تحقیق از خواهر شوهر هدیه پرداختند و به هیچ 
سرنخی نرسیدند و سراغ خانواده هدیه رفتند آن ها هم اظهار 

بی اطالعی کردند.
بررسی های ماموران نشان داد رضا مرد خوبی است و هیچ 
دعوا و ناراحتی بین هدیه و شوهرش وجود نداشت اما خواهر 

کوچک تر هدیه ادعای عجیبی کرد.
بی عاطفه	 

رعنا به افسر تحقیق گفت: خواهرم گاهی بی دلیل گریه 
می کرد وقتی می پرسیدم چه شده است رضا اذیتت می کند 
سرش را تکان می داد و می گفت شاید من رضا را اذیت کنم او 
مرد ساکتی است البته از آرام بودن شوهرش هم راضی نبود 

و نمی دانم چرا گریه می کرد.
ردیابی مخابراتی	 

کارآگاهان همزمان با بررسی تماس های رضا اقدامات 
مخابراتی شان را روی خانواده هدیه هم متمرکز کردند و 
دریافتند هدیه با آن ها تماس دارد و همین کافی بود تا شک 

پلیس به رضا از بین برود .
2 ماه بعد	 

ــاه تلفن رضــا زنــگ خــورد افسر پرونده  درســت بعد از دوم

بود. هدیه پیدا شده بود. رضا فورًا زهرا  را در خانه مادرش 
امانت گذاشت و خودش را به پلیس آگاهی رساند. وقتی 
رضا وارد شد هدیه را روی یك صندلی در حالی كه نشسته 

بود، دید. 
به صورت پراز آرایش او نگاه كرد. چقدر هدیه غریبه شده بود! 
رضا بعد از چند ساعت انگار ده ها سال پیر شده بود. انگار 
كمرش شكسته بود و تمام امیدهایش به بن بست رسیده بود. 
هدیه خونسرد بود و ادعا کرد به روش سنتی با رضا ازدواج 

کرده است و همیشه چون او را دوست نداشت غمگین بود.
هدیه در برابر شوهر شوکه شــده اش که مــدام می گفت 
خب می گفتی طالقت می دادم. چرا آبروریزی كردی؟ در 
بازجویی ها گفت:زهرا را هم دوست نداشتم نقش مادرها را 
بازی می کردم اما نمی خواستم بچه ناراحت شود به خاطر 
همین روز تولدش را انتخاب کردم که تنها نباشد بعد از فرار 
یک هفته ای با کسی تماس نگرفتم اما چون می دانستم 
مادرم بیماری قلبی دارد به خانواده ام زنگ زدم و از آن ها 
خواستم علیه رضا شکایتی نکنند و برای این که آبروریزی 

نشود نگویند من تماس داشته ام.
هدیه درحالی که دستان داغ شده اش نشان می داد سیگاری 
شده است در ادامه گفت: بعد از فرار چند روزی به خانه یکی 
از دوستانم که شوهرش ماموریت بود رفتم و بعد با زن جوانی 
که در فضای مجازی آشنا شده بودم قرار گذاشتم همیشه 
سیگار و قلیان را دوست داشتم اما رضا مخالف بود بدجوری 
آلوده شدم اما پشیمان نیستم من زندگی این شکلی را دوست 
دارم البته به شرط این که شب ها خانه پدرم بمانم االن هم 
خوشحالم دستگیر شده ام. رضا باور نمی کرد هدیه چنین 
حرف هایی می زند و از خیانت او فریاد زنان گالیه کرد اما 
هدیه خونسردانه گفت: اسم کار من خیانت نیست من دیگر 

نمی توا نستم شوهرم را دوست داشته باشم. 
رضا هرچه به هدیه نگاه می كرد، متوجه تغییرات زیادی در 
او می شد. چقدر لهجه و حرف زدن زنش به پسران الابالی 
شبیه شده بود. رضا با عصبانیت رو به افسر تحقیق گفت: 
شکایتی از هدیه ندارم آزادش کنید نزد خانواده اش برود  
امشب به دخترم  می گویم مادرش برای همیشه مرده است. 
امروز فهمیدم كه دیگر هدیه، هدیه نیست. فهمیدم كه این دو 
ماه كجا بوده و در لحظاتی كه من و دخترم همه فكرمان پیش 
او بوده، او اصاًل به فكر ما نبوده است. حاال دلم می خواهد از 
این به بعد به خودم و به دخترم فكر كنم و هدیه را هم طالق 

خواهم داد.
در دادگاه	 

پس از این که هدیه با سپردن وثیقه آزاد شد پرونده با صدور 
کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع یافت.

در جلسه دادگاه هدیه باز ادعاهایش را تکرار و رضا هم اصرار 
کرد بعد از نتیجه دادگــاه و صدور حکم به دادگــاه خانواده 

خواهد رفت تا پرونده طالق را کلید بزند.
رضا گفت: می خواهم بدانم آبــروی از دست رفته من چه 
می شود؟ قانون برای حضانت فرزندم، طالق، مهریه، نفقه 
و حقوقی كه در یك زندگی مشترك تمام شده است، چه كار 
می كند؟ می خواهم بدانم برای كمرشكسته من قانون چه 
مرهمی در دست دارد؟ می خواهم بدانم برای دور شدن زهرا  

از مادرش با این اعتیاد چه باید بكنم؟

پاسخ کارشناسی	 
قانون گذار مرد را مكلف به پرداخت نفقه به زن 
کــرده اســت و در مــواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون 
مدنی آمده است: »در عقد دایم نفقه زن به عهده 
شوهر اســت.« »نفقه عبارت اســت از مسكن، 
البسه، غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با 
وضعیت زن متناسب باشد و خــادم در صورت 
عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه 
مرض یا نقصان اعضا.« تكلیف مرد به دادن نفقه 
به زن منوط به تمكین زن از شوهر خود است. 
ماده۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می دارد :هرگاه زن 
بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع 
كند مستحق نفقه نخواهد بود.« و در ماده ۱۱۱۴ 
قانون مدنی آمده است: »زن باید در منزلی كه 
آن  مگر  کند  سكنی  می كند،  تعیین  شوهرش 
كه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.« 
بنابراین تكلیف زن تمكین از مرد و سكونت با وی 
در منزل مشترك است و اگر زن بدون عذر موجه از 
وظایف زوجیت امتناع کند و حاضر نشود با شوهر 
خود در یك منزل زندگی كند و به خواسته های 
مشروع و قانونی شوهر خود بی اعتنا باشد حقی 
بر گرفتن نفقه ندارد و ناشزه محسوب می شود. 
ولی اگر زن برای عدم تمكین عذر موجه و قانونی 
داشته باشد ناشزه محسوب نمی شود و مستحق 
نفقه نیز است. طبق ماده۱۱۱۵ قانون مدنی »اگر 
بودن زن با شوهر خود در یك منزل متضمن خوف 
ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن 
می تواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت 
ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت 
ــادام كه زن در  به منزل شوهر نخواهد داد و م
بازگشت به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده 
شوهر خواهد بود.« مورد دوم زمانی است كه زن 
از حق حبس استفاده می کند و تمكین از شوهر 
را منوط به گرفتن تمام مهر خود می کند. مادام 
كه زن از حق حبس استفاده می كند مستحق 
نفقه نیز است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر 
می دارد: »زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از 
ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند 
مشروط بر این كه مهر او حال باشد و این امتناع، 
مسقط حق نفقه نخواهد بــود.« در مــوردی هم 
كه زن به دلیل بیماری عدم تمكین کند یا برای 
مداوا مجبور به ترك منزل مشترك شود و بتواند 
این امر را ثابت کند عذر موجه محسوب می شود. 
مهریه: مهر یا صــداق، مالی است كه زن بر اثر 
ازدواج مالك آن می شود و به عبارت دیگر هدیه ای 
اســت كه در هنگام عقد نكاح مــرد به زن خود 
می دهد. در صورتی كه زن از مرد تمكین نکند و 
زندگی مشترك را ترك كند حق وی بر مهریه از 
بین نمی رود و به تعبیر دیگر، عدم تمكین زن یا 
ترك منزل مشترك توسط زن، تكلیف مرد نسبت 

به پرداخت مهریه به زن را از بین نمی برد.

فرجام سیاه فرار  زن بی عاطفه از خانه

پسر جوانی که ۱۶ سال قبل در هواخواهی 
از دوستش مرتکب قتل شده بود به دلیل 
ــدان  ــای دم در زن ــی پیگیری نــکــردن اول
بالتکلیف ماند و دیــروز از قضات دادگــاه 

کمک خواست.
درگیری خونین	 

رسیدگی به ایــن پــرونــده از ســال ۸۳ به 
دنبال وقــوع درگیری خونین در یکی از 
خیابان های اسالمشهر آغاز شد. شواهد 
نشان مــی داد درگیری چند پسر به خون 
کشیده شده و در این میان پیمان ۱۸ ساله 
کشته شده است .پلیس به تحقیق پرداخت 
و دوســت پیمان به نام سعید  را که با وی 

درگیر شده بود  بازداشت کرد .
سعید در بازجویی ها گفت: من از قبل 
با پیمان درگیر بودم .آن روز سوار موتور 
دوستم بهزاد بــودم  که  بار دیگر با پیمان  
ــوا  بهزاد با چاقو   درگیر شــدم  و در آن دع

ضربه  ای به پیمان زد.
 به دنبال اطالعاتی که پسر جوان به پلیس 
داد ردیابی بهزاد آغاز شد اما شواهد نشان 
می داد این پسر به محل نامعلومی گریخته 
ــوران در نخستین مرحله از  ــأم ــت .م اس
اقدامات پلیسی پدر بهزاد  را بازداشت 
ــدرش در  کــردنــد . بــهــزاد وقتی فهمید پ
بازداشت است  خودش را به پلیس معرفی 

و به قتل اعتراف کرد .
حکم قصاص	 

بــهــزاد ۱۸ ســالــه  در شعبه ۷۱ دادگــاه 
ــای میز  کیفری ســابــق اســتــان تــهــران پ
محاکمه ایستاد و به درخواست اولیای دم 

به قصاص محکوم شد .
 حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مهر 
تایید خورده و قطعی شده بود که اولیای دم 
پیگیر اجرای حکم نشدند و بهزاد ۱۶ سال 
بالتکلیف در زندان ماند. وی طی نامه ای 
از قضات دادگاه کمک خواست و دیروز  در 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
پــای میز محاکمه ایستاد و درخــواســت 
اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسالمی 

را مطرح کرد.
16 سال در جهنم زندان	 

بهزاد که حاال ۳۴ سال دارد وقتی روبه روی 
قضات ایستاد در تشریح جزئیات زندگی 

اش  گفت : پدر و مادرم وقتی من و خواهرم 
کوچک بــودیــم از هــم جــدا شدند .پــدرم 
ازدواج کرده بود و مادرم هم دنبال زندگی 
خودش بود .به همین دلیل من و خواهرم 

همیشه آواره بودیم .
وی ادامه داد: من به تازگی موتورسیکلت 
ــودم  و در خیابان می گشتم که  خریده ب
متوجه درگیری چند پسر جــوان شــدم و 
برای تماشای دعوا جلو رفتم. همان زمان 
دوســت صمیمی ام سعید را دیــدم که به  
سرعت سمت من  آمد و ترک موتورم نشست  
و از من خواست تا از محل دور شویم . من 
اصاًل نمی دانستم سعید با پیمان  درگیر 
بوده است. چند خیابان آن طرف تر یک 
باره  پیمان به سمت ما حمله کرد و  با سعید  
درگیر شد.این متهم گفت:  من  وقتی دیدم 
پیمان در حال کتک زدن دوستم  است برای 
نجات سعید وارد دعوا شدم و  با چاقویی که 
همراه داشتم یک ضربه به پیمان زدم اما 
واقعًا قصد کشتن او را نداشتم .وی  افزود: 
بــاور کنید من به خاطر دوستم وارد این 
دعوا شدم و از علت  درگیری میان سعید و 
پیمان هیچ اطالعی نداشتم. سال ها بعد در 
زندان متوجه شدم درگیری آن ها به خاطر 
نگاه چپ بوده است .طی سال هایی که در 
زندان بودم هیچ کس به مالقاتم نمی آمد. 
پدر و مادرم هر کدام سر زندگی خودشان 
بودند و خواهرم  هم آن زمــان سن کمی 
داشت اما حاال بزرگ شده و سر کار می رود 
.او مدتی است برای خودش یک خانه اجاره 

کرده و به مالقات من می آید. من ۱۶ سال 
در زندان عذاب کشیدم. هر ساعت برای 
من یک سال می گذشت و زندگی جهنمی 

را تجربه می کردم.
 این پسر در حالی که سرش را پایین انداخته 
بود ادامه داد:  در جلسه دادگاه مادر پیمان 
به من گفت از قصاص  گذشت می کند  
ــدام نمی کند امــا  کــاری می کند  و مرا اع
تا آخر عمر در زنــدان باقی بمانم  و عذاب 
بکشم. او همین کــار را هم کــرد و مــرا در 
زنــدان بالتکلیف گذاشت . حــاال از این 
وضعیت خسته  شده ام و از قضات دادگاه 
تقاضا دارم تا تکلیفم را روشن کنند .من  اگر 
از زندان آزاد شوم به خانه اجاره ای خواهرم 
می روم تا آن جا با هم زندگی تازه ای را آغاز 
کنیم. من قول می دهم کار کنم تا مبلغی را 
که اولیای دم خواسته اند به عنوان دیه  به 

آن ها بپردازم.
درخواست کمک خواهرانه	 

 سپس خواهر بهزاد  که در دادگاه حضور 
داشــت روبــه روی قضات ایستاد و گفت : 
من و برادرم روزهای سختی را در تنهایی 
و بی کسی گذراندیم و حاال از شما تقاضای 
ــدارم تا  ــن هیچ ملکی نـ ــم .م کمک داریـ
سند آن را به دادگاه بسپارم .من  در خانه 
ــاره ای ساکن هستم  امــا می توانم از  اجـ

آشنایانم سندی بگیرم تا برادرم آزاد شود.
 با پایان جلسه قضات وارد شور شدند و 
قرار شد طبق  ماده ۴۲۹ قانون مجازات 

اسالمی ، بهزاد با سند آزاد شود .

ــده اقــامــت ســرمــایــه گـــذاری در  ــا وعـ ــوان ب مــرد جـ
کشورهای فرانسه و کانادا از خانواده همسر سابقش 

و دو مرد  غریبه کالهبرداری میلیونی کرد.
وی همچنین متهم است خواهر یکی از طعمه هایش 
را نیز  با حرف هایش فریب داده و به تله شیطانی اش 
انداخته است.  رسیدگی به این پرونده از سه ماه 
قبل به دنبال شکایت  دختر جوانی به نام شیما آغاز 
شد .وی که همراه برادرش به پلیس آگاهی رفته 
بود از مرد جوانی به نام سپهر که دوست صمیمی 
برادرش بود شکایت کرد . شیما به ماموران پلیس 
گفت:  برادرم مدتی قبل با سپهر آشنا شد .سپهر 
که مدعی بود صراف  است می گفت  می تواند برای 
خانواده ما اقامت سرمایه گذاری در کشور کانادا 
را  بگیرد. او با حرف هایش خانواده ما را فریب داد 
و به خانه مان رفت و آمد پیدا کرد .او ۱۵۰ میلیون 
تومان از برادرم پول کالهبرداری کرد و  با حرف 
هایش مرا فریب داد و یک روز مرا به تله  شیطانی  
اش انداخت و آزارم داد. وی ادامه داد:  من ماجرا را 
به برادرم گفتم . آن جا بود که برادرم با سپهر تماس 
گرفت اما او مدعی شد من دروغ می گویم و مرا آزار 
نداده است .از آن روز به بعد سپهر ناپدید شد و دیگر 
از او خبری نداشتیم تا این که تصمیم گرفتیم از 

پلیس کمک بگیریم.
به دنبال این شکایت ردیابی سپهر آغاز شد و پلیس 
توانست رد وی را پیدا کند. با دستگیری مرد جوان 
روشــن شد وی  در سال ۹۲ نیز از خانواده همسر 
سابقش  حدود یک میلیارد تومان کالهبرداری کرده 

و تحت تعقیب پلیس بوده است.
در حالی که تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود 
شکایت مشابه  دیگری نیز به پلیس گــزارش شد و 

شمار شاکیان کالهبرداری به چهار نفر رسید.
 در حالی که سپهر منکر کالهبرداری و آزار دختر 
جــوان بود دیــروز در شعبه نهم دادگــاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
 در ابتدای جلسه یکی از اعضای خانواده همسر  
سابق سپهر در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : سپهر در 
سال ۹۱ با  خواهرم ازدواج کرد .او می گفت صراف 
است و می تواند برای ما اقامت کشور فرانسه یا کانادا 
را بگیرد. یک سال پس از ازدواج آن ها  در حالی که  
او اعتماد ما را جلب کرده بود ۷۶۰ میلیون تومان 
از من و ۲۵۰ میلیون تومان از یکی از بستگان ما 
کالهبرداری کرد  و رفت. خواهرم که متوجه این 
ماجرا شده بود از او جدا شد و ما  نتوانستیم ردی از او 
پیدا کنیم .ما در این سال ها دنبال نشانی از او بودیم 
تا این که متوجه شدیم پس از شش سال پلیس او را  
دستگیر  کرده و او  از دو نفر دیگر نیز به همین طریق 

کالهبرداری کرده است .
ــرادر شیما بــود گفت: سپهر با  دومین شاکی که ب
وعده اقامت کشور کانادا ۱۵۰ میلیون تومان از ما 
کالهبرداری کرد. او همچنین خواهرم را فریب و او  

را آزار داد به همین دلیل از او  شاکی هستم .
سومین شاکی نیز گفت : صراف قالبی از ما  ۱۰۰ 
میلیون تومان کالهبرداری کــرده اســت  که از  او 

شکایت دارم.
وقتی سپهر که با قرار وثیقه آزاد بود  در جایگاه ویژه 
ایستاد ،منکرآزار دختر جوان و کالهبرداری های 

میلیونی شد.
 وی گفت : شیما و  خانواده اش وقتی فهمیدند من 
فراری هستم  به دروغ ماجرای آزار و اذیت شیما را 
مطرح کردند. من  هیچ رابطه ای با شیما  نداشتم 

و او را  آزار نداده ام. وی از شاکیان مهلت یک ماهه 
گرفت تا در این فرصت بتواند پول هایشان را به آن ها 
برگرداند. پدر و مادر سپهر به شاکیان قول دادند  در 

پرداخت پول به آن ها کمک کنند .
بدین ترتیب؛ ادامه جلسه به یک ماه بعد  موکول شد.

فریب بزرگ با رویای زندگی در فرانسه و کانادا16 سال زندگی جهنمی در زندان

دزد فریبکار با انتشار آگهی در سایت 
دیــوار طعمه هایش را به محل قرار 
می کشاند و با دادن یک قهوه مسموم 

دست به سرقت می زد.
چندی قبل زن ۵۰ ساله ای که برای 
تامین هزینه های زندگی اش با خودرو 
در یک تاکسی اینترنتی کار می کرد در 
تالش بود تا در سرویس یک مدرسه یا 

یک شرکت مشغول به کار شود.
ــه در تاکسی  ــی ک ــال ایـــن زن در ح
اینترنتی کار می کرد در فضای مجازی 
نیز به دنبال کار بود تا این که در سایت 
دیوار با یک آگهی اشتغال به کار برای 

سرویس مدرسه روبه رو شد.
شماره  با  زود  خیلی  ساله   ۵۰ زن 
ــرد جــوانــی بود  آگهی دهــنــده کــه م
تماس گرفت و از شــرایــط کــاری و  
مالی اش حرف زد و مرد جوان پس از 
شنیدن حرف های این زن در خیابان 
با او قرار کاری گذاشت. راننده زن با 
کلی خوشحالی از این که می تواند 
در سرویس یک مدرسه مشغول به 
کار شود به محل قــرار رفت و جوان 
شیک پوش در محل قرار حاضر و سوار 

بر خودروی این زن شد.
همه چیز عادی به نظر می رسید و پسر 

جوان و راننده زن درباره کار و ساعاتی 
که باید به مدرسه برود صحبت کردند 
و در پایان پسر جــوان دو لیوان قهوه 
خرید و یکی از آن ها را به زن ۵۰ ساله 
داد و قرار شد تا فردای آن روز این زن 
با آماده کردن مدارکش با پسر جوان 

تماس بگیرد.
هنوز دقایقی نگذشته بود که راننده 
زن پشت فرمان خودرویش احساس 
ــواب آلــودگــی کــرد و لحظاتی بعد  خ
روی صندلی خـــودرو خــوابــش بــرد. 
ایــن زن پس از چند ساعت وقتی از 
خــواب بیدار شد متوجه شد که مرد 

ــوده و با  ــارق فریبکار ب ــوان یــک س ج
دادن قهوه مسموم اقــدام به سرقت 
پول، گوشی موبایل و طالهای او کرده 
است. با اعالم این خبر به پلیس تیمی 
از ماموران برای دستگیری عامل این 
سرقت فریبکارانه وارد عمل شدند 
و در گام نخست تحقیقات پی بردند 
یک طعمه دیگر به همین شیوه هدف 
سرقت سارق فریبکار قرار گرفته است.
بنا بر این گــزارش، تحقیقات پلیسی 
ــارق فریبکار در  ــرای دستگیری س ب
دستور کار ماموران پلیس تهران قرار 

گرفته است.

شکارطعمه ها از»دیوار«با قهوه مسموم!



دنباله ای از هشت ها

آیا می توانید به کمک هشت عدد ۸، به عدد ۱۰۰۰ 
برسید؟ 

نکته یک: استفاده از هر نماد 
ــن رابــطــه مجاز  ریــاضــی در ای

است.
نکته دو: می توانید با عدد 

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

تست هوشبازی ریاضی

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

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

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

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

6 7 2
2 1 5 8

8 9
9 6 5 7 8 4

6 9
5 7 2 4 1 6

1 4
6 4 1 3

3 9 5

9 6 4
1 3 8

8 2 5 3
9 8 7

8 4 5
5 6 9 3

4 3 7 1
9 6 2

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

359287641
617934528
824165379
948756132
563421987
271398465
185642793
432579816
796813254

631978452
792145863
485362791
963517284
124689537
578234916
219753648
856421379
347896125

معمای شطرنج

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

شرح در متن

ا   م ش  ا ف   ر س  ح  ح          
ه ک ا  ز   ر  ر ن گ  ا       ب  ب ت 
ر ن و  ز  س  ه ی  ت  ا ل     ع د ل 
ا ض ی ر  و   ا ش   ه  ب ش       ا 
ا ا  ا   ا  ی  ر م  ت ن   ر ق     

 

ا ب ل و س  ب  ا م    

ه  ت م ر  ز د     ن 
   

ا ه  ا  پ ی ش ب  و  ا   

ا ن ا ت ی    ن ح ل  
 

هوش تحلیلی

با توجه به شکل های داده شده در تصویر پایین، 
گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تست هوش: گزینه )3( اعــداد ستون وسطی میانگین اعــداد چپ و راست 
خودشان در هر ردیف هستند.

هوش تحلیلی:   گزینه 4. با کمی دقت متوجه می شوید که تصویر دوم رنگ 
تصویر اول را دارد و تصویر آخر از شکل تصویر دوم و رنگ شکل داخل تصویر 

دوم تشکیل می شود.

معمای  شطرنج: 

Qg5+         f6
Qc5+         Qd6
Q×d6+#

دنباله ای از هشت ها:

این مسئله ریاضی، پاسخ های زیادی دارد که فقط یک مورد آن را با استفاده از 
عالمت جمع تقدیم می کنیم: ۸ + ۸ + ۸ + ۸۸ + ۸۸۸

یر
او

ص
ف ت

ال
خت

ا

خفن استریپ:

سرمایه داری

بازی ریاضی:

حل جدول شماره  7592 حل جدول شماره  798

ی ن ا گ د ژ م د ت ا ک
ش م ا ر ی ش ر ا ن ا
ت و ی ه ت ی ا ر ب

ن ی س ی ز و م ی ر ل
ن ه ک ت ر ی س ک ا

ش ی ژ ر ن ا خ س ف
ا ک ی و ی ت ک ا ی

د ک ر ا ب م ن ا ل
ک ر د د ر گ ن ا ه ج

ا ا د ر م ا ر ب ط
س ا ن ک س ا ی ل ا ع
ب ی ه ل د ی ر ا و ر م

ب م ب ی د ج ل ا س ا ر
ا پ ز ا ل ت ه ج ت

ش ا و و س ه ا ک ا
ه خ و ج و پ ر ا م ت

ا ر م ی ر ف ر ا ی
ک ب ا ت ا و ن ش ی و

ه س ی د ا س ل د ن ا
ا ر ت ل و ی ت ا ن

ل خ ا د ج ل و س ا ر
و ل ر ا ک ز و ی ی
ژ د ب و ب ی ن گ م
ن ا ز ی ت ر ا پ ن ت ا

ترکی4. جرس-قوم کهن تاریخ 5. پول نیجریه-ابر سفید 
6. همه گیر-ناالن 7.واحد سطح زمین زراعی–هنرپیشه 
زن ۸.چــیــن و شکن- مخزن 9. زنـــدان مسعود سعد 
سلمان-واحد شار مغناطیسی ۱۰.نفس چاق- زیبای 
افسانه ای یونان باستان-خط کش مهندسی ۱۱. الهه 
دانش رومیان باستان–نوعی چاپ ۱2.خلیجی در دریای 

مدیترانه-کلیسایی در شهر قزوین

عمودی:

۱. قوم افغان ها–جوش صورت 2.رد پا-باشگاه یونانی – 
بیماری کم خونی3.از خدایان باستان–جشنواره جهانی 
فیلم مستند-از شبه فلزات 4. باغ شیراز–زادگاه رازی- 
6. پست ترین افراد  5.خالص-عقاید انتخاباتی  لوس 
جامعه–پایتخت جزایر مارشال 7.پول مغولستان–باالی 
پرچم گل ۸.دشت بی علف-سماق 9. آموسنی–عالمت 
مفعولی- رژه ۱۰. باالی انگلیسی-کلروفیل–فراوان 
۱۱. تیره ای از گیاهان ساده آبــزی- اسب تیزتاز پیک– 

ــت  ــ ــاع ــ یـــــــک س
۱2.دریــــــچــــــه 
ــور در  ــ تــنــظــیــم ن
ز  متیا ا - بین ر و د
استعماری زمان 

ناصرالدین شاه
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حل جدول:

معما

حدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان می دهد!به 
نمونه توجه کنید و برای این که بدانید کلمه چند 
حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

توضیحات: بر اســاس داده های هر سطر 
از اعداد شما می توانید تعداد اعداد مطابق 
با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید. همچنین 
مشخص می شود که چه تعداد از آن ها در جای 
 درست قرار دارند که شما را به پاسخ نزدیک تر 
می کند. به طور مثال در سطر دوم مشخص 
است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف 
می شوند و با حذف این اعداد در سطرسوم 
دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ 
صحیح است به دست می آید و این موضوع در 

تمام سطرها تکرار می شود.  
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 رویای علیرضا قربانی
 جایزه جهانی گرفت

قطعه »رویــا« با آهنگ سازی احسان مطوری و 
خوانندگی علیرضا قربانی برنده جایزه جهانی 
»آکادمیا« شد. به گزارش خبرآنالین، این قطعه 
با نام التین »ال سوینیو« از آلبوم »صداها و پل ها«، 
برنده جایزه مطرح جهان در روزهــای پایانی 
سال  ۲۰۱۹ شد. رویا از بین ۱۵۰۰ قطعه در 
همین سبک و در تمام بخش های مدنظر از جمله 
آهنگ سازی، تنظیم و آواز به عنوان بهترین اثر 
بخش موسیقی جهانی شناخته شد. این قطعه 

مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد.

 پیکاسو یک میلیاردر اسپانیایی
 را حبس کرد!

»جیمی بوتین« بانکدار و میلیاردر اسپانیایی 
به جرم قاچاق یکی از تابلوهای نقاشی » پابلو 
پیکاسو« به ۱۸ ماه حبس و پرداخت ۵۸ میلیون 
ــد. بــه گـــزارش ایسنا،  دالر غــرامــت محکوم ش
»بوتین« بــرای قاچاق آثــار فرهنگی مهم متهم 
شناخته شد. این میلیاردر اسپانیایی همچنین 
مجبور شد شخصا یک تابلوی نقاشی اثر پیکاسو 
را به پلیس تحویل دهد. کارشناسان ارزش این 
تابلوی نقاشی را حدود ۲۹ میلیون دالر تخمین  
زده انـــد. پلیس ایــن تابلوی نقاشی را در قایق 
تفریحی »بوتین« واقع در جزیره »کرس« کشف 
کرد؛ این در حالی است که دادگاه پیشتر خروج 
این اثر هنری از اسپانیا را ممنوع اعالم کرده بود.

هنری

پیک خبر

درنگ

 کشف دیواِن قیمتی حافظ 
توسط کارآگاه هلندی

ــک کـــارآگـــاه هــنــری هلندی  ــد«، ی ــرن ــور ب ــ » آرت
اســت که می گوید یک نسخه قدیمی و بسیار 
گران بها از دیــوان حافظ را کشف کرده است. 
ــزارش ایسنا،  ایــن اثــر که در حقیقت یک  به گ
دیوان دست نویس، طالکاری شده و  متعلق به 
قرن پانزدهم است، در سال ۲۰۰۷ ربوده شد. 
ایــن کتاب را یک میلیون  کارشناسان ارزش 
یورو برآورد کرده اند. با توجه به اطالعاتی که در 
وب سایت »آرتــور برند« منتشر شده است،  این 
کارآگاه  جست و جو برای کشف دیوان تاریخی 
حافظ را زمانی آغاز کرد که یک واسطه ایرانی 
ــاره این  در سال ۲۰۱۸  از او پرسش هایی درب
اثر کرده بود. گویا این کتاب پیش از آن که در 
سال ۲۰۰۷ ربوده شود، به »جعفر قاضی«، یک 
مجموعه دار ایرانِی ساکن مونیخ تعلق داشته 
ــت. زمــانــی کــه ایــن مجموعه دار ایــرانــی در  اس
سال ۲۰۰۷ و در ۸6 سالگی درگذشت، از او 
مجموعه ای ارزشمند شامل نسخه های باستانی 
اسالمی و ایرانی به جا ماند اما بستگان این فرد 
پس از مــدت کوتاهی متوجه شدند تمام این 
مجموعه به سرقت رفته است. پلیس موفق شد 
سارق این مجموعه را در سال ۲۰۱۱ دستگیر 
و ۱۷۵ کتاب و نسخه را بازیابی کند اما »دیوان 
حافظ« که مهم ترین اثر این مجموعه دار ایرانی 
محسوب می شد، در میان آثار کشف شده نبود. 
طبق برخی روایــت هــا، قدمت ایــن اثــر به سال 
۱۴6۲ یا ۱۴6۳ میالدی بازمی گردد. از آن جا 
که حافظ در سال ۱۳۸۹ میالدی درگذشته 
است، این کتاب را می توان یکی از قدیمی ترین 
ــوان او دانــســت. برند  نسخه های موجود از دی
همچنین پس از طرح ادعاهای بی سند مدعی 
شده که پس از پرس و جو از تعداد بسیار زیادی 
واسطه، نزد مجموعه داری انگلیسی رفته است 
که با فــردی که از محل اثر مطلع بــود، آشنایی 
داشت. در نهایت هم مشخص شده این اثر به یک 

مجموعه دار ایرانی در لندن فروخته شده است. 

 پارسای ۱4 ساله
 آلبوم منتشر می کند! 

پارسا خائف، نوجوان ۱۴ ساله و نفر سوم اولین 
دوره برنامه استعدادیابی »عصر جدید«، قصد 
انتشار یک آلبوم رسمی موسیقی را دارد.  او در 
توضیح این خبر در صفحه شخصی اش، با انتشار 
تصویری از خود در کنار مهیار علیزاده و حسین 
علیشاپور، نوشت:»خدا رو شکر کارای عملیاتی 
اولین آلبوم رسمی موسیقیم که شامل قطعات 
جدید فارسی و بازخوانی قطعات فاخر ترکی 
هستش، شروع شد و به امید خدا در هفته های بعد 
خبرهای تکمیلیش منتشر خواهد شد.« درخور 
ذکر است مهیار علیزاده، آهنگ ساز »افسانه 
چشم هایت« آلبوم مشترک علیرضا قربانی و 
همایون شجریان، آهنگ ساز این آلبوم است. 
به این ترتیب بعد از اجراهای ۱۵ میلیونی این 
خواننده نوجوان، پازل اشتباه کشف استعداد، 
دیده شدن عمومی آن و بهره برداری سریع به 
جای آمــوزش  و پــرورش بیشتر، در حال تکمیل  
است. اشتباهی که امیدواریم ادامه دادن آن برای 
پارسا خائف گران تمام نشود؛ برای آلبوم زود بود 

خواننده نوجوان!

