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با این وضعیت بــازار و گرانی بی سابقه و  •
هزینه های آب، برق، گاز و...زندگی کردن 
مشکل  خیلی  دیگه  ها  مابازنشسته  بــرای 
ــاره برمی گشتیم  شــده. کــاش می شد دوب
سرکارمان. حداقل توی این وضعیت زندگی 

نمی کردیم.
را  • فعلی  نماینده   90 نگهبان،  شــورای 

رد صالحیت کرده است. اگر این تعداد از 
نماینده ها واقعا مشکل دارنــد چرا االن از 

مجلس بیرون شان نمی کنند؟
آقای علی الریجانی! 10سال مملکت دست  •

شما بود همه را بدبخت کردید. دست بردارید 
از فتنه گری. به شما ربطی نــدارد که در کار 
شورای نگهبان دخالت می کنید. اصال  چه 
کاره مملکتی که در همه جا دخالت می کنی؟!

اتوبوس ها و مینی بــوس هــای خودتون  •
معاینه فنی ندارند و یکسره توی شهر دود 
می کنند. اول خودتون رو اصالح کنید و بعد 
برای مردم نقشه بکشید. دیروز از پنج صبح 
ظهرعالف  تا  فنی  معاینه  صف  تــوی  رفتم 

شدم. واقعا درسته؟
ــاال سلبریتی هــا هــم بـــرای خــودشــان  • ح

مهم شدند و تحریم می کنند و از این جور 
حرف ها. فکر کردند چه کار می کنند؟ این ها 
دانشمندان هسته ای نیستند.مطمئن باشید 
اگر آن ها بروند چند بازیگر واقعی می آیند که 

جایگزین آن ها می شوند.
بوس های  • مینی  و  اتوبوس ها  که  جالبه 

نــدارنــد.کــاش  فنی  معاینه  شهری  درون 
آقایان از پشت میزشان به خیابان بیایند و 
ببینند که چقدر وسایل حمل و نقل عمومی، 
دود می کند. بعد برای آلودگی هوا نسخه 
بپیچند. آقایان! به خدا دست تان تا آرنج توی 

جیب مردم است. 
آقای روحانی گفتند من بلد نیستم بدون  •

ــت کنم!  ارتــبــاط باجهان، اقتصاد را درس
نتیجه  بــرجــام  محض  خــســارت  یاللعجب! 
وجنایتکارترین  تــریــن  باخبیث  ــره  ــذاک م
مستکبران جهان بود و این تفکر و اندیشه 
بسیار ضعیف به جای تقویت بنیه و قوی تر 

شــدن کشور به طــرز افسار گسیخته ای بر 
واردات و قاچاق و مشکالت دامن زد.

من بازنشسته بدبخت ماهی دو میلیون  •
ــرم. پسرم  ــی ــی گ ــان م ــوم و 800 هـــزار ت
دانشجوست و ماهیانه یک میلیون و 500 
ــزار تومان برایش می ریــزم. جالب این  ه
جاست که درآمد من و پسرم را چهار میلیون 

و 300 هزارتومان حساب کردند.
ــوش جــمــاعــتــی که  • ــان! گـ ــی ــوائ ــاب ن ــن ج

ــواد و کاسب تحریم و...  دیــگــران را بی س
می نامند امابه سوی کاخ سفید نماز می 
گــزارنــد سنگین تر از آن اســت که گــزارش 
»خیانت کردن مثل یک جنتلمن« را بشنوند 

و برگردند.
ــای ایــرانــی  • فــوتــبــال آســیــا از نــبــود تیم ه

ــرر خــواهــد کــرد.  ــور ض و تماشاگران پــر ش
اگر بااین بازی سیاسی کوتاه بیاییم فردا 

خواسته های دیگری خواهند داشت.
ســازمــان نظام مهندسی چــرا پــرونــده ها  •

رو این قدر دیر بررسی می کند؟ برای یک 
توسعه بنا باید چهار ماه انتظار بکشیم. هیچ 
کسی پاسخ گو نیست. کلی خانواده بیکار 

شدند و کارها تعطیل شده است.
 از قدیم گفتند یک سوزن به خودت بزن  •

یک جوال دوز به دیگران. کاش مسئوالن 
عرضه داشته باشند اول خودروی استاندارد 
تولید کنند، بعد برای مقابله با آلودگی هوا 

طرح و برنامه بریزند.
معلم بازنشسته ای هستم که تمام جوانی   •

و هستی ام را در راه خدمت به فرزندان این 
مرزوبوم صرف کــرده ام و اکنون که تمام 
درهــای کار و تالش را به روی خود بسته 
کفاف  حقوقم  این که  واسطه  به  می بینم 
هزینه های روزمــره ام را نمی دهد خود را 
محتاج می بینم. لطفا یا حقوق ما را افزایش 
دهید یا به کمیته امداد، معرفی مان کنید. 
مــحــروم مــان  کــه  هــم  معیشتی  از کمک 

کردید.
 پخش زنده نشدن برنامه های جهان آرا  •

و ثریا یک جانبه گرایی صداوسیما و دولت 

ومجلس را ثابت می کند.
صف معاینه فنی چند کیلومتر شــده. از  •

را  دی   29 تاریخ  خواهشمندم  مسئوالن 
تمدید کنند تا بتوانیم معاینه فنی بگیریم.

 طرح L.E.Zبرای خودروهای فاقدمعاینه  •
فنی نوعی کــالهــبــرداری درقــالــب قانون 
است که بــرای برخی نهادها وسازمان ها 

درآمدزاست.
 واقعا متاسفم برای کسانی که نمی توانند  •

پاسخ منتقدان دولــت را بدهند و  به جای 
بصیرتی  برنامه  ــده  زن گویی،پخش  پاسخ 

جهان آرا را حذف کردند.
دوســتــی بــه مــداحــی قبل از نماز جمعه  •

اعتراض کرده است. به او بگویید که ظاهرا 
شما مزدور دشمن هستی که از حرف حساب 

ناراحت می شوی.
 من و همسرم به دلیل نداشتن تمکن مالی  •

و رعایت کردن حداقل ها چند سالی است 
که در دوران عقدیم  و با یک پراید و حقوق 
14 ساعت کــاری،  ــا یک میلیون و 500 ب
دقیقا چطور جزو دهک پر درآمد تشخیص 
تعلق  ما  به  معیشتی  بسته  که  شدیم  داده 
نگرفته؟ تو رو خدا یکی که صداش می رسه 

رسیدگی کنه.
ــردم است  • ــرف م ــن ستون ح ــم ای  مــی دان

ولی من هم از همین مردم هستم. حاال که 
50 ساله شــده ام به چندجا مراجعه کردم 
اما در جواب گفتند سن شما باالست و من 
در بهترین ســال هــای جوانی ام یک سال 
از عمرم را در دفــاع از میهن و خــاک وطن 
جنگیده ام. 10 سال در اداره ای کارکردم 
تعدیل نیرو زدند و بیکار شدم. توی همین 
اوضاع، ورشکسته شدم. با این سن، چگونه 
باید زندگی ام را اداره کنم؟ آیا جایی هست 

که به حرف دل ما گوش کند؟
 نیازمند کمک معیشتی هستم. مستاجرم  •

و شغل درستی ندارم. بسته معیشتی به من 
تعلق نگرفته بعد هم تهدید کردند که اگر 
پیگیری کنید یارانه رو قطع می کنند. لطفا 

رسیدگی کنید.

بارزانی ها از تاریخ عبرت می گیرند؟ 

پس از تصویب الزام آور مصوبه اخراج نظامیان 
آمریکایی از عراق درپارلمان این کشور، آمریکا 
برای تداوم حضور نظامی در منطقه واردمذاکره 
با مقام های منطقه کردستان  عراق  شده است.
به تازگی هیئت آمریکایی با نیچروان بارزانی 
ــاره احــداث  رئیس منطقه کردستان عــراق درب
چهار پایگاه نظامی  در این منطقه و همچنین 
تسریع در افتتاح  بزرگ ترین کنسولگری آمریکا 
در جهان در شهر اربیل گفت وگو کــرده است، 
حتی بنا به گفته رسانه ها قرار است  دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا با »مسعود بارزانی« رئیس 
حزب دموکرات کردستان عراق به منظور بررسی 
احــداث بزرگ ترین پایگاه آمریکا در اربیل، در 
حاشیه کنفرانس داووس دیدار  کند. مجموع این 
رخدادها، اکنون این پرسش را مطرح می کند 
که مقامات سیاسی اربیل چه اهدافی دارند و آیا 
می توانند زمینه باقی ماندن نیروهای نظامی 
آمریکایی در شمال عراق را ایجاد کنند؟واقعیت 
این است که بارزانی ها هرچند با حضور نظامیان 
آمریکایی در عــراق  موافق اند اما پارلمان این 
کشور رای به اخراج نظامیان بیگانه داده است 
و کردها نیز ملزم انــد که به ایــن مصوبه  و حق 
حاکمیت عراق احترام بگذارند.درواقع هر چند 
کردستان عراق به عنوان یک منطقه فدرال در 
قانون اساسی این کشور شناخته شده است اما 
بر اســاس 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 حاکمیت  با دولــت مرکزی اســت.ازســوی 
دیگر ، حکومت منطقه  کردستان و شخصیت های 
سیاسی کردی باید با درس گرفتن از تاریخ نسبت 
به این موضوع واقف باشند که اعتماد به آمریکا، 
برایندی جز خیانت و خالی شدن پشت آن ها 
فراموش  نباید  ــردی  ک است.مقامات  نداشته 
کنند که تاریخ روابــط کردها با آمریکا، تاریخی 
مملو از نگاه ابزاری آمریکا به کردهاست. در دهه 
90 میالدی و در قیام مردم عراق علیه صدام، 
آمریکایی ها که قول کمک به کردها را داده بودند، 
در وسط معرکه آن ها را تنها گذاشتند و به دیکتاتور 
بغداد برای کشتار زنان و کودکان کرد چراغ سبز 
نشان دادند. یکی از بزرگ ترین نسل کشی های 
تاریخ  علیه کردهای عراق وتحت نظارت دولت 
بوش پدر صورت گرفت، ولی باز هم این مسئله 
برای سیاستمداران کرد درس عبرت نشد.چرا 
راه دور برویم   همین اواخر، هنگامی که داعش 
در مواجهه با الحشد الشعبی و ارتش عراق در 
نواحی مرکزی و غربی آن کشور دچار مشکل شد، 
جهت حرکت نظامی خود را تغییر داد و به منطقه 
کردستان عراق حمله کرد و به 30 کیلومتری 
اربیل رسید اما درخواست های پی در پی مسعود 
بارزانی از آمریکا برای کمک رسانی به نیروهای 
پیشمرگه کرد، با سکوت آمریکا روبه رو شد به 
گونه ای که بارزانی از سپهبد شهید سلیمانی 
درخواست کمک کرد که این درخواست بالفاصله 
مورد قبول ایران قرار گرفت و در طی چند ساعت، 
مستشاران نظامی سپاه پاسداران همراه با کمک 
ــرود آمدند و  هــای نظامی در فــرودگــاه اربیل ف
اربیل را از خطر سقوط نجات دادنــد. واقعیتی 
که شخص بارزانی به طور رسمی به آن اذعان و 
اعالم کرده است که اولین کشوری که به کمک 
کردهای عراق در برابر حمله داعش آمد، ایران 
بود. مثال دیگر در خصوص دیدگاه آمریکا راجع به 
کردهای عراق را در ماجرای همه پرسی و عاقبت 

آن و بازپس گیری شهر کرکوک توسط دولت 
مرکزی عــراق از دولــت اقلیم کردستان شاهد 
بودیم که یکی از بزرگ ترین شوک های تاریخی 
را به کردهای منطقه در خصوص ماهیت حمایت 
آمریکا از کردها وارد کرد و یاس و ناامیدی شدیدی 
را در بین کردهای عراقی ایجاد کرد، در این اواخر 
اعالم عقب نشینی یک باره آمریکا از شمال سوریه 
نیز بزرگ ترین درسی است که طی سالیان اخیر 
در برابرمتحدان کاخ سفید خودنمایی می کند، 
با همه این واقعیت ها، دلخوش کردن به حمایت 
های لفظی و رسانه ای آمریکا از کردهای عراق ، 
جای تعجب فراوانی دارد.به خصوص حاال که در 
واقع، ضد آمریکایی بودن وجه مشترک گروه های 
مقاومت و بخش زیادی از مردم عراق در این  بازه 
زمانی شده است و از سوی دیگر منطقه کردنشین 
نیز هیچ عمق استراتژیک برای تجزیه طلبی ندارد 
و از همه مهم تر  همان طور که اشاره شد آمریکا 
به هیچ وجه شریک قابل اعتمادی برای کردها 
نیست به نظر می رسد به نفع آن هاست که با بغداد 
در موضوع اخــراج نیروهای آمریکایی از عراق 
همسوشوند.کردها باید این جمالت »ریچارد 
هاس« رئیس شورای روابط خارجی آمریکا را که 
در پاسخ به خروج آمریکا از سوریه نوشته است 
ــزه گــوش خــود کنند: » تصمیم ترامپ برای  آوی
خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه و تنها 
گذاشتن کردها نه تنها موجب خواهد شد تا داعش 
بازسازی شود بلکه به دولت سوریه نیز کمک می 
کند تا حاکمیت خود را برقرار کند و این پیام را 
نیز به جهانیان مخابره می کند که نمی توان روی 
آمریکا حساب کرد. این موضوع موجب جسورتر 
شدن دشمنان و کم اهمیت تر شدن ائتالف ها 
می شود. برای دوست بودن با آمریکا اکنون زمان 
خطرناکی است«. البته بهتر است این گونه بگوییم 
: دوستی با آمریکا نه اکنون که همیشه تاریخ برای 
کردها خطرناک بوده  آیا بارزانی هااز تاریخ درس 

می گیرند؟

تولیت آستان قدس :

اتحاد مردم و حضور متعهدانه در مناسبت های ملی سرمایه اصلی کشور است
تولیت آستان قدس با تأکید بر این که مراسم  ملی 
را باید نماد وحــدت و اتحاد جامعه قــرار دهیم، 
تصریح کرد: اتحاد و حضور متعهدانه مردم در 
مناسبت های ملی سرمایه اصلی کشور ماست 
که دشمن از آن هراس دارد، زیرا دشمن هرچقدر 
خوی استکباری و وحشی گری نیز داشته باشد 
بازهم می داند که با یک ملت نمی تواند بجنگد. به 
گزارش آستان نیوز، حجت االسالم »مروی« روز 
گذشته در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت دهه 
مبارک فجر خراسان رضوی که در تاالر والیت 
حرم مطهر برگزار شد، اظهار کرد :  22 بهمن، 
روز قدس و 9 دی از ایام ا... هستند و تشییع با 
شکوه پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی و شهدای 

مقاومت نیز به تعبیر رهبر معظم انقالب از ایام 
ا... بود. وی افزود: در مراسم تشییع باشکوه پیکر 
حاج قاسم سلیمانی دشمن عظمت ملی کشور ما 
را مشاهده کرد، بنابراین تالش کرد به گونه ای 
ــرا وقتی این  ایــن وحــدت و اتحاد را بشکند، زی
 اتحاد شکسته شد راه برای نفوذ هموار می شود.
وی افزود: باید به مردم آگاهی داد تا باور داشته 
باشند شرکت شان در این راهپیمایی ها بر امنیت 
کشور، وحدت ملی و عقب رانــدن دشمن تأثیر 
گــذار است و مــردم باید این ها را لمس کنند تا 
ــد، در این  با همه گالیه ها و انتقاداتی که دارن
راهپیمایی ها شرکت کنند. وی تصریح کرد : مگر 
افرادی که برای تشییع سردار سلیمانی آمدند 

گالیه، انتقاد و شکایت نداشتند؟ حتما داشتند 
اما با وجود این حضور یافتند و عظمت ملی را به 
دشمن نشان دادنــد.وی موضوع حائز اهمیت 
دیگر را القای امید به جامعه خواند و تصریح کرد: 
از موضوعات حائز اهمیت دیگر این است که ما به 
مردم امید بدهیم، ما باید مردم را راجع به آینده 
امیدوار کنیم و این کار را رهبر معظم انقالب 
همواره انجام می دهند. وی تصریح کــرد: در 
جامعه انتقاد باید باشد، باید مشکالت جامعه، 
دردهای مردم و ضعف ها بیان شود، اما این امر 
نباید به صورتی باشد که مردم را ناامید یا دلسرد 
کنیم، انتقادها نباید به گونه ای باشد که مردم به 

اصل انقالب و نظام بدبین شوند.

مصطفوی- در قسمت اول می بینید:  دختری 
در شب عروسی ناگهان غیب می شود. در قسمت 
دوم می بینید: دخترک همچنان گم شــده و 
مراسم عروسی به هم می خورد. در قسمت سوم 
و  اســت  ناپدید  همچنان  دختر  آن  بینید:  می 
داماد میلیاردر قصه ما همچنان دنبال عشقش 
می گردد. در قسمت چهارم می بینید: عروس 
خانم ناگهان پیدا می شود اما هنوز معلوم نیست 
که این مدت کجا بوده و... سریال دل که حاال به 
قسمت هفتم رسیده هنوز معلوم نیست چقدر از 
قصه را پیش برده است.  این سریال البته شروع 
چندان جذابی هم نداشته است، شما در قسمت 
اول جز یک خانه الکچری، اسباب و جهیزیه 
فوق الکچری و یک عروسی رویایی چیز دیگری 
نمی بینید. حــاال هــم کــه ســریــال، هفت هفته 
مخاطب را تشنه نگه داشته انگار روند قصه همان 
طور و شبیه قبل قفل مانده است. نکته جالب این 
جاست که در تمام قسمت ها، ابتدا قسمتی از آن 
چه گذشته را می بینیم. داستان هم از چند دقیقه 
پیش از انتهای قسمت قبل شروع می شود و چند 
دقیقه آخــر هم چند سکانس جالب از قسمت 
بعد  را می بینیم. جوری که انگار نویسنده، بشکه 

بشکه آب به سریال بسته است و داستان هم آن 
قدر کشدار شده که حوصله همه را سر برده است. 
گزارش مفصلی از سریال راکد »دل« نوشته ایم 
که عجیب مخاطب را دلزده می کند. می توانید 
مشروح آن را در صفحه سینما و تلویزیون بخوانید.

کجا رفت آهنگ ساز کاله قرمزی     
کاله قرمزی مال دهه 60 و 70 نیست، مخصوص 
دهه 80 و 90 هم نیست. کاله قرمزی  سن و 
سال نمی شناسد. همه مان با هر سن و سالی 
با این عروسک خاطره داریــم. یک نسل مان با 
»کــاله قرمزی و پسرخاله« و یک نسل با »کاله 
قرمزی و بچه ننه« تا حاال کلی حرف و گزارش و 
گفت و گو درباره عروسک گردان ها، بازیگران و 
کارگردان های مجموعه  ها و فیلم های سینمایی 
کاله قرمزی  گفته شده است اما آهنگ ساز این 
آهنگ  علیقلی  محمدرضا  کیست؟  ها  برنامه 
ساز مطرح و نامزد بیش از 15 سیمرغ بلورین 
بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر، یکی از 
خاطره سازترین و پرکارترین آهنگ سازهای 
حوزه موسیقی کودک است.  در صفحه ادب و هنر 
درباره  علیقلی و همکار او یعنی بهرام دهقانیار 

نوشته ایم و در پی این سوال بودیم که چرا آثار 
کودک و نوجوان  از حضور آهنگ سازان  چیره 

دستی  همچون علیقلی خالی شده است .

رسوایی جو     
با ادعای  »معاون رئیس جمهور سابق آمریکا 
سوءرفتار با زنان روبه رو شده است.« جوبایدن که 
یکی از بخت های اصلی نامزدی حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 به 
شمار می آید این هفته با دو ادعای سوءرفتار با 
زنان روبه رو شده است. دستیار یکی از اعضای 
عضو مجلس نمایندگان به تازگی مدعی شده  
ــال 2009 در یــک مــراســم جــمــع آوری  در س
کمک های مالی برای حزب دموکرات، بایدن او 
را به نحو نامناسبی لمس کرده است، او اما از این 
موضوع شکایت نکرده است. البته بایدن قبل از 
این هم بارها حتی در برابر دوربین ها رفتارهای 
سوال برانگیزی با زنان و دختران جوان داشته 
است. در مطلب مفصلی، گزارشی در این باره 
و نقش آن در تاثیر گذاری بر شانس جو بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 داشته ایم. 

صفحه بین الملل را بخوانید.

پیام تسلیت رهبر انقالب به ماموستا مالقادر قادری
حضرت آیــت ا... خامنه ای، درگذشت فرزند 
جناب ماموستا آقــای مالقادر قــادری را به وی 
تسلیت گفتند. به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و 
نشر آثــار رهبر انقالب، متن پیام ایشان به این 

شرح است: »بسم ا... الرحمن الرحیم/ جناب 
مستطاب ماموستا آقای مالقادر قادری دامت 
توفیقاته/ مصیبت وارده بر جنابعالی را صمیمانه 
تسلیت عرض می کنم و صبر و اجر الهی را برای 

شما و رحمت خدا بر جوان درگذشته را مسئلت 
می نمایم./ والسالم علیکم و رحمةا... 

سّیدعلی خامنه ای
30 دی 1398«

وزیر کشور خبر داد

دستگیری عوامل کیک های آلوده
وزیر کشور با اشاره به بررسی موضوع وجود 
قرص در کیک های خوراکی از سوی ناجا و 
وزارت اطالعات، گفت: عده ای از افراد، این 
کار را بعد از خرید کیک انجام داده بودند که 
بازداشت هم شدند و برخی آن را برای کار 

تفریحی انجام داده بودند. به گزارش 
فارس، رحمانی فضلی روز گذشته در 
پایان جلسه ستاد هماهنگی اطالع 

رسانی اقتصادی کشور گفت: موضوع 
انتظامی  نیروی  در  هم  کیک ها 

و هــم در وزارت اطالعات 
بررسی شد و به این نتیجه 

رسیدند که عده ای از افراد این کار را بعد از 
خرید کیک انجام داده بودند که بازداشت 
هم شدند و برخی آن را بــرای کار تفریحی 
انجام داده بودند.وی همچنین با اشاره به 
اظهارات کارشناس در برنامه سالم صبح 
ــود سم سرطان  به خیر مبنی بر وج
پاستوریزه  شیرهای  برخی  در  زا 
صداوسیما  در  گفت:متاسفانه 
مصاحبه غیر تخصصی انجام شد 
کــه مجری تخصص نــداشــت و 
مالحظات  هــم  کارشناس 

الزم را نداشت. 

موسوی: اگر مصلحت بر کاهش روابط با لندن باشد درنگ نمی کنیم 

هادی محمدی – سخنگوی وزارت خارجه 
ــاره بحث طــرح کاهش روابــط  کشورمان درب
ــا انــگــلــیــس در مــجــلــس شــــورای اســالمــی   ب
خاطرنشان کرد: مجلس رکن رکین در ایران 
است و نمایندگان ملت مجازند دربــاره تمام 
موضوعات داخلی و خارجی که احساس می 
کنند اظهارنظر کنند، اگر تصمیمی گرفته شود 
وزارت خارجه در چارچوب سلسله مراتبی که 
در نظام است و مصالحی که تشخیص می دهد 

آن را اجرا خواهد کرد. 
و  نظام  که  تصمیمی  ببینیم  کنیم  صبر  باید 
وزارت خارجه خواهند گرفت به چه سمت 
و سویی است و اگر مصلحت ایجاب کند که 
چنین شود در اقدام آن درنگ نخواهیم کرد. 
ــان، سیدعباس موسوی  ــراس ــزارش خ بــه گـ
که روز گذشته در نشست خبری به سواالت 
خبرنگاران پاسخ می داد، همچنین درباره 
اعـــزام نیروهای کــره جنوبی بــه منطقه نیز 
گفت: دولت کره به ما اطالع داد که بخشی 
از ناوگانش را در منطقه عدن به صورت گشت 
زنی و خارج از ائتالف آمریکا وارد منطقه کند 
که ما گفتیم غیرقابل قبول می دانیم و آن را 

همسویی با ماجراجویی آمریکا اعالم کردیم 
که شایسته روابط دیرینه، قدیمی و دوستانه 
ما با کره جنوبی نیست. اقداماتی را در سطح 
دیپلماتیک آغــاز کردیم که اگــر ایــن تصمیم 
نهایی و اجــرا شــود، اقــدامــات مقتضی دیگر 

مدنظر است که بعد از آن اعالم خواهیم کرد. 
  وی همچنین از سفر رئیس دومای روسیه در 
هفته آینده به تهران خبرداد و افزود : محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی ایران در رأس 
هیئتی به اوکراین رفته و حامل پیام رئیس 
جمهور ایــران به اوکراین است ضمن این که 
یکی از مقامات منطقه فردا به ایــران می آید 
که در صــورت قطعی شدن اعــالم می کنیم.
به تازگی سفر وزیــر خارجه پاکستان را هم 
داشتیم که درباره مسائل منطقه ای و نقشی 
که پاکستان مایل است در بحث تنش ها ایفا 
خراسان  هــای  گرفت.شنیده  کند،صورت 
حاکی است منظور سخنگو از مقام منطقه ای 
یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان است که در 
ادامه رفت و آمدهای افزایش یافته این روزها 
میان مقامات ارشد ایران و عمان ، فردا برای 

پاره ای مشورت ها وارد تهران خواهد شد.

توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره      
بودجه نظامی کشور

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ارقامی که 
توسط ظریف وزیر امور خارجه به عنوان بودجه 
نظامی ایــران ذکر شده است، توضیح داد.به 
گزارش روز دوشنبه اداره کل اطالع رسانی و 
امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سید عباس 
موسوی در این توضیح اظهار کرد: ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان در چند سخنرانی  اخیر 
از جمله حضور امروزشان)روز گذشته( در صحن 
علنی مجلس، توانمندی های بــاالی نظامی 
ایران را به رغم هزینه بسیار کم به نقل از منابع  
و ژورنال های نظامی معتبر خارجی حدود 16 
میلیارد دالر بیان می کرد که در مقایسه با هزینه 
های 70 میلیاردی برخی کشورهای منطقه 
و صدها میلیارد دالری ابرقدرت ها ناچیز می 
نمود.موسوی خاطر نشان کرد: امروز به دنبال 
سخنرانی در مجلس، از طرف ستاد کل نیروهای 
مسلح مطلع شدند که کل بودجه دفاعی کشور 
کمتر از شش میلیارد دالر است و پیشرفت های 
موجود با این بودجه بسیار ناچیز در مقایسه با 

دیگر کشورها به دست آمده است.

رئیسی: الزمه قوی شدن کشور اجرای قاطع عدالت و مبارزه بی امان با فساد است 
مردم مناطق سیل زده به هیچ عنوان نگران تثبیت مالکیت اراضی خود نباشند 

رئیس قوه قضاییه، بیانات مقام معظم رهبری در 
نماز جمعه تهران مبنی بر لزوم قوی شدن کشور 
را نقشه راه برای همه مردم و به ویژه مسئوالن 
دانست و تاکید کــرد: اجــرای عدالت، مبارزه 
ــورت پیگیرانه،  ــرای قانون به ص با فساد و اج
هماهنگ و مستمر، از جلوه هــای قــوت نظام 
قضایی کشور اســت.بــه گــزارش مــیــزان، آیت 
ا... سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه 
شــورای عالی قوه قضاییه، بیانات مقام معظم 
رهبری در نماز جمعه اخیر تهران را راهبردی 
خواند و تصریح کرد: »حضور مردم در این اجتماع 
عظیم، نماد وحدت امت و امام و پیوند همیشگی 
مردم و نظام جمهوری اسالمی بود و از روزهای 
به یادماندنی انقالب شد.«وی به موضوع قوت 
در عرصه قضایی پرداخت و با بیان این که اجرای 

عدالت، مبارزه با فساد و اجرای قانون به صورت 
پیگیرانه، هماهنگ و مستمر، از جلوه های قوت 
نظام قضایی کشور است، بر لزوم رسیدگی قوی 
به دعاوی و پیگیری و دفاع جانانه از حقوق مردم 
تاکید کرد و افزود: همه همکاران ما در دستگاه 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  مخاطب  قضایی، 
خالصانه  حضور  با  باید  بیانات  ایــن  و  هستند 

مدیران و انجام وظایف قانونی، به صورت کامل 
تحقق یابد. این موضوع هم تنها با سخنرانی 
اتفاق نمی افتد بلکه باید همانند شهید سلیمانی 
در صحنه حضور داشت. مکتب سردار سلیمانی 
)رضوان ا... تعالی علیه(، مکتب حضور و خدمت 
خالصانه به مــردم است و ایشان نماد خدمت 
با  به مــردم شدند.رئیسی همچنین  خالصانه 
اشاره به حادثه سیل در سیستان و بلوچستان، 
صبوری مردم بلوچ و سیستانی را زبانزد دانست و 
با قدردانی از تالش های مردم، دولت، نهادهای 
انقالبی، نیروهای نظامی و دستگاه های امدادی 
برای کمک رسانی، به مردم مناطق سیل زده 
اطمینان داد که با تالش های دستگاه قضایی، 
هیچ گونه نگرانی راجع به تثبیت مالکیت خود به 

ویژه در اراضی کشاورزی نداشته باشند. 

ذوالنوری: خطای سفیر انگلیس 
محرز شد

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی  در گفت وگو 
در  انگلیس  سفیر  گفت:  خبرنگاران  باشگاه  با 
انجام وظایف دیپلماتیک خود خطا داشته است؛ 
سفیران و دیپلمات ها در خانه، سفارت و خودروی 
دیپلماتیک شان مصونیت دیپلماتیک دارند و خارج 
از این سه باید بر اساس ضوابط کشور میزبان رفتار 
کنند. او افزود: به همین دلیل، خطای آن ها محرز 
است و تذکر صورت گرفت و برخورد های سخت 
تری هم به حول و قوه الهی خواهد شد. رئیس 
کمیسیون امنیت ملی در پایان یادآور شد: موضوع 
اخراج سفیر در کمیسیون تصمیم گیری نشد و به 

رسوایی جو،دلزدگی»دل« و کاله قرمزی به دنبال علیقلی!
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تحلیل روز

پیشدستانه علیه »جمعه بزرگ«
کشور عراق از دو، سه روز پیش دوباره شاهد ناآرامی 
در شهرهای مختلف خود بود، این اخبار اگرچه در 
هر زمانی برای کارشناسان حوزه بین الملل  مهم 
است، ولی با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری 
تظاهرات میلیونی ضدآمریکایی در جمعه پیش رو 
که گام دوم عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی 
محسوب می شود، برای همه  بسیار مهم و حساس 
شده و خیلی ها به دنبال دستیابی به اطالعاتی 
درخصوص آخرین وضعیت این ناآرامی ها هستند. 
ناآرامی هایی که یکی از مهم ترین شاخصه هایش 
این  است که در فضای پس از شهادت ســرداران 
مقاومت از جمله ابومهدی المهندس نایب رئیس 
حشد الشعبی در عراق انجام می شود. شاخصه 
دیگر ناآرامی ها هدفمند بودنش با هدف تحریک 
مردم علیه نظام سیاسی عراق است. هجمه به هویت 
الحشد الشعبی و شهدای نصر صریح تر شده است.
بستن جاده ها و راه های ارتباطی و تعطیل کردن 
فرودگاه ها و ادارات نیز از جمله اقدام هایی است که 
در این زمینه انجام می شود. سومین شاخصه این که 
ناامنی های روزهای اخیر در برخی مناطق به ویژه 
در نجف و کربال، گویای این است که تحوالت عراق 
از وجه مردمی  باالیی برخوردار نیست و مخالفان 
داخلی و خارجی دولت عراق این تحوالت را سازمان 
دهی و اجرا می کنند. ویدئوهایی نیز منتشر شده 
که سرکرده های باندهای تندرو جوکر وابسته به 
اعتراض های خیابانی بر سر تقسیم غنایم سرقتی 
به شدت با یکدیگر دچار اختالف شده و به جان هم 
افتاده اند. از سوی دیگر،تحول جدیدی که در عراق  
در روزهای پس از ترور سرداران مقاومت روی داده، 
تمایل و اقدام عملی به هم افزایی از سوی گروه های 
مقاومت از یک سو و مقتدی صدر از سوی دیگر است.
بنابراین چهارمین شاخصه این است که ناآرامی ها 
در حالی بار دیگر شدت یافت که گروه های سیاسی 
عراق درباره پایان دادن به بحران سیاسی موجود به 
اجماع نزدیک شده بودند. در واقع، ضد آمریکایی 
بودن وجه مشترک گروه ها و بخش زیادی از مردم 
عراق در این  بازه زمانی است و در این شرایط ناامنی 
های جدید شکل گرفته است.در پس تمام دودها و 
آتش هایی که تعداد محدودی از نقابداران در میان 
تجمعات اعتراضی برحق مردم عراق افروختند آتش 
کینه و حقد آن ها از برپایی دولتی شیعی و مقتدر در 
عراق هم نهفته است. مردم عراق به وضوح در پی 
اصالح دولت و دستیابی به حقوق برحق خود از 
طریق راه های مسالمت آمیز هستند در حالی که 
آمریکایی ها ورسانه های سعودی-اماراتی با سوار 
شدن بر موج خواسته های برحق مردم به دنبال 
روی کار آمدن حکومتی وابسته هستند، بنابراین 
دور از انتظار نیست که جبهه مخالف محور مقاومت 
تا برگزاری تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی  و فضای 
پس از آن برنامه های خبیثانه ای را درپیش گیرد 
تا بتواند با بهره گیری از ناامنی های داخلی عراق 

تظاهرات روز جمعه را به حاشیه براند.

مهدکودک کاخ سفید
کاخ سفید در یک لجبازی آشکار، دستور بازبینی در 
" برنامه ناهار سالم مدارس " را که ابتکار همسر باراک 
اوباما ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود ، در روز تولد 
میشل اوباما صادر کرد .پیشتر همسر رئیس جمهور 
سابق آمریکا در کتاب خود به نام"شدن" نوشته بود: 
»از این که بانوان آمریکایی، ترامپ زن ستیز را بر 
هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری 

۲۰۱۶ ترجیح داده اند، تعجب می کنم.«

توئیت روز 

مورالس نامزد ریاست جمهوری حزبش را اعالم کرد 

گزینه» اوو« 
»اوو مورالس« رئیس جمهور مستعفی 
بولیوی، گزینه پیشنهادی خــود برای 
این  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات 
کشور را معرفی کرد.به نوشته »فرانس 
ــرس«  ــس در »بــوئــنــوس آی ــورال ۲۴«، م
پایتخت آرژانتین اعالم کرد از »لوئیس 
آرکه« وزیر اقتصاد سابق بولیوی، برای 
نامزدی در انتخابات ۴ می ۲۰۲۰ )۱۸ 
۱۳۹۹( حمایت می کند. اردیبهشت 
آرکــه، در مــدت تصدی وزارت اقتصاد 
دولت مورالس توانست فقر را به میزان 
گسترده ای دربولیوی ریشه کن کند و 
اقتصاد این کشور را با افزایش صادرات 
گــاز، رونــق بخشد. وی در سال ۲۰۱۷ 
ــه استعفا  ــه دلــیــل بــیــمــاری مــجــبــور ب ب
شد.مورالس اولین رئیس جمهور بومی 
بولیوی، در ادامه گفت: »جنبش دهقانی 
ما خود را از مردم جدا نمی داند و مردم را 
به حاشیه نمی راند«. از آن زمان، دولت 
کودتای بولیوی به ریاست »جنین آنز«، 
از نوادگان استعمارگران اولیه بولیوی، 

اعتراض های مردم را با خشونت پاسخ 
داده و کشتار بومیان ایــن کشور را بار 
دیگر احیا کرده است.او که رهبری حزب 
سوسیالیست بولیوی را برعهده دارد، 
پاییز امسال و در حالی که برای بار چهارم 
ــود، از سوی  در انتخابات پیروز شــده ب
ــزاب مخالف به تقلب متهم شد و در  اح
نهایت با تهدید ارتش بولیوی و تحت فشار 
کشورهای غربی، مجبور به ترک کشورش 
شد. او دو ماه پیش از آرژانتین پناهندگی 
سیاسی دریافت کرد.شمار آمار رسمی 
کشته شدگان در بولیوی از آغاز اعتراض ها 
به بیش از ۳۰ نفر رسیده است. همچنین 
ده ها نفر مفقود، بیش از ۷۰۰ تن زخمی 
و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده اند.
مورالس در مصاحبه ای دیگر گفته بود 
که دلیل فشار آمریکا برای برکناری او، 
ــای گسترده بولیوی با چین  ــرارداده ق
در زمینه استخراج لیتیوم و همچنین 
خودداری وی از قطع روابط با ایران، کوبا 

و ونزوئال بوده است.

گروه بین الملل-در آستانه راهپیمایی میلیونی 
مــردم عــراق علیه اشغالگران آمریکایی،  موج 
دیگری از خشونت در خیابان های بغداد در 
حــال اوج گیری اســت .بــرخــی تحلیل  گــران 
نقش رسانه های سعودی و آمریکایی در دامن 
زدن به دور جدید خشونت ها را بسیار موثر 
می دانند. مقتدی صدر و بسیاری از احزاب 
عراقی از تخریب کنندگان اعالم برائت کرده 
و خواستار تفکیک معترضان با آن ها شده اند . 
تظاهرات   در استان های جنوبی عراق  از اول 
اکتبر با مطالبات سیاسی واجتماعی و اقتصادی 
آغاز شد اما با دخالت سفارت آمریکا در بغداد و 
فضاسازی رسانه های آمریکایی وسعودی وشبکه 
های اجتماعی تالش شد که مسیر اعتراضات 
به اقدامات خشونت آمیز سوق داده شود و  با 
استمرار بخشیدن به آن، به عادل عبدالمهدی 
نخست وزیــر فرصت اصــالح امــوری را که قول 
داده بود، داده نشود. نفوذ عوامل اغتشاشگر 
نقابدار که بنابر گفته منابع محلی از طرف های 
امــاراتــی و سعودی پــول گرفته انــد در صفوف 
تظاهرکنندگان و کشاندن مسیر اعتراضات 
به خشونت این گمانه را تقویت کرد که طرف 
های خارجی بیش از این که به دنبال اصالح 
باشند به دنبال کودتای سیاسی و فروپاشی 
همه سازمان های دولتی هستند. چرا که از 

سوی عوامل نفوذی این شعار مطرح می شد که 
هیچ کس را قبول ندارند و همه این اتفاقات در 
حالی بود که بخش زیاد مشکالت عراق ناشی از 
لشکرکشی آمریکا و تداوم اشغال این کشور است.
مداخله آمریکا فقط به این خالصه نشد بلکه این 
کشور با نقض مکرر حاکمیت عراق و در آخر ترور 
سردار سلیمانی وابومهدی مهندس خشم مردم 
عراق را برانگیخت و پارلمان عراق با تصویب 
مصوبه ای از دولــت خواست فــوری نظامیان 
آمریکایی را از کشور اخراج کند. مقتدی صدر 
رهبر جریان صدر هم در پی این مصوبه از مردم 
عراق خواست با شرکت در راهپیمایی میلیونی، 
نظر خود را درباره اشغالگران آمریکایی مطرح 
کنند. روز جمعه )۴ بهمن(؛ به دعوت مقتدی 
صدر تظاهرات میلیونی و مسالمت آمیز ضد 
آمریکایی با هدف پایان دادن به حضور نظامی 
آمریکا در عراق برگزارخواهد شد و به تحلیل 
کارشناسان، آمریکا تمام تالش خود را وقف 
تشدید اغتشاش و هرج و مرج در عراق خواهد کرد 
ولی این اعتراض ها از روز  دوشنبه با پایان یافتن 
مهلت به رئیس جمهور عراق برای معرفی نخست 
وزیر جدید آغاز شده است و در این بین شبکه 
های آمریکایی نیز به دنبال تغییر مسیردادن به 
این اعتراضات مسالمت آمیز عراق هستند تا در 
روز جمعه آینده ) ۴ بهمن( بیشتر به اهداف خود 

برسند.روز دوشنبه تیتر اول همه شبکه های 
موافق با آمریکا و سعودی این بود که آخرین مهلت 
تظاهرات کنندگان به »برهم صالح« رئیس جمهور 
عراق برای معرفی نخست وزیر جدید، به پایان 
می رسد و موج جدیدی از اعتراض های خیابانی 
در عراق آغاز خواهد شد و به همین دلیل طی 
چند ساعت اخیر، فراخوان های جدیدی برای 
برگزاری تظاهرات های ضد دولتی منتشر شده 
است.در این زمینه پایگاه خبری بغداد الیوم با 
اشاره به این که ضرب االجل تعیین شده برای 
مقامات سیاسی عراق از سوی تظاهرات کنندگان 
در ناصریه بــوده  نوشت: همان طور که انتظار 
می رفت در پی پایان این مهلت،  فراخوان هایی 
برای تشدید اعتراض ها منتشر شد و برخی از 
معترضان به بستن خیابان ها در بغداد اقدام 
الحره  آمریکایی  شبکه  خبری  کردند.پایگاه 
نیز  طی یادداشتی با تیتر تیک تاک ساعت... 
تاکتیک های مورد انتظار تظاهرات کنندگان در 
عراق با اراده ضعیف ایران بار دیگر روی پروژه 
ایران ستیزی واشنگتن در ناآرامی های اخیر عراق 
متمرکز شده است و با جهت دهی به اعتراض های 
خیابانی،  اقدامات خرابکارانه جدید در عراق را 
پیش بینی می کند.شبکه الحره،همچنین در 
خبری مدعی حمله بامداد روز  دوشنبه نیروهای 
امنیتی عراق به میدان التحریر بغداد برای متفرق 
کردن تظاهرات کنندگان با توسل به زور شد و 
برای اثبات این ادعا، پست های برخی کاربران 
در توئیتر در این باره را بازنشر داد در حالی که 
واقعیت ماجرا به نقل از رسانه های دولتی و حتی 
مستقل عراقی چیز دیگری است.این شبکه 
در مسیر تشویق معترضان به خشونت افزود:" 
با آن که جمعیت حاضر در خیابان در مقایسه با 
دو ماه گذشته کاهش یافته اما از روز یک شنبه، 
میزان خرابکاری ها مثل بستن مسیر فرودگاه 
یا پل ها و آتـــش زدن ساختمان ها یا محاصره 
مراکز مهم مثل نیروگاه برق افزایش یافته است. 
"پایگاه خبری شبکه اسکای نیوز عربی )وابسته 
به امــارات( نیز با تاکتیک کشته سازی  به طور 
مشخص روی تشدید موج تظاهرات ها در عراق 
مانور داد و صرفا به تشدید تدابیر امنیتی در 
بغداد پرداخت و بدون استناد به گزارش های 

رسمی یا غیر رسمی، مدعی کشته و زخمی 
ــدن شــمــاری از معترضان خیابانی شــد.   ش
در خبری دیگر در حالی که  از بصره گزارش 
داده می شود که کلیه راه ها و پل ها باز است و در 
ترددهای  این شهر مشکلی وجود ندارد، پایگاه 
خبری عراقی المسلة، گزارش هایی درباره بسته 
شدن خیابان فرودگاه بین المللی نجف اشرف، 
بسته شدن اغلب خیابان های اصلی در »واسط« 
و درگیری در بزرگراه »محمد القاسم« در بغداد 
منتشر کرده است.با انتشار اخبارخرابکارانه 
و دروغ این رسانه های سعودی – آمریکایی؛ 
فرماندهی عملیات بغداد روز  دوشنبه اعالم کرد: 
یک گروه غیرقانونی که تالش داشت، جاده پایین 
بزرگراه محمد القاسم را ببندد، دستگیر کرده 
است زیرا شورای امنیت ملی عراق به نیروهای 
امنیتی دستور داده هر طرفی را که موجب بسته 
شدن ادارات یا راه ها می شود، دستگیر کنند.

پارلمانی  العبودی نماینده فراکسیون  نعیم 
الصادقون نیز در پاسخ به این اقدامات خرابکارانه 
گفت:" برخی افراد نفوذی در صفوف معترضان 
عراق با بستن جاده ها، تخریب اموال عمومی 
و خصوصی و پــاره کــردن عکس های شهدا به 
نوعی خرابکاری می کنند و هیچ ارتباطی با 
حاضران در تظاهرات های مسالمت آمیز در 
خیابان های مناطق مختلف عراق ندارند."وی 
در ادامه گفت: این اقدامات خرابکارانه، به 
خوبی هویت افراد پشت پرده  خود را روشن و 
ثابت می کنند که این اقدامات هیچ ارتباطی 
ــدارد.در  نـ مسالمت آمیز  تظاهرات های  بــا 
همین زمینه  مقتدی صدر رهبر جریان صدر 
ــراق نیز خواستار قائل شــدن تفاوت بین  ع
عناصر خرابکار و معترضانی شد که خواهان 
اعتراضات مسالمت آمیز هستند.به نظر می 
رسد که رسانه های سعودی و آمریکایی، که 
در قالب جنگ نرم در حال تحریک معترضان 
و بــزرگ نمایی اعتراض ها، با هــدف تحقق 
خرابکاری عناصر نفوذی هستند تمام تالش 
خود را وقف تشدید اغتشاش و هرج و مرج در 
عراق کرده اند تا از یک سو، بقای خود را در 
عراق  توجیه کنند و از سوی دیگر، از اهمیت 
تظاهرات ضد آمریکایی در این کشور بکاهند.

یک زن دیگر هم »جو بایدن« را به رفتار ناشایست متهم کرد 

جو در چنبره رسوایی جنسی!
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا که از حاال یکی از 
بخت های اصلی نامزدی حزب دموکرات در انتخابات 
می آید،  شمار  بــه   ۲۰۲۰ ــال  س ریاست جمهوری 
این هفته با دو ادعای سوءرفتار با زنان روبه رو شده 
است.»ایمی لپوس« دستیار سابق »جیم هیمس« 
عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه مدعی 
شده است که در سال ۲۰۰۹ در جریان یک مراسم 
جمع آوری کمک های مالی برای حزب دموکرات، 
بایدن او را به نحو نامناسبی لمس کــرده است.به 
نوشته پایگاه خبری »هیل«، لپوس درباره این که چرا 
تاکنون از این موضوع شکایتی نکرده، گفته است: »من 
هرگز شکایت نکردم. صادقانه بگویم، چون او معاون 
رئیس جمهور بود و من کسی نبودم.«وی همچنین 
گفته اقدام بایدن خالف حد و مرز شأن و احترام بوده 
و معاون وقت رئیس جمهور آمریکا نباید چنین رفتاری 
ــی داده است.سخنگوی بایدن فعال به این  انجام م
ادعای جدید پاسخی نداده است.روز جمعه هم زنی 
دیگر به نام »لوسی فلورس« نماینده سابق مجلس 
نمایندگان »نــوادا« با انتشار یادداشتی ادعا کرد که 
بایدن در سال ۲۰۱۴ در یک مراسم انتخاباتی او را به 
نحوی ناشایست و بیش از حد خودمانی لمس کرده 

است.بایدن این ادعا را رد کرد و گفت تصور نمی کند 
که رفتاری که داشته دور از آداب بوده است.این در 
حالی است که بایدن حتی در برابر دوربین ها بارها 
رفتارهای سوال برانگیزی با زنان و دختران جوان 
داشته و همین امر بارها سوژه رسانه ها شده است. پر 
سر و صداترین مورد از این اقدامات، به رفتار عجیب 
او با همسر »اش کارتر« وزیــر دفــاع وقــت آمریکا در 
سال ۲۰۱۵ بود که در رسانه ها بازتاب گسترده ای 
داشت.هرچند بایدن هنوز در انتخابات ۲۰۲۰ 
رسما نامزد نشده، امــا اغلب کارشناسان حضور 
وی در انتخابات را تقریبا قطعی می دانند. آخرین 
نظرسنجی های انجام شده میان طرفداران حزب 
دموکرات نشان می دهد بایدن باالتر از »برنی سندرز« 
در صدر محبوب ترین نامزدهای احتمالی انتخابات 
آینده آمریکا قرار دارد و اگر انتخابات امروز برگزار شود 
حتی می تواند »دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی 
آمریکا را شکست دهد.رسوایی های اخالقی نیز در 
میان سیاستمداران آمریکایی امری مسبوق به سابقه 
است. رئیس جمهورفعلی آمریکا، جورج بوش پدر، بیل 
کلینتون و حاال جو بایدن، تنها تعداد اندکی از این میان 

هستند که رفتار آن ها رسانه ای می شود.

تالش رسانه های آمریکایی و سعودی برای راه انداختن اعتراضات خشونت آمیز در عراق 

نقابدارها دوباره در خیابان های بغداد 

جنگ در لیبی در حالی همچنان ادامه دارد که 
تالش های منطقه ای و بین المللی برای پایان دادن 
به درگیری ها در این کشور وارد مرحله جدیدی 
شده اســت.در این زمینه نشست  صلح برلین با 
هدف بررسی بحران لیبی و تالش برای یافتن راه 
حل سیاسی برگزار شد، اما هیچ کدام از طرف های 
درگیری در لیبی از این کنفرانس استقبال نکردند 
و در آن حضور نداشتند.رجب طیب اردوغان نیز 
آلمان را به طور غیرمنتظره ترک کرد و به کشورش 
بازگشت. به نظر می رسد ترک ناگهانی اجالس 
برلین درباره بحران لیبی واکنشی به متهم کردن 
ــاره اعــزام شورشیان  رئیس جمهوری ترکیه درب
سوری حامی کشورش به طرابلس برای حمایت از 
دولت فائز السراج، نخست وزیر وفاق لیبی باشد. 
این در حالی است که درگیری ها در لیبی ادامه 
دارد. "خلیفه حفتر" که کنترل شرق لیبی را در 
دست دارد مدت هاست درصدد اشغال طرابلس 
و تشکیل دولت مرکزی در این کشور است و در این 

زمینه حمالت خود را به طرابلس و دیگر شهرهای 
کلیدی لیبی شدت بخشیده است. این شرایط 
سبب افزایش مداخالت خارجی در لیبی شده 
است به طوری که امارات و عربستان به طور رسمی 
از خلیفه حفتر حمایت می کنند و اقدامات کنونی 
نیز با چراغ سبز و حمایت های مالی و تسلیحاتی 
این کشورها صورت گرفته است. برخی منابع از 
اعزام بیش از ۷۰۰ نیروی نظامی توسط امارات 
و همچنین بمباران برخی مناطق لیبی توسط 
جنگنده های امــارات خبر داده اند.این شرایط 
سبب شد تا دولت وفاق ملی نیز از آنکارا برای حفظ 
موقعیت خود کمک بگیرد. در این زمینه بستن 
قرارداد نظامی و امنیتی همچنین موافقت ترکیه با 
اعزام نیروی نظامی به لیبی عملی شد. این شرایط 
با اعتراض جهانی و کشورهای همجوار روبه رو 
شده اســت. تشدید بحران لیبی خطر افزایش 
فعالیت گروه های تروریستی و پراکنده شدن آن 
ها در منطقه، قطع صادرات نفت و گاز و تاثیر آن 

بر بازار انرژی را سبب می شود همچنین فعالیت 
بیشتر باندهای قاچاق انسان و افزایش مهاجرت 
های غیرقانونی به اروپا و دیگر مناطق را تشدید می 
کند.این شرایط سبب شده تا تالش های جهانی و 
بین المللی برای توقف درگیری ها و حل بحران از 
طریق گفت و گوی سیاسی شدت بگیرد. در این 
زمینه هفته گذشته قرار بود توافق آتش بس موقت 
میان دولت وفاق ملی و خلیفه حفتر رئیس گروه 
موسوم به ارتش ملی این کشور امضا شود ولی به 
رغم انتظارات جهانی، حفتر از امضای قرارداد 
آتش بس موقت خودداری کرد. اکنون نیز در حالی 
نشست برلین برگزار شد که فائز السراج و خلیفه 
حفتر در این نشست حضور نداشتند و حمالت 
نیروهای حفتر به طرابلس دیروز نیز ادامه داشت 

.اکنون همه شرکت کنندگان در نشست برلین 
تاکید کرده اند که از هیچ کدام از طرف های درگیر 
در لیبی حمایت نمی کنند، آنان بر یافتن راه حل 
های دیپلماتیک تاکید کرده اند اما به نظر نمی رسد 
چنین نشست هایی بتواند گره کور بحران لیبی 
را حل کند.موقعیت ژئوپلیتیک لیبی، مداخالت 
خارجی و سهم خواهی های پشت پرده همچنین 
منافع گروه ها و کشورهای همجوار، مانع بزرگی 
بر سر راه دستیابی به صلح در لیبی است؛ از این 
رو جنگ بر سر قدرت در این کشور ادامه دارد. مگر 
آن که گروه های سیاسی و نظامی لیبیایی با در نظر 
گرفتن منافع ملی و مصلحت این کشور، لیبی را بر 
قدرت یابی خود ترجیح دهند و خود راهکاری برای 

پایان دادن به این بحران بیابند.

نشست برلین برای صلح لیبی ، بدون نتیجه پایان یافت 

دستان خالی از ضیافتی بین المللی 

  دکتر حامد رحیم پور

گالوپ:51 درصد آمریکایی ها موافق حضور 
ترامپ در سمت ریاست جمهوری هستند 

تازه ترین نظر سنجی موسسه »گالوپ« نشان داد 
که بیش از نیمی از ساکنان آمریکا معتقدند »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور این کشور نباید در جریان 
استیضاح از سمتش برکنار شود.به نوشته وبگاه 
»نیوز مکس« نتایج این نظرسنجی که دیروز منتشر 
شد، نشان داد ۵۱ درصد پرسش شوندگان خواهان 
این هستند که سناتورها علیه محکومیت ترامپ رای 
دهند و او در سمت خود ابقا شود.  این در حالی است 
که ۴۶ درصد دیگر از سناتورهای آمریکا می خواهند 
که با محکومیت ترامپ موافقت کنند.این نظرسنجی 
تلفنی مورخ دوم تا پانزدهم ژانویه )پنج شنبه ۱۲ 
لغایت چهارشنبه ۲۵ دی( انجام شد و طی آن ۱۰۱۴ 
بزرگ سال از تمام ۵۰ ایالت آمریکا شرکت کردند. 
حاشیه خطای این نظرسنجی نیز چهار درصد بود. 
از دیگر نتایج این نظرسنجی این بود که ۹۳ درصد 
»جمهوری خــواهــان« مخالف محکومیت ترامپ 
ــد با محکومیت او  هستند در حالی که ۸۴ درص
موافقند. در بین گروه های مستقل نیز ۴۹ درصد 
موافق و ۴۶ درصد مخالف محکومیت رئیس جمهور 
ایاالت متحده هستند. میزان رضایتمندی از ترامپ 
نیز ۴۴ درصد است. رئیس جمهور آمریکا کمترین 
میزان مقبولیت را بین دموکرات ها با ۱۰ درصد دارد. 

دیروز۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ در آمریکا "روز مارتین لوتر 
کینگ جونیور" بود؛ قهرمان جنبش حقوق مدنی 
و برنده جایزه صلح نوبل که در نهایت ترور شد .در 
ایاالت متحده آمریکا فقط برای تولد سه انسان ، 
تعطیلی فدرال اعالم شده است :۱ - عیسی مسیح 
در روز ۲۵ دسامبر. ۲ – جورج واشنگتن در سومین 
دوشنبه ماه فوریه. ۳ – مارتین لوتر کینگ جونیور 
در سومین دوشنبه ماه ژانویه . اولی پیامبر ، دومی 
نخستین رئیس جمهوری و سومی رهبر جنبش 
حقوق مدنی. حاال ۹۱ سال از تولد کینگ و ۳۷ 
سال از زمان تعیین "روز مارتین لوتر کینگ جونیور" 
می گذرد اما هر روز بر شکاف ها و نابرابری نژادی در 

آمریکا افزوده می شود.

چهره روز 

کره شمالی 

افسر ارشد نظامی کره شمالی به عنوان وزیر 
خارجه این کشور منصوب شد 

تقویت نظامی دستگاه دیپلماسی اون! 
"ری سون گــوون" به عنوان وزیــر امــور خارجه کره 
شمالی منصوب شد. گوون افسر ارشد نظامی و از 
مقامات ارشد حزب حاکم کره شمالی است. پیش 
از این گفته می شد، جان کیم هیونگ جون سفیر 
پیشین کره شمالی در روسیه که به تازگی به نایب 
رئیسی حزب حاکم ارتقا یافته بود، جانشین ری یونگ 
هو وزیر خارجه  شده است.ری یونگ هو، از ۲۰۰۳ تا 
۲۰۰۷ سفیر کره شمالی در انگلیس بود. وی پیش از 
انتخاب به عنوان وزیر خارجه در سال ۲۰۱۶، مدتی 
در مقام معاون وزیر خارجه فعالیت داشت.یونگ هو 
طی سال های گذشته در مذاکرات شش جانبه خلع 
سالح اتمی شبه جزیره کره )با حضور کره شمالی، 
کره جنوبی، آمریکا، روسیه، چین و ژاپن( جزو هیئت 
مذاکره کننده پیونگ یانگ بود.انتصاب یک مقام 
ارشــد نظامی کــره شمالی به سمت وزیــر خارجه 
کره شمالی می تواند از ابعاد و زوایای مختلف قابل 
تحلیل و ارزیابی باشد.در شرایطی رهبر کره شمالی 
مسئول سیاست خارجی این کشور را تغییر داده 
است که تنش در روابط پیونگ یانگ و واشنگتن به 
دلیل کارشکنی و بدعهدی آمریکا در روند مذاکرات 
دو جانبه برای خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره 
به شدت افزایش یافته است، به گونه ای که رئیس 
جمهوری کره جنوبی دربــاره از دست رفتن زمان 
برای احیای گفت وگوهای متوقف شده آمریکا و کره 
شمالی هشدار داده است.این گمانه مطرح است 
که بخشی از اهداف رهبر کره شمالی از تغییر وزیر 
خارجه این کشور ترمیم تیم مذاکره کننده و تقویت 
دستگاه دیپلماسی است که البته در بحبوحه به بن 
بست رسیدن مذاکرات پیونگ یانگ با آمریکا از نظر 
برخی محافل سیاسی و رسانه ای می تواند تالشی 
برای گشایش در روند این  گفت وگوها باشد.با توجه 
به سوابق نظامی وزیــر خارجه جدید کره شمالی 
می توان پیش بینی کرد که وی سیاست نرمش را در 
مقابل آمریکا تغییر خواهد داد و رویکردهای آن کشور 
در عرصه تقویت بازدارندگی نظامی برای باالبردن 
هزینه های سیاسی و امنیتی کاخ سفید در دوره "ری 

سون گوون" جلوه های بیشتری پیدا می کند.

بوریس جانسون در حال امتحان کفپوش هوشمندی 
است که از گام های انسان برق تولید می کند.

قاب بین الملل

خبر آخر
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انتخاباتویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

استماع توضیحات نامزدهای رد 
صالحیت شده

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
با اشاره به کسانی که صالحیت شان تایید نشده 
است در توئیتر خود نوشت: »هر روز تعدادی 
از نمایندگانی که صالحیت آنان تایید نشده با 
اعضای شورای نگهبان مالقات می کنند، مدارک 
و دالیل برای آنان تبیین شده و توضیحات آن ها 
استماع می شود. اگر چه دفاع رئیس مجلس از 
همکاران قابل درک است، لیکن مناسب بود 

نمایندگان نیز مستندات 
را به رئیس مجلس ارائه 

می کردند.«

بدون تایید صالحیت ارائه لیست 
ممکن نیست

حسن رسولی، رئیس ستاد انتخابات شورای 
عالی اصــالح طــلــبــان، گفت: راهــبــرد جریان 
اصالحات تحریم نیست.  در حوزه هایی که فاقد 
نامزد اصالح طلب تایید صالحیت شده باشیم ، 
عمال امکان ارائه لیست برای جریان اصالحات 
وجود ندارد. همه اعضای شورای عالی سیاست 
گذاری اصالح طلبان و به خصوص آقای عارف، 
از تمام توان خود به صورت پنهان و پیدا استفاده 

می کنند./اعتماد

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن حج : 

ایستادگی ملت ایران، آمریکا را عصبانی کرده است 
انعکاس مبانی سیاسی نظام و تبیین سخن نو آن برای دنیا از کارهای الزم در حج است 

لغو مجوز ساختمانی احمدی نژاد 
پس از 9 سال

در حالی که دولت دهم شرایطی را برای استقرار 
ساختمان ها و مراکز مربوط به دستگاه های 
اجرایی در شهرستان ها و بخش های مختلف 
ــرده و ایــن پیشنهاد در اولین  کشور تعیین ک
روزهــای ســال 89 به تایید و امضای محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رسید، یک 
ــر دی مــاه خود  مقام مهم دولتی در نامه اواخ
به رحمانی فضلی وزیــر کشور متذکر شــده با 
توجه به تصویب پیشنهادهای سازمان اداری و 
استخدامی توسط دولت، مصوبه دولت وقت از 

این پس لغو خواهد شد.

پیگیری 4 وزارتخانه برای امتیاز  
ویژه نتیجه داد 

در حالی که هیئت وزیران در شهریورماه امسال 
ــت یــک وزارتــخــانــه  ــواس مصوبه ای را بــه درخ
اقتصادی تایید کرده که بر اساس آن، مجوزهای 
ویــژه ای بــرای طــرح هــای تملک دارایــی های 
سرمایه ای به آن دستگاه اعطا شده، یک مسئول 
ارشد اجرایی در ابالغیه روزهــای اخیر خود با 
اشاره به درخواست تعدادی از اعضای کابینه، 
خبر داده که وزارتخانه های دیگری همچون 
نیرو، کشور، علوم و بهداشت نیز به مصوبه قبلی 

اضافه می شوند.

رهــبــر معظم انــقــالب اســالمــی صبح دیــروز 
)دوشنبه( در دیدار مسئوالن حج، بهره گیری 
از فرصت حج برای رساندن سخن نو جمهوری 
اسالمی به دنیا یعنی الگوی مردم ساالری دینی 
را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: ایستادگی 
جمهوری اسالمی ایران مقابل آمریکا و زیر بار 
ــران، حقیقتی جــذاب برای  زور نرفتن ملت ای
دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر حقایق 
اســالم و ملت ایــران استفاده کــرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیـــت ا... خامنه ای )Khamenei.ir(، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در این دیدار، هماهنگی 
و هم افزایی دستگاه های مختلف برای اجرای 
پر شکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند و 
بــا تــأکــید بــر اهمیت مسئله حــج به عنوان 
اجتماعی  و  اعتقادی  سیاسی،  حرکت  یک 
افزودند: البته بسیاری از کشورها از اهمیت 
و کارکردهای مهم حج غافل انــد ولــی امام 
بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک 
جدی و بین المللی است و منافع فراوانی از آن 
برای امت اسالمی مورد انتظار است. ایشان 
با اشــاره به تالش های گوناگون قدرت های 
جهانی بــرای جلوگیری از شکل گیری امت 
واحده اسالمی، گفتند: امت اسالمی به معنای 
واقعی آن، یعنی یک واحد منسجم که با اراده و 

هدف مشترک اقدام کند، هنوز شکل نگرفته 
است و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و 
خیرخواهان به اتحاد اسالمی، تهمت زنی و 
تعارض و جنگ در کشورهای اسالمی رواج 

دارد.
ــا تــأکــیــد بر  ــه ای ب ــن ــام ــرت آیـــــت ا... خ ــض ح
»حضور زائــران ایرانی در نمازهای جماعت 
»تــالوت  مسجدالنبی«،  و  مــســجــدالــحــرام 
کالم ا... مجید توسط قاریان برجسته ایرانی 
در این مساجد« و »حضور فعال نخبگان مسلط 
به زبان های خارجی از ایران برای پاسخ گویی 
به شبهات« گفتند: انعکاس مبانی سیاسی 
نظام جمهوری اسالمی و تبیین سخن نو آن 
برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و الزم در 

حج است.
رهبر انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها از این 
حرف را که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل 
ــود، دســت کشیدن جمهوری اسالمی از  ش
سخن نو آن برای دنیا یعنی »تلفیق آرای مردمی 
تشکیل  در  دینی  مبانی  و  اسالمی  افکار  با 
و اداره جامعه« دانستند و افــزودنــد: الگوی 
مردم ساالری دینی برای دنیا ناشناخته است 
و در مقابل میلیون ها وسیله تبلیغاتی که امروز 
در حال فعالیت علیه جمهوری اسالمی است، 
می توان از فرصت حج برای تبیین این الگو و 

مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق زیر 
بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد.

ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشریح مصادیق 
اسالمی  جمهوری  ایستادگی  جمله  از  آن 
را بــرای دنیا جــذاب خواندند و گفتند: علت 
عصبانیت آمریکایی ها از ملت ایران، جذابیت 
ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در 
مقابل یک قلدر سر گردنه است که باید از این 
جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسالم و ملت 

ایران استفاده کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین خودسازی 

و تغییر بنیادین و اساسی افراد پس از بازگشت 
از حج را مهم دانستند و با تأکید به مسئوالن 
حج و تبلیغات دینی برای کار وبرنامه ریزی 
در این خصوص، مسئوالن سازمان حج را به 
برخورد گرم، گیرا، مهربانانه و متواضعانه در 
مواجهه با زائران و مسائل آنان توصیه کردند. 
در ایــن دیـــدار، حجت االسالم والمسلمین 
نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست زائران ایرانی و آقای رشیدیان رئیس 
سازمان حج و زیارت از اقدامات انجام شده در 

حج امسال و برنامه های آینده گزارش دادند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با بیان 
ــاره سانحه ســقــوط هواپیمای  ــ ــن کــه درب ای
اوکراینی، گفت و گوهایی بین ایران و اوکراین 
و بقیه کشورها به خاطر اتباعی که داشتند 
در جریان است، افــزود: البته تأکید می کنم 
بیشتر اتباع ایرانی هستند و در دیدار با وزیر 
خارجه کانادا هم اعالم کردیم که ما این ها 
را اتباع خــود می دانیم و تابعیت دوگانه را 
نمی پذیریم. به گزارش خراسان، سیدعباس 
موسوی تاکید کرد: امیدوارم بقیه کشورها 
از سیاسی کردن این موضوع اجتناب کنند 
چون چیزی عایدشان نمی شود. وی تصریح 
کرد: این که جمهوری اسالمی ایــران اعالم 
کرده براساس خطای انسانی این اتفاق ناگوار 
رخ داده، گام مهمی بود و طبیعتا بعد از این 
اعالم برخی مسئولیت ها متوجه ایران است 
که در رایزنی هایی که در داخــل انجام می 
دهیم و همین طور با کشورهایی که در این 
زمینه ذی ربط هستند، در حال انجام است.
وی همچنین گفت: »محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی ایران در رأس هیئتی به اوکراین می 
رود و حامل پیام رئیس جمهور ایران به اوکراین 
است.«خبرگزاری مهر به نقل از رویترز نوشت 

که وزیر خارجه اوکراین در دیدار با اسالمی 
تالش خواهد کرد ایران را متقاعد به ارسال 
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که در ایران 

سقوط کرده به کی یف کند.

تصمیمی 	  کشوری:  هواپیمایی  سازمان 
برای ارسال جعبه سیاه به کشور دوم نداریم

درهمین حال  با گذشت حــدود دو هفته از 

سانحه پرواز 752 هواپیمای اوکراینی هنوز 
این  سیاه  جعبه  مقصد  کــه  نیست  مشخص 
هواپیما قرار است کدام کشور ) ایران، اوکراین 
و فرانسه( باشد. درحالی که مدیرکل دفتر 
بررسی سوانح سازمان هواپیمایی گفته که 
جعبه سیاه بوئینگ 7۳7 اوکراینی در دست 
ایران است و فعال هیچ برنامه ای برای ارسال آن 
نداریم، رویترز گزارش داد که وزیران خارجه 

کانادا و اوکراین خواستار تحویل جعبه سیاه 
اوکراین  یا  فرانسه  به  اوکراینی  هواپیمای 
ــد. ایــن درحــالــی اســت کــه بــر اســاس  شــده ان
قوانین ایکائو )سازمان بین المللی هوانوردی 
در  هوایی  سانحه  که  کشوری  غیرنظامی( 
آن جا اتفاق افتاده، مسئول رسیدگی است. 
نیز  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  سانحه  در 
ایران است که تصمیم می گیرد جعبه سیاه در 
داخل کشور یا هر کشور دیگری که تشخیص 
ــود.در همین حال حسن  دهد، بازخوانی ش
رضایی فر مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان 
هواپیمایی درگفت وگو با ایرنا گفت: جعبه 
سیاه بوئینگ 7۳7 اوکراینی در دست ایران 
ــال آن  است و فعال هیچ برنامه ای بــرای ارس
نداریم.وی تاکید کرد: سعی می کنیم جعبه 
سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی در ایران 
خوانده شود و گزینه های بعدی ما کشورهای 
اوکراین و فرانسه است اما هنوز تصمیمی برای 

ارسال به کشور دوم نداریم.
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سخنگوی شورای ائتالف 
اصولگرایان خبرداد 

نهایی شدن اسامی 1۵6 نفر برای 
ارائه به مجمع 8 هزار نفره 

سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان از نهایی 
شدن اسامی 156 نفر از طریق مصاحبه و بررسی 
رزومه و توانمندی های مختلف این افراد برای 
۳0 نفره انتخاباتی تهران خبرداد و  فهرست 
گفت:  طی روزهای آینده اعضای مجمع عمومی 
که حــدود هشت هــزار نفر را شامل می شوند با 
سامانه الکترونیکی از بین این 156 نفر به 90 
نفر رای خواهند داد. به گزارش تسنیم، محسن 
پیرهادی تاکید کرد: 90 نفر با رای این مجمع 
هشت هزار نفره معرفی خواهند شد تا درنهایت 
در ستاد انتخابات که از اعضای شورای ائتالف 
و نمایندگان منتخب مجمع عمومی به همراه 
و  اجتماعی  تأثیرگذار  چهره های  نمایندگان 
سیاسی شکل  گرفته، فهرست ۳0نفره تعیین و 
اعالم شود. وی گفت: از فهرست  نهایی ۳0نفره 
تهران، دوسوم را چهره های جوان تشکیل می 
دهند و بقیه از اعضای باسابقه و شخصیت های 
باتجربه ائتالف اصولگرایان خواهند بود که با 
تشخیص نمایندگان محالت، احــزاب، اقشار، 
اصناف و اقــوام به فهرست نهایی راه خواهند 
یافت. وی در تشریح چگونگی انتخاب اسامی 
نامزدی   ۳۳2 میان  از  گفت:  نیز  نفر   156
ــورای ائتالف  که عالقه مند بودند از طریق ش
اصولگرایان در انتخابات تهران حضور داشته 
باشند، بر اساس سازوکار جدیدی که در این شورا 
به کار گرفته شد، حدود 200 نفر تا روز پنج شنبه 
مورد ارزیابی قرار گرفتند و از طریق مصاحبه 
و بررسی رزومه و توانمندی های مختلف برای 
احراز صالحیت آن ها اقدام شد و هم اکنون در 
مرحله ای هستیم که لیست حــدود 120نفره 
برای معرفی به مجمع تهران آماده شده است. 
وی افزود: البته  با توجه به چهره های شایسته ای 
120 نفر حضور داشتند  که درمیان بیش از 
این تعداد افزایش یافت تا فرد شایسته ای در 
این مرحله بازنماند بنابراین بعد از جمع بندی 
مؤسسه علمی و کارگروهی که مصاحبه و بررسی 

را به عهده داشت، این تعداد به 156 نفر رسید.

استقرار بیش از 6600 شعبه اخذ 
رأی در استان تهران 

ایسنا- رئیس ستاد انتخابات استان تهران، از 
استقرار شش هزار و 659 شعبه اخذ رأی برای 
مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  بــرگــزاری 
در این استان خبر داد. شکرا... حسن بیگی، 
افزود: 180 هزار نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی 
انتخابات در دوم اسفند با ستاد انتخابات استان 

تهران همکاری خواهند کرد.
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از میان خبرهااز میان خبرها  آیا تلگرام ضد فیلتر 
شده است؟ 

کارشناسان ضدفیلتر شدن تلگرام را موقتی می دانند

محمد جــواد رنجبر- دیــروز شبکه های 
اجتماعی پر از پست هایی بود دربــاره ضد 
فیلتر شدن تلگرام اما آیا واقعا تلگرام ضد 

فیلتر شده است یا نه؟!
به گزارش خراسان، پیام رسان تلگرام از 10 
اردیبهشت ماه سال گذشته و با حکم بازپرس 
وقت شعبه دوم دادســرای فرهنگ و رسانه 
تهران فیلتر شد. از آن زمان تاکنون بخشی 
از کاربران به برخی پیام رسان های دیگر 
همچون واتس آپ کوچ کردند اما همچنان 
بخش زیادی از کاربران تلگرام در آن باقی 
مانده اند و با استفاده از فیلترشکن از این 
پیام رسان استفاده می کنند.حاال یکی دو 
روزی است که خبر ضد فیلتر شدن تلگرام در 
میان کاربران شبکه های اجتماعی دست 
به دست می شود. خبر هم به طور خالصه 
از این قرار است که برای رفع فیلتر تلگرام، 
ابتدا باید نسخه اصلی تلگرام خــود را به 
روزرسانی کنید، پس از آن با استفاده از یک 
فیلترشکن به آی پی هــای روسیه متصل 
بشوید، 10دقیقه ای به این شکل کار و بعد 
فیلترشکن خود را خاموش کنید و بدون فیلتر 
از تلگرام لذت ببرید!بسیاری از کاربران هم 
اعالم کردند که با این روش، موفق شده اند 

بدون فیلتر به تلگرام دسترسی پیدا کنند.

اصل ماجرا چیست؟       
امــا اصــل ماجرا را از یک کارشناس ارشد 
شبکه و زیرساخت جویا شدیم. وی در این 

باره به خراسان گفت: به نظر می رسد این 
اتفاق خیلی برنامه ریزی شده از سوی تلگرام 
ــرا ســال هــای گذشته نیز اتفاق  نیست؛ زی
مشابهی برای یوتیوب و فیس بوک افتاد.
 وی افزود: برای فیلترکردن، باید پروتکل و یا 
آی پی فیلتر شود. در ایران برای فیلترکردن، 
استفاده  هوشمند  فیلترینگ  روش  از  
می شود.وی ادامــه داد: در ایــران بر اساس 
DNS یا همان اسم دامنه، فیلترینگ انجام 
می شــود. به گونه ای که آدرس آی پی که 

برگردانده می شود، ناصحیح است.

موضوع عجیب و غریبی نیست       
وی اظهار کرد: اگر با روشی به آدرس آی پی 
این  زمانی  تا  مرورگرها  برسید،  صحیح 
اطالعات را در خود ذخیره می کنند و آن 
سایتی که فیلتر بوده، تا زمانی کار می کند. 
ــرای سایت های  ایــن اتفاق پیش از ایــن ب
یوتیوب و فیس بوک نیز که در ایران فیلتر 
هستند، افتاده بود. این کارشناس ارشد 
شبکه و زیرساخت ادامه داد: احتماال تلگرام 
در حال استفاده از دامنه های جدیدی است 
و به همین دلیل، این امکان برای کاربران 
فراهم شده است و موضوع عجیب و غریبی 
نیست؛ اما با به روزشدن سیستم فیلترینگ 
ایران، دیگر این اتفاق نمی افتد. وی گفت: 
اگر دسترسی به تلگرام بدون فیلترشکن، 
به صورت فنی امکان پذیر می شد، حتما 
شرکت تلگرام این موضوع را اعالم می کرد.

 بومی سازی تولید 3 واکسن
 تا پایان سال 99

 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از بومی سازی تولید 
ــروس و  ــا وی سه واکسن آنفلوآنزای فصلی، روت
پنوموکوک تا پایان سال ۹۹ خبر داد. به گزارش 
ایلنا،  مصطفی قانعی با اشاره به ورود شرکت های 
دانش بنیان برای تولید این سه واکسن، گفت: 
خوشبختانه روند تولید این واکسن ها در مراحل 
ــرار دارد و تــا پــایــان ســال 1۴01 وارد  نهایی ق
بازار خواهد شد. وی با اشاره به این که واکسن 
آنفلوآنزا ویروس ضعیف شده ای است که وارد بدن 
می شود، اظهار کرد: براین اساس تولید واکسن 
نفلوآنزا برای اثربخشی مناسب باید مطابق با  آ
ویروس هر منطقه باشد، همچنین تولید بومی این 
واکسن ضمن اثربخشی بیشتر،  باعث صرفه جویی 
ــود. وی از صرفه جویی ارزی ۷۲  رزی می ش ا
میلیون دالری ساالنه با تولید واکسن روتاویروس 
و پنوموکوک در پیشگیری از بروز بیماری های 

عفونی کودکان یاد کرد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی:

بخشش اضافه خدمت فقط شامل 
اعزام شدگان می شود

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
ظهار کــرد: برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای  ا
مسلح، بخشش اضافه خدمت غیبت سربازی، 
خدمت  به  که  می شود  مشموالنی  شامل  نها  ت
سربازی اعــزام شوند. به گــزارش ایلنا، سردار 
مهری در خصوص ضوابط بخشش اضافه خدمت 
غیبت سربازی افزود: در صورتی که در سوابق 
خدمتی کارکنان وظیفه، حسن خلق، جدیت 
در وظایف محوله، ابراز شجاعت و فداکاری و ... 
از سوی فرماندهان تایید شود، تمام یا بخشی از 
اضافه خدمت سنواتی آنان برابر ضوابط مورد 
بخشش قرار می گیرد.همچنین اضافه خدمت 
سربازان حین خدمت در مــواردی مانند سرباز 
نمونه و موفقیت در ثبت ابتکار منجر به تولید 
محصول یا مقاله علمی معتبر، حفظ حداقل یک 
جزء قرآن کریم، گذراندن دوره هــای تخصصی 
مورد نیاز یگان نیروهای مسلح و ... در صورت 

تایید فرماندهان بخشیده می شود.

رئیس مرکز تحقیقات ناباروری:
 تعداد ناباروران کشور 

بیش از میانگین جهانی است

رئیس مرکز تحقیقات ناباروری گفت: در ایران 
بیش از سه میلیون زوج نابارور داریم که بیش از 
میانگین جهانی است. به گزارش فارس، سید 
جلیل حسینی   در خصوص ناباروری در زنان 
و مــردان در آستانه برگزاری چهارمین کنگره 
سالمت مردان، گفت: در ایران به نظر می رسد 
دلیل ناباروری زوج، در آقایان 60 درصد موارد و 
در خانم ها  ۴0 درصد است و البته در هر دو جنس 
علل مختلفی دارد. وی تصریح کرد: در آقایان 
اباروری به عوامل ژنتیکی، محیطی، تغذیه،  ن
دخانیات، آلودگی هوا و عفونت ها بستگی دارد؛ 
همچنین در خانم ها نیز عوامل ژنتیکی و محیطی 

می تواند تاثیرگذار باشد.

حضور خانواده شهدای آتش نشان 
مقابل پالسکو  

ظهر دیروز همزمان با ساعت ریزش ساختمان 
پالسکو شماری از خانواده های آتش نشانانی 
رسیده  شهادت  به  پالسکو  ساختمان  در  ه  ک
ــودنــد، مقابل ایــن ساختمان حاضر شدند و  ب
با گلباران کــردن این محل یاد عزیزان خود را 
ــزارش ایسنا، همچنین  می داشتند. به گ ا ر گ
گروهی از شهروندان نیز با خــانــواده شهدای 
آتش نشان همراه شدند و در ادامه با هماهنگی 
انجام شده، درِ کارگاه بخش جنوبی ساختمان 
ــاز شد  ــواده هــا ب ــال ســاخــت بــه روی خــان در ح
و شماری از آنــان با حضور در ایــن محل به یاد 
عزیزانشان نماز اقامه کردند. در پایان این مراسم 
نــذورات از سوی خانواده ها در این محل توزیع 
شد و خانواده های حاضر نیز از مسئوالن بنیاد 
مستضعفان و شــهــرداری تهران خواستند که 
در ساخت ساختمان جدید پالسکو یادمانی از 

شهدای آتش نشان را مد نظر قرار دهند .

غفوریان- مــاجــراهــای تولید دارو در نوع 
ــت؛ ایــن که ما با  ــودش عجیب و غریب اس خ
تولید۹۷ درصد نیازهای دارویی مان  در دنیا 
رکــورددار هستیم، این که حتی کشورهای 
پیشرفته هم این میزان تولید دارو ندارند و البته 
غم انگیز است وقتی در این عدد و رقم ها وزیر 
بهداشت می گوید: »۹۷ درصد داروهای مورد 
نیاز مردم در داخل تولید می شود اما ارزی 
که بــرای 3 درصــد داروهــای وارداتــی صرف 
می شود، ۲/۵ برابر آن ۹۷ درصد تولید داخل 
است.« البته آقای نمکی اظهار امیدواری کرده 
است: »با همت داروسازان و جوانان اندیشمند 
در شرکت های دانش بنیان تا چند سال آینده 

از واردات دارو بی نیاز می شویم.«

ماجرای این 3 درصد واردات دارو       
این که برای این 3 درصد، معادل ۲.۵ برابر 
ــل ارز مصرف  ــد تولید داخ ینه ۹۷درصـ هز
می شود، موضوعی است که در نوع خود قابل 
بررسی است. وزیر بهداشت در این باره چنین 
گفته است: »این 3 درصد که بیان شد داروهای 
هایتک هستند و برای تولید آن ها در داخل باید 
به شرکت های دانش بنیان متکی شد و از آن 
ها درخواست کمک داریم تا بتوانیم در داخل 
تولیدشان کنیم. نباید بگذاریم این جریان وارد 
کننده که در کشور قدرت هم گرفته اند بر تولید 
داخل تاثیرگذار باشند. این نگرانی وجود دارد 
که نکند جاذبه واردات بر جریان تولید داخل 

اثرگذار باشد.«

ــرای بــررســی بیشتر این  بـ
ــراغ دکتر  ــ مــوضــوع بــه س
جهانپور رئیس مرکز روابط 
نی  سا ع ر طـــال می و ا عمو
فتیم و  شت ر ا ت بهد ر ا ز و

نظرش را جویا شدیم. وی می گوید: این 3 درصد 
داروهای وارداتی شامل موارد  زیر هستند.

ــای هایتک و جدید که تکنولوژی  1- داروه
ــل فراهم نشده و تولید  آن ها هنوز در داخ

نمی شوند.
۲- داروهایی که موارد مصرف کم و دارای برند 
ویژه هستند که به دلیل گران بودن سهم ارزی 
 قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند.
ی جهانپور پرسشم را با عنوان یافتن  قــا ز آ ا
راه حلی برای رفع این »آسیب« مطرح می کنم 
که او تاکید می کند، این موضوع اساسا به عنوان 
آسیب مطرح نیست چراکه ما در ایران با ۹۷ 
درصد تولید دارو، رکورددار تولید دارو در جهان 
هستیم به طوری که حتی کشورهای پیشرفته 
هم این میزان دارو را تولید نمی کنند چه بسا 
سهم واردات آن ها بسیار بیشتر از ماست اما 
ما به دلیل شرایط خــاص تحریم هــا، راهبرد 
استفاده از تولید داخل را محور و مبنا قرار داده 
ایم و در تولید دارو و حتی تولید موارد اولیه دارو 
گام های اساسی برداشته ایم. برای تحقق این 
امر،  حمایت از بخش های دانش بنیان همواره 
مورد حمایت و تشویق ما بوده اند و آن ها نیز 
توانسته اند با تالش هایشان اتفاقات در خور و 

بزرگی را در حوزه تولید دارو رقم بزنند .

هزینه ارزی 3 درصد داروی وارداتی 
2.5 برابر 97 درصد داروی داخلی!

سخنگوی وزارت بهداشت در گفت وگو با خراسان: رکورددار تولید 
دارو در جهان هستیم
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تلویزیون

ــم زاده پــنــج  ــ ــی ــ ــخ ــ مـــهـــدی ف
 ،20:30 ساعت  شنبه شب، 
در برنامه »چهل تیکه« حضور 
خواهد داشت. او اکنون با فیلم 
»مشت آخر«، حضور موفقی در 

گیشه ندارد. این فیلم پس از چهار هفته، 185 
میلیون تومان فروخته است.

ــردا با  ــ افــشــیــن هــاشــمــی از ف
ساخته  شــب«  آن  »قطار  فیلم 
پرده  روی  قطبی،  حمیدرضا 
مخاطب  دارد.  حضور  سینما 
ــودک و نــوجــوان  ایـــن فیلم کـ

است. هاشمی به تازگی فیلم »خداحافظ دختر 
شیرازی« را روی پرده داشت.

چهره ها و خبر ها

مــاهــور الــونــد امــســال در فیلم 
ابراهیم  ساخته  »عنکبوت« 
ایرج زاد بازی کرده بود، اما این 
فیلم به جشنواره فجر راه نیافت. 
این بازیگر فیلم »آن جا همان 
ساعت« به کارگردانی سیروس الوند را آماده 

نمایش دارد.

ضعف  دلــیــل  بــه  رنجبر  ملکه 
جسمانی و کسالت، تقریبًا یک 
هفته است که در بیمارستان 
بــســتــری شـــده اســــت. طبق 
گفته فرزند او، احتمال دارد 
این بازیگر پیش کسوت به زودی از بیمارستان 

مرخص شود.

ــه عــنــوان  ارســــان قــاســمــی ب
دوم  ــت  ــم ــس ق در  مـــهـــمـــان، 
مسابقه »شام ایرانی« در کنار 
ــی، پــوریــا  ــاه ــرخ ش ــاه نیما ش
پورسرخ، سامان گوران و امره 
تتیکل حضور دارد. سعید ابوطالب کارگردان و 

تهیه کننده این مسابقه است.

ــودرزی بـــرای ضبط  ــ حمید گ
ــد مــســابــقــه »پنج  ــدی فــصــل ج
ستاره« آماده می شود و به زودی 
در مقام مجری این مسابقه به 
شبکه پنج مــی آیــد. بخشی از 

این مسابقه 68 قسمتی، در ایام نوروز 99 پخش 
خواهد شد.

ــا با  ــ ــی ایـــن روزهـ ــزت جــــواد ع
ساخته  »جـــــان دار«  فیلم  دو 
حسین امیری دوماری و پدرام 
پورامیری و »جهان با من برقص« 
اثر ســروش صحت، روی پرده 
سینما دیــده مــی شــود. او امسال پنج فیلم در 

جشنواره فجر دارد.

سینمای ایران

تاریخ سازی »انگل« در جوایز انجمن بازیگران
بیست و ششمین دوره جوایز انجمن بازیگران 
آمریکا، برای اولین بار جایزه اصلی خود را به یک 
فیلم غیرانگلیسی زبان اهدا کرد. به گزارش 
مهر، بیست و ششمین دوره مراسم اهدای جوایز 
انجمن بازیگران سینما، صبح روز 30 دی ماه به 
وقت ایران برگزار شد و برای نخستین بار یک 
فیلم خارجی زبان را به عنوان برنده جایزه اصلی 
خود برگزید. »انگل« در حالی جایزه بهترین 
گروه بازیگران فیلم سینمایی را از آن خود کرد که 
»تاج« نیز، بهترین سریال درام تلویزیونی و »خانم 
میزل شگفت انگیز« بهترین کمدی تلویزیونی 
شد. »انگل« در کنار رقبایی چون »ایرلندی«، 
»روزی روزگاری در هالیوود«، »جوجو خرگوش« 

و »بامب شل« برنده جایزه اصلی شد و »خانم 
میزل شگفت انگیز« پیروزی خود را با پشت 
 سرگذاشتن سریال موفقی چون »فلی بگ« به 
دست آورد. فیلم موفق »انگل« با فروش 1۴0 
میلیون دالری در باکس آفیس جهانی خود، 
یکی از رقبای بزرگ فصل جوایز امسال بوده 
است. واکین فینیکس نیز برای بازی در »جوکر« 
به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شد و موجب 
شد تا به عنوان یکی از اجراهای نادر در فیلمی 
ترسناک که بر مبنای کتابی کمیک ساخته 
شده بود، موفق به کسب این جایزه شود. وی 
در هنگام دریافت جایزه اش که او را در جایگاه 
جوکر »شوالیه تاریکی« قرار داده است، از بازیگر 

فقید نقش جوکر در آن فیلم یاد کرد و گفت: »من 
این جا روی شانه های بازیگر محبوبم، هیث 
لجر ایستاده ام.« رنه زلوگر نیز برای بازی در 
نقش »جودی گارلند« در فیلم »جودی«، جایزه 
بهترین بازیگر زن نقش اصلی را گرفت. برد 
پیت نیز به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش مکمل 
برای بازی در نقش یک بدلکار در فیلم »روزی 
روزگاری در هالیوود« تارانتینو انتخاب شد. لورا 
درن نیز از فیلم »داستان ازدواج« موفق به کسب 
جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد. او در 
نقش یک وکیل طاق در این فیلم ظاهر شده 
است. در این مراسم جایزه یک عمر دستاورد 
انجمن بازیگران به رابرت دنیرو اهدا شد. در 

بخش تلویزیون، پیتر دینکلیج از سریال »بازی 
تاج و تخت«، به عنوان بهترین بازیگر مرد سریال 
درام انتخاب شد و جایزه بازیگر زن سریال درام، 
به جنیفر آنیستون برای »برنامه صبحگاهی« 
رسید. جایزه بهترین بازیگر مرد سریال کمدی به 
تونی شالهوب، برای »خانم میزل شگفت انگیز« 
اعطا شد و جایزه بهترین بازیگر زن سریال 
کمدی را فیبی والر-بریج برای »فلی بگ« از آن 
خود کرد. سام راک ول برای »فاسی/ وردون« 
جایزه بازیگر مرد یک فیلم تلویزیونی یا سریال 
کوتاه را گرفت و میشل ویلیامز بهترین بازیگر 
زن یک فیلم تلویزیونی یا سریال کوتاه برای 

همین سریال شد. 

اعالم مجریان نشست های خبری 
جشنواره فجر

مجریان نشست های پــرســش  و پــاســخ ســی  و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر مشخص شدند.

 به گزارش ایسنا، امسال محمود گبرلو، فرزاد 
حسنی، منصور ضابطیان و محمدرضا مقدسیان 
را  جشنواره  پاسخ  پرسش  و  جلسات  اجـــرای 
پردیس سینمایی ملت  در سالن نشست های 

)سینمای رسانه( عهده دار خواهند بود.
بر اساس این خبر، امسال همچنین در هر جلسه 
پرسش و پاسخ، یک منتقد فیلم حضور خواهد 

داشت. 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 
98 همزمان با چهل و یکمین سالگرد  بهمن 
پــیــروزی انقاب اســامــی، به دبیری ابراهیم 

داروغه زاده برگزار خواهد شد.

»جالل« ، دهه فجر به شبکه یک 
می آید

پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  مناسبت  بــه 
ــران مجموعه تلویزیونی  انــقــاب اســامــی ایـ
ــال« از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد  »ج

رفت. 
بــه گـــزارش صــبــا، ســریــال تــاریــخــی »جـــال«، 
سال های 1338 تا 1356 شمسی را به تصویر 
می کشد و قیام مردم آذربایجان شرقی را در این 
ــت می کند. این مجموعه درامی  سال ها روای
اجتماعی از رخــداد هــای اجتماعی و روز هــای 
انقاب اسامی در سال های منتهی به 29 بهمن 
56 آذربایجان شرقی است که حمیرا ریاضی، 
عمار تفتی، هادی افتخارزاده، مهران رجبی و 
دیگر بازیگران تلویزیون و نیز هنرمندان بومی 
آذربایجان شرقی درآن ایفای نقش کرده اند. 
این سریال بیش از100 لوکیشن دارد و بیش 
از200 بازیگر در این مجموعه، بازیگران اصلی 

را همراهی کرده اند. 
سریال »جال« به کارگردانی حسن نجفی و تهیه 
کنندگی مهدی کریمی محصول امور استان های 
صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران و مرکز 
آذربایجان شرقی است که قرار است همزمان با 
آغاز ایام فجر، در 15 قسمت از شبکه یک سیما 

روی آنتن برود.

مائده کاشیان - قبل از این که سریال نمایش 
خانگی »دل« به کارگردانی منوچهر هادی توزیع 
شود، سابقه منوچهر هادی در سینما، نمایش 
خانگی و تلویزیون می گفت که این کارگردان 
راه ساختن آثار پرمخاطب را به خوبی بلد است، 
بنابراین، سریال »دل« جزو یکی از امیدها برای 
جلب نظر مخاطبان شبکه نمایش خانگی به 
حساب می آمد، اما پس از توزیع چند قسمت 
ابتدایی سریال، ورق برگشت و معلوم شد که 
منوچهر هادی این بار نتوانسته است نظر مثبت 
مخاطبان را جلب کند. سریال »دل« شروع 
چندان جذابی نداشت و اکنون پس از انتشار 
هفت قسمت از این مجموعه، همچنان واکنش ها 

و انتقادات منفی تماشاگران پابرجاست.

قصه کلیشه ای و تکراری	 
یکی از اصلی ترین ایرادهای سریال »دل«، قصه 
تکراری و کلیشه ای آن است. اگرچه بسیاری 
از سریال های تلویزیون یا نمایش خانگی هم 
این مشکل را دارنــد، اما دربــاره این مجموعه، 
مشکل این است که قصه از اســاس روی یک 
ماجرای کاما تکراری بنا شده است؛ ازدواج 
»آرش« با دختری که خانواده اش با او مخالف 
هستند، وجود یک رقیب عشقی برای »آرش« به 
نام »مهران«، پیدا شدن سروکله عشق قدیمی 
»آرش« و به هم خوردن ازدواج »آرش« و »رستا«، 
همه و همه موضوعاتی بسیار تکراری هستند 
که تا به حال سوژه بسیاری از رمان های نوجوان 

پسند یا سریال ها بوده است.

دلزدگی مخاطبان از »دل«
چرا سریال الکچری منوچهر هادی با نارضایتی گسترده بینندگان مواجه شده است؟

راکد ماندن داستان	 
ــد قصه سریال »دل«، ُکند که چه عرض  رون
ــت! جز قسمت  کنیم، انگار متوقف شــده اس
اول و دوم سریال که گم شدن »رستا« و بر هم 
خــوردن عروسی را نشان داد، بقیه قسمت ها 
به جست وجوهای بی فایده بــرای پیدا کردن 
»رستا« و سوال های تکراری از او درباره علت بر 
هم زدن مراسم عروسی گذشته است! هربار 
هم این سواالت بی پاسخ می مانند و هیچ اتفاق 
جدیدی در داستان نمی افتد. کش دادن بیش از 
حد قصه ساده و تکراری سریال، باعث شده است 
که حوصله مخاطب سر برود و انگیزه اش را برای 
تماشای ادامه قصه از دست بدهد. »دل« عاوه 

بر شروع، در پیشبرد قصه هم موفق نبوده است.