ناشنیده هایی از زندگی و آثار »فرهاد مهراد« در زادروز این خواننده صاحب سبک

الهه آرانیان- تا کالس یازدهم رشته طبیعی بیشتر درس نخواند. به جایش هر آن چه از ادبیات گیر 
می آورد، می خواند. عاشق نوازندگی بود اما خیلی اتفاقی خواننده شد. نت خوانی و سلفژ بلد نبود اما 
گوش و هوشی قوی داشت و همه نت ها و ملودی ها را به ذهن می سپرد. عاشِق گل و گیاه و رسیدگی 
به آن ها بود و از شلوغی و بی نظمی بدش می آمد. او عاشِق زندگی بود و عاشق هم ماند. فرهاد مهراد، 
آقاِی خاِص خوانندگی در بیست و نهمین روز فصل زمستان سال ۱322 در تهران متولد شد. به 

همین مناسبت، در ادامه چند برش از زندگی و فعالیت هنری او را  می خوانید.

 از تجارت با »الهی قمشه ای« 
تا هم نشینی با »شفیعی کدکنی«

سازی که مادر شکست	 
فرهاد با شنیدن صدای ساِز بــرادِر بزرگ تر 
که با دوستانش تمرین می کرد، به موسیقی 
عالقه مند شــد. ایــن عالقه در رفــت وآمــد با 
بچه  محل های ارمــنــی اش که در خانه ساز 
داشتند، بیشتر هم شد. باالخره برایش یک 
ویلونسل خریدند و فرهاد ساعت ها می نشست 
و می نواخت. اما یک روز مادر عصبانیتش را بر 
سِر ساِز کوچک ترین عضو خانواده خالی کرد 
و آن را شکست. البته این باعث نشد فرهاد 
از موسیقی و به خاطر سپردِن نت ها دست 
جهان  کالسیک  موسیقی  عاشق  او  بکشد. 
بود و بعدها که بزرگ تر شد، ملودِی بسیاری 
از آن آهنگ های خارجی را در گروهی که با 
سه نفر از دوستان ارمنی اش به نام »چهار بچه 

جن« راه انداختند، نواخت. در یکی از همین 
اجراها با نیامدِن خواننده گروه، فرهاد برای 
اولین بار خواند و مسیِر زندگی هنری اش تغییر 
کرد. از این به بعد فرهاد در کنار نوازندگی 
یک خواننده صاحب سبک هم بود و خیلی از 

ترانه های موسیقی غربی را بازخوانی کرد.

با اینا زمستونو سر می کنم	 
از فرهاد مهراد قطعات خاطره انگیز بسیاری را 
در یاد داریم. روزهای والدت پیامبر اکرم)ص( 
و عید مبعث، قطعه »وحــدت« را که به »واال 
پیامدار« مشهور است، زیاد می شنویم یا دِم عید 
که می شود، با شنیدن »بوی عیدی، بوی توپ« 
از تلویزیون قند در دلمان آب می شود. فرهاد 
گزیده کار می کرد و هر شعری را نمی خواند. 

او حتی وقتی بر سر مزار فریدون رهنما، شاعر 
این  »کتیبه«  شعِر  از  می شود  حاضر  ایرانی 
شاعر که روی سنگ قبرش حک شده است، 
خوشش می آید و آن را می خواند و در آلبوم 
»بــرف« جای می دهد. فرهاد اعتقاد داشت 
باید با شعر و مضمون آن ارتباط برقرار کند تا 
بتواند آن را اجرا کند. از دیگر قطعه های فارسی 
مشهور فرهاد می توان به »مرد تنها«، »جمعه«، 
»کوچ بنفشه ها«، »تو را دوست دارم« و »شبانه« 

اشاره کرد.

تجارت و معاشرت با اهل ادب	 
شاید باورتان نشود که فرهاد مهراد با حسین 
مفسر  و  مترجم  نویسنده،  قمشه ای،  الهی 
برجسته معاصر دوستی و هم نشینی داشته 

است. در کتاب »چون بوی تلِخ خوش کندر« که 
معتبرترین زندگی نامه این خواننده است، آمده 
او در دوره ای پای صحبت های الهی قمشه  ای 
در جلسه ها می نشسته و بعدها این رفت وآمد 
به دوستی منجر شده است. جالب این که این 
دو یک بار تصمیم به تجارت و خرید و فروش 
کاال می گیرند و همان بار اول ضرر می کنند و 
از خیر تجارت می گذرند! گفتیم فرهاد عاشق 
ادبیات بود و همین عالقه او را به خانه شاعری 
مثل احمد شاملو کشاند تا از او برای خواندن 
قطعه »شبانه« اجازه بگیرد. شاملو هم موافقت 
کرد و حتی حاضر به دریافت پول نشد. فرهاد 
همچنین برای خواندن شعر »کوچ بنفشه ها« به 
خانه استاد شفیعی کدکنی رفت و دیداری که 

قرار بود کوتاه باشد، یک روز به طول انجامید.

قشونکشیدههشصتیها
درحراجتهران

گروه ادب و هنر- عصر روز جمعه 27 دی ماه به واسطه حراج تهران، روز پرهیاهویی برای 
هنرمندان و خریداران آثار آن ها بود. دوازدهمین دوره حراج تهران در این روز شلوغ در هتل 
پارسیان آزادی با حضور۱۱8 اثر و فروش 3۱ میلیارد و 7۱7 میلیون تومانی برگزار شد. رضا 
کیانیان بعد از چند دوره دوباره به صحنه اجرای حراج پیوست و حسین پاکدل که پیش از این 
مجری این حراج بود او را همراهی کرد. اثری از سهراب سپهری در حراج شرکت نداشت اما 
تابلوی پرتره او که فرشید مثقالی تصویرگر کتاب های درسی آن را نقاشی کرده بود ۱50 میلیون 

تومان فروخته شد. در ادامه از سه نکته قابل تامل دیگر در حراج نوشته ایم.

۱ پدیده های حراج دوازدهم
تابلوی نقاشیخط »قوس آبی نیلگون« 
در دوازدهمین دوره حراج، سه میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان چکش خورد و عنوان گران ترین 
اثر فروخته شده را از آن خود کرد. این اثر در 
حراج ۲۰۱۹ ساتبیز پاریس نیز ارائه شده بود 
و ۱۵۰ هزار یورو فروخته شد. از این هنرمند دو 
اثر دیگر نیز در حراج به فروش رسید. با احتساب 
حضور تابلوهای نقاشیخط دیگر می توان این 
دوره را دوره رونق هنر نقاشیخط و تثبیت آن 
در میان دیگر شاخه های هنری دانست. پدیده 
دیگر این دوره حسن روح االمین نقاش جوان 
کشورمان است که اثری بدون عنوان از او با 
موضوع عاشورا هفت برابر قیمت کمینه خود 
یعنی ۲۸۰ میلیون فروخته شد و رکورد هنر 

انقالب را شکست.

شاید حضور ۹ اثــر از ۹ هنرمند دهه 2 حضور پررنگ دهه شصتی ها
شصتی در میان ۱۱۸ اثر شرکت داده شده در 
حراج به چشم نیاید اما حضور همین تعداد در 
میان آثار هنرمندان پیش کسوت که رکوردداران 
این عرصه نیز هستند، اتفاق ویژه ای به حساب 
می آید. به نظر می آید نوبت نسل جوان شده است 
و آن ها نیز می توانند به حضور و فروش آثارشان 

در میان آثار بزرگان هنر امیدوار باشند. ساناز 
البرزی، حسن روح االمین، طاهر پورحیدری، 
محمدرضا یزدی، علیرضا آستانه، تارا بهبهانی، 
حسین  و  گــمــار  یحیی  طباطبایی،  محمد 
شاه طاهری، دهه شصتی های حاضر در این دوره 
از حراج تهران بودند که هر کدام در شاخه های  

هنری مختلفی مشغول فعالیت هستند.

رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون، 3 2 سینمایی در حراج هنر
بعد از سه سال با یک اثر در این دوره از حراج 
ــرد. جالب ایــن کــه او همسر هایده  شرکت ک
قراچه داغی خواهرزاده سهراب سپهری است 
که یکی از رکـــوردداران حراج تهران محسوب 
می شود. به هرحال در این دوره، اثر کیانیان با نام 
»دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود« 
که بین 6۰ تا ۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
شده بود 6۵ میلیون فروخته شد. او پیش از این در 
چهار دوره از حراج تهران شرکت کرده که اولین 
اثرش در اولین دوره حراج در خــرداد ماه سال 
۹۱ با قیمت ۱۳ میلیون تومان به فروش رسید. 
مهدی کرم پور کارگردان فیلم  »سوفی و دیوانه« نیز 
با اثر »آخرین وسوسه« اولین حضورش را در حراج 
تهران تجربه کرد و اثرش با کمینه قیمت تعیین 

شده یعنی 6۰ میلیون چکش خورد.

 آثار هنرمندان نسل های قدیم و جدید، با اجرای
 رضا کیانیان و حسین پاکدل 3۱ میلیارد چکش خورد

 گران ترین اثر حراج - حسین زنده رودی

  اثر یک هنرمند دهه شصتی - حسن روح االمین

  اثر دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود- رضا کیانیان
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جواد نوائیان رودسری – خیانت سه دولت 
ــی بــه ایـــران، در قضیه بــرجــام، بــرای  ــای اروپ
کسانی که اندکی با تاریخ آشنایی دارنــد، 
ــروری بر تاریخ روابط  تعجب آور نبود. اگر م
دیپلماتیک و غیردیپلماتیک این کشورها با 
ایــران داشته باشیم، در می یابیم که مبنای 
عملکرد آن ها در قبال ایران، نه پایبندی به عهد 
و پیمان، بلکه تأمین منافع است. این رویکرد، 
البته ریشه در دیدگاه مادی گرایانه غربی ها 
دارد و بــرای ما که در ایــن ســوی عالم، عمل 
به پیمان را بخشی از انسانیت و جوانمردی 
می دانیم، شناخته شده نیست. با این حال، 
جــای تأسف دارد که تــعــدادی از هموطنان 
می خورند  را  ظاهرسازی هایی  فریب  ــا،  م
ــران نــدارد؛  که عماًل رهــاوردی بــرای ملت ای
ظاهرسازی هایی کــه اروپــایــی هــا، بــا ژست 
جنتلمنی خــود بــه رخ دیــگــران می کشند و 
تریپ افراد متشخص، پایبند به آداب و قانون 
ــرور تاریخ می تواند درک  را بــر مــی دارنــد! م
صحیحی از این رفتار به ما بدهد؛ درکی که 
ــرگ شدن برخی از ما، هنگام  مانع از ذوق م
دِر باغ سبز نشان دادن اروپایی ها می شود و 
ثابت می کند که نه تنها همه راه ها به غرب ختم 
نمی شود، بلکه اصوال راهی نیست که انتهای 
آن به غرب برسد! مواردی که در این نوشتار به 
ذکر آن ها می پردازم، تنها مشتی نمونه خروار 
است؛ شواهدی تاریخی که می تواند ذهن ها 
را متنبه کند و واقعیت حاکم بر جهان غرب را، 
بیش از پیش، مقابل دیدگان شما خوانندگان 
عزیز قــرار دهد و ما را به یاد این بیت زیبا از 
اقبال الهوری می اندازد که سرود: »غربیان را 
شیوه های ساحری است/ تکیه جز بر خویش 
کـــردن، کــافــری  اســـت«. در ادامـــه بــه سابقه 
روابط میان ایران و سه کشور فرانسه، آلمان 
و انگلیس، از پس معاهدات و قــراردادهــای 

بین المللی، نگاهی می اندازیم.

انگلیس؛ پیر استعمار     
سابقه ارتباط دیپلماتیک و تجاری انگلیس با 
ایران، به دوره صفویه و ورود آنتونی جنکینسون 
به دربــار شاه تهماسب صفوی باز می گردد. 
انگلیسی ها یک قرن بعد از ورود جنکینسون، 
توانستند با آغاز اشغالگری در هندوستان، 
سنگ بنای مستعمره بزرگی را در آسیا بگذارند 
و به تدریج، با تسلط بر تمام شبه قاره، از ایران 
به عنوان سدی برای جلوگیری از هجوم دیگر 
رقبای اروپایی، از جمله روسیه و فرانسه، به این 
مستعمره ارزشمند استفاده کنند. از آن زمان 
به بعد، ایران در سیاست بریتانیا، حکم دیوار 
دفاعی هند را داشت و در آن چه برای ایران 
اتفاق می افتاد، دلیل اساسی مداخله انگلیس، 
همین سیاست راهبردی بود؛ هر چند بعدها 
با کشف نفت در ایــران، ایــن سیاست وجوه 
دیگری پیدا و منافع جدیدی را برای استعمار 
پیر تعریف کرد. بریتانیایی ها در سیاهه جنایات 
و خیانت های خود علیه ملت ایــران، سوابق 
پرشماری از بدعهدی دارنــد که در ادامــه به 

تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
ننگ عهدنامه مفصل: عهدنامه مفصل را 
باید نخستین قــرارداد رسمی میان انگلیس 
و دولــت قاجار دانست. فتحعلی شاه که از 
حمایت های بناپارت ناامید شده بود، پیشنهاد 
هارفورد جونز، نماینده انگلیس را مبنی بر 
انعقاد یک قـــرارداد دوجانبه بــرای حمایت 
طرفین از یکدیگر، هنگام هجوم کشور ثالث، 
پذیرفت. ایران بر اساس این قرارداد، متعهد 
شد با دولت های دشمن انگلیس عهدنامه 
امضا نکند و به آن ها اجازه عبور از خاک ایران 
ــرای رسیدن به هند ندهد و در عوض،  را ب
بریتانیا پذیرفت که هنگام هجوم بیگانگان به 
خاک ایران، مستشار نظامی، سالح و پول در 
اختیار ایران بگذارد. این قرارداد زمانی امضا 
شد که ناپلئون و الکساندر، تــزار روسیه، با 
یکدیگر برای ضربه زدن به انگلیس متحد شده 
بودند. اما زمانی که فرانسه به روسیه حمله 
کرد و این بار، تزار با انگلیسی ها رفاقتی به 
هم زد، آن ها هنگام هجوم ارتش تزار به خاک 
ایران، پشت ما را خالی کردند و گذاشتند که 

مهاجمان هر چه می خواهند، انجام دهند. 
رهاورد عهدنامه مفصل برای ایران، چیزی جز 

ناامیدی و نکبت نبود.
خیانت به مشروطه خواهان: انگلیسی ها 
ــران، جانب  در میدان رقابت با روسیه در ای
مشروطه خواهان را گرفتند؛ آن ها می دانستند 
که روسیه در دربار قاجار نفوذ فراوانی دارد و 
باید برای تأمین منافعشان، به ویژه حفاظت 
از منابع نفت جنوب، به ایجاد یک آلترناتیو 
قوی در مقابل دربار بپردازند و این آلترناتیو، 
چیزی جــز مشروطیت نــبــود. کــار بــه جایی 
رسید کــه مــشــروطــه خــواهــان بــرای تحصن 
سفارت انگلیس را انتخاب کردند و جناب 
سفیر هم برای آن ها سنگ تمام گذاشت. در 
مجلس نیز، هنگامی که فشار روسیه تزاری 
باال می گرفت، همه امیدها به اقدامات سفارت 
انگلیس معطوف می شد. با این حال، وقتی 
در سال های اوایل قرن بیستم، آلمان به طور 
فزاینده قدرت گرفت و به یکی از دولت های 
مقتدر اروپایی تبدیل شد و سایه جنگ دوباره 
بر سر اروپا افتاد، انگلیسی ها ترجیح دادند با 
رقیب، پشت یک میز بنشینند و سنگ هایشان 
انعقاد  نشست،  ایــن  نتیجه  وابــَکــَنــنــد!  را 
قـــرارداد 1907 بــود؛ انگلیس پذیرفت که 
ایران به دو منطقه نفوذی تبدیل شود و روسیه 
تــزاری تا اصفهان پیش بیاید و از آن طرف، 
آن ها بخش هایی از بلوچستان و البته نفت 
خوزستان را داشته باشند. در این قــرارداد، 
قول و وعده های انگلیس به مشروطه خواهان 

ایران، تبدیل به باد هوا شد!
قیچی کردن خاک ایران: انگلیسی ها طی 
دوران حضور استعمارگرانه خود در ایران، 
مختلف  بخش های  جدایی  در  مهمی  نقش 
ایــران بــزرگ، از سرزمین مــادری داشته اند. 
یکی از معروف ترین آن ها، جدایی هرات از 
خاک ایران است که با حمایت از شورشیان و 
نیز، تصرف جزیره خارک و زیر فشار گذاشتن 
ایران، تحقق پیدا کرد. با این حال، شاید کمتر 
کسی بداند که ضربه ای کاری تر از جدایی 
هرات، با اعتماد قاجارها به انگلیس، در منطقه 
بلوچستان رقم خورد. در سال 1871 میالدی 
و در پی امضای عهدنامه پاریس، انگلیسی ها 
فردریک گلداسمیت را برای تعیین مرز ایران و 
هند، به ایران فرستادند و چون مدعی بودند در 
میان ایرانیان، فردی خبره برای نقشه برداری 
ــود نـــدارد، کــار تقسیم را  ــدود وج و تعیین ح
خودشان انجام دادنــد! به این ترتیب، بخش 
بزرگی از بلوچستان ایــران، برای همیشه از 

کشور جدا و به هند انگلیس منضم شد.

فرانسه؛ مهد لیبرال های نامرد!     
فرانسه چندان مجال فعالیت در ایران را پیدا 
نکرد. فرانسوی ها تنها در دوره بناپارت ایران را 
درون حوزه منافع خود صاحب جایگاه دیدند. 
سودای ناپلئون، تصرف هند و زدن ضربه نهایی 
به انگلیس بود و اصــاًل با همین هــدف، مصر 
را گرفت. در همان ایام، قــراردادی میان او و 
ایران، در فین کن اشتاین بسته شد؛ قراردادی 

ــی داد به فرانسه  ــران تعهد م که طبق آن، ای
کمک کند تا هند را تصرف کند و با دشمنان 
این کشور، دوستی نکند و در عوض، بناپارت از 
ایران در برابر روسیه تزاری حمایت خواهد کرد 
و مستشاران نظامی خود را به ایران می فرستد. 
ــرارداد، ژنــرال گاردان  به دنبال انعقاد این ق
و تعدادی افسر فرانسوی به ایران آمدند، اما 
هنوز عرق سفر روی بدنشان خشک نشده بود 
که بناپارت با الکساندر، تزار روسیه، پشت یک 
میز نشست و عهدنامه تیلسیت را امضا کرد؛ در 
این عهدنامه هیچ اشاره ای به قول و قرار فرانسه 
و ایران نشد. وقتی ایرانیان عسکرخان افشار 
را برای اعتراض نزد ناپلئون فرستادند، او فقط 

شانه اش را باال انداخت!

آلمان؛ تعهدات زنگ زده دولت آهنین!     
آلمان ها در جنگ جهانی اول، تالش فراوانی 
برای تبدیل ایران به صحنه جنگ کردند. اتحاد 
آن ها با عثمانی ها، زمینه ساز فعالیت های 
بیشتر در خاک ایران شد. هنگامی که نظامیان 
روسیه حرکت به سوی پایتخت را آغاز کردند 

و مهاجرت سیاستمداران پایتخت نشین به 
جنوب و به ویژه اصفهان آغاز شد، تعدادی از 
وطن دوستان تصمیم گرفتند دولتی ملی را 
با نخست وزیری نظام السلطنه مافی تشکیل 
دهند تا دست کم به اوضاع کشور در مناطق 
اشغال نشده، رسیدگی کند. مرکزیت این 
ــرار داشــت. آلمان ها  ــت در کرمانشاه ق دول
مشتاقانه به حمایت از این دولت پرداختند 
و در قبال اعالم جنگ آن به متفقین، حاضر 
شدند ماهانه مبالغی را برای اداره امور و نیز 
تجهیز قشون در اختیار آن ها بگذارند. اما دیری 
نگذشت که رویکرد استقالل خواهانه دولت 
ملی، به مذاق سفیر آلمان خوش نیامد. او اعالم 
کرد که قــرارداد قبلی با دولت ملی را، سفیر 
پیشین منعقد کرده و در این زمینه، اختیاراتی 
نداشته است! حال اگر دولت ملی می خواهد 
حمایت آلمان را داشته باشد، اواًل باید امور 
مالی خود را به مستشاران آلمانی وانهد، ثانیًا 
تعدادی از نیروهای خود، مانند آیت ا... مدرس 
را که اهل سازش با بیگانه نیستند، از فعالیت 
در امور معاف کند. این رویه خیانت بار، باعث 
شد که دولت ملی، روابطش را با آلمان قطع 
کند. مدتی بعد و به دلیل فقدان ادوات نظامی، 
متفقین توانستند مواضع دولت ملی را اشغال 

کنند و به عمر آن پایان دهند.
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 راز ربوده شدن نوزادان
 در جنگ داخلی آرژانتین

دیکتاتورهای بچه دزد!

در سال 2010 میالدی، خورخه رافائل ویدال، 
رئیس جمهور سابق آرژانتین، به همراه رینالدو 
بیگنون، آخرین رهبر رژیم نظامی این کشور به 
اتهام دزدیدن نوزادان زندانیان سیاسی در دوران 
»جنگ کثیف«، به دادگاه احضار شدند. در آن 
زمان، دیلی تلگراف نوشت که این دو دیکتاتور 
آرژانتینی متهم هستند که طی دوران جنگ 
کثیف در آرژانتین، نوزادان زندانیان سیاسی را 
بالفاصله پس از تولد در زندان، می ربودند و به 
افسران نظامی خود، خانواده  نظامیان یا اقوام 
آن ها می دادند. به گزارش تاریخ ایرانی، فردریکو 
دلگادو، دادستان فدرال آرژانتین اظهار کرد: 
دزدی کودکان و نوزادان، بزرگ ترین نقطه سیاه 
و تاریک تاریخ آرژانتین است، دزدی ای که جرقه 
آن در شهر بوئنوس آیرس زده شد. بنا به اعالم 
کمپین »پالزا دو مایو«، طی دوره جنگ کثیف در 
آرژانتین، بیش از 500 نوزاد از مادران خود جدا 
و به عبارتی از سوی دیکتاتورهای نظامی حاکم 
در آرژانتین دزدیــده شدند. در این دوره، زنان 
باردار مخالف حکومت، در مراکز مخفی حکومتی 
که محلی بــرای شکنجه مخالفان بــود، زایمان 
می کردند و نوزادانشان به مقامات حکومتی 
ــادران، پس از  تحویل داده می شدند. بیشتر م
تولد نوزاد کشته می شدند، اما کشته شدن آن ها 
نیز به شیوه ای عادی صورت نمی گرفت. اکثر این 

مادران، زنده از هواپیما به دریا پرتاب می شدند.

فاش شدن هویت ربوده شدگان     
اما آن چه در این میان جالب به نظر می رسد، 
آماری است که از سوی کمپین »پالزا دو مایو« 
ــت؛ ایــن کمپین مــوفــق شد  منتشر شــده اسـ
ــوزادان را شناسایی  هویت 102 تن از ایــن نـ
ــده شــده، شمار  ــن صــد نـــوزاد دزدیـ کند. از ای
قابل توجهی سیاستمدار یا فعال حقوق بشر 
شده اند! »لئوناردو فوساتی« 33 ساله از جمله 
بازماندگان این فاجعه بزرگ تاریخی آرژانتین 
است که در تظاهرات خیابان های اطراف محل 
تشکیل دادگــاه این دو دیکتاتور شرکت کرده 
است. او می گوید: ما برای این دیکتاتورها تنها 
حکم غنیمت جنگ را داشتیم. بر اساس اسناد 
ــوزاد ربایی های این  ــورد از ن و مـــدارک، 34 م
دو دیکتاتور ثابت شده اســت. خورخه رافائل 
ویدال چهل و سومین رئیس جمهور آرژانتین، 
طی سال های 197۶ تا 1981 بود که پس از 
کودتایی که ایزابل مارتینز پرون را برکنار کرد، 
به قــدرت رسید. رافائل از جمله افــرادی بود 
که پس از بازگشت دموکراسی به آرژانتین، به 
دلیل نقض گسترده حقوق بشر )جنگ کثیف( و 
جنایت علیه بشریت که تحت حکومت او صورت 
گرفت، تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام در 
ســال 2010 به جــرم جنایت علیه بشریت در 
دادگاهی در آرژانتین محاکمه شد. ویــدال در 
جریان محاکمه اش به دلیل کشتارهای دوران 
حکومت دیکتاتوری اش در سال های 197۶ 
ــزار نفر  تــا 1983 مــیــالدی کــه طــی آن 30 ه
ناپدید شدند، به حبس ابد محکوم شد. رینالدو 
بیگنون نیز، دیکتاتور دیگری چون ویدال بود که 
در سال های 1982 تا 1983 زمام حکومت 
نظامی آرژانتین را در دست داشت. جنگ کثیف، 
اصطالحی است که به خشونت های دولتی که 
در آرژانتین علیه مخالفان مردمی و گروه های 
چپ بین سال های 197۶ تا 1983 روی داد، 
گفته می شود. در سال 1974 »ایزابل پرون« 
بیوه »خوان پرون«، به ریاست جمهوری آرژانتین 
رسید که با عزل او در سال 197۶ جنگ کثیف 
ــد. بنا بــر گـــزارش ســازمــان عفو  رسما آغــاز ش
بین الملل در ســال 1979، در دوران جنگ 
ــوده، شکنجه و  کثیف بیش از 15 هــزار نفر رب
کشته شدند. اسنادی که سال ها بعد انتشار 
یافت، نشان داد که ارتــش آرژانتین در سال 
1978، 22 هزار نفر را ربوده و به قتل رسانده 
است. امروزه تعداد افراد کشته یا ناپدید شده 

را بین 9 هزار تا 30 هزار نفر تخمین می زنند.

وقتی احمدشاه الغر بود!

احمدمیرزا، فرزند محمدعلی شاه و ملکه جهان 
خانم، در سال 1275 در تبریز به دنیا آمد. در 
ــران بود  آن زمــان شهر تبریز، ولیعهد نشین ای
بعدی،  احمدشاه  همان  یا  احمدمیرزا  پــدر  و 
 12 ولیعهد مظفرالدین شاه. احمدمیرزا، در 
سالگی و هنگامی که مشروطه خواهان تهران 
را فتح کردند و پدرش به سفارت روسیه تزاری 
پناهنده شد، از طرف فاتحان به عنوان شاه جدید 
انتخاب و مقرر شد تا رسیدن وی به سن قانونی، 
نایب السلطنه های منصوب مجلس، وظایفش را 
انجام دهند. احمدشاه را فردی خجول و البته 
پرخور توصیف کرده اند. هنگامی که در سال 
1302، بــرای آخرین بار راهــی فرنگ شد و به 
سفری بی بازگشت رفــت، آن قــدر چاق بود که 
هیکل تنومندش، زیر پالتوی گرانقیمتی که بر 
تن داشت، بی نهایت مضحک به نظر می رسید. 
با این حال، زمانی هم بوده که آخرین شاه قاجار، 
هیکلی ترکه ای داشته است! آن چه در تصویر قاب 
تاریخ امروز می بینید، مربوط به دورانی است که 
احمدشاه، هنوز به طور رسمی شاه ایران نشده 
بود. او در میان خدمتگزارانش و البته یک افسر 
انگلیسی که ماهیت او معلوم نیست، قرار گرفته و 
صورت بی روحش را به رخ عکاس باشی کشیده 
است؛ پسر محمدعلی شاه در این تصویر، الغر و 
خوش اندام به نظر می رسد. احمدشاه در سال 
1308، در 33 سالگی، بر اثر بیماری سرطان 

معده درگذشت. 

خیانت کردن،مثل یک »جنتلمن«!تاریخ جهان
5 گزارش تاریخی از پشت کردن انگلیس، آلمان و فرانسه به قول و قرارهایشان با ایران طی 200 سال اخیر

نقشه تقسیم ایران در سال 
1907: انگلیسی ها بر خالف 
قول و وعده هایشان به برخی 
مشروطه خواهان، در توافقی 
 پشت پرده، به ایرانیان خیانت 
و کشور را به دو منطقه نفوذ تقسیم 
کردند. بخشی که با خطوط آبی 
مجزا شده، به انگلیس رسید و 
محدوده نقطه چین قرمز، از آن 
روسیه تزاری شد. انگلیسی ها 
منافع خود در نفت جنوب را هم 
حفظ کردند
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دخترم را فروختم اما...