انتخاب نامناسب بازیگران	 
یکی دیگر از ویژگی های منفی سریال »دل« که 
از همان ابتدای سریال مورد انتقاد مخاطبان 
بود، انتخاب نامناسب بازیگران اصلی آن است. 
ساره بیات ۴0 سال و حامد بهداد ۴6 سال 
دارد، بنابراین برای بازی در نقش دختر و پسر 
جوانی که تازه در آستانه ازدواج هستند، گزینه 
مناسبی نیستند و نمی توانند برای مخاطب 
باورپذیر باشند. ابتدا قرار بود نقش »آرش« را 
محمدرضا گلزار بازی کند و زوج تکراری سریال 
»عاشقانه« در »دل« هم دیده شوند، اما به دلیل 
مشغله کاری او، این نقش به حامد بهداد واگذار 
شد. »مهران« رقیب »آرش« هم دست کمی از 

آن ها ندارد.

پوشش عجیب شخصیت ها	 
مسئله دیگری که در سریال »دل« مخاطب را 
پس می زند، سبک پوشش شخصیت های قصه 
است؛ »اتابک« بیشتر اوقــات در خانه کراوات 
ــوران« همیشه لباس های مجلسی به  زده! »ت
تن دارد و انگار آمــاده رفتن به مهمانی است، 
»رابی« و »ناهید« هم همیشه با کفش پاشنه بلند 
در خانه راه می روند! هر چقدر هم یک خانواده 
ثروتمند و مرفه باشند، باز هم بعید به نظر می رسد 
که در طول زندگی روزمــره در منزل، کراوات 
بزنند، با کفش پاشنه بلند راه بروند و لباس های 
مناسب مهمانی به تن داشته باشند! نوع پوشش 
کاراکترهای سریال، برای مخاطبان قابل باور و 

شبیه واقعیت زندگی نیست.

تکرار گذشته و آینده	 
در هر قسمت از سریال، حدود 10 دقیقه، به مرور 
آن چه در قسمت قبل دیده ایم و آن چه در آینده 
خواهیم دید می گذرد. اتفاق بدتر این که، در 
هر قسمت، به جای آن که سریال دقیقًا از جایی 
که تمام شده است، آغاز شود، سکانس پایانی 
قسمت قبل کامًا تکرار می شود و در واقع دوباره 
شاهد آن چه گذشت هستیم! در وضعیتی که 
قصه بسیار ُکند و کم اتفاق جلو می رود، تکرار 
بعضی لحظات سریال در قالب مرور گذشته، 
آینده و خاطرات و طوالنی کردن بیهوده سریال، 
دیگر هیچ توجیهی ندارد و فقط به مخاطبانی که 
بابت تماشای هر قسمت از آن هزینه می دهند، 

ضرر می رساند.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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کارتون روزتوئیت روز

   وسط برف بازی ها و استوری گذاشتن هاتون یادتون نره هوا که سرد میشه، اهدای 
خون هم کم میشه و سطح ذخایر خونی کشور کاهش پیدا می کنه. اگه شرایط اهدای 

خون رو دارید، دریغ نکنید.
 اومده میگه از تو آبی گرم نمی شه. راستش ما آبگرمکن مون هم دیگه آبی گرم 

نمی کنه، چه انتظارها از آدم دارن!
    آرامش قبل از توفان فقط پنبه الکلی قبل از آمپول!

   از وقتی پاوربانکم افتاد تو دریا دیگه جرئت نمی کنم با شارژ کمتر از ۹۹درصد از 
پریز برق جدا شم!

    منطق زمانی مادر من به این شکله که هم االن »یه ربع دیگه غذا حاضر  
می شه«، هم نیم ساعت دیگه!

  فرقی نداره 8 صبح بری سرکار یا 3 بعدازظهر یا 10 شب، هر 
ساعتی باشه همون موقع خوابت میاد!

    هربار که برای داییم سی دی رایت می کنم ازم تشکر 
می کنه و می گه تو مخ کامپیوتری!

  حساب کردم، این جوری که پیش میره 1۷00 سال 
دیگه می تونم برم خارج، البته به عنوان نفت!

   عجیب نیست آدم هــا هرچی رو بهت می گن 
فراموش می کنن اما هرچی رو بهشون می گی، نه؟!

 اهدای خون در سرما

آماده باش هالل احمر خوزستان در آستانه بارش های سیل آسا

مردم: زحمت نکشین، از سیل قبلی هنوز رو آبیم!

مردم ثروتمند ۹ سال بیشتر از افراد فقیر عمر می کنند

مردم ثروتمند: حاال هی بگین تا عذاب وجدان 
بگیریم و دق مرگ بشیم!

پرداخت حقوق کارکنان منوط به ثبت در سامانه کارمند شد

کارمندان: خدا رحم کنه باز بساط جدید سامانه 
و ثبت و پیگیری و جاماندگان و اعتراض راه افتاد!

فروکش موج همه گیری آنفلوآنزا در ایران

 همه گیریش تموم شد، حاال گلچین می کنه!

خودروهای کم مصرف و هیبریدی معاف از مالیات می شوند

 مردم: چه خوب شد ما پراید داریم و 
زیر منت اداره مالیات نمی ریم!

رئیس کل بانک مرکزی: هم اکنون بازار ارز ثبات خوبی دارد

مردم: البته این که ما پول نداریم ارز بخریم هم 
بی تاثیر نیست!

تیتر روز

 

 براساس آمار، بیشترین میزان مرگ و میر در جهان به انواع سکته، 
مرگ طبیعی و سرطان مربوط می شود. ولی خوشبختانه ما در ایران 
این بچه بازی ها را نداریم. سکته برای کسانی است که چیزی برای 
از دست دادن دارند، سرطان هم وقتی اتفاق می افتد که یا هوا آلوده 
باشد، یا آب و غذا مسموم و بی کیفیت باشد، یا عامل وراثت در آن 
دخیل باشد یا انسان در معرض اشعه و موارد مشابهش قرار بگیرد 
اما چون ما همه این آپشن ها را با هم داریم، منفی در منفی می شود 
مثبت و سرطان همین که خودش مبتال به ما نشده شانس آورده. 
مرگ طبیعی هم مال یک سنی است که ما حتی نمی دانیم آیا واقعا 
انسان این قدر عمر می کند؟! شاید بپرسید پس چی؟ ما هم در جواب 
می گوییم پس چی چی؟ شما باز هم سوال می کنید پس عوامل اصلی 
مرگ و میر در کشور ما چه چیزهایی هستند که در پاسخ باید بگوییم 

آهان! منظورت این بود؟ و ادامه می دهیم:
یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در ایران، تصادفات رانندگی 
است. وقتی کیفیت جاده و کیفیت خودروها و پشت فرمان نشستن 
رانندگان خوش دست وطنی را کنار هم بگذاریم، می بینیم که تا 
همین االن هم باید منقرض می شدیم. مثال در تصادف یک دستگاه 
پراید با یک کامیون، 38 نفر ممکن است جان شان را از دست 
بدهند. 11 نفرشان سرنشینان پراید هستند که با فنگ شویی داخل 
خودرو جا شده اند. یک نفر راننده کامیون است که بعد از مطالعه 
شرایط بیمه و قیمت دیه قالبش تهی شده، یک گزارشگر تلویزیون 
که رفته برای گزارش حادثه، ولی باالخره نفهمیده تصادف یک 

دستگاه کامیون با چی؟ چون اصال چیزی باقی نمانده. بقیه هم 
شاهدان عینی هستند که خودشان پراید دارند و با دیدن صحنه، از 

شدت خنده هیستریک نصف شده اند.تازه این تصادفات معمولی 
جاده ای بود، سوار اتوبوس و قطار نشده اید که قدر عافیت را بدانید. 

خوشبختانه پول طنزنویس به هواپیما هم نمی رسد.

آمار عجیب تصادفات رانندگی

عبدا... مقدمی

 

شعر روز

ای صــاحــب فـــال، خــواهــش می کنیم 
مراقب بــاش سرما نخوری. چــون اگر 
کارت مثل ما بدون مرخصی باشد، وای 

به حالت است. از ما گفتن بود!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 مطلب چالش غــذادادن به بچه نوشته 
خانم صفری خواه خیلی خوب بود. یاد غذا 

خوردن خودم وقتی بچه بودم افتادم!
دارکوب: ضمن تشکر از شما، ببخشید که 
یاد خاطرات ترسناک  دوران کودکی تون 

افتادین!
 دارکوب من کارگرم با 30 تا کارگر دیگه 
تو یه پیمانکاری. حقوق مون زیر ۴ تومنه، 
چطور به اونا بسته حمایت معیشتی تعلق 
گرفته به من نه؟ همه هم وضع بهتری از من 
دارن. اعتراض کردم میگن یارانه رو هم قطع 

می کنن.
دارکوب: خوب برید توی گوشه موشه های 
حساب های بانکی تون رو بگردین شاید یه 
چیزی هست که خودتون خبر ندارین! یا 
خــوب فکر کنین شاید یه زمانی مسافرت 
خارجی رفتین و یادتون نیست! به هرحال 
مسئوالن الکی و بدون مدرک و سند یارانه 

کسی رو قطع نمی کنن!
 دارکوب عزیز؛ از دهه  شصتی ها هم  بگو!
دارکوب: چی بگم ازشون که دل خودشون 
و خواننده ها خــون نشه؟ از ایــن که با این 
سن شون هنوز کــار درستی گیر نیاوردن 
یا از این که هنوز دنبال نیمه گمشده شون 

می گردن بگم؟!
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سومی: جریان شیرهای آلوده چیه که باز همه جا سر زبون ها افتاده؟
اولی: جریان خاصی نیست، یه کارشناس اومده بود تو تلویزیون و گفته بود شیر های 
پاستوریزه  سوپرمارکت ها مقدار زیادی آلودگی به سم آفالتوکسین دارن که منجر به 

سرطان کبد میشن...
دومی: جدی میگی؟ من هر روز شیر می خورم، حاال چه خاکی به سرم بریزم؟ دیدم چند 
روزه کبدم صدا میده، فکر می کردم از پیتزاها و نوشابه هاییه که می خورم، نگو از شیره...

اولی: اجازه بده صحبتم تموم بشه بعد سروصدا راه بنداز! بعد از اون حرف ها بالفاصله 
وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، فعاالن صنعت لبنیات و چندین کارشناس دیگه 
حرف های غیرکارشناسانه این آقا رو تکذیب کردن و گفتن ما خیلی سختگیرتر از این 

حرف ها هستیم و حتی از اون کارشناس هم شکایت کردن.
دومی: خب پس به خیر گذشت. االن که خوب گوش می کنم می بینم صداهای کبدم 
هم مربوط به معده ام بوده که به هم ریخته! ولی من هنوز حسم میگه هرچی تکذیب بشه، 

یه روزی تایید میشه!
اولی: ولی نه تا این حد که این همه کارشناس بیان و موضوع رو توضیح بدن.

سومی: حاال این که دلیل نمیشه، ولی جالبه که این روزهــا بعضی کارشناس های 
صداوسیما انگار کمین کردن تا تو یه برنامه ظاهر بشن و اعصاب مردم رو به هم بریزن و 

حرص مون بدن، از موضوعات سیاسی گرفته تا سینمایی و ورزشی و ...
اولی: اونا دیگه گذشته، بحثش رو پیش نکشین. حرف هاتون تموم شد؟ بریم دیگه؟

مسعود فراستی: اجازه بدین از چند روز دیگه که جشنواره فیلم فجر شروع بشه خدمت 
می رسم تا معنی واقعی حرص خوردن رو بفهمین!

شیر، کبد و سیمرغ بلورین!

 در حاشیه خبرهای ضد و نقیض وجود
 مواد غیرمجاز در شیر 

شرکت ملی پخش: مردم نگران کسر سهمیه بنزین خود نباشند

دارکوب: نگران نیستیم، تو پمپ شما باشه 
انگار تو جیب ماست!

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

از اون لحاظ

* وام ازدواج هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان شد
وکیلم؟* سقف ثبت طالق در دفرتخانه ها محدود شد  

بعد از این همه سال 
حاال که وام مون جور 

شده دیگه کفاف زندگی 
رو نمیده، تا سقف 

دفترخونه پر نشده 
بریم طالق بگیریم!

متی
ه

 هم غذاست، 
 هم سفیدکننده،

 هم روغن پالم داره، 
هم آفت کشه، هم...

کمتر خالی ببند، 
من با این همه ادعا 
نمی تونم همچین 

ماده ای اختراع کنم!

پروفسور بالتازارکارشناس شایعه ساز

ای خداجانم چه وضع سال تحصیلی است این؟

بچه ها در خانه، ضدحال تحمیلی است این

هفته ای یک بار هم دیگر خبر از درس نیست

سال تحصیلی نه، گویا سال تعطیلی است این!

به بهانه تعطیلی پی درپی مدارس و 

هزینه هایش

تو این هوا شد ریه هامون رنده

ما جون مون به اگزوزامون بنده

قیمت بستن مدارس اون قدر

هزینه تعطیلی ما چنده؟!

***
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

کفش های هخامنشی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

امیدهای واهی!

امید من به 
خونه دار 
شدن از 
امید این 
گورخر به 
نجات هم 

کمتره!

شنا در برف

نمونه 
بازسازی شده 

کفش های 
چرم سربازان 
هخامنشی 

نشون میده ما 
از خیلی وقت 
پیش شیک 
پوش بودیم

عاقبت برف بازی!

همه برای هم

 روباه مهربان واقعی  و کاسبی جدید از انتخابات مجلس !
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اد کن ولی پول نمیدن!

احتماال این روزها وقتی تلگرامتان را بررسی کنید، به 
یکباره خواهید دید عضو گروهی شده اید که چندین 
هزار نفر عضو دارد و پیشنهاد کرده به ازای اد کردن 
دیگران پول خوبی هم به جیب بزنید. هر چند این ترفند 
از قدیم وجود داشته اما به تازگی ادعا شده که هزینه این 
اد کردن ها را نامزدهای مجلس پرداخت می کنند، ادعایی 
که کذب است. هدف از تشکیل این گروه ها به عنوان یکی 
از اصلی ترین بانک های دارای عضو، افزایش مخاطبان 
کانال هایی است که می خواهند یک شبه ره صدساله را طی 
کنند و مخاطبانشان را بدون زحمت افزایش دهند و این 
بانک افزایش عضو، منبع درآمدی می شود برای مدیران 
این گروه ها که هر گز برای افزودن مخاطب به گروه شان 
پولی پرداخت نکرده اند و فقط هر هفته یک بار حساب 
کاربری کسانی که خود را مدیر گروه معرفی می کنند، پاک 
می شود و نفر جدیدی به جای آن ها قرار می گیرد که شما 

را تشویق به افزودن مخاطبانتان به این گروه ها می کند.
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مهاجران نمی خواهند برگردند!

نتایج نظرسنجی منتشر شده توسط موسسه گالوپ 
ــوده، نشان  که به تازگی در فضای مجازی پربازدید ب
می دهد بیشتر مهاجران در جهان تمایلی برای بازگشت 
به کشورشان ندارند. بر اساس این نظرسنجی، حدود ۷۷ 
درصد مهاجران اعالم کرده اند مایل اند در همان کشوری 
که به آن مهاجرت کرده اند بمانند و فقط 16 درصد از 
مهاجران ابراز تمایل کرده اند به کشور دیگری غیر از 
کشور خودشان باز هم مهاجرت کنند. همچنین درصد 
بسیار کمی )حــدود ۷ درصــد( گفته اند دوست دارند 
به کشوری که در آن متولد شده اند بازگردند. در این 
میان، بیشترین تمایل به بازگشت به وطن، بین مهاجران 
عربستان سعودی و استرالیا به ترتیب با ۳۰ و 21 درصد 
بوده و در مقابل کمترین تمایل برای بازگشت به وطن بین 
مهاجران از کشورهای ایران، بوسنی و هرزگوین، عراق و 

قزاقستان با یک درصد بوده است.
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روباه مهربان واقعی !

»حیوانات هم مهربانی و محبت می فهمند«. خیلی اوقات 
ما در الصاق کردن صفات به حیوانات زیاده روی می کنیم و 
دیده می شود که اگر مثال روباه را به حیله گری می شناسیم، 
بعضی انسان ها از روباه هم حیله گرتر هستند! به تازگی 
ویدئویی از یک روباه مادر منتشر شده که گفته می شود 
مربوط به مناطق در آتش سوخته استرالیاست. این 
روباه با مهربانی کم نظیری به بچه خرس ها شیر می دهد و 
اجازه نمی دهد آن ها گرسنه بمانند. به نظر می رسد این 
خرس ها مادرشان را از دست داده اند. کاربری نوشت: 
»البته بعید می دونم مربوط به استرالیا باشه چون این 
حیوانات بومی استرالیا نیستند. البته این موضوع 
هیچ چیز از درس آموز بودن و تکان دهنده بودن این 
ویدئو برای ما آدم ها کم نمی کنه«. کاربر دیگری نوشت: 
»کاش دیگه فقط روباه رو به حیله گری نشناسیم. اون 

رو با این صفات قشنگش هم ببینیم«.
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درد اصلی سیل برای کشاورزان  بلوچ 

ویدئویی از قبل و بعد وقوع سیل سیستان و بلوچستان و 
اثر آن بر یک باغ موز، از پر واکنش ترین ویدئوهای فضای 
مجازی بود. در این ویدئو که از باغ موز یکی از کشاورزان 
زرآباد گرفته شده، عمق فاجعه و تخریب سیل به خوبی 
دیده می شود. در ابتدا باغ موزی پر از محصول دیده 
می شود که بعد از سیل، فقط از باغ ،   دشتی از خاک باقی 
مانده است. با توجه به تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از 
سیل در استان سیستان بلوچستان مشخص است که به 
دو بخش کشاورزی و راه صدمات زیادی وارد شده است. 
کاربری نوشت: »همه دارایــی یک کشاورز به درختان 
باغشه که متاسفانه توی این سیل کشاورزای سیستان 
و بلوچستان همه دارایی شون رو از دست دادن.« کاربر 
دیگری نوشت: »توی یک دقیقه میشه قدرت تخریب 

سیل و بالیی که سر مردم اومده رو دید.«

 

  2.8     M   views 

با اوتیسمی ها درست رفتار کنیم

بچه ای به اسم مهزیار را 2۰ روز پیش در اهواز یک نفر پیدا 
می کند و به کالنتری تحویل می دهد اما وقتی خانواده بچه 
برای تحویل گرفتن بچه شان می روند فقط یک کاپشن به آن 
ها تحویل داده می شود. این بخشی از ادعاهای پدر مهزیار 
در ویدئویی بود که شاهین صمدی فعال فضای مجازی در 
صفحه شخصی اش به اشتراک گذاشته و به سرعت در 
حال دست به دست شدن است. طبق آن چه در ویدئو آمده 
مهزیار اوتیسم داشته و از محیط کالنتری ترسیده و فرار 
کرده و متاسفانه دوربین های کالنتری هم خراب بوده است. 
پدر و مادر مهزیار از مردم خواسته اند در صورت اطالع 
از این کودک آن ها را مطلع کنند. کاربری نوشت: »کاش 
نیروهای کالنتری درباره نحوه برخورد با افراد اوتیسمی 

کمی معلومات داشتن تا کاری می کردن این بچه نترسه.«
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پایتخت فالفل ایران

فالفل فروشی های خیابان انوشه یا همان لشکرآباد، به یکی 
از جاذبه های گردشگری اهواز تبدیل شده است. ویدئویی 
که در فضای مجازی هم منتشر شد گواه همین ادعاست. 
سلف سرویس های فالفلی این خیابان شبانه روز میزبان 
فالفل خوران خوزستانی و ایرانی است که حسابی بازار 
فروشندگان این غذای لذیذ را سکه کرده است. فروش 
اغذیه در این بازار به صورت سلف سرویس است که عالوه 
بر فالفل، سمبوسه، کپه و دیگر خوراکی های فوری را عرضه 
می کنند. در اهواز کسب و کار فالفل فروشی در این محله 
چنان باال گرفته و مورد استقبال مردم اهواز، مسافران  و 
دانشجویان  واقع شده است که شلوغی و ترافیک بسیار 
زیاد جمعیت و خودروها در این منطقه موج می زند. کاربری 
نوشت: »اگه هر جای کشور رو به چیزی بشناسن اهواز رو با 
فالفلش می شناسن.« کاربر دیگری نوشت: »اهواز نه تنها 

پایتخت فالفل کشوره که پایتخت فالفل دنیاست.«

با دیدن این 
صحنه ها 

آدم از ایرانی 
بودنش لذت 

می بره، 
واقعا این 

مردم الیق 
بهترین ها 

هستن

این سه نفر 

باهم دعوا 

نکردن بلکه 

دانشجوهای 

دانشگاه 
استنفورد 

کالیفرنیان 

که سال 

۱۸۹۳ بعد از 

برف بازی این 

شکلی شدن!

این عکس از 
تهران عجیبه 

یعنی من 
توی این هوا 
نیم ساعت 

دوش آب داغ 
رو باز میذارم 
تا حموم هوا 

بگیره بعد 
میرم اون وقت 

این ....!

صالحی- اوضاع آشفته مسکن در ایــران، تبدیل به یک تــراژدی واقعی برای گروهی از مردم شده که در خانه های 
استیجاری زندگی می کنند و گفته می شود حدود 40 درصد خانوارهای شهری را شامل می شوند. به همین دلیل 
موضوع اجاره بها دارای اهمیت زیادی است و موضوعاتی که درباره هزینه اجاره در فضای مجازی وجود دارد، خیلی زود 
دست به دست می شو د. به تازگی هم خبری در فضای مجازی منتشر شد که جدای از نگران کننده بودن آن، با واکنش 
های متفاوت و بی شماری همراه بود. بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی و مسئوالن، سهم 30 تا 50 درصد اجاره 
بها از سبد خانوار در سال گذشته به رقم 60 تا 80 درصدی در سال جدید رسیده است. این بدان معناست که مستاجر 
باید  بین 18 تا 24 روز کار کند تا فقط بتواند اجاره بهای ماهانه منزل  خود را پرداخت کند. امروز سعی کرده ایم در کنار 

فرمول پیدا کردن مبلغ اجاره ، نسبت حقوق به اجاره، در شهرهای مختلف جهان را ارزیابی و بررسی کنیم.

فرمولی برای تعیین رهن و اجاره در همه جای کشور

شاید نتوان قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها در همه  
شهرهای کشور ارائه داد. اجاره در برخی محله ها بر اساس عرف 
تعیین می شود که بازهم به رقم به دست آمده از طریق فرمولی که 
در ادامه خواهید خواند، نزدیک است مگر این که صاحب خانه ای 
آن را رعایت نکند و اجاره بهای بیشتری را مطالبه کند.برای رهن 
کامل یک خانه یا به دست آوردن مبلغ اجاره عرفی آن، باید در ابتدا 
قیمت ملک را به دست آورید. رهن کامل یک خانه معموال بین یک 
پنجم تا یک ششم کل خانه است. مثال خانه ای که 500 میلیون 
تومان قیمت دارد، حدود ۸0 میلیون تومان هزینه رهن کامل آن 
است.حاال اگر صاحب خانه یا مستاجر مایل به رهن کامل نباشد و 
عالقه داشته باشد به صورت ترکیبی رهن و اجاره یا صرفا اجاره، 
خانه را واگذار یا اجاره کند، چه باید کرد؟به همان مثالی که پیش 
از این گفتیم برگردیم، خانه ای با ارزش رهن کامل ۸0 میلیون 
تومان وجود دارد. از آن جا که به ازای هر یک میلیون تومان رهن 
مبلغی بین 20 تا 25 هزار تومان در نظر گرفته می شود اگر شما 
خانه ای را که در باال ذکر کردیم، بخواهید اجاره کنید باید حدود 
یک میلیون و 600 هزار  تومان تا 2 میلیون تومان پرداخت کنید.

مدیریت هزینه ها با قانون 50/30/20

کسانی که اجاره نشین هستند بر اساس تجربه یاد گرفته اند که 
چطور هزینه هایشان را مدیریت کنند. با این حال خیلی وقت 
ها این سوال مطرح می شود که برای هر بخش از زندگی چه 
میزان از درآمد را باید هزینه کرد. قانون 50/۳0/20 قانونی 
است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته برای مدیریت درآمد 
و هزینه ها مطرح می شود. بنا بر این قانون باید 50 درصد درآمد 
صرف هزینه اجاره خانه، هزینه های جانبی خودرو )در صورت 
نداشتن خــودرو کرایه حمل و نقل( و قبوض آب، برق، گاز، 
تلفن و ... شود. ۳0 درصد از درآمد هم به هزینه های روزمره 
اختصاص پیدا می کند و 20 درصد باقی مانده هم برای این 

است که پس انداز شود.

آیا این قانون قابل اجراست؟

شاید در نگاه کلی این قانون در کشور ما قابل اجرا نباشد 
چون در همان بخش اول هزینه اجاره بها، ما حدود 60 درصد 
درآمدمان را از دست می دهیم اما با رعایت کردن نسبی این 
قانون می توان تا حدودی هزینه ها را مدیریت کرد. قطعا در 
صورتی که هزینه اجاره بها باال برود، باید از تفریحات و هزینه 
های روزانه تان و همین طور میزان پس اندازتان کم کنید. اما 
به خاطر داشته باشید که هر ماه میزانی از درآمدتان را پس 
انداز کنید تا در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده، دچار 

مشکل نشوید.

نسبت اجاره بها به حقوق در کشورهای مختلف

براساس اعالم مرکز آمار کشور متوسط درآمد خانوار ایرانی 
4۳ میلیون و 4۹0 هزار تومان است که این میزان برای 
شهر تهران مبلغ 5۸ میلیون و 400 هزار تومان بوده که 
رتبه اول در کشور را داشته است. این رقم یعنی هر خانواده 
تهرانی در ماه چهار میلیون و ۸60 هزار تومان درآمد  داشته 
است. بررسی های میدانی درباره قیمت آپارتمان در تهران 
حاکی از آن است که برای اجاره یک واحد یک خوابه ۸5 
متری در تهران به طور متوسط هر ماه باید چیزی حدود سه 
میلیون تومان پرداخت شود که به این معنی است در ماه 
نزدیک به 62 درصد از درآمد، صرف هزینه اجاره مسکن می 
شود. برای آن که اجاره بها در تهران را با شهرهای دیگر در 
کشورهای مختلف مقایسه کنیم، سعی کردیم مبلغ متوسط 
اجاره بهای  یک واحد یک خوابه ۸5 متری را با متوسط درآمد 
در شهرهای مختلف جهان ارزیابی کنیم که در جدول و 

نمودار زیر آن را می بینید.

مسکن به یک دل مشغولی عمده مردم تبدیل شده، وضعیت در کشورهای دیگر چگونه است؟

نسبت اجاره بها به حقوق  درشهرهای مختلف جهان

نام 
شهر

 مبلغ اجاره
 به دالر

متوسط درآمد 
خانوار به دالر

درصد اجاره 
به حقوق

25040561.7تهران

2500612540.8پاریس

1720450038.2دبی

1450640022.6لندن

1445602523.9ملبورن

1100300036.6بانکوک

1000283335.2توکیو

420125033.6ریاض

25645855.8آنکارا

 18 روز کار فقط برای 
اجاره ماهیانه!

هزینه اجاره و درآمد در شهرهای مختلف جهان
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عبرت

زن جوان رنگ پریده و تکیده در اتاق درمان را باز 
می کند و روی صندلی می نشیند. لبخند تلخی 
بر لب دارد و می گوید : 12 سال پیش من و شوهرم 
به همدیگر عالقه مند شدیم. مادر و پدرم مخالف 
بودند، اما من عشق را با تمام وجــودم احساس 
می کردم. با اصرارهای من خانواده رضایت دادند 
و ازدواج کردیم، اما خیلی زود همه چیز عوض شد 
و در همان چند ماه اول متوجه شدم شوهرم معتاد 

است. شوکه شده بودم. باورش سخت بود.
زن جوان ادامه می دهد : از حرف های شوهرم 
متوجه شدم که قبل از ازدواج با من هم اعتیاد 
داشته است، ولی به من حرفی نزده بود و این 

پنهان کاری و اعتیاد ذهنم را درگیر کرده بود.
روز به روز می دیدم که از او فاصله می گیرم و دور و 
دورتر می شوم ، تحملش دشوار بود اما او بی اعتنا 
به این که جلوی او ذره ذره آب می شوم سرگرم 

خودش و مواد بود.
چند سال دیگر گذشت، شرایط روز به روز برای 
من سخت تر شد تا این که وقتی به خود آمدم 
متوجه شدم بــاردار هستم. اوایــل می خواستم 
خودم را از شر موجود بی گناهی که هر روز در 
وجود من بیشتر رشد می کرد ، خالص کنم ولی 
نتوانستم تا این که فکر کردم می توانم بخشی از 
تنهایی هایم را با فرزندم پر کنم. دوران بارداری 
را با تمام سختی هایش طی کردم و فرزندم را به 
دنیا آوردم. پسرک کوچکی که دیدنش مرا شاد 
نمی کرد ، حوصله گریه هایش را نداشتم و دلم 
نمی خواست او را در آغوش بگیرم . بیشتر وقت ها 

گریه می کردم و بی حوصله بودم. چند هفته ای 
مادرم به خانه ما آمد و به من کمک کرد تا این که 
او هم رفت و من ماندم و نوزادی که نیاز به مراقبت 

داشت، اما.....
اشک پهنای صورتش را خیس می کرد و دردی 

عمیق در نگاهش می پیچید.
می پرسم: همسرت کجاست؟ با دست به بیرون 

اتاق اشاره می کند.
مرد انگار در درونش غوغایی است ، می نشیند و 
به زن نگاه می کند. زن با دیدن مرد انگار سر درد 

دلش باز و خشم هایش لبریز می شود.
- همیشه می گوید تو یک زن غرغرو هستی. 
بچه ات هم مثل خــودت اســت. خب هرچه که 
بوده، بوده است دیگر. آدم که نباید این قدر با 
گذشته زندگی کند. خیلی راحت می تواند همه 
چیز را فراموش کند. خیلی راحــت به خودش 
بگوید چیزی نشده است، شوهرم یک اشتباهی 
کرده خودش هم فهمیده است. مرد به همسرش 
نگاه می کند و می گوید: با همین غرغرهایت من 
را خسته می کنی. یادت می آید اول ازدواج مان 
وقتی فهمیدی اعتیاد دارم خودت را از من دور 
می کردی ، دور که شدی من بیشتر به سمت مواد 
رفتم و درگیر شدم. اگر این کار را نکرده بودی، 

من االن در این شرایط قرار نداشتم.
به مرد می گویم : قطعا اشکاالتی در زندگی تان 
وجود داشته که قبل از ازدواج به طرف اعتیاد 
رفته اید ولی زمانی که ازدواج می کردید، او را در 

جریان اعتیادتان قرار دادید؟

می گوید: نه نگفتم.
می پرسم: چرا؟

می گوید: چون دوستش داشتم.
می گویم: به نظرتان وقتی کسی را دوست داریم 

باید چیزی را از او پنهان کنیم؟
نگاه می کند و چند لحظه بعد سرش را به عالمت 
نفی تکان می دهد و می گوید: قبول دارم که من 
مشکالتی داشته و دارم، ولی می تواند فراموش 

کند.
می گویم: اجازه دهید یک سوال از شما داشته 
باشم، یادتان می آید که در کودکی یا حتی وقتی 
جــوان تر بودید، از طــرف نزدیکان تــان سیلی 

خورده باشید؟ 
با لبخند می گوید : بله، پدرم کارش همین بود، 
وقتی می خواست ما را سر جای  خودمان بنشاند، 

تمام اقتدارش را سیلی می کرد.
می پرسم : آیا سیلی ها را فراموش کرده اید؟

می گوید: نه! مگر می شود فراموش کرد. او به من 
صدمه زد و هنوز هم آن روز را خوب به یاد دارم.

می گویم : صدمه ها چند نوع است. یک نوع از 
صدمه ، صدمات بدنی است ولی گاهی صدمه 
ها، روحی است. در آسیب هایی که افراد وارد 
می کنند متوجه عمق فشار و اندوهی که بر جا می 

ماند نیستند. شما با من موافقید؟
می گوید: درست می گویید. من اصال متوجه 

نبودم.
به زن جوان رو می کنم و می گویم : از طرف دیگر 
نباید با گذشته زندگی کرد، می دانید چرا؟ چون 
ما روی گذشته هیچ کنترل و تسلطی نداریم و 
فکرها فقط ما را تحت سیطره قــرار می دهند 

بنابراین باید روی لحظه حال و اکنون تمرکز 
کنیم.

مرد می گوید : اجازه بدهید نکته ای را که االن 
متوجه شدم بگویم . من با اعتیاد به همسرم ضربه 
زده ام و اگر این اشتباه را نمی کردم، او سال ها 
افسرده نبود. اگر این کار را نکرده بودم این همه 
بین ما فاصله نیفتاده بــود. حاال که نمی شود 

فراموش کرد، باید چه کار کنیم؟
می گویم : همه آدم ها اشتباه می کنند، اگر چه 
مشکالت و ناراحتی ها فراموش نمی شوند ولی 
می شود با  بخشش هم به خود و هم به رابطه 

آرامش و گرما داد.
به همدیگر نگاه می کنند. برمی خیزند تا اتاق را 
ترک کنند. مرد می گوید : زندگی مان را دوست 
دارم. می خواهم رابطه مان پر از گرما و آرامش 

شود.
زن نیز می گوید : به من یاد می دهید که چطور 

باید بخشید؟ 
چند جلسه بعد مرد برای ترک اعتیاد اقدام کرد 
و زن با دنبال کردن جلسات درمان، توانست تا 
حدی بر افسردگی غلبه و رابطه اش را با همسر و 

پسرشان صمیمی تر کند.
وقتی نگاه ها از سرگردانی در می آیند و دست 
های لــرزان در هم گره می شوند، برگ سبزی 
در دفتر زندگی ورق می خورد و شکوه زندگی 

متجلی می شود.
زندگی های تان پر از تجلی !

تهیه و تنظیم: مریم سامانی؛ روان شناس

کارمند یک شرکت خودروسازی به دنبال رابطه 
پنهانی با یکی از همکارانش وی را کشت.

این مرد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب 
کرد و از چوبه دار به زندگی برگشت.

قتل زن کارمند 	 
رسیدگی به این پرونده از سال 92  به دنبال پیدا 
شدن جنازه یک زن جوان در خانه اش در خیابان 

شریعتی تهران آغاز شد. 
شواهد نشان می داد مهناز 30 ساله در غیاب 
شوهر و دختر خردسالش با سیم تلفن خانه خفه 

شده است.
یک  در  همسرم  گفت:  پلیس  به  مهناز  همسر 
ــودرو ســازی کــار می کــرد. من صبح  شرکت خ
دخترم را به مهد کودک بردم و سپس به محل 
کارم رفتم. اما چند ساعت بعد هر چه با تلفن 
همراه مهناز تماس گرفتم کسی پاسخ نداد. من 
که نگران او شده بودم با محل کار همسرم تماس 
گرفتم و فهمیدم او به محل کارش نرفته است. 
سپس به خانه برگشتم و ناباورانه با جنازه همسرم 
روبه رو شدم.کارت عابر بانک او و مقداری پول 

نیز سرقت شده است.
نخستین سرنخ	 

این مرد ادامه داد: همسرم با یکی ا زهمکارانش 
به نام پیمان رابطه خوبی داشت و گاهی اوقات 
تلفنی با او صحبت می کرد. صبح که در حال 
ترک خانه بودم، یک مرد جوان شبیه پیمان را 
در نزدیکی خانه مان دیدم که یک کوله پشتی در 

دست داشت.
با اطالعاتی که این مرد به پلیس داد، پیمان 
به عنوان نخستین مظنون بازداشت شد. وی 
گفت: من در یک شرکت خودروسازی با  مهناز 
همکار هستم. وقتی پدرم فوت کرد، شرایط 
مالی بدی داشتم .به همین دلیل مهناز حاضر 
شد  پنج میلیون تومان به من قرض بدهد. چهار 
میلیون تومان را همان سال به او برگرداندم و 

قرار شد یک میلیون باقی مانده را تا مدتی دیگر 
به او بپردازم.او چندماه بعد با من تماس گرفت 
و گفت که برای خرید خانه به پول نیاز دارد.
من هم قول دادم بعد از گرفتن حقوقم بدهی 
ام را بپردازم.سر همین موضوع چندبار تلفنی 
با او صحبت کردم. من با مهناز هیچ مشکل و 
اختالفی نداشتم و نمی دانــم چه کسی او را 

کشته است.
اعتراف به قتل و رابطه پنهانی	 

به دنبال اظهارات پسرجوان، پلیس به  بررسی 
دوربین مداربسته بانکی پرداخت که یک مرد 
ناشناس از کارت عابر بانک قربانی پول برداشت 
کــرده بود.اگر چه تصویر واضــح نبود ولی مرد 
ناشناس  شباهت زیادی به پیمان داشت. همین 
سرنخ موجب شد بار دیگر پیمان تحت بازجویی 
قرار بگیرد. در حالی که وی همچنان خود را بی 
گناه می خواند، هم بندی هایش اعالم کردند 
وی در زندان  حرف هایی درباره قتل زن جوان به 

زبان آورده  است.
با تکمیل تحقیقات پلیسی سرانجام پیمان لب 
به اعتراف گشود و به رابطه پنهانی با همکارش و 
قتل وی اعتراف کرد.پسر جوان پای میز محاکمه 
ایستاد و به درخــواســت اولیای دم به قصاص 
ــوان عالی  محکوم شد.حکم صــادر شده در دی
کشور تایید شده بود که پیمان توانست با پرداخت 
دیه رضایت اولیای دم را جلب کند و به زندگی 

برگردد.

در دادگاه	 
بدین ترتیب، پیمان دیروز از جنبه عمومی جرم در 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه پیمان روبه روی قضات ایستاد 
و در تشریح آشنایی اش با  قربانی گفت: من و زن 
جوان همکار بودیم. او گفته بود مدتی است از 
همسرش جدا شده و من نمی دانستم او با همسر 
و دخترش زندگی می کند. ما تلفنی با هم در 

ارتباط بودیم و مهناز به من پول قرض داده بود.
وی ادامه داد: پس از مدتی می خواستم رابطه 
تلفنی ام را با مهناز تمام کنم اما او قبول نکرد.
آخرین بار او مرا به خانه اش دعوت کرد تا در این 
باره با هم صحبت کنیم. وقتی به خانه مهناز رفتم 
سر بدهکاری که به او داشتم با هم درگیر شدیم 
و من در اوج خشم او را خفه کردم.ولی من واقعا 
قصد کشتن او را نداشتم و نمی دانستم شوهر و 

فرزند دارد.
وی درباره نحوه جلب رضایت اولیای دم گفت: 
خــانــواده ام همه زندگی شــان را فروختند تا 
توانستند مبلغ 250 میلیون تومان به عنوان 
دیه به اولیای دم بپردازند. من حاال پنج سال و 
10 ماه است که در زندانم و در این مدت به اندازه 
کافی تنبیه شــده ام. از قضات تقاضا دارم در 

مجازاتم تخفیف قائل شوند.
 سپس مادر متهم که در دادگاه حضور داشت به 
قضات گفت: ما همه وسایل خانه مان را فروختیم 
تا توانستیم دیه را به اولیای دم بپردازیم. پسرم در 
مدتی که در زندان بود، تنبیه شده و حاال از قضات 
تقاضای کمک دارم .او در جوانی اشتباه بزرگی 

مرتکب و در این مدت ادب شده است.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و پیمان 
را به پنج سال و 10 ماه زندان و 74ضربه شالق 
محکوم کردند. به این ترتیب قرار شد وی از زندان 

آزاد شود.

زندگی زن و شوهر زیر ذره بین روان شناس جان گرفت

پایان 12 سال توفان زیر سقف خانه عاشقانه

پرونده ناپدید شدن مرد باغبان در خانه ویالیی 
پاسداران پس از سه سال با بازداشت دختر 
خانواده ثروتمند به دادگاه کیفری یک استان 
تهران ارجاع شد. صبح روز 5 خرداد سال 95 
بود که مردی 40 ساله با حضور در کالنتری 
ــرادرش خبر داد و  تجریش از ناپدید شدن ب
اعالم کرد که ساعت 7:40 صبح روز گذشته 
برادرم برای رفتن به محل کارش در خیابان 
تجریش از خانه خارج شد، اما دیگر کسی از 

بــرادرم اطالعی نــدارد. بدین ترتیب، 
ــرای ردیابی  تیمی از مــامــوران ب

مرد 35 ساله وارد عمل شدند 
و در گام نخست مشخص شد 
که این مرد 17 سال به عنوان 
پیشکار در خانه 3 هزار متری 

زن جوانی مشغول به کار بوده و 
صبح آن روز در حالی که خودروی 

پژوی او در مقابل خانه پارک بوده از 
آن جا خارج شده اما دیگر بازنگشته است. 
کارآگاهان در ادامه به سراغ زن حسن رفتند 
که به ماموران گفت: شوهرم شب قبل از من 
خواست که او را صبح زود بیدار کنم تا به محل 
کارش برود، ساعت 6 صبح همسرم به محل 
کارش در خانه باغ رفت و ساعت 9 صبح دختر 
صاحبخانه که نرگس نام دارد با من تماس 
گرفت و از ناپدید شدن شوهرم خبرداد. سپس 
تیم پلیسی نرگس را هدف تحقیق قرار دادند 
و تنها سرنخ، تناقض گویی های این زن در 
تحقیقات بود و این در حالی بود که بررسی 
دوربین هــای مداربسته نشان می داد روز 
حادثه ابتدا حسن از خانه خارج شده و به سمت 
دماوند رفته است و نرگس نیز پس از خارج 
شدن حسن آن جا را ترک کرده است. در ادامه 
تحقیقات چهار مرد مظنون دیگر در پرونده 

بازداشت شدند و یکی از آن ها که از اعضای 
به ماموران گفت:  خانواده صاحبخانه بود 
حسن 17 سال است که برای ما کار می کند 
و ماهی 4 میلیون تومان حقوق می گیرد ،تا به 
حال هیچ یک از اعضای خانواده و کارگران از 
او بدی ندیدند و کسی با او مشکلی نداشته، 
نمی دانیم چه اتفاقی برای او افتاده است و 
همه ما نیز نگران او هستیم. در ابتدا پرونده 
آدم ربایی پیش روی ماموران پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفت اما با توجه به این که 
هیچ تماس مرموزی گرفته نشد 
و مشخص شد حسن وضعیت 
مالی خوبی ندارد، پرونده آدم 
ربایی بسته شد و برادر حسن 
ــرای امور  با حضور در دادس
به  بر  مبنی  شکایتی  جنایی 
قتل رسیدن برادرش ارائه داد. 
تجسس های فنی ادامــه داشت اما 
هیچ سرنخی از جسد و عامل جنایت معمایی 
به دســت نیامد و پرونده بــرای سیر مراحل 
قانونی به شعبه 10 دادگاه یک کیفری استان 
تهران ارجاع شد. قضات پس از بررسی پرونده 
با توجه به این که نرگس همزمان با خارج شدن 
حسن از خانه ویالیی از آن جا بیرون آمده 
بود، برای او مباشرت در قتل عمدی حسن 
گرفتند و دستور بازداشت این زن را که در 
بازجویی ها تناقض گویی های زیادی داشت، 
صادر کردند. بدین ترتیب، زن جوان به اتهام 
مباشرت در قتل عمدی حسن دستگیر و با قرار 
وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. بنا به این 
گزارش، به زودی پرونده معمایی ناپدید شدن 
حسن در شعبه 10 کیفری یک استان تهران 
مورد بررسی قرار می گیرد و حکم نهایی اعالم 

خواهد شد.

 اشک پشیمانی پیرمرد 
در قتل همسرش

پیرمردی که به دنبال درگیری خانوادگی 
همسرش را کشته بود، دیروز در حالی که 
در دادگاه اشک می ریخت  محاکمه شد.

 در جلسه رسیدگی به این پرونده که  در 
ــاه کیفری یک استان  شعبه دهــم دادگ
تهران برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان 
کیفرخواست را خواند و گفت : اسماعیل 
۸0 ساله متهم است که یک سال قبل 
همسر 70 ساله اش به نام مینا را در خانه 
شان با ضربات چاقو کشته است، اکنون 
با توجه به مدرک های موجود در پرونده 

برایش تقاضای اشد مجازات دارم.
 سپس پسر 50 ساله متهم که تنها ولی دم 
بود، در جایگاه ویژه ایستاد و برای پدرش 

قصاص خواست.
 وی در حالی که اشک می ریخت گفت : با 
این که من تنها فرزند پدر و مادرم بودم اما 
پدرم همیشه با من بد رفتار می کرد و مرا 
کتک می زد .او مادرم را هم همیشه اذیت 
می کرد .هنوز صدای سیلی هایی که به 
صورتم زده، در گوشم است و نمی توانم 

خاطرات کودکی ام را فراموش کنم .
ــادرم همیشه با  ــه داد:  پدر و م  وی ادام
هم درگیر بودند. یک هفته قبل از کشته 
شدن مادرم از پدرم خواستم تا خانه دو 
طبقه  مان را که یک طبقه آن به نام من و 
یک طبقه آن به نام مادرم بود، بفروشد 
تا پدر و مــادرم جدا از هم زندگی کنند 
اما قبول نکرد. آخرین بار پدرم در غیاب 
من و  با ضربات  چاقو مادرم را کشت و به 
طبقه باال که من و همسرم در آن زندگی 
می کردیم آمد و  به همسرم گفت که  دست 
به این جنایت زده است. من نمی توانم از 
خون مادرم گذشت کنم و به مرگ پدرم 

راضی هستم .
به دنبال درخــواســت غیرقانونی  پسر 
قربانی قضات  با وی صحبت کردند و 
توضیح دادنـــد کــه طبق قــانــون امکان 
قصاص پدر وجود ندارد. به همین دلیل 
این مرد اعالم کرد با دریافت دیه گذشت 

می کند.
 سپس مرد سالخورده در جایگاه ویژه 
ایستاد .او که خودش را به کری زده بود 
به ســواالت قضات دادگـــاه پاسخ های 
نامربوط داد و در حالی که گریه می کرد 
با اشاره به پسرش گفت : پسرم و همسرم 
همیشه مرا اذیــت می کردند . پسرم  با 
رفتارهایش باعث شد عصبانی شوم و 
در غیاب او مادرش را بکشم .من از قتل 

همسرم پشیمانم و طلب بخشش دارم.
 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با 
توجه به مدرک های موجود در پرونده مرد 
سالخورده را به پرداخت دیه کامل یک زن 

و 10 سال زندان محکوم کردند.

ردپای دختر خانواده ثروتمند در معمای گم شدن باغبانپایان مرگبارخیانت یک زن درخشم مرد مرموز
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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.

شکل های داده شده را بررسی و سپس گزینه 
مناسب را انتخاب کنید.

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب را انتخاب کنید.

هوش تحلیلی

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
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دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

632415987
741893265
859276134
576132849
183549672
924687513
297361458
465728391
318954726

748253916
253916748
916748253
489537162
162489537
537162489
625891374
891374625
374625891

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
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معمای تصویری

ماشین های گرفتار

هفت ماشین در این ترافیک سر چهارراه با هم 
درگیر شده اند و اگر یکی از آن ها جابه جا شود راه 
بقیه هم باز خواهد شد و ترافیک از بین خواهد رفت. 

به نظر شما کدام ماشین باید حرکت کند؟

برادران غریب

الکساندر در منطقه زمانی استاندارد شرقی زندگی 
می کند. برادرش، توماس، در منطقه زمانی اروپای 
مرکزی زندگی می کند که ۶ ساعت از او جلوتر است. 
الکساندر از ۸ صبح تا ۵ عصر به وقت محلی خود 
کار می کند و هر شب راس ساعت ۱۰ می خوابد. 
توماس هم بین ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر کار می کند و 
همیشه ساعت ۱۱ و نیم شب به وقت محلی خودش 
می خوابد. آیا بازه زمانی وجود دارد که الکساندر 
بتواند با برادرش توماس پس از روز کاری خود تماس 

بگیرد بدون این که مزاحم کار یا خواب او شود؟

تست هوش:

گزینه )۱( عدد داخل 
هــر مثلث بــرابــر است 
بــــا حــــاصــــل ضـــرب 
عــددهــای داده شده 

روی راس های مثلث.

هوش تحلیلی: گزینه )۱( در ردیف اول ابتدا شکل 4۵ درجه در جهت عقربه های 
ساعت و شکل دوم 4۵ درجه در خالف جهت عقربه های ساعت چرخیده است. 
تصویر نهایی در ردیف اول، از اشتراک قسمت های رنگ شده این دو شکل به 
دست آمده است؛ حاال همین روند را برای ردیف دوم تکرار کنید تا به جواب برسید.

معمای برادران غریب: اگر الکساندر 
بین ساعت ۵ تا ۵ و نیم بعد از ظهر به وقت 
محلی خودش با برادرش تماس بگیرد 

مزاحم کار و خواب او نمی شود.

ماشین های گرفتار: ماشین 
شماره سه باید جابه جا شود 
تا راه برای بقیه ماشین ها باز 

شود.

اختالف تصاویر

خفن استریپ:

شیرین زبان

بازی ریاضی:
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4. شادمان- پایتخت جزایر سلیمان ۵.ابریشم- صدای 
 کوفتن در ۶. طلق نسوز- نماد پایداری- شهر بلقیس
۸.رئیس جیمزباند- 7. زندقه-مقام نقره ای-نــقــاب 
 کاغذ نیمه شفاف طراحی ۹. جشنواره– حرف فراری
تغار   .۱۱ زن  همسر  جهنم-  در  چــاهــی  صــنــم-   .۱۰
 چوبی- واحد طول سنتی–درخت تسبیح ۱2.عهدنامه 

بین المللی-روحانی زرتشتی

عمودی:

۱. فدراسیون جهانی بوکس- حیله- سپهر 2.تن پوش 
طیور- سری- ناله 3.فوتبالیست آلمانی–ضمیر فرانسوی 
4. آش– پرنده شمالی ۵.  میل– فوتبالیست اسبق تیم 
ملی ۶.از خدایان باستان-نوعی ابــر 7. شاخه ای در 
فیزیک مدرن– اصفهان قدیم ۸. نخ دوات-پایتخت کشور 
سریالنکا ۹. نام مستعار علی اسفندیاری-   آب به عربی 
۱۰.مـــرض ریـــوی-از مـــدارات زمین ۱۱. مخترع پیل 
الکتریکی- پدر طبیعت ایران–زهر ۱2.باشگاه فوتبال 

ــوی- ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ فـ
تربت-برنز

افقی:    ۱. بــاالی انگلیسی- بیماری لــرزش انــدام ها 2.چراگاه ایالت-طنزپرداز 
تپانچه  ــار–درد-  ــخ ب ماشین  اسکاتلندی  مخترع   .3 ــردن  ک تلف   ایرلندی-وقت 

افقی:  ۱.موسسه اقتصادی- ماشینی 2.رشته فرنگی-اصطالحی در فوتبال 
3.لیکن–گروه خونی کمیاب 4.جــواِب های- ظرفیت انجام کار ۵.رولــور- سوره 

هجدهم قرآن کریم ۶. آشوب–ظرف حصیری 7. جد-سمت 
چپ۸. ذره بنیادین–خام  ۹.کنایه از اتومبیل کهنه– زادگاه 
نیما ۱۰. آب شرعی-بادام ۱۱. آوابــر– عصا ۱2.ورزش 

رزمی- پارازیت

 عمودی :
۱. ظرف آزمون- نیستی-برش سینمایی 2.  امر به آوردن-  
زیبا- تیره 3.سناریو– سنبل کوهی 4. نوعی بستنی– زبانه 
آتش- زمزمه ۵.کاله تمام لبه- رشته کوه اروپا-تکرار حرف 
۶.صابون خیاطی–دام- طمع 7. مرغ می رود–نزد ایرانیان 
است و بس-شایعه ۸.نام آذری-ســوره مردم-جنب ۹. از 
گل ها– اساس- بیماری مسری  ۱۰.حرف دهن کجی –
غافلگیر کردن ۱۱. آشغال-مارال– حیوان وفادار۱2.میوه 

تابستانی- چراغ دریایی- فضاپیمای بالدار
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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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رونمایی پازل بند از قطعه »حریص«

تازه ترین تک آهنگ »پــازل بند« به خوانندگی علی 
چهره ها

خواننده
رهبری با نام »حریص« منتشر شد. این گروه فعالیت 
خود را از سال 90 با علی رهبری، آرین بهاری و مهران 
عباسی شروع کرد و در ادامه مهران عباسی از این گروه جدا شد. پازل بند 
در سال 95 اولین آلبوم خود را به نام »قایق کاغذی« منتشر کرد و بعد از 
آن به ساخت تک آهنگ روی آورد؛ به طوری که تا به حال بیشتر از 30 
قطعه از این گروه در قالب تک آهنگ منتشر شده است و این گروه با 

اجرای همین قطعه ها روی صحنه کنسرت رفته اند.

بدشانسی خواننده های راک از زبان »آفاق«

کــاوه آفــاق معتقد است در موسیقی راک، هنرمندان 
چهره ها

خواننده راک
گمنامی فعال هستند اما از نظر تعداد هوادار به حد نصاب 
برای اجرا در سالن های میالد نمی رسند. او در این باره به 
هنرآنالین گفت: بی شک برخی از این عزیزان هنرمند گمنام، بدشانس هم 
بوده اند. قدمت موسیقی راک در ایران با قدمت موسیقی پاپ قابل مقایسه 
نیست و موسیقی تلفیقی هم ریشه هایی از موسیقی سنتی دارد که توانسته 
فعاًل آرام آرام عامه پسند شود. موسیقی راک تازه چند سال است در ایران کار 

می شود و طبیعتًا زمان الزم دارد تا بتواند به دل مردم بنشیند.

موسیقیادبی

 برخی می خواهند 
به هر قیمتی دیده شوند

بهروز جاللی، معاون بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
ایرانیان در گفت وگو با ایبنا به حواشی چند وقت 
اخیر جشنواره شعر فجر پرداخته و گفته است: 
ــاره آن در فضای  آن موضوعی که دوستان درب
مجازی صحبت می کنند و از آن اتفاق ناراحت و 
اندوهگین هستند، طبیعتا موضوعی است که 
آحاد مردم نیز از آن ناراحت هستند و آن نگرانی 
در سایر مردم نیز وجود دارد و این غمی نیست 
که فقط مختص عده ای از هنرمندان یا اهل قلم 
باشد. این که گروهی بخواهند بیایند و از اتفاقی 
که رخ داده برای موج سواری روی احساسات 
مردم سوءاستفاده کنند، کار چندان درست و 
اخالقی نیست. تسلیت گفتن یک موضوع است 
اما این که ما بیاییم و از اندوه عده ای برای منافع 
جناحی خود سوءاستفاده کنیم، موضوع دیگری 
است. وی می افزاید: رفتار برخی دوستان که 
دانسته یا ندانسته در این چند روز اسیر حاشیه و 
جوسازی فضای مجازی شدند، به آن معناست که 
من می خواهم از این حادثه دلخراشی که اتفاق 
افتاده است، به نفع دیده شدن خودم استفاده 
کنم. حاال بهای این موج سواری در فضای مجازی 
را کدام بخش از جامعه قرار است بپردازد، مهم 

نیست.

 اثر »دانیل استیل« 
دوباره در صدر پرفروش ها

نام جدیدترین اثر »دانیل استیل« در فهرست 
ــار داستانی پــرفــروش نشریه  هفتگی جدید آث
نیویورک تایمز قــرار گرفت. به گــزارش ایسنا، 
» دانیل استیل« بــار دیگر موفق شد با انتشار 
رمان جدید خود با عنوان »قطب نمای اخالقی«، 
داستانی  کتاب های  نویسندگان  فهرست  در 
پرفروش نشریه نیویورک تایمز حضور پیدا کند. 
»استیل« به تازگی موفق شده بود برای نگارش 
رمان های »توفیق اجباری« و »قسمت اشیای 
گمشده«،  به این فهرست راه یابد. »قطب نمای 
معنوی«، در نخستین هفته از حــضــورش، در 

جایگاه سوم این فهرست قرار گرفت.

معادل سازی واژه ها در رسانه ملی 
و انکار فرهنگستان

سوال محمدرضا یزدان پرست مجری برنامه »از 
من بپرس« از معاون رئیس فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی جنجالی شد. او در ابتدای این برنامه 
با رجوع به پیشینه کلمه »هواپیما« گفت: همین 
هواپیما که االن در گفت و گوهایمان از آن استفاده 
می کنیم ، در گذشته »بالو« گفته می شد و بعدتر 
هم از »طیاره« که یک کلمه عربی است برای آن 
استفاده می شد، تا این که فرهنگستان »هواپیما« 
را به جای این ها معادل سازی کرد. در ادامه این 
برنامه، نسرین پرویزی عضو فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی که مهمان این برنامه بود، درباره 
چرایی معادل سازی کلمات انگلیسی گفت:»ما 
ــای  بیشتر به دنبال معادل سازی بــرای واژه ه
انگلیسی هستیم چون االن هجوم این زبان نه 
تنها به زبان فارسی که به همه زبان های دیگر 
مطرح اســت. فرهنگستان به واژه هـــای عربی 
موجود در زبان فارسی که در بافت زبان فارسی 
جای گرفتند، کاری نــدارد اما با الفاظی مانند 
معادل  های  که  حق التدریس  و  حق التحقیق 
تصویب شده »آموزانه« و »پژوهانه« دارد، چرا.« 
وی در ادامــه ضمن رد تصویب معادل شگفتانه 
ــز« در فرهنگستان گفت:  ــرای ــورپ ــای »س بــه ج
کش لقمه نیز یک معادل جعلی اســت. عجیب 
این که مدت هاست یک برنامه تبلیغی برای یک 
فروشگاه زنجیره ای در کشور روی آنتن شبکه 3 
می رود و بارها در آن از واژه »شگفتانه« و یک واژه 

ساختگی به نام »حراجستون« استفاده می شود!

 رونمایی از پوستر 
جشنواره موسیقی فجر

در هیاهوی اخبار جشنواره فیلم فجر، دیــروز از 
پوستر جشنواره موسیقی فجر هم رونمایی شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی 
سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، پوستر 
ایــن دوره جشنواره را با طراحی خانه طراحی 
»آچهار« منتشر کرده است. سی و پنجمین جشنواره 
ــای موسیقی  ــروه ه ــرای گ موسیقی فجر بــا اجـ
ــی، کــالســیــک، ارکــســتــرال،  ــواح دستگاهی، ن
تلفیقی، کودک و نوجوان و بانوان برگزار می شود 
و نشست های تخصصی، جایزه موسیقی و رسانه و 
جایزه ترانه، از بخش های دیگر این دوره جشنواره 
است که مخاطبان می توانند از آن استفاده کنند. 
این جشنواره به دبیری شاهین فرهت، از ۲۴ تا 30 

بهمن برگزار می شود.

مرگ ناگهانی روی صحنه کنسرت!

دیوید اولنی، خواننده و 
آهنگ ساز ۷۱ ساله اهل 
نشویل آمریکا روز شنبه 
هنگام اجرا در جشنواره 
آهنگ سازان در فلوریدا، 
ناگهان روی صحنه افتاد 
و از دنیا رفت. به گزارش 

همشهری آنالین، اولنی که با بسیاری از خوانندگان 
و شــرکــت هــای موسیقی همکاری مــی کــرد، در 
میانه های اجرای سومین آهنگ خود بود که ظاهرًا 
به دلیل حمله قلبی، دیگر نتوانست به کار ادامه دهد. 
او خیلی آرام از همه حاضران در سالن عذرخواهی 
کرد، چشم هایش را بست و برای همیشه از دنیا رفت. 
جشنواره آهنگ سازان در سانتا رزا بیچ در ایالت 
فلوریدا برگزار  شد. این خواننده گروه موسیقی راک 

ایکس-ریز را بنیان نهاد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

محمدرضا علیقلی؛ آهنگ ساز کودکانه های 	 
شیرین

محمدرضا علیقلی 59 ساله و اهل تهران است. 
او ۱۴ ســالــگــی اش را بــه یادگیری نوازندگی 
ترومبون)یک ســاز بــادی برنجی( زیــر نظر یک 
استاد بلغاری گذراند و در ۲۱ سالگی، آهنگ 
سازی مجموعه تلویزیونی به یاد ماندنی »مثل آباد« 
را برعهده گرفت. در هر قسمت از این مجموعه یک 
ضرب المثل در قالب داستان به تصویر کشیده 
می شد. او در سال 90، مشغول ساخت موسیقی 
فیلم سینمایی »کاله قرمزی و بچه ننه« شد و  اکنون 
هشت سال از آخرین فعالیت او در حوزه موسیقی 
کودک می گذرد. علیقلی بعد از سال ها تجربه در 
حوزه آهنگ سازی فیلم و سریال، به گونه جدیدی 
روی آورده و مشغول آهنگ سازی  مجموعه »حیات 
وحش ایران« به کارگردانی مانی میرصادقی برای 

شبکه مستند سیماست.

گوشه ای از خاطره سازی های علیقلی	 
فیلم سینمایی »کــاله قرمزی و پسرخاله« که 
ــوردداران فــروش فیلم سینمایی در  یکی از رکـ
کشور نیز هست و چندی پیش موسیقی آن در 
مراسم اختتامیه جشنواره قصه گویی و تجلیل از 
ایرج طهماسب پخش شد و دیگر سری های این 
مجموعه، یعنی »کاله قرمزی و سروناز« و »کاله 
قرمزی و بچه ننه«، از دیگر آهنگ سازی های 
خاطره ساز علیقلی است. موسیقی فیلم سینمایی 
»شهر موش ها« و مجموعه تلویزیونی »مدرسه 
موش ها«، با تیتراژ خاطره انگیز »ک مثل کپل/ 
صحرا شده پر زگل« با شعر ابوالقاسم حسینی ژرفا 

نیز از دیگر آثاری است که کودکان چند نسل را با 
خود همراه کرده و از ساخته های این آهنگ ساز 
است. البته اگر جزو آن دسته از دانش آموزانی 
بوده باشید که به اردوهــای سینمایی مدرسه نه 
نمی گفتید، باید با موسیقی  زیبا و محلی فیلم 
سینمایی »گلنار« و سرود »گلنار مثل گلی بود 
که گفتند پرپرگشته/ شکر خدا دوبــاره به ده ما 
برگشته« آشنایید. فهرست خاطره سازی های 
علیقلی در سینمای کودک این جا تمام نمی شود، 
آهنگ سازی »پاتال و آرزوهــای کوچک«، »دزد 
عروسک ها« و »مریم و میتیل« که بیشتر جزو 
فیلم های موزیکال کودکانه محسوب می شوند و 
مبتنی بر موسیقی هستند، از دیگر آثار موسیقی 
این آهنگ ساز در دهه 60 محسوب می شود که 
بارها به بهانه های مختلف از شبکه های سیما روی 
آنتن رفته است. انگار غیبت چند دهه ای فیلم های 
عروسکی و خوش ساخت کودکانه باعث شده است 
این آهنگ ساز باتجربه در حوزه ساخت موسیقی 
کودک، دیگر تمایلی به آهنگ سازی در این حوزه 
نداشته باشد و در سال های اخیر نام او را تنها به 
عنوان آهنگ ساز سایر ژانرهای سینمایی روی 

پرده نقره ای ببینیم.

تا 	  از »خونه مادربزرگه«  بهرام دهقانیار؛ 
»قصه های تا به تا«

بعید است کسی موسیقی »خونه مادربزرگه« را 
نشنیده باشد. بهرام دهقانیار، آهنگ ساز 5۴ 
ساله کشورمان، سازنده موسیقی این مجموعه 
به یاد ماندنی است. او به تازگی به عنوان رئیس 
انجمن سرود کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان نیز انتخاب شده است. دهقانیار جدا 
از آهنگ سازی های ماندگار سریال »خانه سبز«، 
»همسران« و »پدرساالر«، در حوزه کودک هم 
آثار قابل ذکری از خود باقی گذاشته است. او 
در دهه 60، دو تجربه موفق موسیقایی در زمینه 
کــودک دارد، »زیــر گنبد کبود« یا همان آقای 
حکایتی خودمان که سری اول آن با نویسندگی 
ایرج طهماسب، در سال 66 کلید خورد و »خونه 
مادربزرگه« که شاید بتوان آن را درخشان ترین 
آهنگ سازی کودکانه دهقانیار دانست. این 
مجموعه، در همان سال به کارگردانی مرضیه 
برومند ساخته شد و از شبکه ۲ سیما  روی آنتن 

رفــت. او بعد از آهنگ ســازی بــرای ایــن دو 
موسیقی  ساخت  مشغول  مجموعه، 

در ژانــرهــای دیگر شد تا ایــن که در 
سال ۷3 دوباره با ساخت موسیقی 
یک مجموعه تلویزیونی و یک فیلم 
ــای کــودکــان  ــی ــه دن سینمایی، ب
بازگشت. دهقانیار در این سال 
»قصه های  موسیقی  ســاخــت  بــا 
تا به تــا« به یک موفقیت دیگر در 
ــن مجموعه  ــن حـــوزه رســیــد. ای ای
را اغلب با آن عروسک صورتی و 
ورد  خارق العاده اش، با  کارهای 
»زی زی گولو آسی پاسی درا کوتا 
)دراز کوتاه( تا به تا« به یاد می آوریم. 
خاطره انگیز  موسیقی  همچنین، 

فیلم سینمایی »الو الو من جوجو 
ام« نیز در همان سال تبدیل به 
یکی از آثار ماندگار او شد. ساخت 

موسیقی مجموعه »آب پریا« در سال9۲  و»شهر 
موش ها۲« در سال 93، آخرین گام او در حوزه 
ساخت موسیقی کودک بوده است. می توان 
گفت او نیز پنج سال از این حوزه دور مانده و شاید 
بزرگ ترین علت آن، ساخته نشدن مجموعه ها 
و فیلم های موثر کودکانه و به این ترتیب، دوری 

آهنگ سازان باتجربه کودک از این حوزه باشد.

کاله قرمزی، در به در دنبال »علیقلی«!
چرا آهنگ ساز فیلم های »شهر موش ها« و »دزد عروسک ها«  دیگر برای کودکان موسیقی نمی سازد؟

گروه ادب و هنر - این بار فرق نمی کند متولد کدام دهه باشید. هر نسلی به نوعی در پستوی ذهنش با موسیقی »کاله قرمزی و پسرخاله«، »خونه 
مادربزرگه« و »شهر موش ها« خاطره دارد و با مرور آن لبخندی روی لبش می نشیند. تا به حال درباره عروسک گردان ها، بازیگران و کارگردان های این 
مجموعه  و فیلم های سینمایی، گفته شده است؛ اما کمتر درباره آهنگ سازهای آن ها خوانده ایم. محمدرضا علیقلی آهنگ ساز مطرح و نامزد بیش از 
۱5 سیمرغ بلورین بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر، یکی از خاطره سازترین و پرکارترین آهنگ سازهای حوزه موسیقی کودک است که در ادامه 

مطلب بیشتر درباره او و بهرام دهقانیار، دیگر آهنگ ساز این حوزه  و آثارشان نوشته ایم.

درنگ
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لبخند خونبار! 
آن قدر لبخند خیابانی یک زن در وجودم رخنه کرده بود که حتی به نصیحت 
های دلسوزانه پدر و مادرم نیز توجهی نداشتم و تنها به هوس های شیطانی 
خودم می اندیشیدم برای من چیزی جز رسیدن به آن زن اهمیت نداشت اما 
طولی نکشید که همین غرور و خودسری ها دستم را به خون آلوده کرد و ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 23 ساله ای است که در سال 95 به اتهام 
قتل همسر صیغه ای خودش و با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( دستگیر شده بود. 
وی پس از پاسخ به سواالت تخصصی مقام قضایی درباره چگونگی وقوع 
جنایت درباره سرگذشت خود نیز گفت:همه چیز از متلک گویی خیابانی 

شروع شد. 
یک روز وقتی از سرکار به منزل بازمی گشتم در نزدیکی محل زندگی مان 
با زن جوانی که در حال عبور بود روبه رو شدم و به اومتلک گفتم. آن زن در 
پاسخ این متلک به طرف من برگشت و لبخند زد. همین لبخند مرا به سوی 
او کشید به طوری که در کنارش قرار گرفتم و شماره تلفنم را به او دادم اگرچه 
فکر نمی کردم این ماجرا به یک ارتباط خیابانی کشیده شود اما خیلی زود 
آن زن با من تماس گرفت و این گونه ارتباط تلفنی ما با ابراز عالقه به یکدیگر 
آغاز شد. در مدتی بسیار کوتاه ارتباط تلفنی ما به دیدارهای حضوری 
انجامید به گونه ای که هر روز بیشتر به آن زن وابسته می شدم. وقتی 
خانواده ام در جریان این ماجرا قرار گرفتند به شدت مرا سرزنش کردند  آن 
ها معتقد بودند که باید دست از این ارتباط خیابانی بردارم و طبق آداب و 
رسوم ازدواج کنم ولی من این حرف ها را نمی فهمیدم و تنها به آن زن جوان 
مطلقه فکر می کردم که یک سال هم از من بزرگ تر بود. خالصه روابط ما 
آن قدر صمیمانه شد که به پیشنهاد آن زن پاسخ مثبت دادم و قرار شد اوبه 
عقد موقت من درآید ولی آن زن با توسل به حیله و نیرنگ ، از ناآگاهی من 
سوء استفاده کرد و در محضر صیغه دایمی بین ما ثبت شد. من هم با مهریه 
14 سکه بهار آزادی او را به عقد خودم درآوردم تا نزد بستگانش سرشکسته 
نشود. بعد از ازدواج خانه ای را برای او اجاره کردم و خودم نزد پدر و مادرم 
ماندم. اما هنوز چند ماه بیشتر از ماجرای ازدواج مان نگذشته بود که 
مدعی شد باید نام او را در شناسنامه ام ثبت کنم به او گفتم ما به طور موقت 
با هم ازدواج کرده ایم چگونه باید نام تو را در شناسنامه ام ثبت کنم؟ ولی او 
فریاد زد من صیغه دایم تو هستم و باید این کار را انجام بدهی! تازه فهمیدم 
چه بالیی بر سر خودم آورده ام، که به همین خاطر اختالفات ما آغاز شد و 
کارمان به کالنتری کشید. درگیری و مشاجرات ما هر روز شدت می گرفت 
و همسرم برای آن که مرا تحت فشار بگذارد یا غرور و غیرت مرا تحریک کند 
می گفت که با افراد دیگری ارتباط دارد. همین موضوع باعث شد تا سوءظن 
های شدیدی در من به وجود آید. این وضعیت ادامه داشت تا این که روزی او 
را در کنار پسر جوانی دیدم و دوباره کارمان به کالنتری کشید. همسرم آن 
جا تعهد داد که بدون اجازه من جایی نرود و من هم متعهد شدم در کنارش 
زندگی کنم. ولی صبح روز بعد همسرم خواست به منزل خواهرش برود و 
بعد هم بر سر مزار مادرش فاتحه ای بخواند، اما من مخالفت کردم و به او 
گفتم هر کجا که می خواهی بروی خودم تو را می برم! با این حال او اصرار 
داشت به تنهایی به منزل خواهرش برود و همین موضوع به درگیری بین 
ما انجامید! ناگهان همسرم دسته جاروبرقی را برداشت که با آن مرا بزند 
من هم لگدی به پهلویش زدم که سرش به لبه برآمده کنار حمام برخورد 
کرد. دیگر چیزی نمی فهمیدم با شال دور گردنش او را خفه کردم و سپس 
موضوع را به برادر بزرگ ترم اطالع دادم و از او مبلغی پول خواستم سپس با 
برادرم نزد یکی از دوستان او رفتیم تا در حمل جسد به ما کمک کند. بعد از 
این ماجرا جسد را با پتو داخل پژوی برادرم گذاشتیم و من به خانه بازگشتم 
برادرم و دوستش به همراه دو برادر دیگرم جسد را درون باغی در منطقه 
بینالود دفن کردند و 10 ماه بعد نیز دوباره بقایای جسد را از آن جا بیرون 

آوردند و سوزاندند.
شایان ذکر است وقتی متهمان این پرونده در سال 95 دستگیر شدند 
مشخص شد دوست برادر متهم به قتل در یکی از مراکز درمانی و به دلیل 

بیماری فوت کرده است.  
یکی از برادران متهم نیز که به جرم مسائل مالی در زندان بود پس از اعتراف 
به نقش خود در ماجرای این جنایت دوباره روانه زندان شد که مدتی بعد نیز 
به دلیل ایست قلبی در زندان درگذشت. متهم اصلی نیز در انتظار مجازات 

به سر می برد.
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

۱۳ زخمی دربرخورد 2 اتوبوس در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ــوس  ــوب تــوکــلــی- بـــرخـــورد دو دســتــگــاه ات
 13 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، 
مصدوم به جا گذاشت . به گزارش  خبرنگارما 
به نقل از  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان، ظهر روز دوشنبه در سایت دانشگاه 
علوم پزشکی، دو دستگاه اتوبوس که حامل 
بودند  پزشکی  علوم  دانشجویان  از  جمعی 
با یکدیگربرخورد کردند که در این  تصادف  

12 نفر از دانشجویان به همراه راننده یکی 
از اتوبوس ها مصدوم شدند .   در این حادثه  
بیشتر دختران دانشجو  زخمی شدند که  پس از 
انتقال به بیمارستان تحت  درمان قرار گرفتند.

رئیس پلیس خراسان رضوی با اشاره به دستگیری عامالن سرقت های مسلحانه از فروشگاه های مواد غذایی تشریح کرد

دستبردهای هیجانی با وینچستر!
ــک بــانــد سرقت  ــای ی ــض ســجــادپــور- اع
مسلحانه نقابدار که مدعی هستند فقط 
بــه خاطر هیجانات جــوانــی بــه فروشگاه 
های مواد غذایی دستبرد می زدند پس از 
یک ماه تالش گسترده کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی در 
چنگ قانون گرفتار شدند و راز چندین فقره 

زورگیری و سرقت مسلحانه را فاش کردند.
ــوی روز  فرمانده انتظامی خــراســان رض
گذشته پس از دستگیری آخرین عضو این 
باند مخوف در عملیات ضربتی کارآگاهان 
پلیس آگاهی و در گفت وگویی اختصاصی 
با خراسان گفت: در راستای ابالغ ویژه به 
بخش های تخصصی نیروهای انتظامی 
برای برخورد قاطعانه با جرایم مسلحانه و 
عامالن اخالل در نظم عمومی، پرونده های 
شــرارت و انــواع جرایمی که با سالح های 
سرد و گرم انجام می شــود، به طور ویــژه و 
شبانه روزی در دستور کار ماموران انتظامی 
ــش  ــرای »آرامـ ــی گــیــرد و پلیس بـ ــرار م قـ
ــوان خــود به منظور  شهروندان« از همه ت
ردیابی باندهای تبهکاری تا رسیدن به نتیجه 

کامل استفاده می کند.
ــزود: در عین  ســردار محمدکاظم تقوی اف
حالی که با تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی 
های صمیمانه اضالع سه گانه پیشگیری از 
وقوع جرم )پلیس، دستگاه قضا و اصناف( 
سرقت هــای مسلحانه در مراکز حساس 
تجاری مانند بانک و طالفروشی به صفر 
رسیده است اما سرقت های بامدادی از 
چندین فروشگاه مواد غذایی که توسط چند 

جوان نقابدار و طی دو شب در مشهد رخ داد، 
نیروهای انتظامی را برای دستگیری اعضای 
این باند »پرایدسوار« به تکاپو واداشت چرا که 
باورمندان به »امنیت« در خراسان رضوی 

نباید احساس ناامنی کنند.
کلیددار امنیت سرزمین خورشید با اشاره 
به ماجرای سرقت های مسلحانه اعضای 
باند ادامه داد: اولین دستبرد مسلحانه به 
یک فروشگاه مواد غذایی در بولوار شهید 
رستمی مشهد و در ساعت 2 بامداد بیست 
و دوم آذر هنگامی رخ داد که راننده یک 
ــودرو را در  ــگ، خ دستگاه پراید سفید رن
حاشیه خیابان پــارک کرد و دو سرنشین 
نقابدار آن که یکی از آن ها سالح وینچستر 
را در دست می فشرد از خودرو پیاده شدند و 
به سراغ متصدی فروشگاه رفتند که در حال 

چیدن نوشابه ها درون یخچال بود!
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی تصریح 
کرد: دزدان مسلح به محض ورود به فروشگاه 
و برای ایجاد رعب و وحشت، با لگد شانه 
های تخم مرغ و برخی اقــالم خوراکی را 
کف فروشگاه ریختند که مغازه دار با دیدن 
دزدان نقابدار و لوله اسلحه ای که او را نشانه 
گرفته بــود، از ترس فقط سکوت کــرد. در 
این هنگام یکی از سارقان 20 ساله، او را به 
پشت پیشخوان کشید و با تهدید به مرگ از 
او خواست هیچ حرکتی نکند! این جوان 
20 ساله سپس حــدود 300 هــزار تومان 
موجودی دخل فروشگاه را برداشت و به 
همراه همدستش که سالح در دست داشت 
در حالی با پراید فرار کردند که جوان 19 
ساله پشت فرمان منتظر آنان بود و بدین 
ترتیب اولین پرونده دستبرد مسلحانه با 

گزارش متصدی فروشگاه، تشکیل شد.
ــه داد: حــدود یک ساعت بعد در  وی ادام
حالی که هنوز نیروهای انتظامی مشغول 
تحقیقات میدانی در بولوار شهید رستمی 
بودند ناگهان جوانی از منطقه قاسم آباد با 
پلیس 110 تماس گرفت و اظهار کرد که 

طعمه زورگیران مسلح شده است.
این جوان به پلیس گفت: سرنشینان نقابدار 
یک دستگاه پراید که فقط چشم هایشان 
دیده می شد با تهدید اسلحه وینچستر و چاقو 
گوشی تلفن همراهم را زورگیری کردند 
و گریختند! ســردار تقوی اضافه کرد: این 
جوان عابر به دلیل شدت ترس از زورگیران 
مسلح نتوانسته بود مشخصات آنان یا شماره 
پالک خودرو را به خاطر 
ــا توجه  بــســپــارد امـــا ب
ــه شــبــاهــت ظــاهــری  ب
ســارقــان  ــا  ب متهمان 
مواد  فروشگاه  مسلح 
ــن مــاجــرا  غـــذایـــی، ایـ
نیز در تجزیه و تحلیل 
هــای اطالعاتی مورد 
توجه جدی نیروهای 

انتظامی قرار گرفت.
رئیس پلیس خراسان رضــوی با اشــاره به 
سومین سرقت مسلحانه در بامداد بیست و 
دوم آذر خاطرنشان کرد: حدود 30 دقیقه 
بعد نیز گزارش مشابهی به پلیس رسید که 
نشان می داد دو جوان نقابدار مسلح به یک 
فروشگاه مواد غذایی در خیابان راهنمایی 
مشهد دستبرد زده اند و با تهدید متصدی 
فروشگاه مبلغی را بین 70 تا 100 هزار 
تومان )بنا به ادعای مال باخته( از درون دخل 

سرقت کرده اند.
سردار سرتیپ دوم محمدکاظم تقوی درباره 
چهارمین دستبرد مسلحانه بیست و دوم 
آذر نیز تصریح کرد: بعد از این ماجرا، دزدان 
نقابدار که با پالک جعلی خــودرو حرکت 
می کردند وارد بولوار امامت مشهد شدند و 
به یک فروشگاه مواد غذایی دیگر دستبرد 

زدند. آنان باز هم اسلحه وینچستر را به سوی 
دو نوجوان فروشنده گرفتند و با سرقت 150 
هزار تومان پول درون دخل، گوشی تلفن 
همراه دو نوجوان را نیز زورگیری کردند و 
سپس با برداشتن دو کارتن کیک از محل 
گریختند. فرمانده باتجربه انتظامی خراسان 
رضوی که سابقه فرماندهی مشهد را نیز 
در کارنامه افتخارات انتظامی خود دارد، با 
تاکید بر آغاز جلسات کارشناسی و تحلیلی 
سرقت های مذکور در پلیس آگاهی استان 
افــزود: با توجه به اهمیت و حساسیت این 
گونه جرایم، بالفاصله گروه ورزیــده ای از 

کارآگاهان اداره جنایی 
خراسان  آگــاهــی  پلیس 
رضــوی وارد عمل شدند 
و به تجزیه و تحلیل های 

کارشناسی پرداختند.
های  بررسی  گفت:  وی 
کارشناسی بــا تــوجــه به 
ــخ هـــا و اظـــهـــارات  ــرن س
ــان نــشــان  ــگ ــت ــاخ ــال ب ــ م
می داد که اعضای باند 
چند جــوان حــدود 19 تا 
22 ساله هستند که در 

همه سرقت ها یک نفر ســالح در دست 
ــت و همدست او نیز بــه زورگــیــری و  داش
دخل زنی می پرداخت و سپس به همراه 
راننده پراید سفید از محل می گریختند. 
ســردار تقوی با اشــاره به هماهنگی های 
قضایی و رصدهای اطالعاتی دزدان مسلح 
اضافه کرد: در حالی که تحقیقات میدانی 
و غیرمحسوس کــارآگــاهــان بــا نــظــارت و 
هدایت مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( در 
این باره ادامه داشت، حدود شش روز بعد 
نیز گــزارش های مشابهی از سرقت های 
محل  به  شبانه  را  کارآگاهان  مسلحانه، 
هــای ارتکاب جــرم کشاند. بررسی های 
میدانی کارآگاهان ویژه مبارزه با جرایم 
فرماندهی  و  سرپرستی  به  که  مسلحانه 
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی ) رئیس 
اداره جنایی آگاهی( آغاز شده بود، نشان 
می داد پرایدسواران نقابدار ساعت 1:30 
بامداد به یک فروشگاه مواد غذایی در بولوار 
آزادی )بزرگراه مشهد- چناران( و با همان 
شیوه قبلی دستبرد زده اند و حدود 200 
هزار تومان را به همراه گوشی فروشنده در 
حالی به سرقت برده اند که این بار جوان 
دیگری نیز با سارقان مسلح همراه شده بود! 
رئیس پلیس حافظان امنیت استان خراسان 
رضوی یــادآور شد: حدود یک ساعت بعد 
از این ماجرا دوبــاره دزدان نقابدار به یک 
فروشگاه مواد غذایی در بولوار الدن مشهد 
یــورش بردند اما بعد از زورگیری گوشی 
های تلفن همراه دو فروشنده و به خاطر 
توقف یک خودرو در محل، موفق به سرقت 
دخل نشدند و به سوی بولوار قائم)عج( در 

منطقه سیدی مشهد حرکت کردند. سردار 
محمدکاظم تقوی ادامه داد: حدود ساعت 
3:30 بامداد »پــرایــدســواران مسلح« در 
حالی وارد فروشگاه مواد غذایی در بولوار 
قائم)عج( شدند که تصور می کردند فقط 
یک نفر فروشنده درون مغازه است اما وقتی 
با سر و صــورت پوشیده و سالح در دست 
به فروشگاه هجوم بردند ناگهان دو جوان 
دیگر که از بستگان فروشنده بودند از پشت 
ویترین بیرون آمدند و سارقان مسلح از ترس 
دستگیری بالفاصله گریختند و بدین ترتیب 
سومین سرقت مسلحانه آنان نافرجام ماند!

وی گفت: سارقان سپس به طرف میدان امام 
حسین)ع( حرکت کردند و قصد زورگیری 
مسلحانه از یک جوان عابر را داشتند که مرد 
جوان به محض پیاده شدن سارقان از پراید، 
به آنان مشکوک شد و با استفاده از پوشش 
درختان فضای سبز از چنگ آنان گریخت. 
دزدان مسلح که در دو سرقت مذکور نافرجام 
مانده بودند به سمت بولوار ابوطالب رفتند 
و دو جوان را دیدند که با ظرف 4 لیتری به 
سوی جایگاه سوخت می روند آنان پراید را 
پارک کردند تا از دو جوان یاد شده زورگیری 
کنند ولی آنان نیز که از فاصله حدود 100 
متری متوجه موضوع شده بودند با سرعت به 
طرف جایگاه بنزین فرار کردند و بدین ترتیب 
سومین سرقت شبانه دزدان مسلح نیز با 

هوشیاری شهروندان ناکام ماند.
خراسان  انتظامی  سبزپوشان  فرمانده 
رضوی در ادامه این ماجرا افزود: همزمان 
با گزارش سرقت های مسلحانه مذکور، این 
پرونده ها نیز توسط گروه ویژه کارآگاهان 
مبارزه با جرایم مسلحانه، مــورد بررسی 
های تخصصی قرار گرفت و مشخص شد 
که سرقت های یاد شده نیز توسط نقابداران 
پرایدسوار مسلح بیست و دوم آذر صورت 
گرفته است بنابراین تالش شبانه روزی 
کارآگاهان با ردیابی های علمی و فناوری 
های نوین وارد مرحله جدیدی شد تا این 
که 24 ساعت بعد کارآگاهان به اطالعاتی 
دست یافتند که نشان می داد یکی از سارقان 
مسلح، بهزاد نام دارد که به جرم سرقت در 
حال تحمل کیفر در زندان بوده ولی هنگام 
مرخصی از زندان گریخته و دیگر بازنگشته 
اســـت. ســـردار تــقــوی خاطرنشان کــرد: 

تحقیقات ویژه کارآگاهان در این باره متمرکز 
و مشخص شد که او در یکی از شهرهای 
مازندران و به طور مخفیانه زندگی می کند 
بنابراین کارآگاهان با نیابت و دستورات 
ویــژه قضایی، عــازم مازندران شدند و بعد 
از مدتی ردزنــی های غیرمحسوس موفق 
شدند مخفیگاه وی را در قائم شهر شناسایی 
کنند اما از آن جایی که احتمال فرار دیگر 
ــت، چند گروه  همدستان وی وجــود داش
دیگر از کارآگاهان با دستور سرهنگ شفیع 
زاده به طور همزمان و هماهنگ وارد عمل 
شدند چرا که بررسی های تخصصی بیانگر 

آن بود که متهمان دیگر در نقاط مختلف 
مشهد حضور دارند. رئیس پلیس خراسان 
رضوی ادامه داد: به همین دلیل کارآگاهان 
در یک عملیات ضربتی و هماهنگ و در یک 
ساعت مشخص وارد مخفیگاه بهزاد شدند 
و او را در حالی دستگیر کردند که هر نوع 
ارتباط خود با دوستان و بستگانش را قطع 
کرده بود. سردار محمدکاظم تقوی اضافه 
کرد: در همین حال و با اعترافات بهزاد در 
محل دستگیری، بالفاصله گروه های دیگر 
عملیاتی در مشهد به مخفیگاه های اعضای 
دیگر باند هجوم بردند و آنان را در مناطق 
مختلف شهر مشهد به دام انداختند. فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: با 
کشف خـــودروی پــرایــد، ســالح وینچستر 
ــورد استفاده ســارقــان مسلح  و چاقوی م
در سرقت از فروشگاه های مواد غذایی و 
زورگیری، تحقیقات گسترده ای در این 
باره آغاز شده است.  وی گفت: متهمان در 
اعترافات خود مدعی شدند که فقط به 
خاطر هیجانات جوانی دست به سرقت 
ونیاز مالی نداشتند!   اند  مسلحانه زده 
ــردار تقوی با قــدردانــی از تــالش شبانه  س
روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و دستورات 
ویژه قضایی در پایان به مجرمان و تبهکاران 
جرایم مسلحانه هشدار داد: دست از این 
گونه اعمال بردارند و مسیر درست زندگی 
را پیش بگیرند چرا که پلیس با توان علمی و 
تجهیزاتی و ردیابی های تخصصی، مبارزه 
گسترده ای را با جرایمی آغاز کرده است که 
امنیت شهروندان را در معرض تهدید قرار 
می دهند و آنان در صورت دستگیری باید 

مجازات های سختی را تحمل کنند.

اعضای باند سرقت مسلحانه از فروشگاه های مواد غذایی

اسلحه   وینچستر و چاقوی کشف شده از دزدان مسلح  

اختصاصی خراسان



اقتصاد سه شنبه اول بهمن ۱398 ۱۴
25  جمادی االول ۱۴۴۱.شماره 20299

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی۱8عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)   500                     ( 129.500 144.000171.05119.314 36.3944.963.270)                           400/000                   (  48.950.00024.600.00014.600.00093/06273.560

 
شاخص

 دلیل تاب آوری نرخ ارز 
در 2 هفته پرماجرا چه بود؟ 

نرخ دالر که سال گذشته تا محدوده 19 هزار 
تومان را هم تجربه کرده بود، طی دو هفته اخیر و 
با وجود رشد قابل توجه تنش های نظامی و اخبار 
 ،FATF و تحوالت سیاسی درخصوص مهلت
گام نهایی  در کاهش تعهدات و همچنین طرح 
موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه، در نهایت در 
کانال 13 هزار تومان تثبیت شده است. دلیل 
اصلی این سطح از تاب آوری را باید در برنامه 
های بانک مرکزی، بهبود منابع و از همه مهم 
تر کانال های ارزی ایجادشده جست وجو کرد. 
اگر زیرساخت اقتصادی ضعیف بود، اثر تحوالت 
سیاسی و نظامی بر بازار بسیار بیشتر از این بود. 

بازار خبر

اخبار

 ادعای تالش وزارت اقتصاد 
برای واردات کاالهای لوکس

فــارس - وزارت اقتصاد در نامه هایی جداگانه 
خواستار تعیین تکلیف واردات حدود 70 میلیون 
دالر کاالی لوکس و ممنوعه به کشور شد که نشان از 
نقش فعاالنه این وزارتخانه برای واردات دارد! تالطم 
ارزی سال 97 باعث شد امکان ثبت سفارش، تامین 
ارز  و    ورود اقالمی که لوکس، مصرفی و تجملی 

محسوب می شدند، ممنوع شود.

هشدار بانک مرکزی به دارندگان 
بیش از 20 فقره چک برگشتی

تسنیم - بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک ها و 
موسسات اعتباری برای نظارت بیشتر بر افراد دارای 
بیش از 20 فقره چک برگشتی ابالغ کرد. در این 
بخشنامه آمده است: مطابق با بند ج ماده 35 قانون 
پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خسارتی که 
براثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول 
و متعهد جبران خواهد بود. براین اساس بانک ها 
ملزم هستند فهرست اشخاص دارای بیش از 20 
فقره چک برگشتی را  با نظارت واحد بازرسی آن بانک 
تکمیل و به طور مستمر به منظور اتخاذ تدابیر مقتضی 

به این مدیریت کل ارسال کنند.

تاکید 2 رئیس اسبق بانک مرکزی بر 
اصالح طرح تحول بانکی مجلس

حسین بــردبــار-  ابراهیم شیبانی و طهماسب 
مظاهری،دو رئیس کل اسبق بانک مرکزی دیروز در 
همایشی با عنوان شکل دهی آینده سیاست گذاری 
پولی و مالی بر ضــرورت ایجاد اصالحات در طرح 
فعلی مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون 
بانکی و ایجاد یک قانون مادربانکی بــرای کشور 

تاکید کردند.
به گــزارش خراسان، طهماسب مظاهری، رئیس 
کل اسبق بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد با 
بیان این که طبق طرح مجلس قرار است که قانون 
بانک داری مادر جدیدی به جای سه قانونی که فعال 
حاکم بر نظام بانک داری ماست، جایگزین شود، 
گفت: ترکیب شورای پول و اعتبار در این طرح هم 
ــرادی است که مشتری پول هستند و  اکنون از اف
منافعی  رابرای بخش یا همکاران خودشان دنبال 
می کنند و شورای این چنینی نمی تواند کاری برای 

سیاست های پولی بکند.
مظاهری با یــادآوری این که ترکیب شــورای پول 
ــرح جــدیــد مجلس بــدتــر هــم شده  و اعتبار در ط
اســت، گفت: در کشورهای پیشرفته ایــن چنین 
ــادری توسط مجلس مصوب نمی شود  قوانین م
بلکه خبرگانی از خود دولــت ها به این کار خطیر 
می پردازند؛ این طرح توسط تعدادی از نمایندگان 
درحال بررسی و آماده سازی است که بعضا دانش 
آکادمیک مرتبط با این حوزه یا سابقه کار اجرایی در 

بانک را ندارند.
ابراهیم شیبانی، دیگر رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
نیز در این همایش با بیان این که در طرح جدید، 
رئیس کل توسط رئیس جمهور با مشورت اعضای 
غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می شوند، گفت: 
اگر چه این کارها ظاهر خوبی دارد اما در عمل اتفاق 
مثبتی نیست. ضمنًا اعضای هیئت عامل نیز نباید به 
صورت قرعه تغییر  و اعضای غیراجرایی هم باید قانون 
تضاد منافع را امضا کنند و در هیچ یک از مؤسساتی 
که زیرمجموعه بانک مرکزی اســت، عضو هیئت 

عامل نباشند.
وی افزود: اگر رئیس کل قرار باشد عزل شود باید 
دالیلی به صورت کتبی به مجلس اعالم شود ضمن 
این که ضرب االجل های تعریف شده در بانک مرکزی 
عــادی نیست به طــوری که باید افــراد در زمــان سه 
هفته تعیین شوند. شیبانی اظهار کرد: بودجه 99 

نگران کننده است و با خواندن آن سر درد می گیرم.