هیچ کس به اندازه خودم زجر نمی کشد از این که 
گرفتار این ماده وحشتناک شده ام و قدرت بیرون 
آمدن از منجالب اعتیاد را نــدارم و همچنان در 
عذاب هستم. وقتی به خاطر می آورم که چگونه 

دخترم را فروختم تا...
مرد 38 ساله که در پی اعالم شکایت همسرش 
مبنی بر ایجاد ضــرب و جــرح و نداشتن امنیت 
جانی به کالنتری احضار شده بود، در حالی که 
به شدت اشک می ریخت درباره سرگذشت تلخ 
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری سیدی 
مشهد گفت: پدر و مادرم بی سواد بودند و همه 
تالش خودشان را برای تامین مخارج من و هفت 
خواهر و برادر دیگرم به کار می بردند. پدرم به امور 
کشاورزی مشغول بود و مادرم نیز خانه داری می 
کرد اما وقتی خشکسالی، کشاورزی در روستا را 
سخت تر کرد ما نیز به حاشیه شهر مشهد مهاجرت 
کردیم. من هم مانند دیگر خواهر و برادرانم به 
ــادرم نیز  تحصیل اهمیتی نمی دادم و پــدر و م
اصــراری به ادامــه تحصیل ما نداشتند به همین 
دلیل در دوران ابتدایی درس و مدرسه را رها 
کردم تا بتوانم درآمدی داشته باشم. از آن روز به 
بعد مدام در کوچه و خیابان بودم و پدر و مادرم نیز 
کاری به رفت و آمدهای من نداشتند. در این میان 
آرام آرام به دنبال رفاقت با جوان های خالفکار 
محله به مصرف مواد مخدر کشیده شدم. من هم 
مانند دیگر معتادان خودم را توجیه می کردم که 
به صورت تفریحی مصرف می کنم و هر زمان اراده 
کنم دیگر به آن لب نمی زنم! خالصه چند سال بعد 
عازم خدمت سربازی شدم در حالی که همچنان 
با دوستان خالفکارم ارتباط داشتم و هیچ کس 
بر رفتارم نظارتی نداشت. به مصرف مواد مخدر 
ادامــه دادم تا این که دوران سربازی ام به پایان 
رسید و از آن روز به بعد بر میزان مصرفم افزوده شد. 
البته آن زمان گاهی سر کار می رفتم و توان خرید 
مواد مخدر سنتی را داشتم ولی مقدار مصرفم به 
اندازه ای زیاد شد که دیگر همواره پای بساط بودم 
و فرصتی برای کار کردن نداشتم. پدر و مادرم که 
از دیدن وضعیت من رنج می کشیدند تالش کردند 
مرا از این گرداب نجات دهند اما فایده ای نداشت. 
مادرم برای آن که راه درست زندگی را پیدا کنم 
پیشنهاد ازدواج داد. او معتقد بود وقتی مسئولیت 
یک زندگی به گردنم بیفتد همه چیز رو به راه می 
شود و من مجبور می شوم اعتیادم را کنار بگذارم 
اما من در برابر این هیوالی وحشتناک مورچه ای 
بیش نبودم و توان مبارزه با آن را نداشتم. خالصه 
من با »سپیده« ازدواج کردم، بدون آن که او را از 
اعتیادم مطلع کنم. همسرم زمانی متوجه اعتیادم 
شد که دیگر بــاردار بود و نمی توانست به خاطر 
فرزندش از من طالق بگیرد. او با همه سختی ها 
و بی پولی های من کنار آمد ولی من نه تنها دست 
از اعتیاد نکشیدم بلکه روز به روز بیشتر آلوده مواد 
افیونی می شدم تا جایی که حدود سه سال قبل 
زمانی که بهای مواد مخدر سنتی به طور ناگهانی 
افزایش یافت من هم به مصرف شیشه و کریستال 
روی آوردم چرا که هر وعده مصرف آن در ابتدا 
کمتر بود اما وقتی آلوده مواد مخدر صنعتی شدم 
دیگر به دره تباهی سقوط کردم و تیره روزی ها و 
بدبختی هایم شدت گرفت تا جایی که حتی توان 
تامین هزینه یک بار مصرف مواد مخدر صنعتی را 
هم نداشتم. در وضعیت بسیار اسفناکی به سر می 
بردم. همه  دار و ندارم را برای مواد مخدر فروخته 
بودم. همسرم دو فرزندم را با کمک های پنهانی 
خانواده اش بزرگ می کرد. در همین روزها بود 
که به فکر فروش دختر 9 ساله ام افتادم تا بتوانم 
مقداری مواد مخدر تهیه کنم. از طریق واسطه ها و 
خرده فروشان مواد مخدر وارد معامله با مردی شدم 
که مدعی بود همسرش نازاست و صاحب فرزند 
نمی شود من هم برای آن که پول بیشتری بگیرم 
هر بار بهانه ای می آوردم تا این که باالخره با هم 
توافق کردیم که من دخترم را در قبال مقداری مواد 
مخدر صنعتی به آن مرد واگذار کنم و او هم دخترم 
را به مکان نامعلومی ببرد ولی در همین اثنا مادرم 
متوجه ماجرا شد و قبل از آن که دخترم را به آن مرد 
تحویل بدهم او را نزد خودش برد و سرپرستی اش 
را به عهده گرفت اگرچه مدتی بعد به خاطر همین 
موضوع به عذاب وجدان شدیدی دچار شدم ولی 
مواد مخدر صنعتی روح و روانم را تسخیر کرده بود 
و من دست به هر کار خطرناکی می زدم. اکنون نیز 
پس از هر بار مصرف شیشه یا کریستال دچار توهم 
می شوم به گونه ای که خودم نمی دانم دست به چه 
اعمال و رفتارهای خطرناکی زده ام. وقتی به خود 
می آیم که همسرم را تا سر حد مرگ کتک زده ام یا 

چاقو را زیر گلویش گذاشته ام و ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد قاسم احمدی 
)رئیس کالنتری سیدی مشهد( پس از انجام 
مشاوره های روان شناسی در دایــره مددکاری 
اجتماعی کالنتری اقدامات قانونی برای درمان 

این جوان به عمل آمد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

هالکت سرکرده قاچاقچیان در درگیری مسلحانه
ســاجــدی- فــرمــانــده انتظامی اســتــان از 
قاچاقچیان  با  پلیس  مسلحانه  درگــیــری 
مسلح، هالکت یک سوداگر مرگ، مجروح 
چهار  دستگیری  و  قاچاقچی  ســه  ــدن  ش

قاچاقچی دیگر در این زمینه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »محمد 
کاظم تقوی« در تشریح این عملیات ضربتی و 
غافلگیرانه گفت: ماموران مرکز عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در عملیاتی 
مشترک با سربازان گمنام امام زمان )عج( 
محموله سنگین مواد مخدر صنعتی را که از 
استان سیستان و بلوچستان به مقصد مشهد 
قاچاق شده بود به طور پوششی و نامحسوس 
ــد. فرمانده انتظامی  تحت تعقیب قــرار دادن
خراسان رضوی افــزود: ماموران انتظامی و 
سربازان گمنام امام زمان)عج( با ردزنی های 
دقیق و تعقیب سایه به سایه سوداگران مرگ، 
در دقایق اولیه بامداد دیروز وارد عمل شدند و 
به راننده خودروی سواری سمند حامل مواد 
افیونی در حوالی مشهد )منطقه بینالود( 
دستور ایست دادنــد. ســردار تقوی گفت: در 

این لحظه سوداگران مرگ به سمت ماموران 
انتظامی اقدام به تیراندازی کردند و پلیس نیز 
با آمادگی کامل و در یک درگیری مسلحانه پر 
حجم، فرصت هرگونه عکس العمل دیگری را از 
آنان گرفت.  فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: در این درگیری مسلحانه 
یکی از سرشاخه هــای قاچاق مــواد افیونی 
که تبعه خارجی بود به هالکت رسید و سه 
ــردار تقوی  قاچاقچی نیز مجروح شدند. س
با اشــاره به دستگیری یک سوداگر مرگ در 
این عملیات، اظهارکرد: جان برکفان نیروی 
انتظامی در ادامه تحقیقات خود در کمتر از چند 
ساعت سه گرداننده دیگر باند را که با خودروی 
سواری پژو 405 قصد فرار داشتند نیز دستگیر 
خراسان  استان  انتظامی  فرمانده  کردند. 
رضوی با اشاره به هشت متهم این پرونده که 
سه تن آنان هم اکنون در مرکز درمانی تحت 
مراقبت هستند، گفت: در این عملیات 72 
کیلو هروئین فشرده و 10 کیلو و 350 گرم 
تریاک به همراه یک قبضه اسلحه کالش، سه 

تیغه خشاب و 84 تیر جنگی کشف شد.

سجادپور- اعضای باند نقابداران مسلح که با 
شلیک های هولناک در مناطق مختلف شهر 
مشهد، موجی از رعب و وحشت را برای اقدامات 
مجرمانه و سرقت های مسلحانه خود به راه انداخته 
بودند، در یک عملیات هماهنگ و ضربتی به دام 

افتادند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته در 
حاشیه عملیات دستگیری دزدان مسلح و در گفت 
وگویی اختصاصی به خراسان اظهار کرد: شب 
یازدهم دی اهالی خیابان شهید چراغچی 3 در 
تماس با پلیس 110، از شلیک های هوایی و بی 
هدف موتورسواران نقابداری خبر دادند که فریاد 

زنان از محل گریخته بودند.
سردار محمدکاظم تقوی افزود: در پی گزارش 
این ماجرا، بالفاصله ماموران کالنتری عازم محل 
مذکور شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. 
وی اضافه کرد: بررسی های مقدماتی نشان می 
داد چهار جوان نقابدار که سوار بر دو دستگاه 
موتورسیکلت بودند به منظور خودنمایی و قدرت 
نمایی اقدام به شلیک گلوله با اسلحه وینچستر در 

پارک محلی و خیابان شهید چراغچی کرده اند.
مقام ارشد انتظامی سرزمین خورشید ادامه داد: با 
توجه به حساسیت موضوع و ایجاد رعب و وحشت 
در محل توسط چند شرور، این پرونده به طور جدی 
در دستور کار نیروهای پلیس اطالعات و امنیت 
خراسان رضوی قرار گرفت چرا که هرگونه خدشه 
به احساس امنیت شهروندان، موجب می شود 
پلیس با اقتدار وارد عمل شود و عامالن اخالل در 

نظم و امنیت را به پنجه عدالت بسپارد.
ــردار تقوی تصریح کــرد: با وجــود ایــن، هنوز  س
تحقیقات نیروهای انتظامی درباره شلیک های 
هولناک ادامه داشت که پنج نوجوان در خیابان 
ایثارگران مشهد، طعمه زورگیران مسلح نقابدار 
شدند. بررسی های پلیس بیانگر آن بود که پنج 
نوجوان هنگام خروج از کتابخانه، هدف زورگیران 
موتورسوار قرار گرفته اند. این زورگیران که سالح 
وینچستر داشتند با شلیک تیر هوایی و ایجاد 
ترس در دل پنج نوجوان مذکور، سه دستگاه 
گوشی تلفن و دو کاپشن آن ها را سرقت کرده و 
از محل گریخته اند که تحقیقات مقدماتی نشان 
می داد، موتورسواران 
نقابدار زورگیر، همان 
عــامــالن شلیک های 
هــولــنــاک در پـــارک و 
خیابان شهید چراغچی 
هستند. رئیس پلیس 
خراسان رضوی با اشاره 
ــاس تــر شــدن  ــس بــه ح
ــداران  ــاب ــق مـــاجـــرای ن
مــســلــح خــاطــرنــشــان 
ــرد: هنوز ساعتی از  ک
ایــن زورگــیــری مخوف 
ــود کــه خبر  نگذشته ب
سرقت مسلحانه از یک 
تلفن همراه  فروشگاه 
در بی سیم های پلیس 
ــای  ــروه ــی پــیــچــیــد و ن
انتظامی را به اطــراف 

میدان استقالل مشهد کشاند. نتیجه بررسی 
های تخصصی پلیس حکایت از آن داشــت که 
موتورسواران نقابدار با شکستن ویترین فروشگاه، 
در شب بارانی و ایجاد رعب و وحشت در محل با 
سالح، چند دستگاه گوشی تلفن همراه پشت 
ویترین را در حالی سرقت کرده اند که بقیه گوشی 

ها ماکت پالستیکی بودند!
وی با اشاره به اثربرداری از صحنه جرم و اظهارات 
مغازه دار یادآور شد: قطعات پازل جرایم مسلحانه 
ای که طی دو تا سه ساعت رخ داده بود نشان می 
داد که باز هم ردپای موتورسواران مسلح به سالح 
وینچستر در این ماجرا نیز وجود دارد اما شلیک 
های روز بعد موتورسواران در منطقه خواجه ربیع 

مشهد، سرنخ اصلی رصدهای اطالعاتی شد.
سردار محمد کاظم تقوی گفت: موتورسواران 
نقابدار که برای قدرت نمایی سعی داشتند خودی 
نشان بدهند ســراغ جوانی در بولوار مهر مادر 
منطقه خواجه ربیع رفتند که از قبل با او اختالفات 
جزئی داشتند. آن ها به سوی جوان مذکور با سالح 
وینچستر شلیک کردند اما گلوله به جوان یاد شده 
اصابت نکرد و بدین ترتیب عامالن شلیک های 
هولناک از آن جا نیز فرار کردند. فرمانده حافظان 
امنیت تصریح کرد: اگرچه ارتکاب جرایم مسلحانه 
اعضای این باند در کمتر از 12 ساعت به وقوع 
پیوست اما اهمیت موضوع، پلیس را درحالی به 
تکاپو واداشت که »احساس امنیت« برای مردم 
خواب را از چشمان فرزندان خدمت گزار آنان در 
نیروی انتظامی گرفت و بدین ترتیب گروه های 
ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی نیز با هدایت مستقیم سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی(  وارد  عمل شدند و با تجزیه و تحلیل جرایم 
مذکور به طور مشترک و هماهنگ، به ردیابی 
مجرمان پرداختند. فرمانده باتجربه خراسان 
رضوی که به جرایم مسلحانه حساسیت خاصی 
ــه به تشریح جزئیات دستگیری  دارد، در ادام
اعضای این باند پرداخت و افزود: نیروهای ورزیده 
انتظامی، فقط در چند ساعت بعد از تجزیه و تحلیل 

های میدانی و اطالعاتی، موفق شدند سرکرده این 
باند سرقت مسلحانه را که تبعه خارجی معروف به 
»بلوچ« بود ، شناسایی کنند و این گونه تحقیقات 
گروه مشترک انتظامی با راهنمایی ها و دستورات 
مقام قضایی، وارد مرحله جدیدی شد.  سردار 
تقوی که به دلیل سال ها فرماندهی در رده های 
مختلف انتظامی با این گونه جرایم آشنایی کامل 
دارد، تاکید کرد: بالفاصله نیروهای ویژه پلیس، 
ــردد احتمالی و پاتوق هــای اختفای  مناطق ت
متهمان را در نقاط مختلف جغرافیایی مشهد 

زیرنظر گرفتند اما ردی از موتورسواران نقابدار 
نبود تا این که روز بعد یک گروه عملیاتی موفق 
شدند سرکرده باند )بلوچ( را در یکی از پاتوق های 
خالفکاران به همراه چند نفر دیگر دستگیر کنند 
اما او خود را بی خبر از ماجراهای سرقت مسلحانه 
نشان می داد تا این که با هماهنگی قضایی و به 
منظور شناسایی دیگر عوامل مرتبط با اعضای 
باند، جوان 20 ساله همدست بلوچ از زندان آزاد 
شد و به طور غیرمحسوس زیر نظر کارآگاهان قرار 
گرفت. رئیس پلیس خراسان رضوی با تاکید بر این 
که شرارت های مسلحانه و اخالل در نظم و امنیت 
عمومی خط قرمز پلیس است، اضافه کرد: در ادامه 

این ماجرا، کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی با 
دستورات ویژه قاضی »نعمتی «موفق شدند پاتوق 
نقابدار مسلح دیگر را نیز در منطقه خواجه ربیع 
شناسایی کنند که عصر امروز )روز گذشته( در 
یک عملیات غافلگیرانه وی را نیز دستگیر کردند و 
سپس سراغ عضو دیگر باند رفتند که با شگردهای 
پلیسی و به مدت محدودی از زندان آزاد شده بود! 
ســردار محمد کاظم تقوی با قدردانی از تالش 
شبانه روزی گروه ویژه عملیاتی گفت: با دستگیری 

سه عضو این باند، عملیات برای دستگیری یک 
متهم فــراری پرونده همچنان ادامــه دارد. مقام 
ارشــد انتظامی استان خراسان رضــوی افــزود: 
سرکرده 19 ساله باند چند ماه قبل از زندان آزاد 

شده و به مواد مخدر صنعتی نیز اعتیاد دارد.
وی با اشاره به کشف سالح وینچستر از متهمان هم 
گفت: اعضای این باند به دو فقره سرقت مسلحانه 
و دو فقره شرارت مسلحانه اعتراف و اظهار کردند، 
گوشی های سرقتی را به یک فرد تبعه خارجی 
فروخته و پول ها را بین خودشان تقسیم کرده اند. 
بررسی ها درباره جرایم احتمالی دیگر آنان وارد 

مرحله جدیدی شده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری اعضای باند سرقت های مسلحانه تشریح کرد:

معاون سازمان راهداری  و جاده ای کشورخبر داد:

  تخریب زیرساخت های راه در استان 
سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان براثر سیل

ــاران  و سیل سبب  توکلی- ریزش شدید ب
تخریب زیرساخت های راه در استان سیستان 
و بلوچستان و جنوب کرمان شــده است.  
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای کشوردر بازدید از محورهای خسارت 
دیده از سیل اخیر در شهرستان های جنوبی 
استان کرمان گفت:بیشترین خسارت به 
حوزه راه ها در محور شریانی رودبار جنوب و 
ایرانشهر به ابنیه فنی وارد شده است.مقبلی 
افزود: با حضور عوامل راهداری هم اکنون 
تمامی محورهای ارتباطی بازگشایی شده 
و در برخی نقاط هم به دلیل باال بودن حجم 
سیالب کــار مرمت موقت به زودی انجام 
خواهد شد. وی خاطر نشان کرد:دولت با 
تمام تــوان بــرای بازسازی و ترمیم اصولی 

محورهای خسارت دیده از سیالب تالش 
ــد: سیالب اخیر به  ــادآورش می کند. وی ی
345 کیلومتر راه آسفالته و بیش ازهــزار 
و8۶0 کیلومتر از محورهای خاکی جنوب 
استان کرمان خسارت وارد کرده است  که 
با توجه به حجم خسارت ها احتمال افزایش 
ــه گــزارش خبرنگار  این ارقــام وجــود دارد.ب
ما، سعیدی مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
استانداری گفت: تمام راه های روستایی و 
عشایری بازگشایی شده و  فقط راه دسترسی 
دو روستا در قلعه گنج همچنان  بسته است و 
کمک رسانی به این مناطق به صورت هوایی 
انجام می شود. وی بیان کرد:سپاه و نیروی 
انتظامی هم با حضور در مناطق سیل زده 

قلعه گنج به مردم خدمت رسانی می کنند.

اجاق خوراک پزی ۵ خودرو را به آتش کشید!
سجادی- رئیس ایستگاه های شماره 27و31 
آتش نشانی مشهد از عملیات آتش نشانان دو 
ایستگاه برای مهار آتش سوزی در یک تعمیرگاه 
خودرو در غرب این شهر خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی و امــور فرهنگی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری مشهد، آتشپاد سوم 
»ایوب خجسته« با بیان این مطلب افزود: در پی 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی 
بر مشاهده آتش و دود از داخــل یک تعمیرگاه 

خودروهای سواری، ستاد فرماندهی با توجه به 
حساسیت موضوع بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 
های 5 و 31 را به محل حادثه در بولوار معلم مشهد 

اعزام کرد.
رئیس ایستگاه های شماره 31 و 27 آتش نشانی 

مشهد افـــزود: با حضور آتــش نشانان در محل 
مشاهده شد، آتش سوزی در نبود مالک مغازه 
به دلیل روشن ماندن یک اجاق خوراک پزی که 
برای گرم کردن محیط داخل تعمیرگاه توسط 
وی استفاده می شده به وقــوع پیوسته و باعث 
سرایت آتش به چندین دستگاه خودروی سواری 
شده که در داخل این تعمیرگاه قرار داشته است. 
آتش نشانان بالفاصله ضمن انجام عملیات اطفای 

حریق از خسارات بیشتر جلوگیری کردند.
این مقام مسئول در آتش 
نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد: در این آتش سوزی 
عالوه بر این که به بخشی 
از این تعمیرگاه خساراتی 
وارد آمد، به پنج دستگاه 
خودروی سواری شامل، 
سه خـــودروی 20۶ یک 
ــودروی 405 و یک  ــ خـ
دستگاه خــودروی جیلی 
که در محل بود، بین 30 
تا 80 درصد خسارت وارد 
شد. این گزارش می افزاید: خوشبختانه در این 
حادثه به کسی آسیبی نرسید و علت دقیق وقوع 
این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی در 
دست بررسی است.  شایان ذکر است، این مکان 

فاقد سیستم اعالم و اطفای حریق نیز بوده است.

ریزش معدن زغال سنگ در بهاباد یزد، یک کشته به جا گذاشت

فرمانده منطقه انتظامی بهاباد یزد گفت: ریزش 
معدن زغال سنگ آسفیج این شهرستان موجب 
مرگ یک کارگر شد.سرهنگ علی مهیجی 
افزود: با اعالم این حادثه به مرکز فوریت های 
پلیسی 110 بالفاصله ماموران برای بررسی 
موضوع به معدن  اعزام شدند. به گزارش ایرنا، 
وی ادامه داد: در بررسی های اولیه  ماموران 

مشخص شد کارگری حین کار به دلیل ریزش 
ناگهانی تونل در محل حادثه در دم جان خود را 
از دست داده است. فرمانده انتظامی بهاباد با 
بیان این که جنازه به پزشکی قانونی انتقال داده 
شده خاطرنشان کرد: علت حادثه همچنان در 
دست بررسی است.  مرکز شهرستان بهاباد در 

180 کیلومتری شهر یزد قرار دارد.

مرگ ۱8۶نفر بر اثر گازگرفتگی 
طی ۱۱۷ روز در کشور

طی 117 روز گذشته در 31 استان کشور حدود 
18۶ نفر بر اثر مسمومیت با گازCO 2جان خود را 
از دست داده اند. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار 
اعالم شده از سازمان اورژانس کشور، اورژانس 
در  گذشته  روز   117 طی  بیمارستانی  پیش 
ــارس به  استان های تهران به 910 نفر، در ف
534 نفر، در خراسان رضوی به 414 نفر و در 
آذربایجان شرقی به 251 نفرکه دچار مسمومیت 
با گازCO 2 شده بودند، خدمات ارائه داده است.
ــس کشور با اشــاره به مسمومیت  سازمان اورژان
4249 نفر در 31 استان کشور اعالم کرد: 3103 
ــس پیش  مسموم توسط آمبوالنس های اورژانـ
بیمارستان به مراکز درمانی منتقل شدند که از 
این تعداد 434 نفر در استان  تهران ، 3۶۶ نفر در 
فارس ، 3۶2 نفر در خراسان رضوی و 232 نفر در 
آذربایجان شرقی دارای بیشترین آمار  بوده اند. بنا 
براعالم اورژانس کشور، بیشترین میزان فوتی نیز 
تا امروز در استان های تهران با 25 نفر، فارس با 23 
نفر، کرمان با 15 نفر، اصفهان با 14 نفر بوده است. 
همزمان با سرد شدن هوا و نصب وسایل گرمایشی 
در منازل، اماکن تجاری و اداری و استفاده از 
وسایل گازسوز و گرمایشی بدون دودکش، نقص 
در دودکش و نشت گاز به فضای مسکونی، استفاده 
از وسایل خوراک پزی برای گرمایش و نبود تهویه 
 CO 2درست و مناسب محیط به مسمومیت با گاز
منجر می شود، از اماکن شایع تجمع گاز منواکسید 
کربن می توان به حمام، کابین وسایل نقلیه و 
مکان های سرپوشیده و فاقد تهویه مناسب اشاره 
کرد. گاز منواکسید کربن، گازی بدون رنگ و بو 
است و از عمده ترین منابع تولید این گاز سوختن 
ناقص نفت و گاز را می توان نام برد اما احتراق هر 
نــوع مــاده سوختنی به خصوص در محیط های 
بسته و فاقد اکسیژن ممکن است باعث تولید این 
گاز شود. استفاده از آب گرمکن یا بخاری های 
مستعمل، دارای نقص فنی، فاقد دودکش یا دارای 
دودکش بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین 
موارد ابتالی مسمومیت با گاز منواکسید کربن را 

تشکیل می دهند.

پوشش متهمان هنگام ارتکاب جرم

اعضای باند سرقت مسلحانه 

پایان شلیک های هولناک!
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شاخص

 بازدهی 2ساله بورس 
به 3۱5 درصد رسید 

شاخص کل بورس تهران دیروز در حالی با رشد 
بیش از 10 هزار واحدی، برای اولین بار از 400 
هزار واحد فراتر رفت و به سطح 409 هزار و 962 
واحد رسید که دو سال قبل در سطح کمتر از 
100 هزار واحد )98 هزار و 923 واحد در 27 
دی ماه 96( بوده است. به این ترتیب بازدهی 
شاخص کل بورس طی دو سال اخیر به حدود 
315 درصد )بیش از 4 برابر( رسیده است. با 
توجه به روند معامالت، حضور نقدینگی و خریدار 
در بازار و روند بازارهای جهانی به نظر می رسد 

این روند ادامه یابد. 

بازار خبر

اخبار

کارفرمایان موظف به پرداخت حق 
بیمه دوره کارآموزی کارگران شدند

ــوان عــدالــت اداری با  مهر - هیئت عمومی دیـ
صدور رای وحدت رویــه، کارفرمایان را موظف به 
پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد. 
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در 
خصوص آرای صادر شده از هیئت های تشخیص 
ــاره پرداخت  و حل اختالف کارگر و کارفرما درب
حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیئت عمومی 
دیــوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعالم 
کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره 

کارآموزی کارگران هستند.

 قیمت گوشت گرم گوسفندی
 به 78 هزار تومان کاهش یافت

تسنیم - قیمت هرکیلوگرم گوشت الشه گوسفندی 
گرم )نر( با حدود 7 هزار تومان کاهش به 78 هزار 
تومان در تهران تقلیل یافت، هر چند نرخ این محصول 
ــت. بر اســاس گــزارش  در برخی نقاط بیشتر اس
میدانی از چند فروشگاه عرضه مستقیم گوشت 
قرمز در غرب تهران، هر کیلوگرم گوشت الشه گرم 
ایرانی 78 هزار تومان، شقه 82 هزار تومان، نیم 
شقه 84 هزار تومان، سردست 82 هزار تومان، کف 
دست 88 هزار تومان، ران 93  هزار تومان، گردی 
ران 95 هزار تومان، گردن 87 هزار تومان و قلوه 

گاه 60  هزار تومان است.

 رشد 72 درصدی صادرات ایران
 به اوراسیا در 9 ماه 98

سخنگوی گمرک از افزایش 72 درصدی صادرات 
ایــران به کشورهای اوراسیا و کاهش 7 درصدی 
واردات از این اتحادیه در 9 ماه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل خبر داد. 

تفاهم سازمان مالیاتی با سازمان 
نظام پزشکی: 

الزام پزشکان به ثبت کارت خوان 
در سامانه مالیاتی تا 30 بهمن 

سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی 
طی تفاهم نامه ای اعالم کردند که پزشکان باید تا 
30 بهمن ماه امسال برای ثبت کارت خوان اقدام 
کنند. به گــزارش ایسنا، روســای سازمان نظام 
پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور بر سر اجرای 
کامل بند »ی« تبصره 6 قانون بودجه 98 کشور و 
تبصره 2 ماده 168 قانون مالیات های مستقیم 
و آیین نامه اجرایی و همچنین قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان بر اساس مفاد فوق به 
تفاهم رسیدند. براساس بند یک این تفاهم نامه، 
سازمان نظام پزشکی با استفاده از ظرفیت های 
قانونی و اجرایی خود تا 30 بهمن 98 بقیه اعضای 
خود را که موفق به نصب کارت خوان و ثبت در 
سامانه سازمان امــور مالیاتی نشده اند، برای 
جلوگیری از جرایم قانونی موظف به اقدام قانونی 
خواهد کرد. همچنین سازمان امور مالیاتی نیز 
به آن دسته از مودیانی که تا مهلت فوق اقدام به 
اعمال قانون کنند، حداکثر تشویق ها و تسهیالت 
مقرر در بخشودگی مالیاتی را اعمال خواهد 
کــرد. بر اســاس اعــالم کانال تلگرامی سازمان 
نظام پزشکی کشور،  همچنین هر دو سازمان بر 
اساس بندهای 3 و 4 این تفاهم نامه موظف شدند 
درباره مشموالنی که تکالیف قانونی خود را انجام 
ندهند حسب مفاد قوانین مذکور اقدام الزم را 

انجام دهند. 

ناظران افتخاری بر قیمت و کیفیت 
نان نظارت می کنند 

خیرگزاری فــارس -حسین مــدرس خیابانی 
قائم مقام وزیر صمت با ارسال نامه ای به روسای 
سازمان های صمت 31 استان و جنوب کرمان، بر 
ضرورت به کارگیری ناظران افتخاری به خصوص 
از جامعه فرهنگیان و بسیج اصناف با صدور کارت 
شناسایی )در چارچوب ضوابط و دستورالعمل 
سازمان حمایت( برای نظارت بر قیمت و کیفیت 

نان تاکید کرد.

در شرایطی که برخی خبرها از خرید و فروش کد 
رهگیری برای ثبت نام طرح ملی مسکن حکایت 
دارد، معاون وزیر راه گفت: احتمال آزادسازی 
خرید و فروش مسکن ملی در سال های آینده و 
پس از این که متقاضی امکان انتخاب واحد را 

داشته باشد، وجود دارد.
اوایل دی ماه بود که برخی رسانه ها از خرید و 
فــروش امتیاز طرح ملی مسکن خبر دادنــد که 
گاه نرخ آن به 150 میلیون تومان هم می رسید. 
همان زمــان، وزیــر راه با واکنش شدید دربــاره 
این موضوع، هشدار داد که این کار تخلف بوده، 
اساسًا امتیاز مذکور قابل معامله نیست و حتی 
ممکن است به حذف فرد متخلف از سامانه مسکن 
ملی بینجامد. با این حال، هنوز این ابهام وجود 
داشت که دولت چگونه می خواهد جلوی خرید 
و فروش واحدهای مسکن ملی را بگیرد؟ چرا که 
در دوره قبل، واحدهای مسکن مهر نیز به رغم 
وجود چنین ممنوعیتی، در نهایت قابل خرید و 
فروش شدند.دیروز معاون وزیر راه توضیحاتی 
داد که نشان می دهد احتمال آزادسازی خرید 
و فروش این واحدها - نه کدهای رهگیری- در 
آینده وجود دارد. به گــزارش خبرگزاری مهر، 
ــاره ممنوعیت فروش  محمود محمودزاده درب
امتیاز مسکن ملی گفت: علت این ممنوعیت این 
است که هنوز چیزی واگذار نشده که متقاضیان 

بخواهند آن را خرید و فروش کنند. ممکن است 
با تجربه ای که در ممنوعیت فروش امتیاز مسکن 
مهر وجود داشت و سبب شد بازار سیاه برای آن 
ایجاد شود، پس از آن که ساخت واحدهای مسکن 
ملی به یک مرحله ای برسد که متقاضی امکان 
انتخاب واحد داشته باشد، خرید و فروش آن را 
آزاد کنیم. اما این موضوع بیش از یک سال و نیم 

زمان می برد.
وی خاطرنشان کرد: آن چه اکنون خرید و فروش 
می شود، کد رهگیری ثبت نام این طرح است که 
هیچ ارزشی ندارد و چه بسا ممکن است ثبت نام 
کننده، صالحیت دریافت مسکن در این طرح 
را نداشته باشد و درخواست وی رد شود. به این 
ترتیب پولی که خریدار بابت دریافت کد رهگیری 

به ثبت نام کننده پرداخت کرده، از بین می رود.

 بیش از ۱7 درصد مسکن ملی، مشارکتی 	 
است

معاون وزیر راه در بخش دیگری از سخنان خود، 
درباره اظهارات رئیس جمهور در مجمع عمومی 
بانک مرکزی که خواستار واگذاری رایگان اراضی 
دولتی به سازندگان برای ساخت مسکن شده 
بود، گفت: این سخنان رئیس جمهور در خصوص 
پروژه های مشارکتی است؛ نظر رئیس جمهور این 
است که اول زمین به رایگان به انبوه سازان داده 
شود سپس سهم دولت به شکل واحد مسکونی از 
سازنده بازپس گرفته شود. وی افزود: وزارت راه 
و شهرسازی نیز در بخشی از پروژه های مسکن 
ملی به این صورت عمل کرده که به پروژه های 
مشارکتی مشهور است. به گفته محمودزاده 70 
هزار واحد )از مجموع 400 هزار واحد( مسکن 
ملی، مشارکتی است و کار ساخت 40 هزار واحد 

آن آغاز شده است. 

در حالی که یکی از مهم ترین محورهای 
اصالح ساختار بودجه، افزایش  پایه های 
مالیاتی است، الیحه اصالحیه قانون مالیات 
های مستقیم برای افزایش پایه ها و پیشگیری 
از فرار مالیاتی، بیش از پنج ماه  است که در 
وزارت اقتصاد معطل مانده است. تعللی که 
طبق شواهد، بیش از همه از ناهماهنگی 
تیم اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف این 
موضوع نشئت می گیرد. طبق بررسی ها و 
پیش نویس الیحه مربوط با تصویب و اجرای 
الیحه جدید 20 تا 30 هزار میلیارد تومان 

درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد شد.
به گزارش خراسان، اوایل آبان ماه امسال، 
وقتی بعد از دو ماه تاخیر، پیش نویسی از 
الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
منتشر شد، موجی از اعتراضات و واکنش 
ها را برانگیخت. واکنش ها و تکذیبیه هایی 
که اتفاقا از داخــل دولــت هم بــود. هم وزیر 
اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی، موضوع 
دریافت مالیات از سپرده های بانکی را که در 
متن پیش نویس آمده بود، تکذیب کردند. 
اما اظهارات مسئوالن سازمان مالیاتی و 
متن منتشر شده، نشان می داد که اعمال 
این نوع مالیات بر سپرده های کالن بانکی، 
مدنظر کارشناسان این سازمان بوده است. 
موضوعی که نشان داد بین دولت رویکرد 

واحدی در این خصوص وجود ندارد.
البته موضوع مالیات بر سود سپرده های 
کالن بانکی، یک بحث حاشیه ای از اصالح 
قانون مالیاتی است اما بعد از این ماجرا، 
الیحه مربوط به حاشیه رفت و تاکنون هم 
خبری از آن نشده است.گفتنی است بیش 
از یک سال از طرح موضوع اصالح ساختار 

ــذرد و  بــودجــه توسط رهبر انــقــالب مــی گ
ــدام عملی  متاسفانه در این مسیر هیچ اق
انجام نشده است. پیشتر قرار بود سه الیحه 
مجزا در خصوص اصالح ساختار مالیاتی 
ارائه شود. به گزارش فارس، فرهاد دژپسند 
وزیر امور اقتصادی و دارایی خرداد ماه گفته 
بود: "مالیات بر عایدی سرمایه" و "مالیات 
بر درآمدهای مستقیم" در قالب دو الیحه 
مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود 
معافیت های  "الیحه  همچنین  هستند. 
مالیاتی" نیز برای سامان دهی معافیت ها 
در حال بررسی است.اما با گذشت زمان این 
سه الیحه ادغام شد و در قالب یک الیحه با 
عنوان اصالح قانون مالیات های مستقیم 
ــور مالیاتی نهایی و تقدیم  در ســازمــان ام
وزارت اقتصاد شد. پارسا رئیس کل این 
سازمان شهریور ماه بیان کرده بود: این الیحه 
هم اکنون در وزارت اقتصاددر حال بررسی 
است و به زودی تقدیم دولت می شود. از آن 
زمان تاکنون این الیحه در وزارت اقتصاد 
مانده است و با وجود وعده های بسیار برای 
ارائه آن به دولت و مجلس تا مهرماه، نیمه آبان 
و آذرماه همزمان با بودجه، خبری از الیحه 
نشد. آخرین وعده هم توسط دهقان معاون 
وزیر اقتصاد مبنی بر تحویل الیحه تا 20 دی 
ماه بود که  تاکنون خبری ازآن نیست.به نظر 
می رسد عالوه بر تعلل وزارت اقتصاد، نبود 
مطالبه از سوی دولت برای تعیین تکلیف 
سریع این موضوع موثر بوده است. همچنین 
نبود یک عزم و فرماندهی واحد برای تعیین 
تکلیف موضوعات چالش برانگیز این الیحه، 
ــالح قانون  مزید بر علت شــده اســت تا اص
مالیات و اصالح ساختار بودجه معطل بماند.

احتمال آزادسازی خرید و فروش 
مسکن ملی تا 2 سال آینده 

معاون وزیر راه: خرید کد  رهگیری ثبت نام هیچ ارزشی ندارد 

 قفل ناهماهنگی بر درآمد
 30 هزار میلیاردی

قرارگاه خاتم: پارسال ۴00 
میلیارد تومان مالیات دادیم

ــاه سازندگی  ــرارگ ــارس - فرمانده ق ف
خاتم االنبیا با بیان این که سهم ما  از بودجه 
عمرانی کمتر از 3 درصد است،افزود: به 
رئیس جمهور گزارش دادیم که این امکان 
وجود دارد تا پایان 99 تعداد 100 پروژه 
عمرانی تأثیرگذار  به پایان برسد مشروط 

بر این که تها ترهایی انجام شود.

تعلل وزارت اقتصاد در ارائه اصالحیه قانون مالیات  5 ماهه شد
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ایران - قيمت مجوز تأسيس داروخانه در پيشوای  •
ورامين به ارزش 700 ميليون تومان است. این رقم 
در مناطق لوکس تهران به بيش از 18 ميليارد تومان 
نيز می رسد. مجوزها هم اغلب دست دالالن است. 
سرمایه گذار با مــدرک تحصيلی فــارغ التحصيل 
داروسازی پروانه تأسيس داروخانه را اجاره می کند 
و در عوض داروساز به عنوان مسئول فنی در داروخانه 
مشغول به کار می شود. این معامله ای است که بين 

سرمایه گذار و داروساز انجام می گيرد...
آرمان ملی - برخی بسيجيان طلبه از روحانی  •

خواسته اند تا همان طور که بــرای حادثه سقوط 
هواپيما خواستار تشکيل دادگاه ویژه شده است، 
برای مقصران ماجرای سهميه بندی بنزین که باعث 
کشتن عده ای شده است نيز تقاضای تشکيل دادگاه 

ویژه دهد.
ایران -  علی ربيعی سخنگوی دولت در یادداشت  •

خود در  این روزنامه  نوشت: در پاسخ به بيان رئيس 
جمهوری، در کمال تأسف و شگفتی، سخنگوی 
شورای نگهبان از جایگاهی ناهم تراز با عالی ترین 
پــاســدار قانون  با رأی مستقيم و  مقام انتخابی 
اساسی، رئيس جمهوری را به اقدام )پروژه( ضد 
ملی متهم کــرد. در حالی که سخنگوی شورای 
نگهبان باید در  شأن اکثریت بزرگان این شورا و 
پاسداران قانون اساسی باشد؛ نه مانند سخنران 

اقليتی خاص.
وطن امروز - رسانه های خارجی گمان می کردند  •

شهادت سپهبد قاسم سليمانی، هدف قرار گرفتن 
اشتباهی هواپيمای مسافری اوکراین و پس  از آن 
فعال شدن مکانيسم ماشه در توافق هسته ای توسط 
سه کشور اروپایی، متن صحبت های رهبر انقالب 
را به گونه ای تغيير خواهد داد که می توان از این 
سخنرانی به عنوان سخنرانی در شرایط سخت یاد 
کرد. با این   حال نه تنها هيچ کدام از محورهای ذکر 
شده در سخنرانی ایشان نشان دهنده چنين موضعی 
نبود، بلکه در واقع صحبت های رهبری نقشه راه 

ایران برای دوران پس از پيروزی نظامی بود.
صبح نو -  نزدیک به هشت ماهی می شود که از  •

سروصدای قتل  توسط نجفی می گذرد و التهابات 
فروکش کــرده است اما خبر می رسد شش سال و 
شش ماه حبس به دليل قتل عمدی و یک سال و سه 
ماه برای نگهداری سالح تنها محکوميت نجفی است.

مشرق نیوز نوشت : هادی طحان نظيف عضو  •
حقوقدان شورای نگهبان اعالم کرد که برای حفظ 
انسجام و وحدت کشور پاسخ نامه وزیر کشور درباره 
اظهارات رئيس جمهور به طور محرمانه بــرای او 

ارسال شده است.
خبرآنالین نوشت : علی تاجرنيا فعال سياسی  •

اصــالح طلب پيش بينی کــرد که اصالح طلبان 
نهایت یک سوم صندلی های مجلس را به دست 
خواهند آورد. وی افزود: به نظر من با توجه به این 
که ساختار انتخابات در کشور ما حزبی نيست و 
معروفيت اشخاص و مسائل قومی به خصوص در 
شهر های کوچک تعيين کننده است و از آن جایی که 
در شهر های بزرگ اکثر اصالح طلبان رد صالحيت 
شدند؛ از هم اکنون می توان پيش بينی کرد دو سوم 

صندلی های پارلمان برای جریان اصولگراست.
اقتصادآنالین  مدعی شد  :  هند که تحت فشار  •

آمریکا واردات نفت ایران را متوقف کرده است به 
شرط پيشنهاد قيمت مناسب از سوی آمریکا و 
جبران هزینه باالی حمل، قصد دارد خرید نفت 

خود از آمریکا را دو برابر کند.
انصاف نیوز مدعی شد :  رای پرونده  هشت  •

ادمين کانال های تلگرامی که سال 9۵ بازداشت 
شده بودند صــادر شد. رای این پرونده ها که در 
روزهای اخير صادر شده نسبت به رای اوليه کاهش 
چشمگيری داشته است. اسفند سال 9۵، هشت 
ادمين کانال های تلگرامی حامی دولت بازداشت 
شدند. دو نفر از آن ها بعد از یک ماه و شش تای 
دیگر بعد از حدود پنج ماه و نيم، همگی با وثيقه 
آزاد شدند.رای اوليه نسبت به دو نفر 6 ماه حبس 
و نسبت به شش نفر دیگر از 2 تا ۵ سال حبس در 
شعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران تعيين شده بود که با 
اعتراض متهمان و وکالی آن ها پرونده به شعبه 36 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
تابناک نوشت : هم اکنون پنج نامزد بالقوه برای  •

ریاست مجلس مطرح هستند که البته صالحيت 
همگی آن ها هم تایيد شده است و احتمال رأی 
آوری شان هم در حوزه هایی که نامزد شده اند 
باالست. در بين این پنج نفر هم چهره های اصولگرا 
ــالح طلب حضور دارنــد که  و هم چهره های اص
همگی آن ها برای تصدی کرسی ریاست قوه مقننه 
شانس دارنــد؛ هرچند این شانس بسته به ميزان 
رأی آوری نامزدهای این دو جناح )اصولگرایان 
و اصالح طلبان( متغيير خواهد بود. محمد باقر 
قاليباف، مرتضی آقا تهرانی و مصطفی ميرسليم از 
اصولگرایان، مجيد انصاری و مسعود پزشکيان از 

اصالح طلبان این نامزدهای بالقوه هستند .

نخستين اعتراف رسمی پنتاگون به آسيب دیدن 
تعدادی از سربازانش در پایگاه آمریکا در عين 
االسد عراق در پی حمالت موشکی ایران، باعث 
بروز انتقادها از کاخ سفيد و به خصوص دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمریکا در مخفی کردن 
واقعيت ها درباره خسارت های سيلی موشکی 
ایران شد؛ موضوعی که به چالشی جدید برای 
آمریکا تبدیل شده است. سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا نيز در اظهارنظری عجيب گفته است 
که تــازه روز پنج شنبه )هشت روز پس از حمله 
ــران( متوجه آسيب دیــدن این سربازها شده  ای
است! این درحالی است که در 18 دی ماه که 
حمله موشکی ایران انجام شده بود، گزارش های 
متعددی از انتقال سربازان مصدوم آمریکایی به 
بيمارستان هایی در تل آویو و آلمان منتشر شد. 
حتی برخی منابع آمریکایی از مرگ چندین نفر 
تا ده ها تن در این حمالت خبردادند تاجایی که 
در اتفاقی نــادر، نشریه نيوزویک از مرگ 270 
نفر در حمالت ایــران خبرداد اما بالفاصله این 
بخش از خبرش را پاک کرد!به گزارش ایرنا، روز 
گذشته شبکه خبری ســی ان ان در گزارشی به 
مخفی کاری و تناقض گویی مقام های پنتاگون 
درباره تلفات ناشی از حمالت موشکی ایران به 
پایگاه عين االسد پرداخت و نوشت: زمانی که این 
شبکه از مقام های پنتاگون درباره گزارش های 
متناقض ناشی از تلفات این حمله پرسيد، درپاسخ 
به سی ان ان گفته شد که این موضوع مربوط به 
گزارش و برآورد فرماندهان حاضر در منطقه بود. 
براساس گزارش سی ان ان، »بيل اربان« سخنگوی 
فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه دراین باره 
ادعا کرد: پس از این حمله موشکی و مدت زمانی 
بعد، مقام های نظامی آمریکایی متوجه وجود 

عارضه های مغزی در ميان ماموران این پایگاه 
شدند و آن ها مورد معاینات آسيب و لطمات مغزی 
ــی ان ان نيز با به رخ  قــرار گرفتند. تحليل گر س
کشيدن دروغگویی های پنتاگون نوشت: »هفته 
گذشته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که 
بنابر برآوردهای اوليه حمالت موشکی ایران تنها 
خسارات غيرانسانی داشته است، اما این درحالی 
بود که پنج شنبه گذشته وزیر دفاع آمریکا و دیگر 
مقام های پنتاگون توسط ژنــرال )جــان هيتن( 
معاونت ستاد مشترک ارتش آمریکا از ماهيت 
مجروح شدن این افــراد مطلع شدند.« ادعای 
آمریکا مبنی بر این که 11 سرباز این کشور در عين 
االسد دچار »ضربه مالیم مغزی« شده اند با تمسخر 
کاربران شبکه های اجتماعی همراه شد و برخی 
به کنایه نوشتند که دراین صورت زمان زیادی الزم 
است تا واشنگتن باالخره اعالم کند چند سرباز 

آمریکایی دچار »مرگ مالیم« شده اند!

ــورت کامل 	  ــد بــه ص رای الــیــوم: عین االس
تخریب شده است

همچنين رای اليوم روز گذشته گــزارش کرد 
که در تازه ترین برآوردها پایگاه عين االسد به 
»صــورت کامل تخریب شده اســت«. همچنين 
ــزارش هــای منتشر شــده، سامانه  براساس گ
های راداری پيشرفته آمریکا که در این پایگاه 
قرارداشته و با داشتن قابليت جاسوسی، بزرگ 
ترین سامانه راداری آمریکا در منطقه نيز بوده، 
تخریب شده است. شبکه الجزیره نيز در گزارشی 
به نقل از سربازان آمریکایی مستقر در عين االسد 
نوشت: »ما برای سخت ترین شرایط جنگی آماده 
بودیم اما هرگز برای مقابله با اصابت موشک های 

بالستيک آماده نشده بودیم.« 

انتقاد سی ان ان از مخفی کاری 
کاخ سفید درباره عین االسد 

تیغ تحریم ها کماکان زیر گلوی بیماران خاص 
 سفير ایران در اسپانيا: تحریم ها دسترسی بيماران خاص به دارو را 

با مشکل مواجه کرده است 

خبرها حکایت از ممنوع بودن هرگونه انتقال 
دارو از جمله داروی بيماران خاص به ایران 
به سبب تحریم های آمریکا عليه کشورمان 
دارد. مسئله ای که یــادآور موضوع تلخ مرگ 
تعدادی از بيماران پروانه ای در نتيجه همين 
تحریم هاست. در جدیدترین گزارش ها، حسن 
قشقاوی سفير کشورمان در اسپانيابا بيان این 
که تحریم ها دسترسی بيماران خاص  به دارو را 
با مشکل مواجه کرده است، افزود:»شرکت های 
دارویی به دليل تحریم و قطع سيستم بانکی از 
طریق آمریکا نمی توانند هيچ دارویی به کشور 
ایران صادر کنند.« این درحالی است که رئيس 
جمهور و وزیر خارجه آمریکا در گزافه گویی 
های روزانه شان درباره ایران، مدعی هستند 
که »کنار« مردم ایران ایستاده اند و تاسف بار تر 
این که به تازگی فرزند شاه مخلوع ایران نيز  گفته 
بود که مردم ایران »قدردان تحریم ها« هستند! 
به گزارش ایسنا، حسن قشقاوی  با اعالم این 
موضوع به رسانه های اسپانيا  افزود: دو ماه قبل 
مدیر عامل بنياد بيماری های نادر سفری به 
مادرید داشتند و یک سری دارو برای بيماران 
نادر می خواستند و یک هفته در مادرید ماند تا 
داروی مورد نياز را تامين کند، اما شرکت های 
دارویــی اعالم کردند که به دليل تحریم های 
آمریکا و از آن جایی که سيستم بانکی آمریکا 
ــی  ــت، نمی توانيم هيچ گونه داروی قطع اس
بدهيم. بر اساس این گزارش بنابر اعالم پایگاه 
اطالع رسانی بنياد بيماری های خاص ایران، 
با توجه به کمبود داروهای بيماران ام پی اس و 
نيازهای دارویی دیگر بيماران نادر، مدیرعامل 
بنياد بيماری های نادر ایــران طی نامه ای از 
قشقاوی درخواست کرد مسير دسترسی این 
بيماران به داروهایشان از طریق وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو هموار شود. ماه گذشته نيز 

خبرگزاری رسمی کره جنوبی با اشاره به لغو 
معافيت های تحریمی این کشور در بهار امسال 
از سوی آمریکا نوشته بود: »کره جنوبی در زمينه 
فروش دارو، تجهيزات دارویی و دیگر محصوالت 
بشردوستانه به ایران با مشکالتی مواجه شده 
است.«همچنين اوایل آبان، مدیر خانه بيماران 
پروانه ای ایران )EB( گفته بود که »بعد از شدت 
یافتن تحریم ها با شرکت »مولن لی که« سوئد 
 EB که توليدکننده پانسمان ها برای بيماران
است ارتباط برقرار کردیم و تقاضای پانسمان 
کردیم آن ها پاسخ دادند که به دليل تحریم 
ها امکان فروش این نوع پانسمان به ایران 
را نــدارنــد.« وی گفته بــود: درحالی که »از 
بدو تاسيس خانه   EB  تا سال 9۵ حدود ۵2 
بيمار فوت کردند اما از اردیبهشت امسال 
تا امــروز به دليل این که بــرای این بيماران 
پانسمان مورد نيازشان تأمين نشده است، 
1۵ نفر فوت کرده اند که با تایيد نظام پزشکی 
و پزشکان معالج مشخص شد، این فوت ها 
ناشی از عفونت ها بوده است«. همچنين به 
گزارش ایسنا، در این زمينه  مهدی شادنوش 
رئيس مرکز مدیریت پيوند و امور بيماری های 
وزارت بهداشت نيز آذر امسال برای تسهيل 
ــای بــيــمــاران نــادر به  ــ در دسترسی داروه
اسپانيا سفر کرده بود و در دیدار با  قشقاوی 
در خصوص تخصيص منابع از طریق وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تامين 
داروهای بيماران نادر گفت وگو کردند. در 
عين حال پيش از این نيز محمدرضا شانه ساز 
رئيس سازمان غذا و دارو، اعالم کرده بود که 
 MPS آمریکا برای تامين داروهای بيماران 
سنگ انــدازی کــرده و برخی شرکت های 
دارویی توليد کننده این داروها را تهدید به 

تحریم و همکاری نکردن کرده است.

ظریف: درباره توافق جدید 
مذاکره نمی کنیم 

وزیر خارجه کشورمان ضمن  اعالم آمادگی ایران 
برای مذاکره با عربستان و دیگر کشورهای حوزه 
خليج فارس، درباره شایعات درباره توافقی دیگر 
در موضوع هسته ای، تصریح کــرد که  به هيچ 
ــاره توافق جدید هسته ای مذاکره   عنوان دربـ
نمی کنيم.به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف در 
جمع تجار هندی در شهر بمبئی )مومبای( مرکز 
ایالت ماهاراشترا این مطلب را درپاسخ به سوالی 
مبنی بر امکان ميانجی گری هند بــرای کاهش 
تنش بين جمهوری اسالمی و آمریکا بيان کرد و 
افــزود: قطعنامه شــورای امنيت سازمان ملل در 
خصوص برنامه هسته ای ایران 1۵9 صفحه است 
که احتمااًل طوالنی ترین قطعنامه سازمان ملل 
است. اما در صورت آمادگی آمریکا برای بازگشت به 
برجام و توافق های قبلی، هند می تواند ایفای نقش 
کند. براساس این گزارش  وزیر خارجه همچنين به 
پایان دوران قلدری و زورگویی کشورهای به ظاهر 
ابرقدرت اشــاره کرد و حرکت زورگویانه قدرت 
های خارجی را اشتهایی سيری ناپذیر خواند که 
به تدریج گریبان گير تک تک کشورهای منطقه و 
متعاقبًا دیگر کشورهای جهان می شود.همچنين 
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفت وگویی با  شبکه تایمز نــاو، در پاسخ به این 
سوال که با توجه به رخدادهای اخير از جمله به 
ــردار قاسم سليمانی توسط  شهادت رسيدن س
آمریکا و حادثه تلخ هواپيمای اوکراینی، شرایط تا 
چه اندازه خطرناک است و آینده آن چگونه به نظر 
می رسد؟ گفت: بسيار خطرناک اســت، چرا که 
ترکيبی بسيار خطرناک در آمریکا وجود دارد و آن 
گستاخی و نادانی است. آن ها نمی دانند که در 
این منطقه چه اتفاقی می افتد و به اندازه ای گستاخ 
هستند که به دنبال پاسخ های صحيح نمی گردند 
و صرفا آماده درگيری تسليحاتی با کوچک ترین 
تحرک و انجام دادن اقداماتی کامال غيرقابل قبول 

و غيرقانونی هستند.



ــدود 10 روز از بارش  ح
باران  شدید در استان های 
گذشته  کشور  جنوبی 
است اما باران که همیشه 
باعث خوشحالی مــردم در مناطق مختلف 
می شود، این بار کام تعدادی از هموطنان مان 
را به خصوص در استان سیستان و بلوچستان 
تلخ کرده است. سیل در این استان افزون بر 
آب گرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن 
رودخانه ها، باعث وارد شدن خسارت های 
ــادی به خانه ها، محصوالت و زمین های  زی
ــردم شد و هنوز هم بعضی از  کــشــاورزی م
این مشکالت پابرجاست. غافل گیر شدن 
مسئوالن هم که در این اتفاق چیز جدید و 
عجیبی نبود اما باز هم شاهد آن بودیم! در این 
بین، انتشار عکسی از حضور چهار کشتی گیر 
قهرمان جهان برای کمک به مردم این مناطق 
در حالی که صورت هایشان را پوشانده بودند 
تا شناخته نشوند، بازنشر قابل توجهی در 
شبکه های اجتماعی داشت. در پرونده امروز 
زندگی سالم با »کمیل قاسمی« قهرمان جهان 
یکی از این چهار کشتی گیر گفت و گو کرده ایم، 
در ادامــه از نحوه پاسخ دادن به رایج ترین 
سواالت کودکان درباره سیل گفته ایم و این که 
چرا و چطور باید کودکان را در فرایند کمک به 

سیل زدگان مشارکت دهیم.

پرونده

 گفت و گو با »کمیل قاسمی« قهرمان جهان که حضورش در مناطق سیل زده مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفت و چند توصیه  
به والدین برای صحبت با کودکان درباره سیل

سیستان و سیل و سرما
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کوچک کردن معده معجزه نمی کند!
نزدیک به نیمی از افرادی که با کمک عمل 

کوچک سازی معده، وزن کم می کنند، بعد از مدتی 
وزن شان دوباره افزایش می یابد؛ اما چرا؟

8 عادت سمی
آیا رفتارهایی را که دشمن رسیدن به آرامش و 

شادی در زندگی  هستند، می شناسید؟

آیا در کهکشان  های دیگر هم 
سیاره ای مشابه زمین وجود 

دارد؟ 

2

3

4

مامان، شهر ما هم سیل میاد؟!
این روزها که اخبار زیادی از سیل منتشر می شود، به رایج ترین سواالت کودکان مان درباره این پدیده چگونه پاسخ دهیم که مضطرب نشوند؟

نیاز اصلی مردم ، وسایل گرمایشی است
»کمیل قاسمی« یکی از 4 کشتی گیر قهرمان جهان و حاضر در مناطق سیل زده از وضعیت مردم این منطقه و سوءبرداشت ها به 

انتشار عکس شان می گوید

انتشار عکسی از چهار قهرمان کشتی جهان در مناطق سیل زده برای 
کمک به مردم در حالی که صورت هایشان را پوشانده اند، بازتاب زیادی 
در شبکه های اجتماعی داشت. طبق عکس منتشر شده، رسول خادم، 
کمیل قاسمی، حسن رحیمی و احسان لشکری از عنوان داران مسابقات 
جهانی و المپیک به صورت ناشناس با حضور در سیستان و بلوچستان 
به کمک مردم سیل زده رفتند تا این بار به جای به خاک مالیدن پشت 
حریف ها روی تشک، با گل و الی سیل ها کشتی بگیرند! به همین بهانه، با 
»کمیل قاسمی«، دارنده مدال طالی المپیک لندن 2012، نقره المپیک 
ریو 201۶، نقره قهرمانی جهان 2014 تاشکند و صاحب چندین و چند 
مدال خوش رنگ آسیایی دیگر درباره حضورش برای کمک به مردم 
سیستان و بلوچستان گفت و گو کرده ایم تا از آخرین وضعیت مناطق 

سیل زده و ماجرای این عکس منتشر شده بگوید.
  با کشتی گیرهای مدال آور، خیریه ای راه انداختیم

»ما و یک سری از کشتی گیرهای دیگر کشورمان که بیشترشان هم جزو 
بهترین های این رشته در ایران و جهان هستند، بیش از یک سال و نیم 
می شود که یک خیریه راه انداختیم و هر وقت که فرصتی پیش بیاید، همراه 
یکدیگر به مناطق محروم سر خواهیم زد«، قاسمی با این مقدمه درباره 
حضورش در مناطق سیل زده می گوید: »در این یک سال و نیم، بیشتر به 

مناطق مرزی کشور به خصوص سمت سیستان و بلوچستان، 
شهرهای اطراف زاهدان و خوزستان، منطقه سه مرز در 

خراسان رضوی و ... رفتیم تا چراغ شادی در خانه همه 
هموطنان مان روشن شود. در ماجرای سیل اخیر 
هم با توجه به شناختی که از این مناطق در سفرهای 
قبلی به دســت آورده بودیم، با حسن رحیمی و 
آقای دکتر خادم و چند نفر دیگر تصمیم گرفتیم که 

آستین هایمان را باال بزنیم تا شاید بتوانیم هرچند 
کم اما گرهی  از مشکالت مردم این منطقه باز کنیم.«

ــل زده، وسایل  ــی   نیاز اصلی مـــردم س
گرمایشی است

یکی از اصلی ترین سوال های مردم برای کمک 
به هموطنان سیل زده ، این است که آن ها به 
چه چیزهایی بیشتر نیاز دارنــد که قاسمی 

می گوید: »ما در هفت یا هشت روز به بیش از 20 روستای سیل زده رفتیم. 
این روزها آب در بیشتر مناطق سیل زده فروکش کرده اما آسیب های سیل به 
خانه و زندگی مردم، همچنان زیاد است. مهم تر از همه چیز، وضعیت کشت 

و کشاورزی مردم است که خسارت های زیادی دیده و معاش آن ها 
را با خطرات جدی روبه رو کرده است. به دلیل آب گرفتگی و بسته 

شدن مسیرها به خصوص در هفته اول بعد از سیل، مواد غذایی 
به شدت مورد احتیاج مردم بود که تا حد زیادی به این مشکل 

رسیدگی شد. هم اکنون، هوای آن جا بسیار سرد است و نیاز 
اصلی شان، وسایل گرمایشی است. اگر مردم و خیرهای 

عزیز بتوانند برای غذاهای غیرکنسروی هم در 
مرحله بعد فکری بکنند، از نیازهای اصلی مردم 

سیل زده است که نباید از آن فراموش کرد.«
  مردم تشکر می کردند که به فکرشان 

هستیم
واکنش مردم به حضور قاسمی و بقیه 
کشتی گیرهای مدال آور کشورمان در 
مناطق سیل زده، جالب بود. کمیل در 

این باره می گوید: »بین ما، حسن رحیمی 
که قهرمان جهان و المپیک است، احسان لشکری، 
مصطفی علیزاده که مربی تیم ملی است و خود دکتر 

خادم از همه بیشتر در انجام و برنامه ریزی برای کارهای خیر فعال هستند. 
مردم از دیدن ما و به طور کلی ورزشکارهایی که به این مناطق می آمدند 
تا در کنار مردم باشند، خیلی حس خوبی داشتند و از این که به فکرشان 
بوده ایم، بارها و بارها تشکر می کردند و می گفتند که همین حضورتان در 
چنین شرایطی، برای مان دلگرم کننده است و توجه رسانه ها را بیشتر به 
ما و مشکالت مان جلب خواهد کرد. منطقه بلوچستان به جز سیل اخیر 
که مشکالت زیادی ایجاد کرده است، از نظر زیرساختی به 
شدت کمبود دارد. مردم هم اکنون در تهیه مواد اولیه 
زندگی شان، تغذیه، پزشکی و بهداشت و ... مشکل 

دارند که امیدوارم زودتر حل شود.«
  حضور مسئوالن پررنگ نیست

قاسمی به حضور نداشتن پررنگ مسئوالن در 
منطقه برای کمک به مردم انتقاد دارد و می گوید: 
»در سیل اخیر، به مردم این جا ثابت شد مردم از 
شهرهای مختلف برای کمک به آن ها به عنوان یک 
بــرادر و هموطن، چقدر تالش کردند و این 
مسئله، تا حدودی در تغییر نگرش آن ها تاثیر 
گذاشت. با این حال، راستش را بخواهید در 
این چند روزی که من سیستان و بلوچستان 
ــن و بقیه  ــه م ــی ک ــای ــاه ــت ــودم و در روس ــ ب
کشتی گیرها به آن ها رفتیم، آن قدر که اخبار و رسانه ها از حضور مسئوالن 
خبر می دادند، من چیزی ندیدم یا دست کم آن قدر پررنگ نبود که به چشم 
بیاید. البته کار در آن جا زیاد است و شاید به همین دلیل، من تاثیری از 

حضورشان ندیدم.«
  این عکس قدیمی است و برای شوآف نیست

انتشار عکس از چهار کشتی گیر قهرمان جهان در مناطق سیل زده با 
صورت های پوشانده شده به یکی از عکس های پربازدید شبکه های 
اجتماعی تبدیل شد. قاسمی در این باره می گوید: »من هم به صورت 
اتفاقی این عکس را دیدم. البته این عکسی که در فضای مجازی 
منتشر شده است، مربوط به ماجرای سیل اخیر نیست و 
مربوط به شش ماه پیش است که عرض کردم برای 
کمک به مردم سیستان، راهی این منطقه شده 
بودیم. توسط یکی از ساکنان بومی منطقه هم 
گرفته شد که به ظاهر خودش هم منتشر کرده 
است و قصدمان نبوده که شوآفی باشد که نشان 
دهنده حضور بی سر و صدایمان برای کمک به 
مردم سیل زده باشد. سوءبرداشت نشود که ما 
صورت هایمان را پوشاندیم و بعد عکس گرفتیم 
تا همراه با اسم هایمان در شبکه های اجتماعی 

منتشر شود و بگوییم اها شوآف نیستیم!«

کمک به سیل زدگان در کنار کودکان
مشارکت کودکان در کمک به افراد آسیب دیده به چند دلیل فعالیتی مفید برای 
خود کودکان است. اول آن که مشارکت در کارهای خیر به صورت کلی در همه  
افراد با احساس شادی و رضایت از خود ارتباط دارد چون عمل به وظیفه است . 
نکته  بعدی احساس اضطرابی است که در نتیجه شنیدن اخبار ناخوشایند ایجاد 
می شود. کمک به افراد آسیب دیده باعث کاهش این اضطراب می شود و حتی به 
فرد این اطمینان خاطر را می دهد که اگر روزگاری خود او نیز نیاز به کمک داشت، 
می تواند روی کمک دیگران حساب کند اما برای مشارکت دادن کودکان در این 

کار خیر به شکلی کارآمد، صرف دانستن فواید آن کافی است.
3 توصیه به والدین

1- برای متوجه کردن فرزندتان به این که برخی افراد در این زمان نیاز به کمک 
دارند الزم نیست، عکس و فیلم های مناطق سیل زده را به او نشان دهید. در 

عوض ماجرا را به شکل داستان برای او تعریف کنید. این که کودکی هست که 
اسباب بازی ها یا دفتر و کتابش را در سیل از دست داده است و حاال ما می توانیم با 

خرید این وسایل برای او و اهدای آن، کودک را خوشحال کنیم.
2- سعی کنید در فرایند انتخاب و خرید وسایلی که می خواهید به عنوان کمک 
ارسال کنید، نظر فرزندتان را بپرسید. با او به پایگاه های جمع آوری کمک های 

غیرنقدی بروید یا کمک را به او بدهید تا به مدرسه ببرد.
3- بخشیدن وسایل شخصی)به شرط سالم و تمیز بودن( یکی دیگر از روش های 
خوب برای مشارکت دادن کودکان در این کار خیر است. برای این کار بهتر است 
خودتان ابتدا پیش قدم شوید، لباسی تمیز از کمدتان روی میز بگذارید و برای 
فرزندتان توضیح دهید که چرا می خواهید این لباس را ببخشید. سعی کنید 
در زمان توضیح لزوم این کمک ها، روی تاثیر مثبتی که این کمک ها بر افراد 
آسیب دیده دارند، تاکید کنید. اگر فرزندتان احساس کند کار او باعث خوشحالی 

یک نفر می شود، تمایل بیشتری برای مشارکت خواهد داشت.