با توجه به رشد قابل توجه و شرایط 
هیجانی بازار سرمایه مطرح شد: 

 5 توصیه رئیس سازمان بورس
 به سهامداران 

رئیس سازمان بورس با اشاره به این که شاخص کل 
بورس به تازگی رشد قابل توجهی داشته و کسانی که 
در فضای هیجانی بعد از ترور سردار سلیمانی اقدام 
به فروش سهام خود کردند متضرر شدند، پنج توصیه 

کاربردی برای فعاالن این بازار مطرح کرد.
بــه گـــزارش پایگاه خــبــری بـــازار سرمایه )سنا( 
ــاره به  و خــبــرگــزاری مهر، شــاپــور محمدی بــا اشـ
شرایط بازار گفت که مردم باید در شرایط کنونی 
بــازار سرمایه، به خصوص بعد از هیجاناتی که در 
هفته های گذشته بر بــازار حاکم شده بــود، حتمًا 
ــور غیرمستقیم و در پوشش  بــه ط ــالش کنند  ت
ــازار سرمایه  صندوق های سرمایه گذاری، وارد ب
شوند.وی تصریح کرد: دومین نکته آن است که حتمًا 
باید سرمایه گذاران در بازار سرمایه، آموزش های 
الزم را ببینند و با آموزش کافی وارد بازار معامالت 
سهم شوند.محمدی همچنین به مردم توصیه کرد 
تا حتمًا در سهم ها و دارایــی هــای متنوع و متعدد 
سرمایه گذاری کنند و روی یک دارایی مشخص و یک 
سهام خاص تمرکز نکنند.سخنگوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به رشد چشمگیر شاخص بورس 
طی روزهای گذشته و زیان دیدن کسانی که بعد از 
ترور سردار حاج قاسم سلیمانی در فضایی هیجان 
زده اقدام به فروش سهام خود کردند، خاطرنشان 
کرد: نکته حائز اهمیت آن است که مردم در نوسانات 

بازار سرمایه، به شایعات توجه نکنند.
آخرین توضیح محمدی نیز این بود که افــراد افق 

سرمایه گذاری مناسبی را مدنظر داشته باشند. 

دولت به  دلیل کنترل تورم کاالهای 
وارداتـــی شرایطی را فراهم کرده 
ــالوه بر  اســت کــه واردکــنــنــدگــان ع
دریافت ارز یارانه ای 4200 تومانی 
ــی، بــه طور  ــاس ــای اس ــااله بـــرای ک
عمومی از پرداخت حقوق ورودی 
گمرک نیز به صورت یارانه ای بهره 
مند می شوند. محاسبات منعکس 
شده در خبرگزاری فارس نشان می 
دهد که دولت به این ترتیب از حدود 
50 هزار میلیارد تومان درآمد طی 
ــرده اســت.  امــســال چشم پوشی ک
ــورد انتظار  ضمن ایــن که نتیجه م
بــرای کاهش قیمت کاالها نیز در 

بازار حاصل نشده است.
ــزارش خــراســان، عمده درآمــد  به گ
ــاال، مربوط  ــت بابت واردات ک دول
مالیات  گمرک،  ورودی  حقوق  به 
ارزش افزوده است که از ارزش ریالی 
کاالهای وارداتی دریافت می شود. 
در این میان، این نکته قابل اهمیت 
می شود که ارزش یک کاالی وارداتی 
با چه نرخ ارزی محاسبه شــود؟ ارز 

4200 تومانی،  نیمایی یا آزاد؟
در این باره گزارش فارس که پیشتر 
نیز بــه نقل از یــک کارشناس امــور 
می  نشان  شــده،  منعکس  گمرک 
دهد دولــت پس از نوسان ارزی در 
سال 97، ارزش کاالهای گمرکی 
را بر اساس نرخ ارز 4200 تومانی 
محاسبه می کند و مبلغ حاصل را 
مبنای محاسبات بعدی برای اقالم 

یادشده قرار می دهد. بدین ترتیب 
اگر نرخ ارز بازار را حدود 12 تا 13 
هزار تومان در نظر بگیریم، مالحظه 
می شود که ارزش کاالهای وارداتی 

به یک سوم کاهش می یابد.
محاسبات ایــن گـــزارش در نهایت 
نشان می دهد، 1- با فرض گرفتن 
مابه التفاوت نرخ ارز 8500 تومان 
نیمایی با نرخ ارز 4200 تومانی، 
2- فرض گرفتن حجم واردات 42 
مانند  امسال  طی  دالری  میلیارد 
سال قبل و 3- اختصاص 14 میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی طی امسال، 
درآمدهای دولت در مجموع سه قلم 
حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده و 
مالیات علی الحساب 4 درصدی و به 
دلیل افت ارزش محاسباتی کاالهای 
وارداتــــی، جمعًا حـــدود 50 هــزار 
میلیارد تومان، کاهش خواهد یافت.

ایــن در شرایطی اســت که بررسی 

های صــورت گرفته نشان می دهد 
برخی کاالها که هزینه های گمرکی 
آن ها با ارز 4200 تومانی محاسبه 
شده، عماًل در بازار خرده فروشی در 
قیمتی نزدیک به قیمت متناسب با 
هزینه های گمرکی با نرخ نیمایی 

معامله می شود.
  علت این مسئله این است که به عنوان 
مثال، فروشنده و خریدار کاالهای 
نــهــاده های  از  ــده  نهایی تولید ش
وارداتی، بی توجه به آن که نهاده های 
ــی مــورد استفاده در تولید از  واردات
تخفیف گمرکی استفاده کرده است 
یا خیر و با توجه به درصد افزایش نرخ 
ارز اقدام به خرید و فروش کرده اند. 
بنابراین باید گفت هدف دولت برای 
کاهش قیمت کاالهای وارداتی نیز 
محقق نشده و این خود، برگ سیاه 
دیگری در کارنامه ناموفق ارز 4200 

تومانی است.

پزشکان اولین گروهی بودند که با توجه به فرار مالیاتی گسترده، 
مشمول طرح اجبار نصب کارت خوان و اتصال آن به سامانه مالیاتی 
شدند و بعد از آن چندین صنف دیگر نیز مشمول این طرح شدند. دیروز 
مهلت ثبت نام 15 صنف از جمله وکال، برای ثبت کارت خوان در سامانه 
مالیاتی تمام شد اما پزشکان که تاکنون به طور کامل زیر بار این تکلیف 

قانونی نرفته، دو روز پیش نیز مهلت جدیدی گرفته اند.
به گزارش خراسان روز یک شنبه، رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد که 
تاکنون تنها 43 درصد پزشکان اقدام به نصب کارت خوان و اتصال آن به 
سامانه مالیاتی کرده اند. پارسا درباره پزشکانی که از این قانون تمکین 
نکنند به اعمال مجازات های مواد 274 تا 277 قانون مالیات های مستقیم 
برای آن ها اشاره کرد. به گفته وی 57 درصد باقی مانده پزشکان تا تاریخ 
30 بهمن امسال مهلت دارند تا در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام کنند. 
گفتنی است پزشکان تا 23 مرداد امسال برای این منظور مهلت داشتند 
که به دلیل همکاری نکردن این صنف )مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروسازی و دام پزشکی( و رایزنی های صنفی متعدد، این مهلت چند بار 
تمدید شد. به تازگی نیز در جلسه ای بین نظام پزشکی و سازمان مالیاتی، 
این فرصت مجدد یک ماه تمدید شد. با وجود این تمدیدها، ثبت نام این قشر 
پردرآمد هنوز به 50 درصد هم نرسیده است! این در حالی است که فراخوان 
برای ثبت نام دیگر اصناف و مشاغل در سامانه پایانه فروشگاهی بسیار دیرتر 
از پزشکان و در شهریور امسال انجام شد و دیروز هم به پایان رسید. تاکنون 
خبری درباره تمدید این مهلت منتشر نشده است. موضوعی که نشان می 

دهد پزشکان قدرت البی و چانه زنی باالیی دارند.
طبق اعالم علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، وکال، مشاوران حقوقی 
و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران امالک، مراکز اقامتی 
از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان 
خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها، 
نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری)به استثنای ماشین آالت 
راه سازی، ساختمانی و کشاورزی( و آرایشگاه های مردانه و زنانه از جمله 
اصنافی هستند که بعد از پزشکان و مشاغل پزشکی، مشمول قانون نصب 
اجباری کارت خوان شدند. مهلت این گروه ها برای ثبت نام دیروز تمام شد. 

 سخنگوی ستاد تنظیم بازار جزئیات مصوبات 
این ستاد برای تنظیم بازار شب عید را اعالم 
ــرد. به گــزارش ایسنا، محمدرضا کالمی  ک
در جمع خبرنگاران گفت: ستاد تنظیم بازار 
جزئیات طرح ویژه تأمین و توزیع کاال و سامان 
دهی بازار شب عید را مصوب کرد که بر اساس 
آن، مقرر شده عالوه بر برگزاری نمایشگاه های 
بهاره که با مسئولیت کارگروه تنظیم بازار در 
استان ها و با ریاست استانداران برگزار می شود، 
فروش های فوق العاده نیز برگزار شود.به گفته 
کالمی، بر اساس مصوبات امروز ستاد تنظیم 
ــازار، عرضه 30 هــزار تن پرتقال و 23 هزار  ب
تن سیب که به منظور تنظیم بــازار شب عید 
خریداری شده، در انبارهای استان های مبدا 
موجود است و در ایام پایان سال و عید نوروز در 
اختیار مردم قرار می گیرد. به گفته وی، نرخ 
میوه شب عید در پایان سال متناسب با هزینه ها 

و نرخ بازار، تعیین خواهد شد.

ــام پــایــانــی ســال،  ــا بــیــان ایــن کــه در ایـ وی ب
برنج، شکر، روغــن، مــرغ و گوشت قرمز در 
نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال و بهاره با 
نرخ مصوب عرضه خواهند شد، افزود: قیمت 
شکر، گوشت، مرغ و برنج نیز مشخص و مصوب 
ستاد تنظیم بــازار است و بر این اســاس، تناژ 
اقــالم اساسی و قیمت عرضه بــرای توزیع در 
نمایشگاه ها، متعاقبًا از سوی دبیرخانه تنظیم 
بازار ابالغ خواهد شد. کالمی گفت: به موازات 
تأمین اقالم اساسی، کاالها و خدمات پرمصرف 
در ایام عید نیز در دستور طرح تشدید نظارت 
قرار گرفته اند.همچنین تسنیم گزارش داد: 
ــازار نشان می دهد،  مصوبات ستاد تنظیم ب
وزارت اطالعات موظف شد از این پس به صورت 
ماهانه گزارشی را از وضعیت تأمین، قیمت، 
پیش بینی از شرایط بازار و... کاالهای اساسی، 
ضروری و مهم در سبد مصرفی خانوار به جلسه 

کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.

رانت گمرکی 50 هزار میلیاردی  به واردکنندگان! 
 محاسبه تعرفه های گمرکی با ارز 4200، به میزان 50 هزار میلیارد تومان

 از درآمد دولت می کاهد و به نفع واردکنندگان می شود 

اتمام مهلت کارت خوانی 
برای ۱۵ صنف 

با وجود آن که مهلت 15 گروه برای نصب کارت خوان تمام 
شده، پزشکان همچنان مهلت می گیرند 

پایان عمر رمز دوم ثابت 
تراکنش های زیر 100 هزار تومان فعال نیازی به رمز دوم پویا ندارند

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که فعاًل تراکنش های زیر 100 هزار تومان نیازی به رمز دوم پویا 
ندارند. به گزارش تسنیم، پیشتر بانک مرکزی، اول دی ماه را زمان اجباری شدن رمز پویا اعالم 
کرده بود ولی به دلیل آماده نبودن بانک ها و فعال نکردن رمز پویا از سوی برخی مشتریان بانکی، 
این مهلت تمدید و در اطالعیه ای اعالم شد، استفاده از سرویس پیامک برای دریافت رمز دوم پویا 
از هفته دوم دی  آغاز و به تدریج با اتصال بانک ها تا انتهای دی  به انجام می رسد و در این فاصله 
کسانی که رمز دوم پویا را فعال نکرده اند همچنان می توانند از رمز ایستا استفاده کنند. دیروز نیز 
باتوجه به پایان دی ماه، برخی از منابع خبری اعالم کردند که از امروز دیگر امکان استفاده از رمز 

ایستا وجود ندارد و مشتریان باید با رمز پویا خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند.

جزئیات برنامه های تنظیم بازار شب عید 

نمایشگاه های بهاره، عرضه 53 هزار تن سیب و پرتقال و رصد 
اطالعاتی بازار در دستور کار 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ایران - نشریه انگليسى اکونوميست در گزارشى  •
درخــصــوص حمالت موشکى 18 دی ایـــران به 
پایگاه عين االسد آمریکا در عراق نوشت: تصاویر 
ماهواره ای، نشان دهنده دقيق بودن موشک های 
اصابت کرده است.ایران به »قلب« یک پایگاه وسيع 
نظامى آمریکایى زده اســت. »ویپين نــارانــگ« از 
مؤسسه فناوری »ماساچوست« آمریکا در این باره به 
اکونوميست گفت: این حمله نشان داد موشک های 
برد کوتاه ایران تا چه اندازه دقيق و نقطه زن هستند. 
دقت موشک های سپاه پاسداران، »واقعى« است 
و دیگر این )دانــش( در سيطره آمریکا قرار ندارد و 
مى تواند در درگيری های مدرن امروز، پيامدهای 

گسترده ای به همراه داشته باشد. 
همشهری- ایــن روزنــامــه در تيتر یک خــود در  •

گزارشى با تيتر »پایان مهلت مجمع« نوشت: با پایان 
یافتن یک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
بررسى CFT باید دید آیا نظر شورای نگهبان اعمال 
مى شود یا سرنوشت این الیحه همچنان در ابهام 

مى ماند.
جوان - امانوئل ماکرون اتو کشيده که به زعم  •

برخى ها سمبل تمام خوبى های دموکراتيک است، 
قوانين بين المللى را زیر پا گذاشته و به رغم تأکيد الزام 
آور سازمان ملل در 18 آگوست 1994 برای استفاده 
از نام »خليج فــارس«، خودش را تا پادویى مجازی 
شيوخ شيرده منطقه تنزل داده و در توئيتى با افتخار 
به تأمين امنيت شبه جزیره عربستان »خليج هميشه 

فارس« را »خليج فارسى-عربى« خوانده است!
سازندگی- این روزنامه با انتشار تصاویری از  •

مهدی بازرگان در صفحه اول خــود، گزارشى از 
همایش بزرگداشت نخست وزیر دولت موقت منتشر 
کرد  و نوشت: 25 سال پس از درگذشت مهندس 
مهدی بازرگان هنوز این پرسش زنده است: انقالب 

یا اصالح؟
ایران - صالح نيکبخت، حقوقدان، در یادداشتى  •

در روزنامه ایران نوشت:  سخن سخنگوی شورای 
نگهبان نسبت به رئيس جمهوری کشور و به کارگيری 
عبارت »پيشگامى در پروژه ضد ملى« در برابر یک 
انتقاد ساده او از عملکرد نهاد نظارتى انتخابات، 
چنان که بر اســاس خطای لفظى گوینده نباشد، 
حسب مــورد مى تواند از مصادیق اتهاماتى چون 

توهين باشد.

بولتن نیوز نوشت : حسينعلى حاجى دليگانى  •
عضو فراکسيون اصولگرایان مجلس با اشــاره به 
حضور غير قانونى سفير انگليس در تجمع مقابل 
دانشگاه امير کبير گفت: سفير این دولت خبيث 
تنها نبوده بلکه فردی وی را همراهى مى کرده 
که این فرد همچنان متواری است و دستگاه های 
طالعاتى باید ایــن موضوع را پيگيری و وی را  ا
بازداشت کنند.از آن روز تاکنون هيچ اطالعى از 
فرد همراه سفير در دست نيست و معلوم نيست این 

فرد االن کجاست؟
تابناک خبرداد: مهدی نصيری، پژوهشگر  •

دینى و سردبير اسبق روزنامه کيهان، همزمان 
با 30 دی، سالروز درگذشت مهندس مهدی 
ــازرگــان، در صفحه شخصى خــود در توئيتر  ب
ــه مهندس بــازرگــان را در  نــوشــت:اکــنــون ک
سبک و سياق عصر حيرت، بازخوانى و تحليل 
مى کنم، احساس مى کنم در تمام این سال ها 
در نقد نظری و معرفتى او جانب انصاف را رعایت 

نکرده ایم، غفر اهلل لنا و له.
الف خبرداد: محمدرضا باهنر نماینده ادوار  •

مجلس با بيان این که بين ۶0 تا ۶5 درصد افرادی 
که در هر دوره مجلس حضور دارند در دوره بعد رای 
نمى آورند، افزود: در این دوره مجلس فکر مى کنم 
این مقدار به 80 درصد برسد؛ چون نمایندگانى که 
در آن حضور داشتند، برنامه هایى را مى خواستند 
اجرایى کنند که نشدنى بود. وی افزود:  متوسط 
ماندگاری نمایندگان در مجلس 1.5 دوره بوده 

است.
فرارو نوشت : گمانه های فراوانى درباره معرفى  •

نشدن رئيس جدید جمعيت هالل احمر مطرح 
شده است اما برخى معتقدند که حسن روحانى 
منتظر پيگيری حقوقى پرونده على اصغر پيوندی 
در معاونت حقوقى ریاست جمهوری است وبرای 
همين تاکنون حکم رئيس جدید جمعيت هالل 
حمر را امضا نکرده اســت امــا در مقابل برخى  ا
معتقدند که دو گزینه معرفى شده از سوی شورای 
عالى جمعيت هالل احمر مد نظر روحانى نبوده اند 
 و رئيس جمهور گزینه دیگری را برای هالل احمر

 در نظر داشته است.
کنعانى مقدم،  • حسين   : نوشت  نیوز  امه  ن

ــاره بحث سرليستى  فعال سياسى اصولگرا درب
اصولگرایان گفت: »بحث سرليستى فقط در تهران 
مطرح است و در شهرستان ها جایى ندارد. ما هم 
در تهران برای سرليستى به دنبال سلبریتى های 
یک  در  سرليست  احتماال  و  نيستيم  ياسى  س

رأی گيری بين نامزد ها مشخص مى شود«.

پس از آن که رئيس مجلس در هشداری آشکار 
از احتمال کاهش مناسبات ایــران و آژانــس در 
صورت ادامه اقدامات اروپایى ها درقبال برجام 
سخن گفت، وزیر امور خارجه کشورمان وجه 
دیگری از تهدید ایران را بيان و تصریح کرد که 
»اگر اروپایى ها به رفتار بال وجه خود ادامه دهند 
 یا پرونده ایران را به شورای امنيت بفرستند، از 
»ان.پى.تى« خارج خواهيم شد.« این هشدار 
ظریف، یکى از اقدامات جدی کشورمان عليه 
تالش گستاخانه اروپا برای فعال کردن مکانيسم 
ماشه و بردن پرونده ایران به شورای امنيت است. 
 )NPT( پيمان منع گسترش سالح های هسته ای
که به پيمان عدم اشاعه هسته ای نيز معروف است 
از جمله مهم ترین معاهدات بين المللى در حوزه 
پيشگيری از ساخت و توسعه تسليحات اتمى 
در جهان است. ایران از سال 19۶8 )1348 
شمسى( عضو این پيمان مهم تسليحاتى است. 
درهمين حال سيد عباس موسوی سخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان روز گذشته در نشست 
خبری خود با بيان این که »گام پنجم گام پایانى 
کاهش تعهدات ما ذیل برجام بود« تاکيد کرد: 
اگر حرف ها ادامه یابد، جمهوری اسالمى ایران 
گام موثر را برخواهد داشت.البته فکر نمى کنم 
اروپایى ها با توجه به ریسکى که این اقدام دارد 
پــرونــده هسته ای ایــران را به شــورای امنيت 
ببرند. دراین ميان اعتماد نيز در گزارشى درباره 
مطرح شدن طرح خروج از ان پى تى در مجلس از 
 چراغ سبز الریجانى به این طرح  خبرداد و نوشت :
 الریجانى نيز روز یک شنبه در جلسه علنى مجلس  
،اروپا را تهدید به تصویب و اجرای این طرح در 
صــورت تــداوم بدعهدی آنــان در قبال تهران و 

استفاده شان از مکانيسم ماشه کرد.

به اروپا گفته بودیم از »ان.پی.تی«  خارج 	 
خواهیم شد

روز گذشته محمدجواد ظریف که دیــروز برای 
ــواالت دو نماینده مجلس به  پاسخ گویى به س
بهارستان رفته بــود، در حاشيه حضور خود در 

گفت و گو با  خبرگزاری خانه ملت با اشــاره به 
رایندهای حقوقى طى شــده درقبال خروج  ف
آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 گفت: سه نامه 
در 10 مى سال 2018 )اردیبهشت 97(، 2۶ 
اوت سال 2018 )تابستان 97( و نوامبر سال 
2018 )پایيز 97( نيز به خانم موگرینى نوشته و 
در آن رسما اعالم شد که ایران روش حل و فصل 
اختالفات را شروع کرده است. ظریف یادآور شد: 
جمهوری اسالمى ایران پس از آخرین نامه )به 
موگرینى( هفت ماه به اتحادیه اروپا فرصت داد 
و در اردیبهشت 98 )مى سال 2019( کاهش 
تعهدات برجام را آغاز کرد. وزیر امور خارجه با بيان 
این که ایران پنج گام در راستای کاهش تعهدات 
برجام برداشته است و قرار نيست گام  دیگری 
ــردارد، تصریح کــرد: در  بــرای کاهش تعهدات ب
صورتى که اروپایى ها به تعهدات خود برگردند 
ایران هم کاهش تعهدات را متوقف مى کند اما 
اگر اروپایى ها به رویه خود بر اساس بازی های 
سياسى ادامه دهند ما امکانات متعددی داریم. 
وی با تاکيد بر این که »اظهارات اروپایى ها هيچ 
وجه قانونى نــدارد« گفت: اگر اروپایى ها اقدام 
دیگری انجام دهند طبق نامه رئيس جمهور در 
 همان اردیبهشت 97، موضوع خروج ایــران از 

»ان.پى.تى« مطرح مى شود.

هیچ کس به اندازه من از توان موشکی ایران 	 
دفاع نکرده است

وزیر امور خارجه که دیروز برای  پاسخ گویى 
ــالم ذوالــنــوری نماینده  به ســوال حجت االس
قم دربــاره »علت بيان مطالب بى اساس و در 
تضاد با منافع ملى از جمله توانایى آمریکا در 
از کار انداختن سيستم دفاعى صرفا توسط 
یک بمب و نيز ایراد اتهام به پولشویى به نظام« 
در دو سخنرانى اش به مجلس رفته بود گفت: 
درخصوص حوزه موشکى من نکته ای را متذکر 
شدم که امام خمينى در همان اوایل انقالب 
تاکيد داشتند یعنى »آن چه که ما را حفظ مى 
ــردم اســت نه  کند فرهنگ ایثار و شهادت م
سالح«. وی اظهار کرد: متاسفانه نوار این فيلم 
را هم تقطيع کردند و اگر نوار کامل این فيلم 
شنيده شود متوجه مى شوید که گفته ام آن 
چه که ما را در برابر هجمه های دشمن و آمریکا 
حفظ مى کند سالح ما نيست بلکه فرهنگ 
جهاد و شهادت است این اعتقادی است که از 
امام خمينى )ره( و مقام معظم رهبری آموخته 
ام اگر اشتباه است بفرمایيد تا خودم را تصحيح 
کنم. وی ادامه داد: دوستان نيروهای مسلح مى 
دانند که هيچ کس به اندازه من از توان موشکى 
جمهوری اسالمى ایران در عرصه بين الملل 

دفاع نکرده است. اظهارات من در دانشگاه 
زالندنو خطاب به آمریکایى ها مشخص است 
که گفته ام با پول شما توان موشکى مملکتم را 
از بين نخواهم برد.  عضو کابينه دولت دوازدهم 
اظهار کرد: متاسفانه یکى از خبرگزاری ها این 
اظهارات را دستکاری کرد و این اظهارات را 
که در راستای فرمایش های حضرت امام )ره( 
بود تغيير داد. ظریف ادامه داد: آمریکایى ها 
در تحليل های خود مطرح کردند اگر ما بتوانيم 
با یک روشى فردو را خراب کنيم پس از آن چه 
خواهيم کرد و چه اتفاقى رخ خواهد داد. قطعا 
با چنين اقداماتى مردم متحدتر و منسجم تر 
خواهند شد به همين دليل است که مقام معظم 
هبری فرمودند شهيد سليمانى از ســردار  ر
سليمانى برای انقالب و مقاومت قوی تر است. 
وزیر امور خارجه ادامه داد: آن چه من گفتم نفى 
موضوعى نبود بلکه اثبات آن بود، آمریکا ظرف 
دو سال گذشته دو تریليون دالر هزینه نظامى 
کرده این در حالى است که جمهوری اسالمى 
ایــران ساالنه 1۶ ميليارد دالر صرف هزینه 
نظامى مى کند چه چيزی این قدرت نابرابر 
را برابر مى کند. وی تاکيد کرد: آن ها از مردم 
ایــران مى ترسند نه سالح، در این زمينه کار 
خود را بلد هستم و شما نگران این موضوعات 

نباشيد.

عزاداری در 4۳۰ شهر هند برای حاج قاسم	 
وزیــر امــور خارجه اضافه کــرد: در سفری که 
به هند داشتم در 430 شهر این کشور برای 
ســردار شهيد سليمانى عــزاداری مى کردند 
و ما باید این وحــدت را حفظ و در یک جهت 

حرکت کنيم.
ظریف همچنين درباره اینستکس، اقدامات 
انجام شده از سوی وزارت خارجه برای مقابله 
با اقدامات مداخله جویانه آمریکا و اظهاراتش 
درباره پولشویى توضيحاتى را در مجلس بيان 
کرد و در نهایت، نمایندگان از توضيحات او 

قانع شدند. 

شلیک ایران به مکانیسم ماشه 
 ظریف در هشداری آشکار به اروپایى ها تاکيد کرد که اگر پرونده کشورمان را به شورای امنيت ببرند، ایران پس از 51 سال 

از پيمان »ان.پى.تى« خارج خواهد شد 

وعده قاطع جانشین حاج قاسم برای انتقام 
سردار قاآنى: سردار سليمانى را ناجوانمردانه شهيد کردند ولى ما دشمن را جوانمردانه خواهيم زد 

ــدس سپاه گفت: گرچه  فــرمــانــده نــيــروی ق
ــردار سليمانى را ناجوانمردانه  ن س شمنا د
شهيد کردند و مرد ميدان جنگ نبودند که در 
ميدان نبرد با او مقابله کنند، اما به لطف الهى 
و به همت همه آزادمردانى که در سراسر عالم 
خونخواه او هستند، ان شاء ا... جوانمردانه 
دشمن او را خواهيم زد.« به گــزارش فارس، 
ــردار سرتيپ پاسدار اسماعيل قاآنى این  س
مطلب را روز گذشته در آیين معارفه فرماندهى 
س در ستاد فرماندهى کل سپاه  ی قد و نير
مطرح کرد. حاج اسماعيل قاآنى از همرزمان 
ج قاسم سليمانى و پيش از این  ــا یمى ح قد
جانشين این شهيد در نيروی قدس سپاه بود 
که پس از شهادت ســردار سليمانى، با حکم 
فرمانده کل قوا، به عنوان فرمانده این نيرو 
منصوب شد.  سرلشکر حسين سالمى فرمانده 
کل سپاه  در این مراسم سردار اسماعيل قاآنى 
را فرمانده ای »جانباز، دالور و متقى و مدیری 
مبتکر و خــالق که بيش از 25 ســال همرزم 
حاج قاسم بوده« توصيف کرد که پرچمى که 
در دستان ســردار سليمانى بود به او سپرده 

شده است.

توصیفات ویژه فرمانده کل سپاه درباره 	 
حاج قاسم

به گــزارش خبرگزاری صداوسيما، در این 
مراسم که با حضور جمع زیــادی از مقامات 
شکری و نيز خانواده شهيد سپهبد قاسم  ل
با  سالمى  سرلشکر  شد،  برگزار  ليمانى   س
بيان این که یکى از تلخ ترین و غم انگيز ترین 
تودیع های سپاه را تجربه مى کنيم، افزود: ما 
امروز یک فرمانده بزرگ، اسطوره فراموش 
نشدنى و تکرار ناپذیر را که دربر دارنده جميع 
تا عرش تودیع مى کنيم.  ضایل الهى بود  ف
ــردار شهيد قاسم  ی با تاکيد بر ایــن که س و
سليمانى تندیس مجسم آیات جهادی قرآن، 
عمود خيمه سپاه و مایه آرامش همه ما بود، 
گفت: سردار سليمانى با آن شکوه شخصيت 
و محبوبيتى که مى تواند هر انسان بزرگى را به 
غرور کشاند، روز به روز متواضع تر از قبل بود، 
در عين حال در برابر دشمن صالبتى بى مثال 
داشت و به معنای واقعى اشداء على الکفار 

ــود.  سرلشکر سالمى با تاکيد بر ایــن که  ب
شهادت سردار سليمانى آغاز سردار سليمانى 
جدید است، گفت: شهيد سليمانى زنده تر از 
سم سليمانى و بــرای دشمن خطرناک تر  قا
ــزود: پوسيدگى که  از گذشته اســت. وی اف
امروز در روح، جسم و جان دشمنان مشاهده 
است  جــدیــدی  سنت  محصول  کنيم،  ى  م
که حــاج قاسم پایه گــذاشــت؛ ایــن فرمانده 
بــزرگ کــاری کرد که دشمن هزینه مى کرد 
ــالم فایده و بهره آن را مى برد؛  و جبهه اس
سردار سليمانى دشمن را آواره و سرگردان 
کرده بود و مرد تغيير ميدان موازنه در اوج 
نابرابری بود. فرمانده کل سپاه سپهبد شهيد 
قاسم سليمانى را مدیری توانا، اندیشمند، 
مدبر، مومن، شجاع، صریح و قاطع توصيف 
ــن فــرمــانــده بــزرگ جبهه  و تصریح کــرد: ای
مقاومت در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان 
و در بالد اسالمى قدرت ساخت و مخاطرات 
ناشناخته ای را برای دشمنان امت اسالمى 
ایجاد کرد.  سرلشکر سالمى با بيان این که 
سردار شهيد قاسم سليمانى حجم وسيعى 
ز سياره زمين را به ميدان مقاومت تبدیل  ا
کرد، افزود: در نظر حاج قاسم هيچ معادله ای 
بل حل نبود؛ هميشه در قلب خطر،  ا ق ر ي غ
کوه آرامش و وقار بود ودشمنان را به شکست 
کشانده بود. وی افــزود: تصور غلط دشمن 
این بود که اگر این سردار رشيد سپاه اسالم را 
ترور کند، ماجرا تمام خواهد شد؛ اما همگان 
دیدند خون این شهيد واالمقام و حضور 50 
ميليونى مردم زیر تابوت وی، تمامى توطئه ها 
و ترفند های شوم دشمن را بر باد داد و حرکت 

جدیدی را آغاز کرد.

الجزیره: سردار قاآنی سیاست های سردار 	 
سلیمانی را با انرژی بیشتر پیگیری می کند

درهمين حال به گــزارش تسنيم، وب سایت 
گزارشى  در  »الــجــزیــره«  تلویزیونى  بکه  ش
دربــاره فرمانده جدید سپاه قدس به نقل از 
کارشناسان نوشت که او سياست های سردار 
سليمانى را احتمااًل با »انرژی بيشتر و بى کم 
و کاست« پيگيری خواهد کــرد. تحليل گر 
لجزیره  گفت: »با یک تقسيم کار مشخص  ا

سليمانى و قاآنى نقش راهبردی در گسترش 
نفوذ ایران در کشورهای همسایه داشتند.« 
»عــلــى الــفــونــه« کــه الــجــزیــره از او به عنوان 
کارشناس مسائل سپاه پاسداران نام برده 

ــای عــرب« به عنوان  ــت ه و در»مــؤســســه دول
کارشناس ارشــد مشغول کــار اســت، اظهار 
کرد: »در حالى که سليمانى یک نماد ملى و 
رهبری کاریزماتيک بود که جمعيت را پشت 
سر خود بسيج مى کرد، قاآنى در سایه مدام 
به نيازهای سازمانى و اداری نيروی قدس 
رسيدگى مى کرد.« الجزیره با اشاره به عالقه 
نداشتن ســردار قاآنى بــرای حضور عمومى 
نوشت: »گمنامى نسبى قاآنى به عنوان یک 
شخص مشهور یکى از ویژگى های شخصيتى 
اوست... او نمى خواهد در کانون توجه باشد و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى هم به دنبال 

این نيست که او را در کانون توجه قرار دهد.«

قالیباف: حاج قاسم هیچ وقت 
مردم را دسته بندی نکرد 

یک سال و نيم پيش رو  مقطع 
عاشورای مدیریتى کشور است

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان این که 
»یکى از ویژگى های سردار سليمانى این بود که مردم 
را هيچ وقت گروه بندی نکرد و نگفت این ها شيعه و 
آن ها سنى هستند و آن ها مسلمان و آن ها مسيحى یا 
یهودی هستند« تاکيد کرد:  اگر مى خواهيم در کشور 
قوی بشویم مردم را دسته بندی نکنيم. خاکستری 
و سياه و سفيد نکنيم. همه مردم در نظام جمهوری 
اسالمى و در سایه والیت زندگى مى کنند و تا روزی 
که اقدامى عليه نظام نکنند باید به آن ها خدمت 
کنيم. این منش شهيد سليمانى بود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، محمدباقر قاليباف که در اولين 
ــورای ائتالف نيرو های  لسه مجمع عمومى ش ج
انقالب اسالمى سخن مى گفت، افــزود: من 40 
سال با ایشان زندگى کردم در همان زمانى که او در 
نيروی قدس مشغول خدمت بود توده های مردم و 
حتى برخى مسئوالن هم ایشان را نمى شناختند و 
حتى مردم نمى دانستند نيروی قدس وجود دارد یا 
کارش چيست. زیرا شهيد سليمانى نه شرایط کاری 
اش اقتضا مى کرد و نه خودش دنبال این بود که 
کسى او را بشناسد. اولين کسانى که او را شناختند 
و در سطح جهان مطرح کردند دشمنانش و در رأس 
آن آمریکای جنایتکار بود. زیرا آن ها اثر کار شهيد 
سليمانى را دیدند. کسى را دیدند که کارآمد و قوی 
بود. قاليباف افزود: »شهيد سليمانى وقتى در این 
مسير پا گذاشت همه را در آغوش گرفت جز آن ها 
که ایادی دشمن بودند و اسلحه به دست گرفتند و 
با او جنگيدند...اما در عين حال اگر جایى تشخيص 
مــى داد که روش مبارزه در این جا گفت و گوست 
مذاکره را با تکيه بر مبارزه انجام مى داد. نمونه اش 
مذاکره با ميشل عون رئيس جمهور لبنان که هم 
جهت با حرکت ملى که در لبنان است امروز در کنار 
حزب ا... است، اما بيش از یک دهه با نيرو های حزب 
ا... جنگيد، اما نفوذ کالم ایشان باعث شد ميشل 
عون امروز در کنار نيرو های حزب ا... قرار گيرد.  در 
همين حال به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، 
محمد باقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بعدازظهر دیروز در نشست کاندیدا های معرفى 
شده به مجمع عمومى شــورای ائتالف نيرو های 
انقالب که در سالن صدرا برگزار شد، با بيان این که 
دیروز مهم ترین چالش کشور ما چالش کارآمدی و 
مدیریتى است،  تاکيد کرد: یک سال و نيم پيش رو از 
دید من مقطع عاشورای مدیریتى کشور است، چون 
بعد از سال 1400 هرچه به ميدان بيایيم عمل ما 
مثل توابين و مختار های بعد از عاشورا خواهد بود.
قاليباف با بيان این که ما امروز در یک برهه خاص قرار 
داریم بر کادر سازی و جوان گرایى تاکيد کرد و افزود: 
اگر یک هشت سال دیگر بر این کشور بگذرد، دیگر یا 
نيرو های انقالب در قيد حيات نيستند یا دیگر توان 

اجرایى ندارند و کار نخواهند داشت.

رود بنده به عرصه انتخابات  مجلس یک 	  و
خودکشی سیاسی بود

قاليباف در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت را 
الزمه پيروزی نيرو های انقالبى در انتخابات دانست 
و افزود: اگر سهم خواهى، کارشکنى و خودخواهى 
کنيم به خود، نظام اسالمى، نسل آینده و شهدا ظلم 
کرده ایــم.وی ادامه داد: از نظر نگاه سياسى هيچ 
توجيهى وجود نداشت که بنده وارد صحنه انتخابات 
مجلس شوم و یک خودکشى سياسى بود، ولى آمدم 
برای سربازی؛ چون هيچ گاه و در هيچ برهه ای برای 
خودم موضوعيتى قائل نبوده و نيستم.عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با اشاره به انتخابات ریاست 
جمهوری گذشته، تصریح کرد: در سال 9۶ خيلى ها 
حرف زدند و تحليل کردند، ولى من گفتم مهم این بود 
که جبهه انقالب به وحدت رسيد و بدانيم که گاهى 
باید گذشت کرد.قاليباف با تاکيد بر این که با شعار 
نمى شود غرب را از کشور بيرون کرد، گفت: ما برای 
بيرون کردن غرب و تفکر غربى از کشور باید قوی و 
برای قوی شدن باید وحدت داشته باشيم؛ وحدت 
نيز بدون گذشت ایجاد نمى شود.وی با بيان این 
که همه باید دست به دست هم دهيم که با وحدت 
به پيروزی برسيم، افزود: اگر این وحدت به پيروزی 
منجر شود و چهره های درست انتخاب شوند، پس از 
آن باید چهره های انقالبى کارآمد در کنار هم جمع 
شوند و با کار خود را به جامعه ثابت کنيم.عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: هر حرکتى که 
باعث دلخوری و جداشدن مردم از انقالب و راه رهبر 

معظم انقالب شود بازی در زمين دشمن است.



در گذشته کمتر کسی احتمال می داد که 
روزی حرکات نمایشی با توپ فارغ از ورزش 

پرطرفدار فوتبال، خودش رشته ای جداگانه 
شود و مشتاقان و طرفداران زیادی را به سمت 

خود جلب کند. حتی باالتر از آن، برای عده ای به عنوان یک شغل به 
گزینه ای قابل تامل تبدیل شود. امروز دیگر توپ را برای ساعاتی معلق روی 

هوا نگه داشتن، حرکات خالقانه و گاه خارق العاده با توپ و نمایش های هیجان 
انگیز، جایش را بین عاشقان این ورزش باز کرده و فوتبال نمایشی به عنوان 
رشته ای نوپا اما جدی در حال رشد است. این رشته جذاب ورزشی در ایران 
نیز مانند سایر نقاط جهان طرفداران خاص خود را دارد و با این که جدید است 
اما رشد چشمگیری داشته و هر روز بر دایره طرفدارانش افزوده می شود. 
در این شماره از زندگی سالم با »آرتین رحیمی«، یکی از مربیان جوان و 
کارآموخته این رشته ورزشی گفت وگویی داشته ایم که برای ورزشکاران و 
ورزش دوستان به ویژه اهالی فوتبال خواندنی است. آرتین، 30 ساله، دارای 
مدرک کارشناسی و مربی ورزش فری استایل است. 16 سال است که رشته 
فوتبال نمایشی را دنبال می کند و به جز مربیگری، در زمینه تبلیغات برای 
برندهای معروف ورزشی نیز فعالیت دارد. او در کنار این فعالیت ها، محتوای 
فوتبال نمایشی تولید می کند و در شبکه های مجازی به صورت ویدئوها 
و مطالب آموزشی در اختیار عالقه مندان قرار می دهد. رحیمی مدرک 
بین المللی مربیگری فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد، بازیکن 
سابق تیم ملی »سپک تاکارا« بوده و نایب قهرمان مسابقات آسیایی این 
رشته در سال 2016 در کشور میانمار شده است. وی بنیان گذار گروه 
»زانکو«، بزرگ ترین گروه ورزش های خیابانی و نمایشی در خاورمیانه 
است که 9 سال از فعالیت آن می گذرد. اگر می خواهید با این رشته جالب 

که درآمد زیادی هم دارد بیشتر آشنا شوید گفت و گوی ما را بخوانید:

یک شغل

گفت و گو با یکی از مربیان جوان »فوتبال نمایشی« درباره این رشته که این روزها از یک هنر تبدیل به یک شغل پردرآمد و جذاب شده است

درآمد زایی به کمک توپ و خالقیت!
1520 نسیمسهیلی|روزنامهنگار

اولبهمن1398 سهشنبه
21ژانویه2020 25جمادیاالول1441
شماره20299

فوتبال نمایشی ترکیبی از فوتبال، بسکتبال و ژیمناستیک است
پیدا کردن تعریف دقیقی از »فوتبال نمایشی« کار آسانی 
نیست. آرتین رحیمی دربــاره تعریف این رشته می گوید: 
»به حرکات فردی و نمایشی با توپ، فوتبال نمایشی گفته 
می شود که ترکیبی از چندین رشته از جمله فوتبال و بسکتبال 
است و حتی حرکات آکروبات آن از ورزش ژیمناستیک گرفته 

شده است. اما ترکیب همه آن ها بر پایه فوتبال است و این 
رشته از دل فوتبال متولد شده است، رشته ای هیجان انگیز 
که عالوه بر ورزش، هنر هم هست چون چاشنی نمایشی 
دارد. در ضمن، غیرقابل پیش بینی است زیرا برخی حرکات 

را خود فرد و گاهی در لحظه ابداع می کند.«

این رشته را با روپایی و فوتبال 
خیابانی اشتباه نگیرید

»فری استایلر« اسم بازیکنان ورزش »فری استایل« است. آرتین 
با این مقدمه ادامه می دهد: »ِفری یعنی آزاد و همان طور که از نام 
آن پیداست این ورزش چه از لحاظ جنسیت، پوشش بازیکن، نوع 
حرکات و چه از لحاظ سنی محدودیتی ندارد. برخی این رشته را 
با فوتبال خیابانی اشتباه می گیرند. در کنارش رشته روپایی هم 
داریم که شبیه به این رشته است اما هیجان و هنر خاصی ندارد یعنی 
محدود به چند تکنیک است، روپایی بیشتر استقامتی است. اما این 
سه رشته کامال با هم متفاوت اند. رشته فوتبال نمایشی با خود فوتبال 
هم تفاوت های بسیاری دارد. این ورزش معموال به سه صورت دیده 
می شود. بخش مسابقات که قوانین خاص خودش را دارد. بخش 

دیگر، اجرا یا تبلیغ برای برندهاست که با موزیک تلفیق می شود 
و حرکات آن درجــه سختی پایین تری از بخش مسابقات 
دارد اما برای مخاطب هیجان انگیز است. بخش دیگر نیز 
مربیگری است که به عالقه مندان آموزش می دهند. البته 
برای مربیگری باید تجربه بخش های قبلی را داشته باشید.«

فری استایلر های معروف در 
این رشته ادعایی ندارند 

رحیمی که سابقه حضور در مسابقات جام جهانی 
فوتبال نمایشی در جمهوری چک را دارد، می افزاید: 
»اولین سری مسابقات این رشته را در سال 2006 
کمپانی بزرگی برگزار کرد و بعد از آن در ایران 
نیز مسابقاتی برگزار شد. تقریبا همان زمان بود 
که من متوجه شــدم اســم ایــن رشته چیست، چه 
ساختاری دارد و به صورت حرفه ای هم می توان آن 
را دنبال کرد. در ضمن و در اوایل، مسابقات رشته 
فوتبال نمایشی تنها یک آیتم خاص داشــت ولی 
هم اکنون آیتم های مسابقات بیشتر شده است. 
این رشته، مسابقات آسیایی و جهانی دارد و هر 
فردی با هر سطحی می تواند در آن شرکت کند. 
از معروف ترین مسابقات ایــن رشته می توانم به 
مسابقات »سوپربال« اشاره کنم که در جمهوری چک 
پایه گذاری شده است. این مسابقه در چند روز و 
چندین آیتم مختلف برگزار می شود که من یک 
سال در این مسابقات شرکت کردم و سطح بسیار 
باالیی داشت. خاطره ای که از حضور در این مسابقه 
بین  که  حسی  به  برمی گردد  دارم،  بین المللی 
ورزشکاران برقرار بود و جو صمیمی مسابقات. بین 
تمام فری استایلر های معروف، کسی ادعایی ندارد و 
همه به قول معروف خاکی اند! خیلی از آن هایی 
که در ذهن من قهرمان بودند و کارهایشان را 
از طریق اینترنت پیگیری می کردم و روزی 
ــودم، در همین مسابقات  طرفدارشان ب
مالقات کردم و امروز جزو دوستانم هستند«.

 تا 14 سالگی حتی اسم این رشته را 
هم نشنیده بودم!

این  با  و  بارسلوناست  عاشق  رحیمی، 
ورزش از طریق دیدن ویدئوهای نمایشی 

و تبلیغاتی بازیکنان معروف دنیا در اینترنت 
آشنا شده است. او که از 14 سالگی این رشته 

را شروع کــرده، می گوید: »جزو اولین ها بودم که 
وارد این ورزش شدم و در کنار فوتبال آن را انجام می دادم. حتی 

اسمش را هم نمی دانستم! فقط ویدئوهای تبلیغاتی از اینترنت 
دانلود می کردم و می دیدم چون واقعا به این کارهای نمایشی عالقه 

داشتم اما درباره خود رشته چیزی نمی دانستم! حرکات رونالدینیو در ویدئو کلیپ نایک اولین 
عاملی بود که من را تشویق کرد به این حرفه وارد شوم. البته آن زمان آموزش رسمی و مدرسه 
آموزشی هم نبود. من هم چون شیوه اش را نمی دانستم، خودم با دیدن چندباره ویدئوها تکنیک 
را کشف می کردم اما االن در یک جلسه، همه آن ها را به شاگردانم آموزش می دهم. اوایل از 
خودم ویدئو می گرفتم و کسی باور نمی کرد که من ایرانی هستم و در ایران، این حرکات را انجام 
می دهم یعنی کسی این ورزش را نمی شناخت. اما امروز دیگر کالس های فوتبال نمایشی چه 

عمومی و چه تخصصی وجود دارد و همه یک آشنایی حداقلی با این رشته دارند.«

حرکت الک پشتی فری استایلرهای ایرانی!
شاید دوست داشته باشید که بدانید چند نفر در ایران در 
این رشته فعالیت می کنند؟ رحیمی در این باره می گوید: 
»هم اکنون رسانه ها کمک زیادی برای شناخت این رشته 
به عموم مردم به خصوص ورزش دوستان کردند. بین 400 
تا500 نفر به طور غیر حرفه ای در این رشته فعال هستند و 
االن در ایران باالی 100 نفر هستند که فری استایل ها رابه 
صورت حرفه ای دنبال می کنند و هر روز این جامعه بزرگ تر 
می شود، هرچند کند و الک پشتی! باید پذیرفت که این 
رشته در دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و فردی که 
امسال قهرمان جهان می شود، شاید سال بعد جزو 16 
نفر اول هم نباشد! چون رقابت تنگاتنگ است و حرکات 
و ترکیبات جدید می آید و پیشرفت این ورزش در کل دنیا 
خیره کننده است. البته ما در ایران استعداد های زیادی 
داریم اما مسابقات کم است و پیشرفت در ایران نسبت به 
جهان کندتر اتفاق می افتد. ایرانی هایی هستند در سطح 
باال و در حد جهانی اما از تعداد انگشتان دست کمترند و 

البته نسبت به بهترین های دنیا فاصله دارند و دلیلش این 
است که در کشورهای دیگر مسابقات زیاد برگزار می شود 
ــی دارد. به هر  و مسابقه است که یک رشته را زنده نگه م
حال پیشرفت فری استایلرها در ایران الک پشتی است اما 

استعداد زیاد داریم.«

بهترین های این رشته 
برزیلی و نروژی هستند

بهترین های ورزش فری استایل از کشورهای اروپایی 
هستند زیرا مسابقات و حامیان مالی در این کشورها 
بیشترند، رحیمی با این مقدمه می افزاید: »البته در 
بخش مسابقات، دو کشور نروژ و برزیل حرف اول 
دنیا را می زنند و در بخش تبلیغاتی، فرانسه بهترین 
است. قهرمان آخرین سری مسابقات جهانی فوتبال 
نمایشی، ریکاردینیو از کشور برزیل بود و چند سالی 
ــرادر از کشور نــروژ جایگاه  هم به طور متوالی دو ب

قهرمانی را تصاحب کرده بودند.«

فعاالن این رشته تا ماهی 20 میلیون تومان 
درآمد دارند

رحیمی درباره این که آیا این رشته ورزشی مانند فوتبال پول ساز است یا نه؟ 
می گوید: »به هرچیز عشق داشته باشید در آن موفق می شوید. زمانی که به 
موفقیت رسیدید، پول نیز به سمت تان می آید. در قدیم به ما می گفتند که 
فوتبال نون و آب نمی شود چه برسد به فوتبال نمایشی! اما حاال می بینیم 

که هم نون می شود و هم آب! اگر در این رشته اصولی کار شود، درآمدزا خواهد بود و می توان آن را به عنوان شغل اصلی انتخاب 
کرد. خود من هم قبال به عنوان شغل به آن نگاه نمی کردم در حالی که از آن درآمد داشتم. اگر کسی با عشق ادامه دهد، حتما شغل پردرآمدی برایش خواهد بود. کسانی که به صورت 
حرفه ای در این ورزش کار می کنند، درآمدهای متغیری دارند اما همین افراد در ایران تا ماهی 20 میلیون تومان درآمد دارند به باال و این درآمد به توانایی ها و شرایط آن افراد بستگی 

دارد. این روزها، درآمد من نیز کال از همین راه است و شغل اصلی ام این است، از کالس های آموزشی و مربیگری بگیرید تا تبلیغات برای برندها و سازمان ها«.

 ورود به این رشته بسیار
 کم هزینه است

اگر شما هم عالقه مند به فعالیت در این رشته هستید، باید قبل از گرفتن 
تصمیم نهایی برای ورود به فوتبال نمایشی، چند نکته را بدانید که رحیمی 
به آن ها اشاره می کند: »این رشته بسیار کم هزینه است و وسیله خاص آن 
برای شروع، تنها یک توپ فوتبال معمولی است. وقتی فرد کمی به 
سطح حرفه ای رسید، می تواند توپ حرفه ای نیز تهیه کند اما برای 

شروع، الزم نیست. 
هزینه شرکت در کالس های آموزشی هم متغیر است اما در کالس های 
عمومی تقریبا ماهانه 200 هزارتومان است و در کالس های آموزش خصوصی 
که البته تضمینی است، ماهانه یک میلیون تومان شهریه دریافت می شود. یک نکته مهم 
دیگر این که بر خالف تصور عموم مردم، پیش نیاز این رشته اصال فوتبال نیست و کسانی هستند که بدون 

این که از فوتبال چیزی بدانند، وارد آن و موفق شده اند. 
این رشته تمرکز باالیی می خواهد و تسلط روی توپ را افزایش می دهد. البته مکمل خوبی برای فوتبال 
است. ورزشکاران این رشته، هنرنمایی هایی می کنند که افراد دیگر نمی توانند آن را انجام دهند، در نتیجه 
اعتماد به نفس را باال می برد. فری استایل چون ورزشی هوازی و غیر هوازی است، چربی سوزی باالیی 

دارد و به تناسب اندام هم کمک می کند.«

سایه کوتاه حمایت ها
رحیمی دربــاره حمایت کننده های رشته فوتبال 
اوایــل  »در  می کند:  بیان  کشورمان  در  نمایشی 
حامیان مالی داخلی حمایت می کردند و حمایت 
به دلیل شرایط  امــا  کننده خارجی هم داشتیم 
اقتصادی ایران و تحریم ها، شرکت های خارجی دیگر 
نتوانستند حمایت کنند و این روزها حمایت های 
داخلی نیز کمتر شده و با این شرایط، آینده خوبی 

برای این رشته نمی بینم«.

معیار خوب بودن در این رشته، رنکینگ نیست
به نظر این مربی فوتبال نمایشی، معیار سنجش خوب بودن در این ورزش، رنکینگ نیست. 
وی می گوید:»نسبت به مقام های کسب شده در مسابقات، تعداد طرفدارها در بخش اجرا یا 
شاگردهایی که یک مربی تربیت کرده، معیار بهتری برای خوب بودن یک فرد در این رشته است«.

 با اسکن این  کیو آر کد ها 
می توانید ویدئوهایی از حرکات 
جالب »رحیمی« با توپ را ببینید.
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 استفاده از آب ولرم
متخصصان پوســت معتقدند ممکن است 
حمام بخار گرم احســاس فــوق العاده ای 
بدهد، اما آب داغ رطوبت پوست را خشک 

می کند.
 آب داغ بیشــتر روغن های طبیعی بدن را 
از بین می برد بنابرایــن حداکثر 2 دقیقه 
در آب گرم قرار بگیرید و سپس آن را ولرم 

کنید .
 حمام روزانه ممنوع

دوش گرفتن 5 تا 10 دقیقه طول خواهد 
کشید. این در حالی است که متخصصان 
پوســت می گویند دوبــاردوش گرفتن در 
روز می تواند به طور جدی پوست را خشک 
کند. دوش گرفتن زیاد پوســت را خشک 

تر می کند.
 برای مدت طوالنی زیر جریان آب نمانید. 
دوش گرفتن با آب داغ برای مدت طوالنی 
مــی توانــد چربــی هــای طبیعی پوســت 
را از بیــن ببــرد و آن را خشــک و مســتعد 
شــکنندگی کنــد . بــه طــور کلــی بــرای 
دســتیابی بــه بهتریــن نتایج، دوش شــما 
نباید زیاد طول بکشد، خیلی داغ باشد یا 

به دفعات زیاد اتفاق بیفتد.
 بهترین زمان حمام کردن

دوش شبانه، عرق، چربی ها و مواد آلرژی 

زایی را کــه در طول روز روی پوســت بدن 
ایجاد شده اســت می شوید، منافذ پوست 
را بــاز می کنــد و باعث طراوت و شــادابی 
پوست می شود. افزون بر این سبب ایجاد 
خواب بهتر در شــب خواهد شد. در حالی 
که بعضی دیگر حمام کردن صبح را برای 
کسانی که بعد از بیداری احساس کسالت 

می کنند، مناسب می دانند.
این در حالی است که در فصل بهار وجود 
مــواد آلــرژی زا بــه دلیل گــرده افشــانی 
گیاهان در فضــای خــارج از خانه موجب 
تحریــکات آلرژیک بیشــتری خواهد شــد 
بنابرایــن دوش گرفتــن قبــل از خــواب 

مناسب تراست. 
مطالعه ای که در دانشــگاه هاروارد انجام 
شــده اســت نشــان می دهــد کــه دوش 
صبحگاهی به کســانی که به واســطه کار 
 یا تحصیل خود دچار اســترس می شــوند
  آرامــش مــی دهــد و بــه ایجــاد تمرکــز

خالقیت و ابتکار در آن ها کمک می کند.
 فاصله بین 2 حمام

 بیشــتر افــراد تصــور می کننــد هرچقدر 
هســتند.  تمیزتــر  کننــد،  بیشــترحمام 
اما شســت وشــوی مکــرر بــدن می تواند 
بــه افزایــش باکتری هــا در ســطح بــدن 
منجرشــود. فاصله بین نوبــت های حمام 

کردن به عوامــل مختلفی بســتگی دارد. 
کسانی که کار سنگین دارند یا در مناطق 
گرم و مرطوب زندگی می کنند یا ورزشکار 
هســتند، بایــد هــر روز دوش بگیرنــد تــا 
قطرات عرق از روی پوست  شان پاک شود. 
با این حــال، حمام کردن مکــرر می تواند 

برای بدن مضر نیز باشد. 
چون پوست شما را خشک و منافذ زیادی 
را برای ورود میکــروب و عفونت به داخل 
بدن بــاز  می کند. حمــام کــردن مکرر در 
حالی که پوســت تان هنوز خشــک است، 
می تواند سیستم ایمنی بدن را نیز ضعیف 

کند.
 شستن کامل بدن

اطمینــان از ایــن که همــه محصوالتی که 
در حمام اســتفاده می کنید به طور کامل 
شسته شوند مهم اســت چون باقی مانده 
مواد می تواند به خارش پوســت و مسدود 

شدن منافذ آن منجر شود .
 ماساژ با ناخن ممنوع

از ناخــن بــرای شســتن و ماســاژ موهــا 
اســتفاده نکنید چون باعث آسیب بیشتر 
می شود. زیرا پوست ســر را پوسته پوسته 

می کند.
 خشک کردن بدن با حوله

اگر به شدت خود را با حوله خشک کنید، 

می تواند مشکالتی مثل پوست خشک را 
بدتر کند. به آرامی خود را خشــک کنید. 
اگر موهای خود را به شدت خشک کنید، 
می تواند به آسیب و شکستگی منجر شود.

  خشک کردن بدن
نقاط مختلــف بدن بــه ویژه کشــاله ران و 
بازوهــا را کامــال خشــک کنید زیــرا باقی 
ماندن  رطوبت در این نقــاط باعث فراهم 
آمدن شرایط مناسب برای رشد میکروب 

ها می شود.
  پا برهنه نباشید

مطالعه نشان می دهد کف حمام بیشترین 
باکتری را دارد در واقــع در هر متر مکعب 

دو میلیون باکتری رشد می کند .
 در حمام شانه نزنید

بــرای جلوگیــری از گــره خــوردن موها و 
ایجاد موخوره قبل از شست وشو، موها را 

به خوبی شانه بزنید.
 شستن و خشک کردن لیف و کیسه 

حمام
نکته ای که شاید بیشــتر ما بی توجه به آن 
هستیم شست وشو و تعویض به موقع لیف 
های حمام اســت ، لیــف ها را هر ســه ماه 
یک بــار تعویض کنیــد و بعد از هــر پنج بار 
استفاده با استفاده از ماشین لباس شویی 

خوب بشویید. 
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پرسش و پاسخ

نکاتی درباره لباس 
زمستانی خانم ها

برای خانم ها به ویژه جوان تر ها مهم اســت که 
در فصل زمستان هم گرم و هم دارای  آراستگی 

باشند. 
به همین منظور در ادامه  درباه پوشیدن لباس 

های زمستانی به شما پیشنهاد می کنیم.
لباس های زیر گرمی بپوشــید که کامال اندازه 
و مناســب اندام شماســت. این گونــه لباس ها 
درحالــی کــه بدن شــما را بــدون ایجــاد حجم 
اضافی در برابر سرما عایق می کند و شما را گرم 

نگه  می دارد، تهویه خوبی نیز دارد.
فایــده لبــاس زیر زمســتانی مثــل شــلوار گرم 
چســبان این اســت که تقریبا مانند یک شــکم 
بند و کمربند عمل و از برجســته کردن شــکم و 
چاقی شــما جلوگیری می کند و شما را الغرتر 

نشان می دهد.
اگرقصــد داریــد در زمســتان دامن یــا پیراهن 
بپوشید، جوراب های ساق بلند چسبان پشمی 

بپوشید. 
جورابی به رنگ مشــکی یا خیلی تیره انتخاب 

کنید تا الغرتر به نظر بیایید.
کت هایی بپوشید که متناسب اندام شماست. 
یک کت بســیار تنگ و چســبان با بادکردگی و 
حجم ناخوشــایند و بد منظره باعث می شود تا 

چاق تر به نظر برسید.
 کتــی کــه بــه خوبــی انــدازه و متناســب بــدن 
شماســت، اندام شــما را خوب و جالب نشــان 

می دهد.
با پوشیدن یک شال پشمی خود را گرم تر کنید. 
این شــال باعث افزایش حجم اندام شــما نمی 
شــود، در عوض ظاهر شــما را به شــکل زیبایی 

آراسته می کند.
هیچ چیز نمی تواند به اندازه یــک ژاکت بافت 
برای شما شــیک باشــد، حتما در پوشش های 
خود از آن اســتفاده کنیــد، اگر با یــک دامن تا 
زانو یا جین هماهنگ شــود ترکیبــی جذاب تر 
خواهید داشــت، البتــه مزیتی کــه ژاکت های 
بافت دارند این اســت که می تواننــد به راحتی 
با هر جزئی هماهنگ شــوند و محدودیت های 

خاصی وجود ندارد.
بزرگ ترین لباس زمســتانی را به رنگی خنثی 
انتخــاب کنید تــا دغدغــه و مشــکل هماهنگ  

کردن با دیگر لباس ها را نداشته باشید.
  منابع :پرشین وی ، بیتوته ، نمناک 

دانستنی ها

 سرعت و قدرت عضالت
 با کاراته 

بدن ســازی انجام می دهم وبــه دنبال این 
هستم که ورزش کاراته را ادامه بدهم . برای 
افزایش سالمت حین ورزش چه نکاتی باید 

مورد توجه باشد؟
هنگام انجام تمرینات بدن سازی برای ورزش 
کاراته ، به این نکته مهم توجه داشته باشید که 
در عین حال که نباید دچار درد عضالنی شوید، 
باید به قــدرت، ســرعت و اســتقامت عضالنی 

دست یابید. 
اگر حرکات را آهسته انجام دهید ، به یک مبارز 

کند تبدیل خواهید شد. 
درد باعث کاهــش ســرعت و در نتیجه کاهش 
قدرت تان خواهد شــد. یک کاراته کار باید در 
تمرینــات کاراته ایــن درد را حس کنــد و نه در 

تمرینات بدن سازی اش.
 ۴ قانون مهم را به یاد داشته باشید

1-هیــچ گاه تکرارها را تــا حد ناتوانــی انجام 
ندهیــد . این یکــی از روش های متــداول بدن 
ســازی اســت که حرکت را تا جایی دنبال می 
کنند که دیگر قادر به حرکت دادن وزنه نباشند 
و تکرار را با کمک یار تمرینی انجام می دهند. 
این روش برای افزایش حجم عضالنی مناسب 
است و با آن چه یک مبارز کاراته کار می خواهد 

، تناقض دارد.
2-به دنبال حرکت دادن همه بدنتان باشید. 
از حرکاتی استفاده کنید که تقریبا همه بدن را 
درگیر می کند . مانند اسکوات ،دد لیفت، پرس 

سینه و دیگر حرکات چند مفصلی.
۳- از تکــرار آهســته حــرکات بــه طــور جدی 
بپرهیزید. انجام آهســته حرکات قدرتی یکی 
دیگر از روش های بدن ســازان است که در پی 
افزایش حجم عضالنی هســتند اما باعث کند 
شدن حرکات یک مبارز رزمی کار خواهد شد.

۴-تمرینــات کوتاه مــدت مناســب را دنبال 
کنید.چنــد تمریــن محــدود بــا تکرارهــای 
 پایین و اســتراحت طوالنی تر بین ســت ها و 
وزنه هــای ســنگین، بهتریــن روش تمرینی 

برای شماست.

آشپزی من آشپزی من

میان وعده های سالم و خانگی

مهدی بوجارزاده 
مربی کاراته

  

زندگــی های امــروزی و قــرار گرفتــن در معــرض آلودگــی های 

مختلــف بیشــتر افــراد را مجبور مــی کند تــا اســتحمام روزانه 

ترجیــح  را  صبــح  گرفتــن  دوش  بعضــی  باشــند.   داشــته 

می دهند و بعضی دوش شبانگاه را می پسندند. اما باید اصول صحیح حمام کردن 

را بدانیم تا افزون بر این که به بهداشت توجه می کنیم به محیط زیست  و سالمت 

خودمان آسیب نرسانیم در ادامه به بعضی از این اصول اشاره وقبل از آن به این نکته 

تاکید می کنیم که  حمام کردن هفته ای دو تا سه بار مورد تایید بیشتر متخصصان 

اســت زیرا پوســت فرصت پیدا می کند تا چربی کافی ترشــح کنــد. حمام کردن 

روزانه را توصیه نمی کنند، ضمن این که حمام کردن روزانه کودکان باعث خشکی 

و بروز مشکالت پوســتی مانند اگزما می شود.اســتحمام روزانه برای سالمندان  

 هم چندان توصیه نمی شــود، زیرا همزمان با افزایش ســن، پوســت بدن نازک تر 

می شود، استحمام باعث تبخیر آب از سطح ســلول ها و سبب تسریع روند پیری 

پوست، افزایش احتمال بروز عفونت و التهابات پوستی می شود.

بهداشت
  مهین رمضانی |خبرنگار

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

 خواص تخم بلدرچین
تخم بلدرچین از نظر کیفیت با تخم دیگر پرندگان متفاوت است. تخم 
بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ، به مراتب ارزش غذایی بیشتری دارد.

 نکاتی درباره نحوه نگهداری گوشت بلدرچین
گوشــت خام بلدرچیــن در یخچال بــه مــدت دو روز و گوشــت پخته آن 

حداکثر سه روز قابل نگهداری است.
بــرای خریــد گوشــت بلدرچیــن اول از تاریــخ 

انقضــای آن اطمینــان حاصــل کنید.گوشــت تــازه 
بلدرچین باید بدون بو، کاماًل تمیــز و عاری از هر گونه بقایای پر باشــد 
و بهتر اســت در اولین فرصت ممکن پس از خرید، آماده مصرف شــود.
اگر قصد پختن بلدرچین را تا دو روز پــس از خرید ندارید، آن را منجمد 
کنید. به این منظور بهتر اســت آن را با همان بســته بندی هنگام خرید 
در فویل بپیچید یا این که در کیســه فریزر بگذارید و هــوای داخل آن را 

کاماًل خارج کنید.

 بروکلی و ماست
یکی از میان وعده های خوشمزه و سالمی که می توانید درست کنید 
بروکلی و ماست است. برای درست کردن این میان وعده بهتر است 
بروکلی را بشــویید و ســپس در آب جوش قرار دهید تا کمی بجوشد 
)سبزی  نباید خیلی نرم شود و رنگش تغییر یابد. (بعد آن را در یخچال 

بگذارید تا سرد شود.دریک ظرف ماست و بروکلی را اضافه کنید.
 چیپس هویج

شاید هویج رنده شده احساس سیری به شــما ندهد؛ گاز زدن هویج 
درسته یا خرد شــده هم ممکن اســت برای دندان ها آسیب زا باشد. 
برای این که بتوانید هویج را به عنوان میان وعده استفاده کنید، خوب 
است آن را به شکل ورقه های نازک یا به صورت چیپسی دربیاورید و 

در یک ظرف قرار دهید تا خنک شود.
 مغز آجیل 

آجیل خیلی سریع ضعف را بر طرف می کند. بهتر است به جای آجیل 
شور از آجیل خام استفاده کنید که سالم تر است.

 زیتونی که شور نباشد
زیتون یکــی از بهترین و پــر خاصیت ترین میان وعده هایی اســت که 
می تواند عصرها حالتان را خوب کند. بهتر اســت این میوه بهشــتی 
را به صورت تازه و باز از مراکز معتبر تهیه کنید تا از اضافه نشدن مواد 

افزودنی به آن مطمئن شوید. ضمن این که 
هر چقدر نمک زیتون کمتر باشد، برای سالمت 

شما مفیدتر خواهد بود.
 ورقه های نارگیل تازه

کافی اســت یک نارگیل تازه تهیه کنیــد و میوه آن را بــه صورت ورقه 
ورقه دربیاورید، در یک ظرف قرار دهید و ســر کار ببرید. عصر وقتی 
گرســنه تان شــد چند ورق نارگیل تــازه نوش جــان کنید تــا هم قند 
خونتان تنظیم شــود، هم فیبــر موجود در آن احســاس ســیری را به 

بدنتان بدهد و هم از انواع ویتامین هایش بهره مند شوید.
 کرفس تازه

کرفس تــازه، تمیز و شســته شــده از دیگــر خوراکی هایی اســت که 
می تواند فیبر مورد نیاز بدن را تامین کند. چند تکه ســاقه کرفس به 
همراه داشته باشــید و هر وقت که احساس گرســنگی کردید، آن را 
میل کنید تا احساس گرسنگی تان را با یک میان وعده سالم برطرف 

کرده باشید.
 اگر خوراکی از خانه نبرده اید

خیلی وقت ها ممکن است دلتان هوس شیرینی کرده باشد و چیزی هم 
از خانه به همراه نبرده باشید. در این شرایط به جای خرید کیک و شکالت 

می توانید سراغ بیسکویت هایی با قند کمتر بروید که سالم تر هستند.  

متخصصان تغذیه معتقدند بهتر است به جای این که در طول روز چند وعده غذایی سنگین داشته 

باشید، تعداد میان وعده های سبک و سالم را بیشتر کنید. اگر عصرها احساس می کنید دلتان 

ضعف می رود و گرسنه می شوید، خوب اســت با بعضی از انواع میان وعده های سالم و خوشمزه 

آشنا شوید.

بلدرچین، پرنده ای  از خانواده قرقاول ها با خصوصیات پرندگان وحشــی شکاری و بسیار ُپرجنب و جوش.

در واقع، فعالیت و جنب و جوش زیاد در بلدرچین ها، باعث ازدیاد ذخیــره گلیکوژن در بافت های ماهیچه 

ای آن ها می شود که این موضوع باعث می شود گوشت این پرنده مانند پرندگان شکاری، بسیار لذیذ شود.

 حمام کردن اصول خودش را دارد که برای بهره مندی از فواید آن باید رعایت کنید

بانواننکات طالیی در بهداشت استحمام

 ترکیب گوشت بلدرچین در 100 گرم

62/65)درصد( آب

3/3)درصد( چربی

26)درصد( پروتئین

3/6)درصد( مواد معدنی

80)Kcal/100g( انرژی

ترکیب تخم بلدرچین در 100 گرم

73/8 تا 7۴/3)درصد( آب

12/۴ تا 11/1)درصد( چربی

11/6 تا13/1)درصد( پروتئین

یک)درصد( کربوهیدرات

1/1)درصد( مواد معدنی

161 )Kcal/100g( انرژی

8۴۴ )mg/dl( انرژی



معموال به نظر می رسد جمع کردن تکه و خرده های چیزی که شکسته یا چیزی که بر زمین 
ریخته با جاروبرقی بهترین کار است، به خصوص این که این روز ها جارو های شارژی کار ها 
را ساده تر هم کرده اند. اما بعد از مدتی شاید متوجه شوید که جاروبرقی تان بوی بدی گرفته 
یا کارایی اش به میزان قابل توجهی افت کرده است یا این که اصال دیگر کار نمی کند و دلیل 
اش را هم نمی دانید. در چنین مواردی به احتمال زیاد چیزی را به خورد جاروبرقی تان داده اید 
که نباید می دادید! در ادامه مطلب، از شما می خواهیم که یک سری چیزها را با جاروبرقی جمع 

نکنید تا برای تان دردسر نشود.

برق با جاروبرقی کار راحتی به نظر می رســد اما ســر لوله و 1 تکه های سیم های الکتریکی:جمع کردن خرده سیم های 
قدرت مکش جاروبرقی تان ممکن است توسط این سیم های ریز و 
تیز آسیب ببیند. این آسیب ها و خط و خش ها همیشه هم به چشم 
نمی آیند و ممکن است در نهایت به یک شوک الکتریکی منتهی 
شوند. به همین دلیل بهتر اســت جا هایی را که می دانید خرده و 

ریزه های ســیم برق در آن جا وجود دارنــد، جاروبرقی 
نکشید.

قهوه را با جاروبرقی جمع کنید باعث رشد 2 قهوه، دانه های قهوه و کاکائو:اگر پودر 
کپک در کیسه آن خواهید شد. قهوه ای که قبال 

جایی ریخته و خشک شده و همچنین کاکائو نیز 
برای جاروبرقی خطرناک  است، زیرا ذرات ریز آن 

می توانند فیلتر را مسدود کنند و حتی می توانند با ورود 
به موتور، آن را از کار بیندازند.

بگیرید اما تا جایی که امــکان دارد و می بینید باید مانع ورود 3 مو:محال اســت بتوانید جلوی ورود مو بــه جاروبرقی تان را 
موی انســان یــا حیــوان خانگی بــه جاروبرقی شــوید. ایــن مو ها 
می توانند پاکت یا کیسه جاروبرقی و فیلتر آن را فوری مسدود کنند.
خانه باشــید برای تان پیش آمده اســت که مثال کودک تان 4خاک ُگل و گیاهان خانگی:اگر اهل نگهداری گل و گیاه در 
گلدان ُپر از خاک را روی زمین واژگون کند یا اتفاقاتی 
شبیه به این. احتماال اولین کاری که به ذهن تان 
رســیده پناه بردن به جاروبرقی تان اســت. اگر 
خاکی که ریخته شــده خیس یــا مرطوب بوده 
باشد می تواند برای موتور جاروبرقی مشکالتی 
ایجاد کند. برگ های خشک گیاهان آپارتمانی 
به راحتی می توانند خرطوم یا فیلتر جاروبرقی را 
مسدود کنند و در ضمن تا زمانی که داخل جاروبرقی 

هستند رطوبت خود را نیز خواهند داشت.

5 خرده شیشه:در بیشتر موارد بعد از چند بار تکرار این کار، 
مجبور خواهید شد خرطوم جاروبرقی، فیلتر ها و کیسه آن 
را عوض کنید. شاید آسیب های وارد شده به جاروبرقی توسط 
خرده شیشــه ها دیده نشــوند اما قســمت های داخلی دستگاه 
دیگر قادر به نگه داشتن خاک و ذرات آشغال نبوده و آن ها را از 
راه قسمت های آسیب دیده ، دوباره به محیط خانه تان برخواهد 

گرداند.
6 آرد:کارشناسان می گویند اگر الزم است آردی را که بر زمین 
ریخته شــده با جاروبرقی جمع کنید، ببینید چقدر آرد قرار 
است داخل جاروبرقی تان شود. اگر چیزی به اندازه  یک مشت آرد 
اســت به دســتگاه تان آســیبی نمی زند اما اگــر ُکل بســته آرد را 
ریخته اید و حاال می خواهید با جاروبرقی جمع کنید، بهتر است این 
کار را نکنید و با دست آن را جمع کنید. آرد می تواند فیلتر را مسدود 

کند و وارد موتور جاروبرقی نیز بشود و آن را از کار بیندازد.
منبع: سالمت نیوز، برترین ها  
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* درباره پرونــده »جواهــری از هنر اســالمی -ایرانی در 
هند«، توجه مردهای ایرانی را به عشق »شاه جهان« جلب 
می کنم که به خاطر همسرش، چه بنای ماندگاری ساخته. 
* سالم فرفره، اون دختر کوچولویی که گل سر می خواد، 

خیلی ناز و گوگولیه. 
* حالم از تیتر »میکروب های آشپزخانه بیشتر از سرویس 
بهداشــتی اســت« در صفحه ســالمت به هم خورد. تازه 
عروس هستم و االن دلم نمیاد برم تو آشپزخونه. ظهر که 
شــوهر عزیزم میاد، چی جوابش رو بدم که غذا نداریم! از 
نجمه، مشهد دست زندگی سالم.  
* کاش یک تحقیقی می کردید و همین داستانی که دست 
معماران تاج محل را قطع و چشم هایشان را کور کرده اند، 

تایید یا تکذیب می کردید.
* اصرارتان برای درج نام  فرستندگان پیامک ها در ستون 
»ما و شما« را درک نمی کنم. در صفحه 2 هم اسم نمی زنید 
و آن جا مشکلی نیست. قرار به زدن اسم باشد، می ترسیم و 

دیگر هیچ انتقادی نخواهیم کرد. والسالم!
ما و شما: مخاطب گرامی، درج نام تان در کنار پیامک به 
آن ارزش بیشتری می دهد البته که این یک پیشنهاد بود 

و اجباری نیست.
* آمارهای تان درباره تاج محل در پرونده زندگی سالم که 

گفته اید باورکردنی نیستند، کامال قابل باور بودند. 
مسعود  
* بــرای توصیــه بــه آقایــان بــرای داشــتن همســری 
خوش اخــالق در صفحه خانواده و مشــاوره، ممنــون اما 

همسرم دقیقا این هفت توصیه را انجام نمی دهد.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
سه شنبه 
    اول بهمن  1398   
شماره 1520 

مخاطب محترم، این طور به نظر می رســد 
که پس از 22 سال زندگی مشترک شنیدن 
این جمله از زبان همسرتان که »اجباری به 
زندگی با من نیست، طالقم بده ... تا راحت 
شوی« حس دردناک و ناراحت کننده ای در شما ایجاد می کند 
و با وجود عالقه ای که به خانم تان دارید، حق دارید از این جمله 
برنجید و ناراحت شوید. بهتر اســت در ابتدا به آسیب شناسی 
این موضوع بپردازیــم، یعنی بفهمیم چه چیز باعث می شــود 
همسرتان در بحث ها اولین عبارتش پیشنهاد طالق و جدایی 

باشد؟

  چقدر خوب که اختالف سلیقه را طبیعی می دانید
در  را  مشــکالت  شــما  کــه  اســت  خــوب  خیلــی  ایــن 

زندگی مشترک، اختالف سلیقه و یک امر طبیعی می دانید 
و تالش می کنید از طریق گفت وگو، آن را حل کنید. در عین 
حال، گفت وگو بهتر است از یک فضای امن برخوردار باشد تا 
افراد بتوانند در این فضا آزادانه حرف بزنند و راه حل بدهند. 
به طور قطع گفت وگویی که قرار اســت به اختالف سلیقه ما 
پایان یا جهت درســتی بدهد، بهتر است یک سری نکات در 
آن رعایت شود که با توجه به شرایط تان به چند مورد از آن ها 

اشاره می کنم.

  همه تقصیرات را گردن او نیندازید
از ابتدا قصد و نیت شما فهماندن اشــتباه و تقصیرات به طرف 
مقابل نباشد که به شکست منجر خواهد شد. همچنین خانم تان 
طی گفت وگو، احســاس مورد حمله قرار گرفتن نکند تا برای 

دفاع از خود و رفتارش تدافعی برخورد نکند. با همسرتان طی 
گفت وگو همدلی کنید تا احســاس کند از طرف شــما درک و 
فهمیده می شود. در چنین موقعیتی بهتر گوش می کند و کمتر 

احساس ضعف و شکست می کند.

  از او برای راهکارهای حل مسائل پیشنهاد بخواهید
بیشــتر دربــاره احساســات خودتان حــرف بزنیــد و بگویید 
این احســاس من اســت، نمی دانــم در این باره احســاس تو 
چیست؟ قبل از این که قضاوت کنید، خودتان را در موقعیت 
همســرتان قرار دهید تــا از دریچه نــگاه او هــم بتوانید بهتر 
اختالف سلیقه ها را درک کنید. گاهی از او بخواهید که فقط 
او صحبت کند و شما آماده شنیدن حرف های او باشید تا به 
جای پیشنهاد طالق، پیشــنهادهای منطقی تری بدهد و از 

او بپرسید چه راه حل یا فکری برای حل فالن مسئله دارد؟

  همسرتان احساس خستگی و درماندگی دارد
در پایان توصیه می شــود حتما به مطالعــه و یادگیری مهارت 
ارتباط موثر، همدلی و حل مسئله بپردازید. آن چه از توضیحات 
شــما فهمیدم این است که پس از 22 ســال زندگی مشترک، 
پیشنهاد طالق از طرف همســرتان حتی اگر صرفا یک تهدید 
زبانی باشد، حدس می زنم که نشان دهنده یک سری مشکالت 
یــا اختالف ســلیقه های حل نشــده اســت کــه در همســرتان 
احســاس خســتگی و درمانگــی ایجــاد کــرده، طــوری که با 
پیشنهاد طالق همان ابتدای بحث ها سعی در فاصله گرفتن 
و ترک رابطه دارد. در صورت موفق نشدن بعد از بهره بردن از 
پیشنهادهای مطرح شده از یک مشاور خانواده یا زوج درمانگر 

کمک بگیرید.

روز زنگ زدن به مادربزرگ ها

امروز یک زنگ به مادربزرگ تــون بزنین و بعد از 
احوال پرســی، اون قســمت از آهنگ معروف 
»محمد اصفهانی« که میگه: »مادرا مادربزرگا، 

نین مثِل گل مثــِل بهارین« رو براشــون  بخو
و دل شون رو 
شاد کنین...

 »همشــهریان عزیز و محترم، لطفاً نظافت را 
رعایت نفرمایید. در هنگام شســتن دســت و 
صورت، آب را کاماًل به آینه و اطراف بپاشــید«. 
این عبارت ها جمالتی هستند که روی یک کاغذ 
مکتوب و در یک سرویس بهداشتی نصب شده اند. عکس این 
نوشته هم در فضای مجازی منتشر شده و بازتاب زیادی داشته 

اســت. بعضی ها گفته اند که معموال درخواست معکوس بیشتر 
جواب می دهد و این تصمیم خوبی بوده و بعضی هم گفته اند که 
این باعث بدترشدن رفتارهای مردم و لجبازی بیشتر می شود. از 
این رو، بیشتر در این باره و مالحظات الزم برای استفاده از این 
تکنیک خواهیم گفت که گاهی والدین، معلم ها، رئیس ها و ... از 

آن استفاده می کنند.

نگارفیضآبادی|کارشناسارشدروانشناسیبالینی

 خانمم با شروع هر بحث می گوید که طالقم بده
 تا راحت شوی!

شبکه های 
اجتماعی

زهرهحسینی| مشاورودانشآموختهدانشگاهعالمهطباطبایی

مشاوره 
زوجین

22 سال از شروع زندگی مشترک مان گذشته و مانند بسیاری از زن و شوهرهای دیگر، با همسرم اختالف 
سلیقه داریم. این اواخر، سر هر مسئله ای که با همسرم بحث می کنم، همان اولش می گوید که اجباری به 
زندگی با من نیست، طالقم بده و مهریه ام را هم بده تا راحت شوی. بحث مهریه اش نیست، هرچند به پول 
امروز بیش از یک میلیارد تومان می شود اما دوستش دارم و از شنیدن این جمله، واقعا ناراحت می شوم. چه کنم؟ هر 

دو دیپلم داریم و من 47 ساله هستم.

موارد ممنوعه برای جمع کردن با جاروبرقی!
جمع کردن تکه و خرده های چیزی که شکسته یا روی زمین ریخته با جاروبرقی 

بهترین کار است اما همیشه این طور نیست

  آیا این تکنیک، قابل اعتماد است؟
احتماال شــما هم بــا پیام هــای نقضی مثل 
»لطفًا آشــغال بریزید« در بعضی کوچه ها، 
پیام هــای  از  گاهــی  شــده اید.  روبــه رو 
وارونه اســتفاده می کنیــم تا زودتــر و بهتر 
بــه نتیجــه برســیم. در ایــن تکنیــک، از 
شــخص می خواهیم برخالف درخواســت 
ظاهری مان عمل کند. در واقع پیام اصلی 
نه در ظاهــر جمله، بلکه به شــکل پنهانی و 
غیرمســتقیم به مخاطب منتقل می شــود. 

اما آیا می شود به این تکنیک اعتماد کرد؟

  این هم یک روش است!
بــرای هــر مشــکلی)از کوچک تا بــزرگ(، 
راه حل هــای مختلفــی وجــود دارد. مثــاًل 
از ســکوت تــا مقابلــه بــه مثــل، می توانیم 
واکنش نشــان دهیــم. امــا نکته مهــم این 
است که آیا به اســتفاده از یک روش عادت 
کرده ایم، یــا منعطف هســتیم و می توانیم 
بــه شــکل متنــوع، متناســب بــا موقعیت و 
شــخصیت طرف مقابل مان، نوع پاســخ را 
انتخاب کنیم؟ گاهی پیام های مســتقیم و 
درخواســت های شــفاف، بهترین برخورد 

برای حل یک مســئله اســت. اما همیشه و 
همه جا مفیــد نخواهد بود. بعضــی مواقع 
الزم اســت از جواب هــای جــدی، پرهیز و 
حرف مان را با لحن شوخی بیان کنیم. اگر 
دقت کرده باشید، طنزنویس ها با دعوت از 
مسئوالن برای بیشتر خوابیدن و کمتر کار 
کردن، توجه آن ها را به همت بیشــتر جلب 
می کنند و به طــور غیرمســتقیم، تنبلی را 

نکوهش می کنند!

  چه زمانی این تکنیک جواب می دهد؟
تفاوت هــای  و  شــخصیتی  ویژگی هــای 
هرکــدام از ما باعث می شــود که به شــکل 
یکســانی رفتــار نکنیــم. مثــاًل کســی کــه 
انگیزه های بیرونی و رقابت جویی بیشتری 
دارد، وقتی می شــنود به او می گویند: »تو 
موفق نمی شــی، دســت از ایــن کار بکش 
و  ...«، انگیــزه بیشــتری بــرای ادامــه پیدا 
می کنــد. لجاجت هم عامل دیگری اســت 
که کمــک می کنــد ایــن روش موثر باشــد 
و بعضی هــا مدعــی شــوند که ایــن روش، 
کاربــردی اســت  و می تــوان بــرای توصیه 

کردن به دیگران از آن کمک گرفت.

  این روش معجزه نمی کند!
اســتفاده از پیام های متناقض و معکوس، 
در تبلیغــات و متن های شــوخ طبعانه تاثیر 
دارد و باعث جلب توجه مخاطب می شــود 
امــا اگــر بخواهیــم اثــر مثبــت آن را اغراق 
شده بدانیم، اشــتباه کرده ایم زیرا تکنیک 
پیام های معکوس هم یــک روش مثل بقیه 
روش هاســت و قــرار نیســت همیشــه و در 
هر موقعیتــی معجزه کنــد. به طــور کلی و 
همیشه  به یاد داشــته باشــید که هرگز در 
موقعیت های جدی و خطرناک از پیام های 
معکــوس اســتفاده نکنید چرا کــه معموال 
آســیب زا خواهد شــد. مثاًل هرگز به کسی 
کــه قصــد خودکشــی دارد، نگوییــد: »برو 
خودکشــی کن، تو از پســش برمیای!« اگر 
فرد، بــه هــر دلیلــی نخواهــد پیــام اصلی 
شــما را جدی بگیرد، با دســت کم گرفتن، 
شوخی و هم جهت شــدن با پیام ظاهری، 
کار نادرست را انجام می دهد. درنتیجه، با 
توجیه »آخه خودت گفتی این کار رو انجام 
بــدم«، مصرانه رفتــار اشــتباهش را دنبال 
می کند  و به طور قطع این نتیجه ای نیست 

که شما به دنبالش بوده اید.

  در ارتبــاط بــا کــودکان، بی خیال این 
تکنیک شوید

به خصوص در ارتباط با کودکان، الزم اســت 
با دقت بیشــتری از این شیوه استفاده کنید. 
اگر مــدام بــه آن هــا بگوییــد: »درس نخون، 
مدرســه نــرو، داد بزن، فحــش بــده و ...«، نه 
 تنها متوجه پیام اصلی شما نمی شوند، بلکه 
عادت می کنند خودشــان هم با دیگــران به 
همیــن شــکل صحبت 
کنند زیرا فقــط با یک 

سبک رفتاری آشنا شده اند. درحالی که آن ها 
از کودکی باید یاد بگیرند پاسخ های متنوع و 
کارآمدی داشته باشند. همچنین در مواقعی 
که موضوع سالمتی درمیان است، استفاده 
از این پیام ها، غیرمنطقی و ناکارآمد خواهد 
بود. مثل وقتی که شــخصی به خاطر ترس، 
به پزشک مراجعه نمی کند و شما می گویید 
»دکتر نرو«. درنهایت شــاید ترس او افزایش 

پیدا کنــد و رفتــار اهمــال کاری در او 
تقویت شود.

آیا درخواست معکوس 
بیشرت جواب یم دهد؟!

به بهانه پربازدید شدن یک عکس در شبکه های اجتماعی از درخواست برای رعایت نکردن نظافت در 

سرویس بهداشتی، از تکنیک بیان وارونه یک درخواست گفته ایم

قرار و مدار

به هرحال 

ما درباره انسان با طیفی از 
رفتارهای پیچیده صحبت 
می کنیم و نمی توانیم به 

آسانی، ُمهر تایید روی یک 
تکنیک رفتاری بزنیم یا به طور 

قطع، آن را غلط بدانیم. بنابراین 
الزم است در استفاده از این 

تکنیک احتیاط کنیم.



جوانه )ویژه نوجوانان(
قضاقورتکی

 

متاسفانه هجمه ســنگینی روی ما نوجوانان وجود دارد تا وادار شــویم عالوه بر کتاب های درسی، 
غیردرســی ها را هم بخوانیم. اما مگر مهم ترین کار ما درس خواندن نیست؟ پس وقتی درس مان را 

نمی خوانیم چرا باید مطالعه غیردرسی داشته باشیم؟ ضمن این که ما با حضور در فضای مجازی انرژی 
الزم را برای مطالعه درسی جمع می کنیم. خب خانواده های عزیز عنایت داشته باشند مطالعه غیردرسی 

به حضور ما در فضای مجازی لطمه می زند و با این حساب درس خواندن ما هم لطمه می خورد و درنهایت 
اگر درس نخوانیم باید بزنیم در کار بازار آزاد و واردات و صادرات و... پول پارو کنیم که برای کمر و زانوی مان 

ضرر دارد. پس در چند گام کتاب نخواندن را با هم مرور می کنیم:
۱    با آدم هایی که کتاب می خوانند، قطع رابطه کنید. بیشــتر آن ها اطالعــات جذاب و حرف های 

مفیدی دارند که آدم را به کتاب خواندن ترغیب  می کند.
۲    به قیمت کتاب توجه کنید. 30 هزار تومان؟ خب آدم 100 هزار تومان رویش می گذارد 

و یک پرس شیشلیک می خورد.
۳    می دانید برای هر کتاب چه  تعداد درخت باید قطع شود؟ بعد با قطع درختان ،گرمایش زمین 

بیشتر می شود و پنگوئن ها بی خانه و کاشانه می شوند؟ البد می گویید می شود از کتابخانه کتاب 
گرفت! خب تا حاال فکر کرده اید برای ساخت قفسه های کتابخانه ها چه  تعداد درخت باید قطع شود؟ 

بعد با قطع درختان، گرمایش زمین بیشتر می شود و پنگوئن ها بی خانه و کاشانه می شوند. 
۴    تازه کتــاب خواندن خطــرات احتمالی هــم دارد. اگر درازکش باشــید ممکن اســت از 

دست تان دربرود  و بخورد توی دماغ تان. یا همین طور که نشســته اید صاعقه بزند و کتاب آتش 
بگیرد. حتی ممکن است یک کتاب دید شــما را به کلیت زندگی تغییر دهد و آرامش قبلی تان را به 

هم بریزد!        

چگونه کتاب غیردرسی نخوانیم؟ 

مینی مهارت

گفت وگو با یکی از اعضای تیم نوجوانان گلف که برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران به مسابقات جهانی اعزام شد 

گلفرهای ایرانی در رقابت های جهانی 

    
مصطفی میرجانیان| خبرنگار

از بازی، قوانین و نحوه مسابقات ورزش گلف چه می دانید؟ اصال تا حاال یک زمین 
گلف در شهرتان دیده اید؟ چرا این ورزش این قدر ناشناخته است؟ حدود دو 
هفته پیش تیم ملی نوجوانان زیر ۱8سال گلف برای اولین بار در تاریخ ورزش 

کشورمان به مسابقات جهانی اعزام شد. اعضای این تیم، دو گلفر خوزستانی 
به نام های »سورنا صادقی« و »مهدی شینی« چهاردهم دی ماه به مسابقات جهانی 
به نوعی  اما  برگشتند  خالی  دست  مسابقات  این  از  گرچه  رفتند.  بنگالدش 
مسابقات  از  سطح  این  به  حاال  تا  ایرانی  نوجوانان  چون  کردند  تاریخ سازی 

نرسیده بودند. جوانه، سراغ یکی از بچه های این تیم رفته است.

گفت و گو

گالری

     

مریم ملی| روزنامه نگار

آب وزن دارد و در حالــت عــادی روی هــوا نمی  ایســتد، 
بنابرایــن ابرها هم کــه از قطرات ریــز آب به شــکل مایع یا 

جامد تشکیل شــده اند نباید بتوانند در هوا معلق بمانند. 
می خواهیــم ببینیم ترفند قطره هــای آب موجود در ابرها 
بــرای معلــق مانــدن چیســت؟ قطره  های فســقلی آب 
تقریبــا 0.002 میلی  متر قطر دارنــد. خب اگر 
بخواهید دقیق تر بدانید اندازه  شــان چقدر 
اســت می توانیــد بــا قطــر موی انســان 
مقایسه  اش کنید که تقریبا بین 0.07 
تا 0.05 متراست. قطره  های بارانی 
را کــه این روزهــا در بیشــتر شــهرها 
می  بارد، به دقت نگاه کنید. هرکدام 
از آن ها از میلیون  ها قطره ریز تشــکیل 
شده  اند و به خاطر سنگینی  شان به زمین 

می  افتند.
 می  دانیم که ابرهــای مختلف، مقــدار متفاوتی آب درون 
خود دارند، بعضی هــا کمتــر بعضی ها بیشــتر؛ مثال یکی 
از آن ابرهــای شــبیه گل کلم که بــه »کومولــوس« معروف 
اســت در هــر متــر مکعــب، 0.5 گــرم آب حمــل می کند 
و اگــر انــدازه اش یــک کیلومتــر در یــک کیلومتــردر یک 

کیلومتر باشــد، یعنی می تواند حــدود 500 تن آب حمل 
کند! ایــن عــدد خیلــی بــزرگ اســت و بــه نظر می رســد 
یک ابــر واقعــا بایــد ســنگین باشــد اما چــه چیــزی باعث 
می شــود ایــن ابــر ســنگین در هــوا معلــق باقــی بمانــد؟ 
 تجربه همــه مــا می گوید کــه هوا درحــال حرکت اســت. 
جبهه های هوا روی زمین می تواند هوا را از پایین به سمت 
باال هل بدهــد. از طرفــی هوایــی کــه دارد بخــار آب را با 
خودش حمل می کند، با نزدیک شــدن به کوه ها به سمت 
باال حرکت می کند بنابراین همیشــه بین زمین و آســمان 

معلق است.
 گرمای خورشید دلیل دیگری است برای این که ابرهای 
سنگینی که درباره شــان صحبت کردیم، به زمین سقوط 

نکنند. 
خورشید، زمین و هوای اطرافش را گرم و هوای گرم همیشه 
به سمت باال حرکت می کند و ابرها را هم با خودش حرکت 
می دهد؛ این طوری می شــود که غول های پنبــه ای پرآبی 
که توی آسمان گشــت می  زنند، هیچ وقت روی سر و کله ما 

نمی افتند. 
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عکس  از سریال کمال

   
آن هایی کــه به گل و گیــاه عالقه مند هســتند و ســر و روی منزل شــان را با 

گلدان های مختلف سرســبز کرده انــد، می دانند کــه مراقبــت از گیاهان درد 
سرهای زیادی دارد  . آبیاری به موقع و به اندازه، تعویض گلدان، اضافه کردن خاک و کود، 

بــا تمیز کردن برگ ها و زیرگلدانی، قلمه زدن و غبارپاشی تنها بخش کوچکی از این دردسرهاست. 
رعایت نشدن هر یک از این نکات، گیاه آپارتمانی شما به راحتی ازبین خواهدرفت. حتما شنیده اید که 
کاکتوس ها گیاهان جان سختی هستند، بامبوها در هر شرایطی دوام می آورند یا گیاه آلوئه ورا به کمبود 
آب مقاوم است اما در این بین گیاهان بامزه و عجیبی هم وجود دارند که در نوع خودشان اسطوره مقاومت 
به حساب می آیند. گیاهان هوازی را می توانید با قیمت 30 تا 100 هزار تومان از گلخانه ها تهیه کنید و 
دیگر نگران خشک شدن شان نباشید. چراکه این گیاه نه محتاج خاک است و نه نیازی به آبیاری منظم 
دارد. نه حشره جذب می کند و نه گلدان شیک و به اندازه می خواهد. تنها کافی است این گیاه را داخل 
 یک پایه نگه دارنده، داخل حفره یک صدف بزرگ، روی یک سنگ تزیینی یا تکه ای چوب قرار بدهید و هر

 دو هفته یک بار با آب پاش آن را غبارپاشی کنید. می توانید به جای آب پاشی، گیاهان تان را از سرتاسر 
منزل جمع و به مدت دو ساعت داخل یک کاسه آب شناور کنید. همین مقدار رطوبت، نیاز دو هفته گیاه 

هوازی و کم توقع شما را برآورده خواهدکرد. 