    اصول محافظت از کودکان در مقابل اخبار سیل
کودکان زیر هفت سال نباید شاهد اخبار و  گزارش از مناطق سیل زده از تلویزیون باشند. 1
گوش دادن به رادیو یا خواندن روزنامه آن قدر آسیب رسان 
نیست که تصاویر تلویزیونی می تواند به فرزند آسیب برساند.
در مدرسه، قطعا او چیزهایی درباره حوادث و 2 از بعد از هفت سالگی به واسطه حضور کودک 
اخبار بد در محیط مدرسه خواهد شنید. گفت وگو با فرزند 
در این شرایط اهمیت زیادی دارد. این گفت وگو به شما این 
امکان را می دهد تا بدانید فرزندتان دقیقا چه تصوراتی دارد 

و چه سواالتی در ذهن او ایجاد شده است.
ــت بــه فرایند  ــدام از مــا ممکن اسـ ــ کمک رسانی به مناطق آسیب دیده انتقاداتی 3 هــر ک
داشته باشیم اما فراموش نکنید که انتقاد داشتن به این 
مسئله  موضوعی است و بیان این انتقادات جلوی کودکان، 
مسئله ای دیگر. معموال کودکان با شنیدن انتقادات، به 
شــدت مضطرب می شوند. در عین حــال که احساس 
ناامیدی در آن ها ایجاد می شود و البته تصور این که بزرگ 

ترها قابل اعتماد نیستند در آن ها تقویت می شود.
حوادث بد و استرس ناشی از آن، از فرزندمان 4 درست است که همه  ما دوست داریم در مقابل 
محافظت کنیم اما یادمان باشد که دروغ گفتن به کودکان 
برای آرام ساختن آن ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود. 
کودکان با افزایش سن متوجه دروغ گویی ما می شوند و 

اعتمادشان به ما کاهش یابد.
اگر قرار باشد ما آشفته و به هم ریخته باشیم و  در مقابل انتظار داشته باشیم تا 5

فرزندمان آرام بتواند به زندگی خود 
ادامه دهد، تصور نادرستی از سیستم 
خانواده داریم. اگر احساس می کنید 

به واسطه سیل سیستان و بلوچستان 
توان مدیریت هیجانات و احساسات خود را 

ندارید، از یک متخصص در این زمینه کمک 
بگیرید. این کار به نفع تمام اعضای خانواده است.

    نحوه پاسخ گویی به رایج ترین سواالت کودکان درباره سیل
مامان، شهر ما هم سیل میاد؟

مادر: نه مامان، سیل کجا بود، مشکل ما این جا خشکسالی است!
توضیح: پاسخ به سوال کودک باید شفاف و مستقیم باشد. از کنایه در زمان پاسخ گویی 

دوری کنید.
مادر : نه مامان، بارندگی در شهر ما زیاد نیست، جایی هم که سیل آمده از شهر ما خیلی دوره.

توضیح: تاکید بر دور بودن منطقه ای که حادثه روی داده، در سنین پایین یکی از روش های 
اطمینان بخش به کودکان است. در کنار آن پاسخ مستقیم و توضیح کوتاهی از چرایی می تواند 

به کودک این اطمینان را بدهد که خطری او را تهدید نمی کند.
بابا، بچه ها تو جاهایی که سیل اومده، شب ها کجا می خوابن؟

پدر: هر جا که خشک باشه، مثال پشت بام یا هر جای دیگه.
توضیح: توصیف مبهم از شرایط فرزندتان را مضطرب تر می سازد. در عین حال که به دغدغه 

او درباره کودکان مناطق سیل زده بیشتر دامن می زند.
 پدر: امروز تو اخبار دیدم که هالل احمر بهشون چادر می داد، شب ها همه اعضای خانواده تو 

چادر کنار هم می خوابن تا خونه شون تمیز بشه.
توضیح: اعالم این که نیروهای کمکی حضور دارند، به کودک این اطمینان را می دهد که اگر 

مشکلی برای او هم پیش بیاد، افرادی به او کمک خواهند کرد.
وقتی سیل بیاد، بچه ها دیگه مدرسه نمیرن؟

پدر: نه دیگه مدرسه ها تعطیل میشه، اون بچه ها هم حسابی از درس هاشون عقب میفتن.
توضیح: ترسیم وضعیتی ناخوشایند که انتهایی ندارد، موقعیتی بسیار اضطراب آور برای 

کودکان است.
 پدر: نه اولش برای چند روز مدرسه نمی رن، اما بعدش مدرسه ها باز میشه و معلم ها حواس شون 

هست که بچه ها از درس شون عقب نمونن.
توضیح: کودک با این پاسخ متوجه می شود که بعد از بی نظمی اولیه در زمان سیل، دوباره 

زندگی به روال قبلی خود باز می گردد.
وقتی سیل میاد و خونه ها گلی میشه، آدم ها غذا چی می خورن؟

 مادر: شاید هیچی. حتی شاید مجبور باشن یکی، دو روز گشنه بمونن تا غذا گیرشون بیاد.
توضیح: این پاسخ کودکان را مضطرب تر می کند.

 مادر: چه سوال خوبی! می دونی اون ها نمی تونن آشپزی کنند. برای همین 
براشون کنسرو می فرستند. می خواهی من و تو هم امروز چند تا کنسرو ببریم 

جایی که کمک ها رو جمع می کنن.
توضیح: این پاسخ به کودک یادآوری می کند که آدم ها در سوانح فراموش نمی شوند. 
در عین حال تجربه کمک کردن به افراد آسیب دیده، احساس خوبی در کودک ایجاد می 

کند و او را از فردی منفعل و مضطرب به فردی فعال که اضطراب کمتری دارد، تبدیل می کند.

سیل سیستان و بلوچستان چند روزی می شود که به صدر اخبار آمده 
و افزون بر شبکه های مختلف تلویزیون، رسانه های مکتوب هم هر روز 
خبرها و عکس هایی از این اتفاق را منتشر می کنند . در کنار بسیاری از ما، 

کودکانی زندگی می کنند که آن ها نیز درباره این اخبار می شنوند و چون 
ما مضطرب، غمگین یا عصبانی می شوند. در این مطلب نگاهی انداخته ایم 
به نکاتی که باید برای محافظت از فرزندان مان در مقابل اخبار سیل در 
نظر داشته باشیم. در بخش دوم نحوه پاسخ گویی مناسب در مقابل چند 

سوالی را که کودک ما ممکن است، درباره سیل بپرسد مرور کرده ایم.



   امــا متخصصــان بــه تازگــی هشــدارهای 
بیشــتری درباره نتایــج طوالنی مــدت این 
اعمال جراحی می دهند. چرا که مشخص 
شده است حدود نیمی از افرادی که چنین 
عمل هایی را انجام می دهنــد، بعد از مدتی 
بین 5 تــا 10 درصــد وزنــی را که از دســت 
داده اند دوباره اضافه می کنند. اما از آن قابل 
تامل تر وضعیت حدود 15 درصدی است که 
نه تنها تمام وزنی را که از دست داده اند دوباره 
اضافه که گاهی حتی اضافه وزن بیشــتری 
در مقایســه با پیــش از انجام عمــل را تجربه 
می کنند. اما چرا این اعمــال جراحی برای 
برخی در طوالنی مدت موفقیت آمیز نیست؟

اغلــب افــرادی کــه عمــل جراحــی بــرای 
کوچک سازی حجم معده انجام می دهند، 
در ســال اول بعــد از عمل، وضعیــت خود را 
خوب توصیف می کنند. وزن آن ها با سرعت 
خوبی پایین می آید و البته بخشی از مشکالت 
جسمی مانند مشکل تنفسی، درد زانو و البته 
مواردی چون فشــار خون و دیابت نوع 2 در 
آن ها بهبود محسوسی پیدا می کند. اما بعد 
که سرعت کاهش وزن کم یا متوقف می شود، 

ورق آرام آرام برمــی گردد و داســتان آن ها با 
وزن شان وارد مرحله جدیدی می شود.

 بهداشت روانی این افراد در معرض 
خطر است

بررســی های انجــام شــده روی ســالمت 
روان افرادی که تحت عمــل جراحی قرار 
می گیرند، نشــان می دهــد بعــد از انجام 
عمل، بهداشت روانی این افراد در معرض 
خطرات مضاعفی است. به عنوان مثال در 
یکی از این بررسی ها مشخص شد احتمال 
مراجعه افراد به روان پزشــک بعد از انجام 
عمل جراحی تا سه برابر افزایش می یابد و 
این که این افراد تا پنج برابر بیشتر از افراد 
دیگر احتمــال دارد به خود آســیب بزنند. 
در این بررسی که در اســترالیا و با بررسی 
25 هــزار نفر که ایــن عمل را انجــام داده 
بودند، انجام شــد، متخصصــان دریافتند 
افرادی که این عمل را انجام می دهند، در 
معرض خطر بیشتری درباره سوءمصرف 
مواد مخدر هستند. اما این ها تمام مسائل 
روانی مرتبط با این نوع عمل های جراحی 

نیستند.

 دغدغه هایــی کــه نادیــده گرفتــه 
می شود

برخی بررسی ها نشان می دهد احساس 
شکســت در افرادی که عمــل جراحی را 
به عنوان راهی برای کاهش وزن انتخاب 
کرده اند، گاهــی اوقات می تواند بســیار 
شدید باشد. چرا که تصور می کنند آن قدر 
قوی نبوده اند که بتوانند با تالش شخصی 
خود و تغییر در ســبک زندگی مشــکل را 
حل کنند. در کنــار این موضــوع افرادی 
که ســال ها اضافه وزن زیاد داشته اند، در 
بســیاری از موارد در معرض برخوردهای 
تند اطرافیان بوده و برچســب هایی چون 
تنبــل، بی عرضه، بــی اراده و . . . را تحمل 
کرده اند. این فشــارهای روانی اما بعد از 
انجام عمل به ناگهــان و البته از آن مهم تر 
تاثیرات آن ها به راحتــی از بین نمی رود.
ترس از برگشــت وزن از دیگر موضوعاتی 
است که می تواند گاهی افراد را به سمت 
رفتارهای غیرمنطقی سوق دهد و حتی به 
پرخوری های عصبی منجر شود. موضوع 
دیگر بحث عوارض جســمی کاهش وزن 
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۱    مواد اولیه کیک بــه خصوص تخم مرغ را قبل از 
استفاده دست کم دو ساعت بیرون از یخچال بگذارید 

تا به دمای محیط برسد.
۲    هرگــز شــکر را پیــش از زدن تخــم مــرغ اضافه 

نکنید زیرا تخم مرغ به اصطالح می بندد.
۳     اســتراحت دادن به مایه کیک قبل از گذاشتن 
در فرباعث عملکرد بهتر بیکینگ پودر خواهد شد زیرا 

این ماده در تماس با رطوبت فعال می شود.
۴      برای این که کشمش، تکه های میوه یا شکالت 
به کف قالب نچسبد، حتما قبل از اضافه کردن به مایه 

کیک، آن ها را با مقداری آرد آغشته کنید.
۵    گــرم کردن فــر قبــل از گذاشــتن کیــک باعث 
می شــود حــرارت فوری بــه مایــه کیک برســد و پخت 

بهتری داشته باشد.
۶    افزودن یک پینچ )سر قاشق چای خوری( نمک 
به مایه کیک شاید عجیب به نظر برسد اما نمک نه تنها 
طعم بهتری به کیک می دهد بلکه ماندگاری آن را هم 

افزایش می دهد.
۷     اگرچه شاید کره ذوب شده باعث آغشته شدن 
قالب بدون زحمت می شــود اما به اصطــالح به قالب 
نمی گیرد. چرب کردن قالب بــا کره یا روغن جامد به 

کمک انگشتان یا قلم مو بهترین روش است. 
۸     دستورالعمل تهیه کیک را کامال رعایت کنید. 
به عنوان مثال افزودن تک تک تخم مرغ ها یا شیر طی 

چند مرحله در نتیجه بهتر مؤثر است.
۹     مــواد خشــک مثــل آرد، بیکینــگ پــودر، پودر 
کاکائــو و... را حتمــا پیــش از افــزودن به مایــه کیک 

غربال کنید.
۱۰    در مــدت زمان پخت کیــک، در فر را بــاز نکنید 
زیــرا تغییر دمــا باعــث فرورفتــن کیک و بــه اصطالح 

خوابیدن پف کیک می شود.
۱۱    بیش از حد توصیه شده اســت بیکینگ پودر به 
مایه کیک اضافه نکنید زیرا باعث ترک خوردن سطح 
کیک می شود. البته این مشکل گاهی به دلیل دمای 

زیاد فر هم اتفاق می افتد.
۱۲    هم زدن زیاد مایه کیک وهمچنین مخلوط کردن 
 ســریع مواد بدون هــم زدن کافــی باعث ســفتی کیک 
می شود. البته برای تهیه کیک سبک ترمی توان نیمی 

از مقدار آرد سفید را با آرد ذرت جایگزین کرد.
اجازه دهید کیک کامال خنک شــود و ســپس آن را  از 

قالب جدا کنید.
 www.cuisineaz.com :منبع

 درمان سرگیجه
 در دوره قاعدگی

زنان معموال عالیم خاصی مانند سردرد، اسهال، 
درد شــدید، نفــخ و خســتگی را در دوره قاعدگی 
تجربه می کنند. یکی از عالیم دیگــری که در این 
دوره دیده می شود اما شیوع کمتری دارد سرگیجه 
اســت. هرچند سرگیجه مشکل شــایعی در دوره 
قاعدگی نیست اما می تواند یک عالمت غیرمعمول 

تلقی شود و نباید از سوی زنان نادیده گرفته شود.
 چرا زنان در دوره قاعدگی دچار ســرگیجه 

می شوند؟
برخــی از خانم هــا ممکــن اســت هنــگام بــروز 
گرفتگی هــای شــدید و دردنــاک قاعدگی، چند 
ثانیــه ای احســاس ســرگیجه داشــته باشــند که 
طبیعی اســت. در لحظاتی که انقباضات رحمی 
احساس می شود ممکن است یک واکنش ثانویه 
به شکل سرگیجه نیز احساس شود. بنابراین اگر 
هر چند وقت یک بار دچار سرگیجه می شوید و این 
حالت، فقط چند ثانیه طول می کشــد، نباید زیاد 
 نگران باشید. هرچند ضرری ندارد که در مراجعه 
بعدی تان به پزشک در این زمینه با او صحبت کنید.
اما این احتمــال نیز وجــود دارد که زنــان در دوره 
قاعدگی، به دلیل کم خونی دچار سرگیجه شوند. 
کم خونی شــرایطی اســت که گلبول هــای قرمز 
کافی مورد نیاز برای توزیع اکسیژن در بدن تولید 
نمی شود. فرد مبتال به کم خونی همچنین ممکن 
است خستگی، مشــکل در تمرکز و تنگی نفس را 
تجربه کند. این عالیم ممکن اســت در طول دوره 
قاعدگی با از دست دادن خون بیشتر، بدتر شود.
کارشناسان روی این موضوع که احساس سرگیجه 
گاه بــه گاه در طــول دوره، لزومــًا مشــکل نگــران 
کننده ای نیســت توافق دارند. اما اگر ســرگیجه 
شما تقریبا مداوم اســت و با خستگی، خون ریزی 
بیش از حد و خون ریزی در بین دوره ها نیز همراه 
است، بهتر است از پزشکتان درباره احتمال خون 
 AUB .سوال کنید )AUB( ریزی غیرطبیعی رحم
شرایطی است که زنان در آن، خون ریزی های مکرر 
و شــدید و خون ریزی های بیــن دوره ای را تجربه 
می کنند. برای تشخیص AUB، پزشک متخصص 
زنان و زایمان آزمایش خون تجویز و سطح هورمون 
های شــما را اندازه گیری می کند و ســونوگرافی 

ترانس واژینال انجام می دهد.
 چگونه می توان سرگیجه در دوره قاعدگی 

را درمان کرد؟
اگر ســرگیجه شــما نتیجه AUB باشــد، پزشــک 
ابتدا سعی خواهد کرد علت خون ریزی زیاد را که 
ممکن است پولیپ، کیست تخمدان یا نبود تعادل 
هورمونی باشد، تشــخیص دهد و سپس بسته به 
علت مشــکل، یــک دوره درمانی را بــرای کنترل 
خون ریزی تعیین کند. اما اگر سرگیجه شما ناشی 
از کم خونی باشــد، پزشــک ممکن است مصرف 
مکمل های آهن یا مواد غذایی غنی از آهن مانند 
اسفناج، کلم، لوبیای قرمز و گوشت قرمز را به شما 
پیشــنهاد دهد و در صورتی که به علت کم خونی 
مشکوک باشــد، ممکن اســت شــما را به پزشک 

متخصص خون ارجاع دهد.

پزشکی

بانوان

یاسمین مشرف 
مترجم

۳ علت خارش کف پا

خارش کف پا یــک ناراحتی عمومی اســت که 
خیلی هــا در طــول زندگیشــان ممکن اســت 
تجربه کنند. این مشکل در بســیاری از مواقع 
چیز مهمــی نیســت و در مدت زمــان کوتاهی 
برطرف می شود. اما گاهی اوقات این خارش 
نشانه ای از مشکالت جدی سالمتی است که 
باید به سرعت درمان شود. در ادامه این نوشتار 
با مهم ترین علت خارش کف پا آشنا می شویم.

 اگزما
اگزما یــک اصطــالح پزشــکی رایج اســت که 
خــارش و التهاب پوســت را نشــان مــی دهد. 
درماتیت آتوپیک، شایع ترین نوع اگزما، به طور 
معمول در قالــب راش خــارش دار و قرمز روی 

گونه ها، دست ها و پاها ظاهر می شود.
خاراندن محل تحت تاثیر قرار گرفته می تواند 
به انتشار مولکول های التهابی منجر شود که 
توسعه بیشتر اگزما و خشکی پوست را به همراه 
دارد.بهترین روش درمان، پرهیز از خاراندن، 
پیشگیری از تعریق در اطراف منطقه تحت تاثیر 
قرار گرفته و استفاده از کرم ها و لوسیون های 
مرطوب کننده است. پزشک شما ممکن است 
داروهای اســتروئیدی موضعی یــا خوراکی را 

برای تسکین خارش تجویز کند.
  مواد شیمیایی جوراب و کفش

در بســیاری از مواقع پوشــیدن جــوراب های 
نامرغوب یــا کفش هایی کــه از مــواد صنعتی 
نامرغوب تولید شــده اند عامل خارش شــدید 
 کف پا مــی شــوند. از ایــن رو پزشــکان توصیه

 مــی کننــد از جــوراب هــای نخــی و مرغــوب 
استفاده شود. یکی از این جوراب های مرغوب 
جوراب های نانو هســتند که افــزون بر جنس 
خوبی که دارند ضدعرق و ضد بو و ضد باکتری 

هم هستند.
 پسوریازیس

پسوریازیس یا صدفک، بیماری پوستی مزمن 
خودایمنی اســت. ایــن بیمــاری هنگامی رخ 
می دهد که دستگاه ایمنی بدن سیگنال های 
اشتباهی می فرســتد. این ســیگنال ها باعث 
افزایش سرعت چرخه رشد سلول های پوست و 
رشد فوق سریع سلول های پوست باعث تجمع 
آن ها روی سطح پوست می شود. آن ها به شکل 
سلول های پوســت معمولی ظاهر نمی شوند 
و تجمع آن ها شــکل گیری وصله های پوســته 

پوسته نقره ای یا سفید رنگ را در پی دارد.

 کوچک کردن معده
 معجزه نمی کند!

نزدیک به نیمی از افرادی که با کمک عمل 

کوچک سازی معده، وزن کم می کنند، بعد از 

مدتی وزن شان دوباره افزایش می یابد؛ اما چرا؟

شیوا رضایی | روزنامه نگار
یکی از روش های رایج بــرای کاهش وزن، 

زمانی که اضافه وزن زیادی وجود داشته 

باشــد، اســتفاده از عمــل جراحــی برای 

کوچک کردن معده است. انجام دادن این روش برای افرادی 

که به واسطه اضافه وزن بسیار زیاد در معرض مشکالتی چون 

دیابت نوع ۲ و فشار خون باال هستند، می تواند بسیار کمک 

کننده باشد، چرا که فرد در ســال اول بعد از عمل می تواند 

وزن زیادی را کاهش دهد و از فشاری که به بدن وارد می شود 

تا حد زیادی جلوگیری کند.

تغذیه

سریع بعد از عمل جراحی مانند شل شدن 
پوســت، آویزان شدن پوســت های اضافه 
و... اســت. این عــوارض می تواند زیبایی 
فرد را تحت تاثیر قــرار دهد و دغدغه های 

جدیدی را اضافه کند.
 چه کنیم تا احتمــال موفقیت افزایش 

یابد؟
بســیاری از متخصصــان معتقدنــد ایــن 
عوارض قابل پیشگیری اســت و هم اکنون 
بیشــتر بــه واســطه ناآگاهــی بــه عــوارض 
روانــی اضافــه وزن بــرای زمــان طوالنــی، 
نبود مشــاوره روان شــناختی پیش از عمل 
جراحی و دسترســی نداشــتن بــه خدمات 
روان شــناختی در روزهــای بعــد از عمــل 

جراحی روی می دهند. 
با توجه به این موارد، توجه به مشــاوره های 
تخصصی پیــش از انجام عمــل و تحت نظر 
بودن برای چند هفتــه بعد از انجــام عمل، 
از توصیه های متخصصان به افرادی اســت 
کــه تمایل بــه انجــام ایــن اعمــال جراحی 
دارنــد. شــرکت در جلســات گروه درمانی 
و شــنیدن تجربــه دیگــران کــه در وضعیت 
مشــابه هســتند، از دیگر گزینه هایی است 
که متخصصان توصیــه می کننــد. اگر این 
روزها شــما یا یکــی از نزدیکان تــان در فکر 
عمل کوچک ســازی معده هســتید، به ُبعد 
روانی ماجرا نیز توجه کافی داشته باشید و 
فراموش نکنید که برای موفقیت در کاهش 
وزن، باید برای بهبود در این بخش نیز انرژی 

و وقت بگذارید.

 فوت و فن های پخت  کیک ساده 
مریم سادات کاظمی | مترجم

به نظر بعضی پخت کیک و شیرینی سخت تر از پخت غذاست و به همین دلیل  به سراغ پخت آن نمی روند یا با ترس این 

کار را انجام می دهند اما مرور نکات پخت شیرینی و کیک کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتر این کار را انجام داد.

درمان ساده برای کاهش درد سینوس ها
احســاس درد و فشــار روی ســینوس ها 
ناراحت کننده  است ، درحالی که دارو های 
ضد التهاب و کاهــش دهنده درد می تواند 

کمک حال شما باشد.
 این مشکل را می توان با استفاده از بعضی 
مواد معمــول موجود و روش هــای درمانی 

آسان به راحتی درمان کرد.

در ادامه روش مناســب برای کاهش فشار 
روی سینوس ها ارائه شده است :

  استنشاق بخار
یــک مطالعه مربــوط بــه ســال 201۶ در 
مجلــه بیــن المللــی تحقیقــات پزشــکی 
معاصر منتشر شده است که نشان می دهد 
استنشــاق بخار به طــور قطع ترشــح مواد 

مخاطی را بهبود می بخشد.
برای تخلیــه ســینوس ها می توانیــد از آب 
معمولــی اســتفاده کنید یــا با اســتفاده از 
تزریق گیاهان دارویی یــا روغن های مفید 

این کار را انجام دهید.
یک قابلمه را با آب پــر کنید تا جوش بیاید و 
سپس در حالی که می جوشد آن را خاموش 

کنید. 
چند قطره روغن نعناع یــا اکالیپتوس را به 

آب داغ اضافه کنید. 
یــک حولــه را روی ســر خــود بگذاریــد، به 
قابلمــه نزدیک شــوید و بخار را بــرای چند 

دقیقه استنشاق کنید.
 این کار را دو تا چهار بار در روز تکرار کنید.

دانستنی ها

هوای خشــک و ســینوس های 
خشــک می توانــد فشــار روی 
سینوس ها را افزایش دهد و به 
سردرد منجر شود. استنشاق 
بخار برای مرطوب نگه داشتن 

سینوس ها مفید است.
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 سرفه های مداوم به همراه  مایع صورتی رنگ حاوی خون
 در نارسایی قلبی بسیار رایج است

 مچ پا، زانو و پا متورم می شود. مایع موجود در عروق خونی
 به بافت های اطراف نشت می کند

اضطراب و پریشانی به طرز غیرطبیعی و بیش از حدی زیاد می شود

 بثورات یا ضایعات پوستی و لکه های غیرطبیعی
 در پوست ظاهر می شود

رنگ پوست پریده یا کبود است

هوشیاری از بین می رود یا فرد دچار حالت غش می شود



برنامه ریزی به شیوه زنانه!
برای کم نیاوردن زمان در انجام کارهای روزمره، توصیه هایی جالب به شما داریم

این روزها از هر خانم کارمند یا خانه داری بپرســید که اوضاع کارهای روزمره تان 
چطور پیش می رود؟، قطعاً یک جمله را خواهید شــنید: »هرچقدر که برنامه ریزی 
می کنم، باز هم زمان کافی بــرای انجام کارهایم ندارم.« در این جا برای شــما 
پیشــنهادهایی داریم تا در انجام کارهای روزانه تان وقت کم نیاورید و بتوانید به 

تک تک آن ها برسید.

مهسا کسنوی  

   همه چیز را بنویسید
از بچگی به ما یاد داده اند برای آن که چیزی 
را به خاطر بســپارید، آن را بنویســید. شــما 
چقدر این کار را انجام می دهید؟ باور کنید 
بخــش بزرگــی از برنامه تان با نوشــتن حل 
خواهد شد. نوشتن به شما یادآوری می کند 
کارهایی بــرای انجــام دادن داریــد، پس از 
همین امــروز برنامــه کارهــای روزانه تان را 

فهرست کنید.

   فهرســت کارها باید جلوی چشم تان 
باشد

در قدم بعدی و پس از نوشــتن کارهای 
روزمره تــان بایــد جایــی را برای 

چســباندن فهرســت طالیی 
خود پیــدا کنیــد. این محل 
باید دقیقا جلوی چشــم تان 
باشــد، جایــی کــه به شــما 

یادآوری کنــد کارهای زیادی 
برای انجام دادن دارید در یخچال 

یا روی میز کارتان، محل مناسبی است.

   کارهای اضافی را خط بزنید
یکی از دالیلــی که ما بــه تک تــک کارهای 
روزمره مان نمی رسیم، انجام دادن کارهای 
اضافــی و بیهــوده اســت پــس ســعی کنید 
فهرست تان را طوری تنظیم کنید که شامل 
وظایف مهم و ضروری باشــد و تمرکزتان را 
روی آن ها بگذارید و سعی کنید فهرست تان 

را با کارهای غیرمهم و اضافی پر نکنید.

   آالرم گوشی را روشن کنید
ایــن روش یکــی از بهترین کارهایی اســت 

که می توانید انجام دهید. در بین کارهای 
روزمره تــان مهم تریــن آن هــا را انتخــاب 
کنید)بیــن ۱ تــا ۳( و بــرای آن ها هشــدار 
گوشی تان را روشن کنید. به محض شنیدن 
هشدار به یاد می آورید که باید آن کار را انجام 
دهید و امکان ندارد دیگر آن را پشت گوش 

بیندازید.

   از سیستم تشویق و تنبیه غافل نشوید
روش تشویق و تنبیه برای هر رده سنی و در 
هر زمانی جواب داده اســت، برای خودتان 
یک جایزه در نظر بگیرید برای مثال اگر ۷۰ 
درصد کارهای فهرست شده را انجام 
دادید، این جایزه به شما تعلق 
خواهد گرفت یا می توانید 
از روش تنبیهی اســتفاده 
کنید. مثاًل اگر ۷۰ درصد 
کارهای فهرست را انجام 
ندادید، فردا باید ۳۰ درصد 

بیشتر از هر روز کار کنید.

   تمرکز کنید
برای رســیدن به ایــن مرحله شــما راهی 
طوالنــی  در پیــش داریــد. بایــد ماه هــا یا 
شــاید ســال ها برنامه هــای روزانه تــان را 
بنویسید، آن ها را جلوی چشم تان بگذارید 
و کارهــای اضافی را خط بزنیــد. در ابتدا 
باید حسابی روی انجام کارها تمرکز کنید 
اما مطمئن باشید از یک جایی به بعد عمل 
کردن به برنامه ها برایتــان مثل رانندگی 
کردن عادی خواهد شد و دیگر به صورت 
خودکار و بدون فکر کــردن آن ها را انجام 

خواهید داد.
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قرار و مدار

* به افرادی کــه پرونده زندگی ســالم رو کامل نخوندن، 
باید بگــم کــه دردناک ترینــش، زورآزمایی با گــوش بود. 
ترسناک ترینش، تسلیم زنبورها شدن. مسخره ترینش، 

شکلک درآوردن. بی خودترینش، حمل شوهر!
* الک پشتی که براساس دستوری که در صفحه کودک 
چاپ شده، درســت کردیم اصال بامزه نشــد! فقط شبیه 

الک پشت شد. همین.
* چرا در پرونده تون به فوتبال اشاره نکردین که 22 نفر، 
الکی دنبال یک توپ می دوند و ۱۰۰ هزار بیکار هم میرن 

ورزشگاه و از نزدیک می بینن شون! عجیب نیست واقعا؟
* مطلــب »پیشــنهادهایی برای ســالمت قلــب در فصل 
زمستان« را خود پزشک ها بخوانند، نمی فهمند که چی 
شد! اون همه اصطالح پزشکی، بدون یک راهکار منطقی 

و همه فهم. مطالب کاربردی تر کار کنین.
* اون مشاور صفحه خانواده که در این شرایط اقتصادی، 
از خوش اخالقی همســر میگه واقعا نوبره. با این شرایط، 
همین که زوج ها هم رو تحمل کنن، گل کاشــتن و دیگه 

خوش اخالقی، پیشکش!
* مســابقه خام خــوری آبزیــان در پرونــده عجیب تریــن 
مســابقه های دنیا، خیلــی حال به هــم زن بــود. حداقل 

عکسش رو چاپ نمی کردین.
* چرا مشاوران صفحه خانواده، همیشه به خانم ها توصیه 
می کنن که در خانه آرایش کنند و لباس جذاب بپوشن اما 
هیچ وقت به مردها چنین توصیه ای نمی کنن؟ شوهر من 

از زدن یک ذره عطر هم دریغ می کنه و ...

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
یک شنبه 
    29 دی  1398   
شماره 1518 

با عرض ســالم خدمت شما 
مخاطــب گرامــی. بــه نظــر 
می رســد در بحــث ازدواج 
بــا خانــواده دچــار اختالف 
نظر شــده اید که البته حق هم دارید. در ادامه 
به بررســی مســئله شــما بــه صــورت دقیق تر 

می پردازم.

  از بلوغ روانی و اجتماعی چه می دانید؟
یكی از بحث هایی كــه این روزهــا راجع به آن 
اظهارنظرهــای متفاوتــی می شــود، محدوده 
ســنی ازدواج جوانان است. ســن ازدواج باید 
مبتنی بر سه اصل بلوغ جسمانی، بلوغ روانی 
و بلوغ اجتماعی باشد. منظور از بلوغ جسمانی 
دوران توانمنــدی فرد از نظر تولیدمثل اســت 

كه بــرای دختــران از حدود ســنین ۱2 تا ۱4 
سالگی و در پسران از حدود ۱4 تا ۱6 سالگی 
شروع می شــود. بلوغ روانی، عنوانی است كه 
روان شناســان از آن با عنوان رشــد شخصیت 
نام می برنــد. کال عقیــده بر این اســت كه فرد 
باید از لحاظ شــخصیتی، توانمندی، پختگی 
و رشــد به مرحله ای برســد كه نه تنها راجع به 
خود شــناخت كافی پیدا  کند و بتواند مصالح 
خود را تشــخیص بدهــد بلكه راجع بــه فردی 
كه در نظر دارد بــا او ازدواج كند نیز شــناخت 
كافی به دســت آورد. بلوغ اجتماعی به معنی 
توانمنــدی الزم بــرای اداره امــور خانــواده، 
همســر و فرزنــدان اســت. ایــن امر، مســتلزم 
برآورده شدن نیازهای اقتصادی، بهداشتی،  
علمی، آموزشــی و ... بــرای گذراندن زندگی 

اســت تا فرد بتوانــد بــا آن، مســكن و حداقل 
نیازهای خانواده را تامین كند.

  بهترین سن ازدواج، بستگی به فرد دارد
باتوجه به نکات مطرح شده، بهترین سن برای 
ازدواج بستگی به هر فرد و شخصیت وی دارد. 
یك فرد ممكن است در 2۰ سالگی زمینه های 
فوق را یك جــا و كامل پیــدا كنــد. در حالی كه 
فردی دیگر در ســنین باالتر هم نتواند به آن ها 
دســت یابد. درباره خانم ها نیز به همین شكل 
اســت. یك دختــر جوان ممكــن اســت در ۱8 
ســالگی به رشد كامل جســمانی رسیده باشد 
اما رشــد روانی و شــخصیتی او کامل نشــده و 
توانایی ایجاد یك رابطه درست با همسر، فرزند، 
اطرافیان خود و از جمله خانواده جدیدی كه با 
او پیوند می خورد یعنی خانواده شوهر نداشته 
باشــد. در این صورت تبعات آن نه تنها به فرد و 
خانواده بلكه به جامعه هم كشــیده می شــود. 
جامعه ای كــه نیازمند افراد فعــال، آگاه، پخته 
و توانمند اســت. بنابراین ما فقط سن را مالك 
اولیه و اصلی برای تشــكیل خانــواده یا ازدواج 

قرار نمی دهیم.

  این دالیل را با خانواده تان مطرح کنید
البتــه  بایــد اشــاره كنــم كــه خرده گیــری 
و ســختگیری و ایــن نکتــه را كــه افــراد فكــر 
كننــد ابتــدا بایــد همــه امكانــات را فراهــم 
و تمــام دوره هــای تحصیــل را طــی كننــد، 
بعــد  و  باشــند  داشــته  پردرآمــدی  شــغل 
ازدواج كننــد ، تاییــد نمی كنیــم. صحبــت ما 
دربــاره حداقل هاســت. اگــر فــرد بتوانــد 
بــه توانمندی هــای شــخصیتی، اجتماعــی، 
اقتصادی و ... برسد، می تواند ازدواج كند كه 
این اتفاق می تواند در شروع دهه سوم زندگی 
باشد كه بسیار هم مطلوب است. با این حال، 
هر فرد باید به طور جداگانه شرایطش بررسی 
شــود. در انتها باید بدانید که به نظر من، سن 
شما سن مناســب ازدواج نیســت و می توانید 
این دالیــل را بــا خانواده خــود مطــرح کنید. 
به احتمال زیــاد، دخالــت خاله هایتان هم در 
این موضــوع درصورتی که با مادرتــان در این 
زمینــه بــه جمع بندی برســید، کمتــر خواهد 
شــد. صحبت های آنان را هم بــه دل نگیرید و 
برای تان استرس آور نباشد تا بتوانید، بهترین 

تصمیم را بگیرید.

احترام اسماعیل زاده |  روان شناس عمومی

مشاوره 
ازدواج 

من 14 ساله هستم. مادر و دیگر خاله هایم هر روز به من مي گویند که زودتر عروس 
شو، وگرنه سنت باال می رود و پسری با تو ازدواج نخواهد کرد. چه کنم؟

روز تالش برای خوش نویسی

داشــتن خط خوب، حس خیلی خوبی به انسان 
میده. دانلود سرمشــق های خوش نویســی از 
اینترنت، می تونه به عنوان اولین 
قدم بــرای خوش نویســی، 
شــروع خوبی باشه. بعدش 
هم ثبت نام در کالس های 

خوش نویسی و ...

 پنهان کردن احساسات

از کودکــی بــه مــا این گونــه گفتــه شــده که 1
احساسات ناخوشایندمان را نادیده بگیریم. 
مثال بیشتر ما در کودکی جمالتی نظیر »گریه 
نکن« یا »ناراحت نباش« را شنیده ایم و به مرور یاد گرفته ایم 
که چگونه احساســات منفی را نادیده بگیریم یــا آن ها را 
پنهان کنیم. اما این کار اثرات بدی در زندگی ما دارد. روان 
شناسان می گویند وقتی شخص احساسات منفی خود را 
نادیده می گیرد، به مرور همین کار را با احساسات مثبت 
خود نیز می کند و در نتیجه ارتباطاتش با دیگران کاهش 
می یابد. سپس و به طور کلی زندگی و حتی سالمتی فرد 

تحت الشعاع این موضوع قرار می گیرد.

 ندادن اجازه شکست خوردن به خود

لطفا فراموش نکنید که بعضی از اختراعات 2
مهم بــه صــورت تصادفــی یا شکســت یک 
دانشــمند کشــف شــدند. به عنوان مثال، 
مایکروویو و پنی ســیلین جــزو این دســته از اختراعات 
هستند. سعی برای ایده آل بودن بدترین اتفاق زندگی 
فــرد اســت کــه موجــب می شــود حتــی کوچک ترین 

اشتباهات باعث اضطراب و اســترس و بیماری در فرد 
شــود. اجازه اشــتباه به خودتان بدهید اما هربار از آن 

درس بگیرید تا هیچ وقت، تکرار نکنید.

 نپذیرفتن نقش تان در زندگی

این کــه بــرای هــر موضوعــی، دیگــران یــا 3
موقعیت موجــود را مقصر بدانیــد، یک راه 
آسان برای فراری دادن آرامش، خوشحالی 
و شادی از زندگی تان اســت. مقصر دانستن اطرافیان 
بســیار راحــت اســت مثــال چــرا امــروز ســر کار تاخیر 
داشتید؟ چون ترافیک بود! یا چرا مسافرت نمی روید؟ 
چون وقت نــدارم. در چنین شــرایطی اگــر خودتان را 
مســئول اتفاقات اطــراف بدانیــد، هزار و یــک راه حل 

می توانید پیدا کنید و دیگر قربانی شرایط  نیستید.

 کینه ای بودن

وقتــی از کســی یــا گروهــی کینــه بــه دل 4
می گیرید، بدن تان را مستعد بیماری های 
جســمی و روحی می کنیــد. بیماری هایی 
چون افســردگی یا مشــکالت قلبــی و عروقــی ممکن 

اســت ریشــه در این موضوع داشــته باشــد و در چنین 
شرایطی قطعا شــما نمی توانید آرامش داشته و شاد یا 
خوشحال باشید. با نگه داشتن اتفاق های منفی و تکرار 
آن شما فقط به خودتان آسیب می زنید. در این مواقع، 
شــما زمان با ارزش تان را صرف فکر کردن به مواردی 

می کنید که از کنترل شما خارج است.

 نداشتن تصور خوب از خود

شــما هیچ وقــت بــه درســتی نمی توانیــد 5
تشخیص دهید که دیگران درباره شما چه 
فکــری می کننــد. روزانه فکرهــای زیادی 
به ذهــن ما خطور می کنــد که تصور می کنیــم دیگران 
آن گونــه مــا را می بینند. مثــال او فکر می کنــد من یک 
نادان هستم! یا او فکر می کند من خیلی خسته کننده 
هســتم! بهتر اســت دســت از تحقیــر کــردن خودتان 
برداریــد و به این فکــر کنید که دیگــران بهترین حالت 
ممکن درباره شما را می بینند. به این شکل شما اعتماد 
به نفس خود را افزایش می دهیــد و با دیگران راحت تر 

ارتباط برقرار می کنید.

 غبطه خوردن به زندگی اطرافیان

ایــن روزها بــا همه گیر شــدن رســانه های 6
اجتماعــی خیلــی ســخت اســت کــه فــرد 
در دام مقایســه خــود بــا دیگــران نیفتــد. 
مثــال لباس های مــن به زیبایــی لباس هــای فالنی در 
اینســتاگرام نیســت. یــا من بــه انــدازه فالن دوســتم 
مســافرت نمی روم یــا روابط فالن همکار با همســرش 
بهتر از روابط من با همســرم اســت. فکر کــردن به این 
مقایســه ها باعــث می شــود کــه فــرد دیگــر از زندگی 
شــخصی خودش راضــی و خوشــحال نباشــد. اول از 

همــه باید بگوییــم در ایــن گونه رســانه ها، افــراد فقط 
قســمت های خوب زندگی را به اشــتراک می گذارند. 
دوم این که با فکر کردن به این مقایســه ها، شما زمانی 
را که می توانید صرف پیشــرفت خود در زندگی بکنید 

عمال از دست می دهید.

 در انتظار تایید شدن توسط دیگران

به ایــن فکــر کنیــد کــه چنــد بــار در طول 7
شــبانه روز دنبال تایید رفتــار و گفتار خود 
توسط دیگران هستید و چقدر این تاییدها 
باعث شــادی و خوشحالی شــما می شــود؟ اگر بعد از 
بررسی چند روز متوجه شــدید که در اغلب موارد شما 
منتظر تایید دیگــران هســتید یعنی راه را تــا این جای 
زندگی تان اشتباه آمده اید. بر طبق نظر روان شناسان، 
همیشــه در انتظار تایید دیگران بودن باعث اضطراب 
و اســترس در فــرد می شــود و ایــن دشــمن آرامش در 

زندگی تان خواهد بود.

 فکر مدام به گذشته و نگرانی از آینده

اجازه ندهید فکر کردن به گذشته و آینده، 8
زندگی حال شــما را تحت تاثیــر قرار دهد. 
فکر کردن به گذشته و آینده باعث دستیابی 
شــما به آرامش در زندگی نمی شــود و بهتر است آن را 

انجام ندهید. 
گیر کــردن در گذشــته بــه معنای این اســت که شــما 
مشکالت حل نشده زیادی در آن دارید و زیاد فکر کردن 
به آینده یعنی شما استرس و اضطراب دارید. تحقیقات 
نشان می دهد کسانی که در زندگی به زمان حال توجه 
بیشــتری دارند، افــراد شــادتری هســتند و ارتباطات 

بهتری با دیگران دارند.

    

شاید خیلی کلیشه ای به نظر برســد اما باور کنید نداشتن پول زیاد و تفریحات آن چنانی مانع از 
چشیدن طعم خوشحالی و شادی در زندگی نمی شود. به عبارت دیگر، چیزی که در زندگی مانع 
شادی و خوشحالی شما می شود، عادت های سمی است که در زندگی دارید. شناخت این عادت ها 
به شما کمک می کند که خودتان را اصالح کنید و دســت از تخریب آرامش و شادی در زندگی 
خودتان بردارید. در ادامه به ۸ عادت سمی که مانع اصلی رسیدن به آرامش و شادی در زندگی هستند، اشاره و 

با هم مرور خواهیم کرد.

فرنگیس یاقوتی| مترجم

بانوان ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: نرگس عزیزیبرای داشتن گفت وگویی موثر با همسر به زبان بدن تان هم توجه داشته باشیدزوجین
تصویر ساز :  حسین نقیب

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

شبکه های اجتماعی:

09354394576 14 ساله ام و خاله هایم هر روز می گویند که زودتر عروس شو!

وقتی همکارم درکم نمی کنه و این طوری 
پیام هام رو جواب میده، نمی دونم دیگه 
باهاش چه کار کنم! حاال تو چرا اون قدر 

عصبانی به من نگاه می کنی؟

وقتی همکارم درکم 
نمی کنه و این طوری 

پیام هام رو جواب میده، 
نمی دونم دیگه باهاش چه 

کار کنم! باز خوبه که تو 
درکم می کنی. 

 اوهوم، فکر کنم 
حق با توئه

داستان چرا می سازی؟ 
مشکلت با یکی دیگه 
است، چرا به من غر 

می زنی؟

8 عادت مسی
 آیا رفتارهایی را که دشمن رسیدن

به آرامش و شادی در زندگی  هستند، می شناسید؟

ترجمه



هدیه دادن و هدیه گرفتن همیشه آدم را سر ذوق می آورد اما وقت هایی هم هست که آدم سر دوراهی 
که نه چند راهی قرار می گیرد و کلی فکر به سرش هجوم می آورند که »حاال مگه اون چی به من داده 

که به دردبخور باشه؟ خب منم یه چیزی مثل همون هدیه  های بی  مصرفش بهش میدم!«. هدیه ای که به 
دیگران می دهید،   انتخاب شماست و نشان می  دهد چقدر محترم هستید و متناسب با شخصیت خودتان 

برای دیگران هدیه تهیه کرده اید البته این ها اصال ربطی به ارزش و قیمت آن هدیه ندارد. ممکن است یک 
دفترچه یادداشت کوچک و زیبا اما کم هزینه به کسی بدهید. این هدیه هزاران بار بیشتر از ابزارهای ناکارآمد 

یا هدیه های غیرقابل مصرفی که دیگران به شما داده  اند و دست به دست کرده اید، ارزش دارد. مامان ها و باباها 
هرچقدر هم که بگویند: »هیچ هدیه ای جز سالمتی و درس خوندنت نمی  خوام« ولی باز هم آدم دوست دارد به 

بهانه تولدشان یا روز مادر و روز پدر برای شان چیزی بخرد. این طور وقت ها اگر تصمیم به خرید هدیه 
گرفتید، برای پول توجیبی  تان برنامه  ریزی کنید. یک هدیه کوچک که با پول توجیبی خودتان تهیه 

شده، برای مادر و پدر خیلی عزیزتر و جذاب  تر از آن است که به بهانه  ای پول درشتی ازشان بگیرید و بعد 
با یک هدیه پروپیمان و شیک وپیک به خانه بازگردید. همه ما موقع خریدن هدیه ذهن مان قفل 

می شود که آیا فالنی از این خوشش می آید یا نه یا مثال فالن وسیله برایش کاربرد دارد یا نه؟ یک 
ترفند ساده برای این که بهترین و ساده ترین هدیه  ها را برای دوست و آشنا بخریم این است که 

همیشه به حرف  های شان و چیزهایی که عالقه نشان می دهند دقیق شویم. همه آدم ها همیشه 
البه الی صحبت  های شان از عالقه مندی های شان می گویند؛ قطعا برای آن رفیق تان که عاشق 

المبورگینی است، نمی توانید یک المبورگینی هدیه بخرید ولی می توانید با یک ماشین خاص دکوری 
کوچک کلی ذوق زده اش کنید.  

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

بدسلیقگی دیگران  را با هدیه تالفی نکنید

 

دوســت خوبم جواب دقیق ســوال شــما نیاز بــه اطالعــات بیشــتری دارد، مانند 

خصوصیات دقیق برادر شــما، زمان ایجــاد این رفتار و نحــوه برخورد شــما و خانواده با 

رفتارهای او اما به طور کلی می توان گفت که لجبازی علت های گوناگون دارد. مهم ترین 

این علت ها را با هم مرور می کنیم.

۱    لجبازی به عنوان یک عادت رفتــاری در طول زمان ایجاد و با تقویت شــدن، ماندگار 
می شود. مثال لجبازی در کودکان ممکن اســت برای جلب توجه بزرگ ترها باشد. چطور؟ 
یعنی ممکن اســت برادر شــما متوجه شــده وقتی دیگــران بــه او توجه نشــان می دهند که 
سرپیچی کند و لجباز باشد. به این ترتیب از لجبازی، مثل یک ابزار استفاده می کند تا توجه 
شما را به خودش جلب کند. اگر رفتار برادر شما به این دلیل باشد، بهتر است وقتی لجبازی 
می کند و مانع درس خواندن ات می شود، صبور باشی و به رفتارش اعتنا نکنی تا آرام شود. 
بعد به ســمتش برو، بامحبت بــا او صحبت کن و ازش بپرس دوســت دارد االن بــازی کند یا 
نقاشی بکشد. به عالوه زمان هایی که برادرت آرام است، به او محبت کن و با هم بازی کنید. 
همچنین با توجه به شــناختی که از برادرت داری، می  توانی در زمان لجبازی حواس اش را 
به فعالیت هایی که برایش جالب اســت، پرت کنی. این را هم بدان که برای تغییر رفتارهای 

نامطلوب به قدم های کوچک در طول زمان نیاز داریم، پس صبر و حوصله را فراموش نکن.

۲    لجبازی، گاهی می تواند به دلیل بایدها و نبایدهای زیادی باشد که بزرگ ترها برای 
بچه ها تعیین می کننــد. در این صورت، ســعی کن او را نــه به عنوان یک بچــه کوچولو بلکه  
به عنوان فردی مســتقل بشناســی و چیزی که از او می خواهی، بیشــتر به صورت پیشــنهاد 
باشد تا دستور. مثال وقتی درحال تکلیف نوشتن هســتی و او به سمت شما می آید، به جای 
»از اتاقم برو بیرون«، بهش پیشــنهاد بده که »دوســت داری با مامان نقاشــی بکشــی؟ یا »با 
لگوهای اسباب بازی یه آدم آهنی برام بسازی؟« یادت باشد که بچه ها، تحمل باالیی ندارند 

و نمی توانند برای مدت  طوالنی خودشان را سرگرم کنند.

۳    بچه ها معموال در دو تا ســه ســالگی برای اثبات اراده و استقالل شــان شروع به لجبازی 
می کنند. یعنی این جزو مراحل رشد آن هاست پس نباید با آن ها با ناراحتی یا خشونت رفتار کرد. 
 البته حق داریم که از این رفتارشان ناراحت شــویم ولی باید سعی کنیم به جای بروز ناراحتی، 
آن چه را از او می خواهیم، محکم و روشــن بیان کنیم و همزمان عشق و محبت مان را هم درک 
کند؛ یعنی بداند که ما او را دوست داریم و برایش ارزش قائل هستیم اما باید یک سری چیزها را 
رعایت کند. مثال می توانی بگویی: »با این که خیلی دوست دارم باهات بازی کنم ولی االن موقع 
درس خوندنه و باید حتما به تکالیفم برسم. اگه دوست داری با اسباب بازی هات بازی کن تا درسم 

تموم بشه. اگه سعی کنی آروم باشی، بعد با 
هم بازی می کنیم«. عالوه بر این ها 

حتما از پدر و مادرت کمک بگیر. با 
آن ها صحبت کن تا در مواقع درس 
خواندن شما با برادرت بازی کنند 

یا به روش های دیگرحواس اش را پرت کنند که 
به اتاق شما نیاید. 

اسم نرم افزار: بیاموز
دسته بندی: آموزش زبان

حجم: ۱۵مگابایت

امیرمحمد ملک زادگان| خبرنگار افتخاری جوانه

نرم افزار »بیاموز« برنامه ای جامع است که چهار زبان انگلیســی ، فرانسوی، ترکی و آلمانی را 
آموزش می دهد و با بخش های متنوِع واژه آموزی، خواندن، شنیدن و تلفظ، یادگرفتن زبان را 
برای شما آسان و جذاب می کند. مهم ترین ویژگی این نرم افزار وجود سه سطح ساده، متوسط 
و پیشرفته است که این ویژگی باعث می شود تمامی افراد امکان استفاده از آن را داشته باشند. 
بخش واژه آموزی، شامل ده هاهزار واژه طبقه بندی شده در موضوعات و سطوح مختلف است 
که مهارت جمله ســازی شــما را تقویت می کند. همچنین الزم نیســت نگران تلفــظ واژگان و 
جمالت باشید زیرا نرم افزار این امکان را به شما داده است تا حتی به صورت آفالین هم به تلفظ 
جمالت و واژگان دسترسی داشته باشید. اما این نکته را فراموش نکنید که اولین حضور شما 
در نرم افزار نیاز به اینترنــت دارد. یکی دیگر از بخش های مهم »بیاموز« ،  بخش دســتور زبان و 

گرامر است که به توضیحات کامل قواعد هر زبان همراه 
با مثال های متعدد می پــردازد. همچنین با نصب این 
نرم افزار از یک دیکشــنری جامع برای هــر چهار زبان 
بهره مند می شــوید تــا نیــازی بــه نرم افزارهــای زبان 
 خارجــی دیگــر نداشته باشــید. امکانات »بیامــوز«، به 
همین جا ختم نمی شــود. اگر امــکان دریافت و نصب 
نرم افــزار را نداریــد، ســایت   b_amooz.com تمــام 
امکانات نرم افزار را به صورت کامل در اختیار شما قرار 
 می دهد، همچنین اگر می خواهیــد برای آزمون تافل 
آماده شوید، در سایت می توانید آموزش های مربوط به 
آن را دریافت کنید. این نکتــه را هم فراموش نکنید که 
امکانات اولیه و آموزش های سطوح ابتدایی نرم افزار و 
ســایت کامال رایگان اســت امــا اســتفاده از امکانات و 

آموزش های پیشرفته مستلزم پرداخت هزینه است.

  
مریم ملی| روزنامه نگارعلم

چند وقتی اســت اسم شــان ســر زبان  هــا افتاده اســت و خیلی 
درباره  شان صحبت می کنند؛ سیارات فراخورشیدی! سیاراتی 
کــه دارند دور ســتاره  ای غیر از خورشــید عزیز مــا می چرخند. 
سیاراتی که ورای منظومه شمســی ما در نقاط دیگر کهکشان 
خودمان یعنی »راه شیری« به دور یک ستاره جمع شدند و در دام 
جاذبــه اش افتادنــد، پیش مــا زمینی هــا به فراخورشــیدی ها 
معروف اند. پس معنای این حرف ها این است که هر جایی که یک 

ستاره بزرگ و پر جرم وجود داشته باشد، احتماال خرده سنگ ها و کره های اطراف را به خودش جذب 
می کند و آن ها به مرور در مدارهای مشخصی به دور آن ستاره شروع به چرخیدن می  کنند بنابراین 
نه تنها کهکشــان راه شــیری ما که حتی میلیاردها کهکشــان دیگری که در این جهان وجود دارند 

می توانند سیاراتی داشته باشــند که دور ستاره های مشخصی 
می  چرخند. شاید به نظر باورنکردنی برسد که فکر کنیم منظومه 
شمسی ما منحصربه فرد نیست و در مسافت های بسیار طوالنی 
از ما منظومه های خورشیدی دیگری هم وجود دارد که احتماال 
ســیاراتی شــبیه زمین هم دارنــد. همیــن چنــد روز پیش چند 
اخترشناس از دانشگاه اوکالهاما توانستند چند شیء فضایی با 
جرمی بیشتر از زمین را در دو کهکشان دیگر پیدا کنند. کشف این 
سیاره های خیلی دور شاید به نظر خیلی کاربردی نیاید ولی به 
دانشمندها کمک می  کند فرایندهایی را که باعث تشکیل سیاره 
در خارج از کهکشان  ها می شوند، بهتر بفهمند و این طوری کیهانی را که در آن زندگی می کنیم دقیق تر 
بشناســند. همه این نتایــج در نوع تفکر ما درباره منظومه شمســی و ســیاراتی که بغــل گوش مان 

می چرخند، تاثیر دارد.

رفقا سالم!
 پژوهشگران دانشگاه کلرادو بولدر آمریکا یه 

حرکت باورنکردنی زدن؛ باکتری ها رو با ژالتین، ماسه و 

مواد مغذی ترکیب کردن، بعد این ترکیب رو در مجاورت گرما و 

نور قرار دادن و باکتری ها انگار که توی اقیانوس و درحال تشکیل صدف 

باشن، شروع کردن به ساختن کریستال های کلسیم کربنات. ماده ای که درنهایت 
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بالتازار

یک نرم افزار به جای همه 

آیا در کهکشان  های دیگر هم سیاره ای مشابه زمین وجود دارد؟ 

 زندگی سالم
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بپرس تا بگم

مرضیه خوش نیت|  کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

دختری ۱۱ساله هستم و برادری سه ســاله دارم. او اصال نمی گذارد درس و 
مشق هایم را بخوانم و مدام لجبازی می کند. دوست دارم شما به من راه حلی 

بدهید تا این مشکل را حل کنم.

جزایر شناور در مالدیو

با برادر لجبازم چه کنم؟     پیشنهاد

  grunge ،dailymail، theboltonnews :منابع

    به تازگــی »مونتــی لــرد« ۱4ســاله اهــل بولتــون انگلیــس 
توانسته  اســت از روی جملــه اول کتــاب هــا، ۱29 اثــر ادبی را 
شناســایی کند و نام ببــرد. به این ترتیب مونتــی رکورد گینس 
در به خاطرآوردن اثر ادبی را به خود اختصاص داده اســت . او با 
تکنیک تجسم از روی جمله اول کتاب هایی که به صورت اتفاقی 
توسط شخص دیگری خوانده می شد، ۱29 اثر را تشخیص داد 
و با اختــالف زیادی از یک مرد هندی که 30  اثــر ادبی را به این 

ترتیب ارائه داده بود، این رکورد جهانی را به خودش اختصاص داد.

رکوردشکنی در گینس با توانایی حافظه    

نوجوانی با حافظه جادویی

سلطان به یادسپاری اشیا

»سانتی ساتیان« زن 2۸ ساله هندی است که بیش از هفت 
سال به کمک همسرش تالش کرد تا »به یادسپاری اشیا« را 
یاد بگیرد. این ســرگرمی نوعی بازی اســت که با قرار دادن 
یک رشــته اشــیا در مقابل فرد، بایــد ترتیب آن هــا را به ذهن 
بسپارد و بعد با اتکا به حافظه اش، اشــیای به هم ریخته را در 
جای درســت خود قرار دهد. تالش ســانتی در این بازی در 
سال 20۱۷ با ثبت نامش در کتاب رکوردهای گینس به ثمر 
نشست. او از کودکی به این بازی  عالقه داشت و درنهایت تصمیم گرفت به طور حرفه ای آن 
را دنبال کند. به سانتی یک دقیقه زمان داده شد تا رشــته ای طوالنی از اشیا را نگاه کند . او  
تنها پس از 2دقیقه و ۵۷ثانیه توانســت آن ها را در جای درست خود قرار دهد. سانتی قصد 

دارد بار دیگر این رکورد را بهبود بدهد و حتی فرزندانش را هم به انجام این کار تشویق کند.

شما هم می توانید سواالت تان را به شماره های باالی صفحه 

بفرستید تا به کمک کارشناسان  به آن ها پاسخ بدهیم.

اتیکت

فاطمه قاسمی| مترجم

گرچه حافظه هر انسانی با دیگری متفاوت است اما  همه ما ظرفیت حافظه مشخصی داریم.  
در این میان افرادی هســتند که ذهــن و حافظه آن هــا قابلیت های خیره کننــده ای دارد و 

رکوردهایی را به نام خود به ثبت رسانده اند.

با این همه برنامه تکراری چه کنیم؟ 

کمیک

 متن و اجرا:
محمدپور - مرادی

 بزنید سریال
 »در قلب من« رو برای بار هفتم 

 ببینیم شاید این بار دختر و پسر
 به هم برسن

نه ،باید پدرساالر رو 
برای بار پنجاهم ببینیم که ُرند 
بشه تعداد دفعات دیدن مون

این سریاله مگه 
اسمش عاشقانه نبود؟
 اینو که دیشب دیدیم

نه این جدیده! 
اینا از بس شبیه هم 

هستن و بازیگراش یکیه 
این طور به نظر می رسه

توی 
این خونه یا جای 

منه یا عروسم آذر یا این 
سریال های تکراری!

حاال که از دست این 
تکرارها خسته شدین، بیاین یه 

کاری کنیم

حداقل وقتی این جوری 
خودمون بازی می کنیم حوصله مون 

سر نمی ره، شما هم امتحان کنید

فعال که جای 
سریال های تکراریه

بریم فریم بعدی لطفا

خبه خبه ! پدرساالر و آذر 

خوب با هم خلوت کردین

عجایب

sci-news.com :منبع

روزهای فرد صفحه  نوجوانان 

 اصال خودمان بازی کنیمسریال های نمایش خانگی همه کپی هم هستندسریال های تلویزیون هزار بار تکرار می شوند
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علی نژاد: به دنبال کسب 
 سهمیه های نزدیک به مدال 

در المپیک 2020 هستیم

معاون وزیر ورزش تاکید کرد المپیکی شدن حق والیبال ایران بود

در کشور ثالث بازی نمی کنیم
AFC واکنش صریح فوتبال ایران به تصمیم غیرورزشی و سیاسی

نتیجه بازی شاهین-
شهرخودرو تغییر نمی  کند

وقتی دست فوتبال در جیب دولت است

30 میلیارد هزینه مربیان 
سرخابی در یک سال!

 صیادمنش: آخر فصل 

به فنرباغچه برمی گردم

جون امانو و استوکس 
منتفی می شوند؟

  انتقال به پورتو پاداش 
  درخشش طارمی 

 در لیگ پرتغال 

 دستیار والتر زنگا 
به شهرخودرو پیوست

 هرویه میلیچ باالخره 

به ایران برگشت

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

وقتی دست فوتبال در جیب دولت است

30 میلیارد هزینه مربیان استقالل و پرسپولیس در یک سال!
تیم هــای فوتبــال اســتقالل و پرســپولیس در 
لیگ نوزدهم بــا پدیده ای نادر همــراه بودند؛ 
از دســت دادن ســرمربی تــا  پایــان نیم فصل. 
اســتراماچونی دســت اســتقاللی ها را قبل از 
هفتــه چهاردهــم در پوســت گردو گذاشــت و 
کالــدرون نیــز پــس از پایــان نیم فصــل تهران 
را تــرک کــرد و در روزهــای نزدیــک بــه آغــاز 
نیم فصــل دوم لیــگ خبر قطع همــکاری او با 
باشــگاه پرســپولیس به صورت رســمی اعالم 
شــد. بــه نقل از ایســنا مجمــوع مبلغــی که 2 
باشگاه اســتقالل و پرســپولیس برای مربیان 
در یک ســال جــاری هزینــه  کرده انــد بالغ بر 
300 میلیارد ریال می شــود. ریــز هزینه ها به 

این شرح است.
 استراماچونی و سه دستیارش

رقم قــرارداد اســتراماچونی در طول 2 فصل 
مدت قراردادش به طور دقیق و رســمی اعالم 
نشد اما رسانه های خارجی از رقم یک میلیون 
و ۶00 هــزار دالر خبر  دادنــد، در حالی که در 
داخــل کشــور خبرها حاکــی از قــرارداد یک 
میلیــون و 200 هــزار دالری بــود و درنهایت 
نیز به طور دقیق مشــخص نشــد که قــرار داد 
این ســرمربی ایتالیایی به همراه دستیارانش 
برای 2 فصل چقدر است. با این وجود به طور 
رسمی از ســوی اســماعیل خلیل زاده- عضو 
هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل به طور رسمی 
اعالم شــد که رقم قــرارداد اســتراماچونی به 
همراه سه دستیارش روی هم ۷00 هزار یورو 

است!
 کالدرون و دو دستیارش

بــا  کالــدرون  قــرارداد  امــا  دیگــر  ســوی  در 
پرســپولیس به مدت یک فصل و معادل ۸۵0 
هزار دالر منعقد شده بود و دستیارانش برای 
همیــن مدت زمانــی، یکی ۱30 هــزار دالر و 
دیگری ۱00 هزار دالر با پرسپولیس قرارداد 
امضــا کــرده بودند. کالــدرون تاکنــون 300 

هــزار دالر از رقم قــراردادش را دریافت کرده 
و ۵۵0 هــزار دالر نیز از باشــگاه پرســپولیس 

مطالبه دارد.
 یحیی و رضایت نامه اش

بررســی رونــد انتقــال یحیی گل محمــدی به 
باشــگاه  ایــن  می دهــد،  نشــان  پرســپولیس 
چیزی حدود ۹ میلیارد تومان برای ســرمربی 
جدیــدش باید پرداخت کنــد، انتقالی که پس 
از کــش  و قوس های فــراوان در پــی رضایت ۶ 
میلیارد تومانی باشــگاه شــهر خودرو خراسان 
انجام شد تا این مربی بتواند قرارداد همکاری 
خود را با باشگاه پرسپولیس به مدت یک فصل 
و نیــم، به امضا برســاند. بنابراین رقم قرارداد 
یحیی گل محمدی برای نیم فصل باقی مانده 
لیگ نوزدهم با احتســاب رضایت نامه باشگاه 

شهر خودرو معادل 3 میلیارد تومان است.
 فرهاد مجیدی

قــرارداد فرهاد مجیدی با اســتقاللی ها ۱.۵ 
فصل اســت و هنوز رقم دقیق و حتی حدودی 
قــرارداد مشــخص نیســت امــا بعیــد به نظــر 
می رســد که باشگاه اســتقالل برای او مبلغی 
کمتــر از یــک میلیارد تومــان بــرای نیم فصل 

پیش رو در نظر گرفته باشد.
 قابل اشاره...

مبالغ محاســبه شــده بــرای مربیــان خارجی 
اســتقالل و پرسپولیس در شــرایطی است که 
این مربیان بــه دلیل عدم پرداخــت مطالبات 
از ســوی 2 باشــگاه ایرانــی در موعــد مقرر به 
فیفــا شــکایت نکننــد، چرا که در ایــن صورت 
ســرخابی های پایتخــت باید با توجــه به مفاد 
مندرج در قرارداد، مبلغ مضاعفی را به عنوان 
غرامــت پرداخــت کننــد. در عیــن حــال باید 
اشــاره کرد که در این گزارش یورو معادل ۱۵ 
هــزار تومــان و دالر معــادل ۱3 هــزار و ۵00 
تومــان )قیمــت روز در بازار آزاد( لحاظ شــده 

است.