 
ترجمه از:  نرگس عزیزی

شکست خوردن در انجام کارها، دلپذیر نیست. این موضوعی نیست که بشود سر آن بحث کرد اما طبق 
نظر برخی متخصصان علوم تربیتی انگار چاره ای نیست جز این که بپذیریم شکست گاهی اوقات ضروری 
است. اما چرا؟ محققان دانشگاه آریزونا می گویند اگر شما شروع به انجام کاری جدید کرده اید و همیشه 
و 100درصد مواقع در آن موفق هستید و اصال شکست نخورده اید، الزم است به یک موضوع شک کنید؛ 
این که اصال شما چیز جدیدی یادگرفته اید! طبق نظر این متخصصان، تجربه میزانی شکست در انجام 
کارهای جدید، نشانه  خوبی است چراکه نشان می دهد شما درحال یادگیری هستید. اما تجربه نشان 
داده وقتی ما در شروع انجام کاری زیاد شکست بخوریم، احتمال این که آن را رها کنیم بیشتر می شود. با 
توجه به نتایج این مطالعه آیا می توانیم وقتی دایم درحال تجربه شکست هستیم، باز هم دلمان را خوش 
کنیم که اشکال ندارد، درعوض در حال یادگیری هستیم؟ این پژوهشگران می گویند همان طور که تجربه 
نکردن شکست نشان دهنده وجود ایرادی در کار است، تجربه میزان زیاد شکست هم نشانه خوبی نیست. 
آن ها طبق مطالعات خود و بررســی پژوهش های قبلی به این نتیجه رســیده اند که تجربه شکســت در 
15درصد تالش ها، وضعیتی ایده آل است. به عبارت دیگر اگر ما در 85درصد تالش های مان در یادگیری 
کاری موفق می شویم، می توانیم خوشحال باشیم چراکه نشــان می دهد تالش های ما باالترین میزان 
بازدهی را داشته اســت و با باالترین ســرعت درحال یادگیری آن موضوع هســتیم. با توجه به نتایج این 
بررسی، اگر در پی یادگیری مهارتی جدید هســتید، از شکست نترسید. تجربه میزانی شکست نه تنها 
ایرادی ندارد که نشان دهنده اتفاقی مثبت اســت اما اگر میزان شکست ها زیاد شد، چه؟ مسیری را که 
آمده اید، بازبینی کنید شاید روش تان ایرادی داشته باشد؛ شاید هم فراگیری پیش نیازهای رسیدن به 

هدف بزرگ تر را فراموش کرده اید و درنتیجه آن فعالیت بیش از حد برای تان دشوار شده است.

بدانیم

 خانه ای که موقع باران
 موسیقی پخش می کند   

می توان با تقریب خوبی گفت که  90درصد نوجوان هایی که می  خواهند شعر 
گفتن را آغاز کنند، معموال با صدای باران و هوای بارانی شروع می کنند! اصال 
خواننده ها هم حداقل نفری یک آهنگ درباره باران دارند. همه این ها نشــان 
می دهد که بــاران و صدای ُشرُشــرش حس رومانتیــک و شــاعرانه ای به افراد 
می دهد. مدتی پیش خبر رسید شخصی در آلمان، خانه اش و ناودان های آن را 
به شکلی طراحی کرده است که موقع باران، صدای موسیقی پخش می کند. این 

شخص باذوق، چند سالی است که ناودان های خانه اش را شبیه سازهای موسیقی طراحی کرده است؛ 
به طوری که با جریان یافتن آب، ملودی زیبایی می نوازند. تصورش را بکنید اگر این شخص خانه اش در 

لندن بود، به علت بارش زیاد باران، همواره صدای موسیقی از خانه اش بلند می شد!

شمع کار ساعت را می کرد

شاید برای شما هم سوال باشــدکه  آدم ها تا قبل از اختراع ساعت چگونه برای 
خودشان برنامه ریزی و به جای ســاعت از چه چیزی استفاده می کردند. البته 
شکل های مختلفی از ساعت مثال ساعت آفتابی وجود داشته  اما یک مورد دیگر 
که تصور می شود قدیمی ها از آن اســتفاده می کرده اند، کمک گرفتن از شمع 
بوده اســت. ظاهرا این شــمع کنار دیواره ای عالمت گذاری شده می سوخته و 
گذشت زمان را به افراد نشان می داده اســت. نکته جالب استفاده از شمع ها، 
تبدیل آن به ساعت کوکی و زنگ دار بوده است. به این ترتیب که میخی را داخل 
شمع قرار می دادند و با آب شدن شمع و رسیدن به زمان مقرر، میخ روی سطحی 

فلزی می افتاده و صدایش ساکنان خانه را بیدار می کرده است.

آیا می دانید حتی کسی که خودش را به خواب زده هم می توان بیدار 

کرد ولی کسی را که دوغ و پیاز خورده، نه؟

گیاه خانگی مناسب بی  حوصله ها 

عجایب

رفقا سالم!

تا حاال فکر کردین تو مزرعه، این صداها چیه که گاوها 

از خودشون در میارن؟ پژوهشگرهای دانشگاه سیدنی، بهش فکر 

کردن و متوجه شدن گاوها با این صداها احساسات شون رو بیان می کنن. 

این محقق ها دارن سعی می کنن برنامه ای شبیه مترجم گوگل برای گاوها 

شماره پیامک 2000999بسازن که دقیقا بفهمن اونا درباره چی با هم حرف می زنن.  
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

  گلف در خون ماست

از مهــدی می پرســم چطــور ســر از گلــف 
»گلــف  می گویــد:  اســت؟  درآورده  

یک جورهایی در خون خانواده 
ماســت. ایــن ورزش، مثل 

یــک ارث از پدربزرگــم 
بــه پــدرم و حاال بــه من 
رسیده اســت. مــا اهل 
و  هســتیم  خوزســتان 

می دانیــد که ریشــه این 
بــر  انگلســتان  بــه  ورزش 

می گردد. حدود 80-90 ســال 
پیش کــه انگلیســی ها بــه منظور کشــف و 
اســتخراج نفت بــه مناطق جنوبی کشــور 
ما می آمدند، ایــن ورزش را هــم وارد ایران 
کردنــد. البته تا بعــد از ملی شــدن صنعت 
نفــت، هیچ کــدام از ایرانی ها این بــازی را 
انجــام نمی دادند امــا مردمی کــه در کنار 
انگلیسی ها زندگی می کردند، این ورزش 
را یادگرفتند و حاال هم بیشتر قهرمان های 
گلف ایرانی از خوزســتان و مناطق جنوبی 

کشور هستند«.

 گلف؛ ورزش یا بازی؟
می خواهم درباره ورزش گلف و نحوه بازی 
آن بیشــتر بدانم. مهدی می گویــد: »حتما 
در فیلم هــا دیده ایــد کــه چنــد نفــر در یک 
فضای آزاد با چوبی در دســت ، دنبال توپ 
می رونــد. گلــف، پرتاب یــک تــوپ از نقطه 
آغاز بــازی بــه درون یک ســوراخ اســت که 
به وســیله یک یــا چنــد ضربه پیاپــی و طبق 

قوانین مشــخصی انجام می شــود. ورزش 
ما به این شکل نیســت که دو نفر رو به روی 
همدیگر بایستند و با هم رقابت کنند بلکه 
بازیکنــان در کنار هم هســتند 
و هــر فرد فقط بــرای اثبات 
توانایــی خــودش تالش 
می کنــد. یعنــی برنــده 
بــازی بــا توانایی هــای 
شخصی و مهارت هایش 
مشــخص می شــود نــه با 
غلبه بر دیگران. ما حتی در 
مســابقات رســمی مان چیزی به 
نام داور نداریم و قضاوت هــم برعهده خود 
ورزشــکاران اســت. چون در گلف بیشــتر 
از این کــه برنــده و بازنــده شــدن اهمیــت 
داشته باشــد، در آن احســاس اعتمــاد و 
اطمینان و رعایت حق دیگران مهم است«. 
می گویم پس گلف بیشــتر از این که ورزش 
باشد، یک بازی دوستانه است. مهدی با من 
مخالف است: »گلف درعین حال که خیلی 
ســاده به نظر می رســد یکی از ســخت ترین 
ورزش هــای دنیاســت. بیشــتر ورزش هــا 
فقط به آمادگی جسمانی نیاز دارند اما یک 
گلفر قهرمان عــالوه بر آمادگی جســمانی 
باید تمرکز، آرامش و قــدرت ذهنی باالیی 
داشته باشد. مســابقات گلف معموال چهار 
تا پنج ساعت طول می کشد و کسی قهرمان 
می شــود کــه در طــول این مــدت بــا تعداد 
ضربات کمتر، توپ را بــه حفره اصلی بازی 
برســاند؛ پس باید آمادگی ذهنــی و تمرکز 

باالیی داشته باشد«.

 امان از مخارج باال
وقتی دوست خوزستانی مان این قدر از گلف 

تعریــف می کنــد، می پرســم 
پس چــرا ایــن ورزش این قدر 

ناشناخته مانده است؟ 
جواب می دهــد: »ایــن بازی 
ریشــه خارجــی دارد و به جــز 
کشــورمان  جنــوب  مــردم 
شــاید خیلی ها اصــال چیزی 
دربــاره گلــف نداننــد. مــا تــا 
حــاال قهرمانــی هــم در ایــن 
رشــته نداشــته ایــم. حتــی 
بازیکنــان زیادی هــم نداریم 
که در مســابقات برون مرزی 

بنابرایــن خبــری  شــرکت کرده باشــند. 
دربــاره ورزشــکاران ایــن رشــته تــا حــاال 
منتشر نشده اســت و خیلی ها با گلف غریبه 
هســتند اما ایــن تنهــا دلیل نیســت. گلف، 
ورزش گران قیمتی اســت. یک ورزشکار به 
14چوب، توپ، کفش و کیف مخصوص نیاز 

دارد. هرکدام از چوب هــای گلف حرفه ای 
بین 10 تــا 15میلیون تومــان قیمت دارد. 
هر بازیکن به طور ســاالنه حدود 
40 تــا 50 میلیــون بــرای ایــن 
بازی خــرج می کند. بــا این همه 
هزینــه، حتی یک زمین درســت 
و حرفــه ای نداریــم و بعــد از این 
همه سال، هنوز در زمین خاکی 
بازی می کنیم. البتــه ما گلفرها 
ناامیــد نیســتیم چون بــا همین 
شــرایط تا حــاال نتایــج خوبی به 
دســت آورده ایم. مثال می دانید 
اولین بــار  بــرای  امســال  کــه 
)تیــم نوجوانــان ( بــه مســابقات 
جهانی اعزام شــدیم. با این کــه تجربه بازی 
بین المللی نداشتیم، در بین 60 تیم، ششم 
شــدیم. وقتی بــا این تجربــه و امکانــات کم 
به این مرحله رســیده ایم، یعنــی می توانیم 
 در آینــده پیشــرفت 

کنیم«.  
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۱5درصد شکست ؛ وضعیتی ایده آل از دید متخصصان! 

یک شنبه ها
سه شنبه ها
پنج شنبه ها

مسابقات گلف معموال 
چهار تا پنج ساعت 

طول می کشد و کسی 
قهرمان می شود که در 
طول این مدت با تعداد 
ضربات کمتر، توپ را 
به حفره اصلی بازی 

برساند

ابرهای پرباران و سنگین چطور 

می توانند معلق باقی بمانند؟ 

مهدی در حال تمرین 
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صالحی اميرى: بودجه 
کميته ملی را به افزایش 

صددرصدى رساندیم

اعتراض عليرضا دبير به سعيد� در مجمع عموم� ميته مل� المپي�

فرد با نفوذ مانع حضور دایى
 روى نیمکت تیم ملى

سرمرب� گر� هم زمان قلعه نو%� در سپاهان و تيم مل�؟! 

عذرخواه� زاهد� فر از 
استقالل و هوادارانش 

د%اباته: ا%ران امن نبود 
ه برنم� گشتم
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ترس آسیا از اتحاد ایرانىترس آسیا از اتحاد ایرانى

حرف مشترك مدیران فوتبالى؛ حرف مشترك مدیران فوتبالى؛ 
فقط در خانه بازى مى کنیمفقط در خانه بازى مى کنیم

 ایران باید از اى اف سى شکایت کند ایران باید از اى اف سى شکایت کند
انصارى فرد: انصارى فرد: زیـر بـار ظلمزیـر بـار ظلم

 اى اف سى نمى رویـم اى اف سى نمى رویـم
خلیل زاده: بازى استقالل در قطر خلیل زاده: بازى استقالل در قطر 

کـذب محـضکـذب محـض اسـت اسـت

الم؛ خارج از خانه باز� نم�  نيم �%

پيشنهاد جد%د نفدراسيون آسيا از سو� ا%ران رد شد

الم؛ خارج از خانه باز� نم�  نيم �%

ارشناس ارشد فيفا:

حرف مشترک مدیران فوتبالی؛ فقط در خانه بازى می کنيم

روز گذشــته با پيشــنهاد جد�د �نفدراســيون فوتبال 
آســيا، مناقشــه فوتبــال ا�ــران و  ا# اف ســ! وارد فــاز 
جد�د# شد. پيشــنهاد جد�د به نما�ندگان ا�ران در ليگ قهرمانان 
آســيا در ظاهــر ســاده و شــفاف بــود؛ ا�ن �ــه تيم هــا# اســتقالل و 
شــهرخودرو، پل! آف اول خود را در زميــن ب! طرف برگزار �نند. در 
گام دوم نيــز تيم ها# ا�ران! �ه در مرحله گروه! حضور دارند، در  ٣ 
بــاز# دور رفــت مرحله گروهــ! ليگ قهرمانان آســيا به عنــوان تيم 
ميهمــان در زمين رقبا# خود باز# �نند تــا در ماه ها# آ�نده مجددا 
درباره ميزبان! ا�ران تصميم گير# شود. در ا�ن صورت اگر با ميزبان! 
ا�ران در ليگ قهرمانان آســيا موافقت شــد، ٣ بــاز# پا�ان! تيم ها# 
ا�ران! در ا�ران برگزار م! شود و تيم ها# ا�ران! م! توانند در ٣ د�دار 
متوال! از رقبا# خود در خانه پذ�را�! �نند. همچنين ا# اف س! از 
برگزار# باز# ها# پل! آف استقالل و شهرخودرو مقابل نما�ندگان 
�و�ت و بحر�ن به ميزبان! �شور قطر خبر داد. شا�د در نگاه اول ا�ن 
پيشنهاد جذاب به نظر برسد اما اگر با وسواس و دقت بيشتر# به آن 
نــگاه �نيد، م! بينيد �ه در واقع چيز# تغيير نLرده و �نفدراســيون 
فوتبال آسيا با باز# �لمات فقط سع! �رده با ادبيات متفاوت! فوتبال 
ا�ــران را از حــق واقعــ! خــودش محــروم �نــد! در پيشــنهاد جد�د 
�نفدراســيون فوتبــال آســيا نــه خبــر# از تضميــن بــرا# برگزار# 
باز# ها# دور برگشــت در ا�ران د�ده م! شــود و نه احترام به فوتبال 

ا�ران! ضمنا �نفدراسيون فوتبال آسيا حت! حق انتخاب �شور ثالث 
به عنــوان ميزبان را هم از نما�ندگان ا�ران گرفتــه و قطر را به عنوان 
ميزبان نها�! و انتخاب قطع! معرف! �رده است! بعد از ا�ن پيشنهاد 
جد�د همه منتظر وا�نش نما�ندگان آســيا�! فوتبال ا�ران بودند و 
انتظــار م! رفت تا نما�ندگان باشــگاه ها بــه احترام هــواداران خود 
همچنان بر مواضع قبل! خود پافشار# �نند؛ اتفاق! �ه درنها�ت رخ 
داد و بــار د�گر ٤ نما�نــده ا�ران در ليگ قهرمانان آســيا در بيانيه ا# 

مشتر[ اعالم �ردند �ه حاضر به باز# در �شور ثالث نيستند.
  

به نقل از ســا�ت رسم! فدراســيون فوتبال در پ! ارسال نامه جد�د 
دبير�ل �نفدراسيون فوتبال آسيا درباره ميزبان! تيم ها# ا�ران! در 
فصل جد�د ليگ قهرمانان آسيا، د�روز جلسه ا# با حضور مسئوالن 
فدراســيون و مد�ــران عامــل باشــگاه ها# پرســپوليس، ســپاهان، 
استقالل و شهر خودرو در محل فدراسيون برگزار شد. در ا�ن نشست 
نامه باشگاه ها در پاســخ به نامه جد�د دبير�ل �نفدراسيون فوتبال 

آسيا تهيه شد �ه متن آن به شرح ذ�ل است: 
١- بــه اطــالع م! رســاند باشــگاه ها# ا�ران! بــا ا�ن اســتدالل �ه 
هيچ دليل قانون! برا# ســلب حق ميزبان! آنــان وجود ندارد، اعالم 
م! �نند به هيچ عنوان ميزبان! خود را  به خارج از مرزها# جمهور# 

اسالم! ا�ران منتقل نم! �نند.

٢- �ليه باشگاه ها# ا�ران! حاضر در مسابقات اعالم م! �نند صرفا 
در شرا�ط! در مسابقات حاضر م! شوند �ه �نفدراسيون به صورت 
رســم! اعــالم �ند ا�ــن باشــگاه ها از رقبا# خــود داخل ســرزمين 

جمهور# اسالم! ميزبان! م! �نند.
٣- در صورت قبول شــرا�ط فوق توســط �نفدراسيون، باشگاه ها# 
ا�ران! صرفا تغيير زمان مسابقات داخل تقو�م برگزار# را م! پذ�رند.

٤- مد�ــران عامــل باشــگاه ها# ا�ران! تقاضــا دارند در اســرع وقت 
جلسه ا# با رئيس و دبير�ل �نفدراسيون فوتبال آسيا برگزار �نند.

  
مسلما ادامه اتحاد فوتبال ا�ران و دفاع از حق هواداران ا�ران! همان 
اقدام! بود �ه همه منتظر آن بودند. �نفدراسيون فوتبال آسيا بارها 
و بارها با تصميمات خود بر عليه فوتبال ا�ران نشــان داده �ه برا�ش 
دالرها# نفت! �شورها# حاشيه خليج فارس بيش از اعتبار فوتبال 
در قــاره �هن اهميت و ارزش دارد اما مســئوالن ا�ن �نفدراســيون 
ا�ــن بار خود را مقابــل اتحاد فوتبال ا�ران م! بينند و مســلما فارغ از 
هر تصميم جد�د# بازنده ا�ن باز# �امال سياس! در دنيا# فوتبال 
خواهند بود. شــروط جد�د و جلســات متعدد در مقر �نفدراســيون 
فوتبال آســيا نشــان از ترس آســيا از اتحــاد ا�رانــ! دارد؛ اتحاد# �ه 
مسلما تا پا�ان حفظ خواهد شد و فوتبال ا�ران و هواداران ا�ران! ز�ر 

بار حرف زور نخواهد رفت.

ورزش):  سلطـان� فــــر(وز%ــــر  مسعــــود   
اعتراضات ا�ران ارســال شــد و تاج هم مخالفت 
خود را به عنوان �t عضو �نفدراســيون فوتبال 
آســيا اعالم �ــرد. از همه ظرفيت ها بــرا# دفاع 
از حيثيت ملت اســتفاده �رد�م. در �شور ما �ه 
حتــ! �t گلولــه در داخل �شــور و حت! مرزها 
نبوده، بــه بهانه تظاهــرات چند ســاعته ٢٠٠- 
٣٠٠ نفــره حــق را از ما گرفتند ول! عربســتان 
درگيــر جنگ با �من اســت و تاسيســاتش مورد 
حمله قــرار م! گيرد اما د�دارها لغو نم!  شــود. 
خواسته ملت و مردم و هواداران دفاع از حيثيت 
�شــور اســت و ما با اســتفاده از همه ظرفيت ها 

دفاع م! �نيم.
 حيدر بهاروند(سرپرســت فدراســيون): با 
توجــه به نامــه اخير �نفدراســيون فوتبال آســيا، 
نم!  پذ�ر�م �ه تيم ها# اســتقالل و شــهر خودرو 
در اولين باز# مرحله پل! آف ليگ قهرمانان آسيا 
در زمين ب! طــرف به مصاف حر�فان خود بروند. 
باشگاه ها ا�ن مسئله را نپذ�رفتند و فقط در ا�ران 

باز# خواهيم �رد.
پرســپوليس):  انصار� فـــرد(مد%رعامل   
تضمين! وجود نــدارد. آمد�م، باز# �رد�م و باز 

گفتند امنيت وجود ندارد. ا�ن طور# ز�ر ســوال 
م! رو�ــم و ز�ر بار ظلم! �ه ا# اف ســ! در حال 
انجــام دادن با فوتبــال ا�ران اســت، نم!  رو�م. 
همچنــان م! گو�يــم �ــه با�ــد هــواداران ما در 
باز# هــا# خانگــ! در ورزشــگاه ها باشــند و در 
ا�ــران بــاز# �نيــم. اگر ما ز�ــر بار ا�ن داســتان 
برو�م و بپذ�ر�م �ه خارج از خانه باز# �نيم، اوال 
به غرور مل! ما آسيب وارد م! شود. تيم ها نتيجه 
نم!  گيرند. خســتگ! ها# بيش از حد به تيم ها 
وارد م! شــود و بنابرا�ن از نظر ملت و هواداران 

ما هم ا�ن موضوع قابل پذ�رش نيست.
 اسماعيل خليل زاده(سرپرست استقالل): 
آقا# انصار# فرد موضوعــات را مطرح �ردند. ما 
بــه هيچ عنوان در �شــور ثالث بــاز# نم!  �نيم. 
ا�ن �ــه م! گو�ند ما در قطر باز# م! �نيم، �ذب 
محض اســت و واقعيت نــدارد. امضا�ــ! �ه االن  
٤ باشــگاه انجام داد�م، به آن پا�بند هســتيم و در 
هيچ �شور# غير از ا�ران باز# نخواهيم نLرد. تن 
بــه ا�ن ذلت نخواهيم داد. ما اگــر تن به ا�ن باز# 
بدهيم، عمال قبول �رده ا�م �ه ا�ران نا امن است. 
هيچ مد�رعامل! ا�ن را قبول نLرد و همگ! تا�يد 

دار�م �ه خارج از ا�ران باز# نخواهيم �رد.

ترس آسيا از اتحاد ایرانی

ميليچ: ایران اصال ناامن نيست
هر و�ه ميليــچ  باز�Lن   خارجــ! تيم فوتبال 
فوتبــال  �نفدراســيون  ادعــا#  اســتقالل 
حاشــيه  �شــورها#  رســانه ها#  و  آســيا 
 t� خليج فــارس مبن! بر ناامنــ! ا�ران را
ادعا# ب! اســاس خواند، گفــت: «هيچ گاه 
در خيابان هــا# تهــران احســاس ناامنــ! 
نداشــته ام. برخورد مردم بــا افراد خارج! 
بســيار دوســتانه و محترمانــه اســت. آن ها 
هــر �مL! �ــه بتواننــد به شــما م! �نند. 
من هميشــه به خانواده ام گفته ام �ه مردم 
ا�ران ميهمان نواز هستند.» باز�Lن �روات 
تيم فوتبال استقالل ادامه داد: «زندگ! در 
ا�ن �شــور مثل �شورها# د�گر در جر�ان 
اســت. مردم به محــل �ارشــان م! روند و 
بچه هــا در مــدارس حاضــر م! شــوند. من 
شــخصا اگــر احســاس م! �ردم �ــه ا�ران 
در شــرا�ط ناامن! به ســر م! برد، به ا�ران 
بر نم!  گشــتم.» ا�ــن مدافــع آب! پــوش  در 
پا�ان گفت: «من واقعا دوســت داشــتم �ه 
مقابل صــد هزار هــوادار اســتقالل مقابل 
الLو�ت باز# �نيــم ول! ا�ن تصميم باعث 

تعجب من شده است.» 

امير صد�ق! �ارشناس ارشد فيفا در مد�ر�ت و حقوق ورزش درباره ا�ن �ه ٤ باشگاه  ا�ران! پيشنهاد 
جد�د ا# اف س! برا# نحوه  حضور در ليگ قهرمانان آسيا را رد �رده اند، گفت: «ا�نLه تيم ها# ا�ران! 
نم!  خواهند به هيچ وجه در خارج از خانه ميزبان باشــند، تصميم درســت! است ول! با�د در �نار ا�ن 
تصميم، �t پلن مواز# هم داشته باشيم، �عن! نبا�د از حق قانون! خود �ه شLا�ت در دادگاه حLميت 
 CAS ا�ت مان را به دادگاهLاست، بگذر�م. برا# هر موضوع! ٢١ روز فرصت دار�م تا ش (CAS) ورزش
بLشــانيم و اگر ا�ن اتفاق زودتر رخ بدهد، به نفع ماســت. در شLا�ت ها، چيز# به نام «دستور موقت» 
وجــود دارد �ه اگر ســر�ع اقدام �نيــم، م! توانيم برا# حضور در مســابقات از دادگاه دســتور موقت 
بگير�ــم و اجازه ندهيم ا# اف ســ! تصميماتش را عمل! �ند؛ البته بــرا# ا�ن �ار فرصت �م! وجود 
دارد و شانس برا# در�افت دستور موقت �م است ول! ا�ران نبا�د از حق قانون! خود �ه شLا�ت است 
چشم پوش! �ند، چون اگر ما ا�ن اقدام را هم انجام ندهيم، ا# اف س! جر�مه ها�! �ه مد نظر دارد را 

اجرا�! م! �ند. به هيچ وجه در ا�ن موضوع نبا�د نشان دهيم �ه دست مان خال! است.» 

کارشناس ارشد فیفا: ایران باید از اى اف سى شکایت کند

شفر و استراماچونی 
شاکيـــان پرونــــده
 ٣۴ ميــليــاردى!  

نامه درخواست غرامت مرد ا%تاليا%� به استقالل رسيد

پيشنهاد جد%د نفدراسيون آسيا 
از ســو� ا%ـــران رد شــد
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قرارداد اد�نســون �اوان�، مهاجم اروگوئه ا� در انتها� فصل با پار� ســن ژرمن به پا�ان 
 �م� رســد اما او م� خواهد در همين ژانو�ه فرانســه را تر* �ند. لئوناردو، مد�ر ورزشــ
پ� اس ج� درخصوص شــرا�ط مهاجم اروگوئه ا� گفــت: «�اوان� م� خواهد در ا�ن ماه 
جدا شــود و ما در حال بررس� وضعيت هستيم. پيشنهاد� از اتلتي7ومادر�د به دستمان 
رســيد امــا آن را نپذ�رفتيم. نم� توانم در مورد ارقام پيشنهادشــده صحبــت �نم اما ا�ن 
پيشنهاد با ارزش ا�ن باز�7ن فاصله داشت. من نم� دانم نتيجه چگونه خواهد شد، با�د 
ببينيم چه پيش م� آ�د. در حال بررســ� جا�گز�ن �اوان� در صورت جدا�� او هستيم.» 
مد�ر برز�ل� پار� سن ژرمن همچنين با ت7ذ�ب انتقال ال�و�ن �وروزا به آرسنال در ژانو�ه 

گفت: «قرارداد �ورزاوا رو به اتمام است اما پيشنهاد� برا� او نداشته ا�م.»

ســنگربان تيم با�رن مونيخ برا� تمد�د قرارداد خود شروط ســخت� برا� مد�ران با�رن 
گذاشته است. قرارداد �نون� مانوئل نو�ر با با�رن تا پا�ان فصل ٢١-٢٠٢٠ اعتبار دارد 
و او برا� تمد�د ٣ شــرط مهم تعيين �رده است. نو�ر م� خواهد در بين باز�7نان� باشد 
�ه بيشــتر�ن دســتمزد را از تيم در�افت م� �نند.(مانند روبرت لواندوفســ7�). شــرط 
دوم گلر مل� پوش باوار�ا�� ها ا�ن است �ه م� خواهد قراردادش ٢ سال بيشتر از مدت 
پيشنهاد� باشگاه اعتبار داشته باشــد. همچنين نو�ر درخواست �رده وضعيت باز� او 
با توجه به حضور ال7ســاندر نوبل در ســال آ�نده از حاال مشخص شود. با�د د�د �ه پاسخ 
مد�ران تيم مونيخ� به شــروط ســخت شــماره �^ خــود چه خواهد بــود. پيش تر نيز در 
رسانه ها شا�عات� درباره مخالفت نو�ر با برنامه باشگاه برا� خر�د نوبل منتشر شده بود.

لئوناردو پيشنهاد اتلتي�ومادر�د به �اوان� را تا�يد �رد نو�ر برا% تمد�د قرارداد با با�رن شرط گذاشت

 ليگ برتر انگليس
^� �برنل� ٢ - لسترسيت

ليورپول ٢ - منچستر�ونا�تد صفر
 بوندس ليگا

هرتابرلين صفر- با�رن مونيخ ٤
پادربورن �^ - لور�وزن ٤

 سر% آ
ميالن ٣ - اود�نزه ٢

بولونيا �^ – هالس ورونا �^
برشا ٢ - �اليار� ٢
لچه �^ - ا�نتر �^

جنوا �^ - رم ٣
�وونتوس ٢ - پارما �^

 الليگا
ما�ور�ا ٤ - والنسيا �^

بتيس ٣ - سوسيداد صفر
و�ارئال �^ - اسپانيول ٢

̂ بيلبائو �^ - سلتاو�گو �^ اتلتي
بارسلونا �^ - گرانادا صفر

 ليگ برتر انگليس
بورنموث – برا�تون؛ ٢٣

استون و�ال – واتفورد؛ ٢٣
�ر�ستال پاالس – ساتهمپتون؛ ٢٣

اورتون – نيو�اسل؛ ٢٣
شفيلد�ونا�تد – منچسترسيت�؛ ٢٣

چلس� – آرسنال؛ ٢٣:٤٥
�وپا ا�تاليا

ناپول� – التز�و؛ ٢٣:١٥
�وپا دل ر%

ساراگوسا – ما�ور�ا؛ ٢١:٣٠
سو�ا – لوانته؛ ٢٣:٣٠

اورا: شاید جدایی پوگبا از 
منچستر به زودى اتفاق بيفتد

پاتر�ــس اورا بــه عنوان هم تيم� پيشــين 
ا�ــن  بــه ســود  پوگبــا، شــرا�ط فعلــ� را 
باز�7ن ٢٦ ســاله نم�  داند. او م� گو�د: 
«وقت� پل باز� �ند، مورد ســرزنش قرار 
م� گيرد؛ وقت� باز� ن7ند هم همينطور. 
وقت� در مارســ� به آن طرفدار لگد زدم، 
مال^ و سرمرب� باشگاه سراغ من آمدند 
و پرســيدند پاتر�ــس، حاال چــ7ار �نيم؟ 
مــن گفتــم از تيــم جــدا م� شــوم چــون 
نم�  خواهم جو منف� اطراف باشــگاه راه 
 �بينــدازم. شــا�د االن هــم وقت مناســب
برا� جدا�� پل باشــد، چون �ادم م� آ�د 
�^ بار در باز� ليورپول-منچستر�ونا�تد 
تمــام چيز� �ــه مردم در مــورد آن حرف 
م� زدنــد، تنــش مور�نيــو و پوگبــا بــود. 
ا�ن �ه در آســتانه تقابل ٢ باشــگاه بزرگ 
جهــان فقــط در مــورد �^ باز�7ــن و �^ 

سرمرب� صحبت شود، اهانت است.»

ادامه اشتباهات کاریوس و 
اعتراض هواداران 

تر�يــه،  ســوپرليگ  هجدهــم  هفتــه  در   
بشــي7تاش در خانه ميزبان سيواس سپور 
صدرنشــين بــود �ه ا�ــن باز� بــا پيروز� 
٢-�ــ^ سيواس ســپور بــه پا�ــان رســيد. 
بشــي7تاش در دقيقه ٧ باز� رو� اشتباه 
عجيــب �ار�ــوس �ــ^ گل در�افــت �رد. 
طرفــداران عقاب هــا �ــه بــرا� چندمين 
بــار در ا�ن فصــل دروازه تيمشــان را رو� 
از  و  د�دنــد  شــده  بــاز  �ار�ــوس  اشــتباه 
اشتباهات فرد� �ار�وس خسته شده اند، 
بــه اعتراض بــه او پرداختند و ا�ن خشــم و 
فر�ادها� اعتراض آميز تا پا�ان باز� ادامه 
داشــت. آن ها همچنين با فر�اد استعفا... 
اســتعفا از عبــدا... آوجــ�،  ســرمرب� تيم 

خواستند بشي7تاش را تر* �ند.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

�ــورس بــه دســت آوردن جا�ــزه بهتر�ن 
گلزن قاره اروپا بين باز�7نان برتر شــاغل 
در ليگ ها� قاره سبز به ش7ل جذاب� در حال پيگير� 
اســت. ليونل مســ� فصل گذشــته(١٩-٢٠١٨) در 
رقابــت بــا بهتر�ــن گلزن ها� ا�ن قــاره ماننــد �يليان 
امباپــه، فابيــو �واليــارال و روبرت لواندوفســ7� به ا�ن 
افتخار رســيد اما امســال �ار ســخت� برا� ت7ــرار ا�ن 
عنوان خواهد داشت. با گذشت نيم فصل از رقابت ها� 
 �ليگ ها� اروپا�� نگاه� خواهيم داشت به باز�7نان

�ه ا�ن فصل م� توانند به �فش طال نزد�^ شوند.
شماره ١: چيرو ا�ومبيله؛ التز�و، ٢٣ گل

مهاجم مل� پوش تيم التز�و در فصل ها� اخير همواره 
�7ــ� از بهتر�ن مهاجمان ســر� آ بوده و مطابق انتظار 
ا�ن فصل هم به روند موفقيت آميزش ادامه داده است. 
او در فصل هــا� ١٤-٢٠١٣ و ١٨-٢٠١٧ بهتر�ــن 
گلــزن ا�تاليا بود اما به �فش طال�� دســت پيدا ن7رد؛ 
چيــز� �ه اميــدوار اســت بتواند ا�ن فصــل طعمش را 

بچشد. 
شــماره ٢: روبرت لواندوفس��؛ با�رن مونيخ، ٢٠ 

گل
7� از پر�ارتر�ن گلزنان جهان � �روبرت لواندوفســ7
در طول �^ دهه گذشــته بــوده و به راحت� م� تواند از 
آمار فصل گذشته خود �عن� ٢٢ گل عبور �ند. مهاجم 
تاثيرگذار لهســتان� اگر بتواند مصدوميت ها� خود را 
�نترل �ند م� تواند ا�ن فصل به �فش طال هم برسد.

شماره ٣: تيمو ورنر؛ ال�پز�ش، ٢٠ گل 
تيمو ورنر در فصل ١٧-٢٠١٦ موفق شد در مسابقات 
بوندس ليــگا ٢١ گل بــه ثمر برســاند اما فصــل بعد در 
ت7رار آن نا�ام بود؛ باز�7ن� �ه شا�عات فراوان� درباره 
آ�نده اش مطرح اســت ا�ن روزها در مسير درست� قرار 
گرفتــه و پيش بين� م� شــود همانند ٢ فصل گذشــته 

7� از بهتر�ن مهاجمان قاره اروپا باق� بماند.�
شماره ٤: جيم� وارد%؛ لسترسيت�، ١٧ گل 

لسترســيت� از زمــان رو� �ار آمــدن برنــدان روزها� 
باز�7نــان  از   ��7ــ وارد�  �ــرده.  ســپر�  را   �موفقــ
تاثيرگــذار روباه هــا بــرا� رســيدن بــه صــدر جــدول 
رده بند� ليگ برتر انگليس اســت. مهاجم ســابق تيم 
ملــ� انگليس مانند فصــل ١٦-٢٠١٥ �ــه به همراه 
لســتر به قهرمان� در ليگ رســيده بود به فرم ا�ده آلش 

نزد�^ شده است.
شماره ٥: �ر�ستيانو رونالدو؛ �وونتوس، ١٦ گل 

برنــده ٤ �فــش طال� اروپــا فصل را به شــ7ل معمول 
خــود آغاز ن7رد اما دوبــاره در حال دفــاع از ا�ن عنوان 
اســت، در حالــ� �ه تيمــش را در رقابت بــا ا�نتر برا� 

صدرنشين� در سر� آ م� بيند.
شماره ٦: سرخيو آگرو؛ منچسترسيت�، ١٥ گل 

بهتر�ن گلزن ادوار تار�خ باشــگاه منچسترسيت� روند 
�ند� برا� رسيدن به صدر جدول داشته؛ با ا�ن حال 
با باز� ها� ا�ن فصل نشــان داده �ه همچنان �7� از 
گز�نه هــا� جذاب ا�ن عنوان اســت. او با وجود ا�ن �ه 
چند سال توانسته آقا� گل ليگ برتر انگليس شود اما 

هرگز به �فش طال� اروپا نرسيده است.
 ١٥ ،Hشماره ٧: جونيور مورائس؛ شاختاردونتس

گل

مهاجــم جــوان تيــم شاختاردونتســ^ در فصل ١٩-
٢٠١٨ بــا ١٩ گل به �ارش پا�ــان داده بود و در حال 

حاضر تنها ٤ گل تا آمار فصل پيش فاصله دارد.
شماره ٨: پيرامر�H اوباميانگ؛ آرسنال، ١٤ گل 

مهاجــم تيم مل� گابن در فصل گذشــته بــا ٢٢ گل به 
همــراه محمد صالح و ســاد�و مانه به عنوان مشــتر* 
بهتر�ن گلزن فصل ليگ برتر انگليس دست پيدا �رده 
بــود. �اپيتان فعلــ� توپچ� ها� لندن� اميدوار اســت 
همانند فصل پيش �7� از مدعيان دســتياب� به �فش 

طال باشد.
شــماره ٩: مار�وس راشفورد؛ منچســتر�ونا�تد، 

١٤ گل
انتقــال روملــو لو�ا�و به ا�نتر باعث شــد مهاجم جوان 
شــياطين ســرخ به عنــوان باز�7ــن اصل� خــط حمله 
انتخاب شــود. شا�د راشــفورد نتوانســته به فرم بسيار 
 �درخشان� برسد اما ١٤ گل زده او نشان م� دهد �7
از مهره هــا� غيرقابــل انــ7ار تيم اوله گونار سولسشــر 

است.
شماره ١٠: روملو لو�ا�و؛ ا�نتر، ١٤ گل

لو�ا�و �ه روزها� ســخت� را در ليــگ انگليس تجربه 
�رده بود وارد فضا� جد�د� شــد اما ا�ن باعث نشد تا 
 �فرم بد� را به اجرا بگذارد. او �7� از عنصرها� اصل
تيــم درخشــان آنتونيو �ونته اســت و اميدوار اســت به 

قهرمان� در سر� آ برسد.
شماره ١١: و�سام بن �در؛ مونا�و، ١٤ گل 

پس از ٣ فصل گلزن� با ســو�ا در اسپانيا، و�سام بن �در 
پس از پيوســتن به مونا�و به ليگ فرانســه بازگشــت و 

آمار او نشان م� دهد �ه از ا�ن چالش لذت م� برد.
شماره ١٢: دن� ا�نگز؛ ساوتهمپتون، ١٤ گل

مهاجم پيشــين ليورپول از زمان تر* آنفيلد به ســمت 
 �ساوتهمپتون پيشرفت داشته و تا�نون ر�ورد شخص
خود از نظر گل ها� ليگ برتر در �^ فصل را پشت سر 

گذاشته است.
شماره ١٣: ليونل مس�؛ بارسلونا، ١٤ گل

برنــده ٦ �فــش طــال� اروپا فعــال آمار درخشــان� در 
گلزن� نداشــته اســت. او فصل گذشــته با ٣٦ گل زده 
برا� ســومين ســال متوال� �فش طال را به خانه برده 

بود.
شماره ١٤: �يليان امباپه؛ پار% سن ژرمن، ١٣ گل

ا�ن مل� پوش فرانســو� فصل گذشته �^ پله پا�ين  تر 
از ليونل مســ� در رده دوم قرار گرفته بود و با پشت سر 
گذاشتن مدت� مصدوميت و دور� از مياد�ن دوباره به 

�ورس برگشته است. 
شماره ١٥: تام� آبراهام؛ چلس�، ١٣ گل

مهاجــم جــوان تيــم چلســ� در تر�يب تحــت هدا�ت 
فران^ لمپــارد �7ــ� از باز�7نان اثرگذار بوده اســت. 
رقابت هــا�  در   �متوالــ فصــل   ٢ بــرا�  توانســته  او 
چمپيونشــيپ از آمــار ٢٠ گل زده عبــور �نــد و شــا�د 
بتوانــد ا�ــن فصل در ليگ برتــر انگليس نيــز به چنين 

آمار� برسد.
شماره ١٦: �ر�م بنزما؛ رئال مادر�د، ١٢ گل

مهاجــم ســابق تيــم مل� فرانســه �ــه برا� ســال ها� 
طوالنــ� پيراهــن رئال مادر�ــد را بر تــن دارد برخالف 
ســال گذشــته ز�ر نظر ز�ن الد�ن ز�دان آمــار خوب� را 
ثبت �رده و پيش بين� م� شــود بتواند آمارش را بهبود 

ببخشد.
شماره ١٧: لو�يز سوارز؛ بارسلونا، ١١ گل

لو�يــز ســوارز، برنــده ٢ �فــش طــال� اروپــا �7ــ� از 
پر�ارتر�ــن مهاجمان ا�ن قاره اســت و همچنان ارزش 
خــود را در خــط حملــه بارســلونا حفظ �ــرده هرچند 
مم7ن اســت مصدوميت مانع رســيدن او به ا�ن عنوان 

بشود.
شماره ١٨: محمد صالح؛ ليورپول، ١١ گل

̂ هــا �ــه تيمش بــا اختالف در  ̂ ل مهاجــم مصــر� ل
 �صدر جــدول ليگ برتــر انگليس قــرار دارد بــا گلزن
مقابل منچســتر�ونا�تد به همراه مانه تبد�ل به بهتر�ن 
گلزن تيمش شد تا نيم نگاه� هم به �فش طال داشته 

باشد.
شماره ١٩: هر% �ين؛ تاتنهام، ١١ گل

�7ــ� از بهتر�ن باز�7نــان تيم تاتنهــام در فصل جار� 
دچار مصدوميت شــد�د� شــد و بعيد به نظر م� رسد 
بتواند در رقابت با ســا�ر مدعيــان �فش طال� اروپا به 

ا�ن عنوان دست پيدا �ند.
شماره ٢٠: ساد�و مانه؛ ليورپول، ١١ گل

�7ــ� د�گر از آقــا� گل ها� فصل گذشــته ليــگ برتر 
انگليــس در �ــورس مدعيــان �فــش طــال ا�ســتاده و 
 �اميدوار اســت بتواند در مســير تحقق رو�ــا� قهرمان

ليورپول به ا�ن جا�زه هم دست پيدا �ند.

20 مهاجم برتر اروپا 
رقابت هيجان انگيز کفش طالرا بشناسید

ایوان راکيتيچ که در زمان حضور والورده روى نيمکت بارسلونا 
زمزمه هاى زیادى در مورد قرار گرفتن او در ليست فروش تيم 
وجود داشت با حضور در ترکيب بلوگرانا به رکورد ٣٠٠ بازى 

با پيراهن تيم هاى سویا و بارسا در الليگا رسيد.

محمد صالح با گلزنی در دقایق پایانی دیدار برابر منچستریونایتد 
عالوه بر تثبيت پيروزى تيمش یک رکورد هم ثبت کرد. حاال تنها 
استون ویال و سوانسی تنها تيم هاى ليگ جزیره هستند که صالح 

نتوانسته در رویارویی با آن ها گلی به ثمر برساند.

کریستيانو رونالدو با دبل در دیدار برابر پارما عالوه بر این که فاصله 
بانــوى پير با نزدیک ترین تعقيب کننــده اش در صدر جدول یعنی 
اینتر را بيشتر کرد به رکورد دیوید ترزگه در سال ٢٠٠۵ که گلزنی 

در ٧ دیدار پياپی در سرى آ بود نيز رسيد.

که  لواندوفســکی  روبرت 
برابر  دیــدار  در  گلزنی  با 
مهمی  نقش  هرتابرليــن 
در پيــروزى پرگل تيمش 
داشــت با انتشار عکسی 
شــروع  «یــک  نوشــت: 
فوق العاده در سال جدید. 
باید بــه این رونــد ادامه 

دهيم.»

مرد شماره ٣ تنيس جهان براى بيست ویکمين سال پياپی به دور 
دوم اپن اســتراليا صعود کرد تا با شکستن رکورد ليتون هيوئيت 
استراليایی، تنها تنيسورى باشد که بيش از همه در ملبورن پارک 

رقابت کرده.
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سهميه تار�خ� نصيب ا�ران شد
ثبت رکورد جدید فصيحی توسط فدراسيون جهانی

فدراســيون جهان� دووميدان� ر�ورد جد�د سر�ع تر�ن دختر ا�ران 
را ثبت �رد تا او رسما ورود# مسابقات جهان� داخل سالن را �سب 
�ند. به گــزارش ورزش ســه، فرزانه فصيح�، قهرمــان و ر�ورددار 
دو# ٦٠ متر ا�ران در مســابقات داخل ســالن بلگراد صربســتان با 
ثبت زمان ٧.٢٩ ثانيه ضمن �ســب عنوان نخســت ا�ن رقابت، بار 
د�گر ر�ورد جد�د# در ا�ن ماده به ثبت رســاند. در حال� �ه ر�ورد 
ورود# مســابقات جهان� داخل ســالن ٧٫٣٠ اعالم شده بود، ثبت 
ا�ن ر�ورد به معنا# حضور فرزانه فصيح� در ا�ن رقابت ها به عنوان 
اولين دختر ا�ران� اســت. بعد از رســانه ا# شــدن ا�ن خبــر، د�روز 
ســا�ت فدراســيون جهان� هم ر�ورد جد�د فرزانه فصيح� را ثبت 
�ــرد تا حضور ا�ن دونده ا�ران� در مســابقات جهان� قطع� شــود. 
بــه ا�ن ترتيب برا# نخســتين بــار در تار�خ ورزش �شــور �J بانو از 
دووميدان� ا�ران به مســابقات قهرمان� جهان راه پيدا �رده اســت. 
گفتن� است؛ فصيح� ملقب به دختر باد ا�ران به زود# به �ار خود 
در صربستان پا�ان م� دهد و با حضور در تهران خود را برا# شر�ت 

در مسابقات قهرمان� داخل سالن آسيا آماده م� �ند.

پوالدگر: عليزاده نمی  تواند متن منتشره را بخواند!
ســيدمحمد پوالدگــر، رئيــس فدراســيون تRوانــدو در وا�نش به 
مبارزه �يميــا عليزاده برا# آلمان گفــت: «قانونا از آخر�ن حضور 
�J ورزشــRار در تر�يب تيم مل� اش با�د ٣ سال بگذرد تا بتواند 
 Jبرا# �شور جد�د باز# �ند مگر ا�ن �ه �ميته بين الملل� المپي
�ه تيم� از پناهجو�ان راه انداخته �ار# �ند �ه آن هم شــرا�ط� 
دارد.» او همچنين درخصوص بيانيه منتسب به عليزاده هم گفت: 
«مطالب� �ه از سو# او عنوان شده و د�گران �ه ا�ن متن ها را با او 
منتشــر �ردند دروغ ها# ز�اد# دارد. مطلب� �ه از قول او منتشر 
شــده مطمئنا خودش نگفته چون او حت� نم�  تواند ا�ن متن را از 

رو بخواند.» 

داورزنی: به کوالکوویچ بابت رفتارش تذکر دادم
محمدرضــا داورزن�، رئيس فدراســيون واليبــال در وا�نش به 
حر�ــت اخيــر ا�گــور �وال�وو�چ، ســرمرب� تيم مل� �ــه بعد از 
�ســب ســهميه المپيJ عالمت هيــس را به منتقدانش نشــان 
داد، گفت: «رفتار غيرحرفه ا# از طرف هر �ســ� چه مرب� تيم 
مل� و چه �سان� �ه در ٢ سال گذشته تيم را ز�ر سوال بردند، 
انجام شــود خوب نيســت. بابت ا�ــن رفتار بــه �وال�وو�چ تذ�ر 
دادم و خواهم داد اما ا�ن �ه در ســا�ه ا�ن موضوع، �ل عملRرد 
تيم مل� و �ســب ســهميه ز�ر ســوال برود را نم�  پســندم. همه 
با�د آســتانه تحمل مان را افزا�ش دهيم و اگر نقد# وجود دارد 
منصفانــه مطرح شــود. من هم به ســرمرب� تذ�ــر دادم و گفتم 

غيرحرفه ا# است و نبا�د اتفاق بيفتد.»

سوژه
اعتراض عليرضا دبير به سعيدى در مجمع عمومی کميته ملی المپيک

چهل وهفتمين مجمع عموم� 
�ميتــه ملــ� المپيــJ د�روز 
به ر�اســت ســيدرضا صالح� امير#، رئيس 
�ميتــه ملــ� المپيــJ و بــا حضور مســعود 
سلطان� فر، وز�ر ورزش و جوانان، �يRاوس 
ســعيد#، دبير�ل �ميتــه و اعضا# مجمع 
برگزار شــد. الهــه احمد# و �وســi �رم�، 
٢ ورزشــRار# بودند �ه در ا�ن جلسه حاضر 
شدند. پيمان فخر# و مهرو �مران� به عنوان 
نما�نده داوران و مربيان و نســاج� و آرارات 
بــه عنوان نما�نــده باشــگاه ها در ا�ن مجمع 
حضور داشتند. همچنين نصرا... سجاد#، 
اصغــر رحيمــ�، مهيــن فرهــاد# زاد و فر�با 
محمد�ان نيز �ارشناســان خبــره در مجمع 
عمومــ� بودند. در ابتــدا# مجمع �يRاوس 
تا�يــد  ســعيد# ضمــن عــرض خيرمقــدم 
�ــرد گزارشــ� از عملRرد �ميتــه به صورت 
تصو�ر# ارائه شــده. ســپس صالح� امير# 
با اشــاره به گزارش عملRرد ٢ سال گذشته 
�ميتــه عنــوان �رد: «ط� ٢ ســال گذشــته 
نيمــ� از راه را بــا هــم طــ� �رد�ــم و در ا�ن 
مسير با فراز و فرودها# ز�اد# رو به رو شد�م 
امــا مســير را گــم  نRرد�ــم چــون هيچ �J از 
د�گر# پيش� نگرفت و مسيرش را جدا نRرد 
و همد�گر را �ار# �رد�م. اصول� را راهنما# 
خود قرار داد�م و اخالق و مســئوليت پذ�ر# 
 J� را ســرلوحه امور �رد�م. ورزش در ا�ران
نهاد اســت و صعود بــه قله موفقيــت در گرو 
همدلــ� و همگرا�ــ� اســت.» او با اشــاره به 
تشRيل �ميسيون ها# هفده گانه در �ميته 
گفت: «وقت� �J دستگاه بتواند از ١٧٠ مغز 
و انسان فرهيخته در تشRيالت خود استفاده 
�ند، قطعا دچار تحوالت مثبت خواهد شد.» 
در  فرهنــگ  روح  دميــدن  صالح� اميــر# 
ورزش را اولو�ــت ا�ن �ميتــه خواند و گفت: 
«بــاور دار�ــم ورزش قهرمان� بــدون توجه به 
عناصــر فرهنگ� به مقصد نخواهد رســيد.» 
و  شفاف ســاز#  �ــرد  تا�يــد  همچنيــن  او 
اغناساز#، استراتژ# رسانه ا# �ميته بوده.» 
رئيس �ميته مل� المپيJ در بخش د�گر# 
از صحبت هــا# خــود بــه افزا�ــش بودجــه 
صددرصد# ا�ن �ميته اشــاره �رد: «منابع 

و بودجه �ميته را از ٤٣ميليارد در سال ٩٦ 
با تخصيص ٣٨درصد به ٩٤ميليارد در سال 
٩٨ رســاند�م و در ٢ ســال اخير بودجه را به 
افزا�ش صد درصد# رساند�م و در سال ٩٩ 
هم فراتر از ا�ن خواهيم رفت.» او با اشــاره به 
آغاز فعاليتش در �ميته از تار�خ ٢٥ د# ماه 
٩٦ گفت: «از بدو ورودم به �ميته باور داشتم 
�ه توســعه و موفقيت ورزش در گرو همدل� 
ورزش،  وزارت  بــا  حدا�ثــر#  همگرا�ــ�  و 
فدراسيون ها و �ميته مل� پارالمپيJ است. 
با همين باور به شدت از حاشيه دور# �رد�م 
و آن را ســم� مهلJ م� دانيــم. وز�ر ورزش 
منابــع  بدانيــم  و  م� دانــم  ورزش  محــور  را 
وفاق صدها برابر بيشــتر از انشــقاق است.» 
صالح� امير# همچنين عنوان �رد: «توسعه 
د�پلماس� ورزش� با هدف �اهش تهد�دها 
و راه انــداز# شــورا# راهبــرد# بــه عنــوان 
ترسيم �ننده راه �ميته مل� المپيJ از د�گر 
اقدامــات صورت گرفتــه ا�ــن �ميتــه ط� ٢ 

سال گذشته بوده.» 
 سلطان� فر: شفافيت مال� و بودجه ا� 

اتفاق خوب� در $ميته است
مســعود ســلطان� فر، وز�ــر ورزش امــا در 
 Jــرد �ميتــه ملــ� المپيــRتشــر�ح عمل
در ٢ ســال گذشــته گفت: «فRــر م� �نم 
 Jاتفاقــات خوبــ� در �ميته ملــ� المپي
رخ داد بــه خصــوص در بحــث شــفافيت 
مالــ� و بودجه ا#. تعامل� �ه �ميته مل� 
المپيــJ بــا بخش هــا# مختلــi داشــته 
بســيار خوب بــوده. نتا�ــج ا�ــن اقدامات 
را در رو�دادهــا# مختلــi م� بينيــم. به 
صورت مشترx با �ميته مل� المپيJ در 
ستاد عال� باز# ها نشست ها�� را دار�م 
�ــه عملRــرد و فعاليــت فدراســيون ها را 
رصد م� �نيم و تالش م� �نيم مشRالت 
آ�نــده  روز   ٣  ،٢ در  �نيــم.  برطــرف  را 
�مJ هز�نه ٦ ماه اول را به ورزشــRاران� 
�ه سهميه المپيJ گرفته اند م� دهيم.» 

از  بيشــتر�  حما�ت هــا�  ســعيد�:   
فدراسيون ها� المپي.� خواهيم داشت

ســعيد#،  �يــRاوس  مجمــع  ا�ــن  در 
دبيــر�ل �ميته مل� �ه پيش تر در پســت 

گــزارش  م� �ــرد  فعاليــت  خزانــه دار# 
مالــ� و عملRــرد بودجــه را ارائــه �ــرد. 
�ميتــه  دبيــر�ل  مجمــع  حاشــيه  در  او 
ملــ� المپيJ دربــاره برنامه هــا# �ميته 
 Jالمپيــ در جهــت حضــور# موفــق در 
٢٠٢٠ تو�يــو گفــت: «تا امروز جلســات 
مختلفــ� با فدراســيون ها# ورزشــ� هم 
ســطح  در  هــم  و  �ارشناســ�  ســطح  در 
راهبرد# در ســتاد عالــ� باز# ها برگزار 
شــده. از نظــر منابــع مال� ســع� �رد�م 
در �ميته مل� المپيــJ با تصو�ب هيئت 
اجرا�� بودجه فدراسيون ها را به صورت 
�امل و پيــش از موعد پرداخــت �نيم �ه 
خوشــبختانه محقــق شــد. عالوه بــر ا�ن 
مبلغــ� حــدود ٢٫٥ميليــارد تومــان نيــز 
بــه فدراســيون ها�� �ــه �ســب ســهميه 
�ــرده بودند پرداخت �رد�ــم. پيش بين� 
پرداخــت ٥ميليارد تومــان برا# �مJ به 
داشــته ا�م  را  المپيRــ�  فدراســيون ها# 
�ــه تا�نــون ٥٠درصــد آن انجام شــده، 
اميدوار�ــم تــا پا�ــان ســال و در صــورت 
نيــز  خزانــه  از  در�افــت  و  منابــع  جــذب 
پرداخت شــود. حقوق ورزشــRاران نيز به 
ميــزان ٦٠ميليــون تومــان ســاالنه برا# 
قهرمانانــ� �ــه موفق به �ســب ســهميه 
شــده اند، پرداخــت شــود �ــه ٥٠درصد 
و  جوانــان  و  ورزش  وزارت  توســط  آن  از 
مابقــ� نيــز در ســال آ�نــده تعهــد �ميته 
ملــ� المپيــJ خواهد بــود �ــه پرداخت 
خواهد شــد. قطعــا تــا پيــش از برگزار# 
المپيــJ حما�ت هــا# بيشــتر# صورت 
خواهد گرفت.» گفتن� اســت؛ در مجمع 
عموم� �ميته، ســيدرضا صالح� امير# 
با اشاره به زوج بودن تعداد اعضا# هيئت 
اجرا�� و مشــRل داشتن در را# گير# ها 
گفت: «٢ راه دار�م؛ �ا آخر�ن نفر منتخب 
مجمع انتخابات� �ه محسن رضوان� بود 
عضو هيئت اجرا�� شــود �ا ا�ن �ه مجمع 
فوق العاده و انتخابات بگذار�م �ه زحمت 
دارد.» در ادامه اعضا# هيئت اجرا�� به 
حضور محسن رضوان� در هيئت اجرا�� 

را# دادند.

صالحی اميرى: بودجه کميته ملی را به افزایش صددرصدى رساندیم

اخبار

صعود همگروه ها� ا�ران به مرحله 
نيمه نها��

ازبکستان و کره جنوبی در یک 
قدمی المپيک

تيــم   ٢ �ره جنوبــ�  و  ازبRســتان  تيم هــا# 
همگروه ا�ران به مرحله نيمه نها�� مسابقات 
انتخابــ�  و  آســيا  ســال   ٢٣ ز�ــر  قهرمانــ� 
المپيJ صعــود �ردند. در مرحله �J چهارم 
نها�� ا�ــن باز# ها �ره جنوب� در شــرا�ط� 
موفق به شRســت اردن با نتيجه ٢-�J شــد 
�ه در ثانيه ها# پا�ان� باز# گل دوم و برتر# 
را به ثمــر رســاند. �ره جنوبــ� در باز# ها# 
گروهــ� تنهــا تيمــ� بــود �ــه هــر ٩ امتيــاز 
ممRن را �ســب �رده بــود. �ره ا# ها بعد از 
نا�ب قهرمانــ� در جام جهانــ� جوانــان حاال 
 Jبه دنبــال درخشــش در باز# هــا# المپي
هســتند. البته با�د به ا�ن نRته اشاره �رد �ه 
در جر�ان ا�ن بــاز# �ره ا# ها به مراتب بهتر 
از اردن بــاز# �ردند و اردن بــا باز# دفاع� 
به دنبال �شــاندن بــاز# به ضربــات پنالت� 
بــود. در د�گر باز# مرحلــه �J چهارم نها�� 
ازبJ هــا با نتيجه ٥-�J امارات را شRســت 
دادنــد. ازبRســتان هم در گــروه C بــا ا�ران 
همگروه بود. صعود ٢ تيم از گروه C به مرحله 
نيمه نها�� باز# ها نشان م� دهد �ه ا�ران با 
قرعه سخت� روبه رو شده بود. حاال در مرحله 
نيمه نها�ــ� عربســتان بــا ازبRســتان بــاز# 
م� �ند و �ره جنوب� نيز به مصاف اســتراليا 
م� رود. ا�ن باز# ها فردا برگزار م� شود. ٢ 
تيــم راه �افته بــه باز# نها�� بــه همراه برنده 
بــاز# رده بند# راه� المپيJ خواهند شــد 
و ژاپــن هم به عنوان ميزبــان المپيJ در ا�ن 
باز# هــا حاضــر م� شــود. بــه واقــع ا�ــن بار 
آســيا در المپيــJ ٢٠٢٠ تو�يــو ٤ نما�نده 
خواهد داشت. پيش از ا�ن باز# ها# مرحله 
�J چهارم نها�� عربســتان �J-صفر تا�لند 
را شRســت داده بــود و اســتراليا بــا هميــن 

نتيجه از سد سور�ه گذشت.

بعد از ارائه گزارش مال� در مجمع �ميته مل� المپيJ توســط ســعيد# دبير�ل، 
عليرضا دبير، رئيس فدراســيون �شــت� به آن اعتراض �ــرد و گفت: «طبق قانون 
ســوال دارم. حسابرس بيش از ٣ ســال م� تواند بماند �ا نه؟ من از هيئت اجرا�� 
گال�ه دارم، آن ها نما�نده فدراســيون ها هســتند و با�د از بودجه آن ها دفاع �نند. 
خواهشــم ا�ن اســت ما را در�ابيد. ما عالقه ا# ندار�م به هيئــت اجرا�� بيا�يم اما 
نبا�د ا�نطور باشــد �ه هر �ســ� بــه هيئت اجرا�� م� آ�د، دنبــال بودجه خودش 
باشــد. عدالــت را در ســال ٩٧ رعا�ــت نRرد�د.» ســعيد# اما در وا�نــش به دبير 
گفت: «فقط درباره حســابرس صحبت �نيد.» دبيــر هم گفت: «من فقط ٣ دقيقه 
م� خواهــم صحبت �نم، چرا گارد م� گير�د؟ ســال ٩٥ �شــت� ٥ميليارد گرفته 
در حال� در ســال ٩٨ مــا فقط ٢ميليــارد بودجه دار�ــم.» صالح� امير# هرچند 
�ــه در وا�نش به صحبت ها# دبير گفت اعتراض او وارد اســت اما خطاب به دبير 
گفت: «ما بودجه را در اختيار شــما م� گذار�م، خودتان توز�ع �نيد. �شــت� رو# 
ســRو برود، همه خوشــحال م� شو�م. اگر مورد خاص� هســت �ه م� گو�يد �م و 
ز�اد شــده، ذهنيت شماســت. اگر عز�زان ابهام دارند در اتاق من باز اســت. تذ�ر 
دبيــر را وارد م� دانم و با�د شــاخص و مبنا برا# توز�ع بودجه داشــته باشــيم و در 
جلسه سلطان� فر با فدراسيون ها شاخص ها را بيان م� �نم. شهادت م� دهم ا�ن 
بودجه برا# �شت� �اف� نيست. بقيه فدراسيون ها هم حق دارند. ما مسئول همه 
بودجه فدراســيون ها نيســتيم فقط بودجه المپيJ را با�د تاميــن �نيم.» دبير هم 
گفت: «من درد و دل ها�م را با وز�ر انجام خواهم داد اما بحث ا�ن است �ه بده� 
�J فدراســيون صفر اســت و فدراســيون� د�گر ٦٠ميليارد. البته ا�ن بحث ها در 
مجمع طبيع� اســت.» نRته جالب ا�ن �ه مهد# عل� نــژاد، معاون وز�ر ورزش در 
وا�نش به صحبت ها# دبير درخصوص بودجه �شت� در جمع خبرنگاران گفت: 
 Jمثل �شت� تقر�با ٨٠درصد بودجه داد�م و نزد� �Rبه فدراســيون ها# المپي»
٩ و نيم ميليارد به �شــت� پرداخت� داشتيم و تا چند روز آ�نده هم تزر�ق جد�د# 

به فدراسيون ها خواهيم داشت.»

اعتراض عليرضا دبير به دبيرکل کميته!

عذرخواهی زاهدى فر از استقالل و هوادارانش 
محمدحســين زاهد# فر، داور ليگ برتر فوتبال در حاشــيه �الس ها# نيم فصل داور# و بررســ� عملRرد داوران در نيم فصل اول، در مورد باز# 
استقالل-ســپاهان و صحنه هند �� روش اســتنل� و حواش� بعد از آن گفت: «از الزمه ها# �J داور، داشتن شهامت است �ه بتواند قضاوت �ند 
و همين �ه شــهامت پذ�رفتن اشــتباه را داشــته باشــد. در آن باز# اشــتباه صورت گرفت �ه ا�ن اشــتباه از جانب تيم داور# بود و در وهله نخست 
متوجه بنده است. همانطور �ه �J داور به خاطر قضاوت خوبش تشو�ق م� شود، به خاطر قضاوت بد هم تنبيه م� شود و ا�ن �ه چگونه ا�ن تنبيه 
اعمال م� شــود به عهده �ميته داوران اســت و بنده تمRين م� �نم و شــهامت ا�ن را دارم �ه از جامعه فوتبال، باشــگاه اســتقالل و هوادارانشــان 
معذرت خواه� �نم و قطعا تالشم را م� �نم �ه در آ�نده در صورت قضاوت در ليگ برتر، اشتباه تاثيرگذار# نداشته باشم. بنده چند�ن سال است 

در ليگ برتر قضاوت م� �نم و باز# ها# استقالل و پرسپوليس را نيز سوت زده ام.»
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جلسه خليل زاده با پيشکسوتان استقالل
صبــح د�ــروز اســماعيل خليــل زاده سرپرســت باشــگاه 
اســتقالل ميزبان جمع& از اعضا$ #ميته پيش�ســوتان 
باشگاه اســتقالل بود. عل& جبار$، جواد قراب، نصرا... 
عبداللهــ&، ا#بــر #ارگرجــم، گــودرز حبيبــ&، مهــد$ 
#شــاورز، حميد فرزام نيا و محمد نور$ از پيش�ســوتان& 
بودند #ه جلسه ا$ را با سرپرست باشگاه استقالل و بهرام 

امير$ معاون اجرا�& باشگاه استقالل برگزار #ردند.
تساوى پرسپوليس و نفت مسجد سليمان 

تيم پرسپوليس و نفت مسجد سليمان در چارچوب د�دار 
تدار#اتــ& بــه مصاف هم رفتنــد #ه ا�ن د�دار با تســاو$ 
�G� - G به پا�ان رسيد. در ا�ن باز$ ابتدا نفت در دقيقه 
٨ به وســيله پيام مل�يان به گل رســيد. در دقيقه ٣٥ نيز 
 Gوحيــد اميــر$ رو$ پاس عمق& ترابــ& و در موقعيت ت

به تG با سوشا م�ان& گل تساو$ را به ثمر رساند.
۵ ميليون؛ جریمه درگيرى لفظی نساجی با سپاهان 
#ميتــه انضباط& فدراســيون فوتبال، باشــگاه نســاج&  
مازندران را به دليل نشر ا#اذ�ب ٥ ميليون تومان جر�مه 
#رد. پس از د�دار رفت نســاج& مازندران و ســپاهان #ه 
در چارچــوب دور رفت رقابت ها$ ليــگ نوزدهم برگزار 
شــد، مسعود تابش مد�رعامل سپاهان در مصاحبه ا$ به 
انتقاد از زمين ورزشــگاه وطن& قائمشــهر پرداخت. پس 
از ا�ن مصاحبه، روابط عموم& باشگاه نساج& مازندران 
دست به انتشار اطالعيه ا$ زد #ه صحبت ها$ تند$ در 

آن نسبت به باشگاه اصفهان& مطرح شده بود.
استوکس امروز به دبی می رسد

حسين قدوس& مد�رروابط عموم& باشگاه پرسپوليس 
در گفت وگــو با فــارس، در مورد حضور اســتو#س برا$ 
امضا$ قرارداد با پرسپوليس اظهار داشت: «استو#س 
احتمــاال امروز بــه دب& م& رود تا مذا#ــرات نها�& برا$ 
امضا$ قرارداد را انجام بدهد. بحث در�افت ٥٠ درصد 
قرار داد در قسط اول صحت ندارد و #متر از آن است.»

پرسپوليس به دنبال تامين پول رسن
مد�ر روابط عموم& پرســپوليس در مورد بشــار رســن و 
ا�ن #ــه گفته ١٠ روز به ا�ن باشــگاه فرصــت م& دهد تا 
مطالباتش پرداخت شــود، گفت: «باشــگاه پرسپوليس 
پــول بليــت بشــار رســن را داده  و ا�ن موضــوع #ه خود 
و$ پرداخــت #ــرده، صحت نــدارد و باشــگاه همچنان 
بــه دنبــال منابع مالــ& برا$ پرداخت به بشــار اســت تا 

مش�ل& بابت فسخ قرارداد به وجود نيا�د.»
برترى سپاهان مقابل نساجی 

دو تيــم فوتبــال نســاج& و ســپاهان د�ــروز در د�دار$ 
دوستانه به مصاف ��د�گر رفتند #ه ا�ن د�دار دوستانه 
بــا نتيجه ٣ - �G به ســود شــاگردان قلعه نو�& به پا�ان 
رسيد. ســجاد شهباززاده، عل& قربان& و سروش رفيع& 
٣ گل ســپاهان را در ا�ن باز$ دوستانه به ثمر رساندند. 
محمد عباس زاده تG گل شاگردان مهاجر$ را زد. و$ 

�G پنالت& را نيز از دست داد.

برانکو به یک دليل پيشنهاد ایران را رد کرد
بران�و ا�وان�وو�چ، سرمرب& ســابق پرسپوليس با وجود 
پيشــنهاد از فدراســيون فوتبــال ا�ران بــرا$ مربيگر$ 
ول& با فدراســيون عمان به توافق رســيد تــا هدا�ت ا�ن 
تيم را برعهده بگيرد. ســا�ت ال�ــوره در تماس تلفن& با 
مد�ربرنامــه ســرمرب& #ــروات دليل رد پيشــنهاد ا�ران 
و پذ�رفتــن هدا�ــت عمــان از ســو$ مو#لــش را جو�ــا 
شــد. مد�ربرنامــه بران�و در پاســخ به ا�ن ســوال گفت: 
«فدراســيون ا�ــران تا آخر�ــن لحظه به بران�و پيشــنهاد 
مالــ& قابل توجه& را مــ& داد اما مو#لــم بعد از صحبت 
#ــردن بــا ســالم الوهيبــ&، رئيــس فدراســيون عمــان 
اصــرار #ــرد تا هدا�ــت عمــان را برعهــده بگيــرد.» و$ 
افزود: «جلســات ز�اد$ ميان بران�و و فدراسيون عمان 
برگــزار شــد. ��& از اهــداف عمــان راه �اب& بــه مرحله 
دوم مســابقات انتخاب& جام جهانــ& ٢٠٢٢ بود.» مد�ر 
برنامه بران�و در پا�ان رقم قرارداد مو#لش را فاش ن�رد 

اما ا�ن رقم بسيار باالست.

برگزارى تمرین استقالل با حضور ميليچ 
با نظر فرهاد مجيد$، د�روز باز��نان استقالل به زدن وزنه 
و #ار ها$ بدنساز$ مشغول شــدند. ميليچ باز��ن #روات 
تيم استقالل #ه روز شنبه به تهران بازگشته بود هم در ا�ن 
تمر�ن حاضر شــد و با استقبال #ادرفن& و هم تيم& ها�ش 
روبــه رو شــد. در خبر د�گــر$ از اســتقالل، ا�ن باشــگاه با 
انتشار بيانيه ا$ #وتاه اعالم #رد #ه تقو�ت تيم از نظر خر�د 
باز��ن هيچ ارتباط& به موضوع ليگ قهرمانان آسيا ندارد و 

در هر حالت ا�ن مهم انجام خواهد شد.

مهاجم سپاهان مشترى اروپایی پيدا کرد
�G باشــگاه حاضر در ســوپرليگ #شــور �ونان خواهان 
جــذب مهاجــم تيم ســپاهان شــد. ��& از باشــگاه ها$ 
حاضر در ســوپر ليگ #شــور �ونان درخواســت رســم& 
خودش را برا$ جذب عل& قربان& به باشــگاه ســپاهان 
ارائه #رد. باشــگاه الر�ســا با ارســال درخواست رسم& 
خودش به باشگاه ســپاهان خواهان جذب عل& قربان& 
مهاجم زردپوشــان اصفهان شــده و در ا�ن نامه نوشته؛ 
باشــگاه مــا بــه باشــگاه شــما٣٠ درصــد حق ترانســفر 
را پيشــنهاد م& دهــد اگــر باز��ــن خواهــان انتقــال به 
باشــگاه& د�گر در خالل دوره قراردادش با الر�ســا$ 

�ونان است.

مهاجــم ا�رانــ& ر�وآوه در هفته هفدهــم ليگ پرتغال با وجــود گلزن& نمره 
ضعيm گرفت. در ادامه هفته هفدهم ليگ پرتغال ر�وآوه #ه مهد$ طارم& 
مهاجم مل& پوش #شورمان را در اختيار دارد به مصاف بواو�ستا رفت. ا�ن 
د�دار با نتيجه ٢ - صفر به سود �اران طارم& و ر�وآوه خاتمه �افت. مهاجم 
ا�ران& از ابتدا در تر#يب ر�وآوه حضور داشــت و در دقيقه ٤٥+٤ موفق به 
زدن گل دوم تيمش به ش�ل ز�با�& شد. د�گر گل باز$ را لوپس در دقيقه 
٤٠ به ثمر رســاند. طارم& ٨٦ دقيقه در ميدان حضور داشت و جا$ خود 
را به مور�را داد. در ا�ن راســتا سا�ت  گل پو�نت  پرتغال در ارز�اب& فن& اش 
از ا�ــن د�ــدار با وجود گلزنــ& مهاجم ا�ران& به او نمــره ضعيm ٥٫٩ از ١٠ 

را داد.

#ميته انضباط& آرا$ خود درباره پرونده ش�ا�ت شهردار$ ماهشهر از پرسپوليس 
را اعالم #رد. درباره شــ�ا�ت باشــگاه شهردار$ بندر ماهشــهر مبن& بر استفاده 
باشــگاه پرسپوليس از فرشــاد احمدزاده #ه به زعم باشــگاه، دوران محروميت را 
ط& #رده و مجاز به باز$ برابر تيم پرســپوليس نبوده، ا�ن #ميته پس از استعالم 
از #ميتــه برگزار$ مســابقات و ناظر باز$، تا�يد #ردند #ــه محروميت احمدزاده 
مربــوط به هفته ششــم د�دارها$ ليــگ برتر فوتبال بــوده و زمان برگــزار$ جام 
حذف&، مشاراليه فاقد محروميت انضباط& است. لذا ش�ا�ت باشگاه شهردار$ 
ماهشهر را فاقد وجاهت قانون& دانسته و وفق ماده ٩٥ از مقررات انضباط&، ح�م 
برائت صادر و اعالم م& شــود. را$ صادره ط& مهلت ٧ روز از تار�خ ا�ن را$ قابل 

تجد�د نظر خواه& نزد #ميته استيناف است.

باز� احمدزاده برا� پرسپوليس قانون� بوده نمره ضعي� طارم� با وجود گلزن� برا� ر�وآوه

اظهارات تکان دهنده کرمانشاهی 
بابت فشار به داوران در ليگ

داور ليگ برتر فوتبال گفت: «قبل از �G باز$ 
ســا�ت ها و رســانه ها چنان فشــار$ رو$ داور 
م& آورند #ه به اهدافشــان برســند، ما به آقا$ 
حســن زاده گفتيم #ه هوشــيار باشــد و #ار$ 
#ند #ه از ا�ن ماجرا بتوان جلوگير$ #رد.» به 
گزارش فارس، رضا #رمانشاه& در وا#نش به 
اشــتباهات تاثيرگذار داور$ بر نتيجه باز$ ها 
داور$  «بحــث  داشــت:  اظهــار  نيم فصــل  در 
تخصص& اســت #ه هم نياز به ف�ر اســت و هم 
انرژ$. #ســ& #ه داور$ م& #ند با�د پشتوانه 
قو$ داشــته باشد و با�د از تمام نظرها خودش 
 G� را قو$ #ند.» #رمانشــاه& افزود: «قبل از
باز$ ســا�ت ها و رســانه ها چنان فشار$ رو$ 
داور م& آورنــد #ه به اهدافشــان برســند، ما به 
آقا$ حســن زاده گفتيم #ه هوشــيار باشــند و 
#ار$ #ننــد #ه از ا�ن ماجــرا بتوان جلوگير$ 
#ــرد. ��ــ&، دو ســا�ت هم هســتند #ه فشــار 
م& آورنــد تا نظــرات خودشــان را اعمال #نند 
و اگر هم به اهدافشــان نرســند تا ٢ روز فشــار 
 G� ز�اد$ بــه داور م& آورند. چــه لزوم& دارد
رســانه ا�ن طــور بــه داور$ بپــردازد. ا�ن قــدر 
موضــوع بــزرگ م& شــود #ــه رئيــس #ميتــه 
داوران را مجــاب م& #نــد تــا ٧، ٨ هفته از من 
داور استفاده ن�ند.» و$ درباره تجربه خودش 
از ا�ن فشارها$ غيرمتعارف گفت: «هر داور$ 
#ــه در ليگ قضــاوت دارد #تمان نم&  #ند #ه 
از ابزارها$ فشــار اســتفاده م& #نند. شــماره 
تلفنت را در اختيار #انون هواداران و اشخاص& 
م& گذارنــد #ــه تهد�ــدت #ننــد و در فضــا$ 
مجاز$ به راحت& تهد�ــد م& #نند.» و$ ادامه 
داد:  «تــا دو روز قبــل از بــاز$ تهد�د م& #نند، 
با روان داور باز$ م& #نند و آمار گذشــته را به 
رســانه ها م& دهند #ه صحنه ا$ #ه سال ها$ 
گذشته به نفع فالن تيم گرفته ، پخش م& #ند، 
صد درصــد آن رســانه ها با آن تيم دســت ها$ 
اهدافشــان  بــه  وقتــ&  و  دارنــد  پــرده  پشــت 
قــرار  ســيبل  را  داور  م& آ�نــد  نم&  رســند، 
م& دهنــد. من با آقــا$ زاهد$ فر (صحنه هند 
#ــ& روش باز$ ســپاهان ـ  اســتقالل) صحبت 
#ــردم و گفــت در آن صحنــه تمر#ــز نداشــته 
است.» ا�ن داور در مورد ا�ن #ه گفته اند داورها 
به ا�ران نم&  آ�ند، اظهار داشت: «داورها چنين 
حقــ& را ندارند #ــه بگو�ند به ا�ــران نم& آ�م. 
مثــل همــه داورهــا$ ا�ران& #ــه حــق ندارند 
بگو�ند #دام شهر م& آ�يم #دام شهر نم&  آ�يم، 

اصال  ا�ن حرف صحت ندارد.» 

 بــا حضــور �حيــ& گل محمــد$ رو$ نيم�ــت 
پرسپوليس و مخالفت باشگاه سپاهان با حضور 
اميــر قلعه نو�ــ& رو$ نيم�ــت تيــم ملــ& و قــرارداد بران�ــو با 
فدراسيون فوتبال عمان، عل& دا�& جد$ تر�ن و محتمل تر�ن 
گز�نه هدا�ت تيم مل& ا�ران اســت، موضوعــ& #ه در چند روز 
اخيــر به #ــرات گفته و نوشــته شــده و حت& روزها$ گذشــته 
اعضا$ هيئت رئيسه فدراســيون فوتبال هم تلو�حا آن را تا�يد 
#رده اند. با ا�ن حال عل& دا�& همچنان مذا#ره با فدراسيون 
فوتبال و گز�نه هدا�ت تيم مل& بودن را رد م& #ند. ســرمرب& 
ســابق تيم مل& و پرســپوليس #ه روز گذشــته بــرا$ حضور در 
جلسه استيناف ش�ا�تش از باشگاه سا�پا در فدراسيون فوتبال 
حاضر شــده بود، با خبرنگاران ز�اد$ مواجه شد #ه همه آن ها 
درباره تيم مل& از او م& پرسيدند اما دا�& باز هم تا#يد #رد، به 

هيچ وجه صحبت& با او نشــده اســت. پيگير$ ها$ خراسان از 
طر�ق و#يل دا�& هم به جا�& نرسيد و و#يل ا�ن مرب& فقط به 
�G جمله بسنده #رد #ه هيچ مرب& از پيشنهاد سرمرب& گر$ 
تيم مل& #شــورش بــدش نم& آ�ــد! پيگير$ هــا از منابع د�گر 
حاو$ اخبار جالب  تر$ اســت. بر اســاس شــنيده ها مسئوالن 
فدراســيون فوتبال در مورد گز�نه هــا$ هدا�ت تيم مل& دچار 
دو دستگ& شده اند و عده ا$ به شدت موافق دا�& و عده ا$ هم 
با انتخاب امير قلعه نو�& به عنوان ســرمرب& تيم مل& موافقند. 
اما ظاهرا موضوع فراتر از �G مخالفت و موافقت ســاده است. 
گفته م& شــود ��& از مسئوالن بانفوذ و چند شغله فدراسيون 
فوتبال، مخالm سرسخت حضور دا�& در تيم مل& است چرا #ه 
م& داند با اخالق و روحيات& #ه دا�& دارد نم&  تواند مثل سابق 
حرف خــودش را به #رســ& بنشــاند، از ا�ن رو با حضــور دا�& 

مخالm اســت و د�گران را هم مجبور به همراه& خودش #رده 
اســت. انتخــاب ا�ن فــرد با نفوذ قلعه نو�& اســت، بــا ا�ن حال 
ســپاهان& ها به شــدت مخالm جدا�& سرمرب& شان هستند و 
معتقدنــد بــا جدا�ــ& او تيم شــان از #ــورس قهرمانــ& خــارج 
م& شود. از طرف& فرد بانفوذ هم به خاطر ارتباطات خوب& #ه با 
مد�ران سپاهان داشته و دارد نگران خدشه دار شدن وجهه اش 
نــزد اصفهان& هاســت و از ا�ــن رو نم& توانــد خيل& بــه حضور 
قلعه نو�& رو$ نيم�ت تيم مل& اصرار #ند. با ا�ن حال ظاهرا او 
پيشــنهاد #رده انتخاب سرمرب& تيم مل& به اواخر سال جار$ 
مو#ول شــود تا قلعه نو�& و سپاهان برنامه ها$ شان را در ليگ 
پيــش ببرنــد و قلعه نو�& در مقطع& #وتاه #ه ٢ بــاز$ ا�ران در 
فرورد�ن برگزار م& شود، هم زمان سرمرب& تيم مل& و سپاهان 

شود و در پا�ان ليگ فقط هدا�ت تيم مل& را بر عهده بگيرد.

فرد با نفوذ مانع حضور دا�� رو� نيم)ت تيم مل�

سرمرب� گر� هم زمان قلعه نو�� در سپاهان و تيم مل�؟! 

شفر و استراماچونی شاکيان 
پرونده ٣۴ ميلياردى!  

 آندره آ اســتراماچون& ســرمرب& 
ســابق و ا�تاليا�ــ& اســتقالل با 
ارسال نامه ا$ از طر�ق و#ال$ خود به باشگاه 
استقالل #ه نامه به دست اعضا$ هيئت مد�ره 
هم رسيده ، جنگ حقوق& خود با ا�ن باشگاه را 
آغاز #رد. استراماچون& خواستار در�افت تمام 
پــول قــراردادش تــا پا�ــان ســال دوم شــده ، 
خواسته ا$ #ه حساب& استقالل& ها را به ت�اپو 
انداخته تــا بالفاصله برا$ دفــاع از خود آماده 
شوند. عدد ا�ن جنگ حقوق& چيز$ در حدود 
١٫٥ ميليــون دالر تخميــن زده م& شــود #ــه 
م& تواند شو� بزرگ& برا$ باشگاه آن هم در 
ا�ــن روزها$ ب& پول& باشــد. پيــش از ا�ن هم 
و�نفرد شفر از استقالل برا$ در�افت مطالبات 
پا�ــان  تــا  �ــG ميليــون و ٢٠٠ هــزار دالر$ 
حــاال  و  بــود  #ــرده  شــ�ا�ت  قــراردادش 
استقالل& ها با پرونده ا$ حدود ٢ و نيم ميليون 
دالر$ مواجــه هســتند. البتــه #ــه پرداخــت 
 G� غرامــت به ا�ــن زود$ ها نيســت و حداقل
ســال زمان م& برد تا شــ�ا�ت در فيفــا طرح و 
امــا مثــل همــه  بررســ& و را$ صــادر شــود 
پرونده ها$ ش�ا�ت خارج& ها از باشگاه ها$ 
ا�ران&، به احتمال ز�اد اســتقالل بازنده هر ٢ 
پرونــده خواهــد بــود. اگرچه فســخ �G طرفه 

قرارداد از ســو$ اســتراماچون& بوده، اما ا�ن 
مربــ& ا�تاليا�& با اســتناد به مــاده ١4 مكرر 
نقل وانتقاالت فيفا #ه تا#يــد دارد اگر مرب& و 
باز��ــن خارجــ& �ــG تيــم بيــش از ٢ مــاه از 
پرداخت دستمزدش گذشته  و باشگاه پولش را 
نداده باشــد، م& تواند قراردادش را �G طرفه 
فســخ #ند، چنين تصميم& گرفت آن هم پس 
از اعــالم بــه باشــگاه و فيفــا. اســتراماچون& 
به خاطــر عدم پرداخــت به موقــع مطالباتش، 
قراردادش را با استقالل فسخ #رد و پس از آن 
باشگاه با هزار ترفند و دردسر توانست بخش& 
از طلب او را #ه ١٦٠ هزار �ورو بود به حسابش 
در ا�تاليــا وار�ــز #نــد. بــا مبالــغ قبلــ& #ــه 
استراماچون& در�افت #رده، ظاهرا در�افت& او 
حــدود ٣٠٠ هــزار �ــورو بــوده  و بنابرا�ــن اگر 
قرارداد سال اول او ٧٠٠ هزار �ورو باشد، او از 
ســال اول ٤٠٠ هزار �ورو طلب دارد و قرارداد 
ســال دوم او هم �G ميليون و ١٠٠ هزار دالر 
بوده است. قطعا در شرا�ط فعل& باشگاه تامين 
ر�ال& و ارز$ طلب اســتراماچون& #ار بســيار 
دشــوار$ اســت، ضمن ا�ن #ه طلب شــفر هم 
هست. به عبارت& با نرخ ارز آزاد و با محاسبه هر 
 ٢ بــرا$  با�ــد  باشــگاه  دالر ١٣٤٥٠ تومــان 
پرونده استراماچون& و شفر مبلغ ٣٤  ميليارد 

شــا#&  مربيــان  بــه  و  تهيــه  ناقابــل   تومــان 
خارج& اش بپــردازد، تازه اگــر دالر در همين 

#انال ١٣ هزار تومان بماند و باالتر نرود.
  

البته تا شــ�ا�ت اســتراماچون& آماده و به فيفا 
اعــالم وصول شــود، چند ماه طول م& #شــد. 
نامه ا$ #ه و#يل اســتراماچون& به باشگاه زده 
در واقع مقدمه و بستر ســاز$ برا$ آماده #ردن 
متن شــ�ا�ت اســت. همــان #ار$ #ــه بران�و 
پيش از رفتنش از پرســپوليس و طرح ش�ا�ت 
به فيفا با ارسال چند نامه به باشگاه و درنها�ت 

#ميتــه انضباطــ& فيفا #ــرد. اســتراماچون& 
در مــورد عقــب افتــادن حقوقش هــم ابتدا به 
باشــگاه و فيفا نامه داد و ســپس تصميم نها�& 
را #ه همان تر� اســتقالل و ا�ــران بود عمل& 
#ــرد. او م& خواهــد بــرا$ شــ�ا�ت بــه فيفــا 
مستندســاز$ #ند و ارســال نامه و پاسخ& #ه 
از باشــگاه اســتقالل م& گيرد، همــان مقدمه 
و ســند شــ�ا�ت و درخواســت غرامــت اســت. 
ا�ــن اقدامــات اســتراماچون& در حال& صورت 
م& گيــرد #ــه خليــل زاده سرپرســت باشــگاه 
استقالل پس از بازگشــت از دوحه و مذا#ره با 

و#يل اســتراماچون& درباره احتمال شــ�ا�ت 
ا�ن مرب& از ا�ن باشگاه گفته بود: «طبق اسناد 
و مدار#ــ& #ــه طــ& روزهــا$ قبل داشــتيم و 
سفر$ #ه برا$ مذا#ره به دوحه رفتيم، دست 
ما پر اســت و عمال اســتراماچون& نخواست به 
اســتقالل بازگردد و مذا#رات دوحه باشگاه را 
از �G پرداخت ســنگين نجات داد.» اما ظاهرا 
سرپرست باشگاه استقالل هم مثل همتا�انش 
در د�گــر باشــگاه ها با خوش بينــ& محض ا�ن 
 G� اظهارنظــر را #رده و اســتقالل با�د منتظر

پرونده سنگين د�گر در فيفا باشد.  

فرهاد مجيد$ ســرمرب& تيم فوتبال اســتقالل در روز اول تمر�ن ا�ن تيم در شــرا�ط& 
#ه مد�ران ا�ن باشگاه در محل تمر�ن حضور داشتند، لباس& #ه به سا�ر اعضا$ #ادر 
فن& تحو�ل داده شــد را پوشيد اما در روزها$ بعد مجيد$ از ا�ن لباس استفاده ن�رد. 
ســرمرب& اســتقالل در تمر�ن روز اول و دوم لباس شــر#ت آل اشــپورت را #ه اسپانسر 
البسه اســتقالل است، پوشــيد ول& در روزها$ بعد رو$ لوگو$ برند اسپانسر باشگاه 
را با چســب پوشــاند �ا لباس ها$ د�گر$ برتن #رد #ه لوگو$ باشــگاه را داشتند اما از 
برند اسپانسر فعل& باشگاه نبودند. ا�ن حر#ت مجيد$ در حال& است #ه سا�ر اعضا$ 
#ادر فن& اســتقالل، لباس برند آل اشپورت را م& پوشند. باشگاه استقالل قرارداد$ 
 G� ٤ ميليارد$ با شــر#ت آل اشپورت دارد #ه ٣ ميليارد آن بابت تامين البسه است و
ميليارد د�گر با�د به حســاب ا�ن باشــگاه به صورت نقد وار�ز شــود. شنيده م& شود با 
ادامه روند$ #ه مجيد$ پيش گرفته ، اسپانســر پوشــا� باشگاه استقالل شا#& شده 
و از باشــگاه خواســته ا�ن موضوع را حل و فصل #رده و ســرمرب& را ملزم به استفاده از 
پيراهن و گرم #ن اسپانســر #ند. اما ظاهرا باشــگاه تا امروز نتوانســته مجيد$ را برا$ 
اســتفاده از پوشا� اسپانســر مجاب #ند، اتفاق& #ه در زمان ســرمرب& گر$ #ارلوس 
#& روش در تيم مل& هم رخ داد و درنها�ت پس از قرارداد شخص& #& روش و اسپانسر 

پوشا� تيم مل&، #& روش راض& به پوشيدن پوشا� اسپانسر تيم مل& شد.

مهاجــم تيــم فوتبــال اســتقالل گفــت: «اگر ا�ــران امن نبــود، قطعــا بعــد از تعطيالت 
برنم&  گشتم.» شيخ د�اباته در گفت و گو با سا�ت باشگاه استقالل اظهار داشت: «ا�ن #ه 
م& گو�ند در ا�ران امنيت نيست، واقعيت ندارد. اگر ا�ن طور بود، قطعا بعد از تعطيالت 
برنم& گشــتم ول& د�د�د #ه با پا�ان تعطيالت راه& ا�ران شــدم و در تمر�نات شــر#ت 
#ردم.» و$ افزود: «طبيعتا حضور تماشاگران پرشور استقالل در هر مسابقه ا$ م& تواند 
بــه ا�ن تيم #مG #ند ول& با شــناخت& #ه از هم تيم& ها�ــم دارم، م& دانم #ه حت& در 
خارج از خانه هم با تمام توان باز$ م& #نند. مطمئنم #ه ا$ اف س& از نبود تماشاگران 
ا�ران& ضرر م& #ند.» د�اباته عنوان #رد: «من از هم تيم& ها�م شنيده ام #ه استقالل ٣ 
ســال پياپ& پرتماشاگرتر�ن تيم ليگ قهرمانان آســيا بوده است. ا�ن �G اتفاق نيست. 
فوتبال برا$ تماشــاگران و مردم اســت و با�د از وجود آن ها استفاده #رد.» شيخ د�اباته 
درحال& به ا�ران برگشــت #ه پس از جدا�& آندره آ استراماچون& و تهد�د ميليچ به عدم 
بازگشت به تهران، احتمال بازگشت او هم بسيار #م شده بود. عالوه بر ا�ن گفته م& شد 
حقوق د�اباته چند ماه عقب افتاده و او م& تواند قراردادش را �G طرفه فسخ #ند، با ا�ن 
حال د�اباته زودتر از ميليچ برگشت و حت& گفته م& شود او در تماس ها�& #ه با باز��ن 
#روات اســتقالل داشــته، او را هم مجــاب #رده #ه به ا�ــران برگردد و #نار تيم باشــد. 

اتفاق& #ه چند روز پيش افتاد و ميليچ هم به تهران برگشت.

ماجراى اسپانسر و مجيدى در فاز جدید! دیاباته: ایران امن نبود که برنمی گشتماتفاق روز چهره روز

نامه درخواست غرامت مرد ا�تاليا�� به استقالل رسيد
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