 زوج جدید یا شکل گیری مثلثی تازه
 در خط حمله استقالل

ارســالن مطهــری مهاجــم جدیــد تیم اســتقالل 
در هــر 2 بــازی تدارکاتــی تیمش گلزنــی کرد تا 
مشــخص شود حضور او بر قدرت تهاجمی آبی ها 
اضافــه کــرده اســت.  آبی پوشــان دومیــن بــازی 
تدارکاتی شــان با هدایت فرهاد مجیدی را هم با 
پیروزی پشــت سر گذاشــتند و بهترین پیامی که 
این 2 بازی تدارکاتی برای آن ها داشــت، گلزنی 
شیخ دیاباته و ارسالن مطهری بود. استقاللی ها 
در نیم فصل نخســت نه تنهــا بهترین خط حمله، 
بلکــه بهتریــن گلزنــان و بهترین پاســور را هم در 
اختیار داشتند و توانستند با زوج دیاباته و قائدی 
عملکردی چشمگیر داشته باشند. استقاللی ها 
نه تنها ایــن زوج خطرناک را حفــظ کردند، بلکه 
حاال ارســالن مطهری که یکی از بهترین گلزنان 
نیم فصل نخســت بود را هم به خدمت گرفته اند. 
این مهاجــم تازه وارد اســتقاللی ها هم توانســته 
در هــر 2 دیــدار تدارکاتــی تیمــش گلزنــی کند 
تا نشــان دهــد حاضر نیســت حتی در شــرایطی 
کــه دیاباته و قائــدی هم حضور دارنــد، باز هم از 
روی نیمکــت کار را دنبــال کنــد. بایــد صبر کرد 
و دیــد تدابیــر مجیــدی بــرای اســتفاده از این 3 
مهاجم در ترکیب تیمش چیســت. آیا مجیدی از 
زوج جدیــدی به اســم دیاباته-مطهری اســتفاده 
می کند، زوج دیاباته-قائدی را حفظ می کند و یا 
تصمیم سوم را می گیرد. یعنی استفاده همزمان 
از دیاباته، قائدی و مطهری. پاســخ این ســواالت 
تنهــا بعــد از آغاز مســابقات نیم فصــل دوم برای 

استقالل مشخص خواهد شد.

کمبود بازیکن در دفاع راست استقالل 
نقل وانتقاالت زمســتانی در حالی به پایان رســید که اســتقالل برای کمبود بازیکن در دفاع راســت 
هیــچ اقدامــی نکــرد. وریا غفــوری تنها بازیکن اســتقالل در دفاع راســت اســت البته اگــر روی نام 
امیرحســین کارگر خط قرمز بکشــیم چراکه این بازیکن از ابتدای فصل تاکنــون در هیچ بازی جزو 
لیســت ۱۸ نفره اســتقالل نبوده است. اســتقالل باید در 3 جبهه لیگ برتر، حذفی و احتماال لیگ 
قهرمانان آســیا به میدان برود و داشــتن فقط یک بازیکن بدون هیچ جانشینی در دفاع راست یعنی 
یک بحران خطرناک برای تیم مجیدی. این که چرا استقالل بی توجه به این موضوع، نقل وانتقاالت 
زمســتانی را به پایان رســاند پرسشــی اســت که مسئوالن اســتقالل قطعا باید پاســخگو باشند. اگر 
مصدومیت یا محرومیتی متوجه کاپیتان اســتقالل شــود، آبی ها قرار است با کدام بازیکن جانشین 

در دفاع راست به میدان بروند؟!
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میشــل پالتینــی که روزهــای پــس از پایان محرومیــت 4 ســاله اش را ســپری می کند با 
انتقــاد از فیفــا گفت: »فیفــا و CAS مثل مافیا عمــل می کنند. آن ها مــرا از فوتبال حذف 
کردند. هر کاری هم کردند تا من رئیس فیفا نشــوم. با پایان یافتن محرومیتم احســاس 
آرامش دارم. می دانســتم اینفانتینــو هرگز اجازه نمی  دهد من به فوتبــال برگردم. قطعا 
پایــان محرومیتم چند ماه پس از انتخابات ریاســت فیفا بی هدف نبوده اســت.« پالتینی 
درباره کمک داور ویدیویی نیز گفت: »این سیســتم داوران را به تمســخر گرفته و هیجان 
را از فوتبال می گیرد. مشــکلی را حذف نمی  کند، آن را به جای دیگری هدایت می کند. 
کمک داور ویدیویی در فوتبال به این معناســت که داوران به اندازه کافی خوب نیســتند. 
چرا ما اشــتباه یک مهاجم یا دروازه بان را می پذیریم اما حاضر نیســتیم اشتباه داوران را 

بپذیریم؟ این نابودی فوتبال است.«

 لروی ســانه، وینگر آلمانی منچسترســیتی  به همکاری با آژانــس نقل وانتقاالتی دیوید 
بکام پایان داد. طبق اعالم نشریه بیلد، سانه با آژانسی که مدیریت برنامه جروم بواتنگ 
را بر عهده دارد، به توافق رســیده اســت. او همکاری با شــرکت LIAN Sports را آغاز 
کــرده که فالــی رمضانی، مدیر برنامه هــای معروف دنیای فوتبــال، اصلی ترین ایجنت 
آن به حســاب می آید. حســن صالــح حمیدزیچ، مدیر ورزشــی بایرن مونیخ هــم از این 
تغییر باخبر شــده و بدین ترتیب بار دیگر روی پرونده ترانســفر سانه کار می کند. کارل 
هاینتــس رومنیگه نیز بــا فالی رمضانی تماس گرفته و در مورد شــرایط ســانه صحبت 
کرده اســت. رمضانی به این معروف اســت که می تواند بازیکنانش را راحت به تیم های 
دیگــر منتقل کنــد. دقیقا به همین خاطر اســت که ژروم بواتنگ هــم اخیرا همکاری با 

رمضانی را آغاز کرده است.

پالتینی: اینفانتینو نمی  گذارد به فوتبال برگردم سانه به همکاری خود با بکام پایان داد

 بوندس لیگا
شالکه 2 – مونشن گالدباخ صفر

 اللیگا
لگانس صفر - ختافه 3

 لیگ برتر انگلیس
برنلی – لسترسیتی؛ 17:30

لیورپول – منچستریونایتد؛ 20
 بوندس لیگا

هرتابرلین - بایرن مونیخ؛ 18
پادربورن – بایرلورکوزن؛ 20:30

 سری آ
میالن – اودینزه؛ 15

بولونیا – هالس ورونا؛ 17:30
برشا – کالیاری؛ 17:30

لچه – اینتر؛ 17:30
جنوا – رم؛ 20:30

یوونتوس – پارما؛ 23:15
 اللیگا

مایورکا – والنسیا؛ 14:30
بتیس – سوسیداد؛ 16:30

ویارئال – اسپانیول؛ 18:30
اتلتیک بیلبائو – سلتاویگو؛ 21

بارسلونا – گرانادا؛ 23:30

 فعالیت های فوتبالی در قبرس 
به حالت تعلیق درآمد

فدراســیون فوتبــال قبــرس اعــالم کــرد 
همــه فعالیت هــای فوتبال در این کشــور 
را متوقــف کرده اســت. پــس از آنکه یکی 
از داوران در لیــگ قبرس بــه قتل و حمله 
مســلحانه تهدیــد شــد؛ همــه داوران در 
لیگ این کشــور دســت به اعتصــاب زدند 
و اعــالم کردند قضــاوت هیچ دیــداری را 
بــر عهده نخواهند گرفــت. به همین علت 
فدراســیون فوتبال این کشــور اعالم کرد 
که در حمایــت از داوران تــا اطالع ثانوی 
را در رده هــای  بازی هــا  برگــزاری همــه 
مختلف متوقف کرده است. قبرس یکی از 
کشورهای اروپایی اســت که در آن تبانی 
در نتایــج به شــدت وجــود دارد و بارها در 

این زمینه هشدار داده شده است.

مذاکره یووه و بارسا برای معاوضه 
بازیکن

تیــم بارســلونا بــه جــذب برناردســکی و 
یوونتــوس به جذب راکیتیــچ عالقه دارند 
و در تالشــند تا این 2 بازیکن را با یکدیگر 
و  ایتالیــا  قهرمان هــای  کننــد.  معاوضــه 
اســپانیا در آخرین روزهای نقل وانتقاالت 
تابســتان هم در این مورد مذاکره داشتند 
اما بــه دلیل آنکه آبی اناری پوشــان قیمت 
باالیی روی راکیتیچ گذاشــته بودند، این 
مذاکــرات ســرانجامی نداشــت. حاال در 
ژانویه دوطرف باز هم با هم تماس دارند تا 
ببینند شرایط برای این معاوضه مهیاست 
یا خیر زیرا حاال نظر بارســلونا تغییر کرده 
اســت. بلوگرانا و بینکونری دوباره تالش 
می کننــد تا این بار با شــرایطی متفاوت با 

تابستان، این معاوضه صورت بگیرد.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

نوبتــی هــم باشــد نوبــت دیدار همیشــه 
است.  لیورپول-منچســتریونایتد  جذاب 
برخــالف دیدارهــای3 دهه گذشــته این 2 تیــم )و به 
جــز چند مورد محدود(، این تیم لیورپول اســت که در 
موضــع قدرت این دیدار قــرار دارد و یونایتدها که تنها 
برای ســهمیه لیــگ قهرمانــان می جنگند امیــدوار به 
برتــری احتمالی در دیدار رودررو مقابل رقیب ســنتی 
خود هســتند. باید دید منچستریونایتد، تنها تیمی که 
تا اینجای فصل توانســته از لک لک ها امتیاز بگیرد باز 
هم می تواند حریف قدرتمند خود را به دردسر بیندازد 
یا این لیورپول اســت که می خواهد نشــان بدهد هیچ 
تیمــی در جزیره حتی لیاقت مســاوی کــردن را هم با 

آن ها ندارد.
 لیورپول

یورگــن کلــوپ هدایــت لیورپــول را کــه در رتبــه دهم 
لیــگ برتــر انگلیــس بــود، پذیرفــت و بــا تصمیم های 
هیجان انگیــز و مهارت  هــای تاکتیکــی او، امروز آن ها 
بــه یکــی از بهترین تیم هــای اروپا تبدیل شــده اند. اما 
او طی این مدت مســیر طوالنی را پشــت ســر گذاشته 
اســت. 3 شکســت در فینــال طی 2 ســال و نیم باعث 
شد تا طرفداران بسیاری از  انگیزه او برای ادامه دادن 
ســوال کنند در حالی که منچسترسیتی تحت هدایت 
پپ گواردیوال همیشه آن ها را به عنوان تیم دوم جدول 
رده بندی نگه داشــته بود. اما امروز آن ها بیشــتر از هر 
زمان دیگری به قهرمانی نزدیک هستند. تاثیرگذاری 
کلــوپ در آنفیلد باورکردنی نیســت. کلــوپ در دوران 
ســرمربیگری خــود نشــان داده عالقه مند بــه فعالیت 
در پنجره نقل وانتقاالت زمســتانی نیســت اما اگر یک 
تیــم را در چند ســال اخیر در نقل وانتقــاالت نیم فصل 
چــه در بحث خرید و چه فروش موفــق بدانیم لیورپول 
اســت. کلــوپ با 2 قــرارداد بــزرگ، یــک دروازه بان و 
یــک مدافع در ســطح جهانــی را به دســت آورد، اما او 
از کجــا پــول آورده بود؟ فــروش 146میلیــون پوندی 
فیلیــپ کوتینیو در ژانویه ســال 2018 به آن ها کمک 
کــرد. در ابتدا نگرانی های بســیار زیــادی درخصوص 
جــای خالــی کوتینیــو وجــود داشــت اما ایــن تصمیم 
کلوپ نه فقط برای ســودآوری باشــگاه موثــر بود بلکه 
به نحــوه بازی لیورپول هــم کمک کرد. بــا جدایی او، 
لیورپــول سیســتم 3-3-4 را به سیســتم های 4-1-

1-4 و یــا 1-3-2-4 تغییر داد که کمک شــایانی به 
نتیجه گیری داشــت. با پول او چــه کردند؟ جذب یک 

مدافع برای لیورپول که یک رکورد جهانی را به دنبال 
داشــت؛ ویرجیــل فن دایک بــا قــراردادی 75میلیون 
پونــدی راهــی انگلیس شــد در حالی کــه 15میلیون 
پونــد هم برای نیم فصل دریافــت می کرد. قبل از ورود 
ایــن مدافــع تنومند، لیورپــول تحت هدایــت کلوپ به 
طور متوســط در هر مســابقه 1.2 گل دریافت می کرد 
در حالی که امروز این آمار به متوســط 0.6 گل در هر 
بازی رســیده اســت. پس اهمیت حضــور فن دایک در 
خــط دفاعــی لیورپول به طور واضح مشــخص اســت. 
در تابســتان بعدی هــم کلوپ با 67میلیــون پوند یک 
رکــورد دیگر را شکســت و گران قیمت ترین دروازه بان 
را از رم به خدمت گرفت. »اگر می دانستم آلیسون بکر 
به این خوبی اســت او را با 2 برابر قیمت پیشنهادشده 
جذب می کردیم.« این ســخنان کلوپ پس از قهرمانی 
فصــل گذشــته لیگ قهرمانــان اروپا بود کــه بکر نقش 
بسزایی در آن داشت. حاال آقای معمولی با کمک این 
عناصر تیمی ســاخته که حتــی رویایی ترین هواداران 
آنفیلد هــم فکرش را نمی  کردنــد. فراموش نکنید این 
تیم همان تیمی اســت کــه در اوایل دوران کلوپ برای 
تساوی خانگی 2-2 مقابل وست برومویچ شادی کرد.

 منچستریونایتد
دربــاره حال نــه چندان خــوب این روزهای منچســتر 
بارهــا صحبــت شــده اســت. یونایتــد همچنــان دارد 
تاوان موفقیت با ســر الکس فرگوســن را پس می دهد 
و دوران پسافرگوســن بــرای آن هــا همچنــان ســخت 
سپری می شود. پس از تقریبا 3 دهه مدعی همیشگی 

بــودن؛ شــیاطین ســرخ در این چند ســال اخیــر دیگر 
تیــم رده اول در انگلیس به حســاب نمی  آینــد. به نظر 
می رسد اوله گنار سولسشــر هم جانشین خلفی برای 
پیرمرد اســکاتلندی نیســت. درســت اســت آن ها تنها 
تیمی هســتند که تا اینجا از لیورپــول امتیاز گرفته اند 
و سولسشر آمار خوبی در جدال های تاپ سیکس دارد 
اما نتایج سینوســی این تیم باعث شده دیگر ابهتی در 
این تیم دیده نشــود. به نظر می رســد سولسشر بیشتر 
مدیر ورزشی خوبی باشد تا سرمربی. این را از جوانان 
مســتعدی کــه در طول ایــن مدت جذب کــرده و البته 
عــدم بــازی گرفتن بــه بهترین شــکل ممکــن از آن ها 
می تــوان فهمیــد. اما ایــن دیدار یــک دیــدار حیثیتی 
است و سولسشر خوب می داند اگر این لیورپول آماده 
را شکســت بدهــد جایــگاه وی روی نیمکــت یونایتــد 
الاقــل تا پایان فصل دســت نخورده باقــی می ماند. به 
نظر تنها تیمی هــم که بتواند این لیورپول را به چالش 
بکشد همین منچستریونایتد است، در غیر این صورت 
لک لک های مرسی ســاید در آنفیلد کار قهرمانی خود 

را تقریبا تمام می کنند.
 ترکیب احتمالی

لیورپول: آلیسون، آلکساندر آرنولد، گومز، فن دایک، 
رابرتسون، چمبرلین، هندرســون، واینالدوم، صالح، 

فیرمینو، مانه
لیندلــوف،  بیســاکا،  ون  دخــه آ،  منچســتریونایتد: 
مگوایــر، ویلیامــز، فرد، ماتیــچ، ماتا، پریرا، راشــفورد، 

مارسیال

سولسشر، لقمه گلوگیر کلوپ

جدال سنتی در آنفیلد، این بار برای قهرمانی لیورپول

ســرانجام انتظارات هواداران اینتر به پایان رسید و اشلی یانگ، 
کاپیتان منچستریونایتد رسما تا پایان فصل به اینتر پیوست تا 
سومین بازیکن شیاطین سرخ باشد که در این فصل شاگرد کونته 

می شود؛ آن هم با رقمی معادل یک دستگاه فراری مدل الفراری!

بنفیکا با پیروزی برابر اسپورتینگ به رکورد ۱۴ برد پیاپی در لیگ 
پرتغال دست یافت. این تیم یک سال است که تمام دیدارهای خارج 
از خانه خود را با برد به پایان رسانده؛ 6 برد پیاپی خارج از خانه در 

فصل قبل و 8 برد پیاپی خارج از خانه در این فصل.

به نظر می رســد کریســتیانو رونالدو پس از افــت در چند بازی 
یووه که حتی به نیمکت نشــینی وی هم منجر شد روحیه خود 
را بازیافته است. ســتاره پرتغالی روند گلزنی های خود را از سر 
گرفتــه و به همین علت بــه عنوان بهترین بازیکن ماه دســامبر 

بینکونری انتخاب شد.

با پایــان نیم فصــل اول لیگ های مختلف اروپایــی، فقط ۱0 
دروازه بان موفق شــده اند بیشــتر از 8 کلین شــیت تا اینجای 
فصل به نام خود ثبت کنند. نکته جالب این لیســت نیز حضور 

نداشتن دروازه بانان شاغل در بوندس لیگا و سری آ است.

راجر فدرر، تنیسور کهنه کار سوییسی در نشست خبری 
مسابقات اپن استرالیا اعالم کرد انتظار چندانی از خود 
برای موفقیت در این دوره ندارد: »باید خیلی زود خودم 
را آمــاده می کــردم. تمرینات خوب پیش رفتــه اما هنوز 
برای انجام مســابقه آماده نیستم.« مرد شماره 3 جهان 
درباره اســتیو جانســن)حریفش در دور نخست( اظهار 
کرد: »وقتی در طول هفتــه برابر حریفی بازی می کنید 
کــه بازی هــای زیادی انجــام داده شــرایط فریب دهنده 
می شــود. جانســن آماده رقابت با من اســت.« دارنده 6 

قهرمانی در اپن استرالیا که سال گذشته در دور چهارم 
توســط استفانوس سیتســیپاس شکســت خورد نگران 
وضعیت هوای ملبورن نیست. آتش سوزی های گسترده 
در این کشور موجب شد دود غلیظی در هوا پخش شود و 
اختالل در رقابت های پلی آف به وجود آورد. فدرر در این 
رابطه گفت: »من نگران مردمی هستم که با آتش مبارزه 
می کنند. مشکل اصلی برای حیوان ها، گیاهان، مردم 
یا آتش نشــانان اســت. ما می توانیم تمــام روز را در خانه 

بمانیم و تنها برای بازی کردن بیرون برویم.«

فدرر: در اپن استرالیا انتظاری از خودم ندارم
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 این حقیر برای هندبالیست های تیم ملی کشورمان که در مسابقات 
قهرمانی آسیا در کشور کویت حضور دارند آرزوی سالمتی، کامیابی، 

بهروزی، پیروزی و شادابی  از درگاه خداوند دارم!
بپذیریم اســتیلی در حــد و اندازه تیم امیدمان نبــود. ای کاش مثل 

فرهاد مجیدی شهامت استعفارو داشت.
متاســفم بــرای مســئولین تیــم پرســپولیس و گل محمــدی کــه 
ناجوانمردانــه تیــم پدیــده شــهرخودروی مشــهدرو به خاطــر منافع 

نامشروع شان نابود کردند.
حیف که تیم امید فوتبال کشورمان از رفتن به المپیک۲۰۲۰ توکیو 

حذف شد. امیدمان باز ناامید شد!

استارت معروف در چین با شماره جدید
ســعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایــران کار خود را در تیم 
نارنجی پــوش بایــک موتور چیــن در نیم فصل لیگ این کشــور با 
شــماره ۷ آغــاز کرده. این تیم فصل قصــد دارد با حضور معروف و 
البته ســتاره های دیگری همچون کوین له روکس فرانسوی و لیوا 

از کوبا قهرمانی را از آن خود کند. 

محرومیت ۸ ورزشکار دیگر به دلیل دوپینگ
ســتاد ملی مبــارزه با دوپینــگ ایران )نادو(، اســامی 8 ورزشــکار 
دوپینگــی را کــه تمام مراحــل مدیریت نتایــج آن ها در این ســتاد 
ســپری شــده و احکام قطعی آن ها به تایید آژانــس جهانی مبارزه 
بــا دوپینــگ)وادا( رســیده اعــالم و احکام قطعــی را صــادر کرد. 
مجید عســگری از وزنه برداری)۲ سال(، ســپهر دعوتی از شنا)4 
سال(، مجید بهروزبرشــنه از فوتبال)4 سال(، ساسان صادقی از 
هندبال)4 سال(، پوریا عصمت از تیراندازی)4 سال(، ابوالقاسم 
عروجی از فوتســال)4 سال(، حسن آریان نژاد از کشتی)4 سال( 
و ســیدفردین فالح شمســی از وزنه برداری)4 سال( ورزشکارانی 

هستند که دوپینگ آن ها مثبت اعالم شده.

محرومیت 4 ساله کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری)UCI(   مهدی سهرابی، کاپیتان 
تیم ملی دوچرخه سواری ایران را  به دلیل دوپینگ به مدت 4 سال 
یعنی تــا یازدهم تیرماه ۱4۰۲ از حضــور در میادین محروم کرد. 
سهرابی سابقه حضور در چند دوره بازی های آسیایی و المپیک را 

برای ایران دارد.

صعود هندبال به دور دوم با یک شکست میلی متری!
تیم ملی هندبال ایران در دومین مسابقه خود در رقابت های قهرمانی 
آسیا با نتیجه ۲۲-۲۰ مقابل بحرین به صورت میلی متری شکست 
خــورد اما با این وجود به عنــوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد. 4 
تیم برتر این دوره از مسابقات به رقابت های جهانی راه پیدا می کنند.

زاویه نگاه شما

معاون وزیر ورزش تاکید کرد المپیکی شدن حق والیبال ایران بود

شــدن  المپیکــی  ورزش  وزیــر  معــاون 
ســروقامتان را حق والیبال ایران دانســت 
کشــور  ورزش  مســئوالن  کــرد  تاکیــد  و 
اطمینــان  والیبــال  شــدن  المپیکــی  بــه 
صددرصــدی داشــتند. مهــدی علی نژاد، 
رئیس فدراســیون ووشــو کــه همزمان در 
پســت معاونــت توســعه قهرمانــی وزارت 
 ۲ حضــور  می کنــد  فعالیــت  هــم  ورزش 
رشــته تیمی از ایــران در المپیک ۲۰۲۰ 
آن هــم پــس از 44 ســال را افتخار بزرگی 
در  او  دانســت.  کشــورمان  ورزش  بــرای 
واکنــش بــه کســب 4۱ ســهمیه المپیک 
در مقایســه بــا 63 ســهمیه دوره گذشــته 
عالوه بر این که عنوان کرد کاروان ایران تا 
خردادماه فرصت افزایش تعداد سهمیه ها 
را دارد، ایــن نکته را هم گوشــزد که ایران 
در این دوره به دنبال کســب ســهمیه های 
مــدال(  بــه  نزدیــک  کیفی)ســهمیه های 
اســت. معــاون قهرمانــی وزیــر ورزش در 
واکنــش بــه ماجــرای پناهندگــی کیمیــا 
علیزاده و خداحافظی غیرقابل پیش بینی 
برخی ورزشــکاران هم با خنده تاکید کرد 

وارد حاشیه نشویم!
 صددرصد به المپيکی شدن واليبال 

اعتقاد داشتيم
علی نژاد در حالی المپیکی شــدن را حق 
والیبال ایران می داند که معتقد است این 
رشته تیمی پتانســیل به نمایش گذاشتن 
بازی هــای زیبا در المپیک توکیــو را دارد: 
»بســیار خوشــحالیم که مجموعه والیبال 
ایران بار دیگر توانســت خوش بدرخشد و 
برای دومین دوره پیاپی، سهمیه المپیک 
را به دســت بیاورد. این نشان دهنده روند 
موفقیت هــای والیبــال ایــران اســت. یک 
مقدار فراز و نشیب داشتیم که خوشحالیم 

پس از حضور آقای داورزنی در فدراسیون، 
نمایــش زیبایــی از والیبال ایــران دیدیم؛ 
این کــه تیم ملــی ما موفــق شــد در فینال 
رقابت هــای انتخابــی المپیک چیــن را با 
نتیجه 3-صفر شکست دهد نشان دهنده 
اقتــدار والیبال ایران در قاره کهن اســت. 
اعتقــاد من این اســت که کســب ســهمیه 
المپیــک حــق والیبــال ایــران بــود. قطعا 
این کــه بعد از 44 ســال با ۲ رشــته تیمی 
)والیبــال و بســکتبال( در المپیک حاضر 
شــویم، افتخار بزرگی بــرای ورزش ایران 
اســت. از حــاال بــه بعــد در فرصــت ۷ ماه 
باقی مانــده باید تالش کنیم تــا تیم مان را 
از چیزی که هســت قوی تر کنیم تا حضور 
موفقی در المپیک داشته باشیم. معتقدم 
پتانســیل والیبال ایران در سطحی هست 
که شــاهد به نمایش گذاشــتن بازی های 
توکیــو  المپیــک  تیــم در  ایــن  از  زیبایــی 
باشیم.« تفکر عام این بود که شاید والیبال 
ایــران موفــق به کســب ســهمیه المپیک 
نشــود اما این که آیا این نگرانی در سطوح 
مدیریتی ورزش کشــور هم وجود داشت یا 
نه ســوالی اســت که معاون وزیر اینطور به 

آن پاسخ می دهد: »تقریبا یک هفته قبل از 
اعزام تیم ملی والیبال به رقابت های کسب 
ســهمیه المپیــک قــاره ای مــن بــه همراه 
سجادی)سرپرســت  و  داورزنــی  آقایــان 
کاروان المپیک( یک نشست کارشناسی 
در خصــوص والیبــال داشــتیم و اتفاقا هر 
3 نفرمــان معتقد بودیم کــه والیبال ایران 
صددرصد ســهمیه المپیــک را می گیرد.

)می خندد(«
 نگاهمان به موضوع کســب ســهميه 

المپيک یک نگاه کيفی است
کاروان ایران در دوره گذشــته المپیک که 
به میزبانی ریو برگزار شــد با 63 ســهمیه 
شــرکت کرد اما این که آیا ایــران می تواند 
در این دوره از رقابت ها هم به سهمیه دوره 
قبل نزدیک شود یا فراتر از آن برود سوالی 
است که علی نژاد در پاسخ به آن می گوید: 
»خب تاکنون موفق به کســب 4۱ سهمیه 
المپیک شــده ایم و تــا آخــر خردادماه هم 
فرصت داریــم که به تعداد این ســهمیه ها 
اضافه کنیم. من فکر می کنم سهمیه های 
زیادی باقــی مانده که هنوز نگرفته ایم. در 
عیــن حال نــگاه کیفــی ما هم بــه موضوع 

باالســت. یعنی ما به دنبال ســهمیه هایی 
هستیم که به مدال نزدیک شود.«

از  ورزش  وزارت  ویــژه  حمایــت   
فدراسيون های المپيکی

بــرای  کشــور  ورزش  مســئوالن  این کــه 
موفقیــت کاروان ایــران در المپیک توکیو 
چــه ســرمایه گذاری انجــام خواهنــد داد 
ســوالی اســت که معــاون وزیــر ورزش در 
واکنش به آن می گوید: »چند برنامه ریزی 
خاص در این خصوص انجام شده که از آن 
جمله می توان به بحث تشویق ورزشکاران 
اشــاره کرد. همانطور کــه می دانید عالوه 
بر حقوقــی کــه از طریق فدراســیون ها به 
سرمربیان، مربیان و ورزشکاران پرداخت 
را  مبلغــی  هــم  ورزش  وزارت  می شــود، 
مصــوب کــرد کــه بــه مــدت یک ســال بــه 
المپیکی ها پرداخت کند. آیین نامه حقوق 
المپیکی هــا به تصویب رســیده و به زودی 
قسط اول آن پرداخت خواهد شد. در عین 
حال چند ســال است که ســتاد بازی های 
المپیک و پارالمپیک برنامه های مرتبی با 
فدراسیون ها داشته اند و این مسیر از حاال 
به بعد با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد 
کرد. حمایت ویــژه وزارت ورزش هم در ۷ 
ماه باقی مانده از فدراســیون هایی خواهد 
بود که در مسیر کسب سهمیه اند یا سهمیه 
کســب کرده اند تا بتوانیم هم سهمیه ها را 
اضافه کنیم و هم این که حضوری موفق در 

المپیک پیش رو داشته باشیم.«
 سوال حاشيه ای نپرسيد!

بــه حواشــی اخیــر ورزش  او در واکنــش 
و  علیــزاده  کیمیــا  پناهندگــی  جملــه  از 
خداحافظــی ســارا خادم الشــریعه از تیــم 
ملی شــطرنج هــم می گوید: »ســوال های 
حاشیه ای نپرســید)می خندد(. خبرهای 

خوب را به مردم بگویید.«

علی نژاد: به دنبال کسب سهمیه های نزدیک به مدال در المپیک 2020 هستیم

شروع مجدد لیگ برتر والیبال
با بــه پایــان رســیدن رقابت هــای والیبال 
انتخابــی المپیــک قــاره آســیا، لیــگ برتر 
والیبال ایــران با اتمام تعطیــالت ۲ ماهه، 
از امروز بــا برگزاری بازی های معوقه هفته 
ششــم مجددا شروع می شــود. چهارشنبه 
نیز 3 بازی عقب افتاده از هفته هفتم لیگ  
برگــزار خواهد شــد تا با آغــاز هفته جدید،  
مســابقات هفته یازدهــم پیگیری شــوند. 
مسابقات لیگ ایران از تاریخ ۱۰ آذرماه به 
منظور برگزاری اردوهای تیم ملی تعطیل 
شــده بود. البته مســابقات هفته ششم در 
حالی پیگیری می شود که تیم های شهروند 
اراک و پیام مشهد به دلیل پرداخت نکردن 
بدهی هــای خــود بــه فدراســیون در زمان 
مقرر، اجازه بازی در این هفته را ندارند. به 
این ترتیب دیدار تیم های شهرداری گنبد-
پیــام خراســان و خاتــم اردکان-شــهروند 

اراک امروز انجام نمی  شود.
برنامه

شهرداری ارومیه - شهداب یزد
کاله مازندران - پیکان تهران

فوالد سپاهان - راه یاب ملل مریوان
سایپا - شهرداری ورامین

حمایــت حامــد حــدادی از تيــم ملــی 
بسکتبال با ویلچر

مسئوالن دنبال چه سرنوشتی هستند؟
در چنــد روز گذشــته زمزمه هایــی مطرح 
شــده که کمیتــه ملــی پارالمپیــک ایران 
قصــد ندارد تیم ملی بســکتبال بــا ویلچر 
 ۲۰۲۰ پارالمپیــک  بازی هــای  بــه  را 
موضــوع  ایــن  کــه  کنــد  اعــزام  توکیــو 
حــدادی  حامــد  اینســتاگرامی  واکنــش 
بهتریــن ســنتر آســیا را در پــی داشــت. 
فوق ســتاره بســکتبال ایران کــه در لیگ 
چیــن فعــال اســت، با انتشــار عکســی از 
تیم ملی بســکتبال با ویلچر در اســتوری 
اینســتاگرامش در حمایــت از تیــم ملــی 
بســکتبال بــا ویلچــر نوشــت: »ایــن تیــم 
بهترین تیم تاریخ بسکتبال با ویلچر است 
و مســئوالن بــا حذف این تیــم دنبال رقم 

زدن چه سرنوشتی هستند؟«

سوژه

ویژه

اخبار

سارا اصالنی

واحد نقل وانتقاالت سازمان لیگ فوتبال ایران 
در خصوص اعتراض شاهین بر استفاده بازیکن 
غیرمجاز از ســوی شــهرخودرو توضیحاتی داد. 
بــه نقل از ســایت ســازمان لیگ فوتبــال ایران، 
واحد نقل وانتقاالت سازمان لیگ فوتبال ایران 
در خصــوص اعتراض باشــگاه شــاهین بوشــهر 
مبنی بر اســتفاده از ۲ بازیکن غیرمجاز از سوی 
شــهرخودرو در هفتــه هفدهم لیــگ برتر اعالم 
کرد: »بازیکنان نیم فصل اول باشــگاه نســاجی 
به نام های میالد ســرلک، حســن جعفری، رضا 
علیاری و نوید عاشــوری قبل از انجام بازی های 
معوقه و بعد از شروع نقل وانتقاالت قراردادشان 
را بــا باشــگاه نســاجی به طــور یک طرفه فســخ 
کردنــد و بــا توجــه به برگــزار نشــدن بازی های 
معوقه، باشــگاه نساجی شــکایت رسمی کرد و 
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به دلیل 
عدم انجام مســابقات معوقه، فسخ قراردادها را 
تایید نکرد. در مرحله دوم از 4 بازیکن نســاجی 
فقــط آقــای نویــد عاشــوری بــه باشــگاه قبلــی 
برگشت و 3 بازیکن دیگر بعد از انجام بازی های 
معوقه مجــددا به صورت قانونی اقدام به فســخ 

یک طرفه قــرارداد کردند. این فســخ مجدد که 
در 8 دی ۱3۹8 انجام شــد موضوعی است که 
شــاهین بوشهر به دلیل عدم اطالع اشاره ای به 
آن نداشــته و باشــگاه نســاجی نیز بعد از انجام 
فســخ یک طرفــه مجدد ایــن بازیکنان شــکایت 
کتبــی و رســمی انجــام نــداد. الزم بــه توضیح 
اســت کمیته نقل وانتقاالت سازمان لیگ طبق 
تبصــره مــاده ۱۵ آیین نامــه به صراحــت اعالم 
مــی دارد: »نقل وانتقــاالت ســازمان لیگ بدون 

ورود به ماهیت موضوع، فســخ قــرارداد را ثبت 
می کند و مسئولیت آن متوجه شخص متقاضی 
ثبــت اســت.« عــدم ورود بــه ماهیــت موضوع و 
صرفــا ثبــت فســخ های یک طرفــه طبــق دلیل 
موجه )شــرط داشــتن بندهای قــرارداد مالی( 
از وظایــف کمیته نقل وانتقاالت ســازمان لیگ 
اســت که ایــن بازیکنان با فســخ های یک طرفه 
قانونــی به باشــگاه های شــهرخودرو و گل گهر 

پیوستند.

نتیجه بازی شاهین-شهرخودرو تغییر نمی  کند
آنطور که گفته می شــود تیم فوتبال استقالل مثل 3 تیم دیگر کشورمان 
در صورت قطعی شدن سلب میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا از حضور در 
این مسابقات انصراف خواهد داد که در این صورت اتفاق عجیبی انتظار 
آبی پوشان را می کشد. به جز عواقب احتمالی انصراف از لیگ قهرمانان 
آسیا که ممکن است گریبان هر نماینده دیگر کشورمان در این مسابقات 
و شــاید کل فوتبال ایران را بگیرد، اتفاق عجیبی که انتظار اســتقالل را 
می کشد دوری بیش از 4۰ روزه این تیم از مسابقات رسمی است. آخرین 

دیدار رســمی آبی پوشــان در روز ۲8 آذر انجام شــد کــه در آن روز مقابل 
ماشین ســازی در ورزشــگاه آزادی تن به شکســت ۲-یک دادند. باتوجه 
به لغو دیدار اســتقالل-فوالد در هفته هفدهم، نزدیکترین بازی رسمی 
این تیم هفته هجدهم لیگ برتر اســت که شــاگردان مجیدی باید در روز 
۱۲ بهمن در ورزشــگاه آزادی با تیم نفت مسجدسلیمان دیدار کنند. در 
این صورت بین ۲ دیدار رسمی تیم استقالل در یک فصل 44 روز فاصله 

می افتد که این اتفاقی عجیب و نادر در فوتبال ایران خواهد بود.

ســایت معتبــر insidethegames از ماموریــت هــادی 
ســاعی، پرافتخارترین المپیــن ایران گــزارش کوتاهی 
منتشر کرده. در این گزارش با اشاره به بازگشت ساعی 
به تیم ملی تکواندو می خوانیم: » هادی ساعی که از سوی 

رئیس فدراسیون تکواندوی ایران به عنوان مدیرفنی تیم 
ملی تکواندو انتخاب شده، ۲ ماموریت بزرگ را بر عهده 
گرفته. ماموریت اول ساعی در پست جدید، آماده سازی 
تیم ملی ایران برای حضور در مســابقات قهرمانی آســیا 

در لبنان اســت. پــس از آن در گام دوم برنامه ریزی برای 
حضور تکواندو در المپیک ۲۰۲۰ توکیوســت. ســاعی 
همراه با حســین رضازاده از وزنه بــرداری پرافتخارترین 

المپین های ورزش ایران محسوب می شوند.«

INSIDETHEGAMES 2 ماموریت بزرگ ساعی از نگاه

مجید حسینی جزو 2۸ بازیکنی که از فوتبال ترکیه می روند
روزنامه Istiklal ترکیه فهرســت ۲8 نفره  از بازیکنانی را منتشــر کرد که در پایان فصل جاری از 
فوتبــال ترکیه خداحافظی خواهند کرد. در ردیف دوم این فهرســت مجید حســینی، مدافع تیم 
ترابزون اســپور قرار دارد که قراردادش تا پایان فصل معتبر اســت. فلورین آندونه، یوتو ناگاتومو، 
اســتیون زونزی و ماریانو )گاالتاسرای(، مجید حسینی و ژوآ پریرا )ترابزون اسپور(، محمد الننی 
و پدرو روبوچو )بشــیکتاش(، عادل رامی و مائوریســیو ایسال )فنرباغچه( ۱۰ بازیکن نخست این 
فهرست ۲8 نفره هستند. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه ای، مجید حسینی در نقل وانتقاالت 
زمســتانی پیشــنهادهایی از تیم های آلمانی هرتابرلین، فرایبورگ و ساسولوی ایتالیا داشت اما 

درنهایت ترجیح داد تا پایان قراردادش برای تیم ترابزون اسپور بازی کند.

اتفاق عجیبی که انتظار استقالل را می کشد

پایان کار آزادکاران ایران با 2 طال
کوالک محمدیان و زارع در رم

تیم 4 نفره کشتی آزاد ایران با کسب ۲ مدال طال 
به کار خود در جام متئو پلیکونــه ایتالیا پایان داد. 
این در حالی اســت که محمدحســین محمدیان و 
امیرحســین زارع در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگــرم 
در ایــن رقابت هــا بــه قــدری خــوش درخشــیدند 
کــه عملکــرد آن هــا در ســایت اتحادیــه جهانــی 
بازتاب داشــت. محمدیان پس از 4 ســال دوری از 
میادین به دلیل دوپینگ، در بازگشــت درخشش 
فوق العــاده ای داشــت و در ۵ مبــارزه خــود بدون 
این که یک امتیاز از دست بدهد با کسب 4۹ امتیاز 
مقتدرانه به طال رسید. نکته جالب این که او کایل 
اســنایدر، دارنده طالی المپیک و ۲ طالی جهان 
از آمریکا را ضربه کرد تا اتحادیه جهانی کشــتی از 
آن بــه عنوان پیروزی بزرگ نام ببرد و این مبارزه را 
به عنوان برترین کشــتی روز جهــان انتخاب کند. 
سایت اتحادیه جهانی درباره زارع هم نوشت: »زارع 
نوزدهمین سالگرد تولد خود را با قهرمانی اش در 
این مسابقات که با شکست بالل ماخوف، قهرمان 
جهان از روسیه در فینال همراه بود، جشن گرفت. 
این در حالی بود که زارع در زمانی که تنها 6 سال 
داشــت، ماخوف موفق شــده بود اولیــن قهرمانی 

جهان را از آن خود کند!«
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حضور بازیکن عراقی در سپاهان منتفی شد
مسئوالن باشگاه سپاهان بر اساس درخواست کادرفنی 
زردپوشــان در تالش هســتند که یک بازیکن اهل آسیا-
اقیانوسیه را به عنوان سهمیه آسیایی به لیست تیم اضافه 
کنند. چندی پیش اعالم شــد امیرالعمــاری بازیکن تیم 
زیر 23سال کشــور عراق گزینه آسیایی زردپوشان است 
اما حضور این بازیکن عراقی-ســوئدی در تیم ســپاهان 

منتفی شده است.
برد استقالل مقابل داماش 

تیــم فوتبــال اســتقالل دیــروز در دیــداری دوســتانه بــه 
مصاف تیم فوتبال داماش تهران رفت. در پایان نیمه اول 
شاگردان مجیدی با 2 گل مطهری و دیاباته مقابل حریف 
خود به برتری رسیدند. آبی پوشان در این نیمه 2 گل دیگر 
هم توســط زکی پور و دیاباته به ثمر رساندند اما داور هر 2 
گل را مــردود اعالم کرد. در نیمه دوم مرتضی تبریزی در 
آخرین دقایق گل سوم آبی پوشان را به ثمر رساند. حسین 
بابایی تک گل داماش را در این بازی به ثمر رساند تا بازی 

با برتری 3 - یک استقالل به پایان برسد.
مدافع استقالل مصدوم شد

عارف غالمــی مدافع اســتقالل در بازی مقابــل داماش 
مصدوم شد. عارف غالمی در جریان دیدار دوستانه دیروز 
اســتقالل و داماش مصدوم شد و وضعیت آسیب دیدگی 

این بازیکن بعد از تست های پزشکی مشخص می شود.
بازگشت قائدی و طاهرخانی به استقالل 

مهدی قائدی و شــاهین طاهرخانی، 2 بازیکنی هستند 
که بــه دلیل حضور در اردوی تیم امیــد حدود 10 روز در 
تمریــن این تیــم حضور نداشــتند. با این حــال 3 روز بعد 
از حــذف تیم امید از بازی هــای انتخابی المپیک مهدی 
قائــدی و شــاهین طاهرخانی دیروز به تمرین اســتقالل 

آمدند تا خود را برای شروع لیگ برتر آماده کنند.
پرسپولیس به دیدار سایپا می رود

تیم فوتبال پرسپولیس در یک دیدار تدارکاتی به مصاف 
ســایپا خواهد رفت. تیم های فوتبال پرســپولیس و سایپا 
توافق کرده اند فردا در صورت شرایط مناسب آب وهوایی 
در یــک دیــدار تدارکاتــی به مصــاف یکدیگر برونــد.ا ین 
دیدار در صورت برگزاری در زمین شــماره دو ورزشــگاه 

آزادی و پشت درهای بسته انجام خواهد گرفت.
گلرهای فوالد زیر نظر مربی اسپانیایی

اسییر ری مربی اســپانیایی که سابقه مربی گری در تیم ها 
وآکادمی هــای مختلف اســپانیایی چــون ایبــار را دارد، از 
ابتدای فصل با حضور جواد نکونام با باشگاه فوالد قرارداد 
بسته است. وی در تیم بزرگساالن به عنوان یکی از اعضای 

گروه آنالیز و مجری دستگاه های جی پی اس حضور دارد.

میلیچ باالخره به ایران برگشت
مدافع کروات اســتقالل دیــروز وارد ایران شــد. هرو یه 
میلیــچ بازیکنــی اســت کــه هفتــه گذشــته اعــالم کرد 
قــرارداد خــود را بــا اســتقالل فســخ کــرده و بــه ایران 
برنخواهد گشــت. بــا این حال مدیران اســتقالل بعد از 
رایزنــی با میلیچ توانســتند او را قانع کننــد که در ایران 
امنیت کامل برقرار اســت تا این بازیکن راضی شــود به 
تمرینات آبی ها اضافه شود. هر ویه میلیچ بعد از مدت ها 
حــرف و حدیــث دیــروز به ایــران برگشــت تا احتمــاال از 
امروز در تمرینات شــرکت کند و خود را آماده بازی های 
نیم فصــل دوم کند. در ایــن میان، 2 بازیکن اســتقالل 
نقش زیادی در بازگشــت میلیچ به ایران داشــتند، وریا 
غفوری و علی کریمی که رابطه خوبی با میلیچ داشتند، 
طی تماس هایی او را راغب می کنند که مشــکلی وجود 
ندارد و بهتر اســت به ایــران بازگــردد. بنابراین، میلیچ 
بــا صحبت هــای دو همبــازی خود بــه ایران بازگشــت و 

مدیران باشگاه هیچ نقشی نداشتند!

دلیل حضور مربی خارجی در استقالل 
بــا تصمیم فرهاد مجیدی ســرمربی تیم اســتقالل، یک 
مربــی صربســتانی به نــام لکیچ بــه عضویــت کادر فنی 
آبی پوشــان درآمد. این مربی ســابقه حضور در تیم دوم 
رئال مادریــد را دارد و در تیم هــای پایه کار کرده اســت. 
مجیدی به عنوان ســرمربی استقالل در نظر دارد محور 
تمرینات را به دســت لکیچ بســپارد، کاری که بســیاری 
از مربیــان جهــان انجــام داده و تمرینــات را بــه مربــی 
تمرین دهنــده می ســپارند. ســرمربی جوان اســتقالل 
بــا اســتفاده از این قاعــده، تصمیــم گرفت کــه لکیچ را 
به اســتقالل بیــاورد که از تجربیــات او به عنــوان مربی 
حرفه ای اســتفاده کند. جالب اســت که لکیچ از همان 
روز اول محــور تمرینات را برعهده گرفــت و به بازیکنان 

نحوه تمرینات را آموزش می داد.

دستیار والتر زنگا به شهرخودرو پیوست
یــک مربی با ســابقه  ایتالیایی به کادر فنی شــهرخودرو 
اضافه شــد.  بــه نقل از باشــگاه شــهرخودرو خراســان، 
اســتفانو کوزیــن، مربــی ایتالیایــی و باســابقه، بــا عقد 
قــراردادی بــه جمــع کادر فنی تیــم شــهرخودرو ملحق 
شــد. ایــن مربــی ایتالیایی کــه هم اکنون با فدراســیون 
رزومــه  در  اســت،  همــکاری  در حــال  ایتالیــا  فوتبــال 
خــود، همــکاری با تیم ملــی کامرون و باشــگاه هایی در 
انگلیس، بلغارســتان، امارات، فلســطین و قبرس را در 
کارنامــه دارد. وی همچنیــن ســابقا دســتیار والتر زنگا 
نیــز بــوده . کوزین از جملــه مربیــان صاحب عنــوان در 
فوتبال دنیاست که با موافقت حمیداوی، مالک باشگاه 

شهرخودرو خراسان، به این تیم ملحق شد.

ســایت »فاکس اســپورت« دیروز در تحلیلــی ۸ بازیکن برتر بازی ســوم و آخر 
مرحله گروهی زیر 23 ســال آســیا و انتخابــی المپیک را معرفــی کرد. امید 
نورافکن، کاپیتان امیدهای ایران با وجود حذف شــدن تیم ملی کشورمان از 
این مســابقات در میان ۸ بازیکن برتر قرار گرفت. این رســانه درباره هافبک 
ایرانــی، نوشــت: »نورافکــن یکی از ســتاره هایی بود کــه انتظار داشــتیم در 
این مســابقات بدرخشــد. او در ســال 201۸ با شــارلوا بلژیک قرارداد امضا 
کــرد و بعــد از آن در این فصل به صورت قرضی به تیم ســپاهان منتقل شــد. 
با وجود این که ایران در این مســابقات نتوانســت به مرحله بعــد راه پیدا کند 
اما نمی  توان درخشــش نورافکن در بازی ســوم در روز چهارشــنبه گذشته را 

نادیده گرفت.«

اللهیــار صیادمنش، بازیکــن تیم فوتبال امیــد ایران اظهار کرد:  »متاســفانه 
نتوانســتیم به خاطر تفاضل گل کم تر به المپیــک صعود کنیم. ما و کادر فنی 
همــه تالش مان را کردیــم.« او درباره این کــه بعضی از بازیکنــان گفتند اگر 
بازی های تدارکاتی بیش تری برگزار می شــد، نتیجه گرفتن راحت تر می شد 
هم بیان کرد: »بله، صد درصد. حریفان ما 2 سال کنار هم بودند و بازی های 
تدارکاتی زیادی داشتند. من بدون بازی تدارکاتی و اواخر اردو به تیم اضافه 
شــدم.« او درباره این که خیلی ها مقصر صعود نکردن ایران را حمید استیلی 
می داننــد هــم اظهار کــرد: »چیزی که من دیــدم این بود کــه حمید خان هر 
چیزی که داشــتند را برای ما گذاشــتند. نمی  شــود در حقش اجحاف کرد.« 

صیادمنش در پایان گفت که در آخر فصل به فنرباغچه برمی گردد.

صیادمنش: آخر فصل به فنرباغچه برمی گردمنورافکن جزو ۸ بازیکن برتر قهرمانی زیر ۲۳ آسیا

نعمتی: پرسپولیس با گل محمدی 
می تواند کارهای بزرگ انجام دهد

پزشــک تیــم فوتبــال پرســپولیس آخریــن 
وضعیــت ســیامک نعمتــی را تشــریح کرد. 
میثــم علیپــور در خصوص ســیامک نعمتی 
کــه ایــن روزها بــا مصدومیت روبه روســت، 
اظهار داشت: »این بازیکن دچار کشیدگی 
همســترینگ شــده بود کــه اقدامــات اولیه 
روی او انجام شد و خوشبختانه روند خوبی 
را طــی کــرد.« وی افــزود: »بعــد از 1۸ روز 
او اکنــون می تواند کارهای بدنی را شــروع 
کند.« سیامک نعمتی در گفت وگو با سایت 
باشــگاه پرســپولیس صحبت هایــی انجــام 

داده که می خوانید. 
مختلفــی  دالیــل  می توانــد  مصدومیــت   
داشــته باشــد، مثل خوب گرم نکــردن، اما 
مــن فکر می کنم بــه دلیل درگیــری ذهنی 

دچار مصدومیت شدم. 
 مــا در نیم فصــل اول در بازی هــای مهــم 
امتیازهای خوبی را از دســت دادیم، اما در 
نیم فصل دوم با حضور یحیی گل محمدی و 
تالش بچه ها باید امتیازهای مهم را کســب 

کرده تا راه قهرمانی را آسان تر کنیم.
 از حــدود 6،5 ســال پیــش که آقــا یحیی 
مــرا بــرای تیم ذوب آهــن می خواســت او را 
می شناســم. امیــدوارم با حضــور این مربی 
اتفاقــات خوبــی بــرای پرســپولیس بیفتد. 
درد  بــه  گل محمــدی  تاکتیکــی  تفکــرات 
پرسپولیس می خورد. او خیلی دوست دارد 
که تیم حمله کند و این برای ما خوب است. 
 بــه نظــر مــن ایــن پرســپولیس می توانــد 

کارهای بزرگ انجام دهد. 

درخشــش مهــدی طارمــی در رقابت هــای ایــن فصــل لیگ 
پرتغال، باعث شــده تا حتی از تیم های مطرح این کشــور نیز 
پیشــنهادهایی دریافــت کنــد و ایــن احتمال وجــود دارد که 
پــس از تنها نیم فصــل حضور در فوتبــال اروپا راهــی یکی از 
باشــگاه های مطرح پرتغالی شــود. ژوزه فرنانــدس، خبرنگار 
نشریه پرتغالی اوژوگو در مطلبی مدعی شده که باشگاه پورتو 
برای خرید این ســتاره ایرانی دســت به کار شده و می خواهد 
در همیــن ژانویــه او را بــه جمــع بازیکنانــش اضافــه کنــد. 
فرنانــدس در این گزارش به این نکته اشــاره کرده که مهاجم 
ایرانــی ریــو آوه در همین مدت کوتاهی کــه در پرتغال حضور 
دارد توانســته گل های مهمــی برای تیمش به ثمر برســاند و 
حــاال پورتــو، اقدام های  اولیه بــرای خرید او را آغــاز  و حتی با 
او پیش قراردادی نیز امضا کرده اســت. البته این جابه جایی 

ســوارس،  تیکوئینیــو  کــه  شــد  خواهــد  انجــام  در صورتــی 
مهاجــم برزیلــی پورتو از این تیــم جدا شــود. تیکوئینیو که از 
ســال 2017 در ایــن تیم توپ می زنــد به تازگی پیشــنهادی 
20 میلیون یورویی از رم ایتالیا دریافت کرده و ممکن اســت 
در مهلــت نقل و انتقاالت زمســتانی راهی ســری A شــود. او 
تاکنــون بــرای این تیــم 92 بــازی انجــام داده و 45 گل زده 
اســت. در  صورت جدایی این مهاجم 2۸ ساله، طارمی یکی 
از گزینه هــای پورتــو برای جانشــینی او خواهد بــود. مهاجم 
ایرانــی ریــو آوه در ایــن هفته هم نمایــش خوبی برابــر بنفیکا 
داشــت و پس از ســردار آزمون و مهرداد محمدی به ســومین 
بازیکــن ایرانــی بدل شــد کــه در این فصــل توانســته دروازه 
ایــن تیم بــزرگ پرتغالی را باز کند. تیــم او البته در این دیدار 
شکســت خورد و از جام حذفی پرتغال کنار رفت، اما طارمی 

در این فصل با به ثمر رســاندن 10 گل در 13 مســابقه ای که 
برای ریو آوه به میدان رفته، خود را به عنوان یکی از مهاجمان 
برتــر فصل جاری مطرح کرده اســت. در حالــی   که 17 هفته 
از شــروع رقابت هــای لیــگ پرتغال ســپری شــده، طارمی و 
زی لوئیــس، مهاجم اهل کیپ ورد پورتو کــه او هم مورد توجه 
تاتنهــام قرار گرفتــه و یکی از گزینه های خــوزه مورینیو برای 
جانشــینی هری  کین مصدوم اســت، تنها بازیکنانی هستند 
کــه موفق به هت تریک شــده اند. طارمی در صورت حضور در 
پورتــو می تواند حضــور در رقابت هــای اروپایــی را نیز تجربه 
کند. پورتو که ســال گذشــته نایب قهرمان لیگ پرتغال شده 
بــود، در ابتدای فصــل جاری در مرحلــه انتخابی رقابت های 
لیــگ قهرمانــان درمجموع 2 دیــدار رفت و برگشــت مغلوب 

کراسنودار شد و به مسابقات لیگ اروپا رفت.

احتمال حضور مهاجم تیم ملی ایران در لیگ اروپایی 

انتقال به پورتو پاداش درخشش طارمی در لیگ پرتغال 

در کشور ثالث بازی نمی کنیم
 AFC واکنش صریح فوتبال ایران به تصمیم غیرورزشی و سیاسی

درخواســت  و  جوســازی  بــا   
حــوزه  عربــی  کشــورهای 
خلیج فارس از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 
برگزاری دیدار تیم هایشان با نمایندگان ایران 
در زمین بی طرف به دلیل آنچه که آن ها ناامنی 
ایران عنوان کرده اند، اي اف سي تصمیم به لغو 
میزبانــي ایران در رقابت هــاي لیگ قهرمانان 
گرفته اســت. این بدان معناســت که تیم های 
استقالل، پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو 
که مجبور بودند به حکم عجیب  ای اف ســی و 
کاس دیدارهایشــان با نمایندگان عربســتان 
ســعودی را در کشوری بی طرف برگزار کنند، 
حــاال باید هــر 6 دیــدار مرحلــه گروهی لیگ 
دیدارهــای  صعــود،  صــورت  در  و  قهرمانــان 
حذفی را در جایی غیر از ایران انجام دهند. در 
این شــرایط نه تنهــا حق میزبانــی از ایرانی ها 
سلب می شود، بلکه درآمدزایی آن ها هم دچار 
مشکل شده و آن ها از حق بلیت فروشی محروم 
می شــوند و برای ســفر به کشــور بی طرف هم 
ناچارند چند برابــر بازی در خانه هزینه کنند. 
وقتی کــه روزنامه های عربی چنیــن خبری را 
منتشــر کردند مسئوالن فدراســیون فوتبال و 
باشــگاه های ایرانــی آن را جــدی نگرفتند اما 
جمعه شــب ایمیل  ای اف ســی به فدراســیون 
فوتبال رسید و شــوک بزرگی به فوتبال ایران 
وارد شــد و البتــه برخــی مســئوالن و مدیران 
فوتبالــی هــم واکنش هایی داشــتند. بهاروند 

سرپرســت فدراســیون فوتبال گفت: »محروم 
هم بشــویم، ذلت را نمی  پذیریــم.« حمیداوی 
مالک باشــگاه شــهرخودرو هم تاکید کرد که 
خــط قرمــز مــا عــزت ایــران اســالمی اســت. 
انصاری فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم 
با محکوم کردن تصمیم  ای اف سی گفت: »در 
خاورمیانه و غرب آســیا هیچ جا امن تر از ایران 
نیست.« خلیل زاده سرپرست باشگاه استقالل 
هم موضعی مشابه بهاروند داشت و گفت: »تن 
دادن بــه اقدام ای اف ســی، تــن دادن به ذلت 
است.« رضا صالحی  امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک هم موضع محکم تری گرفت و گفت: 
»اگر چنین تصمیمی قطعی شود، ما در کشور 
دیگر بازی نمی کنیم.«  روز گذشته هم مدیران 
4 باشــگاه استقالل، پرســپولیس، سپاهان و 
ورزش و  وزارت  در  را  جلســه ای  شــهر خودرو 
جوانان با مهدی علی نژاد، سرپرســت معاونت 
وزارت  حرفــه ای  ورزش  و  قهرمانــی  توســعه 
ورزش برگــزار کردند. پس از این جلســه مقرر 
شد نشست دیگری نیز در وزارت ورزش برگزار 
و تصمیم نهایی در این خصوص در جلسه آینده 
اتخاذ شود. در این جلسه نامه ای به ای اف سی 
و کمیتــه اجرایی کنفدراســیون فوتبال آســیا 
ارســال شــد کــه طــی آن نماینــدگان ایــران 
اعتــراض خود را به این تصمیــم اعالم کردند. 
حتی کار به نهادهای غیرورزشــی هم رسید و 
محمدرضــا تابــش رئیــس فراکســیون ورزش 

مجلس محروم کردن ایران از میزبانی در لیگ 
قهرمانان آســیا را توهین به ملــت و طرفداران 
فوتبال دانســت و گفت که محرومیت ایران از 
میزبانی در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

 رایزنی و البی به جای انصراف 
ظاهرا در جلسه مدیران باشگاه ها با مسئوالن 
وزارت ورزش، تصمیــم هــر 4 نماینــده ایــران 
برای اعتراض به تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آســیا کناره گیــری و انصــراف از حضــور لیگ 
قهرمانان آســیا بــود اما عده ای ایــن تصمیم را 
راهکار مناسبی برای مقابله با تصمیم سیاسی 
 ای اف ســی نمی  دانند و تاکید دارند ایران باید 
از همــه پتانســیل موجود بــرای رایزنی و البی 
برای شکستن حکم این کنفدراسیون استفاده 

کنــد. این عــده معتقدند بایــد از امتیاز حضور 
مهــدی تاج و علــی کفاشــیان در بدنه تصمیم 
گیــری  ای اف ســی بــرای شکســتن این حکم 
استفاده شود و نباید به این راحتی کوتاه آمد و 

انصراف داد. 
 بازی در زمین بی طرف!

البته عده ای هم معتقدند بــا توجه به اخباری 
که از  ای اف ســی به گوش می رسد و با توجه به 
نفوذ کشــورهای عربی در بدنه کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا و پول هــای هنگفتی کــه آن ها 
هزینــه می کنند، مانع شکســتن حکم خواهد 
شــد و حتی برخی منابع موثق تاکید کرده اند 
اعتــراض ایــران بی فایده اســت و حکم قطعی 
است و ایران برای آن که دچار محرومیت های 

ســنگین نشــود، باید به این حکم تن دهد. اما 
عده ای در جبهه مخالف می گویند ای اف سی 
معتبرتریــن  تماشــاگر  ریــزش  بابــت  ترســی 
مســابقات باشــگاهی قــاره کهــن کــه معموال 
ایرانی هــا در صدر تماشــاگرانش قــرار دارند، 
ندارد و حتی فکر ضرر و زیان ریزش تماشاگر، 
بلیت فروشی و تبلیغات محیطی و اسپانسر را 
هم کرده است! به همین دلیل عده ای انصراف 
نماینــدگان ایران و تحریم لیگ قهرمانان و تن 
ندادن به تصمیم  ای اف سی را بهترین راهکار 
برای مقابله با این حکم غیرورزشی می دانند و 
معتقدند در صورت قبول بازی در کشور سوم، 
به مرور میزبانــی رقابت های ورزش های دیگر 

هم از ایران گرفته می شود.

باشگاه استقالل قرار نیست با مبلغی که در یک سایت نقل وانتقال بازیکن عنوان شده 
اقدام به خرید گزینه مدنظر خود کند.  در ســایت ترانســفر مارکــت، قیمت »جون آمانو« 
گزینه ژاپنی اســتقالل900 هزار دالر درج شده که چیزی بیش از 12میلیارد تومان به 
حساب می آید. یکی از مسئوالن باشگاه استقالل در این مورد به میزان گفت: »اگر قرار 
به جذب آمانو باشــد، اصال چنین پولی به او نمی  دهیم و با رقمی به مراتب پایین تر، این 
بازیکن ژاپنی را جذب می کنیم. سایت ترانسفرمارکت معموال قیمت بازیکنان فوتبال را 
دو یا چندبرابر بیشتر از قیمت اصلی، ارزش گذاری می کند. به هر حال باشگاه استقالل 
در صورت درخواســت قطعی مجیدی با رقمی بسیار کمتر این بازیکن را جذب خواهد 
کرد. البته با وضعیتی که برای باشگاه های ایرانی پیش آمده و احتمال کناره گیری آن ها 
از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل اعمال فشار کشورهای عربی به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای گرفتن میزبانی از تیم های ایرانی، شــاید نقل وانتقاالت اســتقالل و دیگر تیم های 
حاضر در این مســابقات هم دستخوش تغییر شــود و نه تنها آبی ها که حتی پرسپولیس 
و شــهرخودرو و ســپاهان هــم از جــذب بازیکــن جدید منصرف شــوند. درحــال حاضر 
پرســپولیس ســفت و ســخت خواهان جذب آنتونی اســتوکس مهاجم ایرلندی و سابق 
تراکتور است تا خط حمله اش را برای حضور در مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان تقویت 
کند اما شــاید در صــورت تحریم لیگ قهرمانــان نیازی به جذب مهاجم جدید نباشــد.

حســین ماهینی مدافع و کاپیتان دوم ســابق پرســپولیس که در لیســت مازاد این تیم 
قرار گرفت، با تیم نساجی به توافق رسید و به این تیم شمالی پیوست. حسین ماهینی 
درباره پیوستنش به تیم فوتبال نساجی اظهار داشت: »خیلی خوشحالم که به این تیم 
پرطرفدار آمدم و امیدوارم در نیم فصل دوم به نســاجی کمک کنم که جایگاه خوبی در 
جدول داشــته باشــد.« وی درباره کار نساجی در نیم فصل دوم تصریح کرد: »نیم فصل 
دوم همیشــه ســخت بوده. نه فقط برای نســاجی، بلکه نیم فصل دوم برای همه تیم ها 
ســخت اســت. چه برای تیم هایی که برای قهرمانی می جنگند و چه تیم هایی که برای 
بقا در لیگ برتر تالش می کنند. نساجی شرایط بدی ندارد و امیدوارم بتوانیم نیم فصل 
خیلی خوبی داشــته باشــیم.« مدافع جدید تیم فوتبال نســاجی مازندران درخصوص 
شرایط خودش گفت: »وضعیت خوبی دارم و زیر نظر مهاجری و کادر فنی، در 2 نوبت 
صبح و بعدازظهر تمرین می کنیم. همه بازیکنان راضی هستند و شرایط خوبی دارند. 
امیدوارم با تمرینات خوبی که انجام می دهیم، در نیم فصل دوم موفق باشیم.« ماهینی 
بــا تمجید از هواداران تیم قائمشــهری خاطرنشــان کرد: »من با تیم هــای دیگر مقابل 
نساجی بازی کرده بودم و می دانســتم این تیم، هواداران پرشوری دارد که عاشق تیم 
محبوب خود هســتند. امیدوارم هواداران در نیم فصل دوم مانند همیشه ما را حمایت 

کنند تا جایگاه خیلی خوبی را در جدول برای آن ها رقم بزنیم.«

جون امانو و استوکس منتفی می شوند؟ ماهینی: امیدوارم به نساجی کمک کنمتحلیل روز چهره روز
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